
 البرتوكول اإلضافي األول الملحق باتفاقيات جنيف

  ١٩٤٩أغسطس /آب ١٢المعقودة في 

  والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية

  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي

  لتأكيد القانون الدولي اإلنساني المنطبق على المنازعات المسلحة وتطويره

  ١٩٧٧يونيه /حزيران ٨وذلك بتاريخ 

  ٩٥، وفقا ألحكام المادة ١٩٧٨ديسمبر /كانون األول ٧: تاريخ بدء النفاذ

  الديباجة 

  إن األطراف السامية المتعاقدة، 

  إذ تعلن عن رغبتها الحارة في أن تري السالم سائدا بين الشعوب، 

ة أن تمتنع في عالقاتها الدولية عن اللجوء إلى وإذ تذكر بأنه من واجب كل دولة وفقا لميثاق األمم المتحد
التهديد بالقوة أو إلى استخدامها ضد سيادة أية دولة أو سالمة أراضيها أو استقاللها السياسي، أو أن تتصرف 

  على نحو مناف ألهداف األمم المتحدة، 

التي تحمي ضحايا  وإذ تؤمن بأنه من الضروري مع ذلك أن تؤكد من جديد وأن تعمل على تطوير األحكام
  المنازعات المسلحة واستكمال اإلجراءات التي تهدف إلى تعزيز تطبيق هذه األحكام، 

أو في اتفاقيات " البروتوكول"وإذ تعرب عن اقتناعها بأنه ال يجوز أن يفسر أي نص ورد في هذا اللحق 
ان أو استخدام آخر للقوة على أنه يجيز أو يضفي الشرعية على أي عمل من أعمال العدو ١٩٤٩جنيف لعام 

  يتعارض مع ميثاق األمم المتحدة، 

وأحكام هذا اللحق  ١٩٤٩وإذ تؤكد من جديد، فضال على ذلك، أنه يجب تطبيق أحكام اتفاقية جنيف لعام 
بحذافيرها في جميع الظروف، وعلي األشخاص كافة الذين يتمتعون بحماية هذه المواثيق دون " البروتوكول"

يقوم على طبيعة النزاع المسلح أو على منشأه أو يستند إلى القضايا التي تناصرها أطراف  أي تمييز مجحف
  النزاع أو التي تعزي إليها، 

  : قد اتفقت على ما يلي
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  أحكام عامة : الباب األول

   ١المادة 

في جميع " البروتوكول" تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم وأن تفرض احترام هذا اللحق. ١
  . األحوال

أو أي اتفاق دولي آخر، " البروتوكول"يظل المدنيون والمقاتلون في الحاالت التي ال ينص على هذا اللحق . ٢
تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ اإلنسانية وما يمليه الضمير 

الذي يكمل اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب الموقعة بتاريخ " كولالبروتو"ينطبق هذا اللحق . ٣.العام
  . على األوضاع التي نصت على ها المادة الثانية المشتركة فيما بين هذه االتفاقيات ١٩٤٩أغسطس /آب ١٢

تتضمن األوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة، المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد . ٤
وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير . االستعماري واالحتالل األجنبي وضد األنظمة العنصرية التسلط

المصير، كما كرسه ميثاق األمم المتحدة واإلعالن المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعالقات الودية 
  . والتعاون بين الدول طبقا لميثاق األمم المتحدة

   ٢المادة 

  : ، المعني المبين قرين كل منها"البروتوكول"طلحات التالية، ألغراض هذا اللحق يقصد بالمص

تعني على الترتيب اتفاقية " االتفاقية الرابعة"و " االتفاقية الثالثة"و " االتفاقية الثانية"و " االتفاقية األولى) "أ(
أغسطس /آب ١٢قعة بتاريخ جنيف الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة بالميدان المو

، واتفاقية جنيف الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار من أفراد القوات ١٩٤٩
، اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسري الحرب الموقعة ١٩٤٩أغسطس /آب ١٢المسلحة الموقعة بتاريخ 

شخاص المدنيين وقت الحرب الموقعة ، اتفاقية جنيف الخاصة بحماية األ١٩٤٩أغسطس /آب ١٢بتاريخ 
أغسطس /آب ١٢اتفاقيات جنيف األربعة الموقعة بتاريخ " االتفاقيات"، وتعني ١٩٤٩أغسطس /آب ١٢بتاريخ 
  . لحماية ضحايا الحرب ١٩٤٩

القواعد التي تفصلها االتفاقات الدولية التي يكون ": قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح) "ب(
راف النزاع أطرافا فيها وتنطبق على النزاع المسلح والمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها أط

  . اعترافا عاما التي تنطبق على النزاع المسلح

دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفا في النزاع يعينها أحد أطراف النزاع ويقبلها " الدولة الحامية) "ج(
  ". البروتوكول"لمهام المسندة إلى الدولة الحامية وفقا لالتفاقيات وهذا اللحق الخصم وتوافق على أداء ا

  . منظمة تحل محل الدولة الحامية طبقا للمادة الخامسة": البديل) "د(
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   ٣المادة 

  : ال يخل ما يلي باألحكام التي تطبق في كل األوقات

من األوضاع المشار إليها في المادة األولى من منذ بداية أي " البروتوكول"تطبق االتفاقيات وهذا اللحق ) أ(
  ". البروتوكول"هذا اللحق 

في إقليم أطراف النزاع عند اإليقاف العام للعمليات " البروتوكول"يتوقف تطبيق االتفاقيات وهذا اللحق ) ب(
تلك الفئات العسكرية، وفي حالة األراضي المحتلة عند نهاية اإلحتالل، ويستثنى من هاتين الحالتين حاالت 

ويستمر هؤالء . من األشخاص التي يتم في تاريخ الحق تحريرها النهائي أو إعادتها إلى وطنها أو توطينها
إلى أن يتم تحريرهم " البروتوكول"األشخاص في االستفادة من األحكام المالئمة في االتفاقيات وهذا اللحق 

  . النهائي أو إعادتهم إلى أوطانهم أو توطينهم

   ٤المادة 

، وكذلك عقد االتفاقيات المنصوص على ها في هذه "البروتوكول"ال يؤثر تطبيق االتفاقيات وهذا اللحق 
المواثيق، على الوضع القانوني ألطراف النزاع كما ال يؤثر احتالل إقليم ما أو تطبيق االتفاقيات وهذا اللحق 

  . على الوضع القانوني لهذا اإلقليم" البروتوكول"

   ٥المادة 

يكون من واجب أطراف النزاع أن تعمل، من بداية ذلك النزاع، على تأمين احترام وتنفيذ االتفاقيات وهذا . ١
ذلك بتطبيق نظام الدول الحامية خاصة فيما يتعلق بتعيين وقبول هذه الدول الحامية طبقا " البروتوكول"اللحق 

  . لنزاعوتكلف الدول الحامية برعاية مصالح أطراف ا. للفقرات التالية

يعين كل طرف من أطراف النزاع دون إبطاء دولة حامية منذ بداية الوضع المشار إليه في المادة األولى . ٢
ويسمح أيضا، دون إبطاء، ومن أجل األغراض ذاتها " البروتوكول"وذلك بغية تطبيق االتفاقيات وهذا اللحق 

  . ها الطرف نفسه بصفتها هذهبنشاط الدولة الحامية التي عينها الخصم والتي يكون قد قبل

إذا لم يتم تعيين أو قبول دولة حامية من بداية الوضع المشار إليه في المادة األولى تعرض اللجنة الدولية . ٣
للصليب األحمر مساعيها الحميدة على أطراف النزاع من أجل تعيين دولة حامية دون إبطاء يوافق على ها 

ويمكن . ق أي منظمة إنسانية محايدة أخرى في القيام بالمهمة ذاتهاوذلك دون المساس بح. أطراف النزاع
للجنة في سبيل ذلك أن تطلب بصفة خاصة إلى كل طرف أن يقدم إليها قائمة تضم خمس دول على األقل 
يقدر هذا الطرف أنه يمكن قبولها للعمل باسمه كدولة حامية لدي الخصم، وتطلب من كل األطراف 

ائمة تضم خمس دول على األقل يرتضيها كدولة حامية للطرف اآلخر، ويجب تقديم هذه المتخاصمة أن يقدم ق
القوائم إلى اللجنة خالل األسبوعين التاليين لتسلم الطلب وتقوم اللجنة بمقارنة القائمتين وتعمل للحصول على 

  . موافقة أية دولة ورد اسمها في كال القائمتين
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تم تعيين دولة حامية رغم ما تقدم، أن تقبل دون إبطاء العرض الذي قد يجب على أطراف النزاع، إذا لم ي. ٤
تقدمه اللجنة الدولية للصليب األحمر أو أية منظمة أخرى تتوفر فيها كافة ضمانات الحياد والفاعلية بأن تعمل 

مثل ويخضع قيام . كبديل بعد إجراء المشاورات الالزمة مع هذه األطراف ومراعاة نتائج هذه المشاورات
ويبذل هؤالء األطراف كل جهد لتسهيل عمل البديل في القيام . هذا البديل بمهامه لموافقة أطراف النزاع

  ". البروتوكول"بمهمته طبقا لالتفاقيات وهذا اللحق 

على الوضع " البروتوكول"ال يؤثر تعيين وقبول الدولة الحامية ألغراض تطبيق االتفاقيات وهذا اللحق . ٥
وذلك وفقا . راف النزاع أو على الوضع القانوني ألي إقليم أيا كان بما في ذلك اإلقليم المحتلالقانوني ألط
  . للمادة الرابعة

ال يحول اإلبقاء على العالقات الدبلوماسية بين أطراف النزاع أو تكليف دولة ثالثة برعاية مصالح أحد . ٦
صة بالعالقات الدبلوماسية دون تعيين الدول األطراف ومصالح رعاياه طبقا لقواعد القانون الدولي الخا

  ". البروتوكول"الحامية من أجل تطبيق االتفاقيات وهذا اللحق 

  . البديل أيضا" البروتوكول"تشمل عبارة الدولة الحامية كلما أشير إليها في هذا اللحق . ٧

   ٦المادة 

تسعي الدول األطراف السامية المتعاقدة في زمن السلم أيضا بمساعدة الجمعيات الوطنية للصليب األحمر . ١
إلعداد عاملين مؤهلين بغية تسهيل تطبيق االتفاقيات وهذا اللحق ) الهالل األحمر، األسد والشمس األحمرين(
  . وخاصة فيما يتعلق بنشاط الدول الحامية" البروتوكول"

  . تشكيل وإعداد مثل هؤالء من صميم الوالية الوطنية يعتبر. ٢

تضع اللجنة الدولية للصليب األحمر رهن تصرف األطراف السامية المتعاقدة قوائم باألشخاص الذين . ٣
أعدوا على النحو السابق، التي تكون قد وضعتها األطراف السامية المتعاقدة وأبلغتها إلى اللجنة لهذا 

  . الغرض

ت استخدام هؤالء العاملين خارج اإلقليم الوطني، في كل حالة على حدة، محل اتفاقات خاصة تكون حاال. ٤
  . بين األطراف المعنية

   ٧المادة 

األطراف السامية المتعاقدة الجتماع بناء على طلب واحد أو أكثر " البروتوكول" تدعو أمانة اإليداع لهذا اللحق
من هذه األطراف وبموافقة غالبيتها، وذلك للنظر في المشكالت العامة المتعلقة بتطبيق االتفاقيات وهذا اللحق 

  ". البروتوكول"

  الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار : الباب الثاني
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  لحماية العامة ا: القسم األول

   ٨المادة 

  : المعني المبين قرين كل منها" البروتوكول"يقصد بالتعابير التالية ألغراض هذا اللحق 

هم األشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية " المرضى"و " الجرحى) "أ(
عقليا الذين يحجمون عن أي عمل  طبية بسبب الصدمة أو المرض أو أي اضطراب أو عجز بدنيا كان أم

ويشمل هذا التعبيران أيضا حاالت الوضع واألطفال حديثي الوالدة واألشخاص اآلخرين الذين قد . عدائي
يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية عاجلة، مثل ذوي العاهات وأوالت األحمال، الذين يحجمون عن أي 

  عمل عدائي، 

ألشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يتعرضون للخطر في البحار أو أية هم ا" المنكوبون في البحار) "ب(
مياه أخرى نتيجة لما يصيبهم أو يصيب السفينة أو الطائرة التي تقلهم من نكبات، والذين يحجمون عن أي 
عمل عدائي، ويستمر اعتبار هؤالء األشخاص منكوبين في البحار أثناء إنقاذهم إلى أن يحصلوا على وضع 

، وذلك بشرط أن يستمروا في اإلحجام عن أي عمل "البروتوكول"ر بمقتضى االتفاقيات أو هذا اللحق آخ
  عدائي، 

هم األشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع إما لألغراض الطبية دون " أفراد الخدمات الطبية) "ج(
ل أو إدارة وسائط النقل الطبي، وإما إلدارة الوحدات الطبية، وإما لتشغي) هـ(غيرها المذكورة في الفقرة 

