
05
13

/0
04

 0
6.

20
16

 9
50

Universalidad

Universalidad

Universalidad

Universalidad

Universalidad

Universalidad

Universalidad

Universalidad

Universalidad

Universalidad

Universalidad

Universalidad

Universalidad

Universalidad

Universalidad

Neutralité
Neutralité Neutralité

Indépendance

Indépendance

Indépendance

Indépendance

Indépendance

Indépendance

Indépendance
Indépendance

Impartialité

Impartialité

Impartialité

Impartialité

Impartialité Impartialité

Impartialité

Impartialité

Humanité

Humanité

Unité

Unité

Unité

Unité

Unité
Unité

Unité

Unité

Humanidad

Humanidad

Humanidad

Humanidad

Humanidad

Humanidad

Humanidad

Humanité

Neutralidad

Neutralidad

Neutralidad

Neutralidad

Neutralidad

Neutralidad

Imparcialidad

Imparcialidad

Imparcialidad

Imparcialidad

Imparcialidad

Imparcialidad

Voluntariado

Voluntariado

Voluntariado

Volontariat

Volontariat

Volontariat

Volontariat

Volontariat

Volontariat

Volontariat

Volontariat

Volontariat

Volontariat

Volontariat

Volontariat

Volontariat

Volontariat

Volontariat

Volontariat
Volontariat

Voluntariado

Voluntariado

Independencia

Independencia

Independencia

Independencia

Independencia

Independencia

Independencia

Independencia

Independencia
Independencia

Independencia

Unidad Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Volontariat

Volontariat

Volontariat

Universalité

Universalité

Universalité

Гуманность

Гуманность

Гуманность

Гуманность

Гуманность
Гуманность

Гуманность

Гуманность

Гуманность

Гуманность

Нейтральность

Нейтральность

Нейтральность
Нейтральность

Нейтральность

Независимость

Независимость

Добровольность

ДобровольностьУниверсальность

Универсальность

Универсальность

Универсальность

Универсальность

Единство

Единство

Единство

Единство

Единство

Единство

Единство

Единство

Единство

Единство

Беспристрастность
Беспристрастность

Беспристрастность

ا�ضول بنیادین نه�ضت بین المللی 
�ضلیب �ضرخ و هالل احمر

ا�ضول اخالقی و ابزار اقدام ب�ضردو�ضتانه 



اصول بنیادین نهضت بین المللی 
صلیب سرخ و هالل احمر

اصول اخالقی و ابزار اقدام بشردوستانه 



0449

0850

68

14

16

31

38

77

85

87

90

40

78

33
70

23

53

63

چرا به اصول بنیادین نیاز 
داریم؟ 

پیدایش اصول بنیادین

واقعیت های جنگ و بحران 

چالش های جدید 

اصول در عمل: 
وجه بشردوستی 

اصول در عمل:
بی غرضی در یک کشور از هم 
پاشیده 

اصول در عمل:
ارائه ی خدمات مراقبتی همگانی 
در کشور سومالی 

اصول در عمل: 
بی طرفی و جامعه 

اصول در عمل: 
فعالیت دائمی داوطلبانه 

یگانگی: اساس استقالل 

اصول در عمل: 
داستان سووارتی: جهان شمولی 
در کار

بهم پیوستگی اصول 

منابع و مراجع

اصل بشردوستی
نهضت بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر، که خود 
زخمی ها  به  تبعیض  بدون  کمک¬رسانی  میل  حاصل 
در میدان نبرد می باشد، در تالش است با بهره گیری از 
ظرفیت های بین المللی و ملی خود در راستای جلوگیری 
این  آن در جای جاِی  و کاهش  انسان ها  رنج  و  از درد 
کره ی خاکی فعالیت نماید. هدف از این نهضت، حمایت 
از جان و سالمت نوع بشر و حصول اطمینان از احترام 
به او است. نهضت یادشده، مروج تفاهم متقابل، دوستی، 

همکاری و صلح پایدار را میان تمامی مردمان است. 

اصل بی غرضی
طبقه  دینی،  باورهای  نژاد،  ملیت،  لحاظ  به  نهضت 
اجتماعی یا عقاید سیاسی تبعیضی ِاعمال ننموده و در 
تالش است آالم افراد را صرفًا با توجه به نیازهای ایشان 
تسکین داده و در این راستا، اضطراری ترین موارد سختی 

در اولویت قرار دارد. 

اصل بی طرفی
در  همگانی  اعتماد  حفظ  منظور  به  نهضت 
در  زمانی  هیچ  در  یا  نکرده  جانبداری  مخاصمات 
ایدئولوژیکی  یا  دینی  نژادی،  سیاسی،  مناقشات 

شرکت نمی کند. 

اصل استقالل
جوامع  که  آن  علیرغم  است.  مستقل  نهادی  نهضت، 
خدمات  ارائه ی  در  معین  بازوهای  منزله ی  به  ملی 
در  و  نموده  عمل  متبوع خود  دولت های  بشردوستانه 
شمول قوانین کشورهای مربوطه خود قرار دارند، لیکن 
تا  از حفظ خودمختاری خود می باشند  ناگزیر  همواره 

بتوانند همواره مطابق با اصول نهضت عمل نمایند.

اصل خدمات داوطلبانه
نهضت، جنبشی داوطلبانه بوده و به هیچ عنوان برای 

کسب انتفاع طراحی نشده است. 

اصل یگانگی
امکان  کشور  هر  در  سرخ  صلیب  جمعیت  یک  صرفًا 
باشد.  اقشار  همه  پذیرای  می بایست  که  دارد،  فعالیت 
جمعیت مزبور ملزم به انجام فعالیت های بشردوستانه 

مربوطه در سرتاسر قلمرو مربوط به خود می باشد.
 

اصل جهان شمولی
نهضتی  احمر،  و هالل  بین المللی صلیب سرخ  نهضت 
وضعیت  از  جمعیت ها  تمامی  آن  در  که  است  جهانی 
به تقسیم مسئولیت ها و  برابر برخوردار بوده و نسبت 

وظایف برای کمک به یکدیگر اقدام می نمایند.  



 چرا به اصول بنیادین نیاز داریم؟

تصور کنید یکی از داوطلبان جمعیت هالل احمر یا صلیب سرخ هستید. کشور 
تمامی  درمان  شما  وظیفه ی  و  است  وحشیانه ای  داخلی  جنگ  درگیر  شما 
بیماران و زخمی ها است. اما برای انتقال بیماران به بیمارستان ناگزیر از راندن 
آمبوالنس خود از میان ایست و بازرسی های متعدد تحت کنترل نیروهای دولتی 
از سربازان می خواهد  یکی  نخست،  بازرسی  و  ایست  در  و ضد دولتی هستید. 
بداند سرنشین آمبوالنس کیست و هنگامی که متوجه می شود بیمار شما مردی 
از منطقه ی تحت کنترل گروه های متخاصم است به شما اجازه عبور نمی دهد 
را  او  به دشمن« می کند. چه جوابی دارید؟ چگونه  به »کمک  را متهم  و شما 
متقاعد می کنید که وظیفه ی شما، صرف نظر از اینکه به کدام طرف تعلق دارید، 

کمک بی طرفانه به تمامی افراد متأثر از جنگ است ؟ 
حال تصور نمایید سیل فاجعه باری رخ داده و شما مسئولیت سازماندهی تیم های 
دارید. سیاسیون  بر عهده  بازماندگان سیل  مواد غذایی  تأمین  برای  را  امدادی 
و  می آورند  فشار  شما  به  مطلوب  نتایج  سریع تر  هرچه  برای حصول  رسانه ها  و 
از  برخورداری  اولویت  در  افرادی  چه  که  این  خصوص  در  ادعاهایی  همچنین 
اولویت بندی  مورد  در  چگونه  می نمایند.  مطرح  دارند  قرار  مزبور  کمک های 
ارائه ی کمک ها تصمیم گیری می نمایید؟ تصمیمات خود را بر چه مبنایی اتخاذ 
می¬کنید؟ وضعیت های دشوار مزبور، به کرات برای کارکنان و نیروهای دواطلب 
هالل احمر و صلیب سرخ در سرتاسر جهان رخ می دهد. خوشبختانه، نهضت 

قدرتمند  ابزار  تنظیم  و  تهیه  به  نسبت  احمر  هالل  و  سرخ  صلیب  بین المللی 
امدادرسانی مبادرت نموده است. 

اصول بنیادین هفتگانه، یعنی بشردوستی، بی غرضی، بی طرفی، استقالل، خدمات 
داوطلبانه، یگانگی و جهان شمولی، مهمتریِن این ابزار تلقی می گردد و به عنوان 
عوامل الهام بخش )اهدافی که ارزش واالیی برای تالش کردن را دارند( و گام های 
عملی در جهت تحقق اهداف ایده آل مزبور در زمان صلح، مخاصمات مسلحانه یا 
سوانح طبیعی محسوب می شود. اصول مزبور ما را ملزم می نمایند بدون توجه به 
گرایشات سیاسی، نژادی یا دینی، بدوًا به کمک کسانی که بیش از بقیه به کمک 
با راهنمایی در خصوص  امر مزبور را  این اصول،  نیاز دارند بشتابیم. همچنین، 

نحوه ی جلب اعتماد مردم تحت تمامی شرایط یادشده میسر می نمایند. 
هنگامی که این اصول فهمیده شده و از آنها پیروی شود، عمومًا کارکنان و داوطلبان 
نهضت متوجه می شوند مردم به آن ها اجازه می دهند حتی حین درگیری نیز برای 
آن ها در  نیز  برخی موارد  البته در  وارد عمل شوند.  نیازمند  به اشخاص  کمک 

ایست و بازرسی متوقف یا بازداشت می شوند یا حتی امکان دارد کشته شوند.
به همین دلیل، درک اصول بنیادین توسط مردم سرتاسر جهان ضروری است. 
مردم باید مطلع باشند کمک های بشردوستانه ی ارائه شده توسط ما فاقد هرگونه 
تبعیض است. به عنوان نمونه، یک گروه مسلح می بایست بتواند اطمینان حاصل 
کند که نمایندگان کمیته ی بین المللی صلیب سرخ بی طرف بوده و صرفًا برای 
کمک به نیازمندان قصد ورود به قلمرو تحت کنترل آن ها دارند. بر همین اساس، 
افرادی که در سرتاسر جهان زمان و پول خود را صرف جمعیت  ملی می نمایند نیز 
باید بدانند کمک های ایشان صرفًا در اختیار آسیب پذیرترین اقشار قرار می گیرد. 
اصول بنیادین نیز مبین ارزش ها و ایده آل های متضمن یگانگی نهضت می باشد. 
شایان ذکر است، اصول مزبور، فراخوانی برای اقدام جهت داوطلبان و کارکنان 
نهضت بوده و ما را با توجه به اصل بشردوستی ملزم به پیشگیری از بروز آالم 

بشری در هر نقطه از جهان می نماید. 
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برای  مهم  ابزاری  بنیادین  اصول 
دسترسی به افراد متأثر از مخاصمات و 
فجایع محسوب شده و متضمن آگاهی 
بشردوستانه  صرفًا  ماهیت  از  عمومی 

رسالت نهضت می باشد. 
)تصویر( کاروانی از خودروهای امدادی 
در  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته ی 
حال عبور از  یک ایست و بازرسی برای 
تخلیه افراد آسیب دیده از منطقه دماج 

در کشور یمن می باشد.

زنی در حال حمل مواد غذایی که پس از وقوع سیالب های سهمگین 
5توسط جمعیت هالل احمر پاکستان توزیع شده است 4
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چرا بنیادین؟ 

اصول بنیادین مبین دلیل وجودی نهضت می باشند. علیرغم بیان دیدگاه ما از طریق 
باورهای  از  یا صرفًا مجموعه ای  ماهیت معما گونه  فاقد  مزبور  اصول  یاد شده،  اصول 
بشر  نوع  ایده آل های  باالترین  به طرق مختلف منعکس کننده ی  بلکه  بوده،  خشک 
اصول  همچنین  ماست.  الهامات  انسانی ترین  از  انعکاسی  که  می شود،  محسوب 
در  را  مردم  به  کمک  امکان  که  هستند  خاضعانه  و  مورداجماع  معیارهایی  مزبور، 
سخت ترین شرایط برای ایشان فراهم می سازد. کارایی این اصول بارها در بحران های 
حادث شده در سرتاسر جهان به اثبات رسیده است. این اصول، شاکله ی تصمیمات 
و  داده  تشکیل  را  ما  دراز مدت  راهبرد  همچنین  و  عمل  در  ما  روزمره ی  عملیاتی 
در  اطالع رسانی  و  سایرین  با  همکاری  خود،  سازمان های  ساختاربندی  نحوه ی  بر 
خصوص عملکرد ما تأثیرگذار می باشند. بطور کلی، اصول مورد بحث متضمن پذیرش 
فعالیت های بشردوستانه ی اضطراری ما در میان آن دسته از کسانی است که شاید 
در غیر این صورت از پذیرش آن اکراه داشته یا رویکرد خصمانه¬ای در خصوص آن 

اتخاذ نمایند. 
و  بوده  بشردوستانه  فعالیت های  تجربه ی  قرن  یک  از  بیش  حاصل  بنیادین  اصول 
نمونه،  به عنوان  شده است.  شناخته  رسمیت  به  بشردوستانه  بین المللی  قوانین  در 
کشورهای امضا کننده ی کنوانسیون های 1949 میالدی ژنو، رسمًا موافقت خود را 
با  مطابق  را  خود  فعالیت¬های  بتوانند  باید  ملی  جمعیت های  که  کرده¬اند  اعالم 
در  کنوانسیون ها که  این  الحاقی  پروتکل های  کنند.«   پیگیری  اصول صلیب سرخ 
به  امضا رسیده است کشورهای عضو را مکلف کرده است  به  سال 1977 میالدی 
سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته ی  ملی،  جمعیت های  از  اعم  نهضت،  عناصر  تمامی 
رعایت  با  خود  فعالیت های  انجام  به  نسبت  دهنده  اجازه  بین المللی  فدراسیون  و 
اصول مزبور مبادرت نمایند، که این تعهد به کرات در قوانین نهضت، مصوب 1986 

میالدی، مورد تأکید قرار گرفته است. 

از سویی اصول یاد شده صرفًا به نهضت مرتبط نمی باشند. با توجه به اثبات کارایی این اصول با 
گذشت زمان، بسیاری از نهادها نسبت به تصویب برخی از آن ها اقدام کرده اند. مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد در دسامبر 1991 میالدی قطعنامه ی شماره ی 46/182 را تصویب نمود که به 
موجب آن مقرر گردید تمامی کمک های بشردوستانه آن سازمان طبق اصول بشردوستی، بی طرفی 
و بی غرضی ارائه گردد. همچنین، بشردوستی، بی غرضی و استقالل در آئین¬نامه رفتاری نهضت 
بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر و سازمان های مردم نهاد )سمن¬ها( در حوزه ی رهایی از 
بالیا نهادینه شده و از سوی بیش از 500 سمن پذیرفته شده است. علیرغم تفاوت تعبیر و تفسیر و 
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از  همواره  می بایست  ملی  جمعیت های 
اصول بنیادین تبعیت نمایند. 

)تصویر( داوطلبان صلیب سرخ مکزیک 
بروز  از  پس  زن  یک  به  کمک  حال  در 

گردباد در سال 2013. 

بشردوستی 
بی غرضی 

یکی از اشخاص کلیدی که به تهیه و تنظیم اصول بنیادین کمک کرد، ژان پیکته بود، 
که شرح های وی بر این اصول به سال 1979میالدی هنوز مورد استفاده قرار دارد. وی 
بر این باور بود که اصول بنیادین بصورت یک هرم قابل تنظیم می باشد. بشر دوستی 
به عنوان اساسی ترین و ضروری ترین اصل به همراه بی غرضی، که آن هم بر کلیه ی دیگر 

اصول مؤثر است، در رأس هرم قرار دارند. 

هرم پیکته

استقالل – بی طرفی 
طبق نظر پیکته، بی طرفی و استقالل به ما در تحقق عملی 

اصول بشردوستی و بی غرضی کمک می کند. 

جهان شمولی- یگانگی- خدمات داوطلبانه 
خدمات داوطلبانه، یگانگی و جهان شمولی اساس تشکیل دهنده ی سازمان های 

صلیب سرخ و هالل احمر محسوب می گردد که امکان رعایت سایر اصول را برای 
سازمان های مزبور فراهم می نماید. 
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پیه مون-  و  فرانسه  ارتش های  نبرد   -1859 ژوئن   24
در  واقع  سولفرینو  روستای  نزدیکی  در  اتریشی  و  ساردینیا 
وضعیت  شاهد  سوییسی،  تاجر  دونان،  هانری  ایتالیا.  شمال 
کمک های  ارائه ی  سازماندهی  به  و  بود  نبرد  از  پس  خونین 
اقدام  نبرد  جبهه های  تمامی  در  زخمی  سربازان  به  امدادی 
نبرد  از زخمیان  بسیاری  بهبود  به  تعهدی عمیق  با  او  نمود. 

به ژنو بازگشت. 

را  سولفرینو  خاطرات  به  موسوم  خود  کتاب  دونان   :1862
بدست  برای  را  قدرتمندی  رایزنی  کمپین  و  نموده  منتشر 
راه اندازی  خصوص  در  خود  ایده ی  جهت  حمایت  آوردن 
سربازان  به  امدادرسانی  برای  بین المللی  داوطلب  نیروهای 

زخمی در جنگ آغاز نمود. 

17 فوریه 1863- ایجاد کمیته ی بین المللی درمان زخمیان، 
پیش از کمیته ی بین المللی صلیب سرخ و نهضت بین المللی 
صلیب سرخ و هالل احمر. نخستین جمعیت ملی صلیب سرخ 

در ووتمبرگ واقع در آلمان امروزی راه اندازی گردید. 

نخستین  یادشده  جدیدالتأسیس  کمیته ی   -1864 اوت 
به  کشور   16 توسط  که  نمود،  مطرح  را  ژنو  کنوانسیون 
بهبود  کنوانسیون  رسمًا  که  مزبور،  کنوانسیون  رسید.  امضا 
خوانده  نبرد  میدان  در  حاضر  های  ارتش  زخمیان  شرایط 
فعالیت های  اساسنامه ی  به عنوان  ماده،   10 متضمن  می شد، 
طرف های  از  دعوت  و  بی  غرض  و  بی طرفانه  بشردوستانه ی 
می باشد.  درمانی  پرسنل  به  احترام  برای  جنگ  حال  در 
یا  زخمی  سربازان   « می نماید:  تصریح  یادشده  کنوانسیون 
تحت  و  باید جمع آوری شده  آن ها،  ملیت  از  نظر  قطع  بیمار، 

مراقبت قرار گیرند.«
 

9

هانری دونان و زنان شهر کوچک کاستیلینوه دله استیویره 
گردهم  نبرد  به زخمیان  برای کمک  نبرد سولفرینو  از  پس 

آمدند. 

به کارگیری اصول مزبور توسط برخی از سازمان ها، اصول بنیادین الهام بخش نه تنها برای نهضت، 
که برای کل بخش بشر دوستانه بوده است. 

پیدایش اصول 

آالم  کاهش  جدیدالتأسیِس  بین المللی  کمیته ی  نماینده ی  دو  میالدی،   1864 زمستان  در 
مجروحین )که بعدها کمیته ی بین المللی صلیب سرخ نامیده شد(، موسوم به چارلز وان دی ولد 
و لوئیس آپیا، به تالش برای کشف نحوه ی سازماندهی مراقبت های پزشکی در دو سوی جبهه ی 
نبرد میان نیروهای دانمارکی و اتریشی-پروسی اقدام نمودند. کمیته ی مزبور صرفًا یک سال قبل 
از آن توسط پنج مرد سوییسی تشکیل شده بود، که در میان ایشان هانری دونان قرار داشت که 
شدیدًا تحت تأثیر مشاهدات خود حین نبرد سولفرینو در شمال ایتالیا به سال 1859 میالدی قرار 

گرفته بود )رجوع به سیر زمانی(. 
پزشکی  مراقبت های  ارائه ی  یعنی  جدید،  ایده ای  بررسی  برای  آزمایشگاهی  مزبور،  نبرد  میدان 
بی طرفانه به تمامی طرف های درگیر، توسط داوطلبان فعال در کنار نیروهای نظامی محسوب 

 1864 سال  در  سرخ  صلیب  نشان 
و  دانمارک  نیروهای  میان  نبرد  در 
نهادی  از  نماینده  دو  اتریشی-پروسی: 
صلیب  بین المللی  کمیته ی  امروزه  که 
با  بازوبند  از  می شود  خوانده  سرخ 
عالمت صلیب حین مراقبت از سربازان 

زخمی استفاده کردند. 

