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Challenges ahead of Providing Humanitarian Aids 

to the Patients and Wounded in Armed Conflicts 
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Abstract 

Humanitarian Aid Agencies are dealing with various number of challenges in 

the course of their humanitarian operation in dangerous situation of armed 

conflict. Partly, these challenges are related to the problem of enforceability of 

International Humanitarian law, for instances regulating of aid workers 

operations belongs to this category. But the other challenges referred to the new 

emerging context of current armed conflicts which dictates whole new rule of 

conducts for Humanitarian aid operations. Also, numerical increasing of these 

humanitarian entities have created some other challenges like desperate need to 

harmonize their operations to avoid wasting limited resources, counter-

productive measures, and frustration in the process of accomplishing their 

duties. All of these challenges generally, in one hand, are related to situation of 

armed conflict and other exigencies and in the other hand to the typology of 

different humanitarian aid organizations. These are the main factors which lead 

to inefficacy in the process of aiding stricken population. Enumerating the 

challenges which would be faced in the course of humanitarian operations 

including, numerous attacks on aid workers group, unwillingness to harmonize 

conducts of all these different entities helping population in crisis and inability 

to provide effective aid which eventually may led to the failure of humanitarian 

aid organizations to achieve their final targeted aim to meet the urgent needs of 

people in crisis or at least make it so formidable. 
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 یرسانکمکبرای  ی فراروی امدادرسانی بشردوستانههاچالش

 هانمسلح در مخاصمه به بیماران و مجروحان

 1اسماعیل تاور

 2فاطمه عظیمی

 چکیده

 باری بشردوستانه خود در شرایط مخاطرههافعالیتی بشردوست در جریان انجام ی امدادهاسازمان

به کلیت قواعد حقوق  هاچالشاز این  برخیستند. ه مواجهی بسیاری هاچالشبا  مخاصمات مسلحانه،

اما بخش دیگر از  ،از این قواعد استجزئی  خودفعالیت امدادگران  نحوهکه تنظیم  گرددمیباز  بشردوستانه

 که سیمای باشدمی ی امدادی بشردوستهاسازمانفضای جدید حاکم بر فعالیت  ناشی از ،هاچالشاین 

 خود نیز های بشردوستی این نهادکمّ. گسترش دگرگون کرده است کاملاً را مخاصمات مسلحانه کنونی

در فعالیت  هماهنگیبرقراری  به دشواری توانمیها ود آورده است که از جمله آنبه وجیی را هاچالش

 هاچالشاین  .بشردوستانه، اشاره نمودی هافعالیتاختلال در  ایجادو  منابع رفتو هدر هایکاردوباره امدادی،

که عملیات بشردوستانه  گرددمیموقعیتی باز ویژگی مخاصمات، به  در نظرداشتنبه طور کلی از یکسو با 

. یابدارتباط میی امدادی هاسازمانبندی انواع و از سوی دیگر به تنوع در سنخ گیردمیت در آن صور

تعرض و حمله به  شاملتند، هس مواجهی به بیماران و مجروحان رسانکمک جریان ها درآن که ییهاچالش

 هایدر شرایط بروز بحران های امدادی مختلفدر عملکرد گروهعدم امکان برقراری هماهنگی  ی امدادی،هاهگرو

 ی بشردوست را در دستیابیهاسازمان که نهایتاً است زده بحران به منطقه مؤثرامکان امدادرسانی  انسانی، عدم

 .استری مواجه کرده زده با دشوابحران منطقهردن نیازهای مردم ساکن در کیعنی برطرف ،خود هدف اصلیبه 

 

 کلیدی گانواژ

 بیمار، مخاصمات مسلحانه امدادگران،بشردوستانه،  المللبینحقوق 

                                                                                                                                        
 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.دانشکده حقوق، الملل، دانشجوی دکترای حقوق بین .1

 (ولؤنویسنده مسعلمی دانشگاه پیام نور زنجان، زنجان، ایران. )تأعضو هی .2

Email: fatemeh.azimi1392@yahoo.com  

 11/1/1311 :مقاله پذیرش تاریخ 4/4/1314 :مقاله دریافت تاریخ پژوهشی :مقاله نوع

mailto:fatemeh.azimi1392@yahoo.com


 5931ونهم، زمستان سال دهم، شماره سی                       / فصلنامه حقوق پزشكی 541 

 

می
ظی

 ع
مه

اط
، ف

ور
 تا

یل
اع

سم
ا

 

 

 مقدمه

در  بشردوستانه هایتپیشبرد فعالیدر جریان های امدادی بشردوست سازمانآزادی عمل 

ترین مهماز جمله . است شدهمواجه  یبسیار هایتمحدودی ابحانه مسلمخاصمات  بحرانیشرایط 

ت و از امنی تأمینهای امدادی اتها در جریان انجام عملیسازمانهای کنونی این دغدغه

. دفتر هماهنگی سازمان ملل متحد برای امور است امدادرسان سازماناستقلال  دادندست

توصیف  را حیاتیهای امدادی دریافت کمک مبنی بر ،گرفتار بحرانهای تجمعی بشردوستانه حق

 شدن برخی انتظارات سیاسیبه برآورده یهای امدادت گروهامنی تأمیننباید  کرده است، لذا

مخاصمه گاه  اوضاع و احوال حاکم بر .شود، موکول دولت محل عملیات امدادرسانی مورد نظر

زیر حکومت مرکزی از ها آن داریجانبو عدم امدادگران طرفی بی شود کهمی نامناسبآنچنان 

کنترل جمعیت  ی برایرا ابزار ش امدادرسانیو نق ، امدادگرانگویی دولتچنانکه ، رودمی سؤال

 .(1) کندمیتلقی  یمنطقه بحرانساکن 

 رده است،های جدی مواجه کچالش ی امدادی را باهاسازمان رسانیکمکمواردی که  یکی از

از  ی است. بخشی دیگرالمللبیندر سطوح داخلی و  هاسازمان ایهدر فعالیتایجاد هماهنگی 

در  معمولکه بسیاری از مناسبات ارتباط دارد مخاصمات نوظهور  به ساختار ویژه مشکلات

موانع برخی از که  ؛ لازم به ذکر استاستهم ریخته بشردوستانه را در المللبینحقوق  حوزه

ها خود به کلیت حقوق بخشی از این چالش .رندریشه در قواعد حقوق بشردوستانه دا ،هم

ی هاضمانت اجرای مرتبط با هایکاستترین آن مهمکه یابد میبشردوستانه ارتباط  المللبین

ای که به دلیل پشتوانه مخاصمات مسلحانه است؛ در صحنه شدن این قواعدمحقق جهت عملی

 است.ا به وجود آورده مشکلاتی راین قواعد  تخلف ازنقصان در روند نظارت بر 

امدادگران در جریان  و عملیاتی عملی خطرات و مشکلاتها، این چالشدیگر  مصادیق در اما

 توان به طور مؤثر زمینهمیکه چگونه این مشهود است.امدادرسانی برای دسترسی به قربانیان 

های فوری دن نیازکریعنی برطرف ،تا غایت نهایی ها را فراهم کرد،امنیت این عملیات تأمین

دیگر هم به وجودآوردن مکانیزمی است که بتواند  مسأله. کردزده را برآورده های بحرانجمعیت

 مسألهاین  .کرده و سامان دهد مختلف را هماهنگهای امدادی آژانس عملکرد مؤثرصورتی ه ب

مطالعه قرار  ی موردالمللبینهای ملی و و میان نهاد یالمللبینوح مختلف نهاد ملی و در سط
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آفرین در جریان امدادرسانی تلاش این پژوهش بر این است تا موارد اصلی چالش خواهد گرفت.