  : ويمكن أن يكون مثل هذا التخصيص دائما أو وقتيا ويشمل التعبير

أفراد الخدمات الطبية، عسكريين كانوا أو مدنيين، التابعين ألحد أطراف النزاع بمن فيهم من األفراد . ١
  فاع المدني، المذكورين في االتفاقيتين األولى والثانية، وأولئك المخصصين ألجهزة الد

الهالل األحمر واألسد والشمس (أفراد الخدمات الطبية التابعين لجمعيات الصليب األحمر الوطنية . ٢
وغيرها من جمعيات اإلسعاف الوطنية الطوعية التي يعترف بها ويرخص لها أحد أطراف النزاع ) األحمرين

ات الطبية أو وسائط النقل الطبي المشار إليها أفراد الخدمات الطبية التابعين للوحد. ٣وفقا لألصول المرعية،
  . في الفقرة الثانية من المادة التاسعة

هم األشخاص عسكريين كانوا أو مدنيين، كالوعاظ، المكلفون بأداء شعائرهم دون " أفراد الهيئات الدينية) "د(
  : غيرها والملحقون

  بالقوات المسلحة ألحد أطراف النزاع، . ١

  طبية أو وسائط النقل الطبي التابعة ألحد أطراف النزاع، أو بالوحدات ال. ٢

  أو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة، . ٣
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أو أجهزة الدفاع المدني لطرف في النزاع،ويمكن أن يكون إلحاق أفراد الهيئات الدينية إما بصفة دائمة أو . ٤
  ). ك(تية وتنطبق على هم األحكام المناسبة من الفقرة بصفة وق

هي المنشآت وغيرها من الوحدات عسكرية كانت أم مدنية التي تم تنظيمها " الوحدات الطبية) "هـ(
لألغراض الطبية أي البحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وإجالئهم ونقلهم وتشخيص 

ويشمل التعبير، على سبيل . سعافات األولية، والوقاية من األمراضحالتهم أو عالجهم، بما في ذلك اإل
المثال، المستشفيات وغيرها من الوحدات المماثلة ومراكز نقل الدم ومراكز ومعاهد الطب الوقائي 
والمستودعات الطبية والمخازن الطبية والصيدلية لهذه الوحدات، ويمكن أن تكون الوحدات الطبية ثابتة أو 

  ائمة أو وقتية، متحركة د

هو نقل الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وأفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية " النقل الطبي) "و(
سواء كان النقل في البر أو في " البرتوكول"والمعدات واإلمدادات الطبية التي يحميها االتفاقيات وهذا اللحق 

  . الماء أم في الجو

أية وسيطة نقل عسكرية كانت أم مدنية دائمة أو وقتية تخصص للنقل الطبي دون " طبيوسائط النقل ال) "ز(
  . سواه تحت إشراف هيئة مختصة تابعة ألحد أطراف النزاع

  . هي أية واسطة للنقل الطبي في البر" المركبات الطبية) "ح(

  هي أية وسيطة للنقل الطبي في الماء، " السفن والزوارق الطبية) "ط(

  هي أية وسيطة للنقل الطبي في الجو، " الطائرات الطبية) "ي(

هم " وسائط النقل الطبي الدائمة"و " الوحدات الطبية الدائمة"و " أفراد الخدمات الطبية الدائمون) "ك(
الخدمات "و " أفراد الخدمات الطبية الوقتيون"و . المخصصون لألغراض الطبية دون غيرها لمدة غير محددة

هم المكرسون لألغراض الطبية دون غيرها لمدة محددة خالل " وسائط النقل الطبي الوقتية"و " لوقتيةالطبية ا
وسائط النقل "و " الوحدات الطبية"و " أفراد الخدمات الطبية"وتشمل تعبيرات . المدة اإلجمالية للتخصيص

  كال من الفئتين الدائمة والوقتية ما لم يجر وصفها على نحو آخر، " الطبي

هي العالمة المميزة للصليب األحمر أو الهالل األحمر أو األسد والشمس األحمرين " العالمة المميزة) "ل(
على أرضية بيضاء إذا ما استخدمت لحماية وحدات ووسائط النقل الطبي وحماية أفراد الخدمات الطبية 

  والهيئات الدينية وكذلك المعدات واإلمدادات، 

أية إشارة أو رسالة يقصد بها التعرف فحسب على الوحدات ووسائط النقل الطبي  هي" اإلشارة المميزة) "م(
  ". البرتوكول"لهذا اللحق ) ١(المذكورة في الفصل الثالث من الملحق رقم 

   ٩المادة 
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يطبق هذا الباب، الذي تهدف أحكامه إلى تحسين حالة الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار، على . ١
ين يمسهم وضع من األوضاع المشار إليها في المادة األولى دون أي تمييز مجحف يتأسس جميع أولئك الذ

أو . على العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين أو العقيدة، أو الرأي السياسي أو غير السياسي
  . أخرى مماثلة االنتماء الوطني أو االجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر، أو أية معايير

من االتفاقية األولى على الوحدات الطبية الدائمة ووسائط  ٣٢و  ٢٧تطبق األحكام المالئمة من المادتين . ٢
  : النقل الطبي الدائم والعاملين على ها التي يوفرها ألحد أطراف النزاع بغية أغراض إنسانية أي من

  النزاع،  دولة محايدة أو أية دولة أخرى ليست طرفا في ذلك) أ(

  جمعية إسعاف معترف بها ومرخص لها في تلك الدولة، ) ب(

  . منظمة إنسانية دولية محايدة) ج(

  . من االتفاقية الثانية ٢٥ويستثني من حكم هذه الفقرة الثانية السفن المستشفيات التي تنطبق عليها المادة 

   ١٠المادة 

  . يجب احترام وحماية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار أيا كان الطرف الذي ينتمون إليه. ١

يجب، في جميع األحوال، أن يعامل أي منهم معاملة إنسانية وأن يلقي، جهد المستطاع وبالسرعة . ٢
  . سوي االعتبارات الطبية ويجب عدم التمييز بينهم ألي اعتبار. الممكنة، الرعاية الطبية التي تتطلبها حالته

   ١١المادة 

يجب أال يمس أي عمل أو إحجام ال مبرر لهما بالصحة والسالمة البدنية والعقلية لألشخاص الذين هم في . ١
قبضة الخصم أو يتم احتجازهم أو اعتقالهم أو حرمانهم بأية صورة أخرى من حرياتهم نتيجة ألحد األوضاع 

ومن ثم يحظر تعريض األشخاص المشار إليهم ". البروتوكول"ى من هذا اللحق المشار إليها في المادة األول
في هذه المادة ألي إجراء طبي ال تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني وال يتفق مع المعايير الطبية 
المرعية التي قد يطبقها الطرف الذي يقوم باإلجراء على رعاياه المتمتعين بكامل حرياتهم في الظروف 

  . طبية المماثلةال

  : ويحظر بصفة خاصة أن يجري لهؤالء األشخاص، ولو بموافقتهم، أي مما يلي. ٢

  عمليات البتر، ) أ(

  التجارب الطبية أو العلمية، ) ب(

  استئصال األنسجة أو األعضاء بغية استزراعها، ) ج(
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في الفقرة األولى من هذه وذلك إال حيثما يكون لهذه األعمال ما يبررها وفقا للشروط المنصوص على ها 
  . المادة

إال في حالة التبرع بالدم لنقله أو التبرع ) ج(ال يجوز االستثناء من الحظر الوارد في الفقرة الثانية . ٣
باألنسجة الجلدية الستزراعها شريطة أن يتم ذلك بطريقة طوعيه وبدون قهر أو غواية، وأن يجري 

عايير والضوابط الطبية المرعية عادة وبالصورة التي تكفل ألغراض عالجية فقط وبشروط تتفق مع الم
  . صالح كل من المتبرع والمتبرع له

كل عمل عمدي أو إحجام مقصود يمس بدرجة بالغة بالصحة " البرتوكول" يعد انتهاكا جسيما لهذا اللحق. ٤
أو بالسالمة البدنية أو العقلية ألي من األشخاص الذين هم في قبضة طرف غير الطرف الذي ينتمون إليه 

  . ويخالف المحظورات المنصوص على ها في الفقرتين األولى والثانية أو ال يتفق مع متطلبات الفقرة الثالثة

ويسعى أفراد . يحق لألشخاص المشار إليهم في الفقرة األولى رفض إجراء أية عملية جراحية لهم. ٥
  . الخدمات الطبية، في حالة الرفض، إلى الحصول على إقرار كتابي به يوقعه المريض أو يجيزه

ة بغية استزراعها يعد كل طرف في النزاع سجال طبيا لكل تبرع بالدم بغية نقله أو تبرع باألنسجة الجلدي. ٦
ويسعى كل . من قبل األشخاص المشار إليهم في الفقرة األولى إذا تم ذلك التبرع على مسؤولية هذا الطرف

طرف في النزاع، فضال على ذلك، إلى إعداد سجل بكافة اإلجراءات الطبية التي تم اتخاذها بشأن أي 
ة وضع من األوضاع المشار إليها في شخص احتجز أو اعتقل أو حرم من حريته بأية صورة أخرى نتيج

ويجب أن توضع هذه السجالت في جميع األوقات تحت تصرف ". البرتوكول"المادة األولى من هذا اللحق 
  . الدولة الحامية للتدقيق

   ١٢المادة 

  . يجب في كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبية وحمايتها وأال تكون هدفا ألي هجوم. ١

  : لى على الوحدات الطبية المدنية شريطة أنتطبق الفقرة األو. ٢

  تنتمي ألحد أطراف النزاع، ) أ(

  أو تقرها أو ترخص لها السلطة المختصة لدي أحد أطراف النزاع، ) ب(

من االتفاقية  ٢٧أو المادة " البرتوكول"أو يرخص لها وفقا للفقرة الثانية من المادة التاسعة من هذا اللحق ) ج(
  . األولى

وال يترتب على . أطراف النزاع على إخطار بعضهم البعض اآلخر بمواقع وحداتهم الطبية الثابتةيعمل . ٣
  . عدم القيام بهذا اإلخطار إعفاء أي من األطراف من التزامه بالتقيد بأحكام الفقرة األولى
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كرية عن ال يجوز في أي حال من األحوال أن تستخدم الوحدات الطبية في محاولة لستر األهداف العس. ٤
ويحرص أطراف النزاع، بقدر اإلمكان، على أن تكون الوحدات الطبية في مواقع بحيث ال يهدد . أي هجوم

  . الهجوم على األهداف العسكرية سالمتها

   ١٣المادة 

ال توقف الحماية التي تتمتع بها الوحدات الطبية المدنية إال إذا دأبت على ارتكاب أعمال ضارة بالخصم . ١
بيد أن هذه الحماية ال توقف إال بعد توجيه إنذار تحدد فيه، كلما كان ذلك . نطاق مهمتها اإلنسانيةتخرج عن 

  . مالئما، مدة معقولة ثم يبقي ذلك اإلنذار بال استجابة

  : ال تعتبر األعمال التالية أعماال ضارة بالخصم. ٢

عن أولئك الجرحى والمرضى الموكولين  حيازة أفراد الوحدة ألسلحة شخصية خفيفة للدفاع عن أنفسهم أو) أ(
  بهم، 

  حراسة تلك الوحدة بواسطة مفرزة أو دورية أو خفراء، ) ب(

وجود أسلحة خفيفة وذخائر في الوحدة يكون قد تم تجريد الجرحى والمرضى منها ولم تكن قد سلمت ) ج(
  بعد للجهة المختصة، 

  . وجود أفراد من القوات المسلحة أو من سواهم من المقاتلين في الوحدة ألسباب طبية) د(

   ١٤المادة 

يجب على دولة االحتالل أن تضمن استمرار تأمين الحاجات الطبية للسكان المدنيين في األقاليم المحتلة . ١
  . على نحو كاف

حدات الطبية المدنية أو معداتها أو تجهيزاتها أو ومن ثم فال يجوز لدولة االحتالل أن تستولي على الو. ٢
خدمات أفرادها ما بقيت هذه المرافق الزمة لمد السكان المدنيين بالخدمات الطبية المناسبة والستمرار رعاية 

  . أي من الجرحى والمرضى الذين هم تحت العالج

الفقرة الثانية، االستيالء على المرافق ويجوز لدولة االحتالل، شريطة التقيد بالقاعدة العامة الواردة في . ٣
  : المذكورة أعاله مع مراعاة ما يرد أدناه من قيود

أن تكون هذه المرافق الزمة لتقديم العالج الطبي الفوري المالئم لجرحي ومرضي قوات دولة االحتالل ) أ(
  أو ألسري الحرب، 

  أن يستمر هذا االستيالء لمدة قيام هذه الضرورة فحسب، ) ب(
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أن تتخذ ترتيبات فورية بغية ضمان استمرار تأمين االحتياجات الطبية المناسبة للسكان المدنيين وكذا ) ج(
  . ألي من الجرحى والمرضى الذين هم تحت العالج والذين أضيروا باالستيالء

   ١٥المادة 

  . احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المدنيين أمر واجب. ١

كنة عند االقتضاء ألفراد الخدمات الطبية المدنيين العاملين في منطقة تعطلت فيها تسدي كل مساعدة مم. ٢
  . الخدمات الطبية المدنية بسبب القتال

