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چکیـده
این مقاله درصدد بررسی علل و چگونگی ورود شورای امنیت به موضوع حمایتت ا وودوتا در
درگیریهای مسلحانه ،اقداماتی وه شورا در این مینه انجام داده و میزا وارآمدی اقدامات انجامشتده
استتتد در ایتتن راستتزا ،ار د ادتتزوده داالتتت شتتورای امنیتتت در موضتتوع حمایتتت ا وودوتتا در
درگیریهای مسلحانه بررسی اواهد شدد پیش ا ورود شورای امنیت به موضتوع ،حقتوب بینالملتل
حاوم بر درگیریهای مسلحانه در  4حو ة حقوب بشردوسزانه بینالمللی ،حقتوب ویرتری بینالمللتی،
حقوب بشر ،و حقوب وار بینالملل ا وسعت قابلتوجهی براوردار بودد بر این اساس ،شورای امنیتت
بدو اینکه نقش تقنینی برای اود قائل شود ،بیشزر درصدد عملیاتی و اجرایی ورد حقوب موجود در
صحنه عمل برآمدد بهاینترتیب ،پرسش اصلی مقاله حاضر این است وه« :شورای امنیت ستا ما ملتل
مزحد در حمایت ا وودوا در درگیریهای مسلحانه چه نقشی ایرا ورده است؟» درضیة موردآ متو
مقاله نیز این است وه شورای امنیت بهدلیل تداوم نقض صتل و امنیتت بینالمللتی ،درصتدد ارتقتای
ویریت مقابله با درگیریهای مسلحانه و حرظ حقوب وودوا در آنها برآمده ،اما بهدلیل ماهیت بهشدت
سیاسی اود ،قادر به حمایت بدو تبعیض و قیدوشرط ا حقوب وودوا در ایتن درگیریهتا نشتده
استد اوج این امر در اارج ورد نام ائزالف نظامی به رهبری عربسزا سعودی ا دهرستت ناقاتا
داحش حقوب وودوا در درگیریهای مسلحانه تجلی پیدا وردد ا سوی دیگر ،ظهور و قتدرتگیری
گروههای تروریسزی و شورشی مانند طالبا  ،داعش ،الشباب ،احرارالشام ،بوووحرام ،گروه ابوسیاف و
مانند اینها ،وارایی ابزارها و سا ووارهایی را وه تاونو توسط شورای امنیت برای حمایت ا وودوتا
در درگیریهای مسلحانه بهوار گردزه میشد را به چالش وشیدهاندد
 واژگان کلیدی:
شورای امنیت ،درگیریهای مسلحانه ،صل و امنیت بینالمللی ،حقوب بشردوستزانه ،حقتوب بشتر،
حقوب وودک

مقدمه
شورای امنیت سازمان ملل متحدد بدهعنوان مقتددرترین رکدن سدازمان ملدل متحدد و
مسئول حفظ صلح و امنیت بینالمللی ،طی بیستوپنج سال اخیر و پس از پایان جنگ سرد
به مباحث موضوعی 1مرتبط با صلح و امنیت بینالمللی مانند بیماری ایددز ،بیمداری ابدو و
حمایت از افراد غیرنظامی ازجمله حمایت از زنان و کودکان در درگیریهای مسلحانه عالقده
نشان داده است .در این میان ،موضوع حمایت از کودکدان در درگیریهدای مسدلحانه مدورد
عالقه جدی شورای امنیت قرار گرفته است؛ بهگوندهای کده از سدال  1112بدا صددور یدازده
قطعنامه 8و هفت بیانیه رئیس شورا 3به بررسی موضوع پرداخته و طی هفدده سدال گتشدته،
سالی نبوده است که موضوع در دستورکار شورای امنیت نبوده باشد .بهجز سدال  8312کده
در پی مجاد ت سیاسی ناشی از حتف نام ائتالف بینالمللی به رهبری عربسدتان در حملده
به یمن از فهرست گروههایی که به نقض فاحش حقوق کودکدان در درگیریهدای مسدلحانه
میپردازند ،شورا همواره موفق به صدور قطعنامه و یا دستکم بیانیه رئیس شده است.
باید توجه داشت که براساس منشور ملل متحد ،وظیفده اولیده شدورای امنیدت ،حفدظ
صلح و امنیت بینالمللی و جلوگیری از بروز جنگ است .4با وجود ایدن و بدهرغم ممنوعیدت
رسمی جنگ در منشور ملل متحد ،کماکدان شداهد گسدترن جندگ و درگیدری مسدلحانه
بودهایم؛ بنابراین ،در سالهای اخیر و پس از پایان جنگ سرد این شورا به مباحث موضدوعی
مانند حمایت از کودکان در درگیریهدای مسدلحانه کده بیشدتر بده کیفیدت درگیریهدا یدا
بهعبارت دقیدقتر ،حقدوق درگیریهدای مسدلحانه 5مربدو میشدود نیدز روی آورده اسدت.
همچنین شورای امنیت که براساس منشور ملل متحد ،رکنی خاصگرا یا وضعیتگرا اسدت،
به موضوعی ورود پیدا کرده که هدف آن نه حلوفصدل اخدتالف موجدود میدان دو یدا ندد
دولت ،بلکه پیشگیری از تهدید علیه صلح یا صلحسازی پیشگیرانه بوده است.
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بر این اساس ،در این مقاله سعی خواهد شد ارزن افدزوده دخالدت شدورای امنیدت در
موضوع حمایت از کودکان در درگیریهای مسلحانه با توجه به اینکه حقوق بینالملل حاکم
بر این موضوع پیشاپیش از وسعت قابلتوجهی در حوزههای حقوق بشردوسدتانه بینالمللدی،
حقوق کیفری بینالمللی ،حقدوق بشدر و حقدوق کدار بینالملدل برخدوردار بدوده ،بررسدی و
مشخص شود که آیا شورای امنیت در این مورد نقش تقنینی برای خود قائل شده یا بیشدتر
درصدد عملیاتی و اجرایی کردن حقوق موجود و اجرایی کردن آنهدا در صدحنه عمدل بدوده
است .بهاینترتیب ،پرسش اصلی مقاله حاضر این است کده« :شدورای امنیدت سدازمان ملدل
متحد در حمایت از کودکان در درگیریهای مسلحانه ه نقشی ایفا کرده است؟».
ذکر این نکته ضروری است که درباره دخالت شورای امنیت سازمان ملل متحدد بدرای
حمایت از کودکان در درگیریهای مسلحانه و در مقیاس وسیعتر ،نقشآفرینی آن در حقوق
درگیریهای مسلحانه ،پژوهش مستقلی انجام نشدده اسدت .بررسدی میدزان کارآمددی ورود
شورای امنیت سازمان ملل به بحث حمایدت از کودکدان در درگیریهدای مسدلحانه ،انگیدزه
اصلی این مقاله بوده است.
در این راستا این فرضیه به آزمون گتاشته خواهد شدد کده ماهیدت بهشددت سیاسدی
شورای امنیت و مالحظات فراوان سیاسی در تصمیمگیریهای آن ،شورا را از حمایت بددون
قیدوشر از حقوق کودکان در درگیریهای مسلحانه نداتوان سداخته و کمدن نددانی بده
ارتقای حقوق درگیریهای مسلحانه نکرده است؛ بهگونهای که ظهور و قدرتگیری گروههای
تروریستی مانند داعش ،طالبان ،احرارالشام ،بوکوحرام ،جبهه النصره و مانندد اینهدا بدهعنوان
ناقضان مستمر حقوق کودکان در درگیریهای مسلحانه ،الشدی جددی در برابدر کارآمددی
اقدامات شورای امنیت ایجاد کرده است .همچندین ،اسدتاندارد دوگانده شدورا در برخدورد بدا
کشورهای ناقض حقوق کودکان در درگیریهای مسدلحانه بدهویژه در مدورد اقددامات رمیدم
صهیونیستی ،میزان صداقت آن در رویارویی با موضوع را به الش کشیده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد و حمایت از 411 / ...