 های امدادی بشردوست را مورد مطالعه قرار دهد.آژانس

 

 سازی برای اجرای مقررات بشردوستانهپشتوانه

مطابقت این قواعد  قواعد یا عدم بودنبشردوستانه امروزه تنها ناکافی المللبینمشکل حقوق 

دان این است که عملکرد متعه مسألهین تربلکه عمده ،با اوضاع و احوال مخاصمات کنونی نیست

 ندارد. همخوانی های آنالمللبینچندان با تعهدات عملاً نبرد  به اجرای این قواعد در صحنه

( در خلاقیسی، دیپلماتیک، اقتصادی و اعوامل متعددی اعم از حقوقی و غیر حقوقی )سیا

مرتبط با ضمانت  مشکلاتقسمت به در این  .(2) گذار استتأثیراجرای حقوق بشردوستانه 

ی هایها و ایجاد پشتوانه برای اجرای قواعد موجود حقوق بشردوستانه در جریان امدادرساناجرا

 ی خواهیم پرداخت.المللبین

 قواعد بشردوستانه برای اجرای کافیپشتوانه عدم وجود ـ 1

یک مجموعه حقوق منسجم مورد حمایت قرار  های امدادی امدادگران به واسطهتوریممأ

امدادی  هایاتعملی جریاندر  کهاند ایجاد شده ایههای نهادینمکانیزم ،بیشتربلکه  ،نگرفته است

های ها بیشتر به صورت مجازاتهای ایجاب حمایت از آنو ضمانت به خدمت گرفته شده است

تضمین قواعد  حوزهدر  توفیقبرای  .(3) قابل مشاهده استهای متعدد یخپراکنده و توب

ی شد تا با آوردن فشار سیاسی المللبینی هاسازمانو  هادولتدست به دامن بشردوستانه، باید 

و سایر بازیگران این عرصه،  هادولتزمینه را برای تضمین متابعت از قواعد بشردوستانه در میان 

 ای آغاز گردد.ی بشردوستانههابایست با توبیخ رسمی چنین نقضمیاقدام  سامان دهند. این

یی که عامل نقض قواعد هاهگرو همه ایدارویی است که برچنین راه علاجی در واقع نوش

نیز از این قاعده مستثنی  غیر دولتیگردند، قابل تجویز است، حتی بازیگران میبشردوستانه 

یت اجرای این مسؤولی ژنو نه فقط های عضو کنوانسیونهادولتنیستند. در همین راستا 

یی را به هاباید مکانیزم نیز ی خودالمللبینروابط  بلکه در حوزه ،تعهدات را در سطح ملی دارند

 که اجرای این قواعد از سوی سایر متعهدان هم عملی شود. گیرندکار 

، شوندعایت ر بایدشرایط  در همه قواعد حقوق بشردوستانه نیز از بدو آغاز درگیری مسلحانه

ت ارضی یا دفاع خود چون دفاع از تمامی مسلماستیفای حقوق  پیبور در حتی اگر دولت مز
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واعد را اجرا نمایند نیز این ق هادولتکه سایر باشد. برای اطمینان از اینعمل کرده  ،مشروع بوده

در سطوح اقتصادی و سایر ی، اقداماتی ی سیاسها، مانند فشار سیاسی، مقابله به مثلییهاکارراه

نظامی، تکنولوژیک،  محاصره یا امبارگویی عمومی و هامابین، تعلیق در ارسال کمکروابط فی

در همکاری با ملل متحد و به ویژه شورای  هادولتتجاری و... موجود است که  ،گذاریسرمایه

 توانند به خدمت گیرند.یمامنیت برای ایجاد التزام برای ناقضین حقوق بشردوستانه 

ر عمومی و در مواقعی تنها برای جلب نظر افکا هادولت ،یالمللبین شرایط کنونی جامعهدر 

 از سوی دیگر، .کنندمیها در پی ندارد، اهداف بشردوستانه را دنبال که هزینه چندانی برای آن

گیرد. میاستقبال قرار ن مورد هادولتنیز چندان از سوی  هایگرفتن مجدانه این دیپلماسپی

ی به اجماع نظر و المللبین شود که جامعهمینمود موفق این اقدامات تنها در مواردی مشاهده 

اجتماع منافع دست یابد. حصول اجماع و شکست در فرایند رسیدن به این اجتماع منافع را به 

یه و بحرین مشاهده توان در مورد قضیه لیبی و پس از آن در موارد دیگر چون سورمیوضوح 

 ی پایدارهاراه حل ثی از ذات تمامیت خواه خود در موارد بحران، بیش از آنکهتأبه  هادولت نمود.

مین راستا از هر اقدامی، خواه ، بیشتر در پی فرونشاندن غبار بحران هستند. در هرا دنبال کنند

ی ممنوعه از هافاده از سلاحخلاف قواعد و تعهدات بشردوستانه خود، بهره خواهند گرفت. استبر

ای است که به نظامیان، تنها نمونه سوی ارتش اسرائیل در جریان جنگ غزه آن هم علیه غیر

 .مدعا استوضوح مبین این 

 قواعد بشردوستانه مرتبط با امدادگران پشتوانه برای اجرایعدم وجود ـ 2

که  بشردوستانه بوده لالملبینحقوق حقوق حمایتی از امدادگران نیز بخشی از قواعد 

 هایمشکلات مرتبط با ضمانت اجرا در این حوزه به سهولت قابل مشاهده است. از موارد کاست

توجه  که عموماً  بهداشت و سلامت است مدنی در حوزه جوامعدر این حوزه اشکال در کارکرد 

کنند؛ می متمرکزتوقعات سیاسی  ی مبتنی برهایپیگیرو  متفرقهخود را محدود به قضایای 

کارگرفتن پتانسیل همین ه ها از باما آن ای خود بسیار محترم و مهم هستند،در ج این موارد

علیه مجروحین و بیماران و کارکنان بهداری غافل  یافتهاقدامات در خصوص حملات سازمان

رض معت به بازداشت سه تن از پزشکان سریلانکایی بهداشت سازمان جهانی اند. برای مثالمانده

 بهداشتدر مقابل، سازمان  ، اما(4) ده به تجهیزات پزشکی را تقبیح نکرگاه حمل اما هیچ ،شد

پزشکان گرفته از سوی . اقدامات صورت(1) خود داد اتاعتراض بریتانیا وسعت بیشتری به دامنه
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 فتهگرحقوق بشری صورت یهاها نقضاست؛ آن مسألهتر این جدیاز پیگیری ای خوب نپالی نمونه

شد میو به تهدیدات و حملاتی که علیه پزشکان از طرف شورشیان انجام  هنمودو ضبط را ثبت 

عدم مداوای شورشیان بدون  برابردستورالعمل دولتی در علیه  معترض شدند، در همین راستا،

ی را در خصوص پزشکان و المللبین یهازمینه حمایتمقاومت نمودند و  ،دولتی نامهاجازه

 (.1) و شکنجه شده بودند، ترتیب دادند یانی که بازداشتدانشجو

علیه تجهیزات و کارکنان  گونه تعدی هر، در دنیای مخاصمات مسلحانه حاضر در واقع

چنین این طور نیست که  ی مدرن گردیده است؛هااز وجوه مختلف جنگ یکیخود  امدادی

 ،سال گذشته 22. در طی ردگیصورت  ریا نیروهای خودس هادولتتنها از سوی  ییهانقض

البته  ،مخاصمات مختلف به ثبت رسیده است ازدر این حوزه  بسیاریی بشردوستانه هانقض

 کمیته ی حقوق بشری وهاسازمانی پاسخگویی این است که از هاهگفته نماند که یکی از رانا

کنند و زمینه  ثبت و ضبط منظمبه طور  را هااین نقضی صلیب سرخ خواسته شود تا المللبین

کافی به تنهایی  فراهم آورند، اما این راهبرد نیزعلیه متجاوزین را فشارهای سیاسی  اعمال

 رسد کهمیدارد، به نظر بهداشت  جهانی یی که سازمانهاگرفتن محدودیتنیست. با در نظر

و  آوری اطلاعاتجمع وظیفه ،این امر رهبری موقعیتدر د توانمی صلیب سرخ جهانیسازمان 

توانند و می هادولتثبت وقایع را بر عهده بگیرد. زمانی که مدارک و شواهد در دسترس باشد، 

ی را، خواه به صورت المللبین از قواعد بشردوستانه و پیروی تبعیت زمینهالبته تعهد دارند تا 

 .(7)فراهم کنند  کارهای ملل متحد،از طریق ساز و  خواه فردی و جداگانه

 «(Philip Spoerri) فیلیپ اسپوری» سرخ رانس سی و یکم نهضت جهانی صلیبدر جریان کنف

عدم »یکی از مشکلات مهم در این زمینه را  صلیب سرخ جهانیسازمان  المللبینکاردار حقوق 

مقابله با آن را  کارراهو  معرفی نمود «هادولتبشردوستانه از سوی  المللبینمتابعت از حقوق 

یاب موجود یا به وجودآوردن ی حقیقتهاسیونیی نظارتی چون کمهایزمگرفتن از مکانبهره

رام بیشتری برای مورد رعایت ی مشابه و جدید دانست تا به این وسیله بتوان به احتهاکمسیون

