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Abstract
The importance of respecting children's rights in peace-building processes to achieve 

a sustainable peace raises the question of whether the UN Peacebuilding 

Commission, as the responsible organ for peace-building affairs of the UN, has 

taken into account children' rights and the key role of this issue in the realization of 

peace? The purpose of this study is to clarify the need to pay more attention to 

children's rights in peace-building processes. The article has dealt with the 

presentation of a reasonable relationship between these two variables by utilizing 

previous studies and several United Nations reports and has analyzed the reports to 

investigate the commission performance. The data analysis indicates the attention of 

commission to some of the children’s rights. Of course, this attention is not due to 

considering the violation of children's rights as one of the causes of conflict, but 

because of the widespread effects of the conflict on them. 
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 چکیده

 را سؤال نیا داریپا صلح به دنیرس یبرا یسازصلح یفرایندها در کودکان حقوق مراعات تیاهم
 ی،سازصلح هادنماد و ن عنوانبهسازمان ملل متحد  صلح میتحک ونیسیکم ایآ که کندمی جادیا

 پژوهش، نیا هدف است؟ داشته توجه صلح تحقق در آن ةبرجست نقش و کودکان حقوق به
 ونیسیمک توجه زانیم و یسازصلح فرایند در کودکان حقوق به توجه لزوم ییچرا ساختن روشن

 متعدد هایارشگز و نیشیپ مطالعات از گیریبهره بامقاله، . استاین موضوع  بهتحکیم صلح 
 عملکرد یابیرزا یبرا و پرداخته متغیر دو نیا انیم یمنطق ارتباط ةارائ به ،متحد ملل سازمان

 یبرخ به ونیسیمک توجه دیمؤ هاداده لیتحل. پرداخته است آن هایگزارش لیتحل به ونیسیکم
 عنوانهب کودکان حقوق نقض گرفتن درنظر لیدلبه توجه نیا البته که است کودکان حقوق از
 .آنهاست بر مخاصمات ةگسترد آثار از یناش بلکه یست،ن یریدرگ علل از یکی
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 مقدمه
 یجهان ة. جامعاندبودهجنگ  آمیزفاجعه یامدهایمحکوم به تحمل پ خیکودکان در طول تار

 1ه است.نبود چندان هم موفقالبته به کودکان بکاهد که  بیآس زانیهمواره تالش کرده تا از م
برابر با معموالً خاموش شدن آتش مخاصمه  وداشته  تأکیدبر فقدان جنگ  هاتالش نیا ةعمد

سازمان ملل حفظ صلح  اتیتفکر عمل نیبارز ا ةنمون است. (ی)صلح منف انگاشته شدهصلح 
چیز بر خاموش ماندن آتش خشم و نزاع میان طرفین متمرکز است  که بیشتر از هر استمتحد 

 گووگفت یبرا ییفضا آوردن فراهم و ریدرگ هایطرف انیم مخاصمه موقت توقف آن دفه و
 شامل را غیرنظامی هایفعالیت زین مواقع یبرخ در و بودند ینظام عمدتاً که هاییمأموریت .بود
 (.225: 1387 گل، میابراه)  شدندمی

 هوردآ انیخن به مگالتونگ پدر مطالعات صلح از خشونت و ارتباط آن با صلح س وهانی
 یساختار هایخشونتدر  دی، تکرار و استمرار آنها را باهادرگیری ةشیر یو دگاهی. از داست
 اهگکه  افتیو...( موجود در جامعه  ضیبشر مثل فقر، تبع یگرفتن حقوق اساس دهی)ناد
ح های مذکور به مفهوم صلح )صلفقدان خشونت یابند.های مستقیم نمود میصورت خشونتبه

اند که حضور یکی به معنی عدم مثابة دو روی یک سکهمثبت( است. در واقع صلح و خشونت به
ی سازبه نام صلح یدر مفهوم هااین خشونتشناخت و رفع  یتالش براحضور دیگری است. 

 .(Galtung, 1969:175, 183)شده استارائه 
و  داریبه صلح پا دنیرس ،یریاز شروع مجدد درگ یریشگیپاست که  یفرایندی سازصلح

ها را درنظر دارد، خشونت و غلبه بر آن ایریشهعلل  افتنی قیفرهنگ صلح از طر جادیا
ها و اقداماتی را که هدفشان ارتقای صلح و غلبه بر خشونت است، که تمام فعالیتطوریبه

و شود، فرهنگ صلح جایگزین خشونت و درگیری شود در این فرایند تالش می .دهدپوشش می
 & Webel)وفصل شوند آمیز حلها به روش مسالمترود تا درگیریدر پایان انتظار می

(Galtung, 2007: 309 . 
ی دستور کاری برا»در  یپساجنگ طیصلح در شرا نیتضم یبرا یعنوان ابزاربه سازیصلح

 وارد یصورت رسمبه 1992از جانب دبیرکل فقید ملل متحد پطروس غالی در سال « صلح
 . (A/47/277, 1992: para 57)شد ملل متحد  اتیادب

از آنجا که گذر از جنگ به صلحی پایدار همیشه امری سخت و پیچیده بوده است و نیاز به 
عنوان نهادی که هدف اصلی خود را (، سازمان ملل متحد به13: 1386زاده، تحکیم دارد )بیگ

ور تشکیل داده است. ایجاد کمیسیون رسیدن به صلح جهانی قرار داده، نهادی را به این منظ

                                                           
وخامت  2017تا  2009های  های کودکان و مخاصمات مسلحانة دبیرکل ملل متحد بین سال. بررسی گزارش1

 .1397شفیعی،  دهد. برای مطالعة بیشتر:شرح می وضعیت کودکان را
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منظور گذار از جنگ به مذکور، نقطة عطفی در تالش جامعة جهانی برای کمک به کشورها به
 (.15: 1386زاده، صلح پایدار است )بیگ

به  این مقاله به بررسی هدف تأسیس کمیسیون تحکیم صلح، علل لزوم توجه کمیسیون
 پردازد.وق کودکان میحقوق کودکان و میزان توجه آن به حق

 

 ی برای ایجاد صلح پایدارآوردرهکمیسیون تحکیم صلح: 

در اغلب موارد پس  چراکه ؛بوده است داریپا یصلح جادیا همواره المللیبین ةجامع یاصل ةدغدغ
مجدد مخاصمات مسلحانه  یریشاهد شروع و ازسرگ یریدرگ انیکوتاه صلح و پا ةدور کیاز 

 تأکیدبه صلح، بر فقدان جنگ  یابیدست یبرا هاتالش ةعمد لیل کههستیم، خاصه به این د
 (.14: 1386زاده، شدند )بیگکه به ایجاد صلحی سست و شکننده منجر می 1اندداشته

 یساختار هایونتخشدر  دی، تکرار و استمرار آنها را باهادرگیری ةشیرگ گالتون دگاهید از
خت و شنا فبا هدو تالش  افتیو...( جامعه  ضی، تبعبشر مثل فقر یگرفتن حقوق اساس دهی)ناد

