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 1حول در دورنمای اقدامات بشردوستانهتالمللی صلیب سرخ و ی بینکمیته

 مون، دبیر کل سازمان ملل متحدبان کی 

 

مدرک  یکل سازمان ملل متحد است. و ریدب نیهشتم مونیبان ک

 افتیسئول در یاز دانشگاه مل المللنیروابط ب یخود را در رشته یکارشناس

 تیریمد یارشد در رشته یس موفق به اخذ مدرک کارشناسنمود، و سپ

سازمان  رکلیاز انتخاب به عنوان دب شی. پدیاز دانشگاه هاروارد گرد یعموم

در کشور متبوع « تجارت و امور خارجه ریوز»بان به عنوان  یملل متحد، آقا

 یدر وزارتخانه یو یسالهوهفتیس تیخود مشغول به خدمت بود. فعال

و  یسیو واشنگتن د نویدر دهل ییهاتیاز جمله شامل انجام مأمور مذکور،

 ورمشا لیاز قب یمختلف یهادر مقام شانیبوده؛ و عالوه بر آن ا نیو

در امور  جمهورسیرئ یمشاور عال ،یخارج استیدر امور س جمهورسیرئ

ر امو رکلیو مد ،یگذاراستیو س یزیردر امور برنامه ریمعاون وز ،یمل تیامن

 2007 یهیژانو کمیبان در  یکرده است. آقا تیمسؤول یفایا زین کایآمر

مجددًا  ی. وودسازمان ملل متحد[ آغاز نم رکلیخود را ]به عنوان دب تیفعال

انتخاب شد، و تا دسامبر  یبه اتفاق آراء توسط مجمع عموم 2011در ژوئن 

 خواهد کرد. تیسمت فعال نیدر ا 2016

****** 
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المللی صلیب سرخ قائل هستیم. ی بینهای کمیتهملل متحد بیشترین احترام را برای فعالیتما در سازمان 

المللی صلیب سرخ نداشته، اما به نحو قابل توجهی ی بینزندگی شخصی من اگر چه مستقیماً ارتباطی با کمیته

زرگ شدم که در جنگ های[ صلیب سرخ تأثیر پذیرفته است. من در جمهوری کره باز روح حاکم بر ]فعالیت

ملل  "پوشآبی"المللی نیروهای بخش بینهای نجاتآسیب زیادی دیده بود، و در خالل این دوران از کمک

مند شدم. کردند، بهرهنهضت صلیب سرخ فعالیت می متحد، و زنان و مردانی که تحت نماد مشهور و قرمزرنگ

شد و ]این بیرستانی، توسط صلیب سرخ تأمین میآموز دمخارج نخستین سفر خارجی من به عنوان یک دانش

ی جهان و جایگاهی که در آن دارم متحول گردد. من به شدت تحت های من دربارهسفر[ باعث شد که دیدگاه

ی خدمات ای خود را در حوزهتأثیر تعابیر همبستگی جهانی قرار گرفتم، و نهایتاً تصمیم گرفتم که فعالیت حرفه

 دنبال کنم.المللی عمومی بین

ی المللی صلیب سرخ در یکصد و پنجاهمین سالگرد فعالیت خود، نه تنها به واسطهی بینامروز کمیته

 این فعالیت دیرپا و طوالنی، بلکه به دلیل موارد متعدد دیگر نیز شایان تحسین و توجه است.