 .(8)دست یافت  ،بشردوستانه المللبینق دادن قواعد حقوقرار
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 امدادی بشردوستانه رسانیکمکان برای دسترسی به قربانی

مسلحانه همیشه نوعی عدم اطمینان متقابل میان امدادگران و نیروها و  در شرایط مخاصمه

امنیت کارکنان و  تأمینعدم ؛ امدادگران نگران وجود داردمقامات کشور محل وقوع بحران 

که مبادا این اشخاص اقداماتی  هراس دارندواقعه و در مقابل دولت محل هستند تجهیزات خود 

برخورد قاطع و  زمینهداخلی،  در حوزه تنظیم مقرراتیبا  هادولتمنان انجام دهند. را به نفع دش

فراهم آورده و از سوی دیگر  ،کندمیبه هنگام را برای مقابله با خطراتی که امدادگران را تهدید 

 .(1) نمایندجریان امدادرسانی را تسهیل 

گیرد، این سیستم میه صورت ی بشردوستانالمللبین امدادرسانی کنونی در درون سیستم

 بازیگران این عرصهو به  ی درگیر فجایع انسانی استقرار یافته استهابرای رفع نیازهای جمعیت

در واقع در این سیستم هم حق . (12) این نیازها را فراهم آورند تأمیندهد تا منابع میاجازه 

بشردوستانه نیز باید گفت که . در مورد امدادرسانی وجود دارد رسانیکمکاستمداد و هم حق 

 ی امدادی نوع دوستانه را اجازه بدهند،های کمکهاهطرفین متخاصم باید عبور آزاد محمول

درگیر منازعه  متخاصمنجات جمعیتی باشد که متعلق به طرف  هاحتی اگر مقصد این کمک

منابع  برگیرندهدرت پزشکی و دارویی بوده یا حتی تواند شامل تجهیزامی هاهباشد. این محمول

دهنده حق اگرچه دولت اجازه ،باشدچون خوراک و پوشاک  ،ی اساسیهانیاز کنندهطرفبر

امنیت این  تأمینرا تجویز نموده و حتی این اقلام  ادولی در نهایت باید عبور آز ،بازرسی را دارد

 تضمین کند. همهم بر عهده گرفته  را ی امدادیهاکاروان

 موانع حقوقیـ 1

تعهد  که دربرگیرنده بندی استمختلف قابل بخشطح سه ساین حوزه در در  هادولتد تعه

و تعهد به اجرای این به احترام )عدم تجاوز به این حقوق( تعهد به حمایت از دارندگان حقوق 

باشد. در واقع چنین می (نمودن این حقوقبرای قابل دسترس اتخاذ اقدامات ایجابیحقوق )

توانند خود از میا آنجا که شود تا این دولت برای انجام وظایف خود نه تنها تمیتعهداتی سبب 

ی بهره المللبین یهایبایست از پشتیبانمیبلکه در صورت عدم توانایی  ،این مشکلات برآیند پس

، به ی امدادیهاگونه مانعی در فرآیند دسترسی به کمک ایجاد هرعلاوه بر آن، از گرفته و 

 .عمل آورده ممانعت بخلاف تعهدات حقوق بشری آن دولت جه و برمو غیرصورت 
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پروتکل  18 ی و مادهالمللبین پروتکل الحاقی اول در خصوص مخاصمات مسلحانه 72 ماده

 یهای رضایت دولت مربوطه را برای تحقق کمکالمللبینغیر  دوم در خصوص مخاصمات مسلحانه

این شود تا متخاصمین به صورت  د خود زمینهتوانمیلازم دانسته است. این امر  امدادی

ی امدادی به عنوان یک روش جنگی هادریافت این کمک درخودسرانه با ایجاد ممنوعیت 

، بیماران و در نتیجه تنها مانع حقوقی در راستای دسترسی به قربانیان (.12) استفاده کنند

دولت برای تعویق این توان کسب رضایت از دولت محل مخاصمه و حق آن میرا  مجروحان

امنیتی دانست؛ مانعی حقوقی که خود در عمل موانع بسیار دیگری را  اقدامات به دلایل ویژه

 کند.میایجاد 

 همینطور پزشکی و بیمارستانی و با مصارف ییامکان عبور وسایل و کالاها نوانسیون چهارمک

 تعهدات نه فقط بر عهده . اینمذهبی را تجویز نموده است مناسکجاآوردن ه ب وسایل لازم برای

 نیز گذاشته شده است. ،کندمیبلکه بر کشورهایی که این کالاها از آن عبور  ،طرفین درگیر

حق دارند تا  نیازمند دریافت امداد،کنوانسیون چهارم اشخاص  32 گذشته از این بر اساس ماده

ی المللبین طالعات کمیته. ازسوی دیگر مرایزنی کنندی المللبین امدادگران بشردوستانه با

امدادی  هادسترسی بر کمک ای عرفی مبنی بر حقکه قاعده آن است صلیب سرخ نشانگر

 (.13) موجود است

حق دسترسی نیازمندان  تأمینتنها  هادولتتعهد کنوانسیون چهارم ژنو  11مطابق ماده 

 ،مکاناتی که در اختیار دارندا گیری از همهبلکه باید بهره ،نیست ژنو یهامورد حمایت کنوانسیون

ی درگیر در جریان مخاصمه مسلحانه هاکشور این خدمات امدادی را تسهیل کنند. اجرای

 بایست تا آنجا که امکان دارد تسهیلات لازم برای اجرای عملیات امدادی را در اختیار کمیتهمی

ی هاسازمان ی ملی صلیب سرخ و هلال احمر و سایرهای صلیب سرخ و جمعیتالمللبین

را تسهیل  های بشردوست قرار دهند و به هر طریق که ممکن است انجام این عملیاتالمللبین

اقدامات پروتکل دوم اصولاً  18 مبتنی بر ماده داخلی مسلحانه در خصوص مخاصمه کنند.

 ی امدادی را دارند تاهاسازمانمقامات محلی تعهد به همکاری با  امدادی پذیرفته شده است؛

مانعی بر سر جریان امداد به وجود نیاورده و از سوی دیگر تسهیلات لازم برای انجام عملیات را 

عرفی حاکی از وجود این  بشردوستانه المللبینمطالعات حقوق  ،فراهم نمایند. گذشته از این

 و مانعی بر سر گرفتهصورت  امدادرسانیی و داخلی دارد تا المللبین تعهد در هر دو مخاصمه
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کارکنان امدادی محقق گردد. بنای این عبور آزاد این اقلام مورد نیاز آن قرار نگیرد و  انجام

یی استوار کرد که شورای امنیت ملل متحد بر هانامهقطعتوان بر تعدادی از می را مطالعات

 .(14) اشاره داشته است هاکامل و امن این کمک دسترسی بدون درنگ،

ی المللبینمخاصمات مسلحانه  بشردوستانه در حوزه المللبینبا وجود آنکه در حقوق 

ی امدادی هااین کمک تأمینگرفتن ابتکار عمل در در خصوص به دست هادولتتعهداتی برای 

مخاصمات  ولی در پروتکل دوم در حوزه ،وجود دارد هاسازمان دیگرو تسهیل کار سایر امدادگران 

 سری اصول کلی بر حقوق و اختیارات یک ، امادخورمینداخلی چنین تعهدات منسجمی به چشم 

کارکنان امدادی وجود دارد که مراعات این اصول امدادگران را در جریان امداد بشردوستانه 

ی المللبین یافتن حقوق عرفی و با تلاش کمیتهبا نظم و نَسَق(. به هر حال 11کند )میتوانمند 

توان میو  اندعرفی یافته ین تعهدات جنبها ،نبخشیدن به آرخ در خصوص شفافیتصلیب س

این قسم از قابلیت اعمال  ، اثر چندانی بریالمللبینداخلی یا از حیث ویژگی مخاصمه  گفت

 .تعهدات ندارد

در این  اینامهموافقتین در صورتی که مذاکراتی برای تدورسد میاز سوی دیگر به نظر 

پروتکل دوم الحاقی خواهد بود.  18 بیشتر از مفاد ماده ،آن هرچه باشد شکل گیرد نتیجه زمینه

ی صلیب سرخ چنین مذاکراتی را آغاز نموده است المللبینبلایا برای نمونه فدراسیون  در زمینه

