
 

 

 

 إلى العنف المؤدي مبادرة معالجة دورة حياة التطرف

مذكرة نيوشاتل حول الممارسات الجيدة لقضاء األحداث 

 في سياق مكافحة اإلرهاب

 مقدمة

وزراء  أقر  ، 2015سبتمبر/أيلول  27المنعقد في نيويورك بتاريخ  السادس العاماالجتماع الوزاري  خالل

 المؤدي التطرف "مبادرة معالجة دورة حياةمقترحاً بإطالق  (GCTF) اإلرهابالمنتدى العالمي لمكافحة 
سويسرا مبادرة بشأن قضاء  أطلقت(. وكجزء من هذه المبادرة الجديدة، مبادرة دورة الحياة) إلى العنف"

األطفال المتورطين في اإلرهاب، حول الناشئة  القضايااألحداث في سياق مكافحة اإلرهاب للتعامل مع 

تتضمن الوقاية والتحقيق والمالحقة القضائية وإصدار األحكام التي لنظام العدالة الجنائية مختلفة المراحل وال

 1.دماجاإلوإعادة 

كضحايا وشاهدين عليه ومرتكبين له. وأحد االتجاهات الحديثة  ،اإلرهاب بطرق عدة قد يتضرر األطفال من

في اإلرهاب العالمي هو العدد الكبير من األطفال الذين يتم تحويلهم من التطرف إلى العنف، وتجنيدهم، 

 مجموعاتوتوريطهم في أنشطة متصلة باإلرهاب. ويجري تجنيد األطفال على نحو متزايد من طرف 

د والبعض اآلخر بوعيُغرى ، وقسرابعضهم للخطف أو يُجند ويتعرض . هاهابية داخل بلدانهم أو خارجإر

إال مرافقة  اأمامه خيار أو ال يجدينضم طوعاً، وهناك من الحصول على المال أو مزايا مادية أخرى، 

الفتيات دون سن الثامنة عشر يستدعي هذا العدد المتزايد من الفتيان وو الوالدين أو غيرهما من أفراد األسرة.

تورطهم في أنشطة متصلة باإلرهاب من الدول أن تتقدم باستجابة مناسبة ترتكز على القانون يشتبه في الذين 

 2.الدولي لحقوق اإلنسان وسيادة القانون

في جمع الممارسين وواضعي المعنية بقضاء األحداث في سياق مكافحة اإلرهاب ويتمثل هدف هذه المبادرة 

، من مجموعة من الدول األعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة ذوي التخصصات المتنوعة السياسات

اإلرهاب وغيرها من الدول، بغية تقاسم الخبرات واستكشاف الممارسات الجيدة، وتحديد التحديات أمام 

كجزء من فل. وتكييف االستجابات لتهديدات اإلرهاب مع حماية السالمة العامة والحفاظ على حقوق الط

إلى إطالع الحكومات وإرشادها بصورة شاملة بشأن كيفية وضع  المذكرة، تهدف هذه دورة الحياةمبادرة 

السياسات والبرامج والمناهج، وكذلك مساعدة مسؤولي إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة وضباط 
                                                           

عني بالعدالة الجنائية المالفريق العامل اقترحت حكومة سويسرا مبادرة بشأن قضاء األحداث في سياق مكافحة اإلرهاب أثناء الجلسة العامة الجتماع  1

من جتماع الخبراء األول وقد تم تنظيم ا. 2015أبريل/نيسان  14-13 في اوسيادة القانون، التابع للمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب، المنعقد في مالط

نتدى العالمي لمكافحة ، تحت رعاية الم2015نوفمبر/تشرين الثاني  12إلى  10خالل الفترة من  االمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون في مالط طرف

يم اجتماع ثان للخبراء دولية والمجتمع المدني. وتم تنظواألوساط األكاديمية والمنظمات ال والسلطة القضائيةاإلرهاب وبمشاركة خبراء من الحكومات 

 شباط/فبراير 17-16طاليا، في الجريمة والعدالة في تورينو، إي بحاث المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون في معهد األمم المتحدة األقاليمي أل من طرف

المذكرة. ومع ذلك،  . وقد أدت النتائج التي خلص إليها اجتماعا الخبراء المذكوران إلى إعداد الممارسات الجيدة والتوصيات المدرجة في هذه2016

ى التطرف طفال إلن بضرورة إجراء المزيد من البحوث التجريبية وجمع البيانات، من أجل تحسين فهم العوامل التي تدفع األوأقر الخبراء المجتمع

في أنشطة  ينالمتورطالعنيف ومن ثم تكييف االستجابات في ضوء ذلك. ولهذا الغرض، يتم تشجيع الدول على جمع وتصنيف المعلومات عن األطفال 

  .تتعلق باإلرهاب
ف  2 سن الثامنة عشر.  إنسان لم يتجاوزالطفل بأنه كل لألمم المتحدة  (1989نوفمبر/تشرين الثاني  A/RES/44/25 ،20) اتفاقية حقوق الطفلتعرِّ

كرة مصطلحي "الطفل" وباإلضافة إلى ذلك، يجيز بعض النظم القانونية مراعاة اعتبارات خاصة للشباب فوق سن الثامنة عشر. وبينما تستخدم هذه المذ

  و"األطفال"، فإنها ال تقصد استثناء إمكانية تطبيق تدابير محددة على الشباب فوق سن الثامنة عشر.
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السجون ومحاميي الدفاع وغيرهم من األطراف الفاعلة ذات الصلة فيما يتعلق بتناول قضايا اإلرهاب 

وإعادة المشتملة على أطفال. وينبغي أن تتوجه استجابة العدالة الجنائية لقضايا األطفال صوب إعادة تأهيل 

 .الطفل في المجتمع إدماج

بشأن تنفيذ مذكرات الممارسات الجيدة األخرى الصادرة عن وعالوة على ذلك، تقدم هذه المذكرة توجيهاً 

 امراعاتهعامة عن االعتبارات المحددة الواجب  نظرةوتهدف إلى توفير  المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب،

