
در جریان بحران های بشــری، نشــان های صلیب 
ســرخ و هالل احمــر برای مردم نماد امید اســت. 
برای جوام� مردم که از منازعات مســلحانه، دی�ر 
حــاالت خشــونتبار و آفــات طبیع� رنــ� میبرند، 

نشان ها نمادی از امید استند. 

این نشــان ها را اگر دوکتوری حمل کند که در ی� 
شــفاخانه ســاحوی مصروف کار اســت، در موتری 
باشــد که مجروحین جنــگ را انتقــال میدهد، در 
طیــاره باشــد که کم� ها را عرضــه می�ند؛ تنها و 
تنها سمبول فعالیت های غیر جانبدارانه، بیطرف 

و مستقل بشری برای مردم سراسر جهان است. 

آنهــا نمایانگر فعالیت های دی�ری نیز اســتند. در 
جریــان منازعات مســلحانه، صلیب ســرخ، هالل 
احمر و کرســتال سرخ سمبول های شناخته شده 
بیــن المللــ� بــرای حمایــت از کارمنــدان صحــ� 
نیروهای مسل�، مراکز و وسایط صح� و همچنان 

کارمندان مل�� خدمات صح� میباشد. 

کارمندان خدمات صح� جمعیت های مل� صلیب 
ســرخ و هــالل احمــر (جوامــ� ملــ�) زمانی�ــه با 

خدمــات صح� نیروهای مســل� کمــ� و معاونت 
می�نند و یا اینکه توسط مقامات ذیربط مطابق به 
کنوانسیون های ژنیو برای انجام امور صح� مامور 

شده باشند. 

نشــان ها هیچ معن� مذهبی، سیاســ� یا کلتوری 
ندارند و به دو گونه مختلف ب�ار برده میشوند:   

عالمــه حمایــوی، کــه بــه اطــراف درگیر در 
منازعــه مســلحانه نشــان میدهــد کــه افراد، 
وســایط و مراکزی که این نشــان ها را حمل 
می�نند باید در هر نوع شــرایط حمایت شوند 
و هیچ�اهــ� بر آنها حمله صورت نگیرد. این 

کاربرد حمایوی نشان است. 

عالمه تشــخیص� که ارتباط افراد، وســایط و 
مراکز را به نهضت بین الملل� صلیب ســرخ و 
هــالل احمــر نشــان میدهــد. ایــن کاربــرد 

تشخیص� نشان است. 

نشان های بشری

نشان ها
در حال حاضر سه نشان مورد استفاده قرار می�یرد:

نشان های
بشری

کمیته بین الملل� صلیب سرخ (آی س� آر س�) 
ی� نهاد غیر جانبدار، بیطرف و مستقل است که 
وقار  و  حیات  از  حمایت  آن  بشری  ماموریت 
و  دی�رتشنجات  و  مسلحانه  منازعات  قربانیان 
این  آنهاست. همچنان  برای  امداد  آوری  فراهم 
موسسه تالش میورزد تا از طریق نشر و تقویت 
بین  اصول  و  بشردوستانه  الملل�  بین  حقوق 
جلوگیری  قربانیان  آالم  و  رن�  از  بشری  الملل� 
نماید. آی س� آر س� که  در سال ١٨٦٣ تاسیس 
گردیده است کنوانسیونهای ژنیو و نهضت بین 
الملل� صلیب سرخ و هالل احمر را بوجود آورده 
را که  الملل�  این کمیته کم� های بین  است. 
سایر  و  مسلحانه  منازعات  حین  نهضت  توسط 
اغتشاشات صورت می�یرد، هماهنگ و رهبری 

مینماید. 