 .5چارچوب حقـویی موجـود در سـبی بـی المللـی بـیاح حما ـت او کودکـان در
درگییحهاح مسلحانه پیش او دخالت شوراح امنیت
کودکان ،آسیبپتیرترین بخش جوامع ه در زمان صلح و ه در زمان جنگ هستند .در
زمان جنگ ،کودکان در معرض تخریب ،آسیبهای جسمی و روانی ،جدایی از خانه و والدین و
با خره مرگ هستند .از سوی دیگر ،با توجه به اینکه اکثر جنگهای معاصر ،جنگهای داخلی
هستند ،آسیبپتیری کودکان در کنار دیگر غیرنظامیان ،بهمراتب افزایش یافته است.
در زمددان صددلح نیددز کودکددان در معددرض مخدداطرات بیشددماری از قبیددل جنایددت
سازمانیافته ،قا اق انسان و سوءاستفاده جنسدی قدرار دارندد .همچندین آنهدا مجبورندد بدا
پیامدهای وضعیتهایی مانند فقر ،آلودگی محیط زیست ،بیماریهای واگیر و بالیای طبیعی
مانند سیل ،زلزله ،و ...دستوپنجه نرم کنند (کاظمی ،و دیگران.)148-153 :1318 ،
آسیبپتیری کودکان ،مستلزم توجه ویژه به وضعیت آنها ه در زمان صدلح و ده در
زمان جنگ است .برای دستیابی به این هدف ،جامعه بینالمللدی درصددد تددوین تددریجی
قوانین و مقررات زیادی برآمده است .در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی مصادیق
قابلتوجهی در این زمینه قابلارائه است.
 . 1در قالب حقوق بشر و برای زمدان صدلح ،تددوین و تصدویب اعالمیده مندو (،)1184
اعالمیه حقوق کودک ( )1151و کنوانسیون حقوق کودک ( )1121قابلتوجه است .در ایدن
اسناد با مبنا قرار دادن اصل آسیبپتیر بودن و عدم رشدد کدافی جسدمی و رواندی کدودک،
حقوق و حمایتها یی برای وی تعیین شده است (کدارگروه حقدوق کدودک دانشدگاه شدهید
بهشتی .)2 :1322 ،در مورد بحث حمایت از کودکدان در درگیریهدای مسدلحانه ،مداده 32
کنوانسددیون حقددوق کددودک ،حضددور کودکددان زیددر  15سددال در درگیریهددای مسددلحانه را
غیرقانونی اعالم کرده است.
در این راستا همچنین در سال  8333پروتکل اختیاری منضم بده کنوانسدیون حقدوق
کودک در مورد مشارکت کودکان در درگیریهدای مسدلحانه 1بده تصدویب مجمدع عمدومی

1

. Optional Protocol to the Convention on the Rights of Child on the Involvement of Children in
Armed Conflict
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سازمان ملل رسید و در سال  8338زما جرا شدد .بدهموجب ایدن پروتکدل ،مندع ورود بده
درگیریهای مسلحانه از  15سال به  12سال افزایش یافته و دولتها موظف به اتخاذ تدابیر
زم برای کسب اطمینان از عدم ورود کودکان به درگیریهای مسلحانه هستند.
 .8در قالب حقوق بشردوستانه بینالمللی ناظر بر رفتار قدوای متخاصدم در جنگهدای
مسلحانه بینالمللی یا غیربینالمللی (قرباننیا )43 :1321 ،نیز تصدویب کنوانسدیون هدارم
منو و پروتکلهای الحاقی به کنوانسیونهای هارگانه منو قابلذکر اسدت .فهرسدت اقددامات
حمایتی در حقوق بشردوستانه بینالمللی برای کودکان بهشرح زیر است:
 ایجاد بیمارستان و مناطق امن (ماده  14کنوانسیون هارم منو)؛
 تخلیه کودکدان از منداطق جنگدی و آزادسدازی و بازگردانددن آنهدا پدس از پایدان
درگیری (مواد  138/8 ،12 ،41/3 ،84/8 ،11کنوانسیون هدارم مندو و مداده  12نخسدتین
پروتکل الحاقی و ماده  4/3دومین پروتکل الحاقی)؛
 اولویتبخشی در رسیدگی ازجمله در توزیع غتا ،تجهیزات پزشکی ،و پوشاک (مواد
 53/5 ،32 ،83و  21کنوانسیون هارم منو)؛
 پیوستن دوباره به خانواده (مواد  53 ،41/3 ،82 ،85 ،84و  28کنوانسدیون هدارم
منو و ماده  12نخستین پروتکل الحاقی و مواد  4/3و  2/4دومین پروتکل الحاقی)؛
 آمددوزن (مددواد  53 ،84/1و  14کنوانسددیون هددارم منددو و مدداده  12/8نخسددتین
پروتکل الحاقی و ماده  4/3دومین پروتکل الحاقی)؛
 مراقبت ویژه از کودکان بازداشت یا توقیفشدده (مدواد ،14 ،21 ،25/8 ،28 ،12/5
 111/8و  138کنوانسیون هارم منو و مواد  11/3و  4نخستین پروتکل الحاقی و مداده 4/3
دومین پروتکل الحاقی)؛
 مصونیت از مجازات اعدام (ماده  22/4کنوانسیون هارم منو و ماده  11/5نخستین
پروتکل الحاقی و ماده  2/4دومین پروتکل الحاقی) (.(Popovski, 2008: 388
عالوهبر موارد با  ،پروتکلهای الحاقی اول و دوم منو مقرراتدی مبنیبدر مندع مشدارکت
کودکان در درگیری های مسلحانه به هر شدکل و حدالتی ،اعدم از مشدارکت در درگیدری یدا
کمن به جنگجویان ،را ایجاد کرد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد و حمایت از 411 / ...

همچنین تأسیس دیوان کیفری بینالمللی و دادگاههای جندایی بینالمللدی ایجادشدده
زیر نظر شدورای امنیدت از اهمیدت بسدزایی در ایدن دار ور برخدوردار هسدتند ،زیدرا در
اساسنامه آنها بهویژه اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی حدود جرایم ،هم زمان جنگ و هدم
زمان صلح را دربر گرفته و نوعی همپوشانی میان حقدوق بشردوسدتانه بینالمللدی و حقدوق
بشر ایجاد میشود .بهعنوان مثال ،در ماده  32اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی کده در 11
موئیه  1112بهتصویب رسید ،استخدام و بدهکارگیری کودکدان بدهعنوان سدرباز جنگدی کده
پیشتر در ماده  11نخستین پروتکل الحاقی به کنوانسیون منو آمدده بدود ،بدهعنوان جنایدت
جنگی تلقی شده است (شریعتباقری.)13-15 :1313 ،
در کنار موارد یادشده باید به مقاولهنامه 1شماره  128سازمان بینالمللدی کدار در زمینده
بدترین شکلهای کار کودک که در سال  1111به تصویب کنفرانس بینالمللی کار رسید و در
سال  8333زما جرا شد نیز اشاره کرد .در ماده  3این مقاولهنامه ،بکارگیری اجباری و الزامی
کودکان در درگیریهای مسلحانه ،8بهعنوان بدترین شکل کار کودک مطرح شده است.
 .2ورود شوراح امنیت به موضوع حما ت او کودکان در درگییحهاح مسلحانه
در سال  ،1113کنفرانس جهانی حقدوق بشدر در ویدن از دبیرکدل سدازمان ملدل متحدد
درخواست کرد که زمینة انجام مطالعهای جهانی دربداره تأییرهدای درگیریهدای مسدلحانه بدر
کودکان را فراهم کند .این درخواست بار دیگر در همان سال از طریق مجمع عمدومی سدازمان
ملل متحد مطرح شد .بر این اساس ،دبیرکل در تاریخ  2موئن  1114گروه مطالعاتی ویژهای را
به ریاست خانم گراسا ما ل ،3وزیر پیشین آموزن موزامبین ،تعیین کرد و ایدن گدروه در 82
اوت  1112گزارن خود را ارائه کرد ).(Shamalakandiah, 2014: 98
انتشار ایدن گدزارن عمدق بحدران و شدرایط اسدفبار حداکم بدر وضدعیت کودکدان در
درگیریهای مسلحانه را نمایان ساخت و مدوجی را در سدطح بینالمللدی بدهراه اندداخت تدا