كما يمكن استخدام هذه المذكرة أيضاً في تشكيل الجهود الوطنية  3القضايا المشتملة على أطفال. هذه في مثل

ية واإلقليمية ومتعددة األطراف الرامية إلى المساعدة في بناء القدرات في هذا المجال عمالً على والثنائ

 .تضمين االحتياجات الخاصة باألطفال في سياسات وتدابير مكافحة اإلرهاب

نون الدولي ( وضع األطفال وحمايتهم بموجب القا1)المذكرة مقسمة إلى األقسام الخمسة التالية: هذه ان 

إعادة اإلدماج، و( إعادة التأهيل 4)و( العدالة من أجل األطفال، 3)و( الوقاية، 2)وومعايير قضاء األحداث، 

 .( تطوير القدرات والرصد والتقييم5)و

 الممارسات الجيدة

 داثوضع األطفال وحمايتهم بموجب القانون الدولي ومعايير قضاء األح .1

لقانون لباإلرهاب طبقاً  متصلةفي أنشطة  متورطعى بأنه : التعامل مع كل طفل يد  1الممارسة الجيدة 
 الدولي والمعايير الدولية لقضاء األحداث.

يقوم التعامل مع األطفال المدعى بانتمائهم إلى جماعات إرهابية وبتورطهم في أعمال متصلة يجب أن 

حقوقهم والوفاء بها على النحو المحدد في اإلطار القانوني الدولي المعمول باإلرهاب على احترام وحماية 

حسب ما ينطبق في القانون الوطني. ويشتمل اإلطار القانوني على القانون الدولي لحقوق اإلنسان، و به

اإلنساني، ، والقانون الدولي 5العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةو ،4اتفاقية حقوق الطفل  سيماال

 6.المعايير الدولية لقضاء األحداث كذاوالقانون الجنائي الدولي، و

                                                           
ءات فعالة في قطاع مذكرة الرباط بشأن الممارسات الجيدة إلجرا: على سبيل المثال ال الحصرالمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب،  تشمل مذكرات 3

مذكرة ، والستجابة أكثر فعالية لظاهرة المقاتلين اإلرهابيين األجانب الجيدةمراكش حول الممارسات -مذكرة الهاي، والعدالة الجنائية لمكافحة اإلرهاب
، ومكافحة التطرف العنيف مذكرة أبوظبي حول الممارسات الجيدة للتعليم، وللممارسات الحسنة للسلك القضائي حول الحكم في جرائم اإلرهاب الهاي

 .مذكرة روما بشأن الممارسات الجيدة إلعادة تأهيل ودمج الجناة المتطرفين المستخدمين للعنفو
 لمسلحةاالمنازعات ألمم المتحدة بشأن اشتراك األطفال في لالبروتوكول االختياري  كملهاوي، أعاله 2، الحاشية الطفلاتفاقية حقوق  4

(A/RES/54/263 ،25 2000 أيار/مايو ،)المواد اإلباحية فيوواستغالل األطفال في البغاء البروتوكول االختياري لألمم المتحدة بشأن بيع األطفال و 

(A/RES/54/263 ،25  و2000مايو ) إجراء االتصاالتالمتعلق باالختياري األمم المتحدة بروتوكول (A/RES/66/138 ،19 /كانونديسمبر 

 (2007 ننيسا/أبريل CRC/C/GC/10، 25) حقوق الطفل في قضاء األحداثللجنة حقوق الطفل بشأن  10لتعليق العام رقم اوفر وي(. 2011األول 

 .اتفاقية حقوق الطفلمن  40-37واد رشادات بشأن تفسير الماإل
 .(1966 كانون األول/ديسمبر 16(، المرفق )XXI) A 2200قرار الجمعية العامة  5
 ء األحداث: يتمتع األطفال المتعاملين مع نظام القضاء بحماية إضافية عبر مجموعة من المعايير الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان وقضا 6

  قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث )قواعد بكين(، قرار الجمعية العامةA/RES/40/33 (29 

 (.1985 تشرين الثاني/نوفمبر

  مجموعة )مجموعة مبادئ األمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن

 (.1988 كانون األول/ديسمبر 9) A/RES/43/173المبادئ(، قرار الجمعية العامة 

 توجيهية(، قرار الجمعية العامة مبادئ األمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح األحداث )مبادئ الرياض الA/RES/45/112 (14 

 (.1990 كانون األول/ديسمبر

  قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين من حريتهم )قواعد هافانا(، قرار الجمعية العامةA/RES/45/113 (14 

 (.1990 كانون األول/ديسمبر

  قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير االحتجازية )قواعد طوكيو(، قرار الجمعية العامةA/RES/45/110 (14 

 (.1990 كانون األول/ديسمبر

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/Rabat%20Memorandum%20-%20ENG.pdf?ver=2016-03-29-134645-713
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/Rabat%20Memorandum%20-%20ENG.pdf?ver=2016-03-29-134645-713
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/The%20Hague-Marrakech%20Memorandum%20-%20ENG.pdf?ver=2016-03-29-134632-083&timestamp=1459412426016
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/The%20Hague%20Memorandum%20-%20ENG.pdf?ver=2016-03-29-134018-493
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/The%20Hague%20Memorandum%20-%20ENG.pdf?ver=2016-03-29-134018-493
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/The%20Hague%20Memorandum%20-%20ENG.pdf?ver=2016-03-29-134018-493
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/GCTF%20Abu%20Dhabi%20Memorandum%20-%20ENG.pdf?ver=2016-03-29-134714-177
file:///C:/Users/ashrafibrahim/Dropbox/Ash%20Work/Interpreting/Congrestolken/Translation/10/To%20Translate/Rome%20Memorandum%20on%20Good%20Practices%20for%20Rehabilitation%20and%20Reintegration%20of%20Violent%20Extremist%20Offenders
file:///C:/Users/ashrafibrahim/Dropbox/Ash%20Work/Interpreting/Congrestolken/Translation/10/To%20Translate/Rome%20Memorandum%20on%20Good%20Practices%20for%20Rehabilitation%20and%20Reintegration%20of%20Violent%20Extremist%20Offenders
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في نشاط  ويجب تطبيق هذه الصكوك والمعايير والقواعد الدولية بالتساوي على األطفال المدعى بتورطهم