تقدم دولة االحتالل كل مساعدة ممكنة ألفراد الخدمات الطبية المدنيين في األقاليم المحتلة لتمكينهم من . ٣
وال يحق لدولة االحتالل أن تطلب إلى هؤالء األفراد، في أداء . القيام بمهامهم اإلنسانية على الوجه األكمل

وال يجوز إرغام هؤالء . هذه المهام، إيثار أي شخص كان باألولوية في تقديم العالج إال العتبارات طبية
  . األفراد على أداء أعمال ال تتالءم مع مهمتهم اإلنسانية

إلى أي مكان ال يستغني عن خدماتهم فيه مع مراعاة يحق ألفراد الخدمات الطبية المدنيين التوجه . ٤
  . إجراءات المراقبة واألمن التي قد يري الطرف المعني في النزاع لزوما التخاذها

يجب احترام وحماية أفراد الهيئات الدينية المدنيين، تطبق على هم بالمثل أحكام االتفاقيات وهذا اللحق . ٥
  . الخدمات الطبية وبكيفية تحديد هويتهم المتعلقة بحماية أفراد" البرتوكول"

   ١٦المادة 

ال يجوز بأي حال من األحوال توقيع العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع شرف . ١
  . المهنة الطبية بغض النظر عن شخص المستفيد من هذا النشاط

ى إتيان تصرفات أو القيام بأعمال ال يجوز إرغام األشخاص الذين يمارسون نشاطا ذا صفة طبية عل. ٢
تتنافى وشرف المهنة الطبية أو غير ذلك من القواعد الطبية التي تستهدف صالح الجرحى والمرضى أو 

أو على اإلحجام عن إتيان التصرفات والقيام باألعمال التي " البروتوكول"أحكام االتفاقيات وهذا اللحق 
  . تتطلبها هذه القواعد واألحكام

جوز إرغام أي شخص يمارس نشاطا ذا صفة طبية على اإلدالء بمعلومات عن الجرحى والمرضى ال ي. ٣
الذين كانوا أو ما زالوا موضع رعايته ألي شخص سواء أكان تابعا للخصم أم للطرف الذي ينتمي هو إليه 

فيما عدا إذا بدا له أن مثل هذه المعلومات قد تلحق ضررا بهؤالء الجرحى والمرضى أو بأسرهم وذلك 
ويجب، مع ذلك، أن تراعي القواعد التي تفرض اإلبالغ عن . الحاالت التي يتطلبها قانون الطرف الذي يتبعه

  . األمراض المعدية

   ١٧المادة 
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يجب على السكان المدنيين رعاية الجرحى والمرضى المنكوبين في البحار حتى ولو كانوا ينتمون إلى . ١
ويسمح للسكان المدنيين وجمعيات الغوث مثل جمعية الصليب . عمال العنفوأال يرتكبوا أيا من أ. الخصم

بأن يقوموا ولو من تلقاء أنفسهم بإيواء الجرحى ) الهالل األحمر، األسد والشمس األحمرين(األحمر الوطنية 
ي وال ينبغي التعرض أل. والمرضى والمنكوبين في البحار والعناية بهم حتى في مناطق الغزو أو االحتالل

  . شخص أو محاكمته أو إدانته أو عقابه بسبب هذه األعمال اإلنسانية

يجوز ألطراف النزاع مناشدة السكان المدنيين وجمعيات الغوث المشار إليها في الفقرة األولى إيواء . ٢
ويجب على . ورعاية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار والبحث عن الموتى واإلبالغ عن أماكنهم

كما يجب على الخصم . النزاع منح الحماية والتسهيالت الالزمة ألولئك الذين يستجيبون لهذا النداء أطراف
إذا سيطر على المنطقة أو استعاد سيطرته عليها أن يوفر الحماية والتسهيالت ذاتها ما دام أن الحاجة تدعو 

  . إليها

   ١٨المادة 

قق من هوية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية يسعى كل من أطراف النزاع لتأمين إمكانية التح. ١
  . وكذلك الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي

كما يسعى كل من أطراف النزاع التباع وتنفيذ الوسائل واإلجراءات الكفيلة بالتحقق من هوية الوحدات . ٢
  . ةالطبية ووسائط النقل الطبي التي تستخدم العالمات واإلشارات المميز

يجري التعرف على أفراد الخدمات الطبية المدنيين وأفراد الهيئات الدينية المدنيين بالعالمة المميزة . ٣
وبطاقة الهوية، وذلك في األراضي المحتلة وفي المناطق التي تدور أو التي يحتمل أن تدور فيها رحى 

  . القتال

وتوسم السفن . نقل الطبي بالعالمات المميزةيتم، بموافقة السلطة المختصة، وسم الوحدات ووسائط ال. ٤
  . ، وفقا ألحكام االتفاقية الثانية"البروتوكول"من هذا اللحق  ٢٢والزوارق المشار إليها في المادة 

يجوز ألي من أطراف النزاع أن يسمح باستخدام اإلشارات المميزة وفقا للفصل الثالث من الملحق رقم . ٥
باإلضافة إلى العالمات المميزة إلثبات هوية وحدات ووسائط النقل الطبي،  "البروتوكول"لهذا اللحق ) ١(

ويجوز استثناء، في الحاالت الخاصة التي يشملها ذلك الفصل، أن تستخدم وسائط النقل الطبي اإلشارات 
  . المميزة دون إبراز العالمة المميزة

يخضع تطبيق أحكام الفقرات الخمس األولى من هذا المادة لنصوص الفصول الثالثة األولى من الملحق . ٦
ويحظر استخدام اإلشارات التي وصفها الفصل الثالث من ذلك الملحق ". البروتوكول"لهذا اللحق ) ١(رقم 

خالف إثبات هوية هذه وقصر استخدامها على وحدات ووسائط النقل الطبي دون غيرها، في أي عرض آخر 
  . الوحدات والوسائط، وذلك فيما عدا االستثناءات الواردة في ذلك الفصل
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ال تسمح أحكام هذه المادة باستخدام العالمات المميزة في زمن السلم على نطاق أوسع مما نصت على ه . ٧
  . من االتفاقية األولى ٤٤المادة 

المتعلقة بالرقابة على استخدام " البروتوكول"تطبق على اإلشارات المميزة أحكام االتفاقيات وهذا اللحق . ٨
  . العالمة المميزة ومنع وعقاب أية إساءة الستخدامها

   ١٩المادة 

" ولالبروتوك"تطبق الدول المحايدة والدول األخرى غير األطراف في النزاع األحكام المالئمة من هذا اللحق 
وكذلك . على األشخاص المتمتعين بالحماية وفقا ألحكام هذا الباب الذين قد يتم إيواؤهم أو اعتقالهم في إقليمها

  . على موتي أحد أطراف ذلك النزاع الذين قد يعثر عليهم

   ٢٠المادة 

  . يحظر الردع ضد األشخاص واألعيان التي يحميها هذا الباب

  النقل الطبي : القسم الثاني

   ٢١ادة الم

" البروتوكول"يجب أن تتمتع المركبات الطبية باالحترام والحماية التي تقررها االتفاقيات وهذا اللحق 
  . للوحدات الطبية المتحركة

   ٢٢المادة 

  : تطبق أحكام االتفاقيات المتعلقة. ١

  من االتفاقية الثانية،  ٢٧و  ٢٥، ٢٤، ٢٢بالسفن المبينة في المواد ) أ(

  لنجاة الخاصة بهذه السفن وقواربها، بزوارق ا) ب(

  بالعاملين عليها وأفراد طاقمها، ) ج(

بالجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الموجودين على ظهرها وذلك عندما تحمل هذه السفن ) د(
والزوارق والقوارب المدنيين من الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الذين ال ينتمون ألية فئة من 

من االتفاقية الثانية بيد أنه ال يجوز بأي حال تسليم هؤالء المدنيين إلى  ١٣ات التي ورد ذكرها في المادة الفئ
طرف ال ينتمون إليه أو أسرهم في البحر، وتطبق على هم نصوص االتفاقية الرابعة وهذا اللحق 

  . إذا وقعوا في قبضة طرف في النزاع ال ينتمون إليه" البروتوكول"
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من االتفاقية الثانية إلى السفن المستشفيات  ٢٥الحماية التي كفلتها االتفاقيات للسفن والمبينة في المادة تمتد . ٢
  : التي يوفرها ألحد أطراف النزاع لألغراض اإلنسانية

  إما دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفا في النزاع، ) أ(

ة للصليب األحمر أو رابطة جمعيات الصليب وإما منظمة إنسانية دولية محايدة كاللجنة الدولي) ب(
  . وذلك شريطة أن تتوفر في الحالتين المتطلبات التي تنص عليها تلك المادة.األحمر

من االتفاقية الثانية بالحماية حتى ولو لم يتم التبليغ عنها على النحو  ٢٧تتمتع الزوارق المبينة في المادة . ٣
ن أطراف النزاع مكلفون باخطار بعضهم البعض اآلخر بجميع غير أ. المنصوص على ه في تلك المادة

  . التفاصيل الخاصة بهذه الزوارق والتي تسهل التحقق من هويتها والتعرف عليها

   ٢٣المادة 

من هذا اللحق ) ٢٢(يجب حماية وعدم انتهاك السفن والزوارق الطبية عدا تلك التي أشير إليها في المادة . ١
من االتفاقية الثانية سواء كانت في البحار أم أية مياه أخرى وذلك على النحو ذاته ) ٣٨( والمادة" البروتوكول"

وتوسم هذه السفن . بالنسبة للوحدات الطبية المتحركة" البروتوكول"المتبع وفقا لالتفاقيات وهذا اللحق 
اقية الثانية حتى تكون لهذه من االتف) ٤٣(بالعالمات المميزة وتلتزم قدر اإلمكان بالفقرة الثانية من المادة 

  . الحماية فعاليتها عن طريق إمكان تحديد هويتها والتعرف عليها كسفن وزوارق طبية

تبقي السفن والزوارق المشار إليها في الفقرة األولى خاضعة لقوانين الحرب ويمكن ألية سفن حربية . ٢
مبحرة على سطح الماء وقادرة على إنفاذ أوامرها مباشرة، أن تصدر إلى هذه السفن األمر بالتوقف أو 

صرف هذه السفن عن مهمتها باالبتعاد أو بسلوك مسار محدد، ويجب عليها امتثال هذه األوامر، وال يجوز 
الطبية على أي شكل آخر ما بقيت حاجة من على ظهرها من الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار 

  . إليها

 ٣٤ال تتوقف الحماية المنصوص عليها في الفقرة األولى إال في األحوال المنصوص عليها في المادتين . ٣
ض الصريح لالنصياع ألمر صادر طبقا لما ورد في الفقرة من االتفاقية الثانية، ومن ثم فإن الرف ٣٥و 

  . من االتفاقية الثانية ٣٤الثانية يشكل عمال ضارا بالخصم وفقا لنص المادة 

يجوز ألي طرف من أطراف النزاع، وخاصة في حالة السفن التي تتجاوز حمولتها اإلجمالية ألفي طن، . ٤
أن يخطر الخصم باسم وأوصاف السفينة أو الزورق الطبي والوقت المتوقع لإلبحار ومسار أي منها 

الخصم بأية كما يجوز لهذا الطرف أن يزود . والسرعة المقدرة وذلك قبل اإلبحار بأطول وقت ممكن
ويجب على الخصم أن يقر بتسلم هذه . معلومات أخرى قد تسهل تحديد هوية السفينة والتعرف عليها

  . المعلومات
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من االتفاقية الثانية على أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية الموجودين على  ٣٧تطبق أحكام المادة . ٥
  . مثل هذه السفن الزوارق

ية الثانية على الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الذين ينتمون إلى الفئات تسري أحكام االتفاق. ٦
الذين قد يوجدون على " البروتوكول"من هذا اللحق  ٤٤من االتفاقية الثانية والمادة  ١٣المشار إليها في المادة 

بحار من المدنيين وال يجوز إرغام الجرحى والمرضى والمنكوبين في ال. ظهر هذه السفن والزوارق الطبية
من االتفاقية الثانية على االستسالم في البحر ألي طرف ال ينتمون إليه  ١٣من الفئات المذكورة في المادة 

إذا وقعوا " البروتوكول"وال على مغادرة هذه السفن والزوارق، وتنطبق على هم االتفاقية الرابعة وهذا اللحق 
  . في قبضة أي طرف في النزاع ال ينتمون إليه

   ٢٤المادة 

  . يجب حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية وفقا ألحكام هذا الباب

   ٢٥المادة 

ال تتوقف حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية التابعة ألي من أطراف النزاع على وجود أي اتفاق مع خصم 
ي أجوائها أو في المناطق وذلك في المناطق البرية التي تسيطر على ها فعليا قوات صديقة أو ف. هذا الطرف

ويمكن، مع ذلك، ألي طرف من أطراف النزاع . البحرية أو في أجوائها التي ال يسيطر على ها الخضم فعليا
تعمل طائراته الطبية في هذه المناطق، حرصا على مزيد من السالمة، أن يخطر الخصم وفقا لما نصت على 

