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   دکتر اردشیر امیرارجمند - امیرحسین مهرگان

  دکتر علی هنجی

 SA-NC-BY-CC                                                                                              چکیده
دوستانه و بشر المللنیحقوق ب گریباز نیتربر جسته یسرخ به طورکل بیصل یالمللنیب تهیکم

 سا است:نار ل،یلدعملکرد سازمان به سه  کنیمسلحانه است ل یهااز بشر در خشونت انتیص یمتول
بر اصل  هیجنگ و تک کیتمرکز بر مفهوم کالس ف،یبشر از شرح وظا منصرف نمودن حقوق

از  یریگشیدر پ یافتیره نیچن ؛یحضور در مناطق بحران نیتضم یاطالعات برا ودنمحرمانه ب
اثر  کم یقالعدالت انت تیو تثب انیقربان تیوضع میترم ثیو از ح دهیفایب یالمللنیوقوع جرائم ب

ه را در محتاط است و گاه نقض قاعد اریخود بس اتیدر محقق ساختن غا سرخبیاست. صل
 یبرا یدانیتغاالت ماش یو اگرچه در اجرا دهدیقرار نم یالمللنیب یعمومافکار  یمعرض داور

 ،یسازمان یهالبدون اصالح دستورالعم ایاست که آ نیا یاما سوال اصل کندیتالش م رادیرفع ا
 یاهکتابخان و یعمل قیتحق یهامقاله بر اساس روش نیا امکان رفع نواقص وجود خواهد داشت؟

 دوستانه و حقوقبشربشر و  یالمللنیب یمان و توجه به روح اسناد حقوقبا نقد عملکرد ساز
زمان ملکرد ساعطباق نگرش و لزوم ان نییتب جتایو نت هایینارسا اندنیبه هدف نما یفریک المللنیب

 شد. نیمسلحانه معاصر تدو یهاونتدر خش ریبا ابزار و اهداف متغ
 کلیدواژگان

 انهمسلح یهاخشونت ،تیامن ،صلح ،سرخ بیصل یالمللنیب تهیکم ،دوستانهالملل بشرنیحقوق ب
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 مقدمه
حصول های حقوقی به فراخور سرشت فرهنگی تابعان، محقوق محدود به قانون نیست و نظام

انتظار  باشند که از یک سو متاثر و از سوی دیگر اثرگذار بر همان فرهنگ هستند،قواعدی می
 ها، مرددم روابط اجتماعی و تبیین عملکردمی داشته و در تنظیرود قاعده حقوقی جنبه الزامی

ازمان ر این سزون بنباشد. با این وجود قاعده حقوقی تاب تفسیر دارد و ممنوع از تکامل نیست! اف
ع و ها و تطبیق اشتغاالت بر اوضاالمللی، ارگانیسمی زنده و پویا است که با توسعه صالحیتبین

 دهد. ش ادامه میاحوال جدید به حیات خوی
های المللی با تصویب کنوانسیونتوان گفت جامعه بیندر تبیین ابعاد موضوع مقاله می

سرخ را متولی نظارت بر اجرای اسناد مذکور نمود که بر المللی صلیبرگانه ژنو، کمیته بینچها
گردد اما می آن بنیاد و اصول راهبردی خویش که ناظر بر جنگ است، مکلف به اعمال اشتغاالت

 شوند و محدود ساختن حوزه تسری حقوقهای مسلحانه جنگ محسوب نمیبسیاری از خشونت
 المللی نیست. دوستانه، ضامن صیانت از آدمی به جان و مال و سرکوب جرائم بینالملل بشربین

جود به و سوال اصلی این است که با اتکاء بر مفهوم شناخته شده جنگ که آن را منحصر
یدۀ دصری چون: کشور، اعالم رسمی بروز حالت جنگی، وجود نیروهای مسلح و آموزش عنا

دوستانه بر سایر بشر المللسازد؛ حقوق بینمسئول و قابل شناسایی، فرماندهی متمرکز و موثر می
یق یافته که متضمن مصاد های مسلحانه مانند نبردهای نیابتی، تروریسم یا جرائم سازمانخشونت
سرخ با توجه به باشند، چگونه تعمیم خواهد یافت و آیا صلیبدر تعریف جنگ نمیمذکور 

 المللی دارد؟   نگرد؛ در موارد مذکور مسئولیت بینها میاصول بنیادین خود که به مثابه قانون به آن
های مسلحانه با تاکید بر اقدامات فرضیه اصلی مقاله، ضرورت توجه به تمامی انواع خشونت

ای، مبانی نظری حاکم بر اشتغاالت یرانه است و که با دو روش تحقیق میدانی و کتابخانهگپیش
 پرتو در صلح شناسیآسیبسازمان،  رفتار بر حاکمبنیادین  المللی و نقد اصولهای بینسازمان

 عوامل متقابل و مستقیم ارتباط، تبیین سرخبیصل یالمللنیب تهیکم ییاجرا و یسیتاس کردیرو
 بر هادولت تعهدو  جهانی صلح برابر درآن  تیمسئول و سرخ صلیب، امنیت و صلح کننده دتهدی
شود با این هدف که نشان دهیم صلیب سرخ در قبال تمام انواع ؛ بررسی میانسان از تیحما

 المللی مسئولیت حقوقی دارد.های مسلحانه بینخشونت
 

 پیشینه -1
زمان و ضرورت اصالح مقررات اجرائی آن عبارتند از: منابع مورد استفاده در نقد عملکرد سا

احمر با عنوان انسانیت سرخ و هاللنوشتاری فاخر از هانس هیگ در باب اصول بنیادین صلیب
دهد صیانت از اصول با تکیه بر اساسنامه و مبانی هفتگانه بنیادین سازمان نشان می هبرای همه ک
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ها برای جلب اعتماد اصحاب مخاصمه است که یافتهطرفی، مستلزم حفظ مذکور بویژه اصل بی
های مسلحانه معاصر ها در خشونتشود محرمانه نگاه داشتن یافتهمورد انتقاد است و ثابت می

 . فایده و مضر استبی
های مسلحانه از قبال خشونت  منبع دیگر، اثر دلورنزی است که معطوف به نقد رویه سازمان در

واندا و رکه ضمن بررسی مخاصمات مسلحانه در آسیای جنوب شرقی،  اشدبپایان جنگ سرد می
ی نارسائ وهای ناشیانه یوگسالوی سابق و تحلیل عملکرد سازمان در آن وقایع، تلویحا به رفتار

