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ทำาไมต้องมี “ไอซีอาร์ซี”
ตราบใดที่ผู้คนยังเลือกใช้สงครามและการสู้รบเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาความแตกต่าง ตราบนั้นจึง
จำาเป็นที่จะต้องมีองค์กรที่เป็นอิสระเฉกเช่นคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) เพื่อ
มาทำาหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง

นับว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ปัจจุบันความจำาเป็นดังกล่าวยังมิได้ลดน้อยลงแต่อย่างใด การขัดกันด้วย
อาวุธทั้งภายในและระหว่างประเทศยังคงดำาเนินต่อไป และยังคงทำาให้ชุมชนและทั่วทั้งประเทศ
หลายแห่งในทุกมุมโลกต้องแตกแยกออกเป็นส่วนๆ อีกทั้งประชากรโลกทุกวันนี้มีการอาศัยอยู่ 
ในเขตเมืองมากยิ่งขึ้น สถานการณ์ความขัดแย้งจึงมักเกิดขึ้นตามท้องถนนและย่านที่อยู่อาศัย
ตลอดจนสถานที่ทำางานของผู้คน 

ในขณะเดียวกันความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรูปแบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงระหว่างเครือข่าย 
อาชญากรรมและกลุ่มคนร้ายกับเจ้าหน้าที่ตำารวจ รวมถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ต่างก็ยิ่งสร้างความเดือดร้อนทุกข์ทรมานให้กับผู้คนมากยิ่งขึ้นไปอีก สาเหตุที่เป็น 
เช่นนั้น บางส่วนเป็นเพราะอาวุธต่างๆที่ใช้ในกองทัพนั้นสามารถจัดหาเพื่อนำามาใช้ก่อความรุนแรง
กันได้มากขึ้นในปัจจุบัน 
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ไอซีอ�ร์ซีก่อตั้งขึ้นหลังก�รสู้รบ
ที่เมืองซอลเฟอริโน พ.ศ. 2402 
หรือกว่� 150 ปีที่แล้ว

การสูญเสียครั้งใหญ่หลวง
ในการสู้รบไม่ว่าจะครั้งใด ผู้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสู้รบยังคงถูกสุ่มสังหารหรือแม้กระทั่งตกเป็นเป้าสังหาร
ของการสู้รบ และกลุ่มคนจำานวนมากยังคงถูกทำาให้ต้องละทิ้งถิ่นฐาน ทำาให้พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งอาหาร 
น้ำา และที่พักพิง

ขณะเดียวกันเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธที่บังคับด้วยรีโมตและหุ่นยนต์สังหาร สงครามไซเบอร์ ตลอดจน 
ความขัดแย้งของกลุ่มติดอาวุธซึ่งไม่ใช่รัฐที่เพิ่มจำานวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดข้างต้นต่างทำาให้เกิดการตั้งประเด็น
คำาถามว่ากฎแห่งสงครามที่มีอยู่นั้นเพียงพอแล้วหรือไม่ หรือจำาเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกฎแห่งสงครามนั้นอีกครั้ง 

กฎหมายแห่งสงคราม 
กฎต่างๆที่ควบคุมว่าสงครามจะก่อกำาเนิดขึ้นได้อย่างไร และมีใครบ้างที่จะต้องได้รับการคุ้มครองจากสงคราม กฎเหล่านี้ 
ได้รับการประมวลไว้ในตัวบทกฎหมายที่ยึดตามอนุสัญญาเจนีวาเป็นหลักและรู้จักกันในนาม “กฎหมายแห่งสงคราม” 
หรือ “กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ” กฎหมายนี้ประกอบด้วยสนธิสัญญาหลายฉบับ โดยมีหน้าที่เหนือสิ่งอื่น
ใดคือการจำากัดการใช้กำาลัง การห้ามไม่ให้ใช้อาวุธบางประเภท ตลอดจนการคุ้มครองพลเรือน เชลยสงคราม และผู้ที่
สังกัดในกองกำาลังทางทหารซึ่งบาดเจ็บ ป่วยไข้ และเรือต้องอับปาง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในศตวรรษที่ 21 จะคลี่คลายลงบ้างแล้ว ถึงกระนั้น ไอซีอาร์ซีก็จะยังคงมุ่งมั่น 
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและการคุ้มครองที่จำาเป็นต่อไป นอกจากนี้ เราจะยังคงดำาเนินหน้าที่ในฐานะหน่วยงาน
ที่มีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมกฎหมายมนุษยธรรม คอยสร้างความความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพตัวบทกฎหมายนี้ให้ขานรับกับสภาพความเป็นจริงของการสงครามสมัยใหม่ให้ดียิ่งขึ้น

ความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่
ไอซีอาร์ซีมุ่งมั่นเสาะแสวงหาซึ่งหนทางใหม่ๆ เพื่อให้ตอบสนองกับวิกฤตการณ์ในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กรณีสถานการณ์ผู้อพยพทั่วโลกถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนตัวอย่างหนึ่ง นั่นคือ ทุกวันนี้ยังมีผู้คน
จำานวนมากที่ต้องละทิ้งบ้านเกิดของตนเพื่อออกไปแสวงหาซึ่งอาหาร งาน และที่อยู่อาศัยที่มีความปลอดภัย และบ่อยครั้ง 
การยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คนเหล่านี้มักจะตามมาด้วยผลลัพธ์อันน่าเศร้า ซึ่งนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำาไม 
เราถึงยังต้องคอยเสาะแสวงหาหนทางใหม่ๆ ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพและตอบสนองต่อความจำาเป็นที่เกิดขึ้น
ใหม่อยู่ตลอดเวลา



“ไอซีอาร์ซี” คืออะไร
ไอซีอาร์ซี คือองค์กรด้านมนุษยธรรมที่มีความเป็นกลาง ไม่ลำาเอียง และมีความเป็นอิสระ เราได้
รับมอบหมายอาณัติหน้าที่เพ่ือให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการขัดกัน 
ด้วยอาวุธและความรุนแรงอื่นๆ หรือตามที่พันธกิจองค์กรของเราเรียกว่าเป็น “สถานการณ์
ความรุนแรงอื่นๆ”โดยคำาว่า“ความรุนแรงอื่นๆ”หรือ“สถานการณ์ความรุนแรงอ่ืนๆ”เราหมายถึง
ความรุนแรงที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการขัดกันด้วยอาวุธแต่เป็นการขัดกันที่ดำาเนินการโดยกลุ่มคน
ขนาดใหญ่และการขัดกันนั้นส่งผลกระทบในด้านมนุษยธรรม รัฐภาคีได้มอบหมายอาณัตินี้
แก่ไอซีอาร์ซีผ่านอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 ฉบับที่ 4 พิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา 
ค.ศ. 1949 ฉบับที่ 1 ค.ศ. 1977 และ ค.ศ. 2005 และธรรมนูญองค์กรกาชาดและเสี้ยววง
เดือนแดงระหว่างประเทศ ค.ศ. 1986

อาณัติและสถานภาพทางกฎหมายที่ได้รับมอบหมายนั้นทำาให้เราแตกต่างจากองค์กรระหว่าง
ประเทศอื่นๆ (เช่น หน่วยงานเฉพาะของสหประชาชาติ) และองค์กรพัฒนาเอกชนทั่วไป 
สถานะดังกล่าวช่วยให้เราปฎิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระจากรัฐบาลและยังมอบความช่วยเหลือ
โดยปราศจากความลำาเอียงให้แก่ผู้คนที่มีความจำาเป็นได้รับการคุ้มครองและการช่วยเหลือ
มากที่สุดอีกด้วย
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ในย�มวิกฤต ไอซีอ�ร์ซีจะดำ�เนินก�รทุกอย่�งเท่�ที่จะดำ�เนินก�รได้
เพื่อช่วยเหลือให้คว�มจำ�เป็นในชีวิตประจำ�วันของผู้คนได้รับก�รตอบสนอง
ในภ�พ เร�จัดห�แป้งส�ลีให้กับร้�นเบเกอรี่ท้องถิ่นในประเทศยูเครนเพื่อนำ�
ม�ใช้ทำ�ขนมปัง หลังจ�กนั้น เร�ได้ร่วมกันกับสภ�ก�ช�ดยูเครน
เพื่อนำ�ขนมปังไปแจกจ่�ยให้กับผู้พลัดถิ่นจ�กก�รสู้รบ 

เราทำาอะไรบ้าง
เป้าหมายการปฏิบัติงานของไอซีอาร์ซี คือการคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และศักดิ์ศรีของผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง ในการปฏิบัติงานดังกล่าว เราใช้แนวทางบูรณาการ
แบบองค์รวมผ่านการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 3 ด้าน ได้แก่ การคุ้มครอง การให้ 
ความช่วยเหลือ และการป้องกัน  โดยเรามีการให้ข้อมูล เสริมสร้างและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ในแต่ละด้านซึ่งกันและกันอยู่เสมอ 

การให้ความช่วยเหลือ 
ไอซีอาร์ซีช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการขัดกันด้วยอาวุธและสถานการณ์ความรุนแรง 
อื่นๆ ด้วยการจัดหาน้ำาและที่พักอาศัย เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมบริการด้าน
การดูแลสุขภาพ (ซึ่งรวมถึงการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บในภาวะสงครามและการดูแลผู้ถูกคุมขัง) 
นอกจากนี้เรายังคอยตรวจสอบเพ่ือให้มีการจัดการและระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตอย่าง 
เหมาะสมตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดด้วย 
เช่นกัน ดูหน้า 16 

การคุ้มครอง
ไอซีอาร์ซีมุ่งมั่นที่จะปกป้องชีวิต สุขภาพและศักดิ์ศรีของพลเรือนผู้ได้รับผลกระทบจากการขัดกัน 
ด้วยอาวุธและสถานการณ์ความรุนแรงอื่นๆซึ่งรวมผู้ถูกคุมขังด้วย ทั้งนี้การดำาเนินงานของเรา 
คือการกระตุ้นให้หน่วยงานรัฐบาลและกลุ่มอื่นๆ รับภาระหน้าที่ของตนภายใต้กฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎอื่นๆ เพื่อให้การคุ้มครองแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากความ
รุนแรง ดูหน้า 28

การป้องกัน 
ไอซีอาร์ซีมีฐานการปฏิบัติงานในระดับโลก ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริม 
ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและตามหลักการด้านมนุษยธรรม เรา
ดำาเนินการตามอาณัติที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นความกังวล
ด้านมนุษยธรรม ดูหน้า 40

ในส่วนของก�รดำ�เนินง�นส่วนใหญ่นั้น เร�ทำ�ง�นอย่�งใกล้ชิดร่วมกันกับสภ�ก�ช�ดและ 

สภ�เสี้ยววงเดือนแดงและพันธมิตรหลักที่ปฏิบัติง�นด้�นมนุษยธรรมเรียนรู้เพ่ิมเติมที่ 

www.icrc.org/discover
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เรื่องราวแห่งการค้นพบ

การดำาเนินงานโดยวิศวกรผู้มีความชำานาญ
วิศวกรงานระบบน้ำาและที่อยู่อาศัยของเรา คาเล็ด มูชาร่าปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็น
อยู่ของชาวเยเมน ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมประเทศของตนมาเป็นเวลายาวนานก่อนที่จะร่วมงานกับ 
ไอซีอาร์ซีเมื่อพ.ศ.2555 ก่อนหน้านั้นคาเล็ดเคยทำางานในหน่วยงานด้านการพัฒนาแห่งหนึ่ง 
ซึ่งรับผิดชอบปรับปรุงระบบถนนในประเทศ เขาหวนนึกถึงครั้งแรกเมื่อได้ยินเกี่ยวกับไอซีอาร์ซี 
ว่าเขารู้สึกไม่ไว้วางใจองค์กรที่มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์องค์กรนี้ และรู้สึกไม่ไว้วางใจ
เครื่องหมายกากบาทแดงบนพื้นสีขาวอันโดดเด่นขององค์กรอีกด้วย

“ตอนแรกสิ่งที่ผมคิดคือ ‘พวกเขาทำาอะไรกันนะ พวกเขาเป็นนักมนุษยธรรมกันจริงๆหรือเปล่า 
หรือแค่มาลองเปลี่ยนศาสนาของคนที่นี่’ แต่พอผมได้มาค้นหาข้อมูลด้วยตนเองแล้วก็เรียนรู้ว่า
ไอซีอาร์ซีทำาอะไรบ้าง ผมก็ค้นพบว่าไอซีอาร์ซีนั้นแตกต่างจากที่ผมคิดไว้มากจริงๆครับ” คาเล็ด
เล่าความทรงจำาในอดีตเกี่ยวกับไอซีอาร์ซีให้ฟัง 

คาเล็ดกล่าวถึงสิ่งที่ตนค้นพบว่า ไอซีอาร์ซีเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือผู้คนที่ตกอยู่ใน
สถานการณ์อันยากลำาบากและจำาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ โดยองค์กรไม่คำานึงถึงเชื้อชาติ 
ความเชื่อหรือศาสนา “วิธีการมองของไอซีอาร์ซีคือ หากคุณเป็นมนุษย์ คุณก็สมควรที่จะมีชีวิตอยู่ 
วิธีการมองที่ว่าได้เปลี่ยนแปลงความคิดของผมที่มีต่อไอซีอาร์ซีไปมากเลยทีเดียว”

นับแต่นั้นมา เขาก็ได้เห็นว่า หลักการของความไม่ลำาเอียงและความเป็นกลางช่วยให้เราเข้าถึงผู้คน
ในพื้นที่ผลกระทบจากการสู้รบโดยตรงได้อย่างไร “ซึ่งเป็นเพราะทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความขัด
แย้งไว้วางใจไอซีอาร์ซีว่าจะมีความเป็นกลาง ไม่เลือกข้าง เราก็เลยสามารถเข้าไปทำางานในพื้นที่ที่
คนอื่นๆไม่สามารถเข้าถึง”

หลากเรื่องราวแห่งการค้นพบ

เรื่องราวข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า ผู้คนทั่วโลกค้นพบไอซีอาร์ซีได้อย่างไร 
นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของเรา เฉกเช่น ค�เล็ด มีการทำางานกับชุมชนในพื้นที่
เพื่อค้นหาหนทางใหม่ๆ ในการบรรลุเป้าหมายพื้นฐานของเรา นั่นคือ การบรรเทาความเดือด
ร้อนจากสงครามได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณ ค้นพบไอซีอ�ร์ซี ผ่านเรื่องราวเกี่ยว
กับผู้คน เช่น คาเล็ด และผ่านคำาอธิบายสั้นๆ ว่าไอซีอาร์ซีคืออะไร เราทำาอะไรบ้าง และเรา
ดำาเนินการที่ไหน เมื่อไร อย่างไรและด้วยเหตุอันใด

เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.icrc.org/discover 
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“โครงการต่างๆ จะต้องมีความยั่งยืน แนวทางการดำาเนินงานนี้เอง 

