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تشــر التقاريــر إىل أنــه يف الســنوات املاضيــة تعــرض آالف األشــخاص الذيــن تقــل أعامرهــم 

ــد  ــال«( إىل: )1( إىل التجني ــي بـــ »األطف ــام ي ــم في ــار إليه ــا )يُش ــر عاًم ــة ع ــن مثاني ع

واالســتغالل عــى يــد الجامعــات اإلرهابيــة والجامعــات )2( املتطرفــة العنيفــة )3(. يتعــرض 

هــؤالء األطفــال للعنــف عــى مســتويات متعــددة، ويف الوقــت ذاتــه قــد يصبحــون أدوات 

بالغــة الخطــورة يف أيــدي أولئــك الذيــن يســتغلونهم الرتــكاب جرائــم جنائيــة أو ذات صلــة 

باإلرهــاب. وتواجــه الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة تحديــات بشــكل متزايــد يف الجمــع 

ــة  ــب، وحامي ــن جان ــه م ــتجابة ل ــال واالس ــد األطف ــف ض ــن العن ــة م ــة الفعال ــن الوقاي ب

املجتمــع مــن التهديــدات املرتبطــة باإلرهــاب والتطــرف العنيــف مــن جانــب آخــر. وتشــكل 

ــات  ــدات وتحدي ــن )4( تهدي ــب العائدي ــن األجان ــن اإلرهابي ــن املقاتل ــة م ــة الحالي املوج

ــق  ــن مناط ــن م ــال العائدي ــع األطف ــل م ــة التعام ــأن كيفي ــة بش ــلطات الوطني ــئة للس ناش

النــزاع.

قــام مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة بوضــع  خارطــة طريــق للتعامــل 

مــع األطفــال املرتبطــن بالجامعــات اإلرهابيــة والجامعــات املتطرفــة العنيفــة بهــدف تقديــم 

ــأن  ــاعدة بش ــم واملس ــة الدع ــاء طالب ــدول األعض ــقة لل ــة ومتس ــة متكامل ــاعدة تقني مس

التعامــل مــع هــؤالء األطفــال. مــن أجــل القيــام بذلــك، يهــدف املكتــب إىل تحديــد وإبــراز 

ودعــم األولويــات واالحتياجــات الوطنيــة يف التعامــل مــع هــذه الظاهــرة فضــالً عــن تعزيــز 

االتســاق عــى نطــاق املنظومــة لتحقيــق األهــداف املختــارة. إن خارطــة الطريــق، وجهــود 

مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة يف هــذا املجــال، مبنيــان عــى االعــراف 

ــدات املرتبطــة  ــال، مــن التهدي ــة املجتمــع، الســيام األطف ــدول األعضــاء يف حامي بواجــب ال

باإلرهــاب والتطــرف العنيــف وفًقــا للقانــون الــدويل.

ــا  ــي قدمه ــة الت ــاعدة التقني ــن املس ــنوات م ــالث س ــل ث ــاج عم ــق نت ــة الطري ــد خارط تُع

مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة للــدول األعضــاء املتــررة مــن هــذه 

الظاهــرة، وقــد تــم وضعهــا يف إطــار مبــادرة ممولــة مــن اليابــان واعتمــدت عــى املدخــالت 

املوضوعيــة ملمثــي عــرة بلــدان هــي: بنغالديــش والعــراق واليابــان ولبنــان واملغــرب وجزر 

ــا إىل عمــل  ــكا. وتســتند خارطــة الطريــق أيًض ــال والفلبــن وتونــس ورسيالن املالديــف ونيب

ــدول األعضــاء يف مناطــق أخــرى  ــي باملخــدرات والجرميــة وال ــب األمــم املتحــدة املعن مكت

ــق  ــد خارطــة الطري ــام تعتم ــا. ك ــرب ورشق أفريقي ــيا الوســطى وغ ــامل تشــمل آس ــن الع م

عــى اختصاصــات وخــرات املكتــب يف مجــاالت عدالــة األطفــال ومكافحــة العنــف ضدهــم 

ومكافحــة اإلرهــاب، فضــالً عــن زيــادة إدراك واســتيعاب التحديــات واملامرســات الواعــدة 

يف هــذا املجــال.

تســتند اإلرشــادات الــواردة يف خارطــة الطريــق إىل العديــد مــن النظــم القانونيــة ذات الصلة 

وهــي القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل فيــام يتعلــق مبكافحــة اإلرهــاب 

والقانــون الجنــايئ الــدويل والقانــون اإلنســاين الــدويل والقانــون الــدويل لالجئــن )5(.

هناك ثالثة مجاالت عمل مرتابطة: الوقاية والتأهيل وإعادة اإلدماج وعدالة األطفال

تتــامىش خارطــة الطريــق أيًضــا مــع موقــف ســيايس مهــم رّصح بــه األمــن العــام لألمــم املتحــدة بشــأن املبــادئ األساســية لحاميــة النســاء واألطفــال وإعادتهــم إىل الوطــن ومقاضاتهــم وإعــادة 

تأهيلهــم وإعــادة إدمــاج األشــخاص ذوي الصلــة بالجامعــات اإلرهابيــة املدرجــة عــى قامئــة األمــم املتحــدة )6(. يســلط هــذا املوقــف الضــوء عــى  تلــك الظاهــرة امللِحــة ويدعــو إىل املبــادرة 

باســتجابات قامئــة عــى حقــوق االنســان. كــام تتطلــب الطبيعــة املعقــدة واملتداخلــة لتلــك الظاهــرة متعــددة األوجــه اســتجابة موحــدة ومتجانســة بــن مختلــف هيئــات وبرامــج األمــم 

املتحــدة، فضــالً عــن التدخــالت الوطنيــة وعــر الوطنيــة،

يــدرك مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة أهميــة التكاتـُـف مــع الجهــات املعنيــة. كــام تســعى خارطــة الطريــق إىل ضــامن اتبــاع نهــج متامســك عــى مســتوى املنظومــة 

ــاول خارطــة الطريــق معاملــة جميــع األطفــال الذيــن يتــم  ــة، مبــا يضمــن تجنــب أي ازدواجيــة يف الجهــود حيــث تتن تجــاه تلــك املشــكلة واســتكامل االختصاصــات واالســتجابات الحالي

ــد املســتخدمة  ــا وأســاليب التجني ــوا ينتمــون اليه ــي كان ــواع الجامعــات الت ــة، بغــض النظــر عــن أن ــة العنيف ــة والجامعــات املتطرف ــل الجامعــات اإلرهابي تجنيدهــم واســتغاللهم مــن ِقبَ

واألغــراض املختلفــة التــي تــم اســتغالل الطفــل مــن أجلهــا مــن قبــل الجامعــة.

