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متهيد
تي�ّضر اإعداد هذا الدليل بف�ضل اجلهود التعاونية وامل�ضاهمات القيمة من جانب العديد من الأفراد واحلكومات.

اأن يعرب عن امتنانه للدول الأع�ضاء التي �ضاهمت يف  ويود مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية 
يف  خرباء للم�ضاركة  بت�ضمية  لقيامهم  الإقليمية  املجموعات  لروؤ�ضاء  بالمتنان  املكتب  وي�ضعر  الت�ضاور.  عملية 
الإرهابية  اجلماعات  وت�ضتغلهم  جتندهم  الذين  للأطفال  العدالة  نظام  معاملة  ب�ضاأن  اخلرباء  فريق  اجتماع 

واجلماعات املتطرفة العنيفة، الذي ُعقد يف فيينا يف الفرتة من 13 اإىل 15 كانون الأول/دي�ضمرب 201٦.
اإ�ضهاماتهم امل�ضتفي�ضة. وب�ضفة خا�ضة،  ويعرب املكتب عن امتنانه للم�ضاركني يف اجتماع فريق اخلرباء على 
املعلومات  ل�ضتخل�ض  قيمة  بحثية  بجهود  ا�ضطلعت  التي  هاملتون  كارولني  جتاه  بالغ  بعرفان  املكتب  ي�ضعر 
الأ�ضا�ضية وقدمت م�ضاهمات فنية. واخلرباء الذين ح�ضروا الجتماع هم حممود فا�ضل م�ضيب البياتي، وعبد 
العزيز اأحمد عبداهلل الهاجري، وجيمي بيل، وعبد الرزاق بن �ضامل، و�ضفيان ب�ضادوق، وهناء بوغداد، وحفيظة 
بوخلرا�ض، وجيم�ض كوك، وفالرييو دي ديفيتيي�ض، و�ضوين دورنيغ، وحمزة ال�ضعيد، وعبد القا�ضم فومبا، واإميا 
ماغادان  وكارلو�ض  يل،  وكاي  كركور،  ماري  وروز  اإتيان،  جان  واإبراهيم  هاملتون،  وكارولني  ديلغادو،  غريا�ض 
مارتينيز، واأجنيل مكابي، ورولندو ميلو لتوري، وتيم مولينو، وناميا مولر، وروز اأوكا اأوجي، و�ضيوبهان اأونيل، 
ورينانت اأور�ضيو، واألك�ضندرا اأوت مولر، ودانيال باملر، و�ضتيفن رامويل، وغينرت �ضاباتنيغ، واإبراهيم �ضي�ضاي، 
ودميرتي تيتوف، ورينات وينرت. و�ضاهم يف الجتماع موظفو املكتب التالية اأ�ضماوؤهم: األدو ليل-دميوز، وفالريي 

ليبو، وجورج بوثوبايل، واأولري�ض غارمز، واألك�ضندرا مارتين ز، واآنا جيودي�ض �ضاجيت، وجوليا ميلوتي. 
وكتب هذا الدليل كل من جوليا ميلوتي، واألك�ضندرا مارتين ز، واأولري�ض غارمز، وكاثارينا بي�ضكه، وا�ضتندوا يف 
كتابته اإىل امل�ضاهمات املقدمة يف اجتماع فريق اخلرباء. وقدم الإر�ضاد يف اإعداد الدليل كل من: فالريي ليبو، 
رئي�ضة ق�ضم العدالة، �ضعبة العمليات؛ وجورج بوثوبايل، رئي�ض ق�ضم دعم التنفيذ الثاين )اأفريقيا جنوب ال�ضحراء 

الكربى( بفرع منع الإرهاب؛ وماورو ميديكو، رئي�ض فرع منع الإرهاب بالنيابة ب�ضعبة �ضوؤون املعاهدات. 
وي�ضعر املكتب بالمتنان جتاه الأفراد التالية اأ�ضماوؤهم على ما قدموه من تعليقات وم�ضاهمات يف �ضياغة الدليل: 
رينيت وينرت، و�ضتيفان هو�ضي، وناميا مولر، واإميا غريا�ض - ديلغادو، واألك�ضندرا اأوت مولر، ومرييل مولنكامب، 
واإيرينا �ضايتز، وجي�ضيكا �ضور�ض، وعبد القا�ضم فومبا، وروز ماري كركور، وجيم�ض كوك، وتيم مولينو، واأمييه 

كومري، وباناجيوتي�ض بابادمييرتيو، واآنا جودي�ض، ودايان فاريا�ض بيكون، وروزبه مورادي، وروهان �ضينها.
ويعرب املكتب عن تقديره العميق حلكومات الدامنرك و�ضوي�ضرا وكندا والنم�ضا التي وفرت التمويل الذي اأتاح 

اإعداد هذا الدليل وترجمته اإىل اللغتني العربية والفرن�ضية ون�ضخه ون�ضره.
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مقدمة
ال�ضنوات القليلة املا�ضية، �ضهد املجتمع الدويل ب�ضورة متزايدة تعر�ض الأطفال للتجنيد وال�ضتغلل على  يف 
اأيدي اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة. و�ضلطت تقارير عديدة بع�ض ال�ضوء على نطاق هذه 

الظاهرة املثرية للنزعاج.
 وت�ضري التقديرات اإىل اأن جماعة بوكو حرام جندت وا�ضتخدمت 000 8 طفل تقريبا يف نيجرييا منذ عام 2009.)1( 
ووفقا لتقرير مفو�ض الأمم املتحدة ال�ضامي حلقوق الإن�ضان، اأُجرب بع�ض الفتيان على مهاجمة اأ�ضرهم لإثبات 
الولء لبوكو حرام، بينما اأُجربت الفتيات على الزواج والتنظيف والطهي ونقل املعدات والأ�ضلحة. وتلقت مفو�ضية 
الأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان تقارير مت�ضقة تفيد باأن بع�ض الفتيان والفتيات ي�ضتخدمون ب�ضكل متزايد كدروع 
ب�ضرية ويف تفجري القنابل. ففي اأيار/مايو 2015 مثًل، ا�ضُتخدمت بنت عمرها 12 عامًا لتفجري قنبلة مبحطة 
يف  مماثلة  وقائع  حدوث  عن  واأُبلغ  اأ�ضخا�ض.   �ضبعة  مقتل  عن  اأ�ضفر  مما  يوبي،  بولية  داماتورو  يف  حافلت 

الكامريون والنيجر.)2(
ويف عام 2015 وحده، حتققت الأمم املتحدة من 2٧4 حالة تتعلق باأطفال جندهم تنظيم الدولة الإ�ضلمية 
يف العراق وال�ضام )تنظيم الدولة الإ�ضلمية(، يف اجلمهورية العربية ال�ضورية. وحتققت الأمم املتحدة من اأن 
مراكز يف ريف حلب ودير الزور وريف الرقة قدمت تدريبا ع�ضكريا اإىل ما ل يقل عن 124 فتى ترتاوح اأعمارهم 
ما بني العا�ضرة واخلام�ضة ع�ضرة. وتزايدت ب�ضدة حالت ا�ضتخدام املقاتلني الأطفال الأجانب التي مت التحقق 
منها، وكان من بينها 18 حالة تتعلق باأطفال مل يتجاوز بع�ضهم ال�ضابعة من عمره. ووردت اأنباء عن ا�ضتخدام 
الأطفال لتنفيذ عمليات الإعدام وظهر هوؤلء الأطفال يف ت�ضجيلت فيديو. ويف العراق، قيل اإن تنظيم الدولة 
الإ�ضلمية اختطف اأكرث من 000 1 طفل من ق�ضاء املو�ضل يف واقعتني حدثتا يف حزيران/يونيه واأيلول/�ضبتمرب.

اأن  )3( ولئن كانت �ضعوبة الو�ضول اإىل مناطق الن زاع حتد من القدرة على جمع بيانات دقيقة، فمن املعروف 

الأطفال املجندين كانوا ي�ضتخدمون يف التج�ض�ض وال�ضتطلع، ويف نقل الإمدادات واملعدات الع�ضكرية، وتنفيذ 
الدوريات، وت�ضغيل نقاط التفتي�ض، وت�ضوير الهجمات بالفيديو للأغرا�ض الدعائية، وزرع الأجهزة املتفجرة، 

وامل�ضاركة الفعلية يف الهجمات اأو حالت القتال.)4(
ومن املرجح اأن تكون هذه الأرقام تقديرات تقل بكثري عن الأرقام احلقيقية ب�ضبب قلة فر�ض الو�ضول 
قبل  من  اأي�ضا  الأطفال  وُيجّند  النتهاكات.  هذه  ور�ضد  الأطفال  �ضد  النتهاكات  فيها  تقع  التي  الأماكن  اإىل 
حركة ال�ضباب يف كينيا وال�ضومال،)5( وحركة التوحيد واجلهاد يف غرب اأفريقيا، وحركة اأن�ضار الدين، وتنظيم 
القاعدة يف بلد املغرب الإ�ضلمي يف مايل والبلدان املجاورة، وجماعة اأبو �ضياف يف الفلبني،)٦( على �ضبيل املثال 

ل احل�ضر. 
العنيفة  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  اجلماعات  اأيدي  اإليه  ت�ضل  الذي  النطاق  ات�ضاع  اإىل  وبالنظر 
ونطاق دعايتها، فل يقت�ضر جتنيد الأطفال وا�ضتغللهم اإطلقا على املناطق املنكوبة بالن زاعات. فهناك اأعداد 
الإرهابية  اجلماعات  عليها  ت�ضيطر  التي  املناطق  اإىل  اإقامتهم  دولة  من  يرحلون  الذين  الأطفال  من  متزايدة 
واجلماعات املتطرفة العنيفة، بغية الن�ضمام اإليها. وقد يرحل هوؤلء مع اأ�ضرهم اأو مبفردهم، وغالبا ما يكون 
من ال�ضعب احل�ضول على بيانات �ضاملة عن م�ضاركتهم يف الأعمال العدائية. ويف حالة تنظيم الدولة الإ�ضلمية 
مثًل، ل تتاح املعلومات عادًة اإل بعد وفاة الأطفال، عندما يتم تاأبينهم ك�ضهداء والك�ضف عن بلدانهم الأ�ضلية.)٧( 
والبيانات التي ُجمعت على مدار اأكرث من �ضنة، خلل الفرتة 2015-201٦، تتعلق ب  89 طفل ماتوا يف الأعمال 

)1(تقرير الأمني العام عن الأطفال والن زاع امل�ضلح يف نيجرييا )S/2017/304(، الفقرتان 29 و30.

)2( تقرير مفو�ض الأمم املتحدة ال�ضامي حلقوق الإن�ضان عن النتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها جماعة بوكو حرام واأثرها 

على حقوق الإن�ضان يف البلدان املت�ضررة )A/HRC/30/67(، الفقرة 44.
 )3(الأطفال والن زاع امل�ضلح: تقرير الأمني العام )A/70/836-S/2016/360(، الفقرات ٦5 و149 و150.

 )4(تقرير الأمني العام عن الأطفال والن زاع امل�ضلح يف العراق، )S/2015/852(، الفقرة 29.

)A/70/836-S/2016/360 )5، الفقرة 118.

.)S/2017/294( تقرير الأمني العام عن الأطفال والن زاع امل�ضلح يف الفلبني)٦( 

 Mia Bloom, John Horgan and Charlie Winter, “Depictions of children and youth in the Islamic State’s)٧( 

.martyrdom propaganda 2015-2016”, CTC Sentinel (February 2016)
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اأ�ضرتاليا،  اإمنا اأي�ضا من  ال�ضورية فح�ضب،  العربية  واجلمهورية  العراق  مواطنني من  ت�ضمل  ل  وهي  العدائية. 
وتون�ض، وال�ضودان، وطاجيك�ضتان، وفرن�ضا، ولبنان، وليبيا، واملغرب، واململكة العربية ال�ضعودية، واململكة املتحدة 
لربيطانيا العظمى واأيرلندا ال�ضمالية، ونيجرييا، واليمن. ول تت�ضمن هذه الأرقام الأطفال الذين نقلتهم اأ�ضرهم 

اإىل الأرا�ضي اخلا�ضعة ل�ضيطرة تنظيم الدولة الإ�ضلمية.

واأخريا، ميكن اأن يحدث جتنيد الأطفال اأي�ضا لدعم اجلماعات، بل ولتنفيذ الهجمات، يف بلدان ل ت�ضهد 
نزاعات م�ضلحة.

 اأولوية على جدول الأعمال الدويل
للعنف  العنيفة هم �ضحايا  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  وت�ضتغلهم اجلماعات  الذين جتندهم  الأطفال  اإن 
اجلماعات؛  بتلك  ارتباطهم  اأثناء  �ضديد  لعنف  الأطفال  هوؤلء  يتعر�ض  ما  فعادًة  متعددة.  م�ضتويات  على 
وي�ضمل ذلك اأ�ضاليب التجنيد ال�ضر�ضة، وال�ضرتقاق، وال�ضتغلل اجلن�ضي، والتعر�ض للخوف امل�ضتمر، وتلقني 
العقائد، وال�ضغط النف�ضي. وعادًة ما ي�ضاب هوؤلء الأطفال اأو يقتلون يف املعارك. كما اأن هوؤلء الأطفال ميكن 
التي  اجلماعات  اأيدي  يف  اخلطورة  بالغة  اأدوات  النف�ضي،  للتاأثري  وقابليتهم  �ضنهم  �ضغر  ب�ضبب  ي�ضبحوا،  اأن 
جتندهم، حيث ميكن ا�ضتخدامهم يف ارتكاب جرائم جنائية، ت�ضتمل يف حالت معينة على اأعمال اإرهابية اأو 

جرائم حرب اأو جرائم �ضد الإن�ضانية. 
وب�ضرف النظر عن تنوع هذه الظاهرة، فاإن جتنيد الأطفال وا�ضتغللهم من قبل اجلماعات الإرهابية 
واجلماعات املتطرفة العنيفة يعترب، وفقا للإطار القانوين الدويل، �ضكل خطريا من اأ�ضكال العنف �ضد الأطفال.

ويف حني اأن طبيعة العنف �ضد هوؤلء الأطفال ودرجة خطورته رمبا تختلف من حالة اإىل اأخرى، فاإن اآثاره 
الطويلة الأجل والق�ضرية الأجل تكون �ضديدة على الأطفال وعلى املجتمع ككل. وميكن اأن تكون عواقب العنف 
مدمرة. فاأول وقبل كل �ضيء، ميكن للعنف اأن يوؤدي اإىل املوت املبكر. وحتى الطفل الذي يظل حيا بعد تلك املحنة 
الرهيبة فل �ضك اأنه �ضيخرج منها بندوب ج�ضدية وعاطفية. ويف الواقع، فالعنف ل يهدد �ضحتهم فح�ضب، اإمنا 
اأ�ضر وجمتمعات حملية �ضليمة.  لتكوين  يتعلموا وينموا لي�ضبحوا بالغني �ضاحلني  اأن  اأي�ضا قدرتهم على  يهدد 
وعلوة على ذلك، فاإن تورط هوؤلء الأطفال مع تلك اجلماعات يلحق بهم و�ضمة عار ويزيد من خطر تعر�ضهم 
للعنف على اأيدي جمتمعاتهم املحلية وقوات اإنفاذ القانون والقوات الع�ضكرية وغري تلك اجلهات، عقب عودتهم 

اأو ت�ضريحهم اأو القب�ض عليهم. 
وقد اأ�ضبحت هذه الظاهرة واآثارها متثل �ضاغل رئي�ضيا للدول وللمجتمع ككل ون�ضاأ اعرتاف دويل ب�ضرورة 
امل�ضوؤولية  الدول  عاتق  على  وتقع  الأولوية.  �ضبيل  على  لذلك  من�ضقة  جهود  بتكري�ض  الظاهرة  لهذه  الت�ضدي 
الرئي�ضية عن اتخاذ جميع التدابري اللزمة ملنع الإرهاب ومكافحته. ويف الوقت نف�ضه، تتحمل الدول امل�ضوؤولية 
الرئي�ضية عن حماية الأطفال من العنف، مبا يف ذلك اأ�ضكال العنف اخلطرية مثل التجنيد وال�ضتغلل من قبل 

اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة. 
وتقر خطة التنمية امل�ضتدامة ب�ضرورة تعزيز �ضلمة الطفل ك�ضرط م�ضبق للتنمية العاملية. والغاية 2-1٦ 
الأطفال  معاملة  اإ�ضاءة  اإنهاء  اإىل  تدعو  التي   ،)1/٧0 العامة  اجلمعية  )قرار  امل�ضتدامة  التنمية  اأهداف  من 
وا�ضتغللهم والجتار بهم و�ضائر اأ�ضكال العنف املرتكبة �ضدهم، تعد ر�ضالة تذكري بالدور احلا�ضم الذي يوؤديه 

الأطفال يف اإقامة ال�ضلم والعدالة واملوؤ�ض�ضات الفعالة. 
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األف-  التحديات
 التحديات القدمية واجلديدة

اإن ا�ضتخدام الأطفال يف الأعمال العدائية لي�ض ظاهرة جديدة. ومنذ قرابة 20 عاما، وجه التقرير املتعلق باأثر 
الن زاع امل�ضلح على الأطفال الذي اأعدته اخلبرية املكلفة من الأمني العام، املعروف با�ضم تقرير ما�ضيل)8( انتباه 
واجلماعات  امل�ضلحة  القوات  قبل  من  وا�ضتخدامهم  الأطفال  ونتائج ظاهرة جتنيد  نطاق  اإىل  الدويل  املجتمع 
امل�ضلحة. وحتى اليوم، فاإن الن�ضبة الأكرب من حالت جتنيد الأطفال حتدث يف حالت الن زاع، رغم اأن ارتكاب 
هذه النتهاكات اخلطرية �ضد الأطفال ل ينح�ضر اأبدًا يف اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة. 

ويفر�ض �ضلوع اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة يف ذلك العديد من التحديات اجلديدة 
املبتكرة  الأ�ضاليب  من  يت�ضح  كما  خا�ض،  ب�ضكل  تعقيدا  ازدادت  الوقاية  اأن  التحديات  هذه  واأول  الدول.  على 
للدعاية والتجنيد التي ت�ضتخدمها هذه اجلماعات حتديدا. وي�ضكل ذلك �ضاغل رئي�ضيا فيما يتعلق باجلهود التي 

ترمي اإىل مواجهة التهديد الأمني بفعالية مع احلد من اإيذاء هوؤلء الأطفال يف الوقت نف�ضه. 
والتحدي الثاين هو اأن عددا متزايدا من الأطفال ي�ضبح من املتعاملني مع ال�ضلطات الوطنية، ول �ضيما 
�ضلطات العدالة، ب�ضبب ارتباط هوؤلء الأطفال باأن�ضطة مت�ضلة بالإرهاب وم�ضنفة يف القانون الدويل والوطني 
القانوين  الإطار  بني  ترتاوح  لها  الت�ضدي  يتعني  التي  امل�ضائل  فاإن  ال�ضياق،  هذا  ويف  خطرية.  جرائم  بو�ضفها 
الدويل الواجب التطبيق على هوؤلء الأطفال وو�ضعهم القانوين وال�ضلطات املخت�ضة بالتعامل معهم واإجراءات 
التعامل. ومن ال�ضائع اأن ُيعامل هوؤلء الأطفال باعتبارهم خطرا اأمنيًا ومن ثّم ي�ضبحون عر�ضة لنتهاك حقوقهم 

مرة اأخرى. 
اأما التحدي الأخري، فهو غياب التفاهم ب�ضاأن تدابري اإعادة التاأهيل واإعادة الإدماج التي ميكن اأن تعالج 
جتنيد  به  يت�ضم  الذي  ال�ضديد  العنف  نف�ضه  الوقت  يف  وتراعي  بالإرهاب،  املرتبطة  اخلا�ضة  الو�ضمة  بفعالية 
اأي�ضا، هناك حتٍد رئي�ضي يتمثل يف كيفية تطبيق الدرو�ض  الأطفال وا�ضتغللهم على الدوام. ويف هذا ال�ضياق 
املت�ضلة  املحددة  امل�ضائل  ومعاجلة  الن زاع  حالت  يف  ا�ضتخدموا  الذين  الأطفال  اإدماج  اإعادة  من  امل�ضتفادة 

بالإرهاب اأي�ضا. 
ويتعلق ال�ضاغل الأ�ضا�ضي، الذي يتمحور هذا املن�ضور حوله، بالكيفية التي ميكن بها للدول اأن حتافظ على 

ال�ضلمة العامة وحتمي يف الوقت نف�ضه حقوق الطفل بفعالية.

دور نظام العدالة

املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  اجلماعات  وت�ضتغلهم  جتندهم  الذين  الأطفال  ظاهرة  معاجلة  يت�ضنى  لكي 
العنيفة، وهي ظاهرة تت�ضم ب�ضدة التعقيد وتعدد اجلوانب، ل بد من العتماد على اجلهود املن�ضقة التي ت�ضطلع 
بها �ضتى العنا�ضر الفاعلة واملوؤ�ض�ضات التي تنتمي ملختلف النظم. وحتى اإن مل يكن نظام العدالة هو الوحيد الذي 

يتحمل م�ضوؤوليات متعلقة بحماية الأطفال، فاإنه يوؤدي دورا حا�ضما يف هذا ال�ضدد.
ول تقت�ضر اأهمية نظام العدالة فقط على دوره يف اإنهاء الإفلت من العقاب وكفالة اآليات امل�ضاءلة، واإمنا 
يوؤدي اأي�ضا دورا ل غنى عنه يف تعزيز التدابري الوقائية ملكافحة العنف �ضد الأطفال. ويف حني اأنه تلزم الإ�ضارة 
اإىل اأنه لي�ض كل طفل جتنده وت�ضتغله اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة ي�ضبح متعامل مع نظام 
العدالة، فاإن العنا�ضر الفاعلة يف داخل هذا النظام تكون عادًة هي اأول املتعاملني مع هوؤلء الأطفال. ولذلك، 
تقع على هذه العنا�ضر م�ضوؤولية ل ميكن اإنكارها يف حماية حقوق الطفل واحرتامها واإعمالها، ومنع حتويلهم اإىل 
�ضحايا مرة اأخرى، واتخاذ اإجراءات ل�ضمان قيام النظم الأخرى )اأي نظم حماية الطفل وال�ضحة، والتعليم( 

بتقدمي ال�ضتجابات امللئمة. 

.)A/51/306و A/51/306/Add.1( مذكرة من الأمني العام يحيل بها التقرير املتعلق باأثر الن زاع امل�ضلح على الأطفال)8( 

مقدمة
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باء-  الدليل
الهدف

ُو�ضع هذا الدليل كي يوفر لل�ضلطات الوطنية اإر�ضادا مرتابطا ومت�ضقا ب�ضاأن معاملتها للأطفال الذين جتندهم 
وت�ضتغلهم اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة، مع الرتكيز على دور نظام العدالة.

دور مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
ا�ضتنادا اإىل ما اكت�ضبه مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية من خربة ممتدة يف جمايل العنف �ضد 
الأطفال ومكافحة الإرهاب، وا�ضتجابة لتزايد عدد طلبات امل�ضاعدة التقنية التي يتلقاها، ما برح املكتب يدعم 
الذين  بالأطفال  املرتبطة  املعقدة  للتحديات  فعالة  ا�ضتجابات  توفري  اإىل  الرامية  جهودها  يف  الأع�ضاء  الدول 

جتندهم وت�ضتغلهم اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة. 
ويهدف عمل املكتب يف جمايل العنف �ضد الأطفال ومكافحة الإرهاب اإىل كفالة توفري حماية اأف�ضل من 
العنف للأطفال الذين جتندهم وت�ضتغلهم اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة وكفالة معاملتهم 
العدالة على حتقيق هذا  للقانون الدويل. وعلى وجه اخل�ضو�ض، يبذل املكتب جهودا لتعزيز قدرة نظم  وفقا 
باأن من  املكتب  ويقر  الأخرى.  النظم  ال�ضلة يف  الفاعلة ذات  والعنا�ضر  املوؤ�ض�ضات  مع  بالتعاون  اأي�ضا  الهدف 
واجب الدول اأن حتمي اأفراد املجتمع، ول �ضيما الأطفال، من التهديدات املرتبطة بالإرهاب والتطرف العنيف 

وفقا للقانون الدويل واملعايري والقواعد الدولية املتعلقة بحقوق الطفل. 
وقد اأُنيطت باملكتب ولية دعم الدول الأع�ضاء يف كفالة اأن تقوم اأنظمة العدالة بخدمة الأطفال وتوفري 
املتعلقة  الدولية  والقواعد  للمعايري  الكامل  التطبيق  �ضمان  اإىل  املكتب  ويهدف  اأف�ضل.)9(  ب�ضكل  لهم  احلماية 
اأو  �ضحايا  بو�ضفهم  اأو  جمرمون  اأنهم  بدعوى  التعامل  هذا  اأكان  �ضواء  العدالة  نظام  مع  املتعاملني  بالأطفال 
�ضهودا. ومت�ضيا مع مذكرة الأمني العام التوجيهية ال�ضادرة يف عام 2008 ب�ضاأن نهج الأمم املتحدة اإزاء توفري 
العدالة للأطفال،)10( يعمل املكتب من اأجل �ضمان دمج م�ضاألة حماية الأطفال يف عملية اإ�ضلح �ضيادة القانون 
الأو�ضع نطاقا و�ضمان و�ضول الأطفال اإىل نظم عدالة تت�ضف بالإن�ضاف وال�ضفافية وتراعي احتياجاتهم وتتيح 

اإعمال حقوقهم وحمايتها. 
العملية  وتدابريها  املتحدة  الأمم  ل�ضرتاتيجيات  العامة  اجلمعية  وباعتماد  ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة 
 ،194/٦9 )القرار  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع  جمال  يف  الأطفال  �ضد  العنف  على  للق�ضاء  النموذجية 
املرفق(، اأنيطت باملكتب ولية م�ضاعدة الدول الأع�ضاء يف تنفيذ التدابري الرامية اإىل منع العنف �ضد الأطفال 
والت�ضدي له يف ميدان منع اجلرمية والعدالة اجلنائية. وعلى وجه اخل�ضو�ض، تن�ض ال�ضرتاتيجيات والتدابري 
املرتبطة  العنف  ملخاطر  الت�ضدي  اأجل  من  حمددة  وقائية  تدابري  اتخاذ  ينبغي  اأنه  على  النموذجية  العملية 
بالجتار بالأطفال و�ضتى اأ�ضكال ال�ضتغلل التي تلجاأ اإليها اجلماعات الإجرامية، ومن بني تلك التدابري منع 
وا�ضتخدامهم  الأطفال  املتطرفة بتجنيد  العنف  اأو جماعات  الإرهابية  الكيانات  اأو  الإجرامية  قيام اجلماعات 

واإيذائهم )قرار اجلمعية العامة 194/٦9، املرفق، الفقرة 15 )اأ((.
ويف ا�ضرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب )قرار اجلمعية العامة 288/٦0(، ُكلف املكتب 
�ضيادة  وقائمة على  فعالة  وتعهد نظم عدالة جنائية  اإن�ضاء  بناء على طلبها، يف  الدول،  اإىل  امل�ضاعدة  بتقدمي 
الإرهاب   ملكافحة  العاملية  ال�ضرتاتيجية  ا�ضتعرا�ض  ب�ضاأن  قرار  اأحدث  يف  اخل�ضو�ض،  وجه  وعلى  القانون. 
اأو يثبت عليه ذلك،  اأو ُيتهم بذلك  عى اأنه انتهك القانون  )القرار 291/٧0(، اأكدت اجلمعية باأن كل طفل ُيدَّ

قرارات  يف  للأطفال  العدالة  توفري  جمال  يف  امل�ضاعدة  تقدمي  يف  ودوره  املكتب  ولية  على  ال�ضنني  مر  على  التاأكيد  )9(جرى 

اجلمعية العامة )وخا�ضة القرارات 158/٦2 و241/٦3 و213/٦5 و194/٦9(، وقرارات املجل�ض القت�ضادي والجتماعي )وخا�ضًة 
القراران 23/200٧ و2٦/2009( وقرارات جمل�ض حقوق الإن�ضان )وخا�ضًة القرارات 29/٧ و2/10 و12/18(.

. www.unodc.org :10(املذكرة متاحة على(
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وكذلك اإذا كان من �ضحايا اجلرائم و�ضهودها، ينبغي اأن يعامل معاملًة تتفق مع حقوقه وكرامته واحتياجاته، 
وفقا للقانون الدويل املنطبق، وخ�ضو�ضا اللتزامات املن�ضو�ض عليها مبوجب اتفاقية حقوق الطفل،)11( وحثت 
كانوا  الذين  الأطفال  اإدماج  اإعادة  على  بفعالية  العمل  اأجل  من  اللزمة  التدابري  اتخاذ  على  الأع�ضاء  الدول 
العمل  ت�ضدد خطة  الإرهابية. وعلوة على ذلك،  �ضابقا بجماعات م�ضلحة، مبا يف ذلك اجلماعات  مرتبطني 
الأطفال، وجتنيدهم  ال�ضباب، مبن فيهم  التطرف لدى  اأهمية منع تغذية نزعة  العنيف)12( على  التطرف  ملنع 
من قبل اجلماعات املتطرفة العنيفة، مبا يف ذلك اجلماعات الإرهابية. ويف خطة العمل )الفقرة 52 )و((، 
اأو�ضى الأمني العام باأن تكفل الدول الأع�ضاء تخ�ضي�ض جزء من جميع املوارد املالية املكر�ضة للت�ضدي للتطرف 

العنيف للم�ضاريع التي تعالج الحتياجات اخلا�ضة لل�ضباب. 
باع ُنُهج كلِّية يف منع جرائم ال�ضباب،  وطلب املجل�ض القت�ضادي والجتماعي، يف قراره 18/201٦ ب�ضاأن اتِّ
دة امل�ضندة اإليه يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ويف جمال منع الإرهاب  اإىل املكتب، نظرًا للولية املحدَّ
اأن يوا�ضل عمله على منع جتنيد وا�ضتغلل الأطفال وال�ضباب من قبل اأيِّ جماعة اإجرامية عنيفة اأو اأيِّ جماعة 
امل�ضاعدة  ب�ضاأن تقدمي  باعتماد م�ضروع قرار  العامة  املجل�ض، يف قراره 1٧/201٧، اجلمعية  واأو�ضى  اإرهابية. 
اإىل  واأن تطلب اجلمعية  اأجل تنفيذ التفاقيات والربوتوكولت الدولية املتعلقة مبكافحة الإرهاب.  التقنية من 
الدعم  تقدمي  الأطفال،  العنف �ضد  ب�ضاأن  العاملي  برناجمه  يوا�ضل، من خلل  اأن  القرار،  م�ضروع  املكتب، يف 
اإىل الدول الأع�ضاء التي تطلبه وفقًا للت�ضريعات الوطنية ذات ال�ضلة، يف كفالة اأنَّ الأطفال الذين ُيدعى اأنهم 
الأطفال  الأطفال املحرومني من حريتهم، وكذلك  ُيدانون مبخالفته، وخ�ضو�ضا  اأو  ُيتهمون  اأو  القانون  خالفوا 
وفقًا  كرامتهم  وحترتم  حقوقهم  تراعي  بطريقة  يعاملون  عليها،  و�ضهودا  للجرمية  �ضحايا  يكونون  الذين 
التدابري  واأنَّ  الطفل،  اتفاقية حقوق  املن�ضو�ض عليها مبوجب  اللتزامات  املنطبق، وخ�ضو�ضا  الدويل  للقانون 
 املنا�ضبة ُتتَّخذ من اأجل العمل بفعالية على اإعادة اإدماج الأطفال الذين كانوا مرتبطني �ضابقًا بجماعات م�ضلحة

 وجماعات اإرهابية.

جمال عمل متعدد التخ�ص�صات
وحقوق  الإرهاب  مكافحة  بني  ترتاوح  م�ضائل  ملعاجلة  التخ�ض�ضات  متعددة  خربة  الدليل  هذا  اإعداد  ا�ضتلزم 
يف  يوؤخذ  اأن  ينبغي  الذي  املعقد  الدويل  القانوين  للإطار  فهما  كذلك  وا�ضتلزم  الأطفال،  �ضد  والعنف  الطفل 

العتبار. 
وا�ضرُت�ضد يف و�ضع الدليل بثلثة اأهداف رئي�ضية هي: )اأ( منع اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة 
العنيفة من جتنيد الأطفال؛ )ب( الوقوف على ال�ضتجابات الفعالة التي تكفل العدالة للأطفال الذين جتندهم 
هذه اجلماعات وت�ضتغلهم، �ضواء اأكانوا يتعاملون مع نظام العدالة بو�ضفهم �ضحايا اأو �ضهودا اأو بدعوى اأنهم 

جمرمون؛ )ج( الت�ضجيع على اإعادة تاأهيل هوؤلء الأطفال واإعادة اإدماجهم. 
وت�ضتند التحليلت ودرا�ضات احلالة املعرو�ضة اإىل امل�ضادر التالية:

اجلماعات  وت�ضتغلهم  جتندهم  الذين  الأطفال  مب�ضاألة  ال�ضلة  ذات  الدولية  القانونية    ال�ضكوك 
حلقوق  الدويل  القانون  يف:  اأ�ضا�ضا  ال�ضكوك  هذه  وتتمثل  العنيفة.  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية 
الإن�ضان؛ وال�ضكوك الدولية املت�ضلة بالإرهاب؛ والقانون الدويل الإن�ضاين؛ والقانون اجلنائي الدويل؛ 

وال�ضكوك الدولية املتعلقة باجلرمية املنظمة؛ 
  الت�ضريعات الوطنية املطبقة يف بلدان خمتارة فيما يتعلق بحقوق الطفل، مبا يف ذلك الإطار املنظم 

لق�ضاء الأحداث، والت�ضريعات ذات �ضلة مبكافحة الإرهاب، والتفاعل بينهما؛

)11(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 15٧٧، الرقم 2٧531.

.A/70/674)12(
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  ال�ضيا�ضات واملمار�ضات امل�ضجعة يف جمال الوقاية؛ وتدابري كفالة العدالة للأطفال ال�ضحايا؛ وتدابري 
الر�ضد  واآليات  الإدماج؛  اإعادة  وبرامج  جرائم؛  ارتكبوا  اأنهم  ُيدّعى  الذين  للأطفال  العدالة  كفالة 

والتقييم. 
وجرى التحقق من �ضحة املعلومات التي جمعت والنهج الذي اتبعه املكتب من خلل عمليتني ت�ضاوريتني. 
ومتت العملية الأوىل يف كانون الأول/دي�ضمرب 201٦، حيث عقد اجتماع لفريق خرباء يف فيينا واأجريت م�ضاورات 
مع اأكرث من 30 خبريا يف جمايل مكافحة الإرهاب وحقوق الطفل من جميع الأقاليم. واأ�ضهم اخلرباء باآرائهم 
وتعليقاتهم يف ثلث ورقات مناق�ضة توجز اجلوانب الرئي�ضية التي ينبغي تناولها يف الدليل. واأعقب اجتماع فريق 

اخلرباء عقد عملية ت�ضاورية ثانية مع خرباء خمتارين. 
ويخاطب هذا الدليل وا�ضعي ال�ضيا�ضات والقوانني يف املقام الأول، ويهدف اإىل تقدمي اإر�ضاد عام ب�ضاأن 
تنفيذ الإطار القانوين الدويل املتعدد الطبقات وب�ضاأن و�ضع �ضيا�ضات مرتابطة و�ضاملة وفعالة للوقاية وملعاملة 
نف�ضه،  الوقت  ويف  العنيفة.  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  اجلماعات  وت�ضتغلهم  جتندهم  الذين  الأطفال 
يخاطب الدليل املمار�ضني الذين يتعاملون مبا�ضرة مع هوؤلء الأطفال، ول �ضيما العاملني يف جمال العدالة، لي�ض 
فقط يف جمايل حقوق الطفل ومكافحة الإرهاب، واإمنا اأي�ضا يف جمايل اإنفاذ القانون وحماية الطفل، وكذلك 

العنا�ضر الفاعلة يف املجتمع املدين.

هيكل الدليل
يحتوي الدليل على خم�ضة ف�ضول. وجتمع الف�ضول من الثاين اإىل اخلام�ض بني التوجيهات القانونية اخلا�ضة بالإطار 
القانوين الدويل ذي ال�ضلة والتوجيهات التنفيذية الرامية اإىل حتديد النهج الفعالة يف خمتلف جمالت التدخل، 
والتغلب على التحديات العملية، وتعزيز التعرف على الدرو�ض امل�ضتفادة ون�ضرها. وتت�ضم درا�ضات احلالة املبينة يف 
 كل ف�ضل باأهمية خا�ضة، لأنها توفر روؤية متعمقة اأكرب ب�ضاأن تكييف التو�ضيات العامة بحيث توائم ال�ضياقات الوطنية 

واملحلية املحددة.
ويتناول الف�ضل الثاين منع جتنيد الأطفال على اأيدي اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة. 
يركز  لذلك،  تنتهجها  التي  والأ�ضاليب  الأطفال  لتجنيد  اجلماعات  هذه  لدى  الرئي�ضية  الدوافع  حتليل  وبعد 
الف�ضل على احلاجة اإىل ت�ضميم وتنفيذ تدابري وقائية �ضاملة تهدف اإىل الت�ضدي للعنف �ضد الأطفال، على 

وجه العموم، وللتجنيد على وجه اخل�ضو�ض، ودور نظم العدالة يف هذه ال�ضيا�ضات.
ويركز الف�ضل الثالث على الأطفال الذين تعر�ضوا للتجنيد وال�ضتغلل على اأيدي اجلماعات الإرهابية 
واجلماعات املتطرفة العنيفة، ول �ضيما معاملتهم بو�ضفهم �ضحايا. ويتناول هذا الف�ضل العرتاف بو�ضعهم 
ك�ضحايا؛ وال�ضمانات الرامية اإىل تعزيز م�ضاركة الأطفال يف الإجراءات اجلنائية مع املحافظة على �ضلمتهم؛ 

وحقهم يف جرب الأ�ضرار التي حلقت بهم.
اأيدي اجلماعات  وال�ضتغلل على  للتجنيد  تعر�ضوا  الذين  الأطفال  الرابع هو معاملة  الف�ضل  ومو�ضوع 
مت�ضلة  جرائم  ارتكابهم  بدعوى  العدالة  نظام  مع  يتعاملون  ومن  العنيفة  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية 
املخت�ضة  وال�ضلطات  الأطفال،  لهوؤلء  القانوين  بالو�ضع  املتعلقة  امل�ضائل  على  الف�ضل  هذا  ويركز  بالإرهاب. 

واإجراءات التعامل معهم وال�ضمانات الدنيا التي ينبغي اأن ت�ضرت�ضد بها جميع مراحل الإجراءات الق�ضائية.
ويتناول الف�ضل الأخري احلاجة اإىل دعم اإعادة تاأهيل الأطفال واإعادة اإدماجهم يف ال�ضياقات املختلفة. 
وياأخذ الف�ضل يف العتبار تنوع الظاهرة، فيقدم توجيهات عامة ب�ضاأن تدابري اإعادة الإدماج املراعية للطفل، 
مع الرتكيز على م�ضائل من قبيل ت�ضريح الأطفال واإطلق �ضراحهم؛ واحلالت العابرة للحدود؛ واإعادة اإدماج 

الأطفال الذين يتعاملون مع نظام العدالة.
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جيم- امل�صطلحات
تتناول التوجيهات التي يقدمها هذا املن�ضور م�ضائل ح�ضا�ضة من الناحية ال�ضيا�ضية، ترتبط يف كثري من 
املعنى  البداية  اأن نبني يف  ال�ضروري  التعريفية اخللفية على وجه اخل�ضو�ض. ولذلك، من  بامل�ضائل  الأحيان 

املق�ضود مب�ضطلحات معينة يتكرر ظهورها يف املن�ضور. ولأغرا�ض هذا املن�ضور:
)اأ( م�ضطلح "الأطفال" يعني الأ�ضخا�ض دون �ضن 18 عاما، وفقا للمادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل. 
وت�ضري الوثائق ال�ضيا�ضاتية يف جمال منع التطرف العنيف غالبا اإىل م�ضطلح "ال�ضباب". ويركز املن�ضور احلايل، 
بحكم تركيزه على دور نظام العدالة، على معاملة "الأطفال" وهو م�ضطلح له مدلول قانوين دقيق واإطار قانوين 

يت�ضل به يف القانون الدويل وت�ضريعات معظم الدول الأع�ضاء؛
)ب(  م�ضطلح "التجنيد" ي�ضري اإىل جتنيد اأو اإدراج الأطفال اإجباريا اأو ق�ضرا اأو طوعا يف اأي نوع من 

القوات امل�ضلحة اأو اجلماعات امل�ضلحة اأو اجلماعات الإرهابية اأو اجلماعة املتطرفة العنيفة؛
)ج(   م�ضطلح "ا�ضتغلل" طفل ي�ضري اإىل ا�ضتخدام الطفل يف اأعمال اأو اأن�ضطة اأخرى ل�ضالح اأ�ضخا�ض 
اآخرين ومبا يلحق ال�ضرر ب�ضحة الطفل البدنية اأو العقلية ومنوه وتعليمه. وي�ضمل ال�ضتغلل، على �ضبيل املثال ل 
احل�ضر، ا�ضتغلل الغري يف البغاء اأو غريه من اأ�ضكال ال�ضتغلل اجلن�ضي اأو اأعمال ال�ضخرة اأو تقدمي اخلدمات 
الق�ضرية، مبا يف ذلك ارتكاب اجلرائم اأو ال�ضرتقاق اأو املمار�ضات ال�ضبيه بال�ضرتقاق. وي�ضري امل�ضطلح اإىل 

ا�ضتغلل افتقار الطفل اإىل القوة وا�ضتغلل و�ضعه.
وترد يف ا�ضتعرا�ض ا�ضرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب )قرار اجلمعية العامة ٧0/291( 
اإ�ضارات اإىل "الإرهاب والتطرف العنيف، عندما يف�ضي اإىل الإرهاب" اأو "الإرهاب والتطرف العنيف املف�ضي 
و"التطرف  العنيف"  "املتطرف  م�ضطلحي  اإىل  النظر  دائما  ينبغي  القرار،  ذلك  مع  ومتا�ضيا  الإرهاب".  اإىل 

العنيف" يف هذا الدليل على اأنها ي�ضريان اإىل "التطرف العنيف يف احلالت التي يف�ضي فيها اإىل الإرهاب".
وتن�ض خطة عمل منع التطرف العنيف يف م�ضتهلها على اأنها تتناول "م�ضاألة التطرف العنيف يف احلالت 
التي يف�ضي فيها اإىل الإرهاب"، وتعاجلها. والتطرف العنيف ظاهرة تت�ضم بالتنوع وتفتقر اإىل تعريف حمدد. 
وهو لي�ض بالأمر اجلديد، ول يقت�ضر على منطقة اأو جن�ضية بعينها اأو على نظام عقائدي معني. ومع ذلك، فاإن 
جماعات اإرهابية مثل تنظيم الدولة الإ�ضلمية يف العراق وال�ضام )تنظيم الدولة الإ�ضلمية( وتنظيم القاعدة 
وجماعة بوكو حرام قد "�ضكلت، يف ال�ضنوات الأخرية، ملمح ت�ضورنا للتطرف العنيف وحددت معامل النقا�ض 

املتعلق بكيفية الت�ضدي لهذا التهديد".)13(
النحو  الإرهابية". وعلى  "اجلماعة  اأو  "الإرهاب"  و�ضامل مل�ضطلح  تعريف مقبول عامليا  يوجد حاليا  ول 
املبني يف خطة العمل، فاإن تعريفات "الإرهاب" و"التطرف العنيف" من اخت�ضا�ض الدول الأع�ضاء، ويجب اأن 
تتفق مع التزاماتها مبوجب القانون الدويل، ول �ضيما القانون الدويل حلقوق الإن�ضان. وعلى غرار النهج العملي 
الذي اتبعته اجلمعية العامة اإزاء مكافحة الإرهاب من خلل اعتماد ا�ضرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة 
 الإرهاب بتوافق الآراء، فاإن خطة العمل تتبع نهجا عمليا ملنع التطرف العنيف، دون اخلو�ض يف امل�ضائل املتعلقة 

بالتعريف.)14(
قائمة اجلزاءات  �ضمتها  التي  الكيانات  الأقل  الدليل، على  اإرهابية"، يف هذا  "جماعة  وي�ضمل م�ضطلح 
املفرو�ضة على حركة  وقائمة اجلزاءات  القاعدة،  وتنظيم  الإ�ضلمية )داع�ض(  الدولة  تنظيم  املفرو�ضة على 
طالبان، وكذلك حركة ال�ضباب. وقد ت�ضمل اأي�ضا اجلماعات الأخرى التي تلجاأ اإىل الأفعال املحظورة مبوجب 
التفاقيات والربوتوكولت العاملية ملكافحة الإرهاب، وكذلك اجلماعات امل�ضنفة بو�ضفها جماعات اإرهابية على 

ال�ضعيدين الوطني اأو الإقليمي. 

)A/70/674)13، الفقرة 2.

)14(املرجع نف�ضه، الفقرة 5.
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الف�ضل 1

 ال�ضرتاتيجيات الرامية
 اإىل منع جتنيد الأطفال

على اأيدي اجلماعات الإرهابية 
واجلماعات املتطرفة العنيفة
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األف- جتنيد الأطفال وا�صتغاللهم
يجري جتنيد الأطفال على اأيدي اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة يف البلدان يف جميع اأنحاء 
ب�ضرف  واإيذائهم  الأطفال  ا�ضتغلل  اإىل  عادة  التجنيد  ويف�ضي  امل�ضلح ويف غريها.  الن زاع  العامل، يف حالت 

النظر عن الظروف التي يتم فيها. 
وعلى الرغم من اأن جتنيد الأطفال على اأيدي اجلماعات امل�ضلحة له تاريخ طويل، فاإن جتنيد الأطفال 
ملحوظة  تطورات  و�ضهد  حديثة  ظاهرة  ي�ضكل  العنيفة  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  اجلماعات  اأيدي  على 

خلل العقد املا�ضي. ويعر�ض الق�ضم اأدناه حتليل لأ�ضباب جتنيد الأطفال واأ�ضاليب جتنيدهم.

١- ملاذا ُيجند الأطفال؟
وتعدد  بالتعقد  العنيفة  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  اجلماعات  اأيدي  على  الأطفال  جتنيد  اأ�ضباب  تت�ضم 
الأوجه، وقد تختلف باختلف احلالة. ويبدو اأي�ضا اأن الأطفال ل يجندون جنبا اإىل جنب مع البالغني فح�ضب، 

بل ي�ضتهدفون على وجه اخل�ضو�ض، اإذ اأن ا�ضتخدام الأطفال يوفر مزايا �ضتى للجماعات. 

الظهور والدعاية
ت�ضتغل اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة الأطفال على نحو بارز من اأجل تعزيز ظهورها، ومن 
الأمثلة امللحوظة على ذلك الدعاية التي تقوم بها جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإ�ضلمية. وك�ضف حتليل 
جمموعة من بيانات دعاية تنظيم الدولة الإ�ضلمية على مدار �ضتة اأ�ضهر عما جمموعه 254 حالة ا�ضتخدمت 
فيها �ضور للأطفال؛ وكانت 38 يف املائة من ال�ضور لأطفال منخرطني يف اأعمال عنف اأو يتعر�ضون للعنف اأو 

ُيعودون عليه. وت�ضتخدم هذه ال�ضور ل�ضدمة اجلمهور واإظهار قوة اجلماعة وق�ضوتها يف الوقت نف�ضه.)15(

العوامل الدميوغرافية
اأدى التحول الديمغرافي يف البلدان الفقرية، والذي يرجع جزئيا اإىل انت�ضار فريو�ض نق�ض املناعة الب�ضرية/

الإيدز، اإىل زيادة ن�ضبة الأطفال من اإجمايل عدد ال�ضكان، مما يجعل هذه الفئة العمرية الأكرث توافرا للتجنيد 
والختطاف. فعلى �ضبيل املثال، ي�ضكل الأطفال، يف كل بلد من البلدان املت�ضررة من اأزمة بوكو حرام، اأكرث من 

50 يف املائة، بل و٦0 يف املائة يف بع�ض احلالت، من اإجمايل عدد ال�ضكان.)1٦(

التوقعات املجتمعية
هناك ظروف ينظر فيها املجتمع اإىل اجلماعات امل�ضلحة، مبا فيها اجلماعات الإرهابية اأو اجلماعات املتطرفة 
العنيفة، على اأنها خط دفاعي �ضد التهديد بالعنف من جماعة خمتلفة اأو من الدولة. ويف ظل هذه الظروف، 
قد تتوقع العائلة واملجتمعات املحلية اأن ين�ضم الأطفال اإىل �ضفوف اجلماعة بل وقد تدفعهم اإىل ذلك.)1٧( ولكن 
اأو ل حتظى بدعم جغرافي وا�ضع  عندما توجد جماعة م�ضلحة غري تابعة للدولة ل تتمتع ب�ضعبية بني ال�ضكان 
النطاق، قد يكون من ال�ضعب جتنيد البالغني من اأجل الق�ضية. ويف هذه احلالت، يكون جتنيد الأطفال اأي�ضر 

على اجلماعات ويكفل اإمكانية موا�ضلة تو�ضيع قاعدة قوتها على الرغم من تناق�ض الدعم لها.)18(

.Quilliam Foundation, The Children of the Islamic State (2016), p. 18.)15(

)1٦(الأمم املتحدة، اإدارة ال�ضوؤون القت�ضادية والجتماعية، �ضعبة ال�ضكان، "التوقعات ال�ضكانية يف العامل: تنقيح عام 201٧ - 

.)ESA/P/WP/248( ،"النتائج الرئي�ضية واجلداول الأولية
على:  متاح  الأطفال"،  لتجنيد  الأ�ضا�ضية  "الأ�ضباب  امل�ضلح  والن زاع  بالأطفال  املعني  العام  للأمني  اخلا�ض  املمثل  )1٧(مكتب 

.https://childrenandarmedconflict.un.org/effects-of-conflict/root-causes-of-child-soldiering

 P. W. Singer, Children at War (Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 2006), p. 54.)18(

. https://www.amazon.com/Children-at-War-P-Singer/dp/0520248767
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العنيفة املتطرفة  الإرهابية واجلماعات  اأيدي اجلماعات  الأطفال على  اإىل منع جتنيد  الرامية  1- ال�ضرتاتيجيات  الف�ضل 

العتبارات القت�صادية والفعالية
ت�ضتفيد اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة وكذلك اجلماعات امل�ضلحة ب�ضفة عامة من مزايا 
اأ�ضل(  عليها  )اإن ح�ضلوا  اأدنى  اأجور  على  الأطفال عادة  ويح�ضل  الأطفال.  اقت�ضادية ملحوظة عند جتنيد 
ويحتاجون اإىل قدر اأقل من الطعام للبقاء على قيد احلياة، �ضواء ا�ضُتخدموا للقيام بالأدوار املعاونة اأو كمقاتلني. 
ويف الوقت نف�ضه، اأدى تطور احلرب ول �ضيما انت�ضار الأ�ضلحة ال�ضغرية اإىل تقليل الفجوة يف الفعالية بني الطفل 
والبالغ. ول يقت�ضر الأمر على �ضعف اللوائح التنظيمية التي حتكم الجتار بالأ�ضلحة ال�ضغرية، بل اإن ا�ضتخدام 
ال�ضلطة  كانت  حني  ويف  اإليها.)19(  الأطفال  و�ضول  ي�ضهل  مما  اخل�ضو�ض،  وجه  على  �ضهل  ال�ضغرية  الأ�ضلحة 
وال�ضيطرة على الأ�ضلحة فيما �ضبق يف اأيدي اأفراد املجتمع الأكرب �ضنا، مل يعد الأطفال مقيدين بالت�ضنيفات 
العمرية التي كانت حتدد من مبقدوره امل�ضاركة يف احلروب.)20( وبناء على ذلك، ل يزال الأطفال اأقل تكلفة من 

املقاتلني البالغني، واإن مل يكونوا بال�ضرورة اأقل فعالية منهم عند ا�ضتخدامهم للقيام باأعمال عنف.

ال�صيطرة
اإىل  ميل  اأكرث  والأطفال  نف�ضيا.  اأو  بدنيا  �ضواء  البالغني،  من  اأكرث  عليهم  وال�ضيطرة  الأطفال  تخويف  ي�ضهل 
من  و�ضلوكيات  معتقدات  لتباع  اخل�ضو�ض  وجه  على  عر�ضة  وهم  ال�ضلطة  لرموز  الولء  اإبداء  يف  امل�ضارعة 
يكنون اإليهم احلب والحرتام، وهو عن�ضر له اأهمية خا�ضة عندما تنخرط العائلة يف عملية التجنيد. وقد ترى 

اجلماعات التي ت�ضعى اإىل �ضمان بقائها يف امل�ضتقبل يف ا�ضتخدام الأطفال "ا�ضتثمارا يف اجليل املقبل".)21(

امليزات التكتيكية
يتزايد ا�ضتخدام الأطفال، ول �ضيما البنات، لأغرا�ض التج�ض�ض واإي�ضال الر�ضائل وحمل املواد وتنفيذ هجمات 
يواجهونها  التي  للأخطار  اإدراكا  اأقل  فالأطفال  الأحوال:  اأغلب  يف  نفعية  الظاهرة  هذه  واأ�ضباب  انتحارية.)22( 
ومن ثم يظهرون قدرا اأقل من القلق. ومن املرجح اأي�ضا اأن يفعلوا ما يوؤمرون به، وي�ضتفيدون ب�ضفة عامة مما 
 يتمتعون به من ميزة اإثارة قدر اأقل من ال�ضكوك، وهي ميزة قد تكون بالغة الأهمية على �ضبيل املثال يف القرتاب

 من الأهداف.

٢- كيف ُيجند الأطفال؟
التي  الأ�ضاليب  ح�ضب  الأطفال  جتنيد  العنيفة  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  اجلماعات  توا�ضل  حني  يف 
ت�ضتخدمها اجلماعات امل�ضلحة التي جتند الأطفال اجلنود، يزداد جلووؤها اأي�ضا اإىل اأ�ضاليب مبتكرة ومتطورة. 

وقد تختلف املمار�ضات امل�ضتخدمة ح�ضب عدد من العوامل، من بينها و�ضع اجلماعة وو�ضع الطفل. 
ول يزال التجنيد الق�ضري منت�ضرا. غري اأن بع�ض الأطفال قد يبدو يف الظاهر اأنهم ين�ضمون "طوعا" اإىل 
بالأطفال  املعنية  العام  للأمني  املمثلة اخلا�ضة  واأو�ضحت  العنيفة.  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  اجلماعات 
يجعل هذا  �ضواء،)23( مما  والطوعية على حد  الإكراه  بركني  غالبا  تتميز  التجنيد  اأن عمليات  امل�ضلح  والن زاع 
التمييز اأمرا بالغ ال�ضعوبة. ول ينبغي اأبدا اأن ينظر اإىل التجنيد على اأنه ذو طابع طوعي حقا، بل ميليه عدد 
من العوامل مثل حماولة البقاء على قيد احلياة اأو الهروب من الفقر اأو انعدام الأمن اأو التهمي�ض اأو التمييز. 
وقد وافقت املحكمة اجلنائية الدولية على اأن اخلط الفا�ضل بني التجنيد الطوعي والتجنيد الإجباري ل تنعدم 

 Machel Study 10-Year Strategic Review: Children and Conflict in a Changing World (United Nations)19(

publication E.09.XX.2), p. 9.https://www.unicef.org/publications/index_49985.html.

.Singer, Children at War, p. 49)20(

.The Children of the Islamic State, p. 27)21(

 United States Institute of Peace, “Charting ؛)A/70/836-S/2016/360( "الأطفال والن زاع امل�ضلح: تقرير الأمني العام")22(

 a new course, thought for action kit: women preventing violent extremism” (Washington, D. C., 2015); Naureen
 Chowdury Fink, Sara Zeigerand and Rafia Bhula, eds., A Man’s World? Exploring the Roles of Women in Countering

.Terrorism and Violent Extremism (Abu Dhabi, 2016)

 Submission of the Observations of the Special Representative of the Secretary General of the United Nations)23(

 for Children and Armed Conflict pursuant to Rule 103 of the Rules of Procedure and Evidence, judicial document No.
.ICC-01/04-01/06-1229 (2008), annex A, para. 13
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العدالة نظام  دور  العنيفة:  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  وت�ضتغلهم اجلماعات  الذين جتندهم  الأطفال 

�ضلته مبو�ضوع الأطفال �ضحايا الن زاعات امل�ضلحة من الناحية القانونية فح�ضب بل يت�ضم كذلك بال�ضطحية من 
الناحية العملية يف �ضياق الأطفال يف الن زاعات امل�ضلحة.)24(

التجنيد الق�صري
تنخرط اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة يف املقام الأول يف التجنيد الق�ضري بل والوح�ضي يف 
كثري من الأحيان لأعداد كبرية من الأطفال. فقد ُيختطف الأطفال اأو يكرهون عن طريق التهديد اأو ُي�ضرتون من 
املتجرين بالب�ضر. والأطفال الذين يعي�ضون يف فقر دون رعاية اأبوية واأطفال ال�ضوارع عر�ضة بوجه خا�ض للتجنيد 

الق�ضري من خلل حملت التجنيد.

التجنيد من خالل الروابط بني اجلماعات وقيادات املجتمعات املحلية
تدعم املجتمعات املحلية يف بع�ض الأحيان جماعة م�ضلحة معينة م�ضنفة كجماعة اإرهابية لأن اجلماعة ُينظر 
اإليها على اأنها تدافع عن ذلك املجتمع املحلي �ضد التهديدات التي متار�ضها اجلماعات امل�ضلحة الأخرى؛ ويف 

هذه احلالة، قد ت�ضجع العائلت وقيادات املجتمع املحلي الأطفال على الن�ضمام اإىل اجلماعة امل�ضلحة.

الإغراء القت�صادي
يف بع�ض احلالت، قد تقدم اجلماعات املال والطعام وال�ضكن واحلماية، الأمر الذي ي�ضجع على الولء.

التجنيد عرب الوطني
يعد الطابع عرب الوطني للإرهاب والتطرف العنيف مواتيا لظهور التجنيد عرب الوطني وانخراط الأطفال يف 
ظاهرة املقاتلني الإرهابيني الأجانب.)25( وبع�ض الأطفال الذين يعربون احلدود بغر�ض الن�ضمام اإىل جماعة 
اإرهابية اإمنا يفعلون ذلك من تلقاء اأنف�ضهم، والبع�ض ي�ضافر مع والديهم اأو ذويهم البالغني، يف حني يختطف 

اآخرون ق�ضرا ثم يعربون احلدود يف اإطار م�ضاركتهم يف اجلماعات املتطرفة العنيفة.
وقد و�ضعت بع�ض اجلماعات ا�ضرتاتيجيات �ضاملة للتجنيد ت�ضمل جمموعة متنوعة من اأ�ضاليب التجنيد 

التي تطبق يف حالت خمتلفة.

ا�صتخدام املدار�س
تتمتع بع�ض اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة ب�ضيطرة اإقليمية على بع�ض املناطق. وقد متتد 
اجلماعة  "تاأييد"  على  وي�ضجعون  الأطفال  فيه  ُيلقن  كمنتدى  عندئذ  ت�ضتخدم  التي  املدار�ض  لت�ضمل  �ضلطتها 

والن�ضهار يف هويتها.

الدعاية
اأو  ت�ضع اجلماعات ا�ضرتاتيجيات دعائية دقيقة تهدف اإىل ت�ضليط ال�ضوء على مزايا الن�ضمام اإىل اجلماعة 
والأزياء  املرموقة  واملكانة  الو�ضع  يوفر  اأنه  على  ما  جماعة  اإىل  الن�ضمام  ُي�ضور  وقد  التعاطف.  ا�ضتثارة  اإىل 
اجلذابة والأ�ضلحة. وُتعر�ض التجربة على اأنها فر�ضة لل�ضلطة، ل �ضيما للأطفال املحرومني من فر�ض التعليم اأو 
العمل. ويركز تنظيم الدولة الإ�ضلمية كثريا على "ممار�ضة دور ال�ضحية" م�ضتغًل ال�ضور التي تعر�ض "جرائم 
العدو"، بهدف ا�ضتثارة م�ضاعر الغ�ضب والتعاطف مع امل�ضابني اأو القتلى وخلق رغبة يف النتقام.)2٦( وت�ضتخدم 
من  وغريها  احلا�ضوبية  والألعاب  املتحركة  الر�ضوم  وُت�ضمم  ر�ضالتها.  لن�ضر  الت�ضال  مواد  اأي�ضا  اجلماعات 

 International Criminal Court case of The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, judgment of 14 March 2012,)24(

.para. 612

)25(قرر جمل�ض الأمن يف قراره 21٧8 )2014( اأن جميع الدول ينبغي لها اأن تكفل اأن تن�ض قوانينها ولوائحها الداخلية على 

اإثبات جرائم جنائية خطرية مبا يكفي ملقا�ضاة ومعاقبة مواطنيها الذين ي�ضافرون اأو يحاولون ال�ضفر اإىل دولة غري دول اإقامتهم اأو 
اأو جن�ضيتهم، بغر�ض  اإقامتهم  اإىل دولة غري دول  اأرا�ضيهم  ال�ضفر من  اأو يحاولون  ي�ضافرون  الذي  الأفراد  جن�ضيتهم، وغريهم من 

ارتكاب اأعمال اإرهابية اأو التخطيط لها اأو التح�ضري لها، اأو تقدمي اأو تلقي تدريب اإرهابي.
 Charlie Winter, The Virtual “Caliphate”: Understanding Islamic State’s Propaganda Strategy, (London,)2٦(

.Quilliam Foundation, 2015)
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العنيفة املتطرفة  الإرهابية واجلماعات  اأيدي اجلماعات  الأطفال على  اإىل منع جتنيد  الرامية  1- ال�سرتاتيجيات  الف�سل 

على  الأطفال  لجتذاب  الإنرتنت  على  تظهر  التي  التفاعلية  الو�سائط 
وجه اخل�سو�ص.)27( وُيدمج املحتوى امللون غالبا داخل املواد التي متجد 

الأعمال الإرهابية، ومنها الهجمات النتحارية.

التجنيد عن طريق �شبكة الإنرتنت
ا�ستخدام الت�سالت عرب �سبكة الإنرتنت من الو�سائل اجلديدة ن�سبيا لن�سر 
يو�سع  وهو  العنيفة.  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  للجماعات  الدعاية 
جميع  يف  املحتملني  املجندين  اإىل  ويت�سرب  اجلماعة  ر�سالة  و�سول  نطاق 
يف  ن�سطني  كونهم  للخطر  معر�سون  خا�ص  بوجه  والأطفال  العامل.  اأنحاء 
ا�ستخدام الإنرتنت. وتعلن مواقع معينة على الإنرتنت عن وجود اجلماعات 
ر�سائل  خمتلفة  وبلغات  احلالت،  من  كثري  يف  متعددة،  مواقع  وتدرج 
خمتلفة تالئم فئات حمددة من اجلمهور.)28( وتعد مواقع و�سائط التوا�سل 
الجتماعي، مبا يف ذلك الربيد الإلكرتوين وغرف الدرد�سة واملجموعات 
التجنيد  اأدوات  من  الفيديو،  وت�سجيالت  الر�سائل  ولوحات  الإلكرتونية 
املنت�سرة على وجه اخل�سو�ص)29( التي ميكن اأن تي�سر اأي�سا ا�ستخدام ُنهج 
تالئم الفئات امل�ستهدفة. وي�ستند اأحد هذه الأ�ساليب ويعرف ب  "ال�ستمالة" 
وبناء عالقة  النهج  تكييف  اأجل  ال�سخ�ص من  باهتمامات  ذ  املُنفِّ اإىل علم 
قائمة على الثقة. وثمة اأ�سلوب ثاٍن يركز على "الإعالن املوجه": فعن طريق 
املعر�سة  الفئات  للجماعة حتديد  الإنرتنت، ميكن  تتبع �سلوك م�ستخدمي 

لدعايتها وتعديل امل�سمون مبا ينا�سب اجلمهور امل�ستهدف.)30(

الأدوار التي ي�شطلع بها الأطفال
اجلماعات  اأو  الإرهابية  اجلماعات  اأيدي  على  الأطفال  ُيجند  عندما 
داخل  الأدوار  من  متنوعة  جمموعة  يوؤدون  فاإنهم  العنيفة،  املتطرفة 
اجلماعات اأو ل�ساحلها. والأهم من ذلك اأن طريقة جتنيد الطفل ل حتدد 
بال�سرورة نوع الدور الذي �سينه�ص به، فقد يتفاوت ذلك تفاوتا كبريا تبعا 
للحالة وتبعا للظروف ال�سخ�سية للطفل. وما ي�ستمر هو العالقة ال�سببية 
بني عملية التجنيد وما يلحق بها من ا�ستغالل للطفل، وهو ا�ستغالل قد 

ياأخذ اأ�سكال خمتلفة.
على  القتال  مثل  عدائية  اأعمال  �سن  يف  الأطفال  بع�ص  وي�ستخدم 
اخلطوط الأمامية وتنفيذ عمليات الإعدام بحق الرهائن اأو ال�سجناء اأو 
اآخرون  ويوؤدي  النتحارية.  الهجمات  اإرهابية، مبا يف ذلك  �سن هجمات 
يف  ُيعاملون  اأو  جوا�سي�ص  اأو  مهربني  اأو  حمالني  اأو  ك�سعاة  م�ساندة  اأدوار 

الواقع معاملة العبيد ويتعر�سون بانتظام لالعتداء اجلن�سي وال�ستغالل اجلن�سي. 
ويف الوقت الراهن، يحظى ا�ستخدام الأطفال للقيام بهجمـات اإرهابية باهتمام دولـي، �سـواء يف حـالت 
الن زاع اأو يف اأوقات ال�سالم. ويف عام 2015، اأُلقي القب�ص على مواطن بريطاين عمره 14 عاما ومواطن اأ�سرتايل 

 Gabriel Weimann, “Online terrorists prey on the vulnerable: websites target marginalized women and youth,)27(

recruiting for suicide missions”, 5 March 2008. Available at http://yaleglobal.yale.edu/content/online-terrorists-prey-

.vulnerable

 Thomas Koruth Samuel, “The lure of youth into terrorism”, in SEARCCT Selection of Articles, vol. 2 (Kuala)28(

.Lumpur, South-East Asia Regional Centre for Counter-Terrorism, 2011)

 Kate Ferguson, “Countering violent extremism through media and communication strategies: a review)29(

.evidence” (2016), p. 15

 Gabriel Weimann, “The emerging role of social media in the recruitment of foreign fighters”, in Foreign)30(

 Fighters under International Law and Beyond, Andrea de Guttry, Francesca Capone, Christophe Paulussen, eds. (The

.Hague, T.M.C. Asser Press, 2016), p. 83

التجنيد اأمناط 
بالتجنيد  تتعلق حتديدا  ل  التالية  التجنيد  اأمناط 

الإنرتنت، ولكن ميكن تكرارها على  عرب �سبكة 
نحو فعال يف ذلك ال�سياق )يالحظ وجود قدر 

النماذج املقرتحة(:)اأ( التباين داخل  كبري من 
اجلماعات  تن�سر  "ال�سبكة":  )اأ( منوذج 

دعاية  الإرهابية  واجلماعات  العنيفة  املتطرفة 
اأو ر�سائل  غري متمايزة يف �سورة مقاطع فيديو 
مع  ومتجاوبة  متجان�سة  تعد  م�ستهدفة  فئة  اإىل 

الدعاية؛
اتباع نهج  ي�ستلزم  "الِقمع":  )ب(  منوذج 
ُيعتربون  معينني  اأفراد  ل�ستهداف  تدريجي 

نف�سية  اأ�ساليب  با�ستخدام  للتجنيد  جاهزين 
الأطفال  والتفاين. وحتى  اللتزام  لزيادة 

الكامل  التجنيد  يقاومون  الذين  امل�ستهدفني 
اأن�سطة  اإزاء  اإيجابية  نظر  يكت�سبون وجهات  قد 

اجلماعة؛
"العدوى": عندما ي�سعب الو�سول  )ج(   منوذج 

للعمل  "عميل"  زرع  امل�ستهدفة، ميكن  الفئة  اإىل 
اإغراءات  با�ستخدام  الداخل،  التجنيد من  على 

الروابط  تعزيز  وميكن  و�سخ�سية.  مبا�سرة 
ي�ستهدفها  التي  والفئات  املجِند  بني  الجتماعية 

اأو  التهمي�ص  من خالل الرتكيز على املظامل، مثل 
الجتماعي. الإحباط 

 
 Scott Gerwehr and Sara Daly, “Al-Qaida: terrorist)اأ(

 selection and recruitment” (Santa Monica, California, RAND.Corporation, 2006), pp. 76-80
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عمره 18 عاما، وحوكما و�ضدرت �ضدهما اأحكام، كل يف بلده، بتهمة التخطيط لهجوم اإرهابي يف يوم اأنزاك 
)عطلة عامة يف بلدان مثل اأ�ضرتاليا ونيوزيلندا(. وي�ضارك الأطفال م�ضاركة مبا�ضرة يف عدد كبري من عمليات 
تنظيم الدولة الإ�ضلمية. وُيجند الأطفال لتنفيذ تفجريات انتحارية. وتعتمد جماعة بوكو حرام اعتمادا كبريا 
للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  اأجرتها  درا�ضة  و�ضفت  فقد   - انتحاريني  كمفجرين  الأطفال  ا�ضتخدام  على 

)يوني�ضيف( يف عام 201٧ هذه الظاهرة باأنها �ضمة مميزة لذلك الن زاع.)31(

جتّند  حرام  بوكو  اأن  اإىل  الإن�ضان  حلقوق  املتحدة  الأمم  مفو�ضية  عليها  ح�ضلت  التي  الإفادات   ت�ضري 
عائلتهم  على  العتداء  على  الأولد  بع�ض  اأجرب  وقد  الفعلي.  القتال  يف  وت�ضتخدمهم  والبنات  الأولد 
املعدات  وحمل  والطبخ  والتنظيف  الزواج  على  فُيكرهن  البنات  اأما  للجماعة،  ولئهم  على  للدللة 
ب�ضرية  دروعا  والبنات  الأولد  بع�ض  ا�ضتخدام  تزايد  عن  مت�ضقة  بلغات  املفو�ضية  وتلقت  والأ�ضلحة. 
لتفجري  عامًا   12 عمرها  بنت  ا�ضتخدمت  املثال،  �ضبيل  على   ،2015 اأيار/مايو  ففي  القنابل.  ولتفجري 
واأُبلغ عن  اأ�ضخا�ض.  �ضبعة  مقتل  اأ�ضفر عن  يوبي، مما  بولية  داماتورو،  للحافلت يف  قنبلة يف حمطة 
من  على  للتعرف  املختطفني  الأولد  حرام  بوكو  وت�ضتخدم  والنيجر.  الكامريون  يف  مماثلة  حوادث 

ت�ضنها.)32(     التي  الهجمات  اأثناء  املتزوجات،  والفتيات غري  الن�ضاء  وعلى  اإليها  الن�ضمام  يرف�ضون 

٤- جتنيد الفتيات وا�صتغاللهن
على الرغم من اأن جميع الأطفال ميكن اأن يقعوا �ضحايا للتجنيد وال�ضتغلل من جانب اجلماعات الإرهابية اأو 
اجلماعات املتطرفة العنيفة، اإل اأن نطاق جتنيد الفتيات يف ال�ضياق املعا�ضر للإرهاب اأ�ضبح م�ضاألة تثري قلقا 
خا�ضا. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإن امل�ضارات التي تقود الفتيات اإىل هذه اجلماعات كثريا ما تظل غري مرئية. 
ولذلك فاإن من الأهمية مبكان حتديد العوامل التي ت�ضهم يف جتنيد الفتيات، واأمناط التجنيد املختلفة، واأ�ضكال 

ال�ضتغلل املف�ضلة.
يف  الأ�ضباب  هذه  اأحد  ويتمثل  للتجنيد.  مف�ضلة  اأهدافا  الفتيات  جتعل  التي  الأ�ضباب  من  عدد  وهناك 
ال�ضجة الإعلمية: فالهجمات التي تنفذها الفتيات، ول �ضيما الفتيات ال�ضغريات، لها قيمة دعائية اأكرب، لأنها 
متيل اإىل جذب اهتمام اإعلمي اأكرب من الهجمات التي ينفذها نظراوؤهم من الذكور. وكما تظهر ا�ضرتاتيجيات 
ويزيد من جاذبيتها  "تطبيع" هذه اجلماعات،  ي�ضاهم يف  الفتيات  فاإن جتنيد  الإرهابية،  للجماعات  الت�ضال 
بالن�ضبة للمجندين املحتملني، ويثبت قدرتها على بناء الدولة. وهناك �ضبب اآخر هو الفعالية، حيث اأن الفتيات 
ل يتطابقن مع املوا�ضفات الأمنية التقليدية، كما اأنهن عادة ما يرثن قدرا اأقل من ال�ضكوك، الأمر الذي يزيد 
من احتمال جناحهن يف تنفيذ الهجمات اأو القيام باأدوار الدعم.)33( وعلوة على ذلك، فاإن خمتلف "عوامل 
الدفع" و"عوامل اجلذب" ميكن اأن تنطبق على الفتيات. فمن املمكن اإغراء الفتيات ب   "الوقوع يف احلب" مع ع�ضو 
يف اإحدى اجلماعات من خلل و�ضائط التوا�ضل الجتماعي؛ اأو اأنهن قد ي�ضعني اإىل الهرب من عنف هيكلي اأو 

�ضغط اأ�ضري يف املن زل عن طريق الزواج من مقاتل اإرهابي.
الإ�ضلمية  الدولة  تنظيم  مثل  منظمات  اأن  يبدو  املعتادة،  التجنيد  اأ�ضاليب  ا�ضتخدام  اإىل  وبالإ�ضافة 
الدولة  "اأخوات  باعتبارهن  تخاطبهن  حيث  والفتيات،  الن�ضاء  اإىل  دعائية  ر�ضائل  توجه  وال�ضام  العراق  يف 
التجنيد.)34(  ا�ضرتاتيجيات  يف  الن�ضاء  اأ�ضوات  وُتربز  بهن،  اخلا�ضة  واملن�ضورات  البيانات  وتكتب  الإ�ضلمية"، 
عمليات  يف  امل�ضاركات  للن�ضاء  املخ�ض�ضة  الإلكرتونية  والر�ضائل  الإنرتنت  على  الدرد�ضة  غرف  اأي�ضا  وهناك 
القوات  تعر�ضن لعتداءات جن�ضية من جانب  اللواتي  الفتيات  ت�ضعر  وقد  قبلهن.)35(  من  تدار  والتي  التجنيد 
امل�ضلحة اأو اأع�ضاء جماعة اإرهابية اأو جماعة متطرفة عنيفة باأنه لي�ض اأمامهن اأي خيار اآخر، واأنه قد حلق بهن 

العار ودمرت �ضمعتهن، ولهذه الأ�ضباب، ل ميكن لهن العودة اإىل ديارهن.

 UNICEF report entitled “Silent shame: bringing out the voices of children caught in the Lake Chad crisis”.)31(

Available at www.unicef.org/.

)32(تقرير مفو�ض الأمم املتحدة ال�ضامي حلقوق الإن�ضان عن النتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها جماعة بوكو حرام واأثرها 

على حقوق الإن�ضان يف البلدان املت�ضررة )A/HRC/30/67(، الفقرة 44.  
Mia Bloom, “Bombshells: women and terror”, Gender Issues, vol. 28, Nos. 1 and 2 (2011), pp.1-21.)33(

 Erin Saltman and Melanie Smith, “Till martyrdom do us part: gender and the ISIS phenomenon” (London,)34(

Institute for Strategic Dialogue, 2011).

.Weimann, “Online terrorists prey on the vulnerable”)35(
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البارزة على  الأمثلة  ن�ضطة. ومن  باأدوار  الفتيات لل�ضطلع  ا�ضتغلل  يتزايد  العام،  العتقاد  وعلى عك�ض 
ذلك زيادة ا�ضتغلل الفتيات يف الهجمات النتحارية؛)3٦( اإذ ت�ضري بع�ض التقارير اإىل اأن الفتيات �ضكلن ثلثة اأرباع 
و�ضباط/  2014 الثاين/يناير  كانون  بني  الفرتة  بوكو حرام يف  اأطفال جلماعة  نفذها  التي  النتحارية  الهجمات 

فرباير 201٦.)3٧( وبالإ�ضافة اإىل ذلك، توا�ضل اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة ا�ضتخدام اأ�ضكال 
العنف التقليدية التي ترتكب �ضد الفتيات يف حالت الن زاع. ويف بع�ض احلالت، تتعر�ض اأغلبية الفتيات للنتهاك 
اجلن�ضي اأو ال�ضرتقاق اجلن�ضي اأو تباع كرقيق جن�ضي.)38( وقد اأدين العنف اجلن�ضي كتكتيك اإرهابي �ضراحة يف 
قرارات جمل�ض الأمن التي اأعرب فيها املجل�ض عن قلقه العميق اإزاء ا�ضتخدام اأعمال العنف اجلن�ضي واجلن�ضاين 

كاأداة لزيادة قوة اجلماعات الإرهابية من خلل دعم اأعمال التمويل والتجنيد وتدمري املجتمعات املحلية.

.“Charting a new course: thought for action kit”; Fink, Zeiger and Bhula, A Man’s World?)3٦(

.UNICEF, “Beyond Chibok” (2016))3٧(

)38(هيومن رايت�ض ووت�ض، العراق: الهاربات من داع�ض ي�ضفن عمليات اغت�ضاب ممنهجة—الناجيات الإيزيديات بحاجة اإىل 

رعاية عاجلة، 14 ني�ضان/اأبريل 2015 )متاح على املوقع ال�ضبكي www.hrw.org(؛ وبعثة الأمم املتحدة لتقدمي امل�ضاعدة اإىل العراق 
ومفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان، "تقرير حول حماية املدنيني يف الن زاع امل�ضلح يف العراق: ٦ متوز/يوليه - 10 اأيلول/�ضبتمرب 

2014" )بغداد، 2014(.

املمار�صات اجليدة لإ�صراك املراأة ومكافحة التطرف العنيف
اأ�ضدر املنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب وثيقة غري ملزمة ب�ضاأن املمار�ضات اجليدة ركزت على اجلوانب 
اجلن�ضانية يف �ضياق مكافحة التطرف العنيف،)اأ( وذلك يف حماولة للت�ضدي للواقع الذي غالبا ما يتم 

فيه اإغفال تعميم مراعاة املنظور اجلن�ضاين على الرغم من اأهميته، نظرا لأهمية دور الن�ضاء والفتيات 
يف هذا املجال.

ودعت اإحدى تو�ضيات املنتدى اإىل كفالة اأن ت�ضهم اجلهود املبذولة ملكافحة التطرف العنيف يف احلد من 
م�ضاركة الن�ضاء والفتيات يف التطرف العنيف، مبا يف ذلك عن طريق حتديد الديناميات اجلن�ضانية يف 

تغذية نزعة التطرف املف�ضية اإىل الإرهاب ومنع هذا التطرف بني الن�ضاء والفتيات.

. www.thegctf.org/ :اأ("املمار�ضات اجليدة ب�ضاأن املراأة ومكافحة التطرف العنيف". وثيقة متاحة على املوقع ال�ضبكي(

الرئي�صية العنا�صر  للممار�صني:  مرجعية  قائمة 
التجنيد  لأغرا�ض  الأطفال  العنيفة  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  اجلماعات  •  ت�ضتهدف 
الأطفال  املثال، يكلف  الن�ضبية: فعلى �ضبيل  املزايا  الأطفال جتلب عددا من  لأن م�ضاركة 

بقيمة  ويتميزون  الناحية ال�ضرتاتيجية،  يكونوا فعالني من  اأن  اأقل من غريهم، وميكن 
خا�ضة. دعائية 

اأو عن  اأفراد الأ�ضرة وقادة املجتمعات املحلية،  •  يتم جتنيد الأطفال ق�ضرا، من خلل 
طريق الدعاية، اأو عرب احلدود الوطنية، اأو على �ضبكة الإنرتنت، اأو من خلل املدار�ض، 

النظر عن  اأو جمتمعاتهم املحلية. ومع ذلك، وب�ضرف  اأ�ضرهم  لل�ضغوط من  نتيجة  اأو 
اأي عملية جتنيد طوعية حقا. اعتبار  الإطلق  امل�ضتخدمة، ل ميكن على  الطريقة 

امل�ضلحة  الن زاعات  الن�ضطة كمقاتلني يف  اأدوار الدعم والأدوار  ا�ضتغلل الأطفال لأداء  •  يتم 
التعر�ض ملختلف  الأدوار تنطوي عموما على  الإرهابية. وجميع هذه  الهجمات  اأو لرتكاب 

العنف. �ضور 
اإىل جتنيدهن( عن  املوؤدية  امل�ضارات  الفتيات، وقد تختلف م�ضاراتهن )اأي  •  يتزايد جتنيد 

التي  واملزايا  ال�ضتغلل،  واأ�ضكال  التجنيد،  الأولد من حيث عمليات  يتبعها  التي  تلك 
بالتجنيد. القائمة  اجلماعات  تتوخاها 
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 باء-  اعتماد نهج �صامل: منع العنف
�صد الأطفال

ميثل جتنيد الأطفال وا�ضتخدامهم من قبل اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة �ضورا خطرية 
من العنف �ضد الأطفال. وي�ضكل التعر�ض للعنف ب�ضفة عامة موؤ�ضرا ينبئ ب�ضعف النمو ال�ضخ�ضي والفكري 
والجتماعي، وحتى امل�ضاركة امل�ضتقبلية يف الن�ضاط الإجرامي. ولذلك فاإن عواقب العنف ل ت�ضمل فقط ال�ضرر 

الكبري لفرادى الأطفال، بل ينتج عنها اأي�ضا تكاليف عالية للمجتمع ككل.
وعلى الرغم من اأن العنف ميكن اأن يتخذ العديد من الأ�ضكال املختلفة، فاإن هذه الأ�ضكال غالبا ما تكون 
مرتابطة. ويف حني اأن ظواهر حمددة، مثل جتنيد الأطفال وا�ضتغللهم، تتطلب نهجا م�ضممة خ�ضي�ضا، فاإن 
تدابري املنع ل ميكن اأن تكون فعالة اإل اإذا كانت متجذرة يف ا�ضرتاتيجية �ضاملة ملنع العنف بوجه عام، واإذا متكنت 
من تعبئة خمتلف اجلهات الفاعلة من الدول اأو من غري الدول، مبا يف ذلك الأنواع املختلفة من املهنيني واملجتمع 

املدين ومنظمات املجتمعات املحلية.
واإ�ضافة اإىل ذلك، فقد اأُقرت احلاجة اإىل اتباع نهج �ضامل ملنع العنف �ضد الأطفال يف الغاية 1٦-2 من 
اأهداف التنمية امل�ضتدامة التي تدعو، كما ذكر يف الف�ضل الأول اأعله، اإىل و�ضع حد، يف جملة اأمور، جلميع 
خمتلف  تبذلها  التي  اجلهود  من  الرغم  وعلى  العاملية.  التنمية  تعزيز  اأجل  من  الأطفال،  �ضد  العنف  اأ�ضكال 

البلدان للت�ضدي لهذه الظاهرة، ما زال العنف يوؤثر على الأطفال يف جميع اأنحاء العامل. 

١- منع العنف �صد الأطفال يف الإطار القانوين الدويل
القانونية  الأحكام  الفرع  هذا  ويعر�ض  العنف.  من  وا�ضعة  حماية  للأطفال  الدويل  القانوين  الإطار  ي�ضمن 
ف العنف �ضد الأطفال وواجب الدول يف اتخاذ جميع التدابري اللزمة حلماية الأطفال   ذات ال�ضلة التي تعرِّ

من العنف.

اتفاقية حقوق الطفل
تن�ض املادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل على تعريف وا�ضع مل�ضطلح "العنف �ضد الأطفال"، وهو ي�ضمل كل من 
اأ�ضكال ال�ضرر غري اجل�ضدي وغري املتعمد، كما اأكدت على ذلك جلنة حقوق الطفل )وهي هيئة من اخلرباء 

امل�ضتقلني تر�ضد تنفيذ التفاقية من جانب الدول الأطراف(.)39(
وبناء على ذلك، يطلب اإىل احلكومات اأن تتخذ جميع التدابري املمكنة ملنع وحظر العنف �ضد الأطفال.

وتتناول املادة 32 من التفاقية ا�ضتغلل الأطفال حيث تدعو الدول الأطراف اإىل العرتاف بحق الطفل 
اأو  الطفل  ب�ضحة  ي�ضر  اأو  يكون خطريا  اأن  يحتمل  اأي عمل  اأداء  ومن  القت�ضادي  ال�ضتغلل  يف احلماية من 
الأطراف  الدول  اإىل  يطلب   ،34 املادة  ويف  الجتماعي.  اأو  الأخلقي  اأو  الروحي  اأو  العقلي  اأو  البدين  بنمائه 
الدول  على  ويتعني  اجلن�ضي،  والنتهاك  اجلن�ضي  ال�ضتغلل  اأ�ضكال  جميع  من  الطفل  بحماية  تتعهد  اأن 
تعاطي  على  الطفل  اإكراه  اأو  )اأ( حمل  بينها:  من  اأمور  ملنع جملة  املنا�ضبة  التدابري  تتخذ جميع  اأن  الأطراف 
 اأي ن�ضاط جن�ضي غري م�ضروع؛ )ب( ال�ضتخدام ال�ضتغليل للأطفال يف املمار�ضات اجلن�ضية غري امل�ضروعة؛ 
لأن  اأو�ضع  يعترب  ال�ضتغلل  م�ضطلح  اأن  بيد  الإباحية.  املواد  يف  للأطفال  ال�ضتغليل  ال�ضتخدام   )ج( 
 املادة 3٦ تقت�ضي من الدول الأطراف اأن حتمي الطفل من �ضائر اأ�ضكال ال�ضتغلل ال�ضارة باأي جانب من جوانب 

رفاه الطفل.

)39(التعليق العام رقم 13 )2011( ب�ضاأن حق الطفل يف التحرر من جميع اأ�ضكال العنف، )الوثائق الر�ضمية للجمعية العامة، 

الدورة ال�ضابعة وال�ضتون، امللحق رقم A/67/41( 41(، املرفق اخلام�ض(.
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بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الجتار بالأ�صخا�س، وبخا�صة الن�صاء والأطفال، املكمل لتفاقية 
الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

الأمم  لتفاقية  املكمل  والأطفال،  الن�ضاء  وبخا�ضة  بالأ�ضخا�ض،  الجتار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  يربط 
اأ�ضكال  من  �ضكل  دائما  ي�ضكل  الذي  الأطفال،  ا�ضتغلَل  الوطنية،)40(  عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة 
العنف، مبا�ضرة بتجنيدهم وغري ذلك من اأعمال الجتار. ويرد يف املادة 3 من بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ض اأن 
ال�ضتغلل ي�ضمل، كحد اأدنى، ا�ضتغلل دعارة الغري اأو �ضائر اأ�ضكال ال�ضتغلل اجلن�ضي، اأو ال�ضخرة اأو اخلدمة 
اأو  اأو نقله  واأن جتنيد طفل  اأو نزع الأع�ضاء،  اأو ال�ضتعباد  بالرق،  ال�ضبيهة  اأو املمار�ضات  اأو ال�ضرتقاق  ق�ضرا، 

تنقيله اأو اإيواءه اأو ا�ضتقباله لغر�ض ال�ضتغلل ينبغي اعتباره "اجتارا بالأ�ضخا�ض".
وعندما يرتكب الجتار بحق البالغني، فاإنه يتطلب اأي�ضا عن�ضر "الو�ضيلة" - اأي التهديد با�ضتعمال القوة 
ا�ضتغلل  اأو  ال�ضلطة  ا�ضتخدام  اإ�ضاءة  اأو  اأو اخلداع  اأو الحتيال  اأو الختطاف  الإكراه  اأ�ضكال  اأو غري ذلك من 
اآخر. ول  له �ضيطرة على �ضخ�ض  لنيل موافقة �ضخ�ض  اأو مزايا  تلقي مبالغ مالية  اأو  اأو تقدمي  موقف �ضعف، 
ي�ضرتط توفر هذا العن�ضر يف حالة الجتار بالأطفال. غري اأن اجلماعات امل�ضلحة والإرهابية ت�ضتخدم يف اأغلب 

الأحيان هذه الأ�ضاليب جللب الأطفال حتت �ضيطرتها.
الجتار  حالة  يف  "الو�ضيلة"  عن�ضر  اإثبات  بالأ�ضخا�ض،  الجتار  لربوتوكول  وفقا  ي�ضرتط،  ل  اأنه  ومبا 
بالأطفال، فاإن موافقة الطفل تعترب دائما غري ذات �ضلة باملو�ضوع. وحيثما توجد دلئل على ا�ضتغلل الأطفال 
اأن الطفل ال�ضحية مل يكن حرا يف اتخاذ خيارات م�ضتنرية ووا�ضحة ب�ضاأن، على  والجتار بهم، فمن املفهوم 
الدول  على  يتعني   ،9 املادة  ويف  اأخرى.  خيارات  اإيجاد  اأو  املُتجر  من  للهروب  متاحة  فر�ضة  اأي  املثال،  �ضبيل 
اأ�ضكال  يحفز جميع  الذي  الطلب  �ضد  اأجل  من  اأخرى  تدابري  اأو  ت�ضريعية  تدابري  تعزز  اأو  تعتمد  اأن  الأطراف 
ا�ضتغلل الأ�ضخا�ض، وبخا�ضة الن�ضاء والأطفال، التي تف�ضي اإىل الجتار. ويف املادة ٦، يطلب من كل دولة طرف 
اأن تاأخذ بعني العتبار �ضن ونوع جن�ض �ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ض واحتياجاتهم اخلا�ضة، ول �ضيما احتياجات 

الأطفال اخلا�ضة.

)40(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 223٧، الرقم 395٧4.

اتفاقية حقوق الطفل:)اأ( املادة ١٩
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري الت�ضريعية والإدارية والجتماعية والتعليمية امللئمة حلماية 

الطفل من كافة اأ�ضكال العنف اأو ال�ضرر اأو الإ�ضاءة البدنية اأو العقلية، والإهمال اأو املعاملة املنطوية على 
اإهمال، واإ�ضاءة املعاملة اأو ال�ضتغلل، مبا يف ذلك الإ�ضاءة اجلن�ضية، وهو يف رعاية الوالد )الوالدين( 

اأو الو�ضي القانوين )الأو�ضياء القانونيني( عليه، اأو اأي �ضخ�ض اآخر يتعهد الطفَل برعايته.

2- ينبغي اأن ت�ضمل هذه التدابري الوقائية، ح�ضب القت�ضاء، اإجراءات فعالة لو�ضع برامج اجتماعية 
لتوفري الدعم اللزم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأ�ضكال الأخرى 

من الوقاية، ولتحديد حالت اإ�ضاءة معاملة الطفل املذكورة حتى الآن والإبلغ عنها والإحالة ب�ضاأنها 
والتحقيق فيها ومعاجلتها ومتابعتها، وكذلك لتدخل الق�ضاء ح�ضب القت�ضاء.

)اأ(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 15٧٧، الرقم 2٧531.



18

العدالة نظام  دور  العنيفة:  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  وت�ضتغلهم اجلماعات  الذين جتندهم  الأطفال 

الجتار  ي�ضمل  والأطفال،)41(  الن�ضاء  وبخا�ضة  بالأ�ضخا�ض،  بالجتار  املعنية  اخلا�ضة  للمقررة  وفقا 
لأغرا�ض  والأطفال  بالبالغني  احل�ضر—الجتار  ل  املثال  �ضبيل  م�ضروع—على  غري  غر�ض  لأي 
والجتار  امل�ضلحة؛  الن زاعات  يف  وللم�ضاركة  ال�ضتغليل،  وللتبني  العمل،  يف  ولل�ضتغلل  جن�ضية، 
بالن�ضاء والرجال والأطفال لأغرا�ض ال�ضخرة وغريها من اأ�ضكال ال�ضتغلل، كال�ضتغلل يف الأن�ضطة 
لأغرا�ض  والفتيات  بالن�ضاء  والجتار  واملنظم؛  الق�ضري  الت�ضول  يف  اأو  القانونية،  غري  اأو  الإجرامية 
املنزيل؛  الرق  ذلك  يف  مبا  اجلربي،  والعمل  اجلن�ضي،  وال�ضتغلل  وال�ضتعبادي،  الق�ضري  الزواج 
كحال  بهم،  املتجر  الأطفال  فاإن  املناطق،  بع�ض  ويف  اأع�ضائهم.  على  لل�ضتيلء  بالأ�ضخا�ض  والجتار 

ارتكاب جرائم.)42( اأو يحر�ضونهم على  وامل�ضتغلون  املتجرون  بهم، كثريًا ما يرغمهم  املتجر  الكبار 

ا�صرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب
على الرغم من اأن العنف �ضد الأطفال لي�ض عموما مو�ضوع الإطار القانوين الدويل املت�ضل مبكافحة الإرهاب، 
فقد تناولت اجلمعية العامة هذه الظاهرة يف اإطار مكافحة الإرهاب مبنا�ضبة ال�ضتعرا�ض اخلام�ض الذي يجري 
كل �ضنتني ل�ضرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب )القرار 288/٦0(. وقد اأدانت اجلمعية ب�ضدة 
يف قرارها 291/٧0 التجنيد املنهجي للأطفال وا�ضتخدامهم لرتكاب هجمات اإرهابية، ف�ضل عن النتهاكات 
والتجاوزات التي ترتكبها اجلماعات الإرهابية �ضد الأطفال، ولحظت اأن هذه النتهاكات والتجاوزات قد ترقى 

اإىل م�ضتوى جرائم احلرب.

ا�صرتاتيجيات الأمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للق�صاء على العنف �صد الأطفال يف 
جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

اأدانت اجلمعية العامة ب�ضدة يف قرارها 194/٦9 جميع اأعمال العنف �ضد الأطفال، واأكدت جمددا واجب الدولة 
يف حماية الأطفال من جميع اأ�ضكال العنف يف الدوائر العامة واخلا�ضة، واعتمدت ا�ضرتاتيجيات الأمم املتحدة 
اجلنائية.  والعدالة  اجلرمية  منع  جمال  يف  الأطفال  �ضد  العنف  على  للق�ضاء  النموذجية  العملية  وتدابريها 
ب�ضاأن  فروعا  القرار،  بذلك  املرفقة  النموذجية،  العملية  والتدابري  ال�ضرتاتيجيات  من  الأول  اجلزء  ويت�ضمن 
املتعلق  الفرع  ويرد يف  �ضاملة.  برامج منع  وتنفيذ  الأطفال  العنف �ضد  اأ�ضكال  القانوين جلميع  �ضمان احلظر 
بتنفيذ برامج منع �ضاملة، اأنه ينبغي لهيئات العدالة اجلنائية، التي تعمل، ح�ضب القت�ضاء، بالتعاون مع هيئات 
حماية الطفل والرعاية الجتماعية وال�ضحة والتعليم ومنظمات املجتمع املدين، اأن ت�ضع برامج فعالة ملنع العنف 

كجزء من برامج ومبادرات اأو�ضع نطاقا ترمي اإىل منع اجلرمية بغية اإر�ضاء بيئة حمائية للأطفال.