 ی امدادی شکل گیرد تا به این طریق از بوروکراسیهاتا دستورالعملی برای تحقق و تسهیل کمک

 ،، کاسته شودگیردمیی امدادی را هایری کمکسرازحقوق داخلی که چون سدی محکم جلوی 

عدم تبعیض و  طرفی،یعنی بی ،ی امدادیهاسازماناصول اولیه  در راستای حاکمیتالبته 

 .(8) باید رعایت این اصول را تضمین کنند هادولت ،استقلال

 موانع عملیـ 2

ولی در  ،رح نشوددر برخی مواقع مخالفتی از سوی دولت به صورت آشکارا ط ممکن است

برای نمونه در  ،مسیر دریافت این خدمات امدادی بسیار دشوار و گاه غیر ممکن گردد ،عمل

ی دولت سودان هانامهموافقتبا وجود  ،ی امدادی به مردم دارفورهاسودان و ارسال کمک قضیه

دیگر محلی به محل  با ملل متحد، در عمل مسائل مربوط به دریافت ویزا و حمل و نقل از

 (11) ساختمیرا ناممکن  هابازی مواجه شده بود که امکان اجرای این عملیاتچندان با کاغذ

ها که ها با درخواست دریافت ویزا برای کارکنان بهداری یا همکاران آنمورد اسرائیل آن یا در
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غربی  یهارا از کشور هاورود کمک که زمینهکردند میرا رد  بودکشوری غربی  شانکشور مبداْ

ی اضافی بر هاه، تحمیل هزینایجاد محدودیت برای مسافرانهمچنین . (17) نمودمیمسدود 

و مانع در  برای ایجاد وقفه هادولتاست که  انداختن سفرها از جمله مسائلیها یا به تعویقآن

 نمایند.میی پرسنلی و لوازم ضروری ایجاد هاجریان کمک

ی گمرکی در هاهگرفته به بهانی صورتهامیلادی تاْخیر 12 دههدر در جریان جنگ بالکان 

 مانعی مهم بر سر دریافت ،رگان را در خود جای داده بودنداآوی همسایه که هایوگسلاوی و کشور

 8122ی امدادی معادل هاکمک 2222یا در سال ( 17) آمدمیی امدادی به حساب هاکمک

ی گمرکی در محل بارگیری در آنگولا هامالیاتکشیدن فرایند پرداخت تُن تنها به دلیل طول

ی امدادی روز به روز افزایش یافته و این امر هاسازماندر هر صورت تعداد  .(18) متوقف گردید

 کند.میرا توجیه  هادولتتا حدی عدم اعتماد از سوی 

 مینتأد، ی امدادی دارهاگرفتن عملیاتامالعاده برای انجیکی از مسائلی که اهمیت فوق

آن از سوی دولت محل عملیات گرچه در برخی مواقع  تأمینی امدادی است. هاهامنیت این گرو

به پیکره  ایباری چنین امنیتی ضربهاج تأمیناما گاه خود  ،رسدمیبه نظر ضروری و حیاتی 

گرفتن لزوم در نظربایستی به  لذا در این موارد ،دکنمیی امدادی وارد هاسازمانطرف این بی

تجویز موارد  توان یک نسخه واحد برای همهمیرایط خاص هر قضیه عنایت ویژه داشت و نش

به دلیل حاکمیت مقامات نظامی برخاسته از میانمار )برمه(  . به عنوان نمونه در قضیه(11) نمود

 موافقتی امدادی فراهم شده بود، هاسازمانیی که برای فعالیت هاعلاوه بر همه محدودیت کودتا،

 مورد دیگر قضیه .(22) بودمیجایی به این کشور نیز لازم  به دین وزارتخانه برای ورود و جاچن

گزافی برای اسکورت نظامی امدادگران پرداخت گردد که  اوگاندا است که مقرر شده بود هزینه

 .(21) آمدندمینآن بر ی امدادی از عهدههاسازمانبسیاری از 

تضمین حمایت و مورد  م ژنو و پروتکل الحاقی نخستکه کنوانسیون چهارگذشته از این

دادن کارکنان امدادی را مقرر کرده است، از سوی دیگر این قواعد امروزه جایگاه احترام قرار

، اعمال بودنی یا داخلیالمللبینمخاصمه از حیث نظر از نوع  صرفاند که مستقر عرفی یافته

امنیت کارکنان ملل متحد از طرفین  ینتأمدر خصوص  1114. کنوانسیون سال گردندمی

ها گونه جرمی علیه آن یعنی از وقوع هر ،خواهد تا امنیت این کارکنان را فراهم آورندمیدرگیر 

انگاری ها را جرمعلیه آن تر اقدام خلاف و حملهدر عمل جلوگیری کند و در یک گام اساسی
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ولی خود  ،کارکنان ملل متحد استکه این کنوانسیون محدود به  ؛ لازم به ذکر استنماید

ی را المللبین ای را دارد که نگرانی جامعهگرفتن یک رویهنشانگر یک رویه یا حداقل شکل

حمایت را به  ی نیز دارد که دامنهبته این کنوانسیون پروتکل اختیارال ،(22انگیخته است )بر

 در همین راستا، یک .(23) تنیز گسترش داده اسی ماْموریتی برای مقاصد بشردوستانه هاهگرو

یی برای استفاده از اسکورت نظامی در جریان عملیات امدادی بشردوستانه هاسری دستوالعمل

ها هر دو ضرورت ای با رعایت آنگونه تا بتوان به ی تعبیه شدهالمللبینمختلف ی هااز سوی نهاد

 (.24) ها را جمع نمودماندن آنطرفو بی هاتامنیت این هیأ تأمین

به رو  ی مردم نهاد با آن روهاسازمانی امدادی به خصوص هاسازماناز دیگر مشکلاتی که 

خدمات  شخصیت حقوقی این سازمان در کشور محل ارائه گرفتن، مورد شناسایی قرارهستند

به دلیل عدم  هاسازمانبسیاری از  1118امدادی است. برای نمونه در قضیه کوزوو در سال 

 به رو شدند ها برای رساندن خدمات خود با درنگ و پیچیدگی بسیار روت آنشناسایی شخصی

یی این های اختصاصی سازمان با انعقاد کنوانسیونهاخصوص سازمان ملل و آژانس . در(21)

 ،امدادی بشردوست هاسازمان مورد . در(21) است کردهی عضو رفع هانسبت کشور را مشکل

یی هانامهتوافقی بزرگ و معتبر دیگر این مشکل از طریق اهسازمانچون صلیب سرخ و برخی 

چنین امری محقق نشده و تنها  هاسازمانحل شده است، اما برای سایر  هادولتدوجانبه با 

 ل ارائه خدمات امدادی وجود دارد.برای تسهی هادولتتعهدات کلی 

منطبق با  جوزهای لازمو مک بودن مدارامدادی دارا رسانیخدمات در جریاناز موانع دیگر 

چون  هاهعمل در برخی زمین واردشدن به مرحله از کشور محل خدمت است، چراکه پیش

ای است که البته حقوق داخلی کشور محل خدمت نیز آن را پزشکی نیازمند داشتن دانشنامه

 امه، دولت ادیان دولت نپال و شورشیان مائویستمثلًا در جریان درگیری م ،نموده باشد تأیید

 .(27) ک علمی کارکنانش متوقف کرداری مردم نهاد را به دلیل مدهاسازمانفعالیت یکی از 

، حمایت و یی را در مورد دسترسیهاهمقرر ،نی الحاقی آهای ژنو و پروتکلهانکنوانسیو

این مقررات بیشتر به کارکنان بهداری که  گرچه ،اری عنوان کرده استاحترام به کارکنان بهد

ی امدادی ملی صلیب سرخ یا هلال احمر هار یکی از طرفین درگیر یا از سوی جمعیتزیر نظ

مقرر داشته است که کارکنان وابسته به  پروتکل نخست 71 ولی ماده ،اشاره دارد ،کنندمیعمل 

از سوی طرفین درگیر مورد  ،دی در کل، هر جا که ضرورت ایجاب نمایالمللبینی هاسازمان
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و تنها  ها یاری رسانده شودبه آن امدادی و در جریان انجام خدمات رار گیرندقاحترام  و حمایت

امدادی را  یهاتوانند این عملیاتمینظامی و امنیتی است که  اقتضای دلایل عالیه صورتدر 

پروتکل الحاقی  71 اس مادهاس لذا با این اوصاف بر ،ها شوندمانع اجرای آن یا موقتاًمحدود کرده 

