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Abstract
The International Criminal Court (ICC) provides child victims with special
protection. This paper aims to delimit the scope of such a protection in light of the
law and procedure of the ICC. The Rome Statute provides substantial protection for
children’s rights by criminalizing specific behaviors against children, such as using
child soldiers in armed conflicts, or crimes which affect children, including
attacking schools. In practice, prosecuting crimes against children is prioritized by
the Office of the Prosecutor at the ICC. Moreover, child victims are procedurally
supported by the Court. They have a right to participate in the Court’s proceedings
as both a witness and a victim. Criminal liability for persons under the age of 18 has
not been recognized, but their crimes could be prosecuted after this age.
Nevertheless, their prior victimhood might be taken into account in determining
their sentence as a mitigating factor.

Keywords
thematic prosecution, age of criminal responsibility, child soldering, participation in
proceedings.

* Assistant Prof., Criminal Law and Criminology Department, Faculty of Law and Political Science,
University of Tehran, Iran. Email: Mhzakerhossein@ut.ac.ir
Received: March 9, 2020 - Accepted: June 21, 2020

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt
the material for any purpose.

فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،52شمارۀ  ،1بهار 229-207 :1401
DOI: 10.22059/jplsq.2020.299225.2356

حمایت از کودکان بزهدیده در دیوان کیفری بینالمللی
(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
محمدهادی

ذاکرحسین*

چکیده
دیوان کیفری بینالمللی از کودکان بزهدیدهه مماید ویدژهای مدیکنده شناسدایی دامند ایدن
ممای در پرتو قانون و روی دیوان ههف این نوشتار اس اساسنام رم بدا ردرمانگداری بریدی
رفتارهای یاص علیه کودکدان ماننده اسدتفاده از کدودب سدربازان در متامدماا م دل انه یدا
تأثیر قرار میدهه ،ماننه ههف قرار دادن مهارس از مقوق و منداف
ررائمی که کودکان را ت
کودکان ممای ماهوی کرده اس در عمل نیز تعقید ردرائ علیده کودکدان از اولوید هدای
تعقی دادستانی دیوان اس عالوهبر این ،کودکان بزهدیهه مورد ممای های آیینی دیدوان نیدز
ه تنه و در فراینه دادرسی دیوان ه بهعنوان بزهدیهه و هد بدهعندوان شداهه مدم مردارک
دارنه م ئولی کیفری کودکان زیر  ۱۸سال در نظام مقوقی دیوان به رسمی شنایته نردهه
اس  ،لیکن ررائ کودکان بعه از عبور از کودکی قابل تعقی اس ؛ هرچنه پیرین بزهدیدهیی
ایران در کودکی میتوانه در تتفیف مجازاا ایران مؤثر باشه
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مقدمه
کودکان ۱بیش از سایر افراد ارتماع آسی پذیرنه ) )ICC, OTP, 2016: 25ایدن آسدی پدذیری
سب شهه اس تا ه در نظام مقوق برر و هد در نظدام مقدوق برردوسدتانه مدورد تورده و
ممای ویژه قرار بگیرنه بنابر بنده  2مدادۀ « 2۵اعالمید رهدانی مقدوق بردر» دورۀ کدودکی
م ت م و مقتضی مراقب و توره ویژه اس البته ممای از کودکان م دهود بده زمدان مدل
در زمینه و زمان رنگ و وقوع متامماا م ل انه نیز نظدام مقدوق برردوسدتانه ر ید
نی
2
ممایتی ویژهای ن ب به کودکان م تقر کرده اس  .برای نمونده ،بنده  ۱مدادۀ « ۷۷پروتکدل
اول ال اقی به کنوان یونهای نو» مصوب  ۱9۷۷میالدی با اعدالم اینکده کودکدان بایده مدورد
امترام ویژه باشنه ،طرفهای متاممه را ملزم به تدأمین مراقبد و امدهاد مدورد نیداز کودکدان
می سازد البته این ممای های ویژه عالوهبر ممای های عامی اس که نظام مقوق برردوستانه
ن ب به رمعی غیرنظامی که شامل کودکان نیز میشود ،اعمال مدیکنده (Plattner, 1984:
) 141در راسدتای مماید از مقدوق کودکدان در زمدان مدل و رندگ نظدام عدهال کیفدری
بینالمللی نیز روی به ران ررمانگاری رفتارهای نداقض مقدوق کودکدان آورده اسد در ایدن
نظام «دیوان کیفری بینالمللی» (از این پس دیوان) توره ویژهتری بده م دئل کودکدان کدرده
شاهه این مهعا اولین پرونهۀ بهفررامرسیهه در دیوان یعنی پرونهۀ «توماس لوبانگا دیلو»3
اس
اس که دائر مهار ممای از کودکان در زمان متاممه بود شعب اول دادرسی دیوان در مارس
 20۱2لوبانگا را بهدلیل مرارک در ارتکاب ررم رنگی استتهام و سربازییری کودکان زیر ۱۵
سال در بتش نظدامی «ات ادید مدیهندوسدتان کنگدو» 4و همچندین بدهکدارییری ایردان در
متامماا م ل انه در منطق ایتوری «رمهوری دموکراتیک کنگو» م کوم کرد بر مبنای ایدن
م کومی  ،در وئی همان سال لوبانگا به  ۱4سال مبس ،با امت اب و ک در مدها بازداشد ،
م کوم شه ( (ICC, Trial Chamber I, 2012آنچه در پرونهۀ لوبانگا بیش و پیش از هر نکتهای
رل توره کرد ،ان صار اتهاماا اقامهشهه علیه وی بده یدک رفتدار مجرمانده بدود ،یعندی ردرم
«کودب سربازی»  ۵این در مالی بود که در کنار کودب سربازی ،ررائ و یرون های رن دی
نیدددز بدددهمدددورا ی دددترده و سدددازمانیافتددده در منطقد د ایتدددوری واقد د شدددهه بودنددده
) (Smeulers & Weedensteijn, 2015: 17با این مال اولدین دادسدتان دیدوان ،آقدای «مورندو
 ۱آنیونه که در ادامه یواهه آمه ،این نوشتار وا یان کودب و طفل را بهمورا مترادف و در معنایی همراه با یک آستان
سنی که در نظام مقوقی دیوان تعریف شهه اس  ،بهکار میبرد ،یعنی افرادی که به  ۱۸سالگی نرسیههانه
 2برای مطالع بیرتر دربارۀ انواع و مهود ممای از کودکان در نظام مقوق برردوستانه بینالمللی ر ب :ضیائی
بیگهلی۱2۵-۱3۱ :۱39۶ ،
3. Thomas Lubanga Dyilo.
4. Union of Congolese Patriots.
5. Child Soldiering.
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اوکامپو» ،۱تصمی یرف تا از میان ررائ یونین راری در رمهدوری دموکراتیدک کنگدو تنهدا
کودب سربازی را در تور تعقی دادستانی شکار کنده ایدن یدزینش و انتتداب بیدانگر منزلد
مقوق کودکان در هنهس معرفتی دیوان بوده اس که در ادام مکای میشود ممای دیدوان
از کودکان بزهدیهه تنها م هود رام ررم پوشانهن بر رفتارهای مندافی مقدوق ایردان نی د
بلکه کودکان بزهدیهه مرمول ممای های آیینی دیوان نیز ه تنه و میتواننه بهعندوان شداهه
یا قربانی در فراینه دادرسی دیوان مرارک روینه
البته کودکان تنها قربانی نقض هدای مقدوق بردر و مقدوق برردوسدتانه نی دتنه ،بلکده یدود نیدز
میتواننه ناقض مم دیگران باشنه کودکان مجموعهای از تواناییهدا و آسدی پدذیریهدا را دارا ه دتنه
) )ICC, OTP, 2016: 22ازاینرو ایران در ب تر ب رانهای موله ررائ بینالمللدی هد مدیتواننده در
نقش بزهکار ظاهر شونه و ه بزهدیهه نظام مقدوقی دیدوان در هدر دو وضدعی یعندی بزهکداری و بدزه
دیهیی سیاس ویژهای ن ب به کودکان اتتاذ کرده اس و بزهدیهیی ایران را در فرض بزهکداری نیدز
نادیهه نمیییرد؛ سیاستی که در هر مال مبتنی بر ممای از کودکان و بزهدیدهیی ایردان اسد بدرای
بررسی ابعاد متتلف این سیاس این مقاله در یدام نت د بده سیاسد هدای دیدوان در قبدال اطفدال
بزهدیهه یواهه پردای و آنگاه مروری ن ب به تهابیر ممایتی دیوان از اطفال بزهدیهه یواهه داش