٢- التدابري الرامية اإىل منع العنف �صد الأطفال
هناك عدد من التحديات املرتبطة بو�ضع وتنفيذ ال�ضيا�ضات الرامية اإىل حماية الأطفال من العنف. ويرتبط 
اأحد هذه التحديات بحقيقة اأن العنف قد يكون مقبول اجتماعيا، وقد يعترب يف بع�ض احلالت م�ضاألة خا�ضة، 
مما قد يوؤدي اإىل نق�ض يف الإبلغ. ومن الأ�ضباب التي قد تقو�ض اأي�ضا الإبلَغ عن حالت العنف انعداُم الثقة 

جتاه املوؤ�ض�ضات العامة، ول �ضيما املنجدين الأوائل.
ومن وجهة نظر �ضنع ال�ضيا�ضات، ي�ضعب قيا�ض املبادرات الرامية اإىل منع العنف من حيث تاأثريها، مما 

قد يوؤدي اإىل تراجع الثقة يف فعاليتها وتناق�ض املوارد املخ�ض�ضة لها. 

)A/HRC/29/38 )41، الفقرة 52.

)42(املرجع نف�ضه، الفقرة 20.
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وي�ضتند منع العنف �ضد الأطفال اإىل حد كبري اإىل التدخلت الأولية لدعم الأ�ضر واملجتمعات املحلية، 
التي حتبذ الرعاية الأبوية الإيجابية والتما�ضك الجتماعي وعمليات التن�ضئة الجتماعية ال�ضليمة، ف�ضل عن 

ولئن  العامة.  وال�ضحة  الجتماعية  والرعاية  للتعليم  امللئمة  ال�ضيا�ضات 
يعنى  ما  نطاق  خارج  هذه  التدخل  جمالت  جلميع  املتعمق  التقدير  كان 
اأن  ميكن  التي  التدابري  بع�ض  يعر�ض  الفرع  فاإن هذا  الدليل،  هذا  به 
�ضد  العنف  منع  يف  الإ�ضهام  على  قدرته  لتعزيز  العدالة  نظام  يتخذها 
الأطفال والت�ضدي له على نحو فعال. )للطلع على تناول اأكرث تف�ضيل 
كتيب  انظر  الأطفال،  �ضد  العنف  ملنع  العملية  والتدابري  لل�ضرتاتيجيات 
على  "الق�ضاء  املعنون  واجلرمية  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب 

العنف �ضد الأطفال"(.

احلظر القانوين لكل اأ�صكال العنف �صد الأطفال، 
 بغر�س الت�صدي للقبول الثقافي 

لهذا العنف ونق�س الإبالغ عنه
احلظر  فاإن  بال�ضرورة،  التجرمي  العنف  اأ�ضكال  جميع  تتطلب  ل  حني  يف 
الوا�ضح جلميع اأ�ضكال العنف �ضد الأطفال ي�ضع احلدود ويعطي ال�ضلطات 
�ضلحية الت�ضدي بفعالية لهذه الظاهرة. كذلك فاإن هذا احلظر يدعم 
تعبئة املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية واملجتمعات املحلية يف رف�ض 
وا�ضتغللهم  الأطفال  جتنيد  وميثل  العنف.  على  تنطوي  التي  املمار�ضات 
�ضكلني خطريين جدا من العنف يتطلبان التجرمي )للمزيد من التحليل، 

انظر الفرع جيم-2 من هذا الف�ضل(.

حمالت التوعية وم�صاركة الإعالم بهدف مكافحة القبول الثقافي للعنف �صد الأطفال 
والنهج العقابية

يبداأ تعزيز حقوق الطفل على م�ضتوى القاعدة ال�ضعبية. وميكن حلملت التوعية اأن ت�ضعى اإىل حتقيق الهدف 
حلقوق  اأف�ضل  فهم  وتعزيز  الأطفال  �ضد  عنفا  تعترب  التي  الأمور  ب�ضاأن  اجلمهور  تثقيف  يف  املتمثل  املزدوج 
الطفل. واإ�ضافة اإىل ذلك، ميكن لهذه احلملت اأن ت�ضجع على متكني الأطفال باعتبارهم اأ�ضحاب حقوق. ولكي 
تكون حملت التوعية فعالة، فاإنها تتطلب م�ضاركة خمتلف اجلهات الفاعلة، مبا يف ذلك املوؤ�ض�ضات التعليمية 

واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلا�ض. 
اإىل �ضريحة وا�ضعة من  الو�ضول  لي�ض فقط من حيث  اأ�ضا�ضي،  اأمر  اإ�ضراك و�ضائط الإعلم  كذلك فاإن 
اجلمهور امل�ضتهدف، بل اأي�ضا للتاأكد من اأن الأطفال الذين يقعون �ضحايا للعنف ل يتعر�ضون للف�ضح والو�ضم. 
ويعد و�ضع مبادئ توجيهية اأخلقية لو�ضائط الإعلم لإتاحة تغطية ملئمة للطفل وحماية خ�ضو�ضية الأطفال 

عن�ضرا هاما من عنا�ضر ا�ضرتاتيجيات الوقاية.

 اإن�صاء اآليات للك�صف والإبالغ، بهدف مكافحة الحتجاب والنهج العقابية 
والتدخالت املعزولة

للأطفال  ملئمة  اإجراءات  و�ضع  ينبغي  عنه،  والإبلغ  الأطفال  �ضد  العنف  حالت  عن  الك�ضف  حت�ضني  بغية 
اأفراد  عن  ف�ضل  الأطفال،  متناول  يف  الإجراءات  هذه  تكون  اأن  وينبغي  وللم�ضورة.  ال�ضكاوى  لتقدمي  واآليات 
اأ�ضرهم وغريهم من الأ�ضخا�ض الداعمني، واأن تت�ضمن تدابري حلماية الذين يبلغون عن هذا العنف )ول �ضيما 

الأطفال( من النتقام.
ال�ضحة  قطاعات  )يف  املهنيني  من  معينة  فئات  من  العنف  حوادث  عن  الإبلغ  ُيطلب  اأن  وينبغي 
املهنيني،  هوؤلء  تدريب  وينبغي  بالأطفال،  منتظم  ات�ضال  على  هم  الذين  الجتماعية(  والرعاية  والتعليم 

التحديات الرئي�صية
•  القبول الثقافي للعنف مما يوؤدي اإىل نق�ض 

الإبلغ
•  اخليارات املحدودة املتاحة للأطفال، اأو عدم 

الثقة يف املوؤ�ض�ضات العامة، مما ي�ضهم يف جعل 
العنف �ضد الأطفال "ظاهرة غري مرئية"

•  النهج العقابية للأطفال امل�ضت�ضعفني، مثل 
جترمي جرائم مركز ال�ضخ�ض، مما ي�ضهم يف 

الو�ضم بدل من تقدمي الدعم.
•  التدخلت املعزولة

•  الفتقار اإىل املوارد املالية والب�ضرية
•  ال�ضواغل املتعلقة بالفعالية وعدم ر�ضد الربامج



حتديد املوؤ�ض�ضات 
والوكالت امل�ضاركة يف 

التعامل مع الأطفال)اأ(

اإدارة املعلومات ونظم 
الت�ضال )مبا فيها 
اإجراءات الطوارئ(

الربوتوكولت فيما 
بني الهيئات

تاأ�ضي�ض وحدات 
خمت�ضة متعددة 

الخت�ضا�ضات

حتديد مراكز 
الت�ضال ذات 

ال�ضلة

)اأ(مبا يف ذلك يف جمالت العدالة اجلنائية وحماية الطفل والرعاية الجتماعية وال�ضحة والتعليم.
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بطريقة  ومعاجلتها  عليها  والتعرف  اخلطر  عوامل  حتديد  على  القانون،  باإنفاذ  املكلفني  املوظفني   وكذلك 
ملئمة للطفل.

 تدريب العاملني يف جمال العدالة اجلنائية، بهدف مكافحة النهج 
العقابية والحتجاب

يتطلب العاملون يف جمال العدالة اجلنائية معرفة متخ�ض�ضة ب�ضاأن حقوق الأطفال، وخربة يف جمال العنف 
�ضد الأطفال واملخاطر املحددة للإيذاء الثانوي يف اإطار النظام الق�ضائي، وعوامل اخلطر ومواطن ال�ضعف، 

والأ�ضاليب املراعية للطفل، ومهارات الت�ضال. 
وي�ضتند توافر وفعالية بناء القدرات اإىل تخ�ضي�ض موارد كافية. وميكن اأن يوؤدي اإن�ضاء وحدات متخ�ض�ضة 
اإىل حت�ضني اخلربة، وتو�ضيح مراكز الت�ضال، وتي�ضري التن�ضيق مع اجلهات الفاعلة الأخرى امل�ضوؤولة عن حماية 

ودعم الأطفال، وتعزيز الفعالية من حيث التكلفة.

التعاون بني القطاعات بهدف مكافحة الحتجاب والتدخالت املعزولة
تتوزع م�ضوؤولية تهيئة بيئة حمائية للأطفال على خمتلف اجلهات الفاعلة، ول �ضيما النظام الق�ضائي وقطاعات 
مت�ضق،  ب�ضكل  معا  تعمل هذه اخلدمات  الجتماعية. ويف حال مل  واخلدمات  والتعليم  وال�ضحة  الطفل  حماية 
ف�ضيوؤدي ذلك اإىل تقوي�ض جهود الك�ضف والتدخل الرامية اإىل منع العنف �ضد الأطفال. وتعترب اآليات التن�ضيق 
ال�ضريعة والفعالة يف خمتلف القطاعات ذات اأهمية حا�ضمة عندما تكون التهديدات التي تتعر�ض لها �ضلمة 
الطفل خطرية بوجه خا�ض، كما يف حالة التجنيد وال�ضتغلل من قبل اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة 

العنيفة، لأنها حت�ضن من حتديد التهديد وتي�ضر توفري ال�ضتجابات ال�ضريعة.
ويظهر ال�ضكل الأول خطوات حا�ضمة ميكن اتخاذها من اأجل حت�ضني اآليات التن�ضيق.

ال�صكل الأول- خطوات حا�صمة ميكن اتخاذها من اأجل حت�صني اآليات التن�صيق

 جمع البيانات والر�صد بهدف مكافحة الحتجاب وانعدام الفعالية 
والتدخالت املعزولة

القائمة على الأدلة، ول �ضيما فيما يتعلق مبعاجلة  ال�ضيا�ضات  اأهمية بالغة يف و�ضع  تكت�ضي املعلومات الدقيقة 
اأجل احل�ضول على معلومات دقيقة، ينبغي ت�ضجيع البحوث  الظواهر املغمورة مثل العنف �ضد الأطفال. ومن 

وجمع البيانات املنهجية وحتليلها ون�ضرها.
الإرهابية  اجلماعات  جانب  من  وال�ضتغلل  للتجنيد  الت�ضدي  يف  الرئي�ضية  التحديات  اأحد  ويتمثل 
واجلماعات املتطرفة العنيفة يف ال�ضعوبة البالغة التي يت�ضم بها تتبع العمليات والأ�ضاليب امل�ضتخدمة يف هذا 
املجال. وقد واجه املمار�ضون اأي�ضا حتديات متعددة يف حتديد عوامل ال�ضعف. غري اأن التعر�ض لأ�ضكال اأخرى 
من العنف، مبا يف ذلك اإ�ضاءة املعاملة والإهمال، ميكن اأن يعزز ال�ضعف. ومن �ضاأن الك�ضف املبكر عن حالت 
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لهذه  الأدلة  على  القائم  الفهم  حت�ضني  )اأ(  يلي:  ما  لتحقيق  فر�ضا  يتيح  اأن  وحتديدها  الأطفال  �ضد  العنف 
الظاهرة؛ )ب( تعزيز التدخل املبكر ودعم الوقاية الفعالة.

جيم-  منع جتنيد الأطفال على اأيدي اجلماعات الإرهابية 
واجلماعات املتطرفة العنيفة

منع  ويتطلب  العنيف.  والتطرف  الإرهاب  منع  على  الرتكيز  اإىل  باحلاجة  الدويل  املجتمع  اعرتاف  تزايد  لقد 
جتنيد الأطفال من قبل اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة حتول منطيا يف ر�ضم ال�ضيا�ضات، مع 

الرتكيز على التدخل املبكر بدل من ال�ضتجابات. 
بق�ضاء  املتعلقة  اجليدة  املمار�ضات  ب�ضاأن  نو�ضاتيل  مذكرُة  النهج  يف  التحول  هذا  اأهمية  على  وت�ضهد 
الأحداث يف �ضياق مكافحة الإرهاب،)43( التي اأتاحها املنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب. ويرد يف اإطار املمار�ضة 
اجليدة 3 من املذكرة اأنه ينبغي ا�ضتثمار اجلهود واملوارد يف فهم الظروف املوؤدية اإىل جتنيد الأطفال والت�ضدي 

له بفعالية، واإمكانية "حتولهم اإىل الت�ضدد املف�ضي اإىل العنف".
ومن املهم الت�ضديد على اأن تنفيذ تدابري املنع ينبغي اأن ي�ضتند اإىل اإطار قانوين و�ضيا�ضاتي �ضامل، متوافق 
مع اللتزامات النا�ضئة عن القانون الدويل. وعلى وجه اخل�ضو�ض، ل ينبغي اعتماد التدابري املحددة الرامية 
اإىل منع التجنيد مبعزل عن غريها، بل يف اإطار اأو�ضع لل�ضيا�ضات الرامية اإىل منع العنف �ضد الأطفال. وميثل 
منع جتنيد الأطفال من قبل اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة م�ضعى معقدا، ل �ضيما بالنظر 
اإىل اأ�ضاليب التجنيد املبتكرة التي ت�ضتخدمها هذه اجلماعات. ولتحقيق اأق�ضى قدر من الفعالية لهذا املنع، فاإنه 
يتطلب اإدماج النهج املتخ�ض�ضة )مبا يف ذلك تلك املجمعة يف اإطار "منع التطرف العنيف"( والدرو�ض امل�ضتفادة 

من جمالت اأخرى من العمل الوقائي وو�ضع هيكل �ضامل للتدخل.
ويقدم الفرع التايل حتليل للأحكام الرئي�ضية املت�ضلة بتجنيد الأطفال يف الإطار القانوين الدويل، من 
التو�ضيات على م�ضوؤوليتني  تركز  املنع. وعلى وجه اخل�ضو�ض،  ا�ضرتاتيجيات  ب�ضاأن  العام  التوجيه  توفري  اأجل 

حا�ضمتني للدول الأع�ضاء:

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Toolkit-documents/English- 43(متاحة على املوقع ال�ضبكي(

.Neuch%C3%A2tel-Memorandum-on-Juvenile-Justice.pdf

قائمة مرجعية للممار�صني: العنا�صر الرئي�صية
•  يكفل الإطار القانوين الدويل حماية وا�ضعة للأطفال من جميع اأ�ضكال العنف.

•  ميثل جتنيد الأطفال وا�ضتغللهم من قبل اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة اأ�ضكال 
خطرية من العنف، ويتطلب تدابري وقائية م�ضممة خ�ضي�ضا.

•  ينبغي للتدابري الوقائية التي تعالج العنف �ضد الأطفال اأن تركز على حت�ضني الك�ضف والإبلغ، 
و�ضمان اتباع نهج ملئمة للأطفال وتعزيز التعاون بني القطاعات.

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Toolkit-documents/English-Neuch%C3%A2tel-Memorandum-on-Juvenile-Justice.pdf
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Toolkit-documents/English-Neuch%C3%A2tel-Memorandum-on-Juvenile-Justice.pdf
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)اأ( �ضمان حظر وا�ضع النطاق لتجنيد الأطفال؛
)ب(  ت�ضميم وتنفيذ ا�ضرتاتيجيات وقائية �ضاملة م�ضممة خ�ضي�ضا لل�ضياق الوطني ول توؤدي اإىل زيادة 

تهمي�ض الفئات املحرومة والتمييز �ضدها. 

١- حظر جتنيد الأطفال يف الإطار القانوين الدويل
يحظر جتنيد الأطفال مبوجب القانون الدويل. وي�ضتمد هذا احلظر جذوره من تدوين القانون الدويل الإن�ضاين، 
لي�ضمن  الزمن  مر  على  ال�ضلة  ذو  الدويل  القانون  تطور  وقد  امل�ضلح.  الن زاع  اأطراف  �ضلوك  ينظم  الذي 
غري  من  اجلهات  قبل  من  ع�ضرة  الثامنة  �ضن  حتت  الأطفال  جميع  لتجنيد  ال�ضامل  احلظر  تدريجية  ب�ضورة 
الأ�ضخا�ض  اأ�ضكال جتنيد  اأن حتظر كل  الدول  بالإرهاب من  املت�ضل  الدويل  القانوين  الإطار  ويقت�ضي   الدول. 

للجماعات الإرهابية.
وتتجاوز الأحكام الدولية جمرد احلظر؛ فهي تدعو احلكومات اإىل ال�ضطلع بدور فعال يف منع التجنيد. 
وبالنظر اإىل الأ�ضكال املتطرفة من العنف وال�ضتغلل التي ميكن اأن ي�ضتتبعها هذا التجنيد، فاإن العمل على منعه 

هو جانب من واجب كل دولة يف اأن تهيئ بيئة توفر احلماية للأطفال.

حظر جتنيد الأطفال

الأطفال يف  ا�صرتاك  ب�صاأن  الطفل  الختياري لتفاقية حقوق  والربوتوكول  الطفل  اتفاقية حقوق 
املنازعات امل�صلحة

التفاقية ل حتظر  اأن  امل�ضلحة احلكومية للأطفال. ومع  القوات  الطفل �ضوى جتنيد  اتفاقية حقوق  تتناول  ول 
جتنيد الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و18 عاما، فاإنها تت�ضمن )يف املادة 38( التزامًا حمددًا يق�ضي 
مبنح الأف�ضلية للأطفال الأكرب �ضنا يف هذه الفئة العمرية. وهذا احلكم يعك�ض ذلك الذي تن�ض عليه الفقرة 2 

الأطفال يف  ا�صرتاك  ب�صاأن  الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل 
امل�صلحة)اأ( املنازعات 

املادة 4

1- ل يجوز اأن تقوم املجموعات امل�ضلحة املتميزة عن القوات امل�ضلحة لأي دولة يف اأي ظرف من 
الأعمال احلربية. الثامنة ع�ضرة يف  الأ�ضخا�ض دون �ضن  ا�ضتخدام  اأو  الظروف بتجنيد 

التجنيد وال�ضتخدام، مبا يف ذلك  التدابري املمكنة عمليًا ملنع هذا  الدول الأطراف جميع  2- تتخذ 
املمار�ضات. اللزمة حلظر وجترمي هذه  القانونية  التدابري  اعتماد 

3- ل يوؤثر تطبيق هذه املادة مبوجب هذا الربوتوكول على املركز القانوين لأي طرف يف اأي 
نزاع م�ضلح.

)اأ(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 21٧3، الرقم 2٧531.
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من املادة ٧٧ من الربوتوكول الإ�ضافي لتفاقيات جنيف املعقودة يف 12 اآب/اأغ�ضط�ض 1949، واملتعلق بحماية 
�ضحايا املنازعات امل�ضلحة الدولية )الربوتوكول الأول(.)44(

غري اأن ال�ضيغة املتعلقة باملادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل تطرح قيدين هامني. الأول هو اأنها حتظر 
اأن  ح�ضرًا التجنيد من جانب الدول الأطراف ول حتظر ذلك الذي تقوم به اجلماعات امل�ضلحة. والثاين هو 
التي  الوارد يف املادة 1(،  الواردة يف التفاقية )مثل احلكم  حتديد �ضن 15 عامًا يتنافى مع الأحكام الأخرى 
تنطبق على كل �ضخ�ض دون 18 �ضنة من العمر. وقد اأدى ال�ضغط الدويل لرفع احلد الأدنى ل�ضن التجنيد اإىل 
اعتماد الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل ب�ضاأن ا�ضرتاك الأطفال يف املنازعات امل�ضلحة يف مرحلة 

لحقة.)45(
والربوتوكول الختياري، املعتمد يف عام 2000، والذي يحظر التجنيد الإجباري للأطفال الذين مل يبلغوا 
ل�ضن  الأدنى  الأطراف برفع احلد  الدول  يلزم  الأطراف )املادة 2(،  للدول  امل�ضلحة  القوات  الثامنة ع�ضرة يف 
التجنيد التطوعي من 15 عامًا، ويلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابري املمكنة عمليًا ل�ضمان عدم اإ�ضراك 

الأ�ضخا�ض الذين مل يبلغوا الثامنة ع�ضرة من العمر ا�ضرتاكًا مبا�ضرًا يف الأعمال احلربية )املادة 1(.
وتكمن الأهمية اخلا�ضة للربوتوكول الختياري يف اأنه ي�ضع اأحكامًا اأكرث �ضرامة فيما يتعلق باجلماعات 
غري  امل�ضلحة  املجموعات  ا�ضتخدام  اأو  لتجنيد  �ضامل  حظر  على   4 املادة  تن�ض  اإذ  الدول.  غري  من  امل�ضلحة 
ُجندوا  قد  كانوا  اإذا  عما  النظر  بغ�ّض  الظروف،  من  ظرف  اأي  يف  احلربية،  الأعمال  يف  للأطفال  احلكومية 
تتخذ جميع  اأن  الأطراف  الدول  ويتعني على  الأعمال احلربية.  املبا�ضر يف  ا�ضتخدامهم  اأو  اإلزاميا،  اأو  طوعيا 
التدابري املمكنة ملنع هذا التجنيد وال�ضتخدام، مبا يف ذلك اعتماد التدابري القانونية اللزمة حلظر وجترمي 

هذه املمار�ضات.

 اتفاقية منظمة العمل الدولية ب�صاأن حظر اأ�صواأ اأ�صكال عمل الأطفال، لعام ١٩٩٩ 
)رقم ١٨٢(

)رقم 182(،)4٦(   1999 لعام  الأطفال،  عمل  اأ�ضكال  اأ�ضواأ  حظر  ب�ضاأن  الدولية  العمل  منظمة  لتفاقية  وفقًا 
اأ�ضكال عمل الأطفال"  "اأ�ضواأ  اأحد  امل�ضلح  الن زاع  الإجباري للأطفال ل�ضتخدامهم يف  اأو  الق�ضري  التجنيد   يعد 
)املادة 3(. وُتلزم الدول الأطراف باأن تتخذ ب�ضرعة ودون اإبطاء تدابري فورية تكفل مبوجبها حظر اأ�ضواأ اأ�ضكال 
عمل الأطفال والق�ضاء عليها )املادة 1(. ويف تو�ضية منظمة العمل الدولية ب�ضاأن حظر اأ�ضواأ اأ�ضكال عمل الأطفال 
لعام 1999 )رقم 190(، ُيو�ضى باأن تعترب كافة اأ�ضكال الرق اأو املمار�ضات ال�ضبيهة بالرق، مبا يف ذلك التجنيد 

الق�ضري اأو الإجباري للأطفال ل�ضتخدامهم يف نزاعات م�ضلحة يف عداد اجلرائم اجلنائية.

الإطار القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب
اأو  جتندهم  الذين  الأطفال  م�ضاألة  بالتحديد  الإرهاب  ملكافحة  العاملية  والربوتوكولت  التفاقيات  تتناول  ل 
الإرهابية  الأعمال  مرتكبي  ومقا�ضاة  بتجرمي  اللتزام  اأن  تو�ضح  اأنها  غري  الإرهابية.  اجلماعات  ت�ضتخدمهم 
ل يتعلق باجلناة املبا�ضرين فح�ضب، اإمنا اأي�ضا باأولئك الذين ي�ضتغلون الآخرين من خلل تنظيمهم وتوجيههم 

لرتكاب اأعمال اإرهابية.)4٧(
وقد تناول جمل�ض الأمن م�ضاألة التجنيد يف قراراته. ففي قراره 13٧3 )2001(، قرر املجل�ض، مت�ضرفا 
مبوجب الف�ضل ال�ضابع من ميثاق الأمم املتحدة )مما يجعل القرار ملزمًا جلميع الدول الأع�ضاء( اأن على جميع 
الدول المتناع عن تقدمي اأي �ضكل من اأ�ضكال الدعم للكيانات اأو الأ�ضخا�ض ال�ضالعني يف الأعمال الإرهابية، 
اأهاب املجل�ض  الإرهابية. ويف قراره 21٧8 )2014(،  اأع�ضاء اجلماعات  وي�ضمل ذلك و�ضع حد لعملية جتنيد 

)44(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1125، الرقم 1٧512.

)45(املرجع نف�ضه، املجلد 21٧3، الرقم 2٧531.

)4٦(املرجع نف�ضه، املجلد 2133، الرقم 3٧245.

)4٧(انظر، مثًل، املادة 2، الفقرة 3 )ب( من التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (الأمم املتحدة، جمموعة 

املعاهدات، املجلد 2149، الرقم 3٧51٧(.
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الأجانب،  الإرهابيون  املقاتلون  الذي ميثله  ملواجهة اخلطر  بذل اجلهود  تتعاون يف  اأن  الأع�ضاء  الدول  بجميع 
الأجانب، مبن  الإرهابيني  املقاتلني  الإرهاب وجتنيد  اإىل  يف�ضي  الذي  املتطرف  الفكر  ن�ضر  منع  منها  بو�ضائل 

فيهم الأطفال.
وبالإ�ضافة اإىل ذلك، كثريا ما اأكدت قرارات جمل�ض الأمن على احلاجة اإىل الت�ضدي للإرهاب من خلل 
الرتكيز على التدابري الوقائية. ففي قراره 1٦24 )2005(، �ضلم املجل�ض باأهمية اأن يكون ت�ضرف الدول قائمًا 
على التعاون فيما بينها ملنع الإرهابيني من ا�ضتغلل التكنولوجيا املتطورة والت�ضالت واملوارد للتحري�ض على 
الذي  العنيف،  التطرف  مكافحة  اأن  على  املجل�ض  �ضدد   ،)2014(  21٧8 قراره  ويف  الإجرامية.  الأعمال  دعم 
ميكن اأن يف�ضي اإىل الإرهاب، مبا يف ذلك منع ن�ضر الفكر املتطرف بني الأفراد وجتنيدهم وتعبئتهم لين�ضموا 
املقاتلني  لتهديد  الت�ضدي  يف  اأ�ضا�ضيًا  عامل  ت�ضكل  الأجانب،  الإرهابيني  واملقاتلني  الإرهابية  اجلماعات  اإىل 
الإرهابيني الأجانب لل�ضلم والأمن الدوليني. ووفقًا ملا ورد يف الف�ضل الثاين، الفرع باء-1 اأعله، اأدانت اجلمعية 
العامة ب�ضدة، يف قرارها 291/٧0، التجنيد املنهجي للأطفال وا�ضتخدامهم لرتكاب هجمات اإرهابية، ف�ضل 

عن النتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها اجلماعات الإرهابية �ضد الأطفال.

قرارات جمل�س الأمن عن الأطفال والن زاع امل�صلح
اعتمد جمل�ض الأمن، على مر ال�ضنني، �ضل�ضلة من القرارات التي تدين جتنيد الأطفال وا�ضتخدامهم يف الأعمال 
العدائية. ففي قراره 1314 )2000(، اأعاد املجل�ض تاأكيد اإدانته ال�ضديدة لل�ضتهداف املتعمد للأطفال يف حالت 
يرتتب  ف�ضل عما  الأطفال،  على  النطاق  ووا�ضعة  �ضارة  اآثار  من  امل�ضلحة  الن زاعات  تخلفه  وملا  امل�ضلح  الن زاع 
على ذلك من اآثار طويلة املدى بالن�ضبة لتحقيق �ضلم واأمن دائمني وتنمية دائمة. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، وعمل 
بقرار املجل�ض 1٦12 )2005(، اأُن�ضئ فريق عامل معني بالأطفال والن زاع امل�ضلح واأُن�ضئت اآلية للر�ضد والإبلغ 
ب�ضاأن النتهاكات اجل�ضيمة املرتكبة �ضد الأطفال يف حالت الن زاع امل�ضلح من اأجل ر�ضد انتهاكات حقوق الطفل 
القتل  ت�ضمل  التي  الن زاع،  اأوقات  يف  الأطفال  �ضد  ال�ضتة  اجل�ضيمة  النتهاكات  ب�ضاأن  ول �ضيما  عنها،  والإبلغ 
والت�ضويه، وجتنيد وا�ضتخدام الأطفال من قبل اأطراف الن زاع امل�ضلح، واغت�ضابهم وارتكاب الأ�ضكال الأخرى من 
العنف اجلن�ضي �ضدهم، واختطافهم، وتنفيذ الهجمات على املدار�ض اأو امل�ضت�ضفيات، وقيام الأطراف يف الن زاع 

امل�ضلح مبنع و�ضول امل�ضاعدة الإن�ضانية )انظر قرار املجل�ض 1882 )2009(، الفقرة 1(.

القواعد واملبادئ التوجيهية ب�صاأن الأطفال املرتبطني بالقوات امل�صلحة اأو اجلماعات امل�صلحة
اعُتمدت القواعد واملبادئ التوجيهية ب�ضاأن الأطفال املرتبطني بالقوات امل�ضلحة اأو اجلماعات امل�ضلحة يف املوؤمتر 
الدويل املعني بالأطفال امل�ضرتكني يف القوات امل�ضلحة واجلماعات امل�ضلحة: حرروا الأطفال من احلروب، الذي 
الأطفال  باإنهاء جتنيد  القوي  الدول  التزام  باري�ض  مبادئ  وتعك�ض   .200٧ �ضباط/فرباير  باري�ض، يف  عقد يف 
وا�ضتخدامهم يف الأعمال العدائية من جانب القوات امل�ضلحة واجلماعات امل�ضلحة معًا. وتوجه مبادئ باري�ض 
النتباه مرارا اإىل احلالة اخلا�ضة للفتيات اللتي قد تختلف جتاربهن بخ�ضو�ض التجنيد عن جتارب الفتيان 
واللتي كثريًا ما ُتغفل ظروفهن )الفقرة 4(. وعلوة على ذلك، فاإنها توؤكد اخلطر املتمثل يف اإعادة التجنيد 
اإىل  وبالإ�ضافة  و٧-58(.   5٧-٧ )الفقرتان  اخلطر  هذا  درء  ب�ضاأن  توجيهات  وتت�ضمن  اخل�ضو�ض  وجه  على 
ذلك، ُيطلب اإىل الدول التحقيق مع اأولئك الأ�ضخا�ض الذين جندوا اأو ا�ضتخدموا ب�ضورة غري م�ضروعة الأطفال 

يف الن زاعات امل�ضلحة ومعاقبتهم، من اأجل و�ضع حد لثقافة الإفلت من العقاب بحق اجلناة )الفقرة 1-8(.

ا�صرتاتيجيات الأمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للق�صاء على العنف �صد الأطفال يف 
جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

يف  الأطفال  �ضد  العنف  على  للق�ضاء  النموذجية  العملية  وتدابريها  املتحدة  الأمم  ا�ضرتاتيجيات  تت�ضمن 
�ضد  العنف  منع  اإىل  الرامية  ال�ضاملة  املنع  برامج  بتنفيذ  يتعلق  فرعًا  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع  جمال 
الأطفال. ويف هذا الفرع، ُذكر اأن خطر العنف املرتبط بالجتار بالأطفال ومبختلف اأ�ضكال ال�ضتغلل من جانب 
جتنيد  منع  اإىل  الرامية  التدابري  ذلك  يف  مبا  حمددة،  وقائية  بتدابري  يعالج  اأن  ينبغي  الإجرامية  اجلماعات 
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الأطفال وا�ضتخدامهم واإيذائهم من جانب اجلماعات الإجرامية اأو الكيانات الإرهابية اأو اجلماعات املتطرفة 
العنيفة )الفقرة 15 )اأ((.

حظر جتنيد الأطفال دون اخلام�صة ع�صرة من العمر
القانون الدويل الإن�صاين

العدائية.  الأعمال  يف  الأطفال  وا�ضتخدام  جتنيد  الإن�ضاين  الدويل  القانون  اأحكام  من  حمددة  اأحكام  تتناول 
ويحظر الربوتوكول الأول امللحق باتفاقيات جنيف جتنيد الأطفال الذين مل يبلغوا بعد �ضن اخلام�ضة ع�ضرة من 
جانب القوات امل�ضلحة للدولة، ف�ضل عن ا�ضرتاكهم يف الأعمال العدائية يف حالت الن زاع امل�ضلح الدويل )املادة 
٧٧، الفقرة 2(. ويحظر �ضراحة الربوتوكول الإ�ضافي امللحق باتفاقيات جنيف املعقودة يف 12 اآب/اأغ�ضط�ض 
دون  الأطفال  الثاين()48( جتنيد  )الربوتوكول  الدولية  امل�ضلحة غري  املنازعات  �ضحايا  بحماية  واملتعلق   1949
 ،4 )املادة  الدويل  امل�ضلح غري  الن زاع  للدولة، يف حالت  تابعة  م�ضلحة غري   �ضن اخلام�ضة ع�ضرة يف جماعات 

الفقرة 3(. 
وين�ض كل من الربوتوكول الأول والربوتوكول الثاين الإ�ضافيني لتفاقيات جنيف على اأنه يف حالة اإ�ضراك 
بالأطفال  املتعلقة  اأحكام احلماية  �ضريان  ي�ضتمر  قتالية،  اأعمال  ع�ضرة يف  يبلغوا اخلام�ضة  الذين مل  الأطفال 
مبوجب هذين الربوتوكولني. وتعترب الأحكام الواردة يف املادة 4 من الربوتوكول الثاين مبثابة القانون الدويل 

العرفي.)49(

نظام روما الأ�صا�صي للمحكمة اجلنائية الدولية
وفقا لنظام روما الأ�ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية،)50( ي�ضكل جتنيد الأطفال دون اخلام�ضة ع�ضرة اإلزاميًا 
اأو طوعيًا يف القوات امل�ضلحة اأو يف جماعات م�ضلحة اأو ا�ضتخدامهم للم�ضاركة فعليا يف الأعمال احلربية جرمية 
حرب، ب�ضرف النظر عما اإذا كان الن زاع دوليا اأو غري دويل يف طابعه )املادة 8، الفقرة 2 )ب( ’2٦’ و)ه ( 
ن�ضاأت عن حظر  الدولية يف عام 2002،  واإن�ضاء املحكمة اجلنائية  الأ�ضا�ضي  ’٧’(. ومع بدء نفاذ نظام روما 

جتنيد الأطفال دون اخلام�ضة ع�ضرة اآلية لإنفاذ القانون اجلنائي الدويل. 

٢- التو�صيات املتعلقة بالنهج الفعالة للمنع
ويف  للغاية.  املختلفة  واملوؤ�ض�ضات  الهيئات  تعاون  يتطلب  معقدًا  اأمرًا  �ضاملة  منع  تدابري  تنفيذ  يكون  ما  غالبًا 
الإرهاب  انت�ضار  وقف  اإىل  ترمي  منع جديدة  ا�ضرتاتيجيات  البلدان  من  عدد  و�ضع  املا�ضية،  القليلة  ال�ضنوات 
والتطرف العنيف. وُيوجه تركيز خا�ض عمومًا اإىل الأطفال وال�ضباب باعتبارهم فئة م�ضتهدفة حمددة. وما تزال 
الواعدة  املمار�ضات  ويزداد حتديد  للغاية،  وتقييماتها حمدودة  املذكورة  املنع  ا�ضرتاتيجيات  الأدلة على جناح 

تعقيدا بح�ضب ال�ضياقات املختلفة.
وتبعًا لذلك، فاإن الغر�ض من التو�ضيات الواردة يف هذا الفرع ل يكمن يف �ضموليتها، وهي �ضتتطلب قدرا 
كبريا من التكيف، مع مراعاة الأولويات على ال�ضعيد الوطني. وت�ضمل هذه التو�ضيات بع�ض العنا�ضر الأ�ضا�ضية 
التي  املحددة  التجنيد  اأ�ضاليب  اإزاء  وال�ضاملة  املبتكرة  الُنهج  وتعزيز  الأطفال  حلقوق  الفعلية  احلماية  لكفالة 
ت�ضتخدمها اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة. وعلوة على ذلك، اأُدرجت فيها درا�ضات حالت 
اإفرادية خمتارة لبيان الأطر املختلفة للمبادئ التوجيهية العامة على ال�ضعيدين الوطني واملحلي. واأدرج فيها 

اأي�ضًا عدد من الدرو�ض امل�ضتفادة، لأنها ميكن اأن تكون فعالة للممار�ضني يف حالت مماثلة.
اأن تدمج طائفة  العنيف  التطرف  اإىل منع  الرامية  اأي�ضا كيف ميكن لل�ضرتاتيجيات  الفرع  ويربز هذا 
اأو�ضع من تدابري منع اجلرمية بوجه عام واأن تهيء بيئة توفر احلماية للأطفال، تعزيزًا لفعاليتها. ولذلك ين�ضح 

)48(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1125، الرقم 1٧513..

.)S/2000/915( تقرير الأمني العام عن اإن�ضاء حمكمة خا�ضة ل�ضرياليون)49(

)50(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 218٧، الرقم 38544.



26

العدالة نظام  دور  العنيفة:  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  وت�ضتغلهم اجلماعات  الذين جتندهم  الأطفال 

ب�ضدة اأن تراعى التو�ضيات الواردة يف هذا الفرع واأن تنفذ بالقرتان مع تلك الواردة يف الفرع باء-2 من هذا 
الف�ضل، الذي يحدد العنا�ضر الرئي�ضية للطريقة الناجعة ملنع العنف �ضد الأطفال.

احلظر ال�صامل لتجنيد الأطفال
ُيطلب اإىل الدول الأطراف يف ال�ضكوك الدولية املذكورة يف الفرع ال�ضابق اأن حتظر جتنيد الأطفال. وعلى وجه 
التحديد، تن�ض الت�ضريعات املحلية التي جترم جتنيد الأطفال على الأ�ضا�ض اللزم لتباع نهج �ضامل اإزاء منع 

التجنيد واملقا�ضاة ب�ضاأنه والت�ضدي له.
واأحد التحديات الرئي�ضية املتعلقة مبنع جتنيد الأطفال هو اإمكانية اأن ت�ضهم املعايري الجتماعية والثقافية 
جميع  ُيعرف  الدويل  القانوين  الإطار  اأن  حني  ويف  ذلك.  على  بناء  معهم  والتعامل  بالغني  الأطفال  اعتبار  يف 
يعني  وهذا  وامللكية.  والزواج  بالت�ضويت  لهم  ي�ضمح  ما  غالبًا  فاإنه  اأطفال،  باأنهم  ع�ضرة  الثامنة  دون  الأفراد 
اإليه يف  اأن ُيعاملوا ب�ضهولة معاملة البالغني يف جمتمعاتهم املحلية. وعلوة على ذلك، ووفقًا ملا اأ�ضري  اإمكانية 
الفرع ال�ضابق، يعترب نظام روما الأ�ضا�ضي جتنيد الأطفال دون اخلام�ضة ع�ضرة )مقابل 18( من العمر احلد 
الأدنى لإعلن جتنيد اأو انخراط الأطفال يف القوات امل�ضلحة اأو اجلماعات امل�ضلحة جرمية حرب. وميكن لهذه 

التناق�ضات اأن تعزز ال�ضرعية املفرت�ضة لتجنيد الأطفال.
وثمة م�ضكلة اأخرى هي اأن الن�ضمام اإىل هذه اجلماعات كثريا ما ينظر اإليه على اأنه خيار طوعي، ويلقى 
اللوم يف املقام الأول على الطفل. ويوؤدي ذلك اإىل حتويل تركيز تدخلت ال�ضلطات العامة اإىل الطفل بدل من 

التحديات الرئي�صية
•  الو�ضم: تعتمد ممار�ضات مثل "امل�ضاركة النتقائية" على افرتا�ض اأن يكون بع�ض الأفراد اأو 

اجلماعات معر�ضني ب�ضكل خا�ض خلطر التجنيد. وهذه الطرائق تثري القلق بوجه خا�ض من منظور 
حقوق الإن�ضان، لأنها تنحو اإىل تعزيز التمييز والو�ضم �ضد الأقليات، واجلماعات العرقية والدينية، 

وجماعات ال�ضعوب الأ�ضلية.)اأ(
•  تقدمي املجتمع املحلي الدعم لكل من اجلماعات الإرهابية واملتطرفة العنيفة.

•  احتمال تعر�ض الأطفال للخطر: يبدو اأن الأطفال، ول �ضيما املراهقون، ينخرطون يف �ضلوكيات 
خطرة مبزيد من ال�ضهولة.)ب( وامل�ضاركة املكثفة)ب( للأطفال يف اجلماعات الإرهابية واجلماعات 

املتطرفة العنيفة تعك�ض جزئيًا هذا الجتاه. 
•  احلركة عرب احلدود: من املحتمل اأن توؤثر التدابري الرامية اإىل منع ال�ضفر عرب احلدود الوطنية 
للن�ضمام اإىل جماعات اإرهابية وجماعات متطرفة عنيفة تاأثريًا غري متنا�ضب على حرية تنقل 

املواطنني.
•  تنظيم حمتوى الإنرتنت: تت�ضل التحديات بتحديد املحتوى املتطرف العنيف، ون�ضر البدائل 

ال�ضحيحة.
•  ترك الفتيات متخلفات عن الركب: غالبًا ما تعد ال�ضرتاتيجيات وال�ضيا�ضات امل�ضتهدفة للإرهاب 

والتطرف العنيف م�ضاريع يهيمن عليها الذكور، اإذ يقودها الرجال والفتيان وتوجه لهم، وغالبًا ما 
ُتغفل دور الفتيات املتنامي.

•  املوارد املحدودة.

 )اأ(تقرير املقرر اخلا�ض املعني بتعزيز وحماية حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية يف �ضياق مكافحة الإرهاب

)A/HRC/31/65(، الفقرة 3٧.
 Agnieszka Tymula and others, “Adolescents’ risk-taking behavior is driven by tolerance to

)ب(

 ambiguity”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 109, No.
.2 (2012)

 Kumar Ramakrishna, “Understanding youth radicalization in the age of ISIS: a psychosocial analysis”
)ج(

.(2016)
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اجلماعات التي ترتكب فعل التجنيد. واإ�ضافًة اإىل ذلك، ميكن اأن يوؤدي هذا الأمر اأي�ضًا اإىل زيادة الو�ضم، ومن 
ثم اإىل النق�ض يف الإبلغ عن حالت التجنيد )خوفا من النتقام اأو العقاب(.

لتعزيز  احلدود  وي�ضع  املمار�ضات  هذه  اإزاء  الجتماعي  الت�ضامح  مع  للتجنيد  اجللي  احلظر  ويتعار�ض 
ال�ضتثمار يف التدابري الوقائية واحلمائية للأطفال. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإنه ي�ضجع على اإن�ضاء اآليات مل�ضاءلة 
حظر  �ضمان  ميكن  العمليات،  جمال  يف  بالتوجيه  يتعلق  وفيما  ال�ضلة.  ذات  النتهاكات  عن  امل�ضوؤولني  اأولئك 

جتنيد الأطفال من خلل ما يلي:
)اأ(    اإزالة القيود املتعلقة بال�ضن. وفقا للإطار القانوين الدويل، ينبغي اأن يو�ضع نطاق حظر التجنيد 
لي�ضمل جميع الأطفال دون الثامنة ع�ضرة. فاإن ذلك يتما�ضى مع توافق الآراء الدويل القائم باأن للطفولة احلق 
يف رعاية وم�ضاعدة خا�ضتني )انظر املادة 25، الفقرة 2، من الإعلن العاملي حلقوق الإن�ضان )قرار اجلمعية 

العامة 21٧ األف )ثالثا(( وديباجة اتفاقية حقوق الطفل(؛

 درا�صة حالة: كيف اأنَّ جترمي التجنيد باعتباره جرمية حرب َدَعَم  مقا�صاة
 اجلناة دوليًّا

يف اأوىل لوائح التهام التي عر�ضت على املحكمة اجلنائية الدولية يف عام 2005، يف ق�ضية املدعي العام 
�ضد جوزيف كوين واآخرين، ُوجهت اإىل جوزيف كوين، قائد جي�ض الرب للمقاومة، 21 تهمة بارتكاب 

جرائم حرب، مبا فيها التجنيد الق�ضري للأطفال. واأعلن ر�ضميًا الحتاد الأفريقي، بالإ�ضافة اإىل 
حكومات خمتلفة، اأن جي�ض الرب للمقاومة هو جماعة اإرهابية. واأعلنت الوليات املتحدة الأمريكية اأن 

ال�ضيد كوين هو اإرهابي عاملي حمدد ب�ضفة خا�ضة.
ويف املحاكمة الأوىل التي اأجرتها املحكمة اجلنائية الدولية يف ق�ضية املدعي العام �ضد توما�ض 
لوبانغا دييلو، اأُدين ال�ضيد لوبانغا بتهمتي جتنيد وا�ضتخدام الأطفال دون اخلام�ضة ع�ضرة وحكم عليه 
بال�ضجن ملدة 14 عامًا. ومن املقرر اأن حتدد الإجراءات اجلارية اأمام املحكمة اجلنائية الدولية اأكرث 

التعوي�ضات ملءمة للأطفال الذين جندتهم اجلماعة امل�ضلحة التابعة لل�ضيد لوبانغا.
ويف عام 2015، كان املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ينظر يف توجيه التهم لزعماء 

جماعة بوكو حرام بارتكاب جرائم حرب، مبا يف ذلك جتنيد الأطفال دون اخلام�ضة ع�ضرة 
وا�ضتخدامهم للم�ضاركة يف الأعمال العدائية.)اأ( والق�ضية متر حاليا مبرحلة الفح�ض الأويل.

 )اأ(املحكمة اجلنائية الدولية، مكتب املدعي العام، تقرير عن اأن�ضطته يف جمال التحقيقات الأولية لعام 2015، 

الفقرة 203.

)ب(  الق�ضاء على التمييز على اأ�ضا�ض املوافقة. تبني خمتلف اأ�ضاليب جتنيد الأطفال املتورطني واملعلومات املوجزة املتباينة 
عنهم اأنه يتعذر للغاية، يف املمار�ضة العملية، حتديد عمليات التجنيد الطوعي على اأمت وجه. وعلوة على ذلك، �ضيكون تقدير ما اإذا كان 
لدى الطفل القدرة على تقدمي موافقة م�ضتنرية اأمرًا يف غاية التعقيد من وجهة نظر قانونية. وبالنظر، يف واقع الأمر، اإىل الختلل يف 
موازين القوى بني الأطفال واجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة التي تتمتع بهيكل منظم له اأهداف اإجرامية م�ضرتكة، 
فاإنه ينبغي اأن تعترب دائمًا قدرة الطفل على اإبداء املوافقة معرقلة. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، وبالنظر اإىل نطاق حظر جتنيد الأطفال، فاإن 
التمييز بني التجنيد الطوعي والق�ضري ي�ضبح غري جمٍد من الناحية القانونية. واأخريا، فاإن الهدف الأ�ضا�ضي حلظر جتنيد الأطفال هو 
دعم م�ضاءلة اجلناة، وعدم اإقرار حتميل قدر من امل�ضوؤولية للأطفال. وبالنظر اإىل الأ�ضكال اخلطرية من العنف وال�ضتغلل للأطفال 
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 التي تن�ضاأ عن هذه املمار�ضة، ينبغي اأن يحظر دائمًا ا�ضتهداف الأطفال بغر�ض جتنيدهم، اأيًا كانت مواقف الطفل
 جتاه اجلماعة؛

)ج( مراعاة جميع الأدوار التي يوؤديها الأطفال. ينبغي عدم اعتبار التجنيد انتهاكا عندما يوؤدي اإىل 
ا�ضتخدام الأطفال يف الأعمال العدائية فح�ضب، بل اأي�ضا عندما يف�ضي اإىل ا�ضتغلل الأطفال يف اأدوار الدعم؛

اأو  امل�ضلحة  اجلماعات  من  جماعة  لأي  ينبغي  جماعة.  اأي  جانب  من  التجنيد  حظر  )د( �ضمان 
الإجرامية من غري الدول اأن حتظر بو�ضوح جتنيد الأطفال. واجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة 
هي جمرد منط واحد من الكيانات التي جتند الأطفال وت�ضتغلهم، مما يعر�ضهم اإىل نف�ض اأ�ضكال ال�ضتغلل 
واخلطر التي تعر�ضهم لها اجلماعات الإجرامية الأخرى، ويف كثري من احلالت، اجلماعات امل�ضلحة. ومبزيد 
من التحديد، يبقى جترمي جتنيد الأطفال يف القانون الوطني)51( اأداة جوهرية لرت�ضيخ م�ضاءلة اجلناة. وينبغي 
لكل من املقا�ضاة واجلزاءات اأن يعك�ض الطابع اخلطري لتجنيد الأطفال، مع مراعاة الآثار املحتملة على حياة 
الطفل واملخاطر التي تهدد اأمن املجتمع على ال�ضواء. ويف الوقت نف�ضه، يي�ضر التجرمي املنا�ضب اإمكانية و�ضول 

الأطفال �ضحايا التجنيد اإىل العدالة )انظر الف�ضل الثالث اأدناه(.

يكون  عندما  حتى  خا�ضة،  م�ضكلة  اأي�ضًا  يطرح  للدول  امل�ضلحة  القوات  يف  الأطفال  جتنيد  فاإن  واأخريا، 
يحتاجون  باأنهم  الدعاء  يقو�ض حتما  العامة،  املوؤ�ض�ضات  الأطفال ملخاطر من جانب  يتعر�ض  فعندما  طوعيًا. 
اإىل تدابري حماية خا�ضة وم�ضممة لهم خ�ضي�ضًا، وت�ضفى ال�ضرعية على التجنيد من جانب اأي جماعة اأخرى.

للتجنيد: تعريف  على  مثال 
ميكن الق�ضاء على التمييز على اأ�ضا�ض ال�ضن، واملوافقة، ودور اجلماعة املتورطة ونوعها بو�ضع تعريف 

للتجنيد. ملئم 
امل�ضلحة  اجلماعات  اأو  امل�ضلحة  بالقوات  املرتبطني  الأطفال  ب�ضاأن  التوجيهية  واملبادئ  القواعد  وحتدد 
الإلزامية  تعبئتهم  اأو  الأطفال  جتنيد  باأنه  الأطفال"  "جتنيد  باري�ض"(  "مبادئ  با�ضم  اأي�ضا  )املعروفة 

اأو اجلماعات امل�ضلحة. واجلربية والطوعية يف اأي نوع من القوات 

النهج املراعي للطفل
ينبغي اأن تعتمد �ضيا�ضات وبرامج املنع على الدوام نهجًا مراعيًا للطفل. ويق�ضد بذلك اأن تراعى اخل�ضائ�ض 

املميزة لهذه الفئة العمرية يف مرحلة ر�ضم ال�ضيا�ضات، بالإ�ضافة اإىل مرحلة التدخل.
ويف املقام الأول، ينبغي اأن يكفل مقررو ال�ضيا�ضات واملمار�ضون العامون اإمكانية م�ضاركة الأطفال يف و�ضع 
برامج حمددة وطلب اآرائهم وم�ضاركتهم و�ضمان �ضماع اأ�ضواتهم. غري اأنه يف حالت التدخل التي ت�ضمل الطفل، 

�ضيكون حتديد م�ضالح الطفل الف�ضلى الدليل لختيار اأن�ضب التدابري، ف�ضل عن تنفيذها.
وللخ�ضائ�ض النف�ضية وال�ضلوكية اأي�ضا دور توؤديه. ويف حني ميكن للعوامل الظرفية والفردية اأن ت�ضاعد 
يف توفري فهم ل�ضبب اجتذاب الأطفال اإىل اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة،)52( فاإن كًل من 
علم الأع�ضاب وعلم النف�ض والعلوم ال�ضلوكية ميكن اأن يوفر اأي�ضا نظرة متعمقة ذات �ضلة. واإن عمليات �ضنع 
القرار، يف واقع الأمر، تتوقف اإىل حد كبري على جمموعة من القدرات النف�ضية، مثل قدرات التحكم بالندفاع، 

الأطفال جرمية  �ضي�ضكل جتنيد  بع�ض احلالت،  املحلي. ويف  القانوين  الإطار  التجرمي على  اأ�ضكال حمددة من  )51(�ضتتوقف 

يف حد ذاته؛ ويف حالت اأخرى، ميكن تقدميه كظرف من ظروف الت�ضديد املتعلقة بجرمية التجنيد القائمة. ومن الأهمية مبكان اأن 
يراعى، عند جترمي التجنيد، التوجيه املقدم ب�ضاأن الطريقة التي يتعني اتباعها لتعريف اجلرمية والمتثال للإطار القانوين الدويل.

)52(مع اأن الأطفال ُيعرفون على امل�ضتوى الدويل باأنهم الأفراد الذين تقل اأعمارهم عن 18 عامًا، فاإنه ل يوجد تعريف متفق 

عليه دوليا لل�ضباب. وتعرف الأمم املتحدة "ال�ضباب"، للأغرا�ض الإح�ضائية، باأنهم اأ�ضخا�ض ترتاوح اأعمارهم بني 15 و24 عاما، دون 
امل�ضا�ض بالتعاريف الأخرى املعتمدة من الدول الأع�ضاء. ومن الأهمية مبكان التاأكيد على اأن الفئتني العمريتني املعروفتني بـ "الأطفال" 

و"ال�ضباب" كثريا ما تتداخلن.
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والتاأخر يف الإر�ساء، ومقاومة �سغط الأقران. وتبني الأبحاث اأن هذه القدرات موجودة يف مناطق الدماغ التي 
ل يكتمل منوها عند بلوغ �سن املراهقة، بل ي�ستمر خالل العقد الثالث من احلياة.)53( وهذه العنا�سر توؤثر تاأثريًا 

بالغًا على �سلوك املراهقني وتعد هامة على وجه اخل�سو�ص لو�سع �سيا�سات الوقاية املالئمة.

 Sara B. Johnson, Robert W. Blum and Jay N. Giedd, “Adolescent maturity and the brain: the promise and)53(

.pitfalls of neuroscience research in adolescent health policy”, Journal of Adolescent Health, vol. 45, No. 3 (2009)

 درا�سة حالة: الرتكيز على حقوق الطفل من اأجل منع  التطرف العنيف—
�سبكة فيينا

اأُن�سئت �سبكة فيينا يف عام ٢٠1٤ بهدف حماية الأطفال وال�سباب من التجنيد الذي تقوم به اجلماعات 
الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة ومن التهمي�ص املعمم. وهذه ال�سبكة هي جزء من ا�سرتاتيجية 

�ساملة و�سعتها مدينة فيينا ملنع انت�سار التطرف العنيف، وتعاملت مها باعتبارها ظاهرة متعددة 
الأوجه ت�سمل العن�سرية ومعاداة ال�سامية والتحيز اجلن�ساين )وجتاهل حقوق املراأة(، وكراهية املثلية 

اجلن�سية، وامليول املناه�سة للدميقراطية.

ووجود ا�سرتاتيجية وا�سعة النطاق يكفل اتباع نهج �سامل لعدة قطاعات، بالإ�سافة اإىل الدعم الإداري 
وال�سيا�سي الكبري. ويف الوقت نف�سه، وملا كان الرتكيز ين�سب على الأطفال وال�سباب، فاإن مكتب املظامل 

املعني بالأطفال وال�سباب يف فيينا، الذي يعد هيئة م�ستقلة موجودة م�سبقا ومكلفة بتعزيز حقوق 
الأطفال، هو مكتب يعمل ب�سفته مكتب ال�سبكة للتن�سيق املركزي.

ويف ال�سنوات القليلة املا�سية، تبادلت ال�سبكة عددًا من "الدرو�ص امل�ستفادة" يف جمال منع التطرف 
العنيف، مبا يف ذلك ما يلي:

•  الأ�سباب الكامنة وراء ان�سمام الأطفال وال�سباب اإىل اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة 
العنيفة هي اأ�سباب فردية وينبغي حتديدها على اأ�سا�ص كل حالة على حدة. ومع ذلك، فقد اأظهرت 

التجربة اأن لكل من الإهمال والإيذاء والعنف والتهمي�ص والتمييز دورا ل ي�ستهان به يف العديد من 
احلالت. والت�سور بوقوع ظلم قوي جدًا لدى الأطفال وميكن اأن يوؤدي اإىل رف�ص القواعد املجتمعية. 

والنهج الفعالة ت�ستتبع الرتكيز على منع انتهاكات حقوق الأطفال والعنف املرتكب �سدهم.
•  تعزيز اخليارات املتاحة لالأطفال، وت�سجيع التفكري النقدي والت�سامح اإزاء التنوع وت�سوية الن زاعات 

هي م�سائل اأثبتت فعاليتها يف بناء القدرة على ال�سمود.
•  تخ�سي�ص املوارد الب�سرية هو اأمر بالغ الأهمية. ومن امل�سلم به على نطاق وا�سع اأن النهج الأمني 

ل يكفي ملكافحة الإرهاب بفعالية، بل اأن الإجراء الوقائي يحتاج اأي�سا اإىل املوارد املنا�سبة التي 
جتعله فعاًل. وتركز ال�سبكة على توفري التدريب لالخت�سا�سيني )مثل العاملني يف احلقل الجتماعي 

وموظفي �سوؤون حماية الطفل و�سباط ال�سرطة واملعلمني(، لي�ص على خمتلف اأ�سكال التطرف 
فح�سب، بل اأي�سا على التن�سئة الجتماعية لالأطفال وتوفري فر�ص احلياة لهم.

•  منع التطرف العنيف هو م�ساألة ح�سا�سة تتطلب عمل اأطراف موؤثرة متعددة. والتن�سيق هو اأمر بالغ 
ال�سعوبة ب�سبب القيود املتعلقة بحماية البيانات، بالإ�سافة اإىل قيود امليزانية و�سيق الوقت. وقد 

تثبت التدخالت القائمة بذاتها عدم جدواها ويف بع�ص احلالت �سررها. وال�ستثمار يف نظام لتبادل 
املعلومات والتعاون يعد اأمرًا بالغ الأهمية.

•  من اأجل منع اإعادة التجنيد، من املهم للغاية الرتكيز على اإعادة تاأهيل واإدماج الأفراد الذين كانوا 
يتعاملون مع نظام العدالة، ل �سيما واأن اأعدادهم اآخذة يف الرتفاع نتيجة و�سع ت�سريعات اأكرث 

�سرامة من ذي قبل ملكافحة الإرهاب.
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اأهمية ال�صياق: حتليل موجز عن "عوامل الدفع" و"عوامل اجلذب"
الوقائية  التدابري  وذلك لتخاذ  التجنيد  الطفل يف عملية  ت�ضتقطب  التي  العوامل  فهم  ب�ضكل خا�ض  املهم  من 
اإىل هذه  الن�ضمام  اإىل  بالطفل  تدفع  التي  الظروف  ُق�ضمت  الأطفال اجلنود،  وبغية حتليل حالة  امللئمة.)54( 
اجلماعات اإىل فئتني وهي "عوامل الدفع" و"عوامل اجلذب". ويحظى هذا التحليل بنف�ض القدر من الهتمام من 
اأجل فهم واقع الأطفال الذين جتندهم اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة. وت�ضدد خطة عمل 
الأمني العام ملنع التطرف العنيف على �ضرورة حتليل هذه العوامل لفهم اأمناط ودوافع الأفراد الذين ين�ضمون 

اإىل هذه اجلماعات.)55(
وميكن تعريف "عوامل الدفع" بو�ضفها عوامل تن�ضاأ يف ظل ظروف �ضلبية يحاول الطفل الهروب منها عن 
طريق الن�ضمام اإىل اإحدى هذه اجلماعات، يف حني متثل "عوامل اجلذب" احلوافز الإيجابية التي ت�ضتقطب 

الطفل وتدفع به للن�ضمام اإىل هذه اجلماعات.
وقد  الأهمية.)5٦(  بالغة  دفع"  "عوامل  وهي  الجتماعي.  الهيكل  و�ضعف  والتمييز  والتهمي�ض  •  الفقر 
الريفية  املناطق  يف  والفقراء  ال�ضوارع  اأطفال  مثل  خا�ض،  ب�ضكل  ال�ضعيفة  الفئات  حتديدا  تتعر�ض 

والأطفال اللجئني والأطفال امل�ضردين داخليا خلطر التجنيد.
•  انعدام احلماية وال�ضياقات الجتماعية امل�ضببة للخلل والتعر�ض للعنف. يكون الأطفال الذين يحرمون 
من رعاية الوالدين اأو الأ�ضرة اأكرث �ضعفا، ل �ضيما يف مناطق الن زاع. ويف الوقت نف�ضه، غالبا ما ي�ضطر 
"للتطوع" لأ�ضباب  اأطفالهما  اأخرى، قد يدفع الوالدان  اأبنائهما؛ ويف حالت  الوالدان اإىل التخلي عن 
اإيديولوجية اأو منافع مادية. وقد يكون الأطفال الذين تعر�ضوا للعنف والأذى واخل�ضارة اأو الذين �ضردوا 

من جمتمعاتهم املحلية اأكرث عر�ضة اأي�ضا للتجنيد من جانب اجلماعات املتطرفة العنيفة.
•  الفتقار اإىل ال�ضعور بال�ضتقلل الذاتي وفقدان الهوية. الأطفال الذين ي�ضعرون باحلرمان ويفتقرون 
اإىل اأي فر�ض حقيقية لتحقيق النجاح الجتماعي والأطفال الذين يبحثون عن اأجوبة لأ�ضئلتهم عن 
معنى احلياة معر�ضون يف بحثهم عن هويتهم ال�ضخ�ضية للوقوع يف قب�ضة اجلماعات املتطرفة العنيفة.

•  مفهوم الظلم )�ضواء كان حقيقيا اأو وهميا(، لأ�ضباب منها خيبة الأمل من العمليات الدميقراطية، 
وتف�ضي الف�ضاد، والعنف الذي متار�ضه ال�ضرطة، والتمييز الوهمي اأو احلقيقي

اإىل  بالطفل  تدفع  اأن  التي ميكن  العوامل احلا�ضمة  ي�ضكل عامل من  والعمل.  التعليم  •  انعدام فر�ض 
التما�ض الفر�ض يف اإطار هذه اجلماعات.

ومن املهم التاأكيد على اأن "عوامل الدفع" ل متثل علقة �ضببية مبا�ضرة،)5٧( وينبغي قبل حتديدها اإجراء 
حتليل دقيق للعوامل املعر�ضة خلطر التجنيد. ولتعزيز التدابري الوقائية للت�ضدي "لعوامل الدفع" مبا�ضرة، ل بد 
النهو�ض  اإىل  الرامية  التدابري  واتخاذ  التعليم  وكفالة  ورعايتهم،  الأطفال  فعالة حلماية  نظم  ال�ضتثمار يف  من 
بالنماء واحلد من ال�ضتبعاد الجتماعي. ويف هذا ال�ضدد، من املفيد ب�ضكل خا�ض اعتماد �ضيا�ضات وبرامج تهدف 
اإىل معاجلة م�ضاألة عمالة الأطفال.)58( وعلى الرغم من اأن تلك التدابري تتجاوز نطاق هذا الدليل، من الأهمية 

مبكان اأن ن�ضري اإىل جدواها يف احلد من معدلت جتنيد الأطفال عن طريق معاجلة الأ�ضباب اجلذرية لذلك.
للنخراط  الأطفال  جلذب  وا�ضع  نطاق  على  ا�ضُتخدمتا  و�ضيلتان  وهما  العقائد.  وتلقني  •  الدعاية 
تربط  ر�ضائل  الأحيان  غالب  يف  وتت�ضمن  العنيفة،  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  اجلماعات  يف 
واملكانة  فال�ضرف  اجلماعات.  تلك  اإىل  الن�ضمام  وبني  املرموقة  واملكانة  الجتماعي  املركز  بني 

النتحاريني. املفجرين  املهمة يف جتنيد  الدوافع  اأ�ضا�ضيني من  دافعني  اأي�ضا  ي�ضكلن  املرموقة 

 Daya Somasundaram, “Child soldiers: understanding the context”, British Medical Journal, vol. 324, No.)54(

.7348 (2002), pp. 1268-1271

وال�ضباب  الأطفال  اأن  كيف  وتكرارا  مرارا  تربز  فهي  الأطفال فح�ضب،  م�ضائل  تتناول  ل  العمل  اأن خطة  الرغم من  )55(على 

معر�ضون ب�ضفة خا�ضة خلطر التجنيد من جانب اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة )خطة عمل ملنع التطرف العنيف: 
تقرير الأمني العام )A/70/674(، الفقرة 23.

)5٦(انظر اأي�ضا "خطة عمل ملنع التطرف العنيف: تقرير الأمني العام" )A/70/674(، الفقرتان 25 و2٦.

 Michael G. Wessells, Child Soldiers: From Violence to Protection (Cambridge, Massachusetts, Harvard)5٧(

.University Press, 2006), p. 46

.UNICEF, “Child labour and UNICEF in action: children at the centre” (2014))58(
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يف  والرغبة  الغ�ضب  يثري  اأن  ميكن  الذي  الأمر  العنف.  �ضحايا  مع  املبا�ضر  غري  والتعاطف  •  الثاأر 
النتقام من "العدو". ويوؤدي ن�ضر ال�ضور املروعة للن زاع امل�ضلح اإىل اإذكاء الوعي مبعاناة املدنيني 

الن زاع.)59( النف�ضية للأفراد خارج مناطق  ال�ضلمة  يوؤثر على  اأن  واملقاتلني وميكن 
•  التعامل ال�ضابق مع نظام العدالة. لقد ثبت اأي�ضاء اأن لهذا الأمر علقة مب�ضاألة انخراط الأطفال 
عنيفة  متطرفة  جماعة  اأو  اإرهابية  جماعة  اإىل  فالن�ضمام  الإرهابية.  اجلماعات  يف  وال�ضباب 
"اإ�ضلحيا" اأو عمل ي�ضرع ارتكاب جرائم جنائية. ويف كلتا احلالتني، ميكن  ميكن اعتباره عمل 
مبعنى  الإح�ضا�ض  يف  الع�ضابات،  اإىل  نف�ضه  الوقت  يف  النتماء  خلل  ومن  الأمر،  هذا  ي�ضهم  اأن 

القوية.)٦0( والهوية  واملغامرة  والعنف  ال�ضلطة 
• الإغراءات املادية. وهي ت�ضتخدم اأي�ضا كحوافز اإيجابية لجتذاب من�ضمني جدد.

ت�ضجيع  على  تركز  اأن  وينبغي  "لعوامل اجلذب".  للت�ضدي  متعددة  نهج  اتباع  الوقائية  التدابري  وتتطلب 
املخاطبة بلغة بديلة، واأن ت�ضمل اأي�ضا تقدمي الدعم اإىل الأ�ضر واملجتمعات املحلية من اأجل تعزيز الإدماج، ف�ضل 

عن ال�ضتثمار يف فر�ض التعليم والعمل.

تقدمي الدعم اإىل الأ�صر واملجتمعات ال�صاملة للجميع
للأ�ضرة اأهمية خا�ضة يف منع جتنيد الأطفال. فالأ�ضرة ميكن اأن تكون اأول من يك�ضف املخاطر، واأن تقدم الدعم 
الأ�ضرة.  تقدمي خدمات خمتلفة يف دعم  مفيدا  يكون  وقد  املواجهة.  قدرتهم على  وتعزز  الأطفال  اإىل  اللزم 
فامل�ضورة التي تقدم للأ�ضرة، على �ضبيل املثال، تركز على م�ضاندة الوالدين وم�ضاعدتهما على املحافظة على 
للوالدين  "تعليمات"  اإعطاء  منه  يتوخى  األ  ينبغي  امل�ضورة  اإ�ضداء  اأن  التجربة  وتبني  اأطفالهما.  مع  التوا�ضل 
التوا�ضل  وتعزيز  مواقفهما  الأحكام يف  اإطلق  م�ضاعدتهما على جتنب  بل  الطفل،  معتقدات  على  للعرتا�ض 
املنا�ضب  الوقت  للأزمات يف  الت�ضدي  ي�ضاعد على  اأن  �ضاخنة ميكن  اإن�ضاء خطوط  واإن  وال�ضحي.)٦1(  املنفتح 
وي�ضكل مثال للم�ضاركة املتعددة الوكالت، ذلك اأن جهات فاعلة خمتلفة قد تكون معنية بال�ضتجابة وفقا مل�ضتوى 
اخلطر. وال�ضفافية يف ت�ضغيل اخلطوط ال�ضاخنة، خا�ضة يف ما يتعلق باحرتام معايري ال�ضرية واإمكانية الحتكام 
اإىل جهات اإنفاذ القانون، مهمة ب�ضكل خا�ض. ويتطلب اأي تدخل من قبل الأ�ضرة اأ�ضا�ضا متينا من الثقة، مما 

يقت�ضي الت�ضاق والو�ضوح واحرتام اخل�ضو�ضية واحلياة الأ�ضرية.
ويت�ضم اعتماد نهج حملية للوقاية بالأهمية اأي�ضا عندما يتعلق الأمر باملجتمعات املحلية )اأي جمموعات 
اأكرب من الوحدة الأ�ضرية(. وتزداد اأهمية م�ضاركة اأفراد املجتمع املحلي يف اجلهود املبذولة للت�ضدي خلطابات 
اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة، التي ت�ضعى اإىل ت�ضجيع ا�ضتقطاب الأطفال يف خطاب يدعو 
ب  "نحن مقابل هم". وميكن تعزيز القدرة على ال�ضمود وال�ضمول باتخاذ جمموعة متنوعة من  اإىل ما يعرف 
يكون  )وقد  املحلية  الفاعلة  اجلهات  ودعم  للأقليات؛  املنا�ضب  التمثيل  وتوفري  احلوار،  تعزيز  مثل  التدابري، 
وتعزيز  للمواطنني؛  الفعالة  امل�ضاركة  تعزز  التي  بالأن�ضطة  ال�ضطلع  بوجه خا�ض( يف  مهما  املعلمني  اإ�ضراك 

فر�ض التعليم والعمل؛ ومتكني املراأة بو�ضفها جهة فاعلة لإحداث التغيري يف املجتمعات املحلية.

.Samuel, “The lure of youth into terrorism”, pp. 109-113 )59(

 Rajan Basra, Peter R. Neumann and Claudia Brunner, “Criminal pasts, terrorist futures: European jihadists)٦0(

.and the new crime-terror nexus” (London, ICSR, 2016)

 European Commission, Radicalisation Awareness Network, “RAN Policy Paper: developing a local prevent)٦1(

.framework and guiding principles” (November 2016)
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الر�صائل املحددة الأهداف
ن�ضر  على  العنيفة  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  اجلماعات  جانب  من  الأطفال  جتنيد  منع  م�ضاعي  ركزت 
م�ضادة.  بلغة  باملخاطبة  الأحيان  غالب  يف  تعرف  حمتملة،  غايات  لتحقيق  وموجهة  الأهداف  حمددة  ر�ضائل 

وميكن ت�ضنيف هذه الر�ضائل باأنها ت�ضكل �ضل�ضلة لتحقيق الأهداف على نطاق اأو�ضع وبرتكيز اأكرب.
وتبني الأدلة وجود عوامل خمتلفة ميكن اأن حت�ضن فعالية توجيه الر�ضائل. وت�ضمل هذه العوامل ما يلي:

)اأ( اإ�ضراك الفئات امل�ضتهدفة عند ت�ضميم الر�ضائل؛ 
)ب(  الرتكيز على ال�ضتجابات ال�ضريعة؛ 

)ج(  ال�ضتثمار يف حملت متوا�ضلة ولي�ض متقطعة؛ 
)د(   توخي امل�ضمون العاطفي بدل من الرتكيز ح�ضرا على توفري الأدلة؛ 

)ه ( تعزيز ال�ضلة بني املبادرات التي تقوم على الإنرتنت واملبادرات التي ل تقوم على الإنرتنت.)٦2(
ومن املهم اأي�ضا �ضمان اأن تراعي هذه احلملت الوقائية املنظور اجلن�ضاين.

European Commission, Radicalisation Awareness Network, “RAN Issue Paper: counter narratives and alter-)٦2(

native narratives” (October 2015).

اإ�صراك املجتمع املحلي يف تعزيز القدرة على املواجهة—مقتطفات من الدرا�صة 
املعنونة "ناأمل ونحارب: ال�صباب واملجتمعات املحلية والعنف يف مايل")اأ(

ال�صتنتاجات الرئي�صية:
•  دعم املجتمع املحلي للجماعات امل�ضلحة ي�ضجع ال�ضباب على النخراط يف اأعمال العنف بدافع من 

الإح�ضا�ض بالواجب اأو �ضعيا لك�ضب الحرتام.
•  يتذرع ال�ضباب بتجربتهم مع الظلم—مبا يف ذلك التجاوزات والف�ضاد—بو�ضفها دافعا 

للن�ضمام اإىل اجلماعات امل�ضلحة املناه�ضة للحكومة.
•  لدى العديد من ال�ضباب يف اجلماعات امل�ضلحة وال�ضباب املناه�ضني للعنف توقعات عالية ولكن 

ه�ضة بالن�ضبة لعملية ال�ضلم.
التو�صيات:

•  الرتكيز على منع العنف وتعزيز العوامل الوقائية على م�ضتوى املجتمع املحلي، بدل من ال�ضعي 
اإىل التعريف بال�ضباب املعر�ضني للخطر وا�ضتهدافهم. فالدرا�ضة املعنونة "ناأمل ونحارب: ال�ضباب 

واملجتمعات املحلية والعنف يف مايل" مل حتدد اخل�ضائ�ض الأ�ضا�ضية التي تعر�ض بع�ض الأفراد 
من ال�ضباب خلطر �ضديد يف امل�ضاركة يف اأعمال العنف. ففي الواقع، و�ضف العديد من ال�ضباب 

املنخرطني يف اجلماعات امل�ضلحة ارتباطهم الجتماعي العميق مع اأ�ضخا�ض اآخرين يف جمتمعاتهم 
املحلية، مما يوحي باأنهم لي�ضوا مهم�ضني ب�ضكل خا�ض. ولذلك، ينبغي اأن تكفل احلكومة واجلهات 

الفاعلة يف املجتمع املدين اتباع نهج ي�ضمل املجتمع باأكمله ويوفر التوجيهات ب�ضاأن اأوجه م�ضاركتهم 
ملنع تزايد العنف.

•  تي�ضري حت�ضني احلكم املحلي من خلل حت�ضني تقدمي اخلدمات وعمليات اتخاذ القرار ال�ضاملة 
على م�ضتويي املجتمع املحلي واحلكومة. ولأن الفرتا�ض ال�ضائد بوجود ا�ضتبعاد قد �ضاهم يف دعم 

املجتمعات املحلية للجماعات امل�ضلحة، فاإن حت�ضني عمليات احلوكمة ونتائجها ينبغي اأن ي�ضكل اأولوية 
رئي�ضية على املدى الطويل بالن�ضبة للحكومة واجلهات املحلية والدولية الفاعلة يف املجتمع املدين.

•  حتديد وتي�ضري الفر�ض املتاحة لل�ضباب لتحقيق مكانة لهم دون النخراط يف اجلماعات امل�ضلحة. 
ت�ضري نتائج الدرا�ضة اإىل اأن ال�ضباب بحاجة اإىل طرق غري عنيفة لكت�ضاب مكانة لهم والعرتاف 

بهم يف جمتمعاتهم املحلية.

)اأ(ت�ضتند الدرا�ضة التي ن�ضرت يف متوز/يوليه 201٧ )متاحة على www.mercycorps.org( اإىل البحث 

النوعي واملقابلت املبا�ضرة. ويف حني اأن جميع الأ�ضخا�ض الذين اأجابوا على اأ�ضئلة هذه الدرا�ضة تتجاوز 
اأعمارهم 18 �ضنة، اإل اأن بينهم اأع�ضاء �ضابقني يف جماعات مدرجة يف قائمة املنظمات الإرهابية، مثل حركة 

التوحيد واجلهاد يف غرب اأفريقيا وتنظيم القاعدة يف بلد املغرب الإ�ضلمي(. والتو�ضيات ال�ضادرة عنها 
تتعلق بو�ضع ا�ضرتاتيجيات وقائية على نطاق اأو�ضع.
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التدخل على الإنرتنت
عادة ترمي التدابري الوقائية التي تركز على املحتوى الذي ُيقدم على الإنرتنت اإىل حتقيق هدف مزدوج. يركز 
اأحد النهج املمكن اتباعها على حتديد واإزالة املحتوى الذي ميكن ا�ضتخدامه لأغرا�ض جتنيد الأطفال. وتتطلب 
هذه ال�ضرتاتيجيات �ضراكة مع مقدمي خدمات الإنرتنت ومنابر التوا�ضل الجتماعي، ولقد ا�ضتخدمت لإزالة 
املحتويات التي ت�ضتغل الأطفال يف املواد الإباحية والتي تت�ضمن خطابات تدعو اإىل الكراهية.)٦3( بيد اأن هذه 
ال�ضرتاتيجيات يجب اأن تتبع مبادئ توجيهية دقيقة واأن تكون حمددة الأهداف، لأن املحتوى املحدد يكون يف 
كثري من الأحيان غري قانوين. وتفيد اللجنة املعنية بحقوق الإن�ضان باأن اأي تدبري يتخذ من اأجل منع اأو اإزالة 
الر�ضائل املر�ضلة عرب الإنرتنت اأو غريها من اأ�ضكال التكنولوجيا ي�ضكل تدخل يف احلق يف حرية التعبري ويجب 

اأن يكون مربرا.)٦4(
ويف الوقت نف�ضه، تركز ال�ضرتاتيجيات التي تتم على الإنرتنت على ن�ضر اخلطابات البديلة وامل�ضادة. 
اآليات  و�ضع  الإنرتنت، ميكن  ومقدمو خدمات  الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  منابر  تبديه  الذي  التعاون  وبف�ضل 
بحيث يتم توجيه الأفراد الذين قد يكونون يبحثون عن املحتوى الإرهابي واملتطرف العنيف نحو و�ضائل الإعلم 

التي تن�ضر ر�ضائل ملكافحة الدعاية التي تقوم بها اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة.

 Rachel Briggs and Tanya Silverman, “Western foreign fighters innovations in responding to the threat”)٦3(

(London, Institute for Strategic Dialogue, 2014), p. 22.

)٦4(اللجنة املعنية بحقوق الإن�ضان، التعليق العام رقم 34 )2011( ب�ضاأن املادة 19: حرية الراأي والتعبري، الفقرة 4٦، املذكورة 

 ،A/HRC/31/65( "تقرير املقرر اخلا�ض املعني بتعزيز وحماية حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية يف �ضياق مكافحة الإرهاب" يف 
الفقرة 40(.

درا�صة حالة: �صل�صلة الر�صائل امل�صادة)اأ(
•  الت�ضالت ال�ضرتاتيجية. وهي ت�ضكل حتديا غري مبا�ضر يف مواجهة اخلطابات الداعية اإىل الإرهاب 

والتطرف العنيف من خلل حتديد ال�ضيا�ضات العامة للحكومة وت�ضحيح املعلومات اخلاطئة؛
•  اخلطابات البديلة. هذه اخلطابات تعطي �ضهادات اأو وقائع توؤكد على اأهمية القيم الجتماعية من 

قبيل الت�ضامح والدميقراطية؛
•  اخلطابات امل�ضادة. هذه اخلطابات تفند مبا�ضرة الر�ضائل وامل�ضامني التي ين�ضرها الإرهابيون 

ودعاة التطرف العنيف اأو تفككها اأو تك�ضف مواطن العوار فيها.

 European Commission, Radicalisation Awareness Network, “RAN Issue Paper: counter narratives
)اأ(

.and alternative narratives” (October 2015)

درا�صة حالة: التعاون مع مقدمي خدمات الإنرتنت لن�صر اخلطابات البديلة—اأ�صلوب 
غوغل يف اإعادة التوجيه

اأطلقت تكنولوجيا جيغ�ضاو )Jigsaw( الفرعية ل�ضركة غوغل خطة مبتكرة م�ضادة تعرف باأ�ضلوب اإعادة 
التوجيه )www.redirectmethod.org( تعمل من خلل عر�ض اإعلنات لها روابط مع قوائم الت�ضغيل 

على اليوتيوب باللغة العربية اأو الإنكليزية التي تت�ضدى ب�ضورة غري ملحوظة للدعاية التي يبثها تنظيم 
الدولة الإ�ضلمية يف العراق وال�ضام عند طباعة بع�ض الكلمات الرئي�ضية املنا�ضرة للتنظيم يف حمرك 

البحث يف غوغل.
وتت�ضمن اأ�ضرطة الفيديو امل�ضتخدمة التي يبلغ عددها 11٦ �ضريطا م�ضاهد لهزمية تنظيم الدولة 

الإ�ضلمية على يد قوات اأخرى، وجمريات احلياة يف الأقاليم التي ي�ضيطر عليها تنظيم الدولة 
الإ�ضلمية )على �ضبيل املثال الطوابري التي يبدو اأن ل نهاية لها للح�ضول على الغذاء( وكيف اأن 

اأيديولوجية تنظيم الدولة الإ�ضلمية تتعار�ض مع الإ�ضلم.



34

العدالة نظام  دور  العنيفة:  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  وت�ضتغلهم اجلماعات  الذين جتندهم  الأطفال 

وعلى الرغم من اأن العديد من البلدان تنخف�ض فيها معدلت احل�ضول على خدمة الإنرتنت والإملام ب�ضبل 
ا�ضتخدامها، فاإنه ميكن للأطفال يف هذه البلدان اأن يتعر�ضوا للدعاية الإرهابية والدعاية املتطرفة العنيفة من 
عمليات  من  تبني  فقد  ذلك،  على  وعلوة  العامة.  والتجمعات  وال�ضحف  الإذاعات  مثل  اأخرى،  و�ضائل  خلل 
التجنيد اأنه ولئن كانت اجلماعات الإرهابية ن�ضطة جدا على الإنرتنت، اإل اأن هذا التوا�ضل ل يحل متاما حمل 
التجنيد من خلل التفاعل الإن�ضاين. وبالتايل من املهم اأن تكون ال�ضرتاتيجيات املعتمدة يف اخلطاب امل�ضاد 

متطورة لي�ض فقط على �ضبكة الإنرتنت، ولكن اأي�ضا خارجها.

التعاون عرب احلدود من اأجل منع ال�صفر
ت�ضمل تدابري الوقاية القيام يف الوقت املنا�ضب بتحديد هوية الأفراد، مبن فيهم الأطفال، الذين يعربون احلدود 
الوطنية للن�ضمام اإىل اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة. وي�ضتتبع التعاون الفعال عرب احلدود 
بني الأجهزة املعنية باإنفاذ القانون ما يلي: و�ضع قواعد بيانات ونظم تعقب منا�ضبة )مثل قواعد بيانات ونظم 
اأو امل�ضروقة، وال�ضيارات امل�ضروقة، واحلم�ض النووي وب�ضمات الأ�ضابع؛ واآليات  بحث تتعلق بالوثائق املفقودة 
تعقب الأ�ضلحة(؛ وتعيني جهات تن�ضيق واآليات ات�ضال عرب احلدود؛ وو�ضع نظم اإخطار لتنبيه ال�ضلطات يف جميع 
الدولية  املنظمة  تطبقها  التي  بالألوان  املرمزة  النظم  مثل  املحتملة،  الإرهابية  التهديدات  ب�ضاأن  العامل  اأنحاء 

لل�ضرطة اجلنائية.)٦5(
ب�ضكل خا�ض يف  مفيدا  يكون  اأن  املالية  واملوؤ�ض�ضات  القانون  باإنفاذ  املعنية  الوكالت  بني  للتعاون  وميكن 
احرتام  اإىل  ت�ضتند  اأن  ينبغي  التعاون  من  الأنواع  هذه  ولكن  "بالتحذير".)٦٦(  امل�ضمولة  املالية  الأن�ضطة  حتديد 

احلريات ال�ضخ�ضية، ومتطلبات حماية اخل�ضو�ضية والبيانات.

الدور الوقائي لقانون الأ�صرة
عندما يكون الأطفال عر�ضة خلطر مبا�ضر يتمثل يف النخراط يف اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة 
العنيفة، ميكن اللجوء اإىل قانون الأ�ضرة ملنع جتنيدهم. غري اأن هذه التدابري غالبا ما توؤدي اإىل اإبعاد الطفل عن 
اأ�ضرته ومعارفه، ويحتمل بالتايل اأن ينتج عنها تداعيات كبرية على م�ضتوى الإيذاء الثانوي. وينبغي عدم اللجوء 

اإليها اإل يف حالت ا�ضتثنائية، مع تربير ملئم يراعي م�ضالح الطفل الف�ضلى.

 INTERPOL, “Best practices in combating terrorism” (2016), pp. 7 and 8.٦5(للمزيد من التفا�ضيل، انظر(

 Tom Keatinge, “Identifying foreign terrorist fighters: the role of public-private partnership, information)٦٦(

 sharing and financial intelligence” international centre for counter-terrorism (The Hague, International Centre for
Counter-Terrorism, 2015), p. 37.

درا�صة حالة: دور حماكم الأ�صرة يف منع التجنيد وال�صفر—درا�صة ت�صمل �صعبة الأ�صرة يف 
املحكمة العليا يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واأيرلندا ال�صمالية

يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واأيرلندا ال�ضمالية، يكر�ض قانون الطفل لعام 9891، وكذلك القانون 
العام، واجب الدولة يف حماية الأطفال. وتن�ض املادة 1 )3( من قانون الطفل على وجه التحديد على 

�ضرورة مراعاة م�ضالح الطفل الف�ضلى يف الق�ضايا املعنية بحماية الطفل، بو�ضفها ال�ضاغل الرئي�ضي. 
وتعترب �ضعبة الأ�ضرة يف املحكمة العليا اجلهة املتخ�ض�ضة التي تتعامل مع الق�ضايا املدنية املت�ضلة 

بالأطفال، وميار�ض فيها الق�ضاة وليتهم الق�ضائية املتاأ�ضلة يف و�ضع الطفل حتت و�ضاية املحكمة، مبعنى 
اأن تتوىل املحكمة امل�ضوؤولية الأبوية عنه. ومبا اأن هذه ال�ضلطة تلغي حقوق الوالدين اأو اأحدهما باتخاذ 

القرارات ب�ضاأن الطفل اأو الطفلة، فاإن اإعمالها ل يكون اإل عند ال�ضرورة الق�ضوى حلماية الطفل.

وت�ضكل ق�ضية Re M يف عام 5102 مثال عن ا�ضتخدام الولية الق�ضائية املتاأ�ضلة ملنع التجنيد.)اأ( فوالدا 
اأربعة اأطفال، وجميعهم مواطنون بريطانيون ترتاوح اأعمارهم بني 02 �ضهرا و٧ �ضنوات تركا املن زل ب�ضكل 
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مفاجئ. وتعتقد ال�ضرطة ووحدة مكافحة الإرهاب اأن الوالدين غادرا بنية الن�ضمام اإىل تنظيم الدولة 
الإ�ضلمية. و�ضعت املحكمة العليا الأطفال حتت و�ضاية املحكمة واأمرت بعودتهم من تركيا بعد اأن ات�ضح 

اأن ل م�ضكلة من ا�ضتخدام الولية الق�ضائية يف احلالت التي يكون فيها خطر اإحلاق الأذى بالطفل من 
النوع املرعي الإجراء يف املادة 2 اأو 3 من التفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية - 
اأي وجود خطر على حياته اأو خطر تعر�ضه للمعاملة املهينة اأو اللاإن�ضانية. واأ�ضارت املحكمة، يف ممار�ضة 

وليتها الق�ضائية، اإىل اأن مبداأ املحكمة كان دائما يف اأن ل جتازف يف تعر�ض الأطفال ل�ضرر ل ميكنها 
جربه، بل منع ح�ضول اأي �ضرر.)ب(

ويف حالت اأخرى، و�ضعت املحكمة الطفل حتت و�ضاية املحكمة واأ�ضدرت اأوامر بحجز جوازات ال�ضفر ملنع 
الأطفال من مغادرة البلد.)ج(

.Royal Courts of Justice, [2015] EWHC 1433 (Fam)
)اأ(

.Wellesey v. Duke of Beaufort (1827) 2 Russ 1, at 18 per Eldon LC
)ب(

 London Borough of Tower Hamlets v. M [2015] EWHC 869 (Fam); and Re Z [2015] EWHC ج(انظر(

.2350 (Fam) and Brighton and Hove City Council v. Y [2015] EWHC 2099

بناء نهج متعدد الوكالت
اإىل تعقد م�ضاألة جتنيد الأطفال من جانب اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة، يت�ضم  بالنظر 
اأخذ  عند  فعالية  اأكرث  للتن�ضيق  اآليات  واإدارة  ا�ضتحداث  ويكون  خا�ضة.  باأهمية  الوكالت  متعدد  نهج  اعتماد 

امل�ضائل التالية يف احل�ضبان:)٦٧(
املحلي  للو�ضع  ال�ضامل  الفهم  لأن  املحلي،  ال�ضعيد  على  ال�ضراكات  لبناء  الأولوية  اإيلء  )اأ( ينبغي 

ي�ضاعد يف اإجراء تدخلت حمددة الأهداف؛
)ب(  لل�ضراكات القائمة اأهمية خا�ضة، على الرغم من اأنه قد يكون من ال�ضروري اتباع مبادئ توجيهية 

اإ�ضافية واإجراء مزيد من الدورات التدريبية؛
)ج(   توؤدي م�ضاركة املجتمع املدين اإىل تقوية علقات الثقة مع املجتمعات املحلية؛

)د(    ينبغي و�ضع مبادئ توجيهية وا�ضحة ب�ضاأن تبادل املعلومات، مبا يف ذلك ما يتعلق منها باملوافقة، 
لأنها �ضتح�ضن اأ�ض�ض املعاملة باملثل؛

)ه (   ثمة اأهمية خا�ضة مل�ضاركة اخلرباء وتطوير اأدوات تقييم الحتياجات عند التعامل مع الأطفال؛
با�ضتخدام معايري خمتلفة مثل م�ضتوى خطر حالة حمددة،  بالق�ضية  )و( ينبغي تعيني مدير معني 

ولكن اأي�ضا مع مراعاة م�ضتوى العلقة القائمة مع اجلهة امل�ضتفيدة.

وجتمع التدخلت املتعددة الوكالت بني اأنواع خمتلفة من اخلربات ذات ال�ضلة، وتعتمد يف الوقت نف�ضه 
على اأنواع خمتلفة من احلوافز للفئات امل�ضتهدفة.

الر�صد والتقييم واملتابعة
التجنيد من جانب  تتخذ ملكافحة  التي  التدابري  باأهمية خا�ضة يف حالة  الوقائية  التدابري  وتقييم  يت�ضم ر�ضد 
اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة. وتبني التطورات الأخرية اأن التقييمات ال�ضاملة لفعالية هذه 
والتقييم  والر�ضد  الفعالية.  لقيا�ض  حمددة  معايري  تتطلب  املختلفة  فالتدخلت  كافية.  غري  تزال  ل  التدابري 

الدقيقان اأمران اأ�ضا�ضيان ل�ضمان الدعم الطويل الأجل للربامج الواعدة.

 European Commission, Radicalisation Awareness Network, “Ex post paper: يف.  الإيجابية  العنا�ضر  )٦٧(عر�ضت 

.handbook on how to set up a multi-agency structure that includes the health and social care sectors?”(May 2016)
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 اأهمية احرتام حقوق الأطفال، مبا يف ذلك يف �صياق امل�صتوى الثالث 
من الوقاية

اأن خ�ضعوا  الذين �ضبق  الأطفال  املعتمدة ملنع  النهج  امل�ضتخدم لو�ضف  الوقاية هو امل�ضطلح  الثالث من  امل�ضتوى 
خالفوا  اأن  �ضواء  الأطفال،  واإن  اجلرم.  ارتكاب  معاودة  من  مزعومني  جناة  بو�ضفهم  اجلنائية  العدالة  لنظام 
القانون نتيجة تعاملهم مع اجلماعات الإرهابية اأو اجلماعات املتطرفة العنيفة اأو ب�ضبب ارتكابهم جرائم عادية، ل 
بد من اأن يحظوا بدعم فعال لإعادة تاأهيلهم واإعادة اإدماجهم يف املجتمع تفاديا لتجنيدهم. )للطلع على املزيد 
من الإر�ضادات ب�ضاأن تاأهيل الأطفال املتعاملني مع نظام العدالة واإعادة اإدماجهم، انظر الف�ضل اخلام�ض اأدناه(.

الرئي�صية العنا�صر  للممار�صني:  مرجعية  قائمة 
• يحظر الإطار القانوين الدويل جتنيد الأطفال ويدعو الدول اإىل اأن حتذو حذوه.