عنوان سازی بهصلح. (Galtung, 1976: 297) سازی ارائه کردبه نام صلح یرفع آنها را در مفهوم
 قابلن آو پس از  یریدرگحین  ،یریاز درگ شیپ شده کهدرنظر گرفته  رانهیشگیفرایند پ کی

 ةوجودآورندبه هایریشه زدودن قیطر از صلح ادو ایج(A/47/277, 1992: para 57) اعمال است
را هدف خود  منازعات وفصلحل و تیریمد یبرا یبوم هایظرفیت جادیا و بارخشونت منازعات

 (.Galtung, 1976: 297) قرار داده است
 ل ادامهنس کی یممکن است براو  است یمدتیفرهنگ صلح فرایند طوالن جادیو ا یبازساز

 آن منض در که است مداوم و یطوالن یفرایند بلکه ست،ین عیسر واکنش کی جهینت در، ابدی
 آن یاجرا یزوکارهاسا و یبشر حقوق بشردوستانه، ،ایتوسعه ،یاسیس هایبرنامه از ایسلسله
 ةجامع لت،ود ،فرایند نیدر ا یاصل گرانیباز. (Webel & Galtung, 2007: 309) شودمی اعمال

 یمل یتعهدها تواندمیسازمان ملل متحد  ژهیوبه المللیبین ةجامع البته ،و مردم هستند یمدن
  .(A/RES/70/262, 2016: paras 3, 4) دکن تیو حما لیرا تسه

 و اختالفات گیریشکل لیدالها، ریشه بهناکافی  توجهسازی، تفاوت حفظ صلح با صلح
 وذار از جنگ به صلح در حال گ یدر کشورها داریپا ینهادها جادیمانند ا بلندمدت فیوظا

 اغلبکه  یاسیو س یبر اصالحات اقتصاد حفظ صلح عیتمرکز محدود، مختصر و سر نیهمچن
 A/59/565, 2004: paras)های ساختاری هستند نیازمند رفع خشونتبر و زمان ییهافرایند

                                                           
کلوگ،  -زور همانند پیمان بریانیت توسل به های متعدد در خصوص ممنوع، پیمانهای کنترل تسلیحات. سیاست1

لح  ملل حفظ ص منشور سازمان ملل متحد، کنوانسیون های چهارگانة ژنو حقوق بشردوستانه و عملیات نسل اول
در  UNUCبس میان هند و کشمیر یا عملیات با هدف نظارت بر آتش 1949در  UNCIPمتحد مانند عملیات 

 ند.ک کنگو همگی گویای این طرز تفکرراندن بلژیک از خا منظور کمک به تسهیل بیروندر کنگو به 1960



 1399زمستان  ،4، شمارۀ 50فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    1290

 یو شورا یمجمع عمومسازی به ادبیات ملل متحد، و همچنین ورود اصطالح صلح ،(222,224
ن ارکا جادیا یمنشور برا 29و  22،7که در مواد  یمجوز براساس ناگزیر ملل سازمان تیمنا

زاده، )بیگ کردند یمشورت یرکن فرع کی جادیاقدام به ا مشترکاًاست،  شده اعطابه آنها  یفرع
های پیش روی صلح پایدار در جهان پرداخته شود و مسیر که در آن به چالش (1386:17

 . ددن به این هدف را روشن سازمناسب برای رسی
 هو کمک ب داریبه صلح پا یابیدست یبرا« صلح میتحک ونیسیکم» 2005 دسامبر در

 ,S/RES/1645, 2005: 2)دش لیتشک داریپس از جنگ به صلح پا ةگذار از مرحل یکشورها برا

A/RES/60/180, 2005: 2). بارخشونتاز برگشت تعارض  یریشگیکمک به پ یبرا کمیسیون 
ملل  هایبرنامهتعارض و  ةقبل از خاتم هایتالش انیمی وندیپ مثابةبه قتیدر حق ،در کشورها

شود )مصفّا، میو توسعه محسوب  ینهادساز دار،یدر جهت صلح پامنازعه  ةمتحد پس از خاتم
 :است ریاشتغاالت ز یخود دارا مؤسسسند  براساس که (.281: 1388

کشورها پس از  یایصلح و اح میجهت تحک ریجامع و فراگ یراهبردها یبرا شنهادیپ ةارائ .1
 مورد؛ نیدر ا هینظر و توص ةمخاصمات مسلحانه و ارائ

 یبرا یضرور ینهادها تیو تقو یمرتبط با بازساز هایتالش یسوسوق دادن توجهات به .2
جامع و  هایاستراتژی بیو تصو هیته لیکشورها پس از مخاصمات مسلحانه و تسه یایاح

 دار؛یپا توسعة یربناهایز جادیمنظور ابه ریفراگ
صلح در  میدر تحک نفعیذ ینهادها انیم یمنظور بهبود هماهنگو اطالعات به هیتوص ةارائ .3

 داخل و خارج ملل متحد؛
 جیبس نیو همچن ایاح اولیة هایفعالیت یبرا یدرست، کمک به کسب منابع مال هایرویه ةارائ .4

 .(21: 1386زاده، )بیگ در حال گذار از جنگ به صلح یکشورها یایاح یبرا یجهان ةجامع

 

 سازیدالیل لزوم توجه کمیسیون به حقوق کودکان در فرایند صلح. 1
آمیز است های خشونتاجماع عمومی وجود دارد که نقض حقوق بشر علت و معلول درگیری

(Parlevliet, 202: 5)عنوان سرمایه و گیری از این نگرش و اهمیت نقش کودکان به. با بهره
های توان نقض حقوق کودکان را نیز یکی از آثار و همچنین علل درگیریآیندة جوامع، می

عنوان یکی از آالم ناشی از آمیز آینده دانست. در این قسمت، نقض حقوق کودکان بهخشونت
 گیرد.جنگ و نیز یکی از اسباب رخداد منازعات آتی مورد توجه قرار می

 

 ی مسلحانه استهایریدرگوق کودکان از آثار مهم نقض حق .1. 1
 حقوق اکثر تضییع سبب شکبی و است اغلب سهمگین کودکان بر مسلحانه مخاصمات تأثیر
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قرار  یو روان یجنس ،یجسم هایخشونتدر معرض انواع را کودکان  شود. مخاصمات،آنها می
 موجب بروز دهه دو از شیبکه  توان به مخاصمات در کنگو اشاره کرددهد؛ برای نمونه میمی

که  (UNICEF, 2017: 1) است شده دیشد یانسان یامدهایپ با متعدد و دهیچیپ هایدرگیری
 عمده کودکان هستند.  طوربهقربانیان اصلی این درگیری 

اند نظران به آن اشاره کردهاز جمله موارد عمدة نقض حقوق کودکان که برخی صاحب
(Parlevliet, 2002: 5)، های جنسی گسترده، آوارگی، استخدام و توان به سوءتغذیه، خشونتمی