1

). Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No.182
. Forced or Compulsory Recruitment of Children for use in Armed Conflict
3
. Graca Machel, is a Mozambican politician and humanitarian. She is the widow of former South
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اقدامات مؤیری در این زمینه بهعمل آید .در گزارن موردنظر ،پیشنهاد شده بدود کده بدرای
بهبود وضدعیت موجدود« ،شدورای امنیدت بایدد بهصدورت مسدتمر و کداملی از نگرانیهدای
بشردوستانه شامل نگرانیهای مربو به وضعیت کودکان در اقدامات مربدو بده حلوفصدل
اختالفات شورا آگاه شود» .همچندین پیشدنهاد شدده بدود دبیرکدل سدازمان ملدل ،نمایندده
ویژهای 1به این منظور تعیین کند که کارویژههدای آن شدامل ،پدایش وضدعیت کودکدان در
درگیریهای مسلحانه ،آگاهسدازی عمدومی از وضدعیت نامناسدب کودکدان در درگیریهدای
مسلحانه ،همکاری با کمیته حقوق کودک و سازمانهای غیردولتی ،با هددف نهدایی ارتقدای
حمایت از کودکان در درگیریهای مسلحانه ،باشد .این مقام در سال  1112ایجداد شدد کده
تاکنون تداوم داشته و شرح وظایف آن افزایش یافته است.
با وجود این ،ورود شورای امنیت به موضوع ،دو سدال بعدد ،یعندی در تداریخ  81موئدن
 1112و با تصویب بیانیه رئیس صدورت گرفدت .یدن سدال بعدد ،یعندی در  33اوت 1111
قطعنامدده  1821بددهعنوان نخسددتین قطعنامدده شددورای امنیددت در حمایددت از کودکددان در
درگیریهای مسلحانه صادر شد که در تاریخ فعالیت شورای امنیت ،نخستین قطعنامده ایدن
شورا درباره ین بحث محتوایی است که موجب تهدید صلح و امنیت بینالمللی شدده اسدت.
در مورد د یل ورود شورای امنیت به مباحثی که بهطور سنتی و اصولی در حیطه صالحیت
دیگر ارکان سازمان ملل بهویژه شورای اقتصادی و اجتماعی 8و مجمع عمومی سدازمان ملدل
قرار داشت ،تحلیلهای گوناگونی وجود دارد.
عده ای این امر را کامالً طبیعی و در ادامه تمایل طبیعدی هدر نهدادی بده بسدط حدوزه
اختیارات و قدرت با تفسیر موسع از شرح وظایف خود میدانند .در مورد شورای امنیدت نیدز
این امر طبیعی بهنظر میرسد ،زیرا با پایان جنگ سرد و فدراهم شددن فضدای مفاهمدهای و
گفتوگو میان اعضای دائم آن در مورد موضدوعات فدراوان بینالمللدی ،امکدان ورود شدورای
امنیت به مباحث موضوعی و تصمیمگیری مناسب در مورد آنها فراهم شدد .ایدن دیددگاه در
راستای دکترین نامحدود بودن صالحیت شورای امنیت با توسل به تفسیر موسع از ماده 31
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منشور ملل متحد ارزیابی میشود (شدریف ،)131-141 :1313 ،البتده بایدد توجده داشدت،
درصورتیکه اقدامات و تصدمیمهای شدورای امنیدت در انطبداق بدا اصدول عددالت و حقدوق
بین الملل ،مقاصد و اصول ملل متحد و منطبق بر منشور ملدل متحدد نباشدد ،از مشدروعیت
زم برخوردار نخواهند بود (کرمی.)88-82 :1315 ،
عده دیگری معتقدند ،شورای امنیدت بدهعنوان قدویترین رکدن سدازمان ملدل متحدد
بهدلیل ناتوانی در جلوگیری از وقوع جنگ و درگیری کده دولتهدا براسداس بندد  4مداده 8
منشور ملل متحد متعهد بده خدودداری از آن بودندد ،دارهای جدز ایدن نداشدته اسدت کده
دستکم کیفیت درگیریها را مدیریت کرده و حداقلی از استانداردها را در آن اعمدال کندد.
بهعبارت دیگر ،بهدلیل ادامه یافتن جنگ و درگیری در صحنه عمدل ،بدا توجده بده منسدو
شدن این وامه در منشور ملل متحد و عدم رعایت حقدوق غیرنظامیدان بدهطورکلی و حقدوق
کودکان در درگیریها ،شورای امنیت درصدد برآمد برای بسط و تثبیت حقوق درگیریهای
مسلحانه 1اقدام کند و درنتیجه در بلندمدت ،موضوع و مشکلی را کده در جامعده بینالمللدی
شیوع یافته و تکرار آن میتواند بر صلح و امنیدت بینالمللدی تأییرگدتار باشدد را حدل کندد
(سادات میدانی.)844 :1324 ،
زم به ذکر اسدت کده نحدوه ورود شدورای امنیدت بده بحدث حمایدت از کودکدان در
درگیریهای مسلحانه بهگونهای است که بهموجب پاراگراف نهایی منددر در قطعنامدههای
صادرشده توسط آن 2و براساس ماده  18منشور ملل متحد ،دیگر ارکان سازمان ملل ازجمله
مجمع عمومی ،تا هنگامیکه خدود شدورای امنیدت درخواسدت نکندد ،حدق ورود و دخالدت
محتوایی در موضوع را ندارند.
 .9ایدامات انجامشده توسط شوراح امنیت در حما ت او کودکان در درگیـیحهـاح
مسلحانه
شورای امنیت سازمان ملل از سال  1111با صدور  11قطعنامه و  1بیانیة رئیس ،بهصدورت

