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هدف از برنامه های کمک رسانی در کمیتۀ بین المللی 
صلیب س��رخ حفظ ج��ان و کرامت اف��راد و جوامعی 
ا س��ت که تح��ت تأثیر مخاصم��ۀ مس��لحانه و دیگر 

شرایط خشونت آمیز قرار گرفته اند.1

فعالیت های کمک رس��انی برای رسیدگی به نیازهای 
ضروری افراد و جوامع بر اس��اس شرایط اجتماعی و 
فرهنگی آنهاست. البته این نیازها متغیرند و بر مبنای 
ش��رایط و پس از مش��ورت با جمعیت های خسارت 
دی��ده ارزیابی می ش��وند. واکنش کمیت��ۀ بین المللی 

صلیب سرخ نیز به تبعیت از این نیازها متغیر است.

در برنامه های کمک رسانی ممکن است غذا، سرپناه، 

آب و مراقبت ه��ای درمانی ارائه ش��وند. هدف از این 
برنامه ها همچنین تضمین حفظ دسترسی به خدمات 
درمان��ی ض��روری و تأسیس��ات درمان��ی و همچنین 
موجود بودن آب س��الم و بهداشت کافی بوده و اینکه 
م��ردم در برابر آثار مخرب بقایای قابل انفجار جنگی 
محافظت  شوند و درآمد و وسایل تولید حفظ گردند. 
این امر می تواند مس��تلزم مش��ارکت مستقیم کارکنان 
کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ باشد تا از ظرفیت های 
موجود برای ارائه خدمات ضروری اس��تفاده نمایند. 
همچنی��ن می تواند ش��امل تش��ویق مقام��ات و دیگر 
کنش��گران به عمل به وظایف و مس��ئولیت های خود 

باشد، و یا ترکیبی از هر دو رهیافت.

خالصه

1.  فعالیت های کمیتۀ بین المللی صلیب س��رخ برای حمایت و کمک به قربانیان مخاصمات مس��لحانه و دیگر شرایط خشونت آمیز 
است. در این بروشور به برنامه های کمک رسانی پرداخته شده است، اما در عملیات میدانی، فعالیت های حمایتی و کمک رسانی در 

تمامی ارزیابی ها و برنامه ریزی های مربوط به اجرای برنامه ها، حوزه هایی مرتبط قلمداد می شوند.
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تمرک��ز فعالیت ه��ای کمیت��ۀ بین المللی 
صلیب سرخ بر آسیب پذیری و تاب آوری 
اس��ت،  به نحوی که جنس��یت و سن نیز 
در تمامی ارزیابی ه��ا و فعالیت ها لحاظ 

 شوند.

بخش کمک رسانی در 

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ

این بخش، عملیات میدانی را با حمایت 
راهبردی و دانش حرفه ای در حوزه های زیر اجرا 

می کند:
بهداشت عمومی2:  
خدمات درمانی  <
امنیت اقتصادی  <
آب و زیستگاه  <
خدمات پزشکی قانونی  <

تالش برای محیطی امن :    
احترام به و حمایت از مراقبت های درمانی  <
آلودگی تسلیحاتی  <

ممکن است عملیات کمک رسانی پیش از یک بحران 
و ب��ه عن��وان یک اقدام پیش��گیرانه اجرا ش��ود )توزیع 
غ��ذا ب��رای جلوگیری از س��وءتغذیه، ارتقای ش��رایط 
بهداش��تی(، یا در طول یک بحران )جراحی جنگی، 
حم��ل آب با تانکر(، و یا در زم��ان یک بحران مزمن 
)حمایت معیشتی از آوارگان، کارزارهای مایه کوبی، 
حمایت از تأسیسات آب و فاضالب(، و یا اینکه پس 
از بحران اجرا شود )تعمیر و بازسازی زیرساخت های 

ضروری، حمایت از کشاورزی(.

آوارگان  و  س��اکنان  ش��امل  خدم��ات  گیرن��دگان 
غیرنظام��ی، گروه های آس��یب پذیر مانن��د اقلیت ها، 
خانوارهایی با سرپرست زن و خانواده های کسانی که 
اطالعی از آنها در دست نیست، بیماران و مجروحان 
)ه��م نظامی و هم غیرنظامی( و کس��انی که از آزادی 

محرومند می باشد.

در س��ال 2009، نزدیک به 15 میلیون نفر از قربانیان 
مخاصم��ۀ مس��لحانه و دیگر ش��رایط خش��ونت آمیز 
در 47 کش��ور از برنامه ه��ای کمک رس��انی کمیت��ۀ 

بین المللی صلیب سرخ بهره مند شدند.

