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حتللی پللس از پایان یافتن هللر درگیری، مین ها، سللاح ها 
و دیگللر »بقایللای قابللل انفجللار جنگللی« )ERW( مانند 
بمب ها، گلوله ها و مهمات خوشه اِی عمل نکرده، کماکان 
به کشللتار و نقص عضو افللراد ادامه داده، مانع دسترسللی 
بلله خدمات ضللروری و امکانات معیشللتی می شللوند، و 
در نتیجلله، گاهی برای دهه ها روند مصالحلله را به تعویق 
می اندازند. این مشللکل مرگ آفرین نامی هم دارد: آلودگی 

تسلیحاتی.

فعالیت هللای پیشللگیرانه در زمینۀ آلودگی تسلللیحاتی که 
توسللط کمیتۀ بین المللی صلیب سللرخ انجام می شللوند، 
ارتبللاط مسللتقیمی با تعهد و رسللالت ما بللرای حمایت از 
غیرنظامیان در برابر آثار درگیری مسلحانه دارند. در طول، 
و بافاصللله پس از یک درگیری مسلللحانه، ممکن اسللت 
فعالیت هایللی نیز بللرای کاهش آثار آلودگی تسلللیحاتی و 
مخاطللرات شللیمیایی، میکروبی، تشعشللعی و هسللته ای 

)CBRN( بر روی جمعیت غیرنظامی انجام شود.

کمیتللۀ بین المللللی صلیب سللرخ در نهضللت بین المللی 
صلیب سرخ و هال احمر نقشی پیشرو را در زمینۀ مقابله 
با آلودگی تسلیحاتی ایفا می نماید، و از جمعیت های ملی 
صلیب سرخ و هال احمر که در راهبردهای ملی مبارزه با 

آثار آلودگی تسلیحاتی نقش دارند، حمایت می کند.

در نتیجه، »فعالیت های آلودگی تسلللیحاتی« عبارتی کلی 
اسللت که ما برای ارجاع به تمامی فعالیت های انجام شده 
به منظور شناسللایی مخاطللرات و ارزیابللی خطرات برای 
تضمین ایمنی کارکنان صلیب سللرخ و هال احمر و ادامۀ 
عملیات بشردوسللتانۀ نهضت و کاهللش اثر مخاطرات بر 

جمعیت غیرنظامی، از آن استفاده می کنیم.

رويکرد ما
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مأموریت
 
ً
کمیتۀ بین المللی صلیب سللرخ سللازمانی بی غرض، بی طرف و مسللتقل اسللت که مأموریت صرفا

بشردوسللتانۀ آن عبارت اسللت از حمایت و حفاظت از زندگی و کرامت قربانیان درگیری مسلللحانه 
و دیگر شللرایط خشونت آمیز و کمک رسللانی به آنان. کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ همچنین تاش 
دارد تا با ترویج و تقویت حقوق بشردوسللتانه و اصول جهانی بشردوسللتانه، مانع آالم مردم گردد. 
این سازمان که در سال 1863 تأسیس شده، منشاء کنوانسیون های ژنو و نهضت بین المللی صلیب 
سللرخ و هال احمر اسللت. کمیتۀ بین المللی صلیب سللرخ، فعالیت های بین المللی نهضت را در 

زمان درگیری مسلحانه و دیگر شرایط خشونت آمیز هدایت و هماهنگ می نماید.



کمیتللۀ بین المللی صلیب سللرخ توان کارشناسللی و دانش 
الزم را بللرای ارزیابللی پیامدهللای آلودگللی تسلللیحاتی و 
مخاطللرات شللیمیایی، میکروبی، تشعشللعی و هسللته ای 
)CBRN( بر روی جمعیت غیرنظامی، و در نتیجه طراحی 
اقدامات تخفیف دهندۀ مناسللب دارا است. جمعیت های 
ملی در اغلب موارد در موقعیت مناسللبی برای جمع آوری 
اطاعللات الزم بللرای ارزیابللی خطللرات هسللتند. تاش 
مشترک ما به مقامات امکان می دهد تا واکنش خود نسبت 

به آلودگی تسلیحاتی را برنامه ریزی و اولویت بندی کنند.
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یکی از بخش های ضروری در تاش بشردوستانۀ ما برای 
کاهللش آثللار آلودگی تسلللیحاتی عبارت اسللت از کار با 
گاهی رسللانی  مردم محلی به منظور ترویج رفتار ایمن و آ
از خطرات ناشللی از میللن، بقایای قابللل انفجار جنگی و 

مخاطرات شیمیایی، میکروبی، تشعشعی و هسته ای.

گاهی رسانی عمومی در رهیافت میدانی ما برای آلودگی  آ
تسلللیحاتی لحاظ شللده اسللت؛ چه در طول شللدیدترین 
فللاز یک حالللت اضطراری باشللد، و یللا بافاصله پس از 
درگیری، یا به عنوان بخشی از طرح های بلندمدت ترمان. 
اگر بخواهیم میزان معرض پذیری مردم نسللبت به خطرات 
را به طللرز مؤثری کاهللش دهیم، ایجاد تغییللر در رفتار و 
نگللرش فللردی و جمعللی در رابطه بللا خطرات ناشللی از 
آلودگی تسلللیحاتی، هللم چالش انگیز بوده و هم ضروری  

می نماید.