 .متصل باإلرهاب مثلما تطبق على أي نشاط جنائي آخر

بتعزيز سن القوانين واإلجراءات والسلطات والمؤسسات التي اتفاقية حقوق الطفل تلتزم الدول بموجب 

انتهكوا قانون العقوبات، أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم  أنهمتنطبق خصيصاً على األطفال الـذين يدعى 

. ويؤدي نظام قضاء األحداث غرضاً مزدوجاً بالحفاظ على السالمة العامة والحفاظ على حقوق 7ذلك

 األطفال.

يتحلى النظام المتخصص لقضاء األحداث باالختصاص األولي والمفضل كذلك بشأن األطفال ويتعين أن 

متصلة باإلرهاب و/أو المتهمين بارتكابها. وفي جميع اإلجراءات  جنحالخاضعين للتحقيق بشبهة ارتكاب 

القضاء، أو  التي تتعلق باألطفال، سواء نفذتها مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو الخاصة، أو محاكم

 8السلطات اإلدارية، أو الهيئات التشريعية، فإن المصلحة الفضلى للطفل يجب أن تكون االعتبار األول.

وينبغي إيالء اهتمام خاص لبدائل المالحقة القضائية. كما ينبغي أن يهدف أي إجراء قضائي بشأن الطفل 

 في المجتمع. إدماجهإلى إعادة 

حقوق  من منظور مباإلرهاب والتعامل معه المتصل: تقييم وضع األطفال في السياق 2الممارسة الجيدة 
 األطفال وتنميتهم.

بقضاء األحداث، وكذلك سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بمكافحة اإلرهاب،  ةالدول الخاص نظميجب أن يقوم 

الطفل وفقاً لقواعد ومبادئ ، واحترام حقوق 9على أساس من المعرفة الفعلية بتنمية الطفل، ونوع الجنس

القانون الدولي. وينبغي إيالء اهتمام خاص لحقوق واحتياجات الطفلة في نظام قضاء األحداث، فضالً عن 

 .الوضع المحتمل للطفل باعتباره ضحية النتهاكات القانون الدولي

من ضمن أمور أخرى، يتعين تقييم تورط األطفال في األنشطة المتصلة باإلرهاب بما يأخذ في االعتبار، و

أن قدرات األطفال العقلية واإلدراكية ال تزال في طور النمو، ووجوب مراعاة مستوى نضجهم ونموهم 

 10.الفردي، فضالً عن نقاط ضعفهم وقدراتهم الخاصة، والتي تختلف عن قدرات البالغين

                                                           
 لحة لجماعات المسصندوق األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(، قواعد ومبادئ توجيهية بشأن األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو ا

 (.2007 شباط/)مبادئ باريس(، )فبراير

 ة قواعد األمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير االحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوك(، قرار الجمعية العامA/RES/65/229 

 (.2010 كانون األول/ديسمبر 21)

  (.2012سياق األعمال اإلنسانية )الفريق العامل المعني بحماية الطفل، المعايير الدنيا لحماية الطفل في 

 عدالة الجنائية، قرار استراتيجيات األمم المتحدة النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد األطفال في مجال منع الجريمة وال

 (.2015 كانون الثاني/يناير 26) A/RES/69/194الجمعية العامة 

  (، قرار الجمعية العامة مانديالقواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواعدA/RES/70/175 (17 كانون /ديسمبر

 (.2015 األول
 أعاله. 2الحاشية  7
توصيات بشأن  ال، وتحديداً ابلمكافحة اإلرهلمنتدى العالمي ل الحياةمبادرة دورة  أيضاً . انظر أعاله 2، الحاشية اتفاقية حقوق الطفل( من 1) 3المادة  8

 االستخدام الفعال للتدابير البديلة المالئمة للجرائم المتصلة باإلرهاب.
يوليو/تموز  CEDAW/C/GC/33 (23  33رقم  ، التوصية العامة بشأن وصول المرأة إلى العدالة،اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة   9

2015).  
اطف والسيطرة تظل قدرة الشخص على اتخاذ القرار والتخطيط والحكم على األمور والتعبير عن العووتنمية الطفل على مراحل عديدة.  تشتمل 10

قل في فترة البلوغ على االنفعاالت قيد النمو حتى يصل إلى منتصف العشرينات. وتتضمن السلوكيات الشائعة لدى األطفال المرتبطة بمرحلة نمو الع

اطر المترتبة على تقلبات المزاج والسلوك المتهور وسلوك اإلقدام على المخاطر وعدم القدرة على التقييم الكامل للعواقب طويلة المدى أو المخ

االجتماعي ات التواصل ر الطفل تماماً النطاق الذي تصل إليه أنشطته على شبكالتصرفات وصعوبة التعامل مع التغيير. فعلى سبيل المثال، قد ال يقد  

شخصيات مختلفة ال تتسم  واإلنترنت والعواقب المترتبة عليها. عالوة على ذلك، كثيراً ما يمر األطفال أثناء تكوين هوياتهم بفترة يجربون فيها تقمص

ولذا سانية األساسية، واإلن وكثيراً ما يكون األطفال في مرحلة تطوير وجهات نظرهم تجاه المسائل األخالقيةبالديمومة التي تميز شخصية البالغين. 

  .أقل استعداداً لمقاومة الدعاية المقنعة واالستغاللية ونفإن غسل أدمغتهم قد يكون أسهل، وقد يكون
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 الوقاية .2

العنف من خالل تدابير  المؤدي إلى: التعامل مع تعرض األطفال للتجنيد و/أو التطرف 3الممارسة الجيدة 
 11.وقائية

تهديد اإلرهاب العالمي، أدرك المجتمع الدولي الحاجة  ومدى تعقيدالمتزايد، وقسوتها،  الحوادثنظراً لعدد 

ويجب استثمار الجهود والموارد لفهم الظروف المؤدية إلى تجنيد األطفال  12إلى الوقاية من التطرف العنيف.