ที่ทำาให้ผมเคารพไอซีอาร์ซี และที่สำาคัญคือ โครงการต่างๆ ของเรา

จะต้องเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้คนได้ในระยะยาว”

คาเล็ด มูชาร่า วิศวกรงานระบบน้ำาและที่อยู่อาศัยของไอซีอาร์ซี

ภ�ระหน้�ที่ของค�เล็ด มูช�ร่� คือก�รจัดห�ปั๊มน้ำ� ท่อน้ำ�
และถังเก็บน้ำ�ให้กับชุมชนท้องถิ่น ติดตั้งจุดจ่�ยน้ำ�ชั่วคร�ว 
รวมถึงซ่อมแซมและยกระดับโรงพย�บ�ล ระบบไฟฟ้�และ
ระบบชลประท�นที่เสียห�ยจ�กสงคร�ม 
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กลุ่มองค์กรกาชาด
และเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ 

คณะกรรมก�รก�ช�ดระหว่�งประเทศ (International Committee of the Red Cross – ICRC) หรือ ไอซีอ�ร์ซ ี

เป็นส่วนหนึ่งของ “กลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ” ซึ่งประกอบด้วย “สภากาชาดและ
สภาเสี้ยววงเดือนแดง” (สภากาชาดฯ) ใน 191 ประเทศ และ “สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ” โดยสภากาชาดฯ จะปฏิบัติงานภายในประเทศของตน ส่วนสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยว 
วงเดือนแดงระหว่างประเทศจะประสานงานในส่วนของการตอบรับความช่วยเหลือระหว่างประเทศให้กับสภากาชาดฯ 
ในกรณีของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่มีการขัดกันด้วยอาวุธมาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยว 
วงเดือนแดงระหว่างประเทศเป็นองค์กรพันธมิตรหลักของไอซีอาร์ซี โดยเฉพาะเมื่อมีสถานการณ์การขัดกันเกิดขึ้น
ทับซ้อนกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนี้ เรายังทำางานร่วมกับสภากาชาดฯ ซึ่งแบ่งปันทักษะการดำาเนินงาน ความ
รู้เกี่ยวกับพื้นที่จากประสบการณ์ตรง ตลอดจนความคุ้นเคยทางวัฒนธรรมและภาษาท้องถิ่นให้เราอีกด้วย

สภ�ก�ช�ดและสภ�เสี้ยววงเดือนแดง (สภ�ก�ช�ดฯ – National Societies) คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุน 
รัฐบาลประเทศของตนในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม โดยสภากาชาดฯ มีการให้บริการด้านต่างๆ รวมถึงการ
ช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติและการส่งเสริมโครงการด้านสุขภาพและสังคม ทั้งนี้ ในยามสงคราม สภากาชาดฯ จะ
มอบความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์แก่พลเรือนผู้ประสบภัย และให้การช่วยเหลือแก่หน่วยบริการทางการแพทย์
ทหารในบางกรณีด้วยเช่นกัน

สหพันธ์สภ�ก�ช�ดและสภ�เสี้ยววงเดือนแดงระหว่�งประเทศ (The Federation of Red Cross and Red 

Crescent Societies – IFRC) ประกอบด้วยสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงจาก 191 ประเทศทั่วโลก 
ซึ่งรวมกันเป็นเครือข่ายด้านมนุษยธรรมที่มีอาสาสมัครเป็นฐานเครือข่ายใหญ่ที่สุดในโลก สหพันธ์สภากาชาดฯ 
มีการปฏิบัติหน้าที่ก่อน-ระหว่าง-หลังภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ เพื่อตอบสนองความจำาเป็นได้รับการ 
ช่วยเหลือ และช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่อยู่ในภาวะยากลำาบาก โดยดำาเนินงานผ่านการให้บริการและ
โครงการพัฒนาระยะยาวต่างๆ การตอบรับความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติและการฟื้นฟูจากภัยพิบัติในระยะเร่งด่วน 

ไอซีอาร์ซี สหพันธ์สภากาชาดฯ และสภากาชาดฯ ในแต่ละประเทศ ต่างเป็นองค์กรอิสระที่มีธรรมนูญของตนเอง
และไม่มีอำานาจสั่งการเหนือกันและกัน
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ในการดำาเนินงานของเรานั้น เราดำาเนินตามหลักการพื้นฐานของกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

หลักการพื้นฐาน
มนุษยธรรม
กลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ กำาเนิดขึ้นมาด้วยความปรารถนาที่จะนำาความช่วยเหลืออัน
ปราศจากการเลือกปฏิบัติไปมอบให้แก่ผู้บาดเจ็บในสนามรบ มุ่งมั่นด้วยบทบาทหน้าที่ทั้งในระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศที่จะป้องกันและบรรเทาความทุกข์ยากของมนุษย์ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอยู่ ณ แห่งหนใด วัตถุประสงค์ของกลุ่ม
องค์กรกาชาดฯ คือการคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ และการทำาให้ความเป็นมนุษย์ได้รับการเคารพ โดยส่งเสริมให้มี
ความเข้าใจร่วมกัน ความเป็นมิตร ความร่วมมือกันและสันติภาพนิรันดร์เกิดขึ้นกับทุกคน

ความไม่ลำาเอียง
กลุ่มองค์กาชาดฯ ไม่มีการเลือกปฏิบัติใดๆ อันเนื่องมาจากสัญชาติ เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ชนชั้น หรือ
ความคิดเห็นทางการเมือง กลุ่มองค์กรกาชาดฯ มุ่งมั่นที่จะบรรเทาความทุกข์ยากของปัจเจกชนตามที่ปัจเจกชน
เหล่านั้นต้องการจะได้รับซึ่งความช่วยเหลือเท่านั้น และมุ่งมั่นที่จะจัดลำาดับความสำาคัญโดยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้
ประสบภัยเป็นกรณีจำาเป็นเร่งด่วนที่สุดเสมอ

ความเป็นกลาง
ในการธำารงไว้ซึ่งความไว้วางใจจากทุกฝ่ายต่อไปอยู่เสมอ กลุ่มองค์กรกาชาดฯ จะไม่มีการฝักใฝ่ฝ่ายใดที่อยู่ระหว่าง
การสู้รบหรือมีส่วนร่วมในข้อพิพาทความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการเมือง เชื้อชาติ ศาสนาหรืออุดมการณ์ ไม่ว่าจะ
กรณีใดก็ตาม

ความเป็นอิสระ
กลุ่มองค์กรกาชาดฯ เป็นกลุ่มองค์กรที่มีความเป็นอิสระ แม้ว่าสภากาชาดฯ จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนรัฐบาล
ของตนเองในการให้การบริการด้านมนุษยธรรมและอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นๆ แต่สภากาชาดฯ เองก็
จะต้องรักษาความเป็นอิสระของตนเองไว้อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามหลักการของกลุ่มองค์กรกา
ชาดฯ ได้ตลอดเวลา 

บริการอาสาสมัคร
กลุ่มองค์กรกาชาดฯ เป็นกลุ่มองค์กรอาสาสมัครเพื่อการบรรเทาทุกข์โดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ใดๆ

ความเป็นเอกภาพ
ในแต่ละประเทศจะมีสภากาชาดหรือสภาเสี้ยววงเดือนแดงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยสภากาชาดหรือสภาเสี้ยว 
วงเดือนแดงจะต้องเปิดให้แก่คนทั่วไป และจะต้องปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมให้ครบถ้วนทั่วอาณาเขตของตน 

ความเป็นสากล
กลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศมีอยู่ทั่วโลก โดยสภากาชาดฯ ทั้งหมดต่างมีสถานะเท่า
เทียมกันและแบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเท่าเทียม

เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.icrc.org/discover
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“ไอซีอาร์ซี” ทำางานที่ไหนบ้าง
เมื่อการสู้รบปะทุขึ้น ผู้คนที่ติดอยู่ในสถานการณ์ความรุนแรงจำาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ด้วยเหตุนี้ 
ไอซีอาร์ซีจึงยังคงปรากฏตัวเพื่อปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ของการขัดกันด้วยอาวุธและสถานการณ์ความรุนแรงอื่นๆ รวม
ถึงการมีสำานักงานและสำานักงานย่อยประจำาเมืองหลวงและเมืองหลักต่างๆ เพื่อทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางประจำาภูมิภาค
ในการประสานงานและให้ความช่วยเหลือ

เรามีสำานักงานและสำานักงานย่อยประจำาอยู่ในประเทศต่างๆ ประมาณ 80 ประเทศทั่วโลก โดยจำานวนเจ้าหน้าที่ของ
เรามีประมาณ 17,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่นเจ้าของสัญชาติประเทศนั้นๆ ที่สำานักงานประจำาอยู่ 

ทั้งนี้ ณ สำานักงานใหญ่ของเราในนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เรายังมีเจ้าหน้าที่อีกเกือบ 1,000 คน ผู้
ทำาหน้าที่คอยร่างและดำาเนินนโยบายตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆ ให้แก่ทุกภาคส่วนขององค์กร อีกทั้งยังให้การสนับสนุน
และกำากับดูแลอันสำาคัญต่อการปฏิบัติงานภาคสนามของเรา
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แผนที่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล
เท่�นั้นและไม่มีนัยสำ�คัญท�งก�รเมือง
แต่อย่�งใด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
เดือนมกร�คม 2558 เป็นต้นไป

เจ้�หน้�ที่ของไอซีอ�ร์ซีและอ�ส�ก�ช�ดประจำ�ท้องถิ่นกำ�ลังพ�ย
เรือแคนูเพื่อไปให้ถึงผู้คนที่ได้รับผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์
คว�มรุนแรงที่เกิดขึ้นในส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยคองโก



สำานักงานประจำาภาคสนามของเราอาจปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมเพียงประเทศเดียว หรือหลายประเทศในกรณีที่เป็น
สำานักงานภูมิภาค ทั้งนี้ กิจกรรมที่สำานักงานของเราดำาเนินการนั้นมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับสถานการณ์และ
ความต้องการ โดยกิจกรรมที่ดำาเนินการมีดังต่อไปนี้

• การให้ความช่วยเหลือด้านสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยจากการขัดกันด้วยอาวุธหรือความรุนแรง อื่นๆ  
ที่ดำาเนินอยู่หรือเพิ่งเกิดขึ้น และการมุ่งมั่นทำาให้ผู้ประสบภัยได้รับการคุ้มครอง และ

• การปฏิบัติการเชิงป้องกัน, การทำางานร่วมกับสหพันธ์สภากาชาดฯ และสภากาชาดฯ และ “การทูตเชิง
มนุษยธรรม” (ด้วยการใช้อิทธิพลที่มีกับรัฐภาคีและอื่นๆ เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุง)

นอกเหนือไปจากกิจกรรมข้างต้นแล้ว สำานักงานของเรายังปฏิบัติหน้าที่เป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้การ 
ตอบสนองและให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหากสถานการณ์การขัดกันด้วยอาวุธหรือ
ความรุนแรงอื่นๆ ปะทุขึ้น

สำ�นักง�นใหญ่ สำ�นักง�น สำ�นักง�นภูมิภ�ค สำ�นักง�นย่อย
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อาชีพใหม่ของคาริมา
ย้อนกลับไปเมื่อคาริมา (ภาพบน) อายุเพียง 12 ขวบ เธอและพี่ชายติดอยู่ระหว่างดงกระสุนปืนของการสู้รบที่เกิดขึ้น
ไม่ไกลจากบ้านของเธอในกรุงคาบูล ประเทศอัฟกานิสถาน กระสุน 4 นัดเจาะเข้าที่ขาของเธอทำาให้แพทย์ต้องตัดขา
ที่ระดับเหนือหัวเข่าออกทันที 

ย้อนกลับไปตอนนั้น มีหนึ่งอย่างที่ไอซีอาร์ซีแสดงให้คาริมาเห็น นั่นคือโอกาสที่จะทำาให้เธอกลับมาเดินได้อีกครั้ง สิ่ง
ที่คาริมาค้นพบได้แก่ ชีวิตใหม่และอาชีพใหม่ “ฉันมาที่ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพของไอซีอาร์ซีเพื่อมาทำาขาเทียมแล้วก็หัดเดิน
ด้วยขาเทียม แต่ต่อมาตอนที่ฉันเอาขาเทียมกลับมาซ่อม ศูนย์ฯกำาลังเปิดรับนักกายภาพบำาบัดอยู่พอดี”

ผ่านมาเกือบ 2 ทศวรรษหลังต้องสูญเสียขาของตนเอง ปัจจุบันคาริมาทำาหน้าที่เป็นนักกายภาพบำาบัดและช่วยดูแล
ศูนย์ฯแห่งนี้ในกรุงคาบูล เธอช่วยทั้งเด็กและคนชราในการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความพิการ ปรับตัวเข้ากับอวัยวะเทียม 
และเสริมพลังให้กับแขนขาที่บาดเจ็บให้แข็งแกร่ง 
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เรื่องราวแห่งการค้นพบ
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เราเป็นใคร
ทั่วโลกมีผู้คนเฉกเช่น ค�ริม� กว่า 17,000 คน ที่ปฏิบัติงานให้กับไอซีอาร์ซีในประเทศของตน โดยเจ้าหน้าที่บุคลากร
อันทรงคุณค่าเหล่านี้ คือผู้ใช้ทักษะและความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ของตนในการดำาเนินงานของเราที่มีปริมาณมากให้ 
สำาเร็จลุล่วงไปได้

นอกจากนี้ เรายังมีการส่งเจ้าหน้าที่ขององค์กรที่รับคัดเลือกเข้ามาทำางานจำานวนมากในประเทศหนึ่งเพื่อให้ไปปฏิบัติ
หน้าที่ณสำานักงานในประเทศต่างๆอีกด้วย ทุกวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามประจำาอยู่ต่างประเทศมากกว่า 
1,800คน โดยครึ่งหนึ่งเป็นผู้แทนขององค์กร กล่าวคือชายหรือหญิงผู้เดินทางเข้าไปเยี่ยมเยียนผู้ถูกคุมขัง ออกแบบ
และดำาเนินงานโครงการความช่วยเหลือต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตามกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ ส่วนเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ขององค์กร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ เช่นแพทย์ 
พยาบาล วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สัตวแพทย์ นักวิชาการเกษตร ล่ามและเจ้าหน้าที่ธุรการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคล�กรของเร� รวมถึงโอก�สก�รจ้�งง�นต่�งๆ ได้ที่ www.icrc.org/discover 