تحتــوي خارطــة الطريــق عــى إرشــادات بخصــوص ثالثــة مجــاالت مرابطــة للعمــل: الوقايــة وإعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج وعدالــة لألطفــال يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب ومــن الــروري 

أن نأخــذ يف االعتبــار أن االســتجابات الفعالــة تتطلــب جهــوًدا شــاملة يف جميــع املجــاالت.

عدالة
 لألطفال

املنع

إعادة التأهيل
وإعادة اإلدماج

1. وفقاً التفاقية حقوق الطفل، يتم تعريف الطفل عى أنه كل إنسان دون سن الثامنة عرة.

ــة  ــة يف لجن ــات املدرج ــع الكيان ــارة إىل جمي ــذه لإلش ــق ه ــة الطري ــة« يف خارط ــات اإلرهابي ــح »الجامع ــتخدم مصطل 2. - يُس

ــم  2253/1989/1267، واملعــروف ســابًقا  ــدة رق ــم القاع ــة اإلســالمية )داعــش( وتنظي ــم الدول الجــزاءات املفروضــة عــى تنظي

ــدة«. ــم القاع ــزاءات 1989/1267 »لتنظي ــة الج ــم لجن باس

ــر التطــرف  ــع التطــرف العنيــف )أ/ 70 /674، الفقــرة 2( 2(،  يعت 3. متشــيا مــع خطــة عمــل األمــن العــام لألمــم املتحــدة ملن

ــؤدي إىل اإلرهــاب«. ــي ت ــة والت ــق هــو »األعــامل اإلرهابي العنيــف يف خارطــة الطري

.)S / RES / 2178( 2014 4. تم تعريف املقاتلن اإلرهابين األجانب يف قرار مجلس األمن رقم 2178، املتخذ يف 24 سبتمر

5. ملزيــد مــن التفاصيــل حــول القانــون الــدويل ذو الصلــة، أقــرأ حــول أدوات التدريــب التاليــة ملكتــب األمــم املتحــدة املعنــي 

باملخــدرات والجرميــة: »دليــل األطفــال الذيــن جندتهــم الجامعــات اإلرهابيــة والجامعــات املتطرفــة العنيفــة: دور نظــام العدالــة’’ 

)مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات، فيينــا، 2017(؛ »منــع تجنيــد األطفــال واســتغاللهم مــن قبــل الجامعــات اإلرهابيــة 

والجامعــات املتطرفــة العنيفــة: دور نظــام العدالــة، دليــل تدريبــي«؛ »إعــادة تأهيــل وإدمــاج األطفال ضحايــا التجنيد واالســتغالل 

مــن قبــل الجامعــات اإلرهابيــة والجامعــات املتطرفــة العنيفــة، دليــل تدريبــي«؛ و’’عدالــة األطفــال يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب، 

دليــل تدريبــي’’ )مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة، فيينــا، 2019(.

6. قــرار املفوضيــة األوروبيــة 17/2019، املبــادئ األساســية لحاميــة النســاء واألطفــال الذيــن لديهــم روابــط بالجامعــات اإلرهابيــة 

املدرجــة يف قامئــة األمــم املتحــدة وإعادتهــم إىل الوطــن ومقاضاتهــم وإعــادة تأهيلهــم وإعــادة إدماجهــم.

1. مقدمة
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ال يوجــد انقســام بــن املصالــح األمنيــة وحقــوق الطفــل. يَُعــد هــدف الحفــاظ عــى الســالمة العامــة وهــدف حاميــة حقــوق الطفــل هدفــان مكمــالن لبعضهــام البعــض، ويجــب 

أن يتزامنــا يف إطــار بنــاء ســالم دائــم.

ــة العنيفــة شــكالً خطــراً مــن أشــكال العنــف ضــد األطفــال بغــض النظــر عــن األســاليب والطــرق  ــة والجامعــات املتطرف ــد األطفــال يف صفــوف الجامعــات اإلرهابي ــد تجني يُع

ــم املجتمــع ككل. ــر عــى رفاههــم ومــن ثَ ــة األمــد تؤث ــؤدي إىل اســتغالل األطفــال وحــدوث عواقــب طويل ــك، وي املنتَهجــة لذل

يجــب اعتبــار األطفــال الذيــن يتــم تجنيدهــم واســتغاللهم مــن قبــل الجامعــات اإلرهابيــة والجامعــات املتطرفــة العنيفــة ضحايــا جرميــة ومعاملتهــم عــى هــذا األســاس. مــام 

يعنــي أن هنــاك حاجــة لحاميــة واحــرام وتحقيــق حقوقهــم، بغــض النظــر عــن تورطهــم املزعــوم يف الجرائــم املتعلقــة باإلرهــاب أو غرهــا مــن الجرائــم الجنائيــة كمرتكبــن لهــا، 

أو املخاطــر املزعومــة التــي قــد يشــكلونها يف ارتــكاب جرائــم مرتبطــة باإلرهــاب يف املســتقبل. مــن الهــام للغايــة كذلــك ضــامن بــذل الجهــود الالزمــة ملنــع إيــذاء هــؤالء األطفــال 

مــرة أخــرى.

يجب أن يكون منع توريط األطفال من قبل الجامعات اإلرهابية والجامعات املتطرفة العنيفة أولوية لدي الجهات الحكومية وغر الحكومية. 

يجــب أن تكــون املصلحــة الفضــى للطفــل هــي االعتبــار األســايس يف أي قــرار يتعلــق بالتعامــل مــع طفــل تعــرض للتجنيــد واالســتغالل مــن ِقبــل الجامعــات اإلرهابيــة والجامعــات 

املتطرفــة العنيفــة.

يجــب أن يكــون الهــدف الرئيــي ألي إجــراء يتــم اتخــاذه فيــام يتعلــق بالطفــل املرتبــط بجامعــة إرهابيــة وجامعــة متطرفــة عنيفــة هــو تعزيــز إعــادة تأهيلــه وإدماجــه يف املجتمــع 

مبــا يتــامىش مــع ســامته الشــخصية وظروفــه واحتياجاتــه الخاصة.

