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خشونت شهری و واکنش بشردوستانۀ 
کمیتۀ بین  المللی صلیب سرخ

مشکلی رو به رشد در سراسر جهان...
نیروی مخرب خش��ونت ش��هری برای زندگی و معیشت مردم و رنج ناشی از آن، 
یکی از دغدغه های اصلی کمیتۀ بین المللی صلیب س��رخ در بسیاری از مناطقی 

ا ست که این سازمان در سراسر جهان در آن ها کار می کند.

خش��ونتی که اغلب نش��انۀ فش��ار اجتماعی و اقتصادِی ناش��ی از گسترش سریع 
ش��هرها، افزایش جمعیت و جابجایی گسترده جمعیت هاست، یکی از ویژگی ها 

و چالش های کلیدی قرن بیست و یکم خواهد بود.

از آنجای��ی که پیش بینی می ش��ود در س��ال 2050 دو س��وم جمعی��ت جهان در 
مناطق شهری زندگی  کنند، و بسیاری از آنان در ابرشهرهای نوظهور، مقامات با 
چالش های فزاینده ای برای برطرف کردن نیازهای جمعیت شهری روبرو خواهند 
ش��د، از جمله در رابطه با مس��کن، زیرساخت، اش��تغال و دسترسی به خدمات 

پایه ای مانند مراقبت های بهداشتی و آموزش.

بس��یاری از شهرهای بزرگ در جنوب آسیا، آفریقا و آمریکای التین هم اکنون نیز 

با پیامدهای توس��عۀ س��ریع و نامنظم روبرو هستند، به خصوص در زاغه نشین ها 
و محالت فقیر فراموش ش��ده و خش��ونت زده. ارتباط بین گس��ترش شهرنشینی و 
خش��ونت، بی ش��ک ارتباطی پیچیده بوده و عوامل متعددی در آن دخیل هستند؛ 
مانند نابرابری اجتماعی، توزیع نابرابر منابع، فقدان س��رمایه گذاری، سطح پایین 
تحصیالت و آمار باالی بیکاری. در بس��یاری از ش��هرهای بزرگ مناطق خاصی 
وج��ود دارند که برای جمعیت ش��هری و نیز س��ازمان های دولتی و جامعۀ مدنی 
که می خواهند در آن مناطق فعالیت کنند، بس��یار ناامن هستند. شرایط در برخی 
مناطق که در آن ها گروه های تبهکار و افراد مس��لح با نیروهای امنیتی دولتی و یا 
با یکدیگر می جنگند تا کنترل محله و منابع اقتصادی آن را در دس��ت گیرند، در 
عمل به ش��دت نابس��امان و به عبارتی غیرقابل اداره اس��ت. واکنش دولت هم در 
بسیاری از موارد سرکوب خشونت، به خصوص از طریق روش های اعمال قانون 
است و نه رسیدگی به عوامل اصلی. این امر منجر به بی ثباتی و شکنندگی دائمی 

در این مناطق شهری می شود.



... با پیامدهای بیشمار بشردوستانه
خشونت مسلحانه و طوالنی مدت اثری ژرف و فراگیر بر روی زندگی مردم دارد، 
به خصوص جوانترهایی که برای بقا در چنین شرایطی تالش می کنند. کشتارهای 
بیرحمانه و خطر کش��ته یا مجروح ش��دن به ش��کل عمدی یا سهوی، در معرض 
خش��ونت جنسی قرار گرفتن، تهدید و اخاذی، از جمله عواملی هستند که منجر 
به ترسی همیشگی و ننگی توان فرسا می شوند. ورای پیامدهای مستقیم خشونت، 
 نامشهود آن، مانند تغییر مکان اجباری، ناپدید شدن، 

ً
آثار غیرمس��تقیم و معموال

اس��تخدام ک��ودکان در گروه ه��ای تبهکار و مش��کالت روان��ی طوالنی مدت نیز 
می توانن��د به همان اندازه مضر باش��ند. این عوامل به طور جدی مانع دسترس��ی 
اف��راد به خدمات پایه ای مانند تحصیل و درمان، و نیز دسترس��ی آنان به ش��غل، 

برای داشتن یک زندگی کرامت مندانه می شود.