เจ้�หน้�ที่ของไอซีอ�ร์ซีหล�ยคนต่�ง
เคยเผชิญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจ�ก
สงคร�มม�ด้วยตนตรงทั้งนั้น ค�ริม� 
(ซ้�ย) ผู้ซึ่งผ่�นก�รสูญเสียข�ข้�งหนึ่ง
ม�ด้วยตนเอง จึงเข้�ใจดีว่�ผู้ป่วยของ
เธอกำ�ลังเผชิญกับอะไรอยู่บ้�ง 
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การช่วยเหลือ
รักษาชีวิต พิทักษ์อนาคต 
ไม่ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งจะเกิดขึ้น ณ แห่งหนใด ไอซีอาร์ซีจะดำาเนินการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพิทักษ์รักษา
ชีวิตและการดำารงชีพของผู้คน เราให้ความช่วยเหลือผู้คนด้วยการตอบสนองความจำาเป็นด้านสิ่งของอัน 
เร่งด่วน และหาทางป้องกันไม่ให้ผลที่ตามมาของสถานการณ์ความขัดแย้งจำาต้องทำาให้การมีชีวิตอยู่รอด
หรืออนาคตของพวกเขาตกอยู่ในอันตราย ไม่ว่าจะเป็นโรคภัย ความบาดเจ็บ ความหิวโหย การสูญเสียรายได้ 
ตลอดจนการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นต้น

การให้ความช่วยเหลือในวงกว้าง
การให้ความช่วยเหลือของเราเป็นการให้ความช่วยเหลืออันในหลากหลายรูปแบบ โดยขึ้นอยู่กับภูมิภาคและ
ลักษณะของวิกฤติ ความช่วยเหลือที่มอบให้อาจเป็นการบรรเทาทุกข์ด้วยสิ่งของ (เช่น อาหาร เงินสด 
เมล็ดพันธุ์ เครื่องมือ และยารักษาโรค) การซ่อมแซมระบบน้ำาประปาและการบำาบัดน้ำา หรือการสร้างสิ่ง
อำานวยความสะดวกทางการแพทย์ นอกจากนี้ เรายังจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่สถานบริการระดับปฐมภูมิ 
ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ พยาบาล และช่างกายอุปกรณ์ ในความพยายามทั้งหมดของเรานั้น เราตั้งเป้า 
ที่จะเพิ่มระดับขีดความสามารถของหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อให้สามารถจัดมอบบริการต่างๆ ที่จำาเป็น เช่น น้ำา 
สุขาภิบาล และการดูแลสุขภาพ

การทำามาหาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง
นอกจากการมอบความช่วยเหลือฉุกเฉินเพ่ือช่วยพิทักษ์รักษาชีวิตและบรรเทาผลกระทบที่เกิดจาก
สถานการณ์ความขัดแย้งในทันทีแล้วนั้น เรายังพยายามให้ความสำาคัญกับเป้าหมายสูงสุดของเรา นั่นคือ 
การฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือผู้คนให้ทำามาหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้ ในบางกรณี รูปแบบการให้ความช่วยเหลือที่
เรามอบอาจเป็นรูปแบบของเงินช่วยเหลือจำานวนเล็กน้อย เพื่อให้ครอบครัวมีทางเลือกในการนำาเงินช่วยเหลือ
ไปใช้จ่ายตรงตามความต้องการของตนเองได้ นอกจากนี้ ตลาดและผู้ผลิตในท้องถิ่นยังได้รับประโยชน์จาก
การช่วยเหลือดังกล่าวในทางอ้อมอีกด้วย ในส่วนของกรณีอื่นๆนั้นเรามีการดำาเนินการเพื่อช่วยเหลือให้ผู้คน
สามารถเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กหรือผลิตอาหารของตนเอง เป็นต้น
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เด็กหญิงกำ�ลังห�บน้ำ�ในค่�ยผู้ลี้ภัยในประเทศซูด�นใต้
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ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
เมื่อสถานการณ์การขัดกันด้วยอาวุธหรือสถานการณ์ความรุนแรงอื่นๆ เกิดขึ้น ไอซีอาร์ซี
จะดำาเนินการเพ่ือช่วยตอบสนองความจำาเป็นของผู้คนที่ได้รับผลกระทบด้วยการจัดหาอาหาร 
อุปกรณ์ทำาอาหาร ที่พักอาศัย เสื้อผ้าและชุดของใช้เพื่อสุขอนามัย ฯลฯ ทั้งนี้ ในการดำาเนิน
การเพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ ดังกล่าวนั้น เราดำาเนินการโดยคำานึงถึงความต้องการพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจของครัวเรือนทั้งหมดเป็นสำาคัญ

ความจำาเป็นในระยะยาว
แต่เราจะไม่หยุดเพียงเท่านั้น นอกจากความต้องการพื้นฐานทางเศรษฐกิจของครัวเรือนแล้ว 
เรายังมีการพิจารณาถึงหนทางที่จะทำาให้ครอบครัวและชุมชนทั้งหมดสามารถพึ่งพาตนเองและ
มีความมั่นคงด้านเศรษฐกิจได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้ เป้าหมายของเราจึงเป็นการช่วยเหลือให้
ผู้คนสามารถดูแลตนเองและทำามาหาเลี้ยงชีพได้ในระยะยาว

ทั้งนี้ เนื่องจากอาณัติที่เราได้รับมอบหมายครอบคลุมผู้ที่ถูกลิดรอนเสรีภาพอันเนื่องมาจาก
สถานการณ์ความขัดแย้งด้วยเช่นกัน เราจึงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการด้านโภชนาการ
และสุขอนามัยของผู้ถูกคุมขังตามความจำาเป็นด้วยเช่นกัน

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.icrc.org/discover
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คิม สมนัง ช�ยช�วกัมพูช� อ�ยุ 44 ปี ซึ่งได้รับบ�ดเจ็บจ�ก
ระเบิดพวง เข�ได้รับเงินทุนช่วยเหลือจำ�นวน 200 เหรียญสหรัฐ 
เพื่อช่วยต่อยอดธุรกิจขน�ดเล็กในก�รทำ�เส้นขนมจีนข�ย 
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อับดุล มาจิด เคยต้องตื่นตั้งแต่เช้าตรู่ทุกวันเพื่อตระเวน
เดินไปตามบ้านเรือนผู้คนด้วยหวังว่าจะมีใครว่าจ้างให้
เขาทำางาน “ส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากจ้างคนอายุ 43 ปี 
กันหรอก” เขากล่าว “ผมมีลูก 3 คน แล้วถ้าผมหา
งานทำาไม่ได้ ครอบครัวก็ลำาบาก” แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไป
หลังจากเขาได้รับเงินทุนช่วยเหลือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มอบความช่วย
เหลือให้แก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของ
ประเทศบังคลาเทศให้พึ่งพาตนเองได้ 

โดยดำาเนินการผ่านโครงการดังกล่าว ไอซีอาร์ซีและ 
สภาเส้ียววงเดอืนแดงบงัคลาเทศ ร่วมกนัจัดการฝึกอบรม 
และให้คำาแนะนำาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการมอบเงินทุน 
เพื่อเป็นการส่งเสริมการเกษตร การปศุสัตว์และการริเริ่ม
ธุรกิจขนาดเล็ก “ตอนนี้ผมส่งลูกๆ ไปโรงเรียนได้แล้ว” 
มาจิดกล่าว “ความฝันของผมเป็นจริงมากกว่าที่ผมคาด
ไว้เสียอีก"

งานด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไอซีอาร์ซี ได้แก่ 
การมอบอาหาร การให้วัคซีนปศุสัตว์ การซ่อมแซมระบบ 
ชลประทาน การจัดหาเมล็ดพันธุ์และเครื่องมือต่างๆ 
เพ่ือช่วยให้ผู้คนสามารถกลับมาทำาการเกษตรอีกคร้ัง 
รวมถึงการดำาเนินโครงการเงินสนับสนุนสำาหรับการ 
จ้างงาน (Cash-for-work) และการมอบเงินทุนสนับสนุน 
สำาหรับการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก (เช่น ร้านเสริมสวย 
ร้านซ่อมรถยนต์หรือรถจักรยาน) 

เขตค�ซ�ม�นซ์ ประเทศเซเนกัล เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ไอซีอ�ร์ซี 
ให้ก�รสนับสนุนโครงก�รต่�งๆ รวมถึงจัดห�เมล็ดพันธุ์และ
อุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้คนให้ส�ม�รถเริ่มทำ�ก�รเกษตรและ
ธุรกิจด้�นปศุสัตว์ขน�ดเล็กของตนเองได้
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ระบบน้ำาและที่อยู่อาศัย
แนวทางด้านสาธารณสุข
โครงการระบบน้ำาและที่อยู่อาศัยของเราทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณสุขท่ามกลางสถานการณ์ 
ความขัดแย้ง โดยโครงการของเรามีเป้าหมายที่จะสร้างสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี เรามุ่ง
มั่นที่จะรับประกันว่าบริการสาธารณะที่จำาเป็น (เช่น น้ำาสะอาด ที่พักอาศัย สุขภิบาลที่เหมาะสม ฯลฯ) จะใช้การ
ได้ตามสมควร

ผลกระทบจากการขัดกันด้วยอาวุธอาจเป็นผลกระทบทางตรงและทางอ้อม และผลสืบเนื่องที่ตามมาอาจเกิดขึ้นใน
ระยะสั้นหรือระยะยาว โดยเขตเมืองซึ่งมีความหนาแน่นของประชากรสูงและระบบต่างๆ มีความซับซ้อน จึงทำาให้พื้นที่
เขตเมืองกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะถูกโจมตีอย่างยิ่ง
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ปัจจุบันมีก�รก่อสงคร�มในเขตเมืองที่
มีผู้คนอ�ศัยอยู่หน�แน่นม�กขึ้นเรื่อยๆ 
ด้วยเหตุนี้ วิศวกรระบบน้ำ�และที่อยู่อ�ศัย
ของเร�จึงต้องทำ�ก�รซ่อมแซมและบำ�รุง
รักษ�ระบบน้ำ� ไฟฟ้�และก�รบำ�บัด
ของเสีย ซึ่งเป็นระบบที่มีขน�ดใหญ่
และมีคว�มซับซ้อนในเมืองต่�งๆ 
หล�ยแห่ง เช่นในภ�พ คือกรุงแบกแดด 
ประเทศอิรัก 

บริการใช้ไม่ได้ สุขภาพไม่ดี
เมื่อระบบน้ำา ไฟฟ้า และสุขาภิบาลใช้การไม่ได้ สุขภาพของผู้คนที่ต้องพึ่งพา
ระบบดังกล่าวจึงได้รับผลกระทบ เป็นผลให้สภาพความเป็นอยู่เสื่อมโทรมลง
ตามมา บริการสาธารณะเหล่านั้นอาจได้รับผลกระทบเนื่องจากการไหลบ่าเข้า
มาของผู้พลัดถิ่น หรือการสู้รบได้ปิดกั้นเส้นทางไม่ให้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน 
ทำาให้ไม่อาจซ่อมบำารุงระบบต่างๆ ได้

บริการที่เชื่อมต่อถึงกัน
กิจกรรมของไอซีอาร์ซีหลายกิจกรรมที่ดำาเนินนั้นต่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 
เช่น การจัดหาน้ำาให้กับประชาชนก็จำาเป็นต้องใช้ไฟฟ้ารวมถึงระบบบำาบัด 
น้ำาเสียและการดูแลผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลก็จำาเป็นต้องใช้น้ำา 
ไฟฟ้าและระบบกำาจัดของเสีย แม้ความขัดแย้งจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม กระนั้น
การมีส่วนร่วมของเราก็ไม่ได้ยุติสิ้นสุดลงตามไปด้วย เรายังคงให้บริการเหล่า
นั้นต่อไปจนกว่ารัฐบาลภายในประเทศจะเข้ามารับช่วงต่อได้

ก�รเข้�ถึงน้ำ�สะอ�ดมีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่ง โดยเฉพ�ะ
ในช่วงวิกฤต ในภ�พ ไอซีอ�ร์ซีกำ�ลังมอบน้ำ�ดื่มให้
แก่ผู้คนในจังหวัดซ�ม�ร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจ�กไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนที่พัดทำ�ล�ยโครงข่�ย 
น้ำ�ประป�ในพื้นที่เสียห�ยเกือบหมด 
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การดูแลสุขภาพ
บางคร้ังความต้องการด้านการดูแลสุขภาพเป็นส่ิงที่ผู้คนจำาเป็นต้องการได้รับมากยิ่งกว่าในยามสงครามด้วยซ้ำา 
เนื่องจากขณะที่พลรบและพลเรือนต่างกำาลังเผชิญกับความทุกข์ทรมานและใกล้จะเสียชีวิตอยู่นั้น ชุมชนหลาย
แห่งทั้งชุมชนอาจถูกบังคับให้หลบหนีละทิ้งบ้านเรือนเพื่อแสวงหาความปลอดภัย หากเป็นเช่นนั้น โครงสร้าง
พื้นฐานและระบบดูแลสุขภาพที่จำาเป็นแก่ชุมชนหลายแห่งอาจถูกขัดขวาง ถูกทำาให้เสียหายหรือถูกทำาลาย

สถานการณ์เช่นนี้มีความท้าทายและอันตรายเป็นอย่างยิ่ง ทั้งสำาหรับผู้ที่ต้องการได้รับและผู้ให้บริการทางการ
แพทย์ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ สถานบริการทางการแพทย์ที่ยังคงดำาเนินการอยู่ก็มักจะเต็มไปด้วยผู้ป่วยจำานวน
มากที่บาดเจ็บ เป็นโรคติดเชื้อ หรือขาดสารอาหาร ในขณะเดียวกัน ความรุนแรงที่ก่อให้เกิดซึ่งความสูญเสีย
ในวงกว้างอาจยิ่งทำาให้การเข้าถึงการดูแลสุขภาพของผู้คนมีความยากลำาบาก อันตรายหรือแย่ที่สุดคือเป็นไปไม่
ได้เลย

แนวทางปฏิบัติแบบองค์รวม
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาความท้าทายเหล่านี้ ทำาให้ความต้องการที่จำาเป็นในการดำาเนินชีวิตหลายด้านใน
แต่ละวันไม่ได้รับการเหลียวแล (ไม่ว่าจะเป็นการให้วัคซีน การดูแลมารดาผู้ตั้งครรภ์ การดูแลรักษาโรคเรื้อรัง 
ฯลฯ) นอกจากนี้ ระบบสุขาภิบาลพื้นฐาน แหล่งน้ำาสะอาดและอาหาร ยังได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน จึงทำาให้
ชุมชนมีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อและการขาดสารอาหารมากยิ่งขึ้นไปอีก

ในการตอบสนองต่อความต้องการที่ซับซ้อนเชื่อมโยงกันเหล่านี้ เราใช้แนวทางปฏิบัติแบบองค์รวม โดยกำาหนด
ให้ผู้ได้รับผลกระทบเป็นศูนย์กลางการดำาเนินงานของเราและมุ่งมั่นให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่วินาที
ที่มีผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ไปจนถึงการดูแลรักษาที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล และการพักฟื้นและฟื้นฟู
สภาพของผู้ป่วยให้หายดี ในทุกขั้นตอนการดำาเนินงาน เราทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับชุมชนท้องถิ่นและ
หน่วยงานด้านสุขภาพประจำาพื้นที่เพื่อประเมินความต้องการต่างๆ และทำาการตอบสนองความต้องการเหล่านั้น
เป็นลำาดับต่อไป