 تواند به عنوان دلایل عالیهمیخدمت ن کشور محل ارائه تأییدمورد مجوز نبودن ا، دارنخست

ای برای مسدودنمودن راه دریافت خدماتی که کارکنان و بهانه دادنظامی مورد شناسایی قرار 

 دانست. ،دهندمیئه اامدادی پزشکی ار

 

 تعرض به امدادگران در جریان مخاصمات مسلحانه

برخوردار حمله و تجاوز در برابر  امدادگران از مصونیتقوق بشردوستانه، حدر  کهاین با وجود

. در اندی طرفین درگیر در مخاصمات بودههاخشونت پیوسته قربانیها آن عملاًولی  ،هستند

بایست بر وفق اصولی می هاکه این عملیات انجام وظایف امدادی لازم به ذکر است خصوص

حتی اگر مانعی بر  ،گیرد که البته به نسبت مخاصمات امروزیطرفی و استقلال صورت چون بی

ی هاقدیمی و دور از واقعیتی بشردوستانه تلقی نشوند، بسیار هاسر راه ارسال و تحویل کمک

و تداوم انجام  هاسازمان. با این وجود لازمه بقای این شرایط مخاصمات امروزی شده است

 ر پایبندی به همین اصول است.ها دآن ی امدادی بشردوستانههاعملیات

 سنتی مسلحانه اتبه امدادگران در جریان مخاصم تعرضـ 1

گرفتن گ شکل گرفته است، مورد حمله قرارحقوق جن یی که درهابا وجود ممنوعیت

طور ها و همینتجهیزات امدادی و وسایل حمل و نقل آن ،کارکنان امدادی ،بیماران، مجروحان

ی هادادن خدمات بهداری و سوء استفاده از تجهیزات بهداری و نشانرامتناع از در اختیار قرا

ی موجود برای هااز وجوه مخاصمات مسلحانه تبدیل شده است. راهبرد یکیبه مشخصه خود 

مورد پیگرد کیفری قرار شدن، حفاظت و قابلیت آنکه مرتکبین این اقدامات مورد پیروی واقع

ی منظم در در خصوص بروز هاو از سوی دیگر جای گزارش یی مواجه استهایبا نارسای ،گیرند

 این چنینی نیز خالی است. تخلفات بشردوستانه

به کارکنان بهداری وجود دارد، نخست آنکه  سه نگرش مهم و متفاوت در خصوص حمله

 گردد؛میتر به غیر نظامیان محسوب بزرگ به کارکنان بهداری خود بخشی از یک حمله حمله

یی نظامی دست هاگیرد تا به مزیتمیمعمولاً این حملات به کارکنان بهداری صورت دیگر آنکه 
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بیماران و آوردن امکات بهداری برای آخر هم رزمندگان به تعهدات اخلاقی فراهم در ؛پیدا کنند

سال گذشته حملاتی که نسبت به امدادگران یا تجهیزات  22در  .(7روحان پایبند نیستند )جم

 ، خرابکاری یا غارت تجهیزات بهداری،تجاوز توان بهمی، متنوع بوده که رفته استگها صورت آن

گیری از تجهیزات بهداری برای اهداف نظامی، مانع تراشی برای دسترسی به خدمات بهره

کارگیری خشونت علیه امدادگرانی که ه ، تهدید، ارعاب و بهابه آمبولانس کردنبهداشتی، شلیک

یک از  کردن هراقدام به عملی اشاره نمود. ،رساندن به افراد نیازمند به کمکیاریدر پی انجام 

طور حقوق عرفی ینی ژنو و همهاموارد خود ناقض حقوق موضوعه مندرج در کنوانسیوناین 

که در معاهدات  استدر عین حال، ناقض برخی از قواعد حقوق بشری  (.13بشردوستانه است )

طور میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و و همین مدنی و سیاسی مثل میثاق حقوقی المللبین

 .شده است درج فرهنگی

که وضعیت امدادرسانی در جریان مخاصمه مسلحانه چگونه است، برای درک بهتر این

ی صادره أو در پی آن ر بررسی خواهد شدغزه  درگیریق بشر در خصوص وگزارش دیدبان حق

 در چهارم ژانویهمورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.  رژیم اشغالگر قدساز دیوان عالی 

مکلف به ، هر دو طرف اسرائیلی و فلسطینی صورت گرفتغزه  به نوارای که در پی حمله 2221

احتمال وقوع درگیری در  زیرا، شدندنظامیان  غیر از حقوق حفاظتارائه تضامینی در جهت 

دبان حقوق بشر عنوان کرد که هر دو طرف . دیبا جمعیت متراکم شهری وجود داشت مناطقی

در  قواعدی که محتوای آن حاکی از، تر عمل کنندفعالانهباید در پیروی از قواعد حقوق جنگ 

 در کنار آن و است نظامیان رسیدن غیرگرفتن تمامی تدابیر عملی برای جلوگیری از آسیبنظر

 .(28) شودهم نیز فرا ای امدادگران و کارکنان بهداریامکانات لازم بر

انجام داد  «(Jenin) نجنی»جریان حمله به  در 2222سال  یی که وزارت دفاع درهاعملیات

این  ؛کرد بیشتررا  هایگردید، نگران نفر پناهنده در اردوگاه 12نفر از  22شدن و باعث کشته

پی صورت گرفت. در  مسکونی مناطقامی برای تخریب گیری از بلدوزرهای نظدام با بهرهاق

 دعواییدر خصوص بحران غزه،  2221 ژانویه گرفته در آغازین روزهایی نظامی صورتهاعملیات

 شکایتی این هایکی از بخشدر . (21) گردید اقامهاسرائیل  علیهاز سوی پزشکان حقوق بشر 

بود. شاکیان مدعی بودند مرتبط و پرسنل بهداری  هابه آمبولانس حمله نیروهای اسرائیلی بهکه 

کارکنان امدادی از سوی  به دفعات 2228دسامبر  27ه از هنگام آغاز عملیات نظامی در ک
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اند. این امر در حالی بود که این امدادگران تنها نیروهای نظامی اسرائیل مورد حمله واقع شده

خود  و وسایل نقلیه های مشخصه بر لباسهادر پی انجام وظایف امدادی خود بودند و نشان

یروهای نظامی اسرائیل کشته ن حمله چهار امدادگر در نتیجه 2221ژانویه  4نها در داشتند. ت

 شدند.

ی هاصادره به نیروهای نظامی در جریان عملیات دستورالعمل با اشاره بهاسرائیل  در پاسخ

تجهیزات امدادی برای که  کندمیعنوان ای امدادی به نیروه حمله ممنوعیتنظامی در مورد 

د از سوی دیگر عنوان کردن. ه استدش علیه نیروهای اسرائیلی به خدمت گرفتهمقاصد نظامی 

در نتیجه و تجهیزات امدادی عامدانه صورت نگرفته است و امدادگران  که تلفات وارده به

عالی در خصوص اعمال حمایت بر تجهیزات  دیوان. بوده استمحل مخاصمه  به هامجاورت آن

کنوانسیون اول  21و  24نماید و به مواد میکنوانسیون چهارم ژنو استناد  18 بهداری به ماده

گونه تهاجمی علیه  کند که انجام هرمیژنو در خصوص حمایت از افراد زخمی و مجروح استناد 

 ،کندمی، ممنوع بهداری بوده باشندامدادگران را در صورتی که انحصاراً مشغول انجام تکالیف 

ی هاسازمانحمایت را به اعضای  که دامنه نوانسیون چهارم ژنو اشاره نمودک 21 سپس به ماده

بخشد. در ادامه دیوان میصلیب سرخ و هلال احمر که عملکرد مشابهی دارند نیز گسترش 

امدادی تا هنگامی حمایت از کارکنان کنوانسیون چهارم ژنو  11مطابق ماده کند که میعنوان 

نشوند. دشمن نشوند و برای مقاصد نظامی به خدمت گرفته  علیه است که وارد اقدامات خصمانه

وستانه درژیم حمایتی بشرکنوانسیون اول ژنو  28و  27، 21مطابق مواد غیر این صورت در 

 شود.میها متوقف نسبت به آن

که مورد  از مقامات عمومیی امدادی دیوان عالی نهایتاً هادر خصوص ادعای حمله به نیرو

شده ارائه خود را در خصوص اقدامات انجام تا دلایل کرد، درخواست گرفته بودند شکایت قرار