املتطرفة  الإرهابية واجلماعات  الأطفال من جانب اجلماعات  للفعالية يف حظر جتنيد  •  توخيا 
بجميع  تتعلق  م�ضاألة  بو�ضفه:  الوطني  القانون  الأطفال" يف  "جتنيد  تعريف  ينبغي  العنيفة، 

"الطوعية"؛ مبا ي�ضمل الأطفال  "الإلزامية" وكذلك  الأطفال دون �ضن 18؛ مبا يف ذلك العمليات 
اأو لتقدمي الدعم؛ مبا يف ذلك التجنيد من جانب القوات  املجندين لل�ضطلع باأدوار فعالة 

اأو جماعات م�ضلحة. اأي جهات من غري الدول، اإجرامية كانت  اأو  امل�ضلحة 
التجنيد من جانب اجلماعات  الأطفال من  الرئي�ضية عن حماية  امل�ضوؤولية  الدول  •  تتحمل 

العنيفة. املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية 
العنيفة  املتطرفة  الإرهابية واجلماعات  الأطفال من جانب اجلماعات  اأن منع جتنيد  •  بالرغم من 

العنيف(  التطرف  اإىل منع  الرامية  ال�ضرتاتيجيات  نهج متخ�ض�ضة )مبا يف ذلك  اتباع  يتطلب 
اإىل  اأو�ضع والرامية  اإدماج هذه النهج يف �ضيا�ضات وبرامج منع اجلرمية املتبعة على نطاق  ينبغي 

اأن  اأكرث  حماية الأطفال من العنف و�ضيا�ضات وبرامج منع العنف �ضد الأطفال. ومن املرجح 
اآثار الو�ضم على الأطفال. اأو  توؤدي املبادرات ال�ضاملة اإىل جتنب الآثار التمييزية 

اأن  التدخل، ولكن ينبغي  الوقائية على خمتلف جمالت  ال�ضيا�ضات والربامج  اأن تركز  •  يجب 
الن�ضطة  امل�ضاركة  ينطوي على  الذي  الأمر  الطفل،  �ضوؤون  يراعي  نهج  اإىل  ت�ضتند جميعها 

الف�ضلى. م�ضاحلهم  مراعاة  على  واحلر�ض  للأطفال، 







الف�ضل 2

 الأطفال �ضحايا 
 التجنيد وال�ضتغلل: 
 معاملتهم يف 
نظام العدالة
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األف-  اعتبار الأطفال الذين جتندهم وت�صتغلهم اجلماعات 
الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة �صحايا

تتحمل اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة امل�ضوؤولية عن النتهاكات اجل�ضيمة حلقوق الأطفال. 
وعلى الرغم من اأن طبيعة ونطاق هذه النتهاكات يختلفان اختلفا كبريا من جماعة اإىل اأخرى، فهناك اأدلة 
على اأن جماعات مثل بوكو حرام وحركة ال�ضباب وتنظيم الدولة الإ�ضلمية قد ارتكبت، يف حالت الن زاع امل�ضلح، 
النتهاكات اخلطرية التالية التي توؤثر على الأطفال: جتنيد الأطفال وا�ضتخدامهم، وممار�ضة العنف اجلن�ضي 
�ضدهم، وقتلهم وت�ضويههم، و�ضن الهجمات على املدار�ض و/اأو امل�ضت�ضفيات، والعتداءات على الأفراد امل�ضمولني 

باحلماية اأو التهديد بالعتداء عليهم، واختطاف الأطفال.)٦8(
وبالإ�ضافة اإىل ذلك، يعترب الأطفال الذين جتندهم وت�ضتغلهم اجلماعات الإرهابية يف احلالت التي ل 
تنطوي على نزاع م�ضلح، الأمر الذي حتظره اتفاقية حقوق الطفل، هم �ضحايا عنف، وي�ضبح هوؤلء الأطفال يف 
كثري من احلالت، نتيجة لذلك، �ضحايا للجتار بالأ�ضخا�ض وللعمل الق�ضري وللأعمال التي جترمها القوانني 

اجلنائية الأخرى.
كما قد يتورط الأطفال الذين جتندهم وت�ضتغلهم اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة يف 
ما اإذا  تقييم  لدى  الدويل  القانون  و�ضعهم ك�ضحايا مبوجب  يراعى  اأن  ويجب  للغاية.  ارتكاب جرائم خطرية 
كان ممكنا و�ضروريا اأن يخ�ضعوا للم�ضاءلة عن ارتكاب اجلرائم. بيد اأن الت�ضليم بو�ضعهم ك�ضحايا ل ي�ضتبعد 
وت�ضكل  امل�ضاءلة.  اأ�ضكال  من  وغريها  اجلنائية  امل�ضوؤولية  من  اإرهابية  جرائم  ارتكابهم  ُيزعم  الذين  الأطفال 
مو�ضوع  اجلنائية،  وامل�ضوؤولية  ك�ضحايا  و�ضعهم  بني  العلقة  ذلك  يف  مبا  مزعومني،  كجناة  الأطفال  معاملة 

الف�ضل الرابع من هذا الدليل.
وي�ضتلزم يف املقام الأول م�ضاعدة الأطفال الذين جتندهم وت�ضتغلهم اجلماعات الإرهابية واجلماعات 
املتطرفة العنيفة، والذين هم �ضحايا للجرمية اأو العنف، ودعمهم وتوفري الرعاية املنا�ضبة لهم، لبدء رحلتهم 
نحو اإعادة الإدماج )انظر الف�ضل اخلام�ض اأدناه(. ويتلقى هوؤلء الأطفال الدعم اأ�ضا�ضا من مقدمي امل�ضاعدة 
اأول  اأن  بيد  التعليم.  قطاع  واملهنيني يف  ال�ضحيني،  املمار�ضني  من  الطفل  ومقدمي خدمات حماية  الإن�ضانية، 
احتكاك لهوؤلء الأطفال قد يكون ب�ضلطات اإنفاذ القانون اأو اأفراد الأمن اأو الأفراد الع�ضكريني، الذين يحتاجون 

اإىل التحلي مبهارات حمددة للتعامل معهم بطريقة �ضليمة. 
مع  احتكاك  يف  يدخلون  فقد  عليها،  و�ضهوًدا  بالإرهاب  املت�ضلة  للجرائم  �ضحايا  الأطفال  يعترب  وحني 
التما�ض اجلرب  اأو  املزعومني  الإرهابيني  �ضد  اجلنائية  الدعاوى  امل�ضاركة يف  اأجل  من  اجلنائية  العدالة  نظام 
التوجيهات  وتطبيق  الأطفال،  لهوؤلء  املحددة  باحلقوق  العرتاف  ي�ضكل  احلالت،  هذه  ويف  التعوي�ض.  اأو 
 امل�ضممة خ�ضي�ضا للتعامل معهم التزامات بالغة الأهمية لنظم العدالة املحلية )انظر الفرعني باء وجيم من 

هذا الف�ضل(.
ويعد العرتاف بو�ضع الأطفال املرتبطني باجلماعات امل�ضلحة ك�ضحايا اأمرا مهما اأي�ضا لأنه ينطوي على 
اأدناه، مبا يخولهم  باأنهم قد تعر�ضوا لأفعال غري م�ضروعة، على النحو الوارد مبزيد من التف�ضيل  العرتاف 

اجلرب والتعوي�ض و/اأو خدمات دعم ال�ضحايا.

١- الإطار القانوين الدويل
الذين  الأطفال  لها  يتعر�ض  قد  التي  الدويل  للقانون  الأ�ضا�ضية  للنتهاكات  الفرع خطوطا عري�ضة  يقدم هذا 

جتندهم وت�ضتغلهم اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة.

)٦8(الأطفال والن زاع امل�ضلح: تقرير الأمني العام )A/70/836-S/2016/360(، الفقرة 1 واملرفق الأول.
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اتفاقية حقوق الطفل
حقوق  اتفاقية  من   19 املادة  �ضيما  ول  الدويل،  القانون  يحظر 
العنف  ذلك  يف  مبا  الأطفال،  �ضد  العنف  اأ�ضكال  جميع  الطفل، 
والإهمال  املتعمد؛  وغري  املتعمد  والإيذاء  الذهني؛  اأو  اجل�ضدي 

)انظر الف�ضل الثاين، الفرع باء، اأعله(.
خطوات  اتخاذ  على  التفاقية  يف  الأطراف  الدول  واتفقت 
وال�ضهود  ال�ضحايا  للأطفال  والنف�ضي  البدين  التعافي  لتعزيز 
واإعادة اإدماجهم الجتماعي. وينبع هذا اللتزام من املادة 39 من 
وعلى  عام  بوجه  والدعم  امل�ضاعدة  تدابري  على  وينطبق  التفاقية 
الأطفال  ويعترب  اخل�ضو�ض.  وجه  على  اجلنائية  الإجراءات  �ضري 
التي كانوا �ضهودا عليها،  ال�ضهود، ب�ضفة عامة، �ضحايا للجرمية 
الإجراءات  يف  تقنيًّا  القانوين  املركز  هذا  يف  يكونوا  مل  اإن  حتى 
ال�ضهود  والأطفال  ال�ضحايا  الأطفال  ي�ضتفيد  ولذلك،  القانونية. 
يف  عليها  املن�ضو�ض  احلماية  من  العدالة  نظام  مع  املتعاملون 
املادة 39 من التفاقية. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، تقت�ضي املادة 38 اأن 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املمكنة عمليا ل�ضمان حماية 

الأطفال املت�ضررين من الن زاعات امل�ضلحة.
وميكن اأي�ضا اأن يقع الأطفال الذين جتندهم وت�ضتغلهم اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة 

�ضحايا لنتهاكات الربوتوكولني الختياريني لتفاقية حقوق الطفل:
)اأ(        الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل ب�ضاأن ا�ضرتاك الأطفال يف املنازعات امل�ضلحة، الذي 
امل�ضلحة غري  قبل اجلماعات  الأطفال من  وا�ضتخدام  �ضامل على جتنيد  4 منه على فر�ض حظر  املادة  تن�ض 

التابعة للدولة يف الأعمال احلربية )انظر الف�ضل الثاين، الفرع باء-1، اأعله(؛
البغاء  يف  الأطفال  وا�ضتغلل  الأطفال  بيع  ب�ضاأن  الطفل  حقوق  لتفاقية  الختياري  الربوتوكول  )ب(  
الأطفال  وا�ضتغلل  الأطفال  ببيع  املتعلقة  الأعمال  الختياري  الربوتوكول  هذا  ويجرم  الإباحية،)٦9(  املواد  ويف 
اجلن�ضي  ال�ضتغلل  م�ضتوى  اإىل  الأول  املقام  يف  الأعمال  هذه  ترقى  وبينما  الإباحية.  املواد  ويف  البغاء  يف 
 للأطفال مبختلف اأ�ضكاله، يتناول هذا الربوتوكول الختياري اأي�ضا بيع الأطفال لأغرا�ض اأخرى، مبا يف ذلك 

العمل الق�ضري.

ا�صرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب
العاملية  املتحدة  الأمم  ا�ضرتاتيجية  با�ضتعرا�ض  املتعلق   291/٧0 قرارها  يف  بقوة،  العامة  اجلمعية  اأدانت 
ملكافحة الإرهاب، التجنيد املنهجي للأطفال وا�ضتخدامهم لرتكاب هجمات اإرهابية. وكررت اجلمعية العامة 
الدويل،  للقانون  الأخرى  وللنتهاكات  للإرهاب  املحتمل ك�ضحايا  الأطفال  و�ضع  اإىل  بالنظر  اأنه  التاأكيد على 
يحرمون  الذين  الأطفال  �ضيما  ل  ذلك،  عليه  يثبت  اأو  بذلك  ُيتهم  اأو  القانون  انتهك  اأنه  عى  ُيدَّ طفل  كل  فاإن 
حقوقه  مع  تتفق  معاملًة  يعامل  اأن  ينبغي  و�ضهودها،  اجلرائم  �ضحايا  من  الأطفال  وكذلك  حريتهم  من 
اتفاقية  مبوجب  عليها  املن�ضو�ض  اللتزامات  وخ�ضو�ضا  املنطبق،  الدويل  للقانون  وفقا  واحتياجاته،   وكرامته 

حقوق الطفل.

اأحكام القانون الدويل املتعلقة بالجتار بالأ�صخا�س وعمالة الأطفال
تلزم املادة 5 من بروتوكول منع الجتار بالأ�ضخا�ض، جميع الدول الأطراف بتجرمي "الجتار بالأ�ضخا�ض" الذي 
يرد تعريفه يف الفقرة الفرعية )اأ( من املادة 3 على اأنه جتنيد الأ�ضخا�ض اأو نقلهم اأو تنقيلهم اأو اإيواوؤهم اأو 
الحتيال  اأو  الختطاف  اأو  الق�ضر  اأ�ضكال  من  ذلك  غري  اأو  ا�ضتعمالها  اأو  بالقوة  التهديد  بوا�ضطة  ا�ضتقبالهم، 

)٦9(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 21٧1، الرقم 2٧531.

الطفل: حقوق   اتفاقية 
املادة 3٩

املنا�ضبة  التدابري  الأطراف كل  الدول  تتخذ 
واإعادة  والنف�ضي  البدين  التاأهيل  لت�ضجيع 

يقع �ضحية  الذي  للطفل  الجتماعي  الندماج 
اأو  اأي �ضكل من اأ�ضكال الإهمال اأو ال�ضتغلل 

الإ�ضاءة، اأو التعذيب اأو اأي �ضكل اآخر من اأ�ضكال 
اأو  اللاإن�ضانية  اأو  القا�ضية  العقوبة  اأو  املعاملة 

امل�ضلحة. ويجرى هذا  املنازعات  اأو  املهينة، 
التاأهيل واإعادة الندماج هذه يف بيئة تعزز �ضحة 

وكرامته. لذاته،  واحرتامه  الطفل، 
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لنيل  مزايا  اأو  مالية  مبالغ  اأو تلّقي  باإعطاء  اأو  ا�ضت�ضعاف،  حالة  ا�ضتغلل  اأو  ال�ضلطة  ا�ضتغلل  اأو  اخلداع  اأو 
 3 املادة  من  الفرعية  )ب(   الفقرة  ال�ضتغلل.  وتن�ض  لغر�ض  اآخر،  �ضخ�ض  على  �ضيطرة  له  �ضخ�ض  موافقة 
على اعتبار جتنيد طفل اأو نقله اأو تنقيله اأو اإيوائه اأو ا�ضتقباله لغر�ض ال�ضتغلل "اجتارا بالأ�ضخا�ض"،  حتى اإذا 
مل ينطو على ا�ضتعمال اأي من الو�ضائل املبينة يف الفقرة الفرعية )اأ( من تلك املادة؛ ويرد يف الفقرة الفرعية 
)د( من املادة 3 من الربوتوكول )كما هو وارد يف اتفاقية حقوق الطفل( تعريف الطفل باأنه اأي �ضخ�ض دون 
الثامنة ع�ضرة من العمر. وبالتايل، يتوقف اعتبار اأي طفل �ضارك مع جماعة متطرفة عنيفة �ضحية للجتار 
اجلماعة  تلك  كانت  اإذا  ما  على  الطفل،  لهذا  خا�ضة  وحقوق  �ضمانات  من  ذلك  يوفره  ما  مع  بالأ�ضخا�ض، 
املتطرفة قد ارتكبت اأفعال )يف �ضكل جتنيد اأو نقل اأو تنقيل اإيواء اأو ا�ضتقبال طفل( بغر�ض ال�ضتغلل. ويرد 
يف تعريف "الجتار بالأ�ضخا�ض"، الذي تن�ض عليه الفقرة الفرعية )اأ( من املادة 3 من بروتوكول منع الجتار 
بالأ�ضخا�ض، اأن ال�ضتغلل ي�ضمل، يف حده الأدنى، ا�ضتغلل دعارة الغري اأو �ضائر اأ�ضكال ال�ضتغلل اجلن�ضي، 
وقد  الأع�ضاء.  نزع  اأو  اأو ال�ضتعباد  بالرق  ال�ضبيهة  املمار�ضات  اأو  ال�ضرتقاق  اأو  ق�ضرا،  اأو اخلدمة  ال�ضخرة  اأو 
الواردة يف الربوتوكول،  اأ�ضكاله  التي تتجاوز  اأقرت دول عدة بالأ�ضكال امل�ضتجدة لل�ضتغلل املت�ضل بالجتار 
الأن�ضطة اأ�ضكال  اأو ال�ضتغلل يف �ضكل من  امل�ضلح  الن زاع  الأطفال يف  ا�ضتخدام  املثال   مبا يف ذلك على �ضبيل 

الإجرامية.)٧0(
�ضحية  اأي�ضا،  احلالت  معظم  يف  الإرهابية،  اجلماعات  وت�ضتغلهم  جتندهم  الذين  الأطفال  ويقع 
حيث   .)182 )رقم   1999 لعام  الأطفال،  عمل  اأ�ضكال  اأ�ضواأ  ب�ضاأن  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  لنتهاك 
يلي: ما  التفاقية،  هذه  مفهوم  يف  ي�ضمل،  الأطفال"  عمل  اأ�ضكال  "اأ�ضواأ  تعبري  اأن  على  منها   3 املادة   تن�ض 
والقنانة  الدين  وعبودية  بهم  والجتار  الأطفال  كبيع  بالرق،  ال�ضبيهة  املمار�ضات  اأو  الرق  اأ�ضكال  كافة  )اأ( 
اأو الإجباري للأطفال ل�ضتخدامهم يف �ضراعات  اأو الإجباري، مبا يف ذلك التجنيد الق�ضري  والعمل الق�ضري 
م�ضلحة؛ )ب( ا�ضتخدام طفل اأو ت�ضغيله اأو عر�ضه لأغرا�ض الدعارة، اأو لإنتاج اأعمال اإباحية اأو اأداء عرو�ض 
املخدرات  اإنتاج  ول �ضيما  م�ضروعة،  غري  اأن�ضطة  ملزاولة  عر�ضه  اأو  ت�ضغيله  اأو  طفل  )ج( ا�ضتخدام  اإباحية؛ 
اأن توؤدي،  بال�ضكل الذي حددت فيه يف املعاهدات الدولية ذات ال�ضلة والجتار بها؛ )د( الأعمال التي يرجح 
�ضلوكهم  اأو  �ضلمتهم  اأو  الأطفال  ب�ضحة  الإ�ضرار  اإىل  فيها،  تزاول  التي  الظروف  بفعل  اأو  طبيعتها  بفعل 
اأي  اأن�ضطة  يعزز  الذي  العمل  قطعا،  )د(،  الفرعية  الفقرة  يف  اإليها  امل�ضار  الأعمال  وت�ضمل   الأخلقي. 

جماعة اإرهابية.
واأبرز جمل�ض الأمن، يف قراره 2331 )201٦(، العلقة الوطيدة للغاية بني الجتار بالأ�ضخا�ض وجتنيد 
الأطفال من قبل اجلماعات امل�ضلحة وا�ضتغلل الأطفال من قبل اجلماعات الإرهابية. واأدان املجل�ض، يف ذلك 
القرار، جميع النتهاكات والتجاوزات املرتكبة �ضد الأطفال يف الن زاعات امل�ضلحة، ولحظ بوجه خا�ض اأن جتنيد 
الأطفال وا�ضتخدامهم من قبل اأطراف الن زاعات امل�ضلحة، اإخلل باأحكام القانون الدويل املنطبقة، ميكن اأن 
يكون مرتبطا بالجتار بالأ�ضخا�ض. واأكد املجل�ض اأن �ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ض بجميع اأ�ضكاله، و�ضحايا اأعمال 
اأن ي�ضنفوا �ضمن فئة �ضحايا الإرهاب حتى يكونوا  العنف اجلن�ضي التي ترتكبها اجلماعات الإرهابية ينبغي 
موؤهلني لل�ضتفادة من التدابري الر�ضمية املو�ضوعة لدعم �ضحايا الإرهاب والعرتاف بهم وجرب ال�ضرر الذي 
حاق بهم، والنتفاع بالربامج الوطنية لتقدمي امل�ضاعدة والتعوي�ضات، في�ضهم ذلك يف حمو الو�ضمة الجتماعية 
قام  وبالتايل،  واإدماجهم؛  اإليهم  العتبار  اإعادة  جهود  وت�ضهيل  اجلرائم  من  الفئة  هذه  ل�ضحايا  الثقافية   -
املجل�ض بتو�ضيع نطاق املزايا التي يح�ضل عليها �ضحايا الإرهاب لت�ضمل �ضحايا الجتار والعنف اجلن�ضي اللذْين 

ترتكبهما اجلماعات الإرهابية.

القانون الدويل الإن�صاين
الثاين  الربوتوكول  املادة 4 من  الفقرة 3 من  اأعله، حتظر  الفرع جيم،  الثاين،  الف�ضل  على نحو ما ذكر يف 
للدولة.  التابعة  امل�ضلحة غري  اجلماعات  قبل  من  ع�ضرة  اخلام�ضة  �ضن  دون  الأطفال  لتفاقيات جنيف جتنيد 
ومت تو�ضيع نطاق هذا احلظر، مبوجب املادة 4 من الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل ب�ضاأن ا�ضرتاك 
الأطفال يف املنازعات امل�ضلحة، لي�ضمل جتنيد وا�ضتخدام الأطفال دون �ضن الثامنة ع�ضرة من قبل اجلماعات 

.UNODC, The Concept of “Exploitation” in the Trafficking in Persons Protocol (Vienna, 2015) ٧0(انظر(
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امل�ضلحة غري التابعة للدولة يف الأعمال احلربية.
امل�ضلح،  الن زاع  حالت  يف  الأطفال  �ضد  اجل�ضيمة  بالنتهاكات  املتعلقة  والإبلغ  الر�ضد  اآلية  وتعالج 
ال�ضتة املرتكبة �ضد الأطفال يف  اأن�ضئت عمل بقرار جمل�ض الأمن 1٦12 )2005(، النتهاكات اجل�ضيمة  التي 
اأن يرفق بتقريره ال�ضنوي عن  اإىل الأمني العام  الن زاعات امل�ضلحة. وطلب املجل�ض، يف قراره 13٧9 )2001(، 
وا�ضتخدامهم،  الأطفال  بتجنيد  قامت  التي  امل�ضلحة  ال�ضراعات  بالأطراف يف  قائمة  امل�ضلح  والن زاع  الأطفال 
انتهاكا لللتزامات الدولية التي ت�ضري عليها اأو يف احلالت املدرجة يف جدول اأعمال املجل�ض. واأ�ضاف املجل�ض 
اإىل القائمة، مبوجب قراره 1882 )2009(، الأطراف يف الن زاعات امل�ضلحة املتورطة يف قتل وت�ضويه الأطفال 
و/اأو الغت�ضاب وغري ذلك من اأ�ضكال العنف اجلن�ضي املرتكبة �ضد الأطفال يف حالت الن زاع امل�ضلح. وعمل 
امل�ضت�ضفيات  و/اأو  املدار�ض  على  هجمات  �ضن  يف  املتورطة  الأطراف  اأ�ضيفت   ،)2011(  1998 املجل�ض  بقرار 
اإىل القائمة. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، وعمل باملادة 35 من اتفاقية حقوق الطفل، جرى ت�ضمني خطف الأطفال 
كاأحد معايري الإدراج يف القائمة؛ وجرى، مبقت�ضى املادة 23 من اتفاقية جنيف املتعلقة بحماية املدنيني وقت 
كاأحد الأطفال  اإىل  الإن�ضانية  امل�ضاعدات  و�ضول  منع  اإدراج   )٧1(،1949 اآب/اأغ�ضط�ض   12 املوؤرخة   احلرب، 

املعايري اأي�ضا.

القانون اجلنائي الدويل
دون  الأطفال  جتنيد  احلرب"  "جرائم  تعريف  ي�ضمل  الدولية،  اجلنائية  للمحكمة  الأ�ضا�ضي  روما  لنظام  وفقا 
اأو ا�ضتخدامهم يف  م�ضلحة  بالتجنيد( يف جماعة  اإحلاقهم  )اأي  اأو طوعيا  اإلزاميا  العمر  من  ع�ضرة  اخلام�ضة 
"جرائم  تعريف  وي�ضمل   .)’٧’ و)هـ(   ’2٦’ الفرعيتان )ب(  الفقرتان   ،2 الفقرة   ،8 )املادة  القتالية  الأعمال 
 ،8 الق�ضري )املادة  اأو احلمل  البغاء  الإكراه على  اأو  ال�ضتعباد اجلن�ضي  اأو  الغت�ضاب  ارتكاب  اأي�ضا  احلرب" 

الفقرة 2، الفقرتان الفرعيتان )ب( ’22’ و)هـ( ’٦’(. 
الغت�ضاب  الإن�ضانية"  �ضد  "اجلرائم  تعريف  ي�ضمل  الأ�ضا�ضي،  روما  لنظام  ووفقا  ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة 
اأو  النطاق  وا�ضع  هجوم  اإطار  يف  ذلك  ارُتكب  متى  الق�ضري،  واحلمل  الق�ضري  والبغاء  اجلن�ضي،  وال�ضرتقاق 

منهجي موجه �ضد اأية جمموعة من ال�ضكان املدنيني، على علم بالهجوم )املادة ٧، الفقرة 1 )ز((.

٢- �صمان احرتام حقوق الأطفال ك�صحايا
وفقا لأحكام الإطار القانوين الدويل، يعد الأطفال الذين جتندهم وت�ضتغلهم اجلماعات الإرهابية واجلماعات 
املتطرفة العنيفة �ضحايا لعدة انتهاكات حلقوقهم. ومع ذلك، هناك يف كثري من الأحيان عراقيل تعرت�ض طريق 
الإعمال التام حلقوق هوؤلء الأطفال يف الواقع العملي. وبناء على ذلك، يقدم هذا الفرع اإر�ضادات تتعلق بجانبني 
القانوين  بالو�ضع  بالعرتاف  والثاين  للطفل،)٧2(  املراعي  ال�ضن  تقدير  باعتبارات  الأول  يتعلق  رئي�ضيني. حيث 
وي�ضكل  العنيفة.  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  اجلماعات  وت�ضتغلهم  جتندهم  الذين  للأطفال  )ك�ضحايا( 
هذان العن�ضران ال�ضروط امل�ضبقة الأ�ضا�ضية لتمتع الأطفال ال�ضحايا بجميع حقوقهم، التي يرد حتليلها مبزيد 

من التف�ضيل يف الفروع املتبقية من هذا الف�ضل.

اإجراءات تقدير ال�صن املراعية للطفل
معدل  فيها  ينخف�ض  التي  الدول  يف  �ضيما  ول  ال�ضلطات،  اأمام  حتديا  ال�ضحيح  الطفل  �ضن  حتديد  ي�ضكل  قد 
ت�ضجيل املواليد. وقد يواجه الأطفال، يف حال عدم العرتاف بهم كاأطفال، عواقب وخيمة جدا ب�ضبب ال�ضعوبات 
املتعلقة بتقدير ال�ضن. فالأطفال الذين ل ميلكون وثائق تثبت �ضنهم، على �ضبيل املثال، هم اأكرث عر�ضة للمعاملة 

كبالغني بدل من معاملتهم كاأطفال يف الإجراءات اجلنائية وعند التما�ض احلماية الدولية كملتم�ضي جلوء.

)٧1(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد ٧5، الرقم 9٧3.

املخدرات  الإرهاب يف من�ضور مكتب  �ضياق  ال�ضن يف  تقييم  ب�ضاأن  للطفل  اإجراءات مراعية  و�ضع  ب�ضرورة  الت�ضليم  )٧2(جرى 

للإرهاب،  للت�ضدي  العدالة اجلنائية  وتدابري  الإن�ضان  4: حقوق  النميطة  )انظر  الإرهاب  ملكافحة  قانون  تدريب  واجلرمية، منهاج 
ال�ضفحة ٦0(.
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ويجب اأن تاأخذ ال�ضلطات، لدى تقدير �ضن اأي طفل، جميع املعلومات املتاحة بعني العتبار. وقد يكون اتباع 
نهج بديلة، مثل اإجراء املقابلت وحماولت جمع اأدلة اإثبات م�ضتندية، هو اخليار املف�ضل. وينبغي األ ت�ضتخدم 
الو�ضائل الطبية واجل�ضدية لتقدير ال�ضن، مثل فح�ض العظام بالأ�ضعة ال�ضينية اأو قيا�ض الطول اأو الك�ضف عن 
علمات البلوغ، اإل كملذ اأخري يف احلالت التي يوجد فيها �ضبب لل�ضك يف �ضن الطفل، وحيثما تعّذر اتباع كل 
اإل الأطباء، ويجب الحتفاظ ب�ضجل  الو�ضائل، حال ا�ضتخدامها،  األ يقوم بتنفيذ هذه  النهج الأخرى. وينبغي 

مكتوب لإجراءات تقدير ال�ضن، مع توفري ن�ضخة منه للطفل.
ويجب اأن حُترتم كرامة الطفل يف جميع الأوقات. ولذلك، يجب اتباع الأ�ضلوب الأقل تدخل لتقدير ال�ضن، 
من اأجل المتثال للمعايري الدولية حلقوق الإن�ضان. وينبغي اأن تكون اإجراءات تقدير ال�ضن ملئمة للعتبارات 
منا�ضبة  ومعرفة  خربات  لديهم  م�ضتقلون  مهنيون  بها  ي�ضطلع  اأن  وينبغي  التخ�ض�ضات،  ومتعددة  اجلن�ضانية 
ب�ضاأن اخللفية الإثنية والثقافية للطفل. كما يجب اأخذ العوامل اجل�ضدية اأو النمائية والنف�ضية والبيئية والثقافية 
بالدقة. فهي عملية تنطوي  يت�ضم  اأمرا علميا  لي�ض  ال�ضن الطفل  باأن تقدير  يف العتبار. ومن املهم العرتاف 
دائما على هام�ض خطاأ وارد، حيث ل ميكن حتديد �ضن الطفل بدقة تامة من خلل الفحو�ض الطبية اأو الفحو�ض 

اجل�ضدية الأخرى.)٧3(
ويف حالة ال�ضك، وحتى يتم حتديد ال�ضن بدليل قاطع من قبل قا�ٍض اأو �ضلطة خمت�ضة، يجب اأن يعامل 
املوظفون العموميون �ضغاَر ال�ضن كاأطفال، اإذا ادعوا باأنهم دون �ضن الثامنة ع�ضرة اأو كانوا يبدون كذلك. وحيثما 
تعّذر حتديد �ضن اأي �ضخ�ض مبا ل يدع جمال لل�ضك، من خلل عملية لتقدير ال�ضن، يجب اعتبار هذا ال�ضخ�ض 
طفل. ويف حالت ال�ضك حول ما اإذا كان اأحد اجلناة املزعومني طفل اأم بالغا )اأي دون �ضن الثامنة ع�ضرة اأم 

جتاوزها(، يجب اعتبار اجلاين املزعوم طفل ويجب اأن ُتنظر ق�ضيته �ضمن نطاق قانون ق�ضاء الأحداث.)٧4(

 اعتبار الأطفال الذين جتندهم وت�صتغلهم اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة
العنيفة �صحايا 

من  كثري  يف  العنيفة،  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  اجلماعات  وت�ضتغلهم  جتندهم  الذين  الأطفال  يواجه 
اإليهم جمتمعاتهم، على الأرجح، باعتبارهم  اإىل ديارهم، حيث تنظر  الأحيان، حتديات متزايدة لدى العودة 
ُي�ضتبه يف  العنيفة،  املتطرفة  الإرهابية واجلماعات  اأو حتى خطرين. ونظرا لرتباطهم باجلماعات  م�ضبوهني 
اإرهابية، بدل من اعتبارهم  ارتكبوا جرائم  اأن هوؤلء الأطفال هم جناة )اأو جناة حمتملون(  الأول يف  املقام 

�ضحايا لها.
ويعد العرتاف مبركز ال�ضحية لهوؤلء الأطفال �ضرطا م�ضبقا حل�ضولهم على حقوقهم ك�ضحايا للجرائم، 
الرامية  اجلهود  يف  العرتاف  هذا  ي�ضاعدهم  وقد  التاأهيل،  اإعادة  وتدابري  التعوي�ضات  يف  احلق  ذلك  يف  مبا 
اإىل حتقيق امل�ضاحلة مع جمتمعاتهم املحلية. وقد توؤدي حالت خمتلفة اإىل العرتاف بالطفل ك�ضحية لأنواع 
خمتلفة من اجلرائم. فعلى �ضبيل املثال، ميكن يف بع�ض ال�ضياقات اأن ترقى الأفعال املرتكبة �ضد الأطفال من 

جانب اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة اإىل جرمية الجتار بالأ�ضخا�ض.

 Terry Smith and Laura Brownlees, “Age assessment: a literature review and annotated bibliography” (New)٧3(

. www.unicef.org/protection/Age_Assessment_Practices_2010.pdf متاح على .York, UNICEF, 2011)

 Justice in Matters Involving Children in Conflict with the Law: Model Law on Juvenile Justice and )٧4(انظر 

. www.unodc.org متاح على .Related Commentary (Vienna, 2013)
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وميكن اأن يتخذ ذلك اأ�ضكال عدة فيما يتعلق بال�ضتغلل املزمع للأطفال. وبالإ�ضافة اإىل الأ�ضكال الأكرث 
تقليدية لل�ضتغلل، من قبيل ال�ضتغلل اجلن�ضي وال�ضخرة، ميكن اأن تقوم اجلماعات الإرهابية باإجبار الأطفال 
على امل�ضاركة يف الأن�ضطة الإجرامية كجناة اأو ك�ضركاء اأو يف اأداء مهام الدعم )كطهاة و�ضعاة وحرا�ض(. فعلى 
يف  النتحارية  التفجريية  الهجمات  يف  اأطفال  ا�ضتخدام  ب�ضاأن  موؤخرا  عنه  اأبلغ  ما  اعتبار  ميكن  املثال،  �ضبيل 
نيجرييا �ضكل من اأ�ضكال ا�ضتغلل الأطفال، ويعد بالتايل اجتارا بالأ�ضخا�ض.)٧5( وميكن اأن تعامل هذه الأ�ضكال 
من ال�ضتغلل على اأنها مظهر من مظاهر ال�ضخرة اأو اخلدمة الق�ضرية اأو ميكن حتى اأن ت�ضملها اأحكام جنائية 
حمددة يف البلدان التي �ضنت ت�ضريعات لتجرمي الجتار بالأ�ضخا�ض لغر�ض ال�ضتغلل يف الأن�ضطة الإجرامية.)٧٦(
ويف حالت الجتار بالأطفال على يد اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة، ينبغي معاملة 
عنا�ضر  من  هام  عن�ضر  وثمة  بالأ�ضخا�ض.  للجتار  �ضحايا  بو�ضفهم  احلماية  ومنحهم  بهم  املّتجر  الأطفال 
اإطار حماية ال�ضحايا هو عدم معاقبة �ضحايا الجتار على جرائم ارتكبوها ب�ضبب جتربة الجتار التي مروا بها 

)انظر الف�ضل الرابع اأدناه(.
ودعا جمل�ض الأمن الدول الأع�ضاء، يف قراره 2331 )201٦(، اإىل �ضمان معاملة ال�ضحايا باعتبارهم 
ب�ضبب  بالعار  الو�ضم  اأو  للعقاب  يتعر�ضوا  األ  على  املحلية،  للت�ضريعات  وفقا  واحلر�ض،  اجلرمية،  �ضحايا  من 

 “Use of children للطفولة،  املتحدة  الأمم  ومنظمة  )S/2017/304(؛  امل�ضلح  والن زاع  الأطفال  عن  العام  الأمني  )٧5(تقرير 

متاح على  .201٧ اآب/اأغ�ضط�ض   22 يف  حتديثه  جرى   ،as ’human bombs’ rising in north east Nigeria”, press release 
. www.unicef.org/media/media_100686.html

)٧٦(انظر، على �ضبيل املثال، املغرب، الفقرة 3 من الف�ضل 448-1 من القانون اجلنائي، ب�ضيغته املعدلة بالقانون رقم 14-2٧ 

فيما يتعلق بالجتار بالأ�ضخا�ض.

 تعريف "الجتار بالأ�صخا�س" وفقا لربوتوكول منع وقمع ومعاقبة الجتار 
 بالأ�صخا�س، وبخا�صة الن�صاء والأطفال، املكمل لتفاقية الأمم املتحدة

ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

تن�ض املادة 3 من بروتوكول منع الجتار بالأ�ضخا�ض على ما يلي: 

)اأ( يق�ضد بتعبري "الجتار بالأ�ضخا�ض" جتنيد اأ�ضخا�ض اأو نقلهم اأو تنقيلهم اأو اإيواوؤهم اأو 
ا�ضتقبالهم  بوا�ضطة التهديد بالقوة اأو ا�ضتعمالها اأو غري ذلك من اأ�ضكال الق�ضر اأو الختطاف اأو 

الحتيال اأو اخلداع اأو  ا�ضتغلل ال�ضلطة اأو ا�ضتغلل حالة ا�ضت�ضعاف، اأو باإعطاء اأو تلقي مبالغ مالية 
اأو مزايا لنيل موافقة �ضخ�ض له  �ضيطرة على �ضخ�ض اآخر لغر�ض ال�ضتغلل. وي�ضمل ال�ضتغلل، 

كحد اأدنى، ا�ضتغلل دعارة الغري اأو �ضائر  اأ�ضكال ال�ضتغلل اجلن�ضي، اأو ال�ضخرة اأو اخلدمة ق�ضرا، اأو 
ال�ضرتقاق اأو املمار�ضات ال�ضبيهة بالرق، اأو ال�ضتعباد  اأو نزع الأع�ضاء؛

 )ب(  ل تكون موافقة �ضحية الجتار بالأ�ضخا�ض على ال�ضتغلل املق�ضود املبنّي يف الفقرة 
الفرعية )اأ(  من هذه املادة حمل اعتبار يف احلالت التي يكون قد ا�ضُتخدم فيها اأي من الو�ضائل املبّينة 

يف الفقرة الفرعية )اأ(؛
)ج(    يعترب جتنيد طفل اأو نقله اأو تنقيله اأو اإيواوؤه اأو ا�ضتقباله لغر�ض ال�ضتغلل "اجتارا 

بالأ�ضخا�ض"،  حتى اإذا مل ينطو على ا�ضتعمال اأي من الو�ضائل املبينة يف الفقرة الفرعية )اأ( من هذه 
املادة؛

)د(    يق�ضد بتعبري "طفل" اأي �ضخ�ض دون الثامنة ع�ضرة من العمر.

وبالتايل يعترب جتنيد اأو نقل اأو تنقيل اأو اإيواء اأو ا�ضتقبال طفل )اأي �ضخ�ض دون الثامنة ع�ضرة من 
العمر( لغر�ض ال�ضتغلل، وفقا للربوتوكول، "اجتارًا بالأ�ضخا�ض".
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اأي اأن�ضطة غري قانونية اأكرهوا على اخلو�ض فيها. واأكد املجل�ض يف نف�ض القرار اأن �ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ض 
اأن ي�ضنفوا �ضمن  التي ترتكبها اجلماعات الإرهابية، ينبغي  اأعمال العنف اجلن�ضي  اأ�ضكاله، و�ضحايا  بجميع 
الإرهاب  لدعم �ضحايا  املو�ضوعة  الر�ضمية  التدابري  من  لل�ضتفادة  موؤهلني  الإرهاب حتى يكونوا  فئة �ضحايا 
والعرتاف بهم وجرب ال�ضرر الذي حاق بهم، يف �ضكل النتفاع بالربامج الوطنية لتقدمي امل�ضاعدة والتعوي�ضات، 
في�ضهم ذلك يف اجلهود الرامية اإىل حمو ما ي�ضم �ضحايا هذه الفئة من اجلرائم من عار اجتماعيا وثقافيا 

وي�ضهل جهود اإعادة العتبار اإليهم واإدماجهم.
واأكد جمل�ض الأمن، يف القرار نف�ضه، علوة على ذلك اأن �ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ض ينبغي اأن ي�ضتفيدوا 
من برامج امل�ضاعدة والتعافي، مبا يف ذلك الرعاية ال�ضحية والرعاية النف�ضية واملاأوى الآمن والدعم باأ�ضباب 
زمن  الغت�ضاب  نتيجة  اأطفال  اأجننب  اللئي  الن�ضاء  اخلدماُت  ت�ضمل  اأن  وينبغي  القانونية،  واملعونة  العي�ض 
ي�ضمل  وهذا  الن زاع،  للعنف اجلن�ضي يف  تعر�ضوا  يكونوا  اأن  يحتمل  الذين  وال�ضبيان  الرجال  وكذلك  احلرب، 

احلالت التي يكون فيها ذلك مرتبطا بالجتار يف الأ�ضخا�ض اأثناء الن زاع امل�ضلح.
وب�ضرف النظر عن اجلرمية التي ترتكبها جماعة اإرهابية اأو جماعة متطرفة عنيفة �ضد طفل ما، فمن 
املهم جلميع الأطراف املعنية، ولي�ض ال�ضلطات احلكومية فح�ضب، بل اأي�ضا املجتمعات املحلية والأ�ضر، اأن ت�ضع يف 
اعتبارها �ضرورة العرتاف بجميع الأطفال الذين جندتهم وا�ضتغلتهم اجلماعات الإرهابية ك�ضحايا، وخ�ضو�ضا 
ك�ضحايا للإرهاب، وتعزيز هذا العرتاف على نحو ا�ضتباقي. وينبغي لكل برنامج من برامج التعوي�ض ل�ضحايا 
الإرهاب مراعاة هذا البعد، وتوفري اجلرب املنا�ضب للأطفال املت�ضررين )انظر الفرع جيم 2 من هذا الف�ضل(.

قائمة مرجعية للممار�صني: العنا�صر الرئي�صية

•  ي�ضكل جتنيد الأطفال وا�ضتغللهم من قبل اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة، 
مبوجب القانون الدويل، انتهاكات متعددة حلقوقهم.

•  يحظر الإطاُر القانوين الدويل ب�ضدة العنَف �ضد الأطفال، ف�ضل عن ا�ضتغللهم يف الأن�ضطة غري 
امل�ضروعة والن زاع امل�ضلح، وال�ضرتقاق وال�ضتغلل اجلن�ضي.

•  ينبغي للمهنيني، عند التعامل مع الأطفال �ضحايا العنف واجلرمية، اأن ي�ضعوا يف اعتبارهم تلك 
احلقوق اخلا�ضة بالأطفال واأن يتلقوا التدريب على تقدمي امل�ضاعدة املنا�ضبة.

•  ينبغي عدم اللجوء اإىل تقدير ال�ضن بالو�ضائل الطبية اإل كملذ اأخري، عندما يوجد �ضك بدرجة 
معقولة يف �ضن �ضخ�ض ما، وعندما يتعذر اإثبات �ضن ال�ضخ�ض با�ضتخدام النهج الأخرى. وينبغي 

اأن يجري عملية تقدير ال�ضن دون اأي تاأخري، وبا�ضتخدام اأقل الطرق تدخل، مهنيون م�ضتقلون ذوو 
خربة منا�ضبة. ويف حال ا�ضتمرار عدم اليقني ب�ضاأن ما اإذا كان اأحد الأ�ضخا�ض دون �ضن الثامنة 

ع�ضرة، ينبغي التعامل مع هذا ال�ضخ�ض بو�ضفه طفل. وينطبق الأمر نف�ضه على احلالت التي 
تنطوي على �ضك يف اأن اأحد الأطفال دون ال�ضن الدنيا للم�ضوؤولية اجلنائية.
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 باء-  حماية الأطفال ال�صحايا وال�صهود اأثناء 
التحقيقات واملحاكمات

تقليديا، يركز نظام العدالة اجلنائية بدرجة اأكرب على العلقة بني الدولة واملتهم مقارنة مع تركيزه على دور 
ال�ضحايا. ويكون دور ال�ضحايا وحقوقهم وم�ضاركتهم يف الإجراءات مو�ضوعا ح�ضا�ضا ب�ضفة خا�ضة اإذا كانوا 
اأطفاًل. وكثريًا ما ي�ضارك اأطفال �ضحايا و�ضهود يف اإجراءات جنائية يكون فيها املدعى عليهم بالغني، وهي حالة 
املتهمني  مع  املبا�ضرة  اأو للمواجهة  اأحيانا  وعدائي  املدة  ل�ضتجواب طويل  الأطفال  اإىل خ�ضوع  توؤدي  اأن  ميكن 
بارتكاب اجلرمية. وت�ضاهم مثل هذه املمار�ضات يف الإيذاء التبعي نتيجة تعامل الأطفال مع نظام العدالة. اإن 
ُيلحق الأذى بال�ضحية واإمنا  التبعي هو الإيذاء الذي يحدث ل كنتيجة مبا�ضرة للفعل الإجرامي الذي  الإيذاء 

ب�ضبب تق�ضري املوؤ�ض�ضات والأفراد يف ال�ضتجابة لل�ضحية.)٧٧(
املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  اجلماعات  جتندهم  الذين  الأطفال  يعاين  اأن  ُيحتمل  اآنفا،  ُذِكر  وكما 
العنيفة من العواقب ال�ضحية والنف�ضية الجتماعية للعنف ال�ضديد. وهم يواجهون اأي�ضا خطرا �ضديدا ب�ضفة 
خا�ضة يف التعر�ض للنتقام. ولذلك، على الرغم من �ضرورة حماية حق الأطفال يف امل�ضاركة يف الإجراءات 
اجلنائية، يتعني على املمار�ضني يف هذا املجال اتخاذ التدابري اللزمة ملنع تعر�ضهم ملزيد من العنف يف �ضياق 

الإجراءات اجلنائية.
ويتطلب  الأطفال.  مع  املبا�ضر  التعامل  اأثناء  عديدة  حتديات  العدالة  جمال  يف  الخت�ضا�ضيون  ويواجه 
اإن�ضاُء قنوات الت�ضال املفتوحة مع الأطفال وك�ضب ثقتهم اتباَع نهج يختلف عن النهج امل�ضتخدم يف التعامل مع 
البالغني. وكل ت�ضرف غري منا�ضب قد يوؤدي ب�ضهولة اإىل عرقلة التوا�ضل. فالأطفال الذين عانوا من العنف، على 

�ضبيل املثال، يكونون عر�ضة مل�ضاعر الريبة اأو النعزال اأو انعدام الثقة جتاه ال�ضلطات.
وميكن اأن يتفاقم هذا ال�ضعف ال�ضديد للأطفال �ضحايا العنف ب�ضبب عدد من العوامل التي توؤثر يف كثري 

من الأحيان على �ضحايا اجلرائم الإرهابية:
)اأ( قد تكون اأعمال الإرهاب جرائم حتدث على نطاق وا�ضع، ويتعدد فيها مرتكبو اجلرائم وال�ضحايا وقد 

توؤدي اإىل اأ�ضرار جماعية ج�ضدية ونف�ضية. ولذلك، قد جتد ال�ضلطات �ضعوبات يف الهتمام بفرادى ال�ضحايا؛
)ب(  ُيحتمل اأن تنظر ال�ضلطات يف املقام الأول يف البعد ال�ضيا�ضي للأعمال الإرهابية وتُهمل تاأثريها 

على فرادى ال�ضحايا واحتياجاتهم؛
للتخويف  خا�ض  بوجه  يتعر�ضون  قد  الإرهابية  الأعمال  من  والناجني  ال�ضحايا  فاإن  اأخريا،  )ج(  
والنتقام. وكما جاء يف مذكرة مدريد حول املمار�ضات احل�ضنة مل�ضاعدة �ضحايا الإرهاب بعد الهجوم مبا�ضرة 
لل�ضحايا  وال�ضيا�ضاتية  القانونية  احلماية  من  معني  نوع  توفري  اخلطر  هذا  يتطلب  اجلنائية،  الإجراءات  ويف 

امل�ضاركني يف اإجراءات العدالة اجلنائية، مبن فيهم ال�ضهود.)٧8(
ويقدم الفرع اأدناه اإر�ضادات عن كيفية مراعاة احتياجات الأطفال الذين جندتهم اجلماعات الإرهابية 
واجلماعات املتطرفة العنيفة، ول �ضيما �ضلمتهم، عندما ي�ضاركون يف الإجراءات اجلنائية، ويف الوقت نف�ضه 
تقليل معاناتهم من مزيد من امل�ضاعب. ويت�ضمن الفرع مناق�ضة حقوق الأطفال ال�ضحايا وال�ضهود يف الإطار 

القانوين الدويل ويقرتح عددا من ال�ضرتاتيجيات لتعزيز التعامل املنا�ضب.

)٧٧(التو�ضية Rec (2006) 8 التي وجهتها اللجنة الوزارية ملجل�ض اأوروبا اإىل الدول الأع�ضاء ب�ضاأن م�ضاعدة �ضحايا اجلرائم 

واعتمدتها يف 14 حزيران/يونيه 200٦.
 Global Counterterrorism Forum, “Madrid Memorandum on Good Practices for Assistance to Victims of)٧8(

Terrorism Immediately after the Attack and in Criminal Proceedings”, Good Practice 6. Available at https://toolkit.
.thegctf.org/document-sets/madrid-memorandum

https://toolkit.thegctf.org/document-sets/madrid-memorandum
https://toolkit.thegctf.org/document-sets/madrid-memorandum
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وميكن اأي�ضا اأن ي�ضارك الأطفال ال�ضحايا وال�ضهود يف الإجراءات غري الق�ضائية اأو اأن يلتم�ضوا النت�ضاف 
عن طريقها. ورغم اأن هذه الإجراءات قد تكون اأي�ضر منال للأطفال يف �ضياقات معينة اأو ت�ضكل ال�ضبيل الأن�ضب 
مل�ضاركتهم، ينبغي و�ضع تدابري حمددة ل�ضمان تكييفها مع حقوق الأطفال واحتياجاتهم )انظر الف�ضل اخلام�ض، 

الفرع باء، اأدناه(.

١- املعايري والقواعد املتعلقة بحقوق الأطفال ال�صحايا وال�صهود
اإن تقدمي امل�ضاعدة اإىل الأطفال ال�ضحايا وال�ضهود طوال الإجراءات الق�ضائية يعني احرتام ال�ضمانات اخلا�ضة 
بهم وتنفيذها. وُو�ضعت هذه ال�ضمانات يف معظمها يف �ضكوك معيارية دولية لي�ضت ملِزمة قانونًا. وعلى وجه 
اخل�ضو�ض، يتعني مراعاة الأحكام الواردة يف ال�ضكوك القانونية التالية: املبادئ التوجيهية ب�ضاأن العدالة يف 
وال�ضهود عليها )قرار املجل�ض القت�ضادي والجتماعي 20/2005،  بالأطفال �ضحايا اجلرمية  املتعلقة  الأمور 
القت�ضادي  املجل�ض  )قرار  اجلنائية  العدالة  نظام  يف  بالأطفال  املتعلق  للعمل  التوجيهية  واملبادئ  املرفق(؛ 
يف  والتع�ضف  الإجرام  ب�ضحايا  املتعلقة  الأ�ضا�ضية  العدل  مبادئ  واإعلن  املرفق(؛   ،30/199٧ والجتماعي 
ا�ضتعمال ال�ضلطة )قرار اجلمعية العامة 34/40، املرفق(؛)٧9( وا�ضرتاتيجيات الأمم املتحدة وتدابريها العملية 
النموذجية للق�ضاء على العنف �ضد الأطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية )قرار اجلمعية العامة 

194/٦9، املرفق(.

)٧9(اإن املبادئ التوجيهية الأخرى، مبا يف ذلك، على �ضبيل املثال، املبادئ التوجيهية ب�ضاأن امللحقة الق�ضائية الفعالة للجرائم 

اأي�ضا للعاملني يف النظام الق�ضائي ب�ضاأن كيفية  املرتكبة �ضد الأطفال ال�ضادرة عن الرابطة الدولية لأع�ضاء النيابة العامة، توعز 
العمل بطريقة ملئمة للأطفال الذين هم على ات�ضال بنظام القانون اجلنائي ب�ضفتهم �ضحايا اأو �ضهودًا.

التحديات الرئي�صية
•  ارتفاع خماطر الإيذاء والنتقام على اأيدي اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة

•  املقاومة من جانب الطفل وارتيابه من ال�ضلطات العامة 
•  عجز الطفل عن تذكر الأحداث بالتف�ضيل وبرتتيبها الزمني

•  �ضلوك التخويف من جانب املمار�ضني وجتاهل اللغة امللئمة ملخاطبة الأطفال
•  العلقة البيولوجية اأو ال�ضخ�ضية اأو علقة الولء بني الطفل واملتهم

•  عدم كفاية التن�ضيق مما يوؤدي اإىل تكرار ا�ضتجواب الطفل
•  عدم وجود اآليات للتاأكد من تقدمي املعلومات اإىل الطفل ب�ضاأن حقوقه والإجراءات واملتطلبات 

•  التاأخر يف �ضري الإجراءات
•  عدم وجود بيئة مثل غرفة ا�ضتجواب اأو مرافق حمكمة تلئم احتياجات الطفل 

توفري  ل�ضمان  الجتماعية  والرعاية  الطفل  حماية  جمال  يف  الفاعلة  اجلهات  مع  التن�ضيق  •  غياب 
الإ�ضراف املنا�ضب وامل�ضاعدة عند التعامل مع الأطفال ال�ضحايا
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القواعد واملعايري الدولية املتعلقة بحقوق ال�صحايا
بالأطفال  املتعلقة  الأمور  يف  العدالة  ب�ضاأن  التوجيهية  املبادئ  وتو�ضح 
الأطفال  ملعاملة  الأ�ضا�ضية  املبادَئ  عليها  وال�ضهود  اجلرمية  �ضحايا 
تكرر  فهي  وجه اخل�ضو�ض،  وعلى  العدالة.  اإجراءات  اإطار  ال�ضحايا يف 
للتمييز واحلق يف  التعر�ض  العاملية للحق يف عدم  ال�ضرعية  التاأكيد على 
املعاملة بكرامة و�ضفقة.)80( وي�ضتلزم هذا احلق الأخري تكييف الإجراءات 

مع الحتياجات الفردية للطفل.
كما اأن املبادئ التوجيهية ب�ضاأن العدالة يف الأمور املتعلقة بالأطفال 
�ضحايا اجلرمية وال�ضهود عليها ت�ضلط ال�ضوء على العنا�ضر الرئي�ضية يف 

مبداأ م�ضالح الطفل الف�ضلى:
)اأ( كفالة حماية الطفل �ضمن القرارات املتخذة؛

)ب(  اجلهات العامة م�ضوؤولة عن اتخاذ الإجراءات التي تخدم 
النمو ال�ضليم للأطفال وتاأهيلهم.

وت�ضدد املبادئ التوجيهية اأي�ضا على ال�ضلة بني احلق يف امل�ضاركة 
دور  وليكون  و20(.   19 )الفقرتان  املعلومات  على  احل�ضول  يف  واحلق 
ينبغي  الق�ضائية،  الإجراءات  يف  مفيدًا  وال�ضهود  ال�ضحايا  الأطفال 
اإخبارهم، منذ البداية، ب�ضورة �ضريعة وبالقدر امللئم، بقواعد اإجراءات 

العدالة وخدمات الدعم املتاحة والتقدم املحرز يف الق�ضية.
وعلوة على ذلك، فاإن خمتلف حقوق الأطفال ال�ضحايا وال�ضهود 

ذات اأهمية خا�ضة من حيث ما تقدمه من حماية واأمن. وي�ضمل ذلك:
اإىل  احلاجة  احلق  هذا  يحدد   .)28-2٦ الفقرات  التوجيهية،  )املبادئ  اخل�ضو�ضية  يف  )اأ( احلق 

حماية املعلومات عن م�ضاركة الطفل يف اإجراءات العدالة، مبا يف ذلك جتاه ال�ضحافة؛ 
)ب(  احلق يف الأمان )الفقرات 32-34(. ين�ض هذا احلق على جمموعة من التدابري ل�ضمان حماية 
الطفل، مبا يف ذلك اللتزامات بالإبلغ عن املخاطر اأو حالت التعر�ض للأذى، قبل اإجراءات العدالة واأثناءها 

وبعدها؛
)ج(    احلق يف النتفاع من تدابري وقائية خا�ضة )الفقرتان 38-39(. يقر هذا احلق باحلاجة اإىل و�ضع 
ا�ضرتاتيجيات خا�ضة ل�ضالح الأطفال ال�ضحايا وال�ضهود الذين هم عر�ضة بوجه خا�ض لتكرر الإيذاء اأو الإجرام.
فعالة  م�ضاعدة  على  احل�ضول  يف  ال�ضحية  الطفل  حق  التوجيهية  املبادئ  ترُبز  ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة 
الفرع  اأي�ضا  )انظر  )الفقرات 35-3٧(  التعوي�ض  املراحل، ف�ضل عن حقه يف  )الفقرات 22-25( يف جميع 

جيم اأدناه(.
وت�ضدد ا�ضرتاتيجيات الأمم املتحدة النموذجية للق�ضاء على العنف �ضد الأطفال على احلاجة اإىل اتخاذ 
حماية  عن  الق�ضائي  النظام  م�ضوؤولية  اإطار  يف  يدخل  وهذا  اجلرمية؛  بارتكاب  املتهمني  �ضد  منا�ضبة  تدابري 

الطفل ال�ضحية، وي�ضمل متكني ال�ضلطات مما يلي:
اأو عدمه  ر�ضمية  �ضكوى  تقدمي  عن  النظر  بغ�ض  الأطفال،  �ضد  العنف  حالت  يف  التحقيق  )اأ( فتح 

)الفقرة 22 )اأ((؛
)ب(  اتخاذ تدابري احلماية املنا�ضبة ل�ضمان اأمان الأطفال )الفقرة 20(؛

)ج(    اإبلغ الطفل اأو اأ�ضرته على النحو الواجب عند اتخاذ اأي قرار جتاه املتهم اأو املتهمني بارتكاب 
اجلرمية )الفقرة 22 )ح((؛

)د(    �ضمان اأن تعرّب العقوبات املوقعة عما يت�ضم به العنف �ضد الأطفال من طابع خطري )الفقرة 2٧(.

)80(اتفاقية حقوق الطفل: املادة 39؛ املبادئ التوجيهية ب�ضاأن العدالة يف الأمور املتعلقة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�ضهود 

عليها، الفقرات 8 )اأ( و10-14؛ واإعلن مبادئ العدل الأ�ضا�ضية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام والتع�ضف يف ا�ضتعمال ال�ضلطة، الفقرة 4.

مقتطفات من املبادئ التوجيهية ب�صاأن 
العدالة يف الأمور املتعلقة بالأطفال 

�صحايا اجلرمية وال�صهود عليها

خام�ضا- احلق يف املعاملة بكرامة و�ضفقة

...

11- وينبغي اأن يعاَمل كل طفل ب�ضفته فردًا له 
احتياجاته ورغباته وم�ضاعره الفردية.

...

14- وينبغي اإجراء كل التفاعلت املبّينة 
يف هذه املبادئ التوجيهية على نحو مراع 

لحتياجات الطفل، داخل بيئة ملئمة تلبي 
احتياجات الطفل اخلا�ضة، تبعا لقدراته و�ضّنه 

ون�ضجه الفكري وتطور اإمكاناته. وينبغي اأن 
تكون اأي�ضًا بلغة ي�ضتعملها الطفل ويفهمها.
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القانون اجلنائي الدويل
اأحكاما ب�ضاأن م�ضاركة ال�ضحايا وال�ضهود يف الإجراءات اجلنائية الدولية. وتن�ض  يت�ضمن نظام روما الأ�ضا�ضي 
املادة ٦8، ب�ضاأن حماية املجني عليهم وال�ضهود وا�ضرتاكهم يف الإجراءات، على اأنه يجب اتخاذ تدابري منا�ضبة 
العتبار  واإيلء  وخ�ضو�ضيتهم،  وكرامتهم  والنف�ضية،  البدنية  و�ضلمتهم  وال�ضهود  عليهم  املجني  اأمان  حلماية 
جلميع العوامل ذات ال�ضلة، مبا فيها طبيعة اجلرمية، ول �ضيما، عندما تنطوي اجلرمية على عنف جن�ضي اأو عنف 
بني اجلن�ضني اأو عنف �ضد الأطفال. وتن�ض املادة على اإمكانية عقد جل�ضات مغلقة، وت�ضمح بتقدمي الأدلة بو�ضائل 

اإلكرتونية اأو كتم الأدلة التي ميكن اأن تعّر�ض ال�ضهود للخطر اجل�ضيم )تقدمي موجز للأدلة بدًل من ذلك(.

٢- تعزيز امل�صاركة الآمنة لالأطفال ال�صحايا وال�صهود يف الإجراءات اجلنائية
لي�ضارك الأطفال يف الإجراءات الق�ضائية وي�ضتفيدوا منها، يتعني الو�ضول اإىل توازن دقيق بني حقهم يف احلماية 
الدويل  القانوين  الإطار  تنفيذ  اأجل  تدابري عملية من  اأدناه  الواردة  التو�ضيات  وتت�ضمن  امل�ضاركة.  وحقهم يف 
جندتهم  الذين  الأطفال  يواجهها  التي  واملخاطر  اخلا�ضة  احلالة  مراعاة  مع  فعال،  نحو  على  اأعله  املذكور 

وا�ضتغلتهم اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة. 

م�صاركة الأطفال
وفقًا للقانون الدويل، فاإن احلد من فر�ض م�ضاركة الطفل يف اإجراءات العدالة على اأ�ضا�ض ال�ضن فقط هو �ضكل 
من اأ�ضكال التمييز. وبناء على ذلك، ينبغي اأن متتنع الت�ضريعات املحلية عن ا�ضتبعاد �ضهادة الأطفال حتت عتبة 
عمرية معينة، وينبغي للخت�ضا�ضيني يف جمال العدالة اأن يعاملوا الأطفال ب�ضفتهم �ضهودا موؤهلني وموثوقني. 
ووفقا ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، ت�ضمل املمار�ضات ال�ضليمة يف هذا ال�ضدد افرتا�ض اأهلية 
الطفل للإدلء ب�ضهادته، بغ�ض النظر عن �ضنه، واعتبار عمره ون�ضجه من العوامل التي يتعني مراعاتها عند 

تقييم �ضهادته.)81(

املتعلقة  الأمور  يف  العدالة  ب�ضاأن  ال�ضيا�ضات  ومقرري  املهنيني  دليل  واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب   )81(

بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�ضهود عليها )2009(، ال�ضفحة 25.

 (AM (Afghanistan) vs. صد وزير الدولة للداخلية� )درا�صة حالة: اأ. م. )اأفغان�صتان
(Secretary of State for the Home Department—تكييف الإجراءات الق�صائية مع 

احتياجات طفل كان مرتبطا �صابقا بحركة طالبان

يف عام 2012، �ضافر اأ. م.، وهو �ضبي اأفغاين مولود يف عام 1998، من اأفغان�ضتان اإىل اأوروبا ثم طلب 
اللجوء يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واأيرلندا ال�ضمالية على اأ�ضا�ض اأنه �ضيتعر�ض، يف حال عودته، 
لل�ضطهاد من قبل ال�ضرطة الأفغانية وحركة طالبان. واأو�ضح اأ. م. يف طلبه للجوء اأن والده كان ع�ضوا يف 
حركة طالبان واأنه ن�ضاأ يف مع�ضكر طالبان حتى مقتل والده، ثم اعتقلته الأجهزة الأمنية الأفغانية واأدخلته 

امل�ضت�ضفى. واأخذه اأع�ضاء طالبان بعد ذلك ق�ضرًا اإىل اأحد مع�ضكرات التدريب، ففر منها و�ضق طريقه 
اإىل اأوروبا. وُرف�ض اأول طلب جلوء قدمه اأ. م.، لأ�ضباب خمتلفة، اأحدها اأن قا�ضي الدرجة الأوىل راأى اأن 

اأقواله غري موثوقة، ب�ضبب غمو�ضها وعدم ات�ضاقها.
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العك�ض من ذلك،  البالغني. بل على  اأن يربر معاملة الأطفال مثل  الوقت نف�ضه، ل ينبغي لكل ذلك  ويف 
ينبغي اتخاذ اإجراءات �ضاملة للتاأكد من اأن جميع مراحل الإجراءات مكيفة مع احتياجات الأطفال، بدءًا من 
اآليات التن�ضيق اإىل نقل املعلومات على نحو ملئم. وميكن ل�ضخ�ض داعم )عادة اخت�ضا�ضي يف املجال( يجري 
اختياره يف بداية العملية اأن ي�ضاعد الطفل ليكون له م�ضدرًا للمعلومات ويتجنب اأي حالة قد يتلقى فيها الطفل 
ر�ضائل متداخلة اأو مربكة. وعلوة على ذلك، فاإن احللول العملية، مثل اأدوات امل�ضاعدة على الإدلء بال�ضهادة، 
اأو اإدخال تعديلت على بيئة املحكمة، ميكن اأن تكون مفيدة بوجه خا�ض يف حت�ضني جتربة الطفل واحلد من 
احتمال تعر�ضه للإيذاء التبعي )انظر الإطار الوارد اأدناه ب�ضاأن تكييف التحقيقات والإجراءات الق�ضائية مع 

الأطفال ال�ضحايا وال�ضهود يف كندا(.

بيد اأن حمكمة ال�ضتئناف ق�ضت باأن اإجراءات املحكمة البتدائية مل تكن عادلة ول من�ضفة، لأن اأ. م. 
طرف �ضعيف لديه احتياجات مل ُتراَع. وخل�ضت حمكمة ال�ضتئناف اإىل اأن قا�ضي الدرجة الأوىل، عند 

تقييم �ضهادة اأ. م.، مل ينظر على النحو املنا�ضب يف اأثر �ضنه و�ضعفه والأدلة على وجود �ضعوبة كبرية 
لديه يف التعلم وردت يف تقرير عن قدرة امل�ضتاأِنف على امل�ضاركة على نحو فعال ونزيه يف اإجراءات اللجوء 

وال�ضتئناف.)اأ( واأ�ضارت حمكمة ال�ضتئناف اإىل اأنه كان يتعني تنفيذ اإجراءات الدعوى يف ق�ضية اأ. م. 
وفقًا للتوجيهات الإجرائية لل�ضهود من الأطفال والكبار ال�ضعفاء والأفراد �ضريعي التاأثر.)ب(

وقدمت حمكمة ال�ضتئناف التو�ضيات التالية من اأجل ا�ضتجواب اأ. م.:
• اأن يلب�ض املحامون وق�ضاة املحكمة زيا غري ر�ضمي

• اأن ُتعقد اجلل�ضة يف مكان غري ر�ضمي
•  و�ضع ترتيبات جلو�ض غري ر�ضمية )اأي املوائد امل�ضتديرة اأو غريها من ترتيبات اجللو�ض التي تبدو اأقل 

ت�ضادمية واأقل خ�ضومة(
• ا�ضتبعاد اأفراد اجلمهور عند اإدلء اأ. م. باإفادته

•  ح�ضر الأ�ضخا�ض احلا�ضرين يف قاعة املحكمة عندما يقدم اأ. م. اإفادته يف املمثلني القانونيني، 
والقا�ضي، وكاتب املحكمة، و�ضخ�ض يعينه اأ. م. ليدعمه �ضخ�ضيا اإذا طلب ذلك

•  اأن تكون الأ�ضئلة املطروحة من الطرفني مفتوحة حيثما اأمكن ومف�ضلة حتى يكون كل �ضوؤال ب�ضيطا 
وقائما بذاته

• اأن يحدد القا�ضي النقاط التي �ضُتطرح اأثناء ال�ضتجواب من ممثل اخل�ضم

.AM (Afghanistan) vs. Secretary of State for the Home Department, Court of Appeal (27/09/2017)
)اأ(

 Practice Direction First Tier and Upper Tribunal Child, Vulnerable Adult and Sensitive Witnesses,
)ب(

.Tribunals Judiciary (30/10/2008)



 �ضابط
ال�ضرطة

حمامي الطفل

املحلل النف�ضاين املدعي العام

ال�ضخ�ض
الداعم

الأبوان الطفل

 European Union Agency for Fundamental Rights, Child-friendly Justice: Perspectives and Experiences of:امل�ضدر
 Professionals on Children’s Participation in Civil and Criminal Judicial Proceedings in 10 EU Member States (Vienna, 2015),

.p. 44

القا�ضي
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واأخريا، ينبغي اإيلء العتبار املنا�ضب اإىل امل�ضاق واملخاطر التي يواجهها الأطفال الذين كانوا مرتبطني 
بجماعة اإرهابية. ويف بع�ض الق�ضايا، ميكن منح اإعفاءات للأطفال عندما ُيرجح اأن الإدلء ب�ضهادتهم ميكن 

اأن يوؤثر على �ضلمتهم اأو منائهم. واأدرجت بلدان خمتلفة بالفعل هذه ال�ضتثناءات يف ت�ضريعاتها الوطنية.)82(

)82(دليل املهنيني ومقرري ال�ضيا�ضات، ال�ضفحة 10.

ال�صكل الثاين-  تقدمي املعلومات من الخت�صا�صيني يف املجال: منوذج الدعم املن�صق

درا�صة حالة: تكييف التحقيقات والإجراءات الق�صائية مع الأطفال ال�صحايا وال�صهود يف 
كندا)اأ(

يف كندا، يقر القانون اجلنائي باإمكانية ا�ضتعمال اأدوات امل�ضاعدة على الإدلء بال�ضهادة لتي�ضري جتربة 
الأطفال ال�ضحايا وال�ضهود. وي�ضمل ذلك:

• ال�ضخ�ض الداعم
• الإدلء بال�ضهادة من خلف �ضتار

• نظم تلفزيون الدائرة املغلقة
• منع الن�ضر

• ا�ضتبعاد اجلمهور من قاعة املحكمة
• ت�ضجيل اإفادات ال�ضهود بالفيديو

منذ عام 200٦، مبوجب التعديلت التي اأدخلها "القانون C-2، وهو قانون لتعديل القانون اجلنائي )حماية 
الأطفال والأ�ضخا�ض ال�ضعاف الآخرين( وقانون البّينة الكندي"، اأ�ضبحت اأدوات امل�ضاعدة على الإدلء 

بال�ضهادة اإجراء اإلزاميًا ومل تُعد خا�ضعة لل�ضلطة التقديرية. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، يفرت�ض قانون البّينة 
الكندي حاليا اأن كل طفل ل يتجاوز عمره 14 �ضنة قادر على الإدلء ب�ضهادته، واإن كانوا يدلون بال�ضهادة 

دون حلف اليمني، لكن بعد اأخذ وعد منه بقول احلقيقة. واأخريا، ميكن عقد جل�ضات ال�ضتماع التي 
ي�ضارك فيها الأطفال يف حماكم ملئمة للأطفال )مثل حماكم الأ�ضرة وال�ضباب( بدل من حماكم الكبار.

 Melissa Northcott, “Facilitating testimony for child victims and witnesses”, Victims of Crime Research)اأ(

.Digest, No. 2 (2009)
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درا�صة حالة: حماية خ�صو�صية �صحايا الإرهاب يف اإ�صبانيا)اأ(

اإن واجب حماية احلق يف اخل�ضو�ضية وحماية ال�ضحايا من و�ضائل الإعلم الف�ضولية، مما قد يوؤدي اإىل 
تعر�ضهم للإيذاء التبعي، يكت�ضي نف�ض القدر من الأهمية يف �ضياق �ضحايا الإرهاب.

ونفذت اإ�ضبانيا جمموعة �ضاملة من التدابري القانونية لكفالة اتباع نهج يراعي حقوق ال�ضحايا فيما 
يتعلق ببياناتهم. وت�ضمل ما يلي:

•  كل تغطية اإعلمية ت�ضتخدم �ضور �ضحايا الإرهاب لأغرا�ض ازدرائية اأو مهينة اأو باحثة عن الإثارة 
تكون غري م�ضروعة.

•  تتحمل املوؤ�ض�ضات امل�ضوؤولة عن �ضمان امتثال و�ضائل الإعلم ال�ضمعية الب�ضرية لل�ضروط القانونية 
واجب اتخاذ التدابري املنا�ضبة لكفالة معاملة �ضحايا الإرهاب وفقًا للمبادئ والقيم الد�ضتورية.

• تدابري الكف عن الإيذاء وجرب ال�ضرر متاحة وم�ضفوعة بجزاءات.
• �ضرورة احرتام املبادئ املتعلقة بحماية بيانات �ضحايا الإرهاب، مبا يف ذلك �ضورهم.

)اأ(ملزيد من املعلومات عن مناق�ضة املمار�ضة فيما يتعلق بهذه امل�ضاألة يف اإ�ضبانيا وعدة بلدان اأخرى، 

انظر من�ضور مكتب املخدرات واجلرمية، املمار�ضات اجليدة ب�ضاأن دعم �ضحايا الإرهاب يف اإطار العدالة اجلنائية )فيينا، 
. www.unodc.org/ 2015(، متاح على املوقع

تدابري ال�صالمة
عندما يكون للطفل دور فاعل يف التحقيقات والإجراءات الق�ضائية، ي�ضبح �ضمان �ضلمته م�ضوؤوليًة اأوليًة لنظام 
�ض الطفل للخطر.  العدالة برمته. وينبغي للتدابري املعتمدة اأن تكفل اأن الإجراءات نف�ضها ل تهيئ ظروفا ُتعرِّ

وينبغي دائما اإتاحة الفر�ضة للأطفال للتعبري عن خماوفهم و�ضواغلهم ب�ضاأن ال�ضلمة.
ويف هذا ال�ضياق، ينبغي اأن تكون القواعد املتعلقة بخ�ضو�ضية الأطفال �ضارمة بوجه خا�ض. ويتعني تطبيق 

قواعد ال�ضرية على اأي معلومات قد توؤدي اإىل ك�ضف هوية الطفل، وينبغي ت�ضييق نطاق الك�ضف عن املعلومات.
وينبغي اأي�ضا ا�ضتبعاد اجلمهور وو�ضائل الإعلم من قاعة املحكمة متى ما قدم الطفل �ضهادته. ويت�ضم 
جتنب املواجهة املبا�ضرة بني الطفل واملتهم بارتكاب اجلرمية باأهمية حا�ضمة اأي�ضا يف كل مرحلة من مراحل 

الإجراءات، مبا يف ذلك اأثناء التحقيق.

احلالت  عن  الإلزامي  الإبلغ  نطاق  تو�ضيع  وينبغي  والنتقام،  الأذى  خماطر  جتاه  �ضارمة  بيقظة  املهنيون  يتحلى  اأن  وينبغي 
اأعله(. ومن  ثانيا  الف�ضل  اأي�ضا  الأطفال )انظر  يتعاملون مع  الذين  لت�ضمل جميع الخت�ضا�ضيني  اأو احتمال وقوعه  لل�ضرر  الفعلية 
امل�ضت�ضوب و�ضول اجلهات الفاعلة املختلفة اإىل درجة عالية من التعاون فيما بينها لكفالة التعامل على نحو فعال و�ضريع مع الإبلغ عن 
تلك املخاطر، ل �ضيما عندما ياأتي اخلطر من �ضخ�ض يكون و�ضوله اإىل الطفل �ضهل )مثل فرد من اأفراد الأ�ضرة(. وتكون هذه القواعد 
اأي�ضا ذات اأهمية يف �ضياق الأطفال العائدين. فالأطفال العائدون يكونون عر�ضة للو�ضم. وعلوة على ذلك، اأ�ضار الخت�ضا�ضيون اإىل 

قدرة اجلماعات التي كان يرتبط بها الأطفال على موا�ضلة تهديدهم اأو تهديد اأ�ضرهم، ولو عن بعد، بعد عودة الطفل.
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واأخريا، عندما تكون �ضلمة الطفل مهددة، ميكن للممار�ضني يف جمال العدالة اتخاذ اإجراءات خمتلفة. 
ويف هذه احلالت، ينبغي من حيث املبداأ تف�ضيل التدابري التي ت�ضتهدف املتهم بارتكاب اجلرمية، مثل الأوامر 
الزجرية، والحتجاز ال�ضابق للمحاكمة، والإقامة اجلربية، يف مقابل التدابري التي ت�ضتهدف الطفل، مثل اإبعاده 
موؤقتا عن بيته. وعلى وجه اخل�ضو�ض، ل ينبغي معاملة الأطفال ال�ضحايا وال�ضهود على اأنهم اأطراف مذنبون، 

بل ينبغي تخفي�ض اأي ا�ضطراب يف حياتهم اإىل اأدنى حد.

الت�صالت واملقابالت مع الأطفال ال�صحايا وال�صهود
ت�ضكل املقابلت مع الأطفال ال�ضحايا وال�ضهود عن�ضرًا حا�ضمًا يف اإطار حقهم يف الإدلء ب�ضهادتهم، لكنها قد 
تكون م�ضنية اإىل حد ما، ول �ضيما بالن�ضبة للأطفال الذين كانوا �ضهودا على عنف �ضديد اأو تعر�ضوا له. ويف هذه 
احلالت، يحتمل اأن توؤدي اأ�ضاليب املقابلة غري املنا�ضبة اإىل الإيذاء التبعي واحل�ضول على اأقوال غري دقيقة اأو 

مبهمة اأو غري جمدية.
وبالإ�ضافة اإىل ذلك، ميكن اأن ي�ضعر الأطفال الذين كانوا مرتبطني بجماعات اإرهابية ومتطرفة عنيفة 
ال�ضلطات.  مع  التعاون  بتجنب  تعليمات  تلقوا  اأطفال  حالت  عن  املمار�ضون  واأبلغ  النتقام.  من  �ضديد  بخوف 
وقد ي�ضاهم عدد من التدابري يف تكييف الت�ضالت مع احتياجات الطفل، ويف الوقت نف�ضه، يف احل�ضول على 
مزيد من املعلومات املوثوقة. ويف حالة الأطفال، ينبغي اأن تن�ضق اجلهات الفاعلة جهودها بعناية من اأجل احلد 
بالإرهاب  املحتملون على جرمية ذات �ضلة  ال�ضهود  التحقيقات اجلنائية، يخ�ضع  املقابلت. وخلل  من عدد 
ملقابلت متكررة مع عدد من الهيئات والوكالت املختلفة. فاملقابلت العديدة ل تلحق ال�ضرر بالطفل فح�ضب، 
بل قد تدفعه اأي�ضا اإىل تغيري اإفادته اأو الرتاجع عنها لأنه ي�ضعر باخلوف اأو ل يقدر على حتمل اخل�ضوع ملقابلة 
اأدلة الطفل م�ضوبة بالأخطاء وغري موثوقة.  باأن  اإىل الدعاء  العام ب�ضهولة  اأخرى. وهذا ما قد يدفع باملدعي 
تكرار  منه  ُيطلب  اإذ  الطفل،  لدى  نف�ضي  �ضرر  املتكرر يف  ال�ضتجواب  يت�ضبب  اأن  ذلك، ميكن  اإىل  وبالإ�ضافة 

احلديث عن جتربته املوؤملة لأفراد خمتلفني يجتمع بهم لأول مرة. 
وعلوة على ذلك، بغ�ض النظر عن احلاجة امللحة لإجراء التحقيقات اأو خطورة اجلرمية، فمن الأهمية 
ال�ضغط. وينبغي اعتماد مبادئ  اأو  الإكراه  اأو  التخويف  اأ�ضكال  مبكان كفالة عدم تعر�ض الطفل لأي �ضكل من 
توجيهية متخ�ض�ضة ب�ضاأن اإجراء املقابلت مع الأطفال، ويتعني تدريب املمار�ضني تبعا لها. وترد يف اجلدول 1 

بع�ض العنا�ضر الرئي�ضية للمبادئ التوجيهية يف اإجراء املقابلت مع الأطفال وطرح الأ�ضئلة عليهم.
اجلناة  جانب  من  مبا�ضرة  الرتهيب  اأ�ضكال  من  �ضكل  اأي  ممار�ضة  اإمكانية  منع  اإىل  احلاجة  وتكت�ضي 
اجلماعات  من  بغريها  اأو  اإرهابية  بجماعات  ارتبطوا  الذين  للأطفال  بالن�ضبة  خا�ضة  اأهميًة  املزعومني 
مدجمني  كانوا  فاإنهم  ما،  جماعة  �ضيطرة  حتت  الأطفال  كان  عندما  اأنه  العتبار  يف  الأخذ  وينبغي  امل�ضلحة. 
وبالولء  اجلماعة  تلك  داخل  ال�ضلطة  رموز  من  ال�ضديد  باخلوف  ي�ضعرون  يزالون  ل  وقد  الهرمي،  هيكلها   يف 

لهم اأي�ضا.

حالت التاأخري
فيما  القلق  اأطول من  ينطوي على فرتات  اأنه  للأطفال؛ حيث  بالن�ضبة  اإ�ضكالية خا�ضة  الإجراءات  تاأخر  ميثل 
يتعلق بالإدلء بال�ضهادة والظهور اأمام املحكمة، وعلى �ضكوك دائمة ب�ضاأن م�ضري اجلناة. وكما اأّن امل�ضاركة يف 
اإجراءات العدالة ميكن اأن تكون جتربة مفيدة للطفل وميكن اأن تدعم اإح�ضا�ضه بالعدالة، فاإن حالت التاأخري 

ميكن اأن ت�ضبب له مزيدا من ال�ضطراب يف حياته.
التف�ضيل )مثل  الأحداث بقدر كاف من  ت�ضل�ضل  الأطفال عموما تذكر  وعلوة على ذلك، ي�ضعب على 
تاريخ ووقت وقوع حادث، اأو من كان حا�ضرا يف اأوقات خمتلفة خلل احلادث( الذي ي�ضتويف �ضروط الإثبات 
يف حماكمة جنائية. ومن ال�ضهل تفاقم هذه ال�ضعوبة خلل الفرتة الفا�ضلة بني احلادث الذي �ضهدوه واإجراء 
املحاكمة. ويف احلالت التي تنطوي على جرائم حرب، قد يكون الطفل �ضحية حلدث وقع قبل �ضنوات عديدة 

من املحاكمة اأو �ضاهدا عليه. 



قواعد عامة

ينبغي تزويد الأطفال باملعلومات املنا�ضبة عن حقوقهم وعن �ضري الإجراءات اجلنائية ودورها، وكذلك عن تطورات 
هذه الإجراءات ونتائجها. 

املقابلت ال�ضخ�ضية مع الأطفال ينبغي دائما اأن يقوم بها اخت�ضا�ضيون مدربون ماهرون، بطريقة �ضاملة 
وح�ضا�ضة. والخت�ضا�ضيون الذين يجرون املقابلت مع الأطفال الذين كانوا مرتبطني بجماعات اإرهابية وجماعات 

متطرفة عنيفة ينبغي اأن تكون لديهم معارف حمددة ب�ضاأن اأثر العنف ال�ضديد وال�ضدمات النف�ضية على �ضلوك 
الأطفال وتطورهم.

ينبغي لهوؤلء الخت�ضا�ضيني اأن يتجنبوا اتباع نهج معمم يف التعامل مع الأطفال، واأن يكّيفوا كل مقابلة وفقا مل�ضتوى 
تطور كل طفل واحتياجاته وحالته.

غالبا ما تتطلب التحقيقات املتخ�ض�ضة ملكافحة الإرهاب التعاون بني خمتلف القطاعات. بيد اأن احلد من عدد 
الأ�ضخا�ض يف الغرفة يف�ضي اإىل بيئة اأكرث مراعاة للطفل وي�ضهم يف منع التخويف.

ينبغي دائما اإجراء املقابلت مع الأطفال يف ح�ضور �ضخ�ض داعم. وينبغي اختيار هذا ال�ضخ�ض يف املراحل الأوىل 
من الإجراءات لريافق الطفل يف كامل اأطوار اإجراءات العدالة. 

غالبا ما تتطلب التحقيقات املتخ�ض�ضة ملكافحة الإرهاب التعاون بني خمتلف القطاعات. بيد اأن احلد من عدد 
الأ�ضخا�ض يف الغرفة يف�ضي اإىل بيئة اأكرث مراعاة للطفل وي�ضهم يف منع التخويف.

ميكن اأن يكون الّت�ضجيل بالفيديو مفيدا ب�ضكل خا�ض يف التقليل اإىل اأدنى حد من عدد املقابلت، واأي�ضا يف التاأكد 
من اأّن طريقة اإجراء املقابلة حترتم حق الأطفال يف اأن يعاملوا بكرامة و�ضفقة.

قبل املقابلة

ينبغي تكييف بيئة املقابلة بحيث تنا�ضب الطفل. وميكن اإجراء املقابلت مع الأطفال يف غرف خا�ضة، حتى اأثناء 
اإجراءات املحكمة، وبثها عن طريق و�ضلة فيديو اإىل قاعة املحكمة. 

ينبغي احلر�ض على جتنب اأي ات�ضال بني الطفل واجلناة املزعومني، مبا يف ذلك اأثناء انتظار املقابلت واأثناء 
اإجراءات املحكمة.

ينبغي اإعداد الأ�ضئلة بعناية، ورمبا يوّد القائمون على اإجراء املقابلة التن�ضيق مع ال�ضخ�ض الداعم حول الطريقة 
املنا�ضبة للتحدث اإىل الطفل.

ينبغي تزويد الأطفال واآبائهم باملعلومات املنا�ضبة واحل�ضول على موافقتهم امل�ضتنرية على اإجراء املقابلة.

خلل املقابلة

ينبغي تنظيم املقابلت بعناية. ويف هذا ال�ضياق، عادة ما ت�ضمل املراحل الرئي�ضية للمقابلة ما يلي: بناء العلقة؛ 
وطرح الأ�ضئلة؛ واختتام املقابلة.

ينبغي �ضرح القواعد الأ�ضا�ضية لطريقة اإجراء املقابلة. وينبغي اأن يفهم الأطفال اأنه ل توجد اإجابة "�ضحيحة" 
اأو "خاطئة"، كما ينبغي ت�ضجيعهم على طلب تو�ضيحات عند ال�ضرورة. وينبغي معاجلة �ضواغل الطفل املتعلقة 

بال�ضلمة.
ينبغي جتنب الأ�ضئلة ال�ضتدراجية، وت�ضجيع ال�ضرد احلر للروايات، قبل طلب التو�ضيحات عند ال�ضرورة.

ينبغي األ ي�ضتمر ال�ضتجواب لفرتة طويلة جدا، كما ينبغي �ضمان ال�ضرتاحات املنا�ضبة.
قبل اختتام املقابلة، ينبغي اأن ُيتلى اأمام الطفل موجز لإفادته، واأن تتاح له الفر�ضة لإ�ضافة عنا�ضر اأخرى.

عقب املقابلة

ينبغي مناق�ضة اإمكانية املتابعة، وتقدمي املعلومات ذات �ضلة عن اخلدمات املتاحة للطفل وللوالدين اأو للأو�ضياء 
القانونيني.

ينبغي �ضرح التدابري التي �ضتعتمد من اأجل �ضمان �ضلمة الطفل.
ينبغي تكرار ذكر قواعد ال�ضرية.

ينبغي توجيه ال�ضكر للطفل على تعاونه.

دليل  واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  من�ضور  انظر  الواردة يف اجلدول،  الرئي�ضية  العنا�ضر  الإي�ضاحات عن  من  ملحظة: ملزيد 
الخت�ضا�ضيني ومقرري ال�ضيا�ضات ب�ضاأن م�ضائل العدالة املتعلقة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�ضهود عليها )2009(، ال�ضادر عن مكتب الأمم املتحدة 
املعني باملخدرات واجلرمية؛ وانظر اأي�ضا "املبادئ التوجيهية ال�ضادرة عن الأمم املتحدة ب�ضاأن العدالة يف الأمور املتعلقة بالأطفال �ضحايا اجلرمية 

. www.unodc.org/justice-child-victims/login/welcome.jsp وال�ضهود عليها: تدريب عرب الإنرتنت". متاح على املوقع ال�ضبكي
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ولذلك، ينبغي و�ضع اآليات ل�ضمان اأخذ �ضهادة الطفل يف اأقرب وقت ممكن. وميكن اأن ت�ضمل هذه الآليات 
غري  التاأخري  حالت  بتفادي  تقت�ضي  ولوائح  قوانني  وو�ضع  بالفيديو؛  ال�ضرطة  جتريها  التي  املقابلت  ت�ضجيل 
املربر يف الق�ضايا اجلنائية املتعلقة بالأطفال وذلك بو�ضائل منها اعتماد جدول زمني حمدد؛ وا�ضرتاط اأن حتدد 

مواعيد جل�ضات ال�ضتماع التي تخ�ض الأطفال على �ضبيل الأولوية.

املوازنة بني حقوق الطفل ال�صحية وحقوق املتهم
يتعني على �ضلطات العدالة اجلنائية لدى اعتماد تدابري حماية الأطفال ال�ضهود اأن ت�ضع يف اعتبارها ال�ضمانات 
التي حتمي حّق املّتهم يف حماكمة عادلة.)83( ومن املهم جدا يف هذا ال�ضدد التمييز بو�ضوح بني التدابري التي 
حتد فقط من الطابع العلني للإجراءات )مثل اجلل�ضات املغلقة وا�ضتخدام الأ�ضماء امل�ضتعارة يف الن�ضخ العامة 
التي قدمها  الأدلة  الطعن يف  املتهم على  ال�ضخ�ض  قدرة  التي حتد من  وتلك  باملحاكمة(  املتعلقة  الوثائق  من 

ال�ضاهد الطفل )مثل عدم الك�ضف عن هوية ال�ضاهد اإىل املتهم والقيود املفرو�ضة على ا�ضتجواب ال�ضهود(.
وفيما يتعلق باحلق يف حماكمة علنية، تن�ض الفقرة 1 من املادة 14 من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق 
املدنية وال�ضيا�ضية )قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د-21(، املرفق( على اأنه يجوز منع ال�ضحافة واجلمهور 
من ح�ضور املحاكمة كلها اأو بع�ضها ملقت�ضيات حرمة احلياة اخلا�ضة لأطراف الدعوى، اأو ح�ضر هذا احل�ضور 
�ضمن احلدود التي تراها املحكمة �ضرورية حني يكون من �ضاأن العلنية يف بع�ض الظروف ال�ضتثنائية اأن تخل 
اأي�ضا   14 املادة  من   1 الفقرة  وت�ضمح  ال�ضهود.  الأطفال  حماية  على  الأ�ض�ض  هذه  وتنطبق  العدالة.  مب�ضلحة 

بالإعلن عن اأي حكم ي�ضدر يف ق�ضية جنائية ما مل تقت�ضي م�ضلحة الأحداث خلف ذلك.
و�ضيت�ضرر حق املتهم يف حماكمة عادلة ب�ضورة اأكرب عندما حتد تدابري حماية ال�ضهود من قدرته على 
الطعن يف الأدلة املقدمة �ضده. وتن�ض الفقرتان 3 )ب( و)ه ( من املادة 14 من العهد الدويل على اأنه ينبغي اأن 
يكون لكل �ضخ�ض متهم بارتكاب جرمية �ضمانات دنيا معينة، مبا يف ذلك: اأن ُيعطى من الوقت والت�ضهيلت ما 
يكفي لتح�ضري دفاعه، واأن يناق�ض �ضهود التهام، بنف�ضه اأو من قبل غريه. ول يكفي اأن يعلم املتهم يوم املحاكمة 

)83(ميكن الطلع على املزيد من التحليل وعلى اإحالت اإ�ضافية ب�ضاأن امل�ضائل املت�ضلة باملحاكمة العادلة فيما يتعلق بتدابري 

املعني باملخدرات  املتحدة  الأمم  التابع ملكتب  الإرهاب  القانوين يف جمال مكافحة  التدريب  4 من منهاج  الوحدة  ال�ضهود يف  حماية 
. www.unodc.org :واجلرمية، وهي بعنوان حقوق الإن�ضان وت�ضدي العدالة اجلنائية للإرهاب. متاح على املوقع التايل

درا�صة حالة: منع ترهيب الأطفال—درا�صة لق�صية اأمام املحكمة اجلنائية الدولية 
ت�صمل املدعي العام �صد توما�س لوبانغا دييلو

يف كانون الثاين/يناير 2009، ا�ضُتدعي اإىل من�ضة ال�ضهادة ال�ضاهُد الأول يف ق�ضية املدعي العام �ضد 
توما�ض لوبانغا دييلو - وهو اأحد الأطفال املجندين �ضابقا ويحمل ال�ضم امل�ضتعار ديومري�ضي. و�ضهد 

ديومري�ضي اأنه عندما كان يف ال�ضف اخلام�ض، اختطفه جنود مع تلميذ اآخرين، واقتادوهم اإىل 
مع�ضكر للجي�ض. ومع تقدم اجلل�ضة، انتاب ديومري�ضي اخلوف وانتهى به الأمر اإىل الرجوع التام يف 

�ضهادته. وبعد اأ�ضبوعني، وقف ديومري�ضي مرة اأخرى يف من�ضة ال�ضهادة وكرر �ضهادته الأوىل، واأو�ضح 
اأنه عندما قدم اأدلة اأمام املحكمة يف املرة الأوىل، دار يف ذهنه كثري من الأمور؛ وانتابه بالأخ�ض ال�ضعور 

بالتهديد واخلوف من وجود املدعى عليه يف قاعة املحكمة، وهو من قام بتجنيده وتوىل قيادته يف 
ال�ضابق. وعندما ا�ضتدعي ديومري�ضي لل�ضهادة مرة ثانية، اأدىل ب�ضهادته من وراء �ضتار. وبذلك مل يعد 

املدعى عليه قادرا على التوا�ضل بالعني مع ال�ضاهد اأو تخويفه.)اأ(
 

 ،C. Hamilton and L. Dutordoir, “Children and justice during and in the aftermath of armed conflict”)اأ(

ورقة عمل رقم 3 )اأيلول/�ضبتمرب 2011(، ال�ضفحة 1٦.
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بهوية ال�ضهود �ضده. وي�ضتغرق التح�ضري الفعال ل�ضتجواب �ضهود الدعاء وقتا: ولذلك فكلما عرف املتهم على 
وجه ال�ضرعة هوية ال�ضهود �ضده، كلما زادت حظوظه يف حتديد املعلومات التي تقو�ض م�ضداقيتهم.

وميكن اتخاذ جمموعة من التدابري املختلفة حلماية الطفل ال�ضاهد من اأثر املواجهة املبا�ضرة مع ال�ضخ�ض 
اأو ا�ضتخدام  ال�ضاهد،  التدابري ا�ضتخدام �ضتار يف قاعة املحكمة حلجب  الذي كان ي�ضتغله �ضابقا. وت�ضمل هذه 
و�ضلة الفيديو، اأو طرح الأ�ضئلة من خلل القا�ضي. ويجب على املدعني العامني والق�ضاة اأن يتوخوا احلذر ال�ضديد 
يف تقييم وموازنة احلاجة حلماية الأطفال ال�ضهود وحماية حقوق املدعى عليهم املتهمني بارتكاب جرائم ذات 
�ضلة بالإرهاب، قد تنطوي على عقوبات �ضديدة. ويف احلالت التي ل ميكن فيها توفري احلماية الكافية للطفل 

ال�ضاهد من دون وقوع جور كبري على املتهم، قد يكون احلل الوحيد هو عدم ا�ضتخدام �ضهادة الطفل.
القانون واملدعني  اإنفاذ  امل�ضوؤولني عن  اإىل  امل�ضورة  اإ�ضداء  ال�ضهود بدور هام يف  وي�ضطلع خرباء حماية 

العامني والق�ضاة ب�ضاأن هذه التدابري.

التعاون الدويل ب�صاأن الأطفال من ال�صحايا وال�صهود)٨٤(
اإىل  احلاجة  تن�ضاأ  اأن  ح  ُيرجَّ املعا�ضرة،  الإرهابية  اجلماعات  معظم  لأن�ضطة  الوطني  الطابع عرب  اإىل  بالنظر 
التعاون الدويل يف امل�ضائل اجلنائية عندما تتعامل �ضلطات العدالة مع ق�ضية تنطوي على طفل جندته جماعة 
ملكافحة  املتحدة  الأمم  وبروتوكولت  اتفاقيات  وتتطلب  اأو كجان مفرت�ض.  ك�ضاهد  اأو  ك�ضحية  �ضواء  اإرهابية، 
الإرهاب، ف�ضل عن قرارات جمل�ض الأمن امللزمة، من الدول اأن تتعاون يف تقدمي امل�ضوؤولني عن اأعمال الإرهاب 

اإىل العدالة.)85(
بالأطفال،  املت�ضلة  امل�ضائل  يف  املتبادلة  القانونية  امل�ضاعدة  اأو  ال�ضرطي  التعاون  وتقدمي  التما�ض  وعند 
الإجرائية  ال�ضمانات  تاأخذ يف احل�ضبان  اأن  للطلب  املتلقية  والدول  الطالبة  الدول  لل�ضلطات يف كل من  ينبغي 

واملمار�ضات اجليدة املحددة اأعله. فعلى �ضبيل املثال:
)اأ( طلب وتقدمي املعلومات، اأو ن�ضخ من الوثائق الر�ضمية، املتعلقة باأحد الأطفال. يتعني على ال�ضلطات 
يف كل من الدولة الطالبة والدولة متلقية الطلب اأن تاأخذ يف العتبار متطلبات اخل�ضو�ضية ال�ضديدة عند التعامل 
مع املعلومات املتعلقة بالأطفال. والإف�ضاح الوا�ضح عن املعايري القانونية وعن التوقعات بني ال�ضلطات الطالبة 

ومتلقية الطلب ُيعّد اأمرا اأ�ضا�ضيا لنجاح التعاون وحماية حقوق الطفل؛
)ب(  طلب امل�ضاعدة القانونية املتبادلة من اأجل اإجراء مقابلة مع طفل �ضاهد. ينبغي اأن تكفل الدولة 
الطالبة اأّن اأي مقابلة جتريها �ضلطات الدولة متلقية الطلب ينبغي اأن تتم وفقا لل�ضروط الأ�ضا�ضية للإجراءات 
املتبعة يف امل�ضائل التي مت�ض الأطفال الذين يواجهون القانون )انظر اجلدول 1(. وهذا اأمر �ضروري مل�ضلحة 
الطفل واأي�ضا لكفالة اأن اأي اإفادة يتم احل�ضول عليها ميكن اأن ُت�ضتخدم لحقا يف اأي اإجراءات. وتتحمل الدولة 
متلقية الطلب م�ضوؤولية �ضمان احرتام العنا�ضر الأ�ضا�ضية لقانونها فيما يتعلق بالإجراءات يف امل�ضائل التي مت�ض 
تو�ضح  اأن  الطلب  متلقية  الدولة  ول�ضلطات  الطالبة  الدولة  ل�ضلطات  وينبغي  القانون.  يواجهون  الذين  الأطفال 
بالكامل وب�ضفافية متطلبات كل منهما وذلك قبل وقت كاف من اإجراء املقابلة، وحتى يتم اأي�ضا احلد من عدد 
املقابلت. ولعل الأهم من ذلك كّله هو �ضرورة اأن تتوخ ال�ضلطات املخت�ضة �ضديد الدقة يف تقييم ما اإذا كان 

احل�ضول على اإفادة الطفل �ضروريا فعل للتحقيق اأو للدعوى الق�ضائية.

