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Abstract 
Because of their capacity and elegance, children are the most vulnerable 

members of the society, So, they need to especial support. This vulnerability 
is felt more seriously during armed conflicts that causes perdition, 
exploitation and abuse of children such as sexual violence against girls, 
which include violation of their natural rights and human dignity; therefore, 
they are exposed to some physical and mental disasters. According to the 
valuable Islamic thoughts and stipulates of the international humanitarian 
law, the child has the right to be secured his health in a proper manner, under 
all circumstances, as a perfect human being (whether Muslim or non-
Muslim), with disregard to geographic boundaries, language, race, etc. In 
this descriptive - analytical and comparative study, according to the legal 
system of Islam and the rules and regulations of  the international 
humanitarian law, after reviewing the foundations of the right to health of 
child, effects of armed conflicts on children's health of the victim and 
involved, and the mechanisms of securing this right, at any case this result 
has been achieved that the members of  human society, national and 
international institutions and governments should prevent violence against 
children in armed conflicts, according to their power and possibilities. In 
addition, according to Islamic humanitarian law, those who caused harm to 
the children's health, should be prosecuted and punished as war criminals; 
While international humanitarian law does not contain any proper sanction, 
in case of violation of the right to health 
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 المللیاز منظر اسالم و حقوق بشردوستاهن بین حمایت از حق سالمت کودکان رد مخاصمات مسلحاهن 
 1ریم جوادپورم

 چكيده 
پذی ت ین  واا  د شاا اآ یباا  هاا و تتودوکودکاا ا  ج ت ااف ت و ااف ت ت  وف    
ب شاند   یان پذی و ن  جمناد ما یاف میو  نس نی هستند ت به دل ا   یان یبا  ت معه
  وتد ت با  ن دیاد  تف ق   ودهد که مخ صاه مسلح نهذی و ب شت  جم نی رخ میپیب  

 باتف د  گ وتن مقوق وط و ت شأا ت ک  مف  نس نی موت  هالکافآ  باتاا ر ت بو 
شود ت بالمف تسای ت رت نای  –خشونف تنسی عل ه دخت  ا به تیژ   – ج کودک ا 

ب س تع ل م  رجشاند  باال  ت ترا ی  ین ا در مع ض خط  ق  ر گ  د. ت نگ یآ ب   
خو   مسالا ا ت یا   - لاللیآ کودک به عنو ا یک  نس ا ک م  مقوق بش دتبت نه ب ن

بدتا لح ظ م جها و تر  و ا ییم مساتق  در یاآ جبا اآ ناژ د ت ... م حما   -غ  مسلا ا
 و تاأم ن شاود. در پاژته   بف که بالمتی  ت تحف ه  ش  یطی به شال  ش یساته

تطب قیآ پس  ج ب ربی مبا نی ما  باالمف کاودکآ  تحل لی آ ب  رتش توص فیم ض 
یث ر مخ صا ت مسلح نه ب  بالمف کودک ا ق ب نی ت درگ ا  ت با جتک ره و تاأم ن 
 ین م آ ب  عن یف به نظ   مقاوقی  باال  ت ماو جین ت مقا ر ت مقاوق بش دتبات نه 

و  نسا نیآ ن  دها و ملای ت  معه لاللیآ  ین نت جه م ص  شد   بف که ب   و  د تب ن
ه  الج   بف کاه در ماد تاو ا ت  مل نا تآ  ج با تج خشاونف عل اه  لاللی ت دتلفب ن

کهآ مط ب  مقوق بش دتبت نه  بال آ کودک ا در مخ صا ت ما نعف نا یند  ضان  ین
شال  باه  ها  ض ترت د رد  و  دو که بالمتی کودک ا ر  در مخ صا ت مسلح نه به

 ولنندآ به  ت    ت  یم تنگیآ تعق   ت مح کاه ت مج ج ت شوند  در ما لی یمخ ط   م
 لاللاایآ باا  تتااود ما یااف  ج بااالمف کودکاا ا ت  بااف مقااوق بش دتباات نه ب ن

 ت  ها و من با  ت ش اآ در صورت نقض م  باالمفآ و قاد ضاا نفتع دیتربودا
 ک ریمد هستند.

خشاونفآ مقاوق بش دتبات نه مخ صا ت مسلح نهآ بالمف کاودکآ  :یدیواژگان کل
 . لاللیآ  بال ب ن

                                 
 استتتتاردیرر  تتتتر م انتتتتو   مالتتتترنش انتتتتو  استتتتومش دانوتتتت رم اناد استتتتومش   ااتتتت  ا تتتتوان   رایرنرمتتتتو  1
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 مقدمه
توجتو  شکتو هتو اات رخ مخال ت  سان  زیان غمدردنرک    شای اقع مسلحرنو  مخرصمرت

 پیرمت  ر نیترقیت  عم نیواریه کوان ژمی هو ؛را هو خود معطوف نمودم است یهور یجرمعو
   نیان   نتو در  عتق قتوان یشهرپتر کو نتو در شکودکرن   ن ذارشمهر جری را هر کودکرن  

 چی ت کننت  شمت معترف  نیتجن    جنت  ان را هترکتو ان شنیقتوان یاجرا یدر مطرلالو شاا
 سترهرن عنتوان هو مسلحرنو رصمرتدر مخ ریدر  کودکرنِ ان شهرخر    نی. ان ان ارن  شدخرلا
  میتد بیاست  جن  در کو  سان  شرنظرمیغ کودکرن  ر ید شهرخ   اون شم  رااو کررهو

 .اون شمحسوب م ش  قرهرن
متورد کودکترن  تحتت مخرصتمو  متواردِ درصت 77 ویدر ستور د   شنورن م نرتیتحن
 نیتکتو ان ا  اتون شمت استا ردمان انهر در مالررنات مسلحرنو  ری ان ا م اقق  شنظرمی اسا ردم

 تتر 14 نیهت ش ر م سن نیپسران در ا معموالً. ان هودم سرخ 15 رین انهر پنجمکی الرًیتع اد تنر
نمونتو   استت. هترای ات ممنراق استا ردم  نیا یهرا زیان دخاران ن شاا   دارن   قرار سرخ 17
امتوت   نی مچنت. م استتا   اقق «نیالعرأس»ارتش  در خ مت مورد سرلو13دخار  کی

استت کتو در منتر ق  یا میتپ   هو کودکترن   مت ارس   امون ترران یکورکورانو   عم 
  تر ید ش زارات شکتو   ت یاهتو  ونتو اود؛شم ورنیا ا نهرعث کواو   معلوخ شمرنظریغ
   سترلو 7پستر  کیت  در دموتق کیتکرتول م رستو کیت هو یاخمپررم یاملو کیدنالرخ هو

ش  نظترم ا ت افتحنق  یهرا  منی در ری ؛  ا ن  شنخم اموندانش 56امون ررش کواو   
  یتدر معتر  ته  هتر  ستومت ان رتیا  جموعکو در م ا م است  اسا ردم م رسو 92 ان
 (The Secretary-General, 2015(a):32-33) .است یج 

 هتو کودکترن رنیتن هتو توجو هر   هرراَسف تی ععتلخ    تی اقع کیر   هو عنوان  نیا ان
نواتارر لتی ن . اودشم رنیمخرصمرت مسلحرنو  عر رت پژ  ش نمر اثرر منرهل در تیامر
پرداخاتو  هورد سارنو انو  اسنرد   اسوم شانوق نظرمسش موعوع مزهور در هو هرر  ر شِیپ

 شسؤاخ است کو ارلودم   هنیرن اق ستومت کتودک هتر اتو اسرست نی  درص د پرسخ هو ا
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  اتیتتمه ترم هر ستومت کودکترن دارد  ان یاساوار است   مخرصمرت مسلحرنو او اثرر

 رصمرت مسلحرنو ک امن ؟در  مخ ش  قرهرن ریدر  سومت کودکرنِ نیتأم
 اطترت یویتپر هتر کتو اثالرتِ این  اقعیتِ انّرنش استت معطوف هو مر ر   هرن نواارر نیا
هتو اهعترد  تیتعنر یویتتر در ستر استت هرختوردارستومت  اتق انکتودک  کرامتت    شاله

 ینتویپر رش منرستب  مطلتوب   د ستا ار کتودک  نم طیان مح یری   نیز ههرم ی جود
   شملت یر   هتر ااتراد جرمعتو  نهرد تر نیتاتود. ان اا  اترا م  شر ات شتعرل   شرا  جسم

 ویت تر النم استت در ات  تتوان    جتود ام رنترت  ان هتر ن خوتونت عل  د لت شالمللنیه
 .ن ینمر یریکودکرن در مخرصمرت جلو 

 میم ر  اها ا در. است ا م نیت   قسمت اهرر در ارعر پژ  ش مالراث اسرس  نیا هر
 یاتق ستومت کتو در هردارنت م شسپس مالرن  «سومت»   «کودک» جملو ان هحث  ایپریو

اثترر مخرصتمرت مستلحرنو هتر ستومت کودکترن     ان هتش  کرامت است ی یاطرت توا
 ستتومت نیتتتأم یعتتر ر ی  ستترن کرر ر  اتیتتتمه  شرنیتت  در قستتمت پر اتتودشمتت نیتتیتال

 ن .اوشم لیتحل   نییتالتوصیف    کودکرن در مخرصمرت 
 

 ميمفاه .1
 شستایا»   «کتودک م هوم»  ادامو در هحث  یاویپر ی ر اژم انرخت تیا م هو توجو هر

 .اون شم توصیف   تالیین «سومت

 کودک مفهوم .1-1

 ثیتا ان استت. کتودک « کتودک» یپژ  ش   اژم نی  مهم در ا ی یکل ی ر اژم ان
 یادلتو استانرد و(. هت991  1374   یتاستت )عم «خردسرخ» ری« کواک»ی رهو معن شانرخا اژم
 شتتر نمترن اودشا و  م  «کودک»مردر هر ان  رام در ان اسانرار   نط و ا ن هساو نمرن ان  شانه

موتهور    رمیتد مطترهق(. 5394  ح171  4ج   1413 صت    .ک.  ر) کو هو ا  هلوغ هرس 
 یهترا شعنتیات م؛  فیتتعر شستنّ هر اکا ر نمودن هتو هلتوغِ شکودک رنیپر رریمع و یامرم هرنیان