 .العنف، والتعامل معهما بفعالية المؤدي إلىواحتمال تطرفهم 

غراض العنف أل المؤدي إلىوتؤدي العديد من العوامل إلى تعرض األطفال وإمكانية تجنيدهم وتطرفهم 

التطرف  لألطفال الذين جرى تجنيدهم و/أو تحويلهم إلىإرهابية. ومن بين العوامل المرصودة بالنسبة 

ألغراض إرهابية: اإلقصاء والتمييز، ونقص فرص الحصول على التعليم، والعنف األسري، ونقص 

فترة في  ، وقضاءالطفيفةالجنح وسوابق من العالقات االجتماعية، وتردي الظروف االقتصادية والبطالة، 

ل أن أوجه إلى هذه العواممال الذي تعرضه الجماعات اإلرهابية. ويضاف حبس األحداث، واالنجذاب إلى ال

عالوة والعنف.  المؤدي إلىالضعف اإلدراكي والعاطفي لدى األطفال يمكن استغاللها للتجنيد والتطرف 

طفال إلى تشريد العديد من األالنزاعات على ذلك، أدت االضطرابات الحالية في البلدان التي تشهد 

ة وتعريضهم إلى خطر أكبر، وقد تطول أوضاعهم كمهاجرين/الجئين مما يترتب عليه تكرار واستدام

ن على وحاصلهناك حاالت ألطفال تطرفوا رغم أنهم  كماحرمانهم وتفاقم مشاعرهم باإلقصاء والتمييز. 

 .تبدو مستقرة تعليم جيد وينتمون إلى أسر وظروف اقتصادية واجتماعية

القات العنف على تحوالت في ع المؤدي إلىيمكن أن تشتمل المؤشرات الرئيسية لمسار تطرف األطفال و

ماعية الحالية . ويمكن لهذه التغيرات أن تشمل االنزواء عن األنشطة االجتوفكرهالفرد االجتماعية وسلوكه 

الت محاوو، تطرف في الفكر أو السلوكواألصدقاء، أو نشوب النزاعات مع األسرة واألصدقاء بسبب ال

 تنم ال متطرفة، واإلدالء بأقو منشورات، وحيازة الفكر المتطرفإجبار األشخاص المحيطين على اتباع 

ام العنف التعالي األخالقي على المجموعات األخرى أو الكراهية تجاههم، أو أقوال تشجع على استخدعن 

ختلفين. م نعتبرومن يُ  اقتراف االعتداءات وجرائم الكراهية ضد، أو ما لدعم قضية ما أو لتغيير سياسة

تجنيد ألغراض العنف أو ال المؤدي إلىوتمثل اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي محفزاً رئيسياً للتطرف 

 إرهابية.

 و سنواتأويتطرف بعض األطفال بسرعة، أحياناً في غضون أسابيع قليلة، بينما تستغرق العملية شهوراً 

م المتميزة بالنسبة آلخرين. ومن المهم الكشف عن التطرف في مرحلة مبكرة، لذا يجب إعداد وسائل التقيي

راط في بالحساسية والدقة الالزمين للتعرف على السلوكيات الدالة على تطور مسيرة الفرد نحو االنخ

 لة.التطرف العنيف، إذ تعد  هذه الوسائل جزءاً من استراتيجيات الوقاية الفعا

ت يمكن استقاء الدروس بخصوص عملية التجنيد من الجرائم األخرى، مثل العنف المتصل بالعصاباو

طفال )سواء واالستغالل الجنسي، السيما االستغالل عبر اإلنترنت. فعلى سبيل المثال، تعتبر استمالة األ

إرساء عالقة  والمناورة بغرضوجهاً لوجه أو عبر شبكات التواصل االجتماعي( بمثابة عملية تجنيد بالخداع 

 مع األطفال وتلبية احتياجاتهم العاطفية غير المشبعة وفصلهم عن العائلة واألصدقاء.

                                                           
مذكرة ، ومذكرة أبو ظبي حول الممارسات الجيدة للتعليم ومكافحة التطرف العنيفمثل مذكرات المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب،  أيضاانظر  11

 .أنقرة بشأن الممارسات الحسنة للنهج المتعدد القطاعات لمكافحة التطرف العنيف
 .(2015ديسمبر/كانون األول  24)، A/70/674، خطة العمل لمنع التطرف العنيفانظر أيضا تقرير األمين العام لألمم المتحدة،  12

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/GCTF%20Abu%20Dhabi%20Memorandum%20-%20ENG.pdf?ver=2016-03-29-134714-177
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/GCTF%20Abu%20Dhabi%20Memorandum%20-%20ENG.pdf?ver=2016-03-29-134714-177
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/GCTF%20Ankara%20Memorandum%20-%20ENG.pdf?ver=2016-03-29-134503-680
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/GCTF%20Ankara%20Memorandum%20-%20ENG.pdf?ver=2016-03-29-134503-680
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/GCTF%20Ankara%20Memorandum%20-%20ENG.pdf?ver=2016-03-29-134503-680
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 13.األعمال القتاليةوبغض النظر عن الطريقة المتبعة، فإن القانون الدولي يحظر تجنيد واستعمال األطفال في 

ويتعين على الدول تجريم تجنيد األطفال واستغاللهم من جانب المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة، 

 .متصلة باإلرهاب على أنه ظرف مشدد للعقوبة جنحواعتبار تجنيد واستخدام األطفال في ارتكاب 

ي، وبشكل خاص نون الدولولكي تتسم استراتيجيات الوقاية الشاملة بالفعالية، يجب عليها االرتكاز على القا

ماً بأنه يلزم ، وأن تعتمد على المؤشرات السليمة والخبرة العملية، علاإلنسانعلى القانون الدولي لحقوق 

 .عليها االهتمام على نحو خاص بعدم وصم األشخاص أو مجتمعات بأسرها

ات تدعم األطفال على إنشاء شبك: إعداد االستراتيجيات الوقائية الهادفة التي تركز بقوة 4الممارسة الجيدة 
 المعرضين للخطر.

