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 چکیده:

هاای سلالنانه را در المللی ناظر بر درگیریها نقض حقوق بشردوستانه بینجنایات جنگی، جنایاتی است که ارتکاب آن

-باشد. جنایات جنگی در خال  درگیاریالمللی سیی جزائی، جزء جرائم بینپی دارد. جرم جنگی به عنوان یک پدیده

شاود. گیرند، گرچه باید توجه داشت، هر جنایتی در این باین، جنایات جنگای سنلاوب نمایهای سللنانه صورت سی

باشد. وقوع جنگ اثارات ستتلیای بار جواساس انلاانی  یوندی کافی با خود درگیری سللنانه داشتهجنایت جنگی باید پ

دارد. یکی از سلائلی که شاید در هنگام ستاصمات سللنانه سورد توجه جدی نهادهاای بشردوساتانه قارار سای گیارد، 

کودکان عاسال بارانگیتتن  دد.آسیب پذیری کودکان سی باشد. ستاسیانه حقوق کودکان از سوی ستجاوزین نقض سی گر

ستاصمات سللنانه نیلتند، اسا همواره صدسات زیادی را در این رابطه به صورت گوناگون ستنمل شده اناد. بناابراین از 

آنجا که بیشترین سهم صدسات ناشی از ستاصمات سللنانه، ستوجه این دسته از غیر نظاسیان سی شود، به همین جهت 

ها را به اندیشه حمایت از این قشر آسیب پذیر واداشته است. چرا که حقوق  دوستانه و دولت سازسان ها و نهادهای بشر

کودك به سثابه زیر سجموعه ای از حقوق بشر بین المللی در نظام حقوق بین المللی به شامار سای رود کاه حمایتهاای 

 .ویژه ای نیز در جاسعه بین المللی از آن سی شود

تنلیلی بر سبنای روش های اسنادی و کتابتانه ای سی باشد، باا هاد   –ن از نوع توصییی این سقاله که روش تنقیق آ

فهم ساهیت گروه های تکییری و عواسل داخلی و خارجی سوثر در شاکل گیاری آنهاا و بررسای جنایاات جنگای علیاه 

ه و تنلیال سقاصاد کودکان در کشور سوریه، تنریر سی شود. بدین سنظور، توصیف بنیان های اجتمااعی جاسعاه ساوری

 بازیگران خارجی در دستور سطالعه قرار دارد.

 

 جنایات جنگی، کودکان، نا اسنی، درگیری های سللنانه، سوریه، داعش واژگان کلیدی:
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 مقدمه

با آنکه از نیمه دوم قرن بیلتمف تلش شده است تا صلح و اسنیت پس از دو جنگ خانمان سوز بر جهان حاکم گردد، با این 

تا  0991بشر با جنگ وارد هزاره سوم شده است. هرچند هم اکنون هیچ جنگ بین المللی وجود ندارد ولی در سا  های وجود، 

سنطقه از جهان  01ستاصمه داخلی و غیر بین المللی صورت گرفته است. اکنون نیز در نزدیک به  65سیلدی نزدیک به  0111

لتقیم و غیر سلتقیم آن بر اقتصاد، اسنیت، سلست و بهداشت انلان ها به درگیری های سللنانه داخلی وجود دارد که آثار س

 (Machel, 1996: 30. )ویژه کودکان انکار نشدنی است

 به نگاریم، سطلبی ویژه کودکان به افراد بر آن افزای تأسف و بار تألم تأثیرات و جنگ فجایس خصوص در بتواهیم اگر شاید

 جز چیزی جهانی جنگ های .است دوستانه حقوق بشر با ارتباط در پژوهش هر یکالین جزء جنگ تراژدی روایت گویی

 از کودکان سیان این در .است نیاورده ارسغان به دیگر سلأله و هزاران آوارگی و خانمانی بی اقتصاد، زوا  فنشاء، فقر،

 .اند رنج برده بیشتری پذیری آسیب

بین   حقوق در عرصۀ  که است گردیده سبب جهانی جاسعۀ اتثب و صلح حیظ اهمیت و جنگی جرایم تاریتی پیشینۀ

 جرایم سایر از طوالنی تر جنایات قدستی این آید. شمار به بین المللی بشردوستانۀ حقوق سقررات نقض جنگی جرایم الملل

 ستاصمات حین در ارتکابی اعما  الملل سعاهداتی بین حقوق بر سقدم عرفی بین الملل حقوق رو این از دارد، بین المللی

 طریق از سعاهداتی، بین الملل حقوق عرصۀ و جنایات به از جرایم دسته این ورود است. اسا، نموده جرم انگاری را سللنانه

 (56: 0090)سید زاده ثانی،  .است بوده الهه 0911 سعاهدة 001 تا 002 سواد

 صورت جنایات این سورد و در جنگی جنایات نپیراسو ستعددی سذاکرات 0992 سا  در رم دیپلماتیک کنیرانس جریان در

 گذشت گردید. با دیوان اساسناسۀ هشت صلحیت سادة بین المللی کییری دیوان تصویب به سنجر نهایت در که گرفت،

 اساسناسه هشت سادة گردیدن قائل تمایز سانند: است، وارد بر آن نقدهایی همچنان دیوان، اساسناسۀ تصویب از سا  شانزده

 غیر دادن قرار انلانی سپر چون هم اعمالی بین المللی، و داخلی ستاصمات سللنانۀ در یافته ارتکاب جنگی نایاتج بین

 برای سنطقی سبنایی نمی توان و ساخته آزرده را بشری روح شدت به ... و دفاع سناطق بی بمباران یا حمله نظاسیان،

نمود:  اعلم صراحت به بشر حقوق حقوق دانان کمیتۀ دیوان، ۀاساسناس تصویب سا  همان در .یافت تمایزات این توجیه

 ها دارای آن قربانیان که علت این به المللی غیربین سللنانۀ ستاصمات جنایات عاسلن باشیم سعتقد که پذیرفتنی نیلت

 (Moir, 2002: 165) گیرند. قرار بین المللی عدالت تنت نباید هلتند، شان سشابه تابعیت

ار شوم آنها بیشترین و عمیق ترین تأثیرات خود را بر کودکان تنمیل سی کنند. کودکانی که نه در برپایی جنگ جنگ ها و آث

ها و نه در وضس قوانین و نه حتی در سطالبه اجرای قوانینی که آنها را سعا  از جنگ و جنگیدن سی کند دخالتی دارند. 

و پروتکل های الناقی آن، کنوانلیون حقوق کودك  0959های ژنو  کنوانلیون های ستعدد بین المللی از جمله کنوانلیون

و اسناد ستعدد دیگر با هد  قرار دادن عالی ترین سنافس کودك سعی در حمایت از وی نموده اند و برخی از سقررات  0929

در ستاصمات سللنانه خود را ستوجه حمایت های ویژه و نیازهای ستیاوت کودکان در جنگ و نیز سمنوعیت به کارگیری آن ها 

کرده اند. حقوق بین الملل بشر دوستانه سنبعث از کنوانلیون های ژنو با تدوین یکلری بایدها و نبایدها دست دولت ها را در 

جنگیدن بدون چارچوب بلته است و از سوی دیگر با پیش بینی جرایم سعدودی در اساسناسه رم سلئولیت هایی و سجازات ها 

سا  برای نبرد سی  06از جمله کلانی که تنت عنوان نلل کشی اقدام به انتقا  و یا استتدام کودکان زیر  را برای تعیین آن

 (  0021:01کنند در نظر گرفته است. )سیدفاطمی، 

علی رغم وجود و تصویب این کنوانلیون ها از سوی تعداد قابل توجهی از کشورها شاهد تبعیت از آن ها به هنگام ستاصمات 

ه و از سوی دیگر با بررسی آثار ستیاوت جنگ ها بر کودکان درسی یابیم سندرجات این سعاهدات در سقایله با جنبه سللنان

های ستتلف این آثار و شدت آنها بلیار ناچیز است و صرفاً تأسین کننده و تلکین دهنده برخی از نیازها و آالم جلمی سوقتی 
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لیون ها که ستهم به نقض اصو  حقوق بشر دوستانه و ناقض حقوق کودکان در کودکان است، هم چنین دو  ستعاهد این کنوان

