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 الخلفية 

 

(،  2017)  2395تبعا لقرار مجلس األمن رقم    الحالي اإليجاز التحليلي  عملت اإلدارة التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب على صياغة  

إنتاجاتها التحليلية من خالل نشر  والذي يوجه اإلدارة إلى إجراء العمل التحليلي على القضايا الناشئة واالتجاهات والتطورات، و

 نظام األمم المتحدة. 

 

ة، االتجاهات أو التطورات إلى لجنة مكافحة  اإلدارة إلى توفير تحليل موجز للقضايا الحالي  نالصادر ع  اإليجاز التحليلييهدف  

اإلرهاب في مجلس األمن، ووكاالت األمم المتحدة، وصانعي السياسات، بعد تحديدها من خالل تفاعل اإلدارة مع الدول األعضاء  

ها اإلدارة، ومنها  البيانات ذات الصلة التي جمعتاإليجاز التحليلي  مجلس األمن ذات الصلة. كما يشمل    تتنفيذها لقرارافيما يخص  

تلك التي جمعتها من خالل التفاعل مع شركاء األمم المتحدة؛ والمنظمات الدولية واإلقليمية وشبه اإلقليمية؛ ومنظمات المجتمع  

 1المدني؛ وأعضاء شبكة اإلدارة التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب لألبحاث الدولية.

 

التحليلي  ينغي قراءة   بالتوازي مع  اإليجاز  تحليليالحالي  أيضا بإعادة    إيجاز  الخاصة  المرتبطة ولكن  التحديات  يعالج  منفصل 

 2)والمعروفة أيضا باسم داعش(.  امالنساء المرتبطات بالدولة اإلسالمية في العراق والش 

 

 البيانات 

 

وعمر األفراد المرتبطين مع داعش والذين تم احتجازهم أو  جنسانية  ال تتوفر حاليا مجموعة بيانات شاملة حول عدد وجنسية و

اعتقالهم في مخيمات شمال الجمهورية العربية السورية والعراق، أو حول األشخاص الذين تمت إعادتهم من هذه المخيمات إلى  

تحليل استجابات الدول األعضاء  دولهم األم. في غياب مجموعات البيانات مثل، قامت اإلدارة التنفيذية للجنة مكافحة الفساد بجمع و

إلى هذه القضية، باستخدام البيانات التي جمعت من خالل تفاعل اإلدارة مع الدول األعضاء، وشركاءها اآلخرين، ومن خالل 

الفئات ومنها عدم تصنيف البيانات بحسب    –أبحاثها الخاصة مفتوحة المصادر. ومع أن هناك الكثير من الفجوات في البيانات  

اعتمدت اإلدارة التحليل الكمي والنوعي لرسم   –، والكمية المحدودة للبيانات من أي نوع كانت لمناطق معينة يةوالعمر سانية الجن

صورة إرشادية لسياسات دول األعضاء فيما يخص إعادة النساء من شمال الجمهورية العربية السورية والعراق خالل األشهر 

   االثني عشر الماضية. 

 

 الرئيسية االتجاهات  

 

دولة عضو على األقل في المخيمات في شمال الجمهورية العربية السورية. وبسبب الفجوات  42يقبع حاليا أطفال من  •

بوجود أعداد كبيرة من المقاتلين اإلرهابيين األجانب، من المرجح  تشتهر  في البيانات، ومنها غياب أي بيانات لعدة دول  

 أن يكون هذا تقدير أدنى من مجموع عدد الدول األعضاء المتأثرة بهذه القضية.  

 

دولة عضو على األقل من العراق أو الجمهورية العربية السورية منذ أيلول /   21طفل من    1000تمت إعادة حوالي   •

، إال أن التقدم قد 2019من حاالت اإلعادة هذه في أيار / مايو وحزيران / يونيو من عام  %75. جرت 2018سبتمبر 

 تباطئ على ما يبدو، حيث قلت األمثلة على اإلعادة من أي من الدولتين بعد ذلك. 