، ملات تروریستی علیه شهروندان خوددهند. با این ادعا که اسرائیل در مقام مقابله با ح

ی پراکنده کند )که اگر یکی حملات تروریستمیسهمگین احساس  خویشتن را میان دو صخره

نیروهای  ،شاکیان دعوای( و با رد انه استبشردوست یتعهدات حقوقن باشد، آن دیگری به یقی

اسرائیل یشتر به تعهدات بشردوستانه نظامی اسرائیل از مقامات دولتی خواسته شد تا هرچه ب

 .(32) عمل کنند
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کیفری تهاجم مستقیم علیه ی المللبیندیوان  اساسنامه بر اساسکه حالی است  این در

مطابق با  ی بشردوستانههاو... که درگیر انجام ماْموریت یل نقلیهات و وساتأسیس ،کارکنان

، قابل پیگرد کیفری است. با این وجود، تحت عنوان جنایت جنگیمنشور ملل متحد هستند، 

. (31) استمورد رسیدگی قرار گرفته  عملاً  ، در موارد معدودیاین قضایاملی هم  حتی در سطح

کیفری به دلیل عدم عضویت و  المللبیندیوان  سایه شده نیز وقتی کهدر موارد رسیدگی

قطارانی در شورای امنیت ملل متحد بر دولتی سنگینی نکند، در نهایت ناگزیر به داشتن هم

 فوق خواهد انجامید. ی مشابه پروندههاهنتیج

 جدید مسلحانه اتتعرض به امدادگران در جریان مخاصمـ 2

وضعیت  دنشای است که با پیچیده و بغرنجونهبه گ ی مخاصمات جدیدهاهنوع و شاخص

که تاکنون سابقه نداشته  دهشبه رو  روتری جدی با موانعی بشردوستانه هارسانیکمکقربانیان، 

را  نیروهای ائتلافی تروریستی هستند و هاهها گرویی که یک طرف آنهااست. پدیدآمدن جنگ

 جهانی کشانده است. مقیاسیدر مهلکه جنگی در 

گونه از مخاصمات هم از حیث طرفین این «(Asymmetric) بودنرنمتقا غیر»ی هاییژگو

وسیع جغرافیایی مشکلات  ی نبرد و گسترههاهگونه مرزبندی در جبه متخاصم و هم فقدان هر

برای نمونه در مخاصمات عراق و  امدادی را بیش از پیش کرده است. رسانیکمکپیش روی 

 اند.گرفتهعهده  بر ی امدادیهاکمک ازانواع خاصی  تأمینای را در عمده نظامیان نقشافغانستان 

 ،گیردمیداف بشردوستانه صورت برای اه ظاهراً که یانامظامدادی از سوی ن انجام چنین عملیات

عاملی است که را مخدوش نموده است. این امر  اقدامات بشردوستانهنظامی و های عملیات مرز

 .(32) مدادی خواهد داشتی اهاسازمانامنیت امدادگران  نتأمیی منفی بر تأثیر

ه آسیای شرقی و امریکای لاتین کاست ی سیاسی درهاجنگ سرد، از تنشیافتن پس از پایان

، خاورمیانه، اروپای شرقی و نواحی یی از آفریقاهادر بخش هایاآرامن ایناما در نقطه مقابل  ،شد

پیچیده  گوارنا یهامداپیش» از مورد 21برای مثال  .افزایش یافتقفقاز و آسیای مرکزی 

(Complex Emergencies)» میلیون نفر انسان را تحت  11که  سازمان ملل از سویشده ثبت

. مقصود (33) اوراسیا انجام گرفته استا ـ آفریق ییتی، در منطقهها به جزقرار داده است،  تأثیر

کشور یا یک ناحیه یا بحران بشردوستانه در یک  یک»پیچیده این است  ناگوار یهامداپیشاز 

ای دستگاه عمومی از داخلی یا خارجی به نحو قابل ملاحظه یک مخاصمه در نتیجه ای کهجامعه
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آژانس و یا  ی که فراتر از ظرفیت اقدام یکسویهالمللبینکار افتاده است که نیاز به یک پاسخ 

یی هایبا چنین ویژگ هااین موقعیت «تحد است.محور ملل مـ  ی در حال اجرای دولتهاهبرنام

 گردند:میتوصیف 

آسیب گسترده به اجتماع  جمعیت عظیمی از مردم، ، کوچ اجباریشدید و کشتار خشونتـ 

 و اقتصاد.

 بشردوستانه. جانبهی همههانیاز شدید به کمکـ 

 و نظامی. موانع سیاسیواسطه ه بی بشردوستانه هامانع تراشی یا جلوگیری از کمکـ 

 .(24) خطرات امنیتی گسترده نسبت به امدادگران در برخی نواحیـ 

می نظامیان ائتلافی به پشتیبانی علیه امدادگران بشردوست به قلمروی اقدامات نظا خشونت

تا امدادگران تمنیات سیاسی و مریکا نیز وارد شده است. هدف از این اقدامات این است که آ

نند. سازمان پزشکان بدون مرز تلاش نیروهای ائتلافی را برای ها را حمایت کنظامی آن

نکوهش  هاو ذهن هادادن امدادگران بشردوست با استفاده از راهبرد تسخیر قلبمشارکت

طرفی نیست و واجد شرایط عدم جانبداری و بی ،که به این طریق دیگر این امداد، چراکندمی

ی ضروری هاو هم مردم نیازمند را از دریافت کمک زداندامیهم جان امدادگران را به مخاطره 

می  12تاریخ  درتلف اقدامات نیروهای مو در همین راستا پزشکان بدون مرز، سازد.میبهره بی

ی امدادی را مشروط به ارائه اطلاعات در مورد هاکه دریافت کمکرا در جنوب افغانستان  2224

 .(34) کرده استرا به شدت تقبیح  نمودطالبان و القاعده 

برای توانمند  41/182 مجمع عمومی ملل متحد به شماره نامهقطع 1111در دسامبر سال 

 ،ی پیچیده و بلایای طبیعیهامداپیشابیری در برابر تداتخاذ ملل متحد جهت سازمان سازی 

 ،گذارتر از پیشتأثیرملل متحد را  ی بشردوستانههاتا بتواند عملیات کرد مقررکاری  و ساز

 در خصوص بلایای .نمود تأسیسرا نیز  هماهنگی خدمات فوریتی مرجع نامهقطعاین نماید. 

 یت انجام این مهم را بر عهده گرفته است.مسؤول بلایا طبیعی نیز هماهنگی خدمات

ی صلیب المللبینی اعزامی کمیته هاهبرای نمونه گرو ،ته این موارد چندان هم تازه نیستالب

کنگو جمهوری دموکرات  مخاصمه و 1111اصمات بوروندی و چچن در سال سرخ در جریان مخ

 ی بشردوستانههاکردن کمککمیته برای فراهم نیز مورد حمله قرار گرفته است. 2221در سال 

برقراری دیالوگ در خود باید با طرفین درگیر وارد مذاکره شود که تجربه حاکی از این است که 
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 ،گیرندمیشده به خود بندیت. زمانی که مخاصمات چهره قطبسهولت میسر نیساین خصوص به 

 ،ی درگیرهادیگر هیچ حد وسطی میان دوست و دشمن وجود ندارد. در برخی موارد طرف

تا طرف مقابل را به زانو  گیرندمیی نظامی هایاستراتژ در خدمت را امدادرسانی بشردوستانه

اهداف سیاسی و نظامی طرف درگیر مخاصمه و  درآورند. این امر خود زمینه ایجاد ابهام در

مشکلات بسیاری را برای  امراین شود. میی امدادی از سوی دیگر هاسازماناهداف بشردوستانه 

ی صلیب سرخ ایجاد المللبینیی چون کمیته هاسازمانامنیت برای  تأمینپذیرفتن نیروهای 

احترام نسبت  پروتکل الحاقی اول، 17 ژنو و کنوانسیون نخست 11 هاددر واقع مبنای م کند.می

تاریخی آن به به وضعیت مجروحان و بیمارانی است که در خارج از کارزار قرار دارند که سابقه 

 .(31) شدندمیگشت که در مناطق دشمن مجبور به فرود میوضعیت خلبانانی باز

 قدامات بشردوستانهی امدادی بشردوست و تفاوت در مفهوم اهاسازمانچالش دیگر تنوع بسیار 

روابط این  ،های آنهای ایجاد هماهنگی میان فعالیتهاها است. با وجود مکانیزماز سوی آن