عنوان سرباز اشاره کرد. برخی از موارد نقض حقوق کودکان را در تعدادی از کارگیری بهبه
 شماریم:های معاصر در ذیل برمیدرگیری

 ا بهردبیر کل ملل متحد، شرایط اخیر و نامناسب کودکان کنگویی  2017گزارش سال 
کارگیری کودکان در نیروهای مورد استخدام و به 492تصویر کشیده است که در آن به 

؛ ((A/72/361, 2017: para 63تن از آنها دختر بودند، اشاره شده است  63مسلح که 
 عنوان یک سالح و تاکتیک جنگی برای از بین بردن و ترساندنهمچنین تجاوز جنسی به

 170زارش به است که در این گ کنگوها دردرگیری جیرا عواقب گریدجمعیت غیرنظامی از 
اشاره شده است  2016مورد تجاوز به دختران و یک مورد تجاوز به پسری در سال 

(A/72/361, 2017: para 66) واسطة کودک یمنی به 1316. کشته، مجروح و معلول شدن
ه در کنگی ری تسلیحات جحمالت هوایی، تیراندازی، بمباران و انفجار مین و بقایای انفجا

گزارش دبیرکل ملل متحد اشاره شده، گویای شرایط نابسامان کودکان یمنی است 
(A/72/865, 2018: para 204)افه کرد.. البته به این مهم باید شیوع وبا و قحطی را نیز اض 

 یگرسنگ و محاصرهطور مثال استفاده از وضعیت کودکان سوریه نیز قابل تأمل است. به
 به یدسترس که از کودک 35000 حدودی و به خطر افتادن جان جنگ کیتاکت کی عنوانبه

 .(A/70/836 , 2016: 27) اندمحروم بوده اطفال فلج ونیناسیواکس
ها بر کودکان مانند آنچه در باال آمد، به بررسی اغلب خروجی بحث در خصوص آثار درگیری

نه، تحلیل علل عدم متابعت متخاصمان از میزان و موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستا
شود. منظور کاهش موارد نقض منجر میالمللی، طرح مسئولیت آنها و بیان راهکار بهقوانین بین

شود تا عنوان واقعیتی انکارناپذیر پذیرفته شده و تنها تالش میدر واقع در این نگاه جنگ به
منظور کاهش میزان تلفات ارائه شود؛ ههایی در خصوص وضعیت موجود و راهکارهایی بگزارش

های ساالنة دبیرکل ملل متحد تحت عنوان کودکان و مخاصمات همانند آنچه در گزارش
 1یابند.مسلحانه نمود می

                                                           
 النهاس متحد ملل سازمان رکلیدب... و 1314 ،1261 مثال طوربه تیامن یشورا متعدد یهاقطعنامه متعاقب. 1

 نقض زانیم یبررس به هاآن در که کندیم ارائه مسلحانه مخاصمات و کودکان عنوان تحترا  ییهاگزارش
چندین گزارش اخیر . پردازدهای درگیری میو میزان عدم متابعت دولت مخاصمات در کودکان حقوق
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 ندهیآ زیآمخشونتی هایریدرگة اسباب رخداد مثاببه ،نقض حقوق کودکان. 2. 1
( و یو مذهب ی)قوم یافراط دیعقا یهاریشهبا  هادرگیریدر اغلب حقوق کودکان  دینقض شد

 90گیرد. به گزارش یونیسف بیش از میصورت  یداخل هایدرگیری در تربرجستهصورت به
درصد قربانیان این  80تاکنون داخلی بوده و  1990های جهان از سال درصد درگیری

 هاینقضاز  دی. هرچند نبا(UNICEF, 2006)اند ها را زنان و کودکان تشکیل دادهخشونت
کمتر نقض حقوق کودکان در  تعداد .غافل شدنیز  المللیبینحقوق کودکان در مخاصمات 

در  المللیبین یکارهاووجود ساز لیدلبه یداخل هایدرگیرینسبت  به المللیمخاصمات بین
المللی بین ةدر جامع هادولت گاهیه و جاهحفظ وج نیو همچنالملل بینواکنش به نقض حقوق 

آید حساب میالملل بهعنوان ضمانت اجرای حقوق بینکه به است افکار عمومی جهانی نزدو 
 (.21: 1393)ضیایی بیگدلی، 

فرایند  کیدر  ،آمیز افراطی )عقیدتی(خشونت هایدرگیریدر  فعال و کنشگرافراد اغلب 
ا کسب مخالف ر هاینظر رشیپذ یالزم برا هایمهارتو اند کردهرشد  تندروبسته و  یپرورش
 ،یبرابرناهمچون خشونت،  یمیمفاه یةآنها بر پا یفکر یکه الگویطوربه اند،نکرده

و  یتیجنس هاینابرابری ،یو قوم ینژاد یمخالف، برتر هاینظر رشیعدم پذ ،ینیخودبرترب
 ادیکه از آن تحت عنوان فرهنگ خشونت آمیز و خشونتخصمانه  هایادراک یصورت کلبه

 رواج دارد شدتبه نژادپرستیو  داریدر چنین فرهنگی برده است. شود، شکل یافتهمی

(Boulding et al., 1996: 10, 198). اطالعات و  یاستفاده روزافزون از فناورهای اخیر در سال
، دارند انهیمخف هایفعالیت اصوالً که هاتروریستتوسط و رسانه  نترنتیا ژهیوبه دیارتباطات جد

 هاییارزش و تفکرات د،یعقا بر مخرب تأثیر و جوانان کیو تحر کارگیریبهمنظور استخدام و به
 نیز مزید بر علت شده است یستیانجام اقدامات ترور یراب عدالت و یبرابر صلح، همچون

(S/RES/2250, 2015: 2) .و است نمانده امان در آن تأثیرات از یمذهب و فرهنگ کشور، چیه 
 ,A/70/674) اندکرده جذب خود به متفاوت کشور 100 از ار یخارج مبارز 30000 به کینزد

2015: paras 2- 3نقش اخبار انتشار و اطالعات ارائة با حاضر عصر در گوناگون یها(. رسانه 
کنند و یم ایفا مسائل با برخورد نحوة و مواضع یریگشکل عمومی، افکار یریگجهت در مهمی

 از نیادین فردی و جمعی داشته باشند )جمعیی در تغییرات بابرجستهتوانند نقش یم
 یالگو نیا (. به موجب21: 1390صلح،  مجمع جهانی علمی کمیتةنظر  یرز اندیشمندان؛

ناقضان حقوق  ةعمد الملل است،بسیاری از مقررات حقوق بیناز نقض  که متأثر یپرورش
  .(S/RES/2250, 2015: 2)یابند پرورش می ندهیآ هاینسل

قادر به شکل  یهستند که در کودک یامروز، افراد یافراط هایدرگیریاالن از فع یبخش

                                                                                                                                        
 . A/67/845, A/68/878, /69/926, A/70/836, A/72/361, A/72/865اند از: عبارت
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آزادانه به اطالعات متناسب با سن خود  یدسترس دردلیل محرومیت بهخود  دیعقادرست  دادن
 ینیتلق ةبست طیگونه در محافراط دیعقا کنوانسیون حقوق کودک( و 17نقض مادة ) اندنبوده