 

ة.  % من مجموع حاالت اإلعاد60كانت عدة دول من آسيا الوسطى وأذربيجان واالتحاد الروسي مسؤولة عن أكثر من   •

% من الحاالت، تمت إعادة أطفال 25وفي معظم تلك الحاالت، تمت إعادة األمهات مع أطفالهن، مع أنه في حوالي  

 بدون مرافقين من العراق )حيث بقيت أمهاتهن بالسجن(. 

 

 لمزيد من المعلومات.  نشرة شبكة األبحاث الدوليةأنظر  1

  اإليجاز التحليلي لإلدارة التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب: إعادة النساء المرتبطات بداعش.أنظر   2

https://us2.campaign-archive.com/?u=8343c3b932a7be398ceb413c9&id=9ab832e25f
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2019/09/CTED-Analytical-Brief-Repatriation-of-Women.pdf
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إال على الرغم من عدد األطفال الكبير من أصل أوروبي والمحتجزين حاليا في العراق والجمهورية العربية السورية،  •

، غالبيتهم من  2018أن البيانات المتوفرة لإلدارة تبين أن سبعة دول أوروبية فقط قد أعادت أطفال من أيلول / سبتمبر 

 اليتامى صغار السن أو األطفال بدون مرافق. 

 

ن الشرق  أعداد كبيرة من المقاتلين اإلرهابيين األجانب إلى العراق والجمهورية العربية السورية م  ر على الرغم من سف  •

اإلدارة   وجدت  آسيا،  شرق  وجنوب  إفريقيا  وشمال  المناطق  األوسط  تلك  من  األطفال  حول  محدودة  معلومات 

والمحتجزين حاليا في العراق والجمهورية العربية السورية أو حول اإلعادة إلى تلك المناطق. كما أن هناك عدد محدود 

 انية.  من تصنيف البيانات جنسانيا في جميع المجموعات البي

 

ومنظمات  • المتأثرة  الدول  التحدي، على  لهذا  مكيفة  استجابة  تفصيل  في  والمساهمة  البيانية  الفجوات  هذه  سد  بهدف 

المجتمع المدني الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية جمع البيانات المصنفة بحسب الفئات الجنسانية والعمرية والجنسية  

 األطفال الذين ما زالوا في العراق والجمهورية العربية السورية. )وأينما كان ذلك ممكنا، مشاركتها( حول

 

 االستجابات 

 

إال أنه ظهرت   كل حالة ،منفصل ليبدو أن عدد كبير من الدول األعضاء المتأثرة قد تعاملت مع قضية إعادة األطفال على أساس 

 هناك بعض مواقف السياسات أو النهج، وتشمل:

 

 إعادة مجموعات كبيرة من األطفال من العراق أو الجمهورية العربية السورية؛   •

 منح األولوية إلعادة األطفال اليتامى أو األطفال بدون مرافق؛   •

 فال فقط دون حد عمري معين(؛ منح األولوية إلعادة األطفال األصغر سنا )ويشمل هذا من خالل إعادة األط •

إنفاذ اإلجراءات لمنع األطفال المولودين في مناطق النزاع من الحق التلقائي في الجنسية، إذا اشتبه بارتباط األبوين  •

 بداعش؛  

 التردد في اتخاذ خطوات فعلية إلعادة األطفال.   •

 

إلعادة األطفال من كل من العراق والجمهورية فروقات واضحة في النهج المتخذة من قبل بعض الدول األعضاء  وجدت  كما  

القانونية المختلفة للكيانات التي تتفاعل معها الدول األعضاء. تتمتع العديد   تالعربية السورية. يبدوا أن هذا يعود جزئيا إلى الحاال

عملت  مع الحكومة العراقية. بالمقابل،    –وتشمل اتفاقيات حول المساعدة القانونية المشتركة    –من الدول باتفاقيات ثنائية قائمة  

أو    القوى الديمقراطية السوريةعن استعدادها إلعادة األطفال من المخيمات التي تديرها  التي أعلنت  العديد من الدول األعضاء  

