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 .1مقدمة
قــام مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة بوضــع خارطــة طريــق للتعامــل
مــع األطفــال املرتبطــن بالجامعــات اإلرهابيــة والجامعــات املتطرفــة العنيفــة بهــدف تقديــم
مســاعدة تقنيــة متكاملــة ومتســقة للــدول األعضــاء طالبــة الدعــم واملســاعدة بشــأن
التعامــل مــع هــؤالء األطفــال .مــن أجــل القيــام بذلــك ،يهــدف املكتــب إىل تحديــد وإبـراز
ودعــم األولويــات واالحتياجــات الوطنيــة يف التعامــل مــع هــذه الظاهــرة فضـاً عــن تعزيــز
االتســاق عــى نطــاق املنظومــة لتحقيــق األهــداف املختــارة .إن خارطــة الطريــق ،وجهــود
مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة يف هــذا املجــال ،مبنيــان عــى االعـراف
بواجــب الــدول األعضــاء يف حاميــة املجتمــع ،الســيام األطفــال ،مــن التهديــدات املرتبطــة
باإلرهــاب والتطــرف العنيــف وف ًقــا للقانــون الــدويل.

تشــر التقاريــر إىل أنــه يف الســنوات املاضيــة تعــرض آالف األشــخاص الذيــن تقــل أعامرهــم
عــن مثانيــة عــر عا ًمــا (يُشــار إليهــم فيــا يــي بـــ «األطفــال») إىل )1( :إىل التجنيــد
واالســتغالل عــى يــد الجامعــات اإلرهابيــة والجامعــات ( )2املتطرفــة العنيفــة ( .)3يتعــرض
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
بــن الوقايــة الفعالــة مــن العنــف ضــد األطفــال واالســتجابة لــه مــن جانــب ،وحاميــة
املجتمــع مــن التهديــدات املرتبطــة باإلرهــاب والتطــرف العنيــف مــن جانــب آخــر .وتشــكل
املوجــة الحاليــة مــن املقاتلــن اإلرهابيــن األجانــب العائديــن ( )4تهديــدات وتحديــات
ناشــئة للســلطات الوطنيــة بشــأن كيفيــة التعامــل مــع األطفــال العائديــن مــن مناطــق
الن ـزاع.

ت ُعــد خارطــة الطريــق نتــاج عمــل ثــاث ســنوات مــن املســاعدة التقنيــة التــي قدمهــا
مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة للــدول األعضــاء املتــررة مــن هــذه
الظاهــرة ،وقــد تــم وضعهــا يف إطــار مبــادرة ممولــة مــن اليابــان واعتمــدت عــى املدخــات
املوضوعيــة ملمثــي عــرة بلــدان هــي :بنغالديــش والعـراق واليابــان ولبنــان واملغــرب وجزر
املالديــف ونيبــال والفلبــن وتونــس ورسيالنــكا .وتســتند خارطــة الطريــق أيضً ــا إىل عمــل
مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة والــدول األعضــاء يف مناطــق أخــرى
مــن العــامل تشــمل آســيا الوســطى وغــرب ورشق أفريقيــا .كــا تعتمــد خارطــة الطريــق
عــى اختصاصــات وخـرات املكتــب يف مجــاالت عدالــة األطفــال ومكافحــة العنــف ضدهــم
ومكافحــة اإلرهــاب ،فض ـاً 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 فيــا يتعلــق مبكافحــة اإلرهــاب
والقانــون الجنــايئ الــدويل والقانــون اإلنســاين الــدويل والقانــون الــدويل لالجئــن (.)5

هناك ثالثة مجاالت عمل مرتابطة :الوقاية والتأهيل وإعادة اإلدماج وعدالة األطفال
رصح بــه األمــن العــام لألمــم املتحــدة بشــأن املبــادئ األساســية لحاميــة النســاء واألطفــال وإعادتهــم إىل الوطــن ومقاضاتهــم وإعــادة
تتــاىش خارطــة الطريــق أيضً ــا مــع موقــف ســيايس مهــم ّ
تأهيلهــم وإعــادة إدمــاج األشــخاص ذوي الصلــة بالجامعــات اإلرهابيــة املدرجــة عــى قامئــة األمــم املتحــدة ( .)6يســلط هــذا املوقــف الضــوء عــى تلــك الظاهــرة امللِحــة ويدعــو إىل املبــادرة
باســتجابات قامئــة عــى حقــوق االنســان .كــا تتطلــب الطبيعــة املعقــدة واملتداخلــة لتلــك الظاهــرة متعــددة األوجــه اســتجابة موحــدة ومتجانســة بــن مختلــف هيئــات وبرامــج األمــم
املتحــدة ،فضـاً عــن التدخــات الوطنيــة وعــر الوطنيــة،
يــدرك مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة أهميــة التكاتُــف مــع الجهــات املعنيــة .كــا تســعى خارطــة الطريــق إىل ضــان اتبــاع نهــج متامســك عــى مســتوى املنظومــة
تجــاه تلــك املشــكلة واســتكامل االختصاصــات واالســتجابات الحاليــة ،مبــا يضمــن تجنــب أي ازدواجيــة يف الجهــود حيــث تتنــاول خارطــة الطريــق معاملــة جميــع األطفــال الذيــن يتــم
تجنيدهــم واســتغاللهم مــن ِق َبــل الجامعــات اإلرهابيــة والجامعــات املتطرفــة العنيفــة ،بغــض النظــر عــن أنــواع الجامعــات التــي كانــوا ينتمــون اليهــا وأســاليب التجنيــد املســتخدمة
واألغ ـراض املختلفــة التــي تــم اســتغالل الطفــل مــن أجلهــا مــن قبــل الجامعــة.
تحتــوي خارطــة الطريــق عــى إرشــادات بخصــوص ثالثــة مجــاالت مرتابطــة للعمــل :الوقايــة وإعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج وعدالــة لألطفــال يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب ومــن الــروري
أن نأخــذ يف االعتبــار أن االســتجابات الفعالــة تتطلــب جهــودًا شــاملة يف جميــع املجــاالت.