 (00: 0026ستاصمات سللنانه هلتند از زیر بار سلئولیت شانه خالی سی کنند. )ضیایی بیگدلی، 

 آن چه که برای جاسعه بشریت سللم است، پذیرش حقیقت تلخ جنگ وآثار ناشی از آن در طو  دوره های زندگی بشریت است

که قربانیان زیادی از خود به جای گذارده و با وجود اسناد و قراردادها و سراجس بین المللی صالح به رسیدگی باز هم شاهد وقوع 

ستصمات سللنانه بین المللی هلتیم و بتشی از قربانیان این جنگ ها کودکان هلتند. آثار سلتقیم پدیده نا سیمون جنگ 

 (5: 0020ت، سلست، رفاه و آسایش، بهداشت و اقتصاد سلت ها انکار ناشدنی است. )سصیا،چه داخلی یا بین المللی بر اسنی

جنگ ها به طور طبیعی با خود زیان های سادی، انلانی، اخلقی و فرهنگی فراوانی به بار سی آورند و در سورد کودکان بی هیچ 

انواده و اجتماع، حق بهداشت، حق تنصیل. از این رو تردیدی همه حقوق آنان را هد  قرار سی دهد: حق حیات، حق بودن با خ

در این پژوهش بر آن شدیم تا به سعرفی و بررسی وضعیت حقوقی کودکان که قربانیان جنایات جنگی و ستاصمات سللنانه در 

یشگیری از کشور سوریه را تشکیل سی دهند بپردازیم تا زسینه را برای تأکید بیشتر بر وجود اسناد بین المللی که برای پ

 ستاصمات سللنانه وجود دارند برای ستاطبان فراهم کنیم.

 مبانی نظری

کودکان عاسل برانگیتتن ستاصمات سللنانه نیلتند، اسا همواره صدسات زیادی را در این رابطه به صورت گوناگون ستنمل 

جه این دسته از غیر نظاسیان سی شود، جا که بیشترین سهم صدسات ناشی از ستاصمات سللنانه، ستو شده اند. بنابراین از آن

ها را به اندیشه حمایت از این قشر آسیب پذیر واداشته است. چرا  به همین جهت سازسان ها و نهادهای بشر دوستانه و دولت

 که حقوق کودك به سثابه زیر سجموعه ای از حقوق بشر بین المللی در نظام حقوق بین المللی به شمار سی رود که حمایت

 ( 10: 0090ویژه ای نیز در جاسعه بین المللی از آن سی شود. )نماسیان، های
 شاهد درگیری ها درطو  .است داده رخ بلیاری درگیری های و جنگ ها سیاسی تمایلت به دلیل جهان کنار و گوشه در

 خود ویژه یازهاین استدال  عدم و روحی و جلمی قوای ضعف جهت به کودکان هلتیم. کودکان علیه بلیاری خشونت های

 آنها به دادن اولویت و بزرگلاالن از سمتاز و خاص گروه یک عنوان به کودکان حقوق نیازسندی های سلایل، بررسی .دارند را

 اجتماعی دگرگونی های سجموعه ای از ستأثر و نوظهور پدیده ای بشری جواسس آینده نگری ها و سشی ها خط سلحظات و در

 خودی به که زندگی از خاص  دورهای عنوان به کودکی به توجه  لزوم به  جهان هایتمام کشور اسروزه .است

 غالب در ستتلف المللی بین سطوح در جهت همین به .دارند اذعان کودکان ویژه  از  حمایت  است، اهمیت دارای خود 

 سطح در حقوق کودکان تضمین درصدد المللی، بین همکاری های توافق ها و سشترك، کمیته های جهانی، کنوانلیون های

 (9: 0091) زیرك جو،  .برآسده اند جهان

 سلتقل گزارش در که تلتی واقعیت .هلتیم سنازعات این سراسر در کودکان حقوق نقض شاهد تلش ها این رغم به اسا

 در بشر حقوق سوضوعات اهمیت اینکه به توجه با .است آشکار خوبی به کودکان علیه خشونت زسینه در ستند سازسان سلل

 سازسان اساسی و سهم سلایل از یکی سللنانه ستاصمات حین در کودکان به دوستانه بشر کمک های و دادن اسروز جهان

 ساختن جهت در برداشتن گام برای ساختاری و ریشه ای عواسل و علل به توجه سی رسد، نظر به .سی رود شمار به سلل

 برخی در و داشت دوستانه بشر ظاهری که فعالیت هایی .بودیم نهادها و لت هادو کودکان فعالیت برای جنگ بدون دنیایی

 کشورها سیاسی و نظاسی سناشقات در کودکان شدن قربانی .آورد ارسغان به حقوق کودکان از دفاع در را سوفقیت هایی سواقس

 آن قدر کودکان کشتار بودن نیغیرانلا. سی کند نقض را آنها  "حیات حق"یعنی کودکان حق بدیهی ترین و اساسی ترین

 درگیر دولت های المللی بین سعاهدات یادآوری حا  این با بین المللی حقوقی سعاهدات به استناد با آن اثبات که است،

 بین ستتلف سعاهدات بنابر .کشید خواهد چالش به را سرسلت قدرت طلبان جنگ ناهوشیار وجدان سللنانه ستاصمات

)پور خلیلی،  .باشند سصون ستتاصم طر  های نظاسی و عملیات زیانبار عوارض از باید کودکان ویژه به غیرنظاسی افراد المللی

0022 :059) 
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 سشغو  دولت ها که دوم و او  جهانی جنگ های طو  در بودند، جنگ ها اصلی قربانیان کودکان جنگ سالهای تمام در

 است. عموسی وجدان و شعور به توهین نوعی بلیاری و گرفته، دیدهنا را ضعیف و بی دفاع قشر این بودند، قدرت بر سر جدا 

 .نهادند پا زیر را آن ها حقوق بشری از

 

 جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی

اساسناسه در صلحیت دیوان کییری بین  1جنایات علیه بشریت دسته دوم جنایات بین المللی هلتند که بر اساس ساده 

ین بار این جنایات در سنشور دادگاه نورسبرگ تعریف گردیده اند. اصوال هیچ ارتباط سنطقی بین جنایات المللی قرار دارند. نتلت

علیه بشریت و ستاصمات سللنانه وجود ندارد. به گونه ای که این جنایات سی توانند در فقدان یک ستاصمه سللنانه اتیاق 

علیه بشریت ذکر سی کند این است که در چارچوب یک حمله  بیافتند. اسا از سوی دیگر شرطی که این ساده برای جنایات

 (19: 0025گلترده یا سازسان یافته علیه یک جمعیت غیر نظاسی و با علم به آن حمله ارتکاب یابند. ) شریعت باقری، 

سه های جنایات جنگی قدیمی ترین دسته از جنایات بین المللی واقس در صلحیت دیوان هلتند. این جنایات در نظام نا

الهه و بعد از آن در سعاهده ورسای و سناکماتی که در الیپزیک بر اساس این سعاهده  0911ضمیمه به کنوانلیون چهارم 

سنشور (  و سپس در کنوانلیون  5انجام گرفت، سورد اشاره قرار گرفته بودند و سپس در سنشور دادگاه نورسبرگ ) بند ب ساده 

یت شناخته بودند. در اساسناسه های دو دادگاه سوردی یوگللوی سابق و رواندا نیز به این ژنو، به رسم 0959های چهارگانه 

جنایات اشاره شده است. این وضعیت در اساسناسه رم شکل تکاسل یافته تری به خود گرفت. به گونه ای که از یک طر  

عمده جنایات جنگی با توجه به اشکا  و  ستاصمات سللنانه غیر بین المللی را هم در بر سی گیرد و از سوی دیگر قلمت

اساسناسه در برگیرنده چهار دسته از جنایات جنگی است که دو  2تنوعشان با جزئیات قابل سلحظه تعریف شده اند. ساده 

 دسته آن سربوط به ستاصمات سللنانه بین المللی و دو دسته دیگر سربوط به ستاصمات سللنانه غیر بین المللی است. ) صابر،

0022 :010 ) 

