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بشردوستانه� منشور
بايـد هستند، متعهد استانداردها حداقل و منشور اين به كه اي بشردوستانه هاي سازمان
يا طبيعي بالياي از ديده آسيب افراد براي شده تشريح خدماتي سطوح به كه نمايند تالش

نمايند رعايت را بشردوستانه بنيادين اصول و يافته دست مسلحانه هاي .درگيري

اسـتمنشور استانداردها حداقل به دستيابي و اصول اين به نسبت ها سازمان تعهد بيانگر . بشردوستانه
است ها سازمان اخالقي الزامات پايه بر تعهدات بودهاين بـينانگربيووار قوانين در كه وظايفي و حقوق

آمده راوالمللي تعهداتي احزاب ديگر و ها آندولت اساس اندبر . پذيرفته

وم زندگي پايداري و حفظ اوليه نيازهاي بيان به بشردوستانه يـامنزلتنشور باليـا از ديده آسيب افراد
پردازد مي افراد. درگيري نياز به توجه با نيازها اين به بخشيدن كميت استانداردها حداقل بيان از هدف

بهداشـت هـاي مراقبـت و پناهگاه غذا، تغذيه، محيط، بهداشت آب، منـشور. اسـتيبه كلـي، طـور بـه
كمـك مقابل در پاسخگويي براي عملي چارچوب يك گيري شكل به استانداردها حداقل و بشردوستانه

كند مي كمك بشردوستانه . هاي

نمـاييم مي تأكيد بشردوستانه اصول اولويت و وظايف مورد در خود اعتقاد بر مـا. ما ديگـر عبـارت بـه
باي ممكن اقدامات همه كه يابـدمعتقديم كـاهش درگيري يا باليا از حاصل انسان رنج تا گيرد صورت د

و حمايت از برخورداري حق ديده آسيب شهروندان دارندامدادزيرا . رساني

مـا است، بشري اصول اساس بر و شده منعكس بشردوستانه المللي بين قانون در كه اعتقاد، اين پايه بر
ار به بشردوستانه هاي سازمان عنوان پردازيمبه مي خدمات پايـه. ايه بـر و بـشري اصـول طبق بـيما

سـازمانطرفي و المللي بين احمر هالل و سرخ صليب نهضت رفتاري آيين در شده بيان اصول ديگر و
هـا بحـران در رسـان امـداد دولتي غير داريـم) ١٩٩٤(هاي مـي بـر منـشور. قـدم ايـن جزييـات

صفحه در است٣١٥بشردوستانه . آمده
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منزلت١,١ پر زندگي حق

با زندگي حق به مربوط قانوني معيارهاي در حق استانداردهااين تنبيـهحداقل يا رفتارها از رهايي با و
است شده منعكس كننده، تحقير يا انساني غير خشن، حفـظ. هاي بـراي اقـدام زنـدگي، حق از منظور

ديگران وظايف و آنها زندگي شدن تهديد صورت در افراد اسـتزندگي حقـي چنـين قبال مفهـوم. در
است حياتي هاي كمك ارايه از نكردن امتناع وظايف اين بـين. ضمني بشردوستانه قانون اين، بر عالوه

براي را خاصي تدابير يـاامدادالمللي، ها دولت و است انديشيده درگيري زمان در شهروندان به رساني
ان هاي بيني پيش پذيرش به وادار را احزاب بشردوستانهديگر هاي كمك ارايه براي شده طـرفجام بي

شرايطي در اين و است باشندانموده بهره بي خود ضروري نيازهاي از عادي شهروندان كه .ست

درگير١,٢ غير افراد و نبرد در درگير افراد بين تفاوت

كنوانسون اساس كه است تفاوتي سـال١٩٤٩اين در را آن جـانبي هاي پروتكل و تـشكيل١٩٧٧ژنو
دهد رسد. مي مي نظر به بيستم، قرن دوم نيمه در نظامي غير افراد كشتار چشمگير افزايش به توجه با

است شده پايمال اي فزاينده طور به بنيادين اصل اين اصـوالً. كه داخلـي هـاي درگيري جنـگ“اينكه
لغت: م(” داخلي به لغت مدني: ترجمه را) جنگ ما چشم نبايد شود، مي واقعيـتناميده ايـن برابـر در

