


به نام خداوند جان و خرد

چشم اندازی نو: کودکان و عدالت در دوره ی گذار
ِسسیل اَپتل و ویرجینی لَدیش



چشم اندازی نو: کودکان و عدالت در دوره ی گذار 
Through a New Lens: A Child-Sensitive Approach to Transitional Justice

نویسنده گان: ِسسیل اَپتل و ویرجینی لَدیش
برگردان: ابراهیم ولی پور

طرح جلد و برگ آرایي: روح االمین امیني
انتشارات آرمان شهر

چاپ اول: 1394
شماره گان: 2000

حق چاپ محفوظ و مخصوص ناشر است!

این کتاب توسط مساعدت سخاوتمندانه مردم امریکا از طریق اداره توسعۀ 
بین المللی ایاالت متحده )USAID( تحت شرایط قرارداد همکاری شماره

 A-306-14-00001 )برنامه مشارکت مدنی افغانستان( که توسط موسسه بین المللی 
کاونترپارت و موسسات همکار آن تطبیق میگردد، فراهم گردیده است. نظریات و 
محتویات شامل در این نشریه، مسوولیت موسسه بین المللی کاونترپارت نبوده و 

لزومًا بیان کننده دیدگاه های )USAID( نمی باشد.

استفاده و اقتباس از نوشته هاي اين كتاب با ذكر منبع مجاز است. 
نظرات مطرح شده در اين كتاب الزاما خواست و مشي آرمان شهر نيست.
armanshahrfoundation.openasia@gmail.com :آدرس الکترونيک

http://www.openasia.org :تارنما



درباره  ی نویسنده گان
در  َرنُدلف  جنینگز  برنامه ی  ارشد  هم کاِر  حاضر  حال  در  که  اَپتل  ِسسیل 
به دانشکده ی حقوق و  ایاالت متحده است در سال 2011  مؤسسه ی صلح 
دیپلماسِی فلِِچر در دانشگاه تُفتز پیوست. پیش از این، او فعالیت های مرکز 
بین المللی عدالت انتقالی )ICTJ( درباره  ی   کودکان و عدالت در دوره ی گذار1 
را پایه گذاری و هدایت کرده است )2010ـ2008(. تجربه و فعالیِت نگارشی 
او به گرِد عدالت بین المللی کیفری، عدالت در دوره ی گذار و حقوق کودکان 
تمرکز یافته است. او برای دادگاه های بین المللی رواندا و یوگسالوی سابق کار 
کرده )1۹۹5ـ2005(، در تحقیقات بین المللی مربوط به نقِض حقوق بشر و 
ملل  بین المللی سازمان  تحقیقات مستقل  در کمیسیون  از جمله  تروریسم، 
که او مدیر بخش خدمات حقوقی بود مشارکت کرده، و در تشکیل دادگاه 
ویژه ی لبنان و شعبه ی جنایت های جنگی دادگاه کشوری بوسنی ـ هرزگوین 
)2006ـ2005( نقش داشته است. وی در ِسَمت مشاور دفتر مواد مخدر و 
جرایم سازمان ملل خدمت کرده؛ درباره  ی حاکمیت قانون و اصالحات قضایی، 
به ویژه در کلمبیا، جمهوری دمکراتیک کنگو، کنیا، مراکش و آفریقای جنوبی، 
از فعالیت بشردوستانه ی کمیساریای عالی پناهندگان  نظر مشورتی داده؛ و 
سازمان ملل و اتحادیه اروپا حمایت کرده است. او از سال 2008 یکی از دو 
رئیِس کمیته ی جنایت های جنگی کانون بین المللی وکالی دادگستری بوده 

است.

Transitional justice  . 1، عدالت در دوره ی گذار؛ عدالت انتقالی
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زمینه ی  در  انتقالی  عدالت  بین المللی  مرکز  فعالیت  لَدیش  ویرجینی 
قبرس  به  مربوط  برنامه ی کشوری  نیز  و  در دوره ی گذار  و عدالت  کودکان 
عدالت  بین المللی  مرکز  به  که   2006 سال  از  ویرجینی  می کند.  هدایت  را 
انتقالی پیوست تا سال 200۹ در واحد عدالت جبرانی و برنامه های کشوری 
کانادا و ترکیه فعالیت کرده است. پیش از پیوستن به مرکز بین المللی عدالت 
می کرد،  تحقیق  قبرس  در  مصالحه  و  آشتی  درباره  ی  ویرجینی  انتقالی، 
در  و  بود  جنگی  جنایت های  درباره  ی  آموزش  پروژه ی  هماهنگ کننده ی 
گواتماال به عنوان ناظر انتخاباتی خدمت کرده بود. ویرجینی در سال 2000 
بورس توماس جی. واتسون برای پژوهش مستقل را دریافت کرد که طی آن 
کاِر میدانی گسترده ای درباره  ی کمیسیون های حقیقت در آفریقای جنوبی و 
گواتماال انجام داد. نتیجه   ی پژوهش او درباره  ی مشکالت مصالحه در قبرس در 
نشریه   ی امور عامه و بین المللی و بررسی قبرس منتشر شده است. ویرجینی 
دارای دانش نامه ی کارشناسی ارشد در امور بین المللی از دانشکده   ی امور عامه 
و بین المللی در دانشگاه کلمبیا و دانش نامه ی کارشناسی در علوم سیاسی از 

کالِج  ِهیِورفورد است.

)ICTJ( درباره ی مرکز بین المللی عدالت انتقالی
مرکز بین المللی عدالت انتقالی در زمینه ی جبران و پیش گیری از غالب موارد 
نقض شدید حقوق بشر از طریِق مقابله با میراِث تعدی های گسترده فعالیت 
می کند. این مرکز در پی یافتِن راه حل های همه جانبه برای ترویج پاسخ گویی 
و ایجاد جوامع عدالت خواه و صلح آمیز است. برای آگاهی بیش تر، نگاه کنید 

www.ictj.org. :به
موضِع به عنوان  نباید  را  گزارش  این  در  عنوان های جغرافیایی  از   استفاده 

 مرکز بین المللی عدالت انتقالی درباره  ی موقعیت سیاسی آن مکان ها تفسیر
 کرد.
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خالصه ی اجرایی
این گزارش به بررسی شیوه و میزانی می   پردازد که رهیافت های عدالت در 
دوره ی گذار کودکان را در  این فرایند شرکت داده اند و نیازها و چشم اندازهای 
کیفری،  عدالِت  راه کارهای حقیقت یابی،  تجربه ی  گرفته اند؛  نظر  در  را  آن ها 
نتایج  بر  بررسی  این  می   کند.   تحلیل  را  نهادی  اصالحات  و  غرامت  تأمیِن 
پاالیش شده ی ارزیابی ها در کلمبیا، منطقه ی ایتوری در جمهوری دمکراتیک 

کنگو، لیبریا و نپال استوار است. 
کودکان در کشورهای مبتال به جنگ و نقِض فاحِش حقوق بشر از جمله 
کسانی هستند که بیش از همه در معرض این مسایل قرار می گیرند. کودکان 
حق دارند نظریاتشان را ابراز کنند و در فرایندهای مربوط به آن ها، از جمله 
عدالت در دوره ی گذار، مد نظر قرار  گیرند. باوجود این، کودکان و جوانان به 
صورت نظام مند در کانون راه کارهای عدالت در دوره ی گذار قرار نداشته اند. 
ارزیابی از نقش و تأثیِر نقِض حقوق بشر بر کودکان و جوانان، به عنواِن بخشی 
درک  برای  نگاه  اصلی  روش های  از  یکی  باید  حساس به کودک،  رهیافِت  از 
نیازها و غنی کردن ماهیت و عملکرِد عدالت در دوره ی  موضوع، شناسایی 
اقدامات  تکوین  فرایند  در  ابتدا  از  باید  رهیافت حساس به کودک  باشد.  گذار 
عدالت در دوره ی گذار گنجانده شود و توجه به نقِض حقوق بشر کودکان باید 
بخش صریحی از هدف  این رهیافت باشد. برای  این کار باید منابع کارشناسی 
و اداری در اختیار باشد و از در نظر گرفتن مسایل کودکان در هر موضوِع 

مربوط اطمینان حاصل شود. 
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حتا در مواردی که کودکان در میان اشخاصی نیستند که قربانی مستقیم 
یا شدید نقِض حقوق بشر باشند، آن ها اشخاص ذینفع مهمی   هستند ـ به ویژه 
آن  اکثریت  حتا  یا  جمعیت  کّل  از  توجهی  قابل  بخش  که  کشورهایی  در 
طرِف  و  شوند  مطلع  کافی  میزان  به  باید  و  ـ  می   دهند  تشکیل  کودکان  را 
قرار گیرند. در هنگام مشارکت دادن کودکان در عدالت در دوره ی  مشورت 
گذار، حداکثر منافع آن ها، دغدغه های مربوط به حمایت جسمانی و  سالمت 
روانی ـ اجتماعی آن ها و دغدغه های مربوط به محرمانه و ناشناس ماندن باید 

در نظر گرفته شود. 
راه کارهای حقیقت یابی )یعنی کمیسیون های حقیقت(: 

در هنگام  ایجاد راه کار حقیقت یابی، بسیار مهم است که  ·
نقِض  نگاِه حساس به کودک  تحلیل کنیم و دریابیم  با  را  چارچوب 
مشخص  نیازهای  و  گذاشته  تأثیر  کودکان  بر  چگونه  بشر  حقوق 
ارزیابی ما نشان دهد که کودکان تأثیر  آن ها را تعیین کنیم. اگر 
ارجاع  باید  حقیقت یابی  راه کاِر  وظایِف  صورت  در  این  گرفته اند، 
آشکاری به موارد نقضی داشته باشد که کودکان از سر گذرانده اند. 
کارکنان،  انتصاِب  به  مربوط  تصمیم های  راهنمای  باید  ارجاع   این 
روش شناسی و ساختار باشد. راه کارهای حقیقت یابی باید اظهارات 
کودکان و کسانی را که در کودکی قربانی بوده اند، گردآوری کند، 
مشروط به  این که  این کار به شکل امنی انجام شود.کودکان باید به 
کمک روانی ـ اجتماعی از طریق  این فرایند دسترسی داشته باشند 
و امکاناتی برای سالمت جسمانی آن ها و حمایت بلندمدت جامعه 

از آن ها فراهم شود.  
عدالت کیفری:

با مشکالت مهمی    در زمینه ی دسترسی  · اغلب  کودکان 
این  هستند.   روبرو  آن ها  با  دادگستری  نظام  برخورد  و  عدالت  به 
مشکالت در چارچوب گذار و وضعیت پسادرگیری تشدید می   شوند. 
برای  شده،  برداشته  مثبتی  اولیه ی  گام های  وجود  این که  با 
سطح  در  هم  کودکان،  علیه  جنایت های  مسؤوالن  پیگرد  تقویت 
داخلی و هم بین المللی، نیاز به اقدامات بیش تری است. مجموعه ی 
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کامل تری از جرایم علیه کودکان باید مورد پیگرد قرار  گیرد و روال 
بنا به  این گزارش، در جاهایی مثل  باید کودک پسندتر باشد.  کار 
جمهوری دمکراتیک کنگو، مردم محلی ممکن است توجه به جرِم 
به  و  و گروه های مسلح  نیروها  در  غیرقانونی کودکان  سربازگیری 
توجه  و  این  نکنند  درک  کامل  را  درگیری ها  در  آن ها  کار گیری 
تأثیر  لزوماً  کلمبیا  و  کنگو  دمکراتیک  جمهوری  در  است  ممکن 

مثبتی بر ترخیِص کودکان از خدمت نداشته باشد. 
برنامه های تأمیِن غرامت:

فاحِش حقوق  · نقِض  قربانیان  همه  غرامت،  دریافِت  حق 
از  معدودی  باوجود این،  می   گیرد.  بر  در  را  کودکان  جمله  از  بشر 
پذیرفته اند.  ذینفع  به عنوان  را  غرامت   کودکان  تأمیِن  برنامه های 
برنامه های دیگر با طرح ریزی و اجرای برنامه   ی تأمیِن غرامت مؤثِر 
کودکان  مختص  غرامت های  بوده اند.  کلنجار  در  حساس به کودک  
مهم هستند، زیرا حقوق کودکان را نسبت به موارد نقض در گذشته 
مورد تأیید قرار می   دهند، می   کوشند فرصت های از دست رفته را 

جبران و فکری برای آینده کنند. 
برای  · کودکان  به  کمک  باید  غرامت  تأمیِن  از  هدف 

در  شرکت  برای  نیازشان  مورد  حمایت  و  منابع  ابزار،  گردآوری 
برای جبران سال های  با کوشش  نمونه  برای  باشد،  مولد  زنده گی 

از دست رفته در مدرسه از طریق برنامه های آموزشی شتاب یافته.
اصالحات نهادی: 

به  · باید  دیگر  نهادی  اصالحات  و  امنیتی  بخش  اصالح 
دغدغه ها و خواسته های کودکان و جوانان توجه داشته باشد.  این 
فرایندهای  که  را  دخترانی  نیازهای  سنتی  به طور  اصالحات  گونه 
رسمی    را دور زده و »خود به خدمت نظامی پایان داده اند«، نادیده 
به  مختص  جنسیتی  توجه  برنامه ی  باید  برنامه ریزی  گرفته اند. 

نیازهای کودکان داشته باشد. 
گذار  · دوره ی  در  عدالت  اقدامات  در  باید  آموزش  بخش 

ملحوظ شود.  این بخش که اغلب در منشأ خشونت و تبعیض قرار 
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دارد، از امکان مهمی    برای کمک به ایجاد هنجارهای تازه ی احترام 
به حقوق بشر برخوردار است.1  

زمینه ها  تمام  در  که  رسیده  نتیجه  این  به   چیز  هر  از  باالتر  تحقیق  این 
عدالت  به  مربوط  اقدامات  درباره ی  کودکان  میان  در  گسترده ای  ناآگاهی 
و  مهلت ها  درباره ی  اطالعات  نبوِد  کلمبیا،  در  دارد.  وجود  گذار  دوره ی  در 
هرگز  جوانان  از  بسیاری  که  بود  معنا  به  این  بودن  شرایط  واجد  الزام های 
غرامت استحقاقی شان را دریافت نکردند. بر اساس چند نمونه ی مثبتی که در 
دست است، راه کارهای عدالت در دوره ی گذار باید در زمینه  ی ایجاد مطالبی 
از جمله  آسانی در دسترس مخاطبان مختلف،  به  سرمایه گذاری کنند که 
نسل های جوان، باشند.  این کار شاید به معنای تهیه نسخه ای از گزارش نهایی 
یافته های  گنجاندن  یا  جوانان  و  کودکان  برای  آشتی  و  حقیقت  کمیسیون 

اصلی راه کارهای عدالت در دوره ی گذار در برنامه درسی مدارس باشد. 
افزایش مشاوره و هماهنگی بین نهادهای حمایت از کودکان و کنش گران 
تبلیِغ  جهت  در  مشترک  فعالیت  منظور  به  به ویژه  گذار  دوره ی  در  عدالت 
راه کارهای حساس به کودک  در فراینِد عدالت در دوره ی گذار به شدت ضروری 

است. 
قصور از توجه به دغدغه های کودکان و جوانان ممکن است بازیابی جوامع 
در حال گذار یا پسادرگیری را در بلندمدت به خطر بیاندازد. کودکان و جوانان 

برای  ایفای نقش سازنده در ساختن آینده نیاز به درک گذشته دارند. 

به  ابتکارهای مربوط  به عنوان  را می توان  برنامه   ی درسی  آموزش مثل اصالح در  . عناصر بخش   1 
حقیقت و حافظه دید، اما در اینجا ما اصالح برنامه   ی درسی را زیر جریاِن وسیع تر اصالح نظاِم آموزشی 

به طور کلی می بینیم.



۱. مقدمه
در مواردی که فجایع و سرکوب عمومی نظام مند یا گسترده است، کودکان از 
جمله کسانی هستند که در معرض تأثیرهای منفی ناشی از پیامدهای عظیم 

جسمانی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار دارند. 
در سال 2010، بیش از یک بیلیون1 کودک در کشورها یا مناطق در حال 
جنگ جهان زنده گی می   کردند و بیش از یک چهارم آن ها کمتر از پنج سال 
داشتند.2 بسیاری از کشورهای جنگ زده دارای ِهَرم سنی بی تناسبی هستند. 
در نتیجه، بیش از 42 درصد مردم در کشورهای متأثر از جنگ، کودکان یا 
جوانان )زیر 1۹ سال( هستند و 51 درصد آن ها کمتر از 25 سال دارند.3  این 
بدین معناست که در  این کشورها، قربانی غیرنظامِی    »متوسط« ـ شخصی که 
کشته یا زخمی   شده یا ناگزیر از خانه اش فرار کرده است ـ بیش تر احتمال 

دارد کودک یا جوان باشد تا نباشد.4 

1 . در جغرافیای زبان فارسی واژه های متفاوتی برای این عدد به کار می رود. منظور 1،000،000،000 
است ـ مترجم

 2 . این محاسبه ها بر »درگیری سنجِ  2010« هایدلبرگ که 28 درگیری به شدت خشونت آمیز سال 

2010 را برشمرده و پیش بینی های بخش جمعیت سازمان ملل برای سال 2010 در »دورنمای جمعیت 
جهان« استوار است.

 3 . بخش جمعیت سازمان ملل، »دورنمای جمعیت جهان«

در   1 پرسش  به  کنید  )نگاه  است.  سال   24 و   15 بین  اشخاص  جوانان  از  ملل  سازمان  تعریِف   .  4
»پرسش های رایج درباره  ی برنامه  ی جوانان سازمان ملل«، در:

 http://social.un.org/index/Youth/FAQ.aspx 
و دبیرکل سازمان ملل، »اجرای برنامه  ی عمل جهانی« 

)Implementation of the World Programme of Action(، که در آن دبیرکل پیوسته جوانان را اشخاص 
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کودکان ممکن است در بحبوحه ی خشونت  گیر بیافتند و اغلب هم به طور 
تجاوز،  در جنایت هایی هم چون  به ویژه  قرار می   گیرند،  مورد حمله  مشخص 
به خاطر  این که به عنوان  شکنجه، برده داری یا سربازگیری غیرقانونی، دقیقاً 
در  کشورهای  در  تنها  کودکان  علیه  بی عدالتی  هستند.  آسیب پذیر  کودک 
جریان جنگ یا پساجنگ، مثل کلمبیا، جمهوری دمکراتیک کنگو، لیبریا یا 
نپال رخ نمی   دهد؛ بلکه، برای نمونه، در کانادا و استرالیا نیز رخ می   دهد که 
در آن ها از طریِق نظاِم مدارس شبانه روزی  ایجاد شده ی بر اساس سیاست 
دولت، پیوندهای خانواده گی و اجتماعی کودکان بومی    به عمد کاهش یافته 

یا قطع شده اند. 
با همه ی این ها و با وجود گسترده گی نقِض حقوق بشر و جنایت های علیه 
کودکان، راه کارهای عدالت در دوره ی گذار ـ که کمیسیون های حقیقت یابی، 
اغلب  ـ  می   گیرند  در  را  نهادی  اصالحات  و  غرامت  تأمیِن  کیفری،  عدالت 
منافع و چشم اندازهای کودکان را نادیده گرفته اند و کنش گراِن محلی فقط 
بخشی  پذیرفته اند.  اقدامات  این  در   را  کودکان  مشارکت  اهمیِت  تازه گی  به 
قربانی  ّکلی و کودکان  به طور  ناتوانمندسازی کودکان  از  ناشی  از  این قصور 
به طور ویژه است که در اثر نبوِد نمایندگان آن ها در مجموعه های سیاسی و 

سازمان های جامعه مدنی پیچیده  تر شده است. 
از دهه ی 1۹80 به بعد که واژه ی »عدالت در دوره ی گذار« اولین بار  ایجاد 
شد،  این موضوع تکامل یافته و با زمینه های مختلف وفق یافته است.1   این 
واژه که ابتدا در مورد وضعیت های گذار، از حاکمیت اقتدارگرا تا دمکراسی 
در آمریکای التین )به ویژه در مخروط جنوبی آن(، اروپای شرقی و آفریقای 

24ـ15 سال می داند.( یونیسف از این واژه برای اشاره به اشخاص در سن های 1۹ـ10 استفاده کرده 
 ،8  )Rajani, “Participation Rights of Adolescents”( نوجوانان،«  مشارکت  »حقوِق  در  )راجانی،  است. 
استفاده  گروه سنی 1۹ـ10  به  اشاره  برای  »افراد جوان«  و  »نوجوانان«، »جوانان«  واژه  ی  از هر سه 
می کند؛ برای بحث درباره  ی این انتخاب، نگاه کنید به »واژه ها« در صفحه 8.( یونسکو بین »جوانان« در 
سن های 15 تا 24 و »افراد جوان« در سن های 10 تا 1۹ تفاوت قایل شده است )یونسکو، توانمندسازی 
جوانان، Empowering Youth ، 10(. هیچ تعریف حقوقی از واژه ی »جوانان« وجود ندارد. در این گزارش، 
نویسنده گان مایل به تأکید هستند که کسانی که به عنوان کودک قربانی شده اند باید به دقت مد نظر 

قرار گیرند و در فرایند های عدالت در دوره ی گذار شرکت داده شوند.
بار مورد استفاده قرار  . برای بحث درباره  ی چارچوبی که عبارت »عدالت در دوره ی گذار« اولین   1 

گرفت، نگاه کنید به: آرتور، »گذارها چگونه به حقوق بشر دوباره شکل دادند.« 
.)Arthur, “How Transitions Reshaped Human Rights”(
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نوع  از  به کار می   رفت، بیش تر و بیش تر درباره ی وضعیت های گذار  جنوبی 
)هم چون  پسادرگیری  وضعیت های  مورد  در  به ویژه  می   رود،  به کار  متفاوت 
سی یِرا لیون، تیمور شرقی، لیبریا، نپال یا پرو( و به تازه گی در درگیری های 

جاری )هم چون کلمبیا، افغانستان و جمهوری دمکراتیک کنگو(.
عدالت در دوره ی گذار به مشکالتی می پردازد که جوامع در حال گذار ـ از 
جنگ به صلح یا از حکومت استبدادی به دمکراسیـ  در طلِب پاسخ گویی برای 
نقض گسترده حقوق بشر با آن ها روبرو هستند. هدف آن شناسایی رسمی 
و  بلندمدت تسهیل دمکراسی  اهداف  راه  اعتماد مدنی در  ترویج  و   قربانیان 
ثبات،  با  آینده ای  بناکردن   برای  که  است  بنیادی  این  فرض  است.  آشتی 
پرداختن به گذشته ی ضایعه بار ضروری است. یکی از اصول اساسی عدالت 
در دوره ی گذار  این است که تالش برای پرداختن به میراث نقِض حقوق بشر 
محاکمه،  شامل  درهم تنیده ای  استراتژی  طریق  از  و  باشد  قربانی محور  باید 

فعالیت های حقیقت یابی، تأمیِن غرامت و اصالحات نهادی دنبال شود.
باید  گذار  دوره ی  در  عدالت  قربانی محور،  رهیافِت  از  این  بخشی  به عنوان 
اهداف، روش ها و رویه های اش را با چشم اندازی حساس به کودک  مورد بازنگری 
قرار دهد تا نیازهای مشخص و حقوق قربانیان کودک را ارزیابی و تحلیل کند. 
 این کار باید با در نظر داشتن  این که پسرها و دخترها ممکن است سرگذشت 
متفاوتی در جنگ داشته باشند و بر اساس آسیب پذیری های خاص خود مورد 

حمله قرار  گیرند، انجام شود. 
عدالت در دوره ی گذار می تواند و بایستی نقشی در افزایش آگاهی درباره ی 
قربانی شدن کودکان بازی کند و به پایان دادن به معافیت از مجازات برای 
 این جنایت ها کمک کند. با نگاه از  این زاویه، کنش گران عدالت در دوره ی 
گذار باید قربانی بودن کودکان، نقش آن ها به عنوان ناظر و مشارکت کننده، 
تأثیر جنایت ها بر آن ها و توان آن ها در پیش بُرد درس های گذشته را در نظر 
شناسایی  چارچوب،  تحلیل  برای  حساس به کودک  نگاِه  به کارگیری  بگیرند. 
نیازها و تقویت وظایف و ویژه گی های عدالت در دوره ی گذار مهم است.  این 
چشم انداز به طرح پرسش های تازه کمک می کند، از جمله: آیا کودکان در 
معرض نقِض حقوق قرار گرفته اند، اگر گرفته اند، چگونه؟ آیا کودکان مستقیم 
یا غیرمستقیم قربانی شده اند؟  آیا نقشی در جلوگیری از جنایت بازی کرده اند 
و دیگران را از نقِض حقوق شان محافظت کرده اند؟ آیا کودکان و جوانان در 



چشم اندازی نو: کودکان و عدالت در دوره ی گذار / 14

ارتکاب نقِض حقوق شرکت داشته اند؟
کودکاِن تأثیرگرفته از نقض گسترده حقوق بشر باید از فرصت مشارکت در 
فرایند عدالت در دوره ی گذار برخوردار باشند. هم چنان که گراسا ماچل اظهار 
عدالت  حقیقت یابی،  فرایند  در  یگانه ای  و  مهم  نقش  »کودکان  است:  کرده 
داشتن  نظر  در  با  و  کودکان  از طرف  می توانند  بزرگ ساالن  دارند.  آشتی  و 
نباشند و در  اگر کودکان طرف مشورت  اقدام کنند، ولی  منافع عالی آن ها 
فرایند شرکت نکنند، کار ناقص خواهد بود و امکان پیگیری مناسب  ترین و 

پایدار ترین راه حل ها تضعیف خواهد شد.«1  
مشارکت دادن کودکان به خاطِر کودکان قربانی و جوامع خود آن ها مهم 
که  آنجا  از  کند.  نقِض حقوق کمک  تکرار  از  جلوگیری  به  می تواند  و  است 
کودکان در سن شکل گیری و تأثیرپذیرتر هستند، زمانی که در معرض جنایت 
قرار می   گیرند، ممکن است مبنای تشخیص در مورد رفتار قابل پذیرش با افراد 
و سطح اجتماعی را از دست بدهند. بعضی از آن ها ممکن است در رویارویی با 
شرایط ناعادالنه منطق خشونت را تشخیص دهند. برای نمونه، بعضی از آن ها 
برابر دیده گاِن مردم  یا اعدام بدون رعایت موازین  ممکن است سوزاندن در 
قضایی را راه حل های مناسبی برای مقابله با خشونت در اجتماع شان بدانند 
و استفاده از آن ها را برای رفتار با مجرمان در دوره پسامنازعه توصیه کنند.2 
به  این خاطر، چرخه های درگیری بینِ نسلی و مرزهای بالقوه ی خشونت آینده 
در  عدالت  راه  در  تالش  مهمی  از  بخش  به  را  کودکان  به  نسبت  دغدغه ی 
دوره ی گذار تبدیل می کند.  این موضوع در گزارش نهایی کمیسیون حقیقت 
و آشتی لیبریا تکرار شده است: »این نسل از جوانان، که بسیاری در میان 
آن ها اسلحه برداشته بودند، باید از فرصت مشارکت در اصالح   نظم اجتماعی 
و نهادی که نسبت به آن ها در گذشته قصور کرده، برخوردار باشند. اگر  این 
شرایط ّکلی برآورده نشود، احتمال بازگشت به خشونت قوی باقی می ماند.«3  
از جمله کودکاِن  از پرداختن به تجربه ی کودکان،  بر  این، کوتاهی  عالوه 
و  آشتی  واسطه ی  مثابه ی  به  عمل  برای  جوانان  توانایی  و  ظرفیت  قربانی، 
صلح سازی در میان مردم خود را به هدر خواهد داد. »در نهایت، صلح واقعی 

x–xi پیش گفتار«، صص« ،Graça Machel . 1 

)Olson, Children in the Gray Spaces( 1602 . اولسون، کودکان در فضاهای خاکستری، 2ـ
3 . کمیسیون حقیقت و آشتی لیبریا، گزارش تلفیقی نهایی، 213 
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بر روی یک تکه کاغِذ دیپلماتیک به دست نمی   آید، بلکه در زنده گی امن و 
سالم دختران و پسران به دست می آید.«1 

انتقالی  عدالت  بین المللی  مرکز  پروژه  ی گسترده  تر  از  بخشی  گزارش  این 
در  کودکان  فعالیت  و  مشارکت  ویژگی های  و  گستره  بررسی  برای   )ICTJ(
آغاز شده است.  از سال 2008  راه کارهای عدالت در دوره ی گذار است که 
برنامه ی  در چند کشور،  جاری  فعالیت های  و  گزارش  تهیه ی  این  با  موازی 
کودکان و عدالت در دوره ی گذاِر مرکز بین المللی عدالت انتقالی در اشتراک 
با یونیسف کتابچه ای درباره ی کودکان و کمیسیون های حقیقت نوشته است،2 
در تدوین »اصول اساسی برای کودکان و عدالت در دوره ی گذار« در پیوند 
با یونیسف مشارکت کرده است3 و در نشریه ای با عنوان کودکان و عدالت در 
دوره ی گذار سهم داشته است.4  هدِف گزارش حاضر، بر اساس چهار ارزیابی 
میدانی که در سال 2010 انجام شد، کمک بیش تر به پرده برداشتن از رنج 
کودکان و فراهم کردن  تریبون و فضایی برای آن ها برای پذیرش و عدالت 
است.  این گزارش پیشنهادهایی را برای آسان  تر کردن مشارکت کودکان در 

راه کارهای عدالت در دوره ی گذار در میان می گذارد.
تحقیقات در کلمبیا، منطقه ی  ایتوری در جمهوری دمکراتیک کنگو،5 لیبریا 
و نپال انجام شده است.6  این چهار کشور که هر یک دارای زمینه های متمایز 

 1 . یونیسف، »آنتونی لِیک«

کمیسیون های  و  کودکان  انتقالی،  عدالت  بین المللی  مرکز  و  یونیسف  اینوچنتی  پژوهش  مرکز   .  2 

.)UNICEF Innocenti Research Centre and ICTJ, Children and Truth Commissions( حقیقت
 3 . هدف از این اصول »اطالع رسانی بهتر درباره  ی حمایت از کودکان و مشارکت آن ها در فرایندهای 

