ﺿﺮورت روﯾﮑﺮد ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﻨﮓ

ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺎﻟﯿﻒ :ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻠﮑﯽ وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دادﮔﺴﺘﺮی
ﻣﻘﺪﻣﻪ
و اﺟﺘﻤﺎع دارد .در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎن در درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی وﯾﺮان ﮔﺮی ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آﻧﻬﺎ
ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ روﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﯿﺮ و دار ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯽ وﻗﻔﻪ اداﻣﻪ دارد .ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﺮآورد ﻣﯽ
ﮐﻮدک در  30ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﮕﯽ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻀﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮﺑﺎز /000ﺷﻮد ﺣﺪود 300
ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ اﻗﺪام اﺿﻄﺮاری اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺳﺮﺑﺎز را دﺧﺘﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ و و دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل
ﻧﻘﺾ ﻓﺎﺣﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه دﺧﺘﺮان ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﺮای
ﺑﺎزﭘﺮوری و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﺳﺮﺑﺎز را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻋﻄﺎ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺳﺮﺑﺎز را و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ،ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از دﺧﺘﺮان را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ
( و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺟﺰﯾﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ DDRﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ )اﺧﺘﺼﺎراً  3-ﺗﺮﺧﯿﺺ از ﺧﺪﻣﺖ  2-ﺧﻠﻊ ﺳﻼح  1-ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﺳﺮﺑﺎز را در دو ﺳﻄﺢ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ رژﯾﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی دﺷﻮار ﺣﻘﻮﻗﯽ؛ دوم
 .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد رژﯾﻢ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺻﺮﯾﺢ ﺗﺤﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﺄﮐﯿﺪ  DDRواﮐﻨﺶ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺿﺮورت روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت دﺧﺘﺮان ﺳﺮﺑﺎز از ﻣﻨﻈﺮ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را  DDRﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮدداری دﺧﺘﺮان از ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن دﺧﺘﺮان در ﺟﻨﮓ
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ در ﺟﻨﮓ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در واﻗﻊ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮﺑﺎز وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ روﯾﮑﺮد ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﺗﻔﺎوت در دﯾﺪﮔﺎه
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺧﺘﺮان در ﮔﺮوه ﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد؟ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ دﺧﺘﺮان و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﺄﺛﯿﺮ درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ
ﭘﺴﺮان اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺠﺮﺑﻪ دﺧﺘﺮان از ﺟﻨﮓ در اﯾﻦ ﺣﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه و ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰی ﺗﺒﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺴﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،دﺧﺘﺮان ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻟﻄﻤﺎﺗﯽ را در ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﭘﺴﺮان اﺳﺖ .دو ﻧﮑﺘﻪ در ﺗﺮﺳﯿﻢ
اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد :ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان در آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ .ﻧﮑﺘﻪ اول ﺑﻪ اﯾﻦ

واﻗﻌﯿﺖ اﺷﺎره دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ در رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻨﮓ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ
و ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻀﯿﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دوم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺮﺑﻪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی
در ﺟﻨﮓ ﻫﺎ اﺷﺎره دارد.