ی جزائی، جزء جرائم المللی است. جرم جنگی به عنوان یک پدیدهجنایت جنگی، نقض سقررات و قواعد حقوق بشردوستانه بین

طور سبهم ، به0911ی الهه سورخ ی طوالنی ندارد و برای اولین بار در عهدناسهباشد. تعریف جنایت جنگی سابقهالمللی سیبین

گیرند، گرچه باید توجه های سللنانه صورت سیهای جنگ بوده است. جنایات جنگی در خل  درگیریر در سورد قوانین و ع

شود. جنایت جنگی باید پیوندی کافی با خود درگیری سللنانه داشت، هر جنایتی در این بین، جنایت جنگی سنلوب نمی

 باشد.  داشته

های سللنانه ها در خل  درگیریو توکیو، جنایاتی بودند که ارتکاب آنجنایات جنگی سندرج در دو اساسناسه دادگاه نورنبرگ 

نقض قوانین و رسوم جنگ  »کنند: چنین تعریف سیهای سذکور جرائم جنگی را این المللی صورت گرفته بود. اساسناسهبین

به سنظور دیگر، قتل یا بدرفتاری با  عبارت است از بدرفتاری یا تبعید سکنه غیر نظاسی نواحی اشغالی به سنظور کار اجباری یا

ها، غصب و غارت اسوا  عموسی یا خصوصی بدون جهت و یا هرگونه زندانیان یا افرادی که در دریا هلتند، اعدام گروگان

 (000: 0020)جوانی،  اساسناسه نورنبرگ( 5)بند ب ساده  «.تتریبی که ضرورت نظاسی آن را ایجاب نکند

شوند. ساده دو اساسناسه سذکور حاکی از ساسناسه دادگاه یوگوسلوی)سابق( به دو دسته تقلیم سیجنایات جنگی سندرج در ا

المللی، های سللنانه بینی حمایت از قربانیان درگیریهای چهارگانه ژنو دربارههای فاحش سقررات کنوانلیونسمنوعیت نقض

کند. این ساده ها را در قالب فهرستی ناتمام احصاء سیانلته، آنهای جنگ را سمنوع دآن، تتلف از قوانین و عر  0است. ساده 

را « اصل فراگیر»توان گیت که به نوعی نقش یک های فاحش است و بنابراین سیدرصدد بیان حکم کلیه جرائم جدی بجز نقض

اند، نیز جنایت جنگی دهکند. بر این اساس جنایاتی از قبیل شکنجه هتک کراست فردی، هرچند که صراحتاً ذکر نشاییا سی

 گردند. سنلوب سی
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این  5جنایت جنگی سندرج در اساسناسه دادگاه روآندا، جنایتی است که در یک درگیری داخلی رخ داده است. عنوان ساده 

 (066: 0020، کریانگ ساك کیتی. )باشد های ژنو و پروتکل الناقی دوم، سیسشترك کنوانلیون 0اساسناسه، تتلیات از ساده 

شوند. ساده هشت اساسناسه سذکور، المللی کییری به چهار گروه اصلی تقلیم سیجنایات جنگی سندرج در اساسناسه دیوان بین

 کند:چنین بیان سیجرائم جنگی را این

 المللی.های سللنانه بینهای ژنو در درگیریهای فاحش کنوانلیون( نقض0

بین  حقوق یشده تثبیت چارچوب در المللی،بین سللنانه هایدرگیری بر ناظر هایعر  و قوانین از جدی تتلیات دیگر ( 0

 .الملل

 المللی.های سللنانه غیربینهای چهارگانه ژنو در درگیری( تتلیات جدی از ساده سه سشترك کنوانلیون0

-لمللی در چارچوب تثبیت شدهای بینهای سللنانه فاقد خصیصههای ناظر بر درگیری( دیگر تتلیات جدی از قوانین و عر 5

 (010: 0025، باقریشریعت. )المللی حقوق بین

 اند از: دهد. برخی از این نوع جرائم عبارتالمللی، فهرست جاسعی از جنایات جنگی را ارائه سیاساسناسه دیوان کییری بین

 .هلتند بشردوستانه هاکمک شغو س سلل، سازسان نظارت تنت که نیروهایی دیگر و صلح  الف( حمله به نیروهای حافظ

های جدی و وسیس به  شود و یا آسیبدفاع سیکه این حملت سنجر به کشتار انبوه سردم بیب( تدارك حملتی با علم به این

 روی به شمار رود. سازد و در سقایله با هر نوع هد  نظاسی زیادهسنابس سلی وارد سی

  ج( حملت عاسدانه به اهدا  غیرنظاسی،

 ها فعاالنه در جنگ شرکت کنند. د( سربازگیری کودکان زیر پانزده سا ، با این هد  که آن

یافته که گرچه سطابق ساده هیت جرم علیه بشریت است، اسا در خل  ستاصمات سللنانه گیری جنلی سازسانه( تجاوز و برده

 (550: 0020، رابرتلون. )در ردیف جرائم جنگی است

 دگاه حقوق بین المللمفهوم جنگ از دی

ها است و هد  از آن سعموال  باشد که سشروط به اعلم صریح قبلی آن جنگ اعما  قدرت سللنانه کشورها علیه یکدیگر سی

  تنمیل اراده سهاجم در جهت سنافس و سصالح سلی است.

جنگ نیز در برابر حقوق  در سقابل صلح، که یک وضعیت عادی سی باشد، جنگ یک حالت استثنائی است؛ در نتیجه، حقوق

پیشگیری کننده جنگ یک حقوق استثنائی است. حقوق جنگ شاسل قواعدی است که حاکم بر دوران جنگ سی باشد و 

طر ، بایلتی آن قواعد را سد نظر داشته باشند و آن را  کشورهای ستتاصم در روابط خصمانه خود با یکدیگر و با کشورهای بی

 (50 :0026، حمیدی) رعایت کنند.

در حقوق بین الملل، جنگ شیوه اجبار همراه با اعما  قدرت و زور است که سی توان آن را از نظر حقوقی چنین تعریف نمود: 

، سجموعه عملیات و اقداسات قهرآسیز سللنانه ای است که در چهارچوب سناسبات کشورها «ابزار سیاست سلی»جنگ به عنوان 

ها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث  جب اجرای قواعد خاصی در کل سناسبات آن)دو یا چند کشور( روی سی دهد و سو

سی شود. در این جهت، حداقل یکی از طرفین ستاصمه در صدد تنمیل نقطه نظرهای سیاسی خویش بر دیگری است. به این 

سیهوم حقوقی جنگ شاسل چهار ترتیب، عملیات قهرآسیز سللنانه وسیله و هد  تنمیل اراده سهاجم سی باشد. در سجموع 

عنصر یا رکن اساسی است: عنصر تشکیلتی و سازسانی )کشورها(، عنصر سادی )اعما  قدرت سللنانه(، عنصر سعنوی یا 

 روانشناسی )قصد و نیت جنگ( و سرانجام هدفدار بودن جنگ )سنافس و سصالح سلی(.

