
 915 ـ 912/ صفحات 9911 تابستانـ  بهار/ 62شماره / المللیحقوقی بین مجله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

 ان قربانیزناز کودکان متولد از الملل حقوق بینحمایت 

 خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه 
 

  شهرام زرنشان

  ریحانه زندی
  10.22066/CILAMAG.2019.81557.1456 : (DOI)شناسه دیجیتال اسناد 

 12/41/2931تاريخ پذيرش:  40/21/2931تاريخ دريافت: 
 

 چکیده
 از و مسلحانه مخاصمات یامدهایپ نيترعیشن ازدر اشکال مختلف،  یو خشونت جنس عنفبه تجاوز

 که یجامع نسبتاً قواعد و فراوان مطالعات وجود با. رودیم شمار به بشردوستانه حقوق در عمده معضالت
 وقوع استمرار است، هشدوضع  یالمللنیب قواعد نیواضع یسو از یطيشرا نیچن در زنان از تيحما در

 آنچه اما .است انکار رقابلیغ گذشته، از کمتر یشدت با هرچند ت،يبشر هیعل جرم نيا ديشد و گسترده
 در یکودکان تولد یعني اعمال، نيا جينتا نيبارتراسف از یکي سازد،یم انينما شتریب را موضوع نيا تیاهم

 که است شده برآورد. اندشده دهینام «جنگ کودکان» ،حاضر پژوهش در که است یتجاوزات نیچن جهینت
 زنان هیعل یجنس یهایکشبهره اي یجمعدسته تجاوزات جهینت در کودک هزار هاده ،گذشته دهه در تنها
جامعه  یاز تحوالت اجتماع قاًیدر تمام طول عمر خود، عم کودکان نيا. اندشده متولد هاجنگ خالل در
هرچند  ی. نگاهندشویم متحمل یفراوان یهابیآس ،خود یشناختستيز یهاشهير لیو به دل رفتهيپذ ریتأث

 از تيحما خصوص در را یالمللنیب یحقوق نظام در قیو شکاف عم یجد اریموضوع، خأل بس نيگذرا به ا
 ،یمللالنیو ب یبه اقدامات در عرصه وضع قواعد داخل تنهانهکه  یامر ؛نمود خواهد آشکار ريپذبیآس قشر نيا

 یهاسازمان یعني ،یالمللنیب جامعه یاعضا گريد دخالت مهم، نيا و است ازمندین ژهيو ینظارت اعمال به بلکه
  .دکنیم جابيا را یالمللنیب
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 مقدمه
آثار  يابد کهجامعه جهانی با هر بار تجربه مخاصمات مسلحانه، از هر قسم به اين نتیجه دست می

گسترده و طور بهها اغلب انواع متعددی از خشونت 2آن مخاصمات بسیار فراتر از تصور است.
نقطه  ن گفت. شايد بتوااستای از سبعیت چهره واقعی جنگ نشانه کهپذيرد صورت می مندنظام

های اخیر قابل مشاهده هايی در اقدامات گروه تروريستی داعش در طول سالاوج چنین خشونت
 است. 

ناطق نسبت به زنان غیرنظامی م عنفبهها، خشونت جنسی و تجاوز يکی از بدترين نوع خشونت
واقعیت آن  1که تاريخچه آن به قدمت خود جنگ است. استشده از سوی سربازان دشمن اشغال

در چند دهه اخیر، توجه زيادی به حفاظت از زنان و دختران در  ويژهبهالمللی، است که جامعه بین
شايد کمتر به وضعیت کودکانی که در نتیجه چنین تجاوزاتی  ولیخالل مخاصمات نشان داده است 

ر خالل عمری به قدمت خشونت علیه زنان دکه  ایمسئله ؛شوند توجه شده باشدمتولد می
 المللی هنوز تولد نیافته است.مخاصمات دارد، اما در اسناد بین

ه با فروپاشی يوگسالوی سابق در اوايل ده، نیکاراگوئه یهادر درگیری پس از وقايع وحشتناک
ی که تمايل به داشتن زنانمیالدی، صدها کودک در اثر تجاوزات جنسی در آن زمان، از  2334

 را ترکفرزندان ناخواسته خود  ،زناندر نتیجه، بسیاری از اين  9متولد شدند.چنین فرزندانی نداشتند 
مواجه  ، با طرد و فقر شديدداشتند فرزندانشان را نگه دارندزنانی که تصمیم  ،و از اين میان کردند

ها و تجاوزات جنسی علیه زنان خشونت ةنتیجکودک در  0444تا  1444در رواندا، بین  0ند.شد
کودکان »يا « کودکان بد» ها راآنمورد نفرت مردم بوده و اين کودکان اغلب  .ندشدمتولد 
ر نوزادان جنگ د. اما و تقريباً از تمامی حقوق شهروندی خود محروم بودند خواندندمی انگیزنفرت

ای رسانه های متعددمورد استفاده ،نمادی از قساوت دشمن عنوانبهيوگسالوی سابق، به دلیل اينکه 
قربانیان تجاوزات جنسی در کوزوو، اغلب يا از  0.دداشتنتری گرفتند، شرايط نسبتاً عادالنهقرار می
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 شرقی کنگو و تیمور 1.را کشتندنوزادان خود  ياند شدهای خود وادار به خودکشی سوی خانواده

 تجاوز، مورد ر خالل مخاصمات مسلحانهد هاآن بومیديگر کشورهايی هستند که زنان  ازجمله
د منجر به تول ،فجايعاين نیروهای متخاصم و حتی بعضاً نیروهای حافظ صلح، قرار گرفتند. 

توان در بارداری بسیاری از زنان همچنین ديگر شواهد اين ماجرا را می 1.شد «کودکان جنگ»
آخرين ، اما دکرو لیبی مالحظه  3مريکايیاهای جنسی سربازان عراقی در نتیجه تجاوزات و خشونت

های اخیر و طی جنايات گروه های اين فاجعه انسانی را بايد در طول سالو شديدترين بخش
زنند. باز می تروريستی داعش در سوريه و عراق مالحظه کرد که کشورهای قربانی از بیان آن سر

المللی ینب بار اکثر آنان پس از تولد، جامعهبا وجود تولد تعداد بسیاری از اين کودکان و وضعیت اسف
جدی انديشه حمايت از اين کودکان را در سر نداشته است. فقدان هرگونه سند يا اقدام  طوربههرگز 

  المللی در خصوص حمايت از اين کودکان، شاهدی بر اين مدعاست.بین
د که کودکان حاصل از تجاوز و خشونت بپردازاين موضوع مهم به حاضر در نظر دارد  پژوهش
ضاعف پذيری مکشی جنسی علیه زنان در زمان جنگ که قشری با آسیببهره ياداری جنسی، برده

نون از ک هايی هستند که تاخاص، مستحق دريافت حمايت طوربه، هستندنسبت به ديگر کودکان 
ه ننگ برای جامع عنوانبهشدن بودن، با شناختهچرا که اينان عالوه بر کودک ،اندآن محروم بوده

گیرند. و بازخوردهای منفی متعدد ناشی از اين نوع نگرش، در شرايط حساس و بسیار سختی قرار می
هايی از قبیل برچسب 3ست.هاجامعه با آن کنندهبرخورد طرد ،تجربه مشترک همه اين کودکان

 ستامشکالتی  ،، محرومیت از بسیاری از حقوق انسانی و شهروندی«فرزند دشمن»، «نامشروع»
ضوعاتی موالمللی، الی اسناد بینکنند. در البهکه اين کودکان همواره با آن دست و پنجه نرم می

مجازات مالحظه  و حفاظت از کودکان در مقابل تجاوز جنسی، تبعیض، سربازگیری، اعداممانند 
زيرمجموعه اين مسائل توجهی قرار گرفته و حتی در شدت مورد بیاما اين موضوع به 24،دشومی

 است.ه شدنیز ذکر ن
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ز قبیل مسائلی ابه ها به تأثیرات جنگ بر کودکان پرداخته و ها و حمايتبیشترين گزارش 22است.
ه يک باند اما هیچدهکرآوارگی توجه  و دادن اعضای خانواده، قطع عضوقتل، آسیب روحی، ازدست

تجاوز جنسی سربازان دشمن علیه زنان ة نتیجمسلحانه و در  وضوع کودکی که در خالل مخاصمهم
آن  و آثار از اوحمايت  گیبا مشکالت هويتی مواجه است، چگونازجمله متولد شده و از همان ابتدا 

ع المللی در حوزه حقوق کودک، منابکنون هیچ سازمان بین اند. تابر جهان آينده توجهی نشان نداده
کودکان اختصاص نداده است. پژوهش حاضر در پی ارزيابی گونه مالی برای مطالعه وضعیت اين
مکان ا؛ چنین پژوهشی استالملل در حمايت حقوقی از اين کودکان نقاط قوت و ضعف حقوق بین

هايی حلو بتوان به ارائه راه شودتا وضعیت حقوقی حمايت از کودکان جنگ دقیقاً مطالعه  دادخواهد 
 .دخصوص نائل آمعملی در اين

 

 های دولتیکودکان جنگ و نگرشی بر سیاست. 9
کشی جنسی در موقعیت درگیری مسلحانه يا بهره عنفبهکودکانی که در نتیجه تجاوز  وضعیت

ها همراه بوده و همین امر موجب شده که اند، عموماً با سکوت يا اجتناب از سوی دولتمتولد شده
انواده، هويت، امنیت جسمانی و حتی ها نسبت به برخورداری از آموزش و پرورش، خحقوق آن

  21د.شوشدت نقض ماندن بهزنده
بشری اين کودکان در رويه عملی موجود با توجه به آثار جنگ مسئله قابل بحث، وضعیت حقوق

گ به های جناز قربانیان خشونت متولدشدهکودکان است. کودکان  ،خاص طوربهبر غیرنظامیان و 
شده در اعالمیه جهانی حقوق بشر و افراد انسانی از همه حقوق شناخته عنوانبهلحاظ نظری و 

عالوه برخوردارند. به 29حق حیات و حق رهايی از تبعیض ناروا ازجملهعام،  بشریحقوقديگر اسناد 
در  چه در زمان صلح و چه ،الملل بشربرخی از اسناد حقوقی، رفتار با کودکان را از منظر حقوق بین

به اين معنا که حقوق بشر  ،طرف هستندو همه اين اسناد اصوالً بی کنندظیم میزمان جنگ تن
کودکان تدوين شده تا به نحو قانونی نسبت به همه کودکان، بدون توجه به جنسیت، تابعیت، 