رات بها إلى أن تكون في مجال أسلحة الخصم التي تطلق وخاصة حين يؤدي تحليق هذه الطائ) ٢٩(ه المادة 
  . من األرض إلى الجو

   ٢٦المادة 

يجب لتوفير حماية فعالة للطائرات الطبية في تلك األجزاء من منطقة االشتباك، التي تسيطر على ها . ١
جواء هذه فعليا قوات صديقة أو في تلك المناطق التي لم تقم فيها سيطرة فعلية واضحة، وكذلك في أ

، )٢٩(المناطق، أن يتم عقد اتفاق مسبق بين السلطات العسكرية المختصة ألطراف النزاع وفقا لنص المادة 
ومع أن الطائرات الطبية تعمل، في حالة عدم توفر مثل هذا االتفاق، على مسئوليتها الخاصة فإنه يجب عدم 

  . انتهاكها لدي التعرف بهذه الصفة

أية منطقة برية تتصل فيها العناصر األمامية للقوات المتخاصمة بعضها " االشتباك مناطق"يقصد بتعبير . ٢
  . بالبعض اآلخر، خاصة عندما تكون هذه العناصر متعرضة بصفة مباشرة للنيران األرضية

   ٢٧المادة 
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طق البرية تستمر الطائرات الطبية التابعة ألحد أطراف النزاع متمتعة بالحماية أثناء تحليقها فوق المنا. ١
والبحرية التي يسيطر عليها الخصم فعليا شريطة الحصول على موافقة مسبقة على هذا التحليق من السلطة 

  . المختصة لدي ذلك الخصم

تبذل الطائرات الطبية التي تحلق فوق منطقة يسيطر عليها الخصم فعليا قصارى جهدها للكشف عن . ٢
إذا ما حلقت دون الحصول على الموافقة المنصوص عليها  وذلك. هويتها وإخطار الخصم بظروف تحليقها

في الفقرة األولى أو بالمخالفة لشروط هذه الموافقة سواء كان ذلك عن طريق خطأ مالحي أم بسبب طارئ 
يؤثر على سالمة الطيران، ويجب على الخصم فور تعرفه على مثل هذه الطائرة الطبية أن يبذل كل جهد 

بأن تهبط على األرض أو تطفو على الماء حسبما أشير إليه في الفقرة األولى من معقول في إصدار األمر 
أو في اتخاذ اإلجراءات للحفاظ على مصالحه الخاصة، ويجب في كلتي الحالتين إمهال ) ٣٠(المادة 

  . الطائرات الوقت الكافي المتثال األمر قبل اللجوء إلى مهاجمتها

   ٢٨المادة 

اع استخدام طائراتها الطبية في محاولة للحصول على مزية عسكرية على يحظر على أطراف النز. ١
  . الخصم، وال يجوز استغالل الطائرات الطبية في محاولة جعل األهداف العسكرية في حماية من الهجوم

ال يجوز استخدام الطائرات الطبية في جمع أو نقل المعلومات ذات صفة عسكرية أو في حمل معدات . ٢
كما يحظر نقل أي شخص أو أية حمولة ال يشمله التعريف الوارد في . امها في هذه األغراضبقصد استخد

وال يعتبر محظورا حمل األمتعة الشخصية لمستقلي الطائرات أو المعدات التي ). ٨(من المادة ) و(الفقرة 
  . يقصد بها فحسب أن تسهل المالحة أو االتصال أو الكشف عن الهوية

ات الطبية أن تحمل أية أسلحة فيما عدا األسلحة الصغيرة والذخائر التي تم تجريدها من ال يجوز للطائر. ٣
الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الموجودين على متنها والتي ال يكون قد جري تسليمها بعد إلى 

ات الطبية الجهة المختصة، وكذلك األسلحة الشخصية الخفيفة التي قد تكون الزمة لتمكين أفراد الخدم
الموجودين على متن الطائرة من تأمين الدفاع عن أنفسهم وعن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار 

  . الموكولين بهم

يجب أال تستخدم الطائرات الطبية في البحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار أثناء قيامهم . ٤
  . لم يكن ذلك بمقتضى اتفاق مسبق مع الخصم ما ٢٧و  ٢٦بالتحليق المشار إليه في المادتين 

   ٢٩المادة 

أو طلبات االتفاقات والموافقات المسبقة طبقا للمادتين  ٢٥يجب أن تنص االخطارات التي تتم طبقا للمادة . ١
على العدد المقترح للطائرات وبرامج تحليقها ووسائل  ٣١أو المادة  ٢٨من المادة  ٤أو الفقرة  ٢٧و  ٢٦

  . ٢٨هويتها ويجب أن يفهم ذلك على أنه يعني أن كل تحليق سوف يتم وفقا ألحكام المادة الكشف عن 
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  . أن يقر فورا باستالم مثل هذا اإلخطار) ٢٥(يجب على الطرف الذي يتلقى إخطارا طبقا للمادة . ٢

 ٤و الفقرة ، أ٢٧و  ٢٦ويجب على الطرف الذي يتلقى طلبا بشأن اتفاق أو موافقة مسبقة طبقا للمادتين . ٣
  : أن يخطر الطرف الطالب بأسرع ما يستطاع بما يأتي) ٣١(أو المادة ) ٢٨(من المادة 

  الموافقة على الطلب، ) أ(

  أو رفض الطلب، ) ب(

جوية أخرى  ويجوز أيضا أن يقترح حظرا أو قيدا على تحليقات. بمقترحات معقولة أو بديلة للطلب) ج(
ويجب على الطرف الذي تقدم بالطلب إذا ما قبل المقترحات البديلة . تجري في المنطقة خالل المدة المعينة

  . أن يخطر الطرف اآلخر بموافقته على هذه المقترحات البديلة

  . تتخذ األطراف اإلجراءات الالزمة لتأمين سرعة إنجاز هذه االخطارات واالتفاقات والموافقات. ٤

يجب على األطراف أيضا أن تتخذ جميع التدابير الالزمة بغية اإلسراع في إذاعة فحوى مثل تلك . ٥
اإلخطارات واالتفاقات والموافقات على الوحدات العسكرية المعنية وأن تصدر تعليماتها إلى هذه الوحدات 

  . بشأن الوسائل التي تستخدمها الطائرات الطبية المذكورة في الكشف عن هويتها

   ٣٠المادة 

يجوز إصدار أمر للطائرات الطبية المحلقة فوق المناطق التي يسيطر على ها الخصم فعليا أو فوق تلك . ١
المناطق التي لم تستقر عليها سيطرة فعلية واضحة، بأن تهبط على األرض أو تطفو على سطح الماء، وذلك 

  . الطائرات الطبية امتثال كل أمر من هذا القبيلللتمكين من إجراء التفتيش وفقا للفقرات التالية ويجب على 

ال يجوز تفتيش الطائرة التي هبطت برا أو بحرا بناء على أمر تلقته بذلك أو ألية أسباب أخرى إال ألجل . ٢
التحقق من األمور المشار إليها في الفقرتين الثالثة والرابعة، ويجب البدء بهذا التفتيش دون تأخير وإجراؤه 

ل الجرحى أو المرضى من الطائرة ما لم ويجب أال يتطلب الطرف الذي يتولى أمر التفتيش إنزا. بسرعة
ويجب على ذلك الطرف أن يسهر على كل حال، على عدم تردي حالة . يكن إنزالهم الزما للقيام بالتفتيش

  . الجرحى والمرضى بسبب التفتيش أو اإلنزال

دولة  يسمح للطائرة باستنئاف طيرانها بمستقليها دون تأخير سواء كانوا ينتمون إلى الخصم أو إلى. ٣
  : محايدة، أم إلى دولة أخرى ليست طرفا في النزاع، وذلك إذا أسفر التفتيش عن أن الطائرة

  ، )٨(من المادة ) ي(طائرة طبية بمفهوم الفقرة ) أ(

  ، )٢٨(لم تخالف الشروط المنصوص عليها في المادة ) ب(
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عندما يكون مثل هذا االتفاق  لم تحلق دون اتفاق مسبق أو لم تخرق في تحليقها أحكام هذا االتفاق) ج(
  . متطلبا

  : يجوز حجز الطائرة إذا أسفر التفتيش عن أنها. ٤

  ، )٨(من المادة ) ي(ليست طائرة طبية بمفهوم الفقرة ) أ(

  ، )٢٨(أو خالفت الشروط المنصوص عليها في المادة ) ب(

ان تحليقها خرقا ألحكام أو حلقت دون وجود اتفاق مسبق إذا كان مثل هذا االتفاق متطلبا أو ك) ج(
". البروتوكول"ويجب أن يعامل مستقلوها جميعا طبقا لألحكام المالئمة في االتفاقيات وفي هذا اللحق .االتفاق

وإذا كانت الطائرة التي احتجزت قد سبق تخصيصها كطائرة طبية دائمة فال يمكن استخدامها فيما بعد إال 
  . كطائرة طبية

   ٣١المادة 

ن تحلق الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفا في النزاع أو تهبط ال يجوز أ. ١
فإذا وجد مثل هذا االتفاق وجب احترام الطائرة طيلة مدة تحليقها . في هذا اإلقليم إال بناء على اتفاق سابق

تطفو على سطح الماء،  وترضخ هذه الطائرة ألي استدعاء للهبوط أو ألن. وكذلك أثناء هبوطها العرضي
  . حسبما يكون مناسبا

إذا حلقت الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفا في النزاع، في حالة عدم . ٢
وجود اتفاق أو خرجت على أحكام هذا االتفاق، وكان تحليقها نتيجة خطأ مالحي أو لسبب طارئ يتعلق 

وتبذل تلك الدولة كل . تسعي جهدها لإلخطار عن تحليقها وإثبات هويتها بسالمة الطيران، تعين على ها أن
جهد معقول، حالما يتم التعرف على مثل هذه الطائرة الطبية، في إعطاء األمر بالهبوط برا أو الطفو على 

ات أو اتخاذ إجراء" البروتوكول"من هذا اللحق ) ٣٠(سطح الماء المشار إليه في الفقرة األولى من المادة 
أخرى لتأمين مصالح الدولة وإعطاء الطائرة، في كلتي الحالتين، الوقت الكافي لالنصياع لألمر قبل اللجوء 

  . إلى مهاجمتها

إذا هبطت الطائرة الطبية برا أو طفت على سطح الماء في إقليم دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفا . ٣
شار إليها في الفقرة الثانية سواء كان ذلك بمقتضى إنذار في النزاع إما نتيجة اتفاق وإما في الظروف الم

ويتحتم الشروع بهذا التفتيش . فإنها تخضع للتفتيش للتحقق من أنها طائرة طبية فعال. بذلك أم ألسباب أخرى
وال يجوز للطرف الذي يتولى التفتيش أن يطلب إنزال الجرحى . بدون أي تأخير وإجراؤه على وجه السرعة

الطائرة ما لم يكن إنزالهم من مستلزمات التفتيش، وعليه، في جميع األحوال، أن يتأكد من أن  والمرضى من
وإذا بين التفتيش أن الطائرة طائرة طبية فعال وجب . حالة الجرحى والمرضى لم تترد بسبب ذلك التفتيش

ها من مواصلة طيرانها السماح للطائرة مع مستقليها باستئناف الطيران وتوفير التسهيالت الالزمة لتمكين
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أما إذا أوضح . وذلك باستثناء من يجب احتجازهم وفقا لقواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح
  . التفتيش أن الطائرة ليست طائرة طبية وجب القبض عليها ومعاملة مستقليها وفقا لما ورد في الفقرة الرابعة

ألخرى التي ليست طرفا في النزاع الجرحى والمرضى المنكوبين في تحتجز الدولة المحايدة أو الدولة ا. ٤
البحار النازلين في إقليمها، على نحو آخر غير وقتي، من طائرة طبية بناء على موافقة السلطة المحلية كلما 
اقتضت ذلك قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح، بطريقة تحول دون اشتراك هؤالء مجددا 

وتتحمل الدولة التي . األعمال العدائية، إال إذا كان هناك اتفاق مغاير بين تلك الدولة وبين أطراف النزاعفي 
  . ينتمون إليها نفقات استشفائهم واحتجازهم

تطبق الدول المحايدة أو الدول األخرى التي ليست طرفا في النزاع بالنسبة لجميع أطراف النزاع، على . ٥
  . و قيود تكون قد اتخذتها بشأن مرور الطائرات الطبية فوق إقليمها أو هبوطها فيهحد سواء، أية شروط أ

  األشخاص المفقودون والمتوفون : القسم الثالث

   ٣٢المادة 

إن حق كل أسرة في معرفة مصير أفرادها هو الحافز األساسي لنشاط كل من األطراف السامية المتعاقدة 
في " البروتوكول"وأطراف النزاع والمنظمات اإلنسانية الدولية الوارد ذكرها في االتفاقيات وفي هذا اللحق 

  . تنفيذ أحكام هذا القسم

   ٣٣المادة 

ما تسمح الظروف بذلك، وفي موعد أقصاه انتهاء األعمال العدائية أن يجب على كل طرف في نزاع، حال. ١
يقوم البحث عن األشخاص الذين أبلغ الخصم عن فقدهم ويجب على هذا الخصم أن يبلغ جميع المعلومات 