ی نوین هاهیکی دیگر از جنب .(1) در هنگام عملیات بشردوستانه بسیار مبهم است هاسازمان

ی برای امنیتی خصوص یهاسازمان، به این ترتیب که از جنگ استسازی جنگ مبحث خصوصی

یی هستند که ها. کارکنان آن عموماً نظامیان یا پلیساستفاده شودمقاصد مخاصماتی و امنیتی 

و اهداف بشردوستانه آشنا نیستند. عدم  هاهاند و به همین دلیل چندان با دغدغشده هبازنشست

ه و مخدوش ی فرم و رسمی نیز مرز نظامیان و غیر نظامیان را از میان برداشتهااستفاده از لباس

 .(32) کند و چه بسا که خود عاملی برای تشدید بروز خطرات برای امدادگران گرددمی

 ی امدادرسان بشردوستهاسازمانایجاد هماهنگی در عملکرد ـ 3

این گستردگی هم از  است؛ کردهامروزه امدادرسانی بشردوستانه مرزهای پهناوری پیدا 

ورزند و هم به لحاظ میی بشردوستانه مبادرت هاتی مختلفی است که به عملیاهاهحیث گرو

حائز  مسألهبسیار وسعت یافته است. در این میان  ی بشردوستانهها، گستره عملیاتجغرافیایی

؟ کردهماهنگی ایجاد نوعی ی متکثر هاهتوان میان این گرومیاهمیت این است که چگونه 

تاکنون برای ایجاد هماهنگی میان این  موانع موجود بر سر این اقدام کدامند؟ چه اقداماتی

 داخلی،، یالمللبینبه سه قسم  هاهبندی روابط میان این گروبخشاست؟ با  گرفتهصورت  هاهگرو

 ات فوق پاسخ داده شود.سؤالحدودی به  شود تامیی سعی المللبینداخلی و 
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: یمللالبین ی امدادرسان بشردوستهاسازمانهماهنگی در عملکرد  ایجاد -1-3

ی هال فعالیتعم یی هستند که حوزههاهی گروالمللبینی امدادی حاضر در حوزه هاسازمان

ی صلیب سرخ و هلال احمر المللبیننهضت نوردیده است. های ملی را درمرز هاامدادی آن

ی صلیب سرخ و هلال احمر و المللبینفدراسیون  ی صلیب سرخ،المللبین کمیته متشکل از

هماهنگی اقدامات میان اجزای  مسألهملی صلیب سرخ و هلال و احمر است. ی هاجمعیت

شده ی گرفتار بحرانهامختلف نهضت به چگونگی تخصیص منابع میان اشخاص و جمعیت

 .(31) گرددمیباز

گونه سامان یافته است بدین اضطراریعملکرد اجزای مختلف در صورت بروز حوادث  نحوه

خود ها کمک ،ی صلیب سرخ و هلال احمرالمللبیندراسیون ی مختلف عضو فهاکه جمعیت

ی مالی، پرسنلی و مادی را از طریق فدراسیون به دست جمعیت ملی کشوری هامانند کمک

 سانند که محل حادثه و بحران است.رمی

 «(Seville) سویل» نامهتوافقسیاست دیگر ایجاد هماهنگی میان ارکان مختلف نهضت در 

ی بسیار حاد یکی از ارکان نهضت ها؛ به این ترتیب که در مواقع فوریتتعیین شده است

گردد، این شیوه به عنوان میی در حجم وسیع المللبینی عملیاتی هااجرای فعالیت نماینده

ی بشردوستانه است که تنها در شرایط ضروری و به عنوان هاعملیات نقش نمایندگی در راهبرد

یک از این  داشتن هروقت دارد. نقش هدایتی و راهبردیو ماهیتی مگرفته اقدامات اولیه صورت

برای ایجاد هماهنگی میان اجزای مختلف نهضت است. این نقش در  یدیگر کارراهارکان نیز 

. برای نمونه کمیته باشدمیو عادی برقرار  اضطراری، شرایط شرایط اعم از مخاصمه و صلحهمه 

 المللبیننقشی برای صیانت و گسترش اصول حقوق ی صلیب سرخ حائز چنین المللبین

ی هاحمایت از جمعیت سعهبرای گسترش و تو و فدراسیون چنین نقشی را استبشردوستانه 

 کشد.میبه دوش  ملی

 تواند برای هریک از ارکان سه گانهمینقش نمایندگی در راهبرد اقدامات بشردوستانه 

 ی صلیب سرخ در شرایط بروز مخاصمهالمللبین به طور معمول کمیته ، امادونهضت متصور ش

ی هایو توانمند هابه این دلیل که صلاحیت ،گیردمیمسلحانه این نمایندگی را بر عهده 

 یالمللبینفدراسیون  یهای. در مقابل نیز جمعیت ملی با پشتیباناستعملیاتی اجرای آن را دارا 

ها آنچنان بر عهده دارد، مگر زمانی که نیازبروز بلایای طبیعی  چنین نمایندگی را در شرایط
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گفته نماند که به نا .(31) باشند که جمعیت ملی توان پاسخگویی به آن را نداشته باشد گسترده

در ایجاد هماهنگی در نهضت را  توانمیوعی به ن ی ملی در نهضت،هایل عضویت جمعیتدل

 ی و داخلی نیز گنجاند.المللبینی هایقسم هماهنگ

ی نهضت را بر مبنای دو مفهوم نقش رهبری و المللبینی هاویل فعالیتس نامهقتمواف

ی امدادی بشردوستانه سامان داده است؛ نقش رهبری به معنی هانمایندگی در رهبری فعالیت

برای مثال اختصاص  ؛رکان نهضت اشاره داردبه هریک از ا هادادن بخشی از صلاحیتاختصاص

بشردوستانه به  المللبینفدراسیون و گسترش حقوق  خانهه دبیری ملی بهاجمعیت توسعه

در  د از نمایندگیوگیرد. مقصمیها قرار نقش رهبری آن ی صلیب سرخ در حوزهالمللبینکمیته 

یت هماهنگی و رهبری مسؤولاشاره دارد که یکی از ارکان نهضت  ی خاصیهارهبری به وضعیت

 .(37) گیردمیعیت را بر عهده ارکان جم ی بشردوستانههاهمه فعالیت

ی هاسازماندر خارج از چارچوب نهضت امکان برقراری ارتباطی مثبت و تنگاتنگ میان 

 ،ی مردمهای امدادی به خصوص نهادهاسازمانامدادی چندان میسر نشده است. تعداد پرشمار 

ه، وضعیت این از سوی دیگر امروزاست. را کاهش داده  هانهاداعتماد کشور میزبان به این 

ی امدادی به صورتی درآمده است که در حکم ابزار دستیابی به منافع سیاسی یا نظامی هانهاد

گیرند تا اقدامات نظامی یا سیاسی خود را میسازان سیاسی از آن بهره اند و تصمیمدرآمده

 .(3) توجیه کنند

امروزه : اخلیبشردوست د رسانی امدادهاسازمانایجاد هماهنگی در عملکرد  -2-3

صورت  غیر دولتیی امدادی هاسازمانی بشردوستانه از سوی هایاز امدادرسان عظیمیبخش 

دهد که میاغلب در جوامعی رخ خاصمات مسلحانه قابل توجه این است که م گیرد. نکتهمی

ی هاسازماناند. در نتیجه دهی به جوامع مدنی خود نداشتهاز حیث سامانتوانایی چندانی 

بشردوستانه دست زنند و  رسانیکمکتوان یافت که به میمحلی چندانی را ن غیر دولتیادی امد

با این وجود همین نهادهای . به منابع مالی مناسب چندان دسترسی ندارندر فرض وجود هم د

ی بسیاری برای هاهای درگیر، ظرفیتامدادی نوپا با توجه به شناخت منطقه عملیات و طرف

امدادگران نظامی که از سوی دولت  خصوص در ، اماروندمیشمار ه ی امدادی بهامکانیزمتقویت 

ی المللبیندادی ی امهاسازمانها را تنها در رابطه با توان عملکرد آنمیمحلی فعالیت دارند، 

که این سرخ یا ی صلیبالمللبینمانند کمیته  ،هستندی المللبینذاتًا  هاسازماناین  کهسنجید، چرا
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ی روی المللبینی امدادی هاها هستند که به عملیاتی داخلی غیر دولتی سایر کشورهازمانسا