 اعمال شوند. یشناختستيزمذهب، اصل و منشأ اجتماعی يا 
تأثیر اين حقوق بر امنیت جانی و حقوق هويتی کودکان جنگ  ،که بايد طرح شود یپرسش

بت قابل اعمال نس ،در کنوانسیون حقوق کودک شدهشناختهرسد که عمده حقوق است. به نظر می
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مثال، در برخی موارد، حمايت از کودکان در برابر بدرفتاری  عنوانبهبه کودکان جنگ نیز هست. 
 ن بهترين منافع وی مرتبط باشد.تواند با حق کودک نسبت به تأمیمی

را الملل وجود ندارد و چچرا هیچ حمايت قانونی خاصی برای اين دسته از کودکان در حقوق بین
لمللی، حقوق اجرايم بین عنوانبهبا وجود شناسايی جرايمی از قبیل بارداری اجباری و بردگی جنسی 

ه و الملل موجود، خانوادت در حقوق بینبشر کودکان مورد بحث مبهم مانده است؟ شايد بتوان گف
های فردی مورد اتکا هستند اما اين دو دو محور اساسی تضمین حقوق و هويت عنوانبهدولت 

پرسش ديگر اين  20 اند.شده، احاطه شدهغلط تثبیتبه محور با برخی هنجارهای هويتی و جنسیتیِ
های خاصی که برای رسیدگی به آسیب المللنیب حقوق در موجود یالمللنیب قواعداست که آيا 

اند، کافی و مناسب است؟ از فحشای اجباری زنان در خالل جنگ متحمل شده متولدشدهکودکان 
رسی ها را يافت، بلکه اين امر مستلزم برپرسشاين توان پاسخ با صرف انتقاد از قوانین موجود نمی

ای و جهانی مرتبط با الگوهای ساختاری و تفسیری دقیق نهادهای اجتماعی و سیاسی محلی، منطقه
 ست. اموضوع 

ها در پاسخگويی به شرايط وخیم ترين نقاط تمرکز برای تحقیق، رويکرد دولتيکی از مهم
د که وش. اين نکته بايد روشن است بشریحقوقموضوع  عنوانبهها کودکان جنگ و استثمار آن

برخی  د.کنانگاری يا حتی ايجاد چنین پیامدهايی میناديده ها را قادر بهچه عامل يا عواملی دولت
ه سیاسی ها مسئلو تأثیر فعل يا ترک فعل دولت بر اين کودکان و مادران آن عنفبهمعتقدند تجاوز 

و  دسترسی به زنان محلی برای سربازان ،بیان داشته است انلو کینسیاگونه که  شده است. همان
 ها ايجاد شده استنظامی بین دولت طريق مذاکرات ديپلماتیک ـ اغلب ازنیروهای حافظ صلح، 

 20 رسد.که پذيرش اين نظريه با توجه به واقعیات موجود، دشوار به نظر می

 

های جنسی؛ و خشونت عنفبهقربانی تجاوز  زنانکودکان متولدشده از  .2

 هاها و تأثیرگذاریتأثیرپذیری
 ياجمعی ها هزار کودک در نتیجه تجاوزات دستهگذشته، دهبرآورد شده است که تنها در دهه 

اند. های تروريستی متولد شدهها و اقدامات گروههای جنسی علیه زنان در خالل جنگکشیبهره
بنابراين در لزوم حمايت از اين کودکان و بررسی راهکارهای حقوقی موجود و قابل اعمال در 

 ترديدی وجود ندارد؛ همچنین آگاهی ،پذيرقشر آسیبخصوص تحقق هرچه بیشتر حقوق بشر اين 
المللی از اين امر که کدام دسته از حقوق بشر اين گروه، به چه نحو و از جانب کدام بازيگران بین

 
14. Carpenter, R. Charli, Born of War: Protecting Children of Sexual Violence Survivors in Conflict Zones, 

Kumarian Press, 2007, p. 26.  

15. Gaylor, Albert, “The Legacy of Peacekeeper's Kids in Liberia”, Puplic Agenda, 2001, March13, vol. 

15, no. 5, p. 4.  
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د بررسی ، نیازمنداشتالمللی خواهد ه و اين امر چه تأثیراتی بر وضعیت آينده جامعه بینشدنقض 
ه راهکارهايی در خصوص مقابله با وقوع چنین معضلی را روشن دقیق و تحلیلی بوده و لزوم ارائ

 21.دکنمی
 

 هاتأثیرپذیری .9ـ2
اری . اما در اين میان کودکان بسیاستناپذير جنگ تبعات اجتناب ازجملهخشونت جنسی و تجاوز 

شوند. اين کودکان در تمام طول عمر خود ای متولد مینتايج چنین اعمال وحشیانه عنوانبهنیز 
، انشیشناختستيزهای عمیقاً از تحوالت اجتماعی جامعه تأثیر پذيرفته و به دلیل ريشه

 ننگ عنوانبهها آنها و شواهد موجود، غالباً با توجه به گزارش بینند.میهای فراوانی آسیب
د شونآمیز فراوانی مواجه میهای تبعیضافرادی مطرود جامعه، با واکنش عنوانبهنگريسته شده و 

ها را در میان کودکان کار، کودکانی که در توان آن، اغلب میشانیپذيرو با توجه به آسیب
 21د.رکند، جستجو شوکنند و کودکانی که برای قاچاق مواد مخدر استفاده میها زندگی میخیابان

امنیتی  وتابعیت، در تالش برای بهبود وضعیت اجتماعی افراد بی عنوانبهدر سنین باالتر، غالباً 
ند. در مانثمر هستند، سرگردان میها بیآمیزی که نسبت به آنخود، در میان قوانین تبعیض

 هويت خواهند بود که برای يافتن سابقه و نشانی از والدينسنین بزرگسالی نیز اکثراً افرادی بی
احتمالی به بیماری ايدز از بدو تولد، فقر، عدم برخورداری از  یند. ابتالرسخود به جايی نمی

تنها بخش کوچکی از مشکالت متعدد چنین کودکانی  ،طرد از سوی خانواده و حقوق شهروندی
  23.هستند

 

 هاتأثیرگذاری .2ـ2
شخصیت هر انسانی از طیف وسیعی از عواملی که از بدو تولد در زندگی او مؤثر بوده است شکل 

کودکان جنگ از بدو تولد از  23کودکی، رابطه مستقیمی با دوران بزرگسالی دارد. دوران و يابدمی
بسیاری از امکانات اولیه زندگی محروم و اغلب شاهد مقابله جامعه با دسترسی آنان به امکانات 

ین ر عشوند و دهستند. اين کودکان از ابتدای تولد همواره با ديگر کودکان متفاوت پنداشته می
 

16. Daniel, Joana, “No Man’s Child: The War Rape Orphans”, MA Thesis, Ludwig Boltzmann Institute 

for Human Rights, 2003, vol. 36, no. 5, p. 119.  

17. Gaggioli, Gloria, “Sexual Violence in Armed Conflicts: A Violation of International Humanitarian 

Law and Human Rights Law”, International Review of the Red Cross, 2015, Available online at: 

www.icrc.org, Accessed: 11/9/2016, p. 41.  

18. Center for Invesigation and Documentation (CID), “I Begged Them to Kill Me: Crimes against the 

Women of Bosnia-Herzegovina”, Sarajevo: Association of Former Prison Camp Inmates of Bosnia-

Herzegovina, 2000, vol. 25, no. 5, p. 89.  

19. Keck, Margaret; Sikkink, Kathryn, Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International 

Politics, Cornell University Press, 1998, p. 45.  
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از  برند.شود رنج میتماشای برخورداری همساالن خود، از تبعیضی که در حق آنان روا داشته می
سرپرستی پدر محروم، اما از ننگ داشتن چنان پدری مورد تحقیر و آزار اعضای جامعه قرار 

وچه و اند، در کبسیاری از اين کودکان با آگاهی از اينکه مادرانشان آنان را رها کرده گیرند.می
ود های يادآوری که از پدر با خها و نشانهبا داشتن مادر، به دلیل شباهت ياکنند خیابان زندگی می

زنی و تحقیر و در محیط خانه، با گیرند، در جامعه با برچسبمهری مادر قرار میدارند مورد بی
ن . چنیدکننمی پنداری خود در جامعه رشدشوند و با تفکر اضافهمهری مواجه میخشونت و بی

شوند و ستیز جذب میطلب و جامعههای تروريستی، شورشی، جنگتر به گروهدی، خیلی سريعاافر
اند، به جامعه ای را که در سراسر عمر با آن مواجه بودهدر اين مسیر، مسلماً خشم، نفرت و کینه

های یگذارعوامل اساسی اقدامات متعدد تروريستی و بمب ،بازخواهند گرداند. بسیاری از اين افراد
انتحاری، رهبران شورشی مخالف ساختارهای اساسی جامعه و در مواقعی عامالن اصلی جنگ 

 که شايد بار استگناهی کودکی علت اساسی اين امر، درک نادرست مردم جامعه از بی 14هستند.
اينکه گرچه اکنون بار اصلی جناياتی که در جنگ دهند غافل از دوش او قرار می تمام جنگ را بر

کان کوداگر امروز گونه باشد. دوش اين کودک نیست، ممکن است در جنگ بعدی اين رخ داده بر
درستی جايگاه خود را در جامعه نیابند، عامالن جنگ فردا خواهند بود. در اين روند شايد جنگ به

یشتر اجراهای هرچه بتدوين قواعد و ايجاد ضمانت ،هالملل بشردوستانترين وظیفه حقوق بینبزرگ
در مرحله بعد، ايجاد نهادهای  شد.های جنسی در جنگ باتر برای جلوگیری از اعمال خشونتو قوی

تنها عاملی برای مجازات قابل رجوع برای زنان قربانی تجاوز به منظور دسترسی به عدالت، نه
برقراری برخی  دارنده در ارتکاب اين جنايات نیز خواهد بود.مرتکبان، بلکه به نوبه خود، عاملی باز

اين دسته  ها را ملزم به حمايت ازالمللی از قبیل تصويب کنوانسیون مستقل که دولتتمهیدات بین
 ازجمله کندها ضد آن های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی براز کودکان و جلوگیری از اعمال تبعیض

که کودکان جنگ،  اقدامات قوی خواهد بود که بايد در حمايت از اين کودکان به عمل آيد چرا
یاز ويژه . به دلیل نهستندآور مستقلی در حمايت از آنان بیش از هر چیز نیازمند تصويب سند الزام

 یاين قشر به حمايت مضاعف، کنوانسیون حقوق کودک در عمل در حمايت از چنین کودکانی کاراي
ايجاد  و بشریحقوقهای های سازمانتأثیر فعالیتتوان نمیضمن اينکه  ؛چندانی نداشته است

های آموزشی در کشورها، تشويق مادران برای نگاهداری و حمايت از فرزندان خود و ايجاد برنامه
 درک مناسب و صحیح از کودکان جنگ را ناديده انگاشت.