ب��ه عنوان مث��ال مادر چه��ار ک��ودک را در نظر بگیرید ک��ه در یک 
زاغه نشین پرخش��ونت در یکی از ش��هرهای آمریکای التین زندگی 
می کند. ش��وهر او، ی��ک مکانیک موتورس��یکلت، ناگهان و بدون 
هی��چ نش��انی ناپدید می ش��ود و در نتیج��ه خانوادۀ او ب��ا اضطراب و 
عدم اطمین��ان روب��رو می گردد، در حالیکه دسترس��ی آس��انی هم به 
س��ازوکارهای قانونی ندارد. حال که نان آور خانواده ناپدید شده، زن 
ت��اش می کند تا روزی خود و فرزندانش را به دس��ت آورد. او دائمًا 
نگران امنیتش��ان اس��ت: پس��ر بزرگتر، 15 س��اله، در خطر استخدام 
در یک��ی از گروه های تبهکار محلی  اس��ت، در حالیکه دخترانش در 
معرض خطر خش��ونت جنس��ی هس��تند که در آن محل امری شایع 
اس��ت. مدرس��ۀ محله، که ب��ه دلیل تهدی��د معلمان و نی��ز وقفه های 
ناشی از تیراندازی های مستمر در محله به طورنامنظم کار می کند، 
نمی تواند حمایت کافی را از دانش آموزان به عمل آورد. همۀ کسانی 
که این زن می شناس��ند به ش��کل مس��تقیم یا غیرمس��تقیم قربانی 
خشونت ش��ده اند، اعضای خانوادۀ آنها کشته یا مجروح، مفقود، در 
گروه های تبهکار اس��تخدام و یا زندانی ش��د ه اند. استرس دائمی زن 
را بیم��ار می کن��د، ولی او قادر نیس��ت که حمایت روان��ی یا مراقبت 
درمان��ی را که الزم دارد کس��ب کند. خش��ونت های ج��اری موجب 
ش��ده که درمانگاهی که در آن نزدیکی س��ت تعطیل شود و کارکنان 

درمانی نیز می ترسند وارد محله شوند.

ش��کل های دیگری از این داس��تان را می توان به کرات در برخی از محروم ترین و 
پرخش��ونت ترین مناطق در شهرهای بزرگی در بخش های مختلف جهان دید. با 
این حال، گرچه این مناطق ش��هری ویژگی های مشترکی دارند، هر یک وضعیت 
 در رابطه با دالیل خش��ونت، که ممکن 

ً
خ��اص خود را نیز دارا می باش��ند، مث��ال

است ریشه های سیاسی، اجتماعی، اخالقی و یا مشکالت پس از درگیری داشته 
باشد، و یا در ارتباط با ماهیت و شدت پیامدهای بشردوستانه.

رویکرد ما...
کمیتۀ بین المللی صلیب س��رخ در چندین منطقۀ شهری فعال است تا پیامدهای 
بشردوستانه مستقیم و یا غیرمستقیم خشونت را کاهش دهد. با استفاده از تجربۀ 
س��ال ها کار در محیط ه��ای پرتنش، خطرن��اک و چندقطبی، کمیت��ۀ بین المللی 
صلیب س��رخ همواره رویکردی بی طرف، مستقل و بی غرض را پی می گیرد. این 
رویکردی عملی و نوآورانه اس��ت که بر مبنای نیازهای خاص جوامع تحت تأثیر 

و وضعیت خاص هر منطقه طراحی می شود.

مش��ارکت دادن افراد و جوامع تحت تأثیر خش��ونت برای کسب درکی صحیح از 
نیازه��ا و س��ازوکارهای مقابله ای آن ها و ارزیابی آن، ب��ه منظور طراحی و اجرای 
واکنش��ی مؤثر که به آن��ان برای افزایش میزان تاب آوری کم��ک کند، و در نهایت 

به تضمین دوام و پایداری برنامه ها نیز کمک نماید، امری بسیار حیاتی است.