يجب على أي استراتيجية وقائية تستهدف األطفال المعرضين للتجنيد ألغراض إرهابية و/أو التطرف 

العنف أن تتناول العوامل الهيكلية واالجتماعية الرئيسية على مستوى المجتمع المحلي وكذلك  المؤدي إلى

ويتمثل الهدف من هذه االستراتيجيات في تقليص مسببات العرضة  في شبكات التواصل االجتماعي.

العنف والتجنيد ألغراض إرهابية. ويجب  المؤدي إلىإلى التطرف  تقودللمخاطر ومجابهة الظروف التي 

على استراتيجيات الوقاية بشكل خاص أن تتفادى وصم أي ديانة أو ثقافة أو عرق، أو جماعة عرقية، أو 

ن تسعى إلى منع ذلك الوصم، والذي من شأنه أن يعمق االنقسام ويؤجج حالة انعدام الثقة جنسية وطنية، وأ

بين المجتمعات المحلية وسلطات إنفاذ القانون، بل قد تستخدمه الجماعات المتطرفة العنيفة كمنطلق 

 .14للدعاية

النظر في  على البلدانب أن تكون المشاركة في البرامج الوقائية على العموم أمراً طوعياً. وينبغي ويج

حددها وجوب وضع سياسات وبرامج وقائية وطنية أو مخصصة لتلبية احتياجات محددة في المناطق التي ت

م، تتاح الدول المعنية باعتبارها مناطق يكون األطفال فيها أكثر عرضة للتطرف نحو العنف. وبشكل عا

المجتمع، حيث  وتنفيذها بالتعاون مع أفراديقها للبرامج الوقائية فرصة أقوى للنجاح إذا تم إعدادها وتنس

لماء يجب، حسب االقتضاء، إشراك السلطات العامة والشرطة المجتمعية ومسؤولي احتجاز األحداث، وع

فير الدعم الدينيون في عملية تعاونية لتو زعماءوالالنفس واألخصائيون االجتماعيون والمدارس واألسر 

ة واضحة . وفي الوقت ذاته، يشجع وجود آليالمشروعيةالالزم لألطفال وأسرهم، بما يشمل تطوير ثقافة 

ي الفعالية الشاملة بين الجهات الفاعلة المختلفة على المساءلة ويساهم ف للتنسيق والتوزيع المحدد للمسؤوليات

 لالستراتيجية الوقائية.

وقاية، حيث يمكن كما قد تؤدي قدرة النظام القانوني على التدخل عبر نظام رعاية األطفال دوراً هاماً في ال

ية أو لصالحيات المحكمة تجاه الطفل أن توفر الفرصة إلشراك موارد إضافية، كأخصائيي الصحة النفس

 المدارس، حسب االقتضاء.

                                                           
في  ن اشتراك األطفالالبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأمن  4والمادة ، أعاله 2الحاشية ، لاتفاقية حقوق الطفمن ( 3) 38المادة  13

الدولية  نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية( من 7()ه()2) 8( والمادة 26()ب( )2) 8والمادة  ،أعاله 6الحاشية  ،النزاعات المسلحة
(A/CONF.183/9 ،17 أنظر أيضاً المادة 1998 تموز/يوليو .)182رقم اتفاقية منظمة العمل الدولية من  3 (C182 ،17 1999ران يونيو/حزي )

التفاقية مكمل ، البروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفالمن  3بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال، والمادة 
ندما يشارك الطفل ع. (2000 تشرين الثاني/نوفمبر 15) A/RES/55/25، قرار الجمعية العامة الجريمة المنظمة عبر الوطنية األمم المتحدة لمكافحة

أغسطس/آب  12األربع )اتفاقيات جنيف في حاالت النزاع المسلح، تسري عليه الصكوك القانونية ذات الصلة من القانون اإلنساني الدولي، وهي 

يعاملوا أوالً  (. وفي جميع حاالت تجنيد األطفال بواسطة مجموعة مسلحة فإنهم يجب أن1977يونيو/حزيران  8) ن اإلضافيانالبروتوكوال( و1949

 .وقبل كل شيء باعتبارهم ضحية النتهاك القانون الدولي، ويجب تحري إمكانية تنفيذ تدخالت الدعم الصحي واالجتماعي تجاههم
الصادرة  اإلرهابيين األجانبالستجابة أكثر فعالية لظاهرة المقاتلين  الجيدةمراكش حول الممارسات -مذكرة الهاي من 5 الجيدةالممارسة  أنظر 14

 عن المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب.

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/The%20Hague-Marrakech%20Memorandum%20-%20ENG.pdf?ver=2016-03-29-134632-083&timestamp=1459412426016
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 العدالة من أجل األطفال .3

م قضاء متصلة باإلرهاب من خالل نظا جنح: التعامل مع األطفال المدعى عليهم في 5الممارسة الجيدة 
 األحداث في المقام األول.