به  یترسامکان دس ،کودک یطیمح نیدر چن. (Adams & True, 1997: 2)اند گرفتهشکل 
 طیو مح طیشرا ،به اطالعات یبا تصور دسترسو حتی  را ندارد و اطالعات متفاوت هاداده

ة ماد) شدن دهیشن ،(کنوانسیون حقوق کودک 14مادة ) دیآزادانه عقا گیریشکل یمناسب برا
 ندارد وجود( نوانسیون حقوق کودکک 13 ةماد) آن انیب و( کنوانسیون حقوق کودک 12

(Adams & True, 1997: 2 ). 
جز به یراه وانیده است،د شهیکه فرهنگ خشونت در آن ر یطیدر مح ورشپرر حقیقت د

خشونت مع معموالً در این نوع جوا و (UNICEF, 1996:10) گذاردنمی یدیعقا نیچن رشیپذ
ا این . همراستا ب(Webel & Galtung, 2007: 18) شود شناخته می بهنجارو  یعیطبامری 

 رگیداز  نامناسب یاسیو س یفرهنگ ،یاقتصاد یساختارها ةواسطبشر به هایمحرومیت، رنج
 .(Webel & Galtung, 2007: 30) است یریدرگفرهنگ خشونت و  گیریشکلعوامل 

 همچون اتیموضوع به که است مناسب هاینبود زیرساخت ایجامعه چنین در یاصل مشکل
 ،یاقتصاد ،یاسیس از اعم های اجتماعیبندیطبقه و مناسب آموزش نژاد، ت،یجنس مشارکت،

 یدر خصوص الگو آنچهموجب  به Webel & Galtun, 2007: 28).) بپردازد یفرهنگ و ینظام
قوق خشونت )نقض ح ةچرخ جادیگفته شد، شاهد ا آمیزخشونتشکل گرفتن رفتار  ةنحو

 29و  17، 15، 14، 13، 12 مواداز جمله م مراعات حقوق کودکان بود که عد میخواهکودکان( 
 .خواهد بود استمرار آنضامن  1989کنوانسیون حقوق کودک 

 

 
 خشونت )نقض حقوق کودکان( ۀچرخ .1شکل 

 
 چرخه نیا استمرار از تواندمی کودکان حقوق با در اولویت قرار دادن سازیصلح فرایند

غالب  آید،می انیسخن به مو کودک صلح  ی که ازمباحثبا این حال در عمده  .کند یریجلوگ
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کمتر شاهد  انیم نیدر ا و 1کنندمیدر صلح اشاره  یحق کودک بر زندگ مسئلةبه  رویکردها
 یمهم برا یعنوان عاملصلح به لزوم مراعات حقوق کودکان به -کودک ةتالشگران عرصتوجه 

 .میهست ردایبه صلح پا دنیرس
مرتبط با جنگ  هایبحرانثر ؤکامل و م وفصلحلصلح معتقدند که  محققانِ بسیاری از

 ،عه هستندو توس تیکه مانع تحقق صلح، امن ییروهایمگر تمام عوامل و ن شود،نمیمحقق 
 یداریاپ ملبه زعم ما، یکی از عوا .(Rugumamu, 2009: 4)شود و رفع  ییکامل شناسا طوربه

ودکان کنقض حقوق در نوع شدیدتر آن،  ای یتوجهبی ،و خشونت در جامعهسلحانه ممخاصمات 
 طیمح هستند.گ جنعامل باقی ماندن  ایصلح  یداریپا ضامن ،فردا انیمتول عنوانکه به است

 هر آنچه. کاردرا می ندهیآ هایجنگ بذر بلکه ،شودمی انسان رنج سبب تنهاآمیز نهخشونت
 ،یاجتماع هایبحران در شهیر ،شودمی دهید دهیچیپ یاضطراراعی اجتم طیشرا عنوانبه
آمیز های مسلحانه و خشونتتواند به بروز درگیریکه می دارد درازمدت یاقتصاد و یاسیس

 .(UNICEF, 1996:10)منجر شود 
عنوان هدف غایی ارتباط تنگاتنگ میان مراعات حقوق کودکان و صلح پایدار به

 :S/RES/2282, 2016)است و در اسناد مختلف بر آن تأکید شده است  درک سازی قابلصلح

para 23)در مورد  متحد ملل سازمان کارشناسان یمشورت گروه گزارش از کهطور. همان
 داریپا صلح ،(جامعه کالن یاستراتژ) جامعه یکل دگاهید در» ،آیدتعریف صلح پایدار برمی

 یازهاین که گردد حاصل نانیاطم تا شود گرفته ردرنظ فرایند کی و هدف کی عنوانبه دیبا
 صلح به دستیابی یبرا فرایند و هدف. است گرفته قرار توجه مورد جامعه هایبخش ةهم
 یابیریشه ،یریدرگ تکرار و تداوم د،یتشد وع،یش از یریجلوگ ماننند هاییفعالیت شامل داریپا

 حرکت و یمل یآشت نیتضم ،یریدرگ به دادن انیپا یبرا یریدرگ نیطرف به کمک علل،
 و مشترک ةفیوظ داریپا صلح نکهیا بر تأکید واست  توسعه و یبازساز بهبود، یسوبه

 ,A/69/968) «ردیپذ صورت یمل نفعانیذ ریسا و دولت توسط دیبا که است یتیمسئول

2015: para 7, A/RES/70/262, 2016: 2.) 
 وع،یش از یریجلوگ است که یفرایند و هدف، داریپا صلح شده، ارائه فیتعر براساس

ه ب ییفرایندها ،اهداف نیا به یابیدستکند و مسیر را دنبال می یریدرگ تکرار و تداوم د،یتشد
 نیتضم ،هممخاص به دادن انیپا یبرا یریدرگ نیطرف به کمک ،یریدرگ علل یابیقصد ریشه

 .است توسعه و یبازساز بهبود، یسوبه حرکت و یمل یآشت
 شده است. یطراح مذکور کیتفک تردرک آسانمنظور به 1 جدول

                                                           
1. See: Guillemet Fernandez, Christian, Puyana, Fernández David, (2017), The Right to Peace: Past, 

Present and future. Caste Rica: University of peace; Puyana, Fernandez David, et, al, (2018), Long 
Walk to Peace, Paris: UNESCO publishing; Gow, Melanie, et, al, (2000), The Right to Peace: 
Children and Armed Conflict, World Vision. 
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 . مفهوم صلح پایدار1جدول 

 فرایند کیعنوان به داریصلح پا هدف کیعنوان به داریصلح پا
 علل یابیریشهمنظور به هاییفعالیت وعیاز ش یریجلوگ