در مخاصمات مسلحانه صلیب سرخ در اعزام فوری و حضور  المللیبین ینخستین مورد، قابلیت کمیته

آمیز در سراسر جهان است. این موضوع از جمله شامل استقرار در مناطق بعضاً های خشونتو وضعیت

برای سازمان ملل متحد و سایر نیروهای بشردوستانه ممکن نبوده، و  هاآنای است که حضور در دورافتاده

 ه نیازمند حمایت و یاری هستند.ی امید برای نجات مردمی است کگاهی این کمیته تنها روزنه

گیرد؛ که در صلیب سرخ به عهده میالمللی بینی هایی است که کمیتهی فعالیتدومین مورد، گستره

ی دو روی امدادرسانها یک مفهوم اساسی قرار دارد، مبنی بر این که حمایت و ی این فعالیتمرکز ثقل همه

المللی صلیب سرخ هستند، که از این میان به ی بینتص کمیتهها[ مخیک سکه هستند. بعضی ]از این فعالیت

المللی اشاره ی بینی کمیته در ارتقاء و حمایت از حقوق بشردوستانهشدهتوان به نقش تعریفطور ویژه می

ی سازمان هایی هستند که توسط خانوادهی صلیب سرخ[ مکمل فعالیتهای کمیتهکرد. برخی دیگر ]از فعالیت

ها شامل شوند. این فعالیتایِ آن سازمان انجام میهای بشردوستانه و حقوق بشری و توسعهحد، و آژانسملل مت

ها به دور هم؛ تضمین دسترسی به حمایت از غیرنظامیان؛ مالقات با زندانیان؛ گردآوری اعضاء خانواده

رتبط با تولید پایدار و مداوم غذا و های می زندگی؛ و اجرای برنامههای پزشکی، آب، غذا و اثاث اولیهمراقبت

 باشند.های ابتکاری در اقتصاد خُرد میایده

المللی صلیب سرخ نسبت به نیروهای تحت ی بینگرایی و توجهی است که کمیتهسومین مورد، تخصص

امر خود دارد؛ که این موضوع به نیروهای فعال در جوامع صلیب سرخ و هالل احمر در سطح ملی نیز تسری 

المللی صلیب سرخ از خشونت روزافزونی که دامنگیر فعاالن ی بینیابد. در نهایت تأسف باید گفت که کمیتهمی
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شود، مصون نبوده، و بسیاری از همکاران دلیر و فداکار کمیته جان خود را در حین اقدامات بشردوستانه می

 اند.امدادرسانی به دیگران از دست داده

صلیب سرخ نسبت به اصول و ضوابط حاکم بر المللی بینی یشگی کمیتهچهارمین مورد، تعهد هم

گیرد: طرفانه انجام میای که بدون جانبداری، مستقل، و بیاقدامات بشردوستانه –اقدامات بشردوستانه است 

کند، های درگیر در مخاصمه را دنبال میبدون جانبداری، بدین ترتیب که برقراری و حفظ گفتگو میان طرف

تفاوت نیست؛ مستقل، از این حیث که فارغ از الملل بشردوستانه بیاما همزمان نسبت به نقض حقوق بین

المللی بینی طرفانه، بدین معنا که خدمات کمیتهکند؛ و بیگیری سیاسی یا نظامی عمل میهرگونه جهت

شود ی مردم ارائه میبه همهصلیب سرخ بدون هرگونه تبعیض از حیث نژاد، خاستگاه، جنسیت، مذهب و غیره، 

]به خدمات امداد بشردوستانه[ است. اگر با هر یک از  هاآنبندی افراد، نیاز بیشتر و تنها عامل مؤثر در اولویت

المللی صلیب سرخ صحبت کنید، سخن واحدی به شما خواهند گفت: موفقیت کمیته ی بینی کمیتهروهاین

های دولتی و غیردولتی درگیر در نبردهای مسلحانه، توسط طرفشدن آن در دسترسی به مردم و پذیرفته

های متخاصم[، مدیون رعایت اصول و ضوابط اقدامات بشردوستانه بوده است. بدون پذیرش ]از سوی طرف

توانند ]به قربانیان و اشخاص نیازمند حمایت[ دسترسی داشته باشند. با عدم نیروهای امداد بشردوستانه نمی

 رسانی به اشخاص نیازمند، اگر کالً زائل نشود، شدیداً محدود خواهد شد.برای کمک هاآننایی دسترسی، توا

دارد، قابلیت سازگاری و المللی صلیب سرخ وا میی بیندلیل پنجمی که ما را به ستایش از کمیته

که تحول در ماهیت انطباق آن ]در شرایط گوناگون[ است. این پویایی در آینده بسیار مفید خواهد بود؛ چرا 

های جدیدی مواجه خواهد های بشردوستانه، ما را با چالشمنازعات و مخاصمات، و تحول در سیستم واکنش

 کرد.

