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چکیده
کمیته بینالمللی صلیب سرخ به طورکلی بر جستهترین بازیگر حقوق بینالملل بشردوستانه و
متولی صیانت از بشر در خشونتهای مسلحانه است لیکن عملکرد سازمان به سه دلیل ،نارسا است:
منصرف نمودن حقوق بشر از شرح وظایف ،تمرکز بر مفهوم کالسیک جنگ و تکیه بر اصل
محرمانه بودن اطالعات برای تضمین حضور در مناطق بحرانی؛ چنین رهیافتی در پیشگیری از
وقوع جرائم بینالمللی بیفایده و از حیث ترمیم وضعیت قربانیان و تثبیت عدالت انتقالی کم اثر
است .صلیبسرخ در محقق ساختن غایات خود بسیار محتاط است و گاه نقض قاعده را در
معرض داوری افکار عمومی بینالمللی قرار نمیدهد و اگرچه در اجرای اشتغاالت میدانی برای
رفع ایراد تالش میکند اما سوال اصلی این است که آیا بدون اصالح دستورالعملهای سازمانی،
امکان رفع نواقص وجود خواهد داشت؟ این مقاله بر اساس روشهای تحقیق عملی و کتابخانهای
با نقد عملکرد سازمان و توجه به روح اسناد حقوقی بینالمللی بشر و بشردوستانه و حقوق
بینالملل کیفری به هدف نمایاندن نارساییها و نتیجتا تبیین لزوم انطباق نگرش و عملکرد سازمان
با ابزار و اهداف متغیر در خشونتهای مسلحانه معاصر تدوین شد.
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مقدمه
حقوق محدود به قانون نیست و نظامهای حقوقی به فراخور سرشت فرهنگی تابعان ،محصول
قواعدی می باشند که از یک سو متاثر و از سوی دیگر اثرگذار بر همان فرهنگ هستند ،انتظار
میرود قاعده حقوقی جنبه الزامی داشته و در تنظیم روابط اجتماعی و تبیین عملکردها ،مردد
نباشد .با این وجود قاعده حقوقی تاب تفسیر دارد و ممنوع از تکامل نیست! افزون بر این سازمان
بینالمللی ،ارگانیسمی زنده و پویا است که با توسعه صالحیتها و تطبیق اشتغاالت بر اوضاع و
احوال جدید به حیات خویش ادامه میدهد.
در تبیین ابعاد موضوع مقاله میتوان گفت جامعه بینالمللی با تصویب کنوانسیونهای
چهارگانه ژنو ،کمیته بینالمللی صلیبسرخ را متولی نظارت بر اجرای اسناد مذکور نمود که بر
آن بنیاد و اصول راهبردی خویش که ناظر بر جنگ است ،مکلف به اعمال اشتغاالت میگردد اما
بسیاری از خشونتهای مسلحانه جنگ محسوب نمیشوند و محدود ساختن حوزه تسری حقوق
بینالملل بشردوستانه ،ضامن صیانت از آدمی به جان و مال و سرکوب جرائم بینالمللی نیست.
سوال اصلی این است که با اتکاء بر مفهوم شناخته شده جنگ که آن را منحصر به وجود
عناصری چون :کشور ،اعالم رسمی بروز حالت جنگی ،وجود نیروهای مسلح و آموزش دیدۀ
مسئول و قابل شناسایی ،فرماندهی متمرکز و موثر میسازد؛ حقوق بینالملل بشردوستانه بر سایر
خشونتهای مسلحانه مانند نبردهای نیابتی ،تروریسم یا جرائم سازمان یافته که متضمن مصادیق
مذکور در تعریف جنگ نمیباشند ،چگونه تعمیم خواهد یافت و آیا صلیبسرخ با توجه به
اصول بنیادین خود که به مثابه قانون به آنها مینگرد؛ در موارد مذکور مسئولیت بینالمللی دارد؟
فرضیه اصلی مقاله ،ضرورت توجه به تمامی انواع خشونتهای مسلحانه با تاکید بر اقدامات
پیشگیرانه است و که با دو روش تحقیق میدانی و کتابخانهای ،مبانی نظری حاکم بر اشتغاالت
سازمانهای بینالمللی و نقد اصول بنیادین حاکم بر رفتار سازمان ،آسیبشناسی صلح در پرتو
رویکرد تاسیسی و اجرایی کمیته بینالمللی صلیبسرخ ،تبیین ارتباط مستقیم و متقابل عوامل
تهدید کننده صلح و امنیت ،صلیب سرخ و مسئولیت آن در برابر صلح جهانی و تعهد دولتها بر
حمایت از انسان؛ بررسی میشود با این هدف که نشان دهیم صلیب سرخ در قبال تمام انواع
خشونتهای مسلحانه بینالمللی مسئولیت حقوقی دارد.
 -1پیشینه
منابع مورد استفاده در نقد عملکرد سازمان و ضرورت اصالح مقررات اجرائی آن عبارتند از:
نوشتاری فاخر از هانس هیگ در باب اصول بنیادین صلیبسرخ و هاللاحمر با عنوان انسانیت
برای همه که با تکیه بر اساسنامه و مبانی هفتگانه بنیادین سازمان نشان میدهد صیانت از اصول
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مذکور بویژه اصل بیطرفی ،مستلزم حفظ یافتهها برای جلب اعتماد اصحاب مخاصمه است که
مورد انتقاد است و ثابت میشود محرمانه نگاه داشتن یافتهها در خشونتهای مسلحانه معاصر
بیفایده و مضر است.
منبع دیگر ،اثر دلورنزی است که معطوف به نقد رویه سازمان در قبال خشونتهای مسلحانه از
پایان جنگ سرد میباشد که ضمن بررسی مخاصمات مسلحانه در آسیای جنوب شرقی ،رواندا و
یوگسالوی سابق و تحلیل عملکرد سازمان در آن وقایع ،تلویحا به رفتارهای ناشیانه و نارسائی