. Jus in Bello
. Decides to Remain Actively Seized of the Matter
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مرحلهای و گامبهگام تالن کرده است کده ابتددا یدن دار ور مشدخص و معدین را بدهعنوان
سیاستگتاری 1خود در زمینه حمایت از کودکان در درگیریهای مسلحانه ایجداد کندد و سدپس
با تأسیس نهادهای گزارندهی و نظارتی قوی ،بر اجرای سیاستهای یادشدده نظدارت کندد .بدر
این اساس ،شورا ابتدا  2مورد را بهعنوان نقض فاحش 8حقوق کودکان در درگیریهدای مسدلحانه
بهشرح زیر تعیدین کدرد .1 (De la Sabliere & Jean-Marc, 2015) :اسدتخدام و بدهکارگیری
کودکان بهعنوان سرباز جنگی3؛  .8کشدتار و نقدص عضدو کودکدان4؛  .3خشدونت جنسدی علیده
کودکان5؛  .4حمالت به مدارس و بیمارستانها2؛  .5ربودن کودکدان1؛  .2جلدوگیری از دسترسدی
بشردوستانه برای کودکان .2پس از آن شورای امنیت در سال  8335و بهموجب قطعنامده شدماره
 ،1218سیستم گزارندهی و نظارتی خود مرکب از گروه کاری شورای امنیدت 1و نیدز مکانیسدم
پایش و گزارندهی 13را ایجاد کرد ().)Shamalakandiah, 2014: 105
کارگروه شورای امنیت برای حمایت از کودکان در درگیریهای مسلحانه از  12ندوامبر
 8335بهعنوان یکی از ارکان فرعی شورای امنیت ایجاد شد که مرکب از همه اعضدای شدورا
بوده و هدف از تأسیس آن ،بررسی مسدتقیم و اختصاصدی وضدعیت کشدورها یدا گروههدای
نقضکنندة تعهدات بینالمللی در حمایدت از کودکدان در درگیریهدای مسدلحانه براسداس
گزارنهای دبیرکل سازمان ملدل و اتخداذ تصدمیمهای زم اسدت .تصدمیمهای اتخاذشدده
توسط آن با عنوان «استنتا کارگروه »11معروف است .یکی از وظایف این کارگروه ،مدتاکره
با کشورها یا گروههای متخلف و تدوین ین برنامه اقدام 18برای آنها مشتمل بدر فعالیتهدا و
اقداماتی است که باید برای پایان دادن به نقض تعهدات بینالمللی در حمایت از کودکان در
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درگیریهای مسدلحانه انجدام دهندد .از سدال  8332ایدن کدارگروه  81برنامده اقددام را بدا
دولتهای متخلف و گروههای شورشی به امضا رسانده است.
عالوهبر این ،سازوکار پایش و گزارندهی بسدیار فعدالی بدرای حمایدت از کودکدان در
درگیریهای مسلحانه شکل گرفت؛ بهگوندهای کده براسداس قطعنامدههای شدورای امنیدت،
دبیرکل سازمان ملل مکلف شدد گدزارن سدا نهای را از آخدرین اقددامات سدازمان ملدل در
حمایت از کودکان در درگیریهای مسلحانه و نیز اسامی کشورهایی که تعهددات بینالمللدی
در حمایت از کودکان در درگیریهای مسلحانه را نقض میکنندد ،ارائده دهدد .ایدن گدزارن
موجب توجه جامعه جهانی به موضوع و قابلرؤیت شدن 1این مشکل بینالمللی شد و آیینده
تمامنمددایی از بازتددار آخددرین وضددعیت جامعدده جهددانی در مددورد حمایددت از کودکددان در
درگیریهای مسلحانه ارائه کرد.
بهموجب قطعنامه شماره  1311مصور  83ندوامبر  ،8331بده دبیرکدل سدازمان ملدل
اختیار داده شد که عالوهبر اسامی کشورها یا گروههایی که پیشاپیش بده د یدل دیگدری در
دستورکار شورای امنیت قرار دارند و به نقض تعهدات بینالمللدی در حمایدت از کودکدان در
درگیریهای مسلحانه میپردازند ،اسامی کشورها یا گروههایی را کده در دسدتورکار شدورای
امنیت قرار ندارند ،اما تعهدات یادشده را نقض میکنند نیز در گزارنهای خدود قیدد کندد.
مبنای دادن نین اختیاری به دبیرکل نیز ماده  11منشور ملل متحد بوده است.
بر این اساس ،از سال  8333در گزارنهای دبیرکل دو ضدمیمه وجدود دارد .ضدمیمه
نخست ،کشورها یا گروههایی که پیشاپیش در دستورکار شورای امنیت قرار دارند و ضدمیمه
دوم ،کشورها یا گروههایی که پیشتر در دستورکار شدورای امنیدت نبودهاندد .امدا در هدر دو
صورت ،ذکر نام برخی از کشورها یا گروهها در ضمائم گزارن دبیرکل ،به معنی آن است که
در فاصله زمانی دو گزارن ،مواردی از نقض فاحش حقوق کودکان در درگیریهای مسلحانه
(یکی از  2مورد یا هر تعدادی از آنها) در محدودة جغرافیایی آنها ر داده است .هدف از این
اقدام ،قرار دادن نام کشورها یا گروهها در فهرست ناقضان شدرمآور 8بدا هددف نهدایی تغییدر
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رفتار آنها است .این اقدام در مورد بسیاری از کشورها مؤیر بوده و باعدث تجدیددنظر آنهدا در
اقدامات مربو به نقض حقوق کودکان در درگیریهای مسلحانه شده است؛ بهعنوان مثدال،
کشورهای اوگاندا ،نپال ،سری نکا و دماغه سبز با تنظیم برنامده اقددام بدا شدورای امنیدت و
عمل به توصیههای آن ،درنهایت از فهرست سیاه شورای امنیت خار شدند .این رویکدرد در
مورد آندسته از گروههای شورشی که اهداف سیاسدی را دنبدال کدرده و درنهایدت درصددد
تشکیل حکومت هستند نیدز تأییرگدتار بدوده اسدت .بدا وجدود ایدن ،تعددادی از گروههدای
تروریستی که درصدد تعامل با نظام بینالمللی نیستند ،به نین رویکردی توجه نکردهاند.
در این میان ،کشورها یا گروههایی که بیش از پنج سال در گزارن دبیرکل سدازمان ملدل از
آنها نام بدرده میشدود ،بدهعنوان ناقضدان مسدتمر 1حقدوق کودکدان در درگیریهدای مسدلحانه
محسور میشوند .این اصطالح از سال  8311و بهموجب قطعنامده  1112شدورای امنیدت رایدج
شد .در حال حاضر ،ناقضان مسدتمر حقدوق کودکدان در درگیریهدای مسدلحانه بده بزرگتدرین
الش شورای امنیت در این عرصه تبدیل شدهاند؛ بهگونهای که اقدامات تنبیهی موجود در برابدر
آنها نتیجهبخش نبوده و بهنوعی اعتبار و حیثیت شورای امنیت در معرض تهدیدد اسدت .بدر ایدن
اساس ،نانچه اراده سیاسی زم در شورای امنیت شکل گیدرد ،بایدد ناقضدان مسدتمر ،مشدمول
تحریمهای ذیل فصل هفت منشور ملل متحد قرار گیرند تا شاید مجبور به تغییر رویه شوند.
همچنین زم به ذکر اسدت کده از سدال  8333و بدهموجب قطعنامده  ،1314یکدی از
وظایف و کارکردهایی که برای عملیات حفظ صدلح سدازمان ملدل 8تعریدف شدد ،توجده بده
موضوع نقض حقوق کودکان در درگیریهای مسلحانه و گزارندهی در مورد مرتکبان و نیز
موارد نقض است .در مواردی که عملیات حفظ صلح در کشدوری وجدود نددارد ،آمانسهدای
تخصصی سازمان ملل ،بهویژه صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) 3موظدف بده پدایش و
گزارندهی نین مواردی هستند و نانچه صندوق کودکان سازمان ملدل نیدز دفتدری در
کشور در معرض درگیریهای مسلحانه نداشته باشد ،این مهم بهعهده دفتدر برنامده عمدران
ملل متحد گتاشته شده است.
1
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در تاریخ شورای امنیت ،ایجاد اینگونه سیستم فعال و جامع پدایش و گزارندهدی در
قطعنامههایی که ذیل فصل  2منشور سازمان ملل متحد (حلوفصل مسالمتآمیز اختالفات)
صادر شده ،بیسابقه است.
 .4مباحث فیابخشی مؤثی در موفقیت شوراح امنیت بـیاح حما ـت او کودکـان در
درگییحهاح مسلحانه
قطعنامههای شورای امنیت برای حمایت از کودکدان در درگیریهدای مسدلحانه در دو
دوره زمانی صادر شدهاند .قطعنامههای پیش از سال  8335صادر شدهاند و قطعنامههایی که
پس از این سال و بهطور مشخص ،پس از صدور قطعنامه  1218تدوین شدهاند.
بیشددن صدددور قطعنامدده  ،1218نقطدده عطفددی در ایددن زمیندده محسددور میشددود.
قطعنامههایی که پیش از قطعنامه  1218تدوین شددهاند ،بده بیدان اصدول کلدی پرداختده و
بیشتر ،حالت سیاستگتاری دارند؛ بهطوریکه همانگونه کده پیشدتر اشداره شدد ،تدا سدال
 ،8335شورای امنیت مصادیق نقض فاحش حقوق کودکان در درگیریهدای مسدلحانه را در
 2مورد زیر تعیین کرد .1 :استخدام و بکارگیری کودکان بهعنوان سرباز جنگی؛  .8کشدتار و
نقص عضو کودکان؛  .3خشونت جنسی علیه کودکان؛  .4حمله به مدارس و بیمارستانها؛
 .5ربودن کودکان؛  .2جلوگیری از دسترسی بشردوستانه برای کودکان.
قطعنامه  1218و قطعنامههای پس از آن ،ضمن عملیاتی کردن اصدول و سیاسدتهای
کلی مندر در قطعنامههای پیشین به بیان جزئیات و بررسی اقدامات عملدی انجامشدده در
سطح جهانی برای اجرای سیاستهای تعیینشده پرداختهاند.
از سوی دیگر ،در قطعنامههای شورای امنیت به مباحث فراوانی پرداخته شدده و میدان
رعایت این مباحث و موفقیت شورا در حمایت از کودکان در درگیریهای مسدلحانه ،ارتبدا
برقرار شده است .این مباحث بهشرح زیر هستند.
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 .4-1مبارزه با بیکیفری

