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معلومات بشأن املكتب
أُنشئ مكتب املمثّل الخاص لألمني العام املعني باألطفال
والنزاع املس�لح يف أعقاب التقرير التمهيدي بش�أن أثر
النزاع املس�لح عىل األطف�ال ( A/51/306و )Add.1الذي
قدّمت�ه إىل الجمعي�ة العام�ة يف ع�ام  1996الس�يدة
غراسا ماش�ال ،وزيرة التعليم السابقة يف جمهورية
موزامبي�ق .وعرض ه�ذا التقرير أوّل تقييم ش�امل
للطرق املتعددة التي تع َّرض بواس�طتها األطفال إىل
اإليذاء واملعاملة الوحش�ية أثناء النزاعات املس�لحة.
ولف�ت التقري�ر انتب�اه املجتمع الدويل إىل تحسين
حماية األطفال املتأثّرين بالنزاع املسلح.
ويف ع�ام  1996اعتم�دت الجمعي�ة العام�ة القرار
 A/RES/51/77ال�ذي طل�ب إىل األمين الع�ام لألم�م
املتح�دة تعيين ممثل خ�اص يك�ون بمثابة صوت
مس�تقل رفيع املس�توى بش�أن ه�ذه القضية .ويف
نيس�ان/أبريل  ،2006عيَّـ�ن األمني العام الس�يدة
رادي�كا كوماراس�وامي نائبة لألمني الع�ام ،وممثلة
خاص�ة معنيّة باألطفال والنزاع املس�لح .وهي بهذه
الصف�ة ،تعم�ل كصوت معن�وي وكداعية مس�تقلة
لتنمي�ة الوع�ي وإب�راز حق�وق الفتي�ات والفتيان
املتأثّرين بالنزاع املسلح وحمايتهم.

أحد األطفال يُمسك بصورة أبيه .والهدف من الصور إرسالها
إىل األرس ،منظمة اإلنقاذ ،مركز البحرية الكربى لألطفال الجنود
السابقني ،مقاطعة كيفو الشمالية ،غوما ،جمهورية الكونغو
الديمقراطية© CICR/Wojtek Lembryk .
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تمهيد

يمثل

األطفال بصورة متزايدة أمام القضاء ،الدويل والوطني عىل ح ّد س�واء ،إمّا كضحايا وش�هود أو
ملحاكمتهم كمتهمني يف حاالت النزاع املس�لح .وقد أ ّدى ذلك إىل بروز التباس يف النظام القانوني
والنظام القضائي حيث كان يندر ّ
توقع مش�اركة األطفال يف النزاع املس�لح .وكثريا ً ما واجهت الدوائر العاملة
يف املجال اإلنس�اني التي تس�عى من أجل تغليب املصلحة العليا لألطفال ،تح ّديات من الجماعات املدافعة عن
مفصلة
الحقوق املدنية واملحامني التي تناضل من أجل حقوق الضحايا الراش�دين .ونظرا ً لالفتقار إىل مبادئ
ّ
بصورة واضحة ،كثريا ً ما ا ُتخذت القرارات القضائية واإلدارية عىل أساس كل حالة عىل حدة مع قدر كبري من
التباين من حيث النظرية واملمارسة.
والغ�رض م�ن ورقة العم�ل هذه إضفاء املزيد م�ن الوضوح املفاهيمي على موضوع األطف�ال والعدالة أثناء
النزاع املس�لح وذلك من خالل دراس�ة األحكام القانونية ذات الصلة ،واملناقشات األكاديمية وعدد من دراسات
الحال�ة .وتس�عى الورق�ة إىل توضي�ح الكيفية الت�ي يمكن بها وص�ول األطف�ال الذين تعرّض�وا النتهاكات
جس�يمة أثناء النزاع املس�لح إىل العدالة وطريقة تعامل النظام الحايل مع كل من الضحايا والش�هود األطفال.
وتستكش�ف الورقة أيضا ً القضايا التي تكتنف مسؤولية األطفال الذين ربما ارتكبوا جرائم دولية أثناء النزاع،
وطبيعة مس�اءلتهم واملوضع الذي ينبغي أن يوضعوا فيه يف نط�اق يرتاوح بني اإلفالت التا ّم من العقاب وبني
املسؤولية التامّة.
وترم�ي الورقة إىل توجيه جهود الدعوة ودعمها بما يكفل حماية حقوق األطفال ومصلحتهم العليا مع ضمان
إقامة العدل .ويحدونا األمل يف أن تس�تخدم الدول األعضاء وإدارات األمم املتحدة ووكاالتها ،فضالً عن رشكاء
املجتم�ع املدني املعلوم�ات الواردة يف ورق�ة العمل ملواصلة حماية حقوق األطفال ،س�واء منه�م الضحايا أم
املتهمني بارتكاب جرائم.
وأو ّد أن أتوجّ ه بالشكر للدول األعضاء والرشكاء يف مجال حماية األطفال فضالً عن األكاديميني القانونيني عىل
ما ق ّدموه من مشورة ودعم لوضع ورقة العمل هذه يف صورتها النهائية .ويحدونا األمل يف أن يجلب هذا الجهد
وضوحا ً حيثما وجد التباس ،وأن يُس�فر عن التزام مشرتك بضمان توفري حماية أفضل لألطفال الذين يمثلون
أمام نظام العدالة يف حاالت النزاع املسلح.

راديكا كوماراسوامي

نائبة األمني العام واملمثلة الخاصة
لألمني العام املعنية باألطفال والنزاع املسلح

يف انتظار العدالة .فتاة مخالفة للقانون ترقد عىل األرض داخل زنزانة يف مركز لواء حماية األطفال ،هايتي.

© UN Photo/Bikem Ekberzade
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شكر وتقدير
ي�و ّد مكت�ب املمثّل الخاص لألمين العام املعن�ي باألطفال والنزاع املس�لح أن يُعرب عن التقدي�ر للمحرّرتني
الرئيس�يتني لورقة العمل هذه :كارولني هاملتون (أس�تاذة القانون يف جامعة إسكس ،ومديرة املركز القانوني
لألطفال واملحامية يف  )1, Kings Bench Walk, Londonولوران دوتوردوار (املوظفة املعاونة للشؤون السياسية
بمكتب املمثّل الخاص لألمني العام املعني باألطفال والنزاع املسلح).

ّ
للمرشدين داخليا ً بالقرب من السليمانية يحمالن باقتني من الورود ،العراق© UN Photo/Pernaca Sudhakaran .
طفالن يف مخيّم
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مق ّدمــة
نقص ما حدث لنا؟ ما من كلمات تستطيع أن تصف ما شهدناهّ .
إن
“كيف يمكننا أن
ّ
ما رأيناه ،وما سمعناه ،وما فعلناه ،والطريقة التي غيرَّ بها ذلك حياتنا ،ال يمكن قياسه.
لقد تعرّضنا للقتل واالغتصاب ،والبرت والتعذيب والتشويه ،وتعرّضنا للرضب واالستعباد
وأُجربنا عىل ارتكاب جرائم رهيبة” .1
تقرير لجنة الحقيقة واملصالحة بشأن أطفال سرياليون

يف

الح�روب الحديثة ،يغدو األطف�ال من فتيات
وفتي�ان على ح� ّد س�واء ،عُرض�ة للتجني�د
العس�كري بصورة متزاي�دة ،كما يصبح�ون هدفا ً
للهجمات ،والعنف الجنيس .وقد أ ّدى تنوّع الجماعات
املس�لحة وانتش�ار األس�لحة الصغيرة واألس�لحة
الخفيف�ة وتوافره�ا بس�هولة إىل تجنيد واس�تخدام
مئ�ات اآلالف م�ن األطفال الجن�ود يف ش� ّتى أنحاء
العالم .وينزل�ق األطفال الذين ال تتج�اوز أعمارهم
ثمانية أع�وام إىل العنف ألس�باب متنوعة .فبعضهم
يس�تخدمهم قادتهم كمقاتلني يف الخطوط األمامية،
بينم�ا يضطلع اآلخرون بمهام دعم .وأثناء النزاعات
املس�لحة ،يُجرب كثري من األطفال عىل مشاهدة أعمال
عنف رهيبة أو املشاركة فيها .وهم يتعرّضون لليتم،
واالغتصاب ،والتشويه ،واالستغالل لتجسيد كراهية
الراش�دين  .2وقد فقد كثري منهم أرسهم ،فضالً عن
فقدان الفرص التعليمية ،وفرصة التمتّع بطفولتهم،
وأن يصبحوا جزءًا من املجتمع املحيل.

وضع ح ّد لإلفالت من العقاب

ا ّتخ�ذ املجتمع الدويل يف العقدي�ن املاضيني عددا ً من
املبادرات الحاس�مة لوضع ح ّد لإلفلات من العقاب
على االنته�اكات الجس�يمة املرتكبة ض� ّد األطفال.
وأق� ّر نظ�ام روم�ا األس�ايس لع�ام  ،1998والذي
أنش�أ املحكم�ة الجنائية الدولية يف ع�ام  2002بأن
“التجني�د اإلجب�اري أو الطوع�ي لألطف�ال دون
الخامس�ة عرشة من العمر واس�تخدامهم للمشاركة
يف أعم�ال قتالية” يُعترب جريم�ة حرب .ومنذ دخول
نظام روما األسايس حيّز النفاذ ،برزت بشكل واضح
الجرائ�م املرتكبة ض� ّد األطفال أثناء النزاع املس�لح
يف عرائ�ض االته�ام الصادرة عن املحكم�ة الجنائية
الدولي�ة يف جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
وكان أول ش�خص يحاك�م أمام املحكم�ة الجنائية

الدولية هو توم�اس لوبانغا ،وقد ا ُّتهم وحده يف عام
 2006بتجني�د األطفال إجباريـ�ا ً وطوعا ً بصـورة
غير قانوني�ة يف الق�وات الوطنية لتحري�ر الكونغو
(.)Forces patriotiques pour la libération du Congo
وتج�ري يف الوق�ت الراهن محاكمة تش�ارلز تايلور
الرئي�س الس�ابق لليربي�ا أم�ام املحكم�ة الخاصة
لسيراليون ،وه�و متّه�م بمس�ؤولية القي�ادة ع�ن
جرائم االس�تعباد والعنف الجنيس ،وتجنيد األطفال
واستخدامهم ،التي ارتكبتها الجبهة املتحدة الثورية
أثناء الحرب األهلية يف سرياليون.
وتتحمّ�ل ال�دول املس�ؤولية الرئيس�ية ع�ن تقديم
مرتكب�ي االنته�اكات الجس�يمة ض� ّد األطف�ال إىل
العدالة .وعىل مدى الس�نوات القليلة السابقة ،جرى
عدد من املحاكمات يف ميانم�ار وجمهورية الكونغو
الديمقراطي�ة .وينبغي تعزيز الجه�ود عىل الصعيد
الوطن�ي لضم�ان التحقي�ق يف الجرائ�م املرتكب�ة
ض ّد األطفال أثناء النزاع املس�لح يف الوقت املناس�ب
وبطريق�ة دقيق�ة ومس�اءلة مرتكب�ي الجرائم عن
أعماله�م ووضع آليات م�ن أجل املش�اركة الكاملة
والحماية التامّة لألطف�ال يف اآلليات القضائية وغري
القضائية عىل ح ّد سواء.

األطفال واملساءلة
لنئ ّ
تأثر كثري من األطفال بالنزاع املس�لح ،وبعضهم
يكونون ضحايا مبارشين لجرائم الحرب ،فإن أقلية
ضئيل�ة ج�دا ً من األطفال تش�ارك أيض�ا ً يف ارتكاب
الجرائ�م .ويرتبط األطف�ال بالق�وات أو الجماعات
املس�لحة ألس�باب مختلف�ة .ويف بعض الح�االت ت ّم
تجنيدهم أو اخ ُتطفوا بالقوة عىل يد عنارص مس�لحة
تجوب الشوارع واملدارس والقرى بحثا ً عن مجنّدين
جُ دد .ويت ّم التجنيد أيضا ً يف س�ياق الفقر ،والجاذبية
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األيديولوجية ،واالنتقام ،أو اإلحساس بواجب حماية
األرسة أو م�ن أجل البقاء .وثمّة رغبة كبرية يف تجنيد
األطفال ألن�ه يمكن تخويفه�م وتلقينهم بس�هولة.
وه�م يفتقرون إىل ال ُنضج العقيل والقدرة عىل الحكم
على األم�ور ،للتعبير ع�ن موافقتهم أو لفه�م آثار
أفعاله�م بالكامل .ويف بعض الح�االت ،يُجربون عىل
ّ
واملخ�درات ويدفعهم
تعاطي املرشوب�ات الكحولية
قادتهم من الكبار إىل ارتكاب فظائع من قبيل القتل
والتعذيب والنه�ب  -ويكون ذلك أحيانا ً ض ّد أرسهم
ومجتمعاتهم املحلية.
وبالرغم من اإلقرار بالحاجة إىل ش�كل ما من أشكال
املساءلة ،يجري تشجيع وسائل أخرى أنجع وأنسب،
بخلاف االعتقال واملحاكمة ،بم�ا ِّ
يمكن األطفال من
التصال�ح مع ماضيه�م واألعم�ال الت�ي ارتكبوها.
ويوىص ببدائل تراعي أفضل مصلحة للطفل كاعتبار
رئيسي وتش�جيع إع�ادة إدم�اج الطف�ل يف أرسته،
ومجتمعه املحيل .ويش�مل هذا استخدام تدابري بأثر
رجعي وق�ول الحقيقة ،واحتفاالت العالج التقليدي،
وبرامج إعادة اإلدماج .وينبغي التشديد عىل محاكمة
م�ن يتحمّلون املس�ؤولية األكبر ع�ن الجرائم التي
ارتكبها األطفال ،أيّ قادتهم.

تحقيق الوضوح املفاهيمي
تبح�ث ورق�ة العمل ه�ذه الس�بيل ال�ذي يمكن به
لألطف�ال الذي�ن تعرّضوا النتهاكات جس�يمة خالل
الن�زاع املس�لح الوص�ول إىل العدال�ة .كم�ا تبح�ث
الطريق�ة الت�ي يمكن به�ا للنظام الح�ايل أن ِّ
يمكن
األطفال الش�هود والضحايا من اإلدالء بالشهادة ض ّد
مرتكب�ي الجرائم وض ّد أولئك املس�ؤولني عن تنفيذ
االنتهاكات الجس�يمة ،أمام العدال�ة القضائية وغري
القضائي�ة والتقليدي�ة .ويستكش�ف الفريق العامل
أيضا ً مس�ؤولية األطفال الذين ارتكبوا أفعاال ً جنائية
أثناء النزاع املس�لح ،ونطاق مس�اءلتهم ،والوس�ائل
املختلفة التي يمكن استخدامها ملساعدة األطفال عىل
إعادة االندماج يف مجتمعاتهم املحليّة ويف مجتمعهم.
مجموعة ورقات العمل بشأن األطفال والنزاع املسلح
ورقة العمل بش�أن األطفال والعدالة أثناء النزاع املسلح وبعده هي الثالثة يف مجموعة
أصدرها مكتب املمثّل الخاص لألمني العام املعني باألطفال والنزاع املسلح ،بعد ورقة
العمل املتعلقة باالنتهاكات الجس�يمة الستة ض ّد األطفال أثناء النزاع املسلح :األساس
القانوني ( )2009وورقة العمل بشأن الحقوق والضمانات لألطفال املرشّ دين داخليا ً
أثناء النزاع املسلح (.)2010

والغ�رض م�ن ورقة العم�ل هذه ه�و توجيه جهود
ال ّدعم وال ّدع�وة ،وبخاصة إزاء الحكومات ،بما يكفل
تلبية حقوق األطفال ومصلحتهم العليا  -باعتبارهم
ضحايا وش�هود ومش�اركني يف األعم�ال القتالية أو
مرتكبين لجرائ�م ح�رب ،أثن�اء النزاع املس�لح ويف
أعقاب�ه .واله�دف من هذا املنش�ور أن يكون بمثابة
أداة للدع�وة موجّ ه�ة إىل ال�دول األعض�اء يف األم�م
املتحدة ،التي تتحمّل املس�ؤولية الرئيسية عن حماية
ّ
املتأثرين بالنزاع املس�لح ،فضالً عن
حقوق األطفال
وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبرامجها ،ورشكاء
املجتمع املدن�ي ،والدعاة اآلخري�ن لحماية األطفال.
وته�دف هذه الورق�ة إىل توفري املزي�د من الوضوح
املفاهيمي لقضية األطف�ال والعدالة يف أوقات النزاع
املس�لح ،حيث تض ّم معا ً عنارص رئيسية من صكوك
وتوفر عددا ً
ّ
قانونية ومناقش�ات أكاديمية مناس�بة،
م�ن األمثلة ودراس�ات الحالة ،وتق� ّدم مجموعة من
رسائل الدعوة املح ّددة التخاذ إجراءات.
ويتن�اول الج�زء األول ،األطفال كضحايا وش�هود،
ِّ
يش�كل وصول
ويب�دأ بالتفكري بش�أن م�ا يمكن أن
األطفال إىل العدالة والطريقة التي يمكن بها لألطفال
النظر إىل مس�اءلة املسؤولني عن انتهاكات حقوقهم.
ثم تستكشف الورقة املمارسات والتح ّديات الرئيسية
الت�ي تواج�ه األطف�ال املش�اركني يف نظ�ام العدالة
ورضورة توفري الحماية لألطفال باعتبارهم ضحايا
وش�هود يف آليات العدالة القضائي�ة وغري القضائية
عىل ح ّد سواء ،بما يف ذلك املحاكم والهيئات القضائية
الدولية ،ولجان الحقيق�ة واملصالحة ،و ُن ُظم العدالة
التقليدية والجرب.
أم�ا الج�زء الثان�ي ،األطف�ال واملس�اءلة واالعتقال،
فيتن�اول معضلة طال نقاش�ها وهي :أي�ن ينبغي أن
يك�ون موض�ع األطفال يف نطاق يتراوح بني اإلفالت
الت�ا ّم من العقاب م�ن ناحية ،واملس�ؤولية التامّة من
ناحي�ة أخرى؟ ويناقش هذا الج�زء أيضا ً العمر الذي
ينبغ�ي فيه اعتبار األطفال مس�ؤولني جنائياً .وتضع
ورق�ة العمل تميي�زا ً مهمًّا بني األطف�ال الذين يُعتقد
أنه�م يمثّلون مخاط�رة أمنية ،واألطف�ال األعضاء يف
قوة أو جماعة مس�لحة ،وش�اركوا بنشاط يف األعمال
القتالي�ة ،واألطفال الذين ربما ارتكب�وا جرائم حرب
أثناء ارتباطهم بجيش نظامي أو جماعة مسلحة.
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الجزء األول

األطفال كضحايا وشهود

يتأثّر

األطف�ال ّ
تأثرا ً عميقا ً بالنزاع املس�لح،
لك�ن ربما كان أكثرهم ّ
تأثرا ً من كانوا
ضحاي�ا اإلبادة الجماعية ،والجرائم ضد اإلنس�انية،
وجرائ�م الحرب ،ويُش�ار إليها مجتمع�ة باعتبارها
جرائم دولية ،وأحيانا ً مجرد جرائم حرب .وإىل وقت
قري�ب ،حدثت الجرائ�م الدولية ض� ّد األطفال دون
عقاب إىل ّ
ح�د كبري ولم يخضع مرتكبو تلك الجرائم
للمس�اءلة ،بالرغ�م م�ن أن على ال�دول مس�ؤولية
ممارس�ة الوالية الجنائية بشأن أولئك املسؤولني عن
الجرائم الدولية .3
وط�وال الس�نوات العرشي�ن املاضية ح�دث تغيرّ
ملحوظ يف املوقف لدى املجتمع الدويل تجاه املساءلة
بش�أن الجرائ�م الدولي�ة املرتكبة ض� ّد األطفال يف
أوقات النزاع املس�لح .ويعرّف نظام روما األسايس
( )1998تجنيد األطفال دون الخامس�ة عرشة من
العمر واس�تخدامهم يف األعمال القتالية هو جريمة
ح�رب  .4وباإلضاف�ة إىل ذلك ،تطال�ب خطة العمل
املدرج�ة يف الق�رار املعن�ون عالم صال�ح لألطفال
ال�ذي اعتمدته الدورة االس�تثنائية للجمعية العامة
لألم�م املتح�دة املعق�ودة بش�أن األطف�ال يف عام
 ،2002بوض�ع ح ّد لإلفالت م�ن العقاب ومحاكمة
املس�ؤولني عن الجرائم الدولي�ة  .5وتكرّرت مجددا ً
ه�ذه املطالب�ة بوضع ح� ّد لإلفالت م�ن العقاب يف
وثائق دولية أخ�رى من بينها قرارات مجلس األمن
 ،6 )2004( 1539و ،7 )2005( 1612و1882
( ،8 )2009و.)2011( 1998

 - 1ما هي العدالة بالنسبة لألطفال؟
يمكن تحقيق الوصول إىل العدالة بالنس�بة لألطفال
الذين كان�وا ضحايا لجرائم دولي�ة أثناء النزاع ويف
أعقاب�ه من خلال آلي�ات العدال�ة القضائية ،وغري
التوصل إىل
القضائي�ة ،والتقليدية .ومع أنه ال يمكن
ّ
تعريف مح ّدد بش�أن ما ِّ
يشكل وصوال ً إىل العدالة يف

الصكوك القانونية الدولية فإن برنامج األمم املتحدة
اإلنمائ�ي وصف ذلك بأنه “قدرة الناس عىل التماس
االنتص�اف والحص�ول علي�ه من خالل مؤسس�ات
العدال�ة الرس�مية وغري الرس�مية ،وبم�ا يتفق مع
معايري حقوق اإلنس�ان  .”9ويتوسّ �ع النهج املوحّ د
لألمم املتحدة تجاه العدالة لألطفال ( )2008يف هذا
التعريف:
طفالن فرّا من العنف املتصاعد يف الجزء الجنوبي من العراق يتقاسمان منزال ً صغريا ً مع أقارب لهم يف
تراق ،العراق© UN Photo/Bikem Ekberzade .
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الجرائم الدولية كما حدّدها نظام روما األسايس
اإلبادة الجماعية ،تشري إىل عمل يُرتكب بقصد تدمري جماعة وطنية ،أو إثنية ،أو عرقية
أو ديني�ة كلي�ا ً أو جزئياً .وعتبة إثبات اإلب�ادة الجماعية عالية ،بيد أن�ه تبينّ أن قادة
عس�كريني وسياسيني مُدانني بأعمال اإلبادة الجماعية الناجمة عن النزاعات يف رواندا
ويف البوسنة والهرسك.
الجرائ�م ض� ّد اإلنس�انية ،وتش�مل يف جمل�ة أم�ور القت�ل ،واالس�تعباد ،والتعذيب،
واالضطهاد ،واإلبعاد ،أو النقل القرسي للس�كان واإلخفاء القرسي لألش�خاص عندما
تكون تلك األعمال جزءًا من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ض ّد السكان املدنيني.
جرائم الحرب هي انتهاكات لقوانني الحرب ،وتش�مل جرائ�م من قبيل القتل املتعمّ د،
ّ
وشن هجمات ض ّد املدنيني ،وإصدار أحكام
والتعذيب ،واملعاملة املهينة أو الالإنسانية،
دون اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة ،واالغتصاب ،واألشكال األخرى للعنف الجنيس،
فضالً عن تجنيد األطفال دون الخامسة عرشة من العمر يف القوات املسلحة.

“يمك�ن تعريف الوص�ول إىل العدالة بأن�ه إمكانية
الوصول إىل انتصاف عادل وفعّال ويف الوقت املناسب
بشأن االنتهاكات للحقوق عىل النحو املبينّ يف املبادئ
واملعايري الوطنية والدولي�ة [ .]...ويتطلب الوصول
الصحي�ح إىل العدالة تمكينا ً قانونيا ً لجميع األطفال؛
فيج�ب تمكينهم جميعا ً م�ن املطالبة بحقوقهم ،عن
طري�ق توفري الخدم�ات القانونية وغريه�ا من قبيل
التثقيف بحقوق الطفل أو توفري املشورة والدعم من
الكبار ذوي املعرفة” .10
ويف أوق�ات الن�زاع ،قد يك�ون ضم�ان الوصول إىل
العدال�ة محاط�ا ً باملش�اكل نظ�را ً النهي�ار البني�ة
األساس�ية القضائية وتش�ـرّد أو اختف�اء املوظفني
القضائيين ،واملحامني ،وامل ّدعين العامّني .واملرجّ ح
أيضا ً أن تتفكك ُن ُظم العدالة الرسمية وغري الرسمية
ّ
وتتأثر بالنزاع.
والتقليدية

آراء األطفال بشأن العدالة
تقع عىل الدولة املس�ؤولية الرئيسية لضمان الوصول
إىل العدال�ة ألولئ�ك األطف�ال الذين تعرّض�وا لألذى
والضـ�رر نتيجة لالنته�اكات الجس�يمة لحقوقهم.
وينظر األطفال إىل العدالة باعتبارها مفهوما ً واس�عا ً
يشمل ما هو أكرب من اإلجراءات القضائية بكثري إزاء
وتوصل�ت التقارير والبحوث التي
مرتكبي الجرائم.
ّ
أُجريت مع األطفال ممن كانوا ضحايا للنزاع املس�لح
إىل ّ
أن األطف�ال يري�دون إخض�اع مرتكب�ي الجرائم
الخطرية أثناء النزاع املسلح للمساءلة .وأعرب كثري من
األطفال الذين ش�اركوا يف لجان الحقيقة واملصالحة

عن رأي مف�اده رضورة عدم إفالت مرتكبي الجرائم
م�ن العق�اب ،وبخاصة عندما يواصل�ون حياتهم يف
نفس املجتمع املحيل ،وعندما تكون معاناة الطفل أو
أرسته عىل أيدي مرتكبي تلك الجرائم .11
وبالنس�بة لألطفال ،فم�ع أن العدالة تش�مل ما هو
أكثر من معاقبة مرتكب الجريمة ،فإن األهم بالنسبة
له�م ه�و اس�تعادة حقوقه�م ،وال س�يما حقوقهم
االجتماعي�ة  -االقتصادية ،إىل جانب عنرص تعويض
وجرب ملعالجة الخسارة يف تلك الحقوق .ولدى األطفال
تطلعات كبرية بشأن العدالة غري القضائية ،وال سيما
لجان الحقيقة واملصالحة .وكش�فت بحوث املتابعة
التي أُجريت مع األطفال الذين شاركوا يف تلك اللجان
أنهم ّ
توقعوا أن ذلك الش�كل من العدالة سوف يق ّدم
لهم الدعم للعثور عىل أرسهم ،ومساعدتهم يف العودة
إىل التعلي�م ،ومس�اعدتهم يف تعلُّ�م حرفة ليتس�نّى
له�م العثور عىل وظيفة ،والعيش بصورة مس�تقلة.
ّ
التوقعات جميعاً ،مما ترك
ولم يكن ممكن تلبية تلك
الكثري من األطفال يف حالة من خيبة األمل.