در دس��امبر هم��ان س��ال، بی��ش از 2ه��زار نف��ر از 
کارکن��ان خارجی و داخلی س��ازمان در فعالیت های 

کمک رسانی این سازمان نقش داشته اند.

برنامه ه��ای کمک رس��انی در سراس��ر جه��ان چیزی 
ح��دود 60% از بودجه میدانی س��االنۀ س��ازمان را به 

خود اختصاص می دهند.
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2.  بهداش��ت به معنای س��المت جسمی، روانی و اجتماعی اس��ت و فقط به معنای فقدان بیماری و یا ضعف نیست. مقدمۀ منشور 
سازمان بهداشت جهانی که در کنفرانس بین المللی بهداشت تصویب شد، نیویورک، 19 تا 22 ژوئن 1946؛ امضا شده در 22 ژوئیه 
1946 توسط نمایندگان 61 کشور )سوابق رسمی سازمان بهداشت جهانی، شماره 2، ص100( که در 7 آوریل 1948 اجرایی شد.
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در ه��ر عملیات کمیتۀ بین المللی صلیب س��رخ، از 
طری��ق فعالیت های مختلفی از کمک رس��انی گرفته 
ت��ا ام��ور حمایتی، ب��ه نیازه��ای موجود پاس��خ داده 
می ش��ود. همینط��ور از طری��ق ازریابی ه��ای انجام 
گرفته، بخش هایی از جمعیت که به طور ویژه نسبت 
به خطرات و آثار مخاصمۀ مس��لحانه و دیگر شرایط 

خشونت آمیز آسیب پذیر هستند شناسایی می شوند.

هدف از این امر شناس��ایی و واکنش سریع نسبت به 
نیازهای خاص و حقوق کسانی است که تحت تأثیر 
درگیری هستند، البته با توجه به میزان تاب آوری آنان.

توج��ه خاص��ی نی��ز ب��ه س��ن، جنس��یت و دیگ��ر 
عوام��ل متنوعی می ش��ود که موج��ب افزایش میزان 

آسیب پذیری افراد هستند.

هرم بهداشت عمومی

به منظور حمایت از جان و سالمت و تضمین احترام 
به کرامت انس��ان ها، فعالیت های کمک رس��انی در 
چارچوب کلی مفهوم »بهداش��ت عمومی« تعریف 
ش��ده اند. م��ردم به محیطی امن ت��ر نیاز دارن��د. آنان 
همچنین نیازمند عناصری کلیدی برای بقا هس��تند: 
غذا، آب س��الم، بهداشت کافی و سرپناه، دسترسی 
به مراقبت های پیشگیرانه و درمانی. مدیریت صحیح 
اجس��اد نیز جنب��ۀ مهم دیگری از بهداش��ت عمومی  

است.

در زم��ان طراح��ی برنامه های کمک رس��انی، کمیتۀ 
بین المللی صلیب سرخ سعی دارد تا بازیابی شرایط 
عادی زندگی به روش��ی مناس��ب ب��رای مردم تحت 
تأثیر درگیری مس��لحانه تضمین ش��ده و وابستگی به 

کمک های دیگران کاهش یابد.
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هرم بهداشت عمومی

امنیت غذایی 
و اقتصاد خانوار

 مداخالت 
درمانی شفابخش

اقدامات مربوط به 
بهداشت عمومی

آب، بهداشت محیطی، 
انرژی و زیستگاه
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خدمات بهداشتی
فعالیت های بهداش��تی و درمان��ی کمیتۀ بین المللی 
صلیب س��رخ به منظور نجات جان ها و کاهش آالم 
مردم اس��ت. برنامه های این سازمان کمک می کنند 
تا نیازهای درمانی کس��انی که تحت تأثیر مخاصمۀ 
مسلحانه و دیگر شرایط خشونت آمیز هستند برآورده 
شوند. این موضوع ش��امل مراقبت های »درمانی« و 

»پیشگیرانه« است.

مس��تقیم  تأمی��ن  ش��امل  بهداش��تی  فعالیت ه��ای 
مراقبت های درمانی، حمایت از تأسیس��ات درمانی 
موج��ود و بس��یج مقام��ات و اف��راد برای انج��ام این 
مس��ئولیت ها اس��ت. همچنین برای دسترسی ایمن 
جمعی��ت تحت تأثیر به مراقبت های درمانی کیفی و 
تضمین وجود محیط کاری امن برای کارکنان درمانی 

باید مذارکاتی نیز انجام شود.