بزهدیدگی کودکان
کودکان بریالف بزری االن قادر به فائم آمهن بدر آسدی هدای رواندی ناشدی از رندگ نی دتنه و
بازارتماعی کردن ایران امر دشواری اس ) (Cottier & Grignon, 2016: 520ازاینرو اساسدنام
رم در راستای ممای از کودکان اقهام به مبارزه با رفتارهدای آسدی رسدان بده ایردان از رهگدذر
ررمانگاری ررائ علیه کودکان پردایته اس عالوهبر ررمانگاری بریی رفتارهدای نداقض مقدوق
کودکان بهمثاب شهیهترین ررائ بینالمللی دایل در مالمی دیوان ،اولوی بتریهن به تعقی
ررائ علیه کودکان از سیاس های راهبردی دادستانی دیوان اس ) )ICC, OTP, 2015: 19ایدن
سیاس تعقیبی مبتنی بر نظری «تعقی موضوعی» 2اسد کده براسداس آن دادسدتان دیدوان در
مقام بیان و ترویج بریی آموزهها و هنجارسازی در رامع بینالمللی اسد تدا اهمید کودکدان و
ضرورا ممای کیفری از مقوق ایران در ب تر ب رانها را نران دهده  3ردرائ واقد شدهه علیده
کودکان را میتوان در دو دست کلی طبقهبنهی کرد؛ ررائمی که بهمدورا یداص علیده کودکدان
واق میشود و ررائ عامی که کودکان را بیش از دیگران ت تأثیر قرار میدهه

1. Moreno Ocampo.
2. Thematic Prosecution.

 3برای مطالع بیرتر ر ب :ذاکرم ین۱39۷ ،
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 .۱جرائم خاص علیه کودکان
ررائ بینالمللی «ررائ تودهای» ه تنه (بانتکداس)۷ :۱39۷ ،؛ بدهانمعندا کده رمعید و یروهدی
مورد ههف قرار میییرنه و ی ترۀ قربانیان ی ترده اس بندابراین ،تقریبدا تمدام ردرائ بدینالمللدی
دایل در مالمی دیوان که نوعا علیه رمعی غیرنظامی واق میشود ،کودکان را متأثر میسازد بدا
این مال ،بریی از این ررائ بهمورا یاص علیه کودکان واق میشونه به بیدان دیگدر ،کدودکی در
ت قم عنصر مادی این ررائ موضدوعی و یصومدی دارد بندابراین ،تعیدین مدرز ورود و یدرو از
قلمرو کودکی در اینجا اهمی دارد همانطورکه یفتی  ،اساسنام رم  ۱۸سالگی را بهعندوان آسدتان
کودکی در نظر یرفته اس این سن نهتنها در بزهکاری اطفال مادق اس  ،بلکه بر بزهدیهیی ایردان
نیز ماک اس ؛ ررائ علیه اطفال یعنی ررائ علیه کودکان زیر  ۱۸سال با این مدال در اینجدا یدک
استثنای برر ته ورود دارد و آن کودب سربازی اس که در ادامه بهان اشاره یواهه شه

 .۱ .۱نسلکشی ۱از طریق انتقال اجباری کودکان
ن لکری بنابر مادۀ  ۶اساسنام رم عبارا اس از اقهاماا معینی که با ههف نابودسدازی کلدی
یا رزئی یک یروه ملی ،قومی ،نژادی یا مذهبی مورا میپذیرد رفتارهای سازنهۀ این ررم بده
ن و مصری در اساسنام رم بیان شهه اس یکی از این رفتارها کده تنهدا علیده کودکدان واقد
می شود ،عبارا اس از «انتقال ارباری کودکان از یروه ههف به یروه دیگدر» آنچده در اینجدا
موضوعی دارد ارباری بودن انتقال کودکان اس این اربار بنابر قانون «عنامر ررائ » 2دیوان
عالوهبر اربار فیزیکی ،شامل تههیه و ضربه رومیای که منتهی بده انتقدال اربداری شدود نیدز
میشود ( )ICTR, 1998: 508در اینجا ،مقصود از انتقال آن اس که کودکان از یدروه و منردأ
اولیه یود رها شونه و در یروه دیگر رشه و نمو یابنه ،با این ههف کده هوید اولید یدود را از
دس بههنه البته انگیزههای متتلفی در ورای این رفتار میتوانده وردود داشدته باشده ،ماننده
رهاسازی کودکان از یانواده و قبیل املی یود و واردسازی ایران به یدروههدای م دل بدرای
مرارک در متامماا م ل انه « 3دیوان بینالمللی دادی دتری» انتقدال اربداری کودکدان را
مصهاق «نابودسازی» فیزیکی یک یروه میدانه ،چراکه مور می شود یروه ههف دیگر قادر به
بازسازی یود نباشه ( (ICJ, 2015: 136بریی ایدن ق د از ن دلکردی را نزدیدک بده مفهدوم
 ۱برای تررمان ررم « نوسایه» در فارسی یزینههای متتلفی پیرنهاد شهه اس  ،ماننه ن لزدایی و نابودسازی
رمعی در این نوشتار به چر پوشی از ایتالفاا امتمالی میان این وا یان هم آنها را در یک معنا و برای
اشاره به ررم نوسایه در نظر میییرد
2. Elements of Crimes.

 4برای مطالع بیرتر ر ب:
Grover, Sonja, Child Soldiers Victims of Genocidal Forcible Transfer, Springer, 2012.
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«ن لکری فرهنگی» دان تهانه ( ،)Cryer, 2014: 218زیرا کودکان یک یروه بهمورا فیزیکدی
نابود نمیشونه ،لیکن هوی یروه ههف با عهم انتقال آموزهها و فرهنگش به ن ل بعهی از بدین
فه کرد که ررمی اسد علیده
یواهه رف این معنا را با توره به ماهی ن لکری میبای
یک رمعی و یروه بهمثاب یک هوی رمعی و کلی به تعبیدر مجمد عمدومی سدازمان ملدل
مت ه در قطعنام  9۶مصوب  ۱۱دسامبر « ۱94۶ن لکری انکار مم ورود تمامی یروههدای
ان انی اس چنانکه قتل عمه انکار مم زی تن افراد ان انی اس »
«قانون عنامر ررائ » دیوان در تبیین و ترری ن لکری یاص کودکان تصری میکنه که
مراد از کودب در اینجا فرد زیر  ۱۸سال اس بنابر «قانون عنامر ررائ » ،مرتک ن لکری می
یا سن قربانی را بهانه یا میدان ته باشه این عنصر معنوی موس استثنایی بر امل بیان
بای
شهه در مادۀ  30اساسنام رم اس که علیاالمول قصه و همچنین «اطالع واقعدی» و مقیقدی
مرتک ن ب به شرایط و اوضاع اموال وقوع ررم را الزم میدانه  ۱این سیاس افتراقی دربدارۀ
در پرتو رویکرد ممایتی دیوان ن دب بده
عنصر معنوی این ررم علیه کودکان را نیز میبای
2
کودکان تف یر کرد شعب پیشدادرسی دیوان در پرونهۀ «بمبا» آشکار میسازد که معیار «می
دان ته باشه» 3دربردارنهۀ غفل و بیتدورهی در بدهدسد آوردن اطدالع و آیداهی الزم
بای
اس ) (ICC, June 2015: para. 432این معیار افراد را در موارهه بدا اشدتاص کد سدنوسدال
م تاطتر سایته و ایران را ملزم میسازد تا ن ب به سدن قربانیدان رفتارهدای مجرمانده یدود
ت قیم کننه ،ویرنه م ئول اهمال یود در این باره یواهنه بود