سیر زمانی اصول بنیادین 
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می شد. سرمای زیر صفر تنها مشکل پیش روی این اشخاص نبود. مسئولین، مطبوعات و مقامات 
در  »بی طرفانه«  مأموریت  این  خصوص  در  را  خود  سوءظن  مراتب  وضوح  به  دانمارکی  نظامی 
نبرد میان ایشان با یک نیروی متخاصمی که به مراتب برتر از آنها بود ابراز می داشتند. بنا به 
گفته ی مطبوعات دانمارک، کمیته ی مزبور باید اعمال خشونت توسط نیروهای اتریشی- پروسی 

را محکوم و از ارسال کمک به هر دو طرف درگیر اجتناب می نمود. 
نهایتًا، به نمایندگان مزبور اجازه ی ارائه درمان برای سربازان هر دو طرف جبهه نبرد داده شد. 
امر نشان  این  از جنگ،  ناشی  با مرگ و میر  امدادی در قیاس  علیرغم محدودیت حجم عملیات 

ارائه ی کمک بدون تبعیض حتی در میدان جنگ نیز میسر است. لیکن تالش های  داد امکان 
نیروهای امدادی مزبور تحت تأثیر فقدان درک »طرف های در حال جنگ« با محدودیت روبرو بود. 
بعدها وان دی ولد در تأیید قواعد جدید چنین نوشت: »مطمئنًا این امر نشان دهنده ی دلیل نیاز 

به اجرایی کردن قطعنامه مربوط به بی طرفی کمک های داوطلبان می باشد.«

این مخاصمه جهانی به معنای واقعی کلمه، نیازمند کمک های بشردوستانه در مقیاس غیرقابل تصور 
بود. جنگ مزبور بیشترین تلفات غیرنظامی تا آن زمان را موجب شد و اصول بشردوستانه را با 
شدید ترین تهدیدات ممکن روبرو ساخت. نسل کشی توسط آلمان نازی، سوء استفاده از اسرا در 
کمپ های اسرا در اروپا و اقیانوس آرام، بمباران های عظیم و نخستین مورد استفاده از سالح های 

هسته ای در این جنگ رخ داد. 
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در  احمر  هالل  و  سرخ  صلیب  نهضت 
سرعت  به  و  شد  آغاز  غربی  اروپای 
به عنوان  یافت.  رواج  جهان  سطح  در 
امپراتوری   1876 سال  در  نمونه 
و  نمود  اقتباس  سرخ  صلیب  از  عثمانی 
به  احمر  هالل  ملی  جمعیت های  امروزه 
امدادرسانی  جهان  سطح  در  نیازمندان 

می نمایند. 
احمر  هالل  کارکنان  از  یکی  )تصویر( 
غذایی  کمک های  تأمین  حال  در  ترکیه 

برای آوارگان سوری می باشد. 

چهار  خصوص  در  نهضت،  مؤسس  موینیر،  گوستاو   -1875
رعایت  می بایست  نهضت  که جمعیت های  پایه  عملیاتی  اصل 
دوراندیشی،  از  عبارتند  اصل  چهار  این  نمود،  صحبت  نمایند 
همبستگی، متمرکزسازی و همکاری متقابل )رجوع به قسمت 

موسوم به داستان برای متن کامل(. 

1921- با پیش زمینه ی جنگ جهانی اول، نخستین مجموعه 
از اصول بنیادین، یعنی بی غرضی، استقالل سیاسی، مذهبی و 
اقتصادی، جهان شمولی نهضت و برابری اعضای آن در قوانین 

کمیته ی بین المللی صلیب سرخ گنجانده شد. 

1939- 1945- جنگ جهانی دوم 

1946: با توجه به جنگ جهانی دوم، اتحادیه ی جمعیت های 
بین المللی  فدراسیون  حاضر  حال  در  )که  سرخ  صلیب 
می شود(  خوانده  احمر  هالل  و  سرخ  صلیب  جمعیت¬های 
توسط  میالدی   1921 سال  مصوب  اصول  گیری  کار  به  بر 

جمعیت های ملی در سرتاسر جهان تأکید نمود. 

امضای  به  منتج  دوم  جهانی  جنگ  تجربه ی   :1949
که  حالی  در  گردید.   1949 سال  به  ژنو  کنوانسیون های 
اسرا  و  مجروح  سربازان  از  صرفًا  پیشین  کنوانسیون های 
حمایت می کردند، این کنوانسیون ها برای نخستین بار ارائه ی 
حمایت¬های ویژه برای غیرنظامیان در مخاصمات بین المللی 

را تصریح نمودند. 

البته در سال 1875 میالدی، گوستاو موینیر، مؤسس نهضت، 
پایه که جمعیت های نهضت  در خصوص چهار اصل عملیاتی 
می بایست رعایت نمایند صحبت نمود، این چهار اصل عبارتند 
به  صلح  زمان  در  قبلی  آمادگی  ایجاد  یعنی  دوراندیشی،  از 
که  همبستگی،  جنگ؛  وقوع  صورت  در  امدادرسانی  منظور 
به  کمک  و  متقابل  روابط  ایجاد  جمعیت ها  آن  موجب  به 
یکدیگر را تعهد می نمایند؛ تمرکز گرایی، که تلویحًا بدان معنی 
لیکن  دارد،  وجود  کشور  هر  در  جمعیت  یک  صرفًا  که  است 
فعالیت های آن سرتاسر قلمرو ملی مربوطه را پوشش می دهد؛ 
و کمک¬رسانی متقابل، که به موجب آن، تمامی مجروحین و 
بیماران قطع نظر از ملیت آن ها مورد مراقبت قرار می گیرند. 

فعالیت های  معمار  و  برجسته  مؤلف  پیکته،  ژان   :1955
کمیته ی بین المللی صلیب سرخ در خصوص کنوانسیون های 
قرار  نظر  مد  را  نهضت  مبین  اصول  و  ارزش ها  ژنو،   1949
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بنیان گذاری 

متعاقبًا در سال 1864 میالدی، کمیته مزبور سندی را با مشارکت نمایندگانی را از 16 کشور 
امضا کننده ی نخستین کنوانسیون ژنو برای بهبود شرایط مجروحین ارتش های حاضر در میادین 
نبرد تهیه و تنظیم نمود که تمامی کشورهای عضو را ملزم به احترام به بی طرفی کارکنان پزشکی 

امدادرسان به سربازان زخمی می نمود. 

سند مزبور پایه ای برای کنوانسیون های بعدی، یعنی تصویب کنوانسیون های ژنو در سال 1949 
و پروتکل های الحاقی آن ها در سال های 1977 و 2005 گردید. از سویی، سند یادشده، اساسی 
برای مجموعه ای از اصول راهنمای نهضت )که امروزه شامل جمعیت های ملی در بیش از 189 

کشور است( با گذشت بیش از 150 سال گردید. 

راستای  در  تالش  با  مزبور  اصول  خصوص  در  اجماع  نهضت،  راه اندازی  اولیه ی  سال های  در 
یا تصریح ارزش های  مشترکات حفظ شد. تالش های معدودی برای تهیه و تنظیم اصول مزبور 

خاص بشردوستانه از طریق توافقات مکتوب صورت گرفت. 

عدم اکتفا به ایده های انتزاعی 

تصریح اولیه اصول یادشده نشان می دهد اصول مزبور نه به منزله ی ایده آل های انتزاعی یا مفاهیم 
خام، بلکه بیشتر به عنوان گام های عملی برای کسب احترام و اعتماد افراد حین جنگ ها )یعنی 
زمانی که ماهیتًا باالترین میزان سوءظن را دارند، و امکان ازهم پاشیدگی جوامع وجود دارد( به 

کار می رود. علیرغم رشد و تغییر سریع نهضت در دهه های پیش از آن، تا سال 1921 اقدامی 
در خصوص قانونمندسازی یا تصویب اصول صورت نگرفت و صرفًا در آن زمان بود که نخستین 
صلیب  بین المللی  کمیته ی  قوانین  بازبینی شده  نسخه ی  در  و  مکتوب  رسمًا  اصول  مجموعه ی 

سرخ گنجانده شد )رجوع به سیر زمانی(.

فدراسیون  حاضر  حال  در  )که  اتحادیه ی جمعیت های صلیب سرخ  دوم،  جهانی  آغاز جنگ  با 
بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر خوانده می شود( بر به کار گیری اصول مصوب سال 1921 
میالدی توسط جمعیت های ملی در سرتاسر جهان تأکید نمود. لیکن صرفًا در دهه ی 50 میالدی 
بود که اصول نهضت بصورت نظام مند با هدف تهیه و تنظیم یک متن مشخص و مصوب همگان 
مورد واکاوی قرار گرفت. فرایند مزبور در سال 1955 میالدی و متعاقب نگارش کتابی توسط ژان 
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طیف  نهضت  عناصر  امروزه، 
به  کمک  از  خدمات،  از  گسترده ای 
جوامع تا کمک های امدادی در شرایط 

اضطراری را ارائه می نمایند. 
یونان  سرخ  صلیب  داوطلبان  )تصویر( 
سالم  در  مهاجرین  به  کمک  حال  در 
رسیدن به ساحل، و ارائه ی کمک های 
به   ... و  خوراک  پتو،   ، آنجا  در  اولیه 

ایشان. 

به اصول صلیب سرخ  اثر وی موسوم  انتشار  از  می دهد. پس 
و  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته ی  میالدی،   1955 سال  به 
فدراسیون بین المللی کمیسیون مشترکی برای تهیه و تنظیم 

مجموعه ای مشخص از اصول عملیاتی تشکیل دادند.

وین  در  نهضت  بین المللی  کنفرانس  بیستمین   -1965
مصوب  ذیل  اصل  هفت  تصریح  در  منشوری  و  برگزار  اتریش 
خدمات  استقالل،  بی طرفی،  بی غرضی،  دوستی،  بشر  گردید: 

داوطلبانه، یگانگی و جهان شمولی. 

در  گسترده  طیفی  در  بنیادین  اصول  امروز-  به  تا   1965
مخاصمات و بالیای طبیعی از جنگ های استقالل طلبانه پس 
ابرقدرت های  میان  نیابتی  جنگ های  تا  گرفته  استعمار  از 
دوران جنگ سرد، و جنگ های داخلی در جای جاِی جهان 

در بوته ی آزمایش قرار گرفته است.

1213



پیکته، نایب رییس سابق کمیته ی بین المللی صلیب سرخ و وکیل دادگستری، در 
خصوص اصول آغاز گردید. متعاقبًا کمیته ی بین المللی صلیب سرخ و فدراسیون 
کمیته ی مشترکی برای تهیه و تنظیم مجموعه ای از اصول راهنمای الزم االجرا در 
راستای یگانگی نهضت تشکیل دادند. هفت اصل بنیادین که امروزه می شناسیم 
به سال 1955  بین المللی صلیب سرخ که  آرا در بیستمین کنفرانس  اتفاق  به 

میالدی در وین اتریش برگزار گردید مورد تصویب قرار گرفت. 
و  مخاصمات  از  گسترده ای  طیف  در  مرتبًا  بنیادین  اصول  بعد،  به  زمان  آن  از 
فجایع در هر گوشه از جهان در بوته ی آزمایش قرار داشته است. با گذشت بیش 
امکان  از  اطمینان  مزبور همچنان جهت حصول  اصول  تصویب،  از  از 50 سال 

دریافت کمک و حمایت مورد نیاز افراد آسیب پذیر نافذ و معتبر می باشند.

واقعیت های جنگ و بحران 

درک محیط انجام کنش های بشردوستانه برای درک چرایی اهمیت حیاتی اصول 
مزبور برای عملیاتی امدادی در دوران جنگ و سوانح بزرگ مفید می باشد. در 
حس  گسترش  امکان  دارد:  قرار  خود  سطح  باالترین  در  هیجانات  مخاصمات، 

خشم یا نفرت عمیق در قبال دشمنان وجود دارد. در بسیاری از موارد، مبارزان 
دو طرف  هر  به  که  و هرشخصی  بینند  می  یا دشمن  دوست  به عنوان  را  همه 

درگیری امدادرسانی نماید، با سوءظن یا خصومت روبرو می شود. 
حوزه ی  به  مربوط  اضطراری  وضعیت های  یا  طبیعی  بالیای  وقوع  هنگام  در 
سالمت، افراد تحت تأثیر آن ها لزومًا به انگیزه های کنش گران بشردوستانه، که 
بسیاری از ایشان در جوامعی که سعی در امدادرسانی به آن ها دارند بیگانه تلقی 
می شوند، اعتماد کامل ندارند. به عنوان نمونه، حین بحران بیماری ابوال در غرب 
آفریقادر خالل سال های 2014 و 2015 میالدی، داوطلبان جمعیت ملی ناگزیر 
بیماری  شیوع  تأثیر  تحت  جوامع  اعتماد  حفظ  و  کسب  برای  عظیم  تالش  از 
مزبور بودند. بسیاری از افراد اعتقادی به گفته های کنش گران غیربومی حوزه ی 
بیماری نداشتند. خوشبختانه، در برخی کشورها  به آن ها در خصوص  سالمت 
قبلی  فعالیت های  بدلیل  سرخ  صلیب  داوطلبان  سیرالئون،  و  لیبریا  همچون 
از حسن شهرت  قبلی  بحران های  بی طرفانه و مستقل بشردوستانه خود حین 
برخوردار بودند و در نتیجه، برای انجام وظایفی سخت و حساس، همچون دفن 

ایمن و توام با حفظ کرامت قربانیان ابوال، به ایشان اعتماد گردید.
پرورش  اعتمادسازی،  برای  اصول  مجموعه  مداوم  رعایت  مواردی،  چنین  در 
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یک نیروی داوطلب صلیب سرخ سیرالئون در خصوص خطرات ابوال پس از شیوع آن صحبت می کند. اعتمادسازی در اجرای 
وظایف خطیر مورد نیاز برای ایجاد مانع در انتشار بیماری امری حیاتی است.

درگیری می تواند تأثیرات بلند مدتی بر مردم و نهادهای حامی و مراقب آن ها داشته باشد. 
)تصویر( پسر جوانی از شهر غزه در مجاورت خرابه های ساختمان های دولتی ایستاده است.
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پذیرش و حصول اطمینان از دسترسی به نیازمندان ضروری می باشد. 

قواعد جنگ

نهادهای  شرط  و  بی قید  دسترسی  متضمن  بشردوستانه  المللی  بین  حقوق 
بشردوستانه به مناطق جنگی نیست، بلکه در بیشتر موارد، دسترسی مزبور از 
می شود.  میسر  یادشده  نهادهای  و  درگیری  میان طرفین  مذاکره  انجام  طریق 
افراد تحت کنترل  پایه  نیازهای  تأمین  بدوًا مسئولیت تضمین  طرفین درگیری 
خود را بر عهده دارند. اما در صورت عدم تمایل یا عدم توانایی ایشان در تأمین 
و  بشردوستانه  تالش های  می باشند  موظف  قانون  موجب  به  مزبور،  نیازهای 

بی غرض امدادی را امکان پذیر و تسهیل نمایند. 

چالش های جدید

به کارگیری ارزش های بشردوستانه در عمل همواره فرایند ساده ای نیست. اصول 
از  بسیاری  در  و  شده  کشیده  چالش  به  مکررًا  خود  پایه ریزی  زمان  از  بنیادین 
مخاصمات، از جمله دو جنگ جهانی، رویارویی در دوران جنگ سرد و مجموعه ای 
از بالیای  ابرقدرت ها، و همچنین در تعداد روزافزونی  از جنگ های نیابتی میان 

طبیعی و با عامل انسانی در بوته ی آزمایش قرار گرفته اند. 
از اواخر قرن بیستم میالدی، مخاصمات بیشتر ماهیت داخلی داشته تا فرا مرزی 
و بصورت تقابل میان نیروهای مسلح ملی و گروه های مخالف یا میان گروه های 

رقیب بروز کرده است. 
بوده است  افزایش  به  نیز رو  یا درون جامعه ای  همچنین مخاصمات هویت محور 

افراد  از  به بروز خشونت گسترده و بی خانمانی بسیاری  اوقات منجر  اغلب  که 
به  نسبت  کمتری  سازو کار  از  معمواًل  خشونت  در  درگیر  گروه های  شده است. 

نظامیان سنتی یا گروه های نظامی سازمان یافته برخوردارند. 
روندهای یادشده فرایند اعتمادسازی و توجیه و طرح اصول ما را بیش از پیش با 
چالش مواجه نموده است. به عنوان مثال، طی مخاصمات در جمهوری دموکراتیک 
کنگو، کمیته ی بین المللی صلیب سرخ با حدود 40 گروه مسلح مختلف تعامل 
داشته است. در این دسته از وضعیت ها، ایجاد روابط مطلوب امری زمان بر بوده و 

گام به گام و از طریق انطباق حرف و عمل میسر می شود. 

پیامدهای جدی بشردوستانه
 

بسیاری  چالش های  و  دشواری  با  بشردوستانه  نهادهای  برای  بیست و یکم  قرن 
همراه بوده است. پس از وقوع حمالت 11 سپتامبر 2001 میالدی، تقابل جهانی 
میان دولت ها و کنش گران مسلح غیر دولتی )جنگ با ترور( موجب تغییر اساسی 
تعریف جنگ گردید و از آن پس، انجام فعالیت های بشردوستانه اغلب با تبعات 

سنگینی برای غیرنظامیان همراه بوده است. 
ایدئولوژیک در قبال فرایند مزبور رخ  یا افراطی گری  نوع جدیدی از قطب بندی 
اشخاصی  با  خود  سرسختانه ی  مقابله ی  حین  دولت ها  اوقات  برخی  داده است. 
که به عنوان گروه های تروریستی تلقی می نمایند از تمهیداتی استفاده می نمایند 
که از حد و حدود شیوه های پذیرفته شده طبق حقوق بین المللی بشردوستانه و 
حقوق بین الملل بشر تجاوز می نماید. همچنین، نهادهای افراط گرای غیردولتی 
انجام  از  اعم  جنگی،  غیرمعمول  روش های  از  مزبور  دولت های  با  مقابله کننده 
حمالت تعمدی علیه غیرنظامیان و اهداف به اصطالح نرم، همچون سازمان های 

بشردوستانه، استفاده می نمایند. 
در این محیط چندقطبی کنونی، که افراد یا دوست تلقی می شوند و یا دشمن، 
فعالیت  امر،  این  است.  روبه افزایش  افراد  تمامی  از سوی  بابت جانبداری  انتظار 
سازمان ها بر مبنای اصول استقالل و بی طرفی را بیش از پیش با مشکل روبرو 

ساخته است. 
یکی دیگر از چالش های اصلی پیش روی کنش های بشردوستانه، گرایش موجود 
مبنای  بر  نظامی  عملیات  توجیه  برای  میالدی   1980 دهه ی  از  کشورها  میان 
از تالش های بشردوستانه به عنوان بخشی  بشردوستی و در عین حال، استفاده 
از راهبرد نظامی و سیاسی خود برای همراه ساختن احساسات و اذهان عمومی  

بوده است. 
متأسفانه، ارائه ی کمک های امدادی تبدیل به بخشی الینفک از راهبردهای ضد 
شورش شده و برخی از دولت ها سعی در ادغام کار بشردوستانه در کمپین های 
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امروزی،  مخاصمات  در 
کنش گران  اوقات  اغلب 
از  ناگزیر  بشردوستانه 
طیف  میان  در  فعالیت 
مسلح،  افراد  از  گسترده ای 
گرفته  عظیم  ارتش های  از 
مسلح،  گروهک های  تا 
کمیته ی  لذا،  می باشند. 
سرخ  صلیب  بین المللی 
مسلح  افراد  به  مرتبًا 
بی غرضانه،  رویکرد 
بی طرفانه و مستقل خود در 
امدادرسانی به نیازمندان را 

گوشزد می نماید. 
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نظامی، فرایند ملت سازی و تالش¬ها برای تثبیت دولت¬های متزلزل استفاده می نمایند. در برخی 
مواقع، بعضی از گروه های مسلح از کمک های امدادی به عنوان ابزاری برای بدست آوردن حمایت 

جوامع محلی استفاده می کنند. 
این موضوع بدان معنی نیست که طرف های در حال جنگ نباید برای حمایت از ساکنین مناطق 
تحت کنترل خود یا کمک به آن ها تالش نمایند. برعکس، نیروهای نظامی قانونًا موظف به انجام 
این امر، از جمله خارج سازی مجروحین غیرنظامی، حین نبرد می باشند. لیکن مشکل در گسترش 
اذهان عمومی است، که می تواند  و  احساسات  برای جلب  از کار بشردوستانه  استفاده  روزافزون 
موجب ربط دادن تمامی اقدامات بشردوستانه به یک دستور کار سیاسی یا نظامی توسط افراد درگیر 
در مبارزات و مردم جوامع مقابل  شود. چنانچه فعالیت های بشردوستانه به صورت بخشی از راهبرد 
شکست دشمن درآید، میزان خطر برای نهادهای امدادی در میادین نبرد به طرز قابل مالحظه ای 

افزایش پیدا می کند. 

