
 

1229 

یپ
ها

د
ام

 ی
ور

 س
گ

جن
 هی

نگ
گو

چ
و 

ن 
کا

ود
 ک

ت
الم

 س
 و

ق
قو

ح
ر 

ب
 ی

ما
ح

ی
 ت

ها
آن

 
 

 

 

Journal iranian political sociology 

Vol. 5, No.9, Azar 2022 

https://dx.doi.org/10.30510/psi.2022.329819.3119 
The consequences of the Syrian war on the rights and health of children and how to 

protect them 
 

 
Abstract 
Throughout history, war has inflicted horrific casualties on children, but modern warfare 
skills make children more crippled and abused than ever before. Given this necessity, the 
purpose of this article is to examine the consequences of the Syrian war on the rights and 
health of children and how to protect it. The results show that in the context of global action 
to increase child protection in armed conflict, this article examines a wide range of important 
issues related to children's rights and health in the postwar period, and states that issues such 
as ending amnesty for crimes against children Ending resistance to war, providing children 
with a place in security programs, controlling and declaring violations of children's rights in 
war, responding to the scale of sexual conflict and building peace, involving adolescents in 
reconstruction, supporting children in terrorist attacks, improving information Gathering 
information and psychoanalysis of children in war, educating and paying attention to 
children's rights and gender, establishing a social community to support children, preparing 
resources for children affected by war should be considered as an urgent request in 
international organizations and courts To be placed. 
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 چکیده

های اما مهارتاست سراسر تاریخ، جنگ تلفات وحشتناکی را برای کودکان تحمیل کرده در
استفاده کند و مورد سوءتر از قبل معلول میشدهتر و حسابرحمانهجنگی مدرن، کودکان را بی

بر سوریه جنگ  یامدهایپ باتوجه به این ضرورت هدف مقاله حاضر بررسی .دهدقرار می
اقدامات طی باشد. نتایج نشان داد که درمی از آن تیحما یحقوق و سالمت کودکان و چگونگ

یک طیف گسترده مقالهمسلحانه، این  هایجنگدر  کودکانمنظور افزایش حمایت از جهانی به
و بیان  کند یبررسی ممرتبط با حقوق و سالمت کودکان را در دوران پساجنگ ای از مسائل مهم 

مقاومت یافتن بخشودگی برای جرم علیه کودکان و پایان یافتن پایان داد که مسائلی همچونمی
کنترل و اعالم نقض حقوق ، های امنیتیفراهم کردن جایگاه برای کودکان در برنامه ،برای جنگ

شدن درگیر، جنسی و ایجاد صلح هایواکنش نسبت به وسعت درگیری، کودکان در جنگ
بخشیدن اطالعات، بهبودحمالت تروریستی، حمایت کردن از کودکان در ، در بازسازی اننوجوان
آموزش و توجه روی حقوق کودکان و جنگ، کاوی کودکان در اطالعات و روان آوریجمع

آماده کردن منابع برای کودکان متأثر از ، تأیید جامعه اجتماعی برای حمایت از کودکان، جنسیت
ها و محاکم بین المللی مورد توجه قرار در سازمانیک درخواست فوری باید در قالب  جنگ
 گیرد.

 
 جنسی، پناهندگی کودکانسرباز، خشونت جنگ، حمالت تروریستی، کودکان واژگان:کلید
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 مقدمه

های است اما مهارتسراسر تاریخ، جنگ تلفات وحشتناکی را برای کودکان تحمیل کرده در
استفاده کند و مورد سوءتر از قبل معلول میشدهتر و حسابرحمانهجنگی مدرن، کودکان را بی

زیرا تفاوت ،خاص برای کودکان مرگبار هستندطورمدرن امروزی به هایدرگیری .دهدقرار می
های نظامیهای اخیر، میزان غیرشود. در دههها ایجاد میهای کمی بین جنگجوها و غیرنظامی

 Murthy) استها افزایش یافته % قربانی90% تا باالی 5طور چشمگیری از شده بهزخمی و کشته

& Lakshminarayana, 2006, p. 25) .سطوح وحشتناک خشونت اغلب داللت بر امروزه، جنگ
جمعی علنی ها و کشتار دستهو وحشیگری از تجاوز و ویرانی محصوالت تا خراب کردن چاه

حالمیلیون بچه در 20به این شد که دارد. تجاوزهای وحشیانه علیه کودکان و جوامع آنها منجر
و کودکان خودشان می آگاه آواره شوندطور ناخودعنوان پناهنده یا بهیا به ،هایشانحاضر از خانه

ای گرفتار شوند که در آن نه تنها اهداف جنگ عنوان جنگجو درگیر شوند و در مهلکهتوانند به
ها به بچه در جنگ 000/300در هر زمان بیش از  .دنباشنیستند، بلکه حتی مقصر فجایع می
های وحشیگری (.Forrest el al, 2018, p. 1067)  گیرندعنوان سرباز مورد استفاده قرار می

المللی یک ایراد جدی را برای قانون بین ،طور همیشگی علیه کودکان در جنگانجام شده به
را برای حمایت از  اسناد زیادیالمللی ی بینکند. علی رغم این حقیقت که جامعهایجاد می

حقوق بشر و برای تعقیب مجرمان کشتارهای جمعی ایجاد کرده است اما این تعهدها تنها به 
باشند و بسیاری های ایاالت و سایرین برای حمایت کردن از آنها مؤثر میی تمایل حزباندازه

 .Vindevogel et al, 2014, p) اندهایشان را بدون مجازات نادیده گرفتهوظایف و مسئولیت

139.) 
 مشکالت فشارهای ناشی از برابر در همواره جامعه گروه پذیرترین آسیب عنوانبه کودکان

 برابر در شان تجربگی بی و آنها فیزیکی و بدنی توانایی عدم که چرا گیرند می قرار زندگی
 جهانند، سازان آینده که کودکان از حمایت. کند می پذیر آسیب و شکننده سخت را آنان زندگی،

 فردا که آنیم بر اگر. دارد جهان سیاستمداران و اندیشمندان سوی از جدی رویکرد تغییر به نیاز
 سرباز المحاله جنگ، امروز کودک که چرا. بیندیشیم آن به امروز باید باشد، آرامش و صلح در

 را رحمی بی این شود، می بزرگ رحمی بی و خشونت با که. کودکی شد خواهد فردا افروز جنگ
 دیرزمانی برای کند، می تجربه را جنگ که کودکی .دهد می نشان خود همنوعان به نسبت

 کند می بروز او رفتار در مختلف های شکل به امنیت عدم این. کند می امنیت عدم احساس
(Sahib et al, 2017, p. 325) .رحمش بی و وقیح چهره با جنگ بار خشونت های صحنه دیدن 

لذا هدف از ارائه این مقاله، بررسی آثار  .باشد تحمل قابل آنان پناهی بی برای که نیست چیزی
که ممکن است در تمام مراحل و  باشد یممخرب جنگ و حمالت تروریستی بر زندگی کودکان 

های جبران و جلوگیری از جنگ و ابعاد زندگی آنها تأثیر گذار باشد. همچنین ضمن بررسی راه
الملل نیز های مرتبط با این موضوع از دیدگاه حقوق بینبررسی کنوانسیون عواقب آن، به

پاسخ داده شود که جنگ و  سؤالپرداخته شده است. همچنین سعی شده است که به این 



دارد؟ آیا راهکارهای قانونی و بین کودکان زندگی بر عواقبی و آثار چه حمالت تروریستی
ی روانی کودکان مؤثر باشد؟ کنوانسیون حمایت از حقوق هاتواند در بهبود آسیبالمللی می

 دهد؟حمایت قرار میکودکان، چگونه کودکان را مورد
 . وضعیت کودکان در دوران  پس از جنگ و حمالت تروریستی در سوریه2
 سرپرستی کودکانو بی گی. آواره2-1