ت و بر ها مردد اسکند با این حال در مورد اصالح دستور العملهای سازمان توجه میدست آورد
ارسا، نلکرد کند، در مقاله حاضر تالش بر آن است که ثابت شود عممی اصول راهبردی پافشاری

ت. ح نیسهای اجرائی و گاه، تفسیر موسع سند موسس، قابل اصالبدون بازنگری دستورالعمل
سلحانه مکه به دقت تحوالت مخاصمات  2019های ساالنه سازمان بویژه سند نهایتا، گزارش

ها مانند هاز گسترش اهداف و ابزار جنگی به سایر حوزمعاصر را رصد کرده و تحلیل جامعی 
 بشر را در سایهالملل بیندهد لیکن سهم سازمان در صیانت از حقوق زیست ارائه میمحیط 

این  د، باها کمرنگ ساخته و به ضرورت همپایی با تحوالت مذکور توجهی ندارمسئولیت دولت
ه این بتکاء ااست، به امکان  هاکه متوجه دولت وجود در مقاله ضمن اشاره به مسئولیت حمایت

  پردازیم.قاعده در تحقق غایات سازمان می
های اجرائی و العملدر خصوص دیدگاه انتقادی مقاله راجع به لزوم ایجاد تحول در دستور

 ر تکمیلددوستانه، منبع خاصی بشرالملل بینتعدیل اصول راهبردی همگام با تحوالت حقوق 
 ه مشاهده نشد.پیشین
 

 ارچوب مفهومی و مبانی نظری حقوقی مرتبط با عملکرد سازمان  چ -2
ا در رها نالمللی، حوزه اشتغال آهای بینهای سازماناهداف، غایات، اختیارات و صالحیت

حراف از ه و امکان ان، با این توضیح که غایات سازمانی تغییر ناپذیر بودکنداسناد موسس تبیین می
شوند ممکن ییابی به غایات که به اهداف سازمانی تعبیر مهای دستوجود ندارد اما روش هاآن

 ر تعاملت آن داختیارات سازمان ناظر بر ظرفی»است در زمان و مکان متحول یا دگرگون شوند و 
اسیس تی آن با غایات و اهداف است ولی صالحیت آن، ابعاد رابطه سازمان با موضوعی که برا

ن در گرو تشخیص به کارآیی و حیات سازما (Burton, 2018: 31-39)« کندرا تبیین می گشته است
و  زمان هنگام لحظه تعدیل اهداف در چارچوب اختیارات سازمانی و همگامی با تحوالت در

 های آن است. مکان بر مبنای حوزه صالحیت
سیر، نسبت به توسعه المللی حق دارند با ابزارهای گوناگون از جمله تفبین هایسازمان

، ولی درج تمامی موارد مربوط به اختیار، صالحیت  ای خود اقدام کنندهای اساسنامهصالحیت
و اشتغال در سند موسس الزم نیست بلکه سازمان به صورت ضمنی نیز دارای  مسئولیت
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نامه کمیته اساس 4ماده  1فرع الف بند .  (ICJ: 1949, Advisory Opinion)باشد هایی میصالحیت
سازد که با تکیه بر گانه راهبردی متعهد میسرخ، آن را به رعایت اصول هفتصلیبالمللی بین

همین اصول، شروع اشتغاالت خود را منوط به بروز جنگ نموده و در بسیاری موارد اطالعات 
دهد اما نمی المللی قرارالملل بشردوستانه را در معرض افکار عمومی بینمربوط به نقض حقوق بین

های بشر و المللی و ارتباط مستقیم حقوقبا توجه به تحول مفاهیمی چون صلح و امنیت بین
     .های مسلحانه؛ باید در این باره تجدیدنظر کنددوستانه با خشونتبشر

الملل که ناظر بر اثبات سیر در روابط بین 1با اقتباس قابل تسامح از نظریه کارکردگرایی
 Joseph) در رفع نیازهای بشری بدلیل محدودیت جغرافیایی و مرزی است عداد دولتنزولی است

Frankel, 2015)  ای و عدم توان گفت خود محدود سازی سازمان به مفاد اختیارات اساسنامهمی
المللی در عصر با توجه به نیازهای بنیادین جامعه بین هاگسترش صالحیتضرورت توجه به 

 نخواهد داشت. در بر فروپاشی ای جزحاضر، نتیجه

 
 سازمان در قبال بشریت دآوردست تاریخچه -3 

اهد نبرد ش 1859جون  24تاسیس سازمان، مرهون اندیشه و اراده هانری دونان است که در 
هاد تا کشته و زخمی بر جای ن 40000های اطریش و فرانسه در ناحیه سولفورینو بود که ارتش

یت ه تابعبخود جان دهند. وی مردم بومی را واداشت تا بدون توجه طعمه درندگان گشته یا 
انجمن سیپیشنهاد تاس قربانیان، به ایشان امداد رسانند و بعدها با نگارش کتاب یادبود سولفورینو،

جنگ  های امدادرسان در زمان صلح را مطرح ساخت که از آمادگی الزم برای فعالیت در
المللی ینبمیته کخدمت، مصونیت از تعرض اعطا شود، بدین ترتیب  برخوردار باشند و به داوطلبان

رخ سرخ با عالمت مشخصه چلیپای سالمللی صلیبنجات مصدومین تأسیس شد که به کمیته بین
  . (Pierre Boissier, 1985: 7-85)سپید به تغییر نام یافت در زمینه

های زمینی تصویب شد که مدتی بعد کنوانسیون بهبود وضعیت نظامیان مجروح در جنگ
شود و در پی آن، الملل بشردوستانه در دوران معاصر تلقی مینخستین سند حقوق بین

های دیگری با هدف رسیدگی به وضعیت سایر قربانیان مانند زندانیان جنگی تشکیل کنفرانس
 1977و در سال  2ژنو 1949های چهارگانه جهانی، کنوانسیون یافت و در پایان دومین جنگ

                                                           
1. Functionalism 

به تصویب رسیدند به ترتیب  1949آگست  12های چهارگانه ژنو که همگی در تاریخ کنوانسیون. 2
 عبارتند از: 

Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in the Armed Forces 
in the Field. 
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 1.اندها تدوین شدندکه هنوز به تائید کلیه اعضای جامعه جهانی نرسیدههای الحاقی به آنپروتکل
دومین جنگ جهانی نشان داد سازمان، گاه در مقابله با رویدادهای نو ناکارآمد با این وجود، 

م های اسارت آلمان نازی پس از خاتمه جنگ دوهای مرگ و کمپاست، گشوده شدن اردوگاه
های چشمگیر صلیب سرخ در دوران جنگ به یک باره نادیده انگاشته جهانی، موجب شد تالش

المللی بشورد و حتی نظراتی افراطی در لزوم انحالل و شود و افکار عمومی علیه این سازمان بین
  های آن به یک مجمع بین المللی دیگر، مطرح گردد.انتقال حقوق، تکالیف و صالحیت

 ,ICRC, 2007)تدوین  2007اکتبر  25مجمع عمومی سازمان که در  2007وریل آ 27بیانیه 
document)  راجع به عملکرد سازمان در خالل جنگ دوم جهانی 2018نوامبر  26و در گزارش  

(ICRC, 2018, document) باشد، در انتشار یافت، از هر حیث موید مدعای این نوشتار می
کشتار جمعی یهودیان ... تحت حکومت رایش سوم، » ... هایی از گزارش آمده است: بخش

 سرخ استالمللی صلیبموجب بروز رنج وصف ناپذیر و نشان شکست تمدن غرب و کمیته بین
، نتوانست از توان روشن یرغم ماموریت... اما بار آن بیش از همه بر دوش سازمان است که علی

 .(ICRC Assembly, 2006)...« خود برای جلوگیری از این امر استفاده کند 
نسانی الم اآاندیشه گرانقدر صیانت از حقوق ذاتی بشر و چند دهه تالش سازمان در کاهش 

امات ها و انجام اقدبه بار نخواهد نشست مگر در سایه بازنگری شرح وظایف، ماموریت
 ، بر این بنیاد، آزمون فرضیه به شرح زیر عبارت است از:گیرانهپیش

 گیری شپی -1-3
گردند، از این روی مخاصمات مسلحانه موجب بروز حاالت اجتماعی پیچیده و نابسامانی می

المللی، ترمیم کالبد آسیب الزم است برای تضمین قواعد حقوقی، جلوگیری از بروز جرائم بین
گیرانه، مورد ها و عدم ظهور مجدد خشونت، با نگاهی پیشدیده جوامع، احیای زیر ساخت

یکی از دالئل بروز  عدم تثبیت عدالت به عنوان مبنای صلح»قرارگیرند، بدیهی است  بررسی

                                                                                                                                       
- Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick and Shipwrecked 
Member of Armed Forces at Sea. 
- Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War. 
- Geneva Convention Relative to the Civilian in Time of War. 

 این دو سند عبارت از:. 1

- Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to the Protection of 
Victims of International Armed Conflicts (Protocol I). 
- Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to the Protection of 
Victims of Non International Armed Conflicts (Protocol II). 
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دوستانه با الملل بشرو در اجرای حقوق بین (Karzan, 2016: 81-88) «باشدخشونت مسلحانه می
  توجه بود.لحاظ انصراف ظاهری متن اسناد ژنو از مفهوم عدالت، نباید به این معنای علّی بی

ون ملی چاند، افزون بر این، عواهانی، جنگ را از قالب کالسیک خارج ساختهتحوالت ج
های ونتفقر در کنار انباشت ثروت، قدرت و دانش در شمار معدودی از کشورها، منشاء خش

گیرانه یا مداخله ای هستند که موضوع تفاسیر شخصی و تئوری دفاع مشروع پیشتعریف نشده
 گیرند.ور قرار میبشردوستانه نظامی و کاربرد ز

در حوزه حقوق بشردوستانه،  3و مستقل 2غرض، بی1طرفسرخ، به عنوان سازمانی بی صلیب
المللی با توجه به ساختار شخصیت حقوقی این نهاد بین متعهد به حمایت از قربانیان جنگی است.

سازد که قاعدتا کلیه می المللی یا غیر دولتی متمایزهای بینویژه و اساسنامه، آن را از دیگر سازمان
 6طرفی و تأثیر ناپذیری،بی 5پیشینه ذهنی،  ، فقدان4انسانیتاشتغاالت خود را بر اساس هفت اصل 

 دهدانجام می (ICRC, 2020, Brief Pamphlet) جهانی بودن و  وحدت، خدمت داوطلبانه، استقالل
ان کلی جنگ، فاقد کارآئی های خارج از عنورسد عملکرد سازمان در خشونتلیکن به نظر می

 الزم است.
 کاهش آالم -2-3

ها و اهداف دوستانه، معطوف به محدود سازی ابزار، روشاز منظر حقوق بشر ماموریت سازمان
 ,ICRC, 2020) باشردها میبررای حمایرت از قربانیران در مخاصرمات مسرلحانه و سرایر خشرونت

Statement) ژان ماری هنکارت، اریک سرونکالرد و لروئیس  دانان مانندلیکن به باور برخی حقوق
ها، فقط در مروارد دوسوالد، حقوق بشردوستانه به جهت ماهیت معاهداتی اسناد ژنو و محتوای آن

 ای مسرلح حرداقل دو کشرور؛المللری میران نیروهرهای مسلحانه بیندر گیری زیر قابل اجرا هستند:
هرای مسرلح قابرل ی مسرلح یرک کشرور برا گروهمیان نیروهرا المللیهای مسلحانه غیر بیندرگیری

متضرمن  7های داخلیآشوبدر محدوده جغرافیائی یک کشور؛ ها شناسائی یا وقوع جنگ میان آن
منتهی به اسرتفاده از نیروهرای  8های داخلینا آرامییری نیروهای مسلح بدون جنگ داخلی؛ بکارگ

 مسلح برای اعاده نظم و امنیت. 

                                                           
1. Impartial 
2. Neutral  
3 . Independent 
4 . Humanity  
5 . Impartiality  
6 . Neutrality  
7 . Internal Disturbances 
8.  Internal Tensions 
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یر و اید صرفا معطوف به جنرگ گرردد بلکره در صرلح نیرز امکران پرذاما مأموریت سازمان نب
تضرمن مگیری تخصیص یابد که غیر حصری بوده و الزامی است و بخشی از توان آن باید به پیش

امر  باشند که اینپسا بحران می های اجتماعی و بازسازیپاشی زیر ساختبازدارندگی در برابر فرو
شناسی نقض  . در ادامه به آسیبل اجرائی و ماموریت سازمان استمستلزم بازنگری در دستورالعم

 صلح پرداخته می شود تا روشن گردد چررا توسرعه صرالحیت کمیتره بره خرارج از مفهروم جنرگ
 ضروری است.

