حمايت از کودکان در مخاصمات مسلحانه
(رهيافتهاي حقوق بينالملل و حقوق اسلام)
سيدمصطفي ميرمحمدي
عضو هيئت علمي پژوهشي دانشگاه مفيد

چکيده
پديده ناميمون جنگ همه حقوق کودکان از جمله حق حيات ،حق زندگي در کنار خانواده ،حق بهداشت ،حق پيشرفت و
تحصيل کودکان را نقض و تهديد ميکند .مطابق گزارشهاي جديد مجامع بينالمللي ،سربازگيري اجباري و مشارکت دادن
مستقيم کودکان در درگيريها ،کشتن و نقص عضو  ،هجوم به مدارس و بيمارستانها ،ربودن ،تجاوز و خشونت جنسي و
محروم کردن از دسترسي به کمکهاي انسان دوستانه ،شش مورد از خشونتهايي است که در درگيريهاي مسلحانه عليه
کودکان اعمال ميشود.
مقاله حاضر با ملاحظه گزارشهاي جديد و در يک مطالعه تطبيقي طي سه گفتار ،رهيافتهاي بينالمللي و اسلامي حمايت از کودکان
در مخاصمات مسلحانه را بررسي و تحليل خواهد کرد .حقوق اسلام و حقوق بينالملل هر دو ،از کودکان حمايتهاي عام و خاص به
عمل ميآورند و بهترين منفعت کودکان و بزرگسالان را بايد در کاستن از تسليحات کوچک و بزرگ جستوجو کرد.
واژگان کليدي :حقوق کودکان؛ حقوق بشر دوستانه؛ مخاصمات مسلحانه؛ حقوق اسلام.

مقدمه
با آنکه از نيمه دوم قرن بيستم ،تلاش شده است تا صلح و امنيت پس از دو جنگ خانمانسوز
بر جهان حاکم گردد؛ با اين وجود ،بشر با جنگ وارد هزاره سوم شده است .هر چند هم اکنون هيچ
جنگ بينالمللي وجود ندارد ولي در سالهاي  2991تا  1111ميلادي نزديک به  65مخاصمه داخلي
و غير بينالمللي صورت گرفته است .اکنون نيز در نزديک به  81منطقه از جهان درگيريهاي
مسلحانه داخلي وجود دارد که آثار مستقيم و غير مستقيم آن بر اقتصاد ،امنيت ،سلامت و بهداشت
انسانها بهويژه کودکان ،انکارناشدني است .جنگها به طور طبيعي با خود زيانهاي مادي،
انساني ،اخلاقي و فرهنگي فراواني به بار ميآورند و در مورد کودکان بيهيچ ترديدي همه حقوق
آنان را هدف قرار ميدهند؛ از جمله :حق حيات ،حق بودن با خانواده و اجتماع ،حق بهداشت ،حق
پيشرفت و تحصيل ،حق بيطرف ماندن و تحت حمايت بودن ).(Machel, 1996: 30
تلفات غير نظاميان در جنگهاي گذشته کمتر از جنگهاي کنوني بوده است .ميزان تلفات
حقوق بشر ،جلد  ،2شماره  2و جلد  ،3شماره .08 -55 ،1

مهر و آبان 2831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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غيرنظاميان را در جنگ جهاني نخست بين  6تا  3درصد و در جنگ جهاني دوم تا  61درصد
برآورد کردهاند .اما اين رقم اکنون ،به  91درصد رسيده است ) .(Harvey, 2003:5مهندسي سلاحهاي
ميزانسي و
کهشماره
مفيد /
امنيت کاربران را بالا برده است ،بر تلفات ،زيانها و صدمات طولاني
نامهگونه
جديد همان
هشتم  /مهر و آبان

مدتِ وارده بر غيرنظاميان نيز افزوده است .در جنگهاي امروزين رعايت اصل تفکيک ،ميان
2831

نظاميان و غيرنظاميان نسبت به جنگهاي گذشته پيچيده و دشوارتر شده است .اين وضعيت يکي
از چالشهاي جدي پيش روي حقوق بشر دوستانه و صليب سرخ جهاني است .از تاکتيک زمين
سوخته گرفته تا تجاوز به عنف ،مسموم کردن چاههاي آب ،تخريب باغات و مزارع ،پاکسازي قومي
و کشتار جمعي ،هجوم به آموزشگاهها و آموزگاران ،جلوگيري از رسيدن کمک به آسيبديدگان و
نيازمندان ،در منازعات مسلحانه جديد ديده ميشود و به طرز بيسابقهاي زنان و کودکان در نبردها،
تم
هدف بيرحميها و خشونت قرار ميگيرند ).(Machel, 1996:24
يونيسف ،حدود  11ميليون کودک به دليل جنگ و يا نقض حقوق بشر،
آمار /
جديدترينمفيد
بنابر نامه
هشتم شدهاند و به عنوان پناهنده در کشورهاي مجاور يا در مناطق مرزي
وطن خود
ترکسي و
مجبور بهشماره
زندگي ميکنند .آنان گاه در مسير جابجايي از خانوادههاي خود جدا شدند و مورد آزار جسمي قرار
گرفتند و يا ربوده شده و در گروه هاي نظامي مورد سوء استفاده قرار گرفتند ،يا در اثر گرسنگي
جان باختند .در دهه گذشته حدود  1ميليون کودک در اثر جنگ کشته شدند و سه برابر آنان يعني
نامه مفيد /
 5ميليون در اثر جراحتهاي وارده کاملا ناتوان شده يا آسيب جدي ديدهاند .حدود يک ميليون از
شماره سي و هشتم /
آنان يتيم شده و خانواده خود را از دست دادهاند 3 .الي  21هزار کودک در اثر انفجارِ مينهاي
مهر و آبان 2831
زميني کشته و يا نقص عضو شدهاند .حدود سيصد هزار کودک زير  23سال از پسر و دختر ،در
 81درگيري موجود در مناطق مختلف جهان به عنوان سرباز به کار گرفته ميشوند .از آنان به
عنوان رزمنده ،پيک  ،گزارشگر ،باربر ،آشپز و ارائه خدمات جنسي بهرهکشي ميکنند .برخي از
آنان به اجبار و برخي در اثر فقر و تهيدستي و برخي ديگر براي انتقام از آنچه بر خود يا خانوادههاي
آنان رفته است در اين مسير قرار گرفته اند.
تم
کودکان دختر ،مورد خشونتهاي محلي ،تجاوز به عنف و سوءاستفاده جنسي قرار گرفته و به
فروش ميرسند .طرفهاي درگير از انواع خشونت عليه زنان و دختران ،به عنوان استراتژي جنگ
استفاده ميکنند که نمونههاي آن را در درگيريهاي يوگسلاوي سابق و رواندا ميتوان مشاهده کرد.
حقوق مالکيت
جنگ آثار مستقيم و غيرمستقيم بر آينده کودکان به جاي ميگذارد .مرگ و مير ناشي از
و نظم بازارهاي
کارآمد
831

حقوق مالکيت
و

نظم
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حقوق مالکيت و نظم بازارهاي کارآمد
جراحتهاي وارده ،سوء تغذيه ،جابجايي جمعيت ،آسيب ديدن سيستمهاي آبرساني سالم و بهداشتي
ضايعات سنگيني به کودکان وارد ميآورد .کودکاني که در جنگ شاهد کشتارهاي بيرحمانه
ت و نظم بازارهاي کارآمد
نزديکان و خانواده خود باشند ،سالهاي پس از آن را با آسودگي سپري نميکنند.
گراچا ماشل»
توسطنظمخانم «
کودکان
بازارهاي
مالکيت و
نخستين گزارش جهاني مربوط به تاثيرات جنگ برحقوق
 22سال و اخيرا در دسامبر
کارشناس سازمان ملل ،در سال  2995تهيه شد .دومين گزارش پس از
کارآمد
 1112از سوي شوراي امنيت و مجمع عمومي ملل متحد منتشر شد .هر دو گزارش به خوبي
تاثيرات جنگ بر کودکان را نشان ميدهند.
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
مقاله حاضر در سه گفتار به بررسي وضعيت حقوقي کودکان در مخاصمات مسلحانه مي-
کارآمد
پردازد .در گفتار نخست مروري بر حقوق کودکان در اسناد حقوق بينالملل خواهيم داشت .گفتار
جديدترين گزارشها
مسلحانهو بانظمتکيه بر
بازارهاي کارآمد
دوم را به انواع خشونت عليه کودکان در مخاصمات ت
اختصاص ميدهيم و در گفتار سوم از رهيافت اسلاميِ حمايت از کودکان در مخاصمات مسلحانه
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
سخن خواهيم گفت.
کارآمد
گفتار اول :حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه
اسناد متعددي در حقوق بينالملل از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه حمايت به عمل
ميآورد .اين اسناد را ميتوان در دو حوزه حقوق بينالملل بشر دوستانه و حقوق بينالملل بشر
جاي داد .تا پيش از تصويب کنوانسيون حقوق کودک  ،2939حقوق بشر دوستانه از کودکان در
مخاصمات حمايت ميکرده است.
بند اول :حقوق بينالملل بشردوستانه

کنوانسيونهاي چهارگانه  2999ژنو و دو پروتکل الحاقي  2922در موارد متعددي از
کودکان حمايت به عمل آورده است که ميتوان آن را به طور کلي در دو دسته حمايت مستقيم و
غيرمستقيم از کودکان دانست .پيش از تصويب پروتکلها مجمع عمومي ملل متحد در سال
 ،2929اعلاميه حمايت از زنان و کودکان را در وضعيتهاي اضطراري و مخاصمات مسلحانه
تصويب کرد .هرچند رعايت اين قطعنامه در منازعات الزامآور نيست اما گام مثبتي در توجه به
زنان و کودکان به عنوان قربانيان رف تار غير انساني و افزايش توجه به افراد آسيب پذير در
مخاصمات داخلي است ).(Harvey, 2003:9
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الف :حمايت عام :کودکان در معاهدات حقوق بشردوستانه علاوه بر آنکه اصولا غيرنظامياند
و نبايد به آنان تعرض شود؛ به دليل آسيبپذير بودن از حمايت برخوردارند .اساسا حقوق
سي و
حقوق شماره
شردوستانه ،مفيد /
نامه
است و به درستي «حمايت» قلب حقوق بشردوستانه است .حمايت عام
حمايتي
ب
هشتم  /مهر و آبان

يعني افراد بدون توجه به خصوصيات فردي ،شغلي ،جنسي و نژادي از کليه فعاليتهاي بشر
2831