 .2 .۱جرم جنگی کودک سربازی
پهیهۀ کدودب سدربازی در ب دیاری از متامدماا م دل ان معامدر ظهدور و بدروز داشدته اسد
) (Stahn, 2019: 92توره به م ئل کودب سدربازی چندهان کهدن نی د ).(Graf, 2012: 952
«کنوان یونهای چهاریان نو» بهعنوان مه ترین منب معاهههای مداک بدر مقدوق برردوسدتانه
دربارۀ این م ئله ساک بودهانه اما رشه فزاینهۀ مرارک کودکان در متامماا مور برانگیتته
شهن واکنشها شه از رمله دالیل این افزایش شیوع ت لی اا سبک و قابل ممل برای کودکان و
همچنین فزونی یافتن متامماا م ل انه دایلی بوده اس )(McBride, 2014: 8-10
اولین معاههۀ بینالمللی که به م ئل کودکان در رنگ توره کرد« ،پروتکلهدای ال داقی»
بهیاطر
 ۱بنه  ۱مادۀ  30اساسنام رم مقرر میدارد که «رز آنکه بهن و دیگری مقرر شهه باشه ،فرد میبای
ررم دایل در مالمی دیوان از میث کیفری م ئول و مرمول مجازاا باشه ایر تنها عنامر مادی با قصه و
آیاهی واق شونه»
2. Bemba Gombo.
3. Should Have Known.
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به کنوان یونهای نو مصوب  ۱9۷۷بود که کودب سربازی را بهمثاب نقض مقوق برردوسدتانه
قلمهاد کردنه پارایراف دوم مادۀ  ۷۷پروتکل اول ال اقی دول های عضو را ملزم مدیسدازد کده
تمام تهابیر ممکن را برای رلدوییری از آن کده کودکدان زیدر  ۱۵سدال مردارک م دتقی در
متامماا م ل ان بین المللی داشته باشنه ،بهکدار ببنهنده بنده « » پدارایراف سدوم مدادۀ 4
پروتکل ال اقی دوم نیز تجویز مرارک کودکان در متامماا م ل ان غیربینالمللی را ممنوع
میسازد با این مال ،معاههاا مقوق برردوستانه تنها نداظر بدر ممنوعید اسدتفاده از کدودب
سربازان در متامماا بودنه این «کنوان یون مقوق کودب» مصوب  ۱9۸9بود کده بدا توسدع
مفهومی کودب سربازی ممنوعی آن را بده اسدتتهام و سدربازییری اربداری از کودکدان هد
تعمی داد تا مقهم استفاده از کودکان در متاممه نیز ممنوع باشه (بنه  3مدادۀ  )3۸چندهی
بعه در سال  2000میالدی ،مجم عمومی سازمان ملل مت ه با تصوی «پروتکل ایتیداری بده
کنوان یون مقوق کودب رار به مرارک کودکان در متامم م ل انه» آستان سن کدودکی
را از  ۱۵سال به  ۱۸سال تعمی داد تا ممای هدای کنوان دیون مقدوق کدودب از کودکدان در
هنگام رنگ توسعه پیها کنه ۱
بعه از پذیرش ممنوعی کدودب سدربازی در نظدام مقدوق برردوسدتانه ،اساسدنام رم بدرای
نت تین بار این رفتار را بهمثاب ررم رنگی ه در ب تر متامماا م ل انه بینالمللی (شدم 2۵
بنه «ب» پارایراف دوم مادۀ  )۸و ه غیر بینالمللدی (شدم  ۷بنده «ی» پدارایراف دوم مدادۀ ))۸
ررمانگاری کرد بعه از آن نیز اساسنام دادیاه ویژۀ سیرالئون استتهام و استفاده از کودکدان زیدر
 ۱۵سال برای مرارک فعاالنه در متامماا م دل انه را ردرمانگداری کدرد (مدادۀ  4بنده « »)
ممنوعی کودب سربازی بنابر مطالعاا «کمیت رهانی ملی سدر » 2از یدک تعهده معاهدههای
فراتر رفته و در شمار قواعه عرفی مقوق برردوستانه درآمدهه و ممنوعید آن بدرای همگدان الزم
االتبداع اسد ( )Cottier & Grignon, 2016: 521دادرسدان شدعب تجهیهنظر «دادیداه ویدژه» در
پرونهۀ «هینگا نورمن» 3که مالمی دادیاه را مورد اعتراض قرار داده بدود ،بدا اکثرید آرا عندوان
داشتنه که ممنوعی کودب سربازی قبل از تصوی اساسنام رم دایل در عرف بدینالملدل بدوده
اس و نوی نهیان اساسنامه یک ممنوعی عرفی را تقنین کردهانه ))SCSL, 2004: 33
 .۱ .2 .۱مصادیق سهگانۀ کودک سربازی
مفهوم «کودب سربازی» بهمثاب ررم رنگی مصادیم سهیانهای را شامل میشود که عباراانده
از استتهام کودکان در نیروهای م ل  ،سربازییری ارباری ایران و اسدتفاده از کودکدان بدرای
1. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in
armed conflict. Available at: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx.
2. International Committee of the Red Cross.
3. Hinga Norman.
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مرارک فعال در متامماا م ل انه در نظام مقوقی دیوان این مصادیم سهیانده ،سده رفتدار
مجرمان رهایانه و م تقل از یکهیگر م دوب مدیشدونه ) (ICC, OTP, 2016: 954ازایدنرو
ب رای نمونه در تعیین مجازاا برای لوبانگا شعب دادرسی دیوان برای اسدتتهام  ۱2سدال ،بدرای
سربازییری ارباری  ۱3سال و برای بهکارییری در متامماا  ۱4سال مبس تعیین کرد (ICC,
) July 2012: para. 98این رویکرد بریالف رأی شعب تجهیهنظر دادیاه ویژۀ سیرالئون اسد
که این سه ررم را مصادیم یک عنوان مجرمانه وامه میدانه )(SCSL, 2008: 139
 .2 .2 .۱استخدام و سربازگیری
تفاوا «استتهام» ۱و «سربازییری» 2کودکان در اساسدنام رم تبیدین نردهه اسد لدیکن در
پرونهۀ لوبانگا بیان شه کده اسدتتهام فعلدی داوطلبانده اسد و سدربازییری دربردارندهۀ عنصدر
اربار ) )ICC, Trial Chamber, 2012: 607-18موضعی که در دادیاه ویژۀ سیرالئون نیز تأییده
شه ) (SCSL, 2012: 442-3مرف اسدتتهام کودکدان در نیروهدای م دل یدک ردرم رنگدی
م وب میشود ،فارغ از آنکه متعاق این استتهام کودب استتهامشدهه در متامدمه بدهکدار
یرفتده بردود یدا ییدر ( )ICC, Trial Chamber, 2012: 609هدهف از ممنوعید عضدوییری
کودکان متی بهمورا داوطلبانه پیرگیری از به یطر افتادن ایران اس  ،چراکده اسدتتهام در
نیروهای م ل بههنگام برپا شهن متامم کودب را یک هدهف نظدامی و مردروع مدیسدازد و
امنی و سالم وی را به متاطره میانهازد ) (Smith, 2004: 1148استقالل ررم عضوییری از
ررم استفاده از کودکان در متامماا مور میشود که در ت قم عنصر معنوی ردرم نت د
علددددد بددددده اسدددددتفادۀ پ دددددینی از کودکدددددان در متامدددددمه شدددددرط نباشددددده
) (Sivakumaran, 2010: 1016همچنین ،بهکارییری کودب سربازان در نیروهای نظدامی چده
از سوی دول و چه از سوی یروههای م ل سازمانیافته ررم م وب مدیشدود و داوطلبانده
بودن استتهام و رضای کودب عامل موره ررم یا عامل راف م دئولی در آن نتواهده بدود،
و ن ب به ابراز آن
چراکه رضای کودب زیر  ۱۵سال رضای مبتنی بر اطالع و راستین نی
اثری مترت نمیشود )(ICC Trial Chamber, 2012: 613
 .3 .2 .۱استفاده از کودک سربازان در مخاصمه
اساسنامههای دیوان 3و دادیاه ویژۀ سیرالئون 4به استفاده از کدودب سدربازان بدرای «مردارک

1. Enlisting.
2. Conscripting.
3. Article 8 (2)(b)(xxvi) and Article 8 (2)(e)(vii) of the Rome Statute.
4. Article 4(c) of the SCSL Statute.
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فعال» ۱در متامم م ل انه بهعنوان یک ررم رنگی اشاره دارنه ،درمالیکه پروتکدل ال داقی
اول ( )۱9۷۷به «مرارک م تقی » اشاره کرده اس مفهوم مردارک م دتقی مضدیمتدر از
مرارک فعاالنه اس مرارک م دتقی در متامدمه سدب مدی شدود کده متدی شدهرونهان
غیرنظامی از پوشش ممایتی مقوق برردوستانه یدار شدونه (ICC, Trial Chamber, 2012:
) 627مرارک م تقی اقهاماا نظامیای اس که ماهی یا ههف آن آسی رسانهن به یصد
اس ) )ICTR, 1999: 100ازاینرو ههف قدرار دادن غیرنظامیدانی کده در متامدمه مردارک
م تقی دارنه ،مادامی که این مرارک ادامه داشته باشه به ماننه ههف قرار دادن نظامیدان در
زمینه و زمان متاممه مجاز اس  2در مقابل ،مرارک فعدال معندای عدامتدری دارد .در واقد
استفاده از کودب سربازان در متامم م ل انه دارای دو مصهاق اس ؛ یکی مرارک م دتقی
ایران اس که همانا مضور در یط مقهم رنگ اس و دیگری مرارک غیرم تقی که به رزم
و رنگ رزمنهیان و رنگجویان کمک میکنه ،لیکن شامل نقشها و مصادیم پرشدماری اسد
که بایه مورد به مورد بررسی شدود ) )Rodenhauser, 2016: 175در تعیدین معندای مردارک
فعال دادرسان شعب دادرسی رسیهییکننهه بده پروندهۀ لوبانگدا یدک قاعدهه وضد کردنده کده
براساس آن هر فعالیتی که کودکان دیتر یا پ ر را در معرض یطر واقعی قدرار بههده ،مصدهاق
مرارک فعال در متاممه یواهه بود؛ این یطر عبدارا اسد از هدهف بدالقوه واقد شدهن در
رندگ ) (ICC, Trial Chamber, 2012: 628در ایدن پروندهه دادرسدان در راسدتای رویکدرد
ممایتی دیوان ن ب به کودکان تف یر موسعی از ههف واقد شدهن در زمدان متامدمه ارائده
کردنه که براساس آن یطر ههف قرار یرفتن عالوهبر کرته شهن شامل یطدر مدورد تجداوز یدا
یرون رن ی واق شهن در پی اسارا ،رفتار بیرممانه و غیران انی یدا ت مدل مردق هدای
مغایر با مقوق بنیادین کودکان نیز اس )(ICC, Trial Chamber, 2012: 606
ممای از کودکان در متامماا بایه بهون تبعیض مورا ییرد و شامل ممای از کدودب
سربازان دیتر نیز باشه ازاینرو ،در تعیین نوع مرارک کودکان در متاممه رن ی آنها نیدز
بایه ل اظ شود ( (ICC, OTP, 2016: 43در پرونهۀ لوبانگا ،یکدی از دادرسدان شدعب دادرسدی،
یان «ادیو بنیتو» 3،در رأی متالف و مجدزای یدود ایدن نظریده را مدورد تأکیده قدرار داد کده
یرون ها و ررائ رن ی علیه دیتران ماننه تجاوز یا به بردیی رن ی یرفتن ایران در پر
ربهه توسط نیروهای یودی مصهاقی از مرارک فعال در متاممه و بالمآل مصدهاقی از ردرم
کودب سربازی اس ) )Benito, 2010: 17-21همانطورکه اشاره شه مرارک غیرم دتقی در
1. Active Participation.

