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 مقدمه

 :نمایدمیخود را طی بندهای ذیل تعریف  مأموریتکمیته بین المللی صلیب سرخ 

منحصراً بشر  مأموریتکه کمیته بین المللی صلیب سرخ سازمانی بی طرف، بی غرض و مستقل است 

خشونت بار و یاری  هایموقعیتنظامی و دیگر  هایدرگیرین قربانیان آن حمایت از حیات و شا دوستانه

 .است هاآنرسانی به 

همچنین این کمیته با ترویج و ارتقاء حقوق بشر دوستانه و اصول جهانی بشر دوستانه سعی در جلوگیری 

 از رنج قربانیان وقایع مزبور دارد.

صلیب  هایجنبشژنو و  یهاکنوانسیونآن  منشأتاًسیس گشته و  1863در  کمیته بین المللی صلیب سرخ

 هایجنبشبین المللی صورت گرفته توسط  هایفعالیتسرخ و هالل احمر بین المللی هستند. این کمیته 

 2.نمایدمیخشونت بار را هدایت و هماهنگ  هایوضعیتو سایر  مخاصمات مسلحانهمذکور در 

                                                           
 ییورقا الیل برگردان به فارسی: 1

2 See the policy document entitled The ICRC: Its mission and work, 2008, p. 4, available at: 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0963.htm. 



است که طبق  3متقاعد سازی ،یت خودترجیحی عملکرد کمیته بین المللی صلیب سرخ در انجام ماًمور یشیوه

به احترام به  مسائل مربوط 4فتگوی محرمانه با مقامات دولتی و غیر دولتی که مسئول مستقیمگبه این شیوه 

خشونت بار هستند،  هایوضعیتو دیگر قواعد بنیادین حمایت از اشخاص در  بشر دوستانهبین الملل حقوق 

. باشدمیکمیته بین المللی صلیب سرخ متمادی است که بخشی از هویت  هایدههرهیافت محرمانه  5.پردازدمی

را مورد حمایت و تحت پوشش  هاآن به افرادی است که کمیته دسترسی دلیل اصلیبرخی موارد این شیوه  در

 .دهدمیخود قرار  هایکمک

ه حضور ک هاییزمینهخصوصاً در  گوی دو جانبه و محرمانه، تاًثیرگذاری خود را از نقطه نظر حقوق بشر دوستانهگفت

رهیافت محرمانه کمیته بین المللی صلیب  ،اثبات نموده است. معهذا ،گر مستقل و بی طرف الزم باشدیک کنش

. هدف طلبدمیشفافیت بیشتری  یجاد شبهه در فضای بین المللی بوده وموجب ا ،سرخ که کنه وجودی آن است

آن  هایمحدودیتو  هاویژگیو تعریف و تعیین  معنای رهیافت شفاف سازیدر جهت این سند سیاست گذاری 

. انتظارات و درک کلی از نقش بخشدمیاست. سند مزبور به رویه حاضر کمیته بین المللی صلیب سرخ رسمیت 

اخیر تغییر نموده است. نمود و  هایسالقابل مالحظه در  هنگام مواجهه با نقض قوانین به طرزی به هاسازمان

و حقایق حقوقی بطور فزاینده جویای ارتباط و تاًثیر  هارسانهدر صحنه بین المللی سیاسی اجتماعی جدید، ظهور 

این حقایق جدید موارد ذیل را شامل  خاص رهیافت محرمانه مرسوم کمیته بین المللی صلیب سرخ هستند.

 :شوندمی

بدون محدودیت قانونی که  جرائمب دارای صالحیت تعقی هایمجموعهجدی علیه مصونیت با ایجاد  تقابل -

تقویت  ،قرار دارد هاآنکمیته بین المللی صلیب سرخ به دلیل زمینه فعالیت خود در جریان کامل اطالعات 

. در این راستا ممکن است موقعیت کمیته بین المللی صلیب سرخ از یک سو بدلیل اینکه چنین گرددمی

 هایخشونتبلکه بخاطر منع  بشر دوستانهبین الملل حقوق  ها برای اجرایحقوقی را نه تن هایمکانیسم