املنع
عدالة إعادة التأهيل
لألطفال وإعادة اإلدماج
1

 .1وفقاً التفاقية حقوق الطفل ،يتم تعريف الطفل عىل أنه كل إنسان دون سن الثامنة عرشة.
 - .2يُســتخدم مصطلــح «الجامعــات اإلرهابيــة» يف خارطــة الطريــق هــذه لإلشــارة إىل جميــع الكيانــات املدرجــة يف لجنــة
الج ـزاءات املفروضــة عــى تنظيــم الدولــة اإلســامية (داعــش) وتنظيــم القاعــدة رقــم  ،2253/1989/1267واملعــروف ســابقًا
باســم لجنــة الجــزاءات « 1989/1267لتنظيــم القاعــدة».
 .3متشــيا مــع خطــة عمــل األمــن العــام لألمــم املتحــدة ملنــع التطــرف العنيــف (أ ،674/ 70 /الفقــرة  ،)2 )2يعتــر التطــرف
العنيــف يف خارطــة الطريــق هــو «األعــال اإلرهابيــة والتــي تــؤدي إىل اإلرهــاب».
 .4تم تعريف املقاتلني اإلرهابيني األجانب يف قرار مجلس األمن رقم  ،2178املتخذ يف  24سبتمرب .)S / RES / 2178( 2014
 .5ملزيــد 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 ،
 .6قـرار املفوضيــة األوروبيــة  ،17/2019املبــادئ األساســية لحاميــة النســاء واألطفــال الذيــن لديهــم روابــط بالجامعــات اإلرهابيــة
املدرجــة يف قامئــة األمــم املتحــدة وإعادتهــم إىل الوطــن ومقاضاتهــم وإعــادة تأهيلهــم وإعــادة إدماجهــم.

 .2املبادئ الشاملة
1

ال يوجــد انقســام بــن املصالــح األمنيــة وحقــوق الطفــل .يُ َعــد هــدف الحفــاظ عــى الســامة العامــة وهــدف حاميــة حقــوق الطفــل هدفــان مكمــان لبعضهــا البعــض ،ويجــب
أن يتزامنــا يف إطــار بنــاء ســام دائــم.

2

يُعــد تجنيــد األطفــال يف صفــوف الجامعــات اإلرهابيــة والجامعــات املتطرفــة العنيفــة شــكالً خط ـرا ً مــن أشــكال العنــف ضــد األطفــال بغــض النظــر عــن األســاليب والطــرق
املنتَهجــة لذلــك ،ويــؤدي إىل اســتغالل األطفــال وحــدوث عواقــب طويلــة األمــد تؤثــر عــى رفاههــم ومــن ثَــم املجتمــع ككل.

3

يجــب اعتبــار األطفــال الذيــن يتــم تجنيدهــم واســتغاللهم مــن قبــل الجامعــات اإلرهابيــة والجامعــات املتطرفــة العنيفــة ضحايــا جرميــة ومعاملتهــم عــى هــذا األســاس .مــا
يعنــي أن هنــاك حاجــة لحاميــة واحـرام وتحقيــق حقوقهــم ،بغــض النظــر عــن تورطهــم املزعــوم يف الجرائــم املتعلقــة باإلرهــاب أو غريهــا مــن الجرائــم الجنائيــة كمرتكبــن لهــا،
أو املخاطــر املزعومــة التــي قــد يشــكلونها يف ارتــكاب جرائــم مرتبطــة باإلرهــاب يف املســتقبل .مــن الهــام للغايــة كذلــك ضــان بــذل الجهــود الالزمــة ملنــع إيــذاء هــؤالء األطفــال
مــرة أخــرى.