 2برای مطالع بیرتر ر ب:
Emily Crawford, Individual Status in Armed Conflict: Combatants, Non-Combatants, Direct Participation
in Hostilities and Prisoners of War in Alison Pret (ed.), International Humanitarian Law, 2015,
Cambridge University Press.
3. Odio Benito.
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متاممه آنجا م قم اس که به کمک به رنگ یا رنگجویان منتهی شود قاضی بنیتو بر ایدن
باور بود که استفاده از دیتران بهعنوان بردیان یا هم دران رن دی کمدک شدایان تدورهی بده
رنگجویان در عرم رزم میکنه ) (Benito, 2010: 20البته نظر قاضی بنیتدو مدورد نقده واقد
شهه اس از یک سو پذیرش به بردیی رن ی یرفتن بهعنوان مصهاقی از مرارک در رنگ و
متاممه بهدلیل ماهی کامال غیرنظامی آن ست اس از سوی دیگر ،پذیرش مرارک فعدال
دیتران قربانی یرون های رن ی در متاممه یک تالی فاسده دارد و آن در معدرض تههیده و
یطر قرار دادن ایران اس  ،چراکه الزم این امر پدذیرش از دسد رفدتن وضدعی غیرنظدامی
دیتران و تبهیل شهن ایران به ههف نظامی اس ) (Rodenhauser, 2016: 173عطدف تورده
به این لوازم نامقبول« ،شعب تجهیهنظر» دیوان در تعیین معنای مردارک فعدال در متامدمه
معیار در معرض یطر بالقوه قدرار یدرفتن را رد کدرد از نظدر شدعب تجهیدهنظر معیدار ت قدم
مرارک فعال کودکان در متاممه ورود رابط میان فعدالیتی کده کدودب بدرای انجدام آن بده
یهم یرفته شهه با رنگ و متاممهای اس که مرتک ررم کودب سربازی درییر آن اس
) )ICC, Appeals Chamber, 2014: 340در واق  ،بنابر نظدر شدعب تجهیدهنظر دیدوان کدودب
سربازان مرفا برای فعالی هایی که ماهی نظامی داشته و مرتبط با رنگ راری میان دو طرف
اس بایه به کار یرفته شونه تا ررم استفاده از کودب سربازان در متاممه م قم شود
 .4 .2 .۱سن کودک سربازی
همانطورکه اشاره شه ،اساسنام رم برای تعریف کدودکی  ۱۸سدالگی را بده رسدمی شدنایته
اس با این مال ،در یصوص ررم یاص کودب سربازی آستان سنی کودب بودن به  ۱۵سدال
تقلیل پیها کرده اس بر این اساس ،تنها استتهام یدا سدربازییری کودکدان زیدر  ۱۵سدال یدا
استفاده از ایران برای مرارک فعال در متامماا م ل انه بهمثاب ررم رنگدی ردرمانگداری
شهه اس بنابراین ،استفاده از افراد بداالی  ۱۵سدال در متامدماا م دل انه مردمول عندوان
مجرمان کودب سربازی نمی شود دلیل م هود شهن سیاس ممای از کودکان در ایدن مدورد
یاص آن اس که ررم انگاری استتهام و استفاده از کودب سربازان به معندای م دهود کدردن
دامن ایتیاراا و توانمنهی دول ها در سیاس های نظامی یود اس بنابراین ،چدون در اینجدا
م ئل نف دول ها مطرح بوده اس  ،توافقی برای باال بردن آستان سنی کودکی و ب دط قلمدرو
ممایتی دیوان که به قبض ایتیاراا دول ها میانجامیه ،مامل نره
دویددانگی سددنی  ۱۵سددال و  ۱۸سددالگی در اساسددنام رم در مددورد کودکددان بریاسددته از
«کنوان یون مقوق کودب» مصوب  ۱9۸9اس مادۀ  ۱کنوان دیون کدودب را فدردی معرفدی
میکنه که به  ۱۸سال نرسیهه باشه بنابراین ،تمام مقوق منهر در کنوان یون شامل افراد زیر
 ۱۸سال بهعنوان کودب میشود اما در ادامه کنوان یون به یک استثنا اشاره مدیکنده و آن در
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یصوص ممنوعی استفاده از کودب سربازان اس مادۀ  3۸کنوان یون بدا الدزام دولد هدا بده
رعای مقوق برردوستانه در مورد کودکان ۱۵ ،سالگی را بهعنوان آستان کودکی در ارتبداط بدا
ممنوعی «مرارک م تقی » کودکان در متاممه (بنه  )2یا سدربازییری ایردان (بنده  )3در
نظر میییرد در معاههاا مقوق برردوستانه یعنی پروتکلهای ال اقی به کنوان یونهدای ندو
نیز  ۱۵سالگی بهعنوان آستان ررم کودب سربازی در نظر یرفته شهه اسد بنده  2مدادۀ ۷۷
پروتکل اول ال اقی و مادۀ  3پروتکل دوم ال اقی بهکارییری کودب سدربازان زیدر  ۱۵سدال در
متامماا م ل ان بینالمللی و غیر بینالمللی را نقض مقوق برردوستانه میدانه
در سال های پس از تصوی کنوان یون مقوق کودب تالشهایی برای افزایش سدن کدودب
سربازی به  ۱۸سال مورا پذیرف نمون بارز به ثمر نر تن این تالشهدا تصدوی «پروتکدل
ایتیاری کنوان یون مقوق کودب رار به من دیالد کودکدان در متامدماا م دل انه» در
سال  2000بود بیان پروتکل ال اقی در مورد اسدتتهام کودکدان در نیروهدای م دل ارشدادی
اس ؛ بهانمعنا که پروتکل از دول ها تنها دریواس میکنه تا آستان سنی اسدتتهام کودکدان
در نیروهای م ل یود را تا  ۱۸سال افزایش دهنه  ۱اما در مدورد اسدتفاده از کودکدان زیدر ۱۸
سال در متامماا بیان پروتکل الزامآفرین اس و براساس آن دول های عضو ملدزم بده اتتداذ
تمام تهابیر ممکن برای عهم مرارک م تقی ایران در متامماا م ل انه شههانده بدریالف
استتهام داوطلبانه ،سربازییری ارباری کودکان زیر  ۱۸سال توسط پروتکل بهطور مطلم مند
شهه اس (مادۀ  2پروتکل ال اقی)

 .2جنایت علیه بشریت از طریق «اذیت و آزار» کودکان
بنابر مادۀ  ۷اساسنامه رم ،ررائ علیه برری عبارا اس از یک ممل (غیرنظامی) ی ترده یدا
سازمانیافته علیه رمعی غیرنظامی که در راستای یک یطمری دولتی یدا سدازمانی باشده از
رمله رفتارهای سازنهه ررائ علیه برری ررم «اذی و آزار» 2اس اساسنام رم این ردرم را
بهعنوان م رومسازی عمهی یک یروه یا رمعی از مقوق بنیادینشان بهدلیل هوی آن یدروه
یا رمعی تعریف کرده اس بریالف ررم ن لکری که یروههای مدورد مماید من صدر بده
یروههای چهاریان ملی ،نژادی ،قومی یا مذهبی اس  ،در ردرم اذید و آزار چندین ان صداری
ورود نهارد بنابراین ،از رمله یروههای ههف این ررم رمعی کودکان مدیتوانده باشده ICC,
) )2016: 51ایر کودکان بهواسط کودببودنران بهمورا سازمانیافته یا ی ترده ههف قدرار
بگیرنه و از مقوق بنیادینی که دارنه ،از رمله مم بر آموزش م روم شونه ،رفتار مادی سدازنهۀ
 ۱بریالف دول ها ،پروتکل ال اقی یروههای م ل را ملزم میکنه بهمورا مطلم از استتهام و بهکارییری
کودکان زیر  ۱۸سال در متاممه ارتناب کننه (مادۀ )4
2. Persecution.
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ررم اذی و آزار م قم شهه اس در روی قضایی دیوان ،نمون بارز ررم اذید و آزار کودکدان
در قضی نیجریه مراههه میشود که در آن یروه «بوکدو مدرام» بدا در ایتیدار داشدتن کنتدرل
بتش شمالی نیجریه ،دیتران م صل را بر مبنای باورمنهی به ممنوع بودن ت صدیل دیتدران
مورد اذی و آزار و از آن رمله ربایش قرار میدهه )(ICC, OTP, 2018: 225-228