خود از شرکت  که در تاًکید بر رهیافت محرمانهو از سوی دیگر بدلیل این 6نماید، حمایت و ترویج آینده

                                                           
3 Persuasion, Ibid., p. 11: ‘Persuasion aims to convince someone to do something which falls within his 

area of 

responsibility or competence, through bilateral confidential dialogue. This is traditionally the ICRC’s 

preferred mode of action’. The ICRC’s modes of action are raising awareness of responsibility (persuasion, 

mobilization, denunciation), support, and substitution (direct provision of services). 
4 The ICRC protection policy defines what is meant by ‘authorities and other actors’: ‘all authorities and 

bearers of arms (...) who are able to launch hostile action against persons or a population and who are 

responsible for protecting those who fall under their control’; available in International Review of the Red 

Cross (hereafter IRRC), Vol. 90, No. 871, 2008, pp. 751–775, 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/review/review-871-p751.htm 
5 For the reader’s sake, the term ‘authorities’ is used here to designate both State and non-State authorities. 
6 The roots of behaviour in war: understanding and preventing IHL violations, ICRC, Geneva, October 

2004, available at: http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0853.htm. 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/review/review-871-p751.htm


خود سر باز می زند،  هایفعالیتدر تنظیم کیفر خواست با گواهی دادن یا افشای اطالعات مربوط به 

 متعارض بنظر برسد.

درخواست شفاف سازی و نتایج سریع: کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز همچون سایر بازیگران بطور  -

ی آن حاکی تژمبنی بر شفاف سازی و نتایج سریع و ملموس است. استرا هاییدرخواستفزاینده مخاطب 

. گسترش و زدسانمیرا برآورده  ه نظر انتظاراتباز ایجاد تدریجی گفتگوی محرمانه با مقامات است که 

رفته رفته  ،شوندمیاطالعاتی که بطور روزافزون پیچیده و غیرقابل کنترل  هایتکنولوژیسریع  تنوع

گوی دو جانبه با مقامات بدست که طی گفت تضمین اینکه اطالعات محرمانه کمیته بین المللی صلیب سرخ

قی و چه درون سازمانی یا برون سازمانی چه بطور عمدی و یا اتفا ،آمده در مقایسه با اقدامات فنی و انسانی

 .گرددمیفاش ناپذیر باشند، دشوارتر 

 محتوای رهیافت محرمانه کمیته بین المللی صلیب سرخ -1

اعد نمودن یک مقام مسئول جهت ایفای تعهداتش بدون توسل به فشار عمومی ه در متقرهیافت محرمانه ک

صلیب سرخ است و هرگز خود به تنهایی هدف یا  نقش دارد ابزاری در راستای هدف کمیته بین المللی

این رهیافت بر شیوه ای آزموده شده مبتنی است اما فقط زمانی کارآمد است  .اصل الینفک نبوده است

گوی دو سویه مات مایل به مشارکت بوده و گفتکه کمیته بین المللی صلیب سرخ اطمینان یابد مقا

باید بعنوان پروسه مورد بحث رهیافت  قربانیان خشونت گردد. فع عینی برایمنتج به ن تواندمیمحرمانه 

 تعبیر و ،مسئول در جهت توقف خشونت باشد شرفت نتایج و ایفای تعهدات مقاماتای پویا که بیانگر پی

با سکوت و یا با وضعیتی ثابت و نامطلوب که تمایلی به تغییر در راستای بهتر  تواندنمیدرک شود. هرگز 

 توجیه گردد به همین دلیل کمیته بین المللی صلیب سرخ باید در موارد ،نداشته باشد ظشدن از هر لحا

آگاهانه و عامدانه اجرای آن را  ،کندنمیمنافع قربانیان را تاًمین رهیافت محرمانه  هاآناستثنائی که در 

 7اجرایی خود متناسب با مواقع خشونت عمل نماید. هایسیاستکنار کذاشته و بر طبق 

 

 

 نتایج تضمین شده 1-1

اجازه ایجاد فضایی برای گفتگو میان کمیته و  رهیافت محرمانه به کمیته بین المللی صلیب سرخ