ในสถ�นก�รณ์ที่มีก�รขัดกันด้วยอ�วุธ ไอซีอ�ร์ซ ี
จัดห�ศัลยแพทย์ อุปกรณ์และวัสดุให้กับโรง
พย�บ�ลท้องถิ่นหล�ยแห่ง โรงพย�บ�ลใน
ภ�พคือ โรงพย�บ�ลเมียร์ไวส์ เมืองกันด�ฮ�ร์ 
ประเทศอัฟก�นิสถ�น โดยศัลยแพทย์กำ�ลัง
ทำ�ก�รผ่�ตัดให้กับเด็กหนุ่มคนหนึ่ง ซึ่งเป็น
ผู้บ�ดเจ็บจ�กแผลไฟไหม้ขั้นรุนแรง

สงคร�มทำ�ให้ก�รเข้�ถึงก�รรักษ�พย�บ�ลของ
ผู้คนมีคว�มย�กลำ�บ�กม�กยิ่งขึ้น โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งในห้วงเวล�ที่จำ�เป็นต้องได้รับก�รรักษ�
ม�กที่สุด ภ�พบนขว� แพทย์ของไอซีอ�ร์ซี
กำ�ลังทำ�ก�รตรวจร่�งก�ยเด็กช�ยที่โรงพย�บ�ล
แห่งหนึ่งในประเทศซูด�นใต้
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บริการด้านสุขภาพที่หลากหลาย
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การส่งเสริมและฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
เพราะการดูแลมักเริ่มจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ต้องการได้รับการดูแล ไอซีอาร์ซีจึงให้การฝึกอบรมเกี่ยว
กับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่สมาชิกในชุมชน อาสาสมัครสภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง ผู้ปฏิบัติ
งานด้านการดูแลสุขภาพประจำาพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยหวังให้บุคคลากรเหล่านีส้ามารถประคับ
ประคองอาการผู้ป่วยก่อนส่งถึงมือผู้เชี่ยวชาญและได้รับการดูแลต่อไปได ้

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 
การให้ความช่วยเหลือของเราปรับเปลี่ยนตามความจำาเป็นในแต่ละพื้นที่ โดยทั่วไปการปฏิบัติงานของเราแบ่ง
เป็นงานด้านการป้องกัน (เช่น การส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่ดี) และงานด้านการดูแลรักษา การจัดลำาดับ
ความสำาคัญของเรา ได้แก่ การให้วัคซีน อนามัยการเจริญพันธุ์ และการดูแลทางคลินิกและทางจิตสังคมให้
กับเหยื่อความรุนแรงทางเพศ 
โรงพยาบาลและอื่นๆ  
เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนที่อยู่ในชุมชนในทุกด้าน ดังนั้น เราจึง
นำาแนวทางปฏิบัติแบบองค์รวมไปสู่การดูแลรักษาในโรงพยาบาลด้วย ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโรงพยาบาล 
ศัลยกรรม อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และการดูแลแบบผู้ป่วยในสำาหรับ 
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ เป็นต้น 
การสนับสนุนด้านสุขภาพจิตและจิตสังคม 
นอกจากนี้ สุขภาวะทางจิตของผู้ได้รับความกระทบกระเทือนจากความรุนแรงยังเป็นอีกความกังวลหนึ่งที่
ไอซีอาร์ซีให้ความสำาคัญยิ่ง โดยเรารวมเอาการสนับสนุนด้านจิตใจและด้านจิตสังคมแก่ผู้ได้รับผลกระทบ 
ให้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน  เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถ
เยียวยาบาดแผลที่เกิดขึ้นจากสงครามและความรุนแรงอื่นๆ นั่นเอง 
สุขภาพของผู้ถูกคุมขัง 
เพื่อเป็นการรับประกันว่าผู้ถูกคุมขังจะได้รับซึ่งการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน เราจึงคำานึงถึงความต้องการของผู้
ถูกคุมขังทุกคน และดำาเนินการเพื่อให้มีการปรับปรุงระบบน้ำา สุขาภิบาล โภชนาการ การดูแลสุขภาพและ
สุขอนามัยในเรือนจำาควบคู่กันไป นอกจากนั้น เรายังตอบสนองความจำาเป็นด้านการดูแลสุขภาพจิตของผู้ซึ่ง
ถูกลิดรอนเสรีภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกทรมานหรือจากการถูกทารุณกรรมในรูป
แบบอื่นๆ รวมถึงผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชอีกด้วย



เด็กหล�ยคนพ�กันยืนอยู่ห่�งจ�กกองระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ซึ่งระเบิดเหล่�นี้ถูกนำ�ม�ทิ้ง
ไว้ใกล้กับสน�มฟุตบอลในเมืองบ�สร� ประเทศอิรัก ภ�รกิจของเร� คือก�รป้องกันไม่ให้
ระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดเช่นนี้ก่อให้เกิดอันตร�ยใดๆ แก่ผู้คน
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การปนเปื้อนด้วยวัตถุระเบิด
ระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดอาจเพ่ิมขีดของความอันตรายต่อชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่
ในเขตสงครามและผู้ที่เข้ามาให้การช่วยเหลือได้ในพริบตา ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธของ
เราจึงต้องมีส่วนร่วมในปฏิบัติการของไอซีอาร์ซี เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของเราและบุคคล
อื่นๆ ได้รับความปลอดภัย นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธของเรายังนำาเสนอข้อค้นพบของ
ตนในรายงานว่าด้วยกรอบการปฏิบัติในการสู้รบอีกด้วย

ทั้งนี้ ไอซีอาร์ซีมีการดำาเนินกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง 
ของระเบิด การกำาจัดระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ตลอดจนการดูแลผู้ได้รับผลกระทบ
จากระเบิด โดยการดำาเนินงานนั้นจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้นและอาจต่อ
เนื่องไปอีกนานหลังจากที่การสู้รบสิ้นสุดลง

ด้วยก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งกองบริก�รนิติวิทย�ศ�สตร์แห่งช�ติ
เปรูและไอซีอ�ร์ซี ทำ�ให้ครอบครัวที่สูญเสียสม�ชิกอันเป็นที่รัก
ระหว่�งก�รสู้รบที่ดำ�เนินขึ้นเป็นเวล�น�นหล�ยปีในประเทศเปรู 
ส�ม�รถค้นพบในที่สุดว่�เกิดอะไรขึ้นกับญ�ติผู้เสียชีวิตของตน24



ไอซีอ�ร์ซีจัดตั้งกองทุนพิเศษเพื่อผู้พิก�ร 
(Special Fund for the Disabled) ขึ้น
เมื่อพ.ศ. 2526 เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือ 
โครงก�รต่�งๆ ที่เร�ให้ก�รสนับสนุนอยู่ 
ส�ม�รถดำ�เนินง�นต่อไปอย่�งต่อเนื่อง 
นอกจ�กนี้ กองทุนยังให้ก�รสนับสนุนแก่
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภ�พท�งก�ยในประเทศที่
มีร�ยได้ต่ำ�หล�ยแห่ง โดยในภ�พ เจ้�หน้�ที่ 
ศูนย์แขนข�เทียมและโปลิโอที่เมืองก�ซ่�
กำ�ลังสอนเด็กช�ยให้เดินด้วยรองเท้�หุ้มส้น
คู่ใหม่ที่สั่งทำ�ขึ้นม�ให้กับเข�เป็นพิเศษ

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายของเราให้การสนับสนุนด้านกายภาพบำาบัดและอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ (ได้แก่ กาย
อุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ช่วยเดินและรถเข็น) โดยเราดำาเนินการช่วยเหลือให้องค์กรท้องถิ่นพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพของตนในการมอบบริการต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการช่วยลดอุปสรรคหลายอย่างที่คนพิการ
เผชิญบนหนทางไปสู่การยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

นิติวิทยาศาสตร์กับการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม
ร่างของผู้คนที่เสียชีวิตระหว่างเกิดสงคราม ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือการอพยพโยกย้ายถิ่น จะต้องได้รับการจัดการ
ด้วยความเคารพ โดยจะต้องมีการค้นหา เก็บกู้ บันทึกข้อมูล และระบุอัตลักษณ์ ทั้งนี้ การดำาเนินงานด้านมนุษยธรรมได้
รวมเอาภารกิจดังกล่าวไว้ในแผนปฏิบัติด้วย ซึ่งหน่วยนิติวิทยาศาสตร์ของเรามีการดำาเนินงานโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
ใหม่ที่ทันสมัย นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ของเรายังให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานท้องถิ่นในการจัดการ
กับร่างของผู้เสียชีวิต ทั้งในระหว่างและในทันทีหลังสถานการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้น รวมถึงมีการให้ความช่วยเหลือ 
เก็บกู้และระบุอัตลักษณ์ร่างของผู้เสียชีวิตในภายหลังอีกด้วย ซึ่งบางครั้งการเก็บกู้อาจดำาเนินขึ้นหลังจากการสู้รบสิ้นสุด
ลงเป็นเวลานานแล้ว
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โอลเมส กลับมาลุกขึ้นยืนได้อีกครั้ง
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 โอลเมส ฟาเบียน ออร์โดเนส อยู่ระหว่างการเดินทางไปเรียนวิชาในหลักสูตรการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเขาในเขตคาเกต้าทางตอนใต้ของประเทศโคลัมเบีย ตอนนั้นเองที่เขา
เหยียบกับระเบิดเข้า เป็นเหตุให้เขาต้องสูญเสียเท้าข้างหนึ่งไป เหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำาให้ความฝันของเขาต้องพัง
ทลายลง แต่ด้วยความเพียรพยายามและด้วยความช่วยเหลือจากไอซีอาร์ซี สภากาชาดโคลัมเบียและองค์กรท้องถิ่น
อื่นๆ ทำาให้โอลเมสยังคงสามารถเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยได้ต่อไปในภายหลัง 

เมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งสิ้นสุดลง หรือเคลื่อนย้ายจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง วัตถุระเบิด เช่น กับระเบิด 
ระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ลูกปืนใหญ่ และระเบิดลูกปราย ยังคงคร่าชีวิตและทำาให้ผู้คนพิการอยู่ต่อไป ส่วนผู้รอดชีวิตเอง
ก็อาจต้องสูญเสียอาชีพและความสามารถในการปฏิบัติแม้กระทั่งงานง่ายๆ บ่อยครั้งที่พวกเขาจะรู้สึกสิ้นหวัง และยิ่ง
สงครามถูกทำาให้เกิดขึ้นในเขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่น ความกังวลเกี่ยวกับพื้นที่ปนเปื้อนวัตถุระเบิดตกค้างก็ยิ่ง
เพิ่มมากขึ้น “ระเบิดทำาให้ผู้คนบาดเจ็บและพิการ และผลกระทบตามมาที่เราไม่ค่อยรู้กัน นั่นคือ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อจิตใจผู้คน” ลูอิส อาร์ตูโร โรฮาส ศัลยแพทย์ในเขตคาเกต้า ผู้ซึ่งได้รับการฝึกอบรมจากไอซีอาร์ซีเพื่อให้ความช่วย
เหลือแก่ผู้รอดชีวิตจากระเบิด กล่าว “ไม่ว่าจะสูญเสียแขนหรือขา แต่การสูญเสียจริงๆ แล้ว อาจเป็นการสูญเสียซึ่ง
ความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปต่างหาก”

เรื่องราวแห่งการค้นพบ
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ไอซีอาร์ซีดำาเนินการตอบสนองต่อความจำาเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือด้วยความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาที่ตนมี 
เพ่ือช่วยให้ปัจเจกชนรวมถึงชุมชนทั้งชุมชนให้สามารถรับมือกับผลกระทบและป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บในอนาคตได้ 
ความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาที่ว่า ได้แก่ การเก็บกู้กับระเบิดและการกำาจัดวัตถุระเบิด การดูแลสุขภาพ การฟื้นฟู
สมรรถภาพทางกาย การให้การสนับสนุนทางจิตสังคม ตลอดจนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ เป็นต้น

“ไอซีอาร์ซีมีความสำาคัญต่อชีวิตผมมาก” โอลเมสกล่าว “หลังเกิดเหตุระเบิดไอซีอาร์ซีเป็นองค์กรแรกที่ติดต่อมาหาผม 
และด้วยความช่วยเหลือที่ได้รับจากไอซีอาร์ซี ทำาให้ผมเรียนรู้ที่จะก้าวเดินอีกครั้ง การเผชิญกับสถานการณ์นี้ ทำาให้
ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรมาจำากัดชีวิตคนเราได้” 

คว�มกล้�ห�ญและคว�มเข้มแข็ง
ของโอลเมส ฟ�เบียน ออร์โดเนส 
บวกกับก�รได้รับคว�มช่วยเหลือจ�ก
ไอซีอ�ร์ซีและองค์กรท้องถิ่น เหล่�นี้
คือสิ่งที่ช่วยให้เข�ส�ม�รถสร้�งชีวิต
ของตัวเองขึ้นม�ใหม่อีกครั้ง
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การป้องกัน
เพื่อยุติผลกระทบอันร้ายแรงจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและระเบิดพวงต่อชีวิตพลเรือน ไอซีอาร์ซีจึงเรียก
ร้องให้รัฐภาคีให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาซึ่งห้ามการผลิต ขนย้ายและใช้อาวุธเหล่านี้ และให้มีการดำาเนินการ
ตามกฎหมายภายในประเทศของตนให้สอดคล้องด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ เรายังคอยย้ำาเตือนรัฐภาคีต่างๆ ที่มี
มติเห็นชอบสนธิสัญญาให้ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีของตนในการกวาดล้างพื้นท่ีภายในการควบคุมให้ปลอดจาก
การตกค้างของระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด

การให้การคุ้มครอง
แม้ว่าความขัดแย้งจะคลี่คลายลง แต่ไอซีอาร์ซียังคงมีการหารือกับผู้ถืออาวุธ (Weapon-bearers) อยู่อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรับประกันว่าจะไม่มีการใช้อาวุธต้องห้ามตามกฎหมายระหว่างประเทศ นอกจากนี้ เรา
ยังย้ำาเตือนผู้ถืออาวุธถึงภาระหน้าท่ีของตนในการกวาดล้างพื้นท่ีให้ปลอดจากวัตถุระเบิดทันทีเมื่อสถานการณ์
การขัดกันยุติลงอีกด้วย

การให้ความช่วยเหลือโดยตรง
ไอซีอาร์ซีดำาเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย แขนขาเทียมและกายอุปกรณ์
เสริม ไม้ค้ำายันและรถเข็นแก่ผู้บาดเจ็บจากวัตถุระเบิดทั่วโลก และเรายังให้ความช่วยเหลือที่เป็นความ
เชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติการในการเก็บกู้วัตถุระเบิดออกจากเขตที่อยู่อาศัยของพลเรือน ทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุทำาให้
เรายิ่งต้องเพิ่มความพยายามในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่ห้ามหรือจำากัดการใช้อาวุธ หรือให้มี
การบัญญัติกฎหมายใหม่ในกรณีที่จำาเป็น