برای دسللتیابی به ایللن اهداف، کمیتللۀ بین المللی صلیب 
سللرخ در اغلللب موارد از شللبکۀ جمعیت هللای ملی بهره 
می بللرد. نزدیکللی آنان بلله جوامللع محلی صدملله دیده و 
دانشللی کلله از این جوامع دارند، نگرشللی ارزشللمند را از 
گاهی رسللانی به دست  رفتار پرخطر و نیز بهترین راه های آ

می دهد.

به منظور پشللتیبانی از کارکنان درمانی که مسللئول نظارت 
بر عملیات پاکسللازی مهمات هسللتند، کمیتۀ بین المللی 
صلیب سرخ دوره ای را تحت عنوان »مراقبت از صدمات 
ناشی از مواد منفجره« طراحی کرده است. شرکت کنندگان 
در ایللن دوره مهارت های الزم بللرای مدیریت تلفات بجا 
مانللده از یللک انفجار را کسللب و طیفللی از عناوین را که 
شللامل مدیریت کمک های اولیه تا درک انواع جراحات و 

مشکات ناشی از انفجار است، مطالعه می کنند.

در برخللی کشللورها، ما با مقامات مسللئول پاسللخگویی 
به حللوادث CBRN در رابطلله با ترویج و توسللعۀ بهترین 
روش هللای موجود بللرای مدیریت ایمللن قربانیان آلودگی 
CBRN همللکاری می کنیللم. هدف ما تجهیللز مقامات و 

سازما نهای مربوطه برای رسیدگی به موقع و مؤثر به چنین 
رویدادهایی و در همان حال به حداقل رسللاندن خطراتی 

است که کارکنان و تأسیسات درمانی با آنها مواجهند.

 دسترسللی مردم به خدمات ضروری و امکانات معیشللتی 
می توانللد به دلیل وجللود مین، بقایای قابللل انفجار جنگی 
و مخاطللرات CBRN، با وقفه مواجه شللود. در کل، کمیتۀ 
بین المللللی صلیللب سللرخ از تللاش  بللرای شناسللایی و 
عامت گذاری مناطق آلوده حمایت کرده، مروج پاکسازی 
و دفللع ایمللن عوامللل خطللرزا می باشللد و در جسللتجوی 
راه حل های موقتی اسللت که منجر به کاهش معرض پذیری 
مردم نسللبت به آلودگی تسلیحاتی تا زمان پاکسازی منطقه 
گردد. با این حال، اگر هیچ نظام محلی در کار نباشللد و یا 
مقامات خود نتوانند مناطق آلوده را پاکسازی کنند، ما دارای 
ظرفیت فنی کامل برای ورود و هدایت عملیات پاکسازی و 

دیگر فعالیت های مربوط به کاهش خطرات هستیم.

بلله عنللوان مثللال، وقتی دسترسللی بلله منابع آب بلله دلیل 
آلودگللی تسلللیحاتی قطع شللود، تللاش می شللود منبعی 
ایمللن جایگزین آن شللود، ولی وقتی که ایللن کار را نتوان 
به سللرعت انجام داد، در مناطللق ایمن برای جوامع تحت 
تأثیر آب پاکیزه و بهداشتی مهیا می شود. در برخی موارد، 
ساخت سرویس بهداشتی در مناطق ایمن یکی از راه های 

ممانعت از رفتن مردم به درون میدان های مین است.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ زمین های کشاورزی آلوده 

به عنوان بخشللی از رسللالت مان بللرای ترویللج احترام به 
حقوق بین المللی بشردوستانه، سعی داریم تا:

رعایللت هنجارهللای بین المللِی مربوط به تسلللیحات     
متعللارف و غیرمتعللارف )ماننللد کنوانسللیون منع مین 
ضد نفر، کنوانسللیون تسلللیحات متعارف، کنوانسیون 
مهمات خوشه ای، و کنوانسیون تسلیحات شیمیایی( را 
در میللدان کارزار ترویج کنیم، از جمله با حمایت فنی 

از مقامات مسئول اجرای این کنوانسیون ها؛

الزامات مربللوط به این معاهدات را از قبل، در طول و     
پس از درگیری به مقامات یادآوری کنیم؛

اگر سللاح ها به نحوی به کار می روند که احتمال آثار     
منفللی آنها بللرای غیرنظامیان باالسللت، در این رابطه با 

مقامات وارد گفتگو  شویم.

ایجاد حس احترام به قانونکاهش خطراتارتقای واکنش درمانیترویج رفتار ایمن

را شناسللایی کرده و با کمک به کشاورزان برای کشاورزی 
و دامللداری در مناطللق امن، مانع از بلله خطر افتادن جان 
آنها می شللود. همچنین ممکن اسللت وام هللای کوچکی 
اهللدا کنیم تللا پروژه هللای درآمللدزای جایگزینللی، مانند 
سللاخت تللور ماهیگیللری اجرا شللوند. ما سللعی داریم تا 
نسللبت به خطرات جمع آوری بقایای قابل انفجار جنگی 
و یللا تجهیزات صنعتی آلوده بلله CBRN برای فروش آهن 
قراضلله، و یا اسللتفاده از مواد منفجره بللرای ماهیگیری در 
مناطقی که تور ماهیگیری یا خیلی گران است و یا موجود 

گاهی رسانی کنیم. نیست، آ
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ارزیابی خطرات