دست آوردهای سازمان توجه میکند با این حال در مورد اصالح دستور العملها مردد است و بر
اصول راهبردی پافشاری میکند ،در مقاله حاضر تالش بر آن است که ثابت شود عملکرد نارسا،
بدون بازنگری دستورالعملهای اجرائی و گاه ،تفسیر موسع سند موسس ،قابل اصالح نیست.
نهایتا ،گزارشهای ساالنه سازمان بویژه سند  2019که به دقت تحوالت مخاصمات مسلحانه
معاصر را رصد کرده و تحلیل جامعی از گسترش اهداف و ابزار جنگی به سایر حوزهها مانند
محیط زیست ارائه میدهد لیکن سهم سازمان در صیانت از حقوق بینالملل بشر را در سایه
مسئولیت دولت ها کمرنگ ساخته و به ضرورت همپایی با تحوالت مذکور توجهی ندارد ،با این
وجود در مقاله ضمن اشاره به مسئولیت حمایت که متوجه دولتها است ،به امکان اتکاء به این
قاعده در تحقق غایات سازمان میپردازیم.
در خصوص دیدگاه انتقادی مقاله راجع به لزوم ایجاد تحول در دستورالعملهای اجرائی و
تعدیل اصول راهبردی همگام با تحوالت حقوق بینالملل بشردوستانه ،منبع خاصی در تکمیل
پیشینه مشاهده نشد.
 -2چارچوب مفهومی و مبانی نظری حقوقی مرتبط با عملکرد سازمان
اهداف ،غایات ،اختیارات و صالحیتهای سازمانهای بینالمللی ،حوزه اشتغال آنها را در
اسناد موسس تبیین میکند ،با این توضیح که غایات سازمانی تغییر ناپذیر بوده و امکان انحراف از
آنها وجود ندارد اما روشهای دستیابی به غایات که به اهداف سازمانی تعبیر میشوند ممکن
است در زمان و مکان متحول یا دگرگون شوند و «اختیارات سازمان ناظر بر ظرفیت آن در تعامل
با غایات و اهداف است ولی صالحیت آن ،ابعاد رابطه سازمان با موضوعی که برای آن تاسیس
گشته است را تبیین میکند» ) (Burton, 2018: 31-39کارآیی و حیات سازمان در گرو تشخیص به
هنگام لحظه تعدیل اهداف در چارچوب اختیارات سازمانی و همگامی با تحوالت در زمان و
مکان بر مبنای حوزه صالحیتهای آن است.
سازمانهای بینالمللی حق دارند با ابزارهای گوناگون از جمله تفسیر ،نسبت به توسعه
صالحیتهای اساسنامهای خود اقدام کنند ولی درج تمامی موارد مربوط به اختیار ،صالحیت،
مسئولیت و اشتغال در سند موسس الزم نیست بلکه سازمان به صورت ضمنی نیز دارای
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صالحیتهایی میباشد ) .(ICJ: 1949, Advisory Opinionفرع الف بند  1ماده  4اساسنامه کمیته
بینالمللی صلیبسرخ ،آن را به رعایت اصول هفتگانه راهبردی متعهد میسازد که با تکیه بر
همین اصول ،شروع اشتغاالت خود را منوط به بروز جنگ نموده و در بسیاری موارد اطالعات
مربوط به نقض حقوق بینالملل بشردوستانه را در معرض افکار عمومی بینالمللی قرار نمیدهد اما
با توجه به تحول مفاهیمی چون صلح و امنیت بینالمللی و ارتباط مستقیم حقوقهای بشر و
بشردوستانه با خشونتهای مسلحانه؛ باید در این باره تجدیدنظر کند.
با اقتباس قابل تسامح از نظریه کارکردگرایی 1در روابط بینالملل که ناظر بر اثبات سیر
نزولی استعداد دولت در رفع نیازهای بشری بدلیل محدودیت جغرافیایی و مرزی است (Joseph
) Frankel, 2015میتوان گفت خود محدود سازی سازمان به مفاد اختیارات اساسنامهای و عدم
توجه به ضرورت گسترش صالحیتها با توجه به نیازهای بنیادین جامعه بینالمللی در عصر
حاضر ،نتیجهای جز فروپاشی در بر نخواهد داشت.
 -3تاریخچه دستآورد سازمان در قبال بشریت
تاسیس سازمان ،مرهون اندیشه و اراده هانری دونان است که در  24جون  1859شاهد نبرد
ارتشهای اطریش و فرانسه در ناحیه سولفورینو بود که  40000کشته و زخمی بر جای نهاد تا
طعمه درندگان گشته یا خود جان دهند .وی مردم بومی را واداشت تا بدون توجه به تابعیت
قربانیان ،به ایشان امداد رسانند و بعدها با نگارش کتاب یادبود سولفورینو ،پیشنهاد تاسیس انجمن
های امدادرسان در زمان صلح را مطرح ساخت که از آمادگی الزم برای فعالیت در جنگ
برخوردار باشند و به داوطلبان خدمت ،مصونیت از تعرض اعطا شود ،بدین ترتیب کمیته بینالمللی
نجات مصدومین تأسیس شد که به کمیته بینالمللی صلیبسرخ با عالمت مشخصه چلیپای سرخ
در زمینه سپید به تغییر نام یافت ).(Pierre Boissier, 1985: 7-85
مدتی بعد کنوانسیون بهبود وضعیت نظامیان مجروح در جنگهای زمینی تصویب شد که
نخستین سند حقوق بینالملل بشردوستانه در دوران معاصر تلقی میشود و در پی آن،
کنفرانس های دیگری با هدف رسیدگی به وضعیت سایر قربانیان مانند زندانیان جنگی تشکیل
یافت و در پایان دومین جنگ جهانی ،کنوانسیونهای چهارگانه  1949ژنو 2و در سال 1977
1

