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 الملل:  اخالق در مخاصمات بین 

 ماهیت و آثار حقوق بشردوستانه نسبت به زنان و کودکان 
 

 2ابراهیم مشهدی، 2دکتر موسی زنوز، 1*مسعود بیتانهدکتر 

 واحد دزفول  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی گروه حقوق، .1

 ربی ات متحده عواحد امار  ،دانشگاه آزاد اسالمی ، المللحقوق بین گروه .2
 ( 7/1399/ 21، تاریخ پذیرش:5/1399/ 20تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

زنها     است که  بهری  منف  ریتأث،  جنگ    یمنف  راتیتأثیکی از بارزترین  
   ا یهدرصد که  نناننهدنا ، ننان و  80زنا    کودکا     دارد.کودکا   

 . (1)دنندیم   یآ ارنا  را تشک
 بیآسهاقشهار  محافظت از    یبرا  یا  ندهیافز  یبا تقاضانا  1یجامع  جهان

ر بهر   2مسهححان  یر جنگ   خشهونت نهاد  یعنی زنا    کودکا   رینذ
مسححان ، مشهکتت  ینا یریاست. محافظت از زنا    کودکا  در درن

آ رد. مخالفهت یسازما  مح  متحد ب   جهود مه  اعضای  یرا برا  یسخت
از  ینهدارد. نر ه بزرمبارزا   جود    ریغاز    تیحما  یبا اص  اساس  یاندک

تر امن یرا ب  مکان  ایکنند   دن  تیتعهدات را تقو  نیخوانند ایکشورنا م 
 . کنند  یمستق  تبد یمردم   ن  فقط کشورنا یبرا
 
 
 
 

 
مسححان  دارند اغحب در استفاده  یریعضو ک  درن یاز کشورنا  یاما برخ

فظهت از عضهو محا یاز کشهورنا یبرخه یکام  دارند. برا یاز ز ر آزاد
آنهها در اسهتفاده از خشهونت   ییعم ، حفظ توانا  ی  آزاد  یمح  تیاکمح

 تی، از انمگنانا یب آ  برای  دشمنا ، صرف نظر از عواقب   یکشنده عح
  است.  اربرخورد یشتریب
چگون   را با این مشک  مواج  می کند ک   3موارد سازما  مح  متحد  نای
را در مخاصهمات ننهاه    ی  ب  رینذ  بیافراد آس  از  تیحما  قوانینتوا   یم 

کرد ک  بها   بیعضو را ترغ  یتوا  د لت نایم   ایبرد؟ آ  شینبین المححی  
از حقهو  بشهر   تیهحما  ینماننگ باشند، تعهدات خود را بهرا  گریکدی

چند کشور منفع  متعهد ب  حفظ حقهو    طتوس  نک یا  اینماننگ کنند؟  
 خواند شد؟ نییتع یخود، برنام  جهان تیحاکم

 
 

 چکیده

شها  آمها  فیزیولوژیکزیرا ب  دلی   ضع ، نستند بینند، غیرنظامیا در تمام جنگ نا تنها قشری ک  حتی بیشتر از نظامیا  آسیب میزمینه:  
نمایند، در معرض خطر بیشتری نسبت ب  سهایر افهراد قهرار ب  جهت آ  ک  کمتر امکا  دفاع از خود را نیدا می   این مخاصمات قرار می نیرند

ا    آ ارنها  را   اکثریهت قربانیها  نناننهدن نیرنهدنا قرار مینا در معرض خشونت   نقض حقو    آزادیدارند   بیش از دیگر افراد   نر ه
مانیهت حقهو  بشرد سهتان  نسهبت به  زنها      با توج  ب  انمیت اخت  در مخاصمات بین المححی ب  بررسیحاضر    مقال تشکی  می دنند.  

در   کودکها    بشهری زنها    حقهو ب  نقد   بررسی ساز کارنای حمایتی   آثار آ  نرداخت  است   نمچنینالمح  کودکا  در مخاصمات بین
  نرداخت  است.المح  حقو  بشرد ستان  خاصمات مسححان  در نظام بینم

کند ک  از طریق فشار بر جمعیت غیرنظامی، طرف مقاب  را تسحیم خواست  نای خهود کنهد   در ایهن دشمن نمیش  سعی می    نتیجه گیری:
از آن ا ک  آسیب این بخهش از جامعه  بشهری بهر سهتمت    نستند.د زنا    کودکا  نیرنصحن  نابرابر، ا لین افرادی ک  مورد ندف قرار می

حقهوقی   اختقهی،   نخبگا  عحمی بهرای تهد ین   ارا ه  رانکارنهای  اختقیسعادت جوامع، تأثیر بسزایی دارد، ضر رت تتش اندیشمندا  
، حداق  تعهداتی را در خصهو  حمایهت از المح نبیاصمات مسححان  قواعد حاکم بر مخ دند ک نا نشا  میبررسی شود.اجرایی د  چندا  می

تعههدات، من هر به   کند ک  ممکهن اسهت نقهض ایهننای مخاصم  تحمی  مینای نبرد ب  طرفکارنیری ابزار   ر ش   نیز ب  غیرنظامیا   
 .شودمسئولیت آنها 

 
 المح بین مخاصماتزنا ، کودکا ، ، غیرنظامیا بشرد ستان ، حقو   :گانکلیدواژ

 

 ebraheemmashhadi@gmail.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکتر نیکی:  
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، با توج  ب  انمیت اخت  در مخاصمات بین المححی ب  دنبال طالع این م 
حقو  بشرد سهتان  نسهبت به  زنها    ناسخی ب  این نرسش است ک   

  المح  چ  مانیت   چ  آثاری بهدنبال دارد؟  کودکا  در مخاصمات بین
  نسبت به  زنها   ایبر محقق ر شن شود چ  قواعد بشر د ستان   نک یا

 . ضمانت اجراست یدارا زا ی  تا چ  م  دهیرس بیب  تصوکودکا  

 

 اخالق در مخاصمات بین المللی
با نگانی ب  تاریخچ  جنگ   مخاصمات مسححان  می تهوا  د  نهوع از 

بین المححهی   4مسححان   این درنیری نا را از یکدیگر تمیز داد: مخاصمات
 ارای عنصهر درنیهریححان  غیر بین المححی ک  نر د  د  مخاصمات مس
ی ز ر با ندف سیاسی نستند اما در ا لی طهرف نهای مسححان    کاربر

درنیر نما  کشور نا   مخاطبین اصحی حقو  بین المح  نستند امها در 
 (. 2نوع د م طرف نا یا یکی از طرفین فاقد  یژنی یک کشور است )

ک آنچ  نمواره توسط اندیشمندا  مورد تاکید است آ  است ک  بهی شه
را مورد توج  قرار داد. مفهومی تحت   5د اصول اختقیحتی در جنگ بای

