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شارات الصليب األحمر 
والهالل األحمر

ضمان قدرة الشارات على توفير الحماية 
والحيلولة دون إساءة استخدامها

ثالث شارات للحماية
شـارات الصليـب األحمـر والهـال األحمـر رمـوز 
مألوفـة لغالبيـة البشـر، فهـم يرونهـا كل يـوم وفـي 
األول  المقـام  فـي  وترتبـط  العالـم،  مـن  مـكان  كل 
جمعيـات  تقدمهـا  التـي  المجتمعيـة  بالخدمـات 
الصليـب األحمـر أو الهـال األحمـر الوطنيـة فـي 
بلدانهـا. ويربـط كثيـر من النـاس بين هذه الشـارات 
واإلسـعافات األوليـة أو المجـال الطبـي. لكنهـم فـي 

الغالـب ال يدركـون غـرض هـذه الشـارات.       

ألكثـر  األحمـر  الصليـب  شـارة  تاريـخ  يرجـع 
الجنـود  لحمايـة  اسـُتحدثت  وقـد  عاًمـا.   150 مـن 
الجرحـى والمرضـى فـي مياديـن المعـارك وأطبـاء 
يشـملونهم  الذيـن  المسـلحة  القـوات  وممرضـات 
بالرعايـة. واسـُتخدم شـعار الهـال األحمر للغرض 
نفسـه بعـد مـدة وجيـزة من ذلـك. واعُتمـدت مؤخًرا 
جانـب  إلـى  أيًضـا  الحمـراء  الكريسـتالة  شـارة 

السـابقين.  الشـعارين 

والكريسـتالة  األحمـر  والهـال  الحمـر  الصليـب 
الحمـراء هـي، فـي المقـام األول، رمـوز معتـرف 
الدولـي  القانـون  يكفلهـا  التـي  للحمايـة  دولًيـا  بهـا 

للجرحـى والمرضـى والقائميـن علـى رعايتهـم فـي 
أوقـات النـزاع المسـلح. وتتمّثـل وظيفتهـا الرئيسـية 

فـي حمايـة الخدمـات الطبيـة للقـوات المسـلحة. 

أو  األشـخاص  أحـد  أن  أيًضـا  الشـارات  وُتظهـر 
للصليـب  الدوليـة  بالحركـة  صلـة  لـه  األعيـان 
األحمـر والهـال األحمـر. وهـي بذلـك ترمـز  إلـى 
المتحيـزة  وغيـر  والمحايـدة  المسـتقلة  المسـاعدات 

الدوليـة.   الحركـة  تقدمهـا  التـي 

تكـون  أن  يجـب  لـأرواح  المنقـذة  الرمـوز  وهـذه 
محـل إدراك الجميـع وثقتهـم، بحيث يمكـن للعاملين 
تحـت لوائهـا حمايـة األشـخاص الذين يعانـون أثناء 
النـزاع المسـلح. لذلـك فمـن الضـروري إبـراز هذه 
الشـارات إبـراًزا صحيًحـا، علـى أن يقتصـر ذلـك 

علـى مـن يخّولهـم القانـون فعـل ذلـك.

هل تعرف؟
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تتحمــل الــدول مســؤولية ضمــان اســتخدام الشــارات 
اســتخداًما صحيًحــا فــي أوقــات الســلم وأثنــاء النزاع 
المســلح. وتتضمــن التشــريعات المحليــة أيًضــا فــي 
ــذه  ــراز ه ــم إب ــة تنظ ــد وطني ــدان قواع ــب البل أغل

الشــارات.  

تتيــح هــذه القواعــد فــي أوقــات النــزاع المســلح 
ــوز  ــا رم ــارات بوصفه ــراز الش ــة إب ــات التالي للفئ

حمايــة:

الخدمــات  < وطواقــم  الدينيــة  الخدمــات  أفــراد 
ــوات  ــن للق ــا التابعي ــا ومركباته ــة ومرافقه الطبي

المســلحة؛

الطواقــم الطبيــة والمستشــفيات والوحــدات الطبية  <
الجرحــى  بعــاج  المكلَّفــة  األخــرى  المدنيــة 
ــن  ــح م ــب تصري ــم، بموج ــى ورعايته والمرض

الســلطات الحكوميــة. 