. Functionalism

 .2کنوانسیونهای چهارگانه ژنو که همگی در تاریخ  12آگست  1949به تصویب رسیدند به ترتیب
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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نرسیدهاند1.

پروتکلهای الحاقی به آن ها تدوین شدندکه هنوز به تائید کلیه اعضای جامعه جهانی
با این وجود ،دومین جنگ جهانی نشان داد سازمان ،گاه در مقابله با رویدادهای نو ناکارآمد
است ،گشوده شدن اردوگاههای مرگ و کمپهای اسارت آلمان نازی پس از خاتمه جنگ دوم
جهانی ،موجب شد تالش های چشمگیر صلیب سرخ در دوران جنگ به یک باره نادیده انگاشته
شود و افکار عمومی علیه این سازمان بینالمللی بشورد و حتی نظراتی افراطی در لزوم انحالل و
انتقال حقوق ،تکالیف و صالحیتهای آن به یک مجمع بین المللی دیگر ،مطرح گردد.
بیانیه  27آوریل  2007مجمع عمومی سازمان که در  25اکتبر  2007تدوین (ICRC, 2007,
) documentو در گزارش  26نوامبر  2018راجع به عملکرد سازمان در خالل جنگ دوم جهانی
) (ICRC, 2018, documentانتشار یافت ،از هر حیث موید مدعای این نوشتار میباشد ،در
بخشهایی از گزارش آمده است ... « :کشتار جمعی یهودیان  ...تحت حکومت رایش سوم،
موجب بروز رنج وصف ناپذیر و نشان شکست تمدن غرب و کمیته بینالمللی صلیبسرخ است
 ...اما بار آن بیش از همه بر دوش سازمان است که علیرغم ماموریتی روشن ،نتوانست از توان
خود برای جلوگیری از این امر استفاده کند .(ICRC Assembly, 2006) »...
اندیشه گرانقدر صیانت از حقوق ذاتی بشر و چند دهه تالش سازمان در کاهش آالم انسانی
به بار نخواهد نشست مگر در سایه بازنگری شرح وظایف ،ماموریتها و انجام اقدامات
پیشگیرانه ،بر این بنیاد ،آزمون فرضیه به شرح زیر عبارت است از:
 -3-1پیشگیری
مخاصمات مسلحانه موجب بروز حاالت اجتماعی پیچیده و نابسامانی میگردند ،از این روی
الزم است برای تضمین قواعد حقوقی ،جلوگیری از بروز جرائم بینالمللی ،ترمیم کالبد آسیب
دیده جوامع ،احیای زیر ساختها و عدم ظهور مجدد خشونت ،با نگاهی پیشگیرانه ،مورد
بررسی قرارگیرند ،بدیهی است «عدم تثبیت عدالت به عنوان مبنای صلح یکی از دالئل بروز

- 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.
 .1این دو سند عبارت از:

- 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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خشونت مسلحانه میباشد» ) (Karzan, 2016: 81-88و در اجرای حقوق بینالملل بشردوستانه با
لحاظ انصراف ظاهری متن اسناد ژنو از مفهوم عدالت ،نباید به این معنای علّی بیتوجه بود.
تحوالت جهانی ،جنگ را از قالب کالسیک خارج ساختهاند ،افزون بر این ،عواملی چون
فقر در کنار انباشت ثروت ،قدرت و دانش در شمار معدودی از کشورها ،منشاء خشونتهای
تعریف نشده ای هستند که موضوع تفاسیر شخصی و تئوری دفاع مشروع پیشگیرانه یا مداخله
بشردوستانه نظامی و کاربرد زور قرار میگیرند.
3
2
1
صلیب سرخ ،به عنوان سازمانی بیطرف ،بیغرض و مستقل در حوزه حقوق بشردوستانه،
متعهد به حمایت از قربانیان جنگی است .شخصیت حقوقی این نهاد بینالمللی با توجه به ساختار
ویژه و اساسنامه ،آن را از دیگر سازمانهای بینالمللی یا غیر دولتی متمایز میسازد که قاعدتا کلیه
اشتغاالت خود را بر اساس هفت اصل انسانیت 4،فقدان پیشینه ذهنی5 ،بیطرفی و تأثیر ناپذیری6،
استقالل ،خدمت داوطلبانه ،وحدت و جهانی بودن ) (ICRC, 2020, Brief Pamphletانجام میدهد
لیکن به نظر میرسد عملکرد سازمان در خشونتهای خارج از عنوان کلی جنگ ،فاقد کارآئی
الزم است.
 -3-2کاهش آالم
ماموریت سازمان از منظر حقوق بشردوستانه ،معطوف به محدود سازی ابزار ،روشها و اهداف
بررای حمایرت از قربانیران در مخاصرمات مسرلحانه و سرایر خشرونتها میباشرد (ICRC, 2020,
) Statementلیکن به باور برخی حقوقدانان مانند ژان ماری هنکارت ،اریک سرونکالرد و لروئیس
دوسوالد ،حقوق بشردوستانه به جهت ماهیت معاهداتی اسناد ژنو و محتوای آنها ،فقط در مروارد
زیر قابل اجرا هستند :در گیریهای مسلحانه بینالمللری میران نیروهرای مسرلح حرداقل دو کشرور؛
درگیریهای مسلحانه غیر بینالمللی میان نیروهرای مسرلح یرک کشرور برا گروههرای مسرلح قابرل
شناسائی یا وقوع جنگ میان آنها در محدوده جغرافیائی یک کشور؛ آشوبهای داخلی7متضرمن
بکارگیری نیروهای مسلح بدون جنگ داخلی؛ نا آرامیهای داخلی8منتهی به اسرتفاده از نیروهرای
مسلح برای اعاده نظم و امنیت.
1

. Impartial
. Neutral
3
. Independent
4
. Humanity
5
. Impartiality
6
. Neutrality
7
. Internal Disturbances
8
. Internal Tensions
2

