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POLICY

مأموریت
 کمیتۀ بین المللی صلیب س��رخ س��ازمانی بی غرض، بی طرف و مس��تقل اس��ت که
یت صرفًا بشردوستانۀ آن عبارت است از حمایت و حفاظت از زندگی و کرامت  مأمور

 قربانیان مخاصمات مسلحانه و دیگر شرایط خشونت آمیز و کمک رسانی به آنان.
 کمیت��ۀ بین المللی صلیب س��رخ همچنین س��عی دارد ت��ا با تروی��ج و تقویت حقوق

 بشردوستانه و اصول جهانی بشردوستانه از آالم مردم جلوگیری نماید.
 این س��ازمان که در س��ال 1863 تأسیس شده منش��اء کنوانسیون های ژنو و نهضت

 بین المللی صلیب سرخ و هال احمر است.
 کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ فعالیت های بین المللی نهضت را در زمان مخاصمات

مسلحانه و دیگر شرایط خشونت آمیز هدایت و هماهنگ می نماید.
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مأموریت کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ
از	زم��ان	تأس��یس	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	در	س��ال	1863	میالدی	
)1242	خورش��یدی(،	این	س��ازمان	برای	حمای��ت	از	قربانیان	مخاصمات	
مس��لحانه	و	دیگر	شرایط	خش��ونت	آمیز	و	کمک	رسانی	به	آنان	فعالیت	کرده	
اس��ت.	در	ابتدا،	تمرکز	فعالیت	های	این	س��ازمان	بر	روی	سربازان	مجروح	
ب��ود،	اما	با	گذر	زم��ان	فعالیت	های	خود	را	به	نحوی	گس��ترش	داد	تا	بتواند	

تمامی	قربانیان	چنین	وقایعی	را	پوشش	دهد.

در	کتاب	»خاطرات	سولفرینو«1،	هانری	دونان	پیشنهاد	ایجاد	جمعیت	های	
مل��ی	ام��دادی	را	مطرح	کرد	که	بتوان	آنها	را	از	روی	نش��ان	واحدی	که	دارند	
تشخیص	داد،	و	نیز	پیشنهاد	داد	تا	معاهده	ای	بین	المللی2	به	منظور	حمایت	
از	مجروح��ان	در	می��دان	کارزار	تدوین	ش��ود.	ی��ک	کمیتۀ	دائ��م	نیز	در	ژنو	
تأس��یس	شد	تا	ایده	های	دونان	را	هر	چه	بیشتر	به	پیش	برد.	صلیبی	سرخ	در	
زمینه	ای	س��فید3	به	عنوان	نشان	این	کمیته	انتخاب،	و	نام	»کمیتۀ	بین	المللی	

صلیب	سرخ«	برای	آن	انتخاب	شد.

در	ابت��دا	کمیت��ۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	قصد	نداش��ت	ت��ا	در	صحنه	نبرد	
فعالی��ت	کن��د.	با	این	ح��ال،	جمعیت	های	مل��ی	کش��ورهای	متخاصم-	به	
دلیل	آنکه	بس��یار	نزدیک	به	مقامات	خود	در	نظر	گرفته	می	شدند-	از	کمیتۀ	
بین	الملل��ی	صلیب	س��رخ	خواس��تند	تا	کارکن��ان	امدادی	خ��ود	را	به	صحنه	
بفرستد،	چرا	که	باور	داشتند	که	انجام	کارهای	بشردوستانه	در	زمان	درگیری	
نیازمن��د	ارائ��ۀ	ضمانت	کافی	برای	بی	طرفی	و	اس��تقاللی		اس��ت	که	تمامی	
طرف	ها	پذیرای	آن	باشند،	و	این	کار	فقط	از	عهده	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	
س��رخ	بر	می	آم��د.	در	نتیجه،	الزم	ش��د	ت��ا	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	
فعالیت	ه��ای	عملیاتی	خود	را	به	س��رعت	و	در	چارچ��وب	اصول	بی	طرفی	

	دون��ان	پیش��نهاد	ک��رد	که	جمعیت	های	امدادی	دائمی	تش��کیل	ش��وند	تا	در	زم��ان	صلح	خود	را	  1
آم��اده	کرده	و	در	زمان	جن��گ	بتوانند	از	واحدهای	درمانی	نیروهای	مس��لح	حمایت	نمایند.	این	
جمعیت	ها	تالش	خود	را	با	مقامات	هماهنگ	کرده	و	از	سوی	آنان	رسمیت	یافته	اند.	وی	همچنین	
پیش��نهاد	کرد	تا	یک	کنگرۀ	بین	المللی	تشکیل	ش��ود	»تا	برخی	اصول	بین	المللی	تدوین	شوند	که	
ضمانت	اجرایی	آنها	در	کنوانس��یون		ذکر	ش��ده	در	اساسنامه	آن	باشد،	که	وقتی	در	مورد	آنها	توافق	
حاصل	ش��د	و	تصویب	ش��دند،	بتوانند	مبنای	الزم	برای	جمعیت	های	امدادرس��ان	به	مجروحان	
را	فراه��م	نماین��د«	و	همچنین	از	مجروحان	و	کس��انی	که	برای	کمک	به	آنه��ا	آمده	اند	حمایت	و	
حفاظت	نماید	)خاطرات	س��ولفرینو،	ترجمه	به	انگلیس��ی،	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ،	ژنو،	

1986،	صفحه	126(.
	به	منظور	به	واقعیت	پیوستن	عقاید	هانری	دونان،	به	خصوص	برای	ترویج	تعهد	رسمی	دولت	ها	  2
ب��رای	کمک	به	س��ربازان	مجروح	و	مراقبت	از	آن��ان	بدون	هیچگونه	تبعیض��ی،	کمیتۀ	بین	المللی	
صلی��ب	س��رخ	در	خط	مقدم	توس��عۀ	حقوق	بین	المللی	بشردوس��تانه	اس��ت.	بعدتر	و	بر	اس��اس	
تعهدات	قید	شده	در	حقوق	بین	المللی	بشردوستانه	و	قطعنامه	های	تصویب	شده	در	نشست	های	
کنفرانس	بین	المللی	صلیب	س��رخ	و	هالل	احمر،	برای	کارهای	میدانی	این	س��ازمان	هم	مبنایی	

قانونی	در	نظر	گرفته	شد.
	معکوس	رنگ	های	پرچم	س��وئیس	به	منظور	ادای	احترام	به	این	کش��ور	به	عنوان	میزبان	کنفرانس	  3

بین	المللی	ژنو	درسال	1863 
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و	اس��تقالل،	به	منظور	خدمات	رسانی	در	هر	دو	سوی	میدان	نبرد،	بازنگری	
نماید.	این	کارکرد	بعدها	رسمیت	یافت،	یعنی	زمانی	که	در	کنوانسیون	های	
	بشردوستانه	و	خالی	از	غرض	فعالیت	های	این	سازمان	

ً
ژنو	بر	ماهیت	کامال

تصریح	ش��د.	در	نتیجه،	س��ازمان	نقش	خاصی	را	به	عهده	گرفت	تا	کاربرد	
دقیق	حقوق	بین	المللی	بشردوستانه	را	تضمین	کند.

کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	به	ش��کل	زی��ر	مأموریت	خود	را	تش��ریح	
می	کند:

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ )ICRC( سازمانی بی غرض، بی طرف 
یت صرفًا بشردوستانۀ آن عبارت است از  و مس��تقل اس��ت که مأمور
حمای��ت و حفاظت از جان و کرامت قربانیان مخاصمات مس��لحانه و 

دیگر شرایط خشونت آمیز و کمک رسانی به آنان.
کمیت��ۀ بین الملل��ی صلیب س��رخ همچنین ت��اش دارد تا ب��ا ترویج و 
تقوی��ت حقوق بشردوس��تانه و اص��ول جهانی انس��انی، از آالم مردم 

جلوگیری کند.
این س��ازمان که در سال 1863 تأسیس ش��ده، منشأ کنوانسیون های 
ژنو و نهضت بین المللی صلیب سرخ و هال احمر است. فعالیت های 
بین الملل��ی ک��ه در زم��ان مخاصم��ات مس��لحانه و دیگ��ر ش��رایط 
خشونت آمیز توس��ط اعضای نهضت بین المللی صلیب سرخ و هال 
احمر اجرا می ش��ود، از س��وی کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ هدایت و 

هماهنگ می گردد. 4

برای	آنکه	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	بتواند	مأموریت	خود	را	به	شکلی	
مؤث��ر	به	انجام	رس��اند،	باید	اعتم��اد	دولت	ها،	طرف	های	درگیر5	و	کس��انی	
را	که	در	درگیری	یا	ش��رایط	خش��ونت	آمیز	نقش	دارند،	جلب	نماید.6	چنین	
گاهی	از	خط	مش��ی	و	روش	های	کاری	این	 اعتمادی	به	خصوص	بر	مبنای	آ
س��ازمان	به	دس��ت	می	آید.	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	از	طریق	استمرار	
کارهای	خود	و	قابل	پیش	بین��ی	بودن،	اعتماد	مردم	را	جلب	می	کند.	ترکیب	
اثربخش��ی	و	اعتبار	بدون	توجه	به	زمان،	م��کان	و	یا	طیف	نیازهای	موجود،	

	این	متن	در	انتش��ارات	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	آمده	اس��ت	)آخرین	به	روزرس��انی	توسط	  4
کمیتۀ	راهبردی،	19	ژوئن	2008(.

	در	این	س��ند،	»طرفین«	و	یا	»مقامات«	باید	به	عنوان	تمامی	نهادهایی	قلمداد	ش��وند	)قانونی	یا	  5
مستقر(	که	الزاماتی	را	به	دوش	دارند.