ไอซีอ�ร์ซีใช้เครื่องมือสื่อส�รทุกประเภทเพื่อสร้�งคว�มตระหนักรู้เกี่ยว
กับกฎแห่งสงคร�ม ภ�พนี้ม�จ�กวิดีโอภ�พเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎหม�ย
มนุษยธรรมระหว่�งประเทศ เรื่อง “กฎแห่งสงคร�ม (ฉบับย่อ)” ที่เร�
ผลิตขึ้นม� โดยเนื้อห�วิดีโออธิบ�ยถึงกฎหม�ยมนุษยธรรมระหว่�งประเทศ 
ว่�มีก�รให้ก�รคุ้มครองพลเรือน สถ�นบริก�รด้�นก�รดูแลสุขภ�พและผู้
ถูกคุมขังในสถ�นก�รณ์ก�รขัดกันด้วยอ�วุธอย่�งไรบ้�ง รับชมวีดีโอนี้ได้ที่ 
www.icrc.org/en/document/rules-war-nutshell 



การคุ้มครอง
บ่อยคร้ังที่ ผู้คนซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสู้รบต้องกลายเป็นผู้ที่ประสบกับความทุกข์ทรมานจาก
สถานการณ์ความขัดแย้งและสถานการณ์ความรุนแรงอื่นๆ ผู้คนจำานวนมากถูกคร่าชีวิตหรือทำาให้บาดเจ็บ 
หรือถูกบังคับให้ต้องหลบหนีผ่านเขตแดนที่มีความอันตรายอย่างยิ่ง ในหลายกรณี บ้านเรือน หมู่บ้านและ
แม้กระทั่งเมืองทั้งเมือง ตลอดจนช่องทางในการกินอยู่ของผู้คนได้ถูกทำาลายลงจนพังพินาศ

การคุ้มครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
เมื่อความรุนแรงที่ก่อให้เกิดซึ่งความสูญเสียในวงกว้างปะทุขึ้น ทำาให้พลเรือนต้องตกอยู่ในภาวะที่จำาเป็นต้องได้รับ 
การช่วยเหลือและคุ้มครอง ไอซีอาร์ซีจึงมุ่งมั่นที่จะทำาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการสู้รบดังกล่าวปฏิบัติตามพันธกรณี 
ที่ตนมีภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่นรัฐภาคีจะต้องตอบสนองภาระความรับ
ผิดชอบของตนในการปฏิบัติต่อผู้ถูกคุมขังอย่างมีมนุษยธรรม นอกจากนี้การเคารพความเป็นเอกภาพของ
ครอบครัว ศักดิ์ศรีและความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจยังเป็นส่วนสำาคัญของพันธกรณีดังกล่าวอีกด้วย

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ความยากลำาบากที่ไอซีอาร์ซีเผชิญในการพยายามทำาให้มั่นใจว่าพลเรือนจะได้รับความคุ้มครองในสถานการณ์การ
ขัดกันทุกวันนี้ ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นเพราะความอ่อนด้อยของกฎหมายด้านมนุษยธรรม แต่ปัญหาที่แท้จริงคือ
การที่ผู้มีส่วนในสถานการณ์ความขัดแย้งไม่ยอมปฏิบัติตามกฎพื้นฐานเหล่านี้ต่างหาก
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การปรากฏตัวและการหารือ
ภายใต้อนุสัญญาเจนีวาค.ศ.1949 และพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาค.ศ.1977 พลเรือนและผู้ที่ 
ไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการสู้รบจะต้องไม่ถูกโจมตี ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม และจะต้องได้
รับการป้องกันและคุ้มครองจากการสู้รบด้วยเช่นกัน

เพื่อเป็นการรับประกันว่าการคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกฎหมายจะได้รับการเคารพ ไอซีอาร์ซีจึง
พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะยังคงการปรากฏตัวในพื้นที่ต่างๆที่พลเรือนกำาลังตกอยู่ในสถานการณ์
ที่มีความเสี่ยงจำาเพาะ เราทำาหน้าที่เป็นผู้ย้ำาเตือนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงกฎต่างๆ ที่
ควบคุมกรอบการปฏิบัติในการสู้รบ ตลอดจนกฎที่เกี่ยวข้องกับการใช้กำาลังในการปฏิบัติการ
บังคับใช้กฎหมายด้วย

ภาคสนาม
เมื่อผู้แทนของเราสามารถบันทึกการละเมิดต่างๆ พวกเขาจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบและร้องขอ
ให้เจ้าหน้าที่ดำาเนินการเพื่อยุติการละเมิดดังกล่าว ในกรณีที่เป็นไปได้ ผู้แทนของเราอาจจะให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ผู้แทน
ของเราจะยังมีการหารือกับผู้ถืออาวุธทุกฝ่ายอยู่อย่างสม่ำาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของกองกำาลัง
ทางทหาร กลุ่มกบฏ กองกำาลังตำารวจ กองกำาลังรบกึ่งกำาลังทหาร หรือกลุ่มอื่นๆ เป็นต้น

เจ้�หน้�ที่ของไอซีอ�ร์ซีกำ�ลังอธิบ�ยเกี่ยวกับกฎต่�งๆ ของ
กฎหม�ยมนุษยธรรมระหว่�งประเทศให้กับสม�ชิกกลุ่มกอง
กำ�ลังท�งทห�รในเขตโชโกอันห่�งไกลในประเทศโคลัมเบีย
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ไอซีอ�ร์ซียกประเด็นด้�นมนุษยธรรมขึ้นม�ในวงประชุมระดับสูงสุด
ของรัฐบ�ล ภ�พบน ปีเตอร์ เม�เรอร์ ประธ�นคณะกรรมก�รของ
ไอซีอ�ร์ซี กำ�ลังกล่�ว ณ ก�รประชุมสมัชช�รัฐภ�คี ครั้งที่ 12 ที่
ได้มีมติเห็นชอบห้�มมิให้มีก�รใช้ทุ่นระเบิดสังห�รบุคคล

ระดับการทูตสูงสุด
นอกจากนี้เรายังทำางานในระดับการทูตสูงสุดเพ่ือรับประกันว่าพลเรือนและผู้ถูกคุมขังจะได้รับการคุ้มครอง 
บ่อยครั้งที่ความพยายามทางการทูตมักจะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายด้านมนุษยธรรมบางประการ เช่น การส่งมอบความ
ช่วยเหลือไปยังผู้คนที่ติดอยู่ในเขตสู้รบ การอนุญาตให้เข้าเยี่ยมในเรือนจำา และการอำานวยให้เกิดการพักรบระหว่าง
คู่สงครามชั่วคราวเพื่อให้สามารถส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ความพยายามดังกล่าวและความพยายาม
อื่นๆ ต่างเป็นความพยายามเพื่อช่วยปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้คนที่เรามุ่งมั่นที่จะให้การปกป้อง นั่นคือสิทธิ
ต่างๆ ที่รวมถึงสิทธิในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพและความสามารถในการทำามาหาเลี้ยงชีพ

แม้ในยามสงบไอซีอาร์ซีก็จะยังคงหารือร่วมกับกองทัพอย่างต่อเนื่อง โดยเรากระตุ้นให้กองทัพรวมเอากฎต่างๆ 
ของกฎหมายมนุษยธรรมไว้ในการวางแผนและการปฏิบัติการทางทหาร เป็นต้น
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ส่งเสริมการคุ้มครองผู้ถูกคุมขัง
ผู้ซึ่งถูกลิดรอนเสรีภาพ คือผู้ที่มีความจำาเป็นได้รับการช่วยเหลืออย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการขัดกันด้วย
อาวุธและสถานการณ์ความรุนแรงอื่นๆ ตลอดจนสถานการณ์ที่มีการใช้กำาลังเกินขอบเขต ซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ของผู้
ถูกคุมขังอาจจะยิ่งเลวร้ายขึ้นไปอีก

ด้วยเหตุนี้ไอซีอาร์ซีจึงดำาเนินการเพื่อป้องกันหรือยุติซึ่งการบังคับให้บุคคลสูญหาย การสังหารอย่างรวบรัด การทรมาน 
และการทารุณกรรมรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้ เรายังมีการให้ความช่วยเหลือเพื่อสานสัมพันธ์ให้ผู้ถูกคุมขังได้ติดต่อ
กับครอบครัวอีกครั้ง พร้อมกับปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพของสถานคุมขังในกรณีที่จำาเป็นและให้มีความ
สอดคล้องกับตามกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ

การสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัว
การเยี่ยมเยียนสถานคุมขังเป็นประจำามีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการดำาเนินงานของเราในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูก
คุมขัง นอกจากนี้ เรายังมีการจัดส่งรายงานที่เป็นความลับให้กับเจ้าหน้าที่ โดยการจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับผลการค้นพบที่
เราได้จากการเก็บข้อมูลและในกรณีที่จำาเป็น และเรายังดำาเนินการมอบสิ่งของหรือความช่วยเหลือทางการแพทย์ให้แก่
ผู้ถูกคุมขัง เป็นต้น

ในระหว่างการเยี่ยมเยียนนั้น ผู้แทนของไอซีอาร์ซีจะดำาเนินการสัมภาษณ์ผู้ถูกคุมขังเป็นการส่วนตัว โดยผู้แทนจะ
ทำาการจดบันทึกข้อมูลรายละเอียดของผู้ถูกคุมขังเพื่อให้สามารถติดตามผลในภายหลัง ทั้งนี้ ผู้ถูกคุมขังเองก็จะบอก
เล่าถึงปัญหาความกังวลด้านมนุษยธรรมใดๆ ที่ตนมีให้เรารับทราบด้วยเช่นกัน 

ไอซีอาร์ซีละเว้นที่จะแสดงซึ่งจุดยืนเกี่ยวกับสาเหตุของการจับกุมหรือควบคุมตัวผู้ถูกคุมขัง เราเพียงแค่พยายามที่จะ
รับประกันว่าผู้ถูกคุมขังจะได้รับสิทธิที่สมควรได้รับจากหลักประกันในกระบวนการยุติธรรมภายใต้กฎหมายระหว่าง
ประเทศและในประเทศ
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ด้วยก�รเสริมหนุน
จ�กไอซีอ�ร์ซี ทห�ร
อัฟก�นิสถ�นได้เข้�ร่วมฝึก
อบรมเกี่ยวกับวิธีก�รปฏิบัติ
ต่อผู้ถูกคุมขังอย่�งไรเพื่อ
ให้สอดคล้องกับกฎหม�ย
มนุษยธรรมระหว่�งประเทศ 
นอกจ�กนี้ ไอซีอ�ร์ซียังมี
บทบ�ทเป็นผู้สังเกตก�รณ์
ระหว่�งก�รฝึกซ้อมของ
ทห�รอัฟก�นิสถ�นในบ�ง
ครั้งด้วยเช่นกัน
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การมองทั้งระบบ
ในการให้คำาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำา เราไม่ได้มองเพียงกรณีปัญหาของผู้ถูกคุมขังแต่ละคนเท่านั้น แต่เรายัง
มองถึงความขาดตกบกพร่องของทั้งระบบที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ถูกคุมขัง ดังนั้น 
คำาแนะนำาของเราที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่จึงมาจากการประเมินระบบการคุมขังของพวกเขาอย่างละเอียด ไม่ว่าจะ
เป็นตัวบทกฎหมาย โครงสร้างของเรือนจำา แนวทางการจัดการ ระบบอาหารของเรือนจำาและคุณภาพของการ
ดูแลสุขภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติมและดูร�ยก�รข้อกำ�หนดของไอซีอ�ร์ซีเกี่ยวกับก�รเยี่ยมเยียนผู้ถูกคุมขังได้ที่ www.icrc.org/discover 

สิทธิที่ได้รับการยอมรับ
ในสถานการณ์การขัดกันด้วยอาวุธระหว่างประเทศ อนุสัญญาเจนีวารับรองสิทธิของไอซีอาร์ซี 
ในการเยี่ยมเยียนนักโทษเชลยศึกและพลเรือนผู้ถูกกักขัง ดังนั้น การกีดกันขัดขวางไม่ให้ผู้
แทนของเราดำาเนินการเพื่อปฏิบัติภารกิจของตนถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรม โดย
ในสถานการณ์การขัดกันด้วยอาวุธที่ไม่ใช่ระหว่างประเทศนั้น ข้อ3 ร่วมของอนุสัญญา 
เจนีวา 4 ฉบับ ได้มอบหมายให้ไอซีอาร์ซีมอบความช่วยเหลือแก่ฝ่ายต่างๆ ที่อยู่ในสถานการณ์
ความขัดแย้ง ทัหลายฝ่ายยอมรับคำาขอเข้าเยี่ยมเยียนผู้ถูกคุมขังของเรา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
ชื่อเสียงอันดีของเราที่สั่งสมมานมนานในการดำาเนินภารกิจนี้ ส่วนในสถานการณ์ที่ยังไม่ถึงขั้น
ของการขัดกันด้วยอาวุธนั้น เรายื่นคำาขอเพื่อเข้าเยี่ยมเยียนผู้ถูกคุมขังตามธรรมนูญองค์กร
กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
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ไอซีอ�ร์ซีดำ�เนินก�รช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นและผู้ลี้ภัย ซึ่งเป็นผู้ที่จำ�ต้องละทิ้ง 
ทุกสิ่งทุกอย่�งไว้เบื้องหลังขณะหลบหนีจ�กสถ�นก�รณ์ก�รขัดกันด้วยอ�วุธหรือ
สถ�นก�รณ์คว�มรุนแรง ในภ�พ คือผู้คนที่ต้องลี้ภัยออกจ�กประเทศซีเรีย 
ไปยังประเทศจอร์แดน ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้�น ช่วง พ.ศ. 2556

คุ้มครองผู้ที่มีความจำาเป็นได้รับความช่วยเหลือ
ในบรรดาประชากรพลเรือนด้วยกัน มีประชากรบางกลุ่ม (ผู้หญิง เด็ก ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่น) ซึ่งกฎหมายระหว่าง
ประเทศได้ให้การคุ้มครองเป็นพิเศษ ดังนั้น เราจึงพยายามให้การคุ้มครองกลุ่มคนผู้ที่จำาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ
ดังกล่าวด้วยการเน้นเสริมสร้างให้พวกเขาช่วยเหลือตนเองได้ ทั้งนี้ เราพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะช่วยให้กลุ่ม
คนเหล่านี้มีเครื่องมือจำาเป็นในการดำารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความปลอดภัย

ผู้พลัดถิ่น
การขัดกันด้วยอาวุธมักหมายถึงการที่พลเรือนจำานวนมากถูกบังคับให้หลบหนีออกจากบ้านและล้ีภัยไปอยู่ที่อื่น
ในประเทศของตน ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้พลัดถิ่นจะต้องทิ้งทรัพย์สินทั้งหมดไว้และนำาติดตัวไปด้วยได้เพียงไม่กี่
อย่าง บ่อยครั้งที่พวกเขาจะต้องสูญเสียซึ่งวิถีการดำารงชีพด้วยเช่นกัน และเนื่องจากสถานการณ์ที่ผู้พลัดถิ่นจะ
ต้องเผชิญนั้นมีความล่อแหลมเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ในการให้ความช่วยเหลือต่างๆ เราจึงให้ความใส่ใจกับกลุ่มผู้
พลัดถิ่นเป็นหลัก

