
 هفت اصل اساسی صلیب سرخ ـ قطب نما ما در فعالیت های صلیب سرخ 
 

 

ما به عنوان یک سازمان همه روزه در برابر انتخاب راه ها و سوال های قرار می گیریم که ایجاب تامل و همچنان تصمیم  

گیری متعادل را می نماید.  اصول اساسی ابزار اصلی و قطب نما ما اند.   ما بر مبنای این اصول اساسی اهداف و اولویت 

اهنمایی می نمایند چگونه کار کنیم، چگونه با موضوعات مختلف رفتار کنیم و های خود را تعین می کنیم.  آنها ما را ر

 چگونه کار را تنظیم نماییم.  
 

 همه انجمن های صلیب سرخ و هالل احمر بر اساس این هفت اصل اساسی فعالیت می نمایند. اینها عبارتند از:  
 

 اشکال کار    شیوه  هدف 

 دواطلبی/ داوطلب بودن   بی طرفی   انسان گرایی

 یکپارچگی استقالل  غیرجانبداری

 جهانی بودن    

 

 
 انسان گرایی 

همه کار های را که صلیب سرخ انجام می دهد به هدف جلوگیری و کاهش رنج انسان ها می باشد.  هدف ما این است تا اززندگی و  

 اد نماییم و برای صلح کار کنیم.سالمتی انسان ها محافظت نماییم و برای ارزش های انسانی احترام ایج

 

 غیرجانبداری 
تا جایی که موضوع به ملیت، قومیت، دین، موقف اجتماعی یا عقاید سیاسی ارتباط می گیرد، صلیب سرخ میان افراد فرق قایل نمی  

باید اولویت داده    گردد.  فردی که به کمک ضرورت دارد باید بتواند آن را بدست بیآورد و به فردی که بیشترین ضرورت را دارد 

 شود.  

 

 بی طرفی 
برای این که بتوان اعتماد همه را حفظ کرد، صلیب سرخ در خصومت ها از هیچ گروه ای طرفداری نمی کند و درگیر اختالفات سیاسی،  

 قومی، دینی یا سیاسی نمی گردد.  

 

 استقالل
صلیب سرخ مستقل می باشد.  هر چند انجمن های ملی در زمینه های بشردوستانه دارای نقش حمایتی در برابر دولت های خود هستند و  

اصول    هر کدام آنها تابع قوانین کشور خود می باشد، با آنهم آنها باید بی طرفی خود را حفظ نمایند که به آنها اجازه می دهد تا همیشه مطابق

 عمل نمایند.   صلیب سرخ

 

 داوطلبی/ داوطلب بودن 
پیوستن با صلیب سرخ داوطلبانه  .  صلیب سرخ سازمانی است که بر اساس داوطلبی بنا یافته است و توسط سود خود پیشبرده نمی شود

  است ـ همچنان بدست آوردن کمک از صلیب سرخ نیز داوطلبانه می باشد.
 

 یکپارچگی 
ممکن است در هر کشور تنها یک انجمن ملی صلیب سرخ یا هالل احمر موجود باشد.  این باید به روی همه افراد شامل  

 در آن کشور، باز باشد. 
 

 جهانی بودن  
صلیب سرخ یک سازمان جهانی است که در آن همه سازمان های ملی برابر بوده و دارای مسئولیت ها و مکلفیت های یکسان برای کمک به  

 همدیگر می باشند.  

 

 


