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نشانهای
بشردوستانه

نشانهایبشردوستانه نشانهایماندگار

به اختصار

نش��ان های صلیب سرخ و هالل احمر، نماد جهانی از 
امید برای مردم گرفتار در بحران های انس��انی هستند. 
برای جوامعی که در حال تحمل آس��یب های مخاصمۀ 
مس��لحانه و دیگر شرایط خش��ونت آمیز یا سختی های 
بالی��ای طبیعی هس��تند، ای��ن نش��ان ها نویددهندۀ  آن 

است که کمک در راه است.

این نش��ان ها چه بر لباس پزش��کی ک��ه در حال کار در 
یک بیمارس��تان صحرایی اس��ت، چه بر سمتی از یک 
وسیلۀ نقلیه که زخمیان جنگ را جابجا می کند، و چه 
بر هواپیمایی که کار ارسال کمک های امدادی را انجام 
می دهد باشند، س��مبل کار بشردوستانۀ غیرمغرضانه، 
بی طرف و مس��تقل برای مردم در گوش��ه و کنار جهان 

هستند.

اما این نشان ها معانی بیشتری نیز دارند. در زمان های 
مخاصمۀ مس��لحانه، نش��ان های صلیب س��رخ، هالل 
احم��ر و کریس��تال س��رخ عالئ��م حمایت��ی ش��ناخته 
ش��دۀ جهانی هس��تند که مربوط به پرس��نل، امکانات 
و وس��ایل نقلی��ۀ درمان��ی نیروهای مس��لح و خدمات 

درمان��ی غیرنظام��ی مج��از می باش��ند، ک��ه خدم��ات 
درمانی جمعیت های ملی صلیب س��رخ و هالل احمر 
)جمعیت ه��ای مل��ی( را ک��ه به عن��وان معین خدمات 
درمان��ی نیروه��ای مس��لح کار کرده یا توس��ط مراجع 
مربوط به کنوانس��یون های ژنو مجاز دانس��ته شوند نیز 

شامل می شوند.

ای��ن نش��ان ها ع��اری از هرگون��ه وابس��تگی مذهب��ی، 
سیاس��ی یا فرهنگی هس��تند و می توانند به دو صورت 

مورد استفاده قرار گیرند:

< نش��ان حمای��ت، که ب��ه طرفین مخاصمۀ مس��لحانه 
اطالع می دهد که اشخاص، وسایل نقلیه یا امکاناتی 
که این نشان ها را دارند باید در تمامی زمان ها مورد 
حمایت قرار گیرند و هرگز نباید هدف حمله باشند. 

این نوع کاربرد به کاربرد حمایتی معروف است.

< نش��ان دادن وابس��تگی ش��خص، وس��یلۀ نقلی��ه ی��ا 
امکان��ات مربوط��ه به س��ازمان های تش��کیل دهندۀ 
نهضت بین المللی صلیب س��رخ و هالل احمر. این 

نوع کاربرد به کاربرد نمادین معروف است.

هالل احمر  کریستال سرخ صلیب سرخ 

در س��ال 1859، هانری دونان، تاجر سوئیس��ی که از 
ش��مال ایتالیا می گذش��ت ش��اهد پیامدهای شوم یک 
نب��رد در ش��هر س��ولفرینو و اطراف آن ب��ود. وی که به 
ش��دت تحت تأثیر درد و رنج هزاران سرباز زخمی و 
درحال مرگ، ک��ه بدون هیچگونه مراقبت درمانی رها 
ش��ده بودند قرار گرفت، کتاب »خاطرات س��ولفرینو« 
را منتش��ر کرد که در آن دو پیش��نهاد برای بهبود کمک 

رسانی به قربانیان جنگ ارائه نمود:

< برپای��ی جمعیت ه��ای امدادی، در زم��ان صلح، در 
همۀ کش��ورها، متش��کل از داوطلبانی ک��ه در هنگام 

جنگ از سربازان زخمی مراقبت کنند؛

< ترغی��ب کش��ورها برای موافقت با ای��دۀ حمایت از 
زخمیان و بیماران در  میدان نبرد و افرادی که از آنها 

مراقبت می کنند.

پیشنهاد اول منجر به تأسیس یک جمعیت ملی صلیب 
س��رخ یا هالل احمر در تقریبًا تمامی کشورهای جهان 

شد.