4

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

5

يجــب أن تكــون املصلحــة الفضــى للطفــل هــي االعتبــار األســايس يف أي قـرار يتعلــق بالتعامــل مــع طفــل تعــرض للتجنيــد واالســتغالل مــن ِقبــل الجامعــات اإلرهابيــة والجامعــات
املتطرفــة العنيفــة.
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يجــب أن يكــون الهــدف الرئيــي ألي إجـراء يتــم اتخــاذه فيــا يتعلــق بالطفــل املرتبــط بجامعــة إرهابيــة وجامعــة متطرفــة عنيفــة هــو تعزيــز إعــادة تأهيلــه وإدماجــه يف املجتمــع
مبــا يتــاىش مــع ســاته الشــخصية وظروفــه واحتياجاتــه الخاصة.
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ال ميكــن اعتبــار أي عمليــة تجنيــد لألطفــال طوعيــة بســبب أشــكال اإلك ـراه والتأثــر املســتخدمة مــن ِقبَــل هــذه الجامعــات واالختــال يف موازيــن القــوي الــذي ينشــأ يف هــذه
الظــروف.
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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
فيــا يتعلــق بقضــاء األحــداث ،دون اســتثناء أو انتقــاص بســبب طبيعــة الجرميــة املرتكبــة.
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يجــب عــى أي مبــادرة تهــدف إىل منــع العنــف ضــد األطفــال مــن قبــل الجامعــات اإلرهابيــة والجامعــات املتطرفــة العنيفــة والتصــدي لــه ،أن تأخــذ بعــن االعتبــار التأث ـرات
املختلفــة التــي تنتــج عــن اإلرهــاب وتدابــر مكافحتــه عــى الفتيــات والفتيــان بحيــث يتــم اعتــاد نُ ُهج ـاً تراعــي األطفــال واالختــاف بــن الجنســن.
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بغــض النظــر عــن الظــروف املختلفــة ،ال يعتــر تجنيــد األطفــال مشــكلة جنائيــة فحســب ولكنــه قضيــة تنمويــة قبــل كل يشء .وهــو ظاهــرة معقــدة للغايــة تتطلــب تنســيقًا
وجهــودا ً متعــددة التخصصــات مــن خــال أنظمــة مختلفــة والتعــاون عــر مختلــف املؤسســات والجهــات الفاعلــة مبــا فيهــا منظــات املجتمــع املــدين.
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 .3إرشادات بشأن الوقاية الفعالة
اسرتاتيجيات الوقاية الشاملة
تحليــل متعمــق للوضــع هــو مطلــب أســايس لتطويــر سياســات
وقائيــة فعالــة وقامئــة عــى األدلــة ،ينبغــي لتحليــل الوضــع أن
يشــمل النقــاط التاليــة:
• التحقيــق يف اسـراتيجيات تجنيد األطفــال يف صفوف الجامعات
اإلرهابيــة والجامعــات املتطرفــة العنيفــة ،مــع األخــذ يف االعتبــار
أن الفتيــات قــد يتــم تجنيدهــن بشــكل مختلــف ومــن خــال
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
هــذا املجــال؛
• التحقيــق يف عوامــل الخطــر الناجمــة عــن املســتويات املختلفة
للعالقــات الشــخصية بــن األطفــال التــي تتضمــن الرتكيــز 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 دو ًرا يف جهــود
الوقايــة ،مبــا يف ذلــك األرس واملجتمعــات واملؤسســات التعليميــة
والدينية؛
• تحليــل ســياق الربامــج الحاليــة مــن خــال تحديــد الثغ ـرات
وتســليط الضــوء عــى األولويــات الرئيســية للعمــل.

ينبغــي دمــج الجهــود التــي تهــدف إىل منــع تجنيــد األطفــال واســتغاللهم مــن قبــل الجامعــات اإلرهابيــة والجامعــات
املتطرفــة العنيفــة يف جهــود التنميــة األوســع نطاق ـاً وجهــود إصــاح القانــون .يف حــاالت مــا بعــد الن ـزاع ،وينبغــي إعطــاء
األولويــة لرفــاه املجتمعــات األكــر تــر ًرا ،خاص ـ ًة املجتمعــات التــي ال ت ـزال تعــاين مــن انعــدام األمــن واألمــان.
ينبغي أن تستند عملية وضع اسرتاتيجيات الوقاية الشاملة إىل:

• اإلرادة السياسية لضامن امللكية الوطنية السرتاتيجيات الوقاية والتدخالت؛
• نهج تشاريك لتطوير السياسات والرتكيز عىل مشاركة األطفال؛
• الرتويج لقيم الشمولية والحوار واالحرتام 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 ترشيعات فعالة يف هذا املجال؛
• تحليل متعمق للوضع.

محاور متعددة للتدخالت
يجــب أن تجمــع اس ـراتيجيات الوقايــة الفعالــة والشــاملة بــن عــدة محــاور للتدخــات مــن أجــل  )1محاســبة مرتكبــي
تجنيــد األطفــال واســتغاللهم عــن الجرميــة التــي ارتكبوهــا ،و  )2تعزيــز إطــار البيئــة الوقائيــة لألطفــال.