التح ّديات التي تواجه تحقيق العدالة لألطفال
أيًّا كان النظام أو اآللية املوجودة للتمكني من الوصول
إىل العدالة عند انتهاء النزاع املسلح ،فال يرجّ ح تلبية
ّ
التوقع�ات العالية .وباإلضاف�ة إىل ذلك ،يتكرّر
تل�ك
الش� ّد والجذب بني س�عي الدولة للمصالحة ورغبة
األطفال يف خضوع املس�ؤولني ع�ن انتهاك حقوقهم
للمساءلة عما ارتكبوه من انتهاكات لحقوق اإلنسان
بالنس�بة له�م .كذلك ،تعني مس�ألة امل�وارد ،املالية
والبرشية عىل ح ّد سواء ،أن ما يمكن تقديمه لألطفال
يف ش�كل تعوي�ض أو جبر نظري ضي�اع طفولتهم،
وتعليمهم ،وحياتهم األرسية محدود .كما أن من غري
ّ
يتمك�ن أيّ نظام من توفير الوصول إىل
املرجّ �ح أن
ُ
العدالة لكل طف�ل انتهكت حقوقه ،ناهيك عن توفري
تعويض واقعي ملا فقده.

تحقيق أقىص قدر من العدالة لألطفال
ويف ض�وء ه�ذه القي�ود ،تحت�اج ال�دول إىل توجيه
موارده�ا بما يكف�ل تحقيق أقىص ق�در من وصول
األطف�ال إىل العدالة .وقد يش�مل هذا من�ح األطفال
ّ
حق الوصول إىل أش�كال العدالة غري القضائية التي

تس�مح بس�ماع عدد أكرب من أص�وات األطفال .وأيًّا
كانت اآلليات التي س�تقام ،فإنها تحتاج إىل أن تأخذ
يف االعتب�ار األث�ر األوس�ع نطاقا ً للنزاع املس�لح عىل
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األطفال .وم�ن الجيلّ ّ
أن األطفال س�يصابون بخيبة
األم�ل إزاء النهج ال�ذي ّ
يركز حرصا ً على انتهاكات
م�ن قبيل التجني�د ،واالختطاف ،وال�زواج القرسي،
وال يعرتف بالرضر الذي أصابهم جرّاء فقد التعليم،
واألرسة ،والطفولة.

نقاط الدعوة الرئيسية

e eإنش�اء آليات قضائية وغري قضائية للتعامل
م�ع االنته�اكات الجس�يمة ض� ّد األطف�ال
وبما يكفل إدراج األطفال يف والياتها؛
e eتوفري الخربة التقني�ة ،والتدريب ،والتمويل
لتل�ك الهيئ�ات القضائي�ة وغير القضائية
الت�ي ستس�تمع إىل األدل�ة ع�ن انته�اكات
حقوق األطفال؛

e eبحث الوسائل التي يمكن بها لألطفال الذين
تع ّرض�وا النتهاكات لحقوقه�م الوصول إىل
العدالة وإسماع أصواتهم؛

e eتوعيـ�ة األطفـ�ال بإمكانيـ�ة إس�مـاع
أصواته�م يف املحاف�ل القضائي�ة وغير
القضائية؛

e eاس�تعراض القوانين الحاليّ�ة بم�ا يضمن
اس�تماع الهيئات القضائية وغري القضائية
ألصوات األطفال؛

e eالعم�ل م�ع األطف�ال يف إدارة ّ
توقعاته�م
بش�أن ما يمك�ن تحقيقه من خلال تقديم
األدلة.
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 - 2األطفال كضحايا وشهود يف
اآلليات القضائية
بالرغ�م م�ن أن املحاك�م الوطنية تتحمّل املس�ؤولية
الرئيسية عن محاكمة الجرائم الدولية ،غالبا ً ما تكون
البنية األساس�ية للنظام القضائ�ي يف كثري من الدول
التي ّ
تأثرت بالنزاع املسلح إمّا غري موجودة بالفعل أو
غري كافية لالضطالع بتلك املهمة .فربما يكون القضاة
وامل ّدعون العامّون ومحامو الدفاع ومديرو املحاكم قد
فرّوا أو وقعوا ضحية للنزاع هم أنفس�هم ،أو إذا بقوا
يف أماكنهم ال يمكن الوثوق بأن يكونوا مس�تقلني وأن
ّ
يتمكن
يترصّف�وا بنزاهة .وإىل أن يحني الوق�ت الذي
في�ه النظ�ام القضائي م�ن العمل مرة أخ�رى ،ربما
تكون قد مرّت س�نوات كثرية ّ
وقل وضوح ما ّ
يتذكره
األطفال من تفاصيل عن الجرائم التي شاهدوها.
وملس�اعدة ال�دول عىل وضع ح� ّد لثقاف�ة اإلفالت من
العقاب الواس�عة االنتش�ار أنش�أ املجتمع الدويل عىل
مدى السنوات العرشين املاضية آليات مساءلة جديدة،
ملساعدة الدول عىل ضمان العدالة .وتتخذ تلك اآلليات
أساس�ا ً ش�كلني هما :املحاكم أو الهيئ�ات القضائية،
وهي هيئات رسمية تعمل من أجل وضع نظام داخيل،
ومزيد من لجان املصالحة الوطنية غري الرسمية وغري
القضائية .ويقوم األطفال بدور متزايد يف هذه اآلليات،
باعتبارهم ضحايا ويف بعض القضايا ،كشهود.

 1 - 2املحاكم والهيئات القضائية الدولية

الخاصة
املحاكم
ّ
كانت املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
املنشأة عام  ،1993أوّل محكمة لجرائم الحرب ُتنشأ
من�ذ محاكم�ات نورمربغ يف أعقاب الح�رب العاملية
الثاني�ة ،وتالها مب�ارشة املحكمة الجنائي�ة الدولية
لروان�دا ،الت�ي أُنش�ئت يف ع�ام  .12 1994وهاتان
الشباب الشهود أمام املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
يف قضيـ�ة كريس�تتش الت�ي نظـ�رت فيها املحكم�ة الجنائي�ة الدولية ليوغوسلافيا
الس�ابقة  13ق ّدم هذا الش�اهد البالغ من العمر  22عاما ً أدلة عما ش�اهده يف سربنيتشا
عندما كان عمره  17عاماً .وباملثل كانت هناك طفلتان من الش�هود يف محاكمات فوتشا
(امل ّدع�ي العام ض ّد دارغوليوب كوناراتش ،ورادومري كوفاتش وزوران فوكوفيتش) 14
وكان عم�ر ّ
كل منهم�ا أقل من  18عام�ا ً عندما وقعتا ضحية اغتص�اب جماعي .وهذه
القضية مهمّة بوجه خاص ألنها كانت أول قضية تقوم فيها محكمة بمحاكمة االسرتقاق
الجنيس وأول محكمة أدين فيها املتهمون باالغتصاب يف محكمة دولية.

املحكمت�ان اللت�ان أُنش�ئتا بواس�طة مجل�س األمن
التاب�ع لألمم املتحدة ،وإن اعتربت�ا ناجحتني عموماً،
لم يشرتك فيهما أطفال بدرجة كبرية ،بالرغم من أن
م�ا يقرب من  4يف املائة من الش�هود أم�ام املحكمة
الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة كانت ترتاوح
ّ
التأخر يف إحضار
أعمارهم بني  18و 30عاماً .وإزاء
املتهمين للمحاكم�ة كان كثير من أولئك الش�هود
الكبار أطفاال ً يف وقت ارتكاب الجرائم.

املحاكم املختلطة
بالرغ�م من ح�دوث ضغط عىل األمم املتحدة إلنش�اء
املزيد م�ن املحاكم ملحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية،
كان يجري بش�كل متزايد اتخ�اذ نهج بديل لضمان
العدالـ�ة .فـأُنش�ئت محاك�م مختلط�ة أو محاك�م
محليّ�ة ذات طاب�ع دويل يف سيراليون ،وكمبودي�ا،
وتيمور الرشقية ،والبوسنة والهرسك  ،15ولبنان ،16
والع�راق  .17وهذه املحاكم الخاص�ة محاكم وطنية
يف معظمه�ا ،وتوجد داخ�ل الدولة التي أُنش�ئت من
أجله�ا ،ويتك�وّن موظفوه�ا من خليط م�ن القضاة
ّ
الخاص�ة
األطف�ال الش�هود يف املحكم�ة
لسرياليون
الخاص�ة لسيراليون هيئ�ة قضائي�ة
املحكم�ة
ّ
ُ
مستقلة أنش�ئت من أجل “محاكمة من يتحمّلون
املس�ؤولية الكربى” عن جرائ�م الحرب والجرائم
ض� ّد اإلنس�انية املرتكب�ة أثناء الح�رب األهلية يف
سيراليون .وتوج�د املحكمة يف فريت�اون .وأدىل
عدد صغري من األطفال الش�هود بشهاداتهم أمام
املحكمة الخاصة لسرياليون .ويُعزى هذا بصورة
كبيرة إىل أن�ه ألول م�رة على اإلطلاق ،تج�ري
املحاكمة بشأن تجنيد األطفال الذين ّ
تقل أعمارهم
ع�ن  15عاما ً يف الق�وات أو الجماعات املس�لحة،
واستخدام األطفال كمشاركني نشطني يف األعمال
القتالية ،واملحاكمة بش�أن ال�زواج القرسي ،وقد
جرت املحاكمات بشأنها جميعا ً باعتبارها جرائم
دوليّة  .18واستدعى اال ّدعاء  11طفالً من الشهود
للإدالء بش�هاداتهم تأيي�دا ً للتّه�م املوجّ هة ض ّد
األفراد الرئيسيني يف ثالث جماعات مسلحة ا ُّتهموا
بالتجنيد القسري والطوعي ألطف�ال مقاتلني يف
القوات أو الجماعات املس�لحة  .19وجرت طمأنة
األطف�ال الذي�ن يُدل�ون بش�هاداتهم بأنه�م لن
يُحاكموا إذا أوضحوا أنهم ارتكبوا الجرائم عندما
كانوا أطفاالً.
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الوطنيين والدوليين ،وامل ّدعني العامّين ،واملديرين.
وعىل غ�رار املحكم�ة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا
السابقة واملحكمة الجنائية لرواندا ،يتمثّل هدف تلك
املحاكم يف محاكمة من ُي ّدعى ارتكابهم جرائم دولية.
وتتبع كل محكمة الترشيعات الوطنية وتتمتّع بوالية
مختلفة قليالً تعكس طابع النزاع يف بلدها .وباإلضافة
إىل ذلك ،ف�إن معظم هذه املحاكم يقترص دورها عىل
محاكمة األشخاص الذين قاموا بأدوار قيادية.

املحكمة الجنائية الدولية
وباالستفادة من اإلنجازات التي ّ
حققتها تلك املحاكم،
أُنش�ئت املحكم�ة الجنائي�ة الدولي�ة يف ع�ام 2002
بموج�ب نظ�ام روم�ا األس�ايس  20وتش�مل واليتها
جريمة اإلب�ادة الجماعية ،والجرائم ض ّد اإلنس�انية،
وجرائ�م الح�رب  .21ولي�س الغ�رض م�ن املحكمة
ّ
الجنائي�ة الدولية أن ّ
مح�ل املحاكم الوطنية بل
تحل
أن تكملها .فهي أساس�ا ً محكمة بمثابة املالذ األخري،
ّ
تتمكن املحاكم
وهي تحاكم األشخاص فقط عندما ال
الوطني�ة أو ال تكون راغبة يف التحقيق أو يف املحاكمة
بشأن هذه الجرائم .وتتمتّع املحكمة بوالية محدودة؛
فلا يمكنها أن تمارس واليتها إالّ عىل أش�خاص من
دول�ة قام�ت بالتصديق عىل نظام روما األس�ايس أو
عىل شخص ُي ّدعى أنه ارتكب جريمة يف أرايض الدولة
التي قامت بالتصديق .ومن ناحية أخرى فإن ملجلس
األم�ن التاب�ع لألمم املتحدة ،س�لطة إحال�ة حالة إىل
امل ّدعي العام ،حتى ولو لم تكن الدولة قد ص ّدقت عىل
النظام األس�ايس للمحكمة الجنائية الدولية .22
األطفال الشهود يف قضية لوبانغا
يف أول قضي�ة ُتنظ�ر أم�ام املحكم�ة الجنائي�ة
الدولي�ة ،وهي محاكم�ة توماس لوبانغ�ا دييلو،
املتّه�م بالتجني�د غير القانون�ي لألطف�ال دون
الخامس�ة عش�ـرة م�ن العم�ر واس�تخدامهم،
اس�تدعـى امل ّدعـي العام  9ش�هود شهدوا بأنهم
كانوا أطفاال ً جنـودا ً سابقني .وكانوا جميعا ً دون
الخامس�ة عشرة من العم�ر عندم�ا ار ُتكبت تلك
الجرائم املزعومة.

 2 - 2التح ّديات املتعلقة باألطفال كشهود
م َُث�ل أطف�ال قليلون كش�هود أمام املحاك�م الدولية
واملحاك�م املختلط�ة .وهناك عدد من األس�باب لهذا
األم�ر .فأوال ً كان هناك حت�ى وقت قريب ،القليل من

مبنى املحكمة الجنائية الدولية ،الهاي ،هولندا©ICC-CPI/Max Koot .

املحاكمات الت�ي انطوت عىل انتهاكات ض ّد األطفال؛
وثاني�اً ،كثريا ً ما تكون هناك فترة فاصلة كبرية بني
نهاية النزاع وبدء املحاكم�ة ،ويف هذا الوقت يتجاوز
الطفل مرحلة الطفولة؛ وثالثا ً كثريا ً ما يُحجم امل ّدعون
العامّون يف املحاكم الجنائية الدولية عن االعتماد عىل
األدلّة املق ّدمة من األطفال ،حيث يعتربونهم ش�هودا ً
ّ
وخاصة إذا كان هناك تأخري
أقل موثوقية من الكبار،
ّ
طويل بني الجريمة املزعومة واملحاكمة .23

املقابالت مع األطفال الشهود
ّ
املتع�ددة التي تجريها هيئات
كثيرا ً ما تؤ ّدي املقابالت
تحقيق مختلفة إىل نشوء اتهامات بأن األدلة املق ّدمة من
األطفال مش�وبة بعيوب نتيجة لذل�ك .وقد تكون هناك
اتهامات بأن األطف�ال “ربما يميلون إىل إعطاء األجوبة
التي يظنون أن الكبار يرغبون يف االستماع إليها ،و[]...
ق�د يتعلّمون ما يتعلّق بش�هادتهم أثناء تل�ك العملية،
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طفل جندي سابق يمثل كأول شاهد يف قضية لوبانغا
توضح التجربة مع أول شاهد يف قضية لوبانغا املصاعب التي تكتنف إقامة توازن بني
املش�اركة وبني حماية األطفال يف عمليات العدالة .فف�ي كانون الثاني/يناير ،2009
دعا مكتب املدّعي العام طفالً جنديا ً س�ابقا ً تحت اسم مستعار هو ديومرييس ،لإلدالء
بشهادته ض ّد توماس لوبانغا ،قائد امليليشيا التي جُ نّد فيها .ولدى مثوله أمام املحكمة،
ش�هد ديومرييس أن�ه عندما كان يف الص�ف الخامس ،هو وأطفال املدرس�ة اآلخرين،
اختطفه جنود واقتيد إىل معس�كر حربي .ومع اس�تمرار جلسة االستماع ،نال الخوف
من ديومرييس وعدل عن ش�هادته بالكامل فيما بعد .وبعد أس�بوعني ،مثل ديومرييس
أمام املحكمة مرة أخرى وك ّرر ش�هادته األوىل ،موضحا ً أنه عندما أدىل بش�هادته أمام
املحكمة يف املرة األوىل ،م ّرت بذهنه أشياء كثرية ،وعىل وجه الخصوص ،شعر بالتهديد
والخ�وف جراء وجود املتّهم يف قاعة املحكمة ،وهو ال�ذي قام بتجنيده قبل ذلك وكان
قائده أيضاً .وعندما دُعي للحضور مرة ثانية ،أدىل ديومرييس بشهادته من وراء ستار.
ول�م يتم ّك�ن املتهم بعد ذلك من تس�ديد نظ�رات مبارشة إليه كما لم يعد بوس�عه أن
يرهب الشاهد .وتبني هذه الحادثة رضورة اتخاذ تدابري لحماية األطفال الذين يدلون
بش�هاداتهم كما تربز الحاجة إىل تعريف األطفال الش�هود قبل املحاكمة بتكوين قاعة
املحكمة ،وباألشخاص الذين يرجّ ح وجودهم واإلجراءات التي ستُتّبع.

ويأخذون إيحاءاتهم من الكب�ار الذين يجرون املقابلة
معهم أو يق ّدمون املس�اعدة له�م”  .24وبرصف النظر
ع�ن اال ّدعاءات بع�وار األدلة ،فمن الن�ادر أن يكون من
املصلحة العليا للطفل إجراء مقابالت معه يف مناس�بات
متع� ّددة .وينبغ�ي اإلبقاء عىل املقابالت عن�د أدنى ح ّد
كما ينبغي أن يجريها فنيّون مدرّبون فقط .25

املخاطر والصعوبات األخرى
والس�بب اآلخر لإلحجام عن إرشاك الش�هود األطفال
ينطوي عىل املخاطر املحتملة بالنسبة للطفل .فالطفل
ق�د يواجه احتم�ال حدوث أعمال انتقامية ،وال س�يما
إذا كان مرتكبو الجرائم والضحايا يعيش�ون يف نفس
املجتمع�ات ،أو ق�د يتعرّض�ون للصدم�ة م�رّة ثانية
نتيج�ة ملعايش�تهم األحداث م�رّة ثاني�ة ،وخضوعهم
لالس�تجواب .وقد يتطلّب إدالء الطفل للشهادة السفر
إىل املحكمة يف بلد آخر ،مما قد يمثّل مهمّة ّ
شاقة لطفل
ربما لم يسافر خارج بلده مطلقاً.

 3 - 2وحدة الضحايا والشهود
يحت�اج األطف�ال الذين يدل�ون بش�هادات ض ّد من
يزعم ارتكابهم لجرائم دوليّة إىل الدعم والحماية ،يف
داخل قاعة املحكمة وخارجها عىل ح ّد سواء .ويوجد
يف كاف�ة املحاكم والهيئ�ات القضائي�ة الدولية نوع
من الوح�دات املتعلقة بالضحايا والش�هود ،ولو ّ
أن

مس�توى ال ّدعم الذي يمكنها تقديمه يتباين بصورة
كبرية .وقد اس�تفادت املحكم�ة الجنائية الدولية من
برنام�ج حماي�ة الضحايا والش�هود ال�ذي وضعته
املحكمة الخاصة لسيراليون فوضع�ت ّ
ونفذت ّ
أدق
إطار ممهّدة بذلك السبيل أمام املحاكم األخرى.

دور وحـدة الضحايـا والشهـود يف
املحكمة الجنائية الدولية
ُتع� ّد وحدة الضحايا والش�هود يف املحكم�ة الجنائية
الدولية مس�ؤولة ع�ن توفري تدابير الحماية الطويلة
والقصيرة األج�ل والرتتيبات األمني�ة ،وال ّدعم الطبي
والنفس�ـي ،وعن اتخاذ تدابري مراعية للجنسني بغية
تيسير إدالء ضحايا العن�ف الجنيس بش�هاداتهم يف
جمي�ع مراحل اإلج�راءات .ويمكن للوح�دة أن تعينّ
ش�خصا ً لل ّدعم كي يقوم عىل وجه التحديد بمساعدة
الطف�ل يف جميع مراح�ل اإلج�راءات  .26وباإلضافة
إىل ذل�كُ ،تع� ّد الوحدة األطف�ال لإلدالء بش�هاداتهم،
وتحيطهم علما ً بإجراءات قاعة املحكمة ،واملصطلحات
املستخدمة ودور األشخاص املوجودين يف املحكمة.

تدابري الحماية الخاصة
يمكن طلب عدد من تدابري الحماية الخاصة ملساعدة
الطفل عىل اإلدالء بشهادته:
e eيمكن عقد جلس�ات االستماع يف جلسات مغلقة
م�ع وج�ود األش�خاص الذي�ن يُع�د ّوجودهم
رضوريا ً تماما ً فحسب؛
e eيمكن نصب ستائر يف قاعة املحكمة حتى ال يرى
الطفل الش�خص املتّهم عند إدالئه بشهادته ،أو
يمك�ن أن يجلس الطف�ل يف غرفة أخرى برفقة
ش�خص ّ
يوفر له ال ّدعم كي يديل بش�هادته عن
طريق وصلة فيديو 27؛
e eوعند الرضورة يمكن إخضاع الشهادة للتعتيم
عىل الصوت والصورة من أجل حماية الطفل؛
e eعند إدالء الطفل بشهادته يف قاعة املحكمة يمكن
للمحكم�ة مراقب�ة االس�تجواب حتى ال يش�عر
الشاهد باملضايقة أو الرتهيب ،وبخاصة يف حالة
ضحايا العنف الجنيس.
ويف الوق�ت الراه�ن ،تقتيض جمي�ع املحاك�م الدولية
واملحاك�م املختلط�ة إدالء األطف�ال بش�هاداتهم أثناء
املحاكم�ة والخضوع لالس�تجواب .وال يمك�ن للطفل
اإلدالء بش�هادة مسجلة مسبقاً ،ولو أن كثريا ً من ال ُن ُظم
القانونية الغربية تس�مح اآلن بمث�ل هذا .كما ال يمكن
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ويلموت ،البالغ من العمر  16عاماً ،مندوب فتى من ليربيا ،يديل بشهادته بشأن أثر الحرب عىل األطفال ،يف جلسة خاصة ملجلس األمن ،نيويورك© UNICEF/Markisz .2002 ،

للمحكمة الجنائية الدولية أن تسمح باستخدام وسطاء
إلعادة صياغة األس�ئلة بش�كل أكثر بس�اطة ،لتمكني
الطفل من اإلدالء بإجابة واضحة وغري مبهمة .28

املشاركة مقابل الحماية
بالرغ�م م�ن أن�ه ق�د ال يكون م�ن املصلح�ة العليا
للطفل الشاهد ،دائماً ،اإلدالء بشهادة يف محكمة ض ّد
متّهم ،فإن ذلك س�يكون بالنسبة للبعض آلية فعّالة
للوص�ول إىل العدالة .وأيًّا كان�ت املحكمة التي يمثل

نقاط الدعوة الرئيسية
e eينبغ�ي تس�جيل املقابلات ،وينبغ�ي ق�در
اإلم�كان ،التس�جيل على رشائ�ط الفيديو.
كما ينبغي تنسيق جميع املقابالت؛
e eتش�جيع املحاك�م الوطني�ة على الس�ماح
باستخدام األدلة املصورة بالفيديو واملسجلة
عند استجواب الطفل كشاهد محتمل عوضا ً
عن اإلدالء بشهادة مبارشة أثناء املحاكمة؛

e eتوفري التدريب للقض�اة واملحامني واألعضاء
غير القانونيين يف املحكم�ة بش�أن حقوق
الطفل وبشأن استجواب الطفل تحديداً؛
e eتش�جيع املحاك�م الوطني�ة على إنش�اء وحدات
للضحايا والش�هود ،وحماي�ة خصوصية الطفل،
واإلق�رار بالحاج�ة إىل توفير الدع�م القصير
والطويل األجل والحماية عىل ح ّد سواء؛
e eتزوي�د موظفي وحدات الضحايا والش�هود
بالتدريب املناس�ب ال�ذي ّ
يمكنهم من تنفيذ
املب�ادئ التوجيهي�ة لألم�م املتح�دة بش�أن
العدالة يف املسائل املتعلقة باألطفال الضحايا
والشهود؛
ّ ee
التأكد من توفري أشخاص مدرّبني يف مجال
الدعم ملرافق�ة األطفال الضحايا والش�هود
يف جمي�ع مراحل العملي�ة القضائية بحيث
يكون�ون مس�ؤولني ع�ن نق�ل املعلوم�ات
املناس�بة للطفل قبل اإلج�راءات ،وأثناءها،
وبعدها.
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مشاركة األطفال املتمتّعني بمركز الضحية
يمكن لألطفال الضحايا املش�اركة بعدد من الطرق،
إم�ا مبارشة أو عن طريق ممثّلني قانونيني ،ولو أنهم
قد يحتاجون إىل التق ّدم بطلب اإلذن لهم للقيام بذلك
من املحكمة .ويجوز لألطفال القيام بما ييل:
e eتقديم مالحظات إىل القضاة يف الوقت الذي ال تزال
فيه املحكمة تنظر فيما إذا كانت سترشع يف إجراء
تحقيق أو سترشع يف النظر يف القضية؛
e eع�رض آرائهم على القض�اة عند قي�ام املحكمة
بالنظر يف التّهم التي ستوجّ ه ض ّد الشخص املتّهم؛
قاعة املحكمة الجنائية الدولية ،الهاي ،هولندا© ICC-CPI .