-13  2ج تتر شه  شنیخم یاست )موسو ش تمرم قمریسرل  15پسران  یسرخ   هرا 9دخاران 
 در شنیت تو ی رنوترنو را شکتودک رنیتپر رریتمع ت سنّ ا ل یعلمرکو اکثر  شدر صورت ؛(12
 شعتی ال یوانت  کتو نوترناستانرد کردم یموارد یهرا شالهو عنوان رام سن  هو   ان  رااو نظر

 رانت   ؛استمطرح  شمخال  رتیسرخ نظر 18تر  15 نیسن هلوغ ه یدرهررم امر   جود ن ارد
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  2ج   1419  ی    م تررانریت)جز . جتود نت ارد شهو لحرظ سن  ت تر ت ردخار   پس رنیم

412- 411) 
 ان منظتور» ااو استتدامنرر  1کودک انو  ونیکنوانس( 1) مردماست کو  شدر ارل نیا

 کتودک  متورد در اجراقرهل قرنونِ  الق کوان م ر است؛ سرخ 18 رین شانسرن ااراد  کودک
هتو   شکتودک یاناهتر ر ختوفِهت مزهتور  مردم   اقق در .«اود دادم صیتوخ کمار  هلوغ سن
 .هرات  شما ر ت شمعرن یهردارن م در توان شم س وت نیا امر است  ن اااو تیعنران  یاها ا

کتو   تل ماولت    ترددشمهر شهو نمرن شاست   ار ع کودک شهیه  امر نیا کو ان نخست
 – نمترن انعنترد نط تو شعنتی –ش انه یتصور هر هرداات مر مطرهق هر ادلو نی ران  ا اود شم

 لیتدل هتو تتوانشمت رامردم  نیدر ا شع م ذکر ار ع د ران کودک  رِید لیما ر ت است. دل
 تنهتر منظور  نیه . دانست بیتصو نمرن در ونیکنوانس یامضرکنن م یکوور ر نظراخاوف

 ات م رریتاخا ست وت  د ران نیتا اتر ع متورد در   ات م حیتصر شکودک د ران رنیپر هو
ایتن اتران ان ایتن متردم   ا میتت دارد ( کنوانستیون مزهتور1) مردم در کو ی رید ن او. است
. م هتوم «اتود ادمد صیتوتخ کمار هلوغ سن کودک  درهررم قرنون  الق کونیا م ر  »است
ما تر ت     شداخل منررات شدر هرخ شد ران کودک رنیپر  یاراست کو  ان مزهور یجملو

 سرخ هرا . 18هو  ور موخص کمار ان 

 سالمت یستيچ .1-2

  ااتت  بیتان ع»  «ات ن  زنت شهت» یمعنترهتو   خاشانرجهت  اژم ان «سومت» ی اژم
وستو  ننطت کیان  ش( است. در اصطوح انه747  1374   ی)عم «شتن رسا»   «راانی یشر ر
-مش( مؤثر شانوق ری یعالرد)خوام  عمل انجرم صحت در کو است مر    یمرریمنرهل ه ی

 را در «(ش)مجترن شتصترارت تالرعت» ریت « رمعتوّی ِالتو غ» نهریان ان شنمونو  هرخ رایه ؛هرا 
ان اات رخ  شخترل اتود شمت) رثو(  ریاخص کو موجب اعرار هو غ هودنِموت مر ِ ارلتِ
  هتو عنتوان  ات م استت رنیته «صتحت تصترف» شدر معنت «سومت»سو    ریدانن . ان دشنم
-22  2ج تتر شهت  شنیخم یموسو) است  رااو انجرم شدرسا هو شاعل ریاست کو قوخ  شارلا
  تیتمتورد عنر – اتق انسترن مثرهتو یتکهتو - «ستومت» ش نتید ی ترامونم هتواسانرد  هر(. 12
  شر انت  شهُعت  جستمرن شعنتی   ان جملتواهعترد مخالتف ی اقتق ات م   دارا شماسو عتیار

                                 
1 . Convention on the Rights of the Child, Adopted and opened for signature, ratification and 

accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989. 
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را در  ش  اجامترع یاترد شننت   ؤ ن جتوم   ات شهرا  کو تمرمشم ی  ...معنوش  اجامرع
جهتترنش ستترنمرن    رمیتتان د نی مچنتت(. 225-246  1386  شختترنشصتت .ک.  ر) ردیتت شهرمت

 نالتود صترارً نتو   شاجامترع   شر انت  شنجستمر کرمتل شیاستر ریرارم   «سومت»  هه اات
 (Callahan, 1973: 77. )است شنرتوان   یمرریه

استوم    عتیاتر   رمیتد زی جتو تمتر انین موعتق  راتت کتو توانشم اسرس  نیا هر
کتو هُعت  مهتم     استت یسومت  اسانرد هو سومت معنو شدر معرا شسرنمرن هه اات جهرن

 .د  شم قراراهعرد سومت را تحت پواش   رید  ش  هو نوع هودمان  ی جود
 

 حق سالمت کودکان یمبان .2
اساوار است   یش ررسرختی  ن شهر مالرن کرمل  انسرن عنوان هو کودکرن اقعیت  جودیِ 

 – جتود انسترن  شاصل رنید  هن نییهو تال  ر   در ادامو نیانرخت. ان اهرن را هری  شمالرن نیکو ا
 .مینپرداشم –اطرت   کرامت  شعنی

 یديتوح فطرت .2-1

   جتردیا»  «ات راان»یمعنترهتو  «اطتر» ریوتو ان اتنرخاش ان جهتت  اژم «اطرت» ی اژم
-؛ اهتن350-351  7ج   1414  یالت ین شنیاست) هرام م است «خلنت   نشیاار»   «اه اع

ر ى ختود  »   یارمرشم سورم مالررکو ر م (30ایو ) در خ ا ن . (510  4  ج 1404  اررس
 ر را هتر ان ین خترلص پر رد ترر کتن  ایتن اطرتت  استت کتو خ ا نت  انسترنیجو ارا ماو

  لت  استاوار ین مح تم   یتااری م  د ر ون  در اارینش خ ا نیست  این استت دیتن   ا
   ش  ر ان شجسم شعی ال  عقعرم   یر   اطرت انسرن در معنر نیا ان. «دانن نم  مردم اکثر
ختررج   عوامتل  طیتتر در اثتر محت ا ستت تولت  نیات ینختوردمدستتنرب سرلم    رتیا

 یاطر رتی  ت رمل ان در جهت مناض وراتیمنحرف نوود   پ اششعیمخالف ان  عق  ال
 رغتمهتو   کننت شمت یرریت   یاطرت ر التر ریکو انسرن را در مس شنیانو    قوان امرهرا   

 ریت   نیقتوان ن  سترنشاترا م مت شیرا هرا یا اکثر اناد  شاجامرع  ری ی  ق  رمح  دیت
 (47  1375)م رس   .اون شم  مینرم یاطر ری شعی ال و ان

نو قرهتل استنر   ی انو  اطران یوو   نظرم ا م در مطرح اقِمر یت   شانه   رمید ان
 یهتر مالنتر جتر نیا در «اتق» یا تو   اژم  ر  نیتاستت. ان ا ریت  نو قرهل ننل   انانرخ هو غ

 رد ی شقرار م «اق»قرهل اسنر    انانرخ هرا  در مح  دم  اوان ر  راین ؛تسرمح هودم است
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  1386  ی؛ جع تر76-77  1375  شامل یجواد .ک. ر) .استاا رم  یدر نمرم  اقق در امر
 (18  1ج   1418  ش؛ اص هرن208
ایتن معنتر  هوتر انتو  شجهرن ویاعوم (3) تر (1) مواد هو مراجعو هر کو است شارل در نیا
 رءکو منوت است شانسرن عتی ال ان شنرا  هور انو  ارراوب در یاطر انو  کو ای هرمش

 ان   ن یاشم ریاناد هو دن  تمرم ااراد هورکو  یا ونوهو هرا ؛ش ر مانسرن شعموم یاصل هراهر
رااترر هرادرانتو دااتاو هراتن .   ری ی ت هتو نسالت  یهر   ن هراهر  م هر انو    تیثیا لحرظ
نتژاد  رنت   جتنس  نهترن   ثیتان ا ز ی ونتو تمترچی ت هت  ن انت توش ر کس م ن یچن م

 ؛اودمن  ههرم  ریاناد انو    م ... ان تمر تیمل  ر ید  میعن  ر ری شرسیس  میمذ ب  عن
 هرخوردار است. شاخص تی  امن شپس  ر کس ان اق نن  

   هرات  اناد کتو استت هرختوردار اتق نیتا ان اطرتترً کتودک   ت توانشم ر  نیا ان
   متنیا شطتیمح در  ترمان ؛اتود تیدر مورد ا  رعر یاصل هراهر کودکرن   رید هو نسالت
 .کن  شنن   خوونت  ر ونو ان مصون

 یکرامت انسان .2-2

 «جوانمرد هتودن»  «ی  ارجمن  شهزر » یرهو معن خاشانر اژم ثجهان  «کرامت» ی اژم
  نظتر ارخ(. 103  6ج   1412  ؛ قرا 968 971 973  1374   یاست )عم «شهخون  »  

استراء در ستورم (70)  ویار ویا دراست   شکو خ ا ن  منالق   مأخذ کرامت   هزر  هو ان
 انهتر   دااایم  رام  را ادمهن  مر  »  یارمرشم ش یخو هن  رن هو کرامت نیانانرخ ا یهررم
کو هو  اودشم اسانالر  ر  نیا ان .«کردیم امل( ررا وا  رىمرکب)هر  دریر   خو   در را

لالترس   ش  ار ن ت ی  ا تر یاعانترد فیت ر ان  تر نتژاد    نانستر ی متو ر یصورت ارا 
انسترن هتر کرامتت  اتتان اغترن خلنتت  سر  کرامت هر انهر پوارن م ا م است   در  اقتق

 (209  1389  شننجرن  ی)عم .هودم است نیعج
 ا تم هو  رانسرن ی مو کو  الیع  ری شذات انسرن  کرامتکنرر  دراست کو  شدر ارل نیا
ان کرامتت هتر نترم  ی تریان هتر  تم هراهرنت   نتوع د در   هرخوردارن  ان ان ارنهودنانسرن