نهج مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية قائم عىل رأب الصدع

السالمة العامة

إطار بيئي يوفر الحامية

يجــب أن تركــز التدخــات الهادفــة إىل محاســبة القامئــن عــى تجنيــد
األطفــال واســتغاللهم عــى الجانــب األمنــي املتعلــق بالوقايــة وقــد
تشــمل:

التدخــات التــي تهــدف لتعزيــز اإلطــار البيئــي املوفــر لحاميــة االطفــال
قــد تشــمل:

• حظر التجنيد عن طريق تجرميه؛
• إنفــاذ األطــر القانونيــة والسياســاتية الوطنيــة ملحاســبة األشــخاص
الذيــن يجنــدون األطفــال (ميكــن أن يشــمل ذلــك قوانــن مكافحــة
اإلرهــاب وكذلــك قوانــن مكافحــة االتجــار باألشــخاص التــي تُجــرم
مختلــف أشــكال تجنيــد األطفــال واســتغاللهم)؛
• 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؛
• اعتــاد نُ ُهــج مراعيــة لألطفــال تجــاه ضحايــا وشــهود التجنيــد مــن
قبــل الجامعــات اإلرهابيــة والجامعــات العنيفــة املتطرفــة.
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• التدخــل املبكــر ،مبــا يف ذلــك تعزيــز الوصــول إىل الخدمــات الصحيــة
والوقائيــة عــى ســبيل املثــال؛
• نظــام تعليمــي شــامل ،مــع الرتكيــز عــى تعزيــز مهــارات الحيــاة
اإليجابيــة والتفكــر النقــدي ومتكــن األطفــال أنفســهم مــن التعلــم والنمــو
واالزدهــار والعمــل كعوامــل للتغيــر ،وبالتــايل تعزيــز البيئــة الوقائيــة؛
• الرتكيز عىل ال ُن ُهج والجهات الفاعلة املحلية؛
• اعتامد ال ُن ُهج املجتمعية؛
• تقديم الخدمات لدعم الدور الوقايئ لألرس؛
• القيــام بحمــات توعيــة لكســب تأييــد الجمهــور لجهــود الوقايــة ،ونــر
الرســائل املضــادة ملكافحــة دعايــة هــذه الجامعــات؛
• الجهــود املبذولــة لتجنــب اســتخدام ال ُن ُهــج التــي قــد تــؤدي إىل وصمــة
العــار أو التمييــز.

 .4توجيهات إلعادة التأهيل وإعادة
اإلدماج عىل نحو فعال

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 الربامــج بشــكل مناســب ،لتعزيــز الفعاليــة واالســتجابة للتحديــات
الفعليــة التــي يواجههــا العاملــون يف الربنامــج.
املكونــات الرئيســية لتصميــم برامــج إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج الفعالــة تتمثــل يف
العنــارص التاليــة:
• التقييــات الفرديــة للطفــل كأســاس لخطــط إعــادة اإلدمــاج الفرديــة مــع الرتكيــز القــوي
عــى مشــاركة الطفــل يف العمليــة؛
• التدخــل العــام لدعــم ترسيــح األطفــال واإلفــراج عنهــم مــن ضمــن املجموعــات (عنــد
الحاجــة)؛
• تقديم الرعاية املؤقتة واملساعدة الفورية يف مرحلة ما بعد اإلفراج؛
• توفــر الوصــول إىل الخدمــات املناســبة مثــل الصحــة النفســية والدعــم النفــي مــع الرتكيــز
عــى اســتخدام الرعايــة املتعلقــة بالصدمــات النفســية كعنــر رئيــي يف جهــود إعــادة
اإلدمــاج؛
• توفــر مزيــج مــن التدخــات التــي تهــدف إىل دعــم مهــارات الحيــاة اإليجابيــة لألطفــال
الضحايــا تزامن ـاً مــع معالجــة مواقــف واهتاممــات املجتمعــات ملنــع إعــادة اإليــذاء؛
• االستثامر يف جهود بناء السالم واملصالحة؛
• تعزيــز العــودة اآلمنــة للعائــات واملجتمعــات (عنــد الحاجــة ،وعــى أســاس التقييــات
الفرديــة)؛
• صياغة التدخالت ملعالجة عملية فك االرتباط عن العنف (متى كان ذلك مناسبًا)؛
• تقديــم دعــم محــدد لألطفــال املحرومــن مــن رعايــة الوالديــن ،مثــل األطفــال غــر املصحوبني
واملنفصلــن عــن ذويهم؛
• تقديــم دعــم مالئــم للمامرســن ،مثــل الرتكيــز عــى قضايــا األمــن والســامة التــي قــد تنشــأ
عنــد التعامــل مــع هــؤالء األطفــال.