سی باشد. جنگ سلتلزم نبرد نیروهای  «کشورها»ازسانی یعنی یکی از عناصر اساسی سازنده سیهوم جنگ، عنصر تشکیلتی و س

 سللح کشورها با یکدیگر است؛ از این رو، جنگ به عنوان نوعی رابطه کشور با کشور تلقی سیشود.
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جنگ به هیچ وجه رابطه »( ابراز شده است: 0150« )قرارداد اجتماعی»در کتاب « ژان ژاك روسو»این عقیده ستصوصا از سوی 

با انلان نیلت؛ بلکه رابطه کشور با کشور است که در آن افراد، نه به عنوان انلان و یا حتی به عنوان تبعه، بلکه به سثابه انلان 

 (015: 0020، برزنونی) «.شهروندان و سدافعان و تنها بر حلب تصاد  و اتیاق با یکدیگر دشمن شده اند

 

 مخاصمات مسلحانه 

وضعیت  یک سللنانه ستاصمه همان یا و جنگ .است واژه جنگ شده جایگزین سللنانه ستاصمه کلی طور به 0959 سا  از

  .است صلح وضعیت برابر در استثنایی و خاص

سناسبات  چهارچوب در که است سللنانه ای قهرآسیز اقداسات عملیات سجموعه سلی سیاست ابزار عنوان به سللنانه ستاصمه

 .سی شود کشورهای ثالث با همچنین و یکدیگر با آن ها سناسبات کل در خاص قواعد اجرای سوجب و سی دهد کشورها روی

 خود دیدگاه های سیاسی تنمیل صدد در ستاصمه طرفین از یکی حداقل جهت این در سللنانه ستاصمات یا و جنگ حقوق

: 0091)زیرکجو،  .است سهاجم اراده ی تنمیل آن هد  و است وسیله سللنانه قهرآسیز عملیات ترتیب این به .است بردیگری

00) 

شوند. بنابراین هر ستاصمۀ ها طرفین درگیر، به قوای سللح ستوسل سی نآستاصمات سللنانه، ستاصماتی هلتند که در

ها سعلوم و سشتص باشد و  ای دو عنصر اساسی دارد: عنصر نتلت، طرفین ستاصمه هلتند که بایلتی ساهیت آنسللنانه

های سللح ستالف  که یکی از طرفین دولت و طر  سقابل گروه های سللح سازسان یافته باشند یا اینها و گروهعبارتند از دولت

افتد. دوسین عنصر ستاصمات سللنانه، توسل به باشند دو وضعیت اخیرالذکر سعموالً در قلمرو داخلی دولت اتیاق سیدولت سی

گیرد که نتیجه آن لطمه زدن به دشمن رگیر صورت سیباشد. عملیات نظاسی بوسیله قوای سللح طرفین دقوای سللح سی

 (0096) سلیمان زاده، .است

 

 مخاصمات مسلحانه بین المللی

علوه بر سقرراتی که باید در زسان صلح به سوقس اجرا گذاشته شود، »دارد: های ژنو سقرر سیسشترك کنوانلیون 0سادة 

ای که بین دو یا چند دولت شده باشد و یا هر نوع ستاصمه سللنانهکنوانلیون حاضر در صورت وقوع جنگی که رسماً اعلم 

 ای را تصدیق ننمایند.ستعاهد بروز نماید اجرا خواهد شد ولو اینکه یکی از دو  سزبور وجود چنین ستاصمه

حتی اگر این این کنوانلیون در هر سورد که تمام و یا قلمتی از خاك یکی از دو  سعظم ستعاهد اشغا  نشود نیز سجری است 

 «اشغا  با هیچ گونه سقاوست نظاسی سواجهه نگردد.

ساده فوق بیانگر نکاتی است از جمله اینکه اوالً ستاصمات سللنانه بین المللی ستاصماتی هلتند که سیان دو  سعظم ستعاهد 

شوند. ثانیاً لح ستوسل سیدهند و این وضعیت زسانی است که یک و یا چندین دولت در سقابل دولت دیگر به نیروی سلروی سی

شدت و سیزان و هم چنین سدت زسان چنین ستاصماتی ستیاوت و ستغیر است. ثالثاً عدم اعلم حالت جنگی و یا عدم شناسایی 

توان گیت که ای برای تشتیص ستاصمات سللنانه بین المللی نیلت. بنابراین سیآن از سوی طرفین ستاصمه، سلك و ضابطه

ها بوجود آسد و سوجب درگیری و در نتیجه بکارگیری نیروی سللح سیان آنها شود یک ستاصمه بین دولتهر اختلفی که 

  باشد.ژنو سی 0959سشترك کنوانلیون چهارگانه  0سللنانه بین المللی و به سعنای ساده 

سورد توجه « سرنوشت خود ها برای تعیینحق سلت»در پی تغییر و تنوالتی که در عرصه روابط بین الملل صورت گرفت اصل 

در همین  0911گانه ژنو در سا   5های به کنوانلیون 0حقوق بین الملل سوضوعه قرار گرفت. تصویب پروتکل الناقی شماره 

راستا بوده است. این پروتکل که راجس به ستاصمات سللنانه بین المللی است سوجب بلط و توسعه چنین ستاصماتی شده 

های نژاد پرست نیز ها، سبارزه بر علیه سلطۀ استعماری، اشغا  خارجی و رژیمهای سنظم سیان دولتگاست یعنی علوه بر جن

 (06: 0026، کنعانی) شوند.ستاصمه سللنانه بین المللی قلمداد سی
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 مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی 

 ها از نوع ستاصمات سللنانه غیر بینریافتد و بیشتر درگیدر حا  حاضر، درگیری سللنانه بین دولت به ندرت اتیاق سی

 دهند.ها روی سیمللی است که در قلمرو داخلی دولتال

در  0911های ژنو در سا  به کنوانلیون 0و سکمل آن پروتکل الناقی شماره  0959سشترك کنوانلیون چهارگانه ژنو  0سادة 

سذکور بدین صورت  0انه غیر بین المللی سطابق ساده سورد ستاصمات سللنانه غیر بین المللی هلتند. تعریف ستاصمه سللن

های سللح غیر بین المللی ندارند و در قلمرو یک دولت سیان نیروهای سللح حکوستی، گروه است که چنین ستاصماتی ویژگی

لتی این شرایط های سللح ستالف بایهمراه با تنقق شرایطی است و گروه 0پروتکل الناقی شماره  0بین المللی سطابق با ساده 

را دارا باشند. شرایط سذکور عبارتند از برخورداری از نیروهای سللح سازسان یافته و دارا بودن یک فرسانده سلئو  و نیز کنتر  

 ها سوجب عملیات نظاسی سداوم و سجتمس و نیز اجرای پروتکل حاضر گردد.  بتشی از قلمرو کشور تا سجموع این

ها با توسل به نیروهای  ن گیت که ستاصمه سللنانه بین المللی ستاصماتی هلتند که سیان دولتتوادر یک ارزیابی نهایی سی

دهند اسا ستاصمات سللنانه غیر بین المللی ستاصماتی هلتند که در قلمرو یک دولت سیان نیروهای سللح سللح روی سی

 (00: 0025) سمتاز،  دهد.سان ستعار  روی سیها در یک سدت ز های سللح ستالف و یا بین خود این گروهحکوستی و گروه

 

 

 کودك حقوق کنوانسیون

 بقاء برای المللی بین اساس تیکر که است کودکان از جانبه همه حمایت برای المللی بین سند سهم ترین کنوانلیون این

 به آن تمهیدات که داشت وجود زیادی سباحث و کنوانلیون تنرك تدوین زسان در .دارد نظر در را کودکان از حمایت و رشد

 توسعه در که خواهد سی دولت ها از عموسی سجمس که به طوری نکند. کم را بشر دوستانه حقوق سوجود سوازین ترتیب هیچ

 (52: 0026باشند. )سصیا،  داشته توجه سوجود های چارچوب به المللی جدید بین سوازین

 سللنانه ستاصمات در قابل اعما  دوستانه بشر حقوق قواعد به هک خواهد سی ها دولت از کودك حقوق کنوانلیون 02 ساده

 برای را الزم سعیارهای تمام ها دولت که خواهد سی ساده سزبور چهارم بند .نمایند تأسین را آن به احترام و بگذارند احترام

 کنوانلیون 06 و 05 وادس .گیرند کار به بینند سی آسیب سللنانه ستاصمات که در کودکانی از سراقبت و حمایت تأسین

 کنوانلیون در سوجود خلء است ذکر به الزم .سازد سی سمنوع را کودکان علیه جنلی های خشونت و کودك، تجاوز حقوق

 سا  در کنوانلیون به الناقی پروتکل وجود واسطه به سللنانه در ستاصمه کودکان شرکت برای کمتر سن طرح به راجس

 در کرد که سطرح ، 02ساده  از خود تیلیر در کودك حقوق کمیته نیز پروتکل این تصویب از قبل البته .گردید سرتیس 0111

 هیجده زیر فرد هیچ کودك، بهترین سنافس اصو  و دهد سی قرار پوشش تنت را سا  هیجده زیر افراد که کودك تعریف پرتو

 در خود جلله اولین در فوق کمیته علوه به شود. درگیر ستاصمات سللنانه در سلتقیم غیر و سلتقیم طور به نباید سا 

ستاصمات  در را کودکان از حمایت برای سوثر طرق به نیاز و نموده توجه سللنانه تعارضات کودکان و سوضوع به 0990 سا 

 (01: 0090نمود. )نماسیان،  سطرح سللنانه
 

 مسلحانه تعریف کودك در عرصه مخاصمات

 0ای گردیده است. سطابق ساده خوش تنوالت عمده ه و در ستاصمات سللنانه دستتعریف کودك از سنظر حقوق بشردوستان

که طبق قانون قابل اجرا در سورد کودك  سا  است؛ سگر این 02افراد انلانی زیر  »کنوانلیون حقوق کودك، سنظور از کودك 

سا  قابل تلری به عرصه 02 دانان سعتقد بودند که سن تا چند سا  اخیر، حقوق« سن بلوغ کمتر تشتیص داده شود.