 بوده مسلحانه هاینزاع و جنگ، تاریخ طول در انسانها وسیع آوارگی و جابجایی عوامل از یکی
. دهندمی تشکیل را جنگی آوارگان از ایعمده بخش خود پذیریآسیب به دلیل کودکان. است

 داخلی مسلحانه مخاصمات و جنگ قربانی کودکان جمله از سرپرستبی و آواره کودکان
 دست از و کشور خارج و داخل در جنگ مشکالت از پرهیز برای کودکان جابجایی. هستند

 پدیده این منفی دستاوردهای از یکی، جنگی وضعیت بدلیل آنها دویهر یا والدین از یکی دادن
 به مربوط هایاعالمیه و هاکنوانسیون و جنگ حقوق قواعد .(Kastrup, 2006, p. 33) است

در  چه وها  اردوگاه در چه را سرپرستبی و آواره کودکان ها،دولت توسط کودکان حقوق
 و مناسب تحصیلی امکانات فقدان و روحی و جسمی هایبیماری گرسنگی، با، آن از خارج
 یونیسف نظر به که جایی تا استساخته روبرو مناسب زندگی یک امکان عدم با کلی بطور

، ایرانیان دوستیمهمان روحیه و دینی هایآموزه دلیل به .است بحرانی کودکان این وضعیت
 تربیت و تعلیم لحاظ از ایران در عراقی و سوری کودکان ویژهبه جنگ از آواره کودکان وضعیت

 اولیه قواعد خاورمیانه و آفریقا در ویژه به کشورها سایر در اما، رسدمی نظربه مناسب حدیتا
 قربانیان موارد بیشتر در کودکان .شودمی گذاشته کنار جنگ مناطق نفع به جنگ، کاهش برای
 کودکان گروه، دو وضعیت میان ایندر. هستند داخلی مسلحانه مخاصمات و جنگ مستقیمغیر

 .Austin et al, 2000, p) است بررسی و تأمل موارد قابل سایر از بیشتر سرپرست بی آواره و

196.) 
 را کودکان و دارد دنبال برای کودکان به را متعددی مشکالت های سوریهاردوگاه در زندگی

آسیب دلیل به آواره بزرگساالن با مقایسه در آواره کودکان .سازدمی مواجه روحی هایآسیب با
 طلب را ایویژه حمایت که شوندمی مواجه بیشتری روحی و جسمی خطرات با خود پذیری

 خانواده، از جدایی مسری،غیر و مسری هایبیماری مسکن، غذایی،مواد کمبود مشکل. کندمی
 رشد که هستند عواملی جمله از تحصیل ترک و جنسی هایاستفادهسوء حتی و اجباری سربازی
. (Kellezi, & Reicher, 2014, p. 491) سازدمی روبرو مشکالتی با را آنان روحی و جسمی

 ساکنان بین فرهنگی تعارضات بهداشتی، نامناسب شرایط بدلیل نیز هااردوگاه در این حتی
 فاصله بسیار طبیعی شرایط با کودکان بویژه و آوارگان شرایط غیره و غذاییمواد کمبود اردوگاه،

 آموزشی عواقب روحی، و جسمی نتایج بر عالوه کودکان آوارگی و جابجایی کلیبه طور. دارد
 انگیزه دادن دستاز و تحصیلی تأخیر به توانمی زمینه این در که دارد به دنبال نیز تربیتی و

 در و دشوار بسیار اسکان محل کشور مدارس در را آنان بازپروری حتی که اشاره کرد تحصیلی
بی کودکان (.Reicherter & Sugarbaker, 2013, p. 869) سازدمی غیرممکن موارد بعضی

. هستند جنگ و حمالت تروریستی داعش قربانی کودکان از دیگری گروه سرپرست در سوریه،
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به شهرهای مختلف از حمالت تروریستی  ناشی آوارگی و جابجایی حیندر یا جنگ زمان در
 تأثیرات امری چنین و دادند دست از را دو هر یا مادر یا پدر در سوریه، اکثر کودکان در سوریه،

 ناراحتی تأثیر، اولین. (Palmer et al, 2019, p. 871) کودکان داشت زندگی بر متعددی منفی
 آینده سرپرستبی کودکان برای. است روحیه دادن دست از و مادر یا پدر فقدان از ناشی روانی
 است عواملی جمله از خانواده به کمک برای اشتغال و مناسب تغذیه عدم. رسدمی نظر به مبهم

 توجه باید. کندمی دور مدرسه از را آنان و آوردمی وجود به را تحصیل از اعراض امکان که
 حدیتا تواندمی نزدیک اقوام وجود سرپرستبی کودکان بعضی مورد در اگر که باشیم داشته
 از را خود فامیل اعضای تمامی که کودکانی مشکل، پرکند را والدین فقدان از ناشی عاطفی خأل

 بهداشت سازمان. طلبدمی را بیشتری حمایت آنان وضعیت و است حادتر بسیار، دهندمی دست
 فقدان روانی اثرات که کندمی اشاره موضوع این به عراقی و سوری کودکان مورد در جهانی

 .Taleb et al, 2015, p) کرد نخواهد رها عمر پایان تا حتی و ها سال را کودکان این والدین،

67.) 
 ها از کودکان. سربازگیری تروریست2-2
 سن در که شود می گفته کسی به« سرباز کودک» الملل، بین سطح در شده ارائه تعریف اساسبر

می در سیاسی احزاب یا نظامیشبه نیروهای ارتش، به وابسته سازمانی عضویت به سال 18 زیر
 ایفا متعددی های نقش توانند می سرباز کودکان. نه یا باشند جنگ درگیر هاگروه این خواه. آید

 و آذوقه تهیه جاسوسی، منفجره، مواد و مین کاشت درگیری، و جنگ در شرکت جمله از کنند،
 .Almohammad, 2018 p) جنسی سوءاستفاده نهایتدر و خانگی خدمات و آشپزی مهمات،

 سه به کودکان در جنگ و بخصوص در حمالت تروریستی از نظامی استفاده کلی طور . به(8
 :گیرد می صورت شکل
 که است زمانی کاربرد، نوع این در حالت بدترین سرباز؛ کودک عنوان به کارگیری به -
 آنها شدن قربانی با تا شوند می فرستاده مقدم خط به کودکان. دارد قربانی به نیاز جنگ

 .شود پیاده ساالران، جنگ نظامی های تاکتیک
 .جنسی بردگی و جاسوسی نگهبانی، مانند پشتیبانی های فعالیت در ها آن از استفاده -
 عنوان به سرباز کودکان از حالت این در که جنگ، در تبلیغات برای کودکان از استفاده -
 (.Almohammad, 2018, p. 8) شود می استفاده انسانی، سپر حتی و رسان پیام بان، دیده

ترین ی گسترده و رو به افزایش از کودکان به عنوان سرباز، یکی از وحشیانهها استفادهسوء 
 18های گذشته، صدها هزار بچه کمتر از باشد. در طول دهههای اخیر میهای درگیریویژگی

نظامی را تشکیل دادند.  های شبهنیروهای شورشی و گروهسال، یک قسمتی از نیروهای دولتی، 
باشد که به اجبار، یا خشونت و یا سال می 18یک سرباز کودک، هر بچه پسر یا دختر کمتر از 

های دفاع داخلی یا سایر گروهها، بخشداوطلبانه در جنگ توسط نیروهای مسلح، شبه نظامی
ای کودک، برای کارهای جنسی اجباری مانند شوند. سربازههای مسلح به خدمت گرفته می

گیرند. بیشتر نوجوانان هستند، اگرچه ها، باربرها و آشپزها، مورد استفاده قرار میها، پیکرزمنده