)84(يطبق هذا الق�ضم املعايري القانونية العامة ومبادئ املمار�ضات اجليدة فيما يتعلق بامل�ضاعدة القانونية املتبادلة على النحو 

واجلرمية  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  عن  ال�ضادر  املطلوبني  وت�ضليم  املتبادلة  القانونية  امل�ضاعدة  دليل  يف  مثل  املبني 
)www.unodc.org( على املتطلبات املحددة لإجراءات العدالة التي ت�ضمل الأطفال.

)85(على �ضبيل املثال، تقت�ضي الفقرة 1 من املادة 10 من التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل )الأمم املتحدة، 

جمموعة املعاهدات، املجلد 2149، الرقم 3٧51٧( من الدول الأطراف اأن تقدم لبع�ضها البع�ض اأق�ضى قدر من امل�ضاعدة فيما يتعلق 
اإجراءات الت�ضليم املتخذة ب�ضاأن الهجمات الإرهابية بالقنابل. وكذلك يقت�ضي جمل�ض الأمن  اأو  اأو الإجراءات اجلنائية  بالتحقيقات 
اأو  اأق�ضى قدر من امل�ضاعدة فيما يت�ضل بالتحقيقات اجلنائية  البع�ض  اأن تقدم لبع�ضها  يف قراره 13٧3 )2001( من جميع الدول 

الإجراءات اجلنائية املتعلقة بتمويل اأو دعم الأعمال الإرهابية.
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جيم- حق الأطفال ال�صحايا يف التعوي�س
اإىل  تهدف  اأن  ينبغي  اجلماعي،  اأو  الفردي  امل�ضتوى  على  مُتنح  كانت  اإذا  عما  النظر  ب�ضرف  اجلرب،  تدابري 
الوقت  لل�ضحايا  الكامل  التعوي�ض  توفري  ويتطلب  املحلي.  للمجتمع  الجتماعي  ال�ضلم  ا�ضتعادة  يف  الإ�ضهام 
وا�ضعة من  التعوي�ض طائفة  برامج  تواجه  ما  ولذلك كثريا  ال�ضيا�ضية.)8٦(  والإرادة  والتن�ضيق واخلربة  واملوارد 

التحديات.
وتبني التجربة اأن تقدمي التعوي�ضات يف الوقت املنا�ضب لي�ض من امل�ضّلمات، وذلك بغ�ض النظر عن النهج 
املتبع. ولي�ض غريبا اأن تاأخذ البلدان التي تواجه تاريخا من النتهاكات اجل�ضيمة حلقوق الإن�ضان بع�ض الوقت 
ال�ضيا�ضة العامة وعادة ما تكون  لتنفيذ تدابري اجلرب الإدارية، لأنها غالبا ما تكون م�ضاألة معقدة من م�ضائل 

م�ضحونة �ضيا�ضيا واقت�ضاديا. 
وعلى الرغم من اأن تدابري اجلرب التي تاأمر بها املحكمة قد تخ�ضع ل�ضغوط �ضيا�ضية اأقل، فاإنها لي�ضت 
بال�ضرورة قادرة على تقدمي النت�ضاف يف توقيت اأف�ضل، وذلك بالنظر اإىل طول املدة التي ميكن اأن ت�ضتغرقها 
الإجراءات القانونية املعقدة للف�ضل يف الفظائع اجلماعية. ففي ق�ضية املدعي العام �ضد توما�ض لوبانغا دييلو، 
تعتزم املحكمة اجلنائية الدولية تقدمي تعوي�ضات اإىل الأطفال اجلنود ال�ضابقني يف نزاع وقع خلل الفرتة 2002-
2003. ولكن تنفيذ تدابري اجلرب الرمزية مل يوؤذن به اإل يف ت�ضرين الأول/اأكتوبر 201٦، ثم تله الإذن بتقدمي 
للمحكمة  النهائي  القرار  بعد  ومل ي�ضدر   ،201٧ ني�ضان/اأبريل  يف  اخلدمات  على  قائمة  جماعية  جرب  تدابري 

بتعزيز  املعني  اخلا�ض  املقرر  تقرير  انظر  اجلرب،  بتدابري  املتعلقة  والتحديات  للفر�ض  �ضامل  ا�ضتعرا�ض  على  )8٦(للطلع 

.)A/69/518( احلقيقة والعدالة واجلرب و�ضمانات عدم التكرار

قائمة مرجعية للممار�صني: العنا�صر الرئي�صية
•  يتمتع الأطفال من ال�ضحايا وال�ضهود بنف�ض ال�ضمانات الإجرائية طوال الإجراءات الق�ضائية.

•  ينبغي اإجراء تقييم دقيق للظروف اخلا�ضة بالق�ضية وبالطفل من اأجل البت يف الدرجة وال�ضكل 
املنا�ضبني مل�ضاركة الطفل.

•  ميكن و�ضع جمموعة متنوعة من الآليات لتكييف التحقيق والإجراءات الق�ضائية مع احتياجات 
الطفل ولتح�ضني جتربته يف جمال العدالة.

•  ينبغي للخت�ضا�ضيني الذين يتعاملون مع الأطفال اأن يجتهدوا يف التن�ضيق من اأجل احلد من عدد 
املقابلت، واأن يتلقوا تدريبا حمددا ب�ضاأن اأ�ضلوب الت�ضال املراعي للطفل.

•  عند اعتماد التدابري الرامية اإىل �ضمان �ضلمة الطفل، ينبغي قدر الإمكان اإيلء الأف�ضلية للتدابري 
الرامية اإىل كبح قدرة اجلاين املزعوم على اإيذاء الطفل اأو تهديده، بدل من انتزاع الطفل من بيئته.

•  عند اعتماد تدابري حماية ال�ضهود التي توؤثر على حق ال�ضخ�ض املتهم يف حماكمة عادلة، يجب النظر 
بعناية يف حتقيق التوازن بني الحتياجات املتعلقة بحماية الطفل من جهة و�ضمانات الدفاع خلل 

الإجراءات من جهة اأخرى.
•  ينبغي تطبيق ال�ضمانات على قدم امل�ضاواة عند طلب اأو تقدمي التعاون بني اأجهزة ال�ضرطة وامل�ضاعدة 

القانونية املتبادلة يف امل�ضائل التي مت�ض الأطفال من ال�ضحايا وال�ضهود.

وللح�صول على املزيد من التوجيهات ب�صاأن معاملة الأطفال من ال�صحايا وال�صهود اأثناء اإجراءات العدالة، 
ميكن الرجوع اإىل:

•  دليل الخت�ضا�ضيني ومقرري ال�ضيا�ضات ب�ضاأن م�ضائل العدالة املتعلقة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�ضهود عليها )2009(
"تدريب عرب الإنرتنت على املبادئ التوجيهية ال�ضادرة  واليوني�ضف،  املعني باملخدرات واجلرمية  •  مكتب الأمم املتحدة 
 عن الأمم املتحدة ب�ضاأن العدالة يف الأمور املتعلقة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�ضهود عليها" )متاح على املوقع ال�ضبكي

)www.unodc.org/justice-child-victims/login/welcome.jsp
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ب�ضاأن تدابري اجلرب. ويف غ�ضون ذلك، وبعد ما يقرب من 15 عاما، كرب الأطفال اجلنود ال�ضابقون واأ�ضبحوا 
بالغني )�ضباب( دون اأن يح�ضلوا على الدعم الذي هم باأم�ض احلاجة اإليه جلرب ال�ضرر الذي حلق بهم، ول على 

الدعم اللزم لإعادة تاأهيلهم.
لذلك، ورغم كل التعقيدات، ل بد من احلر�ض على تقدمي اجلرب يف الوقت املنا�ضب. وكلما طال العهد عن 
النتهاك الذي اأدى اإىل ال�ضرر الذي ت�ضعى خطة التعوي�ضات اإىل جربه، زادت �ضعوبة حتقيق النت�ضاف الفعال، 

ول �ضيما اإذا كان ال�ضحايا من الأطفال. واإذا لزم الأمر، �ضوف يتعني اتخاذ تدابري موؤقتة عاجلة.
وبالإ�ضافة اإىل ذلك، ينبغي اإيلء اهتمام خا�ض لأ�ضكال حمددة من العنف وملا يرتتب عليها من عواقب. 
فالعنف اجلن�ضي والعنف اجلن�ضاين، على وجه اخل�ضو�ض، ل يوؤثران على ال�ضحايا بطرق عديدة فح�ضب، بل 

يوؤثران اأي�ضا تاأثريا كبريا على ا�ضتعدادهم للإدلء ب�ضهاداتهم.
ولئن كان اجلرب ميكن اأن يتخذ �ضكل تعوي�ض نقدي، فاإن مفهوم اجلرب ل يقت�ضر باأي حال من الأحوال 
على هذا ال�ضكل من النت�ضاف. وتن�ض املبادئ الأ�ضا�ضية واملبادئ التوجيهية ب�ضاأن احلق يف النت�ضاف واجلرب 
ل�ضحايا النتهاكات اجل�ضيمة للقانون الدويل حلقوق الإن�ضان والنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل الإن�ضاين 

)قرار اجلمعية العامة 14٧/٦0، املرفق( على اأن اجلرب ي�ضمل ال�ضور التالية:
)اأ( رد احلق )مثل الإفراج من الحتجاز اأو احلب�ض، والعودة اإىل الوطن، واإعادة املمتلكات، والتمتع 

بحقوق الإن�ضان(؛
)ب(  التعوي�ضات )مثل التعوي�ض القت�ضادي على الإيذاء البدين اأو الأ�ضرار املادية اأو املعنوية(؛

)ج(   اإعادة التاأهيل )مثل الرعاية الطبية والنف�ضية واخلدمات القانونية والجتماعية(؛
)د(   الرت�ضية )مثل التدابري الرامية اإىل اإنهاء النتهاكات، والعرتاف العلني باحلقيقة، وحتديد هوية 

املختفني وعودتهم، واعتذار اجلاين، واتخاذ جزاءات ق�ضائية �ضد اجلاين(؛ 
)ه (   ال�ضمانات بعدم التكرار )مثل تعزيز �ضيادة القانون، وو�ضع اآليات ملنع ور�ضد الن زاعات، واإ�ضلح 

القوانني(.
ويف حالة الأطفال الذين ت�ضرروا نتيجة جتنيدهم وا�ضتغللهم من جانب اجلماعات الإرهابية واجلماعات 
املتطرفة العنيفة، يكت�ضي البع�ض من اأ�ضكال اجلرب هذه اأهمية خا�ضة، مثل اجلرب لأغرا�ض اإعادة التاأهيل البدين 
والنف�ضي؛ والرت�ضية بالعمل مثل على بذل جهود من اأجل حماكمة الأ�ضخا�ض الذين جندوا الأطفال وا�ضتغلوهم؛ 

والتدابري الرامية اإىل عدم التكرار )اأي حماية الأطفال من اإعادة جتنيدهم وا�ضتغللهم من جديد(.
ويركز الق�ضم التايل على حتليل العنا�ضر الرئي�ضية التي ميكن اأن جتعل تنفيذ تدابري اجلرب اأكرث ملءمة 
اجلماعات  يد  على  وال�ضتغلل  للتجنيد  تعر�ضوا  الذين  الأطفال  احتياجات  �ضيما  ول  ال�ضحايا،  لحتياجات 

الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة.



60

العدالة نظام  دور  العنيفة:  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  وت�ضتغلهم اجلماعات  الذين جتندهم  الأطفال 

١- م�صادر حق الأطفال ال�صحايا يف اجلرب
يوفر الإطار القانوين الدويل التوجيه ب�ضاأن حقوق ال�ضحايا، مبن فيهم الأطفال، يف اجلرب. ويعر�ض هذا الفرع 

العنا�ضر احلا�ضمة التي حتدد ماهية اجلرب والفئات التي ت�ضتحقه وفقا للقانون الدويل.

املبادئ الأ�صا�صية واملبادئ التوجيهية ب�صاأن احلق يف النت�صاف واجلرب ل�صحايا النتهاكات 
اجل�صيمة للقانون الدويل حلقوق الإن�صان والنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل الإن�صاين

يتمثل اأحد امل�ضادر الرئي�ضية للمبادئ التي تقوم عليها تدابري اجلرب يف املبادئ الأ�ضا�ضية واملبادئ التوجيهية 
والنتهاكات  الإن�ضان  الدويل حلقوق  للقانون  النتهاكات اجل�ضيمة  النت�ضاف واجلرب ل�ضحايا  ب�ضاأن احلق يف 
اخلطرية للقانون الإن�ضاين الدويل، التي تقت�ضي من الدول التي مل تكفل بعد ات�ضاق قانونها املحلي مع التزاماتها 
القانونية الدولية اأن تقوم بذلك، من خلل اإتاحة �ضبل انت�ضاف كافية وفعالة و�ضريعة ومنا�ضبة لل�ضحايا، مبا 
اأن يوفر قانونها املحلي على الأقل نف�ض م�ضتوى احلماية لل�ضحايا على النحو الذي  يف ذلك اجلرب، واأن تكفل 

تقت�ضيه التزاماتها الدولية )قرار اجلمعية العامة 14٧/٦0، املرفق، الفقرة 2 )ب( و)د((.

املبادئ التوجيهية ب�صاأن العدالة يف الأمور املتعلقة بالأطفال �صحايا اجلرمية وال�صهود عليها
تقر املبادئ التوجيهية ب�ضاأن العدالة يف الأمور املتعلقة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�ضهود عليها ب�ضرورة كفالة 
ح�ضول الأطفال �ضحايا اجلرائم على تدابري اجلرب، واأن تكون اإجراءات احل�ضول على هذه التدابري واإنفاذها 
متاحة ب�ضهولة ومراعية للأطفال. فالغر�ض من اجلرب هو الإقرار باملعاناة وال�ضرر الذي حلق بال�ضحايا، وتقدمي 
التعوي�ض عن ذلك ال�ضرر ورد احلقوق وك�ضف الظلم املت�ضل به، بهدف التو�ضل قدر الإمكان اإىل اإعادة الأطفال 
اأّن تدابري اجلرب للأطفال  اإىل  التوجيهية  املبادئ  ت�ضري  اإىل ذلك،  وبالإ�ضافة  ال�ضابقة.  اإىل حالتهم  ال�ضحايا 
ال�ضحايا ينبغي اأن تتناول تكاليف اإعادة الإدماج الجتماعي والتعليمي والعلج الطبي والرعاية ال�ضحية العقلية 
واخلدمات القانونية )قرار املجل�ض القت�ضادي والجتماعي 20/2005، املرفق، الفقرات 35-3٧(، وهي بذلك 

توؤكد على ال�ضلة بني تدابري اجلرب وعملية اإعادة الإدماج.

التحديات الرئي�صية
• احل�ضول على الدعم ال�ضيا�ضي

•  مراعاة مبداأ "عدم الإ�ضرار": ينبغي اأن ت�ضعى تدابري اجلرب اإىل جتنب خلق املزيد من الو�ضم 
والأمل، مبا يف ذلك عن طريق مراعاة احتمالت غرية الأطراف من "غري ال�ضحايا"

• �ضمان التمويل الكافي
• �ضمان حتديد هوية ال�ضحايا وم�ضاركتهم على نحو عادل و�ضامل و�ضفاف

•  العدل يف تلبية احتياجات عدد كبري من ال�ضحايا الذين كثريا ما يعانون نتيجة طائفة وا�ضعة من 
النتهاكات والتجاوزات، وو�ضع خطة تعالج ب�ضكل ملئم ومن�ضف التعّر�ض للإيذاء مبختلف درجاته

•  �ضمان احل�ضول على تدابري اجلرب جلميع ال�ضحايا دون اأي متييز، وبغ�ض النظر عن العمر ونوع 
اجلن�ض ونوع ال�ضرر والفوارق الأخرى

•  التنفيذ: مُينح ال�ضحايا يف بع�ض الأحيان احلق يف اجلرب )على �ضبيل املثال يف �ضكل قرار �ضادر عن 
حمكمة( ولكن قد ل ي�ضتطيعون ممار�ضة هذا احلق

• التاأخر يف منح تدابري اجلرب
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 اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة باأ�صواأ اأ�صكال عمل الأطفال لعام ١٩٩٩ 
)رقم ١٨٢(

يف  الأع�ضاء  الدول  تلتزم   ،)182 )رقم   1999 لعام  الأطفال  عمل  اأ�ضكال  اأ�ضواأ  اتفاقية  من   ٧ املادة  مبوجب 
اأ�ضكال  اأ�ضواأ  منظمة العمل الدولية مبا يلي: توفري امل�ضاعدة املبا�ضرة اللزمة واملنا�ضبة لنت�ضال الأطفال من 
عمل الأطفال من اأجل اإعادة تاأهيلهم واإدماجهم يف املجتمع؛ و�ضمان ح�ضول جميع الأطفال املنت�ضلني من اأ�ضواأ 
وملئما؛  ممكنا  ذلك  كان  حيثما  املهني  التدريب  وعلى  املجاين  الأ�ضا�ضي  التعليم  على  الأطفال  عمل  اأ�ضكال 
والتعّرف على الأطفال املعر�ضني ب�ضكل خا�ض للمخاطر واإقامة �ضلت مبا�ضرة معهم. وكما ُذكر اأعله يف الفرع 
األف-1 من هذا الف�ضل، ي�ضمل م�ضطلح "اأ�ضواأ اأ�ضكال عمل الأطفال" جتنيد الأطفال ل�ضتخدامهم يف الن زاع 

امل�ضلح وا�ضتخدام الأطفال لأغرا�ض الأن�ضطة غري امل�ضروعة.

الإطار القانوين الدويل املتعلق مبكافحة الإرهاب
هناك اعرتاف متزايد ب�ضرورة متكني �ضحايا الإرهاب من احلق يف اجلرب. وقد اأكدت الدول الأع�ضاء يف خطة 
عمل ا�ضرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب على �ضرورة تعزيز وحماية حقوق �ضحايا الإرهاب، 
واعتربت اأّن جتريد �ضحايا الإرهاب بجميع اأ�ضكاله ومظاهره من اإن�ضانيتهم هو اأحد الظروف املوؤدية اإىل انت�ضار 
الإرهاب. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، عقدت الدول الأع�ضاء العزم على النظر، على اأ�ضا�ض طوعي، يف و�ضع اأنظمة 
وطنية لتقدمي امل�ضاعدة، تلبي احتياجات �ضحايا الإرهاب واأ�ضرهم، وتي�ضر اإعادة حياتهم اإىل جمراها الطبيعي 

)قرار اجلمعية العامة 288/٦0، املرفق(.
واأعربت اجلمعية العامة يف قرارها 91/٧0 ب�ضاأن ا�ضتعرا�ض ا�ضرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة 
الإرهاب عن بالغ ا�ضتيائها للمعاناة التي ي�ضببها الإرهاب بجميع اأ�ضكاله ومظاهره ل�ضحاياه ولأ�ضرهم، و�ضجعت 
الدول الأع�ضاء على تقدمي الدعم وامل�ضاعدة املنا�ضبني لهم مع احلر�ض، عند القت�ضاء، على مراعاة جملة اأمور 

منها العتبارات املتعلقة باإحياء الذكرى والكرامة والحرتام والعدالة واحلقيقة، وفقا للقانون الدويل. 

الإطار القانوين الدويل املت�صل مب�صوؤولية جرب ال�صرر
النتهاكات اجل�ضيمة  ل�ضحايا  النت�ضاف واجلرب  ب�ضاأن احلق يف  التوجيهية  واملبادئ  الأ�ضا�ضية  املبادئ  تن�ض 
امل�ضوؤول عن  الطرف  اأّن  الدويل على  الإن�ضاين  للقانون  والنتهاكات اخلطرية  الإن�ضان  الدويل حلقوق  للقانون 
ل�ضحايا  اجلرب  توفر  اأن  الدولة  على  يتعني  واأنه  ال�ضرر،  جرب  عن  الرئي�ضية  امل�ضوؤولية  اأي�ضا  يتحمل  النتهاك 
الأعمال التي ميكن اأن ُتعزى اإليها والتي ت�ضكل انتهاكا ج�ضيما للقانون الدويل حلقوق الإن�ضان اأو انتهاكا خطريا 
لأحد  التعوي�ض  يف  غري الدولة  اآخر  طرف  م�ضوؤولية  فيها  تثبت  التي  احلالت  ويف  الدويل.  الإن�ضاين  للقانون 
ال�ضحايا )كما هو احلال عندما يتعر�ض الطفل للتجنيد وال�ضتغلل على يد جماعة اإرهابية اأو جماعة متطرفة 

عنيفة(، فاإن ذلك الطرف يتحمل امل�ضوؤولية الرئي�ضية عن توفري اجلرب لل�ضحية.
وفيما يتعلق ب�ضحايا الإرهاب،)8٧( تن�ض التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب)88( على اأن تنظر الدول 
الأطراف يف اإن�ضاء اآليات ت�ضمح با�ضتخدام الأموال امل�ضادرة من اجلماعات الإرهابية اأو من مموليها يف تعوي�ض 
�ضحايا الإرهاب )املادة 8(. غري اأنه اإذا عجز ذلك الطرف عن جرب ال�ضرر، فاإن م�ضوؤولية اجلرب تقع بالدرجة 
ل�ضحايا  واجلرب  النت�ضاف  يف  احلق  ب�ضاأن  التوجيهية  واملبادئ  الأ�ضا�ضية  للمبادئ  وفقًا  الدولة،  على  الثانية 

النتهاكات اجل�ضيمة للقانون الدويل حلقوق الإن�ضان والنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل الإن�ضاين.
مكافحة  �ضياق  يف  الأ�ضا�ضية  واحلريات  الإن�ضان  حقوق  وحماية  بتعزيز  املعني  اخلا�ض  املقرر  راأى  وقد 
ن  الإرهاب اأنه مرتكب العمل الإرهابي املحكوم عليه عادًة بال�ضجن لفرتة طويلة من املرّجح )اإذا مل ُيقَتل اأو يتمكَّ
ز على ال�ضحية ل  نه من دفع تعوي�ض لل�ضحايا. ولذلك، فاإن النهج الذي يركِّ من الإفلت( اأّل يكون يف و�ضع ميكِّ

)8٧(انظر، مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، املمار�ضات اجليدة ب�ضاأن دعم �ضحايا الإرهاب يف اإطار العدالة 

. www.unodc.org :اجلنائية، )فيينا 2015(، متاح على املوقع ال�ضبكي التايل
)88(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 21٧8، الرقم 38349.



62

العدالة نظام  دور  العنيفة:  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  وت�ضتغلهم اجلماعات  الذين جتندهم  الأطفال 

يعّول على ال�ضخ�ض املعوز اأو املتوفى اأو الذي ل ميكن العثور عليه، مثل مرتكب العمل الإرهابي، يف دفع تعوي�ضاٍت 
عن الوفاة اأو الإ�ضابة اخلطرية. وقد قبلت دول كثرية طواعية بالدخول يف التزام مبوجب القانون الدويل يق�ضي 
ي اإىل الوفاة  بو�ضع خطط لدفع تعوي�ضات حكومية اإىل �ضحايا جميع جرائم الأعمال الإرهابية العنيفة التي توؤدِّ

اأو اإىل اإ�ضابات ج�ضدية اأو نف�ضية خطرية.)89(

لعام 1999 )رقم 182( من  الأطفال  اأ�ضكال عمل  اأ�ضواأ  اتفاقية  ٧ من  املادة  تقت�ضي  اأعله،  ُذكر  وكما 
الدول اأع�ضاء يف منظمة العمل الدولية: تقدمي امل�ضاعدة املبا�ضرة ال�ضرورية وامللئمة لنت�ضال الأطفال من اأ�ضواأ 
اأ�ضكال عمل الأطفال )وي�ضمل ذلك ا�ضتغلل الأطفال يف اأن�ضطة غري م�ضروعة وجتنيدهم الق�ضري اأو الإجباري 
بغر�ض ا�ضتخدامهم يف الن زاعات امل�ضلحة(؛ واإعادة تاأهيلهم ودجمهم اجتماعيا؛ و�ضمان ح�ضول جميع الأطفال 
املنت�ضلني من اأ�ضواأ اأ�ضكال عمل الأطفال على التعليم املجاين الأ�ضا�ضي وعلى التدريب املهني حيثما كان ذلك 

ممكنًا وملئمًا؛
وقد اأن�ضاأت الأمم املتحدة بوابة اإلكرتونية لدعم �ضحايا الإرهاب تت�ضمن دليل باملنظمات املعنية بدعم 
�ضحايا الإرهاب، وتفا�ضيل الت�ضال اخلا�ضة باملنظمات الوطنية التي ت�ضتطيع توفري اجلرب ل�ضحايا الإرهاب.

لالطالع على مزيد من التوجيهات ب�صاأن حق �صحايا الإرهاب يف احل�صول على اجلرب، انظر:
)2012( منقحة  طبعة  الإرهابية،  الأعمال  �ضحايا  لدعم  اجلنائية  العدالة  • تدابري 

العدالة  اإطار  يف  الإرهاب  �ضحايا  دعم  يف  اجليدة  املمار�ضات  واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  •  مكتب 
. www.unodc.org :اجلنائية )فيينا 2015(، متاح على املوقع ال�ضبكي التايل

ومينح نظام روما الأ�ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية ال�ضحايا احلق يف امل�ضاركة يف املحاكمة؛ وقد اأدى 
�ضكل  على  امل�ضاعدة  لهوؤلء  يتيح  الذي  ال�ضحايا  ل�ضالح  ال�ضتئماين  ال�ضندوق  اإن�ضاء  اإىل  اأي�ضا  النظام  هذا 
نظام  من  باملادة ٧5  عمل  اأن�ضئ،  فقد  ذلك،  على  وعلوة  املادي.  والدعم  والنف�ضي  اجل�ضدي  التاأهيل  اإعادة 
تقرر  اأن  للمحكمة  ويجوز  اجلناة.  املحكمة  فيها  تدين  التي  احلالت  يف  للتعوي�ضات  نظام  الأ�ضا�ضي،  روما 
كّل ق�ضية على حدة؛  لل�ضحايا يف  الأن�ضب  اأنه  ترى  ما  و/اأو جماعي ح�ضبما  اأ�ضا�ض فردي  الأ�ضرار على  جرب 

)A/HRC/20/14)89، الفقرتان 5٦ و5٧.

 العرتاف مب�صوؤولية الدول عن توفري تدابري اجلرب 
على ال�صعيد الإقليمي

•  تن�ض املبادئ التوجيهية للجنة وزراء جمل�ض اأوروبا ب�ضاأن حقوق الإن�ضان ومكافحة الإرهاب، على اأنه 
يف حال تعذر تعوي�ض �ضحايا الأعمال الإرهابية من م�ضادر اأخرى، ول �ضيما عن طريق م�ضادرة 

ممتلكات مرتكبي الأعمال الإرهابية ومنظميها ورعاتها، يجب على الدولة التي وقع العمل الإرهابي 
يف اأرا�ضيها اأن ُت�ضهم يف تعوي�ض ال�ضحايا عما حلق بهم من اأذى بدين ونف�ضي مبا�ضر، ب�ضرف النظر 

عن جن�ضيتهم.
•  وتن�ض املبادئ واملبادئ التوجيهية املتعلقة بحقوق الإن�ضان وال�ضعوب يف �ضياق مكافحة الإرهاب 

يف اأفريقيا، التي اعتمدتها اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�ضان وال�ضعوب، على وجوب اأّن توّفر الدول 
اجلرَب التام والفعال للأفراد الذين حلقت بهم اأ�ضرار مادية اأو غريها، اأو الذين عانوا من انتهاكات 

ع الدول على اأن تن�ضئ، وفقا  حقوقهم الإن�ضانية نتيجًة لعمل اإرهابي. ولتي�ضري هذه امل�ضوؤولية، ُت�ضجَّ
 للمعايري الإقليمية والدولية حلقوق الإن�ضان، اآلية متويل من اأجل التعوي�ض ل�ضحايا 

الأعمال الإرهابية.
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اأو  الطبي،  اأو الدعم  التاأهيل،  اإعادة  اأو  املمتلكات،  اإعادة  اأو  نقدية،  تعوي�ضات  تدابري اجلرب  ت�ضمل  اأن  وميكن 
فاإن  وهكذا،  تذكارية.  ن�ضب  اإقامة  اأو  العتذار  قبيل  من  رمزية،  تدابري  اأو  لل�ضحايا  خدمات  مراكز  اإيجاد 
 املحكمة ل ت�ضعى اإىل تقدمي املجرمني اإىل العدالة فح�ضب، بل ت�ضعى اأي�ضا اإىل م�ضاعدة ال�ضحايا على اإعادة

بناء حياتهم.
ويف اإطار ق�ضية املدعي العام �ضد توما�ض لوبانغا دييلو، تعكف املحكمة اجلنائية الدولية حاليا على حتديد 
التعوي�ضات امل�ضتحّقة ل�ضحايا ال�ضيد لوبانغا، وهم من قدماء اجلنود الأطفال يف امليلي�ضيات التي كان يتزعمها. 
ويف اأوغندا، يقدم ال�ضندوق ال�ضتئماين ل�ضالح ال�ضحايا امل�ضاعدة اإىل الأطفال الذين جّندهم وا�ضتغلهم جي�ض 
الرب للمقاومة، وهو جماعة م�ضلحة ت�ضنفها اأوغندا، والوليات املتحدة الأمريكية، والحتاد الأفريقي كجماعة 

اإرهابية.)90(

٢-  توفري تدابري اجلرب لالأطفال الذين جتندهم وت�صتغلهم اجلماعات الإرهابية 
واجلماعات املتطرفة العنيفة

يرى هذا الفرع اأّن تدابري اجلرب، رغم اإمكانية توفريها باأ�ضكال خمتلفة ومن خلل اآليات خمتلفة، تعتمد يف 
املحددة  للحتياجات  تلبيتها  مدى  على  الإدماج،  اإعادة  عملية  اأثناء  ال�ضحية  الطفل  دعم  حيث  من  فعاليته، 
لل�ضحايا. ولذلك، ينبغي اتخاذ عدد من التدابري لتعزيز م�ضاركة الأطفال ال�ضحايا، وملراعاة الآثار املحددة 

التي ترتتب على خمتلف اأ�ضكال العنف.

تدابري اجلرب الق�صائي واجلرب الإداري
به  تاأمر  اأمرا  اجلرب  يكون  فقد  الإجراءات.  حيث  ومن  امل�ضمون  حيث  من  وا�ضعا  تباينا  اجلرب  برامج  تتباين 
املحكمة يف اإطار اإجراءات ق�ضائية. وقد يتم اأي�ضا و�ضع خطط اجلرب اأي�ضا من خلل برامج ت�ضريعية اأو اإدارية 

)اأو ما ُي�ضمى بتدابري اجلرب الإداري(.
النتهاكات  ل�ضحايا  واجلرب  النت�ضاف  يف  احلّق  ب�ضاأن  التوجيهية  واملبادئ  الأ�ضا�ضية  للمبادئ  ووفقا 
ال�ضخ�ض  يعترب  الدويل،  الإن�ضاين  للقانون  اخلطرية  والنتهاكات  الإن�ضان  حلقوق  الدويل  للقانون  اجل�ضيمة 
�ضحية ب�ضرف النظر عما اإذا كان قد مت اأو مل يتم حتديد هوية مرتكب الفعل اأو اعتقاله اأو مقا�ضاته اأو اإدانته 
)الفقرة 9(. وعليه، فاإن اكت�ضاب �ضفة ال�ضحية )ومعه، اكت�ضاب احلق يف اجلرب( ل يتوقف على حتديد هوية 

مرتكب الفعل اأو اإدانته من عدمهما.
واملطالبة بتدابري اجلرب قد تتم مبوجب اتفاقات ال�ضلم اأو �ضمن تو�ضيات جلان تق�ضي احلقائق اأو من 
خلل دعوات املجتمع املدين وجماعات ال�ضحايا، اأو يف اإطار املبادرات احلكومية الرامية اإىل حتقيق العدالة. 
وقد تدفع الهجمات الإرهابية الكبرية اأي�ضا يف اإن�ضاء خطط للجرب. فمثل يف اأعقاب هجمات 11 اأيلول/�ضبتمرب 
2001، �ضن كونغر�ض الوليات املتحدة قانونا اأن�ضاأ مبوجبه �ضندوقا لتعوي�ض ال�ضحايا ي�ضطلع مب�ضوؤولية اتخاذ 

القرارات فيما يتعلق مبقدار التعوي�ض الذي تتلقاه كل اأ�ضرة من اأ�ضر �ضحايا الهجمات.
اأو  اأن يتخذ اجلرب �ضكل ماديا  اأو جماعي. كما ميكن  اأ�ضا�ض فردي  وميكن توفري اجلرب لل�ضحايا على 
للن�ضاء �ضحايا  ر�ضميا  اعتذارا  كوروما  باي  اإرن�ضت  الرئي�ض  اأ�ضدر  املثال،  �ضبيل  على  �ضرياليون،  ففي  رمزيا. 

الن زاع امل�ضلح يف ذلك البلد، عمل بتو�ضية وردت يف تقرير جلنة احلقيقة وامل�ضاحلة يف عام 2004.
وواقع احلال هو اأن حتديد النهج الأن�ضب للجرب، يف احلالت التي تتعلق بجرب ال�ضرر الذي حلق بالأطفال 
املرتبطني باجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة، يتوقف على ال�ضياق الذي وقعت فيه انتهاكات 
تلك اجلماعات. ف�ضيا�ضات اجلرب املنفذة ا�ضتجابًة لفرتات انتهاكات وا�ضعة النطاق ومنهجية حلقوق الإن�ضان 
اأو للقانون الدويل الإن�ضاين �ضتكون خمتلفًة عن تدابري اجلرب التي تاأمر بها املحكمة على اإثر اإدانة اأحد اجلناة 

بعنوان،  ال�ضحايا  ل�ضالح  ال�ضتئماين  ال�ضندوق  برنامج  عن   2010 خلريف  املرحلي  التقرير  املثال،  �ضبيل  على  )90(انظر، 

اإىل  التاأهيل  اإعادة  امل�ضاعدة يف جمال  تنفيذ  ال�ضحايا: من  ل�ضالح  ال�ضتئماين  لل�ضندوق  الثانية  الولية  الدرو�ض من  "ا�ضتخل�ض 
.(Learning from the TFV’s second mandate: from implementing rehabilitation assistance to reparations) توفري اجلرب
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اإدانة جنائية اأو عن خطط اجلرب املن�ضاأة على امل�ضتوى الوطني ل�ضالح �ضحايا اجلرائم ب�ضكل عام اأو ل�ضالح 
�ضحايا حدث اإرهابي معني.

ويف البلدان اخلارجة من الن زاعات، التي كانت اجلماعات الإرهابية واملتطرفة العنيفة تقوم فيها بدور 
والتي ُيتوخى فيها و�ضع خطة اأو�ضع لتدابري اجلرب الإداري، قد يكون من املنطقي اإدراج الأطفال الذين وقعوا 
�ضحايا نتيجة لتجنيدهم من قبل تلك اجلماعات �ضمن خطط اجلرب الأو�ضع نطاقا. ولكن يف احلالت التي مل 
حتدث فيها انتهاكات وا�ضعة النطاق ت�ضتدعي و�ضع خطة جلرب ال�ضرر على امل�ضتوى الوطني، وحيث ل توجد اإل 
حالت قليلة من الأطفال املت�ضررين من م�ضاركتهم يف اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة، قد 

يكون من الأن�ضب اتباع نهج ين�ضب على تناول حالة كّل فرد على حدة. 
فعلى  تدابري اجلرب.  للح�ضول على  منا�ضبة  فر�ضة  وقت جريانها  املحاكمة  اإجراءات  قد متثل  واأخريا، 
�ضبيل املثال، يف عام 2011، اأمرت اإحدى املحاكم الكولومبية، التي كانت تنظر يف امل�ضوؤولية اجلنائية لقائد �ضبه 
ع�ضكري عن التجنيد الق�ضري ل  309 من الأطفال وال�ضباب، بجملة تدابري منها التعوي�ض وتنفيذ برنامج لإعادة 
التاأهيل النف�ضي والجتماعي جلميع ال�ضحايا البالغ عددهم 309 �ضحية مع توفري العلج امل�ضتمر وال�ضخ�ضي 
لهم، و�ضجعت املحكمة ال�ضحايا على امل�ضاركة يف حتديد معامل الربنامج. واأمرت املحكمة اأي�ضا بتوفري الرعاية 

اجل�ضدية لكل من يحتاج اإليها من ال�ضحايا من خلل نظام الرعاية ال�ضحية العامة.)91(

الإجراءات والأحكام القا�صية باجلرب التي تركز على ال�صحايا
اأن تكفل برامج اجلرب  تكون فعالة. وعلوة على ذلك، يجب  ال�ضحايا لكي  اأن تركز تدابري اجلرب على  يجب 
كرامتهم  واحرتام  اإن�ضانية  معاملًة  بهم،  حلق  الذي  ال�ضرر  نوع  عن  النظر  بغ�ض  ال�ضحايا،  جميع  معاملة 
وحقوقهم الإن�ضانية، وجتنيبهم مزيد ال�ضرر اأو ال�ضدمة. وينبغي اإعمال حقهم يف النت�ضاف واجلرب دون متييز 
على اأ�ضا�ض نوع اجلن�ض اأو الهوية اجلن�ضانية اأو النتماء الإثني اأو العرق اأو ال�ضن اأو النتماء ال�ضيا�ضي اأو الطبقة 

الجتماعية اأو الو�ضع العائلي اأو امليل اجلن�ضي اأو اجلن�ضية اأو الدين اأو الإعاقة اأو اأي اأ�ضا�ض اآخر.
عملية  مراحل  جميع  �ضمن  الربنامج  يف  امل�ضاركة  اإمكانية  لل�ضحايا  ُتتاح  اأن  ينبغي  ذلك،  على  وعلوة 
اجلرب. وقد اأظهرت التجربة اأن برامج اجلرب التي متنح ال�ضحايا فر�ضة التعبري عن اآرائهم يف العملية الت�ضاورية 
هي الأكرث فعالية، لأن ذلك يكفل ا�ضتناد الربامج اإىل فهم دقيق لأ�ضكال اجلرب الأكرث اأهمية لل�ضحايا وتلبيتها 

لحتياجاتهم على اأح�ضن وجه.

اّتباع نهج يف اجلرب يقوم على مراعاة الأطفال
يواجه الأطفال ال�ضحايا يف الغالب �ضعوبات يف ال�ضتفادة من خطط اجلرب. ويتمتع الأطفال الذين ت�ضرروا من 
اجلرائم، مبا يف ذلك اجلرائم الإرهابية، باحلق يف احل�ضول على اجلرب مثل البالغني متاما.)92( ولذلك، من 

املهم احلر�ض على اأن تكون اجلهات التي ت�ضع خطط اجلرب اأو تديرها على دراية مبا يلي:
)اأ( قد يكون هناك اأطفال من بني ال�ضحايا؛ 

)ب(   ينبغي اتخاذ خطوات لتمكني الأطفال على نحو فعال من احل�ضول على تدابري اجلرب؛ 
الحتياجاِت  تعك�ض  اأن  ينبغي  اجلرب  توفري  عمليُة  بها  م  ُت�ضمَّ التي  والطريقة  اجلرب  اإجراءات  )ج(  

ومواطَن ال�ضعف اخلا�ضة بالأطفال ال�ضحايا، وذلك ب�ضبل منها اأخذ اآرائهم يف العتبار اأثناء عملية اجلرب. 

ويف ق�ضية املدعي العام �ضد توما�ض لوبانغا دييلو، و�ضعت دائرة ال�ضتئناف يف املحكمة اجلنائية الدولية 
اأن  بع�ض املبادئ العامة املنطبقة على الق�ضايا التي يكون الأطفال ال�ضحايا طرفا فيها، وميكن لهذه املبادئ 
توفر بع�ض الإر�ضادات ب�ضاأن العتبارات التي ينبغي اإيلوؤها عند و�ضع تدابري اجلرب املراعية للأطفال )انظر 

 Colombia, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz v. Fredy Rendón Herrera,)91(

.16 December 2011

 Dyan Mazurana and انظر:  اجلرب،  تدابري  على  للح�ضول  �ضعيهم  يف  الأطفال  لها  يتعر�ض  قد  التي  ال�ضعوبات  )92(عن 

 Khristopher Carlson, Children and Reparations: Past Lessons and New Directions, Innocenti Working Paper No.
.2010-08 (Florence, Italy, UNICEF Innocenti Research Centre, 2010)
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الإطار اأدناه(، مبا يف ذلك اأهمية اأن تكون م�ضالح الطفل الف�ضلى اأحد العتبارات الرئي�ضية التي يقوم عليها 
اأي برنامج من برامج اجلرب للأطفال. وي�ضمل ذلك حق الأطفال ال�ضحايا يف التعبري عن اآرائهم ويف اأخذ تلك 

الآراء يف العتبار �ضمن �ضياق اإجراءات اجلرب واحلّق يف التمثيل القانوين، عند القت�ضاء.

البعد الرمزي لتدابري اجلرب
من اجلوانب الهامة جدا املمّيزة لتدابري اجلرب عن املبادرات الإمنائية اأو برامج اإعادة التاأهيل اأو اإعادة الإدماج 
هو اأنها مُتَنح �ضمن �ضياق العرتاف حتديدا بال�ضحايا ومبا حلق بهم من اإيذاء. ويتجلى ذلك ب�ضفة خا�ضة يف 

حالة تدابري اجلرب التي تاأمر بها املحاكم، وينطبق اأي�ضا على تدابري اجلرب الإدارية.
اأ�ضكال  من  ل�ضكل  متلقٍّ  جمرد  لي�ض  اجلرب  تدابري  على  احل�ضول  له  يحق  الذي  ال�ضحية  فاإن  اأخرى،  وبعبارة 

املعونة، بل �ضاحب حق كامل يف احل�ضول على تدابري اجلرب اعرتافًا مبا حلق به من اأذى جائر.

معاجلة البعد اجلن�صاين يف تدابري اجلرب
ت�ضعى تدابري اجلرب اإىل اإ�ضلح ال�ضرر الذي حلق بال�ضحية. وبناء على ذلك، من املهم اأن يوؤخذ يف العتبار 
، ينبغي اإيلء  اأن لكل �ضحية جتربتها ال�ضخ�ضية يف املعاناة من ال�ضرر ويف الحتياجات املقابلة لذلك. ومن ثمَّ
م برامج اجلرب بحيث  العتبار املنا�ضب للبعد اجلن�ضاين الذي تت�ضمنه جتربة معاناة ال�ضرر. وينبغي اأن ُت�ضمَّ
تتجاوب ب�ضكل ملئم مع الختلفات يف جتربة معاناة ال�ضرر واحلاجة اإىل النت�ضاف. فعلى �ضبيل املثال، ينبغي 
اأن تراعي برامج اجلرب احلالة اخلا�ضة للفتيات اللواتي يعدن من اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة 

ع. العنيفة ومعهن اأطفال ر�ضَّ
وعلوة على ذلك، فاإن الأدوار اجلن�ضانية التقليدية قد توؤثر على مدى قدرة كل من البنات والبنني على 
التعبري عن اأنف�ضهم وعلى التقدم ب�ضكاوى يف اإجراءات احل�ضول على اجلرب. ومما يوؤ�ضف له اأن اإمكانية ح�ضول 
الأعراف وهيمنة  العوامل، منها  وا�ضعة من  ب�ضبب طائفة  تكون حمدودة  تدابري اجلرب غالبا ما  الفتيات على 
النظام الأبوي على الهياكل الع�ضائرية والتحيز اجلن�ضاين يف النظام الق�ضائي وما يعاين منه جن�ض دون الآخر 

من نق�ضٍ يف املوارد والدعم يحول دون املطالبة باجلرب بنجاح. 

اأهمية العرتاف والإقرار)اأ(
ت�ضكل تدابري اجلرب يف جوهرها ر�ضالًة من اإىل ال�ضحايا من املجتمع يقر فيها باأن ال�ضحايا ينتمون اإىل 
املجتمع املحلي ويعرب فيها عن ت�ضامنه معهم يف مواجهة معاناتهم املجحفة. ولكي ينظر ال�ضحايا اإىل 

هذه الر�ضالة على اأنها �ضادقة فيما تعرب عنه من م�ضاعر، يجب اأن تكون مت�ضقة مع الر�ضائل الأخرى 
املوجهة اإىل ال�ضحايا �ضواء من خلل اإجراءات كاإجراءات العدالة اجلنائية اأو �ضمن ال�ضياقات الأخرى 

للخطاب اليومي.

ولهذا، فاإنه من املهم للغاية اأن تتم عملية اجلرب على مراأى املجتمع باأكمله. وينبغي ا�ضتخدام حملت 
الإعلم والتوعية لتثقيف عامة اجلمهور ب�ضاأن النتهاكات املرتكبة وال�ضرر واملعاناة التي حلقت 

بال�ضحايا، وكذلك تعزيز عمليات تق�ضي احلقائق والعدالة واجلرب يف الوعي العام. 

 Cristián Correa, Julie Guillerot and Lisa Magarrell, “Reparations and victim participation: a look at)اأ(

 the Truth Commission experience”, in Reparations for Victims of Genocide, War Crimes and Crimes against
.Humanity, Carla Ferstman, Mariana Goetz and Alan Stephens, eds. (Martinus Nijhoff Publishers, 2009)
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وللتغّلب على هذه العقبات وجعل اجلرب متاحا للجميع ومتجاوبا مع احتياجاتهم، ينبغي اأن ت�ضتند برامج 
م بها اأق�ضية اجلرب.  اجلرب اإىل نهج �ضامل للبعد اجلن�ضاين، �ضواء من حيث الإجراءات اأو الطريقة التي ُت�ضمَّ
ومن املهم اأن تتاح لل�ضحايا من الذكور والإناث على حد �ضواء اإمكانية التعبري عن احتياجاتهم و�ضواغلهم يف 
عملية اجلرب، وذلك من خلل امل�ضاركة والت�ضاور الفعليني. ويف حالة ال�ضحايا الأطفال، ينبغي اإ�ضراك والديهم 

اأو الأو�ضياء عليهم، حيثما كان ذلك منا�ضبا.
ومراعاة العتبارات اجلن�ضانية يف تدابري اجلرب قد تقت�ضي اأي�ضا مراعاة العلقاِت اجلن�ضانية القائمة 
ت�ضعى  بل  نوع اجلن�ض،  اأ�ضا�ض  القائم على  التمييز  اأمناط موجودة من  اأي  التدابري  تعزز هذه  ل  �ضابقا، حتى 
جاهدة اإىل اإحداث تغيري جذري.)93( وميكن لتدابري اجلرب اأن ت�ضبو اإىل اإحداث حتول، بدل من جمرد ال�ضعي 

اإىل ا�ضتعادة الو�ضع ال�ضابق.)94(

اعتبارات فيما يتعلق بتدابري اجلرب عن �صرر العنف اجلن�صي واجلن�صاين
قد يكون ا�ضتخدام تدابري اجلرب ملعاجلة ال�ضرر الناجم عن العنف اجلن�ضي، الذي يطال من �ضارك يف جماعات 

متطرفة عنيفة من الفتيات بالدرجة الأوىل ومن الفتيان، م�ضاألًة ح�ضا�ضة جدا. 
املت�ضل  اجلن�ضي  العنف  عن  التعوي�ضات  ب�ضاأن  توجيهية  مذكرة  العام  الأمني  اأ�ضدر   ،2014 عام  ففي 
بالن زاعات تت�ضّمن امل�ضورة والإر�ضاد ب�ضاأن اأف�ضل �ضبل ال�ضتجابة لهذا التحدي. وقام الأمني العام يف املذكرة 

التوجيهية مبا يلي:

)93(انظر، على �ضبيل املثال، اإعلن نريوبي املتعلق بحق الن�ضاء والفتيات يف الإن�ضاف والتعوي�ض، وهو اإعلن من املجتمع املدين 

اأ�ضدرته جماعات حقوق املراأة يف عام 200٧.
)94(خل�ضت املحكمة اجلنائية الدولية يف حكمها املتعلق مببادئ اجلرب يف ق�ضية املدعي العام �ضد توما�ض لوبانغا دييلو، وهي 

اأول ق�ضية ت�ضل اإىل مرحلة اجلرب، اإىل اأن اجلرب ل يقت�ضر على رد احلقوق والتعوي�ض واإعادة التاأهيل. فقد يكون من املنا�ضب اأي�ضا 
 The Prosecutor v. Thomas فر�ض اأنواع اأخرى من اجلرب، مثل تدابري اجلرب التي تكون ذات قيمة رمزية اأو وقائية اأو حتويلية )انظر
Lubanga Dyilo, Order for Reparations (amended)، الوثيقة ICC-01/04-01/06-3129-AnxA، احلكم ال�ضادر يف 3 اآذار/مار�ض 

.)     www.icc-cpi.int :2015 الذي ميكن الطلع عليها يف الإنرتنت على املوقع التايل

درا�صة حالة: ال�صندوق ال�صتئماين ل�صالح ال�صحايا، برنامج للفتيات اللواتي 
اختطفهن جي�س الرب للمقاومة يف �صمال اأوغندا واللواتي اأجننب اأثناء الأ�صر

منذ عام 2008، يقدم ال�ضندوق ال�ضتئماين ل�ضالح ال�ضحايا، عن طريق �ضريك منفذ يف �ضمال 
اأوغندا، امل�ضاعدة للفتيات اللواتي اختطفهن جي�ض الرب للمقاومة ثم اأخ�ضعهّن للعنف اجلن�ضي. ويجمع 
امل�ضروع بني برنامج للتعليم املعجل وبني توفري الرعاية النهارية للأطفال مل�ضاعدة الأمهات ال�ضابات على 

اللحاق بركب اأقرانهن يف املدار�ض وعلى بناء تقارب مع اأطفالهن الذين يعتربنهم يف كثري من الأحيان 
م�ضدرا للو�ضم وعبئا اقت�ضاديا. وقد تعر�ض العديد من هوؤلء الأمهات ال�ضابات واأطفالهن للنبذ من 

قبل والديهم، مما يجعل من ال�ضعب تي�ضري اإعادة اإدماجهم يف املجتمع. وفيما يلي مقتطف من تقرير 
مرحلي عن الربنامج اأعده ال�ضندوق ال�ضتئماين يف عام 2011:

تدرك الأمهات ال�ضابات، وهن يعتنني بولدانهّن يف مركز الرعاية النهارية، اأنهن ل�ضن وحيدات واأن 
اأطفالهن ميكن اأن يكونوا م�ضدر فخر ولي�ض و�ضمة عار اأو عبئا اقت�ضاديا. وبعد مرور عدة اأ�ضهر 

من ال�ضنة الدرا�ضية، بداأت الفتيات يف حمل اأطفالهن بني اأذرعهن يف الأماكن العامة وهن يرتدين 
الزي املدر�ضي. وهن بذلك ُيعلنَّ على امللأ اأّنهن طالبات واأمهات يف نف�ض الوقت واأّن ذلك لي�ض 

م�ضدرا للعار بل هو دليل على ما حققنه من اإجناز رائع.)اأ(

 K. Kalla and P. Dixon, “Reviewing rehabilitation assistance and preparing for delivering reparations”)اأ(

. www.trustfundforvictims.org :(2011). ميكن الطلع عليه يف الإنرتنت على املوقع التايل
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)اأ( الدعوة اإىل و�ضع اإجراءات وقواعد اإجرائية ملئمة لدعاوى احل�ضول على اجلرب عن الأ�ضرار 
الناجمة عن العنف اجلن�ضي؛

)ب(   تو�ضيح اأنه ينبغي معاجلة العنف اجلن�ضي من خلل اأ�ضكال خمتلفة من اجلرب واأن اجلرب الفردي 
واجلرب اجلماعي ينبغي اأن يدعما بع�ضهما بع�ضا؛

)ج(   الت�ضديد على اأّنه قد يكون من ال�ضروري توفري تدابري جرب موؤقتة عاجلة لل�ضحايا من اأجل تلبية 
يتطلب  لل�ضحايا  ال�ضامل  الإن�ضاف  تقدمي  لأن  نظرا  للجرب،  القابل  غري  ال�ضرر  وتفادي  الفورية  احتياجاتهم 

الوقت واملوارد والتن�ضيق واخلربة والإرادة ال�ضيا�ضية؛
اأغلب الأحيان م�ضاكل  بالن زاعات يواجهون يف  اأّن �ضحايا العنف اجلن�ضي املت�ضل  التاأكيد على  )د(   
�ضحية نف�ضية وبدنية خطرية نتيجة للجرائم املرتكبة �ضدهم، ويفتقرون يف اأحيان كثرية اإىل اخلدمات ال�ضحية.

درا�صة حالة: العرتاف بالإيذاء الذي يلحق باملولودين بالغت�صاب—خطة تدابري 
اجلرب يف بريو

كثريا ما يتعر�ض مواليد �ضحايا الغت�ضاب للو�ضم والإق�ضاء من جانب الأ�ضر واملجتمعات املحلية لأنهم 
مبثابة تذكري حي بالعنف الذي تعر�ضت له اأمهاتهن حني كّن موجودات مع اجلماعات املتطرفة العنيفة 

اأو اجلماعات الإرهابية. وقد يعاين هوؤلء الأطفال من عواقب وخيمة من قبيل قتل املواليد، والتخلي 
عنهم، والجتار بهم، وانعدام اجلن�ضية، والتبا�ض هويتهم عليهم، والتمييز �ضدهم يف احل�ضول على 

الأرا�ضي الأ�ضرية واملرياث.

ويف بريو، اعرتفت خطة تدابري اجلرب التي جرى و�ضعها يف �ضياق الن زاع مع جماعة الدرب امل�ضيء 
)برنامج اجلرب ال�ضامل يف بريو، ”Programa Integral de Reparaciones en Perú“ القانون رقم 28592، 
املواد من 2 اإىل ٦(، بالأطفال املولودين نتيجة للغت�ضاب بو�ضفهم فئة متميزة من امل�ضتفيدين. وتن�ض 
اخلطة على اأنه يحق لهوؤلء الأطفال احل�ضول على تعوي�ضات اقت�ضادية حتى �ضن الثامنة ع�ضرة وينبغي 

اأن تكون لهم الأف�ضلية يف احل�ضول على اخلدمات التعليمية.

قائمة مرجعية للممار�صني: العنا�صر الرئي�صية
•  ت�ضمل تدابري اجلرب جمموعة متنوعة من التدابري، وقد تكون باأمر من هيئات ق�ضائية اأو جزءا من 

برامج اإدارية، وقد مُتَنح على اأ�ضا�ض فردي اأو جماعي.
•  لكي تفي تدابري اجلرب بحقوق ال�ضحايا، ل بد من اأن تتجنب اإحداث املزيد من الإيذاء وتعزز 

م�ضاركة ال�ضحايا. ويتطلب ذلك اإيلء اهتمام خا�ض يف حالة ال�ضحايا الأطفال.
•  العنف اجلن�ضي وعواقبه ينبغي الإقرار بهما على النحو الواجب من خلل برامج اجلرب.

•  تدابري اجلرب توؤدي دورا هاما يف العرتاف بال�ضحايا الأطفال كاأ�ضحاب حقوق.





الف�ضل 3

العدالة للأطفال املتهمني 
بارتكاب جرائم ذات �ضلة 
بالإرهاب
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األف- نظام متخ�ص�س لق�صاء الأحداث
يتناول هذا الف�ضل حالة من ادعي عليه من الأطفال ارتكاب جرائم ذات �ضلة بالإرهاب اأو اتُّهم بذلك اأو ثبت 
الدليل.  بالهدف من هذا  ترتبط  الأهمية  بالغة  م�ضاألة  وهي  العدالة.  نظام  يتلقونها من  التي  واملعاملة  �ضّده، 
ويوجد حاليا نق�ض يف التوجيهات ال�ضاملة ب�ضاأن كيفية التعامل مع من قد يكون، من الأطفال، قد ارتكب جرائم 
الإرهابية  اجلرائم  مواجهة  لكيفية  جيدا  فهما  بفعالية  امل�ضكلة  لهذه  الت�ضدي  وي�ضتلزم  بالإرهاب.  �ضلة  ذات 
ومعرفة را�ضخة بنظام ق�ضاء الأحداث ومعايري نظام ق�ضاء الأحداث املنطبقة. ويحاول هذا الف�ضل جمع هذين 

البعدين معا. 
وت�ضكل اأعمال الإرهاب اأحد اأخطر التهديدات التي تواجه ال�ضلم والأمن الدوليني )انظر قرار اجلمعية 
العامة 288/٦0 ب�ضاأن ا�ضرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب(، وتتحمل الدول امل�ضوؤولية الرئي�ضية 
عن حماية املجتمع من اخلطر املرتبط باأن�ضطة اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة. وللقيام بذلك، 
ينبغي جلميع الدول اأن حتر�ض على تقدمي اأي �ضخ�ض ي�ضارك يف متويل اأعمال اإرهابية اأو تدبريها اأو الإعداد لها 
اأو ارتكابها اأو دعمها اإىل العدالة، وعلى اأن جت�ّضد العقوبات على النحو الواجب ج�ضامة تلك الأعمال الإرهابية، 
،)2001(  13٧3 الأمن  جمل�ض  )قرار  الأ�ضخا�ض  هوؤلء  �ضد  تتخذ  قد  اأخرى  اأي تدابري  اإىل  بالإ�ضافة   وذلك 
الفقرة 2 )ه ((. وتعد تدابري العدالة اجلنائية الرامية اإىل الت�ضدي للإرهاب عن�ضرا رئي�ضيا يف ال�ضرتاتيجيات 
ّممت بحيث تعك�ض اخل�ضائ�ض التي متيز اجلرائم ذات ال�ضلة بالإرهاب  الوطنية ملكافحة الإرهاب، وهي قد �ضُ
وج�ضامتها. ويف الوقت نف�ضه، يجب على الدول اأن يكون لديها ما يكفي من الأطر القانونية واملوؤ�ض�ضية والتنفيذية 

من اأجل احرتام وحماية واإعمال حقوق الطفل �ضمن �ضري اإقامة العدل.
الذين  بالأطفال  ال�ضلة  ذات  امل�ضائل  حتديدا  تعالج  ل  الإرهاب  ملكافحة  الدولية  القانونية  وال�ضكوك 
جتندهم وت�ضتغلهم اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة. بيد اأن الزيادة الأخرية يف عدد الأطفال 
املرتبطني باجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة ويف عدد الأطفال الذين ينتهي بهم احلال ماثلني 
اأمام نظام العدالة بدعوى ارتكابهم جرائم ذات �ضلة بالإرهاب، قد اأف�ضت بالعاملني يف جمال العدالة داخل 
فيها  يتورط  التي  احلالت  على  املنطبق  القانوين  الإطار  حتديد  يف  �ضعوبات  مواجهة  اإىل  البلدان  من  الكثري 

الأطفال مع جماعات اإرهابية وجماعات متطرفة عنيفة. 
للطفل.  القانوين  الو�ضع  حتديد  العدالة  جمال  يف  العاملون  يواجهها  التي  امل�ضرتكة  التحديات  ومن 
والو�ضائل  الظروف  عن  النظر  ب�ضرف  الأطفال،  جتنيد  باأّن  وا�ضع  نطاق  على  ت�ضليم  هناك  جهة،  فمن 
توؤدي  قد  اأخرى،  جهة  ومن  وال�ضتغلل.  العنف  اإىل  ويف�ضي  الدويل،  للقانون  انتهاكا  ي�ضكل  امل�ضتخدمة، 
جرائم  ارتكاب  اإىل  بالأطفال  العنيفة  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  اجلماعات  تنتهجها  التي  التكتيكات 
عدد  اإثارة  اإىل  هذا  ويوؤدي  اخلطرية.  الإرهابية  والهجمات  الب�ضيطة  املخالفات  بني  ترتاوح   جنائية 

من الت�ضاوؤلت:
الطفل  اعتبار  اإىل  عنيفة  متطرفة  جماعة  اأو  اإرهابية  جماعة  يد  على  الطفل  جتنيد  يوؤدي  )اأ( هل 
�ضحية من حيث و�ضعه القانوين؟ واإذا كان الأمر كذلك، هل و�ضع الطفل ك�ضحية يعفيه من حتمل امل�ضوؤولية 

اجلنائية عن ارتكاب جرائم ذات �ضلة بالإرهاب؟
)ب(  اإىل جانب اعتبار الطفل �ضحية، هل من املمكن حما�ضبته على جرائم ذات �ضلة بالإرهاب يدعى 

اأنه قد ارتكبها؟ وهل ميكن اأن يكون الطفل �ضحية وجانيا يف نف�ض الوقت؟
)ج(  كيف ينبغي اأن يعامل الأطفال عند احتكاكهم بنظام العدالة؟

)د(   اأي ال�ضلطات لديها اخت�ضا�ض التعامل مع هوؤلء الأطفال؟
)ه (   ما هي الإجراءات التي ينبغي تطبيقها؟

وعندما يتورط الأطفال مع اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة، ين�ضرف الهتمام العام 
غالبا اإىل عملية التلقني وما ي�ضمى بعملية "تغذية نزعة التطرف" وما تنطوي عليه العمليتان من خماطر من 
حيث العنف يف امل�ضتقبل. وكثريا ما ُينظر اإىل هوؤلء الأطفال على اأنهم ينتمون اإىل فئة خا�ضة من املجرمني، 
وُتتخذ اإجراءات وتدابري خا�ضة للعرتاف باخلطورة اخلا�ضة التي تت�ضم بها الأعمال الإرهابية. وغالبا ما يوؤدي 
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ذلك اإىل اعتماد نهج عقابي ل يراعي حقوق الطفل، الأمر الذي يوؤدي بدوره اإىل عواقب طويلة الأمد على منو 
الطفل وله اأثر �ضلبي على فر�ضه يف اإعادة الإدماج الجتماعي. 

بهدف  العدالة  اإجراءات  تنفيذ  كيفية  عن  وتنفيذية  قانونية  توجيهات  تقدمي  على  الف�ضل  هذا  ويركز 
احلفاظ على ال�ضلمة العامة ب�ضكل فعال، مع احرتام حقوق الطفل اجلاين املتهم الذي جندته جماعة اإرهابية 

اأو جماعة متطرفة عنيفة.

١-  الإطار القانوين الدويل املنطبق على الأطفال الذين يدعى اأنهم ارتكبوا جرائم 
ذات �صلة بالإرهاب واملتهمني بارتكابها

اأو  عليهم  املدعى  للأطفال  املنا�ضبة  املعاملة  ب�ضاأن  ومف�ضلة  وا�ضحة  اإر�ضادات  الدويل  القانوين  الإطار  يوفر 
املتهمني بانتهاك القانون اجلنائي بانتهاكه اأو الذين ثبت عليهم ذلك. وت�ضمل فئة اجلرائم املذكورة اجلرائم 
الوطنية  وال�ضيا�ضاتية  القانونية  الأطر  وامتثال  الوطني.  القانون  يف  املحدد  النحو  على  بالإرهاب  ال�ضلة  ذات 
لل�ضكوك املعيارية الدولية مبثابة تقّيد باللتزامات التي قطعتها الدول على نف�ضها، وهو ي�ضع احلدود اللزمة 

للحفاظ على ال�ضلمة العامة وتعزيز حقوق الطفل واحرتامها واإعمالها.
اإىل: ا�ضتنادا  للأطفال  وبامل�ضوؤولية اجلنائية  املخت�ضة  تتعلق باجلهات  التي  امل�ضائل  الفرع   ويتناول هذا 
)اأ( الإطار القانوين الدويل املتعلق بق�ضاء الأحداث؛ )ب( والإطار القانوين الدويل املتعلق مبكافحة الإرهاب؛ 

و)ج( القانون الدويل الإن�ضاين؛ )د( والقانون اجلنائي الدويل.

الإطار القانوين الدويل املتعلق بق�صاء الأحداث)٩5(
الأ�ضا�ضية املنطبقة على معاملة الأطفال  اأول �ضك دويل ملزم قانونا يحدد املبادئ  اتفاقية حقوق الطفل هي 
بانتهاكه  اأو يتهمون  اجلنائي  القانون  انتهكوا  اأنهم  يدعى  عندما  اخل�ضو�ض  وجه  وعلى  العموم،  وجه  على 
ذلك  الأوقات، مبا يف  تطبق يف جميع  اأن  يجب  التالية  الأربعة  املبادئ  فاإن  الواقع،  ويف  ذلك.  عليهم  يثبت  اأو 
البقاء  يف  الطفل  حق  )ج(  الف�ضلى؛  الطفل  م�ضالح  )ب(  التمييز؛  عدم  )اأ(  العدالة:  اإجراءات  طوال 
 3٧ املادتان  تت�ضمن  ذلك،  على  وعلوة  و12(.  و٦  و3   2 )املواد  اإليه  ي�ضتمع  اأن  يف  الطفل  حق  )د(  والنمو؛ 
وتنطبق  جرائم.  ارتكبوا  اأنهم  يدعى  الذين  الأطفال  بحالة  حتديدا  املت�ضلة  اللتزامات  من  عددا  و40 
الطوارئ اأو  الن زاع  اأوقات  يف  تقييدها  يجوز  ول  خطورتها،  اأو  اجلرمية  نوع  كان  مهما  بالكامل  الأحكام   هذه 

الوطنية.)9٦(
اأنه بحكم القانون ل ميكن معاملة جميع الأطفال باعتبارهم لديهم  اإىل  ومن املهم الإ�ضارة يف البداية 
الأهلية لرتكاب جرائم. فوفقا للمادة 40، الفقرة 3 )اأ( من اتفاقية حقوق الطفل، يجب على الدول الأطراف 
حتديد �ضن دنيا يفرت�ض دونها اأن الأطفال لي�ض لديهم الأهلية لنتهاك قانون العقوبات. وبناء على ذلك، فاإن اأّي 
طفل دون ال�ضن التي ين�ض عليها القانون املحلي، ل يجوز اأن يتحمل امل�ضوؤولية اجلنائية. اأما التفاقية ذاتها فهي 
ل حتدد ال�ضن الدنيا التي ينبغي عندها اعتبار الأطفال م�ضوؤولني جنائيا. غري اأن ا�ضرتاتيجيات الأمم املتحدة 
اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع  جمال  يف  الأطفال  �ضد  العنف  على  للق�ضاء  النموذجية  العملية  وتدابريها 
)الفقرة 30(، ت�ضجع الدول الأع�ضاء على عدم حتديد م�ضتوى منخف�ض جدا لل�ضن الدنيا للم�ضوؤولية اجلنائية، 

املدنية  الدويل اخلا�ض باحلقوق  والعهد  الطفل  اتفاقية حقوق  الأحداث هما  )95(اأهم �ضكني ملزمني قانونا يف جمال ق�ضاء 

وال�ضيا�ضية. وتخ�ضع معايري وقواعد اأخرى تتعلق بق�ضاء الأحداث للتحليل اأي�ضا، لأنها توفر مزيدا من التفا�ضيل عن اأحكام اتفاقية 
حقوق الطفل يف جمال ق�ضاء الأحداث. وهي ت�ضتكمل مبعايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال ق�ضاء الأحداث ومنها: مبادئ الأمم 
املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث )مبادئ الريا�ض التوجيهية( )قرار اجلمعية العامة، 112/45، املرفق(؛ وقواعد الأمم املتحدة 
النموذجية الدنيا لإدارة �ضوؤون ق�ضاء الأحداث )قواعد بكني( )قرار اجلمعية العامة 33/40، املرفق(؛ وقواعد الأمم املتحدة ب�ضاأن 
حماية الأحداث املجردين من حريتهم )قرار اجلمعية العامة 113/45، املرفق(؛ واملبادئ التوجيهية للعمل املتعلق بالأطفال يف نظام 

العدالة اجلنائية )قرار املجل�ض القت�ضادي والجتماعي 30/199٧، املرفق(.
)9٦(تخ�ضع املواد 10 و13 و15 من التفاقية دون غريها ل�ضتثناءات على اأ�ضا�ض امل�ضلحة الأمنية الوطنية.



72

العدالة نظام  دور  العنيفة:  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  وت�ضتغلهم اجلماعات  الذين جتندهم  الأطفال 

ا�ضتثناء،  دون  اجلنائية،  للم�ضوؤولية  الدنيا  ال�ضن  برفع  الطفل  حقوق  جلنة  تو�ضيات  اإىل  اإ�ضارة  تت�ضمن   وهي 
اإىل 12 عاما باعتبارها ال�ضن الدنيا املطلقة ومبوا�ضلة رفعها اإىل �ضن اأعلى.)9٧(

وتن�ض الفقرة 1 من املادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل على اأن تعرتف الدول الأطراف بحق كل طفل 
املتمثل  املرغوب  والأمر  الطفل  �ضن  وتراعي  وقدره  بكرامته  الطفل  اإح�ضا�ض  مع  تتفق  بطريقة  يعامل  اأن  يف 
اإجراء  اأي  من  الرئي�ضي  الهدف  فاإن  ولذلك،  املجتمع.  بناء يف  بدور  وقيامه  اندماجه  اإعادة  على  الت�ضجيع  يف 
 يتخذ �ضد الطفل الذي ي�ضطدم بنظام العدالة كمتهم بارتكاب جرمية يجب اأن يكون اإعادة اإدماجه بدل من 

معاقبته.)98(
ويح�ضل الأطفال اأي�ضا على �ضمانات اإجرائية اإ�ضافية مبوجب اتفاقية حقوق الطفل. وحتدد الفقرة 2 
من املادة 40 من التفاقية على وجه اخل�ضو�ض احلقوق الإجرائية للأطفال الذين يدعى اأنهم انتهكوا القانون 
اأو يتهمون بانتهاكه اأو يثبت عليهم ذلك، وتنطبق هذه احلقوق منذ اللحظة الأوىل التي يلقى فيها القب�ض على 
الطفل حتى نهاية الإجراءات اجلنائية، وتظل منطبقة عليه يف حالة احتجازه حتى بلوغه �ضن الثامنة ع�ضرة. 
وينبغي تطبيق هذه الأحكام يف جميع احلالت، مبا يف ذلك اأي�ضا احلالت التي ُيتهم فيها الطفل بارتكاب جرمية 

ذات �ضلة بالإرهاب اأو التطرف العنيف.
اأو هيئة  �ضلطة  اأمام  الأطفال  يحاكم  باأن  التفاقية  من   40 املادة  من   ’3’ )ب(   2 الفقرة  وتق�ضي 
واإجراءات  قوانني  و�ضع  اإىل  التفاقية  تدعو  ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة  ونزيهة.  وم�ضتقلة  خمت�ضة  ق�ضائية 
من  ا�ضتثناء  اأي  اجلرمية  خطورة  تفر�ض  ول  الأطفال.  هوؤلء  مع  للتعامل  بعينها  وموؤ�ض�ضات  �ضلطات   واإن�ضاء 

هذه القاعدة.

الإطار القانوين الدويل املتعلق مبكافحة الإرهاب
واملقا�ضاة  بتجرميها  الدول  تلتزم  حمددة  اأفعال  الإرهاب  ملكافحة  العاملية  والربوتوكولت  التفاقيات  حتدد 
املتمتعني  الأ�ضخا�ض  الرهائن؛ واجلرائم �ضد  واأخذ  بالقنابل؛  الإرهابية  الهجمات  الأفعال  وت�ضمل هذه  عنها. 
ال�ضلة  ذات  واجلرائم  الثابتة؛  واملن�ضات  وال�ضفن  املدين  بالطريان  ال�ضلة  ذات  واجلرائم  دولية؛  بحماية 
يف  الأمن  جمل�ض  قرر  ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة  الإرهاب.  ومتويل  النووية(؛  املواد  ذلك  يف  )مبا  اخلطرة  باملواد 
اأن  التاأكد من  اأن تكون قوانينها املحلية قادرة على  اأن تكفل  لها  ينبغي  الدول  اأن جميع  قراره 21٧8 )2014( 
الإعداد  اأو  لها  التدبري  اأو  اإرهابية  اأعمال  ارتكاب  بغر�ض  احلدود  عرب  ال�ضفر  يف  ي�ضاركون  الذين  الأ�ضخا�ض 
تعك�ض  بطريقة  ويعاقبون  ق�ضائيا  يلحقون  اإرهابي،  تدريب  تلقي  اأو  تقدمي  اأجل  من  اأو  فيها،  امل�ضاركة  اأو   لها 

ج�ضامة اجلرم.
تتخذ  اأن  لها  ينبغي  الدول  جميع  اأن   )2001(  13٧3 قراره  يف  الأمن  جمل�ض  قرر  ذلك،  على  وعلوة 
اأعمال  متويل  يف  ي�ضارك  �ضخ�ض  اأي  تقدمي  تكفل  واأن  الإرهابية  الأعمال  ارتكاب  ملنع  اللزمة  اخلطوات 
اإدراج هذه الأعمال الإرهابية يف  اأو دعمها اإىل العدالة، وتكفل  اأو ارتكابها  اأو الإعداد لها  اأو تدبريها  اإرهابية 
الواجب ج�ضامة  النحو  العقوبات على  اأن تعك�ض  والت�ضريعات املحلية بو�ضفها جرائم خطرية، وتكفل  القوانني 
تلك الأعمال الإرهابية. وتن�ض ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب اأي�ضا على اللتزام باعتماد عقوبات تعك�ض 
خطورة اجلرائم ذات ال�ضلة بالإرهاب.)99( ويتعني على الدول اأن تعاقب خمتلف اأ�ضكال امل�ضاركة يف الأعمال 
ذلك،  ومع  م�ضرتكة.  عملية  يف  وامل�ضاركة  والتحري�ض،  وامل�ضاعدة  والتوجيه،  والتخطيط  كالتواطوؤ،   الإرهابية 

)9٧(انظر اأي�ضا التعليق العام رقم 10 )200٧( ب�ضاأن حقوق الأطفال يف ق�ضاء الأحداث )الوثائق الر�ضمية للجمعية العامة، 

الدورة الثالثة وال�ضتون، امللحق رقم A/63/41( 41(، املرفق الرابع(، الفقرة 30.
)98(متا�ضيا مع القاعدة 2٦-1 من قواعد بكني.

)99(انظر على �ضبيل املثال الفقرة )ب( من املادة 4 من التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل )الأمم املتحدة، 

جمموعة املعاهدات، املجلد 2149، الرقم 3٧51٧(.
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النتماء  اأو  اإرهابية  جماعة  باأي  الرتباط  بتجرمي  يق�ضي  ما  الإرهاب  ملكافحة  العاملية  ال�ضكوك  يف  يوجد   ل 
اإليها.)100(

الذين جتندهم  الأطفال  م�ضاألة  التحديد  وجه  يعالج على  ل  بالإرهاب  املتعلق  الدويل  القانوين  والإطار 
بارتكاب  الأطفال متهمني  اعتبار هوؤلء  وم�ضاألة  العنيفة  املتطرفة  الإرهابية واجلماعات  وت�ضتغلهم اجلماعات 
تتخذها  التي  التدابري  كافة  تقيد  ت�ضمن  باأن  الدول   ،)2005(  1٦24 قراره  يف  الأمن،  جمل�ض  ويلزم  جرائم. 
ملكافحة الإرهاب بجميع التزاماتها مبوجب القانون الدويل، واأن تعتمد تلك التدابري وفقا للقانون الدويل، ول 
التفاقية  باملادة 14 من  الإن�ضاين. وعمل  والقانون  اللجئني،  وقانون  الإن�ضان،  الدويل حلقوق  القانون  �ضيما 
بالإرهاب  �ضلة  ذات  ارتكابه جرائم  يدعى  الذي  ال�ضخ�ض  يتلقى  بالقنابل،  الإرهابية  الهجمات  لقمع  الدولية 
اأو يتهم بارتكابها اأو يثبت عليه ذلك �ضمانات احل�ضول على معاملة من�ضفة، مبا فيها التمتع بجميع احلقوق 
وال�ضمانات طبقا لقانون الدولة التي يوجد هذا ال�ضخ�ض يف اإقليمها وتن�ض عليها اأحكام القانون الدويل الواجبة 

التطبيق، مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق الإن�ضان.
وكررت اجلمعية العامة التاأكيد يف قرارها 291/٧0 ب�ضاأن ا�ضتعرا�ض ا�ضرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية 
اأخرى  انتهاكات  عليه ذلك من  ينطوي  وما  للإرهاب،  املحتمل ك�ضحايا  الأطفال  و�ضع  الإرهاب على  ملكافحة 
عى اأنه انتهك القانون اأو ُيتهم بذلك اأو يثبت عليه ذلك ينبغي اأن يعامل  للقانون الدويل، وعلى اأّن كل طفل ُيدَّ
معاملًة تتفق مع حقوقه وكرامته واحتياجاته، وفقا للقانون الدويل املنطبق، وخ�ضو�ضا اللتزامات املن�ضو�ض 

عليها مبوجب اتفاقية حقوق الطفل.
ومل تتطرق التفاقيات والربوتوكولت املعنية مبكافحة الإرهاب ول قرارات جمل�ض الأمن اإىل ما اإذا كانت 
الدول ينبغي لها اأن تن�ضئ دوائر متخ�ض�ضة للتحقيق واملقا�ضاة اأو حماكم خا�ضة للنظر يف ق�ضايا الإرهاب. 
التعامل  اأجل  من  واملقا�ضاة  للتحقيق  ق�ضائية  متخ�ض�ضة  هيئات  اإن�ضاء  مزايا  �ضديد  بو�ضوح  ذكرت  قد  فهي 
اجلنائية.)101(  العدالة  جمال  يف  املتخ�ض�ضني  العاملني  توفري  عن  ف�ضل  بالإرهاب  ال�ضلة  ذات  اجلرائم  مع 
اإىل  باإ�ضناد الخت�ضا�ض احل�ضري يف ق�ضايا الإرهاب  القانون الدويل  التزام مبوجب  اأي  ومع ذلك، ل يوجد 

�ضة. موؤ�ض�ضات واإجراءات متخ�ضّ

القانون الدويل الإن�صاين
ل يت�ضّمن القانون الدويل الإن�ضاين اأّي اأحكام تتعّلق بامل�ضوؤولية اجلنائية للأطفال، اأو مبعاملتهم من قبل النظم 
الإن�ضاين املنطبقة فيما يتعلق بالإجراءات اجلنائية  القانون الدويل  اأحكام  الق�ضائية املحلية. ومع ذلك، فاإن 

ميكن اأن تكت�ضي اأهمية خا�ضة �ضمن �ضياق الن زاع، مبا يف ذلك ما يتعلق بالأعمال الإرهابية.
وعلى افرتا�ض اأّن العنف ي�ضكل جزءا من الن زاع، ين�ض القانون الدويل الإن�ضاين على التمييز بني اأعمال 
العنف امل�ضموح بها واأعمال العنف غري امل�ضموح بها. وين�ض اأي�ضا على امللحقة الق�ضائية ملرتكبي اأعمال العنف. 
اأما الهجمات املبا�ضرة �ضد املدنيني فهي ب�ضورة عامة حمظورة ما مل يقم املدنيون بدور مبا�ضر يف الأعمال 
العدائية، وب�ضرط عدم جتاوز الوقت الذي قاموا فيه بهذا الدور. وعلى العك�ض من ذلك، ي�ضمح بالعنف �ضد 
اأفراد الطرف اخل�ضم، ما داموا ي�ضاركون يف الأعمال العدائية )اأي اأنهم لي�ضوا خارج دائرة القدرة عن القتال( 
وما مل ينتهك العنف قاعدة معينة ب�ضاأن الو�ضائل اأو الأ�ضاليب امل�ضتخدمة )على �ضبيل املثال عندما تت�ضم هذه 

الو�ضائل والأ�ضاليب بالغدر اأو تنطوي على اأمل ومعاناة غري لزمني(. 
ويحظر القانون الدويل الإن�ضاين اأعمال العنف اأو التهديد به الرامية اأ�ضا�ضا اإىل بث الذعر بني ال�ضكان 
املدنيني )الفقرة 2 من املادة 51 من الربوتوكول الإ�ضافي الأول امللحق باتفاقيات جنيف( واأعمال الإرهاب �ضد 
امللحق  الثاين  الإ�ضافي  الربوتوكول  املادة 13 من  والفقرة 2 من   4 املادة  املدنيني )الفقرة 2 )د( من   ال�ضكان 
الأ�ضخا�ض  �ضد  الإن�ضانية  الكرامة  على  والعتداء  والتعذيب  القتل  باملثل ممار�ضة  وحُتظر  باتفاقيات جنيف(. 

)100(على ال�ضعيد الإقليمي، يقت�ضي الربوتوكول الإ�ضافي لتفاقية جمل�ض اأوروبا ب�ضاأن منع الإرهاب من الدول الأع�ضاء اأن 

جترم امل�ضاركة يف جمعية اأو جماعة لغر�ض الإرهاب.
)101(انظر من بني مراجع اأخرى مذكرة لهاي للممار�ضات احل�ضنة لل�ضلك الق�ضائي حول احلكم يف جرائم الإرهاب، ول �ضيما 

يف املمار�ضة احل�ضنة 1.
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الذين ل ي�ضاركون م�ضاركة مبا�ضرة يف الأعمال العدائية اأو الذين كفوا عن امل�ضاركة فيها.)102( وقد ترقى هذه 
الأعمال اإىل م�ضتوى جرائم احلرب، وينبغي املقا�ضاة عليها. وعلى النقي�ض من ذلك، يتمتع املقاتلون يف الن زاعات 
اأن تخ�ضع امل�ضاركة يف الأعمال  اأعمال احلرب امل�ضروعة. وميكن  امل�ضلحة الدولية باحل�ضانة من املقا�ضاة عن 
العدائية، يف الن زاعات امل�ضلحة غري الدولية، للقوانني اجلنائية وللعقوبات اجلنائية الوطنية عن جرائم من بينها 
اجلرائم املتعلقة بالأمن الوطني، ويف اإطار ت�ضريعات مكافحة الإرهاب. اإل اأن الربوتوكول الثاين )الذي ينطبق 
من  اإىل  العدائية  الأعمال  انتهاء  عند  العفو  منح  على  ال�ضلطات  ي�ضجع  الدولية(  غري  امل�ضلحة  الن زاعات  على 

�ضاركوا يف الن زاع امل�ضلح اأو حرموا من حريتهم لأ�ضباب تت�ضل بالن زاع امل�ضلح )الفقرة 5 من املادة ٦(.
م�ضلحة  جماعات  اأو  م�ضلحة  بقوات  مرتبطني  كانوا  الذين  الأطفال  اأن  على  باري�ض  مبادئ  وتن�ض 
اجلماعات  اأو  القوات  تلك  يف  ع�ضويتهم  ملجرد  العقاب  اأو  باملحاكمة  يهددوا  اأو  يعاقبوا  اأو  األ يحاكموا   ينبغي 
)الفقرة 8-٧(. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، تن�ض املبادئ على اأن الأطفال املتهمني، مبوجب القانون الدويل، بجرائم 
يدعى ارتكابهم لها اأثناء ارتباطهم بقوات م�ضلحة اأو جماعات م�ضلحة، ينبغي اعتبارهم يف املقام الأول �ضحايا 
جلرائم ارتكبت �ضد القانون الدويل، ولي�ضوا جمرد مرتكبني لتلك اجلرائم. وبناء على ذلك، ينبغي عند التعامل 
 معهم مراعاة اإعادة التاأهيل وال�ضعي اإىل اإيجاد بدائل للإجراءات الق�ضائية حيثما اأمكن )الفقرتان 3-٦ و3-٧(، 
ومراعاة ما يرتتب على ذلك من النظر اإىل تدابري العدالة باعتبارها ملذا اأخريا.)103( وبالإ�ضافة اإىل ذلك، 
عى ارتكابهم لها اأثناء  توؤكد هذه املبادئ من جديد اأّن الأطفال املتهمني، مبوجب القانون الدويل، بجرائم ُيدَّ
الأحداث  لق�ضاء  الدولية  للمعايري  وفقا  ُيعاملوا  اأن  لهم  يحق  م�ضلحة،  جماعات  اأو  م�ضلحة  بقوات  ارتباطهم 

)الفقرة 8-8(.

القانون اجلنائي الدويل
القانون اجلنائي الدويل هو فرع من القانون الدويل يحظر فئات معينة من ال�ضلوك تعترب اأخطر اجلرائم التي 
تثري قلق املجتمع الدويل باأ�ضره )نظام روما الأ�ضا�ضي، الديباجة(. وهو ي�ضعى اإىل حتميل الأفراد الذين يرتكبون 
الإبادة  هي  الدويل  القانون  مبوجب  الأ�ضا�ضية  واجلرائم  ت�ضرفاتهم.  عن  اجلنائية  امل�ضوؤولية  ال�ضلوك  هذا 
اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم �ضد الإن�ضانية وجرمية العدوان. وبا�ضتثناء املحكمة اخلا�ضة للبنان، التي 
هي عبارة عن "حمكمة خمتلطة" تطبق جرائم الإرهاب مبوجب القانون اجلنائي اللبناين، ل ي�ضكل "الإرهاب" 
بعد جرمية تندرج �ضمن اخت�ضا�ض املحاكم اجلنائية الدولية. ومن هذا املنطلق، يظهر اأّن العديد من الفظائع 
اأو اجلرائم �ضد  اأن اجلماعات الإرهابية قد ارتكبتها، ترقى اإىل م�ضتوى جرائم احلرب  اأفادت التقارير  التي 

الإن�ضانية،)104( مبا يف ذلك ما انطوى منها على ا�ضتغلل الأطفال لأغرا�ض ارتكابها.
والأحكام املبينة اأدناه مهمة فيما يتعلق بامل�ضوؤولية اجلنائية الدولية للأطفال، وكذلك فيما يتعلق بتحديد 
الو�ضع القانوين للأطفال بو�ضفهم �ضحايا لنتهاكات القانون الدويل. وفيما يتعلق باخت�ضا�ض املحاكم اجلنائية 
الدولية، هناك اختلفات حول الأطفال. وتنفي املادة 2٦ من نظام روما الأ�ضا�ضي �ضراحة اخت�ضا�ض املحكمة 
اأن النظام الأ�ضا�ضي للمحكمة الدولية ملحاكمة  اإل  اأي �ضخ�ض يقل عمره عن 18 عاما.  اجلنائية الدولية على 
يوغو�ضلفيا  اإقليم  يف  ارتكبت  التي  الإن�ضاين  الدويل  للقانون  اجل�ضيمة  النتهاكات  عن  امل�ضوؤولني  الأ�ضخا�ض 
اأي �ضخ�ض دون �ضن  اإىل  اأي حكم مماثل، ولكن املحكمة مل توجه التهام  ال�ضابقة منذ عام 1991 ل يت�ضمن 
املحكمة �ضراحة الخت�ضا�ض  ل�ضرياليون مينح  للمحكمة اخلا�ضة  الأ�ضا�ضي  النظام  ولئن كان  الثامنة ع�ضرة. 
مبحاكمة الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و18 عاما وقت ارتكاب اجلرمية، فاإّن املحكمة مل حتاكم اأي 

�ضخ�ض دون �ضن 18 عاما وقت ارتكاب اجلرمية.
وفيما يتعلق بتحديد الو�ضع القانوين للأطفال بو�ضفهم �ضحايا، ت�ضمل "جرائم احلرب"، يف نظام روما 
الأعمال  للم�ضاركة يف  ا�ضتخدامهم  اأو  م�ضلحة  ع�ضرة يف جماعة  �ضن اخلام�ضة  دون  الأطفال  الأ�ضا�ضي، جتنيد 

)102(اتفاقيات جنيف املوؤرخة 12 اآب/اأغ�ضط�ض 1949 )الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد ٧5، الأعداد 9٧3-9٧0(، 

املادة 3 امل�ضرتكة.
 C. Hamilton and L. Dutordoir, “Children and justice during and in the aftermath of armed conflict”,)103(
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بالإرهاب بارتكاب جرائم ذات �ضلة  املتهمني  3- العدالة للأطفال  الف�ضل 

اأو  الغت�ضاب  ارتكاب  وكذلك   )’٧’ و)هـ(   ’2٦’ )ب(  الفرعيتان  الفقرتان   ،2 الفقرة   ،8 )املادة  احلربية، 
ال�ضتعباد اجلن�ضي اأو الإكراه على البغاء اأو احلمل الق�ضري  )املادة 8، الفقرة 2، الفقرتان الفرعيتان )ب( ’22’ 
و)هـ( ’٦’(. ولذلك، فاإن الأطفال الذين جتندهم وت�ضتغلهم اجلماعات املتطرفة العنيفة واجلماعات الإرهابية 

يف الن زاعات امل�ضلحة، والذين يتعّر�ضون للنتهاكات �ضالفة الذكر، يجب اعتبارهم �ضحايا جلرائم احلرب. 

٢-  اإر�صاء الأ�ص�س الالزمة للتعامل مع الأطفال املدعى عليهم اأو املتهمني بارتكاب 
جرائم مت�صلة بالإرهاب 

يف احلالت التي يخ�ضع فيها فرد يقل عمره عن 18 �ضنة ويزيد عن ال�ضن الدنيا للم�ضوؤولية اجلنائية للتجنيد من 
جانب جماعات اإرهابية اأو عنيفة متطرفة، ثم يواجه نظام العدالة بدعوى ارتكابه جلرمية مت�ضلة بالإرهاب، 
بق�ضاء  يتعلق  فيما  الدويل  القانون  مع  متاما  متم�ضية  امل�ضاءلة  اآليات  تكون  اأن  على  حتر�ض  اأن  للدول  ينبغي 

الأحداث.
ويقدم هذا الفرع ملحة عامة عن الق�ضايا الرئي�ضية التي ينبغي النظر فيها قبل اإثبات امل�ضوؤولية اجلنائية 

لطفل ارتكب بح�ضب الدعوى جرائم اإرهابية. 

حالة الأطفال املدعى عليهم بارتكاب جرائم مت�صلة بالإرهاب
منذ ظهور ظاهرة جتنيد الأطفال من جانب اجلماعات الإرهابية واملتطرفة العنيفة، ما فتئ اخلرباء ومقّررو 
بالإرهاب. وهم  بارتكاب جرائم مت�ضلة  عليهم  املدعى  الذين  للأطفال  القانوين  الو�ضع  يناق�ضون  ال�ضيا�ضات 
اإذا كان الأطفال يحملون هوية مزدوجة ب�ضفتهم �ضحايا وجناة  قد ناق�ضوا، على وجه اخل�ضو�ض، م�ضاألة ما 

و�ضبيلهم اإىل حمل مثل الهوية.)105(
ويف بداية هذه املناق�ضة، من املهم التاأكيد على اأن الإطار القانوين الدويل قد ن�ّض بو�ضوح على اأّن جتنيد 
)انظر  �ضحايا  الأطفال  يجعل  الذي  للعنف  واأ�ضكال  الدويل  للقانون  انتهاكات  ي�ضكلن  وا�ضتغللهم  الأطفال 
الف�ضلني الثاين والثالث اأعله(. والإقرار باأن هوؤلء الأطفال ينبغي اأن يعاَملوا ك�ضحايا بالأ�ضا�ض هو اأمر يعيد 
اأي عملية جتنيد للأطفال طوعية حقا، وذلك ب�ضبب القدرات املعرفية  اأنه ل ميكن اعتبار  اأي�ضا التاأكيد على 

للطفل، وب�ضبب خمتلف اأ�ضكال الإكراه اأو التاأثري املرتبطة بطرائق التجنيد.
وفيما يتعلق بالأ�ضباب التي جتعل اجلماعات الإرهابية واملتطرفة العنيفة ت�ضتهدف الأطفال لتجنيدهم 
وا�ضتغللهم وتدفع بالأطفال اإىل الن�ضمام اإىل هذه اجلماعات، غالبا ما تكون هذه الأ�ضباب متماثلة اإىل حد 
اأم ل.  اإرهابية  اأنها جماعات  اإذا كانت اجلماعات امل�ضلحة قد جرى حتديدها على  كبري، ب�ضرف النظر عما 
والأدوار والأن�ضطة التي ي�ضارك فيها الأطفال قد تكن متماثلة اأي�ضا، وكذلك اأ�ضكال العنف التي يتعر�ضون لها. 
ورغم اأّن قانون مكافحة الإرهاب، على ال�ضعيدين الدويل واملحلي على حد �ضواء، مييز بني اجلماعات الإرهابية 
اإرهابية، فاإّن و�ضع الأطفال ل يختلف من وجهة نظر  اأنها جماعات  واجلماعات امل�ضلحة التي ل ُت�ضنَّف على 
القانون الإن�ضاين الدويل وقانون حقوق الإن�ضان اللذين يحميان الأطفال من ال�ضتخدام يف ال�ضراعات امل�ضلحة. 
جتندهم  الذين  للأطفال  بالأ�ضا�ض"  "ال�ضحية  مبركز  تعرتف  اأن  الق�ضائية  لل�ضلطات  ينبغي  ال�ضبب،  ولهذا 

اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة، ول �ضيما يف حالت الن زاع امل�ضلح. 
بيد اأن واجب معاملة الطفل الذي جتنده جماعة اإرهابية اأو متطرفة عنيفة باعتباره "�ضحية بالأ�ضا�ض" 
اأو  الإرهابية  باجلماعة  ارتباطه  اأثناء  املرتكبة  الإجرامية  الأفعال  الطفل ح�ضانة عن  منح  ينبغي  اأنه  يعني  ل 
الواجب  النحو  فيه على  والنظر  واإدماجه  بالأ�ضا�ض"  "ال�ضحية  ينبغي العرتاف مبفهوم  بل  العنيفة.  املتطرفة 
اأنه ينبغي منح الأطفال ما مُينح لل�ضحايا من الأطفال من  العدالة. وهذا يعني  �ضمن خمتلف مراحل عملية 
ال�ضمانات املتعلقة بال�ضلمة والتعهدات ال�ضامنة وامل�ضاعدة املنا�ضبة، مبا يف ذلك تدابري اجلرب )انظر الف�ضل 
اأي�ضا اأن امللحقة الق�ضائية ينبغي اأن تعترب دائما امللذ الأخري، واأنه عندما يكون  الثالث اأعله(. وهو يعني 
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العدالة نظام  دور  العنيفة:  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  وت�ضتغلهم اجلماعات  الذين جتندهم  الأطفال 

الطفل حمل دعوى ارتكاب جرمية، ل بّد من احرتام وتطبيق احلقوق وال�ضمانات التي يوفرها الإطار القانوين 
الدويل للأطفال اجلانحني.