دوستانهاي که به منظور حفاظت از جمعيتهاي غير نظامي به عمل ميآيد برخوردار گردند.
ب :حمايتهاي خاص :علاوه بر حمايت عام ،کودکان به دليل آسيبپذير بودن از حمايت
خاص که جنبه تکميلي و اضافي دارد برخوردار ميگردند (مروت .)296 :2836 ،به تصريح بند
اول ماده  22پروتکل اول ،کودکان بايد مورد احترام خاص قرار گيرند و در برابر هر شکل از حمله
غيرمحترمانه حمايت شوند .طرفهاي مخاصمه مراقبت و کمکي که کودکان خواه به علت سن و يا
تم
به هر علت ديگر به آن نياز دارند ،براي آنان فراهم نمايند .هدفِ حمايت خاص از کودکان در
مصون داشتن و حفظ آنان از ايراد هرگونه زيانهاي روحي و جسمي
بشردوستانه
مفيد /
اسناد حقوق نامه
هشتمص تحت حمايت حقوق بشردوستانه ،همان مقررات خاص رفتار با
دربارهو اشخا
است .اصولا
شماره سي
بيگانگان در زمان صلح اِعمال خواهد شد .بر همين اساس کودکان کمتر از 26سال و زنان باردار و
مادران اطفال کمتر از  2سال از هرگونه رفتار ممتازه به ميزان اتباع دولت مربوطه ،برخوردارند.
بهعلاوه چنانچه در موارد استثنايي کودکان با کمتر از 26سال سن ،به طور مستقيم در مخاصمات
نامه مفيد /
شرکت کنند و در اختيار طرف مخالف قرار گيرند ،خواه اسير جنگي باشند يا خير ،از حمايت
شماره سي و هشتم /
خاص برخوردارند .اين حمايتها را در موارد زير ميتوان برشمرد:
مهر و آبان 2831
 -2تخليه کودکان و تاسيس مناطق ويژه (پناهگاه) :دولتها در زمان صلح و دول متخاصم
پس از شروع جنگ ميتوانند در خاک خود و در صورت لزوم در اراضي اشغالي مناطق امن و
نقاط بهداري ايجاد کنند تا زخميان ،بيماران ،معلولان ،پيران و کودکان کمتر از  26سال ،زنان
باردار و مادران کودکان کمتر از  2سال را از تاثيرات جنگ محفوظ دارند .همچنين دول متخاصم
تلاش ميکنند براي تخليه بيماران و زخميان و معلولان و پيران و زنان تازهزا از نواحي محاصره
تم
شده و ،...به مقصد مناطق امن ،توافقات محلي بين خود منعقد کنند.
مطابق ماده  ) 8( 99کنوانسيون چهارم ،دولت اشغالگر هنگام انتقال و يا تخليه کودکان بايد
به گونهاي اقدام کند تا حتي الامکان کودکان در موسسات مناسب پذيرفته شوند و از جهت
حقوق مالکيت
سلامت ،بهداشت ،امنيت و تغذيه در شرايط رضايت بخش باشند و اعضاي يک خانواده از
و نظم بازارهاي
کارآمد
831
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و
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همديگر جدا نباشند .همچنين بر اساس مفهوم بند  1ماده  62کنوانسيون چهارم ،به کارگيري
اجباري افراد زير  23سال توسط دولت اشغالگر ممنوع است و نميتوان آنان را به هيچ کاري که
ت و نظم بازارهاي کارآمد
مستلزم شرکت در عمليات جنگي باشد وادار ساخت.
بازارهاي بازگشت
براي آزادي و
موافقتنامه
هاييو نظم
مالکيت
دول متخاصم تلاش خواهند کرد در دوره مخاصمات ،حقوق
طرف نسبت به بعضي طبقات
به ميهن و محل اقامت يا بستري شدن در بيمارستان در يک کشور بيکارآمد
بازداشتيان بهويژه کودکان و زنان باردار و مادران اطفال شيرخوار و اطفال کوچک و ...منعقد سازند.
هر گونه انتقال کودکان به يک کشور خارجي ممنوع است مگر دلايل اضطراري يا سلامتي و
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
امنيت ،چنين انتقالي را ايجاب نمايد .در اين وضعيت نيز بايد انتقال به نحوي صورت گيرد که
کارآمد
کمترين مخاطره براي کودکان داشته و امکانات لازم براي تحصيل از جمله آموزش مذهبي و اخلاقي
ارآمداين دسته از
بازگشت
منظور تسهيل
وي ،طبق خواسته والدين ،در مدت دوري از وطن فراهم گردد .به
بازارهاي ک
ت و نظم
کودکان به خانوادهها و ميهن خود ،انتقالدهندگان ،براي هر کودک در صورتي که خطر يا صدمهاي
مالکيت و
بازارهايمشخصات
نظمکودک،
خانوادگي
حقوق نام
متوجه کودک نگردد ،کارتي صادر ميکنند که علاوه بر نام و
کارآمد زبان مادري و زبانهاي
ديگري؛ مانند :جنسيت ،محل و تاريخ تولد ،نام کامل پدر و مادر ،تابعيت،
ديگري که به آنها تکلم ميکند ،نشاني خانواده ،وضع سلامتي ،گروه خوني ،هر گونه ويژگيهاي
مشخصه ،تاريخ و محل يافتن ،زمان و محل ترک کشور و دين کودک در آن درج ميگردد.
همچنين در جهت حمايت مستقيم از کودکان و مادران آنها دولت ها متعهد شدند در
شرايط مخاصماتي ،آزادي عبور هرگونه محمولههاي خواروب ار ضروري ،پوشاک و مواد مقوي
مخصوص کودکان کمتر از  26سال و زنان باردار يا تازه زا را فراهم کنند .البته اين اجازه
مشروط به آن است که محمولههاي مزبور از مقصد خود منحرف ن شوند و يا استفاده مشهودي
از آنها در جهت مساعي نظامي يا اقتصادي صورت نگيرد .همچنين زنان با ردار و تازهزا و
اطفال کمتر از پانزده سال ،اضافه غذايي متناسب با نيازهاي بدني خود دريافت خواهند
کرد .در توزيع محمولههاي امدادي ،خردسالان ،مادران باردار ،زنان درحال زايمان و مادران
شير ده در اولويت خواهند بود.
 -1شناسايي ،تعيين هويت و بازگشت به خانواده :دول متخاصم متعهدند ،اقدامات لازم را
معمول دارند تا کودکان کمتر از  26سال که در اثر جنگ يتيم يا از خانواده خود جدا شدند ،به
حال خود رها نگردند و در نگهداري و اجراي مذهب و آموزش آنان تسهيل شود .آنها تلاش خواهند

58

سيدمصطفي ميرمحمدي

کرد تشخيص هويت همه کودکان کمتر از  21سال به وسيله حمل يک پلاک هويت يا به هر
وسيله ديگر مقدور باشد .همچنين دولت اشغالگر با کمک مقامات ملي و محلي ،حسن اداره
شماره سي
موسساتنامه مفيد /
تربيتو کودکان را تسهيل خواهد کرد و هرگونه اقدام لازم براي تعيين
پرستاري و
هشتم  /مهر و آبان

هويت کودکان و ثبت نَسَب آنها به عمل خواهد آورد .در هيچ حال ،نميتوان وضعيت شخصي آنها
2831

را تغيير داد يا آنها را در تشکيلات و سازمانهاي تابعه خود وارد کرد.
اعضاي يک خانواده بازداشت شده ،مخصوصا پدر و مادر و کودکانشان ،در يک محل با هم
خواهند بود؛ مگر دلايلي چون سلامت ،جدايي ميان آنان را به صورت موقت ضروري سازد.
دولتها متعهد شدند تا به هر طريق ممکن ،به هم پيوستن مجدد خانوادههايي که بر اثر مخاصمات
مسلحانه از يکديگر جدا شدند تسهيل کنند.
تم
 -8آموزش و محيط فرهنگي :مطابق ماده  99کنوانسيون چهارم ،دولت بازداشتکننده
آموزشي/،تفريحي و ورزشي بازداشتشدهها را تشويق خواهد کرد و آنان را
فکري ،مفيد
فعاليتهاي نامه
هشتمفعاليتها آزاد خواهد گذاشت؛ در تأمين اين قبيل فعاليتها اقدامات لازم
اينوگونه
براي شرکت
شمارهدرسي
را به عمل خواهد آورد ،بهويژه اماکن مناسب در اختيار آنان خواهد گذاشت؛ آموزش کودکان و
نوجوانان تأمين خواهد شد و آنان خواهند توانست در داخل يا خارج محل بازداشت ،به مدرسه
بروند و از محلهاي مخصوص براي ورزش برخوردار شوند؛ کودکان بايد تحت تعليم و تربيت
نامه مفيد /
مشتمل بر تعليم و تربيت مذهبي و اخلاقي به صورتي که والدين ـ و در صورت فقدان والدينـ
شماره سي و هشتم /
قرار گيرند.
مايل اند،
2831
سرپرستانهرآنهاو آبان
م
 -9ممنوعيت مجازات اعدام براي کودکان و مادران باردار :مجازات اعدام نبايد نسبت به

اشخاصي که در زمان ارتکاب جرم کمتر از  23سال دارند و زنان باردار يا مادران کودکان
خردسال اجرا شود .طرفهاي مخاصمه تا بالاترين حد ممکن ،اهتمام خواهند نمود که از صدور
حکم اعدام در مورد زنان باردار يا مادران داراي فرزندان وابسته به آنان ،به دليل جرائم مربوط به
مسلحانه ،خودداري شود.
مخاصمه
تم
بند دوم :حقوق بينالملل بشر

الف) کنوانسيون حقوق کودک  2939و پروتکل دوم  :1111مطابق بندهاي چهارگانه ماده 83
دولتها بايد قواعد حقوق بشردوستانه را درباره کودکان رعايت نمايند ،همه
کودک،
کنوانسيون حقوق
مالکيت
حقوق
و