مان في المجتمع مع ض إدماجهميجب أن يكون هدف نظام قضاء األحداث إعادة تأهيل األطفال وإعادة 

واعد الدولية والمعايير والق اتفاقية حقوق الطفلمحاسبتهم على أعمالهم. ويجب تطبيق الحقوق المكرسة في 

 المتصلة باإلرهاب. الجنحبخصوص قضاء األحداث بشكل متكافئ على األطفال المدعى بتورطهم في 

مشتملة ويجب على الدول كفالة أن تشريعاتها تنص على إجراءات مناسبة خاصة باألطفال في القضايا ال

باط السجون، انون والمدعين العامين والقضاة وضعلى األطفال، كما يجب إتاحة التدريب لمسؤولي إنفاذ الق

المشتملة  وضباط مراقبة السلوك، ومحاميي الدفاع، وغيرهم من الجهات الفاعلة التي تتعامل مع القضايا

لعدالة على األطفال، وذلك من خالل توعية أصحاب المصلحة المعنيين بقواعد ومعايير منع الجريمة وا

 .األحداث الجنائية التي تركز على قضاء

تعكس  وفي القضايا الجنائية المشتملة على أطفال كمشتبه بهم محتملين في ارتكاب اإلرهاب، يجب أن

ي، يجب اإلجراءات المتخذة التقدير الالزم لسنهم وغير ذلك من صفاتهم الشخصية ذات الصلة. وبالتال

إجراءات ، ومع وسائل اإلعالم والتواصلمراعاة وضع الطفل المشتبه به عند إجراء المراقبة والتفتيش، 

 ريب المالئم.التوقيف واالحتجاز واالستجواب، كما يتعين حصول المسؤولين عن تنفيذ هذه األنشطة على التد

لمنع تعرضه للوصم. وقد تفشل عملية  تهوخصوصيويشتمل أحد هذه اإلجراءات على حماية هوية الطفل 

يته باالسم في وسائل اإلعالم أو على اإلنترنت. ويجب أن يحصل إعادة تأهيل الطفل فشالً دائماً إذا ُكشفت هو

األطفال كذلك على الحماية، مثل إخطار أولياء األمور بالتوقيف، والحق في االستعانة بمحام، وحق االطالع 

، وحق تفادي تجريم الذات، والحق في حضور مترجم شفوي، همواستجوابالشهود على التهم، وحق مواجهة 

 .15بوت التهم بما ال يدع مجاالً للشك، والحق في المراجعة القضائيةوالحق في ث

بعد توقيف و. االستعانة بمحاميحق للممثلين القانونيين المشاركة في اإلجراءات القضائية. ويحق للطفل و

نوني ألي الطفل، يحق له أن يتم فوراً إخطار الوالدين أو األوصياء القانونيين عليه، وحضور ممثل قا

إعالمه  باإلضافة إلى ذلك، يحق للطفل أن يتم واب. ويحق للطفل التزام الصمت وعدم إدانة نفسه.استج

 .له بحقوقه اإلجرائية، بما في ذلك الحق في المساعدة القانونية، بطريقة واضحة مفهومة بالنسبة

طفال حتى على أ : تطبيق معايير قضاء األحداث الدولية على قضايا اإلرهاب المشتملة6الممارسة الجيدة 
 .في القضايا المنظورة أمام محاكم البالغين

يجب، في الحاالت االستثنائية التي يمثل فيها األطفال أمام محاكم البالغين، تطبيق معايير قضاء األحداث 

الالزمة لحماية األطفال، مثل احتجازهم في حبس منفصل عن البالغين، ومنحهم فرص إعادة التأهيل أثناء 

ويجب على االدعاء العام والمحاكم عند البت في وجوب محاكمة الطفل أمام محكمة البالغين األخذ  16سجنهم.

 .في االعتبار التأثير السلبي على الطفل

اته يجب تدريب القضاة والمدعين العامين ومحاميي الدفاع بشأن خصائص نظام قضاء األحداث وضمانو

 اإلجرائية السارية داخل قاعة المحكمة.

                                                           
 .أعاله 2، الحاشية الطفلاتفاقية حقوق ( من 2) 40أنظر المادة  15
 ، الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب.اإلرهابالهاي للممارسات الحسنة للسلك القضائي حول الحكم في جرائم  مذكرةأنظر أيضاً  16

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/The%20Hague%20Memorandum%20-%20ENG.pdf?ver=2016-03-29-134018-493
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 رهاب.متصلة باإل جنحوتصميم آليات تحويل األطفال المتهمين بارتكاب  النظر في: 7الممارسة الجيدة 

إلجراءات جنائية، والتي قد تفاقم من أوجه ضعفهم، ينبغي  األطفالفي ضوء العواقب المترتبة على خضوع 

على الدول دراسة سبل أخرى للتعامل مع سلوك األطفال المخالفين. وفي هذا اإلطار، تهدف عملية التحويل 

إلى التوجيه المشروط لألطفال المخالفين للقانون عبر مسارات أخرى لمعالجة المسألة خارج إطار 

بما يتيح البت في العديد من قضايا األطفال بواسطة هيئات غير قضائية، وبالتالي  اإلجراءات القضائية،

من إنشاء سجل جنائي ينجم عنها يمكن تفادي اآلثار السلبية المترتبة على اإلجراءات القضائية الرسمية وما 

إلى أقوالهم قبل  ويجب منح األطفال الذين يتم تحويلهم إلى هذا النوع من البرامج فرصة االستماع 17للطفل.

 18.صدور القرار النهائي

لما كان ذلك كتُحث الدول على تنفيذ وتعزيز القوانين التي تتضمن أحكاماً محددة لتطبيق آليات التحويل، 

في ذلك قبل  مراحل مختلفة من العملية، بما خاللمالئماً ومستصوباً. ويمكن تنفيذ إجراءات التحويل هذه 

ادئ التوجيهية ائية، وأثناء اإلجراءات الجنائية، وكبديل للحبس. ويجب وضع المبالشروع في اإلجراءات الجن

ويل األطفال إلى التي تتيح لمسؤولي إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة ممارسة سلطتهم التقديرية لتح

 برامج التحويل أثناء مراحل مختلفة من العملية.