يجــب أن يأخــذ واضعــو السياســات واملامرســون املشــاركون يف تخطيــط وتنفيذ اسـراتيجيات
إعــادة التأهيــل واإلدمــاج بعــن االعتبــار الخطــوات الرئيســية التالية:
• تحديــد أهــداف متكاملــة لربامــج إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج التــي تشــمل تقديــم
الدعــم لألطفــال وضــان ســامة املجتمــع؛
• تطبيــق لنهــج البيئــي إلعــادة اإلدمــاج :تحديــد عوامــل الحاميــة واملخاطــر عــى املســتويني
الجــزيئ واملتوســط (الرتكيــز عــى العائــات واملجتمعــات) واملســتوي الــكيل (فضــاً عــن
ترابطهــا) ومعالجتهــا مــن خــال التدخــات املناســبة؛
• تحديــد الــدروس املســتفادة يف مجــاالت التدخــل األخــرى (مثــل إعــادة إدمــاج األطفــال
ضحايــا االتجــار وإعــادة دمــج الجنــود األطفــال وإيقــاف تعنيــف األطفــال املرتبطــن ســابقًا
بالعصابــات) وتقييــم مــدى مالءمتهــا يف هــذا الســياق؛
• اعتامد تطوير نُ ُهج 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 الربامــج وتنفيذهــا مــع الرتكيــز عــى املتابعــة
والتقييــم املناســبني؛
• معالجة الجهود لجمع املوارد املناسبة لضامن استدامة جهود إعادة اإلدماج.

بربامج إعادة تأهيل وإدماج األطفال املتأثرين بظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب
يجــب أن تأخــذ املكونــات املختلفــة لربامــج 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 تدخــات 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 إجـراءات 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 اإلعــام يف جهــود إعــادة اإلدمــاج (عنــد الحاجــة) وف ًقــا للمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بال ُنهــج املراعيــة لألطفــال يف إعــداد التقاريــر والبــث ،واســتخدام الــكادر
املــدرب تدريبـاً مناســباً عنــد الحاجــة.
• يجــب بــذل جهــود محــددة إلعــادة تأهيــل وإعــادة دمــج األطفــال املتأثريــن بظاهــرة املقاتلــن اإلرهابيــن ،مثــل تعزيــز التعــاون الــدويل وف ًقــا لقـراري مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة
قـرار رقــم  )7( 2178وقـرار رقــم .)8( 2396
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 .5إرشادات لتحقيق العدالة الفعالة لألطفال
يف سياق مكافحة اإلرهاب