 دیاز تشد یریجلوگ
 یریدرگ نیمنظور کمک به طرفبه هاییفعالیت

 یرین به درگداد انیپا یبرا

 یمل یآشت نیمنظور تضمبه هاییفعالیت از تداوم یریجلوگ

 از تکرار یریجلوگ
بهبود،  یسومنظور حرکت بهبه هاییفعالیت

 و توسعه یبازساز

 
درک است. برای مثال اهمیت مراعات حقوق کودک در تحقق تمام اهداف صلح پایدار قابل

 دیاز تشد یریو جلوگودکان در مخاصمات مسلحانه کارگیری کوجود ارتباط میان ممنوعیت به
 و کل در خصوص کودکان ریدب هایگزارشکه از طوررا باید مدنظر گرفت. همان هادرگیری

 نیطرف یروهایاز ن یقسمتاغلب  هادرگیریاز  یاریدر بس ،آیدبرمیمخاصمات مسلحانه 
 شودمی اداز آنها یکه تحت عنوان کودک سرباز  دهندی تشکیل میرا کودکان یریدرگ

(A/68/878, 2014: 33; A/69/926, 2015: 35) . ،براساسچنانچه در یک محاسبة منطقی 
اسناد  گریحقوق کودک، پروتکل منضم به آن و د ونیاز جمله کنوانس المللیبینمقررات 

 لیتقل زانیکار گرفته نشوند، متناسب با معنوان سرباز بهکودکان بهرفتار شده و  طهمربو
؛ این مسئله بود میخواهنیز  هادرگیری، شاهد کاهش شدت زیر سن قانونی متخاصم یروهاین

ها به درازا کشیده شده است، مصداق بارزتری المللی که سالبین ویژه در مورد مخاصمات غیربه
 کمدست ،در صلح مشارکت نداشته باشند مستقیماًچنانچه کودکان  یحت صورت ایندر  دارد.

 .شوندنمی زیمخاصمه ن دیسبب تشد
 یریجلوگپیوند میان حق بر عدالت، عدم تبعیض، برابری و دسترسی به امکانات رفاهی نیز در 

حقوق  ونیحقوق بشر از جمله کنوانس و نقض یتوجهبی .دی نقش بسزایی دارریاز تکرار درگ
است  ینسل مستعد، نسل شود؛میمخاصمه منجر  یریکودک به پرورش نسل مستعد به از سرگ

 کنمم زین کودکانهمانند بزرگساالن،  .مبارزه داشته باشدتداوم  یبرامعتنابهی  لیدال تواندمیکه 
، ترشخصی طیدر شرایا  خود مبارزه کنند یفرهنگ تیهو ای یاعتقادات مذهب یاست بخواهند برا

. (UNICEF, 1996: 2) خود باشند نبرادران و خواهرا ن،یانتقام از مرگ والد در پی توانندمی
همچون انتقام، خشونت، عدم  یمیبا مفاه اغلب کند،می ستیز آمیزتبعیض طیکه در مح ینسل

 ض،یاز تبع یناش هایمحرومیت لیدلنسل به نیا یابد.میزنان و مردان پرورش  یسازش و نابرابر
 :Puyana et al., 2018).داراست خود را  ةگذشت هاینسلو تکرار مخاصمات  یریاز سرگ لیپتانس

در  یمثبت تأثیر یتیجنس هایبرابریدر  هبودب» دارد:اظهار می سفیوندر این خصوص ی (54
 .(UNICEF, 2016: 1) «خواهد داشت داریسازی و صلح پافرایند صلح شرفتیپ

 گذارد.ارتباط میان مراعات حقوق کودکان و تحقق صلح پایدار را به نمایش می 2شکل 
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 گرایی. ارتباط میان مراعات حقوق کودکان و صلح2شکل 

 
مجموع جستارهای مذکور گویای آن است که نقض حقوق کودکان یکی از علل بروز، 

سازی باید این مهم را درنظر داشته باشند و هاست و فعاالن حوزة صلحاستمرار و تکرار درگیری
ر چرخة خشونت و نقض حقوق کودکان با مراعات و حمایت از حقوق کودکان از تداوم و تکرا

 ها و تالش برای رفع آنهاست. جلوگیری کنند؛ چراکه رسالت این فرایند یافتن علل درگیری
سازی و کمک به ترین نهاد فعال در صلحترین و مهمعنوان اصلیکمیسیون تحکیم صلح به

کودکان و موارد بار در کشورها باید به وضعیت وخیم پیشگیری از برگشت تعارضات خشونت
 S/RES/2427, 2018: para). نقض حقوق آنها در طی مخاصمات مسلحانه توجه ویژه کند

 ةهایش در قالب ارائفعالیت Iکه کمیسیون یک نهاد مشورتی است و عمد البته از آنجا(22
منظور ایجاد هماهنگی میان نهادهای دیگر و ها، توصیه و اطالعات بهها، استراتژیچارچوب

ج جامعة جهانی برای کمک به کشورهای در حال گذار از مرحلة درگیری به صلح است، بسی
طور قطع باید به اهمیت حقوق کودکان و نقش و جایگاه ویژة آنها در این فرایند توجه داشت به

 عنوان چراغ راه شرکای وی مشاهده شود.های پیشنهادی بهو این بایستگی در اسناد و چارچوب
 

 توجه کمیسیون تحکیم صلح به حقوق کودکان بررسی میزان
کودکان و حقوق آنها درنظر گرفته برای صلح  میتحک ونیسیکه کم یگاهیجا قسمت نیا در

از  تیکه حما ینیو مواز مقررات یدر مبحث نخست برخ ،هدف نی. با اشودمی یبررس ،است
سازی از صلح یهاندفرای یمبحث دوم به بررس در ، مطالعه خواهند شد وآنهاست تیکودک غا

توجه  زانیم و پرداخت میصلح خواه میتحک ونیسیکم هایاستراتژیدر  نیقوان نیمنظر ا
 خواهیم کرد. یابیارز راصلح به حقوق کودکان  میتحک ونیسیکم
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 اسناد و موازین حمایتی از کودک .1
از کودکان  تیحما یبرا یبشردوستانه چارچوب مستحکم المللبینبشر و حقوق  المللبینحقوق 
 پردازیم. برخی از این اسناد به شرح ذیل است:آنها می ةبخش به مطالع نیدر ااند که کردهفراهم 
های منضم به آن که به کلیة حقوق مدنی، و پروتکل 1989. کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1

بر  تأکیدا ب اند. کنوانسیون،سیاسی، اجتماعی و مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه پرداخته
 هایمساعدترا مستلزم مراقبت و  یدوران کودک ،یبه کودکان در مواقع اضطرار ژهیلزوم توجه و

ز: ا انداند عبارتسازی در ارتباططور قطع با فرایند صلحمواد کنوانسیون که بهاز  یبرخداند. می ژهیو
و  12 وادشدن )م دهیو شن نایب یآزاد(، 2گونه تبعیض و نابرابری ) مادة بدون هیچ حقوق تضمین