ــل هــذه الجامعــات واالختــالل يف موازيــن القــوي الــذي ينشــأ يف هــذه  ال ميكــن اعتبــار أي عمليــة تجنيــد لألطفــال طوعيــة بســبب أشــكال اإلكــراه والتأثــر املســتخدمة مــن ِقبَ

الظــروف.

عنــد الزعــم بــأن األطفــال قامــوا بانتهــاك قانــون العقوبــات أو يتــم اتهامهــم بذلــك أو يثبــت عليهــم ذلــك، فيحــق لهــم التمتــع بجميــع الحقــوق التــي ينــص عليهــا القانــون الــدويل 

فيــام يتعلــق بقضــاء األحــداث، دون اســتثناء أو انتقــاص بســبب طبيعــة الجرميــة املرتكبــة.

يجــب عــى أي مبــادرة تهــدف إىل منــع العنــف ضــد األطفــال مــن قبــل الجامعــات اإلرهابيــة والجامعــات املتطرفــة العنيفــة والتصــدي لــه، أن تأخــذ بعــن االعتبــار التأثــرات 

املختلفــة التــي تنتــج عــن اإلرهــاب وتدابــر مكافحتــه عــى الفتيــات والفتيــان بحيــث يتــم اعتــامد نُُهجــاً تراعــي األطفــال واالختــالف بــن الجنســن.

بغــض النظــر عــن الظــروف املختلفــة، ال يعتــر تجنيــد األطفــال مشــكلة جنائيــة فحســب ولكنــه قضيــة تنمويــة قبــل كل يشء. وهــو ظاهــرة معقــدة للغايــة تتطلــب تنســيًقا  

وجهــوداً متعــددة التخصصــات مــن خــالل أنظمــة مختلفــة والتعــاون عــر مختلــف املؤسســات والجهــات الفاعلــة مبــا فيهــا منظــامت املجتمــع املــدين.

2. املبادئ الشاملة
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3. إرشادات بشأن الوقاية الفعالة
اسرتاتيجيات الوقاية الشاملة

ــات  ــة والجامع ــات اإلرهابي ــل الجامع ــن قب ــال واســتغاللهم م ــد األطف ــع تجني ــدف إىل من ــي ته ــود الت ــج الجه ينبغــي دم

املتطرفــة العنيفــة يف جهــود التنميــة األوســع نطاقــاً وجهــود إصــالح القانــون. يف حــاالت مــا بعــد النــزاع، وينبغــي إعطــاء 

األولويــة لرفــاه املجتمعــات األكــر تــرًرا، خاصــًة املجتمعــات التــي ال تــزال تعــاين مــن انعــدام األمــن واألمــان.

ينبغي أن تستند عملية وضع اسراتيجيات الوقاية الشاملة إىل:

• اإلرادة السياسية لضامن امللكية الوطنية السراتيجيات الوقاية والتدخالت؛

• نهج تشاريك لتطوير السياسات والركيز عى مشاركة األطفال؛ 

• الرويج لقيم الشمولية والحوار واالحرام املتبادل؛

• نهج متعدد التخصصات ومنسق لتجنب تجزئة الجهود وازدواجيتها؛ 

• بناء قدرات املؤسسات والجهات الفاعلة املشاركة يف الجهود الوقائية؛ 

• دور استباقي لنظام العدالة يف جهود الوقاية، شامالً ذلك وضع تريعات فعالة يف هذا املجال؛

• تحليل متعمق للوضع.

محاور متعددة للتدخالت

ــة والشــاملة بــن عــدة محــاور للتدخــالت مــن أجــل 1( محاســبة مرتكبــي  يجــب أن تجمــع اســراتيجيات الوقايــة الفعال

تجنيــد األطفــال واســتغاللهم عــن الجرميــة التــي ارتكبوهــا، و 2( تعزيــز إطــار البيئــة الوقائيــة لألطفــال.

تحليــل متعمــق للوضــع  هــو مطلــب أســايس لتطويــر سياســات 

ــل الوضــع أن  ــة، ينبغــي لتحلي ــة وقامئــة عــى األدل ــة فعال وقائي

يشــمل النقــاط التاليــة:

• التحقيــق يف اســراتيجيات تجنيد األطفــال يف صفوف الجامعات 

اإلرهابيــة والجامعــات املتطرفــة العنيفــة، مــع األخــذ يف االعتبــار 

أن الفتيــات قــد يتــم تجنيدهــن بشــكل مختلــف ومــن خــالل 

تكتيــكات محــددة وبالتــايل قــد يحتجــن إىل مســاعدة متخصصة؛

• دراســة وتســليط الضــوء عــى الظــروف املؤديــة إىل اإلرهــاب، 

مبــا يف ذلــك عــدم املســاواة الكامنــة التــي ميكــن أن تعزز الشــعور 

بالظلــم بــن املجتمعــات الضعيفة؛ 

• فحــص عوامــل »الدفــع والجــذب« لتجنيــد األطفــال عــى 

املســتوى املحــي ومقارنتهــا باالتجاهــات اإلقليميــة والعامليــة يف 

ــال؛  هــذا املج

• التحقيــق يف عوامــل الخطــر الناجمــة عــن املســتويات املختلفة 

للعالقــات الشــخصية بــن األطفــال التــي تتضمــن الركيــز عــى 

االحتياجــات الشــخصية للطفــل والبيئــة األرسية واالرتبــاط بالقيم 

الثقافيــة والدينيــة والعالقــة مــع الدولــة وســلطاتها العامــة؛

• تحديد املجموعات املستهدفة املختلفة ألغراض الوقاية؛

• تحديــد الجهــات املعنيــة الرئيســية التــي تلعــب دورًا يف جهــود 

الوقايــة، مبــا يف ذلــك األرس واملجتمعــات واملؤسســات التعليميــة 

والدينية؛

ــد الثغــرات  ــة مــن خــالل تحدي ــل ســياق الرامــج الحالي • تحلي

ــات الرئيســية للعمــل.  وتســليط الضــوء عــى األولوي

نهج مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية قائم عىل رأب الصدع 

 إطار بيئي يوفر الحامية

 التدخــالت التــي تهــدف لتعزيــز اإلطــار البيئــي املوفــر لحاميــة االطفــال 

قــد تشــمل: 

ــة  ــات الصحي ــول إىل الخدم ــز الوص ــك تعزي ــا يف ذل ــر، مب ــل املبك • التدخ

ــال؛ ــبيل املث ــى س ــة ع والوقائي

• نظــام تعليمــي شــامل، مــع الركيــز عــى تعزيــز مهــارات الحيــاة 

اإليجابيــة والتفكــر النقــدي ومتكــن األطفــال أنفســهم مــن التعلــم والنمــو 

ــة؛ ــة الوقائي ــز البيئ ــايل تعزي ــر، وبالت ــل للتغي ــل كعوام ــار والعم واالزده

• الركيز عى الُنُهج والجهات الفاعلة املحلية؛

• اعتامد الُنُهج املجتمعية؛

• تقديم الخدمات لدعم الدور الوقايئ لألرس؛

• القيــام بحمــالت توعيــة لكســب تأييــد الجمهــور لجهــود الوقايــة، ونــر 

الرســائل املضــادة ملكافحــة دعايــة هــذه الجامعــات؛

• الجهــود املبذولــة لتجنــب اســتخدام الُنُهــج التــي قــد تــؤدي إىل وصمــة 

العــار أو التمييــز. 