نظم

بازارهاي

کارآمد
831

حقوق مالکيت
و

نظم

بازارهاي
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حقوق مالکيت و نظم بازارهاي کارآمد
اقدامات ممکن را در مشارکت نکردن مستقيم کودکان زير  26سال در مخاصمات به عمل آورند ،در
سنين  26تا  23اولويت را براي سن بالاتر در نظر گيرند و همه اقدامات ممکن را در مراقبت از کودکاني
ت و نظم بازارهاي کارآمد
که از مناقشات مسلحانه آسيب ميبينند به عمل آورند .همچنين ماده  89از دولتها ميخواهد تا در
نمايند.
مسلحانه تسريع
نظم بازارهاي
مالکيت و
بازپروري سريع کودکان قرباني از جمله قربانيان مخاصمات حقوق
مخاصمات مسلحانه ،1111
در پروتکل اختياري مربوط به درگيري کودکان در کارآمد
محدوديتهاي بيشتري براي مشارکت کودکان در مخاصمات منظور شده است .مطابق ماده دوم
اين پروتکل ،دول عضو متعهد شدند افراد زير سن  23سال را به خدمت سربازي در نيروهاي
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
مسلح در نياورند و مطابق ماده سوم ،حداقل سن سربازگيري داوطلبانه يعني  26سال را افزايش
کارآمد
دهند و بپذيرند که افراد زير سن  23سال از حمايت ويژه برخوردارند .همچنين مطابق ماده چهار،
سربازگيري و
شرايطيک به
ارآمد
تحتنظمهيچبازارهاي
گروههاي مسلح ،متمايز از نيروهاي مسلح کشور عضو ،نبايدت و
يا استفاده از افراد زير  23سال در مناقشات اقدام نمايند .دول عضو بايد اقدامات مناسب قانوني را
در ممنوعيت و مجازات چنين رفتارهايي به عمل آورند .حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
کارآمد علاوه بر دو ماده  82و
ب) از اجلاس سران جهان  2991تا آخرين گزارش جهاني :1112
 83کنوانسيون  ،2939تلاشهاي ديگري در حمايت از کودکان در مخاصمات مسلحانه انجام
گرفته است که مروري بر آنها خالي از فايده نيست.
سران جهان ،در اجلاس سپتامبر  ،2991در ميان  12هدف مربوط به بقاء ،بهداشت ،تغذيه،
آموزش و حمايت از کودکان ،بر حمايت از آنان در برابر تأثيرات جنگ و توجه به نيازهاي اساسي
آنان در نواحي آسيب ديده و تاسيس مراکز امن تاکيد کردند ).(Hodgkin & Newell, 2002: 576
نخستين گزارش مربوط به تأثير مخاصمات مسلحانه بر کودکان ،در سپتامبر  2995توسط خانم
«گارسا ماشل» به مجمع عمومي ارائه شد .در فوريه  2992مجمع عمومي با تصويب قطعنامهاي به
دبير کل توصيه ميکند تا نماينده ويژهاي درباره کودکان و مخاصمات مسلحانه برگزيند .متعاقب آن
«اولارا اوتونو» به اين سمت برگزيده ميشود .وي در سال  2993گزارش کوتاه غيررسمي به
شوراي امنيت ارائه ميدهد .براي نخستين بار در همين سال موضوع کودکان و مخاصمات مسلحانه
در دستور شوراي امنيت قرار ميگيرد و منجر به صدور بيانيه رئيس شورا ميشود.
شوراي امنيت نخستين قطعنامه خود را درباره کودکان و مخاصمات مسلحانه در اوت 2999
با شماره  2152تصويب ميکند .اين قطعنامه نگراني عميق خود را از تاثير زيانبار و گسترده
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مخاصمات مسلحانه بر کودکان و پي آمدهاي درازمدت آن بر توسعه ،صلح و امنيت بادوام گوشزد
ميکند .در ژوئن همين سال ،مقاوله نامه  231از سوي سازمان بينالمللي کار تصويب ميشود.
مقاولهسي و
اينشماره
مفيد /
نامه ،سربازگيري اجباري از کودکان و استفاده از آنان در مخاصمات
نامهسه
مطابق ماده
هشتم  /مهر و آبان

مسلحانه يکي از بدترين اشکال کار کودکان اعلام شد.
2831

در  16مي ،1111مجمع عمومي پروتکل دوم اختياري کنوانسيون حقوق کودک درباره
سرباز گيري کودکان را به تصويب ميرساند ،که در باره آن پيشتر سخن گفتيم .در ماه اوت همين
سال ،دومين قطعنامه شوراي امنيت با شماره  2829صادر ميشود  .اين قطعنامه اعلام ميدارد،
نقض حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در ارتباط با کودکان ميتواند تهديد کننده صلح و امنيت
بينالمللي باشد .بدين منظور شورا آمادگي خود را براي ملاحظه چنين وضعيت و در صورت
تم
ضرورت ،برداشتن گامهاي بيشتر اعلام ميدارد.
سومين قطعنامه شوراي امنيت طي شماره  2829به تصويب ميرسد و در
،1112
مفيد /
در نوامبرنامه
خود در خصوص تأثير مناقشات مسلحانه بر کودکان ،از دبير کل ميخواهد
نگرانيهشتم
تکرارسي و
آن ضمنشماره
تا در گزارش خود فهرست طرفهاي درگير در مخاصمات را که از کودکان به عنوان سرباز
استفاده ميکنند يا آنان را در وضعيتهايي قرار ميدهند که در دستور شوراي امنيت قرار دارد و يا
متحد توجه شورا بايد به آن جلب شود ،ضميمه گردد.
ملل /
منشورمفيد
مطابق ماده 99نامه

پروتکل دوم کنوانسيون حقوق کودک در مورد به کارگيري کودکان در
،1111هشتم /
فوريه سي و
در شماره

2831الاجرا ميشود .در مارس  ،1118ديوان کيفري بينالمللي تأسيس ميشود
مسلحانه لازم
مخاصماتهر و آبان
م

و مطابق بند دوم ماده  ،3اساسنامه بکارگيري کودکان زير  26سال در جنگهاي بينالمللي يا غير

بينالمللي و يا بکارگيري آنان از سوي گروههاي مسلح در زمره جنايت جنگي است .حملات
عمدي به بيمارستانها و مدارس ،تجاوز جنسي و ديگر خشونتهاي جنسي عليه کودکان ،جنايت
جنگي محسوب ميشود و ديوان در رسيدگي به اينگونه جرائم صلاحيت دارد .بر اساس صلاحيت
تکميلي ديوان ،کشورها يا مرتکبان اين گونه جنايات را محاکمه ميکنند و اگر نخواهند و يا
تم
نتوانند محاکمه کنند؛ صلاحيت ديوان محفوظ است.
ژانويه  ، 1118چهارمين قطعنامه شوراي امنيت با شماره  2951تصويب و از دبير کل
ميخواهد در باره حمايت از کودکان در مخاصمات مسلحانه گزارش ويژه اي تهيه نمايد .در آوريل
حقوق مالکيت
 ،1119شوراي امنيت پنجمين قطعنامه خود را با شماره  ،2689درباره کودکان و مخاصمات
و نظم بازارهاي
کارآمد
831

حقوق مالکيت
و

نظم

بازارهاي
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مسلحانه تصويب و از دبيرکل ميخواهد تا فورا برنامه عملِ جامع و ساز و کار نظارتي درباره به
کارگيري و سربازگيري کودکان در مخاصمات مسلحانه و تاثيرات ناشي از به کارگيري آنان در
ت و نظم بازارهاي کارآمد
مخاصمات تهيه نمايد .ژوئيه  ،1116شورا ششمين قطعنامه خود را با شماره  2125در خصوص
کند و گروهِ
تصويب مي
ساز و کار نظارت و گزارشدهي درباره کودکان و مخاصمات
بازارهاي
مسلحانه و نظم
حقوق مالکيت
کماراسامي» به عنوان نماينده ويژه
کاري بدين منظور تشکيل ميشود .در  2فوريه  ،1112خانم « کارآمد
دبيرکل در امور کودکان و مخاصمات مسلحانه منصوب ميشود و در دسامبر  ،1112گزارش وي
توسط مجمع عمومي و شوراي امنيت منتشر ميشود .اين گزارش جديدترين سند در بيان وضعيت
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
کودکان در مخاصمات مسلحانه در سراسر جهان است .بررسي تفصيلي آن از عهده اين مقاله بيرون
کارآمد
است ولي به دليل اهميت آن گفتار بعد را با تکيه بر اين گزارش پي ميگيريم.
ت و نظم بازارهاي کارآمد
گفتار دوم  :انواع خشونت عليه کودکان در مخاصمات مسلحانه
بازارهايملل متحد
نظم سازمان
مالکيتاز وسوي
مسلحانه
تاکنون دو گزارش مفصل خاص کودکان و مخاصمات
حقوق
مخاصمات مسلحانه را بر
تنظيم و منتشر شده است که به خوبي تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم
کارآمد
وضعيت و آينده کودکان نشان ميدهد .گزارش نخست ،در سال  2995با عنوان «تاثير مخاصمات
مسلحانه بر کودکان» توسط خانم «گراچا ماشل» در  822بند تهيه شد که در زمان خود گزارشي
جامع و همه جانبه بوده است .گزارش دوم ،پس از  22سال ،در دسامبر  ،1112در  221بند ،از
سوي مجمع عمومي و شوراي امنيت منتشر شده است .اين گزارش را ميتوان آخرين وضعيت
رعايت يا نقض حقوق کودکان در درگيريهاي مسلحانه در نقاط مختلف جهان و تأثيرات آن بر
زندگي حال و آينده کودکان دانست که در پي بيانيه  19ژوئن  2993رئيس شوراي امنيت و
قطعنامههاي شماره  )1118(2951 ،)1112(2829 ،)1116(2521و  )1119( 2689شوراي
امنيت در خصوص اطلاعات درباره ميزان رعايت کاهش سربازگيري کودکان يا استفاده از آنان در
درگيريهاي مسلحانه و ديگر نقضهاي شديد حقوق کودکان در خلال منازعات مسلحانه نظير
کشتن ،نقص عضو ،تجاوز و خشونتهاي جنسي ،ربودن ،ممانعت از رسيدن کمکهاي
بشردوستانه به کودکان و حمله به مدارس و بيمارستانها از سوي طرفهاي درگير تنظيم شده است
) .(Report 2007: Paras.6-7از آنجا که اين گزارش جديدترين وضعيت کودکان در مخاصمات
مسلحانه را بيان ميکند ،در ادامه اين گفتار ،به ذکر نکات برجسته گزارش بسنده ميکنيم.
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بند اول :مسايل کليِ نگران کننده

سربازگيري کودکان ،يکي از بارزترين خشونت بزرگسالان عليه کودکان است .بسياري از
شمارهازسيبهو سربازي گرفتن کودکان خود را در انتقال آنان ديدهاند .اما فقر
خانواده هانامهتنهامفيدراه /فرار
هشتم  /مهر و
شودآبانگروههاي شورشي و مسلح ،کودکان را از اردوگاههاي پناهندگان براي
خانوادهها باعث مي
2831