يجوز للجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد 
الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل 

األحمر استخدام الشارات في جميع األوقات. 

يخضع استخدام الشارات التفاقيات جنيف 
لعام 1949 وبروتوكوالتها اإلضافية 

والقانون الوطني.  

يستخدم الشارات أحياًنا بعض األشخاص 
غير المصرح لهم بذلك. ومنهم على سبيل 

المثال:
ممارس طبي يضع إحدى الشارات على  <

عيادته.
صيدلية تضع صليًبا أحمر أو هالاًل أحمر  <

على الفتتها.
شركة تدمج إحدى الشارات في منتج أو  <

إعالن الستغالل االسم والسمعة المرتبطين 
بشارتي الصليب األحمر والهالل األحمر.

ال يحق ألي من الفئات السابقة التصرف 
على هذا النحو.

من الذي يمكنه إبراز الشارات؟
وفـــي أوقـــات الســـلم، يخـــّول القانـــون أيًضـــا 
ــر  ــال األحمـ ــر والهـ ــب األحمـ ــات الصليـ لجمعيـ
للصليـــب األحمـــر  الدوليـــة  الوطنيـــة واللجنـــة 
ــر  ــب األحمـ ــات الصليـ ــي لجمعيـ ــاد الدولـ واالتحـ
والهـــال األحمـــر دمـــج الشـــارات فـــي شـــعاراتها 
هـــذا  وُيعـــرف  بالحركـــة.  ارتباطهـــا  إلظهـــار 

باســـتخدام الشـــارة ألغـــراض الداللـــة. 

ونقـــاط  اإلســـعاف  لعربـــات  أيًضـــا  وُيســـمح 
فـــي  حصرًيـــا  المكّلفـــة  األوليـــة  اإلســـعافات 
أوقـــات الســـلم بتقديـــم العـــاج المجانـــي للجرحـــى 
والمرضـــى بإبـــراز الشـــارة، وفًقـــا للقانـــون الوطنـــي 

وبتفويـــض صريـــح مـــن الجمعيـــة الوطنيـــة. 
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تحـدث إسـاءة اسـتخدام الشـارات عندمـا يعرضهـا أشـخاص غيـر مخوليـن بذلـك قانونًيـا أو عندمـا ُتسـتخدم 
الشـارات بطريقـة يمكـن أن تفضـي إلـى النيـل من االحترام الواجب لهذه الشـارات أو تتسـبب فـي َلبس، في 

أوقـات السـلم أو أثنـاء النزاعـات المسـلحة. وهناك نوعان رئيسـان من إسـاءة اسـتخدام الشـارات:

االستخدام غير المناسب 
ــارة  ــة أي شـ ــخص أو منظمـ ــرض شـ ــا يعـ عندمـ
الثـــاث دون تفويـــض، علـــى  مـــن الشـــارات 
ـــن  ـــأة أو عي ـــز منش ـــة تمّي ـــى الفت ـــال، عل ـــبيل المث س
ــة أو  ــركات التجاريـ ــدرك الشـ ــا ال تـ ــا. وأحياًنـ مـ
المراكـــز الطبيـــة أو الصيدليـــات أو المنظمـــات 
ـــد  ـــات القواع ـــن الجه ـــا م ـــة أو غيره ـــر الحكومي غي
ــون.  ــة للقانـ ــارات بالمخالفـ ــدى الشـ وتعـــرض إحـ

صـیـــدلـیـــة

ما هي إساءة استخدام الشارات؟

التقليد
ـــؤدي بســـبب شـــكلها ولونهـــا  ـــد ت اســـتخدام عامـــة ق
إلـــى الخلـــط بينهـــا وبيـــن إحـــدى الشـــارات الثـــاث.
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ـــد ينجـــم عـــن إســـاءة اســـتخدام الشـــارات تعريـــض  ق
وظيفتهـــا الحمائيـــة للخطـــر أثنـــاء النـــزاع المســـلح 
ـــدون  ـــة الســـاح يفق ـــة وَحَمل ألن األطـــراف المتحارب