فدراسیون بین الملل� صلیب سرخ و هالل احمر 
(آی اف آر س�) بزرگترین شب�ه رضاکارانه بشری 
جمعیت  عضو   ١٩٠ داشتن  با  است.  جهان  در 
سط�  به  احمر  هالل  و  سرخ  صلیب  مل�  های 
و  انکشاف�  های  پروگرام  طریق  از  ما  جهان، 
خدمات دراز مدت ساالنه به ١٦٠٫٧ میلیون تن 
کم� می�نیم و همچنان با ١١٠ میلیون تن در 
بخش آفات طبیع� و بعد از آن کم� می�نیم. ما 
به مردم آسیب پذیر قبل، حین آفات و همچنان 
فراهم  و مساعدت های صح�  آن کم�  از  بعد 
شرایط  و  مرفوع  هایشان  نیازمندی  تا  می�نیم 
زنده گ� شان بهبود یابد. ما تمام این خدمات را 
ملیت،  و  داده  انجام  جانبدارانه  غیر  صورت  به 
عقاید  و  گروه  مذهبی،  عقاید  جنس،  نژاد، 

سیاس� را در نظر نمی�یریم. 

ماموریت 

دفتر مرکزی آی س� آرس� در افغانستان
وزیر اکبر خان، سرک ١٣، کوچه دوم،

کابل، افغانستان 
شماره های تماس: ٠٧٠٠٢٩٧٧٧٧/٠٧٩٩٥٥٠٠٥٥ 

kabul@icrc.org

دفتر فدراسیون بین الملل� در افغانستان محوطه جمعیت هالل احمر افغان�
سرک قرغه، افشار، ناحیه پنجم, کابل افغانستان

موبایل: ٠٧٠٠٠٣٩٠٥٠
afghanistan.kabuldelegation@ifrc.org :ایمیل

احترام به نشان ها
از   ١٨٥٩ سال  در  سویس�  تجار  دونانت  هنری 
طریق شمال ایتالیا سفر می�رد که وضعیت اسفبار 
آن  اطراف  و  سالفرینو  شهر  در  را  جنگ  از  بعد 
مشاهده کرد. او از رن� هزاران سرباز مجروح و در 
صح�  مراقبت  کوچ�ترین  بدون  آنهم  مرگ  حال 
را  سالفرینو  خاطره  کتاب  و  متاثر گردید  عمیقا 
منتشر کرد. او در این کتاب برای بهبود کم� به 

قربانیان جنگ دو پیشنهاد نمود: 

هر کشــور باید در زمان صلــ� جوام� رضاکار 
کم� رسان� را ایجاد نموده تا در زمان جنگ 

از سربازان مجروح مراقبت نماید

کشــور ها باید موافقه کنند کــه مجروحین و 
مریضان میدان های جنگ و کســانی�ه از آنها 

مراقبت می�نند حمایت شوند

پیشنهاد اول به تاسیس جمعیت های مل� صلیب 
های  کشور  تمام  در  تقریبا  احمر  هالل  و  سرخ 

جهان منجر گردید. 

ژنیو  های  کنوانسیون  تصویب  به  دوم  پیشنهاد 
چهار کنوانسیون  حاضر،  حال  در  منجر گردید. 
تصویب  جهان  های  کشور  تمام  را  ژنیو   ١٩٤٩
پیشنهاد  این  استند.  متعهد  آنها  به  و  اند  نموده 
را  زمینه  مسلحانه  منازعات  جریان  در  همچنان 
برای تصویب ی� عالمه تشخیص� برای حمایت از 
خدمات صح�، رضاکاران و کارکنان امداد رسان و 

مجروحین فراهم ساخت. این عالمه که بعدا بنام 
نشان شناخته شد باید ساده و از فاصله دور قابل 
همیشه  و  بشناسد  آنرا  هر کس  بوده،  تشخیص 

ی�سان باشد. 

کنفرانس دیپلوماتی�� که در ١٨٦٤ در ژنیو برگذار 
که  را  سفید  زمینه  روی  سرخ  صلیب  گردید 
معکوس بیرق سویس بود تصویب نمود. در جریان 
جنگ روسیه و ترکیه در سال های ١٨٧٦ – ١٨٧٨، 
امپراتوری عثمان� اعالم نمود که به جای صلیب 
این  نمود.  خواهد  استفاده  احمر  هالل  از  سرخ 
در  تعدیل�  یی  نتیجه  در   ١٩٢٩ سال  در  نشان 

کنوانسیون اول ژنیو به رسمیت شناخته شد. 