فعالیت های بهداش��تی و درمان��ی نیازمند تخصص 
در حوزه های��ی نظی��ر کمک ه��ای اولی��ه، بهداش��ت 
عمومی، پزش��کی، جراحی، پرس��تاری، بهداش��ت 
روانی، مدیریت بیمارس��تان، کارهای آزمایشگاهی، 

رتز و پروتز است.
ُ
داروخانه، فیزیوتراپی و خدمات ا

حوزه ه��ای اصلی که تحت پوش��ش فعالیت های 
بهداشتی کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ قرار دارند 

عبارتند از:
کمک های اولیه    
مراقبت های درمانی پایه    
بیمارستان ها )جراحی جنگی و جراحی های     

ض��روری، زن��ان و زایمان، اطف��ال، داخلی و 
مدیریت بیمارستان(

بهداشت در زندان    
توانبخشی جسمی     

احترام به مراقبت های درمانی و حفاظت از آن
وجود داش��تن محیط��ی ایمن ب��رای ارائه کمک های 
مؤثر در زمان مخاصمات مس��لحانه و دیگر شرایط 
خش��ونت آمیز امری ضروری ا س��ت. ای��ن موضوع 
بخص��وص در زمان انج��ام فعالیت های بهداش��تی 
اهمیت پیدا می کند. در بس��یاری از کشورها، کمیتۀ 
بین المللی صلیب س��رخ باید هر روزه به مشکالت 
امنیت��ی بیمارس��تان ها، درمانگاه ه��ا، آمبوالنس ها، 

بیماران و کارکنان درمانی رسیدگی و توجه نماید.
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توانبخشی جسمی

پروژه ه��ای توانبخش��ی جس��می کمیت��ۀ بین المللی 
صلیب س��رخ به منظور ارائه تجهی��زات ارتز و پروتز 
به کسانی طراحی ش��ده اند که دچار ناتوانی جسمی 
هس��تند تا بتوانند ق��درت حرکت خ��ود را بازیافته و 

کرامت مندانه نقشی فعال را در جامعه ایفا کنند.

پروژه های توابخشی جسمی ممکن است شامل 
موارد زیر باشند:

س��اخت تجهیزات و اجزای س��ازندۀ ارتز و     
پروتز با کیفیتی باال؛

ب��ه      عمل��ی  و  فن��ی  آموزش ه��ای  ارائ��ه 
تکنسین های کشور بر اساس استانداردهای 

شناخته شده؛

آماده س��ازی ش��رکا و مقامات محلی برای     
ارائه خدمات ارتوپدی؛

تدوین برنامه های آموزش حرفه ای و ایجاد     
فرصت های شغلی برای افراد دچار ناتوانی 

جسمی.
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امنیت اقتصادی
کمیت��ۀ بین المللی صلیب س��رخ از امنیت اقتصادی 
جمعیت های تح��ت تأثیر پش��تیبانی می نماید. این 
کار به منظور تضمین برآورده کردن نیازهای ضروری 
و حف��ظ و یا اع��ادۀ روش های معیش��تی پایدار برای 
خانواده ها و جوامع محلی ا ست. نحوۀ پاسخگویی 
نیز طیف گس��ترده ای از توزیع اضطراری غذا و اقالم 
خانگی ضروری تا برنامه هایی برای تولید پایدار غذا 

و طرح های اقتصاد خرد را در بر می گیرد.

فعالیت ه��ای مربوط به امنیت اقتصادی با 
اهداف زیر اجرا می شوند:

تأمی��ن کااله��ای اساس��ی الزم برای     
حفظ بق��ای قربانیان درگی��ری )مانند 
غذا، پت��و و لوازم آش��پزی( در زمانی 
که آن��ان قادر ب��ه تهیۀ ای��ن کاالها به 

روش های سابق نیستند؛

امنیت اقتص��ادی از طریق تجزیه و تحلیل وضعیت 
معیشتی، تغذیه، کشاورزی و اقتصاد، آموزش، علم 
دامپزش��کی، تولید و مدیری��ت دام اهلی و مدیریت 

کسب و کارهای کوچک ارزیابی می شود.

قادر س��اختن جوامع محل��ی و افراد برای     
حفظ و بازیابی خودکفایی با پش��تیبانی و 
 تأمین 

ً
یا ارائه وسائل الزم برای تولید )مثال

ب��ذر، اب��زار، کمک ه��ای نق��دی و ایجاد 
فرصت های کاری(.
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آب و زیستگاه
فعالیت ه��ای آب و زیس��تگاه در کمیت��ۀ بین المللی 
صلیب س��رخ برای آن طراحی ش��ده اند تا دسترسی 
جوام��ع متأث��ر از مخاصم��ات مس��لحانه و یا دیگر 
ش��رایط خشونت آمیز به آب سالم و وسائل بهداشتی 
کاف��ی تضمین ش��ود و این افراد بتوانن��د در محیطی 

سالم زندگی کنند.