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﺧﺘﺮان در ﺟﻨﮓ ﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ اﺧﺘﯿﺎری ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ
ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ دﺧﺘﺮان ارﺗﮑﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد از ﻧﻮع ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ در اﯾﺠﺎد ﺧﻮی ﺧﺸﻦ در دﺧﺘﺮان اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ و ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش آﻧﻬﺎ از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻮاردی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻀﺮ ﺑﻮدن ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﻗﺪرت ﮐﺎذب ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ روی دﺧﺘﺮان ﺳﺮﺑﺎز در ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ،
ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ و ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،ﺗﺴﺎوی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻫﺎ ،ﻣﻮارد ﮐﻤﺘﺮی از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و اﺣﺴﺎس دارا ﺑﻮدن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻗﺪرت ﻧﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﯾﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ دﺧﺘﺮان ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻨﮓ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺘﻦ در ﺟﻨﮓ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دارای ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد،
دﺧﺘﺮان ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪﻧﺎم ﺷﺪه و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺳﯿﺮاﻟﺌﻮن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺠﺎوز ﺑﺎردار ﺷﺪه و اﺣﺴﺎس ﮐﺮده اﻧﺪ ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎ ﻣﺘﺠﺎوز ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﺷﮑﺎر و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺳﺮﺑﺎز در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻗﺴﺎوت ﺑﯿﺸﺘﺮی روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮﺑﺎز ،واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺣﻨﺴﯿﺘﯽ دﺧﺘﺮان ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را
ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزد و در ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﺮدن اﯾﻦ روﯾﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آﯾﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺧﺎص دارد؟
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ واﮐﻨﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در اﺟﺮا ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ وﻟﯽ در روﯾﮑﺮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮﺑﺎز در ﺟﻨﮓ
اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد و آﯾﺎ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺳﻦ ﮐﻮدک ﺳﺮﺑﺎز اﺳﺖ ؛ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ
اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻃﺒﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﻨﮓ ﻫﺎ در  4ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ژﻧﻮ  1949ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﭼﻬﺎرم ژﻧﻮ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻮرد
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار داده و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل آﻧﻬﺎ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎده  3اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﭼﻬﺎر ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ژﻧﻮ و ﭘﺮوﺗﮑﻞ
ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻫﻤﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺣﻖ ﺣﯿﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﯽ را
ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎی ژﻧﻮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﻨﮓ اﺷﺎره ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی اﻟﺤﺎﻗﯽ  1977ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎی ژﻧﻮ )ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺷﻤﺎره  1و ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺷﻤﺎره  (2در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی
ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  15ﺳﺎل را در ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده »ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ« ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎده  77ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺷﻤﺎره 1
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎده اﯾﻦ ﺳﺆال را ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭼﯿﺴﺖ را ،ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎرﺑﺮ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻌﯽ از
ﺳﻼح در ﺟﻨﮓ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ داﺧﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﺒﻬﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد .در درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺒﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻂ »ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ« در ﻣﺤﺪوده
ﻣﻘﺪم ﺟﺒﻬﻪ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺼﺪاق ﻧﺪارد و در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻨﮕﻬﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺷﻤﺎره  2ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دارد ،ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ
 15ﺳﺎل ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﻘﺶ و ﻧﻮع ﻣﺸﺎرﮐﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،ﺗﻼش ﮐﺮده اﯾﻦ اﺑﻬﺎم را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی
اﻟﺤﺎﻗﯽ ،ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن از ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻫﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺳﺮﺑﺎز وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
اوﻻً ﺗﻌﺪاد دوﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺷﻤﺎره  2را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ اﺟﺮای ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺿﻤﻨﺎً ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺎن دوﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺗﺒﻌﯿﺖ از آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ
اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻤﺎم ﻃﺮف ﻫﺎی ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﺎوی ﻗﺮار دﻫﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﺢ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ

ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ  2ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ  ،ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺒﺨﺸﺪ .اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻮازن ﻣﯿﺎن ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖ ﻫﺎ از اﺟﺮای ﺗﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ
ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﯿﺎری آن در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ .ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪات
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺼﻮﯾﺐ را دارد ،وﻟﯽ ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ﺟﺪی در روﯾﮑﺮد آن ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﺑﺎز وﺟﻮد
دارد .ﻣﺎده  38ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی  15ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در
ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎده ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  15ﺳﺎل را ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارﻧﺪ را ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺑﻨﺪ  3ﻣﺎده  38ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮﺑﺎزﮔﯿﺮی از اﻓﺮاد ﺑﯿﻦ  15ﺗﺎ  18ﺳﺎل ،اﻓﺮاد دارای
ﺳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﻮان ﺗﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎده در واﻗﻊ ﺳﺮﺑﺎزﮔﯿﺮی از ﮐﻮدﮐﺎن  15ﺳﺎﻟﻪ را ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﻣﺎده 38
دﺳﺖ دوﻟﺖ ﻫﺎ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺮاد زﯾﺮ  18ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ در ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﺗﻌﻬﺪ
ﺑﻪ ﻓﻌﻞ را ﺑﺮ دوش آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﺳﺮﺑﺎز ﻧﺪارد.