 .۱ .2جنایت علیه بشریت از طریق قاچاق کودکان
یکی دیگر از مصادیم ررائ علیه برری در اساسدنام رم «بده بردیدی یدرفتن» ۱اسد بندابر
تعریف اساسنامه این رفتار عبارا اس از اعمال ایتیاراا بریاسته از مالکید ن دب بده یدک
فرد ان انی «دادیاه کیفری بینالمللی برای یوی الوی سابم» 2در پرونهۀ «کونداراب» 3کنتدرل
آمه و شه ،مهار م یط فیزیکی ،کنترل روانی ،پیرگیری از فرار یک نفر ،بریورد یرن و کنترل
کردن امور رن ی یک فرد یا اربار وی به کار را از معیارهای اثبدااکنندهه بده بردیدی یدرفتن
دان ته اس ) (ICTY, 2001: 542کودکان نیز میتواننه قربانی ررم به بردیی یدرفتن باشدنه
بندده « » پددارایراف دوم مددادۀ  ۷اساسددنام رم و پدداورقی  ۱۱قددانون «عنامددر رددرائ » دیددوان
بهمرام از قاچاق ان ان بهیصوص قاچاق کودکان بهعنوان یکی از مصادیم به بردیی یدرفتن
یاد میکنه قاچاق ان ان را «بردهداری نوین» نامیههانه ) )Moran, 2014: 42مقابلده بدا قاچداق
کودکان و تعقی مرتکبان این ررم از دیرباز در زمرۀ نگراندیهدای رامعد رهدانی بدوده اسد
«کنوان یون بین المللی نو برای سرکوب قاچاق زنان و کودکان» که توسدط «رامعد ملدل» در
سال  ۱92۱تصوی شه ،دول های عضو یود را ملزم میسدای تدا تمدام تدهابیر الزم را بدرای
کرف و تعقی افراد دییل در قاچاق کودکان از هر دو رنس بهکار ییرنه  4در راسدتای همدین
رویکرد سرکوبیرایانه ن ب به پهیهۀ قاچاق کودکان بوده اسد کده دیدوان قاچداق ایردان را
م تعه رسیهن به آستان رنای و ررم بینالمللی نیز دان ته اس در سدال  ،20۱۷دادسدتان
دیوان در یزارش دورهای یود در یصوص «قضی لیبی» یطاب به شورای امنی سازمان ملدل
اعالم داش که لیبی به بازار ان انها تبهیل شهه و قاچاق ان ان و مهارران بهیصدوص زندان و
کودکان به ب رانیتر شهن قضی لیبی کمک کرده اس بر همین اساس دادستان اعالم داشد
که دفتر وی در مال بررسی امکان آغاز ت قیقاا ن ب به ررائ مرتبط با مهارران اس ۵
1. Enslavement.
2. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.
3. Kunarac.
4. Article 1 of International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children.
5. ICC, Statement of ICC Prosecutor to the UNSC on the Situation in Libya, 9 May 2017.

برای امکان اعمال مالمی دیوان در یصوص قضی مهارران و قاچاق ان ان در لیبی ر ب:
Zakerhossein, Mohamamd Hadi, Crimes against migrants in Libya manifestly fall outside the ICC
Prosecutor’s jurisdiction, JusticeHub, 21 May 2017.
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 .2 .2جرائم عام با تأثیرگذاری شدید بر کودکان
ررائ رنگی و ررائ علیه برری ررائمی با ماهی رمعیانه ازاینرو این ررائ نوعا علیده اندواع
قربانیان بهمورا عام و فارغ از سن و رن ی ایران ارتکاب مییابه با این مال ،بدهدلیدل آسدتان
آسی پذیری پایین کودکان در میان قربانیان ررائ بینالمللی کودکان همواره سه پررنگی دارنه
ازاینرو ،در سنه «یطمری رار به کودکان» که در نوامبر  20۱۶از سوی دفتر دادسدتان دیدوان
منترر شه ،تأکیه شهه اس که تعقی ررائمی که به بزهدیهیی کودکان مدیانجامده ،در اولوید
تعقیبی دادستان قرار دارد ) (McBride, 2014: 9همچنین مضور کودکان در میدان بدزهدیدهیان
یک ررم از عوامل ترهیه مجازاا م وب میشود ))ICC, OTP, 2016: 102
«شورای امنی سازمان ملل مت ه» شش دسته از ررائ علیه کودکان را بهعنوان نقدضهدای
فامش مقوق کودب م وب کرده و سازمان ملل را به سم اقهاماا پیرگیرانه و پاسدخدهندهه
به این نقضها ههای کرده اس این نقضها بهدلیل عواق شهیهی که ن ب به زنهیی کودکان
ایجاد میکننه ،انتتاب شههانه تا مقابله با آنها ت د نظدارا و رمده سدازمان ملدل باشدنه (UN,
) 2013: 9این نقضهای ششیانه عباراانه از :استفاده از کودب سربازان در متامدماا ،قتدل و
نقص عضو کودکان ،کودبربایی ،ررائ و یرون های رن دی ،مملده بده مدهارس و ممانعد از
ارسال کمک های امهادی به کودکدان در همدین زمینده دبیرکدل سدازمان ملدل در یدزارشهدای
سالیانهای که دربارۀ «کودکان و متامم م ل انه» تهیه میکنه ،ملزم شهه اس تا یدروههدایی را
که مرتک این نقضهای فامش میشونه ،شناسایی و هوی آنها را اعالم کنه ۱
به تبعی از شورای امنی دادستان دیوان این دسته از ررائ علیده کودکدان را در اولوید
تعقی قرار داده اس در سنه «یطمری رار به کودکان» ایدن نقدضهدا مدورد اشداره واقد
شههانه ) (ICC, OTP, 2016: fn. 48بریی از این ررائ لزوما علیه کودکان نی تنه بزری االن
نیز قربانی ررائ رن یانه ،چنانکه مراکز آموزشی مورد ممای مقوق برردوستانه م دهود بده
لیکن در این ررائ آسی پذیری کودکان بیرتر اس و همین مقتضدی
مهارس کودکان نی
ممای بیرتری از قربانیان کودب این ررائ اس

 .3 .2جرم جنگی هدف قرار دادن مراکز آموزشی
مم بر آموزش از مقوق بنیادین کودکان اس  2در راستای ممای از کودکان و مم ایران بدر

 ۱برای مطالع بیرتر ر ب:
United Nations, Guidelines Monitoring and Reporting Mechanism on Grave Violations against Children
in Situations of Armed Conflict, June 2014.

 2برای مطالع بیرتر دربارۀ مم بر اموزش در مقوق برردوستانه ر ب:
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ممای ویدژۀ مقدوق
آموزش« ،بناهای ایتصاصیافته به آموزش» ۱و از آن رمله مهارس ت
برردوستانهانه به تعبیر شعب دادرسی «دادیاه کیفری بدینالمللدی بدرای یوی دالوی سدابم»،
مراکدز آموزشدی دارایدیهدایی بددا «غاید اهمید بدرای میددران فرهنگدی مردمدان» ه دتنه
( (ICTY, 2001: 360تتری د مددهارس بدده م ددروم شددهن کودکددان از آمددوزش م دیانجامدده
مهارس ماهیتی غیرنظامی دارنه و ههف قرار دادن آنها در یالل یک متامدم م دل انه نقدض
«امل تفکیک» و مغایر با ممنوعی کلی ههف قرار دادن اموال غیرنظامی اس البته ممنوعی
ممله به مهارس به ماننه ممنوعی ههف قرار دادن سایر اموال غیرنظامی تا وقتی اس که این
امددوال مددورد اسددتفادۀ نظددامی واقدد نرددونه ((Arnold & Wehrenberg, 2016: 420
در اساسنام رم ،ههای عامهان ممالا علیه بناهای ایتصاصیافته به آمدوزش بدهعندوان یدک
ررم رنگی قابل تعقی قلمهاد شهه اس این ررم یک ررم مطلم اس  ،بهانمعنا کده مدرف
ههای ممالا علیه یک مهرسه و فارغ از آنکه این ممله منتج به آسی و تتری شود یدا نده،
ررم رنگی اسد ) )Arnold & Wehrenberg, 2016: 419بندابر قاعدهۀ  ۸۵از «قواعده آیدین
دادرسی و ادله» دیوان نهادها یا سازمانهایی که مام مهارس و مؤس اا ایتصاصیافتده بده
امر آموزش ه تنه ،بهعنوان «بزهدیهه» ررم رنگدی هدهای ممدالا علیده بناهدای آموزشدی
م وب میشونه و از مقوق بزهدیهیان در دیوان ماننه مم مرارک در فراینه دادرسی یا مم
بر ربران ی ارا بهرهمنه یواهنه بود
در «قضی افغان تان» 2دادستان دیوان اعالم کرد که براساس اطالعاا مورود مبنای معقدولی
ورود دارد که اعضای «طالبان» و یروههای م ل واب ته به آن در بازۀ زمانی سالهدای  200۶تدا
 20۱0میالدی مرتک ررم رنگی ههای عامهانه ممالا علیه مدهارس شدهه کده در نتیجد آن
مهها مهرس عمومی با استفاده از ت لی اا انفجاری تتری شههانه بنابر اعالم دادستان دیدوان،
متالف ایهئولو یک با امر آموزش بهیصوص آموزش دیتران ،اعتقاد به اینکه در مهارس باورهدای
متالف با باورهای طالبان ترویج داده میشود و این اعتقاد که مهارس نماد دول مرکدزی اسد  ،از
رمله علل ههف قرار دادن مهارس توسط طالبان بوده اس ( )ICC, OTP, 2017: 146البته بندابر
اعالم دادستانی دیوان این روی مجرمانه بعه از سال  20۱0کاهش پیها کرده ،لیکن در قال ممله
به معلمان و دانشآموزان تهاوم یافته اس )(ICC, OTP, 2017: 147
 .۱ .3 .2جرائم جنسی
تعقی «ررائ رن ی و ررائ مبتنی بر رن ی » از اولوی های دادستان دیوان اس