باشند اما به طور کلی قسمت عمده دختران میساله و کوچکتر و اکثریت پسر می 10بسیاری 
 (.Almohammad, 2018, p. 11) باشند

های مختلف خاص، در معرض خطر هستند. کودکان با روشطوراقلیت بومی بهکودکان 
شوند، با وجود این شوند، سایرین اجباراً دزدیده میشوند، یعنی به خدمت گرفته میسرباز می

شوند که این راهی شوند به خاطر اینکه متقاعد میهای مسلح ملحق میگروهی دیگر به گروه
این، استخدام شدن برای نیروهای مسلح باشند. عالوه برمی شانیها خانوادهبرای حمایت از 

نظامیان یا دولتی، شبهنظامی متحدهای شبههای مسلح مخالف کودکان برای گروهدولتی یا گروه
که بسیاری از کودکان برای ملحق شدن حالیاند. درنیروهای دفاع داخلی به خدمت گرفته شده

شوند، دیگران احتماالً خودشان را برای خدمت معرفی مجبور می های نیروهای مسلحبه گروه
جای در نظر بگیریم. به« داوطلبانه»کنند به هر حال آن گمراه کننده است که این را به عنوان می

ای از فشارها یعنی فشارهای اجتماعی، به کارگیری انتخاب آزاد، این کودکان غالباً به مجموعه
. یکی از مهم(Sujashvili, 2020, p. 149) دهندسیاسی واکنش نشان می، اقتصادی و فرهنگی

شوند کودکانشان را برای باشد. والدینی که فقیر هستند وسوسه میترین این فشارها، فقر می
هایشان خدمت عرضه کنند. مخصوصاً وقتی نیروها، حقوق سربازهای بچه را مستقیم به خانواده

شوند و این تنها راهی است که غذای دائمی، لباس و داوطلب می پردازند، کودکان خودشانمی
حال ارتباط اقتصادی یک بچه با ارتش پیچیدههرکند. بههای پزشکی آنها را تضمین میمراقبت
کند. مغزشویی باشد. هنگامی که در شرایطی، کل خانواده با نیروهای مسلح فعالیت میتر می

ای داشته باشد. کودکان تأثیرپذیر هستند واند نتایج نابود کنندهتایدئولوژیکی سربازهای بچه می
شوند. برای مثال در سریالنکا، بعضی و احتماالً حتی به طرف طرفداران شهادت کشیده می

اند و نوجوانان را برای تجربگی افراد جوان برای منفعت خودشان استفاده کردهبزرگساالن از بی
 (.Sujashvili, 2020, p. 151) دادندگرفتند و تعلیمدمتهای انتحاری، به خگذاریبمب

شود، یعنی همان روش بزرگساالن با آنها رفتار میشوند، بهوقتی کودکان به خدمت گرفته می
های حمایتی شروع کردند های معرفی که اغلب وحشیانه است، بسیاری با مراسمابتدا با مراسم

 .(Heinke, 2017, pp. 17-22) پی داشتکه مشکالت و خطر بزرگی را در
عنوان باربر کار کنند، حمل بارها با وزن یک شغل رایج برای کودکان که قرار است به

تواند شامل هر چیزی از مهمات تا سربازهای زخمی باشد. باشد که میکیلوگرم می 60حداکثر 
وحشیانه و حتی اعدام های توانند این بارهای سنگین را حمل کنند، خطر کتکیی که نمیها آن

های خشونت در سربازهای صفر های استبدادی و سایر شکلکنند. در واقع، کتکرا قبول می
شوند، محسوب می« خوب»های باشد. از طرف دیگر، کودکانی که به عنوان رزمندهعادی می

برای خدمات کنند و پسرها احتماالً می هایی مانند غذای اضافی یا ارتقای درجه دریافتپاداش
شوند اجباری جنسی، دخترهایی را در اختیار دارند. هم دختران و هم پسران اغلب مجبور می

ای از دخترهای دزدیده شده در نیروهای مسلح تقریباً همهخدمات جنسی فراهم کنند. در نمونه
های ویروسی جنسی شوند. اکثریت آنها به عفونتی دخترها به بردگی جنسی کشانده می

(STIs) ای طور فزایندهبهوHIV عنوان سال، به 10شوند. دخترهای دزدیده شده به سن مبتال می
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ها اند. زمانی که فرماندههای گروه های تروریستی نگه داشته شدههای جنسی توسط فرماندهبرده
شوند و سپس به شورشی میرند، دخترها طبق معمول برای تطهیر مراسم کنار گذاشته میمی

 (.Elsafti et al, 2016, p. 879شوند )دیگر داده می
شوند اما آنها اغلب ها منصوب میاگرچه کودکان در آغاز برای حمایت کردن از مراسم

تجربگی آنها و فقدان آموزش، کنند. در این موقع بیی جنگ پیدا میخودشان را در بحبوحه
ندرت متوجه خطراتی میترین کودکان بهکوچککند. در شرایط واقعی جنگ، پناه میرا بی ها آن

استفاده ها عمداً از شجاعت ظاهری کودکان سوءشوند که با آن روبرو هستند. بعضی از فرمانده
هایی دهند. پیامد چنین خشونتمخدر میاز درگیری، الکل یا موادکنند تا حدی که به آنها قبلمی

ی از کودکان حتی بعد از اینکه آنها از خدمت مرخص باشد. بسیارکننده میاز نظر عاطفی نابود
 Meiqari) شوندها طول بکشد، شکنجه میتواند سالهایی که میها و توهمشدند با کابوسمی

et al, 2018, p. 382.) 
 آن با مقابله یها راه کودکان و سالمت بر جنگ و حمالت تروریستی . تلفات3

های چاقو، گلوله، بمب و مین نتیجه مستقیم جنگ از جراحتعنوان ساله بههزاران کودک، هر
واسطه درگیری میتغذیه رنج برده و بهمیرند. اما بسیاری از کودکان دیگر از بیماری و سوءمی

برند و محصوالت و زیربنای کشاورزی را خراب های غذایی را از بین میها ذخیرهمیرند. جنگ
ها کنند و جنگی و آب همراه با خدمات بهداشتی را ویران میهای بهداشتسیستم ها آنکنند. می

کند. همه این موارد خسارات ها و جوامع را از هم جدا میتمام افراد را آواره کرده و خانواده
های رایج بیماری تغذیه،شدن با سوءجسمی و روحی بسیار زیادی روی کودکان دارد. مواجه

می کننده ضعف سالمتیزاران بچه دچار حرکت نابودهای سریع، هدوران کودکی و عفونت
 . (Shaw, 2003, p. 2402) شوند

هایشان آواره افتد که از خانههای مرگ در میان کودکانی اتفاق میتعدادی از باالترین نرخ
کنند و در داخل ها برای پناهندگی به سختی زندگی میاند از جمله آنهایی که در اردوگاهشده

باشد، های امدادی کافی نمیشوند جایی که کمکاند خطرها بیش از این تشدید میآواره شده
شوند ها شروع می. وقتی که جنگ(Brett, 2000, p.142) شودمی ها غیرعادالنه تقسیماین کمک

سن پذیرترین آنها کسانی هستند که زیرمراتب آسیبهمه کودکان در معرض خطر هستند، اما به
شود، ای که توسط جنگ کشته میازای هر بچهبه  اند.تغذیه شدهقبالً دچار سوءسال هستند و 5

(، جنگ WHOشوند. برطبق سازمان بهداشت جهانی )بچه زخمی یا برای همیشه معلول میسه
باشد. های اصلی جراحت، آسیب دیدگی و معلولیت جسمی میهای سیاسی علتو خشونت

شوند کودکان ها زخمی و کشته میها توسط میناز درگیری بسیاری از کسانی که در طول و بعد
حال توسعه به خدمات اجتماعی از جمله % از کودکان معلول در کشورهای در5هستند. تنها 