1

از دیدگاه حقوق بینالملل ،بیکیفری به این معناست که عامالن نقض حقدوق بشدر از
هرگونه تحقیق ،تعقیب ،دستگیری ،و محاکمه معاف باشند و به مجدازات متناسدب بدا رفتدار
ضدانسانی خود نرسند .در طول دو دهه گتشته ،مبارزه برای اجدرای عددالت بدا کیفدر دادن
جنایتکاران نمودی گسترده یافته و تالنهای مستمر و گستردهای درحال انجدام اسدت کده
جنایتکاران بهدست عدالت سپرده شوند .ایجاد دیوان کیفری بینالمللی ،نماد اصدلی ندین
تالنهددایی محسددور میشددود کدده سددمبل برقددراری حاکمیددت قددانون و عدددالت در سددطح
بینالمللی و تضمین ارزنهای مشترک بشری بهشمار میآید.
شورای امنیت از ابتدای ورود به بحث حمایت از کودکان در مبارزات مسلحانه ،با طدرح
موضوع مبارزه با بیکیفری ،از کشورها درخواست کرده است که نقطه پایدانی بدر بیکیفدری
نهاده و به تعقیب قضایی و مجازات افرادی بپردازند که به نسلکشی ،جنایت علیده بشدریت،
جنایتهای جنگی و دیگر جنایتهای فاحش علیه کودکدان مدتهم هسدتند .همچندین ایدن
جنایتها را از مقررات و قوانین عفو خود مستثنی کنند ).)Nylund, 2011: 115
 .4-2تجارت و نقلوانتقال غیرقانونی سالحهای کوچک و سبک

2

در طول تداریخ ،سدالحهای کو دن و سدبن ،عامدل مدرگ انسدانهای بیشدماری در
درگیریهای مسلحانه بودهاند .کنترل تولید و تجدارت سدالحهای کو دن ،یکدی از اهددافی
است که توسط سازمان ملل متحد پیگیدری میشدود .پدس از صددور قطعنامدههای مجمدع
عمددومی بدده شددماره  A/RES/46/36مصددور  1111و  A/RES/50/70مصددور ،1112
کنفرانس سازمان ملل در مورد تجارت غیرقانونی سالحهای کو دن در سدال  8331برگدزار
شد .دستاورد این کنفرانس ،تدوین و تصویب برنامده اقددام سدازمان ملدل بدرای جلدوگیری،
مبارزه و از بین بردن تجارت غیرقانونی سالحهای کو ن و سدبن در همده جنبدههای آن

3

1

. Impunity
. Illicit Trade and Trafficking in Small Arms and Light Weapons
3
. United Nations Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in
Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects
2
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بود .در این ار ور ،کشورها گزارنهای سا نهای ارائه کرده و کنفرانس بدازنگری تجدارت
غیرقانونی سالحهای کو ن نیز هر پنج سال ین بار برگزار میشود.
در اقدام دیگری ،مجمدع عمدومی سدازمان ملدل در  8آوریدل  8313معاهدده تجدارت
تسلیحات 1را بهمنظور کنترل فرون ،انباشت ،و حملونقل انواع گوناگون تسلیحات متعدارف
از ناو جنگی و هواپیما گرفته تا سالحهای سبن و کو ن ،بهتصویب رساند .این معاهدده در
 84دسامبر  3( 8314دی  )1313زما جرا شد .حجم تجدارت بینالمللدی سدالح در سدال
 ،8315هفتاد میلیارد د ر برآورد شده است.
شورای امنیت در قطعنامههایی که درباره حمایت از کودکدان در درگیریهدای مسدلحانه
صادر کرده است با این استد ل که تجارت و نقلوانتقال غیرقانونی سالحهای کو ن و سدبن
میتواند باعث طو نی شدن درگیریهای مسلحانه و تشدید پیامدهای درگیری بدرای کودکدان
شود ،از کشورها میخواهد به تعهدات خود برای کنترل و توقف تجدارت غیرقدانونی سدالحهای
کو ن و سبن عمل کنند .شورا همچنین از دبیرکل سدازمان ملدل میخواهدد پیشدنهادهای
مؤیری را برای کنترل تجارت و نقلوانتقال غیرقانونی سالحهای کو ن و سبن ارائه دهد.
 .4-3مینهای ضد نفر و بمبهای خوشهای

2

استفاده از مین بهعنوان ین تاکتین نظامی ،بسیار بحثبرانگیز اسدت .مینهدا تفداوتی
بین نظامیان و غیرنظامیان قائل نیستند و پس از پایان درگیری نیز همچنان خطرناک بداقی
مانده و زمینها را تا مدتها گترناپتیر و غیرقابلاستفاده میکنند .در بسیاری از مدوارد نیدز
مکان دقیق مینگتاری مشخص نیست و این مسئله ،کار مینروبی را دشوار و کند میکندد.
این خطرها باعث شده است که مناطق دارای زمینهای مینگتاریشده با مشدکالت بزرگدی
برای سکونت دوباره ،کشاورزی و گردشگری روبهرو باشند.
تالن بینالمللی برای منع کاربرد مین ،بهویژه مینهدای ضدد نفدر در قالدب «معاهدده
اتاوا» در سال  1111و با نام کامل «کنوانسیون ممنوعیت استفاده ،تولید ،انبار ،و نقلوانتقال