   اترف م یت  ایتن معنرستت کتو کتو  رست شهو اثالترت مت «شاکاسره ری شاله شکرامت انسرن»
م عر   نی. ار   هر اای م  دست هو انسرن خود خواست   کواش هر ارنش   ارج   ایثیت

 ؛«امرستت نِیترهرتنوا خ ا ن   نزد امر نِیترش رام»  است( سورم مالررکو اجرات 13) ویا
 شنتیان کرامت   رنیاما نیتنهرتر  نل اود شم راتی شانسرن  ر اطرتِ در یش راکمرخ شعنی
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  یش الر الرممارن اود )  رانیان د توان شم رنانس  ر ق یکو ان ان  ر است تنوا خ ا ن   نزد

شمت ااتعرر هررمنیا در 1( اعومیو جهرنش انو  هور1مردم ) هران  ااز ن(. 327  18ج  1417
منتت ی ان انتتو  هتتر ان    در کرامتتت انستترنش   ههرم ر اناد ماولتت  اتت متمتترم انستترن»  دارد

 .«ان ی  ی ر مسر ی
  شار ن ت   یا تر شاات   یظتر ر زاتیتمررغم  ر هو  ت کو انسرن توانشم ن یهنرهرا

   شقتوم ی ترشهرخوردارنت     اهستا  یمسر  شنسرن  انو  ا شاجامرع تیثی مو ذاترً ان ا
-هتو  یتهر ریتمزا   انو  تکِتک پس .نخوا   ا  ی  هرتر رنیموجب اما  یا النو   ینژاد

هتر   یتدااتاو هرات   هر دو ج شایمح  د ری مرنق ا ر   ردی  قرار  رانسرن رریاخا در هراهر  ور
   تنتوا هتر کو است ش مرن کسب کرامت اکاسره نیا . ر هر رف اود ر   ملتتوش د لت

 .اودشم ارصل  جرمعو ریپذبیاسکودکرن هو عنوان قور  ژمی هو مردم  هو کمک
 

 مخاصمات مسلحانه بر سالمت کودکان پيامدهای ناگوار .3
 ری التترنی ر مخالتتف ی راتت ل هتتو یماعتت د ی رخوتتونت  مستتلحرنو مخرصتتمرت در
 ان ش تی. د ت شرا در معتر  خطتر قترار مت رننرخوام سومت انخوام کو  اودشم کودکرن
 کتو استت مستلحرنو ی تریریتدر  در کودکترن یریکترر وهت  خوونت ری  ونو نیهررنتر
  تران یسو ان شاق امرت هو منجر   امر نیا ان   کل ادمیرن  رخرنوادم شن ران موجب موارم 
 شنتواا هتو را انهتر  نوعترن ختود   تم ارنن ان یریکرر وه ان ممرنعت یهرا  امر است  ا م
 از نتشِ  جتود هتر ستو   رید ان. اون شم  ش کودکرنپنر ن موجب    د ن شم انانرخ  رید

 تیتامن کم ععف اوتم یرنالود یر دست    رن   مهرجران پنر ن  ی رارد  رم در کودکرن
 هتو   نت یرهرشمت را کودکرن مسلح    شاورا ی ر ر م  ر ارد  رم نیا ا رافداخل    در

 در تی عتع نیتا کتو  یا ونتوهتو ؛نت کنش  ار ش م  یمم ن  خر  ری ونو ترین ولنرک
 ا  رنت ا   ستودان ارد  کن و  کیدموکرات یجمهور ر یکلمال ان جملو یشکوور ر یمرن ر
 (The Secretary General, 2007 (b): 2) است اا رر کرموً

منق یر ایجرد   ر خرنو بیتخر دنالرخهو کو د ن  ری نیردی نورن مشپژ  ش ن یا هر ااز ن
هو مراقالت   خت مرت  شدسارس  شهرنرس   ستیا ی رمحل ان مر ر   عالورتأخیر عم ی در 

 پ یت  امت م کرنکود ان دساو نیا شجسم سومت یهرا یج   یته     ا م داوار شپزا 

                                 
1 . United Nations Universal Declaration of Human Rights, 1948. 
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هتر   اااتردمر ی یاردثتو 442   ظتر را2007ًا وست  تر 2006کو  ان اکاالر  یا ونوهو است؛
 Ibid: 20) ) .است ا م  زارش شهرنرس ی رمحل ان مرریه ارمل امالوالنس توقف ری ریتأخ

 هتر هل و اود شنم خوصو موارد نیا هو تنهر  جن  پیرم  ری نر وار نمرن  کو نر  او الالاو
 تر در در یتری ان  تری زارشاسرس هر  نمونو  عنوان هو .است  مرام یماع د ی رخوونت
را  نشیسترلو   اعت ام ا    الت 15پستر  کارت رب ننتر هتو یتاتهرم رب ناساداعش هر  و یسور

.  ن ذااتا شیهتو مت ت ستو ر ن هتو نمتررا جست  ا    صحنو کردن    نیا یمجالور هو تمرار
(The Secretary General, 2015 (a): 32) 

 دخاتران کتو است شجنس خوونت کودکرن  ویعل خوونت یومیا نیه ترهر ان   ااز ن
نورن   رپژ  ش. رن ی شقرار م یزیرامیخوونت تحن نیدر معر  ان پسران  ااش ش ر   
 یجمهتور در «شسترنجرنیک»در  شخوتونت جنست یات مثالتت متواردِ درص  60 در د  شم

 ,The Secretary-General).است هودم سرخ 17 تر 11 نیه دی مهزم سن  کن و کیدموکرات

2007(b): 2-3) 
 در کوتور ر ریستر ان یواره مراتبهو  منی در مردران   کودکرن ری ممرگ نرخ نی مچن
 5 ریتن هر سنِ ن ر کی کودک  20  ران  کو یا ونوهو است؛ ا م ندم نیتخم منطنو سراسر

 ش اتمرل ینتریاار   رنتویخر رم یکوور ر در نسالت نیا کو شصورت در ؛اودشمسرخ اوت 
   مترنینا  یهترردار ش ت ننترن ری ممرگ مچنین نرخ مورد است.  کین ر   32 ر  یهو انا

 ینتری  اار رنتویننرن خر رم نیدر ه زانیم نیا امر ؛ن ر است 370مورد ان  ر  یکپس ان ان  
 (Ibid: 5).هرا شن ر م 909مورد ان  ر  کی شامرل
هتر ستومت متردر    ااتز ناستت کتو  یاجن  هو انت انم  یران ر پیرم  ری  یر   ر هو
  ...  قت  شکوتتر   ع ونتت کتودک  در یدرنادمتر ی تریمررینوناد  ه ری مهر مرگ ن یجن
 (Devakumar et al., 2014: 7-8) .هرا   مرام توان شم م   هع  ی رهو نسل یهر تسرّ شاا

پیرمت  ری  زیتن شر انت ی ربیاست  در مخرصتمرت مستلحرنوش جسم ی ربیکنرر اس در
در   ریتاخ ی ردر سترخ د ت شمت نوترن نترتیتحن.  تذاردهتر جتری متشهر کودکرن   خیمش
ستومت ر ان کودکترن ر  هتو  هر ن پیرم  ری من تش مخرصتمرت هتر  مسلحرنو ی ریریدر 
ستومت  ردار میترنمعنت  مالستا ش  جتود  رنوترن  ترپژ  شان  یهودم است. تع اد شیاازا
  یشریپنر نت  رن هوستن هتر یامطرلعو ش .  سان  شیخو نی ال   ندم جن  کودکرنِ شر ان

 ر انتشستومت انت  توانساومش ان  هودم هرخوردار شر ان سومت انکو  شمردران ا  موخص
در  ی  رااترر شنرمطلوب   مو وت عر   یری  نن راین ؛د را نیز هرقرار کنن کودکرن خو
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در  توخ  شان خت مرت هه ااتا ی کماتریههرم ارنمور  م ا م است کو مردران شکودکرن
 (Theresa Stichick & Kashif Tanveer, 2008: 317-328. )ان دمره یهرردار
 ینهرد تر هریستتمتش   ااتواخ ستخت جنت کتو در ا عترع   تت توانشم ر   نیا ان
امتن   اترا م ا ردن  طیمحت   سترپنرم ردجتیا درالمنت  ر ااتش  جوامق   شالمللنیه  شد لا
  عتمن   کننت  کواتش کودکترن یهترا ...  شامونا   شهه ااا خ مرتپوارک   و یتغذ
 دااتاوامعترن نظتر  زیتن ورنیا یمعنو ش  اا ش  ر ان شهو اهعرد عر    شهو  هُع  جسمرن تیعنر

  در محراظتتت اضتتور ختترنوادم در کنتترر کتتودک  کواتتش هتتر ؛ ایتتن  تت ف اصتتوالًهراتتن 
 رامتونیپ طی. ااتز ن هتر ان عتر رت دارد  محت رددشم  محنق  رنیالنم  نمر ی رامونش

  شر انت-شر ات شهترنتوان ی ردر هرنرموا   دادنِخ اود کو هر ارکتمال ّ شطیکودک هو مح
کتم یر دستههالود   ا م ان تحمل مخرصمو ش دردنرکِ رتیان تجره شنرا شانر  ری بیاس

 .ره کر ش ی
 

 در مخاصمات مسلحانه یو قربان ريسالمت کودکان درگ نيتأم یرهاسازوکا .4
 ان تیتامر  جرمعتو  ستان    ستزا ار مراقالتت    نینزد  الت  شاله  ریتامرن  کودکرن

ات ن کتودکش یتر  تش ژمی هتو شکتودکد ران  تیتهو ا م تیهر عنر امر هران  شم انهر یسو
 نظترم در منترر شایامتر ریتت اه ختاتنر   شا تر  جن   نمرن درهخوش ان این د رم سنّش 

  ایتن موعتوعرت در ادامتو. ره یشم عر رت شالمللنیه د سارنو هور انو    اسوم شانوق
  ردد.تالیین مش

 اسالم یسالمت کودکان در نظام حقوق نيتأم یسازوکارها .4-1

مخرصتمرت  شقرهترن ریت   ریتدر  ی  ا رظتت ان کتودک کتو هتو نحتو تیتامر تیا م
در استوم   شکو هر کن ترش در نظترم انتوق ره یش سارش م یشتر جر ردی شم مسلحرنو قرار