ـــارات.  ـــذه الش ـــه ه ـــز إلي ـــا ترم ـــي م ـــة ف الثق

ـــة  ـــن مكان ـــل م ـــى الني ـــتخدام إل ـــاءة االس ـــؤدي إس وت
ـــاء النزاعـــات المســـلحة أو فـــي أوقـــات  الشـــارات أثن
الســـلم فضـــًا عـــن إعاقـــة وصـــول الخدمـــات الطبيـــة 
العســـكرية وموظفـــي ومتطوعـــي الصليـــب األحمـــر 
ــخاص  ــى األشـ ــن إلـ ــكل آمـ ــر بشـ ــال األحمـ والهـ
والفئـــات المتضـــررة أو تعريضهـــا للخطـــر أثنـــاء 

ـــانية.  ـــوارث اإلنس الك

التـــي  البلـــدان  المهـــم، حتـــى فـــي  بـــل ومـــن 
ال تشـــهد كـــوارث مـــن هـــذا النـــوع، ضمـــان 
بحيـــث  ســـليًما  اســـتخداًما  الشـــارات  اســـتخدام 
ـــا. وإذا  ـــرض منه ـــات الغ ـــراد والمجتمع ـــدرك األف ي
وقعـــت حالـــة طارئـــة، بمـــا فـــي ذلـــك اضطـــراب 
ـــًا أو  ـــزال مث ـــوع زل ـــة كوق ـــة طبيعي ـــي أو كارث أهل
فيضـــان كبيـــر، فـــإن النـــاس يجـــب أن يدركـــوا أن 
ـــارات  ـــون الش ـــن يرفع ـــن الذي ـــن والمتطوعي الموظفي
أثنـــاء تلبيتهـــم احتياجـــات المجتمعـــات المتضـــررة 
ــز –  ــدم التحيـ ــتقال وعـ ــاد واالسـ ــون بالحيـ يتمتعـ
ــب  ــارتي الصليـ ــة بشـ ــادئ مقترنـ ــم ومبـ ــي قيـ وهـ
يمنحونهـــم  وأن   – األحمـــر  والهـــال  األحمـــر 

ــن.  ــول اآلمـ ــة للوصـ الفرصـ

لماذا نولي أهمية خاصة لحماية
الشارات وكفالة احترامها؟ 
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الشـــارات  اســـتخدام  إســـاءة  تـــؤدي  أن  يمكـــن 
إلـــى العديـــد مـــن التبعـــات الخطيـــرة، ال ســـيما 
علـــى األشـــخاص الذيـــن هـــم فـــي أمـــّس الحاجـــة 
للمســـاعدة أثنـــاء حـــاالت الطـــوارئ. فيمكـــن فـــي 
أســـوأ الظـــروف أن تتعـــرض أرواح النـــاس للخطـــر 
إذا اســـتخدم أشـــخاص غيـــر مفوضيـــن الشـــارات 

ــة:  ــة التاليـ ــر إلـــى األمثلـ الثـــاث. ولننظـ

بلـــدك. وتعرضـــت  فـــي  نـــزاع مســـلح  اندلـــع 
عنيـــف.  لقصـــف  بالســـكان  مأهولـــة  مناطـــق 
ــرت  ــال وُدّمـ ــاء واألطفـ ــال والنسـ ــب الرجـ وأصيـ
ـــم  ـــة وه ـــات الصحي ـــو الخدم ـــازل. وصـــل مقدم المن
ـــون شـــارة الهـــال األحمـــر ليشـــملوا الجرحـــى  يحمل
ـــد  ـــة، لكنهـــم ُمنعـــوا مـــن دخـــول المنطقـــة عن بالرعاي
إحـــدى حواجـــز التفتيـــش. والســـبب أن مقدمـــي 
الخدمـــات الطبيـــة اســـتخدموا الشـــارة بـــا ضابـــط 
ألغـــراض  الخاصـــة  الشـــركات  واســـتخدمتها 
تجاريـــة، قبـــل انـــدالع النـــزاع. ثـــم، نقـــل بعـــض 
المقاتليـــن أثنـــاء النـــزاع المســـلح أســـلحة وذخائـــر 
فـــي عربـــات إســـعاف تحمـــل شـــارة الصليـــب 
ــون.  ــة للقانـ ــر بالمخالفـ ــال األحمـ ــر أو الهـ األحمـ