	مراجعه	ش��ود	به	ماده	5.3	از	اساس��نامۀ	نهضت.	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	به	عنوان	یک	  6
س��ازمان	بی	طرف	و	مس��تقل	بررس��ی	می	کند	که	آیا	برای	پاس��خگویی	به	نیازهای	ناشی	از	چنین	
	برای	بازدید	از	زندانیان	امنیتی	در	مواردی	که	اطالعات	و	یا	

ً
ش��رایطی	موقعیت	مناسبی	دارد،	مثال

شایعه	ها	حاکی	از	شرایط	بد	زندان	و	سوءرفتار	با	زندانیان	است.
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چالش��ی	همیشگی	برای	این	س��ازمان	اس��ت،	چرا	که	باید	بتواند	ثابت	کند	
ک��ه	هم	عملگراس��ت	و	هم	خ��الق.	در	چارچ��وب	راهب��رد	و	اولویت	های	
مشخص	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ،	به	دفاتر	نمایندگی	این	سازمان	در	
مناطق	عملیاتی	اس��تقالل	داخلی	زیادی	داده	شده	تا	خود	در	مورد	انتخاب	
بهترین	روش	برای	کمک	به	قربانیان	مخاصمات	مس��لحانه	و	دیگر	ش��رایط	

خشونت	آمیز	تصمیم	بگیرند.

در	این	سند	چگونگی	تشکیل	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ،	نحوۀ	عملکرد	
آن	و	اینکه	چگونه	خود	را	به	خصوص	از	طریق	رویکرد	چندرشته	ای	خود	از	
دیگر	سازمان	های	بشردوستانه	مجزا	می	کند،	تشریح	شده	است.برای	انجام	
این	وظیفه	باید	تالش	زیادی	مبذول	داشت،	اما	در	اینجا	هدف	نه	این،	بلکه	
تعیین	مختصات	هویتی	و	روش	های	کارِی	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	
در	چند	صفحه	اس��ت.	گرچه	چنین	کاری	موجب	تقلیل	دادن	اصل	موضوع	
می	ش��ود،	ولی	ش��رح	مختصری	از	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	را	آنچنان	

که	امروزه	هست	به	دست	می	دهد.	
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هویت کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ

هدف از فعالیت 
فلس��فۀ	وجودی	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	تضمین	احت��رام	به	زندگی،	
کرامت	و	س��المت	جس��می	و	روحی	قربانیان	مخاصمات	مس��لحانه	و	دیگر	
ش��رایط	خش��ونت	آمیز	از	طریق	فعالیت	های	بشردوس��تانۀ	بی	طرف	و	مستقل	
است.	تمامی	فعالیت	های	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	در	راستای	برآورده	
کرده	این	اهداف	بنیادین	بوده	و	این	سازمان	تالش	دارد	تا	بدین	کمال	مطلوب	
برسد.	این	سازمان	همچنین	سعی	دارد	تا	نیازهای	این	افراد	را	با	توجه	به	حقوق	

آنان	و	نیز	الزاماتی	که	به	دوش	مقامات	است،	تأمین	نماید.

ماهیت دوگانۀ فعالیت های کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ
کارهای	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	در	دو	مسیر	توسعه	یافته	است.	اولی	
مس��یر	عملیاتی	است،	یعنی	کمک	به	قربانیان	مخاصمات	مسلحانه	و	دیگر	
شرایط	خش��ونت		آمیز.	دومی	نیز	ش��امل	تدوین	و	ترویج	حقوق	بین	المللی	

بشردوستانه	و	اصول	بشردوستانه	است.

البت��ه	ای��ن	دو	خط	کاری	ارتب��اط	تنگاتنگی	با	ه��م	دارند،	چرا	ک��ه	اولی	در	
چارچوب	ایجاد	ش��ده	توس��ط	دومی	ق��رار	دارد،	و	دومی	ب��ر	مبنای	تجارب	
کس��ب	ش��ده	از	اولی	ب��وده	و	روند	پاس��خگویِی	کمیت��ۀ	بین	المللی	صلیب	
س��رخ	به	نیازهای	شناسایی	شده	را	تس��هیل	می	کند.7	در	نتیجه،	این	ماهیت	
دوگان��ه	موجد	هویت	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	ب��وده	و	آن	را	از	دیگر	
س��ازمان	های	بشردوس��تانۀ	بین	الملل��ی،	خصوصی	و	ی��ا	میان	دولتی	متمایز	
	ب��ر	روی	یکی	از	ای��ن	دو	اولویت	تمرکز	

ً
می	س��ازد،	چ��را	که	در	آنه��ا	عموما

می	شود.	

سازمانی با یک تعهد و رسالت کاری
یکی	از	مشخصه	های	کلیدی	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ8	آن	است	که	به	

	کمک	به	قربانیان	مین	های	ضدنفر	مثال	خوبی	است.	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	در	حالیکه	  7
ای��ن	اف��راد	را	مداوا	می	کن��د	اطالعاتی	را	در	م��ورد	تعیین	نقش��ۀ	رخدادها،	فرس��تادن	نماینده	نزد	
گاهی	رسانی	به	منظور	پیشگیری	از	تکرار	سوانح	 گروه	های	مسئول	این	کار،	راه	اندازی	برنامه	های	آ
مش��ابه	بین	جمعیت	بومی،	انطباق	پیام	با	بزرگترین	گروه	از	قربانیان	)کودکان،	زنان	و	چوپانان(،	
تأمین	اطالعات	برای	سازمان	های	مین	زدایی	در	شرایط	خاص،	ساماندهی	به	خدمات	توانبخشی	
جس��می	برای	کسانی	که	اندام	مصنوعی	دارند،	و	ش��اید	تأمین	آموزش	های	تخصصی	و	وام		برای	
آن��ان	ب��ه	منظور	راه	ان��دازی	یک	کس��ب	و	کار	دریافت	می	کن��د.	دانش	و	تجربه	ای	از	این	دس��ت	
همچنی��ن	در	روند	منتهی	ب��ه	تصویب	یک	معاهدۀ	جدید	برای	منع	اس��تفاده	از	مین	های	ضدنفر	

مفید	بوده	است.
	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	اغلب	به	عنوان	س��ازمانی	منحصربفرد	قلمداد	می	ش��ود:	از	نظر	  8
حقوقی،	این	س��ازمان	نه	یک	سازمان	بین	دولتی	و	نه	یک	سازمان	غیردولتی	ا	ست.	این	سازمان	بر	
اساس	قوانین	سوئیس	یک	انجمن	خصوصی	است	که	بر	اساس	حقوق	بین	الملل	عمومی	تعهدی	

بین	المللی	دارد.



7مأموریت و کار کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ

آن،	از	طرف	دولت	های	عضو	کنوانس��یون	های	ژنو9	رسالتی	)یا	بهتر	بگوییم	
رسالت	هایی(	واگذار	ش��ده	تا	به	قربانیان	مخاصمات	مسلحانه	کمک	کند.	
در	نتیجه،	فعالیت	های	این	س��ازمان	ریشه	های	عمیقی	در	حقوق	بین	الملل	
عمومی	دارد.	در	دیگر	ش��رایط	خش��ونت	آمیز،	رس��الت	کمیت��ۀ	بین	المللی	

صلیب	سرخ	از	اساسنامۀ	نهضت	سرچشمه	می	گیرد.

مبن��ای	حقوقی	فعالیت	ه��ای	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	را	می	توان	در	
حقوق	بین	المللی	بشردوس��تانه	یافت.	اساسنامۀ	نهضت	بین	المللی	صلیب	
سرخ	و	هالل	احمر	10	)نهضت(	و	قطعنامه	های	کنفرانس	بین	المللی	شورای	
نمایندگان	صلیب	س��رخ	و	هالل	احمر	نیز	بر	فعالیت	های	کمیتۀ	بین	المللی	
صلیب	س��رخ	صحه	می	گذارند.	حقوق	بین	المللی	بشردوس��تانه	نیز	درست	
مانند	اساس��نامۀ	نهضت	بر	س��نت	تاریخی	فعالیت	های	کمیت��ۀ	بین	المللی	
صلیب	س��رخ	که	از	نظر	زمانی	پیش	از	قوانین	مربوطه	ش��کل	گرفته	اس��ت،	

کید	دارد. تأ

دولت	ها	مس��ئولیت	پایش	کاربرد	صحیح	حقوق	بین	المللی	بشردوستانه	را	
به	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	واگذار	کرده	اند.	به	عنوان	پاس��دار	حقوق	
بشردوس��تانه،	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	اقدامات	الزم	را	برای	تضمین	
رعای��ت	این	مجموعه	قوانین،	ترویج،	تصریح	و	حتی	تش��ریح	و	توس��عۀ	آن	
انج��ام	می	ده��د.	این	س��ازمان	به	خصوص	نگ��ران	م��وارد	احتمالی	تخطی	
از	حق��وق	بین	المللی	بشردوس��تانه	ب��وده	و	گام	هایی	را	در	س��طح	دوجانبه،	
چندجانب��ه	و	ی��ا	عمومی	ب��رای	ترویج	احت��رام	به	ای��ن	قوانین	و	توس��عۀ	آن	

برمی	دارد.	