 
 المللی صلیب سرخضرورت بازنگری ماموریت کمیته بین -4

 ود.آزمون گذارده ش یه آن بهشود، فرضدر این بخش از مقاله، یافته آن ارائه شده و تالش می
 

 المللی صلیب سرخسیسی و اجرایی کمیته بینتأشناسی صلح در پرتو رویکرد آسیب -1-4
جهان در حال تغییر است و رهبرانش در اعالمیه هزاره پیمان بستند اصول منشور ملل متحد را 

روشن  (UN, 2000, A/RES/55/2)های بنیادین ارج نهند و به صلح پایدار نائل گردند به مثابه ارزش
صلح به عنوان یک خیر اخالقی، محصول اجرای حقوق اجتماعی و فردی است و در سرایه »است 

 (Falsafi, 2002: 159)« گررددبشرر اسرت محقرق میترین صرورت پرردازی حقوقاخالق که موفق
برا صرلح است مشروط به اینکه خرود قرانون در تغرایر  1حفظ صلح، مستلزم استقرار حکومت قانون

المللی در این مورد قابل انکار نیست برا ایرن وجرود های بیننباشد، نقش اخالق، بشریت و سازمان
صلح سست و لرزان است و تهدیدها علیه آن بی ارتباط با یکدیگر نبوده و نباید بره طرور انتزاعری 

ردی جرز المللی در سرایه مالحظرات، دسرت آوهای بیناسناد مؤسس سازمان تفسیربررسی شوند. 
حقوقی هماهنگ برا  بشر و انهدام صلح جهانی ندارد و الزم است با ابزار تفسیر، روشنقض حقوق

 مصالح کامنه کشف شود. 
ی ی اجتمراعهای فعال در حوزه حقوق بشردوستانه، باید به شکل مؤثر به نیازهای حیاتسازمان

مستلزم  ها گردد. صلح سازیآنترین اشتغال گیری از نقض قاعده مبدل به مهمتوجه کرده و پیش
 ی، ترأمیناعاده اوضاع و احوال به شرایط قبل از مخاصمه، تأسریس یرا بازسرازی نهادهرای اجتمراع

یران هرا، تضرمین جرهماهنگ سازی و تجمیع اقدامات حمایتی، جلب همکاری دولت، منابع مالی
قضرائی  -های سیاسی ها، اصالحات قانونی، جلب افکار عمومی و حذف مصونیتآزاد تبادل داده

در اجرای عدالت انتقالی اسرت کره جرزء الینفرک و شررط الزم تحقرق حکومرت قرانون پرس از 
 خشونت مسلحانه محسوب می شود.

                                                           
1. Rule of Law 



 

 

 

158    9139 پاییز(، 66) 2، شماره 71المللی، سال بینفصلنامه مطالعات 
 

تروجهی بره اقردامات محتوای سند موسس سازمان نمایه همه اهداف آن نیست و نبایرد برا بی
نو بر آن قابل اعمال باشد، دست برر های ژگیرانه، در انتظار وقوع جنگی که قواعد کنوانسیونپیش

دست نهاد، این امر به معنای فراموش کردن پیمان جامعه جهانی پس از واقعه رواندا و تعهد به عدم 
الملرل بشرر یرا ایجاد اراده الزم برای اجررای مفراد اسرناد حقروق بین( A/59/2000)تکرار آن است 

ت آشرکار میران واقعیرات اجتمراعی و الملرل بشردوسرتانه، خطیرر و جردی اسرت. تفراوحقوق بین
گیررد، موجرب شود و آنچه مورد متابعت و اقدام قررار میمحتوا، میان آنچه اعالم میشعارهای بی
های غیر قابل جبران است، با این وصف بر سازمان است تا مواضرع خرود را در مروارد بروز آسیب

 زیر روشن سازد:
 داخلی و آشوب مسلحانه جنگ -4-1-1

مسلحانه نیروهرای حکرومتی برا قروای مخرالف در یرک حروزه سررزمینی یرا منازعرات تقابل 
یافته و تحت فرماندهی واحد در همان کشور، جنگ داخلی اسرت های سازمانمسلحانه میان گروه

داخلی که ممکن است زمینه سراز نقرض بنیرادین حقروق بشردوسرتانه گرردد، از ایرن  ولی آشوب
   تعریف خارج است.

 وریسمتر -2-1-4
های متعدد شرورای امنیرت، تروریسرم تهدیرد مهمری علیره صرلح و امنیرت به گواهی قطعنامه

( ولی تاکنون تعریرف 2004 -1535، 2003-1456،  2001-1377، 2001-1373) المللی است بین
المللری، جامع و مانعی از آن نشده است با این وصف، در هنگام تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین

اساسرنامه  7به عنوان جنایت علیه بشرریت در مراده  ر، هند، سریالنکا و ترکیه پیشنهاد کردندالجزای
دیوان تحت صالحیت قضائی دیوان قرار گیررد امرا ایراالت متحرده امریکرا بره دلیرل عردم وجرود 
تعریف روشن، با آن مخالفت نمود. ویژگی بارز تروریسم، به کارگیری خشونت یا تهدیرد بره آن 

 :Gus Martin, 2003)هرا اسرت برای ایجاد وحشت فراگیر و اعمال فشار بر دولت نظامیانعلیه غیر 
گیرانه مانند فقرزدائی، نقش مروثری در مبرارزه برا تررور دارد، کشرورهای فقیرر اقدامات پیش (33

گردند. به نظر می رسرد مرواد های امن آن محسوب میمحیط مناسبی برای رشد تروریسم و پایگاه
های ژنو برا تأکیرد برر ضررورت تفکیرک پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون 13ل اول و پروتک 51

و ممنوع ساختن اعمال خشونت یا تهدید بره آن، بره عنروان مبنرای  میان اهداف نظامی و غیرنظامی
 تواند مورد استناد سازمان قرار گیرد. توجه به تروریسم، می