حقیقت، عدالت و آشتی و برقراری شالوده ای برای تحلیل بیش تر و ایجاد توافق درباره  ی نقش کودکان 
در عدالت در دوره ی گذار است.« نگاه کنید به:

http://www.unicef-irc.org/files/documents/d-3727-Key-principles-document-f.pdf. 
 4 . پارمر و دیگران، کودکان و عدالت در دوره ی گذار، 2010 

)Parmar et al., Children and Transitional Justice(
5 . منطقه  ی ایتوری در استان اُرینتال در گوشه ی شمال شرقی جمهوری دمکراتیک کنگو واقع شده 

است.
 6 . در هر کشور، مصاحبه شوندگان از میان نهادهای خوش ناِم ملی و محلِی حمایت از کودکان و نیز 

سازمان های فعال در عدالت در دوره ی گذار در آن کشورها انتخاب شدند. تالش ویژه ای برای مصاحبه ی 
شکل های  از  استفاده  با  آمد.  عمل  به  باواسطه  و  ایمن  محیطی  در  کودکان  با  ناشناس  و  محرمانه 
مصاحبه ی نیمه باز یا باِز با 87 تن گفتگو شد. مصاحبه ها به طور معمول به زبان یا زبان های محلی انجام 
شده است. به علت شرایط بی ثباِت کشورهای محل تحقیق، چند مصاحبه محرمانه انجام شد و درنتیجه 
منبِع اکثر اظهارات نقل شده در این گزارش ذکر نشده است. تمام یادداشت های مربوط به مصاحبه ها و 

اطالعات این گزارش در بایگانی دفتر مرکز بین المللی عدالت انتقالی موجود هستند. 
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و در مراحل مختلف فرایند رسیدگی به جنایت های بین المللی یا موارد عظیم 
نقِض حقوق بشر هستند، ُگستره ای از چشم اندازها و رهیافت ها به عدالت در 
از  استفاده  حقیقت،  کمیسیون های  که  می گذارند  رو  پیش  را  گذار  دوره ی 
را  نهادی  اصالحات  و  غرامت  تأمیِن  بین المللی،  و  محلی  قضایی  راه کارهای 
دربر می   گیرند.1  با وجود تفاوت های مهم بین  این چهار کشور، همه آن ها در 
گذشته دچار درگیری مسلحانه بوده اند یا در حال حاضر هستند وکودکان یا 
به اصطالح کودکان سرباز نیز در آن ها در ارتباط با نیروهای مسلح و گروه های 
مسلح بوده اند. با وجود  این که چندین نمونه ی مشارکت کودکان در مسایل 
مربوط به عدالت در دوره ی گذار که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته، 
مربوط می شود،  مسلح«  گروه های  و  مسلح  نیروهای  با  مرتبط  به »کودکاِن 
»کودکاِن مرتبط با نیروهای مسلح و گروه های مسلح« فقط بخش کوچکی 
از کودکان تأثیرگرفته از درگیری را تشکیل می دهند. بسیاری از کودکان در 
معرض گستره ی وسیعی از موارد نقِض فاحِش حقوق بشر قرار داشته اند یا 

هنوز دارند و هنوز با پیامدهای آن به سر می برند. 
به کار رفت و روش شناسی  در طول  این تحقیق کوشش های آگاهانه ای 
ویژه ای برای ارزیابی میدانی طراحی شد تا از نماینده گی متناسب بر اساس 
گروه های سّنی، جنسیت و مکان جغرافیایی اطمینان حاصل شود، اما وضعیت 
بوده  همه جانبه  دغدغه ای  دسترسی  و  امنیت  زمینه ی  در  به ویژه  محل،  در 
خوِد  به  دست یافتن  کشور  چهار  هر  در  مشترک  مشکالت  از  یکی  است. 
کودکان، به ویژه دختران، و مصاحبه با آن ها در شرایطی با  ایمنی و محافظِت 
به  امیدواریم  و  است  مقدماتی  گزارش  یافته های  این  نتیجه،  در  بود.  کافی 
و  کودکان  بر  گذار  دوره ی  در  عدالت  تأثیر  درباره ی  به ویژه  بیش تر،  تحقیق 

جوامع آن ها بیانجامد.
این گزارش نتایج فرآوری شده  این ارزیابی ها را با آغاز از بحثی درباره  ی   
می پردازد  میزانی  و  شیوه  بررسی  به  سپس  می کند.  ارائه  کودکی  از  درک 
فرایند مشارکت  این  را در  که رهیافت های عدالت در دوره ی گذار کودکان 

1 . ارائه  ی پس زمینه  ی کامل درگیری در هر کشور از گستره  ی این گزارش خارج است. جدول پیوست 
اشاره های محدودی به روند کلّی درگیری و موقعیت عدالت در دوره ی گذار دربر دارد. برای اطالعات 

بیش تر درباره  ی این وضعیت ها، به صفحه های مربوط به هر کشور در www.ictj.org نگاه کنید.



چشم اندازی نو: کودکان و عدالت در دوره ی گذار/ 17

داده اند، و پیش از بررسی مسایل فراگیر از جمله اهمیت دسترسی به کودکان 
و ضرورت افزایش هم کاری  بین نهادهای حمایت از کودک و کارورزاِن عدالت 
تأمیِن  کیفری،  عدالت  حقیقت یابی،  راه کارهای  تحلیل  به  گذار،  دوره ی  در 

غرامت و اصالحات نهادی می پردازد. 



2. درک از کودکی
حقوق ملی و بین المللی، کودکی را بر اساس     ترتیب تاریخی تعریف می کنند 
و به طور معمول اشخاص زیر 18 سال را کودک می دانند، اما درک از  این که 
کودک کیست در فرهنگ های مختلف متفاوت است. چندین عامل، از جمله 
جنسیت، بر  این درک تأثیر می گذارند.  این بخش نمایی ّکلی از مالحظه های 
فرهنگی و حقوقی مربوط به تعیین کودکی را ارائه می کند و بر مالحظه های 
محدوده  ی  تعریف  عملی  مشکالت  به  و  تأکید  جنسیت  به  مربوط  مشخص 
عدالت  رهیافت  کردن  بنا  برای  پویایی  از  این  درک  می کند.  اشاره  کودکی 
باوجود این که  این  باشد مهم است.  در دوره ی گذار که حساس به کودک  هم 
گزارش درباره  ی   مشارکت دادن کردن کودکان در فرایند عدالت در دوره ی 
گذار است،  این تأکید مهم است که بسیاری از یافته ها و توصیه های آن برای 
شده اند،  قربانی  کودکی  در  که  کسانی  از  بسیاری  دارد.  کاربرد  نیز  جوانان 
ممکن است، زمانی که فرایند عدالت در دوره ی گذار به جریان می افتد، جوان 

یا حتا بزرگ سال باشند. 
تعریف های حقوقی و فرهنگی کودکی

هجده  سن  زیر  انسان  »هر  را  کودک   ،)CRC( کودک حقوق  کنوانسیوِن 
بلوغ  به سن  زودتر  مربوط  قانون  اساس  بر  مگر  این که کودک  سال می داند 
گرفته  قرار  تأیید  مورد  گسترده ای  بسیار  در سطح  کنوانسیون  برسد.«  این 
است، از جمله در هر چهار کشوری که به منظور  این تحقیق مورد ارزیابی 
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قرار گرفته اند.1 باوجود این، نظام حقوقی هر یک از  این چهار کشور سن های 
متفاوتی را برای ازدواج، رأی دادن و مسؤولیت کیفری اشخاص تعیین کرده 
است. هم چنین اغلب تفاوت هایی بین متن قانون و اجرای آن در عمل وجود 
دارد. در نتیجه، مفهوم کودکی به دلیل فاصله بین قانون های ملی و رسم های 

محلی مبهم است. 
کنگو  این  دمکراتیک  جمهوری  در  کودکی  از  درک  به  دقیق  تر  نگاهی 
از کودکان در  پیچیده گی را به نمایش می گذارد. ماده ی 48 قانون حمایت 
جمهوری دمکراتیک کنگو ازدواج کودکان را پیش از سن 18 ممنوع کرده 
برای  را  ازدواج  قانون خانواده که سن   352)1( ماده  با  ماده  این  اما   است،2 
پسران 18 و برای دختران 15 تعیین کرده مغایر است.3 ازدواج زودهنگام و 
اجباری در جمهوری دمکراتیک کنگو که به طور کلی مورد تأیید رسوم است، 

دغدغه ای جدی است که ممکن است در اثر جنگ تشدید شود.4 
در منطقه ی  ایتوری جمهوری دمکراتیک کنگو، بعضی از افراد طرف مصاحبه 
گفتند مفهوم کودکی به تازه گی وارد شده و »خارجی« است: »مفهوم کودکی 
به همراه هیأت سازمان ملل برای ایجاد ثبات در جمهوری دمکراتیک کنگو و 
برنامه ی »خلع سالح، پایان بسیج نظامی   و بازپذیری« آن ها آمد.«5 به عالوه، 
فهم از  این که چه کسی کودک است بر اساس سنت های قومی  مختلف تفاوت 
می کند. یکی از پاسخ دهندگان گفت از نقطه نظر ِمردِم لِندو،6 »کودک زمانی 
برزگ سال می شود که دیگر به بزرگترها احترام نگذارد« و به طور معمول  این 
اتفاق از حدود سن 12 سال آغاز می شود، اما مردِم ِهما7 انتظار دارند کودک تا 
زمان فوِت پدر مطیع باشد.8 در  ایتوری، پسرها به طور کلی در حدود سن 14 

 1 . کنوانسیون حقوق کودک، ماده ی 1. در آپریل 2011، 1۹3 کشور عضو این کنوانسیون بودند که 

همه  ی آن ها این کنوانسیون را تصویب کرده اند، به جز یک کشور امضا کننده: ایاالت متحد آمریکا.
 2 . جمهوری دمکراتیک کنگو، قانون حمایت از کودکان، ماده ی 48.

 3 . شورای حقوق بشر، »گزارش مشترک دوم«، 11.

 4 . کمیته  ی حقوق کودک، »سند خالصه،« 5.

 5 . مصاحبه با کمیسر بخش، بونیا، جمهوری دمکراتیک کنگو، 23 آپریل 2010، اشاره به ماموریت 

حفظ صلح سازمان ملل در کشور و برنامه ی »خلع سالح، پایان بسیج نظامی  و بازپذیری« آن. در اصل: 
“Le concept d’enfance est venu avec la MONUSCO et leur DCR.”

6. Lendo

7. Hema

 8 . مصاحبه با انجمن ترویج آموزش اطالعات، بونیا، جمهوری دمکراتیک کنگو، 25 آپریل 2010.
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یا 15 بزرگ سال به حساب می آیند؛ در  این سن، ازدواج آن ها مورد پذیرش 
است. دخترانی که به بلوغ رسیده اند حتا گاهی در سن 12 ازدواج می کنند، 
چه راضی باشند چه نباشند.1 بر اساس حقوق عرفی، دختران هرگز به عنوان 
بزرگ ساالِن دارای مسؤولیت پذیرفته نمی شوند، بلکه همیشه وابسته به پدر 

یا شوهرشان محسوب می شوند.
جنسیت 

اختالف ها  بزرگ ترین  از  بعضی  تأکید شد،  باال  نمونه های  در  که  همان گونه 
تفاوت های جنسیتی  به  از کودکان در عمل  بین مقررات حقوقی و حمایت 
مربوط هستند. تفسیرهای فرهنگی از نقش جنسیت و رسم ها بر اجرای حقوق 
قانون هستند  اجرای  تأثیر می گذارند. کسانی که مسؤول  کودکان در محل 
ممکن است تفسیر کنند که قانون های حمایت از کودکان که به زبان بدون 
جنسیت نوشته شده اند و به طور مشخص حمایت از دختران را مقرر نکرده اند، 
فقط به پسران مربوط هستند.2  این فاصله بین حمایت های حقوقی از دختران 
می گذارد.  نمایش  به  را  دختران  ویژه ی  آسیب پذیری  عمل  در  واقعیت  و 
نیازهای آن ها در بسیاری از جوامع مردساالر اغلب کم اهمیت تلقی می شوند 

یا مورد بی اعتنایی قرار می   گیرند. 
»بین  می دارد:  مقرر  کودک  حقوق  قانوِن   5 بخش  نپال،  در  نمونه،  برای 
تربیت،  به    مربوط  مسایل  در  دختران  و  پسران  بین  و  دختر  و  پسر  فرزند 
اما، در عمل، بین  آموزش و مراقبت بهداشتی هیچ تبعیضی نخواهد بود.«3 
دختران و پسران در زمینه ی دسترسی به آموزش )دختران باِر کاِر خانه را 
به دوش دارند( و ازدواِج زودهنگاِم دختران تبعیض وجود دارد. قانون کشور 
اجازه ی  با  ازدواج  صورت  در  سال،   18 زنان  و  مردان  برای  را  ازدواج  سن 
است.  کرده  تعیین  سال   20 آن ها  اجازه ی  بدون  ازدواج  صورت  در  و  ولی، 
و  است  رایج  بسیار  دختران،  برای  به ویژه  زودهنگام،  ازدواج  باوجود این،   4

هنوز  نپال  در  کاست  دیرپاِی  نظام  عالوه،  به  قابل پذیرش.  فرهنگی  به لحاظ 

 1 . یونیسف گزارش داده است که روستاییان نمی پذیرند که دختری در سن 13 سال نمی تواند ازدواج 

کند. مصاحبه با یونیسف، کینشازا، جمهوری دمکراتیک کنگو، 20 آپریل 2010.
) Leibig, “Girl Child Soldiers”( »2 . الیبیگ، »کودک سربازاِن دختر

 3 . نپال، قانون کودکان 1۹۹2، فصل 2، بخش 5.

 4 . نپال، قانوِن ّکلی MulukiAin 2020( 2020(، فصل 17، بخش 2.
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بر گزینه های پیش روی کودکان اثر می گذارد.1 یکی از دالیلی که بسیاری از 
دختران، به ویژه دختراِن دالیت یا بومی، به شورش مائویستی پیوستند و در 
جنگ شرکت کردند فرار از تبعیض اجتماعی یا جنسیتی بود. در نتیجه، 25 
درصد جنگنده گان ثبت و مشخص شده زن بودند2 و برآورد می شود که درصد 

واقعی زنان جنگنده در حقیقت بیش تر بوده است.3
به عنوان نمونه ای دیگر، در  ایتوری، قیمت عروس در میاِن تمام گروه های 
دارایی  می آید  دنیا  به  که  دختری  هر  می شود؛  رعایت  و  است  قومی ثابت 
خانواده ی دیگری محسوب می شود. در صورت کمبود منابع، آموزش فرزند 
که دخترانی  نیز هست  معنا  بدان  این  دارد.4   اولویت  آموزش دختر  بر  پسر 
است  ممکن  می کنند  ترک  را    خانه  سیاسی  خشونت  یا  جنگ  علت  به  که 
از  بدین  ترتیب  و  بیافتند  بیرون  آن ها  »حامی«  اجتماعی  ساختارهای  از 
جامعه کنار گذاشته شوند که باعث می شود امکان بازپذیرِی موفق آن ها در 

جوامع شان تضعیف شود.5
با در نظر گرفتن زمینه های فرهنگی، رسم ها و ارزش های محلی، دختران 
ممکن است به حمایت و کمک اضافی برای آسان شدن مشارکت نیاز داشته 
باشند. قرار دادن دختران در مقوله ی کودکان یا مقوله ی زنان برای رسیدگی 
مناسب به نیازهای شان کافی نیست. شرکت دادن دختران در فراینِد عدالت 
در دوره ی گذار توجه مشخصی به چشم اندازها و نیازهای آن ها می طلبد: آن ها 
هم کودک هستند و هم زن، اما نیازهای آن ها را تنها زمانی می توان برآورد که 

آن ها را دختر در نظر بگیریم و بر  این اساس به آن ها توجه کنیم. 
یا  اجتماعی  روندهای  بر  تأکید  امکان  گذار  دوره ی  در  عدالت  راه کارهای 
ساختاری تبعیِض منجر به نقِض حقوق بشر دختران و پسران طی درگیری و 
توجه به آن ها و اصالح آن ها را فراهم می آورد. برای نمونه، همان گونه که در 
»اعالمیه ی نایروبی درباره  ی   حق جبران و تأمیِن غرامت برای زنان و دختران« 
اعالم شد: »غرامت باید بیش و فراتر از دالیل و پیامدهای فوری جنایت ها و 

1 . تای ایندین نیوز )Thaindian News(، »درخواسِت سازمان ملل از نپال«. 
2. هیأت سازمان ملل در نپال، »نظارت بر سالح.« 

3. مصاحبه با منبع ناشناس C، نپال، 26 مه 2010. 
 4 . مصاحبه با نماینده ی جامعه   ی انگیتی )Ngiti( در ایتوری ، جمهوری دمکراتیک کنگو، 25 آپریل 

.2010
 5 . همان.
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موارد نقض برود؛ هدف از تأمیِن غرامت باید توجه به نابرابری های سیاسی و 
ساختاری باشد که به زنده گی زنان و دختران شکل منفی می دهد.«1 برای 
نمونه، برنامه های عرضه ی کارآموزی نباید فرصت های موجود برای دختران و 
زنان را به نقش های سنتی محدود کنند بلکه باید با نظر به گشودن فضاهای 
حرفه ای تازه طراحی شوند.2 بدین  ترتیب، ابتکارهای هدف مند برای دختران 
امکان توجه به روندهای تبعیض ساختاری و مقابله با آن ها را فراهم می کنند. 

پیوستاِر کودک ـ جوان
ابهامی که در چندین تعریف حقوقی و مفهوم فرهنگی بازتاب یافته، انعکاسی 
از مشکل موجود در کشیدِن خط روشنی بین کودکان و بزرگ ساالن و بین 
کودکان و جوانان است. واژه »جوان« هیچ مرزبندی حقوقی ندارد و تعریف آن 
اشخاصی به سن 24ـ15 یا حتا تا 30 ساله را دربر می   گیرد. تعریف های دیگر 
به جوان بر اساس مرحله ی زنده گی، بین کودکی و بزرگ سالی توجه دارند.3  
بخشی از  این تمایز به زمینه، فرهنگ، موضوِع مطرح و نیز فرد بستگی دارد. 
از چشم انداز حقوقی و حمایتی تعیین تمایز روشنی بین کودکان و جوانان و 
نشان کردِن   ترتیب تاریخی آن در سن 18 حیاتی است، اما در عمل درپیش 
با کودکان و جوانان مهم  گرفتن رهیافتی در چارچوب مشخص در فعالیت 

است.
این موضوع به ویژه مهم است، زیرا در مدتی که راه کار عدالت در دوره ی 
نقِض  وقوع  زمان  در  که  کسانی  از  بسیاری  می شود،  اجرایی  و  برقرار  گذار 
را  پرسشی  وضع،  می شوند.  این  بزرگ سال  یا  جوان  بودند  کودک  حقوق، 
افراد  این  با   باید  آیا  می کند:  مطرح  گذار  دوره ی  در  عدالت  راه کار  درباره ی 
به عنوان  یا  هستند،  بزرگ سال  اکنون  چون  کرد  رفتار  بزرگ سال  به عنوان 
کودک چون در زمانی که قربانی شدند آسیب پذیر بودند؟ پیامد نقِض حقوق 

نشست  پی  در  اعالمیه  این  دختران.  و  زنان  غرامِت  و  جبران  حق  درباره  ی  نایروبی  اعالمیه ی   .  1 

و  زنان  حقوق  دادخواهان  و  فعاالن  که  شد  منتشر  دختران  و  زنان  غرامِت  و  جبران  بین المللی حق 
بازمانده گان خشونت جنسی در درگیری هایی در آفریقا، آسیا، اروپا، آمریکای مرکزی، شمالی و جنوبی 
در نایروبی، 21ـ1۹ مارچ 2007، برگزار کردند. این اعالمیه تأثیر حقوقی ندارد، اما نظریات سازمان های 

غیردولتی را درباره  ی جهِت قانون و عمل را نشان می دهد.
 2 . نگاه کنید به آندرلینی و کاناِوی، »خلع سالح، پایان بسیج نظامی  و بازپذیری« 

.4 ،)Anderlini and Conaway, “Disarmament, Demobilisation and Reintegration”(
.3 ،)Sommers, Youth( 3 . نگاه کنید به پانوشت 4 در صفحه ی 11 و سامرز، جوانان 
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باشد.  یا روانی گذاشته  تأثیر جسمانی  افراد  بر  این  در کودکی ممکن است 
ممکن است حتا از بخشی از نیازهای اساسی محروم مانده باشند، از جمله 
دسترسی به آموزش و کارآموزی، که پیامدهای بلندمدت ـ یا دائمی ـ   داشته 
باشد. بنابراین، تأکید بر  این امر حیاتی است که برنامه ریزی و فعالیت های 
فراینِد عدالت در دوره ی گذار نه فقط اشخاص زیر 18 سال در زمان اجرای 
عدالت در دوره ی گذار بلکه بایستی همه ی کسانی را که در کودکی قربانی 
شدند و نیازهای آن ها را دربر بگیرد و به سن آن ها در زمان وقوِع نقِض حقوق 

توجه کند. 
شرایط لیبریا بعضی از مشکالت ناشی از فاصله ی بین زمان ارتکاب جنایت 
تا برقراری عدالت در دوره ی گذار را نشان می دهد. وظایِف مشخص کمیسیون 
حقیقت و آشتی لیبریا آن را ملزم به توجه به کودکان کرده بود ولی مشخص 
نکرده بود چگونه باید با اشخاصی رفتار کند که در زمان درگیری )در سال های 
اولیه ی درگیری، ۹6ـ1۹8۹( کودک بودند ولی در زمان فعالیت کمیسیون 
نهادهای  اعضای  از  تن  چند  داشتند.  سال   18 از  بیش  آشتی  و  حقیقت  
حمایت از کودکان که با آن ها مصاحبه شد احساس می کردند که رِدّ کسانی 
تصمیم  کمیسیون  پایان،  در  کرده اند«.  »گم  می گنجد  مقوله  در  این  که  را 
گرفت که فعالیت اش در مورد کودکان فقط کسانی را دربر بگیرد که در زمان 
کار  کمیسیون حقیقت و آشتی 18 سال یا کمتر دارند و نه در زمان جنگ. 
»جوانان«  درباره ی  ویژه ای«  توجه  »برنامه ی  آشتی  و  حقیقت  کمیسیون 
تدوین کرد، اما فعالیت آن محدود و بی تداوم بود و گزارش نهایی کمیسیون 
بخش مشخصی درباره ی  این گروه مهم نداشت. بسیاری از طرف های ذینفع 
به مشارکت دادن جوانانی که  به گذشته احساس می کنند  نگاهی  اکنون در 
تأمل  به عنوان کودک  درگیری  زمان  از  تجربه  ی خود  مورد  در  می توانستند 
دغدغه های  بین  ارتباط های  درباره ی  کاوش  به  کلّی  تر  به طور  نیز  و  کنند، 
به  این گروه  نباید  بایستی توجه خیلی بیش تری می شد.  کودکان و جوانان 
نیروی  که  برخوردارند  توانایی  از  این  جوانان  زیرا  می شد،  بی توجهی  سنی 

هدایت کننده ی مثبتی در عدالت در دوره ی گذار باشند.1   

با   ،PROVER برنامه  داوطلباِن  و  جوانان  که  دارد  صحت  پرو  مورد  در  نمونه،  برای  مسأله،  این   .1
پیش گرفتن نقشی فعال در بحث های جامعه مدنی که در واکنش به فعالیت کمیسیون حقیقت و آشتی 
پرو )CVR( بروز کرد، نقشی اساسی در حمایت از فعالیت این کمیسیون و ترویج و دفاع از فعالیت آن 
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یک نقطه  ی مشترک در تمام وضعیت ها  این است که کودکان در گروه های 
دادخواهی نیرومندی که نماینده ی آن ها باشند سازمان دهی نشده اند و دارای 
موقعیت ها، مهارت ها یا منابع الزم برای دادخواهی موفق و کسب نیازهای شان 
یا  مادر  و  پدر  به  نماینده گی  و  حمایت  برای  معمول  به طور  آن ها  نیستند. 
فضا  در  ایجاد  این وضع مشکالت خاصی  وابسته هستند.   دیگر  بزرگ ساالن 
برای شنیدن نیازها و خواست های آن ها و گنجاندن آن ها در چارچوِب عدالت 
در دوره ی گذار پیِش پا می گذارد. هر یک از بخش های بعدی به رهیافت های 
با آن ها  اساسِی عدالت در دوره ی گذار و روش هایی توجه خواهند کرد که 

می توان و بایستی به کودکان توجه کرد.

در جامعه بازی کردند. آیریس خاِو پی ندو )Iris Jave Pinedo( که مدیریت برنامه PROVER را به عهده 
داشت، این نکته را در کنفرانس مرکز بین المللی عدالت انتقالی درباره  ی »کودکان و عدالت در دوره ی 

گذار« در نیویورک، 23ـ22 مارچ 2011، بیان کرد.



»من فکر می کنم حق ماست 
که به حرف های مان گوش دهند.« 

  ـ بونیا، دختر دانش آموز، جمهوری دمکراتیک کنگو

3. کودکان و حقیقت یابی 
راه کارهای حقیقت یابی شکل های مختلفی دارند و گستره ی وسیعی از اقدامات 
محرمانه،  طبقه بندی  از  بایگانی ها  کردن  خارج  جمله:  از  می   گیرند،  دربر  را 
تحقیقات مشخص، فرایندهای قضایی محلی و سنتی و تشکیل کمیسیون های 
به  این بخش  از جمله کمیسیون های حقیقت یابی. توجه   غیرقضایی تحقیق 
راه کارهای ویژه ی حقیقت یابی، از جمله کمیسیون های حقیقت یابی در لیبریا 
می توان  را  آن  اساسی  یافته های  اما  کلمبیاست،  در  حقیقت یابی  ابتکار  و 
هدف  گرفت.1  کار  به  حقیقت یابی  رهیافت های  از  وسیعتری  گستره ی  در 
کمیسیون حقیقت به طور کلّی، تحقیق درباره ی نقِض فاحِش حقوق بشر در 
از 03 کمیسیون حقیقت که در سراسر  اذعان به آن است. بیش  گذشته و 
جهان تشکیل شده، اهداف گوناگونی را در وظایف خود داشته اند که بیش تر 
بر اساس ماهیت مشخص نقِض حقوق در گذشته و نیز فضای سیاسی زمان 
بوده است. اما به طور کلّی، کمیسیون حقیقت   ترکیبی از پنج هدف اساسی 
را دربر می   گیرد: »کشف، توضیح و پذیرش رسمی تعدی های گذشته؛ واکنش 

1. گروه توجه به کودکان در بونیا، جمهوری دمکراتیک کنگو، 27 آپریل 2010
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به نیازهای مشخص قربانیان؛ کمک به اجرای عدالت و پاسخ گویی؛ مشخص 
کردن مسوؤلیت نهادها و توصیه به اصالحات؛ و   ترویج آشتی و کاهش درگیری 
درباره  ی   گذشته.«1 عالوه بر  این، چند کمیسیون حقیقت )هم چون آفریقای 
جنوبی و گواتماال( هدف پیش گیری از تعدی های آتی را هدف فعالیت خود 

قرار داده اند. 
با وجود  این که کودکان، هم چنان که در ماده 21 کنوانسیون حقوق کودک 
به آن ها  فرایندهای مربوط  توجه در  و  نظر  اظهار  از حق رسمی  ذکر شده، 
را  کودکان  به  توجه  نظام مند  به طور  حقیقت یابی  ابتکار  کمتر  برخوردارند، 
در سراسر فعالیت خود در نظر داشته است.2 برای روشن کردن تعدی های 
گذشته و کمک به پیش گیری از تکرار آن ها، ضروری است که قربانی شدن 
از آگاه شدن کودکان و  کودکان را در هرجا که رخ می دهد آشکار کنیم و 

مشارکت آن ها در فرایند اطمینان حاصل کنیم. 
که  نشان می دهد  ما  تحقیقات  بلکه  برخوردارند،  از  این حق  نه تنها  آن ها 
کودکان تمایل زیادی دارند که حرف های شان در فرایندهای عدالت در دوره ی 
گذار شنیده شود. طی ارزیابی ما در کلمبیا، روانشناسی که با قربانیان کودک 
سروکار دارد گفت که کودکان اغلب نیاز به بیان روایت خودشان و بلندکردن 
صدایشان در سپهِر عمومی  را تشخیص می دهند.3 دادستانی در کلمبیا اظهار 
کرد که »کودکاِن مرتبط با نیروهای مسلح و گروه های مسلح« اغلب مشتاق 
هستند اطالعات خود درباره  ی   گورهای دسته جمعی که گروهی مسلح دوستان 
و اعضای خانواده شان را دفن کرده فاش کنند؛ کودکان احساس مسوؤلیت 
می کنند که »آن ها را در گورها تنها نگذارند.«4 به  این منظور، کودکان قربانی 
در کلمبیا درباره  ی   نوشتن کتاب و اجرای نمایش سخن گفته اند. هشدار دادن 
درباره  ی   واقعیت درگیری مسلحانه و زنده گی در میان گروه های مسلح راهی 
برای کودکان برای پذیرش مسوؤلیت به خاطر تصمیم های قبلی شان است. به 

)Hayner, Unspeakable Truths, 24( 24 ،1. هاینر، حقیقت ناگفتنی
2. تا به امروز، حقوق و نقِض حقوق کودکان به طور مشخص فقط در وظایف کمیسیون های حقیقت 
لیبریا، سی یِرا لیون و کانادا ذکر شده است. برای اطالعات بیش تر، نگاه کنید به کودکان و کمیسیون های 

حقیقت، مرکز پژوهش اینوچنتی یونیسف و مرکز بین المللی عدالت انتقالی.
3. استال ماریا دوک، مدیر تالِر ِد ویدا )Taller de Vida(، یکی از سازمان های غیردولتی در کلمبیا که 

مستقیم با کودکان ترخیص شده از نیروها وگروه های مسلح فعالیت می کند، 26 آپریل 2010.
4. مصاحبه با پاتریشیا هرنانِدز، دادستان عدالت و صلح، کلمبیا، 5 مه 2010.
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گفته ی روانشناسی که با قربانیان کودک سروکار دارد، بُردِن صدای خود به 
سپهر عمومی اقدامی شفادهنده نیز هست.1 

برای اجرای حقوق کودکان و فراهم کردن امکان مشارکت آن ها در راه کارهای 
ارزیابی مقدماتی  ابتدا  ما  این است که در هر شرایطی  حقیقت یابی، توصیه 
انجام و تأثیر وضعیِت مستلزم حقیقت یابی بر کودکان و جوانان بررسی شود. 
در مواردی که ارزیابی آشکار کند که کودکان و جوانان بایستی در فعالیت 
کمیسیون حقیقت مورد بررسی قرار گیرند، برنامه ی توجه به کودکان باید در 
ابتدای فرایند تنظیم شود و در تصمیم های مربوط به تخصیص منابع،   ترکیب 

کارکنان، مشارکت کودکان و گزارش نهایی گنجانده شود. 
عالوه بر  این، پژوهش درباره ی تأثیِر ـ هم مثبت و هم منفی ـ مشارکت 
کودکان در ابتکارهای حقیقت یابی ـ و نیز اقدامات دیگر مربوط به پاسخ گویی 
ـ بر کودکان و جوانان ضروری است. کمیسیون های حقیقت پیشین، هم چون 
تأثیر  به  نسبت  دغدغه  با  جنوبی،  آفریقای  آشتی  و  حقیقت  کمیسیون 
احتمالی منفی، در دادن اجازه ی ادای شهادت به کودکان  تردید داشتند، چون 
عموم  جلوی  در  شهادت  ادای  بلندمدت  پیامدهای  از  کودکان  می    ترسیدند 
 به طور کامل آگاه نباشند. به همین  ترتیب، کمیسرهای کمیسیون حقیقت پرو 
تجاوز  قربانِی  یک  عموم  به  جلوی  در  شهادت  ادای  اجازه ی  دادن  درباره ی 
نگران  این  از   آن ها  پرداختند.  بحث  به  بود  تجاوز  نتیجه ی  که  او  دختر  و 
بودند که بیان  این روایت در برابر مردم برای دختر آسیب های روانی داشته 
با هم  داشتند که  اصرار  و هم دختر  مادر  آنجا که هم  از  باوجود این،  باشد. 
حمایت  ولی  کردند،  موافقت  آن ها  درخواست  با  کمیسرها  بدهند،  شهادت 
روانی ـ  اجتماعی کافی برای آن ها تأمین کردند. جلسه های محرمانه ی دریافت 
اظهارات اغلب مورد   ترجیح است. بیش تر اظهاراتی که کمیسیون های حقیقت 

از کودکان دریافت کرده اند تا به امروز برای عموم منتشر نشده است.
زمان بندی: برنامه ریزی پیشاپیش  

به  توجه  در  حساس به کودک  حقیقِت  کمیسیون  تشکیل  در  موفقیت  رمز 
حقوق و نیازهای کودکان در اوایل فرایند نهفته است تا منافع آن ها در زمان 
تصمیم گیری در نظر گرفته شود. اشاره ی صریح به نقِض حقوق کودکان در 

1. مصاحبه با استال ماریا دوک، مدیر تالر ِد ویدا، کلمبیا، 26 آپریل 2010.