درصد  20تا  10ها فقط برای که سایر حمایتحالیتوانبخشی از هر نوع دسترسی دارند در
طبق سازمان بر (.Phadera, 2021, p. 521)دباشکسانی که به آنها نیاز دارند در دسترس می

درصد کودکان معلول در مدارس  2فرهنگی، علمی و آموزشی سازمان ملل متحد کمتر از 
 شوند.حاضر می



های ایدز، سوءتغذیه و جدیدا نیز بیماری کرونا دورنمای سال گذشته، بیماری5در طول 
داده است. شرایط آشفته و وحشیانه جنگ برای کودکان را بیش از هر عالم دیگری تغییر 

کند و های ایدز، سوءتغذیه و بیماری کرونا را بدتر میکننده بیماریدرگیری تمام عوامل تشدید
میر، رنج و آشوب اجتماعی وثباتی را تقویت کرده که باعث افزایش درگیری، گسترش مرگبی
ترین تهدید برای حقیقت، جدیدر کند.ترین حقشان محروم میشود و نیز کودکان را از مهممی

 .(Elsafti -Yesil et al, 2018, p. 950 ب) انی است که جهان تاکنون دیده استامنیت انس
عنوان یک تهدید مهم برای صلح را به UN ،HIV/AIDSشورای امنیت  2000در ژانویه سال 

ی ها سوءاستفادهکودکان و زنان درگیر در آشوب جنگ، در معرض  و امنیت شناسایی کرد.
را آسان می HIVهای انتقالی را افزایش داده و گسترش گیرند که احتمال عفونتجنسی قرار می
میلیون دیگر 13است و میلیون بچه را کشته4اکنون تقریباً هم HIV/AIDSجهان کند. در سراسر 

آفریقا در جنگ میمیرند در صحرای می ایدزبرابر افرادی که از  10به اندازه  یتیم شدند.
 (.Taskarina, 2020, pp. 11-10میرند)

دولتی، هم دولتی، و سایر کارمندهای بخش بهداشت، مدیرانها، کارکنان با کشته شدن معلم
توانند به کاهش ها را که میو کرونا بسیاری از سازمان HIV/AIDSمخاصمات مسلحانه و هم 

بهداشت و سایر کند. ویرانی مدارس، مراکزمی جانبه کمک کنند، تضعیفتأثیر بیماری همه
های دولتی در دسترس جوانان و جوامع را به اطالعاتی راجع به حفظ زندگی، بسیار ساختمان

کشند قدر کار اضافی به دوش میکنند آنمی کند و مراکز بهداشت اگر هنوز هم کارسخت می
مرتبط با آن و همچنین بیماری جدید  هایو بیماری HIV/AIDSکه امید کمی برای تشخیص 

های فیزیکی گسترده، احتمال کرونا وجود دارد، چه برسد به اینکه آنها را درمان کنند. خشونت
دهد. حتی درمان گرفت را افزایش می خواهند قرار HIVآلوده به اینکه کودکان در معرض خون

-Tekeli)تزریق خون تشدید کندتواند خطر عفونت را از طریق می های مرتبط با جنگزخم

Yesil et al, 2018, p. 950).  در چندسال اخیر برخی از کودکانی که در شش مرکز پناهنده در
های تنفسی ناشی از کرونا بودند. این در حالی است که اخیرا سوریه مردند، قربانیان عفونت

است و با ان ظاهر شدههای جهعنوان یک تهدید علیه سالمتی در بسیاری از قسمتکرونا، به
مخاصمات مسلحانه همچنین  است.عدم رعایت بهداشت فردی در مکانهای عمومی تشدید شده

را  HIV/AIDSهای مسری جنسی از جمله چشمگیری امکان بالقوه برای شیوع عفونتطور به
یابد. انتقال می دهد. احتمال و تعداد فعالیت جنسی در طول جنگ افزایشافزایش می
HIV/AIDS پذیری شدید زنان و دختران به خشونت تواند همچنین توسط آسیبدر جنگ می

. این خطرات با قطع خدمات بهداشتی و (Taskarina, 2020, p. 18) جنسی و اجبار تسریع شود
 یابد.نبود آزمایش خون در خدمات تزریق خون افزایش می

 . حمایت از حقوق کودکان4
ها و هنجارهای انسانی به یک چارچوب گسترده قانونی بینارزشسال گذشته 50در طول 

المللی و قانون حقوق المللی تدوین شده است که دو بخش اصلی آن، قانون بشردوست بین
اند اما مکمل بودنشان به طور طور جداگانه توسعه یافتهباشد. اگرچه این دو بخش بهبشر می
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رگیر کردن حمایت کودکان در مخاصمات مسلحانه، ای آشکار شده است. در مسئله دفزاینده
 باشد.می ها کنوانسیون حقوق کودکانترین پل بین این بخشمهم

با تصویب کنوانسیون حقوق کودکان، جامعه بین( کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان: 1
کردن اش را برای حراست از حقوق کودکان و فراهم المللی تعهد سیاسی، قانونی و اخالقی

ها همواره موظف به دولت طبق این کنوانسیون،اعالم کرد. بر« منطقه صلح»شان به عنوان حمایت
هایی که دولت باشند.های مخاصمات مسلحانه میحمایت از کودکان از جمله در موقعیت

اند موظف هستد اصول و معیارهای آن را در قانون ملی وارد کنند و کنوانسیون را تأیید کرده
طول مخاصمات استفاده از حقوق کودکان دررای آن قوانین را اطمینان دهند. نقض سوءاج

المللی برای آنچه آنها هستند ها باید توسط جامعه بینها یا سایر گروهمسلحانه توسط دولت
 1949کنوانسیون ژنو سال .(Sahin et al. 2020, p. 138) ناپذیر بررسی شوندشرم آور و تحمل

های باشند که بر حمایت گروهاسناد اصلی قانون بشردوست می 1977های افزوده شدهو پروتکل
ها، برای موجودیت غیردولتی و برای برای درگیری بین ایالت ها آنکند. پذیر نظارت میآسیب

به نیاز برای فراهم کردن مراقبت  ها آنباشند. ها مناسب میمخاصمات مسلحانه در داخل ایالت
ها تأکید دارند. کودکان در جنگ داخلی، از جمله آموزش و تجدید دیدار خانواده و کمک برای

کند که به کودکان توجه خاص های افزوده شده همچنین تصریح میکنوانسیون ژنو و پروتکل
مانع انتقال کودکان به کشور  ها آنمقابل هر نوع هتک ناموس حمایت شوند. داده شود و در

کلی قانون بشردوست، یک توافق بین  طوربه  وقتی که ضرورت داشته باشد.شوند مگر دیگر می
شود: اذعان کردن به اینکه دهد بنابراین آن عمل میاصل نظامی و مسائل بشردوستانه ارائه می

ها را کند گرفتاری غیرنظامیمی های متخاصم را مجبورافتند، این قانون دولتها اتفاق میجنگ
کنند که از کودکان حمایت کنند اما چنین حمایتی کافی نمیرسانند و آنها را ملزم میبه حداقل ب

 & Sandelowsky-Bosman) باشد مخصوصاً برای کودکانی که گرفتار جنگ داخلی هستند

Liefaard, 2020, p. 153). کند که هر فردی باید همواره قانون حقوق بشر، حقوقی را ایجاد می
مند شوند. عالوه بر کنوانسیون حقوق کودکان این بهره جنگ از آن چه در صلح و چه در

طور خاص به حمایت باشد که بههای تخصصی میقسمت از قانون شامل تعدادی از پیمان
المللی در مورد حقوق سیاسی و مدنی بسیاری از باشد. پیمان بینکودکان در جنگ مربوط می