کشور های متعهد به کنوانسیون های ١٩٤٩ ژنیو 
در سال ٢٠٠٥ ی� نشان دی�ر یعن� کرستال سرخ 
وضعیت  از  سرخ  کرستال  نمودند.  تصویب  را 
حقوق� مشابه صلیب سرخ و هالل احمر برخوردار 
بوده و به شیوه و در شرایط مشابه با نشان های 

دی�ر ب�ار برده میشود. 

برای معلومات بیشتر در این مورد به این 
آدرس مراجعه شود: 

www.icrc.org/eng/war-and-law/em
blem/overview-emblem.htm
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نشــان ها در زمان صلــ� برای مقاصد تشــخیص� 
توسط افراد ذیل نیز ب�ار برده شده میتوانند:

رضاکاران، کارمندان یا دارایی هایی�ه وابسته 
به نهضت باشــد (جوام� مل�، آی س� آر س� 

یا فدراسیون بین الملل�).

امبوالنس ها و مراکز خدمات اولیه به صورت 
اســتثنایی که فقط برای انجــام فعالیت های 
صحــ� مجان� برای مجروحین و افراد مریض 
مطابق به قوانین داخل� و اجازه جمعیت مل� 

فعالیت می�نند  

زمانی�ه از نشان منحیث وسیله تشخیص� بواسطه 
هر ی� از مرکبات نهضت استفاده صورت می�یرد، 
باید نشــان همیشــه با نام یا حروف اول نام همان 
جمعیــت حمل گردد و تنها صلیب ســرخ یا هالل 

احمر نوشته نباشد. نشــان باید همیشه به اندازی 
کوچ� به نمایش گذاشــته شود و نباید به بازو بند 
یا ســقف ساختمان ها به نمایش گذاشته شود تا با 

نشان های حمایوی اشتباه صورت نگیرد. 

سمبول های فعالیت بشری برای هدف تشخیص
توسط نهضت صلیب سرخ و 

هالل احمر

با نشــان دادن عالمات صلیب سرخ و هالل احمر 
که ارتباط رضاکاران و کارمندان جمعیت های مل� 
را در منازعــات مســلحانه، آفــات طبیعــ� و دی�ر 
حــاالت اضطراری بــه نهضت نشــان میدهد، این 
کارکنان ی� پیام بسیار مهم را میفرستند: کاری را 
که آنها انجام میدهند کامال جنبه بشــری داشته و 
دسترس� مصون آنها به مردم متاثر شده در بحران 

باید همیشه تامین گردد. 

مرکبــات نهضــت کــه این نشــان ها را بــه نمایش 
می�ذارند متعهد هســتند که ماموریت بشری خود 
را مطابق به هفت اصل بشری نهضت صلیب سرخ 
و هالل احمر؛ بشــری، غیر جانبــداری، بیطرف�، 

و  وحــدت  رضاکارانــه،  خدمــات  اســتقاللیت، 
جهانشمولیت؛ انجام دهند.  

مــردم میداننــد کــه کار آنهــا هیچ جنبه سیاســ�، 
مذهبــی، نظامــ� یا اقتصادی نداشــته و لــذا باید 
پذیرفته شــده، مورد اعتماد قرار گرفته و احترام به 

آنها تامین گردد. 

درک و شناخت مردم از کارکنان بشری بسیار مهم 
اســت چــون مــردم با هــر نــوع ســابقه و در تمام 

طرفهای درگیر به آنها اعتماد می�نند.  
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نشان ها چ�ونه باید ب�ار روند؟
استفاده از نشان ها توسط کنوانسیون های ١٩٤٩ 
ژنیــو، پروتوکول های عالوه شــده ١٩٧٧ و ٢٠٠٥ 
تنظیم می�ردد. آنها به دو گونه مورد استفاده قرار 
می�یرنــد. در جریــان منازعــات مســلحانه بــرای 
مقاصــد حمایوی ب�ار میرود تــا مصوونیت افراد و 

اشیای ذیل تامین گردد:

برای هدف پیشتبان�
خدمات صحــ� و کارمندان مذهبی نیروهای 

مسل�

کارمنــدان، مراکــز و وســایط صح� جمعیت 
هــای مل� زمانی�ه مطابــق قوانین و مقررات 
کشــور در خدمــت خدمات صحــ� نیروهای 

مسل� قرار می�یرند

شــفاخانه های مل��، تمام واحد های صح� 
مل�� و دی�ر جوام� کم� رسان رضاکارانه و 
مراکــز صحــ�، کارمنــدان و پرســونل صح� 
مل�� آنها و همچنان وســایط که برای تداوی 
و انتقــال مجروحیــن، افراد مریض و کشــت� 
ش�ســتگان موظف شده باشند؛ در صورتی�ه 
دولــت به آنهــا اجــازه داده و تحــت کنترول 

دولت باشند. 