المللی ی بینیکی از مشخصات بسیاری از مخاصمات در دوران معاصر، عدم رعایت حقوق بشردوستانه

حقوقی، با توجه به توسعه و تنوع روزافزون  های درگیر است. فائق آمدن بر نقض فاحش مقرراتاز سوی طرف

های مسلح غیردولتی و طبع نامتقارن مخاصمات، بسیار دشوارتر از قبل گردیده است. این مسأله عمیقاً گروه

کنند تا با حمله به غیرنظامیان های مسلح تالش میغیرنظامیان را تحت تأثیر قرار داده؛ چرا که برخی از گروه

ن به عنوان سپری برای محافظت از اهداف جنگی، ضعف نظامی خود را جبران کنند. مخاطرات و استفاده از آنا

یابد که طرف برتر در قوای نظامی نیز، هنگامی که در تشخیص پیش روی غیرنظامیان زمانی افزایش می

ناقض  شود کههایی متوسل میشود، به ابزارهای نظامی و روشموقعیت نیروهای دشمن با مشکل مواجه می

 ها و ابزارها متوجه غیرنظامیان است.اصول تفکیک و تناسب هستند، و مجدداً آسیب این روش

رغم این وضعیت ناگوار، به صلیب سرخ علیالمللی بینی بسیار مهم و حیاتی است که نیروهای کمیته

المللی صلیب سرخ از ی بیندهند. فراتر از این، کمیتههای درگیر در مخاصمه ادامه میتماس خود با طرف



4 
 

ها و سایر بازیگران مربوطه، نقش بسیار مهمی در ایجاد درک کامل و طریق برقراری ارتباط و مباحثه با دولت

کند. با توجه به نیاز به بحث و تحلیل شفاف و فراگیر راجع به مسائل تفسیر درست از قواعد حقوقی ایفا می

های نوین تسلیحاتی، آوریی در مناطق پرجمعیت و رشد فنهای انفجارنوظهوری از قبیل ]کاربرد[ سالح

 گردد.اهمیت این اقدامات کمیته بیش از پیش آشکار می

ی ی کمیتهساله 150همانگونه که ماهیت مخاصمات مسلحانه به طرز چشمگیری در طول حیات 

ناشی از جنگ فعال های ی فوریتصلیب سرخ متحول شده، ماهیت بازیگرانی هم که در زمینهالمللی بین

ی ترین سازمان بشردوستانهالمللی صلیب سرخ قدیمیی بینهستند، دچار تغییر شده است. با این که کمیته

های [ نیست. سازمان ملل متحد و سایر سازمانهاسازمانشود، اما تنها مورد از این قبیل ]المللی محسوب میبین

المللی، نقش مهم و کامالً ای غیردولتی در سطوح ملی و بینهبشردوستانه، شامل تعداد زیادی از سازمان

 ی حمایت و امداد بشردوستانه به عهده دارند.آشکاری در واکنش نسبت به فجایع انسانی و ارائه

اند. این به نحو روزافزون، بازیگران دیگری از میان نظامیان و بخش خصوصی نیز به این حوزه وارد شده

های کنند که با رهیافتهایی عمل میهای جدید و مضاعف، بعضاً به روشز ظرفیتگیری اگروه ضمن بهره

 کنند.پیروی نمی یطرفیبو استقالل و  یغرضیبسنتی متفاوت بوده، و لزوماً همواره از اصول 

اند. شورای امنیت آفرین بودهالعاده، مهم و نقشهای فوری و فوقهای حفظ صلح نیز در وضعیتمأموریت