 ،17 ،15 ،3، 10همانند مواد  ونیکنوانس مواد گرید( و 14، آزادی فکر، عقیده و مذهب )مادة (13
 .است سازیصلح اهداف تحقق یبرا یضرور طیشرا از آنان تیرعا که 29 و 28

 ةدر جلسهای شورای امنیت در خصوص کودکان و مخاصمات مسلحانه: . سلسله قطعنامه2
کودکان و مخاصمات  مورددر  1998ژوئن  29سازمان ملل متحد مورخ  تیامن یشورا 3897

 خصوصدر را خود  قیعم ینگران تیامن یاظهار داشت که شورا تیامن یشورا سیرئ ،مسلحانه
 در طول مخاصماترا هدف قرار دادن کودکان  دارد ومیمخرب جنگ بر کودکان اعالم  تأثیرات

، نقض حقوق کودکان توقفمخاصمات خواستار  هایطرف یو از تمام کندمی حکومممسلحانه 
. در (S/PRST/1998/18, 1998:1) است کودک حقوق ونیکنوانس و المللیبین مقررات تیرعا

و توجه به  یریگیپ یبرا یقصد جد تیامن یوراشورا اعالم کرد که ش سیاظهارات رئ نیا
این  در نتیجه و متعاقب .(S/PRST/1998/18, 1998:1)د در مخاصمات را دار ریکودکان درگ

شورای امنیت  بیکودکان و مخاصمات مسلحانه به تصو مورددر متعددی  هایقطعنامه تصمیم،
(، 2003)1460(، 2001)1379(، 2000)1314(، 1999)1261از:  اندعبارتکه ه دیرس

1539(2004 ،)1612(2005 ،)1882(2009 ،)1998(2011 ،)2068(2012 ،)2143(2014 ،)
 . (2018) 2427و  (2015) 2225
مخاصمات مسلحانه، کشتن،  یهدف قرار دادن کودکان در ط ها،قطعنامه نیموجب ا به

 شدتبه کردن کودکانو مجروح  یکودکان، زخم کارگیریبهاستخدام و  ،یخشونت جنس
 یریدرگ نیفطر از واست  شمار آمدهبه المللیمقررات بینبارز نقض  هاینمونهو از شده محکوم 

وارده  هایآسیب کند وحقوق و رفاه کودکان توجه  بهمذاکرات صلح  نیخواسته شده تا در ح
. باشند بندیخود پا المللیبیند و به تعهدات اننبه حداقل برس را در مخاصمات به کودکان

 یبرا یاساس یاز مخاصمات، نگران متأثرحفاظت و رفاه کودکان  همچنین تصریح شده است،
 تعلق دارد تیامن یکار شورا ةکه به برنام شودمیمحسوب  المللیبین تیو امنصلح 

(S/RES/1261, 1999: 1). و  شدیدتر کدام هر 1460 ، و1379 ،1314 ،1261 هایقطعنامه
و حقوق  تیتجاوز به امن»که:  کنندمی تیقواصل را ت نیا ایگونهبهو  یگریاز د ترقاطع

 (.104: 1393)شریفی،  «است المللیبین تیصلح و امن یابر یدیتهد تنهاییبهکودکان 
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نان در تمام اعالم شده است که به کودکان و حفاظت از آ صراحتبه 2427 ةدر قطعنام
توجه  دیسازی باو مراحل صلحآشتی مربوط به  هایاستراتژیدر خصوص بهمراحل 

و  نوجوانان و جوانان کودکان، یةمنافع عال نیهمچن. (S/RES/2427, 2018: para 22)شود
 اشدب تأکیدمورد  دیصلح با یهامراحل مخاصمات و فرایند یمامخاص آنها در ت یازهاین

(S/RES/2225, 2015: 2). 
اند، دهار دااسناد دیگری نیز موجود است که رسالت خود را غنا بخشیدن به حقوق کودکان قر

 هایدرگیریحقوق کودک در خصوص مشارکت کودکان در  ونیکنوانس یاریپروتکل اختهمانند 
 المللیبینسازمان  182 ةشمار ةناممقاولهالمللی، بین یفریک وانید ةاساسنام(، 2000) مسلحانه

که باید  (2007) مسلح هایگروه ای روهاین با مرتبط کودکان ةدربار سیپار اصول سند و کار
 سازی درنظر گرفته شوند.ویژه فعاالن حوزة صلحبه المللمشی تابعان حقوق بینعنوان خطبه

 

 مطالعة اسناد کمیسیون .2
این به  توانهای کمیسیون تحکیم صلح میها و قطعنامهبا عنایت به وظایف و بررسی گزارش

به حقوق کودکان تحت نظارت کمیسیون سازی صلح یهادر فرایند حال تا به ایآکه پرسش 
های کمیسیون که در آنها به ارائه . برای این منظور گزارشخ دادپاس است یا خیر توجه شده

 1سائویب نهیگ ،4نهیگ ،3رالئونیس، 2، بروندی1پیشنهاد و چارچوب به شش کشور آفریقای مرکزی

                                                           
ال سها داخلی متعددی مواجه است که  موجب شده در ود با درگیری. آفریقای مرکزی از زمان استقالل خ1

 سبب که ییهانهیزم کمیسیون، گزارش به، مسئلة این کشور در دستور کار کمیسیون قرار گیرد، 2008
 ،یتیامن ،یسایس نامطلوب یهاتیوضع :از نداعبارت ،است یمرکز یقایآفر در صلح از تیمحروم و ینابسامان
. گذاردیم نانز و کودکان ژهیوبه یرنظامیغ افراد بر را خود ریثأت ةعمد ،طیشرا نیا. یتماعاج و یاقتصاد
 و فقر مسلحانه، مخاصمات در کودکان یریکارگهب و تردهسگ یجنس هایخشونت د،یشد یهانقض

 (PBC/3/CAF/7, 2009: 2-4, paras: 8- 31). است کشور نیا یجد یهاچالش از یفرمانیکیب

 به  هشد موجب که است کرده تجربه را یچند یاجتماع و یاسیس یهابحران استقالل کسب زمان از یدبرون. 2
 ییهاحوزه در یبروند مشکالت عمده. شود ونیسیکم دستورکار وارد 2007 سال در دولت نیا درخواست

 حکومت عدم زنان، و کودکان هیعل خشونت مجرمان خاص طوربه یفرمانیکیب ،یتیامن یروهاین ضعف مثل
 و جامعه با اآنه مجدد ادغام سرباز، کودکان و آوارگان مورد در ژهیوبه بشر حقوق گرفتن دهیناد قانون،

 (.PBC/1/BDI/4, 2007: 5- 13);PBC/2/BDI/10, 2008: 4  است خوب یحکومتدار
نان وجهی به وضعیت جواتهای داخلی در سیرالئون را به حاشیه رانده شدن و بیجنگ . کمیسیون یکی از علل مهم 3

