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شارات اإلنسانية
األحمــر  والهــال  األحمــر  الصليــب  شــارات 
ــات  ــاء األزم ــاس أثن ــة للن ــل عالمي ــة أم ــي بارق ه
ــي  ــي تعان ــات الت ــا المجتمع ــرى فيه ــانية. وت اإلنس
مــن صدمــات بســبب النزاعــات المســلحة وحــاالت 
عــن  ناجمــة  صعوبــات  أو  األخــرى،  العنــف 
أن  إلــى  ترمــز  عامــات  الطبيعيــة،  الكــوارث 

المســاعدة فــي طريقهــا إليهــم. 

وســواء كانــت هــذه الشــارات معروضــة علــى 
بطاقــة طبيــب يعمــل فــي مستشــفى ميدانــي أم 
علــى جانــب مركبــة تنقــل المصابيــن فــي الحــرب 
ــي  ــة، فه ــدادات اإلغاث ــل إم ــرة توص ــى طائ أم عل
ــد  ــز والمحاي ــر المتحي ــاني غي ــل اإلنس ــز للعم ترم
والمســتقل الــذي يســتفيد منــه النــاس فــي العالــم 

ــره. بأس

ــن  ــر م ــى أكب ــا معن ــا أيًض ــارات له ــذه الش ــن ه لك
والهــال  األحمــر  الصليــب  إن  إذ  بكثيــر.  ذلــك 
إلــى جانــب الكريســتالة الحمــراء فــي  األحمــر 
أوقــات النــزاع المســلح رمــوز معتــرف بهــا دولًيــا 
ــات  ــق والمركب ــم والمراف ــة للطواق ــة الواجب للحماي
وللخدمــات  المســلحة  للقــوات  التابعــة  الطبيــة 
هــذا  ويشــمل  لهــا.  المرخــص  المدنيــة  الطبيــة 

الشارات
توجد ثاث شارات ُتستخدم في الوقت الحالي:

الكريستالة الحمراءالهال األحمرالصليب األحمر

الخدمــات الطبيــة للجمعيــات الوطنيــة للصليــب 
ــة(  ــات الوطني ــر )الجمعي ــال األحم ــر واله األحم
ــات  ــات مســاعدة للخدم ــا جه ــل بصفته ــا تعم عندم
الطبيــة التابعــة للقــوات المســلحة أو عندمــا تمنحهــا 
الســلطات الترخيــص الواجــب بذلــك وفًقــا التفاقيات 

ــف. جني

ــي  ــى أي بعــد دين ــارات عل ــذه الش ــوي ه وال تنط
أو سياســي أو ثقافــي. ويمكــن اســتخدامها علــى 

نحويــن: 

عامــة علــى الحمايــة تفيــد األطــراف فــي نــزاع  <
بــأن عليهــا فــي جميــع األوقــات  مســلح مــا 
حمايــة األشــخاص أو المركبــات أو المرافــق 
التــي تحمــل هــذه الشــارات وبأنــه ال يجــوز لهــا 
أبــًدا اســتهدافهم أو مهاجمتهــم. وهــو مــا يعــرف 

ــة. ــراض الحماي ــارات ألغ ــتخدام الش باس

أو  < مركبــة  أو  شــخص  انتســاب  علــى  داللــة 
مرفــق للمنظمــات التــي تكــّون الحركــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر والهــال األحمــر )الحركــة(. 
وهــو مــا يعــرف باســتخدام الشــارات ألغــراض 

ــة. الدالل



فــي عــام 1859، كان رجــل األعمــال السويســري 
ــا عندمــا  ــان مســافًرا فــي شــمال إيطالي هنــري دون
رأى المشــاهد المريعــة التــي خلفتهــا معركــة دارت 
فــي مدينــة “ســولفيرينو” والمناطــق المحيطــة بهــا. 
ــود  ــاة آالف الجن ــن معان ــا شــاهده م ــه م وقــد هال
بــا أي  ُتركــوا  الذيــن  الجرحــى والمحتضريــن 
رعايــة طبيــة، فنشــر كتــاب تــذكار ســولفرينو قــدم 
فيــه اقتراحيــن لتحســين المســاعدة المقدمــة إلــى 

ــا الحــرب: ضحاي

إنشــاء جمعيــات إغاثــة وقــت الســلم فــي كل بلــد  <
تتكــون مــن متطوعيــن مســتعدين لرعايــة الجنــود 

الجرحــى فــي زمــن الحــرب؛

جعــل البلــدان توافــق علــى فكــرة حمايــة الجرحى  <
والمرضــى فــي ســاحات المعــارك وحمايــة مــن 

يقدمــون الرعايــة إليهــم.