که در این فضا دو طرف با دید افزایش احترام به قواعد حقوق بشردوستانه  نمایدمیاعطاء را مقامات 

اعد مزبور را اتخاذ کنند. همزمان در موارد نقض قو با یکدیگر همکاری نمایند و اقدامات اصالحی الزم

                                                           
7 ‘Action by the International Committee of the Red Cross in the event of violations of international 

humanitarian law or of other fundamental rules protecting persons in situations of violence’ (hereafter 

Policy on ICRC action in the event of violations), in IRRC, Vol. 87, No. 858, 2005, available at: 

http://www.cicr.org/eng/resources/documents/article/review/review-858-p393.htm 

http://www.cicr.org/eng/resources/documents/article/review/review-858-p393.htm


صورت گرفته، نتایج بدست  هایتالشکمیته بین المللی صلیب سرخ به  ،با مقامات گفتگوهابا توسعه 

 .کندمیاساسی موجود در هر موقعیت توجه  هایمحدودیتآمده و 

 خشونت آمیز هایموقعیتحمایت از قربانیان  2-1

 آمده یا دریافتی توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ در اطالعات محرمانه گردآوری شده، بدست 

خشونت  هایموقعیتمنظور کاهش مصائب قربانیان ه همواره فقط ب ،بشردوستانه خود مأموریتجریان 

فعالیت کمیته بین المللی صلیب سرخ بطور موسع توسط اصل اخالقی مسئولیت  .شوندمیآمیز مبادله 

، هدایت دهدمینتایج مورد انتظار برای قربانیان قرار  تصمیمات سازمان را تابع مالحظه پذیری که

عملیاتی است. بنابراین افشای  هایزمینهجهت حمایت از  کمیته مأموریتاین تبعیت،  8.شودمی

گوی تگف یزمینهر دهد، از جمله در که منابع آن هستند( تحت الشعاع قرا)اطالعاتی که امنیت افراد را 

 .باشدمیدو جانبه محرمانه با مقامات مسئول، ممنوع 

 شفاف سازی درباره ماهیت مشروط رهیافت محرمانه 3-1 

 اشمحرمانهکه رهیافت  کندمیکمیته بین المللی صلیب سرخ در گفتگوی خود با مقامات تضمین 

بسته به وط و واکه این رهیافت من داردمیقطعی و بی قید و شرط نباشد. کمیته مزبور تصریح 

گوهاست. موافقتنامه های منعقده میان مقامات و کمیته بین المللی پیشرفت حاصله و کیفیت گفت

صلیب سرخ حاوی شرط الزام آوری مبنی بر محرمانه بودن مطلق کمیته نیستند. سیاست راهبردی 

و تصمیم بر تخطی  9یک سند عمومی است ،کمیته بین المللی صلیب سرخ در شرایط تجاوز و تخطی

 از گفتگوهای دوجانبه محرمانه در شرایط خاص، در این سند گنجانیده شده است.

 خالقانه و متمرکز نمایندگی 4-1

 نبشردوستانه و دیگر قواعد بنیادیبین الملل حقوق از قواعد ایجاد و شناسایی شده  هاینقضدر موارد 

هیافت محرمانه باید موسع، نظام مند و خالقانه افراد در شرایط خشونت بار، رحمایت از  مربوط به

گوناگون در نهادهای قدرت یا ساختارهایی  هایشیوهباشد. کمیته بین المللی صلیب سرخ با بکارگیری 

 ،عنوان اولویته بدنبال مراکز پشتیبان است. در وهله نخست و ب ،که قادر به اصالح وضعیت هستند

دارند نیز مذاکره  هاآناینکه با کسانی که نفوذی بر  ت، مضافاًدر جستجوی مرتکبین اصلی تجاوزات اس

                                                           
8 In this regard, see Max Weber, Politics as a vocation (available at: http://anthropos-lab.net/wp/wpcontent/ 

uploads/2011/12/Weber-Politics-as-a-Vocation.pdf), for a discussion of the ‘ethic of responsibility’ 

(verantwortungsethisch) versus the ‘ethic of ultimate ends’ (gesinnungsethisch). The ‘ethic of 

responsibility’ presupposes that an organization must be held to account for the foreseeable consequences 

of its actions. The ‘ethic of ultimate ends’ posits, on the contrary, that the affirmation of a fundamental 

moral principle, even if the consequences are unfortunate, outweighs all other considerations. 
9 See also section 4.1.1 below. 