کودکان

Horowitz, JT, The Rights to Education in Occupied Territories, in McCorman, Timothy (ed.), Yearbook
of International Humanitarian Law, Asser Press, 2006.
1. Buildings Dedicated to Education.
2. The Situation in Afghanistan.
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در برابر این دسته از ررائ از آسی پذیری بیرتری بریوردارنه مادۀ  ۵4اساسنام رم دادستان
را ملزم میسازد که در امر تعقی ماهی ررم بهیصوص ردرائ رن دی را در نظدر بگیدرد در
سال  20۱4میالدی ،دفتر دادستان «سنه یطمری ررائ رن ی و ررائ مبتنی بر رن دی »
را منترر کرد  ۱به مور این سنه ،ررائ رن ی در عهاد شهیهترین ررائ دایل در مالمی
دیدددددوان و از اولویددددد هدددددای تعقیبدددددی دادسدددددتان قلمدددددهاد شدددددهه اسددددد
( )ICC, OTP, 2014: 2براساس این یطمری ،دادستان متعهه شهه اس که هر کجا که ادلد
کافی برای اثباا ررم ورود داشته باشه ،اتهام ناظر بدر ارتکداب ردرائ رن دی و ردرائ علیده
رن ی را در پرونهۀ متهمان وارد سازد ()ICC, OTP, 2014: 7
در اساسنام دیوان سیاه ی تردهای از ررائ رن ی ررمانگاری شهه اس  ،ماننده تجداوز،
روسپیگری ارباری و ماملگی ارباری اولوی مقابله با ررائ رن ی در رایی که قربانیان ایدن
رفتارهای مجرمانه کودب باشنه ،مضاعف میشود کودکان میتواننه قربانی انواع ررائ رن دی
واق شونه ،هرچنه در مورد ررم «به بردیی رن ی یرفتن» قانون «عنامر ردرائ » بده قاچداق
کودکان برای مقامه رن ی بهمورا یاص تصری کرده اسد بندابر یدزارش «نمایندهۀ ویدژۀ
سازمان ملل رار به تجاوز ،بردیی رن ی و سایر رسوم شبه بردیدی نظداممنده در متامدماا
م ل انه» 2،در به بردیی رن ی یرفتن م هودی های فیزیکی در آمه و شه یدا پرداید پدول
در قبال عمل رن ی در عمل رن دی هدیچکدهام شدرط نی د ) (UN, 2000: 50مماید از
کودکان در قبدال ردرائ رن دی در روید دیدوان متدی فراتدر از قلمدرو مماید هدای مقدوق
برردوستانه رفته اس بنابر نظر غال  ،نقضهای فامش مقوق برردوستانه که به آستان ررائ
رنگی میرسنه ،نقض مقوق یروه های مورد ممای متعلم به طرف مقابدل و یصد اسد در
این میان ررم کودب سربازی یالف قاعهۀ کلی اس  ،چراکده قربدانی آن واب دته بده نیروهدای
یودی اس اما ررائ و یرون های رن ی مرمول همان قاعهۀ کلی م دوب مدیشدود بدا
ورود این ،در روی قضایی دیوان این ممنوعید و مجرمید بده ارتکداب تجداوز علیده کدودب
سربازان ربه یودی نیز تعمی یافته اسد کدودب سدربازان در مدورا مردارک در رندگ
رمعی غیرنظامی م وب نمیشونه و علیالقاعهه ممای های مقوق برردوستانه را از دسد
میدهنه لیکن بنابر نظر دیوان این ممای ها بهمورا مطلم منتفی نمیشود و در برابر ردرائ
رن ی باقی میمانه دادرسان دیوان در پرونهۀ «بوسکو ناتایانها» 3بده بردیدی رن دی یدرفتن
کودکان در متاممه توسط ه رزمان را نه بهعنوان کودب سربازی ،بلکه بهعنوان ردرم رنگدی
 ۱بنابر تعریف سنه یط مری دفتر دادستانّ ،ررائ رن ی رفتارهایی ه تنه که ماهی رن ی دارنه که یود
اع از رفتارهای فیزیکی ماننه تجاوز و غیر فیزیکی ماننه برهنه سایتن ارباری اس
2. UN Special Rapporteur on the issue of systematic rape, sexual slavery, and slavery-like practices in
armed conflict.
3. Bosco Ntaganda.
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تعقی قرار دادنه در این پرونهه ناتایانها از سوی دادستان مدته بده
یرون های رن ی ت
ارتکاب ررائ رن ی علیه کدودب سدربازان ت د امدر و فرمدان یدود در منطقد ایتدوری در
رمهوری دموکراتیک کنگو شهه بود بنابر یفت دادستان دیوان ،بهرهکری از دیترکدان سدرباز
برای انجام کارهای یانه ،آشپزی و همچنین رابط رن ی به الگوی رفتاری ماک بدر نیروهدای
امر ناتایانها تبهیل شهه بدود ( )ICC, OTP, 2014: 101بدرای نمونده ،تجداوز رن دی بده
ت
دیتر سربازان در زمان تمریناا نظامی یا بعه از پایان رنگ و عملیاا نظامی از رملده عداداا
فرمان ناتایانها بود ))ICC, OTP, 2014: 102
نیروهای ت
با این مال و با ورود ادل کافی مبنی بر وقوع ررائ رن ی علیه دیتران ماضر در میان نیروهای
ناتایانها وکالی وی به این اتهام اعتراض کردنه استهالل وکالی مهاف آن بود که اوال کودب سدربازان
بهدلیل مرارک در متاممه رزء یروههای مورد مماید مقدوق برردوسدتانه نی دتنه و دوم آنکده
ررائ رنگی تنها علیه نیروهای متتام واق میشود و نه نیرویهای یدودی امدا دادرسدان دیدوان
اعتراض وکالی مته را رد کردنه در مورد ایراد نت دادرسان تأکیده کردنده کده مماید مقدوق
برردوستانه از کودب سربازان تنها زمانی رف و متوقف میشود که ایران مرارک م تقی یدا فعدال
در یک متاممه داشته باشنه تنها در این فرض اس که کودب سربازان بهعنوان یک نیروی نظدامی
ههف مرروع م وب یواهنه شه و ممای های مقدوق برردوسدتانه را از دسد یواهنده داد امدا
دادرسان تأکیه کردنه که مرف عضوی کودکان زیر  ۱۵سال در یک یروه م ل به معنای مرارک
همچندین ،کودکدانی کده در معدرض رفتارهدای
م تقی یا فعال ایران در متامم م ل انه نی
رن ی و مورد تجاوزنه ،دیگر نمیتواننه همزمان در درییریها و متامماا م دل انه نیدز مردارک
فعال داشته باشنه و ازاینرو ممای های عمومی مقوق برردوستانه را از دس نمیدهنه (ICC, PTC
)II, June 2014: 78در مورد ایراد دوم ،شعبه تجهیهنظر این یوانش رسمی کده مقدوق برردوسدتانه
تنها رفتار طرفین متاممه ن ب به یکهیگر را تنظی میکنه ،رد و تصری کرد که این مقوق ناظر بر
ممای از اشتاص آسی پذیر در زمان متاممه نیز اسد ) (ICC, AC, June 2017: para. 57بندابر
نظر دادرسان شعب تجهیهنظر ،ارتکاب یرون های رن ی در زمان متاممه علیه هیچ شتصی فارغ
از اینکه از منظر مقوق برردوستانه یک ههف مرروع برای کرتن باشه یا نباشه ،ورود نهارد .(ICC,
)AC, 2017: para. 57براساس همین تف یر ،ناتایانها در روالی  20۱9بهدلیل مرارک غیرم دتقی
در ارتکاب ررم رنگی به بردیی رن ی یرفتن م کوم شه )(ICC, 2019