حوزه ی در  بشردوستی

تعداد سازمان های ارائه دهنده ی کمک های بشردوستانه طی سالیان اخیر با افزایش قابل مالحظه ای 
روبرو بوده است. گسترش مزبور تبعات مثبت بسیاری در بر داشته است. در برخی مناطق، این امر به 

معنی افزایش تنوع و تعداد اقشار دریافت کننده ی کمک ها بوده است. 
و  بشردوستانه  اصول  از  متفاوت  بسیار  تفسیرهای  و  تعبیر  مبنای  بر  نهادها  دسته بندی  لیکن 
به کارگیری غیر یکنواخت آن ها منجر سردرگمی در خصوص ماهیت بشردوستی شده است. در برخی 
مناطق، روند مزبور باعث عدم پذیرش کمک های بشردوستانه و به تبع آن تشدید درد و رنج انسان ها 

شده است.
به عنوان مثال برخی سازمان ها نه بر مبنای بی غرضی که با توجه به همبستگی با یک گروه سیاسی، 
مذهبی یا قومیتی خاص فعالیت می نمایند. علیرغم سابقه ی قبلی، این پدیده بیش از پیش همگام با 

روند رو به افزایش ایجاد نهادهای امدادی با اهداف بسیار خاص رواج یافته است.
گاهی از اصول متضمن فعالیت های بشردوستانه همگام با اتخاذ اصول بشردوستانه برگرفته از اصول  آ
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سؤاالت بنیادین: تجربه افغانستان
بی طرفی در دنیایی چندقطبی 

حین  مزبور  ایده ی  اما  است،  ضروری  آغاز  نقطه ی  یک  بی طرفی  می گوید  ما  به  تجربه  چه  اگر 
سالیان اخیر به چالش کشیده شده است. پس از حمالت 11 سپتامبر 2001 در ایاالت متحده، 
استقالل  و  بی طرفی  بی غرضی،  اصول  افغانستان  در  فعال  بشردوستانه  از سازمان های  بسیاری 
نهادهای  بازسازی  در  بین المللی  تالش های  امدادرسانی جهت  راستای  در  و  مردود شمرده  را 

مردم ساالر فعالیت نمودند.
طبق نظر فیونا تری در مقاله ی وی به سال 2011 برای نشریه بازبینی بین المللی صلیب سرخ 
از نقش خود به عنوان کنش گر در نبرد میان  از موارد، سازمان های بشردوستانه،  ، در بسیاری 

»خیر« و »شر« استقبال می نمایند. 
فلسفه ی جدیدی در میان بسیاری از سازمان های بشردوستانه در حال شکل گیری است که به 
موجب آن، امدادرسانی به مردم در مناطق تحت کنترل گروه های تروریستی و هرگونه گفتمان 
با گروه های مزبور به منزله ی کمک به دشمن تلقی می شود. طبق نظر تری، »رویکرد بی طرفانه 
در مخاصمات جدید مزبور به عنوان امری »ناممکن«، »منسوخ« و حتی فاقد توجیه اخالقی تلقی 
آینده  به عنوان روش  شده و رویکرد یکپارچه ی سیاسی- نظامی- بشردوستانه در کشورسازی 

مورد استقبال قرار گرفته است.«
عملیات  پوشش  برای  ابزاری  به عنوان  بشردوستانه  فعالیت های  از  نظامی  پرسنل  اوقات  برخی 
نظامی بهره گیری کرده و با لباس غیرنظامی و خودروی سفید رنگ، خود را به جای نیروهای 
امداد رسان جا می زنند، که این امر بیش از پیش موجب ایجاد ابهام در این حوزه می گردد. در 
دیگر موارد، جزواتی با استفاده از هواپیما در جنوب افغانستان توزیع شد که به ساکنین اعالم 
می نمود در صورت تمایل به ادامه ی استفاده از کمک های بشردوستانه باید اطالعات گروه های 

مسلح را اعالم نمایند. 
امر مزبور موجب گردید تا در بخش های بزرگی از افغانستان مردم از دریافت کمک های بشردوستانه 
درست  شد  باعث  خود  نوبه ی  به  امر  این  تری،  اعالم  طبق  نمایند.  خودداری  خارجی  منشأ  با 
از  در زمانی که بیشترین نیاز به کمک های بشردوستانه وجود داشت، سازمان های امدادرسان 

کمترین ظرفیت پاسخگویی به آن برخوردار باشند. 
کمیته ی بین المللی صلیب سرخ از طریق گفتمان و اثبات مکرر بی طرفی خود توانست به کندی 
دوباره اعتمادسازی نموده و فعالیت خود را در مناطقی از کشور که با کنش گران امدادی قطع 
رابطه کرده بودند گسترش دهد. بر همین اساس، هالل احمر افغانستان نیز به لطف حسن شهرت 
خود بابت بی طرفی و بی غرضی میان طیفی گسترده از گروه های مسلح توانست به ارائه ی طیفی 
گسترده از فعالیت ها در حوزه ی سالمت و مراقبت از کمپین های واکسیناسیون فلج اطفال گرفته 

تا برپایی درمانگاه های سیار در اکثر نقاط کشور مبادرت نماید. 

از  یکی  متحد  ملل  سازمان 
کمک های  اصلی  ارائه دهنده های 
لیکن  می باشد،  بشردوستانه 
اهداف  سازمان  آن  اوقات  برخی 
مخاصمات  در  را  ویژه ای  سیاسی 
همین  به  می نماید.  پیگیری 
دلیل، نهضت حتی با وجود حفظ 
متحد  ملل  سازمان  با  همکاری 
مقتضی  فاصله ی  می بایست  نیز 
رعایت  را  سازمان  آن  عملیات  با 
نیروهای  آموزش  )تصویر(  نماید. 

حافظ صلح سازمان ملل متحد
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بنیادین توسط سازمان ملل متحد و شمار زیادی از سازمان ها روند رو به رشدی را طی کرده است. 
لیکن از سویی این امر موجب افزایش سردرگمی در خصوص معنی اصول مزبور و نحوه ی به کار گیری 

آن ها نیز شده است. 
نیروهای حافظ صلح خود، صدور اجازه ی  آرایش  به دلیل  در برخی مناطق، سازمان ملل متحد 
استفاده از زور توسط یک یا چند کشور عضو سازمان به موجب قطعنامه ی شورای امنیت یا فعالیت 
مستقیم سازمان ملل متحد در حمایت از دولت ها در قبال مخالفت های مسلحانه بخشی از برخی 
مخاصمات بوده یا چنین تصوری در خصوص آن وجود دارد. در چنین وضعیت هایی، بی طرفی و 
استقالل نهادهای بشردوستانه سازمان ملل متحد به کرات مورد تردید واقع شده و تلقی موجود از 

سازمان ملل متحد در مخاصمات نیز می تواند بر سایر سازمان های بشردوستانه اثرگذار باشد. 

عملیاتی کردن اصول 

روندهای مزبور نه تنها تأکید بر ماهیت کنش های بشردوستانه بی طرفانه، بی غرضانه و مستقل و 
اهداف قابل تحقق آن تأکید کرده، بلکه اثبات آن را بیش از پیش حیاتی ساخته است. 

حتی در شرایط شدیدًا قطبی شده نیز، کمیته ی بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های ملی در 
زمره ی معدود سازمان های بشردوستانه ای قرار دارند که از امکان دسترسی به افراد نیازمند در 
دو سوی جبهه ی نبرد برخوردار بوده و در برخی شرایط نیز، این دو تنها سازمان های دارای چنین 

امکانی می باشند. 
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پس از وقوع زلزله در نپال به سال 2015، داوطلبان و کارکنان جمعیت ملی آن کشور برای ارائه ی فوری کمک های امدادی 
اضطراری در مناطق دورافتاده آمادگی داشته و بر اهمیت اصول خدمات داوطلبانه و یگانگی تأکید داشتند. از سویی، حس 

همبستگی جهانی مربوط به اصل جهان شمولی الهام بخش نهضت جهانی برای مشارکت در این کنش  گردید. 

اطالع رسانی

اطالع رسانی عمومی در خصوص اصول اغلب اوقات در فعالیت های نهضت انجام می شود. به عنوان 
نمونه، عملیات عادی توزیع غذا در یک اردوگاه برای افراد بی خانمان می تواند با ارائه توضیحات 
اجمالی در خصوص اصول آغاز شود تا از این طریق افراد بدانند تحویل این اقالم برای کسانی که 

در بدترین شرایط قرار دارند و نیازمندترین اقشار انجام می شود. 
کمیته ی بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های ملی در دوران جنگ و صلح جلساتی با گروه های 
مسلح و نیروهای مسلح در خصوص اهمیت حقوق بین المللی بشردوستانه و اصول بنیادین برگزار 

می نمایند. 
همچنین نهضت مزبور به آموزش مداوم و تنگاتنگ، جلسات مباحثه و واکاوی در خصوص موضوع 
اصول بنیادین و نحوه ی به کارگیری آن ها در عمل مبادرت می نماید. کارکنان نهضت می بایست از 

سختگیرانه ترین نظام رفتاری مبتنی بر اصول مزبور تبعیت نمایند. 
همچنین، کمیته ی بین المللی صلیب سرخ با پشتیبانی بسیاری از جمعیت های ملی نسبت به 
تهیه و تنظیم چارچوب عملیاتی دسترسی ایمن تر بر مبنای تجربیات گسترده و شیوه های مطلوب 
نهضت برای کمک به جمعیت های ملی در تحقق چالش های عملیاتی در وضعیت های حساس 
کنترل کنندگان  اعتماد  آوردن  بدست  و  ریسک  به حداقل رساندن  حال،  عین  در  و  خطرناک  و 

دسترسی به نیازمندان اقدام نموده است.
همچنین فدراسیون بین المللی و جمعیت های ملی ابزاری را به منظور کمک به جمعیت های ملی 
و داوطلبان در محیط های پرتنش در بهبود توانایی ایشان جهت رفتار اخالق مدار، مشفقانه و با 

رعایت اصول تهیه و تنظیم نموده است. 
داوطلبان صلیب سرخ و هالل احمر در آموزش ABC )عوامل تغییر رفتاری( مشارکت می نمایند، 
که برنامه ای ابتکاری توسط فدراسیون بین المللی و جمعیت های بین المللی برای کمک به افراد 
در توسعه ی مهارت ها و خصوصیات خود، همدردی، تفکر انتقادی، توانایی کنار گذاشتن تعصبات  

و ارتباطات عاری از خشونت مورد نیاز برای به کار گیری عملی اصول بنیادین می باشد. 
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بشردوستی 
نهضت بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر، که حاصل تمایل جهت ارائه ی 
کمک بدون تبعیض به زخمی ها در میدان نبرد می باشد، در تالش است 
با بهره گیری از ظرفیت های بین المللی و ملی خود در راستای جلوگیری 
از درد و رنج انسان ها و کاهش آن در جای جاِی این کره ی خاکی فعالیت 
نماید. هدف از این نهضت، محافظت از جان و سالمت و حصول اطمینان 
از احترام به نوع بشر می باشد. نهضت یادشده، به اشاعه ی تفاهم متقابل، 

دوستی، همکاری و پایداری صلح میان تمامی مردمان مبادرت می نماید. 

23 2223



حتی در کشورهایی که درگیر جنگ نیستند نیز اصول اغلب در شرایط دشوار به 
جمعیت های ملی در امدادرسانی و پشتیبانی از اقشار آسیب پذیر، کمک می کند. 
گروه های  مثال  به عنوان  سازمان یافته،  خشونت های  سطح  بودن  باال  صورت  در 
مسلح بزهکار در شهرها، آن دسته از فعاالن امدادی و پزشکی که از اصول تبعیت 
می نمایند می توانند اعتماد تمامی افراد درگیر یا تحت تأثیر خشونت را جلب نمایند. 
صلیب سرخ مکزیک نمونه ی خوبی در این خصوص محسوب می شود و تا حدی به 
دلیل حسن شهرت خود بابت بی غرضی و استقالل، از امکان ارائه طیف گسترده ای 
از خدمات در مناطق تحت تأثیر نرخ باالی خشونت برخوردار می باشد. دستاورد 
مزبور، اتفاقی حاصل نشده است:بر طبق تحقیقات انجام شده در راستای چارچوب 
عملیاتی دسترسی ایمن تر )رجوع به قسمت ذیل(، صلیب سرخ مکزیک برای اثبات 
نحوه ی به کارگیری اصول یادشده در ارائه ی خدمات خود با آمبوالنس و واکنش در 

شرایط اضطراری تالشی بیش از پیش از خود نشان داده است. 

بشردوستی 

اصل اساسی انگیزش فعالیت های نهضت، بشردوستی است، که احساسی طبیعی 
برای کمک به انسان ها در تمامی فرهنگ ها می باشد. 

همدردی،  دلسوزی،  جمله  از  انسانی،  مشترک  ارزش های  زاییده ی  مزبور  اصل 
امداد متقابل، تمایل کمک به سایرین برای کاهش درد و رنج ایشان و محافظت از 
آن ها در برابر آسیب های بیشتر است. مفاهیم یادشده شاکله ی نهادهای قانونی، 

اخالقیات و عرف را تقریبًا در تمامی فرهنگ ها می باشند. 
با  اصل یادشده کاماًل در مقابل رفتار غیربشردوستانه قرار دارد که اغلب اوقات 
سقوط ارزش های بخشندگی، دلسوزی و عشق بر اثر اوج خشم، نفرت، طمع، انتقام 

و عطش قدرت قرار دارد. 

فراخوان برای اقدام عملی
 

اصطالحات اصل بشردوستی، یعنی پیشگیری، کاهش، حمایت و تضمین احترام، 
در واقع فراخوانی برای اقدام عملی محسوب می شود. 

اصل مزبور الهام بخش داوطلبان در سرتاسر جهان برای یادگیری کمک های اولیه، 
بیماری های مهلک،  آموزش مردم در خصوص  نیروهای اضطراری،  مشارکت در 
به  را ملزم به صرف زمان و  بوده و پزشکان  از سالمندان  بازدید  یا  اهدای خون 
خطر انداختن جان خود برای درمان افراد در محل های صعب الوصول و خطرناک 
می نماید. این اصل همچنین مردم را ترغیب به صرف زمان و پول خود برای کمک 

به بیگانگانی می کند که فرسنگ ها از ایشان فاصله دارند. 
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اصل بشردوستی نه تنها الهام بخش اقدامات واقعی، اعم از مراقبت های درمانی اضطراری برای نجات 
اینجا توسط  جان انسان ها، بلکه متضمن رفتارهای دلسوزانه کوچک می باشد، که نمونه ای از آن در 

نخستین واکنش دهنده ی صلیب سرخ فرانسه به تصویر کشیده شده است. 

کنگو،  دموکراتیک  جمهوری  در 
نه ساله ی  خواهرزاده ی  مردی 
خود را که به دلیل درگیری در آن 
شده  جدا  خود  خانواده  از  کشور 

بود مجددًا مالقات می کند.
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بسیاری از مفاهیم پایه ی نهادینه شده در اصل بشردوستی عمدتًا به عنوان ابزاری برای محافظت از 
افراد در برابر سوءاستفاده در قوانین بین المللی گنجانده شدهاست. در واقع، قواعد جنگی که تقریبًا 
مورد اجماع تمامی کشورها قرار دارد در کنوانسیون های ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی آن ها 

لحاظ شده است. 
بدبینی در خصوص حمایت های مزبور، یا حتی خود اصل بشردوستی، در عصری که تصویر خشونت 
و بی رحمی به کرات دیده می شود ساده است. لیکن نمونه های بسیاری وجود دارد که در آن ها 
حقوق بین المللی بشردوستانه و اصول بنیادین افراد شجاع و دلسوز را از امکان کمک، محافظت و 

نجات جان آسیب پذیرترین اقشار برخوردار می سازد. 

نزدیکی به نیازمندان
 

انگاشته  انسان به هیچ  برابر کنش های کوچک میان دو  قابل مالحظه ترین کمک های امدادی در 
می شود. علیرغم آن که تعامالت میان کارکنان امدادرسان و کمک شوندگان ممکن است کوتاه و 
تکراری باشد، اما کارکنان مزبور هرگز نباید بینش خود در خصوص کرامت سایرین را از دست داده و 
می بایست از امکان گوش دادن، همدردی و درک برخوردار باشند. به همین دلیل است که داوطلبان 
و کارکنان نهضت به کسانی که سعی در کمک به آن ها دارند نزدیک می شوند. صحبت با مردم، دست 
دادن، و گوش دادن به روایات آن ها تنها راه کمک به افراد تحت تأثیر مخاصمات مسلحانه نمی باشد و 

از این طریق می توان به کرامت انسانی در دشوارترین اوقات احترام گذاشت. 
البته، این بدان معنی نیست که سازمان های بشردوستانه باید از پذیرش ابزار و فن آوری های جدیدی 
که به آن ها امکان ارتباط از راه دور را می دهد خودداری نمایند. شبکه های تلفن همراه، رسانه های 
اجتماعی و اینترنت همگی روش های جدید و مهمی را برای پاسخ به چالش های مربوط به بالیای 
طبیعی و مخاصمات در اختیار فعاالن بشردوست قرار می دهد. به عنوان نمونه، فرسته های رسانه های 

اجتماعی با استفاده از گوشی های تلفن همراه به شناسایی محل هایی که بیش از پیش نیازمند کمک 
هستند و همچنین نجات جان افراد کمک کرده است. در برخی محل ها، این امر به معنی امکان 

گزارش و تحقیق در خصوص عملکرد نامطلوب است. 
لیکن افزایش دسترسی به فن آوری خود می تواند عاملی برای ایجاد دغدغه باشد. آیا اتکای نهادهای 
آیا دسترسی به فن آوری موجب  اتوماسیون خطرساز است؟  ارتباطات دیجیتال و  بر  بشردوستانه 
می گردد برخی فکر کنند فعاالن حوزه ی بشردوستی دیگر نیازی به دسترسی مستقیم به نیازمندان 
ندارند؟ این ها سؤاالتی است که می بایست در رابطه با اصول ما همگام با پیشرفت در حوزه فن آوری 

مد نظر قرار گیرد. 

حمایت 

نزدیکی به نیازمندان الزمه ی حمایت، یعنی ایده ی دوم نهادینه شده در اصل بشردوستی است. در 
نتیجه ی مخاصمات مسلحانه، خشونت گسترده و بالیای طبیعی، امکان ایجاد آسیب پذیری های شدید 
در افراد زیاد است، بگونه ای که شاید ناگزیر از ترک خانه های خود و زندگی در اردوگاه های اسکان 
شوند که در آن ها روابط اجتماعی، اعم از پلبس، همسایه ها و خانواده ها دچار گسیختگی می شود. 
در این دسته از وضعیت ها، نهضت در راستای افزایش ایمنی شرایط زندگی این دسته از افراد عمل 

می کند. 
در دوران صلح، حمایت از جان و سالمت می تواند مشتمل بر پیشگیری از بیماری، بالیا و سوانح یا 
کاهش تأثیرات فقر مزمن یا جرایم باشد. به عنوان نمونه، یک جمعیت ملی ارائه دهنده ی کمک های 
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و  فلسطین  سرخ  صلیب  دواطلبان 
کمیته ی بین المللی صلیب سرخ در 
برای  سالمند  مردی  به  کمک  حال 

رسیدن به بیمارستان

کارکنان کمیته ی بین المللی صلیب سرخ در حال صحبت با زنان بازداشتی در زندان مارکاال در هندوراس
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اولیه با ارائه ی اطالعات بهداشتی مهم به درمان مجروحین و آسیب دیده می پردازد. 
سازمان های بشردوست نمی تواند و نباید سعی در انجام وظیفه ی پلیس یا ارتش داشته باشند که در 
جنگ ها وظیفه ی حمایت از اقشار غیر نظامی را بر عهده دارند. کمیته ی بین المللی صلیب سرخ در 
مخاصمات مسلحانه موظف به تالش برای جلوگیری از نقض حقوق بین المللی بشردوستانه است. 
گاهی در خصوص وظایف دولت ها و گروه های مسلح در حفظ ایمنی،  این امر از طریق افزایش آ
یکپارچگی فیزیکی و کرامت افراد و ارائه آموزش در زمینه ی حقوق بشردوستانه حاصل می شود. 
پیاده سازی  جهت  دولت ها  برای  ملی  جمعیت های  و  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته ی  کمپین 
قوانین داخلی جدید متضمن معیارهای بشردوستانه ی بین المللی و دادن امکان به امدادرسانان در 
کمک رساتی و حمایت از گروه های آسیب پذیر انجام می گردد. همچنین، کمیته ی بین المللی صلیب 
سرخ نقش ویژه ای در حصول اطمینان از برخورد مناسب و طبق قوانین بشردوستانه با بازداشتی ها 

حین مخاصمات مسلحانه ایفا می نماید. 