. Arms Trade Treaty
. Landmines (Anti-Personnel Mines) and Cluster Bombs

1
2
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مینهای ضد نفر و نابودی آنها »1متجلی شدده اسدت .تداکنون  152کشدور بدا امضدای ایدن
معاهدة بینالمللی پتیرفتهاند که از تولید ،استفاده ،طراحی ،ذخیره و تجارت مینهدای ضدد
نفر ،خودداری کنند .سه عضو دائم شورای امنیت ،یعندی دین ،روسدیه ،و امریکدا ،ازجملده
کشورهایی هستند که به این پیمان نپیوستهاند.
در حال حاضر  183تا  143میلیون مدین در جهدان کدار گتاشدته شدده اسدت کده 4
میلیون آن باقیمانده از جنگ جهانی دوم ،و  833میلیدون مدین نیدز در زرادخاندهها وجدود
دارد .سرعت مینگتاری 4 ،برابدر بدیش از سدرعت خنثیسدازی مینهدا اسدت و گدردآوری
مینهای کارگتاشتهشدة کنونی به  333میلیارد د ر هزینه و هزار سال زمان نیاز دارد.
مهمات خوشهای نیز به انواع وسایل انفجاری گفته میشود که در ایر ین انفجار اولیده،
تعداد زیادی مهمات کو نتر را در منطقه انفجار پخش میکنند تا با فاصله زمدانی پدس از
انفجار نخست منفجر شوند .هدف اصدلی از کداربرد مهمدات خوشدهای کده در طدول جندگ
جهانی دوم ساخته شدهاند ،افزودن به شعاع تأییر بمب و جلوگیری از پیشروی نظامی است.
در بمب معمولی ،فقط ناحیه نزدین به محل انفجار تخریب میشود ،ولی مهمدات خوشدهای
با پراکندن تعداد زیادی از بمبهای کو نتر ،بر منطقه وسیعتری تأییر میگتارند (ممتاز و
شایگان.)143-148 :1313 ،
اگر ه سازمانهای مختلف بینالمللی مانند صلیب سر و سازمان ملل متحد بدا کداربرد
اینگونه مهمات مخالفت کردهاند ،هنوز قانون بینالمللیای برای ممنوعیدت مهمدات خوشدهای
بهتصویب نرسیده اسدت .مخالفدان اسدتفاده از بمبهدای خوشدهای بدهدلیدل اینکده بعضدی از
بمبهای کو نتر عمل نمیکنندد و بده غیرنظامیدان آسدیب میرسدانند ،اسدتفاده از آنهدا را
غیراخالقی میدانند.

بر این اساس ،تالنهایی در سطح بینالمللی برای جلوگیری از سداخت و بدهکارگیری
بمبهای خوشهای انجام شده که منجر به تدوین و تصویب کنوانسدیون مهمدات خوشدهای

8

در سال  8332گردیده است .این معاهده ،استفاده ،نقلوانتقال ،و ذخیرة بمبهای خوشدهای
1

. Ottawa Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of AntiPersonnel Mines and on their Destruction
2
). Convention on Cluster Munitions (CCM
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را ممنوع کرده است .ایدن کنوانسدیون در اول اوت  8313زما جدرا شدده و تداکنون 132
کشور ،آن را به امضا رساندهاند .با وجود این ،کشدورهایی کده سدازنده اصدلی و بدزرگتدرین
تولیدکنندگان بمبهای خوشدهای هسدتند (مانندد امریکدا ،روسدیه ،دین ،هندد ،برزیدل ،و
پاکستان) آن را امضا نکردهاند.
شورای امنیت در قطعنامه  8143با ابراز نگرانی از تعداد زیداد کودکدانی کده در طدول
جنگ یا پس از آن ،جان خود را در ایدر مینهدای ضدد نفدر ،مهمدات انفجداری و بمبهدای
کنارجادهای از دست داده یا د ار نقدص عضدو شددهاند ،از نهادهدای مدرتبط سدازمان ملدل
درخواست کرد کده اقددامات مشخصدی را بدرای کداهش ایدرات ندامطلور مینهدا ،مهمدات
منفجرنشده و مهمات خوشهای بر کودکدان از طریدق پاکسدازی منداطق مینگتاریشدده ،و
فعالیتهای مربو به آموزن خطر و کاهش خطر برای کودکان انجام دهند.
باید توجه داشت که بهدلیل اینکه سه کشور از پنج کشور عضدو دائدم شدورای امنیدت،
عضو معاهدات مربو به مینهای ضد نفر و بمبهای خوشدهای نیسدتند ،ندوع ادبیداتی کده
توسط شورای امنیت در اینباره بهکار رفته ،ادبیات ضعیف و غیرالزامآوری اسدت؛ بهگوندهای
که در این زمینه هیچ درخواستی از کشورها برای انجام اقدامات زم بهعمل نیداورده و تنهدا
تکالیفی بر نهادهای مرتبط سازمان ملل بار میسازد.
 .5ارو ابی عملکید شوراح امنیت در حما ت او کودکان در درگییحهاح مسلحانه
در ابتدای بحث ،توجه به این نکتة بسیار مهم ،ضروری است که هر ندد ورود شدورای
امنیت به بحث حمایت از کودکان در درگیریهای مسلحانه ،بهخودیخود میتواندد اقددامی
شایسته تقدیر باشد ،اما حکایت از این واقعیت تلخ دارد که در آیندده نزدیدن ،امکدان پایدان
دادن به درگیری های مسلحانه کامالً منتفی است .وظیفه و مسئولیت اولیه و اصدلی شدورای
امنیت ،حفظ صلح و امنیت بینالمللی براساس مقاصد و اصول ملل متحدد گنجاندهشدده در
منشور است .اصل نخست گنجاندهشده در ماده ین منشور« ،برطرف کدردن تهدیددها علیده
صلح و متوقف کردن هرگونه تجاوز یا سایر کارهای ناقض صدلح و فدراهم آوردن زمیندههای
تعدیل و حلوفصل اختالفات بینالمللی یا وضعیتهایی که منجر به نقدض صدلح شدوند ،بدا
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شیوههای مسالمتآمیز و براساس اصول عدالت و حقوق بینالملل» است؛ امری که از زمدان
تأسیس سازمان ملل در سال  1142تاکنون ،محقق نشده و جهان ،کماکدان شداهد جندگ و
درگیری در شکلهای گوناگون آن است؛ بنابراین ،بدهنظر میرسدد شدورای امنیدت بدهدلیل
اینکه نتوانسته است از وقوع جنگ و درگیدری جلدوگیری کندد و در انجدام وظیفده اصدلی و
اصولی خود ،ناتوان بوده ،ارهای جز آن نیافته است کده کیفیدت درگیریهدا را مددیریت ،و
حداقلی از استانداردها را در آن اعمال کند.
شورای امنیت براساس منشور ملل متحد میتواند ذیل فصل هفتم منشور ،تصمیمهای
الزامآوری برای کشورهای عضو سازمان ملل اتخداذ کندد ،امدا بایدد توجده داشدت کده تمدام
قطعنامههای صادرشده توسط این شورا درباره حمایت از کودکان در درگیریهدای مسدلحانه
ذیل فصل ششم منشور بوده و جنبه توصیهای دارند .شدورای امنیدت بدا توجده بده اینکده از
عضویت همة اعضای سازمان ملدل برخدوردار نیسدت و مشدروعیت تصدمیمهای آن بدهلحاظ
جهانشمول نبودن ،ممکن است به الش کشیده شود ،از ابتدا و بهصدورت هوشدمندانهای از
ورود به بحث ایجاد قوانین و استانداردهای زم بدرای حمایدت از کودکدان در درگیریهدای
مسددلحانه خددودداری کددرد و تمددام تددالن خددود را در راسددتای عملیدداتی و اجرایددی کددردن
استانداردهای موجود صرف کرد ).(Nylund, 2011: P.103
همچنین باید توجه داشت ،شورای امنیت یدن نهداد متشدکل از کارشناسدان مسدتقل
نیست ،بلکه ین نهاد بهشدت سیاسی اسدت و همدین ویژگدی ،پاشدنه آشدیل موفقیت/عددم
موفقیت آن خواهد بود .با وجود موفقیت اولیه شدورا در کندار نهدادن مالحظدات سیاسدی و
ایجاد ین مومنتم 1و حرکت بینالمللی برای حمایت از کودکان در درگیریهای مسلحانه ،با
دخالت دوباره مالحظات سیاسی در محاسبات اعضای شورای امنیت ،بهویژه اعضای دائم آن،
از شتار و شدت حرکت یادشده کاسدته شدد .کداهش شدتار و جددیت شدورای امنیدت در
حمایت از کودکان در درگیریهای مسلحانه ،باعث شد که در سال  8313تعدداد  81کشدور
یا گروه بهعنوان ناقضان مسدتمر حقدوق کودکدان در درگیریهدای مسدلحانه مطدرح شدوند
( )ShamalaKandiah, 2014: 111که این تعدداد در سدال  8315بده  33مدورد ،افدزایش
. Momentum