 
 

 
20. Becirbasic, Belma; Dzenana Sesic, “Invisible Casualties of War”, Institute for War and Peace 

Reporting, 2002, vol. 16, no. 3, pp. 42-43.  
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الملل بشردوستانه؛ پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان در حقوق بین .9

 کاهش تولد کودکان جنگ
ول . اين اعمال در طاستدنیا واقعیتی تلخ  سراسرخشونت جنسی علیه صدها هزار زن و کودک در 

تنها تاکتیکی جنگی برای تخريب غرور و شرافت ملی به کار رفته است که نه عنوانبهاغلب  ،تاريخ
تأثیر قرار داده و موجبات تخريب فرهنگ و هويت آن را فرد قربانی، بلکه کل جامعه وی را تحت 

المللی مربوط به مخاصمات های بینآورد. خشونت جنسی در طول تاريخ، چه در عهدنامهمی فراهم
ابق های کیفری يوگسالوی سدادگاه تنهانه ،المللی کیفریمحاکم بین یمسلحانه و چه در میان آرا

 .استالمللی قلمداد شده و دارای عناوين مجرمانه متعددی بین و رواندا، جنايت
 تجاوز جنسی، فحشای اجباری ازجملهبه بسیاری از جرايم مختلف  «خشونت جنسی»اصطالح 

 ند. همانها مؤثردارد که عوامل بسیاری در ايجاد انگیزه برای انجام آناشاره و بارداری اجباری 
ی المللهای بینطور دادگاه گونه که گزارشگر ويژه سازمان ملل در موضوع منع شکنجه و همان

 اند، خشونت جنسی در واقع از اشکال شکنجه فیزيکیدهکرکیفری برای يوگسالوی و رواندا تأکید 
است.  هاعمال خشونت جنسی مصاديق، اشکال و ابعاد گوناگونی پیدا کرد امروزه د.شومحسوب می
سازی عقیم و عنف، بارداری اجباری، بردگی جنسی، فحشای اجباریتجاوز به ،ترين آنازجمله مهم

 12.داردکه تحقیر، خفت و خواری، انقیاد و صدمات جدی جسمی و روحی را به همراه  است اجباری
المللی يوگسالوی سابق شناسايی که برای اولین بار در ديوان بین 11جنايت بارداری اجباری

اساسنامه  21ماده  2 شود که در جزء )ز( بندالمللی محسوب میترين جنايات بین، يکی از شنیعشد
 ماده 1 بند است. تعريف شده تهخشنا «جنايت علیه بشريت»المللی کیفری تحت عنوان ديوان بین

اجبار  حبس غیرقانونی زنی که به»است از: المللی کیفری از اين جرم عبارت اساسنامه ديوان بین 1
باردار شده است به منظور تأثیرنهادن بر ترکیب قومی يک جمعیت يا ارتکاب ديگر تخلفات فاحش 

ديوان الهه اين نکته را بیان داشته است که چون تجاوزات در بوسنی  19«.المللاز قواعد حقوق بین
ب قابل تعقی نجام شده، جنايت جنگی محسوب وا مندنظامصورت سازی نژادی و بهبه جهت پاک

های در نتیجه خشونت متولدشدهتلقی مشابهی از نقض حقوق بشر علیه کودکان هنوز  10است.
 ،ه تمرکزالمللی صورت نگرفته و عمدذيل حقوق بشردوستانه بین ،جنايت عنوانبهجنسی علیه زنان 

المللی مشهور ديوان کیفری بین یآرااز  سوياآکی ه است. رأشدمتوجه مقابله با خشونت علیه زنان 
 

 .91، ص2930، مجد، لسانی الدينحسام :، ترجمهدرآمدی بر حقوق مخاصمات مسلحانه ؛هايد و ريچارد کلب، رابرت .29

22. Forced pregnancy 

رزه با گیری، صالحیت و مبافرآيند شکلدادگاه ويژه سیرالئون؛ »الکتاب خیابانی؛ ملکو مهديه  ان، امیرحسینيرنجبر .29

 .201 ، ص2933 پايیز ـ زمستان ،09 ، شمارهالمللیمجله حقوقی بین، «مانیکیفربی
24. Zelenović Case: Prosecutor v. Dragan Zelenović; ICTY, (Amended Indictment) 4 April, 2007, Case 

No.IT-96-23/2-I.Available at: www.icty.org/case/zelenovic/4.  
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های نمودن جرايم خشونت و تعرض در زمینههم نمونه خوبی در خصوص محکوم برای رواندا
میت کشی به رسشکل بالقوه از نسل عنوانبهجنسیتی است. ديوان همچنین بارداری اجباری را 

المللی کیفری برای يوگسالوی سابق، نیز ديوان بین 2333مورخ نوامبر  یکیسلبشناسد. در رأی می
  10.بود هختشنااشکال شکنجه  ازرا  عنفبهتجاوز 

 نوانعبهاغلب بر اين باورند که اين عمل  ،کنندگان خشونت جنسی در خالل مخاصماتاعمال
گیرد و ممنوعیت جدی ناپذير در جنگ، در چرخه مصونیت از مجازات قرار میالعمل اجتنابعکس

شود. می ابزاری جنگی استفاده عنوانبهبر آن مترتب نیست؛ در نتیجه تجاوز و خشونت جنسی اغلب 
حقوق  واقعیت آن است که ممنوعیت اعمال خشونت جنسی در خالل جنگ، در زمره قواعد اولیه

ز: کد لیبر عبارت است ا برخی اسناد مهم در اين رابطه ازجملهشود. المللی تلقی میبین بشردوستانه
را ممنوع اعالم  عنفبهاعمال هرگونه تجاوز  ،خود 00 به تصويب رسید و در ماده 2319ال که در س

«. هستندقابل مجازات  .... عنفبهتجاوز  .... از قبیل .... جرايم همه : »....کردبیان  01 و در ماده
. «محترم باشد دبايشرافت و حقوق خانوادگی »آمده است:  بروکسلاعالمیه  93همچنین در ماده 

در مورد حقوق و  2341تر از همه کنوانسیون های الهه و مهمپس از اين اسناد، کنوانسیون
نقض شرافت » عنوانبهخشونت جنسی را  2341کنوانسیون  01. ماده استهای جنگ زمینی عرف

مصوب  ،ضمیمه اول به کنوانسیون الهه 2ماده ممنوع اعالم کرده است. ضمن آنکه  «خانوادگی
ده که در کرالهه به طرفین متخاصم توصیه  2341و ماده اول از پروتکل دوم الحاقی  2333ژوئیه 

اين ماده،  موجببه. کنندهای جنگی عمل انجام عملیات نظامی خود، منطبق با قواعد و عرف
در بخش سوم  11.شدممنوع  عنفبهتجاوز  ازجملهبسیاری از جنايات جنگی متعارف در آن زمان، 

در طول دوران اشغال »نیز بیان شده است:  الهه 2341مقررات پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون 
های اول و دوم و ماده در کنوانسیون 21مواد مشترک «. محترم باشدحیثیت خانوادگی بايد نظامی، 

 ژنو 2313کنوانسیون  9شده در ماده یت بیانای به ممنوعهم به گونه ژنودر کنوانسیون سوم  20
تر . نکته مهمها رفتار شوددارند با زنان بايد با توجه به جنسیت آناينکه بیان می ازجمله ؛اندبازگشته

، ستاالمللی که راجع به مخاصمات مسلحانه غیربین ژنوکنوانسیون  0مشترک در  9آنکه در ماده 
 ... ،عنفبهتجاوز . ... شکلی ممنوع است هر زمان و مکان و به هراعمال زير در  »...تصريح شده: 

 11«.و کلیه رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز...
 
 

 
25. Hamel, Mari-Eve, “Ethnic Belonging of the Children Born out of Rape in Postconflict Bosnia-

Herzegovina and Rwanda”, National and Nationalism, 2016, vol. 22, no. 2, p. 290. 

 .023 ، ص2931جنگل،  ،موسوی و زهرا امیرارجمنداردشیر پیران،  : حسین، ترجمهالملل کیفریحقوق بین کسسه، آنتونیو؛ .26

 .9 ادهم، 0، 9، 1، 2 شماره ونینوانسک. 21
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 الملل بشرحمایت از کودکان جنگ از منظر حقوق بین .1
حقوق خاص کودکانی که به علت به  المللی به اندازه کافیدر حقوق بشردوستانه بینتا امروز 

زات حاصل تجاو ،ه است. هرچند کودکان جنگشداند توجه نزنان متولد شدهخشونت جنسی علیه 
، بیشترين عرصه حمايت از اين کودکان، در شرايط هستند ها در خالل جنگ و مخاصمهو خشونت

 طوربهکه  بشریحقوقکنون هیچ سند  د. تاشواجتماعی پس از جنگ و دوران صلح مطرح می
الی مفاد دازد تصويب نشده است. هرچند از البهخاص به حمايت از کودکان جنگ بپر

به  د کهکرتوان قواعدی را استخراج و برخی ديگر از اسناد می بشریحقوقهای عام کنوانسیون
ند، تبیین ضرورت اعمال کنحمايت بتوانند از آنان نحوی اين کودکان را نیز پوشش داده و 

سازی شرايط برقراری عدالت در خصوص اين دسته از های ويژه از چنین کودکانی و فراهمحمايت
 ،هستندافراد بشری که نیازمند اقدامات خاص و قوی با توجه به شرايط متفاوت و ويژه آنان 

کلی، برخی قواعد برای حفاظت از اين گروه  طوربه. شودموضوعی است که بايد بیشتر بررسی 
بر برابری  نقض حق مربوط بههای . استداللاستطرح قابل المللی پذير ذيل حقوق بشر بینآسیب

ی خود حقوق خاصخودیها )که بهکننده آنبا سايرين و نیز نقض حق بر سالمت و عوامل تعیین
المللی در خصوص حقوق ترين سند بینپس از بررسی اصلی در ادامه. است( قابل طرح است

ترين اسناد در برخی از مهمکودکان، به جستجوی قواعدی قابل توجه در خصوص اين کودکان 
 . ه خواهد شدالمللی موجود پرداختبین

 

 کودک حقوق ونیکنوانس در جنگ کودکان از یتیحما اصول. 9ـ1
 استترين سند حمايت از کودکان مهم 2333مصوب  ،کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد

در  13باً است. اين کنوانسیون تقريتوجهی را در خصوص اين قشر بیان داشته که قواعد حمايتی قابل
 13.ده و قلمرو اجرايی وسیعی دارشدکشورها تصويب همة 

کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی را که در اين  ـ2»اين کنوانسیون آمده است:  1در ماده 
کنند، بدون ها زندگی میکنوانسیون در نظر گرفته شده برای تمام کودکانی که در حوزه قضايی آن

تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقايد سیاسی، ملیت، جايگاه قومی و اجتماعی،  گونههیچ
قیم قانونی محترم شمرده و تضمین  ياساير احوال شخصیه والدين  يامال، عدم توانايی، تولد 

تمام اقدامات الزم را جهت تضمین حمايت از  ،کشورهای طرف اين کنوانسیون ـ1. کردخواهند 

 
طور ها بهده است، ساير دولتکرنرا تصويب مريکا که با وجود امضای سند مورد بحث، هنوز آن استثنای اياالت متحده ابه. 28

 اند.رسمی به عضويت کنوانسیون مزبور درآمده

29. LeBlanc, Lawrence, The Convention on the Rights of the Child: UN Lawmaking and Human Rights, 

University of Nebraska Press, 1995, p. 21.  