پیشگیری از آالم و کاهش آن 

حمایت فرایندی همگام با پیشگیری از آالم و کاهش آن می باشد. در مخاصمات یا بالیای طبیعی، 
اغلب اوقات افراد از ضروری ترین اقالم برای سالمت و حفظ کرامت انسانی محروم می شوند که 
عبارتند از: سرپناه، آب پاکیزه، خوراک، و معاش. از نظر بسیاری، بدترین اتفاق، از دست دادن عزیزان 

است. 
به همین دلیل است که نهضت نسبت به ارائه ی خوراک، آب و سرپناه اقدام می نماید، به مردم در 
احیای استقالل اقتصادی و یافتن معاش جدید کمک می کند، به تالش برای بهبود تأمین مراقبت های 
درمانی )مشتمل بر جراحی و مراقبت های پزشکی در زمان جنگ برای بازداشتی ها( مبادرت می نماید، 
و به افراد در یافتن عزیزان گم شده یا حداقل اطالع از این که چه اتفاقی برای ایشان افتاده کمک 

می کند. 
البته در مخاصمات و بحران های مکرر امروزی، تأمین نیازهای فوری و همچنین تفکر در خصوص 
اتفاقات آتی حائز اهمیت است. اقدامات امروزی ما به چه صورت آینده ی بهتری را برای افرادی که 

به ایشان کمک می کنیم رقم می زند؟ آیا ما برای ایجاد اساسی جهت جبران کامل اتفاقات نسبت به 
امدادرسانی مبادرت می نماییم تا از این طریق افراد و جوامع بتوانند مجددًا به خود اتکا نمایند، یا این 

که آن ها را به کمک ها وابسته می کنیم و در برابر بحران بعدی آسیب پذیرتر می نماییم؟ 

ایجاد خودکفایی و خود اتکایی 

موارد یادشده امروزه سؤاالتی حیاتی برای فعاالن حوزه ی بشردوستی محسوب می شود. به همین 
به مردم در داشتن زندگی سالم، عادی، سودآور و مستقل  برای کمک  به تالش  دلیل، نهضت 
می پردازد. یکی از ارکان اصل بشردوستی، حصول اطمینان از حفظ کرامت انسانی است. این امر 
به معنی ارائه ی کمک به طریقی است که اختیارات افراد را سلب ننموده و به کرامت ذاتی آن ها 
احترام بگذارد، و همچنین به معنی افزایش قدرت، ایمنی و توانایی افراد برای تحمل شوک های 

آینده می باشد. 
یا  ایجاد  افراد در  برای چندین سال، نهضت نسبت به تهیه و تنظیم برنامه هایی برای کمک به 
احیای معاش از طریق استفاده از وام های کوچک، اعتبارات خرد و برنامه های آموزشی مبادرت 
نموده است. در سایر موارد، نهضت می تواند نسبت به ارائه بذر و ابزار کشت و زرع به کشاورزان، 
ارائه واکسن احشام یا اتخاذ سایر تمهیدات برای تأمین نیازهای غذایی و خرید یا مبادله ی آزادانه 

تر کاال توسط افراد بومی اقدام کند. 
بر همین اساس، نهضت در راستای کمک به جوامع در افزایش خود اتکایی در برابر شرایط دشوار 
برای  افراد  مطلوب تر  آماده سازی  برای  محلی  و  ملی  سطوح  در  کار  بر  عالوه  می دارد.  بر  گام 
بالیای طبیعی یا بالیای ساخته دست بشر، جمعیت های ملی و فدراسیون بین المللی به بحث در 
خصوص تأثیرات ناشی از تغییرات جوی بر جوامع دارای آسیب پذیری قبلی در برابر طوفان ها، 

خشکسالی ها و سایر بحران های جوی اقدام می نمایند. 
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بخشی  به عنوان  جوانی  پسر 
و  داوطلبی  تشویق  برنامه ی  از 
تغییرات  از  ناشی  تأثیرات  کاهش 
درختی  کاشت  حال  در  جوی 
اتیوپیایی  داوطلب  یک  کمک  با 

صلیب سرخ می باشد.

هالل  جمعیت  خشکسالی،  از  پس 
فدراسیون  و  موریتانی  احمر 
غذایی  کمک های  ارائه ی  بین المللی 
ننمودند.  متوقف  را  اضطراری 
جوامع  به  نهاد  دو  این  همچنین 
آمادگی  برای  موریتانی  در  مستقر 
طریق  از  غذایی  مواد  کمبود  جهت 
مقاوم  بذور  و  کشاورزی  ابزار  ارائه ی 
زنان  به  کمک  و  خشکسالی  برابر  در 
فروش  تعاونی های  راه اندازی  برای 

محصوالت یاری رساندند. 
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اصول در عمل 
ابعاد بشردوستی

 
مرکز  در  حوزه سالمت  امدادگران  سال 2014،  به  سیرالئون  در  ابوال  بیماری  شیوع  با 
شدند.  مشغول  کار  به  جراحی  ماسک های  و  عینک  از  استفاده  با  روزها  کنما  درمانی 
براین اساس، آن ها به نهادینه سازی اصل بنیادین بشردوستی در مواجه با شیوع بیماری 

وحشتناکی که به قیمت جان 5 هزار تن منجر شد مبادرت نمودند. 
لباس های محافظتی ایشان که آن ها را از سر تا پا می پوشاند، به افرادی همچون بریما 
مومودو جی آر، پرستار سالمت جامعه 28 ساله ی امکان ارائه ی مراقبت ایمن و افزایش 
شانس زنده ماندن بیماران را می داد. علیرغم موانع ناشی از این پوشاک محافظتی میان 
وی و بیماران، پرستار مزبور تمام تالش خود را برای تسکین درد و رنج بیماران انجام 

داد. وظیفه ی مزبور، امری پر خطر، دشوار، پرتنش و به لحاظ احساسی تألم آور بود. 
وی می گوید: »به بیمارانم غذا می¬دادم تا انرژی بگیرند. باید آن ها را حمام می کردم تا 

می¬توانستند حس شادابی و سالمتی بیشتری داشته باشند.« 
ابوال  انتشار  برای توقف  را  ادوارد سانوه 24 ساله و اهل کنما، وظیفه ی حیاتی دیگری 
بر عهده داشت، که عبارت بود از انجام کفن و دفن با رعایت کرامت مردگان. به عنوان 
اجساد  به جمع آوری  نسبت  وی  کرامت،  رعایت  با  و  ایمن  دفن  و  کفن  تیم  از  عضوی 

مردگان در مرکز درمانی و آماده سازی آن ها برای حمل به سردخانه اقدام می نمود. 
طی دوران شیوع بیماری، بیش از 5 هزار داوطلب همچون آقای مومودو و آقای سانوه 
از  پیشگیری  نحوه ی  مورد  در  جامعه  سالمت  آموزش  از  مختلفی،  وظایف  انجام  برای 
آلودگی و پیگیری کسانی که ممکن بود در تماس با بیماران قرار گرفته باشند تا دفن 
مردگان به صورتی ایمن و با کرامت تحت آموزش قرار گرفتند. همچنین، صدها نفر از 
سطح جهان داوطلب شده و پس از دریافت آموزش های ضروری از فدراسیون بین المللی، 
ماه ها وقت خود را برای مراقبت از بیماران، کمک به پیگیری موارد ابتال و انجام چندین 

وظیفه ی خطیر دیگر در کشورهای تحت تأثیر بیماری ابوال صرف نمودند. 
انجام  دلیل  این  به  را  کار  این  هستم.  صلیب سرخ  داوطلب  یک  »من  می گوید:  سانوه 
می دهم که به اصل بشردوستی اهمیت می دهم. می خواهم زندگی برادران و خواهرانمان 

را نجات دهم.« 
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داوطلبان جمعیت ملی کشورهای غرب آفریقا تحت تأثیر شیوع ابوال در سال های 2014 و 2015  اصل بشردوستی را 
حتی حین کار در سخت ترین شرایط و اغلب با استفاده از لباس سرتاسری برای محافظت خود در برابر ابتال به بیماری 

لحاظ  نمودند. 
)تصویر( داوطلبی از جمعیت ملی صلیب سرخ لیبریا.
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بی غرضی 

یا عقاید سیاسی  اجتماعی  باورهای دینی، طبقه ی  نژاد،  به لحاظ ملیت،  نهضت 
تبعیضی قائل نمی شود و در تالش است آالم افراد را صرفًا با توجه به نیازهای 
ایشان تسکین داده و در این راستا، اضطراری ترین موارد سختی و درد انسان ها 

در اولویت قرار دارد.
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بی غرضی 

چند سال قبل، داوطلب جوانی برای یک جمعیت ملی هالل احمر در جنوب 
شرق آسیا رهبری تیمی از داوطلبان را در روستایی سیل زده بر عهده داشت. 

با ورود داوطلبان به همراه 25 کامیون پر از بسته های مواد غذایی، مردم به دور 
داشتند  نیاز  آنها  به  که شدیدًا  دریافت کمک¬هایی  منظور  به  امدادی  کاروان 
جمع شدند. اما حین فرایند تخلیه ی مواد غذایی، مردی آمد و خود را یکی از 
رهبران محلی معرفی نمود. وی اظهار داشت می داند چه کسی بیش از بقیه به 

کمک نیاز دارد و قصد دراختیارگیری فرایند توزیع را داشت. 
از نظر بسیاری، شاید قبول چنین پیشنهادی کاماًل منطقی به نظر برسد. به هر 
حال، احتمااًل شخص مزبور بهتر از داوطلبان از جامعه ی مربوط به خود شناخت 
خود  دریافتی  آموزش های  و  تجربه  بر  بنا  احمر  هالل  داوطلبان  البته،  داشت. 
می دانستند قبول پیشنهاد فرد یادشده متضمن اصل بی غرضی است، که مقرر 
می نماید کمک ها می بایست قطع نظر از گرایشات قومیتی، سیاسی یا فرهنگی به 
نیازمندان ارائه شود. آن ها چگونه می توانستند مطمئن باشند فرد مزبور نیازهای 
مردم را به صورت هدفمند ارزیابی نموده و مواد غذایی را طبق ارتباطات شخصی 
یا مالحظات سیاسی توزیع نمی نماید. به همین دلیل، پیشنهاد او را رد کردند. 

مثال یادشده نشان دهنده ی اهمیت بی غرضی به لحاظ عملی و یک الزام اخالقی 
ماهیت  حقیقی،  نیازمندان  به  کمک ها  ارائه ی  عدم  صورت  در  که  این  است، 
نشان دهنده ی  امر  این  همچنین،  بود؟  خواهد  چگونه  بشردوستانه  کمک های 
ماهیت جدی اصل یادشده با توجه به تمامی سطوح نهضت بوده و راهی برای 
تضمین مجدد این امر برای ذی نفعان، کمک کنندگان و تمامی اشخاص درگیر 
در بحران ها یا تحت تأثیر آن ها مبنی بر ارائه ی کمک ها صرفًا بر مبنای اصول 

بشردوستی محسوب می گردد. 

هدفمند  ارزیابی های  انجام  نمی باشد.  هزینه  بدون  اوقات  اغلب  یادشده  اصول  از  تبعیت  البته، 
امری زمان بر بوده و نیازمند صرف زمان برای صحبت با مردم و گوش دادن به سخنان ایشان، 
درک نیازهای آن ها و پیگیری دقیق ارائه ی کمک ها به افراد نیازمند حقیقی می باشد. امر یادشده 
رویکرد  این  به  مردم  موارد  اکثر  در  اما،  شود.  مردم  اعتراض  حتی  یا  ناراحتی  موجب  می تواند 
احترام می گذارند. زیرا به طور کلی، رویکرد مزبور مبتنی بر اصل انصاف می باشد. حتی زمانی که 
افراد کمکی در یک روز دریافت ننمایند نیز درک می کنند وقتی حقیقتًا نیازمند باشند فعاالن 

حوزه ی بشردوستی که از اصول مزبور پیروی می نمایند به آن ها کمک خواهند کرد. 

عدم تبعیض- اساس عملیات ما 

یک  به عنوان  را  افراد  تمام  که  است،  بشردوستی  اصل  الینفک  بخش های  از  یکی  تبعیض  عدم 
در  ابتدا  همان  از  امر  این  می گردد.  لحاظ  تبعیض  عدم  اصل  در  و  شناخته  رسمیت  به  انسان 
بیمار  یا  ژنو، سربازان مجروح  کنوانسیون 1864  ژنو گنجانده شده است: طبق  کنوانسیون های 
می بایست بدون توجه به ملیتشان جمع آوری و درمان شوند. کنوانسیون 1949 ژنو الزامات عدم 
تبعیض را گسترش و مشتمل بر هرگونه تمایز بلحاظ جنسیت، نژاد، مذهب، باورهای سیاسی یا 

سایر معیارهای مشابه گردید. 
از  ناآرامی های داخلی، دوست و دشمن  یا  این بدان معنی است که حین مخاصمات مسلحانه 
پذیرش  از  نمی توانند  بیمارستان ها  برخوردارند.  امدادی  کمک های  دریافت  برای  یکسانی  حق 
مجروحی از یک طرف برای پذیرش مجروحین طرف مقابل خودداری نمایند. بر همین اساس، 
در کشوری که بدلیل جنگ داخلی دچار چند دستگی شده است، جمعیت ملی نمی تواند به دادن 
کمک های غذایی به قربانیان یک گروه اکتفا نموده و تالشی برای امدادرسانی به سایر گروه ها به 

عمل نیاورد. 
بر همین اساس، سازمان های تشکیل دهنده ی نهضت نباید با توجه به این که چه کسانی می توانند 
عضو، داوطلب یا پرسنل آن ها شوند تبعیضی قائل گردند. جمعیت های ملی می بایست با آغوش 
باز پذیرای تمامی افراد در کشورهای خود بوده و به کلیه ی گروه های اجتماعی، سیاسی و مذهبی 
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احمر  داوطلبان جمعیت هالل 
ارائه ی  حال  در  بنگالدش 
معترضین  به  اولیه  کمک های 
امنیتی  نیروهای  اعضای  و 
مجروح شده حین خشونت های 

سیاسی

کمک  به  ملزم  را  ما  بی غرضی  اصل 
نیازمندی  مبنای  بر  مجروحین  به 
بر  مشتمل  امر  این  می نماید.  افراد 
را  نبرد  ادامه  توانایی  که  سربازانی 
کمیته ی  نظر  از  می شود.  ندارند 
امر  این  سرخ،  صلیب  بین المللی 
آموزش  معنی  به  می تواند  همچنین 
طرفین  تمامی  به  اولیه  کمک های 

درگیری باشد. 
واحد  کارکنان  برای  آموزش  )تصویر( 

حراست ملی افغانستان. 
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اجازه حضور دهند )رجوع به یگانگی(. موضوع مزبور متضمن حصول اطمینان از این امر است که 
فعالیت های جمعیت ها بیشتر با رعایت تنوع و متمرکز بر اصل مشترک بشردوستی است تا تحت 

تأثیر مالحظات تبعیض آمیز. 
همچنین کمیته ی بین المللی صلیب سرخ وظیفه ی کمک برای حصول اطمینان از عدم مواجه 
افراد بازداشتی در ارتباط با درگیری یا ناآرامی های داخلی با تبعیض را بر عهده دارد. در صورت 
بازدید از یک بازداشتگاه، نمایندگان این کمیته مسئولین ذیربط را ملزم به برخورد انسانی مشابه 
با تمامی اسرا نموده و احراز می نمایند که هیچ یک از اسرا بدلیل ملیت یا محکومیت های سیاسی 
با برخورد نامناسب روبرو نمی شود. البته، تمامی تمایزات به منزله ی تبعیض محسوب نمی شود: 
درخواست پتوی اضافه برای اشخاصی که به دلیل کهولت سن یا سالمتی توانایی کمتری برای 
نیاز هدفمند تلقی و متضمن وجه دوم بی غرضی، یعنی  تحمل سرما دارند یک تمایز بر مبنای 

تناسب می باشد. 
 

تناسب کمک ها با میزان آالم 

به  توجه  با  بی غرضانه  بلکه کمک های  نمی باشد،  یکسان  برخورد  به معنی  تنها  نه  تبعیض  عدم 
میزان آالم افراد و ضروریت نیازهای ایشان صورت می گیرد. بر این اساس، کمک ها بدوًا در اختیار 

کسانی که به لحاظ فوریت بیش از بقیه به آن ها نیاز دارند قرار می گیرد. 
اقشار  برخی  به  می بایست  ترجیحی  کمک های  می نماید،  تصریح  بشردوستانه  قوانین  همچنین 
از  می بایست  مجروحین  و  بیماران  شود.  داده  سالمندان  و  کودکان  از  اعم  آسیب پذیر،  خاص 
مراقبت و محافظت یکسان برخوردار شوند و تنها دالیل مربوط به فوریت های پزشکی می تواند بر 
ترتیب ارائه ی مراقبت های مزبور تأثیرگذار باشد. در عمل، ارائه ی کمک ها به تناسب نیازها ساده 
نمی باشد. در بسیاری از موارد، رسانه ها و کمک کنندگان مالی توجه خود را معطوف به فجایع 
عظیم و شدید نموده و از این طریق، فجایع کوچکتر را  که خود موجب خسارات مالی و جانی 
بر همین اساس، مشکالتی که  به دست فراموشی می سپارند.  قابل مالحظه ای می گردند  و آالم 
به کندی ایجاد می شوند، اعم از پدیده ی بیابان زایی، خشکسالی، خشونت های شهری و افزایش 
سطح آب توجه به مراتب کمتری در رسانه ها را به خود جلب نموده و از سهم به مراتب کمتری از 

کمک های مالی  برخوردار می شوند. نهضت نسبت به تهیه و تنظیم ساز و کار تأمین مالی برای 
مقابله با این دسته از گرایشات اقدام نموده که البته هنوز به عنوان یک چالش مطرح می باشد.

بی غرضی: اجتناب از گرایشات شخصی

از سویی، بی غرضی ما را ملزم به کنار گذاشتن گرایشات و وابستگی های شخصی خود می نماید. 
کمک های  ارائه ی  به  تصمیم  وظیفه  انجام  حین  ملی  پرسنل جمعیت  یا  داوطلب  یک  چنانچه 
مطلوب تری به یک دوست در قیاس با سایرین بگیرد، این امر مغایر با اصل بی غرضی خواهد بود.  
بر این اساس، بی غرضی بدان معنی است که باید در راستای غلبه بر تمامی موارد غرض ورزی 
گاهانه، کنار گذاشته شده و تصمیمات برای  گاهانه یا ناآ تالش شود، تأثیر عوامل شخصی، اعم از آ

اقدام عاری از گرایشات یا غرض ورزی صرفًا بر مبنای حقایق اتخاذ گردد. 
همچنین، بی غرضی تلویحًا متضمن ارزیابی هدفمند و به دور از هیجانات نیازها می باشد. بر این 
اساس، علیرغم آن که جانبداری داوطلبان جمعیت ملی از یکی از طرف های درگیری به لحاظ 
انسانی و ماهیتی مانعی ندارد، اما از آن ها انتظار می رود احساسات خود را حین امدادرسانی و 
کاهش آالم تمامی افراد آسیب دیده و توزیع ملزومات امدادی از طریق عدم تمایز میان طرف های 

درگیری کنار گذارند. 

یک الزام حرفه ای
 

بر این اساس، اصل بی غرضی موردی است که همه می بایست بر روی آن کار کنند. البته، کارکنان 
و داوطلبان نهضت و سایر نهادهای بشردوست جهت توسعه این دسته از مهارت ها تنها نیستند. 
از  اطمینان  حصول  منظور  به  حرفه ای  معیارهای  و  قواعد  روش ها،  سامانه ها،  از  مجموعه ای 
تبعیت از اصل مزبور به بهترین نحو ممکن تهیه و تنظیم شده است. کارکنان کمیته ی بین المللی 
صلیب سرخ برای اطمینان از برخورداری از خصوصیات شخصی و حرفه ای الزم جهت فعالیت 
بی غرضانه در شرایط پرتنش تحت آموزش های دقیق قرار می گیرند. بر همین اساس، داوطلبان 
و کارکنان صلیب سرخ و هالل احمر با پشتیبانی کمیته ی بین المللی صلیب سرخ و فدراسیون 
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وقوع  از  پس  سرپناه  کیت های  توزیع 
زلزله  در نپال، پس از ارزیابی هدفمند 
آن  سرخ  صلیب  جمعیت  سوی  از 
کشور برای حصول اطمینان از ارائه ی 

بی غرضانه کمک ها

معنی  به  بی غرضی  اوقات  برخی 
برای  جامعه  پویایی  دقیق تر  بررسی 
نحوه ی  از  درک  بهترین  به  رسیدن 
کمک به نیازمندان و حصول اطمینان 
در  مزبور  اشخاص  بودن  مؤثر  از 
ایشان  دریافتی  کمک های  نوع  تعیین 

می باشد. 
فدراسیون  مأمور  یک  )تصویر( 
زنان  با  صحبت  حال  در  بین المللی 
مخاصمات  آوارگان  میزبان  خانوارهای 

شمال مالی. 
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بین المللی برای پیروی از نظام رفتاری ویژه ی نهضت و درک تعبیر و تفسیر آن از اصول آموزش 
می بینند. همچنین، فدراسیون بین المللی و جمعیت های ملی دستور کاری برای کمک به توسعه 
مهارت ها و کیفیات افراد اعم از دلسوزی، تفکر بحرانی، توانایی کنارگذاری گرایشات، و عدم ارتباط 
خشونت آمیز تدوین نموده اند که برای استفاده ی عملی از اصول بنیادین در امور و زندگی روزمره 

ایشان ضروری می باشد. 