مش��ارکت و همکاری بس��یار مهم هس��تند. از این رو، کمیت��ۀ بین المللی صلیب 
س��رخ با تأمین کنندگان محلی خدمات همکاری نزدیکی دارد تا آنها را به مردم و 
جوامع آس��یب پذیر وصل و دسترسی ایمن به خدمات پایه را تسهیل کند. هدف 
در اینجا گرفتن جای تأمین کنندگان خدمات نیس��ت، بلکه حمایت از آنان برای 

حفظ روند مستمر تأمین خدمات تا حد امکان است.

کمیت��ۀ بین الملل��ی صلیب س��رخ همچنین به طور س��نتی ب��ا جمعیت های ملی 
صلی��ب س��رخ و ه��الل احم��ر، س��ازمان های جامعۀ مدن��ی و مقام��ات محلی 
همکاری می کند. این س��ازمان از مقامات محلی برای اندازه گیری بهتر میزان اثر 
خش��ونت مس��لحانه طوالنی مدت بر روی جمعیت و کارکنان  خود آنها حمایت 
می کند تا بدین ترتیب یک واکنش یکپارچه و مناس��ب طراحی شود. همکاری با 
ش��رکا همچنین تضمین می کند که وقتی برنامۀ خاصی مناسب و مؤثر تشخیص 
داده ش��د، در مناطق دیگری که تحت تأثیر خشونت هستند نیز توسط مقامات و 
دیگر کنش��گران کپی برداری ش��ده و حتی در ابعاد بیشتری اجرا شود، تا در نتیجه 

پوشش و پایداری بیشتری داشته باشد.

در کل، کمیت��ۀ بین المللی صلیب س��رخ تمایل دارد تا در هرجا که ممکن باش��د 
وارد گفتگویی س��ازنده با تمامی دس��ت اندرکارانی شود که در یک منطقۀ خاص 
ش��هری حضور دارند، شامل نیروهای مسلح و امنیتی و گروه های مسلح. هدف 
در اینجا کس��ب درک بهتر و پذیرش فعالیت های کمیتۀ بین المللی صلیب س��رخ 
و در نهایت به جا گذاش��تن تأثیری مثبت در رفتار آن ها اس��ت، تا اثر خشونت بر 
روی مردم کمتر ش��ده، ایمنی آن ها ارتقا یابد و رعایت بیشتر حقوق بشر تضمین 

شود.

... درعمل
کمیتۀ بین المللی صلیب س��رخ در ابتدا خدمات و تجارب خود را در سطح ملی 
ارائه می دهد تا از حمایت دولت مربوطه برخوردار گش��ته و فعالیت های خود را 

در شفافیت کامل انجام دهد.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ به میان جوامع محلِی تحت تأثیر خشونت می رود 
تا مناس��ب ترین راه ورود به آن جوامع را بر اس��اس نیازهای واقعی بیاید. این کار 
 می توان ب��ا آموزش کمک های اولیه و راه ان��دازی کارزارهای تبلیغی برای 

ً
را مث��ال

بهداش��ت عمومی، و یا ترویج حمایت از و احترام به کارکنان درمانی انجام داد، 
 به کمک جمعیت ملی صلیب س��رخ یا هالل احم��ر مربوطه انجام 

ً
ک��ه معم��وال

می شود. بر این اساس، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در همراهی با سازمان های 
دولتی محلی و یا کنشگران جامعۀ مدنی طیفی از فعالیت های درمانی، آموزشی 
و اجتماع��ی را طراحی و اجرا می کند که برای نیازهای خاص هر جامعه طراحی 

شده اند.

در س��طح جامعه، فعالیت های معمول س��ازمان می تواند شامل موارد زیر باشد: 
بهبود میزان دسترس��ی به خدمات پایه ای مانند مراقبت درمانی، آب و بهداش��ت 
و افزایش امنیت غذایی؛ توس��عه و تقویت س��ازوکارهای مقابل��ه ای و برنامه های 
اجتماع��ی و وحدت بخش��ی که موجودن��د؛ ترویج مهارت های زندگ��ی و رفتار 
ایم��ن، به خص��وص در مدارس به منظور کاهش معرض پذی��ری جوانان در برابر 
خط��رات؛ آموزش حرف��ه ای و حمایت روانی- اجتماع��ی. طرح های خاصی به 
منظور پاس��خگویی به نیازهای مردم تحت تأثیر خش��ونت ایجاد ش��ده اند که در 
آن ه��ا آس��یب پذیری برخی طبق��ات اجتماعی خ��اص مانند ک��ودکان و جوانان، 
مهاج��ران و آوارگان، کس��انی ک��ه از آزادی خ��ود مح��روم ش��ده اند و مفقودان و 

خانواده های آن ها در نظر گرفته می شود.