ضرورت بازنگری ماموریت کمیته بینالمللی صلیب سرخ :از کاهش 157  ...
اما مأموریت سازمان نباید صرفا معطوف به جنرگ گرردد بلکره در صرلح نیرز امکران پرذیر و
الزامی است و بخشی از توان آن باید به پیشگیری تخصیص یابد که غیر حصری بوده و متضرمن
بازدارندگی در برابر فروپاشی زیر ساختهای اجتماعی و بازسازی پسا بحران میباشند که این امر
مستلزم بازنگری در دستورالعمل اجرائی و ماموریت سازمان است .در ادامه به آسیب شناسی نقض
صلح پرداخته می شود تا روشن گردد چررا توسرعه صرالحیت کمیتره بره خرارج از مفهروم جنرگ
ضروری است.
 -4ضرورت بازنگری ماموریت کمیته بینالمللی صلیب سرخ
در این بخش از مقاله ،یافته آن ارائه شده و تالش میشود ،فرضیه آن به آزمون گذارده شود.
 -4-1آسیبشناسی صلح در پرتو رویکرد تأسیسی و اجرایی کمیته بینالمللی صلیب سرخ

جهان در حال تغییر است و رهبرانش در اعالمیه هزاره پیمان بستند اصول منشور ملل متحد را
به مثابه ارزشهای بنیادین ارج نهند و به صلح پایدار نائل گردند ) (UN, 2000, A/RES/55/2روشن
است « صلح به عنوان یک خیر اخالقی ،محصول اجرای حقوق اجتماعی و فردی است و در سرایه
اخالق که موفقترین صرورت پرردازی حقوقبشرر اسرت محقرق میگرردد» )(Falsafi, 2002: 159
حفظ صلح ،مستلزم استقرار حکومت قانون1است مشروط به اینکه خرود قرانون در تغرایر برا صرلح
نباشد ،نقش اخالق ،بشریت و سازمانهای بینالمللی در این مورد قابل انکار نیست برا ایرن وجرود
صلح سست و لرزان است و تهدیدها علیه آن بی ارتباط با یکدیگر نبوده و نباید بره طرور انتزاعری
بررسی شوند .تفسیر اسناد مؤسس سازمانهای بینالمللی در سرایه مالحظرات ،دسرت آوردی جرز
نقض حقوق بشر و انهدام صلح جهانی ندارد و الزم است با ابزار تفسیر ،روش حقوقی هماهنگ برا
مصالح کامنه کشف شود.
سازمان های فعال در حوزه حقوق بشردوستانه ،باید به شکل مؤثر به نیازهای حیاتی اجتمراعی
توجه کرده و پیشگیری از نقض قاعده مبدل به مهمترین اشتغال آنها گردد .صلح سازی مستلزم
اعاده اوضاع و احوال به شرایط قبل از مخاصمه ،تأسریس یرا بازسرازی نهادهرای اجتمراعی ،ترأمین
منابع مالی ،هماهنگ سازی و تجمیع اقدامات حمایتی ،جلب همکاری دولتهرا ،تضرمین جریران
آزاد تبادل دادهها ،اصالحات قانونی ،جلب افکار عمومی و حذف مصونیتهای سیاسی  -قضرائی
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
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محتوای سند موسس سازمان نمایه همه اهداف آن نیست و نبایرد برا بیتروجهی بره اقردامات
پیشگیرانه ،در انتظار وقوع جنگی که قواعد کنوانسیونهای ژنو بر آن قابل اعمال باشد ،دست برر
دست نهاد ،این امر به معنای فراموش کردن پیمان جامعه جهانی پس از واقعه رواندا و تعهد به عدم
تکرار آن است ( )A/59/2000ایجاد اراده الزم برای اجررای مفراد اسرناد حقروق بینالملرل بشرر یرا
حقوق بینالملرل بشردوسرتانه ،خطیرر و جردی اسرت .تفراوت آشرکار میران واقعیرات اجتمراعی و
شعارهای بیمحتوا ،میان آنچه اعالم میشود و آنچه مورد متابعت و اقدام قررار میگیررد ،موجرب
بروز آسیب های غیر قابل جبران است ،با این وصف بر سازمان است تا مواضرع خرود را در مروارد
زیر روشن سازد:
 -4-1-1جنگ داخلی و آشوب مسلحانه

تقابل مسلحانه نیروهرای حکرومتی برا قروای مخرالف در یرک حروزه سررزمینی یرا منازعرات
مسلحانه میان گروههای سازمانیافته و تحت فرماندهی واحد در همان کشور ،جنگ داخلی اسرت
ولی آشوب داخلی که ممکن است زمینه سراز نقرض بنیرادین حقروق بشردوسرتانه گرردد ،از ایرن
تعریف خارج است.
 -4-1-2تروریسم

به گواهی قطعنامه های متعدد شرورای امنیرت ،تروریسرم تهدیرد مهمری علیره صرلح و امنیرت
بینالمللی است ( )2004 -1535 ،1456-2003 ، 1377-2001 ،1373-2001ولی تاکنون تعریرف
جامع و مانعی از آن نشده است با این وصف ،در هنگام تدوین اساسنامه دیوان کیفری بینالمللری،
الجزایر ،هند ،سریالنکا و ترکیه پیشنهاد کردند به عنوان جنایت علیه بشرریت در مراده  7اساسرنامه
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
علیه غیر نظامیان برای ایجاد وحشت فراگیر و اعمال فشار بر دولتهرا اسرت (Gus Martin, 2003:
) 33اقدامات پیش گیرانه مانند فقرزدائی ،نقش مروثری در مبرارزه برا تررور دارد ،کشرورهای فقیرر
محیط مناسبی برای رشد تروریسم و پایگاههای امن آن محسوب میگردند .به نظر می رسرد مرواد
 51پروتکل اول و  13پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای ژنو برا تأکیرد برر ضررورت تفکیرک
میان اهداف نظامی و غیرنظامی و ممنوع ساختن اعمال خشونت یا تهدید بره آن ،بره عنروان مبنرای
توجه به تروریسم ،میتواند مورد استناد سازمان قرار گیرد.
 -4-1-3جرائم سازمان یافته فراملی