 د ت ؛شمترا هو ختود اخاصتر   شخرص تیقواع  امرم محسوب ا م است   موعوع نمرم
 ی تریریدر  ررانکران خوونت عرمون   دست شقرهرن  جن   وخ درکو  شکودکرن شعنی

 .کنن شم ارکت شنظرم ی رتیکو در اعرل شکودکرن   رن ی شم قرار مسلحرنو
   اتودشم ار ع هزر سرالن یسو ان یریدر  یشکو هر هرپر ا  رخ ان تیامر ر   نیا ان

 شجستم   شر ات ستومت اا ن نِمخر رمهو   رتیتع ّ    رخوونت انواع   تیاذ   انار هر
هتر   یتتأک هتر  نسرءاری و سورم  (75) ویکو ا دارد تیا م یاان انم هو است   مرام کودکرن
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 رریتاخا ست وت ررانک ّت   اارار ظلم منرهل در  ینالر کو کودکرن چون م شمظلومرن تیامر

اتترا در رام ختت ا   در رام متتردان   ننتترن   کودکتترن  کتتو )هتتو دستتت  »   یتتارمرشمتت نمتتود 
 وین   خ ایر اى( کو م کنی ؟  مرن ااراد )سام ی مان   پی رر نم سام ران( تضعیف ا م

این اهر )م و( کو ا لش سام رن  هیر ن هالتر   هتراى متر ان  ترف ختود سرپرستت  مر را ان
ویتا ر یتپ زین)ع(  شعل اضرت .«قرار ه م   ان هراى مر ان  رف خود یرر   یر رى تعیین ارمر

  هتر اذیتت    نرسترنی  قاتل هو را مجر ارن   نزنی  عرهو  ر...هر نرتوان»  ن یارمرشم مزهور ی
 .«. ...  وینت  نرستزا ترنسران هو   ران  هو امر دانرم د ن    ری  و  یجرن نیرانار  ننرن را ه

 (793   1414  الرعش)اریف
مجر اترن   نرتوانترن    چتون م ختر ؛ دستاو ذکر هر تنهر نو کو است پر اعح نیهنرهرا
کترن ان اقورر نترتوان  کودخرصش    قوررنیم نیهر انهر منق ا م  هل و در ا بیاس ایراد ننرن 
 اجتب استت   انرن شانسرن انو  ان تیامر   شانسرن کرامت هو ااارام   تیرعر کو  سان 

 .هرا ش اجب م زیارن نان قال   خوونت   ا نجو زیپر  ش لاُ قیپس هو  ر
کتودک   ش لت یقصر  هرا یسلطو رنیامااعطری هر   سورم نسرء (33) ویا ن یا هر ااز ن
  کس  را کو خ ا ن  خونش را ارام امردم »   یارمرشکودک م رتیان اق ا تیدر امر

اش ستلطو )اتق کتس کتو مظلتوم کوتاو ات م  هتراى  لتش   ان اق هو جز   هو قال نرسرنی
 .«قصر ( قرار دادیم  امر در قال اسراف ن ن   ارا کو ا  مورد امریت است

ل  استت مستر جملتو ان    ر   ارمت قال ن سااارام خون انسرن کو است شارل در نیا
  نر ترن ترینهزرگ ان ی   را ان  ن  ا  قوانین هورى هر ان ما ق رن ارایق اسم یکو  مو

تر انجتر کتو قاتل یتک انسترن را  است دادم مسألو این هو هیوارى ا میت اسوم امر امرن  م 
 مر ت م مالررکتوستورم ( 32؛  مچنرن کو  اق ایتو )امردم استهر ر  مرنن  کوان  مو انسرن

  توی  کتو استت انرن ه و   نمین ر ى در اسرد یر قال ارت رب ه  ن را انسرن  سک  ر»
 .«است کواو را  رانسرن  مو
 اسوم نظر ان  انسرن یک انار ترینکواک   کمارین هل و  ن س قال تنهر نو ر   نیا ان

 جنت  ستر مسلمرنرن هر کو غیرمسلمرن  ااّ  دارد  ایرت اقّ انسرن   رپس  .دارد مجرنات
 کتو هرات  ش ر اخص -مظلوم  در منیرس کون   مرل  دارد    جرن  مصونیّت هرا   ن اااو

کتو قترار دادن اتقّ قصتر   هتراى امریتت ان  یاهو  ونتو ؛هری  مورد امریت قرار  یرد -
ههتر خون ان  عتو  در توانت شکو مت است ا م دادم مناوخ ش ل هو اق نیا کو هودممظلوم 
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 غیتر ان وهتالالاو صراب خون  م هریت  در کوتان استراف ن نت     . ع و کن شاا ری   ده یر
 :12ج  1374  یرانی)م تررم ات .را ن و    یر هیش ان یک ن ر را هو قال نرسرن    کسشقرتل
 (90 :13ج   1417  یش الر الر ؛55 :5ج  1383  شقرا ا ؛105 -106
کو منجر هو قاتل  شایجنر مورد تنهر دراسوم نو   رمیکو ان د اودشم اسانالر   یر   ر هو

 اعضتر هر شکو اا شایجنر ونو  ر  ش لاُ قیمجرنات است  هل و هو  ر مساحق شجرن اود شم
 ترم ان رد ی شم قرار مجرنات موموخ اود   ارد زینانسرن  کیعنوان   جوارح کودک هو

 . ینسالت هو ان اق ام نمر توان شمصلحت کودک م تیهر رعر ش ل
 ینالرد تر در زیتن رنیترنظرمیغ ردم  ا رتیتهتو ر ا استانرد هتر م یکتر قتران تریا هر ااز ن
اتود کتو  شجرن کتودک ماعر ِ شاا ن ارد اق کسچی    ان قلم اد ا م مصون مسلحرنو

 تیترعرلتز م  هتو  رتیتر ا ان یادستاوکمک کردم استت.  جن کنن م در هو ااراد ارکت
؛ ان مسلحرنو اخاصر  دارد ی ریریدر  در تی  اذ اران  ر نوع ان زیانو  کودک   پر 

شمتجنت   اداب تیرعر  جوب درصرد  )ع(  امرمم رم اسوم ) ( هو ننل ان  شنال جملو 
 اتتش را خرمتر درخاترن  ؛ین وت را نت اموغوخ عالردت هو کو شکسرن   کودکرن... »  ن یارمر
 رایتن  ؛یتنزن اتتش را شنراعات    یترنالُ را یاومیم درخت چی   ؛ینسرن غر  اب در    ینزن
هتو  نرارر کو را ان ریغ  وات اوخ رنیاهررپر ان  ؛یاو رنمن ین ان هو  یار   یدانشنم امر

 (29  5ج   1407  شنی)کل .. ...« ین و   یخوردن ان  سا
 ات تر  هو زین جن  در ک رر کودکرن کوان شاا  شنید ی رهر اسانرد هو امونم  ر نیا ان
  (التف)1412  شخود هرا  )الت ورنی م   م رر   کنن میرری ن  را ست ین زیجر هرنیان
 یویکودکرن ک رر سپر قرار  رااتو اتون    در ستر شعنیم ر در ارخ عر رت؛   (98  14ج

 یکو ا ر هو کودکترن املتو نوتود  موجتب غلالتو یامسلمرنرن هجن ن ؛ هو  ونو ویانهر هر عل
 ن یچنتت(.  م11-12  2ج  (التتف) 1387  شک تترر   ا ستتت مستتلمرنرن خوا تت  اتت  ) وستت

اسب عر رت هو رن  یمسلمرن سپر ک رر در جن  قرار   رانیکودکرن   ننرن   اس انرنچو
هتتر ان منتترر نوتت م استتت  یاویتتاستتت   قصتتر    د زی  استتاثنر  املتتو هتتر انتترن جتتر

امر   اخاوف است هرنیان نیالالاو در  جوب ک ررم   ع م ان ه ؛(393  2ج   1410 ش)عرمل
 (313  2ج  1407  ش)ال . سان در این مورد قر ل هو  جوب ک ررم  ویمامر هرنیور انموه

تنهتر جترمق   کرمتل استت کتو نتو یاانت انم هتوس اسوم من ّ عتیار میتعرل  در مجموع
 دااتاو تیتعنر زیتا  ن شر ات ستومت هتوهل و  هودم  شالزامکودک  شسومت جسم تیرعر
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کتودک ان  یشجت ا و یامرم هرنیان شهرخ   رمید هر  هنرکو در نمرن اسررت یاهو  ونو است؛
را امتل هتر  یشجت ا نیتا  ترید ش(. هرخت21  2ج  (التف) 1378  ش) وس ستین زیمردر جر

   اتون شعنتوان مترخ محستوب متمردر   ارنن  در نمرن استررت هتو امر  ان کرا ت پن اااو
  ش)الت .هر  م ار خاو اتون  ر د   کونیا ری اون  ین ه ار  ری م  کنرر در است ساویار

 (172  9ج  (ب)1414
 منتتق را ااتتراد نرهتترل  میمستتان دادنِموتتررکت   یریستترهرن  رت یتتر ا ان  تترید یادستتاو
 . تعیتین نمودنت ارکت در جنت   یهرا را شنیمع سنّ) (  رمالریپ کو یا ونو هو ان ؛ارمودم
 کتو هتودم یاسترلو 14 کتودک اات   جنت  ر ن در کتو کنت شم ننل عمر اهن  هررمنیدر ا

 ق امتو )اهنهو من ن ادن   جن  در ارکت یاجرنم) (  رمالرینالرد ا م  امر پ یهرا دا  لب
منترر توهتو  یمالررکتو ستورم( 91  ایتو )موعتوع نیا تیا مدر  .  مچنین(361  10ج تر شه

 ایتزى کو تهی سارن   ( کنن  ارکت جهرد در توانن نم )کو  هیمرران   نرتوانرن هر» داردمش
 .«نیست ایرادى یرهن  نم ( جهرد رام)در  کردن خرج هراى
 کتو هیمترران   عتعی رن شعنتیهوتر استت؛  یشتوانتر    ُسق هو ق ر شاله فی اقق  ت رل در
ان جهرد هر جرن   انیران کو نرتوان  مرل  دارن   ان جهرد هر مرخ معترف  دارن   جسم  نرتوان 