  . المجدية عن هؤالء األشخاص لتسهيل هذا البحث

يها في الفقرة السابقة فيما يتعلق يجب على كل طرف في نزاع، تسهيال لجمع المعلومات المنصوص عل. ٢
  : أن يقوم" البروتوكول"باألشخاص الذين ال يستفيدون من معاملة أفضل بموجب االتفاقيات وهذا اللحق 

من االتفاقية الرابعة عن األشخاص الذين اعتقلوا أو  ١٣٨بتسجيل المعلومات المنصوص عليها في المادة ) أ(
سر مدة تتجاوز األسبوعين نتيجة لألعمال العدائية أو االحتالل أو عن سجنوا أو ظلوا ألي سبب آخر في األ

  أولئك الذين توفوا خالل فترة اعتقالهم، 

بتسهيل الحصول على المعلومات على أوسع نطاق ممكن عن هؤالء األشخاص وإجراء البحث عنهم ) ب(
روف أخرى نتيجة لألعمال العدائية عند االقتضاء وتسجيل المعلومات المتعلقة بهم إذا كانوا قد توفوا في ظ

  . أو االحتالل
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تبلغ المعلومات المتعلقة باألشخاص الذين أخطر عن فقدهم وفقا للفقرة األولى وكذلك الطلبات الخاصة . ٣
بهذه المعلومات إما مباشرة أو عن طريق الدولة الحامية أو الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة 

للهالل األحمر، لألسد والشمس ( للجنة الدولية للصليب األحمر أو الجمعيات الوطنية للصليب األحمر
وإذا ما تم تبليغ هذه المعلومات عن طريق اللجنة الدولية للصليب األحمر ووكالتها المركزية ) األحمرين

للبحث عن المفقودين، يعمل كل طرف في النزاع على تأمين تزويد الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين 
  . بهذه المعلومات

ع للوصول إلى اتفاق حول ترتيبات تتيح لفرق أن تبحث عن الموتى وتحدد هوياتهم يسعى أطراف النزا. ٤
وتلتقط جثثهم من مناطق القتال بما في ذلك الترتيبات التي تتيح لمثل هذه الفرق، إذا سنحت المناسبة، أن 

ذه الفرق ويتمتع أفراد ه. تصطحب عاملين من لدن الخصم أثناء هذه المهام في مناطق يسيطر عليها الخصم
  . باالحترام والحماية أثناء تفرغهم ألداء هذه المهام دون غيرها

   ٣٤المادة 

يجب عدم انتهاك رفات األشخاص الذين توفوا بسبب االحتالل أو في أثناء االعتقال الناجم عن االحتالل . ١
د ليسوا من رعاياه كما أو األعمال العدائية وكذلك رفات األشخاص الذين توفوا بسبب األعمال العدائية في بل

من االتفاقية الرابعة ما لم  ١٣٠يجب الحفاظ على مدافن هؤالء األشخاص جميعا ووسمها عمال بأحكام المادة 
  ". البروتوكول"تلق رفاتهم ومدافنهم معاملة أفضل عمال بأحكام االتفاقيات وهذا اللحق 

ها، كيفما تكون الحال، مواقع أخرى تضم يجب على األطراف السامية المتعاقدة التي توجد في أراضي. ٢
رفات أشخاص توفوا بسبب االشتباكات أو أثناء االحتالل أو االعتقال أن تعقد حالما تسمح بذلك الظروف 

  : والعالقات بين األطراف المتخاصمة اتفاقيات بغية

تى واتخاذ الترتيبات تسهيل وصول أسر الموتى وممثلي الدوائر الرسمية لتسجيل القبور إلى مدافن المو) أ(
  العملية بشأن ذلك، 

  تأمين حماية هذه المدافن وصيانتها بصورة مستمرة، ) ب(

تسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى وطنهم إذا ما طلب هذا البلد، أو طلبه أقرب الناس ) ج(
  . إلى المتوفي ولم يعترض هذا البلد

قع في أراضيه مدافن، عند عدم توفر االتفاقيات المنصوص عليها يجوز للطرف السامي المتعاقد الذي ت. ٣
ولم يرغب بلد هؤالء الموتى أن يتكفل بنفقات صيانة هذه المدافن أن يعرض ) ج(أو ) ب(في الفقرة الثانية 

تسهيل إعادة رفات هؤالء الموتى إلى بالدهم وإذا لم يتم قبول هذا العرض أن يتخذ الترتيبات التي تنص 
  . قوانينه المتعلقة بالمقابر والمدافن وذلك بعد إخطار البلد المعني وفقا لألصول المرعيةعليها 
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يسمح للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في أراضيه المدافن المشار إليها في هذه المادة إخراج الرفات في . ٤
  : الحاالت التالية فقط

  والثالثة، ) ج(في الحاالت المنصوص عليها في الفقرتين الثانية ) أ(

إذا كان إخراج هذه الرفات يشكل ضرورة ملحة تتعلق بالصالح العام بما في ذلك المقتضيات الطبية ) ب(
ويجب على الطرف السامي المتعاقد في جميع األحوال عدم انتهاك رفات الموتى وإبالغ . ومقتضيات التحقيق

  . ضاحات عن الموقع المزمع إعادة الدفن فيهبلدهم األصلي عن عزمه على إخراج هذه الرفات وإعطاء اإلي

  أساليب ووسائل القتال الوضع القانوني للمقاتل وألسير الحرب : الباب الثالث

  أساليب ووسائل القتال : القسم األول

   ٣٥المادة 

  . إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقا ال تقيده قيود. ١

يحظر استخدام األسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آالم ال مبرر . ٢
  . لها

يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال، يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا . ٣
  . بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد

   ٣٦المادة 

ي طرف سام متعاقد، عند دراسة أو تطوير أو اقتناء سالح جديد أو أداة للحرب أو اتباع أسلوب يلتزم أ
للحرب، بأن يتحقق مما إذا كان ذلك محظورا في جميع األحوال أو في بعضها بمقتضى هذا اللحق 

  . ي المتعاقدأو أية قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي التي يلتزم بها هذا الطرف السام" البروتوكول"

   ٣٧المادة 

وتعتبر من قبيل الغدر تلك األفعال التي تستثير . يحظر قتل الخصم أو إصابته أو أسره باللجوء إلى الغدر. ١
ثقة الخصم مع تعمد خيانة هذه الثقة وتدفع الخصم إلى االعتقاد بأن له الحق في أو أن على ه التزاما بمنح 

وتعتبر األفعال التالية أمثلة على . ي التي تطبق في المنازعات المسلحةالحماية طبقا لقواعد القانون الدول
  : الغدر

  التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة أو االستسالم، ) أ(

  التظاهر بعجز من جروح أو مرض، ) ب(
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  التظاهر بوضع المدني غير المقاتل، ) ج(

التظاهر بوضع يكفل الحماية وذلك باستخدام شارات أو عالمات أو أزياء محايدة خاصة باألمم المتحدة ) د(
  . أو بإحدى الدول المحايدة أو بغيرها من الدول التي ليست طرفا في النزاع

خدع الحرب ليست محظورة، وتعتبر من خدع الحرب األفعال التي ال تعد من أفعال الغدر ألنها ال . ٢
تستثير ثقة الخصم في الحماية التي يقرها القانون الدولي، والتي تهدف إلى تضليل الخصم أو استدراجه إلى 

وتعتبر األفعال . المخاطرة ولكنها ال تخل بأية قاعدة من قواعد ذلك القانون التي تطبق في النزاع المسلح
وعمليات التضليل وترويج المعلومات  التالية أمثلة على خدع الحرب، استخدام أساليب التمويه واإليهام

  . الخاطئة

   ٣٨المادة 

يحظر إساءة استخدام الشارة المميزة للصليب األحمر أو الهالل األحمر أو األسد والشمس األحمرين، أو . ١
كما يحظر في ". البروتوكول"أية إشارات أو عالمات أو شارات أخرى تنص عليها االتفاقيات أو هذا اللحق 

مسلح تعمد إساءة استخدام ما هو معترف به دوليا من شارات أو عالمات أو إشارات حامية أخرى النزاع ال
  . ويدخل في ذلك علم الهدنة والشارات الحامية لألعيان الثقافية

  . يحظر استخدام الشارة المميزة لألمم المتحدة إال على النحو الذي تجيزه تلك المنظمة. ٢

   ٣٩المادة 

اع مسلح استخدام األعالم أو استخدام العالمات أو الشارات أو األزياء العسكرية الخاصة يحظر في أي نز. ١
  . بالدول المحايدة أو غيرها من الدول التي ليست طرفا في النزاع

يحظر استخدام األعالم أو استخدام العالمات أو الشارات أو األزياء العسكرية المتعلقة بالخصم أثناء . ٢
  . ة أو تسهيل أو حماية أو عرقلة العمليات العسكريةالهجمات أو لتغطي

بقواعد القانون الدولي السارية  ٢٠من المادة ) د(ال يخل أي من أحكام هذه المادة أو الفقرة األولى . ٣
والمعترف بها بصفة عامة والتي تطبق على التجسس أو على استخدام األعالم أثناء إدارة النزاع المسلح في 

  . البحر

   ٤٠المادة 

يحظر األمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة، أو تهديد الخضم بذلك، أو إدارة األعمال العدائية على هذا 
  . األساس

   ٤١المادة 
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ال يجوز أن يكون الشخص العاجز عن القتال أو الذي يعترف بأنه كذلك لما يحيط به من ظروف، محال . ١
  . للهجوم

  : ل إذايعد الشخص عاجزا عن القتا. ٢

  وقع في قبضة الخصم، ) أ(

  أو أفصح بوضوح عن نيته في االستسالم، ) ب(

أو فقد الوعي أو أصبح عاجزا على نحو آخر بسبب جروح أو مرض ومن ثم غير قادر على الدفاع ) ج(
  . شريطة أن يحجم في أي من هذه الحاالت عن أي عمل عدائي وأال يحاول الفرار.عن نفسه

خاص الذين تحق لهم حماية أسري الحرب الذين يقعون في قبضة الخصم في ظروف يطلق سراح األش. ٣
قتال غير عادية تحول دون إجالئهم على النحو المذكور في الباب الثالث من القسم األول من االتفاقية الثالثة، 

  . ويجب أن تتخذ كافة االحتياطات المستطاعة لتأمين سالمتهم

   ٤٢المادة 

  . ن أي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبة محال للهجوم أثناء هبوطهال يجوز أن يكو. ١

تتاح ألي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبة فرصة لالستسالم لدي وصوله األرض في إقليم . ٢
  . يسيطر على ه الخصم، وذلك قبل أن يصير محال للهجوم ما لم يتضح أنه يقارف عمال عدائيا

  . تنص عليها هذه المادة على القوات المحمولة جواال تسري الحماية التي . ٣

  الوضع القانوني للمقاتل وألسير الحرب : القسم الثاني

   ٤٣المادة 

تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي . ١
تكون تحت قيادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسيها قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك الطرف ممثال بحكومة أو 

ي يكفل فيما يكفل اتباع ويجب أن تخضع مثل هذه القوات المسلحة لنظام داخل. بسلطة ال يعترف الخصم بها
  . قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح

من  ٣٣عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ الذي تشملهم المادة (يعد أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع . ٢
  . مقاتلين بمعني أن لهم حق المساهمة المباشرة في األعمال العدائية) االتفاقية الثالثة

إذا ضمت القوات المسلحة لطرف في نزاع هيئة شبه عسكرية مكلفة بفرض احترام القانون وجب على ه . ٣
  . إخطار أطراف النزاع األخرى بذلك
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   ٤٤المادة 

  . أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم ٤٣يعد كل مقاتل ممن وصفتهم المادة . ١

ي تطبق في المنازعات المسلحة بيد أن مخالفة هذه األحكام يلتزم جميع المقاتلين بقواعد القانون الدولي الت. ٢
ال تحرم المقاتل حقه في أن يعد مقاتال، أو أن يعد أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم، وذلك باستثناء 

  . ما تنص على ه الفقرتان الثالثة والرابعة من هذه المادة

يلتزم المقاتلون، إزكاء لحماية المدنيين ضد آثار األعمال العدائية، أن يميزوا أنفسهم عن السكان المدنيين . ٣
أما وهناك من مواقف المنازعات المسلحة ما . أثناء اشتباكهم في هجوم أو في عملية عسكرية تجهز للهجوم

ب، فإنه يبقي عندئذ محتفظا بوصفه كمقاتل ال يملك فيها المقاتل المسلح أن يميز نفسه على النحو المرغو
  : شريطة أن يحمل سالحه علنا في مثل هذه الظروف

  أثناء أي اشتباك عسكري، ) أ(

طوال ذلك الوقت الذي يبقي خالله مرئيا للخصم على مدي البصر أثناء انشغاله بتوزيع القوات في ) ب(
فيه،وال يجوز أن تعتبر األفعال التي تطابق شروط مواقعها استعدادا للقتال قبيل شن هجوم على ه أن يشارك 