عنوا  اخت  جهانی  جود دارد که  بهر خهتف اخهت  داخحهی جوامهع 
مختحف  احد   متحدالشک  است   مشتم  بهر نن ارنهایی اسهت که  

(. کشهورنای 4 3مورد نذیرش جامعه  بهین المحه  قهرار نرفته  اسهت)
نایبند باشند   جامع  جهانی  6این اخت  جهانیمتخاصم  ظیف  دارند ب   

مهی بایسهت تهتش کنهد بههرای ای هاد ضهمانت اجرایهی بهرای چنههین 
 آنها را ب  قواعد حقوقی الزام آ ر تبدی  کند.  7نن ارنای اختقی

 

ن گروه های حساس در مخاصممات ازنان و کودکان به عنو

 بین المللی
ده برابهر آ  سهکوت کهر در  خیتهارکه   بهزر     ف هایعاز    یکمتاسفان  ی
 ینا یریدر درناست ک   کودکا   زنا      یعح  اینسترده  یخشونت نا
به  عنهوا    کودکها   خشهونت عحیه  زنها   .  دیده مهی شهودمسححان   

ک  ن  تنها در ر ند مدر  شد  دنیا از شهدت آ    است  موضوعی تاریخی
 ی آ  افز ده شده است. کاست  نشده بحک  ر ز ب  ر ز بر ابعاد   نستره

   برنهدیرنه  م  یریهدر منهاطق درن 8یاز خشونت جنس ا کودکزنا     
جوامع در سراسر جها   رینذ بیآس  یاز ت ا ز ب  اعضا  یشماریحوادث ب

 می، حهد د نه1994  یکشهدر طهول نس   در د را  جنگ دیده می شود.
ز  در   60،000ز  در ر اندا مهورد ت ها ز قهرار نرفتنهد. حهد د    و یحیم 

مورد ت ا ز قرار نرفتنهد،   از سهال  نی  نرزنو  ی  بوسن  یجنگ کر اس
  یاز جنگ عح  یناش  ی اقع  خشونت جنس  64000حد د    2001تا    1991

 ریهاخ  خیتار  درت ا زات    نیرخ داده است. ا  رالئو یدر س  کودکا زنا     
 2011که  از سهال     یدر سهور  یادام  داشت  است، مانند جنگ داخح  نیز

   ز  آنهها ٪79ده انهد که  نفهر فهرار کهر  و یحیم   3.9از    شیآغاز شد. ب
 . (5)نستند کودک

در جنهگ، زنها    یاز مهردا  متهوف  یانهدهیبا شمار فزااز سوی دیگر     
، کسب درآمد   مراقبت را بر عههده یرینمیتصم  تیم بور بودند مسئول

خود را دارنهد،   یخانوارنا  ی. اکثر زنا  نناننده ک  اکنو  سرنرسترندیبگ

  رفهاه   تیهامن  یبهرا  دنایبا انز ا   تهدبح   مقا  رانگریدر معرض ت رب   
کمبهود    یهاز کودکا  به  دل  یارینستند. بس  شا ی  خانواده نا  یوم عم

 زیهر بر  نسهتند. آمهوزش   نهر رش ن  بیمنابع   مسکن مناسب با آس
آمهوزا  در شهود که  دانشیخشهونت باعهم م  رایهنگرا  کننده است، ز
در  یریهدرن ریطق تحت تأثک  در منا  ی  کسان  رندیمعرض خطر قرار بگ
، لبنها ،  یماننهد )سهور  یدر منهاطق  دیبر ند. تبع  نیبجها  قرار دارند از  

بها انهدک محافظهت در برابهر  ی( شام  زندن یمصر، ارد ، عرا ، اسرا 
قهرار  یمنی  ا یشود   خانواده نا را در معرض خطرات ستمتیعناصر م 

 .(5)دندیم 

 

 حقوق بشردوستانه
جنهگ    نی(، ک  به  عنهوا  قهوانIHL)  9ستان بشرد   المح   نیحقو  ب

اسهت   یقهانون  یشود ، چارچوبیمسححان  شناخت  م   ینا  یریقانو  درن
ب  عنهوا   .(6)شودی  اشغال مسححان  اعمال م  یریدرن  طیشرا  یک  برا

بشرد سهتان ، قصهد دارد تها    یه  اصول ، ب  دال  نیاز قوان  یم موع  ا
سهازما  بها نهدف  نیهد. اا محهد د کنهمسهححان  ر ینا یریاثرات درن

 نیهاثرات سهاخت  شهده اسهت   نقهض ا نیاز ا ا یرنظام یمحافظت از غ
 است  ید  اص  اساس  یدارا  IHLشود.    یم   یتحق  یجنگ  اتیجنا  نیقوان
(7 8): 
تند یها دیگهر در آ  شهرکت حمایت از اشخاصی که  در جنهگ نیسه.  1

 کنند.نمی
جنهگ   یش نا    سااب ر انتخ یمسححان  برا  یریدرن  نی. حق طرف2

 .ستینامحد د ن
ب  منظور نیگرد قانونی  (ICC) دادناه بین المححی کیفری 2002در سال 

درمورد افرادی ک  متهم ب  جنایات جنگی، نس  کشی   جنایهات عحیه  
 2012ا لهین محکومیهت آ  در مهار    بشریت نستند ، تأسیس شهد.

 .تادبرای استفاده از کودکا  در درنیری اتفا  اف
 یرنظهام یغ تیهاز جمع  تیحما  یبشرد ستان  برا  یالمحح  نیطبق قانو  ب

را  یاقهدامات عمحه  یهکح دیعضو با یمسححان ، کشورنا ینایریدر درن
از  نهذیر  بیکودکها  آسهزنا     از محافظت   مراقبت از    نا یاطم  یبرا
 .مسححان  ان ام دنند  یریدرن
 

ر مخاصممات استانداردهای بین الملمی حماتمت از زنمان د 

 مسلحانه

اند، این امهر سهبب از آن ا ک  زنا  یکی از قشرنای قربانیا  جنگ بوده
شد ب  منظور حمایت از آنا    کنتهرل   محهد د کهرد  دامنه  جنهگ، 

نا   سههازما قواعههد   مقههررات خاصههی تههد ین   تصههویب شههود   
ا ، . در ایهن میه(9)نها برخیزنهدالمححی ب  دفاع از آ نای بینکنوانسیو 
صورت عام، حاکم بر صورت خا    برخی نیز ب ول حمایتی ب برخی اص 

 حقو  زنا  نستند.
ب  :  المح  از زنا  در مخاصمات مسححان نای حقوقی عام بینحمایت(  1

قواعهد زیهر از جمحه  مصهادیق حقهو   ،ژنهو    1949موجب کنوانسهیو   
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باشهد. یاجرا م بشرد ستان  است ک  در مخاصمات مسححان  داخحی قابه 
تخطی از این دست  قواعد، ممنوع بوده   نقض صریح حقو  بشرد ستان  

 شود.محسوب می
 الف( اعمال خشونت نسبت ب  حیات شخص ب   یژه قت  از نر نوع آ ،

  رحمان  از قبی  شهکن   یها کحیه  انهواعقطع اعضای بد    نیز رفتار بی
 م ازات بدنی.