ی در 
ّ
در کنار این، همکاری کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ با مقامات محلی و مل

ذات خود س��اختاری تر بوده و هدف آن ایجاد و توس��عۀ ظرفیت نهادهای مربوط 
ب��ه آن مقام��ات در حوزه هایی  اس��ت که در حیط��ۀ تخصص کمیت��ۀ بین المللی 
 ممکن است شامل کار 

ً
صلیب س��رخ می باشد. فعالیت هایی در این س��طح مثال

با س��ازمان های دولتی به منظور ارتقای دس��تورالعمل های موجود برای حفاظت 
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از خود برای کارکنان آنها در زمانی  باش��د که در مناطق پرخطر فعالیت می کنند، 
و نیز کار با مس��ئوالن بازداش��تگاه ها به منظور تقویت ظرفیت آنها و رس��یدگی به 
ضعف های سیستمی. این امر به نوبۀ خود موجب بهبود شرایط زندان و تضمین 
رفتار کرامت مندانه با زندانیان می ش��ود، و در نتیجه ش��انس زندانیان برای ادغام 

دوبارۀ موفقشان در جامعه را افزایش می دهد.

کمیتۀ بین المللی صلیب س��رخ ممکن اس��ت هرگاه مناس��ب باش��د در راس��تای 
اس��تانداردهای بین الملل��ی، توصی��ه و آموزش های الزم را در رابط��ه با مدیریت 
مناس��ب و کرامت مندان��ۀ بقایای انس��انی به مقام��ات ارائه دهد تا ب��ه آنان کمک 
ش��ود که سوابق موجود را به طور مناس��ب جمع آوری و نگهداری کنند تا جلوی 
ناپدیدی افراد گرفته ش��ود. کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ همچنین ممکن است 

مقام��ات را ترغی��ب کند تا در قب��ال نیازهای متع��دد خانواده ه��ای مفقودان یک 
واکنش س��ازمانی یکپارچ��ه را اتخاذ نمایند. این س��ازمان همچنی��ن در رابطه با 
برخی مسائل خاص مانند استفاده از زور، دستگیری و بازداشت افراد با نهادهای 
اعم��ال قانون وارد گفتگو می ش��ود )با ترویج رعایت قانون حقوق بش��ر و قوانین 
داخلی(. بدین ترتیب کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ سعی دارد تا نه تنها به روند 
رس��یدگی به نیازهای بشردوستانه در کوتاه مدت کمک نماید، بلکه در نهایت در 
توس��عۀ اجتماعی-اقتصادی درازمدت هم مش��ارکت داش��ته باشد. اقدامات این 
س��ازمان ممکن اس��ت در بس��یاری از موارد به طور غیرمس��تقیم تالش دولت ها 
 آنهایی که به بهداشت، 

ً
برای دستیابی به اهداف توسعۀ پایدار را تقویت کند، مثال

درمان و آموزش ارتباط دارند.

تصاویری از فعالیت های میدانی کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ

یودوژانیرو، برزیل ر
ی��ک پروژۀ 5 س��اله )2009 تا 2013( در مش��ارکت با مقامات محلِی درمانی و آموزش��ی در ف��اِوالس که تحت تأثیر 
خشونت مسلحانه است اجرا شد. هدف از اجرای این پروژه افزایش میزان دسترسی مردم به خدمات درمانی و آموزشی 
 در حوزۀ مراقبت های درمانی پایه، این پروژه به مسائلی مانند دسترسی محدود 