موجب که  10. استراتژی کمیته بین المللی صلیب سرخ قادر به شمول اقدامات دیگر نیز هستکندمی

 .بود دطالعات محرمانه در اختیار آن، نخواهندر خصوص ااندیشی ت مصلحسلب سیاست 

 

 المللی صلیب سرخ دلیل وجودی رهیافت محرمانه کمیته بین -2

 به قربانیان دسترسی 1-2

که باید  گیردمیخود، کمیته بین المللی صلیب سرخ در نظر  مأموریتبمنظور به سرانجام رساندن 

به افرادی که قربانی شرایط خشونت بار هستند، وجود داشته باشد. رهیافت  دسترسی مستقیم و مستمری

عمال کنترل بر رهیافت یا مقاماتی که قادر به تسهیل مراجعه ست تا دسترسی به مسئولین اِا محرمانه برآن

به آن هستند را میسر سازد. سهولت دسترسی به افراد مبتالبه برای کمیته بین المللی صلیب سرخ این 

را در اختیار داشته  هاآنبر  مؤثراطالعات ممکن در مورد مشکالت  ترینعینیکه  آوردمیامکان را فراهم 

شردوستانه مقتضی را فراهم نموده و بر مبنای حقایق موجود گزارشاتی ارائه نماید. بعالوه این و اقدامات ب

که  هاآن مأموریترهیافت به تقویت شرایط امنیتی کارکنان کمیته بین المللی صلیب سرخ در زمینه 

تیابی به افراد . الزمه کلی دسنمایدمیگردآوری حقایق مورد نیاز برای ارائه گزارشات معتبر است، کمک 

هرگونه تصمیمی مبنی بر نقض امنیت کارکنان کمیته در کنار حمایت فردی از قربانیان خشونت  تأمینو 

 .سازدمیرهیافت محرمانه را منتفی 

 پیامد منطقی اصل بی طرفی 2-2

با رد اولویت بخشی به یک طرف نسبت به طرف دیگر، یا بطور کلی تر، با عدم ورود در هر مسیری که 

بشردوستانه نباشد، کمیته بین المللی صلیب سرخ همواره بدنبال ارائه تصویری است که پذیرش بی  کامالً

طرفی را بارور و مسیر گفتگوی مشترک را هموار سازد. به این دلیل است که احترام به اصل بنیادین بی 

آن است، بسیار با  هایفعالیتکه کلید تضمین توانایی کمیته بین المللی صلیب سرخ در انجام  11طرفی

 .کندمی. رهیافت محرمانه به تقویت اعتبار تعهد آن به بی طرفی سیاسی کمک باشدمیاهمیت 

تعهد حقوقی قابل اعتماد بودن کمیته بین المللی صلیب سرخ توسط جامعه از شناخت و حمایت  3-2

 بین الملل

                                                           
10 Such as suspending or stopping activities. 
11 For a definition of the principle of neutrality, see The Fundamental Principles of the Red Cross: 

commentary, Jean Pictet, 1979, available at: 

http://www.cicr.org/eng/resources/documents/misc/fundamental-principles-commentary-010179.htm. 



نه ابزاری در توانمند سازی کمیته بین که رهیافت محرمااست جامعه بین الملل بطور گسترده دریافته 

در  12یوگسالوی سابق برای کیفریبین المللی  یمحکمهآن است.  مأموریتی المللی صلیب سرخ در ایفا

دریافت که حقوق بین الملل عرفی به کمیته بین المللی صلیب سرخ حق  1966تصمیم خود در سال 

 این محکمه. در تحقق چنین نتیجه ای، دهدمیرا  هایشفعالیتمطلق در عدم افشای اطالعات مربوط به 

جهانی  تقریباًو تصویب  -بیغرضی، بی طرفی و استقالل-سه مورد از هفت اصل اساسی جنبش  هسابق

حقوقی، کمیته بین  هایرویهبررسی نمود که در بافت  محکمهژنو را مورد توجه قرار داد.  هایکنوانسیون

 شاجرای ماموریت هاآنطالعات را در صورتی که تشخیص دهد افشای المللی صلیب سرخ حق عدم افشای ا

. این تصمیم توسط سایر دیوانهای بین المللی کیفری داردمیوظ حفبرای خود م، نمایدمیرا مخاطره آمیز 

 13نیز تاًیید شد.