کمیت��ۀ	بین	الملل��ی	صلیب	س��رخ	در	کل	در	ارجاع	ب��ه	فعالیت	های	خود	به	
حق��وق	بین	المللی	بشردوس��تانه	اس��تناد	می	کن��د.	با	این	حال	این	س��ازمان	
ه��رگاه	الزم	بداند	این	ح��ق	را	برای	خود	محفوظ	می	دارد	ت��ا	به	دیگر	قوانین	

	حقوق	بین	المللی	بشردوستانه	به	صراحت	حقوق	مشخصی	را	به	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	  9
اعطا	کرده	است،	مانند	حق	بازدید	از	اسرای	جنگی	و	یا	زندانیان	غیرنظامی	و	تأمین	منابع	امدادی	
ب��رای	آنه��ا،	و	یا	راه	اندازی	آژانس	مرکزی	جس��تجو	)مواد	73،	122،	123	و	126	از	کنوانس��یون	
س��وم	ژن��و،	و	م��واد	76،	109،	137،	140	و	143	از	کنوانس��یون	چهارم	ژنو(.	ع��الوه	بر	این،	در	
حقوق	بین	المللی	بشردوس��تانه	بر	حق	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	برای	بدست	گرفتن	ابتکار	
کید	شده	اس��ت،	چه	مخاصمۀ	مذکور	بین	المللی	باشد	و	 عمل	در	زمان	مخاصمات	مس��لحانه	تأ
چ��ه	غیربین	المللی	)ماده	3	و	مواد	9/9/9/10	مش��ترک	در	کنوانس��یون	های	چهارگانه	ژنو(.	نقش	
کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	در	مادۀ	5	از	اساس��نامۀ	نهضت	نیز	قید	ش��ده	است.	در	شرایطی	
که	خفیف	تر	از	آس��تانۀ	در	نظرگرفته	ش��ده	در	حقوق	بین	المللی	بشردوس��تانه	اس��ت،	این	ماده	از	
اساسنامۀ	نهضت	به	تنهایی	به	تعهد	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	برای	اقدام	رسمیت	می	بخشد.
	دولت	ه��ای	عضو	کنوانس��یون	های	ژنو	به	طور	معمول	هر	چهار	س��ال	یکب��ار	در	قالب	کنفرانس	  10
بین	الملل��ی	ب��ا	نمایندگانی	از	دیگ��ر	ارکان	نهضت	مالق��ات	می	کنند	)کمیت��ۀ	بین	المللی	صلیب	
س��رخ،	فدراسیون	بین	المللی	و	جمعیت	های	ملی(.	می	توان	در	نشست	های	کنفرانس	بین	المللی	
اساس��نامۀ	نهضت	را	)که	نقش	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	هم	در	آن	تعیین	ش��ده(	بازبینی	و	
اصالح	کرد	به	نحوی	که	تعهداتی	را	به	دوش	ارکان	مختلف	گذاش��ت،	اما	نمی	ش��ود	در	کنفرانس	
بین	المللی،	اساس��نامۀ	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	و	یا	فدراسیون	را	تغییر	داده	و	یا	تصمیماتی	

را	در	مغایرت	با	این	اساسنامه	ها	اتخاذ	کرد	)ماده	11.6	از	اساسنامه	نهضت(.	



مأموریت و کار کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ 8

و	اس��تانداردهای	بین	المللی	موجود	که	از	مردم	حمایت	می	کنند	نیز	ارجاع	
کند،	به	خصوص	به	حقوق	بین	الملل	بشر.11

کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	بر	مبنای	تجارب	طوالنی	خود	چندین	سند	
خط	مش��ی	تدوین	کرده	است.	این	متون	به	عنوان	راهنمای	اقدام	به	کار	رفته	
و	هدف	آنها	پیوستگی	بخشیدن	به	فعالیت	های	سازمان	در	دراز	مدت	است	
ک��ه	به	نوبه	خود	به	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	در	هنگام	فعالیت	هایش	
قابلیت	پیش	بینی	پذیری	بیشتر	و	در	نتیجه	اعتبار	بیشتری	ارزانی	می	دارد.

عضویت در یک نهضت
یکی	دیگر	از	مش��خصه	های	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	عضویت	آن	در	
ی��ک	نهضت	اس��ت،	البته	نهضتی	که	خ��ود	پایه	گذار	آن	بوده	اس��ت.	کمیتۀ	
بین	المللی	صلیب	س��رخ	یکی	از	ارکان	نهضت	بین	المللی	صلیب	س��رخ	و	
هالل	احمر	بوده،	و	جمعیت	های	ملی	و	فدراسیون	بین	المللی	جمعیت	های	
صلیب	سرخ	و	هالل	احمر	)فدراسیون(	دیگر	ارکان	آن	هستند.12	وجود	این	
ارتباط	با	نهضت	به	دلیل	مش��ابهت	وظایف	تمام��ی	ارکان	نهضت	و	کاربرد	
نش��ان	های	مش��ترک	تقویت	هم	می	ش��ود.13	مأموری��ت	جمعیت	های	ملی	
انجام	فعالیت	های	بشردوستانه	در	کشورهای	متبوعشان	است،	به	خصوص	

در	نقش	معین	و	مددکار	مقامات	دولتی	در	حوزۀ	بشردوستانه.

کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	مسئولیت	رسمیت	بخشیدن	به	جمعیت	های	
مل��ی	را	بر	مبنای	معیارهای	قید	ش��ده	در	اساس��نامۀ	نهضت	ب��ه	عهده	دارد.	
رس��میت	بخش��یدن	به	فعالیت	جمعیت	های	ملی	آنان	را	مب��دل	به	اعضای	
رسمی	نهضت	کرده	و	اعتبار	الزم	را	برای	پیوستن	به	فدراسیون	بین	المللی	به	
آنان	اعطا	می	نماید.	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	همچنین	در	مواردی	که	
دغدغه	های	مشترکی	وجود	دارد	با	آنها	همکاری	می	نماید،	مانند	آماده	سازی	
آنان	برای	اقدام	در	زمان	مخاصمات	مس��لحانه،	جستجوی	افراد	و	بازپیوند	
خانواده		ها،	و	ترویج	حقوق	بین	المللی	بشردوستانه	و	اصول	بنیادین	نهضت.	
در	زم��ان	مخاصمات	مس��لحانه	و	دیگر	ش��رایط	خش��ونت	آمیز	نی��ز	کمیتۀ	

	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	می	تواند	جدای	از	حقوق	بین	المللی	بشردوستانه،	وقتی	که	حقوق	  11
بشر	کاربرد	داشته	باشد	به	آن	هم	ارجاع	کند.

	مراجعه	کنید	به	مواد	1،	3	و	6	از	اساسنامۀ	نهضت.  12
	مأموریت	نهضت	عبارت	است	از:  13

	 جلوگیری	از	آالم	مردم	و	تسکین	آن،	هر	جا	که	باشد؛	
	 حمایت	از	زندگی	و	سالمت	و	تضمین	احترام	به	انسان	ها،	به	خصوص	در	زمان	مخاصمات		

مسلحانه	و	دیگر	شرایط	اضطراری؛
	 تالش	برای	پیشگیری	از	بیماری	ها	و	ترویج	مسائل	بهداشتی	و	رفاه	عمومی؛	
	 تش��ویق	به	ارائۀ	خدم��ات	داوطلبانه	و	آمادگی	همیش��گی	برای	کمک	ب��ه	اعضای	نهضت،		

و	ی��ک	حس	همبس��تگی	جهانی	با	کس��انی	که	نیازمن��د	حمایت	و	کمک	هس��تند	)مقدمه	
اساسنامۀ	نهضت(.

قابل	ذکر	اس��ت	که	نهضت	با	انجام	فعالیت	های	خود	در	سراس��ر	جهان	در	برقراری	صلح	پایدار	  
مشارکت	دارد.
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بین	المللی	صلیب	س��رخ	مسئول	کمک	به	آنها	به	منظور	ارتقای	ظرفیت	های	
موجود	برای	برآورده	کردن	نیاز	فزاینده	به	کمک	های	بشردوستانه	است.14

اغلب	به	دلیل	حضور،	منابع،	دانش	بومی	و	انگیزۀ	باالی	جمعیت	های	ملی	
اس��ت	که	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	می	تواند	عملیات	میدانی	خود	را	
ب��ا	موفقیت	اجرا	نماید.	جمعیت	های	ملی	همچنین	ممکن	اس��ت	از	طریق	
کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ،	فدراس��یون	و	یا	جمعیت	ملی	کش��وری	که	
کم��ک	الزم	دارد	در	عملی��ات	بین	المللی	مش��ارکت	کنن��د.	همچنین	کمیتۀ	
بین	المللی	صلیب	س��رخ	از	یک	ش��بکۀ	ارتباطی	جهانی	متش��کل	از	تمامی	
جمعیت	ه��ای	ملی	بهره	می	برد.	هم��کاری	و	هماهنگی	در	درون	نهضت	به	

استفاده	بهینه	از	ظرفیت	های	تمامی	اعضا	کمک	می	کند.	

بر	اس��اس	توافقات	و	قواعد	تدوین	ش��ده	در	نهض��ت،	فعالیت	های	امدادی	
بین	المللی	در	زمان	»مخاصمات	مس��لحانۀ	بین	المللی	و	غیربین	المللی«	و	
نیز	در	شرایطی	مانند	»ناآرامی	های	داخلی	و	پیامدهای	مستقیم	آنها«	توسط	
کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	هدایت	و	هماهنگ	می	ش��ود.	این	س��ازمان	
همچنین	فعالیت	های	اجرا	شده	به	منظور	بازپیوند	خانواده	را	در	شرایطی	که	
مستلزم	واکنش	اضطراری	و	بین	المللی	است	هدایت	و	هماهنگ	می	نماید.	
در	نتیجه،	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	دو	سطح	از	مسئولیت	را	به	دوش	

دارد:15 

	 انج��ام	کاره��ای	بشردوس��تانه	ای	ک��ه	از	رس��الت	و	تعه��د	س��ازمان	و		
حوزه	های	تخصصی	آن	سرچشمه	می	گیرد؛

	 هماهنگی	عملیات	بین	المللِی	ارکان	نهضت.	

اص��ول بنیادین نهضت بین المللی صلیب س��رخ و هالل 
احمر

فعالیت	ه��ای	کمیت��ۀ	بین	الملل��ی	صلی��ب	س��رخ	بر	مبن��ای	اص��ول	بنیادین	
هفتگانه	ای		اس��ت	که	بین	این	سازمان	و	دیگر	ارکان	نهضت	مشترک	اند.	این	
اصول	-	انس��انیت،	بی	غرضی،	بی	طرفی،	اس��تقالل،	خدم��ات	داوطلبانه،	
یگانگی	و	جهان	ش��مولی-	در	اساس��نامۀ	نهضت16	قید	ش��ده	و	ارزش	های	
مش��ترکی	را	تعیین	می	نماید	که	نهضت	را	از	دیگر	سازمان	های	بشردوستانه	
متمایز	می	کند.	نهضت	به	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	وظیفه	داده	تا	این	
اصول	را	پاس	داشته	و	ترویج	نماید.	چهار	اصل	اول	که	در	زیر	به	آنها	اشاره	

	مراجعه	شود	به	»سند	خط	مشی	همکاری	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	با	جمعیت	های	ملی«،	  14
نشریۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ،	شماره	851،	سپتامبر	2003،	صفحات	663	تا	678

	به	خصوص	مراجعه	شود	به	توافقنامۀ	سویل	مصوب	شورای	نمایندگان	در	1997	)قطعنامه	6(	و	  15
سند	اقدامات	مکمل	مصوب	شورای	نمایندگان	در	2005	)قطعنامه	8(.