1
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یافت .تردید و محافظهکاری شورا در برخورد جدی با ناقضان مستمر میتواند بهعنوان دلیدل
افزایش تعداد آنها تلقی شود .از این منظر ،تا زمانیکه شدورای امنیدت تحریمهدای شددید و
بهموقعی را علیه این بازیگران اعمال نکند ،امید ندانی به پیشرفت اوضاع وجود ندارد.
همچنین شورای امنیت باید دوگانگی رفتار خود را کناری بگدتارد؛ بدهعنوان مثدال ،بدا
وجود اینکه در متن گزارن دبیرکل سازمان ملل درباره وضدعیت کودکدان در درگیریهدای
مسلحانه ازجمله در گزارن سال  8312وی ،موارد فراوانی از نقض حقدوق کودکدان توسدط
رمیم صهیونیستی ذکر شده است ،نام آن در فهرست سیاه سدازمان ملدل در نشدده اسدت.
مورد دیگری که فراتر از رفتار دوگانه ،میزان صداقت شورا در رویارویی با موضوع حمایدت از
کودکان در درگیریهای مسلحانه را خدشهدار کرد و باعدث بیآبرویدی کامدل سدازمان ملدل
متحد شد ،خرو نام ائتالف به رهبری عربستان سعودی از فهرست گروههایی اسدت کده بده
نقض فاحش حقوق کودکان در یمن میپردازند .هر ند این اقدام توسدط دبیرکدل سدازمان
ملل متحد که ارائهدهنده گزارن سا نه به شورا است ،انجام شدد ،امدا بیشدن مبدادرت بده
نین اقدامی در نین سطحی ،بدون هماهنگی و راغ سبز اعضای دائم شورای امنیت که
موضوع در دستورکار آن است ،غیرممکن بهنظر میرسدد .شدورا بایدد بده ندین رفتارهدای
دوگانهای پایان دهد ،هر ند تحقق نین امری دور از دسترس بهنظر میرسد.
برای افزایش قدرت تأییرگتاری شورا در حمایت از کودکان در درگیریهای مسدلحانه،
پیشنهاد دیگری نیز مطرح شده که عبارت است از ایجاد ارتبا کداری جددی میدان دیدوان
کیفری بینالمللی 1و کمیته کاری شورای امنیت .هر ند براساس ماده  13اساسنامه دیدوان
کیفری بین المللی ،موسوم به اساسنامه رم ،شورای امنیت حق ارجاع بده دیدوان را دارد ،امدا
آنچه مدنظر است ،ایجاد ین ار ور کاری روان میان شورا و دیوان اسدت؛ بهگوندهای کده
کمیته کاری شورا ،تبادل اطالعات منظمی را بدا دیدوان داشدته و درصدورت احسداس نیداز،
رئیس کمیته وضعیت مشخصی را به دادستان دیوان برای بررسی و اقدام زم گزارن دهدد،
یا دادستان دیوان ،گزارنهای دورهای مرتبی را به شورا یدا کدارگروه آن دربداره حمایدت از
کودکان در درگیریهای مسلحانه ارائه کرده و در قالب آن ،تصمیمهای زم گرفته شود.
). International Criminal Court (ICC