هایی که مانع تحکیم صلح در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. چالش 2006داند. وضعیت این دولت در سال می
اند از: عدم توانمندسازی و اشتغال جوانان، نبود دموکراسی و زعم کمیسیون عبارتشوند بهدر این کشور می

 .(PBC/2/SLE/1, 2007: 4)ها ها مانند آب، برق و جادهحکمرانی خوب، فقر و وضعیت نامطلوب زیرساخت
در زمرة کشورهایی قرار گرفته که کمیسیون به ارائة چارچوب برای آن اقدام کرده است.  2011. گینه در سال 4

های برجسته در این کشور ترویج آشتی ملی، اصالح بخش دفاعی و امنیتی و سیاست اشتغال جوانان اولویت
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در  ونیسیکمو مخرج مشترکی از حقوق مورد تأکید  مطالعه شدهاست، شده پرداخته  2و لیبریا
 3ارائه شده است. 2قالب جدول 

 
 4صلح تحکیم کمیسیون کار دستور در کشورهای در سازیصلح فرایند در کودکان حقوق به توجه میزان. 2 دولج

 حقوق
 
 
 
 

 کشورها

 آزادی به کمک
 از سرباز کودکان

 مسلح نیروهای

 مجدد ادغام
 با سرباز کودکان

 جامعه

 هایسیاست
 از جلوگیری

 مجدد پیوستن
 هایگروه با کودکان

 مسلح

 بازآفرینی
 و تماعیاج

 کودکان اقتصادی
 سابق سرباز

 سازوکاری
 اشتغال برای

 تا 15 کودکان
 ساله 18

           آفریقای مرکزی

           بروندی

   غ م غ م غ م غ م سیرالئون

   غ م غ م غ م غ م گینه

   غ م غ م غ م غ م یسائوب -گینه

 غ م غ م غ م غ م غ م لیبریا

                                                                                                                                        
 .(PBC/5/GUI/2, 2011: 2-3)ده است درنظر گرفته ش

دیگر کشور مورد توجه کمیسیون شده است که مردم آن از محرومیت در حکومت  2008. گینه بیسائو از سال 1
های نامناسب و قانون، تبعیض جنسیتی، نابسامانی بخش امنیتی و دفاعی، عقیم ماندن دادگستری، زیرساخت

 .(PBC/3/GNB/3, 2008: 6)برند مخدر و کودکان رنج میشرایط اقتصادی بی ثبات و قاچاق مواد 
 یهااختالف و ودب شده کشور نیا در یداخل جنگ موجب یبوم مردم ویی کایآمر یهایاییبریل انیم یخیتار یهاشکاف. 2

 رارق ونیسیکم ارک دستور در ایبریل 2010 سال در دولت نیا درخواست به .بود هاتنشاز  یاریبس ةشیر آنها ةبالقو
: کرد انیب گونهنیا را سازیصلح یهاتیاولو کشور نیا بر حاکم طیشرا لیتحل و یبررس از پس ونیسیکم. گرفت

 .(PBC/4/LBR/2, 2010, paras: 1- 30)یمل یآشت و یتیامن بخش اصالحات قانون، حکومت تیتقو

 ةنشان ؛است مورد اشاره کشور درمورد نظر  حق به توجه یمعن به ،اندشده مشخص کیت ةنشان با که یموارد. 3
 که در ستا رمرتبطیغ عبارت مخفف م غ و است آن تیاهم با وجود ،حق آن ماندن مغفول انگرینما ضربدر
 و باشد تیواول در حق آن به توجه که نبوده یاگونهبه کشور بر حاکم تیوضع که شده برده کاربه یموارد

 .است ادهد قرار نظرمد را نکته نیا یدرستبه ونیسیکم
 :که جملگی مربوط به کار کمیسیون تحکیم صلح است شده استخراج ذیل اسناد از جدول . مندرجات4

UN Docs: PBC/3/CAF/7, June 9, 2009; PBC/4/CAF/2, January 7, 2010; PBC/4/CAF/5, February 11, 
2010; PBC/5/CAF/L. 1, October 28, 2011; PBC/5/CAF/1, November 4, 2011; 
PBC/5/CAF/November 18, 2011; PBC/3/GNB/3, October 2, 2008; PBC/4/GNB/Add. 1, February 9, 
2010; PBC/4/GNB/1, December 16, 2009; PBC/2/SLE/1, December 3, 2007; PBC/3/SLE/3, 
December 16, 2008; PBC/1/BDI/4, July 30, 2007; PBC/2/BDI/9, June 24, 2008; PBC/2/BDI/10, July 
9, 2008; PBC/3/BDI/1, December 16, 2008; PBC/3/BDI/2, February 5, 2009; PBC/3/BDI/3, 
February 9, 2009;  PBC/3/BDI/6, October 19, 2009; PBC/3/BDI/5, July 31, 2009; PBC/4/BDI/1, 
March 11, 2010; PBC/4/BDI/3, March 25, 2010; PBC/5/BDI/3, March 26, 2011; PBC/6/LBR/1, 
March 13, 2012;  PBC/7/LBR/1, March 6, 2013; PBC/9/LBR/1, June 19, 2015; PBC/10/LBR/1, 
April 19, 2016; PBC/6/GUI/3, June 19, 2012. 
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 حقوق
 
 
 

 کشورها

 سن شیافزا
 یونقان تیمسئول

 کودکان

 کاهش استیس
 یجنس خشونت

 کودکان هیعل

 درمان و کمک
 یقربان کودکان
 یجنس خشونت

 هایمراقبت
 ۀژیو به یبهداشت

 به مبتال کودکان
HIV 

 مجازات
 عامالن

 هیعل خشونت
 کودکان

         غ م آفریقای مرکزی

           بروندی

         غ م سیرالئون

 غ م   غ م غ م غ م گینه

         غ م یسائوب -گینه

         غ م لیبریا

 حقوق
 
 
 
 
 

 کشورها

 
 به توجه
 یبرابر
 یتیجنس

 به توجه
 ونیکنوانس

 کودک حقوق
 در ضمائم و

 قانون نیتدو
 دیجد

 یبرا تالش
 کنیریشه

 فرهنگ
 خشونت

توجه به 
نیازهای 

ویژه زنان و 
کودکان 
متأثر از 
 درگیری

 به وجهت
 هایبحران

 کودکان ییغذا
 هایخانواده و

 پذیرآسیب

 و تیماح
 و یروان مراقبت

 از یاجتماع
 مانند انیقربان

 کودکان

             آفریقای مرکزی

             بروندی

             سیرالئون

             گینه

             بیسائو -گینه

             لیبریا

 حقوق
 
 
 
 
 