أمامها الطفل ،وطني�ة أم دولية ،يتعينّ عىل املحكمة
أن تطبّ�ق بالكامل املب�ادئ التوجيهية لألمم املتحدة
بشأن العدالة يف املس�ائل التي تشمل أطفاال ً ضحايا
وأطف�اال ً ش�هودا ً للجرائ�م ( 29 )2005بم�ا يف ذلك
ّ
الح�ق يف املعامل�ة بكرامة ،والحصول على الحماية
ّ
ّ
والحق يف
والحق يف الت�زوّد باملعلومات
م�ن التمييز،
ّ
ّ
املشاق
والحق يف توفري الحماية له من
االستماع إليه،
ّ
والحق يف الحصول عىل املساعدة الفعَّالة.
والرتهيب،

 4 - 2مركز الضحية
ّ
توف�ر املحكمة الجنائية الدولية آلي�ة بديلة ومبتكرة
يتس�نّى بموجبه�ا لألطف�ال الذي�ن كان�وا ضحايا
جرائم دولية الوصول إىل العدالة .فعوضا ً عن اإلدالء
بالش�هادة كش�هود يف قضية أمام املحكمة ،تس�مح
املحكم�ة الجنائية الدولي�ة لألفراد الذي�ن تعرّضوا
للرضر نتيجة أليّ جريم�ة تندرج ضمن اختصاص
املحكمة التماس مرك�ز الضحية عوضا ً عن ذلك .30
وق�د يكون خي�ار منح مرك�ز الضحي�ة يف املحكمة
أق�ل إجهادا ً للطفل وال يرجّ ح كثريا ً
الجنائية الدولية ّ
أن يسبّب إعادة الصدمة.
األطفال الضحايا يف قضية لوبانغا
وافقت املحكمة الجنائية الدولية فيما سبق عىل الطلبات املقدّمة باسم األطفال بواسطة
م�د ّريس امل�دارس ،والق�ادة املجتمعيني ،ومنظم�ات املجتمع املدني .وأق� ّرت املحكمة
الجنائي�ة الدولية يف قضية لوبانغا ،بأن طائفة واس�عة من الناس يجب أن تتمكن من
العمل باس�م األطف�ال ،نظرا ً ألن معظم األطف�ال الذين جُ نّدوا يف القوات املس�لحة قد
َّ
يتس�ن إعادة ش�ملهم مع أرسهم وليس
انفصلوا عن آبائهم وأرسهم وهم صغار ،ولم
لهم أوصياء قانونيون .35

e eحضور جلس�ات االستماع واملشاركة فيها أمام
املحكمة؛
e eتوجيه أسئلة إىل ش�اهد أو خبري أدىل بشهادته
أمام املحكمة ،أو توجيه أسئلة إىل املتّهم؛
ّ
مس�تهل مرحلة
e eاإلدالء ببيانات أمام املحكمة يف
اإلجراءات أو يف نهايتها .31

التأ ّهل ملركز الضحية
من أجل املطالب�ة بمركز الضحية ،يجب أن يكون الطفل
قد تعرّض للرضر .ويعرَّف هذا بأنه التعرّض ألذى بدني
أو عقلي ،أو ملعان�اة عاطفية ،أو خس�ارة اقتصادية ،أو
لرضر كبري لحقوقه األساسية من خالل القيام أو االمتناع
عن القيام بفعل بما ّ
يشكل انتهاكا ً جسيما ً لقانون حقوق
اإلنس�ان أو انته�اكا ً خطيرا ً للقانون اإلنس�اني الدويل.
ومصطل�ح الضحي�ة ال يغط�ي فقط الضحي�ة املبارشة،
وإنمـا أيضا ً أرسته املبارشة أو من يعولهم .32
ولطلب مركز الضحية للطفل أو ملن يترصّف باس�م
الطف�ل ،يجب اس�تيفاء األوراق الصحيحة كما يجب
ينص نظام روما األس�ايس
تقديم إثبات للهوية .وال ّ
عىل من يس�تطيع الترصّف باس�م الطف�ل ،ونتيجة
لذل�ك ،ليس هن�اك رشط ب�أن يكون أح�د الوالدين
أو ال�ويص  .33وبالرغ�م م�ن ذل�ك ،يج�ب عىل كل
م�ن يترصّف باس�م الطفل أن يحصل على املوافقة
املستنرية املسبقة من الطفل .34

مزايا مركز الضحية
ّ
الح�ق يف التمثي�ل
1 -1التمثي�ل :ملق ّدم�ي الطلب�ات
القانون�ي  .36وال يل�زم أن يحضر الطف�ل إىل
املحكمة أو أن يشارك يف املحاكمة ما لم يرغب يف
ذلك بش�كل جيلّ .ويسمح هذا لألطفال بالرتكيز
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ّ
ومرشدون يعيشون عند مرفأ العبّارات يف لونغي ،يتسوّلون للحصول عىل نقود وغذاء من الوحدة النيجريية يف بعثة األمم املتحدة يف سرياليون التي تغادر البلد ،سرياليون.
أطفال يتامى
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على إعادة بناء حياتهم عوضا ً عن القلق بش�أن
املثول أمام املحكمة.
2 -2عدد األطفال املش�اركني :يسمح مركز الضحية
أيض�ا ً لعدد أكرب من األطف�ال الذين يتعرّضون
للضرر بالوص�ول إىل العدال�ة .وال مناص من
أن يكون عدد الش�هود الذي�ن تدعوهم املحكمة
لإلدالء بش�هادات أثناء املحاكمة محدودا ً بسبب
الوق�ت والقي�ود على املحكم�ة .وم�ن ناحي�ة
أخرى ،ف�إن عدد األطفال الذي�ن يجوز لهم أن
يطلب�وا مركز الضحية غري محدود .ويس�تطيع

نقاط الدعوة الرئيسية
e eتوعي�ة األطف�ال الذين تعرّض�وا للرضر هم
وأرسه�م ومجتمعاته�م املحلي�ة ،والجهات
الفاعل�ة يف مجال حماية األطف�ال ،بإمكانية
املطالب�ة بمرك�ز الضحي�ة ل�دى املحكم�ة
الجنائية الدولية؛
ّ ee
التأك�د من إبلاغ الفتيات ،وخاص�ة من ت ّم
تجنيده� ّن يف الق�وات املس�لحة أو تعرّضن
لالعتداء الجنيس والزواج القرسي بواس�طة

الق�وات أو الجماع�ات املس�لحة ،بإمكاني�ة
املطالب�ة بمرك�ز الضحي�ة ل�دى املحكم�ة
الجنائية الدولية؛
e eالعمل مع أفراد املجتمع املحيل الذين يرغبون
يف التق ّدم بطلب للحصول عىل مركز الضحية
باسم الطفل وتوفري املساعدة لهم ،مع القيام
يف نفس الوقت بتقيي�م دقيق للمخاطر التي
ق�د يتعرّض له�ا الطفل ال�ذي يتق ّدم بطلب
ّ
والتأكد من اتخاذ
للحص�ول عىل ذلك املركز،
تدابري الحماية عند االقتضاء؛
e eاالتص�ال بمحامين لتمثيل األطف�ال الذين
يعرب�ون ع�ن رغبته�م يف املطالب�ة بمرك�ز
الضحية .وينبغ�ي أن ّ
يتلقى هؤالء املحامون
تدريبا ً مناسبا ً لتمثيل األطفال؛
e eيقتـ�رح إدراج مفه�وم مرك�ز الضحي�ة
وال سيما فيما يتعلق باألطفال يف الترشيعات
الوطنية وتطبيق�ه يف القضايا املنظورة أمام
املحاكم الوطنية.
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املحامون الترصّف باسم جماعات من األطفال،
وب�ذا يقلّلون من التكالي�ف القانونية للمحكمة
ويزيدون من احتمال ّ
تمكن الطفل من الوصول
إىل املساعدة القانونية.
3 -3تدابير الحماية :كما هو الحال بش�أن األطفال
الش�هود أمام املحكم�ةّ ،
توفر وح�دة الضحايا
والش�هود يف املحكم�ة الجنائي�ة الدولي�ة أيضا ً
الدع�م وتدابير الحماي�ة لألطف�ال املمنوحني
مركز الضحية .وتشمل صالحيات الحماية التي
تمنحه�ا املحكمة نفس التدابير تقريبا ً كما هو
الحال بالنس�بة للش�هود األطفال الذين يدلون
بش�هاداتهم؛ ويمكن للمحكمة أن تعقد جلسات
اس�تماع علني�ة ،وأن تأم�ر باتخ�اذ تدابري ملنع
الجمهور أو الصحافة من تحديد اس�م الضحية
أو م�كان إقامت�ه .ويُس�مح لكل م�ن الضحايا
والش�هود على ح ّد س�واء بع�دم الكش�ف عن
أسمائهم ألسباب تتعلق بالحماية .37

 - 3األطفال كضحايا وشهود يف
اآلليات غري القضائية

ليس من املرجّ ح لعدد من األس�باب ،أن ُتس�تدعى يف
أيّ وقت ،إالّ نسبة صغرية من األطفال الذين تعرّضوا
لألذى من النزاع املسلح للمثول أمام محكمة مختلطة
أو وطنية ،أو للمطالب�ة بمركز الضحية لدى املحكمة
الجنائي�ة الدولية .وبالنس�بة لألطف�ال اآلخرين ،فإن
اآلليات غري القضائية قد ّ
توفر فرصة أفضل لالستماع
إىل صوتهم .وتتمثّل الفكرة العامة يف أنه يمكن لآلليات
غير القضائي�ة أن تتيح املزيد من املس�اءلة الفورية،
وتتيح املصالحة املجتمعيةّ ،
وتوفر الجرب عن الخسائر
واألرضار التي حدثت ،والس�ماح لألطف�ال بمواصلة
حياتهم .بيد أنها مع ذلك ال تخلو من التح ّديات.
ّ
التذكر ،حوار مشرتك بني األجيال ورسم خريطة ملوقع قتل جماعي ،كمبوديا.
شبان منخرطون يف عملية

© Youth for Peace in Cambodia

 1 - 3لجان الحقيقة واملصالحة
م�ا برح�ت لجن�ة الحقيق�ة واملصالحة تمثّ�ل أكثر
آليات املس�اءلة القضائية ش�يوعا ً عىل مدى السنوات
العرشي�ن املاضي�ة .ويوج�د أكثر م�ن  25لجنة يف
العال�م .وتتباي�ن أهداف تل�ك اللجان م�ن دولة إىل
أخ�رى ،بي�د أنها تش�مل عموما ً ما يلي :توفري منرب
لالس�تماع إىل الضحاي�ا؛ وتحدي�د حقيق�ة األحداث
ّ
وتذكرها من خالل إنش�اء سجل تاريخي؛ والتص ّدي
لإلفالت من العقاب؛ وتش�جيع املصالحة املجتمعية.
ويف بع�ض األحي�ان يكون املفوض�ون جميعهم من
مواطني الدولة ،ويف حاالت أخرى يكونون خليطا ً من
كل من املوظفني الوطنيني واملوظفني الدوليني .وعىل
غرار املحكمة الجنائية الدوليةّ ،
يتوفر ملعظم اللجان
شكل من أشكال وحدات دعم الضحايا والشهود.

مشاركة األطفال يف لجنتي الحقيقة واملصالحة
لسرياليون وليربيا
أسفرت أوىل لجان الحقيقة واملصالحة عن أدلّة قليلة
عن مش�اركة األطف�ال .وا ُّتخذ نه�ج مختلف جدا ً يف
لجن�ة الحقيقة واملصالحة لسيراليون .فمنذ البداية
كان هن�اك تركيز واض�ح عىل األطف�ال .وا ُّتفق عىل
إجراءات مالئمة لألطفال اع ُتمدت قبل أن تبدأ اللجنة
عملها ،مع مراعاة اتفاقية حقوق الطفل  .38وشارك
األطف�ال يف تدوين البيانات ،ويف جلس�ات اس�تماع
مواضيعية مغلقة ،ويف إعداد أول نسخة لألطفال من
التقرير الختامي للحقيقة واملصالحة .39
اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل
اتفاقي�ة األم�م املتحدة لحق�وق الطف�ل اتفاقية
دولية ملزم�ة ُتبينّ الحق�وق املدنية والسياس�ية
واالقتصادي�ة واالجتماعي�ة والثقافي�ة لألطفال.
وقد ص�ادق عدد مجموع�ه بالكام�ل  193دولة
ومراقب�ا ً عىل االتفاقية .واملالح�ظ أنه ال يوجد بند
بعدم التقيُّد؛ وهو يوجد عادة يف معاهدات حقوق
اإلنس�ان األخرى التي تس�مح لطرف يف املعاهدة
بتعلي�ق بع�ض االلتزام�ات ال�واردة يف اتفاقي�ة
حقوق الطفل يف الحاالت الطارئة.

وقد اس�تمر هذا االتجاه يف ليربيا ،حيث تطلّب قانون
ليربيا إلنشاء لجنة الحقيقة واملصالحة لعام :2005
“آلي�ات وإجراءات مح� ّددة ملعالجة التج�ارب التي
م� ّر بها [ ]...األطفال [ ،]...م�ع إيالء اهتمام خاص
لالنته�اكات الجنس�انية ،وكذل�ك لقضي�ة األطفال
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قرويون ينتظرون عودة أفراد األرسة واألصدقاء الذين كانوا يعيشون كالجئني يف مخيَّم كامب دافيد الليبريي للاّ جئني ،يف غرب ليربيا ،ألكثر من عقد من الزمان ،كينيما ،سرياليون.
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الجن�ود ،وإتاح�ة الف�رص له�م لذك�ر تجاربه�م،
وش�واغلهم ،والتوصية باتخاذ تدابير إلعادة تأهيل
ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان بروح من املصالحة
والعالج الوطنيني .40
ويتطلّ�ب القان�ون أيضا ً تعيني خبراء يف مجال حقوق
الطف�ل لتمكني األطفال من تقديم الش�هادات إىل لجنة
الحقيقة واملصالحة وإيج�اد آليات خاصة للتعامل مع
األطفال الضحايا ومرتكبي الجرائم ،ليس فقط من أجل
حماية طفولتهم وسلامتهم ،وإنما أيضا ً لتجنّب إعادة
ّ
وللتأك�د من عدم تع�رّض دمجهم
التع�رّض للصدمة
اجتماعيا ً وتعافيهم نفسيا ً للمخاطر أو البطء .41

اإلدالء بالشهادة أمام لجنة الحقيقة واملصالحة
إن أوض�ح طريق�ة يمكن بها لألطفال املش�اركة يف
لج�ان الحقيقة واملصالح�ة هي باإلدالء بالش�هادة
مبارشة أمام اللجنة ،ولو أنه حتى اآلن ،لم يد ِل بمثل
هذه الش�هادة إال ّ عدد قليل م�ن األطفال .وثمّة عدد
من األس�باب وراء هذا ،م�ن بينها القي�ود الزمنية،

وعدد الش�هود الذين يمكن أن تس�تمع لهم اللجنة،
واملوق�ع الجغرايف للّجنة؛ والحاجة إىل عدم التس�بّب
يف صدمة مرّة ثانية لألطفال؛ ونظرة األطفال لإلدالء
بالش�هادة املبارشة عىل أنها تس�بّب الرهبة .وعندما
تقرّر اللجنة االس�تماع إىل شهادة مبارشة من طفل،
يل�زم اتخاذ إجراءات خاص�ة لحماية الطفل ،بما يف
ّ
الحق يف الخصوصية ،والرسية ،وعدم الكش�ف
ذلك
ع�ن الهوية .ومن الرضوري أن يأتي األطفال لإلدالء
بالشهادة طوعاً.
ولضمان أوس�ع مشاركة من جانب األطفال ،استلزم
األم�ر من لج�ان الحقيق�ة واملصالح�ة االعتماد عىل
املزي�د من ال ُنهُج االبتكارية للحصول عىل الش�هادة،
من قبيل إيفاد أفراد تدوين البيانات إىل س�ائر أنحاء
البل�د ،والس�يّما املناطق األكث�ر ترضرا ً م�ن النزاع.
ني حالتا سيراليون وليربيا أن هذا يمكن أن ّ
وتب ّ
يوفر
ش�هادات مفي�دة للجنة فق�ط إذا كان م�ن يدوّنون
البيانات مدرّبني تدريبا ً جيدا ً لكيفية التفاعل بالعمل
مع األطفال.
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الط�رق األخرى للمش�اركة يف لجان الحقيقة
واملصالحة
يمك�ن لألطف�ال املش�اركة أيضا ً يف عم�ل لجان
الحقيق�ة واملصالحة م�ن خالل حلق�ات العمل،
والجلس�ات الخاص�ة ،وجلس�ات االس�تماع
املواضيعيـ�ة ،وجلس�ات االس�تماع الخاصـ�ة
لألطف�ال  .42ويف جن�وب أفريقيا ،ق� ّدم األطفال
أعماال ً فنية ،وش�اركوا يف اس�تعراضات موسيقية
ودرامي�ة ،وأدل�وا بش�هادات .ويف بيرو ،ش�ارك
األطف�ال يف أنش�طة التوعي�ة ،ونشر املعلوم�ات
بش�أن العملية ،وبش�أن أهداف وأنشطة اللجنة،
ّ
للتذكر.
كما شاركوا يف حلقات عمل

الرتكيز عىل املصلحة العليا للطفل
ل�ن يكون جمي�ع األطفال راغبين يف اإلدالء ببيانات
أم�ام لجن�ة الحقيق�ة واملصالحة بش�أن االعتداءات
واالنته�اكات الت�ي تعرّض�وا له�ا ،أو أن�ه ينبغ�ي
تش�جيعهم عىل القيام بذلك .ففي بعض الحاالت قد
يُس�فر ذلك عن صدمة ومرض نفيس خطري ،ويتمثّل
ذل�ك يف تج� ّدد اليأس ،والكآبة ،أو حت�ى االنتحار يف
بعض األحوال النادرة .ومن املهم أن يكون مس�تقو
البيان�ات مدرّبني بش�أن كيفية تقيي�م مدى ضعف
الطف�ل ،وتحدي�د م�ا إذا كان�ت املش�اركة هي من
املصلح�ة العلي�ا للطف�ل أم ال .وتلزم أيض�ا ً مراعاة
سلامة وأمن الطف�ل ّ
بدقة كم�ا يلزم توفير الدعم
النفسي االجتماعي ،قبل ،وأثناء ،وبع�د إدالء الطفل
بالبي�ان ،إما عن طريق وحدة الضحايا والش�هود أو
باس�تخدام منظمة أو أفراد مجتم�ع محيل مدرّبني.
وعن�د تدوين البيان�ات ،ينبغي أن يت� ّم ذلك يف بيئة
مالئم�ة للطف�ل وعىل أس�اس ف�ردي ،ما ل�م يرغب
الطفل يف أن يرافقه أحد ما.

التح ّديات التي تواجه مشاركة الطفل يف لجان
الحقيقة واملصالحة
بالرغ�م م�ن أن لجنت�ي الحقيق�ة واملصالح�ة يف
سرياليون وليربيا ّ
ركزتا بشكل كبري جدا ً عىل مشاركة
األطف�ال ،إالّ أنه ال تزال هن�اك تح ّديات كبرية تواجه
مشاركة األطفال بصورة فعّالة.
1 -1ح�دود الوالي�ة وتركيزهاَّ :
ركز كثير من لجان
الحقيق�ة واملصالحة ،بحس�ب والي�ة كل منها،
على االنته�اكات الخطيرة لحق�وق اإلنس�ان

والقانون اإلنس�اني ال�دويل ،وقد طغى ذلك عىل
األث�ر الحقيق�ي للنزاع على األطف�ال .وينبغي
أن تتضمّ�ن والي�ة لج�ان الحقيق�ة واملصالحة
إش�ارة مح ّددة إىل أثر النزاع على األطفال وأن
تنص بالتحديد عىل مش�اركة األطفال ،إذا أُريد
ّ
الحصول عىل صورة كاملة لالنتهاكات.
2 -2الحاجـ�ة إىل تدري�ب بش�أن حقـ�وق األطفال:
قـد ال تتوف�ر لكثري من موظفي لج�ان الحقيقة
واملصالح�ة إالّ معرف�ة ضئيل�ة بحق�وق الطفل
وكيفية العمل مع األطفال .وباإلضافة إىل ذلك ،قد
يؤ ّدي الدوران الرسيع للموظفني وامليزانية املالية
تعذر االحتفاظ بمجموعة مدرّبة جيدا ً
املحدودة إىل ّ
من مدوّني البيانات أو املوظفني املهرة لالضطالع
بأنشطة املشاركة مع األطفال .ويتطلب هذا قدرا ً
كبريا ً من التدريب األوّيل واملستمر من جانب األمم
املتحدة ومنظمات حقوق األطفال األخرى.
ّ
التوقع�ات :يل�زم ق�در كبير
3 -3التعام�ل م�ع
ُ
م�ن التوعية إذا أريد أن يفه�م األطفال الغرض
من لجان الحقيقة واملصالحة ،وأن تكون لديهم
ّ
توقعات واقعية بما يمكنهم تحقيقه .وبالنس�بة
لبعض األطفال قد ال تكون مجرد رواية قصتهم
كافية .43

نقاط الدعوة الرئيسية
ّ
للتأك�د م�ن تضمني والي�ات لجان
e eالدع�وة
ً
ً
الحقيق�ة واملصالح�ة تركي�زا مح�ددا عىل
والن�ص على
انته�اكات حق�وق األطف�ال،
ّ
مش�اركة األطف�ال وتعيين موظفين مهرة
للعمل مع األطفال؛
e eإقام�ة رشاكات قوي�ة مع منظم�ات حقوق
الطف�ل الوطنية ،وق�ادة املجتمعات املحلية،
وامل�دارس ،واملنظم�ات الديني�ة يف مرحل�ة
التخطي�ط للجن�ة الحقيق�ة واملصالحة من
أجل تعزيز مشاركة األطفال وحمايتهم؛
e eتنظيم حمالت توعي�ة بني األطفال واملجتمع
املدني بش�أن الوالية وإمكانية املش�اركة يف
لجنة الحقيقة واملصالحة؛
e eتوفير تدري�ب أوّيل ومس�تمر ملوظفي لجنة
الحقيقة واملصالحة بش�أن كيفي�ة التعامل
والعمل مع األطفال؛
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e eاملس�اعدة يف وضع إج�راءات مؤاتية لألطفال
لتمكني األطفال من اإلدالء بالشهادة أمام لجنة
الحقيقة واملصالحة بطرق متنوعة ،مع ضمان
سالمة األطفال ورسّيتهم وخصوصيتهم؛
e eالعمل مع لجن�ة الحقيقة واملصالحة لضمان
إحاطة األطف�ال علما ً بنتائ�ج لجنة الحقيقة
واملصالحة.

 2 - 3آليات العدالة التقليدية
يف بع�ض البل�دان ،يش�يع اس�تخدام آلي�ات العدالة
التقليدية املحلية لتسوية النزاعات بني األرس والعشائر
وللتوصل إىل التس�وية واملصالحة.
يف املجتمع املحيل
ّ
وبالنس�بة لكثير م�ن األطفال يف ه�ذه البل�دان ،قد
تكون العدالة التقليدية الش�كل الوحيد للعدالة الذي
يرونه وت�راه أرسه�م ومجتمعاته�م املحلي�ة مفيدا ً
والذي يمكنهم الوص�ول إليه .وقد تكون هذه بصفة
خاصة الحالة عندم�ا ينظر إىل نظام العدالة الوطني
باعتب�اره فاس�دا ً وغري فعّ�ال  .44ويمك�ن أن تتخذ
العدالة التقليدية عددا ً من األش�كال وقد تستلزم من
مرتكب الجرم املزعوم االعتذار ،والتعويض ،أو الجرب
ّ
املترضر .وتكون القرارات أوسع قبوال ً بصفة
للطرف
عام�ة من جانب املجتمع املحيل وقد تكون فعّالة جدا ً
يف تعزي�ز العلاج يف املجتمع املحلي واملصالحة بني
الضحية ومرتكبي الجُ رم.

قيود العدالة التقليدية
كما هو الحال بالنسبة لجميع أشكال العدالة ،توجد
م�ن ناحي�ة أخرى قي�ود ،وخاصة يف أعق�اب النزاع
املس�لح .فتعتمد العدالة التقليدية عىل تقاليد شفوية
وممارس�ات عرفي�ة ربما تك�ون قد تب� ّددت نتيجة
ّ
للترشد ،وتش� ّتت الذاكرة الجمعية ،وانعدام السلطة
التقليدي�ة يف أوق�ات انهي�ار الهي�اكل االجتماعي�ة.
وباإلضافة إىل ذلك ،كثريا ً ما تكون السلطة التقليدية
ِبيَ�د الذكور الكب�ار يف املجتمع املحلي .وقد ال يأخذ
الهي�كل األب�وي دائم�ا ً يف االعتبار حق�وق األطفال،
وال س�يما حقوق الفتيات الالتي قد يصبحن عرضة
ملمارس�ات تمييزية ت�ؤ ّدي إىل مزيد م�ن االنتهاكات
للحقوق .وعالوة عىل ذلك ،يعتمد عىل العدالة االنتقالية
عموما ً لتس�وية الخالفات بني األرس أو العشائر ،ولم
تس�تخدم ملعالجة جرائم دولية أو جرائم جنسانية.
فف�ي أوغندا ،لم يمكن لنظام العدالة التقليدية ،الذي

ّ
فضله معظم األطف�ال ،أن يواجه ال العدد الكبري من
القضاي�ا ،وال الجرائم التي لم يكن لهذا النظام خربة
بها مثل الزواج القرسي .45

ضمان حقوق األطفال
أظهرت البحوث يف أوغندا أنه بالرغم من أن األطفال
كانوا يحبّذون العدال�ة التقليدية ،إال ّ أنه من الناحية
العملية لم يكن لديهم إال ّ فهم ضئيل بشأنها ،ونتيجة
لذل�ك لم يجنوا منها إال ّ فائ�دة قليلة .وقد يكون هذا

نقاط الدعوة الرئيسية
e eاالشرتاك يف حوار مع القادة املجتمعيني املحليني بشأن كيفية إدراج معايري حقوق
الطفل وحماية الطفل يف هياكل العدالة التقليدية واتخاذ القرارات؛
e eتوعي�ة املجتمعات املحلية التي تس�تخدم آليات العدال�ة التقليدية لتعزيز العالج
واملصالحة بشأن انتهاكات حقوق الطفل وقضايا حماية الطفل؛
e eتزوي�د املنظمات غري الحكومية وصنّاع الق�رار يف املجتمعات املحلية باملعلومات
والتدريب بشأن ن ُ ُ
ظم العدالة التقليدية وإعمال حقوق الطفل؛
e eالدع�وة ل�دى املجتمعات املحلية لتوفري ش�كل من أش�كال االعتراف بانتهاكات
حق�وق األطفـال الضحايـ�ا الذين تع ّرضـوا لتل�ك االنته�اكات ،وتقديم الدّعم
النفيس  -االجتماعي لهم.