 ملیجرائم سازمان یافته فرا -3-1-4
مال موجب تضعیف حاکمیت قانون و شامل طیف وسیعی از افعرال مجرمانره از جملره این اع

المللری مررتبط تامین منابع مالی تروریسم بوده و با سایر عوامرل تهدیرد کننرده صرلح و امنیرت بین
المللری باشند، از سخنان مشاور حقوقی و نماینده سازمان در مسائل مربوط به دیوان کیفرری بینمی
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المللی در صیانت رغم باور به عملکرد تکمیلی دیوان کیفری بینگردد که سازمان علیاستنباط می
الملل بشردوستانه، با تکیره برر اصرل محرمانره برودن اطالعرات مکتسربه، از همکراری از حقوق بین

ایرن معنرا برا   (Rosa, 2009, Interview)اثربخش با آن نهاد در مقابله با این جرائم امتنراع مری ورزد
سرازمان در خصروص محرمانره و تحرت کنتررل کامرل برودن  2010جه به پاراگراف آخر بیانیه تو

   ICRC,2010,International Criminal Court, Overview))گردد اطالعات مکتسبه، تقویت می
 های واگیرداربیماری -4-1-4

تهدید  وشته پاندمی، مانع توسعه پایدار، موجب هدر رفت سرمایه، فقر و مهاجرت گسترده گ
گرردد جدی علیه صلح است وگاه تبدیل به ابزاری برای نقض سیستماتیک حقوق بشردوستانه می

نسری ج تجاوز که در رواندا از مبتالیان به اچ. آی. وی. ایدز برای گسترش بیماری از طریقچندان
 (Kollui, 2018 ).استفاده مؤثر شد 

ارائره  هرای زیرسراختی،ضررورت توجره بره نیاز، مبرین 19سازمان ناظر بر کویرد  2020بیانیه 
 وهرا بره ترامین تجهیرزات بهداشرتی های نیازمند، عدم محردود سرازی حمایتخدمات به جمعیت

دن ایرن اسرت امرا برا قرراردا پزشکی و جلوگیری از اقدامات خودسرانه دولتی در گسترش بیماری
تغییرر  فقردان اراده عملری بررایها تحت اصل محرمانه برودن اطالعرات مکتسربه، نشران از رهیافت

 . ) ,document2020ICRC ,( دارد
 های زیست محیطیبحران -5-1-4

اند ابستهوکنوانسیون ریو؛ صلح، توسعه و حفاظت از محیط زیست، به یکدیگر  25برابر ماده 
  ردالملرل بشردوسرتانه را بوجرود خواهرد آوو عدم مدیریت صحیح آنها، فرصت نقض حقوق بین

(World Summit Outcome, GA/60/L .)ه های چهارگانه ژنرو برپروتکل اول الحاقی به کنوانسیون
ه های جنگی به منظور ایرراد صردمات جردی بلنرد مردت برها و ابزارطور خاص، بکارگیری روش

عنوان  المللی نیز بهمحیط زیست را ممنوع کرده است و چنین افعالی در اساسنامه دیوان کیفری بین
وعیرت مترولی تصرویب کنوانسریون ممن 1976اند، سازمان در سال بشریت معرفی شده جنایت علیه

 دم تمایرلعرهای تعدیل کننده بود لیکن استفاده نظامی یا خصمانه از طبیعت از طریق اعمال روش
ه اختن حوزبندی به اصول راهبردی و محدود سالمللی و پایبه همکاری موثر با دیوان کیفری بین

های مسرلحانه المللری در خشرونتجنگ، لطمات جدی را متوجره محریط زیسرت بیناشتغاالت به 
 . (ICRC, 2010, overviewسازد )می

 مهاجرت جمعی -6-1-4
هررا و از میرران رفررتن ثبررات کشررورهای ناپایررداری صررلح و امنیررت، مهرراجرت غریررزی توده

از منابع و فضای حیاتی دارد، انگیزه دفاع مشروع برای صیانت مهاجرفرست و مهاجرپذیر را در پی
که مداخله  دگردی میالمللنیو ب یملدر سطوح  بروز خشونتهای مهاجرپذیر، موجب در سرزمین

در جلوگیری از آن را ضروری می سازد البته سرازمان، بخشری از اشرتغاالت خرود را معطروف بره 
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وستانه در جنرگ کند که محدود به خدمات بشردهای گسترده میانجام امور حمایتی در مهاجرت
باشد و در صورت کشف موارد نقض حقوق گیرانه نمیاست و متوجه عوامل علّی و اقدامات پیش

های قضراوتی بشردوستانه، اطالع رسانی بر مبنای اصول راهبردی و عدم اشتیاق به همکاری با نهاد
 (.ICRC, 2018, Articleگردد )المللی، محقق نمیکیفری بین

 
 امنیت و صلح کننده تهدید عوامل متقابل و یممستق ارتباط -2-4

المللی مستلزم دگرگرونی های مسلحانه معاصر و صیانت از صلح و امنیت بینماهیت خشونت
هرا اسرت. برر اسراس بشر و حقوق بشردوستانه و از بین بردن مرز باریک میران آن نگرش به حقوق

المللری کره از ید کننده صلح و امنیت بینمتحد مقابله با خطرات و عوامل تهدمنشور ملل 103ماده 
یکدیگر قابل تفکیک نبوده و اثر هیچیک از آنها کمتر از دیگری نیست، بر عهرده تمرامی تابعران 

تواند با تکیه بر سند موسس، صالحیت الملل است. باید روشن شود آیا صلیب سرخ میحقوق بین
 گیرانه سهم داشته باشد؟ پیشخود را بر این عوامل تسری داده و در انجام اقدامات 

 
 مسئولیت در برابر صلح جهانی -3-4

الملل بشردوستانه بره چهرار حروزه کلری رفترار برا غیرر نظامیران، رفترار برا مقررات حقوق بین
ردد البته گنظامیان، محدود سازی روش و ابزار جنگ، تمایز اهداف نظامی و غیر نظامی تقسیم می

ر قضیه کورفو اصول حقوق بشردوستانه را محدود به موارد مرذکور المللی دادگستری ددیوان بین
الملررل و الملررل را متعهررد برره رعایررت اصررول برخواسررته از عرررف بینندانسررته و تابعرران حقرروق بین