های استبدادی بازداشت ی از بردگی، شکنجه وحقوق از جمله حق زندگی، حقوق برای آزاد
المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حقوق برای غذا، لباس، کند. پیمان بینتأکید می

هایی وجود دارد که با موضوعات این، پیمانکند. عالوه برخانه، بهداشت و آموزش تأکید می
عام، شکنجه، پناهندهشامل مسائلی مانند قتلهای خاصی از مردم سروکار دارند و خاص یا گروه

شود. کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان، خشونت مبتنی بر ها و تبعیض نژادی می
طور خاص به حقوق زنان دهد و بهتوجه قرار میعنوان یک شکلی از تبعیض موردجنسیت را به

 شودالمللی متذکر میینبرای حمایت مساوی در طول مخاصمات مسلحانه داخلی یا ب

(Taskarina, 2020, p. 7). 1989کنوانسیون ( حقوق کودکانCRC که توسط )کشور تأیید 191
شد، بیشترین حمایت خاص و گسترده را برای کودکان در طول زمان صلح و جنگ فراهم می



تأیید نکردهکند. تنها دو کشور سومالی و ایاالت متحده آمریکا هنوز این پیمان حقوق بشر را 
کند که در آن کودکان مالک مستقیم حقوق اند. این کنوانسیون یک چارچوب قانونی را ایجاد می

کند. آن یک لیست جامع از حقوق از باشند و نیز به شخصیت متفاوت قانونی آنها اذعان میمی
جمله حق زندگی، حق خانوادگی، کمک و مراقبت ضروری، بهداشت، غذا، آموزش و حق 

های مخاصمات کند. ضمانت حمایت خاص در موقعیتی اسم و هویت ملی تأکید میبرا
کنوانسیون گنجانده شده، کامل بودن قانون بشردوست و قانون  39و  38مسلحانه که در ماده

توانند طرف قرارداد ها میدر اصطالح رسمی و قانونی، تنها ایالت دهد.حقوق بشر را نشان می
عهده دارند تا های حقوق بشر باشند بنابراین آنها مسئولیت اصلی را برو سایر پیمان CRCبا 

شود. چون قانون حقوق بشر از گیرد و اجرا میمی توجه قرارها مورداطمینان دهند که این پیمان
ها تصور شده، عامالن غیردولتی طبق ابتدا برای حمایت از شهروندان در مقابل تجاوز ایالت

مستقیم توسط آنها متعهد شوند. این تفسیر محدودتر بهطورنشده اند تا بهرفتهسنت در نظر گ
افتد و جایی که ها اتفاق میتدریج در پرتو تعداد فزاینده مخاصمات مسلحانه که در داخل ایالت

 .Liu, 2017, ppشود )باشند وسعت داده میدولتی در جنگ با دولت و با یکدیگر میعامالن غیر

های حقوق بشر به شود که بسیاری از پیماناگرچه قانون حقوق بشر همیشه اعمال می(. 5-3
موقت در طول یک موقعیت  طوردهند که فعالیت حقوق مشخصی را بهدولتها این امکان را می

توانند متوقف شوند. حق اضطراری آشکار متوقف کنند، اما تعدادی از حقوق مطلق هرگز نمی
شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز، حق برای آزادی از  زندگی، حق آزادی از

بردگی و حق برای آزادی از حقوق جزای قابل اعمال. در پرتو این امر، کمیته حقوق کودک 
های ترین توجهتر باید همیشه غالب باشند تا گستردهتأکید کرده است که تفسیرهای مثبت
وصاً در طول جنگ زمانی که آنها بیشتر در معرض خطر احتمالی را برای حقوق کودکان مخص

اگرچه دولتها در  (.Sandelowsky-Bosman & Liefaard, 2020, p. 148) هستند فراهم کنند
را برای متوقف کردن بعضی حقوق مطالبه کنند اما تحقیر تنها به لحاظ قانونی  حقشاندرگیری، 

حال، دولتها قصد نادیده گرفتن هربه شود.پذیر میتحت شرایط خیلی خاص و سخت امکان
کنند. هایی در طول درگیری دارند و احتماالً آزادی و حقوق اصلی را نقض یا رد میچنین شرط

باشد. و دلیل آن المللی به طور منظم در دسترس نمیحمایت قانونی در سطح محلی، ملی و بین
ی از نگرانی ملی تنها یک مسئلهاین است که تجاوز به حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه نه 

 ,Liuباشد)شود بلکه همچنین یک تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی میدر نظر گرفته می

2017, pp. 5-3) 
آن،  1967، همراه با پروتکل1951کنوانسیون( کنوانسیون حمایت از حقوق پناهندگان: 2
توسط اسناد  ها نیاباشد. کشورهای پناهندگی میها در ترین اسناد برای حمایت از پناهندهمهم

، کنوانسیون ناظر بر ابعاد خاص مشکالت 1969 قایآفرویژه سازمان اتحاد های محلی بهپناهنده
شدند. دولتها مسئولیت در مورد پناهندگان تکمیل می 1984پناهندگان در آفریقا و بیانیه کارتاجنا 

 UNHCRپناهندگان در داخل مرزهایشان را دارند. به اصلی برای اطمینان دادن به حمایت از 
موقعیت ی ثابت برایها حل راهشود که حمایت برای پناهندگان را فراهم کند و دستور داده می
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( حقوقی مانند پناهندگان را ندارند. IDPs)حال، افراد آواره داخلیهرها پیدا کند. بههای پناهنده
ها، حقوق المللی حقوق بشر و قانون بشردوست مانند غیرنظامیطبق قانون بینبر IDPsاگرچه 

هیچ گروه مراقبت مجزا  ها آنگیرند. توجهی قرار میقانونی دارند اما اینها اغلب عمالً مورد بی
کمک و حمایت  UNHCRندارند چون آنها قرار بود توسط دولت خودشان حمایت شوند. 

درخواست  UNیک دولت و انجمن عمومی  فراهم خواهد کرد وقتی که توسط IDPsبرای 
شود اگرچه به انجام این کار مجبور نیست. به لحاظ تاریخی، هر یک کمک یا حمایت کمک می

بوده  NGOsو  UNاند نتیجه اقدامات خارج از کنترل چندین آژانسدریافت کرده IDPsکه 
 (.Sandelowsky-Bosman & Liefaard, 2020, p. 155)  است
 UNبا درخواست ایجاد یک دادگاه جنایی، دبیرکلمجرمان پای میز محاکمه:  کشاندن (3

ها، ظلم، های جنگ جهانی دوم یعنی اردوگاهکردند که نگرانیبسیاری تصور می»دارد: بیان می
تواند دوباره اتفاق افتد. هنوز آنها در کلمبیا، بوسنی و هرزگوین، عام یهودیان نمینابودی، قتل
 1998هایی در جوالی سالبرای پایان دادن به چنین جرم«. ها هستنداین نگرانی روآندا شاهد

60المللی روم تصویب شد، به محض اینکه تعداد موردنیاز از وقتی قانون دادگاه جنایی بین
المللی جهان خواهد شد اولین دادگاه جنایی ثابت بین ICCکشور این قانون را تصویب کردند، 

 ICCقانون های جنگی به افراد فشار آورد.هایی علیه انسانیت و جرمعام، جرمتلتا برای اعمال ق
به  .(Seet, 2021, p. 176)باشدطور خاص برای کودکان مفید میشود که بههایی میشامل شرط

های مسلح یا گروهسال در داخل گروه15نویسی کردن کودکان زیر خدمت فراخواندن یا اسم
یا استفاده از آنها برای شرکت فعاالنه در عملیات جنگی، به عنوان یک جرم  های سازمان یافته