چشم اندازی نو: کودکان و عدالت در دوره ی گذار / 28

کودکان  به  توجه  از  اطمینان  برای  راه  بهترین  حقیقت  کمیسیون  وظایِف 
کارکنان،  انتخاب  به  مربوط  تصمیم گیری های  بر  مثبت  تأثیر  گذاشتن  و 
است.  توجه  کردن  این  میسر  منظور  به  منابع  تخصیص  و  سیاست گذاری 
می توانند،  کودکان  حقوق  مدافعان  روشن،  اختیارات  به  یافتن  دست  برای 
آموزش،  طریق  از  را  کودکان  نیازهای  درباره  ی    آگاهی  لیبریا،  نمونه ی  مثل 
از  لیبریا یکی  و آشتی در  ببرند. کمیسیون حقیقت  باال  و رسانه ها  نشریات 
معدود کمیسیون های حقیقِت دارای وظیفه ی ثبت تجربه ی کودکان، پذیرش 
 این تجربه طی درگیری و نقش آن ها در تحول آتی کشور است.1  باوجود این، 
برقراری ارتباط بین مالحظات کودکان با مسایل سیاسی و عدالت در لیبریا 
هنوز »بسیار تازه« و به نوعی مبارزه بود. یکی از کارکناِن پیشین نهاد حمایت 
از کودک که در تهیه ی پیش نویس  این وظایف شرکت داشت توضیح داد که 
از  نبرد بود« که غفلِت گسترده  یک  به  این مسایل »تقریباً  گنجاندن توجه 
نشان می داد.2  باوجود این،  را  ارزش های سنتی  تأثیر قوی  و  حقوق کودکان 
و  کمیسیون حقیقت  فعالیت  از  الهام  با  لیبریا،  آشتی  و  کمیسیون حقیقت 
بین المللی  نتیجه ی فشار در سطح ملی و حمایت  لیون و در  آشتی سی یِرا 
حقوق  به صراحت  خود  وظایِف  در  کودکان،  از  حمایت  نهادهای  از  به ویژه 
کودکان را به رسمیت شناخت، اقدامات حمایتی برای مشارکت آن ها مقرر و 
اعالم کرد که کودکان باید از امکان »ادای شهادت در برابر کمیسیون حقیقت 
و آشتی« برخوردار باشند.3   این موضوع پایه ای برای نیروی ویژه  ی شبکه ی 
ملی حمایت از کودکاِن کمیسیون حقیقت و آشتی فراهم کرد تا راه بُرد های 
نوآورانه ای برای اظهار نظر کودکان به شیوه ی امن و مناسب در نشست های 

منطقه ای و ملی تدوین کند.4 

 1 . کمیسیون حقیقت و آشتی لیبریا، کودکان، 8. به ویژه نگاه کنید به جمهوری لیبریا، قانون تشکیل 

کمیسیون حقیقت و آشتی، دیباچه؛ ماده ی 4، بخش 4؛ ماده ی 4، بخش 24؛ ماده ی 7، بخش n( 26(؛ 
 .)o( 26 و ماده ی 7، بخش

 2 . مصاحبه با تونیاه وایلز، اُکسفام، لیبریا، 22 مارچ 2010.

 3 . جمهوری لیبریا، قانون تشکیل کمیسیون حقیقت و آشتی 

 4 . برای جزئیات بیش تر، نگاه کنید به سُوا، »کودکان« )”Sowa, “Children(. نیروی ویژه ی مشترِک 

شبکه ی حمایت از کودکان )CPN( و کمیسیون حقیقت و آشتی، هم کاری  بین شبکه ی حمایت از 
کودکان را که متشکل از نهادهای حمایت از کودکان فعال در لیبریا بود با کمیسیون حقیقت و آشتی 
رسمیت بخشید. از طریق این نیروی ویژه، گروهی مرکزی از نهادهای حمایت از کودکان کارشان را 
روی مشارکت کودکان در کمیسیون حقیقت و آشتی متمرکز کردند و به کمیسیون حقیقت و آشتی 

کمک کردند تا روش های مؤثری برای شرکت دادن کودکان در فرایند تدوین کند.
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با آموزش از  این درس ها، دادخواهاِن حقوق کودکان و دادخواهاِن عدالت در 
دوره ی گذار در نپال تالش های هماهنگی را برای مشورت با کودکان درباره ی 
پیش نویس الیحه کمیسیون حقیقت و آشتی انجام داده اند. اما باوجود این که 
در  مشورت ها  نتایج  این  شد،  انجام   200۹ نوامبر  در  کودکان  با  مشورت 
بازتاب  آشتی  و  حقیقت  کمیسیون  الیحه ی  پیش نویس  بعدی  نسخه های 
چندانی  درک  مشارکت کننده  کودکان  از  حمایت  نهادهای  است.  نیافته 
با  گذار  دوره ی  در  عدالت  کنش گراِن  و  نداشتند  گذار  دوره ی  در  عدالت  از 
دغدغه های مربوط به حمایت از کودکان آشنا نبودند و  این وضع هماهنگی و 
به حداکثر رساندن ارزش مشورت ها را سخت می کرد. در نتیجه، دادخواهان 
احساس می کنند که اطالعاتی که کودکان دادند در نهایت به طور جدی مد 
نظر قرار نگرفت و مشورت ها بیش تر صوری بودند تا تالش جدی برای شنیدن 
دغدغه های کودکان و گنجاندن آن ها در پیش نویس الیحه کمیسیون حقیقت 
آشتی  و  حقیقت  کمیسیون  الیحه ی  پیش نویس  نسخه ی  آخرین  آشتی.  و 
نپال تنها یک بار )در بخش 18( از کودکان یاد کرده و به قرارهای مربوط 
هیچ  ولی  کرده،  اشاره  احضار شده  کودکاِن«  و  »زنان  امنیِت  از  حمایت  به 
پیامد  در  باوجود این،  ندارد.  کودکان  نقِض حقوق مختص  درباره ی  مقرراتی 
درباره  ی    را  دیگری  مقررات  پارلمان  عضو  دو  دادخواهی،  هدف مند  فعالیت 
و  سرباز«  »کودکان  تعریف  خواهان  آن ها  در  که  کرده اند  پیشنهاد  کودکان 
وجود  )با  شده اند.  قربانی  به عنوان  اول  درجه ی  در  آن ها  تشخیص  ضرورت 
 این که عبارت مورد استفاده ی کارورزاِن حمایت از کودکان »کودکاِن مرتبط 
با نیروهای مسلح و گروه های مسلح« است، زبان مورد استفاده در اصالحیه 

»کودکان سرباز« است.(
حقیقت،  کمیسیون  وظایِف  در  کودکان  به  مربوط  مشخص  مقررات  نبوِد 
به  توجه  بلکه  نمی کند  نفی  را  و جوانان  کودکان  به  توجه  برنامه ی  تصویب 
که  است  مطلوب  این  می کند.  سخت  تر  را  کودکان  علیه  مشخص  تعدی 
تالش های  گذار  دوره ی  در  عدالت  فعاالن  و  کودکان  از  حمایت  نهادهای 
خود را برای گنجاندن نقِض حقوق مربوط به کودکان در وظایِف کمیسیون 
حقیقت هماهنگ کنند. اگر ـ مثل نمونه ی نپال ـ نهادهای حمایت از کودکان 
با  را  اطالعات  می توانند  این  دارند  کودکان  نقِض حقوق  از  مشروحی  اسناد 
قانون گذاران و دیگر مسؤوالن تشکیِل کمیسیون حقیقت در میان بگذارند، به 
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شرط  این که از  این کودکان محافظت شود.
عالوه بر توجه به افزودن کودکان در وظایِف کمیسیون حقیقت، حفظ توجِه 
حساس به کودک در زماِن تشکیل کمیسیون حقیقت نیز مهم است، برای مثال 
در زماِن تدوین پرسش های مربوط به تحقیق و سیستم های پایگاه اطالعاتی. 
در لیبریا، یونیسف به همراه نهادهای محلی حمایت از کودکان به تهیه ی ُفرِم 
حساس به کودِک دریافت اظهارات برای کمیسیوِن حقیقت و آشتی کمک کرد. 
باوجود این،  این ُفرم ها با سیستم ُکدگذاری پایگاه اطالعاتی کمیسیون حقیقت 
و آشتی ناسازگار و غیرقابل استفاده بودند، چون پس از تکمیِل پایگاه آماده 
پایگاه  در  کودکان  مسایِل  درباره  ی    زیادی  اطالعات  نتیجه،  در  بودند.  شده 
آماری  اطالعات  هیچ  آشتی  و  حقیقت  کمیسیون  و  نشد  ذخیره  اطالعاتی 
درباره  ی   کودکان تولید نکرد.1  این نمونه، تأکیدی بر ضرورت توجه کارشناسی 
از  بخشی  به عنوان  رهیافت حساس به کودک  گنجاندن  اهمیت  و  کودکان  به 

روش کار در آغاز فرایند کمیسیون حقیقت است. 
منابع و تخصیص مالی

در شرایطی که منابع مالی محدود است، اغلب ممکن است اولویتی به حقوق 
و نیازهای کودکان در فراینِد عدالت در دوره ی گذار تعلق نگیرد. برای نمونه، 
در کلمبیا، کمیسیون غرامت و آشتی ملی2 و کارگروِه »حافظه ی تاریخی«3 
در  )که  کودکان  چشم انداز  ارائه ی  به  تمایل  وجود  با  که  کردند  اعالم  آن 
برنامه ی عمل تأکید شده(، بدون حمایت یا منابع مالی بیش تر، همه ی اعضای 
برخوردار  موضوع  به  این  نظام مند  توجه  برای  الزم  منابع  یا  زمینه  از  گروه 

 1 . نویسنده ی فصل کودکان مشخص کرده که اظهارات دریافتی از کودکان از طریق پایگاه اطالعاتی 

فرآوری نشده و آماری تولید نشده است. مصاحبه، مونُرویا، مارچ 2010.
 2 . جمهوری کلمبیا، قانون ۹75/2005، ماده ی 2ـ51. کمیسیون غرامت و آشتی ملی )CNRR( وظیفه 

یافته گزارشی درباره  ی »دالیل پیدایش و توسعه ی گروه های مسلح غیرقانونی« تهیه کند. کاِر کارگروه 
»حافظه ی تاریخی« کمیسیون غرامت و آشتی ملی به این هدف کمک می کند. 

 3 . »حافظه ی تاریخی«، »روایت ها و صداهای جنگ«
,Memoria Histórica”( 3، بخش 2. هدف   "Narrativas y Voces del Conflicto“(
درباره  ی  عمیق  تحقیق  با  است  تحلیلی  پژوهشی  و پخش  تدوین  تاریخی« طراحی،  کلّی »حافظه ی 
دالیل ایجاد و توسعه ی گروه های مسلح غیرقانونی، با تأکید بر دغدغه های قربانیان و خاطراتی که به 
خاموشی کشانده شدند یا بر آن ها سرپوش گذاشته شد )3(. این نهاد مرجعی رسمی است و با وجود 
این که خود را به عنوان کمیسیون حقیقت تعریف نکرده، در چارچوب مقوله ی راه کارهای حقیقت یابی 

قرار می گیرد.
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اولویت های  و  منافع  مالی،  منابع  به  تاریخی«  »حافظه ی  کارگروِه  نیستند.1 
تمویل کننده گان وابسته است و منابع مالی برای فعالیت در زمینه ی   چشم انداز 
کودکان تأمین نشده است.  این وضع، برای نمونه، در مغایرت با عالقه ی زیاد 
تأمین  است؛  و تخصصی چشم انداِز جنسیتی  نظام مند  به تضمین گنجاندِن 
با  است.  توجه برانگیز  جنسیت  کارشناسان  و  پژوهشی  گروه های  برای  مالی 
وجود تالش کارگروِه »حافظه ی تاریخی« برای دریافت منابع مالی از بیرون 
برای داشتِن یک کارشناس مسایل کودکان در فعالیت های گروه، تا به امروز 

موفقیتی به دست نیامده است.
یکی از اعضای کارگروِه »حافظه ی تاریخی« می پذیرد که مسأله کودکان و 
جوانان »موضوعی نیست که به ساده گی بتوان از آن آگاه شد. بعضی موضوع ها 
اما  اجباری،  آواره گی  هم چون  بگیریم،  دست  در  باید  می دانیم  که  هستند 
آن  اعضای  از  یک  هیچ  نمی کند.«2  صدق  کودکان  مورد  در  موضوع   این 
کودکان  مسایل  بنابراین  نشدند،  منصوب  موضوع  مرکزی  مسؤول  به عنوان 
به طور نظام مند در برنامه ی تحقیق قرار نگرفت.3 پروتکل های داخلی درباره  ی   
مختلف  پروژه های  در  روان شناختی  حمایت  و  دارد  وجود  شناسی  روش 
پژوهشی گنجانده شده است. باوجود این، کارگروِه »حافظه ی تاریخی« فراتر 
با  متفاوت  رفتار  برای  قیدی  هیچ  تحقیق،  مأموران  فردی  از حساسیت های 

کودکان و نوجوانان ندارد.4
در لیبریا که کودکان به صراحت جزِو وظایف کمیسیون حقیقت و آشتی قرار 

 1 . اهمیت چشم انداِز کودکان در برنامه  ی عملي جوالی 2010 برای تحقیق در دو سال اخیر کارکرِد 

گروه تشخیص داده شد )”Memoria Histórica, “Ruta del trabajo de investigacion(. در این سند، تحقیق 
درباره  ی »خاطره از خشونت شهری و مشارکت کودکان و نوجوانان در درگیری با توجه به اهمیت و 
عالقه  ی عمومی و ضرورت آن برای درِک پویایی درگیری مسلحانه داخلی، ویژه گی های گروه های مسلح 
غیرقانونی، جماعت گوناگون متأثر از آن و تاثیرهای چندگانه ی خشونت« به عنوان یکی از رشته های 
پیشنهادی تحقیق شناسایی شده است. این خطوط پیشنهادی برای تحقیق به طور صریح وابسته به 

وجود بودجه  ی مشخص است.
 2 . مصاحبه با تاتیانا رینُکن کاِولی، عضو کارگروه »حافظه ی تاریخی«، کلمبیا، 16 آپریل 2010.

 3 . همان. تلقی تاتیانا رینُکن به طور کامل با تلقی پائوال گاویریا، رئیس بخش صلح و حقوق بشر در بنیاد 

اجتماعی ـ بنیاد جامعه  ی یسوعی ها در کلمبیا ـ تقارن دارد. با وجود ابتکارهای منفردی که »حافظه ی 
تاریخی« در دست گرفته، مثل اقدام به ترسیم نقشه ی کودکان و حافظه که بنیاد اجتماعی در سال 
2008 انجام داد، » »حافظه ی تاریخی« به شخصی نیاز دارد که این کار را انجام دهد، چون تاکنون 
کسی وجود نداشته که بتواند این کار را انجام دهد؛ برنامه پژوهش اعضای »حافظه ی تاریخی« پُر است 

و آن ها هیچ اولویتی به کودکان نمی دهند«؛ مصاحبه با گاویریا، 27 آپریل 2010.
 4 . مصاحبه با تاتیانا رینُکن کاِولی، عضو کارگروه »حافظه ی تاریخی«، کلمبیا، 26 ژانویه 2011.
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گرفته اند، نبوِد تخصیص مالی مشخص و حمایت از فعالیت درباره  ی   مسایل 
تحقیق  این  برای  را  کمیاب، مشکالتی  منابع  برای  رقابت  کنار  در  کودکان، 
بخش از وظایف  ایجاد کرده است.  این وضعیت بر نکته ای آشکار ولی حیاتی 
اثر گذاشته، تخصیص  بر کودکان  در جاهایی که درگیری  تأکید می گذارد: 
منابع برای فعالیت کارشناسی و حمایت اجرایی و گنجاندن مشخص آن در 

بودجه کمیسیون حقیقت ضروری است. 
ترکیب

با پذیرش  این که چشم انداز کودکان و جوانان یکی از چشم انداز هایی است که 
کارکنان باید راهنمای کار و به حداکثر رساندن دامنه ی کارشان قرار دهند، 
مهم است که پذیرای نظریات کودکان بودن و درک حقوق کودکان در میان 
اعضا و یا کارکنان کمیسیون حقیقت تا حد امکان گسترده و اساسی باشد. 
هم چنان که در باال اشاره شد، تجربه ی کارگروِه »حافظه ی تاریخی« در کلمبیا 
اهمیت وجوِد اشخاص دارای تجربه در حقوق کودکان را نشان می دهد.  این 
به صراحت  آشتی  و  حقیقت  کمیسیون  وظایِف  که  شد  انجام  لیبریا  در  کار 
آن را ملزم به »استخدام متخصصان حقوق کودکان و حقوق زنان« می کند 
در  و  آشتی  و  حقیقت  کمیسیون  نزِد  شهادت  »ادای  به  قادر  را  کودکان  تا 
بازپروری  یا  اجتماعی  بازپذیری  و  کند  محافظت  آن ها  امنیت  از  حال  عین 
عین  در  باوجود این،  نیاندازد.«5  تعویق  به  یا  به خطر  را  آن ها  روان شناختی 
»کارشناس«  در  هم  احتمالی  است،  ایرادی  مهم  شدن  تخصصی  که  حال 
دانستن یکی دو تن از اعضا وجود دارد، چون خطر به حاشیه راندن تالش های 
مربوط به مشارکت کودکان در جریان اصلی را افزایش می دهد.  ایجاد تعادل 
بین تخصصی شدن و احترام کلی  تر به چشم انداِز کودکان در سراسر فعالیت 
کمیسیون حقیقت ضروری است. واقع گرایانه نیست که از تمام کارکنان انتظار 
داشته باشیم در  این زمینه کارشناس باشند، اما روش کلّی کمیسیون حقیقت 
و  کودکان  با  بتوانند  کارکنان  تمام  که  بخشید  توسعه  نحوی  به  می توان  را 
جوانان، به عنوان یکی از چند نوع نگاه مورد استفاده برای تحلیل چارچوب و 

راهنمای فعالیت شان، سروکار داشته باشند. 
دارای  کمیسر  نُه  از  یک  هر  می دهد:  نشان  را  نکته  لیبریا  این  در  تجربه 

 5 . جمهوری لیبریا، قانون تشکیل کمیسیون حقیقت و آشتی.
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مسوؤلیت نظارت بر موضوع ویژه ای بود و مسوؤلیت نظارت بر مسایل کودکان 
را به خانمی  داده بودند که از پیشینه ی مددکاری برخوردار بود. وظیفه ی  او 
 این بود که از انجاِم وظیفه ی کمیسیون حقیقت و آشتی نسبت به کودکان 
اطمینان حاصل کند. بر اساس آن چه چند تن از مصاحبه شونده گان در این 
به  نگاهی  در  است.  اختالف  مورد  هدف  تحقق  این  میزان  گفته اند،  تحقیق 
گذشته، بسیاری از کارشناسان حمایت از کودکان که فعالیت های کمیسیون 
حقیقت و آشتی را دنبال کرده اند، توصیه می کنند که کمیسرهای بیش تری 
بایستی، در کنار مسایل ویژه ی دیگر، در فعالیت مربوط به مسایل کودکان 

شرکت می کردند.
مشارکت کودکان و جوانان 

از طریق دریافت اظهارات و نشست های علنی می توان کودکان و جوانان را 
روایت های  ثبت  کرد.  وارد  حقیقت  کمیسیون  فرایند  در  فعال  مشارکت  در 
دست اول اغلب وسیله ی مؤثری برای ثبت تجربه به روشی است که می تواند 
تأثیر  بلندمدت  و  بار  فاجعه  تأثیر  به  نسبت  را  مردم  و  ببرد  باال  را  آگاهی 
کودکی  در  که  کسانی  و  کودکان  اظهارات  گردآوری  کند.  تعدی ها حساس 
با حفظ امنیت کودکان  تا زمانی که بتوان  البته  قربانی شده اند، مهم است، 
از اظهارات آن ها  انجام داد.  را  از لحاظ محافظت جسمانی و روانی  این کار 
می توان برای کمک به ثبت شدت تعدی ها علیه کودکان، با در نظر داشتن 

تأمین جبران و جلوگیری از تکرار آن ها، استفاده کرد. 
برای  این که مشارکت کودکان امن باشد، آن ها باید در سراسرفرایند )پیش، 
طی و پس از اظهارات یا ادای شهادت( از کمک روانی ـ اجتماعی برخوردار 
از  اجتماعی  بلندمدت  حمایت  و  جسمانی  امنیت  برای  تدارکاتی  و  باشند 
ما  تحقیق  در  نقاط  تمام  در  شده  ثبت  تجربه ی  شود.  گرفته  نظر  در  آن ها 
حیاتی ولی مشکل بودن تأمین حمایت روانی ـ اجتماعی از کودکان طی ادای 
شهادت و پس از آن را نشان می دهد. در صورتی که تأمین حمایت روانی ـ 
اجتماعی عملی نباشد، کارورزان با مشکل تصمیم گیری در مورد مصاحبه با 
کودکان روبرو خواهند بود. پاسخ به  این مشکل به چارچوب کلّی و نیز وضعیت 
مشخص هر کودک )با درنظرگرفتِن عواملی هم چون سن، خطرهای احتمالی 
امنیتی و توانایی روانی( بستگی دارد. در نهایت، کمیسیون حقیقت باید بر 
با  از مشورت  بر مبنای موردی، و پس  اساس حداکثر منافع کودک خاص، 
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کارشناسان تصمیم بگیرد.
اظهارات  فرایند دریافت  را در  لیبریا کودکان  کمیسیون حقیقت و آشتی 
دریافت  کشور  سراسر  در  کودکان  از  اظهاریه   300 حدود  در  داد:  شرکت 
و  بودند  برخوردار  کودکان  از  محلی حمایت  نهادهای  از حمایت  آن ها  شد. 
مددکاران اجتماعی  این نهادها اغلب در کار کارکنان دریافت اظهارات مداخله 
پیش تر  هم چنان که  کنند.  جلوگیری  نامناسب  پرسش های  از  تا  می کردند 
اشاره شد، ُفرم ویژه ای برای اظهارات کودکان تهیه شده بود که پرسش های 
حمایت  و  کودک پسند  محیط  ضرورت  بر  بود،  کرده  حذف  را  جهت دهنده 
روانی ـ اجتماعی تأکید کرده بود و درنظرداشتن گستره ی وسیعی از تعدی ها 
از جمله تعدی های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی و سیاسی را تشویق 
و  استاندارد  ُفرم  با  ُفرم  آن  طبقه بندی های  که  آنجا  از  باوجود این،  می کرد. 
نگرفت.  قرار  استفاده  مورد  نداشت،  سازگاری  اطالعاتی  ُکدگذاری  سیستم 
با  راهنما  از اصول  به همراه مجموعه ای  بزرگ ساالن  اظهارات  ُفرم  سرانجام، 
استفاده  مورد  رازداری  ضرورت  و  کودک پسند  مصاحبه  روش های  بر  تأکید 
آمد،  به دست  لیبریا  و  لیون  تجربه ای که در سی یِرا  اساس  بر  قرار گرفت.1 
الگویی برای فهرست بازبینی در مورد دریافت اظهارات از کودکان تدوین شد.2 
کمیسیون های حقیقت اغلب چند اظهاریه را برای ارائه در نشست های عمومی 
تبدیل جستجوی حقیقت  برای  به عنوان روشی  از آن ها  تا   انتخاب می کنند 
مجمعی  به  می توان  عمومی  را  نشست های  کنند.  استفاده  ملی  گفتگوی  به 
چارچوب،  در  این  درآورد.  مجرمان  و  شاهدان  قربانیان،  شهادت  ادای  برای 
می توان به تعدی ها اذعان کرد و آن ها را در سطِح علنی مورد بحث قرار داد. 
کودکان را برای ادای شهادت می توان یا به نشست های عمومی دعوت کرد یا 
به نشست های موضوعی ویژه که به بررسی مسایِل کودکان می پردازند. برای 
رعایت اصول بین المللی حقوق کودکان و عملکردهای خوب، باید از افشای نام 
کودکان پرهیز کرد و رویه ها و روش های محافظتی را به کار گرفت تا کودکان 
در صورت تمایل بتوانند در برابر عموم سخن بگویند.3 کمیسیون حقیقت و 

 1 . ُسوا، »کودکان«، 214.

2. مرکز پژوهش اینوچنتی یونیسف و مرکز بین المللی عدالت انتقالی، کودکان و کمیسیون های حقیقت، 
3ـ81.

مرکز  و  یونیسف  اینوچنتی  پژوهش  مرکز  حقیقت،  کمیسیون های  و  کودکان  در  هم چنان که   .  3 

بین المللی عدالت انتقالی، مالحظه شده، ترجیح بر این است که شهادت کودکان، با حفظ هویِت آن ها، 
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آشتی لیبریا تصمیم گرفت نشست های موضوعی برگزار کند که در آن ها به 
برگزار کرد که  نهادها  برای  نیز نشستی  و  ادای شهادت داد  امکان  کودکان 
کانون توجه آن تجربه ی کودکان از چشم انداز سازمان ها و نهادهای فعال با 

آن ها )هم چون نهادهای حمایت از کودکان و وزارت خانه های مربوط( بود.
طریق  از  را  خود  شهادت  شاهد  کودکاِن  آن ها،  هویت  از  محافظت  برای 
و  کمیسرها  و  بودند  نشسته  کابینی  در  آن ها  کردند.  ادا  تلویزیونی  دوربین 
دِر  نمی دیدند.  را  آن ها  خود  ولی  بشنوند  را  صدای شان  می توانستند  حضار 
رفت وآمد  در  دقت  به  اجتماعی  مددکاران  و  نمی شد  دیده  کابین  ورودی 
کودکان کمک می کردند به نحوی که بقیه اعضای گروه متوجه غیبت آن ها 
نشوند.1 کمیسیون حقیقت و آشتی لیبریا اقدامات محافظتی آشکاری را برای 
کودکان مشخص کرده بود، اما در عمل نهادهای حمایت از کودکان نقشی 
حیاتی در اجرای  این اقدامات بازی کردند. با وجود  این که کمیسیون حقیقت 
و آشتی موافقت کرده بود که طی نشست ها از هیچ یک از کودکان عکسی 
گرفته نشود، در اولین نشست منطقه ای در گبارنگا، کارکنان واحد رسانه ای 
کمیسیون حقیقت و آشتی سعی کردند برای گرفتن عکس از یکی از کودکاِن 
شاهد به کابین ویژه ی شاهدان نزدیک شوند. مددکاران اجتماعی نهاد حمایت 
از کودکان مداخله کردند و به  این اقدام خاتمه دادند، ولی بعضی از کمیسرها 
معتقد بودند که کمیسیون به منظور ثبت اسناد حق دارد عکس بگیرد. رئیس 
کمیسیون درنهایت به نفع نهاد حمایت از کودکان حکم داد و گرفتن هرگونه 
متفاوت  چشم اندازهای  اختالف  اما  این  کرد،  ممنوع  کودکان  از  را  عکسی 
از  حمایت  نهادهای  و  آشتی  و  حقیقت  کمیسیون  متناقِض  منافع  گاهی  و 

کودکان را برجسته کرد.2 
در لیبریا تالش شد مجموعه ای از تجربیات برای عرضه در نشست ها انتخاب 
شود، ولی در نهایت، اکثِر کودکانی که انتخاب شده بودند درباره ی آدم ربایی 

با دوربین )به طور خصوصی( ادا و ضبط شود. در صورِت استفاده از ضبط صدا، صدای کودکان را باید 
تغییر داد تا شناخته نشوند. کودکانی که مایل هستند مشارکت کنند بایستی به دقت بررسی شوند و 
پیشاپیش توضیح کامل در اختیار آن ها قرار گیرد تا به  یقین نقش خود، عواقب و پیامدهای احتمالی 
ادای شهادت را درک کنند. آن ها را بایستی به طور کامل آماده کرد و به آن ها فرصت داد سؤال بپرسند. 