گردد که سن ، سلتیاد سی0959ستاصمات نیلت؛ چراکه با سراجعه به اسناد حقوق بشردوستانه خصوصاً کنوانلیون چهارم ژنو 
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گیرد. بر این اساس سطرح بود که در حقوق بشردوستانه، اصوالً سلك سنی حمایت خاص کودکان قرار سیه سا  در زسر 06زیر 

 02سا  برای داشتن پلك و سن  00سا  است، هر چند استثنائاتی نیز بر آن وارد است؛ از جمله سن  06ر از از افراد کمت

 06حاوی سقرراتی در خصوص اقداسات سمتاز برای اطیا  کمتر از  29و  02، 05، 6سا  برای سجازات اعدام. برای نمونه سواد 

 .سا  است 06افه غذایی برای اطیا  کمتر از سا  و اض 06سا  و اضافه غذایی برای اطیا  کمتر از 

ستن از سمنوعیت شرکت سلتقیم  1ساده  0های چهارگانه ژنو، در بند الناقی به کنوانلیون 0911بر آن در پروتکل او   علوه

سالگی اولویت با افرادی است که سن بیشتری را دارند که  02تا  06اند و بین سنین سا  نرسیده 06کودکانی است که به سن 

 .انعکاس یافته است 0929وق کودك کنوانلیون حق 02سشابه این ساده در ساده 

در نتیجه، هر چند در اسناد حقوق بشردوستانه به توصیف سشتص و سلتقیمی از کودك، همانند کنوانلیون حقوق کودك 

توانیم چنین استنباط نماییم که کودك، افراد یابیم، ولی با سراجعه به سواد ستتلف و روح کلی حاکم بر آن، سیدست نمی

سا  هلتند؛ سگر در سوارد تصریح شده که سن بیشتر یا کمتری سلك قرار گیرد. شایان ذکر است که پروتکل  06انلانی زیر 

الناقی به کنوانلیون حقوق کودك در سورد شمو  ستاصمات علیه کودکان در سورد سربازگیری و بازپروری  0111سا  

ر نظر گرفته است که به عقیده برخی با تبدیل سن د سانند کنوانلیون حقوق کودك سا  را  02جلمی و روحی کودك، سن 

 (050: 0026، سروت سا  در تعریف کودك در عرصه ستاصمات قابل تأسل است.) 02سا  به  06

 نگاهی اجمالی به سوریه

 سیلیون نیر در غرب آسیا واقس شده و از شما  به 00کیلوستر سربس و جمعیتی بالغ بر  02611کشور سوریه با وسعتی سعاد  

شود. ترکیه، از شرق به عراق و از جنوب به اردن هاشمی و فللطین و از غرب به بنر البیض و لبنان و فللطین سندود سی

ها، از سردم این کشور عرب و بقیه ارسنی، کرد و ترك هلتند. به همین نلبت از جمعیت کشور را، سللمانان شاسل: )علوی 22۸

 نی ها بتود اختصاص داده اند.ها( و سابقی را سلیروزیداهل تلنن و 

 اسلم جهان سهم تجاری سراکز از یکی زسانی و برخوردار قدیمی تمدن یک از دسشق شهر به خصوص و سوریه کشور اگرچه  

های نه چندان بر این کشور در سا  اشغا  گران تللط ستأسیانه اسا است، اسلسی ستتلف هاینماد دارای و شدهسی سنلوب

نگ غربی در ستن جاسعه شهری و حتی روستایی این کشور را به دنبا  داشته و ابتذا  فرهنگی در ابعاد ستتلف دور، رسوخ فره

 آن، به شدت این تمدن کهن را تنت تأثیر خود قرار داده است.

 ایران اب سوریه اتناد .است برخوردار اهمیت بلزایی از سقاوست درسنور به ویژه سنطقه در خود سنوری نقش لناظ به سوریه

و  عربی کشورهای برخی و اسرائیل غرب، برابر در سقاوست اصلی قطب عنوان به آن را فللطین، و درلبنان اسلسی سقاوست و

 کشور این اند، کرده زیادی عربی تلش - غربی سنور گذشته دهه یک طو  در رو این از .است قرارداده ترکیه همچنین

 .کنند خارج اسرائیل قدرت دربرابر ناپذیری سازش خط و سقاوست ننوی از سنور هب و سغلوب را الجیشی سوق و استراتژیک

 سرحله وارد عراق حمله به و افغانلتان اشغا  از وپس گشته شروع دوم جهانی ازجنگ دور، های گذشته تلش ها از این

 غزه، در روزه 00 جنگ هلل،ا حزب علیه اسرائیل روزه 00جنگ  لبنان، سابق وزیر نتلت حریری، رفیق ترور .شد جدیدی

 این باتوجه به .یافت اداسه تنوالت، این از استیاده سوء ونیز عربی کشورهای سریس و تنوالت هدفمند های ازتنریم برخی

 .سازد آساده بنران از بعد سرحله برای خود را و بیاید بیرون سوفقیت با سوجود بنران از است توانلته سوریه هجمه، همه

 هد ، چند به رسیدن برای تیر یک از استیاده استراتژی از که آسریکا نقشه دولت سردان سقابل در توانلت دسشق درحقیقت

 تضمین را اسرائیل اسنیت از همه سهم تر و نمایند تضعیف را ایران هم و ببرند بین از را سقاوست سنور هم تا کمک گرفته

 در تغییر با سلی سنافس بر سبتنی داخلی عرصه سدیریت و سو از یک جهان و درسنطقه خود راهبردی برتوان تکیه با نمایند،

 روسیه، های ایران، باحمایت هم چنین سقاوست، ارزش های حیظ با و سعارضان های خواسته از ای اجابت پاره و اساسی قانون

 ترکیه عربلتان، و ترکیه عربلتان، و قطر سنطقه همانند دیگر کشورهای برخی پنهان اختلفات از حداکثری استیاده و چین

شرایط،  این به باتوجه رود سی انتظار و زند رقم خود نیس به را سوجود بنران در سنطقه، سوجود دیگر تنوالت نیز و سصر و
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 حاکم درسران داخلی اختلفات درسصر و گرفته صورت تنوالت به توجه با .یابد اداسه هم چنان کشور این های سوفقیت

 علیه ها تنریم رفس نمای دور و ای هلته درزسینه بزرگ قدرت و چند ایران بین جاری اخیر تگوهایگی نیز و درعربلتان

 .است شده شکلت سواجه با تاکنون ها طرح این همگی حاکم، رژیم تغییر و کشور این درآوردن زانو برای به تلش ها ایران،

 (59: 0090)اسینی، 

 جنگ داخلی سوریه

شود که گیته سی سوریههای نظاسی در کشور به یک سری تظاهرات گلترده و در نهایت درگیری جنگ سوریه یا بنران سوریه

 بهار عربیسوسوم به  سنطقه خاورسیانهاست که تأثیرگرفته از تنوالت سیاسی ( شروع شده0029بهمن  5) 0100ژانویه  05از 

به دلیل سشارکت گلترده اتباع خارجی در این جنگ اطلق اصطلح جنگ داخلی برای سوریه درست نیلت چون  .است

توسط  0100که در سا   ارتش آزاد سوریه .شوندهای ستعددی تشکیل سیدانیم که ستالیان سللح حکوست سوریه از گروهسی