 ممثل من غير الدول حول هذه القضية.  بشكل قانوني مع تعمل حاليا على عملية مراجعة وتقييم لفهم كيفية التفاعل 

 

 

 التحديات  

 

( عالقين في مخيمات مكتظة في العراق والجمهورية العربية السورية، حيث  12ما زال هناك آالف األطفال )ومعظمهم دون سن 

. ومع أن الكثير من األطفال قد  ودامحد  إلى الغذاء والرعاية الطبية والتعليم والحقوق والخدمات األساسية األخرىيعد وصولهم  

طرفة أو تعرضوا النتهاكات وتجاوزات حقوق إنسان، إال أن المخيمات غير قادرة على تقديم المساعدة  تعرضوا إلى أعمال عنف مت

ما بعد  اإلرشاد النفسي  المناسبة فيما يخص إعادة اإلدماج وإعادة التأهيل، ويشمل هذا الوصول إلى الدعم النفسي االجتماعي أو  

 الصدمة.

 

واجهت الدول عدة تحديات في تطوير استجاباتها لهذه الحالة الملحة والمعقدة في آن واحد. وشملت هذه التحديات التأكد من جنسية 

أو جنسيات األطفال )ولد الكثير من األطفال في مناطق النزاع وبالتالي ال يملكون شهادات والدة أو وثائق هوية(. كما ولد الكثير  

من ذوي الجنسيات المتعددة الخاصة بهم، في حين تيتم عدد كبير منهم أيضا. كما أصبح التحقق من جنسيتهم منهم ألب أو أبوين  
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األطفال أو وضعت قيود على حق هؤالء األطفال  أبوي  أكثر تعقيدا بسبب سياسات بعض الدول األعضاء والتي سحبت الجنسية من  

 .  جنسيةلحالة انعدام الالجنسية، مما يعرض األطفال في 

 

بعض الدول بالمشاركة في إعادة األطفال كانت بسبب المخاوف األمنية، وتشمل الغموض فيما يخص قدرة الدولة  تردد  يبدو أن  

فيما يخص إعادة األطفال. كما قد يكون بعض ذاتها على إجراء تقييم للمخاطر أو تنظيم المساعدة في اإلدماج وإعادة التأهيل  

تبه بهم في الجرائم ذات الصلة باإلرهاب. قامت الكثير من  ش لمسؤولية القانونية في دولتهم األم وقد ياألطفال األكبر سنا فوق سن ا

الدول بإبالغ اإلدارة عن التحديات األوسع التي تواجههم فيما يخص المنطقة القضائية واألدلة، والتي قد تقوض من جهودهم في  

 عادتهم.  التحقيق والمالحقة القضائية لهؤالء األفراد بعد إ

 

إلى تحديات قانونية   –والتي تشمل فصل األطفال عن أهلهم ألغراض اإلعادة    –كما أدت بعض النهج المتخذة من قبل الدول  

محلية وعبرت منظمات المجتمع المدني عن المخاوف، والتي سلطت الضوء على التزامات الدول تبعا للقانون الدولي )والتي  

المواد   الدولي(، وخصوصا  الالجئين  وقانون  الدولي،  والقانون اإلنساني  الدولي،  قانون حقوق اإلنسان  اتفاقية    9و  3تشمل  من 

  3حقوق الطفل. 

 

 

 اإلرشاد والمبادرات  

 

 ىيتوفر اإلرشاد للدول األعضاء، وأطلقت العديد من المبادرات للتوعية حول القضايا ذات الصلة ومشاركة الممارسات الجيدة. تبن

 مجلس األمن عدد من القرارات ذات الصلة وأصدر اإلرشادات، وأهمها: 

 

رقم   • المساعدة   ،(2017)  2396قرار مجلس األمن  لتقديم  الخاصة  أمور أخرى، على األهمية  بين  يؤكد، من  والذي 

المناسبة واآلنية إلعادة اإلدماج وإعادة التأهيل لألطفال المرتبطين بالمقاتلين اإلرهابيين األجانب العائدين أو المرحلين 

عم النفسي االجتماعي وبرامج  من مناطق النزاع عبر نهج حكومي متكامل، وتشمل الوصول إلى الرعاية الصحية والد

كما يشجع القرار الدول األعضاء على تطوير سبل  التعليم التي تساهم في سالمة األطفال والسالم واألمن المستدامين.  