السالمة العامة

يجــب أن تركــز التدخــالت الهادفــة إىل محاســبة القامئــن عــى تجنيــد 

ــد  ــة وق ــق بالوقاي ــي املتعل ــب األمن ــى الجان ــتغاللهم ع ــال واس األطف

تشــمل:

• حظر التجنيد عن طريق تجرميه؛

ــخاص  ــبة األش ــة ملحاس ــاتية الوطني ــة والسياس ــر القانوني ــاذ األط • إنف

ــة  ــن مكافح ــك قوان ــمل ذل ــن أن يش ــال )ميك ــدون األطف ــن يجن الذي

ــرم  ــي تُج ــخاص الت ــار باألش ــة االتج ــن مكافح ــك قوان ــاب وكذل اإلره

ــتغاللهم(؛ ــال واس ــد األطف ــكال تجني ــف أش مختل

• التعــاون الــدويل يف املســائل الجنائيــة بهــدف تحديــد وضبــط 

األشــخاص الذيــن يجنــدون األطفــال عــر الــدول؛

• تعزيــز قــدرة النظــام القضــايئ عــى التعامــل مــع هــذه األنــواع مــن 

الجرائــم؛

ــج مراعيــة لألطفــال تجــاه ضحايــا وشــهود التجنيــد مــن  • اعتــامد نُُه

ــة والجامعــات العنيفــة املتطرفــة. ــل الجامعــات اإلرهابي قب



اسرتاتيجيات تستهدف األطفال الضحايا

يجــب أن يكــون هــدف إعــادة تأهيــل وإعــادة إدمــاج األطفــال املرتبطــن بالجامعــات اإلرهابيــة والجامعــات املتطرفــة العنيفــة هــو الهــدف الرئيــي للــدول األعضــاء والجهــات املعنيــة 

الرئيســية األخــرى التــي تعمــل مــع هــؤالء األطفــال.

يجــب أن تســتند برامــج إعــادة التأهيــل واإلدمــاج إىل تحليــل متعمــق للوضــع بحيــث تجمــع املعلومــات الالزمــة لتصميــم الرامــج بشــكل مناســب، لتعزيــز الفعاليــة واالســتجابة للتحديــات 

الفعليــة التــي يواجههــا العاملــون يف الرنامــج.

يجــب أن يأخــذ واضعــو السياســات واملامرســون املشــاركون يف تخطيــط وتنفيذ اســراتيجيات 

إعــادة التأهيــل واإلدمــاج بعــن االعتبــار الخطــوات الرئيســية التالية:

• تحديــد أهــداف متكاملــة لرامــج إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج التــي تشــمل تقديــم 

الدعــم لألطفــال وضــامن ســالمة املجتمــع؛

• تطبيــق لنهــج البيئــي إلعــادة اإلدمــاج: تحديــد عوامــل الحاميــة واملخاطــر عــى املســتوين 

ــن  ــالً ع ــكي )فض ــتوي ال ــات( واملس ــالت واملجتمع ــى العائ ــز ع ــط )الركي ــزيئ واملتوس الج

ترابطهــا( ومعالجتهــا مــن خــالل التدخــالت املناســبة؛

• تحديــد الــدروس املســتفادة يف مجــاالت التدخــل األخــرى )مثــل إعــادة إدمــاج األطفــال 

ضحايــا االتجــار وإعــادة دمــج الجنــود األطفــال وإيقــاف تعنيــف األطفــال املرتبطــن ســابًقا 

بالعصابــات( وتقييــم مــدى مالءمتهــا يف هــذا الســياق؛

• اعتامد تطوير نُُهج متعددة التخصصات ومنسقة إلعادة االدماج؛

• تطبيــق نهــج يراعــي الطفــل والنــوع االجتامعــي وتخطيــط وتنفيــذ إعــادة اإلدمــاج مــع 

مراعــاة املخاطــر املتزايــدة التــي تواجــه الفتيــات مثــل عــدم التقبــل ووصمــة العــار؛

• تضمــن عنــر تعليمــي قــوي يف تخطيــط الرامــج وتنفيذهــا مــع الركيــز عــى املتابعــة 

ــم املناســبن؛ والتقيي

• معالجة الجهود لجمع املوارد املناسبة لضامن استدامة جهود إعادة اإلدماج.

ــل يف  ــة تتمث ــاج الفعال ــادة اإلدم ــل وإع ــادة التأهي ــج إع ــم برام ــية لتصمي ــات الرئيس املكون

ــة: ــارص التالي العن

ــز القــوي  ــة مــع الركي ــة للطفــل كأســاس لخطــط إعــادة اإلدمــاج الفردي • التقييــامت الفردي

ــة؛ عــى مشــاركة الطفــل يف العملي

ــد  ــات )عن ــن املجموع ــن ضم ــم م ــراج عنه ــال واإلف ــح األطف ــم ترسي ــام لدع ــل الع • التدخ

ــة(؛ الحاج

• تقديم الرعاية املؤقتة واملساعدة الفورية يف مرحلة ما بعد اإلفراج؛

• توفــر الوصــول إىل الخدمــات املناســبة مثــل الصحــة النفســية والدعــم النفــي مــع الركيــز 

عــى اســتخدام الرعايــة املتعلقــة بالصدمــات النفســية كعنــر رئيــي يف جهــود إعــادة 

ــاج؛ اإلدم

ــال  ــة لألطف ــاة اإليجابي ــارات الحي ــم مه ــدف إىل دع ــي ته ــن التدخــالت الت ــج م ــر مزي • توف

ــذاء؛ ــادة اإلي ــع إع ــات ملن ــات املجتمع ــف واهتامم ــة مواق ــع معالج ــاً م ــا تزامن الضحاي

• االستثامر يف جهود بناء السالم واملصالحة؛

ــامت  ــاس التقيي ــى أس ــة، وع ــد الحاج ــات )عن ــالت واملجتمع ــة للعائ ــودة اآلمن ــز الع • تعزي

ــة(؛ الفردي

• صياغة التدخالت ملعالجة عملية فك االرتباط عن العنف )متى كان ذلك مناسبًا(؛

• تقديــم دعــم محــدد لألطفــال املحرومــن مــن رعايــة الوالديــن، مثــل األطفــال غــر املصحوبن 

واملنفصلــن عــن ذويهم؛ 

• تقديــم دعــم مالئــم للمامرســن، مثــل الركيــز عــى قضايــا األمــن والســالمة التــي قــد تنشــأ 

عنــد التعامــل مــع هــؤالء األطفــال.