بار   تحقیرآمیز، ت ها ز ر انانتب( ت ا ز ب  حیثیت شخص ب   یژه رفتا
 نای ت ا ز منافی عفت.ی،  اداشتن ب  فحشا   کحی  شک جنس

نهای  ( نر نانگیری، اقهدامات دنشهت افکنهی )تر ریسهتی(، م ازات
   کحی  اشکال ت ارت برده. داریمعی، بردهج

د( تارا ، غارت شهری یا مححی، نر چ  غحب  بر آ  بها ز ر ان هام شهده 
 باشد.
جایی انالی غیر نظامی ب  دالی  مربوط ب  نهزاع   دستور جاب د ر  ح( ص 

تخریب یا ضبط اموال   محکیت عمومی   خصوصی   تخریهب   ضهبط 
 .اموال   محکیت طرف مقاب 

  ه بر قواعد نیش نفت ، اص  تفکیک   تمایز میا  رزمندنا    غیهرعت
د به  نهر نهدف    سهیع، کشهتارجمعی افهرابارا  بیرزمندنا  ، نحوله 

...، از مصهادیق شیونای نظیر حمهتت انتحهاری   بمهب کنهار جهاده   
آمیزی نستند که  طبهق ایهن قاعهده، به  منزله  اعمهال اعمال خشونت

 تهرین مصهادیق. ایهن دسهت  از قواعهد، از مهم(10)اندممنوع  ذکر شده
المححی ناظر بر مخاصمات مسححان  داخحی است   حقو  بشرد ستان  بین

 شود. آ  موجب مسئولیت طرفهای درنیر در جنگ داخحی می تخطی از

، شهام  تمهامی   حقو  بشرد سهتان   10حقو  بشر  برخی اصول   اسناد
شود ک  ب  طهور معمهول زنها  را مسححان  میافراد درنیر در مخاصمات 

نیرد. از جمح  این اصول، اص  رفتار انسانی با دشمن ننگام  نیز در بر می
نای غیرانسانی   اصه  تناسهب نیری انداف   شیوهجنگ، نهی از نی  

)مصونیت، ایمنی   حمایت از غیرنظامیا ( است. ب  موجب اصه  اخیهر، 
ند ب  میزانی از انواع تسهحیحات م هاز تواتنها می  در جنگ، نر مخاصمی

استفاده کند ک  برای مقابحه  بها دشهمن ضهر ری اسهت. از ایهن اصه ، 
ابزارنای جنگی ک  موجب رن  زا هد  ممنوعیت ب  کار نیری تسحیحات  

نهردد. از دیگهر اصهول نیهز، اصه  شهود، اسهتنباط می  غیرضر ری می
داف غیر نظامی ک  ع حمح  ب  انممنوعیت تخریب غیرضر ری اموال، من

، اص  تحدید تسهحیحات )منهع شودب  تحفات شدید غیر نظامی می  من ر
اسههتفاده از  نای کشههتارجمعی( یهها اصهه  ممنوعیههتاسههتفاده از سههتح

 . (11)اشدبکنند، مینایی ک  درد   رن  زا د   غیرضر ری تولید میستح
 سایر اصول شام  این موارد است:

ول حمایت   حاکمیت اصهول حقهو  عرفهی، اص  یا قید مارتنز. )شم  -
در مواردی که  قاعهده  12  احکام  جدا  عمومی  11قواعد انسا  د ستان 

 (12)د ندارد.(خاصی در حقو  قراردادی  جو
 (13)اص  کرامت   لز م رفتار انسانی با دشمن ننگام جنگ.  -
 (14.)اص  رفتار انسانی   عادالن  با اسیرا  جنگی -
ممنوعیت حمح  ب  غیرنظامیها    ،نظامیا  از نظامیا اص  تفکیک غیر  -

انتقال نای داخحی، تأکید بر احترام انسانی   خصیص  غیرقاب در درنیری

ممنوعیت آزار   اذیهت بهدنی، شهکن  ، مثحه  کهرد ،   ،ادی ا حقو  بنی
نای نزشکی یا عحمی ک  از نظر درمهانی قابه  توجیه  نیسهتند. آزمایش

جمعی، چپا ل یها اقهدامات تتفهی جویانه  ت نای دسممنوعیت م ازات
نیری با تأکید بر عدم لطم  به  عحی  افراد   اموال غیر نظامی   نر نا 

حکم، عدم تبعیض  ح  تحقیر   تخفیف، اعدام بد  حیثت اشخا  از جم
  عدم ایراد فشار جسهمی   ر حهی بهرای   مندی از رفتار انسانیدر بهره

شود. ین اصول عام، شام  زنا  نیز میکسب اطتعات ک  رعایت تمام ا
(15) 
برخی از :  المححی از زنا  در مخاصمات مسححان نای خا  بینحمایت(2

  بشرد ستان  ک  ب  تی خا  از زنا  در اسناد حقوترین موارد حمایمهم
نها، اجمال ب  آ  اشاره شد، عبارتند از: ممنوعیت تنبیه  جمعهی ، زخمی

نا   بیمارسهتا نرنیز از حمحه  به   بیمارا ، معحوال    زنا  باردار   نیز  
 دارند.توج    حمایت  یژه قرار  ک  مورد ستنازایشگاه

به   خصهو  در مقابه  نرنونه  تخطهی  ب  عت ه، حمایت از زنا  به 
شرافت از جمح  ت ا ز ب  عنف   اجبار ب  فحشها نیهز مهورد تأکیهد قهرار 
نرفت  است. نمچنین با اسیرا  ز  نیز باید با کحی  احتراماتی ک  الزمه  
 جنس آنا  است، رفتار شود   درنرحال، باید از نر حقوقی ک  ب  مردا 

 (16شود، برخوردار شوند. )میاعطا 
نهای  یهژه از نر تک  ا ل الحاقی کنوانسیونهای چهارنانه ، به  حمایت

دارد ک  احترام خا  ب  زنا  ب   یژه حمایت در زنا  نرداخت    بیا  می
دار ب  برابر نتک نامو    فحشای اجباری، رسیدنی حداکثری   ا لویت

ی  ندا   ابست  ب  خود ک  ب  دال ضعیت زنا  باردار   مادرا  دارای فرز
، دستگیر یا بازداشت شده یا تحت نظر قهرار مربوط ب  مخاصم  مسححان 

اند   محد دیت یا ممنوعیت صد ر حکم اعدام در مورد این دسهت  نرفت 
 زنا ، ضر ری است. 