ائتلفی از چندین  جبهه اسلسیدر سوریه، و  القاعدهشاخه رسمی  جبهه نصرتتشکیل شد،  ارتش سوریهنظاسیان جداشده از 

 .های اپوزیلیون سوریه هلتندن گروهتری گرای سلیی، سهمگروه اسلم

کند و حدود نیمی از خاك این کشور را در کنتر  دارد هم با دولت سوریه و های شرقی سوریه حکوست سیکه بر بتش داعش

است. طبق اطلعات اخیر تللینات نظاسی سلتقیماً از طر  دولت عربلتان جنگ شده عراق و هم با اپوزیلیون سوریه درگیر

تا  (هزار نیر )برآورد سازسان سلل 001بین  0106تعداد قربانیان جنگ تا سا  . شودبه دولت اسلسی عراق و شام ارسا  سی

اند. از این هزار نیر خانه خود را از دست داده 511سیلیون و  1است. حدود بان حقوق بشر( بودهبرآورد دیده هزار نیر ) 001

 . اندهزار نیر به عراق پناهنده شده 056هزار نیر به اردن و  506سیلیون نیر به لبنان،  0.0سیلیون نیر به ترکیه،  0.1تعداد 

 روند و شده لتبدی اجتماعی سوریه  سیاسی بازیگران ترین سهم از یکی به سیلدی 0100 سا  آغاز از تکییری های گروه

 کشورهای آسوزشی و نظاسی سالی، های حمایت .کردند ای سللنانه سننر  سبارزه سمت به را ها اعتراض آسیز سلالمت

 سیتی های و حمایت ها گروه این به جهان سراسر از سجرب و کارآزسوده های تروریلت و ها پیوستن تکییری آن ها، از خارجی

 شناخت ضرورت هد  با که نوشته این . است شده بنران سوریه تداوم سبب نتیجه در و آنها قدرت افزایش سوجب وهابی های

  چند بعدی برخوردارند: خصایص از سوریه تکییری های گروه که است رسیده نتیجه این به نگاشته شده ها گروه این ساهیت

 اکثریت و علویان قدرت صاحب اقلیت از ستشکل جاسعه سوریه سذهبی  قوسی تاریتی های شکا  از برآسده آن ای فرقه ساهیت

 و سرخوردگی نارضایتی انباشت به سنجر علویان، سوروثی و حزبی تک استبدادی، حکوست در واقس. است سنیان قدرت فاقد

 فراهم را فرصت این سیلدی 0100 سا  های که ناآراسی بودند شرایط تغییر برای فرصتی سترصد آنان رو این از و شد ها سنی

علویان  حکوست دهه چند طو  در سذهبی اکثریت و اقلیت آسیز سلالمت سابقه هم زیلتی که اینجاست سهم نکته اسا .نمود

 .سازد سی رهنمون دیگر عواسلی وجوی به جلت را سا و برد سی سؤا  زیر را تکییری های گروه ای فرقه صرفاً ساهیت صنت

 که سعنا این به .آن هاست های دیگر خصیصه از نیز تکییری ی ها هگرو بودن ابزاری و چند سلیتی غیرسردسی، های ویژگی

 توازن و نقشه در تغییر ایجاد برای خارجی سود هم کشورهای استمداد ناگزیر از داخلی، اجتماعی پایگاه فقدان لیل د به آنان

 آسریکا و صهیونیلتی ، رژیمعربلتان ترکیه، قبیل از ای فراسنطقه و ای سنطقه های قدرت سنافس خدست در ای قدرت سنطقه

 در روسیه نیوذ از جلوگیری سقاوست، جبهه تضعیف سثل ژئواستراتژیک گوناگون و ژئوپلیتی اهدا  به نیل برای تا اند شده

 قرار ابزاری کشورها سورداستیاده این سوی از غرب به انرژی جریان تداوم تضمین و صهیونیلتی اسنیت رژیم حیظ سنطقه،

 (001: 0095، ) کریمی .گیرند

 

 بحران سوریه

 شهر وارد 66تی  تانک هیت و سرد 6111از  بیش نیروی یک با سوریه ارتش که هنگاسی 0100آوریل  06 در سوریه، بنران

 پانزده در 0100سارس  در که هنگاسی درعا، جنوبی شهر گردید. شروع آغاز نمود، را آنجا سیاسی سرکوب عملیات و شد درعا
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 سیاسی ستالیان سرکز به اولین شدند، سدرسه دیوارهای روی بر ضد حکوستی شعارهای نقاشی از سانس ن،کودکا سدرسه سنلی

 .یافت گلترش دسشق سپس و سناسین، اینتیل، دائل، به جاسم، کشور سیان در سرعت به اعتراضات .شد تبدیل اسد رژیم

 سوارد تیراندازی برخی در و کنندگان، اعتراض شکنجه و بازداشت وسیس گلترش با اسنیتی حکوست نیروهای این، از پیش

 به سرازیرشدن نشانه بار، نتلتین برای 0100آوریل  06در  سنگین زرهی نیروی از استیاده .بودند داده نشان واکنش سلتقیم

 ( Sanderson,2013:776. )بود داخلی جنگ داخل

 سازسان عالی کمیلر که ای گونه به داشت؛ همراه به هسوری برای سردم وحشتناکی بشردوستانه عواقب آن ستعاقب که بنرانی

 بیش را آوارگان داخلی سیزان و است زده تتمین نیر هزار صد از باالتر را ها کشته تعداد سوریه در حقوق بشر برای ستند سلل

 در وقایس است. این نموده اعلم نیر سیلیون دو بیش از اند، شده کشور ترك به سجبور که را آوارگانی سیزان و نیر سیلیون 6 از

 جایگاه ژئوپلیتیک و نقش به توجه با ای فراسنطقه و ای سنطقه بازیگران شد سبب سیاسی، پدیده همانند هر سوریه بنران

 پیگیری و سطالعه با برآیند درصدد دارد، بلفاصله صهیونیلتی ضد سقاوست جبهه در که نقشی ویژه به سنطقه؛ در سوریه

 و تنشها به زدن داسن با حوادث بر غیرسلتقیم و سلتقیم تأثیرگذاری طریق را از خود سنافس حداکثری سینتأ های راه حوادث،

 در گرفته های صورت تنلیل و دیدگاه ها توان سی اساس، این بر .نمایند دنبا  آن های زسینه ساختن فراهم و یا ها ناآراسی

 نمود.  سشاهده تنلیل سطح دو در را بنران این

 شما  و خاورسیانه در سردسی جنبش های استداد در سوریه در صورت گرفته های شورش و ها ه  نتلت،  ناآراسیدیدگا 

 اقتصادی اجتماعی و سیاسی، سعضلت و سشکلت گرفتار عربی، کشورهای سایر همانند سوریه که سردم چرا یقاست؛ آفر 

 حقوق خواهان سعترضان دیدگاه این در .اند روی آورده رژیم یهعل سبارزه و اعتراض به سشکلت، این از رهایی برای و هلتند

سنطقه  سراسر در آن چه شبیه کنند؛ سی فعالیت آن ای بر که آنهاست دغدغه دسوکراسی بزرگ ترین و هلتد آزادی و سیاسی

 که سعتقدند هسوری دولت هم سعترضان و هم تنلیل، سطح این اساس بر .است دادن رخ حا  در آفریقا شما  و خاورسیانه

 پلیس دیگر، طر  از و هلتند خود حقوق و آزادی خواهان طر  سردم یک از زیرا دارد؛ یک طرفه سلیری شده ایجاد سشکل

 قابل حل صورتی در سوریه نظام و سعترضان سشکل درنتیجه، .کند سی اعما  سردم سرکوب را برای آهنین سشت سیاست

 از ناشی بداند، داخلی سنشاء که دارای آن از بیش را سوریه حوادث دوم، دگاهدی .برود کنار طر  یک که بود خواهد شدن

 رقابت و برداری بهره ای بر فرصتی را سوریه داخلی سشکلت ناشی از های شورش و ها ناآراسی و داند سی خارجی سنبعی

 با آسیز های خشونت درگیری در تنها نه یه سور ، دیدگاه این اساس بر. نماید سی قلمداد المللی و بین ای سنطقه بازیگران