بربامج إعادة تأهيل وإدماج األطفال املتأثرين بظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب

يجــب أن تأخــذ املكونــات املختلفــة لرامــج إعــادة التأهيــل واإلدمــاج بعــن االعتبــار الظــروف الخاصــة لــكل طفــل وأن تكــون متكيفــة مــع الظــروف املتنوعــة، حيــث قــد يتعــرض األطفــال 

املتأثــرون بظاهــرة املقاتلــن اإلرهابيــن األجانــب ملخاطــر محــددة و/ أو يحتاجــون إىل تدخــالت متخصصــة. يف هــذا الســياق، تُعــد االعتبــارات التاليــة ذات صلــة خاصــة:

• ينبغــي التأكــد مــن أن الــدول األعضــاء ال تنفــذ - تحــت أي ظــرف مــن الظــروف بشــكل متعمــد أو بــدون قصــد - سياســات تجعــل األطفــال عدميــي الجنســية. ويف هــذا الصــدد، مــن املهــم 

أن تقبــل الــدول األعضــاء األطفــال املولوديــن مــن رعاياهــا ومنحهــم الجنســية واتخــاذ إجــراءات اســتباقية ملنــع حــاالت انعــدام الجنســية.

• مبوجــب القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، لألطفــال الحــق يف العــودة إىل بالدهــم، ومــن أجــل وضــع قيــود عــى هــذا الحــق يجــب أن يكــون هنــاك أســباب قانونيــة ونابعــة مــن أســباب 

رشعيــة ورضوريــة ومتناســبة. 

• يجــب أن يتــم إرشاك وســائل اإلعــالم يف جهــود إعــادة اإلدمــاج )عنــد الحاجــة( وفًقــا للمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالُنهــج املراعيــة لألطفــال يف إعــداد التقاريــر والبــث، واســتخدام الــكادر 

املــدرب تدريبــاً مناســباً عنــد الحاجــة.

• يجــب بــذل جهــود محــددة إلعــادة تأهيــل وإعــادة دمــج األطفــال املتأثريــن بظاهــرة املقاتلــن اإلرهابيــن، مثــل تعزيــز التعــاون الــدويل وفًقــا لقــراري مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة 

قــرار رقــم 2178 )7( وقــرار رقــم 2396 )8(.

)S/RES:2178(2014 املعدل من قبل مجلس األمن يف 24 ديسمر ،)7. األمم املتحدة، قرار مجلس األمن 2178 )2014

)S/RES:2396(2017الذي تم تعديله من قبل مجلس األمن يف 21ديسمر )8. األمم املتحدة، قرار مجلس األمن 2396 )2017
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نظام العدالة املتخصص لألطفال

يُعــد التأكــد مــن وجــود نظــام عدالــة فعــال لألطفــال  يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب أمــراً حيويــاً يف الوضــع العاملــي الســائد حيــث يتمتــع نظــام العدالــة املتخصصــة لألطفــال بــدور مــزدوج 

لحاميــة واحــرام وإعــامل حقــوق الطفــل والحفــاظ عــى الســالمة العامــة وعــى هــذا النحــو، فهــو املنصــة املناســبة للتعامــل مــع األطفــال املتهمــن بالجرائــم وليــس للتعامــل مــع مكافحــة 

اإلرهــاب أو األنظمــة العســكرية.

عندمــا يكــون الطفــل عــى اتصــال بنظــام العدالــة، يجــب عــى جميــع الجهــات العاملــة يف هــذا املجــال أن تعتــر معاملتــه كضحيــة - يف املقــام األول - للتجنيــد ألغــراض االســتغالل أو 

االســتخدام مــن قبــل الجامعــات اإلرهابيــة والجامعــات املتطرفــة العنيفــة يف وظائــف مختلفــة، ويجــب - حيثــام أمكــن - عــى هــذه الجهــات التأكــد مــن أن الطفــل لديــه إمكانيــة الوصــول 

إىل إجــراءات العدالــة والحصــول عــى تعويضــات ملســاعدته وتحقيــق اإلنصــاف وإعــادة اإلدمــاج والتعــايف)9(.  إن اإلملــام باإلطــار القانــوين الــدويل وتنفيــذه مــن حيــث عالقتــه بحقــوق 

األطفــال ضحايــا التجنيــد أمــر رضوري ويجــب أن تســتند هــذه املعرفــة إىل القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاين الــدويل والقانــون الجنــايئ الــدويل وإطــار مكافحــة اإلرهــاب.

ينبغي توجيه الجهود إىل منع حاالت اإليذاء الثانوي )10( لألطفال املدانن بارتكاب جرائم تتعلق باإلرهاب أو املتهمن بارتكابها.  

 يتحمــل نظــام العدالــة املســئولية عــن ضــامن أّن أي إجــراء يُتخــذ ضــد طفــل يُزعــم أنــه ارتكــب جرائــم تتعلــق باإلرهــاب أو يُتهــم بارتكابهــا أو يثبــت عليــه ذلــك أن يهــدف إىل تعزيــز 

إعــادة تأهيلــه وإعــادة إدماجــه يف املجتمــع. مــن أجــل تعزيــز إعــادة تأهيــل هــؤالء األطفــال وإعــادة إدماجهــم بشــكل فعــال، يجــب أن يعمــل نظــام العدالــة بالتنســيق والتعــاون الوثيقــن 

مــع األنظمــة األخــرى )مثــل أنظمــة حاميــة الطفــل وأنظمــة التعليــم والصحــة(.