 .هردااتاو ات م استت یااتراد نیا م  جوب جهترد ان انت   فیر   قلم ت ل نی سان . ان ا
 (362  9ج   1417  یش الر الر؛ 483  3ج  1383  ش)قرا ا

 نترتوان  نیتجن  در کتو نیتا لیتکودکترن هتو دل»  انت اهران دااتاو هرنیان شهرخ نیهنرهرا
 الالاتو ؛(25  9ج  (ب) 1414  ش)الت «اودشم سرقط انهر ان جهرد در ارکت  جوب  سان  

  اجتب کیت عنتوانهتو   استت جهترد شاسرست اتر   عنل   هودن مذکر   هلوغ وم اس در
  2ج  1410 شالت؛ 289(  ب)1400 ش) وست هرنیهو اجمرع ان امر است  ا م انرخاو شک ر 
 وترن یا ان  ترید یاع م کو است شارل در نیا. ستین  اجب زیّرممیغ   زیّمم کودک هر( 3

نهر هرا   هو کمک ا رنیجر کو ن  اسرس ان شاساثنر  کو در موارد ان هو صراات ذکر کردم
 جهترد در دارنت  یشتوانر کو یامور در تر د    اذن مرا ق زِیمم کودکرن هو توان شامرم )ع( م
. (131  2ج   1420 ش)الت .اتودشم دادم قرار ورنیا یهرا هردج تی  مور ع ن ینمر کمک
 شاتیر ا هنترهر .«مؤمنرن هرادر ی  ی رن  »  یارمرشم اجراتاری و سورم  (10) ویا مچنین 

ه ر ت   خ ا نت   شرا ان متؤمن ریتدن یان رنج  ر ش رکس رنج» نیزم رم اسوم ) (  شان نال
اااتردم کمتک  شکتو هتو ستخا یاخرت را ان ا  د ر خوا   کرد    ر کس هو ارد ی ررنج
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را هپواترن    شنمستلمر بیت  اخرت اسرن کن     ر کتس ع ریکن   خ ا ن  کرر ا  را در دن

 شرسترن یرریت. خ ا ن   متوارم در اترخ پوارن شرا م شی ربی  اخرت ع  ریخ ا ن  در دن
 «هراتت اش هتتو هنتت م شرستترنیرریتتکتتو ان هنتت م در اتترخ  شهتتو هنتت  رن ختتود استتت تتتر نمتترن

 تتوانشمت . ان مجموع این منترهق   ایترنش   ر ایتش(4946ح  302  7ج   1420 شسجسارن)
 یمرن تر یان محت  دم   اتررغریپذبیقوتر است کیتو کودکرن هتو عنتوان ک نموداسانالر  
 سان  کو داترع ان اتق ستومت هتو  تیامر رنمن ینژاد   نهرن   رن    ... ن ری   یشریجغراا

 متو جهت  نی. ان ااست رتیاق ا شعنی  ر؛ید نیردیدر ا رظت ان اق هن یاعنوان من مو
  ستان ؛ ن هالترن   مستووخ نونهترالن نیتا ر در هراهتر د لت ش  اا شالمللنی  ه شاقورر مل ی

دستارن  ریت  مستووخ ن ن هالترن اتمر ی متو»  ارمودنت ) (  رسوخ اضرت کو  ونو مرن
 (2928ح  553  4ج) مرن  .« ی سا شیخو
ان  تیتمنررات م در صتورت ننتم امر یجتراااست کو در کنرر عمرنت شدر ارل نیا

مرنن  اصتل  ؛شنید ی رر نمود ان یر یپ هو زین شمل نیقوانسومت کودکرن جن  در اسوم  
ااتراد  ی متو یاستت هترا دااتاو را موظتف د لتت ران یا شقرنون اسرس  میص    پنجرم   

 کتو یا ونوهو  ؛ینمر ارا م شاسوم نیموان مطرهق شنظرم امونش ام رنرت   هرنرمو  کوور

 را دااتاو رانیتا شاستوم یجمهتور ان کوور   نظرم لحرنومس دارع یشتوانر ااراد  موارم  مو
 هران .
 امتونش ام رنترت است م لف د لت است  موهود کوم یاحوا ان کو  ونو مرن الالاو
هتو  م لّتف کتون   ردخُت ان را جرمعتو ااتراد کتونیا نو د ا رَ ارا م   یزیرهرنرمو را شنظرم
  تویخت مت  ظ قترنون (2)هتو متردم  استانرد هتر ستو   ترید ان.  ینمر  رامونش نیا یریارا 
  معترف دانستان  شایجنست کیت   عمن(   اصوارت هع ی 29/7/1363 مصوب) شعموم

کتو هتو  شصورت در. ان هودم  وی ظ خ مت  ذران ن هو موظف شسرل  19دخاران  پسران ان 
ستتن  لاتت اق( 1370 مصتتوب) جیاستتاخ ام ستتپرم   هستت قتترنون (16) متتردم(  موجتتب هنتت  )
ش هتر ات اقل جیقرنون  ااراد هست نی م (94)   (93)مواد  مطرهق   است شسرل  16اساخ ام  

 عنتوان هتو توانن شم سرخ 15 ریااراد ن امرداااو هران    شدرجرت نظرم توانن شم سرخ 15 سنّ
 .ن ینمر تیاعرل یعرد شجیهس

 اات رخ ان شخترل  شسترل  18ان  پتس  ویکو اجالرر خ مت  ظ اودشم اسا ردم ر  نیا ان
 هتودم هرالتر سن هر تیا لو کو سن هراسب   دا  لالرنو صورت هو کودکرن موررکت   هودم
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ذکتر  رنیاتر الالاتو.  کنشم تیامر کودک سومتان   شهسج تیاعرل هودنِ یعرد ذکر زین  

 سترخ 15رین کودکرن هو کو اود هرداات نیان (93)در اها ا هر امعرن نظر هر مردم   یاست ار
 رنیجیصترارً هتو هست کتو (94)هتر متردم  شهردااتا نیان امر ا م  دادم شنظرم ی رتیاجرنم اعرل

 15 ریتن رنیجیات م   هست مرت تق اتود شدادم مت شدرجرت نظرم سرخ 15 ی  اعرخ هرال یعرد
.  ران  اون  شنظرم ی رتیاعرل  ارد یعرد شجیهس عنوان هر توانن شم (93)مطرهق مردم  سرخ
 شنظترم ی تریریدر  در سرخ 15 ریااراد ن میهر ع م ارکت مسان  هود ساویار قرنون نیا در

 هتر   مر یاترًمستلح یر  تریاستت استاخ ام در ن ذکتر هو النم نی مچن. ا شم  یتأک صرااارً
 ما ر ت است.  مسلحرنو ی ریریاسا ردم ان کودکرن در در 

( 24/2/1382خ اامتر مصتوب ) تو تیاسرسنرمو جمع (4)مردم  هوهر اسانرد  ن یا هر ااز ن
 عوامتل   تیتعر رت دارد در نمرن جن    در تصتردمرت   هرخورد ترى مستلحرنو  جمع

 دساجرت تعر  ریالملل    مصون ان  ر ونو ممرنعت   نیه   مل  منررات  الق ان ام ادى
  پنر ن  رن   ا ار ترن   استرا      رنیدبیاس   نی رارنو هو کمک مجر اه  ماخرصم 
 رى انسرن  خود را کمک  سرنی ا لهو  ریدر  نی  هو  را هواره وى م نوداالثر ر جساج
   تیتهتو اااترام    م تررى هتر جمع موظتفنیز  ماخرصم نی را ؛  مچنرن کو ینمرعرعو 

  سان . عوامل ان
ان کودکتترن در  تیتتدر امر هتترنیان اتتوان  شنتتید ی تترامونم استترس هتتر  یر   تتر هتتو

کتتو کودکتترن را در  یااتتراد استتتموظتتف  شد لتتت استتوم   اناتت م ماتتذکرمخرصتتمرت 
 بیتتحت تعن شهو عنوان مجرمرن جن  د ن شرا   ف قرار م انرن ریمخرصمرت موررکت   

 تتر استت النم ش  مردمت شد لات یهر ااخر    نهرد تر نی مچن  ؛ینمر مجرنات  قرار دادم 
 .ا رنتت  عمتتل هتتو ممرنعتتت  تتریریتتدر  در کودکتترن ویتتعل خوتتونت هتتر ن ان  مم تتن اتت 
 (391  1393  یرمحم یم)

 یالمللنيب دوستانهسالمت کودکان در حقوق بشر نيتأم یسازوکارها .4-2

امترکن  بی  تخر ش  امونا شهه ااا سرتیتأس بیاس هر معموال مسلحرنو  ی ریریدر 
 نی  تضتم نیتتأم ت یتتوان امر  رد لت ر   نیا ان. است  مرام ر    ... خرنوادم ش  ا ار 

تتوان کتم دستت ریت  د نت شرا ان دست مت –کودکرن   در ص ر انهر   –انو  اهر ن ان 
جنت     شمن ت یرمت  ریپ  کتونیتتر امهتم .ر دشمت لیتتحلدر این نمینتو  ر د لت شایامر

 ر ان   جستمهتر  بیاست ؛ اتو اتودشمت کودکترن ری ان  مو دامن شیمخرصمو مسلحرنو ه
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کو ان  ااا شات ر  م شنمرن تریتر   ج خطرنرک بیاس سو   ری. ان داودشکودک  ارد م

  هتو عنتوان سترهرن  ا م اسا ردم ریدر  یر  رین ری ر   سرد لت شهو عنوان اهزار جن  ورنیا
 اود. یریدر   انیم  ارد
 ریتختوام پستر  - شاخصت وستاو یمستلح پ ی تر   ر م ر  ریکو هو ن شکودک ر   نیا ان
 منرصت  هو ری جرسوس ک یپ ااپز  سرهرن  ثیا هو   دارد نس سرخ 18 رین کواست  -دخار
مهم منحصتر  نیاسا ردم اود؛ الالاو ا ریاساخ ام    مسلح  ی ر ر م ری   ر  رین توسط شجنس

 ,Unicef) .ستتین اتون  شاترکت دادم مت ریتهتو جنت  هتردم  مرًیکتو مستان شهتو کودکترن