	مراجعه	ش��ود	به	مقدمۀ	اساس��نامۀ	نهضت.	اصول	بنیادین	در	بیس��تمین	کنفرانس	بین	المللی	در	  16
وی��ن	در	1965	اعالم	و	با	کمی	تغییر	در	اساس��نامۀ	نهضت	مصوب	بیس��ت	و	پنجمین	کنفرانس	

بین	المللی	در	ژنو	در	1986	درج	و	در	1995	و	2006	اصالح	شد.
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ش��ده،	اصولی	هس��تند	که	همواره	توس��ط	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	به	
آنها	ارجاع	شده	و	به	طور	مشخص	در	بیانیۀ	مأموریت	سازمان	ذکر	شده	اند:

• انس�انیت	مهمترین	اصل	بوده	و	بر	مبنای	احترام	به	انسان	ها	می	باشد،		
و	دربرگیرندۀ	اهداف	و	ایده	آل	های	نهضت	می	ش��ود.	این	اصل	نیروی	

محرکۀ	اصلی	فعالیت	های	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	است.	

• بی•غرضی،	اصلی	ا	س��ت	که	بر	اساس	آن	هر	شکل	از	تبعیض	محکوم		
ش��ده	و	رفتار	یکس��ان	با	تمامی	کس��انی	که	مش��کلی	دارن��د	بر	مبنای	
نیازه��ای	آنان	ترویج	می	ش��ود.	این	اصل	به	کمیت��ۀ	بین	المللی	صلیب	
س��رخ	امکان	می	دهد	تا	فعالیت	های	خود	را	بر	اساس	میزان	اضطراری	

بودن	شرایط	و	نوع	نیاز	مردم	اولویت	بندی	کند.

• بی•طرف�ی	ب��ه	کمیت��ۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	ام��کان	می	ده��د	تا	با		
خ��ودداری	از	طرف��داری	از	هر	یک	از	طرف	های	درگیر	در	مناقش��ات	
سیاس��ی،	قومی،	مذهبی	و	یا	عقیدتی،	اعتماد	همگان	را	جلب	نماید.	
بی	طرفی	به	معنای	بی	تفاوتی	نس��بت	به	آالم	مردم،	پذیرش	جنگ	و	یا	
خاموش	ماندن	در	قبال	رفتارهای	غیرانس��انی	نیس��ت،	بلکه	به	معنای	
عدم	مش��ارکت	در	مناقش��اتی	اس��ت	که	منجر	به	جدایی	اف��راد	از	هم	
می	ش��وند.	این	اصل	برای	فعالیت	های	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	
بس��یار	کارساز	است،	چرا	که	به	س��ازمان	امکان	می	دهد	تا	تماس	های	
بیش��تری	برق��رار	کرده	و	دسترس��ی	بهتری	ب��ه	مردم	تحت	تأثیر	داش��ته	

باشد.17

• اس�تقالل	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	از	نوع	س��اختاری	اس��ت:		
اعض��ای	کمیتۀ	راهب��ردی	آن	همگی	از	یک	ملیت	ب��وده	و	با	همکاری	
همدیگر	انتخاب	می	ش��وند.	در	نتیجه،	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	
مس��تقل	از	سیاست	های	ملی	و	بین	المللی،	یا	منافع	گروه	ها	و	هر	نهاد	
دیگری	که	به	نوعی	به	ش��رایط	خش��ونت	آمیز	ربط	دارد،	عمل	می	کند.	
	
ً
ای��ن	امر	به	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	برای	تکمیل	وظایف	صرفا
بشردوس��تانۀ	خود	که	بر	مبنای	بی	غرضی	و	بی	طرفی	کامل	به	عهدۀ	آن	

گذارده	شده،	خودمختاری	الزم	را	می	دهد.	

	نقش	میانجی	بی	طرف	در	حل	و	فصل	مسائل	بشردوستانه	ناشی	از	وجهه	ممیزۀ	کمیتۀ	بین	المللی	  17
	بی	طرف	و	مس��تقل	اس��ت	)ماده	5.3	از	اساس��نامه	

ً
صلیب	س��رخ	به	عنوان	س��ازمانی	مش��خصا

نهضت(.
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حوزۀ فعالیت  و معیار اقدامات کمیتۀ 
بین المللی صلیب سرخ

چه��ار وضعی��ت متف��اوت وج��ود دارد ک��ه در آنه��ا کمیتۀ 
بین المللی صلیب سرخ وارد عمل می شود:

تالش	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	برای	کمک	به	قربانیان	مخاصمات	   1
مس��لحانۀ	بین	المللی	و	غیربین	المللی	در	مرکز	فعالیت	های	این	سازمان	
ق��رار	دارد.18	این	س��ازمان	خدمات	خود	را	بر	مبن��ای	حقوق	بین	المللی	
بشردوس��تانه	ارائه	می	دهد،	البته	پس	از	توجه	کامل	به	نیازهای	موجود	و	

قابل	پیش	بینی	به	کمک	های	بشردوستانه.

در	دیگر	ش��رایط	خشونت	آمیز،	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	خدمات	   2
خود	را	بر	اس��اس	میزان	جدی	ب��ودن	نیازهای	برآورده	نش��ده	و	اضطرار	
ش��رایط	ارائه	می	دهد.	س��ازمان	همچنین	توجه	می	کند	که	آیا	با	توجه	به	
وضعی��ت	خود	به	عنوان	یک	س��ازمان	بی	طرف	و	مس��تقل	و	نیز	تجاربی	
ک��ه	دارد،	می	تواند	کاری	بیش��تر	از	دیگران	انج��ام	دهد	یا	خیر.	در	چنین	
ش��رایطی،	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	خدمات	خود	را	نه	بر	اساس	
حق��وق	بین	المللی	بشردوس��تانه	بلکه	بر	مبنای	اساس��نامۀ	نهضت	ارائه	

می	دهد.19

اگ��ر	در	ناحی��ه	ای	ک��ه	کمیت��ۀ	بین	المللی	صلی��ب	س��رخ	در	آن	حضور	   3
عملیاتی	دارد	یک	بالی	طبیعی	یا	ناشی	از	فعالیت	های	انسانی	رخ	دهد	
و	یا	یک	بیماری	همه	گیر	ش��ود،	چون	این	س��ازمان	می	تواند	به	س��رعت	
نیروهای	خود	را	اعزام	و	مشارکت	قابل	توجهی	داشته	باشد،	در	حد	توان	
و	در	همکاری	با	دیگ��ر	ارکان	نهضت	ورود	کرده	و	توانایی	های	منحصر	
	فقط	در	فاز	اضطراری	

ً
بفرد	خود	را	عرضه	می	کند.	این	س��ازمان	معموال

اقدام	می	کند.	

در	دیگ��ر	ش��رایط،	کمیت��ۀ	بین	الملل��ی	صلی��ب	س��رخ	در	فعالیت	های	   4
تمام��ی	آژانس	های	بشردوس��تانه	مش��ارکت	خاص��ی	دارد،	به	خصوص	
در	حوزه	های	تخصصی	خود	مانند	جس��تجوی	افراد	و	اش��اعه	و	ترویج	
حقوق	بین	المللی	بشردوستانه	و	اصول	بنیادین.	اینها	همگی	حوزه	هایی	
هس��تند	که	در	آنها	بر	رس��الت	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	به	روشنی	

تصریح	شده	است.	

	حقوق	بین	المللی	بشردوس��تانه	حت��ی	بعد	از	پایان	خصومت	ها	کماکان	به	قوت	خود	باقیس��ت.	  18
وقتی	خش��ونت	ها	پای��ان	می	یابد،	دولت	ها	هنوز	ه��م	الزاماتی	را	به	دوش	دارن��د.	در	نتیجه	کمیتۀ	
بین	المللی	صلیب	سرخ	برخی	فعالیت	های	خود	را	ادامه	داده	و	برخی	فعالیت	های	دیگر	را	نیز	در	
طول	این	دوران	گذار	در	دستور	کار	قرار	می	دهد.	مراجعه	شود	به	»آیا	جنگ	هرگز	پایان	می	یابد؟	
کار	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	وقتی	که	س��الح	ها	خاموش	می	ش��وند«،	نش��ریۀ	بین	المللی	

صلیب	سرخ،	شماره	851،	سپتامبر	2003،	صفحات	465	تا	496 
	مواد	d(5.2(	و	5.3	از	اساسنامۀ	نهضت.  19
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کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	اولویت	های	خود	را	بر	اساس	معیارهای	زیر	
تعیین	می	کند:

	 می��زان	آالم	قربانیان	و	اضطراری	ب��ودن	نیازهای	آنان:	اصل	بی	غرضی		
که	در	حقوق	بین	المللی	بشردوس��تانه	ذکر	شده	است	کماکان	به	عنوان	
س��تون	فعالیت	های	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	شناخته	می	شود.	
این	فعالیت	ها	باید	غیرتبعیض	آمیز	و	متناسب	با	نیازهای	کسانی	باشد	

که	نیازمند	حمایت	و	کمک	هستند.