1 . ُسوا، »کودکان«، 217.
 2 . مصاحبه با اُنیک گودینگ فریَمن، لیبریا، 12 جون 2010.
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و خدمت اجباری سربازی شهادت دادند.1  کمیسیون حقیقت برای انتخاب 
کودکان جهِت شرکت در نشست های عمومی  باید دقت ویژه به خرج دهد 
تا به مجموعه  ی کامل نقِض حقوق کودکان، از جمله نقِض حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی دست یابد و از تبعیض احتمالی نسبت به کودکانی که 

مستقیم در درگیری ها شرکت داشته اند پرهیز کند. 
برای  که  است  برخوردار  امتیاز  از  این  کودک محور  موضوعی  نشست 
روندهای  به  توجه  فرصت  آن  فعالیت  محل  جامعه ی  و  حقیقت  کمیسیون 
حال  زمان  و  گذشته  تعدی های  بین  ارتباط های  و  کودکان  علیه  خشونت 
وجود  خطر  کافی،  این  مخاطباِن  به  دسترسی  بدون  اما  می کند.  فراهم  را 
شود.  دیده  کم اهمیت  تر  یا  برود  حاشیه  به  کودکان  خاص  نشست  که  دارد 
اما  کرد،  را جلب  عموم  توجه شدید  بزرگ سال  مجرمان  لیبریا، شهادت  در 
به نشست های کودکان توجه کمتری شد و در آن ها بیش تر کودکان شرکت 
کردند. با وجود پوشش رسانه ای،  این نشست ها به اندازه ی نشست های دیگر 
توجه جلب نکردند.2  یکی از نماینده گان پارلمان کودکان در نشست موضوعی 
کودکان به طور مشخص، نبوِد توجه بزرگ ساالن به  این مسایل را مطرح کرد 
این مسایل  به  لیبریا  به توجه محدود جامعه  ی  کلّی تر  توجه  بدین ترتیب،  و 
را خاطرنشان کرد.3  یکی از افراد طرف مصاحبه خاطرنشان کرد که نگرش 
به کودکان و زنان در فرایندهای کمیسیون حقیقت و آشتی در رهیافت به 
تالش های آشتی و صلح سازی در لیبریا ریشه دارد که دارای تاریخ شکست و 
کم رویی، » بی عالقه گی قربانیان« و تمایل به »عادی کردن وضعیت قربانیان« 

است.4  
گزارش نهایی

و  نهایی  گزارش  انتشار  با  را  کارشان  حقیقت  کمیسیون های  کلّی،  به طور 
ارائه ی توصیه ها به پایان می رسانند که میراث آن ها و پایه  ی دادخواهی بعدی 

 1 . ُسوا، »کودکان«، 21۹.

 2 . در لیبریا امکان نظارت رسانه ای وجود ندارد و به این ترتیب ارزیابی تجربی از واقعی بودِن پوشش 

رسانه ای فعالیت های کمیسیون وجود نداشته است. 
 3 . پارلمان کودکان لیبریا در مه 2002 از طریق ابتکاری با حمایت یونیسف لیبریا در هم کاری  با 

وزارت جوانان و ورزش و کودکان لیبریا تشکیل شد تا حقوق کودکان را ترویج و تبلیغ و مشارکت 
کودکان را در تصمیم هایی که بر رشد و توسعه ی آن ها تاثیر می گذارد تشویق کند.

 4 . آرون ویِه، بحث گروه توجِه کانونی، ُمنرُویا، لیبریا، 23 مارچ 2010.
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فرایند کمیسیون  در سراسر  تشکیل می دهد. گنجاندن کودکان  را  قربانیان 
حقیقت و آشتی در لیبریا در گزارش نهایی آن بازتاب یافته است. کودکان و 
جوانان در سراسر گزارش تلفیقی نهایی مطرح شده اند و نحوه  ی قربانی شدن 
این گزارش مورد  به جلو در  احتمالی آن ها در حرکت  نیز نقش  و  کودکان 
تأکید است. به عالوه، »گزارش کودکان« اختصاصی در 117 صفحه به گزارش 
نهایی پیوست شده است.  این گزارش نمای ّکلی وظایف کمیسیون حقیقت و 
آشتی و جنبه های عملیاتی آن را نسبت به کودکان ارائه می کند و بر انتظارات 
برای  درگیری  پایدار  پیامدهای  و  آشتی  و  حقیقت  کمیسیون  از  کودکان 
کودکان تأکید می گذارد. مجموعه ای از توصیه های مشروح نیز در  این گزارش 
وجود دارد که در آن ها از دولت لیبریا درخواست می شود سرمایه گذاری برای 

کودکان را به صراحت در اولویت ملّی قرار دهد.
سر  بر  اختالف  تأثیر  تحت  نهایی  گزارش  عمومی درباره  ی    مباحثه های 
توصیه  ی کمیسیون حقیقت و آشتی برای تطهیِر چهره های مهم دولتی، از 
توصیه های  بر  و  گرفت  قرار  سیرلیف،  جانسون  اِلِن  جمهوری  رئیس  جمله 
دیگر، مثل توصیه های مربوط به کودکان، سایه افکند.1 باوجود این، توجه به 
کودکان در گزارش کمیسیون حقیقت و آشتی لیبریا گویا بر سیاست بعدی 
دولت تأثیر گذاشته است. برای نمونه، راه بُرِد کاهِش فقِر دولت لیبریا پیوستی 
پنج صفحه ای درباره ی کودکان و جوانان دارد که بعضی از جنبه های آن به 
نقطه ی  و  اصلی کمیسیون حقیقت و آشتی مربوط است  برخی توصیه های 
فراهم  آشتی  و  حقیقت  کمیسیون  فعالیت  از  پس  مشارکت  برای  ورودی 
به طور  لیبریا  در  جنسیتی  خشونت  به  مربوط  ملی  اقدام  برنامه ی  می کند. 
مشخص کودکان و تعهد به پیگیری و نظارت بر اجرای توصیه های کمیسیون 
حقیقت و آشتی را مطرح می کند، اما در  این چارچوب، موضوع کودکان در زیر 
موضوع اصلی زنان قرار گرفته است. با وجود این، توجه به کودکان در گزارش 
و  آتی کودکان  دادخواهی  برای  را  مفیدی  ابزار  و آشتی  کمیسیون حقیقت 

جوانان در لیبریا فراهم کرده است.

 1 . برای بحث درباره  ی  پیگیری پس از کار کمیسیون حقیقت و آشتی، نگاه کنید به جیمز آلن، ویه و 

گودفرند، فرای کمیسیون حقیقت و آشتی
)James-Allen, Weah, and Goodfriend, Beyond the Truth and Reconciliation Commission( 
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محدودی  منابع  تاریخی«  »حافظه ی  کارگروِه  وجود  این که  با  کلمبیا،  در 
داشت و به کودکان توجه نظام مندی نمی کرد، در نتیجه  ی فعالیت انفرادی 
به  تاکنون منتشر شده اند،  از شش گزارش آن که  پژوهشگران، سه گزارش 

تحلیل بدبختی های کودکان و پیامدهای درگیری برای آن ها پرداخته اند. 
یکی از گزارش ها با عنواِن »اِل ساالدو:  این جنِگ ما نبود«، اشاره هایی به 
»تأثیر متمایز« بر کودکان و جوانان دارد و پیامدهای خشونت را بر کودکان 
بر اساس  ترس، اضطراب و آسیب های روانی شرح می دهد.1  این گزارش شرح 
می دهد که کودکان چگونه پس از کشتار نشانه های آسیب های جدی روانی 
را بروز داده اند. برای نمونه، بسیاری از کودکان در  ترس از مردان اونیفورم پوش 
زنده گی می کردند )و نمی توانستند تفاوت نیروهای رسمی با جنگ جویان شبه 
نظامی را تشخیص دهند(؛ در خوابیدن مشکل داشتند؛ نمی خواستند پیش از 
رفتن به رخت خواب، کفش شان را دربیاورند )چون نگران بودند که نیمه شب 
از هر صدایی که  از تهاجم شبه نظامیان در جنگل باشند(؛ و  ناچار به فرار 
اعضای خانواده ها، خاطره های  به شهادت  بنا  بود می    ترسیدند.  بالگرد  یادآور 
برای  و  است  شده  مغشوش  جنایت  مرتکبان  و  واقعیت ها  درباره ی  کودکان 
آن ها درک موضوع و دلیل آن را دشوار کرده است. کودکان در پیامد کشتار 
تحقیر،  از  کمی مسن  تر  کودکاِن  می شدند.  ناامنی  شدید  حس  و  دچار  ترس 

ناتوانی و خشم سخن می گفتند.2
گزارش دوم با عنواِن »باهیا پورتته: زنان وایوو« قربانیان کودک و نوجوان 
شکنجه  مثل  گذرانده اند،  سر  از  که  را  خشونت هایی  نوع  و  می کند  ذکر  را 
برای دادن اطالعات درباره  ی   محل پدرومادرشان، شرح می دهد.  این گزارش 
هم چنین تأثیِر آواره گی بر کودکان و بازپذیری آن ها در شهرهای بزرگ و قطع 

 1 . کمیسیون غرامت و آشتی کلمبیا، »حافظه ی تاریخی«، کشتار اِل ساالدو، بخش 4ـ3 )ف(، 165 

.)La Masacre de el Salado(
2. مصاحبه با تاتیانا رینُکن کاِولی، عضو کارگروه »حافظه ی تاریخی«، کلمبیا، 16 آپریل 2010. یکی 
تاریخی« مد نظر قرار  اولیه  ی »حافظه ی  از چند روشی که کودکان به طور مشخص در سیِر فعالیت 
گرفتند از طریق دعوت آن ها برای تهیه ی موسیقِی سروِد ساالدو بود. »حافظه ی تاریخی«، سزار لوپِز 
یکی از موسیقی دانان مشهوِر کلمبیا را دعوت کرد در پخِش گزارش هم کاری کند. او تصمیم گرفت 
سرودی برای ساالدوی جدید بسراید و برای این منظور از شماری از کودکان دهکده دعوت به مشارکت 
کرد با این هدف که این سرود نماینده ی آینده و امید دهکده باشد. شعِر آن را یکی از شاعران سنتی 
همان جامعه نوشت. تجربه  ی گنجاندِن کودکان در ساختن موسیقی سروِد تازه ضبط و جزِو مستند 

رسمی »حافظه ی تاریخی« درباره  ی ساالدو شد. 
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ارتباط شان با فرهنگ بومی  و هویت محلی شان را به اختصار بررسی می کند.1
گزارش سوم با عنواِن »بُجایا: جنگ بدون محدوده« با توجه به کشتاری که 
در آن 45 تن از 7۹ قربانی کودک بودند و جنین های سه زن باردار از دست 
رفت، بیش ترین بررسی را درباره  ی   کودکان را دربردارد. پژوهش گران با کودکان 
و  تاریخی« مشورت کرده اند  درباره  ی   »حافظه ی  کارگاهی  از طریق  و جوانان 
شهادت های افرادی را که در زمان کشتارکودک بودند در گزارش گنجانده اند. 
 این گزارش هم چنین بخش کوتاهی درباره  ی   نقش کودکان و جوانان در مقاومت 
از طریق فعالیت های تئاتری و موسیقی دارد.2  تأثیر  این گزارش ها بر کودکان و 
جوانان مربوطه زمانی مورد تأکید قرار گرفت که گروهی از جوانان به ابتکار خود 
گروه مطالعه ای را برای بحث درباره  ی   گزارش کشتار ال ساالدو تشکیل دادند.3 

در  تاریخی«،  »حافظه ی  کارگروِه  عضِو  افراد  مثبِت  گام های  بر  تکیه  با 
گزارش هایی که قرار است در 2012ـ2011 منتشر شود، فرصتی برای گنجاندن 
چشم انداز کودکان به ویژه در گزارش های مربوط به آواره گی و طرف های مسلح 
ابتکاِر  به  باز هم  باوجود این، هرگونه گنجاندِن چشم انداز کودکان  دارد.  وجود 
فردی اعضای گروه بستگی دارد، مگر  این که بودجه ی اضافی برای افزایش دانش 
تخصصی درباره  ی   حقوق کودکان و اولویِت افزوده به مسایل کودکان تخصیص 
یابد.  این محدودیت بر اهمیت تخصیص بودجه و تأثیر آن بر اولویِت گروه های 
مختلف گروه های قربانی تأکید می گذارد. به عالوه، نقش احتمالی فعاالِن عدالت 
در دوره ی گذار و نهادهای حمایت از کودکان را در فشار برای دریافت منابع 
عدالت  دوره ی  در  رهیافِت حساس به کودک  به  بیش تر  اولویت  و  بیش تر  مالی 
در دوره ی گذار را نشان می دهد.  ایجاد فرصت هایی برای کودکان و جوانان که 
بتوانند در فرایند کمیسیون حقیقت مشارکِت پرمحتوا و امنی داشته باشند، به 
یافته های آن غنا می بخشد و به افزایش تأثیر فعالیت آن بر گسترش حوزه ی 

آن کمک می کند.
*******

 .)Bahía Portete( 1. کمیسیون غرامت و آشتی کلمبیا، »حافظه ی تاریخی«، باهیا پورتته
.)Bojaya( 2. کمیسیون غرامت و آشتی کلمبیا، »حافظه ی تاریخی«، بُجایا 

 3 . بعضی از جوانان در کلمبیا رابطه  ی نزدیک تری با »حافظه ی تاریخی« پیدا کرده اند، زیرا در نتیجه  ی 

رفتار و تعهد عمیق پژوهش گران و کمک پژوهش گران ـ که بعضی از آن ها خود بسیار جوان هستند ـ 
حس می کنند »حافظه ی تاریخی« آن ها را پذیرفته است. این پژوهش گران طی چند ماه تحقیِق عمیق 

میدانی با جواناِن جامعه همدلی پیدا کرده اند.
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به طور خالصه، در هنگام برقراری راه کاِر حقیقت یابی، تحلیل چارچوب از 
نگاه کودکان و جوانان برای درک  این که آیا تعدی ها بر آن ها تأثیر داشته و 
چگونه تأثیر داشته و تعیین نیازهای مشخص آن ها بسیار حیاتی است. اگر 
ارزیابی ها نشان دهد که کودکان قربانی بوده اند، اولین گام، گنجاندن رسیدگی 
به تعدی های علیه کودکان در وظایف است. سپس باید در تعیین کارکنان، 
روش شناسی و ساختار الزم برای برقراری تعادل بین دانش تخصصی و وارد 
کردن مسایل در جریان اصلی تصمیم گرفت. درهرحال، چه کودکان مستقیم 
نباشند، آن ها در تالش های حقیقت یابی  باشند چه  قرار گرفته  تعدی  مورد 
طرف های ذینفع مهمی  هستند، به ویژه در کشورهایی که آن ها بخش مهمی 
 از جمعیت یا حتا اکثریت را تشکیل می دهند و بنابراین، باید به میزان کافی 
مطلع شوند و طرف مشاوره قرار گیرند. یکی از کارشناسان حمایت از کودکان، 
با تأمل درباره  ی   مشارکت دادن کودکان در کار کمیسیون حقیقت و آشتی 
اساس  بر  فعالیت های کمیسیون حقیقت و آشتی  به  تأیید کرد: »ما  لیبریا، 
رویدادها )کارگاه ها، نشست ها و غیره( نگاه می کردیم و فرایند )و پیگیری آن( 
را به میزان کافی در نظر نداشتیم.« برای  این که فعالیت کمیسیون حقیقت، 
گنجاند؛  فرایند  سراسر  در  را  بایستی  این چشم انداز  باشد،  حساس به کودک 
نمی توان آن را فقط یک فعالیت جنبی یا افزوده به فعالیت بزرگ تری دانست.



4. کودکان و عدالت کیفری
است.  شده  ثبت  ناکافی  هم  و  است  چشم گیر  هم  کودکان  شدن  قربانی 
علیه  فاحش  جرایم  ارتکاب  مسؤوالن  که  است  آن  این  مستقیم  نتیجه ی 
در  که  ارزیابی هایی  براساس  گرفته اند.  قرار  پیگرد  مورد  ندرت  به  کودکان 
کلمبیا و جمهوری دمکراتیک کنگو انجام شده، به ویژه درباره  ی   تأثیر دادگاه 
بین المللی جزایی در آن شرایط، در  این بخش بعضی از فرصت ها و مشکالت 
مربوط به پیگرد و محاکمه مسؤوالن آن جرایم، تأثیر خط مشِی پیگرد اتهام 
معمای  و  درگیری ها  در  آن ها  به کارگیری  و  کودکان  غیرقانونی  سربازگیری 

کودکان در تقابل با قانون مورد بررسی قرار می   گیرد.1
در منطقه   ی ایتوری در جمهوری دمکراتیک کنگو، تمام کسانی که طرف 
مصاحبه  ی ما بودند موافق بودند که کودکان حتا اگر اکثریِت قربانیان نقِض 
قابل  به احتمالی شمار  نباشند،  بشر در دوره  ی 2005ـ1۹۹۹  فاحِش حقوق 
نامتناسب  آن ها  بر  درگیری ها  تأثیر  و  می دهند  تشکیل  را  آن ها  از  توجهی 
بوده است.2 کشتار و مثله کردن غیرنظامیان بی سالح، از جمله کودکان، در 

این دادگاه  دارد.  به طور مستقیم حضور  بین المللی جزایی در جمهوری دمکراتیک کنگو  . دادگاه   1 

هم چنین بر وضعیت کلمبیا نظارت دارد و رئیس جمهوری کلمبیا، خوان مانوئل سانتوز، در دیدار اخیر 
خود با رئیس دادگاه بین المللی جزایی قاضی سانگ  ـ   هیون سانگ، در 6 دسامبر 2010 این موضوع را 
تأیید کرد. رئیس جمهوری سانتوز تکرار کرد که دادگاه بین المللی جزایی بر اساس اصل مکمل بودن 
بین المللی  بِگ، »دادگاه  به:  نگاه کنید  است. هم چنین  کلمبیا  و عدالت  فرایند صلح  از شرکای  یکی 

)Begg, “ICC to Monitor”( ».جزایی نظارت می کند
 2 . برای اسناد بیش تر درباره  ی درگیری در ایتوری، به ویژه نگاه کنید به دیده بان حقوق بشر، ایتوری، 

1. برای نمونه، اتحادیه ی میهن پرستان کنگویی طی کارزار خود برای به دست گرفتن کنترل در ایتوری 
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مدتی طوالنی انجام شده است.1 در جامعه ای که به طور عمده جوان است،2 
کودکان نسبت قابل توجهی از قربانیان آواره گی، خشونت جنسی، تجاوز، قتل، 
به عنوان جنگ جو و دیگر مشاغل خطرناک را  شکنجه، آدم ربایی و استثمار 

تشکیل می دهند.3
در کلمبیا هم گروه های شبه نظامی  )گروه های دست راستی که به طور کلّی 
مرتبط با ارتش و دولت تلقی یا مورد پشتیبانی آن ها محسوب می شوند( و هم 
نیروهای مسلح انقالبی کلمبیا )فارک، گروه شورشی که با دولت می جنگد( 
به طور غیرقانونی کودکان را به سربازی گرفته اند و در درگیری ها مورد استفاده 
قرار داده اند. به عالوه، کودکان قربانی پیامدهای خشونت از طریق آواره گی، 
ازدست دادِن خانواده و آسیب های روانی بوده اند. در سال2003، قاضی دادگاه 
هشتم ویژه ی کیفری در کلمبیا اعضای دبیرخانه ی فرماندهی عالی مرکزی 
فارک را به طور غیابی به خاطر سربازگیرِی نوجوانان محکوم کرد.4 از آن پس، 
و  محاکمه  به جرم سربازگیرِی کودکان  فارک  پایین رتبه ی  چندین مسؤول 
محکوم شده اند.5 باوجود این، هیچ یک از فرماندهان گروه های شبه نظامی تا به 

امروز با  این اتهام روبرو نبوده اند.
بنابراین، هم در کلمبیا و هم در جمهوری دمکراتیک کنگو، پیگرد مؤثر 
مسؤوالن جرایم علیه کودکان مشکل ساز مانده و عدالت کیفری تأثیر کوچک 

و دلسردکننده ای بر موضوع بدبختی های کودکان داشته است. 
دسترسی کودکان به عدالت

یکی از مشکالت اساسی به پیش بردِن پیگرد مسؤوالن جرایم علیه کودکان از 

در آگوست 2002 که سرانجام توماس لوبانگا را به قدرت رساند، مرتکب کشتار و مثله کردن کودکان در 
مقیاس گسترده شد؛ همان جا، 1۹. هم چنین نگاه کنید به پزشکان بدون مرز، ایتوری، 4. شورای حقوق 
بشر، »گزارش ترکیبی«، 14، بند 38. برای گزارشی مشروح درباره  ی فجایع دیگر، از جمله کشتار، مثله 

کردن و خشونت جنسی، نگاه کنید به ایتوری، دیده بان حقوق بشر.
1. همان.

جهانی،  بهداشت  سازمان  است،  مردان  برای  سال   46 حاضر  حال  در  کشور  در  زندگی  به  امید   .  2 

بخش  داشت.  سال   20 از  کمتر  جمعیت  درصد   57  ،2010 سال  در  کنگو«.  دمکراتیک  »جمهوری 
جمعیت سازمان ملل، »دورنمای جمعیت در جهان.«

 3 . نگاه کنید به ایتوری، دیده بان حقوق بشر.

 4 . »محکومیت تیروفیخو به خاطر سربازگیرِی کودکان،« ال ـ تیمپو

)“Condena a Tirofijo por Menores,” El Tiempo( 
.)“Por reclutar menores,” El Tiempo( 5. »با سربازگیرِی نوجوانان،« ال ـ تیمپو
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مشکل کودکان در دسترسی به عدالت کیفری ناشی می شود. 
تحقیق ما در جمهوری دمکراتیک کنگو نشان می دهد که موانع دسترسی 
و  مسلح«  گروه های  و  مسلح  نیروهای  با  مرتبط  »کودکاِن  برای  عدالت  به 
برای کودکانی که قربانی تعدی های فاحش بوده اند، به ویژه تعدی های شامل 
خشونت جنسی، بدتر است. پدران و مادران ممکن است از رفتن به دادگاه 
پرهیز کنند، چون به آن ها اعتماد ندارند، یا برای  این که از رسوایی عمومی 
 بپرهیزند یا به خاطر  این که دغدغه های به حق امنیتی دارند، به ویژه به خاطر  

این که متهمان اغلب از مجازات فرار می کنند. 
برای  عدالت  کردن  دسترسی پذیر  کلیِد  کودک پسند  قضایی  رویه های 
احتمالی  زیان های  و  روانی  آسیب های  فشار،  رساندن  حداقل  به  و  کودکان 
دیگر مرتبط با ادای شهادت طی تحقیقات یا محاکمه است. درحقیقت، ممکن 
است از کودکان در زمان ادای شهادت سؤال شود تا وقایِع آسیب زا را به یاد 
افراد آسیب رسان  با  آورند یا شرح دهند و ممکن است آنها به طور مستقیم 
یا  باشد  توان بخش  یا  می تواند  کودک،  به  بستگی  تجربه،  شوند.  این  روبرو 
آسیب رسان و احتمال دارد آسیب موجود در آن ها را تشدید کند. رویه های 
قضایی کودک پسند بایستی با تماِم موازین مرتبط بین المللی و اصول فراگیر 
کنوانسیون حقوق کودک، از جمله حداکثر منافع کودک، حق زنده گی، بقا و 
توسعه، عدم تبعیض و حق مشارکت سازگار باشند.1 مشارکت کودکان همیشه 
باید داوطلبانه باشد و به اصل توافق آگاهانه2 معنای کامل ببخشد و کودکان 

باید همیشه به صورت ناشناس و با حفظ هویت شان شهادت بدهند.3
توجه به سربازگیری و به کارگیری غیرقانونی کودکان در خصومت ها

چندین گروه در کلمبیا به طور غیرقانونی از کودکان سربازگیری کرده و آن ها 
اقدامات  بین المللی  حقوق  اساس  بر  که  گرفته اند  کار  به  درگیری ها  در  را 

 1 . در موازین بین المللی به ویژه به رهنمودهای سازمان ملل در مورد اقدام درباره  ی کودکان در نظام 

عدالت کیفری و راه بُردهای نمونه و اقدامات عملی برای رفع خشونت اشاره می شود. 
 2 . در میاِن مقررات بسیار دیگِر مقررات آیین و مدارک دادرسِی دادگاه بین المللی جزایی، مقرره ی 

شماره 1۹0، »رهنمود درباره  ی اتهام زنی به خود به همراه درخواست احضاِر شاهد« اهمیت ویژه ای 
در این زمینه دارد.

 3 . ماده ی )ب()2(40 کنوانسیون حقوق کودک و ماده ی شماره 8 مقرراِت حداقل استاندارِد سازمان 

ملل برای اجرای عدالت درباره  ی نوجوانان.
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مجرمانه است.1 باوجود این، در سال 2008، بنا به گزارش ها، میزان موفقیت 
در  کودکان  غیرقانونی  به کارگیری  و  سربازگیری  به  مربوط  پیگردهای  در 
درگیری ها کمتر از 2 درصد بود و از آن پس وضعیت بهبود اساسی نیافته 
است.2 دفتر کمیسر عالی صلح در کلمبیا در فوریه 2010 گزارش داد که 737 
کیفرخواست مرتبط به سربازگیری غیرقانونی در چارچوب رویه های کیفری 
قضایی و صلح در دست است، اما هیچ یک از آن ها به حکم رسمی  مجرمیت 
منجر نشده است.3 یک نمونه »اِل آلِمان«4 است، یکی از رهبران بلندپایه شبه 
نظامی که گویا اعتراف اصلی خود درباره ی اتهام سربازگیری غیرقانونی را پس 
گرفت،5 چون از پیامدهای منفی در پیگردهای بین المللی در  آینده می    ترسید. 
با توجه به  این مشکالت، دادستانی کل و واحد عدالت و صلح آن به تازه گی 
برنامه ای را برای اولویت دادن به پیگرد اتهام سربازگیری غیرقانونی را در کنار 

جرایم دیگر در پیش گرفته اند.6

 1 . جمهوری کلمبیا، قانون 5۹۹/2000.

 2 . به گفته ی دبیرکل سازمان ملل، تا سال 2008، واحد ویژه ی دادستانی کل در مورد 141 پرونده 

شامل 634 کودک قربانی )485 پسر و 14۹ دختر( تحقیق کرده بود که به سه مورد رأی محکومیت 
انجامیده بود )شورای امنیت سازمان ملل، »گزارش«، 12(. بنا به اعالِم ائتالِف ضد مشارکت کودکان 
 El delito( و جوانان در درگیری مسلحانه در کلمبیا و کمیسیون حقوقدانان کلمبیا، در جنایت نامرئی
invisible(، تا اکتبر 2008، 665 پرونده ی مربوط به سربازگیری غیرقانونی کودکان وجود داشت؛ از این 

تعداد، فقط 2۹2 پرونده در جریان فعال بودند و فقط در دو مورد حکم صادر شده بود.
یا قانون ۹75/2005، که در جوالی 2005 به تصویب رسید برای  3. قانون جنجالی عدالت و صلح، 
بسیج  به  دادن  پایان  به  مایل  که  نظامی،  شبه  گروه های  به ویژه  غیرقانونی،  مسلح  گروه های  اعضای 
نظامی بودند، راه بُرد خروجی فراهم کرد. این اعضا می توانند در عوِض »ادای سهم به دست یابی به صلح 
ملی، هم کاری  با نظام عدالت، غرامت برای قربانیان و ورود دوباره به اجتماع« حکم های به شدت کاهش 
یافته ی زندان بین 5 تا 8 سال دریافت کنند. »هم کاری  با نظام عدالت« به طور عمده از طریق ادای 
گواهی شامل افشای جرایم ارتکابی انجام می شود. این قانون به ظاهر برای آسان تر کردن فرایند صلح، 
آشتی ملی و حقوق قربانیان نسبت به غرامت، عدالت و حقیقت طراحی شده است. در نگارش قانون، 
کودکان به طور مشخص مد نظر قرار گرفتند چون دست کم یکی از معیارهای شایستگی بهره مندی از 
حکم های کاهش یافته ترخیص تمام نیروهای نوجوان سرباز بود. اما مدافعان حقوق بشر از این قانون و 
نظاِم ناشی از آن، به ویژه به خاطر قصور آن از ترویج کافی پاسخ گویی و حمایت از قربانیان، انتقاد کردند. 