ومع ذلك، وكما ُذكر يف الف�ضل الثالث اأعله، ينبغي اأن ُيعاَمل الطفل، وتوفر له احلماية، باعتباره �ضحية 
للجتار بالأ�ضخا�ض يف احلالت التي يرقى فيها العنف املمار�ض �ضد الأطفال من جانب اجلماعات الإرهابية 
واملتطرفة العنيفة اإىل م�ضتوى جرمية الجتار بالأ�ضخا�ض. وينطوي اإطار حماية ال�ضحايا �ضمن عنا�ضره الهامة 

على م�ضاألة عدم معاقبة �ضحايا الجتار عن اجلرائم املت�ضلة مبا�ضرة بحالة الجتار التي تعر�ضوا لها. 
ومبداأ عدم معاقبة الأطفال �ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ض مقبول بو�ضفه ممار�ضة جيدة دولية، ومعرتف 
به يف عدد من ال�ضكوك القانونية الإقليمية ووثائق ال�ضيا�ضات العامة.)10٦( وينبغي تطبيق مبداأ عدم املعاقبة 
الإجراءات  بدء  عن  النظر  وبغ�ض  اجلرمية  ارتكاب  مكان  وعن  اجلرمية،  يف  الطفل  دور  عن  النظر  ب�ضرف 

اجلنائية اأو نتائجها، اأو التهم املوجهة �ضد اجلناة.)10٧(
بالأ�ضخا�ض يف حالت  الجتار  ب�ضاأن   )201٦( 2331 قراره  الأمن، يف  دعا جمل�ض  الأخرية،  الآونة  ويف 
الن زاع، الدول الأع�ضاء اإىل �ضمان معاملة ال�ضحايا باعتبارهم من �ضحايا اجلرمية، واحلر�ض، وفقا للت�ضريعات 

املحلية، على األ يتعر�ضوا للعقاب اأو الو�ضم بالعار ب�ضبب اأي اأن�ضطة غري قانونية اأُكرهوا على النخراط فيها.
الجتار  �ضحايا  مقا�ضاة  عدم  ل�ضمان  اللزمة  التدابري  جميع  الدول  تتخذ  اأن  امل�ضت�ضوب  من  ولذلك 
اأو حرمانهم من حريتهم اأو معاقبتهم باأي �ضكل اآخر، �ضواء جنائيا اأم اإداريا، على اجلرائم املرتكبة يف اإطار 
جتربتهم مع الجتار. وتطبيق هذه الأحكام، حيثما وجدت، قد يثبت جناعته احلا�ضمة يف اإعادة تاأهيل الطفل 

ال�ضحية وتعافيه البدين والعقلي.

احرتام ال�صن الدنيا للم�صوؤولية اجلنائية
تن�ض الت�ضريعات الوطنية على �ضن دنيا ل يفرت�ض دونها اأن تكون للطفل القدرُة على انتهاك قانون العقوبات. 
وبالتايل، فاإن الطفل الذي يقل عمره عن ذلك ال�ضن ل ميكن اأن يتحمل امل�ضوؤولية اجلنائية، بل ينبغي اأن يكون 

التعامل معه فقط من خلل نظام حماية الطفل.
اإىل  ا�ضتنادا  بالإرهاب،  املت�ضلة  باجلرائم  املتعلقة  واملمار�ضات  الت�ضريعات  تن�ّض  البلدان،  بع�ض  ويف 
�ضبيل  فعلى  اجلنائية.  للم�ضوؤولية  الدنيا  ال�ضن  من  اإعفاءات  و/اأو  ا�ضتثناءات  على  للجرائم،  اخلطري  الطابع 
للم�ضوؤولية اجلنائية عن  الدنيا  ال�ضن  لل�ضن، ويجري عادة تقلي�ض م�ضتوى  املثال، يتم �ضبط عتبني خمتلفتني 

ارتكاب اجلرائم اخلطرية، مبا يف ذلك اجلرائم الإرهابية.
وتتعار�ض هذه ال�ضتثناءات والإعفاءات مع طبيعة ال�ضن الدنيا للم�ضوؤولية اجلنائية. وخطورة الفعل الذي 
وبناء على  ال�ضخ�ض.  لهذا  اأكرب  بال�ضرورة وجود ن�ضج  ُيفرت�ض منها  اأن  ارتكبه ل ميكن  الطفل قد  اأن  ُيزعم 
ذلك، اأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ال�ضديد اإزاء هذه املمار�ضات، واأو�ضت باأن تكون ال�ضن الدنيا هي 
اأ�ضا�ض طبيعة اجلرمية. ولذلك فاإنه  نف�ضها بالن�ضبة جلميع اجلرائم،)108( واأنه ل ينبغي القيام با�ضتثناء على 
من الأهمية مبكان اأن ياأخذ الت�ضريع املتعلق باجلرائم املت�ضلة بالإرهاب يف احل�ضبان ال�ضن الدنيا للم�ضوؤولية 

اجلنائية املن�ضو�ض عليها يف القانون املحلي واأل يت�ضمن ا�ضتثناءات.)109(
وبالإ�ضافة اإىل وجود تعريف منا�ضب لل�ضن الدنيا للم�ضوؤولية اجلنائية يف الت�ضريعات الوطنية، ل بد من 
اتخاذ تدابري منا�ضبة ل�ضمان احرتام هذا التعريف يف املمار�ضة العملية. وعلى وجه اخل�ضو�ض، ينبغي تطبيق 

)10٦(انظر على وجه اخل�ضو�ض املادة 2٦ من اتفاقية جمل�ض اأوروبا ب�ضاأن اإجراءات مكافحة الجتار بالب�ضر؛ والفقرة ٧ من 

املادة 14 من اتفاقية رابطة اأمم جنوب �ضرق اآ�ضيا ملكافحة الإجتار بالأ�ضخا�ض، وبخا�ضة الن�ضاء والأطفال؛ والأمر التوجيهي ال�ضادر 
عن الربملان الأوروبي وجمل�ض الحتاد الأوروبي رقم EU/2011/36 ب�ضاأن منع ومكافحة الجتار بالب�ضر وحماية �ضحاياه؛ واملبداأ ٧ من 

املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�ضى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�ضان والجتار بالأ�ضخا�ض.
 UNICEF Innocenti Research Centre, Child Trafficking in the Nordic Countries: Rethinking Strategies and)10٧(

.National Responses-A Technical Report (May 2012), p. 99

)A/63/41)108، املرفق الرابع، الفقرتان 30 و35.

 UNICEF, “South Asia and the minimum age of criminal responsibility: raising the standard of protection)109(

.for children’s rights” (Kathmandu, UNICEF Regional Office for South Asia, 2005), p. 15
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اأ�ضاليب تقييم العمر املراعية للطفل )انظر الف�ضل الثالث اأعله( عندما تكون هناك اإ�ضكالية يف حتديد �ضن 
للم�ضوؤولية  الدنيا  ال�ضن  عن  تقل  و�ضّنه  جنائيا  م�ضوؤول  طفل  فيها  يكون  حالة  وجود  جتنب  بغية  بدقة،  الطفل 
اجلنائية، اأو يكون دون 18 عاما ويعامل بو�ضفه �ضخ�ضا بالغا. وعلوة على ذلك، فاإن ال�ضن التي يتعني النظر 
فيها هي �ضن الطفل وقت ارتكاب اجلرمية، ولي�ض �ضن الطفل عند القب�ض عليه اأو وقت املحاكمة. وعندما ُترتكب 
جرائم مت�ضلة بالإرهاب على مدى فرتة طويلة من النخراط مع اإحدى اجلماعات، ينبغي اأن يكون هناك متييز 

يف هذا ال�ضدد.

اخت�صا�س نظام ق�صاء الأحداث
كما ذكر اأعله، ُتلزم اتفاقية حقوق الطفل الدول الأطراف بو�ضع قوانني واإجراءات واإن�ضاء �ضلطات وموؤ�ض�ضات 
تخت�ض حتديدا بالأطفال املدعى عليهم بارتكاب جرائم )الفقرة 3 من املادة 40(. وبعبارة اأخرى، فاإّن الدولة 
ملزمة باإن�ضاء نظام متخ�ض�ض لق�ضاء الأحداث)110( ملقا�ضاة من يقّل �ضّنهم ال�ضن الدنيا للم�ضوؤولية اجلنائية يف 
الدولة)111( ول يتجاوز الثمانية ع�ضر عاما، والف�ضل يف ق�ضاياهم. واخت�ضا�ض هذا النظام يف مقا�ضاة الأطفال 

والف�ضل يف ق�ضاياهم لي�ض فيه ا�ضتثناء على اأ�ضا�ض خطورة اجلرمية. 
اأن  على  الآراء  يف  دويل  توافق  عن  منبثق  الأحداث  لق�ضاء  متخ�ض�ض  نظام  باإن�ضاء  الدولة  والتزام 
التعامل  يلزم  اجلنائي،  القانون  بانتهاك  يتهمون  اأو  عليهم  ويدعى  عامة  ع�ضرة  ثمانية  عن  �ضّنهم  يقل  من 
البالغني يف  اإجراءات جنائية منف�ضلة وخمتلفة عن معاملة  ن�ضوجهم، من خلل  ل�ضنهم وعدم  معهم، نظرا 
الإجراءات اجلنائية. ولذلك ينبغي اأن تكون نظم ق�ضاء الأحداث، بالإ�ضافة اإىل تركيزها على طبيعة اجلرمية 
يف  الأطفال  اإدماج  اإعادة  �ضمان  اأجل  من  النمائية  واحتياجاته  الطفل  رعاية  لعتبارات  م�ضتجيبة   املرتكبة، 

جمتمعاتهم املحلية. 
على  املنطبق  اجلنائية  العدالة  ونظام  الأحداث  ق�ضاء  نظام  بني  امللحوظة  الختلفات  بع�ض  وهناك 
البالغني. ويتعلق اأحد الختلفات الرئي�ضية بالدور املزدوج لق�ضاء الأحداث، الذي ل يهدف فقط اإىل احلفاظ 
على ال�ضلمة العامة وحما�ضبة مرتكب اجلرمية جرميته، بل اأي�ضا اإىل حماية حقوق الطفل املدعى عليه بارتكاب 
جرمية واإىل الت�ضجيع على اإعادة اإدماجه يف املجتمع.)112( وهناك اختلف رئي�ضي اآخر هو اأن م�ضالح الطفل 
الف�ضلى تظّل من العتبارات الرئي�ضية، حتى يف الق�ضايا اجلنائية.)113( وتتيح اتفاقية حقوق الطفل اإىل الأطفال 

اأي�ضا م�ضتوى اأكرب من احلماية الإجرائية. 
بيد اأنه يف كثري من البلدان هناك نق�ض يف الفهم ب�ضاأن دور ووظائف نظام ق�ضاء الأحداث. فعلى �ضبيل 
حلماية  الوحيد  الفعال  النظام  هو  البالغني  على  املنطبق  اجلنائية  العدالة  نظام  اأن  خطاأً  ُيفرت�ض  قد  املثال، 
املجتمع من اجلرائم اخلطرية، يف حني اأن نظام ق�ضاء الأحداث يقت�ضر دوره على حماية الأطفال. ومن الأهمية 
مبكان تو�ضيح هذه املفاهيم اخلاطئة. فنظام ق�ضاء الأحداث، مع اإنه مهياأ ب�ضكل خا�ض لإيلء اعتبارات خا�ضة 
اأهدافه  لي�ض الهدف منه فقط حماية الأطفال. بل يف واقع الأمر من  اإدماج الطفل يف املجتمع،  اإعادة  مل�ضاألة 

الرئي�ضية اأي�ضا اإن�ضاء اآليات فعالة للم�ضاءلة ومن ثم حماية املجتمع من اجلرمية.

"نظام ق�ضاء الأحداث" اإىل القوانني وال�ضيا�ضات واملبادئ التوجيهية واملعايري العرفية والنظم واملهنيني  )110(ي�ضري م�ضطلح 

"الأطفال املخالفون  واملوؤ�ض�ضات واملعاملة التي تنطبق حتديدا على الأطفال املخالفني للقانون. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، ي�ضري م�ضطلح 
للقانون" على وجه التحديد اإىل الأفراد الذين تقل اأعمارهم عن 18 عاما والذين يدعى اأنهم انتهكوا قانون العقوبات اأو اتهموا بذلك 

اأو ثبت عليهم ذلك.
)111(يف الفقرة 3 )اأ( من املادة 40 من التفاقية، تلزم الدول الأطراف بتحديد �ضن دنيا يفرت�ض دونها اأن الأطفال لي�ض لديهم 

الأهلية لنتهاك قانون العقوبات. وترتاوح ال�ضن التي حددتها الدول بني ٧ و18 �ضنة، ولكن جلنة حقوق الطفل اأو�ضت )يف الفقرة 32 
من املرفق الرابع من الوثيقة A/63/41( باأل تقل ال�ضن الدنيا للم�ضوؤولية اجلنائية عن 12 �ضنة.

قانون  انتهك  اأنه  يدعي  اأي طفل  بحق  الأطراف  الدول  تعرتف  الطفل،  اتفاقية حقوق  املادة 40 من  1 من  للفقرة  )112( وفقا 

العقوبات اأو يتهم بذلك اأو يثبت عليه ذلك يف اأن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة اإح�ضا�ض الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احرتام 
الطفل ملا للآخرين من حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية وتراعي �ضن الطفل وا�ضت�ضواب ت�ضجيع اإعادة اندماج الطفل وقيامه بدور 

بناء يف املجتمع.
)113( اتفاقية حقوق الطفل، املادة 3.
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وبناء على ذلك، ل ينبغي ل�ضلطات غري متخ�ض�ضة يف معاملة الأطفال اأن تتعامل مع الأطفال املتهمني 
وموؤ�ض�ضات  و�ضلطات  واإجراءات  قوانني  اإر�ضاء  يقت�ضي  الدويل  فالقانون  بالإرهاب.  مت�ضلة  جرائم  بارتكاب 
متخ�ض�ضة للتعامل مع الأطفال. ولئن كانت هناك تو�ضية باإن�ضاء �ضلطات حتقيق و�ضلطات ق�ضائية متخ�ض�ضة 
يف اجلرائم املت�ضلة بالإرهاب باعتبارها ممار�ضة جيدة، فاإن اإن�ضاء هذه ال�ضلطات لي�ض التزاما قانونيا ُملِزما 

مبوجب القانون الدويل ملكافحة الإرهاب. 
وعندما ُيزعم اأن الطفل قد ارتكب جرمية مت�ضلة بالإرهاب بال�ضرتاك مع �ضخ�ض بالغ، ينبغي اأن ت�ضود 
باإجراءات  القيام  على  ذلك  ينطوي  وقد  حتديدا.  الطفل  على  تنطبق  التي  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضلطات  �ضلحيات 

منف�ضلة للأطفال وللبالغني ب�ضفتهم جناة مزعومني.
اأمام  الإرهاب  ملكافحة  متخ�ض�ضة  باإجراءات  القيام  يتم  عندما  خا�ضة  اأهمية  ذات  العتبارات  وهذه 
فيهم  مبن  املدنيني،  حماكمة  عموما  يجوز  ل  الإن�ضان  حلقوق  الدويل  القانون  ومبوجب  الع�ضكرية.  املحاكم 
املتهمون بارتكاب جرائم اإرهابية اأو جرائم ذات �ضلة بالأمن الوطني، اأمام حماكم خا�ضة اأو ع�ضكرية ول ميكن 
ا�ضتخدام هذه املحاكم اإل يف ظروف ا�ضتثنائية وكحل اأخري.)114( وكانت جلنة حقوق الطفل)115( قد اأعربت عن 
خماوف حمددة ب�ضاأن الأطفال الذين ُيحاَكمون اأمام املحاكم الع�ضكرية،)11٦( التي بحكم طابعها حترم الأطفال 

من تطبيق معايري ق�ضاء الأحداث.

�س املهنيني تخ�صّ
الأحداث.  لزيادة فعالية نظام ق�ضاء  الأهمية  بالغ  اأمر  الأطفال هو  يتعاملون مع  الذين  املهنيني  اإن تخ�ض�ض 
فهو يتيح قدرا اأكرب من فهم الحتياجات واحلقوق اخلا�ضة للأطفال ويعطي الأف�ضلية لأ�ضلوب التعامل املنا�ضب 
مع الطفل طوال فرتة مواجهته لنظام العدالة. وميكن �ضمان التخ�ض�ض اإىل حد ما من خلل اإن�ضاء �ضلطات 
وموؤ�ض�ضات تكون خمت�ضة على وجه التحديد بالأطفال، من قبيل وحدات ال�ضرطة وخدمات الدعاء وحماكم 

الأحداث املتخ�ض�ضة. 
وينبغي اأن يتم ب�ضكل وا�ضح حتديد الحتياجات من املوظفني واآليات الّتحري واإجراءات التوظيف وا�ضتقدام 
املوظفني من اأجل �ضمان اأن يكون جميع من يتعامل مع الأطفال من املوظفني موؤهل تاأهيل عاليا. كما اأن اآليات 

الّتحري �ضرورية للغاية اأي�ضا ل�ضمان خلو �ضجلت املوظفني املختارين من العنف اأو اجلرائم اجلن�ضية.
وت�ضلِّم جلنة حقوق الطفل باأهمية اأن يكون املهنيون على دراية جيدة. وفيما يلي مقتطف من التعليق العام 

رقم 10 )200٧( للجنة حقوق الطفل:)11٧(
ينبغي اأن يكون هوؤلء املهنيون على دراية بالنمو اجل�ضدي والنف�ضي والعقلي والجتماعي للطفل وللمراهق 
خ�ضو�ضًا، وبالحتياجات اخلا�ضة لأ�ضعف الأطفال، مثل الأطفال املعوقني، والأطفال امل�ضردين، واأطفال 
لغوية اأو  دينية  اأو  اإثنية  اأقليات  اإىل  املنتمني  والأطفال  اللجوء،  وملتم�ضي  اللجئني  والأطفال   ال�ضوارع، 

اأو غريها.
وتنطوي الق�ضايا املت�ضلة بالإرهاب على اعتبارات خا�ضة، ل �ضيما فيما يتعلق بال�ضواغل الأمنية والكفاءات 
القانونية املتخ�ض�ضة وتقنيات وموارد التحقيق اخلا�ضة. لذلك يو�ضى ب�ضّدة باأن يخ�ضع املهنيون امل�ضوؤولون عن 

�ض واأن يكونوا جمهزين باملوارد الكافية. الّتعامل مع مثل هذه احلالت لتدريب متخ�ضّ

 UNODC, Human Rights and Criminal Justice Responses to Terrorism, 114(للطلع على مزيد من التفا�ضيل، انظر(

pp. 147-148، وتقرير املقرر اخلا�ض املعني با�ضتقلل الق�ضاة واملحامني )E/CN.4/2004/60(، الفقرة ٦0.

من  املزيد  تقدمي  اأجل  من  وذلك  الأحداث،  ق�ضاء  يف  الطفل  حقوق  ب�ضاأن   )200٧(  10 العام  التعليق  اللجنة  )115(اأ�ضدرت 

التفاقية  لأحكام  امتثاًل  الأحداث  �ضوؤون ق�ضاء  اإدارة  اإىل  الرامية  الأطراف يف جهودها  الدول  اإىل  املو�ضعة  والتو�ضيات  التوجيهات 
.)A/63/41 الفقرة 3 من املرفق الرابع من الوثيقة(

اإ�ضرائيل، التي اعتمدتها اللجنة يف دورتها  اإىل الرابع املقدمة من  التقارير الدورية الثاين  )11٦("امللحظات اخلتامية ب�ضاأن 

الثالثة وال�ضتني )2٧ اأيار/مايو - 14 حزيران/يونيه CRC/C/ISR/CO/2-4( ")2013(، الفقرتان 20-19.
)11٧(التعليق العام رقم 10 )200٧( ب�ضاأن حقوق الطفل يف ق�ضاء الأحداث HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II)، الف�ضل ال�ضاد�ض، 

الفقرة 40.
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التهم املت�صلة بالإرهاب املوجهة لالأطفال
من  للعديد  املحلية  القوانني  �ضمن  بالإرهاب،  املت�ضل  ال�ضلوك  تدريجيا يف جترمي  تو�ضعا  املا�ضي  العقد  �ضهد 
البلدان، مبا يف ذلك الأعمال التح�ضريية واأ�ضكال التواطوؤ والتاآمر واجلرائم التي تقع بالرتباط. اأما التو�ضع 
الأطفال  اأ�ضهم يف زيادة عدد  التح�ضريية فقد  بالأعمال  املتعلقة  التامة واجلرائم  ا�ضتخدام اجلرائم غري  يف 
الذين يواجهون نظام العدالة على اأ�ضا�ض ارتباطهم باملجموعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة.)118( 
وقد لحظ الأمني العام بقلق اأن الأطفال الذين كانوا �ضابقا مرتبطني بهذه اجلماعات غالبا ما يعاملون ب�ضورة 
منهجية على اأنهم تهديدات اأمنية بدل من معاملتهم على اأ�ضا�ض كونهم �ضحايا، ويتم احتجازهم وحماكمتهم 

ب�ضبب ارتباطهم املزعوم.)119(
اأحد  ووفقا ملذكرة نو�ضاتيل ب�ضاأن املمار�ضات اجليدة لق�ضاء الأحداث يف �ضياق مكافحة الإرهاب، فاإن 
ويتم جتنيدهم  العنف،  اإىل  الذين يتطرفون  الأطفال  ارتفاع عدد  العاملي هو  الإرهاب  الجتاهات احلديثة يف 
وي�ضرتكون يف اأن�ضطة مت�ضلة بالإرهاب. ويجري جتنيد الأطفال على نحو متزايد من قبل اجلماعات الإرهابية 
وداخل بلدهم اأو خارجه. ويتم خطف بع�ضهم اأو ُيجندون ق�ضرا، وبع�ضهم ُيغَرى باأموال اأو مزايا مادية اأخرى، 
وبع�ضهم ين�ضم طوعا، وبع�ضهم ل ميلك اإل خيارا �ضئيل اأو لي�ض لديه اأي خيار �ضوى مرافقة اآبائهم اأو اأفراد 

اأ�ضرهم الآخرين. 
وتتباين ظروف الأطفال املرتبطني باملجموعات املتطرفة والإرهابية املتطرفة تباينا كبريا. وبالن�ضبة لعدد 
اأن الأطفال  كبري من هوؤلء الأطفال، ميكن مقارنة و�ضعهم مبا�ضرة بو�ضع الأطفال اجلنود، وذلك من حيث 
اإىل  النت�ضاب  اإىل  كرها(  اأو  )�ضواء  يعمدون  م�ضلح، حيث  نزاع  حالة  متوّرطني يف  دون عمد  اأنف�ضهم  يجدون 
اأّن  قد ذكرت  باري�ض  مبادئ  اأن  اإىل  الإ�ضارة  املهم  ولذلك من  اأو جماعات متطرفة عنيفة.  اإرهابية  جماعات 
التهديد  اأو  اأو معاقبتهم  ينبغي حماكمتهم  ل  امل�ضلحة  اأو اجلماعات  امل�ضلحة  بالقوات  ارتبطوا  الذين  الأطفال 

 Global Counterterrorism Forum, “Recommendations on the effective use of appropriate alternative :118(انظر(

.measures for terrorism-related offences”, p. 2

)119(الأطفال والن زاع امل�ضلح: تقرير الأمني العام )A/70/836-S/2016/360(، الفقرة 1٦.

تطوير كادر متخ�ص�س من املهنيني للتعامل مع الق�صايا املتعلقة بالإرهاب
فيما يلي مقتطف من مذكرة الرباط ب�ضاأن املمار�ضات اجليدة لإجراءات فعالة يف قطاع العدالة اجلنائية 

ملكافحة الإرهاب:

 املمار�ضة اجليدة 8: تقدمي التنمية املهنية للمحققني واملدعني العامني والق�ضاة الذين يتعاملون مع 
ق�ضايا الإرهاب

هناك حاجة لللتزام الطويل الأمد يف تطوير وبناء الكادر املتخ�ض�ض من املحققني واملدعني العامني 
والق�ضاة )عندما يكون ذلك لزما( من اأجل �ضمان امللحقة الق�ضائية الفعالة. ويجب جتهيز دوائر 
املحققني واملدعني العامني بالبنى التحتية والأجور والتدريبات اخلا�ضة التي يحتاجونها لأداء مهام 
مكافحة الإرهاب حا�ضمة الأهمية �ضمن اإطار نظام العدالة اجلنائية. وعلى وجه اخل�ضو�ض، يجب 

اأن يكون هوؤلء الأفراد قادرين على معاجلة النواحي املعقدة القانونية وال�ضرعية والتكنولوجية واملالية 
للتحقيقات وعمليات املقا�ضاة يف دعاوى مكافحة الإرهاب. واإن النظام الق�ضائي املخت�ض وغري املتحيز 

والذي يتفهم مدى تعقيد واأهمية ق�ضايا الإرهاب، مبا يف ذلك نواحي حقوق الإن�ضان، اأمر حا�ضم الأهمية 
اأي�ضا يف نهج العدالة اجلنائية الفعال �ضمن اإطار �ضيادة القانون. ويجب اأن يكون التدريب واملوارد 

ال�ضرورية ملعاجلة هذه احلالت ب�ضكل منا�ضب متوفرين للمحققني واملدعني العامني والق�ضاة.
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مبحاكمتهم اأو معاقبتهم ملجرد انتمائهم اإىل تلك القوات اأو اجلماعات )الفقرة 8-٧(. ويف �ضوء هذه اخللفية، 
ينبغي للدول اأن متتنع عن توجيه التهام اإىل الأطفال املرتبطني بالإرهابيني اأو اجلماعات املتطرفة العنيفة وعن 
مقا�ضاتهم ملجرد ارتباطهم بهذه اجلماعات، ول �ضيما يف احلالت التي يكون فيها ارتباط الطفل باجلماعة 

املتطرفة الإرهابية اأو العنيفة مماثل حلالة اجلندي الطفل املرتبط بقوات م�ضلحة اأو جماعة م�ضلحة.

 درا�صة حالة: الأطفال املدعى عليهم اأو املّتهمون بارتكاب جرائم 
يف �صوي�صرا

اأن�ضاأت �ضوي�ضرا نظاما متخ�ض�ضا لق�ضاء الأحداث، ينطبق على الأطفال الذين جتاوز �ضّنهم ال�ضن 
الدنيا للم�ضوؤولية اجلنائية وهم دون الثامنة ع�ضرة. وهذا النظام مقنن يف قانون الأحداث اجلنائي 

وقانون الإجراءات اجلنائية للأحداث. وبخلف القانون اجلنائي املنطبق على البالغني، يويل نظام 
 ق�ضاء الأحداث اهتماما خا�ضا حلياة ال�ضخ�ض �ضغري ال�ضن و�ضوؤونه الأ�ضرية ولتنمية �ضخ�ضية الفرد 

وللمبادئ التعليمية.

وتواجه �ضوي�ضرا موؤخرا ظاهرة عودة املواطنني من اجلمهورية العربية ال�ضورية اأو من بلدان اأخرى 
تعي�ض حالة حرب. وبح�ضب الظروف وامللب�ضات، قد يكون هوؤلء الأفراد حمّل ا�ضتباه مب�ضاركتهم يف 

منظمة اإرهابية اأو دعمهم لها، ويتم اإخ�ضاعهم للتحقيق اجلنائي. واإذا كان امل�ضتبه فيهم من الأحداث 
)الذين تقل اأعمارهم عن 18 �ضنة وقت مغادرتهم(، فاإن ال�ضلطة املخت�ضة هي مكتب املدعي العام يف 

الكانتون ال�ضوي�ضري الذي يقيم فيه ال�ضخ�ض �ضغري ال�ضن.

وقد اأقّر النظام ال�ضوي�ضري اأنه ل يوجد ا�ضتثناء من اخت�ضا�ض نظام ق�ضاء الأحداث يف حالت الإرهاب 
التي تنطوي على اأطفال. وبناء على ذلك، يتوىل قيادة الدعاء قا�ضي حمكمة الأحداث يف الكانتون، 

وي�ضطلع املدعي العام للأحداث بجميع اأن�ضطة التحقيق اللزمة لإثبات احلقيقة. ومبجرد النتهاء من 
هذه املرحلة، يكون للمدعي العام خيار اإغلق الإجراءات اأو اإ�ضدار اأمر باإنزال عقوبة عاجلة اأو رفع 

دعوى اأمام حمكمة الأحداث. وجتدر الإ�ضارة اأي�ضا اإىل اأنه يتم التنازل عن الدعوى اأو التخلي عنها اإذا 
كانت هناك و�ضاطة تف�ضي اإىل اتفاق بني الطرف املت�ضّرر والقا�ضر.

ويتم بح�ضب كل حالة على حدة حتديد ما اإذا كان الطفل يحتاج اإىل رعاية تعليمية خا�ضة اأو اإجراء 
علجي. وب�ضرف النظر عما اإذا كان القا�ضر م�ضوؤول عن ارتكاب اجلرمية، ميكن اختيار تدابري 

خمتلفة للحماية وفقا لحتياجات الطفل، من قبيل الإ�ضراف اأو الرعاية ال�ضخ�ضية اأو رعاية العيادات 
اخلارجية اأو الإيواء. واإذا ثبتت م�ضوؤولية الطفل، تاأمر املحكمة باإنزال عقوبة ُت�ضاف اإىل تدابري احلماية 
اأو تكون مبثابة جزاء وحيد. وح�ضب الفعل، ميكن اأن تتخذ العقوبات �ضكل اإنذار اأو اأمر عمل �ضخ�ضي اأو 

غرامة اأو حرمان من احلرية. ومع ذلك، يتم و�ضع حدود دقيقة لتدابري الحتجاز. ول يجوز احلرمان 
من احلرية اإل ملدة اأق�ضاها �ضنة واحدة يف حالة اجلنح اأو اجلنايات التي يرتكبها الأطفال الذين بلغوا 

�ضن اخلام�ضة ع�ضرة. اأما الأطفال الذين تزيد اأعمارهم عن 1٦ �ضنة والذين ارتكبوا جرائم خطرية 
فيجوز احلكم عليهم باحلرمان من احلرية ملدة ت�ضل اإىل اأربع �ضنوات.
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قائمة مرجعية للممار�صني: العنا�صر الرئي�صية
•  يف اتخاذ تدابري مكافحة الإرهاب، مبا يف ذلك التحقيق مع الأ�ضخا�ض امل�ضتبه يف ارتكابهم جرائم 

تتعلق بالإرهاب وحماكمتهم، يجب على الدول اأن ت�ضمن المتثال جلميع اللتزامات املتعلقة بحقوق 
الطفل مبوجب القانون الدويل، ول �ضيما القانون الدويل حلقوق الإن�ضان وقانون اللجئني والقانون 

الإن�ضاين الدويل.

•  الطفل املدعى عليه اأو املتهم بارتكاب جرمية مت�ضلة بالإرهاب اأو جرمية �ضد الأمن القومي اأو 
الذي ثبتت �ضّده هذه اجلرائم، من حّقه اأن ُيعاِمل بطريقة تتفق مع تعزيز اإح�ضا�ض الطفل بالكرامة 

والقيمة، وهو ما يعزز احرتامه حلقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية للآخرين، وياأخذ يف العتبار 
�ضّنه وا�ضت�ضواب تعزيز اإعادة اإدماجه حتى ي�ضطلع بدور بناء يف املجتمع.

•  اأي طفل مرتبط مبجموعة اإرهابية اأو متطرفة عنيفة ينبغي اعتباره يف املقام الأول �ضحية لنتهاك 
الإطار املعياري الدويل. ويف هذا ال�ضدد، وبغ�ض النظر عن اعتبارات م�ضوؤوليته القانونية فيما يتعلق 

ف باأنه عمل اإرهابي و/اأو عمل فيه تهديد للأمن القومي مبوجب الت�ضريعات  باأي جرم مزعوم ُيعرَّ
الوطنية، ينبغي منح هوؤلء الأطفال احلقوق املن�ضو�ض عليها يف الإطار القانوين الدويل املتعلق 

بالأطفال ال�ضحايا.

•  الأطفال الذين ارتبطوا مبجموعة متطرفة عنيفة اأو جماعة اإرهابية ل ينبغي حماكمتهم اأو معاقبتهم 
اأو التهديد مبحاكمتهم اأو معاقبتهم فقط ملجّرد ع�ضويتهم يف اجلماعة، ول �ضيما عندما يكون 

الرتباط مع اجلماعة قد حدث يف �ضياق نزاع م�ضلح.

•  عندما ينطبق و�ضف الجتار بالأ�ضخا�ض على العنف املرتكب �ضد الطفل من جانب جماعة اإرهابية 
اأو عنيفة متطرفة، ل بد من معاملة الطفل وتوفري احلماية له باعتباره �ضحية للجتار بالأ�ضخا�ض، 
وعدم حماكمته اأو حرمانه من حريته اأو معاقبته باأي �ضكل اآخر، �ضواء اأكان ذلك جنائيا اأو اإداريا، 

على اجلرائم املرتكبة نتيجة حلالته ك�ضخ�ض متجر به.

•  ل ينبغي اأن يكون التهام بارتكاب جرائم مت�ضلة بالإرهاب اأو جرائم �ضد الأمن القومي �ضببا لرّد 
ال�ضتنتاج القاطع باأّن الطفل الذي دون �ضّن امل�ضوؤولية اجلنائية، كما هو حمدد يف النظام القانوين 

املحلي، ل ميكنه اأن يرتكب جرمية. وباملثل، ينبغي األ ي�ضكل ذلك �ضببا ملقا�ضاة وحماكمة الطفل، اأو 
ال�ضخ�ض الذي كان �ضّنه دون الثامنة ع�ضر وقت ارتكاب اجلرمية املزعومة، على اأ�ضا�ض اأّنه �ضخ�ض 

بالغ. وينبغي األ يحدد الت�ضريع املحلي �ضنا خمتلفة )اأدنى( للم�ضوؤولية اجلنائية تقت�ضر على اجلرائم 
املت�ضلة بالإرهاب اأو اجلرائم املرتكبة �ضد الأمن القومي.

•  الطفل املدعى عليه اأو املتهم بارتكاب جرمية مت�ضلة بالإرهاب والطفل الذي ثبتت �ضّده هذه 
اجلرمية يحّق له البّت يف اأمره دون اإبطاء من جانب �ضلطة خمت�ضة وم�ضتقلة ونزيهة اأو هيئة ق�ضائية 

يف جل�ضة ا�ضتماع عادلة وفقا للقانون، وينبغي اأن يعاَمل وفقا للقوانني والإجراءات واأن تتعامل معه 
ال�ضلطات وفقا للإجراءات املطبقة على الأطفال حتديدا. ويف الوقت نف�ضه، يو�ضى باأن يتلقى موظفو 

العدالة اجلنائية الذين يتعاملون مع ق�ضايا الإرهاب تدريبا متخ�ض�ضا واأن ُيزودوا باملوارد الكافية.
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باء-  ما قبل املحاكمة
ُتبني الأدلة اأن الأطفال معر�ضون بوجه خا�ض للعنف اأثناء اأوّل ات�ضال بينهم وبني اأفراد اإنفاذ القانون و�ضائر 
الأطراف الأخرى يف نظام العدالة. وعادة ما تتفاقم خماطر الرتهيب والر�ضوة وال�ضرب والعنف اجلن�ضي وحتى 
التعذيب يف غياب اآباء الأطفال وحماميهم.)120( والإجراءات املتخ�ض�ضة املعتمدة يف اإطار مكافحة الإرهاب اأو 
يف اإطار حالت الطوارئ تاأثريا ميكن اأن توؤثر بدورها على �ضلمة الأطفال. وكثريا ما ت�ضتمل هذه "الإجراءات 
ال�ضتثنائية" على منح �ضلطات اأو�ضع يف جمال العتقال، وفرتات اأطول يف الحتجاز لدى ال�ضرطة، وتاأخر يف 

احل�ضول على التمثيل القانوين. 
ويف كثري من النظم القانونية الوطنية، وب�ضبب خطورة اجلرائم املت�ضلة بالإرهاب، قد ل يكون بالإمكان 
مراعاة اإمكانية وجود بدائل للإجراءات الق�ضائية الر�ضمية اأو وجود اآليات لتحويل الق�ضايا اإىل هيئات اأخرى. 
بالإرهاب، ول  الكبري من احلالت املت�ضلة  العدد  الناجم عن  العمل املرتاكم  وعلوة على ذلك، يف�ضي عبء 
�ضيما يف مناطق الن زاع، اإىل بطء الإجراءات اجلنائية واإىل تاأّخر معاملة الأطفال معاملة منا�ضبة. ويوؤثر ذلك 
�ضلبا على �ضري عملية العدالة برمتها ويقو�ض اإمكانية الف�ضل يف الق�ضايا واإمكانية الحتجاز الحتياطي وفقا 
ملعايري ق�ضاء الأحداث. وعلى املدى الطويل، يت�ضبب تاأثري الحتجاز املطول واحلرمان من اخلدمات اأو تاأخري 

احل�ضول عليها يف احلّد من فر�ض عمليات اإعادة الإدماج الفعالة.
وقد تكون قوات اإنفاذ القانون وقوات الأمن اأول واجهة ات�ضال مع الأطفال الذين يتم ت�ضريحهم اأو القب�ض 
عليهم اأثناء ارتباطهم باملجموعات الإرهابية، ول �ضيما يف حالت الن زاع. ورغم اأّن هذا الت�ضال ل ينطوي على 
توجيه تهم جنائية �ضد هوؤلء الأطفال، ول ينبغي له ذلك، فاإّنه ي�ضري اإىل �ضرورة تدريب اأفراد اإنفاذ القانون 

على التعامل املنا�ضب مع الأطفال واإىل احلاجة اإىل خيارات خمتلفة تف�ضح املجال اأمام اإعادة اإدماج الأطفال.

وخالل  التوقيف  عند  الأطفال  مبعاملة  املتعلقة  الدولية  والقواعد  ١-  املعايري 
املرحلة ال�صابقة للمحاكمة

يعر�ض هذا الفرع حتليًل ملتطّلبات املعاملة امللئمة للأطفال اأثناء التحقيق واملرحلة ال�ضابقة للمحاكمة، وفقًا 
لة جدًا، ول يتعار�ض تطبيقها مع  للقانون الدويل. وتوّفر املعايري والقواعد املتعلقة بق�ضاء الأحداث قواعد مف�ضّ

اللتزامات التي ين�ض عليها القانون الدويل املعني مبكافحة الإرهاب.

الإطار القانوين الدويل املت�صل مبكافحة الإرهاب
اجلرائم  بارتكاب  املّتهمني  توقيف  ب�ضاأن  لة  مف�ضّ توجيهات  الإرهاب  ملكافحة  الدويل  القانوين  الإطار  يوفر  ل 
ومعاملتهم اأثناء املرحلة ال�ضابقة للمحاكمة. ولئن كانت التفاقيات والربوتوكولت وقرارات جمل�ض الأمن ذات 
�ضيما  ل  الإرهابية،  اجلرائم  ملكافحة  اجلنائية  العدالة  �ضعيد  على  اإجراءات  اتخاذ  اأهمية  على  ترّكز  ال�ضلة 
من خلل واجب جترمي مرتكبيها وحماكمتهم، فاإّن حتديد الأطر اخلا�ضة بهذه الإجراءات قد اأُنيط اإىل حّد 
على  فقط  تن�ّض  اأن  الإرهاب  مبكافحة  املعنية  العاملية  ال�ضكوك  وداأب  املحلية.  اجلنائية  العدالة  بنظم  كبري 
كفالة  يجب  دعوى  عليه  ُمقامة  اأو  اأخرى  اإجراءات  اأي  ب�ضاأنه  ُمّتخذة  اأو  الحتجاز  قيد  ُمو�ضع  �ضخ�ض  اأي  اأّن 
يوجد  التي  الدولة  لقانون  طبقًا  وال�ضمانات  احلقوق  بجميع  متتيعه  ذلك  يف  مبا  من�ضفة،  معاملة  معاملته 
حلقوق الدويل  القانون  مبا يف ذلك  التطبيق،  الواجبة  الدويل  القانون  ولأحكام  اإقليمها  يف  ال�ضخ�ض   هذا 

الإن�ضان.)121(

 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, United Nations Office on Drugs and)120(

 Crime and Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children, “Prevention of and responses
.to violence against children within the juvenile justice system” (New York, 2012), pp. 11-13

)121(انظر، على �ضبيل املثال، املادة 14 من التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل.
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ومن اأجل الوفاء بواجبها املتمثل يف اإحالة الأ�ضخا�ض امل�ضَتبه يف ارتكابهم جرائم متعّلقة بالإرهاب اإىل 
الق�ضاء على نحو فّعال، �ضّنت الدول قوانني تعزز �ضلحياتها يف جمال التحقيق من خلل ممار�ضة �ضلحيات 
العمليات  التحقيق اخلا�ضة، مثل  واأ�ضاليب  وال�ضبط  التفتي�ض  تنفيذ عمليات  لها  ليت�ضنى  القانون  لإنفاذ  اأو�ضع 
والهيئات  ال�ضتخبارات  وكالت  بني  املعلومات  تبادل  وتعزيز  للت�ضالت،  ال�ضرية  املراقبة  وعمليات  ال�ضرية 
وفرتات  ال�ضرطة  لدى  الحتجاز  فرتات  مبوجبها  ُمددت  قوانني  كذلك  الدول  و�ضنت  القانون.  باإنفاذ  املكّلفة 

الحتجاز ال�ضابقة للمحاكمة.

الإطار القانوين الدويل املتعّلق بق�صاء الأحداث
وفقًا للإطار القانوين الدويل املتعلق بق�ضاء الأحداث، ينبغي اإدارة الت�ضال بني اجلهات املكلفة باإنفاذ القوانني 
والأطفال املدعى عليهم بارتكاب جرمية اإدارة فعالة تكفل احرتام املركز القانوين لهوؤلء الأطفال وتعّزز رفاههم 
الأول يف غياب  الت�ضال  الق�ضية.)122( ويف حال جرى  الواجب مللب�ضات  العتبار  اإيلء  مع  الإيذاء،  وجتّنبهم 
اأي مقابلة  اإجراء  اأن تخطرهم بذلك فورًا.)123( وقبل  ال�ضلطات  القانونيني، فمن واجب  الأو�ضياء  اأو  الوالدين 
ح�ضولهم  و�ضمان  املنا�ضبة،  باملعلومات  القانونيني  والأو�ضياء  والوالدين  الأطفال  تزويد  يتعنّي  ا�ضتجواب،  اأو 
فورا على امل�ضاعدة القانونية.)124( كما اأّنه ل بد من القت�ضار يف ا�ضتخدام القوة اأو التقييد، منذ بداية الفرتة 
التي يواجه فيها الأطفال نظام العدالة ويف كامل مراحلها، على الظروف ال�ضتثنائية التي ميكن تعريفها باأنها 
احلالت التي ي�ضكل فيها الأطفال تهديدًا و�ضيكًا يف الإ�ضرار بنف�ضهم اأو بغريهم؛ وينبغي اأي�ضًا الت�ضديد على 

عدم ا�ضتخدام التقييد اأو ا�ضتعمال القوة على الإطلق كو�ضيلة للعقاب.)125(
الفر�ضَة  الدعوى،  ل�ضري  الباكرة  املراحل  منذ  الأحداث،  بق�ضاء  املعني  الدويل  القانوين  الإطار  ويتيح 
الطفل،  اتفاقية حقوق  املادة 40 من  للفقرة 3 )ب( من  ووفقًا  املحاكمة.  قبل  الق�ضية  تدابري حتويل  لتطبيق 
املخالفني  الأطفال  التعامل مع  بتعزيز تدابري  تقوم، كلما كان ذلك ملئمًا وم�ضت�ضوبًا،  اأن  الدول  ينبغي على 
للقانون دون اللجوء اإىل الإجراءات الق�ضائية، �ضريطة احرتام حقوق الإن�ضان وال�ضمانات القانونية احرتامًا 
تامًا.)12٦( ول ميكن تطبيق تدابري حتويل الق�ضية اإل بعد احل�ضول على املوافقة امل�ضتنرية للأطفال )القاعدة 

11-3 من قواعد بكني(. 
النظر يف  للمحاكمة، ول بد من  ال�ضابق  ال�ضرطة والحتجاز  اأمكن، جتّنب الحتجاز لدى  كّلما  وينبغي، 
اتخاذ تدابري بديلة عن الحتجاز، مثل املراقبة عن كثب، اأو الرعاية، اأو الإحلاق باأ�ضرة اأو باإحدى املوؤ�ض�ضات اأو 
الُدور الرتبوية. ويتما�ضى ذلك مع الفقرة الفرعية )ب( من املادة 3٧ من اتفاقية حقوق الطفل، التي تن�ض على 
اأن الحتجاز ينبغي األ ُي�ضتخدم اإل كملذ اأخري ولأق�ضر فرتة زمنية ممكنة. كذلك، تت�ضمن املعايري والقواعد 
ال�ضابقة للمحاكمة حلقوق الأطفال  اأن متتثل ظروف الحتجاز  اإىل �ضمان  الدولية عددًا من الأحكام الرامية 

واحتياجاتهم واأن تتوافق مع افرتا�ض الرباءة. وتنطوي هذه الأحكام على ما يلي:

 )122(انظر، على �ضبيل املثال، قواعد بكني، القاعدة 3-10.

 )123(انظر، على �ضبيل املثال، قواعد بكني، القاعدة 10-1؛ واملبادئ التوجيهية ب�ضاأن العدالة يف الأمور املتعلقة بالأطفال �ضحايا 

اجلرمية وال�ضهود عليها )قرار املجل�ض القت�ضادي والجتماعي 20/2005، املرفق(، الفقرة 19.
اجلرمية  منع  جمال  يف  الأطفال  �ضد  العنف  على  للق�ضاء  النموذجية  العملية  وتدابريها  املتحدة  الأمم   )124(ا�ضرتاتيجيات 

والعدالة اجلنائية )قرار اجلمعية العامة 194/٦9، املرفق(، الفقرة 34 )و(.
 )CRC/C/GC/10)125، الفقرة 89.

 )12٦(ترد تدابري حتويل الق�ضية اأي�ضًا يف قواعد بكني )القاعدة 11(، واملبادئ التوجيهية للعمل املتعلق بالأطفال يف نظام العدالة 

النموذجية  الدنيا  املتحدة  الأمم  وقواعد  الفقرتان 15 و42(،  املرفق،  والجتماعي 30/199٧،  القت�ضادي  املجل�ض  اجلنائية )قرار 
للتدابري غري الحتجازية )قواعد طوكيو( )قرار اجلمعية العامة 110/45، املرفق( )القاعدة 2-5(. ووفقًا لقواعد بكني )القاعدة 
11-2(، يجوز لل�ضرطة اأو النيابة العامة اأو غريها من اجلهات، مثل املحاكم مبختلف اأنواعها اأو الهيئات اأو املجال�ض، اأن تتخذ تدابري 
التحويل يف اأي مرحلة كانت من مراحل اتخاذ القرار. وميكن اأن تتخذها اإحدى ال�ضلطات اأو عدة �ضلطات اأو جميع ال�ضلطات املعنية، 
وفقًا لقواعد و�ضيا�ضات الُنظم املعنية. ول ُي�ضرتط اأن يكون اتخاذ تدابري التحويل مقت�ضرًا بال�ضرورة على الق�ضايا الب�ضيطة، مما 

يجعلها اأداًة هامة.
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العدالة نظام  دور  العنيفة:  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  وت�ضتغلهم اجلماعات  الذين جتندهم  الأطفال 

)اأ( ينبغي ف�ضل الأطفال عن البالغني، اإل يف ظروف معينة قد ل يكون فيها من م�ضلحتهم الف�ضلى 
الفرتة  يف  املحتجزين  الأطفال  ف�ضل  ينبغي  كذلك،  ال�ضبيان.  عن  الفتيات  ف�ضل  وينبغي  بذلك،)12٧(  القيام 

ال�ضابقة للمحاكمة عن الأطفال املدانني؛)128(
)ب(  للأطفال احلق يف ال�ضتعانة فورًا مبحاٍم، وميكنهم التقّدم بطلب للح�ضول على م�ضاعدة قانونية 

جمانية، والتوا�ضل بانتظام مع م�ضت�ضاريهم القانونيني مع احرتام �ضروط اخل�ضو�ضية وال�ضرية؛)129(
)ج(   ينبغي متكني الأطفال من الت�ضال بوالديهم واأ�ضرتهم بانتظام، وذلك ب�ضرف النظر عن طبيعة 

اجلرم الذي ميكن اأن يكونوا مّتهمني به؛
)د(    ينبغي للأطفال احل�ضول على و�ضائل الت�ضلية والرتويح عن النف�ض والحتفاظ بها، �ضمن احلدود 

املن�ضجمة مع م�ضلحة اإقامة العدل؛)130(
 )ه (   للأطفال احلق يف الطعن يف �ضرعية حرمانهم من احلرية اأمام حمكمة اأو �ضلطة خمت�ضة وم�ضتقلة 

وحمايدة اأخرى، واحلق يف اأن يتم البت لهم ب�ضرعة يف اأي اإجراٍء من هذا القبيل.)131(

٢- التوقيف والتحقيق يف ق�صايا الإرهاب التي تتعلق بالأطفال
يواجه الأخ�ضائيون يف مناطق خمتلفة من العامل حتديات كبرية يف حتقيق التوازن بني احلاجة اإىل حماية حقوق 
الأطفال، وتنفيذ اإجراءات التوقيف والتحقيق املحّددة املعتمدة يف ق�ضايا الإرهاب. ويقّدم هذا الفرع توجيهات 
ب�ضاأن كيفية التحقيق بفعالية يف جرائم الإرهاب، مع العمل يف الوقت نف�ضه على احرتام حقوق الأطفال اأثناء 

التحقيق وعند التوقيف.

اأ�صاليب التحقيق اخلا�صة والأطفال
ت�ضتدعي الطبيعة ال�ضرية للموؤامرات والأن�ضطة الإرهابية، وطريقة عمل التنظيمات الإرهابية، اعتماد اأ�ضاليب 
�ضة. وُي�ضتخدم م�ضطلح "اأ�ضاليب التحقيق اخلا�ضة" للإ�ضارة اإىل الأ�ضاليب املعتمدة �ضمن �ضياق  حتقيق متخ�ضّ
التحقيقات اجلنائية يف ك�ضف اجلرائم اخلطرية وامل�ضتبه بهم والتحري ب�ضاأنهم، وذلك من اأجل جمع املعلومات 
بطريقة ل تلفت انتباه الأ�ضخا�ض امل�ضتهدفني.)132( وت�ضمل هذه الأ�ضاليب ال�ضتعانة بعملء وخمربين �ضريني 
الهاتفية  الت�ضالت  اعرتا�ض  مثل  ال�ضرية،  املراقبة  اأ�ضاليب  وا�ضتخدام  الإرهابية،  اجلماعات  داخل  للتغلغل 

ور�ضائل الربيد الإلكرتوين.
دين واملُ�ضتغلني  وميكن اأن ي�ضفر ا�ضتخدام اأ�ضاليب التحقيق اخلا�ضة يف الق�ضايا املتعلقة بالأطفال املجنَّ
من ِقبل اجلماعات الإرهابية واملتطرفة العنيفة عن م�ضاكل قانونية واأخلقية ح�ضا�ضة تتعلق بالهيئات القائمة 
بالتحقيق.)133( فعلى �ضبيل املثال، ميكن لو�ضع ال�ضغوط على اأ�ضخا�ض متورطني مع جماعة اإرهابية لي�ضبحوا 
ولكن ذلك  تتعلق بخطط هذه اجلماعة،  للغاية  قّيمة  اإىل احل�ضول على معلومات  يوؤدي  اأن  لل�ضرطة  خمربين 
يعّر�ض حياة املخربين خلطر كبري. وقد يكون هذا اخلطر مقبوًل يف اإطار حتقيق م�ضلحة الأمن العام، اإذا تعّلق 
الأمر مبخربين حمتملني من البالغني، ولكنه لن يكون مقبوًل يف كثري من احلالت اإذا كان املخربون املحتملون 

 )12٧(الفقرة الفرعية )ج( من املادة 3٧ من اتفاقية حقوق الطفل؛ وقواعد الأمم املتحدة ب�ضاأن حماية الأحداث املجردين من 

حريتهم، الفقرة 30.
الطفل؛  حقوق  اتفاقية  من   3٧ واملادة  وال�ضيا�ضية؛  املدنية  باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  العهد  من   10 املادة  من   2  )128(الفقرة 

والقاعدة 13-4 من قواعد بكني؛ وقواعد الأمم املتحدة ب�ضاأن حماية الأحداث املجردين من حريتهم، الفقرة 1٧.
 )129(قواعد الأمم املتحدة ب�ضاأن حماية الأحداث املجردين من حريتهم، الفقرة 18 )اأ(.

 )130(قواعد الأمم املتحدة ب�ضاأن حماية الأحداث املجردين من حريتهم، الفقرة 18 )ج(.

 )131(الفقرة الفرعية )د( من املادة 3٧ من اتفاقية حقوق الطفل؛ والقاعدة ٧-1 من قواعد بكني التي تن�ض على واجب �ضمان 

احرتام ال�ضمانات الإجرائية الأ�ضا�ضية، مثل احلق يف ال�ضتئناف اأمام �ضلطة اأعلى، يف جميع مراحل �ضري الدعوى.
يتعلق  ما  يف  اخلا�ضة"  التحقيق  "اأ�ضاليب  ب�ضاأن  الأع�ضاء  الدول  اإىل  الوزراء  جلنة  عن  ال�ضادرة   10  )2005(  )132(التو�ضية 

باجلرائم اخلطرية، مبا فيها الأعمال الإرهابية.
 )133(يتناول هذا الفرع م�ضائل حمّددة متعلقة بحقوق الإن�ضان للطفل. وللطلع على مزيد من امل�ضائل العامة املتعلقة بحقوق 

املعني باملخدرات واجلرمية،  التحقيق اخلا�ضة، انظر: مكتب الأمم املتحدة  اأ�ضاليب  ا�ضتخدام  الإن�ضان وبالمتثال لهذه احلقوق يف 
حقوق الإن�ضان وتدابري العدالة اجلنائية للت�ضدي للإرهاب، منهاج تدريب قانوين ملكافحة الإرهاب )فيينا، 2014(، �ض 103-88.
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بالإرهاب بارتكاب جرائم ذات �ضلة  املتهمني  3- العدالة للأطفال  الف�ضل 

من الأطفال. ويف املقابل، ميكن احل�ضول على اأدلة قيمة للغاية من خلل تنفيذ عملية مراقبة تتيح للمحققني 
الأ�ضخا�ض  اأحد  يكون  ولكن، عندما  اإرهابي.  ل�ضن هجوم  ال�ضتعدادات  الزمن  يتابعوا على مدى فرتة من  اأن 
اخلا�ضعني للمراقبة من الأطفال، قد يت�ضبب ف�ضح املجال للتوّرط اأكرث فاأكرث يف العمٍل الإرهابي يف اأ�ضرار غري 
واجب حماية  العتبار  ياأخذوا يف  باأن  مع هذه احلالت  التعامل  لدى  ملزمون  واملحّققون  الطفل.  لهذا  مرّبرة 
الأطفال من العنف وال�ضرر، ومبداأ م�ضالح الأطفال الف�ضلى، واأهمية تعزيز اإعادة اإدماجهم. وهذا قد يتطلب 
منهم الت�ضليم باأّن تدابري التحقيق التي جتوز مع امل�ضتبه بهم اإذا كانوا جميعهم من البالغني ل جتوز عندما يكون 

اأحدهم من الأطفال.

تنظيم ال�صلوك املنا�صب يف التعامل مع الأطفال اأثناء التوقيف
من الأهمية مبكان اأن يدرك املوظفون يف جمال العدالة اجلنائية اأّن ا�ضتخدام ال�ضلحيات اخلا�ضة مبكافحة 
اأكرث مما  يوؤّثر على الأطفال  ال�ضرطة واحلب�ض،  التوقيف والتفتي�ض وال�ضتجواب والحتجاز لدى  الإرهاب، يف 
اإحلاق  احتمالت  خا�ض  ب�ضكل  تتزايد  اخل�ضو�ض،  وجه  وعلى  منوهم.  م�ضتوى  اإىل  نظرًا  البالغني،  على  يوؤّثر 
ال�ضرر بالأطفال وتعر�ضهم لآثار ثانوية �ضلبية من قبيل الريبة والو�ضمة وردود الفعل الناجمة عن ال�ضدمة. ول 
بد مراعاة هذا الأمر عند تطبيق معايري ال�ضرورة والتنا�ضب التي ينبغي اأن ت�ضرّي عملية حتديد التدابري املتمثلة 

يف عمليات التفتي�ض والعتقال والحتجاز.)134(
كذلك، ميكن اأن تكون فعالّية هذه النحرافات عن املمار�ضة املعتادة خمتلفة متامًا يف احلالت املتعلقة 
بالأطفال. اإْذ من امل�ضلَّم به اأّن الأطفال اأكرث عر�ضة لتجرمي النف�ض، وللعرتاف بجرائم مل يرتكبوها، وللإدانة 
ظلمًا. وهذه ال�ضلوكيات مرّدها يف معظم الأحيان اإىل �ضعف مواطن النمو لديهم، وخ�ضو�ضًا اإىل ردود اأفعالهم 

جتاه ال�ضغط والرتهيب وال�ضلطة، التي تزيد من احتمالت اإدلئهم باأقوال غري دقيقة. 
الأطفال  مع  املقابلت  اإجراء  بعينها يف  لأ�ضاليب  الدويل  القانوين  الإطار  �ضبب حتديد  يف�ضر  ما  وهذا 
املتهمني اأثناء عملية توقيفهم وبعدها )انظر الف�ضل الثالث اأعله(. ويت�ضمن اجلدول 2 موجزًا لبع�ض املتطلبات 
الأ�ضا�ضية يف التعامل مع الأطفال اأثناء مرحلة التحقيق، اللزمة من اأجل التقليل اإىل اأدنى حد من احتمالت 

وقوع العنف والعمل يف الوقت نف�ضه على تعزيز فعالية الإجراءات.

اجلدول ٢ -  متطلبات التعامل مع الأطفال اأثناء التحقيقات 

التوقيف وفقاً 
للقانون

اأظهرت درا�ضة الأمم املتحدة ب�ضاأن العنف �ضد الأطفال اأّن الأطفال معر�ضون بوجه خا�ض 
للعنف اأثناء القب�ض عليهم اأو توقيفهم. لذلك، ينبغي اأن توّفر القوانني والإجراءات توجيهات 
منا�ضبة جتعل حالت توقيف الأطفال تقت�ضر على تلك التي يكون فيها التوقيف ملجاأً اأخريًا، 

واأن ت�ضع حدودًا وا�ضحة لعمل املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني.

اإخطار الوالدين 
اأو الأو�صياء 
القانونيني

حتديد هوية والَدي الطفل املرتبط باجلماعات الإرهابية ومكان وجودهم واإخطارهم هي 
اأمور قد تكون �ضعبًة للغاية يف حالت النزاع اأو يف املناطق النائية. وعندما يتعّذر الو�ضول اإىل 
الوالدين، ينبغي اأن يكون الو�ضي القانوين اأو اأي �ضخ�ض داعم اآخر )مثل العاملني يف احلقل 

الجتماعي( حا�ضرًا لدعم الطفل منذ حلظة توقيفه وخلل فرتات التحقيق اللحقة. ويف 
حالة الأطفال غري امل�ضحوبني بذويهم، مبن فيهم الأطفال العائدون، يجب الت�ضال بالهيئات 
امل�ضوؤولة عن اقتفاء اأثر الأ�ضر ومّل �ضملها، دون تاأخري، من اأجل حتديد اأولويات الإجراءات، مع 

اأخذ م�ضالح الطفل الف�ضلى يف العتبار )انظر الف�ضل اخلام�ض يف هذا املن�ضور(.

ال�صتعانة مبحام 
على الفور

ويف الق�ضايا املت�ضلة بالإرهاب، غالبًا ما يتاأخر احل�ضول على امل�ضورة القانونية. اإ�ضافًة 
اإىل ذلك، وب�ضبب القيود القائمة املفرو�ضة على برامج امل�ضاعدة القانونية، ل يعنيَّ مقدمو 

امل�ضاعدة القانونية عادًة اإل لإجراءات التقا�ضي اأمام املحاكم. ويعيق ذلك توّفر التمثيل 
القانوين امللئم عند التوقيف واأثناء الحتجاز قبل املحاكمة، الذي يلزم ملنع احلرمان من 

احلرية لفرتة اأطول ول�ضمان احرتام ال�ضمانات الإجرائية.

 )134(انظر: حقوق الإن�ضان وتدابري العدالة اجلنائية للت�ضدي للإرهاب، ال�ضفحات 88 و95 و10٦ و10٧.
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تنظيم عمليات 
التفتي�س وجمع 

العينات

لة للخت�ضا�ضيني املكّلفني باإنفاذ القوانني ينبغي اأن تتناول م�ضاألة حظر  التوجيهات املف�ضّ
ا�ضتخدام القوة �ضد الأطفال. وحتى يكون احلظر فعال وجمديا، ينبغي اأن تن�ّض القواعد 

التنظيمية على ا�ضرتاتيجياٍت بديلة يف جمال التعامل مع الأطفال، ترتاوح بني الأ�ضاليب الأقل 
تقييدًا والأ�ضاليب الأكرث تقييدًا، التي يتم حتديدها بتقييٍم منا�ضب للمخاطر، واأن تن�ّض 

اأي�ضا على حدود م�ضبوطة لل�ضتثناءات املحتملة من القاعدة.

حدود ا�صتخدام 
القوة

اإّن تاأثري مرور الوقت على الأطفال خمتلف عن تاأثريه على البالغني. فالفرتات الطويلة التي 
يق�ضيها الأطفال وهم رهن الحتجاز لدى ال�ضرطة اأو الحتجاز ال�ضابق املحاكمة ت�ضكل 

انتهاكًا حلقوق الأطفال وقد تلحق �ضررًا بالغًا باإعادة اإدماجهم. كذلك، كثريًا ما ل تكون 
اأة لوجود الأطفال املجّردين  مرافق الحتجاز لدى ال�ضرطة والحتجاز ال�ضابق للمحاكمة مهيَّ

من حريتهم فيها، مما يزيد من خماطر تعّر�ضهم للعنف ومعاملتهم معاملة غري ملئمة. 
وعلى الرغم من اأن قوانني مكافحة الإرهاب كثريًا ما تت�ضمن تعديلت على الإجراءات 

اجلنائية، فاإنه �ضيكون من اخلطورة مبكان تطبيق هذه ال�ضتثناءات على الأطفال؛ وبناًء على 
ذلك، يو�ضى ثم يو�ضى بالتقيد دائما بفرتات التاأخري الق�ضرية التي حتددها عادة القوانني 

املحلية املتعلقة بق�ضاء الأحداث والتي تكون ملئمة اأكرث حلقوق الطفل واحتياجاته.

جتنب حالت 
التاأخري

عمليات تفتي�ض اجل�ضم، مبا ي�ضمل اأع�ضاء اجل�ضم احلميمة وغري احلميمة، وما يت�ضل بها 
من اإجراءات جمع العينات، قد تلحق ب�ضهولة ال�ضرر بكرامة الطفل وقد ي�ضاء ا�ضتخدامها 

اأي�ضا يف ارتكاب العنف اجلن�ضي. وينبغي اأن تكفل الإجراءات عدم اإخ�ضاع الأطفال للتفتي�ض 
اإل عند ال�ضرورة واأل جُتري عملية التفتي�ض، اإذا كانت ت�ضمل تفتي�ض املناطق احلميمة، اإل من 

قبل موظفني طبيني ماأذون لهم بذلك. وينبغي اأن ُيجري هذا التفتي�ض، دائمًا، اأ�ضخا�ض من 
نف�ض جن�ض الطفل.

التنميط العرقي اأو العن�صري اأو الديني وحظر التمييز
نتيجًة ل�ضعوبة تنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب واإجراء التحقيقات ذات ال�ضلة، وحتت وطاأة ال�ضغوط املماَر�ضة 
بجماعة  ترتبط  اأو الدينية  العرقية  اأو  الإثنية  اجلماعات  بع�ض  باأن  العتقاد  ظّل  ويف  النتائج،  اإظهار  اأجل  من 
والتحقيق  الوقاية  القانون جهودهم يف جمايل  باإنفاذ  املكلفون  املوظفون  يرّكز  قد  عنيفة،  اأو  اإرهابية  متطّرفة 
ثبت  عوامل  على  املرتكز  التنميط  اأّن  من  الرغم  وعلى  اجلماعات.  بهذه  املرتبطني  الأ�ضخا�ض  على  بالأ�ضا�ض 
حمدودة،  القانون  اإنفاذ  موارد  تكون  عندما  فعالة  اأداة  يكون  قد  معنّي  اإجرامي  ب�ضلوك  ترتبط  اأنها  اإح�ضائيًا 
م�ضاكل  اإىل  يف�ضي  اأمر  هو  منطية  قوالب  اأو  مدرو�ضة  غري  تعميمات  تعك�ض  ف�ضفا�ضة  ملمح  ا�ضتخدام  فاإن 
كبرية. فاللجوء اإىل التنميط امل�ضتند اإىل الفرتا�ضات النمطية القائلة باأّن الأ�ضخا�ض الذين ينتمون اإىل عرق 
اأو اأ�ضل قومي اأو اإثني اأو دين معنّي مييلون ب�ضكل خا�ض اإىل ارتكاب اجلرائم قد يف�ضي اإىل ممار�ضات تتعار�ض 

التمييز.)135( مع مبداأ عدم 
األ تنطوي اأي تدابري  ودعت جلنة الق�ضاء على التمييز العن�ضري، �ضراحًة، الدول الأطراف اإىل كفالة 
اأو  اأو اللون  العرق  اأ�ضا�ض  على  يقوم  الأثر  اأو  الغر�ض  حيث  من  متييز  على  الإرهاب  مكافحة  �ضياق  يف  متخذة 
الن�ضب اأو الأ�ضل القومي اأو العرقي، واأل يخ�ضع غري املواطنني للو�ضم اأو الت�ضوير ب�ضور منطية مقولبة حُتدد 

اإثني.)13٦( اأو  اأ�ضا�ض عرقي  على 
النمطية  الفرتا�ضات  على  القائم  بالتنميط  يتاأثرون  اأنهم  اإىل  الإ�ضارة  جتدر  بالأطفال،  يتعلق  وفيما 
على  الو�ضم  اأثر  اإىل  ونظرًا  معنية.  اأ�ضرهم  تكون  عندما  مبا�ضرة،  وغري  مبا�ضرة  ب�ضورة  وذلك  املقولبة، 

املمار�ضات. يوؤخذ يف العتبار خطر تعر�ضهم كاأطفال لهذه  اأن  ينبغي  الأطفال، 
واإ�ضافة اإىل انتهاك حقوق الإن�ضان، يطرح التنميط القائم على افرتا�ضات منطية مفادها اأّن الأ�ضخا�ض 
الذين ينتمون اإىل اأ�ضل اأو عرق اأو اأ�ضل قومي اأو اإثني معني مييلون ب�ضكل خا�ض اإىل ارتكاب الأعمال الإرهابية 

 )135(كتيب اإر�ضادي ب�ضاأن تدابري العدالة اجلنائية يف الت�ضدي للإرهاب، �ضل�ضلة كتيبات العدالة اجلنائية )من�ضورات الأمم 

اأو�ضع مل�ضاألة التنميط وعدم التمييز يف التحقيقات املتعلقة  Sales No. A.09.IV.2(، ال�ضفحة 50؛ وللطلع على مناق�ضة  املتحدة، 
 Counter-Terrorismبالإرهاب، انظر حقوق الإن�ضان وتدابري العدالة اجلنائية للت�ضدي للإرهاب، ال�ضفحة 55 وال�ضفحات التالية؛ و
 Implementation Task Force, “Basic human rights reference guide: the stopping and searching of persons in the context

.of countering terrorism”, 2nd ed. (New York, March 2014), para. 34

 )13٦(التو�ضية العامة الثلثون ب�ضاأن التمييز �ضد غري املواطنني، التي اعتمدتها جلنة الق�ضاء على التمييز العن�ضري يف دورتها 

اخلام�ضة وال�ضتني )الوثائق الر�ضمية للجمعية العامة، الدورة التا�ضعة واخلم�ضون، امللحق رقم A/59/18( 18((، الفقرة 4٦9. 
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وكذلك  جمدية  غري  تكون  قد  الأ�ضاليب  هذه  اأن  بالفعل  تبنّي  والأدلة  الفعالية.  حيث  من  امل�ضاكل  من  عددا 
�ضارة جدًا. 

 اجلدول 3-  اأوجه الق�صور الرئي�صية يف التنميط الإثني اأو العرقي اأو الديني كاأ�صلوب من
 اأ�صاليب التحقيق

�صامل ب�صكل مفرط ودون امل�صتوى 
املطلوب من ال�صمول

زيادة القدرة على التنبوؤ مبجالت 
تركيز اإنفاذ القانون

انعدام الثقة بني جماعات الأقليات 
وبني دوائر اإنفاذ القوانني

اإىل  التنميط  يوؤّدي  األ  ينبغي 
التحقيق مع عدد كبري جدًا 

الأبرياء، ول اإىل ال�ضتبعاد  من 
لعدد كبري جدًا من  التلقائي 

املحتملني. فيهم  امل�ضتبه 

اإنفاذ  اأن�ضطة  اأهداف  تكون  عندما 
ميكن  �ضلفًا،  معروفة  القانون 

ب�ضهولة  يتحايلوا  اأن  للمجرمني 
املتوقع. التنميط  على  اأكرب 

على الرغم من اأن اجلهود 
�ضميم  يف  تقع  الت�ضاركية 

الرامية  العديدة  ال�ضرتاتيجيات 
العنيف، فاإن  اإىل منع التطرف 

لفئات  اجلماعي  ال�ضتهداف 
بع�ض  ا�ضتعداء  اإىل  يوؤدي  باأ�ضرها 

تقوي�ض  اإىل  وبالتايل  اجلماعات 
ال�ضرطة. الثقة يف 

 European Parliament, Directorate General for Internal Policies, “Study: انظر  اأخرى،  اأدلة  على  ملحظة: للطلع 
.Ethnicity and Race-Based Profiling in Counter-Terrorism, Law Enforcement and Border Control” (2008), part III

على  القوانني  باإنفاذ  املكّلفة  اجلهات  قدرة  بزيادة  هذه  املقبولة  غري  التنميط  اأ�ضاليب  تقرتن  وعندما 
اإجراء عمليات التفتي�ض والعتقالت، والتي غالبًا ما تندرج يف اإطار تدابري مكافحة الإرهاب، ميكن اأن ت�ضبح 
جهود  بذل  م�ضوؤولية  ال�ضيا�ضات  ومقّرري  امل�ضّرعني  عاتق  على  تقع  وبالتايل،  للغاية.  م�ضرة  الأ�ضاليب  هذه 

يلي: ب�ضبل منها ما  الأ�ضاليب، وذلك  ا�ضتخدام هذه  اأجل منع  وال�ضمول من  بالوعي  تت�ضم 
العمل  اإىل  حمددة  اإ�ضارات  وت�ضمينها  التمييز،  بحظر  املعنية  القائمة  الت�ضريعات  )اأ( تنقيح 
املتعلق باإنفاذ القانون. وقد يكون من املفيد بوجه خا�ض و�ضع تعاريف وا�ضحة ومو�ضوعية مل�ضطلح "معايري 

املعقول"؛ ال�ضتباه 
)ب(  ت�ضجيع الإبلغ عن الأ�ضاليب غري املقبولة، وو�ضع اآليات منا�ضبة للمحا�ضبة ومراجعة ممار�ضات 

ال�ضرطة؛
على  املنا�ضب  التدريب  ت�ضمل  القوانني  باإنفاذ  املكلَّفني  املوظفني  قدرات  لبناء  مبادرة  تنفيذ  )ج(  
التدريب  ي�ضمل  اأن  خا�ضة  ب�ضفة  املهم  ومن  اجلماعي.  التنميط  اأثر  على  وكذلك  املعقول"  ال�ضتباه  "معايري 
للو�ضم؛  تعّر�ضهم  قابلية  وزيادة  بالتحديد؛  الأطفال  على  التنميط  انعكا�ضات  يلي:  ما  ب�ضاأن  معلومات  توفري 

معهم. التحقيقات  اأثناء  املنا�ضب  وال�ضلوك 

 الحتجاز ال�صابق للمحاكمة
اأقرت  وكما  ممكنة.)13٧(  زمنية  فرتة  ولأق�ضر  اأخري  كملجاأ  اإل  للمحاكمة  ال�ضابق  الحتجاز  تطبيق  عدم  ينبغي 
بارتكاب  عليه  املدعى  الطفل  احتجاز  فيها  ال�ضروري  يكون من  قد  �ضتكون هناك ظروف  الطفل،  جلنة حقوق 
التي ي�ضكل فيها الطفل خطرًا مبا�ضرًا على نف�ضه  اأن تقت�ضر هذه الظروف على احلالة  اأنه ينبغي  اإل  جرمية، 

اأمام القا�ضي.)138( اأو عندما ي�ضتقر الراأي على �ضرورة �ضمان مثوله  اأو على غريه، 
وقد اأو�ضت جلنة حقوق الطفل باأن يعاد النظر يف الحتجاز كل اأ�ضبوعني، يف حال كان الطفل حمتجزا 
واأو�ضت  م�ضتوفاة.  تزال  ل  احتجازه  معايري  كانت  اإذا  ما  لتحديد  وذلك  للمحاكمة،  ال�ضابقة  املرحلة  اأثناء 
اإىل الطفل  لتوجيه التهام  ال�ضابقة للمحاكمة وال�ضابقة  باأن ل تتجاوز فرتة الحتجاز يف املرحلة  اأي�ضًا  اللجنة 
ب�ضاأن  نهائيًا  قرارًا  املحكمة  تتخذ  واأن  يومًا،)139(   30 مدَة  التحقيق(  قيد  فيها  الطفل  يكون  التي  الفرتة  )اأي 

 )13٧(وفقًا الفقرة الفرعية )ب( من املادة 3٧ من اتفاقية حقوق الطفل.

)CRC/C/GC/10)138، الفقرة 80.

 )A/63/41)139، املرفق الرابع، الفقرة 83.
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ق�ضايا  يف  التاأخري  مدة  �ضبط  ومقت�ضيات  تقدميها.  من  اأ�ضهر  �ضتة  تتجاوز  ل  مدة  يف  اإليه  املوّجهة  التهم 
بالإرهاب. بجرائم مت�ضلة  التهم  تتعلق  اأي�ضًا حينما  تنطبق  الأدنى  الأطفال �ضمن احلد 

التحويل وال�صتعانة ببدائل عن الحتجاز
ب�ضكل  الدولية،  املنظمات  وكذلك  الدول  تعرتف  بالإرهاب،  املت�ضلة  للجرائم  اخلطري  الطابع  من  الرغم  على 
اأّن  والواقع  الحتجاز.  عن  وبدائل  الر�ضمية  الق�ضائية  الإجراءات  عن  بدائل  اإيجاد  وجدوى  ب�ضرورة  متزايد، 
الوقاية  اإىل زيادة الرتكيز على  اأّدى  الإرهاب قد  الوطنية ملكافحة  التدريجي يف نطاق ال�ضرتاتيجيات  التو�ضع 
بعيد؛ ويف  اإىل حد  بالإرهاب  املت�ضلة  اّت�ضع نطاق اجلرائم  املا�ضية،  القليلة  ال�ضنوات  الإدماج. وخلل  واإعادة 
املتاأثرة  البلدان  يف  �ضواء  بالإرهاب،  مت�ضلة  بجرائم  املّتهمني  الأفراد  عدد  زيادة  الدول  ت�ضهد  نف�ضه،  الوقت 
بالن زاعات اأو يف البلدان التي ت�ضهد عودة عدد كبري من املقاتلني الإرهابيني الأجانب. ومن ثم، فقد اأ�ضبحت 
املتطرف  ال�ضلوك  ومعاجلة  املجتمع  مع  متانة  اأكرث  �ضلت  اإقامة  تتيح  التي  التدابري  مزايا  فاأكرث  اأكرث  تظهر 

املتخ�ض�ض.  العلج  توفري  العنيف من خلل 
ويف حالة الأطفال، يقت�ضي القانون الدويل توفري خيارات متعددة يف اإطار التحويل، وكذلك بدائل عن 
التي تقرتن بفرتات  والو�ضم  الإيذاء  تتمثل يف منع خماطر  التدابري، بطبيعتها، ميزًة  الحتجاز. وتكت�ضي هذه 
الأطفال.)140(  منو  لحتياجات  اأكرب  بقدر  ت�ضتجيب  بذلك  وهي  ال�ضرطة،  لدى  املطّولة  والعتقال  الحتجاز 
اأي�ضًا  وينبغي  املحاكمة،  اأثناء  ذلك  الإجراءات، مبا يف  مراحل  التحويل يف جميع  تدابري  تطبيق  ينبغي  لذلك، 

التدابري كعقوبة. البديلة منذ حلظة العتقال واعتماد هذه  التدابري  اتخاذ  النظر يف 
يو�ضى  ولذلك،  التحويل.  تدابري  انطباق  من  احلّد  يف  اجلرمية  خطورة  اإىل  الدولية  املعايري  تنظر  ول 
الأهم  املعيار  اأّن  على  الت�ضديد  مع  مماثلة،  نظر  وجهة  املحلية  والأنظمة  الت�ضريعات  تعتمد  باأن  يو�ضى  ثم 
واحتياجاتهم  الأطفال  ظروف  يكون  اأن  ينبغي  البديلة  التدابري  اأو  التحويل  خيار  ملءمة  مدى  حتديد  يف 
والربامج  والو�ضاطة  الت�ضاحلية  العدالة  ت�ضكل  ول  حلالتهم.  الفردية  التقييمات  يحّددها  كما  ال�ضخ�ضية 
بارتكاب  املتهمني  الأطفال  حالت  يف  فّعالة  تكون  اأن  ميكن  التي  اخليارات  من  بع�ضًا  اإّل  للأطفال  املجتمعية 
واملتطرفة  الإرهابية  اجلماعات  قبل  من  الأطفال  جتنيد  طرق  تنّوع  اإىل  ونظرًا  بالإرهاب.  مت�ضلة  جرائم 
الفعالة  الوقاية  فاإن  اأعله(،  الثاين  الف�ضل  )انظر  اجلذب"  و"عوامل  الدفع"  "عوامل  خمتلف  وتاأثري  العنيفة 
وبالفعل،  للم�ضكلة.  اجلذرية  الأ�ضباب  معاجلة  على  قادرة  ا�ضرتاتيجيات  �ضتتطلب  الإجرام  اإىل  الرجوع  من 
لأّنها ترّكز بوجه عام على  الهدف، وذلك  للغاية لتحقيق هذا  البديلة و�ضائل منا�ضبة  التحويل واخليارات  فاإّن 
املهارات  للعمل على تطوير  نف�ضه فر�ضة  الوقت  وتوّفر يف  لل�ضحايا  اأ�ضكال اجلرب  الإجرامي وعلى  ال�ضلوك  اأثر 

وحت�ضينها.)141( الإيجابية 
البديلة  والتدابري  التحويل  تدابري  خمتلف  بل  اجلرمية.  خطورة  مع  التنا�ضب  اإغفال  ذلك  يعني  ول 
التنا�ضب وت�ضتجيب مل�ضالح  ت�ضتمل على درجات متفاوتة من الر�ضد وامل�ضاءلة، وهي تراعي بالتايل اعتبارات 
ال�ضلمة العامة. ويف الوقت نف�ضه، ومن خلل اإ�ضراك اجلهات الفاعلة من خارج نظام العدالة، ي�ضهم حتويل 
الذين  الأخ�ضائيني  من  متنّوعة  �ضبكة  واإقامة  فعالة  تن�ضيق  اآليات  تطوير  يف  عادًة  الحتجاز  وبدائل  الق�ضايا 

ي�ضطلعون بدور هام يف منع الإرهاب والتطرف العنيف واأي�ضا بدور هام يف مرحلة اإعادة الإدماج. 

 Planning the Implementation of the United Nations Model واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم   )140(مكتب 

 Strategies and Practical Measures on the United Nations Model Strategies and Practical Measures on Violence against
.Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice: A Checklist (Vienna, 2015), pp. 29 and 30

www.unicef.org/media/ متاح على ،UNICEF, “Toolkit on diversion and alternatives to detention”)141( 

.media_100686.html
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بالتحويل وبالبدائل يف  الإرهاب  العاملي ملكافحة  املنتدى  اأمثلة على زيادة اعرتاف 
الإرهاب �صياق 

�ضياق مكافحة  الأحداث يف  لق�ضاء  املمار�ضات اجليدة  نيو�ضاتيل حول  يلي مقتطفات من مذكرة  فيما 
الإرهاب:

اآليات حتويل الأطفال املتهمني بارتكاب جنح مت�ضلة بالإرهاب،  النظر يف   :٧ املمار�ضة اجليدة 
الآليات هذه  وت�ضميم 

اأوجه �ضعفهم،  يف �ضوء العواقب املرتتبة على خ�ضوع الأطفال لإجراءات جنائية، والتي قد تفاقم من 
التحويل  املخالفني. وتهدف عملية  الأطفال  �ضلوك  للتعامل مع  اأخرى  �ضبل  الدول درا�ضة  ينبغي على 
اإطار  امل�ضاألة خارج  اأخرى ملعاجلة  للقانون عرب م�ضارات  امل�ضروط للأطفال املخالفني  التوجيه  اإىل 
بوا�ضطة هيئات غري ق�ضائية،  الأطفال  العديد من ق�ضايا  البت يف  يتيح  الق�ضائية، مبا  الإجراءات 

ينجم عنها من  وما  الر�ضمية  الق�ضائية  الإجراءات  املرتتبة على  ال�ضلبية  الآثار  تفادي  وبالتايل ميكن 
اإن�ضاء �ضجل جنائي للطفل. ويجب منح الأطفال الذين رمبا يتم حتويلهم اإىل هذا النوع من الربامج 

اأقوالهم قبل �ضدور قرار نهائي. اإىل  فر�ضة ال�ضتماع 
كلما  التحويل،  اآليات  لتطبيق  اأحكامًا حمددة  تت�ضمن  التي  القوانني  وتعزيز  تنفيذ  الدول على  وحُتث 
القانون  اإنفاذ  مل�ضوؤويل  تتيح  التي  التوجيهية  املبادئ  وينبغي و�ضع   ... كان ذلك ملئمًا وم�ضت�ضوبًا. 
اأثناء  التحويل  برامج  اإىل  الأطفال  لتحويل  التقديرية  �ضلطتهم  والق�ضاة ممار�ضة  العامني  واملدعني 

العملية.  من  خمتلفة  مراحل 
املتورطني يف  الأطفال  وينبغي تكييف برامج حتويل  التحويل.  الطفل قبل دخول برنامج  تقييم  ويتم 

 ... ارتكبها  التي  واجلنحة  الطفل  لرتاعي خ�ضائ�ض  بعناية  بالإرهاب  مت�ضلة  اأن�ضطة 
اإغلق قاطع ونهائي لق�ضيته، مع عدم  الناجح لربنامج التحويل  اأن يرتتب على اإجناز الطفل  ويجب 

اآخر من ال�ضجلت العامة ب�ضاأنه. اأي نوع  اأو  الحتفاظ ب�ضجل جنائي 
النظر يف بدائل العتقال والحتجاز وال�ضجن، وتطبيقها يف احلالت امللئمة،   :8 املمار�ضة اجليدة 

العملية  لو�ضيلة حتقيق غر�ض  الدائم  التف�ضيل  للمحاكمة، مع  ال�ضابقة  املرحلة  مبا يف ذلك خلل 
تقييدًا الأقل  الق�ضائية 

…
اأ�ضا�ضيًا يف اتخاذ القرار ب�ضاأن التدابري الوقائية  دورًا  والق�ضاة  العامون  املدعون  يوؤدي   …

بالإرهاب. تهم مت�ضلة  اإليهم  توجه  الذين  الأطفال  والأمنية يف حالة  والتعليمية  والداعمة 

قوانني  املتوافقة مع  والحتجاز  املوؤ�ض�ضية  الرعاية  بدائل  للق�ضاة جمموعة متنوعة من  تتوفر  اأن  ويجب 
اأن  القائمة على املجتمع املحلي  الأطفال  الإ�ضراف على  �ضاكلة خيارات  للبدائل من  بلدانهم. وميكن 

... منا�ضبة للحتجاز  بدائل  متثل 
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جيم- املحاكمة واإ�صدار احلكم
اأجل  من  وذلك  القانون،  �ضيادة  احرتام  كفالة  بالإرهاب  املت�ضلة  اجلرائم  يف  الف�ضل  خلل  ال�ضروري  من 
اأي�ضا  املهم  ومن  امل�ضتقبل.  يف  الإرهابية  الأعمال  وردع  الأطراف  جلميع  الأ�ضا�ضية  احلقوق  احرتام  �ضمان 
وبيئة  الطفل.  م�ضتقبل  على  حا�ضم  تاأثري  لهما  املحكمة  تتخذها  التي  والقرارات  املحاكمة  �ضري  اأّن  اإدراك 
نظرا  بالإرهاب  املت�ضلة  الق�ضايا  حّدة يف  يزداد  اأن هذا اخلوف  بيد  للأطفال،  دائما  املحاكم خميفة  قاعات 
ال�ضجن  واإمكانية  تعقيدا،  والأكرث  الأطول  والإجراءات  الإعلمي،  وللهتمام  امل�ضددة  الأمنية  للتعزيزات 
التغا�ضي عن احلقوق والحتياجات  اإىل  واإجراءات مكافحة الإرهاب  يوؤدي تطبيق قوانني  لفرتات طويلة. وقد 

اإدماجهم.  واإعادة  تاأهيلهم  اإعادة  بتعزيز  القا�ضي  ال�ضرط  �ضيما  ول  للأطفال،  اخلا�ضة 

الرئي�صية العنا�صر  للممار�صني:  مرجعية  قائمة 
الأطفال،  العتبار �ضعف  املحققون يف  ياأخذ  اأن  ينبغي  التحقيق اخلا�ضة،  تقنيات  ا�ضتخدام  •  لدى 

الطفل. اندماج  اإعادة  ت�ضجيع  وا�ضت�ضواب  الف�ضلى،  الطفل  م�ضالح  ومبداأ 
القائم على افرتا�ضات مقولبة  الإرهاب ومنعه تنميط الأطفال  التحقيق يف  تتفادى تدابري  اأن  •  يجب 

اأو اأ�ضل قومي اأو عرق اأو دين معنّي مييلون ب�ضكل خا�ض اإىل ارتكاب  باأن الأ�ضخا�ض من عن�ضر 
الإرهابية. الأعمال 

اأو الحتجاج  اأو �ضجنه وفقا للقانون، ول يجوز ممار�ضة العتقال  اأو احتجازه  •  يجرى اعتقال الطفل 
اأخري ولأق�ضر فرتة زمنية ممكنة.  اإل كملجاأ  اأو ال�ضجن 

ال�ضلطات  فيها  تقب�ض  التي  الأطفال؛ ويف احلالت  الع�ضكرية  ال�ضلطات  اأن ل حتتجز  •  ينبغي 
امللئمة  اأنواع احلماية  توفري  ل�ضمان  واإجراءات  �ضيا�ضات  و�ضع  ينبغي  الأطفال،  الع�ضكرية على 

اأقرب وقت ممكن. املدنية يف  ال�ضلطات  اإىل  وت�ضليمهم  ل�ضّنهم، 
اأو الأو�ضياء عليه على الفور، وعندما ل يتي�ضر الإخطار الفوري  •  لدى اعتقال طفل، ُيخطر والداه 

اأق�ضر فرتة  اأو الأو�ضياء يف غ�ضون  اأو ل يكون يف م�ضلحة الطفل الف�ضلى، يجب اإخطار الوالدين 
بعد ذلك. زمنية ممكنة 

القانونية وعلى غريها  امل�ضاعدة  ب�ضرعة على  •  للأطفال املحرومني من حريتهم احلق يف احل�ضول 
امللئمة. امل�ضاعدات  من 

ُيعَر�ض كل طفل موقوف وحمروم من حريته على �ضلطة خمت�ضة تنظر، يف غ�ضون  اأن  •  ينبغي 
ال�ضابق  ا�ضتعرا�ض منتظم للحتجاز  اإجراء  وينبغي  �ضاعة، يف �ضرعية حرمانه من احلرية.   24

القانونية  الأحكام  الدول  ت�ضتحدث  اأن  وينبغي  اأ�ضبوعني.  اأن يكون ذلك كل  للمحاكمة، ويحبذ 
اأو غريهما من الهيئات املخت�ضة قرارا  اأو قا�ضي الأحداث  اأن تتخذ املحكمة  اللزمة ل�ضمان 

اأ�ضهر بعد تقدميها. اأجل ل يتعدى �ضتة  ب�ضاأن التهامات يف  نهائيا 
اإنفاذ  �ضلطات  الت�ضال بني  اإدارة عملية  ل�ضمان  املقابلت اخلا�ضة  اإجراء  تقنيات  •  ينبغي تطبيق 

القانوين للطفل،  الو�ضع  اإدارًة حترتم  بارتكاب جرمية  الذين املدعى عليهم  القانون والأطفال 
ال�ضرر به. وتعزز رفاه الطفل وتتفادى 

اإىل حماكمة ر�ضمية،  اللجوء  التعامل مع الطفل املدعى عليه بارتكاب جرمية دون  •  ينبغي النظر يف 
اإعادة اندماج الطفل،  اأو يف تعليق الإجراءات ل�ضالح تدابري التحويل، وذلك بهدف ت�ضجيع 

بناء يف املجتمع. وا�ضطلع الطفل بدور 
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تطبيق  دائما  ينبغي  ب�ضببها،  للمحاكمة  ُيقدم  اأو  بالإرهاب  مت�ضلة  بجرائم  طفل  ُيتَّهم  وعندما 
يف  الطفل  م�ضاركة  �ضمان  كيفية  على  الفرع  هذا  ويركز  كاملة.  ب�ضورة  الأحداث  ق�ضاء  و�ضمانات  اإجراءات 
املتعلقة  ال�ضرية  متطلبات  وتلبية  الأمنية  ال�ضواغل  لتبديد  املنا�ضبة  الإجراءات  وتنفيذ  الق�ضائية؛  الإجراءات 
احلكم  عند  املخت�ضة  ال�ضلطات  بها  ت�ضرت�ضد  اأن  ينبغي  التي  واملبادئ  بالإرهاب؛  ال�ضلة  ذات   بالق�ضايا 

على طفل.

١- املعايري الدولية ملحاكمة الأطفال واإ�صدار الأحكام عليهم
تنطبق ال�ضمانات التي حتمي احلق يف حماكمة عادلة على الأطفال وعلى البالغني على حد �ضواء. وي�ضمل ذلك احلق يف 
افرتا�ض الرباءة، واحلق يف الطلع فورا على التهم املوجهة، واحلق يف ح�ضم الّتهم دون تاأخري من جانب هيئة ق�ضائية 
خمت�ضة وحمايدة، واحلق يف احل�ضول على امل�ضورة القانونية اأو غريها من امل�ضاعدات امللئمة، واحلق يف عدم الإكراه 
على الإدلء ب�ضهادة اأو العرتاف بذنب، واحلق يف مواجهة ال�ضهود واحلق يف ال�ضتئناف. بيد اأن الإطار القانوين الدويل 
املتعلق بق�ضاء الأحداث يت�ضمن بع�ض الأحكام اخلا�ضة مبرحلة التقا�ضي. وترد اأدناه ملحة موجزة عن هذه الأحكام 

اخلا�ضة وعن اللتزامات املحددة املنبثقة عن الإطار القانوين الدويل فيما يتعلق مبكافحة الإرهاب.

 الإطار القانوين الدويل املتعلق مبكافحة الإرهاب
املن�ضفة  املعاملة  �ضمان  الإرهاب  ملكافحة  العاملية  ال�ضكوك  ت�ضرتط  بالتحقيقات،  يتعلق  فيما  اأعله  ُذكر  كما 
طبقًا  وال�ضمانات  احلقوق  بجميع  التمتع  ذلك  يف  مبا  اإجراءات،  ب�ضاأنه  ُتتَّخذ  اأو  احتجازه  يتم  �ضخ�ض  لأي 
ذلك  يف  مبا  التطبيق،  الواجبة  الدويل  القانون  ولأحكام  اإقليمها  يف  ال�ضخ�ض  هذا  يوجد  التي  الدولة  لقانون 

الإن�ضان.)142( الدويل حلقوق  القانون 
على  العقوبات  تعك�ض  اأن  الإرهاب  ملكافحة  الدولية  ال�ضكوك  ت�ضرتط  الأحكام،  باإ�ضدار  يتعلق  وفيما 

الإرهابية.)143( للجرائم  الطابع اخلطري  الواجب  النحو 
املتهمني  للأطفال  املحددة  امل�ضاألة  تتناول  ل  الإرهاب  ملكافحة  الدولية  القانونية  ال�ضكوك  كانت  ولئن 
اأو املدانني بارتكاب جرائم اإرهابية، فاإّن هذه امل�ضاألة تناولها قراُر اجلمعية العامة 291/٧0 ب�ضاأن ا�ضتعرا�ض 
التاأكيد على  القرار  العامة يف هذا  اأعادت اجلمعية  الإرهاب. وقد  العاملية ملكافحة  املتحدة  ا�ضرتاتيجية الأمم 
ينبغي  اإرهابية(  اأعمال  ارتكاب  �ضلوعه يف  القانون )مبا يف ذلك عن طريق  بانتهاك  عليه  عى  ُيدَّ كل طفل  اأن 
اللتزامات  ول �ضيما  املنطبق،  الدويل  للقانون  وفقا  واحتياجاته،  وكرامته  حقوقه  مع  تتفق  معاملًة  يعامل  اأن 

الطفل. اتفاقية حقوق  مبوجب 

الإطار القانوين الدويل املتعلق بق�صاء الأحداث
تن�ّض اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك املعايري والقواعد الدولية ب�ضاأن ق�ضاء الأحداث، على معايري م�ضددة حلماية 
الأطفال الذين يواجهون املحاكمة. وت�ضمل هذه املعايري احلق يف تلقي الدعم من اأحد البالغني اأو الأو�ضياء، واحلق 
يف احرتام خ�ضو�ضيتهم يف جميع مراحل �ضري الدعوى.)144( والغر�ض من احلق يف اخل�ضو�ضية هو جتّنب ال�ضرر 
الذي ميكن اأن يلحق بالطفل من الدعاية التي ل لزوم لها. فالدعاية ال�ضلبية قد تلحق الو�ضم بالطفل ومن املرجح 
الندماج  يف  حظوظه  وعلى  وال�ضكن  والعمل  التعليم  على  احل�ضول  على  الطفل  قدرة  على  �ضلبي  اأثر  لها  يكون   اأن 

بوجه عام.)145(

 )142(املادة 14 من التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل.