اصول در عمل 
بی غرضی در یک کشور دچار تفرقه 

در لبنان، کشوری که بنا بر مرزبندی های سیاسی و اعتقادی دچار تفرقه ی شدیدی است، صلیب 
سرخ آن کشور یکی از معدود سازمان هایی است که مورد احترام و اعتماد تمامی طرف ها قرار 
به عنوان  فعالیت  آن،  پزشکی  فوریت های  فعالیت خدمات  نتیجه ی  یادشده  احترام  بیشتر  دارد. 
تأمین کننده ی اصلی نقل و انتقال با آمبوالنس و ارائه ی مراقبت های پیش بیمارستانی در آن کشور 
برنا  همچون  خود،  پیراپزشکی  داوطلبان  روزمره ی  فعالیت  بدلیل  لبنان  می باشد. صلیب سرخ 
بیروتی 27 ساله از حسن شهرت برخوردار می باشد. وی چالش روزانه ی امدادرسانی بی طرفانه 
و بی غرضانه در کشوری که بوی جنگ را درست در مرزهای خود با سوریه حس می کند درک 
لبنان  وارد  پناهنده  میلیون   1.1 از  بیش  در سوریه،  مخاصمات  نخست  پنج سال  در  می نماید. 
شدند که نیاز فوری به امداد پزشکی، سرپناه و ملزومات پایه داشتند. وی می گوید: بدوًا ما کسانی 
که دچار جراحات جزیی مثل بریدگی و ترکش خوردگی شده بودند را درمان می کردیم. با تشدید 
مخاصمات، به تدریج کسانی را که جراحات مرگبار ناشی از گلوله در سینه و سر خود داشتند 
پذیرش می کردیم. با توجه به تجربه طوالنی ما از جنگ، تیم های ما بلحاظ فنی از مهارت باالیی در 

انجام اقدامات ضروری همچون تریاژ، کمک های اولیه و تخلیه ی پزشکی برخوردارند. 
اما چالش های موجود صرفًا پزشکی نمی باشد. بانوی مزبور می گوید: بحران سوریه ما را با چالش 
است  بنیادین  اصول  ما در حفظ  توانایی  و حتی  آزمودن شجاعت  مواجه کرده که همانا  جدید 
که این امر شاید در تاریخ ما بی سابقه باشد. وقتی آمبوالنس شما متوقف می شود و محلی های 
خشمگین بیمارتان را از آن بیرون می کشند چطور می توانید قوی بمانید؟ و چطور همچنان به 
فعالیت های داوطلبی و کمک به سایرین ادامه می دهید وقتی خانواده و همسایگانتان شما را به 
کمک به دشمن متهم می کنند؟وی در تأکید بر ارتباط عمیق موجود میان توانایی صلیب سرخ 
لبنان و داوطلبان آن در فعالیت بی غرضانه با بی طرفی، تصریح می نماید: این ها چالش هایی هستند 
که ما همه روزه با آن روبرو هستیم. این یک آزمون برای شخصیت، و حفظ خونسردی به جای 
فعالیت بی غرضانه  برای  نیز  یگانگی  به کارگیری اصل  باورهای خودتان است.  از  یا دفاع  تصریح 
یک  صرفًا  می نماید  مقرر  یگانگی  اصل  است.  ضروری  متشتت  و  متنوع  چنین  سرزمینی  در 
جمعیت ملی در هر کشور نماینده ی تمام مردم می باشد. بانوی یادشده می گوید: جمعیت ملی ما 
منعکس کننده ی ترکیب متنوع گروه های سیاسی و مذهبی شکل دهنده ی کشورمان می باشد. ما 
هرگز اجازه نمی دهیم تقسیمات جامعه ی ما بین ما به عنوان فعاالن حوزه ی بشردوستی فاصله ای 

ایجاد نماید. 
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بی طرفی

نهضت به منظور حفظ اعتماد همگانی حق جانبداری در مخاصمات را نداشته یا 
در مناقشات سیاسی، نژادی، دینی یا ایدئولوژیکی در هر زمان مشارکت نمیکند.
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بی طرفی 

آن  خصوص  در  بقیه  از  بیش  که  باشد  بنیادین  اصول  از  یکی  شاید  بی طرفی 
کج فهمی وجود داشته و از سویی یکی از ضروری ترین آن ها محسوب می شود. 

اغلب اوقات بی طرفی به اشتباه به معنی انفعال یا بی تفاوت بودن تلقی می شود. 
لیکن، عدم جانبداری در درگیری به معنی بی تفاوتی نمی باشد. در واقع بی طرفی 
از اصول بشردوستی و بی غرضی در عمل بهره مند  از امکان استفاده  نهضت را 

می نماید. 
دلیل این امر چیست؟ نخست و مهمتر از همه این که امر مزبور یکی از دالیل 
کلیدی است که موجب می شود تمامی طرف های درگیر احساس  کنند می توانند 
این  اوقات  اغلب  است.  درها  بازکننده ی  مزبور،  اصول  کنند.  اعتماد  نهضت  به 
بی طرفی است که به نمایندگان کمیته ی بین المللی صلیب سرخ این امکان را 
یکی  می دهد  امکان  امدادی  کاروان های  به  کنند،  دیدار  زندانیان  با  تا  می دهد 
از نشان های نهضت را برای ورود به مناطق درگیری مورد استفاده قرار دهند و 

کمک می کند از عدم حمله به داوطلبان جمعیت ملی اطمینان حاصل شود. 
داوطلبان علیرغم خطرات مربوط به بی طرفی خود، در برابر فشارهای شدید وارده 
به ایشان برای جانبداری مقاومت جانانه ای خود نشان می دهند. در کشورهای 

دچار مخاصمات داخلی، برخی اوقات نیروهای مسلح دلیل عدم محکومیت فعالیت های گروه های 
به  آن  تمایل  و همچنین  ملی  از سوی جمعیت  می نماید  تلقی  کار  جنایت  را  آن ها  که  مسلحی 
ارائه ی مراقبت های پزشکی به کسانی که دیگر توانایی نبرد ندارند را درک نمی کنند. همچنین 
امکان دارد گروه های مسلح در خصوص مواردی که به منزله ی ارتباطات جمعیت ملی با مسئولین 
تلقی می نمایند انتقاداتی داشته باشند. متأسفانه، برخی اوقات داوطلبان با وجود استفاده از آرم 
محافظتی صلیب سرخ یا هالل احمر حین تالش برای کمک به نیازمندان مورد حمله قرار می 

گیرند، مجروح یا حتی کشته می شوند. 
داوطلبان هالل احمر سوریه نمونه ای تأثیرگذار از اصول بی طرفی و بی غرضی در کشوری از هم پاشیده 
بر اساس مرزبندی های متعصبانه هستند. نشریه ی نیویورک تایمز در ژوئن 2013 نوشت: مأموریت 
آن ها کمک به نیازمندان بدون توجه به گرایشات سیاسی آن ها است. در مخاصمات قطب بندی شده 

سوریه، این امر یک موضع افراطی تلقی می شود. 
شایان ذکر است، به کار بستن اصل بی طرفی حداقل با توجه به این که هرکسی دارای مالحظات 
احساسات،  و  اوج رسیدن مخاصمات  به  با  نمی باشد.  امری ساده  است  به خود  مربوط  شخصی 
از تمامی اعضای صلیب سرخ یا هالل احمر انتظار می رود به کنترل خود و دوری از بیان عقاید 
شخصی حین انجام وظیفه مبادرت نمایند. لیکن از داوطلبان خواسته می شود تا بی طرف باشند. 

هرکسی حق دارد عقیده خود را داشته باشد و آن ها صرفًا باید بی طرفانه رفتار نمایند. 
از نظر کمیته ی بین المللی صلیب سرخ، بی طرفی کمیته را قادر ساخته تا نسبت به ایجاد و حفظ 
گفتمان با تمامی طرف های مخاصمه به منظور حصول اطمینان از دسترسی بشردوستانه به افراد 
تأثیر مبارزات مبادرت کند. کمیته همواره تمایل دارد با هریک از کسانی که قدرت را در  تحت 
خصوص غیرنظامیان در اختیار دارد حفظ نموده است. این امر به منزله ی تأیید قانونی بودن آن ها 

نبوده یا وضعیت خاصی به آن ها نمی بخشد.
درکی جامع از پویایی مخاصمات، و نحوه ی رفتار جوامع، نیروهای مسلح و گروه های مسلح امری 
ضروری است. بی طرفی به معنی فعالیت به گونه ای که موجب تسهیل اقدامات خصمانه از سوی 

هریک از طرف های مخاصمه گردد نمی باشد.
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کارکنان هالل احمر سوریه و کمیته ی بین المللی صلیب سرخ در حال عبور از خطوط مقدم نبرد در سوریه 
برای ارائه خدمات ضروری آب رسانی و سالمت. رهبران گروه های مسلح به بیش از 50 تک تیرانداز مستقر 

در منطقه دستور دادند شلیک نکرده و به گروه بی طرف بشردوستانه مزبور اجازه ادامه مسیر دهند. 

بین المللی  کمیته ی  به  بی طرفی 
به  دسترسی  امکان  سرخ  صلیب 
تمامی طرف های درگیری را می دهد. 
کمیته ی  مأمور  یک  )تصویر( 
حال  در  سرخ  صلیب  بین المللی 
گروه مسلح  یک  اعضای  با  صحبت 
مخالف در کلمبیا در خصوص حقوق 

بین المللی بشردوستانه. 
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از  بتوان  طریق  این  از  تا  است،  مناقشات  در  نکردن  مداخله  هرگز  معنی  به  بی طرفی  همچنین 
حفظ اعتماد تمامی طرف ها اطمینان حاصل نمود. چنانچه به عنوان نمونه یکی از شعب جمعیت 
ملی همدردی خود را با یک شخصیت یا انگیزه ی سیاسی نشان دهد، ممکن است افراد بسیاری 
پشتیبانی خود از جمعیت ملی یا همکاری با آن را متوقف نمایند. در صورت نمایش عالئم مذهبی 
است،  مذهبی  دچار خشونت های  که  در کشوری  ملی  مدیریت جمعیت  تحت  درمانگاه  یک  در 
بسیاری از بیماران دیگر تمایلی به مراجعه به آن درمانگاه برای درمان را نداشته یا شاید جرأت 

چنین کاری را به خود ندهند. 
تأثیر  می تواند  بی طرفی  اصل  با  مغایر  اقدامات  یا  اظهارات  می دانند  ملی  جوامع  اساس،  این  بر 
نیز  باشد. حتی در دوران صلح  بر فعالیت های نهضت در سرتاسر جهان داشته  قابل مالحظه ای 
جمعیت های ملی بایست همواره اصل بی طرفی را رعایت کنند. یکی از دالیل این امر آن است که 
در صورت شروع مخاصمات در کشور ایشان، جمعیت ملی از اعتماد تمامی اقشار برخوردار بوده و 

بتواند به همه اقشار از همه طرف ها امدادرسانی کند. 
بشردوستانه  قابل مالحظه  دغدغه های  خصوص  در  نهضت  سکوت  معنی  به  بی طرفی  لیکن 
از  جلوگیری  برای  تالش  به  فعاالنه  خود  موجودیت  روزهای  نخستین  از  نهضت  نمی باشد. 
ستمگری و سوءاستفاده های احتمالی در مخاصمات مسلحانه پرداخته است. با کلیه ی طرف های 
شرکت¬کننده در مخاصمه ارتباط برقرار می شود و وظایف آن ها بر طبق حقوق بشردوستانه به 
ایشان گوشزد می شود. نهضت می تواند از تحریم های اعمال شده بر برخی تسلیحات نظامی ویژه 
همچون تسلیحات هسته ای یا مین ها که از لحاظ ماهوی با حقوق بشردوستانه در تضاد هستند 
حمایت کند. به عنوان نمونه، پشتیبانی نهضت از تصویب کنوانسیون منع کاربرد مین های ضد نفر به 
سال 1997 میالدی مورد حمایت رهبران تمامی کشورها نبوده و سالح های هسته ای هنوز هم از 
سوی بسیاری قابل قبول تلقی می شوند. لیکن بدلیل آن که نمی توان از سالح های مزبور بگونه ای 
استفاده کرد که بتواند میان مبارزان و غیر مبارزان  تمایز قائل شود )و در نتیجه یکی از قواعد مهم 

حقوق بشردوستانه را نقص می کنند(، نهضت می تواند علیه آن ها علنًا موضع گیری نماید. 

معنی  به  بی طرفی  اصل  حفظ 
دغدغه های  خصوص  در  سکوت 

مهم نمی باشد. 
که  مطبوعاتی  همایش  )تصویر( 
تمامی  نهضت  اعضای  آن  در 
رعایت  به  را  مخاصمه  طرف های 
حقوق بین المللی بشردوستانه و 
متأثر  افراد  از  بیشتر  پشتیبانی 

از خشونت  فرا می خوانند.
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رویکرد کمیته ی بین المللی صلیب سرخ در خصوص اظهار نظرات 
به صور معمول کمیته ی بین المللی صلیب سرخ بیانیه¬های عمومی را صادر می کند که از تمامی 
طرف های  می خواهد از انجام هر اقدامی که موجب نقض حقوق بشردوستانه شود اجتناب کنند.
قرار  سرزنش  مورد  علنی  بصورت  را  طرف ها  از  یکی  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته ی  معمواًل 
نمی دهد و بجای آن، مکاتبات مستقیم و دوجانبه را با طرف های مزبور در خصوص نحوه ی هدایت 
مخاصمات شان انجام می دهد. چنانچه کمیته ی بین المللی صلیب سرخ به اطالعاتی دست یابد 
که نشان دهد یک یا چند طرف درگیر به نقض حقوق بشردوستانه )اعم از ناپدید سازی اجباری ، 
سوءاستفاده از اسرا، یا انجام نبرد بگونه ای که به غیرنظامیان آسیب برساند( مبادرت می ورزند، 
آن گاه طی گزارشات و جلسات محرمانه مراتب مربوط به غیر قانونی بودن و الزام به توقف رفتار 

مزبور را به اطالع آن ها می رساند. 
درگیر  طرف های  تمامی  از  مخاصمات  حین  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته ی  اوقات،  ]اغلب 

می خواهد حقوق بین المللی بشردوستانه را رعایت نمایند.[
مکتبات  انجام  از  پس  )و  بشردوستانه  حقوق  مکرر  و  فاحش  نقض  مشاهده ی  صورت  در  صرفًا 
امر  این  لیکن  می نماید.  علنی  را  خود  دغدغه های  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته ی  محرمانه ( 
سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته ی  هدف  چراکه  است  ساده  نیز  آن  دلیل  می دهد.  رخ  ندرت  به 
سایر  از  یا  بازداشتی  افراد  به  دسترسی  ادامه  از  خواهد  می  و  بوده  آسیب پذیر  افراد  از  حمایت 
موارد سوءاستفاده رنج می برند اطمینان حاصل کند. همچنین، کمیته می خواهد مطمئن شود 
گزارشات آن به عنوان ابزاری برای تبلیغات سیاسی مورد استفاده قرار نگرفته یا تلقی نمی شود، 
زیرا در این صورت، بی طرفی و اعتبار کمیته را تحت تأثیر قرار خواهد داد. همچنین، کمیته ی 
بین المللی صلیب سرخ همگام با شرکای خود در نهضت به تالش برای گسترش حدود و شمول 
قواعد حمایتی مندرج در حقوق بشردوستانه برای اشاعه ی هرچه بیشتر احترام به جان انسان ها 
و کرامت انسانی مبادرت می نماید. در دوران صلح، نهضت از بهبودهای انجام شده در سیستم های 
رگوالتوری که بر آمادگی برای بالیا و واکنش به آن تأثیر دارند حمایت می نماید. بر همین اساس، 
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پناهندگان و مهاجرین دفاع کرده  قبال  انسانی تر در  از خط مشی های  اعضای نهضت می توانند 
اعضا  راستا،  این  در  کنند.  موضع گیری  ایمنی  و  سالمت  حوزه های  مهم  موارد  خصوص  در  یا 
می بایست تا حدی وارد فرایندهای سیاسی شوند و در عین حال، از جانبداری در مباحث سیاسی 

خارج از دغدغه های بشردوستانه فاصله بگیرند. 

هزینه های بی طرفی 

از  پشتیبانی  برای  بشردوستانه  کمک های  اینکه  از  اطمینان  برای  دارد.  هزینه  بی طرفی  البته 
دستور کار یک گروه سیاسی استفاده نمی¬شود یا به عنوان بخشی از یک کمپین نظامی تلقی 
این خدمات  ولو  را  ایشان  به  نمی توانند همواره خدمات عرضه شده  نهضت  اعضای  نمی¬گردد، 
سازمان های  متحد،  ملل  سازمان  دولت ها،  بپذیرند. چراکه  را  باشد  داشته  آنها  برای  آنی  منافع 
غیردولتی و گروه های دینی ممکن است در یک درگیری خاص بی طرف نبوده یا اصول بنیادین 
را همگام با رویکرد نهضت به کار  نگیرند. به عنوان نمونه، برای حفظ فاصله ی الزم از حمایت 
سیاسی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد از یک دولت خاص، نهضت باید خود نقل و انتقال 
افراد و کاالها را هماهنگ کند. لیکن در کشورهایی که هواپیماهای سازمان ملل متحد تنها وسایل 
نقلیه ی آماده و در دسترس می باشند این امر دشوار می باشد. در همین راستا، نهضت می بایست 
به لوگوهای چاپ شده بر روی کمک هایی که عرضه یا حمل می نماید توجه داشته و برخی اوقات 
به مذاکراتی طوالنی در خصوص آن ها دست بزند. تمامی موارد یادشده هزینه ی مالی عملیات 
البته، علیرغم دشوار بودن تعیین مقدار دقیق مربوطه، مشخص شده است که  را باال می¬برند. 
اصل بی طرفی قابل اتکا ترین و کارامدترین ابزار ما در دسترسی به مناطقی است که بسیاری از 

سازمان های بین المللی از توانایی دسترسی به آن ها برخوردار نمی باشند. 

اقدام بشردوستانه: نیرویی برای صلح؟

در  بیشتری  مشارکت  بشردوستانه  نهضت  یک  به عنوان  ما  چرا  می پرسند  ما  از  مردم  سویی  از 
فعالیت های صلح نداریم. یکی از دالیل این امر، بی طرفی ما می باشد. در مخاصمات، نهضت نقش 
مستقیمی در فرایندهای صلح ندارد و به جانبداری در مباحث سیاسی مربوط به صحیح بودن یا 
نبودن یک جنگ خاص نمی پردازد. زیرا انجام چنین کاری بر بی طرفی سیاسی ما تأثیر گذاشته 
قرار می دهد.  تأثیر خود  را تحت  از مخاصمات  ناشی  آسیب دیدگان  به  برای کمک  ما  توانایی  و 
تصمیم برای جنگ یا عدم جنگ اغلب از ماهیتی شدیدًا سیاسی برخوردار است. لذا بر عهده ی 
سایرین است که طرف های درگیر در جنگ را برای شروع مذاکرات صلح متقاعد نمایند. با توجه 
یگانگی است، می تواند در  بر مبنای احساسات همبستگی و  این گفته، کار کلی نهضت، که  به 
جهت پرورش روح صلح بکار رفته و میان طرفین متخاصم سازش شکل دهد. این امر در اصل 
بشردوستی گنجانده شده که طبق آن، نهضت به اشاعه ی درک مشترک، دوستی، همکاری و صلح 

پایدار میان تمامی افراد مبادرت می نماید. 

یک 
جمعیت ملی که از 

تمامی اقشار استقبال نموده و 
اعضا و داوطلبان آن اصول یگانگی و 

جهان شمولی را رعایت می نمایند به دلیل آن 
که نیروی عملیاتی جمعیت مزبور نماینده ی 

گسترده ترین طف ممکن از گروه های جمعیتی 
است، از توانایی بیشتری برای تبعیت 

از اصول بی طرفی و بی غرضی 
برخوردار می باشد.

هر 
سازمانی که از 

یکی از طرف های درگیری 
پشتیبانی و لذا اصل بی طرفی را 

نقض نماید، نمی تواند به ساکنین 
مناطــــــق تحت کنترل طرف مقابل 
امدادرسانی نموده و لذا اصل بی غرضی 

در کشـــــــــور را نقض 
می نماید. 

رفتار 
یک جمعیت ملی 

که به قومیت یا گروه اجتماعی 
خاص خدمات می دهد و اصل 

بی غرضی را نقض می کند ممکن 
است ظرف مدت کوتاهی به عنوان 

جانبداری و عدم رعایت 
بی طرفی تلقی شود. 

چنانچه 
اکثر نهادهای 

هدایت کننده ی یک جمعیت 
ملی توسط دولت منصوب شوند، 
جمعیت مزبور استقالل خود را از 
دست می دهد و در حفظ بی طرفی 

خود با دشواری روبرو 
خواهد بود. 