2007(a):7) 
  2012تتر  1999 ختود ان سترخ ی رقطعنرمتو شپتدر   ملتل ماحت  تیامن یاورا  نیهنرهرا
ان  هترررنیمسلحرنو هر کودکرن   عواقب ن ی ریریرر در هرنین ریتأث و ار در مورد  عمن

 هتررم نیدر ا وتاریه ی ترهردااان  رم عر رت در مورد ش المللنیه تیامن   صلحهر توسعو  
 رِیتنظ -نتو  کودکترن هتر ممرنعتت ان ننتم ا شمالنت یش رویتوصت نظتررت     تزارش ویته

 نی مچنتت   مستتلحرنو ی تتریریتتدر  نی تترا توستتط کودکتترن ان ردماستتاخ ام   استتا 
رهودن  املو هو مت ارس   شجنس ی رخوونت   تجر ن کودکرن  ینرهود    کوارریشهرنجو
   ریتتدر  ی تتر رف ید ستتارنو هتو کودکتترن  ان ستتوانسرن شان تترر دسارستت  ر مررستارنی  ه

 1ارا و دادم است. - مسلحرنو ی ریریکودکرن در در  یریاساخ ام   ه رر 
هتر   رات  ستنّ در کتودکِ ونیتلیم  ردم ان تیامر 2014 سرخ در هرر است کوتأسف امر
 ینتریاار یجمهتور رِیتنظ یشدرکوتور رکتو ان ژمیت هتو. ات  مواجو یسرهنوشه ی رارلش
 ریودکتترن تحتتت تتتأث ... ک ویستتور ستتودان  جنتتوب و یتتجرین  شااتتغرل نیالستتط  یمرکتتز
 نیتاکتو  یا ونتو هو ا ن ؛  اقق یواریه تی راان    مورد انار   اذ قرار یج  ی رهحران
   کن تو کیتدموکرات یکتو در ااغرنستارن  جمهتور شمت تش والن خیم  ا عرع هو موعوع
 لیتا ر ی ر زارش هو هنر م  راًیاخ شاااعراو ا .  زین جریرن داات کودکرن ویعل شسومرل
  تل رت قرهل توجو کودکرن ر  هتو رات  هت تر ات م  منیدر  شایامن تی عع  یودیم 2015
 ((The Secretary-General, 2015(a):2). است

   ش  توجهترت هه ااتا یشکو  در  وخ م ت جنت   متواد غتذاان هررتراسف یمسألو
 رِیتنظ یش تریمترری  ه ویسوءتغذ هو اهاو خطر  رمان است  مرام  یترقیکمالود ار هر شدرمرن

                                 
1 United Nations Security Council, S/RES/1261(1999), S/RES/1314 (2000), S/RES/1379 

(2001), S/RES/1460 (2003), S/RES/1539 (2004), S/RES/1612 (2005), S/RES/2068 (2012). 
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کتو در اتهر  د ت شنورن مت  ر پژ  شعنوان نمونو هو .ره یشم شیاازا ...  شاسهرخ   پنومون

  اترد قترار   یات  ویتغذسرخ در معر  سوء 5 ریکودک ن 96600 تع اد من ی در  میاُ 
 امتر کودک در معر  خطر هودنت   2 3000 ی ریدر   یکو قالل ان تو  ارایطشدارن . در 

 کتو یا ونتو هو داد؛ انجرم 2016 سرخ لیا ا   2015 ی رسرخ در خوخ را شق امرتا سفیونی
کو مالاو هو ستوء  کودک 242 197 درمرن یهرا شدرمرن ی رنیارمی    یشغذا مواد تن 3159
 عتمن نمتود  نیتتأم یاهر اب اسارن 11 در ان  هر ااز ن. نمود قیهودن   تون  یا  ویتغذ
ان  شیکرد  در هت ی ذاروی ر  سرمر  صنعرء ان نهرلو  میاُ  ی رمحلو یپرکسرن یهرا کوان
در  شاات راتت؛یههالتود  ش نیاب ااترم نی  تتأم ریتتعم شهه ااتا ی رسیم رسو ستر  300

 رریاخا در موقت ی رتوالت   شهه ااا ی رتیک  ش نیاارممخرنن اب   مید بیمنر ق اس
 . (Unicef, 2016(b):11)ا  دادم قرار ا ارم ااراد

   شجستم تیتتمرم   سومت نیتأم زیان  ر ونو خسران   ن یریو یپهو منظور  ن یهنرهرا
 در ریتدر  ی رد لت نا کی مچون ننرن   کودکرن   ر  ر؛یپذبیاس   فیعع قور شر ان

   خوتونت  ر ونتو انهتو انترن  نستالت   نت ینمرهرختورد  تیهر انرن هر انسرن ماعه ن  جن 
 (.(F.G.C.,1949:Article 3(1) اود ممرنعت رتیا  یته 
متردران ا  ترخ     ننترن هترردار  سترخ 15کماتر ان  کودکترن  در  وخ جن  ر   نیا ان

شاتالترع د لتت مرهو تو مت یکتو درهتررم شزانیهو م شال میاان  ر  ونو راارر  سرخ 7کمار ان 
  لتوانم  محمتوالت دار  ویتالنم استت هتو کل ماعر   د لت  ر ن یهنرهراهرخوردارن .  اود 
النم جهتت  یری  اا یوپوارک   مواد من  ی   ر ونو محموالت خوارهرر عر ر یهه ار

 یخترنوادمان  ریتات م  میاتیکتو در جنت   شا  ترل شاات د ت ؛عالور  یاناد شمراسم مذ ال
 ی  اجترا یر ر اتون   هل تو امتونش   ن هت ار شیخو ارخ هو  ینالر ان  ا م ج ا شیخو

 تر ان ش  سرپرستارن قترنون نیکتو  الت  یاهتو  ونتو  اود  لیهانهر تس یهرا شمراسم مذ ال
النم هتو عمتل  اق امرت نی مچن رن ؛ی  قرار ش  اخوق شمذ ال تی  تره میتحت تعل ن  الیمر

پتوک  کیتامتل  یلویهتو  ست سرخ 12 ریکودکرن ن ی مو تی و صیا ردم اود تر توخ
 درکنتررخرنوادم  یاود اعضر شو سعک نیمن  ر هرا ؛ عمن ا  رید یلویهو  ر  س ری تی و
 F.G.C.,1949:Articles). موقترت دااتاو هراتن     ری ت یات اقل هتر  ریت رنت یقرار    م

23,24,38(5) & P.II,1977:Article 4(3)(a)) 
مهم هرات   نیهر ا حیتصر توان شم خود« یاجرنم عالور مواد عر ر» کو است ذکر رنیار
 ؛النم است شاصل یشغذا موادنمودن  ارا م کودک    نیجن رتیا ان ا رظتمنظور  هوکو 
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 ش  ذ نت شعتیستومت   رات   ال یهترا شارهت   ات ر نمک    ارد ر یاموادی مرنن   و ا

سترخ  15 ریتستن ن تیمحت  د اناخترب علتت ان  هر ااز ن .است کودکرن النم   عر ری
  ترید کتو رهت یشم دستت یامرالو هو کودکان ان  پس کو هرا  لیدل نیا هو است مم ن

 1.ستین ورنیدر مورد ا شخرص اق امرت هو رنین

. هترای مثترخ  تعهت ات مزهتور  ارد نمودنیز را   ریشنانردهر تعه ات مزهور ا توانشم الالاو
 ستتیموتخص ن امر هرن  شم سرهو شیخو یخرنوادم ان ج ا کو نمودم ردی شکودکرن انصرار 

 عتمن ن؛ی الت ...     اوت  و   ریاست  جن  دنالرخهو ا ن ا ارمان  شنرا  ج اا ن نیا
کتو  شاتیاق امرت مخالف امن    ری  یخرنوادم هر  یدر ارتالر  اعضر لیتسه  اتِیتمه کونیا

قترار دادن  رریتدر اخا رِیتنظ  اون  یشسرخ انرسر 12 ریانجرم د ن  تر کودکرن ن  ی ر هرد لت
ان اههترم  یا  ... در  رلتو سیپلانجرم م رتالرت  ثالت نرم    زارش توسط  یهرا  رنیپست را
 ذااتان هتو  اااترامان  شاترک  ر یااراد خرنوادم در کنرر  م  قیتجمتعه  هو   ران   است

 .هرا شمانو  خرنوادم 
مت ت  در ل تن ون  خترنوادم هرندااتت ات کیت یجن  اعضتر ش  در است مم ن امر

 یشتتر جتر استف کودک  د لت موظ ش  ر ان شان سومت ر ا تیامر لیدل هوهرنداات 
 یعتر ر وتیتسته   هران   ری م  کنرر در کودک   نی ال  د   اجرنم  کو ام رن دارد

 لیتدل هتو کتونیا م تر د ن   ادامو شیخو شخرنواد  شنن   هو هاوانن  کو اود ارا و انهر هو
-هرندااتت د لتتِ نی مچنت .هرات  النم موقتت یشجت اسومت   ...  تی عع مرنن   شخرص

ا  رن هو  ور عترم ان کتودک  رااتو تتر است کو هرنداات شن رت تیهو رعر کنن م موظف
 شسوما نیتأم   شهه ااا مطلوب ام رنرت کو  یا ونو هو ن ؛ینمر تینن هرردار  ااسرس امن

 ویتهو   نور ر وهت  لحرظ ان منرسب طیمح کی در انرن   اود ریمه ا  رنهرنداات یهرا
 ان تتر  یتا عمتل هتو هرندااا رم طیمح یهرا شا رظا اق امرت  کونی. عمن اهرن  سرهو دمر  

ات  رن هتو نظراتت هرندااتت  یتهر. اتود یریجلتو  یستوناتش رِیتنظ رمارقالو یغ اوادث
هتو  شقرار دادم اود    قتت کترا ررارنیاخا دراب   صرهون  سهولت هودادم اود    تیا م

 ش نیااترم ابهپرداننت .  شیختو ش تی  امتور تنظ شانرن دادم اود کو هو هه ااتت اخصت
 محتل  تر در ؛اتود دادم انهر هو رای رن شکرا لالرس ؛اود  ذاردم انرن رریاخا در  یهر شکرا