سال را ندارد زیرا تصور نمی18هیچ حق نظارتی بر کودکان زیر  ICCباشد. کیفر میجنگی قابل
نهایت زجرآور را داشته باشند که مربوط به دادگاه های بیشود که آنها توانایی ارتکاب جرم

هایی که کودکان را مافوق ها وقانون با ربط دادن مسئولیت جنایی به فرماندهخواهد شد. این 
در  رود.دهند فراتر میکنند و دستاویز قرار میدهند، کنترل میبرای ارتکاب به جنگ آموزش می

شود. تجاوز های علیه انسانیت شامل قاچاق زنان و کودکان می، جرمICCچارچوب قانون 
سازی اجباری و سایر اشکال خشونت فحشا، حاملگی اجباری و عقیمجنسی، بردگی جنسی، 

هایی علیه های جنگی و هم جرمعنوان جرمهم به ها آنقیاس جنسی به علت اهمیت قابل
های عنوان جرم. این قانون همچنین به(Frías, 2020, p. 79) شودانسانیت در نظر گرفته می

های ها، افراد غیرنظامی، کارکنان کمکبیمارستانجنگی عمدی، حمالت مستقیم به مدرسه، 
شود. انتقال اجباری کودکان از یک گروه ملی، نژادی، بشردوستانه و وسیله نقلیه تعریف می

نیاز  ICCقانون شود.عام قرار داده میقومی یا مذهبی در معرض خطر به گروه دیگر در طبقه قتل
. آن برای دهد یمتوجه قرار یگردهای قانونی موردهای دادگاه و پبچه را در طول دوره بررسی

ها و مشاوران حقوقی با تخصص در مورد حقوق کودکان و در مورد خشونت انتصاب قاضی
منظور حمایت از دهد. قانون برای ایجاد یک شهود و قربانی بهمبتنی بر جنسیت درخواست می

شاهدان در جلسه دادگاه درخواست امنیت، سالمت جسمی و روانی، امور شخصی قربانیان و 
تواند قسمت کنند، دادگاه میدهد. وقتی قربانیان بچه یا شاهدان در جلسه دادگاه شرکت میمی



 های دیگر بررسی کند.طور خصوصی و توسط الکترونیک یا روشاجرایی صورت جلسه را به
و کامبوج به یک توافق سازمان ملل متحد  2000ها، در جوالی سال دنبال راهنمایی دادگاهبه

روگ برای قتلالمللی به منظور امتحان کردن رهبران خمرموقتی در مورد یک دادگاه جنایی بین
 شود یمالمللی های بینها و وکیل مدعیعام و سایر فجایع رسیدند. این طرح که شامل کامبوجی

تماالً ناشی از باشد که نارضایتی آن احهنوز در انتظار تصویب توسط مجلس کامبوج می
، انجمن امنیت سازمان 2000باشد. در آگوست سالمیروگ های قبلی اعضا با خمرمعاشرت

که آنها را با منظور اینملل متحد ایجاد یک دادگاه خاص برای سیرالئون را تصویب کرد. به
حق  ترین مسئولیت برای فجایع مرتکب شده در طول جنگ داخلی آن کشور امتحان کند.بزرگ

های مرتکب شده در سیرالئون طبق قانون ملی آن کشور، جرمقانونی دادگاه خاص شامل جرم
المللی میهای جدی قانون بشردوست بینهای جنگی و سایر نقضهای علیه انسانیت، جرم

 (.Shaw, 2003, p. 2407باشد  )
فوری و گسترده تصویب و اجرای المللی به واقعیت: ( تبدیل کردن استانداردهای بین4

المللی به حمایت از کودکان در جنگ خیلی کمک خواهد کرد. با وجود این استانداردهای بین
استانداردهای حقوق بشر  طور گسترده شناخته، درک و اجرا شوند مؤثر خواهند بود.اگر آنها به

 ها آنارد. کنند که در همه جوامع وجود دهای اصلی انسانی را منعکس میو بشردوستانه، ارزش
های محلی و ملی ترجمه شوند. رایج کردن قانون باید در قوانین ملی نشان داده شوند و به زبان

 تواند به پیشرفت فرهنگ حقوق انسانی کمک کندهای گروهی و هنرها میاز طریق رسانه
(Wolf, 1999, p. 255)در روآندا، برای مثال، صندوق .US  ،سرمایه کودکانHaguruka و

UNICEF از توسعه یک نمونه رسمیCRC  حمایت کردند. این نمونه در قانون روآندایی
تجاوزهای آشکار  تصویب شده و از طریق رادیو، نمایش و مطالب چاپ شده تبلیغ شده است.

هرباشد. بههای بشردوستانه میای علت اساسی درگیری و بحرانحقوق بشر به طور فزاینده
ها به منظور کنترل، گزارش، تحت پیگرد قانونی قرار دادن و اصالح یسمها و مکانحال، پروسه

المللی مؤثر برای حمایت از باشد. یک سیستم بینباری ناکافی میچنین تجاوزهایی به طرز اسف
حقوق کودکان به یک کنترل عادالنه، مؤثر و فوری نیاز دارد. هر وقت که حقوق کودکان پایمال 

ها و سایر عامالن را المللی باید دولتدر اقدام ناموفق هستند جامعه بینشود و مقامات ملی می
در داخل سازمان ملل متحد مسئولیت اصلی برای کنترل تجاوزهای حقوق  شمار آورد.مسئول به

تواند اطالعات را از هر منبعی باشد. کمیسیون میبشر در عمل به عهده کمیسیون حقوق بشر می
آوری مستقل و گروه تحقیق دریافت کند و یک نقش فعال در جمعو از طریق یک سیستم 

تواند تجاوزها را تبلیغ و اطالعات و ارتقای فعالیت داشته باشد. با این اطالعات کمیسیون می
المللی های بینبُعد دیگر کنترل توسط گروه ها برای تغییر تدابیرشان کند.اقدام به ترغیب ایالت

های حقوق بشر یک قسمت شود. هر یک از اصول پیمانات پیمان میمربوط به نظارت بر تعهد
. (Carpenter, 2013, pp. 1-11) باشدکنترل کننده دارد که متشکل از کارشناسان مستقل می

عهده گرفتن کنترل و گزارش دقیق از خشونتویژه کمیته حقوق کودکان برای بهو به UNکمیته 
های جنگ، در یک وضعیت خاص قرار دارند. با موقعیتهای مرتکب شده علیه کودکان در 
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های کارآمد، های تخصصی و سایر هیئت، آژانسUNهایگروه توجه به همکاری نزدیک با
گیرد تا کمیته حقوق کودکان دقیقاً در موقعیت بررسی اقدامات انجام شده این شرط قرار می

وانایی ساختن را در میان کارکنانشان افزایش المللی را ارتقا دهد، تآگاهی در مورد معیارهای بین
 CRCهای ایالتگروه ها و راهبردهای آنها گسترش دهد.ها را در مورد روشدهد و ارزیابی

های شان بدون تبعیض مسئول هستند. با تصویب کنوانسیون گروهبرای تمام کودکان سرزمین
اند که اند و تأیید کردهنسیون پذیرفتهایاالت، نقش کمیته حقوق کودکان را در کنترل اجرای کنوا

المللی است. این باشد بلکه وظیفه قانونی جامعه بینحمایت از کودکان فقط یک مسئله ملی نمی
باشد زیرا بسیاری از شدیدترین تجاوزهای حقوق کودکان در مسئله به طور خاص مهم می

رآمدی وجود ندارد یا اینکه افتد جایی که هیچ دولت ملی کاهای درگیری اتفاق میموقعیت
توانایی آن دولت برای فراهم کردن حمایت از کودکانش و جلوگیری از تجاوز به حقوقشان 