که اجرا  هاییدولتاینکه بسیاری از موافقتنامه های ستادی که کمیته بین المللی صلیب سرخ با  مضافاً

 هایدادگاهکننده عملیات هستند، امضاء نموده نیز شرط تضمین چنین مصونیتی برای کارکنان کمیته در 

 کشورهای درگیر، گنجانده شده است.

 

 عدم وابستگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در مورد کاربرد اطالعات محرمانه -3

است در هر زمان و شرایطی تصمیم بگیرد که چه  کمیته بین المللی صلیب سرخ بموجب قانون قابل اعمال، محق

در میان گذارد. تصمیمات مبنی بر انتقال  14اشخاص ثالث( -مقامات دولتی یا غیردولتی)نوع اطالعاتی را با طرفین 

. چنین تصمیماتی باید گردندمیاطالعات محرمانه تنها توسط کمیته و بر مبنای رویه داخلی مورد توافق آن اتخاذ 

عملکرد کمیته را نیز لحاظ  از بنیادین استقالل، بی طرفی و بی غرضی مطابقت داشته و منافع ذینفعان با اصول

. کمیته بین گرددمینماید. این رویه در گزارشات دوجانبه محرمانه، گزارشات عمومی و اقدامات تمهیدی رعایت 

سوء استفاده و خشونت ذکر گردیده برای  ازنام آسیب دیدگان  هاآنالمللی صلیب سرخ هرگز اطالعاتی را که در 

 15مگر در صورت رضایت صریح خود این افراد. کندنمیمسئول یا اشخاص ثالث فاش  مقامات

                                                           
12 ICTY, Prosecutor v. Blagoje Simic, Milan Simic, Miroslav Tadic, Stevan Todorovic and Simo Saric, IT 

95-9-PT, Trial Chamber III, Decision, 27 July 1999. 
13 Specifically, the International Criminal Tribunal for Rwanda and, indirectly, the Special Tribunal for 

Sierra Leone. Rule 73 of the Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Court expressly 

recognizes that the information held by the ICRC is not subject to disclosure. The Rules of Procedure and 

Evidence of the Special Tribunal for Lebanon and those of the Mechanism for International Criminal 

Tribunals both contain a similar provision. 
14 ‘Third parties’ refers to any entity that is not already targeted by the confidential approach (other States, 

interest groups, civil society players, local and international media). 
15 See point 4.1.1 below. 



تعیین شده در قواعد حاکم بر دسترسی به آرشیوها، تنها در اختیار  چنین اطالعاتی پس از گذشت مدت زمان

 16.گیردمیمعتبر قرار  کامالً اشخاص 

 محرمانهنقض رهیافت  -4

 نقض عمدی رهیافت محرمانه توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ 1-4

 واکنش و تقبیح عمومی 1-1-4

 ،بر شرایطی که در آن موقعیتهای خشونت بار،سیاست اقدام کمیته بین المللی صلیب سرخ در

علیرغم گزارشات مکرر تهیه شده در شرایط  17حاکم است. ،کندمیکمیته از رهیافت محرمانه تجاوز 

کمیته تبعیت ننموده و همواره بطور جدی از حقوق  هایتوصیهدوجانبه و محرمانه، مقامات مسئول از 

و  کنندمیافراد در شرایط خشونت بار تخلف  در حمایت ازبشردوستانه و دیگر قواعد بنیادین بین الملل 

. به همین سبب الزم است کمیته بین المللی صلیب سرخ با دهندمییا اجازه اعمال چنین تخلفاتی را 

 هاگاماین  بردارد. قدم تأثیرتحت منافع افراد تهدید شده و یا  تأمیندیگری در جهت  هایگامو  هاشیوه

 ممکن است به دو صورت باشند:

 تهییج افراد ثالث -

 اعمالی و/یا کیفیت گفتگو با مقامات مسئول هایخشونتتقبیح عمومی  -

اطالعاتی  گیردمیبنابراین کمیته بین المللی صلیب سرخ بطور یکجانبه و تعمدی، با توجه به وخامت اوضاع تصمیم 

 هایمجموعهمزبور توسط باالترین  تصمیم را که تابحال بخشی از دیالوگ محرمانه با مقامات بوده، فاش سازد.