این اعمال موجب تضعیف حاکمیت قانون و شامل طیف وسیعی از افعرال مجرمانره از جملره
تامین منابع مالی تروریسم بوده و با سایر عوامرل تهدیرد کننرده صرلح و امنیرت بینالمللری مررتبط
می باشند ،از سخنان مشاور حقوقی و نماینده سازمان در مسائل مربوط به دیوان کیفرری بینالمللری
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استنباط میگردد که سازمان علیرغم باور به عملکرد تکمیلی دیوان کیفری بینالمللی در صیانت
از حقوق بین الملل بشردوستانه ،با تکیره برر اصرل محرمانره برودن اطالعرات مکتسربه ،از همکراری
اثربخش با آن نهاد در مقابله با این جرائم امتنراع مری ورزد ) (Rosa, 2009, Interviewایرن معنرا برا
توجه به پاراگراف آخر بیانیه  2010سرازمان در خصروص محرمانره و تحرت کنتررل کامرل برودن
اطالعات مکتسبه ،تقویت میگردد ( (ICRC,2010,International Criminal Court, Overview
 -4-1-4بیماریهای واگیردار

پاندمی ،مانع توسعه پایدار ،موجب هدر رفت سرمایه ،فقر و مهاجرت گسترده گشته و تهدید
جدی علیه صلح است وگاه تبدیل به ابزاری برای نقض سیستماتیک حقوق بشردوستانه میگرردد
چندان که در رواندا از مبتالیان به اچ .آی .وی .ایدز برای گسترش بیماری از طریق تجاوز جنسری
استفاده مؤثر شد ).( Kollui, 2018
بیانیه  2020سازمان ناظر بر کویرد  ،19مبرین ضررورت توجره بره نیازهرای زیرسراختی ،ارائره
خدمات به جمعیتهای نیازمند ،عدم محردود سرازی حمایتهرا بره ترامین تجهیرزات بهداشرتی و
پزشکی و جلوگیری از اقدامات خودسرانه دولتی در گسترش بیماری اسرت امرا برا قرراردادن ایرن
رهیافتها تحت اصل محرمانه برودن اطالعرات مکتسربه ،نشران از فقردان اراده عملری بررای تغییرر
دارد ). (ICRC, 2020, document
 -4-1-5بحرانهای زیست محیطی

برابر ماده  25کنوانسیون ریو؛ صلح ،توسعه و حفاظت از محیط زیست ،به یکدیگر وابستهاند
و عدم مدیریت صحیح آنها ،فرصت نقض حقوق بینالملرل بشردوسرتانه را بوجرود خواهرد آورد
( .)World Summit Outcome, GA/60/Lپروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنرو بره
طور خاص ،بکارگیری روشها و ابزارهای جنگی به منظور ایرراد صردمات جردی بلنرد مردت بره
محیط زیست را ممنوع کرده است و چنین افعالی در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیز به عنوان
جنایت علیه بشریت معرفی شدهاند ،سازمان در سال  1976مترولی تصرویب کنوانسریون ممنوعیرت
استفاده نظامی یا خصمانه از طبیعت از طریق اعمال روشهای تعدیل کننده بود لیکن عردم تمایرل
به همکاری موثر با دیوان کیفری بینالمللی و پایبندی به اصول راهبردی و محدود ساختن حوزه
اشتغاالت به جنگ ،لطمات جدی را متوجره محریط زیسرت بینالمللری در خشرونتهای مسرلحانه
میسازد (.)ICRC, 2010, overview
 -4-1-6مهاجرت جمعی

ناپایررداری صررلح و امنیررت ،مهرراجرت غریررزی تودههررا و از میرران رفررتن ثبررات کشررورهای
مهاجرفرست و مهاجرپذیر را در پیدارد ،انگیزه دفاع مشروع برای صیانت از منابع و فضای حیاتی
در سرزمینهای مهاجرپذیر ،موجب بروز خشونت در سطوح ملی و بینالمللی میگردد که مداخله
در جلوگیری از آن را ضروری می سازد البته سرازمان ،بخشری از اشرتغاالت خرود را معطروف بره
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انجام امور حمایتی در مهاجرتهای گسترده میکند که محدود به خدمات بشردوستانه در جنرگ
است و متوجه عوامل علّی و اقدامات پیشگیرانه نمیباشد و در صورت کشف موارد نقض حقوق
بشردوستانه ،اطالع رسانی بر مبنای اصول راهبردی و عدم اشتیاق به همکاری با نهادهای قضراوتی
کیفری بینالمللی ،محقق نمیگردد (.)ICRC, 2018, Article
 -4-2ارتباط مستقیم و متقابل عوامل تهدید کننده صلح و امنیت

ماهیت خشونت های مسلحانه معاصر و صیانت از صلح و امنیت بینالمللی مستلزم دگرگرونی
نگرش به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و از بین بردن مرز باریک میران آنهرا اسرت .برر اسراس
ماده  103منشور مللمتحد مقابله با خطرات و عوامل تهدید کننده صلح و امنیت بینالمللری کره از
یکدیگر قابل تفکیک نبوده و اثر هیچیک از آنها کمتر از دیگری نیست ،بر عهرده تمرامی تابعران
حقوق بینالملل است .باید روشن شود آیا صلیب سرخ میتواند با تکیه بر سند موسس ،صالحیت
خود را بر این عوامل تسری داده و در انجام اقدامات پیشگیرانه سهم داشته باشد؟
 -4-3مسئولیت در برابر صلح جهانی

مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه بره چهرار حروزه کلری رفترار برا غیرر نظامیران ،رفترار برا
نظامیان ،محدود سازی روش و ابزار جنگ ،تمایز اهداف نظامی و غیر نظامی تقسیم میگردد البته
دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه کورفو اصول حقوق بشردوستانه را محدود به موارد مرذکور
ندانسررته و تابعرران حقرروق بین الملررل را متعهررد برره رعایررت اصررول برخواسررته از عرررف بینالملررل و
مالحظات اولیه بشریت برشمرد کما اینکه در آرای کورفرو و قضریه نیکاراگوئره اعرالم مری کنرد
«تعهدات مقرر در کنوانسیونهای ژنو ،جز انعکاس اصول عرام بشردوسرتانه نیسرت» (Beigzadeh,
) 2017: 9با این وصف سازمان باید با تکیه بر مقررات ژنو و ابزار تقسیر ،در مروارد زیرر مشرارکت
فعال داشته باشد:
 -4-3-1حفظ و تثبیت صلح

صیانت از حقوق بشردوستانه پس از نقض آن موثر نیست )(Dulti & Pellandii, 1994: 241

زیرساختهای حقوقی سازمان ،مادام که مخاصمه مسلحانه مبتنی بر روشهای شناخته شده و
سالحهای متعارف باشد منتهی به عملکردی قابل قبول میگردد اما در مواجهه با اشکال نوین
خشونت کارآمد نیستند ،بر اساس بند  6اعالمیه هزاره ،تثبیت صلح و امنیت بینالمللی یک ارزش
جهانی و مسئولیت مشترک تابعان حقوق بینالملل است اما به نظر میرسد سازمان آماده پذیرش
این مسئولیت نیست ،برای نمونه دستورکار سازمان در مورد اسرای جنگی روشن است ولی در
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نبرد قدرتهای جهانی علیه تروریسم و طرح مفهوم رزمنده دشمن1توسط ایاالت متحده امریکا
که افراد ا لقاعده را بدان متصف ساخت ،عملکرد منفعل داشت و گروهی را از حمایت حقوق
بشردوستانه محروم نموده و تعمیم مقررات راجع به اسرای جنگی بر وضعیت ایشان را در محاق
قرار داد ،رئیس وقت سازمان در دسامبر  1995اظهار نمود « ...صلیب سرخ ،بر مبنای سند مؤسس
خود ،صرفا می تواند به مثابه یک دما سنج ،وقوع ،وخامت یا تشدید وضعیتهای خشونت بار را
منعکس سازد  »...متاسفانه چنین اظهار نظری هنوز صادق است! ).(ICRC president, 1995: 6
توسیع صالحیتها و همگامی با تحوالت ،به معنای نادیده گرفتن اصول بنیادین نیست لیکن با
توجه به تاثیر پذیری اهداف و ابزار از زمان و مکان ،عدم انطابق با تحوالت ،نتیجهای جز تبدیل
سازمان به نمایه ای کم اثر نخواهد داشت ،ژاک فریمون ،متخصص تاریخ سیاسی در  1976گفته
است «تمامی اقدامات بشردوستانه در زمینههای سیاسی به وقوع میپیوندند و سازمانهائی که در
امور بشردوستانه فعالیت میکنند ،باید مبادرت به طراحی سیاستهای بلند مدت بر اساس تحلیل
عمیق مسائل روز ،شناخت کافی از شرایط حاکم بر ادوار زمانی ،اوضاع و احوال اجتماعی و
تعامالت بنیادین و گاه غیر قابل روئیت در سیاست جهانی نمایند .این معنا مستلزم وجود استراتژی
بشردوستانه است که تمایز آشکاری با حرکات تاکتیکی در بحران دارد .فقط در سایه همین
سیاست است که سازمان از خطر به هم ریختگی و جدائی از حقوق بشردوستانه و تبدیل شدن به
ابزار سیاسی ،نجات مییابد. (Gerres, 1976 :77)»...
 -4-3-2صلیب سرخ ،روند صلح سازی از منظر عدالت انتقالی

معنای غالبی که از صلح ارائه میشود (= فقدان جنگ) نارسا است و سهم بازیگران حوزه
حقوق بشردوستانه در صلح سازی را روشن نمیسازد در این وضعیت ،سازمان باید میان اعتبار
جهانی خود و جلب اعتماد قدرتهای میدانی ایجاد تعادل نماید و برای روزآمدی نگرش به
رخدادهای نوین ،ضمن تعمیق روابط با سایر نهادهای بینالمللی ذیربط بویژه ملل متحد ،دیوان
کیفری بینالمللی یا دادگاههای موقت کیفری بینالمللی ،نسبت به انجام اقدامات پیشگیرانه از
طریق اطالع رسانی و بسیج افکار عمومی علیه موارد نقض فاحش قواعد حقوق بینالملل
بشردوستانه و بازنگری در اصل محرمانه بودن اطالعات اقدام کند ،مقاومت در برابر این امر ،به
معنای کتمان «  ...جرایم بین المللی از منظر حقوق بینالملل عام و جنایات بدون مرزی است که
وجدان کل بشریت را جریحه دار میسازد.(Esmaeil Nasab, 2019: 132)»...
وجه ممیز خشونتهای مسلحانه معاصر ،ارتکاب آشکار جنایات جنگی و ترویج وحشت از
اعمال غیر انسانی است که به سختی می توان با تکیه بر دیپلماسی یا حقوق ،از ارتکاب آنها
جلوگیری نمود و محرمانه نگاه داشتن اطالعات یا عدم همراهی با مراجع قضاوتی بینالمللی به
1
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امید بهبود وضعیت ،تأثیری در نتیجه ندارد .جمله زیر ،که هنوز با گذشت تقریبا سه دهه راست
مینماید ،نشان میدهد سازمان تا چه اندازه در انطباق با رخدادهای نوین بطئی عمل کرده است؛ «
 ...در دورانی که قدرت مطلق دولت [به عنوان اصل بنیادین حقوق بینالملل عمومی] قابل استناد
بود ،این موارد [پافشاری بر اصولی چون محرمانه بودن اطالعات و نگرانی در مورد نقض بیطرفی
و  ]...مؤثر مینمود و چهره دولتها را تخریب میکرد اما در خشونتهای مسلحانه داخلی یا
جنایت علیه بشریت یا تجاوز وقیحانه آشکار [علیه انسایت] چه تأثیری دارند؟ در این اوضاع و
احوال ،آشکار نمائی [بدون برنامه و انفرادی] و متابعت از سیاستهایی مانند ارائه گزارشهای
[منظم و دورهای بر اساس دستورالعملهای از قبل موجود] و انتشار [محدود] اخبار نیز فاقد اثر
است .(Destexhe, Alain, 1996 :345-347) »...اطالع رسانی به موقع ،چنانچه با تحلیل درست و
جلب افکار عمومی توام گردد ،اقدام پیشگیرانه مهمی است که میتواند در معرفی قاعده و تبیین
پیآمد نقض آن در هنگام اجرای عدالت انتقالی با هدف صلحسازی مؤثر باشد و بر سازمان است
که برای ترویج حقوق بینالملل بشردوستانه و جلب افکار عمومی ،به انتشار وقایع بپردازد.
 -4-3-3تعهد دولتها بر حمایت از انسان