 کشورها

 بستر جادیا
 یبرا

 آموزش

 نقش به توجه
 و کودکان
 در جوانان

 سازیصلح

 آموزش
 یروهاین
 یابر یتیامن

 از حفاظت
 غیرنظامیان

 به کمک
 کودکان

 آواره

 تولد ثبت
 کودکان

 قاچاق به توجه
 کودکان

 غ م غ م         آفریقای مرکزی

 غ م غ م         بروندی

 غ م غ م غ م       سیرالئون

 غ م غ م غ م       گینه

     غ م       بیسائو -گینه

 غ م غ م         لیبریا
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اسناد مرتبط با  مفاد گیری ازبهره و صلح یمتحک کمیسیون هایگزارش و اسناد مطالعة با
 قرار توجه مورد کشور شش این در سازیصلح فرایندهای در که حقوقی حقوق کودک، مجموع

 از حمایت .3 تولد؛ به مربوط حقوق .2 تبعیض )جنسیتی(؛ ممنوعیت .1: از اندعبارت اندگرفته
 هایمراقبت به توجه .5 قاچاق؛ ربایی و کودک از جلوگیری .4 سرپرست؛بی و آواره کودک

 حمایت .8 استثمار؛ ممنوعیت .7 آموزش؛ حق از مندیبهره .6 کودکی؛ خاص دوران بهداشتی
 بازسازی .10 و دیده؛آسیب کودکان اجتماعی بازسازی .9 مخدر؛ مواد برابر در کودکان از

 در کشورهای تمامی در حق 10 این تمامی البته بدیهی است که. مجرم کودکان اجتماعی
 وضوح نشان داده شده است. به 2همزمان مورد توجه نبوده که در جدول  کمیسیون کار دستور
 توانمی هاداده تحلیل و بررسی براساس و کمیسیون اقدامات به جزئی و انتقادی نگاه با
 در آنها از برخی نقض گستردگی از ناشی کودکان حقوق به کمیسیون توجه که گرفت نتیجه
عنوان یکی از علل درگیری نبوده است؛ شناخت حقوق کودکان به از و بوده مذکور هایکشور

 در آنچه مطابق کهدرحالی نداشته است، ارگان این برای محوریتی یعنی حقوق کودکان
 اصلی هایپایه از سازیصلح فرایندهای در کودکان حقوق به توجه شد، بیان جستارهای گذشته

 کودکان حقوق به توجه اهمیت. (S/RES/2282, 2016: para 23)است  پایدار صلح به دستیابی
 تأکید 2250 قطعنامة موجب به امنیت شورای که است حدی ضروریبه سازیصلح فرایند در

 گراییافراط افزایندة فاکتورهای و شرایط به پرداختن در ایبرجسته نقش کمیسیون کندمی
 در جوانان جذب برای هااستراتژی و هاتوصیه ائةار به باید و دارد عهده بر آمیزخشونت

  .(S/RES/2250, 2015: 2)باشد  داشته توجه سازیصلح
 که است الزامی دلیلبه شاید کودکان حقوق از برخی به تر، توجه کمیسیونکلی در نگاه

 یسو از که است تعریفی نیز الزام این گواهِ. دارد وجود هدف جامعة در سازیصلح شروع برای
 اوالً  فرایند این طی در که به موجب آن شده ارائه پایدار صلح از متحد ملل کارشناسان گروه
 بروز علل و ثانیاً (A/69/968, 2015: para 7)شود  توجه جامعه هایبخش تمام حقوق به باید

 که حقوقی از برخی خصوص در اما .(A/69/968, 2015: para 7)و رفع شود  مشخص هادرگیری
 در مناسب بستر و نیازهانبود پیش اند،قرار نگرفته اولویت در یا توجه کمیسیون نبودهمورد 
و  فرهنگی نیافتگیتوسعه شدید، فقر اقتصادی، نامطلوب شرایط از اعم است، مخاطب جامعة

 امکان که باشد دالیلی جمله از تواندمی انسانی و تجهیزات مالی، هایمحدودیت کلی طوربه
 (Rugmamu, 2009: 2).است  کرده سلب را حقوق از سرییک بر ونکمیسی تمرکز
 

 یریگجهینت
های آینده است. نقض حقوق کودکان یکی از آثار درگیری و در عین حال یکی از علل درگیری

شود تا تالش می و ثبات در جامعه داریصلح پاتحقق  قصدبه سازی که در فرایند صلح از آنجا
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توان بندی کلی میصمه و خشونت شناسایی و رفع شود، در جمعای و اصلی مخاعلل ریشه
 ،یساختار مناسب طیشرا) همچون صلح بر ثرؤم عوامل گرید کنار در را کودکان حقوق مراعات
 ،...و یقوم ،یاسیس هایایدئولوژی از سوءاستفاده عدم ،یاجتماع -یاقتصاد هایفرصت بهبود

 هایخشونت یحاو هایپیام با مقابله و یاجتماع هایرسانه قیطر از آمیزصلح هایارزش جیترو
 آن، تحقق که دانست داریپا صلح جادیا یبرا یریمس( دهیعق و انیب یآزاد نیتضم و آمیزافراط
ها و ها، دولترو، ترجمانازاین .آوردمی فراهم را داریپا صلح در کنشگر ینسل پرورش بستر

و حمایت از حقوق کودکان را که در اسناد مختلف سازی باید احترام نهادهای فعال در صلح
 و مراعاتاحترام و حمایت قرار دهند. مورد ای و ملی به آنها اشاره شده است، المللی، منطقهبین

 صلح میتحک ونیسیکم سازی،صلح هایریزیبرنامه محور دیبا کودکان حقوق تحقق یبرا تالش
رام به حقوق کودکان یعنی تعهد به عدم نقض احت. باشد حوزه نیا در فعال ینهادها گرید و

هایی که پردازد و حمایت از آن، یعنی جلوگیری از نقضهنجارهایی که به حقوق کودکان می
تنها باید تالش کنند تا موارد نقض کاهش پذیرد. در این مفهوم فعاالن این عرصه نهصورت می

 رام به حقوق کودکان را درنظر داشته باشند. بلکه خود نیز در این فرایند باید مراعات و احت بد،یا
عنوان نهاد تخصصی فعال در این حوزه، اگرچه کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل متحد به

های خود منعکس کرده است، این مسئله نه تا حدودی توجه به حقوق کودکان را در استراتژی
المللی یکی از علل بروز، تکرار و زعم این نهاد بینبه آن دلیل بوده که نقض حقوق کودکان به

های گسترده و فاحش حقوق کودکان ها شناخته شده باشد، بلکه ناشی از نقضاستمرار درگیری
ها و رهنمودهای کمیسیون بوده که سبب شده است، توجه به این واقعیت عینی در گزارش
ها ر ناگزیر درگیریعنوان آثامتبلور شود. در واقع، کمیسیون تنها به نقض حقوق کودکان به

هایی برای کشورهای در دستور کار خود، تالش توجه داشته و با ارائة استراتژی و دستورالعمل
 ها بکاهد.کرده است تا از میزان اثرپذیری کودکان در مخاصمات و درگیری

شایان ذکر است که در بررسی اسناد کمیسیون، میزان و نوع توجه به حقوق کودکان در 
ای آن کشورها ختلف، متفاوت است که قسمتی از آن با توجه به شرایط توسعهکشورهای م

 پذیر است.توجیه
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