  . ٣٧من المادة ) ج(هذه الفقرة من قبيل الغدر في معني الفقرة األولى 

يخل المقاتل الذي يقع في قبضة الخصم، دون أن يكون قد استوفي المتطلبات المنصوص عليها في . ٤
حماية تماثل من كافة  -رغم ذلك- ب ولكنه يمنح الجملة الثانية من الفقرة الثانية، بحقه في أن يعد أسير حر

على أسري الحرب، وتشمل تلك الحماية " البروتوكول"النواحي تلك التي تضفيها االتفاقية الثالثة وهذا اللحق 
ضمانات مماثلة لتلك التي تضفيها االتفاقية الثالثة على أسير الحرب عند محاكمة هذا األسير أو معاقبته على 

  . اجريمة ارتكبه

ال يفقد أي مقاتل يقع في قبضة الخصم، دون أن يكون مشتبكا في هجوم أو في عملية عسكرية تجهز . ٥
  . للهجوم، حقه في أن يعد مقاتال أو أسير حرب، استنادا إلى ما سبق أن قام به من نشاط

  . قية الثالثةال تمس هذه المادة حق أي شخص في أن يعد أسير حرب طواعية للمادة الرابعة من االتفا. ٦

ال يقصد بهذه المادة أن تعدل ما جري على ه عمل الدول المقبول في عمومه بشأن ارتداء الزي . ٧
  . العسكري بمعرفة مقاتلي طرف النزاع المعنيين في الوحدات النظامية ذات الزي الخاص

من هذا اللحق ) ٤٣(يكون لكافة أفراد القوات المسلحة التابعة لطرف في نزاع، كما عرفتهم المادة . ٨
من االتفاقيتين األولى والثانية، ) ١٣(، وذلك باإلضافة إلى فئات األشخاص المذكورين في المادة "البروتوكول"

إذا ما نكبوا  - في حالة االتفاقية الثانية-الحق في الحماية طبقا لتلك االتفاقيات إذا ما أصيبوا أو مرضوا أو 
  . في البحار أو في أية مياه أخرى
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   ٤٥المادة 

يفترض في الشخص الذي يشارك في األعمال العدائية ويقع في قبضة الخصم أنه أسير حرب، ومن ثم . ١
فإنه يتمتع بحماية االتفاقية الثالثة إذا ادعي أنه يستحق وضع أسير الحرب، أو إذا تبين أنه يستحق مثل هذا 

عنه، باستحقاقه مثل هذا الوضع، وذلك عن  الوضع، أو إذا ما ادعي الطرف الذي يتبعه هذا الشخص، نيابة
ويظل هذا الشخص متمتعا بوضع أسير الحرب إذا ما . طريق إبالغ الدولة التي تحتجزه أو الدولة الحامية

" البرتوكول"ثار شك حول استحقاقه لهذا الوضع وبالتالي يبقي مستفيدا من حماية االتفاقية الثالثة وهذا اللحق 
  . فصل في وضعه محكمة مختصةحتى ذلك الوقت الذي ت

يحق للشخص الذي يقع في قبضة الخصم، إذا ما رأي هذا الخصم وجوب محاكمته عن جريمة ناجمة . ٢
عن األعمال العدائية، أن يثبت حقه في وضع أسير الحرب أمام محكمة قضائية وأن يطلب البت في هذه 

البت قبل إجراء المحاكمة عن الجريمة كلما ويجب أن يتم هذا . المسألة، وذلك إذا لم يعامل كأسير حرب
ويكون لممثلي الدولة الحامية الحق في حضور اإلجراءات التي يجري . سمحت بذلك اإلجراءات المعمول بها

. أثناءها البت في هذا الموضوع ما لم تتطلب دواعي أمن الدولة اتخاذ هذه اإلجراءات استثناء بصفة سرية
  . ل هذه الحالة بإخطار الدولة الحامية بذلكوتقوم الدولة الحاجزة في مث

يحق لكل شخص شارك في األعمال العدائية وال يستأهل وضع أسير الحرب وال يتمتع بمعاملة أفضل . ٣
من هذا اللحق ) ٧٥(وفقا ألحكام االتفاقية الرابعة أن يستفيد من الحماية المنصوص على ها في المادة 

في اإلقليم المحتل ممارسة حقوقه في االتصال وفقا لالتفاقية الرابعة مع  كما يحق لهذا الشخص". البرتوكول"
  . عدم اإلخالل بأحكام المادة الخامسة من تلك االتفاقية، وذلك ما لم يكن قد قبض على ه باعتباره جاسوسا

   ٤٦المادة 

للتجسس فال يكون  إذا وقع أي فرد من القوات المسلحة لطرف في النزاع في قبضة الخصم أثناء مقارفته. ١
له الحق في التمتع بوضع أسير الحرب ويجوز أن يعامل كجاسوس وذلك بغض النظر عن أي نص آخر في 

  ". البروتوكول"االتفاقيات وهذا اللحق 

ال يعد مقارفا للتجسس فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقوم بجمع أو يحاول جمع معلومات . ٢
  . ليم يسيطر على ه الخصم إذا ارتدي زي قواته المسلحة أثناء أدائه لهذا العمللصالح ذلك الطرف في إق

ال يعد مقارفا للتجسس فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقيم في إقليم يحتله الخصم والذي . ٣
، ما لم يقوم لصالح الخصم الذي يتبعه بجمع أو محاولة جمع معلومات ذات قيمة عسكرية داخل ذلك اإلقليم

وال يفقد المقيم، فضال عن ذلك، حقه في . يرتكب ذلك عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفي
  . التمتع بوضع أسير الحرب وال يجوز أن يعامل كجاسوس إال إذا قبض على ه أثناء مقارفته للجاسوسية
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ال يفقد فرد القوات المسلحة لطرف النزاع غير مقيم في اإلقليم الذي يحتله الخصم وال يقارف الجاسوسية . ٤
في ذلك اإلقليم حقه في التمتع بوضع أسير الحرب وال يجوز أن يعامل كجاسوس ما لم يقبض على ه قبل 

  . لحاقه بالقوات المسلحة التي ينتمي إليها

   ٤٧المادة 

  . تزق التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحربال يحق للمر. ١

  : المرتزق هو أي شخص. ٢

  يجري تجنيده خصيصا، محليا أو في الخارج، ليقاتل في نزاع مسلح، ) أ(

  يشارك فعال ومباشرة في األعمال العدائية، ) ب(

له فعال من قبل يحفزه أساسا إلى االشتراك في األعمال العدائية، الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويبذل ) ج(
طرف في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب 

  والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم، 

  وليس من رعايا طرف في النزاع وال متوطنا بإقليم يسيطر على ه أحد أطراف النزاع، ) د(

  ليس عضوا في القوات المسلحة ألحد أطراف النزاع، ) هـ(

  . وليس موفدا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفا في النزاع بوصفه عضوا في قواتها المسلحة) و(

  السكان المدنيون : الباب الرابع

  الحماية العامة من آثار القتال : القسم األول

  لتطبيق القاعدة األساسية ومجال ا: الفصل األول

   ٤٨المادة 

تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين األعيان المدنية واألهداف العسكرية، 
ومن ثم توجه عملياتها ضد األهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان 

  . المدنيين واألعيان المدنية

    

   ٤٩المادة 
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  . أعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد الخصم" الهجمات"تعني . ١

المتعلقة بالهجمات على كافة الهجمات في أي إقليم تشن منه بما " البروتوكول"وتنطبق أحكام هذا اللحق . ٢
  . في ذلك اإلقليم الوطني ألحد أطراف النزاع والواقع تحت سيطرة الخضم

ة حربية في البر كانت أم في الجو أم في البحر قد تصيب السكان تسري أحكام هذا القسم على كل عملي. ٣
كما تنطبق على كافة الهجمات الموجهة من البحر . المدنيين أو األفراد المدنيين أو األعيان المدنية على البر

ع أو من الجو ضد أهداف على البر ولكنها ال تمس بطريقة أخرى قواعد القانون الدولي التي تطبق على النزا
  . المسلح في البحر أو في الجو

تعد أحكام هذا القسم إضافة إلى القواعد المتعلقة بالحماية اإلنسانية التي تحتويها االتفاقية الرابعة، وعلي . ٤
األخص الباب الثاني منها، واالتفاقيات الدولية األخرى الملزمة لألطراف السامية المتعاقدة وكذا قواعد 

  . ة بحماية األشخاص واألعيان المدنية في البر والبحر والجو ضد آثار األعمال العدائيةالقانون الدولي المتعلق

    

  األشخاص المدنيون والسكان المدنيون : الفصل الثاني

    

   ٥٠المادة 

المدني هو أي شخص ال ينتمي إلى فئة من فئات األشخاص المشار إليها في البنود األول والثاني والثالث . ١
وإذا ". البروتوكول"من هذا اللحق  ٤٣من المادة الرابعة من االتفاقية الثالثة والمادة ) أ(والسادس من الفقرة 

  . لك الشخص يعد مدنياثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنيا أم غير مدني فإن ذ

  . يندرج في السكان المدنيين كافة األشخاص المدنيين. ٢

  . ال يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم ال يسري على هم تعريف المدنيين. ٣

    

   ٥١المادة 

يتمتع السكان المدنيون واألشخاص المدنيون بحماية عامة ضد األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية . ١
ويجب، إلضفاء فعالية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوما باإلضافة إلى القواعد الدولية األخرى 

  . القابلة للتطبيق
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وتحظر أعمال . ذا وكذا األشخاص المدنيون محال للهجومال يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم ه. ٢
  . العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين

يتمتع األشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في األعمال العدائية . ٣
  . ا الدوروعلي مدي الوقت الذي يقومون خالله بهذ

  : تحظر الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية. ٤

  . تلك التي ال توجه إلى هدف عسكري محدد) أ(

  . أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال ال يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد) ب(

و الذي يتطلبه هذا اللحق أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال ال يمكن حصر آثارها على النح) ج(
ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه، األهداف العسكرية واألشخاص المدنيين ". البروتوكول"

  . أو األعيان المدنية دون تمييز

  : تعتبر األنواع التالية من الهجمات، من بين هجمات أخرى، بمثابة هجمات عشوائية. ٥

يا كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عددا من األهداف العسكرية الواضحة الهجوم قصفا بالقنابل، أ) أ(
التباعد والتمييز بعضها عن البعض اآلخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزا 

  من المدنيين أو األعيان المدنية، على أنها هدف عسكري واحد، 

أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضرارا  والهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه) ب(
باألعيان المدنية، أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر واألضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه 

  . ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة

  . تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو األشخاص المدنيين. ٦

ال يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين أو األشخاص المدنيين أو تحركاتهم في حماية نقاط أو مناطق  .٧
معينة ضد العمليات العسكرية وال سيما في محاولة درء الهجوم عن األهداف العسكرية أو تغطية أو تحبيذ أو 

كان المدنيين أو األشخاص المدنيين وال يجوز أن يوجه أطراف النزاع تحركات الس. إعاقة العمليات العسكرية
  . بقصد محاولة درء الهجمات عن األهداف العسكرية أو تغطية العمليات العسكرية

ال يعفي خرق هذه المحظورات أطراف النزاع من التزاماتهم القانونية حيال السكان المدنيين واألشخاص . ٨
  . ٥٧المنصوص عليها في المادة  المدنيين بما في ذلك االلتزام باتخاذ اإلجراءات الوقائية
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  األعيان المدنية : الفصل الثالث

    

   ٥٢المادة 

واألعيان المدنية هي كافة األعيان التي ليست . ال تكون األعيان المدنية محال للهجوم أو لهجمات الردع. ١
  . أهدافا عسكرية وفقا لما حددته الفقرة الثانية

وتنحصر األهداف العسكرية فيما يتعلق باألعيان على . تقصر الهجمات على األهداف العسكرية فحسب. ٢
تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أو بموقعها أم بغايتها أم 

لها في الظروف السائدة باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو االستيالء على ها أو تعطي
  . حينذاك ميزة عسكرية أكيدة

إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادة ألغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو أي . ٣
مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنها ال تستخدم 

  . كذلك

    

   ٥٣المادة 

تحظر األعمال التالية، وذلك دون اإلخالل بأحكام اتفاقية الهاي المتعلقة بحماية األعيان الثقافية في حالة 
  : وأحكام المواثيق الدولية األخرى الخاصة بالموضوع ١٩٥٤مايو /آيار ١٤النزاع المسلح المعقودة بتاريخ 

يخية أو األعمال الفنية أو أماكن العبادة التي ارتكاب أي من األعمال العدائية الموجهة ضد اآلثار التار) أ(
  تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، 

  استخدام مثل هذه األعيان في دعم المجهود الحربي، ) ب(

  . استخدام مثل هذه األعيان محال لهجمات الردع) ج(

    

   ٥٤المادة 

  . يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. ١
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اجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان والمواد التي ال غني عنها لبقاء السكان المدنيين يحظر مه. ٢
ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها 

لقيمتها الحيوية مهما كان  إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم. وأشغال الري
  . الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم ألي باعث آخر

ال يطبق الحظر الوارد في الفقرة الثانية على ما يستخدمه الخصم من األعيان والمواد التي تشملها تلك . ٣
  : الفقرة