 655   جنسی در ...خشونت قربانی  الملل از کودکان متولد از زنانحمایت حقوق بین
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عقايد  ايها، ابراز عقیده ابل تمام اشکال تبعیض، مجازات بر اساس موقعیت، فعالیتکودک در مق
اين  1 و 0، 0، 9در مواد «. کودک به عمل خواهند آورد اعضای خانواده ياوالدين، قیم قانونی 
موظف به برقراری امکانات الزم برای حداکثر  ،ه است که کشورهای عضوشدکنوانسیون نیز مقرر 

من ض ؛هستندربط ها و مؤسسات ذیرفاه کودکان و تضمین عملکرد کارآمد و استاندارد سازمان
اينکه حق ذاتی کودک را برای زندگی به رسمیت شناخته و امکانات الزم جهت بقا و پیشرفت او 

 .کردرا فراهم خواهند 
شود و از حقوقی مانند دنیاآمدن ثبت میک بالفاصله پس از بهتولد کود ـ2: »1مطابق ماده 

حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسايی والدين و قرارگرفتن تحت سرپرستی 
کشورهای طرف کنوانسیون، اين حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات  ـ1. است ها برخوردارآن

زمینه، خصوصاً در مواردی که کودک در صورت عدم اجرای  المللی در اينخود طبق اسناد بین
 «.جرا تلقی خواهند کرداالد، الزمشوها آواره محسوب آن

ها جهت کمک به حفظ هويت کودکان و کمک جمعی به تکلیف دولت 3به همین ترتیب ماده 
اند، هشدقانونی از تمام يا برخی از حقوق مربوط به هويت خود محروم غیر طوربهبه کودکانی که 

به حق کودک مبنی بر جدانشدن از  3د. ماده کنشان اشاره میها از حقوقبرای استیفای سريع آن
به رسیدگی معقول دولت به درخواست  22والدين خود و برقراری ارتباط با والدين خود و در ماده 

از کشور برای پیوستن به خانواده خود پرداخته است. همچنین گفته شده  کودک مبنی بر خروج
، حق برقراری ارتباط با هر دوی کننداست کودکی که والدين او در کشورهای مختلف زندگی می

هم قواعدی در جهت حفاظت از کودک از  23 . در مادهداشتها را به طرزی معقول خواهد آن
به حق او بر داشتن سرپرست  14کشی جنسی برقرار شده و در ماده رهبه ياهرگونه خشونت، استثمار 

حمايت از کودکانی است که در کشوری غیر از کشور  ،12ه است. نکته جالب در ماده شداشاره 
امی حق کودک بر برخورداری از تمبه شوند. در مواد بعدی، خواندگی پذيرفته میمتبوع خود به فرزند

 زنانهای الزم از ه و مراقبتشدتوجه و غیره آموزشی  ،غذايی، رفاهیاستانداردهای بهداشتی، 
باردار، پیش يا پس از زايمان مقرر و حداقل استانداردهای رفاهی اقتصادی برای کودک تضمین 

  94ه است.شد
های جنسی علیه زنان در خالل مخاصمات، تمرکز بر وضعیت کودکان متولدشده در پی خشونت

وط حقوق مرب تنهانهدهد بیشترين حقوق آنان در معرض خطر قرار دارد. میهشداری است که نشان 
((، بلکه 1ها )حق حیات و حق برخورداری از سطح استاندارد مناسب زندگی)مماندن آنبه زنده

حمايت از حقوق مرتبط با حق حیات کودک، »در جامعه.  شانهمچنین حقوق ناشی از عضويت
 

ماره هارم، ش، سال چفصلنامه رواق انديشه، «نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و مباحثی پیرامون آن» پورقهرمانی، بابک؛ .90

 .10، ص 2933، 13
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ند بودن برای انسان کافی نیست؛ برای اينکه کسی بتواند. تنها زندهکصرفاً بقای او را تضمین می
حق  در ادامه، سه«. کندعضوی از جامعه زندگی  عنوانبهبتواند انسان زندگی کند، بايد  عنوانبه

تفصیل ا ب است هشداساسی مرتبط با عضويت در جامعه که در کنوانسیون حقوق کودک تصريح 
ها تعهدی نسبت به احترام و رعايت اين امر دارند که کودکان دولت : نخست،شودمیبیشتری بحث 

(، دوم، کودکان حق برخورداری از نام و تابعیت را 1 جنگ در جامعه مورد تبعیض قرار نگیرند )م
(، و سوم، برخی از حقوق کودکان در متن خانواده معنا يافته و حقوق خانوادگی محسوب 1 دارند )م

 (.12 و 23، 3 د )موادشومراعات د که الزم است شومی
 

 عدم تبعیض. الف
تواند . ننگ و تبعیض میدارداصل عدم تبعیض، در خصوص کودکان جنگ اهمیت خاصی 

 ،ید. کودکان جنگ در تیمور شرقشاين دسته از کودکان با برایها ترين و شديدترين آسیبخاص
 شوند که يادآورنحوی خطاب می شوند؛ در اوگاندا اين کودکان بهشناخته می «کودکان دشمن»

در عین  92شوند.شناخته می «جاسوسان کوچک»در بوسنی و هرزگوين،  ؛عذاب مادرانشان باشد
اين کودکان در خارج از  ازحال، هم جامعه مسلمانان و هم دولت صربستان، مخالف سرپرستی 

د و الزم انجامعه مذهبی، اين کودکان مسلمان متولد شده عنوانبهکشور هستند. از نظر مسلمانان، 
برای دولت نیز اين کودکان، راهی برای تبلیغات و بازسازی کشور  .کنندمسلمان رشد  عنوانبهاست 

شوند چه عنوانی دارند ای که در آن بزرگ میشوند. اما در اصل، اين کودکان برای جامعهتلقی می
ند، ها را مخفی نگاه دارريشه اصلی تولد آن ،گر سرپرستان کودکانشوند؟ او چگونه شناخته می

گونه تبعیضی علیه آنان صورت نخواهد گرفت، اما از سوی ديگر، کودک از حق شناختن ديگر هیچ
شود. آيا اولويتی در میان اين حقوق وجود دارد؟ کدام گزينه بهترين هويت واقعی خود محروم می
ضو دارد که دول عد کرد؟ کنوانسیون حقوق کودک، صراحتاً بیان میمنافع کودک را تضمین خواه

های کودکان را در قلمرو تحت حاکمیت خود شناسايی ترين گروهپذيرترين و محرومبايد آسیب
. اما در صورتی که چنین اقداماتی با احتیاط صورت کنندنموده و حمايت از حقوق آنان را تضمین 

 های جديدی علیه اين کودکان شود. تبعیضموجب تواند نگیرد، می
 

 حق برخورداری از نام و تابعیت .ب
شود می ثبت دنیاآمدناز به پس بالفاصله تولد کودک ـ2»کنوانسیون حقوق کودک  1ماده  مطابق

 رارگرفتنو ق والدين ، شناسايیامکان و در صورت تابعیت ، کسبنام داشتن مانند حق و از حقوقی

 
31. Neier, Aryeh, Rape in War Crimes: Brutality, Genocide, Terror, and the Struggle for Justice, Random 

House: New York, 1998, p. 183.  
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 نبا قوانی را مطابق حقوق اين ،کنوانسیون طرف کشورهایـ 1. استها برخوردار آن سرپرستی تحت
 ورتدر ص کودک که ، خصوصاً در مواردیزمینه در اين المللیاسناد بین خود طبق و تعهدات ملی
 . «خواهند کرد االجرا تلقید، الزمشو محسوب ها آوارهآن اجرای عدم

اند کودکان توترين موضوعات ثبت تولد است که میترين و پیچیدهمسئله تابعیت، از حساس
نیاز شکلی پی طوربهکند و جنگ را تحت تأثیر قرار دهد. ثبت تولد، هويت کودکان را مشخص می

ذيرد. پسادگی صورت نمی؛ اما در خصوص کودکان جنگ، اين عمل بهاستهای هويتی صدور برگه
از  .تکننده باشد بسیار دشوار اسکردن پدر اين کودکان که ممکن است يکی از چندين تجاوزمعلوم

سوی ديگر، بسیاری از زنان پس از تولد نوزادانشان فوت کرده و قادر به ثبت تولد نوزادان خود 
اين کودکان  .سادگی ترک شده بودندکودکان در حالی پیدا شدند که به ،اند. در بسیاری از مواردنبوده

ت را بر ها تابعیبسیاری از دولت به ثبت رسیدند. «با هويت ناشناخته»به معنای  ”NN“با عالمت 
. اعمال چنین قواعدی به اين ندکنمیترکیبی از هر دو اعطا  يا 99و خون 91اساس اصول خاک

رادی اصالً تبديل به اف يااين کودکان از تابعیت مضاعف برخوردار شوند ممکن است معناست که 
صراحت حق اعالمیه جهانی حقوق بشر به 20ند؛ اين در حالی است که ماده شوتابعیت بی

بنابراين کامالً مشخص است که  90شناسد.برخورداری از تابعیت را برای هر شخص به رسمیت می
ابعیت محل اعمال اصالحات الزم در قوانین، حداقل در خصوص اين دسته از کودکان و اعطای ت