، بایهد 13طبق کنوانسیو  چهارم ژنو، زنا  در صورت محر میت از آزادی
دارد که  بایهد ر مهیردا  نگهداری شهوند   نیهز مقهردر اماکنی جدا از م 

نا  باردار   مادرا  کم سن   سهال تهوجهی خها  مبهذ ل نسبت ب  ز
 شود.

المححهی   در  نیری اساسنام  دیوا  کیفری بینبرخی معتقدند ک  شک 
، در تهد ین   14جرایم ارتکابی مخاصمات مزبور در نستره جرایم جنگهی

رده اسهت. مخاصمات، تحولی عظیم ای اد کتوسع  حقو  مربوط ب  این 
المححی نیز در مهورد حمایهت از زنها  وا  کیفری بیناساسنام  دی  7ماده  

نقش نر رنگی دارد. ایهن مهاده ت ها ز، بهرده نیهری جنسهی، فحشهای 
عقیم کرد  اجباری   نر نهوع خشهونت جنسهی  سازی   اجباری، حامح 

 توصیف کرده است. دیگر در نمین مقیا  را، »جنایت عحی  بشریت«

مححهی در مخاصهمات مسهححان ، مسهئح  ت ها ز التت بینیکی از مشهک
 حشیان    نظام یافت  به  زنها  به  منظهور ناکسهازی قهومی   برتهری 
نیر نای متخاصهم اسهت. از آن ها که  ت ها ز جنسهی، نقهض فهاحش 

شهود، کنوانسیونهای ژنو   تخحف از قوانین   جنایت جنگی شهناخت  می
نای ن هر به  صهد ر اساسهنام المححی م ی   قاطع جامع  بینبرخورد جد

المححی یونسهت ی سهابق، اساسهنام  عددی نظیر اساسنام  دادناه بینمت
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المححی سیرالئو    اساسنام  المححی ر اندا، اساسنام  دادناه بیندادناه بین
 شده است.المححی کیفری دا میدادناه بین

طهول   نایی که  درر رابطه  بها خشهونتالمححی که  داز جمح  اسناد بین
المححهی یها نای مسححان  داخحهی   بین  درنیریبازداشت زنا  یا در زما

شود، کنوانسیو  منع   عحی  زنا  نناننده   فاقد مکا ، ب  کار نرفت  می
است. »ژنوساید« یا   1946ژنوساید( مصوب  )  جمعیم ازات کشتار دست 

ام یها جمعی، ب  کحی  اعمالی ک  ب  قصد نهابودی تمهدست جنایت کشتار  
نیهرد، اطهت  صهورت می قسمتی از نر ه محی، قومی، نژادی یا مذنبی

شود. مطابق ایهن کنوانسهیو ، اشخاصهی که  مرتکهب ایهن اعمهال می
شوند، اعم از این که  اعضهای حکومهت یها مسهتخدمین د لهت یها می

نمچنههین ایههن جههرم  اشههخا  عههادی باشههند، م ههازات خواننههد شههد.
رتکبین آ  تهابع مقهررات اسهترداد )ژنوساید(، جرم سیاسهی نیسهت   مه

ود. مفهوم کحم  »ژنوساید«، یکی از اعمهال مشهر ح  م رمین خوانند ب
 زیر است:

 قت  اعضای آ  نر ه،. 1
 . صدم  شدید نسبت ب  ستمت جسمی یا ر حی افراد آ  نر ه،2
زندنی نامناسب ک  منتهی ب   . قرار داد  عمدی نر ه در معرض  ضع3

 یا جز ی شود. ز ال قوای جسمی کحی

. اقداماتی ک  ب  منظور جحونیری از تولد   تناس  آ  نر ه ان ام شهود. 4
، ن  تنها ارتکاب این اعمهال قابه  م هازات اسهت، بحکه  3مطابق ماده  

شرکت در جرم   شر ع ب  ارتکاب   تبانی   تحریهک مسهتقیم   عحنهی 
در جریا  ، ت ا ز  2ب آ  نیز قاب  م ازات است   طبق ماده  برای ارتکا
یت عحی  انسانیت   یک فع  نای مسححان ، جنایت جنگی   جنادرنیری

 (. 17)شود. نژادکشی محسوب می
المححی زنا ، تصویب نر تکه  حمایهت از نای خا  بیناز دیگر حمایت
نر تکه  یهک المححی اسهت. در ایهن  نای مسححان  بینقربانیا  درنیری

ای زنا  اختصا  داده نشده، اما نبخش یا ماده جدانان  ب  بیا  حمایت
 ب  افراد غیر نظامی   زنا  اشاره شده است. ، ب  طور مستقیم

تصویب شد، بر  1955اعتمی    دستورالعم  نکن در مورد زنا  در سال  
  در نای جنسی تأکید کرد. ب  این دلی  کلز م مبارزه با ارتکاب خشونت

ای ک   ی به  آ  تعحهق ع عم  ت ا ز، عت ه بر تحقیر ز ، نر ه   جام 
 شودذنبی، نژادی یا محی نیز تحقیر میدارد، اعم از یک نر ه م 

، عت ه بر د لت یا نر ه 15برخی معتقدند حمایت کام  از قربانیا  جنگ
نای حامی، بر عهده د لت متبهوع قربانیها  نیهز اسهت. متخحف   د لت

حهی حقهو  المحمسئولیت حمایهت   مهوازین بین  ن مطابق نظری نمچنی
یز باید از قربانیا  مخاصمات مسهححان  حمایهت المححی نبشر، جامع  بین

امهر زه بهر اسها  صهتحیت جههانی رسهیدنی به  جههرایم  (18) کنهد.
توا  تحت تعقیب   محاکمه  قهرار کارا  جنگی را میالمححی، جنایتبین
ت حمهایتی حقهوقی خها  از زنها  در مخاصهمات . سایر اقداما(19)داد

 ، شام  موارد زیر است:مسححان 
. ایهن 1997. نشست نر ه تخصصی سازما  مح  در کانهادا در نهوامبر 1

نشست ب  منظور برخورد قطعی با تعرض زنا ، کسهب مشهارکت فعهال 

جامع  جههانی   اجهرای مقهررات   نظهارت بهر آ  از سهوی نهادنهای 
 . (20)شد  المححی برنزاربین
(. تأسیس این کمیته  بهرای 1966نای نظارتی خا  )تأسیس کمیت .  2
حذف تمامی اشکال تبعیض عحی  ، نا ب  ان ام تعهدات خویشام د لتالز

، منع شکن     سایر رفتهار قوانین، ارا   شکایت درباره موارد نقض  زنا 
 یا م ازات غیرانسانی   تحقیرآمیز  است.