پیش��نهاد دوم زمینه را برای تصویب کنوانس��یون های 
ژنو فراهم نمود. کنوانس��یون های چهارگانۀ ژنو 1949 
امروزه توس��ط تمامی کش��ورها پذیرفته ش��ده و برای 
آنها الزام آور اس��ت. این پیشنهاد همچنین به تصویب 
یک عالمت متمایزکننده منجر گردید تا به حمایت از 
خدمات درمانی نظامی، امدادگران داوطلب و زخمیان 
در حین مخاصمات مسلحانه کمک کند. این عالمت  

)یا آن طور که بعدها نش��ان نامیده ش��د( باید س��اده، 
قابل تش��خیص از دور، شناخته ش��ده ب��رای همگان و 

همیشه یک شکل می بود.

کنفرانس سیاس��ی ای که در اوت 1864 در ژنو برگزار 
ش��د طرح یک صلیب قرمز بر زمینه س��فید، برعکس 
رنگ ه��ای پرچ��م س��وئیس را تصویب کرد. س��پس، 
در جری��ان جن��گ میان روس��یه و ترکیه در س��ال های 
1876-1878، امپراط��ور عثمانی اع��الم  کرد که به 
ج��ای اس��تفاده از صلی��ب قرمز رن��گ، از هالل قرمز 
رنگ استفاده می کند؛ عالمتی که بعدها در 1929 در 

اصالحیه ای بر کنوانسیون اول ژنو رسمًا تأیید شد.

در س��ال 2005، دولت های متعهد به کنوانسیون های 
چهارگان��ۀ ژن��و 1949 نش��ان دیگ��ری را نیز تصویب 
کردند: کریس��تال س��رخ. کریستال س��رخ از وضعیت 
حقوقی یکس��انی نسبت به صلیب سرخ و هالل احمر 
برخوردار اس��ت و می تواند به همان نحو و در شرایط 
یکس��ان مورد اس��تفاده قرار گیرد. این نشان به عنوان 
گزین��ه ای ب��رای دولت ه��ا و جمعیت ه��ای ملی ای که 
تمایلی به استفاده از نشان صلیب سرخ یا هالل احمر 

ندارند به کار می رود.

برای اطالعات بیشتر، لطفًا رجوع کنید به
https://www.icrc.org/en/war-
and-law/emblem

رسالت
کمیتۀ بین المللی صلیب س��رخ )ICRC( س��ازمانی 
بی غ��رض، بی ط��رف و مس��تقل اس��ت ک��ه رس��الت 
منحص��راً بشردوس��تانۀ آن حمایت از ج��ان  و کرامت 
انس��انی قربانیان درگیری های مسلحانه و دیگر شرایط 
خش��ونت آمیز و کمک رسانی به آنهاس��ت. همچنین، 
کمیت��ۀ بین الملل��ی صلیب س��رخ تالش می کن��د تا با 
ترویج و تحکیم حقوق بشردوس��تانه و اصول جهانی 
بشردوس��تانه، مان��ع از درد و رن��ج  انس��ان ها ش��ود. 
کمیت��ۀ بین الملل��ی صلیب س��رخ که در س��ال 1863 
تأس��یس گردید، منشأ کنوانس��یون های ژنو و نهضت 
بین الملل��ی صلیب س��رخ و ه��الل احمر اس��ت. این 
س��ازمان، فعالیت های بین المللی را که توسط نهضت 
در درگیری های مسلحانه و دیگر شرایط خشونت آمیز 

انجام می شود هدایت و هماهنگ می کند.

فدراس��یون بین الملل��ی جمعیت های صلیب س��رخ و 
هالل احمر )IFRC( بزرگترین ش��بکۀ بشردوس��تانه 
مبتن��ی بر داوطلبان در جهان اس��ت. با 190 جمعیت 
مل��ی صلی��ب س��رخ و هالل احم��ر عضو، م��ا در هر 
اجتماع��ی حضور داش��ته و س��االنه از طریق خدمات 
بلندمدت و برنامه های توس��عه ای ب��ه 160.7 میلیون 
نف��ر، و همینط��ور از طری��ق واکن��ش ب��ه س��وانح و 
برنامه های بازیابی سریع به 110 میلیون نفر دسترسی 
داریم. ما قبل، حین و بعد از بالیا و ش��رایط بهداشتی 
اضطراری عمل می کنیم و زندگی مردم آس��یب پذیر را 
بهبود می بخشیم. ما این کار را بدون تبعیض نسبت به 
ملیت، نژاد، جنسیت، عقاید مذهبی، مرتبۀ اجتماعی 

و افکار سیاسی افراد انجام می دهیم.