طفالن مسلمان يف فيتيز ،البوسنة والهرسك© UN Photo/John Isaac .
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هو الحال بصفة خاصة عندما ال تش�مل االحتفاالت
التقليدي�ة االعت�ذار ،أو االعتراف بمعان�اة الطف�ل
أو تعويض�ه ،أو تقدي�م ال ّدع�م ل�ه .بي�د أن العدالة
التقليدي�ة قد تكون م�ع ذلك ،أكثر أش�كال العدالة
م�ن حيث إمكاني�ة الوصول إليه�ا ،ويتمثّل التح ّدي
يف ضمان توفريها النتص�اف فعّال لألطفال وتعزيز
حقوقهم وأالّ ت�ؤ ّدي إىل مواصلة املزي�د من املظالم.
ويتطلّب هذا من وكاالت األمم املتحدة ومن املنظمات
غري الحكومية الدولية والوطنية تزويد صنّاع القرار
يف املجتمع�ات املحلي�ة باملعلومات والتدريب بش�أن
حقوق الطف�ل ،وحماية الطفل ،وأثر النزاع املس�لح
على األطفال .ويف الحاالت الت�ي ال تكون فيها هناك
م�وارد كافي�ة لتعوي�ض األطف�ال مالي�ا ً أو مادياً،
ينبغي آللي�ات العدالة التقليدية على األقل أن ُتدين
علنا ً االنتهاكات ض ّد األطفال وال سيما املمارسات من
قبيل الزواج القرسي أو االغتصاب .46

 - 4الجرب لألطفال
مفهوم الجرب
ّ
وترضر الضحايا
امل�راد من الجرب االعرتاف بمعان�اة
وتوفير التعوي�ض ور ّد املمتل�كات ،واالنتصاف من
االنته�اكات ،بغ�رض إع�ادة الضحاي�ا إىل حالته�م
الس�ابقة إىل أقصى ح� ّد ممك�ن .وينظ�ر إىل الجرب
أيضا ً باعتباره وس�يلة لتوفير العدالة االجتماعية يف
مجتمع�ات ما بعد النزاع ،حيث ال يمكن الوصول إىل
العدالة والتماس اإلنصاف عن طريق املحاكم .47
ويقتضـ�ي القان�ون اإلنس�اني ال�دويل الع�ريف من
األطراف املس�ؤولني عن االنته�اكات الخطرية توفري
الجرب الكامل ع�ن الخس�ائر واألرضار التي حدثت.
ين�ص نظ�ام روما األس�ايس،
وباإلضاف�ة إىل ذل�ك
ّ
الجرب يف محكمة الخمري الحمر
بموج�ب النظام الداخلي للدوائر االس�تثنائية يف محاكم كمبودي�ا أو محكمة الخمري
الحم�ر ،يمكن لألط�راف املدنية أن تلتمس م�ن املحكمة جربا ً جماعي�ا ً أو معنويا ً من
األش�خاص املدانني يف املحاكم�ة  ،53ولو أن التعويض املايل الف�ردي غري ممكن .وقد
أم�رت املحكم�ة بالجرب للمجتمع املحيل بم�ا يف ذلك نرش الحكم يف وس�ائط اإلعالم أو
تموي�ل أنش�طة وخدمات لصالح الضحاي�ا .ويف قضية كاينغ غوي�ك إياف أو داتش،
وافقت املحكمة عىل نرش االعتذارات الصادرة عن املتهم الذي تبينَّ للدائرة االس�تثنائية
أنه مذنب يف تموز/يوليه  ،2010وإدراج أس�ماء الضحايا يف الحكم إذا طلب الضحايا
ذلك .54

امل ُنش�ئ للمحكم�ة الجنائية الدولية على أن “تضع
املحكمة املبادئ املتعلق�ة بالجرب [ ]...بما يف ذلك ر ّد
املمتلكات ،والتعويض ،وإع�ادة التأهيل” .وبموجب
النظام األسايس ،ال يقترص الجرب عىل تعويض الفرد
نقدا ً وإنما قد يش�مل ذلك أشكاال ً جماعية من الجرب
والتدابري الرمزية التي تشجّ ع املصالحة يف املجتمعات
املحلية املنقس�مة  .48ويعرتف أيضا ً بشكل جيد ّ
حق
الش�خص يف التماس ش�كل من أش�كال التعويض،
أو ر ّد املمتل�كات ،أو الرتضي�ة ،أو االنتصاف عندما
يتع�رّض إىل انتهاك لحقوق اإلنس�ان وذلك بموجب
قانون حقوق اإلنس�ان الدويل واإلقليمي ،بما يف ذلك
بموجب املادة  39من اتفاقية حقوق الطفل .49
وت�رد املب�ادئ الت�ي تش� ّدد على الجبر يف املبادئ
األساس�ية واملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بش�أن
ّ
الحق يف االنتصاف وجرب ضحايا االنتهاكات الجسيمة
لقانون حقوق اإلنس�ان ال�دويل ( .50 )2006و ُتربز
الوثيقة واجب الدول يف توفري “سُ بُل انتصاف كافية،
وفعّالة ،وفورية ،ومناسبة للضحايا بما يف ذلك توفري
الجرب  ،51وتعرِّف ذلك كما ييل :52
e eإع�ادة األمر إىل ما كان عليه :أيّ إطالق الرساح
م�ن املعتق�ل أو الحب�س ،واإلع�ادة إىل املنزل،
وإع�ادة املمتل�كات والتمت�ع بحقوق اإلنس�ان
عامة؛
e eالتعوي�ض :أيّ التعوي�ض االقتص�ادي ع�ن
الرضر البدني ،أو املادي ،أو األرضار املعنوية؛
e eإع�ادة التأهيل :أيّ الرعاية الطبية والنفس�ية،
والخدمات القانونية واالجتماعية؛
e eالرتضي�ة :أيّ اتخ�اذ تدابير إلنه�اء العن�ف،
واالعرتاف العلني بالحقيق�ة ،وتحديد املختفني
وإعادته�م ،وتقديم اعتذار م�ن جانب مرتكبي
الجرائم ،واتخاذ ج�زاءات قضائية ض ّد مرتكب
الجريمة؛
e eضمان�ات بع�دم التك�رار :أيّ تعزيز س�يادة
القان�ون ،وآلي�ات من�ع ورص�د االنته�اكات،
واإلصالح القانوني.

األطفال كمستفيدين من الجرب
ل�م تطل�ب أيّ م�ن لج�ان الحقيق�ة واملصالحة أو
الهيئات األخرى باستثناء لجنتي الحقيقة واملصالحة
لسيراليون وبريو ،مدخلات من األطف�ال يف عملية
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أطفال يف قرية هالشو يف محافظة السليمانية يشرتكون يف الربنامج الصيفي الذي تق ّدمه اليونيسيف لتعليمهم ما يتعلق بأخطار األلغام والذخائر غري املتفجرة ( ،)UXOالعراق© .
UN Photo/Bikem Ekberzade

الجبر  .55فف�ي سيراليون أرشكت لجن�ة الحقيقة
واملصالح�ة األطف�ال يف العملي�ة لتقدي�م توصيات
لربام�ج الجبر  .56وبالنس�بة ملعظم األطف�ال ،كان
الجبر ال�ذي ّ
تركز عىل توفير الوص�ول إىل التعليم
والرعاية الصحية ،واإلقامة أكثر أهمية من املدفوعات
النقدية.
والواق�ع أن الجبر بالنس�بة لألطف�ال كان محدودا ً
ج�داً .وبالرغم من أن إمكاني�ة توفري الجرب موجودة
يف بلد كان منخرطا ً يف نزاع مسلح ،فإن تمويل الجرب

كان من املواضيع الش�اغلة .ففي سيراليون ،مُنحت
لجن�ة العمل االجتماعي الوطني�ة املوافقة يف ترشين
الثاني/نوفمبر  2006على تنفي�ذ برنام�ج الجرب
الذي أوص�ت به لجنة الحقيقة واملصالحة ،وأُنش�ئ
صندوق اس�تئماني ووُض�ع برنامج للجبر يف عام
 .57 2009بيد أن اللجنة تفتقر إىل تمويل كاف ،ولم
يُتح من التمويل الالزم واملتاح للفرتة 2010 - 2009
إالّ ما نس�بته  25يف املائة فقط وتعتمد الحكومة عىل
أموال املانحني الدوليني ملواصلة الربنامج .58

وتح ّد معظم برام�ج الجرب من حاالت االنتهاكات التي
يمك�ن بها الحص�ول عىل الجبر كما تح ّد م�ن تأ ّهل
املس�جلني كضحايا ،أو يف بعض الحاالت كشهود أمام
لجن�ة أو محكمة  .59وقد تباين�ت الجرائم أو األرضار
التي تؤ ّهل األطفال للحصول عىل الجرب :فما بني أطفال
هربوا من أعمال اإلبادة الجماعية واالضطهاد وأطفال
محتاجين( ،روان�دا)؛ إىل أطفال ول�دوا يف املعتقالت
وأطف�ال ضحايا للزواج القرسي ،والتش�ويه الجنيس،
واالغتصاب ،وبتر األعضاء ،والصدمات النفس�ية ،أو
التجنيد يف القوات املسلحة (سرياليون) .60
الجرب يف سرياليون
يف سرياليون ،كانت عمليات الجرب الجماعية رمزية إىل ح ّد كبري من أجل إبداء االحرتام
للضحاي�ا ،واالعتراف الجيل بالضـرر ال�ذي تع ّرضوا له ُ
وس�بُل املحافظة عىل ذكرى
َّ
وتوخت لجن�ة الحقيقة واملصالحة أش�كاال ً من الجرب من قبيل
ما ح�دث أثناء النزاع.
اس�تخراج الجثث ،والدفن الالئق ،وتوفري خدم�ات التذ ُّكر الوطنية ،وإقامة االحتفاالت
التقليدية ،وما إىل ذلك.
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أشكال الجرب
يمك�ن أن يتّخذ الجرب عددا ً من األش�كال وقد يكون
فردي�ا ً أو جماعياً .ويمكن أن تش�مل ح�االت الجرب
املجتمعية أو الجماعية اس�تحقاقات مادية ،بيد أنها
قد تش�مل أيضا ً تدابري رمزية ،من قبيل إصدار بيان
لالعت�ذار ،وتحديد إج�ازة وطنية ُّ
لتذك�ر الضحايا،
وتس�مية ش�ارع تكريما ً للضحية ،أو تحديد مواقع
دفن الئق�ة بالكرامة ،وتمويل إعادة التأهيل واملراكز
املجتمعية.
ومما يح ّد من فعالية أيّ ش�كل من أشكال الجرب أن
يت� ّم الرتكيز فقط عىل إعادة الضحايا إىل الحالة التي
كانوا عليها قبل االنتهاكات ،دون النظر فيما إذا كان
األطف�ال يعان�ون بالفعل من االنته�اكات لحقوقهم
قبل النزاع .فعىل سبيل املثال ،قد تفشل برامج الجرب
يف أن تأخ�ذ يف االعتب�ار إن�كار حق�وق الطفالت يف
مجتم�ع ما قبل النزاع من قبيل وصولهم املحدود إىل
التعليم .فبدون معالجة أوجه الالمساواة الجنسانية،
ال يرجّ ح أن يكون للجرب أثر إيجابي عىل حياة معظم
الضحاي�ا .وينطب�ق األم�ر ذات�ه عىل التميي�ز الذي
يواجهه أطفال آخرون يف املجتمع .61

الصندوق االستئماني للضحايا التابع للمحكمة
الجنائية الدولية
ُتع� ّد املحكمة الجنائي�ة الدولي�ة أوّل محكمة دولية
ُت�درج الجبر لضحايا جرائم الح�رب يف واليتها .62
وتسمح قواعد اإلجراءات واإلثبات للمحكمة الجنائية
الدولية لألشخاص املتمتعني بمركز الضحية بالتق ّدم
لطل�ب الجرب  63أو ّ
ترشع املحكمة من تلقاء نفس�ها
ّ
اس�تهل الصندوق
يف توفير الجرب للضحية  .64وقد
االستئماني نهجا ً ابتكاريا ً للجرب بطرق مختلفة:
e eيمك�ن للمحكم�ة الجنائي�ة الدولي�ة أن تأم�ر
بمص�ادرة أيّ أم�وال أو ممتل�كات يملكه�ا
الش�خص ال�ذي أدانت�ه املحكم�ة ونقله�ا إىل
الصندوق االس�تئماني .وباإلضافة إىل ذلك ،يُع ّد
الصن�دوق االس�تئماني بمثابة س�لة تموّل من
جانب الدول ومن التربّعات ،مما يعني أن الجرب
ال يقترص عىل اإلمكانات املالية للشخص املدان؛

e eويفي�د الصن�دوق االس�تئماني أيض�ا ً يف توفري
مس�اعدة عامة يف ش�كل إع�ادة تأهي�ل بدني،
ودع�م مادي و/أو إع�ادة تأهيل نفيس لضحايا
الجرائ�م الدولية عامة حيثم�ا كانت هناك والية
للمحكمة الجنائية الدولية ،وليس فقط بالنسبة
ملن يتمتّعون بمركز الضحية.
ويع� ّد هذا الش�كل م�ن أش�كال املس�اعدة ابتكاريا ً

بصف�ة خاصة ،حي�ث ال يرتبط ب�أيّ قضية محددة
من قضاي�ا املحكم�ة الجنائية الدولية وهو يس�اعد
الضحاي�ا فرادى وجماع�ات عىل ح ّد س�واء .ويقوم
الصندوق االس�تئماني يف الوق�ت الراهن بدعم إعادة
إدماج األطفال الجنود السابقني يف أوغندا وجمهورية
الكونغ�و الديمقراطي�ة ،ويش�مل ذل�ك  500فت�اة
تعرّضن لالغتصاب ،واالستـرقاق الجنيس ،وألشكال
ً
فضلا ع�ن األطفال
أخ�رى م�ن العن�ف الجنسي،
الضعف�اء اآلخري�ن ،وال س�يما أولئك الذي�ن فقدوا
أرسهم بأكملها.

نقاط الدعوة الرئيسية
e eإدراج أحكام مح ّددة لجبر األطفال ،فرادى
وجماعات عىل ح ّد س�واء ،يف اتفاقات السالم
والترشيعات الوطنية؛
e eتوفير التمويل ال�دويل ،واملس�اعدة التقنية
ّ
بالحق يف
والدعم املؤسسي لضم�ان الوف�اء
الجرب وتلبية التنفيذ للمعايري الدولية؛

e eالتوعي�ة بربام�ج الجبر وتعزي�ز وص�ول
األطفال إىل تلك الربامج؛
e eمساعدة األطفال يف املطالبة بمركز الضحية
لدى املحكم�ة الجنائي�ة الدولي�ة ،إذا كانت
املحكمة قد وجّ هت اتهاما ً إىل الشخص الذي
سبّب ذلك الرضر؛
e eالدع�وة مع الصندوق االس�تئماني للضحايا
التابع للمحكم�ة الجنائي�ة الدولية من أجل
دعم برامج الجرب لصالح األطفال.
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الجزء الثاني

األطفال واملساءلة واالعتقال

يبحث

ه�ذا الجزء من ورق�ة العمل اإلطار
القانوني الدويل الذي ّ
يغطي اعتقال
ّ
وحق األطف�ال يف الطعن يف ذل�ك االعتقال،
األطف�ال
ومعامل�ة األطفال أثن�اء االعتق�ال ،وحماية األطفال
الخاضعني للمتابعة القضائية واملحاكمة.
ً
فضلا عن الكثير م�ن املنظمات
واألم�م املتح�دة،
غير الحكومية والجه�ات الفاعلة يف مج�ال حماية
الطفل تتقاس�م الرأي برضورة عدم اعتقال األطفال
املرتبطني بجماعات مس�لحة أو مالحقتهم قضائياً،
ب�ل وبضـ�رورة معاملتهم أساس�ا ً كضحاي�ا نظرا ً
لعمره�م والطابع القسري الرتباطه�م .وال تجادل
ورقة العمل يف رضورة مساءلة األطفال عن أعمالهم،
وإنما برضورة استخدام أشكال أنسب من املساءلة.
ولذا يبحث ه�ذا الجزء أيضا ً اآللي�ات غري القضائية
ّ
الحق
التي تتمتّع بمهام تأهيلية أكثر ،من قبيل لجان
واملصالح�ة ،واحتفاالت العدال�ة التقليدية ،والتدابري
اإلصالحية ،وبرامج إعادة اإلدماج.

األسباب األساسية ملشاركة األطفال
يصب�ح األطف�ال مرتبطين بالق�وات أو الجماعات
املس�لحة ألس�باب متباين�ة .وكانت نم�اذج التجنيد
القسـري يف سيراليون وأوغندا حيث اخ ُتطف كثري
من األطفال ،وأُخضعوا للمخدرات ،وضرُ بوا من أجل
إخضاعه�م ،تمثّل لفرتة طويلة م�ن الزمن ،النموذج
الرئيسي لتجني�د األطف�ال .وم�ع أن�ه لي�س هناك
ش�ك يف أن كثريا ً م�ن الجماعات تختط�ف األطفال،
و ُترهبهم ،و ُتجربهم على االنضمام لها ،فهناك أيضا ً
عدد من عوام�ل الدفع والجذب األخ�رى التي تؤ ّدي
إىل انخ�راط األطفال يف النزاع املس�لح .ويش�مل هذا
ّ
والترشد ،واإلحس�اس بالهوي�ة ،واالنجذاب
الفق�ر،
األيديولوج�ي ،وقل�ة الف�رص ،وانع�دام االختي�ار،
والدفاع عن املجتم�ع املحيل ،وما إىل ذلك .وباإلضافة
إىل ذلك ،فإن مش�اهدة اآلباء وهم يُقتلون أو يُهانون،
وأف�راد األرسة وهم يُغتصبون ومش�اهدة مجتمعهم

يتع�رض للهج�وم يُع� ّد دافعا ً قوي�اً .وكثريا ً
املحيل
ّ
ما يُس�فر هذا عن دائرة من العن�ف بينما قد يُصبح
األطفال ضحايا ومرتكبي جرائم يف ذات الوقت ،عىل
ح ّد سواء.

أشكال ارتباط األطفال
تتباي�ن أيضا ً درج�ة ارتب�اط األطفال بالق�وات أو
الجماعات املس�لحة .فاملش�اركة قد تك�ون عابرة أو
طويلة األجل .وقد يك�ون األطفال مرتبطني بجماعة
مس�لحة أو معرّضني لخط�ر تجنيدهم .ويف حني أن
بعض األطفال يش�اركون يف أنش�طة قتال مبارشة،
األخصائي الرتبوي من منظمة اليونيسيف ريتشارد ندوتي يتكلم مع أطفال جنود سابقني ،جمهورية
أفريقيا الوسطى© UNICEF /Pierre Holtz .
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التجنيد الطوعي مقابل التجنيد القرسي
ذكرت املمثّلة الخاصة لألمني العام املعنية باألطفال والنزاع املسلح يف إحاطتها املعنونة
صدي�ق املحكم�ة واملوجّ هة إىل املحكمة الجنائية الدولية يف قضي�ة لوبانغا ،أن التمييز
بين التجنيد الطوعي والتجنيد القرسي ه�و تمييز بال معنى؛ نظرا ً ألن معظم األفعال
الطوعية قد تكون محاوالت يائسة للبقاء من جانب األطفال الذين أمامهم عدد محدود
م�ن الخي�ارات .ويف هذه الظروف ف�إن أيّ موافقة يعطيها الطف�ل ال يمكن أن ُتعترب
طوعية فعالً باملعنى الكامل للكلمة .وعىل أيّ األحوال ،س�واء كان الطفل قد تطوّع أو
الخط بني الطوعي وغير الطوعي ال صلة له باملوضوع قانونيا ً
ّ
ت� ّم تجنيده قرساً ،فإن
ويُع ّد سطحيا ً من الناحية العملية يف سياق األطفال والنزاع املسلح .65

يضطل�ع اآلخ�رون ب�أدوار مس�اعدة كحمّالين،
وجواس�يس ،وسُ �عاة ،وحرّاس ،وطهاة ،و/أو ّ
أرقاء
جنس�يني .ويرتك�ب بعض هؤالء األطف�ال أعماال ً قد
ترق�ى إىل جرائ�م الحرب تح�ت اإلكراه م�ن جانب
قادتهم الكبار.
ويتمثّ�ل موق�ف ورق�ة العم�ل يف رضورة محاكم�ة
األطفال عىل ارتباطهم بجماعات مسلحة أو ملشاركتهم
يف أعم�ال قتالي�ة فق�ط .وبالرغم من ذل�ك تق ّر ورقة
العمل ب�أن هناك ح�االت ا ُّتهم فيها األطف�ال بجرائم
تندرج تحت القان�ون الوطني أو القانون الدويل وتت ّم
املحاكمة بش�أنها أمام محكمة جنائية .وينبغي النظر
إىل محاكمة الطفل دائما ً كتدبري من تدابري املالذ األخري
كم�ا ينبغي أن يكون الغرض م�ن أيّ حكم هو إعادة
تأهي�ل الطف�ل وإدماجه يف املجتم�ع .وتطلب اتفاقية
حقوق الطف�ل من الدول التم�اس “بدائل لإلجراءات
القضائية لألطفال عىل الصعيد الوطني”  66ورضورة
أن يراعي أيّ حل “اس�تئناف الطفل ل�دوره البنَّاء يف
املجتمع”  .67وقد أظهرت األبحاث أنه بالنسبة للطفل،
ي�ؤ ّدي فه�م األخط�اء الس�ابقة واالعرتاف به�ا ،دورا ً

القانون اإلنساني الدويل العريف
يتكوّن القانون الدويل العريف من قواعد مس�تمدة من املمارس�ات العامة للدول والتي
تتبع بس�بب اإلحس�اس بااللتزام القانوني .وهو مصدر مستق ّل للقانون الدويل .ويع ّد
القان�ون الع�ريف ذو أهمية بالغة يف نزاعات هذا العرص لس�ببني رئيس�يني وهما)1( :
إن ال�دول التي لم تصدّق بعد عىل معاهدات القانون اإلنس�اني الدويل ال تزال ملتزمة
بقواع�د القان�ون العريف؛ ( )2إن اإلط�ار القانوني الذي ين ّ
ظم النزاعات املس�لحة غري
الدولية  -وهي معظم الحاالت يف يومنا هذا  -أكثر تفصيالً يف القانون اإلنساني الدويل
العريف منه يف قانون املعاهدات .وطبقا ً لدراس�ة رئيسية نرشتها لجنة الصليب األحمر
الدولية يف عام  ،2005ينطبق معظم القانون اإلنساني الدويل العريف بدرجة متساوية
يف النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية .70

حاس�ما ً يف نموه النفيس  -االجتماعي ويف عملية إعادة
اإلدماج .ويمكن لشكل من أشكال املساءلة  -املستندة
إىل ُنهُ�ج إصالحية  -أن ُتس�هم بقوة يف تصالح الطفل
مع مجتمعه املحيل ،ومع الضحية ،ومع نفسه .68

 - 1اإلطـار القانوني
الصكوك القانونية التي ّ
تنظم النزاع املسلح
ي�رد القان�ون ال�ذي يحم�ي األطف�ال أثن�اء النزاع
املس�لح يف القان�ون اإلنس�اني ال�دويل ويف قان�ون
ّ
وينظم القانون اإلنساني الدويل أو
حقوق اإلنس�ان.
قانون النزاع املس�لح وسري األعمال القتالية ومعاملة
األش�خاص الذين يقعون يف يد العدو .ويرد القانون
اإلنس�اني الدويل يف اتفاقيات جنيف األربع ()1949
ويف الربوتوكولين اإلضافيين ( .)1977ولنئ جرى
التصديق عىل اتفاقيتي جنيف عىل صعيد عاملي ،فإن
الربوتوكول اإلضايف األول (الذي يرسي عىل النزاعات
املسلحة الدولية) والربوتوكول اإلضايف الثاني (الذي
يرسي عىل النزاعات املسلحة غري الدولية) قد صدقت
عليهما  171و 166دولة عىل التوايل  .69ويف النزاعات
املس�لحة غري الدوليةّ ،
يحق للمدنيين الحصول عىل
أوجه الحماية األساس�ية الواردة يف املادة  3املشرتكة
يف اتفاقيت�ي جنيف ،وكذل�ك يف الربوتوكول اإلضايف
الثاني عند انطباق الظروف املطلوبة.
الربوتوكول االختياري بشأن اشرتاك األطفال
يف النزاع املسلح

ّ
يحظر الربوتوكول االختي�اري ،الذي ص ّدقت
علي�ه  142دول�ة والكريس الرس�ويل  ،71كالًّ
م�ن التجنيد اإلجباري لألطف�ال دون الثامنة
عرشة من العمر بواس�طة القوات والجماعات
املس�لحة ،ومش�اركتهم املب�ارشة يف األعمال
القتالية .بيد أن الربوتوكول يس�مح بالتجنيد
الطوع�ي لألطف�ال يف س�ن السادس�ة عرشة
بواسطة القوات املسلحة للدولة.
وصك�وك حقوق اإلنس�ان من قبي�ل اتفاقية حقوق
الطف�ل ،والعه�د الدويل الخ�اص بالحق�وق املدنية
والسياس�ية ،لعام  ،1966والربوتوك�ول االختياري
بشأن اشرتاك األطفال يف النزاع املسلح لعام ،2002
ال ت�زال تنطبق يف أوقات النزاع املس�لح .وال يُس�مح
لل�دول بالح� ّد م�ن تطبي�ق اتفاقية حق�وق الطفل
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يف أوق�ات النزاع املس�لح ،بي�د أنه يمك�ن للدول أن
تضع قيودا ً عىل بع�ض أحكام العهد الدويل الخاص
بالحق�وق املدني�ة والسياس�ية ،يف ح�االت الطوارئ
العامة التي ته ّدد حياة الدولة .وبالرغم من أن قانون
حقوق اإلنس�ان ال يزال ينطبق أثناء النزاع املس�لح،
ف�إن القانون اإلنس�اني الدويل يعتبر بمثابة قانون
خاص يغطي حاالت النزاع املسلح.

تصنيفات النزاع املسلح
“النزاع املس�لح” هو مصطلح واس�ع يغطي نزاعات
مختلفة ج�دا ً  72وبموجب القانون اإلنس�اني الدويل،
هناك نوعان من النزاعات .فالنزاع املسلح الدويل يشري
إىل حاالت تنخرط فيها دولتان أو أكثر يف نزاع مسلح.
ويف هذه النزاعات ينطبق القانون اإلنس�اني الدويل يف
ش�كل اتفاقيات جني�ف األربع والربوتوك�ول اإلضايف
األول التفاقيات جنيف ،كما ينطبق القانون اإلنس�اني
ال�دويل الع�ريف .ويوجد نزاع مس�لح غير دويل عندما
يكون هناك عنف مسلح طال أمده بني قوات الحكومة
وجماعات مس�لحة منظمة غري تابع�ة للدولة ،أو بني
ّ
ويظ�ل النزاع املس�لح من هذا
مث�ل تلك الجماع�ات.
73
القبيل قائما ً إىل أن يت ّم التوصل إىل تسوية سلميّة .
القانون الدويل املنطبق
الن�زاع املس�لح الدويل :اتفاقيت�ا جني�ف األوىل
والثاني�ة (فيم�ا يتعل�ق بامل�رىض والجرح�ى)،
واتفاقي�ة جني�ف الثالث�ة (فيم�ا يتعل�ق بأرسى
الح�رب) ،واتفاقي�ة جنيف الرابع�ة (فيما يتعلق
باملدنيني) ،والربوتوك�ول اإلضايف األول ،والقانون
اإلنساني الدويل العريف؛
النزاع املس�لح غير الدويل :املادة  3املشتركة يف
اتفاقي�ات جني�ف ،والربوتوكول اإلض�ايف الثاني،
والقانون اإلنس�اني الدويل العريف ،وقانون حقوق
اإلنسان ،والقانون الوطني؛
التو ّت�رات والقالق�ل الداخلية :قان�ون حق�وق
اإلنسان والقانون الوطني.

وهن�اك معي�اران يعتربان أساس�يان لوج�ود نزاع
مسلح غري دويل وهما :كثافة معيّنة لألعمال القتالية
والتنظيم الالزم لألطراف يف النزاع .وهذان املعياران
كثريا ً م�ا يت ّم تلبيتهم�ا من جانب الدولة .والس�ؤال
العميل عادة ه�و ما إن كان يتوفر لجماعة مس�لحة
التنظي�م اللازم العتباره�ا طرف�ا ً يف الن�زاع .وترد

القواعد األساس�ية التي ّ
تنظم النزاعات املسلحة غري
الدولية يف املادة  3املشتركة يف اتفاقيات جنيف لعام
 .1949وثمّ�ة إق�رار ب�أن املادة  3تعك�س القانون
اإلنس�اني ال�دويل الع�ريف .وثمّ�ة مص�در إضايف يف
قان�ون املعاهدات وه�و الربوتوكول اإلض�ايف الثاني
لعام  ،1977ال�ذي يطبّق برشط تلبية املعيار الالزم
املوضح يف تلك املعاهدة .وقد أولت املحكمة الجنائية
الدولية ليوغوسلافيا السابقة اهتماما ً جادا ً لتعريف
النزاع�ات غري الدولية ،وال س�يّما يف قضية دوش�كو
تاديتش .74
ليربيون متّحدون من أجل املصالحة والديمقراطية ،مقاتلون يف بوبلو ،مقاطعة غابربولو ،حيث زار فريق
برنامـج نزع السالح والترسيـح وإعادة التأهيل واإلدماج التابع لبعثة األمم املتحدة يف ليربيا هذا املكان
إلحاطة املقاتلني السابقني علما ً بربنامجه ،ليربيا© UN/M. Novicki .
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ويُش�ار عام�ة إىل ح�االت العن�ف األخ�رى الت�ي
ال تلبّي عتبة النزاعات املس�لحة غير الدولية بوصفها
تو ّترات وقالقل داخلية .وقد تشمل هذه أعمال الشغب،
ّ
املتقطعة .ويف هذه الحاالت،
واملظاهرات ،وأعمال العنف
يجوز للدولة كذلك اس�تخدام القوة الس�تعادة النظام
نظم هذه الحاالت قانون حقوق اإلنسان نظرا ً
العام .و ُت ّ
ألنه لن يحتكم إىل القانون اإلنساني الدويل.
ويُذكر أن أحد أهم األهداف من تصنيف النزاع املسلح
(وحاالت العنف األخرى) هو تحديد القانون املنطبق،
يف النقاش الحايل فيما يتعلق بالتجريد من الحرية.