بشردوستانه کمیته بین المللی صلیب سرخ و بعنوان آخرین راه در شرایطی که  کامالًاهداف  درتصمیم گیری 

ضروری و مکفی  کامالً. اطالعات فاش شده باید فقط حاوی عناصر شودمیدیگر پاسخگو نباشد، اتخاذ  هایشیوه

برای نشان دادن غیرقابل قبول بودن شرایط از منظر حقوق بشردوستانه باشند. تنها هدف افشای اطالعات مورد 

بطور  18بین المللی صلیب سرخ در راستای دستیابی به نتیجه مطلوب است. کمیته هایتالشبحث، پشتیبانی از 

 :پردازدمیکلی به مسائل زیر 

 در خصوص حقوق مورد نقض مالحظات صورت پذیرفته -

 کیفیت گفتگو و ماهیت یا نتایج همکاری بین کمیته بین المللی صلیب سرخ و مقامات مسئول -

                                                           
16 See point 4.1.2.a below. 
17 See note 6 above. 
18 In exceptional cases, the ICRC can be prompted to denounce major violations even if there is no hope of 

a tangible outcome. 



اطالعات محرمانه انتقال یافته به اشخاص ثالث هیچگاه حاوی نام افراد مرتکب تخطی و نقض نیست. افشای 

در حین بروز  ه بین المللی صلیب سرخاطالعات محرمانه ممنوع است، مگر طبق مفاد سیاست عملکردی کمیت

 19.نقض

که مشمول تقبیح  روندنمیبیانگر نقض محرمانه بودن هستند اما تا جایی پیش گزارشات با هدف تهییج، تهییج: 

تصمیم به در میان  ،استثنایی است به شیوه مورد نظر و بطور عمومی شوند. کمیته بین المللی صلیب سرخ ممکن

بر اوضاع  اثر گیرد که دارای سمت و موقعیتی دارای منشاءشمار محدودی از مقاماتی بگذاشتن اطالعات محرمانه با 

 .هستندبشردوستانه 

در صورتیکه کمیته بین المللی صلیب سرخ تصمیم بگیرد به استراتژی تهییج متوسل شود، رعایت برخی پارامترها 

 :کندمیرا تضمین 

انتخاب موضوع و به ویژه با توجه به قدرت تاًثیرگذاری بر مقامات مسئول،  بر اساسگزارشات هداف ا -

 .شوندمی

باید در طول پروسه  هاآناهداف در جهت احترام به ماهیت محرمانه اطالعات انتقال یافته به  ظرفیت -

کن، تعهد به رازداری باید تصمیم گیری کمیته بین المللی صلیب سرخ مورد بررسی قرار گیرد. تا حد مم

از اشخاص ثالث تهییج شده درخواست شود. اما البته در خصوص مقامات مسئول تحمیل چنین تعهدی 

 هاستآنج بمنظور تاًثیرگذاری بر اعمال امکان پذیر نیست، زیرا تهیی

تقبیح عمومی: مقامات مسئول باید در کلیه موارد پیش از آنکه کمیته بین المللی صلیب سرخ تصمیم به  -

نقض تعهد خود در خصوص محرمانه نگاه داشتن اطالعات، از طریق تقبیح عمومی که بخشی از استراتژی 

میته را از الزام و مطلع شوند. توسل به تقبیح عمومی کدر جریان امر قرار گرفته و ارائه است بگیرد، 

 .سازدنمیمسئولیت گفتگو با مقامات مسئول فارغ 

 را در پی ندارند: رازداریض که نقسایر انواع عملکرد 

به  تواندمیبطور جدی  ،رازدارینقض  شودمیمتقاعد  کمیته بین المللی صلیب سرخ هاآندر مواردی که در 