نظام العدالة املتخصص لألطفال

يُعــد التأكــد مــن وجــود نظــام عدالــة فعــال لألطفــال يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب أمـرا ً حيويـاً يف الوضــع العاملــي الســائد حيــث يتمتــع نظــام العدالــة املتخصصــة لألطفــال بــدور مــزدوج
لحاميــة واحـرام وإعــال حقــوق الطفــل والحفــاظ عــى الســامة 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 ألغ ـراض االســتغالل أو
االســتخدام مــن قبــل الجامعــات اإلرهابيــة والجامعــات املتطرفــة العنيفــة يف وظائــف مختلفــة ،ويجــب  -حيثــا أمكــن  -عــى هــذه الجهــات التأكــد مــن أن الطفــل لديــه إمكانيــة الوصــول
إىل إج ـراءات العدالــة والحصــول عــى تعويضــات ملســاعدته وتحقيــق اإلنصــاف وإعــادة اإلدمــاج والتعــايف( .)9إن 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 ( )10لألطفال املدانني بارتكاب جرائم تتعلق باإلرهاب أو املتهمني بارتكابها.
يتحمــل نظــام العدالــة املســئولية عــن ضــان أ ّن أي إجـراء 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).
متاشــياً مــع اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،يجــب دامئًــا تطبيــق املبــادئ األساســية التاليــة خــال أي إج ـراءات قضائيــة تتعلــق بطفــل متهــم :الحــق يف عــدم التمييــز ومراعــاة مصالــح الطفــل
الفضــى والحــق يف الحيــاة والبقــاء والنمــو والحــق يف املشــاركة والحــق يف أن يُســمع.
يجــب أن يــدرك الفاعلــون العاملــون يف هــذا املجــال أهميــة تبنــي النهــج املراعيــة لألطفــال والنــوع االجتامعــي ،وينبغــي تكريــس هــذا االهتــام بشــكل خــاص لالســتجابة الحتياجــات
الفتيــات ضحايــا االســتغالل الجنــي والــزواج القــري وأشــكال أخــرى مــن العنــف الجنــي والعنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي ،مــع البقــاء يف حالــة تأهــب الحتــال أن يكــون األوالد
أيضً ــا ضحايــا لالســتغالل الجنــي .يف الوقــت ذاتــه ،يجــب أن يحــرص الفاعلــون عــى عــدم تضليلهــم مــن خــال القوالــب النمطيــة الجنســانية فيــا يتعلــق بــأدوار الفتيــات وقدرتهــم عــل
أن يكونــوا عنــارص التغيــر.
تطبيق املعايري الدنيا
نظ ـ ًرا لضعــف األطفــال بشــكل عــام وخاصــة األطفــال الذيــن يتــم تجنيدهــم واســتغاللهم مــن قبــل الجامعــات اإلرهابيــة
والجامعــات املتطرفــة العنيفــة ،يجــب دامئًــا تطبيــق املعايــر الدنيــا التاليــة:
• ال يجــوز احتجــاز األطفــال أو التحقيــق معهــم أو مقاضاتهــم عــى جرائــم أو جرائــم مزعومــة ارتكبهــا آخــرون مبــن فيهــم
أف ـراد أرسهــم؛
• عندمــا يحاكــم طفــل عــى جرائــم تتعلــق باإلرهــاب وف ًقــا للقانــون الوطنــي ،يجــب تطبيــق الضامنــات الواجبــة ويجــب أن
تتــم إجـراءات املحاكمــة بطريقــة تراعــي الطفــل دون تأخــر ال داعــي لــه ،ويجــب إرشاك مهنيــن متخصصــن يف قضــاء األحداث؛
• يجــب أيضـاً أن تتقيــد املحاكــات التــي تنطــوي عــى أطفــال يُزعــم أنهــم متورطــون يف جرائــم مرتبطــة باإلرهــاب أو متهمــون
بارتكابهــا أو يثبــت عليهــم ذلــك ،بالحــد األدىن مــن الضامنــات املعــرف بهــا دول ًيــا لتوفــر محاكمــة عادلــة ،مثــل :قرينــة الـراءة
والحــق يف إبالغــه بشــكل رسيــع ومبــارش بالتهــم املوجهــة إليــه والحــق يف االســتعانة مبحــامٍ ومســاعدة قانونيــة والحــق يف
املســاعدة مــن والديــه أو األوصيــاء القانونيــن عليــه والحــق يف أن يُســمع والحــق يف عــدم اإلك ـراه عــى اإلدالء بشــهادة أو
االع ـراف بالذنــب والحــق يف ســؤال الشــهود املعارضــن والحصــول عــى شــهادتهم نيابــة عنــه يف ظــل ظــروف مــن املســاواة
والحــق يف الحصــول عــى مســاعدة مرتجــم شــفوي مجانًــا إذا كان الطفــل ال يفهــم أو يتحــدث اللغــة املســتخدمة ،وإذا
تــم االع ـراف بارتــكاب جرميــة تتعلــق باإلرهــاب أو جرميــة ضــد األمــن القومــي يجــب مراجعــة هــذا الق ـرار وأيــة تدابــر
مفروضــة نتيجــة لذلــك مــن قبــل ســلطة مختصــة ومســتقلة وحياديــة أعــى أو هيئــة قضائيــة وف ًقــا للقانــون ( )11وتــري هــذه
الضامنــات منــذ أول اتصــال للطفــل بالســلطات الوطنيــة ،وطــوال مــدة اإلج ـراء دون اســتثناء؛
• عندمــا يتواجــد شــك معقــول فيــا يتعلــق بعمــر الشــخص وعندمــا تكــون األســاليب األخــرى  -مبــا يف ذلــك املقابــات
ومحــاوالت جمــع األدلــة الوثائقيــة  -قــد فشــلت يف تحديــد عمــر الشــخص أو تقييــم عمــره ،يجــب اســتخدام التقييــم الطبــي
كمــاذ أخــر؛
• تحريــم اســتخدام التعذيــب واملعاملــة الالإنســانية واملهينــة خاصــة بالنســبة لألطفــال ،مــع مالحظــة أنــه وف ًقــا التفاقيــة