ــة  ــة وطني ــاء جمعي ــى إنش ــراح األول إل وأدى االقت
ــد  ــي كل بل ــب األحمــر أو الهــال األحمــر ف للصلي

ــم. ــا فــي العال تقريًب

العتمــاد  الطريــق  فمهــد  الثانــي  االقتــراح  أمــا 
ــف  ــات جني ــد أصبحــت اتفاقي ــف. وق ــات جني اتفاقي
األربــع لعــام 1949 مقبولــة اليــوم مــن جميــع 
االقتــراح  هــذا  وأســفر  لهــا.  وملزمــة  الــدول 
أيًضــا عــن اعتمــاد عامــة مميــزة واحــدة مــن 
ــة  ــات الطبي ــة الخدم ــى حماي ــاعد عل ــأنها أن تس ش
والجرحــى  المتطوعيــن  والمســعفين  العســكرية 

أثنــاء النزاعــات المســلحة. وكان ينبغــي أن تكــون 
عليهــا  أطلــق  كمــا  الشــارة  أو   – العامــة  هــذه 
ــة – بســيطة ويمكــن تمييزهــا عــن بعــد  ــي النهاي ف

دائًمــا. للــكل ومتطابقــة  ومعروفــة 

ــي  ــف ف ــي جني ــد ف ــر دبلوماســي ُعق ــد مؤتم واعتم
ــب  ــن صلي ــف م ــارة تتأل آب/ أغســطس 1864 ش
أحمــر علــى خلفيــة بيضــاء، أي معكــوس العلــم 
السويســري. ثــم إبــان حــرب 1876 – 1878 
اإلمبراطوريــة  أعلنــت  وتركيــا،  روســيا  بيــن 
ــة أنهــا ستســتخدم هــااًل أحمــر شــارًة لهــا  العثماني
ــراف  ــم االعت ــد ت ــر، وق ــب األحم ــن الصلي ــداًل م ب
بهــذه العامــة رســمًيا عــام 1929 فــي تعديــل 

ــى. ــف األول ــة جني ــى اتفاقي ــل عل أدخ

وفــي عــام 2005، اعتمــدت الــدول األطــراف 
فــي اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 شــارة إضافيــة: 
الكريســتالة الحمــراء. وتتمتــع الكريســتالة الحمــراء 
بالوضــع القانونــي نفســه الــذي يتمتــع بــه الصليــب 
اســتخدامها  ويجــوز  األحمــر  والهــال  األحمــر 
ــًا  ــد بدي ــها. وتع ــها وبالشــروط نفس ــة نفس بالطريق
تلجــأ إليــه الــدول والجمعيــات الوطنيــة التــي ال 
ترغــب فــي اســتخدام الصليــب األحمــر أو الهــال 

ــر. األحم
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كيف يمكن استخدام الشارات؟  
ـــم اســـتخدام الشـــارات اســـتخداًما صارًمـــا بموجـــب اتفاقيـــات جنيـــف لعـــام 1949 وبروتوكوالتهـــا  ينظَّ

لعامـــي 1997 و2005. ويمكـــن اســـتخدامها بطريقتيـــن:

ألغراض الحماية
ـــن  ـــي زم ـــة ف ـــراض الحماي ـــتخدامها ألغ ـــن اس يمك
النزاعـــات المســـلحة مـــن أجـــل ضمـــان ســـامة 

الفئـــات التاليـــة:

أفـــراد الخدمـــات الطبيـــة والدينيـــة  التابعيـــن  <
للقـــوات المســـلحة؛

الطبيـــة  < والمركبـــات  والمرافـــق  الطواقـــم 
التابعـــة للجمعيـــات الوطنيـــة عندمـــا توضـــع 
التابعـــة  الطبيـــة  الخدمـــات  تحـــت تصـــرف 
ـــح  ـــن واللوائ ـــع للقواني ـــلحة وتخض ـــوات المس للق

العســـكرية؛

ـــة  < ـــع الوحـــدات الطبي ـــة وجمي ـــفيات المدني المستش
ــة  ــة الطوعيـ ــات اإلغاثـ ــائر جمعيـ ــة وسـ المدنيـ
ـــة  ـــم الطبي ـــا والطواق ـــة وموظفيه ـــق الطبي والمراف
المدنيـــة وكذلـــك المركبـــات المكلفـــة بعـــاج 
الجرحـــى والمرضـــى والغرقـــى ونقلهـــم، بشـــرط 
ــلطات  ــن السـ ــح مـ ــى إذن صريـ ــول علـ الحصـ

الحكوميـــة وتحـــت إشـــرافها.