التأهيل وإعادة   القضائية وإعادة  المالحقة  امتثال استراتيجيات  المناسبة لضمان  القانونية  بشكل كامل    اإلدماجالحماية 

  4قانون الدولي، ويشمل هذا الحاالت التي تتعلق باألطفال. اللتزامات ال

 

األجانبيقدم   • اإلرهابيين  المقاتلين  حول  التوجيهية  للمبادئ  اإلرهاب   5( 2018)  الملحق  مكافحة  لجنة  عن  الصادر 

إرشادات مفصلة حول النهج المراعي لالعتبارات الجنسانية في قضية العائدين. وتشمل هذه اإلرشادات، من بين أمور  

   أخرى، ما يلي:   

 

 

o  حول األطر واإلجراءات القانونية، والذي يدعو الدول األعضاء على وضع سبل الحماية  7اإلرشادي المبدأ ،

تبعا للقانون الدولي، وتشمل   اوالحماية القانونية في الحاالت التي تتعلق باألطفال، امتثاال اللتزاماته  الخاصة

من بين أمور أخرى أخذ عمر الطفل بعين االعتبار مع األدوار المختلفة التي قد يكونوا لعبوها، مع االعتراف 

 بإمكانية كونهم ضحايا لإلرهاب، وإجراء تقييم لكل طفل بشكل فردي وبدون تحامل. 

 

o   ة وإعادة اإلدماج وإعادة التأهيل، والذي ينص أنه حول استراتيجيات المالحقة القضائي،  12المبدأ اإلرشادي

وتنفيذ   أولي  كاعتبار  الفضلى  الطفل  مصلحة  على  التأكيد  أخرى،  أمور  بين  من  األعضاء،  الدول  على 

 
3 A/RES/44/25   

4 S/RES/2396 (2017)    

5S/2018/177 . 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://undocs.org/en/S/RES/2396(2017)
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/12/2018-Addendum-to-the-2015-Madrid-Guiding-Principles_as_adopted.pdf
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واالمتثال  والجنسانية؛  للعمر  الحساسة  التأهيل  وإعادة  اإلدماج  وإعادة  القضائية  المالحقة  استراتيجيات 

الوصول إلى الرعاية الصحة، والدعم النفسي االجتماعي، والبرامج التعليمية؛ للتشريعات الجرمية؛ وتشمل  

 وتمكين مشاركة الفاعلين في حماية الطفل والقطاع االجتماعي، باإلضافة إلى التنسيق الفعال مع قطاع العدالة.  

 

 

 أجزاء أخرى من األمم المتحدة على اإلرشادات، ومنها:  كما عملت 

 

المبادئ الرئيسية لحماية وإعادة ومالحقة وإعادة تأهيل وإعادة إدماج ، عمل نظام األمم المتحدة على  2019في نيسان   •
المتحدة لإلرهاب.   قوائم األمم  المدرجة على  الروابط مع الجماعات  تعزيز  النساء واألطفال ذوي  إلى  المبادئ  تهدف 

ا للقانون الدولي، ترابط نشاطات األمم المتحدة ومساعدة الدول األعضاء على تصميم وتنفيذ السياسات واألعمال تبع

 ويشمل قانون حقوق اإلنسان الدولي، والقانون اإلنساني الدولي، وقانون الالجئين الدولي.