بشردوستی

استقالل 

خدمات داوطلبانه

بی طرفی 

یگانگی

بی غرضی 

جهان شمولی

اصول بهم مرتبط
نحوه ی ارتباط اصل بی طرفی با دیگر اصول بنیادین به چه صورت است؟
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اصول در عمل 
مراقبت برای همگان

در سومالی

بیمارستان کی سانسی در موگادیشو از دو دهه پیش مراقبت های پزشکی را 
ارائه کرده است که طبق تحقیق صورت گرفته در  با رعایت اصل بی غرضی 
سال 2013 از سوی صلیب سرخ بریتانیا، این موضوع تا حد زیادی ناشی 
از خوشنامی هالل احمر سومالی به بی طرفی در جنگ خونین داخلی این 

کشور است.
موگادیشو در سال 1991 تجزیه شد. نظامیان و غیرنظامیانی که در شمال 
موگادیشو مجروح شده بودند از خدمات بیمارستانی در جنوب شهر محروم 
بودند. هالل احمر سومالی به همراه کمیته ی بین المللی صلیب سرخ تصمیم 
گرفت تا یک زندان قدیمی واقع در شمال شرق موگادیشو را به بیمارستان 
به  به سرعت  سال 1992  در  گشایش  از  پس  بیمارستان  این  کند.  تبدیل 

جایی رسید که در روز بیش از 100 بیمار را پذیرش می کرد. 
با تغییر مداوم در اوضاع حاکم در سال های 2000، پرسنل بیمارستان نیاز 
مبرم به جلب اعتماد همه ی طرف ها داشتند زیرا در این صورت قادر بودند 
قطع  کی سانسی  بیمارستان  بپردازند.  همگان  مداوای  به  کامل  امنیت  در 
نظر از اینکه کدام گروه کنترل اوضاع را به دست گرفته و با توجه به اصل 

بی طرفی باز و فعال بود.
درمان کرده است  را  نفر  هزار  از 200  بیش  کار  به  آغاز  از  بیمارستان  این 
مدیر  بوده است.  با سالح  مرتبط  هزار جراحت  از 30  بیش  بر  که مشتمل 
بیمارستان می گوید: »علت این موضوع صرفًا این است که ما کاماًل بی طرفیم 
و به  این ویژگی شناخته شده ایم، و بدین ترتیب کارمان را در چنین فضای 

پرچالشی پیش می بریم.« 

بیمارستان  این  پرسنل درمانی در  از دالیلی است که  یکی  اصل بی طرفی 
جمله  از  همه،  به  سالمت  اولیه ی  خدمات  ارائه ی  به  قادر  موگادیشو  در 

مجروجین جنگ¬ها، می باشند.
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اصول در عمل 
بی طرفی و جامعه

از نگاه بسیاری جمعیت های  اصول بنیادین صرفًا در زمان بحران و درگیری موضوعیت ندارد. 
ملی، این اصول نقش اساسی در حفظ اعتماد مردم و ایجاد روابط قوی با جوامع محلی دارند.  

به عنوان مثال، صلیب سرخ استرالیا دریافت که اصول مزبور نقش حیاتی در تقویت فعالیت های 
بشردوستانه نزد جوامع محلی ایفا کرده است. 

مطابق مطالعه ی صورت گرفته از سوی صلیب سرخ استرالیا، اصول بی طرفی و بی غرضی شاخصه ی 
اساسی نیروهای داوطلب و پرسنل این نهاد در میان جوامع است. 

در اینجا می توان به مورد وورابیندا اشاره کرد که پرسنل و نیروهای داوطلب صلیب سرخ مشغول 
خدمات رسانی گسترده به منظور بهبود اوضاع بهداشت ، افزایش آمادگی در مقابله با سوانح و 

شمول اجتماعی در این جامعه اند. جامعه ی وورابیندا متشکل از یک هزار نفر در سال 1927 شکل 
گرفت. در آن زمان دولت استرالیا گروه های متعدد بومیان را از سرزمین شان آواره کرده بود. 
این تاریخچه به همراه دیگر سیاست ها و طرز فکرها تأثیر مضر و ماندگاری در زندگی اجتماعی، 

اقتصادی، فرهنگی و روحی بومیان بر جا گذاشته است.
اصول بنیادین به مردم کمک می کند به این درک برسند که صلیب سرخ به هر فرد نیازمندی 
بدون در نظرگرفتن پیشینه ی دینی یا فرهنگی اش و حتی ارتباطات خانوادگی اش کمک رسانی 

می کند.
به گفته ی یکی از مصاحبه شوندگان در مطالعه ی فوق الذکر، »ما با بی طرف و مستقل ماندند به 
جوامع توضیح می دهیم که ما قرار نیست از کسی جانبداری کنیم.« این درک منجر به مقبولیت 
بیشتر و احترام متقابل گشته که این به نوبه ی خود مشارکت عمیق تر جوامع را با جمعیت ملی و 

خدمات آن در پی خواهد داشت.
در هر  قابل فهم  به طرزی  را  امور  به شرح  نیاز  پیشینه  در  تنوع  با چنین  افرادی  با  کار کردن 
بافتار فرهنگی برجسته کرده است. نیروهای داوطلب محلی و پرسنل گاهی اصول بنیادین را با 
نقاشی هایی که از فرهنگ بومیان و »یارنینگ« )واژه محلی برای داستان سرایی نشأت گرفته است 

شرح می دهند.
تالیشا سوئینی، از نیروهای داوطلب صلیب سرخ در وورابیندا که دیواره نگاری را از اصول بنیادین 
بیرون از مقر اداره ی محلی صلیب سرخ نقاشی کرده بود، می گوید این دست فعالیت ها در تغییر 

نگرش ها نسبت به خدمات جمعیت های محلی مؤثر بوده است.
او می گوید: »هرگاه مسئله ای بین اعضای جامعه پیش آمده است، جوانتر ها گفته اند: شما نمی توانید 
جانبداری کنید چون با صلیب سرخ کار می کنید. این موضوع نشانگر رشد شگفت انگیز در درک 

نقش صلیب سرخ در میان اعضای جامعه است.« 
اداره ی صلیب سرخ احساس  به  بنیادین همه ی مراجعین  با رعایت اصول  ادامه می گوید  او در 

تعلق می کنند.
سوئیینی اضافه می کند: »موضوع ایجاد فضایی امن برای مردم است که بتوانند به آنجا مراجعه 
نمایند. موضوع جذب همه به فضایی امن است تا بتوانیم بدون هیچ پیش¬داوری دور هم جمع 

شده و داشستان تعریف کنیم.«  
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استقالل

خدمات  معیِن  ملی،  جمعیت های  اگر چه  است.  مستقل  نهضت، 
بشردوستانه ی دولت هایشان و تابع قوانین کشورهای خود هستند، اما باید 
همیشه استقالل خود را حفظ کنند تا بتوانند در تمام دوران طبق اصول 

نهضت عمل کنند. 
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اما  جمعیت های ملی در فعالیت های بشر دوستانه، معین دولت هایشان هستند 
سازمان های مستقلی اند که خودشان در مورد زمان و مکان کمک رسانی تصمیم 
می گیرند. )تصویر(. داوطلبی در حال صحبت با زنی که خارج سرپناه مهاجران 
غیرقانونی منتظر است؛ این سر پناه را صلیب سرخ نروژ و شریک محلی آن در 

پاسخ به نیازهای مبرم تأسیس کرده است.

استقالل

اولین  و  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته ی  وقتی  پیش  سال   150 از  بیش 
جمعیت های ملی تأسیس شدند مؤسسان آنها به اهمیت استقالل پی بردند.

جمعیت های ملی باید در جایگاهی باشند که بتوانند برای کمک رسانی، خودشان 
و صرفًا بر اساس نیاز تصمیم بگیرند و نباید تابع قدرت های سیاسی، نظامی یا 

سایر قدرت ها باشند.
کمیته ی  مانند  ملی،  جمعیت های  است.  حائز اهمیت  نیز  امروزه  استقالل، 
تصمیم  بتوانند خودشان  باید  بین المللی،  فدراسیون  و  بین المللی صلیب سرخ 
بگیرند. آنها نباید تسلیم فشار سیاسی شوند یا تحت تأثیر افکار عمومی که متأثر 

از رسانه های دمدمی هستند قرار بگیرند.
دخالت- چه  مقابل  در  باید  نهضت  اعضای  یعنی  استقالل  وسیع تر،  معنای  در 
سیاسی، چه ایدئولوژیک و چه اقتصادی- که مانع از فعالیت طبق اصول بنیادین 

بشر دوستی، بی غرضی و بی طرفی می شود مقاومت کنند.

استقالل عمل

بر  که صرفًا  بپذیرد  را  مالی ای  نباید کمک های  ملی  هیچ جمعیت  مثال،  برای 
ممکن  که  کسانی  و  می شوند  ارائه  مذهبی  یا  قومی  سیاسی،  معیارهای  اساس 
اعضای  ترتیب،  به همین  می گیرد.  نادیده  را  باشند  داشته  بیشتری  نیاز  است 
انجام  از اعتبار الزم برای  از اعتماد همه برخوردار باشند و  اینکه  نهضت برای 
رسالت شان بهره مند گردند، تحت هیچ شرایطی نباید آلت دست دولت¬ها شوند.
به دلیل فشار دولت عملیات  به همین نحو، جمعیت ملی ای که تصمیم گرفته 
امدادرسانی انجام دهد نه بر اساس معیارهای خود، ممکن است در نهایت کمک 
نا مناسب یا حتی مضری ارائه دهد. این امر می تواند به نوبه ی خود منجر به انتقاد 

عمومی و از دست دادن اعتماد مردم شود. 
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تصویر: یکی از نیروهای داوطلب صلیب سرخ استرالیا از جزایر تی وی در حال تشریح اصل جهان شمولی
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نقش معین: حفظ تعادلی سالم

به عالوه، بسیار مهم است که مقامات دولتی، وضعیت حقوقی و استقالل جمعیت های ملی تحت 
کنوانسیون های 1949 ژنو، اساس نامه های نهضت و قطع نامه هایی که کنفرانس بین المللی صلیب 

سرخ و هالل احمر تصویب کرده را درک کنند و به آنها احترام بگذارند.
را  بشردوستانه  فعالیت های  در  دولتی  مقامات  »معیِن«  نقش  ملی  جمعیت های  مواردبه  این 
می دهند. نقش معیِن جمعیت های ملی ریشه در اولین روزهای تأسیس صلیب سرخ دارد، یعنی 
به  نظامی  پزشکی  معیِن خدمات  عنوان  به  بار  اولین  برای  داوطلب  پزشکِی  کارکنان  که  زمانی 
از فعالیت های  با گذر زمان، این مفهوم تغییر کرد و طیف گسترده ای  رسمیت شناخته شدند. 

بشر دوستانه را پوشش داد که در زمان صلح و بحران از مقامات دولتی حمایت می کنند.  
این بدان معنا نیست که جمعیت های ملی تابع دولت هایشان هستند، بلکه منظور این است که 
ممکن است فعالیت های دولتی مکمل یا خدمات عمومی که دولت قادر به ارائه شان نیست به 

 عهده ی آنها گذاشته شود.
داخلی،  قوانین  در  باید  معین  رابطه ی  ملی،  جمعیت  عملیاتی  استقالل  حفظ  منظور  به  اما 
اساس نامه های جمعیت ملی یا قانون اساسی و موافقت نامه های رسمی بین جمعیت ملی و دولت 
به وضوح مشخص شود. این قوانین و موافقت نامه ها باید نقش هایی که به عهده ی جمعیت ملی 
ارائه  را  دولت  توسط  نقش ها  این  ایفای  برای  امکانات ضروری  کرده،  را مشخص  گذاشته شده 
داده، و توانایی و امتیاز جمعیت ملی برای ارائه ی خدمات بشر دوستانه در تمام دوران طبق اصول 

بنیادین را تأیید کنند.
جمعیت های ملی به دلیل ماهیت معین شان وظیفه دارند به هر گونه درخواست دولت برای انجام 
فعالیت های بشر دوستانه به طور جدی رسیدگی کنند. به عالوه، ممکن است دولت برای تکمیل 

خدمات اجتماعی دولتی و آمادگی در شرایط اضطراری و سیستم های پاسخ از خدمات جمعیت 
ملی بهره کامل بگیرد.  

اما دولت ها نباید از جمعیت های ملی بخواهند فعالیت هایی انجام دهند که با اصول بنیادین یابا 
و  ژنو  کنوانسیون های 1949  عنوان طرفین  به  دولت ها،  دارند.  مغایرت  نهضت  اساس نامه های 
ملی  توانایی جمعیت های  به  متعهدند  احمر،  و هالل  بین المللی صلیب سرخ  کنفرانس  اعضای 
در رعایت اصول بنیادین در تمام دوران احترام بگذارند و در استقالل عمل و تصمیم گیری آنها 

دخالت نکنند.
گاهی اوقات این بدان معناست که ممکن است نیاز باشد جمعیت های ملی، کمیته ی بین المللی 
صلیب سرخ یا فدراسیون بین المللی بعضی پیشنهادهایی را که با اصول بنیادین مطابق نیستند 

رد کنند.  
در عین حال، ممکن است حتی اگر دولت درخواستی نکرده باشد جمعیت ملی بر اساس اصل 
بی غرضی تصمیم بگیرد برای کمک به گروه هایی که بسیار آسیب پذیرند )پناهندگان، زندانیان 

آزاد شده، معتادین به مواد مخدر، و غیره( فعالیت های رفاه اجتماعی انجام دهد.  

چالش های پیش روی استقالل 

حکام  شورای  در  دولت  موارد  برخی  در  مثال،  برای  نیست.  آسان  همیشه  ماندن  مستقل  اما 
مثال  )برای  دولتی  مقامات  با  هماهنگی  برای  می تواند  مسئله  این  دارد.  نماینده  ملی  جمعیت 
وزارت خانه  های بهداشت، آموزش و پرورش یا دفاع( مفید باشد، اما این اتفاق فقط باید در صورتی 
رخ دهد که نمایندگانی که اعضا آزادانه انتخاب کرده اند همیشه اکثریت شورای حکام جمعیت 

ملی را تشکیل دهند. این قانون باید در اساس نامه های جمعیت ملی به وضوح بیان شود. 
این کار استقالل جمعیت ملی را بیشتر حفظ می کند چون در این صورت این جمعیت می تواند از 
همه ی بخش های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داوطلب جذب کند و به آنها فرصت مشارکت در 

تصمیم گیری های مهم و انتخاب شدن در ِسمت های اصلی را بدهد.
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در  ملی  جمعیت های  از  بسیاری 
و  قوانین  بهبود  برای  دنیا  سرتاسر 
کمک های  ارائه ی  بر  حاکم  مقررات 
با  سوانح  وقوع  از  پس  بشر دوستانه 
دولت ها همکاری می کنند. برای مثال، 
کاال  واردات  به  مربوط  قوانین  در  اگر 
در  استثنائی  اضطراری  شرایط  برای 
نظر گرفته نشود این قوانین می توانند 
شرایطی  چنین  در  امداد رسانی  مانع 

شوند. 

)تصویر( پرسنل جمعیت صلیب سرخ 
جزایر کوک در حال صحبت با مقامات 
مدنی  جامعه ی  نمایندگان  و  دولتی 
در مورد نحوه ی بهبود قوانین داخلی 

حاکم بر پاسخ به سوانح.
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سایر فشارها

این که بودجه از کجا تأمین می شود می تواند در این که آیا اقدام بشر دوستانه، مستقل است یا 
خیر و مستقل محسوب می شود یا خیر تأثیر گذار باشد. هر چه منابع تأمین بودجه متنوع تر باشند، 

سازمان های بشر دوستانه مستقل تر خواهند بود. 
در پی بحران مالی جهانی، بسیاری از مردم در کشورهای با درآمد باال کمک های مالی کشورشان 
خواستار  کمک کننده  کشورهای  از  بسیاری  نتیجه،  در  بردند.  سوال  زیر  را  دیگر  کشورهای  به 
پاسخگویی بیشتِر سازمان های بشردوستانه شدند. در عین حال، تمایل کمتری برای حمایت از 
»بودجه ی اصلی« سازمان ها وجود داشته و در عوض تمرکز روی تأمین بودجه برای پروژه های 
خاص بوده است. با توجه به این که تعداد نهادهای بشر  دوستانه در سال های اخیر افزایش یافته، 

کشورهای کمک کننده برای این که پولشان را به کجا ارسال کنند گزینه های بیشتری دارند. 
پاسخگویی،  برای  بیشتر  تقاضای  شده است.  منجر  زیادی  مثبت  تحوالت  به  مسائل  این  همه ی 
خرج  چگونه  نقدی  کمک های  دهند  نشان  دقیق تر  کرده  مجبور  را  بشر دوستانه  سازمان های 
برای حفظ  اقداماتی ضروری  اینها  را مشخص کنند-  تأمین بودجه  می شوند و مزایای ملموس 
اعتماد مردم و کسب اطمینان از این است که کمک های نقدی در اختیار کسانی قرار می گیرند 

که نیاز بیشتری به آن دارند.
اما اگر سازمان های بشر دوستانه به شکل روز افزون فقط برای تأمین بودجه ی پروژه های خاص 
توانایی  امر  این  است  ممکن  می کند.  ایجاد  آنها  استقالل  برای  چالشی  روند،  این  بپذیرند  پول 
آنها در تعیین این که در جوامع آنها چه کسی بیشتر نیازمند کمک است را کاهش دهد و در 
نتیجه پایبندی به اصل بی غرضی کم شود. اگر چه ممکن است این بودجه ها در کوتاه مدت به 
جمعیت های ملی امکان دهند در سطح جامعه تفاوتی ایجاد کنند و برای بعضی از آنها استقالل 
مالی بیشتری از دولت هایشان به همراه داشته باشد، اما وقتی بودجه ی مخصوص پروژه ای خاص 

تمام شود استقالل آنها به شکلی جدی کاهش می یابد.  
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تا بتوانند با طیف وسیع تری  نهضت، در پاسخ، همواره در پی کمک به جمعیت های ملی است 
از اهداگران نزدیک به خودشان ارتباط برقرار کنند و این ارتباط را گسترش دهند؛ این امر به 
نوبه ی خود باعث می شود آنها وابستگی کمتری به هر یک از منابع تأمین بودجه داشته باشند. 
به همین ترتیب، ممکن است جمعیت های ملی که فعالیت های متفاوت )از جمله فعالیت هایی که 
درآمد زایی می کنند( انجام می دهند کمتر در معرض فشار مالی که استقالل مالی شان را به خطر 
می اندازدقرار بگیرند. به عالوه، حفظ اعتبار در چشم عامه ی مردم بدان معناست که اگر استقالل 

جمعیت ملی تهدید شود، این جمعیت می تواند روی حمایت مردمی حساب کند.  
در نهایت، بین توسعه ی سازمانی و رعایت اصول بنیادین رابطه ی نزدیکی وجود دارد: جمعیت 
با جمعیت ملی ای که ساختارش  ملی ای که ساختار اداری و مالی اش ضعیف است در مقایسه 
حفظ  برای  کند  جلب  را  با انگیزه  و  آموزش دیده  داوطلبان  حمایت  می تواند  و  است  بی نقص 

استقاللش در مقابل مقامات توانایی کمتری دارد.

همکاری در مقایسه با استقالل

سازمان های  سایر   ، بین المللی  اعتباری  کنسرسیوم های  دولتی،  نهاد های  با  مشارکت  هنگام 
بشر دوستانه و جوامع محلی، استقالل از اهمیت باالیی برخوردار است. این امر به ویژه هنگام 
بیشترین  برای  و همکاری  آنها هماهنگی  در  که  دارد  بزرگ صحت  مقیاس  در  به سوانح  پاسخ 

تأثیر  گذاری با زمان و منابع محدود ضروری است.
یا بالیای طبیعی  با مخاصمات  افرادی که  با سایر نهادهایی که به  اگرچه نهضت تالش می کند 
دست به گریبان اند کمک می کنند همکاری کند، اما وقتی سایر برنامه های اقتصادی، سیاسی یا 

حتی نظامی دخیل می شوند نهضت اغلب مواقع از استقالل خود دفاع می کند. 
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حمایت  تحت  که  پرو،  سرخ  صلیب 
اضطراری  امداد رسانی  صندوق 
فدراسیون  به  وابسته  سوانح  در 
هوای  و  آب  در  است،  بین المللی 
بسیار سرد در آند پتو توزیع می کند. 
تشکیل  منظور  این  به  صندوق  این 
ملی  جمعیت های  به  که  بود  شده 
خصوص  به  بحران ها،  به  دهد  امکان 
به طور گسترده مورد  که  بحران هایی 
به  نمی گیرند،  قرار  بین المللی  توجه 

سرعت پاسخ دهند.
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اصل استقالل به این معنا نیست که ما نمی توانیم با سایر سازمان هایی که سعی در کمک به افراد آسیب پذیر دارند همکاری 
کنیم؛ این همکاری مشروط بر این است که توانایی ما برای کاربرد اصول بنیادین تحت تأثیر قرار نگیرد. 



اقدام  دارد.  اهمیت  شدید  خشونت های  یا  مخاصمات  در  فعالیت  هنگام  ویژه  به  مسئله  این 
بشردوستانه برای این که مؤثر باشد باید از منافع سیاسی و نظامی متمایز باشد و متمایز محسوب 
شود. دلیل مستقل کار کردن ساده است: در هر درگیری، طرفین سازمان های بشر دوستانه ای را 

که به داشتن انگیزه های پنهانی مشکوک اند، رد می کنند.
رویکردهای یکپارچه ای که عناصر سیاسی، نظامی، بازسازی و بشردوستانه را با هم ادغام می کنند 

و تعدادی از دولت ها طرفدار آنها هستند با اصل استقالل مغایرند.
کمیته ی  مثال،  برای  می کند:  اجتناب  ارتش  با  گفتگو  از  نهضت  که  نیست  آن  امر  این  دلیل 
باشد  ارتش و سایر گروه های مسلح گفتگوی فعال داشته  با  بین المللی صلیب سرخ می خواهد 

و عمدتًا در این کار موفق می شود. اما موضع نهضت این است که فعالیت های بشر دوستانه نباید 
یا  ترویج  برای  آنها  از  نباید  و  به شکل بخش جدایی نا پذیر لشکر کشی های نظامی طراحی شوند 
از بین بردن مرز بین فعالیت های بشر دوستانه  همراهِی تغییر رژیم استفاده کرد. ممکن است 
و سیاسی یا نظامی در نهایت از حمایت بشر دوستانه و ارائه ی غیر تبعیض آمیز کمک به همه ی 
قربانیان درگیری ممانعت کند.تقدیم العالج للجمیع. واستطاع مستشفی کیساني بفضل حیاده أن 

یظل مفتوًحا وعاماًل، بغض النظر عن الجماعة التي کانت تسیطر علی المنطقة.
أ الحیاد هو أحد األسباب التي تمکن العاملین في مجال الرعایة الطبیة بهذا المستشفی في مقدیشو من تقدیمالخدماتةیة
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اغلب  غیر عامل  پدافند  سازمان های  و  مسلح  نیروهای 
ایفا  کلیدی  نقش  طبیعی  بالیای  به  پاسخ  در  مواقع 
می کنند. ممکن است مولفه های نهضت با آنها کار کنند، 
نهضت  کل  که  این  بر  امر  این  که  این  بر  مشروط  البته 
اصول  و  باشد  نداشته  منفی  تأثیر  می شود  تلقی  چگونه 
نقض  مشاهده ای  یا  واقعی  به شکل  بی طرفی  و  استقالل 

نشوند. 
کاالهای  توزیع  حال  در  فرانسه  نظامی  پرسنل  )تصویر( 

امدادرسانی در وانواتو.