نهای (. فعالیتUNESCOنای سازما  فرننگی مح  متحد)فعالیت.  3
تشهویق   ارتقهان نقهش زنها  در رننگی مح  متحد بها نهدف سازما  ف

نها   رفتارنها نا، ر شنا، سنتای از ارزشارا   م موع ،فرننگ صحح  
جامع  بشری ب  منظور تحول در رفتارنهای نولنهاک عحیه  زنها  در   در

یکهی از ( 21)اند.شهده یزیرضهر ری، برنامه   جریا  منازعات مسهححان 
ی تهأمین ضر رت آموزش   تربیت مهردا  بهرااقدامات یونسکو با ندف  

حفظ شرافت   حقو  انسانی زنا    نایا  داد  ب  آالم زنا  در جریها  
منازعات مسححان ، تحول در فرننهگ نهواحی درحهال توسهع    تهر ی  

ان هام (  22)حقهو  دیگهرا   بردباری با رنای عمیهق انسهانی در مهورد
ش فرننهگ صهحح از شود. نمچنین اقداماتی نیز در خصهو  نسهترمی

مشکتت جههانی به   یهژه مشهکتت طریق حمایت از زنا    مبارزه با 
زنا  از طریق تهأمین منهابع مهالی الزم بهرای حضهور فزاینهده آنها  در 

نیری   افزایش ضر رت حمایت از قربانیا  جنهگ   نای تصمیمعرص 
نای زنها ، حمایهت از نایا  داد  ب  خشونت عحی  زنا ، نسترش شبک 

نای زنها    نیهز آمهوزش   نا، تشکی    نسترش شهبک نا  در رسان ز
نای آنا  ب  منظور ارتقهان خودبها ری   بهبهود نا   مهارتقان آنانیارت

نا، ان ههام شههده نای زنههدنی   شههغحی دختههرا  در ایهن برنامهه فرصهت
  (2)است.

(. نقهش UNSCنای شورای امنیهت سهازما  محه  متحهد)نام قطع.  4
مخاصمات مسهححان  نهس از تصهویب  ی امنیت از زنا  درحمایتی شورا

نا نامه تری به  خهود نرفهت. برخهی قطعچندین قطعنام ، شک  جهدی
  برخی ب  طور خا ، حمایت از حقو  انسهانی زنها  در   صورت عامب 

انهد. بهدیهی اسهت صهد ر آ ر کردهمنای نظهامی را الهزاجریا  درنیری
ترین قربانیها    را به  عنهوا  اصهحینا ب  تنهایی سرنوشت زناقطعنام 

، اما بیانگر یک ضر رت مهم جهانی در دندمنازعات مسححان  تغییر نمی
نرحال، تأمین عدالت بهرای زنها    دفاع از حقو  انسانی زنا  است. ب 

نها در فرآینهد حفهظ   یر کرد  آ دخترا  از طریق ب  کار نرفتن   درن
 . (23) ناست  صد ر این قطعنام  ترین نتایناسداری از صحح، از مهم

مسهابقات جهت نای نزاف  نای غیرد لتی زنا . صرف نزین سازما .  5
نای نظامی   ...، بر مشکتت   مصا ب زنا  درنیر تسحیحاتی   سیاست

ند ک  تهتش خهود زنها  در ر ، برخی معتقدافزاید. از اینمخاصمات می
 (20.)نمیت استخصو  استقرار   حفظ صحح جهانی نیز حا ز ا

، ب  1980نای غیرد لتی زنا  از دن  در این راستا، شبک  جهانی سازما 
منظور مبارزه با جنهگ   مصها ب نسهترده آ  بهرای زنها    کودکها ، 

در برخهی   (22)نای  سهیعی را در سراسهر جهها  ان هام دادنهد.فعالیت
نای ضهد نظهامی متشهک  از زنها  مخهالف جنبش  کشورنا نیز فعالیت

ال زنا  در کشورنای ای از اقدامات   حضور فع، بیا  کننده نوش جنگ
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نای غیرد لتهی بهرای اشغالی است. بدیهی است تتش زنا    سهازما 
تغییر نگرش جامع  نسبت ب  زنا    ساختار اجتماعی جوامهع   اصهتح 

نا ب  عنوا  موجهوداتی انسهانی   نه  نا   نگاه ب  ز مشیخط  با رنا  
 (24.)ویی، حا ز انمیت استجعوام  لذت

 

 مخاصممات  کودکمان درآثار حقوق بشردوستانه نسبت بمه  

 مسلحانه 
المحه  از حقهو  کودکها  در مخاصهمات اسناد متعهددی در حقهو  بین
تهوا  در د  حهوزه آ رد. ایهن اسهناد را میمسححان  حمایت ب  عم  مهی

از داد. تا نیش    المح  بشر جاید ستان    حقو  بینبشر  المح حقو  بین
از کودکا    د ستان ، حقو  بشر  1989تصویب کنوانسیو  حقو  کودک  

  .کرده استدر مخاصمات حمایت می
در   1977ژنهو   د  نر تکه  الحهاقی    1949نای چهارنان   کنوانسیو   

تهوا  آ  را عم  آ رده است ک  می متعددی از کودکا  حمایت ب موارد  
 (.25)کودکا  دانست از خا    عام  حمایت دست ب  طور کحی در د 

الف: حمایت عام: کودکا  در معاندات حقو  بشرد ستان  عت ه بر آنک  
نذیر بود  اند   نباید ب  آنا  تعرض شود؛ ب  دلی  آسیبغیرنظامی  اصوالً
 اساسههاً حقههو  بشرد سههتان ، حقههو  (27   26.)مایههت برخوردارنههداز ح

»حمایت« قحهب حقهو  بشرد سهتان  اسهت. است   ب  درستی    حمایتی
بد   توج  ب  خصوصیات فردی، شغحی، جنسهی حمایت عام یعنی افراد  
حفاظهت از  منظهور ای که  به نای بشر د ستان   نژادی از کحی  فعالیت

  نردند. آید برخوردار  عم  مینای غیرنظامی بجمعیت

لیهه  نهای خها : عههت ه بهر حمایههت عهام، کودکهها  به  دب: حمایت
دارد     اضهافی  تکمیحهی  از حمایهت خها  که  جنبه   نذیر بود   آسیب

نیرنهد   در  کودکا  باید مورد احترام خا  قرار(. 28)نردندیبرخوردار م 
نای مخاصهم  . طرف شوند  برابر نر شک  از حمح  غیرمحترمان  حمایت

ب   سن   یا ب  نر عحت دیگر عحت مراقبت   کمکی ک  کودکا  خواه ب 
 در آ  نیاز دارند، برای آنا  فرانم نمایند. ندِف حمایت خا  از کودکا 

حقو  بشرد ستان  مصو  داشهتن   حفهظ آنها  از ایهراد نرنونه    اسناد
خا  تحهت حمایهت نای ر حی   جسمی است. اصوالً درباره اشهزیا 

 صحح زما  حقو  بشرد ستان ، نما  مقررات خا  رفتار با بیگانگا  در
 باردار سال   زنا 15اِعمال خواند شد. بر نمین اسا  کودکا  کمتر از 

سال از نرنون  رفتار ممتازه به  میهزا  اتبهاع   7فال کمتر از    مادرا  اط
  د لت مربوط ، برخوردارند.