	 توانایی	ه��ای	منحصربف��رد	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	که	ناش��ی		
از	وج��ه	متمای��ز	آن	ب��ه	عنوان	یک	س��ازمان	بی	طرف	و	مس��تقل	و	یک	
میانجی	است	و	نیز	تجارب	آن	در	کمک	رسانی	به	قربانیان	مخاصمات	
مس��لحانه	)دانش	بومی،	منابع	انسانی،	لجستیک،	ظرفیت	جستجوی	
افراد	و	غیره(:	امتیاز	ویژۀ	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	که	ناش��ی	از	
اصول	حاکم	بر	آن	و	تجارب	عملیاتی	اس��ت	که	کسب	کرده،	از	سوی	
جامعۀ	بین	الملل	به	رسمیت	شناخته	شده	است.	این	سازمان	می	تواند	
خ��ود	را	به	خوبی	در	فض��ای	فعالیت	های	بشردوس��تانه	در	کنار	تعداد	
زیادی	از	انواع	س��ازمان	های	بشردوس��تانه	جای	داده	و	به	فعالیت	خود	

ادامه	دهد.	

	 مبنای	قانونی	کارهای	آن:20	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	سعی	دارد		
تا	فعالیت	های	خود	را	در	ش��رایطی	انجام	دهد	ک��ه	حقوق	بین	المللی	
بشردوس��تانه	در	آنه��ا	کاربرد	دارد	و	به	دقت	ب��ه	مقتضی	بودن	اقدام	در	
ش��رایط	موجود	و	یا	در	دیگر	شرایط	خش��ونت	آمیزی	که	تحت	پوشش	
حقوق	بین	المللی	بشردوس��تانه	نیس��ت	)مانن��د	ناآرامی	ها	و	تنش	های	
داخل��ی(،	توجه	می	نماید.	این	س��ازمان	در	تمام	ش��رایط	فعالیت	های	

خود	را	بر	مبنای	معیارهایی	که	در	باال	ذکر	شد	انجام	می	دهد.	

مالحظات	و	محدودیت	های	عملیاتی	)مانند	آثار	فعالیت	های	دیگر،	اینکه	
	از	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	دعوت	به	ورود	ش��ده	اس��ت،	و	

ً
آیا	اصوال

مسائل	امنیتی(	را	نیز	می	توان	به	این	معیارها	افزود.

20 	بر	اس��اس	واقعیت	های	موجود،	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	ماهیت	حقوقی	شرایط	موجود	را	
مشخص	می	کند	که	خود،	تعیین	کنندۀ	حدود	اختیارات	قانونی	آن	است.
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راهبردهای الزم برای انجام مأموریت:

از تحلیل جامع تا فعالیت های خاص
یک تحلیل جامع

برای	هر	اقدامی	به	یک	تحلیل جامع	از	شرایط،	کنشگران	حاضر،21	خطرات	
و	تحوالت	نیاز	هس��ت.	این	ام��ر	به	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	امکان	
می	دهد	تا	کسانی	را	که	به	شدت	تحت	تأثیر	درگیری	قرار	گرفته	اند	و	نیازهای	
آنان	را	شناس��ایی	کند.	برای	این	کار	باید	از	ریش��ۀ	مشکالت	درکی	روشن	و	
گاهی	کافی	 از	تأسیس��ات	محل��ی،	توانایی	های	آنها	و	امکاناتی	ک��ه	دارند،	آ
داش��ت.	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	س��عی	می	کند	تا	با	در	نظر	گرفتن	
تمامی	جنبه	ها	و	بهترین	روش	های	پاس��خگویی	ب��ه	آنها،	تصویری	کلی	از	

هر	مشکل	بشردوستانه	ترسیم	نماید.	

در	اینج��ا	چندین	عام��ل	را	باید	در	نظر	گرفت،	از	جمل��ه	عوامل	اجتماعی،	
اقتصادی،	سیاس��ی،	فرهنگی،	امنیت��ی،	مذهبی	و	قومی.	در	تجزیه	و	تحلیل	
م��ورد	نظ��ر	همچنی��ن	باید	ب��ه	ارتب��اط	درونی	عوام��ل	محل��ی،	منطقه	ای	و	
بین	المللی	که	بر	هر	درگیری	یا	در	هر	شرایط	خشونت	آمیز	دیگری	اثر	دارد،		

توجه	شود.

تحلیل،	مبنای	تصمیم	گیری	برای	راهبرد	کالنی	است	که	در	آن	اولویت	ها	و	
اهداف	خاص	در	نظر	گرفته	شده	و	انواع	مشکالت	و	یا	نیازهای	مختلفی	که	
کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	باید	نیرو	و	منابع	خود	را	بر	روی	آنها	متمرکز	
کند،	مشخص	می	شود.	عالوه	بر	این،	راهبردی	باید	تعریف	شود	که	در	آن،	
نه	فقط	پیامدهای	مستقیم	در	نظر	گرفته	شده	باشند،	بلکه	تا	جایی	که	ممکن	
است	و	در	چارچوب	فعالیت	های	بشردوستانۀ	بی	طرف	و	مستقل،	به	منشاء	

و	علل	آنها	هم	رسیدگی	شود.	

بدین	منظور،	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	باید	در	ابتدا	نقاط	قوت22	خود	
و	فرصت	هایی	را	که	در	محیط	بومی	در	اختیار	دارد	به	کار	گیرد،	و	دوم	باید	
س��عی	کند	تا	نقاط	ضعف	را	به	حداقل	رسانده	و	مشکالت	برون	سازمانی	را	
خنثی	و	مرتفع	گرداند.	به	دلیل	نقش	مکمل	شرکای	کاری	از	داخل	و	خارج	
از	نهضت،	نقاط	قوت	و	ضعف	این	قبیل	شرکا	هم	باید	در	مباحث	مربوط	به	

تعیین	راهبرد	مد	نظر	قرار	گیرد.

بس��ته	به	اینکه	چه	کاری	باید	انج��ام	داد،	فعالیت	های	متنوع	یا	همزمان	و	یا	
پشت	سر	هم	آغاز	می	شوند.

	طرف	های	درگیر	و	دیگر	بازیگران	عمده:	کنشگران	مسلح،	بشردوست،	سازمان	ملل،	غیرسازمان	  21
ملل،	جامعۀ	سیاسی	و	مدنی،	و	غیره.

22 	کمیت��ۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	همواره	ب��ر	روی	کارکنان	دفتر	نمایندگی	خود	حس��اب	می	کند،	
چرا	که	با	فضای	محلی	آش��نا	بوده	و	متخصص	کار	خود	هستند.	بسته	به	شرایط	موجود،	سازمان	

می	تواند	حمایت	الزم	را	از	دیگر	اعضای	نهضت	نیز	جلب	نماید.
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چه��ار رویکرد که در بیانی��ۀ مأموریت عنوان ش��ده اند به 
کمیت��ۀ بین الملل��ی صلیب س��رخ امکان می دهن��د تا به 

اهداف خود دست یابد
همانگونه	که	در	بیانیۀ	مأموریت	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	تشریح	شده	
اس��ت،	این	سازمان	پس	از	تحلیل	ش��رایط	چهار	رویکرد	را	در	راهبرد	کالن	
خود	به	هم	می	آمیزد	تا	مستقیم	یا	غیرمستقیم	و	در	کوتاه،	میان	و	بلند	مدت،	
احترام	به	زندگی،	کرامت	و	س��المت	جسمی	و	روحی	قربانیان	مخاصمات	

مسلحانه	و	دیگر	شرایط	خشونت	آمیز	را	تضمین	نماید.	

حمای�ت•از•زندگ�ی•و•کرامت•قربانی�ان•مخاصمات•مس�لحانه•و•دیگر•
شرایط•خشونت•آمیز

رویکرد حمایتی
	 به	منظور	حفاظت	از	جان،	امنیت،	کرامت	و	سالمت	جسمی	و	روحی		

قربانیان	مخاصمات	مس��لحانه	و	دیگر	شرایط	خشونت	آمیز،	هدف	از	
اعمال	این	رویکرد	تضمین	آن	اس��ت	که	مقامات	و	دیگر	کنش��گران	به	

الزامات	خود	عمل	کرده	و	حقوق	افراد	را	محترم	شمارند.

	 همچنی��ن	ه��دف	از	آن	جلوگیری	از	و	یا	پایان	دادن	به	موارد	عملی	و	یا		
احتمالِی	نقض	حقوق	بین	المللی	بشردوستانه	و	دیگر	مجموعه	قوانین	
و	ی��ا	قواعد	بنیادینی		اس��ت	که	از	م��ردم	در	چنین	ش��رایطی	حمایت	و	

حفاظت	می	کنند.

	 	ب��ر	روی	عل��ل	و	ش��رایط	حاکم	بر	م��وارد	نقض	قانون،		
َ
تمرک��ز	آن	اوال

	
ً
کس��انی	که	مسئول	آن	هستند	و	کسانی	که	بر	آنها	نفوذی	دارند،	و	دوما

بر	روی	پیامدهای	خشونت	است.

کمک•رسانی•به•قربانیان•مخاصمات•مسلحانه•و•دیگر•شرایط•خشونت•آمیز

رویکرد کمک رسانی

	 ه��دف	از	کمک	رس��انی23	حفاظت	از	جان	و	یا	ترمی��م	کرامت	افراد	و		
جوامع	محلی	است	که	به	ش��دت	تحت	تأثیر	مخاصمات	مسلحانه	و	

دیگر	شرایط	خشونت	آمیز	قرار	گرفته	اند.

	 فعالیت	های	کمک	رس��انی	در	اصل	برای	رسیدگی	به	پیامدهای	موارد		
نقض	حقوق	بین	المللی	بشردوس��تانه	و	دیگ��ر	مجموعه	قوانین	مرتبط	
اج��را	می	ش��وند.	همچنین	ممکن	اس��ت	در	این	فعالیت	ه��ا	با	کاهش	
میزان	در	معرض	خطر	بودن،	به	علل	و	شرایط	بروز	چنین	موارد	نقض	

قانونی	نیز	پرداخته	شود.