بوضـــع  الثـــاث  الشـــارات  وتتمتـــع جميـــع 
متســـاٍو ويجـــوز أن تســـتخدم كل واحـــدة منهـــا 
منفـــردة كوســـيلة للحمايـــة. ويجـــب وضعهـــا 
علـــى خلفيـــة بيضـــاء دون عبـــارات أو رســـوم 

أو تصاميـــم أو كتابـــات إضافيـــة.

ويجــوز للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
)اللجنــة الدوليــة( واالتحــاد الدولــي لجمعيات 
الصليــب األحمــر والهــال األحمــر )االتحــاد 
جميــع  فــي  الشــارات  اســتخدام  الدولــي( 
الســلم والنزاعــات  أوقــات  )فــي  األوقــات 

ــواء(. ــد س ــى ح ــلحة عل المس

ـــة  ـــات التالي ـــا للفئ ـــات الســـلم، يجـــوز أيًض ـــي أوق وف
أن تعـــرض الشـــارات منفـــردة فـــي شـــكلها المجـــّرد 

ـــة:  كرمـــز للحماي

أفـــراد الخدمـــات الطبيـــة والدينيـــة التابعيـــن  <
للقـــوات المســـلحة؛

والمرافـــق  < الوطنيـــة  الجمعيـــات  موظفـــو 
والمركبـــات الطبيـــة التـــي يمكـــن حشـــدها فـــي 
حالـــة نشـــوب نـــزاع مســـلح، بموافقـــة الســـلطات.
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ألغراض الداللة
يمكـــن للفئـــات التاليـــة اســـتخدام الشـــارات ألغـــراض 

الداللـــة فـــي زمـــن الســـلم:

ـــكات  < ـــن أو الممتل ـــن أو الموظفي ـــم المتطوعي طواق
التابعـــة للحركـــة )الجمعيـــات الوطنيـــة واللجنـــة 

ـــي(؛ ـــاد الدول ـــة واالتح الدولي

اإلســـعافات  < ووحـــدات  اإلســـعاف  مركبـــات 
ــًرا  ــة حصـ ــتثنائية- المكلفـ ــة اسـ ــة– بصفـ األوليـ
بتقديـــم العـــاج المجانـــي للجرحـــى والمرضـــى 
تماشـــًيا مـــع التشـــريع الوطنـــي وبـــإذن صريـــح 

ــة. ــة الوطنيـ ــن الجمعيـ مـ

وعندمـــا تســـتخدم أي منظمـــة مـــن منظمـــات 
ــة” كجـــزء مـــن  ــيلًة للداللـ ــارة “وسـ ــة الشـ الحركـ
ـــا  ـــة دائًم ـــون الشـــارة مقترن ـــا، يجـــب أن تك رموزه
باســـم تلـــك المنظمـــة أو باألحـــرف األولـــى مـــن 
“الصليـــب  بعبارتـــي  االكتفـــاء  وعـــدم  اســـمها 
ـــا أن  ـــب أيًض ـــر”. ويج ـــال األحم ـــر” أو“اله األحم
ــوز  ــرة وال يجـ ــات صغيـ ــارة بقياسـ ــرض الشـ تعـ
ـــطح  ـــى أس ـــاعد أو عل ـــرطة الس ـــى أش ـــا عل وضعه
البنايـــات بغيـــة تجنـــب أي لبـــس بينهـــا وبيـــن 

الشـــارات المســـتخدمة ألغـــراض الحمايـــة.
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سوء استخدام الشارات
ـــاء  ـــال مـــن احترامهـــا أثن ـــة وين ـــى إضعـــاف قيمتهـــا الحمائي ـــؤدي أي ســـوء اســـتخدام للشـــارات إل يمكـــن أن ي
ـــم  ـــارة لحمايته ـــل ش ـــم حم ـــق له ـــن يح ـــاة م ـــى حي ـــًرا عل ـــل خط ـــك أن يمث ـــن لذل ـــلحة. ويمك ـــات المس النزاع
أثنـــاء تقديـــم الرعايـــة الطبيـــة ويقـــوض إمكانيـــة تمتـــع الطواقـــم اإلنســـانية واإلغاثيـــة التابعـــة للحركـــة 