مشارکت کودکان در دادرسی
عالوهبر ممای ماهوی دیوان از کودکان بزهدیهه در قال ررمانگاری رفتارهای واق شدهه علیده
مناف و مقوق ایران،کودکان بزهدیهه در نظام مقوقی میتواننه بدهعندوان شداهه ایفدای نقدش
کننه و در اثباا و امراز ررائ مؤثر باشنه ادای شهادا از سوی کودکدان ایردان را در مصدن
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ممایتی دیوان قرار میدهده بنده  ۱مدادۀ  ۶۸اساسدنامه یدک تکلیدف عمدومی بدرای دیدوان و
بهیصوص دادستانی آن تعیین میکنه تا تهابیر الزم برای ممای از قربانیدان و شدهود در نظدر
یرفته شود این تعهه دربارۀ شهود کودب تردهیه مدیشدود در همدین زمینده از سدال 2003
میالدی ،دفتر دادستان دیدوان «وامده رن دی و کودکدان» ۱را در سدایتار دادسدتانی دیدوان
تأسیس کرده اس تا یاریرسان فعالی های دیوان در یصوص موضدوعاا مدرتبط بدا کودکدان
باشه ) (ICC, OTP, 2016: 5این وامه مکمل «وامه قربانیان و شهود» 2دبیریان دیوان اسد
که مفاظ از قربانیان و شهود دیوان را بر عههه دارد با توره به استرسزا بودن م یط دادیداه
و آثار سوء ثانویهای که میتوانه ادای شهادا برای کودکان بدههمدراه داشدته باشده ،دادسدتانی
دیوان تهابیر ویژها ی برای کودکان شاهه در نظر یرفته اس که از رمل آنها میتوان به مضدور
مجازی در دادیاه و از طریم ویهئوکنفرانس و همچنین همراه شهن یک روانشناس یدا یکدی از
والهین با کودب در م یط دادیاه اشاره کرد )(ICC, OTP, 2016: 94
همچنین کودکان بزهدیهه میتواننه در فراینه دادرسی بهعنوان قربدانی و نده شداهه ایفدای
نقش کننه از ویژیی های یداص آیدین دادرسدی دیدوان امکدان مردارک قربانیدان در فراینده
دادرسی اس براساس بنه  3مادۀ  ۶۸اساسنام دادرسان دیدوان ملدزمانده در مدورا مناسد
بودن به دیهیاهها و نگرانی قربانیان در فراینه دادرسی توره کننه کودکان بزهدیهه نیدز از ایدن
مم بریوردارنه و در مورا مرارک در فراینه دادرسی مرمول ممای های در نظر یرفتهشهه
برای شهود کودب یواهنه بود مادۀ « ۱2کنوان یون مقوق کدودب» بدا تأییده ایدن ایدهه کده
کودکان قابلی داشتن و ابراز رأی و نظر م تقل یود را دارنه ،تأکیه میکنه که نظر کودکان با
به ن و مناس مدورد تورده واقد شدود در موارهده بدا کودکدان
توره به سن ایران میبای
3
بهعنوان قربانی یا شاهه دادستانی دیوان امل «بهترین نف کودب» را بریزیدهه اسد کده بده
معنای ارزیابی م تمر برای شناسایی چیزی اس که به بهترین ن و سالم فیزیکدی ،رواندی و
ام اسی کودب و امنی و رفاه او را تأمین میکنه )(ICC, OTP, 2016: 28
کودکان بزهدیهه به ماننه سایر قربانیان از مم ربران ی ارا که در مادۀ  ۷۵اساسدنامه بده
رسمی شنایته شهه اس نیز بریوردارنه در پرونهۀ لوبانگا ،شعب تجهیهنظر دیوان اعالم کدرد
که کودب سربازی مور وارد آمهن ی ترۀ ی تردهای از آسی ها به کودکان مدیشدود کده از
رمل آنها می توان به این موارد اشاره کرد :آسی فیزیکی ،ضرب رومی ،ضربه و ایتالالا روانی
و رفتاری ،از دس دادن فرم ت صدیل ،ردهایی از یدانواده ،ایدتالل در بازارتمداعی شدهن،
ترهیه هیجانداا و رفتارهدای یردن ،عدهم رشده مهداراهدای زندهیی مدهنی ICC, Appeals

1. Gender and Children Unit.
2. Victims and Witness Section.
3. The Best Interest of the Child.
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) .)Chamber, 2015: 191بر همین اساس ،در دسامبر  20۱۷شعب دوم دادرسی دیدوان لوبانگدا
را به پردای  ۱0میلیون دالر بهعنوان ربران ی ارا رمعی م کوم کرد )(ICC, 2017

بزهکاری کودکان بزهدیده
کودکی در نظام مقوقی دیوان وضعیتی مقوقی اس که آثاری بر آن مترتد مدیشدود از رملده
مه ترین این آثار فقهان م ئولی کیفری کودب در نظام مقوقی دیوان اس کودکان مدیتواننده
مرتک ررم شونه ،لیکن م ئولی کیفری بر فعل مجرمان ایران مترت نمیشود نظدام مقدوقی
دیوان بهن و ان صاری مبتنی بر م ئولی کیفری فدردی اسد ) (Schabas, 2011: 224امدا ایدن
م ئولی مطلم نی  ،چراکه آغاز م ئولی کیفری افراد در دیدوان دارای سدتان کمدی و سدنی
اس البته بایه بهیاطر داش که م ئول نبودن کودکان در زمان ارتکاب ررم مدان از رسدیهیی
به ررائ ایران پس از عبور از سن کودکی و در مورا استمرار بزهکاری نتواهه بود

 .۱فقدان مسئولیت کیفری
اساسنام م اک کیفری بینالمللی موردی پدیش از دیدوان در یصدوص سدن م دئولی کیفدری
ساک بودنه؛ هرچنده البتده هدیچ فدرد زیدر بی د سدالی در ایدن م داک ت د تعقید واقد
نره ) )Schabas, 2016: 591این سکوا در «اساسنام رم» شک ته شه مادۀ  2۶اساسنام دیوان
یک امل مالمیتی بنا نهاده اس و آن یرو ررائ ارتکابیافته از سوی اشتاص زیر  ۱۸سال از
شمول مالمیتی این نهاد اس بنابراین ،سن م ئولی کیفری در دیوان  ۱۸سدالگی اسد ایدن
بهانمعناس که افراد زیر  ۱۸سال در دیوان متی در فرض ارتکاب ررائ بینالمللی فاقه م ئولی
سنه «یطمری رار به کودکان» ۱منتررشهه
کیفری ه تنه و دیوان قادر به تعقی آنها نی
از سوی دفتر دادستان دیوان افرادی را که به  ۱۸سالگی نرسیههانه ،کودب مینامده ( ICC, OTP,
 )2016: 16بنابراین ،این اشتاص بهدلیل کودب بودن نهتنها نزد دیدوان فاقده م دئولی کیفدری
ه تنه ،بلکه مرمول سیاس های ممایتی دیوان ن ب به کودکان یواهنه بود
«دادیاه ویژۀ سیرالئون»( 2از این پس دادیاه ویدژه) در کندار دیدوان تنهدا م کمد کیفدری
بین المللی اس که تا امروز سن م ئولی کیفری را مرتص کرده اس بریالف اساسنام رم،
دادیاه ویژه سن م ئولی کیفری کودکان را از  ۱۸سال به  ۱۵سال کاهش داده اس بنابر بنه
 ۱مادۀ  ۷اساسنام دادیاه ویژه ،دادیاه در یصوص افرادی که در زمدان ارتکداب ردرم زیدر ۱۵
سال بودهانه ،هیچ مالمیتی نهارد بهانمعنا که ررائ افراد  ۱۵تا  ۱۸سدال قابدل رسدیهیی در
1. Policy on Children.
2. Special Court for Sierra Leon.
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دادیاه ویژه اس اساسنام دادیاه ویژه بریالف اساسنام رم این افراد را نوروان مینامه  ۱البته
سیاس رنایی دادیاه ویژه ن ب به بزهکاری نوروانان در قیاس با بدزهکداری افدراد بداالی ۱۸
سال سیاس افتراقی و مبتنی بر پاسخهای غیرکیفری اس کده شدامل اقدهاماتی ماننده ت د
نظارا بزری االن قرار یرفتن ،یهماا ارتماعی ،برنامههای آموزشی میشود 2
نکت مه آن اس که عهم پذیرش م ئولی کیفری کودکان در دیوان البتده بده معندای پاسدتگو
نظام مالمیتی دیوان مبتنی بر امدل «مدالمی تکمیلدی»
نبودن مطلم کودکان زیر  ۱۸سال نی
اس  3این امل بهانمعناس که در مقابله با ررائ بینالمللی در وهل نت این دول ها ه دتنه کده
الزام و تعهه به اقهام دارنه بنابراین ،مقابله با آن ررائ بینالمللی کده یدار از مدالمی قدانونی دیدوان
اس  ،در میط تعهه و ایتیار دول ها باقی میمانه فقدهان مدالمی دیدوان در مدورد کودکدان ،مدان
قانونی برای اعمال مالمی دول ها ن ب بده ردرائ ایردان نتواهده بدود ( Cryer & Hakan, 2014:
 )139ت مل م ئولی کیفری توسط کودکان م ل ایتالف اس در شیپور بدزهدیدههمدهاری کودکدان
میدمنه و بریی بر طبل پاستگویی ایران میکوبنه مه ترین دلیلدی کده از سدوی طرفدهاران فقدهان
م ئولی کودکان اقامه شهه اسد  ،نبدود قدوۀ ادراب در کودکدان بدرای اسدت قاق مجدازاا داشدتن و
سرزنشپذیری اس در واق این باور ورود دارد که عنصر معنوی ن ب به ارتکاب رفتارهدای مجرمانده
مادره از کودکان م قم نمیشود اما در مقابدل بریدی م دئولی کیفدری کودکدان را بدهدلیدل اینکده
کودکان بهدرهای از قدهرا تصدمی ییدری و مدالمهیه دارنده ،الزم مدیشدمارنه ( .(Drumble, 2012:
98دیوان در تعیین م ئولی کیفری در سط ملی ندوعی البردرطی اتتداذ کدرده اسد دیدوان یدود
کودکان زیر  ۱۸سال را م ئول قلمهاد نمیکنه ،لیکن بهمورا یداص و فراتدر از تعهدهاا عدام مقدوق
برری مورود مانعی ه برای دول های عضو در تعقی کودکان مقرر نکرده اس شبیه ایدن م دئله را
برای نمونه در مجازاا اعهام میتوان دیه دیوان یود به اعدهام اقبدالی نهاشدته و آن را بدر م دنه قبدول
ننرانهه اس لیکن مادۀ  ۸0اساسنامه تصری میکنه که نظام مجازااهای دیوان به هدیچ عندوان ندافی
مجازااهای مقرر در ناظ مقوق دایلی کرورهای عضو نتواهه بود

 .2دوگانۀ بزهکار-بزهدیده
هرچنه کودکان در دیوان پاستگوی اعمال مجرمانه یود نی دتنه ،لدیکن ایدر ایردان بدا عبدور از
دوران کودکی به رنای های یود ادامه بههنه ،مانعی در م یر پاستگویی ایران در دیوان وردود
1. Juvenile Offender.