 ( 61: 0090)رئیلی دزکی،  .است شدن حا  قربانی در المللی بین و ای سنطقه بازیگران ستتلف   سیاست های با  بلکه ارتش،

 سؤید تواند سی که ای نکته .ندارد وجود سردم به برای کمک واقعی تمایل اساس بر سوریه در سداخله برای ضرورتی بنابراین،

های  گروه گاه هیچ است، سوریه سلت اکثریت اراده و خواست از گرفته نشأت اخیر سوریه، اعتراضات اگر باشد، سطلب این

 کردند؛ سی همراهی آنها با علیه القاعده باید نیز سردم بلکه بگیرند، قربانی سردم از زیاد تعداد این به توانلتند نمی تروریلتی

  نمود. سشاهده توان سی را سیاسی غالب وجه با هایی ریشه و سشهود نیلت سوریه فعلی فضای در چیزی چنین که حالی در

 خوبی به سه شهر، این جغرافیایی سوقعیت به توجه با ادلب و حمص درعا، شهر سه از سوریه های ظهور ناآراسی و گیری شکل

 سی دست کشور این در ناآراسی ایجاد به هملایگان سوریه از کمک با سوریه سعترضان که باشد سطلب این گویای تواند سی

 و کشور این در ساختگی بنران ایجاد ای بر کشورها برخی شده تلش سازساندهی از نشانه هایی توان سی هم چنین، .زنند

 دهد سی نشان شواهد .سشاهده نمود سوریه بنران در را کشتار و آسیز خشونت درگیری سمت به سردسی هدایت اعتراضات

 گروه های که ای گونه به روند؛ سی شمار به سوریه ای در فرقه های تنش به زدن داسن عاسل سهم ترین خارجی بازیگران

سا   اکتبر در که گزارشی در آسریکا خارجه وزارت .اند نموده پیدا ای فرقه های شدت گرایش به سوریه در سللح ستالف

 کشورهای به رادیکا  های فارس آن در حا  اعزام سلیی یجخل ستندان و سعودی عربلتان نمود، اعلم کرد، سنتشر 0100
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 و سلت کند، سی تهدید را آنها سطلق سلطه که بیداری های بلکه جنبش ، نمایند تضعیف را ایران تنها نه تا هلتند دیگر

 (09: 0090است. ) کیایی،  داده رخ عراق و یمن لبنان، سصر، لیبی، سوریه، سوضوع در این کنند. ستتل

 

 مسلحانه سوریه هی بر وضعیت کودکان در مخاصماتنگا

سایر ستندانشان، در کشور سوریه  و آسریکا اسرائیل، حمایت تنت تروریلتی هایگروه اخیر،  در حالی که طی سا  های

ر اند، سازسان سلل ستند نلبت به وضعیت بنرانی زنان و کودکان دسرتکب جنایات ضدبشری خصوصاً علیه زنان و کودکان شده

 .دهداین کشور هشدار سی

های انلتان، عراق، سرزسینهای اخیر در کشورهای سللمان از جمله افغواقعیت است این است که ستاصمات سللنانه سا 

ها آسریکا  فللطین و سوریه و سایر کشورها سیدان آزسونی بوده که نیک نشان داده است کشورهای غربی و در رأس آن اشغالی

ش و نیز رژیم اشغالگر اسرائیل به رغم طرح ادعاهای دروغین سبنی بر حمایت از حقوق کودکان، خود سبادرت دستان هم  و سایر

 .اندبه نقض آشکار و گلترده حقوق بنیادین کودکان از جمله حق حیات، حق سنس شکنجه، و سایر حقوق نموده

ق بشری در قبا  نقض حقوق کودکان در کشور سوریه گیری سؤثر و شیا  نهادهای حقوتر از همه، عدم سوضسدر این سیان سهم

گذرد و هنوز نهادهای حقوق بشری سی و سوریه است. اکنون بیش از چند دهه از جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل در فللطین

اند با اقدام سؤثر و جدی خود سانس نقض حقوق کودکان در عرصه خصوصاً نهادهای سربوط به حقوق کودکان، نتوانلته

 .ستاصمات سللنانه شوند

ها، تعرض به در رابطه با جنایات اخیر گروه های تروریلتی در کشور سوریه، اسروزه یکی از سوارد نقض ارتکابی توسط این گروه

حقوق بنیادین کودکان از جمله قتل و کشتار آنهاست و به رغم هشدارهای برخی از نهادهای حقوق بشری سبنی بر بنرانی 

های تروریلتی، هنوز شاهد اقدام جدی نهادهای دکان در این کشور و لزوم پایان دادن به جنایات گروهبودن وضعیت کو

                                       .ها در این کشور نیلتیمالمللی در خصوص ستوقف کردن اقداسات تجاوزکارانه تروریلتبین

های غربی از جمله آسریکا و سایر ستندانش و نیز با نهایت تأسف حتی ولتشود که دتر سیسلئله خصوصاً در جایی بنرانی   

های تروریلتی، خود حاسیان جدی جنایات ارتکابی توسط های سالی و تللیناتی از گروهبرخی از کشورهای اسلسی، با حمایت

                                                           .اندها علیه غیرنظاسیان خصوصاً زنان و کودکان در کشور سوریهاین گروه

 بنا به گزارش اخیر یکی از سقاسات ارشد سازسان سلل ستند در زسینه کودکان، اکنون در کشور سوریه کودکان به جای آن   

ت واقس که در سدارس سشغو  به تنصیل باشند، به عنوان رزسنده سشغو  جنگ بوده و در این اثنا سمکن است سورد بازداش

های بار و سوء بر کودکان و خانواده وی همچنین خاطرنشان کرده است که وضعیت کنونی سوریه دارای آثار بلیار زیان .شوند

های تروریلتی ستالف دولت، بدون در نظر گرفتن اصل تیکیک، سبادرت به حمله و آنها بوده است. نیروهای ستالف و گروه

                                                                                           انددهبمباران سدارس در سطح گلترده کر

کمیلرعالی حقوق بشر سلل ستند )ناوی پیلی( در اظهارات خود به شورای اسنیت سازسان سلل ستند در سورد کشور سوریه،   

 90تعداد  0100تا پایان آوریل  0100کرده است. در فاصله سارس وضعیت زنان و کودکان را در این کشور ناسطلوب ارزیابی 

اند که اطلعات دقیق در سورد نام، سکان و تاریخ قتل آنها سوجود است و در بین نیر در کشور سوریه کشته شده 910هزار و 

                                              .اندسا  بوده 01نیر ایشان زیر  109نیر کودك و یک هزار و  650هزار  5این افراد، 

رسند. همچنین شماری از کودکان به عنوان سرباز توسط در سوریه برخی کودکان بازداشت و یا شکنجه شده، و به قتل سی 

سرباز کودك از سارس  25شوند. کمیلیون تنقیق در سورد سوریه گزارش داده است که نیروهای شورشی به کار گرفته سی

های اخیر از کند: در نتیجه درگیریکمیلرعالی حقوق بشر در گزارش خود تصریح سی .انداین کشور کشته شدهدر  0100

 .ها زنان و کودکان نیز وجود دارند اند که در بین آنبه بعد نیز در سوریه، تعداد زیادی از غیرنظاسیان کشته شده 0100آوریل 

 (0095) ایلنا، 
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 نتیجه گیری 

اخل سرزهای کشورها و ولی به دالده شوم و ناسیمون جنگ و ستاصمات سللنانه از عرصه بین المللی و بینیداسروزه پد هرچند

وستانه لی و بشردالملهای حقوقی، بینتماسی تلش یافته است لکن آثار سترب آن باوجود یدیا هملایگان سشترك المرز تند

، اساسناسه 0911پروتکل الناقی به آن -0969المللی همچون کنوانلیون چهارم ژنو بین یرپاست؛ اسنادهمچنان پابرجا ود

قوق بشرو ، اعلسیه ح0110 - 0111 و پروتکل اختیاری آن 0929 ك،کنواسیون حقوق کود0992المللییوان کییری بیند

که هر گونه  حقوق بین الملل هلتند ی و فرهنگی از سهم ترین اسنادنی، سیاسی و حقوق اجتماعی، اقتصادسیثاق حقوق سد

 .ر زسان جنگ را سنس سی نمایندکان دی به حقوق کودتجاوز و تعد

سوارد رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی، رعایت حقوق کودکان در خل  ستاصمات بدون تردید، یکی از 

سللنانه و سصون ساندن آنان از خطرات و بلیای ناشی از آن سی باشد. اصلی که اسروزه افکار عموسی آنرا تصدیق نموده و برای 

اسیان به ویژه حقوق کودك از چندین دهه قبل، یک جنایت آن ضمانت های اجرایی قائل سی شود. اگر چه نقض حقوق غیر نظ

بین المللی سنلوب سی گردید، اسا در حا  حاضر علوه بر سمنوعیت قراردادی و عرفی این حملت و قابل تعقیب بودن عاسلن 

ساس شمو  صلحیت آن بر پایه اسناد بین المللی سوجود، سناکمی همچون دیوان کییری بین المللی تأسیس گردیده اند تا برا

 خویش به این گونه جرایم رسیدگی نمایند.