ـــارات:  ـــا الش ـــتخدم به ـــب أال تس ـــي يج ـــرق الت ـــض الط ـــي بع ـــا يل ـــن. وفيم ـــول اآلم بالوص

التقليد
ـــا  ـــؤدي بســـبب شـــكلها ولونه ـــد ت ـــة ق اســـتخدام عام

ـــن إحـــدى الشـــارات. ـــا وبي ـــط بينه ـــى خل إل

االستخدام غير المناسب
ـــي  ـــون الدول ـــع القان أي اســـتخدام لشـــارة ال يتســـق م
ـــخاص  ـــب أش ـــن جان ـــارة م ـــتخدام ش ـــاني. واس اإلنس
ــاء  ــة، أطبـ ــة، صيادلـ ــات )شـــركات تجاريـ أو كيانـ
مـــن القطـــاع الخـــاص، منظمـــات غيـــر حكوميـــة، 
أفراد،إلـــخ.( أو ألغـــراض مـــن المرجـــح أن تقـــّوض 

مكانـــة الشـــارة أو االحتـــرام الواجـــب لهـــا.

صـیـــدلـیـــة

إسعـــــاف

وســـعًيا إلـــى ضمـــان احتـــرام الشـــارات وحمايتهـــا 
ــات  ــي اتفاقيـ ــرف فـ ــة طـ ــزم كل دولـ ــا، تلتـ عالميًـ
ـــي  ـــي يرم ـــريع وطن ـــن تش ـــام 1949 بس ـــف لع جني
ـــتخدامها  ـــع اس ـــارات ومن ـــتخدام الش ـــم اس ـــى تنظي إل
اســـتخداًما غيـــر مناســـب فـــي أوقـــات الحـــرب 

والســـام والمعاقبـــة عليـــه.

ويجـــب أيًضـــا علـــى الســـلطات الوطنيـــة أن تتخـــذ 
ـــركات،  ـــاع الش ـــور، وقط ـــف الجمه ـــوات لتعري خط
واألوســـاط الطبيـــة باالســـتخدام المناســـب للشـــارات.

ـــة أيًضـــا مـــع الســـلطات  ـــات الوطني وتتعـــاون الجمعي
مـــن أجـــل ضمـــان اســـتخدام الشـــارات اســـتخداًما 

ـــًبا. مناس

الغدر
اســـتخدام الشـــارة أثنـــاء نـــزاع مســـلح لحمايـــة 
تضليـــل  وبنّيـــة  العســـكري  والعتـــاد  المقاتليـــن 
ـــدر  ـــاب الغ ـــن ب ـــر اســـتخدام الشـــارة م ـــدو. ويعتب الع
جريمـــة حـــرب، عندمـــا يتســـبب ذلـــك فـــي الوفـــاة أو 

فـــي إصابـــة شـــخصية بليغـــة.
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رموز العمل اإلنساني
لحركة الصليب األحمر

والهال األحمر
عنـــد قيـــام موظفـــي جمعيـــة مـــن الجمعيـــات 
ـــة أو متطوعيهـــا بعـــرض شـــارات الصليـــب  الوطني
ــم  ــراز ارتباطهـ ــر إلبـ ــال األحمـ ــر أو الهـ األحمـ
ـــاء النزاعـــات المســـلحة أو الكـــوارث  ـــة، أثن بالحرك
الطبيعيـــة أو حـــاالت الطـــوارئ األخـــرى، فإنهـــم 
ــل  ــا أن العمـ ــًدا مفادهـ ــة جـ ــالة مهمـ يقدمـــون رسـ
ــه  ــت وأنـ ــاني بحـ ــع إنسـ ــه طابـ ــه لـ ــذي يؤدونـ الـ
ــم  ــرام وصولهـ ــات احتـ ــع األوقـ ــي جميـ ــب فـ يجـ
أشـــخاص  مـــن  تضـــرر  مـــن  إلـــى  بأمـــان 

ومجتمعـــات بســـبب األزمـــات.