سربازي شکار کنند .اين وضعيتي است که در مرزهاي برخي از کشورها نظير کلمبيا ،چاد ،سودان،
جمهوري دمکراتيک کنگو ،اوگاندا و رواندا وجود داشته و دارد و کودکان در بدترين اشکال ممکن
خريد و فروش ميشوند ).(Ibid: Paras. 6-7
تجاوز و خشونت جنسي عليه دختران و پسران به عنوان يک روش تحقير کننده و يک سلاح
جنگي عليه طرف مقابل در آمده است 51 .درصد آسيب ديدگان اين خشونت در «کيسانجاني» در
تم
جمهوري دمکراتيک کنگو ،در سنين بين  22تا  22سال بودند .در عراق ،اسرائيل ،فيليپين و...
گروههاي مسلح بازداشت ميشوند و انواع بد رفتاري ،شکنجه ،اعترافات
ارتباط با
مفيد /
کودکان به ظننامه
هشتمغذا و تحصيل نسبت به آنان اعمال ميشود .در اغلب موارد در
محروميتو از
اجباري ،شماره سي
بازداشتگاههاي بزرگسالان نگهداري ميشوند و گاه به اکراه و اجبار به عنوان راهنما و جاسوس در

عمليات نظامي بکار گرفته ميشوند).(Ibid: Paras.8-9
حملات سازماندهي شده و عمدي به کودکان ،مدارس و آموزگاران و ساختمان مدارس
نامه مفيد /
پديدهاي است که در برخي از درگيريها مشاهده شده است .مدارس در افغانستان بهويژه مدارس
شماره سي و هشتم /
دختران همچنان توسط طالبان به آتش کشيده ميشود تا از ادامه تحصيل دختران جلوگيري شود و
مهر و آبان 2831
در عراق خشونتهاي فرقهاي از کودکان مدارس ،قرباني مي گيرد .در تايلند حملات به بيش از
 211مدرسه و کشتن تعدادي از معلمان ،به تعطيلي مدارس منجر شده است ).(Ibid: Paras.10-11
گامهاي مثبتي از سوي ديوان بينالمللي کيفري در اجراي عدالت و تعقيب يا محاکمه متهمان
به سربازگيري اجباري کودکان زير سن  26سال و مشارکت دادن آنان در جنگ ،برداشته شد.
تعقيب رهبر اتحاد ملي کونگولي در جمهوري دمکراتيک کنگو و پنج تن از اعضاي ارشد «سپاه
تم
خداوند براي پايداري» از جمله رهبر اين جنبش «ژوزف کني» به اتهام  88مورد جرائم جنگي
و جنايت عليه بشريت از جمله سربازگيري اجباري کودکان و نيز محاکمه رئيس يک دولت يعني
«چارلز تيلور» در دادگاه ويژه سيرالئون به اتهام  22مورد جرائم جنگي و جنايت عليه بشريت از جمله
حقوق مالکيت
سربازگيري کودکان و مشارکت دادن فعال کودکان در منازعات مسلحانه ،پيامهايي جدي هستند که
و نظم بازارهاي
کارآمد
831
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و
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حقوق مالکيت و نظم بازارهاي کارآمد
اعلام ميدارند جنايت عليه کودکان بيکيفر نخواهد ماند) .(Report 2007: Op cit, Para 12اين
محاکمات از سوي ديگر از وجود وضعيتهاي مخاطره آميز براي کودکان خبر ميدهد .در کنار
ت و نظم بازارهاي کارآمد
محاکمه و تعقيب ،چارهجوييهاي پيشگيرانه نيز لازم و ضروري است.
بند دوم :وضعيتهاي خاص

حقوق مالکيت و نظم بازارهاي

کارآمد
علاوه بر نگرانيهاي کلي فوق ،گزارش جديد به تفصيل به وضعيت سربازگيري و انواع

خشونت عليه کودکان در مخاصمات مسلحانه موجود در مناطق مختلف جهان پرداخته است.
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي

افغانستان
کارآمد
وضعيت ناامن اين کشور به دليل درگيري ميان نيروهاي دولتي با طالبان از يکسو و حضور
ارآمدکودکان رقم
ناگواري کبراي
آثار بازارهاي
ديگرو ،نظم
نيروهاي خارجي به رهبري آمريکا و نيروهاي ناتو از سوي ت
زده است .اطلاعات کامل و درستي از طالبان در استفاده يا سوءاستفاده از کودکان در دست نيست؛
بازارهاي
مالکيت و
جديدي است،
نظمديده
خود پ
حقوق در نوع
ولي اين گروه در مواردي از کودکان براي عمليات انتحاري ،که

کارآمد
عمليات نظامي عليه مدارس،
عليه نيروهاي خارجي و دولتي استفاده کرده است .همچنين پارهاي از
توسط طالبان انجام گرفته است .در نيمه نخست سال  ،1112رفتار خشونتآميز شورشيان به کشته

شدن  961غير نظامي منجر شد که دست کم  99کشته و  29مجروح ،کودک بودند .عمليات
هوايي نيروهاي خارجي در اين کشور نيز از کودکان قرباني مي گيرد .در عمليات  9مارس ،1112
چهار نفر از ميان  9غير نظامي کشته شده کودک بودند .همچنين  51درصد قربانيان ناشي از انفجار
بقاياي مواد منفجر نشده در افغانستان ،کودکان اند ).(Report 2007, Paras. 19- 23
عراق
با وضعيت کنوني امنيت در عراق ،دستيابي به اطلاعات و آمار دقيق خشونت عليه کودکان در
اين کشور دشوار است؛ ولي روشن است اين وضعيت ناامن چه رنجها و مصائبي بر کودکان عراقي
تحميل ميکند .منابع و آمارهاي مقامات دولتي و ملل متحد حاکي از آن است که نيمي از پناهندگان
عراقي در خارج از کشور و حدود  83تا  91درصد در داخل را کودکان تشکيل ميدهند .در اين
کشور ،گروههاي وابسته به القاعده از کودکان در عمليات انتحاري با اتومبيل استفاده ميکنند.
عمليات  12مارس  ،1112که طي آن اتومبيل حامل مواد منفجره از محل بازرسي نيروهاي چند
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مليتي عبور داده شد ،توسط دو کودک انجام گرفت و آن دو کشته شدند .تا اوت  ،1112حدود 311
کودک بين  21تا  22سال ،در بازداشت نيروهاي چند مليتي بودند که در عمليات مسلحانه شرکت
داشتند و نامه
سي وبه هدايت عمليات ميپرداختند .تعدادي از کودکان ،قرباني بازرسيهاي
شمارهخود
مفيداز /آنان
 81تن
هشتم  /مهر و آبان

منازل و حملات هوايي نيروهاي چند مليتي هستند .خشونتهاي قبيلهاي نيز در جاي خود ،قربانيان
2831

بسياري از کودکان گرفته است .نظام آموزشي پس از حمله به حرم امام حسن عسکري (ع) و بالا
گرفتن خشونتهاي قبيلهاي ،آسيب ديد و حملات بسياري عليه مدارس و آموزگاران انجام گرفت.
بنا به گزارش يونيسف  81درصد کودکان عراقي اکنون به مدرسه نميروند .همانند افغانستان برخي
از اين حملات به مدارس از اين رو انجام ميگيرد که در اين مدارس ،مباني لائيک آموزش داده
ميشود .در مواردي نيروهاي چند مليتي به مدارس هجوم بردهاند ).)Ibid:Paras.52-57
تم
لبنان
نامه مفيد /
در لبنان ،گزارشي از سربازگيري توسط نيروهاي دولتي يا گروه حزب الله گزارش نشده
شماره سي و هشتم
است ولي در اردوگاه «نهرالبارد» که گروههاي وابسته به القاعده با ارتش لبنان درگير شدند؛ به
مجروح شدن  111کودک انجاميده است.
استفاده گسترده اسرائيل از بمبهاي خوشهاي در جنگ  88روزه با حزب الله ،باعث
مفيد /
رهاشدن مواد نامه
جنوب لبنان شده است که تهديدي عليه کودکان بوده و از آنان قرباني
منفجره در

اين هشتم /
سي و
شماره
قربانيان ،هنوز اسرائيل از ارائه هرگونه اطلاعات در باره کاربرد انواع اين
وجود
ميگيرد .با
2831
آبان
و
هر
بمب و م
مکانهاي ريخته شدن آن خودداري ميکند ).(Ibid:Paras.59-61
فلسطين اشغالي و اسرائيل
وضعيت کودکان در فلسطين اشغالي و بيتالمقدس شرقي همچنان مخاطرهآميز است .علاوه
بر حملات اسرائيل ،وجود درگيريهاي داخلي ميان گروهاي فلسطيني بر وضعيت مخاطرهآميزِ عليه
کودکان افزودهتماست .از  215فلسطيني کشته شده در سرزمينهاي اشغالي  63درصد توسط
نيروهاي دفاع اسرائيل کشته شدند که  29درصد ناشي از حملات اسرائيل به بخش غزه بوده است.
فقط از اول تا هفتم نوامبر  ،1115هشت کودک در عمليات موسوم به «ابرهاي پاييز» در بيت
درصد از کودکان کشته شده به علت درگيري ميان گروههاي فلسطيني
حانون کشته شدند.
حقوق 19مالکيت
بازارهاياز آن است که اسرائيل از کودکان فلسطيني بازداشت شده ،به عنوان
گزارشها حاکي
است .نظم
بوده و
کارآمد
831
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حقوق مالکيت و نظم بازارهاي کارآمد
همکار در داخل زندانها و پس از آزادي آنان استفاده ميکند .در مواردي سربازان اسرائيلي آنان را
سپر خود در بازرسي منازل قرار دادند و يا به هنگام پرتاب سنگ آنان را در جلوي اتومبيلهاي
ت و نظم بازارهاي کارآمد
جيپ خود نشاندهاند .ربودن کودکان فلسطيني ،حمله به مدارس و بيمارستانها با استفاده از گاز
بازداشتگاههاي
کودک در
حقوقتا 925
اشکآور و بمبهاي صاعقه نيز گزارش شده است .حدود 852
بازارهاي
مالکيت و نظم
کارآمددختر هستند .تعدادي از
اسرائيل به سر ميبرند که برخي از آنان  21سال سن دارند و بيشتر آنان
آنان بدون هيچ اتهامي در بازداشت به سر ميبرند .بازداشت شدگان مورد آزار جسمي و روحي
قرارگرفته و به خشونتهاي جنسي تهديد ميشوند .انتقال زندانيان فلسطيني به صورت منظم از
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
سرزمينهاي اشغالي خود نقض کنوانسيون چهارم ژنو است .ساخت ديوار در فلسطين اشغالي
کارآمد
همچنان تأثيرات خود را بر کودکان تشديد نموده و بر فقر آنان افزوده است .تخريب بناها،
ارآمدعبور و مرور
اند.کمنع
ديدگاننظمکودکان
بازارهاي
زيانهاي بسياري را متوجه فلسطينيان کرده که بيشترِ زيان ت و
از محلهاي بازرسي يا تأخيرهاي عمدي ،امکان دسترسي به مراکز بهداشتي و خدمات پزشکي را
استنظم بازارهاي
مالکيت و
بهويژه براي کودکان دشوار کرده و تهديد جدي براي سلامت حقوق
).(Ibid:Paras.78-87
جسمي آنان
کارآمد
سودان
اجازه حضور نيروهاي سازمان ملل و يونيسف در جنوب سودان ،تا حدودي ،به بهبود اوضاع
کمک کرده است و قوانيني در جرمانگاري سربازگيري وضع شده و در ترخيص سربازانِ کودک،
تمهيداتي در نظر گرفته شده است .عليرغم اين پيشرفتها ،هنوز هزاران سربازِ کودک در
سربازخانهها باقي ماندهاند و برخي از ترخيصشدگان به دليل ناکارآمدي ساز و کارهاي پيشبيني
شده دوباره به اردوگاههاي نظامي بازگشتهاند .از سال  1115به اين سو ،بسياري از کودکان در
درگيريهاي مسلحانه ميان ارتش ملي آزاديبخش سودان و نيروهاي مسلح دولتي جان باختند،
نيروهاي ارتش ملي در مواردي دست به حمله عليه مدارس زده است و تجاوز و خشونت جنسي به
عنوان يکي از روشهاي جنگ بهويژه عليه دختران گزارش ميشود ).( Ibid:Paras.94-103
ديگر کشورها
در بروندي ،به دليل منازعات سياسي ميان حکومت و نيروهاي آزاديبخشِ ملي ،کودکان به
گروههاي معارض ميپيوندند .علاوه بر سربازگيري از کودکان ،تجاوز و خشونتهاي جنسي عليه
کودکان گزارش شده که  31درصد آن ،عليه دختران بوده است ) .(Ibid:Paras.24 and 27در
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جمهوري آفريقاي مرکزي ،هر چند برنامه عمل سه جانبه ميان حکومت ،نيروهاي متحد دموکراتيک
و يونيسف ،به ترخيص تعداد زيادي از سربازان کودک انجاميد؛ ولي در مواردي ،از آنان براي
نيز سي و
شماره
نامه مفيد /
استفاده ميشود .حملات انتقامجويانه نيروهاي مسلح دولتي به روستاهايي
تدارکات
پشتيباني و
هشتم  /مهر و آبان