ها را ملزم میکنوانسیون ژنو، دولت 1ماده (.Odermatt, 2013, p. 19باشد )بسیار محدود می
عنوان مثال نگهبان قانون عهده گیرند. به ها را برکند تا فراهم آوردن توجه برای کنوانسیون

المللی ملزم شده است تا المللی توسط جامعه بینسرخ بینالمللی، کمیته صلیببشردوست بین
ایاالت را  ICRCها برای جنگ بررسی کند. در این موقعیت، درخواستش را توسط همان گروه

در ون بشردوستانه کند تا اطمینان دهد که اصول قانبرای اقدام عملی در زمان صلح، ترغیب می
 (.Dormann, K., & Maresca, 2004, p. 217صورت وقوع جنگ اعمال خواهد شد )

تر گیرد، مشارکت گستردهتوجه قرار میدر شرایطی که حمایت از کودکان در جنگ مورد
باشد. اغلب در ها موردنیاز میاستفادهدر کنترل گزارش سوء UNهای و آژانس NGOsها، دولت

استفاده های بشردوستانه کامالً در موقعیت کنترل و گزارش تجاوز و سوءمقدم، آژانسمورد خط
های بشردوست در معرض گیرد. اما در گزارش تجاوزها، سازمانمی از حقوق کودکان قرار

شود. بدون گیرند یا به طور جدی اقداماتشان محدود میمی خطر اخراج از کشور ذیربط قرار
های درگیری و اش برای ارزیابی موقعیتالمللی در تواناییهایی جامعه بینچنین گزارش

نیاز برای تطبیق ارائه کمک  UNکل شود بنابراین دبیرهای مناسب محدود میگسترش واکنش
و برای ادغام فعالیت حقوق بشر در  289است بشردوستانه با دفاع از حقوق بشر تأکید کرده 

 ,World Health Organization, 1999تانه درخواست داده است )بشردوسهای موقعیت فعالیت

p. 252.) 
های ایجاد کل برای ادغام فعالیت حقوق بشر در اخطارهای اولیه و تالشطور مشابه، دبیربه

نهایت، گزارش هیئت در مورد عملیات حفظ صلح و حفظ صلح درخواست کرده است. در
ای اصالح طرح مأموریت میدانی و آمادگی توانایی سازمان ملل متحد به نحو قابل مالحظه

رتبه درخواست رتبه حقوق بشر را پیشنهاد کرد. این هیئت همچنین از مأمور عالیمأمور عالی
تری در طراحی و اجرای اصول عملیات ایجاد صلح که حقوق بشر را طور گستردهکرد تا به

مناسب پنهانی یا آشکار  . مسیرهای(Liu, 2017, pp. 5-3) دهد شرکت کندمورد بررسی قرار می
المللی ایجاد شود تا از طریق آن اهمیت نگرانی جدی مربوط باید در سطح ملی و در عرصه بین

های ملی و مأموران ویژه، رتبه حقوق بشر، سازمانبه کودکان را گزارش کنند. مأمور عالی



باید به طور جدی در این مورد به کار ای های حرفهالمللی حقوق بشر و انجمنهای بینسازمان
گرفته شوند، منابع باید برای تقویت کنترل و گزارش در مورد تجاوز حقوق کودکان در دسترس 

تر از اطالعات مذکور توسط تر، سریعقرار گیرد. این منابع باید همچنین با استفاده مؤثرتر، واضح
رغم اقدامات امیدبخش، مراه شود. علیالمللی فعال در زمینه حقوق کودکان ههای بینگروه

المللی به عنوان یک ابزار مؤثر برای اطمینان دادن به اینکه امکانات بالقوه فراوان معیارهای بین
گیرد استفاده نشده است. حقوق کودکان همچنان در موقعیتتوجه قرار میزندگی کودکان مورد

بل قبولی درجه باالیی از بخشودگی برای طور غیرقاگیرد و بههای جنگ مورد تجاوز قرار می
ماند. دو دادگاه تشکیل شده توسط یی به قوت خود باقی میها سوءاستفادهچنین تجاوزها و 

ترین برای بررسی تجاوزهای آشکار در روآندا و یوگسالوی سابق، مهم UNانجمن امنیت
ین، در واقع آنها نتیجه باشد. با وجود ااقدامات ابتکاری برای پایان دادن به بخشودگی می

باشد. اجرای معیارهای عام میالمللی برای نجات افراد در این کشورها از قتلشکست جامعه بین
عالوه اصالح نیاز دارد. این آمیز بهاحتیاط المللی برای محافظت از حقوق کودکان به اقداماتبین

ای عملی کردن به آنها وجود سیاسی برگونه قصد معیارها وجود دارند با وجود اینکه اغلب هیچ
 (.Singer, 2005, p. 114ندارد )

های حال تغییر با چالشکشورهای درزده: کردن منابع برای کودکان جنگآماده (5
 ها آنشوند. بسیاری از جوامع منابع بسیار کمی برای بازسازی دارند. اقتصادی زیادی مواجه می

شوند که به محیط تأسیسات و زیربنایی احتماالً با پیامدهای سیاست زمین سوخته مواجه می
باشند. ها نمیهای کشاورزی به علت مینها یا زمینصدمه زده است یا قادر به استفاده از جاده

از پایان جنگ به عنوان مدت بهبودی فوری پس ی کوتاههای انجام شده در طول دورهپیشرفت
المللی به شود و کارکنان امدادی بینهای ضروری تمام میشوند. وقتی که بودجهامت داده میغر

تواند صلح ناپایدار مدت میروند، شکست در حمایت از بهبودی طوالنیمی سراغ بحران بعدی
های متفاوت بودجه برای کمک معیارها و پروسه را تضعیف کند و موجب جنگ دوباره شود.

. تصمیمات در مورد بودجه به جای کند یمتر و کمک توسعه هماهنگی را سختبشردوستانه 
 ها آنشود. اساس نیازها تعیین شود، بر مبنای منافع سیاسی یا استراتژیک مشخص میاینکه بر

های جنگ در گیرند. اولویتمی تأثیر قرارها تحتهمچنین توسط نگرانی عمومی و توجه رسانه
کند. با از دست ها و جوامع متأثر اغلب هماهنگی را محدود میالمللی دولتی بینهامیان آژانس

بینند های بازسازی را مشکل میزده انجام برنامهها در کشورهای جنگدادن کارکنان ماهر، دولت
شوند، این مشکالت تشدید میها طوالنی میوقتی توافق صلح ناپایدار شکسته شده و جنگ

های امدادی بشردوستانه و بازسازی منابع و برنامه در جریان تغییر بین فعالیتشوند. محدودیت 
حال و توسعه باید مورد توجه قرار گیرد. اگر حقوق کودکان قرار است در کشورهای در

های عمومی باشند تا برنامهحال فعالیت میها درو سازمان UNهایبازسازی پذیرفته شود آژانس
المللی و بانک بین NGOsکاری در بین خودشان و با سایر شرکا از جمله را توسعه دهند و هم

دهند جهانی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و کمیته کمک توسعه را گسترش 
(OECD/DAC( )Zack‐Williams, 2006, p. 128.) 
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بهترین روش برای حمایت کودکان از جنگ، جلوگیری از جنگ میی از جنگ: ریجلوگ (6
المللی باید سکون سیاسی را متالشی کند تا شرایط را برای جلوگیری از تشدید جامعه بینباشد. 

توجه قرار دادن دالیل اصلی جنگ و ویرانی زندگی کودکان فراهم کند. این داللت بر مورد
زمانی که جنگ  خشونت و حمایت از الگوهای ادامه پذیر و عادالنه پیشرفت انسانی دارد.

