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املللي بشردوستانه  حبث و بررسي حقوق بني: ايران
 توسط آارشناسان

 
 28( دسامرب 20 تا 18 از -)املللي صليب سرخ ي بني آميته(هتران 

املللي  قوق بنيحاجراي ي  رويداد خمتلف در زمينهسه )  آذر30 تا
املللي صليب  ي بني آميتهبا ميزباني و مشارآت بشردوستانه 

 برگزار ي ايران ي ملي حقوق بشردوستانه سرخ و آميته
 . شوند مي
 

 منايندگان هنادهاي دانشگاهي و ،) آذر28( دسامرب 18در 
، آه نددآرآارشناسان حقوقي در سطح ملي در ميزگردي شرآت 

اندازي  للي بشردوستانه در ايران و راهامل ي حقوق بنياجرابر 
املللي صليب سرخ براي حقوق  ي بني رساني آميته پايگاه اطالع

 .املللي بشردوستانه عريف مترآز داشت بني
 

خامن آريستينا پالنديين، رئيس خبش خدمات مشورتي سازمان براي 
املللي بشردوستانه، آه خود نيز در اين ميزگرد  حقوق بني

املللي صليب سرخ در مورد حقوق  ي بني آميته«: فتشرآت داشت گ
ي معاهداتي و عريف حتقيقاتي به عمل  املللي بشردوستانه بني

به منظور آارآمدسازي متام و آمال قوانني حقوق . آورده است
ها بايد قوانني ملي الزم را وضع  املللي بشردوستانه، دولت بني

 خدمات مشورتي خبش. و اقدامات عملي مربوطه را اجنام دهند
هاي حقوقي  ي مشاوره املللي صليب سرخ هم با ارائه ي بني آميته

 ملي، هاي   و رويهختصصي و تبادل اطالعات مربوط به قوانني
 حقوق  ملي اجرايرساني خصوص از طريق يك پايگاه اطالع هب

 ."منايد ها آمك مي ، در اين راستا به آناملللي بشردوستانه بني
 

املللي صليب  ي بني ، آميته) آذر30 و 29(مرب  دسا20 و 19در 
مصونيت در «املللي در مورد  چنني در يك آنفرانس بني سرخ هم
آه مشرتآًا توسط اجنمن ايراني مطالعات سازمان » امللل حقوق بني

ي ايران و مرآز  ي ملي حقوق بشردوستانه و آميتهمتحد ملل 



شود، شرآت  رگزار مياملللي رياست مجهوري ب امور حقوقي بني
املللي صليب  ي بني در ميان موضوعاتي آه آميته. خواهد آرد

وضعيت توان به  ميسرخ در اين آنفرانس مطرح خواهد آرد، 
 آيفري قضايي سازمان، مشارآت آن در نظام ي  ويژهحقوقي

املللي  گريي و مقابله با موارد نقض حقوق بني براي پيش
املللي  تأسيس ديوان آيفري بنيبشردوستانه، و دمهني سالگرد 

 .اشاره آرد
 

املللي بشردوستانه آه  آنفرانس دوم در مورد اسالم و حقوق بني
 30( دسامرب 20باني آن دفرت تبليغات اسالمي است، در روز 

و با پشتيباني مرآز مطالعات تطبيقي اسالم و حقوق ) آذر
برگزار  املللي صليب سرخ ي بني املللي بشردوستانه و آميته بني
املللي  ي بني خامن آنگليكا شاپ، يكي از آارآنان آميته. شود مي

: باشد گفت صليب سرخ در ايران آه متخصص امور اسالمي نيز مي
آنفرانس امسال اما .  برگزار شد2006آنفرانس پيشني در سال «

فرصيت مناسب خواهد بود تا نقطه نظرات علماي اسالمي در 
املللي صليب سرخ به نام  ي بني آميتهي  برنامهمورد 

هدف از اين . مطرح شوند» هاي درماني در معرض خطر مراقبت«
ي   آه مانع ارائه است آميزي خشونتبرنامه پرداخنت به اعمال 

 ».شوند هاي درماني مي مراقبت
 

املللي   حقوق بنيمتويلاملللي صليب سرخ به عنوان  ي بني آميته
د تا اين جمموعه قوانني را آن ها آمك مي بشردوستانه، به دولت

 منايند، چه مبنايي معاهداتي داشته باشد و اجراترويج و 
املللي  ي بني به دليل مهكاري نزديك بني آميته. چه عريف باشد

ي  رويهي ايران،  ي ملي حقوق بشردوستانه صليب سرخ و آميته
ي جهاني   اين قوانني در مطالعهاجرايملي ايران براي 

ي  للي صليب سرخ در مورد حقوق بشردوستانهامل ي بني آميته
 . منتشر شد، درج گرديد2005املللي عريف آه در سال  بني
 
 


