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MVČK | Mezinárodní humanitární právo je klíčové pro prosazování 
multilateralismu a řešení globálních problémů 
 
09. listopad 2018 
 
Stanovisko MVČK v rozpravě Rady bezpečnosti OSN 
 

V oficiálním stanovisku, které 

v Radě bezpečnosti OSN přednesl 

Robert Mardini, stálý zástupce 

MVČK v OSN a vedoucí Delegace 

MVČK v New Yorku, Mezinárodní 

výbor Červeného kříže vítá debatu 

o posílení multilateralismu a roli 

OSN. Z vlastní zkušenosti z míst 

ozbrojených konfliktů ve světě 

MVČK ví, jak je spolupráce mezi 

státy kriticky důležitá pro hájení 

mezinárodního míru a bezpečnosti. 

 

„Jako ,ochránce‘ mezinárodního 

humanitárního práva (MHP) máme 

své vlastní mnohostranné vztahy se státy a vidíme, jak může být multilateralismus efektivní a 

mít dlouhodobý dopad,“ uvedl R.Mardini. 

Ženevské úmluvy oslaví příští rok 70. výročí svého přijetí. Jsou státy univerzálně přijaté a 

představují jádro MHP. Do dnešních dnů je patrný jejich dopad v terénu. Jsou nejen 

důkazem, že multilateralismus může fungovat, ale samy jsou nezbytné pro to, aby fungoval. 

 

MVČK zdůrazňuje tři důvody, proč je MHP klíčové pro lepší prosazování multilateralismus a 

efektivní řešení globálních problémů: 

 

» MHP zmírňuje lidské utrpení a dopad ozbrojených konfliktů na životy lidí 

Mnohostranné dohody mezi státy rozvíjejí MHP, zajišťují zavedení právních limitů. 

Mnohostranné úsilí např. zajistilo dosažení úmluv o jaderných zbraních, chemických 

zbraních, nášlapných minách a obchodu se zbraněmi. 

Tato pravidla zachraňují životy. 

Současná mnohostranná diskuse o některých nových zbraních je zásadní pro to, aby 

MHP nadále sledovalo rychlý vývoj v oblasti technologií. 

Větší podpora států při uplatňování a respektování mezinárodního humanitárního práva 

může pomoci předcházet a zmenšovat lidské utrpení v ozbrojených konfliktech. 
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» MHP reguluje a omezuje způsoby a prostředky válčení 

V dnešních dlouhotrvajících regionálních ozbrojených konfliktech probíhajících v mnoha 

částech světa je zapojeno velké množství států – často vzájemně spolupracují 

v mnohostranných koalicích a partnerských organizacích. Mnohostranné vojenské 

operace musí respektovat pravidla, která státy přijaly a jsou zakotveny v Ženevských 

úmluvách a dalších normách MHP. 

Státy podporující strany ozbrojených konfliktů mají použít svůj vliv na to, aby způsob 

vedení bojů byl v souladu s MHP – například zahrnutím pravidel MHP do pravidel svých i 

partnerů pro výběr cílů, výcvik vojáků a bojovníků a zadržování nepřátel. 

 

» MHP je principiální a ve středu jeho zájmu jsou lidé 

Charta OSN bere zřetel na všechny lidi světa a všechny suverenní státy. Tento pohled je 

vlastní i MHP, principům humanitárních aktivit a nestranným humanitárním organizacím, 

jako je Červený kříž. Práce MVČK snižuje lidské utrpení ve všech společenstvích 

zasažených válkami, jak vyplývá ze základních principů humanity, nestrannosti, neutrality 

a nezávislosti. 

Mnohostranná spolupráce respektující tyto principy a pravidla – odsouhlasená státy – je 

nezbytná pro to, aby humanitární aktivity byly efektivní, aby se civilistům dostalo podpory, 

na kterou mají právo ze Ženevských úmluv. 

 

„Vážený pane předsedo. MHP je integrální součástí multilateralismu a multilateralismus je 

integrální částí MHP. Tato pravidla, po léta pečlivě rozvíjená státy, tvoří důležitou 

mnohostrannou shodu na limitech přípustného násilí, které každý den na každém místě 

mohou snížit lidské utrpení a ochránit nezbytnou infrastrukturu. Tato pravidla nejlépe fungují, 

funguje-li multilateralismus. Lidé trpící v ozbrojených konfliktech potřebují, aby 

multilateralismus fungoval,“ uvedl v závěru R. Mardini. 
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