تواند فقط به کم کردن رنج کودکان ها برای حمایت از کودکان میام تالششود، تمشروع می
پذیر، یک شرط الزم برای جلوگیری المللی، توسعه عادالنه و ادامهکمک کند. در یک سطح بین

ی الزم ها یگذار هیسرماالمللی برای ایجاد باشد. با وجود این، جامعه بیناز درگیری جهانی می
کنند که حداقل نصف آنها، مطلق زندگی میمیلیارد نفر در فقر1.2امروزه آماده نشده است. 

آمیز، نظارت خوب و اقتصاد آموزش به عنوان اساسی برای پیشرفت صلح 329باشند.کودکان می
تر درصد آنها دخ60میلیون بچه که 100سالم در نظر گرفته شده است و با وجود این، بیش از 

ها، مسئولیت اصلی دولت(. Bar-Joseph, 2006, p. 549ندارند )هستند به آموزش دسترسی 
گیرند. برای حمایت از کودکان مصیبت زده از طریق جلوگیری از وقوع جنگ به عهده می

شان به طور هایی است که شهروندانهای متخاصم بلکه برای دولتمسئولیت نه تنها برای دولت
ها به منظور پیشرفت اقتصادی یا سیاسی مسئول درگیریغیرمستقیم برای ایجاد یا طوالنی کردن 

زمان باید حمایت هستند. اگر قرار باشد حقوق کودکان حمایت شود، تمامی جوانب باید هم
حقیقت، اجرای حقوق کودکان بدون برآوردن حقوق انسانی اصلی خانواده و جوامعشود. در

ر اولویت برنامه توسعه، جامعه بهترین پایه پذیر نخواهد بود. با قرار دادن کودکان دشان امکان
 سازد.احتمالی را برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را می

 گیرینتیجه
سال از زمانی که گزارش5المللی ظرف پیشرفت مهمی هم در سطح ملی و هم در سطح بین

دیده شده در مورد تأثیر جنگ روی کودکان به انجمن کل سازمان ملل متحد ارائه شد  1996
نقش کودکان اکنون برای برنامه  تواند مورد بررسی قرار گیرد.ها میاست. نقطه عطف موفقیت

های غیردولتی و جامعه مدنی که همراه با باشد. سازمانامنیت و صلح جهانی بسیار مهم می
 کنند، مرحله به مرحله افزایش حمایت برای کودکانها و سازمان ملل متحد فعالیت میدولت

زده را تقویت المللی حمایت از کودکان جنگ. قوانین بیناند کردهدرگیر در جنگ را مدیریت 
های گسترده شوند. تأثیرات شدید تحریمتر اثبات و گزارش میطور منظمکرده است و فجایع به

 ها درخواست شده است.آشکار و پایان دادن به این تحریم
ترین تهدیدها برای های سبک که یکی از بزرگهای کوچک و سالحافزایش سریع اسلحه 

شده ها مین انبارباشد. میلیونبقای کودکان است در باالترین سطح سیاسی در حال بررسی می
اند و جهان باالخره تأیید کرده است مصیبت وحشتناک کودکانی که با تأثیرات متعدد نابود شده

کنند. اما حتی وقتی حمایت برای دست و پنجه نرم می HIV/AIDSمخاصمات مسلحانه و 
شود، منابع برای های بهداشتی، آموزش و پناهنگاه تقویت میکودکان مانند آب، غذا، مراقبت

رغم کند. علیها همچنان ادامه پیدا مییابد و درگیریکمک توسعه و بشردوستانه کاهش می



ل ایفای نقش مهمی میحال بازسازی و کودکان در حانشدنی، جوامع درمشکالت ظاهراً حل
 باشند.

کشور 87اند و در هایشان آواره شدهمیلیون بچه از خانه20با وجود همه اینها، حداقل 
ها بچه از شوند. میلیوننشده بزرگ میها و مهمات منفجرکودکان در میان آلودگی کشنده مین

شوند و نادیده گرفته می گیرند و دختران و زنان همچنانتأثیر قرار مینظر جسمی و روانی تحت
شوند. به منظور کنار آمدن با مصیبت از جریان اصلی کمک و حمایت بشردوستانه محروم می

نه سازمان ملل  –شویم هیچ کدام جنگ علیه کودکان ما خودمان در گرفتارهای آنها شریک می
، حرص و مصلحت اقدامات کافی برای مقابله با زور –های اجتماعیها یا گروهمتحد، نه دولت

 .اند ندادهکنند انجام سیاسی که با آن بزرگساالن از قربانی ننگین کودکان در جنگ حمایت می
توجه قرار زده را با فوریت جدید موردالمللی باید گرفتاری کودکان و زنان جنگجامعه بین

منطقی کنند، دهد. حمایت آنها یک موضوع برای مذاکره نیست کسانی که جنگ را آغاز می
کنند باید محکوم شوند و بدون تردید به آن اندازه که کودکان باید می دهند و حمایتجلوه می

 مورد احترام و حمایت قرار گیرند مسئول به شمار آیند. کودکان توانایی انتظار کشیدن را ندارند.

شود میدر پایان برای بهبود وضعیت کودکان در دوران جنگ و حمالت تروریسیت پیشنهاد 
که کشورها باید پروتکل اختیاری بدون هیچ قید و شرطی را تأیید و اجرا کنند و آن را در قانون 

شان برای کنوانسیون حقوق کودکان در مورد شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه ملی
ها برای خلع سالح کردن، مرخص کردن و استقرر مجدد سربازهای بچه باید بگنجانند. برنامه

باید شامل  ها نیالویتی را تعیین کند که در داخل و بیرون از محیط حفظ صلح قرار دهند. یک او
استفاده و سربازگیری مجدد و موردها از سوءاقدامات خاص برای اطمینان دادن به حمایت بچه

 توجه قرار دادن نیازهای خاص دختران و کودکان معلول شود.
به خدمت گرفتن سربازهای بچه جلوگیری کنند و های مسلح باید از ها و گروهدولت .3

مرخص کردن و استقرار مجدد آنها را اطمینان دهد. برای این منظور، ثبت تولد مخصوصاً در 
ها ارتقا داده شود. همچنین میان کودکان پناهنده و آواره در داخل و کودکان وابسته به اقلیت

یافته برای حمایت از نماینده سانی و مالی توسعهالمللی مجبور به فراهم کردن منابع انجامعه بین
هایش برای ( برای افراد آواره داخلی مخصوصاً در تالشRSGدبیرکل سازمان ملل متحد )

، فراهم کردن «اصول راهنما»طبق کننده برای حمایت مؤثرتر برهای کنترلمکانیسم گسترش دادن
آواره در داخل و زنان، مداخله کردن با  مشاوره در مورد موانع مواجهه در حمایت از کودکان

طبق تصویب المللی مؤثر باشد برهای محلی و بینیک روش درست و آماده کردن واکنش
ها ملزم به اختصاص دادن حداکثر منابع احتمالی برای کودکان کنوانسیون حقوق کودکان، ایالت

 های جنگ مهمدر موقعیت طور خاصاز جمله برای بهداشت، تغذیه و آب هستند. این شرط به
شود که به مسئولیت خاص کنوانسیون تقویت می 28و4و23و24های باشد و توسط بندمی

المللی برای در دسترس قرار دادن منابع به منظور برآوردن نیازهای کشورهای در حال جامعه بین
 کند.توسعه تأکید می
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هایی را برای کارکنانمعه باید دستورالعملهای اجتماعی جاها و گروهدر نهایت اینکه آژانس
شان به کودکان صدمه نخواهند زد ها که در مسئولیتشان ایجاد کنند تا در تعامل با رسانه

هایی را برای نوجوانان گسترش دهند تا با های بشردوست باید برنامهمشارکت کنند و آژانس
ر مورد بهداشت، آموزش و سایر زمینهاستفاده از تکنولوژی ارتباطی جدید آگاهی جامعه را د
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