نشان ها
سه نشان امروزه مورد استفاده قرار می گیرند:

فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر
سوئیس، ژنو 1211، صندوق پستی 303

تلفن: 22 42 730 22 0041
secretariat@ifrc.org    www.ifrc.org :پست الکترونیکی

جمعیت ه��ای  بین الملل��ی  فدراس��یون 
صلیب سرخ و هالل احمر

IFRC/م. الخوزای ،IFRC/عکس روی جلد: د. آلویسی

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ
سوئیس، ژنو1202، خیابان په، پالک 19 

تلفن: 01 60 734 22 0041 
فکس: 57 20 733 22 0041

shop@icrc.org     www.icrc.org :پست الکترونیکی
© ICRC آوریل 2016



هرگون��ه اس��تفادۀ نادرس��ت از نش��ان ها می توان��د ارزش حمایتی آنه��ا را از بین ب��رده و احترام ب��رای آنها را در 
زمان ه��ای مخاصمۀ مس��لحانه مخدوش کند. این کار می تواند جان انس��ان هایی را که درحال ارائۀ مراقبت های 
درمانی هس��تند و برای حفاظت خودش��ان از نشان استفاده می کنند به خطر انداخته و دسترسی ایمن امدادگران 
بشردوست و کمک های امدادی نهضت را از بین ببرد. در زیر به چند مورد که نباید در آنها از نشان ها استفاده 

کرد اشاره می شود:

تقلید
اس��تفاده از عالمتی که به واسطۀ شکل و رنگ ممکن 
اس��ت با یکی از نشان های بشردوس��تانه اشتباه گرفته 

شود.

استفادۀ نادرست
هرگونه استفاده ای که با حقوق بین المللی بشردوستانه 
در تناقض باش��د. اس��تفاده از نش��ان توس��ط افراد یا 
نهادهای غیرمجاز )شرکت های تجاری، داروخانه ها، 
پزشکان خصوصی، سازمان های غیردولتی، اشخاص 
و غی��ره( ی��ا ب��رای اهدافی ک��ه ممکن اس��ت اعتبار و 

احترام درخور نشان را خدشه دار کند.

نقض عهد
اس��تفاده از یک نش��ان در جریان مخاصمۀ مسلحانه 
ب��ه منظور حفاظت از رزمندگان و تجهیزات نظامی و 
با نیت گمراه کردن دش��من. کاربرد ناقض عهد نشان 
چنانچه منجر به مرگ یا جراحت ش��دید فردی ش��ود 

جنایت جنگی تلقی می شود.

ب��رای حفاظ��ت و تضمی��ن جهان ش��مول احت��رام به 
نشان ها، هر یک از دولت های متعهد به کنوانسیون های 
ژنو 1949 ملزم هس��تند که قوانین داخلی مقتضی، با 
ه��دف قاعده مند کردن کاربرد نش��ان ها، ق��رار داده و 
برای کاربرد نادرس��ت نش��ان ها چه در دوران صلح و 

چه در زمان جنگ مجازات تعیین کنند.

همچنین، مقامات ملی باید در جهت اطالع رسانی به 
عموم، کس��ب و کارها و جامعۀ پزشکی در خصوص 

کاربرد صحیح نشان ها گام بردارند.

جمعیت ه��ای مل��ی نیز برای تضمی��ن کاربرد صحیح 
نشان ها با مقامات همکاری می کنند.
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طب��ق کنوانس��یون های ژن��و 1949 و پروتکل های الحاقی 1977 و 2005 اس��تفاده از نش��ان ها تحت مقررات 
سرسختانه ای انجام می شود.

برای اهداف حمایتی
در زمان مخاصمات مس��لحانه، از این نش��ان ها برای 
اهداف حمایتی و تضمی��ن امنیت موارد زیر می توان 

استفاده کرد:

پرسنل درمانی و دینی نیروهای مسلح؛   <

درمان��ی    < نقلی��ۀ  وس��ایل  و  امکان��ات  پرس��نل، 
جمعیت ه��ای مل��ی ه��ر گاه در اختی��ار خدمات 
درمان��ی نیروهای مس��لح قرار گیرند و مش��مول 

قوانین و مقررات نظامی باشند؛

ب��ا مج��وز صری��ح دول��ت و تح��ت کنت��رل آن،    <
بیمارس��تان های غیرنظام��ی، تمام��ی واحده��ای 
درمان��ی غیرنظامی و دیگر جمعیت ها و امکانات 
درمانی داوطلبانۀ امدادی، کارکنان آنها و وس��ایل 
نقلی��ه ای ک��ه برای درم��ان و جابجای��ی زخمیان، 
بیماران و کشتی شکستگان اختصاص یافته است.