 )143(الفقرة 2 )د( و)ه ( من قرار جمل�ض الأمن 13٧3 )2001(؛ والفقرة الفرعية )ب( من املادة 4 من التفاقية الدولية لقمع 

الهجمات الإرهابية بالقنابل.
 )144(وفقا للفقرة 2 )ب( ’٧’ من املادة 40 من التفاقية، ينبغي يف جميع مراحل الدعوى تاأمني احرتام احلياة اخلا�ضة لكل 

عى عليه اأو ُيّتهم بانتهاك القانوين اجلنائي. طفل ُيدَّ
�ضاد�ضا،  الف�ضل   ،HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol II) اأي�ضا:  انظر  بكني؛  قواعد  من   8 القاعدة  املثال،  �ضبيل  على   )145(انظر، 

الفقرة ٦4.
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وهناك اأي�ضا اعرتاف تام بحق الطفل يف احل�ضول على امل�ضاعدة القانونية اأو غريها من امل�ضاعدات امللئمة 
اأثناء اإعداد دفاعه وتقدميه اإىل املحاكمة.)14٦( وينبغي اأن يكون الطفل ممثل مبحام عندما يواجه املحاكمة اأو حتى اأي 
جل�ضة اأخرى ميكن اأن توؤدي اإىل اإبعاده عن اأ�ضرته اأو حرمانه من حريته اأو خ�ضوعه لأي �ضكل من اأ�ضكال العقوبة. وعدم 
�ضمان التمثيل القانوين يف مثل هذه احلالت قد يعني حرمان الطفل من الطلع بالكامل على �ضري الدعوى وعدم 

قدرته على امل�ضاركة اأو الدفاع عن نف�ضه بطريقة جمدية.
وتن�ض اتفاقية حقوق الطفل يف الفقرة 2 )ب( ’3’ من املادة 40 على ح�ضور والدي الطفل اأو الأو�ضياء 
يف  اأُخذ  اإذا  الف�ضلى،  الطفل  م�ضلحة  غري  يف  ذلك  ُيعترب  مل  ما  الق�ضائية  الإجراءات  اأثناء  عليه  القانونيني 

اأو حالته.)14٧( �ضنه  احل�ضبان 
وبالإ�ضافة اإىل ذلك، يوفر الإطار القانوين الدويل التزامات حمددة ب�ضاأن احلكم على الأطفال، وذلك 
حقوق  اتفاقية  من   40 املادة  من   4 للفقرة  ووفقا  �ضواء.  حد  على  امللئمة  والعقوبات  الأ�ضاليب  حيث  من 
اإىل النظر يف اخلطورة  األ ت�ضتند ال�ضتجابة  اأي جرمية جنائية  الطفل، ينبغي عند احلكم على طفل لرتكاب 

الفردية. الظروف  اإىل  اأي�ضا  بل  للجرم فح�ضب،  املو�ضوعية 
حقوق  اتفاقية  من   ،40 املادة  من  و4  )ب(   3 الفقرتان  تفر�ض  اجلزاءات،  با�ضتخدام  يتعلق  وفيما 
من  جمموعة  بو�ضع  الأع�ضاء  الدول  على  حمددا  التزاما  بكني،  قواعد  من  و1-18   1٧ والقاعدتان  الطفل، 
على  التفاقية  من  املادة 3٧  من  )ب(  الفرعية  الفقرة  تن�ض  اأعله،  ُذكر  وكما  الحتجازية.  غري  التدابري 
ممكنة.  زمنية  فرتة  ولأق�ضر  اأخري  كملذ  اإّل  ُي�ضتخَدم  واأل  القانون  مع  يتما�ضى  اأن  ينبغي  الطفل  احتجاز  اأن 
يرتكبها  التي  للجرائم  بالن�ضبة  التفاقية،  من   3٧ املادة  من  )اأ(  الفرعية  الفقرة  مبوجب  يحظر  واأخريا، 

اإمكانية الإفراج عنهم. اأو عقوبة ال�ضجن مدى احلياة دون  الأطفال، فر�ض عقوبة الإعدام 

 ٢-  العملية الق�صائية واإ�صدار الأحكام يف ق�صايا الإرهاب التي 
ت�صمل الأطفال

واملقت�ضيات  الطفل  حقوق  احرتام  بني  منا�ضب  توازن  حتقيق  بكفالة  رئي�ضية  تو�ضياٍت  الفرع  هذا  يت�ضمن 
واإجرائها، وكذلك  املحاكمات  اإعداد  التو�ضيات على  وتركز  بالإرهاب.  املت�ضلة  بالف�ضل يف اجلرائم  اخلا�ضة 

الأحكام. اإ�ضدار  على 

م�صاركة الطفل
حقوق  اتفاقية  من   12 املادة  يف  مكر�ض  اأ�ضا�ضي  مبداأ  الق�ضائية  الإجراءات  يف  للطفل  الفعلية  امل�ضاركة  اإن 
بوجه  للأطفال  خميفة  تكون  اأن  ميكن  املحكمة  بيئة  اأن  بيد  برمتها.  العملية  به  ت�ضرت�ضد  اأن  ينبغي  الطفل، 
للعنف  الأطفال  من  تعر�ض  قد  يكون  من  على  خا�ض  ب�ضكل  هذا  وينطبق  الأحيان.  بع�ض  يف  ومروعة  خا�ض، 
اتخاذ  الطفل  م�ضاركة  تتطلب  ولذلك  اجلنائية.  الإجراءات  اأثناء  موؤملة  جتارب  جديد  من  �ضيعاي�ض  ورمبا 
يكون  اأن  العادلة  املحاكمة  تقت�ضي  الطفل،  حقوق  للجنة  ووفقا  له.  امللئمة  الظروف  ل�ضمان  �ضاملة  تدابري 
فهو  ثم  ومن  املحاكمة،  يف  فعليًا  امل�ضاركة  على  قادرًا  اجلنائي  القانون  بانتهاك  املتَّهم  اأو  عليه  عى  املدَّ الطفل 
القانوين  املمثل  توجيه  من  يتمّكن  حتى  وعقوبات،  نتائج  من  عليها  يرتتب  قد  وما  التهم  فهم  اإىل  بحاجة 
من  �ضيفر�ض  وما  وال�ضهادة  الأدلة  ب�ضاأن  املنا�ضبة  القرارات  ويتخذ  الأحداث  و�ضرد  ويقوم  ال�ضهود  ومواجهة 

تدابري.)148(

’2’ من املادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل )"احل�ضول على م�ضاعدة قانونية   )14٦(انظر، على �ضبيل املثال، الفقرة 2 )ب( 

اأو غريها من امل�ضاعدة امللئمة يف اإعداد وتقدمي دفاعه"؛ والفقرة 3 )د( من املادة 14 من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية 
وال�ضيا�ضية. 

 )14٧(تن�ض القاعدة 15-2 من قواعد بكني على اأنه يحق للوالدين اأو للو�ضي ال�ضرتاك يف الإجراءات، ويجوز لل�ضلطة املخت�ضة 

اأن تطلب ح�ضورهم ل�ضالح احلدث، على اأّنه يجوز لل�ضلطة املخت�ضة اأن ترف�ض اإ�ضراكهم يف الإجراءات اإذا كانت هناك اأ�ضباب تدعو 
اإىل اعتبار هذا ال�ضتبعاد �ضروريا مل�ضلحة احلدث.

 )148(انظر: HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II)، الف�ضل �ضاد�ضا، الفقرة 4٦.
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للطفل  يتيح  والذي  الفعلية،  امل�ضاركة  عليه  تقوم  الذي  الأ�ضا�ض  هو  الكاملة  باملعلومات  الطفل  وتزويد 
واآثارها  اإليه  املوجهة  التهمة  الطفل  يفهم  اأن  ال�ضروري  ومن  واعية.  ب�ضورة  القرارات  اتخاذ  ممار�ضة 
م�ضتوى  مع  املقدمة  املعلومات  تكييف  ويجب  املحاكمة.  اأثناء  ودوره  الق�ضائية،  الإجراءات  وكذلك  املحتملة 
ينقطع،  األ  ينبغي  الق�ضائية  الإجراءات  وقت  يف  العادية  املعلومات  وتدفق  جمدية.  تكون  حتى  الطفل  مناء 
ب�ضاأن  القائمة  التوجيهية  باملبادئ  الطفل مبا�ضرة من قبل  يتعاملوا مع  الذين رمبا مل  الق�ضاة  توعية  وينبغي 

للطفل. املراعية  الت�ضالت 

البيئة الآمنة واملراعية لالأطفال
متخ�ض�ضني.  ممار�ضني  وكذلك  متخ�ض�ضة،  اإجراءات  الأحداث  لق�ضاء  متخ�ض�ض  نظام  اإن�ضاء  يتطلب 
اأجل توفري مناخ  بيئة املحكمة من  لتكييف  و�ضيلة فعالة  اأحداث منف�ضلة قد يكون مبثابة  وا�ضتخدام حماكم 
الأطفال  يحاكم  اأن  على  القانون  ين�ض  عندما  حتى  ذلك،  ومع  الفعالة.  امل�ضاركة  اإىل  يف�ضي  التفاهم  من 
املمار�ضة  الأحكام يف  يتم جتاهل هذه  اأحداث منف�ضلة، كثريا ما  اأو يف حماكم  القائمة،  الأ�ضرة  يف حماكم 
ومع  بها.  العمل  عن  التخلي  فر�ض  من  الأرجح،  على  بالإرهاب،  املت�ضلة  الق�ضايا  تزيد  فيما  العملية،)149( 
هذه  ت�ضمل  اأن  وميكن  عادية.  حماكم  يف  الأطفال  يحاكم  عندما  خا�ضة  ترتيبات  و�ضع  من  بد  ل  ذلك، 
ومدى  الطفل  عمر  يراعي  ما  وفق  الإجراءات  طول  وتكييف  املحكمة،  بيئة  يف  تعديلت  اإجراء  الرتتيبات 

اأ�ضرار عليه.  اأن تكون لها  ن�ضجه)150( ووفق الحتمالت املمكنة يف 

 التمثيل القانوين
القانونية.  الأ�ضول  وفق  املحاكمة  اإجراء  متطلبات  اأحد  هو  القانوين  التمثيل  اإىل  الو�ضول  تي�ضر  اإن 
بالتنازل  الأطفال،  لدى  النمائية  اعتبارا للحتياجات  تقبل،  ل  ما  الأطفال كثريا  ب�ضاأن  املحلية  والت�ضريعات 
عن هذه احلقوق حر�ضا على الدفاع عنهم دفاعا فعال. وي�ضمل مبداأ تكافوؤ الو�ضائل اأي�ضا منح فر�ضة كافية 

الدفاع.)151( لإعداد 
الذين  للمحامني  اأمني  ت�ضاريح  نظام  و�ضع  يف  النظر  امل�ضت�ضوب  من  يكون  قد  احلالت،  بع�ض  ففي 
باملحامني  الدفاع،  هيئة  مع  بالت�ضاور  قائمة،  اإعداد  اأو  خا�ضة،  معلومات  اأو  ملفات  على  الّطلع  لهم  يحق 
واجباتهم  ممار�ضة  يف  فاعلية  اأكرث  يجعلهم  مما  كليهما  اأو  اأمنيا  ت�ضريحا  اأو  خا�ضا  تدريبا  تلقوا  الذين 
حتديات.  على  ومنطوية  ع�ضرية  ظروف  ظّل  يف  اإرهابية  اأعمال  بارتكاب  متهمني  معّينني  اأفراد  عن  والدفاع 
لأنف�ضهم  عليها  واحل�ضول  خا�ضة  حمائية  تدابري  التما�ض  �ضبل  اأي�ضا  الدفاع  ملحامي  يتوافر  اأن  ويتعنّي 

ولل�ضهود )من اخلرباء وغري اخلرباء( حيث يحتاجون اإىل اإعداد دفاع فعال عن موكلهم.)152(

 احلق يف عدم جترمي النف�س
وينبغي  بال�ضهادة.  الإدلء  وفر�ض  الطفل،  م�ضاركة  ت�ضجيع  بني  احرتامه  يلزم  خا�ض  بوجه  دقيق  توازن  ثمة 
النف�ض  املتزايدة نحو جترمي  الأطفال  اإجراءات املحكمة بوجه خا�ض نزعة  امل�ضاركون يف  املهنيون  اأن يدرك 
واحتمال اأن تكون اعرتافات ما قبل املحاكمة قد مت احل�ضول عليها من خلل ممار�ضة �ضغوطات اأو تاأثريات 
غري مربرة. وتكت�ضب هذه العتبارات اأهمية بالغة يف �ضوء امليل اإىل العتماد ب�ضكل كبري على ال�ضهادات التي يديل 
بها ال�ضالعون خلل النظر يف الق�ضايا املتعلقة بالإرهاب. وعند تقدمي معلومات اإىل الطفل، ينبغي الرتكيز ب�ضكل 
خا�ض على عواقب ال�ضهادة واحلق يف التزام ال�ضمت. وعندما يختار الطفل التزام ال�ضمت، يجب على املحكمة اأن 

متتنع عن اعتبار ذلك اعرتاف باجلرم.

 Nikhil Roy and Mabel Wong, “Juvenile justice: modern concepts for working with children in conflict with)149( 

the law” (London, Save the Children UK, 2004)، ال�ضفحة ٧9.

 )HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II))150، الف�ضل �ضاد�ضا، الفقرة 4٦؛ وانظر القاعدة 14 من قواعد بكني.

وتدابري  الإن�ضان  حقوق  انظر:  الإرهاب،  ق�ضايا  يف  قانونية  م�ضورة  على  احل�ضول  حلق  متعمقة  مناق�ضة  على   )151(للطلع 

العدالة اجلنائية يف مواجهة الإرهاب، ال�ضفحات ٦3-٧0.
ي للإرهاب، �ضل�ضلة كتيبات العدالة اجلنائية )من�ضورات الأمم  )152( ُكتيِّب اإر�ضادي ب�ضاأن تدابري العدالة اجلنائية يف الت�ضدِّ

املتحدة، Sales No. A.09.IV.2(، ال�ضفحتان 8٦ و8٧.
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الإن�صان:  الأوروبية حلقوق  املحكمة 
تركيا �صد  �صالدوز  ق�صية 

ا�ضتجوبت  تركيا،  �ضد  �ضالدوز  ق�ضية  ففي 
العمر  يبلغ من  الذي  �ضالدوز،  ال�ضيد  ال�ضرطة 

اإرهابية دعما  بو�ضفه متهما بجرائم  1٧ عاما، 
حلزب العمال الكردي، وذلك من دون م�ضاعدة 

ال�ضيد �ضالدوز باعرتافات  اأدىل  حمام، حيث 
اأكد هذه  اأنه  يدين فيها نف�ضه. وعلى الرغم من 

العرتافات لحقا اأمام قا�ض خلل مرحلة ما 
الأوروبية حلقوق  املحكمة  فاإّن  املحاكمة،  قبل 

ا�ضتندت  التي  اأن املحاكم  ارتاأت  الإن�ضان 
اإىل اعرتافه اإىل ال�ضرطة قد انتهكت حقه 

يف حماكمة عادلة. واأبرزت املحكمة يف هذا 
للح�ضول على حمام  الأهمية اخلا�ضة  ال�ضدد 

الأطفال.)اأ( بداية احتجاز  منذ 
 

الق�ضية  الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  )اأ(املحكمة 

رقم 02/3٦391، احلكم ال�ضادر يف 2٧ ت�ضرين 
.2008 الثاين/نوفمرب 

 اخل�صو�صية
القانون  فاإّن  امللأ،  وعلى  علنا  املحاكمات  ُتعقد  اأن  املفرو�ض  من  اأّنه  رغم 
فيها.  اأطرافا  الأطفال  يكون  التي  الق�ضايا  ملحوظ  ب�ضكل  ي�ضتثني  الدويل 
وهذا بدافع زيادة �ضعف الأطفال اأثناء �ضري الإجراءات الق�ضائية، ول �ضيما 
الطبيعة  اإىل  وبالنظر  ولذلك،  اإدماجهم.  اإعادة  على  للو�ضم  ال�ضار  الأثر 
حماكمات  جميع  ُتعقد  بالإرهاب،  املتعلقة  للق�ضايا  خا�ض  ب�ضكل  احل�ضا�ضة 
الأطفال املتهمني باجلرائم املت�ضلة بالإرهاب خلف اأبواب مغلقة. وبالإ�ضافة 
اإىل ذلك، ميتد اأي�ضا �ضرط حماية خ�ضو�ضية الأطفال لي�ضمل ن�ضر املعلومات 
الثالث،  )ترد يف الف�ضل  الطفل  هوية  ك�ضف  اإىل  توؤدي  اأن  �ضاأنها  من  التي 
الطابع  على  املفرو�ضة  للقيود  التف�ضيل  مبزيد  مناق�ضة  اأعله  باء،  الفرع 

العلني للإجراءات(.

التدابري الأمنية الفعالة للمحكمة
على  الإرهابية  اجلرائم  يف  الف�ضل  لدى  الأمنية  املخاطر  ارتفاع  يقت�ضر  ل 
امل�ضاركني )للطلع على  اأمن جميع  اأي�ضا  ي�ضمل  بل  الطفل فح�ضب،  �ضلمة 
الباب  انظر  اأو �ضهود،  �ضحايا  بو�ضفهم  بالأطفال  املتعلقة  الأمنية  التدابري 
وجود  دون  بفعالية  احليلولة  ينبغي  عادلة،  حماكمة  ول�ضمان  اأعله(.  ثالثا 
الأمنية  التدابري  تنفيذ  ويعتمد  العدالة.  وعرقلة  والنتقام  التخويف  خماطر 
املخت�ضة.  ال�ضلطات  بني  التن�ضيق  وعلى  املتاحة  املوارد  على  كبري  حد  اإىل 
يف  احلكم  حول  الق�ضائي  لل�ضلك  احل�ضنة  للممار�ضات  لهاي  مذكرة  وت�ضم 

الأمثلة ذات ال�ضلة. الإرهاب بع�ض  جرائم 

الق�صائي وال�صلك  املحكمة  اأمن  تعزيز 
الق�ضائي حول احلكم يف  لل�ضلك  للممار�ضات احل�ضنة  ٧ من مذكرة لهاي  للممار�ضة اجليدة  وفقا 

الق�ضائي ما يلي: اأمن قاعة املحاكمة وال�ضلك  اأن ي�ضمل تعزيز  جرائم الإرهاب، ميكن 

•  زيادة عدد اأفراد ال�ضرطة اأو غريهم من اأفراد الأمن يف قاعة املحكمة وخارجها على حد �ضواء
الفرز واإجراءات  الأمنية  التفتي�ض  لنقاط  ال�ضرتاتيجي  • ال�ضتخدام 

ال�ضينية  بالأ�ضعة  تعمل  التي  ال�ضوئي  امل�ضح  واأجهزة  املعادن  الك�ضف عن  اأجهزة  •  ا�ضتخدام 
املحكمة وقاعة  املحكمة  ملبنى  العامة  املداخل  عند  الأخرى  الفح�ض  وتكنولوجيا 

الإلكرتونية يف مبنى املحكمة وقاعات  الأجهزة  النقالة وغريها من  الهواتف  ا�ضتخدام  •  حظر 
ملحكمة ا

املحاكم وموظفي  الدعاء  ولهيئة  للق�ضاة  واآمنة  ومداخل منف�ضلة  �ضيارات  مواقف  • توفري 
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تقارير التق�صي الجتماعي
تهدف تقارير التق�ضي الجتماعي اإىل دعم العملية الق�ضائية من خلل تزويد املحكمة مبعلومات عن حالة 
كل طفل وتقدمي اقرتاحات ب�ضاأن العقوبة الأن�ضب الواجبة التطبيق. وهي اأداة قيمة للغاية يف تطبيق الأحكام التي 

ت�ضتجيب خلطورة اجلرمية وكذلك للحالة ال�ضخ�ضية للطفل. 
وينبغي اأن تت�ضمن تقارير التق�ضي الجتماعي املعلومات ذات ال�ضلة باخللفية الأ�ضرية للطفل وبظروفه 
ال�ضحية، وجرائمه  التعليمي وحالته  وم�ضتواه  يعي�ضون معه،  فيه ومن  يعي�ض  الذي  املكان  احلالية، مبا يف ذلك 

ال�ضابقة، وكذلك الظروف املحيطة بارتكاب اجلرمية والأثر املحتمل لأي حكم ي�ضدر بحق الطفل.)153(
يطرح  قد  بالإرهاب  �ضلة  ذات  جرائم  بارتكاب  متهمني  اأطفال  على  تنطوي  التي  الق�ضايا  يف  والف�ضل 
�ضعوبات خا�ضة. ومن اأجل تعزيز اأثر تقارير التق�ضي الجتماعي، يو�ضى بو�ضع مبادئ توجيهية وا�ضحة ب�ضاأن 
اأهمية.  من  التقارير  هذه  تكت�ضيه  ما  على  كافيا  تدريبا  املهنيني  وبتدريب  وهدفها،  واأ�ضلوبها  التقارير  حمتوى 
وينبغي اأن يتلقى الأخ�ضائيون الجتماعيون الذي يجرون حتريات يف هذه الق�ضايا تدريبا ملئما على املخاطر 
الأمنية املحتملة. وينبغي األ ي�ضتخف الق�ضاة بالتو�ضيات الواردة يف هذه التقارير اأو يتجاهلونها ملجّرد خطورة 
اجلرم. وقد اأظهرت التجربة اأن اأحد التدابري الفعالة لتعزيز المتثال لهذه التو�ضيات يف اإ�ضدار احلكم هو اإلزام 

املحكمة ر�ضميا باأن تربر خطيا اأ�ضباب اختيارها لعقوبة خمتلفة.
اأهمية خا�ضة يف  لها  التي  مراعاة اجلوانب  ت�ضمن  توجيهية  مبادئ  و�ضع  وجه اخل�ضو�ض، ميكن  وعلى 

اإعادة تاأهيل الطفل، ومنها:
و"عوامل  الدفع"  "عوامل  حتليل  �ضيما  ل  التجنيد،  عملية  فيها  متت  التي  اخلا�ضة  )اأ( الظروف 
 اجلذب" التي كانت حا�ضمة يف حالة الطفل املعني، وذلك من اأجل �ضمان اأن العقوبة املختارة تلبي الحتياجات 

الأ�ضا�ضية للطفل؛
)ب(   العلقات الأ�ضرية مع الرتكيز بوجه خا�ض على دور الأ�ضرة يف عملية التجنيد، واأي�ضا على حتديد 
علقات اإيجابية تف�ضي اإىل اإعادة الإدماج. وينبغي اأي�ضا اإبراز احلالت التي تواجه فيها الأ�ضر كذلك الو�ضم اأو 

اخلوف وحتتاج اإىل الدعم امللئم؛
)ج(   التجارب داخل اجلماعة من حيث العنف وال�ضتغلل وعلقات اخل�ضوع اأو ال�ضيطرة مع اأع�ضاء 

اجلماعة الآخرين؛
)د( املخاطر على �ضلمة الطفل، مع الرتكيز بوجه خا�ض على خماطر التجنيد الثانوي اأو النتقام من 

قبل اأفراد اجلماعات. وينبغي اأي�ضا حتليل املخاطر املتعلقة بالنبذ من جانب املجتمع. 

 اإ�صدار الأحكام
ي�ضطلع الق�ضاة يف جميع مراحل الدعوى الق�ضائية، وخ�ضو�ضا يف وقت اإ�ضدار الأحكام، بدور حا�ضم ومعقد. 
الوقت  ويف  واأي�ضا،  تاأهيله،  واإعادة  الطفل  اإدماج  اإعادة  عملية  وتي�ضري  تعزيز  �ضرورة  مبراعاة  ملزمون  فهم 
معاودة  دون  احليلولة  و�ضرورة  الإرهابية  للأعمال  البالغة  واخلطورة  ال�ضحايا  احتياجات  مبراعاة   نف�ضه، 

ارتكاب اجلرائم.
ويقت�ضي القانون الدويل اأن ت�ضتند حماكمة الأطفال اإىل اإيلء العتبار الواجب لكٍل من ظروف اجلرمية 
واحلالة ال�ضخ�ضية للطفل. ولذا، ومن دون جتاهٍل ملخاطر معاودة ارتكاب اجلرائم، ل ُبّد من مراعاة الظروف 
التي اأّدت اإىل جتنيد الطفل، وتفاوت موازين القوة بينه وبني اجلماعة الإرهابية، وتاأثري هذه العوامل على موافقته 

على القيام باأي عمل اإجرامي بعد التجنيد.

 )Justice in Matters Involving Children in Conflict with the Law)153، ال�ضفحة 104.
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قائمة مرجعية للممار�صني: عنا�صر رئي�صية
•  الإجراءات اإزاء الطفل املدعى عليه اأو املّتهم بارتكاب جرمية مت�ضلة بالإرهاب، اأو بالتواطوؤ على 

ارتكابها اأو حماولة ارتكابها، يجب اأن ُتّتخذ ب�ضرعة منذ البداية ودون اأي تاأخري ل مربر له.
•  للطفل املرتبط بجماعة متطرفة عنيفة اأو اإرهابية احلق يف الحرتام الكامل خل�ضو�ضيته يف جميع 
مراحل الدعوى، تفاديًا لأي �ضرر قد يناله من جراء دعاية ل لزوم لها اأو ب�ضبب النعت بالأو�ضاف 

ال�ضلبية. ول يجوز ن�ضر اأية معلومات ميكن اأن توؤدي اإىل التعرف على هوية الطفل. 
عى عليه اأو ُيّتهم بارتكاب جرمية مت�ضلة بالإرهاب، اأو بالتواطوؤ على ارتكابها اأو  •  يتمتع كل طفل يدَّ

حماولة ارتكابها، بال�ضمانات التالية على الأقل:
- افرتا�ض الرباءة

- احلق يف الإخطار الفوري واملبا�ضر
- احلق يف ال�ضتعانة مبحاٍم واحل�ضول على امل�ضاعدة القانونية

- احلق يف احل�ضول على م�ضاعدة والديه اأو الأو�ضياء القانونيني عليه
- احلق يف اأن ُين�ضت اإليه

- احلق يف عدم اإكراهه على الإدلء ب�ضهادة اأو على العرتاف بالذنب
-  احلق يف ا�ضتجواب ال�ضهود املناه�ضني اأو يف تعيني من ي�ضتجوبهم لفائدته، واحلق يف وجود من 

ينوبه يف احل�ضول على م�ضاركة ال�ضهود وا�ضتجوابهم وفق مبداأ امل�ضاواة
-  احلق يف احل�ضول على م�ضاعدة مرتجم �ضفوي جمانا اإذا تعذر على الطفل فهم اللغة امل�ضتعملة اأو 

النطق بها
-  يف حالة الإدانة بجرمية مت�ضلة بالإرهاب، احلق يف طلب اإعادة النظر يف هذه الإدانة ويف اأية 
تدابري ُتفر�ض تبعا لذلك من قبل �ضلطة خمت�ضة اأو هيئة ق�ضائية عليا م�ضتقلة ونزيهة، وفقا 

للقانون

جميع  يف  النظر  وب�ضرورة  اأخري،  كملذ  اإل  احلرية  من  احلرمان  تطبيق  بعدم  اأي�ضا  ملزمة  واملحكمة 
الأحكام غري الحتجازية املمكنة. ورغم اأّن بدائل احلرمان من احلرية متتاز بالرتكيز على الحتياجات التعليمية 
والنف�ضية الجتماعية وال�ضلوكية للطفل، فاإّن من �ضاأنها اأي�ضا اأن تركز على احليلولة دون وقوع املزيد من العنف 

واأن ت�ضمل نظما فعالة للر�ضد.
كبح  وعلى  الغي�ض  كظم  على  التدريب  ر  توفِّ اأن  ميكن  املثال،  �ضبيل  على  الحتجازية،  غري  والتدابري 
اأو الو�ضع يف الإقامة  اأوامر الو�ضع يف احل�ضانة لدى الغري  اأما  اأجل الت�ضدي للن زاعات العنيفة.  العدوانية من 
اجلربية لفرتات ق�ضرية فيمكن ا�ضتخدامها يف ظروف ا�ضتثنائية من اأجل اإبعاد الطفل عن الأُ�ضرة اأو عن البيئة 
ال�ضخ�ضية حينما ُتعترب هذه الأ�ضرة اأو البيئة موؤدية اإىل املزيد من الأن�ضطة الإجرامية. وترّكز تدابري اأخرى، مثل 
اأوامر الإ�ضراف، على حظر بع�ض الأن�ضطة وعلى �ضمان ر�ضد حياة الطفل عن قرب ودومنا تاأثري على الرتتيبات 

املعي�ضية والأن�ضطة التعليمية اخلا�ضة به.)154(
ولعقوبة  الإعدام  لعقوبة  املطلق  احلظر  ا�ضتثناء،  دون  بالإرهاب،  املتعلقة  الق�ضايا  على  ي�ضري  واأخريا، 
هذين  تطبيق  قبول  الأحوال  من  حال  باأي  ميكن  ل  لذلك،  وتبعا  الإفراج.  احتمال  دون  احلياة  مدى  ال�ضجن 
التدبريين على �ضخ�ض حوكم على جرائم قبل بلوغه �ضّن الثامنة ع�ضر عاما، وذلك مهما كان نوع اجلرمية التي 

قد تكون ارُتكبت.

 Justice in Matters Involving Children in Conflict 154(ملزيد من الإر�ضادات ب�ضاأن تطبيق الأحكام غري الحتجازية، انظر(

.with the Law, pp. 104-107
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دال- الأطفال املحرومون من حريتهم
رغم وجود قاعدة دولية تقرر اأن يكون احلرمان من احلرية)155( تدبريا مياَر�ض كملذ اأخري ولأقل فرتة زمنية 
ممكنة،)15٦( فاإن احتجاز الأطفال املدعى عليهم بارتكاب جرائم متعلقة بالإرهاب كثريا ما يكون هو القاعدة 
متطرفة  اأيديولوجية  ا�ضتوعبوا  قد  باأنهم  القائلة  الفر�ضيات  اإىل  ذلك  يف  الأ�ضباب  وتعود  ال�ضتثناء.  ولي�ض 
لون خطرا بالغا على املجتمع، واأن البدائل عن الحتجاز ل ميكن النظر فيها يف الق�ضايا املتعلقة   عنيفة وُي�ضكِّ

بالإرهاب.
وُيحتجز الأطفال يف جميع مراحل الدعوى الق�ضائية، وكثريا ما يتم ذلك وفقا لأحكام مكافحة الإرهاب 
ال�ضارية على البالغني. ويجري احتجازهم يف كثري من الأحيان لفرتات اأطول مما يكون م�ضموحا به عادًة بالن�ضبة 
جماعات  �ضد  وا�ضعة  عمليات  اإطار  �ضمن  القب�ض  اإلقاء  اأو  العتقال  حالت  جتري  وحينما  العادية.  للجرائم 
اإرهابية اأو �ضمن حالت نزاع، يتم جمع اأعداد كبرية من الأفراد مع بع�ضهم ونقلهم اإىل مرافق احتجاز. وكثريا 
ما تتاأخر عملية فرز الأطفال )اإن جرت على الإطلق(، ويق�ضي الأطفال فرتات طويلة حمرومني من حريتهم 
برفقة البالغني. ول ي�ضتجيب العديد من املرافق التي يو�ضع فيها الأطفال املحرومون من حريتهم لل�ضروط الدنيا 
املن�ضو�ض عليها يف القانون الدويل. وتكون الظروف �ضيئة بوجه خا�ض يف املرافق املكتظة وعند الحتجاز لدى 

ال�ضرطة ويف مرافق الحتجاز قبل املحاكمة.
وت�ضري التقارير اأي�ضا اإىل العتماد ب�ضكل مفرط على الحتجاز الإداري،)15٧( �ضواء بالن�ضبة للأطفال الذين 
�ضاركوا بالفعل يف الأعمال العدائية اأو للأطفال الذين ُيعتربون مبثابة تهديد اأمني ب�ضبب انخراطهم يف اأن�ضطة 
من  الإداري  الحتجاز  رهن  الأطفال  وقد يودع  عنيفة.)158(  متطرفة  جماعات  مع  تورطهم  اأو  مزعومة  اإرهابية 
ِقَبل اجلي�ض اأو القوات الأمنية اأو ال�ضرطة، وقد يجري احتجازهم يف املرافق الع�ضكرية اأو يف ال�ضجون اأو مرافق 

)155(لأغرا�ض هذا املن�ضور، ُيق�ضد بـ "التجريد من احلرية" اأي �ضكل من اأ�ضكال احتجاز ال�ضخ�ض اأو �ضجنه اأو اإيداعه يف مكان 

عام اأو خا�ض للتوقيف حيث ل ُي�ضمح له مبغادرته وفق اإرادته، ويكون ذلك باأمر �ضادر عن اأي �ضلطة ق�ضائية اأو اإدارية اأو �ضلطة عامة 
اأخرى )قواعد الأمم املتحدة ب�ضاأن حماية الأحداث املجردين من حريتهم، الفقرة 11 )ب((.

)15٦(الفقرة الفرعية )ب( من املادة 3٧ من اتفاقية حقوق الطفل.

دون  الق�ضاء،  ولي�ض  التنفيذي،  احلكومة  فرع  من  اأمر  اأو  مببادرة  حريته  من  ال�ضخ�ض  حرمان  هو  الإداري  )15٧(الحتجاز 

 Human Rights and Criminal Justice توجيه اتهامات جنائية. وب�ضاأن جواز الحتجاز الإداري يف الق�ضايا املتعلقة بالإرهاب، انظر
.Responses to Terrorism, pp. 125-128

 Carolyn Hamilton and others, Administrative Detention of Children: A Global Report, Discussion )158(انظر 

.paper (New York, UNICEF and Coram Children’s Legal Centre, 2011), chap. 1; and S/2016/1098, paras. 32-38

•  ت�ضري هذه ال�ضمانات منذ الت�ضال الأول للطفل بال�ضلطات الوطنية وعلى مدى الفرتة الكاملة 
للدعوى دون ا�ضتثناء.

• ت�ضرت�ضد ال�ضلطة املخت�ضة يف اإ�ضدار حكمها على الطفٍل اجلاين باملبادئ التالية:
-  ل يعاقب من هم دون �ضن 18 على اجلرائم التي يرتكبونها بالإعدام اأو بال�ضجن مدى احلياة دون 

اإمكانية الإفراج عنهم.
-  احلكم ال�ضادر ينبغي اأن يكون دائما متنا�ضبا مع ظروف اجلرمية وخطورتها وكذلك مع ظروف 

الطفل واحتياجاته، ف�ضًل عن احتياجات املجتمع. 
-  ينبغي اأن تكون الأحكام غري الحتجازية متاحة اأي�ضا للأطفال املدانني بارتكاب جرائم اإرهابية.

اء فيه. ع على اإعادة اإدماج الطفل يف املجتمع وعلى قيامه بدور بنَّ • يجب لأي حكم اأن ُي�ضجِّ
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الأحداث. وهذا ما يبعث على القلق اإزاء تقييد احلقوق الأ�ضا�ضية واحلد من اإمكانية اللجوء اإىل الق�ضاء واإمكانية 
�ضبط الإطار القانوين املنا�ضب.

ل الأحوال ال�ضيئة ملرافق الحتجاز واملعاملة غري اللئقة للأطفال املحرومني من حريتهم انتهاكات  ول ُت�ضكِّ
حلقوق الطفل فح�ضب، بل اأي�ضا عوامل ت�ضهم يف العنف �ضد الأطفال و�ضد املجتمع بوجه عام. ويف تقرير �ضدر 
موؤخرا، اأ�ضار الأمني العام اإىل اأن مثل هذه التطورات يكون لها على الأرجح تاأثري على رفاه الطفل وكذلك على 

املجتمع برمته، لأنها قد تقّو�ض جهود اإعادة اإدماج الأطفال.)159(
وبوجه عام، قد يكون الأطفال رهن الحتجاز ُعر�ضة للعنف من اأقرانهم ومن املوظفني ومن املحتجزين 
البالغني، وُعر�ضة اأي�ضا لإيذاء اأنف�ضهم.)1٦0( اأما العنف �ضد الفتيات رهن الحتجاز فكثريا ما ي�ضمل الغت�ضاب 
من  والتجريد  العذرية"،  من  و"التحقق  وامللم�ضة  بالغت�ضاب  كالتهديد  اجلن�ضي  العنف  اأ�ضكال  من  وغريه 

امللب�ض، والتفتي�ض اجل�ضدي الذي يقتحم اخل�ضو�ضية، وال�ضتائم والإهانات ذات الطابع اجلن�ضي.)1٦1(
بالعار  للو�ضم  بوجه خا�ض  ُعر�ضة  بالإرهاب  تتعلق  بارتكاب جرائم  املدانون  اأو  املتهمون  الأطفال  ويكون 

والعنف، مبا يف ذلك كجزء من امل�ضعى اإىل انتزاع املعلومات منهم، ل �ضيما حينما ُيحرمون من حريتهم.
التي  واملعاملة  الحتجاز  ظروف  تكون  اأن  يجب  ق�ضوى،  �ضرورة  حريته  من  الطفل  حرمان  كان  وحيثما 
يلقاها الطفل يف كنف احرتام كرامته واحتياجاته اخلا�ضة ويف اإطار التقليل اإىل اأدنى حد من خماطر العنف. 
عى عليه اأو املَُدان  ويت�ضّمن هذا الق�ضم اإر�ضادات توجيهية ب�ضاأن املعايري الدنيا اللزمة ل�ضمان معاملة الطفل املدَّ
بارتكاب جرمية متعلقة بالإرهاب، يف حالة حرمانه من حريته، معاملًة تف�ضي اإىل اإعادة تاأهيله واإعادة اإدماجه 

يف املجتمع وحتول دون معاودة الإجرام، مبا يخدم م�ضلحة ال�ضلمة العامة.

 ١-  املعايري الدولية املتعلقة مبعاملة الأطفال املحرومني 
من حريتهم

ين�ض الإطار القانوين الدويل على قيود بالغة ال�ضرامة فيما يتعلق بحرمان الأطفال من حريتهم )انظر اأعله 
على  املرتتب  اخلطري  الأثر  هو  ال�ضارمة  الأحكام  هذه  على  والباعث  الف�ضل(.  هذا  من  وجيم  األف  الق�ضمني 
الأطفال من الحتجاز، ل �ضيما من حيث العزلة، وخطر العنف والو�ضم بالعار، مما يوؤثر ب�ضدة على عملية اإعادة 
الإدماج )انظر الق�ضم هاء-2 من الف�ضل اخلام�ض اأدناه(. ولذا ت�ضم ال�ضكوك القانونية الدولية قواعد تف�ضيلية 

ب�ضاأن كيفية �ضمان البيئة واخلدمات املنا�ضبة للأطفال رهن الحتجاز.
وكما ُذكر اآنفا، تق�ضي ال�ضكوك الدولية ملكافحة الرهاب باأن ُتكفل لأي �ضخ�ض ُيحتجز باتهامات متعلقة 
الدولة  بقانون  عمل  وال�ضمانات  احلقوق  بكل  التمتع  ذلك  وي�ضمل  املن�ضفة،  املعاملة  اإرهابية  اأعمال  بارتكاب 
حلقوق  الدويل  القانون  ذلك  يف  مبا  ال�ضارية،  الدويل  القانون  وباأحكام  ال�ضخ�ض  ذلك  اإقليمها  يف  يوجد   التي 
عى اأنه انتهك القانون اأو ُيتهم  الإن�ضان.)1٦2( واأكدت اجلمعية العامة جمددا، يف قرارها 291/٧0، اأن كل طفل ُيدَّ
الدويل  للقانون  وفقا  واحتياجاته،  وكرامته  مع حقوقه  تتفق  معاملًة  يعامل  اأن  ينبغي  ذلك  عليه  يثبت  اأو  بذلك 

املنطبق، وخ�ضو�ضا اللتزامات املن�ضو�ض عليها مبوجب اتفاقية حقوق الطفل.

الإطار القانوين الدويل املتعلق بق�صاء الأحداث
اإلقاء  اإىل  اللجوء  يلي: عدم  اأن تكفل ما  الدول الأطراف  اتفاقية حقوق الطفل، يجب على  للمادة 3٧ من  وفقا 
عدم  ممكنة؛  زمنية  فرتة  ولأقل  اأخري  كملذ  مياَر�ض  كتدبري  اإل  �ضجنه  اأو  احتجازه  اأو  الطفل  على  القب�ض 
طفل  كل  اأو املهينة؛  اللاإن�ضانية  اأو  القا�ضية  العقوبة  اأو  املعاملة  �ضروب  من  لغريه  اأو  للتعذيب  طفل  اأي  �ض  تعرُّ

)159(انظر A/70/836-S/2016/360، الفقرة 1٦.

 “Prevention of and responses to violence against children within the juvenile justice system”, pp. 14 1٦0(انظر(

.and 15

)1٦1(انظر A/HRC/7/3، الفقرة 34.

)1٦2(املادة 14 من التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل.
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يف �ضنه. ُيحرم من حريته ُيعاَمل معاملة اإن�ضانية حترتم الكرامة الأ�ضلية يف الإن�ضان وبطريقة تراعي احتياجات �ضخ�ض
اأو  اإىل املعاملة اللاإن�ضانية  للبالغني قد ترقى مع ذلك  وظروف الحتجاز التي قد تكون مقبولة بالن�ضبة 
قت على الأطفال. ووفقا لبيان ا�ضطنبول ب�ضاأن ا�ضتخدام احلب�ض النفرادي واآثاره،)1٦3( ينبغي حظر  املهينة اإذا ُطبِّ
ا�ضتخدام احلب�ض النفرادي ب�ضكل مطلق يف احلالت التي تت�ضمن اأطفال تقل اأعمارهم عن 18 عاما.)1٦4( ووفقا 
لقواعد الأمم املتحدة ب�ضاأن حماية الأحداث املجردين من حريتهم )قرار اجلمعية العامة 113/45، املرفق(، 
ب اأدوات التقييد اأو اللجوء اإىل القوة اإذلل اأو مهانة، وينبغي اأن يكون ا�ضتخدامها لأق�ضر فرتة  ل يجوز اأن ُت�ضبِّ

ممكنة )الفقرة ٦4(. 
ويت�ضمن الإطار القانوين الدويل اأي�ضا قواعد ب�ضاأن الأطفال املحرومني من حريتهم، الذين ينبغي ف�ضلهم 
عن البالغني ما مل تكن م�ضلحة الطفل الف�ضلى تقت�ضي خلف ذلك.)1٦5( واإقرارا بالظروف اخلا�ضة للفتيات 
املحرومات من حريتهن، تن�ض املعايري الدولية اأي�ضا على اأن الفتيات املودعات يف موؤ�ض�ضات العتقال من حّقهم 
منف�ضلت  احتجازهن  وينبغي  ال�ضخ�ضية  وم�ضاكلهن  باحتياجاتهن  يتعلق  فيما  خا�ضة  عناية  على   احل�ضول 

عن ال�ضبان.
الإن�ضانية.)1٦٦(  والكرامة  ال�ضحة  مقت�ضيات  جميع  ت�ضتويف  وخدمات  مبرافق  التمّتع  يف  احلق  وللأطفال 
من  وغريهم  عليه  القانونيني  والأو�ضياء  والديه  مع  ات�ضال  على  البقاء  يف  احلق  حريته  من  املحروم  وللطفل 
الأ�ضخا�ض املعنيني.)1٦٧( ووفقا للفقرة 1 من املادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل، للأطفال احلق يف التمتع باأعلى 
م�ضتوى �ضحي ميكن بلوغه ومبرافق علج الأمرا�ض واإعادة التاأهيل ال�ضحي. وُتلزم املادُة نف�ضها الدوَل الأطراف 

ب�ضمان األ يحرم اأي طفل من حقه يف احل�ضول على خدمات الرعاية ال�ضحية هذه.)1٦8(
وتقّلل من  الطفل  اإدماج  اإعادة  ر  ُتي�ضِّ اأنها  اإذ  الأهمية،  بالغة  املهني  والتدريب  بالتعليم  املتعلقة  والأحكام 
بع�ض  الأطراف  الدول  اتخاذ  على  الطفل  حقوق  اتفاقية  من   28 املادة  وتن�ض  الإجرام.  اإىل  عودته  احتمالت 
التدابري ل�ضمان متتع الأطفال باحلق يف التعليم على اأ�ضا�ض تكافوؤ الفر�ض. ويظل احلق يف التعليم �ضاريا على 
الأطفال  يح�ضل  اأن  الدولية  والقواعد  للمعايري  وفقا  وينبغي  حريتهم،  من  حمرومني  كانوا  واإن  حتى  الأطفال 

املحرومون من حريتهم على نف�ض معايري وفر�ض التعليم التي يتمتع بها جميع الأطفال الآخرين.)1٦9(
والبدنية  الرتويحية  الأن�ضطة  مثل  جمدية  اأن�ضطة  توفري  �ضرورة  على  الدولية  والقواعد  املعايري  وتن�ّض 
واأن�ضطة اأوقات الفراغ.)1٧0( وينبغي اأي�ضا توفري احلماية الكافية حلقوق الأطفال الدينية والثقافية وغريها من 

احلقوق الواردة يف الفقرة 1 من املادة 14 واملادة 30 من اتفاقية حقوق الطفل.)1٧1(
واإىل  الحتجاز  مرفق  مدير  اإىل  �ضكاوى  اأو  طلبات  لتقدمي  طفل  لكل  الفر�ضة  تتاح  اأن  اأي�ضا  وينبغي 
الإدارة  اإىل  �ضكوى  اأو  تقدمي طلب  باحلق يف  يتمتع كل طفل  اأن  ينبغي  املنوال،  نف�ض  وعلى  املفو�ض.)1٧2(  ممثله 

)1٦3(انظر A/63/175، املرفق.

)1٦4(وفقا للمقرر اخلا�ض ملجل�ض حقوق الإن�ضان املعني بالتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية 

اأو املهينة، ازدادت وترية ا�ضتخدام احلب�ض النفرادي املطّول اأو اإىل اأجل غري م�ضمى يف وليات ق�ضائية خمتلفة، وبخا�ضة يف �ضياق 
"احلرب على الإرهاب" و"مكافحة تهديدات الأمن القومي" )A/66/268، الفقرة 5٧(.

)1٦5(انظر الفقرة الفرعية )ج( من املادة 3٧ من اتفاقية حقوق الطفل؛ والفقرة 2 )ب( من املادة 10 من العهد الدويل للحقوق 

املدنية وال�ضيا�ضية؛ والقاعدتني 13-4 و2٦-3 من قواعد بكني؛ والفقرة 29 من قواعد الأمم املتحدة ب�ضاأن حماية الأحداث املجردين 
من حريتهم.

)1٦٦(قواعد الأمم املتحدة ب�ضاأن حماية الأحداث املجردين من حريتهم، الفقرات 31-3٧.

)1٦٧(ثمة اإقرار يف قواعد بكني باأهمية دور الأ�ضرة يف رفاه الطفل واإعادة تاأهيله واإعادة اإدماجه )القاعدة 2٦-5(، وكذلك يف 

قواعد الأمم املتحدة ب�ضاأن حماية الأحداث املجردين من حريتهم )الفقرات ٦2-59(.
)1٦8(انظر اأي�ضا قواعد بكني )القاعدة 2٦-2(، وقواعد الأمم املتحدة ب�ضاأن حماية الأحداث املجردين من حريتهم )الفقرات 

.)55-49
)1٦9(للطلع على املعايري التف�ضيلية املتعلقة بتعليم الأطفال رهن الحتجاز، انظر قواعد الأمم املتحدة ب�ضاأن حماية الأحداث 

املجردين من حريتهم، الفقرات 38-4٦، وقواعد بكني، القواعد 2٦-1 و2٦-2 و2٦-٦.
)1٧0(قواعد الأمم املتحدة ب�ضاأن حماية الأحداث املجردين من حريتهم، الفقرتان 32 و4٧.

)1٧1(انظر اأي�ضا قواعد الأمم املتحدة ب�ضاأن حماية الأحداث املجردين من حريتهم، الفقرتان 4 و48.

)1٧2(قواعد الأمم املتحدة ب�ضاأن حماية الأحداث املجردين من حريتهم، الفقرتان ٧5 و٧٦.
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العدالة نظام  دور  العنيفة:  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  وت�ضتغلهم اجلماعات  الذين جتندهم  الأطفال 

الرد  تلقي  ويف  املعتمدة  القنوات  خلل  من  الأخرى  املخت�ضة  ال�ضلطات  اأو  الق�ضائية  ال�ضلطة  اأو   املركزية 
دون اإبطاء.

من  املحرومون  الأطفال  بها  املودع  املرافق  على  للتفتي�ض  وم�ضتقل  دوري  نظام  باإن�ضاء  ملزمة  والدول 
حريتهم. وينبغي متكني مفت�ضني موؤهلني ل ينتمون اإىل اإدارة املرفق، اأو هيئة مماثلة من�ضاأة ح�ضب الأ�ضول، من 

القيام بالتفتي�ض على اأ�ضا�ض منتظم واإجراء عمليات تفتي�ض مفاجئة مببادرة منهم. 

٢- ظروف احتجاز ومعاملة الأطفال املحرومني من حريتهم
نظرا لأوجه ال�ضعف البالغة لدى الأطفال املحرومني من حريتهم ب�ضبب التهامات املتعلقة بالإرهاب، يجب األ 
الدول عن م�ضوؤوليتها يف �ضمان ظروف منا�ضبة يف مرافق الحتجاز ويف توفري اخلدمات اجليدة. وهذا  تغفل 
حريتهم.  من  املحرومني  الأطفال  لكل  خ�ضي�ضا  م�ضممة  واإجراءات  و�ضيا�ضات  ت�ضريعات  و�ضع  �ضيتطّلب  ما 
الأطفال  اعتقال  موؤ�ض�ضات  داخل  املعاملة  اأّن  من  التاأّكد  كيفية  عن  رئي�ضية  عامة  اإر�ضادات  الق�ضم  هذا  ويقدم 
الق�ضم،  املن�ضور تكملًة لهذا  الف�ضل اخلام�ض من هذا  الق�ضُم هاء-2 من  وي�ضّكل  الدولية.  تتم وفق اللتزامات 
 حيث يتناول ب�ضكل اأكرث حتديدا ال�ضرتاتيجيات والتدابري الرامية اإىل تي�ضري اإعادة اإدماج الأطفال املحرومني

من حريتهم.

التاأّكد من اأّن احلرمان من احلرية مياَر�س كمالذ اأخري
ينبغي للدول اأن ت�ضع وت�ضتخدم اآليات مراعية لحتياجات الأطفال وللجوانب اجلن�ضانية كبدائل فعالة للدعاوى 
الق�ضائية الر�ضمية. وينبغي فعل ذلك من اأجل امل�ضاعدة يف حتقيق الهدف الرئي�ضي املتمثل يف التاأكد بوا�ضطة 
الت�ضريعات وال�ضيا�ضات والإجراءات من اأّن يكون احلرمان من احلرية مياَر�ض كملذ اأخري، وي�ضمل ذلك حالة 

عى عليهم بارتكاب جرائم متعلقة بالإرهاب. الأطفال املدَّ
اإىل الحتجاز فيما يتعلق بالأطفال الذين لي�ضوا  اللجوء  اأخرى تتمّثل يف عدم  وهناك ا�ضرتاتيجية فعالة 
�ضوى �ضحايا للتجنيد وال�ضتغلل من ِقَبل اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة. و�ضواء ا�ضُتخدم 
احلرمان من احلرية كعقاب اأو كو�ضيلة للحماية من املزيد من ال�ضرر، فاإنه غري ملئم يف ال�ضتجابة لحتياجات 
هوؤلء الأطفال الذين ينبغي منحهم م�ضاعدات منا�ضبة )انظر الف�ضل الثاين اأعله(. وينبغي توخي احلذر البالغ 
عند النظر يف ا�ضتخدام الحتجاز اإزاء الأطفال الذين تقت�ضر تهمتهم على جرمية الرتباط بجماعة اإرهابية، 

حيث اأن هذه اجلرمية قد تكون نتيجة مبا�ضرة لتجنيدهم.

احلد من الحتجاز الإداري وتنظيمه
من الأهمية مبكان و�ضع قيود منا�ضبة على ا�ضتخدام الحتجاز الإداري وتوفري �ضمانات خا�ضة بالأطفال، على 
نحو يراعي حقوقهم واحتياجاتهم. ول يكون الحتجاز الإداري مقبول اإل بقدر ما تن�ض عليه �ضراحًة الت�ضريعات 
املحلية واإىل احلد الذي يكون فيه حماطا بالقيود وال�ضمانات املنا�ضبة. والقانون املعني بهذا ال�ضاأن يجب اأن ياأخذ 
م الإجراءات ذات ال�ضلة،)1٧3( والحتجاز ذاته يجب اأن يقوم به م�ضوؤولون خمت�ضون اأو  بالو�ضوح الكافي وُينظِّ
اأ�ضخا�ض ماأذون لهم بذلك. وعند خمالفة القانون املحلي يف و�ضع طفل رهن الحتجاز، يكون هذا الحتجاز غري 

م�ضروع �ضواء يف القانون املحلي اأو يف القانون الدويل.

)1٧3(اللجنة املعنية بحقوق الإن�ضان، الر�ضالة رقم 238/Floresmilo Bolaños v. Ecuador ،198٧ )الوثائق الر�ضمية للجمعية 

العامة، الدورة الرابعة والأربعون، امللحق رقم A/44/40( 40(؛ والر�ضائل املرقمة ٦23 و٦24 و٦2٦ و1995/٦2٧ )الوثائق الر�ضمية 
للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلم�ضون، امللحق رقم 40( A/53/40 (Vol. I))، الف�ضل احلادي ع�ضر، الفرع ميم.
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كما اأّن اللجوء اإىل الحتجاز الإداري ل يجب اأن يكون تع�ضفيا بل يجب اأن يكون �ضروريا يف جميع ظروف 
الق�ضية ومتنا�ضبا مع الغايات املن�ضودة.)1٧4( وقد خل�ضت جلنة حقوق الإن�ضان اإىل اأنه يجب اإجراء تقييم للطفل 
�ضاملة  �ضيا�ضة  اأما اّتباع  ومنا�ضبا.  ومتنا�ضبا  �ضروريا  الإداري  الحتجاز  كان  اإذا  ما  على  الوقوف  عند  املعني 
الأرجح مبثابة  �ضُيعترب على  فهو  اإرهابية، مثل،  الأع�ضاء يف جماعة  الأطفال  اإزاء جميع  الإداري  الحتجاز  يف 
واأخريا،  حالة.)1٧5(  بكل  اخلا�ضة  للظروف  كافية  عناية  تويل  األ  �ضاأنها  من  ال�ضيا�ضة  هذه  لأّن  تع�ضفي  احتجاز 
املعايري  مع  متوافقة  له  اخلا�ضعني  الأطفال  ومعاملة  ظروفه  تكون  قانونيا،  الإداري  الحتجاز  يكون  ما   فبقدر 

والقواعد الدولية.

ف�صل الأطفال عن البالغني والفتيات عن ال�صبيان
حينما يكون احلرمان من احلرية �ضرورة ق�ضوى، يجب اأن تكون ظروف الحتجاز واملعاملة التي يلقاها الطفل 
حترتم كرامته واحتياجاته اخلا�ضة وُتقلِّل اإىل اأدنى حد من خماطر العنف. ومن التدابري الرئي�ضية بهذا ال�ضاأن 
الطفل،  للجنة حقوق  ووفقا  البالغني.  الأطفال، يف حالة حرمانهم من حريتهم، مف�ضولون عن  اأّن  من  التاأّكد 
يوجد كم وافر من الدلئل على اأن اإيداع الأطفال يف �ضجون اأو مرافق حب�ض البالغني ي�ضر ب�ضلمتهم الأ�ضا�ضية 
وبرفاههم وقدرتهم م�ضتقبل على اخلل�ض من اجلرمية وعلى معاودة الندماج.)1٧٦( وينبغي و�ضع لوائح وا�ضحة 
ا�ضتثناءات على  اأي  ا�ضتبعاد  الأطفال يف مرافق منا�ضبة، مع  واإيداع  البالغني  الأطفال عن  حتّدد معايري ف�ضل 
اأ�ضا�ض نوع اجلرمية. وتتعلق ال�ضتثناءات الوحيدة من هذه القاعدة العامة بالأطفال املحرومني من حريتهم مع 
اأع�ضاء اآخرين من اأُ�ضرهم.)1٧٧( غري اأنه ينبغي حتديد هذه ال�ضتثناءات فقط بعد اإجراء تقييم متاأٍن للمخاطر، 
وللو�ضع ال�ضخ�ضي للطفل، ف�ضل عن تقييم م�ضالح الطفل الف�ضلى. ويف جميع الأحوال، ل ميكن لوجود اأقارب 
ر اإيداع الأطفال يف ال�ضجون ال�ضديدة احلرا�ضة، والتي تتعار�ض بطبيعتها مع املتطلبات الأ�ضا�ضية ملعاملة  اأن يربِّ

الأطفال املحرومني من حريتهم.
اأجل منع  وُيَعّد ذلك �ضروريا لي�ض فح�ضب من  اأي�ضا �ضمان ف�ضل الفتيات عن ال�ضبيان.  وينبغي للدول 
لحتياجاتهن  مراعية  الفتيات  معاملة  تكون  اأن  ل�ضمان  عام  ك�ضرط  اأي�ضا  ولكن  الفتيات،  �ضد  العنف  حالت 

وحقوقهن اخلا�ضة.
واأخريا، ينبغي عند القت�ضاء حتديد معايري وا�ضحة للف�ضل بني خمتلف فئات الأطفال. وبوجه خا�ض، 
اإذا اعُترب الف�ضل �ضروريا، ل بد من احلر�ض على اأنه يجري دوما بغر�ض تقدمي نوع الرعاية الأن�ضب بعد حتديد 
الحتياجات اخلا�ضة.)1٧8( ولذا، ل ينبغي ف�ضل الأطفال فقط بح�ضب نوع اجلرمية املتهمني بارتكابها، بل على 

اأ�ضا�ض تقييم اإجراءات التقييم والت�ضنيف التي تراعي احتياجات الأطفال. 

اإتاحة طائفة متنوعة من اخلدمات
ينبغي للدول اأن تكفل، من خلل الت�ضريعات وال�ضيا�ضات والإجراءات، قدرة الأطفال املحرومني من احلرية على 
ال�ضتفادة من جمموعة متنوعة من اخلدمات اجليدة التي ينبغي اأن ت�ضتجيب للحتياجات املحددة للأطفال، �ضواء 

كمجموعة اأو على اأ�ضا�ض فردي، على اأن يكون ذلك دائمًا بهدف تي�ضري تاأهيلهم واإعادة اإدماجهم بطريقة فعالة.
ارتبطوا  الذين  فالأطفال  واملتخ�ض�ض.  الوقائي  العلَج  بال�ضحة  املت�ضلة  اخلدمات  ت�ضمل  اأن  وينبغي 
للعنف،  تعر�ضوا  قد  يكونوا  اأن  املرجح  من  اإجرامية،  اأعمال  يف  تورطهم  عن  النظر  بغ�ض  اإرهابية،  بجماعات 
وميكن لعواقب هذا العنف اأن توؤثر عليهم يف املدى الطويل. وينبغي توفري العلج املتخ�ض�ض لهوؤلء الأطفال، مبا 
يف ذلك علج الأمرا�ض اجلن�ضية والدعم يف جمال ال�ضحة العقلية. ومع ذلك، فاإن تقدمي العلج الطبي يتطلب 

وال�ضتون،  الثانية  الدورة  العامة،  الر�ضمية للجمعية  الر�ضالة رقم 2004/1324 )الوثائق   ،Danyal Shafiq v. Australia)1٧4(

 ،(CCPR/C/59/D/560/1993)  1993/5٦0 رقم  الر�ضالة   ،A. v. Australiaو ٧-2؛  الفقرة   ،)A/62/40 (Vol. II)(  40 رقم  امللحق 
الفقرة 2-9.

العامة،  للجمعية  الر�ضمية  الر�ضالة رقم 1999/900 )الوثائق   ،C. v. Australiaالفقرة 9-4؛ و  ،A. v. Australia )1٧5(انظر 

الدورة الثامنة واخلم�ضون، امللحق رقم A/58/40 (Vol. II) 40(، الفقرة 4-2٦.
)1٧٦(انظر A/63/41، املرفق الرابع، الفقرة 85.

)1٧٧(قواعد الأمم املتحدة ب�ضاأن حماية الأحداث املجردين من حريتهم، الفقرة 29.

)1٧8(قواعد الأمم املتحدة ب�ضاأن حماية الأحداث املجردين من حريتهم، الفقرة 28.
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موافقة الطفل، ذكرا كان اأو اأنثى، وهو على بينة من الأمر، ما مل توجد ظروف ا�ضتثنائية. ولذلك فالتوجيهات 
املنا�ضبة هي التوجيهات التي تو�ضح كيف ُتقدم املعلومات للطفل وكيف ُتطلب موافقته، وتبني بو�ضوح الظروف 
التي ل تكون فيها موافقة الطفل لزمة. واأخريًا، كلما تعذر �ضمان اأعلى معايري العلج، ينبغي اتخاذ الرتتيبات 

اللزمة ل�ضمان نقل الطفل فورًا اإىل املرافق الطبية.
القيام  التي �ضتمكنهم من  واملوؤهلت  باملهارات  الأطفال  لتزويد  اأمر �ضروري  والتدريب الرتبوي واملهني 
بدور بناء يف املجتمع عند اإطلق �ضراحهم. ولكي تتحقق اجلدوى املرجوة من التعليم والتدريب، ينبغي تكييفهما 
مع امل�ضتوى الفردي للطفل، ذكرا كان اأو اأنثى، ولي�ض مع �ضنه فح�ضب. كما اأن الرتفيه والريا�ضة �ضروريان للنمو 

ال�ضحي للأطفال.
ويف بع�ض الأحيان، ينبغي اأي�ضا، يف اإطار الأن�ضطة املذكورة اأعله، تنفيذ برامج تدعم املهارات ال�ضلوكية 
باأ�ضاليب العدالة  الثقة. ومن الأمثلة على ذلك زيادة العمل  الإيجابية واحلوار، كما ينبغي بذل اجلهود لزيادة 
الت�ضاحلية حلل الن زاعات يف مرافق الحتجاز، الأمر الذي ميكن اأن ي�ضاعد على تعزيز ثقافة ال�ضلم واحلوار 
هرمية  على  يتعودوا  اأن  الوارد  من  يكون  الإرهابية،  باجلماعات  مرتبطني  الأطفال  يكون  فعندما  املنفتح.)1٧9( 
العلقات وعلى �ضوء ا�ضتعمال ال�ضلطة واملواجهات العنيفة. ولذلك فاإن هذه الأنواع من الربامج ميكن اأن تكون 
مفيدة جدا لهوؤلء الأطفال، لأنها ت�ضيع �ضلوكا �ضحيا يف التعامل بني الأقران وت�ضاعد على التخل�ض من عقلية 

اجلماعة الإجرامية.
نوا من ال�ضتفادة من  وحتى الأطفال الذين ُيعزلون على اأ�ضا�ض نوع اجلرمية التي ارتكبوها ينبغي اأن مُيكَّ

اخلدمات الأ�ضا�ضية. وباملثل، ينبغي األ ُتفر�ض قيود على اأي من هذه اخلدمات باعتبار ذلك اإجراء تاأديبيا.

منع العنف �صد الأطفال املحتجزين والت�صدي له
اإن من �ضاأن احتجاز الأطفال ومعاملتهم يف ظروف ملئمة اأن ي�ضهم يف اإيجاد بيئة اإيجابية ُي�ضتبعد اأن يحدث فيها 
العنف. ومع ذلك، فاإن احلر�ض على التعجيل مبعرفة العوامل امل�ضاهمة يف العنف والظروف املوؤدية اإليه، واملبادرة 

با�ضتباقها، اأمر بالغ الأهمية ملنع حدوث العنف يف مرافق الحتجاز.
وميكن ملجموعة وا�ضعة من ال�ضرتاتيجيات والتدابري اأن ت�ضاعد على منع حالت العنف وك�ضفها والت�ضدي 
لها.)180( فعلى �ضبيل املثال، ينبغي للدول اأن ت�ضع نظاما تاأديبيا قانونيا يتما�ضى مع مبادئ التاأديب الإيجابي ونهج 
العدالة الت�ضاحلية، ويحظر التعذيب اأو غريه من �ضروب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة، مبا 

يف ذلك ا�ضتخدام العزل اأو احلب�ض النفرادي، وا�ضتخدام القيود اأو القوة، ما عدا يف حالت ا�ضتثنائية حمددة.
ومن التدابري املهمة الأخرى اإن�ضاء اآليات للم�ضورة والإبلغ وتقدمي ال�ضكاوى، تكون ماأمونة وفعالة وتراعي 
اجلن�ضانية  الأبعاد  الآليات  هذه  ت�ضمل  اأن  امل�ضت�ضوب  ومن  العنف.  حلوادث  للت�ضدي  الأطفال،  احتياجات 
والثقافية واأن ت�ضتخدم �ضكًل من اأ�ضكال الت�ضال امللئمة للطفل. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، ينبغي يف هذه الآليات ما 
يلي: اإتاحة �ضبل الطعن يف القرارات التي تتخذ بخ�ضو�ض ال�ضكاوى؛ وفر�ض جزاءات على النتهاكات اخلطرية 
وتدابري حماية  العمل؛  بقانون  تعلق منها  واملدنية وما  ال�ضيا�ضات، مبا يف ذلك اجلزاءات اجلنائية  اأو  للقوانني 

الأطفال من اأي اأعمال انتقامية ميكن اأن يتعر�ضوا لها ب�ضبب تقدميهم �ضكاوى.)181(
وي�ضهم اإن�ضاء اآليات م�ضتقلة للمراقبة والتفتي�ض والر�ضد اأي�ضًا يف منع العنف �ضد الأطفال والت�ضدي له. 
وينبغي للدول اأن تكفل اإخ�ضاع املوؤ�ض�ضات احتجاز الأطفال املحرومني من حريتهم للتفتي�ض املنتظم على يد فريق 
من الأ�ضخا�ض تعينهم احلكومة اأو هيئات اأخرى مرخ�ض لها، مثل املوؤ�ض�ضات الوطنية حلقوق الإن�ضان اأو اأمناء 
املظامل اأو ق�ضاة التحقيق. ويجب اأن جتري الزيارات وفقًا ملبداأ ال�ضرية من اأجل حماية الأطفال من التحر�ض اأو 

اأعمال النتقام، واأن يتاح خيار للقيام بزيارات مفاجئة.)182(

 Handbook on Restorative Justice Programmes, Criminal Justice Handbook Series (United Nations )1٧9(انظر 

.publication, Sales No. E.06.V.15), p. 65

)180(انظر: ا�ضرتاتيجيات الأمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للق�ضاء على العنف �ضد الأطفال يف جمال منع اجلرمية 

والعدالة اجلنائية، الفقرات 29 اإىل 4٧.
)181("منع العنف �ضد الأطفال والت�ضدي له يف اإطار نظام ق�ضاء الأحداث"، ال�ضفحة 18.

)182(املرجع نف�ضه.



103

بالإرهاب بارتكاب جرائم ذات �ضلة  املتهمني  3- العدالة للأطفال  الف�ضل 

احلاجة  مراعاة  مع  العنف،  حوادث  يف  الفوري  التحقيق  لكفالة  وا�ضحة  اإجراءات  و�ضع  ينبغي  واأخريًا، 
اإىل �ضمان حماية فعالة لكل من الطفل وملن اأبلغوا عن احلادث. وينبغي اأن تكون اآليات الإن�ضاف العادل متاحة 
للأطفال، ذكورا واإناثا، ولأ�ضرهم من اأجل احل�ضول على تعوي�ض منا�ضب. والتوا�ضل املنتظم مع الطفل ب�ضاأن 

تطورات ال�ضكوى وما ميكن اإجراوؤه من حتقيقات عن�ضر اأ�ضا�ضي لإيجاد بيئة اآمنة و�ضمان اإجراءات �ضفافة.

قائمة مرجعية للممار�صني: عنا�صر رئي�صية
•  الغر�ض من الأحكام غري ال�ضالبة للحرية هو تي�ضري اجلهود الرامية اإىل تاأهيل الطفل واإعادة اإدماجه 
يف املجتمع. فعندما يثبت ارتكاب طفل جلرائم مت�ضلة بالإرهاب اأو جرائم �ضد الأمن القومي، ينبغي 

لل�ضلطة املخت�ضة اأن تنظر يف اتخاذ اإجراءات بديلة للحتجاز.
•  عندما تن�ض الت�ضريعات الوطنية على الحتجاز لدى ال�ضرطة يف الق�ضايا املت�ضلة بالإرهاب لفرتات 
تتجاوز املدد العتيادية للحتجاز لدى ال�ضرطة، اأو متدد الوقت امل�ضموح به للحتجاز التحفظي يف 

الق�ضايا املت�ضلة بالإرهاب، فاإن هذه الأحكام التي ت�ضمح بنظم احتجاز ا�ضتثنائية ل ينبغي تطبيقها 
يف حالة الأطفال امل�ضتبه فيهم.

•  عندما ت�ضمح الت�ضريعات الوطنية بالحتجاز الإداري لأ�ضباب اأمنية، اأو بالحتجاز الحتياطي على 
اأ�ضا�ض املخاطر املت�ضلة بالإرهاب اأو الأمن القومي، يجب تطبيق القيود ال�ضديدة ال�ضرامة اأ�ضًل التي 
يفر�ضها القانون الدويل على هذه الأنواع من اأنظمة الحتجاز تطبيقًا اأكرث �ضرامة عندما ت�ضلب حرية 

الأطفال الذين يزعم اأنهم مرتبطون بجماعات اإرهابية اأو متطرفة عنيفة.
•  عندما يكون احلرمان من احلرية �ضروريًا ول غنى عنه، ينبغي اأن حَترتم ظروف احتجاز الأطفال 

ومعاملتهم كرامَة الطفل واحتياجاته اخلا�ضة، واأن تقلل من احتمالت العنف اإىل اأدنى حد.
•  يجب ف�ضل الأطفال عن الكبار. ويجب ف�ضل الفتيات عن الفتيان.

•  يعامل كل طفل حمروم من احلرية، ذكرا كان اأو اأنثى، باإن�ضانية واحرتام للكرامة املتاأ�ضلة يف الإن�ضان، 
وبطريقة تراعي احتياجات من هم يف مثل �ضنه. وبوجه خا�ض، يف�ضل كل طفل حمروم من احلرية 

عن الكبار، ما مل يعترب اأن م�ضلحة الطفل الف�ضلى تقت�ضي خلف ذلك، ويكون له احلق يف البقاء على 
ات�ضال مع اأ�ضرته عن طريق املرا�ضلت والزيارات، اإل اأن تكون هناك ظروف ا�ضتثنائية. واأي قرار 

بعدم التقيد بهذه املعايري ينبغي اأن يخ�ضع ملراجعة ق�ضائية منتظمة. وللأطفال املحرومني من حريتهم 
احلق يف احل�ضول على الرعاية الطبية الكافية، وعلى التعليم املنا�ضب لحتياجاتهم، والتدريب املهني. 

وللفتيات املحرومات من حريتهن احلق يف اأن يوىل اهتمام خا�ض لحتياجاتهن اخلا�ضة.





الف�ضل 4

تاأهيل واإعادة اإدماج الأطفال 
الذين جندتهم وا�ضتغلتهم 
اجلماعات الإرهابية واجلماعات 
املتطرفة العنيفة
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األف-  اإعادة اإدماج الأطفال الذين جندتهم وا�ستغلتهم 
اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة

1- اإعادة الإدماج باعتبارها عملية متعددة الأبعاد
من  وال�ستغالل  التجنيد  بعد  الطفل،  خاللها  من  ي�سرتد  التي  العملية  باأنها  الجتماعي  الإدماج  اإعادة  ُتف�سر 
اإعادة  فعملية  املجتمع.  يف  بناء  بدور  لال�سطالع  قدراته  عنيفة،  متطرفة  جماعة  اأو  اإرهابية  جماعة  جانب 
انتقاًل نحو فر�ص فردية  اأثر على حياة الطفل ومنو �سخ�سيته، وهي متثل  له  تاأتي بعد ا�سطراًب كان   الإدماج 

واجتماعية جديدة.
العامة  ال�سلطات  تتخذه  اإجراء  لأي  الأ�سا�سي  الهدف  الجتماعي  الإدماج  اإعادة  يكون حتقيق  اأن  وينبغي 
العنيفة، وهو خطوة حا�سمة ل�سمان  املتطرفة  الإرهابية واجلماعات  الذين جندتهم اجلماعات  الأطفال  ب�ساأن 
الإدماج  اإعادة  اإىل ت�سجيع  الرامية  والربامج  ال�سيا�سات  و�سع  وعند  املجتمع.  يف  بناء  بدور  الطفل  ي�سطلع  اأن 

الجتماعي، يكون من ال�سروري مراعاة الأبعاد املختلفة لهذه العملية املتعددة الأوجه.

المجتمع في  الأطفال  اإدماج  لإعادة  الرئي�سية  العنا�سر 
من  التدابري،  تعالج  اأن  ينبغي  املجال.  هذا  يف  املقدم  والدعم  الجتماعي  والنف�سي  ال�سحي  التعافي 
للطفل.  والعقلية  البدنية  ال�سالمة  والن زاع على  والعنف  التجنيد  اأثر  للطفل،  املراعية  التدخالت  خالل 
توؤدي  اأن  دون  احليلولة  على  تركز  اأن  لها  ينبغي  بل  فقط،  عالجية  التدابري  هذه  تكون  األ  وينبغي 

الأجل على منو الطفل. اأثر طويل  اإىل  بال�سحة  املت�سلة  امل�ساكل 
يف  النف�ص  على  العتماد  حتقيق  هدف  على  التدابري  تركز  اأن  ينبغي  املهني.  والتدريب  التعليم  فر�ص 
من  بذلك  يت�سل  وما  العنيفة  املتطرفة  اجلماعات  اأو  الإرهابية  اجلماعات  مع  فالتورط  الطفل.  حياة 
التدخالت  تراعي  اأن  وينبغي  املهني.  والتدريب  التعليم  يف  الطفل  فر�ص  من  يحد  اأن  �ساأنه  من  عنف 
ُتبذل  التي  والقت�سادية  الجتماعية  البيئة  تراعي  اأن  لها  ينبغي  كما  وتطلعاتهم،  الأطفال  احتياجات 

اإعادة الإدماج. فيها جهود 
والن�ساط  والن زاع  وال�ستغالل  التجنيد  ظروف  من  املرور  اإن  واملجتمعية.  الأ�سرية  احلياة  اإىل  العودة 
بالأ�سرة  عالقتهم  اأي�سًا  يقطع  بل  فح�سب،  لالأطفال  ال�سخ�سية  احلياة  على  �سلبًا  يوؤثر  ل  الإجرامي 
واأن  والو�سم،  النفور  م�ساكل  تعالج  اأن  واملجتمع  الأ�سرة  يف  الإدماج  اإعادة  لعملية  وينبغي  واملجتمع. 
احتياجات  ال�سلة  ذات  املبادرات  تراعي  اأن  ينبغي  ذلك،  ولتحقيق  للطفل.  اجتماعية  �سبكة  بناء  تعيد 
الجتماعية  لالأعراف  اهتمام خا�ص  اإيالء  مع  اأ�سرهم وجمتمعاتهم،  احتياجات  اإىل  اإ�سافة  الأطفال، 

القطيعة. التغلب على  اأجل  تتطلب العرتاف من  التي 

اإن اجلوانب املذكورة اأعاله �سديدة الرتابط، ومن �ساأن اإغفال اأي منها اأن يوؤثر �سلبا على نتائج عملية اإعادة الإدماج 
العتبار  ياأخذ يف  �سامل متكامل  نهج  وفق  العمل  لالأطفال  توجه  التي  الربامج واخلدمات  ينبغي يف  ولذلك  ككل. 
الحتياجات واحلقوق الفردية للطفل، وتطلعات واحتياجات الأ�سر واملجتمعات، وخ�سائ�ص البيئة التي جتري فيها 

عملية اإعادة الإدماج.
والأطفال الذين �سبق لهم اأن ارتبطوا باجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة تواجههم جمموعة 

معقدة من التحديات املخ�سو�سة يف اأثناء عملية اإعادة اإدماجهم.
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ال�صواغل ال�صحية ال�صائدة
الأطفال  يف  ل ينح�ضر  فهذا  طفل.  لأي  والعقلية  البدنية  ال�ضلمة  على  �ضديد  تاأثري  للعنف  �ضيء،  كل  وقبل  اأوًل 
الذين يعي�ضون يف مناطق الن زاع؛ بل ينطبق اأي�ضًا على الأطفال العائدين من مناطق الن زاع يف اخلارج، �ضواء كانوا 

ي�ضافرون مبفردهم اأو كانوا مرافقني لوالديهم.
والأطفال الذين �ضاركوا يف اأي نزاع، على وجه اخل�ضو�ض، ميكن اأن يكونوا قد تعر�ضوا لإ�ضابات ج�ضدية اأو 
اأن يكونوا يعانون من اأمرا�ض حادة اأو مزمنة، مبا يف ذلك نتيجة ل�ضوء تغذية الأطفال اأو لرتك مر�ض دون علج 
لفرتة طويلة من الزمن. وقد يكون لهذه الإ�ضابات اجل�ضدية تاأثري كبري على منو الأطفال يف امل�ضتقبل وعلى جهود 
اإعادة اإدماجهم. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإن من يتعر�ض للتجنيد من الأطفال، ل �ضيما الإناث منهم )ولكن لي�ض على 
اأن  اأمرا�ض ميكن  بالت�ضال اجلن�ضي، وهذه  املنقولة  بالأمرا�ض  الإ�ضابة  بقوة خلطر  �ضبيل احل�ضر(، معر�ضون 

تعر�ض ال�ضحة اجلن�ضية والإجنابية للخطر.)183(
ويوؤثر العنف على النمو النف�ضي والجتماعي للأطفال بطرق خمتلفة. فقد تو�ضلت البحوث اإىل اأن الأطفال 
الذين جتندهم اجلماعات امل�ضلحة يف �ضرياليون واأوغندا ترتفع يف �ضفوفهم معدلت ال�ضطراب التايل لل�ضدمة 
والكتئاب واأمرا�ض نف�ضية اأخرى.)184( فالأحداث ال�ضادمة، مثل العمل كمقاتل اأو كجلد، تزيد من خماطر الإ�ضابة 
با�ضطرابات �ضديدة يف ال�ضحة العقلية. واإذا ُتركت هذه ال�ضطرابات دون علج، فمن املرجح اأن ُتوؤدي اإىل اإ�ضعاف 
قدرة الطفل على تناول الطعام والنوم والرتكيز والتعلم،)185( ونتيجة لذلك، قد تعيق اآفاق الطفل التعليمية وفر�ضه يف 
العمل يف امل�ضتقبل. واإ�ضافة اإىل ذلك، فاإن الأطفال الذين كانوا مرتبطني �ضابقًا بجماعات م�ضلحة ُيحتمل اأن يكونوا 
قد اكت�ضبوا عادة الإدمان. وميكن اأن يحدث ذلك اإما لأن تلك اجلماعات اأجربت الأطفال على تناول املخدرات و/

اأو الكحول، من اأجل تي�ضري التلعب بالطفل وتخدير م�ضاعر اخلوف لديه وح�ضا�ضيته جتاه الأمل،)18٦( اأو لأن الطفل 
اأ�ضبح مدمنًا على املخدرات و/اأو الكحول بعد عودته، نظرًا اإىل الفتقار اإىل اآليات اأف�ضل للتاأقلم.

ال�صواغل الجتماعية ال�صائدة
والرف�ض  الو�ضم  العنيفة  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  باجلماعات  ارتبطوا  الذين  الأطفال  يواجه  ما  كثريًا 
ال�ضديدين من اأ�ضرهم وجمتمعاتهم. وقد يتم نبذهم لأنهم انتهكوا اأعرافًا اجتماعية هامة اأو ت�ضرفوا مبا�ضرة �ضد 
القيم واملعتقدات ال�ضائدة لدى اأ�ضرهم اأو التي يوؤمنون بها هم اأنف�ضهم اأو ب�ضبب ال�ضغط املجتمعي. وتقوم بع�ض 
باإجبار الأطفال عمدًا على  اجلماعات امل�ضلحة، مبا يف ذلك اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة، 

ارتكاب اأعمال عنف فظيعة �ضد اأ�ضرهم وجمتمعاتهم من اأجل منع الن�ضقاق.)18٧(
كانوا  اإذا  عما  النظر  بغ�ض  اأمنيًا  تهديدًا  ميثلون  باعتبارهم  الأطفال  اإىل  ُينظر  قد  ذلك،  اإىل  واإ�ضافة 
الإرهابية  اجلماعات  تتبعها  التي  العقائدية  التعبئة  ل�ضرتاتيجيات  ونتيجة  العنف.  اأعمال  يف  فعليا  �ضاركوا  قد 
ا�ضتخدام  يف  اجلماعات  هذه  ا�ضتمرار  جانب  اإىل  وا�ضع،  نطاق  على  لها  وتروجها  العنيفة  املتطرفة  واجلماعات 
الأطفال للقيام باأعمال عنف، فاإن ال�ضواغل املتعلقة بالتهديدات الأمنية توؤثر اأي�ضًا على الأطفال الذين اختطفتهم 
املعتقدات )ب�ضبب  نف�ض  يتقا�ضمونها  يكونوا  اأن  اإىل هذه اجلماعات دون  ان�ضموا  الذين  اأو  ق�ضرًا  هذه اجلماعات 
احلوافز القت�ضادية، على �ضبيل املثال(. وب�ضبب القلق من احتمال اأن توؤدي التعبئة العقائدية وا�ضتمرار التعر�ض 
"الق�ضاء على نزعة التطرف"،  اأمرًا عاديًا، ُو�ضعت برامج ترمي اإىل  للعنف اإىل جعل الأ�ضخا�ض يعتربون العنف 
وقد تكون هذه الربامج م�ضدر حتديات اإ�ضافية نظرًا لفتقارها اإىل اأ�ضا�ض من التعاريف، ول�ضعوبة اختيار الفئات 

امل�ضتهدفة، ولعتمادها على امل�ضاركة الطوعية، ولحتمال ممار�ضة التمييز فيها.

.Matthew Happold, Child Soldiers in International Law (New York, Juris Publishing, 2005), p. 18 183(انظر(

.Shane Dixon Kavanaugh, “The uphill battle to saving ISIS’ child soldiers”, Vocativ, 22 July 2015 184(انظر(

 “The psychological impact of child soldiering”, in Trauma Rehabilitation after War and Conflict:)185(

.Community and Individual Perspectives, Erin Martz, ed. (New York, Springer, 2010), pp. 311-349

 )18٦(انظر، على �ضبيل املثال، منظمة الأمم املتحدة للطفولة، ”Children at both ends of the gun“. متاح على الرابط:

.  www.unicef.org/graca/kidsoldi.htm

)18٧(انظر: A/HRC/30/67، الفقرة 44.
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تهمي�ش تدابري اإعادة الإدماج
اإن الأطفال الذين جتندهم وت�ستغلهم اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة، وهم يف املقام الأول 
�سحايا للعنف ويواجهون الرف�ص واخلوف، يتعر�سون ملمار�سات عقابية ب�سكل خا�ص، وقد ينتهي الأمر اإىل الزج 
بهم يف نظام العدالة الر�سمي، وهو ما ميكن اأن يوؤدي بدوره اإىل تعر�سهم للإيذاء التبعي )انظر الف�سل الرابع 
اأعله(. ويف كثري من احلالت، يتم جتاهل تدابري اإعادة الإدماج اأو تهمي�سها اأو تاأخريها. وهذا ي�سكل انتهاكًا 
وا�سحًا حلقوق هوؤلء الأطفال، لأنه يحد من فر�سهم يف النخراط ب�سكل منتج يف احلياة الجتماعية. ويف الوقت 
خطرًا  ي�سكل  الذي  الأمر  امل�ستقبل،  يف  واجلرمية  والعنف  املظامل  ن�سوء  اإىل  تف�سي  ظروفًا  ذلك  يهيئ  نف�سه، 

ج�سيمًا للمجتمع.

2- التحديات املت�صلة باإعادة اإدماج الفتيات
تتطلب حالة الفتيات اهتمامًا خا�سًا وُنهجًا حمددة، بحيث ُيراعى يف ذلك اأن جتربتهن مع اجلماعات الإرهابية 
اأو اجلماعات املتطرفة العنيفة رمبا كانت خمتلفة اختلفًا كبريًا عن جتربة الفتيان، ومن ثم يكون م�سار اإعادة 

اإدماج الفتيات يف املجتمع خمتلفًا اأي�سًا عن م�سار اإدماج الفتيان.

التعر�ش للعنف
نظرًا للأدوار التي ُت�سند عادة اإىل الفتيات يف اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة، فاإن تعر�سهن 
العام عن العنف  اأ�سهل واأكرث وتكرارًا. فتقرير الأمني  للعنف اجلن�سي وال�سرتقاق على يد هذه اجلماعات يكون 
اجلن�سي املت�سل بالن زاعات يوؤكد اأن هذه اجلماعات ل تكتفي بارتكاب العنف اجلن�سي وال�سرتقاق، بل كثريًا ما 
تعمد اإىل تربير العنف اجلن�سي وال�سرتقاق يف من�سوراتها الأيديولوجية. وب�سبب رف�ص العنا�سر املنت�سبة لتنظيم 
الدولة الإ�سلمية ل�ستقللية الن�ساء والفتيات وتعليمهن، من منطلق اإيديولوجي، تتعر�ص املراهقات ب�سكل رئي�سي 
لدرجات عالية من خطر الختطاف لأغرا�ص ال�سرتقاق اجلن�سي والزواج الق�سري.)188( وورد يف التقرير اأي�سا اأنه 
من غاية الأهمية اعتبار العنف اجلن�سي اأ�سلوبًا من اأ�ساليب الإرهاب، واعتبار �سحايا العنف اجلن�سي من �سحايا 

الإرهاب لتمهيد الطريق اأمام جرب ال�سرر والتعوي�ص)189( )انظر اأي�سًا الف�سل الثالث من هذا املن�سور(. 
التعر�ص  بدورهم خلطر  الفتيان معر�سون  اأن  اأي�سًا  الُنهج اجلن�سانية  تراعي  اأن  ينبغي  نف�سه،  الوقت  ويف 
اأن فتيانا تعر�سوا للنتهاك اجلن�سي  للعنف اجلن�سي من جانب الإرهابيني واملتطرفني العنيفني. فالتقارير تورد 

يف تنظيم الدولة الإ�سلمية مور�ص عليهم التعذيب فيما بعد اأو ُقتلوا على اأ�سا�ص اتهامات باملثلية اجلن�سية.)190(

خملفات العنف
ُتظهر الدرا�سات اأن نوع اجلن�ص له اأي�سًا تاأثري على كيفية التفاعل مع اأحداث العنف ال�سديد، واأن الفتيات على وجه 
اخل�سو�ص تزيد لديهن خماطر الإ�سابة بال�سطراب التايل لل�سدمة،)191( وهو ما ميكن ربطه لي�ص فقط بالتعر�ص 
اأكرث للأحداث ال�سادمة، ولكن اأي�سًا مبحدودية احل�سول على العلج.)192( ورمبا عانت الفتيات اأي�سًا من اإ�سابات 
بدنية وخيمة جالبة للعار. وعلى وجه اخل�سو�ص، ميكن اأن حتتاج الفتيات اإىل عمليات جراحية للعلج من حالت 
النا�سور الناجتة عن ال�سدمة اأو عن الولدة عقب تعر�سهن لعتداءات جن�سية عنيفة،)193( وهي حالت قد تكون لها 

)188(ي�سف تنظيم الدولة الإ�سلمية اأ�ْسر "الكفار" من الن�ساء والأطفال وا�سرتقاقهم باأنه نتيجة حتمية لفتحه اأرا�ص جديدة، 

وي�سعى التنظيم اإىل تنظيم وتقنني ال�سرتقاق اجلن�سي، ح�سب ما جاء يف فتواه رقم 64 املوؤرخة 29 كانون الثاين/يناير 2015. وي�سكل 
ذلك ا�ستمرارًا لتربيره ال�سريح لل�سرتقاق اجلن�سي يف من�سور اأ�سدره يف كانون الأول/دي�سمرب 2014 بعنوان "�سوؤال وجواب يف ال�سبي 

والرقاب" )S/2016/361/Rev.1، الفقرة 21(.
)189(انظر: S/2016/361/Rev.1، الفقرة 22.

)190(يف اإحدى احلالت املبلغ عنها من حمافظة دير الزور، رجم �سبي يبلغ من العمر 15 عامًا حتى املوت بعد اتهامه باملثلية اجلن�سية. 

اأو  وقتل ما ل يقل عن 25 رجًل من قبل تنظيم الدولة الإ�سلمية يف اجلمهورية العربية ال�سورية لل�ستباه يف ممار�ستهم املثلية اجلن�سية 
.(Human Rights Watch, World Report 2017, Events of 2016 (2017), p. 575) اللواط، وفقًا للمر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان

 Kennedy Amone-P’Olak, “Psychological impact of war and sexual abuse on adolescent girls in Northern :191(انظر(

.Uganda”, Intervention, vol. 3, No. 1 (2005)
 Miranda Olff and others, “Gender differences in posttraumatic stress disorder”, Psychological Bulletin, :192(انظر(

.vol. 133, No. 2 (2007), pp. 183-204

.World Health Organization, “Healing child soldiers”, Bulletin, vol. 87, No. 5 (2009) :193(انظر(
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عواقب مثل ال�ضل�ض والعقم والأمل ال�ضديد. واإ�ضافة اإىل ذلك، فاإن الفتيات معر�ضات ب�ضكل خا�ض للإ�ضابة بالعدوى 
املنقولة جن�ضيًا، الأمر الذي قد يجلب لهن بدوره املزيد من الو�ضم والرف�ض.

الو�صم والرف�س
باجلماعات  ارتباطها  اأثناء  اأطفاًل  وولدت  املراأة  حبلت  اإذا  خا�ض  بوجه  حمتمل  املجتمع  جانب  من  النبذ  يكون 
الإرهابية اأو اجلماعات املتطرفة العنيفة. فعلى �ضبيل املثال، خل�ضت بحوث اأجرتها اليوني�ضيف موؤخرًا يف �ضمال 
نيجرييا اإىل اأن الن�ضاء والفتيات اللواتي هربن من بوكو حرام وعدن اإىل ديارهن ومعهن اأطفال ُينظر اإليهن ’’بريبة 
اأجريت يف  بحوث  وباملثل، خل�ضت  بوكو حرام.)194(  ملقاتلي  "خطريين"  اأطفاًل  ولدن  قد  اأنهن  ُيعترَب  اإذ  �ضديدة"، 
اأعقاب الن زاع يف �ضرياليون اإىل اأن الإناث املرتبطات باجلماعات امل�ضلحة اللواتي عدن اإىل ديارهن ومعهن اأطفال 
كن عر�ضة للو�ضم، واأن اأطفالهن يو�ضفون باأنهم "غري مرغوب فيهم" اأو باأنهم "اأطفال الذكريات ال�ضيئة" اأو "اأطفال 

الكراهية".)195(
وعو�ضًا عن اعتبار الناجيات من العنف اجلن�ضي من الن�ضاء والفتيات واأطفالهن �ضحايا، كثريًا ما ُيعتربون 
الن زاعات باعتبارهم يتحملون  الفئة من �ضحايا  اإىل هذه  الكثريون  اإذ ينظر  العنف،  اأن يرتكبوا  اأ�ضخا�ضا ميكن 
هذه  وترتك  التمرد.)19٦(  فرتة  خلل  باأكملها  جمتمعات  تكبدتها  التي  واخل�ضائر  العنف  عن  امل�ضوؤولية  من  جزءا 

الأ�ضكال من الرف�ض الفتياِت دون خيار، بل ميكن اأن توؤدي اإىل جتنيدهن من جديد.

3- اختالف ال�صياقات التي مير منها الأطفال
لت�ضميم وتنفيذ �ضيا�ضات وبرامج اإعادة الإدماج، ل بد من فهم الظروف التي يجند فيها الأطفال وُي�ضتغلون على 
يد اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة. فلكل ظرف حتديات خمتلفة، وبع�ض هذه التحديات مبني 

اأدناه، وهي تتطلب ا�ضتجابات م�ضممة خ�ضي�ضًا ملعاجلتها.

الإفراج والت�صريح
عندما ُيجّند الأطفال يف حالت الن زاع على يد جماعة اإرهابية اأو جماعة متطرفة عنيفة، فاإنهم غالبًا ما يعي�ضون 
مع اجلماعة ويخ�ضعون ل�ضيطرتها. ول ميكن اأن تبداأ عملية اإعادة الإدماج اإل بعد تاأمني الإفراج عن الأطفال. بيد 
اأن طبيعة اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة وال�ضرتاتيجيات التي تتبعها كثريًا ما حتد من فر�ض 
التفاو�ض على اإطلق �ضراح الأطفال. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، قد يكون للوكالت احلكومية واجلهات الفاعلة الدولية 
والكيانات احلكومية الدولية اأو الكيانات اخلا�ضة املتعاَقد معها لإدارة برامج نزع ال�ضلح والت�ضريح واإعادة الإدماج 
�ضعوبات ما متنعها من قبول الأ�ضخا�ض املرتبطني باجلماعات الإرهابية، مبن فيهم الأطفال. وتزيد هذه امل�ضاكل 
الإ�ضافية من التحديات املتعددة التي تعرت�ض ت�ضميم وتنفيذ برامج لن زع ال�ضلح والت�ضريح واإعادة الإدماج حترتم 
حقوق الطفل وحتميها وتفي بها، مبا يف ذلك من خلل اإ�ضفاء الفعالية على جهود اإعادة الإدماج. وعند و�ضع برامج 
نزع ال�ضلح والت�ضريح واإعادة الإدماج، فاإن الحتياجات اخلا�ضة للن�ضاء والفتيات ت�ضتحق اأن ُتوىل اهتمامًا خا�ضًا؛ 

غري اأن املوؤ�ضف اأن هذه الحتياجات كثريا ما تبقى مهملة.

احلالت العابرة للحدود
ملا كان الإرهاب ذا طابع عابر للحدود الوطنية، ميكن اأن يقع ات�ضال بني الأطفال وال�ضلطات العامة يف دولة 
اأجنبية. ولهذا اجلانب اأهمية خا�ضة بالنظر اإىل تزايد عدد الأطفال الذين يتم جتنيدهم عرب احلدود الوطنية، 
�ضواء منفردين اأو عن طريق اأ�ضرهم، وذلك يف اإطار ظاهرة املقاتلني الإرهابيني الأجانب )انظر الف�ضل الثاين، 

 UNICEF and International Alert, “’Bad blood’: perceptions of children born of conflict-related sexual 194(انظر(

.violence and women and girls associated with Boko Haram in north-east Nigeria”, Research summary (2016)
 Dyan E. Mazurana and others, “Girls in fighting forces and groups: their recruitment, participation, )195(انظر 

.demobilization and reintegration” Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, vol. 8, No. 2 (2002), pp. 97-123

.“’Bad blood’: perceptions of children born of conflict-related sexual violence” :19٦(انظر(
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الفرع باء، اأعله(. وترتبط التدخلت املحددة يف هذه احلالت باإمكانية الإعادة اإىل الوطن، وتقييم املخاطر التي 
تواجه الطفل، ويف كثري من احلالت، فر�ض اقتفاء اأثر الأ�ضر ومل �ضملها.

املرور بنظام العدالة
يف كثري من احلالت، يجد الأطفال الذين جتندهم وت�ضتغلهم اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة 
يف مواجهة نظام العدالة ل�ضبهة ارتكابهم جرائم مت�ضلة بالإرهاب )انظر الف�ضل الرابع اأعله(. اآنذاك، قد تظهر 
م�ضائل اإ�ضافية ينبغي اأخذها يف احل�ضبان، اإذ قد ت�ضهم اإجراءات العدالة يف الو�ضم الجتماعي وميكن اأن توؤدي 
اإىل الإيذاء التبعي، مبا يف ذلك عن طريق العنف املرتكب اأثناء العتقال، عندما يحرم الأطفال، ذكورا كانوا اأو 
اإناثا، من حريتهم اأثناء املحاكمة واأي�ضًا اأثناء ق�ضاء مدة العقوبة. وقد يوؤدي العنف املرتكب �ضد الطفل اأثناء مروره 
بنظام العدالة اإىل اإمكانية تعطيل منو �ضخ�ضيته، وقد ي�ضكل عقبات اإ�ضافية اأمام اجلهود الرامية اإىل متكني الطفل 

من ال�ضطلع بدور بناء يف املجتمع.

باء- تعزيز �صيا�صات وبرامج اإعادة الإدماج ال�صاملة
يهدف هذا الفرع اإىل زيادة الوعي بالتحديات اخلا�ضة التي يواجهها الأطفال عند العودة اإىل املجتمع بعد الرتباط 

باجلماعات الإرهابية اأو اجلماعات املتطرفة العنيفة.
واإ�ضافة اإىل ذلك، ونظرا لقلة املوارد، ُيخ�ضى اأن ت�ضاغ برامج اإعادة الإدماج باتباع نهج واحد يف معاجلة 
جميع احلالت. فتجارب الأطفال الذين جتندهم وت�ضتغلهم اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة قد 
تتوخى  الفردية كما ينبغي ول  الطفل  تقييم احتياجات  تاأخذ يف العتبار  التي ل  التباين، والربامج  تكون �ضديدة 
الجتماعية  الظروف  وت�ضكل  الفعالية.  عدمية  تكون  اأن  جدا  ُيحتمل  خمتلفة  ا�ضتجابات  لتوفري  اللزمة  املرونة 

والقت�ضادية العامة اأحد العوامل احلا�ضمة التي ل ينبغي ال�ضتهانة بها اأي�ضا.