ـــم  ـــة مـــن تقدي ـــع مقدمـــو الخدمـــات الطبي ـــي ُمن وبالتال
ـــل إدراك أو  ـــن مح ـــم تك ـــارات ل ـــاعدة ألن الش المس
ثقـــة أي طـــرف. وكانـــت النتيجـــة خســـائر ال حصـــر 

ــا فـــي األرواح.  لهـ

إعصـــار هائـــل ضـــرب قريتـــك، فُدمـــر بيتـــك 
وتحتـــاج أســـرتك إلـــى مســـاعدة فوريـــة بعـــد 
ــعافات  ــو اإلسـ ــل مقدمـ ــة. وصـ ــا لإلصابـ تعرضهـ
األوليـــة التابعـــون للصليـــب األحمـــر إلـــى قريتـــك 
ــوا  ــم ُمِنعـ ــاذ األرواح لكنهـ ــاعدات إلنقـ ــم مسـ لتقديـ
ـــون  ـــؤولون المحلي ـــاب المس ـــد ارت ـــول. فق ـــن الدخ م
ـــة،  ـــية معين ـــآرب سياس ـــط بم ـــارات ترتب ـــي أن الش ف
إذ عمـــد أحـــد األحـــزاب السياســـية أثنـــاء الحملـــة 
ــبه  ــز يشـ ــتخدام رمـ ــى اسـ ــرة إلـ ــة األخيـ االنتخابيـ
بدرجـــة كبيـــرة شـــارة الصليـــب األحمـــر. ولـــم 
ـــة التـــي يقدمهـــا  يتفهـــم هـــؤالء الموظفـــون أن الرعاي
الصليـــب األحمـــر محايـــدة وغيـــر متحيـــزة. َنَجـــم 
عـــن ذلـــك حرمـــان أســـرتك مـــن الرعايـــة التـــي 
ـــك  ـــي مجتمع ـــراد ف ـــن األف ـــر م ـــاة كثي ـــا ووف تحتاجه
ـــر  ـــائر ال حص ـــا خس ـــا أيًض ـــة هن ـــي. المحصل المحل

ــي األرواح. ــا فـ لهـ

ما الذي يمكن أن يحدث في حالة إساءة 
استخدام الشارات؟
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الصليـــب  تتأكـــد مـــن أن شـــارات  يمكنـــك أن 
ـــراض  ـــتخدم ألغ ـــر ال ُتس ـــال األحم ـــر واله األحم
غيـــر محـــددة لهـــا. قـــد تكـــون هنـــاك رمـــوز 
أخـــرى بديلـــة مناســـبة للحيلولـــة دون وقـــوع الَلبـــس 

ــتخدام.  ــاءة االسـ وإسـ

فعلـــى ســـبيل المثـــال، يمكـــن لمقدمـــي الخدمـــات 
العامـــات  اســـتخدام أي عامـــة مـــن  الطبيـــة 
ــات  ــز عربـ ــا لتمييـ ــا دولًيـ ــرف بهـ ــدة المعتـ العديـ
اإلســـعاف والمستشـــفيات ومراكـــز اإلســـعافات 

األوليـــة والصيدليـــات.  

إذا رأيـــت أشـــخاًصا أو منظمـــات تســـتخدم الشـــارات 
ـــة  ـــة الوطني ـــه الجمعي ـــك تنبي ـــق، فعلي ـــه ح دون وج
ـــدك،  ـــي بل ـــر ف ـــال األحم ـــر أو اله ـــب األحم للصلي
وهـــي بدورهـــا ســـتقرر مـــا هـــو التحـــرك المناســـب 
ـــاءة  ـــع إس ـــاالت، تق ـــب الح ـــي أغل ـــذه. وف ـــذي تتخ ال
االســـتخدام ألن مـــن يفعلـــون ذلـــك ال يدركـــون 

ـــتخدامها. ـــة اس ـــارات وال كيفي ـــن الش ـــرض م الغ

ماذا بوسعك أن تفعل للمساعدة على 
حماية الشارات؟ 
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