 

أطلق2018عام   • السامية لحقوق اإلنسان    ت،  المتحدة  للدول حول  مفوضية األمم  إلى مخاطر  االستجابات  اإلرشادات 
ه الوثيقة التي تم العمل عليها بدعم من عدة هيئات لألمم المتحدة  تشمل هذ 6لحقوق اإلنسان.الممتثلة  المقاتلين األجانب  

من خالل فريق عمل األمم المتحدة لتنفيذ مكافحة اإلرهاب السابق )ومنها اإلدارة(، فصل حول األطفال المتأثرين أو  

 المشاركين في نشاطات المقاتلين اإلرهابيين األجانب. 

 

المتحدة حو2017عام   • أنتج مكتب األمم  المخدرات والجريمة  ،  قبل    كتيبل  المجندين والمستغلين من  حول األطفال 
العدالة.  نظام  دول  والمتطرفة:  اإلرهابية  إدماج  7الجماعات  وإعادة  تأهيل  إعادة  مفصلة حول  إرشادات  الكتيب  يضم 

   األطفال المجندين والمستغلين من قبل الجماعات اإلرهابية. 

 

حزيران   • والجريمة  2019في  المخدرات  حول  المتحدة  األمم  مكتب  أطلق  األطفال  ،  معاملة  حول  طريق  خارطة 
الطريق هذه )والمبنية على الحزمة التدريبية لمكتب األمم   تحدد خارطة  المرتبطين بالجماعات اإلرهابية والمتطرفة.

المتحدة حول المخدرات والجريمة ذات الصلة( اإلرشادات حول النواحي الرئيسية لالستراتيجيات واإلجراءات الوقائية  

ألطفال من قبل واستغالل ا  ذات الصلة بتجنيد  والتأهيلية واالستراتيجيات واإلجراءات الخاصة بإعادة اإلدماج والعدالة

  8الجماعات اإلرهابية.

 

، سيطلب مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب ومركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب كتيبه 2019في أواخر أيلول   •

 ضمان النهج القائم على حقوق الطفل. األطفال المتأثرين بظاهرة المقاتل األجنبي: حول 

 

 اإلرشادات المعترف بها دوليا التالية حول هذه القضية:  كما تتوفر 

 

أيلول   • الجيدة حول  ،  2019في  الممارسات  الدولي وثيقة  العائدة تبني منتدى مكافحة اإلرهاب  تحديات األسر  معالجة 
وقع تحديدها من خالل سلسلة من ورش العمل اإلقليمية.  ممارسة فضلى    20والتي تدرج  ،  9للمقاتلين اإلرهابيين األجانب 

 ممارسات جيدة مخصصة لألطفال، مع التركيز بشكل خاص على:   أربعوتضم هذه 

 

 
  مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسانتتوفر اإلرشادات الكاملة على موقع   6

 . مكتب األمم المتحدة حول المخدرات والجريمةالكتيب متوفر على موقع    7

 لمزيد من المعلومات.  مكتب األمم المتحدة حول المخدرات والجريمةأنظر موقع   8

 . موقع منتدى مكافحة اإلرهاب الدوليوثيقة الممارسات الجيدة الكاملة متوفرة على  9

https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-web%20final.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Child-Victims/Handbook_on_Children_Recruited_and_Exploited_by_Terrorist_and_Violent_Extremist_Groups_the_Role_of_the_Justice_System.E.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Child-Victims/Handbook_on_Children_Recruited_and_Exploited_by_Terrorist_and_Violent_Extremist_Groups_the_Role_of_the_Justice_System.E.pdf
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/C/GCTF-Good-Practices-on-Returning-Families-of-FTFs_ENG.pdf?ver=2018-09-25-101427-323
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o  الطفل الفضلى؛  منح األولوية لمصلحة 

o   احترام القانون الدولي ومعايير عدالة األحداث؛ 

o لقضائية لألطفال بعين االعتبار؛ أخذ آليات وبدائل التحويل الخاصة باالحتجاز عند المالحقة ا 

o   من خالل عدسة اإلدماج  وإعادة  التأهيل  إعادة  برامج  مع  تعزز  التعامل  والتي  والتعليم  االجتماعي  التكيف 

 االنفصال عن العنف والسلوك االجتماعي اإليجابي. 
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