مالحظات اولیه بشریت برشمرد کما اینکه در آرای کورفرو و قضریه نیکاراگوئره اعرالم مری کنرد 
 ,Beigzadeh)« ، جز انعکاس اصول عرام بشردوسرتانه نیسرتهای ژنوتعهدات مقرر در کنوانسیون»

با این وصف سازمان باید با تکیه بر مقررات ژنو و ابزار تقسیر، در مروارد زیرر مشرارکت  (9 :2017
 فعال داشته باشد: 

 حفظ و تثبیت صلح -4-3-1

 (Dulti & Pellandii, 1994: 241)صیانت از حقوق بشردوستانه پس از نقض آن موثر نیست 
های شناخته شده و های حقوقی سازمان، مادام که مخاصمه مسلحانه مبتنی بر روشزیرساخت

گردد اما در مواجهه با اشکال نوین های متعارف باشد منتهی به عملکردی قابل قبول میسالح
المللی یک ارزش اعالمیه هزاره، تثبیت صلح و امنیت بین 6خشونت کارآمد نیستند، بر اساس بند 

رسد سازمان آماده پذیرش الملل است اما به نظر میانی و مسئولیت مشترک تابعان حقوق بینجه
این مسئولیت نیست، برای نمونه دستورکار سازمان در مورد اسرای جنگی روشن است ولی در 
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توسط ایاالت متحده امریکا  1رزمنده دشمن های جهانی علیه تروریسم و طرح مفهومنبرد قدرت
لقاعده را بدان متصف ساخت، عملکرد منفعل داشت و گروهی را از حمایت حقوق که افراد ا

بشردوستانه محروم نموده و تعمیم مقررات راجع به اسرای جنگی بر وضعیت ایشان را در محاق 
صلیب سرخ، بر مبنای سند مؤسس »... اظهار نمود  1995قرار داد، رئیس وقت سازمان در دسامبر 

های خشونت بار را به مثابه یک دما سنج، وقوع، وخامت یا تشدید وضعیتخود، صرفا می تواند 
 .(ICRC president, 1995: 6)متاسفانه چنین اظهار نظری هنوز صادق است!   ...«منعکس سازد 

ا لیکن ب نیست ها و همگامی با تحوالت، به معنای نادیده گرفتن اصول بنیادینتوسیع صالحیت
بدیل تی جز انتیجه اف و ابزار از زمان و مکان، عدم انطابق با تحوالت،توجه به تاثیر پذیری اهد

گفته  1976ای کم اثر نخواهد داشت، ژاک فریمون، متخصص تاریخ سیاسی در سازمان به نمایه
 هائی که درمانپیوندند و سازهای سیاسی به وقوع میتمامی اقدامات بشردوستانه در زمینه»است 

 س تحلیلر اساهای بلند مدت بکنند، باید مبادرت به طراحی سیاستدوستانه فعالیت میامور بشر
ی و جتماعاعمیق مسائل روز، شناخت کافی از شرایط حاکم بر ادوار زمانی، اوضاع و احوال 

راتژی جود استلزم واین معنا مست. تعامالت بنیادین و گاه غیر قابل روئیت در سیاست جهانی نمایند
ین یه همفقط در سا. انه است که تمایز آشکاری با حرکات تاکتیکی در بحران داردبشردوست

دن به دیل شسیاست است که سازمان از خطر به هم ریختگی و جدائی از حقوق بشردوستانه و تب
 .(Gerres, 1976 :77) «...یابدابزار سیاسی، نجات می

 یصلیب سرخ، روند صلح سازی از منظر عدالت انتقال -4-3-2
وزه ران حشود )= فقدان جنگ( نارسا است و سهم بازیگمعنای غالبی که از صلح ارائه می

عتبار یان اسازد در این وضعیت، سازمان باید محقوق بشردوستانه در صلح سازی را روشن نمی
ه گرش بنهای میدانی ایجاد تعادل نماید و برای روزآمدی جهانی خود و جلب اعتماد قدرت

ن د، دیوال متحالمللی ذیربط بویژه ملهای بینن، ضمن تعمیق روابط با سایر نهادرخدادهای نوی
گیرانه از ات پیش، نسبت به انجام اقدامالمللیکیفری بینموقت های المللی یا دادگاهکیفری بین

الملل طریق اطالع رسانی و بسیج افکار عمومی علیه موارد نقض فاحش قواعد حقوق بین
به  ین امر،ارابر ازنگری در اصل محرمانه بودن اطالعات اقدام کند، مقاومت در ببشردوستانه و ب
ه ی است کدون مرزالملل عام و جنایات بجرایم بین المللی از منظر حقوق بین» ... معنای کتمان 

  (Esmaeil Nasab, 2019: 132). ...«سازدوجدان کل بشریت را جریحه دار می
حانه معاصر، ارتکاب آشکار جنایات جنگی و ترویج وحشت از های مسلوجه ممیز خشونت

اعمال غیر انسانی است که به سختی می توان با تکیه بر دیپلماسی یا حقوق، از ارتکاب آنها 
المللی به جلوگیری نمود و محرمانه نگاه داشتن اطالعات یا عدم همراهی با مراجع قضاوتی بین

                                                           
1 . Enemy Combatant 



 

 

 

162    9139 پاییز(، 66) 2، شماره 71المللی، سال بینفصلنامه مطالعات 
 

ندارد. جمله زیر، که هنوز با گذشت تقریبا سه دهه راست  امید بهبود وضعیت، تأثیری در نتیجه
» دادهای نوین بطئی عمل کرده است؛ دهد سازمان تا چه اندازه در انطباق با رخنماید، نشان میمی

الملل عمومی[ قابل استناد ... در دورانی که قدرت مطلق دولت ]به عنوان اصل بنیادین حقوق بین
طرفی بر اصولی چون محرمانه بودن اطالعات و نگرانی در مورد نقض بیبود، این موارد ]پافشاری 

های مسلحانه داخلی یا کرد اما در خشونتها را تخریب مینمود و چهره دولتو ...[ مؤثر می
جنایت علیه بشریت یا تجاوز وقیحانه آشکار ]علیه انسایت[ چه تأثیری دارند؟ در این اوضاع و 

های هایی مانند ارائه گزارشون برنامه و انفرادی[ و متابعت از سیاستاحوال، آشکار نمائی ]بد
های از قبل موجود[ و انتشار ]محدود[ اخبار نیز فاقد اثر ای بر اساس دستورالعمل]منظم و دوره