 . استتابعیتی ضروری تولد به آنان در جهت مقابله با پديده بی
 

بررسی وضعیت اعطای تابعیت و فرزندخواندگی به کودکان جنگ در قوانین  .ج

 داخلی کشورها؛ مطالعه رواندا و کوزوو
قوانین تابعیت کشور رواندا، صرف تولد در درون قلمرو اين کشور، منجر به برخورداری از  موجببه

شود مگر در مواردی که کودکی از پدر و مادری ناشناخته در خاک اين سرزمین تابعیت رواندايی نمی
طالح به اص واند يشان کردهرها شانتوان گفت کودکان جنگ که مادرانمتولد شده باشد. بنابراين می

ضمن اينکه  ؛وندشاساس قوانین تابعیت اين کشور، تبعه رواندا شناخته می اند، برسر راه گذاشته شده
تابعیت متولد شده باشد، از تابعیت رواندا کودکی که از مادر تبعه رواندا و پدری ناشناس يا بی

 صراحت برایکه به استتوان گفت رواندا جزو معدود کشورهای آفريقايی برخوردار خواهد شد. می
با وجود يرد. پذند، تابعیت رواندايی را میشوکودکانی که از والدين ناشناس در اين کشور متولد می

ودن بکه کودکان جنگی که به دلیل مشخص استا نشانگر اين واقعیت ه، شواهد و گزارشاين

 
32. Jus soli  

33. Jus sanguinis  

 «.. هر فردی حق دارد که تابعیتی داشته باشد...2» .91
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از تابعیت رواندايی از  هويت مادر، منشأ تولد روشنی نزد افراد جامعه دارند، با وجود برخورداری
بسیاری از حقوق اساسی خود محروم بوده و دولت نیز به جهت عدم تمايل به برخورد با افکار 

کشی عمومی، که در برخی موارد دولت را در مظان اتهام طرفداری از هوتوها يا رضايت از نسل
اما  90.دکننمی الشیت ،گذشته قرار داده است، برای احقاق حقوق شهروندی اين دسته از کودکان

مراتب بدتر بوده است. وضعیت قومی پیچیده اين کشور و تغییر و تبديل مناطق وضعیت در کوزوو به
آن به عناوين کوزوو و يوگسالوی موجب عدم برخورداری از قانون واحد در خصوص تابعیت تا 

طريق خريد اسناد و مدارک  ها تابعیت خود را از. تا اين زمان هزاران نفر از آلبانیايیشد 2311سال 
بوسنی  ها میانبه دلیل اختالفات شديد و جنگ با وجود اينآوردند. دست میه جعلی در بازار سیاه ب

 2331تا  2332های ای بین سالاسی، حق شهروندی در جمهوری دموکراتیک خلق در دورهوو کر
قانون  2331 ژوئیة 21در  سرانجام. شدآمیزی اعمال میهای موجود به نحو تبعیضواسطه ناامنیبه

به اجرا  2331ژانويه  2جمهوری يوگسالوی تصويب شد که در  در مورد شهروندی فدرال یجديد
نگرو بدون درنظرگرفتن محل اين قانون، هر دو دسته شهروندان صرب و مونته مطابق .درآمد
شهروندان صرب که دارای تابعیت جمهوری ديگری بوده  و شناخته، شهروند فرانسوی شاناقامت
ند. دشدر جمهوری دموکراتیک کنگو اقامت داشتند، از تابعیت کوزوو برخوردار  2331آوريل  11و از 

ر نتیجه د متولدشدهشمار ن وضعیت کودکان بیکرددر اين میان، هیچ قانون مشخصی برای روشن
سرپرست نیز صرفاً به . حتی کودکان بیدشهای جنسی در خالل جنگ تصويب نخشونت

کوزوو،  1443قانون  موجببهها سپرده شدند و از تابعیت محروم ماندند. در حال حاضر، پرورشگاه
هر دو تبعه کوزوو باشند از تابعیت اين کشور برخوردار ش کوزوو در صورتی که والدين متولدکودک 

بايد  او شهروند جمهوری کوزوو باشد، کودکخواهد شد. اگر در روز تولد کودک تنها يک والد 
تولد کودک در قلمرو کوزوو، تولد  آورد: شهروندی جمهوری کوزوو را تحت شرايط زير به دست

خارج  کودک درتولد يکی از والدين،  بودنناشناس ياتابعیت بی کودک در خارج از قلمرو کوزوو و
دن دو شتابعیت کشور ديگر، لکن پیش از سپریاز يکی از والدين برخورداری از قلمرو کوزوو و 

وردار ده باشند که کودک از تابعیت کوزوو برخکرکتبی توافق  طوربههفته از تولد کودک، والدين وی 
 شکودکی که در قلمرو کوزوو متولد يا يافت شود و پدر و مادر ،اين قانون 1ماده  مطابقد. شو

ود نسبی آورد. لذا با وجود بهبتابعیت کوزوو را به دست می د، در روز تولد يا پیداشدن،نناشناخته باش
نونی د قانبوترين زمان ممکن، قوانین کوزوو در خصوص برخورداری از تابعیت کوزوو، در بحرانی

واحد در خصوص اعطای تابعیت به کودکان جنگ، منجر به محرومیت اين کودکان از تابعیت 
که پس از آن نیز قانونی برای اعطای تابعیت به آنان  شدکوزوو و حقوق شهروندی مرتبط با آن 

 
35. Manby, Bronwen, “Citizenship Law in Africa; A Comparative Study”, Open Society Foundations, 

2010, vol. 2, no. 17, p. 45.  
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  91.شدوضع ن
قانون خانواده کشور کوزوو، نظارت بر همه مراحل فرزندخواندگی که از پذيرش درخواست  طبق

شود، بر عهده دادگاه است. اين درخواست ممکن است از سوی والدين فرزندخواندگی آغاز می
توانايی بر نگهداری از فرزند خود ارائه خواهند داد، و در موارد کودک که داليل کافی مبنی بر عدم 

کننده پذيرش کودک به دادگاه تسلیم بودن کودک، از سوی پرورشگاه يا درخواستسرپرستبی
حقوق و وظايف والدين پذيرنده کودک را  ،در هر مورددهد که میشود. اين امر به دادگاه امکان 

رده ماه آزمايشی به سرپرستان جديد سپپذيرد، کودک برای سهبست را دادگاه درخوا اگر. تعیین کند
 شده در اين کشور، پذيرندگان سرپرستی بايد ساکن کوزوواساس اصل قانونی پذيرفته شود. برمی

باشند و در موارد بسیار استثنائی و خاص، کودک به سرپرستی والد يا والدينی که از تابعیت کوزوو 
شود. چنین استثنائاتی شامل مواردی است که کودک مبتال به رده میبرخوردار نیستند سپ

های خاص بوده و نیازمند استفاده از امکانات درمانی خاص است که در کوزوو قابل دسترس بیماری
کودک  کنندگان سرپرستیشروط اساسی برای درخواست ازجملهنیست. تا پیش از اين، شرط ازدواج، 

برای پذيرش  آنچه واضح است شروط بسیار نادر و امکان اثبات آن 91.شدتدريج منسوخ بود که به
ر ای منفوکودک توسط سرپرستانی در خارج از کشور برای کودکانی که در جامعه داخلی، چهره

گفت ناکارآمد  توانبار بوده و تقريباً می، بسیار زيانپذيرندها را می، کمتر آنداشته و والدين جايگزين
 . است
ای ندهکنخصوص درخواست ، فرزندخواندگی خارجی را تنها دراز اين، قوانین کشور رواندا شیپ
 2339که در کشوری از کشورهای پذيرنده کنوانسیون الهه در خصوص فرزندخواندگی  پذيرفتمی

کنندگان، باشند. از منظر قوانین اين کشور، اثبات شايستگی اخالقی و اقتصادی درخواستساکن 
که امکان ورود و اقامت  کنددولت بايد اعالم اين ضمن اينکه  است؛دولت متبوع آنان  به عهده

، اين تدابیر به اندازه کافی برای در عین حال 93.کرددائمی کودک را به لحاظ قانونی فراهم خواهد 
نظارتی  ارسازوکگونه تضمین برخورداری از بهترين منافع کودک کافی نیست. عالوه بر اين، هیچ

بینی مناسبی در جهت نظارت بر پايداری صالحیت سرپرستان جديد کودک در اين قانون پیش
احتیاط یار بسبايد حقوق کودک اعطاشده، از استفاده سوءعدم نشده است؛ بنابراين برای اطمینان از 

 .کرد

 
36. Krasniqi, Gëzim, “Country Report on Citizenship Law: Kosovo”, European University Institute, 

Florence Robert Schuman Centre for Advanced Studies EUDO Citizenship Observatory, Revised and 
Updated January 2015, pp. 26-27.  

37. OSCE, “Child Adoption Procedure in Kosovo”, Department of Human Rights and Communities, issue 

6, August 2010, pp. 5-7.  

38. Nkusi, Fred K., “Intercountry Child Adoption Requires Close Scrutiny”, 2017, Available online at: 

www.newtimes.co.rw/section/read/221399, Accessed: 9/10/2017.  
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های اجتماعی و سیاسی موجود، در بسیاری از کشورهای رسد با وجود نگرشلذا به نظر می
فراهم  راکودکان اين های الزم از حمايت تواندینم یداخل نیقوان اي قانونگیر، صرف تصويب در

تصويب قوانین جديد در خصوص اعطای تابعیت به کودکان، در حق افرادی که پیش از  ،. اوالًکند
خواهد داشت. نتأثیری گیرند، اند و مشمول اين قوانین قرار نمیتصويب چنین قوانینی متولد شده

د ستنهممکن است گفته شود طبق قوانین موجود، امکان کسب تابعیت برای اين افراد که بزرگسال 
 ،وجود خواهد داشت؛ اما حتی با پذيرش اين نظر نیز چنین تابعیتی اکتسابی بوده و ناعادالنه

شور ک کنندگان تابعیتهای سیاسی، شغلی و اجتماعی فراوانی را که مختص تحصیلمحدوديت
د. رکتحمیل خواهد  انددهکربر اشخاصی که در همین کشور تولد يافته و زندگی  استمورد بحث 

ود سازوکارهای اجرايی مناسب و نیز نبحتی با وجود اعمال قوانین جديد بر کودکان جنگ،  ،ثانیاً
فاً در صرروح که جسمی بی صورتبه انگاری وضعیت، قانون مزبور راتمايل دول حاکم بر ناديده

ده است درخواهد آورد. شالمللی تصويب جهت رفع تکلیف دولت در مواجهه با افکار عمومی بین
نیازمند بذل توجه و همکاری چه در عرصه داخلی و میان قوای حاکمه  ،دو نقصان عمدهجبران اين 