که گمان همکاري آنان با شورشيان وجود دارد ،به تخريب و آتشسوزي کامل يا جزئيِ 2839
2831

مسکن 2 ،مدرسه و  8مرکز بهداشتي به طور کامل يا جزئي منجر شده است .سربازگيري اجباري از
کودکان در جمهوري دموکراتيک کنگو .(Ibid: Paras.29,31, 38) ،به تعطيلي مدارس انجاميده است
در هائيتي ،تعدّد گروههاي مسلح درگير ،توجه مسئوليت به هر يک از اين گروههاي مسلح را
دشوار کرده است؛ ولي گزارشها حاکي از به کارگيري کودکان در حمل نامه ،جمعآوري
اطلاعات ،حمل و نقل و پنهان کردن سلاح است.
تم
خشونتهاي جنسي بهويژه عليه زنان و دختران نيز گزارش شده است.

).(Ibid: Paras.47-48

ربودن کودکان و

مفيدبا /وجود برخي پيشرفتها ،پديده سربازگيري از کودکان زير  23سال
در ميانمارنامهو نپال،
هشتم برخي از گروهها اجازه ندادند تا کمکهاي انساندوستانه در اختيار
ميانمار،
ديده ميشود.
شماره درسي و
کودکان قرار گيرد ).(Ibid:Paras.64-77
گزارشها در باره سومالي ،حاکي از آن است که نيروهاي اتحاد محاکم اسلامي و حکومت
وحدت انتقالي به سربازگيري و استفاده از کودکان در منازعات مربوط به تسلط بر موگاديشو در
نامه مفيد /
دسامبر  ،1115استفاده کردند .حدود  86در صد قربانيان غير نظامي در اين درگيريها کودکان
شماره سي و هشتم /
بودند .آوارگيهاي داخل کشور در مواردي با خود ،خشونتهاي جنسي عليه زنان و دختر بچهها را
مهر و آبان 2831
به همراه داشته است .حملات به مدارس نيز از سوي نيروهاي حکومتي صورت گرفته و انفجار
مينها و مواد منفجر نشده به کشته شدن و جراحت کودکان منجر شده

است(Ibid:Paras.88-92) .

در چاد و کلمبيا ،سربازگيري ،انفجار مواد منفجره و مينهاي زميني ،اعدام خودسرانه ،سوءاستفاده
و تجاوز جنسي کودکان را تهديد ميکند.

)(Ibid:Paras.107-120

درگيريهاي مسلحانه ميان

نيروهاي دولتي و گروههاي مسلح غير دولتي در فيليپين بهويژه در «ميندانا او» وجود دارد .با وجود
تم
آتش بس سال  ،2995ميان جبهه اسلامي مورو و دولت فيليپين ،درگيريها در مواردي ،گسترده
بود .قرايني وجود دارد که احتمال استفاده از کودکان در جبهه اسلامي مورو و گروه ابوسياف
وجود دارد ولي اطلاعات درستي در اين باره در دست نيست ( Ibid:Paras.121-123).گزارشها در
حقوق مالکيت
مورد سريلانکا ،از اول اکتبر  1115تا  82اوت  ،1112حاکي از آن است که با تلاش و همت
و نظم بازارهاي
کارآمد
831
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حقوق مالکيت و نظم بازارهاي کارآمد
يونيسف تعداد قابل توجهي از کودکان سرباز که در اختيار سازمان «نامور تاميل» بودند ،به خانواده
بازگشتند .در اين مدت  22ماهه ،در خلال درگيريها 95 ،کودک کشته و  29تن از آنان زخمي
ت و نظم بازارهاي کارآمد
شدند .حملات هوايي توسط ارتش سريلانکا و نيز حملات سازمان «نامور تاميل» باعث تخريب
بازارهاياز تجاوز و
نظممواردي
اوگاندا،
همچنين در
مالکيت و
مدارس و کشته شدن دانش آموزان و معلمان شده است .حقوق
واحدهاي دفاع محلي ،اشغال
خشونتهاي جنسي عليه دختران از سوي نيروهاي دفاع ملي يا کارآمد
مدارس و تبديل آن به مراکز آموزش نظامي

گزارش شده است(Ibid:Paras.126-135) .

متحدبازارهاي
مللو نظم
مالکيت
حقوق
کارمندان
بند سوم :خشونت عليه کودکان از سوي نيروهاي حافظ صلح و
کارآمد
مسلحانه از سوي دولتها،
آنچه تاکنون آمد ،رعايت و يا نقض حقوق کودکان در مخاصمات
گروههاي مسلحِ وابسته به دولت و يا گروههاي مسلح غيردولتي است .اما خشونتها و سوءاستفادههاي
ت و نظم بازارهاي کارآمد
رو به افزايش عليه کودکان ،از سوي نيروهاي سازمانهاي بينالمللي و نيروهاي ملل متحد را نبايد ناديده
گرفت .تا  82ژوئيه  ،1112سازمان ملل متحد  23عمليات حفظ صلح را در سراسر جهان مديريت
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
ميکند و شکايتهايي مبني بر بهرهکشي از کودکان و خشونت جنسي عليه آنان دريافت شده است .از
کارآمد
 822شکايت سال  ،1115تعداد  862مورد آن به سوءاستفاده و خشونت جنسي مربوط بود که نسبت به
سال پيش از آن 6 ،درصد افزايش نشان ميدهد .در نيمه اول سال « ،1112دفتر خدمات نظارت
داخلي» تعداد  21شکايت از بهره کشي و خشونت جنسي از سوي حافظان صلح دريافت کرده است
که برخي از آنان نسبت به کودکان بوده است .پس از تحقيقات انجام يافته ،مرتکبان خشونت از خدمت
منفصل و يا به کشور خود بازگردانده شدند( Report 2007: Op cit, Para.139).

آنچه در پايان دادن به اين نوع خشونتها ضروري است ،اتخاذ يک سياست جامع از سوي
ملل متحد و حمايت از قربانيان است .از حافظان صلح بيش از ديگران انتظار ميرود که حقوق
کودکان را رعايت کنند .هر چند کنفرانس دسامبر  ،1115با مشارکت اداره عمليات حفظ صلح،
دفتر هماهنگي امور انساني ،برنامه توسعه ملل متحد ) (UNDPو يونيسف بيانيهاي در باره اصول
مبارزه با بهره کشي و خشونت جنسي و سوءاستفاده از کودکان توسط نيروهاي حافظ صلح صادر
کرد ،ولي اينگونه تمهيدات توصيهاي نميتواند مانعي جدي در برابر سوءاستفاده کنندگان و
مرتکبان اين اعمال باشد .زيرا بيشتر نيروهاي حافظ صلح سربازان دول قدرتمند و يا تحت
پشتيباني آنها هستند .براي جلوگيري اينگونه بهره کشي ،جديت بيشتري لازم است .مجمع عمومي
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ملل متحد به اتفاق آرا ،توصيههايي صادر کرده است که در يادداشت تفاهم ملل متحد با دولتهايي
که در عمليات صلح با سازمان همکاري ميکنند گنجانده شود.
پيشسي و
کارهايشماره
نامه مفيد /
بيني شده :قطعنامههاي شوراي امنيت بهويژه قطعنامه  2521سال ،1116
ساز و
هشتم  /مهر و آبان

«مکانيسم نظارت و گزارش دهي» را درباره نقض حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه ايجاد کرده
2831

و در دستور کار آن شورا قرار داده است .اين ساز و کار به نوبه خود در شناسايي روشمند شش نوع
نقض شديد حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه و شناسايي هويت نقض کنندگان بيتأثير نبوده است.
اين روش ،علاوه بر تاثيرات بازدارندگي خود ،به افزايش سطح آگاهيهاي بينالمللي در موضوع حقوق
کودکان و مخاصمات مسلحانه کمک کرده است (Report 2007: Op cit, Paras.145-146) .ولي در
خصوص مرتکبان خشونت عليه کودکان به فشار و جديت بيشتري نياز است .افزون بر اين ،بايد
تم
تمهيداتي در حمايت از زيانديدگان و قربانيان اين گونه رفتارها انديشيد .کودکان پس از بازگشت به
وضعيت عادي با ديگران در اجتماع ،به کمکهاي بيشتري نياز دارند .تجربه
رسيدن بهمفيد /
خانواده و در نامه
ترخيص کودکان از سربازي با حمايتهاي روشمند و هدفمند بعدي همراه نباشد،
نشان ميدهد
چنانچهو هشتم
شماره سي
تضميني وجود ندارد که دوباره به سربازخانه ها باز نگردند.
بند چهارم :خشونت عليه دختران و زنان

منازعات /
نامه مفيد
مسلحانه و نا امني ناشي از اين درگيريها زنان و دختران در معرض
در جريان
هشتم
سي و
تهديداتِشماره
بهره/کشي جنسي ،قاچاق ،تحقير جنسي و قطع عضو قرار ميگيرند .تجاوز
عنف،
تجاوز به
م
2831کودکان در برخي از درگيريها به يک استراتژي تبديل شده است.
خشونتهر وعليهآبانزنان و
و
تحقيقات مربوط به درگيريهاي  2999رواندا ،حاکي از آن است که بيشتر افرادِ خانوادهاي زير
 21سال ،قتل عام شده و يا مورد تجاوز قرار گرفتند و نزديک به  11111نفر در خشونتهاي
مربوط به يوگوسلاوي سابق نيز از اين تعرض در امان

نبودند(Graca Machel: Op cit, Para.103).