اطالع رسانی به موقع، چنانچه با تحلیل درست و . (Destexhe, Alain, 1996 :345-347)« است...
تواند در معرفی قاعده و تبیین گیرانه مهمی است که میتوام گردد، اقدام پیش جلب افکار عمومی

سازی مؤثر باشد و بر سازمان است آمد نقض آن در هنگام اجرای عدالت انتقالی با هدف صلحپی
 ی، به انتشار وقایع بپردازد.الملل بشردوستانه و جلب افکار عمومنیحقوق بکه برای ترویج 

 ها بر حمایت از انسانلتتعهد دو -4-3-3
وسرتانه ، روش موثری برای تقویت حقروق بشردتیدر قبال بشری المللنیب تیبر مسئول دیتأک

بایرد بره گیر برای صیانت از صلح ایجراد کررد کره نمشترک اسناد ژنو، ظرفیتی چشم 1است. ماده 
لیت مسرئو»سرت سادگی از آن گذشت. هیچ دولتی از رعایت قواعد حقوق بشردوستانه مسرتثنی نی

ها ها در برابر دولتالملل است که برای حمایت از حقوق ملتدولت، از اصول بنیادین حقوق بین
ا یلت دیگر طراحی شده و زمانی قابل استناد است که یک دولت، تعهد خود را در قبال دولت یا م

 انه نیستندهایی که طرف مخاصمه مسلحو حتی دولت (Rahimi, 2017: 68) «ملت خود، نقض کند
شرترک ممکلف به نظارت بر رفتار سایر دول هستند و ضمانت اجرای این امرر، تحمیرل مسرئولیت 

ائرل دهره الملل بشر دوستانه و مسئولیت مشرترک، در اواست که تحت عنوان: تأکید بر حقوق بین
 آیرا ت کرهالمللی حمایت از قربانیان جنگی مطرح شد. سئوال این اسرمیالدی در کنفرانس بین 90

 رود؟ این مسئولیت تا باز تولید حق بر مداخله نیز پیش می
الملرل حق بر مداخله بدان معنرا اسرت کره قربانیران خشرونت از حمایرت مسرتقیم حقروق بین

المللی به مجرد وقوع حادثه، نسبت به اجررای ایرن های بینبشردوستانه برخوردار گردند و سازمان
الملل های حقوق بینها باید با معیاراست که مداخله دولت صلیب سرخ بر آن»حق، تکلیف دارند، 

تفسیر گردد و مخالفت اصولی با مداخله در فرونشاندن بحران ندارد و معتقد است بر اساس اصرل 
و   (Sommaruga, 1997)«ها مکلرف بره مداخلره هسرتندای موارد دولتمسئولیت مشترک، در پاره

، هنگامی که کشورهای درگیر، عالقه یا توان صیانت از قواعد اعضای اسناد ژنو، منفردا یا مجتمعا
مذکور را ندارند، باید برای تضمین قواعد حقوق بشردوستانه اقدامات الزم را انجام دهنرد. در هرر 
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منشور ملل متحرد و  51دهد، بر اساس ماده حال سوء استفاده از این حق، صلح را در خطر قرار می
گردنرد، دفراع مشرروع فرردی یرا در چارچوب فصل هفتم اتخاذ می های شورای امنیت کهتصمیم

سرند  2مراده  11الملل در بنرد جمعی، استثنای وارد بر کار برد زور است البته کمیسیون حقوق بین
راجع به جرایم علیه صلح و امنیت، برخی اعمال مانند کشتار جمعی و برده سازی را توجیه  کننده 

افرزون برر ایرن، حرق برر ، ناقضین مقررات مورد اشاره تلقی کرده استاقدامات جامعه جهانی علیه 
المللی ماننرد میثراق حقروق مردنی و سیاسری، مداخله غیرنظامی و نظارتی در سیاق برخی اسناد بین

بینی گشته است با این حال توسل به زور برا توجیره حمایرت از بشرریت، مشرروعیت نردارد و پیش
 لملل عام در دست نیست.اعداد قواعد حقوق بیندلیلی برای جای گرفتن آن در ا

مداخلره  ودرپی تعدیات آشکار به حقوق انسان در مناطق در رواندا، یرا شربه جزیرره بالکران 
 وارد نقرضنظامی ناتو در قضیه کوزوو، جامعه جهانی وارد مباحث ناظر بر چگونگی مداخله در مر

حری نرو و حقوق بشردوستانه و افکنردن طر بشرالمللی و صیانت از حقوقفاحش مقررات آمره بین
بخشیدن  در مداخالت بشردوستانه شد و مسئولیت حمایت به عنوان یک قاعده حقوقی برای پایان

نری برر به شدیدترین اشکال خشونت و تعقیب مرتکبان آن مطرح گشت تا خالء میان تعهردات مبت
هرای در معررض ت میدانی که جمعیتالملل بشر و واقعیالملل بشردوستانه و حقوق بیناحقوق بین

. باشرند را پرکنردجنوساید، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جرائم علیه بشریت با آن مواجره می
من تفسیر خطاب به مجمع عمومی، ض 1399کوفی عنان با تکیه بر اعالمیه هزاره، در گزارش سال 

ی اخلره برراات مهمری در مرورد مداصول منشور ملل متحد و بیان لزوم دفاع از مفهوم انسانیت، نک
قروق اگرر مداخلره بشرر دوسرتانه براسرتی بره منزلره نقرض ح»صیانت از امنیت بشر مطرح سراخت: 

 دیگرر یرا الملل و اصل حاکمیت باشد چگونه باید در مواجهه با یک روانردا یرا سربرنیتسرکایبین
ی سازد ت را متاثر مموارد مشابه نقض فاحش حقوق بشر که جامعه جهانی و اصول مشترک انسانی

 «اقدام نمود؟
دولت کانادا با توجه به ایده موصوف گزارشی برا عنروان مسرئولیت حمایرت تهیره کررد کره 
مستفاد از آن، حاکمیت صرفا یک مفهروم بازدارنرده مرداخالت خرارجی نیسرت بلکره بره معنرای 

لمللی در ایرن امسئولیت دولت در حفظ حقوق ذاتی اتباع و تالش برای جلب همکاری ملی و بین
زمینه است بنابراین، مسئولیت ذاتی اولیه برای صیانت از حقوق انسان بر عهرده دولرت اسرت و در 