فعالیت های آب و زیس��تگاه به خصوص شامل 
موارد زیر هستند:

تأمین آب، بهداش��ت و س��رپناه اضطراری     
برای آوارگان و غیرنظامیانی که تحت تأثیر 

مخاصمۀ مسلحانه قرار گرفته اند؛
یافتن راه حل هایی برای تأمین آب س��الم و     

بهداشت برای س��اکنان مناطق روستایی و 
شهری؛

تعمی��ر و ارتق��ای بیمارس��تان ها و مراک��ز     
درمانی ای که در نتیجۀ مخاصمۀ مسلحانه 
تخریب ش��ده یا دیگ��ر نمی توانند از عهدۀ 

نیازهای جاری برآیند؛
بهبود بهداشت محیطی در زندان ها.    

برنامه ه��ای آب و زیس��تگاه می توانند ش��امل طیف 
گسترده ای از فعالیت ها، هم برای مناطق روستایی و 
هم شهری باشند: تأمین مواد و انرژی الزم، ساخت 
سرپناه اضطراری، بهداشت و توانبخشی و یا ساخت 
مراکز درمانی. مهندس��ان کمیت��ۀ بین المللی صلیب 
س��رخ در فعالیت ه��ای با هدف ترویج بهداش��ت و 
ظرفیت سازی برای شرکای کاری و جوامع محلی نیز 
مش��ارکت دارند. همچنین تالش می شود تا پایداری 

پروژه ها در درازمدت تضمین شود.

حوزه های تخصصی کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ 
شامل آب شناس��ی، زمین شناسی، مهندسی عمران، 
معماری، مهندس��ی محی��ط زیس��ت و برنامه ریزی 

شهری ا ست.
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خدمات پزشکی قانونی

خدمات پزش��کی قانونی کمیت��ۀ بین المللی صلیب 
سرخ به پیشگیری از و رسیدگی به مشکالت کسانی 
ک��ه در نتیجۀ مخاصمۀ مس��لحانه و یا دیگر ش��رایط 
خشونت آمیز ناپدید شده اند کمک می نماید. سازمان 
از این طریق بهترین روش های موجود برای مدیریت 
مناس��ب و تعیین هویت بقایای انس��انی را ترویج و 
پشتیبانی می کند. هدف از این کار، تضمین مدیریت 
کرامت مندان��ۀ اجس��اد ب��ه منظ��ور پاسداش��ت حق 
خانواده های داغدار برای دانس��تن سرنوشت عزیزان 

خود می باشد.

حوزه ه��ای تخصص��ی کمیت��ۀ بین الملل��ی صلیب 
س��رخ ش��امل علوم پزش��کی قانونی، پیکر شناسی، 

باستان شناسی و تعیین هویت قربانیان بالیاست.

خدمات پزشکی قانونی بر موارد زیر تمرکز دارد:
بین الملل��ی      از عملی��ات کمیت��ۀ  پش��تیبانی 

صلیب سرخ در تمامی مواردی که به بقایای 
انسانی و علم پزشکی قانونی مربوط است؛

بهتری��ن      ب��ا  رابط��ه  در  و مش��اوره  آم��وزش 
روش ه��ای پزش��کی قانون��ی ک��ه در رون��د 
جس��تجوی مفقودان کاربرد دارند، از جمله 
در زم��ان بالیای طبیعی، و اش��اعه و ترویج 

این روش ها؛
ایج��اد ابزاره��ای الزم، ش��امل آنهای��ی ک��ه     

اطالع��ات  مدیری��ت  و  جم��ع آوری  ب��رای 
بقای��ای انس��انی کاربرد دارن��د، و نیز تدوین 
دس��تورالعمل ها و راهنماه��ای مرب��وط ب��ه 
پیشگیری از ناپدیدی افراد و تحقیق در رابطه 

با پرونده های مفقودان.
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آلودگی تسلیحاتی

کمیتۀ بین المللی صلیب س��رخ بر آن اس��ت تا از اثر 
آلودگی تس��لیحاتی بر روی مردم کاس��ته و اطمینان 
حاصل نماید که کارکنان این س��ازمان عملیات خود 

را در شرایط ایمن انجام می دهند.