ผู้ลี้ภัย
ผู้คนที่หลบหนีข้ามพรมแดนระหว่างประเทศและผู้ที่ได้รับการรับรองสถานะการเป็นผู้ลี้ภัย มีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครอง 
และการช่วยเหลือจากสำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ในกรณีเช่นนี้ไอซีอาร์ซีมีบทบาทเป็นผู้
สนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่กฎหมายด้านมนุษยธรรมให้การคุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัย นอกจากนี้เรายังมีการให้
ความช่วยเหลือในรูปแบบของจดหมายกาชาด (Red Cross Message) เพื่อช่วยให้ผู้ลี้ภัยสามารถติดต่อกับสมาชิก
ในครอบครัวซึ่งพลัดพรากจากกันได้อีกครั้ง เป็นต้น
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ระหว่�งสถ�นก�รณ์คว�มขัดแย้ง เด็ก คือกลุ่มคนที่มีคว�มเสี่ยงต่อก�รถูก
เอ�รัดเอ�เปรียบและถูกล่วงละเมิด เจ้�หน้�ที่ของไอซีอ�ร์ซีกำ�ลังพูดคุยกับ
เด็กช�ยคนหนึ่งที่ศูนย์ก�รเปลี่ยนผ่�นและก�รอบรมเพื่อชี้แนะสำ�หรับเด็ก
ที่ถูกเกณฑ์เข้�กองกำ�ลังท�งทห�รและกลุ่มติดอ�วุธ โดยศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่
เมืองโกม� ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยคองโก
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เด็ก
เนื่องจากสถานการณ์การขัดกันและความรุนแรงอื่นๆ เด็กอาจถูกทำาให้พลัดพรากจากครอบครัว 
ถูกบังคับให้หลบหนีออกจากบ้าน ถูกคร่าชีวิต ถูกทำาให้พิการ ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือถูกเอา
รัดเอาเปรียบ นอกจากนี้พวกเขายังอาจเป็นพยานคนแรกที่ได้ประจักษ์ถึงความโหดร้ายที่พ่อแม่
หรือสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวต้องถูกกระทำาอีกด้วย

และแม้ว่าเด็กจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย แต่ในบางพื้นที่บนโลกใบนี้ ยังคงมีเด็ก
จำานวนมากที่ถูกเกณฑ์เข้ากองกำาลังทางทหารและกลุ่มติดอาวุธอยู่ หลายครั้งพวกเขาจะต้องถือ
ครองอาวุธและมีส่วนร่วมในการสู้รบ หรือถูกสั่งให้ทำาหน้าที่อื่นที่เป็นอันตราย เช่น การแบกขน
สัมภาระอันหนักหน่วง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหม�ยคุ้มครองเด็กได้ที่ www.icrc.org/discover 
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มากกว่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การพบปะไอซีอาร์ซีครั้งแรกของอ็องตัวเนต มะกินโด มะบิลา เมื่อช่วงปลายปีพ.ศ. 2533 หลังสงครามปะทุขึ้นใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ประเทศบ้านเกิดของเธอ ตอนนั้นเธออายุเพียง 18 ปี “ไอซีอาร์ซีกำาลังให้ความ
เหลือแก่เด็กๆ ให้กลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวตัวเองได้อีกครั้ง” เธอเล่าย้อนถึงความทรงจำา

เกือบหนึ่งทศวรรษต่อมาเมื่อสงครามปะทุขึ้นอีก เธอเห็นเครื่องหมายกาชาดอันโดดเด่นกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้ง 
“ฉันเห็นคนสวมเสื้อกั๊กที่มีเครื่องหมายกาชาดพากันเข้าไปในพุ่มไม้ ซึ่งการสู้รบทำาให้ผู้คนจำานวนมากพากันหลบหนี
เข้าไปอยู่ในนั้น แล้วคนที่สวมเสื้อกั๊กก็ใช้เปลหามนำาเอาผู้บาดเจ็บออกมาจากพื้นที่”

มากกว่าบาดแผลทางกาย
แต่เมื่ออ็องตัวเนตได้รู้จักกับไอซีอาร์ซีมากขึ้น เธอก็เข้าใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเราไม่ได้มุ่งแต่เพียงการให้ความช่วยเหลือ 
เพื่อรักษาบาดแผลที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วน แต่เรายังให้การช่วยเหลือเพื่อรักษาผลกระทบทางกายภาพและความ
บอบช้ำาทางจิตใจที่เกิดจากความรุนแรงในระยะยาวอีกด้วย

ก่อนหน้านั้น อ็องตัวเนตได้ก่อตั้งองค์กรเพื่อส่งเสริมสุขภาพและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของผู้หญิงขึ้นมาอยู่แล้ว 
โดยต่อมาราวพ.ศ.2551 เธอถึงตัดสินใจเข้าร่วมหนึ่งในหลักสูตรของเราที่เน้นสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยให้แก่ผู้หญิงที่ถูกข่มขืนระหว่างเกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง

จากนั้นเป็นต้นมา อ็องตัวเนตก็ได้รับการฝึกฝนในฐานะผู้ช่วยด้านจิตสังคมและทำางานเป็นหัวหน้าประจำาบ้าน 
รับฟัง (Maison d'ecoutout) ซึ่งเปิดให้ผู้หญิงที่ถูกกระทำาความรุนแรงทางเพศสามารถพูดคุยและรับ 
คำาปรึกษาโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกว่ากล่าวหรือถูกตีตราแต่อย่างใด “เราได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีถึงวิธีการระบุ 
ลักษณะความรุนแรงทางเพศ รวมถึงการคิดหาทางแก้ไข” เธอกล่าว

เรื่องราวแห่งการค้นพบ
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เมื่อผู้หญิงต้องกล�ยเป็นผู้ถูกคุมขัง เร�จึงพย�ย�มทำ�ให้
คว�มต้องก�รเฉพ�ะของพวกเธอได้รับก�รตอบสนองและ
สอดคล้องต�มกฎหม�ยระหว่�งประเทศ
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การช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงทางเพศ
ในสถานการณ์วิกฤตบางสถานการณ์ เรามีการให้ความช่วยเหลือโดยมอบชุดเครื่องมือหลังการถูกข่มขืน (Post-rape 
kit) ให้แก่เหยื่อความรุนแรง โดยชุดเครื่องมือดังกล่าวประกอบด้วยยาคุมกำาเนิดฉุกเฉินเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่
พึงประสงค์ ยาต่อต้านไวรัสเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี ตลอดจนการรักษาโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และการให้
วัคซีนป้องกันบาดทะยักและไวรัสตับอักเสบบี นอกจากนี้เรายังให้คำาปรึกษาเพื่อช่วยรักษาบาดแผลทางจิตใจที่เกิดจาก
ความรุนแรงทางเพศให้แก่เหยื่อด้วยเช่นกัน

ผู้หญิงและเด็กหญิง
ไอซีอาร์ซีมีการดำาเนินการเพ่ือมอบความช่วยเหลือให้กับเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งทุกคน 
แต่ว่าผู้ได้รับผลกระทบที่เป็นผู้หญิงและเด็กหญิงนั้นมีความจำาเป็นด้านสุขภาพ การคุ้มครอง และอื่นๆที่เฉพาะเจาะจง 
เราจึงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของพวกเธอผ่านการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเราให้ความสำาคัญกับวิธีการ
ที่จะทำาให้ผู้หญิงและเด็กหญิงได้รับการคุ้มครองในสถานการณ์ความขัดแย้ง นอกจากนี้ เรายังสร้างความตระหนักรู้ใน 
หมู่ผู้เกี่ยวข้องกับการสู้รบว่า การใช้ความรุนแรงทางเพศทุกรูปแบบถือเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายด้านมนุษยธรรมด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้หญิงและสงคร�มได้ที่ www.icrc.org/discover



สานสัมพันธ์ครอบครัว
ทุกๆ ปี สถานการณ์ความขัดแย้ง ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือปรากฏการณ์การอพยพย้ายถิ่น
ที่เพิ่มมากขึ้น ทำาให้มีครอบครัวหลายพันครอบครัวต้องพลัดพรากจากกัน หลายคนอาจต้อง
เผชิญกับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสหากต้องสูญเสียการติดต่อกับบุคคลอันเป็นที่รัก
และไม่อาจรู้ได้ว่าพวกเขาอยู่แห่งหนใด มีความปลอดภัยหรือไม่ หรือแม้กระทั่งว่ายังมีชีวิตอยู่
หรือเปล่า

ไอซีอาร์ซีทำางานร่วมกันกับสภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงทั่วโลกเพ่ือค้นหาผู้คนและช่วย
เหลือให้สามารถติดต่อกับญาติของตนได้อีกครั้ง เราพยายามค้นหาสมาชิกในครอบครัว ฟื้นฟู
การติดต่อ ช่วยให้ครอบครัวได้พบกันอีก และค้นหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นกับบุคคลที่สูญหายไป

สำานักงานกลางเพื่อสืบหาญาติ (Central Tracing Agency) 
ภารกิจเพ่ือสืบหาญาติเป็นภารกิจที่สำานักงานกลางเพ่ือสืบหาญาติของเราทำาหน้าที่เป็นผู้ประสาน 
ซึ่งสำานักงานกลางแห่งนี้จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูการติดต่อกันระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวที่พลัดพรากจากกันเนื่องจากสถานการณ์การขัดกันด้วยอาวุธและสถานการณ์ความรุน
แรงอื่นๆ โดยแต่ละปีมีคำาร้องใหม่ๆ จำานวนหลายแสนคำาร้องที่พรั่งพรูส่งมาขอให้เราสืบหา ไม่ว่า
จะเป็นผู้พลัดถิ่น ผู้ลี้ภัย ผู้ถูกคุมขังหรือผู้สูญหาย นอกจากนี้ เว็บไซต์ “สานสัมพันธ์ครอบครัว” 
(Restoring Family Links) ของเรา ยังทำาหน้าที่ช่วยให้ผู้คนสามารถส่งคำาขอเพื่อให้สืบหาเมื่อมี
เหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายขึ้นด้วย

เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ www.familylinks.icrc.org
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หลังจ�กเหตุก�รณ์แผ่นดินไหว
ในประเทศเฮติเมื่อปีพ.ศ. 2553 
ไอซีอ�ร์ซีได้ติดตั้งโทรศัพท์
สื่อส�รผ่�นด�วเทียมเพื่อช่วย
เหลือผู้คนให้ส�ม�รถติดต่อกับ
บุคคลอันเป็นที่รักของตนได้อีก
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อดีตผู้ถูกคุมขังและภารกิจการไขความกระจ่าง
เมื่อ ดร.พาทริซิโอ บุสทอส ถูกคุมขังอยู่ช่วงพ.ศ.2518 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศชิลีตกอยู่ภายใต้การปกครองโดย
เผด็จการทหาร เขาเล่าว่า การเข้ามาเยี่ยมเยียนโดยตัวแทนของเราในตอนนั้น ช่วยให้เขาไม่ต้องเผชิญกับชะตากรรม
ที่เพื่อนร่วมชาติหลายคนต้องเผชิญ

“การที่ไอซีอาร์ซีขึ้นทะเบียนผมเอาไว้ แล้วบอกกับครอบครัวให้รู้ว่าผมยังมีชีวิตอยู่ เป็นการช่วยรับประกันว่าผมจะไม่ถูก
ฆ่าให้ตาย” เขากล่าว ตราบเท่าปัจจุบัน วันเวลาผ่านมากว่า 40 ปี บุสทอส ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการกองบริการ
นิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติชิลี หนึ่งในภารกิจหลักของศูนย์แห่งนี้เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้สูญหาย
ในช่วงเผด็จการทหารยึดอำานาจ เพื่อช่วยไขความกระจ่างเกี่ยวกับบุคคลอันเป็นที่รักของตนที่สูญหายไป

ทุกวันนี้ กองบริการนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติชิลีทำาหน้าที่เป็นต้นแบบให้
กับรัฐภาคี ในการใช้นิติวิทยาศาสตร์เพื่อระบุร่างของผู้สูญหาย โดยไอซีอาร์ซี 
เป็นพันธมิตรสำาคัญในการดำาเนินการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการระบุผู้เสียชีวิต
จากเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงเมื่อปีพ.ศ.2553 และต่อมาเหตุการณ์ไฟไหม้
เรือนจำาในกรุงซานติอาโกที่คร่าชีวิตผู้คนไป 81 ราย ในปีเดียวกันด้วยเช่นกัน

จากการทำางานร่วมกับไอซีอาร์ซี ทำาให้บุสทอสรู้สึกชื่นชมการปฏิบัติงานตาม
พันธกรณีด้านมนุษยธรรมของเรามากยิ่งขึ้น “ก่อนที่ไอซีอาร์ซีจะมาเยี่ยมผม
ในเรือนจำา ผมรู้จักเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งองค์กรคือ อังรี ดูนังต์ แล้วก็การปฏิบัติ
งานขององค์กรในการให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดสงคราม แต่การเข้า
เยี่ยมเยียนผู้ถูกคุมขังถือเป็นเรื่องใหม่สำาหรับผมในตอนนั้น” บุสทอส กล่าว

หลังการปกครองแบบเผด็จการสิ้นสุดลงเมื่อปีพ.ศ.2533 เขากล่าวว่าการได้รับ 
ความช่วยเหลือจากไอซีอาร์ซีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจุดยืนขององค์กรที่เป็น 
กลางและไม่ลำาเอียง ถือเป็นส่วนสำาคัญอย่างยิ่งต่อการทำาให้สาธารณชน 

เชื่อมั่นในความพยายามเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญหาย ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของการดำาเนินงานของเรา คือการย้ำาเตือน 
รัฐภาคี กองกำาลังทางทหารและกลุ่มติดอาวุธ ให้ตระหนักถึงพันธะทางศีลธรรมและพันธะทางกฎหมายของตนในการ
ให้ข้อมูลที่อาจช่วยให้ครอบครัวสามารถค้นหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับบุคคลอันเป็นที่รักที่สูญหายไป

ผู้สูญหายและสิทธิที่จะรู้
ภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ รัฐภาคีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการป้องกัน “การสูญหาย" และตอบ
สนองความต้องการของครอบครัวของผู้สูญหาย เราให้คำาแนะนำาแก่รัฐบาลเกี่ยวกับวิธีการว่าจะต้องตรวจสอบ
กรณีของผู้สูญหายอย่างไร และเรายังช่วยจัดการร่างของผู้เสียชีวิต ตลอดจนให้การช่วยเหลือดำาเนินการสืบสวน
ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อระบุอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ เรายังคอยให้การช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่พยายาม
หาคำาตอบเกี่ยวกับญาติผู้สูญหายอีกด้วย