برای اطالعات بیش تر، نگاه کنید به: تاپیاز، »فرمول های دولت کلمبیا« 
و صلح، 1۹.  عدالت  عالی صلح،  کمیساریای  دفتر  و   )Tapias, “Colombian Government’s Formulas”(

)Oficina Alto Comisionado para la Paz, Ley de Justicia y Paz(
4. El Alemán

5. منبع ناشناس G، کلمبیا، 5 مه 2010.
ادامه ی پیگردهای مربوط به سربازگیری  برای  با رهنمودهایی  به تازگی، رئیس واحد یادداشتی   .  6 

غیرقانونی صادر کرده است. گویا دادستان ها از سه منبع مختلف اطالعات برای انجام تحقیقات استفاده 
نظامیان در مجموعه ی  نظامی شبه  بسیج  به  پایان دهی  فرایند  به  مربوط  آزاد«  می کنند: »نسخه های 
عدالت و صلح؛ فهرست های رسمی پایان دهی جمعی به بسیج نظامی، از جمله 800 کودک جنگ جو؛ و 
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ارزیابی ما آشکار کرد که طی مرحله ی پایان بسیج عمومی  در 2006ـ2003، 
دفتر کمیسر عالی صلح گویا به فرماندهان شبه نظامی توصیه کرده از   ترخیص 
تأیید  منابع  اساس  بر  کنند.1  پرهیز  گروه های شان  با  مرتبط  رسمی کودکاِن 
شده که از طریق شماری مصاحبه به دست آمده، یکی از مشاوران کمیسر 
عالی صلح توصیه کرده که  این فرماندهان کودکان را پنهانی  ترخیص کنند و 
از فرایند رسمی  پایان بسیج عمومی  بپرهیزند تا »مسایل را پیچیده نکنند.«2 
چندین طرِف مصاحبه  این گونه تالش ها برای پرهیز از  ترخیص رسمی کودکان 
را به  این هراس نسبت دادند که   ترخیص کودکان جنگنده مدرکی محسوب 
دادگاه  یا  داخلی  دادستان های  استفاده ی  مورد  سپس  می تواند  که  می شود 
بین المللی جزایی برای طرح اتهام جنایت جنگی سربازگیری غیرقانونی علیه 
آن ها قرار گیرد.3 در تالش هایی که آشکار برای پرهیز از به جا گذاشتن مدارک 
روشن جرم بود، پیش از  این که مؤسسه ی رفاه خانواده کلمبیا فرایند پایان 
بسیج عمومی  را آغاز کند، بسیاری از کودکان در کلمبیا درحقیقت »به خانه 
اعزام شدند.« مقایسه بین شماِر کودکانی که مرتبط با گروه های مسلح برآورد 
می شدند ـ از 8000 کودک به اعالِم وزارت دفاع تا 11000 کودک به اعالِم 
عمومی  رسمی  بسیج  پایان  در  واقع  در  که  کودکانی  و  ـ  غیردولتی4  منابع 
 مطرح شدند ـ فقط 307 کودک ـ نشان می دهد که اکثر کودکان از فرایند 
پایان بسیج عمومی  عبور نکردند.5  این موضوع مانعی آشکار بر سِر راِه پیگرد 
جنایت جنگی سربازگیری غیرقانونی  ایجاد کرده و تأثیر منفی جدی بر  این 
بسیج عمومی،  فرایند رسمی  پایان  از  است. مستثنا شدن  کودکان گذاشته 

 دسترسی آن ها به برنامه های بازپذیری و تأمیِن غرامت را محدود می کند.6 

اطالعات مربوط به سِن جنگ جویان پیشین بزرگ سال و شمار سال هایی که آن ها در گروه های مسلح 
گذرانده اند. دادستان ها هم چنین از لیست های رسمی ترک تحصیل استفاده می کنند. مقایسه اطالعات 

از منابع مختلف به آن ها کمک می کند پرونده را بازسازی کنند.
 1 . مصاحبه های محرمانه در کلمبیا، مه 2010.

 2 . مصاحبه های محرمانه در کلمبیا، آپریل 2010.

 3 . مصاحبه های محرمانه در کلمبیا، آپریل 2010.

 4 . شورای امنیت سازمان ملل، »گزارش«، 4. منابع سازمان های غیردولتی از جمله دیده بان حقوق 

.72 ،)Breaking the Grip?(بشر، برداشتن قیدوبند؟
 5 . ائتالِف ضد مشارکت کودکان و جوانان در درگیری مسلحانه در کلمبیا، جنایت نامرئی، 25

 6 . بر اساس مصاحبه با یکی از نماینده گان مؤسسه ی رفاه خانواده کلمبیا، 27 آپریل 2010، فقط 

307 »کودِک مرتبط با نیروهای مسلح و گروه های مسلح« موفق شدند وارد برنامه ی این مؤسسه شوند. 
کودکان جنگ جوی  عمده ی  بخش  که  است  داده  توضیح  روبیو  ُرسیو  نام  به  کارشناسی  هم چنان که 
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دادگاه  توجه  از  ناشی  حدودی  تا  است  ممکن  کلمبیا  در  پیگرد  از  ترس 
بین المللی جزایی به  این موضوع باشد. اولین شخصی که در دادگاه بین المللی 
جزایی محاکمه شد، توماس لوبانگا دی یِلو، رهبر پیشین اتحادیه میهن پرستاِن 
کنگو، به طور مشخص به جنایت جنگی سربازگیری غیرقانونی و به کارگیری 
منطقه ی  ایتوری  در  که  از کسانی  بسیاری  متهم شد.  درگیری  در  کودکان 
کودکان  به  و  دادند  قرار  انتقاد  مورد  را  توجه  این  بودند،   ما  مصاحبه  طرِف 
که  کودکانی  بودند،  رسیده  قتل  به  که  کودکانی  کردند:  اشاره  دیگر  قربانی 
و  غذا، سرپناه  از  یا  یتیم شده  که  آن هایی  و  بودند  قربانی خشونت جنسی 
مراقبت پرشکی طی جنگ محروم شده بودند. بسیاری از مصاحبه شوندگان 

این جرایم را »خیلی جدی  تر« می دانستند.1 
به گفته ی بسیاری از مصاحبه شونده گان، تأثیر  این پیگردها در محل در ابتدا 
چندان مثبت نبود: فعاالن مختلِف حمایت از کودکان می گفتند که نتیجه ی 
فوری دستگیری لوبانگا به اتهام سربازگیری کودکان کاهش شماِر کودکانی 
پایان بسیج عمومی  تحویل می شدند. در عوض، گروه های  به مراکز  بود که 
مسلح، گویا از  ترس متهم شدن، کودکان را در جنگل ها رها می کردند. منابع 
محرمانه ای که در آپریل 2010 در جمهوری دمکراتیک کنگو مورد مصاحبه 
قرار گرفتند، گفتند که گروه های مسلح از آغاز محاکمه ی لوبانگا تا آن زمان 
  ترخیص کودکان جنگنده را به طور کامل متوقف کرده بودند. بنا به گزارش ها، 
یکی از فرماندهان پیشین گفته بود، »در جنگل، جنگ جویان به رادیو گوش 
خطرناک  برای شان  کودکان  از  استفاده  که  می فهمند  اکنون  و  می دهند 
است. بنابراین، سربازگیری کودکان اکنون مخفیانه انجام می شود و کودکان 
کودکان  از  حمایت  فعاالن  می شوند.«2  داشته  نگه  پنهان  نظرها  از  جنگنده 
کار پس  بین المللی جزایی  دادگاه  پرونده ی  پرسروصدای  پوشِش  گفتند که 
گرفتن کودکان را از گروه های مسلح در محل برای آن ها بسیار مشکل کرده 
است، زیرا فرماندهان کودکان را پنهان می کنند و هرگونه   ترخیص کودکان از 

پیشین که به مزایای بازپذیری دست یافتند فراریان چریک هستند؛ مصاحبه با ُرسیو روبیو، بوگوتا، 
کلمبیا، 26 آپریل 2010.

 1 . مصاحبه های محرمانه در جمهوری دمکراتیک کنگو، آپریل 2010.

2. مصاحبه با جنگ جوی پیشین بزرگ سال، جبهه ی انقالبی صلح در ایتوری، بونیا، جمهوری دمکراتیک 
کنگو، 24 آپریل 2010، اشاره به برنامه ای در رادیو ِرِولیِشن.
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خدمت اکنون غیررسمی  انجام می شود،1 به ویژه در کیووی شمالی.2
باوجود این، در طرِف دولت، چند تن از مصاحبه شونده گان گفتند که توجه 
دادگاه بین المللی جزایی به سربازگیری و به کارگیری کودکان در درگیری ها 
به طور آشکار به کاهِش حضور کودکان سرباز در اردوگاه های نظامی نیروهای 
امنیتی دولت انجامیده است. به گفته ی بعضی از فعاالن حمایت از کودکان، 
در نتیجه ی مستقیِم افزایش آگاهی از جرم بودِن سربازگیری کودکان در پی 
محاکمه ی لوبانگا، کودکان سرباز در بعضی از مناطق جغرافیایی به طور کامل 

از واحدهای ارتشی دولت کنار گذاشته شده اند.3  
با توجه دوباره به تأثیر پیگرِد دادگاه بین المللی جزایی بر هنجارها و درِک 
محلی، ارزیابی ما نشان داد که اکثر مردم در  ایتوری، از جمله ِهماها و لِندوها، 
جنگ جو  به عنوان  کودکان  به کارگیری  بودن  جرم  از  درستی  درِک  هنوز 
کودکانی  و  بزرگ ساالن  متفاوت  ایتوری،  بخش های  از  بسیاری  در  ندارند.4 
که طرِف مصاحبه بودند، گفتند  این جوامع »هیچ چاره ای« در مورد استفاده 
از جنگ جویاِن زیر 18 سال ندارند.  این تصمیم مسأله ای برای دفاع و بقای 
جامعه به حساب می   آید. یکی از کارکنان حمایت از کودکان موضوع را  این 
دفاع  اول  خط  حمله  زمان  در  را  قومی کودکان  »جوامع  داد:  توضیح  طور 
قبیله  به  خائن  بگریزند  مسلح  گروه های  از  که  کودکانی  می کنند.  محسوب 

تلقی می شوند.«5  
تصمیم دادگاه بین المللی جزایی برای طرح اتهام علیه لوبانگا فقط بر اساس 
قومی قربانیان  هویِت  علت  به  به کارگیری کودکان سرباز  و  جرم سربازگیری 
نیز آثاِر زیانباری داشت. لوبانگا و نیز کودکانی که او سربازگیری کرده بود از 

1. مصاحبه با واحد حمایت از کودک هیأت سازمان ملل برای ایجاد ثبات در جمهوری دمکراتیک کنگو، 
بونیا، جمهوری دمکراتیک کنگو، 28 آپریل 2010.

2. North Kivu

جمهوری  در  ثبات  ایجاد  برای  ملل  سازمان  هیأت  مأموریِت  اساس  بر  کنگو  ارتش  اردوگاه های   .  3 

دمکراتیک کنگو برای کمک به برنامه ی »خلع سالح، پایان بسیج نظامی و بازپذیری« به روی این هیأت 
از  را  و کودکان  نظامی  را کنترل  نیروهای  امکان می دهد  از کودکان  کارکنان حمایت  به  و  است  باز 
صفوف آن ها خارج کنند. به گزارش هیأت سازمان ملل برای ایجاد ثبات در جمهوری دمکراتیک کنگو، 

محاکمه ی لوبانگا باعث شده که حضور کودکان در اردوگاه های نظامی تقریباً به صفر برسد.   
اوگاندایی ها، کودکان را می دزدیدند،  لِندو، وقتی خارجی ها، مثل  از رهبراِن  اما، به گفته ی یکی   .  4 

استثنا در کار بود. در این صورت، سربازگیری کودکان جرم جدی تلقی می شد. مصاحبه با نماینده ی 
جامعه ی لِندو در ایتوری، جمهوری دمکراتیک کنگو، 23 آپریل 2010.

5. مصاحبه با کارکنان حمایتی مؤسسه ی سیو یو ِک )SAVE UK(، بونیا، 23 آپریل 2010. 
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قوم ِهما هستند یا بودند. جامعه ی ِهما، از جمله »کودکاِن مرتبط با نیروهای 
مسلح و گروه های مسلح«، لوبانگا را قهرمانی می دانند که از  این جامعه دفاع 
کرده است. اما قربانیاِن لِندو در حمله های اتحادیه   ی میهن پرستان کنگویی 
به رهبری لوبانگا، قتل، تجاوز، شکنجه، غارت و تخریب اموال را »جنایت های 
است.   شده  مرتکب  کنگویی  میهن پرستان  اتحادیه   ی  که  می دانند  واقعی« 
این گروه از  این که  این اتهام ها علیه لوبانگا مطرح نشده بسیار سرخورده اند. 
»لِندوها هرگز جنایت سربازگیری را درک نکرده اند.  این ها جرایم واقعی لوبانگا 
نیستند. از او در برابر جنایت های واقعی اش حمایت شده است.«1 در زمینه ی 
به شدت قطبی شده بر اساس جدایی های قومی، بسیاری از لِندوها در حیرت 
هستند که تنها قربانیان مطرح در کیفرخواست دادگاه بین المللی جزایی و 
محاکمه، »کودکاِن مرتبط با نیروهای مسلح و گروه های مسلح« از قوم ِهما ـ 
یعنی اعضای گروه قومی  لوبانگا ـ هستند و قربانیان لِندو، از جمله کودکان، 
بود، احساسی را که در  افرادی که طرِف مصاحبه  از  فراموش شده اند. یکی 
سطحی گسترده وجود دارد، به  این   ترتیب بیان کرد: »اگر کودکی را ببینم که 
برای جنگیدن می رود، او را بازخواهم داشت. من هیچ وقت چیزی درباره  ی   
دادگاه بین المللی جزایی نشنیده ام، اما در مورد لوبانگا، به نظر من او باید برای 
کشتن مردم دستگیر شود نه برای سربازگیری کودکان.«2 درحقیقت، توجه 
پیگرِد دادگاه بین المللی جزایی در  این پرونده به سربازگیری و به کارگیری 
کودکان سرباز شکاف بزرگی در پاسخ گویی به خاطر جرایم دیگر علیه کودکان 

به جا گذاشته است.   
این ارزیابی اولیه از تأثیر پیگردهای دادگاه بین المللی جزایی در جمهوری 
دمکراتیک کنگو نشان می دهد که  این پیگردها باعث   ترخیص رسمی  کودکان 
آن ها  بیش تر  سربازگیری  از  جلوگیری  و  دولت  امنیتی  نیروهای  به  مرتبط 
شده اند، اما پایان دادن به بسیج کودکاِن مرتبط با گروه های مسلح غیردولتی 
را پیچیده  تر کرده اند. به همین  ترتیب، در کلمبیا، شبح پیگرد کیفری داخلی 
استفاده  و  سربازگیری  خاطر  به  جنگی  جنایت های  اتهاِم  به  بین المللی  و 
غیرقانونی از کودکان در درگیری ها گویا باعث شده که فرماندهان کودکان 
غرامت  دریافت  فرایند  عمومی  و  بسیج  به  دادن  رسمی  پایان  فرایند  از  را 

 1 . مصاحبه با نماینده ی جامعه ی لِندو در ایتوری، جمهوری دمکراتیک کنگو، 23 آپریل 2010.

 2 . مصاحبه با جنگ جوـ کودک پیشین )FPRI(، بونیا، جمهوری دمکراتیک کنگو، 25 آپریل 2010.
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کنار بگذارند و  این موضوع پیامدهای منفی جدی برای کودکان داشته است. 
به کارگیری کودکان سرباز جرم  و  از یک سو سربازگیری  که  است  تناقضی 
است و از سوی دیگر، افزایش دیدپذیری  این جرایم ـ دست کم به طور موقت 
ـ به   ترخیص رسمی  یا به پایان دادن به بسیج آن ها آسیب رسانده است و 
به  این   ترتیب، از دسترسی کودکان به مزایا و حمایت در کوتاه مدت کاسته 
است. امید بر  این است که  این تأثیر موقت باشد و ـ اگر پیگردهای بین المللی 
و محکومیت های ناشی از آن ها نقش مثبتی در بازداشتن از  این جرایم بازی 

کنند ـ طی زمان برطرف شود.  
کودکان در تقابل با قانون 

در بعضی وضعیت ها که نقِض حقوق بشر گسترده یا نظام مند است، زنده گی 
کودکان ممکن است آن چنان شدید مختل شود که بعضی از کودکان خود 
این موضوع ممکن است در مورد  ارتکاب جرایم فاحش مشارکت کنند.  در 
»کودکاِن مرتبط با نیروهای مسلح و گروه های مسلح« درست باشد، گرچه 
تمامی  این کودکان مرتکب جنایت نمی شوند.1 مشکالت بسیار و پیچیده ای 
از جمله ی  اگر آن ها  قانون مطرح است، چون  با  تقابل  درباره  ی   کودکاِن در 
قربانی  هم  باشند،  مسلح«  گروه های  و  مسلح  نیروهای  با  مرتبط  »کودکاِن 
هستند و هم مجرم و هیچ پاسخ آسان یا روشنی درباره  ی   روش رسیدگی به 

کودکان مجرم وجود ندارد.  
نسبت  تأمل  زمینه ی  در  مفیدی  نمونه ی  کلمبیا  ما،  پژوهش های  بیِن 
اساسی  قانون  دادگاه  می دهد.  دست  به  مجرم  کودکان  به  توجه  روش  به 
و  نیروهای مسلح  با  مرتبط  قانونی»کودکاِن  موقعیت  که  است  گفته  کلمبیا 
قربانیان سربازگیری غیرقانونی، خودبه خود آن ها  به عنوان  گروه های مسلح« 
را از مسوؤلیت کیفری مستثنا نمی کند.2  این دادگاه حقوق  این کودکان را با 
حقوق قربانیان آن ها »نسبت به حقیقت، عدالت و غرامت« مقایسه و اظهار 
کرد که موقعیت قربانی سربازگیری اجباری مسوؤلیت کیفری همان شخص 
در مورد جرایم فجیع را رفع نمی کند. دادگاه نتیجه گیری کرد که »کودکاِن 
مرتبط با نیروهای مسلح و گروه های مسلح« را می توان هم زمان قربانی جرم 

 1 . نگاه کنید به اَپتل، »کودکان و پاسخ گویی« )”Aptel, “Children and Accountability(، 20 و صفحات 

بعد.
2. دادگاه قانون اساسی کلمبیا، حکم 203ـC سال 2005.
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دادگاه  وجود  این که  با  گرفت.  نظر  در  مجرم  نیز  و  غیرقانونی  سربازگیری 
قانون اساسی تأیید کرده که »کودکاِن مرتبط با نیروهای مسلح و گروه های 
مسلح« را می توان در چارچوب نظام عدالت نوجوانان مورد پیگرد قرار داد، در 
عمل تاکنون چنین پیگردی حتا در یک مورد هم رخ نداده است. به عالوه، 
باعث  اساسی  قانون  دادگاه  در  بودِن  این کودکان  قربانی  موقعیت  شناسایی 
شده که دادگاه پایین تری به  این تصمیم برسد که قانون عدالت و صلح برای 
یک  گفته ی  به  ندارد.1  کیفری  صالحیت  جنگ جو  کودکان  ارتکابی  جرایم 
دادستان کلمبیایی، تأثیر مستقیم و مثبت  این رأی  این است که دادستان ها 
اکنون می توانند فعاالنه »کودکاِن مرتبط با نیروهای مسلح و گروه های مسلح« 
را با دادن  این اطمینان که مورد پیگرد قرار نخواهند گرفت برای شرکت در 

محاکمه به عنوان قربانی دعوت کنند.2
با  این که گروه ها و نیروهای مسلح کودکان را در بسیاری موارد، از جمله 
سربازی  به  غیرقانونی  به طور  گزارش،  در  این  بررسی  مورد  کشوِر  چهار  در 
ارتکاب  در  نظام مند  به طور  آن ها  که  نتیجه گرفت  نباید  به کار می   گیرند،  یا 
با  جرایم شرکت داشته اند. برای نمونه، در نپال، بحثی درباره  ی   روش رفتار 
کودکان متهم به ارتکاب جرم انجام گرفته و برنامه ی اقدام ملی برای کودکان 
تخلف های  »درباره  ی    می گوید:  مشخصی  ماده ی  در  مسلحانه  درگیری  و 
نوجوانان که در زمان مشارکت آن ها در نیروها یا گروه های مسلح رخ داده، 
رویه های کودک پسندی که در کنوانسیون حقوق کودک و دیگر عهدنامه های 
حقوقی بین المللی مطرح شده، در پیش گرفته خواهد شد.3 باوجود این، منابع 
زیادی خاطر نشان کرده اند که تا به امروز، با وجود بعضی ادعاها، هیچ مدرکی 

 1 . دیوان عالی دادگستری، شعبه ی استیناف کیفری، رأی 24 فوریه 2010. این دادگاه رأی داد که 

شعبه ی عدالت و صلح دیوان عالِی باراکی یا در مورد جرایم ارتکابی یکی از اعضای 32 ساله نیروهای 
دفاع از خود کلمبیا )AUC( ـ جنگ جوی پیشینی که به خاطر جرایم ارتکابی پیش از رسیدن به سن 
قانونی تحت موازین کیفری عدالت و صلح محاکمه می شد ـ صالحیت ندارد. جنگ جوی پیشین به 66 
رشته از رویدادهای ناظر بر جنایت های جدی )به طور عمده اعدام و مشارکت در کشتار بزرگ( اعتراف 
کرده بود و بعضی از این جرایم را پیش از رسیدن به سن 18 مرتکب شده بود. او در سن 10 ساله گی 
با چند تن از اعضای خانواده اش به بلوک مقاومِت تایرونای نیروهای دفاع از خود کلمبیا پیوسته بود. 
دادگاه به این نتیجه رسید که دیوان عدالت و صلح صالحیت ندارد و نمی تواند این پرونده را به نظام 
عدالت نوجوانان ارجاع کند، چون جنگ جوی پیشین دیگر بیش از 21 سال داشت و از حّد سنی برای 

صالحیِت نظام عدالت نوجوانان گذشته بود.
 2 . مصاحبه با پاتریشیا هرناندز، دادستان عدالت و صلح، کلمبیا، 5 مه 2010.

 3 . نپال، »برنامه اقدام ملی« )”National Plan of Action“(، بخش 3ـ1ـ2.
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و  مسلح  نیروهای  با  مرتبط  »کودکاِن  که  دهد  نشان  که  نیامده  دست  به 
گروه های مسلح« در ارتکاب نقِض حقوق بشر در نپال مشارکت داشته اند.  این 
امر ضرورت احتیاط و پرهیز از کلی گویی درباره  ی   شرکِت »کودکاِن مرتبط با 
نیروهای مسلح و گروه های مسلح« در فجایع را نشان می دهد؛ این کلی گویی 
بازپذیری،  زمینه ی  در  به ویژه  گرفته،  را  گریبان شان  هم اینک  که  را  ننگی 

تقویت می کند.
کنگو،  دمکراتیک  جمهوری  کلمبیا،  در  که  کرده  آشکار  ما  پژوهش های 
با نیروهای مسلح و گروه های مسلح« خود  نپال، »کودکاِن مرتبط  یا  لیبریا 
از موقعیت مبهم شان آگاه هستند و  ترس از پیگرد آن ها را از به پیش آمدن و 
بیان روایت شان نگران کرده است. راه کارهای عدالت در دوره ی گذار، به ویژه 
کمیسیون های حقیقت، می توانند ابزار مفیدی در رفتار با کودکانی باشد که ـ 
گاهی در شرایط اجباریـ  در ارتکاب جرم شرکت داشته اند.  این گونه راه کارها 
می توانند فضایی را برای پذیرش عمیق  تر فراهم کنند و نه تنها به مسوؤلیت 
 این کودکان بلکه مسوؤلیت خانواده ها و جوامع شان و شرایط منجر به ارتباط 

آن ها با گروه های مسلح در وهله ی اول بپردازند.
*******

پیگرد جرایمی که کودکان در آن ها قربانی بوده اند ـ از جمله کودکانی که 
نیروها یا گروه های مسلح سربازگیری کرده اند ولی نه فقط آن ها ـ در بهترین 
شرایط گاهی رخ می دهد. توجه دادگاه بین المللی جزایی در محاکمه توماس 
از نظر جلب توجه به مسأله ی سربازگیری و به کارگیری کودکان در  لوبانگا 
درگیری ها مهم و تحول خوبی است. باوجود این، به مشکالت مربوط به پیگرد 
موارد مربوط به قربانیان کودک نباید کم بها داد. دغدغه های تدارکاتی و امنیتی 
در رفتار با شاهدان و قربانیان جوان  تر چندین برابر می شود و به طور معمول 
فرایند ضروری می کند. دادستان ها  را در  اولیاء  و  مادران  و  پدران  مشارکت 
اعتبار  این پرونده ها ندارند، زیرا نگران هستند که  گاهی تمایلی به پذیرش  
شهادت کودکان به اندازه ی شاهدان دیگر نباشد.  این عوامل به کاهش اولویت 
چنین پرونده هایی کمک می کند. بنابراین، مهم است که مسؤوالن پیگرد و 
اداره های دادگستری، هم در سطح ملی و هم بین المللی، اولویت الزم را به 
مشکالت  خاطر  به  را  آن ها  و  بدهند  کودک  قربانیان  به  مربوط  پرونده های 

متصور نادیده نگیرند. 
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باوجود این، محاکمه های کیفری نمی توانند تمام پاسخ ها را ارائه کنند و تمام 
نیازهای قربانیان کودک، خانواده ها و جوامع آن ها را تأمین کنند. هم چنان که 
محاکمه های  می دهد،  نشان  لوبانگا  پرونده  پیامدهای  درباره  ی    ما  تحقیق 

کیفری همیشه به پیروزی های ناب نخواهد انجامید.



5. کودکان و غرامت
برای  و جنایت های جنگی  بشر  فاحِش حقوق  نقِض  قربانیاِن  اساس حق  بر 
غرامت  شده،  شناخته  رسمیت  به  بین المللی  سطح  در  که  غرامت،  دریافت 
به  مسوؤلیت  و  زیان ها  شناسایی حقوق،  برای  که  است  گام هایی  معنای  به 
نفِع مستقیم قربانیان نقِض فاحِش حقوق بشر برداشته می شود.1   ترکیبی از 
اقدامات مادی و نمادین که به قربانیان نقِض حقوق بشر در ظرفیت فردی 
نیازهای  به  رسیدگی  برای  روشی  هم زمان  می شود،  عرضه  آن ها  جمعی  و 
قربانیان و نیز پذیرش مسوؤلیت دولت برای جبراِن خسارت و زیان آن هاست.2 
بعضی  مهمی در  نقش  دادگاه  دستور  به  غرامت  عرضه ی  تشخیص  این که  با 
وضعیت ها هم چون جمهوری دمکراتیک کنگو، بازی می کند، در  این بخش به 
طراحی و اجرای برنامه های اداری تأمیِن غرامت برای توجه به نقِض حقوق 

بشر گسترده می پردازیم. 
»رهنمودهای سال 2005 درباره  ی   عدالت در مسایل شامل کودکان قربانی 
و شاهد جنایت«3 مشخص می کنند که کودکان قربانی از حق دریافت غرامت 
برخوردارند.  این حق که در ماده ی 3۹ کنوانسیون حقوق کودک بیان شده، از 

 .)“Basic Principles and Guidelines”( »1 . مجمع عمومی سازمان ملل، »اصول و رهنمودهای پایه ای 

 Magarrell,( »،برای بحث کامل تر درباره  ی غرامت، نگاه کنید به: ماگاِرل، »غرامت در تئوری و عمل
 De Greiff, Handbook of( غرامت ها  دست نامه ی  گرایف،  ِد  و   )“Reparations in Theory and Practice”

.)Reparations

 2 . ماگاِرل، »غرامت در تئوری و عمل.«

3. Guidelines on Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime



چشم اندازی نو: کودکان و عدالت در دوره ی گذار / 54

طرف های دولتی عضو می خواهد تمام اقدامات مناسب را برای پیشبرِد بهبود 
که  محیطی  در  را  کودک  قربانیان  اجتماعی  بازپذیری  و  روانی  و  جسمانی 
بهداشت، احترام به خود و کرامت کودک را پرورش می دهد، به عمل آورند.1 
باوجود این، برنامه های تأمیِن غرامت تا به امروز در پذیرش موارد نقِض حقوق 
به  برنامه ها فقط  از  این  بعضی  ناهماهنگ عمل کرده اند؛  بشر علیه کودکان 
نقِض حقوق پدران و مادران آن ها که تأثیر غیرمستقیم بر کودکان دارد توجه 
داشته اند، و بعضی دیگر به ردیفی از موارد نقِض حقوق بشر که کودکان از سر 
گذرانده اند. بیش تر برنامه های تأمیِن غرامت تنها نسبت کوچکی از نقِض فاحِش 
حقوق بشر را که پسران و دختران مستقیم تحمل کرده اند، در نظر می   گیرند.2 
»قصور از پذیرش جنایت هایی که مستقیم بر جسم و روان آن ها انجام شده 
از کودکان به عنوان عامالن سیاسی و  بازتاب برداشت های نادرست  می تواند 
دارنده گان حق باشد.«3 در راه به سوی جلو، مهم است که برنامه های تأمیِن 
آسیب پذیری شان  خاطر  به  که  حق  دارنده گان  به عنوان  را  کودکان  غرامت 
آن ها  از  حال  عین  در  و  بپذیرند  بوده اند  بشر  حقوق  مشخص  نقِض  قربانی 
حمایت ویژه به عمل آورند. براساس نتیجه ی ارزیابی ما،  این بخش به بررسی 

بعضی از عناصر کلیدی برنامه ی تأمیِن غرامِت حساس به کودک می پردازد.
اهمیت غرامت های کودک محور

غرامت ها برای دادن  این پیام به قربانیان ـ و به جامعه بزرگتر ـ حیاتی هستند 
که زیان های آن ها نقض فاحش حقوق آن ها بوده و دولت تعهد می کند در 
حرکت به جلو  این حقوق را حفظ کند.4 در مواردی که کودکان هدف حمله 
که  عالمت  دادن  این  برای  روشی  به عنوان  به ویژه  غرامت ها  داشته اند،  قرار 
روش های گذشته دیگر تحمل نخواهد شد مهم هستند و به  این   ترتیب به 
کودکان و جوانان کمک می کنند که درکی از نقش و جایگاه آینده ی خود را 

در جامعه بر اساس حقوق و نه خشونت برگزینند.
در بسیاری از موارد، درگیری یا نقِض حقوق بشر، آموزش کودک را مختل و 

 1 . کنوانسیون حقوق کودک.

 2 . نگاه کنید به جدول مشروح نقِض حقوق مد نظر کمیسیون های حقیقت و برنامه های تأمیِن غرامت، 

.180 )Mazurana and Carlson, “Reparations”( ،»مازورانا و کارلسون، »غرامت ها
 3 . همان، 185.