 اند.آورده

یکی از عوامل عدم ایجاد هماهنگی میان نهاد داخلی و ملی در جریان امدادرسانی تفاوت در 

ی ، مذهبی متفاوت قومیهاتشکل از اقلیتکشوری م برای نمونه، ،ستهاسازمانسنخ و نوع این 

میان نهادهای امدادی متفاوت،  به نوعی مدارا در جهت هماهنگیامکان دستیابی  نژادی باشد، و

توان در درگیری اعراب و میاین فرض را به وضوح  چندان میسر نیست. نمونهبرای این کشور 

 غزه مشاهده کرد. یهودیان در جریان منازعه

ی در هادر سراسر جهان حتی در کشوری مردم نهاد محلی که امروزه هاسازمانبسیاری از 

نیستند،  «بشردوست»ی واقعی در اکثر مواقع در معنا ت دارند،حال توسعه شکل گرفته و فعالی

ایط بحرانی را بر عهده در شر رسانیکمکهایی چون مبارزه با فقر و بهبود کارکردبلکه بیشتر 

گذشته از این موارد، (. 38) کنندمیدیده نگاه آسیب بیشتر وقایع را از چشم جامعه دارند و

است که  مسألهاین متوجه  ی امدادی،هاهماهنگی میان نهاد خصوص عدم امکان بحث دیگر در

شان ی متبوعهاو نهاد جویانه خوددر راستای منافع رقابتبیشتر  هابسیاری دیگر از این نهاد

امدادی مغایرت داشته و  لیاتی خود با اصول اولیه عمچنین فضای شوند.می هاعملیات وارد این

 دهد.میدر نتیجه امکان حصول هماهنگی را هم کاهش 

ـ  یالمللبینوست بشرد رسانی امدادهاسازماندر عملکرد ایجاد هماهنگی  -3-3

گیر مخاصمه از حیث میزان اصمات مسلحانه تنها به طرفین درمخ عدم تقارن در حوزه :داخلی

امدادرسانی هم این عدم  در عرصه بلکه ،محدود نشده ،رسنخ طرفین درگیتوانایی نظامی و 

 ،ماندمیباقی ن هاسازماناین عدم همگونی تنها در حیطه ساختار و توان این تقارن وجود دارد. 

چندان نامتقارن است که امکان ایجاد نوعی هماهنگی  هاو اهداف این آژانس ادعاهابلکه گاه 

ی ضد هاکنونی جنگ علیه تروریسم در جریان عملیات رود. در دورهمیاز میان  هاآنمیان 

نخست  :است به وجود آوردهامدادی  غیر دولتیی هاسازمانتروریستی دو مشکل اساسی برای 

نوعی درگیر آن ه سکولار و مذهبی ب اعم از NGOکه همه  هاسازمانمالی این  تأمینبحث 

، کندمی تأمینرا بخش دولتی  هانسازمااز منابع مالی این  عظیمی. به هر حال بخش هستند

صورت  هادولتی خارجی هاسیاست منافع مرتبط با تأمیندر راستای مالی  تأمیندر واقع این 

صر جنگ جهانی علیه تروریسم، ی ضد تروریستی در عهادر فضای کنونی عملیات ، اماگیردمی
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ی مجبور هستند تا به نوعی منابع مالی دولت ندادندستاز  برای ،های بشردوست غیر دولتینهاد

، داده و مماشات کنندی راهبر جنگ علیه تروریسم همسو نشان هادولتی هاخود را با سیاست

در افغانستان و عراق به  هاسازمانتوان عدم مقبولیت عملکرد این مینتایج چنین همسویی را 

مذهبی ارتباط پیدا  غیر دولتیی هاسازماندیگر که تنها در مورد  مسأله ؛وضوح مشاهده کرد

ردد تا از ضعف موقعیت آویزی گدست رسانیکمکبر تبلیغ دینی است، یعنی  تأکید، مکیند

یی به وقوع پیوسته در عراق هاسوء استفاده نمود. واکنش گرفته در شرایط بحرانی،اشخاص قرار

برخی  سانیرکمکچون انفجار در کلیساهای تاریخی عراق و یا انتقادات شدیدی که در جریان 

یی هاهنمون تنهادر مناطق مسلمان جنوب آسیا که علاوه بر امداد، زدگان به سونامی هااز این نهاد

 .(37) ی امدادی استهای امدادرسانی در موقعیت کنونی این سنخ نهادهااز چالش

 

 گیرینتیجه

تا  ی امدادیاههی پیرامون حمایت از گروالمللبینسازی و تضمین اجرای مقررات پشتوانه

ی و المللبینهای ی و حساسیت نهادالمللبینر سطح مدنی د عملکرد جامعه حد زیادی به نحوه

 ،ی کیفریالمللبینکه امروزه مکانیزم ثابتی در قالب دیوان این بستگی دارد. خصوصاً هادولت

 شکل گرفته است. ییهانقضبرای رسیدگی به چنین 

بشردوستانه و  المللبیندر حقوق  یادبیات جدید، یاندر خصوص امکان دسترسی به قربان

گیری است که شاید به این طریق بتوان ممانعت کیفری در حال شکل المللبینحقوق طورهمین

 المللبین دیوان نامهسشده در اسابینیی امدادی را در قالب جنایات پیشهااز دسترسی به کمک

 کنی جمعیت،ایت قلع و قمع یا ریشهخصوص جن کیفری فراهم آورد. گفتنی است که حداقل در

عنوان ممانعت از امدادرسانی در خود متن اساسنامه درج شده است و در سایر موارد هم در 

صورت جمع سایر شروط مندرج در اساسنامه چه بسا بتوان در قالب مصادیقی از جنایات جنگی 

اگرچه  ،رد تعقیب کیفری قرار دادممانعت را مو این کشتار جمعیریت و حتی بشیا جنایت علیه 

گیرد، در بیشتر موارد ضرورت میکسب رضایت از دولتی که عملیات بشردوستانه در آن صورت 

در مواردی که سوء نیت دولت ممتنع قابل اثبات باشد،  هادارد، اما امتناع از پذیرش این کمک

گونه تصمیم در این مؤثرراد یت کیفری فردی افمسؤولارتکاب این جنایت مترتب بر آن در قالب 

 قابلیت اثبات خواهد یافت. هایساز
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ورود یا  دیگری است که عملًا زمینه ی امدادی خود دغدغههاهافزایش میزان تعرض به گرو

امدادگران را با مخاطراتی جدی مواجه کرده است. امری که در کنار  مؤثرحضور مداوم و 

ی امدادی و هاقاوم را در مقابل ورود کمکدشواری کسب رضایت از دولت میزبان سدی م

دیگر هم که در کنار این عوامل روند امدادرسانی را به  مسألهبشردوستانه ایجاد کرده است، 

امدادی است، اهداف متفاوت  یهاسازمانبندی قرار داده است، تنوع در سنخ تأثیرشدت تحت 

یعنی دسترسی و  ،واقع هدف اصلیبه قدری وسیع است که در برخی م هاگون این نهادو گونا

شرایط اضطراری، در  زده و نیازمند به دریافت کمک را دری بحرانهاامدادرسانی به جمعیت

ی امدادی هاد. چنین رویکردهایی از سوی برخی از این نهاددهمیها قرار آنبعدی  یهااولویت

ی بشردوستی وارد کند که هاسازمانسایر  بار غیر قابل جبرانی را بر پیکرهتواند اثر زیانمیخود 

 باشد.میتنها هدفشان امداد به قربانیان 

ی بشردوست در مخاصمات کنونی، علاوه بر موانع سنتی و معمول در مخاصمات، هاسازمان

امدادی در  یهستند که توجه به نهادهای مردمی و نوپا رو به اکنون با مشکلات دیگری هم رو

رفت از این مشکلات را فراهم کند. با این زمینه برونتواند یممحل وقوع فاجعه تا حدودی 

منابع مالی و بروکراسی حاکم بر این  تأمینوجود، به دلیل رقابت خود این نهادها در حوزه 

توانند نقش میی امدادی نوپا به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی مناسب، نهاهنهادها، گرو

یی های همکاری و پرهیز از رقابتهالذا ضرورت ایجاد مکانیزم ،دفعالی را در این حوزه ایفا نماین

 رسد.میکند، ناگزیر به نظر میبشردوستانه را تهدید  رسانیکمککه کارآمدی نظام 
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