ماننـد ديگـر برخـي و نمايـد مـي عمـل فعـال و مـستقيم طور به افرادي ها درگيري اين در كه ببندد
ها گروه ديگر و ها(شهروندان زنداني و زخمي مريض، افراد ندارند) شامل مستقيمي . نقش

متبوع١,٣ كشور به پناهندگان اجباري بازگشت عدم اصل

اسا بر كه است اصلي آزادياين يـا زنـدگي كه شود بازگردانده كشوري به نبايد اي پناهنده هيچ آن س
تهديـد خـاص سياسـي عقيده داشتن يا خاص اجتماعي گروه در عضويت مليت، مذهب، نژاد، بخاطر او
تهديـد يا افتاده خطر به افراد زندگي كه رود مي احتمال موجود شواهد اساس بر كه جايي يا شود؛ مي

دا وجود باشدشكنجه . شته
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تالش۲,۱ طريق از اول درجه در مسلحانه درگيري يا باليا از ديده آسيب افراد نيازهاي كه معتقديم ما
كه شرايطي در مردم به كمك براي را ها دولت مسئوليت و نقش بعد مرحله در و شود مي برآورده آنها

مشكالت حل براي آنها ميافتهکاهشظرفيت شناخته رسميت به شود، . ي

باشند۲,۲ برخوردار امداد و حمايت از دارند حق ديده آسيب افراد المللي، بين قوانين اساس اين.بر
كمك امكان يا رساني امداد بر مبني را درگير هاي گروه و احزاب و ها دولت قانوني تعهدات ازقوانين،

مما و گيري پيش براي ها دولت وظيفه و ديگر هاي سازمان بنيادينطريق حقوق كه رفتارهايي از نعت
كند مي تشريح كنند، مي نقض را المللي،. بشر بين بشر حقوق قانون متن در ها مسئوليت و حقوق اين

است شده بيان پناهندگي قانون و المللي بين بشردوستانه نماييد(قانون مراجعه منابع ). به  

خود۲,۳ نقش ما بشردوستانه، هاي سازمان عنوان رابطبه در اصليرا هاي مسئوليت و وظايف اين با ه
كنيم مي كـه. بيان افـرادي كـه است واقعيت اين كننده بيان بشردوستانه هاي كمك ارايه در ما نقش

نيستند خود نقش ايفاي به مايل يا قادر هميشه دارند، عهده بر را اصلي اين. مسئوليت موارد، برخي در
ظرفيتي مسايل علت به قابليت يا تمايل پوشـي. استعدم چـشم شـامل حالت اين نيز موارد برخي در

شود مي انساني رنج باعث كه است افراد اخالقي تعهدات و حقوق از . تعمدي

درگير۲,۴ احزاب پياپي موفقيت بهعدم احترام استبراي داده نشان بشردوستانه رساني امداد اهداف
عا افراد تواند مي درگيري شرايط در رساني امداد دركه يـا نمـوده پذيرتر آسيب حمله مقابل در را دي

شود درگير حزب چند يا يك تقويت باعث عمد، غير طور به است، ممكن موارد كـه. برخي متعهديم ما
تعهدات با سازگار كار اين كه زيرا برسانيم حداقل به خود امدادي هاي فعاليت در را منفي اثرات چنين

است الذكر وظيف. فوق درگير مـورداحزاب را هـايي كمـك چنين بشردوستانه ماهيت به احترام دارند ه
دهند قرار . توجه

صـليب۲,۵ المللـي بـين كميتـه رساني كمك و حمايتي منشورهاي ما الذكر، فوق اصول به توجه با
بـهجهانیسرخ را المللـي بـين قانون نظارت تحت پناهندگان امور در ملل سازمان عالي كميسارياي و

شناسيمرسميت . مي



بشردوستانه- منشور

١٩

هـاي رسـاني امـداد در هـا سـازمان تجربـه اسـاس بـر شـده، بيـان ذيل در كه استانداردهايي حداقل
اند شده تدوين است. بشردوستانه ممكن كه دارد بستگي عواملي به استانداردها اين به دستيابي چه اگر

اس اين به رسيدن به موظف را خود همواره ما اما باشد، كنترل از آنهاخارج اساس بر حركت و تانداردها
دانيم عنوان. مي به را استانداردها اين كه نماييم مي دعوت نيز را ها دولت و بشردوست فعاالن ديگر ما