 4 . ماگاِرل، »غرامت در تئوری و عمل،« و نیز ِد گرایف، دست نامه ی غرامت ها
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ساختار حمایتی خانواده او را از بین می برند و به  این   ترتیب، شرایطی را  ایجاد 
می کنند که کودکان به سن حتا هشت سال مجبور به مراقبت و نگه داری از 
خواهران و برادران کوچک  ترشان می شوند. ممکن است بزرگ ساالن پیش از 
آغاز درگیری از آموزش و کارآموزی بهره مند شده باشند و در وضعیت بهتری 
برای دست یافتن به معیشِت پایدار برخوردار باشند. در مقایسه، کودکان در 
بسیاری موارد چیزی برای بازگشت به آن ندارند؛ بنابراین، یکی از پیامدهای 
جدی نقِض فاحِش حقوق بشر فرصت های ازدست رفته است.  این پدیده در  
ایتوری در شمار افزوده ی کودکان کارگر در معادن پس از جنگ بازتاب دارد. 
آن ها که به عنوان »کودکاِن سرپرست خانواده« شناخته می شوند، در تقالی 
در  می کنند،  کار  آن ها ساعت های طوالنی  خانواده شان هستند.1  از  حمایت 
به  رفتن  برای  نیرویی  و  وقت  هیچ  و  هستند  سمی   مواد  و  بیماری  معرض 
مدرسه یا کارآموزی برای فراهم شدن امکانات بیش تر کاری در آینده ندارند.

خشونت جنسی مثال دیگری از خشونتی است که می تواند تأثیر متفاوت و 
بلندمدت بر قربانیان جوان بگذارد. پسران و دختران قربانی خشونت جنسی 
در مقایسه با قربانیان مسن  تر از پیامدهای متفاوتی رنج می برند. در جوامع 
مردساالر دختران به ویژه با گرفتاری بیش تری روبرو هستند، زیرا ازدست دادِن 
بکارت برای دختر ممکن است مانع ازدواج او و محرومیت از همسر یا مادر 
شدن و به دست آوردن موقعیت اجتماعی همراه با آن، از جمله دسترسی به 

شبکه های اجتماعی و مالکیت، شود.2
مجموعه ای  کردن  فراهم  برای  آن  پیامدهای  و  بررسی خشونت  بنابراین، 
از غرامت ها ضروری است تا در بیش ترین حّد تأمین جبران برای پیامدهای 

فوری و بلندمدت خشونت علیه کودکان را فراهم کند.
تعییِن گیرنده گاِن غرامت

در شرایط پسادرگیری و پسااستبدادی که شماِر قربانیاِن نقِض فاحِش حقوق 
برنامه های  از مشکالت  بالغ می شود، یکی  تن  یا صدها هزار  به هزاران  بشر 
کودکان  است.  غرامت  دریافت  شرایِط  واجد  افراد  شناسایی  غرامت  تأمیِن 
یا  مسلحانه  درگیری های  شدید  قربانیان  میان  در  معمول  به طور  جوانان  و 

 1 . مصاحبه با روزنامه نگار، فورسه ویو ُمنگبوالو، بونیا، جمهوری دمکراتیک کنگو، 27 آپریل 2010.

 2 . مازورانا و کارلسون، »غرامت ها«، 171.
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به عنوان  که  آن هایی  ـ  فقط  نه  ولی  ـ  جمله  از  هستند،  سیاسی  خشونت 
جنگ جویان مسلح در درگیری شرکت دارند. دادخواهاِن عدالت در دوره ی 
گذار و حقوق کودکان به طور معمول می توانند در هم کاری مفیدی از پوشش 
برنامه ی تأمیِن غرامت به تعدی های علیه کودکان اطمینان حاصل کنند.  این 
پیامدهای  و  ماهیت  )درباره  ی    درست  سؤال های  پرسیدن  با  می توان  را  کار 
طریق  )از  تعدی ها  اسناد  ارائه ی  جوانان(،  و  کودکان  به  مربوط  تعدی های 
نهادهای حمایت از کودکان که  این گونه اسناد را ثبت می کنند( و پیشنهاد 

شکل های احتمالی غرامت انجام داد. 

»مشکل  این جاست که در  ایتوری همه قربانی هستند«
ـ نماینده دادگاه بین المللی جزایی، جمهوری دمکراتیک کنگو، 28 آپریل 2010 

بزرگ ساالن  از  متفاوتی  تأثیر  کودکان  بر  است  ممکن  مشابه  تعدی های 
بزرگ ساالن  برای  غرامت  تأمیِن  برنامه ی  که  تعدی هایی  از  بعضی  بگذارند. 
شوند.  گنجانده  کودکان  علیه  تعدی های  فهرست  در  باید  نمی داند  حساس 
برای نمونه، حبس به تنهایی ممکن است به عرضه ی غرامت به بزرگ ساالن 
نیانجامد، اما حبس کودکی به همراه پدر یا مادر یا ولی او می تواند به آسیب 
جدی روانی و ازدست رفتن فرصت هایی مثل دسترسی به آموزش بیانجامد. 
از کنوانسیون حقوق کودک باید به همراه موازین دیگر حقوق بشر به عنوان 
راهنمای تعیین نقِض حقوق و بر اساس آن برای تعیین غرامت برای کودکان 
استفاده کرد. باوجود این، در اشاره به کودکان به عنوان قربانی مهم است که از 
کلّی گویی یا نفی حِس پویایی آن ها پرهیز شود و توانایی آن ها برای رهبری 

اجتماعی، به ویژه زمانی که جوانان بالغی شده اند، مورد تأیید قرار گیرد.
تأمیِن  برنامه ی  دارای  کلمبیا  تنها  ارزیابی،  در  این  کشور  چهار  میان  از 
غرامت های اداری است که به طور مشخص کودکان را به خاطر تعدی ناشی از 
»سربازگیری غیرقانونی کودکان« به عنوان قربانیان اصلی به حساب می آورد.1  
این دستاورد نتیجه ی مداخله ی مؤثر فعاالن حمایت از کودکان در کمیسیون 
غرامت ها و آشتی است )CNRR(. بنابراین، فشار موفق کارشناسان حمایت 
از کودکان و عدالت در دوره ی گذار می تواند تأثیر مهمی  بر تنظیم برنامه ی 

 1 . وزارت کشور و دادگستری، فرمان شماره 12۹0.
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تأمیِن غرامت بگذارد. 
به عنوان  کودکان  گنجاندن  به  دادخواهی  تالش های  که  کلمبیا،  برخالف 
قربانیان اصلی انجامیده، برنامه ی امداد در نپال هیچ خشونت مشخصی را که 
باعث حق دریافت مزایا برای کودکان بشود عنوان نکرده است. کودکان تنها 
قربانی  مادران شان  و  پدر  مزایا هستند که  دریافت  واجد شرایِط  در صورتی 
محسوب شوند.1 برنامه ی کنونی در نپال به عنوان امداد توصیف می شود و نه 
به عنوان غرامت، در اصل به  این دلیل که  این برنامه هیچ تأیید رسمی در مورد 
آسیب وارد شده دربر ندارد، بلکه به عنوان کمک بشردوستانه عرضه می شود. 
باوجود این، درس های متناسبی را می توام از  این تجربه گرفت که می توانند 
در زمان اجرای برنامه ی غرامت در نپال، به آن کمک کنند، هم چون ضرورت 

رسمی کردن و در دسترس قرار دادن فرایند ثبت نام قربانیان.
کمیسیون حقیقت و آشتی لیبریا برنامه ی غرامتی پیشنهاد کرد که هنوز 
به اجرا درنیامده است.2  این برنامه خواهان تعیین مقررات ویژه ای برای بعضی 
کودکان  خاص  پسادرگیری  برنامه های  در  که  گروه هایی  مثل  شد،  گروه ها 
مقررات شامل  این  نمونه،   برای  افتاده اند.3  بیرون  آن«  میان شکاف های  »از 
بازپذیری«  و  پایان بسیج نظامی    فرایند »خلع سالح،  کسانی می شود که در 
شرکت نکردند، و نیز دخترانی که قربانی خشونت جنسی بودند، کودکانی که 
از پدرومادرشان جدا شدند، کودکانی که دچار آسیب شدید روانی شده اند و 

کودکانی که با مشکالت مربوط به بازپذیری اجتماعی روبرو هستند.4
بحث درباره  ی   غرامت ها در جمهوری دمکراتیک کنگو هنوز راه زیادی در 
پیش دارد، اما نیازهای زیادی وجود دارد. کودکانی که نتیجه ی تجاوز هستند، 

 1 . آن گونه که در سندهای سیاست گذاری دولت اظهار شده است:  »اقدامات حمایت مالی و امداد به 

قربانیان درگیری« بر اساس تصمیم کابینه به تاریخ 25 آپریل 2008؛ »رهنمودهایی برای تأمین امداد 
به اشخاص ذینفع و درگذشته بر اساس تصمیم کابینه به تاریخ 5 اکتبر 2008؛ »رهنمودهایی برای 

تأمین امداد به اشخاص ذینفع و درگذشته بر اساس تصمیم کابینه به تاریخ 12 ژانویه 200۹.
2. در زمان نگارش، بحث های اولیه درباره  ی اشخاص واجد شرایط به عنوان قربانی برای دریافت غرامت 
در لیبریا در جریان است. رئیس جمهوری اِلِن جانسون سیرلیف در نامه ای رسمی به تاریخ 27 آگوست 
2010 به رئیِس مجلس نماینده گان درباره  ی پیشرفت توصیه های کمیسیون حقیقت و آشتی اظهار کرد 
که همه می توانند قربانی به شمار روند و »تأمیِن غرامت به افراد، با توجه به هزینه ی گزاف غیرممکن 

است.« او نوعی »غرامت اجتماعی« را پیشنهاد کرد. 
 3 . کمیسیون حقیقت و آشتی لیبریا، کودکان، 108.

 4 . همان.
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به ویژه آن هایی که پدران شان گویا از اعضای ارتش های اوگاندا و رواندا هستند 
ولی نه فقط آن ها، دسته ی دیگری از قربانیاِن به ویژه آسیب پذیر هستند.  این 
کودکان که مادران شان اغلب به حاشیه رانده شده اند، گویا در تبعیض و فقر 

زنده گی می کنند.1
در تعیین  این که کدام کودکان واجد شرایِط دریافت غرامت هستند، شکاف 
بین کودکان و جوانان مشکالت اضافی  ایجاد می کند. تحقیق در کلمبیا به 
 این نتیجه رسید که کودکان و کسانی که با آن ها فعالیت می کنند به زمان 
برای  و  هستند  غرامت  دریافت  شرایِط  واجد  که  کنند  درک  تا  دارند  نیاز 
باید به میزان کافی طوالنی  درخواست آن بسیج شوند. مهلت درخواست ها 
باشد تا کودکان قربانی وقت اطالع از حق دسترسی به مزایا را داشته باشند و 

درخواست شان را ارائه کنند.
علیه  تعدی های  پایدار  و  پیامدهای مشخص  به  توجه  برای  بر  این،  عالوه 
بر اساس موقعیت شخص به عنوان کودک  باید  کودکان، واجد شرایط بودن 
در زمان وقوع تعدی باشد نه بر اساس سن در زمان ارائه ی غرامت ها. کسانی 
که در زمان وقوع تعدی ها مسن  تر هستند گاهی ممکن است بیش از همه 
نیازمند باشند. باوجود این، آن ها اغلب در خطر حذف شدن از برنامه ی تأمیِن 
غرامت قرار دارند. »پژوهش هایی که آثار جرایم فاحش و نقِض حقوق را طی 
به  این  می کنند،  مقایسه  مختلف  سن های  در  جوانان  بر  مسلحانه  درگیری 
جسمانی،  سالمت  لحاظ  از  مسن  تر  بازمانده ی  کودکان  که  می رسند  نتیجه 
زیست  برای  اقتصادی  الزم  فرصت های  بازستاندن  توانایی  روانی،  سالمت 
وضعیت  در  اغلب  آموزشی،  ازدست رفته ی  فرصت های  بازستاندن  توانایی  و 

بدتری از کودکان کم سن و سال  تر هستند.«2
تعییِن نوع مزایا

گستره ی غرامت ها از انواع مادی ــ مقرری، پرداخت نقدی، شرایط ویژه برای 
دسترسی به آموزش یا خدمات مراقبت درمانی، امکانات معیشتی، کارآموزی، 
ساختن مراکز اجتماعی در محله ــ تا انواع نمادین آن ــ عذرخواهی عمومی، 
که  شده  دیده  عمل  در  می   گیرد.3  دربر  را  جمعی  تا  فردی  از  و  ــ  یادبود 

.)Carpenter, Born of War( 1 . کارپنتر، متولد در جنگ 

 2 . مازورانا و کارلسون، »غرامت ها«، 186.

 3 . نگاه کنید به: ماگاِرل، »غرامت در تئوری و عمل.«
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مؤثر ترین برنامه ها آن هایی هستند که مخلوطی از مزایا را برمی گزینند. تأمیِن 
از حمایت  از طریق  ترکیبی  باید  مطلوب،  در وضعیت  برای کودکان،  غرامت 
روانی ـ  اجتماعی، خدمات بهداشتی و آموزش یا کارآموزی »به کلّیت شخص 

)ذهن، بدن، دست(« بپردازد.1
هم در کلمبیا و هم در نپال که برنامه های کمک یا امداد دولتی در جریان 
هستند، مزایا به شکل پرداخت های یک جای نقدی است. در کلمبیا، برنامه ی 
تأمیِن غرامت برای پرداخِت مبالغ یک جا، از 5000 دالر تا ۹000 دالر، به 
قربانیان بازمانده و اعضای خانواده های اشخاص کشته و ناپدیدشده طراحی 
نقص  بدون  روانی  و  جسمانی  جراحت  شکنجه،  برای  پرداختی  است.  شده 
غیرقانونی  سربازگیری  و  و سالمت جنسی  آزادی  علیه  جرایم  دائمی  عضو، 
ناپدیدشدن  بابت   ترور،  پرداختی  است.  دالر   6750 حدود  در  نوجوانان 
کودکان  است.  دالر   ۹000 دائمی  عضو  نقص  به  منجر  جراحت  و  قهری 
را دریافت  به سن 18 غرامت  از رسیدن  قربانی سربازگیری غیرقانونی پس 
است  به معمای کودکان مجرم  این  مربوط  پیچیده گی های  از  خواهند کرد. 
که پرداخِت غرامت به کودکان قربانی سربازگیری اجباری مشکل ساز و برای 
کودک و کسانی که قربانی او بوده اند اغتشاش آور است. به گفته ی روانشناسی 
کلمبیایی که مدیر سازمان غیردولتی فعال با کودکان  ترخیص شده است،  این 
کار »پیامی متناقض می دهد: تو به جنگ رفتی، جنگ را  ترک کردی و حاال 
من به تو پول می دهم.«2 او  این نکته ی خود را با بیان مثال دختری توضیح 
داد که از او پرسیده بود، چرا او برای آسیب رساندن به دیگران، 11 میلیون 

پزو )5500 دالر( دریافت می کند.3
از  پرداخت می شود،  مبالغ یک جا  به ویژه وقتی  نقدی،  پرداخت های  شاید 
لحاظ اداری آسان  ترین کار باشد، اما ممکن است مطلوب  ترین شکل ارائه ی 
به ویژه  غرامت،  ارائه ی  دیگر  شکل های  نباشد.  جوانان  و  کودکان  به  غرامت 
حمایِت  همراه  به  سریع  تر،  کارآموزی  یا  آموزشی  برنامه های  به  دسترسی 
قرار  بررسی  مورد  نیروبخش  تر  جایگزینی  به عنوان  باید  را  روانی ـ    اجتماعی، 
کودکان  برای  بورس  یک جا،  مبلغ  بر  عالوه  نپال،  در  امدادی  اقدامات  داد. 

.)THINK, “Reparation in the Context of Children”( »1 . تینک، »غرامت با نظر به کودکان 

 2 . مصاحبه با استال ماریا دوک، مدیر تالِر ِد ویدا، 26 آپریل 2010.

 3 . همان.
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تحت  این  می   گیرند.  دربر  نیز  را  درگیری  در  ناپدیدشده  یا  کشته  اشخاص 
برنامه، حداکثر سه فرزند اشخاص کشته شده، ازکارافتاده و ناپدیدشده تا سن 
18 سال واجد شرایِط دریافت بورسی از 10000 تا 14000 روپیه نپال )136 

تا 1۹1 دالر( در سال هستند.1
تأمیِن غرامت نشان می دهند که  برنامه های  از پژوهش ها درباره ی  بعضی 
ادامه دار دیگر، مثل  از شکل های مزایای  تأثیر جبرانی کمتری  مبالغ یک جا 
مقرری یا دسترسی به خدمات بهداشتی، دارند.2 خطر پرداخِت مبالغ یک جا 
 این است که به عنوان قیمت درد و رنج به حساب آیند و به  این مفهوم همیشه 
کمتر از انتظار هستند. در بعضی از موارد، پرداخت مبالغ یک جا ممکن است 
به بار  جامعه  یا  خانواده  در  مشکالتی  و  شود  سوءاستفاده  یا  پرخرجی  باعث 
نقد  ناگهانی پول  فقیِر روستایی که ورود  به ویژه در جوامع  تأثیر،  آورد.  این 
برای همه آشکار است، ممکن است تفرقه آمیز باشد. در کانادا که »پرداختِی 
مدارس  در  شده  ثبت  افراد  به  غرامت  از  شکلی  به عنوان  مشترک«3  تجربه 
پیامدهای  پرداخت ها  تأثیر  از  ارزیابی  شد،  پرداخت  سرخ پو ستان  مسکونی 
منفی پرداخت یک جا را نشان می دهد. به گفته ی یکی از بازمانده گان، دریافت 
 این مبلغ به اختالف هایی در خانواده ی او انجامید، زیرا همه سهمی  از پول 
بر  به واقع  آن  تأثیر  را دریافت کردم،  غرامتم  می خواستند. »وقتی من سهم 
فقر  از  بخرم.  چیزهایی  خودم  برای  می توانستم  گرچه  بود؛  منفی  خانواده ام 
بیرون آمدم. احساس کردم که  این وضع باعث جدایی و حسادت بیش تر و 

احساسات منفی در خانواده ام و مردم محلی شده است.«4
در مورد کودکان، آثار منفی احتمالِی پرداخت مبالغ یک جا بزرگ می شود. 
نه  و  برای خودشان  را  آن  مادران می رسد که  و  پدران  به دست  اغلب  پول 

 1 . این کمک شامل 10000 روپیه ی نپال )136 دالر( در سال برای سطح مقدماتی و ابتدایی، 12000 

روپیه ی نپال )136 دالر( در سال برای سطح پایینی متوسطه، 14000 روپیه ی نپال در سال )1۹1 
دالر( برای سطح متوسطه، و 16000 روپیه ی نپال )218 دالر( در سال برای سطح باالیی متوسطه 
و آموزش عالی است. به همین ترتیب، بر اساس رهنمودهای ملی برای آواره گان 2400 روپیه ی نپال 

)330 دالر( در سال کمک آموزشی به کودکان اشخاص آواره ی داخلی تعلق می گیرد.
 2 . برای نمونه، ابزاِر حاکمیت قانون برای کشورهای پسادرگیری: برنامه های غرامت

.31 ،)Rule of Law Tools for Post-Conflict States: Reparations Programmes( 
3. Common Experience Payments

 .54 ،)Indian Residential Schools( 4 . بنیاد بهداشت بومیان، مدارس مسکونی سرخ پو ستان 



چشم اندازی نو: کودکان و عدالت در دوره ی گذار/ 61

کودک استفاده می کنند. 1 در نپال که خواهان، کودِک شخصی ناپدیدشده یا 
مرحوم است، سرمأمور بخش  این پول را به نام کودک در اختیار والیت قانونی 
یکی از خویشان نزدیک او قرار می دهد. کودک می تواند پس از رسیدن به سن 
16 به پول دست پیدا کند. اما در شرایط اضطراری، کودک می تواند پول را با 
تأیید سرمأمور بخش زودتر دریافت کند. یکی از مشکالت  این روش  این است 
که بیش تر کودکان از دانِش مالی ـ آگاهی از برنامه ریزی و مدیریت پول ـ 
بی بهره اند و در بسیاری از نقاط به حساب بانکی یا مکان امنی برای نگه داری 
پول دسترسی ندارند. پژوهش های مربوط به تأثیر دادن مبلغ نقد به کودکان 
در برنامه های »خلع سالح، پایان بسیج نظامی   و بازپذیری« نشان می دهد که 
اعضای خانواده یا فرماندهان ممکن است به کودکان برخالف میل آن ها برای 
شرکت در  این گونه برنامه ها فشار وارد آورند تا بزرگ ساالن بتوانند از پول 
استفاده کنند.2 ممکن است بین کودک و پدر و مادرش در مورد روش استفاده 
از پول اختالف رخ دهد. این موضوع به ویژه برای دختران در هنگام بازگشت 
از  استفاده  درباره  ی   روش  را  نظر خود  آن ها  است، چون  نبرد مشکل ساز  از 
پول دارند و برخالف انتظار سنتی حاضر به اطاعت از پدرومادرشان نیستند.  
این اختالف در لیبریا دیده شده که دختران به عنوان بخشی از برنامه ی پایان 
بسیج 300 دالر دریافت کرده اند که تأثیر منفی بر بازپذیری آن ها در خانواده 
داشته است.3 از بعضی از  این مشکالت می توان با توزیع پول در مبالغ کمتر 
شکل  به  این  می تواند  جایگزین  روش  کرد.  پرهیز  طوالنی  تر  زمانی  طی  و 
باشد که در موارد اضطراری ابتدا مبلغی به عنوان حرکتی مشخص برای تأیید 
دیگری  بلندمدت  روش  یا  مقرری  با  برنامه  و سپس  پرداخت شود  قربانیان 
تأثیرگرفته  به کودکان  باید کمک  از عرضه ی غرامت  پیدا کند. هدف  ادامه 
زنده گی  برای  نیاز  مورد  حمایت  و  منابع  لوازم،  گردآوری  برای  درگیری  از 
برای نمونه  ازدست رفته ی مدرسه  برای مثال، جبراِن سال های  مولد آتی و، 
از طریق برنامه های شتاب یافته ی آموزشی باشد. در  این زمینه، پرداخت های 
برنامه ی  نباشد.  قربانی  کودِک  به  کمک  روش  مؤثر ترین  است  ممکن  پولی 

 1 . هم چنین نگاه کنید به:  ُگلدبالت، »ارزیابی محتوای جنسیتی غرامت ها« 

.)Reparations”Goldblatt, “Evaluating the Gender Content of (
 2 . یونیسف، خلع سالح، پایان بسیج نظامی  و بازپذیری 

)UNICEF, Disarmament, Demobilization and Reintegration(
 .4 ،)McKay et al., “Girls”( »3 . مک ِکی و دیگران، »دختران 
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تأمیِن غرامت برای کودکان قربانی به طور مطلوب باید هدف تأثیر درازمدت 
بر رفاه شخص را دنبال کند. 

مشارکت در فرایند مشورت با کودکان قربانی و جوامع آن ها با پس زمینه های 
گوناگون برای درک بهتر از پیامدهای تعدی های وارد بر آن ها، به اطمینان 
از طریق  این مشورت ها را می توان  برنامه ی مؤثرتر کمک می کند.   از  یافتن 
نهادهای حمایت از کودکان و سازمان های غیردولتی که با کودکان در سطح 
ملی و محلی فعالیت می کنند،   ترتیب داد و از جمله به نوع مزایای مناسب 
یکی  داد.4  نشان  توجه  فرهنگی مشخص  قربانی در چارچوب  برای کودکان 
دیگر از مشکالت اصلی شناسایی نوع درست مزایا برای شخصی است که در 
بزرگ سال  غرامت ها  عرضه ی  زمان  در  ولی  بوده  نقِض حقوق  دچار  کودکی 

است.5
تأمین بودجه ی غرامت ها و توزیع آن ها

تأمین مالی یکی دیگر از مشکالت مهم در راه اجرای برنامه های تأمیِن غرامت 
ساختن  منظور  به  مالی  تأمین  برای  درخواست هایی  که  جاهایی  در  است. 
این  به  رقابت هستند، گرایش دولت ها  اساسی کشور در  بازسازی عناصر  یا 
مورد  آینده نگر  پروژه های  در  باید  آن ها  مالی  کم یاِب  منابع  که  است  بحث 
استفاده قرار گیرد و نه در پروژه های گذشته نگر. اما، غرامت های مؤثر که به 
فرصت های ازدست رفته )به ویژه آموزش و کارآموزی( می پردازند، به ویژه در 
مورد کودکان قربانی، برای حمایت از تحول کودکان و جوانان به اعضای مولد 
است،  مالی  ترکیبی  تأمین  مشکل  باوجود این،  است.  حیاتی  جامعه  متعهد  و 
زیرا هم چنان که در باال گفته شد، برنامه ی مؤثر تأمیِن غرامت برای کودکان 

نیست.  قابل بررسی  آسانی  به  مشورت  با  حتا  فرهنگی  پیشینه ی  از  ناشی  مشکالت  از  بعضی   .  4 

هم چنان که در کلمبیا مشاهده شد، با وجود مشورت ها، برنامه ی تأمیِن غرامت در توجه به انتظارات 
گوناگون بعضی از مردمان بومی  کشور شکست خورد. کودکی بومی که به او غرامت تعلق می گرفت، 
درخواست کرد که وقتی 18 ساله شد پول را به او بدهند. جامعه ی او با پرداخت پول به کودک به جای 
جامعه مخالف بود و اعالم کرد که سربازگیری کودک توهین به تمامی جامعه بوده است. این موضوع 
نشان می دهد که بدون مشورت درست و طرحی شامِل مزایای مناسِب فرهنگی و حساس به کودک، 

خطر بروز دشمنی های بیش تر در نتیجه ی برنامه ی تأمیِن غرامت وجود دارد.
 5 . برای نمونه، دادن بورس به فردي 25 ساله برای این که با کودکان به مدرسه برود درست نیست. به 

جای آن، باید برنامه های ویژه و سریع آموزشی یا نوع دیگری از عدالت جبرانی برقرار باشد که به لحاِظ 
محتوایی و نیز زمانی و مکانی به نیازهای مردم پوشش دهد. اگر گیرنده ی غرامت طی روز کار می کند، 

مدرسه ی شبانه بهترین گزینه است.
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و جوانان مخلوطی از مزایای بلندمدت را الزم می سازد که به احتمالی نیازمند 
تخصیص  و  دریافت  در  کار  کلیِد  بنابراین،  هستند.  نظارت  و  اساسی  منابع 
به  یافتن روش های مقرون  و  فعالیت های دادخواهی(  )از طریق  مبالغ کافی 
صرفه برای پرداخت غرامت به کودکان، شاید از طریق مشارکت با نهادها یا 

سازمان های حمایت از کودکان، نهفته است.
سطح و نوع مدارک الزم برای درخواست مزایای غرامت باید در تناسب با 
مشکالت ویژه ی رویاروی کودکان قربانی باشد تا بر آن ها فشار زیاد نگذارد یا 
مزایا را از دسترس آن ها خارج نکند. یکی از مشکالت در  این حوزه  این است 
که اسناد اثبات نقِض حقوق ممکن است وجود نداشته باشد یا به علت فاصله ی 
زمانی بین وقوع آن و زمان درخواست مزایا از بین رفته باشد. در کلمبیا، با 
توجه به مشکالتی که »کودکاِن مرتبط با نیروهای مسلح و گروه های مسلح« 
دیگر  تعدی های  یا  با گروه های مسلح  ارتباط خود  اثبات  برای  است  ممکن 
داشته باشند، فرایند  این کار ساده شده است. درخواست کننده گان می توانند 
از مدرکی را که دارند، مثل مقاله ی روزنامه، گزارش سازمان های  هر شکل 
ارائه کنند. درصورتی که  یا اسناد کیفری را  بازرسی  غیردولتی، گواهی دفتر 
آن ها مدرکی نداشته باشند، کمیته ی تأمیِن غرامت می تواند مصاحبه ی فردی 

انجام دهد. 
در  که  قربانیانی  می کند.  الزامی   را  دقیق  توجه  نیز  غرامت  توزیع  روش 
به عنوان  مثال  برای  موقعیت شان،  درصورتی که  بوده اند،  کودک  تعدی  زمان 
»کودک سرباز« یا »همسر اجباری«، طی برنامه ی تأمیِن غرامت آشکار شود، 
افراد جامعه  رانده شوند.  به حاشیه  یا  روبرو شوند  ننگ  داِغ  با  است  ممکن 
ممکن است، به ویژه در مورد کودک سربازان پیشین، احساس حسادت یا انزجار 
کنند و حتا فکر کنند که  این کودکان به خاطر شرکت در درگیری تشویق 
می شوند. هماهنگی بین برنامه ی »خلع سالح، پایان بسیج نظامی   و بازپذیری« 
و برنامه های تأمیِن غرامت می تواند به اطمینان از رسیدِن برنامه های بازپذیری 
و تأمیِن غرامت به هدف خود بدون  ایجاد تفرقه ی بیش تر در جامعه کمک 
و  داد  را تشخیص  آشتی  این مشکل  و  لیبریا، کمیسیون حقیقت  کند. 1در 
انتظار  به  نسبت  رعایت عدالت  با  غرامت  دادن  برای  آسانی  راه  پذیرفت که 

 1 . نگاه کنید به:  دوتی و اشپکت، »خلع سالح، پایان بسیج نظامی  و بازپذیری«

.)Duthie and Specht, “DDR”( 
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قربانیان بدون تمایز بین گروه های مختلف کودکان و درنتیجه  ایجاد تفرقه 
بین آن ها وجود ندارد.1 کمیسیون حقیقت و آشتی توصیه کرد که هر تالِش 
تأمین  غرامت در سطح ملی »نیازهای پسادرگیری تمام کودکان را در نظر 
بگیرد« و »مطلوب آن است که هر برنامه ی تأمیِن غرامت به جای جداکردن 
کودکان به صورت فردی، کلیت جوامع و کودکان را به عنوان یک گروه هدف 

خود قرار دهد.«2

1. کمیسیون حقیقت و آشتی، کودکان، 107.
 2 . همان.