ــا تطبيــق املبــادئ األساســية التاليــة خــالل أي إجــراءات قضائيــة تتعلــق بطفــل متهــم: الحــق يف عــدم التمييــز ومراعــاة مصالــح الطفــل  متاشــياً مــع اتفاقيــة حقــوق الطفــل، يجــب دامئً

ــاة والبقــاء والنمــو والحــق يف املشــاركة والحــق يف أن يُســمع. الفضــى والحــق يف الحي

يجــب أن يــدرك الفاعلــون العاملــون يف هــذا املجــال أهميــة تبنــي النهــج املراعيــة لألطفــال والنــوع االجتامعــي، وينبغــي تكريــس هــذا االهتــامم بشــكل خــاص لالســتجابة الحتياجــات 

الفتيــات ضحايــا االســتغالل الجنــي والــزواج القــرسي وأشــكال أخــرى مــن العنــف الجنــي والعنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي، مــع البقــاء يف حالــة تأهــب الحتــامل أن يكــون األوالد 

أيًضــا ضحايــا لالســتغالل الجنــي. يف الوقــت ذاتــه، يجــب أن يحــرص الفاعلــون عــى عــدم تضليلهــم مــن خــالل القوالــب النمطيــة الجنســانية فيــام يتعلــق بــأدوار الفتيــات وقدرتهــم عــل 

أن يكونــوا عنــارص التغيــر.

تطبيق املعايري الدنيا

ــة  ــات اإلرهابي ــل الجامع ــن قب ــم تجنيدهــم واســتغاللهم م ــن يت ــال الذي ــام وخاصــة األطف ــال بشــكل ع نظــرًا لضعــف األطف

ــة: ــا التالي ــر الدني ــق املعاي ــا تطبي ــة، يجــب دامئً ــة العنيف ــات املتطرف والجامع

ــم مزعومــة ارتكبهــا آخــرون مبــن فيهــم  ــم أو جرائ • ال يجــوز احتجــاز األطفــال أو التحقيــق معهــم أو مقاضاتهــم عــى جرائ

أفــراد أرسهــم؛

• عندمــا يحاكــم طفــل عــى جرائــم تتعلــق باإلرهــاب وفًقــا للقانــون الوطنــي، يجــب تطبيــق الضامنــات الواجبــة ويجــب أن 

تتــم إجــراءات املحاكمــة بطريقــة تراعــي الطفــل دون تأخــر ال داعــي لــه، ويجــب إرشاك مهنيــن متخصصــن يف قضــاء األحداث؛ 

• يجــب أيضــاً أن تتقيــد املحاكــامت التــي تنطــوي عــى أطفــال يُزعــم أنهــم متورطــون يف جرائــم مرتبطــة باإلرهــاب أو متهمــون 

بارتكابهــا أو يثبــت عليهــم ذلــك، بالحــد األدىن مــن الضامنــات املعــرف بهــا دوليًــا لتوفــر محاكمــة عادلــة، مثــل: قرينــة الــراءة 

ــة والحــق يف  ــه والحــق يف االســتعانة مبحــاٍم ومســاعدة قانوني ــة إلي ــم املوجه ــارش بالته ــع ومب ــه بشــكل رسي والحــق يف إبالغ

ــراه عــى اإلدالء بشــهادة أو  ــدم اإلك ــمع والحــق يف ع ــه والحــق يف أن يُس ــن علي ــاء القانوني ــه أو األوصي ــن والدي املســاعدة م

االعــراف بالذنــب والحــق يف ســؤال الشــهود املعارضــن والحصــول عــى شــهادتهم نيابــة عنــه يف ظــل ظــروف مــن املســاواة 

ــتخدمة، وإذا  ــة املس ــدث اللغ ــم أو يتح ــل ال يفه ــا إذا كان الطف ــفوي مجانً ــم ش ــاعدة مرج ــى مس ــول ع ــق يف الحص والح

ــر  ــة تداب ــرار وأي ــة هــذا الق ــي يجــب مراجع ــن القوم ــق باإلرهــاب أو جرميــة ضــد األم ــكاب جرميــة تتعل ــم االعــراف بارت ت

مفروضــة نتيجــة لذلــك مــن قبــل ســلطة مختصــة ومســتقلة وحياديــة أعــى أو هيئــة قضائيــة وفًقــا للقانــون )11( وتــرسي هــذه 

الضامنــات منــذ أول اتصــال للطفــل بالســلطات الوطنيــة، وطــوال مــدة اإلجــراء دون اســتثناء؛

ــالت  ــك املقاب ــا يف ذل ــرى - مب ــاليب األخ ــون األس ــا تك ــخص وعندم ــر الش ــق بعم ــام يتعل ــول في ــك معق ــد ش ــا يتواج • عندم

ومحــاوالت جمــع األدلــة الوثائقيــة - قــد فشــلت يف تحديــد عمــر الشــخص أو تقييــم عمــره، يجــب اســتخدام التقييــم الطبــي 

كمــالذ أخــر؛

ــة  ــا التفاقي ــه وفًق ــة أن ــع مالحظ ــال، م ــة خاصــة بالنســبة لألطف ــة الالإنســانية واملهين ــب واملعامل ــتخدام التعذي ــم اس • تحري

حقــوق الطفــل واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب واملعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، يجــب دامئًــا أن تكــون 

األدلــة التــي يتــم الحصــول عليهــا عــن طريــق التعذيــب غــر مقبولــة؛ و

ــم  ــم يف جرائ ــت تورطه ــم أو يُثب ــم أو اتهامه ــن يُّدعــى تورطه ــال الذي ــار املرتبطــة باإلرهــاب واألطف ــة الع • بالنظــر إىل وصم

ــة لألطفــال ســواء  ــة أخــرى احــرام الحــق يف الخصوصيــة والرسي متعلقــة باإلرهــاب، يجــب عــى وســائل اإلعــالم أو أي تغطي

ــا أو شــهود أو ُمتهمــن.  كضحاي

5. إرشادات لتحقيق العدالة الفعالة لألطفال 
يف سياق مكافحة اإلرهاب
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تتعزيز العدالة لألطفال يف سياق مكافحة اإلرهاب

ــة لألطفــال يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب  ــز العدال ــة إىل تعزي ــد تشــمل التدخــالت الهادف ق

مــا يــي:

• تحليــل متعمــق للوضــع بهــدف إدراك الســياق الــذي يتــم فيــه التجنيــد وعوامــل الدفــع 

والجــذب املؤثــرة.