61 60



C
. A

sh
le

ig
h/

In
te

rn
at

io
na

l F
ed

er
at

io
n

خدمات داوطلبانه

نهضت بر خدمات داوطلبانه مبتنی ست و میل به منفعت طلبی به هیچ عنوان در 
آن نقشی ندارد.
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خدمات داوطلبانه

به  رایگان  را صرف کمک  انرژی شان  و  مردم وقت  روز، در سرتاسر جهان،  هر 
دیگران می کنند. آنها به دیدن افراد سالمند در خانه های سالمندان می روند، در 
خون دادن به مردم کمک می کنند و برای قربانیان آتش سوزِی منازل پتوهای 
گرم می آورند. داوطلبان در شرایط اضطراری کمک های اولیه ارائه می دهند و 
گاهی اوقات اقدامات بسیار دلیرانه ای انجام می دهند. آنها روزها، هفته ها و گاهی 
مقابل  در  جوامع  از  و حمایت  سر  پناه  زمان صرف ساختن  سال ها  اوقات حتی 

بیماری های عفونی می کنند.
تخمین زده شده در نهضت 17 میلیون داوطلب وجود دارد. در مطالعه ای که 
اخیرًا فدراسیون بین المللی انجام داده ارزش اقتصادی این خدمات بیش از 6 
میلیارد دالر آمریکا در سال برآورد شده است. اما داوطلب شدن به پول ارتباطی 

ندارد.
خدمات داوطلبانه از اصول اصلی نهضت است. کار ما باید با فداکاری و تعهد به اهداف بشر دوستانه 
هدایت شود نه با میل به نفع مالی، اعتبار، جایگاه اجتماعی یا پیشرفت شخصی. این مسئله در 
مورد فعالیت های با حقوق و بی حقوق به یک اندازه صدق می کند: اگر چه پرسنل نهضت حقوق 

می گیرند، اما آنها با میل به کمک به افراد نیازمند انگیزه می گیرند.
این داوطلبی نوع دوستانه، به پایبندِی بیشتر نهضت به سایر اصول کمک می کند. وقتی افراد به 
دنبال نفع شخصی نیستند و سازمان ها با منفعت طلبی هدایت نمی شوند، مردم اعتماد می کنند 
که اقدامات ما بدون توجه به فشارهای مالی انجام می شوند. فعالیت های داوطلبانه می توانند در 
ترویج انسجام اجتماعی و سالمت جامعه نیز نقش داشته باشد؛این کار بسیار ارزشمند و در عین 

حال سنجیدن آن دشوار است.

منشأ خدمات داوطلبانه

تعداد  و  پزشکی  خدمات  کمبود  که  دونان،  هانری   ،1859 سال  در  سولفرینو  جنِگ  میدان  در 
سربازانی که به دلیل نبود مراقبت های پزشکی جانشان را از دست دادند، توجه او را جلب کرده 
از مجروحین در زمان جنگ توسط  ایده به ذهنش خطور کرد که »به منظور مراقبت  این  بود 

داوطلبان مشتاق، فداکار و کاماًل واجد شرایط، جمعیت های امدادرسانی« تشکیل دهد.
اگر چه اولین داوطلبان صلیب سرخ در میدان های جنگ یا نزدیک آنها فعالیت می کردند اما در 
حال حاضر آنها بسیاری از امور رفاه اجتماعی و پزشکی در زندگی روزمره و پس از بالیای طبیعی 

را انجام می دهند.
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برای  برنامه ای  از  به سل، بخشی  با مردی مبتال  داوطلب جمعیت صلیب سرخ هند در حال صحبت 
درمانشان. ادامه ی  جهت  بیماران  به  کمک 

هالل  و  سرخ  صلیب  داوطلبان  چون 
و  کشورها  اهل  مواقع  اغلب  احمر 
وقتی  هستند  بحران  از  متأثر  جوامع 
مردم به کمک نیاز دارند اغلب مواقع 
در  که  کسانی اند  اولین  افراد  این 

صحنه حاضر می شوند. 
)تصویر( اعضای جمعیت صلیب سرخ 
مدنی  ناآرامی  در  که  فردی  از  اوکراین 

مجروح شده مراقبت می کنند.
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هنوز مرتبط است؟

آیا داوطلب شدن هنوز الگوی مرتبطی برای رسیدگی به پیامدهای مخاصمات و بالیای طبیعی و 
همچنین مشکالِت فراوان اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی که بر جامعه ی مدرن تأثیر می گذارند 
این  اصلی  راه حل  تنها  نباید  و  نمی تواند  مفهوم  این  اگر چه  می کنیم.  فکر  طور  این  ما  است؟ 
مشکالت محسوب شود، اما می تواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد. اواًل، در بسیاری از کشورها، 
دولت ها فاقد منابع، زیرساخت یا اراده ی سیاسِی الزم برای پاسخگویی به بسیاری از این مشکالت 
هستند. و حتی در کشورهایی که دولت عمدتًا یا کاماًل سالمت و رفاه مردم را تأمین می کند یا در 
کشورهایی که جمعیت های ملی شان تعداد زیادی پرسنل آموزش دیده و ماهر دارند که در ازای 

این کار حقوق می گیرند، در ارائه ی خدمات خأل هایی وجود دارد که باید پر شوند.
فقط  که  هست  آسیب هایی  همیشه  باشند  فداکار  و  ماهر  که  هم  چقدر  هر  بهداشت  کارکنان 
داوطلبان آشنا با شرایط محلی می توانند آنها را تشخیص دهند. اگرچه هدف از خدمات داوطلبانه 
جایگزینی نیروی کاِر حقوق بگیر یا خدمات دولتی نیست اما در بسیاری از جاها اگر قرار باشد در 
ازای همه ی کارهایی که داوطلبان انجام می دهند پولی پرداخت شود تعداد قابل توجهی از مردم 

کمکی دریافت نخواهند کرد. 
نیستند و طبق  احمر کارکنان دولت  این حقیقت که داوطلبان صلیب سرخ و هالل  به عالوه، 
دستورآن فعالیت نمی کنند احتمااًل اعتماد زنان و مردانی که به کمک نیاز دارند را جلب می کند.  

یک بنیاد قوی
یکی از نقاط قوت نهضت، شبکه ی وسیع داوطلبانی است که ریشه در جوامع محلی شان دارشته  
و در عین حال از مقامات محلی یا دغدغه  های سیاسی مستقل اند. دانش آنها از شرایط محلی 

پر  اهمیِت پاسخگویی و  و مقبولیت در جامعه شان،در صورت وقوع بحران نقش 
تسهیل کنندگی را به آنها می دهد. اگر همه ی اقشار سیاسی، مذهبی و اجتماعی 
از داوطلبان حمایت نکنند، جمعیت ملی نمی تواند اعتماد همه ی طرف¬ها را 
جلب کند که برای دسترسی به تمام قربانیاِن مخاصمات مسلحانه ضروری است.
به عالوه، داشتن شبکه ی پر شوری از داوطلبان باعث می شود جمعیت های ملی 
مطلع  غنی،  و  فقیر  و جوان،  پیر  جامعه،  اقشار  همه ی  آرزوهای  و  دغدغه ها  از 

باشند.
آرام تر  برای داشتن جامعه ای  امیدی  بین جوانان، منبع  فعالیت های داوطلبانه 
و منسجم تر است چون این کار افرادی با وابستگی ها و پیشینه های مختلف را 
برای رسیدن به آرمانی مشترک با هم متحد می کند. در مناطق متأثر از خشونت، 
فقر و مراقبت های بهداشتی ضعیف، داوطلبان محلی می توانند نقش مثبتی در 

جامعه داشته باشند.
در نهایت، برنامه های داوطلبانه در بسیاری از کشورها بخشی از آموزش شغلی و 
بستری برای ترویج انسجام اجتماعی در کشورهایی هستند که فرصت های این 

چنینِی کمی دارند.
کمک کرد اعتماد به نفس شان را مجددًا کسب کنند و زندگی شان را به حالت 

عادی بازگردانند من احساس ارزشمندی می کنم.«
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این داوطلب جمعیت صلیب سرخ شیلی در جستجوی بازماندگاِن زلزله است؛ این کار، نمونه ای از روح داوطلبی را نشان 
می دهد.

مردم  به  داوطلبانه  خدمات  اصل 
و  بهبود سالمت  برای  انگیزه می دهد 
رفاه جوامع محلی، هم در دوران آرامش 
و هم در زمان بحران، در طوالنی مدت 
کنند.  مشارکت  روزمره  کارهای  در 
و  سرخ  صلیب  داوطلبان  )تصویر( 
روستاییان در شهرک قرنطینه شده ای 
در گینه برای بهبود بهداشت و کاهش 
حال  در  عفونی  بیماری های  شیوع 
بندری  منطقه ی  پاکسازی  به  کمک 

روستا.
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● ادویگ مارینا که کارآموز پرستاری در بانگویی، در جمهوری آفریقای مرکزی، است داوطلب 
اصلی برای ارائه ی حمایت روانی- اجتماعی در جمعیت صلیب سرخ آفریقای مرکزی است. او 
می داند خانواده ها چگونه از مخاصمه رنج می برند. پس از این که خانه ی او غارت و ویران شد 
برادر کوچک ترش کشته و خانواده اش بی خانمان شدند. یک بار، وقتی به اردوگاه بی خانمان ها که 
ادویگ در آن کار می کرد حمله شد چیزی نمانده بود او دست از انجام فعالیت های بشر دوستانه 

بردارد.
 

»به مردِم اطرافم نگاه کردم و دلم به رحم آمد. آنها که دو بار بی خانمان شده بودند، بیش از پیش 
به من نیاز داشتند. از آن به بعد هرگز به گذشته فکر نکرده ام. به نظر من داوطلب شدن نوعی 

ندای درونی است و وقتی یک بار داوطلب شویم، برای همیشه داوطلب خواهیم بود.«

تیم جراحی  افسر عملیات صحرایی در  آال سهیم  یمن در سال 2014  اگر چه طی درگیری    •
حقوق  و  بود  عدن  در  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته ی  سیار 
او  است.  داوطلبی  روح  از  نمونه ای  او  فداکاری  اما  می گرفت 
الجمهوری کار  بیمارستان  بیست و چهار ساعت شبانه روز در 
رخ  طرف  همه  در  که  بمباران هایی  و  نزاع  علیرغم  تا  می کرد 

می دادند بیمارستان دایر باشد.
 

و  بروم  خانه  به  نمی توانستم  بازرسی ها  ایست  وجود  »به دلیل 
می ترسیدم اگر آن جا را ترک کنم نتوانم به بیمارستان که در 
مسئولیت  داشتن  عهده  به  برگردم.  داشتند  نیاز  من  به  آنجا 

بیمارستان و برنامه ی پاسخ اضطرارِی آن در بحبوحه ی نزاع سنگین، چالش بزرگی بود. من به 
موفقیت هایمان افتخار می کنم. ما توانستیم در یک ماه 800 مجروح جنگی را درمان کنیم.« 

فعالیت های داوطلبانه به مردم امید و حس هدفمندی می دهند.
کارآموزی  دوره ی  پایان  از  پس  جشنی  در  کریباتی  سرخ  صلیب  جمعیت  داوطلبان  )تصویر( 

کمک های اولیه به همراه مربی شان. 
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یگانگی

در هر کشور فقط یک جمعیت صلیب سرخ یا هالل احمر می تواند وجود داشته 
باشد. این جمعیت باید به روی همه باز باشد و فعالیت های بشر دوستانه اش را در 

سرتاسر قلمرویش انجام دهد. 
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یگانگی 

ممکن است اصل یگانگی تقریبًا عادی تلقی شود اما این اصل بیش از آن است که 
در نگاه اول به نظر می رسد. این اصل برای کسب اطمینان از این نکته ضروری 
رعایت  استقالل  و  جهان شمولی  بی غرضی،  بی طرفی،  بنیادین  اصول  که  است 
می شوند. این شرط که باید فقط یک جمعیت ملی وجود داشته باشد که همه ی 
قلمروی هر دولت را پوشش دهد بدین معناست که این جمعیت باید شعبه هایش 
روی  به  باید  ملی  که جمعیت  این شرط  کند.  نقاط کشور حفظ  در همه ی  را 
همه باز باشد به این معناست که نیروی کار آن باید نمایانگر همه ی گروه های 
کشور باشد. این عوامل احتمال این که جمعیت ملی بتواند در مناقشات داخلی 
بی طرف بماند را تا حد زیادی افزایش می دهند و این جمعیت می تواند در مواقع 

نیاز به همه ی نقاط کشور کمک مؤثر و بی غرض ارائه دهد.   

تنها جمعیت ملی در کشور

معمواًل  می شناسد  رسمیت  به  را  ملی  جمعیت  که  قوانینی  یا  دولتی  حکم  دلیل،  همین  به 
یا هالل احمر است که می تواند  بیان می¬کند که این جمعیت تنها جمعیت ملِی صلیب سرخ 

فعالیت هایش را در قلمروی ملی انجام دهد.
انجام  یکسانی  کارهای  که  داشت  وجود  انجمن  چند  اگر  مردم،  سردرگمی  از خطر  نظر  صرف 
می داد این خطر هم بود که آنها نمایانگر جوامع مختلف در کشور باشند، و از این رو توانایی شان 

در بی غرض، بی طرف و مستقل ماندن کاهش یابد.

عدم تبعیض درعضو گیری

قدرت جمعیت ملی ازاستقبال از تنوع و عضوگیری گسترده ناشی می شود. بنابراین ضروری است 
که این جمعیت به روی همه باز باشد و این امر در شورای حکام آن منعکس شود. این مسئله 
نژاد،  به  توجه  »بدون  می خواهد  ملی  از جمعیت  که  می شود  نمایان  نهضت  اساس نامه های  در 

جنسیت، طبقه ی اجتماعی، مذهب یا عقاید سیاسی عضِو داوطلب و پرسنل بگیرد.«
اگر جمعیت ملی به دنبال برخورداری از اعتماد مردم است، که بدون آن انجام مؤثر رسالتش 
این  فعالیت های  بگیرد.  عضو  کشور  اجتماعِی  و  قومی  گروه های  همه ی  از  باید  نیست،   ممکن 
روی  به  هم  باید  ملی  جمعیت  شود.  متمرکز  ثروتمندان  طبقه ی  از  حمایت  به  نباید  جمعیت 
جوامع روستایی و هم جوامع شهری باز باشد. وقتی این جمعیت از حمایت کامل همه ی اقشار 
جامعه برخوردار باشد برای مقاومت در مقابل فشار بیرونی که ممکن است استقالل یا مأموریت 

بشر دوستانه ی بی غرض آن را تضعیف کند هم ابزار و هم اختیاِر الزم راکسب می کند. 
به دالیل  بنا  آنها جوامع  به ویژه در کشورهایی اهمیت دارد که در  نیرو  عدم تبعیض در جذب 
سیاسی، نژادی یا مذهبی با هم مخالف اند. جمعیت ملی نباید رنگ سیاسی یا ایدئولوژیکی به خود 

بگیرد و تبلیغات و جذب داوطلب باید در آن فرا گیر باشد.
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زندان  در چند  زندانیان  مثال،  برای  است.  باز  همه  روی  به  نهضت  که  معناست  این  به  یگانگی  اصل 
ایرلند به صلیب سرخ این کشور پیوسته اند. اصول بنیادین، محور کار آنهاست و به هم زندانی ها امکان 

می دهد به خدمات بهداشتی دسترسِی کامل داشته باشند و از خشونت جلوگیری شود. 
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یگانگی 
به جهان شمولی 

مرتبط است چون هر 
جمعیت ملی با پوشش دادن 

کل قلمروی کشورش به 
دسترسی مردم به این نهضت 

جهانی کمک می کند.

یگانگی 
به استقالل 

مرتبطاست چون وقتی 
جمعیت ملی نمایانگر گسترده ترین 

طیف شهروندان کشورش است 
می تواند احترام دیگران را به نقش 

بشر دوستانه اش جلب کند و از 
دولت مستقل بماند.

یگانگی 
به بی غرضی مرتبط 

است چون نمی توان به 
این دلیل که کسی به نژاد، 

طبقه  یا جتماعی، مذهب یا حزب 
سیاسی خاصی تعلق دارد او را 

از عضویت در جمعیت ملی 
منع کرد.

بشر دوستی

بی غرضی

بی طرفی

استقالل

خدمات داوطلبانه

یگانگی

جهان شمولی
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پوشش دادن کل قلمرو 

این شرط که جمعیت ملی کل قلمروی کشورش را پوشش دهد برای کسب اطمینان از این است 
که بعضی مناطق به خاطر مناطق دیگر مورد بی توجهی قرار نگیرند- نقض اصل بی غرضی.

ممکن است این مسئله در بعضی از مخاصمات داخلی، که در آنها بخش بزرگی از قلمرو دور از 
دسترس جمعیت ملی است، دشوار باشد. اگر چه ممکن است چنین شرایطی در بعضی موارد به 
رسمیت شناخته شدن جمعیت ملی توسط نهضت را تحت تأثیر قرار دهد اما نباید مانع نهضت در 
برقراری روابط مؤثر و مفید با سازمان مربوطه و کمک به آن در انجام فعالیت های بشر دوستانه اش 

شود. 
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اصل یگانگی مستلزم این است که جمعیت ملی در سرتاسر کشور فعالیت کند. 
و  دور دست درسرمای شدید  مناطق  در  که  افرادی  به  در حال کمک رسانی  مونته نگرو  از صلیب سرخ  داوطلبانی  )تصویر( 

ناگهانی گرفتار شده اند.

اصول مرتبط   به هم:
اصل یگانگی چگونه با سایر اصول بنیادین مرتبط است؟

اصول بنیادین ارتباط نزدیکی با هم دارند، و هر اصل برای این که کاماًل تحقق یابد به اصول دیگر وابسته است.
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اصول در عمل:
یگانگی: بنیانی برای استقالل 

تنش هاباال  وقتی  در گرفت.  ویرانگری  درگیری  مستقل شد  که سودان جنوبی  این  از  بعد  کمی 
به میلیون ها غیر نظامی که بین جناح های متخاصم گرفتار  ارائه ی کمک بشر دوستانه  گرفتند، 

شده بودند چالش بزرگی بود.

اما صلیب سرخ سودان جنوبی توانست، تا حدودی به کمک قانونی که دولت این کشور تصویب 
کرد و آن را به عنوان یکنهاد بشر دوستانه ی مستقل، بی غرض و بی طرف به رسمیت شناخت، 
پیش برود. دولت پذیرفت که جمعیت ملی طبق اصول بنیادین عمل کند و در تصمیم گیری در 
مورد نحوه ی انجام عملیاتش مستقل باشد. مستقل شناخته شدن، برای کمک به مردم در همه ی 

نقاط کشوربسیار مهم بود. 

آقای ُلُبر، دبیر کل صلیب سرخ سودان جنوبی، می گوید: 
»وقتی دولت یا گروه های مسلح تالش کردند در عملیات 
یاد آور  داوطلبان  و  پرسنل  کنند،  دخالت  کمک رسانی 
تمام  نماینده ی  که  پارلمان،  اعضای  همه ی  که  شدند 
قانون  این  هستند،  قومی  گروه های  تمام  و  کشور  نقاط 
را امضا کرده اند.« »این بدان معنا نیست که کارها برای 
داوطلبانی که در مناطق متأثر از تنش و خشونت شدید 
این  اما  می رود.  پیش  خوب  همیشه  می کنند  فعالیت 
قانون برای اثبات حقانیت شان دلیل مستحکمی به آنها 

می دهد.« 
 

ممکن است بسیاری از جمعیت های ملی به دلیل درگیری از هم پاشیده باشند. اما این اتفاق در 
سودان جنوبی رخ نداد. اعضا، پرسنل و داوطلبان در ارائه ی کمک های اضطراری متحد بودند. 

قومی  گروه های  از  نمایندگانی  باید  ما  شعب  هیئت¬های  و  ما  حکام  »شورای  گفت:  ُلُبر  آقای 
مختلف داشته باشند.« »وقتی مردم می بینند کسی نماینده ی آنهاست- و همه نماینده دارند- 

در آنها حس تعلق ایجاد می شود. آنها احساس می کنند جمعیت ملی از آِن  خودشان است.«
این حس یگانگی، به جمعیت ملی کمک می کند به شکل یک بدنه منجسم عمل کند و ارائه ی 
امکان پذیر  قومیت شان،  از  صرف نظر  افراد،  نیازمندترین  به  را  بی غرض  بشر دوستانه ی  کمک 

می کند. 