                                 
1 .Commentary of Fourt Geneva Conventions Articles 23,24,38(5), 1958, Available at : 

https://ihl-databases.icrc.org . 

https://ihl-databases.icrc.org/
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   اتود دا تر صترلح پزاک کی نظر تحت منرسب   النم طیارا هر درمرن رم کی هرنداات
 یهترا یتشمجزا محتل. هراتن  داااو شدرمرن -شهه ااا کررکنرن هو شدسارس ا  رنهرنداات

-هرندااتت ان شپزا  شهرنرس هررکی رنومر  ا اقل. اود دادم اخاصر  ری ا  ی ریمرریه

 رد؛یتقرار  شرهیتمتورد ارن اترنویتغذ   شعمتوم ستومت تی عتع    یتا عمتل هو ا  رن
.  یتا اترا م ورنیهرا منرسب یشغذا میرژ کیهو  شعمن کنارخ اعراو  نن  دسارس نیهنرهرا

 انجترم ستل   ریتمرالر  شمنررها ریهیمرری ژمی هو یمسر ی ریررمیااز ن هر ان  نظررت هر ه
  یا تر ی ترتیاعرل ینتوینمموظف است  کنن مموارد  د لت هرنداات  نیا کنرر دراود؛ 
-F.G.C.,1949:Articles 82  یتنمر ریتمه ر را هرنداات ات م ش   رنا شحیت ر  شامونا

94).) 
 استت  ات م منتق شختررج کوتور کی هو ودکک انانرخ  ر ونو کو است شارل در نیا
 جتود دااتاو  تیتامن ا ظ   شپزا  درمرن سومت  ا ظ مرنن ِ هو یاکنن مقرنق لیدال م ر
خطراااتردن   ممرنعتت ان هتو ر یا ظ ااا تیهر رعر  یننل م رن موقت  هر نیا  رمانهرا   

 د نت  رنانانرخ. ردیا  صتورت پتذ ش  سرپرستارن قترنون نیسومت کودک   مواانت  ال 
موخصترت   شکو ااز ن هر نرم خترنواد  ن یصردر نمر شکررت کودک   ر یهرا هودم موظف

  (متردرمحل تول   نرم پ ر   مردر   نترم قالتل ان اند اج ا  ) ت یجنس  مچونکودک   رید
 اتمررم  تر   خترنوادم ادرس کنت  شمت صتحالت ان هتر کتو شنهترن  ر   یمردر نهرن ت یملّ

 زیمامتر شژ تی   تر   نیتد  ی  ستومت تی عتع   شختون  تر م کودک  یهرا یشانرسر
 مرقتومدر ان  هترد شمت سترهو جتران در کودک کو یمنص    مال أ محل   خیترر کودک 

 (P.I,1977: Article 78 & P.II,1977: Article 4(3)(e)). اود
رنوادم  خت قِیستر راانِیت   شدسارست ت یتدر کنترر امن یاناد رنمنت ین  ان هش  کودکترن

اغتوش  هتودر هرن ردانت ن  لیتسه ری   شهو لحرظ ر ان تی امر شپزا   شمعرع ت انوق
ان ستومت  یعتر رت دارد هتو منظتور هرختوردار کتونیارن  ستان ؛ عتمن ا رم خرنوادم

 ی  ستومت معنتو شر انت سومت هو تیعنر ر یدر  ی رتعه ات د لت در  مطلوب شجسم
 تر اود.پررن  زیکودک ن
  ذارد  ریتأث ر هر سرنوات   سومت ان توان شکو جن  م شان معضوت  رید ش ی امر
 کتو استت سترهرن   جن ن م یر ین وانمسلحرنو هو عن ی ریریدر در  کودکرن دادنارکت

 شنظترم ی تراتود   در داد رم شمناه توان شم ورنیا ا ن هرنداات شاا   شنخم کواو هو 
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   ا م ا نجو ا وعرت راتیدر یهرا   اون  مح وم اع ام هو ا قرت یاپررم در  محرکمو 
  )مصت ر  اتون شمت محرکمتو نرعردالنو  شانوق تیامر  ر ونو ان یهرخوردار ام رن ه  ن
 (.97  1391 دا ر 
کتودک  منتق  ش  ر انت شجستم تیتان ستومت   تمرم تی  امر نیتأم یر   هرا نیا ان
 هتو استت؛ ات م  اقتق  یتتأک متورد مستلح یر یتن در سترخ 15 رین ااراد یریکرر وه شقرنون
 15 ریتکتو کودکترن نان یاقت امرت مم تن را هترا ی مو  یهر یریدر  نیکو  را یا ونو
 در انهتر استاخ ام ان ژمی هو   دارن  معموخ هران   ن اااو منرنعرت در میمسان ارکت سرخ 

 نمتود  ارکت جن  در  م شسرل 18 ریکودک ن اوانرن. کنن  یخوددار مسلح یر  رین
 ا  شقترنون ستارنسرپر ریت   نی الت  ش  ا وع   ا تر  تیخ مت ا  دا  لالرنو   هر رعر  یهر

 منرنعترت در ان  مینرست شسترل  15کتو هتو ستن  شکودکرن  اسب ات ر  هو اوانرن   هرا 
نوتون    ریتاتون   شجن ت ری  است شاو نن ان شعنیااواخ؛  ی مو در ن  ینمر میمسان ارکت

 منرنعترت هتو مرهتو  علتل هتو هنتر کتو شکودکترن   رنت ی قترار  تیمورد ااارام   امر  یهر
 ی تراقرما رم ان جت ا یش تراقرما رم در  یتهر اتون   شننت ان ریت هرنداات ر یدسا  مسلحرنو 
 ن یتهر ا ااز ن هران . شیخو ی رکو  مرام خرنوادم شم ر نمرن اون ؛ ین ه ار هزر سرالن

 ریتااتراد ن شایمتوقع چیدر    ی  نالر سان  شمسلح د لا یر  ریا ان نمسلح کو مجز ی ر ر م
-هتو نمتودن شتلنت جترم هر کو ن درا رَ خود اساخ ام هو جن  در ارکت  یهرا را سرخ 18

 نی تتر در تضتتمان جملتتو اقت امرت د لت مجترنات  نیتتیتع   جنت  در کودکتترن یریکترر 
شکودکتترن هتتو اتتمرر متت ویتتم علان ان هتتو عنتتوان جتتر یریوتت ی  پ یریهتتو کتترر  تیتتممنوع

 (P.I,1977:Article 77 & O.P.,2000: Articles 2,3(3),4). یا
 یاجالترر جیهس  شالمللنیه ی ریک وانینرمو داسرس (8)مردم  مطرهق  ت  توانشم نیهنرهرا

 یانترن هترا یریهتو کترر  ریت شمستلح ملت یر  تریسترخ در ن 15 ریتدا  لالرنتو کودکترن ن ری
 ی ترشیانمر جملتو ان شانسترن ریتغ رااترر ریتات نجو   شجن ت یر تردر کر اعترخموررکت 

 تجتر ن ارت ترب  شستوما هتو صت مو ریت میعظت رنتج موجالرت ا ردنارا م  شانرخاستین
 هتو  یاجالترر نمتودن میعنت ریت شاترمل   شجنست یاحور هو اجالرر  شجنس یدارهردم  شجنس
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 نریترت ونتو جنیتهتو ا ش  یرست یهترا وانیتا م است کتو د انرخاو شجن  رتیجنرعنوان 
 1دارد. تیصوا

استاخ ام کودکترن در جنت  ر ن هتو ر ن در اترخ  نترک استت کتوهر این اترخ  استف
 هور انو   یا  ننم مورد 2107 ا  د ماح   ملل سرنمرن  زارش ره هنر سارش است؛ 

ان  شهختش هزر ت  استت. داعتش رخ دادم ویدر ستور یشر سار   یاهر یریدر  منر ق در
 ژمی هتو شعمتوم    یا  یِ رش او   خوونتدرا ردم   ان  شیتحت ن وذ خوکوور را 

 یمتوارد درصت  25 در کنت ؛شمت اسا ردم شیخو ا  اف هو  نیرس یدر مورد کودکرن هرا
 هنتر نی مچنت اتود؛شسرخ در جن  اسا ردم م 8 شسرخ   اا 15 ریان پسران ن ا م   ییتأ کو
   هتودمهرقترار کتردم  «راغتر»نش کودکترن در داعش ا اقل سو ارد  رم امتو  ش زارا هر

 ینرر ری  مجالتور هتو اترکت در ستم ان ا م شنن ان «الب»سرلو در  10ص  ر تن ان پسران 
 تتر اتودشمت استا ردم یاناحترر تذاران انکودکترن هتو عنتوان همب شاات ؛ان هودم شامونا
 (The Secretary-General, 2015(a):31- 32).اون  مرت ب را  یا  ی رخوونت
را  ترر  نیکودکرن سرهرن هو عنوان ا ل یریان اساخ ام   هو کرر  یریو یپ  یر   ر هو
 ریتدر   اتو کتودک. اترخ انرنن  ر در هراهر کودکرن هرعه م داراست کو د لت شایامر

 نیتاان  تیتامر یرا هرا یش ر اق امرت اجرااست کو د لت رنیدر مخرصمرت مسلحرنو ا   ن
کودکتترن    یِستترنکتتردن   مرخصستتوحر   هتتر خلتتق نیتتا ان. رنتت یه  عهتت موه کودکتترن
 رتیت  کتم دردستر در عمل قیتارنان  مط یر  تریانرن هتو عنتوان ن یریکرر وان ه تیممنوع
در کتودک  شر انت شامترد  جتردی  ا یانهر در جن   هترنپر ر می  موررکت مسان شنظرم

   می  ممرنعتت ان ارت ترب جترا رنویا شکرامت انسرن یریهرن وت هو خرنو   اا یسرهرن هرا
 تر   جرمعتو   انجترم کودکترن دخاتر توستط خرنوادم ژمی هتو کودکترن  نیا رشیقالوخ   پذ

 شالمللتتنیه ی رستترنمرن    تترد لت یستتو ان ...  یستترنار ن   شاموناتت ی تترتیاعرل
 ثیا  هر هزر سرالن ان ا ن ردنِمحسوب  سرنیمجرم    سرهرنِان کودک تیامر ن ی مچن