  زادا ألفراد قواته المسلحة وحدهم، ) أ(

لم يكن زادا فدعما مباشرا لعمل عسكري شريطة أال تتخذ مع ذلك حيال هذه األعيان والمواد في أو إن ) ب(
أي حال من األحوال إجراءات قد يتوقع أن تدع السكان المدنيين بما ال يغني من مأكل ومشرب على نحو 

  . يسبب مجاعتهم أو يضطرهم إلى النزوح

  الردع،  ال تكون هذه األعيان والمواد محال لهجمات. ٤

يسمح، مراعاة للمتطلبات الحيوية ألي طرف في النزاع من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، . ٥
بأن يضرب طرف النزاع صفحا عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك اإلقليم الخاضع 

  . لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة

    

   ٥٥المادة 

وتتضمن . أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من األضرار البالغة واسعة االنتشار وطويلة األمدتراعي . ١
هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه األضرار 

  . بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان

  . دع التي تشن ضد البيئة الطبيعيةتحظر هجمات الر. ٢

    

   ٥٦المادة 

ال تكون األشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوي خطرة أال وهي السدود والجسور والمحطات . ١
حتى ولو كانت أهدافا عسكرية، إذا كان من شأن مثل هذا . النووية لتوليد الطاقة الكهربية محال للهجوم

كما ال يجوز تعريض . ق قوي خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيينالهجوم أن يتسبب في انطال
األهداف العسكرية األخرى الواقعة عند هذه األشغال الهندسية أو المنشآت أو على مقربة منها للهجوم إذا كان 
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سائر من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطالق قوي خطيرة من األشغال الهندسية أو المنشآت ترتب خ
  . فادحة بين السكان المدنيين

  : تتوقف الحماية الخاصة ضد الهجوم المنصوص على ه بالفقرة األولى في الحاالت التالية. ٢

فيما يتعلق بالسدود أو الجسور، إذا استخدمت في غير استخداماتها العادية دعما للعمليات العسكرية على ) أ(
  جوم هو السبيل الوحيد المستطاع إلنهاء ذلك الدعم، نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا اله

إذا وفرت هذه المحطات الطاقة الكهربية لدعم العمليات . فيما يتعلق بالمحطات النووية لتوليد الكهرباء) ب(
العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع إلنهاء مثل هذا 

  . الدعم

فيما يتعلق باألهداف العسكرية األخرى الواقعة عند هذه األعمال الهندسية أو المنشآت أو على مقربة ) ج(
وكان مثل هذا الهجوم هو . منها، إذا استخدمت في دعم العمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر

  . السبيل الوحيد المستطاع إلنهاء مثل هذا الدعم

ون واألفراد المدنيون، في جميع األحوال، متمتعين بكافة أنواع الحماية التي يكفلها لهم يظل السكان المدني. ٣
فإذا . ٥٧القانون الدولي، بما في ذلك الحماية التي توفرها التدابير الوقائية المنصوص على ها في المادة 

ة المذكورة في الفقرة توقفت الحماية أو تعرض أي من األشغال الهندسية أو المنشآت أو األهداف العسكري
  . األولى للهجوم تتخذ جميع االحتياطات العملية لتفادي انطالق القوي الخطرة

يحظر اتخاذ أي من األشغال الهندسية أو المنشآت أو األهداف العسكرية المذكورة في الفقرة األولى، هدفا . ٤
  . لهجمات الردع

كرية على مقربة من األشغال الهندسية أو المنشآت تسعي أطراف النزاع إلى تجنب إقامة أية أهداف عس. ٥
المذكورة في الفقرة األولى ويسمح مع ذلك بإقامة المنشآت التي يكون القصد الوحيد منها الدفاع عن األشغال 
الهندسية أو المنشآت المتمتعة بالحماية ضد الهجوم، ويجب أال تكون هي بذاتها هدفا للهجوم بشرط عدم 

عمال العدائية ما لم يكن ذلك قياما بالعمليات الدفاعية الالزمة للرد على الهجمات ضد استخدامها في األ
وكان تسليحها قاصرا على األسلحة القادرة فقط على صد أي عمل . األشغال الهندسية أو المنشآت المحمية

  . عدائي ضد األشغال الهندسية أو المنشآت المحمية

وأطراف النزاع على إبرام المزيد من االتفاقات فيما بينها، لتوفير حماية تعمل األطراف السامية المتعاقدة . ٦
  . إضافية لألعيان التي تحوي على قوي خطرة

يجوز لألطراف، بغية تيسير التعرف على األعيان المشمولة بحماية هذه المادة أن تسم األعيان هذه . ٧
ية توضع على المحور ذاته حسبما هو محدد بعالمة خاصة تتكون من مجموعة من ثالث دوائر برتقالية زاه
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وال يعفي عدم وجود هذا الوسم أي طرف في ". البروتوكول"لهذا اللحق ) ١(من الملحق رقم ) ١٦(في المادة 
  . النزاع من التزاماته بمقتضى هذه المادة بأي حال من األحوال

    

  التدابير الوقائية : الفصل الرابع

    

   ٥٧المادة 

متواصلة في إدارة العمليات العسكرية، من أجل تفادي السكان المدنيين واألشخاص واألعيان  تبذل رعاية. ١
  . المدنية

  : تتخذ االحتياطات التالية فيما يتعلق بالهجوم. ٢

  : يجب على من يخطط لهجوم أو يتخذ قرارا بشأنه) أ(

ها ليست أشخاصا مدنيين أو أعيانا أن يبذل ما في طاقته عمليا للتحقق من أن األهداف المقرر مهاجمت: أوال
، ٥٢مدنية وأنها غير مشمولة بحماية خاصة، ولكنها أهداف عسكرية في منطوق الفقرة الثانية من المادة 

  ". البروتوكول"ومن أنه غير محظور مهاجمتها بمقتضى أحكام هذا اللحق 

لهجوم من أجل تجنب إحداث خسائر أن يتخذ جميع االحتياطات المستطاعة عند تحير وسائل وأساليب ا: ثانيا
في أرواح المدنيين، أو إلحاق اإلصابة بهم أو األضرار باألعيان المدنية، وذلك بصفة عرضية، وعلي أي 

  . األحوال حصر ذلك في أضيق نطاق

أن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم يتوقع منه، بصفة عرضية، أن يحدث خسائر في أرواح : ثالثا
لحاق اإلصابة بهم، أو اإلضرار باألعيان المدنية، أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر المدنيين أو إ

  . واألضرار، مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة

أن  يلغي أو يعلق أي هجوم إذا تبين أن الهدف ليس هدفا عسكريا أو أنه مشمول بحماية خاصة أو) ب(
أو األضرار باألعيان . الهجوم قد يتوقع منه أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق اإلصابة بهم

المدنية، أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر واألضرار، وذلك بصفة عرضية، تفرط في تجاوز ما ينتظر أن 
  . يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة

ر مسبق بوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين، ما لم تحل الظروف يوجه إنذا) ج(
ينبغي أن يكون الهدف الواجب اختياره حين يكون الخيار ممكنا بين عدة أهداف عسكرية . ٣.دون ذلك
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أقل قدر للحصول على ميزة عسكرية مماثلة، هو ذلك الهدف الذي يتوقع أن يسفر الهجوم على ه عن إحداث 
  . من األخطار على أرواح المدنيين واألعيان المدنية

يتخذ كل طرف في النزاع كافة االحتياطات المعقولة عند إدارة العمليات العسكرية في البحر أو في الجو، . ٤
وفقا لما له من حقوق وما على ه من واجبات بمقتضى قواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات 

  . لتجنب إحداث الخسائر في أرواح المدنيين وإلحاق الخسائر بالممتلكات المدنيةالمسلحة، 

ال يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بأنه يجيز شن أي هجوم ضد السكان المدنيين أو األشخاص . ٥
  . المدنيين أو األعيان المدنية

    

   ٥٨المادة 

  : تقوم أطراف النزاع، قدر المستطاع، بما يلي

السعي جاهدة إلى نقل ما تحت سيطرتها من السكان المدنيين واألفراد المدنيين واألعيان المدنية بعيدا عن ) أ(
  . من االتفاقية الرابعة ٤٩المناطق المجاورة لألهداف العسكرية، وذلك مع عدم اإلخالل بالمادة 

  . ب منهاتجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقر) ب(

اتخاذ االحتياطات األخرى الالزمة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان مدنيين وأفراد وأعيان مدنية من ) ج(
  . األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية

    

  مواقع ومناطق ذات حماية خاصة : الفصل الخامس

    

   ٥٩المادة 

  . المواقع المجردة من وسائل الدفاعيحظر على أطراف النزاع أن يهاجموا بأية وسيلة كانت . ١

يجوز للسلطات المختصة ألحد أطراف النزاع أن تعلن مكانا خاليا من وسائل الدفاع أي مكان آهل . ٢
ويكون مفتوحا لالحتالل من جانب الخصم، . بالسكان يقع بالقرب من منطقة تماس القوات المسلحة أو داخلها

  : تتوافر في مثل هذا الموقع الشروط التالية ويجب أن. موقعا مجردا من وسائل الدفاع

  . أن يتم إجالء القوات المسلحة وكذلك األسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنه) أ(

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  . أال تستخدم المنشآت أو المؤسسات العسكرية الثابتة استخداما عدائيا) ب(

  . أال ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان) ج(

  . أال يجري أي نشاط دعما للعمليات العسكرية) د(

ال تتعارض الشروط الواردة في الفقرة الثانية مع وجود أشخاص في هذا الموقع مشمولين بحماية خاصة . ٣
وال مع بقاء قوات للشرطة يقتصر الهدف من بقائها على ". البروتوكول"بمقتضى االتفاقيات وهذا اللحق 

  . النظامالحفاظ على القانون و

يوجه اإلعالن المنصوص على ه في الفقرة الثانية، إلى الخصم، وتحدد فيه وتبين بالدقة الممكنة، حدود . ٤
ويقر طرف النزاع الذي يوجه إليه هذا اإلعالن، باستالمه ويعامل الموقع . الموقع المجرد من وسائل الدفاع

التي تتطلبها الفقرة الثانية غير مستوفاة فعال، على أنه موقع مجرد من وسائل الدفاع، ما لم تكن الشروط 
ويظل هذا الموقع، حتى في حالة . وفي هذه الحالة يقوم بإبالغ ذلك فورا إلى الطرف الذي أصدر اإلعالن

عدم استيفائه للشروط التي وضعتها الفقرة الثانية، متمتعا بالحماية التي تنص عليها األحكام األخرى لهذا 
  . وقواعد القانون الدولي األخرى التي تطبق في المنازعات المسلحة" البروتوكول"اللحق 

يجوز ألطراف النزاع االتفاق على إنشاء مواقع مجردة من وسائل الدفاع حتى ولو لم تستوف هذه . ٥
ويجب أن يحدد االتفاق وأن يبين بالدقة الممكنة، حدود . المواقع الشروط التي تنص عليها الفقرة الثانية

يجب على . ٦.كما يجوز أن ينص على وسائل اإلشراف، إذا لزم األمر. المجرد من وسائل الدفاع الموقع
الطرف الذي يسيطر على موقع يشمله مثل هذا االتفاق أن يسمه قدر اإلمكان بتلك العالمات التي قد يتفق 

خارجي للموقع على أن توضع بحيث يمكن رؤيتها بوضوح وخاصة على المحيط ال. عليها مع الطرف اآلخر
  . وعلي حدوده وعلي طرقه الرئيسية

يفقد أي موقع وضعه كموقع مجرد من وسائل الدفاع إذا لم يعد مستوفيا الشروط التي وضعتها الفقرة . ٧
ويظل الموقع، عند تحقق هذا االحتمال، متمتعا بالحماية . الثانية أو االتفاق المشار إليه في الفقرة الخامسة

وقواعد القانون الدولي األخرى التي تطبق في " البرتوكول"ألحكام األخرى لهذا اللحق التي تنص عليها ا
  . المنازعات المسلحة

    

   ٦٠المادة 

يحظر على أطراف النزاع مد عملياتهم العسكرية إلى مناطق تكون قد اتفقت على إسباغ وضع المنطقة . ١
  . منزوعة السالح عليها إذا كان هذا المد منافيا ألحكام هذا االتفاق

يكون هذا االتفاق صريحا، ويجوز عقد شفاهة أو كتابة، مباشرة أو عن طريق دولة حامية أو أية منظمة . ٢
ويجوز عقد االتفاق في زمن السلم كما . نية محايدة ويجوز أن يكون على شكل بيانات متبادلة ومتوافقةإنسا
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يجوز عقده بعد نشوب األعمال العدائية ويجب أن يحدد ويبين بالدقة الممكنة، حدود المنطقة منزوعة السالح 
  . وأن ينص على وسائل اإلشراف، إذا لزم األمر

  : ق عادة أي منطقة تفي بالشروط التاليةيكون محل هذا االتفا. ٣

  أن يتم إجالء جميع المقاتلين وكذلك األسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنها، ) أ(