• تعزيــز تخصــص القوانــن واإلجــراءات واملؤسســات والجهــات الفاعلــة التــي تتعامــل مــع 

أي طفــل يُزعــم أنــه انتهــك قانــون العقوبــات أو  يتــم اتهامــه أو يثبــت عليــه ذلــك، مبــا يف 

ذلــك الجرائــم املتعلقــة باإلرهــاب.

• الرويج الستخدام التقايض كملجأ أخر.

• ضــامن التقيــد بالحــد األدىن لســن املســؤولية الجنائيــة ومنــع تخفيــض الحــد األدىن عــى 

أســاس خطــورة الجــرم.

• تعزيز تدابر بديلة لإلجراءات القضائية )التحويل( يف جميع مراحل إجراءات العدالة.

• التأكــد مــن أّن عمليــة إيقــاف أو احتجــاز أو ســجن الطفــل تتوافــق مــع القانــون ويجــب 

ــدم  ــب ع ــبة. يج ــة مناس ــرة زمني ــر ف ــر وألق ــأ األخ ــا امللج ــط باعتباره ــتخدامها فق اس

احتجــاز األطفــال مــن قبــل الســلطات العســكرية، ويف الحــاالت التــي يتــم فيهــا احتجازهــم 

ــبة  ــة املناس ــك الســلطات، يجــب وضــع سياســات وإجــراءات لضــامن الحامي ــل تل ــن ِقبَ م

للفئــة العمريــة وكذلــك التســليم يف الوقــت املناســب إىل الســلطات املدنيــة يف أقــرب وقــت 

ممكــن.

ــا تســمح  ــيام عندم ــتثنايئ، الس ــال االس ــاز/ االعتق ــة االحتج ــتخدام أنظم ــن اس ــة م • الحامي

ــة، أو االحتجــاز الوقــايئ عــى أســاس  التريعــات الوطنيــة باالحتجــاز اإلداري ألســباب أمني

ــدى الرطــة دون  ــل ل ــاز الطوي ــي أو االحتج ــن القوم ــة باألم اإلرهــاب أو املخاطــر املتعلق

اتهــام أو أي اســتثناء مامثــل ملــا هــو مســموح بــه قانونيــاً مبــا يف ذلــك التأخــر يف االحتجــاز، 

ــن الظــروف يف  ــة االحتجــاز االســتثنائية هــذه تحــت أي ظــرف م ــق أنظم ويجــب أال تُطب

حالــة األطفــال املزعــوم ارتباطهــم بجامعــات متطرفــة عنيفــة أو إرهابيــة حتــى يف الحــاالت 

التــي قــد تكــون فيهــا أنظمــة االحتجــاز االســتثنائية هــذه قابلــة للتطبيــق بشــكل قانــوين 

عــى البالغــن.

• حامية األطفال املحتجزين من العنف، الفتيات والفتيان عى حد سواء. 

• يجــب ضــامن معاملــة كل طفــل محــروم مــن حريتــه معاملــة إنســانية واحــرام للكرامــة 

ــل  ــم يف مث ــن ه ــخاص مم ــات األش ــي احتياج ــو يراع ــى نح ــه، وع ــة في ــانية املتأصل اإلنس

عمره/عمرهــا. وبوجــه خــاص، يجــب فْصــل كل طفــل محــروم مــن حريتــه عــن البالغــن، 

مــا مل يُعتــر أن مصلحــة الطفــل الفضــى تقتــي خــالف ذلــك، ويجــب أن يكــون لــه الحــق 

يف البقــاء عــى اتصــال بأرستــه عــن طريــق املراســالت والزيــارات، إال يف الظــروف االســتثنائية 

ــة.  ــة منتظم ــة قضائي ــر ملراجع ــذه املعاي ــد به ــدم التقي ــرار بع ــاع أي ق ــب اخض ــام يج ك

ــم  ــة مالمئــة وتعلي ــة طبي ــم الحــق يف الحصــول عــى رعاي ــال املحرومــن مــن حريته لألطف

يناســب احتياجاتهــم وتدريــب مهنــي وفرصــة ألداء عمــل مأجــور. ويجــب فصــل الفتيــات 

ــن  ــة احتياجاته ــاص لتلبي ــامم خ ــن اهت ــان، ومنحه ــن الفتي ــن ع ــن حريته ــات م املحروم

ــة )12(. الخاص

• االعراف بأهمية آليات املراقبة يف أماكن االحتجاز.

• ضــامن احــرام حقــوق الطفــل أثنــاء مراحــل التقــايض، واملتضمنــة آليــات العــالج )املســتوى 

ــي والدويل(. الوطن

• االلتــزام باملبــادئ التاليــة فيــام يتعلــق باألمــر القضــايئ/ الحكــم: ال يجــوز فــرض عقوبــة 

اإلعــدام أو الســجن املؤبــد دون إمكانيــة اإلفــراج عــى الجرائــم التــي يرتكبهــا أشــخاص دون 

ــا متناســبة،  ــم اتخاذهــا دامئً ــر. يجــب أن تكــون أي إجــراءات يت ــن العم ــة عــرة م الثامن

ليــس فقــط مــع ظــروف واحتياجــات الطفــل واملجتمــع، بــل يجــب عــى أي حكــم أن يعــزز 

إعــادة اندمــاج الطفــل وتوليــه دوًرا بنــاء يف املجتمــع.

6. الخامتة

تحــدد خارطــة الطريــق إرشــادات حــول الجوانــب الرئيســية الســراتيجيات وتدابــر الوقايــة 

ــات  ــى التحدي ــب ع ــدف إىل التغل ــي ته ــة الت ــاج والعدال ــادة اإلدم ــل وإع ــادة التأهي وإع

املتعلقــة بتجنيــد األطفــال واســتغاللهم مــن قبــل الجامعــات املتطرفــة العنيفــة واإلرهابيــة.