23 	مراجعه	ش��ود	به	»خط	مشی	کمک	رس��انی	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ«،	نشریه	بین	المللی	
صلیب	سرخ،	شماره	855،	سپتامبر	2004،	صفحات	677	تا	693 
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	 کمک	رس��انی	شامل	رس��یدگی	به	نیازهای	ضروری	ولی	برآورده	نشدۀ		
افراد	و	یا	جوامع	محلی	بر	مبنای	هنجارهای	اجتماعی	و	شرایط	فرهنگی	
	با	
ً
اس��ت.	این	نیازها	متفاوتند،	ولی	برای	پاس��خگویی	ب��ه	آنها	معموال

تأمی��ن	کاال	و	خدم��ات،	حمایت	از	تأسیس��ات	و	خدم��ات	موجود	و	
تش��ویق	مقامات	و	دیگران	ب��ه	انجام	وظایف	و	مسئولیت	هایش��ان،	به	
مس��ائل	مرتبط	با	درمان،	آب،	بهداشت،	س��رپناه	و	امنیت	اقتصادی24 

پرداخته	می	شود.

در• نهض�ت• بین•الملل�ی• ام�دادی• عملی�ات• هماهنگ�ی• و• هدای�ت•
مخاصمات•مسلحانه•و•دیگر•شرایط•خشونت•آمیز

رویکرد همکاری

	 هدف	از	هم��کاری25	افزای��ش	ظرفیت	عملیات��ِی	جمعیت	های	ملی،		
بخصوص	در	کش��ورهایی		اس��ت	که	دچار	مخاصمۀ	مسلحانه	و	دیگر	
ش��رایط	خش��ونت	آمیز	ش��ده	و	یا	احتمال	دارد	که	بش��وند.	هدف	دیگر	
آن،	افزای��ش	ظرفی��ت	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	ب��رای	تعامل	با	

جمعیت	های	ملی	و	مشارکت	با	آنهاست.	

	 هدف	از	رویکرد	همکاری	بهینه	کردن	فعالیت	های	بشردوستانۀ	ارکان		
نهضت	با	بهترین	اس��تفاده	از	رویه	ها	و	مهارت	های	مکمل	در	رابطه	با	

مسائل	عملیاتی	مانند	حمایت،	کمک	رسانی	و	پیشگیری		است.

	 ای��ن	رویکرد	ش��امل	تدوی��ن	و	اجرای	سیاس��ت	ها	و	خط	مش��ی	های		
نهضت	است	که	در	طول	نشس��ت	های	اعضا	تصویب	می	شوند	و	نیز	
ارتق��ای	ظرفیت	جمعیت	های	ملی	و	کمک	به	آنها	برای	رعایت	اصول	

بنیادین	در	تمامی	زمان	ها.

تالش•برای•پیش�گیری•از•آالم•مردم•با•ترویج،•تقویت•و•توس�عۀ•حقوق•
بین•المللی•بشردوستانه•و•اصول•جهانی•بشردوستانه

رویکرد پیشگیری

ه��دف	از	پیش��گیری26	ایجاد	محیطی		مس��اعد	اس��ت	ک��ه	در	آن	احترام	به	

24 	نح��وۀ	پاس��خگویی	همانقدر	متنوع	اس��ت	که	نیازه��ا،	در	نتیجه	تهیه	فهرس��تی	کامل	غیرممکن	
می	نمای��د،	چرا	که	هر	ش��رایط	جدی��دی	نیازمند	یک	نحوۀ	پاس��خگویی	جدید	اس��ت.	در	چنین	
	حفاظت	از	محیط	زیس��ت	هم	در	نظر	گرفته	می	ش��ود.	کمیت��ۀ	بین	المللی	

ً
واکنش	های��ی	معموال

صلیب	سرخ	همچنین	گاهی	در	زمان	بالیای	طبیعی	نیز	اقدام	می	نماید.	)مراجعه	شود	به	صفحه	
11،	مورد	3(

25 	مراجعه	ش��ود	به	»سند	خط	مش��ی	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	برای	همکاری	با	جمعیت	های	
ملی«،	نشریۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ،	شماره	851،	سپتامبر	2003،	صفحات	663	تا	678 

26 	برای	مثال	مراجعه	ش��ود	به	»نقش	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	در	پیش��گیری	از	مخاصمات	
مس��لحانه:		توانایی	ه��ا	و	محدودیت	های	آن«،	نش��ریۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ،	ش��ماره	844،	

دسامبر	2001،	صفحات	923	تا	946 
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زندگی	و	کرامت	کس��انی	که	به	ش��دت	تحت	تأثیر	مخاصمات	مس��لحانه	و	
دیگر	شرایط	خشونت	آمیز	هس��تند	تضمین		شود،	و	برای	فعالیت	های	کمیتۀ	

بین	المللی	صلیب	سرخ	نیز	مناسب	باشد.

ه��دف	از	ای��ن	رویکرد،	پیش��گیری	از	آالم	م��ردم	از	طریق	اعم��ال	نفوذ	بر	
کس��انی	ا	ست	که	اثر	مستقیم	یا	غیرمستقیمی	در	سرنوشت	مردمی	دارند	که	
تحت	تأثیر	چنینی	ش��رایطی	هستند.	این	در	کل	به	معنای	فعالیت	در	بازه	ای	

میان	تا	بلندمدت	است.27

رویکرد	پیش��گیری	به	خصوص	ش��امل	برق��راری	ارتباط	به	منظور	توس��عه،	
روشن	س��ازی	و	ترویج	روند	پیاده	س��ازی	حقوق	بین	المللی	بشردوس��تانه	و	
دیگر	قوانین	مرتبط	و	نیز	ترویج	میزان	پذیرش	فعالیت	های	کمیتۀ	بین	المللی	

صلیب	سرخ	می	باشد.

ترکیب فعالیت ها: رویۀ چندرشته ای
هر	فعالیت	از	نظر	بشردوس��تانه	به	منظور	پاسخگویی	به	یک	مشکل	خاص	
و	یا	مش��کالتی	مشترک	است.	در	هر	رویکرد	از	راهبردهای	اجرایِی	مختص	
همان	رویکرد	اس��تفاده	می	ش��ود.	در	این	راهبردها	ترکیب��ی	از	فعالیت•های•
مختلف	از	چهار	برنامه	ای	که	در	ابزار	برنامه	ریزی	س��الیانه	تش��ریح	شده	اند	
به	کار	می	رود:	حمایت،	کمک	رس��انی،	پیش��گیری	و	هم��کاری.	در	نتیجه،	
راهبرد	حمایتی	همچنین	می	تواند	ش��امل	فعالیت	هایی	مرتبط	با	برنامه	های	
کمک	رس��انی،	پیش��گیری	و	ی��ا	همکاری	باش��د.	حفر	چاه	در	ی��ک	اردوگاه	
آوارگان	می	توان��د	ی��ک	جنبه	از	برنامه	های	کمک	رس��انی	قلمداد	ش��ود	و	به	
منظ��ور	مبارزه	با	مش��کل	کمب��ود	آب	به	کار	رود.	در	نتیجه	این	کار	بخش��ی	
از	رویکرد	کمک	رس��انی	اس��ت.	با	این	حال،	این	فعالیت	می	تواند	به	همین	
می��زان	به	منظور	حمایت	از	مردمی	باش��د	که	در	زم��ان	آوردن	آب	از	خارج	
از	اردوگاه	در	معرض	خش��ونت	قرار	می	گیرند.	در	نتیجه	همزمان	بخشی	از	

رویکرد	حمایتی	نیز	هست.

ترکی��ب	فعالیت	ها	اهمی��ت	وی��ژه	ای	دارد.	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	
موظف	اس��ت	بر	اس��اس	ش��رایط	موجود	و	اولویت	ها	و	اهداف	مش��خص	
ش��ده،	از	تمام��ی	امکاناتی	ک��ه	در	اختی��ار	دارد	بهره	جوید.	ع��الوه	بر	این،	
ای��ن	رویکرده��ای	مختلف	همدیگ��ر	را	تقوی��ت	می	کنند:	به	عن��وان	مثال،	
کارکنان	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	ممکن	است	در	زمان	کمک	رسانی	
اطالعاتی	را	در	رابطه	با	موارد	نقض	حقوق	بین	المللی	بشردوس��تانه	کس��ب	
نماین��د	که	می	توانند	به	مقام��ات	اطالع	دهند،	که	خود	بخش��ی	از	رویکرد	
حمایتی		است.	در	ش��رایط	درگیری،	فعالیت	های	کمک	رسانی	اغلب	دارای	
ماهیتی	حمایتی	هس��تند،	و	بر	عکس؛	به	ش��کلی	که	ارتباط	تنگاتنگی	با	هم	

27 	گرچ��ه	هدف	اصل��ی	از	فعالیت	های	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	نه	تروی��ج	صلح	جهانی	و	
نه	پیش��گیری	از	مخاصمات	مس��لحانه	است،	ولی	کار	این	س��ازمان	و	دیگر	ارکان	نهضت	نقشی	

مستقیم	در	این	راستا	دارد.
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دارن��د.	در	نهایت،	نهضت	وظیفۀ	تالش	ب��رای	حمایت	از	قربانیان	این	قبیل	
رویداد	ها	و	کمک	رس��انی	به	آنان	را	در	تمامی	زمان	ه��ا	به	کمیتۀ	بین	المللی	

صلیب	سرخ	محول	کرد.28 

	با	پش��تیبانی	چیزی	عملی	می	ش��ود	ک��ه	کمیتۀ	
ً
ترکی��ب	فعالیت	ه��ا	معموال

بین	المللی	صلیب	س��رخ	به	آن	دیپلماسی•بشردوستانه	می	گوید.	هدف	از	
آن	نی��ز	اعمال	نفوذ	و	در	صورت	لزوم	تغییر	انتخاب	های	سیاس��ی	دولت	ها،	
ی	اس��ت،	به	منظور	

ّ
گروه	ه��ای	مس��لح،	و	س��ازمان	های	بین	الملل��ی	و	فرامل

افزایش	میزان	رعایت	حقوق	بین	المللی	بشردوستانه	و	ترویج	اهداف	اصلی	
کمیت��ۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ.	بدی��ن	منظور،	کمیت��ۀ	بین	المللی	صلیب	
س��رخ	واحدهای	مختلف	خدمات	رس��انی	و	سلس��له	مراتب	موجود	در	مقر	
اصلی	و	در	ش��بکۀ	دفاتر	نمایندگی	خود	را	تشویق	می	کند	تا	بر	میزان	گفتگو	
با	این	نهادها	در	رابطه	با	مسائل	و	نگرانی	های	کلی	خود	بیافزاید.	پیام	اصلی	
دیپلماس��ی	بشردوستانه	در	تمامی	دفاتر	نمایندگی	سازمان	یکی	است،	حال	

اولویت	های	عملیاتی	آنها	هر	چه	باشد.