ق يبشری از طرالمللی و در تدوين سازوکارهای نظارتی ويژه حقوقکشور و چه در عرصه بین
ای و دوره هایگزارش)خصوصاً از طريق سازوکار  نهادهای معاهداتی و نیز شورای حقوق بشر

 .استکسب اطالع گزارشگر ويژه حقوق بشر( 
 

 حقوق خانوادگی. د
انسیون شامل کنو ،شود. در بسیاری از قوانین مرتبط با خانوادهخانواده واحد اساسی جامعه تلقی می

 0ه است. ماده شداشاره  نهاد برای حمايت از حقوق کودکاناهمیت اين ، به حقوق کودک
 3 و 3بردارنده چارچوب اصلی موضوع است. حق شناختن والدين طبیعی در مواد  کنوانسیون، در

صالحديد خود با  بنا به ،کنوانسیون طرف کشورهای»دارد: بیان می 11ماده  است.ه شدمقرر 
کنند یکار م ملل با سازمان که صالحذی يا غیردولتی المللیبین هایو ساير سازمان ملل سازمان

 انکودک خانواده يا ساير اعضای والدين و رديابی کودکان گونهاز اين و مساعدت حمايت در جهت
خواهند  همکاری خانواده مجدد اعضای پیوستنهمبه برای الزم اطالعات کسب و برای پناهنده

کند که مقرر می 93جهانی اصول اجتماعی و قانونی مرتبط با حقوق و رفاه کودکان هیاعالم«. کرد
های الزم را برای دسترسی کودک به ها و حمايتافراد مسئول در هر کشور بايد تمامی مساعدت

مگر آنکه خودداری از کمک، برای  کننداطالعات الزم در خصوص خانواده طبیعی خود فراهم 
ه ک اساس ماهیت جامع اين سند، زمانی د. برشوبهترين منافع کودک ضروری محسوب تأمین 

 
39. Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with 

Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally, General Assembly, 
A/RES/41/85, 3 December 1986.  
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بهترين منافع کودک در صورت شناسايی هويت خانواده طبیعی وی به مخاطره افتد، بايد از اين 
ردی فردترين مواترين و منحصربهتواند يکی از واضح. وضعیت کودکان جنگ میشودحق محروم 

نمودن کودک از شناخت والدين اصلی او در دربردارنده محروم ،اکثر مواقعکه در شود  محسوب
يا خواهند داشت؟ آ «حق بر پیدانشدن». اما آيا والدين نیز استجهت حفاظت از بهترين منافعش 

زنی که مورد تجاوز قرار گرفته و نوزاد خود را به فرزندخواندگی سپرده است، حق بر پیدانشدن و 
های طبیعی خود و حق ؟ حق کودک بر شناخت ريشهداشتشته خود را خواهد نشدن با گذمواجه

ماندن گذشته وی و اجتناب از پذيرش بازخوردهای اجتماعی از قبیل نفی بلد، آسیب مادر بر مخفی
حتی مرگ ممکن است در تقابل با يکديگر قرار گیرند. کنوانسیون الهه در حفاظت از کودکان  يا

دهد که در موارد الزم در جهت حمايت ها اجازه میالمللی آنان، به دولتنو همکاری در پذيرش بی
از مادران، از دادن اطالعات الزم و مرتبط با والدين طبیعی کودک به وی خودداری ورزند. چنین 

اطالعات الزم را در اختیار کودک قرار دهند که مادر  توانستکشورهايی تنها در صورتی خواهند 
هرچند به  04؛شدکه مادر از اين اقدام متأثر نخواهد  کننداطمینان حاصل  ياباشد  دهدارا  آناجازه 

 بشری کودک خصوص، سايه حقوق مادر بر حقوق کودک، منجر به نقض حق رسد در ايننظر می
ا محور عملکرد اعض ،جای بهترين منافع کودک، صرفاً بهترين منافع مادره و بهشددر اين زمینه 

 خواهد بود. 
 

حمایت از کودکان جنگ در پرتو حمایت از حق برابری؛ مطالعه دیگر اسناد  .2ـ1

 بشریحقوقالملل بین
الملل، مفهوم برابری، در معنای تساوی همه افراد در برابر قانون و برخورداری يکسان در حقوق بین

ملل متحد ذکر منشور سازمان  9بار در مقدمه و بند  های قانونی، برای نخستینهمگان از حمايت
جهانی  المللی بخصوص اعالمیهو پس از آن وارد ادبیات حقوق بشر شد. اکثر منابع و اسناد بین

 کنند.شدت آن را نهی و نکوهش میحقوق بشر، تبعیض را غیرانسانی دانسته و به
المللی حقوق مدنی و میثاق بین 11 و 20، 1اعالمیه جهانی حقوق بشر و مواد  1 در ماده

المللی میثاق بین 20اعالمیه جهانی حقوق بشر و نیز ماده  24ماده و  02ی، به برابری افرادسیاس
 ماده 1بند  موجببهاند. ضمناً دهکراشاره  هادادگاهافراد در برابر  برابریحقوق مدنی و سیاسی، به 

عمومی کشور خود  مشاغل به برابر طيشرا در کههرکس حق دارد » ،جهانی حقوق بشر اعالمیه 12
 هر شهروند»ه است: آمدالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میثاق بین 10 ماده (ج)و در بند « نايل آيد

حق و امکان خواهد داشت با حق تساوی طبق شرايط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود 
 

40. UNICEF, “Birth Registration; Right from the Start”, Innocenti Digest, 2002, vol. 32, no. 15, p. 117. 
 .130 ص ،2939، میزان، های اساسیحقوق بشر و آزادی محمد؛هاشمی، سید .19
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موزش و پرورش هرکس حق دارد از آ»جهانی حقوق بشر:  اعالمیه 11 ماده مطابق«. نايل شود
د. اين آموزش، الاقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدايی و اساسی است بايد شومند بهره

ای بايد عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باشد. آموزش ابتدايی اجباری است، آموزش حرفه رايگان
د بتوانند از آن بهرمنبايد با شرايط تساوی کامل به روی همه باز باشد و همگان با استعداد خود 

در پیمان »دارد: المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی نیز تصريح کنوانسیون بین 2 ماده 2 بند«. شوند
اساس  که برشود اطالق میرجحانی  ياحاضر، اصطالح تبعیض نژادی به هر نوع تمايز و ممنوعیت 

ا بردن يا در تهديد شناسايی يبیننژاد و رنگ يا نسب يا منشأ ملی، قومی بوده، هدف يا اثر آن از
سیاسی، اجتماعی و  های اساسی در زمینهتمتع يا استیفا در شرايط مساوی از حقوق بشر و آزادی

 «. ديگر از حیات عمومی باشد... فرهنگی يا در زمینه
کند که هرگونه های عضو را متعهد میترتیب دولتکنوانسیون، به 0و  9، 1همچنین مواد 

کنند، می تیفعال ديآپارتا و ینژادهايی را که در راستای ترويج تبعیض ، دکترين و سازمانتبلیغات
و  برابری برای تأمینبه تهیه و تنظیم قوانین و مقرراتی  1 و 1، 0سپس در مواد  .نمايندمحکوم 
ها ملزم دولت 3 پرداخته است و باالخره در ماده برای احقاق حق در اين زمینههايی دادگاهتأسیس 

علمی و اخالقی تشکیل دهند.  رتبهعضو عالی 23رفع تبعیض نژادی مرکب از  شوند که کمیتهمی
کشورهای عضو، شکايات  های ساالنهگزارش :کندرسیدگی مورد به سه دارد اين کمیته وظیفه 

 و شکايات مردم از کشور هاکشورهای ديگر نسبت به اتباع آن از اِعمال تبعیضکشورهای عضو 
 01خود.

اری المللی، حق برخوردد که در پرتو بسیاری از اسناد عام و خاص بینشوبنابراين مالحظه می
یز به اين معنا که اين کودکان ن ؛کودکان جنگ به عضويت اساسی در جامعه خود قابل توجیه است
ری از مشاغل، آموزش و پرورش، فارغ از اصل و منشأ اجتماعی، قومیت و شرايط خود، حق برخوردا

رم و شخصیت و حیثیت آنان بايد محت ندرا دار غیره تساوی در برابر قانون و محاکم، تغذيه مناسب و
ا در توان حق برخی از اين افراد رالمللی میهای بینداشته شود. حتی در پرتو برخی از کنوانسیون

 آمیز دولت ملی خود قابل احترام دانست. شکايت از اعمال تبعیض
ز االمللی، حق مادرانی که از سوی ديگر، در پرتو همین اسناد و بسیاری ديگر از اسناد بین

های شغلی و نیز مادری محترم اند، بر برخورداری از مشاغل، آموزشدهکرکودکان جنگ حمايت 
گر حاصل اعمال احتی را رزند خود فکرد که توان وادار شود و هیچ مادری را نمیداشته می

. اما پرواضح است که تکیه بر چنین اصول رها کندها و تجاوزات جنسی علیه او بوده باشد، خشونت
ه در خصوص اينکرسد؛ کماتنهايی کافی به نظر نمیکلی نیز برای حمايت از حقوق کودکان جنگ به

 
، کمیسیون حقوق بشر «المللی و قوانین داخلی افغانستانهای آن در اسناد بینجايگاه برابری و مؤلفه» ظهیرشعبان، محمد؛. 12

 .11 ، ص2930، 9ماره ، سال سیزدهم، شماهنامه حقوق بشرنستان، اافغ
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اقدامات مستقلی در جهت حمايت از قشر ه و شدها و موضوعات، به اين اصول بسنده نبرخی گروه
ع های رفع تبعیض علیه زنان و منکنوانسیون ، مانندپذير مورد نظر صورت پذيرفته استآسیب

رسد پس از تکیه اولیه بر اصول اساسی و کلی حقوق تبعیض در آموزش و پرورش. لذا به نظر می
های با اتخاذ اقدامات حمايتی ديگر، گاماند، الزم است الملل که مورد پذيرش عام قرار گرفتهبین

بلندتری در حمايت از کودکان جنگ برداشته شود که شامل اقدامات قانونگذاری، قضايی و نظارتی 
 .هستندالمللی در عرصه بین

 

 حمایت از کودکان جنگ در پرتو حمایت از حق بر سالمت .9ـ1
 از تندرستی کامل فیزيکی، روحی حالتی»سیس سازمان جهانی بهداشت در مقدمه سند تأ سالمت