قائمة مرجعية للممار�صني: العنا�صر الرئي�صية
•  ينبغي اأن يفهم من اإعادة الإدماج الجتماعي للأطفال اأنها عملية متعددة الأبعاد، تاأخذ يف العتبار 

الدعم ال�ضحي والنف�ضي والجتماعي، واإتاحة فر�ض التعليم والتدريب املهني، وا�ضتعادة الروابط 
الأ�ضرية واملجتمعية.

•  الأطفال الذين جتندهم اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة معر�ضون ب�ضدة للآثار 
ال�ضحية املرتتبة على العنف والو�ضم والرف�ض.

•  الفتيات اللواتي جندتهن وا�ضتغلتهن اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة يحتجن اإىل ُنهج 
حمددة لإعادة اإدماجهن ب�ضبب ارتفاع م�ضتوى تعر�ضهن للعنف، اإ�ضافة اإىل الآثار اخلا�ضة، ال�ضحية 

والجتماعية، املت�ضلة بارتباطهن بتلك اجلماعات.
•  ينبغي اأي�ضًا اأن تاأخذ تدابري اإعادة الإدماج يف العتبار ال�ضياقات املختلفة للأطفال، مبن فيهم الأطفال 

يف احلالت العابرة للحدود الوطنية، والأطفال الذين ُيفرج عنهم من اجلماعات الإرهابية اأو اجلماعات 
املتطرفة العنيفة، والأطفال الذين يواجهون نظام العدالة باعتبارهم جناة مزعومني.
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واجلماعات  الإرهابية  باجلماعات  مرتبطني  كانوا  الذين  الأطفال  اإىل  ُينظر  ما  كثريا  ذلك،  عن  وف�ضل 
املتطرفة العنيفة بارتياب �ضديد. والواقع اأنه ل بد من اأن يو�ضع يف العتبار اأن اجلماعات الإرهابية واجلماعات 
جميع  على  ينطبق  ل  ذلك  كان  واإن  للأطفال،  عقائدها  تلقني  يف  خا�ض  بوجه  فعاليتها  اأثبتت  العنيفة  املتطرفة 
الأطفال. والأطفال الذين كانوا مرتبطني بتلك اجلماعات، عندما يت�ضبعون باأيديولوجيات التطرف والعنف يكونون 
الثقة جتاه  اأكرب من عدم  اإدماجهم، ويبدون قدرا  اإعادة  اإىل  اأمام اجلهود الرامية  اأقوى  اإبداء مقاومة  اإىل  اأميل 
اأن  الإيجابي. وميكن  ال�ضلوك  واأمناط  الأعراف الجتماعية  التعاون معهم، ويرف�ضون  ال�ضلطة ومن رف�ض  ممثلي 

يوؤدي ذلك اإىل زيادة خماطر اإعادة جتنيدهم اأو ارتكاب جرائم يف امل�ضتقبل.
واأخريا، قد يطالب الراأي العام باتباع نهج "اأكرث �ضلبة" يف التعامل مع الأطفال الذين جندتهم اجلماعات 
الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة. ويحدث هذا بوجه خا�ض عندما يت�ضور النا�ض اأن هوؤلء الأطفال يتلقون 
"معاملة خا�ضة" مقارنة بفئات اأخرى من الأ�ضخا�ض ال�ضعفاء. وينبغي و�ضع ا�ضرتاتيجيات حمددة ملعاجلة انعدام 

التاأييد العام، ليح�ضل هوؤلء الأطفال على اخلدمات اللزمة وفر�ضة لندماجهم من جديد فعًل.
ويقدم هذا الفرع ملحة عامة عن العنا�ضر الرئي�ضية ل�ضيا�ضات وبرامج اإعادة الإدماج ال�ضاملة التي ت�ضتهدف 
الأطفال الذين كانوا مرتبطني باجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة. وهو يرمي على وجه اخل�ضو�ض 
اإىل امل�ضاعدة يف فهم عمليات اإعادة الإدماج بطريقة كلية، ودعم ت�ضميم وتنفيذ برامج م�ضتندة اإىل منظور اإمنائي 
لعتبارات  اأ�ضا�ضا  ليكون  الفرع  هذا  �ضمم  ولذلك  اخلا�ضة.  احتياجاتهم  وتلبية  الأطفال  حقوق  باإعمال  وكفيلة 
حمددة تت�ضل مبختلف ال�ضياقات، مبا يف ذلك تدخلت الت�ضريح والإفراج، والأطفال يف احلالت العابرة للحدود 

الوطنية، والأطفال الذين يجدون اأنف�ضهم يف نظام العدالة. 

١- الإطار القانوين الدويل املتعلق باإعادة اإدماج الأطفال
اإدماج الأطفال الذين يعي�ضون يف  وفقا للإطار القانوين الدويل، يقع على الدول التزام عام بتعزيز ودعم اإعادة 
الذي  العام  تتناول احلكم  التي  الدويل  القانون  الواردة يف �ضكوك  الأحكام  اإىل  الفرع  وي�ضري هذا  ه�ضة.  اأو�ضاع 
يق�ضي بتنفيذ برامج لإعادة الإدماج تكون مراعية لحتياجات الأطفال، �ضواء بالن�ضبة للأطفال �ضحايا العنف اأو 

الأطفال الذين يعي�ضون يف ظروف الن زاع اأو الأطفال الذين يجدون اأنف�ضهم اأمام نظام العدالة.

تربز املادة 39 من اتفاقية حقوق الطفل اأن اإعادة اإدماج الأطفال عملية متعددة امل�ضتويات تتطلب بذل جهود 
�ضاملة. اأول، ينبغي تقدمي امل�ضاعدة جلميع الأطفال الذين عانوا من الإهمال اأو ال�ضتغلل اأو العنف، مبا يف ذلك ما 
كان يف الن زاعات امل�ضلحة، لغر�ض اإعادة اإدماجهم. ثانيا، ينبغي اأن تت�ضمن عمليات اإعادة الإدماج تدابري متنوعة، 
تتناول الأبعاد املختلفة لرفاه الطفل، ل �ضيما اجلوانب البدنية والنف�ضية والجتماعية. ثالثا، عند و�ضع تدابري اإعادة 
الإدماج، يجب على الدول الأطراف اأن تراعي البيئة التي يجري فيها اإعادة الإدماج: اإذ ينبغي اأن تف�ضي اإىل تنمية 
الذات يف جو �ضحي يطبعه الحرتام. وعلوة على ذلك، توؤكد املادة 40 من التفاقية على اأهمية معاملة من يتهم 
من الأطفال بارتكاب جرائم معاملة متكن من رفع درجة اإح�ضا�ض الطفل بكرامته، فيزيد ذلك من احرتام الطفل 

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٩
تتخذ الدول الأطراف كل التدابري املنا�ضبة لت�ضجيع التاأهيل البدين والنف�ضي واإعادة الندماج الجتماعي 
للطفل الذي يقع �ضحية اأي �ضكل من اأ�ضكال الإهمال اأو ال�ضتغلل اأو الإ�ضاءة؛ اأو التعذيب اأو اأي �ضكل اآخر 

من اأ�ضكال املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة؛ اأو املنازعات امل�ضلحة. ويجرى هذا التاأهيل 
واإعادة الندماج هذه يف بيئة تعزز �ضحة الطفل واحرتامه لذاته وكرامته.
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ملا للآخرين من حقوق تدخل �ضمن حقوق الإن�ضان، وتراعي مطلب ت�ضجيع الطفل على الندماج والقيام بدور بناء 
يف املجتمع. وحق الأطفال مكفول يف التعليم والتدريب املهني على اأ�ضا�ض تكافوؤ الفر�ض )املادة 28(، وتعليم الطفل 
�ضروري لت�ضهيل منو �ضخ�ضيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية اإىل اأق�ضى ما ميكن اأن ت�ضله من النمو، ولإعداد 
الطفل حلياة يتحلى فيها بامل�ضوؤولية يف جمتمع يتمتع باحلرية )املادة 29(. واإ�ضافة اإىل ذلك، يقع على عاتق الدول 
الأطراف يف التفاقية التزام باتخاذ جميع التدابري املنا�ضبة لتكفل ملن يوجد من الأطفال حتت وليتها احلماية من 

جميع اأ�ضكال التمييز )املادة 2(.
فيه  ُتراعى  اأن  ينبغي  الأطفال  اإجراء مي�ض  اأي  باأن  القا�ضي  ال�ضرط  مع  اأعله  املذكورة  الأحكام  وتتما�ضى 
يف مكر�ض  اأ�ضا�ضي  مبداأ  الف�ضلى  الطفل  مل�ضالح  العتبار  واإيلء  الأول.  العتبار  بو�ضفها  الف�ضلى   م�ضاحلهم 
املادة 3 من التفاقية، واملق�ضود منه الت�ضجيع على اإعمال جميع احلقوق الواجبة للأطفال وتعزيز منو الطفل من 

جميع اجلوانب.

الإطار القانوين الدويل املتعلق مبكافحة الإرهاب
هذا  من  الرابع  الف�ضل  )انظر  امل�ضاءلة  �ضرورة  على  توؤكد  الإرهاب  ملكافحة  الدويل  القانون  �ضكوك  كانت  لئن 
املن�ضور(، فهي ت�ضدد اأي�ضا على �ضرورة و�ضع وتنفيذ ا�ضرتاتيجيات ملئمة لإعادة الإدماج. وعلى وجه اخل�ضو�ض، 
الت�ضدي  اإىل  الرامية  التعاون يف اجلهود  اإىل  الأع�ضاء  الدول  الأمن يف قراره 21٧8 )2014( جميع  دعا جمل�ض 
وو�ضع  للأطفال  املقاتلني  هوؤلء  جتنيد  منع  منها  ب�ضبل  الأجانب،  الإرهابيون  املقاتلون  ي�ضكله  الذي  للتهديد 
ا�ضرتاتيجيات لإعادة تاأهيل العائدين واإعادة اإدماجهم. وعلوة على ذلك، اأدانت اجلمعية العامة ب�ضدة يف قرارها 
عى  291/٧0 التجنيد املنهجي للأطفال وا�ضتخدامهم لرتكاب هجمات اإرهابية، وكررت التاأكيد على اأن كل طفل ُيدَّ
اأن يعامل  اأو يثبت عليه ذلك، ل �ضيما الأطفال املحرومون من حريتهم، ينبغي  ُيتهم بذلك  اأو  اأنه انتهك القانون 
معاملًة حتفظ حقوقه وكرامته واحتياجاته، وفقا للقانون الدويل املنطبق، وخ�ضو�ضا اللتزامات املن�ضو�ض عليها 
اإعادة  اأجل العمل بفعالية على  يف اتفاقية حقوق الطفل؛ وحثت الدول الأع�ضاء على اتخاذ التدابري اللزمة من 

اإدماج الأطفال الذين كانوا مرتبطني �ضابقا بجماعات م�ضلحة، مبا يف ذلك اجلماعات الإرهابية.

٢- التخطيط لتدابري اإعادة الإدماج وتنفيذها
اأمام الأطفال، ذكورا  ُتفتح  التوازن بني خمتلف امل�ضالح والحتياجات، لكي  اإعادة الإدماج حتقيق  تتطلب عملية 
تكن  مل  واإن  الإدماج،  اإعادة  برامج  تتطلب  ما  وغالبا  املجتمع.  يف  دورهم  بناء  لإعادة  حقيقية  خيارات  واإناثا، 
بال�ضرورة باهظة التكاليف، اتباع نهج طويل الأجل ولي�ض ق�ضري الأجل، ذلك اأن املتابعة املنا�ضبة عن�ضر رئي�ضي 
ا�ضتثمارات  الإدماج  اإعادة  برامج  تتطلب  وعليه،  واأ�ضرهم وجمتمعاتهم.  الأطفال  اإىل  املقدم  الدعم  عنا�ضر  من 
م�ضتمرة، بدل من ا�ضتثمارات متقطعة، واإ�ضراك اجلهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية. وعلوة على ذلك، 
لكي تكون برامج اإعادة الإدماج فعالة ل بد من التعاون بني خمتلف املوؤ�ض�ضات واملهنيني من خمتلف النظم. ومن ثم 
ينبغي اإيلء اهتمام خا�ض لدقة التخطيط، مبا يف ذلك تخ�ضي�ض اللتزامات املالية الواردة من خمتلف اجلهات 
املعنية ب�ضكل وا�ضح. واأخريا، يجب اأن تراعي ال�ضيا�ضات والربامج ال�ضاملة احتياجات النمو لدى الأطفال، من اأجل 

تي�ضري اندماجهم يف املجتمع بفعالية.
ويتوقف اإعداد التدخلت الفعالة لإعادة الإدماج اإىل حد كبري على وجود ا�ضرتاتيجية متما�ضكة، وحتديد 
اخلطوات الرئي�ضية يف و�ضع الربامج، مع مراعاة الحتياجات املحلية، وحتديد اجلهات املعنية الرئي�ضية واإ�ضراكها، 

وتعبئة املوارد. ويعد الر�ضد والتقييم اأي�ضا من العنا�ضر الرئي�ضية اللزمة لفعالية الربامج.



ال�صرتاتيجية ال�صاملة لإعادة و�صع الربامجالر�صد والتقييم
الإدماج

•   تقييم فعالية الربامج يف حتقيق 
الأهداف امل�ضطرة

•    تقييم مدى وجاهة الأهداف 
امل�ضطرة

•    تقييم الأثر الجتماعي لربامج 
اإعادة الإدماج 

•    حتديد الدرو�ض امل�ضتفادة، مبا 
يف ذلك الدرو�ض امل�ضتخل�ضة 
من املمار�ضات غري الناجعة 

واملمار�ضات الناجعة 

•    حتديد الفئات امل�ضتهدفة وتقييم 
الحتياجات

•    حتديد الأولويات والتحديات 
التي تواجه املجتمع املحلي

•   ت�ضميم وتنفيذ تدخلت كفيلة 
بتلبية احتياجات الطفل الفردية
•    و�ضع اآليات للتن�ضيق مع اجلهات 

املعنية
•   و�ضع ا�ضرتاتيجية لتقييم 

املخاطر والتكيف
•    ح�ضد املوارد

•    حتديد الحتياجات ذات الأولوية 
التي يراد تلبيتها من خلل 

ال�ضرتاتيجية وحتديد الأهداف 
الرئي�ضية

•   �ضمان اإيلء العتبار اللزم 
لحتياجات منو الأطفال 

والت�ضجيع على تنفيذ تدخلت 
مراعية لحتياجات الأطفال
•   ا�ضتعرا�ض الأطر القانونية 

والتنظيمية ذات ال�ضلة ل�ضمان 
الوفاء بهدف اإعادة اإدماج 

الأطفال �ضحايا العنف، مبا يف 
ذلك التجنيد وال�ضتغلل
•    حتديد اأ�ضحاب امل�ضلحة 

الرئي�ضيني
•   ح�ضر املوارد املتاحة 

ال�صكل الثالث- اخلطوات الرئي�صية لو�صع ال�صيا�صات
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ا�صرتاتيجيات التوعية والتوا�صل
نهج  اتباع  من  ول بد  الإدماج.  اإعادة  ت�ضهيل  يف  حيوية  اأهمية  والتوا�ضل  والدعوة  التوعية  ا�ضرتاتيجيات  تكت�ضي 

ا�ضرتاتيجي يف و�ضعها عند تناول ق�ضايا ح�ضا�ضة من الناحية ال�ضيا�ضية.
وينبغي اأن ترتكز ا�ضرتاتيجيات الدعوة والتوا�ضل على نهج �ضليمة حترتم حقوق الطفل، وينبغي اأن تتوخى 
اأنف�ضهم  الأطفال  ذلك  يف  مبا  معها،  والتعامل  امل�ضتحقة  امل�ضتهدفة  الفئات  جميع  حتديد  على  ال�ضديد  احلر�ض 
واأ�ضرهم وجمتمعاتهم املحلية، وينبغي تكييف الر�ضائل وفقا لذلك. ومن اأجل زيادة فعالية ا�ضرتاتيجيات الدعوة 
اإىل اأق�ضى حد، من الأهمية مبكان اأي�ضا كفالة تر�ضيخ امل�ضداقية يف ا�ضرتاتيجيات الدعوة. ويقت�ضي ذلك ما يلي:

)اأ( جمع الأدلة وتقدميها؛ 
)ب(  معاجلة ال�ضواغل واملخاوف اخلا�ضة بالفئة امل�ضتهدفة وعدم اإنكارها؛ 

)ج(   حتديد اأقدر ال�ضركاء على اإي�ضال كل نوع من الر�ضائل )ل بد من احلياد والقرب مما ي�ضغل النا�ض 
واخلربة لبناء ال�ضرعية والثقة(.

اإ�ضافة اإىل ذلك، ينبغي اأن تاأخذ ال�ضرتاتيجيات يف العتبار خ�ضو�ضيات كل �ضياق، فهذه لها تاأثري بالغ يف 
تقييم املخاطر املرتبطة بكل ا�ضرتاتيجية، وكذلك حتديد الر�ضائل الرئي�ضية التي يتعني اإي�ضالها. فعلى �ضبيل املثال، 
يتطلب كل �ضياق من ال�ضياقات اخلا�ضة املبينة يف الفروع التالية تكييف ا�ضرتاتيجيات الدعوة والتوا�ضل ملراعاة 

التحديات اخلا�ضة التي يواجهها الأطفال.

 Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of ملحظة: انظر اأي�ضا
Offenders, Criminal Justice Handbook Series (2012), chap. III )الدليل التمهيدي ب�ضاأن تفادي حالت العود واإعادة اإدماج 

املجرمني يف املجتمع، �ضل�ضلة كتيبات العدالة اجلنائية )2012(، الف�ضل الثالث(.
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واأخريا، من ال�ضروري احلر�ض على اأن تتوىل �ضبكة وا�ضعة من اجلهات الفاعلة و�ضع هذه ال�ضرتاتيجيات 
والقطاع  املدين  للمجتمع  ممثلني  فاإ�ضراك  النظر.  وجهات  خمتلف  متثيل  من  والتاأكد  ال�ضرعية  لتعزيز  ودعمها 
اخلا�ض ميكن اأن ي�ضاعد على الو�ضول اإىل عدد اأكرب من املجتمعات املحلية، بينما تعاون و�ضائط الإعلم و�ضبكات 
اأن ي�ضاعد على �ضمان الت�ضاق يف الر�ضائل وعلى  اإي�ضال ر�ضائل الدعوة والتوعية الرئي�ضية ميكن  الت�ضالت يف 

بثها على م�ضاحة كبرية.

العنا�صر الرئي�صية للتدخالت املتعددة الأبعاد

التقييم الفردي

الطفل  لظروف  متعمق  فهم  باكت�ضاب  الأطفال  اإدماج  اإعادة  تعزيز  اإىل  الرامية  التدخلت  تبداأ  اأن  ينبغي 
ال�ضخ�ضية. ففي التقييم الأويل، ينبغي النظر يف �ضن الأطفال، ذكورا كانوا اأو اإناثا، وم�ضتوى منائهم وجتربتهم 
التبعي. ومن  الإيذاء  ارتباطهم بجماعة من اجلماعات، مبا يف ذلك خماطر  التي مروا منها حني  ال�ضخ�ضية 
اأن تخل  اأن يحدد التقييم الفردي احتياجات الطفل اخلا�ضة، وكذلك املخاطر التي ميكن  املهم ب�ضفة خا�ضة 
بعملية اإعادة الإدماج، واأن يلتم�ض اآراء الطفل ال�ضخ�ضية وياأخذها بعني العتبار. وتتطلب هذه العملية بال�ضرورة 
اإجراء مقابلت مع الأطفال. ولذلك ينبغي احلر�ض على اأن يتوىل اإجراء املقابلت اأفراد موؤهلون واأن يكون عدد 
املقابلت حمدودا، تفاديًا للت�ضبب يف زيادة معاناة الأطفال )انظر الف�ضل الثالث اأعله، الفرعان األف وباء )ل 

�ضيما الفرع باء-2 واجلدول 1((.

خطة اإعادة الإدماج
اأن ت�ضمل  اإدماج الأطفال على املدى الطويل. وينبغي  التقييم، ينبغي و�ضع ا�ضرتاتيجية �ضاملة لإعادة  اإجراء  بعد 
خطة اإعادة الإدماج اأهدافا وا�ضحة وموؤ�ضرات �ضحيحة للتقدم املحرز، وينبغي اأن حتدد خمتلف اخلدمات التي 
ت�ضتجيب باأف�ضل وجه لحتياجات الطفل وظروفه اخلا�ضة. وميكن اأن تت�ضمن خطة اإعادة الإدماج اأهدافا متعددة:

)اأ( �ضمان تقدمي دعم �ضامل ومن�ضق للأطفال؛
)ب(   �ضمان اختيار اخلدمات على اأ�ضا�ض الحتياجات، بدل من تقدميها ح�ضب توافرها؛

)ج(   تي�ضري جمع املعلومات الأ�ضا�ضية وتقييم التقدم املحرز وا�ضتمرارية الرعاية. وينبغي لهذه اخلطط 
اأي�ضا اأن حتافظ على املرونة وتتخ�ضع لل�ضتعرا�ض دوريا ل�ضمان جتاوبها مع تغري الظروف.

تقدمي اخلدمات
لت�ضجيع منو الطفل ب�ضورة متكاملة، ينبغي اأن ت�ضتند اخلدمات املقدمة اإىل فهم متعدد الأبعاد لعملية اإعادة الإدماج 
اأبعادها الرئي�ضية: ال�ضحة والدعم النف�ضي والجتماعي؛ وفر�ض التعليم والتدريب املهني؛ والعودة اإىل  ومعاجلة 
احلياة الأ�ضرية واملجتمعية. واإن ف�ضل الأطفال الذين كانوا يف ال�ضابق مرتبطني باجلماعات الإرهابية عن غريهم 
من الأطفال وتنفيذ برامج ل ا�ضتمرارية فيها، اأمر من �ضاأنه اأن يزيد من �ضعوبة الندماج وي�ضهم يف تر�ضيخ فكرة 

"املعاملة اخلا�ضة".

الدعم النف�صي والجتماعي
كما  اإناثا،  اأو  كانوا  ذكورا  للأطفال،  الفوري  التاأهيل  اإعادة  عملية  من  هام  جزء  والجتماعي  النف�ضي  الدعم  اإن 
اأنه �ضرط لزم ل�ضتمرار منائهم واندماجهم يف املجتمع. وينبغي اأن ي�ضمل الدعم النف�ضي والجتماعي اخلدمات 
اللزمة ملعاجلة الآثار ال�ضلبية املتعددة امل�ضتويات الناجمة عن العنف على �ضحة الطفل، مبا يف ذلك الآثار البندية، 
ف�ضل عن الأثر ال�ضلوكي. وميكن اأن ت�ضاعد املراكز الأهلية للرعاية ال�ضحية والدعم النف�ضي والجتماعي يف تقدمي 
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اإىل  الرامية  التدابري  ذلك  ال�ضحية، مبا يف  الرعاية  من  �ضاملة  بخدمات  تقرتن  اأن  ينبغي  التي  اخلدمات،  هذه 
معاجلة ال�ضحة اجلن�ضية والإجنابية،)19٧( وكذلك رعاية �ضحة الأم ودعمها.

التعليم والتدريب املهني
م�ضتقبل.  القت�ضادية  الفر�ض  من  ال�ضتفادة  تي�ضري  من حيث  �ضيما  ل  حا�ضمة،  اأهمية  املهني  والتدريب  للتعليم 
وميكن اأن ي�ضاعدا على تعزيز التفكري النقدي واحلوار والتبادل مع الأقران، اإ�ضافة اإىل امل�ضاعدة يف تطوير الوعي 
ال�ضليم بالذات. ويكون العديد من الأطفال الذين جتندهم اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة يف 
مرحلة حا�ضمة من مراحل منوهم وتفوتهم �ضهور اأو �ضنوات من التعليم. وميكن اأن ت�ضمل هذه الربامج التدريب 
على اكت�ضاب املهارات يف طائفة من املهن والقطاعات املختلفة، وقد يلزم اأن تت�ضمن و�ضائل لتقدمي امل�ضاعدة اإىل 
الأطفال اأو ال�ضباب بهدف متكينهم يف نهاية املطاف من اإن�ضاء موؤ�ض�ضات جتارية.)198( فالأطفال الذين لي�ض اأمامهم 
اأي اآفاق للتعليم واحل�ضول على عمل، ذكورا كانوا اأو اإناثا، ُيحتمل اأن ينجرفوا مرة اأخرى نحو جماعاتهم ال�ضابقة اأو 

رفاقهم من اأفراد اجلماعات، الأمر الذي قد يوؤدي اإىل اإعادة التجنيد اأو الن�ضاط الإجرامي.

اإ�صراك الأ�صرة واملجتمع املحلي
ميكن للأ�ضرة اأن تقدم للطفل دعما نف�ضيا واجتماعيا واقت�ضاديا هاما. فقبول الأ�ضرة للطفل ميكن اأن يعطي الأمان 
وي�ضاعد يف الت�ضدي للو�ضم،)199( ويدعم اإعادة التكيف مع الأعراف الجتماعية واأمناط ال�ضلوك البناءة. ولذلك 
ينبغي األ حت�ضر برامج اإعادة الإدماج الدعم على الأطفال وحدهم، بل ينبغي اأن تقدم الدعم لأفراد الأ�ضرة اأي�ضا، 
مع الرتكيز على ال�ضبل البناءة للتكيف مع التغيري، واأن حتدد اأدوارا جديدة بدل من حماولة اإعادة اإنتاج احلياة 

الأ�ضرية كما كانت من قبل. وقد ثبتت فعالية جهود الو�ضاطة وامل�ضاحلة يف دعم هذه العمليات.
اأما قبول الطفل يف املجتمع فجانب مهم اأي�ضا من جوانب التغلب على الو�ضم وحتقيق اندماج هوؤلء الأطفال، 
وميكن اأن يوؤدي دورا حا�ضما يف �ضمان ا�ضتفادة الأطفال من التعليم والفر�ض القت�ضادية. وينبغي لربامج اإعادة 
م موقف املجتمع املحلي جتاه هوؤلء الأطفال: فقد توؤدي مقاومة واإدانة الأعمال الإرهابية واجلماعات  الإدماج اأن تقيِّ
املتطرفة العنيفة اإىل خماطر اأمنية للطفل. ويف الوقت نف�ضه، اأثبتت التجربة اأن هذه املخاطر قد يباَلغ يف تقديرها 
اأكرث  تكون  امل�ضاحلة  اأن جهود  وقد تبني يف كثري من احلالت  الأطفال.  ت�ضامح  اأن  املحلية ميكن  املجتمعات  واأن 
فعالية عندما تاأخذ يف العتبار التقاليد الثقافية املجتمعية ذات ال�ضلة، مثل طقو�ض التطهري. وحلملت التوعية 

والتثقيف املنا�ضبة اأهميتها اأي�ضا.
وقد يكون الأطفال، ذكورا كانوا اأو اإناثا، غري راغبني يف العودة اإىل اأ�ضرهم، اأو غري قادرين على ذلك. ويف 
هذه احلالت، وبعد تقييم دقيق مل�ضالح الطفل الف�ضلى، ميكن ت�ضميم برامج بديلة لإعادة الإدماج، كالربامج 

التي ت�ضتعني بالأ�ضر احلا�ضنة، لل�ضتجابة حلالة الطفل اأو لرغباته.

فك الرتباط بالتطرف العنيف
م�ضطلح  تعريف  يف  الغمو�ض  ب�ضبب  �ضعوبات  التطرف"  "تغذية  ي�ضمى  ما  مكافحة  اإىل  الرامية  الربامج  واجهت 
"تغذية التطرف". ونظرا لعدم وجود عملية متجان�ضة اأو موحدة لظاهرة "تغذية التطرف"، تختلف التدابري الرامية 
اإىل "الق�ضاء على تغذية التطرف" اختلفا كبريا، وت�ضتهدف فئات خمتلفة من الأطفال، وقد تنطوي على اأهداف 
خمتلفة جدا. واإ�ضافة اإىل ذلك، ميكن تنفيذ هذه الربامج يف بيئات خمتلفة، بعد الت�ضريح والإفراج، اأو يف املجتمع 
متنوعة من  يد جمموعة  العدالة، مبا يف ذلك خلل فرتة احلرمان من احلرية، على  تدابري  اإطار  اأو يف  املحلي 
اأدناه حتليل للجوانب الرئي�ضية بهدف تعزيز ات�ضاق التدخلت  اجلهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية. ويرد 
قلة  من  الرغم  على  الإيجابية،  املمار�ضات  حتديد  يف  وامل�ضاعدة  الأطفال  اإىل  املوجهة  الرتباط  بفك  املتعلقة 

التقييمات التي اأُجريت لدرجة الفعالية يف هذا املجال بعينه.

.Happold, Child Soldiers in International Law, p. 18 :19٧(انظر(

.UNICEF, “UNICEF opens transit centre for child soldiers freed by LTTE”, 3 October 2003 :198(انظر اأي�ضا(

.Singer, Children at War, p. 201 :199(انظر(
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ومن املهم حتديد نوع التدخل. وقد برز متييز وا�ضح بني الربامج التي تركز على البعد الإدراكي وتلك التي 
تركز على اجلوانب ال�ضلوكية. فالتدخلت التي تركز على البعد الإدراكي تهدف اإىل تغيري وجهات النظر والقيم 
واملواقف، وكثريا ما تو�ضف بتدابري "الق�ضاء على نزعة التطرف"؛ اأما التدخلت التي تركز على اجلوانب ال�ضلوكية 
بالعنف.)200(  الرتباط  فك  على  الت�ضجع  اأنها  لها  الأن�ضب  والتعريف  وال�ضلوك  التفاعل  اأ�ضكال  تغيري  اإىل   فرتمي 
اإىل  تف�ضي  اأن  احتمالت  فيها  وتقل  فعالية  اأكرث  بالعنف  الرتباط  فك  على  تركز  التي  الربامج  تكون  ما   وغالبا 

ممار�ضات متييزية.
ومن املهم احلفاظ على نهج يراعي كل فرد على حدة. ففهم الدوافع ال�ضخ�ضية و"عوامل الدفع" و"عوامل 
اجلذب" التي حتمل كل طفل على قبول امل�ضاركة يف اأن�ضطة اجلماعة ي�ضكل جزءا بالغ الأهمية يف معرفة ما اإن كانت 
التدخلت الرامية اإىل فك الرتباط �ضرورية، واإذا كان الأمر كذلك، ما هي اجلوانب التي ينبغي اأن تركز عليها 
وال�ضعف  القوة  مواطن  مع  تكييفها  واإمكانية  مرونتها  على  نف�ضها  الربامج  اأن حتافظ  كذلك  وينبغي  التدخلت. 

الفردية لدى كل طفل.
وقد تبني اأن كثريا مما تت�ضمنه هذه الربامج مفيد ب�ضكل خا�ض يف تعزيز فعالية التدخلت الرامية اإىل فك 

الرتباط بالعنف، ل �ضيما ما يلي:
)اأ( امل�ضاركة الطوعية من جانب الأطفال، بناء على رغبة الطفل وما يحفزه للن�ضحاب من اجلماعة؛

وال�ضدق  الثقة  على  قائمة  علقة  بناء  على  القدرة  مقوماتها  ومن  العاملني،  الأفراد  م�ضداقية  )ب(  
الطفل  كان  التي  العنيفة  املتطرفة  اجلماعة  ومعرفة  وال�ضليمة؛  العادلة  املعاملة  اإطار  يف  الطفل،  مع  وال�ضفافية 

متورطا معها؛ وال�ضتقلل عن احلكومة، الذي ميكن اأن يكون ميزة قوية اأي�ضا؛
)ج(  املبادرات التي تعزز التفكري النقدي واحلوار وقبول التنوع، وتن زع ال�ضرعية عن اتخاذ العنف و�ضيلة 

لتحقيق اأهداف �ضيا�ضية اأو اإيديولوجية؛
)د(   اخلدمات النف�ضية وخدمات امل�ضورة التي تعالج التظلم وال�ضدمات النف�ضية، مع الرتكيز على اإعادة 
بناء الثقة بالنف�ض، وت�ضجيع الإح�ضا�ض بقوة الإرادة )ال�ضتقلل عن املجموعة( وتعزيز اآليات التكيف، مبا يف ذلك 

تقدمي الدعم املتخ�ض�ض للأ�ضر.

واأخريا، من ال�ضروري احلر�ض على ا�ضتمرار الطابع املتعدد الأبعاد لعمليات اإعادة اإدماج الأطفال الذين 
يجري فك ارتباطهم. فينبغي اأن تتاح لهم اإمكانية ال�ضتفادة على امل�ضاواة من اخلدمات الأخرى، مبا يف ذلك 
امل�ضاعدة املت�ضلة بال�ضحة والتعليم والتدريب املهني والدعم القت�ضادي والجتماعي. وبعبارة اأخرى، ل ميكن 

اأن يحدث فك الرتباط بالتطرف العنيف يف فراغ.

امل�صاحلة �صمن اإجراءات غري ق�صائية
ملا كان جتنيد الأطفال يف اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة يجري غالبا يف �ضياق فظائع جماعية 
اأو يف دول ه�ضة، فاإن الإجراءات غري الق�ضائية، من قبيل العدالة النتقالية اأو التقليدية، قد تكون مفيدة للغاية يف 

تي�ضري جهود تاأهيل الطفل.
اإن الأطفال الذين يقعون �ضحايا للتجنيد وال�ضتغلل على اأيدي اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة 
العنيفة ميكن اأن تتيح لهم الإجراءات غري الق�ضائية فر�ضة لُي�ضتمع اإليهم وليح�ضلوا على تعوي�ضات، باعتبار ذلك 
بديل عن الإجراءات الق�ضائية الر�ضمية. اأما بالن�ضبة للأطفال الذين ُيدعى اأنهم ارتكبوا جرائم تتعلق بالإرهاب، 

فقد تكون هذه الآليات اأن�ضب من اآليات امل�ضاءلة يف نظام العدالة الر�ضمي.
وميكن اأن تكون الإجراءات غري الق�ضائية ذات اأهمية خا�ضة بالن�ضبة للأطفال الذين كانوا مرتبطني �ضابقا 
بالغ  وهذا جانب  املجتمعية،  امل�ضاحلة  على  لرتكيزها  نظرا  العنيفة  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  باجلماعات 

 UNODC, Handbook on the Management of Violent Extremist Prisoners and the Prevention of )200(انظر: 

.Radicalization to Violence in Prisons, Criminal Justice handbook Series (Vienna, 2016), p. 71
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الأهمية يف عملية اإعادة الإدماج. بيد اأن هذه العمليات، اإن هي مل تكيَّف مع حقوق الأطفال واحتياجاتهم، ميكن اأن 
تف�ضي اأي�ضا اإىل مزيد من الإيذاء.)201(

جلان تق�صي احلقائق وامل�صاحلة
تطورت جلان تق�ضي احلقائق وامل�ضاحلة خلل العقدين املا�ضيني، فاأ�ضبحت اآليات غري ر�ضمية هامة لكفالة 
امل�ضاءلة. فهي ترمي عموما اإىل ك�ضف حقيقة حدث من الأحداث وحفظ الذاكرة املتعلقة به من خلل �ضجل 
تاريخي؛ واإتاحة منتدى لل�ضحايا يتم فيه الت�ضدي للإفلت من العقاب وتعزيز امل�ضاحلة املجتمعية. ويتزايد 
عدد جلان تق�ضي احلقائق وامل�ضاحلة التي تتخذ تدابري لكفالة ملءمتها للطفل، بطرق منها اتباع نهج ابتكارية، 
اأنه ل تزال هناك حتديات تعرت�ض م�ضاركة  اأعمال فنية وقراءة �ضهادات. غري  ال�ضماح للأطفال بتقدمي  مثل 
اللجان  هذه  ولية  تركيز  مبحور  يتعلق  فيما  �ضيما  ل  وامل�ضاحلة،  احلقائق  تق�ضي  جلان  يف  بفعالية  الأطفال 
اأع�ضاء هذه اللجان يف جمال حقوق الطفل والإجراءات  وحدودها. وعلوة على ذلك، كثريا ما يتعني تدريب 

امللئمة للأطفال.

انظر:  واحتياجاتهم،  الأطفال  حقوق  مع  الق�ضائية  غري  الإجراءات  تكييف  ب�ضاأن  مف�ضلة  توجيهات  على  )201(للطلع 

 Hamilton and Dutordoir, “Children and justice in the aftermath of armed conflict”; UN-Women, UNICEF and UNDP,
 Informal Justice Systems: Charting a Course for a Human Rights-based Engagement (2013); Sharanjeet Parmar and
 others, eds., Children Transitional Justice: Truth-telling, Accountability and Reconciliation (Florence, Italy, UNICEF

.Innocenti Research Centre; Cambridge, Massachusetts, Harvard Law School, 2010)

نهج الأمم املتحدة اإزاء العدالة النتقالية
املقتطفات التالية م�ضتمدة من املذكرة الإر�ضادية للأمني العام ب�ضاأن نهج الأمم املتحدة اإزاء العدالة 

النتقالية:
بالن�ضبة للأمم املتحدة، العدالة النتقالية هي املجموعة الكاملة من العمليات والآليات املرتبطة 
مبحاولت املجتمع الرامية اإىل تفهم ما وقع يف املا�ضي من جتاوزات وا�ضعة النطاق، بغية كفالة 

امل�ضاءلة واإقامة العدل وحتقيق امل�ضاحلة.
والأطفال من اأ�ضد النا�ض ت�ضررا من الن زاعات امل�ضلحة والبيئات ال�ضيا�ضية املزعزعة 

لل�ضتقرار. وينبغي لعمليات واآليات العدالة النتقالية اأن تكفل التحقيق يف اجلرائم الدولية 
املرتكبة �ضد الأطفال وحماكمة مرتكبيها، واإتاحة �ضبل انت�ضاف فعالة للأطفال، وتعزيز 

املوؤ�ض�ضات احلكومية من اأجل حماية حقوق الأطفال وتعزيزها. فالأطفال املرتبطون بالقوات 
امل�ضلحة اأو اجلماعات امل�ضلحة، الذين رمبا يكونون قد �ضاركوا يف ارتكاب جرائم تقع حتت 

طائلة القانون الدويل، ينبغي اعتبارهم يف املقام الأول �ضحايا ولي�ض جناة.
ينبغي لنهج [الأمم املتحدة] اإزاء العدالة النتقالية اأن يقر باأن للأطفال احلق يف التعبري عن اآرائهم يف 

امل�ضائل والإجراءات التي مت�ضهم، وفقا لتطور قدراتهم، واأنه يجب و�ضع �ضيا�ضات واإجراءات ملئمة 
حلماية حقوق الأطفال املعنيني ممن تعر�ضوا للجرمية اأو كانوا �ضهودا عليها. وينبغي اأن ت�ضرت�ضد هذه 
العملية مب�ضالح الطفل الف�ضلى. فعندما يتلقى الأطفال الدعم والتوجيه، ميكن اأن ت�ضاعد م�ضاركتهم 

على بناء قدراتهم ليكونوا مواطنني ي�ضاركون بفعالية يف الإنعا�ض بعد انتهاء الن زاع، واإر�ضاء اأ�ض�ض 
جمتمع اأكرث عدل و�ضلما. وينبغي لعمليات واآليات العدالة النتقالية اأن تعزز البيئة املواتية حلماية 

الأطفال يف اأ�ضرهم وجمتمعاتهم املحلية.



118

العدالة نظام  دور  العنيفة:  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  وت�ضتغلهم اجلماعات  الذين جتندهم  الأطفال 

اآليات العدالة التقليدية
يف العديد من الدول اله�ضة، حُتل ن�ضبة كبرية من املنازعات ل من خلل نظام العدالة الر�ضمي، الذي غالبا ما 
اآليات العدالة التقليدية. وكثريا ما تكون الآليات التقليدية ملئمة بوجه خا�ض  يعاين من ال�ضعف، بل من خلل 
لتحقيق ال�ضلم الجتماعي، ورمبا اعترب الأطفال واأ�ضرهم وجمتمعاتهم املحلية هذه الآليات ال�ضكل الوحيد املجدي 
من بني اأ�ضكال العدالة، وال�ضكل الذي ميكنهم، بحكم الواقع، اللجوء اإليه. وبف�ضل هذه امليزات، جرت حماولت 
لتكييف اأ�ضكال العدالة التقليدية مع امل�ضاحلة بعد انتهاء الن زاع )على �ضبيل املثال يف اأفغان�ضتان واأوغندا وتيمور 
اإّل اأن تلك املحاولت قد حققت جناحا  - لي�ضتي ورواندا و�ضرياليون(، ول�ضتخدامها يف تدابري مكافحة التمرد؛ 
اأ�ضكال العدالة، فاإن التحدي الذي يواجهه هو  متفاوتا.)202( وب�ضرف النظر عن املزايا العديدة لهذا ال�ضكل من 

كيفية جعله يتيح �ضبل انت�ضاف فعالة للأطفال، ويعزز حقوقهم، ول يوؤدي اإىل مزيد من املظامل.)203(

الأبعاد اجلن�صانية لآليات العدالة وامل�صاحلة التقليدية
اإن الدرا�ضات التي تتناول جتارب النا�ض مع الطقو�ض التقليدية التي ُتتخذ و�ضيلة للعدالة النتقالية يف �ضياق جي�ض 
الرب للمقاومة يف �ضمال اأوغندا، ت�ضري اإىل وجوب النتباه اإىل اأن الن�ضاء والفتيات اللواتي مت ا�ضتغللهن يف ال�ضابق 
من ِقبل جماعة م�ضلحة ميكن اأن تكون جتربتهن مع هذه الآليات خمتلفة جدا عن جتربة الذكور من اأفراد املجتمع 

املحلي والعائدين:)204(
الن�ضاء والفتيات  اأعطت الطقو�ض �ضربا من الراحة وخّففت من م�ضاعر الذنب لدى  ففي بع�ض احلالت، 
فيها  يجدن  ول  ُيذكر  معنى  الطقو�ض  يف  يرين  ل  اإنهن  قلن  والفتيات...  الن�ضاء  معظم  اأن  غري  العائدات. 
�ضوى قليل من الراحة. وخل�ضت درا�ضة حديثة اأي�ضا اإىل اأّن "الزوجات بالإكراه" هّن من بني فئات الأ�ضرى 
ب    الطقو�ض  تلك  بع�ضهم  وو�ضف  التقليدية.  التطهري  طقو�ض  يف  للم�ضاركة  احتمال  الأقل  الفئة  ال�ضابقني 
"العقيمة" و"العدمية اجلدوى". وقد نطقت امراأة ممن كن يف ال�ضابق زوجات بالإكراه، وهي اأم �ضابة من 
مقاطعة كيتغوم، بل�ضان ن�ضاء كثريات عندما قالت اإنها اأُكرهت على امل�ضاركة يف الطقو�ض لأّن "ذلك ما يريده 

اأفراد املجتمع، ولي�ض ما اأحتاجه اأنا."

اإدماج الأطفال العائدين
الإرهابية  اجلماعات  اإىل  للن�ضمام  الدولة  حدود  يعربون  الذين  الأطفال  عدد  عن  دقيقة  بيانات  جمع  كان  اإذا 
واجلماعات املتطرفة العنيفة ينطوي على تعقيد �ضديد، فاإنه اأمر عادي اأن يكون عدد كبري من الأطفال، �ضواء كانوا 

 Tim Allen and Anna Macdonald, Post Conflict Traditional Justice: A Critical Overview, JSRP paper :202(انظر(

.No. 3 (2013)

.Hamilton and Dutordoir, “Children and justice in the aftermath of armed conflict”, p. 23)203(

 Khristopher Carlson and Dyan Mazurana, “Accountability for sexual and gender-based crimes by the :204(انظر(

.Lord’s Resistance Army”, in Children and Transitional Justice, Parmar and others, eds., pp. 256 and 257

 درا�صة حالة: تكييف جلان تق�صي احلقائق وامل�صاحلة مع احتياجات الأطفال— 
حالة ليربيا)اأ(

يف ليربيا، ين�ض قانون اإن�ضاء جلنة تق�ضي احلقائق وامل�ضاحلة ال�ضادر يف عام 2005 على اعتماد 
اآليات واإجراءات معينة للتعامل مع ما مر به الأطفال من جتارب، مع اإيلء اهتمام خا�ض للنتهاكات 

اجلن�ضانية، وكذلك مل�ضاألة اجلنود الأطفال، واإتاحة الفر�ض لهم ليتكلموا عن جتاربهم، ومعاجلة 
ال�ضواغل، والتو�ضية بالتدابري التي يتعني اتخاذها لتاأهيل �ضحايا انتهاكات حقوق الإن�ضان بروح من 

امل�ضاحلة الوطنية وطي �ضفحة املا�ضي.)اأ(

)اأ(قانون باإن�ضاء جلنة تق�ضي احلقائق وامل�ضاحلة يف ليربيا، اعتمد يف 10 حزيران/يونيه 2005. متاح على 

. www.ecoi.net :الرابط
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م�ضعى  الدول. ويف  اإىل خمتلف  و�ضولهم  املتوقع  العائدين  اأفواج  اأو مبفردهم، �ضمن  اأ�ضرهم  ب�ضحبة  م�ضافرين 
للت�ضدي لظاهرة املقاتلني الإرهابيني الأجانب، �ضّلط الإطار القانوين الدويل ال�ضوء على احلاجة اإىل اإعداد برامج 
للتاأهيل واإعادة الإدماج واإىل اتخاذ التدابري املنا�ضبة يف جمال العدالة اجلنائية. وظل النقا�ض ب�ضاأن تف�ضيل نهج 

التاأهيل على امل�ضاءلة يتجاهل اإىل حد بعيد الحتياجات اخلا�ضة بالأطفال وامل�ضائل املت�ضلة بهم.
وقد ُطرحت تف�ضريات خمتلفة ل�ضرح الأ�ضباب التي جتعل املقاتلني الإرهابيني الأجانب يقررون العودة اإىل 
اأوطانهم. ومن تلك التف�ضريات خيبة الأمل باملمار�ضات الإرهابية، وعدم ال�ضتعداد لتقبل الوح�ضية وفظائع القتال 
مناطق خا�ضعة  العي�ض يف  الر�ضا عن  وعدم  الأخرى،  الإرهابية  اأو اجلماعات  الإ�ضلمية  الدولة  تنظيم  حل�ضاب 
ل�ضيطرة جماعات اإرهابية و/اأو عن الظروف التي كان من املفرو�ض اأن يعي�ضوا فيها.)205( ويف اإطار املراعاة اللزمة 
لهذه  وينبغي  الإدماج،  واإعادة  التاأهيل  برامج  من  ا�ضتفادتهم  �ضمان  جدا  املهم  من  العائدين،  الأطفال  لتجارب 
الربامج اأن تاأخذ يف العتبار اأن درجة ارتباطهم باجلماعات اأو اندماجهم فيها قد تتفاوت تفاوتا كبريا. وبالأخ�ض، 
تتعر�ضوا  التي  العنف  اأ�ضكال  ب�ضبب  ومنوهم  الأطفال  ب�ضحة  املا�ضة  الآثار  يف  النظر  ال�ضيا�ضات  ملقرري  ينبغي 

لها،)20٦( واأهمية امل�ضارعة اإىل معاجلة احلالة التي هم فيها باتباع نهج يف التاأهيل مينع وقوع مظامل يف امل�ضتقبل.

 Tanya Mehra, “Foreign terrorist fighters: trends, dynamics and policy responses” (The Hague, )205(انظر: 

.International Centre for Counter-Terrorism, 2016), p. 8

.“Child returnees from conflict zones”, pp. 6-8 :20٦(انظر(

 درا�صة حالة: التحديات الرئي�صية يف اإعادة اإدماج الأطفال العائدين—منوذج حملي
من مناذج اإعادة الإدماج والوقاية الثالثية يف فيلفوردي، بلجيكا)اأ(

خلل ال�ضنوات القليلة املا�ضية، �ضهدت بلجيكا زيادة يف عدد املقاتلني الإرهابيني الأجانب باعتبار 
الن�ضبة التي ي�ضكلونها من �ضكانها. ورّدا على ذلك، و�ضعت حكومة مدينة فيلفووردي "خطة للدفء 

والأمان" تلبي احتياجات كل فرد من خلل امل�ضاركة املتعددة التخ�ض�ضات للم�ضوؤولني عن التوظيف 
والأئمة وامل�ضاعدين الجتماعيني وهيئات التعليم. ويعود الف�ضل اإىل الربنامج يف امل�ضاعدة يف احليلولة 

دون مغادرة اأ�ضخا�ض كان من املمكن جتنيدهم، وذلك منذ اإطلقه يف عام 2014.

واأّدى تنفيذ الربنامج اإىل حتديد التحديات اخلا�ضة التي تن�ضاأ يف حالت الأطفال العائدين. ويبني املثال 
اأدناه التحديات الرئي�ضية التي يواجهها العاملون يف بلدية فيلفوردي.

غادرت فتاة يف ال�ضابعة ع�ضرة من عمرها مدينة فيلفوردي، بعد طفولة م�ضطربة، للن�ضمام اإىل 
تنظيم الدولة الإ�ضلمية يف اجلمهورية العربية ال�ضورية. وهناك تزوجت من رجل، وهو من فيلفوردي 
اأي�ضا، واأجنبت منه ثلثة اأطفال: جميعهم ينتمون اإىل تنظيم الدولة الإ�ضلمية. ويف عدة منا�ضبات، 

اأعربت عن رغبتها يف العودة اإىل اأ�ضرتها ومعها اأطفالها. فاأ�ضرتها يف توا�ضل مع العاملني املحليني، 
بينما اأ�ضرة زوجها ترف�ض بقوة التوا�ضل مع ال�ضلطات.

وقد اأّثر عدد من التحديات على عمل العاملني املحليني منذ البداية، ول �ضيما ما يلي:
•  كيف ينبغي معاجلة التوتر بني الأ�ضرتني املعنيتني )ل �ضيما واأّن زوج الفتاة ل يوافق على خططها 

للعودة، وقد هدد بقتلها اإن حاولت ذلك(؟
•  كيف ميكن تبادل املعلومات باأمان، ومن ثم �ضمان �ضرية و�ضلمة هذه الفتاة واأطفالها واأفراد 

اأ�ضرتها الآخرين؟
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تعزيز ال�صيا�صات والربامج امللبية لحتياجات الفتيات
اإن حت�ضني الفعالية يف برامج اإعادة اإدماج الفتيات املرتبطات �ضابقا مع اجلماعات الإرهابية اأو اجلماعات املتطرفة 
العنيفة يتطلب و�ضع مناذج �ضاملة للتدخل، ومراعاة اخل�ضو�ضيات املت�ضلة بنوع اجلن�ض يف جميع الربامج. وعلى 

وجه اخل�ضو�ض، ينبغي تقييم العنا�ضر التالية واأخذها يف العتبار:
)اأ( املخاطر املتعلقة بنوع اجلن�ض؛

)ب(   الحتياجات املتعلقة بنوع اجلن�ض؛
)ج(    عوامل التجاوب املت�ضلة بنوع اجلن�ض؛

)د(    الأدوار الجتماعية املت�ضلة بنوع اجلن�ض.
الإدماج. وقد اأظهرت  وهذا اجلانب الجتماعي على درجة خا�ضة من الأهمية لو�ضع برامج فعالة لإعادة 
التجربة اأن اإعادة اإدماج الن�ضاء والفتيات تتي�ضر باإيلء اهتمام خا�ض للجوانب الجتماعية. ويكت�ضي تقدمي الدعم 
الفتيات ع�ضوات  ت�ضبح  اأن  ل�ضمان  اأهمية خا�ضة  الأطفال،  اأولئك  رعاية  لدورها يف  �ضيما  ول  املخالطة،  للأ�ضر 

بّناءات يف املجتمع؛ كما ميكن اأن يكون فعال يف معاجلة عوامل التجاوب املرتبطة بال�ضحة العقلية. 
يثبت  اأن  ميكن  والفتيات  الن�ضاء  متثله  الذي  الجتماعي  املال  راأ�ض  يف  ال�ضتثمار  فاإن  ذلك،  على  وعلوة 
فائدته جلهود اإعادة الإدماج وامل�ضاحلة ككل. فقد اأظهرت البحوث اأن الن�ضاء والفتيات قد يكون لهن دور حا�ضم يف 
 ت�ضجيع عملية اإعادة اإدماج الأطفال، مبن فيهم الأطفال املجندون �ضابقا، حتى يف احلالت التي يبدي فيها املجتمع 

املحلي ممانعة. 

املوظفون املتخ�ص�صون
ذوي  اختيار  وينبغي  الإدماج.  اإعادة  مرحلة  اأثناء  حا�ضمة  عملية  وتدريبهم  املتخ�ض�ضني  املوظفني  اختيار  يعترب 

اخلربة املهنية امللئمة لتلبية متطلبات اإعادة تاأهيل الأطفال؛ ومن القدرات العامة املهمة ب�ضكل خا�ض ما يلي: 
)اأ( اخلطاب واللغة املراعيان للأطفال )انظر الباب الثالث اأعله(؛

)ب(      التعــــرف علــــى اأمارات الكاآبة واآثــــار العنف، مبا يف ذلك ال�ضدمات النف�ضيــــة، وغريها من عوامل 
اخلطر؛

)ج( اإدراك اأهمية قواعد ال�ضرية؛

•  ما هي الآثار القانونية التي تقع على والدي الفتاة لو قررا م�ضاعدتها؟ )تطلب الفتاة املال من اأجل 
العودة اأو على الأقل من اأجل تهريب اأطفالها اإىل خارج البلد. وميكن اأي�ضا اأن ي�ضافر اأفراد الأ�ضرة 

ل�ضتلم الأطفال يف بلد اآخر.(
•  ما هي الآثار القانونية التي تقع على الفتاة يف حال عودتها اإىل بلجيكا؟ فحيث اإنها ان�ضمت اإىل 

تنظيم الدولة الإ�ضلمية وهي بعد طفلة، وهي تقول اإنها �ضحية، �ضتكون امل�ضوغات القانونية 
ملحاكمتها حمدودة. بيد اأن عدم وجود اإطار قانوين وا�ضح يعني اأنه يجب اإ�ضراك �ضلطات اأخرى يف 

الأمر، مبا يف ذلك اأجهزة اإنفاذ القانون وهيئات العمل الجتماعي.
•  ما نوع املعاملة املنا�ضبة لأطفالها؟ فبالنظر اإىل اأنهم غري م�ضجلني كمواطنني بلجيكيني، فقد ظهرت 

بع�ض ال�ضكوك، ول �ضيما فيما يتعلق باإمكانية و�ضعهم قيد الحتجاز.

)اأ(اأ�ضهم بهذه الدرا�ضة دائرة الق�ضاء على الت�ضدد ومكافحة التطرف العنيف يف مدينة فيلفووردي.



121

العنيفة املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  وا�ضتغلتهم اجلماعات  الذين جندتهم  الأطفال  اإدماج  واإعادة  4- تاأهيل  الف�ضل 

قدر  املوظفني،  يعك�ض طاقم  اأن  ينبغي  ذلك،  اإىل  واإ�ضافة  التعبري؛  واأ�ضكال  الثقافية  املعايري  )د( فهم 
الإمكان، التنوع يف فئة الأطفال امل�ضتفيدين من برنامج اإعادة الإدماج.

الر�صد والتقييم
يف �ضوء التحديات اجلديدة والنا�ضئة التي تفر�ضها حالة الأطفال الذين جتندهم وت�ضتغلهم اجلماعات الإرهابية 

واجلماعات املتطرفة العنيفة، فاإّن للر�ضد والتقييم امل�ضتمرين لربامج اإعادة الإدماج اأهمية خا�ضة.
ومن املعايري الأ�ضا�ضية لتقييم برامج اإعادة الإدماج ما يلي:)20٧(

)اأ( املواءمة: مدى ات�ضاق الأهداف مع متطلبات امل�ضتفيدين، ومع احتياجات البلد واأولوياته، واملعايري 
الدولية ذات ال�ضلة، والأولويات العاملية، و�ضيا�ضات واأهداف ال�ضركاء واملانحني؛

)ب(   الكفاءة: مقيا�ض ملدى النجاح يف حتويل املدخلت )من اأموال وخربات فنية ووقت، وما اإىل هنالك( 
اإىل نواجت؛

)ج(    الفعالية: مدى حتقيق امل�ضروع اأو الربنامج الأهداف امل�ضطرة له والإجنازات املتوقعة منه والنتائج 
املقررة له؛

املبا�ضر  وال�ضلبي،  الإيجابي منها  لأي تدخل،  الأجل  الطويلة  والثانوية  الأولية  الآثار  الأثر: ح�ضيلة  )د(   
وغري املبا�ضرة، و�ضواء كانت مق�ضودة اأو غري مق�ضودة، على امل�ضتفيدين من التدخل والأطراف املتاأثرة الأخرى؛

)ه (   ال�ضتدامة: لأي مدى �ضت�ضمر منافع امل�ضروع اأو الربنامج، مبا يف ذلك الفوائد الطويلة الأمد، بعد 
اإمتامه.

جيم- الت�صريح والإبعاد من العمل امل�صلح
ت�ضتلزم عملية الت�ضريح فك ارتباط الأطفال باجلماعة، والنتقال اإىل احلياة املدنية. ووفقا ملبادئ باري�ض، ينبغي فهم 
عمليات الت�ضريح باأنها ت�ضمل عملية ر�ضمية تقوم على برامج لن زع ال�ضلح والإبعاد من العمل امل�ضلح واإعادة الإدماج، 

وكذلك ال�ضبل غري الر�ضمية كاأن يغادر الأطفال اجلماعة فرارا، اأو ُيلقى عليهم القب�ض، اأو باأي و�ضيلة اأخرى.
املرتبطني  الأطفال  ت�ضريح  ينتج حتديات جديدة لربامج  الإرهاب  الن زاع وجهود مكافحة  التداخل بني  اإّن 
باجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة. فهذا التداخل يعقد من اإمكانية التفاو�ض مع تلك اجلماعات، 
قد  اإىل ذلك،  واإ�ضافة  لل�ضلم.  اتفاقات  اإىل  التو�ضل  اإمكانات  يعقد  كما  الأطفال؛  ت�ضريح  لأغرا�ض  مبا يف ذلك 
املخاوف  ب�ضبب  القائمة  الت�ضريح  برامج  من  ا�ضتفادتهم  ترف�ض  اأو  الأطفال  اأولئك  ت�ضريح  احلكومات  تعار�ض 

واجلرمية: باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  من�ضور  يف  الأ�ضا�ضية  املعايري  على  الطلع   )20٧(ميكن 

Criteria for the Design and Evaluation of Juvenile Justice Reform Programmes (2010), p. 14. ويف هذا املن�ضور املزيد من 
التوجيهات ب�ضاأن تنفيذ الربامج القائمة على الأدلة وتقييمها.

قائمة مرجعية للممار�صني: العنا�صر الرئي�صية
•  ت�ضتفيد عملية اإعادة اإدماج الأطفال من و�ضع خطة ا�ضرتاتيجية �ضاملة، ومن كفالة اللتزام باخلطوات 

الرئي�ضية يف و�ضع الربامج، و�ضمان عملية الر�ضد والتقييم.
•  ا�ضرتاتيجيات التوعية والتوا�ضل ميكن اأن تكون مكّونات حا�ضمة يف اجلهود الرامية اإىل التح�ضري لعودة 

الأطفال اإىل جمتمعهم املحلي.
•  لكي تكون مبادرات اإعادة الإدماج ملئمة يجب اأن ت�ضتند اإىل تقييم فردي، مع مراعاة اآراء الطفل، 

وينبغي تن�ضيقها عن طريق ت�ضميم خطة فردية لإعادة الإدماج.
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الأمنية. ومن التطورات املثرية للقلق بقوة حتول خميمات نزع ال�ضلح والت�ضريح واإعادة الإدماج اأو مراكز الرعاية 
اأظهرت  وقد  الزمن.  فيها ملدد غري حمددة من  الأ�ضخا�ض حمتجزين  اأن يظل  احتجاز ميكن  اإىل مرافق  املوؤقتة 
التجربة اأن الأطفال معر�ضون ب�ضكل خا�ض للخطر يف مرافق الحتجاز، لأنهم كثريا ما ُيحتجزون مع الكبار و/اأو 

يتعر�ضون ملعاملة لاإن�ضانية، مبا يف ذلك التعذيب.
والن زوح عامل اآخر ميكن اأن يعيق عملية اإعادة الإدماج املجتمعي. ففي بع�ض احلالت، عندما يغادر الأطفال 
اجلماعات امل�ضلحة، قد يجدون اأن املجتمعات املحلية التي خرجوا منها اأول الأمر قد اختفت من الوجود اأو تكوينها 

قد تغرّي كثريا ب�ضبب الن زاع.
واإ�ضافة اإىل ذلك، كثريًا ما كانت برامج نزع ال�ضلح والت�ضريح واإعادة الإدماج، وغريها من برامج الت�ضريح، 
تخذل الفتيات اإىل حد كبري. وعلى �ضبيل املثال، قّدرت بعثة منظمة الأمم املتحدة لتحقيق ال�ضتقرار يف جمهورية 
ن�ضبة  الدميقراطية ميثلن  الكونغو  امل�ضلحة يف جمهورية  املرتبطات باجلماعات  الفتيات  اأن  الدميقراطية  الكونغو 
ترتاوح بني 30 و40 يف املائة من جمموع الأطفال.)208( بيد اأن الفتيات ل ميثلن �ضوى ن�ضبة ٧ يف املائة من الأطفال 
املرتبطني �ضابقا بجماعات م�ضلحة والذين �ضجلتهم بعثة الأمم املتحدة يف ذلك البلد. وقد اأكدت املنظمة الدولية 
املعنية بق�ضايا الأطفال املجندين انعدام التوا�ضل مع معظم الفتيات اللواتي مت ت�ضريحهن، حيث اأجرت املنظمة 
ني اأي نوع من امل�ضاعدة قط.)209( ويعزى ذلك  مقابلت مع اأزيد من 150 فتاة وخل�ضت اإىل اأن اأكرث من ثلثهن مل يتلقَّ
اإىل عدد من العوامل املت�ضافرة، منها و�ضع معايري غري ملئمة لل�ضتحقاق، واعتبار الفتيات والن�ضاء من الأفراد 
"املعالني" بدل من اعتبارهن مرتبطات باجلماعات امل�ضلحة، وت�ضدد اجلماعات امل�ضلحة يف رف�ض ت�ضريح الفتيات 
ب�ضبب اأدوار الدعم البالغة الأهمية التي يوؤدينها يف كثري من الأحيان. وميكن للأمومة اأي�ضا اأن توثق من ارتباط 
الفتيات باجلماعة، وبذلك ت�ضبح عائقا اأمام اجلهود الرامية اإىل �ضمان ا�ضتفادة الفتيات من برامج نزع ال�ضلح 

والت�ضريح واإعادة الإدماج.
والفرع التايل واإن كان ل يعالج م�ضاألة ت�ضريح الأطفال ب�ضورة �ضاملة، فهو يعر�ض اإر�ضادات قانونية وتنفيذية 
املخاوف مراعاة  مع  الطفل،  خ�ضو�ضيات  تراعي  معاملة  كفالة  اأجل  من  الرئي�ضية،  التحديات  لهذه   للت�ضدي 

الأمنية املحددة.

١- الإطار القانوين الدويل لت�صريح الأطفال
يت�ضمن الإطار القانوين الدويل اللتزام بدعم عملية ت�ضريح الأطفال الذين مت جتنيدهم وا�ضتغللهم من قبل قوات 

وجماعات م�ضلحة، وذلك بطريقة ت�ضاعد على اإعادة اإدماجهم.
الأطفال  ت�ضريح  ل�ضمان  املمكنة  التدابري  جميع  اتخاذ  واجب  الدول  على  الختياري  الربوتوكول  يفر�ض 
اخلدمة  من  والإبعاد  الت�ضريح  برامج  الربوتوكول  يجعل  ول  اأخرى.  بطريقة  اخلدمة  من  اإبعادهم  اأو  املجندين 

 MONUSCO, “Invisible survivors: girls in armed groups in the Democratic Republic of the Congo )208(انظر: 

.from 2009 to 2015” (2015)
 Child Soldiers International, “What the girls say: improving practices for the demobilisation and:209(انظر(

.reintegration of girls associated with armed forces and armed groups in Democratic Republic of the Congo” (London, 2017)

التحديات الرئي�صية
•  �ضعوبة حتديد هويات الأطفال والتاأخر يف حتديدها

•  عدم ا�ضتقرار الظروف والفتقار اإىل اتفاقيات ال�ضلم
•  الن زوح

•  احل�ضا�ضية واملمانعة ال�ضيا�ضّيتان
•  التخلي عن الفتيات
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الأطفال  مل�ساعدة  اأنه  اأي�سا  به  امل�سلم  ومن  احلربية.  الأعمال  بوقف  م�سروطة 
على التعافي البدين والنف�سي وعلى العودة اإىل الندماج، ينبغي اأن تكون عمليات 

الت�سريح متبوعة بتقدمي امل�ساعدة املنا�سبة. 

قراراتجمل�سالأمناملتعلقةبالأطفاليفالنزاعات
فيه  حث  الذي   ،)1999(  1٢٦1 القرار  الأمن  جمل�س  اتخذ   ،1999 عام  يف 
الذين  الأطفال  �سالح  نزع  عملية  ت�سهيل  على  املتحدة  الأمم  ومنظومة  الدول 
اأعاد املجل�س  اإدماجهم. وقد  ي�ستخدمون كجنود وت�سريحهم وتاأهيلهم واإعادة 
الذي   )٢015(  ٢٢٢5 القرار  ذلك  يف  مبا  خمتلفة،  قرارات  يف  ذلك  تاأكيد 
اأعرب فيه عن بالغ القلق من انتهاكات القانون الدويل الإن�ساين التي ترتكبها 
العنيفة،  املتطرفة  اجلماعات  �سيما  ول  الدول،  غري  من  امل�سلحة  اجلماعات 
وحث على اإطالق �سراح الأطفال املختطفني من ِقبل جميع الأطراف املتنازعة، 
و�سجع الدول الأع�ساء على بذل اجلهود الالزمة لتاأمني الإفراج عن الأطفال 
املختطفني، وذلك بو�سائل منها اإن�ساء اإجراءات ت�سغيلية موحدة ب�ساأن ت�سليم 
الأطفال اإىل اجلهات املدنية املعنية بحماية الأطفال، وعلى ال�سعي ل�سمان مل 

�سملهم مع اأ�سرهم وتاأهيلهم واإعادة اإدماجهم. واإ�سافة اإىل ذلك، �سّجع املجل�س يف قراره 1٣٢5 )٢000(، جميع 
للمقاتلني  املختلفة  الحتياجات  مراعاة  على  الإدماج  واإعادة  والت�سريح  ال�سالح  نزع  خطط  و�سع  يف  امل�ساركني 

ال�سابقني اإناثا وذكورا، وعلى مراعاة احتياجات ُمعاليهم.

قواعدومبادئتوجيهيةب�ساأنالأطفالاملرتبطنيبقواتم�سلحة
اأوجماعاتم�سلحة

عند  احل�سبان  يف  اأخذها  ينبغي  التي  احلا�سمة  باجلوانب  املتعلقة  الأحكام  من  �سل�سلة  باري�س  مبادئ  تت�سّمن 
ت�سميم وتنفيذ عمليات ت�سريح لالأطفال )الفقرات 7-0 اإىل 7-٢4(. وتوؤّكد اأنه يجب ال�سعي اإىل عملية ت�سريح 
الأطفال واإعادة اإدماجهم وحمايتهم يف جميع الأوقات ومن دون �سروط، ويجب األ تكون متوقفة على اأي عملية 
الر�سمية يجب  العمليات  انعدام  فاإّن  وبناء على ذلك،  الأعمال احلربية.  اإبعادهم من  اأو  الكبار  لت�سريح  موازية 
األ يكون مانعا دون القيام بالأن�سطة الرامية اإىل األ�سعي لت�سريح الأطفال من اجلماعات امل�سلحة، ومتى ُوجدت 
عمليات ر�سمية لن زع ال�سالح والت�سريح واإعادة الإدماج، ينبغي اعتماد اأحكام خا�سة ل�سالح الأطفال )الفقرتان 

٣-11 و٣-1٢(.

اأجلت�سريحالأطفالالذين تعزيزعملياتمراعيةخل�سو�سياتالأطفالمن -٢
جتندهماجلماعاتالإرهابيةواجلماعاتاملتطرفةالعنيفة

عمليًا، تت�سّمن عمليات الت�سريح والإبعاد من العمل احلربي عدة مراحل خمتلفة. 
اأدناه تعالج باإيجاز خ�سو�سيات عمليات الت�سريح يف اإطار الإدماج الجتماعي. وقد  اإن التو�سيات الواردة 
يوؤدي عدم توفري املعاملة املنا�سبة وخيارات الت�سريح الآمن لالأطفال اإىل اإطالة مدة ارتباطهم باجلماعات الإرهابية 
املقدمة يف  العامة  للتوجيهات  مكملة  والتو�سيات  اإعادة جتنيدهم.  فر�س  زيادة  اأو  العنيفة  املتطرفة  واجلماعات 

الق�سم باء -٢ من هذا الف�سل.

الربوتوكولالختياريلتفاقية
حقوقالطفلب�ساأنا�سرتاك

الأطفاليفاملنازعاتامل�سلحةيف:
الفقرة3مناملادة6

٣- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري 
املمكنة عمليًا لكفالة ت�سريح الأ�سخا�س املجندين 

اأو امل�ستخدمني يف الأعمال احلربية يف نطاق 
وليتها مبا يتناق�س مع هذا الربوتوكول، اأو 

اإعفائهم على نحو اآخر من اخلدمة. وتوفر الدول 
الأطراف عند اللزوم كل امل�ساعدة املالئمة 
لهوؤلء الأ�سخا�س ل�سفائهم ج�سديًا ونف�سيًا، 

ولإعادة اإدماجهم اجتماعيًا.



 الإبعاد/التخطيط
الت�صريح

 ال�صتقبال
 الأويّل

 اإعادة 
 الإدماج 
املجتمعية

العناية املوؤقتة 
)عند ال�صرورة(
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ال�صكل الرابع- املراحل الرئي�صية لعمليات ت�صريح الأطفال

التخطيط بالتن�صيق مع اجلهات احلكومية املعنية
اإن التخطيط والإعداد لربامج ت�ضريح الأطفال ميكن اأن يكون عامًل حا�ضمًا يف فعالية هذه الربامج. ويف حني اأن 
عمليات الت�ضريح كثريا ما ت�ضارك فيها جمموعة من اجلهات الفاعلة، مبا يف ذلك جهات فاعلة دولية، ف�ضل عن 
اأ�ضا�ضي  اأمر  الفاعلة  اإ�ضراك اجلهات احلكومية  فاإن �ضمان  موؤ�ض�ضات املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية، 
ل�ضمان اآفاق اإعادة اإدماج م�ضتدامة للأطفال. وهذا اأمر بالغ الأهمية خا�ضة بالنظر اإىل احل�ضا�ضيات ال�ضيا�ضية 
الإ�ضافية املتعلقة بالتعامل مع اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة. اإذ يجب مراعاة املخاوف الأمنية 

للدول من اأجل �ضمان �ضلمة التفاق الإجرائي واللتزام امل�ضرتك بالربامج.
وميكن اأن يتي�ّضر اإ�ضراك اجلهات الفاعلة احلكومية واحل�ضول منها على "التاأييد" من خلل و�ضع واإقرار 
اتفاق اأو بروتوكول للت�ضليم، تتفق الأطراف مبوجبه على و�ضع جميع من يتم ت�ضريحهم من الأطفال حتت رعاية 
متعددة  هيئات  واإن�ضاء  املعلومات؛  لتبادل  نظم  تنفيذ  اأي�ضا  التخطيط  ي�ضتمل  اأن  وينبغي  مدنية.  فاعلة  جهات 
الأطراف تتوىل تن�ضيق برامج الت�ضريح واخلدمات املقدمة للأطفال وو�ضعها وتنفيذها؛ واللتزام امل�ضرتك باملبادئ 
الإن�ضانية. وينبغي اإجراء تقييم مف�ضل للمخاطر التي تهدد الأمن و�ضري الربامج، كما ينبغي تطوير اآليات للتخفيف 

من حدة اآثار حالت الطوارئ املحتملة واتخاذ تدابري خا�ضة للت�ضدي لها.

درا�صة حالة: �صمان الو�صول الفوري اإىل خدمات اإعادة الإدماج—بروتوكول ت�صليم 
الأطفال يف النيجر

منذ اندلع اأزمة جماعة بوكو حرام والنيجر يواجه حتديات عديدة تتعلق بالأعداد الكبرية من الأطفال 
املرتبطني بتلك اجلماعة. ويف �ضباط/فرباير 201٧، اتخذت حكومة النيجر خطوة حا�ضمة للعرتاف 

بحقوق اأولئك الأطفال، ول�ضمان املعاملة العادلة لهم عن طريق توقيع بروتوكول مع منظومة الأمم املتحدة.
يف الربوتوكول املتعلق بالأطفال الذين ُيدعى اأنهم مرتبطون بجماعات م�ضلحة اأو اإرهابية، تِرد الإ�ضارة اإىل 

التزام النيجر بحماية حقوق الأطفال عن طريق امل�ضادقة على العديد من التفاقيات الدولية واملواثيق 
القانونية الأخرى.

واإ�ضافة اإىل ذلك، ورد يف الربوتوكول اأنه يف حالت الن زاع، ُترتكب انتهاكات عديدة حلقوق الإن�ضان 
ويتعّر�ض الأطفال ب�ضفة خا�ضة لنتهاكات ج�ضيمة، مبا يف ذلك جتنيدهم وا�ضتخدامهم من قبل اجلماعات 

امل�ضلحة واجلماعات الإرهابية.

وبناء على ذلك، األزم الربوتوكول احلكومة مبا يلي:
•  �ضمان حماية اأي طفل �ضبق اأن كان مرتبطا بجماعات م�ضلحة اأو اإرهابية على الأرا�ضي الوطنية، مبا 

يتما�ضى مع مبداأ م�ضالح الطفل املثلى؛
•  �ضمان اأن يتم ت�ضليم اأي طفل ُيعرث عليه على الأرا�ضي الوطنية عقب ارتباطه بجماعات م�ضلحة 

اأو اإرهابية اإىل دوائر حماية الأطفال، ونقله اإىل مركز للرعاية املوؤقتة، ما عدا يف حالت اجلرائم 
ال�ضارخة؛
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واأخريا، ينبغي للتخطيط اأن ي�سمل اآليات للر�سد وال�ستعرا�ض ل�سمان اأن يكون كل من �سري عمليات الت�سريح 
وعمل اجلهات الفاعلة موافقني للخطة امل�سطرة، واأن تكون ظروف ومعاملة الأطفال مطابقة للمعايري الدولية، واأن 

تت�سم الربامج بالفعالية يف تعزيز الإدماج ومنع اإعادة التجنيد.

معايري الأهلية
اإّن  حيث  م�سلحة،  بجماعات  املرتبطني  الأطفال  ت�سريح  بتي�سري  اللتزام  الدول  على  يقع  الدويل،  للقانون  وفقا 
بني  �سيا�سي  اتفاق  على  تتوقف  اأن  ينبغي  ل  الت�سريح  خيارات  فاإن  ولذلك  قانونيني.  غري  وا�ستغاللهم  جتنيدهم 

اأطراف الن زاع، مثل اإبرام معاهدة لل�سالم، بل ينبغي اأن تتم ب�سيغة م�ستمرة.)210(
وتعريف معايري الأهلية لقبول الأ�سخا�ض يف برامج الت�سريح اأمر اأ�سا�سي ل�سمان ا�ستفادة جميع الأطفال من 
هذه الربامج. ومبا اأّن جتنيد الأطفال انتهاك للقانون الدويل، واأن الأطفال املجندين هم يف املقام الأول �سحايا 
لذلك النتهاك، ينبغي اأن متّكن معايري الأهلية جميع الأطفال الذين تقل اأعمارهم عن 18 عاما من ال�ستفادة من 
هذه الربامج، بغ�ض النظر عن عمليات التجنيد، ما دام الأطفال م�ستعدين للت�سريح. واإ�سافة اإىل ذلك، ينبغي األ 
تتوقف الأهلية على النظر هل ال�سخ�ض ميتلك �سالحا اأم ل وهل يعرف كيفية ا�ستخدام هذا ال�سالح اأم ل، لأن هذا 
النهج ميكن اأن ينطوي على متييز �سد الأطفال، وبالأخ�ض الفتيات، فهن كثريا ما يرتبطن باجلماعات امل�سلحة 

ويقمن باأدوار دعم. وينبغي اأن ت�سمل املعايري الفتيات بطريقة مبا�سرة ووا�سحة.)211(
ويف الوقت نف�سه، وحر�سا على حتقيق التوازن بني املخاوف الأمنية املرّبرة للدول وبني اإعمال حقوق الطفل، 
اإ�سراك مهنيني متخ�س�سني، ا�ستنادا اإىل اإجراءات تراعي ظروف الطفل.  اآليات فرز منا�سبة تكفل  ميكن و�سع 
ويف نهاية املطاف، فاإن اتباع ُنُهج مدرو�سة ومبدئية ومراعية لظروف الطفل من اأجل ت�سريح الأطفال املرتبطني 
بجماعات متطرفة عنيفة)212( يفيد حقوق الإن�سان وامل�سالح الأمنية على حد �سواء. وُتوفر اإمكانية ال�ستفادة على 
نطاق وا�سع من عمليات الت�سريح خيارات اأكرث اأمانًا لالأطفال الراغبني يف الت�سريح، وتقلل من املخاطر التي تهدد 

�سالمتهم ال�سخ�سية، كما تهدد جمتمعاتهم املحلية.

حتديد هوية الأطفال وتدابري ال�سالمة
اعتماد  هي  الأوىل  واخلطوة  برمتها.  الت�سريح  عملية  خالل  رئي�سيًا  �ساغاًل  طفل  اأي  �سالمة  �سمان  يعترب 
م�ساعدة  على  وح�سولهم  الكبار  عن  ف�سلهم  يت�سنى  بحيث  ممكن،  وقت  اأبكر  يف  الأطفال  هوية  لتحديد   تدابري 
متخ�س�سة.)213( وينبغي اأن توّظف الأ�ساليب املالئمة للتعرف على الأطفال، وينبغي اأن توؤخذ يف احل�سبان ال�سروط 

واملتطلبات الالزمة يف اآليات تقدير العمر املراعية للطفل )انظر الف�سل الثالث من هذا املن�سور(.
عملية  خالل  لالأطفال  الثانوي  الإيذاء  ملنع  الإجرائية  وال�سمانات  الإقامة  ترتيبات  و�سع  اأي�سًا  وينبغي 
الت�سريح. واإ�سافة اإىل ذلك، ُيعترب اختيار املوظفني عاماًل رئي�سيًا من عوامل ال�سالمة وتقدمي املعلومات لالأطفال. 

)210(مبادئ باري�ض، الفقرة 1-7.

)211(مبادئ باري�ض، الفقرة 18-7.

 Siobhan O’Neil, “Disengaging children in violent extremist contexts”, 29 October 2015. Available at :212(انظر(

.https://cpr.unu.edu/

)213(حتديد العمر )اأي معرفة من يكون الطفل( ينبغي اأن يتيح جماًل للمرونة وينبغي األ يقوم على الوثائق الر�سمية فقط، لأن 

هذه الوثائق قد ي�سعب اأو ي�ستحيل احل�سول عليها.

•  تقييد تبادل املعلومات املتعلقة بهوية ومن�ساأ الطفل، وحالته ال�سحية؛ وحماية الأطفال من ف�سول 
و�سائط الإعالم؛ وحظر اأي ا�ستجواب للطفل يرمي اإىل جمع معلومات ا�ستخباراتية ع�سكرية.
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وعلى وجه اخل�ضو�ض، فاإن املوّظفني الذين يكونون يف ات�ضال مبا�ضر مع الأطفال ينبغي اأن يكونوا مدربني تدريبا 
منا�ضبا، وينبغي اأن يكون بينهم اإناث، كما ينبغي اأن يكون فيهم اأخ�ضائيون يف حماية الطفل.)214(

والإر�ضادات  املبادئ  اإىل  الت�ضريح  عملية  الأطفال خلل  �ضلمة  ل�ضمان  التالية  الرئي�ضية  العنا�ضر  ت�ضتند 
التوجيهية املتعلقة بالأطفال املرتبطني بقوات اأو جماعات م�ضلحة:)215(

•  ينبغي ف�ضل الأطفال عن البالغني، وينبغي توفري ال�ضكن املنا�ضب لهم ل�ضمان م�ضافة كافية بني الأطفال 
والبالغني اأثناء عملية الت�ضريح. )قد ُي�ضمح با�ضتثناءات يف حالة الأطفال الذين يخ�ضعون لعملية الت�ضريح 
ت�ضريح  يف  ُيجدي  البالغني  عن  الأطفال  وف�ضل  للطفل(.  املثلى  امل�ضالح  يف  النظر  بعد  اأ�ضرهم،  مع 
 الطفل، لأنه يحد من ات�ضال الطفل مع اأع�ضاء �ضابقني يف اجلماعة امل�ضلحة رمبا كانوا روؤ�ضاء للطفل يف

�ضفوف اجلماعة.
ف�ضل  وينبغي  الآمنة.  الإقامة  اأماكن  ذلك  يف  مبا  كافيني،  ومراقبة  اأمن  ل�ضمان  تدابري  اتخاذ  •  ينبغي 

املراحي�ض املخ�ض�ضة للفتيات عن املراحي�ض املخ�ض�ضة للفتيان.
•  ينبغي تقدمي املعلومات للأطفال، بلغة منا�ضبة للطفل، عن حقوقهم يف ال�ضلمة واحلماية من العنف، مبا 
يف ذلك من اإ�ضاءة املعاملة. وينبغي الت�ضاور مع الأطفال ب�ضاأن فعالية التدابري الأمنية املتاحة، كما ينبغي 

اإطلعهم على اإجراءات الو�ضول اإىل اآليات تقدمي ال�ضكاوى.
•  ينبغي اأن ُيجري املقابلت مع الأطفال مهنيون مدربون، ويجب تنفيذها وفقا ملبادئ توجيهية حمددة حول 

املقابلت املراعية خل�ضو�ضيات الطفل )انظر الف�ضل الثالث، الفرع باء، من هذا املن�ضور(.
•  اأي معلومات يتم جمعها من الأطفال ينبغي اأن تعامل وفقًا ملتطلبات ال�ضرية. وينبغي توعية الأطفال ب�ضاأن 

اأ�ضباب جمع املعلومات وكيفية �ضمان ال�ضرية.

�صمان التن�صيق املالئم بني مرحلتي الت�صريح واإعادة الإدماج
اإن الغر�ض الرئي�ضي من عمليات الت�ضريح هو البدء يف تاأهيل الأطفال واإعادة اإدماجهم. وميكن اأن ي�ضاعد التخطيط 

الدقيق للتن�ضيق بني هاتني املرحلتني على تفادي النهج العقابية واملدد الطويلة من احلرمان من احلرية.

مراكز الرعاية املوؤقتة
مراكز الرعاية املوؤقتة مرافق موؤقتة لن زع ال�ضلح والت�ضريح واإعادة الإدماج ميكن اإيواء الأطفال فيها بعد ت�ضريحهم 
واإبعادهم عن اأعمال القتال. وكثريا ما ُيعاب على هذه املراكز اأنها قد توؤخر مّل �ضمل الأ�ضر واإعادة الإدماج على 
املدى الطويل. ومع ذلك ينبغي اأن يو�ضع يف العتبار اأن مراكز الرعاية املوؤقتة قد توفر اأماكن اآمنة ميكن اأن يعي�ض 
فيها الأطفال يف انتظار العثور على الأ�ضر ومّل �ضملها. وتتيح مراكز الرعاية املوؤقتة اأي�ضا املزيد من الوقت للأطفال 

لينقطع ات�ضالهم باجلماعات املتطرفة العنيفة قبل العودة اإىل جمتمعاتهم املحلية.
ينبغي اأن تت�ضمن التوجيهات التنفيذية التي تو�ضع لعملية الت�ضريح قواعد جلمع املعلومات وحفظ �ضريتها؛ 
واأن تن�ض على تزويد الأطفال بوثائق الهوية؛)21٦( واأن تت�ضمن �ضروطا و�ضمانات لآليات فرز مراعية خل�ضو�ضيات 
برامج من  وا�ضتفادتهم  الأطفال  ت�ضريح  بني  املنا�ضب  الزمني  الإطار  ب�ضاأن  واتفاقات  القت�ضاء؛  عند   الأطفال، 

اإعادة الإدماج.

)214(مبادئ باري�ض، الفقرة ٧-21.

)215(مبادئ باري�ض، الفقرات 3-19 و٧-14 اإىل ٧-1٧ و٧-21.

)21٦(ذلك ل ي�ضتتبع دائما منح اأوراق الت�ضريح، فهذا قد ينطوي بدوره على خماطر، وينبغي اأن ُيقرر فيه بعد النظر يف ملب�ضات 

ال�ضياق وم�ضالح الطفل املثلى )انظر اأي�ضا مبادئ باري�ض، الفقرة ٧-1٧(.
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وميكن اأن ت�ضاعد الأحكام املتعلقة مبراكز الرعاية املوؤقتة يف �ضمان النتقال ال�ضل�ض بني مرحلة الت�ضريح 
ومرحلة اإعادة الإدماج. فبعد فرتة الت�ضريح، التي ل ينبغي اأن تتجاوز 48 �ضاعة،)21٧( ميكن للأطفال اأن يتلقوا 
الرعاية املوؤقتة التي تقدمها جهات مدنية، اإما من خلل ترتيبات على �ضعيد املجتمع املحلي، من خلل اإجراءات 

ة للرعاية املوؤقتة. الكفالة، اأو يف مراكز خمت�ضّ
اإّن اتخاذ القرار ب�ضاأن اأن�ضب خطة يجب اأن يتبع تقييما دقيقا لل�ضياق وللظروف الفردية للطفل. والأطفال 
بو�ضائل  بعناية،  املراكز  هذه  اإدارة  تنظيم  ينبغي  كما  املوؤقتة،  الرعاية  مراكز  من  ي�ضتفيدوا  اأن  لهم  من  وحدهم 
القواعد  تكفل  اأن  وينبغي  لطفل.  املراعيني خل�ضو�ضيات  واملعاملة  الظروف  ل�ضمان  وذلك  ال�ضلوك،  قواعد  منها 
ُت�ضتخدم هذه املراكز لتوفري املعاملة  واأن  املوؤقتة ملدة غري حمددة،  األ يكون الإيداع يف مركز للرعاية  التنظيمية 
ارتكب  امل�ضرحني قد  الأطفال  اأحد  اأن  ُيزعم  الإداري. وعندما  لو�ضعهم رهن الحتجاز  ولي�ض  اللزمة للأطفال، 
م�ضلحة  ومل يكن جمرد ع�ضو يف جماعة  تلك اجلرائم،  مثل  بارتكاب  ُيتهم  اأو  بالإرهاب،  متعلقة  جرائم خطرية 
فح�ضب )انظر الف�ضل الرابع من هذا املن�ضور(، ميكن التعامل مع الطفل عن طريق نظام ق�ضاء الأحداث، حر�ضا 

على تفعيل امل�ضائلة يف حقه مع �ضمان احرتام حقوق الطفل.
ويجب التخطيط بعناية لعودة اأي طفل اإىل املجتمع املحلي بعد الإيداع يف مركز للرعاية املوؤقتة، ويجب اأن 
يت�ضمن التخطيط عملية املتابعة. ولي�ضت الرعاية املوؤقتة بديل عن عملية اإعادة الإدماج املجتمعية اأو عن خدمات 
الدعم للأ�ضرية واملجتمعات املحلية. وهي ت�ضمل خدمات متعلقة بال�ضحة، واإ�ضداء امل�ضورة، وبرامج لتعزيز املهارات 
احلياتية الإيجابية والقدرة على الك�ضب، اإ�ضافة اإىل امل�ضاعدة املادية )انظر الق�ضم باء -2 من هذا الف�ضل(. وقد 
بّينت التجربة اأن تقدمي اإعانات نقدية مبا�ضرة للأطفال امل�ضرحني لي�ض �ضكل منا�ضبا من اأ�ضكال امل�ضاعدة،)218( 
اأن�ضطة  اأي�ضًا توفري  اإعادة التجنيد. وميكن  اإىل  اأن يقو�ض فعالية الربنامج برمته، بل قد يف�ضي  فمن �ضاأن ذلك 
وبرامج لت�ضجيع الأطفال على فك ارتباطهم باجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة، من اأجل معاجلة 
خماطر ال�ضلوك املتطرف العنيف. وهذه الأن�ضطة والربامج يجب اأن حترتم حقوق الأطفال وكرامتهم، ول ينبغي اأن 
ت�ضتخدم مع جميع الأطفال امل�ضرحني: ينبغي اأن ي�ضتند قرار ال�ضتعانة بن�ضاط اأو برنامج على تقييم فردي ملئم.

وينبغي األ تكون اإمكانية ال�ضتفادة من برامج وخدمات اإعادة الإدماج م�ضروطة مب�ضاركة الطفل يف عملية 
ت�ضريح ر�ضمية، وذلك لكي يت�ضّنى اأي�ضا للأطفال الذين تركوا جماعات اإرهابية وجماعات متطرفة عنيفة مببادرة 
ذاتية احل�ضول على الدعم املنا�ضب اأثناء مرحلة اإعادة الإدماج. واأخريا، ينبغي تعزيز امل�ضاركة الن�ضطة للأطفال 
واأ�ضرهم وجمتمعاتهم املحلية طوال عمليات الت�ضريح واإعادة الإدماج. وبناء على ذلك، ينبغي اإطلع الأطفال على 

حقوقهم والإجراءات املعمول بها، وينبغي التما�ض اآرائهم واأخذها يف احل�ضبان.

دعم ت�صريح الفتيات
اإّن ا�ضتخدام الفتيات يف اأدوار الدعم ولأغرا�ض ال�ضتغلل اجلن�ضي على يد اجلماعات الإرهابية واجلماعات 
املتطرفة العنيفة يندرج اأي�ضا يف قائمة التجنيد غري القانوين )انظر الف�ضل الثاين، الفرع األف، اأعله(.)219( 
وينبغي اأن تبداأ اجلهود الرامية اإىل ت�ضريح الفتيات بجهود دعوية ملئمة، وبالتوجه اإىل اجلماعات الإرهابية 
واجلماعات املتطرفة العنيفة، اإ�ضافة اإىل الفتيات، اللواتي ينبغي توعيتهن باأن برامج الت�ضريح متاحة، وينبغي 
اإطلعهن على كيفية عمل تلك الربامج. وينبغي اأي�ضا معاجلة ال�ضعور بالعار واخلوف من العقاب للحوؤول دون 

رف�ض الفتيات الن�ضمام اإىل برامج الت�ضريح.)220(
حقوق  لدعم  جدا  �ضرورية  العملي  ال�ضعيد  وعلى  الربامج  �ضعيد  على  ُتتخذ  التي  الرتتيبات  اأن  ثبت  وقد 
الفتيات. فبالإ�ضافة اإىل و�ضع معايري الأهلية ب�ضكل منا�ضب، ينبغي توفري اأماكن منف�ضلة لإقامة الفتيات يف اأماكن 

 Inter-Agency Working Group on Disarmament, Demobilization and Reintegration, Integrated )21٧(انظر: 

 Disarmament, Demobilization and Reintegration Standards, Level 5: Cross-cutting issue - Module 5.30: "Children
.and DDR", sect. 8.2 (2006), p. 17

)218(مبادئ باري�ض، الفقرة ٧-35.

.African Union Commission, “DDR and Children: Operational Guideline” (2014), section C.2 :219(انظر اأي�ضا(

 Inter-Agency Working Group on DDR, “Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration :220(انظر(

.Standards’ (IDDRS) - Module 5.30: Children and DDR” (2006), p.10
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اأعداد  من  اأقل  الفتيات  اأعداد  تكون  اأن  املحتمل  من  واأّنه  �ضيما  ل  لهن،)221(  خا�ضة  اأمان  تدابري  وو�ضع  الإيواء، 
الفتيان يف �ضفوف الأطفال امل�ضرحني. وينبغي اأن يكون من �ضمن الأفراد العاملني اإناث، كما يجب اأن ت�ضمل رزم 
الن�ضائية ومنتجات  ال�ضخ�ضية  النظافة  للفتيات، وكذلك منتجات  الإدماج ملب�ض  واإعادة  ال�ضلح والت�ضريح  نزع 
ع. اعتبارا للمخاطر ال�ضديدة التي تواجهها الفتيات،  النظافة ال�ضخ�ضية العامة، ومنتجات النظافة والتغذية للر�ضَّ
اأي�ضًا  ينبغي  واأخريا،  املوؤقتة.)222(  الرعاية  اإىل مراكز  املوؤقتة  املواقع  نقلهن من  الفور عملية  ُتنجز على  اأن  ينبغي 
املهم  ومن  الإدماج.  اإعادة  مرحلة  اإىل  الت�ضريح  مرحلة  من  النتقال  اأثناء  للفتيات  اخلا�ضة  الحتياجات  مراعاة 
ب�ضفة خا�ضة متكني من بادر من الفتيات مبا ي�ضمى "الت�ضريح الذاتي"، ويكن قد اخرتن موا�ضلة حياتهن بعيدا عن 
 جمتمعاتهن الأ�ضلية، اإمكانية ال�ضتفادة من برامج اإعادة الإدماج، حيث �ضيبقى احتمال كبري لتعّر�ضهن للمزيد 

من الأذى.