28 	ماده	d(5.2(	از	اساسنامۀ	نهضت
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هماهنگی فعالیت های بشردوستانه
کمیت��ۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	هم	از	مقر	اصلی	و	ه��م	در	زمان	عملیات	
میدان��ی	فعالیت	ه��ای	خود	را	با	دیگر	س��ازمان	های	بشردوس��تانه	هماهنگ	
می	کن��د29	ت��ا	زندگ��ی	قربانی��ان	مخاصم��ات	مس��لحانه	و	دیگ��ر	ش��رایط	
خش��ونت	آمیز	را	به	شکل	مس��تقیم	یا	غیرمس��تقیم	بهبود	بخشد.	هماهنگی	
	بشردوس��تانۀ	کمیتۀ	بین	المللی	

ً
فقط	وقتی	ممکن	اس��ت	که	رهیاف��ت	کامال

صلیب	سرخ	به	عنوان	سازمانی	بی	غرض،	بی	طرف	و	مستقل	اجازه	دهد.30 
نمی	ت��وان	چنین	اختیاراتی	را	به	یک	نهاد	یا	گروهی	از	نهادهای	دیگر	واگذار	

کرد.	

29 	هماهنگی	در	درون	نهضت	در	صفحات	8	و	9	بررسی	شد	)»عضویت	در	یک	نهضت«(.
30 	مراجعه	ش��ود	به	یادداش��ت	س��ردبیر	در	نش��ریۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ،	ش��ماره	865،	مارس	

2007،	صفحات	5	و	6 
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روش های کاری
کید	بر	اهمی��ت	نقش	های	مکمل،	 کمیت��ۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	برای	تأ
نق��اط	ق��وت	و	ضعف	ش��رکای	کاری	خ��ود	)در	خارج	و	داخ��ل	نهضت(	و	

حوزه	های	تخصصی	آنان	را	در	مباحث	راهبردی	خود	لحاظ	می	کند.

راهبرد	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	بر	مبنای	ترکیب	»روش	های	کاری«	
و	نیز	انتخاب	فعالیت	های	مناسب	بر	اساس	رویکرد)های(	انتخابی	است.	
روش	ه��ای	کاری	در	واقع	مبین	ش��یوه	ها	و	ابزار	به	کار	رفته	به	منظور	متقاعد	
کردن	مقامات	برای	عمل	به	الزاماتشان	در	رابطه	با	افراد	و	جمعیت	هاست.

گاهی	رس��انی	 روش	های	کاری	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	عبارتند	از:	آ
در	مورد	مسئولیت	ها	)متقاعدسازی،	بسیج	کردن،	محکوم	کردن(،	پشتیبانی	
و	جایگزینی	)تأمین	مستقیم	خدمات(	است.	البته	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	
س��رخ	خود	را	به	هیچ	یک	از	آنها	مح��دود	نمی	کند،	بلکه	بر	عکس	با	ایجاد	

توازن	الزم	ترکیبی	از	آنها	را	به	شکل	همزمان	و	یا	پیاپی	به	کار	می	برد.	

گاهی	رس��انی	در	مورد	مس��ئولیت	ها،	یادآوری	الزاماتی	است	    1 هدف	از	آ
ک��ه	مردم	به	دوش	دارند	و	در	صورت	لزوم	متقاعد	کردن	آنها	برای	تغییر	

رفتار	خود.	این	کار	به	سه	روش	انجام	می	شود:

الف(	هدف	از	متقاعدس��ازی	یعنی	اینکه	کس��ی	را	راضی	کنیم	تا	کاری	
را	انجام	دهد	که	در	حوزۀ	مس��ئولیت	ها	و	یا	توانایی	های	وی	اس��ت.	
ای��ن	کار	از	طری��ق	گفتگوی	دوجانبه	و	محرمان��ه	صورت	می	گیرد.	
این	روش	از	نظر	سنتی	روش	ارجح	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	

است.

ب(	این	سازمان	همچنین	ممکن	است	با	بسیج	اشخاص	ثالِث	صاحب	
	
ً
نف��وذ	پش��تیبانی	الزم	را	از	خ��ارج	از	نهضت	کس��ب	نمای��د	)مثال
دولت	ها،	س��ازمان	های	منطقه	ای،	شرکت	های	خصوصی،	اعضای	
جامع��ه	مدنی	و	یا	گروه	ه��ای	مذهبی	که	روابط	خوب��ی	با	مقامات	
مربوطه	دارند(.	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	این	اشخاص	ثالث	
را	با	دقت	تمام	انتخاب	می	کند،	و	فقط	با	کسانی	تماس	می	گیرد	که	
باور	داشته	باشد	می	توانند	ماهیت	محرمانۀ	اطالعاتی	را	که	دریافت	

می	کنند	حفظ	نمایند.		

پ(	در	زم��ان	رویارویی	با	یکی	از	مقام��ات	که	قصد	دارد	الزامات	خود	
را	نادی��ده	گرفت��ه	و	یا	به	عم��د	آنها	را	نق��ض	نماید،	متقاعدس��ازی	
	
ً
)حتی	با	بس��یج	پش��تیبانی	اش��خاص	ثالث	صاحب	نفوذ(	احتماال
کارساز	نخواهد	بود.	در	نتیجه	در	شرایط	خاص	ممکن	است	کمیتۀ	
بین	المللی	صلیب	س��رخ	تصمی��م	بگیرد	تا	س��نت	رازداری	خود	را	
شکسته	و	امری	را	در	سطح	عمومی	محکوم	نماید.	این	روش	کاری	
فقط	به	عنوان	بخش��ی	از	رویکرد	حمایتی	ب��ه	کار	می	رود	که	تمرکز	
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آن	بر	روی	موارد	نقض	جدی	و	یا	مستمر	قاعده	ای		است	که	از	افراد	
حمایت	می	کند.	

اگ��ر	مقامات	نتوانن��د	کاری	بکنند،	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	هر	    2
جا	الزم	باش��د	از	آنان	حمایت	می	کند	تا	بتوانند	مس��ئولیت	های	خود	را	

تقبل	نمایند.

وقت��ی	یک��ی	از	مقام��ات	ذیربط	نخواهد	و	ی��ا	نتواند	اقدامات	مناس��بی	    3
را	انج��ام	دهد	)ب��ه	دلیل	فقدان	وس��ائل	و	یا	عدم	تمای��ل،	و	یا	وقتی	که	
هی��چ	مقام	مس��ئولی	موجود	نباش��د(،	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	
	به	جای	آنان	وارد	عمل	می	شود	)جایگزینی(	تا	نیازهای	افراد	

ً
مس��تقیما

و	جمعیت	های	خسارت	دیده	را	برآورده	نماید.	اگر	شرایط	وخیم	باشد،	
کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	ابتدا	خود	وارد	عمل	ش��ده	و	س��پس	با	
مقامات	مذاکره	می	کند	تا	آنها	را	به	اتخاذ	اقدامات	مناسب	متقاعد	و	یا	

به	آنان	کمک	کند	تا	راه	حل	های	ممکن	را	بیازمایند.	
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راهنمای اقدام
راهبرد	فوق	با	مالحظۀ	دستورالعمل	های	زیر	پیاده	می	شود:

1.				فعالیت	ه��ای	بشردوس��تانۀ	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	بی	غرض،	
بی	ط��رف	و	مس��تقل	اس��ت.	تجربه	ب��ه	ما	نش��ان	داده	که	ای��ن	رویکرد	
بیش��ترین	امکان	را	برای	پذیرفته	شدن	در	طول	یک	درگیری	مسلحانه	و	
یا	در	جریان	دیگر	شرایط	خش��ونت	آمیز	فراهم	می	آورد،	به	خصوص	با	
توجه	به	این	خطر	که	کنش��گران	محل��ی،	منطقه	ای	و	بین	المللی	ممکن	
اس��ت	قطبی	و	یا	افراطگرا	ش��وند.	در	نتیجه،	ادغام	ابزارهای	سیاس��ی،	
نظام��ی	و	بشردوس��تانه	که	برخ��ی	دولت	ها	آن	را	پیش��نهاد	می	کنند،	در	
واقع	منشاء	اصلی	مشکالت	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	است.	این	
س��ازمان	اصرار	دارد	که	باید	از	محو	ش��دن	مرز	ه��ا	جلوگیری	کرد	و	در	

عین	حال	به	عملکرد	مکمل	هم	اجازۀ	بروز	داد.	

2.				بس��یاری	از	وظای��ف	کمیت��ۀ	بین	الملل��ی	صلیب	س��رخ	در	نزدیکی	به	
جمعیت	هدف	و	در	عرصه	انجام	می	شوند،	یا	به	عبارت	دیگر	در	جایی	
که	س��ازمان	بیشترین	دسترس��ی	را	به	مردم	دارد.	باید	با	افراد	و	یا	جوامع	
محلی	مور	نظر	مشورت	شود	تا	نیازها	و	منافع	آنان	بهتر	مشخص	شود،	
و	آنها	هم	باید	در	اقداماتی	که	اجرا	می	ش��وند	مش��ارکت	داده	ش��وند.31 
نظام	ارزش��ی	آنان،	آس��یب	پذیری	های	خاصی	که	دارند	و	نگاهی	که	به	
نیازهای	خود	دارند	همگی	باید	در	نظر	گرفته	ش��وند.	کمیتۀ	بین	المللی	
صلی��ب	س��رخ	موافق	رویکردی	مش��ارکتی	اس��ت	که	ه��دف	آن	ایجاد	

ظرفیت	های	بومی	باشد.