در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات روﯾﮑﺮد ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺛﺮات ﺟﻨﮓ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ وﻟﯽ در ﺟﻨﮓ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را از اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ،دﺧﺘﺮان زﯾﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ
وﻇﺎﯾﻔﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﯿﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺟﻨﮓ دارﻧﺪ.
ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﯿﺎری ﺳﻦ ﺳﺮﺑﺎزﮔﯿﺮی را ﺑﻪ  18ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزﮔﯿﺮی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ از اﻓﺮاد زﯾﺮ  18ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ
و – ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ – ﺗﻀﻤﯿﻨﺎﺗﯽ را در ﺑﺮ دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﯿﺎری ﺑﯿﻦ ﮐﺎدر ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ دوﻟﺘﯽ
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎده  1ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﯿﺎری در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻬﺪی ﮐﻪ ﻣﺎده  4ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﺗﻌﻬﺪ ﮐﻤﺘﺮی را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺎده  1ﻋﻮاﻣﻞ دوﻟﺘﯽ را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی زﯾﺮ  18ﺳﺎل ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺎده  4ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت از اﻓﺮاد زﯾﺮ  18ﺳﺎل ﺳﺮﺑﺎزﮔﯿﺮی ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ را از اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺮﺑﺎزﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﯿﺎری ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻦ ﺳﺮﺑﺎزﮔﯿﺮی را ﺑﻪ  18ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ داده وﻟﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ از ﺳﻮی اﻓﺮاد ﺻﻮرت ﻣﯽ
در ﺟﻨﮓ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ »ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ« ﮔﯿﺮد ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﺑﺎزان زﯾﺮ  18ﺳﺎل را در اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺣﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻓﺮاد زﯾﺮ  18ﺳﺎل را از ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﯿﺮوی
دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻃﺮف ﻫﺎی درﮔﯿﺮ در ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﯿﺎری را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻔﻬﻮم راﺑﻄﻪ دو ﺳﻮﯾﻪ در ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﺻﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻃﺒﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻤﯽ از دوﻟﺖ ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﯿﺎری را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻧﯿﺰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺮا و ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ ﺑﻮدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﻫﺮ دو ﻋﺮﺻﻪ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق ﺟﺰای ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ
( ﻗﺎﻧﻮن دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ رم ،ﺳﺮﺑﺎزﮔﯿﺮی ازe)(viiﺧﺼﻮص در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺎده )(2)8
ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮﺑﺎز را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺳﺮﺑﺎزﮔﯿﺮی از ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮﺑﺎز رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دادﮔﺎه وﯾﮋه ﺳﯿﺮاﻟﺌﻮن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را دارد و اﻋﻀﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮﺑﺎزﮔﯿﺮی از ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ آرای دادﮔﺎه وﯾﮋه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﯿﭽﯿﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮارد دﯾﺪﮔﺎه ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ،ﺗﺮﺧﯿﺺ از ﺧﺪﻣﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ،در ﺳﻌﺎدت آﻧﻬﺎ اﻣﺮی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎده 39
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک دوﻟﺖ ﻫﺎ را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻬﺒﻮدی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎل
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻼﻣﺖ ،اﺗﮑﺎی ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﺣﺘﺮام ﮐﻮدک ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮔﺮدﯾﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ DDR .رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﻫﻨﻮز ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﻤﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ  DDRﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ وﺟﻮد دارد .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﺧﺘﺮان در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و وﺿﻌﯿﺖ آﺗﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮی وﺟﻮد دارد.