باشرند، ها در این باره دارای مسرئولیت تبعری و تکمیلری میصورت قصور یک دولت، سایر دولت
بشر برای  دبیر کل با عنوان: به سوی توسعه، امنیت و حقوق 2005حاصل تالش کانادا در گزارش 

منعکس و مبدل به اصلی شد که بر اسراس آن دولرت، مسرئول صریانت از اتبراع خرود تلقری  همه،
گردد و چنانچه به اجرای این تعهد تمایل نداشته یا در اجرای آن ناتوان باشد، مسئولیت مذکور می

، از وش هرایا سرایر ربر عهده جامعه جهانی قرار خواهد گرفت تا از طرق دیپلماتیک، بشردوستانه 
در نشسرت   (A/RES/60/1)انسان حمایت کند که منتهی به تصرویب قطعنامره  مسرئولیت حمایرت 
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آن، سران کشورهای عضو ملل متحد، متعهرد  141تا  138ملل متحد شد که در مواد  2005جهانی 
به حمایت از اتباع خود در قبال اعمرالی چرون جنوسراید و قبرول مسرئولیت جمعری بررای تشرویق 

 1.ر به رعایت الزامات مذکور شدندیکدیگ
 
 گیری نتیجه

بشردوسرتانه اسرت کره نراظر برر تمرام  المللی صلیب سرخ صریانت از حقروقغایت کمیته بین
های مسرلحانه باشرد و بایرد از رعایرت آن در خشرونتهای مسلحانه میفروض مترتب بر خشونت

ضرورت آمروزش و توسرعه قواعرد  گیرانه،اطمینان حاصل کرده و در هنگام صلح، با نگاهی پیش
حقوق مورد اشاره را خاطر نشان سازد، حقوق بشردوستانه فارغ از حقروق بشرر، حقروقی کارآمرد 
نیست و خروج موضوعی امور از حوزه حقوق بشردوستانه، متضمن ورود همان مصادیق به حرریم 

                                                           
1.  Paragraphs on the Responsibility to Protect: 
138- each individual state has the responsibility to protect its populations from genocide, war crimes, 
ethnic cleansing and crimes against humanity. This responsibility entails the prevention of such crimes, 
including their incitement, through appropriate and necessary means. We accept the responsibility and 
will act in accordance with it, the international community should as appropriate encourage and help 
states to exercise this responsibility and support the united nations in stablishing an early warning 
capability. 
139- the international community , through the united nations, also has the responsibility to use 
appropriate diplomatic, humanitarian and other peaceful means , in accordance with chapters IV and VIII 
of the charter, to help protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against 
humanity, in this context, we are prepared to take collective actions , in a timely and decisive manner 
through the security council in accordance with the charter including chapter VII on a case by case basis 
and in cooperation with relevant regional organization as appropriate , should peaceful means be 
inadequate and national authorities manifestly fail to protect their populations from genocide, war crimes, 
ethnic cleansing and crimes against humanity, we stress the need for the general assembly to continue 
consideration of the responsibility to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and 
crimes against humanity, and its implication, bearing in mind the principles of the charter and 
international law, we also intend to commit ourselves , as necessary and appropriate to helping states 
build capacity to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against 
humanity, and to assisting those which are under stress before crises and conflict break out. 
140- we fully support the mission of the special advisor of the secretary general on the prevention of 
genocide. 
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را فرراهم  های نه جنگ نره صرلح، زمینره نقرض قواعرد حقروقیبشر است، وضعیتحمایتی حقوق
 بشر با حقوق بشردوستانه ضرورتی راهبردی است.سازد و ادغام قواعد حقوقمی

های مسرلحانه معاصرر، صریانت از قواعرد حقروق بشردوسرتانه پرس از وقروع ماهیت خشونت
دسرتانه عوامرل گیری و کشف پیشسازد از این رو پیشدرگیری یا در خالل آن را عمال عقیم می

ها است ای از فعالیتدهد، این امر شامل طیف گستردهار آن را کاهش مینقض قاعده حقوقی، آث
لب افکار عمومی جها برآید و باید از طریق رود سازمان به تنهایی از عهده انجام آنکه انتظار نمی

گیرری از ای اختالفرات و بهرههای مدنی و تشرویق بره حرل ریشرهها و نهادو کسب حمایت دولت
کرن ی در این خصوص اقدام کند، جنایت جنگی فقط پس از شناسرائی، ریشرهظرفیت اطالع رسان

قاد ت یا انعگردد و قطع مخاصماشده و با اتکاء بر عدالت انتقالی از حافظه تاریخی ملل حذف می
 کند.های صلح، به تنهایی برای این منظور کفایت نمیپیمان

های حقوقی و عملیاتی از شکاف در آمیختن قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، بسیاری
برد، قاعده حقوقی که استمرار حیراتش بسرته بره اثرر آن اسرت و خرود، ضرامن بقرای را از بین می
گردد بلکه بر مبنای تحروالت تراریخی و تکامرل اجتمراعی از باشد، در خالء خلق نمیخویش می

زم بررای قلرع مراده فسراد گرردد و اگرر از کرارائی البطن وقایع اجتمراعی اسرتنباط و اسرتخراج می
برخوردار نباشد، نباید به آن دل بست؛ تبدیل رفتارهایی که متوجه ارائه خدمات در گستره حقوق 

گیرانرره از یررک سررو و تسررری صررالحیت و ای و پیشهررای توسررعهباشررند برره کنشبشردوسررتانه می
و خالی از تعرارض های مسلحانه از سوی دیگر، سهل و ممتنع اشتغاالت سازمانی بر انواع خشونت

روز، یا باید تن به انحالل دهد یرا بررای بقراء و  نیست معذالک سازمان در مواجهه با مسائل پیچیده
حفظ جایگاه خویش در دفاع از حقوق ذاتی بشر، به توسیع اشتغاالت اهتمرام ورزد. چشرم داریرم 

در صیانت از قواعرد که صلیب سرخ به ارتباط عوامل تهدید کننده صلح با یکدیگر توجه کرده و 
 هرایگیرانه و ایجراد تحرول و روز آمرد سراختن روشالملل بشردوستانه، اقدامات پیشحقوق بین

 تحقق اهداف و غایات را مد نظر دارد.
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