وجود تس��لیحات عمل نک��رده و رها ش��ده می تواند 
مانع بازگشت غیرنظامیان به خانه هایشان شده و ارائه 
کمک ب��ه آنها را محدود نماید، و نیز جلوی تعمیر و 
بازسازی زیرساخت هایی مانند مدرسه، بیمارستان، 

جاده، چاه و بازار را بگیرد.

حوزه های تخصصی کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ 
در این رابطه ش��امل پاکسازی مهمات قابل انفجار، 
مین روبی، آموزش بهداشت عمومی، توسعه جوامع 

محلی، همه گیرشناسی و آموزش است.

فعالیت های کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در این 
حوزه می توانند شامل موارد زیر باشند:

ارزیابی میدانِی کاربرد تس��لیحات و خطرات     
ناشی از آنها؛

اعزام کارشناس��ان پاکس��ازی برای مطالعه و     
نقشه برداری، انهدام و یا ایمن سازی مهمات 

عمل نکرده و رها شده؛
پشتیبانی مس��تقیم از جوامع محلی به منظور     

کاهش خط��رات و آم��وزش خط��رات، برای 
تضمین اینکه الزم نباشد این جوامع در طول 
فعالیت های روزانه خود را به خطر بیاندازند.
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مشارکت 

ایجاد هماهنگی ب��ا مقامات، جامعۀ مدنی و در کل 
جامعۀ بشردوستانه بخشی جدایی ناپذیر از برنامه های 
کمک رس��انی  اس��ت. کارکنان بخش کمک رس��انِی 
س��ازمان در عملیات میدانی خود ب��ا جمعیت های 
ملی صلیب س��رخ و هالل احمر همکاری نزدیکی 
دارند. در حالیکه بخش کمک رس��انی فعالیت های 
معم��ول خود را اج��را می نماید، اغل��ب با جمعیت 
ملی هر کش��ور نیز به عنوان »ش��ریک اصلی« خود 
مشارکت می کند تا مزایای خدمات ارائه شده به مردم 
متأثر از درگیری یا ناآرامی داخلی به حداکثر برس��د.  
این همکاری منجر به افزایش توان کمیتۀ بین المللی 
صلیب سرخ برای حمایت از جمعیت های ملی شده 
و ظرفیت جمعیت مل��ی را نیز برای اجرای عملیات 

خود ارتقا می دهد.

بخ��ش  عملی��ات،  هن��گام  در  و  اصل��ی  مق��ر  در 
کمک رس��انی با نهادهای دانش��گاهی، انجمن های 
حرف��ه ای و آژانس ه��ای ذیرب��ط در س��ازمان ملل در 

تعامل است.

دورۀ آموزش�ی »ش�رایط بهداش�تی اضطراری در 
)HELP( »جمعیت های بزرگ

در  اضط��راری  بهداش��تی  ش��رایط  آموزش��ی  دورۀ 
جمعیت های بزرگ، یک تجربۀ آموزشی چندفرهنگی 
و چندرشته ای  است که به منظور ارتقای حرفه ای گری 
در اجرای برنامه های کمک رس��انی بشردوس��تانه در 
شرایط اضطراری طراحی شده است. از سال 1986، 
 3هزار متخصص در این دوره شرکت کرده اند. 

ً
تقریبا

این دوره با مش��ارکت س��ازمان بهداش��ت جهانی و 
انستیتوهای تحقیقاتی و دانشگاهی از سراسر جهان 

برگزار می شود.

www.icrc.org/helpcourse



مأموریت

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ یک سازمان بی غرض، 
 
ً
بی ط��رف و مس��تقل اس��ت ک��ه مأموری��ت صرف��ا

بشردوس��تانۀ آن عبارت است از حمایت از زندگی و 
کرامت قربانیان مخاصمات مسلحانه و دیگر شرایط 
خشونت آمیز و کمک رسانی به آنها. کمیتۀ بین المللی 
صلیب س��رخ همچنین تالش می کن��د تا با ترویج و 
تقویت مبانی حقوق بشردوستانه و اصول جهانی آن 

از آالم مردم پیشگیری نماید.

کمیتۀ بین المللی صلیب س��رخ که در س��ال 1863 
تأس��یس شده اس��ت، منش��أ کنوانس��یون های ژنو و 
نهضت بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر است. 
این س��ازمان فعالیت ه��ای بین المللی را که توس��ط 
نهض��ت بین المللی در زمان مخاصمات مس��لحانه 
و دیگر شرایط خشونت آمیز اجرا می شوند هدایت و 

هماهنگ می نماید.
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