6. اصالحات نهادی
یکی دیگر از مؤلفه های اصلی عدالت در دوره ی گذار، اصالحات نهادی است که 
به فرایند بازنگری و بازسازی نهادهای کشور می پردازد تا به حقوق بشر احترام 
پاسخ گو  به عناصر سازنده ی خود  و  را حفظ کنند  قانون  بگذارند، حاکمیت 
باشند. بحث درباره  ی   اصالحات نهادی، به عنوان بخشی از عدالت در دوره ی 
گذار، به طور کلّی به نهادهای دولتی عامل در نقِض حقوق بشر هم چون پلیس، 
ارتش و قوه قضاییه توجه دارد. برنامه های »خلع سالح، پایان بسیج نظامی   و 
بازپذیری« جزِء مهمی  از اصالحات بخش امنیتی و نیز اصالحات نهادی به طور 
کلّی هستند.1 در بحث زیر، نمونه هایی از تجربه ی »خلع سالح، پایان بسیج 
نظامی   و بازپذیری« عرضه شده است. فرایند »خلع سالح، پایان بسیج نظامی   
و بازپذیری«، به عنوان اولین گام در اصالح بخش امنیتی، در  ترسیم خطوط 
روشن بین غیرنظامیان و نظامیان و به  این   ترتیب  ایجاد بنیادی برای صلح 

پایدار، گامی کلیدی به شمار می رود.
یا  گروه ها  با  که  دارد  کودکانی  مستقیمی  بر  تأثیر  امنیتی  بخش  اصالح 
و  مسلح  نیروهای  با  مرتبط  »کودکاِن  بوده اند:  ارتباط  در  مسلح  نیروهای 
پایان  »خلع سالح،  برنامه های  از  آمده  به دست  تجربه ی  مسلح«.  گروه های 

نظامی  و  بسیج  پایان  از جمله »خلع سالح،  نهادی،  اصالحات  عناصر مختلف  درباره  ی  بحثی  برای   .1
بازپذیری«، نگاه کنید به مرکز بین المللی عدالت انتقالی، »اصالحات نهادی« 

نظامی  و  بسیج  پایان  »خلع سالح،  بین  ارتباط  درباره ی  بحثی  برای   .)ICTJ, “Institutional Reform”(
بازپذیری« و عدالت در دوره ی گذار، نگاه کنید به پاتل، ِد گرایف و والدورف، خلع سالِح گذشته 

)Patel, de Greiff, and Waldorf, Disarming the Past(
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حساسیت  ضرورت  درباره  ی    مفیدی  درس های  بازپذیری«  و  نظامی    بسیج 
برنامه ریزی برای آن ها به دست  با کودکاِن قربانی شده و  در هنگام کنش 

می دهد.1
پایان  »خلع سالح،  فرایند  که  می شود  یافت  نپال  در  چشمگیر  نمونه ای 
بسیج نظامی   و بازپذیری« به »رّد صالحیِت« اشخاصی که در زمان پیوستن 
بین زمان  آنجا که  از  بوده اند، منجر شده است.  نوجوان  به گروه های مسلح 
تشخیص 2۹73 تن به عنوان نوجوان در سال 2007 و تکمیل شدن   ترخیص 
آن ها  درصد   83 بود،  ساله  دو  تأخیری   ،2010 سال  در  گروه  رسمی    این 
در زمان  ترخیص دیگر نوجوان نبودند.2 بسیاری از آن ها، از هر دو جنسیت، 
امنیتی  را در بخش  و شغلی  بازپذیرفته شوند  نپال  ارتش  در  بودند  امیدوار 
از  نظام مند  به طور  آن ها  و  شد  رّد  آن ها  صالحیت  باوجود این،  دهند.  ادامه 
است:  مشکل ساز  دو سطح  در  موضوع  محروم شدند.  این  ارتش  در  خدمت 
اول، انتخاب واژه ی »رّد صالحیت« و معادل آن به زبان نپالی اشاره به نوعی 
سوءرفتار یا بی کفایتی داشت. دوم و مهم  تر، رّد صالحیت نظام مند و خودکاِر 
»قربانی  معنای  به  مسلح«  گروه های  و  مسلح  نیروهای  با  مرتبط  »کودکاِن 
قربانی  کودکان  به عنوان  آن ها  حقوق  است.  اشخاص  این  دوگانه ی«   شدن 
سربازگیری غیرقانونی نقض شده است؛ و اکنون علیه آن ها به علت ارتباط با 
اِعمال می شود. به  این   ترتیب، موقعیت  گروه های مسلح در کودکی تبعیض 
آن ها به عنوان قربانی جرم بین المللی همان دلیلی است که اکنون باعث رّد 
آن هاست و در نتیجه مورد تبعیض ناعادالنه قرار می   گیرند. یکی از اشخاص 
دارای ارتباط نزدیک با این فرایند که در نپال مورد مصاحبه قرار گرفت،  این 
موضوع را تشخیص داد: »بازنده گان اصلی در این فرایند نوجوانان شناخته شده 
ایجاد  از راه حل ها   هستند. گویا روش ما در  این موضوع مشکالت بیش تری 

کرده است.«3 
افراد  خودکار  صالحیِت  رّد  زمینه ی  در  اخیر  سرخورده گی  نتیجه ی  در 

با نیروهای مسلح و گروه های مسلح«، درست تر این است که به جای  1. در مورِد »کودکاِن مرتبط 
واژه ی »پایان بسیج نظامی« از واژه ی »ترخیص« استفاده کنیم، زیرا بسیاری از آن ها همیشه مسلح 
نیستند و نمی توان از لحاظ فنی به بسیج نظامی  آن ها پایان داد، چون در وهله ی اول سربازگیری آن ها 

به عنوان سرباز غیرقانونی بوده است.
 2 . مصاحبه با دفتر کمیساریای عالی پناهنده گان سازمان ملل و یونیسف، فوریه 2011.

 3 . مصاحبه با منبع ناشناس E؛ نپال، ۹ فوریه 2011.
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سربازگیری شده در نوجوانی، بعضی از جوانان گروه های جدید فشار تشکیل 
داده اند و در بعضی موارد حمله های خشونت آمیزی را دامن زده اند )به ویژه به 
دفاتر سازمان ملل در مناطق روستایی کشور(. هم چنان که در  این نمونه تأکید 
شد، اصالح بخش امنیتی باید به دغدغه ها و خواست های کودکان و جوانان 
توجه کند تا گذار در حّد امکان آرام انجام گیرد. جوانان سرخورده، اگر بیرون 

از معادله بمانند، می توانند فرایند شکننده ی صلح را بی ثبات کنند.
بازپذیری«  و  نظامی    بسیج  پایان  »خلع سالح،  ثبت شده ی  و  مهم  کارکرِد 
اهمیِت توجه جنسیتی صریح به نیازهای »بینِ بخشی« دختران، با حساسیِت 
»خلع سالح،  برنامه های  می دهد.  نشان  را  فرهنگی  عوامل  و  شرایط  به  ویژه 
فرض  مرد  را  جنگ جویان  طوالنی  مدتی  بازپذیری«  و  نظامی    بسیج  پایان 
امکانات  نبوِد  زن،  جنگ جویان  گذاشتِن  کنار  به  بارها  غفلت  کرده اند.  این 
بهداشتی و مراقبت بهداشتی متناسب با جنسیت در اردوگاه های »خلع سالح، 
پایان بسیج نظامی   و بازپذیری«، تبعیض در توزیع مزایای »خلع سالح، پایان 
بسیج نظامی   و بازپذیری« و حتا رّد صالحیت برای برنامه هایی مثل کارآموزی 
ـ که اغلب برای مردان تنظیم می شود ـ شده است.1 در جمهوری دمکراتیک 
 2004 سال  بازپذیری«  و  نظامی    بسیج  پایان  »خلع سالح،  برنامه ی  کنگو، 
بدون توجه مشخص به دختران، بیش از 15000 جنگ جو از جمله 4525 
کودک را  ترخیص کرد.2 با وجود این که در مصاحبه با کودکان  ترخیص شده از 
گروه های مسلح آشکار شد که 40ـ30 درصد از کودکان در واحدهای آن ها 
دختر بودند، فقط 5 درصد کودکانی که از طریق فرایند رسمی »خلع سالح، 
که  بیش تر کسانی  بودند.3  بازپذیری« گذشتند دختر  و  نظامی    بسیج  پایان 
فراینِد »خلع سالح، پایان بسیج نظامی   و بازپذیری« را دور زدند و »خودشان 
بازگشت  برای  کمکی  هیچ  آن ها  درنتیجه،  بودند.  دختران  شدند«  مرخص 
نکردند.4  غیرنظامی  دریافت  زنده گی  به  بازگشت  راه  کردن  پیدا  و  خانه  به 
از  این  دختر  جنگ جویان  »خود  ترخیصی«  درباره  ی    احتمالی  توضیحات 

 1 . آندرلینی و کاناِوی، »خلع سالح، پایان بسیج نظامی  و بازپذیری«، 4.

محلی  بردآوردهای  آپریل 2010.   26 کنگو،  دمکراتیک  F؛ جمهوری  ناشناس  منبع  با  مصاحبه   .  2 

حکایت از این دارند که در حدود 15000 کودک نزد گروه های مختلف خدمت کرده اند.
.6 )Verhey, “Reaching the Girls”( »3 . ِورِهی، »دست یافتن به دختران 

 4 . مصاحبه با کارکنان حمایتی مؤسسه ی ِسیو ِد چیلدِرن یو ِک )SAVE the Children, UK(، بونیا، 

23 آپریل 2010.
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و  نظامی    بسیج  پایان  »خلع سالح،  برنامه ی  درباره ی  پیش داوری  است:  قرار 
بازپذیری«،   ترِس دختران از ننگ ارتباط با گروه های مسلح و نگاِه فرماندهان 
به دختران به عنوان »زن« یا امواِل متعلق به افسراِن »شوهر« و نه کودکانی 

که بایستی   ترخیص شوند.1
تحقیـِق مـا در  ایتـوری آشـکار نشـان داد کـه مشـکالت تمـاِم »کـودکاِن 
مرتبـط بـا نیروهـای مسـلح و گروه هـای مسـلح« در بازپذیـری در جوامـع 
خـود در مـورد دختـران تشـدید می شـود.2  ایـن مشـکالت در وهلـه ی اول 
از انتظـارات فرهنگـی از موقعیـت دختـر در جامعـه به عنـوان وابسـته بـه 
پدرومـادر یا خانواده ی شـوهرش ناشـی می شـود. اگـر دختری  ایـن انتظارات 
را بـرآورده نکنـد، بـا مشـکالت و اتهـام »تعلـق« بـه نهـادی خارجـی روبـرو 
مـردان  بـه همسـری  وادار  می شـود.3 دخترانـی کـه در گروه هـای مسـلح 
می شـدند، در نتیجـه دچـار بیگانه گـی از خانـواده می شـدند. بـه گفتـه ی 
یکـی از جنگ جویـان پیشـین، »پدرومادرانـی وجـود دارنـد کـه نمی خواهند 
کسـی بدانـد کـه دختران شـان سـرباز بوده انـد. بسـیاری از  ایـن دختـران 
کشـته شـدند، عـده ای دیگر به فحشـا و الـکل گرفتار شـدند. در ارتش، آن ها 
همسـر یـا هم خوابـه ی فرماندهـان بودند. بعضـی از آن هـا با بچه بـه خانواده 
بازگشـتند.«4 جوامـع محلـی نسـبت بـه دختران مرتبـط با گروه های مسـلح 
پیش داوری هایـی داشـتند، از جملـه  این که آن ها حتما مبتال بـه بیماری های 
جنسـی هسـتند، که به اصطالح شـوهرانی که پشـت سـر گذاشـته اند ممکن 
اسـت در پـی آن هـا بیایند و علیـه جامعه ی محلی دسـت به خشـونت بزنند، 
و  ایـن دختـران ممکـن اسـت رفتـار جنسـی »نامناسـبی« را در دختـران 
دیگـر جامعـه ی محلـی بیانگیزنـد. دخترانـی که با فرزنـدان خود بـه خانواده 
بازمی گشـتند غیرقابـل ازدواج و یـا »بی ارزش« یـا باری بر خانواده شـان تلقی 
می شـدند.5 عـالوه بـر  این، شـمار چشـم گیری از دختران را گروه های مسـلح 
دشـمن ـ و نـه گروه های مسـلح محلی ـ ربـوده بودند و این موضـوع نظریه ی 

 1 . ِورِهی، »دست یافتن به دختران«، 12.

 2 . مصاحبه با کارکنان حمایتی مؤسسه ی ِسیو یو ِک )SAVE UK(، بونیا، 23 آپریل 2010. 

 3 . مصاحبه با نماینده ی جامعه ی انگیتی ایتوری، جمهوری دمکراتیک کنگو، 25 آپریل 2010.

آپریل   24 کنگو،  دمکراتیک  بونیا، جمهوری   ،)FPRI( پیشین  بزرگ سال  با جنگ جوی  مصاحبه   .  4 

 .2010
 5 . با وجود این که آمار در دست نیست، »ِسیو یو ِک« بر این روندها نظارت دارد. 
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»خدمـت بـه دشـمن« را تقویـت می کـرد.1 رهیافت هـای عدالـت در دوره ی 
گـذار بایـد توجـه ویژه ای بـه دختران نشـان دهند تا نسـبت بـه نقش خاص 
فرهنگـی منسـوب بـه زنـان و دختـران و پیامدهـای ناشـی از  ایـن هنجارهـا 
حسـاس باشـند، اما در عیـن حال باید مطمئن شـوند که تبعیـض غیرقانونی 
را تحکیـم نمی کننـد. در فرایندهـای »خلع سـالح، پایـان بسـیج نظامـی   و 
بازپذیری« که مؤلفه ای اساسـی در اصالحات نهادی اسـت، درس هایی اسـت 
کـه می تـوان در گسـتره ی وسـیع تری از اقدامـات عدالـت در دوره ی گـذار 
بـه کار گرفـت. حتـا زمانـی کـه برنامـه ریـزی دارای توجه جنسـیتی اسـت، 
دختـران نبایـد در مقولـه ی زنـان حـل شـوند؛ بـه همین  ترتیـب، پسـران را 
نبایـد بـا مـردان یک جا قـرار داد. بـرای نمونـه، فراینـد   ترخیِص زیـر هدایت 
سـازمان ملـل در نپـال توجـه جنسـیتی داشـت، ولـی بیـن زنـان و دختران 
تفاوتـی قائـل نمی شـد. برنامه هایـی وجود داشـته اند کـه برای زنـان طراحی 
شـده بودنـد ـ مثـل مراکـز مراقبـت از کـودک در اردوگاه هـا و کارآموزی در 
بخـش بهداشـت ـ و دختـران می توانسـتند از آن هـا بهره ببرند، امـا بعضی از 

نیازهـای مشـخص آن ها بـرآورده نمی شـد.
فعاالِن عدالت در دوره ی گذار، فراتر از توجه به نهادهایی هم چون بخش های 
بازپذیری«،  و  نظامی    بسیج  پایان  »خلع سالح،  جمله  از  قضایی  و  امنیت 
برنامه ی درسی  به ویژه اصالح  و  آموزش  به اصالح بخش  را  توجه خود  باید 
برگردانند.2 مدارس در بسیاری از شرایط به عنوان محل تبلیغات به کار گرفته 
شده اند.3 مدارس و مؤسسه های آموزشی در جاهایی مثل قبرس، جمهوری 
مقدونیه ی یوگسالوی سابق و آفریقای جنوبی برای تداوم روایت های تاریخی 
سهیم در جدایی نژادی و بی اعتمادی به کار گرفته شده اند. باوجود این، در 
دوره های گذار،  این مؤسسه ها و کارکنان آن ها از توانایی تبدیل به کانال هایی 
برخوردارند.  مدنی  تازه ی  اعتماد  و ایجاد حس  انتقادی گذشته  بررسی  برای 

1.  مصاحبه با یونیسف، کینشازا، جمهوری دمکراتیک کنگو، 20 آپریل 2010.

مورد  "دیگر هرگز"  اغلب در هنگام طرِح موضوِع  آموزش »گرچه  ُکل مالحظه کرده که بخش   .  2 

استناد قرار می گیرد، به طور عمده از گفتمان عدالت در دوره ی گذار غایب بوده است. چه نظام آموزش 
به طور کلی و چه آموزش تاریخ ـ هم آن چه تدریس می شود و هم روش تدریس ـ در میان نهادهایی 
که عدالت در دوره ی گذار قصد اصالح آن ها را دارد مد نظر قرار نگرفته اند.« ُکل، »عدالت در دوره ی 

 .)Cole, “Transitional Justice”( »گذار
 .)UNESCO, Education under Attack 2010( 2010 3 . یونیسف، آموزش زیر حمله 
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تا به امروز، مواردی از ارتباط مستقیم بین اقدامات عدالت در دوره ی گذار 
تنگنای  دو  از  خروج  برای  راهی  »مدارس  اما  داشته،  وجود  تاریخ  و کالس 
یعنی  می گذارند،  پا  پیش  حقیقت  کمیسیون های  مثل  نهادهایی  رویاروی 
چگونه بایستی فعالیت را فراتر از نخبه گان روشنفکر و به طور معمول شهری 
برد و چگونه بایستی به  این فعالیت فراتر از نشست کمیسیون زنده گی بخشید. 
مدارس نه تنها راه های برقراری عدالت و آشتی »پایین به باال« را در همراهی 
با فرایندهای معمول  تر »باال به پایین« ارائه می کنند، بلکه طیفی گسترده از 
در  را  مدرسه  مسؤوالن  و  مادران  و  پدران  دانش آموزان،  آموزگاران،  فعاالن، 
سطح های محلی، استانی و ملی دربر می   گیرند.1 درحقیقت، کار با مدارس و از 
طریق آن ها، راهی مستقیم و کارآمد برای به شراکت گذاشتن اطالعات و ایجاد 
عالقه به فرایند مشخص عدالت در دوره ی گذار است، هم چنان که در سی یِرا 

لیون و کامبوج دیده شده است.
درهم آمیزی  گذار،  دوره ی  در  عدالت  راه کاِر مشخص  یافتن  پایان  از  پس 
یافته ها و درس های آن با برنامه ی درسی تازه و  تربیت معلم راه های مؤثری 
برای تضمین پایداری میراث و نتایج محسوس عدالت در دوره ی گذار است. 
را توصیه کرده اند،  چندین کمیسیون حقیقت، اصالح مؤسسه های آموزشی 
اما  این توصیه ها اغلب به اجرا درنیامده اند. فعالیت در بخش آموزش فرایندی 
تغییر  اغلب سیاسی شده و در مقابل  فرایند  بلندمدت است.  این  پیچیده و 
اما اگر موفقیت به دست آید،  مقاوم است. مشکالت زیادی در کار هستند، 
کاِرن  و  ُکل  آ.  الیزابت  هم چنان که  باشد.  پُردامنه  بسیار  می تواند  آن  تأثیر 
مورفی مالحظه کرده اند، »نظام های آموزشی مبتنی بر آموزش تاریخ، برای 
حیاتی  اقتصادی  بازیابی  و  دمکراسی  بناکردن  اجتماعی،  آشتی  و  بازسازی 
هستند.2 کنش گراِن عدالت در دوره ی گذار باید مالحظات مربوط به اصالح 
آموزش را از همان ابتدا در فعالیت شان بگنجانند؛  این کار شاید بهترین راه 
برای اطمینان از انتشاِر یافته های اصلی و تشویق آموزش از گذشته باشد که 

در تحقق هدِف »دیگر هرگِز« عدالت در دوره ی گذار کلیدی است.

 .335 ،)Cole and Murphy, “History Education Reform”( »1 . ُکل و مورفی، »اصالِح آموزش تاریخ
 2 . همان، 336. 



7. مسایل فراگیر
دست یافتن به کودکان 

موفِق  فراینِد  از  کلیدی  بخشی  مخاطب  به  دست یابی  برای  مؤثر  برنامه ای 
دادن  مشارکت  و  رسانی  اطالع  لحاظ  از  هم  است،  گذار  دوره ی  در  عدالت 
گروه های محلی متأثر در فرایند عدالت در دوره ی گذار و هم از لحاِظ تضمین 
ابزار  به  فنی،  سطح  در  مخاطب،  به  دست یابی  آن.  پایدار  تأثیر  و  حقانیت 
برای »ساختِن کانال های مستقیم  استفاده در عدالت در دوره ی گذار  مورد 
فرایند  از  افزایش آگاهی  برای  اقدامات و گروه های محلی متأثر  بین  ارتباط 
عدالت و  ترویج  فهم از اقدامات« اشاره دارد.1  این کانال های مستقیم ارتباط 
باید بین )و در میاِن( طرف های اصلی ذینفع در فرایند، از جمله کودکان و 
جوانان، برقرار شود. توجه ویژه ای باید به کودکان و جوانان بشود، چون آن ها 
ممکن است در یافتن فضای امن برای ابراز احساسات یا نظریات شان درباره ی 
درباره  ی    یگانه  نظِر  با  ذینفعی  آن ها طرف های  گذشته دچار مشکل شوند.2 
برای  مناسب  در جای  می توانند  مؤثر  مشورت  از طریق  و  رویدادها هستند 
تدوین راه های فعال مشارکت و کمک به هدف های فرایند عدالت در دوره ی 
گذار قرار گیرند.3 در نگاهی آینده نگر، شرکت دادن کودکان و جوانان، به ویژه از 

 .7 ،)Ramirez-Barat, Making an Impact( 1 . رامیرز ـ  بارات، ایجاِد تأثیر 

 2 . رامیرز ـ  بارات، ایجاِد تأثیر، 26.

 3 . برای راهنمایی درباره  ی فرایندهای مشورت، نگاه کنید به:  ابزاِر حاکمیت قانون، دفتر کمیساریای 

عالی پناهنده گان سازمان ملل.
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طریق بخش آموزش، الزامی  است تا بتوانند به ساختن میراث تازه ای از احترام 
به حقوق بشر کمک کنند.

 برای  این که به کودکان و جوانان دست  بیابیم، طراحی برنامه ها و فعالیت های 
جالب، مربوط و متناسب با سن و عرضه ی محیطی پذیرا برای کنش با عدالت 
در دوره ی گذار )مطابق با بهترین عالئق کودک( مهم است. به طور مطلوب، 
رهیافت های مربوط به دست یابی به مخاطباِن کودک و جوان را در مراحل 
برنامه ریزی راه کار عدالت در دوره ی گذار باید هر چه زودتر در پیش گرفت. 
پس از تکمیل اقداِم عدالت در دوره ی گذار، برقراری ارتباط با سازمان هایی که 
با کودکان و جوانان فعالیت می کنند و نیز بخش آموزش رسمی  برای  این که از 

کار و یافته های عدالت در دوره ی گذار بیاموزند، مهم است.
براساس چهار تحقیق انجام شده، کودکان به طور عمده از راه کارهای عدالت 
برای  ایشان  راه کارها  تواِن  این  و  برقرار شده در کشورشان  در دوره ی گذاِر 
در   انتقالی  عدالت  بین المللی  مرکز  که  مشاوره هایی  طی  می مانند.  ناآگاه 
ایتوری انجام داد، بیش تر کودکانی که پاسخ دادند از وجود راه کارهای عدالت 
دادگاه  از  از جمله  بودند:  ناآگاه  آن  به  مربوط  بحث های  یا  گذار  دوره ی  در 
بین المللی جزایی، پیگرد توماس لوبانگا و دستگیری های دیگر و پیگردهای 
دادگاه بین المللی جزایی.  این دانش محدود را باید در چارچوب مشخص دید: 
 این موضوع خاص کودکان نیست، به ویژه در جایی مثل جمهوری دمکراتیک 
گونه  که  این  ـ  داده  نشان  پیش تر  دیگری  بررسی  هم چنان که  که  ـ  کنگو 
می کنند.1  مبارزه  روزانه  بقای  برای  هنوز  که  مردمی نیست  اولویت  راه کارها 
باوجود این، در جاهایی که قربانیان کودک و جوان بزرگ سال خود را قربانی 
از حق درخواست  نبوِد اطالعات و آگاهی  یا قربانی تلقی نشوند ـ  نبینند ـ 
غرامت یا دسترسی به فرایندهای عدالت در دوره ی گذار مانع مهمی  است.2  
این مانع می تواند تأثیر احتمالی و حقانیت فرایند عدالت را محدود کند و تأثیر 

زیان باری بر مشارکت قربانی و دسترسی او به مزایا بگذارد.
باید  نیز  سنی  فاصله  مخاطب،  به  دست یابی  برای  برنامه ای  طراحی  در 

.2008 ، )Vinck et al., Living with Fear( 1 . وینک و دیگران، زندگی در ترس 

 2 . برای نمونه، در کلمبیا، شماری از جنگ جویان پیشین ــ قربانیان سربازگیری غیرقانونی در نوجوانی 

ــ نمی دانستند که واجد شرایِط دریافت غرامت هستند. زمانی که مهلت به پایان رسید، فقط شمار 
کمی از آن ها درخواست مزایای مربوط را کرده بودند. 
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مورد  در  است  ممکن  که  اغتشاشی  به  توجه  با  قرار گیرد.  نظر  مد  به دقت 
کسانی رخ دهد که در زمان تأمیِن غرامت دیگر کودک نیستند و کسانی که 
نمی دانند واجد شرایط دریافت غرامت هستند، در تالش برای دست یافتن 
باید به طور روشن توضیح داد که سن وقوع تعدی عامل تعیین  به قربانیان 
لیون،  سی یِرا  در  غرامت  تأمیِن  برنامه ی  در  است.  شایسته گی  برای  کننده 
تالش شد هرگونه اغتشاشی درباره ی تفاوت سن با افزودن هفت سالی که از 
زمان درگیری گذشته بود به محدوده ی معموِل سن 18 سال برای کودکی 
برطرف شود و به  این   ترتیب تمام کسانی که در آن زمان 25 سال داشتند 

واجد شرایِط درخواست غرامت برای قربانیان کودک شدند.
کاِر  آغاز  از  پیش  مخاطب  به  کافی  دست رسی  نبوِد  علت  به  لیبریا،  در 
کمیسیون حقیقت و آشتی، بسیاری از کودکان تمایلی به شرکت در نشست ها 
نداشتند، چون احساس می کردند که »وقتی برای سخن گفتن بیایند، خود 
را به خطر می   اندازند؛ بدین  ترتیب، پدران و مادران اجازه نمی دهند آن ها به 
کمیسیون حقیقت و آشتی بروند.«1 در واکنش به  این   ترس و اطالع غلط، 
کمیسیون حقیقت و آشتی برای برگزاری کارگاه های افزایش آگاهی در سراسر 
کشور به نهادهای حمایت از کودکان پیوست. کمیسیون حقیقت و آشتی در 
هم کاری با نهادهای حمایت از کودکان توانست با تکیه بر اعتمادی که  این 
بودند، در مورد کمیسیون  از آن برخوردار  از پیش در جوامع محلی  نهادها 
حقیقت و آشتی توضیح دهد، خیال بافی ها درباره  ی   هدف آن را برطرف کند 
از  اساسی  بخشی  کارگاه ها  کند.  این  تأکید  مشارکت  احتمالی  مزایای  بر  و 
فرایند  ایجاد اعتماد نزد کودکان و خانواده های آن ها بود که پیش شرط اساسی 

مشارکت کودکان در کمیسیون حقیقت و آشتی است.  
گستره ی  می رساند،  پایان  به  را  خود  کار  حقیقت  کمیسیون  که  زمانی 
و  بازتاب ها  شهادت ها،  گسترده  تر  پخش  برای  آن  هدف  مورد  مخاطباِن 
درس هایی که کمیسیون دریافت و در گزارش خود خالصه کرده حیاتی است. 
بیش تر لیبریایی ها، از جمله بسیاری که مستقیم در فرایند کمیسیون حقیقت 
و آشتی شرکت داشتند، هم چون نهادهای حمایت از کودکان، اعضای پارلماِن 

در  کودکان شرکت کننده  که  آشتی  و  حقیقت  کمیسیون  فرایند  به  مربوط  ترس های  و  دغدغه ها   .1
نشست کودکاِن کمیسیون حقیقت و آشتی در ِگبارگنا، استان بُنگ، 24 مه 2008، بیان کرده اند. به 

نقل از کودکان، 13، کمیسیون حقیقت و آشتی لیبریا. 
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امکانات  به علت شماره گان محدود چاپی و بدی  نهادهای دیگر  کودکان، و 
 اینترنتی، گزارش نهایی کمیسیون حقیقت و آشتی را دریافت نکرده اند. طی 
ارزیابی ما، به نظر می رسید بیش تر مسؤوالن ارشد دولتی که در زمینه های 
و  حقیقت  کمیسیون  گزارش  هستند،  مسوؤلیت  دارای  کودکان  به  مربوط 
کودکان  از  حمایت  نهادهای  اعضای  بودند.  ندیده  حتا  یا  نخوانده  را  آشتی 
ارزیابی  برای  که  مصاحبه هایی  تمام  میان  از  حقیقت،  در  طور.  همین  هم 
در لیبریا انجام شد، تنها یک تن نسخه ای از گزارش را داشت.1 چند تن از 
از گزارش به عنوان وسیله ای برای  مصاحبه شونده گان بر استفاده ی احتمالی 
حساس کردن نسل جوان به درگیری های گذشته و اهمیت پخش گزارش با 
استفاده از زیرساخت موجود ـ از جمله مجمع های پارلمان کودکان در محل، 
رفاه  محلی  کمیته های  کودکان،  از  حمایت  نهادهای  کتاب خانه ها،  مدارس، 