ً
و ارتقای کلی میزان ایمنی آنها بود. مثال

به خدمات درمانی، مش��کالت موجود برای سالمت روانی و آس��یب پذیری های خاصی که به دلیل خشونت مسلحانه 
تش��دید ش��ده اند، پرداخت. برنامه های مربوطه نیز به نحوی طراحی ش��دند که بتوان آثار خش��ونت را بر روی سالمت 
مردم اندازه گیری کرد، بر میزان دسترس��ی و کیفیت خدمات درمانی افزود و کاری کرد که در جریان خش��ونت مسلحانه 
خطر کمتری متوجه کارکنان درمانی باش��د، تا در نتیجه دسترس��ی آنها به جوامع تحت تأثیر تس��هیل شود. از گروه های 
آس��یب پذیر خاص مانند مادران جوان و کودکان ش��ان نیز حمایت درمانی و روانی-اجتماعی منطبق بر نیازهای خاص 
آنان به عمل آمد. بس��یاری از فعالیت های انجام ش��ده در طول این پروژه در نهایت توس��ط مقامات درمانی ریودوژانیرو 
به خط مش��ی و سیاس��ت های دولتی و عمومی تبدیل شدند و در مناطقی از ش��هر که نیازها مشخص بود به مرحلۀ اجرا 
رس��یدند. این قبیل فعالیت ها همچنین به عنوان مدلی برای دیگر ش��هرهای برزیل که با مش��کالت مش��ابهی دس��ت به 

گریبان بودند به کار رفت.

یقای جنوبی خایلیتشا، کیپ تاون، آفر
یک پروژۀ 3 ساله )2011 تا 2014( که در آن از ورزش برای تسکین آثار خشونت در شهرک خایلیتشا استفاده شد. پس 
از آنکه رابطۀ آش��کار عدم حضور منظم در مدرس��ه و خشونت مشخص ش��د، در این برنامه بر روی جواناِن در معرض 
خطر تمرکز ش��د، بخصوص مردان جوان بین 14 تا 17 س��ال، و فضایی امن و گزینه هایی به جز عضویت در گروه های 
تبه��کار و ی��ا اتخاذ رفتاره��ای ضداجتماعی در اختیار آنان قرار داده ش��د. در کنار آموزش فوتب��ال، آموزش تحصیلی و 
مهارت های زندگی و یک برنامۀ آموزش راهبری نیز برای این دانش آموزان فراهم شد که همگی با هدف تشویق به تغییر 
رفتار و توانمندس��ازی مثبت طراحی ش��ده بودند. همچنین اعضای س��ابق گروه تبهکاران به عنوان تسهیلگر در برگزاری 
کارگاه های آموزش��ی مشارکت کردند. کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در همکاری با شریک بومی خود از جامعۀ مدنی 
رویکردی مبتنی بر شواهد را در پی گرفت تا با خشونت شهری مقابله نماید. بر اساس مطالعات بعدی، این پروژه منجر 

به کاهش خشونت در منطقۀ اجرای پروژه و نواحی اطراف شد.

یتانیا بلفاست، ایرلند شمالی، بر
از س��ال 2013، فعالیت ه��ای کمیت��ۀ بین المللی صلیب س��رخ معطوف به کاهش آثار خش��ونت اعمال ش��ده توس��ط 
گروه های مس��لح بر علیه مردم بوده اس��ت. این در حالی  است که در سال 1998 توافقی برای پایان دادن به چندین دهه 
درگیری امضا ش��ده بود. عالوه بر گفتگوی مس��تقیم با حامالن س��الح در این رابطه، کمیتۀ بین المللی صلیب س��رخ از 
چندین س��ازمان محلی مدافع حقوق کس��انی که در معرض خشونت هس��تند حمایت می کند و در رابطه با دغدغه های 
 با برخی از گروه های مس��لح گفتگو دارد، از جمله در رابطه با پیامدهای خش��ونت مس��لحانه و 