اعمال و د یا کارکنان خود را بخطر اندازد، رد، آسیب برسانرا بر عهده دا هاآنافرادی که مسئولیت حمایت از 

اظهار عمومی تصمیمات و حق  بنددمیخود یا عقب نشینی را بکار  هایفعالیتدیگری همچون تعلیق  هایشیوه

 .داردمیبرای خود محفوظ را ارزیابی مزایا و معایب چنین اقدامی  و

                                                           
19 The ICRC is regularly confronted with violations of lesser severity that do not fall within the scope of 

the Policy on ICRC action in the event of violations. They are the subject of bilateral confidential 

representations until such time as they attain the degree of severity described in the Policy. 



رهیافت محرمانه را  کمیته بین المللی صلیب سرخ تعمداً هاآنکه در  هایینمونهسایر  2-1-4

 .کندمینقض 

دسترسی به آرشیوهای کمیته بین المللی صلیب سرخ: رهیافت محرمانه کمیته بین المللی  -الف

است حاکم بر دسترسی به صلیب سرخ عالوه بر مشروط بودن، از لحاظ زمانی هم نامحدود نیست. سی

ی اسناد تهیه شده اجازه دسترسی به تمام زمانی تعیین شده در قواعد موجود، هایدورهآرشیوها، پس از 

 20.دهدمیرا  توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ و به دست آمده

کمیته بین المللی صلیب سرخ از حق خود مبنی بر افشای اطالعات  هاآنکه در  هایینمونه -ب

حقوق بین الملل از حق عدم افشای اطالعات مربوط کمیته بین المللی صلیب سرخ در  .نمایدمیصرفنظر 

. همانطوریکه نمایدمیب مصونیت اذعان و گواهی بروز این حق در قال 21خود بهره مند است. هایفعالیتبه 

ر ، در محضر دادگاه یا هافشای اطالعات تحت اختیار در خصوص ملزم به اذعان و گواهی نیست، تصمیم

با کمیته بین المللی صلیب سرخ است. تصمیم استثنایی در خصوص همکاری با  نهاد هم تراز دیگر نیز

مشابه، بر اساس تحلیل  هایمجموعهیا دیگر  ضایی، تحقیقی، کمیسیون حقیقت یابیک مجموعه ق

در پروسه  و افراد دخیل هازمینهآن در  هایشفعالیتموشکافانه موقعیت و نتایج بالقوه آن برای کمیته، 

 .گرددمیاتخاذ  هاپروسهانواع دیگر قضایی یا 

اطالعات محرمانه را جز  22،شودمیکارمند کمیته بین المللی صلیب سرخ بطور قراردادی متعهد یک  4-2

که اجازه چنین کاری توسط نهادهای صالحیت دار به وی اعطا شده، فاش نسازد. معهذا ممکن است  هنگامی

، تخلف یا عمد و عمل یکجانبه، علنی گردند. کمیته بین یک اشتباه اطالعات بدون اعطای مجوز، به واسطه بروز

المللی صلیب سرخ اقداماتی در جهت تضمین عدم بروز چنین مواردی و لحاظ اقدامات اصالحی در صورت بروز، 

 در نظر گرفته است.

                                                           
20 At present, after 40 years for general files and after 60 years for files containing personal information. 

See Article 7 of the Rules governing access to the archives of the International Committee of the Red Cross, 

in Jean-François Pitteloud, ‘The International Committee of the Red Cross reduces the protective embargo 

on access to its archives’, IRRC, Vol. 86, No. 856, 2004, p. 961, available at: 

http://www.icrc.org/eng/assets/ 

files/other/irrc_856_pitteloup_eng.pdf. 
21 See point 2.3 above 
22 The pledge of discretion signed by all ICRC staff stipulates that they must ‘maintain the utmost discretion 

(...) with regard to matters that (they) are called upon to deal with or that come to (their) knowledge in the 

course of (their) activity at the ICRC, and consider (themselves) bound by an obligation analogous to that 

of professional secrecy’. Any information they obtain in the performance of their duties belongs to the 

ICRC. Persons under contract to the organization are therefore not free to use such information as they see 

fit. The ICTY decision in the Simic case (see above, note 11) implicitly recognizes that the information 

belongs to the ICRC and not to the individual working for it. 