 - 2اعتقال األطفال
يمك�ن تعري�ف االعتق�ال أو االعتق�ال اإلداري بأنه
ّ
وينف�ذه أو يأمر به
تجري�د الش�خص من الحري�ة،
الف�رع التنفي�ذي  -ال القضائ�ي للحكوم�ة  -دون
توجيه اتهام�ات جنائية  .75وم�ن الناحية العملية،
يك�ون هذا يف األغل�ب من عمل الجي�ش أو الرشطة،
عوضا ً ع�ن محكمة القانون .ويمكن اعتقال األطفال
أو احتجازهم إداريا ً يف مرافق عسكرية ،أو السجون،
أو يف مرافق مصممة خصيصا ً لهذا.
واالعتقال تدبري استثنائي يستهدف السيطرة ويمكن
أن يؤمر به ألس�باب أمنية يف نزاع مسلح  .76ويمكن
كذل�ك أن يؤم�ر ب�ه لحماية األم�ن أو النظ�ام العام
ّ
تش�كل نزاعا ً مسلحا ً والتي
للدولة يف الحاالت التي ال
77
ينطبق فيها قانون حقوق اإلنس�ان  .وبصفة عامة
فإن االعتقال يخضع لضمانات وقيود لتجنّب إس�اءة
استعمال السلطة العتقال شخص أو احتجازه إدارياً.
ويف قليل من الدول قد تنظر الدولة موضع البحث إىل
األطفال الذين ارتبطوا بجماعات مسلحة أو تعرّضوا
ملخاطر التجنيد باعتبارهم تهديدا ً أمنياً .وعوضا ً عن
اته�ام طفل مثل ه�ذا بجريمة جنائي�ة وتقديمه إىل
استخدام االعتقال اإلداري يف النزاع املاوي النيبايل
أثن�اء النزاع املس�لح الداخلي يف نيبال ،فيما بني ع�ام  1996وع�ام  ،2006أصدرت
حكوم�ة نيب�ال مجموعة من املراس�يم  ،78التي تمنح قوات األمن س�لطة القبض عىل
األف�راد واعتقاله�م اعتقاال ً وقائيا ً لفرتة تصل إىل  12ش�هراً .وحيث إن�ه لم يحدّد ح ّد
أدنى للعمر يف املراس�يم ،فإن األطفال املش�تبه يف كونهم مرتبطني بجماعات مس�لحة
كان�وا يُعتقل�ون اعتقاال ً إداريا ً بموجب هذه الصكوك ،يف نف�س املرافق التي يوجد بها
الكب�ار  .79وأف�اد األمني العام ب�أن معظم األطفال الذي�ن اعتُقلوا اعتق�اال ً إداريا ً قد
تع ّرضوا للتعذيب أو لسوء املعاملة بعد القبض عليهم وأثناء االستجوابات .80

املحاكمة أمام محكمة جنائية ،يجوز للدولة أن تضع
الطفل ره�ن االعتقال اإلداري( ،يُش�ار إلي�ه أحيانا ً
باسم االعتقال الوقائي).

 1 - 2االعتقال يف النزاعات املسلحة
الدولية

مركز أرسى الحرب
يبيح القانون اإلنس�اني الدويل اعتقال أرسى الحرب
يف النزاع�ات املس�لحة الدولي�ة ،واعتق�ال املدنيين
يف ظروف معيّن�ة .وأرسى الحرب “مقاتلون” أُرسوا
بواس�طة العدو  81و“املقاتل” ه�و عضو يف القوات
ّ
“الحق يف أن يش�ارك
املس�لحة لطرف يف النزاع ،وله
82
مب�ارشة يف األعمال القتالي�ة”  .وعىل هذا ال تجوز
محاكم�ة أسير الحرب بواس�طة آرسيه ع�ن أعمال
العنف القانونية املرتكبة أثناء األعمال القتالية (يُطلق
عىل هذا أحيانا ً اسم “امتياز املقاتل”) ،ولكنه بالطبع
يمك�ن أن يحاك�م ويعاقب على انته�اكات القانون
اإلنساني الدويل ،أو الجرائم الدولية الخطرية األخرى.
وعندم�ا يُؤس�ـر طف�ل منخ�رط يف األعم�ال القتالية
أثن�اء نزاع مس�لح دويل ق�د يصبح ذلك الطفل أسير
حرب  .83وبموج�ب اتفاقية جني�ف الثالثة (املتعلقة
بأرسى الحرب) ،يُس�مح “للسلطة القائمة باالعتقال”
ب�أن تعتق�ل أرسى الح�رب ويجوز له�ا أن “تفرض
عليهم التزامات بعدم ترك أماكنهم بما يتجاوز حدودا ً
معينة ،يف املعس�كر الذي يُعتقل�ون فيه”  .84ويُحظر
اعتق�ال أرسى الح�رب يف س�جون عادي�ة  85ويجب
اإلف�راج عن أرسى الحرب وإعادتهم إىل وطنهم “دون
إبطاء عق�ب انتهاء األعم�ال القتالي�ة”  .86وبموجب
القانون اإلنس�اني ال�دويل ،يجب اإلبق�اء عىل األطفال
الذي�ن اع ُتقل�وا كأرسى حرب يف أماك�ن منفصلة عن
املعتقلين الكبار ،إالّ إذا كانوا يقيم�ون مع الكبار من
أفراد األرسة  .87ومن الناحية العملية ،يندر جدا ً وجود
أرسى حرب من األطفال ،ولم ُتسجل أيّ حاالت يف هذا
الصدد منذ الحرب العاملية الثانية.

اعتقال املدنيني
يُس�مح للدول األطراف يف نزاع مسلح دويل بموجب
اتفاقية جنيف الرابعة (املتعلقة باملدنيني) بأن تضع
املدنيين بمن فيهم األطفال ،ره�ن االحتجاز اإلداري
(االعتقال) ،وذلك فقط “إذا كان أمن السلطة القائمة
باالعتقال يجعل ذلك رضوريا ً تماماً”  .88ومن الجيل
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فتى يجلس مستندا ً إىل حائط ّ
تغطيه رسوم أسلحة ،تشاد© UNICEF/Olivier Asselin .

أن هذا الحكم يجعل االعتقال أقىص تدابري السيطرة،
وال يمك�ن أن يؤم�ر به إال ّ يف ظروف اس�تثنائية .89
وهذا يعني تلك الحاالت التي ّ
يتوفر فيها للدولة سبب
خطري ومرشوع لالعتقاد بأن الطفل عضو يف منظمة
هدفها إح�داث القالقل؛ أو أن الطفل قد يعرّض أمن
الدول�ة للخطر الش�ديد بوس�ائل أخرى ،م�ن قبيل
التخريب أو التجسس .90
ومن بين من يمك�ن اعتقاله�م مدنيّ�ون يختارون
املش�اركة مب�ارشة يف األعمال القتالي�ة .ويف حني أن
املقاتلني هم فقط املخوّلون رصاحة ،بموجب القانون
اإلنس�اني ال�دويل للمش�اركة مب�ارشة يف األعم�ال
القتالية ،فإن املدنيني كثريا ً ما يفعلون هذا يف الواقع،
يف النزاع�ات الدولية والنزاعات غير الدولية عىل ح ّد
س�واء .وعندما يش�اركون يف ذلك ،يفقدون مركزهم
املحم�ي بموجب القانون اإلنس�اني ال�دويل  ،91وقد
يصبح�ون توا ً هدف�ا ً لهج�وم .والقانون اإلنس�اني
ال�دويل واض�ح  -فاملدنيون يتمتّع�ون بالحماية من

الهج�وم املبارش “ما لم يش�اركوا مبارشة يف األعمال
القتال ويف حدود وقت تلك املشاركة” .92
وعندم�ا ال يش�ارك املدنيّ�ون مبارشة يف الن�زاع ،قد
يس�تمر اعتبارهم بمثابة تهديد أمني خطري ،ومن ثم
قد يؤ ّدي هذا إىل اعتقالهم بموجب القانون اإلنساني
الدويل  .93ولتربير اعتقال املدنيني ،فإن الدولة “يجب
أن تك�ون لديها س�بب جيد لالعتقاد بأن الش�خص
املعني ،بسبب أنش�طته ،ومعرفته ،ومؤهالته ،يمثّل
تهديـدا ً حقيقا ً ألمنها الحايل واملستقبيل”  .94ويجب
عىل الدول أن تكف�ل تقييم التهديد األمني من جانب
كل فرد قبل استخدام االعتقال .95
وبموجب القانون اإلنس�اني الدويلّ ،
يحق للش�خص
املعتقل يف نزاع مسلح دويل الطعن يف قرار احتجازه.
وما يعنينا هنا هو رضورة استعراض القرار باعتقال
القاصـ�ر يف أقرب وقت ممك�ن ،ومرّتني عىل األقل يف
الس�نة بواس�طة محكمة مناس�بة أو مجلس إداري
تعيّنه السلطة القائمة باالعتقال لهذا الغرض .96
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 2 - 2االعتقال يف النزاعات املسلحة
غري الدولية
ال يصنَّ�ف الجن�ود األطف�ال الذين يستس�لمون أو
يؤسـرون يف نزاعات مس�لحة غري دولية باعتبارهم
أرسى حرب  -فمصطلح أسري الحرب يوجد فقط يف
النزاع املسلح الدويل.
ويف بع�ض الدول ،يخضع الجنود األطفال إىل برامج
إلطلاق الرساح وإعادة اإلدم�اج .ومع ذلك ،ال توجد
يف كثير من الدول التي تش�هد نزاعاً ،برامج من هذا
القبي�ل ،وال س�يما عندم�ا يؤرس األطف�ال إبان فرتة
الن�زاع .واألرج�ح أن يجد ه�ؤالء األطفال أنفس�هم
موضوعين إمّ�ا ره�ن االعتق�ال اإلداري أو عُرض�ة
للمالحق�ة القضائي�ة بموج�ب القان�ون الجنائ�ي
الوطني .وعندما ال يح ّدد القانون الوطني أقىص فرتة
لالعتقال ،قد يجد األطفال أنفس�هم معتقلني لفرتات
أطول م�ن الزم�ن ،إمّا بانتظ�ار توجي�ه االتهام أو
املحاكمة ،أو إىل حني انتهاء النزاع املس�لح .وال يعني
توق�ف األعمال القتالية وترسيح األطفال عىل الدوام،
انته�اء االعتقال اإلداري .ويمكن أن يس�هم انكماش
نظ�ام العدال�ة أو انعدامه ،يف بق�اء األطفال لفرتات
ممت�دة من الزمن قيد االعتق�ال اإلداري أو القضائي
بانتظار املحاكمة القضائية أو إطالق رساحهم.
دراسة حالة :االعتقال اإلداري يف أفغانستان
من�ذ ع�ام  ،2001أرست قوات األمن األفغاني�ة والقوات العس�كرية الدولية عددا ً غري
معلوم من األطفال واعتقلتهم .وأفاد كثري من األطفال بأنهم لم يحصلوا عىل مس�اعدة
قانونية كما أفاد بعضهم بإس�اءة معاملتهم وتهديدهم أثناء االس�تجواب .ومما يثري
القل�ق خاص�ة األطف�ال الذين أُلق�ي القبض عليهم بموج�ب اتهام�ات تتعلق باألمن
وتحتجزهم املديرية الوطنية لألمن.
ويف أفغانس�تان ،يقتضي قانون مكافح�ة الجرائم اإلرهابية لع�ام  2008بأن يعامل
األطفال املشتبه بأنهم إرهابيني وفقا ً لقانون قضاء األحداث لعام  .97 2005وبموجب
ه�ذا القانون ،فإن األطفال املش�تبه يف ارتكابه�م لجرائم إرهابية يمكن للمؤسس�ات
املسؤولة عن مكافحة الجرائم اإلرهابية ،بما يف ذلك وزارة الداخلية (الرشطة) واملديرية
الوطني�ة لألم�ن اعتقاله�م .وبموجب قانون قض�اء األحداث ،يج�وز للضابط املكلف
باالعتقال أن يحتجز الطفل املش�تبه فيه ملدة تصل إىل  48س�اعة قبل إحالته للمدّعي
العام  .98بيد أنه ،من حيث املمارسة ،أُفيد بأن املديرية الوطنية لألمن تحتجز األطفال
لفرتات ممتدة من الزمن رهن االعتقال اإلداري ،بما يخالف قانون قضاء األحداث .99
واألمم املتحدة وحدها يمكنها الوصول بشكل محدود إىل املرافق لرصد أحوال االعتقال
ومتابعة قضايا األطفال املتهمني بموجب مكافحة اإلرهاب والتهديدات لألمن الوطني.
وإضافة إىل ذلك ،فوفقا ً للقانون األفغاني لقضاء األحداث ،فإن الح ّد األدنى للمسؤولية
الجنائية هو  13عاما ً فقط وال توجد أحكام تتعلق بأقىص مدة لالعتقال اإلداري.

القانون الدويل املنطبق
ال تشير امل�ادة  3املشتركة يف اتفاقي�ات جنيف إىل
ينـص الربوتوكول
االعتقال رصاحة .وخالف�ا ً لذلك،
ّ
اإلض�ايف الثاني عىل ذلك ،بيد أن�ه ال يتضمّن مربّرات
االعتقال ذات الصلة ،كما ال يبينّ الضمانات اإلجرائية
ذات الصلة .ويف كثري من حاالت االعتقال التي تحدث
أثناء النزاعات املس�لحة غري الدولية ،قد ّ
يوفر قانون
حق�وق اإلنس�ان ،والقان�ون الوطني بع�ض أو كل
الحماية الالزمة.
وتن�ص كل من امل�ادة ( 37ب) م�ن اتفاقية حقوق
ّ
100
الطف�ل
وامل�ادة  9م�ن العه�د ال�دويل الخاص
بالحقوق املدنية والسياس�ية عىل ح ّد سواء ،عىل عدم
تجري�د األطفال من الحرية بص�ورة غري قانونية أو
تعسفية .ويُعرتف باالعتقال اإلداري بصفته مرشوعا ً
يف ظ�روف معيّنة ،ولك�ن فق�ط إذا كان “قانونياً”،
مم�ا يعني أن يكون منصوص�ا ً عليه ،وأن ينفذ وفقا ً
للقان�ون الوطني ،وأن تكون هناك بعض الضمانات
اإلجرائية بالنسبة لألطفال  .101وهناك رشط إضايف
وه�و أال ّ يكون االعتق�ال اإلداري “تعسّ �فياً” ،ولكن
تقتضي�ه ظ�روف القضي�ة ويتناس�ب م�ع الهدف
املنشود.

الضمانات القانونية
فيما يتعل�ق باملعتقلين األطفال ،تك�ون عتبة إثبات
أن االعتق�ال اإلداري رضوري ومتناس�ب أعلى منها
بالنسبة للكبار إزاء ما تقتضيه اتفاقية حقوق الطفل
من وجوب استخدام اعتقال األطفال كتدبري من تدابري
امللاذ األخري فقط وألقصـر فترة زمنية ممكنة .102
وباإلضافة إىل ذلك ،ف�إن املصلحة العليا للطفل يجب
أن تمثّل االعتبار الرئييس يف البتّ بش�أن وضع الطفل
قي�د االعتقال م�ن عدمه  ،103وإذا ت� ّم اعتقاله ،يجب
توفري الضمانات القانونية التالية:
e eالح�ق يف أن يح�اط علم�ا ً باألس�باب املؤ ّدي�ة
لالعتقال 104؛
e eالحق يف أن يمثل فورا ً أمام قاض ويف استعراض
قضائي ملرشوعية االعتقال 105؛
e eالحق يف استعراضات دورية ملرشوعية االعتقال؛
e eالح�ق يف إطالق رساح�ه أو محاكمته يف غضون
“فترة زمنية معقول�ة” إذا كان الطف�ل متّهما ً
بارتكاب جريمة 106؛
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e eالحق يف اعرتاف السلطات باالعتقال ويف االتصال
باألقارب واألصدقاء 107؛
e eالحق يف الحصول عىل املساعدة القانونية .108
وال ينبغ�ي مطلقا ً اس�تخدام االعتق�ال اإلداري كبديل
كاف التهام الطفل
لتهمة جنائية أو حيث ال يوجد دليل ٍ
بجريم�ة جنائية .كم�ا ال ينبغي اس�تخدامه ألغراض
جمع املعلومات .وعالوة عىل ذلك ،فإن االعتقال اإلداري
ينبغي “أالّ يس�تمر بعد الفرتة التي يمكن للدولة فيها
تقديم مبرّرات مناس�بة”  .109فه�ي إن فعلت ذلك،
ال تفي بمعايري االعتقال اإلداري القانوني .110
واألطف�ال املعتقل�ون إداريا ً أثناء النزاع املس�لح هم
بع�ض أكث�ر األطفال الذي�ن ال يُعرف عنهم ش�يئاً.
محام،
وقليل منه�م من يُمنح الحق يف الوص�ول إىل
ٍ
أو تق ّدم لهم أس�باب اعتقالهم .وكثري منهم يُعتقلون
لفترات طويل�ة من الزم�ن دون توجي�ه تهمة لهم،
وغالب�ا ً دون أيّ اتصال له�م بأرسهم .وتتزايد األدلة
ّ
بأن أولئك األطفال ضعفاء بصفة خاصة.
دراسة حالة :االعتقال األمني يف العراق
من�ذ ب�دء الن�زاع يف ع�ام  ،2003اعتقل�ت القوة
املتع�ددة الجنس�يات يف الع�راق وق�وات األم�ن
العراقي�ة عىل ح ّد س�واء املئات م�ن األطفال .وقد
اعتُق�ل أولئك األطفال بس�بب تُه�م تتعلق باألمن
واإلره�اب ،وحُ وكم عدد منه�م وأُدينوا يف املحاكم
العراقية .وقد اعتُق�ل ما يقرب من  1 500طفل،
وكان أصغرهم س�نا ً يبلغ من العمر  10س�نوات
فقط ،أثن�اء الزيارة التي قام به�ا املمثّل الخاص
لألمين العام املعني باألطفال والنزاع املس�لح إىل
العراق يف نيسان/أبريل .2008
عملي�ات االعتق�ال الت�ي قام�ت به�ا القوة
املتعددة الجنسيات يف العراق
حت�ى منتصف عام  ،2010كان�ت القوة املتعددة
الجنس�يات يف العراق مكلف�ة “ 111باتخاذ كافة
التدابري الرضورية لإلسهام يف املحافظة عىل األمن
واالس�تقرار يف الع�راق” ،بم�ا يف ذل�ك “االعتقال
عندما يكون ذلك رضوريا ً ألسباب أمنية قاهرة”.
وبالرغ�م من أن إجراءات االعتق�ال اإلداري للقوة
املتع�ددة الجنس�يات يف الع�راق تبدو مس�توفية
للمعايري الدولية فيما يتعلق بالحق يف التس�جيل،
والفصل عن الكبار ،وظروف االعتقال ،س�اد قلق
بالغ بش�أن غموض املبررات القانونية لالعتقال،

نظ�را ً ألن األطفال ،بس�بب وضعه�م كقارصين،
وال ينبغ�ي اعتباره�م “بمثابة تهدي�د للمجتمع”
إال ّ يف أخط�ر الظ�روف فق�ط  .112وعلاوة عىل
ذلك ،فإبّان تقييمات املخاطر األمنية مع األطفال،
ل�م تك�ن هن�اك أي إج�راءات مؤاتي�ة لألطف�ال
ولم يكن القائمون باالس�تجواب يمتلكون املهارة
يف التخاط�ب مع األطف�ال ،الذين ربم�ا كانوا هم
أنفس�هم ضحايا للتجنيد  .113وقد حُ رم األطفال
ّ
الح�ق يف االس�تعانة بمحام مس�تقل
أيض�ا ً م�ن
يختارونه أو املعرفة الكاملة لالتهامات واألدلة.
عمليـ�ات االعتقـال التي قامـ�ت بها قوات
األمـن العراقيـة
يف منتص�ف ع�ام  ،2010قام�ت الق�وة املتعددة
الجنس�يات يف الع�راق بنق�ل س�لطة االعتقال إىل
حكومة العراق .وقد أُطلق رساح جميع األحداث أو
ُنقلوا إىل نظام العدالة العراقي .وقد وُضع األطفال
الذين أُلقي القبض عليهم واعتقلوا بزعم ارتباطهم
بجماع�ات مس�لحة يف مراك�ز اعتق�ال لألحداث
ال تف�ي عام�ة باملعايير الدولي�ة .وباإلضافة إىل
ذلك ،لوحظت حاالت تأخري مس�تمرة يف اإلجراءات
القضائي�ة ملحاكم�ة األطفال بس�بب جرائم أمنية
ومتعلق�ة باإلرهاب .وأس�فرت الظ�روف األمنية،
واإلج�راءات املرهقة لتحديد العم�ر ،واالفتقار إىل
موظفني مدربني عن انتظار األطفال رهن االعتقال
قبل املحاكمة ملا يزيد عن  8أشهر.

نقاط الدعوة الرئيسية
ينبغي عىل السلطات الوطنية القيام بما ييل:
e eاستعراض قوانينها ّ
للتأكد من أنه عند األمر باالعتقال أو االعتقال اإلداري لألطفال
يكون ذلك فقط عندما ّ
يشكل األطفال مخاطرة أمنية شديدة؛ وأن هذا مالذ أخري
وأن يكون ألقرص فرتة زمنية؛
ّ ee
التأكد من أن القانون ّ
يوفر كافة الضمانات اإلجرائية الواردة يف القانون اإلنساني
ال�دويل ،ويف اتفاقي�ة حقوق الطف�ل ،ويف العهد الدويل الخ�اص بالحقوق املدنية
والسياسية ،وأنها معروفة ومتاحة لألطفال؛
ّ ee
التأك�د م�ن أن الترشيع يض�ع التزاما ً عىل الهيئ�ات اإلدارية ب�أن تجمع بيانات
مصنفة عن جميع األطفال املوجودين قيد االعتقال أو االعتقال اإلداري ،وأن تقوم
باإلبالغ عنهم؛
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e eاالمتناع عن اس�تخدام االعتقال أو االعتقال اإلداري لألطفال األعضاء يف جماعات
مس�لحة غري حكومي�ة ،والذين لم يش�اركوا مبارشة يف األعم�ال القتالية يف نزاع
مسلح غري دويل؛
e eضمان التمثيل القانوني واإلجراءات املناسبة لألطفال؛
ّ ee
التأكد من إتاحة بدائل لالعتقال قابلة للتطبيق.
وينبغي على وكاالت األمم املتحدة ،وصناديقها وبرامجه�ا ،واملنظمات غري الحكومية
الدولية واملحلية القيام بما ييل:
e eرصد استخدام االعتقال واالعتقال اإلداري ،وال سيما من جانب الجيش والرشطة؛
e eممارس�ة الضغ�ط من أج�ل الوصول بص�ورة عادي�ة إىل األطف�ال املعتقلني أو
املعتقلني إداريا ً لرصد املعاملة وظروف االعتقال؛
e eزي�ادة الوع�ي بالضمانات القانوني�ة التي ينبغي توفريها لألطف�ال املعتقلني أو
املعتقليـن إدارياً؛
e eالعم�ل مع املحامين املحليني لضم�ان التمثي�ل القانوني لألطف�ال املعتقلني أو
املعتقلني إدارياً.