رطين في أنشطة التحويل. وينبغي تكييف برامج تحويل األطفال المتوويتم تقييم الطفل قبل دخوله في برنامج 

لتحويل . ويجب أن تشتمل برامج االتي ارتكبها والجنحةبعناية لتراعي خصائص الطفل  باإلرهابمتصلة 

رهاب على متصلة باإلجنح العنف أو ُجندوا الرتكاب تحولوا إلى التطرف المؤدي إلى التي تستهدف أطفال 

ب المهني خاصة بفك االرتباط واجتثاث التطرف، فضالً عن المكونات المتعلقة بالتعليم والتدريمكونات 

 .والدعم النفسي، بحيث تهدف كلها إلى دعم إعادة اإلدماج

ع عدم يجب أن يترتب على إنجاز الطفل الناجح لبرنامج التحويل إلى إغالق قاطع ونهائي لقضيته، مو

 .وع آخر من السجالت العامة بشأنهاالحتفاظ بسجل جنائي أو أي ن

الئمة، بما في : النظر في بدائل االعتقال واالحتجاز والسجن، وتطبيقها في الحاالت الم8الممارسة الجيدة 
ية األقل ذلك خالل المرحلة السابقة للمحاكمة، مع التفضيل الدائم لوسيلة تحقيق غرض العملية القضائ

 تقييداً.

يرة يخضع لالعتقال سيتعرض للوصم الفوري، وكذلك النقطاع التعليم ومسمن المرجح أن الطفل الذي 

 أهيله بفعالية.وت إدماجهإمكانية إعادة  يهددالتنمية االجتماعية، وتعميق القطيعة مع مجتمعه المحلي، مما 

العدالة يجب النظر في تطبيق التدابير غير االحتجازية على األطفال الذين يتم التعامل معهم عبر نظام 

ويؤدي  19الجنائية، وذلك وفقاً للصكوك القانونية الدولية وبما يتماشى مع المعايير الدولية لقضاء األحداث.

المدعون العامون والقضاة دوراً أساسياً في اتخاذ القرار بشأن التدابير الوقائية والداعمة والتعليمية واألمنية 

باإلرهاب. لذا، يجب أن تتوفر للقضاة مجموعة متنوعة من  متصلةفي حالة األطفال الذين توجه إليهم تهم 

دانهم. ويمكن للبدائل من شاكلة خيارات اإلشراف بدائل الرعاية المؤسسية واالحتجاز المتوافقة مع قوانين بل

                                                           
لتحويل: "ينبغي أن اعلقت لجنة حقوق الطفل على هذه المسألة حين ذكرت أن عملية  أعاله. 2، الحاشية حقوق الطفلمن اتفاقية ()ب( 3)40المادة  17

 (.24ة على اتفاقية حقوق الطفل، الفقر 10التعليق العام رقم ) تشكل ممارسة ثابتة يمكن استخدامها في معظم الحاالت بل ينبغي ذلك"
 أعاله. 2، الحاشية من اتفاقية حقوق الطفل( 2)12المادة  18
جوز ممارسته إال يعلى أنه "يجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون وال  اتفاقية حقوق الطفل)ب( من  37تنص المادة  19

 (.أعاله 2)الحاشية  "كملجأ أخير وألقصر فترة زمنية مناسبة
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على األطفال القائمة على المجتمع المحلي أن تمثل بدائل مناسبة لالحتجاز، على أن تشمل برامج التدخل 

 .تتولى مسؤوليتها المجتمعات المحلية مكوناً يختص باجتثاث التطرف كلما كان ذلك مالئماً  هذه التي

 تناسب.ال: يطبق على األطفال في األحكام القضائية مبدأ التفريد و9الممارسة الجيدة 

ة أو الجنحعند إصدار المحكمة للحكم، يجب عليها أن تراعي وضع الطفل واحتياجاته إلى جانب خطورة 

، يوصى بأن . وللمساعدة في تحقيق هذا الهدفالمعاقب عليها بموجب اإلجراءات الجنائية الوطنية الجريمة

كل  بفحص خلفية الطفل ووضعه ويقدموا توصيات حسب يقوم األخصائيون النفسيون وغيرهم من الخبراء

 وإدماجه.طفل للمحاكم بشأن خيارات الحكم التي من شأنها أن تسهم في إعادة تأهيل الطفل 

لفردية ويجب أن تتوخى منظومة قضاء األحداث هدف بإعادة التأهيل، مع مراعاة التناسب بين الظروف ا

لنظر في إصدار ا. وإدراكاً ألن العوامل المخففة قد تجعل بدائل الحبس مالئمة، ينبغي الجنحةللطفل وخطورة 

ك النظر في باإلرهاب. وينبغي للدول كذل المتصلةالجنح السجن على األطفال حتى في حالة  ال تشملأحكام 

ة بالتعليم والتدريب تنفيذ األحكام المشتملة على تدابير متنوعة إلعادة التأهيل، بما في ذلك المكونات المرتبط

 .هوإدماج هالمهني، وذلك بهدف مساعدة الطفل على التطور وإعادة تأهيل

حمايتهم ن حريتهم في مرافق مناسبة مع دعمهم و: إبقاء األطفال الذين يُحرمون م10الممارسة الجيدة 
 .وإعدادهم إلعادة اإلدماج

كل منفصل بش، ينبغي وضع األطفال في االحتجاز السابق للمحاكمة أو السجن بعد الحكم في جرائم اإلرهاب

از مخصصة لألحداث. ويجب عدم احتج يةفي مرافق احتجاز ذلككلما أمكن  وضعهم عن البالغين، ويجب

اً بطريقة األطفال في الحبس االنفرادي. ويجب ضمان أن ظروف االحتجاز تتيح للطفل النمو جسدياً وعقلي

ب به. صحية، مع األخذ بعين االعتبار حقيقة أن الطفل المحتجز قد يتعرض للعنف واالضطهاد والتالع

لتعليمية من ال الدائم مع األسرة، مع وجوب استمرار العملية يضاف إلى ذلك أهمية الدعم النفسي والتواصو

 ووعيهنقدي ال تفكيرهأجل مساعدة الطفل على تنمية مهاراته التعليمية والمهنية الضرورية، وكذلك تطوير 

 االجتماعي.

 إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج .4

ة متصلة لألطفال المتورطين في أنشط: وضع برامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج 11الممارسة الجيدة 
 .باإلرهاب للمساعدة على إعادتهم بنجاح إلى المجتمع

والطفل.  يجب على برامج إعادة تأهيل وإعادة إدماج األطفال أن تسعى إلى حماية مصالح كل من المجتمع

 والنجاح في إعادة تأهيل وإدماج الطفل يصون أيضاً مصالح المجتمع كله.

عنيف للغاية من المنظمات الداعمة لألحداث التي تتخصص في الوقاية من التطرف اليوجد عدد قليل و

فردية، ومكافحته. والحاجة قائمة لتطوير برامج الدعم المتميزة بمستوى أعلى من التخصص ومراعاة ال

ى عودة إلوالتي تأخذ في االعتبار خصائص الطفل الفردية، ومنها نوع الجنس، من أجل إعداد األطفال لل

 .اإلرهابأسرهم ومجتمعاتهم المحلية بعد فترة احتجازهم أو سجنهم بسبب تورطهم في األنشطة المتصلة ب

برامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج لألطفال المتورطين في أنشطة متصلة باإلرهاب  اح كما يجب أن تت

(، أو الذين يقضون أو المذكرة من هذه 7الذين تم تحويلهم من العملية القضائية )انظر الممارسة الجيدة 
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  20سجنية.قضوا عقوبة 

موجب أوامر ويجب أن تتبع برامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج، سواء المنفذة في المجتمع المحلي أو ب

ي الرعاية فن يمل جهات فاعلة، مثل علماء النفس وأخصائييشالمحكمة أو في السجن، نهجاً متعدد القطاعات 

لمدارس ا يومعلم ةالمحلي اتالمجتمع قادةوإنفاذ القانون  ين ومسؤولين االجتماعييواألخصائيالنفسية 

 واألسر، كما يجب أن تجري تقييماً متواصالً للطفل.

، كلما كان ويجب أن تعمل البرامج على استعادة الروابط بين األطفال وأسرهم وأقرانهم ومجتمعهم المحلي

شكل تكما يجب أن  ذلك مالئماً. ويمكن تصميم البرامج وفقاً للخلفية الثقافية والدينية لألطفال المستهدفين.

يضاف وإلدماج. اية إعادة التأهيل وإعادة البرامج التي تتعامل مع أسر األطفال عنصراً مهماً من عناصر عمل

ك عمالً على إلى ذلك ضرورة تقديم الدعم بعد إطالق سراح الطفل من أجل تيسير عملية إعادة اإلدماج، وذل

 طفالتسهيل مواصلة التعليم وضمان الحصول على عمل، ومواجهة الوصم الذي كثيراً ما يتعرض له األ

 .في اإلرهابالمدعى بتورطهم 

تنسيق والتعاون يد عمليات وسياسات إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج من التبادل المفتوح لالتصاالت والوتستف

ي تعمل بين السلطات القضائية وسلطات السجن، ومنظمات دعم األحداث ومنظمات الخدمة االجتماعية الت

 .االقتضاءمع األطفال بعد إطالق سراحهم من مؤسسات األحداث المتخصصة، حسب 

 طوير القدرات والرصد والتقييمت .5

لمهنيين ا: تصميم وتنفيذ برامج متخصصة لقضايا اإلرهاب من أجل تعزيز قدرة جميع 12الممارسة الجيدة 
 .المنخرطين في منظومة قضاء األحداث

 ريب المتخصصالتدتوفير تماشياً مع العديد من المعايير الدولية ذات الصلة، من المطلوب تطوير القدرات و

رهم من مسؤولي إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة وضباط السجون ومحاميي الدفاع وغيمصلحة ل

عاة النظام الجهات الفاعلة التي تتعامل مع األطفال المتورطين في األنشطة المرتبطة باإلرهاب، مع مرا

لتهم. ابغض النظر عن القانوني الساري، للمساعدة في ضمان التطبيق المناسب لمعايير قضاء األحداث 

كذلك ضمان  وبالتالي يجب أن تستهدف المساعدة التقنية كالً من واضعي السياسات والممارسين. ومن المهم

قضاء  توفير التدريب المتخصص الالزم للتعامل مع القضايا المرتبطة باإلرهاب لجميع المنخرطين في

 األحداث.

وطنية  م الحتياجات التدريب من أجل وضع برامج تدريبوبناء على ذلك، تَُشجع الدول على إجراء تقيي

 لجميع هذه األطراف الفاعلة المشاركة في التعامل مع قضايا اإلرهاب المشتملة على األطفال.

 

 

 

 

                                                           
 .(أعاله 7)الحاشية مبادئ باريس انظر اإلرشادات الواردة في  20
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: تصميم وتطبيق برامج الرصد والتقييم لضمان التنفيذ الفعال للمعايير الدولية لقضاء 13الممارسة الجيدة 
 األحداث.

مراعاة النظم الوطنية للمعايير الدولية المتعلقة باألطفال المخالفين للقانون، ليس فقط من حيث يجب تقييم 

 وجود التشريعات ذات الصلة، ولكن أيضاً من حيث فعالية تطبيقها.

يجب رصد البرامج ذات الصلة بقضاء األحداث لتقييم كفاءتها وفعاليتها فيما يتعلق بتحقيق مصلحة الطفل و

والمصالح العامة للمجتمع المحلي. ومن ثم، ينبغي االلتزام بخطوط مرجعية وأهداف واضحة عند الفضلى 

تطوير االستجابات المرتكزة على المجتمع المحلي وآليات التحويل والتدابير البديلة الرامية إلى الوقاية من 

 مجتمع و/أو اإلصالح.معاودة الجريمة، وإعادة اإلدماج وإعادة التأهيل، ودور الطفل البناء في ال

ولتحقيق هذه الغاية، يلزم جمع بيانات مفصلة بشأن الحبس السابق للمحاكمة والالحق للحكم، وبدائل الحبس 

 السابق للمحاكمة والالحق للحكم، ونُهج التحويل والعدالة اإلصالحية من أجل وضع برامج فعالة لألطفال.

 

  

 