هر ســه نشــان موقف حقوق� مشــابه داشــته و به 
صورت انفرادی منحیث وســیله حمایوی ب�ار برده 
شده میتوانند. نشــان ها باید بر روی زمینه سفید 
بــدون کلمــات و اشــ�ال گرافی�ــ�، دیزایــن ها یا 
نوشــته های کندنکاری شــده به نمایش گذاشــته 

شوند. 

در زمان صل�، نشــان ها بصورت انفرادی منحیث 
ســمبول حمایوی توســط افراد ذیل نیــز ب�ار برده 

شده میتوانند: 

خدمات صحــ� و کارمندان مذهبی نیروهای 
مسل�

کارمنــدان جمعیــت ملــ�، مراکز و وســایط 
صحــ� کــه بــه رضایــت مقامــات در جریــان 

منازعات مسلحانه فعالیت مینمایند

بی. هی�ر/آی س� آر س�

کمیتــه بین الملل� صلیب ســرخ (آی ســ� آر 
ســ�) و فدراســیون بین المللــ�  جوام� مل� 
صلیب ســرخ و هالل احمر (فدراســیون بین 
المللــ�) میتواننــد همیشــه (در زمان صل� و 

جنگ) از نشان ها استفاده نمایند.

سوء استفاده از نشان

تقلید
 اســتفاده از عالمت که شــ�ل و رنگ آن مشابه به 

نشان ها باشد و مم�ن با نشان اشتباه گردد. 

استفاده نامناسب
 هر نوع اســتفاده از نشان که با حقوق بین الملل� 
بشردوســتانه ناســازگار باشــد اســتفاده نامناسب 
پنداشته میشود. استفاده از نشان توسط اشخاص 
یا نهــاد هایی�ه صالحیــت آنرا ندارند (موسســات 
تجارت�، فارمسســت ها، دوکتوران، سازمان های 
غیــر دولتــ�، افراد و غیــره) یا بــرای مقاصدی که 
مم�ن اعتبار یا احترام به نشان را تضعیف نماید. 

خیانت
 اســتفاده از نشــان در جریان منازعات مســلحانه 
جهــت حفاظت از جنگجویان یا وســایل نظام� به 
قصــد اینکــه دشــمن را منحــرف ســازد خیانــت 
پنداشــته میشــود. در صورتی�ه استفاده خاینانه از 
نشــان منجــر به مرگ و جراحات شــدید پرســونل 
گردد، چنین کاری جرم جنگ� پنداشته میشود.   

برای تامین احترام و حمایت از نشــان ها به سط� 
بین الملل�، تمام کشور های متعهد به کنوانسیون 
های ١٩٤٩ ژنیو م�لفیت دارند تا قوانین داخل� را 
وض� نمایند که استفاده از نشان ها را تنظیم کنند 
و از اســتفاده نامناســب آنها در زمان صل� و جنگ 

جلوگیری و متخلفین را مجازات نمایند. 

مقامات مل� کشــور ها باید مــردم عامه، تاجران و 
جامعه صح� را در مورد اســتفاده درســت از نشان 

ها مطل� سازند. 

هر نوع ســوء اســتفاده از نشــان ارزش حمایوی آن را می�اهد و احترام به آنها را در زمان منازعه مسلحانه از 
بین میبرد. ســوء اســتفاده از نشان زنده گ� کســان� را به مخاطره میاندازد که مراقبت های صح� را عرضه 
میدارند و همچنان دسترس� مصون کارکنان بشری و امداد رسان� نهضت را تضعیف مینماید که از نشان ها 
منحیث عالمات حمایوی استفاده بعمل میاورند. ذیال موارد ذکر می�ردد که نشان نباید مورد استفاده قرار 

گیرد: 