گاه از آنان براي مأموريتهاي انتحاري يا پاکسازي مين استفاده شده است.
با اينکه تم
اين خشونت آثار رواني شديدي در آينده و پيشرفت زندگي قربانيان به جاي ميگذارد
ولي جامعه بينالمللي در واکنش به اين پديده در جنگها و در گيريها و حمايت از قربانيانِ اينگونه
رفتارها ،اهميت لازم را به عمل نياورده
)Para.91

و

مالکيتو تحت فشار نهادهاي مردم نهاد ،برخي از جنايتکاران جنگي در
هاي اخير
در سال
حقوق
نظم

بازارهاي

کارآمد
831

حقوق مالکيت
و

است(Mitchell, 2005: Pp 222-223; Machel: Op cit,.

نظم

بازارهاي
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دادگاههاي سيرالئون و يوگوسلاوي سابق ،به دست عدالت سپرده شدند؛ و حتي در نظر برخي از
نويسندگان ،ممنوعيت تجاوز به عنف در مخاصمات مسلحانه در حد يک «قاعده آمره» رسيده است .با
ت و نظم بازارهاي کارآمد
اين وجود،آنچه در زندانهاي ابوغريب در بغداد 82روي داده و يا توسط نيروهاي حافظ صلح و
آنان به دست
رسد که
بازارهاي
گوشومينظم
کمتر بهمالکيت
سربازان دول قدرتمند صورت ميگيرد اگر نگوييم هيچ ،وليحقوق
حمايت بيشتر از حقوق زنان و
عدالت سپرده شدند .مبارزه با اين پديده در جنگها و درگيريها و کارآمد
کودکان به عطف توجه بيشتر جامعه بينالمللي نياز دارد.
مسلحانهو نظم بازارهاي
حقوق مالکيت
گفتار سوم :رهيافت اسلاميِ حمايت از کودکان در مخاصمات
بند اول :حمايت عام

کارآمد

ارآمد که در همه
دينيک است
آموزههاي
بازارهاي
ترديدي نيست اصول انسانيت و اخلاق دو اصل بنيادينتدرو نظم
حال حتي در مخاصمات رعايت کردن آنها الزامي است .افزون بر اين ،مفهوم اصل تفکيک ميان
بازارهاي
حقوق
نبوي (ص)
نظمو سنت
مالکيت وکريم
آيات قرآن
نظاميان و غير نظاميان و اهداف نظامي و غير نظامي ريشه در
دارد( .قرباننيا)955-958:2835 ،

کارآمد

از آنچه مفسران در تفسير آيه  291سوره بقره آورده اند به صراحت ميتوان مفهوم تفکيک را يافت.
«وَ قا ِتلُوا فِي سَبِيلِ ال َّلهِ ا َّلذِينَ يُقا ِتلُونَکُمْ وَ لا َتعْتَدُوا إِنَّ ال َّلهَ لا يُحِبُّ الْمُعْ َتدِينَ» ،با کساني که با شما
آغاز جنگ ميکنند نبرد کنيد و از حد بيرون نرويد که خداوند تجاوز گران را دوست
ندارد( بقره.)291:از تفسيري که مفسران در باره اين آيه ميگويند ميتوان سه پيام زير را دريافت کرد:
 -2کساني که با شما سر جنگ ندارند با آنان آغاز به جنگ نکنيد؛
 -1از حدود مقرر در جنگ و جهاد خارج مشويد و حقوق در جنگ را رعايت کنيد؛
 -8زنان ،کودکان و سالخوردگان را در جنگ هدف قرار ندهيد.
مفهوم حقوقي اين آيه در حوزه جنگ به صراحت از سوي دولت اسلامي در سالهاي آغازين قرن
هشتم ميلادي اعلام شده است .وقتي از عمر بن عبدالعزيز ،والي اموي (سالهاي حکومت 211-222
ميلادي) پرسيدند« :مقصود اين آيه چيست؟» پاسخ نوشت« :مقصود آيه آن است که در جنگ تعرض به
کودکان ،زنان و کساني که با مسلمانان نميجنگند ،ممنوع است»( .ابوالفتوح رازي ،بي تا821-815 :؛

السيوري )825 :2919،به اجماع فقهاي اسلام ،زنان و کودکان از تعرض مصوناند و مستند فتواي فقيهان،
سنت قولي و عملي پيامبر(ص) و جانشينان پس از آن حضرت است .همچنين به نظر بسياري از
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مفسران ،کشتن کودکان از مصاديق اعتداء و خروج از حد است که در آيه مزبور از آن نهي شده است.
هرچند به نظر بسياري از فقيهانِ اهل سنت و برخي از فقيهان مذهب جعفري ،چنانچه کودکان در جنگ
شماره سي و
کنندمفيد /
مشارکت نامه
محسوب ميشوند ،اما به نظر اکثر فقيهان جعفري ،کشتن زنان و کودکان مطلقا
رزمنده
هشتم  /مهر و آبان

ممنوع است حتي اگر در جنگ مشارکت کنند( .محقق داماد ) 228-221 :2838 ،آنان تصريح ميکنند:
2831

«کشتن زنان و کودکان در جنگ جايز نيست ،حتي اگر زنان با مسلمانان جنگ کنند و به شوهران خود
يا مردان جنگي در نبرد کمک رسانند مگر ناچار شوند» .در برداشتي ديگر زنان ،کودکان ،پيران و
روحانيان چون معمولا در جنگ شرکت ندارند هدف حمله قرار نميگيرند ،ولي اگر در جنگ شرکت
کنند يا در تنظيم و عمليات جنگي مشارکت داشته باشند ،رزمنده محسوب ميشوند( .علامه حلي:2929 ،

ج  )59 /9متون بسياري در فقه اسلام بر اينکه کشتن کودکان در جنگ ممنوع است صراحت دارند .زيرا
تم
تعرض به آنان در سرنوشت جنگ تاثيري ندارد( .علامه حلي :2929 ،ج  29/9؛ النجفي :2891 ،ج)53 /12
کودکانمفيدپس /از اسارت نيز ممنوع است حتي اگر به عنوان رزمنده در جنگ مشارکت
همچنين کشتننامه
آنانکه در حال جنگ ،کشتن آنان ممنوع است پس از جنگ نيز به طريق اولي
مستقيم داشته
زيراو هشتم
شمارهاند؛سي
ممنوع است( .الزحيلي وهبه : 1111 ،ج /3ح)6365
بند دوم :حمايت خاص از کودکان در متون اسلامي

مفيد /
روايات نامه
طريق سني و شيعه در ممنوعيت تعرض به کودکان در جنگ آمده است.
متعددي از
هشتم /
سي و
راويان بهشماره
کنند که پيامبر (ص) از کشتن کودکان نهي فرمودند (الزحيلي وهبه ،همان؛
نقل مي
صراحت
علامه حلي،مهر و
 .)2831آن حضرت هرگاه گروهي را براي مراقبتهاي نظامي (سريه) ميفرستاد
آبان 59 /9
 :2929ج
آنان را در برابر خود مينشاند و ميفرمود...« :سالخوردگان ،زنان و کودکان را مکشيد( .»...علامه

حلي،همان:ص58؛ الحر العاملي:2921 ،ج/26ح  )63 /29936هر چند در زبان روايات از مصداق کامل
تعرض يعني کشتن کودکان نهي شده است روشن است که مقصود ،رعايت حق حيات آنان و عدم
خشونت است .صاحب جواهر ،فقيه برجسته شيعي ،پس از نقل اين حديث پيامبر(ص) که فرمود... « :
تم را زنده نگه داريد» (النجفي :2891 ،ج )29/12ميافزايد مقصود «استبقاء» آنان
پيران و کودکان
است.