เรื่องราวแห่งการค้นพบ
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การป้องกัน
ไอซีอาร์ซีมีเป้าหมายที่จะจำากัดผลกระทบของอันตรายจากการขัดกันด้วยอาวุธต่อชีวิตและศักดิ์ศรีของผู้คน 
โดยเราคอยย้ำาเตือนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนในความขัดแย้งตระหนักถึงกฎที่ต้องปฏิบัติตามแม้ในยามสงคราม

กฎแห่งสงครามได้รับการบรรจุไว้ในชุดของกฎหมายซึ่งเรียกว่า กฎหมายสงคราม หรือ กฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้ คือเพื่อป้องกันและจำากัดความทุกข์ทรมาน
ของมนุษย์ในกรณีที่เกิดการขัดกันด้วยอาวุธ โดยกำาหนดให้รัฐภาคีและกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐต้องใช้
กำาลังอย่างจำากัดและอย่างจำาเป็นต่อการลดศักยภาพทางทหารของศัตรูเท่านั้น

ส่งเสริมการเคารพกฎแห่งสงคราม 
กฎแห่งสงครามจะต้องได้รับการปฏิบัติตามไม่เพียงแต่โดยรัฐบาลและกองกำาลังทางทหารของรัฐเท่านั้น 
แต่ยังรวมถึงกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐที่มีการจัดตั้งเป็นองค์กรด้วย ดังนั้น เราจึงทำางานร่วมกับทุกฝ่าย
เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกฝ่ายเข้าใจภาระหน้าที่ของตนภายใต้กฎหมายมนุษยธรรม ส่วนการส่งเสริมกฎหมาย
มนุษยธรรมทั้งหมดนั้น เรามุ่งมั่นที่จะป้องกันหรืออย่างน้อยที่สุด ก็คือการจำากัดผลกระทบของสงคราม

เจ้�หน้�ที่ของไอซีอ�ร์ซีกำ�ลังอธิบ�ยถึงกฎหม�ย
มนุษยธรรมระหว่�งประเทศให้กับทห�รในประเทศม�ลีฟัง
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ผู้แทนของไอซีอ�ร์ซีกำ�ลังอธิบ�ยกฎหม�ยมนุษยธรรมระหว่�งประเทศและกฎหม�ย
สิทธิมนุษยชนให้แก่ทห�รและเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจในส�ธ�รณรัฐแอฟริก�กล�งฟัง 
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ส่งสารสู่แนวหน้า 
เมื่อความรุนแรงที่ส่งผลในวงกว้างปะทุขึ้นในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง เมื่อปีพ.ศ.2557 
ภารกิจแรกของไอซีอาร์ซี คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บและการบรรเทาทุกข์แก่
ผู้คนที่ต้องพลัดถิ่นเนื่องจากการสู้รบ เราปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือดังกล่าวโดยการ
ทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับสภากาชาดแอฟริกากลางและหน่วยงานสมาชิกกลุ่มองค์กร 
กาชาดฯ อื่นๆ 

นอกจากนี้ การดำาเนินการของเราในสถานการณ์ความขัดแย้งหลายสถานการณ์ที่เคียงคู่ไปกับ
ปฏิบัติการเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้น คือการดำาเนินการเพื่อป้องกัน หรืออย่างน้อยเพื่อลดความ
ทุกข์ทรมานของผู้คนที่ติดอยู่ตรงกลางระหว่างการสู้รบ ในการดำาเนินการดังกล่าว เรามีการหารือ
กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งอย่างสม่ำาเสมอและพยายามโน้มน้าวให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายมนุษยธรรมอีกด้วย

แม้ความขัดแย้งยุติลงแล้ว แต่เราก็ยังคงดำาเนินการพบปะกับสมาชิกของกองกำาลังระหว่าง
ประเทศ กองกำาลังทางทหารประจำาชาติ กองกำาลังกลุ่มติดอาวุธ กองกำาลังตำารวจที่มีสถานะ
ทางทหารและกองกำาลังตำารวจ รวมถึงกองกำาลังพลเรือนติดอาวุธ เพื่อส่งเสริมให้มีการ
เคารพและคุ้มครองผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยและผู้ถูกคุมขัง ตลอดจนประชากรพลเรือนโดยทั่วไป 

อนึง่ ในสภาพแวดลอ้มทีเ่ตม็ไปดว้ยความรูส้กึโกรธ เกลียดชงัและการลา้งแคน้ การดำาเนินภารกิจ
ต่างๆจึงมีความเสี่ยงและ “จำาเป็นต้องใช้เวลา” ฌอง ฟรองซัวส์ ซองซู หัวหน้าคณะผู้แทนประจำา
เมืองบังกี ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐแอฟริกากลางกล่าว “แต่เราจะต้องไม่เบื่อหน่าย 
ที่จะคอยอธิบายและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรม การมีความรู้เกี่ยวกับ 
กฎหมายที่ดียิ่งขึ้นจะช่วยหยุดยั้งผู้คนจากการละเมิดกฎหมายนั้นได้” 
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กองกำาลังทางทหารของรัฐ
รัฐภาคีมีพันธะทางกฎหมายในการรับรองว่า กองกำาลังทางทหารในทุกระดับของสายการบังคับบัญชาของตนจะ
ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ รัฐภาคีจะต้องตรวจ
สอบให้แน่ใจว่า มีการนำากฎเหล่านี้ไปปฏิบัติใช้ในทุกสถานการณ์อีกด้วย ทั้งนี้ ไอซีอาร์ซีส่งเสริมให้มีการเคารพ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และการนำากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศไปปฏิบัติใช้ในกฎหมาย
ภายในประเทศ รวมถึงช่วยเหลือรัฐภาคีให้สามารถผนวกกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเข้ากับหลักคำา
สอนทางทหารและการฝึกอบรมอย่างสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน

กลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐ
การขัดกันด้วยอาวุธส่วนใหญ่ทุกวันนี้เป็นการสู้รบที่ไม่ใช่ระหว่างประเทศ และมีผู้ถืออาวุธซึ่งอาจได้รับการฝึกอบรม
มาเล็กน้อยหรือแทบไม่ได้รับการฝึกอบรมเลยเข้าร่วมด้วย ดังนั้น เราจึงมุ่งหมายที่จะสร้างความสัมพันธ์และสร้างการ
ติดต่อกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง รวมถึงกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐ วิธีการนี้จะช่วยให้เราสามารถสร้างความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรม รวมถึงกิจกรรมและวิธีการทำางานของไอซีอาร์ซีและสภากาชาดกับสภาเสี้ยววง
เดือนแดง นอกจากนี้ การเพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมยังเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าที่
สามารถเข้าถึงเหยื่อของความขัดแย้งได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
นอกจากนี้ เรายังทำางานร่วมกับตำารวจและกองกำาลังรักษาความปลอดภัยเป็นประจำาด้วยเช่นกัน เนื่องจากทั้ง
ตำารวจและกองกำาลังรักษาความปลอดภัยมักเป็นกลุ่มคนที่ได้รับการร้องขอให้เข้าแทรกแซงสถานการณ์การขัดกัน
ด้วยอาวุธและความรุนแรงอื่นๆ เราจึงอธิบายเกี่ยวกับการดำาเนินงานของเรา และพยายามทำาให้กองกำาลังเหล่านี้
ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการนำากฎหมายมนุษยธรรมและกฎหมายสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติใช้ในการดำาเนิน
การบังคับใช้กฎหมายได้อย่างไรบ้าง 

เวทีระดับโลก
สำานักงานใหญ่และสำานักงานปฏิบัติการของเรามีการดำาเนินงานการทูตด้านมนุษยธรรมในระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค และระดับโลก เรายกประเด็นที่น่ากังวลให้กับผู้ซึ่งมีอิทธิพลต่อประเด็นปัญหาสำาคัญให้ตระหนักรู้ เช่น 
ชะตากรรมของผู้คนที่ติดอยู่ท่ามกลางการสู้รบ การส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการเข้าถึงสถาน
คุมขัง เป็นต้น

แลอนาคต 
นอกจากนี้ เรายังพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมให้กับสื่อ 
โรงเรียน มหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชน (รวมถึงบริษัทต่างๆ ที่มีการดำาเนินกิจการในพื้นที่ของการสู้รบ) สิ่งที่
เราคาดหวังจากการสร้างความตระหนักรู้ในหมู่สาธารณชนดังกล่าว คือการเพิ่มระดับของการเคารพและการปฏิบัติ
ตามกฎหมายมนุษยธรรมให้มีมากขึ้น



สู่อนาคตเปี่ยมมนุษยธรรม
เมื่อ พ.ศ. 2407 อนุสัญญาเจนีวาฉบับแรกได้รับการลงนามโดยตัวแทนจาก 16 ประเทศ ตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมา ไอซีอาร์ซีจึงมีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมและพัฒนากฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองผู้คนระหว่างสถานการณ์ความขัดแย้งและปกป้องเป็น
พิเศษซึ่งสิทธิของผู้คนในการรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

เรายังดำาเนินบทบาทสำาคัญในการพัฒนากฎใหม่ๆ เพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานของมวลมนุษย์ 
และพยายามที่จะทำาให้กฎเดิมที่มีอยู่นั้นยังคงได้รับการปฏิบัติตามอยู่ แม้ว่าการทำาสงคราม
และอาวุธยุทโธปกรณ์จะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม แต่ประชาคมระหว่างประเทศกลับยิ่งตระหนัก
รู้ถึงความทุกข์ที่เกิดจากสงครามมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน ที่เป็นเช่นนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
ทำางานของไอซีอาร์ซีและหน่วยงานสมาชิกองค์กรกาชาดฯ อื่นๆ นั่นเอง

นำากฎหมายไปสู่การปฏิบัติ
ตัวอย่างเช่น เมื่อพ.ศ.2554 กลุ่มองค์กรกาชาดฯ และรัฐภาคีของอนุสัญญาเจนีวามีมติเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการ 4 ปี ที่กำาหนดขึ้นโดยไอซีอาร์ซี โดยแผนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงการ
เข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของพลเรือนและเพิ่มการคุ้มครองบุคคลบางกลุ่ม เช่น เด็ก 
ผู้หญิง ผู้พิการและผู้สื่อข่าว

ก�รก่อตั้งไอซีอ�ร์ซีเชื่อมโยงโดยตรง
กับก�รลงน�มเมื่อพ.ศ. 2407 
ของอนุสัญญ�เจนีว� ว่�ด้วยก�ร
ดูแลรักษ�ทห�รผู้บ�ดเจ็บและ
เจ็บป่วยในสน�มรบฉบับแรก 
(ซ้�ย) อนุสัญญ�ดังกล่�วได้ว�ง
ร�กฐ�นให้กับตัวบทกฎหม�ยที่
ให้ก�รคุ้มครองผู้คนในย�มสงคร�ม 

ภ�พบนขว� ไอซีอ�ร์ซี กล่�ว ณ ก�รประชุม
สหภ�พยุโรป พ.ศ. 2557 เรื่อง
ก�รให้ก�รคุ้มครองผู้ปฏิบัติง�น
ด้�นสุขภ�พและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกIC
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สนธิสัญญากฎหมายมนุษยธรรม
อนุสัญญาเจนีวาค.ศ.1949 ทั้ง 4 ฉบับและพิธีสารเพิ่มเติมค.ศ.1977 และค.ศ.2005 สมบูรณ์ขึ้นด้วยสนธิ
สัญญาสำาคัญอื่นๆ ซึ่งรวมถึงสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธที่ก่อให้เกิดอันตรายที่ไม่อาจยอมรับได้ เช่น 
กระสุนหัวระเบิด (ค.ศ. 1868) กระสุนหัวขยาย (ค.ศ. 1899) อาวุธเคมีและชีวภาพ (ค.ศ. 1925 1972 และ 
1993) เครื่องระเบิดที่ใช้สะเก็ดซึ่งไม่สามารถตรวจพบได้โดยการเอ็กซเรย์ (ค.ศ. 1980) อาวุธแสงเลเซอร์ที่
มีผลทำาให้ตาบอดถาวร (ค.ศ. 1995) ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (ค.ศ. 1997) และระเบิดพวง (ค.ศ. 2008) 
นอกจากนั้นยังมีสนธิสัญญาที่จำากัดการใช้อาวุธบางชนิด เช่น อาวุธเพลิง (ค.ศ. 1980) โดยไม่มีการห้ามใช้
อาวุธดังกล่าวอย่างสิ้นเชิง 

อาวุธใหม่ วิถีใหม่ในการทำาสงคราม
แม้ลักษณะของการสงครามและอาวุธยุทโธปกรณ์จะเปลี่ยนแปลงไป แต่กฎหมายมนุษยธรรมจะต้องเป็น
กฎหมายที่ได้รับการปฏิบัติตามอยู่ตลอดเวลา แต่การนำากฎเดิมที่มีอยู่แล้วไปใช้ให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
นั้นมีความซับซ้อนและไม่ใช่เรื่องง่าย กฎที่ว่ามีความชัดเจนเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้เพียงพอแล้วหรือไม่ และ
จะมีผลกระทบอะไรบ้าง ดังนั้น ไอซีอาร์ซีจึงดำาเนินการช่วยเหลือให้มีการปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับอาวุธ
เหล่านี้ รวมถึงความท้าทายต่างๆ ที่อาวุธสมัยใหม่จะส่งผลต่อกฎหมายมนุษยธรรมอีกด้วย
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A sign warning of the danger of 
unexploded ordnance in Lebanon.
ลดจำานวนผู้เสียชีวิตจากสงคราม
ความกังวลที่เรามีต่อการใช้อาวุธต่างๆ เป็นความกังวลด้านมนุษยธรรมโดยแท้จริง ตลอดประวัติศาสตร์การทำางาน
ของเราที่ดำาเนินมากว่า 150 ปี เราใช้ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ในภาคสนามด้วยตนเอง เพื่อย้ำาเตือนให้รัฐภาคี
ตระหนักถึงผลกระทบจากอาวุธบางชนิดที่คร่าชีวิตและทำาให้ผู้คนบาดเจ็บจำานวนมากอย่างไม่อาจยอมรับได้ ภายใต้
อาณัติที่เราได้รับมอบหมายเพ่ือคุ้มครองและช่วยเหลือเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบจากการขัดกันด้วยอาวุธหรือความรุน
แรงอื่นๆ เราจึงได้เรียกร้องให้รัฐภาคีมีการพัฒนากฎระหว่างประเทศใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหานี้