3.				فعالیت	های	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	جهان	شمول	است.	کارهای	
این	س��ازمان	به	جاهای	خاص	و	یا	به	گروه	های	خاصی	از	مردم	)مانند	
کودکان	و	پناهندگان(	محدود	نمی	ش��ود.	با	حض��ور	در	چندین	منطقه	
از	جه��ان،	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	از	نگاه��ی	کالن	برخوردار	
است	که	آن	را	قادر	می	سازد	تا	تحلیل	های	جامعی	را	به	عمل	آورد.	اگر	
سازمان	می	خواهد	ش��فاف	و	قابل	پیش	بینی	باشد	باید	در	هر	جایی	که	
فعالیت	دارد	رویکردی	یکپارچه	را	اتخاذ	کند.	با	این	حال،	این	امر	بدان	
معنا	نیس��ت	که	فعالیت	های	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	یک	شکل	
هس��تند.	توجه	به	ش��رایط	موجود	کماکان	یک	جنبۀ	کلیدی	از	تحلیل	و	

راهبرد	مربوطه	است.

4.			کمیت��ۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	در	فاز	اضط��راری	ورود	پیدا	می	کند	و	
تا	زمانی	که	الزم	باش��د	می	ماند.	با	این	حال،	این	سازمان	مراقب	است	
تا	چنین	ورودی	منجر	به	دس��ت	کش��یدن	مقامات	مربوطه	از	رسیدگی	

	آنه��ا	باید	ب��ه	عنوان	مث��ال	در	تصمیم	گیری	در	رابطه	ب��ا	اولویت	ها	در	اجرا،	مدیری��ت	و	ارزیابی	  31
برنامه	ها	مشارکت	داشته	باشند.
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کامل	به	مس��ئولیت	های	خود	نشود،	و	یا	اینکه	جوامع	محلِی	متأثر	را	از	
سازوکارهای	مقابله	ای	معمول	خود	باز	ندارد.	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	
سرخ	همچنین	مراقب	است	تا	مزاحم	کار	سازمان	ها	و	کنشگرانی	نشود	
که	مناب��ع	جامعۀ	مدنی	قلمداد	می	ش��وند.	از	ای��ن	رو،	اقداماتی	انجام	
می	ش��وند	تا	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	بتواند	به	شکلی	مناسب	و	

در	زمان	الزم	صحنه	را	ترک	کند.

5.				کمیت��ۀ	بین	الملل��ی	صلیب	س��رخ	با	تمامی	کس��انی	ک��ه	در	مخاصمه	
مسلحانه	و	دیگر	شرایط	خشونت	آمیز	شرکت	دارند	و	می	توانند	تأثیری	بر	
روی	مسیر	آن	داشته	باشند،	حال	چه	دولت	های	دیگر	آنها	را	به	رسمیت	
بشناسند	و	چه	خیر،	وارد	گفتگو	می	شود.	هیچکس	مستثنی	نمی	شود،	
نه	فقط	به	این	دلیل	که	وارد	گفتگو	ش��دن	فی	نفس��ه	مس��اوی	با	رسمیت	
بخش��یدن	نیس��ت،	بلکه	همچنین	چ��ون	برقراری	تماس	ه��ای	مکرر	و	
متنوع	برای	ارزیابی	ش��رایط	و	تضمین	ایمنی	عملیات	و	پرس��نل	کمیتۀ	
بین	المللی	صلیب	سرخ	ضروری		است.	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	
ش��بکه	ای	از	افراد	را	در	سطح	محلی،	منطقه	ای	و	بین	المللی	برای	خود	
حفظ	می	نماید.	در	زمان	نقض	حقوق	بین	المللی	بشردوس��تانه	و	دیگر	
قوانین	یا	قواعد	بنیادینی	که	از	مردم	در	زمان	خشونت	حمایت	می	کنند،	
کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	سعی	دارد	بر	مرتکبین	تأثیر	و	نفوذ	داشته	
باشد.	ابتدا،	دس��ت	به	اقدام	دوجانبه	و	محرمانه	می	زند	)صفحات	19 
و	20	را	ببینی��د(.	در	زمان	اقدام	محرمانه	و	در	هنگام	برقراری	ارتباط	با	
عموم	مردم،	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	قصد	دارد	تا	مروج	شفافیت	
باش��د	و	خود	را	به	عنوان	س��ازمانی	معرفی		نماید	که	به	روش��ی	معتبر	و	
قاب��ل	پیش	بینی	عمل	می	کن��د.	همچنین	با	توجه	به	عالق��ۀ	دولت	ها	به	
وضعیت	حقوقی	و	نقش	منحصربفرد	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ،	
حق	این	سازمان	برای	خودداری	از	دادن	شهادت	بر	مبنای	چندین	منبع	

از	حقوق	بین	الملل	به	رسمیت	شناخته	شده	است.32 

6.				کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	در	حالیکه	هر	کاری	از	دستش	بر	می	آید	
را	ب��رای	کمک	ب��ه	نیازمندان	انج��ام	می	دهد،	همچنین	ب��ه	تالش	های	
دیگ��ران	ه��م	توج��ه	دارد	چرا	که	طیف	گس��ترده	ای	از	نهاده��ا	در	حوزۀ	
بشردوستانه	فعال	هس��تند.	هدف	اصلی	از	تعامل	با	دیگر	سازمان	های	
ام��دادی	اس��تفادۀ	بهینه	از	تالش	ه��ای	مکمل	به	منظور	ب��رآورده	کردن	
نیازهاست.	تعامل	باید	مبنایی	شود	برای	افزایش	مهارت	های	هر	یک	از	
طرفین	به	منظور	دستیابی	به	بهترین	نتایج،	و	سپس	ادامۀ	پاسخگویی	به	
نیازه��ا	در	دراز	مدت	از	طری��ق	محول	کردن	برنامه	به	دیگران.	در	نتیجه	

32 	در	اصل	در	سه	منبع	:	)1(	قاعده	73	از	آیین	دادرسی	و	شهادت	در	دیوان	کیفری	بین	المللی،	)2(	
تصمیمات	اتخاذ	ش��ده	در	27	ژوئیه	1999	توسط	دیوان	بین	المللی	دادگستری	برای	یوگوسالوی	
سابق	در	پرونده	دادستان	بر	علیه	سیمیچ	و	دیگران،	»تصمیمات	اتخاذ	شده	در	رابطه	با	درخواست	
پیگیری	دادستان	ذیل	ماده	73	در	رابطه	با	قاعده	مند	کردن	نحوۀ	شهادت	شهود«،	و	)3(	توافقنامه	

مقر	که	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	با	بیش	از	80	دولت	امضا	کرده	است.
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تعامل	باید	بر	اس��اس	ش��فافیت،	برابری،	ظرفیت	های	عملیاتی	کارآمد	
و	روابط	مکمل	بین	س��ازمان	ها	باش��د.	این	تعامل	در	نهضت	و	ش��بکۀ	
جهان��ی	آن	آغاز	می	ش��ود،	ولی	مح��دود	به	آن	نیس��ت.	در	واقع	اجزای	
دیگری	هم	به	عنوان	ش��رکای	طبیعی	و	دارای	اولویت	کمیتۀ	بین	المللی	
صلیب	سرخ	ظهور	می	کنند	که	این	سازمان	مایل	است	هویت	و	دیدگاه	
مشترکی	را	با	آنها	تعریف	و	تقویت	نماید	)صفحات	8	و	9	را	ببینید(.	

7.			کمیت��ۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	ب��ه	دلیل	کار	خود	مس��ئولیت	خاصی	
نس��بت	به	اف��راد	و	جمعیت	هایی	حس	می	کند	که	س��عی	در	حمایت	از	
و	کمک	رس��انی	ب��ه	آنها	دارد.	نگرانی	اصلی	س��ازمان،	به	جا	گذاش��تن	
اث��ری	مثب��ت	و	واقع��ی	ب��ر	زندگی	این	اف��راد	اس��ت.	از	ای��ن	رو	کمیتۀ	
بین	المللی	صلیب	س��رخ	چارچوب��ی	را	برای	پاس��خگویی	و	ابزاری	را	
ب��رای	برنامه	ری��زی،	پایش	و	ارزیاب��ی	عملیات	خود	تهیه	کرده	اس��ت.	
اینها	به	س��ازمان	کمک	می	کنند	تا	عملکرد	خود	و	نتایج	کس��ب	ش��ده	
را	آزم��وده	و	در	نتیج��ه	به	ش��کل	مس��تمر	بر	کیفی��ت	فعالیت	های	خود	
بیافزاید.	کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	س��رخ	تمامی	فعالیت	های	خود	را	بر	
اساس	معیارها	و	شاخص	ها	گوناگونی	ارزیابی	می	کند،	از	جمله	آستانۀ	
موفقی��ت	و	شکس��ت،	تا	آنه��ا	را	اثربخش	تر	کرده	و	بهتری��ن	راه	را	برای	
پاسخگویی	به	گیرندگان	خدمات	و	تأمین	کنندگان	مالی	بیاید.	کارهای	
کمیتۀ	بین	المللی	صلیب	سرخ	به	طور	منظم	ارزیابی	و	در	صورت	لزوم	

اصالح	می	شوند.	
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مأموریت
 کمیتۀ بین المللی صلیب س��رخ س��ازمانی بی غرض، بی طرف و مس��تقل اس��ت که
یت صرفًا بشردوستانۀ آن عبارت است از حمایت و حفاظت از زندگی و کرامت  مأمور

 قربانیان مخاصمات مسلحانه و دیگر شرایط خشونت آمیز و کمک رسانی به آنان.
 کمیت��ۀ بین المللی صلیب س��رخ همچنین س��عی دارد ت��ا با تروی��ج و تقویت حقوق

 بشردوستانه و اصول جهانی بشردوستانه از آالم مردم جلوگیری نماید.
 این س��ازمان که در س��ال 1863 تأسیس شده منش��اء کنوانسیون های ژنو و نهضت

 بین المللی صلیب سرخ و هال احمر است.
 کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ فعالیت های بین المللی نهضت را در زمان مخاصمات

مسلحانه و دیگر شرایط خشونت آمیز هدایت و هماهنگ می نماید.

مأموریت و کار
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