اين واژه در ادبيات تازي به معني حفظ و نگهداري براي تداوم زندگي است .بنابراين

ترديدي نيست که در آموزههاي اسلام نقص عضو ،ربودن ،تعرض جنسي و مانند آن با آموزههاي
ناسازگار است .در متون فقهي تصريح شده است« :حتي اگر دشمن از جرائم
دين مالکيت
اسلام و بلکه هرحقوق
و

نظم

بازارهاي

کارآمد
831

حقوق مالکيت
و

نظم

بازارهاي
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عفافي و تجاوز جنسي به عنوان يک روش جنگي عليه مسلمانان استفاده کند مسلمانان در پاسخ
نميتوانند از اين روش استفاده کنند» چه اسلام دين اخلاق و انسانيت است و اين رفتارها با آموزههاي
ت و نظم بازارهاي کارآمد
اخلاقي اسلام ناسازگار است .البته در صورت دسترسي به مرتکبان اين جنايات آنان محاکمه و
بازارهايپاسخ داده
نظم آن رو
محرمات .از
مجازات ميشوند( .العاملي2919 ،هـ ـ  )91 :2939اين دسته
حقوقازمالکيت و
کارآمدکمک نميکنند؛ ثانيا :از
نميشوند که اولا :در سرنوشت جنگ هيچ تاثيري نداشته و به پيروزي نيز
کينه توزي ،انتقام و تشفي خاطر غيرانسانيِ مرتکبان خبر ميدهد .همچنين دليل خاص و فتوي بر
ممنوعيت مثله کردن بدن دشمن است حتي اگر آنان با مسلمانان چنين کنند .زيرا از اين عمل نفرت
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
انگيز در اسلام حتي نسبت به حيوانات نهي شده است( .النجفي :2891 ،ج)23/12
کارآمد
به طور کلي ،در نظر فقيهانِ شيعه مسائل جنگ و صلح و روابط بينالملل از اختيارات و
ارآمد زيرا چنين
بازارهاي کاوست.
نظم جايگزين
(نائب)
وظايف بالاترين مقام صلاحيتدار حکومت اسلامي (امام) يات و
اموري به مساعدت ،همکاري ،توانايي و تدبير ،ملاحظه منفعت عمومي و شرايط زمان نياز دارد که
بازارهاي
مالکيت و
شيعه جز در
نظمفقيهان
برخي از
حقوقدليل
در سطح عالي مقامات سنجيده و اتخاذ ميشود .شايد به همين
کارآمد
بودند اين مباحث تابع رفتار
سطوري چند در باب جنگ و جهاد سخن نگفته اند؛ زيرا بر اين ايده
دشمن و شرايط زمان است و حاکم اسلامي به صلاحديد خود به اداره جنگ و عمليات ميپردازد.
«اسکافي» (متوفي 992ميلادي) ميگويد« :چنانچه بر ترک جنگ (صلح) توافقي صورت گيرد
رعايت آن بر دولت اسلامي واجب است» .بلي ،مواردي که اين مقام به صلاح نميداند ،اختيار نقض
را (حق شرط) براي خود محفوظ ميدارد( .النجفي :2891 ،ج 199/12و)811-812

بنابراين سربازگ يري و مشارکت مستقيم کودکان در زير سن بلوغ قرنهاست که از سوي
فقيهان مسلمان ممنوع شده است :علامه حلي ميگويد« :کودکان به اين دليل که ناتوان از جنگيدن
هستند در مخاصمات شرکت نميکنند»( .علامه حلي،همان )16:سيره عملي پيامبر اسلام (ص) در
جنگ احد ،گواه است که آن حضرت از مشارکت دادن کودکان در جنگ نهي فرمودند؛ زيرا
کودک  29ساله اي در اين جنگ داوطلب نبرد شد ،اما پيامبر« ص» اجازه مشارکت به وي ندادند.
( همان )22 :به هر روي اگر تحولات اجتماعي و شرايط زمان ،سن ناتواني را بالاتر منظور کند هيچ
مانعي بر اساس برداشت فقيهان جعفري در برابر دولت اسلامي نيست تا تعهدي جديد ،در حمايت
بيشتر از کودکان در عرصه بينالمللي بپذيرد چه چنين تعهدي همه کودکانِ جهان ،اعم از مسلمان و
غير مسلمان را در حمايت خود قرار ميدهد.
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با اين تعهد دولت مکلف ميگردد با وضع قوانين ،سن سربازگيري اجباري و داوطلبانه را در
مخاصمات تعيين نمايد.
شماره سي
چندمفيد /
هر نامه
موجودِو حقوق بينالملل ،سربازگيري زير سن  26سال را ممنوع اعلام کرده
مقررات
هشتم  /مهر و آبان

است و از سن  26تا  23سالگي اولويت را به سن بالاتر ميدهد ،اما سربازگيري داوطلبانه نيز بايد
2831

به طور روشن مشخص شود .در جمهوري اسلامي ايران دختران از سربازي معافاند .قانونگذار
ايران منفعت عالي زنان و دختران را در عدم احضار آنان به سربازي دانسته است اما پسران مطابق
ماده  1قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب سال  ،2858از  29سالگي موظف به انجام خدمت
وظيفه عمومي خواهند بود .بر اين اساس تعارضي ميان تعهدات بينالمللي و داخلي ايران در اين
باره وجود ندارد .شايد به نظر رسد آموزش نظامي اعضا بسيج سپاه پاسداران ،نوعي سربازگيري
تم
داوطلبانه شمرده شود؛ اما با مراجعه به قانون استخدام سپاه و بسيج ميتوان دريافت هدف اين
کودکان زير سن بلوغ در مخاصمات نيست بلکه اولويت با سن بالاتر از
مشارکت دادن
مفيد /
آموزشها نامه
فعاليتهاي غير مستقيم است .البته تصريح به عدم مشارکت مستقيم کودکان
در و هشتم
پسرانسي
 25سالِ شماره
زير سن بلوغ ،صراحت در حمايت از آنان در مخاصمات خواهد بود.
بازگشت به خانواده
جنگ /
قرباني مفيد
کودکان نامه
نيازمند حمايت ويژه هستند .از جمله مهمترين حمايت از آنان ،بازگشت
اينو هشتم
است.سي
به خانوادهشماره
حمايت/،علاوه بر آنکه از مفهوم «استبقاء» برميآيد ،نوعي همکاري بر نيکي و

مهر و آبان 2831
تقوي است که قرآن کريم بر آن تأکيد فراوان نموده است (مائده .)1 :چنانچه بازگرداندن کودکان
قربانيِ جنگ ،به خانوادههاي آنان ممکن نباشد ،دولت اسلامي و مسلمانان در جستوجوي پناهگاهي
امن براي آنان خواهند بود .به دليل نياز کودکان به محيط امن و عاطفي ،کودکان ترجيحا در پناه يک
خانواده جايگزين ،زندگي خواهند کرد .چنانچه اين شرايط براي کودکان فراهم نگردد درآن صورت
کودکان به مراکز بهزيستي سپرده ميشوند( .جامعة الازهر– يونيسف)36-39 :1115 ،

بديهي تم
است در اين موارد لازم است نيازهاي اساسي کودکان مانند تغذيه ،پوشاک و خدمات

بهداشتي و آموزشي تأمين گردد؛ بهويژه لازم است با مشارکت دادن آنان در برنامه هاي متنوع ،از
آسيب هاي جسمي و روحي وارده به آنان کاست( .همان :ص )39

مالکيتيک پيمان بينالمللي بتواند کودکان سرزمين خود را از بلاياي جنگ
حقوق با انعقاد
چنانچه ،دولت
و نظم بازارهاي
کارآمد
831

حقوق مالکيت
و

نظم

بازارهاي
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حقوق مالکيت و نظم بازارهاي کارآمد
دور سازد ،اين کار بر دولت اسلامي لازم خواهد بود .زيرا اين معاهده تعهدات متقابلي فراهم
ميسازد که کودکان از صدمات جنگ دور بمانند .در اين گونه معاهدات دولتها متعهد خواهند
ت و نظم بازارهاي کارآمد
بود کودکان را در جنگ مشارکت ندهند و چنانچه کودکان در جنگ آسيب ديدند ،اقدامات
حمايتي لازم از آنان تا بازگشت به خانواده معمول گردد .حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
کارآمدامکانات از بروز خشونت
بنابراين ،بر افراد ،نهادهاي مردمنهاد و دولت لازم است در حد توان و
عليه کودکان در مخاصمات جلوگيري نمايند .بر اساس آنچه فقيهان در حمايت از کودکان در
مخاصمات آوردهاند دولت اسلامي موظف ميشود ،کساني که کودکان را در مخاصمات مشارکت
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
ميدهند و يا آن را هدف قرار ميدهند به عنوان مجرمان جنگي تحت تعقيب قرار داده محاکمه و مجازات
کارآمد
نمايد( .همان :ص  )36چه دولت اسلاميبه پروتکل الحاقي خاص حمايت از کودکان در مناقشات بپيوندد
کرد.نظم بازارهاي کارآمد
يا خير ،آموزههاي اسلام از کودکان در مخاصمات پشتيباني خواهدت و
سخن پاياني
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
شديد حقوق کودکان در در
مطابق جديدترين گزارش ملل متحد شش مورد از موارد نقض
کارآمد
گيريهاي مسلحانه عبارتند از :سربازگيري اجباري و مشارکت دادن مستقيم در درگيريها؛ کشتن
و نقص عضو؛ هجوم به مدارس و بيمارستانها؛ ربودن ،تجاوز و خشونت جنسي و محروم کردن
کودکان از دسترسي به کمکهاي انسان دوستانه.
در حمايت بيشتر از کودکان و مبارزه با نقض حقوق آنان در مناقشات مسلحانه گامهايي در
سطح بينالمللي و منطقهاي و از طرف دولتها لازم است:

هر يک از اين نقضهاي شش گانه،

براي کودکان مخاطره آميز است و ترجيح يکي بر ديگري روا نيست .به عنوان مثال هر چند بر
ممنوعيت سربازگيري اجباري تأکيد بيشتري ميشود ،اما موارد پنجگانه ديگر در مخاطره عليه
کودکان وزني کمتر از سربازگيري ندارند .شوراي امنيت بايد به زيانديدگان و قربانيان اينگونه
خشونت ها در هر نقطه از جهان به نحو مساوي و برابر توجه نمايد و از رفتار گزينشي و معيارهاي
دو گانه خودداري کند .دولتها ،مرتکبان جرائم عليه کودکان را محاکمه ،مجازات و از عفو و بي-
کيفري آنان بپرهيزند.
دول عضو کنوانسيون حقوق کودک  ،2939به پروتکل الحاقي خاصِ بکارگيري کودکان در
مناقشات مسلحانه بپيوندند ،از حق شرطها کم کنند و حق شرطهاي کلي را به طور مشخص تعيين و
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اعلام دارند و با کميته حقوق کودک در مبارزه با نقض حقوق کودکان در مخاصمات همکاري کنند.
دولتها ،سازمانهاي بينالمللي دولتي و غيردولتي در برابر بهره کشي و خشونتهاي جنسي
شماره سي و
کودکانمفيد
عليه نامه
نيروهاي ملل متحد و يا نيروهاي چند مليتي صورت گرفته ،حساسيت
که /توسط
هشتم  /مهر و آبان