 توسط مقامات طرف گفتگوی محرمانه با کمیته بین المللی صلیب سرخ رازدارینقض  3-4

تصمیم بگیرند، اطالعات محرمانه ای که توسط  نهایتاًیک مقام مسئول یا نمایندگان وی ممکن است 

انتقال یافته را، علنی سازند. کمیته بین المللی صلیب سرخ مسئول این نقض نیست و چنانچه  هاآنکمیته به 

از  هاییقسمتن است درصورتیکه برای مثال ممک .نمایدمیاطالعات ناقص و مغرضانه باشند، حقایق را بازسازی 

سندی بدون موافقت کمیته افشا شده باشند، کل سند را منتشر نموده یا توضیح دهد که چرا و تحت چه شرایطی 

حتی در . همچنین محتمل است، چنین اقداماتی را اندبودهمخاطبین آن چه کسانی  به اطالعات دست یافته و

 ن اطالعات و یا نقض ارتکابی توسط اشخاص ثالث نیز انجام دهد.صورت نقض غیر عمدی محرمانه نگاه داشت

 افشای اطالعات به دالیل حقوقی یا سیاسی 1-3-4

. دهدمیانتقال اطالعات محرمانه به مقامات، ریسک افشای اطالعات در شرایط خاص را افزایش 

آرشیوهای ملی، دستور  حقوقی باشد: بازه زمانی الزم برای دستیابی به اساساًریسک مزبور ممکن است 

 الزام آور به نهاد اطالع رسانی در جهت انتقال اطالعات به مجموعه قضایی، یا ....

همچنین منشاً ریسک ممکن است سیاسی باشد: هرگاه مقامات در شرایط تغییرحکومت قرار 

که کمیته  ندگیرمیگیرند، مقامات جدید بطور یکجانبه تصمیم به انتشار و اعالن اطالعات محرمانه ای 

 بین المللی صلیب سرخ در اختیار مقامات پیشین قرار داده بود.

تا حد امکان، کمیته بین المللی صلیب سرخ در مورد تاثیرات بالقوه زیانبار افشای اطالعات 

. بر مبنای حق شناسایی شده در حقوق بین الملل در افشای اطالعات دهدمیمحرمانه بر افراد، هشدار 

که مقامات قضایی باید اطالعات مربوطه را از لحاظ  کندمیخود، کمیته تاًکید  هایالیتفعمربوط به 

 حقوقی مستند و معتبر در نظر بگیرند.

 علنی سازی گسترده اطالعات محرمانه در همان ساختار دولتی 2-3-4

بر اساس ماهیت مشکالت بشردوستانه مورد مواجهه و کمیته بین المللی صلیب سرخ لیست 

 نمایدمیو از ایشان درخواست  دهدمیتگوی محرمانه است، ترتیب مایل به گف هاآنمقاماتی را که با 

ند. معهذا انتقال داده، مطابق با اهداف مطلوب بشردوستانه بکار گیر هاآناطالعات محرمانه ای را که به 

 مقامات در انتشار داخلی اطالعات محرمانه دریافتی از کمیته، مختار هستند.

 

 نتیجه



این سند سیاستگذاری، کاربرد اطالعات محرمانه مربوط به ماهیت ماًموریت کمیته بین المللی صلیب سرخ را 

 ر قواعد بنیادین.. برای مثال تضمین احترام به حقوق بشردوستانه بین المللی و دیگکندمیمدیریت 

رهیافت محرمانه هرگز نباید تحت عنوان مسیری عملیاتی در راستای تجویز نقض همراه با مصونیت تعبیر گردد 

بلکه هدف این سند ایجاد فضایی است برای گفتگوی با مقامات مسئول در مورد مالحظاتی که بطور مستقل توسط 

 .نمایدمیدر اجرای تعداتشان  هاآننمودن  و در آن فضا سعی بر متقاعد اندشدهکمیته ایجاد 

 

 

  

  

 

 