 ن یتا هتر ااتز ن .اتود تیت  امر نیتضتم  یتااارام هتو ا   هر یویمحرکمو   مجرنات در سر
ان جملتو  انسترن  تر شانسترن کرامتت ریمغتر کتو  ...  زیامنیتتو  یاعمرخ ات نجو  راارر تر

در  شاع ام   االس اه  ه  ن ام رن هخوتود  نیکودک است  ممنوع هودم   مجرنات سن 

                                 
1. Rome Statute of the International Criminal Court,17 July 1998 and corrected by process-

verbaux of 10 November 1998, The Statute entered into force on 1 July 2002, 

A/CONF.183/9. 
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 هتو   مم تن نمترن نیترکوتترم در  یتهر ا  محرکمتوهل تو   وداعمترخ ات  یمورد کودک نالر

 (117-121  1391)مص ر   دا ر  .اود انجرم عردالنو صورت
ان جنت    خوتونت   هتو  شیهت تیتکودکرن هو صتلح   امن رس کوشهو نظر م ن یهنرهرا

ان  شیهت اترنش  ر ان شر ات یرن تریهو ن تی  محل س ونت منرسب   عنر لی  تحص ویتغذ
هر هرن وت هتو اغتوش  ی  معنو یخلق سوح   کر ش انر اقاصرد رنیم امر .دارن  رنین سوح
 کودکترن ویتعل خوتونت منرهتل در هرخورد هر کو دارد  جود شتن رتن  ارتالر  خرنوادم  رم

. هر ایتن اترخ  است  میچیپ  یا  ی رپرسخ منرسب هو خوونت کونیعمن ا اود؛شمحنق م
 قترنون هورد ستارنو  شالمللتنیه نیکرمل   مطرهق قوان یا ونوو ه  رپرسخ تمرمعر رت دارد 

  یهر ا اقل شالمللنیه شقرنون تعه ات نیا کو ان ژمی . هواود انجرم هور انو    شپنر ن  
 ن یتااتز ن هتر ا .هرات  شاتیامن  اتیتته  هتو شالمللنیه   یامنطنو  شمل ی رپرسخ شتمرم در

است کتو  شسرهرنان   اساخ ام  ارلو یغرهرل ر یسن هرا شرهیارن یقو ی رر ش قراردادنِ
هتودم  ی رم عتر ر کی الالاو  مواجو  سان  شاناخرهرت  ریمدر مالررن ریدر  یکوور ر واریه

  مترام یداتوارهتر  معمتوالً    منرستب اخ میتا ق یتدق عمل ترد کی تحنق یکو اغلب هرا
 دارنت   قترار شاتیامن یر  رین فص و در کو کودکرن یانادهو  تیعنر نی مچن .هود خوا  

ختر  دخاتران در جهتت  یرن ترین ان ایتن جهتت کتو ژمی هو است؛  رید ش رم اسرس کی
 شنظترم یر  رین ن ی ال  کودکرن  شا ر  سطح یارتنر   امونش توسعو و یمنراق عرل نیتأم
اتراظ صتلح انتو   یر  ترین ژمیت   هتو شمردمت ینهرد تر ون یر اترن معلمرن   شاناظرم  
    ترد لتت ستو   ترید ان اتود؛ دادممورد توجتو قترار  زینودک در مخرصمرت مسلحرنو ک

اعمترخ  یهتو ااوتر ر شیخو یشتوانر   ام رن ا  در هودم موظف شالمللنیه   شمل ینهرد ر
 ژمی اهر ن ان؛ هو رتی  سومت   ا تیهر ع  امن - ریدر  ری  رااغرخ یر  رین شِرانسرنیغ

 ی ترتیعترمون جنر یمحرکمتو یهرا  یجرمعو هر کو نیا عمن ردانن ؛هپ  - کودکرن   ننرن
ا امترم  تیت تر  نهرقصتر  ان ی  سپردن انرن هو داد رم   اجرا یشقضر یری یدر پ  شجن 
 .هن درا ه رر  شیخو

 

 جهينت
 وتی  تستته شموظتف  ستتان  ختت مرت هه ااتتا شالمللتتنی  ه شملتت ی تر   نهرد تترد لت

در جهت کر ش مترگ     یراسار هر نی  در ا ن یکودکرن ارا م نمر یرا هرا شمنرسال شدرمرن
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 ستت ین طیمحت یسترنسرلم رانو یوت یپ ی ترمراقالت و یتکودکرن  مالتررنم هتر ستوء تغذ ریم

   نهرد تتر    تترد لت تعهتت ات   رشیپتتذ هتتر ااتتز ن امتتر. نتت ینمر تتتوش...   ونینرستتی اکس
ان جملتو انتر  کمالتود منترهق  شعتوامل  کتودک ستومت نیتأم هو نسالت مرهو و ی رسرنمرن

 شهه ااتا ی رنظرم شکوور ر   نرتوان نیجرمق در قوان ی ریزیرنالود ام رنرت   هرنرمو  شمرل
 نیتترمهم رن یم نیدر ا. نوود نیتأم ساویار   منرسب شنوع هو سومت کو سان   شلیدال ... 
مخرصمرت مستلحرنو  اود شان اق سومت م یموجب اخاوخ هرخوردار شکو هو نوع شلیلد

 یاقاصترد   شاجامترع ی رنتوینم ی متو در خوتونت    کوتارر هتر ااتز ن کتو  هودم استت
 نیتترکتو مهم  ستان کودکترن    رن یتدبیاست درصت  نیوتاریه  تذارد؛شم ریتأث شنن  

   د ت شمت قترار ریتتأث تحتت را رتیتا   ستومت امتونش  جملتو ان وترنیا شانو  انسرن
   نیتتأم ت یتامر تتوان  ترد لت نیرا اود؛شم اخاوخ دارر سومت ی رؤل وم هو شدسارس
 مطترهقِ ر   نیتا ان. د نت شمت دستت ان را کودکترن خصوصترً   اتهر ن ان انتو  نیتضم
 مستلحرنو  رصتمرت  مخ  تریریتدر نمترن ا ج در  شاات هترن یان کتوم   شنید ی رامونم
 قواعت  جملو ان   هودم ا رالزام کودکرن شسرنان کرامت هو ام  ااار یان انو  اطر رنتیص

 کتو استت یتشاجرا عتمرنت  اجت    اتودشمت محسوب اسوم یهورد سارنو انو  یامرم
   نیمتوان ع سِهتو یتعهت ا ر یجنالتو تنهتر ریت   ستتین ختر  د لتتعه ات  هو منحصر
انو  هور ا م در جهت ا  اف  ش ران  سعن ارد؛  شالمللنیه هورد سارنو انو  منررات

   استوم شانتوق نظترم ی ترتیامر پرتتو در ر   نیتا اند سارنو اسوم  رم هردااتاو اتود. 
 مجترمق   شرد لاتیغ ی رسترنمرن ننتش د لتت  ی ترتیامر  شالمللنیه هورد سارنو انو 
شمت تررنیتنمر  ام رن    توان ا  تر شالمللنیه   شداخل ان اعم شمردم ی رکمک   شعموم
 شهرخت در کیتت   اصل تیرعر   رنیرنظرمیغ هو واریهااارام   ن  در منرم عمل را  - اود
 مسلحرنو مخرصمرت کو شاثرر من   مسألو  تیهو لحرظ ا م امر - اودشم  رااو  مینرد موارد
 ونهردیدر ادامو ارا و ان  پ هرا  شم یهور یجرمعو ری دامن ر ن  ر شدنالرخ دارد   هو نوعهو

  ره یشم عر رت
 معتر  در کودکرن کو یش ریمرریه هو اهاو ان یریو یپ در  رد لت حیصح تیریم . 1
سترخک  اقت امرت النم در  رِیتنظ یش تریمترریه ویتعل یسترنمنیهتر استا ردم ان ا  سان   ان

هتو  قیاتر ی تریمترریه و یتغذستوء درمترن   ن درس صیتوخ ر یرالران اهاو هو م یریجلو 
ان  یریهتو منظتور جلتو  شر یت(   اق امرت اااش)پنومون شا رم تن سمرنن ِ اسهرخ  ع ونت دس
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 استت؛ النم یهترر ر هه اات تیرعر   عنف هو تجر ن در شنیهرل تیریکو هر م   نیاهاو هو ا

 هتو را شتتوجه قرهتل عر رت سرلم ش نیاارم اب ان اسا ردم نیتأم یهرا ا امرم سو   رید ان
 اب ان استا ردم ان منوترء کتو یش تریمترریه هتو هاوا ان توان شم کو د  شم اخاصر  خود
 .ا رد عمل هو یریجلو  است  الودم ش نیاارم
    یتج  شهه ااتا ی ترر ش   جستاجو استارن ارد    مؤثر ی ردساورالعمل یارا و. 2
 ش  قرهترن ریتان ستومت کودکترنِ در  تیتدر امر منرستب هودجتو تخصتیص   شکرا تعه 
 .ره یشعر رت م  جن 
 ویتهتر عل شجن ت میجترا مرت الترنهتو  مجترناتاِعمترخ  در یوتاریه تیّج ّ است النم. 3

هتو منظتور اااترام هتو انتو  کودکترن   ارکتت در  ش رم مثالات تر ردیکودکرن صورت پذ
 خطتر معتر  در شیااتزا ار   ر نانو   ترهرداااو اود شالمللنیه نیارراوب قواع    قوان

 .مینالرا اردا  سرنان ن میا شعنی ؛کودکرن ر ان   جسم سومت  راان قرار
 مراقالت   محراظت شا ون  در جرمعو ااراد    رخرنوادم هو هخوششا ر    امونش. 4
 ر   ننتم مسلحرنو   انع رس خوونت ی ریری ن رم  قوع در  هرردار  ننرن   کودکرن ان

 دارد.عر رت  ش ر   یش ررسرنو قیاق سومت کودک ان  ر
 ر التران رریاخا در شارامل   شمل قی س سطح در مؤثر یرا  رر ر   ربتجر  ر وویان . 5
  شر ات  شجستم تیتامر یهرا ورنیا   رمید تالردخ ان   اود دادم قرار شمذ ال ونیر ارن  

 اسا ردم اود. نوینم نیانو  انرن در ا یکودکرن   ارتنر یمعنو   شر ان
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