تعريف شده است. اگرچه دسترسی به عدالت در  09«و اجتماعی و نه صرفاً نداشتن بیماری و ضعف
کننده آن ممکن است در همه موارد در حقوق خصوص نقض حق بر سالمت و عوامل تعیین

پذير نباشد، الزم است استداللی برای نیاز به احترام، حمايت و اجرا نسبت المللی موجود امکانبین
های جنسی علیه زنان در خالل مخاصمات متولد خشونت نتیجهدر به حق بر سالمت کودکانی که 

 د.شواند طرح شده
اعالمیه جهانی حقوق بشر، به حق بر سالمت و برخی از عوامل کلیدی دستیابی  10ماده  2 بند

تواند نسبت به کودکان پردازد و میتری به حقوق کودکان میخاص طوربه 1پردازد. بند ن میبه آ
های ويژه هستند. سزاوار برخورداری از مراقبت و کمک ،مادران و کودکانجنگ قابل اعمال باشد: 

جتماعی های اهمه کودکان، خواه در محدوده رابطه ازدواج متولد شده باشند يا خیر، بايد از حمايت
  00.«ندشويکسان برخوردار 
حق ». اعالمیه، ندبرخوردار «زندگی، آزادی و رهايی از زندان»حق از همه افراد  ،طبق اعالمیه

 حق»و  «حق بر دسترسی برابر به خدمات عمومی برای هر فرد در کشور خودش»، «بر تابعیت
اساس تعريف سازمان جهانی بهداشت،  . بردکنمیرا تضمین  «برخورداری از آموزش و پرورش

ها، کننده سالمت تلقی شود و استنکاف از احقاق آنهمه اين حقوق از عوامل تعیینممکن است 
 تواند استنکاف از حق سالمت را در پی داشته باشد.می

مت خاص به حق بر سال طوربهالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میثاق بین 21ماده 
گونه تبعیض از در خصوص همه کودکان، بدون هیچ »دارد: اعالم می 24ماده  9. بند تمربوط اس

اين  کودکان جنگ نبايد در .«دشواتخاذ های ويژه تدابیر و حمايتبايد حیث نسب يا ديگر شرايط 
ند. وشهای يکسان با ساير کودکان برخوردار زمینه مورد تبعیض قرار گیرند و بايد از حقوق و حمايت

 
43. Introduction to the Constitution of the World Health Organization  

44. Mitchell, Kathleen, “Children Born from Rape: Overlooked Victims of Human Rights Violations in 

Conflict Settings”, Johns Hopkins University; School of Public Health, 2017, vol. 25, no. 11, p. 11.  
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ه تا ممکن است تعیین کنند ک»میزبان  کند که کشورهایدر خصوص پناهندگی، میثاق بیان می
تضمین  .«کننددر اين میثاق را برای غیر اتباع خود تضمین می شدهشناختهچه حد حقوق اقتصادی 

  00حقوق نبايد با تبعیض صورت پذيرد.
نگی در خصوص حق کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فره 21تفسیر عمومی شماره 

د که در کنهايی از شرايطی را ذکر میبرخورداری از باالترين سطح قابل دستیابی سالمت، نمونه
ها ممکن است به دلیل نقض تعهداتشان نسبت به احترام، حمايت و اجرای حق بر سالمت، آن دولت

اقدامات دولتی، »تواند شامل های خاص در مورد کودکان جنگ میمسئول قلمداد شوند. مثال
 ضروری وهای جسمانی، عوارض جانبی غیرها يا قوانینی که احتمااًل منتج به آسیبسیاست

ها از در درون حوزه قضايی دولت در خصوص نقض حق بر سالمت آن دعوامحرومیت از طرح 
  01باشد. «جانب طرف ثالث

 

 المللی آتیحقوق کودکان جنگ در اقدامات حقوقی بین. 5
ها که موظف به حمايت از حقوق استفاده از کودکان جنگ، دولتگیری و مقابله با سوءرای جلوب

المللی هستند بايد نهايت تالش خود را به کار اندازند. کودکان از طريق اجرای استانداردهای بین
در خصوص  المللیآور بینتوان گفت اولويت اساسی در اين مسیر، تصويب سند الزامقطع می طوربه

هادن نها را وادار به ايجاد تغییراتی در نظام داخلی خود و گردنکودکان ناشی از جنگ است که دولت
دگی ؛ نهادی که الزم است از اختیار رسیکندالمللی کننده بیندهی به نهاد رسیدگیبه نظام گزارش

های ازمانس به شکايات فردی و شکايات اعضا علیه يکديگر نیز برخوردار باشد. آنچه مسلم است،
های دول در مورد حقوق بشر هستند و لذا دادن به سیاستالمللی دارای نقش محوری در شکلبین

ه در . تمرکز هرچه بیشتر بر اين مسئلبیشتر توجه کنندالزم است اين نهادها نیز به اين مسئله 
ه ک ز آنجاعلمی نقش بسیار مؤثری در پیشبرد اين هدف خواهد داشت. ادانشگاهی و های عرصه
و  نندکها ارائه نمیبه داليل سیاسی معموالً آماری از وضعیت اين اطفال و شرايط آن ها بنادولت

المللی برای کسب اطالع از وضعیت دقیق های بینفقدان اطالعات کامل، مانعی در مسیر سازمان
اه را برای رو  استکودکان در يک کشور و تشخیص تفاوت شرايط کودکان جنگ با ديگر کودکان 

گذارد، جامعه ادعای خالف واقع در خصوص وضعیت حقوق بشر هر کشور برای دولت حاکم باز می
های آمارگیری ت.اسرا بررسی کرده وضعیت کشورها ، المللی همواره با روندی آهستهبین

المللی معموالً در جهت بررسی وضعیت کودکان جنگ نبوده و اين يکی از خألهايی های بینسازمان
 

45. Mitchell, Kathleen, Ibid., p. 14.  

46. United Nations Economic and Social Council, The right to the highest attainable standard of health 

E/C.12/2000/4. (General Comments). 2000, Retrieved Dec. 23, 2004 from www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/ 

(symbol)E.C.12.2000.4.EnDocument. 
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قات المللی با تحقیهای بین. سازمانکندتالش  المللی بايد در جهت رفع آناست که جامعه بین
. ندتشويق کنبه حفظ آمارها و نظارت بر وضعیت کودکان جنگ را ها مستمر و دقیق بايد دولت

 د، بلکه الزم استشوهای پژوهشی محدود المللی به فعالیتهای بینای سازمانههمکارینبايد 
های اقتصادی، آموزشی، روانی های خود را در جهت ارائه پشتیبانیالمللی تالشاين نهادهای بین

و  المللی. الزم است جامعه بینکنندها سازماندهی و اجتماعی به اين کودکان و البته مادران آن
وضع های راهبردی دستورالعمل، مدار از کودکان جنگحمايت اخالق برای بايد تابع آننهادهای 

د که کودکان از چه سنی حق صحبت راجع به وضعیت خود شواين مسئله بايد روشن  ازجمله. کنند
 ،سکوت کودک و مادر ل مربوط به چنین کودکانی در سايهها و مسائرا خواهند داشت تا تبعیض

خصوص، نکته قابل طرح، تفاوت در قوانین داخلی کشورهاست.  پنهان و بدون جبران نماند. در اين
و برخی  هفتسن قانونی افراد پذير عنوانبهمثال، برخی کشورهای اسالمی، سن بلوغ را  عنوانبه

وق به حق المللی مربوطترين سند بیناند. در عامسالگی را مدنظر قرار داده 12 يا 23 ديگر سنین
اند. در همین کودک دانسته شده ،سال 23کودکان، کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد، افراد زير 

د: در صورت پذيرش سن قانونی در هر کشور شونقطه از بحث، نکته قابل تأمل ديگری مطرح می
ق صحبت اند حافرادی که به بزرگسالی رسیده ،بايد اين مقدمه الزم را نیز پذيرفت که در حقیقت

د داشت. لذا تالی فاسدی که با پذيرش مالک سن قانونی رشد ندر خصوص وضعیت خود را خواه
مايت از جای حاين است که در حقیقت به ودشفته برای هر فرد از منظر قوانین ملی وی بايد پذير

که برای حمايت از آنان و مقابله با شرايط  حمايت شده استحقوق کودک جنگ، از بزرگساالنی 
بسیاری از چنین  بساچهپرخطری که در آن قرار دارند، تا حدود بسیاری دير اقدام شده است و 

 هرگز به بزرگسالی نرسند.  شان،فرسايطاقت گاهکودکانی به دلیل شرايط سخت و 
نین افرادی، سن قانونی رسد، برای پذيرش ادعاها و مطالبات چلذا آنچه مسلم به نظر می

را به حداقل خواهد رساند. در نتیجه الزم  ايشانشده در قوانین داخلی، امکان حمايت از بینیپیش
ته فتری برای پذيرش ادعای کودک در خصوص شرايطی که در آن قرار دارد پذيراست سنین پايین

جهت اعتماد به سخنان کودک که مالک دقیقی برای پذيرش بلوغ ذهنی الزم در  از آنجا ولی. شود
رسد در چنین مواردی بايد رويه محاکم داخلی برخی کشورها زير سن قانونی وجود ندارد، به نظر می

ان کننده که دارای کارشناسالمللی رسیدگیو بررسی موردی هر ادعا به نهاد بین گیردالگو قرار 
 .شود، واگذار باشدخصوص  خبره الزم در اين

، اصل گونه تبعیض از حیث قومیتبدون هیچللی بايد با نظارت و شدت بیشتری المجامعه بین
ها در قبال حفاظت از کودکانی که در قلمرو المللی دولتتعهد بینبه  غیره و منشأ اجتماعی و

ها با اتخاذ تدابیر حمايتی الزم از حجم گسترده تا دولت کندتوجه  حضور دارند شانحاکمیت
 الزم است گزارشگران ويژه شورای ازجملهها نسبت به کودکان ناشی از جنگ بکاهند. کشیکودک
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 نشان دهند و اين مسئله يکی از محورهایبیشتر توجه حقوق بشر در خصوص اين موضوع، به اعضا 
 شود.بای در شورا دوره هایگزارشاساسی 

وارد ت کشورها، بسیاری از مالمللی بر وضعیالمللی و نظارت جامعه بینبا تالش نهادهای بین
 خواهد يافت؛ ضمن آنکه با درنظرداشتن اين نکته که پاياناعمال تبعیض نسبت به کودکان جنگ 

ها که در جريان مخاصمات مسلحانه الزم است رصد چنین وضعیتی تنها در تعداد محدودی از دولت
 ای پرداختن به اين امر در هرها و زمان کمتری برهستند صورت پذيرد، مسلماً صرف هزينه يابوده 