ﺑﺎ ﻓﺮض ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و ﻋﺪم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﯿﺎری ،ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در

 1977اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺰﺑﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ] [1راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،از اﺻﻮل ﮐﯿﭗ ﺗﺎون ﻣﺼﻮب
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻃﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﺑﺮای »ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺟﻨﺴﯽ و ازدواج اﺟﺒﺎری« دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﺮﺑﺎزﮔﯿﺮی در ﮐﺎدر ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ 18 ،ﺳﺎل اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻮل ﮐﯿﭗ ﺗﺎون از ﻧﻈﺮ
ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ  DDRﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻫﺎ اﻟﺰام آور ﻧﯿﺴﺖ ،اﺟﺮای آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ آن دارد .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ،اﺻﻮل ﮐﯿﭗ ﺗﺎون ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ”ﺑﺮوﻧﺪی“ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﻣﻮرد ﺑﺮوﻧﺪی  DDRﻣﻮﺳﻊ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﺧﺘﺮان ﺳﺮﺑﺎز در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ،ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را از ﺣﻮزه اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ  DDRاﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ زﻧﺎن اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺟﻨﮓ ﻧﺪارد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد دﺧﺘﺮان ﻣﺴﻠﺢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﻀﯿﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻼح ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺷﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر  DDRاﺟﺘﻤﺎع ،در ﻣﻮرد دﺧﺘﺮان ﺳﺮﺑﺎز اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در ﻗﻀﯿﻪ اﺻﻠﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ DDR .ﺧﻼﺻﻪ ﺿﺮورت دارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
 ،ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر دﻧﯿﺎ درﮔﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﯽ DDRآﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح ﻫﺎی
را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ  2درﺻﺪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﺧﺘﺮان در ﺟﻨﮓ  40درﺻﺪ  DDRﮐﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺖ .ﻋﺪم ﺗﻮازن آﻣﺎرﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  2ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ .اول اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﺳﺮﺑﺎز وﺟﻮد
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ وی ﺑﺮﭼﺴﺐ  DDRدارد .دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻨﻔﯽ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﻮﺋﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ وی ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ  DDRﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی  DDRﻫﺎی
را ﻃﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﺑﺮ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ  DDRﺷﺪن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد دﺧﺘﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ
اﺟﺘﻤﺎع دارد.
از ﺳﻮی دﺧﺘﺮان ﺟﻨﮕﺠﻮ  DDRﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻮدداری از ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻠﻊ ﺳﻼح و ﺗﺮﺧﯿﺺ از ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ روی ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ روی ﻧﻘﺶ دﺧﺘﺮان و روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﻬﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ روش ﺣﺴﺎس ﺗﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ  DDRﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن روﯾﮑﺮد دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮ روی ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و آﻣﻮزﺷﯽ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺣﻔﻆ ﺗﻮازن ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻫﻤﯿﺖ داد – .ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﯽ
ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ  DDRﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻی ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻧﻘﺺ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﺑﻪ  DDRدارد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻓﻘﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﺧﻮدداری از اﻗﺪام از ﺳﻮی دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ دﺧﺘﺮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﯾﮏ روش ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﺮ را ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ و اﻣﺪاد ﺑﺮای اﯾﻦ  DDRﻫﺎی
ﻫﺪف و ﺑﺎ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ ﺗﺮی ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﺑﺎﯾﺪ روﯾﻪ ﻧﻔﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ دادن ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﻨﮓ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻨﮓ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد .اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
اﺟﺮای ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ و ﻋﺰم ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮای
ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،دﺧﺘﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و اﻓﺰودن اﺑﺰارﻫﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺿﺮورت دارد.
رژﯾﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزﮔﯿﺮی و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎن را در ﺟﻨﮓ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﻀﺎد ﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ رژﯾﻢ
ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﺧﺘﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .دﺧﺘﺮان ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ  DDRﻫﺎی
ﺟﻮاﻣﻊ و اﺷﺨﺎص دارد.
ﺿﺮورت دارد ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
دﺧﺘﺮان در ﺟﻨﮓ در ﺣﯿﻄﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد را در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را ﻣﻠﺰم ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص دﺧﺘﺮان ﺳﺮﺑﺎز ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻠﻊ ﺳﻼح DDR
ﺑﺮ روی دﺧﺘﺮان را در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد DDR .ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﺑﺎزﺟﺬب آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻟﺰام
آور ،ﺗﻌﺮﯾﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮﺑﺎز در اﺻﻮل ﮐﯿﭗ ﺗﺎون را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و اﺟﺮای ﻗﻮی ﺗﺮی را در ﺑﺮ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺷﺪن و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺳﺎزی
روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺮد ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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