
 اصول هفتگانه نهضت صلیب سرخ و هالل احمر

Fundamental Principles of International Red Cross&Red Crescent Movement  

  



 Neutrality– بی طرفی

کند تا با توجه به نیاز  نهضت تالش می. گیري نسبت به ملیت، نژاد، عقیده مذهبی، طبقه یا عقاید سیاسی ندارد نهضت هیچگونه جهت
 .تر را ترجیح دهد افراد، رنج ایشان را التیام بخشد و موارد حیاتی

  

 Impartiality– بی غرضی

هاي سیاسی،  کند و در هیچ زمانی در مناقشه ها از هیچ طرفی جانبداري نمی بردن از اطمینان همگانی، نهضت در درگیري به منظور بهره
 نژادي، مذهبی و یا ایدئولوژي شرکت نخواهد کرد

  

 Independence– لاستقال

هاي خود نقش کمکی را ایفا خواهند کرد و منطبق با  دوستانه دولت نمایندگان محلی ضمن آنکه در خدمت انسان. نهضت مستقل است
 .قوانین کشور متبوع خود خواهد بود باید همواره استقالل خود را حفظ کنند تا بتوانند منطبق با اصول نهضت عمل کنند

  

 Voluntary Services– خدمت داوطلبانه

 .خدمت در نهضت داوطلبانه است و در هیچ شرایطی سودآوري مشوق آن نخواهد بود

  

 Humanity– بشردوستی

المللی خود  با پشتوانه ملی و بین. طرفانه به مجروحان جنگی شکل گرفت المللی صلیب سرخ و هالل احمر که با ایده کمک بی نهضت بین
هدف نهضت، محافظت از جان و سالمتی نوع بشر و . جاي جهان التیام بخشد و از آن جلوگیري کندکند تا رنج را در هر ک تالش می

 .کند ها ترویج می نهضت درك متقابل، دوستی، همکاري و صلح پایدار را در میان ملت. تضمین کرامت آن است

  

 Unity– یگانگی

این . این جامعه باید براي استفاده عموم باشد. ود داشته باشدتواند وج در یک کشور، تنها یک جمعیت صلیب سرخ و یا هالل احمر می
 .هاي انشان دوستانه را در سرزمین خود انجام دهد جامعه باید فعالیت

  

 Universality– جهان شمولی

ا در کمک ها و وظایف یکسانی ر المللی صلیب سرخ و هالل احمر از موقعیت یکسان برخوردارند و مسوولیت ها در نهضت بین همه جمعیت
  .به یکدیگر دارند

 