أحد األطفال يف منظمة اإلغاثة ،مركز البحرية الكربى لألطفال الجنود السابقني ،مقاطعة كيفو الشمالية،
غوما ،جمهورية الكونغو الديمقراطية© CICR/Wojtek Lembryk .
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املالحقة الجنائية

يصب�ح األطف�ال املقاتل�ون الذين يؤرسون يف س�احات
املع�ارك يف النزاعات املس�لحة الدولية أرسى حرب تحت
سلطة الجيش املعادي وقد يوضعون يف معسكرات أرسى
الحرب حتى انتهاء األعمال القتالية .وال تجوز مالحقتهم
قضائي�ا ً عن أعم�ال العنف املرشوعة الت�ي ترتكب أثناء
النزاع (يُطلق عىل هذا أحيانا ً “امتياز املقاتل”) .وبالرغم
من ذلك ،يمكن تقديم املقاتل الطفل إىل املحكمة الرتكابه
جرائم ح�رب مزعومة ،من قبيل قت�ل املدنيني ،والنهب،
وح�رق القرى ،واالغتصاب أو أش�كال أخرى من العنف
الجنسي .ومن النادر وجود أطف�ال أرسى حرب يف نزاع
مس�لح يف العرص الحديث ،نظ�را ً ألن معظم النزاعات يف
يومنا هذا هي نزاعات مسلحة غري دولية.
ويف ح�االت النزاع املس�لح غير ال�دويل أو التو ّترات
والقالقل الداخلية ،يمكن مالحقة األطفال الرتكابهم
أعم�اال ً يُنظ�ر إليه�ا باعتباره�ا جرائ�م يف القانون
الوطني أو الدويل أثن�اء االرتباط بقوات أو جماعات
مس�لحة .لكن ينبغ�ي أن ّ
يظل ه�ذا بالرغم من ذلك
مالذا ً أخريا ً وينبغي توفري الضمانات القضائية .كما
ينبغي أن يكون الش�اغل األول ه�و مصلحة الطفل
العليا وإعادة إدماجه يف املجتمع.
وعندم�ا تنظر دول�ة أو إح�دى املحاك�م الدولية يف
مالحق�ة طفل قضائياً ،يكون الس�ؤاالن الرئيس�يان
هم�ا )1( :إن كانت املحكمة تتمتّ�ع بوالية املحاكمة
يف قضية ض ّد طفل؛ و ( )2إن كانت هناك مس�ؤولية
جنائي�ة عىل الطفل .وس�يح ّدد ه�ذا الفصل النقاش
الج�اري بش�أن العم�ر اللازم لتحم�ل املس�ؤولية
الجنائية ،كما س�يبحث ممارس�ات املحاك�م الدولية
والوطنية والعسكرية والهيئات القضائية .وسيتناول
ه�ذا الفص�ل أيض�ا ً قضاي�ا الضمان�ات القضائية،
واألحكام املناسبة ،والبدائل املمكنة.
قواعد القانون اإلنس�اني الدويل العريف بش�أن
محاكمة املعتقلني
القاع�دة  :151األف�راد مس�ؤولون جنائي�ا ً عن
جرائم الحرب التي يرتكبونها؛
القاع�دة  :102ال يج�وز إدانة أيّ ش�خص عن
جريمة إال ّ عىل أساس املسؤولية الجنائية الفردية؛
القاع�دة  :100ال تج�وز إدان�ة أيّ ش�خص أو
الحك�م علي�ه ،إال ّ بنا ًء على محاكم�ة عادلة توفر
الضمانات القضائية الرضورية.
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 1 - 3تحديد سن املسؤولية الجنائية

القانون اإلنساني الدويل
ال يضع القانون اإلنساني الدويل ح ًّدا أدنى من العمر
للمس�ؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية .وقد أشري
مع ذلك إىل أن املادة  )2( 77من الربوتوكول اإلضايف
األول تض�ع فعالً ح ًّدا أدنى للعمر بالنس�بة لجرائم
الح�رب وهو  15عاماً .ويس�تند هذا االس�تنتاج إىل
ّ
فك�رة ّ
تش�كل يف الوقت الراهن
أن هذه امل�ادة ،التي
جزءًا من القانون اإلنساني الدويل العريف ،تضع ح ًّدا
أدنى م�ن العمر للتجني�د يف الق�وات أو الجماعات
املس�لحة ،ويف املشاركة النش�طة يف األعمال القتالية
بعم�ر  15عاماً .وهذا يعن�ي أنه إذا كان هناك طفل
عم�ره أقل م�ن  15عاما ً يعترب صغريا ً ج�دا ً للقتال،
وعندئذ يجب اعتباره صغريا ً جدا ً العتباره مس�ؤوال ً
جنائيا ً ع�ن االنتهاكات الخطرية للقانون اإلنس�اني
الدويل أثناء ارتباطه بالقوات أو الجماعات املسلحة.
م�ا ب�رح املعلق�ون ي�رون أنه لي�س يف الن�ص ذاته
م�ا يدعم قراءة املادة  ،)2( 77فهو ال يشير إش�ارة

ّ
الح�د األدنى من العم�ر لتحمّل األطفال
مب�ارشة إىل
114
الجنود للمسؤولية الجنائية .
وكان للدعوة إىل وضع ح ّد أدنى للعمر الالزم لرتتيب
املس�ؤولية الجنائي�ة يماث�ل نفس العم�ر املح ّدد يف
التجنيد املرشوع أثر يف املناقشات بشأن الح ّد األدنى
املناس�ب للعمر اللازم لرتتيب املس�ؤولية الجنائية
ع�ن الجرائم الدولية .وق�د أ ّدى دخول الربوتوكولني
االختياريين التفاقي�ة حقوق الطفل حيِّ�ز النفاذ يف
عام  ،115 2002والذي يح ّدد سن املشاركة النشطة
يف األعمال القتالية ب�ـ  18عاماً ،إىل املطالبة بتحديد
العمر الالزم لرتتيب املس�ؤولية الجنائية عن الجرائم
الدولية بـ  18عاما ً .116

قواعد بيجني
ّ
ويتوفر املزيد من التوجيه املس�تمد من القاعدة  4من
قواعد األم�م املتح�دة النموذجية الدنيا بش�أن إقامة
تنص
قض�اء األحداث ( )1985أو قواعد بيجني ،التي ّ
على أن�ه “يف ال ُن ُظ�م القانونية التي تعترف بمفهوم
العم�ر الالزم لرتتيب املس�ؤولية الجنائي�ة لألحداث،
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ّ
يح�دد ذلك العمر عند مس�توى منخفض جداً ،مع
ال
ُ
مراع�اة الحقائق املتصلة بالنضج العاطفي ،والعقيل،
والفكري”  .117ويتباين عمر املس�ؤولية الجنائية يف
الوقت الراهن بشكل كبري من دولة إىل دولة .ويف بعض
الدول يكون مس�توى العمر الالزم لرتتيب املسؤولية
الجنائية منخفضا ً إىل ح ّد  7سنوات  ،118بينما يكون
مرتفع�ا ً يف دول أخرى عند ح� ّد  16عاما ً  .119ويبدو
أن أكثر الحدود الدنيا للعمر شيوعا ً لرتتيب املسؤولية
الجنائية هو  14عاما ً .120
الربوتوكول االختياري األول ،املادة  – 77حماية األطفال
( )2تتخذ جميع األطراف كافة التدابري املمكنة كي ال يشرتك األطفال الذين لم يبلغوا
من العمر  15عاما ً يف األعمال القتالية مبارشة ،وأن تمتنع بصفة خاصة عن تجنيدهم
يف قواتها املسلحة []...؛
( )3إذا حدث ،يف حاالت اس�تثنائية [ ]...أن اشترك األطفال الذين لم يبلغوا من العمر
 15عام�ا ً يف األعم�ال القتالية مبارشة ،ووقعوا تحت س�لطة طرف معاد ،يس�تمرون يف
التمتّع بالحماية الخاصة املمنوحة لهم بموجب هذه املادة ،سواء كانوا أرسى حرب أم ال.

اتفاقية حقوق الطفل والتعليق العام رقم 10
تقتيض اتفاقية حق�وق الطفل  121من جميع الدول
أن تضع ح ًّدا أدنى للعمر من أجل ترتيب املس�ؤولية
الجنائي�ة ودونه يفترض أن األطفال ليس�ت لديهم
الق�درة عىل ارت�كاب جريمة جنائي�ة .واألثر املرتتب
عىل تحديد الح ّد األدنى هو أنه ال يمكن اتهام األطفال
دون ه�ذا العمر ومحاكمتهم ع�ن الجريمة ،برصف
النظر عمّا إذا كان�وا ارتكبوا ذلك العمل يف الواقع أم
ال .بي�د أن اتفاقية حقوق الطف�ل ال تضع هي ذاتها
ح ًّدا أدن�ى للعمر كما ال تق ّدم توجيها ً للدول بش�أن
املستوى الذي تح ّدد عنده الح ّد األدنى للعمر.
أحداث معتقلون يلعبون كرة القدم أثناء الوقت الرتفيهي يف مركز دار الحكمة التثقيفي لألحداث غربي
بغداد ،العراق© SPC./Michael V. May .

وق�د اق ُتـ�رح أالّ يُعامل الطف�ل باعتباره مس�ؤوال ً
جنائي�ا ً إالّ إذا ّ
توف�ر عنصر م�ن الخط�أ ،وإدراك

كاف من جان�ب الطفل الذي
عقيل ومعنوي بش�كل ٍ
ارتكب العمل املحظور للعواق�ب والعواقب املحتملة
لألعم�ال التي قام به�ا  .122بي�د أن اتفاقية حقوق
الطف�ل  123تناه�ض اتخ�اذ نهج من ه�ذا القبيل.
فه�ي ت�رى أن تحدي�د ح� ّد أدن�ى للعم�ر لرتتي�ب
املس�ؤولية الجنائي�ة تبع�ا ً لنض�ج الطف�ل لي�س
مرب�كا ً وال يمكن التنبّؤ به فحس�ب ،بل يرتك الكثري
لتقدير املحكمة أو القايض ،الذي كثريا ً ما يُصدر الحكم
دون الحص�ول على مدخلات م�ن علم�اء نف�س
مدرّبني .124

وتخل�ص لجنة اتفاقية حقوق الطفل يف تعليقها العام
رق�م  )2007( 10إىل رضورة اتخ�اذ العم�ر معيارا ً
وحي�داً ،وأن يكون ح� ّد  12عاما ً من العم�ر هو الح ّد

األدن�ى للعمر عىل اإلطالق ،وأوص�ت بأن تح ّدد الدول
ح ًّدا أعىل للعمر .125

مبادئ باريس
عند اتخاذ الدول لقرار بمالحقة األطفال قضائيا ً أم

ال ،ينبغي أن تأخذ يف االعتبار مبادئ باريس واملبادئ
التوجيهية بش�أن األطف�ال املرتبطين بالقوات أو
تن�ص
الجماع�ات املس�لحة ( ،126 )2007والت�ي
ّ
عىل ما ييل“ :ينبغي اعتب�ار األطفال الذين ُيتّهمون
بجرائم بموجب القانون الدويل يُزعم ارتكابها أثناء
ارتباطه�م بالقوات أو الجماعات املس�لحة ،بمثابة
ضحايـ�ا ولي�س بمجرميـ�ن بصورة رئيس�ية”.
وإذا مض�ت املحاكمة ُق ُدما ً وأُدي�ن الطفل ،تقتيض
كل من مب�ادئ باريس واتفاقية حق�وق الطفل أن
“يكون الغرض م�ن أيّ عقوبة تقع عىل الطفل هو
تش�جيع إعادة التأهيل واإلدم�اج يف املجتمع وليس
املعاقبة”.

مبادئ باريس
توضح مبادئ باريس ( )2007املعرفة والتجربة
اإلنس�انيتني العامليتين يف العم�ل م�ن أجل منع
التجني�د ،وحماية األطفال ،ودعم إطالق رساحهم
م�ن الق�وات أو الجماع�ات املس�لحة ،وإع�ادة
إدماجه�م يف الحياة املدنية .بيد ّ
إن مبادئ باريس
غري ملزمة للدول.
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املحكمة الخاصة لسرياليون© The Special Court for Sierra Leone .

رسائل الدعوة الرئيسية
e eالنظر يف استثناء األطفال دون سن  18عاما ً
م�ن املس�ؤولية ع�ن الجرائم املرتكب�ة أثناء
ارتباطهم بقوات أو جماعات مسلحة؛
e eضمان ع�دم محاكم�ة األطف�ال الرتباطهم
بجماع�ة مس�لحة أو ألعم�ال ار ُتكب�ت أثناء
األعمال القتالية إذا كانت تلك األعمال تندرج
ضم�ن ما هو مس�موح به بموج�ب القانون
اإلنساني الدويل؛
e eتوفير آلي�ات مس�اءلة بديل�ة للمالحق�ة
القضائي�ة واملحاكم�ة يف محكم�ة جنائي�ة
لألطفال الجنود السابقني؛
ّ ee
التأكد من تطبيق معايري قضاء األحداث عند
محاكمة طفل أمام محكمة.

 2 - 3املحاكم والهيئات القضائية الدولية

املحاكم الخاصة
لم يتضمّن النظامان األساسيان اللذان وُضعا للمحكمة
الجنائي�ة ليوغوسلافيا الس�ابقة واملحكم�ة الجنائية
لروان�دا ح ًّدا أدنى للمس�ؤولية الجنائية ،بيد ّ
أن أيًّا من
هاتني املحكمتني لم توجّ ه اتهاما ً أليّ شخص يقل عمره
عن  18عاماً .وبسبب العدد الكبري من األطفال املشاركني
يف األعم�ال القتالي�ة ،من�ح النظام األس�ايس للمحكمة
الخاصة لسيراليون ،والية للمحكمة الخاصة بالنسبة
أليّ طفل يبلغ من العمر  15عاما ً أو أكثر وقت ارتكاب
الجرائ�م املزعومة .ومع ذلك ،فف�ي مرحلة مبكرة من
فترة تقلُّد كبري امل ّدعني يف املحكمة الخاصة لواليته قال
إنه كسياس�ة عام�ة ال يعتزم توجيه اتهام ألش�خاص
عن جرائم ار ُتكبت عندما كانوا أطفاالً ،وإنما س�يوجّ ه
اتهامات لألكثر مس�ؤولية ،أيّ من قاموا بتجنيدهم من
الكبار وقادتهم .127
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نظام روما األسايس
وث�ارت املس�ألة مرة أخ�رى عند صياغة نظ�ام روما
األس�ايس ،الذي أنش�أ املحكمة الجنائية الدولية .ودعا
تجمّع املنظمات غري الحكومية املعني بحقوق األطفال
يف املفاوض�ات املتعلق�ة باملحكم�ة الجنائي�ة الدولية
ّ
الح�د األدنى للعمر
إىل أن يح ّدد نظام روما األس�ايس
ينص نظام روما
لرتتيب املسؤولية الجنائية .وبالفعل ّ
األس�ايس عىل أنه لن تكون للمحكمة الجنائية الدولية
أيّ والي�ة تجاه طفل كان عمره يقل عن  18عاما ً وقت
ارتكاب الجريمة املزعومة  .128بيد أن قرار اس�تبعاد
األش�خاص الذي�ن تق�ل أعماره�م ع�ن  18عاما ً من
والي�ة املحكمة الجنائية الدولية لم يس�تند إىل االعتقاد
برضورة عدم محاكمة األشخاص الذين تقل أعمارهم
ع�ن  18عامـا ً عن الجرائ�م الدولية ،بل ت�رك القرار
للدول بشأن محاكمتهم أو عدم محاكمتهم ،عوضا ً عن
ذلك .وأ ّدى استثناء األطفال من والية املحكمة الجنائية
الدولية إىل تجنّب الجدل بني الدول بش�أن الح ّد األدنى
من العمر لرتتيب املسؤولية عن الجرائم الدولية .129

 3 - 3املحاكم الوطنية

الضمانات القضائية
إذا تعينَّ محاكمة طفل يف محكمة محلية بزعم ارتكابه
لجريمة وف�ق القان�ون الوطني أو ال�دويل ،ينبغي أن
يك�ون هناك ع�دد من الضمان�ات القضائي�ة .فاملادة
 3املشتركة يف اتفاقي�ات جني�ف تص�ف الضمان�ات
األساسية لألشخاص يف حاالت النزاع املسلح ،بمن فيهم
املعتقلون ،وتنطبق يف جميع حاالت النزاع املس�لح .بيد
أن تلك املادة لم تح ّدد الحقوق الدقيقة للمتّهم.
املادة  3املشرتكة يف اتفاقيات جنيف
“يف حالة النزاع املس�لح الذي ليس له طابع دويل
[ُ ]...تحظ�ر األعم�ال التالي�ة( ]...[ :د) إص�دار
أحكام باإلعدام وتنفي�ذ أحكام اإلعدام دون حكم
سابق صادر عن محكمة منشأة بالطريقة العادية،
ِّ
وتوفر جميع الضمانات القضائية املعرتف بكونها
أساسية من جانب الشعوب املتحرضة”.

ويح� ّدد العه�د ال�دويل الخ�اص بالحق�وق املدنية
والسياس�ية واملنطبق يف زمني السلم والحرب بمزيد
م�ن التفصي�ل الح� ّد األدن�ى ملتطلبات اإلج�راءات
القانوني�ة الواجبة يف قانون حقوق اإلنس�ان .فلدى

البتّ يف أيّ تهمة جنائية ،يكون لكل شخص الحق يف
الضمانات الدنيا التالية:
e eأن يُح�اط عىل الفور وبالتفصي�ل وباللغة التي
يفهمها بطبيعة وسبب التهمة املوجّ هة إليه؛
e eأن يُتاح له الوقت والتسهيالت الالزمني لتحضري
دفاعه واالتصال بمحام يختاره هو؛
e eأن تتم محاكمته دون إبطاء ال مربّر له؛
e eأالّ يُجبر عىل الش�هادة ض ّد نفس�ه أو االعرتاف
بالذنب؛
e eويف حالة األش�خاص األحداث ،يؤخذ يف االعتبار
عمرهم والرغبة يف تشجيع إعادة تأهيلهم؛
e eلكل من يُدان بجريمة الحق يف استعراض إدانته
والحكم الصادر بش�أنه بواس�طة محكمة أعىل
وفقا ً للقانون.
حظر عقوبة اإلعدام والسجن مدى الحياة
تقتضي امل�ادة  37من اتفاقية حق�وق الطفل أن
تضم�ن ال�دول األطراف أن�ه“ :لن يت� ّم إخضاع
أيّ طفل للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاس�ية
أو الالإنس�انية أو املهين�ة .وأن ال يصدر بش�أنه
حك�م بعقوب�ة اإلعدام أو بالس�جن م�دى الحياة
دون إمكانية اإلفراج عنه وذلك بالنس�بة للجرائم
املرتكب�ة بواس�طة أش�خاص تق�ل أعمارهم عن
 18عاماً”.

األحكام املالئمة
يف�رض القانون الدويل قيودا ً عىل أنواع األحكام التي
ق�د تفرضها الدول�ة ،أو محكمة جنائي�ة وطنية ،أو
محكمة عس�كرية أو هيئ�ة تنفيذي�ة حكومية ،مثل
الرشطة أو الجيش:
ُ e eتحظر عقوبة اإلعدام بالنسبة لألطفال يف جميع
الظروف  ،130فضالً عن الحكم بالس�جن مدى
الحياة دون إمكانية اإلفراج 131؛
e eأيّ ش�كل من أش�كال العقوب�ة البدنية كحكم
ّ
سيشكل معاملة مهينة بما يخالف املادة  37من
اتفاقية حقوق الطفل 132؛
e eال يج�وز إصدار أحكام قد تنطوي عىل التعذيب
أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة .133

39
تقتيض اتفاقي�ة حقوق الطفل من ال�دول أن تكون
تحت ترصفها طائف�ة متنوعة م�ن التدابري املتعلقة
باألحكام ،بما يضمن معاملة األطفال بطريقة مالئمة
لرفاههم ،وتتناس�ب مع كل من الظروف والجريمة،
وأن تأخ�ذ العمر يف االعتبار وتش�جع إع�ادة إدماج
الطف�ل ليس�تأنف دورا ً بنّا ًء يف املجتم�ع .ويف أوقات
النزاع املس�لح ،تش�جّ ع الدول عىل اس�تخدام أنظمة
العدال�ة اإلصالحية وبرامج إعادة اإلدماج عوضا ً عن
أحكام السجن .134

العدالة التحويلية واإلصالحية
تشجّ ع املادة  40من اتفاقية حقوق الطفل الدول عىل
التوصل إىل سُ بُل مالئمة وفعّالة للتعامل مع األطفال
الذي�ن يخالفون القانون دون اللج�وء إىل اإلجراءات
القضائية .وعوضا ً عن استخدام ُنهُج عقابية رصفة،
يمكن أن ُتس�هم ال ُنهُج البديلة بش�كل أكرب يف الجرب
واملصالحة ،وقد تحول دون االنتكاس يف املس�تقبل.
وين�ص الربوتوكول اإلض�ايف التفاقية حقوق الطفل
ّ
ال�ذي يكملها على رضورة أن تدعم ال�دول األطفال
الجنود الس�ابقني وأن تق ّدم لهم املس�اعدة من أجل
إع�ادة إدماجه�م يف أرسه�م ومجتمعاته�م املحلية.
بي�د أنه كثيرا ً ما يكون يف مصلح�ة الطفل العليا أن
يفهم العواقب األخالقية ملا قام به من أعمال .ويمكن
تحقيق هذا عىل أفضل وجه من خالل استخدام آليات
العدال�ة اإلصالحي�ة يف الربام�ج املجتمعي�ة املحلية.
وتس�عى املبادرات التي من هذا الن�وع إىل االعرتاف
باألعمال التي ار ُتكب�ت بقيادة الكبار ،بيد أنها تدعم
ّ
وتركز
الطف�ل لكي يصبح عضوا ً فعّ�اال ً يف املجتمع.
تلك التدابري عىل إعادة اإلدماج وإعادة التأهيل عوضا ً
عن العقوبة.

مفهوم العدالة اإلصالحية
تعني عملي�ة العدال�ة اإلصالحية عملية يش�ارك
فيه�ا بنش�اط ك ّل م�ن الضحية ومرتك�ب الجُ رم
وأيّ أعض�اء آخري�ن يف املجتمع تأثّروا بالس�لوك
ّ
التوص�ل إىل ح ّل للمس�ائل
اإلجرام�ي م�ن أج�ل
الناجم�ة ع�ن االنته�اكات ،ويت� ّم ذل�ك أحيان�ا ً
بمساعدة طرف ثالث نزيه وغري متحيّز.

ويلزم املزيد من التش�ديد عىل تحويل األطفال بعيدا ً

عن النظام القضائي .ذلك أن دفع األطفال لالتصال
ب�أيّ نوع من ُن ُظم العدالة وال س�يما االعتقال تكون
لـه آثار سلبية جـدا ً عىل نموهم النفيس  -االجتماعي.
وإذا وُضع�ت برامج التحويل وأُدخلت تدابري العدالة
اإلصالحي�ة يمكن يف كثري من الحاالت تجنّب األحكام
بالسجن التي تحرم األطفال من حريتهم:
e eالتعليم والتدريب املهني الذي يرمي إىل الحيلولة
دون االنتكاسة؛
e eجبر األرضار الناجمة أو تقدي�م التعويض عن
الخسائر التي حدثت؛
e eتقديم الخدمة املجتمعية لألكثر ضعفا ً يف املجتمع.
وتختل�ف عملي�ات العدال�ة اإلصالحية التي تش�مل
األطف�ال بالضرورة ع�ن تلك الت�ي تش�مل الكبار
ويتعينّ مواءمته�ا الحتياجات الطف�ل وقدراته .ويف
بعض الحاالت ،تكون حالً جيدا ً للكبار الذين يعملون
لصالح املجتمع املحيل من أجل جرب األرضار الحادثة.
ّ
الحل ق�د ال يكون يف املصلح�ة العليا
بي�د أن نف�س
للطف�ل .وتضيع نتيجة التصال�ح يف العمل من أجل
تع�رض الطفل للوصمة
مصلح�ة املجتمع املحيل إذا ّ
كنوع من العقوبة بينما يكمل مهمته كشخص .وقد
تك�ون نتيجة مختلف�ة بالكامل إذا عم�ل الطفل مع
أطفال آخرين ملا فيه مصلحة املجتمع املحيل بطريقة
ترمي إىل تحسني العالقات.

التحويل يف مراحل مختلفة قضائيا ً
يمك�ن ب�دء تحويل األطفال م�ن آليات القضاء واس�تخدام آليات العدال�ة اإلصالحية
وتطبي�ق ذلك يف جميع مراح�ل العملية القضائية ،بما يف ذلك مرحلة ما قبل املحاكمة،
أو أثناء املحاكمة ،أو يف مرحلة النطق بالحكم.
e eفف�ي مرحل�ة ما قب�ل املحاكمة يمك�ن للرشطة أو س�لطات املالحق�ة القضائية
اس�تخدام اإلجراءات اإلصالحية .وإذا ّ
توصلت الضحية والجاني إىل اتفاق ،يمكن
تحويل الطفل بعيدا ً عن شكليات اإلجراءات القضائية؛
e eعندم�ا تُحال قضية تش�مل طفلاً إىل املحكمة ،ينبغي أن تكون للقايض س�لطة
اختي�ار النه�ج اإلصالح�ي ووقف اإلج�راءات وإحال�ة القضي�ة إىل األخصائيني
االجتماعيني أو الوسطاء لبدء إجراءات العدالة اإلصالحية؛
e eإذا كان�ت املحاكمة قد انتهت بالفعل ،ينبغ�ي أن تتوفر للقايض إمكانية الرشوع
يف الج�زء اإلصالحي من الحكم أو النط�ق بحكم مرشوط ،ويكون رشطه تحقيق
التدبري اإلصالحي.
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دراسة حالة :محاكم غاكاكا بعد اإلبادة الجماعية يف رواندا

نقاط الدعوة الرئيسية

كانت رواندا أول بلد يخضع فيه أفراد للمس�اءلة عن جرائم اإلبادة الجماعية املرتكبة
ضـ�د ُ
“ق َّ
صـر”  ،135وهـم بحس�ب التعري�ف الوارد يف القان�ون الجنائي الرواندي
136
ً
األف�راد الذين تراوحت أعمارهم بني  14و 18عاما وقت ارتكاب الجريمة  .وكان
من بني الـ  120 000ش�خص الذين ت ّم القب�ض عليهم واعتقالهم بعد اعتماد قانون
اإلبادة الجماعية يف عام  4 000 ،1996طفل .137

ّ ee
التأك�د من ع�دم خضوع أيّ طف�ل لعقوبة
اإلعدام ،أو الس�جن مدى الحياة ،أو العقوبة
البدنية واألحكام التي تنطوي عىل تعذيب أو
معاملة قاسية أو الإنسانية أو مهينة؛

وبدأت أول محاكمات لألشخاص املشتبه بارتكابهم جرائم اإلبادة الجماعية يف املحاكم
الوطني�ة يف كانون األول/ديس�مرب  .1996ولإلرساع باملحاكم�ات والتعامل مع العدد
الكبري من األشخاص املتّهمني باإلبادة الجماعية أنشأت الحكومة محاكم غاكاكا .138
وعىل خالف املحاكم الوطنية ،تعتمد محاكم غاكاكا عىل العمليات التقليدية يف معالجة
النزاعات يف املجتمع املحيل فضالً عن القانون الوطني ،وموظفوها قضاة غري محرتفني.
وحت�ى عام  ،2007عندم�ا أُدرج حكم منفصل من أجل “تخفيف الظروف بالنس�بة

لألطف�ال”  ،139حُ كـم عىل مـن تبني ارتكابهـ�م لجرائم إبادة جماعية عندمـا كانوا
ال يزال�ون أطفاال ً بنفس العقوبة التي حُ كم بها عىل الكبار  .140وبالرغم من االعرتاف
مؤخ�را ً بمركز األطفال وتخفيف األحكام ،توضع إجراءات محددة بالنس�بة للمتهم أو
الشاهد الذي كان قارصا ً أثناء فرتة اإلبادة الجماعية .141

e eتوفري أح�كام بديل�ة للتدابير العقابية ،مع
مراعاة عمر الطفل وظروف ارتكاب الجرائم؛
e eتشجيع استخدام التحويل بعيدا ً عن النظام
القضائ�ي لألطف�ال الذي�ن ارتكب�وا جرائم
عندما كانوا مرتبطني بجماعة مسلحة؛
e eتوفيـ�ر التدريـ�ب لألش�خاص الذي�ن
س�ينخرطون يف عملي�ات العدالة اإلصالحية
مث�ل القض�اة ،والرشط�ة ،والوس�طاء،
واألخصائيني االجتماعيني وما إىل ذلك.

 4 - 3املحاكم العسكرية
يف الطريق إىل لوباريكا ،مقاطعة كيفو الجنوبية ،جمهورية الكونغو الديمقراطية© CICR/Wojtek Lembryk .