تأکید بر مسئولیت بینالمللی در قبال بشریت ،روش موثری برای تقویت حقروق بشردوسرتانه
است .ماده  1مشترک اسناد ژنو ،ظرفیتی چشمگیر برای صیانت از صلح ایجراد کررد کره نبایرد بره
سادگی از آن گذشت .هیچ دولتی از رعایت قواعد حقوق بشردوستانه مسرتثنی نیسرت «مسرئولیت
دولت ،از اصول بنیادین حقوق بینالملل است که برای حمایت از حقوق ملتها در برابر دولتها
طراحی شده و زمانی قابل استناد است که یک دولت ،تعهد خود را در قبال دولت یا ملت دیگر یا
ملت خود ،نقض کند» ) (Rahimi, 2017: 68و حتی دولتهایی که طرف مخاصمه مسلحانه نیستند
مکلف به نظارت بر رفتار سایر دول هستند و ضمانت اجرای این امرر ،تحمیرل مسرئولیت مشرترک
است که تحت عنوان :تأکید بر حقوق بینالملل بشر دوستانه و مسئولیت مشرترک ،در اوائرل دهره
 90میالدی در کنفرانس بینالمللی حمایت از قربانیان جنگی مطرح شد .سئوال این اسرت کره آیرا
این مسئولیت تا باز تولید حق بر مداخله نیز پیش میرود؟
حق بر مداخله بدان معنرا اسرت کره قربانیران خشرونت از حمایرت مسرتقیم حقروق بینالملرل
بشردوستانه برخوردار گردند و سازمانهای بینالمللی به مجرد وقوع حادثه ،نسبت به اجررای ایرن
حق ،تکلیف دارند« ،صلیب سرخ بر آن است که مداخله دولتها باید با معیارهای حقوق بینالملل
تفسیر گردد و مخالفت اصولی با مداخله در فرونشاندن بحران ندارد و معتقد است بر اساس اصرل
مسئولیت مشترک ،در پارهای موارد دولتها مکلرف بره مداخلره هسرتند» ) (Sommaruga, 1997و
اعضای اسناد ژنو ،منفردا یا مجتمعا ،هنگامی که کشورهای درگیر ،عالقه یا توان صیانت از قواعد
مذکور را ندارند ،باید برای تضمین قواعد حقوق بشردوستانه اقدامات الزم را انجام دهنرد .در هرر
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حال سوء استفاده از این حق ،صلح را در خطر قرار میدهد ،بر اساس ماده  51منشور ملل متحرد و
تصمیمهای شورای امنیت که در چارچوب فصل هفتم اتخاذ میگردنرد ،دفراع مشرروع فرردی یرا
جمعی ،استثنای وارد بر کار برد زور است البته کمیسیون حقوق بینالملل در بنرد  11مراده  2سرند
راجع به جرایم علیه صلح و امنیت ،برخی اعمال مانند کشتار جمعی و برده سازی را توجیه کننده
اقدامات جامعه جهانی علیه ناقضین مقررات مورد اشاره تلقی کرده است ،افرزون برر ایرن ،حرق برر
مداخله غیرنظامی و نظارتی در سیاق برخی اسناد بینالمللی ماننرد میثراق حقروق مردنی و سیاسری،
پیش بینی گشته است با این حال توسل به زور برا توجیره حمایرت از بشرریت ،مشرروعیت نردارد و
دلیلی برای جای گرفتن آن در اعداد قواعد حقوق بینالملل عام در دست نیست.
درپی تعدیات آشکار به حقوق انسان در مناطق در رواندا ،یرا شربه جزیرره بالکران و مداخلره
نظامی ناتو در قضیه کوزوو ،جامعه جهانی وارد مباحث ناظر بر چگونگی مداخله در مروارد نقرض
فاحش مقررات آمره بینالمللی و صیانت از حقوقبشر و حقوق بشردوستانه و افکنردن طرحری نرو
در مداخالت بشردوستانه شد و مسئولیت حمایت به عنوان یک قاعده حقوقی برای پایان بخشیدن
به شدیدترین اشکال خشونت و تعقیب مرتکبان آن مطرح گشت تا خالء میان تعهردات مبتنری برر
حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل بشر و واقعیات میدانی که جمعیتهرای در معررض
جنوساید ،جنایات جنگی ،پاکسازی قومی و جرائم علیه بشریت با آن مواجره میباشرند را پرکنرد.
کوفی عنان با تکیه بر اعالمیه هزاره ،در گزارش سال  1399خطاب به مجمع عمومی ،ضمن تفسیر
اصول منشور ملل متحد و بیان لزوم دفاع از مفهوم انسانیت ،نکات مهمری در مرورد مداخلره بررای
صیانت از امنیت بشر مطرح سراخت« :اگرر مداخلره بشرر دوسرتانه براسرتی بره منزلره نقرض حقروق
بین الملل و اصل حاکمیت باشد چگونه باید در مواجهه با یک روانردا یرا سربرنیتسرکای دیگرر یرا
موارد مشابه نقض فاحش حقوق بشر که جامعه جهانی و اصول مشترک انسانیت را متاثر می سازد
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
مسئولیت دولت در حفظ حقوق ذاتی اتباع و تالش برای جلب همکاری ملی و بینالمللی در ایرن
زمینه است بنابراین ،مسئولیت ذاتی اولیه برای صیانت از حقوق انسان بر عهرده دولرت اسرت و در
صورت قصور یک دولت ،سایر دولتها در این باره دارای مسرئولیت تبعری و تکمیلری میباشرند،
حاصل تالش کانادا در گزارش  2005دبیر کل با عنوان :به سوی توسعه ،امنیت و حقوق بشر برای
همه ،منعکس و مبدل به اصلی شد که بر اسراس آن دولرت ،مسرئول صریانت از اتبراع خرود تلقری
می گردد و چنانچه به اجرای این تعهد تمایل نداشته یا در اجرای آن ناتوان باشد ،مسئولیت مذکور
بر عهده جامعه جهانی قرار خواهد گرفت تا از طرق دیپلماتیک ،بشردوستانه یا سرایر روش هرا ،از
انسان حمایت کند که منتهی به تصرویب قطعنامره مسرئولیت حمایرت ) (A/RES/60/1در نشسرت