در رابطه با جنایات   یقی از این تجاوزات سی باشد.ااسروزه کودکان بلیاری در ستاصمات سللنانه قربانی سی شوند. سوریه سصد

تعرض به حقوق بنیادین ها، اخیر گروه های تروریلتی در کشور سوریه، اسروزه یکی از سوارد نقض ارتکابی توسط این گروه

کودکان از جمله قتل و کشتار آنهاست و به رغم هشدارهای برخی از نهادهای حقوق بشری سبنی بر بنرانی بودن وضعیت 

المللی در های تروریلتی، هنوز شاهد اقدام جدی نهادهای بینکودکان در این کشور و لزوم پایان دادن به جنایات گروه

شود که تر سیسلئله خصوصاً در جایی بنرانی .ها در این کشور نیلتیمتجاوزکارانه تروریلت خصوص ستوقف کردن اقداسات

های سالی و های غربی از جمله آسریکا و سایر ستندانش و نیز با نهایت تأسف حتی برخی از کشورهای اسلسی، با حمایتدولت

ها علیه غیرنظاسیان خصوصاً کودکان در ی توسط این گروههای تروریلتی، خود حاسیان جدی جنایات ارتکابتللیناتی از گروه

 .اندکشور سوریه

در سوریه کودکان به جای آنکه در سدارس سشغو  به تنصیل باشند، به عنوان رزسنده سشغو  جنگ بوده و در این اثنا سمکن 

به عنوان سرباز توسط نیروهای  رسند. همچنین شماری از کودکانبه قتل سی یا و واقس شوندیا شکنجه است سورد بازداشت 

سلئولیت دولتها، نقش سازسانهای بشردوستانه و سعاهدات  آنچه که باید سورد توجه قرار گیرد، .شوندشورشی به کار گرفته سی

ر خصوص تعقیب ستجاوز به دلیل سنافس سیاسی د شاهدیم ستاسیانه  بین المللی در زسینه دفاع از حقوق کودکان سی باشد.

 دیوان  ها ها در دفاع از حقوق کودکان در جنگ ها اقدام صنینی صورت نمی گیرد. باید برای الزام دولت و قدرت خاص دو 

 نماید. اییا را سقتدری نقش المللی بین کییری

 

 

 منابع

، «کالبد شناسی بنران سوریه و سداخله آسریکا در آن» اسینی، علی اکبر، آقا علیتانی، سعید و ابراهیمی، رحمت  .0

 0090، 5، دوره 00ژوهشناسه روابط بین الملل، دانشگاه آزاد واحد سرکزی تهران، شماره پ

، 02سجله حقوقی شماره  «آثار حقوقی جنگ بر سرزسین در اسلم و حقوق بین الملل سعاصر»  برزنونی، سنمدعلی .0
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، سجله حقوقی عدالت «ن در ستاصمات سللنانهحقوق بین الملل عدم به کار گیری کودکا» پور خلیلی، سنمد رضا  .0

 0022، 00و  00آراء، شماره 

 دانشگاه آزاد پایان ناسه رشته حقوق ، «المللیبررسی جنایات جنگی در اساسناسه دیوان کییری بین»  جوانی، جمشید .4

 0020واحد تهران سرکز، تهران، 

بشر، سجله سطالعات زنان روشنگران، تهران،  حقوق –حقوق زنان ،  حمیدی، فریده ، قاسمیان، پروانه،صباغ، سولماز .6

0026 

رابرتلون، جیری، جنایات علیه بشریت، گروه پژوهشی ترجمه، دانشگاه علوم اسلسی رضوی، زیر نظر سیرسنمد  .5

 0020 رضوی،علوم اسلسی انتشارات دانشگاه  سشهد، ،صادقی، حلین، چاپ او 

 بنران بر تأکید با : سداخله عدم اصل بر بشر حقوق شدن جهانی یرتأث» رئیلی دزکی، لیل و کیاش نیری، سنمد  .1

، زسلتان 5، دوره 00شهرضا، شماره  واحد اسلسی آزاد بین المللی دانشگاه سیاسی تنقیقات ، فصلناسه«سوریه

0090 

 در سوردی ) سطالعه ستاصمات سللنانه در دوستانه بشر حقوق سنظر از کودك حقوق از حمایت» زیرکجو، سهرك  .2

 0091پایان ناسه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، پردیس بین المللی دانشگاه گیلن، « غزه(  روزه 22 جنگ

 /http://www.isna.ir/fa/news/94031307696سایت ایلنا:  .9

شهریور  00، ، پژوهشکده باقر العلوم )ع(«غیر بین المللی ستاصمات سللنانه بین المللی و» سلیمان زاده، احمد  .01

0096 

 ، پژوهش«بین المللی و داخلی های سنازعه در جنگی جنایات» سید زاده ثانی، سید سهدی و فرهادی آالشتی، زهرا  .00
 0090، پاییز و زسلتان 0، شماره 0الملل، سا   بین سیاست ایرانی ناسۀ

، «ل سیاهیم کلیدی حقوق بشر سعاصر حق، تعهد، آزادی، برابری و عدالتتنلی» سید فاطمی، سید سنمد قاری  .00

 0021، بهار تا زسلتان 05- 00فصلناسه تنقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، شماره 
 0025تهران، نشر جنگل،   ،المللی، چاپ او باقری، سنمد جواد، حقوق کییری بینشریعت .00

، فصلناسه حقوق، سجله دانشکده حقوق و «ت در دادسرای دیوان کییری بین المللیآیین تعقیب جنایا» صابر، سنمود  .05

 0022، تابلتان 0، شماره09علوم سیاسی، دوره 

همایش  سقاالت یکم، سجموعه و بیلت قرن چالش بین الملل؛ حقوق شدن سنمدرضا،  جهانی بیگدلی، ضیایی .06

 0026دانشگاه فردوسی سشهد،  قتصادا و اداری علوم دانشکده آن، چالشهای و حقوق شدن جهانی

 ،ی بهنام یوسییان و سنمد اسماعیلی، چاپ او المللی کییری، ترجمهکریانگ ساك کیتی شیایزری، حقوق بین .05

  0020تهران، انتشارات سمت، 

، 05، فصلناسه سطالعات سلی، سا  «ساهیت سیاسی جریان های تکییری سوریه» کریمی، علی و گرشاسبی، رضا  .01

 0095(، پاییز 50) 0شماره 

 0090، دی و بهمن 059، سجله رویدادها و تنلیل ها، شماره «تیاوت ها و ها ویژگی سوریه؛ بنران»   سهرداد کیایی، .02

حقوق بین الملل بشر دوستانه ناظر بر حمایت از افراد  » کتایون حلین نژاد ،هاجر سیاه رستمی ،سنمد طاهر کنعانی .09

 .0026، کمیته سلی حقوق بشر دوستانه، تابلتان «اسناد ژنو(سجموعه ) ها سللنانه در درگیری

، سا  هجدهم، 2، سجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره «حقوق کودکان در ستاصمات سللنانه »سجتبی سروت، .01
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 و حمرا هل  سرخ، صلیب المللی نهضت بین همایش سقاالت سللنانه، سجموعه تعارضات و نلرین، کودکان سصیا، .00
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