يف ح�االت نادرة ج�داً ،يمثل األطف�ال املنخرطون يف
نزاع مسلح أمام محاكم عسكرية أو هيئات قضائية
عس�كرية .واألرج�ح كثيرا ً أن يحدث هذا يف س�ياق
النزاع الدويل ،حيث يحاكم الطفل الجندي بواس�طة
محكمة عسكرية تابعة للقوة املعادية .ومع ذلك فإن
القوات املس�لحة يمكن أيض�ا ً أن تحاكم جنودها عن
جرائ�م عس�كرية ،أو تحاكم جنود جماعة مس�لحة
معارض�ة يف نزاع مس�لح غري دويل .فف�ي ميانمار،
وجمهوري�ة الكونغ�و الديمقراطية ،ا ُّته�م األطفال
الجن�ود الذي�ن هربوا م�ن القوات املس�لحة بالفرار
م�ن الخدم�ة ،وحوكم�وا أم�ام محاك�م عس�كرية،
وحُ كم عليهم بالس�جن  .142ويف جمهورية الكونغو
الديمقراطي�ة ،أُعدم يف بع�ض القضايا أطفال جنود
أُدينوا بواس�طة محكمة عس�كرية .ويف عام ،2000
حوكم طف�ل عمره  14عاما ً أمام محكمة عس�كرية
بتهمة القتل وأُعدم بعد  30دقيقة من ذلك .143
وعادة ال ُتعقد الجلس�ات يف املحكمة العس�كرية علناً،
ّ
تش�كل محكمة مس�تقلة وغري
واأله�م من ذلك أنها ال
ً
منح�ازة .وال تنطب�ق عموما معايري وإج�راءات قضاء
األحداث كم�ا ال تنطبق ضمانات اإلج�راءات القانونية
الواجب�ة عىل نحو ما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل،
وال ي�رى انطباقها بالنس�بة لألطف�ال  .144وكثريا ً ما
يُحاكم األطفال دون تمثيل قانوني أو مساعدة قانونية،
وال بصحبة أبوي�ن ،أو ويص قانوني .وكثريا ً ما ال ُتتاح
لهم فرص�ة معرفة التّه�م املوجّ هة إليه�م .وال يتطلب
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األم�ر من املحاكم العس�كرية أن تعامل املصالح العليا
لألطفال باعتبارها موض�ع االهتمام الرئييس ،لذا فهي
ليس�ت املحفل املناس�ب للنظر يف قضايا ض ّد األطفال.
وليس بمس�تغرب أن تويص لجنة حقوق الطفل بعدم
محاكمة األطفال أمام محاكم عسكرية .145
دراسة حالة :غوانتانامو وسابقة عمر خرض
إن أب�رز مثل وربّما كان األكث�ر إثارة للجدل هو
استخدام املحاكم العسكرية لألطفال يف السنوات
األخرية يف قضي�ة عمر خرض .وقد كان أول طفل
تج�ري محاكمت�ه أم�ام محكمة عس�كرية ،منذ
نهاية الحرب العاملي�ة الثانية عىل األقل ،الرتكابه
جرائم حرب مزعومة عندما كان قارصاً .وخرض،
مواط�ن كندي كان عمره  15عاما ً عندما اعتقلته
ق�وات الواليات املتحدة األمريكية يف أفغانس�تان.
وبع�د أن قضى  8س�نوات يف املعتق�ل ،أمىض 7
منها غالبا ً يف حبس انفرادي ،يف غوانتانامو ،جيئ
ب�ه أمام لجنة عس�كرية تابعة للوالي�ات املتحدة
يف ع�ام  ،2010حي�ث ا ُّته�م بقت�ل جن�دي من
جنود الواليات املتح�دة بقنبلة يدوية أثناء تبادل
بالنريان تس�بّب يف إصابته بفقدان البرص وأوشك
عىل املوت تقريبا ً من الجروح الناجمة عن طلقات
الرصاص  .146واعترف بأنه مذنب وحُ كم عليه
بالس�جن ملدة  8س�نوات إضافية ،عىل أن يقيض
س�نة منها يف غوانتانامو باي وأن يقيض الس�بع
سنوات اإلضافية يف كندا وفق القانون الكندي.
وكان خرض قد اع ُتقل يف أفغانستان يف تموز/يوليه
 2002و ُنق�ل إىل غوانتانامو باي ،كوبا ،يف ترشين
الثاني/نوفمرب  .2002وقد اع ُتقل ألكثر من سنتني
قبل أن ُتت�اح له فرصة الوص�ول إىل محام بعد 3

س�نوات قب�ل أن توجّ ه إليه�م تهمة أم�ام اللجان
العس�كرية املنش�أة يف غوانتانام�و يف  .2001ويف
حني أن األطفال املعتقلني اآلخرين ُهيّئ لهم س�كن
خ�اص وتعليم يف كامب إغوانا وهو مرفق منفصل
لألحداث ،ثم أُطلق رساحه�م فيما بعد ليعودوا إىل
أفغانس�تان ضمن برامج إعادة تأهيل ،فقد رفض
منح خرض مركز خاص كحدث .وكانت هناك أيضا ً
مزاعم بأنه تعرّض لس�وء املعامل�ة يف األيام األوىل
لس�جنه ،بمرفقي باغرام وغوانتانامو العسكريني.
وق�د تعرّضت محاكمته بواس�طة لجنة عس�كرية
للواليات املتحدة إلدانة واس�عة النطاق وستتحمّل
الحكومة الكندية قريبا ً املسؤولية عن إعادة تأهيله
وإعادة إدماجه يف املجتمع.

كامب دلتا ،قوة عمل مشرتكة يف غوانتانامو باي ،كوبا© U.S. Army photo/Spc. Cody Black .

نقاط الدعوة الرئيسية
e eاس�تعراض القان�ون الوطن�ي لضمان عدم
محاكمة األطفال أمام محكمة عس�كرية عن
جريمة جنائي�ة ،واإلحالة عوضا ً عن ذلك إىل
سلطات املحاكمات املدنية وإىل برامج إعادة
التأهيل؛
e eرص�د اس�تخدام املحاكم العس�كرية للنظر
يف القضاي�ا ض� ّد األطفال الجن�ود األرسى،
واألطف�ال الذي�ن يمثّلون خط�را ً عىل األمن،
واألطفال الجنود املتهمني بجرائم تس�توجب
التأديب وإعداد تقارير عن ذلك؛
e eممارس�ة الضغط عىل الحكومات والسلطات
العسكرية لإلذن بمراقبة جلسات املحاكمات
أمام املحاكم العس�كرية والهيئات القضائية
العس�كرية الت�ي تش�مل أطف�اال ً مرتبطني
بالقوات أو الجماعات املسلحة؛
e eتوفير التمثي�ل القانون�ي لألطف�ال الذي�ن
يحاكم�ون أمام محاكم عس�كرية أو هيئات
قضائية عسكرية.

 - 4املعاملة أثناء االعتقال

كثريا ً ما يوض�ع األطفال الذين ي�ؤرسون ويعتقلون
س�واء باعتبارهم تهديدا ً لألمن الوطني أو مشاركني
نش�طني يف أعمال قتالية مسلحة أو مرتكبني لجرائم
دولية يف أحوال س�يئة ال تفي باملعايري الدنيا املحددة
يف مختل�ف الصكوك القانونية ،الت�ي ترتاوح ما بني
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القانون اإلنس�اني الدويل يف حاالت النزاع املس�لح إىل
قانون حقوق اإلنسان يف كل من وقتي السلم والحرب.

ونفس�يا ً وإلعادة إدماجهم اجتماعياً” عندما يقعون
يف األرس  ،149عوضا ً عن اعتقالهم.

قانون حقوق اإلنسان

مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املتعلقة
باعتقال األطفال

يف بع�ض مراك�ز االعتق�ال التي يوجد فيه�ا أطفال
ق�د ترقى الظ�روف التي يوجدون فيه�ا إىل املعاملة
املهين�ة ،بما يخالف اتفاقية حق�وق الطفل واتفاقية
األم�م املتح�دة ملناهضة التعذيب لع�ام .147 1985
وتن�ص املادة ( 37ج) من اتفاقية حقوق الطفل عىل
ّ
أن “يعام�ل كل طف�ل محروم من حريته بإنس�انية
واحترام للكرام�ة املتأصل�ة يف اإلنس�ان ،وبطريقة
تراعي احتياجات األشخاص الذين بلغوا سنّه” .148
قواعد القانون اإلنساني الدويل العريف بشأن االعتقال
القاع�دة “ :120يج�ب وضع األطفال املحرومني من حريته�م يف أماكن منفصلة عن
الكبار ،إال ّ عندما يجري إيواء األرس كوحدات أرسية”؛
القاع�دة “ :124يف النزاعات املس�لحة يجب منح لجنة الصلي�ب األحمر الدولية حق
الوصول العادي إىل جميع األش�خاص املحرومني من حريتهم؛ ويف النزاعات املس�لحة
غير الدولية ،يجوز للجن�ة الصليب األحمر الدولية أن تق�دّم خدماتها إىل األطراف يف
ّ
والتحقق من أحوال االعتقال ول ّم شمل الروابط األرسية”؛
النزاع،
القاعدة  :125يجب الس�ماح لألش�خاص املحرومني من حريتهم بالرتاسل مع أرسهم ،رهنا ً
بالظروف املعقولة املتعلقة بالتواتر والحاجة إىل فرض رقابة من قبل السلطات”؛
القاع�دة “ :126يج�ب الس�ماح للمدنيين املس�جونني واألش�خاص املحرومني من
حريتهم فيما يتعلق بنزاع مس�لح غري دويل باس�تقبال الزوار ،وال س�يما ذوي القرابة
الوثيقة ،بالقدر املمكن عملياً”.
حظر التعذيب
تطل�ب امل�ادة  2م�ن اتفاقية مناهض�ة التعذيب ب�أن“ :تتخذ كل دولة ط�رف إجراءات
ترشيعي�ة أو إدارية أو قضائي�ة فعّ الة أو أيّة إجراءات أخرى ملن�ع أعمال التعذيب يف أيّ
ّ
وتنص أيضا ً على “أنه ال يجوز الت�ذ ّرع بأيّة
إقلي�م يخض�ع الختصاصها القضائ�ي”.
ظروف اس�تثنائية أيًّا كانت س�واء كانت ه�ذه الظروف حالة ح�رب أو تهديد بالحرب،
أو عدم اس�تقرار س�يايس داخيل أو أيّ حالة من حاالت الط�وارئ العامة األخرى كمربّر
ّ
للتعذيب”.
وتنص املادة  1من اتفاقية مناهضة التعذيب عىل أن املقصود بالتعذيب “أيّ
عمل ينتج عنه ألم ش�ديد أو معاناة ،س�واء جس�ديا ً أم عقلياً ،ويلحق عمدا ً بش�خص ما
بقصد الحصول من هذا الش�خص أو من ش�خص ثالث عىل معلومات أو عىل اعرتاف ،أو
معاقبته عىل عمل ارتكبه أو يُش�تبه يف أنه ارتكبه ،أو تخويفه ،أو إرغامه أو عندما يلحق
به مثل هذا األلم أو تلك املعاناة بواسطة شخص يترصف بصفته الرسمية أو بموافقته”.

وينبغ�ي أن يك�ون أيّ اس�تخدام العتق�ال األطفال
ألقرص فرتة ممكن�ة .ويتطلب الربوتوكول االختياري
امللح�ق باتفاقي�ة حق�وق الطفل أن تضم�ن الدول
“ترسي�ح األطف�ال أو إخراجه�م م�ن الخدم�ة”،
وإعطائه�م “كل املس�اعدة املالئمة لتعافيه�م بدنيا ً

باإلضاف�ة إىل صكوك حقوق اإلنس�ان هذه ،وضعت
األمم املتحدة أيضا ً عددا ً مهما ً من املبادئ التوجيهية
املعيارية التي أيّدته�ا الجمعية العامة لألمم املتحدة
أو املجل�س االقتص�ادي واالجتماع�ي التاب�ع لألمم
املتحدة ،مما أس�فر عن التزامات سياسية من جانب
ال�دول األعض�اء .وتح� ّدد ه�ذه املب�ادئ التوجيهية
القواع�د والظروف املتعلقة باألش�خاص املحرومني
من حريتهم ومعايري قضاء األحداث الدويل:
e eقواع�د األم�م املتح�دة النموذجية الدنيا بش�أن
معاملة السجناء (150 )1955؛
e eقواعد األمم املتحدة بشأن حماية األحداث املجردين
من حريتهم ( )1990أو “قواعد هافانا” .151
وتح ّدد قواعد هافانا “اعتقال األحداث” عىل أنه يشمل
جميع األطفال يف “ظروف السجن العامة أو الخاصة
والتي ال يس�مح فيه للشخص بمغادرة املكان حسب
رغبت�ه ،أو بأمر من أيّ س�لطة قضائية ،أو إدارية أو
عامة أخرى” كما تبني بالتفصيل معاملتهم وظروف
اعتقالهم  .152واملالح�ظ أن جميع التدابري التأديبية
ّ
تش�كل معاملة قاس�ية أو الإنس�انية أو مهينة
التي
ً
محظورة تماما ،بما يف ذلك العقوبة البدنية ،والحبس
يف زنزان�ة مظلمة ،والحبس يف مكان مغلق أو الحبس
االنفرادي أو أيّ عقوبة أخرى من ش�أنها أن تعرِّض
للخطر الصحة البدنية أو العقلية للطفل .153

دراس�ة حالة :األطفال الفلس�طينيون رهن
االعتقال اإلرسائييل
من�ذ االنتفاضة الثاني�ة يف ع�ام  ،2000وضعت
الس�لطـات اإلرسائيلية يف الس�جن م�ا يزيد عىل
 5 500طف�ل فلس�طيني تقل أعماره�م عن 18
عام�اً ،وأحيان�ا ً ال يبلغ�ون م�ن العمر  12س�نة
بس�بب جرائم أمنية مزعومة تتراوح بني توزيع
منشورات ،إىل إلقاء الحجارة ،إىل االرتباط بجماعة
مسلحة .ويف جميع مراحل املعاملة القضائية منذ
إلقاء القب�ض عىل الطفل ،واعتقاله ،واس�تجوابه
إىل الحكم عليه وحبس�ه  -يُستخدم نظام قانوني
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ال ينطوي إال ّ على القليل من الضمانات اإلجرائية
أو ال ينط�وي على أيّ ضمان�ات باملرّة بالنس�بة
لألطفال .ويف هذا النظام ،يحاكم األطفال املتهمني
بارتكاب جرائم يف محاكم عس�كرية ،وكثري منهم
يقضي فرتة طويلة من الزم�ن رهن االعتقال قبل
مثوله للمحاكمة.
االعتقال اإلداري
بموجب األمر العس�كري رقم  1591لعام 2007
(س�ابقا ً رق�م  )1229يتمتّ�ع قادة ق�وات األمن
اإلرسائيلية بسلطة اعتقال األطفال الفلسطينيني،
ب�دءًا مم�ن تبلغ أعمارهم  12عام�ا ً ملدة تصل إىل
 6أش�هر ،إذا ّ
توف�رت لديه�م “مبررات معقولة
لالفرتاض ّ
بأن أمن املنطقة أو األمن العام يتطلبان
هذا االعتقال” .ويجوز تجديد أوامر إلقاء القبض
لع�دد غير محدود من امل�رات .وال تق� ّدم األوامر
تعريفا ً لألمن أو األمن العام ،مما يبدو أنه يس�هل
يش�ـكلون معها ً
ّ
اعتق�ال األطف�ال يف ظ�روف ال
154
تهدي�دا ً وش�يكا ً فعليا ً ألم�ن إرسائي�ل  .وقد
أُثريت ش�واغل مفادها أن أوامر االعتقال اإلداري
ُتطب�ق “بطريقة آلي�ة وقاطعة” ،عوض�ا ً عن أن

واف للخطر األمني الذي
تس�تند إىل تقييم فردي ٍ
يمثّله الفرد .155
املعاملة أثناء االعتقال
يف كثير من الح�االت أُلقي القبض على األطفال

املعتقلين لدى قوات األم�ن اإلرسائيلية أثناء الليل
يف بيوتهم واقتي�دوا إىل مراكز االعتقال ،املوجودة
غالب�ا ً يف الثكنات العس�كرية .وتبني م�ن تقارير
األمم املتحدة أن كثريا ً من األطفال ذكروا تعرّضهم
لإليذاء وسوء املعاملـة .وأُجرب األطفال عىل التوقيع
عىل اعرتاف�ات باإلك�راه ،وأحيانا ً باللغ�ة العربية
وهي لغة أجنبية بالنسبة لهم .وجرت محاكمتهم
فيم�ا بعد أم�ام محاكم عس�كرية إرسائيلية ليس
لديها إجراءات خاصة أو إجراءات للحماية تتعلق
باألطفال.
ضمان االتصال باألرسة والزيارات األرسية
تقتيض األنظمة اإلرسائيلية أنه عند اعتقال قارص،
يجب إبلاغ اآلباء فورا ً بإخطار املحامي .وبالرغم
من الس�ماح لألطف�ال بزيارات م�ن جانب أفراد
األرسة املبارشين للس�جون اإلرسائيلية عىل فرتات
م ّدة كل منها أس�بوعني ،يرتهن هذا باملوافقة عىل
الحصول على إذن لدخول إرسائي�ل ،ويُحرم من
ذلك كثري من أفراد األرس.

هذا الرسم قامت به مجموعة من األطفال يف سجن بوكافو ،جمهورية الكونغو الديمقراطية
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اعتقال األطفال يف األرايض املحتلة
تنخرط إرسائيل أيضا ً يف نقل األطفال الفلسطينيني

الس�جناء م�ن األرض الفلس�طينية املحتلة حيث
يعيش�ون ،إىل إرسائيل ،بما يخالف املادة  49من
اتفاقية جنيف الرابعة (املتعلقة باملدنيني) ،والتي
تحظر “النق�ل الفردي أو الجماعي لألش�خاص
املتمتعين بالحماي�ة م�ن األرايض املحتل�ة”.
وال تتف�ق أعمال النقل ه�ذه أيضا ً م�ع التزامات
إرسائي�ل بموجب امل�ادة  76م�ن االتفاقية ذاتها،
التي ّ
تنص عىل أن “األش�خاص املحميني واملدانني
بجرائم يُعتقلون ويؤدّون مدّة الحكم عليهم داخل
األرايض املحتلة”.
نُهُ ج العدالة البديلة
تويص املعايري الدولية لقضاء األحداث باستخدام
آليات بديلة عوضا ً ع�ن النُهُ ج العقابية الصارمة.
ويبني االستخدام َّ
املوثق للسجن كتدبري “من تدابري
املالذ األول” من جانب الس�لطات اإلرسائيلية عدم
وجود أحكام بديلة يف قضايا األحداث .وقد يغذي
الع�دد الكبري من األطف�ال الذي�ن يحاكمون عن
جرائم غير خطرية وكذلك نظ�ام حبس األحداث
دائرة العنف .ويمكن أن يُس�هم نهج أكثر تأهيالً
يف معاملة األطفال الذين ارتكبوا مخالفات أمنية،
يف السالم واالستقرار.
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التوصل
التوصل إىل الحقيقة مقابل
ّ
ّ
إىل اإلدانة

نقاط الدعوة الرئيسية
e eضمان فهم األش�خاص الذي�ن يديرون مراك�ز االعتقال ملعايري قض�اء األحداث
الدولية وقيامهم بتنفيذها؛
e eفص�ل األطف�ال املحرومني من حريتهم ع�ن الكبار ما لم يعتبر أن من املصلحة
العليا للطفل عدم القيام بذلك؛
ّ ee
التأك�د من ع�دم تعرّض أيّ طفل للتعذي�ب أو للمعاملة أو العقوبة القاس�ية أو
الالإنسانية أو املهينة؛
e eالسماح لألطفال بمواصلة االتصال بأرسهم من خالل املراسالت والزيارات؛
e eكفال�ة الوصول املنتظم إىل لجنة الصليب األحمر الدولية يف حاالت النزاع املس�لح
ّ
للتحقق من ظروف االعتقال واستعادة الوشائج
الدويل وغري الدويل عىل ح ّد سواء،
األرسية؛
e eمن�ح ّ
حق الوص�ول لألمم املتحدة من أجل زيارة مراك�ز اعتقال األطفال بغرض
رصد الضمانات وظروف االعتقال؛
e eكفالة مراجعة أحكام اعتقال األطفال أو االعتقال اإلداري لهم وأن يكون استمرار
اعتقال األطفال كمالذ أخري فقط.

 - 5آليات املساءلة غري القضائية

على نحو ما أُشير إليه م�ن قبل ،ينبغ�ي أن تكون
املالحق�ة القضائي�ة لألطفال عن جرائ�م ناجمة عن
املش�اركة النش�طة يف األعمال القتالية أمام محكمة
جنائي�ة بمثاب�ة املالذ األخري .وال يعن�ي هذا ،عىل أيّ
حال ،أنه ال ينبغي مس�اءلة األطفال عن األعمال التي
ارتكبوه�ا ،وإنما هناك وس�ائل أخ�رى أنجع تكفل
املساءلة باستخدام هياكل غري قضائية.

 1 - 5لجان الحقيقة واملصالحة
آث�ر ع�دد م�ن ال�دول بم�ا يف ذل�ك جن�وب أفريقيا
وسيراليون اس�تخدام لج�ان الحقيق�ة واملصالحة
كبدي�ل للمالحق�ة القضائي�ة واملحاكم�ة القضائية
لألطف�ال املتّهمني بارت�كاب جرائم دولي�ة .ويمكن
للج�ان الحقيقة واملصالحة أن ت�ؤ ّدي أدوارا ً متعددة
بم�ا يف ذل�ك توفير منرب لالس�تماع لألطف�ال الذين
والتوص�ل إىل حقيقة ما حدث
ارتكب�وا جرائم حرب
ّ
ُّ
وتذكر األحداث وتحديد
لهم واألرضار التي س�بّبوها؛
املس�اءلة ملرتكب�ي الجرائ�م .وإذا كان األطف�ال
سيش�اركون يف لجان الحقيقة واملصالحة ،يلزم إيالء
قدر من التفكري املتأني ألغراض وطريقة مشاركتهم.

يتعني على أيّ لجنة للحقيق�ة واملصالحة أن تبحث
الرأي الس�ائد ومف�اده أن األطفال الجن�ود ضحايا
عوض�ا ً ع�ن أن يكون�وا مرتكب�ي جرائ�م  ،156وأن
املصلح�ة العلي�ا للطف�ل ينبغ�ي أن تك�ون موضع
االهتم�ام الرئيس�ـي يف جمي�ع األوق�ات .وال يعني
ه�ذا رضورة تجاهل الفظائع الت�ي ارتكبها األطفال
الجن�ود أو أنه ال يجب الكش�ف ع�ن حقيقة األعمال
الت�ي قام�وا بها .وم�ن ناحي�ة ثانية ،تعم�ل لجان
الحقيقة واملصالحة عىل أفضل وجه من أجل األطفال
التوصل إىل الحقيقة ،عوضا ً
حيث يكون الغرض هو
ّ
التوص�ل إىل اإلدان�ة أو املس�ؤولية م�ن جانب
ع�ن
ّ
الطفل .ومن املهم اعتبار املعلومات واألدلة التي يُديل
بها الطفل رسية بالكامل وعدم استخدامها ألغراض
اإلجراءات األخرى .ويلزم أن يعرف األطفال أنهم لن
يواجه�وا مالحقة قضائية بس�بب األدلة التي يدلون
بها إىل لجنة الحقيقة واملصالحة.

االحتياجات الخاصة لألطفال
الجنود السابقني
يف الس�عي من أجل الحقيق�ة ،تحتاج لجان الحقيقة
واملصالح�ة إىل إيالء اهتمام خاص بش�أن ما ينبغي
لألطفال اإلدالء به وبشأن طريقة استجواب األطفال،
وبشأن مستوى الدعم والحماية الذي ينبغي توفريه.
وينبغ�ي أال ّ يُجرب األطفال عىل اإلدالء بالش�هادة ،أو
أن يواجهوا اس�تجوابا ً خصومياً .وليس من املصلحة
العلي�ا للطف�ل الجندي دائم�ا ً اإلدالء بش�هادة أمام
لجن�ة الحقيق�ة واملصالح�ة ،وال س�يما إن كان يم ّر
بالفعل بمرحلة إخالء الس�بيل وعملية إعادة اإلدماج
ويعيش يف مجتمعه املحيل .وقد يُسفر اإلدالء بشهادة
أمام لجنة الحقيق�ة واملصالحة عن توجيه تهديدات
للطف�ل ،وحرمانه من فرص العمل ،أو حتى إقصائه
ّ
ويس�تحق األطف�ال الذين
ع�ن املجتمع املحيل .157
يدلون بش�هادة بشأن مشاركتهم يف األعمال القتالية
الحص�ول على نفس مس�توى التهيئ�ة والدعم بعد
اإلدالء بالبي�ان ،مث�ل األطفال الذين ه�م ضحايا أو
شهود ،وينبغي أن يندرجوا ضمن اختصاص وحدة
الضحايا والشهود.
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نقاط الدعوة الرئيسية
e eالتوعي�ة ب�دور ووالي�ة لجن�ة الحقيق�ة
واملصالح�ة ،وال س�يما بين األطف�ال الذين
شاركوا يف األعمال القتالية؛
e eوض�ع تدابير وضمان�ات خاص�ة لألطفال
الذي�ن ارتكبوا جرائم ح�رب والذين هم عىل
اس�تعداد لإلدالء بشهادة أمام لجنة الحقيقة
واملصالحة؛
e eتوفير التدري�ب ملوظف�ي لج�ان الحقيق�ة
واملصالح�ة بش�أن كيفي�ة إج�راء املقابالت
مع األطف�ال الذين كان�وا مرتبطني من قبل
بالقوات أو الجماعات املسلحة؛
e eتوفير ال ّدع�م قب�ل وبع�د إدالء األطف�ال
بش�هادات بش�أن حقيقة ارتكابهم لجرائم
ح�رب لضم�ان حمايته�م ولتعزي�ز إعادة
اندماجهم بشكل آمن؛
e eإجراء تقييم ،قبل املشاركة يف لجنة الحقيقة
واملصالح�ة لحال�ة الطفل بالنس�بة ألرسته
وأف�راد مجتمعه املحيل ،بغي�ة تج ُّنب وصمه
أو إقصائه.