سهال سهن، به   15موارد استثنایی کودکا  با کمتهر از  در  چنانچ   بعت ه
کنند   در اختیار طرف مخهالف قهرار   شرکت  مخاصمات  طور مستقیم در

 (29.)برخوردارنهد خا  حمایت نیرند، خواه اسیر جنگی باشند یا خیر، از
  :توا  برشمردنا را در موارد زیر میاین حمایت

نها در زمها  د لت (: یهژه )ننانگهاه مناطق سیسأتخحی  کودکا    ت .1
ود   در در خهاک خه  توانندمی  ر ع جنگشصحح   د ل متخاصم نس از  

تها  کنند صورت لز م در اراضی اشغالی مناطق امن   نقاط بهداری ای اد
سال، زنا  باردار  15زخمیا ، بیمارا ، معحوال ، نیرا    کودکا  کمتر از 

ثیرات جنهگ محفهود دارنهد. أسهال را از ته 7از    رکمت  کودکا     مادرا 
میها    بیمارا    زخ  تخحی  کنند براینمچنین د ل متخاصم تتش می

 مقصهد زا از نهواحی محاصهره شهده  ...، به معحوال    نیرا    زنا  تازه
  امن، توافقات مححی بین خود منعقد کنند. مناطق

ای اقدام کند ی  کودکا  باید ب  نون تخح   یا انتقال د لت اشغالگر ننگام
سسات مناسب نذیرفته  شهوند   از جههت ؤم  در االمکا  کودکا تا حتی
، بهداشت، امنیت   تغذیه  در شهرایط رضهایت بخهش باشهند   ستمت
نمهدیگر جهدا نباشهند. نمچنهین به  کهارنیری   خانواده از  یک  اعضای

تهوا  ر ممنوع است   نمید لت اشغالگ  توسط  سال  18اجباری افراد زیر  
یهات جنگهی باشهد  ادار ب  نیچ کاری ک  مستحزم شرکت درعمح  را  آنا 

  (.30)ساخت

 نایینامه ، موافقتخوانند کرد در د ره مخاصمات  تتش  د ل متخاصم
شهد  در  بسهتری   بازنشت ب  مهیهن   محه  اقامهت یها  آزادی  برای

 به  بعضی طبقات بازداشتیا  طرف نسبت ب یبیمارستا  در یک کشور ب
شیرخوار   اطفال کوچک  ...  فال یژه کودکا    زنا  باردار   مادرا  اط

  (31).سازند منعقد

کشور خارجی ممنوع است مگهر دالیه    یک  نر نون  انتقال کودکا  ب 
نمایهد. در ایهن   ای هاب  اضطراری یا ستمتی   امنیت، چنین انتقهالی را

 ک  کمترین مخاطره برای  نیرد  ب  نحوی صورت  انتقال  دبای   ضعیت نیز
ت    امکانات الزم برای تحصی  از جمح  آموزش مهذنبی   داش  کودکا 

. مدت د ری از  طن فرانم نهردد  ، درطبق خواست   الدین  اختقی  ی،
نها   مهیهن خانواده  دست  از کودکا  به   این  بازنشت  منظور تسهی   ب 

 ایدنندنا ، برای نر کودک در صورتی ک  خطر یها صهدم الخود، انتق
نهام   نهام  بهر عهت ه که   کننهدنگردد، کارتی صهادر میمتوج  کودک  

، مشخصات دیگری؛ مانند: جنسیت، مح    تاریخ تولد، کودک  خانوادنی
به   که  دیگهری  نهاینام کام  ندر   مادر، تابعیت، زبا  مادری   زبا 

نونه   ، نرخونی ، نر هستمتی ،  ضعکند، نشانی خانوادهمی  نا تکحمآ 
نای مشخص ، تاریخ   مح  یافتن، زما    مح  تهرک کشهور   ی یژن

  (19)نردد.یدین کودک در آ  در  م 

نها د لت نهانمچنین در جهت حمایت مستقیم از کودکا    مهادرا  آ 
نای نونه  محموله متعهد شدند در شرایط مخاصهماتی، آزادی عبهور نر

 15تهر از  خوار بار ضر ری، نوشاک   مواد مقوی مخصو  کودکا  کم
این اجازه مشر ط به  آ   . البت فرانم کنند زا راسال   زنا  باردار یا تازه

نای مزبور از مقصد خود منحرف نشهوند   یها اسهتفاده است ک  محمول 
ورت نگیهرد. نا در جهت مساعی نظامی یا اقتصهادی صهمشهودی از آ 

سال، اضاف  غهذایی زا   اطفال کمتر از نانزده باردار   تازه  زنا   نمچنین
در توزیههع  .متناسههب بهها نیازنههای بههدنی خههود دریافههت خواننههد کههرد

    زایمها   ، خردساال ، مادرا  باردار، زنها  درحهالامدادی  نایمحمول 
  مادرا  شیرده در ا لویت خوانند بود.