قبول قابل نمايندومعيارهاي اتخاذ شده، . پذيرفته

هاي فصل در شده بيان استانداردهاي به استناد افر٥-١با تا كنيم تالش كه موظفيم ما ديده، آسيب اد
خود نيازهاي حداقل به بحران بهداشـتي(از هـاي مراقبت و پناهگاه تغذيه، غذا، محيط، بهداشت ) آب،

نمايند حفظ خود براي را منزلت پر زندگي حق بتوانند تا يابند كـه. دست كنـيم مـي ترويج همواره ما
بـش حقـوق المللـي بـين قـانون تحت خود تعهدات به ديگر احزاب و ها ودولت بـشردوستانه قـانون ر،

نمايند عمل المللي بين . پناهندگي

هـا، سـازمان در را پـذيري مـسئوليت هـاي نظـام بتـوانيم تـا دانـيم مي پاسخگو و مسئول را خود ما
نماييم ايجاد مربوطه هاي فدراسيون و ها افـرادي. كنسرسيوم بـه بايـد اصـلي پاسخگويي كه معتقديم

امداد براي تالش در كه هستيمباشد آنها به . رساني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يادداشت�
بشر٥و٣ماده)۱ حقوق المللي بين مـاده١٩٤٨بيانيه سـال٧و٦؛ سياسـي و مـدني حقـوق شـماره١٩٦٦پيمـان مـاده ،٣،

كنو چهار بين سالمشترك مواد١٩٤٩انسيون شماره٥٩و٢٣،٥٥ژنو، مواد ژنو، كنوانسيون هـاي٧١تا٦٩چهارمين پروتكـل
شماره شماره١٩٧٧سال١جانبي ماده شماره١٨، جانبي بـشردوستانه١٩٧٧سال٢پروتكل حقـوق و قوانين ديگر همچنين و

رف ديگر يا شكنجه گونه هر عليه مبارزه كنواسيون المللي؛ سـالبين تحقيرآميز يا انساني غير خشن، هاي مجازات و ،١٩٨٤تارها
سال١٢و١٠،١١مواد فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، حقوق المللي بين مواد١٩٦٦پيمان كـودك٢٤و٦،٣٧؛ حقـوق پيمـان
المللي١٩٨٩سال بين قوانين در موجود موارد ديگر و . ؛

اصول)٢ در محارب غير و محارب بين الملليتفاوت بين بشردوستانه قوانين شماره. بنيادين مشترك ماده كنوانسيون٣به چهار
ماده١٩٤٩سال و شماره٤٨ژنو جانبي كنيد١٩٧٧سال١پروتكل ماده. مراجعه سـال٣٨همچنين كـودك حقوق كنوانسيون

نماييد١٩٨٩ مطالعه . را
سال٣٣ماده)٣ پناهندگان ماده١٩٥١كنوانسيون غيركنوا٣؛ خشن، هاي مجازات و رفتارها ديگر و شكنجه عليه مبارزه نسيون

سال تحقيرآميز يا ماده١٩٨٤انساني سال٢٢؛ كودك حقوق . ١٩٨٩كنوانسيون
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منابع

است شده تهيه ذيل منابع از منشور اين : اطالعات

سال� بشر حقوق جهاني ١٩٤٨بيانيه
سال� سياسي و مدني حقوق المللي بين ١٩٦٦پيمان
سال� فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، حقوق المللي بين ١٩٦٦پيمان
سال� نژادي تبعيض گونه هر رفع المللي بين ١٩٦٩كنوانسيون
سال� كنوانسيون سال١٩٤٩چهار جانبي پروتكل دو و ١٩٧٧ژنو
سال� پناهندگان جايگاه سال١٩٥١كنوانسيون پناهندگان جايگاه پروتكل ١٩٦٧و
وكنوانسيون� انـساني غيـر خـشن، هـاي مجـازات و رفتارهـا ديگـر و شـكنجه عليه مبارزه

سال ١٩٨٤تحقيرآميز
جمعي� كشتار به مربوط جنايات مجازات و جلوگيري ١٩٤٨كنوانسيون
سال� كودك حقوق ١٩٨٩كنوانسيون
زنان� عليه تبعيض گونه هر رفع ١٩٧٩كنوانسيون
هويت� بي افراد جايگاه ١٩٦٠كنوانسيون
داخلي� آوارگي راهنماي . ١٩٩٨اصول