 2بنه  3مادۀ  ۷اساسنام «دادیاه ویژه»
 3برای مطالع بیرتر در یصوص امل تکمیلی بودن ر ب:
Seils, Paul, Handbook on Complementarity: An Introduction to the Role of National Courts and the ICC
in Prosecuting International Crimes, International Center for Transitional Justice, 2016.

حمایت از کودکان بزهدیده در دیوان کیفری بینالمللی 225

نتواهه شه با این مال پیرین کودکی بزهکار میتوانه بهعنوان یکدی از عوامدل متففده ردرم در
نظر یرفته شود نمون بارز این وضعی در دیوان م ئل کودب سربازی اس کودب سربازان بدزه
دیهیانی ه تنه که کودکیشان قربانی رنگافروزی بزری داالن شدهه اسد امدا در عدین مدال
یافتههای بیرونی و یزارشهای تاریتی نران میدهه که کودب سربازان یود مرتک رنای هدای
هولناکی نیز میشونه ) (Stahn, 2019: 314در برابر چنین وضعیتی یک دوراهی ایجداد مدیشدود؛
م اکم بزهکاری که یود در کودکی بزهدیهه بوده یا چر ب تن بر بزه پیردگی دوران بزری دالی
در پرتو کودکی از دس رفته اس راهی که دیوان در موارهه با ایدن دوراهدی بریزیدهه اسد  ،از
یک سو عهم م ئولی کیفری کودب سربازان ن ب به ررائ ارتکابیافته تا آسدتان  ۱۸سدالگی
«امول و دستورالعمل رار به کودکان مرتبط بدا نیروهدای م دل یدا یدروههدای م دل »۱
اس
موسوم به «امول پاریس» نیز همین رویکدرد را بریزیدهه اسد براسداس امدول پداریس کدودب
سربازانی که مرتک بزه میشونه ،بایه «بهعنوان قربانی ررائ علیه مقوق بینالملل قلمدهاد شدونه
و نهتنها بهعنوان بزهکار» ) (Paris Principles, 2007: 3.6از سوی دیگر ،دیوان م ئولی کیفدری
ن ب به رفتارهایی که بعه از رسیهن به آستان سن م ئولی ادامدهیافتده را مدورد پدذیرش قدرار
داده اس در این وضعی مرتک تا  ۱۸سالگی فاقه م دئولی اسد  ،امدا بعده از آن پاسدتگوی
اعمال یود یواهه بود و استناد به اینکه یود در دوران کودکی قربانی بوده اس  ،رافد م دئولی
وی نتواهه شه در فراینه رسیهیی به پروندهۀ «دومینیدک اونگدون» 2در دیدوان وضدعی دویاند
مته یعنی بزهکار و بزهدیهه بودن وی مورد چالش واق شه «اونگون» ایرچه بهعنوان یدک مقدام
ارشه نظامی در یروه «ارتش مقاوم یها» 3مته به ارتکاب ررائ رنگدی و از آن رملده کدودب
سربازی شهه بود ،یود پیرتر در زمان کودکیاش مورد ربایش واق شهه و بهاربار به عضوی این
یروه م ل سازمانیافته درآمهه بود ) ) Talbert & Wolfendale, 2018همین سابقه مورد شده
که وکالی مته پیش از آغاز دادرسی مالمی دیوان را به چالش بکردنه و یواسدتار رد پروندهۀ
اونگون در دیوان شونه استهالل وکال آن بود که موکل ایران بهعنوان یدک کدودب سدرباز سدابم
بایه مرمول ممای های ناظر بر کودکان و از آن رمله عهم م دئولی کیفدری فدردی باشده امدا
شعب پیش-دادرسی رسیهییکننهه به پرونهۀ اونگون با بیان اینکه این ادعا هدیچ مبندای مقدوقی
نهارد ،اعتراض وکال را رد کرد ) (ICC, PTC II, 2016: 150بنابر اساسنام رم ،ررائمی که کدودب
سربازان مرتک میشونه ،تا زمان رسیهن به آستان  ۱۸سالگی یار از مالمی دیوان اس امدا
«اونگون» پس از  ۱۸سالگی نیز در ارتش مقاوم یها باقی مانهه و بده رفتارهدای مجرمانده یدود
ادامه داده بود ازاینرو ،رفتارهای مجرمانه بعه از  ۱۸سالگی وی قابل تعقی قلمهاد شده در آغداز
1. Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups (The Paris
Principles).
2. Dominic Ongwen.
3. Lord’s Resistance Army (LRA).
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«رل تأییه اتهاماا» اونگون ،دادستان دیوان سابق ربوده شهن و بدهکدارییری مدته در ارتدش
مقاوم یها را مورد اشاره و پذیرش قرار داد با ایدن مدال ،یدان دادسدتان ایدن شدرایط را تنهدا
بهعنوان عامل متفف امتمالی هنگام تعیین مجازاا و در فرض م کومی اونگون و نده بدهعندوان
به انتظار نر د تدا
) (ICC, OTP, 2016اکنون میبای
مانعی در پاستگویی او دییل دان
مرتص شود دادرسان دیوان در مورا م کومی انویون تا چه مه سابق بزهدیهه بدودن وی در
دوران کودکی را در تعیین مجازاتش دییل میداننده بنده  ۱مدادۀ  ۷۸اساسدنامه رم بدهمدرام
شرایط فردی مته را از عوامل دییل در تعیین مجازاا میدانه از این میث ،پیردین کدودکی و
بزهدیهیی سابم میتوانه در تعیین مجازاا و فدرو کاسدتن از آن مدؤثر افتده کده یدود بداز ندوعی
سیاس و رویکرد ممایتی ن ب به کودکان و پذیرش بزهدیهیی ایران م وب یواهه شه

نتیجهگیری
میلیونها کودب در دوران معامر به طرق متتلف قربانی ررائ بینالمللدی بدهیصدوص در زمینده و
زمان متامماا م ل انه بودهانه مطی بودن و ک هزینه بودن کودکان رنگجویدان و رندگافدروزان
را ترویم کرده اس کده کودکدان را بدهمثابد سدالح ارزانقیمد رنگدی در متامدماا دایلدی و
بینالمللی بهکار ییرنه این در مالی اس که رای کودکان زمین بازی و نه زمین رنگ اس
ممای کیفری از کودکان از رمله هنجارهایی اس که از زمان ت تعقی واقد شدهن اولدین
پرونهه در دیوان مورد توره دادستانی این نهاد بوده اس دیدوان آمدوزههدای مقدوق بردر و مقدوق
برردوستانه در مورد کودکان را ضمان اررای کیفری بتریهه و بر نقضهای مقوق برری و مقدوق
برردوستانه رام ررم و مجازاا پوشدانهه اسد در پایدان بتردیهن بده فرهندگ «بدیکیفرمدانی»
مرتکبان ررائ علیه کودکان دیوان تعقید ایدن ردرائ و مماید از کودکدان قربدانی را در اولوید
تعقی یود قرار داده اس ت قم عهال برای کودکان ،البته ،چیزی بیردتر از بده مجدازاا سدپردن
مرتکبان ررائ علیه ایران اس و دربردارنهۀ تالش برای ربران ی ارا ایران و بازیرداندهن ایردان
به رامعه نیز اس اما این بهانمعنا نی که طرامان ،آمران و مباشدرانی کده بدا اسدتفاده کدردن از
کودکان در متامم دنیای کودکی ایران را یراب کردهانه ،از مجازاا رها بماننه
یکی از کارکردها و رسال های دیوان کیفری بینالمللی کارکرد بیانی و رسال هنجارسدازی
اس دیوان کیفری بین المللی در به عهال سپردن آنان که کودکی کودکان را نرانه رفتدهانده،
رهی دارد این رهی در راستای یفتمانسازی و هنجارسازیهدای رهدانی بدا هدهف رهدانی
کردن ممای کیفری از مقوق کودکان اس دولد هدا چده آندان کده بده عضدوی ایدن نهداد
درآمههانه و چه آنان که به این رریه نپیوستهانه ،در پرتو هنجارسدازیهدای دیدوان بایده نظدام
مقوق دایلی یود را مقوق کودبمهار کننه نظام مقوقی ایدران نیدز از عمومید ایدن یدزاره
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ررائ بین المللی در سیاه ررائ به رسمی شدنایتهشدهه در قدوانین کیفدری
م تثنا نی
ایران وارد نرههانه از میان دهها رفتار سازنهۀ ررائ رنگی تنها معدهودی بدهعندوان رفتارهدای
مجرمانه یا متتلفانه مور اقهاماا تنبیهی نظامی تعریف شههانه ایدن ید آشدکار بایده رفد
شود در پرتو آنچه در این نوشتار یفته شه ،در ررمانگاری ررائ بینالمللی بایه تورده ویدژهای
به ررائ علیه اطفال بهیصوص در زمان رنگ مورا ییرد
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