بيشتري نشان داده و از مجامله و پنهانکاري بپرهيزند.
2831

نقش رسانههاي گروهي را در کاستن و گاه در ترويج خشونت عليه کودکان نميتوان ناديده
گرفت .نهادهاي مردمنهاد ،آن دسته از رسانهها را که در گزارش نقض حقوق کودکان در
مخاصمات دست به گزينش ميگزينند و براي آنها ،منطقه درگيري و طرفهاي درگير اهميت
دارد ،در گزارشات خود منظور دارند.
تشويق به حذف سربا زگيري از زنان و دختران در نيروهاي مسلح ضمن کاستن از خشونت
تم
عليه زنان و دختران در جهت تأمين منفعت عاليه آنان است .توسعه آموزش و ارتقا سطح آگاهيها
نيروهاي نظامي و انتظامي ،آموزگاران ،روحانيون ،نهادهاي مردمنهاد و
والدين،مفيد /
به کودکان ،نامه
درباره حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه و تلاش در تحقق برنامه عمل
صلح هشتم
حافظ سي و
نيروهايشماره
حمايت از کودکان از طريق خلع سلاح ،ترخيص و بازگشت کودکان به خانواده و اجتماع،
گامهايي ديگر در حمايت بيشتر از کودکان است.
دولتهاي اسلامي که با تنظيم «کنوانسيون حقوق کودک در اسلام» توسط سازمان کنفرانس
نامه مفيد /
اسلامي در تعامل با جامعه بينالمللي و حمايت از حقوق کودکان در حوزه حقوق بشر گام برداشتهاند ،در
شماره سي و هشتم /
تصويب و الحاق آن نيز شتاب کنند .يک شبکه نظارتي و گزارشدهي در سازمان کنفرانس اسلامي
مهر و آبان 2831
براي اجراي کنوانسيون مزبور پيشبيني کنند و کمکهاي فني کميته حقوق کودک را جلب کنند.
با وجود مقررات بسيار در حقوق بينالملل ،همچنان شاهد مشارکت نزديک به 811111
سرباز کودک در سطح جهان و خشونت عليه آنان هستيم .آنان قربانيان رفتار بزرگسالاناند و
همچون بردگان به فروش ميرسند .اين در حالي است که قواعد و مقررات در هر دو حوزه اسلام و
حقوق بين الملل در حمايت از کودکان روشن و صريح است .اما ميان حقوق در کاغذ و حقوق در
تم
عمل شکاف بسيار است بايد در کم کردن اين شکاف طرحي نو در انداخت .ما به احترام بيشتر به
غيرنظاميان و جدا ساختن از نظاميان و رعايت اصل تفکيک نياز داريم .رعايت همين اصل که در
اسلام و حقوق بينالملل هر دو پذيرفته است ميتواند ما را از هر قاعده ديگري بينياز کند.
حقوق مالکيت
کودکان ما ،به صلح بيش از جنگ و به نان ،غذا ،تحصيل و مسکن بيش از سلاح نياز دارند .بهترين
و نظم بازارهاي
کارآمد
831

حقوق مالکيت
و

نظم

بازارهاي
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حقوق مالکيت و نظم بازارهاي کارآمد
منفعت کودکان و بزرگسالان جهان در کاستن از تسليحات کوچک و بزرگ است.
ميان خلع سلاح و کاهش فقر با بازگشت پايدار و مطمئن کودکان به خانواده ارتباط
ت و نظم بازارهاي کارآمد
تنگاتنگي وجود دارد .بيشتر درگيريهاي کنوني در جهان در کشورهاي توسعه نيافته انجام
بازارهايبينالمللي
هاي مجامع
هستند.
گزارشنظم
مالکيت و
ميگيرد و کودکان اين کشورها ،قربانيان خشونت در جنگحقوق
ها سخن نميگويند .اينجا
به طور شفاف از منابع تهيه سلاح و مداخلات بيگانگان در اين خشونت
کارآمد
است که حقوق بشر خود در مسلخ سياست قرباني ميشود .سرانجام اين کودکان امروز هستند که
جنگ ،همه جوانب حال و آينده زندگي آنان را تهديد ميکند .ما بزرگسالان بايد به رسالت خود
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
نسبت به آنان بيشتر انديشه و چارهجويي کنيم.
کارآمد
به اميد حمايت بيشتر از آسيبپذيران امروز و اميدهاي فردا
ت و نظم بازارهاي کارآمد
يادداشتها

حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
کارآمد

2- http://www.unicef.org/protection/index_armedconflict.html ,Visited: April 22, 2008.
–2- Children and armed conflict, Report of the Secretary-General, A/62/609
S/2007/757, 21 December 2007.

 -8براي اطلاع بيشتر بنگريد :محمد رضا ضيائي بيگدلي :حقوق جنگ (حقوق بين الملل مخاصمات مسلحانه) انتشارات
دانشگاه علامه طباطبايي ،چاپ دوم ،2831 ،صص 219-213؛ قواعد اساسي کنوانسيونهاي ژنو  2999و پروتکلهاي
الحاقي  ،2922مترجم :هاجر سياه رستمي ،کميته ملي حقوق بشر دوستانه ،جمعيت هلال احمر ،2838 ،ص  2و 68؛
Denise Plattner: Protection of Children in International Humanitarian Law,
International Review of the Red Cross, No 240, 1984,p.140.

 -9ماده  83بند  6کنوانسيون چهارم.
 -6ماده  22بند 8پروتکل اول ،ماده  9بند  8قسمت (د) پروتکل دوم.
5- Evacuation, Special zones.
 -2مواد  )1( 22،19 ،29کنوانسيون چهارم.
 -3همچنين بنگريد ماده  25بند  6کنوانسيون چهارم.
 -9ماده  281بند  1کنوانسيون چهارم .
 -21ماده  23پروتکل اول و ماده  9بند  8قسمت (ه) پروتکل دوم  2922و در خصوص وظيفه دولت اشغالگر ماده  61کنوانسيون چهارم.
 -22مواد  18و  )2( 19و  )6( 39کنوانسيون چهارم.
 -21ماده  ) 2( 21پروتکل اول .2922
 -28مواد  15 ،19کنوانسيون چهارم.
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 -29ماده  61کنوانسيون چهارم.
 -26ماده  31و  29کنوانسيون چهارم ،ماده  9بند  8قسمت ب پروتکل دوم.
نامه مفيد  /شماره سي و
 -25همچنين بنگريد :ماده  61و  99کنوانسيون چهارم  ،ماده  )1(23پروتکل اول و ماده  9بند  8قسمت الف پروتکل دوم.
هشتم  /مهر و آبان
 -22مواد  )9( 53کنوانسيون چهارم )6( 22 ،و  )8(25پروتکل اول و ماده  )9(5پروتکل دوم.
2831
)23- (A/RES/51/77
29- Olara A. Otunnu.
11- S/RES/1261 (1999) 30 August 1999, Para.1.
 -12اين مقاوله نامه با استقبال و تصويب بسياري از کشورها مواجه شد و ايران نيز در سال  2832به آن پيوست.
11-S/RES/1314 (2000) 11 August 2000. Para 9.
18- S/RES/1379 (2001) 20 November 2001, Para.16.

تم

19- A/51/306, 26 August 1996.

 -16براي آشنايي بيشتر با اين گروه «سپاه خداوند براي پايداري» (()Lord’s Resistance Army (LRA

نامه مفيد /

همچنين بنگريد :رضا سادات (ترجمه)« ،آرامش براي کودکان جنگ» ،نشريه همشهري.2835/8/1 ،

شماره سي و هشتم

15- Joseph Kony.
)12- Office of Internal Oversight Services (OIOS
13- A/61/19 (Part III) / Report 2007: Op cit, Para 137-143

نامه مفيد /

)19- Monitoring and Reporting Mechanism(MRM

81- http://www.unicef.org/protection/index_armedconflict.html

 Abuوatهشتم /
شماره سي
31- (Mitchell: Op cit, p.219 and Seymour M. Hersh: Torture
Ghraib,
)The NEW YORKER, May 10, 2004, at 42, 43–44
مهر و آبان 2831
« -81ان رسول الله (ص) نهي عن قتل النساء و الولدان الا ان يقاتلن فان قاتلن ايضا فامسک عنها ما أمکنک» (الحر العاملي :وسايل
الشيعة الي تحصيل مسايل الشريعة ،مؤسسة آل البيت لاحياء التراث ،قم ، 2921 ،ج  ،26ص  ،59حديث  29998و نيز بنگريد:
الطوسي :النهاية ،مندرج در مجموعه «الجوامع الفقهية» ،منشورات مكتبة اية الله مرعشي ،بي تا ،ص /131النجفي الشيخ محمد
حسن :جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام ،دارالكتب الاسلامية ،الطبعة السابعة 2891 ،الهجرية ،ج ،12ص.28
« -88لا تقتلوا امراة و لا وليدا»
شيوخهم و صبيانهم» علي معني استبقائهم ..
 « -89و استحيواتم

 -86در برخي از مصادر آمده است که پيامبر(ص) در شرايط مناقشه فرموده است «و استحيوا شرخهم» يعني جوانان
آنان را باقي گذاريد .الطبرسي ابو علي :مجمع البيان في تفسير القرآن ،مؤسسة الاعلمي ،بيروت ،2926 ،ج ،2ص
 .119به نظر لغت شناسان متون روايي «شرخ» کساني هستند که نزديک سن بلوغاند و عنفوان جواني و قدرت آنها
مالکيترا به معني «خفيف» يعني آسيبپپذير نيز دانستهاند .ابن سلام :غريب الحديث،
همچنين اين واژه
فرا رسيده است حقوق
بازارهايج ،8ص  /25الزبيدي :تاج العروس ،المکتبة الحياة ،بيروت ،بيتا ،ج ،21ص 216
بيروت،2895 ،
دارالکتاب والعربي،نظم

کارآمد
831

حقوق مالکيت
و

نظم

بازارهاي
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حقوق مالکيت و نظم بازارهاي کارآمد
 /ابن اثير :النهاية في غريب الحديث ،مؤسسة اسماعيليان ،قم  ،2859ج ،1ص 965

بازارهاي
 -85به عنوان نمونه بنگريد :العلامة الحلي :پيشين ،ج ،9صص 29-28وت62وونظم
کارآمد ،الشيخ محمد
الحر العاملي
869-861؛
ابن الحسن :وسايل الشيعة (آل البيت) ج  ،26حديث 29969تا 29958و29919؛ النجفي :جواهر الکلام ،پيشين،

نظم بازارهاي
مالکيت
ص و.821
حقوق بي تا،
ج ،12ص22؛ الاردبيلي :زبدة البيان في احكام القرآن ،المكتبة المرتضوية،
کارآمدبنگريد :صالحي نجف آبادي،
 -82از آن جمله اند :فيض کاشاني در کتاب شافي و مقدس اردبيلي در زبدة البيان.
نعمت الله :جهاد در اسلام ،نشر ني ،2831 ،ص .55
 -83ر.ک :مصفا نسرين (زير نظر) و همکاران :کنوانسيون حقوق کودک و بهره وري از آن در حقوق داخلي ايران،

مالکيت و نظم بازارهاي
حقوقص 129
انتشارات دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،چاپ اول،2838 ،
« -89و تعاونوا علي البر و التقوي»

کارآمد
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