المللی جهت اقدام های بینبازه زمانی الزم است و اين امر خود مشوقی برای نهادها و سازمان
های آموزشی و خواهد بود. ضمناً با استفاده از مطالعات پزشکی و روانشناختی و اجرای برنامه

 01د.کر برخوردیز توان با مسئله رهاسازی نوزادان از سوی مادران ناجتماعی می
دهد که کلی مقیاس وسیع ارتکاب خشونت جنسی در خالل مخاصمات نشان می طوربه

يا با دستور و تحت نظر دولت متبوع خود دست به اين  ،مرتکبان خشونت جنسی در اين شرايط
در ارتکاب اين اعمال، تحت کنترل و ممانعت فرمانده و دولت متبوع  يازنند اقدام غیراخالقی می

را برای  المللی بايد مسئولیت بسیار شديدیگیرند. بنابراين آشکار است که جامعه بینخود قرار نمی
د که شايد يکی از نتايج آن نیز تحمیل مسئولیت نگهداری کودکان مذکور کندولت مذکور شناسايی 

هايی برای شناسايی مسئولیت کنون تالش تا هرچندها باشد. ه مادران آنو پرداخت غرامت ب
 ندرت شامل جبران خسارت برایها بهها صورت پذيرفته است، اين مجازاتگونه نقضمرتکبان اين

ی الزم حمايتهای سازوکارها دولتبايد اين  ه است.شدقربانیان اين خشونت و فرزندان ناشی از آن 
 از قبیل مزايای اقتصادی و اعطای حقوق مهاجرتیرا ها خشونت جنسی و فرزندان آن از زنان قربانی

 ها ود. اقدامات ديواننفراهم آور شاننیز شرايط الزم را برای دسترسی کودکان به هويت پدر و
م قربانیان ن خشکردالمللی در پاسخگويی به ارتکاب خشونت جنسی عمدتاً در فروکشنهادهای بین

 03داشته ولی برخوردی بازدارنده نبوده است.تأثیراتی 
 المللی قابل اعمال نخواهد بودراحتی از سوی جامعه بیند، بهششک مواردی که در باال ذکر بی

ها در جهت حفظ منافع خود به مقابله با آن خواهند پرداخت. بنابراين شايد چرا که بسیاری از دولت
المللی کودکان باشد. بازيگران بین در قالب حقوق بشر روش مناسب قابل اعمال در اين زمینه، عمل

تورکارهای و در تنظیم دس کنندايفا می نقش بسیار مؤثری المللیدر شناسايی و تدوين قواعد بین
 ازیسند. شايد يکی از راهکارهای مؤثر در جهان امروز برای آگاهدارجايگاه بسیار کلیدی المللی بین

رنت های مجازی و اينتاستفاده از شبکه ،بشریحقوقهای سازمان تشويقالمللی و نیز جامعه بین
 

47. “Women2000: Sexual Violence and Armed Conflict: United Nations Response”, Assesment by the 

Department of Economic and Social Affairs, 1998, p. 231. https://www.unwomen.org. 

وسط جنايت علیه بشريت ت عنوانبهانگاری ازدواج اجباری پايه جرم کیفری بر المللیحقوق بین توسعه» امیری، فاطمه؛. 18
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های مرتبط به پیوندهای همگانی راجع به وضعیت کودکان جنگ و ارسال باشد. افزايش آگاهی
ها به ، افزايش توان زنان قربانی خشونت و کودکان آنبشریحقوقالمللی های بینديگر سازمان

صورت ناشناخته و امکان ارائه راهکارهای درمانی روحی و روانی به بیان مسائل در فضای مجازی
 المللی از ديگر فوايدبین ها در عرصهو حتی جسمی و افزايش سطح آگاهی اين افراد از حقوق آن

 .استاين راهکار 
یری سربازگ»از سوی ديگر الزم است که مسئله کودکان جنگ نیز در رديف مسائلی همچون 

 هایهای سازمانساالنه و فعالیت یهاالمللی و موضوع گزارشوجه جامعه بینمورد ت« کودکان
واقع بررسی و پرداختن به اين مسائل بايد برای فعاالن حقوق بشر در زمینه در المللی قرار گیرد. بین

 حفاظت از حقوق کودکان در اولويت قرار گیرد. 
ای هاست که جای خالی حمايت با توجه به مطالبی که گذشت اين نکته نیز حايز اهمیت

جانبه و دقیق از کودکان جنگ، چه در اعطای حقوق تابعیتی، چه در مسئله فرزندخواندگی و همه
خوبی اندک موجود، در حقوق داخلی دول درگیر به هرچندهای چه در نظارت و اجرای حمايت

موضوعی که نیازمند اقدامات قانونگذاری، نظارتی و اجرايی و بذل توجه بیشتر از  ؛استنمايان 
 .استها در عرصه داخلی سوی دولت

 

 نتیجه
در خالل مخاصمات صورت  مندنظام طوربههايی که اغلب گسترده و انواع متعددی از خشونت

و شايد بتوان گفت نقطه اوج چنین  ستاای از سبعیت چهره واقعی جنگ پذيرد، نشانهمی
. ديده شدداعش در طول دهه اخیر  ازجملههای تروريستی هايی در اقدامات شنیع گروهخشونت

امی عنف نسبت به زنان غیرنظها، خشونت جنسی و تجاوز بهترين انواع خشونتيکی از وحشتناک
ا هتنها در دهه گذشته، ده . برآورد شده است کهاستشده از سوی سربازان دشمن مناطق اشغال

ها و های جنسی علیه زنان در خالل جنگکشیبهره ياجمعی هزار کودک در نتیجه تجاوزات دسته
 اند. های تروريستی متولد شدهاقدامات گروه

، هستندها در خالل جنگ و مخاصمه حاصل تجاوزات و خشونت ،هرچند کودکان جنگ
در شرايط اجتماعی پس از جنگ و دوران صلح مطرح بیشترين عرصه حمايت از اين کودکان 

 ،حمايت از کودکان ناشی از جنگ تصويب نشده است ويژة بشریحقوقکنون هیچ سند  د. تاشومی
ی توان قواعدو برخی ديگر از اسناد می بشریحقوقهای عام الی قواعد کنوانسیونهرچند در البه

آنچه  .دنیز پوشش داده و قابلیت حمايت از آنان را دارد که به نحوی اين کودکان را نکررا استخراج 
وص المللی در خصآور بینتصويب سند الزام نیاز دارد، نخست به آنالمللی اکنون جامعه بینهم
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 به تصويب قوانین حمايتی ويژهموظف که مشخصاً اعضا را است جانبه از اين کودکان حمايت همه
سازوکارهای  ،دهی و امکان طرح شکايات فردیگزارش نظاماز کودکان جنگ نموده و با ايجاد 

ها در نمادران آ يابرای کشورها در راستای مقابله با تبعیض علیه کودکان جنگ را نظارتی ويژه 
امر به  . اينفراهم آورد غیره های مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی وعرصه

ز وخامت شرايط اين دسته از کودکان در جوامع پس از جنگ اعتقاد نگارندگان، تا حدود زيادی ا
ه مؤثر المللی آيندها و مرتکبان جرايم بینجويان، تروريسمطلبان، ستیزهکاسته و در مهار جنگ

 خواهد افتاد.
 ها که موظف به حمايت از حقوقاستفاده از کودکان جنگ، دولتبرای جلوگیری و مقابله با سوء

المللی هستند بايد نهايت تالش خود را به کار اندازند. جرای استانداردهای بینکودکان از طريق ا
المللی معموالً در جهت بررسی وضعیت کودکان جنگ نبوده و اين های بینهای سازمانآمارگیری

المللی نهای بی. سازمانکندالمللی بايد در جهت رفع آن تالش يکی از خألهايی است که جامعه بین
به حفظ آمارها و نظارت بر وضعیت کودکان جنگ را ها قات مستمر و دقیق بايد دولتبا تحقی

د، بلکه وشهای تحقیقی محدود المللی به فعالیتهای بینهای سازمانهمکارینبايد . تشويق کنند
های اقتصادی، آموزشی، روانی و اجتماعی به پشتیبانی های خود را در جهت ارائهتالشها بايد آن

شتری با نظارت و شدت بیبايد المللی جامعه بین. کنندها سازماندهی کودکان و البته مادران آناين 
المللی مسئولیت بینبه  غیره، گونه تبعیض از حیث قومیت، اصل و منشأ اجتماعی وبدون هیچ

ا ها بتا دولت کندحضور دارند توجه  شانها در قبال حفاظت کودکانی که در قلمرو حاکمیتدولت
 ها نسبت به کودکان جنگ بکاهند. بخصوصکشیاتخاذ تدابیر حمايتی الزم از حجم گسترده کودک

های شونتدر نتیجه خ متولدشدهپذيری کودکان المللی بشردوستانه بايد از آسیبهای بینسازمان
 یجنسی علیه زنان در خالل مخاصمات آگاه شوند و با ايجاد تدابیری برای حمايت از حقوق بشر

های حفاظت از کودکان را در های سالمت باروری قبل از ازدواج و برنامهاين کودکان، برنامه
به همراه کمیساريای عالی پناهندگان، يونیسف و بايد ها بندی خود قرار دهند. اين سازماناولويت

ی ابآوری اطالعات و ارزيابزاری برای جمع عنوانبهکمیته حقوق کودک در توسعه چارچوبی که 
مداخله در جهت حفاظت از حقوق بشر  راهبردهايی از و دربرگیرنده حداقل کندريسک کمک 

های خاص برای مقابله با مداخله در وضعیت راهبرد. کنندکودکان جنگ باشد، تشريک مساعی 
موارد نقض شديد حقوق بشر کودکان جنگ بايد توسعه يابد. همچنین گردآوری اطالعات مربوط 

هايی برای ترويج پذيرش ها و نیز برنامهخانهها يا در يتیمبیمارستان دکان رهاشده دربه تعداد کو
 محلی کودکان رهاشده بايد به اجرا گذاشته شود.

یری سربازگ»از سوی ديگر الزم است که مسئله کودکان جنگ نیز در رديف مسائلی همچون 
ای هساالنه و فعالیت یهاگزارش المللی قرار بگیرد و موضوعمورد توجه جامعه بین« کودکان
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د. واقعیت آن است که بررسی و پرداختن به اين مسائل بايد برای فعاالن شوالمللی های بینسازمان
 حقوق بشر در زمینه حفاظت از حقوق کودکان در اولويت قرار گیرد. 
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