يجب أن تتضمن الرامج الفعالة واملستدامة املكونات التالية التي يعزز بعضها بعضاً:

• البيانات واملعلومات موثوقة حول األسباب الجذرية للمشكلة ومداها وطبيعتها؛

• اإلطــار القانــوين والســيايس الســليم الــذي يتــامىش مــع القانــون الــدويل ويضفــي الرعيــة 

عــى الحاميــة الالزمــة لألطفــال واملجتمــع مــن التهديــدات املرتبطــة باإلرهــاب؛

• آليــات الخدمــات وتقديــم الخدمــات التــي تســتجيب الحتياجــات وأوضــاع األطفــال 

املعرضــن للخطــر أو املرتبطــن بالجامعــات اإلرهابيــة والجامعــات املتطرفــة العنيفــة؛

• املــوارد البريــة التــي تتمتــع بالكفــاءة واملهــارة لضــامن أن جميــع الجهــات املســؤولة عــن 

ــة حقــوق  التعامــل مــع هــذه الظاهــرة لديهــا القــدرة عــى االســتجابة لالحتياجــات وحامي

جميــع األطفــال؛

ــائل  ــدين ووس ــع امل ــة للمجتم ــوة لضــامن املشــاركة الروري • اســراتيجيات االتصــال والدع

ــر اإليجــايب؛ اإلعــالم يف دعــم التغي

ــن  ــة أنفســهم م ــة يف حامي ــات فاعل ــم جه ــن أنه ــد م ــال ومشــاركتهم للتأك ــة األطف • معرف

ــا؛ ــتجابة له ــب املخاطــر واالس ــم وطــرق تجن ــة بحقوقه خــالل اســتخدام املعرف

• التنســيق والتعــاون بــن الجهــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة املســؤولة عــن حاميــة حقــوق 

األطفــال والحفــاظ عــى الســالمة العامــة؛

ــر  ــم املــررات لتغي ــة الرنامــج وتقدي ــم فعالي ــار وتقيي ــم مــن أجــل اختب • املتابعــة والتقيي

ــك  ــر اســتمرار الدعــم املــايل والســيايس وكذل مدخــالت الرنامــج متــى دعــت الحاجــة وتري

ــع املســتويات. ــة الراجعــة عــى جمي ــم التغذي تقدي

دور مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية

تتمثــل مهمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة يف اإلســهام يف تحقيــق األمــن 

والعدالــة للجميــع عــن طريــق جعــل العــامل يف مأمــن مــن الجرميــة واملخــدرات واإلرهــاب ويتمتــع 

املكتــب بالواليــة واالختصــاص لدعــم الــدول األعضــاء يف منــع العنــف ضــد األطفــال والتصــدي له يف 

مجــال العدالــة الجنائيــة ومنــع الجرميــة، وضــامن حصــول األطفــال عــى خدمــات جيــدة وحاميتهم 

ــاب،  ــع اإلره ــال من ــن )13(. ويف مج ــهود أو متهم ــا أو ش ــة كضحاي ــام العدال ــم بنظ ــد اتصاله عن

فــإن مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة مكلــف أيًضــا مبســاعدة الــدول األعضــاء 

ــون للتصــدي  ــة والقامئــة عــى ســيادة القان ــة الفعال ــة الجنائي ــر العدال ــة تداب ــر ومواصل يف تطوي

لإلرهــاب )14(.

  يعــرب املكتــب بالنظــر إىل اختصاصــه وخراتــه عــن اســتعداده لدعــم الــدول األعضــاء الطالبــة 

عنــد توافــر املــوارد ومــن خــالل برنامجــه العاملــي إلنهــاء العنــف ضــد األطفــال، يف جهــود هــذه 

الــدول ملنــع العنــف الــذي ترتكبــه الجامعــات اإلرهابيــة واملتطرفــة العنيفــة ضدهــم والتصــدي له.

9. متاشــياً مــع املبــدأ التوجيهــي 35 مــن قــرار املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي 20/2005 )املجلــس االقتصــادي واالجتامعي 
لألمــم املتحــدة، القــرار 20/2005: مبــادئ توجيهيــة بشــأن العدالــة يف األمــور املتعلقــة باألطفــال ضحايــا الجرميــة والشــهود 

. ) عليها

10. اإليــذاء الثانــوي »يشــر إىل اإليــذاء الــذي يحــدث ليــس كنتيجــة مبــارشة للفعــل اإلجرامــي ولكــن مــن خــالل اســتجابة 
ــول  ــا: ح ــة للضحاي ــل العدال ــة، دلي ــدرات والجرمي ــي باملخ ــدة املعن ــم املتح ــب األم ــة«. مكت ــراد للضحي ــات واألف املؤسس
ــورك، 1999(،  ــا الجرميــة وإســاءة اســتخدام الســلطة، )نيوي ــة لضحاي ــادئ األساســية للعدال ــق إعــالن املب اســتخدام وتطبي

ص9.
11. متاشياً مع املادة 40 )2( من اتفاقية حقوق الطفل )األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 1577 3(.

12. متاشــياً مــع املــادة  37 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ قاعــدة بيجــن 26 الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، قواعــد األمــم 
املتحــدة النموذجيــة الدنيــا إلدارة شــؤون قضــاء األحــداث )قواعــد بكــن(، التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة يف 29 نوفمــر 
ــم املتحــدة  ــد األم ــم املتحــدة، قواع ــة لألم ــة العام ــا -38 46 و 49 )الجمعي ــد هافان A / RES / 40/33( 1985( (( وقواع
ــة العامــة يف 14 كانــون األول 1990  ــا( التــي اعتمدتهــا الجمعي ــة األحــداث املجرديــن مــن حريتهــم )قواعــد هافان لحامي

 .))A / RES / 45/113(
ــايل  ــاعدة يف مج ــم املس ــة ودوره يف تقدي ــدرات والجرمي ــي باملخ ــدة املعن ــم املتح ــب األم ــات مكت ــد والي ــد تأكي 13. أُعي
العدالــة لألطفــال والعنــف ضــد األطفــال عــى مــر الســنن يف قــرارات الجمعيــة العامــة واملجلــس االقتصــادي واالجتامعــي 
ــرار  ــمر 2007 والق ــؤرخ 18 ديس ــة 158/62 امل ــة العام ــرار الجمعي ــوص، ق ــه الخص ــى وج ــان. ع ــوق اإلنس ــس حق ومجل
ــمر  ــؤرخ 18 ديس ــرار194/694 امل ــمر 2010 والق ــؤرخ 21 ديس ــرار 213/65 امل ــمر 2008 والق ــؤرخ 24 ديس 241/63 امل
ــو 2009  ــرار 26/2009 30 يولي ــو 2007 والق ــس االقتصــادي واالجتامعــي23/2007 املؤرخــة 26 يولي ــرارات املجل 2014 وق
وقــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان 29/7 املؤرخــة 28 مــارس 2008 والقــرار 2/10 املــؤرخ 25 مــارس 2009 والقــرار 12/18 

ــؤرخ 29 ســبتمر 2011. امل
.)A / RES / 60/288( 14. اسراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب
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