ً
بشردوس��تانه مس��تقیما

خش��ونت جنس��ی، و نیز مشکالت پیش روی رزمندگان پیش��ین و زندانیان پیشین. کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ سعی 
دارد ب��ا تصمیم گیرن��دگان تعامل داش��ته و بدین ترتی��ب از قربانی��ان و خانواده های آنان حمایت به عم��ل آورده و به آنها 
کمک کند و همچنین شرایط زندان و طرز رفتار با زندانیان را بهبود بخشد، از جمله با دسترسی به مراقبت های درمانی 
مناس��ب. همچنین گزارش��ی به درخواست این س��ازمان در رابطه با آس��یب روانی در بین رزمندگان سابق و تعیین نقشۀ 

خشونت ها در ایرلند شمالی تهیه شد.
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کراچی، پاکستان
یک پروژه که از س��ال 2014 ش��روع و تا به حال ادامه داش��ته، که بر مبنای یک تحقیق جامع و مش��اوره هایی در مقیاس 
گس��ترده با جامعه درمانی، مقامات و دیگر ش��رکای کاری طراحی شده اس��ت، و هدف آن رسیدگی به مشکل خشونت 
علیه واحدهای درمانی در ش��رایط پیچیدۀ ناش��ی از خشونت شهری ا ست. از مش��خصه های چنین شرایطی، حمالت 
مس��لحانه به تأسیس��ات درمانی و طیف گس��ترده ای از حوادث خش��ونت بار با شدتی کمتر است که بس��یاری از آنها را 
همراهان بیماران و افرادی از عموم مردم مرتکب می ش��وند.در پاس��خ، فعالیت هایی با طیفی گس��ترده ش��امل این موارد 
می شوند: آموزش با تمرکز بر حفاظت و تدوین دستورالعمل ها و دیگر موارد مشابه برای کارکنان درمانی و دانشکده های 
پزش��کی؛ تعام��ل با تصمیم گیرندگان برای بهبود س��ازوکارهای قانون��ی و اداری برای حمای��ت و حفاظت از واحدهای 
درمانی؛ یک کارزار تبلیغی رسانه ای برای رؤیت پذیری بیشتر به منظور افزایش احترام به خدمات آمبوالنسی؛ مشارکت 
با نهادهای اعمال نظم و قانون؛ و ارزیابی ایمنی تأسیسات درمانی و ارائه توصیه های الزم به دست اندرکاران مرتبط. اثر 
جنبه های مختلف این پروژه به طور مس��تمر و دقیق پایش می ش��ود. برای مثال کارزار تبلیغی آمبوالنس منجر به افزایش 

چشمگیر در تعداد رانندگانی شد که حق عبور را به آمبوالنس ها می دهند.

یک سیودادُخواِرز، مکز
برنامۀ »ایجاد فضاهای بشردوستانه« در سیودادخوارز در سال 2012 و در مشارکت با مقامات آموزشی ایالت چیهواهوا و 
صلیب سرخ مکزیک راه اندازی شد، و هدف آن کمک به جوامع محلی بود که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از خشونت 
مس��لحانه آس��یب دیده بودند و دسترس��ی آنان به خدمات عمومی ضروری، مانند بهداش��ت و درمان، اشتغال و آموزش 
کاهش یافته بود. در این برنامه س��عی می ش��ود تا بر میزان تاب آوری مردم افزوده ش��ده و کرامت و احترام به کسانی که در 
چنین شرایطی زندگی می کنند تقویت شود. در این طرح در اصل بر روی دانش آموزان و معلمان کار می شود. حوزه های 
تمرک��ز این طرح عبارتن��د از: آموزش همتایان، آم��وزش کمک های اولیه، حمایت روانی و اجتماعی، توس��عۀ اجتماعی 
و آم��وزش رس��می. 5 س��ال پس از آغاز آن، این برنامه توانس��ته نرخ ترک تحصیل را در م��دارس کاهش دهد؛ روابط بین 
دانش آموزان و معلمان و بین خود دانش آموزان را بهبود بخشد؛ تأثیر مثبتی بر روی رفتار دانش آموزان با اعضای خانواده و 
جامعه داشته باشد و چشم انداز آتی آنان را بهتر نماید. در پی این برنامه همچنین فضاهای سالم و امنی برای مردم ایجاد 

شد، مانند یک درمانگاه مدرسه و یک زمین ورزش که به مستحکم شدن روابط اجتماعی کمک می کنند.