 2 - 5العدالة التقليدية واإلصالحية
قد تت ّم ممارس�ات العدال�ة التقليدي�ة املحلية إمّا يف
حالة عدم وجود نظام قضائي رس�مي أو بموازاته.
وقد تتخذ هذه املمارس�ات أيضا ً طائفة من األشكال،
من نظام رس�مي نس�بيا ً يخض�ع لس�يطرة الدولة
إىل نظ�ام مجتمعي وغري رس�مي .وغالب�ا ً ما تكون
العدال�ة اإلصالحي�ة التقليدي�ة هي الش�كل الوحيد
للعدالة املتوفر ،نظرا ً ألن النظام القضائي الرس�مي
ربم�ا يك�ون ق�د انه�ار أثن�اء الن�زاع .فف�ي
تيمور  -ليش�تي ،جرى التس�ليم بأن نظ�ام العدالة
الرس�مي لن يتيح إالّ تغطية مح�دودة نظرا ً النعدام
امل�وارد والق�درة البرشي�ة ،وأن العدال�ة التقليدي�ة
املحلية س�تكون مهمة يف التعامل مع املشاكل امللحّ ة
التي س�بّبها العنف املس�لح بطريقة تتسم بالكفاءة
واملرشوعية .158

مبادئ العدالة اإلصالحية

يمك�ن أن تغ�دو العدال�ة التقليدي�ة األكث�ر عونا ً يف
املس�اعدة عىل إع�ادة اإلدماج إذا اس�تخدمت مبادئ
العدال�ة اإلصالحي�ة ّ 159
وركزت عىل إع�ادة إدماج
الطف�ل يف املجتم�ع املحلي عوضا ً ع�ن االعتماد عىل
العق�اب أو التش�هري العلن�ي .وطبق�ا ً إلعلان ليما
بش�أن عدالة األحداث اإلصالحي�ة (“ ،)2009تعترب
عدال�ة األحداث اإلصالحية طريقة ملعاملة األطفال يف
النزاع وفقا ً للقان�ون بغرض إصالح الفرد ،والرضر
ال�ذي لح�ق بالعالق�ات وباملجتمع نتيج�ة للجُ ـرم
املرتك�ب”  .160ويشير اإلعلان إىل أن العدال�ة
اإلصالحي�ة يف مختل�ف البل�دان ينبغ�ي أن تبن�ى
على “املمارس�ات التقليدي�ة وغري الض�ارة القائمة
ملعامل�ة األطف�ال يف الن�زاع بموجب القان�ون” 161
وتوض�ح بجلاء أن العدالة اإلصالحي�ة تنطبق عىل
حاالت النزاع.
وتع�رَّف العدال�ة اإلصالحي�ة بأنها عملية تش�ارك
فيه�ا الضحي�ة ومرتكب الجُ رم ،وحس�ب االقتضاء،
األفراد املترضرون اآلخرون يف املجتمع ،ويف تس�وية
العواق�ب الناجمة ع�ن الجريمة ،ويت� ّم ذلك عادة يف
وجود ميسرِّ  .162وتش�مل هذه العملية عادة طفالً،
ارتكب جريمة ،واعرتف بمس�ؤوليته ويعرض الجرب
أو االعتذار عىل الضحية .وتناسب تلك الربامج بصفة
خاصة األطفال الذين يعترب أنهم ارتكبوا جرائم ض ّد
أرسهم ومجتمعاتهم املحلية.
وكثيرا ً م�ا تكون العدال�ة اإلصالحية ه�ي الطريقة

للتوصل إىل مصالح�ة للضحايا واملجرمني
الوحي�دة
ّ
عىل ح ّد س�واء يف مجتمع م ّزقته الحرب .وبدون تلك
املصالح�ة ،يكاد يكون من غري املمك�ن إعادة إدماج
األطفال الجنود السابقني يف مجتمعاتهم املحلية .163

مبادئ اتفاقية حقوق الطفل
أيَّ�ا كان�ت الط�رق املس�تخدمة يف مج�ال العدال�ة
اإلصالحي�ة ،ينبغي مواءمتها لتلبية احتياجات الطفل
واملجتم�ع املحلي .وباإلضاف�ة إىل ذلك ،تل�زم مراعاة
مب�ادئ اتفاقية حقوق الطفل مثل :مبدأ عدم التمييز،
واملصلحة العليا للطفل ،ورضورة االستماع إىل صوت
الطفل ،ودراس�ة وجهات نظ�ره .وقد يقتيض هذا من
ُن ُظم العدالة التقليدية اعتماد ُنهُج جديدة لضمان عدم
وجود أوجه الالمس�اواة يف املعاملة ،وال سيما بالنسبة
للفتي�ات ،واالمتناع عن اس�تخدام ال ُنهُ�ج أو التدابري
العقابية التي ال تتفق مع املصالح العليا للطفل.
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املبادئ اإلصالحية يف لجان الحقيقة واملصالحة
وبرامج إعادة اإلدماج
يمك�ن أن تغدو العدالة اإلصالحي�ة األكثر فعالية
عندما تعمل يف آن واحد مع آليات أخرى من قبيل
لجان الحقيقة واملصالحة وبرامج إعادة اإلدماج.
فعلى الصعي�د املحلي ،يمكن لألطفال ممارس�ة
الجرب من خالل مس�اعدة الذين تعرّضوا للمعاناة
وذل�ك بتقديم املس�اعدة وإعادة بناء املس�اكن أو
امل�دارس أو العم�ل يف الحق�ول عندم�ا ال يصبح
املزارع قادرا ً عىل القيام بذلك بنفس�ه .ويف حاالت
أخرى ،قد يُطلب م�ن األطفال أداء بعض األعمال
الرمزية للمصالحة ،وذلك من خالل القيام ببعض
الطق�وس التقليدية  ،164أو االعتراف العلني أو
طلب العفو.

نقاط الدعوة الرئيسية
ينبغي النظر فيما ييل:
e eم�ا إذا كان يوج�د نظ�ام للعدال�ة التقليدية
املحلية ومدى إعمال ممارسته لحقوق الطفل؛
e eم�ا إذا كان نظ�ام العدال�ة التقليدي�ة املحلية
س�يعزز إعادة إدماج الطفل ويكون من أجل
املصلحة العليا لألطفال الجنود السابقني؛
e eما هو الدعم الالزم من املوارد املالية والبرشية
لتيسري برامج العدالة اإلصالحية؛
e eما هو التدريب الالزم ومن الذين س�يقومون
بتوفريه.

-6

برامج إعادة اإلدماج

كثيرا ً ما اس� ُتخدمت عملية ن�زع السلاح ،والترسيح
وإعادة اإلدماج  165بالنس�بة لألطف�ال الذين ارتبطوا
بالق�وات أو الجماع�ات املس�لحة على م�دى العق�ود
املاضية .والهدف من هذه العملية هو “اإلسهام يف األمن
واالس�تقرار يف بيئ�ات ما بع�د النزاع ليتس�نّى البدء يف
التعايف والتنمية”  .166و ُتعترب هذه العملية اآللية األكثر
مالئمة للطفل بغية معالجة مش�اركة الطفل يف األعمال
القتالي�ة عوضا ً عن مالحقته قضائي�اً ،مع الرتكيز عىل
إعادة دمج األطفال يف املجتمع عوضا ً عن مساءلتهم.

اإلفراج عن األطفال وإعادة إدماجهم
يُع� ّد تجني�د األطف�ال دون س�ن الخامس�ة عشرة
واس�تخدامهم يف األعم�ال القتالي�ة جريم�ة ح�رب
بمقتىض نظ�ام روما األس�ايس .وباإلضافة إىل ذلك،
يحظر الربوتوكول االختياري بشأن اشرتاك األطفال
يف النزاعات املس�لحة تجنيد واستخدام األطفال دون
س�ن الثامنة عشرة بواس�طة الجماعات املس�لحة،
فضالً عن املشاركة املبارشة يف األعمال القتالية .167
وبس�بب هذه األحكام ،ف�إن األطفال الذي�ن يمرّون
بعملي�ة إع�ادة اإلدم�اج ينبغ�ي اعتباره�م بصورة
رئيس�ية ضحاي�ا وأن يُعاملوا بص�ورة مختلفة عمّا
يعام�ل به الكب�ار  .168وبصفة خاصة ،ال ينبغي أن
يرته�ن اإلفراج عن األطفال وإع�ادة إدماجهم بنزع
السلاح والترسي�ح وإع�ادة اإلدم�اج مث�ل الكبار،
وينبغ�ي أالّ ينتظروا حتى تنش�أ آلية لنزع السلاح
والترسيح وإعادة اإلدماج.

املصالحة املجتمعية
يتمثّ�ل الغ�رض الرئييس إلع�ادة اإلدم�اج يف تعزيز
املصالحة وقبول الطفل بني أرسته أو مجتمعه املحيل،
وال س�يما األطفال الذي�ن ارتكبوا جرائ�م .ويتطلب
تنفي�ذ ه�ذا اله�دف حساس�ية وتقديرا ً للمش�اعر
وال ِقيَ�م املحلية ،وغالبا ً ما يتطلب تس�ليما ً من جانب
الطفل بالرضر أو املعاناة التي س�بّبها جراء أعماله.
ويتحقق التسليم بذلك أحيانا ً من خالل آليات العالج
التقليدي أو عن طريق املفاوضات مع قادة املجتمع.
ويف بعض الحاالت ،كما هو الحال يف أشكال أخرى من
العدالة سبق ذكرها ،يُشجّ ع الطفل عىل ممارسة الجرب
من خالل العمل الطوعي يف املجتمع املحيل ،ومساعدة
من أصبحوا ضعفاء نتيجة للنزاع.
ويل�زم تنظيم وتخطيط برام�ج إعادة اإلدماج بدقة.
فقد تس�تخدم الخدم�ات املق ّدم�ة إىل األطفال الذين
ارتبطوا س�ابقا ً بالقوات أو الجماعات املسلحة قدرا ً
كبريا ً من املوارد املتاحة ،وبذا تقلل من املساعدة التي
تق ّدم إىل املجتمعات املحلي�ة برمتها .وقد أصبح من
املقبول به بصورة متزايدة أن تس�تهدف املس�اعدة
يف مجال إع�ادة اإلدماج املجتمع�ات املحلية برمتها،
عوضا ً ع�ن التعام�ل مع األطف�ال الجن�ود بصورة
منفصلة واملخاطرة بالتسبّب يف وصمة.
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الصورة ألطفال من دار شالح لألحداث ،وهي مركز إلعادة تأهيل الجناة األحداث ،الفارش ،شمال دارفور ،السودان© UN Photo/Albert Gonzalez Farran .

املدفوعات النقدية و “مجموعات لوازم األرس”

نقاط الدعوة الرئيسية

يف كثير من البل�دان ،تقدّم برامج إع�ادة اإلدماج
مزاي�ا مادي�ة لألطف�ال الذي�ن ارتبط�وا س�ابقا ً

e eتوفري برامج إعادة اإلدماج لألطفال الذين ارتبطوا س�ابقا ً بالقوات أو الجماعات
املسلحة أثناء النزاع املسلح أو كجزء من عملية السالم؛

بالجماعات املس�لحة ،بما يف ذلك مدفوعات نقدية
(موزامبيق وليربيا) أو “مجموعات لوازم أرسية”
(الس�لفادور) .ومن املس� َّلم به اآلن أن�ه ليس من
املصلح�ة العليا للطف�ل تقديم مزاي�ا مادية .وقد
يُنظر إىل تلك املزايا املادية كحافز مُحتمل لألطفال
للمشاركة يف النزاع املسلح يف املستقبل .وقد تسبّب
أيضا ً توترا ً مع املجتمعات املحلية التي ستعترب أن
أولئك املسؤولني عن الخسائر واألرضار التي عانت
منه�ا تلك املجتمع�ات يُكافأون ،بينم�ا ال يحصل
أطفالهم على يشء .وقد اتفق�ت معظم املنظمات
اآلن عىل أن أيّ برنامج إلعادة إدماج لألطفال يجب
أن يكون ذا طابع مستدام طويل األجل عوضا ً عن
أن يكون يف شكل مكافأة فورية .170

e eالتأ ّكد من اعتبار األطفال الجنود الس�ابقني ضحايا بصورة رئيس�ية ومعاملتهم
بصورة مختلفة عن معاملة املقاتلني السابقني الكبار؛
e eوض�ع برام�ج إلع�ادة اإلدم�اج تختل�ف ع�ن آلي�ات إع�ادة إدم�اج الكب�ار
وال ترتهن بها ،وتركز عىل االحتياجات املحددة للفتيات والفتيان؛
e eإبالغ األطف�ال وأرسهم واملجتمعات املحلية بوضوح بأغراض وغايات املس�اعدة
املقدمة إلعادة اإلدماج؛
e eالتأ ّكد من ّ
أن املس�اعدة يف مجال إعادة اإلدماج تستهدف املجتمعات املحلية برمتها
عوضا ً عن األطفال الجنود السابقني ،وبذا يت ّم تجنُّب العزل والوصمة؛
e eالتش�جيع عىل إدراج عنرص املس�اءلة يف برامج إعادة اإلدماج ،من قبيل احتفاالت
العالج التقليدية والجرب املجتمعي.
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فتاة أفغانية يف مخيم غوادهام
شاهار يف مزار رشيف.

© UN Photo/Luke Powell
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االستنتاج
ّ
تأث�ر األطف�ال بص�ورة متزاي�دة خلال العقدين
الس�ابقني ،بالنزاع املسلح .فقد شاهدوا قراهم وهي
ُتهاج�م ،وأقرباؤهم وهم يُغتصب�ون ،وآباؤهم وهم
يُقتل�ون .كم�ا أنهم أيض�ا ً كانوا ضحاي�ا مبارشين

للهجم�ات املتعم�دة ،والعنف الجنس�ـي ،والتجنيد
العس�كري .وق�د أُجبر مئ�ات اآلالف م�ن األطفال
يف ش�تى أنح�اء العال�م على االنضمام للق�وات أو
الجماع�ات املس�لحة وت� ّم إغراؤهم بذلك بأس�باب
ش�تى .وأثناء انخراطهم يف ذلك ،كثيرا ً ما تعرّضوا
لإليذاء ،والرضب ،واالس�تغالل ،ودف�ع بهم قادتهم
إىل ارت�كاب أعمال جنائية قد ترقى أحيانا ً إىل جرائم
الحرب .ومن العسري أحيانا ً تحديد ما إذا كان الطفل
ضحية أو مرتكبا ً لجرائ�م ،وهناك غالبا ً خيط رفيع
فقط بني األمرين.
ويتمثّل الغرض من ورقة العمل هذه يف استكش�اف
هذي�ن الجانبني املختلفني ج�دا ً لألطف�ال املتأثرين
بالنزاع املس�لح .فهي أوال ً تبح�ث اآلليات التي يمكن
به�ا لألطف�ال الضحايا والش�هود التم�اس العدالة
بش�أن االنتهاكات لحقوقهم ،وثاني�ا ً املدى الذي عىل
أساس�ه يمكن اعتبار األطفال الذي�ن ارتكبوا جرائم
حرب قابلني للمس�اءلة عن جرائ�م بموجب القانون
الوطن�ي أو ال�دويل ،والتدابري التي ينبغ�ي اتخاذها
لتناول مس�اءلتهم .وبعد استعراض األُ ُطر القانونية
املنطبقة ،وممارس�ات املحاكم الدولية ،واآلليات غري
القضائي�ة األخ�رى وبع�د األخذ يف االعتب�ار املبادئ
ّ
والحق يف أن يُستمع
املتعلقة باملصلحة العليا للطفل،
إلي�ه ،ورضورة الرتكي�ز على إعادة إدم�اج األطفال
يف املجتم�عّ ،
ح�ددت ورقة العمل ه�ذه مجموعة من
ً
ً
ّ
ُ
التوصيات التي تشكل سبيال للميض ق ُدما يف معالجة
احتياج�ات وحق�وق األطف�ال كضحايا وكش�هود،
وكمرتكبني لجرائم.

التوصيات
األطفال كضحايا وشهود
 - 1ينبغ�ي الس�ماح لألطفال كضحايا وش�هود
باملش�اركة يف محاكم�ات املتّهمني بارت�كاب جرائم
حرب ض ّدهم .وإذا أُريد للمش�اركة أن تكون مفيدة،
يل�زم م�ن ناحية أخ�رى أن تعيد س�لطات املالحقة
القضائية واملحاكم النظر يف طريقة االعتداد بشهادة
األطف�ال واس�تخدامها .وبصف�ة خاص�ة يل�زم أن
تس�تحدث املحاكم والهيئات األخ�رى أحكاما ً ِّ
تمكن
األطفال من اإلدالء بشهاداتهم أمام املحكمة وتضمن
يف الوق�ت ذاته حماي�ة األطفال م�ن أيّ عواقب غري
مؤاتية نتيجة إلدالئهم بالشهادة.
 - 2ينبغي أن تسُ � ّن املحاك�م الوطنية ترشيعات
تجع�ل م�ن املصلح�ة العلي�ا للطف�ل الضحي�ة أو
الشاهد موضع االهتمام الرئييس .وينبغي أن تضمن
الترشيع�ات أيض�ا ً تدابير خاص�ة لدع�م وحماية
األطفال ،من قبيل قبول الش�هادة املس�جلة مسبقاً،
والتعتيم عىل الصوت والصورة ،وعدم كشف الهوية،
والجلسات املغلقة وما إىل ذلك.
 - 3ولتشجيع مشاركة وحماية األطفال الضحايا
والشهود ،أنشأت جميع املحاكم والهيئات القضائية
الدولية ش�كالً من أشكال وحدات الضحايا والشهود
تكون مس�ؤولة عن تدابري الحماي�ة وترتيبات األمن
القصرية والطويلة األجل ،وعن الدعم الطبي والنفيس
وتش�جع
وعن املس�اعدة قبل وبعد اإلدالء بالبيانات.
ّ
املحاك�م الوطني�ة بقوة عىل إنش�اء وح�دات مماثلة
للضحايا والشهود يف والياتها.
 - 4وقد استحدثت املحكمة الجنائية الدولية آلية
بديلة لتغيير اإلجراءات يمك�ن بمقتضاها لألطفال
الذي�ن كان�وا ضحاي�ا لجرائ�م دولي�ة الوصول إىل
العدالة .فيمكن لألفراد طلب التمتّع بمركز الضحية
أم�ام املحكم�ة .ويتي�ح ه�ذا لألطفال املش�اركة يف

50
املحاكمة دون أن يرت ّتب عليهم فعالً اإلدالء بالشهادة.
وتوىص الدول بأن تستحدث هذا املفهوم لألطفال يف
ترشيعاتها الوطنية.
 - 5ونظ�را ً ألن�ه ألس�باب كثيرة ،يمكن لنس�بة
ضئيلة فقط من األطفال الذين تعرّضوا للرضر أثناء
النزاع املس�لح املش�اركة يف اإلجراءات أم�ام محاكم
وطني�ة أو دولية ،فإن اآلليات غري القضائية قد تتيح
لعدد أكرب من األطف�ال الفرصة للوصول إىل العدالة
وإسماع صوتهم .وينبغي للدول الخارجة من النزاع
أن تبحث يف استحداث هياكل غري قضائية ،من قبيل
لجان الحقيقة واملصالحة ،والعدالة التقليدية ،وذلك
لتحقيق املزيد من العدالة الناجزة واملصالحة.
 - 6الجرب ،سواء كان مالئما ً لألفراد أو املجتمعات
املحلية ،يمكن أن يغدو وسيلة مفيدة لضمان العدالة
لج�زء كبير من الس�كان الذين ّ
ترضروا م�ن النزاع
املس�لح ،وبخاص�ة أكثرهم ضعف�اً .ويميض مفهوم
العدالة إىل ما هو أبعد من معاقبة مرتكب الجرم كما
يشمل أيضا ً التسليم باألرضار التي ت ّم التعرّض لها،
وبإعادة الحق�وق االجتماعي�ة االقتصادية املفقودة
أثن�اء النزاع ،بما يف ذلك خس�ارة التعليم وخس�ارة
سُ �بُل العي�ش .وينبغي تش�جيع جمي�ع الدول عىل
اس�تحداث نظام يسمح لألطفال بالتماس الجرب عن
انتهاكات حقوقهم.

مساءلة األطفال
 - 1جعل نظام روما األس�ايس من تجنيد األطفال
واس�تخدامهم يف القوات أو الجماعات املسلحة جريمة
حرب .وينبغ�ي أن ّ
تركز الدول عىل املالحقة القانونية
عىل القائمني بالتجنيد من الكبار والقادة بشأن كل من
جريمة تجنيد األطف�ال والجرائم التي أجربوا األطفال
على ارتكابه�ا .وق�د يصل�ح التش�ديد على املالحقة
القضائية ملنتهكي حقوق األطفال كرادع قوي ملرتكبي
الجرائم الكبار ويحول دون املزيد من االنتهاكات.
 - 2وتش�جّ ع الدول عىل الوفاء بالتزامها بموجب
اتفاقية حقوق الطفل لتحديد ح ّد أدنى للعمر الالزم

للمسؤولية الجنائية ،والذي ال يمكن محاكمة األطفال
الذي�ن لم يبلغوا ه�ذا العمر ع�ن الجرائـم ،برصف
النظ�ر عما إذا كانوا ق�د ارتكبوا الجُ �رم فعالً أم ال.
وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي أن تنظر الدول يف استثناء
األطف�ال دون س�ن الثامن�ة عشرة من املس�ؤولية
الجنائية ع�ن الجرائم املرتكبة عندما كانوا مرتبطني
بق�وة أو جماع�ة مس�لحة ،وذل�ك بس�بب عمرهم،
والتسلسل القيادي وطابع اإلكراه يف تجنيدهم.
 - 3إذا ق�رّرت دولة أن تحتج�ز وتالحق قضائيا ً
األطفال عن أعم�ال جنائية بموجب القانون الوطني
أو القان�ون ال�دويل والتي تك�ون قد ار ُتكب�ت أثناء
ارتباطهم بقوة أو جماعة مس�لحة ،ينبغي أن تتقيد
ظ�روف االعتقال باملعايري الدولي�ة وأن تكون هناك
ضمانات قضائية تفي باالحتياجات املتباينة للفتيات
والفتيان .وينبغي الس�ماح لألم�م املتحدة بالوصول
إىل مراك�ز احتج�از األطفال لرصد ه�ذه الضمانات
املهمة واإلبالغ عنها.
 - 4ينبغي أالّ تس�تخدم ال�دول االعتقال اإلداري
لألطف�ال دون س�ن الخامس�ة عشرة ،وكتدبري من
تدابير امللاذ األخري ج�دا ً فق�ط بالنس�بة لألطفال
دون س�ن الثامن�ة عرشة .وعوض�ا ً عن ذل�كُ ،ت ّ
حث
التوصل إىل سُ �بُل أنس�ب وأنج�ع ملعاملة
الدول عىل
ّ
األطفال املنخرطني يف النزاع املس�لح ،دون استخدام
االعتقال ،تلك املمارس�ة التي يمكن أن تؤثر س�لبا ً يف
نموه�م النفيس االجتماع�ي .وينبغي تحويل األطفال
بعيدا ً ع�ن مراكز االعتقال وعن القض�اء ،مع تطبيق
طائفة واسعة من تدابري العدالة اإلصالحية والربامج
املجتمعي�ة ،وبذا يتم تج ُّنب التجريد من الحرية ويت ّم
تشجيع إعادة اإلدماج يف مجتمعاتهم املحلية.
 - 5وبالرغم من التس�ليم برضورة وجود ش�كل
من أش�كال املس�اءلة ،ثمّة سُ �بُل أنجع من االعتقال
ومن املالحق�ة القضائية الجنائي�ة ،لتمكني األطفال
من التعايف من ماضيهم ومن األعمال التي ارتكبوها.
وينبغي اس�تحداث آليات بديل�ة تجعل من املصلحة
العليا للطفل موضع االهتمام الرئييس ،وتشجّ ع إعادة
إدم�اج الطفل يف مجتمعه ،وتش�مل ق�ول الحقيقة،
واالحتفاالت التقليدية ،وبرامج إعادة اإلدماج.
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 - 72فريم�ان ،م :القان�ون ال�دويل والنزاع�ات املس�لحة
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 24تموز/يوليه .2000
 - 73وضع�ت ه�ذا التعري�ف املحكم�ة الجنائي�ة الدولية

ليوغوسلافيا الس�ابقة يف قضية دوس�كو تاديتش رقم IT-94-

 ،1-AR72وطع�ن تمهي�دي يف االختصاص ،الفق�رات 70 - 66
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مرس�وم ص�ادر يف ترشي�ن الثاني/نوفمبر  ،2001أعقبه 6
مراسيم أخرى.
‘ - 79األطف�ال يف الصف�وف :اس�تخدام املاويين للجن�ود
األطفال يف نيبال’ ،منظمة العفو الدولية ،شباط/فرباير ،2007
الصفحة .54
 - 80مجل�س األمن التابع لألمم املتحدة ،تقرير األمني العام
بش�أن األطف�ال والنزاعات املس�لحة يف نيب�ال ( ،)2006األمم
املتحدة ،الوثيقة  ،S/2006/1007الفقرة .26
 - 81اتفاقية جنيف الثالثة ،املادة .4
 - 82الربوتوكول اإلضايف األول ،املادة .)2( 43
 - 83املادة  )3( 77من الربوتوكول اإلضايف األول.
 - 84املادة  21من اتفاقية جنيف الثالثة.
 - 85املادة  22من اتفاقية جنيف الثالثة.

 - 66املبدأ .9 - 8

 - 86املادة  18من اتفاقية جنيف الثالثة.

 - 67اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل ،املادة .20

 - 87املرجع نفسه ،املادة .)4( 77
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 - 90اللجن�ة الدولي�ة للصلي�ب األحم�ر‘ ،تعلي�ق بش�أن
اتفاقي�ة جني�ف الرابع�ة’ ،امل�ادة  ،42جني�ف،1958 ،
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[ .600048?OpenDocumentآخ�ر زي�ارة للموق�ع بتاري�خ 29
كانون الثاني/يناير .]2011
 - 91الربوتوكول اإلضايف األول ،املادة  )1( 51و(.)2
 - 92الربوتوكول اإلض�ايف األول ،املادة  )3( 51الربوتوكول
اإلضايف الثاني ،املادة .)3( 13
 - 93اتفاقية جنيف الرابعة ،املادة  ،)1( 42املادة .)1( 78
تباي�ن الصياغة بش�أن معيار مربرات الحب�س بني االعتقال يف
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(مح�رر) ،اللجن�ة الدولية للصلي�ب األحمر ،جني�ف،1958 ،
الصفحة .367
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 - 95املادة  78من اتفاقية جنيف الرابعة.
 - 96املادة  43من اتفاقية جنيف الرابعة.
 - 97امل�ادة  5من قان�ون مكافحة الجرائ�م اإلرهابية لعام
ين�ص قانون األحداث عىل اس�تخدام احتجاز األطفال
.2008
ّ
كمالذ أخري وألقرص فرتة ممكنة من الزمن (املادة  .)8وال يمكن
احتج�از األح�داث إال ّ يف مراك�ز إعادة تأهيل األح�داث (مقابل
س�جون الكب�ار) .وتتضم�ن املادة أوج�ه حماية أخ�رى ،من
قبيل حق الطفل يف الدف�اع القانوني؛ والتزام الرشطة بإخطار
والدي الطفل/الويص القانون�ي لدى إلقاء القبض عىل الطفل؛
كم�ا تحظر التعذيب ،والعقوبة البدنية والس�جن مدى الحياة؛
وتنص عىل أن قضايا األطفال ينبغي معالجتها بواسطة م ّدعني
وقضاة متخصصني فق�ط .ويحدد قانون األحداث الح ّد األدنى
لعمر املسؤولية الجنائية بـ  12سنة.
 - 98املادت�ان  13و 14م�ن قان�ون قضاء األح�داث لعام
.2005
 - 99تقري�ر مجل�س األم�ن التابع لألم�م املتح�دة لألمني
العام بش�أن األطفال والنزاعات املسلحة ( ،)2009وثيقة األمم
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والصومال عىل اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق الطفل.
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اللجن�ة املعني�ة بحق�وق اإلنس�ان التابع�ة لألم�م املتح�دة،
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 - 105امل�ادة ( 73د) من اتفاقية حقوق الطفل؛ املادة )4( 9
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 - 106املادة  )3( 9من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية.
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من االختفاء القرسي2006 ،؛ اللجنة املعنية بحقوق اإلنس�ان،
التعلي�ق الع�ام رق�م  ،)2001( 29وثيق�ة األم�م املتح�دة
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من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
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 - 112األم�م املتحدة ،مكت�ب املمث�ل الخاص لألمين العام
املعني باألطفال والنزاع املس�لح ،زي�ارة املمثل الخاص املعني
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International Crimes under International Law, ch5 in Arts and
Popovski International Criminal Accountability and the Rights
.of Children; 2005; p. 73
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 25أيار/مايو .)2000
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لألمم املتح�دة بصعوبة مقاض�اة األطفال الجن�ود عن جرائم
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 ،)4( 40من اتفاقية حقوق الطفل .انظر أيضا ً املادة  )1( 18من
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االجتماعية أو عدم كفايتها.
Sara Rakita et al, Lasting Wounds: Consequences of - 135
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وضعهم يف مراكز إلعادة التأهيل .املرجع نفسه.
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امل�ؤرخ  2007/3/1واملع�دل واملكمل للقانون األس�ايس رقم
 2004/16املؤرخ  2004/6/19املنش�ئ لتنظيم صالحيات
وأداء محاك�م الغ�اكاكا املكلّف�ة بمالحقة ومحاكم�ة مرتكبي
جرائ�م اإلب�ادة الجماعي�ة والجرائ�م األخرى ضد اإلنس�انية،
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