ین نویت   بازنشت ب  خانواده: د ل متخاصم متعهدند، شناسایی، تعی .2
اثهر  در سهال که  15از  کمتهر معمول دارند تا کودکها اقدامات الزم را  

جنگ یتیم یا از خانواده خود جدا شدند، ب  حال خهود رنها نگردنهد   در 
نها تهتش نگهداری   اجرای مذنب   آموزش آنها  تسههی  شهود. آ 
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سهال به   سهیح   12از  کمتر تشخیص نویت نم  کودکا کرد    خوانند
نمچنهین (32. ) سیح  دیگر مقد ر باشدحم  یک نتک نویت یا ب  نر 

سسهات ؤد لت اشغالگر با کمک مقامهات محهی   مححهی، حسهن اداره م 
خواند کهرد   نرنونه  اقهدام الزم  را تسهی  کودکا   نرستاری   تربیت

 نا ب  عمه  خوانهد آ رد. درت َنسَب آ برای تعیین نویت کودکا    ثب
را در  نهاآ  یها تغییهر داد نها راتوا   ضعیت شخصی آ نیچ حال، نمی

  .(33) نای تابع  خود  ارد کردتشکیتت   سازما 

، کودکانشها     ندر   مادر  اعضای یک خانواده بازداشت شده، مخصوصاً
 و  ستمت، جدایی میا در یک مح  با نم خوانند بود؛ مگر دالیحی چ

  ب  صورت موقت ضر ری سازد. را آنا 

نهم نیوسهتن م هدد  ند تا ب  نر طریهق ممکهن، به نا متعهد شدد لت
جدا شدند تسههی   نایی ک  بر اثر مخاصمات مسححان  از یکدیگرخانواده
  .کنند

نهای فکهری، فعالیت نها موظفنهد  محیط فرننگی: د لهت  آموزش .3
  آنها  را  هنا را تشهویق کهردشده  ریحی    رزشی بازداشتآموزشی، تف

؛ در تهأمین ایهن قبیه  نذارنهدآزاد  نهاعالیتبهرای شهرکت در ایگونه  ف
، ب   یژه اماکن مناسب در اختیار آ رندنا اقدامات الزم را ب  عم  فعالیت
 بتواننهد آنها  تا کنند ؛ آموزش کودکا    نوجوانا  تأمین قرار دنندآنا   
نهای داخ  یا خهار  محه  بازداشهت، به  مدرسه  بر نهد   از مح   در

وردار شهوند؛ کودکها  بایهد تحهت تعحهیم   مخصو  برای  رزش برخه
صورتی ک   الدین    ب   تربیت مشتم  بر تعحیم   تربیت مذنبی   اختقی

  نیرند. اند، قرارنا مای   در صورت فقدا   الدین سرنرستا  آ 

عدام برای کودکا    مادرا  باردار: م ازات اعدام ممنوعیت م ازات ا .4
سال دارند  18جرم کمتر از  ارتکاب زما نباید نسبت ب  اشخاصی ک  در 

نای مخاصهم    زنا  باردار یا مادرا  کودکا  خردسال اجرا شود. طرف 
 در تا باالترین حد ممکن، انتمام خوانند نمود ک  از صد ر حکهم اعهدام

ب  آنا ، ب  دلی  جهرا م   ابست  فرزندا  دار یا مادرا  دارایزنا  بار  مورد
  م  مسححان ، خودداری شود.مربوط ب  مخاص 

 

هاى اساسممما غمممارض از وضمممعیت در کنمممممار ضممممانت

 همماى غوق الذکممر حماتت
حقههو  بین المححههى بشرد سههتان  برخههى تضامیهن اساسههى را نیههز 

کنهد که  بهراى تمامهى افهراد خهار  از صحنهۀ ّ نبههرد فههارغ ارا ه  مى
شهههخصیت، شهههرف، .  هود  از  ضعیههت آ  نههها اعمهههال مهى شهه

عقایههد   عمهه  بهه   ظایههف مذنبههى اشههخا  بایهههد محتهههرم 
شهمرده شهود. باالخهص اقدامههات ذیهه  تحههت تمامههى شههرایط از 

 :نظامى ممنوع استسهوى عوامه  غیر نظامى یا 
خشهونت عحیه  جها ، صحهت   آسهایش جسههمى یهها ر انههى   -الهف

 :اشهخا ، به   یژه

o ت ق 

o شکن  ، اعم از جسمى یا ر انى 

o  م ازات بدنى 

o   مثح  کرد 
انانههت بهه  کرامههت فههردى، بههه   یهههژه تحقیهههر   رفتهههار   -ب

 تحقیرآمیههز، ت هها ز، فحشاى اجبارى   نر نوع عم  خار  از نزاکت 
 نر نا  نیرى  -پ
 م ازات جمعى، -ت
 .رتهدید ب  ارتکاب نر نوع از اقدامات فو  الذک -ث

 امههههىایههههن کهههه  تضامیههههن اساسههههى مربههههوط بهههه  تمنهایتههاً 
مسههههححان  نمچنیههههن نههای یاشههههخا  تحههههت تأثیههههر درنیر

 .اى   ّ قضایههى مى باشههدمشههتم  بههر برخههى تضامیههن ر یهه 
 

   گیری  نتیجه
المح  حقو  بشرد ستان ، ر شن شهد در بررسی اصول حمایتی نظام بین

نا جنگ   درنیری، غیر الههی   نهدف از آ ، مقابحه  قهدرت  ک  منشان
رعایهت رای کسب منافع بیشتر   تعارض منافع اسهت. بها ایهن حهال،  ب

تهد ین حقهو  جنهگ در جامعه  اخت  در تخاصم نای بین المححهی    
نای تصویب کنوانسیو  با 1949سال انمیت دارد این مهم در   المح بین

. انر چه  قبه  از آ  نیهز توج  قرار نرفت  تا حد دی موردچهارنان  ژنو  
تهوا  نفهت که  از خورد، اما میای ب  چشم مینراکندهقواعد   مقررات  

  ب  دنبال ای اد سازما  مح    آثار   تبعهات ف یهع جنهگ   1949سال  
آ ر حهاکم در جنهگ، جهانی د م بود که   جهود   رعایهت قواعهد الهزام

المح ، باتوج  ب  این که  نظام بین یافت، اما با این  جود، درضر رت می
قواعد   مقررات نستند   باتوج  ب  عدم  جهود   نا  اضع   م رید لت

الزم    صتحیت اجباری مراجع قضایی، این قواعهد از ضهمانت اجرایهی
المحه ، نای حقو  بینکافی برخوردار نیستند   از آن ا ک  یکی از منطق

جود، برای کشورنای صهاحب قدرت است، این ضمانت اجرا در صورت  
 جود برخهی ابهامهات، عهدم تعریهف  شود. ب  عت ه،رنگ میقدرت، کم

صحیح، نپرداختن ب  جز یات در تد ین اصول   مقهررات، عهدم اجهرای 
المحه  در کام  مقررات   ...، موجب کاستی   نواقص نظهام حقهو  بین

 عصر حاضر شده است.
رد ستان  نسبت ب  کودکها  در   آثار حقو  بشدر بررسی اصول حمایتی 

    1949  نای ژنهوکنوانسهیو   شد ک   نیز مشخصالمح   مخاصمات بین
، با در نظهر قهرارداد  آسهیب نهذیری  یهژه 1977نر تک  نای الحاقی  

. مطهرح کردنهدکودکا ، یکسری قواعد منطبق با حمایتههای خها  را  
ت نهای کنند از این حمایهکودکانی ک  مستقیماً در منازعات شرکت می