کودک و باشگاه های کودکان و جوانان ـ تأکید کردند.  
بخشی از مشکل در لیبریا نبوِد گستره ی مؤثر مخاطبان در پی تکمیِل کار 
کمیسیون حقیقت و آشتی است. اما این واقعیت که گزارش نهایی )هم چون 
بیش تر گزارش های کمیسیون های حقیقت( سندی بسیار مفصل است،  این 
مسأله را پیچیده  تر می کند. راه کارهای عدالت در دوره ی گذار باید برای  ایجاد 
مصالحی که به سادگی در اختیاِر طیفی از مخاطبان، از جمله نسل های جوان، 
فرایند  درباره  ی    مردم  عموم  به  که  مصالحی  هم  کنند،  سرمایه گذاری  باشد 
را  گذار  دوره ی  در  عدالت  اصلی  یافته های  که  مصالحی  هم  و  دهد  آگاهی 
کمیسیون  نهایی  گزارش  مصوِر  نگارش  می توان  نمونه،  برای  کند.  پاالیش 
انجام شد.  تیموِر شرقی  در  کاری که  تهیه کرد، مشابه  را  و آشتی  حقیقت 

یا نگارشی کودک پسند تهیه کرد، مثل کاری که در سی یِرا لیون انجام شد. 
بلکه  اضافی،  هزینه ی  با  باری  نبایستی  را  کودک پسند  مطالِب  تهیه ی 
و  واضح  مطالب  کرد.  تلقی  مردم  کّل  با  ارتباط  برقراری  از  کلیدی  جنبه ای 
نباید  ارتباط  پاسخ دهند.  نیازهای مخاطبان چندگانه  به  همه فهم می توانند 
فقط به شکل نوشته محدود شود، بلکه باید رسانه های دیگر هم چون تئاتر، 
فیلم و هنر را مد نظر قرار دهد. درباره  ی   راه های تعدیل مطالب بایستی به 
دقت  اندیشید تا این مطالب فقط با تغییرات جزئی ـ مثل افزودن راهنمای 

 1 . مصاحبه با مسؤول دولتی، دفتر صلح سازی، لیبریا، مارچ 2010.
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جوانی  تشویِق  یا  مادران  و  پدران  برای  یادداشتی  مصور،  نسخه ی  به  معلم 
یا  جوانتر  خواهران  و  برادران  با  کودک پسند  گزارشی  درباره  ی    بحث  برای 
دوستان خود ـ در اختیاِر مخاطبان مختلف قرار گیرد. عالوه بر درنظر داشتِن 
مؤثر ترین رسانه برای دست یافتن به هر بخشی از مردم، ضروری است که 
برنامه ی دست یابی به مخاطب کانال های ارتباطی مناسب ـ رادیو، مدارس و 
غیره ـ را در نظر داشته باشد. برای نمونه، پسری که اکنون سرپرست خانواده 
است و بنابراین نمی تواند به مدرسه برود از طریق برنامه ا ی برای دست یابی به 

مخاطب که فقط مدارس را در نظر دارد، قابل دسترسی نیست.
تقاضا برای مطالب مربوط به دست یابی به مخاطباِن کودک مشکل دست 
برای  نپال که تالش هایی  ناهمگون را پیش می آورد. در  به  این گروِه  یافتن 
مشارکت دادن کودکان در مشاوره ی مربوط به پیش نویس الیحه کمیسیون 
حقیقت انجام شده، کسانی که طرِف مصاحبه بودند بر نبوِد مطالب کودک پسند 
تأکید کردند. مقوله ی کودک طیفی گسترده از تفاوت های مربوط به بلوغ و 
از  یکی  نماینده ی  بیاِن  به  می   گیرد.  دربر  را  پیچیده  مفاهیم  هضِم  توانایی 
نهادهای حمایت از کودکان،  این مطالب باید کسانی را نیز در نظر بگیرد که 
در نتیجه ی درگیری »با تلقین زودهنگام بالغ شدند.«1 در گذشته، نهادهای 
حمایت از کودکان مواردی را یافته اند که تصویرها کودک پسند بودند ولی متن 
نبود.  این یکی از زمینه های اصلی است که هم کاری  فعاالن عدالت در دوره ی 
راه بُردهای  در  تخصص مشخص  دارای  کودکان  از  نهادهای حمایت  با  گذار 

کودک پسنِد دست یابی به مخاطب به پرکردن شکاف کمک می کند.
مشارکت دادن کودکان و جوانان در طراحی مطالب و کاوش در رسانه های 
است.  مهم  جوان  ترها  با  تماس  برای  شنیداری  و  فیلم  هنر،  هم چون  خالق 
باوجود این، درنظر گرفتن چارچوب و چیزهای مناسب و مؤثر مهم است. مثال  
این موضوع در رویدادی به چشم می خورد که دادگاه بین المللی جزایی در 
دهکده بُُگورو در  ایتوری، صفحه نمایش عظیمی  برپا کرد تا محاکمه ی لوبانگا 
دادگاه  از  تصویرهایی  و  فناوری  شیفته ی  بیش تر  مردم  ولی  کند.  پخش  را 

بسیار مجهز اروپایی بودند تا  این محاکمه.2

 1 . مصاحبه با منبع ناشناس B، نپال، 7 جوالی 2010.

 2 . اظهاراتی که درباره  ی سالمتی ظاهری و لباس های شیک لوبانگا اتفاقی به گوش خورده است. به 

عالوه، کمتر بیننده ای می توانست زبان پیچیده ی حقوقی فرانسوی در محاکمه را دنبال کند. مصاحبه با 
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راه کارهای عدالت در دوره ی گذار از طریق هم کاری  نزدیک از ابتدا با 
نهادهای حمایت از کودکانـ  با مرتبط کردن شبکه های شان، پخش پیام ها 
از طریق کانال های ارتباطی شان و دریافت اطالعات آن ها درباره  ی   مطالب 
ـ می توانند برنامه ی مؤثرتری برای دست یابی به مخاطب  ایجاد کنند که 
مشارکت و مالکیت عمومی  بر فرایند عدالت را به نحوی  ترویج کند که به 
بنا کردِن حقانیت و تأثیر بلندمدت آن بیانجامد، به ویژه در میان کسانی 

که در کودکی قربانی شده اند.
هم کاری میان بخشی 

مصاحبه هایی که انجام شد به روشنی مشخص کرد که در همه ی  شرایط، 
دوره ی  در  عدالت  فعاالن  و  کودکان  از  حمایت  نهادهای  بین  هم کاری  
گذار را می توان بهبود بخشید و  این بهبود از طریق حمایت از کودکان در 
چارچوب عدالت در دوره ی گذار باعث مشارکِت افزوده می شود.  این مسأله، 
اغلب بیش از  این که به هماهنگی ربط داشته باشد به کنش متقابل ربط 
دارد: فعاالن عدالت در دوره ی گذار و نهادهای حمایت از کودکان به علت 
کمبوِد زمان، منابع یا عالقه خیلی کم با یک دیگر دیدار می کنند. هر دو 
گروه ناهمگون و متشکل از سازمان های محلی و بین المللی، سازمان های 
هستند.  سیاسی  انگیزه  با  دیگر  سازمان های  و  غیرجانبدار  و  مستقل 
دو  وظایف  در  متصور  اختالف های  اثر  در  هم کاری   به  مربوط  مشکالت 
دارند.  متفاوتی  اولویت های  فعاالن  از  گروه  هر  تشدید می شود.  نهاد  نوع 
فعاالن عدالت در دوره ی گذار کمتر درک می کنند که کودکان گروهی 
مهم از طرف های ذینفع هستند که حقوق و نیازهای مشخص دارند. از نظر 
نهادهای حمایت از کودکان، عدالت در دوره ی گذار موضوعی میان مدت 
تا بلندمدت است که اغلب از نیازهای فوری انسانی کودکان، مثل نیازهای 

غذایی یا دسترسی به بهداشت، کمتر فوریت دارد. 
اما هزینه ی گفتگوی از دست رفته و هماهنگی ناکافی زیاد است. نمونه ی 
به ویژه غم انگیز آن در کلمبیا یافت می شود که، هم چنان که در باال مالحظه 
دریافت  شایستگی  که  کودکان  از  بسیاری  که  داد  نشان  ما  تحقیق  شد، 
غرامت را داشتند به موقع درخواست مزایا نکردند. فعاالِن عدالت در دوره ی 

بخش حقوق بشر، هیأت سازمان ملل برای ایجاد ثبات در جمهوری دمکراتیک کنگو، 28 آپریل 2010.
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مسوؤلیت  قصور  در  این  کلمبیا  در  کودکان  از  حمایت  نهادهای  و  گذار 
از  را  غرامت  دریافِت  مهم  امکان  که  قربانیان کودک  اما  دارند،  مشترکی 

دست داده اند زیان خواهند دید.
خوشبختانه، نمونه های موفق هماهنگی بین نهادهای حمایت از کودکان 
و فعاالن عدالت در دوره ی گذار نیز وجود دارد. در لیبریا، در حدود 30 
با  بودند  کودکان  از  حمایت  نهادهای  استخداِم  در  که  اجتماعی  مددکار 
کمیسیون حقیقت و آشتی از نزدیک و به عنوان بخشی از آن برای حمایت 
از رهیافِت حساس به کودک آن هم کاری  کردند.  این روش برای استفاده از 
تخصص محلی، افزایش و توسعه ی آن تخصص و تأمین پایداری آن مؤثر 

بود. 
برای  ایجاد هماهنگی بیش تر، مشکل  این جاست که نهادهای حمایت از 
کودکان اجازه ی ارائه ی اطالعات داشته باشند اما به نحوی که کمیسیون 
نهادهای  مشارکت  کند.  حفظ  را  رهبری  مسوؤلیت  آشتی  و  حقیقت 
گذار  دوره ی  در  عدالت  فعاالن  رفتن  کنار  به  نباید  کودکان  از  حمایت 
بیانجامد و تمامی فعالیت مربوط به قربانیان کودک را در دست نهادهای 
حمایت از کودکان قرار دهد. به طور مطلوب، راه کاِر عدالت در دوره ی گذار 
تمامی مسوؤلیت  را مشارکت دهد، ولی  از کودکان  نهادهای حمایت  باید 
مربوط به کودکان و جوانان را به آن ها محول نکند. در لیبریا، بسیاری از 
مصاحبه شوندگان گفتند که کمیسیون حقیقت و آشتی در عمل مسایل 
کودکان را به نهادهای حمایت از کودکان واگذار کرد و به  این   ترتیب  این 
مسایل در حاشیه قرار گرفتند. هدف باید آسان  تر کردن هم کاری  بدون 

واگذاری بیش از حِد مسوؤلیت یا دست شستن از آن باشد.
اصلی در  درباره  ی   مسایل  بین دو گروه می تواند بحث  مؤثر  هم کاری  
دستور کاِر عدالت در دوره ی گذار را آسان  تر کند و به تدوین توصیه های 
بهینه کمک کند. در چارچوب عدالت در دوره ی گذار، هم کاری  نهادهای 
حمایت از کودکان پُرارزش است، نه تنها به عنوان خدمات دهنده بلکه برای 
 این که با دانش، ارتباط ها و تخصص خود بر سیاست ها تأثیر بگذارند و به 
گذار شکل دهند. برای دست یافتن به  این هدف، ارائه ی آموزش عدالت در 
دوره ی گذار به نهادهای حمایت از کودکان مهم است تا  این مسایل را فرا 
بگیرند و به کارشان ربط دهند. به همین  ترتیب، فعاالِن عدالت در دوره ی 
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درباره ی  راهنمایی  و  کودکان  حقوق  درباره  ی    بیش تر  اطالعات  به  گذار 
روش ثبت جرایم علیه کودکان و توانایی بخشیدن به کسانی که بیش از 

همه قربانی نقِض حقوق شده اند، نیاز دارند.



8. مالحظات پایانی
همیشه  دارد  قرار  گذار  دوره ی  در  عدالت  پوشش  زیر  جرایمی که  گستره ی 
به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر کودکان تأثیر می گذارد. باوجود این، گستره ی 
کامل موارد نقِض جدی حقوق که به کودکان مربوط می شود، از جمله آواره گی، 
سربازگیری غیرقانونی، برده گی و خشونت جنسی همواره در فرایند عدالت در 
دوره ی گذار مد نظر قرار نمی   گیرد. با حرکِت عدالت در دوره ی گذار به سوی 
ِهَرِم  تغییر  نیز  با ماهیت روبه تغییر درگیری و خشونت سیاسی و  سازگاری 
سّنی در بسیاری از کشورها، کارورزاِن عدالت در دوره ی گذار باید کودکان 
و جوانان را به عنوان یکی از مالحظات ـ یا دورنماهای ـ کلیدی خود درنظر 
بگیرند که تحلیل آن ها از وضعیت و تصمیم های بعدی درباره ی ویژگی های 
به طور مستقیم متأثر  اگر کودکان  را غنی می سازد.  عدالت در دوره ی گذار 
شده اند، در  این صورت اقدامات مربوط به عدالت در دوره ی گذار باید وظایف 
و رویه هایی را در دست بگیرد که امکان بررسی تعدی ها علیه کودکان، تحلیل 

پیامدهای پایدار  این تعدی ها و تعیین جبران مؤثر را فراهم سازد.
حتا در مواردی که کودکان به طور مستقیم یا شدید متأثر نشده اند، با وجود 
 این ضروری است که در اقدامات مربوط به عدالت در دوره ی گذار ربط هایی 
از  و  دهد  مشارکت  فرایند  در  را  آن ها  تا  شود  برقرار  جوانان  و  کودکان  به 
نتایج آن مطلع سازد. در بسیاری از شرایطی که عدالت در دوره ی گذار عمل 
می کند، اشخاص زیر 25 سال بیش از نیمی  از جمعیت را تشکیل می دهند. 
به  تدوین تالش های هدف منِد دست یابی  اهمیت  واقعیت های جمعیتی   این 
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مخاطب برای رسیدگی به  این بخش چشم گیر از مردم را نشان می دهند. در 
میان امکانات موجود برای پخش نتایج راه کارهای عدالت در دوره ی گذار و 

اجرای توصیه های آن ها، مدارس و نظام آموزش رسانه ممتازی است. 
تضمین  این که  و  کودکان  علیه  تعدی های  به  توجه  هدف،  دو  پیرو  این 
کودکان و جوانان بیش تر اطالع یابند و در ابتکارهای عدالت در دوره ی گذار 
نهادهای  و  گذار  دوره ی  در  عدالت  کارورزاِن  بین  هم کاری  کنند،  مشارکت 
گذار  دوره ی  در  عدالت  راه کارهای  یابد.  توسعه  بایستی  کودکان  از  حمایت 
دیگر  غیردولتی  سازمان های  و  کودکان  از  نهادهای حمایت  بین  می توان  را 
که با کودکان در تماس هستند هماهنگ کرد تا کمک آن ها در دست یابی 
مشخص به مخاطباِن کودک کسب شود. به  این   ترتیب، اطالعات را می توان 
پخش کرد و سازمان ها نیز می توانند از کودکان در تالش برای دسترسی به 
راه کار مشخص عدالت در دوره ی گذار حمایت کنند، چه  این راه کار کمیسیون 
حقیقت باشد چه برنامه ی تأمیِن غرامت و چه فرایند قضایی. هدف های هر 
یک از  این دو رشته ـ عدالت در دوره ی گذار و حمایت از کودکان ـ را که 
با  به طور متقابل  به طور عمده در دو دنیای جداگانه عمل کرده اند، می توان 
هماهنگ کردن تالش های آن ها و کمک گرفتن از تخصص هر یک تقویت 

کرد.
تا به امروز افراد زیر 18 سال کانون توجه فعالیت درباره  ی   کودکان و عدالت 
در دوره ی گذار بوده اند. اما، تحقیق ما نشان می دهد که با توجه به فاصله ی 
در   گذار،  دوره ی  در  عدالت  راه کارهای  برقراری  و  تعدی ها  وقوع  بین  زمانی 
زمانی که  این فرایند به اجرا در می   آید، کسانی که در کودکی قربانی شده اند 
از  مهمی   گروه  نتیجه،  در  نمی شوند.  کودک  حقوقی  تعریِف  مشمول  دیگر 
را  نیازشان  مورد  توجه  و  می افتند  بیرون  برنامه  شکاف های  این  از  جوانان 
دریافت نمی کنند. یکی از اولویت ها در حرکت به جلو باید توجه به کودکان 
و جوانان، از جمله کسانی که در زمان وقوع نقِض حقوق کودک بوده اند، در 
فرایند عدالت در دوره ی گذار باشد. جوانان بخش نیرومندی از جامعه را دربر 
می   گیرند که از توان حمایت و تقویت حاکمیت قانون و صلح پایدار، یا تخریب 
آن، برخوردار است. هدف عدالت در دوره ی گذار تسریِع تغییِر اجتماعی به 
دور از معافیت از مجازات و به سوی فرهنگ دمکراسی و احترام به حقوق بشر 
است. عامالن اصلی آن کودکان و جوانان هستند. نه تنها احتمال این که آن ها 
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در روش های شان جافتاده باشند، کمتر است بلکه آن ها با کمک به تحکیِم 
صلحی پایدار بیش تر از همه سود خواهند برد.

چشم انداز، نیازها و حقوق کودکان باید نگاهی را تشکیل دهد که از طریق 
آن عدالت در دوره ی گذار را تحلیل و هدف ها، ویژه گی ها، خروجی ها و نتایج 
که  کسانی  که  است  این  ما   اصلی  توصیه ی  نهایت،  در  کنیم.  تعریف  را  آن 
در طراحی و اجرای عدالت در دوره ی گذار شرکت دارند سؤال های تازه ای 
در  آن ها  مشارکت  و  جوانان  و  کودکان  بر  تعدی ها  تأثیر  نحوه  درباره  ی    را 
تعدی ها بپرسند و راه های خالقی را برای ممکن ساختن مشارکت آن ها در 
فرایند عدالت در دوره ی گذار بیابند. با پرسیدن  این سؤال ها، ضروری است 
گروه هایی از طرف های ذینفع را که پیش تر نادیده مانده اند، از جمله کودکان 
و جوانان، نهادهای حمایت از کودکان، معلمان و بخش آموزش را در بحث 
وارد کنیم. کودکان و جوانان نیاز دارند گذشته را بفهمند تا نقش سازنده تری 

در ساختن آینده بازی کنند.
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فرایند عدالت در دوره ی گذاردرگیریکشور

1۹64 تاکنونکلمبیا
سازمان  چندین   ،1۹60 دهه ی  در 
چریکی با برنامه ی چپ )از جمله ارتش 
آزادی بخش  ارتش  ملی،  آزادی بخش 
دولت  با  مقابله  برای  فارک(  و  خلق 
»دفاع«  گروه های  شدند.  تشکیل 
با  ابتدا  که  نظامیان(  غیرنظامی  )شبه 
با چریک ها  مقابله  برای  دولت  رضایت 
سطح  در  تدریج  به  شدند،  تشکیل 
این  از   و  کردند  کسب  قدرت  محلی 
محلی،  اعتراض  سرکوب  برای  قدرت 
نفر  میلیون   3 حدود  در  کردن  آواره 
تجارت  گستردِن  و  زمین های شان  از 
کردند.  استفاده  مخدر  مواد  غیرقانونی 
شبه  گروه های  1۹۹7،  این  سال  در 
نظامی  سازمانی چتری به نام نیروهای 
 )AUC( کلمبیا  خود  از  دفاع  متحد 
در  مسلح  نیروهای  دادند.  این  تشکیل 
بیش از 30 سال گذشته بر سِر قدرت 
و منابع در کلمبیا و نیز تجارت پرسوِد 
تمامی    این  جنگیده اند.  مخدر  مواد 
مرتکب  کلمبیا  دولت  نیز  و  گروه ها 

نقِض فاحِش حقوق بشر شده اند.

صلح  و  عدالت  قانون  کلمبیا  پارلمان   •
امکان  را در سال 2005 تصویب کرد که 
شبه  رهبران  برای  کمتر  حکم های  صدوِر 
این که  شرط   به  می کند  فراهم  نظامی را 
و  کنند  اعتراف  بگذارند،  زمین  بر  سالح 

اموال دزدی را بازگردانند. 
صلح،  و  عدالت  قانون  اساس  بر   •
با   )CNRR( آشتی  و  غرامت  کمیسیون 
اختیار هشت ساله تشکیل شد. اما، اجرای 
آن ناکارآمد بوده و اقدامات آن تعدی های 
یا قربانیان  از تصویب آن  انجام شده پس 
عامالن دولتی را پوشش نمی دهند. قانوی 
سال  در  غرامت  تأمیِن  برای  جامع تری 

2011 به تصویب رسید.
غرامت  کمیسیون  تحقیقاتی  بخش   •
»حافظه ی  کمیسیون  نام  به  آشتی  و 
گزارشی  دارد  وظیفه   )HM( تاریخی« 
گروه های  آرمان های  عمومی  درباره  ی  

مسلح تهیه کند.

جمهوری 
دموکراتیک

کنگو

1۹۹6 ـ تاکنون
درگیری  این کشور )پیش تر با نام زئیر( 
از  از سال 1۹۹6 ویران کرده است.  را 
شرق  در  درگیری  2003،  این  سال 
کشور متمرکز است.   ترکیب پیچیده ای 
از تنش های قومی، جدال بر سر قدرت 
و  ملی  و  منطقه ای  سطح  در  سیاسی 
درگیری  به  این  طبیعی  منابع  کنترل 
فاصله ی  در  درگیری  می زند.  دامن 
نظامی  مشارکت  به  که  2003ـ1۹۹8 
انجامید،  مختلف  کشور  هفت  حداقل 
مرگبار ترین جنِگ پس از جنگ جهانی 

دوم توصیف شده است. 

• کمیسیون حقیقت و آشتی در جمهوری 
 2003 جوالی  از  که  کنگو  دمکراتیک 
تحقیق  در  بود  فعال   2007 فوریه  تا 
نشست های  برگزاری  یا  فجایع  درباره  ی   

عمومی شکست خورد.
قضایی  پیگرد  سه  حاضر،  حال  در   •
درباره  ی    جزایی  بین المللی  دادگاه  در 
جمهوری دمکراتیک کنگو در جریان است: 

توماس لوبانگا، 
ژرمن کاتانگا 

ماتیو انگودجولو چویی.
بین المللی  دیوان   ،2005 سال  در   •
دادگستری به اوگاندا دستور داد به خاطر 
به  جنگ  طی  ارتکابی  بشر  حقوق  نقِض 
جمهوری دمکراتیک کنگو غرامت بپردازد.

پیوست
درگیری و فرایندهای عدالت در دوره ی گذار در کلمبیا، جمهوری دمکراتیک کنگو، 

لیبریا و نپال
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2003ـ1۹8۹ به تناوبلیبریا
جبهه ی   ،1۹8۹ دسامبر  در 
به   )NPFL( لیبریا  میهنی  ملی 
شرق  از  تایلور  چارلز  رهبری 
پیش روی  با  شد.  لیبریا  وارد 
خشونت  پایتخت،  سوی  به  آن 
مسلح  گروه های  تشکیل  به 
نیروهای  مداخله ی  نیز  و  تازه 
بی  همیشه  که  صلح  حافظ 
طرف نبودند، دامن زد. تا سال 
گسترش  داخلی  جنگ   ،1۹۹5
را  اصلی  جناح  هفت  و  یافته 
همه ی  که  بود  کرده  درگیر 
بشر  نقِض حقوق  مرتکب  آن ها 
و   1۹۹7 فاصله ی  در  شدند. 
به  زدوخورد  در  1۹۹۹ سکونی 
وجود آمد. تایلور در سال 1۹۹7 
به ریاست جمهوری انتخاب شد 
و تا 1۹۹۹ در دوره ای از ثبات 
در  جنگ  کرد.  حکومت  نسبی 
جوالی 1۹۹۹ از سر گرفته شد 
تا امضای قرارداد جامع صلح  و 

در 2003 ادامه یافت.

کمیسیون  تشکیل  صلح  جامع  قرارداد   6 بخش   •
 2005 سال  در  که  کرد  مقرر  را  آشتی  و  حقیقت 
تشکیل شد و در سال 2006 اقدامات خود را آغاز و 

در جون 200۹ گزارش خود را منتشر کرد. 
• کمیسیون حقیقت و آشتی توصیه هایی در مورد 
تأمیِن غرامت، و گستره ای از اقدامات شامل حمایت 

بهداشتی، کمک مادی و آموزش را پیشنهاد کرد.
و  جنگی  جنایت های  اتهام   11 به  تایلور  چارلز   •
سی یِرا  ویژه ی  دادگاه  در  بشریت  علیه  جنایت های 
مارچ   11 در  محاکمه  است.  محاکمه  مورد  لیون 
2011 به پایان رسید و اکنون در جریان صدور رأی 

است.  
برای  راه بُردی  لیبریا  در  ملل  سازمان  هیأت   •
و  بازپروری  نظامی،  بسیج  پایان  »خلع سالح، 
هماهنگی  در  را  پیشین  جنگ جویان  بازپذیری« 
نظامی،  بسیج  پایان  خلع سالح،    ملی  کمیسیون  با 
بازپروری و بازپذیری تدوین کرد. مرحله ی خلع سالح 
وظیفه  پایان  تا  و  رسید  پایان  به   2004 نوامبر  در 
کمیسیون در آپریل 200۹ به مرحله ی بازپذیری و 

بازپروری گذر کرد.

2006ـ1۹۹6نپال
اساس  بر  مائوئیست ها 
و  اقتصادی  خواست های 
 1۹۹6 سال  در  اجتماعی 
علیه  را  َخلقی«  »جنگ 
پادشاهی مشروطه اعالم کردند. 
دو  هر  که  بشر  حقوق  نقِض 
یک  طی  شدند  مرتکب  طرف 
دهه تا امضای توافق جامع صلح 
در سال 2006 که مائوئیست ها 
کرد، شدت  نپال  دولت  وارد  را 
نپال   ،2008 سال  در  یافت. 
و  کرد  ملغا  را  پادشاهی  نظام 
جمهوری دمکراتیک فدرال شد.

• در جوالی 2007، وزارت صلح و بازسازی قانونی 
را برای تشکیل کمیسیون حقیقت و آشتی در نپال 
پیشنهاد کرد.  این وزارت خانه دو سال در سطح کشور 
مشورت هایی را درباره ی الیحه کمیسیون حقیقت و 
آشتی انجام داد. الیحه در فوریه 2010 پس از تأیید 
کابینه به پارلمان ارائه شد و اکنون دوباره در مجلس 

مؤسسان نپال مورد بحث و بررسی است.
کمیسیون  تشکیِل  الیحه ی  پیش نویس  در   •
شد،  ارائه   2008 نوامبر  در  که  ناپدیدشده گی 
تشکیِل  و  شده  تلقی  جرم  قهری  ناپدیدشدن 
کمیسیون تحقیق برای رسیدگی به ناپدیدشدن های 
قهری طی درگیری مسلحانه پیش بینی شده است.  
این الیحه در پارلمان در دست بررسی است. کابینه 
در فوریه 2008 تصمیم گرفت، طبق مقررات توافق 
جامع صلح و توافق 23 نکته ای بعدی، به طور موقت 
به خانواده های درگذشته گان و ناپدیدشده گان کمک 

برساند. 

درگیری و فرایندهای عدالت در دوره ی گذار در کلمبیا، جمهوری دمکراتیک کنگو، 
لیبریا و نپال
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institutional reformاصالحات نهادی

reintegrationبازپذیری

rehabilitationبازپروری

demobilizationپایان بسیج نظامی

continuumپیوستار

truth-seekingحقیقت یابی

disarmamentخلع سالح

 conflictدرگیری/منازعه

child-sensitive approachرهیافِت حساس به کودک

recruitmentسربازگیری

Transitional Justiceعدالت در دوره ی گذار / عدالِت انتقالی

criminal justiceعدالت کیفری

reparationغرامت

victim-centeredقربانی محور

Truth Commissionکمیسیون حقیقت

 Truth and Reconciliationکمیسیون حقیقت و آشتی

Commission

child-friendlyکودک پسند

lynchلینچ، اعدام بدون رعایت موازین قضایی

 systematicنظام مند

برخی واژه ها
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 AUC   United Self-Defense Forces ofنیروهای متحد دفاع از خود کلمبیا
Colombia 

کودکاِن مرتبط با نیروهای مسلح و گروه های 
مسلح

CAAFAG  Children Associated with 
Armed Forces and Armed Groups

 CDO  Chief District Officerرئیِس بخش

 CNRR  Reparations and Reconciliationکمیسیوِن غرامت و آشتی کلمبیا 
Commission )Colombia)

 CODA  Comité para la Dejación de lasکمیته   ی خلع سالح
Armas

CPA  Child-Protection Agencyنهاِد حمایت از کودکان 

CPN  Child Protection Networkشبکه ی حمایت از کودکان 

 CRC  Convention on the Rights of theکنوانسیوِن حقوق کودک 
Child

 CVR  Peruvian Truth andکمیسیوِن حقیقت و آشتی پرو
Reconciliation Commission

 ,DDR   Disarmament, Demobilizationخلع سالح، پایان بسیج نظامی   و بازپذیری 
and Reintegration

 DRC  Democratic Republic of theجمهوری دمکراتیک کنگو 
Congo

 FARC  Revolutionary Armed Forces ofنیروهای مسلح انقالبی کلمبیا
Colombia

 FARDC  National Army of theارتش ملی جمهوری دمکراتیک کنگو 
Democratic Republic of the Congo

FS   Fundación Socialبنیاِد اجتماعی 

 ICBF  Colombian Family Welfareمؤسسه  ی رفاه خانواده کلمبیا
Institute

ICC   International Criminal Courtدادگاه بین المللی جزایی

(Colombia( JPL   Justice and Peace Lawقانون عدالت و صلح )کلمبیا(

MH   Memoria Históricaحافظه ی تاریخی

MOU   Memorandum of Understandingتفاهم نامه

هیأت سازمان ملل برای ایجاد ثبات در 
جمهوری دمکراتیک کنگو 

MONUSCO United Nations 
Organization Stabilization Mission in 
the Democratic Republic of the Congo

فهرست حروف اختصاری در متن اصلی
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 MoPR  Ministry of Peace andوزارت صلح و بازسازی )نپال(
Reconstruction )Nepal)

 NR   Nepalese Rupeeروپیه  ی نپال

 NPLF  National Patriotic Front ofجبهه  ی میهنی ملی لیبریا
Liberia )NPFL)

TJ    Transitional Justiceعدالت در دوره ی گذار 

 TRC   Truth and Reconciliationکمیسیوِن حقیقت و آشتی 
Commission

TC   Truth Commissionکمیسیوِن حقیقت 

UPC  Union of Congolese Patriotsاتحادیه   ی میهن پرستان کنگویی
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