 Fox, M.-J. (2004). Girl Soldiers: Human Security and Gendered Insecurity. Security Dialogue, 35(4), :221(انظر(

 465-479; Park, a. S. J. (2006). “Other Inhumane Acts”: Forced Marriage, Girl Soldiers and the Special Court for Sierra
.Leone. Social & Legal Studies, 15(3)

 Inter-Agency Working Group on DDR, “Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration :222(انظر(

.Standards’ (IDDRS) - Module 5.30: Children and DDR” (2006), p. 10

دعم الفتيات يف ا�صتعادة "قيمتهن املفقودة"
يف درا�ضة عن ت�ضريح واإعادة اإدماج الفتيات املرتبطات بالقوات واجلماعات امل�ضلحة يف جمهورية الكونغو 
الدميقراطية،)اأ( اتفق املجيبون على اأن الفتيات العائدات من الأدغال قد "فقدن قيمتهن الجتماعية" لأنهن 
"عا�ضرن رجاًل". بيد اأنهم اأبدوا اأي�ضا العديد من القرتاحات ب�ضاأن الكيفية التي ميكن للفتيات من خللها 
اأكرب يف جمتمعاتهن. ومن هذه  اأن يحظني بقبول  الإيجابي وهويتهن من جديد، وبالتايل  ا�ضتعادة دورهن 

القرتاحات ما يلي:
اأو دعيت  اأن�ضطة من املجتمع املحلي واإليه. اإذا تلقت الفتاة مهمة حمددة لإجنازها  •  اإ�ضراك الفتيات يف 
للن�ضمام اإىل ن�ضاط جماعي، ول �ضيما اإذا كانت املبادرة �ضادرة عن �ضخ�ض ذي نفوذ يف املجتمع، ميكن 
اأن ي�ضهم ذلك اإ�ضهاما كبريا يف ت�ضهيل حدوث تغري يف موقف اأ�ضرتها وجمتمعها. وهذا النوع من التدخل 

يتطلب متويل �ضئيل جدا، اأو قد ل يحتاج اأي متويل، وينبغي اأن يحظى بالأولوية.
•  م�ضاعدة جميع الفتيات املرتبطات �ضابقا بجماعات م�ضلحة يف العودة اإىل للمدر�ضة اأو يف ح�ضور �ضفوف 
رغبتهن  عن  مقابلت  معهن  اأجريت  اللتي  الفتيات  جميع  اأعرب  واحل�ضاب.  والكتابة  القراءة  لتعليم 
بالتعلم، ولكنهن واجهن �ضعوبات عديدة، مبا يف ذلك انعدام التمويل والتعر�ض للو�ضم. ويجب اأن تقرتن 
جهود اللتحاق باملدار�ض بالتوعية من اأجل تعزيز الدعم من الآباء واملعلمني والطلب. وينبغي اأن تتلقى 
بتكلفة  الدرو�ض  هذه  اإعطاء  وميكن  واحل�ضاب.  والكتابة  القراءة  تعليم  درو�ض  الأميات  الفتيات  جميع 
منخف�ضة جدا، با�ضتغلل حجرات الدر�ض خارج �ضاعات التعليم العادية وال�ضتعانة مبدر�ضني متطوعني.
•  تزويد الفتيات بالتدريب املهني ال�ضروري. اإن الأن�ضطة التي متكن الفتيات من امل�ضاهمة يف دخل اأ�ضرهن 
ومتنحهن املزيد من ال�ضتقلل القت�ضادي، ت�ضاهم اأي�ضا اإ�ضهاما كبريا يف ا�ضتعادة قيمتهن الجتماعية.
•  تعزيز قدرات الفتيات يف جمال الزراعة وتربية احليوانات. ميكن للإيرادات املتاأتية من الزراعة وتربية 
يف  بالتقدير  يحظى  دورا  متنحهن  واأن  للفتيات  املايل  ال�ضتقلل  من  كثريا  تعّزز  اأن  اأي�ضًا  احليوانات 
املجتمع. وينبغي النظر يف اإمكانية اإقامة هذا النوع من الأن�ضطة جلميع الفتيات اللتي يع�ضن يف املناطق 

الريفية ولديهن بالفعل بع�ض اخلربة العملية يف تلك املجالت.

 Child Soldiers International, “What the girls say: improving practices for the demobilisation )اأ(انظر 

 and reintegration of girls associated with armed forces and armed groups in Democratic Republic of Congo”.
.Available at www.child-soldiers.org/
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دال- احلالت العابرة للحدود الوطنية
عندما يعرب الأطفال احلدود الوطنية، يثار عدٌد من الأ�ضئلة ب�ضاأن ال�ضمانات القانونية التي ينبغي اأن تكفلها 

الدولة امل�ضيفة، وب�ضاأن فر�ضة اإعادة الأطفال اإىل بلد جن�ضيتهم، وعملية مل �ضمل الأ�ضر.
فهوؤلء الأطفال ميكن اأن تكون لديهم خلفية ثقافية اأو عرقية اأو لغوية خمتلفة عما يوجد يف البلد الذي دخلوه، 
فهم  الذاتي،  الت�ضريح  اإىل  بادروا  اأي�ضا ممن  هوؤلء  يكون  وقد  التمييز.  ملزيد من خماطر  يعر�ضهم  الذي  الأمر 
غالبا ما ي�ضافرون من دون ذويهم اأو مبفردهم متاما. وملا كانوا حمرومني من بيئتهم الأ�ضرية وغريها من اأ�ضكال 

احلماية، فهم عر�ضة ب�ضكل خا�ض للعنف، مبا يف ذلك جرائم تهريب الب�ضر والجتار بالب�ضر واإعادة التجنيد.
اإىل  رعاياها  من  لي�ضوا  الذين  الأطفال  اإعادة  اإمكانية  يف  تنظر  اأن  الدول  على  يتعني  احلالت،  بع�ض  ويف 
اأوطانهم، ولكن قد يعر�ضهم ذلك ملخاطر مرتبطة بالإجراءات الق�ضائية عند عودتهم. واإذا كانت اإمكانية مواجهة 
التدابري  الوطن، فاإن طبيعة  اإىل  لي�ضت، يف حد ذاتها، �ضببا كافيا يحول دون الإعادة  باإجراءات ق�ضائية  الطفل 

املطبقة يف البلد الذي �ضُينقل اإليه الطفل، اأو الذي يطلب ت�ضليم الطفل اإليه، يجب اأن توؤخذ يف العتبار.
اأن تكون  الفرع ملطلب  امل�ضائل، يكّر�ض هذا  وبدل من حماولة عر�ض مناق�ضة مف�ضلة لكل م�ضاألة من هذه 
اجلوانب الأمنية للحالت العابرة للحدود الوطنية التي يوجد فيها اأطفال مراعية للمبداأ الرئي�ضي املتمثل يف حفظ 

م�ضالح الطفل املثلى وت�ضجيع اندماجه الجتماعي.

قائمة مرجعية للممار�صني: العنا�صر الرئي�صية
• تقع على عاتق الدول م�ضوؤولية الت�ضجيع على ت�ضريح الأطفال حتى اأثناء الأعمال العدائية.

•  ارتباط الأطفال باجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة ميكن اأن يوؤثر على التاأييد ال�ضيا�ضي 
واأن يحول دول ال�ضتفادة الفعلية من نظم الت�ضريح.

موافقة  التالية:  للنقاط  خا�ضا  اهتماما  تويل  اأن  الإدماج  واإعادة  والت�ضريح  ال�ضلح  نزع  لربامج  •  ينبغي 
احلكومات الوطنية؛ ومعيار الأهلية؛ وتدابري ال�ضلمة؛ والتخطيط الر�ضني لعمليات الت�ضليم والإ�ضراف 

على اآلياتها بدقة؛ والرعاية املوؤقتة؛ وال�ضتفادة من مزيد من خدمات اإعادة الإدماج.
قدم  الذاتي، على  الت�ضريح  الأطفال على  يقدم من  ا�ضتفادة من  لكفالة  اللزمة  التدابري  اتخاذ  •  ينبغي 

امل�ضاواة، من اخلدمات والتدابري التي تي�ضر الندماج الجتماعي.
والحتياجات  للأو�ضاع  خا�ضا  اهتماما  تويل  اأن  الإدماج  واإعادة  والت�ضريح  ال�ضلح  نزع  لربامج  •  ينبغي 

اخلا�ضة للفتيات.

لالطالع على مزيد من التوجيهات ب�صاأن عمليات ت�صريح الأطفال املراعية خل�صو�صياتهم

م�ضلحة جماعات  اأو  قوات  يد  على  القانونيني  غري  ال�ضتغلل  اأو  التجنيد  من  الأطفال  حلماية  باري�ض  • التزامات 
م�ضلحة جماعات  اأو  بقوات  املرتبطني  الأطفال  ب�ضاأن  توجيهية  ومبادئ  • قواعد 

 Inter-Agency Working الإدماج:  واإعادة  والت�ضريح  ال�ضلح  بن زع  املعني  الوكالت  بني  امل�ضرتك  العامل  •  الفريق 
 Group on Disarmament, Demobilization and Reintegration, Integrated Disarmament, Demobilization and

Reintegration Standards, Module 5.30: “Children and DDR” (2006). )يتم حاليًا مراجعة معايري نزع ال�ضلح 

والت�ضريح واإعادة الإدماج املتكاملة، لعدة اأغرا�ض منها التاأكد من مواقتها التامة ل�ضياق الن زاعات امل�ضلحة التي ت�ضرتك 
فيها جماعات اإرهابية وجماعات متطرفة عنيفة.

 African Union Commission, “DDR and children: operational guideline” (2014), :الأفريقي الحتاد  •  مفو�ضية 
.available at: www.peaceau.org/uploads/au-operational-guidance-note-on-children-in-ddr.pdf
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 ١-  الإطار القانوين الدويل للتعامل مع حالت الأطفال العابرة 
للحدود الوطنية

اأن تكفل حماية واإعمال حقوق جميع الأطفال املوجودين �سمن  اإىل الإطار القانوين الدويل، على الدول  ا�ستنادا 
وليتها، دون متييز على اأ�سا�س الأ�سل القومي اأو الإثني.)223( ويظل اللتزام بتعزيز الندماج الجتماعي �ساريا يف 
احلالت التي تتوا�سل فيها ال�سلطات العامة مع اأطفال لي�سوا من رعايا بلدانها، ول �سيما اإذا عربوا احلدود الوطنية 

بعد جتنيدهم من ِقبل جماعة اإرهابية اأو جماعة متطرفة عنيفة. 
وُيلزم الإطار القانوين الدويل املتعلق مبكافحة الإرهاب الدول بالمتثال لاللتزامات املرتتبة عليها مبوجب 
 القانون الدويل، ول �سيما القانون الدويل حلقوق الإن�سان والقانون الدويل لالجئني والقانون الدويل الإن�ساين.)224( 
وذلك ي�سمل احرتام الأحكام الدولية، ول �سيما عدم الإعادة الق�سرية، يف حالت الت�سليم لأغرا�س تي�سري املالحقة 
الق�سائية.)225( فقد اأعرب جمل�س الأمن يف قراره 2178 )2014( عن بالغ القلق اإزاء التهديد ال�سديد واملتنامي 
الذي ميثله املقاتلون الإرهابيون الأجانب، وهم الأفراد الذين ي�سافرون اإىل دولة غري الدولة التي يقيمون فيها اأو 
يحملون جن�سيتها، بغر�س ارتكاب اأعمال اإرهابية اأو التخطيط اأو الإعداد لها اأو امل�ساركة فيها، اأو لتقدمي اأو تلقي 
ي�سكله  الذي  للتهديد  الت�سدي  اإىل  الرامية  اجلهود  يف  التعاون  اإىل  الأع�ساء  الدول  جميع  ودعا  اإرهابي،  تدريب 
الإدماج  واإعادة  والتاأهيل  الق�سائية  للمالحقة  ا�سرتاتيجيات  تنفيذ  ذلك  يف  مبا  الأجانب،  الإرهابيون  املقاتلون 

للمقاتلني الإرهابيني الأجانب العائدين.

مبداأ عدم الإعادة الق�سرية
يقت�سي مبداأ عدم الإعادة الق�سرية األ تقوم الدول بت�سليم اأو طرد اأو نقل اأي �سخ�س اإىل دولة اأخرى يواجه فيها 
يتعذر  اآخر  اأذى  اأي  اأو  للتعذيب  التعر�س  بالتعر�س لال�سطهاد، مبا يف ذلك خطر  ال�سخ�س خطرا حقيقيا  ذلك 
اآخر،  بلد  ولية  اإىل  لبلد  الق�سائية  الولية  من  الأ�سخا�س  نقل  اأ�سكال  جميع  على  ينطبق  املبداأ  وهذا  اإ�سالحه. 
 مبا يف ذلك الرتحيل والطرد والت�سليم، وعمليات النقل اأو "ت�سليم املطلوبني" غري الر�سمية، ورف�س الدخول عند

التعر�س  ال�سخ�س خماطر  يواجه فيه  بلد  اأي  الأ�سل، كما ينطبق على  بلد  املبداأ على  احلدود.)226( وينطبق هذا 
لال�سطهاد.)227(

عدم الإعادة الق�سرية يف خمتلف فروع القانون الدويل
اإن عدم الإعادة الق�سرية مبداأ اأ�سا�سي من مبادئ القانون الدويل. واأ�سل املبداأ يف قانون الالجئني، كما اأنه مبداأ 
اأ�سا�سي من مبادئ قانون حقوق الإن�سان.)228( ويعترب مبداأ عدم الإعادة الق�سرية قاعدة من قواعد القانون الدويل 
العريف، وقد اكت�سب قوة القاعدة الآمرة. واملبداأ مكر�س اأي�سا يف التفاقيات والربوتوكولت الدولية املتعلقة مبكافحة 

الإرهاب.)229(
ففي القانون الدويل لالجئني، ترد اأ�سباب ال�ستثناء من تطبيق مبداأ عدم الإعادة الق�سرية عندما جتتمع 
م�سوغات معقولة تدعو لعتبار ال�سخ�س خطرا على اأمن البلد الذي يتواجد فيه، اأو لعتباره خطرا على جمتمع 
ذلك البلد.)230( اإّل اأن قانون حقوق الإن�سان يق�سي باأن مبداأ عدم الإعادة الق�سرية غري قابل لال�ستثناء يف اأوقات 

)223(انظر اتفاقية حقوق الطفل، املادة 2، الفقرة 2.

)224(انظر، على �سبيل املثال، قرار جمل�س الأمن 1624 )2005(.

)225(انظر قرار جمل�س الأمن 1373 )2001(.

 Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, Advisory Opinion on the Extraterritorial :226(انظر(

 Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its
.1967 Protocol, 26 January 2007, paras. 7 and 11

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, “Note on non-refoulement”,(EC/ )227(انظر: 

.SCP/2), 23 August 1977, para. 4

القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  �سروب  من  وغريه  التعذيب  مناه�سة  اتفاقية  من   3 املادة  اخل�سو�س،  وجه  على  )228(انظر، 

اأو الالاإن�سانية اأو املهينة )الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1465، رقم 24841(؛ واملادتني 6 و7 من العهد الدويل اخلا�س 
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.

)229(انظر، على �سبيل املثال، املادة 15 من التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب.

)230(انظر الفقرة 2 من املادة 33 من التفاقية اخلا�سة بو�سع الالجئني )الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 189، 

رقم 2545(.
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بال�ستثناءات  الحتجاج  اإمكانية  عدم  ذلك  عن  ويلزم  الفردية.  احلالت  يف  للقيود  يخ�سع  ول  العامة،  الطوارئ 
املذكورة اآنفا على اأ�سا�ض الأمن الوطني والنظام العام عندما يكون من �ساأن الإعادة الق�سرية اأن تف�سي اإىل تعري�ض 
جرائم  ارتكابهم  يف  امل�ستبه  للأ�سخا�ض  بالن�سبة  ذلك  يف  مبا  الإن�سان،)231(  حلقوق  خطرية  لنتهاكات  ال�سخ�ض 

الإرهاب اأو املتهمني اأو املدانني بارتكابها.)232(

مبداأ عدم اإعادة الأطفال ق�سرا
باأّن  اللجنة  اأو�ست  فقد  للأطفال.  الق�سرية  الإعادة  مبداأ عدم  تطبيق  توجيهات حول  الطفل  قدمت جلنة حقوق 
حظر النقل ين�سحب على البلد الذي يكون الرتحيل اإليه، اأو اأي بلد ميكن اأن ُيرحل اإليه الطفل لحقا. وتنطبق هذه 
اللتزامات املتعلقة بعدم الإعادة الق�سرية دون النظر اإىل النتهاكات اخلطرية للحقوق املكفولة مبوجب التفاقية 
هل هي �سادرة عن جهات من غري الدول، اأو هل هذه النتهاكات مق�سودة يف حد ذاتها اأو هي نتيجة غري مبا�سرة 

لفعل اأو امتناع عن فعل.)233(
ومن الأمثلة على ال�سرر الذي يتعذر اإ�سلحه ويربر عدم الإعادة الق�سرية ما ورد يف املادة ٦ من اتفاقية 
حقوق الطفل ب�ساأن حق الطفل يف احلياة والبقاء والنمو، واملادة 3٧ التي تت�سمن حظر تعري�ض اأي طفل للتعذيب اأو 
للمعاملة اأو العقوبة اللاإن�سانية اأو املهينة؛ والعقوبات املحظورة )عقوبة الإعدام وال�سجن مدى احلياة دون اإمكانية 
ر وم�ساركتهم  الإفراج عنهم(؛ واملبادئ الناظمة حلرمان الطفل من حريته. وتعترب جلنة حقوق الطفل جتنيد الق�سّ
يف الأعمال القتالية اأمرا ينطوي على خماطر التعر�ض ل�سرر يتعّذر اإ�سلحه ومي�ض بحقوق الإن�سان الأ�سا�سية، مبا 

يف ذلك احلق يف احلياة.)234(
وعموما، ميكن لل�سخ�ض املطلوب ت�سليمه اأن يتنازل عن اإعمال كامل اإجراءات الت�سليم، ويوافق على نقله اإىل 
الدولة التي تطلبه. وفيما يتعلق بنقل الأ�سخا�ض املحكوم عليهم، تتطلب بع�ض التفاقات الدولية اأو القوانني الوطنية 
موافقة ال�سخ�ض املحكوم عليه على عملية النقل.)235( ويف حالة الأطفال، يجب اإيلء عناية خا�سة للتاأكد من �سحة 

اأي موافقة يعرب عنها الطفل، مع مراعاة احلاجة اإىل ت�سريع الإجراءات قدر الإمكان دون اإ�سعاف ال�سمانات.
علوة على مبداأ عدم التمييز، املكر�ض يف البند 2، تت�سّمن اتفاقية حقوق الطفل اأحكاما اأخرى تنطبق على 

حالة الأطفال املرتبطني بجماعات اإرهابية وجماعات متطرفة عنيفة، والذين ل يوجدون بلد جن�سيتهم.
ُيعترب  الذي  للطفل  لتكفل  التدابري امللئمة  اأن تتخذ  الأطراف  الدول  فاملادة 22 من التفاقية تقت�سي من 
لجئا اأو ي�سعى للح�سول على مركز لجئ )ب�سرف النظر عما اإذا كان الطفل م�سحوبًا ب�سخ�ض اآخر اأم ل( اأن 
يح�سل على احلماية وامل�ساعدة الإن�سانية املنا�سبتني. ومبا اأن الأطفال اللجئني اأو طالبي اللجوء غالبا ما يجدون 
اأنف�سهم وقد ُف�سلوا عن اأ�سرهم، ينبغي للدول الأطراف اأن تبدي التعاون يف اأي جهود تبذلها الأمم املتحدة وغريها 
من املنظمات املخت�سة، احلكومية الدولية وغري احلكومية، التي تتعاون مع الأمم املتحدة لتوفري احلماية وامل�ساعدة 
لهوؤلء الأطفال والبحث عن ذويهم اأو غريهم من اأفراد اأ�سرة الطفل اللجئ، من اأجل احل�سول على املعلومات 

اللزمة للّم �سمل الأطفال، ذكورا كانوا اأو اإناثا، مع اأ�سرهم.
وتن�ض املادة ٩ من التفاقية على م�سوؤولية الدول الأطراف عن تفادي انف�سال الأطفال، ذكورا كانوا اأو اإناثا، 
عن اأ�سرهم لأن العلقات الأ�سرية، كما جاء يف املادة ٨، من عنا�سر هوية الطفل. ول يكون الف�سل عن الأ�سرة 
ال�سلطات املخت�سة، رهنا باملراجعة الق�سائية، �سرورة هذا الف�سل ل�سون م�سالح الطفل املثلى.  اإذا قررت  اإل 
اأن  اأو دائمة من بيئتهم الأ�سرية ينبغي  اأن الأطفال املحرومني ب�سفة موؤقتة  واإ�سافة اإىل ذلك، جاء يف املادة 2٠ 

 Human Rights and Criminal Justice Responses to Terrorism, pp. 192 ff.; and Advisory Opinion on :231(انظر(

 theExtraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the Status of
.Refugees and its 1967 Protocol, para. 11

يف: معمقة  ب�سورة  اإرهابية  اأعمال  ارتكابهم  يف  امل�ستبه  نقل  على  الق�سرية  الإعادة  عدم  مبداأ  تطبيق  درا�سة   )232(متت 

.Human Rights and Criminal Justice Responses to Terrorism, pp. 190 ff 
)233(انظر: HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II)، الف�سل ال�ساد�ض، الفقرة 2٧.

)234(املرجع نف�سه، الفقرة 2٨.

 UNODC, Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons, Criminal Justice )235(انظر: 

.HandbookSeries (Vienna, 2012), p. 20
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يح�ضلوا على حماية وم�ضاعدة خا�ضتني تقدمهما الدولة. وت�ضري هذه املواد بغ�ض النظر عما اإذا كان الطفل قد مت 
العرتاف به كلجئ اأو كان قد عرب احلدود الوطنية. 

٢-  ال�صيا�صات والتدابري الرامية اإىل دعم اإعادة اإدماج الأطفال يف �صياق احلالت 
العابرة للحدود

العامة، حالة تتطلب اتخاذ  اأمام �ضلطاتها  اأنف�ضهم  التي يجدون  الدولة  لي�ضوا من رعايا  الذين  اإن حالة الأطفال 
قرارات حا�ضمة ب�ضاأن م�ضتقبل اأولئك الأطفال. والهدف الرئي�ضي من هذه القرارات هو اإيجاد حل دائم للأطفال، 
لكفالة  امللئمة  الإجراءات  على  ال�ضوء  ي�ضلط  الفرع  وهذا  املثلى.  م�ضاحلهم  مع  يتما�ضى  اإناثا،  اأو  كانوا  ذكورا 

احرتام حقوق الطفل وحمايتها.
القرارات  تاأتي  اأن  يتعني على املمار�ضني يف هذا املجال توفري حماية فورية لهوؤلء الأطفال واحلر�ض على 
احلا�ضمة املتعلقة مب�ضتقبلهم مراعيًة مل�ضالح الطفل املثلى. ومن ال�ضروري تفادي التاأخري يف الإجراءات اللزمة 
اإدماج الأطفال. وبناء على ذلك فالدول مدعوة اإىل ال�ضتفادة  اإعادة  لتجنب املزيد من العقبات التي حتول دون 
تلك  قدرات  تكون  عندما  �ضيما  ول  املتحدة،  الأمم  وكالت  مثل  الدولية،  الفاعلة  اجلهات  من  املقدم  الدعم   من 

الدول حمدودة.
ونظرا لتعقيدات الإجراءات، فاإن التو�ضيات الواردة اأدناه ل ُيق�ضد منها اأن ت�ضمل جميع الظروف، ولكنها 

تت�ضمن اإ�ضارات اإىل �ضكوك توّفر اإر�ضادات اأكرث تف�ضيل.

�صمان امل�صاعدة الفورية
تتحمل الدول امل�ضوؤولية عن توفري الرعاية وامل�ضاعدة جلميع الأطفال اخلا�ضعني لوليتها. وبناء على ذلك، فمتى وجد 
الأطفال اأنف�ضهم اأمام ال�ضلطات الوطنية، ينبغي ال�ضروع يف الإجراءات والبدء بتحديد هوية الأطفال وت�ضجيلهم من 
خلل مقابلة اأولية وتزويدهم بوثائق الهوية.)23٦( وينبغي اأن يقوم اأفراد متخ�ض�ضون بهذه املهام بطريقة تراعي 

خ�ضو�ضيات الطفل والعتبارات اجلن�ضانية، لتجنب الإيذاء التبعي )الثانوي(.
و�ضع  منحه  والبت يف  الدولية  للحماية  املحتملة  الطفل  احتياجات  بتحديد  البدء  ينبغي  املرحلة،  تلك  ويف 
لجئ. وعليه، ينبغي اأن ُيعني للطفل و�ضي وممثل قانوين)23٧( وبينما ُتنفذ هذه الإجراءات، ينبغي اأن تتاح للأطفال 
فر�ض مت�ضاوية يف احل�ضول على خدمات الرعاية واحلماية املنا�ضبة، مبا يف ذلك ال�ضكن امللئم، ف�ضل عن برامج 

التاأهيل واإعادة الإدماج الجتماعي، مبا يف ذلك اخلدمات املت�ضلة بال�ضحة والتدابري التعليمية.)238(
متطرفة  وجماعات  اإرهابية  جماعات  وت�ضتغلهم  جتندهم  الذين  للأطفال  اخلا�ضة  احلالة  اإىل  وبالنظر 
عنيفة، ينبغي لرتتيبات الرعاية وامل�ضاعدة اأن تاأخذ يف العتبار املخاطر املتزايدة املتمثلة يف الإيذاء و/اأو اإعادة 

ر للإيداع يف اإ�ضلحيات بينما تكون احللول البديلة ممكنة. ر على اأنه مربِّ التجنيد. غري اأن ذلك ل ينبغي اأن ُيف�ضَّ

تي�صري ال�صتفادة من اإجراءات جلوء مراعية خل�صو�صيات الأطفال
اإىل  اأعيدوا  اإن هم  اأكرب  اإرهابية عنيفة خلطر  الذين ارتبطوا بجماعات متطرفة وجماعات  قد يتعر�ض الأطفال 
و�ضع  اإىل  الطفل  وقد دعت جلنة حقوق  اللجوء.  اإجراءات  اأثناء  الأمر يف  وينبغي مراعاة هذا  الأ�ضلية،  بلدانهم 
تف�ضري ملفهوم "لجئ" يراعي عوامل ال�ضن ونوع اجلن�ض، مع الأخذ يف العتبار الدوافع اخلا�ضة لل�ضطهاد الذي 
يتعر�ض له الأطفال، واأ�ضكاله ومظاهره، مبا يف ذلك جتنيد الُق�ضر يف اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة 
العنيفة )وينبغي اأي�ضا مراعاة اأ�ضباب اإعادة التجنيد(. واإ�ضافة اإىل ذلك، ينبغي اأن تعك�ض الت�ضريعات وال�ضيا�ضات 

)23٦(انظر: HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II)، الف�ضل ال�ضاد�ض، الفقرات 31 اإىل 33.

 International Committee of the Red Cross and others, Inter-Agency Guiding Principles on )23٧(انظر: 

.Unaccompanied and Separated Children (Geneva, 2004), e-book, p. 46

)238(انظر: HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II)، الف�ضل ال�ضاد�ض، ال�ضفحات 39 اإىل 49.
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احلاجة اإىل توفري �ضمانات خا�ضة وتدابري دعم للأطفال الذين يلتم�ضون اللجوء، ومنها التمثيل القانوين واملعاملة 
املراعية خل�ضو�ضيات الطفل.)239(

تقييم م�صالح الطفل املثلى وحتديد م�صالح الطفل املثلى
تقييم م�ضالح الطفل املثلى وحتديد م�ضالح الطفل املثلى اأمران يتعلقان بالإجراءات التي تكفل احرتام احتياجات 

الأطفال وحقوقهم يف اأثناء تقدمي امل�ضاعدة.

اأن�ضب  لتحديد  بانتظام  بها  ال�ضطلع  ينبغي  التي  الإجراءات  اإىل  بها  ي�ضار  املثلى:  الطفل  م�ضالح  تقييم 
الإجراءات الواجب اتخاذها ب�ضاأن حالة كل طفل. وينبغي منح الطفل فر�ضة ليعرب عن اآرائه بحرية، كما ينبغي 
توثيق التقييم يف كل الأحوال. وعلى الرغم من اأن هذا التقييم ل يحتاج اإىل املتطلبات الإجرائية ال�ضارمة 

لتخاذ قرار ر�ضمي، فاإنه ينبغي اأن يكون لدى املوظفني املهارات واملعارف اللزمة.
حتديد م�ضالح الطفل املثلى: ُي�ضار به اإىل العملية الر�ضمية الرامية اإىل حتديد م�ضالح الطفل املثلى، ول �ضيما 
يف القرارات ذات الأهمية اخلا�ضة التي توؤثر على الطفل، والتي تتطلب �ضمانات اإجرائية اأكرث �ضرامة. وينبغي 
لهذه العملية اأن تكفل م�ضاركة كافية للأطفال دون متييز بينهم. وينبغي لها اأي�ضا اأن تتيح اإيلء اآراء الطفل 
العتبار الواجب وفقا ل�ضن الطفل ودرجة ن�ضجه. وي�ضارك يف العملية �ضناع القرار من ذوي اخلربات ذات 

ال�ضلة، وُيوازن فيها بني جميع العوامل الواجبة العتبار من اأجل حتديد اخليار الأف�ضل.

الأطفال  بحالة  خا�ضة  �ضلة  ذا  يكون  قد  الذي  والتنظيم  التفا�ضيل  م�ضتوى  يف  تختلفان  العمليتني  اأن  بيد 
خطوات  ملختلف  ال�ضامل  الو�ضف  كان  واإذا  العنيفة.  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  اجلماعات  جتندهم  الذين 
يكونون  عندما  الأطفال،  هوؤلء  اأن  اإىل  الإ�ضارة  جتدر  فاإنه  املن�ضور،  هذا  نطاق  يتجاوز  املثلى  امل�ضالح  حتديد 
لل�ضببني  املثلى  مل�ضاحلهم  ر�ضمي  حتديد  اإىل  بحاجة  يكونوا  اأن  اأكرث  ُيرجح  الوطنية،  للحدود  عابرة  حالت   يف 
حقهم  من  يكون  اأن  جدا  الوارد  من  التجنيد،  واإعادة  لل�ضطهاد  التعر�ض  خماطر  لرتفاع  نظرا  )اأ(  التاليني: 
احل�ضول على مركز اللجئ، وهو ما ينبغي النظر فيه اأثناء البحث عن حلول دائمة للطفل؛ )ب( بالنظر اإىل ما 
مروا به من جتارب، يكون من ال�ضهل اأن يتعر�ضوا ملخاطر الإيذاء خلل املراحل التي ت�ضمل تاأمني الرعاية املوؤقتة 

والرتتيبات املعي�ضية.

مّل �صمل الأ�صرة
ُيعترب اقتفاء اأثر الأ�ضر ومل �ضملها عن�ضرين اأ�ضا�ضيني يف البحث عن حل دائم للأطفال غري امل�ضحوبني ولأطفال 
ذلك  كان  اإذا  اإّل  ومّل �ضملها،  الأ�ضر  اأثر  لقتفاء  الأولوية  اإعطاء  ينبغي  ذلك،  على  وبناء  ذويهم.  عن  املنف�ضلني 
الأ�ضا�ضية  الإن�ضان  انتهاك حقوق  اإىل  الأمر  يوؤدي  باأن  املثلى، ومن ذلك وجود خطر  الطفل  يتعار�ض مع م�ضالح 
اآثارهم. فالأطفال الذين ُمنحوا مركز اللجئ يف  اأو عندما يعّر�ض للخطر احلقوق الأ�ضا�ضية ملن ُتقتفى  للطفل، 
البلد امل�ضيف ي�ضتوفون تلقائيا هذا املعيار، �ضاأنهم يف ذلك �ضاأن الأطفال الذين تقرر �ضلطة خمت�ضة اأنه ل ميكن 

اإعادتهم لأن ذلك يتناق�ض مع مبداأ عدم الإعادة الق�ضرية.)240(
اإما اإذا كان م�ضتوى اخلطر الذي يواجهه الطفل يف بلده الأ�ضلي اأقل حدة )مبا يف ذلك خطر معاناة الطفل 
من اآثار ع�ضوائية لعنف معمم(، فاإن الفر�ضة للّم �ضمل الأ�ضرة حتدد على اأ�ضا�ض كل حالة على حدة، بعد حتديد 

امل�ضالح املثلى بطريقة ر�ضمية.

)239(انظر: HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II)، الف�ضل ال�ضاد�ض، الفقرات ٦4 اإىل ٧8.

)240(انظر: HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II)، الف�ضل ال�ضاد�ض، القرات 80 اإىل 82.
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ويف حالة الأطفال الذين �ضاركوا يف اأعمال عنف م�ضلح �ضد جمتمعهم املحلي، فاإن ال�ضتعدادات للّم ال�ضمل 
ينبغي اأن تراعي �ضرورة حمايتهم من التمييز، ومن اأي هجمات موجهة �ضدهم، ومن اأي جتنيد اآخر.)241(

كفالة اأن تفي اآليات الإعادة اإىل الوطن بحقوق الطفل
بلده  اإىل  الطوعية ل�ضخ�ض ما  العودة  الوطن بكونها  اإىل  الإعادة  ل�ضوؤون اللجئني  املتحدة  تعّرف مفو�ضية الأمم 
الأ�ضلي ومعاودة الندماج فيه.)242( وميكن اأن تتم العودة الطوعية اإىل الوطن يف �ضياق مّل �ضمل الأ�ضر، اأو حتى يف 
احلالت التي ل ميكن فيها اقتفاء اأثر اأ�ضرة الطفل، على اعتبار اأن دولة الوطن الأ�ضلي �ضتقدم الدعم والرعاية 
اإىل  العودة  اإناثا، يف  اأو  كانوا  ذكورا  الأفراد،  �ضيما حق  ول  الإن�ضان،  الدولية حلقوق  للمعايري  ووفقا  الطفل.  اإىل 
بلدانهم،)243( من واجب الدول اأن تقبل رعاياها واأّل ترغم اأي دولة اأخرى على اإبقائهم لديها من خلل تدابري من 

قبيل التجريد من اجلن�ضية)244( )اأي ل يحق لأي دولة اأن ت�ضحب جن�ضية الطفل اأو جواز �ضفره(.
نتيجة  امل�ضيفة،  الدولة  الوطنية يف  ال�ضلطات  قرار من  بناء على  اأي�ضا  الوطن  اإىل  الإعادة  تتم  اأن  وميكن 
جماعات  ِقبل  من  وا�ضتغلله  جتنيده  مت  طفل  اإعادة  اأن  بيد  املثال.  �ضبيل  على  اللجئ،  مبركز  العرتاف  لعدم 
اإرهابية وجماعات متطرفة عنيفة اإىل وطنه ل ت�ضكل خيارًا مقبوًل اإذا كانت تنطوي على "خطر معقول" باأن ت�ضفر 
عن انتهاك حلقوق الإن�ضان الأ�ضا�ضية املتعلقة بالطفل، ول �ضيما يف حالة انطباق مبداأ عدم الإعادة الق�ضرية. ول 
ميكن للحجج التي ل �ضلة لها بحقوق الطفل، كاحلجج التي تتعلق بالإجراءات العامة ملراقبة الهجرة، اأن تطغى 
على م�ضالح الطفل املثلى. ولئن كان من امل�ضلم به اأنه ميكن اأن توجد حالت تطغى فيها اعتبارات اأخرى قائمة 
على احلقوق، من قبيل ت�ضكيل تهديد خطري ملجتمع الدولة امل�ضيفة، على م�ضالح الطفل املثلى، فاإن هذه القرارات 
ل ميكن اتخاذها اإل بعد املوازنة الدقيقة بني م�ضالح الطفل املثلى وغريها من العتبارات، وعلى �ضبيل ال�ضتثناء 
ولي�ض القاعدة. وفيما يتعلق باإجراءات العودة، اأكدت جلنة حقوق الطفل اأن تدابري العودة يجب يف جميع الأحوال 

تنفيذها بطريقة اآمنة وملئمة للطفل ومراعية للمنظور اجلن�ضاين.)245(

.Inter-Agency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children, p. 37 :241(انظر(

.UNHCR, Handbook on Voluntary Repatriation: International Protection (Geneva, 1996) :242(انظر(

)243(هذا احلق وارد يف املعاهدات الدولية العامة حلقوق الإن�ضان، مبا يف ذلك الإعلن العاملي حلقوق الإن�ضان، الفقرة 2 من 

املادة 13، والعهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، الفقرة 4 من املادة 12.
)244(انظر: Handbook on Voluntary Repatriation, part 2.1. )"كتيب عن العودة الطوعية اإىل الوطن"، اجلزء 1-2.(.

)245(انظر: HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II)، الفقرتان 85 و8٦.

تعريف "الأطفال غري امل�صحوبني" و"الأطفال املنف�صلون عن ذويهم"
التعريفان التاليان م�ضتمدان من التعليق العام رقم ٦ )2005( للجنة حقوق الطفل:)اأ(

•  "الأطفال غري امل�ضحوبني" هم الأطفال املنف�ضلون عن كل الأبوين وعن اأقربائهم الآخرين، والذين ل 
يقوم على رعايتهم را�ضد م�ضوؤول بحكم القانون اأو العرف عن القيام بذلك.

•  "الأطفال املنف�ضلون عن ذويهم" هم الأطفال املنف�ضلون عن كل الأبوين، اأو عن ال�ضخ�ض الذي كان 
م�ضوؤوًل من قبل عن رعايتهم الأولية �ضواء مبوجب القانون اأو العرف، ولكن دون اأن يكونوا بال�ضرورة 

منف�ضلني عن اأقربائهم الآخرين. ولذلك ميكن اأن ت�ضمل هذه الفئة الأطفال الذين يرافقهم اأحد اأفراد 
اأ�ضرتهم الرا�ضدين.

)اأ(انظر HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II)، الف�ضل ال�ضاد�ض، الفقرتان ٧ و8.
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تعزيز م�صاركة الأطفال
اإن حتديد امل�ضالح املثلى للأطفال، ذكورا كانوا اأو اإناثا، وبخا�ضة ملا يتعلق الأمر بقرارات حا�ضمة من قبيل اقتفاء 
اإذ  اآراء الأطفال.)24٦(  اأن تغفل  الوطن، وانتهاء مبعاودة الطفل الندماج، عملية ل ميكن  اإىل  الأ�ضر والإعادة  اأثر 
ينبغي اإبلغ الأطفال بالتطورات املتعلقة بو�ضعهم )على �ضبيل املثال، نتائج اقتفاء اأثر الأ�ضر( من قبل اأ�ضخا�ض 

جديرين بالثقة، ويف الوقت املنا�ضب، وبطريقة مراعية خل�ضو�ضيات الطفل.

ملزيد من التوجيهات ب�صاأن معاملة الأطفال يف �صياق احلالت العابرة للحدود الوطنية
        التعليق العـــام رقم ٦ ب�ضـــاأن معاملـــة الأطفـال غري امل�ضحـــوبني واملنف�ضـــلني عن ذويهـــم خارج بلدهـــم الأ�ضـــلي 

(HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol II))، الف�ضل ال�ضاد�ض.

 International Committee of the Red Cross and others, Inter-Agency :اللجنة الدولية لل�ضليب الأحمر واآخرون  •
.Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children (2004)

 Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, اللجئني:  ل�ضوؤون  املتحدة  الأمم  •  مفو�ضية 
.UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child (2008)

 Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, اللجئني:  ل�ضوؤون  املتحدة  الأمم  •  مفو�ضية 
 Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum. Available

.at www.refworld.org/

 Jan Murk, “Children’s rights in return policy and practice in Europe: a discussion paper on the return of  •
.unaccompanied and separated children to institutional reception or family” (UNICEF, 2015)

هاء-  التاأهيل واإعادة الإدماج باعتبارهما هدفا رئي�صيا 
لإجراءات العدالة

يعتربون  العنيفة  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  اجلماعات  جتندهم  الذين  الأطفال  كان  اإذا  عما  النظر  بغ�ض 
اأن  اأولئك الأطفال كثريا ما يواجهون تهما تتعلق بالعدالة اجلنائية، وميكن  للقانون الدويل، فاإن  انتهاك  �ضحايا 
يجدوا اأنف�ضهم يف مواجهة النظام الق�ضائي. ويف هذه احلالت، يكون من املهم بوجه خا�ض دعم اإعادة اإدماجهم 

يف جميع مراحل الإجراءات الق�ضائية.
وعواقب و�ضم الأطفال باأنهم "اإرهابيون" عندما يواجهون منظومة العدالة اأمر بالغ اخلطورة. فهذا الو�ضم 
ي�ضجع على العتماد على نهج عقابية ويزيد من خطر الإيذاء التبعي داخل املنظومة. واإ�ضافة اإىل ذلك، ميكن اأن 
يلحق ذلك ال�ضرر باجلهود الرامية اإىل اإعادة الطفل اإىل احلياة الأ�ضرية واملجتمعية، لأ�ضباب عدة منها تقوي�ض 

)24٦(انظر: CRC/C/GC/12، الفقرات 123 اإىل 12٦.

قائمة مرجعية للممار�صني: العنا�صر الرئي�صية
• ينبغي للدول اأن تكفل حماية واإعمال حقوق اأي طفل �ضمن وليتها، ب�ضرف النظر عن جن�ضية الطفل.

•  يف اأي قرار يوؤثر على الأطفال يف �ضياق احلالت العابرة للحدود الوطنية، تكون الدول ملزمة باحرتام 
مبداأ عدم الإعادة الق�ضرية، وينبغي تقدمي الدعم املنا�ضب للو�ضول اإىل اإجراءات اللجوء جلميع الأطفال، 

ذكورا كانوا اأو اإناثا، الذين يواجهون خماطر عند عودتهم اإىل بلدهم الأ�ضلي.
الأهمية يحدد حل طويل  بالغ  اأي قرار  املثلى  امل�ضالح  لتحديد  ت�ضبق عمليٌة ر�ضمية ومف�ضلة  اأن  •  ينبغي 

الأجل للطفل، ول �ضيما قبل مّل �ضمل الأ�ضر والإعادة اإىل الوطن.
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فر�ض التعليم والعمل. وقد يكون للو�ضم تاأثري حا�ضم ب�ضكل خا�ض على الطفل الذي ل تزال �ضخ�ضيته يف طور 
النمو، مما يوؤثر على ت�ضور الطفل لذاته.

متطرفة  وجماعات  اإرهابية  جماعات  جندتهم  الذين  الأطفال  يكون  اأن  ميكن  ذلك،  اإىل  واإ�ضافة 
العدالة،  تدابري  اإىل  للجوء  ذاته مربرا  لي�ض يف حد  هذا  اأن  ورغم  اجلماعات.  تلك  معتقدات  اعتنقوا  قد  عنيفة 
بني  الظاهرة  هذه  معاجلة  ت�ضّكل  اأن  وميكن  الجتماعي.  الإدماج  اإعادة  اأمام  حتديات  يطرح  اأن  ميكن  فاإنه 
هذه  انت�ضار  مدى  على  الأدلة  وبينما  العدوى.  تاأثري  ب�ضبب خطر  من حريتهم حتديا خا�ضا،  املحرومني  الأطفال 
واملظامل  الإحباط  جانب  اإىل  املنقو�ضة،  احلرية  ظروف  فاإن  قاطعة،  اأدلة  لي�ضت  الحتجاز  اأماكن  يف  الظاهرة 
التحدي  املمار�ضون  ويواجه  جديد.  من  التجنيد  اإىل  تف�ضي  ظروفا  تهيئ  اأن  ميكن  امل�ضتقبلية،  الآفاق  وانعدام 
والقيام  عنيفة،  متطرفة  باأيديولوجيا  ت�ضبعوا  الذين  الأطفال  هوؤلء  اإدماج  اإعادة  دعم  يف  املتمثل  املزدوج 
الأطفال  عدد  تقدير  يف  املبالغة  احتمال  فاإن  نف�ضه،  الوقت  ويف  اآخرين.  اأطفال  جتنيد  مبنع  ذاته  الوقت  يف 
نزلء  الأطفال  بني  اأعلى  يكون  التطرف"  نزعة  على  "الق�ضاء  اأو  الرتباط  لفك  برامج  اإىل  يحتاجون  قد   الذين 

مرافق الحتجاز.
والفرع اأدناه يقدم توجيهات ب�ضاأن توفري الدعم للأطفال املتهمني بارتكاب جرائم مت�ضلة بالإرهاب، لكفالة 

اأن تكون لهم فر�ض متكافئة ملعاودة الندماج الجتماعي.

 ١-  اإعادة الإدماج يف الإطار القانوين الدويل 
لق�صاء الأحداث

اإىل  الرامية  اجلهود  يف  التعاون  اإىل  الأع�ضاء  الدول  جميع   ،)2014(  21٧8 قراره  يف  الأمن،  جمل�ض  دعا 
لتاأهيل  ا�ضرتاتيجيات  وتنفيذ  و�ضع  منها  بطرق  الأجانب،  الإرهابيون  املقاتلون  ي�ضكله  الذي  للتهديد  الت�ضدي 
قرارها٧0/291  يف  العامة،  اجلمعية  وكررت  اإدماجهم.  واإعادة  الأجانب  الإرهابيني  املقاتلني  من  العائدين 
طفل  كل  اأن  على  التاأكيد  كررت  الإرهاب،  ملكافحة  العاملية  املتحدة  الأمم  ا�ضرتاتيجية  با�ضتعرا�ض  املتعلق 
اأو يثبت عليه ذلك، ينبغي اأن يعامل معاملًة تتفق مع حقوقه وكرامته  اأو ُيتهم بذلك  اأنه انتهك القانون  عى  ُيدَّ
املن�ضو�ض  اللتزامات  وخ�ضو�ضا  املنطبق،  الدويل  للقانون  وفقا  والأنثى،  الذكر  ذلك  يف  �ضواء  واحتياجاته، 
عليها يف اتفاقية حقوق الطفل؛ وحثت الدول الأع�ضاء على اتخاذ التدابري اللزمة من اأجل العمل بفعالية على 
 اإعادة اإدماج الأطفال، اآخذة يف العتبار املعايري الدولية ذات ال�ضلة بحقوق الإن�ضان يف جمال اإقامة العدل يف 

هذا ال�ضدد.

الإطار القانوين الدويل املتعلق بحقوق الطفل
عى اأنه انتهك قانون العقوبات اأو ُيتهم بذلك اأو يثبت عليه ذلك يف  تعرتف اتفاقية حقوق الطفل بحق كل طفل ُيدَّ
اأن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة اإح�ضا�ض الطفل بكرامته وقدره، وتراعي ا�ضت�ضواب ت�ضجيع اإعادة اندماج 
الطفل يف املجتمع )املادة 40(. وبناء عليه، ل يجوز تربير اأي تقييد للأحكام الأخرى من التفاقية، ول �ضيما 
الأحكام املتعلقة بعدم التمييز واحلق يف التعليم، وذلك على اأ�ضا�ض التورط املزعوم اأو املثبت للطفل يف اأن�ضطة 

اإجرامية، ب�ضرف النظر عن مدى خطورة تلك الأن�ضطة.
وعلوة على ذلك، تن�ض املادة 3٧ من التفاقية على اأن حرمان الطفل من احلرية ل ي�ضتخدم اإل كملذ 

اأخري ولأق�ضر فرتة زمنية؛ وذلك له اأهمية خا�ضة يف ت�ضجيع اإعادة اإدماج الطفل.
ويف قواعد بيجني، يرد اأنه يوىل اهتمام كاف لتخاذ تدابري اإيجابية تنطوي على التعبئة الكاملة لكل املوارد 
املمكنة، مبا يف ذلك الأ�ضرة واملتطوعون وغريهم من فئات املجتمع املحلي، وكذلك املدار�ض واملوؤ�ض�ضات املجتمعية 
الأخرى، بق�ضد تعزيز رفاه الأحداث، بغية تقلي�ض احلاجة اإىل التدخل مبوجب القانون )القاعدة 1-3(. وبناء 
عليه، حتث ا�ضرتاتيجيات الأمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للق�ضاء على العنف �ضد الأطفال يف جمال 
غري  وم�ضاعدة  وتعليم  معاجلة  برامج  ا�ضتخدام  يف  النظر  على  الأع�ضاء  الدول  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع 
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ق�ضرية باعتبارها تدابري بديلة للإجراءات الق�ضائية، وا�ضتحداث عمليات تدخل بديلة غري احتجازية وبرامج فعالة 
لإعادة الإدماج يف املجتمع )الفقرة 31 )د((.

وعلى وجه اخل�ضو�ض، توؤكد معايري ق�ضاء الأحداث اأهمية العنا�ضر التالية:
)اأ( منح قدر منا�ضب من ال�ضلطة التقديرية يف جميع مراحل الإجراءات لنتقاء التدابري التي تكون 

اأكرث ا�ضتجابة لحتياجات الطفل )انظر اأي�ضا الف�ضل الرابع من هذا املن�ضور(؛
)ب(  الحرتام التام حلق الطفل يف اخل�ضو�ضية، من اأجل تفادي اأي �ضرر قد ينال الطفل من جراء 

الت�ضهري بدون موجب؛
)ج(   ا�ضتخدام وتطبيق تدابري بديلة للإجراءات الق�ضائية الر�ضمية؛

اأو اأية  اأو العمل  اأو التدريب املهني  )د(   تقدمي امل�ضاعدة وفقا للحتياجات، مبا يف ذلك التعليم 
م�ضاعدة اأخرى تكون مفيدة وعملية، بغية تي�ضري عملية التاأهيل )انظر القاعدة 24-1 من قواعد بيجني(، اأثناء 

تطبيق تدابري العدالة، �ضواء كانت تلك التدابري ذات طابع موؤ�ض�ضي اأو غري موؤ�ض�ضي؛ 
)ه (   اإتاحة اآليات تكفل النظر يف اإمكانية الإفراج طوال مدة احلرمان من احلرية.

الأطفال  باأو�ضاع  حتديدا  حريتهم  من  املجردين  الأحداث  حماية  ب�ضاأن  املتحدة  الأمم  قواعد  وتتعلق 
املحرومني من حريتهم ومبعاملتهم )انظر الف�ضل الرابع اأعله(، وتت�ضمن ق�ضما كامل يركز على توفري اأن�ضطة 
التعليم والتدريب املهني من اأجل اإعداد الطفل للعودة اإىل املجتمع والعمل يف امل�ضتقبل، وق�ضما اآخر عن الأن�ضطة 
الرتفيهية والتدريب البدين. وينبغي اإيلء اهتمام خا�ض بكفالة امل�ضاواة يف احل�ضول على هذه اخلدمات للأطفال 

ذوي الأ�ضول الأجنبية اأو ذوي الحتياجات الثقافية اأو الإثنية اخلا�ضة )الفقرات 38 اإىل 4٧(.
عملية  لنجاح  لزم  �ضرط  اخلارجي  والعامل  املحلي  واملجتمع  والأ�ضرة  الطفل  بني  الأوا�ضر  على  واحلفاظ 
اإعادة الإدماج. ولهذه الغاية، ينبغي و�ضع اإجراءات حمددة، مبا يف ذلك الإفراج املبكر، وا�ضتحداث دورات تدريبية 
خا�ضة. وينبغي لل�ضلطات املخت�ضة اأن توفر اأو توؤّمن اخلدمات اللزمة مل�ضاعدة الأحداث على ا�ضتعادة مكانهم يف 

املجتمع.)24٧(
)قواعد بانكوك(  للمجرمات  الحتجازية  غري  والتدابري  ال�ضجينات  ملعاملة  املتحدة  الأمم  لقواعد  ووفقا 
التعليم  على  اإمكانية احل�ضول  القا�ضرات  لل�ضجينات  تتاح  اأن  ينبغي  املرفق(،   ،229/٦5 العامة  اجلمعية  )قرار 
والتدريب املهني، وكذلك اإمكانية احل�ضول على اخلدمات التي تراعي ال�ضن ونوع اجلن�ض )القاعدتان 3٧ و38(. 
ي�ضمح  من  يف  البت  لدى  ا�ضت�ضارتهن  ينبغي  العائلي،  للعنف  غريهن  من  اأكرث  ال�ضجينات  تعر�ض  اإىل  وبالنظر 
لإعادة  والجتماعية  الأ�ضرية  الروابط  اأهمية  على  الوثيقة  توؤكد  نف�ضه،  الوقت  ويف   .)44 )القاعدة  بزيارتهن   له 

اإدماج املراأة.

عى اأنهم ارتكبوا  ٢-  تقدمي الدعم يف تاأهيل واإعادة اإدماج الأطفال الذين ُيدَّ
جرائم تت�صل بالإرهاب

اإن احل�ضول على الدعم املنا�ضب لتحقيق الندماج من جديد يف املجتمع حق مكفول جلميع الأطفال الذين 
اإرهابية  جماعات  جندتهم  اأطفال  فيها  يوجد  التي  احلالت  ويف  العدالة.  منظومة  مواجهة  يف  اأنف�ضهم  يجدون 
وجماعات متطرفة عنيفة، ينبغي للنظام الق�ضائي اأن يقر باأن الأطفال واإن كان ُيزعم اأنهم جناة، فهم يف الوقت 
تعالج حمددة  م�ضاعدة  العدالة  تدابري  تطبيق  ي�ضمل  اأن  ينبغي  ولذلك  الدويل.  للقانون  لنتهاك  �ضحايا   نف�ضه 

اآثار النتهاك.
والتو�ضيات الواردة اأدناه يتعني تنفيذها يف اإطار اأي منظومة للعدالة تت�ضم بالفعالية وتراعي ظروف الطفل 
)انظر الف�ضل الرابع من هذا املن�ضور(، وُيراد من التو�ضيات ا�ضتكمال التوجيهات العامة الواردة يف الفرع باء من 

هذا الف�ضل.

)24٧(قواعد الأمم املتحدة ب�ضاأن حماية الأحداث املجردين من حريتهم، الفقرات 59 اإىل ٦2 و٧9 و80؛ وانظر اأي�ضا: مبادئ 

توجيهية للعمل املتعلق بالأطفال يف نظام العدالة اجلنائية، الفقرة 20.
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 ت�صجيع اخليارات املواتية لإعادة الإدماج يف جميع مراحل الإجراءات 
الق�صائية

ينبغي اعتماد نهج �ضامل لتعزيز اإعادة اإدماج الأطفال املخالفني للقانون من خلل القوانني والأنظمة والإجراءات 
واملوؤ�ض�ضات. وينبغي اأن يت�ضمن الت�ضريع جمموعة متنوعة من الأحكام الداعمة لإعادة الإدماج الجتماعي للأطفال 
الأول  العتبار  لإعطاء  وينبغي و�ضع حوافز حمددة  العدالة.)248(  تعاملهم مع منظومة  املبكرة من  باملراحل  بدءا 
احلرية،  من  احلرمان  اإىل  اأو  الق�ضائية  الإجراءات  اإىل  اللجوء  دون  الأطفال  معاملة  على  تن�ض  التي  للتدابري 
اأف�ضلية التدابري ذات الطابع املجتمعي  متى كان ذلك ملئما. وعلى وجه اخل�ضو�ض، يوؤدي الأخذ الدائم مببداأ 
من  احلرمان  عن  الناجمة  املدمرة  للآثار  الطفل  تعري�ض  دون  امل�ضاءلة  لتحقيق  اإمكانية  اإتاحة  اإىل  والت�ضاحلي 

احلرية )انظر الف�ضل الرابع اأعله(.
ال�ضكل اخلام�ض يورد باإيجاز بع�ض التدابري التي ميكن اتخاذها لتي�ضري اإعادة الإدماج الجتماعي للأطفال 

عى اأنهم اأجرموا، ح�ضب املراحل املختلفة لإجراءات العدالة.  الذين ُيدَّ

عى باأنهم جمرمون ال�صكل اخلام�س-  تدابري لتعزيز اإعادة الإدماج الجتماعي لالأطفال املدَّ

اخل�صو�صية وال�صرية وال�صجالت
عن  النا�ضئ  املتنا�ضب  غري  الو�ضم  عنهم  تدفع  البيانات  وحماية  اخل�ضو�ضية  يف  الأطفال  حق  اإعمال  كفالة  اإن 

ارتباطهم بجماعات اإرهابية وبجماعات متطرفة عنيفة. وينبغي اتخاذ تدابري حمددة تكفل ما يلي:

)248(انظر: HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II)، الف�ضل ال�ضاد�ض، الفقرتان 2٧ و28.
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)اأ( عدم الإعلن مطلقا عن املعلومات التي قد توؤدي اإىل ك�ضف هوية الطفل؛)249(
)ب(  ا�ضتثناء الإجراءات الق�ضائية التي ت�ضمل الطفل من القاعدة العامة التي تق�ضي باأن جترى املحاكمة 

علنا، ومن ثم جتري خلف اأبواب مغلقة؛
)ج(   عدم ظهور اجلرائم املرتكبة خلل مرحلة الطفولة يف ال�ضجلت اجلنائية للأطفال عندما يبلغون 

�ضن الر�ضد، وذلك من اأجل منحهم فر�ضة حقيقية للندماج من جديد اندماجا كامل يف املجتمع ب�ضجل نظيف.

متعلقة  �ضرية  معلومات  على  الطلع  من  امل�ضتقبل  يف  العمل  اأرباب  متكني  عدم  خا�ضة  ب�ضفة  املهم  ومن 
بجرائم الأطفال يف املا�ضي، ذكورا كانوا اأو اإناثا، مبجرد بلوغهم �ضن الثامنة ع�ضرة. ول ينبغي خلطورة اجلرمية 

املرتكبة اأن توؤثر على هذه الأحكام.
اأن ت�ضاعد يف احلفاظ على  وعلى م�ضتوى ال�ضيا�ضات والربامج، ثمة عدد من التدابري املختلفة التي ميكن 
ال�ضرية  بال�ضجلت  الحتفاظ  ت�ضمن  الأنظمة  فاإن  الق�ضاء،  اإىل  اللجوء  عدم  تدابري  تطبيق  حالة  ويف  ال�ضرية. 
على  الو�ضول  اإمكانية  تقت�ضر  اأن  ويجب  لحقا.  اإلغاوؤها  وينبغي  فقط،  املراجعة  ولأغرا�ض  اإدارية  لأغرا�ض 
بال�ضجلت  ال�ضجلت  هذه  م�ضاواة  عدم  يجب  حال،  اأية  وعلى  الزمن.  من  حمددة  ولفرتة  لهم،  املاأذون  الأفراد 
مبا�ضي  املتعلقة  املعلومات  على  ال�ضرية  بخ�ضو�ض  �ضارمة  قواعد  تطبيق  ينبغي  ذلك،  اإىل  واإ�ضافة  اجلنائية. 
 الطفل وظروفه وتورطه مع اجلماعة، واأي معلومات �ضخ�ضية اأخرى ميكن جمعها اأثناء التقييم ولأغرا�ض تقرير 

التحقيق الجتماعي.

ا�صتخدام التقييم الفردي باعتباره اأ�صا�صا يف اختيار التدابري املنا�صبة
ميكن ا�ضتخدام التقييم الفردي يف مراحل خمتلفة: باعتباره اأ�ضا�ضا لت�ضميم خطة لإعادة الإدماج؛)250( ولإتاحة 
املجال لل�ضلطة التقديرية يف اختيار اأن�ضب التدخلت؛ وفور الإيداع يف مركز الحتجاز. وتاأخذ التقييمات املراعية 
خل�ضو�ضيات الطفل يف العتبار احتياجات الطفل الأ�ضا�ضية، ف�ضل عن عوامل اخلطر، ونقاط القوة، والعوامل 
املحددة لدرجة التجاوب. ويف �ضياق الأطفال الذين جتندهم اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة، 
ينبغي اأن توؤخذ يف العتبار خماطر اإ�ضافية، من قبيل خماطر اإعادة التجنيد وانتقام اجلماعة من الطفل والإيذاء 

التبعي يف اإطار النظام الق�ضائي.
وقد و�ضعت اأدوات خمتلفة لتقييم املخاطر بهدف تقييم مدى احتمال وجود اجتاهات متطرفة عنيفة.)251( 

وقد تكون هذه الأدوات �ضرورية من اأجل ما يلي:
اأو جماعة  اإرهابية  الطفل مع جماعة  تورط  اإىل  اأدت  التي  ال�ضخ�ضية  للظروف  ال�ضليم  )اأ( التقييم 

عنيفة متطرفة، �ضواء حدث ذلك عن قناعة، اأو من خلل الإكراه، اأو لتحقيق مكا�ضب مادية؛ 
)ب(   التعرف على خمتلف م�ضتويات التورط يف مثل هذه اجلماعات؛

)ج(   جتنب اعتبار هوؤلء الأطفال جمموعة متجان�ضة وحتديد احلاجة اإىل اتخاذ تدابري لتي�ضري التخلي 
عن العنف.

وملا كانت اأدوات تقييم خطر التطرف العنيف تو�ضع عموما للبالغني، فهي ل تاأخذ يف العتبار الحتياجات 
وال�ضن  الإجرام(  معاودة  عن  المتناع  )اأي  ال�ضتنكاف  ذلك  يف  مبا  بالطفل،  اخلا�ضة  النمو  وعوامل  التعليمية 

الن�ضبية.)252( وعند اعتماد اأدوات من هذا القبيل لتطبيقها على الأطفال، �ضتحتاج اإىل تنقيح وتطويع متعمقني.

مكافحة عزل الطفل عند تطبيق تدابري غري موؤ�ص�صية وتدابري موؤ�ص�صية
لتدابري  يخ�ضعون  بارتكابها،  يتهمون  اأو  بالإرهاب،  مت�ضلة  جرائم  ارتكبوا  باأنهم  عى  ُيدَّ الذين  الأطفال  اإن 
على  املطبقة  العدالة  تدابري  كانت  و�ضواء  والتاأهيل.  التعليم  خدمات  وعن  واأقرانهم  اأ�ضرهم  عن  تعزلهم 

)249(املرجع نف�ضه، الفقرة ٦٦.

.Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism, p. 118 :250(انظر(

 Council of Europe Handbook for Prison and Probation Services regarding Radicalisation and Violent.:251(انظر(

.Extremism (2016), p. 14
 Gina M. Vincent, Laura S. Guy and Thomas Grisso, Risk Assessment in Juvenile Justice: A Guidebook :252(انظر(

.for Implementation, 6 November 2012, p. 21. Available at www.modelsforchange.net/
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امل�ضاءلة  توازن منا�ضب بني  دائما حتقيق  ت�ضمن  اأن  ينبغي  فاإنه  موؤ�ض�ضية،  اأو غري  موؤ�ض�ضية   الأطفال ذات طبيعة 
وبني التاأهيل.

اإر�صاء الثقة وامل�صداقية
اإن اأي علقة بني الأطفال ومن يتعامل معهم من الأفراد، لكي تكون اإيجابية، يجب اأن تنبني على الحرتام الأكرث 
�ضرامة حلقوق الطفل و�ضمان الإن�ضاف واملعايري العالية لل�ضلوك وانفتاح قنوات التوا�ضل. ومن املهم جدا انتقاء 
اأن  احل�ضبان  يف  يوؤخذ  اأن  وينبغي  الف�ضل(،  هذا  من  جيم-2  الفرع  )انظر  منا�ضب  ب�ضكل  وتدريبهم  املوظفني 
اأن  ينبغي  بل  الأمن،  املحافظة على  يقت�ضر عملهم على  اأن  لهم  ينبغي  الأطفال ل  يتعاملون مع  الذين  املمار�ضني 

يكونوا م�ضوؤولني اأي�ضا عن مواكبة منو الطفل.

دعم العالقات مع الأ�صر والت�صال بالعامل اخلارجي
تدابري  تنفيذ  اأثناء  ال�ضعوبة  �ضديد  يكون  اأن  ميكن  اخلارجي  بالعامل  والت�ضال  الأ�ضر  مع  العلقات  دعم  اإن 
تت�ضل  بجرائم  اتهامات  اإليهم  هت  ُوجِّ من  بني  من  الأ�ضرة  من  اآخرون  اأفراد  يكون  الأحيان،  بع�ض  ففي  العدالة. 
اإيلء  وينبغي  الو�ضم.  خمافة  الأطفال  بهوؤلء  الت�ضال  الأ�ضرة  اأفراد  يتجنب  اأخرى،  حالت  ويف  بالإرهاب. 
العودة  تي�ضري  بهدف  والبناء  املنتظم  الت�ضال  ولدعم  للطفل  اإيجابية  �ضبكة  لتحديد  خا�ضني  واهتمام   عناية 

اإىل الندماج.

احلفاظ على اإمكانية الو�صول اإىل جمموعة متنوعة من التدابري، مبا يف ذلك تدابري ت�صمل الدعم 
الرتبوي واملهني وال�صحي والنف�صي والجتماعي

تطبيق  يتم  عندما  اأ�ضهل  يكون  والجتماعي  والنف�ضي  واملهني  الرتبوي  الدعم  برامج  يف  الأطفال  اإ�ضراك  اإن 
املحرومني  الأطفال  حالة  يف  اأ�ضعب  يكون  اأن  ميكن  ولكنه  بديلة،  وتدابري  الق�ضاء  اإىل  اللجوء  لعدم  تدابري 
واملهنية  التعليمية  الأن�ضطة  بح�ضور  املحتجزين  للأطفال  ي�ضمح  اأن  اأي�ضا  ينبغي  الإمكان،  وعند  حريتهم.  من 
على  ذلك  يظهر  اأن  ينبغي  ل  موؤ�ض�ضية،  مرافق  يف  الأن�ضطة  هذه  تقدم  وعندما  الحتجاز.  مرافق  خارج 
الأطفال بعد  اندماج  تي�ضري  اأجل  التي مت احل�ضول عليها، وذلك من  املوؤهلت  اأو  الدرجات  التي تبني   ال�ضهادات 

اإخلء �ضبيلهم.

خطط الإفراج املبكر ونظام احلرية املقيدة
الأهمية  حا�ضمة  اآلية  متثل  دورية،  تقييمات  و�ضع  منها  بو�ضائل  املقيدة،  احلرية  ونظام  املبكر  الإفراج  خطط  اإن 

ل�ضمان عودة الأطفال اإىل جمتمعاتهم املحلية حاملا يكونون جاهزين لذلك. 

التخلي عن العنف اأثناء احلرمان من احلرية
اإن تطبيق برامج التخلي عن العنف لفائدة الأطفال املحرومني من حريتهم ينطوي على اعتبارات اإ�ضافية، فهو، 
اأكرب بوقوع  بالأمن، وقد يرتافق بخطر  اإ�ضافية متعلقة  اأ�ضا�ض غري طوعي، يثري �ضواغل  لأنه غالبا ما يكون على 
تكون  ما  التدخلت غالبا  اأن هذه  اأي�ضا من حريتهم. ومبا  اآخرين حرموا  اأطفال  تاأثري  امل�ضاركني حتت  الأطفال 
اإجراء  وينبغي  بو�ضوح،  التقدم  وموؤ�ضرات  الأهداف  حتديد  ينبغي  حمدودة،  تكون  فعاليتها  على  والأدلة  جديدة، 

ر�ضد �ضليم با�ضتمرار.
العنيفة  اأن اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة  ُيعترب من الأطفال  الكبار من  وغالبا ما ُيحتجز مع 
"لقنتهم عقائدها"، وُيحرمون من احل�ضول على اخلدمات امللئمة للأطفال. واإن اأي عملية فعالة لإعادة الإدماج 
تقت�ضي ف�ضل الأطفال عن البالغني املحتجزين، ل حلماية الأطفال من الإيذاء التبعي فح�ضب، ولكن اأي�ضا لتوفري 

الدعم الفعال ل�ضمان منو �ضخ�ضيتهم.
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الرتكيز  والف�ضل، مع  الت�ضتيت  ا�ضرتاتيجيات  ب�ضاأن مزايا  النقا�ض  الراهن قدر كبري من  الوقت  ويدور يف 
يتم  التي  ال�ضرتاتيجية  عن  النظر  وب�ضرف  احلالت،  معظم  يف  اأنه،  غري  الإ�ضافي.)253(  التجنيد  خماطر  على 
اختيارها، فاإن ترتيبات الإقامة نف�ضها قد تكون غري كافية للقيام على نحو فعال مبنع التجنيد اأثناء احلرمان من 
وتعّزز  ال�ضلمة  تركز على  التي  التدابري  �ضاملة من  اأف�ضل من خلل جمموعة  نحو  الأمن على  ويتحقق  احلرية، 
التفاعل الإيجابي. وعندما ُيّعدُّ من ال�ضروري الف�ضل بني فئات من الأطفال، ينبغي اأن ي�ضتند الف�ضل اإىل تقييم 
دقيق لل�ضلوك العنيف والعدواين، ل اإىل الأيديولوجيا. وقد اأفاد ممار�ضون يف مناطق خمتلفة باأن الف�ضل القائم 
على الأيديولوجيا غالبا ما يعزز انتماء الأطفال اإىل جمموعات متطرفة عنيفة، حيث يذكي ذلك من م�ضاعر "نحن 

مقابل الآخرين" ويكر�ض اأمناط الرتاتبية �ضمن اجلماعات.

 Global Center on Cooperative Security and International Centre for Counter-Terrorism — The Hague, )253(انظر: 

.“Rehabilitating juvenile violent extremist offenders in detention: advancing a juvenile justice approach” (December 2016), p. 6

 درا�صة حالة: الأطفال املحرومون من حريتهم بناء على تهم تت�صل بالإرهاب— 
جناح الكبار يف �صجن رومية بلبنان

يف كانون الثاين/يناير 2013، ُنقل 12 طفل متهمني بارتكاب جرائم تت�ضل بالإرهاب من جناح الكبار يف 
�ضجن رومية بلبنان اإىل جناح الأحداث. واأتاحت هذه العملية معاملة اأولئك الأطفال كاأي اأطفال اآخرين 

حمرومني من حريتهم، بناء على الت�ضليم باأن �ضفة طفل ينبغي اأن تظل فوق اأي اعتبار اآخر، مبا يف ذلك 
عى اأنهم ارتكبوا جرمية الرتباط بجماعة اإرهابية. و�ضع الأ�ضخا�ض الذين ُيدَّ

وقد اأ�ضبح الأطفال اأي�ضا جزءا من م�ضروع جتريب ي يركز على 5٦ طفل متهمني بارتكاب جرائم تتعلق 
بالإرهاب، وكانوا حمتجزين يف الفرتة بني كانون الأول/دي�ضمرب 2012 و�ضباط/فرباير 201٦. وتتعلق 
البيانات التي مت جمعها مبا يلي: )اأ( نبذة �ضخ�ضية؛ )ب( و�ضعهم اإزاء الق�ضائي؛ )ج( تاأثري ظروف 

احتجازهم قبل اإيداعهم يف جناح الأحداث وبعده؛ )د( اأثر النهج املتبع يف اإعادة التاأهيل. وكان الهدف 
من ذلك جمع اأدلة ذات �ضلة ور�ضد فعالية النهج املعتمد للتعامل مع حالة غري متوقعة و�ضفها موظفو 

ال�ضجن بالتحدي.
واختارت اإدارة ال�ضجن نهج الت�ضتيت بدل من العزل اأو التجميع، من اأجل تفادي التمييز )التحديد والعزل 

مَّ الأطفال اإىل النظام الذي كان معمول به اأ�ضل و�ضاركوا يف  واإعادة التجميع، وما اإىل ذلك(. وهكذا �ضُ
برامج اإعادة التاأهيل دون اإدخال اأي تغيريات على املحتوى اأو اجلداول الزمنية. ويف الوقت نف�ضه، ولأ�ضباب 

اأمنية، اأُخ�ضع الأطفال ملتابعة �ضرية من اأجل اإجراء تقييم منتظم لتقدمهم اأو تراجعهم. وطوال فرتة 
الحتجاز، �ُضمح لأ�ضر الأطفال بزيارات منتظمة. واختريت اأن�ضطة لكل طفل بناء على ما يلي: )اأ( �ضمات 

 الطفل ال�ضخ�ضية وم�ضتوى منوه و�ضلوكه العام؛ )ب( الأف�ضليات الفردية؛ )ج( املدة التي �ضُتق�ضى
 يف الحتجاز.

يف البداية، اأبدى هوؤلء الأطفال نفورا غري عادي من امل�ضاركة يف الأن�ضطة اجلماعية، ورف�ضوا الت�ضال 
بالن�ضاء من الأفراد العاملني هناك، واأبدوا ت�ضميمهم على اأن يكون لهم زنزانات فردية اأو اأن ُيجّمعوا مع 

اأقرانهم. وُرف�ضت جميع هذه الطلبات، فاأ�ضبح من الوا�ضح لهم اأن التقيد بالقواعد هو اخليار الوحيد واأنه 
لن ي�ضمح باأي ا�ضتثناء من تلك القواعد.

و�ضارك جميع الأطفال يف ن�ضاط اأو ن�ضاطني م�ضممني لغر�ض التاأهيل. وكان الهدف هو الرتكيز على 
العتبار الذاتي، والوعي الذاتي، والتوا�ضل الجتماعي، والتنوع الثقافي، من اأجل مكافحة "نزعة التطرف". 

وحققت هذه الطريقة نتيجة مر�ضية، ولوحظ نزوع نحو التخلي عن العنف من خلل بع�ض التغيريات يف 
ال�ضلوك والأن�ضطة، ولوحظ ال�ضيء نف�ضه متاما اأثناء الزيارات الأ�ضرية.
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ت�ضجيع  مع  داخل مرفق الحتجاز،  الأمن  لتعزيز  اأخرى  تدابري  تنفيذ  دون  للت�ضتيت  نظام  وجود  يحول  ول 
التفاعل الجتماعي الإيجابي اأي�ضا. وعلى وجه اخل�ضو�ض، فاإن وجود موؤ�ض�ضات اأ�ضغر حجما مزودة بعدد كاف من 

املمار�ضني املدربني ي�ضمح بالر�ضد واملتابعة املنا�ضبني.
فر�ض  ي�ضتتبع  منهجيا،  اإجراء  التاأديبية  والتدابري  القيود  اإىل  اللجوء  ي�ضبح  اأن  اأبدا  ينبغي  ل  واأخريا، 
اإىل  من  ال�ضتفادة  وتي�ضري  والتغذوية؛  ال�ضحية  الحتياجات  ذلك  يف  )مبا  الأ�ضا�ضية  الطفل  حقوق  على  قيود 
من  الرابع  الف�ضل  )انظر  املهينة  املعاملة  حّد  اإىل  ي�ضل  اأن  اأو  اخلارجي(  بالعامل  والت�ضال  التعليمية  التدابري 
والت�ضبث  للمجتمع  املعادي  وال�ضلوك  املظامل  تعميق  اأو  زيادة  اإىل  العادلة  غري  املعاملة  توؤدي  فقد  املن�ضور(.   هذا 

بالتطرف العنيف.

الإعداد لالإفراج والرعاية الالحقة
بالن�ضبة  �ضيما  ول  الدقة،  غاية  يف  حتول  املجتمع  اإىل  العودة  اإىل  احلرية  من  احلرمان  من  النتقال  اإن 
الرف�ض  من  كبريا  قدرا  يواجهون  قد  والذين  بالإرهاب  تت�ضل  بجرائم  اأ�ضماوؤهم  ارتبطت  الذين  للأطفال 
اجلوانب  العتبار  يف  ياأخذ  واأن  ممكن،  وقت  اأقرب  يف  الكافي  الإعداد  يبداأ  اأن  وينبغي  عنهم.  الإفراج   بعد 

الرئي�ضية التالية:
)اأ( اإن�ضاء اآليات منا�ضبة لكفالة التن�ضيق الفعال بني اإدارة مرفق الحتجاز والدوائر والوكالت امل�ضوؤولة 
اأو  عن عملية الإ�ضراف التي ت�ضمل نقل ال�ضجلت ذات ال�ضلة لتي�ضري ا�ضتمرارية الرعاية للأطفال، ذكورا كانوا 

اإناثا، ودعمهم ملدة ل تقل عن �ضتة اأ�ضهر بعد الإفراج عنهم؛
اأو اأو�ضيائه  الطفل  والدي  مع  بالتن�ضيق  وذلك  ومعه،  الطفل  ل�ضالح  الإدماج  لإعادة  خطة  و�ضع  )ب(  

القانونيني، وبالتعاون مع الوكالت امل�ضوؤولة عن الإ�ضراف على الطفل بعد الإفراج عنه؛
)ج(    توفري املعلومات يف الوقت املنا�ضب لكل من الطفل واأ�ضرته فيما يتعلق حتديدا بتاريخ الإفراج، ف�ضل 

عن حجم املتاح من خدمات الدعم وامل�ضاعدة ونطاقها؛
)د(    اأن يهدف الدعم التعليمي والنف�ضي والجتماعي اإىل اإعداد الأطفال للحياة بعد الإفراج عنهم، ذكورا 

كانوا اأو اإناثا؛
�ضبه  موؤ�ض�ضات  يف  الطفل  اإيداع  ذلك  يف  مبا  الإفراج،  قبل  التدريجي  الإعداد  تدعم  اآليات  اإن�ضاء  )ه (  

مفتوحة وال�ضماح له بزيارات ق�ضرية اإىل اأ�ضرته.

وواقع الأمر اأن العديد من الدول لديها الآن خربة يف ا�ضتخدام "نهج تدريجية" للإفراج عن الأطفال. وهذا 
يتطلب اإن�ضاء موؤ�ض�ضات �ضبه مفتوحة ت�ضتوعب عموما عددا قليل من الأطفال ومتّكن الأطفال من ح�ضور اأن�ضطة 
خمتلفة خارج املرافق. وكثريا ما ي�ضمح للأطفال يف هذه املوؤ�ض�ضات باأن يتدرجوا اإىل اأن ي�ضلوا اإىل ترتيبات تزداد 
انفتاحا بناء على ح�ضن ال�ضلوك. وبينما تدعم هذه املوؤ�ض�ضات اندماج الأطفال وا�ضتقلليتهم بالتدريج، فاإنها تتيح 
اأي�ضا الر�ضد املنتظم للمخاطر وملدى تقدم الأطفال، الأمر الذي يتيح ا�ضتجابة ُمر�ضية لل�ضواغل الأمنية العديدة 
عندما  املوؤ�ض�ضات،  هذه  فاإن  نف�ضه،  الوقت  ويف  معينة.  جرائم  بارتكاب  املدانني  بالأطفال  ترتبط  اأن  ميكن  التي 
 تقرتن بخطط للإفراج املبكر بعد اإجراء ال�ضتعرا�ض املنا�ضب، ميكن اأن ت�ضهم يف جعل الأطفال ُيحتجزون لأق�ضر 

مدة ممكنة.
الأ�ضهر  وخلل  الإفراج  حلظة  يف  والجتماعي  والنف�ضي  العملي  الدعم  تقدمي  ينبغي  ذلك،  اإىل  واإ�ضافة 
التالية، وينبغي اأن يهدف الدعم اإىل �ضمان تهيئة الظروف اللزمة لنجاح عملية الندماج. وعلى الأخ�ض، ينبغي 
توفري ال�ضكن املنا�ضب اإذا مل تكن الأ�ضرة يف و�ضع ي�ضمح لها ب�ضمان ذلك. وينبغي اأن يي�ضر الدعم امل�ضتمر فر�ض 
احل�ضول على التعليم والتدريب، ف�ضل عن امل�ضاعدة املالية بعد الإفراج. وينبغي اإيلء عناية خا�ض ل�ضمان عدم 
جتدد ات�ضال الطفل باأ�ضخا�ض، �ضواء يف الأ�ضرة اأو املجتمع املحلي، رمبا كان لهم دور يف ارتباط الطفل اأول الأمر 
بجماعة اإرهابية اأو جماعة متطرفة عنيفة. وينبغي الرتكيز على حتديد ودعم �ضبكة من العلقات الإيجابية للطفل. 
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بطريقة  العلقات  واإدارة  اإقامة  تعلم  يف  يكمن  للندماج  الرئي�ضية  اجلوانب  اأحد  لأن  خا�ضة  اأهميٌة  الأمر  فلهذا 
�ضحية وبناءة يف جميع مراحل عملية العودة.)254(

)254(املرجع نف�ضه، ال�ضفحة 11.

قائمة مرجعية للممار�صني: العنا�صر الرئي�صية
•  ينبغي للدول اأن تدمج هدف اإعادة الإدماج الجتماعي يف كل مرحلة من مراحل اإجراءات العدالة املتعلقة 

بالأطفال.
•  للتقييمات الفردية اأهمية حا�ضمة يف و�ضع خطة لإعادة الإدماج ول�ضتعرا�ض اخلطة ب�ضورة دورية.

•  اأثناء تطبيق تدابري العدالة، ينبغي اإيلء اهتمام خا�ض لتفادي عزل الطفل ولتعزيز التدابري الإيجابية 
للتن�ضئة الجتماعية ومد ج�ضور التوا�ضل مع العامل اخلارجي.

•  ل�ضتمرارية الرعاية اأهميٌة حا�ضمة ب�ضورة خا�ضة اأثناء النتقال من احلرمان من احلرية اإىل احلياة يف 
املجتمع، وينبغي تقدمي م�ضاعدة متخ�ض�ضة لهذا الغر�ض.



144

العدالة نظام  دور  العنيفة:  املتطرفة  واجلماعات  الإرهابية  وت�ستغلهم اجلماعات  الذين جتندهم  الأطفال 

املرفق-  الإطار القانوين الدويل ذو ال�ضلة باملو�ضوع

األف- القانون الدويل حلقوق الإن�ضان املتعلق بحقوق الطفل

اتفاقية حقوق الطفل
هذه التفاقية حتدد احلقوق املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية وال�سحية والثقافية املكفولة للأطفال. 

الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل ب�ضاأن ا�ضرتاك الأطفال يف املنازعات امل�ضلحة
الربوتوكول الختياري يحظر التجنيد الإجباري للأطفال يف القوات امل�سلحة للدول الأطراف.

الربوتوكول الختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل ب�ضاأن بيع الأطفال وا�ضتغالل الأطفال يف 
البغاء ويف املواد الإباحية

الربوتوكول الختياري يقت�سي من الأطراف حظر كل من بيع الأطفال وبغاء الأطفال وا�ستغلل الأطفال يف 
املواد الإباحية. 

العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية
هذه املعاهدة حتدد جمموعة متنوعة من احلقوق املدنية وال�سيا�سية املكفولة جلميع الأفراد. 
اتفاقية ب�ضاأن اأ�ضواأ اأ�ضكال عمل الأطفال، ١999 )رقم ١٨٢(، ملنظمة العمل الدولية)*(

هذه التفاقية تدعو اإىل حظر وا�ستئ�سال اأ�سواأ اأ�سكال عمل الأطفال، مبا يف ذلك التجنيد الإلزامي للأطفال يف 
القوات امل�سلحة. 

اتفاقية ملناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو الالاإن�ضانية اأو املهينة
هذه التفاقية ُتلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابري الفعالة ملنع التعذيب يف اأي اإقليم خا�سع لوليتها، وحتظر 

على الدول نقل الأ�سخا�ص اإىل اأي بلد يوجد ما يدعو اإىل العتقاد اأنهم �سيتعر�سون فيه خلطر التعذيب. 

الربوتوكول الختياري لتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية 
اأو الالاإن�ضانية اأو املهينة

الربوتوكول الختياري يكمل التفاقية من خلل اإن�ساء نظام دويل للتفتي�ص خا�ص باأماكن الحتجاز.

قرارات اجلمعية العامة
الإعالن العاملي حلقوق الإن�ضان )قرار اجلمعية العامة ٢١7 األف )د-3((

اأ�سكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للق�ساء  اأ�سواأ  "ب�ساأن حظر  اأي�سا تو�سية منظمة العمل الدولية رقم ١٩٠  )*(انظر 

عليها"، املكملة لتفاقية اأ�سواأ اأ�سكال عمل الأطفال )١٩٩٩(.
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باء- معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال ق�صاء الأحداث
قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة �صوؤون ق�صاء الأحداث )قواعد بيجني( )قرار اجلمعية 

العامة 33/٤٠، املرفق( 
مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث )مبادئ الريا�س التوجيهية( )قرار اجلمعية 

العامة ١١٢/٤5، املرفق(
يتهم )قرار اجلمعية العامة ٤5/١١3،  دين من حرِّ قواعد الأمم املتحدة ب�صاأن حماية الأحداث املجرَّ

املرفق(
مبادئ توجيهية للعمل املتعلق بالأطفال يف نظام العدالة اجلنائية )قرار املجل�س القت�صادي 

والجتماعي 3٠/١٩٩7، املرفق(
املبادئ التوجيهية ب�صاأن العدالة يف الأمور املتعلقة بالأطفال �صحايا اجلرمية وال�صهود عليها )قرار 

املجل�س القت�صادي والجتماعي ٢٠/٢٠٠5، املرفق(
ا�صرتاتيجيات الأمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للق�صاء على العنف �صد الأطفال يف جمال 

منع اجلرمية والعدالة اجلنائية )قرار اجلمعية العامة ١٩٤/6٩، املرفق(

 معايري الأمم املتحدة وقواعدها الأخرى يف جمال منع اجلرمية
والعدالة اجلنائية

اإعالن مبادئ العدل الأ�صا�صية املتعلقة ب�صحايا الجرام والتع�صف يف ا�صتعمال ال�صلطة )قرار اجلمعية 
العامة 3٤/٤٠، املرفق(

قواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري الحتجازية )قواعد طوكيو( )قرار اجلمعية 
العامة ١١٠/٤5، املرفق( 

قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�صجينات والتدابري غري الحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوك( )قرار 
اجلمعية العامة ٢٢٩/65، املرفق(

املبادئ الأ�صا�صية ل�صتخدام برامج العدالة الإ�صالحية يف امل�صائل اجلنائية )قرار املجل�س القت�صادي 
والجتماعي ١٢/٢٠٠٢، املرفق( 

مبادئ الأمم املتحدة وتوجيهاتها ب�صاأن �صبل احل�صول على امل�صاعدة القانونية يف نظم العدالة 
اجلنائية )قرار اجلمعية العامة ١٨7/67، املرفق( 
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جيم- قوانني اأخرى غري ملزمة

التزامات باري�س حلماية الأطفال من جتنيدهم ب�صكل غري م�صروع اأو ا�صتخدامهم بوا�صطة القوات اأو 
اجلماعات امل�صلحة 

قواعد ومبادئ توجيهية ب�صاأن الأطفال املرتبطني بالقوات امل�صلحة اأو اجلماعات امل�صلحة
يف هذين ال�ضكني، ُطلب اإىل الدول بذل جميع اجلهود لإنهاء جتنيد الأطفال ب�ضكل غري م�ضروع اأو ا�ضتخدامهم 

من قبل القوات واجلماعات امل�ضلحة.

قرارات اأخرى ذات �صلة باملو�صوع
اتباع ُنهج ُكلية يف منع جرائم ال�صباب )قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي ١٨/٢٠١6(

تقدمي امل�صاعدة التقنية من اأجل تنفيذ التفاقيات والربوتوكولت الدولية املتعلقة مبكافحة الإرهاب 
)قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي ٢٠١7/١7(

دال- الإطار القانوين وال�صيا�صاتي الدويل املتعلق بالإرهاب

ال�صكوك الدولية ملكافحة الإرهاب
التفاقية املتعلقة باجلرائم وبع�س الأفعال الأخرى املرتكبة على منت الطائرات 

اتفاقية قمع ال�صتيالء غري امل�صروع على الطائرات 

اتفاقية قمع الأعمال غري امل�صروعة املوجهة �صد �صالمة الطريان املدين 

الربوتوكول املتعلق بقمع اأعمال العنف غري امل�ضروعة يف املطارات التي تخدم الطريان املدين الدويل، 
التكميلي لتفاقية قمع الأعمال غري امل�ضروعة املوجهة �ضد �ضلمة الطريان املدين

اتفاقية منع وقمع اجلرائم املرتكبة �صد الأ�صخا�س املتمتعني بحماية دولية، مبا فيهم املوظفون 
الدبلوما�صيون

التفاقية الدولية ملناه�صة اأخذ الرهائن 

اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية 

تعديل لتفاقية احلماية املادية للمواد النووية 

اتفاقية قمع الأعمال غري امل�صروعة املوجهة �صد �صالمة املالحة البحرية 

بروتوكول عام 2005 امللحق باتفاقية قمع الأعمال غري امل�ضروعة املوجهة �ضد �ضلمة امللحة البحرية

بروتوكول قمع الأعمال غري امل�ضروعة املوّجهة �ضد �ضلمة املن�ضات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري 

بروتوكول عام 2005 امللحق بربوتوكول قمع الأعمال غري امل�ضروعة املوجهة �ضد �ضلمة املن�ضات الثابتة 
القائمة يف اجلرف القاري 
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اتفاقية متييز املتفجرات البال�صتيكية بغر�س ك�صفها

التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل

التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب

التفاقية الدولية لقمع اأعمال الإرهاب النووي

اتفاقية قمع الأفعال غري امل�صروعة املتعلقة بالطريان املدين الدويل
هذه التفاقية مل تدخل بعُد حيز النفاذ.

الربوتوكول املكمل لتفاقية قمع ال�صتيالء غري امل�صروع على الطائرات 
مل يبداأ بعُد نفاذ هذا الربوتوكول.

بروتوكول تعديل التفاقية ب�صاأن اجلرائم وبع�س الأفعال الأخرى التي ُترتكب على منت الطائرات
مل يبداأ بعُد نفاذ هذا الربوتوكول.

قرارات جمل�س الأمن
قرار جمل�س الأمن ١373 )٢٠٠١(

يف هذا القرار، اأن�ضاأ جمل�ض الأمن اإطارا لتح�ضني التعاون الدويل ملكافحة الإرهاب.

قرار جمل�س الأمن ١6٢٤ )٢٠٠5(
يف هذا القرار، حث جمل�ض الأمن الدول الأع�ضاء على اعتماد تدابري ملنع التحري�ض على ارتكاب الأعمال 

الإرهابية والتجنيد يف اجلماعات الإرهابية عن طريق مكافحة التطرف العنيف.

قرار جمل�س الأمن ٢١7٨ )٢٠١٤(
يف هذا القرار، اأدان جمل�ض الأمن التطرف العنيف وتناول ظاهرة املقاتلني الإرهابيني الأجانب، مبا يف ذلك 
جتنيدهم للأطفال، ودعا جميع الدول الأع�ضاء اإىل و�ضع ا�ضرتاتيجيات لتاأهيل العائدين واإعادة اإدماجهم. 

قرارات اجلمعية العامة
ا�صرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب )قرار اجلمعية العامة 6٠/٢٨٨(

ا�صتعرا�س ا�صرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب )قرار اجلمعية العامة 7٠/٢٩١(

هاء- القانون الدويل الإن�صاين
اتفاقيات جنيف املوؤرخة يف 12 اآب/اأغ�ضط�ض 1949 اأحكام اتفاقيات جنيف ت�ضمل جوانب حمددة من قانون 

الن زاعات امل�ضلحة )القانون الدويل العريف ملزم جلميع الدول واأطراف الن زاع(.

اتفاقية جنيف لتح�صني حال اجلرحى واملر�صى بالقوات امل�صلحة يف امليدان، املوؤرخة ١٢ اآب/اأغ�صط�س 
١٩٤٩ )اتفاقية جنيف الأوىل(

اتفاقية جنيف لتح�صني حالة اجلرحى واملر�صى والناجني من ال�صفن الغارقة من اأفراد القوات 
امل�صلحة يف البحار، املوؤرخة ١٢ اآب/اأغ�صط�س ١٩٤٩ )اتفاقية جنيف الثانية(
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اتفاقية جنيف املتعلقة مبعاملة اأ�صرى احلرب، املوؤرخة ١٢ اآب/اأغ�صط�س ١٩٤٩ )اتفاقية جنيف الثالثة(

اتفاقية جنيف ب�صاأن حماية الأ�صخا�س املدنيني يف وقت احلرب، املوؤرخة ١٢ اآب/ اأغ�صط�س ١٩٤٩ 
)اتفاقية جنيف الرابعة(

الربوتوكولت الإ�ضافية لتفاقيات جنيف تكمل اأوجه الق�ضور يف اتفاقيات جنيف املتعلقة ب�ضلوك املقاتلني وحماية 
 املدنيني )تعترب بع�ض الأحكام من القانون العريف، بينما ل تنطبق اأحكام اأخرى اإل على الدول التي �ضدقت 

على الربوتوكول(.

الربوتوكول الإ�صافي لتفاقيات جنيف املعقودة يف ١٢ اآب/اأغ�صط�س ١٩٤٩ واملتعلق بحماية �صحايا 
املنازعات امل�صلحة الدولية )الربوتوكول الأول( 

الربوتوكول الإ�صافي لتفاقيات جنيف املعقودة يف ١٢ اآب/اأغ�صط�س ١٩٤٩، واملتعلق بحماية 
�صحايا املنازعات امل�صلحة غري الدولية )الربوتوكول الثاين( 

قرارات اجلمعية العامة
املبادئ الأ�صا�صية واملبادئ التوجيهية ب�صاأن احلق يف النت�صاف واجلرب ل�صحايا النتهاكات اجل�صيمة 

للقانون الدويل حلقوق الإن�صان والنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل الإن�صاين )قرار اجلمعية 
العامة ١٤7/6٠، املرفق( 

واو- القانون اجلنائي الدويل
نظام روما الأ�صا�صي للمحكمة اجلنائية الدولية

التجنيد  اأن  على  تن�ض  وهي  وهيكلها.  ووليتها  مهامها  ون�ضت  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اأن�ضاأت  املعاهدة  هذه 
الإجباري اأو الطوعي للأطفال الذين تقل اأعمارهم عن 15 �ضنة يف قوات م�ضلحة اأو جماعات م�ضلحة وا�ضتخدامهم 
دويل  طابع  ذا  الن زاع  كان  اإذا  عما  النظر  ب�ضرف  حرب،  جرائم  ي�ضكلن  قتالية  اأعمال  يف  فعليا   للم�ضاركة 

اأو غري دويل.

زاي- القانون الدويل لاّلجئني
التفاقية اخلا�صة بو�صع الالجئني

املبداأ الأ�ضا�ضي لهذه التفاقية هو عدم الإعادة الق�ضرية للجئني، والذي يعترب قاعدة من قواعد القانون الدويل 
العرفي، ومن ثم فهو ملزم جلميع الدول.

بروتوكول عام ١٩67 اخلا�س بو�صع الالجئني
هذا الربوتوكول األغى القيود الزمنية واجلغرافية املفرو�ضة على و�ضع اللجئني. 
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حاء- امل�صادر الأخرى للقانون الدويل
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

هذه التفاقية هي ال�ضك الدويل الرئي�ضي يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. وهي جت�ضد اعرتاف 
الدول الأع�ضاء بخطورة امل�ضاكل التي تطرحها هذه اجلرمية، ف�ضل عن �ضرورة ت�ضجيع وتعزيز التعاون الدويل 

الوثيق من اأجل معاجلة تلك امل�ضاكل.

بروتوكول منع وقمع ومكافحة الجتار بالأ�صخا�س، وبخا�صة الن�صاء والأطفال، املكّمل لتفاقية الأمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

هذا واحد من ثلثة بروتوكولت مكملة للتفاقية.

قرارات جمل�س الأمن املتعلقة بالأطفال يف الن زاع امل�صلح
قرار جمل�ض الأمن 12٦1 )1999(
قرار جمل�ض الأمن 1314 )2000(
قرار جمل�ض الأمن 13٧9 )2001(
قرار جمل�ض الأمن 14٦0 )2003(
قرار جمل�ض الأمن 1539 )2004(
قرار جمل�ض الأمن 1٦12 )2005(
قرار جمل�ض الأمن 1882 )2009(
قرار جمل�ض الأمن 1998 )2011(
قرار جمل�ض الأمن 2225 )2015(

قرارات جمل�س الأمن املتعلقة باملراأة وال�صالم والأمن
قرار جمل�س الأمن ١3٢5 )٢٠١٠(

يف هذا القــرار، دعا مجل�ض الأمن الموؤ�ض�ضات الأمنية الدولية اإلى معالجة مختلف اآثار الن زاع على المراأة والرجل
و�ضمان امل�ضاركة الكاملة للمراأة يف حل الن زاعات وحفظ ال�ضلم وبناء ال�ضلم.

 قرار جمل�س الأمن ٢٢٤٢ )٢٠١5(
في هذا القرار، جعل مجل�ض الأمن من مو�ضوع المراأة وال�ضلم والأمن عن�ضرا محوريا في الت�ضدي للتحديات 

المطروحة في ال�ضياق العالمي الجديد لل�ضلم والأمن، بما في ذلك تحديات ت�ضاعد التطرف الم�ضحوب 
بالعنف.

قرارات جمل�س الأمن ب�صاأن الجتار بالأ�صخا�س يف الن زاعات امل�صلحة
قرار جمل�س الأمن ٢33١ )٢٠١6(

يف هذا القرار، اأدان جمل�ض الأمن جميع اأعمال الجتار، ول �ضيما عمليات بيع الأ�ضخا�ض اأو املتاجرة بهم التي 
يقوم بها تنظيم الدولة الإ�ضلمية يف العراق وال�ضام، واعرتف باأهمية جمع وحفظ الأدلة التي تثبت تلك الأعمال 

لكفالة حما�ضبة امل�ضوؤولني عنها. 
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