ـــراد  ـــن أف ـــوز م ـــذه الرم ـــن يعرضـــون ه ـــزم م ويلت
الحركـــة بـــأداء مهمتهـــم اإلنســـانية وفقًـــا للمبـــادئ 
األساســـية الســـبعة الخاصـــة بالحركـــة: اإلنســـانية 

وعـــدم التحيـــز والحيـــاد واالســـتقال والخدمـــة 
ـــاس أن  ـــدرك الن ـــة. وي ـــة والوحـــدة والعالمي التطوعي
ـــج  ـــأي برام ـــط ب ـــخاص ال يرتب ـــؤالء األش ـــل ه عم
سياســـية أو دينيـــة أو عســـكرية أو اقتصايـــة ولذلـــك 
ـــم.  ـــم ويحترمه ـــق به ـــع ويث ـــم الجمي ـــي أن يقبله ينبغ

ولهـــذا اإلدراك أهميـــة بالغـــة ألنـــه يعنـــي أن 
المشـــارب ومـــن جميـــع  مـــن جميـــع  النـــاس 
ـــي  ـــة ف ـــم ثق ـــلح  لديه ـــزاع مس ـــي أي ن ـــراف ف األط
ــدوره  ــاعد بـ ــذا يسـ ــن. وهـ ــؤالء العامليـ ــا هـ نوايـ
موظفـــي ومتطوعـــي الصليـــب األحمـــر والهـــال 
ـــاج  ـــى كل محت ـــان إل ـــر علـــى الوصـــول بأم األحم
مـــن األشـــخاص والمجتمعـــات حتـــى فـــي خضـــم 

ــرى. ــانية األخـ ــات اإلنسـ ــروب واألزمـ الحـ
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D. Aloisi/IFRC, M. al-Khuzai/IFRC :صورة الغاف

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهال األحمر
P.O. Box 303, 1211 Geneva 19, Switzerland

T +41 22 730 42 22   E-mail: secretariat@ifrc.org   www.ifrc.org

المهمة

08
76

/0
04

  0
9.

20
16

  2
67

0 
 

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر منظمــة غيــر 
ــؤدي مهمــة إنســانية  ــدة ومســتقلة، ت ــزة ومحاي متحي
ــا  ــة ضحاي ــة أرواح وكرام ــي حماي ــل ف ــة تتمث بحت
ــف  ــاالت العن ــن ح ــا م ــلحة وغيره ــات المس النزاع

ــم.  ــاعدة له ــم المس وتقدي
ــة  ــود الممكن ــة كل الجه ــة الدولي ــا اللجن ــذل أيًض وتب
لتفــادي المعانــاة بنشــر أحــكام القانــون اإلنســاني 

والمبــادئ اإلنســانية العالميــة وتعزيزهــا. 
أنشــئت اللجنــة الدوليــة للصليب األحمــر عام 1863 
وقــد تمخّضــت عنهــا اتفاقيــات جنيــف والحركــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر. وهــي 
توجــه وتنســق األنشــطة الدوليــة التي تنفذهــا الحركة 
فــي حــاالت النزاعــات المســلحة وغيرهــا من حاالت 

العنف.

االتحـاد الدولـي لجمعيـات الصليب األحمـر والهال 
األحمـر هـو أكبر شـبكة إنسـانية قائمة علـى التطوع 
فـي العالـم. وهـو يضـم 190 عضـًوا مـن جمعيـات 
الصليـب األحمـر والهـال األحمر حـول العالم ومن 
ثـم فلـه وجـود فـي كل مجتمـع محلـي ويتمكـن مـن 
الوصول إلى 160,7 مليون شخص سنوًيا من خال 
خدمـات طويلـة األمـد وبرامـج تنمويـة، وإلـى 110 
ماييـن نسـمة من خـال برامج االسـتجابة للكوارث 
الكـوارث  قبـل  نعمـل  المبكـر. ونحـن  واالنتعـاش 
وحـاالت الطـوارئ الطبيـة وأثناءهـا وبعدهـا لتلبيـة 
االحتياجات وتحسـين حياة األشخاص المستضعفين. 
ونوفـر العـون والمسـاعدة بـدون تحيـز على أساسـي 
الجنسية أو العرق أو النوع االجتماعي أو المعتقدات 

الدينيـة أو الطبقـة االجتماعيـة أو اآلراء السياسـية.

اللجنة الدولية للصليب األحمر 
International Committee of the Red Cross
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1202 Geneva, Switzerland

T +41 22 734 60 01   F +41 22 733 20 57
www.icrc.org/ar
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