نایی را نسبت محد دیت، شوند. نر تک  نای الحاقیدار میخا  برخور

ب  ننگهام یهک  .دنب  کودکا  شرکت کننده در مخاصمات مقرر می دار
کننهد مخاصم  مسححان  بین المححی، کودکانی ک  در منازع  شرکت نمی

مورد حمایت کنوانسیو  نای ژنهودر قسهمت حمایهت از غیرنظامیها    
ل الحاقی نستند. آنها تحت نوشهش ضهمانت نهای اساسهی نر تک  ا 

اجبهار،   ندر  در این معاندات خصوصاً در مورد حقو  حیات، ممنوعیتم 
نای بدنی، شکن  ، م ازات دست  جمعی   قصا  مورد تعرض م ازات

قرار نرفتن   نس  کشی نشد  نستند   براسها  قواعهد نر تکه  ا ل 
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  نهر د  اصه  یعنهی تمهایز بهین الحاقی در مورد رفتار با دشمن شهام 
    اص  ممنوعیت حمح  به  غیهر نظامیها  مهی رزمندنا    غیرنظامیا

افتهد. ایهن مشارکت در مخاصمات مسححان  بسیار زیاد اتفها  می  .شوند
مشارکت ممکن است خار  از محد ده کمک رسانی به  مبارزین)شهام  

عهی کودکها  رساند  اسحح ، مهمات ب  آنها(   بر منظهور اسهتخدام  اق
رتش محی   سهایر نهر ه نهای بعنوا  نیر نای مبارز در خدمت اجباری ا

ا لهین معانهدات بهین المحه    1977مسحح باشد. نر تک  نای الحهاقی  
اند. بنابراین نر تکه  ا ل نستند ک  چنین موقعیت نایی را نوشش داده

ینه  سازد تا کحی  اقهدامات اجرایهی را در زم الحاقی د لت نا را متعهد می
سال در جنگ بعمه    15ممانعت از مشارکت داد  مستقیم کودکا  زیر  

آ رند   صریحاً استخدام آنها را در نیر نای مسحح ممنوع اعتم می کند 
سهال  18تها  15  طرفین را تشویق می کند تا در اسهتخدام افهراد بهین 

  .ا لویت نسبت ب  افراد بزرنسال تأم  شوند
فراتر رفت    نهم اسهتخدام   نهم مشهارکت نر تک  د م الحاقی از این 

 .رمستقیم در مخاصمات مسححان  را ممنوع اعتم می کنهدمستقیم   غی
عحی رغم قواعد فو  الذکر کودکهانی که  در تعارضهات مسهححان  بهین 
المححی   غیربین المححی مشارکت مستقیم دارند ب  عنوا  نیر نای مبهارز 

تحق شهمول  ضهعیت اسهیر شناخت  می شوند   در صورت بازداشت مس
نو نستند. نر تک  نای الحاقی اظههار جنگی براسا  کنوانسیو  سوم ژ

سهال بهدلی  برخهورداری از حمایهت  15دارند ک  باید با کودکا  زیر می
نای خا  کودکا  براسا  حقو  بشر د ستان  رفتاری ممتهاز صهورت 

 نیرد. 
 که  قسهمت  آ در   شهودمی مسؤ لیت موجب امر زه قواعد، این  نقض
 در  .نمایهدمی رخ فردی  کیفری  مسؤ لیت  است،  شده  نامیده  جنگی  جرم
 المححیبین کمیت  مانند د لتی غیر نایسازما  مهم نقش  نباید  میا ،  این

 نظارتی نهادنای احمر نتل     سرخ  صحیب  محی  نهادنای     سرخ  صحیب
 در را امهدادی نهادنهای    امنیهت  شهورای  کهودک،  حقهو   کمیت   مانند

 کهدام  نر  ک   چرا  انگاشت،  نادیده  کودکا   حقو   تر ی      تحول  توسع ،
 ارتقهای   حفهظ جهت در تاکنو  ک  نستند اقداماتی بیانگر خود  نوب   ب 

 . است نرفت  ان ام مخاصمات در کودکا  حقو 
المححی ک  ب  صورت  اضح در توج  ب  اصول حقو  بشرد ستان  بین با   

باشهد از ضهر ری میطرفین درنیهر الزم    اسناد بیا  شده است توسط  

نای غیر مت انسانی، اص  محد دیت در استفاده از ستحکرا اص   قبی 
م از   ابزارنای جنگی غیر معمول، اص  تفکیک میا  نظامیا    غیهر 
نظامیا ، اص  منع درد   رن  بیش از اندازه، اص  تناسهب، اصه  حفهظ 

تیهاط از جمحه  اصهول محیط زیست، اص  ضهر رت نظهامی   اصه  اح
باید در مخاصمات مسهححان    ساسی حقو  بشرد ستان  نستند ک  لز ماًا

المححی   داخحی توسط طرفین یا طرفهای درنیر، مورد توج    احترام بین
قرارنیرنههد. بنههابراین، طههرفین   طرفهههای منازعهه  مسههؤلیت دارنههد در 

رنظامیها    نا ب  اصول فهو  توجه  نمهوده   نظامیها  را از غیدرنیری
تفکیک کنند   به  امهوال عمهومی  نظامیرا از انداف غیر  امیانداف نظ

را مهورد  نظهامیاسیب نرسانند   ب  نیچ  ج  غیرنظامیا    انهداف غیر

حمح  قرار ندنند   باید متوج  باشند ک  نقض ایهن اصهول   نذشهتن از 
اعهد این قواعد در حمتت جنگی، جنایت جنگی تحقی نردیده اسهت. قو

درصدد کانش رفتارنای خشونت آمیز بوده    سهیح    حقو  بشرد ستان 
 .کنترل اعمال ضد انسانی   بشری می باشد

 

 مالحظه های اخالقی
موضوعات اختقهی نمچهو ؛ سهرقت ادبهی، رضهایت آنانانه ؛ انتشهار 

 .اندقرارنرفت   موردتوج چندنان    ... در نژ نش حاضر 
 

 هنام اژهو
 Global society .1 جامع  جهانی 

 Armed violence .2 خشونت مسححان  

 United Nations .3 سازما  مح  متحد 

 Armed conflicts .4 مخاصمات مسححان  

 Ethical principles .5 اختقی اصول  

 Global ethics .6 اخت  جهانی 

 Norm of ethics .7 نن ارنای اختقی 

 Sexual violence .8 خشونت جنسی 

9. Humanitarian International law 

  حقو  بین المح  بشرد ستان  

 Human right .10 حقو  بشر 

 Humanitarian rules .11 قواعد انسنا  د ستان  

 Public conscience .12  جدا  عمومی 

 Deprivation of liberty .13 محر میت از آزادی 

 War crimes .14 جرایم جنگی 

 Victims of war .15 قربانیا  جنگ 
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