1399  پاییز،)66( 2  شماره،17  سال،فصلنامه مطالعات بینالمللی

 164

 متعهرد، سران کشورهای عضو ملل متحد، آن141  تا138  ملل متحد شد که در مواد2005 جهانی
به حمایت از اتباع خود در قبال اعمرالی چرون جنوسراید و قبرول مسرئولیت جمعری بررای تشرویق
1.یکدیگر به رعایت الزامات مذکور شدند
نتیجهگیری
غایت کمیته بینالمللی صلیب سرخ صریانت از حقروق بشردوسرتانه اسرت کره نراظر برر تمرام
فروض مترتب بر خشونتهای مسلحانه میباشرد و بایرد از رعایرت آن در خشرونتهای مسرلحانه
 ضرورت آمروزش و توسرعه قواعرد، با نگاهی پیشگیرانه،اطمینان حاصل کرده و در هنگام صلح
 حقروقی کارآمرد، حقوق بشردوستانه فارغ از حقروق بشرر،حقوق مورد اشاره را خاطر نشان سازد
 متضمن ورود همان مصادیق به حرریم،نیست و خروج موضوعی امور از حوزه حقوق بشردوستانه
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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حمایتی حقوقبشر است ،وضعیتهای نه جنگ نره صرلح ،زمینره نقرض قواعرد حقروقی را فرراهم
میسازد و ادغام قواعد حقوقبشر با حقوق بشردوستانه ضرورتی راهبردی است.
ماهیت خشونت های مسرلحانه معاصرر ،صریانت از قواعرد حقروق بشردوسرتانه پرس از وقروع
درگیری یا در خالل آن را عمال عقیم میسازد از این رو پیشگیری و کشف پیشدسرتانه عوامرل
نقض قاعده حقوقی ،آثار آن را کاهش میدهد ،این امر شامل طیف گستردهای از فعالیتها است
که انتظار نمیرود سازمان به تنهایی از عهده انجام آنها برآید و باید از طریق جلب افکار عمومی
و کسب حمایت دولتها و نهادهای مدنی و تشرویق بره حرل ریشرهای اختالفرات و بهرهگیرری از
ظرفیت اطالع رسانی در این خصوص اقدام کند ،جنایت جنگی فقط پس از شناسرائی ،ریشرهکرن
شده و با اتکاء بر عدالت انتقالی از حافظه تاریخی ملل حذف میگردد و قطع مخاصمات یا انعقاد
پیمانهای صلح ،به تنهایی برای این منظور کفایت نمیکند.
در آمیختن قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ،بسیاری از شکافهای حقوقی و عملیاتی
را از بین می برد ،قاعده حقوقی که استمرار حیراتش بسرته بره اثرر آن اسرت و خرود ،ضرامن بقرای
خویش میباشد ،در خالء خلق نمیگردد بلکه بر مبنای تحروالت تراریخی و تکامرل اجتمراعی از
بطن وقایع اجتمراعی اسرتنباط و اسرتخراج میگرردد و اگرر از کرارائی الزم بررای قلرع مراده فسراد
برخوردار نباشد ،نباید به آن دل بست؛ تبدیل رفتارهایی که متوجه ارائه خدمات در گستره حقوق
بشردوسررتانه میباشررند برره کنشهررای توسررعهای و پیشگیرانرره از یررک سررو و تسررری صررالحیت و
اشتغاالت سازمانی بر انواع خشونتهای مسلحانه از سوی دیگر ،سهل و ممتنع و خالی از تعرارض
نیست معذالک سازمان در مواجهه با مسائل پیچیده روز ،یا باید تن به انحالل دهد یرا بررای بقراء و
حفظ جایگاه خویش در دفاع از حقوق ذاتی بشر ،به توسیع اشتغاالت اهتمرام ورزد .چشرم داریرم
که صلیب سرخ به ارتباط عوامل تهدید کننده صلح با یکدیگر توجه کرده و در صیانت از قواعرد
حقوق بینالملل بشردوستانه ،اقدامات پیشگیرانه و ایجراد تحرول و روز آمرد سراختن روشهرای
تحقق اهداف و غایات را مد نظر دارد.
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