ه��ر س��ه نش��ان وضعی��ت براب��ری داش��ته و هر یک 
می تواند به عنوان یک وس��یلۀ حمایتی مورد استفاده 
ق��رار گیرد. این نش��ان ها باید با زمینۀ س��فید، بدون 

عبارت، تصویر، طرح یا نوشتار نشان داده شوند.

در زمان ه��ای صلح، اف��راد زیر می توانند نش��ان ها را 
به صورت منفرد و در ش��کل خالص خود، به عنوان 

نشانی از حمایت استفاده کنند:

خدمات درمانی و پرسنل دینی نیروهای مسلح؛   <

کارکن��ان جمعیت ملی، امکانات و وس��ایل نقلیۀ    <
درمانی که می توانند در زمان مخاصمۀ مس��لحانه، 

با رضایت مقامات بسیج شوند.

کمیت��ۀ بین الملل��ی صلیب س��رخ )ICRC( و 
فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ 
و ه��الل احمر )IFRC( می توانند از نش��ان ها 
در تمام��ی زمان ها )هم در زمان صلح و هم در 

زمان جنگ( استفاده کنند.

نمادهایکاربشردوستانهتوسطاستفادةنادرستازنشانهاچطورمیتوانازنشانهااستفادهکرد؟
نهضتبینالمللیصلیبسرخ

وهاللاحمر
برای اهداف نمادین

در زمان ه��ای صلح، اف��راد زیر می توانند از نش��ان ها 
برای اهداف نمادین استفاده نمایند:

داوطلب��ان، کارکن��ان ی��ا اموال وابس��ته به نهضت    <
)جمعیت های ملی، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ 

و فدراسیون بین المللی(؛

به عن��وان ی��ک اق��دام اس��تثنایی، آمبوالنس ها و    <
مراک��ز کمک ه��ای اولی��ه ک��ه در راس��تای قوانین 
داخل��ی و با مجوز صریح جمعی��ت ملی منحصراً 
ب��رای ارائ��ۀ درمان رای��گان به زخمی��ان و بیماران 

گماشته شده اند.

هنگامی که نش��ان به عنوان یک »ابزار نمادین« توسط 
هر یک از س��ازمان های وابس��ته به نهض��ت به عنوان 
بخشی از لوگوی آن س��ازمان بکار رود، نشان همیشه 
بای��د نام و حروف آغازین آنها همراه باش��د و نباید به 
س��ادگی »صلیب س��رخ« یا »هالل احمر« ذکر ش��ود. 
همچنی��ن، نش��ان ها بای��د در ابعاد کوچک اس��تفاده 
ش��وند و نباید به روی بازو یا بر بام س��اختمان ها قرار 
گیرند تا با نش��ان های استفاده شده با اهداف حمایتی 

اشتباه گرفته نشوند.

کارکن��ان و داوطلب��ان جمعیت ه��ای مل��ی ب��ا نمایش 
دادن نش��ان های صلیب س��رخ یا هالل احمر در طول 
مخاصمات مس��لحانه، بالیای طبیعی یا دیگر شرایط 
اضطراری و نشان دادن ارتباط شان با نهضت یک پیام 
بس��یار مهم می فرس��تند: کاری که آنه��ا انجام می دهند 
صرفًا بشردوس��تانه بوده و دسترسی ایمن آنها به مردم 
و جوامع متأثر از بحران باید در تمامی زمان ها محترم 

شمرده شود.

کس��انی که در نهضت این عالئ��م را نمایش می دهند 
متعه��د هس��تند ک��ه مأموری��ت بشردوس��تانۀ خود را 
منطبق با اص��ول هفتگانۀ نهضت یعنی بشردوس��تی، 
بی غرضی، بی طرفی، اس��تقالل، خدم��ت داوطلبانه، 

وح��دت و جهان ش��مولی انجام دهند. م��ردم می دانند 
ک��ه کار آنها ارتباطی با کار سیاس��ی، دین��ی، نظامی یا 
اقتصادی نداشته و به تبع توسط همگان پذیرفته شده، 

مورد اعتماد قرار گرفته و محترم شمرده شود.

چنی��ن درکی ضروری اس��ت، چراکه بدان معنا اس��ت 
که مردم از هر زمینه ای، و از هر طرفی از مخاصمه که 
باش��ند به نیت بشردوستانۀ این کارکنان اعتماد دارند، 
و این در عوض به کارکنان و داوطلبان صلیب سرخ و 
هالل احمر کمک می کند تا به طور ایمن حتی در زمان 
جنگ و س��ایر بحران های انس��انی به م��ردم و جوامع 

نیازمند دسترسی داشته باشند.

E. Boero :تصویرسازی