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
• بالنظــر إىل وصمــة العــار املرتبطــة باإلرهــاب واألطفــال الذيــن يُدّعــى تورطهــم أو اتهامهــم أو يُثبــت تورطهــم يف جرائــم
متعلقــة باإلرهــاب ،يجــب عــى وســائل اإلعــام أو أي تغطيــة أخــرى اح ـرام الحــق يف الخصوصيــة والرسيــة لألطفــال ســواء
كضحايــا أو شــهود أو ُمتهمــن.
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 .6الخامتة
تتعزيز العدالة لألطفال يف سياق مكافحة اإلرهاب
قــد تشــمل التدخــات الهادفــة إىل تعزيــز العدالــة لألطفــال يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب
مــا يــي:
• تحليــل متعمــق للوضــع بهــدف إدراك الســياق الــذي يتــم فيــه التجنيــد وعوامــل الدفــع
والجــذب املؤثــرة.
• تعزيــز تخصــص القوانــن واإلج ـراءات 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.
• الرتويج الستخدام التقايض كملجأ أخري.
• ضــان التقيــد بالحــد األدىن لســن املســؤولية الجنائيــة ومنــع تخفيــض الحــد األدىن عــى
أســاس خطــورة الجــرم.
• تعزيز تدابري بديلة لإلجراءات القضائية (التحويل) يف جميع مراحل إجراءات العدالة.
• التأكــد مــن أ ّن عمليــة إيقــاف أو احتجــاز أو ســجن الطفــل تتوافــق مــع القانــون ويجــب
اســتخدامها فقــط باعتبارهــا امللجــأ األخــر وألقــر فــرة زمنيــة مناســبة .يجــب عــدم
احتجــاز األطفــال مــن قبــل الســلطات العســكرية ،ويف الحــاالت التــي يتــم فيهــا احتجازهــم
مــن ِقبَــل تلــك الســلطات ،يجــب وضــع سياســات وإج ـراءات لضــان الحاميــة املناســبة
للفئــة العمريــة وكذلــك التســليم يف الوقــت املناســب إىل الســلطات املدنيــة يف أقــرب وقــت
ممكــن.
• الحاميــة مــن اســتخدام أنظمــة االحتجــاز /االعتقــال االســتثنايئ ،الســيام عندمــا تســمح
الترشيعــات الوطنيــة باالحتجــاز اإلداري ألســباب أمنيــة ،أو االحتجــاز الوقــايئ عــى أســاس
اإلرهــاب أو املخاطــر املتعلقــة باألمــن القومــي أو االحتجــاز الطويــل لــدى الرشطــة دون
اتهــام أو أي اســتثناء مامثــل ملــا هــو مســموح بــه قانونيـاً مبــا يف ذلــك التأخــر يف االحتجــاز،
ويجــب أال ت ُطبــق أنظمــة االحتجــاز االســتثنائية هــذه تحــت أي ظــرف مــن الظــروف يف
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 عىل حد سواء.
• يجــب ضــان معاملــة كل طفــل محــروم مــن حريتــه معاملــة إنســانية واحـرام للكرامــة
اإلنســانية املتأصلــة فيــه ،وعــى نحــو يراعــي احتياجــات األشــخاص ممــن هــم يف مثــل
فصــل كل طفــل محــروم مــن حريتــه عــن البالغــن،
عمره/عمرهــا .وبوجــه خــاص ،يجــب ْ
مــا مل يُعتــر أن مصلحــة الطفــل الفضــى تقتــي خــاف ذلــك ،ويجــب أن يكــون لــه الحــق
يف البقــاء عــى اتصــال بأرستــه عــن طريــق املراســات والزيــارات ،إال يف الظــروف االســتثنائية
كــا يجــب اخضــاع أي قــرار بعــدم التقيــد بهــذه املعايــر ملراجعــة قضائيــة منتظمــة.
لألطفــال املحرومــن مــن حريتهــم الحــق يف الحصــول عــى رعايــة طبيــة مالمئــة وتعليــم
يناســب احتياجاتهــم وتدريــب مهنــي وفرصــة ألداء عمــل مأجــور .ويجــب فصــل الفتيــات
املحرومــات مــن حريتهــن عــن الفتيــان ،ومنحهــن اهتــام خــاص لتلبيــة احتياجاتهــن
الخاصــة (.)12
• االعرتاف بأهمية آليات املراقبة يف أماكن االحتجاز.
• ضــان احـرام حقــوق الطفــل أثنــاء مراحــل التقــايض ،واملتضمنــة آليــات العــاج (املســتوى
الوطنــي والدويل).
• االلت ـزام باملبــادئ التاليــة فيــا يتعلــق باألمــر القضــايئ /الحكــم :ال يجــوز فــرض عقوبــة
اإلعــدام أو الســجن املؤبــد دون إمكانيــة اإلفـراج عــى الجرائــم التــي يرتكبهــا أشــخاص دون
الثامنــة عــرة مــن العمــر .يجــب أن تكــون أي إج ـراءات يتــم اتخاذهــا دامئًــا متناســبة،
ليــس فقــط مــع ظــروف واحتياجــات الطفــل واملجتمــع ،بــل يجــب عــى أي حكــم أن يعــزز
إعــادة اندمــاج الطفــل وتوليــه دو ًرا بنــاء يف املجتمــع.
 .9متاشــياً مــع املبــدأ التوجيهــي  35مــن قـرار املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي ( 20/2005املجلــس االقتصــادي واالجتامعي
لألمــم املتحــدة ،القـرار  :20/2005مبــادئ توجيهيــة بشــأن العدالــة يف األمــور املتعلقــة باألطفــال ضحايــا الجرميــة والشــهود
عليها).
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تحــدد خارطــة الطريــق إرشــادات حــول الجوانــب الرئيســية الس ـراتيجيات وتدابــر الوقايــة
وإعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج والعدالــة التــي تهــدف إىل التغلــب عــى التحديــات