1
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بهلحاظ اجرایی نیز بهنظر میرسد شورای امنیت ،وظیفده رسدیدگی بده موضدوع را بده
کارگروه خود واگتار کرده و برای خود شورا ،نقشی فراتر از بحث عمومی سا نه قائل نیسدت.
کارگروه نیز با وجود موفقیتهای اولیه ،در مراحل بعدی در دام مالحظدات سیاسدی گرفتدار
شد .براساس بررسیهای انجامشده ،مدتزمانی که کارگروه در سال  8318برای رسیدن بده
نتیجه در ین پرونده صرف کرده ،در مقایسه با سال  8332سه برابدر شدده اسدت .بدهعبارت
دیگر ،بهدلیل مالحظات سیاسی ،مباحدث کدارگروه بدهدرازا کشدیده و تصدمیمگیری سدخت
میشود .این طو نی شدن رسیدگی ،باعث شده است که گزارنهای دبیرکل سازمان ملل با
فاصله زمانی سه تا هارساله در کارگروه بررسی شوند کده در بسدیاری از مدوارد ،ماهیدت و
شرایط موضوع کامالً تغییر کرده است.
همچنین برنامههای اقدامی را که کدارگروه بدا کشدورها یدا گروههدای نداقض تعهددات
بینالمللی در حمایت از کودکان در درگیریهای مسلحانه به سرانجام رسانده است ،در مقام
عمل ،ندان موفق نبودهاند ،زیرا کشورها یا گروههای یادشده به برنامههای اقددام بهصدورت
تاکتیکی نگریسته و تنها درصدد کاهش فشار علیه خود بودهاند و درعمل ،همکاری نددانی
با کارگروه نکردهاند .عالوهبر این ،با افزایش تعدداد برنامدههای اقددام ،امکدان اعمدال نظدارت
مناسبی بر اجرای آنها فراهم نیست و بهنظر میرسد باید گروه ویژهای 1بدرای پدایش اجدرای
برنامههای اقدام تشکیل شود.
دربدداره ورود کددارگروه شددورای امنیددت بدده مددتاکره مسددتقیم بددا گروههددای شورشددی و
تروریستی و تدوین و اجرای برنامه اقدام با آنها برای پایان دادن به وضعیت موجود نداظر بدر
نقض حقوق کودکان نیز انتقادهدایی مطدرح بدوده اسدت .از ایدن دیددگاه ،ندین تعدامالتی
بهصورت غیرمستقیم ،قابلیت شناسایی غیررسدمی ایدن گروههدای تروریسدتی را دربدر دارد.
برای نخستینبار در قطعنامه شماره  1531شورای امنیت به این نگرانی توجده شدد و سدعی
شد با پیشبینیهای زم از نین تفسیری جلوگیری شود .در این راستا ،قطعنامده یادشدده
تصریح کرد که مفاد گنجاندهشده در آن ،هیچگونه پیشداوری در مورد تصمیم حقوقی ناظر
بر وضعیت حقوقی طرفهای غیردولتی دعوا 8نخواهد داشت.
. Designated Action-Plan Monitoring Task Force
. Prejudge the legal status of the non-State parties involved in these situations.
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با وجود تمام مالحظات یادشده باید اذعان کرد که با دخالدت شدورای امنیدت ،هدزاران
کودک در کشورهای اد ،نپال ،سری نکا ،ساحل عدا  ،و اوگانددا از اسدتخدام و بکدارگیری
بهعنوان سرباز ،رهایی یافته و به متن جامعه برگشته و جانشان از گزند جنگ و آفتهای آن
محفوظ مانده است .تعدادی از کشورهای ناقض دیگر نیز برنامه اقددام مشدترک بدا کدارگروه
شورای امنیت را امضا کرده و درصدد پایان دادن به نقض حقدوق کودکدان در درگیریهدای
مسلحانه هستند که بهنوبه خود ،سبب نجات جان هزاران کودک خواهد شد.
درمجموع ،میتوان ادعا کرد که اهرم فشار شورای امنیت برای حمایدت از کودکدان در
درگیریهای مسلحانه در مورد دولتها غالباً مؤیر بوده و باعث تجدیددنظر آنهدا در اقددامات
مربو به نقض حقوق کودکان در درگیریهای مسلحانه شده اسدت .آن دسدته از گروههدای
شورشی که در ورای اقدامات خود اهداف سیاسی را دنبال کرده و درصدد تشدکیل حکومدت
هستند نیز با شورای امنیت همکاری قابلتوجهی داشتهاند ،اما گروههدای تروریسدتی مانندد
طالبان ،داعش ،و ...که درصدد تعامل با نظدام بینالمللدی نبدوده و در عمدل ،آن را بده الش
کشیدهاند ،کارایی ابزارها و سازوکارهایی را که تاکنون توسط شدورای امنیدت بدهکار گرفتده
شده است ،بهشدت به الش کشیدهاند .البته باید توجه داشت که شدورای امنیدت هندوز از
اعمال اقددامات تنبیهدی و قهدری علیده ناقضدان مسدتمر حقدوق کودکدان در درگیریهدای
مسلحانه که یکی از ابزارهای موجود در دست شورا برای پایان دادن به نقض مستمر حقدوق
کودکان در درگیریهای مسلحانه بهشمار میرود ،استفاده نکرده است .شاید یکدی از د یدل
این امتناع ،نااطمینانی اعضای دائم شورای امنیت از تهدید نشددن مندافع بلندمددت خدود و
متحدانشان درنتیجه اعمال نین اقدامات تنبیهی و قهریای در بلندمدت باشد .در صدورت
دستیابی به نین اطمینانی بهنظر میرسد شورای امنیت در توسدل بده اقددامات تنبیهدی و
قهری ذیل فصل هفت تردید نخواهد کرد.
نتیجهگییح
شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال  1112بهموجب ماده  34منشور ملل متحد،
ادامه وضعیت نقض حقوق کودکان در درگیریهای مسلحانه را تهدیدی برای حفدظ صدلح و
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امنیت بینالمللی تلقی کرده و خود را دارای صالحیت برای رسیدگی و انجدام اقددامات زم
دانسته است .در این راسدتا ،شدورای امنیدت بدا قدرار دادن موضدوع حمایدت از کودکدان در
درگیری های مسلحانه در دستورکار سا نه خود و با صددور یدازده قطعنامده و هفدت بیانیده
رئیس ،جدیت خود را برای پرداختن به این موضوع نشان داد.
شورا همچنین از ورود به بحدث ایجداد قدوانین و اسدتانداردهای زم بدرای حمایدت از
کودکددان در درگیریهددای مسددلحانه خددودداری کددرده و بددر عملیدداتی و اجرایددی کددردن
استانداردهای موجود تأکید داشته است .از سوی دیگر ،همه قطعنامههایی که شورای امنیت
درباره حمایت از کودکان در درگیریهای مسلحانه صادر کرده ،ذیل فصل ششم منشور ملدل
متحد بوده و جنبه توصیهای داشتهاند.
توصیههای شورای امنیت در مورد دولتها غالباً مؤیر بوده و باعدث تجدیددنظر آنهدا در
اقدامات مربو به نقض حقوق کودکدان در درگیریهدای مسدلحانه شدده اسدت .گروههدای
شورشی که در ورای اقدامات خود اهداف سیاسی را دنبال کرده و درصدد تشدکیل حکومدت
بودهاند نیز با شورای امنیت همکداری قابدلتوجهی داشدتهاند ،امدا اهدرم شدورای امنیدت بدا
سازوکارهای موجدود ،در تغییدر رفتدار گروههدای تروریسدتی کده بدهدنبال تعامدل بدا نظدام
بینالمللی نیستند ،کارایی نداشته است؛ بهگونهای که در سال  8312تعداد ناقضدان مسدتمر
حقوق کودکان در درگیریهای مسلحانه به  33مورد افزایش یافتده کده از میدان آنهدا تنهدا
موارد اندکی مربو به دولتها بوده و اکثریت قریببهاتفاق آنها را گروههای تروریستی مانند
داعش ،طالبان ،احرارالشام ،جبهه النصره ،بوکوحرام ،گروه ابوسیاف ،و ...تشکیل میدهند.
برخورد جدی با این گروهها ،آزمون جدی بدرای میدزان موفقیدت شدورا در حمایدت از
کودکان در درگیریهای مسلحانه است .این مهم تنهدا بدا کندار نهدادن مالحظدات سیاسدی
امکانپتیر میشود ،اما کنار گتاشتن نین امری برای نهادی کده ذاتداً سیاسدی اسدت ،اگدر
نگوییم غیرممکن ،بسیار دشوار بهنظر میرسد .همدین امدر باعدث کداهش شدتار و جددیت
شورای امنیت در حمایت از کودکان در اینگونه درگیریها شده است؛ بهگونهای که در سال
 ،8312برای نخستینبار بحث سا نه شورای امنیت درباره کودکان و درگیریهای مسدلحانه
در تاریخ  8اوت  18( 8312مدرداد  )1315فاقدد هرگونده بدروندادی حتدی در حدد بیانیده
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مطبوعاتی بوده و تنها به تبادل نظر محدود شده اسدت .تردیدد شدورا در برخدورد جددی بدا
ناقضان مستمر ،موجب افزایش سا نه تعداد آنها شده است.
شورای امنیت باید دوگانگی برخورد با موضوع را نیز کندار بگدتارد؛ بدهعنوان مثدال ،بدا
وجود اینکه در متن گزارن دبیرکل سازمان ملل درباره وضدعیت کودکدان در درگیریهدای
مسلحانه ازجمله در گزارن سال  8312وی ،موارد فراوانی از نقض حقدوق کودکدان توسدط
رمیم صهیونیستی ذکر شده است ،بدا وجدود ایدن ،ندام آن در فهرسدت سدیاه سدازمان ملدل
گنجانده نشده است.
مثال دیگری که از مشدکل اسدتاندارد دوگانده فراتدر رفدت و میدزان صدداقت شدورا در
رویارویی با موضوع حمایت از کودکان در درگیریهای مسدلحانه را خدشدهدار کدرد ،خدار
کردن نام ائتالف به رهبری عربستان سعودی از فهرست گروههایی است که به نقض فداحش
حقوق کودکان در یمن میپردازند .این اقدام هر ند توسط دبیرکل سازمان ملل متحدد کده
ارائه دهنده گزارن سا نه به شورا است و پس از انتشار رسمی گزارن انجام شد ،اما بیشن
نین اقدامی در نین سطحی ،بدون هماهنگی با اعضای دائم شورای امنیت که موضوع در
دستورکار آن بوده ،غیرممکن است .شورا باید بده ندین رفتارهدای دوگاندهای پایدان دهدد،
هر ند تحقق نین امری دور از دسترس بهنظر میرسد.
از سوی دیگر ،اعمال اقدامات تنبیهی و قهری علیه ناقضان مستمر حقدوق کودکدان در
درگیری های مسلحانه یکی از ابزارهای موجود در اختیار شورای امنیت برای پایدان دادن بده
نقض مستمر حقوق کودکان در درگیریهای مسلحانه بهشمار میآید .شورای امنیت تاکنون
از نین ابزاری استفاده نکرده است .شاید یکی از د یل این امدر ،نااطمیندانی اعضدای دائدم
شورای امنیت از تهدید نشدن منافع بلندمدت خدود و متحدانشدان درنتیجدة اعمدال ندین
اقدامات تنبیهی و قهری در بلندمدت باشد.
درمجمددوع میتددوان ادعددا کددرد قصددد اولیدده شددورای امنیددت سددازمان ملددل از کدداهش
درگیریهای مسلحانه و حفظ حقوق کودکان در آنها ،بدهدلیل تدداوم نقدض صدلح و امنیدت
بینالمللی ،محقق نشده و شورا بهدلیل ماهیت بهشدت سیاسی خود ،قادر به حمایدت بددون
تبعیض و قیدوشر از حقوق کودکان در درگیریهای مسلحانه نبوده است.
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