نیروهای حافظ صلح را برای حمایت از غیرنظامیان صادر نموده، که در هر مورد شامل  تیفعالی راً اجازهمکر

های غیرنظامیان، نیروهای نظامی و انتظامی بوده است. در اغلب موارد به نیروهای ترکیب خاصی از ظرفیت

ی امداد یرین بتوانند نسبت به ارائهشود که فضای امن الزم را فراهم آورند تا ساحافظ صلح مأموریت داده می

های حفظ صلح ممکن است اقدامات حمایتی از قبیل حمایت بشردوستانه اقدام کنند. عالوه بر این، مأموریت

ی های جنسی را هم شامل شوند، که مکمل اقدامات سایر فعاالن در حوزهاز کودکان و جلوگیری از بروز خشونت

ایت نیروهای حافظ صلح از غیرنظامیان، بدون تردید خدمتی بسیار ارزنده بشردوستانه است. با این که حم

ی بشردوستانه نیز بعضاً به درستی نگران هستند که طرفین متخاصم یا است، اما بازیگران سنتی در حوزه

 راستا با اهدافهایی از جمعیت غیرنظامی دچار این تصور شوند که اقدامات حمایتی و امدادی آنان، همبخش

سیاسی عملیات حفظ صلح بوده، و مآالً امنیت و دسترسی آنان ]به جمعیت نیازمند حمایت[ محدود گردد. 

های متفاوت بازیگران مختلف درگیر در اقدامات المللی صلیب سرخ مکرراً تأکید نموده که نقشی بینکمیته

آن را در تصمیمات خود برای  ای که سازمان ملل متحد نیزتوصیه -حمایتی باید مورد توجه قرار بگیرد 

المللی صلیب سرخ در مناطقی که فعالیت داشته، ارتباطات ی بینکند. کمیتههای مربوطه لحاظ میمأموریت

صلیب سرخ در پایتخت  المللیبین یهای حفظ صلح برقرار کرده است. نیروهای کمیتهای را با مأموریتسازنده

یا انتظامی در عملیات حفظ صلح دارند، پیش از اعزام این نیروها کشورهایی که قصد تخصیص نیروی نظامی 
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کنند. در مقر مرکزی ]سازمان رسانی الزم را به آنان ارائه میبه آنان مراجعه نموده، و خدمات آموزشی یا اطالع

مللی البینی المللی صلیب سرخ[، یک گفتگوی سازمانی و تماس مستمر مابین کمیتهی بینملل متحد و کمیته

 های حفظ صلح جریان دارد.صلیب سرخ با دپارتمان مأموریت

ی دوم خدمتم در مقام دبیرکل سازمان ملل متحد، بر تقویت ی کاری دورهمن به عنوان بخشی از برنامه

کنندگان در این ی مشارکتسیستم ]حمایت و امداد[ بشردوستانه متمرکز خواهم بود، به نحوی که کلیه

های طبیعی و مصنوعی و سایر هت واکنش مناسب در هنگام وقوع مخاصمات مسلحانه، بحرانسیستم بتوانند ج

المللی صلیب سرخ در ی بینانتظار حضور فعال کمیتههای بهتری پیدا کنند. من مشتاقانه چشمها، راهفوریت

 دارم. 1520خواهم بود؛ اجالسی که تصمیم به برگزاری آن در سال  1اجالس جهانی امور بشردوستانه

الملل اش به عنوان نگاهبان حقوق بینالمللی صلیب سرخ را به دلیل فعالیت صادقانهی بینمن کمیته

کنم. بشردوستانه، و به دلیل حفظ تعهدش نسبت به رعایت اصول و ضوابط اقدام بشردوستانه تحسین می

ی کسانی که تا بتوانیم به همهسازمان ملل متحد امیدوار است که همکاری موجود بیش از پیش تقویت شود 

 کنند، خدمت کنیم.در زمان نیاز شدید برای دریافت امداد و حمایت به ما مراجعه می

                                                           
1 World Humanitarian Summit 