داوطلبان صلیب سرخ سودان جنوبی در حال یادگیری کمک های اولیه. 
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جهان شمولی 

نهضتی که در آن همه ی جمعیت ها موقعیت برابر، و در کمک به یکدیگر 
مسئولیت ها و وظایف یکسانی دارند، جهانی است.

7879



جهان شمولی 

با اصل آخر به اصل اول باز می گردیم. تصمیم به کاهش درد و رنج انسان ها»هر 
یا  دنیا  از  معینی  بخش های  ما  اگر  است.  جهانی  پاسخ  مستلزم  باشد«  که  جا 
قسمت هایی از اجتماع مان را نادیده بگیریم نمی توانیم ادعا کنیم به کاهش درد 

و رنج انسان ها کاماًل متعهدیم.
تعهد بشر دوستانه ی ما باید فراتر از موانع سیاست، نژاد و مذهب باشد. همبستگی 
جهانی از اصل بشر دوستی جدا نشدنی ست و از طریق اصل جهان شمولی نشان 
داده شده است. به همین دلیل در نهضت، هر جمعیت ملی موظف است در مواقع 

نیاز از جمعیت های وابسته اش حمایت کند و به کمک آنها برود. 
جهان شمولی نهضت در جمعیت های ملی ما، که تقریبًا در همه ی کشورها وجود 
دارند،کاماًل آشکار است. اگر چه کشورهای معدودی هنوز جمعیت ملی صلیب 
سرخ یا هالل احمر ندارند- یا جمعیت هایی دارند که هنوز به عنوان عضو کامل 
نهضت به رسمیت شناخته نشده اند- اما در سال 2015، 189 کشور جمعیت 

ملی داشتند.
یا کمیته ی  بین المللی  فدراسیون  به  به صراحت  اصل جهان شمولی  در  اگرچه  
بین المللی صلیب سرخ اشاره نمی شود اما این دو سازمان، مظهر جهان شمولی 
نهضت هستند. فدراسیون بین المللی همکاری بین جمعیت های ملی را تسهیل 
و تشویق می کند و پس از وقوع بالیای طبیعی کمک های امداد رسانی بین المللی 
را هماهنگمی کند. کمیته ی بین المللی صلیب سرخ نیز در هر کشوری که در آن 
مخاصمه مسلحانه و خشونت شدید درگرفته و نیازمند پاسخ بشر دوستانه است 

فعالیت می کند.

همبستگی نهضت به ویژه پس از سوانح ناگهانی در مقیاس وسیع یا در زمان جنگ که ما برای 
مردم و جمعیت های ملی در کشورهای متأثر کمک بسیج می کنیم آشکار است.اما همبستگی 
جهانی به زمان بحران محدود نیست. نهضت در زمان صلح نیز برای توسعه و تقویت جمعیت های 
کمتر،  منابع  با  کم درآمد  در کشورهای  ملی  یا جمعیت های  نو پا  ملِی  به ویژه جمعیت های  ملی، 
فعالیت می کند. حمایت از آنها برای حفظ برابری و احترام متقابل به عهده ی جمعیت های مرفه تر 

یا با تجربه تر است. 
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سال  هر  نهضت  جهان شمولی 
سرتاسر  از  داوطلبان  وقتی 
دنیا در سولفرینوی ایتالیا دور 
معرض  به  می شوند  جمع  هم 
می شود.  گذاشته  نمایش 
جنگ  پیش  سال   150 از  بیش 
سولفرینو الهام بخش ایجاد این 

نهضت شد. 

جمعیت های  بین المللی،  فدراسیون 
ملی و کمیته ی بین المللی صلیب سرخ 
در بحران ها همکاری و هر کدام طبق 

مأموریت شان نقشی ایفا می کنند. 
فدراسیون  نماینده ی  )تصویر( 
نزاع  دلیل  به  که  مردی  با  بین المللی 
در اوکراین آواره شده صحبت می کند. 

اصل جهان شمولی مستلزم این است که کل نهضت برای کمک به آسیب پذیرترین افراد با یکدیگر همکاری کنند. )تصویر( 
و  بین شورشیان مسلح  تأثیر درگیری  ارزیابی  فیلیپین در حال  و صلیب سرخ  بین المللی صلیب سرخ  کمیته ی  پرسنل 

نیروهای دولت در زامبوانگا.
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حالت برابر 
 

جهانی  بشر دوستانه ی  اقدام  برای  مشترک  مسئولیت پذیری  حس  و  متقابل  احترام  برابری، 
ضروری اند. به عالوه، این ارزش ها همان چیزی هستند که به شبکه ی بین المللی بسیار متنوع 
ما امکان می دهند طبق اصول بنیادین بشر دوستی، بی غرضی و یگانگی )اغلب مواقع تحت فشار 

شدید( به شکلی کارآمد عمل کند.
تنوع برای هویت و رسالت نهضت ضروری است. این تنوع هم از ریشه های فرهنگی ارکان آن در 
سرتاسر جهان )جمعیت های ملی،فدراسیون بین المللی و کمیته ی بین المللی صلیب سرخ( و هم 

از این که مسئولیت ها چگونه بین مأموریت های مختلف آنها تقسیم شده اند نشأت می گیرد.
کلیدی  تصمیم گیری های  در  تا  می شود  هدایت  داخلی  قوانین  با  نهضت  برابری،  تضمین  برای 
که مسیر فعالیت های بشر دوستانه ی آن را تحت تأثیر قرار می دهندبه ارکان آن فرصت مشارکت 
داده شود. برای مثال، هر جمعیت ملی در مجمع عمومی فدراسیون، شورای نمایندگان نهضت و 

کنفرانس بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر یک رای دارد.
)همانطور که درمقدمه در صفحه ی 80 شرح داده ایم( این جهان شمولی در اصول بشر دوستانه و 
قوانینی که از بیرون از نهضت نشأت می گیرند اما می توان منشأ آنها را در ابتکارات نهضت یافت 

نیز منعکس شده است.
قرار می گیرند  افرادی که گرفتار مخاصمه هستند  اختیار  بین المللی که در  قانونی  حمایت های 
نمونه ای از این امر است. قانون بشر دوستانه ی بین المللی و به ویژه چهار کنوانسیون1949 ژنو 
)که عماًل همه ی دولت ها آنها را امضا کرده اند( فراتر از ویژگی های ملی و تفاوت های ایدئولوژیکی 
هستند. به همین دلیل ضروری است که جمعیت های ملی و کمیته ی بین المللی صلیب سرخ، 
که قانون بشر دوستانه به صراحت مسئولیت های معینی به عهده شان می گذارد، در نشر اطالعات 
در مورد این اسناد مهم جهانی، که از قربانیان جنگ حمایت می کنند، و افزایش تبعیت از آنها به 

دولت ها کمک کنند.

چالش های پیش روی جهان شمولی

اصل جهان شمولی نیز چالش هایی برای نهضت ایجاد می کند. برای مثال، همه ی جمعیت های ملی 
برای پیوستن به نهضت یا ماندن در آن باید به اصول بنیادین پایبند باشند.اما آیا نهضت برای این 
که حتی االمکان بین المللی مانده و به روی همه باز باشد باید به آنها کمی آزادی عمل دهد؟ یا اگر 
جمعیت های ملی به اصول کاماًل پایبند نباشند باید کنار گذاشته شوند، حتی اگر این کار توانایی 
نهضت برای فعالیت در بعضی کشورها را به خطر بیندازد؟ نهضت باید تک تک شرایط را به دقت 

ارزیابی کند تا راهکار مناسبی بیابد. 
حفظ  برای  باید  که  است  بهایی  متقابل  درک  و  شکیبایی  انعطاف پذیری،  از  معینی  حد  اگر چه 
جهان شمولی نهضت پرداخته شود اما بعضی از مصالحه ها غیر قابل قبول اند: هر جمعیت ملی که 
مدام اصل بشر دوستی را نقض کند یا فعالیت هایش عمدًا مغرضانه باشند با این اقداماتش خود را 

از نهضت جدا می کند. 
اصل جهان شمولی مستلزم این است که جمعیت های ملی همبستگی وحمایت شان را طوری ارائه 
دهند که سایر مؤلفه های نهضت)به ویژه جمعیت های ملی در کشورهای دچار بحران( را تضعیف 
نکند. جمعیت ملی هر چقدر هم که حسن نّیت داشته باشد اگر به صورت یک جانبه و بدون اجازه 
یگانگی، جهان شمولی  به سر در گمی شود و  در قلمروی دیگری دخالت کند ممکن است منجر 

واستقالل جمعیت ملی آن کشور را کاهش دهد. 
درست همانطور که ممکن است نقص یا حذف یکی از ارکان نهضت کل»خانواده« را تحت تأثیر 
ارتقا دهد.  قرار دهد موفقیت هر رکن واعتبار و قدرت شبکه ی بین المللی می تواند همه ی ما را 
جهان شمولی بی نظیر این شبکه، منبع ارزشمندی برای کل بشریت است که باید بارعایت هر هفت 

اصل اساسی از آن حمایت و پاسداری شود. 
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رنج  و  درد  دارد  قصد  نهضت  این 
باشند« کاهش  که  انسان هارا »هر جا 
تقریبًا  که  ملی،  جمعیت های  دهد. 
و  دارند  حضور  دنیا  جای  همه ی  در 
فعالیت  همدیگر  با  همبستگی  با 
را  نهضت  جهان شمولی  می کنند، 

انعکاس می دهند. 

در  کشورها  همه ی  تقریبًا 
کنفرانس های بین المللی نهضت 
نماینده  آن  نمایندگان  شورای  و 

دارند. 
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اصول در عمل:
داستان سوارتی: جهان شمولی در عمل

سوارتی، که گویا با منظره ی آخرالزمانی احاطه شده بود، نشست و بهت زده خیره شد. 
به روزنامه نگار گفت: »تکان دهنده ست. زبانم بند آمده.« چارچوب ساختمان های ویران 
و  واژگون  و  مچاله  فلزِی  اتومبیل های  خرده سنگ ها،  یکنواخت  منظره ی  او  اطراف  در 

قایق های محصور در خشکی را عالمت گذاری کرده بودند. 
پرستار جوان که یونیفرم صلیب سرخ ژاپن را به تن داشت برای کمک به افرادی که از 
زلزله ی 9.0 ریشتری جان سالم به در برده بودند با پنج همکارش به شمال شرق ژاپن 
سفر کرده بود- زلزله ای که در سال 2011سونامی شدیدی را روانه ی جوامع ساکن در 

امتداد خط ساحلی توهوکو کرد.
این ویرانی خاطراتی از تجارب سوارتی در زادگاهش، اندونزی، را برای او زنده کرد. پس 
از آن که سونامِی 26 دسامبِر سال 2004 شهر را نابود کرد، او با تیم امداد رسانی به باندا 

آچه رسید.
حاال پس از هفت سال، سوارتیکه عضو برنامه ی تبادل پرستاری در صلیب سرخ ژاپن بود 
برای  را  اراده اش  باندا آچه  او در  قربانیان سونامی کمک می کرد. تجربیات  به  بار دیگر 
کمک افزایش داده بود. او گفت: »وقتی کشورم نیاز داشت کشورها و سازمان های زیادی، 

از جمله صلیب سرخ ژاپن، به ما کمک کردند.«
»سانحه می تواند در هر زمانی رخ دهد و هر کسی را تحت تأثیر قرار دهد بنابراین من به 
عنوان عضوی از صلیب سرخ کمک کردن به هر کسی که از سانحه ای متأثر است را- 

بدون توجه به قومیت، مذهب یا ملیت او- کاماًل وظیفه ی خودم می دانم.«

سوارتی، پرستار و داوطلب اندونزیایی، که در یکی از بیمارستان های صلیب سرخ ژاپن 
در توکیو کار می کند.
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اصول به هم مرتبط

نباشد.  از جنگ داخلی  بشر دوستانه چالش انگیزتر  اقدام  برای  شاید هیچ چیز 
و  از هم می گسلند  را  تشدید می کنند، جوامع  را  تنفر  داخلی حس  جنگ های 
وقتی  و  افزایش حمالت  با  می اندازند.  دیگر  همسایه ای  به جان  را  همسایه ای 
از  بعضی  اعضای  می دهند  دست  از  را  چند فرهنگی شان  ترکیب  متنوع  نواحی 

گروه ها برای این که در امان باشند فرار می کنند.
داوطلبانی که در چنین شرایطی کار می کنند باید اغلب مواقع در مقابل افرادی 
از بی طرفی،  که می خواهند بدانند چرا داوطلبان »به دشمن کمک می کنند« 

بی غرضی و استقالل خود دفاع کنند.
این تعادل ظریف باید برقرار شود. طی درگیری طوالنی در سوریه، جمعیت هالل 
احمر سوریه از طریق شعب محلی اش به جوامع نزدیک مانده اما در عین حال 
ایست¬های  از  این طریق  از  بتواند  تا  با دولت حفظ کند  را  رابطه اش  توانسته 
بازرسی عبور کند. جمعیت ملی به کمک به شورشیان و نزدیکی بیش از حد به 

دولت متهم شده است.
با  از داوطلبان جمعیت هالل احمر سوریه، می گوید: »ما  زکی ماال عارف، یکی 
خطرات زیادی مواجه هستیم، اما به اصل بی طرفی متعهدیم.« او توضیح می دهد 
که بیشتر مؤسسات خیریه ی محلی در این منطقه به یکی از طرفین یا دیگری 
کمک می کنند، بنابراین مردم با مفهوم کمک بشر دوستانه ی بی طرف و مستقل 
آشنا نیستند. »وقتی گروهی از ما می پرسد، »شما چه کسی هستید؟« ممکن 
است مشکلی ایجاد شود. باید به آنها بگوییم عضو جمعیت هالل احمر سوریه ایم 

و با این گروه یا گروه دیگری نیستیم.«

جمعیت ملی در دوران صلح

قبل از اینکه اولین گلوله ها طی اعتراضات خیابانِی سال 2011 در سوریه شلیک 
شوند، جمعیت هالل احمر سوریه یک جمعیت ملی نسبتًا عادی بود که رابطه ی 
و  خشکسالی  داشتند.  آمادگی  کمی  داوطلبان،  اما  داشت.  دولت  با  نزدیکی 
سیل پناهندگان از عراق باعث شد گروه های داوطلبان در زمینه ی فعالیت های 
کمیته ی  ملی،  جمعیت های  سایر  از  آموزش  کنند.  کسب  تجربه  اضطراری 
بین المللی صلیب سرخ و فدراسیون بین المللی زمینه را برای پاسخ بی طرفانه و 

بی غرضانه در زمان وقوع جنگ داخلی فراهم کرد.
ی وجه السرعة.یقول السید لوبور: »البد أن یتضمن مجلس إدارتنا ومجالس إعنا 
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داوطلبان باید اصول بنیادین را رعایت کنند. )تصویر( داوطلبان جمعیت هالل احمر سوریه در حال 
ارائه ی کمک بشر دوستانه طی درگیری جاری در این کشور.
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جمعیت هالل احمر سوریه با این کار به استقاللش تأکید کرد. این جمعیت برای این که طبق 
اصل بشر دوستی اقدام کند به دنبال این بود که بی غرض باشد و در هر جایی که بیشترین نیاز 
وجود داشت، چه در مناطق تحت کنترل دولت و چه در مناطق تحت کنترل گروه های مخالف 
در  احمر سوریه  که شعب جمعیت هالل  بود  این  مفید  نکات  از  یکی  دهد.  ارائه  دولت، کمک 
سراسر کشور نماینده ی طیف وسیعی از جوامِع متأثر از مخاصمه بودند، بنابراین اصول یگانگی، 
مؤثری  عملکرد  دادند  امکان  احمر سوریه  به جمعیت هالل  داوطلبانه  و خدمات  جهان شمولی 

داشته باشد.
هیچ میزان آمادگی یا پایبندی به اصول بنیادین، سپر کاماًل محکمی در زمان جنگ نیست. علیرغم 
پاسخ اصولِی جمعیت هالل احمر سوریه به وحمایت از آن باعث شده این جمعیت ارائه دهنده ی 

اصلی کمک بشر دوستانه در سوریه باشد.

توانایی بی غرض  اما  اصول است.  بشر دوستی مستلزم رعایت همه ی  بر طبق اصل  عمل کردن 
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داوطلبان جمعیت هالل احمر سوریه با رعایت اصول بی طرفی و استقالل، اعتماد جوامع و جناح های سیاسی را جلب 
می کنند. بنابراین آنها می توانند خدمات بهداشتی مهم، مانند واکسیناسیون فلج اطفال )تصویر(، ارائه دهند.

باشند(  که  جایی  هر  در  و  کسی  هر  دارند،  را  نیاز  بیشترین  که  کسانی  به  کمک  )یعنی  بودن 
ضروری است. جمعیت هالل احمر سوریه برای این که اصل بی غرضی را عملی کند باید نشان 
این جمعیت برای  اما در درگیری بی طرف است. به عالوه،  با دولت کار می کرد  می داد اگرچه 
این که اصل بشر دوستی را عملی کند به کمک داوطلبانه ی افراد در شعبش نیاز داشت. داشتن 
شعبه در همه ی نقاط کشوری که به شدت دچار چند دستگی شده و باز بودن به روی همه ی 
داد  امکان  سوریه  احمر  به جمعیت هالل  است(  یگانگی ضروری  اصل  )که طبق  سوریه  مردم 
به  خود  نوبه ی  به  امر  این  که  کند،  تأکید  درگیری  طرفین  همه ی  از  عملیاتی اش  استقالل  به 
داوطلبان اجازه داد با بی غرضی و بی طرفی در هر طرف جبهه ی جنگ فعالیت کنند. به عالوه، 
چون جمعیت هالل احمر سوریه به شبکه ای جهانی متصل است، توانست نشان دهد به اهداف و 
آرمان های جهانی بشر دوستانه پایبند است نه به برنامه های سیاسی محلی. از این لحاظ، یگانگی و 
جهان شمولی پیش شرط های الزم برای اقدام بشر دوستانه ی بی غرض، بی طرف ومستقل را ایجاد 

کردند که همه ی طرفین درگیری می توانند به آن اعتماد کنند.

اصول مرتبط    به هم:
اصول بنیادین چگونه به هم وابسته اند؟
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مأموریت

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ سازمانی بی غرض، بی طرف و مستقل است که 
درگیری های  قربانیان  کرامت  و  جان  از  حمایت  آن  بشردوستانۀ  صرفًا  رسالت 

مسلحانه و دیگر شرایط خشونت آمیز و امدادرسانی به آنهاست.

ترویج حقوق  و  ارتقا  با  بین المللی صلیب سرخ تالش می کند  همچنین کمیتۀ 
بشردوستانه و اصول جهانی انسانی از درد و رنج انسان ها جلوگیری  کند.

ه.ش.(   1242( 1863میالدی  سال  در  که  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیتۀ 
و  بین المللی صلیب سرخ  و نهضت  ژنو  پایه گذاری شده، منشأ کنوانسیون های 
هالل احمر است. این سازمان، هدایت و هماهنگی فعالیت های بین المللی نهضت 

در هنگام جنگ و دیگر شرایط خشونت آمیز را برعهده دارد.
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نهضت صلیب سرخ وهالل احمر، وقتی با اصول ما هدایت می شود، برای کمک به مردِم نیازمند تالش 
بیشتری می کند.)تصویر( یکی از اعضای تیم اضطراری جمعیت هالل احمرفلسطین طی کوالک درغزه 

وکرانه ی غربی کمک های اولیه، پتو و سایر اقالم را حمل می کند.
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مأموریت

و  بی طرف  بی غرض،  سازمانی  سرخ  صلیب  بین المللی  كمیتۀ 
مستقل است كه رسالت صرفًا بشردوستانۀ آن حمایت از جان و 
كرامت قربانیان درگیری های مسلحانه و دیگر شرایط خشونت 

آمیز و امدادرسانی به آنهاست.

همچنین كمیتۀ بین المللی صلیب سرخ تالش می كند با ارتقا و 
ترویج حقوق بشردوستانه و اصول جهانی انسانی از درد و رنج 

انسان ها جلوگیری  كند.

۱۸۶۳میالدی  سال  در  كه  سرخ  صلیب  بین المللی  كمیتۀ 
ژنو  كنوانسیون های  منشأ  شده،  پایه گذاری  ه.ش.(   ۱۲۴۲(
این  است.  احمر  هالل  و  سرخ  صلیب  بین المللی  نهضت  و 
سازمان، هدایت و هماهنگی فعالیت های بین المللی نهضت در 

هنگام جنگ و دیگر شرایط خشونت آمیز را برعهده دارد.

International Committee of the Red Cross

کمیته ی بین المللی صلیب سرخ

تهران، الهیه، خیابان شهید شریفی منش، بن بست آذر
جنب بیمارستان اختر، پالک 4

تلفن: 4-22645821 / فکس: 22600534
ir.icrc.org :وب سایت

teheran@icrc.org :ایمیل
 کمیته بین المللی صلیب سرخ

فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر
سوئیس، 1211 ژنو 19، کدپستی 303
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