املتعلقــة بتجنيــد األطفــال واســتغاللهم مــن قبــل الجامعــات املتطرفــة العنيفــة واإلرهابيــة.
يجب أن تتضمن الربامج الفعالة واملستدامة املكونات التالية التي يعزز بعضها بعضاً:
• البيانات واملعلومات موثوقة حول األسباب الجذرية للمشكلة ومداها وطبيعتها؛
• اإلطــار القانــوين والســيايس الســليم الــذي يتــاىش مــع القانــون الــدويل ويضفــي الرشعيــة
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 البرشيــة التــي تتمتــع بالكفــاءة واملهــارة لضــان أن جميــع الجهــات املســؤولة عــن
التعامــل مــع هــذه الظاهــرة لديهــا القــدرة عــى االســتجابة لالحتياجــات وحاميــة حقــوق
جميــع األطفــال؛
• اس ـراتيجيات االتصــال والدعــوة لضــان املشــاركة الرضوريــة للمجتمــع املــدين ووســائل
اإلعــام يف دعــم التغيــر اإليجــايب؛
• معرفــة األطفــال ومشــاركتهم للتأكــد مــن أنهــم جهــات فاعلــة يف حاميــة أنفســهم مــن
خــال اســتخدام املعرفــة بحقوقهــم وطــرق تجنــب املخاطــر واالســتجابة لهــا؛
• التنســيق والتعــاون بــن الجهــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة املســؤولة عــن حاميــة حقــوق
األطفــال والحفــاظ عــى الســامة العامــة؛
• املتابعــة والتقييــم مــن أجــل اختبــار وتقييــم فعاليــة الربنامــج وتقديــم املــررات لتغيــر
مدخــات الربنامــج متــى دعــت الحاجــة وتربيــر اســتمرار الدعــم املــايل والســيايس وكذلــك
تقديــم التغذيــة الراجعــة عــى جميــع املســتويات.
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 ،وضــان حصــول األطفــال عــى خدمــات جيــدة وحاميتهم
عنــد اتصالهــم بنظــام العدالــة كضحايــا أو شــهود أو متهمــن ( .)13ويف مجــال منــع اإلرهــاب،
فــإن مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة مكلــف أيضً ــا مبســاعدة الــدول األعضــاء
يف تطويــر ومواصلــة تدابــر العدالــة الجنائيــة الفعالــة والقامئــة عــى ســيادة القانــون للتصــدي
لإلرهــاب (.)14
يعــرب املكتــب بالنظــر إىل اختصاصــه وخرباتــه عــن اســتعداده لدعــم الــدول األعضــاء الطالبــة
عنــد توافــر املــوارد ومــن خــال برنامجــه العاملــي إلنهــاء العنــف ضــد األطفــال ،يف جهــود هــذه
الــدول ملنــع العنــف الــذي ترتكبــه الجامعــات اإلرهابيــة واملتطرفــة العنيفــة ضدهــم والتصــدي له.
 .10اإليــذاء الثانــوي «يشــر إىل اإليــذاء الــذي يحــدث ليــس كنتيجــة مبــارشة للفعــل اإلجرامــي ولكــن مــن خــال اســتجابة
املؤسســات واألفــراد للضحيــة» .مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة ،دليــل العدالــة للضحايــا :حــول
اســتخدام وتطبيــق إعــان املبــادئ األساســية للعدالــة لضحايــا الجرميــة وإســاءة اســتخدام الســلطة( ،نيويــورك،)1999 ،
ص.9
 .11متاشياً مع املادة  )2( 40من اتفاقية حقوق الطفل (األمم املتحدة ،مجموعة املعاهدات ،املجلد .)3 1577
 .12متاشــياً مــع املــادة  37مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ قاعــدة بيجــن  26الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،قواعــد األمــم
املتحــدة النموذجيــة الدنيــا إلدارة شــؤون قضــاء األحــداث (قواعــد بكــن) ،التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة يف  29نوفمــر
 )) )A / RES / 40/33( 1985وقواعــد هافانــا  46 38-و ( 49الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،قواعــد األمــم املتحــدة
لحاميــة األحــداث املجرديــن مــن حريتهــم (قواعــد هافانــا) التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة يف  14كانــون األول 1990
(.))A / RES / 45/113
 .13أُعيــد تأكيــد واليــات مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة ودوره يف تقديــم املســاعدة يف مجــايل
العدالــة لألطفــال والعنــف ضــد األطفــال عــى مــر الســنني يف قـرارات الجمعيــة العامــة واملجلــس االقتصــادي واالجتامعــي
ومجلــس حقــوق اإلنســان .عــى وجــه الخصــوص ،قــرار الجمعيــة العامــة  158/62املــؤرخ  18ديســمرب  2007والقــرار
 241/63املــؤرخ  24ديســمرب  2008والقــرار  213/65املــؤرخ  21ديســمرب  2010والقــرار 194/694املــؤرخ  18ديســمرب
 2014وق ـرارات املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي 23/2007املؤرخــة  26يوليــو  2007والق ـرار  30 26/2009يوليــو 2009
وقـرارات مجلــس حقــوق اإلنســان  29/7املؤرخــة  28مــارس  2008والقـرار  2/10املــؤرخ  25مــارس  2009والقـرار 12/18
املــؤرخ  29ســبتمرب .2011
 .14اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب (.)A / RES / 60/288
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