คำาร้องขอต่อรัฐภาคี 
ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ เมื่อ พ.ศ. 2461 เรายื่นคำาร้องขอต่อรัฐภาคีให้มีการห้ามใช้ก๊าซพิษและก๊าซพิษที่ทำาให้
ร่างกายขาดออกซิเจน (ซึ่งนำาไปสู่การมีมติเห็นชอบพิธีสารเจนีวา ค.ศ. 1925) ได้แก่ เมื่อ พ.ศ. 2488 เรา
เรียกร้องรัฐภาคีให้มีการห้ามอาวุธนิวเคลียร์เป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2537 เราเรียกร้องให้รัฐภาคีของอนุสัญญา
ว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิด (CCW) เพื่อห้ามการใช้อาวุธแสงเลเซอร์ที่มีผลทำาให้ตาบอดถาวร เมื่อ 
พ.ศ. 2537 เราเรียกร้องให้รัฐภาคีห้ามและกำาจัดทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และเมื่อ พ.ศ. 2543 เราเรียกร้องให้รัฐ
ภาคีจัดการกับความทุกข์ทรมานที่เกิดจากระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ซึ่งนำาไปสู่อนุสัญญาว่าด้วยการห้าม
ใช้อาวุธตามแบบบางชนิด พิธีสารฉบับที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2546 ซึ่งทำาให้รัฐภาคีต้องรับผิดชอบในการบันทึกและ
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ต่างๆ ที่มีระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดตกค้างอยู่ และทำาการกวาดล้างพื้นที่ที่มี
ระเบิดตกค้างอยู่

ป้�ยเตือนอันตร�ยจ�กวัตถุระเบิดที่
ยังไม่ระเบิดในประเทศเลบ�นอน 
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ระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในประเทศล�ว
ก่อนที่จะถูกทำ�ล�ยอย่�งปลอดภัยโดยผู้
เชี่ยวช�ญด้�นก�รเก็บกู้ระเบิด 

กองกำาลังรักษาความปลอดภัยเอกชน
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัททหารรับจ้างเอกชนและ
บริษัทเอกชนในการบริการกองทัพ ได้มีการให้บริการ
ในเขตความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้น บริการที่ว่ามีตั้งแต่การ
ให้การสนับสนุนด้านลอจิสติกส์ไปจนถึงการจัดการส่ิง
อำานวยความสะดวก และมีส่วนร่วมในการสู้รบโดยตรง
ในบางกรณี ทั้งนี้ เราได้มีการดำาเนินโครงการร่วมกับ
กระทรวงการต่างประเทศแห่งสมาพันธรัฐสวิส ซึ่งนำา
ไปสู่การมีมติเห็นชอบเอกสารมองเทรอซ์ (Montreux 

Document) เมื่อ พ.ศ. 2551 ดังกล่าวเน้นย้ำาให้เห็น
ถึงพันธกรณีทางกฎหมายของรัฐภาคีและบริษัทเอกชน 
และเป็นการกำาหนดวิธีการที่รัฐภาคีจะส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัตติามกฎหมายมนุษยธรรมและกฎหมายมนุษยชน
ในระหว่างการสู้รบได้อย่างไรให้ดีที่สุด

สนธิสัญญาระดับภูมิภาค
นอกจากนี้ เรายังให้คำาแนะนำาและช่วยเหลือในการร่างข้อ
ตกลงระดับภูมิภาคที่สำาคัญต่างๆ ซึ่งให้การคุ้มครองแก่
ผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง ยกตัวอย่างเช่น 
เมื่อ พ.ศ. 2552 สหภาพแอฟริกา (African Union) 
ได้มีมติเห็นชอบอนุสัญญากัมปาลา (Kampala Con-

vention) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบับแรกที่
มีมติเห็นชอบทั่วทั้งทวีปเพ่ือให้การคุ้มครองและช่วยเหลือ
ผู้พลัดถิ่นอีกด้วย

กฎหมายภายในประเทศ 
ผ่านการให้คำาปรึกษาด้านกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ เราส่งเสริมให้รัฐภาคีผ่านกฎหมายภายในประเทศ
เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรม

“การทำางานกับไอซีอาร์ซีช่วยเราได้เยอะทีเดียว เราผนึกรวมเอาความเชี่ยวชาญ
ที่ไอซีอาร์ซีมีเกี่ยวกับทุ่นระเบิดเข้ากับความสามารถของเราที่จะนำาประเทศ
สมาชิกต่างๆมารวมกัน ตั้งแต่นั้นมาเราทำางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องใน
หลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายมนุษยธรรม”
เอล-ก�ซซิม เวน ผู้อำ�นวยก�รสภ�สันติภ�พและคว�มมั่นคงแห่งสหภ�พแอฟริก�
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การดูแลสุขภาพในเขตอันตราย 
ในสถานการณ์ที่มีการขัดกันด้วยอาวุธ การเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ปลอดภัยมักเป็นสิ่งแรกๆที่ต้องสูญเสียไป ผู้ป่วย 
และผู้บาดเจ็บเข้าไม่สามารถรับการรักษาพยาบาลที่ต้องการจำาเป็นเนื่องจากเหตุผลหลายประการด้วยกัน ไม่ว่าจะ
เป็นการสู้รบทำาให้ผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บไม่สามารถเดินทางได้อย่างอิสระ รถพยาบาลฉุกเฉินที่ควรมารับผู้ป่วยและผู้
บาดเจ็บถูกสกัดไว้ที่จุดตรวจ สถานพยาบาลที่ควรให้การดูแลรักษาถูกทำาให้เสียหายหรือถูกทำาลาย และบุคลากร
ด้านการดูแลสุขภาพที่ควรเป็นคนให้การดูแลรักษาอาจถูกฆ่าเสียชีวิตหรือถูกบังคับให้หนีไป เป็นต้น

การโจมตีส่ิงอำานวยความสะดวกทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ในประเทศที่การดูแลสุขภาพอยู่
ภายใต้แรงกดดันอยู่แล้วนั้น ยิ่งเป็นการกีดกันให้ผู้คนหลายพันคนในแต่ละปีไม่สามารถพบแพทย์หรือรับวัคซีน
ช่วยชีวิตของตนได้

สิทธิในการดูแลผู้ป่วย
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศให้การคุ้มครองผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ 
ตลอดจนผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ แต่น่าเศร้าที่กฎเหล่านี้มักถูกเพิกเฉยไม่ได้รับการปฏิบัติตาม ด้วยเหตุนี้กลุ่ม
องค์กรกาชาดฯ จึงเปิดตัวโครงการความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่ถูกคุกคาม (Health Care in Danger) ขึ้น เมื่อ 
พ.ศ. 2554 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ปลอดภัยแก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ท่ามกลางสถานการณ์
การขัดกันด้วยอาวุธและสถานการ์ฉุกเฉินอื่นๆ และเพื่อเป็นการปรับปรุงด้านความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานที่
พยายามให้บริการทางการแพทย์อย่างกล้าหาญอีกด้วย
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ครอบคลุมถ้วนหน้า
โครงการนี้ครอบคลุมภารกิจการดำาเนินงานด้านหลักๆ ของเราทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการ
คุ้มครอง งานด้านการให้ความช่วยเหลือและงานด้านการป้องกัน รวมถึงกิจกรรมการทำางานที่หลาก
หลาย เช่น การวิจัยเพื่อประเมินขอบเขตและลักษณะของความรุนแรง ขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพและสิ่งอำานวยความสะดวกมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การ
ออกแถลงการณ์เพ่ือเรียกร้องให้สาธารณะให้ความสนใจต่อการละเมิดกฎหมายและแบบแผนของ
การละเมิด ตลอดจนการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ นอกจากนี้ เรายังปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก
หน่วงในการโน้มน้าวรัฐบาลให้มีการปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือคุ้มครองผู้ป่วยและ
ผู้ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยเช่นกัน

พันธมิตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ปลอดภัย 
ไอซีอาร์ซีและสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงประจำาประเทศต่างๆ ได้ทำางานร่วมกับรัฐบาล
และองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งเช่น สหประชาชาติ สหภาพแอฟริกา และองค์การอนามัยโลก 
เพื่อให้การดำาเนินการโครงการประสบความสำาเร็จ นอกจากนี้ เรายังร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ เช่น 
สมาคมการแพทย์โลก สภาการพยาบาลระหว่างประเทศและคณะกรรมการการแพทย์ทหารระหว่าง 
ประเทศ (International Committee of Military Medicine) ในการจัดทำาข้อเสนอแนะที่
สามารถรับประกันการเข้าถึงและการส่งมอบการดูแลสุขภาพที่ปลอดภัยในสถานการณ์การขัดกัน
ด้วยอาวุธด้วยเช่นกัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงก�ร Health Care in Danger ได้ที่ www.icrc.rg/discover 

ไอซีอาร์ซีใช้หลากหลายช่องทางในการสื่อสารข้อความของเรา ได้แก่ ฟีด RSS, บัญชี Twitter, เพจ 
Facebook และเว็บไซต์ (www.icrc.org ) นอกจากนี้ เรายังทำางานร่วมกับองค์กรข่าวต่างๆ เพื่อ
สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความกังวลด้านมนุษยธรรม และเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้กับผู้สื่อ
ข่าวผู้ปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวในเขตสงครามหรือพื้นที่ความรุนแรงอื่นๆ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.icrc.rg/discover 
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ค้นหาอนาคต 
เทคโนโลยี เครื่องมือและความท้าทายที่กำาลังเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อทุกปริมณฑลของชีวิต และความขัดแย้งเองก็มีผลกระทบดังกล่าว
เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โลกได้เห็นถึงการใช้โดรนที่ควบคุม
จากระยะไกลมาแล้ว รัฐบาลและผู้ผลิตอาวุธเองก็กำาลังพากันพัฒนาระบบการใช้อาวุธต่อเป้า
หมายทั้งแบบอัตโนมัติและแบบอิสระที่หลากหลาย รวมถึงมีการพัฒนาขีดความสามารถใน
การทำาสงครามไซเบอร์ด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากเทคโนโลยีได้เปลี่ยนวิธีการทำาสงครามไปแล้ว กฎหมายระหว่างประเทศจึงจำาเป็น
ที่จะต้องเดินตามให้ทัน โดยจะต้องมีการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการนำากฎหมายและ
สนธิสัญญาที่มีอยู่เพื่อไปปรับใช้กับเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างไร และจะต้องมีการสำารวจและพัฒนา 
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในแง่มุมใหม่ๆ นอกจากนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
ไอซีอาร์ซีจึงคอยตรวจสอบการพัฒนาอาวุธใหม่ๆอยู่เสมอ และยังคงมีการหารืออย่างต่อเนื่อง
กับรัฐภาคีเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้วย

โอกาสใหม่ๆ
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยียังหมายถึงผลที่ตามมาอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน 
คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและเครือข่ายการสื่อสารที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ทั้งหมดล้วนมอบวิธีการ
ใหม่ๆในการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ที่มีความซับซ้อน ยกตัวอย่างเช่นแผนที่วิกฤตดิจิทัลช่วย 
ให้สามารถจัดทำาแผนภูมิข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 
นอกจากนี้ ไอซีอาร์ซียังมีวิธีการใหม่ๆ ในการส่งข้อมูลที่สำาคัญตรงไปยังผู้คนที่ต้องการได้รับ
ความช่วยเหลือมากที่สุด และช่วยให้เหยื่อของความขัดแย้งสามารถบอกกล่าวถึงความจำาเป็นได้
รับการช่วยเหลือได้โดยตรงและเจาะจงมากขึ้น ทำาให้เรากำาหนดเป้าหมายการส่งมอบความช่วย
เหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสานงานกับพันธมิตรของเราได้ดียิ่งขึ้น

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ความมุ่งมั่นของเราในการบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์ความขัดแย้งไม่เคยสั่นคลอน ความมุ่งมั่น 
ของเราในตอนนี้ยังคงแข็งแกร่งเช่นเคยเหมือนกับวันที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 150 ปีก่อนและเราจะมุ่งมั่น 
สร้างเสริมประสบการณ์ของเราต่อไป เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คนที่ต้องการได้รับมากที่สุด 
และเพื่อให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีผลิตภาพและมีศักดิ์ศรีด้วยเช่นกัน

ค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอซีอ�ร์ซี โปรดไปที่ www.icrc.org/discover
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WATER ACCESSIBILITY MAP – Woreda Ahferom, Ethiopia, December 2011

Tigray Water Resource authorities have 
set themselves a goal: no village in Tigray will 
be farther than 1.5 kilometres away from a 
source of water.

The map above was created by the Tigray 
Water Resource Bureau after an inventory of all 
the water points in Woreda Ahferom in 2011.

It shows which villages have access to water 
within 1.5 kilometres and which do not, 
thereby indicating where water points have 
to be repaired or constructed. 

Prepared by OP_ASSIST_EH
EHG1382-ET-Water-Access-AHFERON
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Data source: 
Locality: OSM, Gazetteer
Rivers: ICRC
Water Points: ICRC and 
Tigray Water Resource Bureau
Basemap: SRTM Shaded Relief
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Served by functioning water points 
within 1.5 km

Served by partially functioning water points 
within 1.5 km – Repairs are needed

Served by broken water point within 1.5 km 
– Repairs are urgently needed

Not served by a water point within 1.5 km 
– Additional water points are needed

Areas and villages

แผนที่ดิจิทัลซึ่งได้รับก�รพัฒน�ขึ้นโดยสำ�นักทรัพย�กรน้ำ�ของแคว้นไทเกรย์ ประเทศเอธิโอเปีย 
และไอซีอ�ร์ซี ช่วยให้สม�ชิกคณะกรรมก�รทรัพย�กรน้ำ�ในท้องถิ่นส�ม�รถอัพโหลดข้อมูล
สถ�นะของบ่อน้ำ�และแหล่งน้ำ�ต่�งๆ ไปยังคล�วด์โดยตรง ทำ�ให้ส�ม�รถติดต�มก�รเข้�ถึงน้ำ�
ของช�วบ้�นและทร�บถึงคว�มจำ�เป็นที่จะต้องขุดหรือซ่อมแซมบ่อน้ำ�เหล่�นั้น
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พันธกิจ
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) เป็นองค์กรที่มีความ 
เป็นกลาง ไม่ลำาเอียงและมีความเป็นอิสระ โดยมีพันธกิจด้านมนุษยธรรม 
เพื่อให้การคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรี และเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้ 
รับผลกระทบจากการขัดกันด้วยอาวุธและสถานการณ์ความรุนแรงอื่นๆ 
นอกจากนี้ ไอซีอาร์ซียังมุ่งมั่นที่จะป้องกันผู้คนให้พ้นจากความทุกข์ 
ทรมานด้วยการส่งเสริมและเสริมสร้างกฎหมายมนุษยธรรมและหลักการ 
มนุษยธรรมสากลให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ไอซีอาร์ซีก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2406  
โดยเป็นองค์กรผู้ให้กำาเนิดอนุสัญญาเจนีวาและกลุ่มองค์กรกาชาดและ 
เสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ซึ่งไอซีอาร์ซีให้การกำากับและประสาน 
งานกิจกรรมระหว่างประเทศที่ดำาเนินการโดยกลุ่มองค์กรกาชาดฯ ใน 
สถานการณ์ที่มีการขัดกันด้วยอาวุธและสถานการณ์ความรุนแรงอื่นๆ 
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