  أال تستخدم المنشآت والمؤسسات العسكرية الثابتة استخداما عدائيا، ) ب(

  أال ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان، ) ج(

وتتفق أطراف النزاع على التفسير الذي يعطي للشروط .أن يتوقف أي نشاط يتصل بالمجهود الحربي) د(
وعلي األشخاص الذين يسمح لهم بدخول المنطقة منزوعة السالح فضال على ) د(الوارد بالفقرة الفرعية 

  . أولئك المشار إليهم في الفقرة الرابعة

رة الثالثة مع وجود أشخاص في هذه المنطقة مشمولين بحماية خاصة ال تتعارض الشروط الواردة في الفق. ٤
وال مع قوات للشرطة يقتصر الهدف من بقائها على الحفاظ ". البروتوكول"بمقتضى االتفاقيات وهذا اللحق 

  . على القانون والنظام

التي قد يتفق  يجب على الطرف الذي يسيطر على مثل هذه المنطقة أن يسمها، قدر اإلمكان بالعالمات. ٥
على ها مع الطرف اآلخر، على أن توضع بحيث يمكن رؤيتها بوضوح وال سيما على المحيط الخارجي 

  . للمنطقة وعلي حدودها وعلي طرقها الرئيسية

ال يجوز ألي طرف من أطراف النزاع، إذا اقترب القتال من منطقة منزوعة السالح، وكانت أطراف . ٦
كذلك، أن يستخدم المنطقة في أغراض تتصل بإدارة العمليات العسكرية أو أن  النزاع قد اتفقت على جعلها

  . ينفرد بإلغاء وضعها

إذا ارتكب أحد أطراف النزاع انتهاكا جسيما ألحكام الفقرتين الثالثة والسادسة يعفي الطرف اآلخر من . ٧
فإذا تحقق هذا االحتمال، . سالحالتزاماته بمقتضى االتفاق الذي يسبغ على المنطقة وضع المنطقة منزوعة ال

" البروتوكول"تفقد المنطقة وضعها، ولكنها تظل متمتعة بالحماية التي توفرها األحكام األخرى لهذا اللحق 
  . وقواعد القانون الدولي األخرى التي تطبق في المنازعات المسلحة

    

  الدفاع المدني : الفصل السادس

   ٦١المادة 
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  : المعني المبين قرين كل منها" البروتوكول"ألغراض هذا اللحق يقصد بالتعابير التالية 

أداء بعض أو جميع المهام اإلنسانية الوارد ذكرها فيما يلي، والرامية إلى حماية السكان ": الدفاع المدني) "أ(
مين المدنيين ضد أخطار األعمال العدائية أو الكوارث ومساعدتهم على الفواق من آثارها الفورية، كذلك تأ

  : وهذه المهام هي. الظروف الالزمة لبقائها

  اإلنذار، . ١

  اإلجالء، . ٢

  تهيئة المخابئ، . ٣

  تهيئة إجراءات التعتيم، . ٤

  اإلنقاذ، . ٥

  الخدمات الطبية ومن ضمنها اإلسعافات األولية والعون في المجال الديني، . ٦

  مكافحة الحرائق، . ٧

  تقصي المناطق الخطرة ووسمها بالعالمات، . ٨

  مكافحة األوبئة والتدابير الوقائية المماثلة، . ٩

  توفير المأوي والمؤن في حاالت الطوارئ، . ١٠

  المساعدة في حاالت الطوارئ إلعادة النظام والحفاظ على ه في المناطق المنكوبة، . ١١

  اإلصالحات العاجلة للمرافق العامة التي ال غني عنها، . ١٢

  مواراة الموتى في حاالت الطوارئ، . ١٣

  المساعدة في الحفاظ على األعيان الالزمة للبقاء على قيد الحياة، . ١٤

أوجه النشاط المكملة الالزمة لالضطالع بأي من المهام السابق ذكرها ومن ضمنها التخطيط والتنظيم . ١٥
  . لى سبيل المثال ال الحصرع

المنشآت والوحدات األخرى التي تنظمها أو ترخص لها السلطات المختصة ": أجهزة الدفاع المدني) "ب(
والتي تكرس وتستخدم لتلك المهام ) أ(ألحد أطراف النزاع لالضطالع بأي من المهام المذكورة في الفقرة 

  . دون غيرها
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األشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع لتأدية المهام المذكورة  ":أفراد أجهزة الدفاع المدني) "ج(
دون غيرها من المهام ومن ضمنهم األفراد العاملون الذين تقصر السلطة المختصة للطرف ) أ(بالفقرة 

  . تعيينهم على إدارة هذه األجهزة فحسب

لتي تستخدمها هذه األجهزة ألداء المهام المعدات واإلمدادات ووسائل النقل ا: أجهزة الدفاع المدني" لوازم) "د(
  ). أ(المذكورة في الفقرة 

    

   ٦٢المادة 

يجب احترام وحماية األجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها، وذلك دون اإلخالل بأحكام هذا اللحق . ١
لمدني المنوطة وعلي األخص أحكام هذا القسم، ويحق لهؤالء األفراد االضطالع بمهام الدفاع ا" البروتوكول"

  . بهم، إال في حالة الضرورة العسكرية الملحة

رغم كونهم من أفراد األجهزة المدنية -تطبق أيضا أحكام الفقرة األولى على المدنيين، الذين يستجيبون . ٢
  . لنداء السلطات المختصة ويؤدون مهام الدفاع المدني تحت إشرافها - للدفاع المدني

المباني واللوازم التي تستخدم ألغراض الدفاع المدني وكذلك المخابئ على ) ٥٢(تسري المادة . ٣
وال يجوز تدمير األعيان المستخدمة ألغراض الدفاع المدني، أو تحويلها عن . المخصصة للسكان المدنيين

  . غرضها األصلي إال من قبل الطرف الذي يمتلكها

    

   ٦٣المادة 

. تتلقى األجهزة المدنية للدفاع المدني في األراضي المحتلة التسهيالت الالزمة من السلطات ألداء مهامها. ١
. وال يرغم أفراد هذه األجهزة في أي حال من األحوال على القيام بأوجه نشاط تعيق التنفيذ السليم لمهامهم

أو في أفرادها أي تغيير قد يخل باألداء ويحظر على سلطة االحتالل أن تجري في بنية مثل هذه األجهزة 
  . وال تلزم األجهزة المدنية للدفاع المدني بمنح األولوية لرعايا أو لمصالح هذه السلطة. الفعال لمهامها

يحظر على سلطة االحتالل أن ترغم أو تكره أو تحث األجهزة المدنية للدفاع المدني على أداء مهامها . ٢
  . سكان المدنيينعلى أي نحو يضر بمصالح ال

  . يجوز لسلطة االحتالل، ألسباب تتعلق باألمن، أن تجرد العاملين بالدفاع المدني من السالح. ٣
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ال يجوز لسلطة االحتالل أن تحول المباني أو اللوازم المتعلقة بأجهزة الدفاع المدني أو التي تستخدمها . ٤
ا إذا كان هذا التحويل أو االستيالء مؤديا إلى تلك األجهزة، عن استخدامها السليم أو أن تستولي على ه

  . اإلضرار بالسكان المدنيين

يجوز لسلطة االحتالل أن تستولي على هذه الوسائل أو أن تحولها عن استخدامها شريطة أن توالي . ٥
  : ومع التقيد بالشروط الخاصة التالية. مراعاة القاعدة العامة التي أرستها الفقرة الرابعة

  . كون المباني واللوازم ضرورية ألجل احتياجات أخرى للسكان المدنيينأن ت) أ(

  . وأال يستمر االستيالء أو التحويل إال لمدي قيام هذه الضرورة) ب(

ال يجوز لسلطة االحتالل أن تحول أو أن تستولي على المخابئ الموضوعة تحت تصرف السكان المدنيين . ٦
   .أو الالزمة الحتياجات هؤالء السكان

    

   ٦٤المادة 

أيضا على أفراد ولوازم األجهزة المدنية للدفاع المدني التابعة للدول  ٦٦، و ٦٥، ٦٣، ٦٢تطبق المواد . ١
المحايدة أو الدول األخرى التي ليست أطرافا في النزاع، وتضطلع بمهام الدفاع المدني المذكورة في المادة 

ويتم إخطار أي خصم معني بمثل . فهداخل إقليم أحد أطراف النزاع، بموافقة ذلك الطرف وتحت إشرا ٦١
وال يجوز بأي حال من األحوال اعتبار هذا النشاط تدخال في النزاع، . هذه المساعدة في أسرع وقت ممكن

  . ويجب مع ذلك أداء هذا النشاط مع المراعاة الواجبة لمصالح األمن ألطراف النزاع المعنيين

المشار إليها في الفقرة األولى، وعلي األطراف السامية يجب على أطراف النزاع التي تتلقى المساعدة . ٢
المتعاقدة التي تبذل هذه المساعدة، أن تعمل على تسهيل التنسيق الدولي ألعمال الدفاع المدني هذه كلما كان 

  . وتسري أحكام هذا الفصل على األجهزة الدولية ذات الشأن في مثل هذه الحاالت. ذلك مالئما

الحتالل في األراضي المحتلة أن تمنع أو تقيد نشاط األجهزة المدنية للدفاع المدني ال يجوز لسلطة ا. ٣
التابعة للدول المحايدة أو الدول األخرى التي ليست أطرافا في النزاع وتلك التابعة ألجهزة التنسيق الدولية، 

  . أو موارد األراضي المحتلةإال إذا استطاعت أن تكفل األداء المناسب لمهام الدفاع المدني بمواردها الخاصة 

    

   ٦٥المادة 

ال توقف الحماية المكفولة التي تتمتع بها األجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها ومبانيها ومخابئها . ١
ولوازمها إال إذا ارتكب أفرادها خارج نطاق مهامهم أعماال ضارة بالعدو، أو استخدمت مبانيها ومخابئها 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


أن هذه الحماية ال توقف إال بعد توجيه إنذار تحدد فيه كلما كان ذلك مالئما مهلة معقولة ولوازمها لذلك، بيد 
  . ثم يبقي هذا اإلنذار بال استجابة

  : ال تعتبر األعمال التالية ضارة بالعدو. ٢

  . تنفيذ مهام الدفاع المدني تحت إدارة السلطات العسكرية أو إشرافها) أ(

ني المدنيين مع األفراد العسكريين في أداء مهام الدفاع المدني أو إلحاق بعض تعاون أفراد الدفاع المد) ب(
  . األفراد العسكريين باألجهزة المدنية للدفاع المدني

ما قد يسفر عنه أداء مهام الدفاع المدني من نفع عارض للضحايا العسكريين وخاصة أولئك العاجزين ) ج(
  . عن القتال

العدو أن يحمل أفراد الدفاع المدني المدنيون أسلحة شخصية خفيفة ومع ذلك ال يعد أيضا عمال ضارا ب. ٣
يتخذ أطراف النزاع في المناطق التي يجري فيها أو يحتمل أن يجري فيها قتال في البر، اإلجراءات المناسبة 

لتمييز لقصر هذه األسلحة على البنادق اليدوية مثل المسدسات أو الطبنجات، وذلك من أجل المساعدة في ا
ويجب احترام وحماية أفراد الدفاع المدني بمجرد التعرف على هم . بين أفراد الدفاع المدني والمقاتلين

  . بصفتهم هذه رغم ما يحملونه من أسلحة شخصية خفيفة أخرى في مثل هذه المناطق

لخدمة فيها، هذه ال يحرم كذلك تشكيل أجهزة الدفاع المدني على النمط العسكري وال الطابع اإلجباري ل. ٤
  . األجهزة من الحماية التي يكفلها هذا الفصل

    

   ٦٦المادة 

يسعى كل طرف في النزاع لتأمين إمكانية تحديد هوية أجهزة دفاعه المدني وأفرادها ومبانيها ولوازمها . ١
أثناء تكريسها لالضطالع بمهام الدفاع المدني دون سواها ويجب أن يكون من الممكن تحديد هوية المخابئ 

  . الموضوعة تحت تصرف السكان المدنيين على نحو مماثل

في النزاع أيضا إلقرار وتنفيذ أساليب وإجراءات تسمح بالتعرف على المخابئ المدنية  يسعى كل طرف. ٢
وكذلك أفراد الدفاع المدني والمباني ولوازم الدفاع المدني التي يجب أن تحمل أو تعرض العالمة الدولية 

  . المميزة للدفاع المدني

ي األراضي المحتلة وفي المناطق التي يجري يجب أن يكون التعرف على أفراد الدفاع المدني المدنيين ف. ٣
عن طريق العالمة الدولية المميزة للدفاع المدني وبطاقة هوية تشهد . فيها أو يحتمل أن يجري فيها القتال

  . بوضعهم
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تتكون العالمة الدولية المميزة للدفاع المدني من مثلث أزرق متساوي األضالع على أرضية برتقالية حين . ٤
  . ية أجهزة الدفاع المدني ومبانيها وأفرادها ولوازمها أو لحماية المخابئ المدنيةتستخدم لحما

يجوز ألطراف النزاع أن تتفق على استعمال إشارات مميزة ألجل األغراض الخاصة بتحديد الهوية . ٥
  . بالنسبة للدفاع المدني، وذلك فضال على العالمة المميزة

تطبيق أحكام الفقرات من األولى إلى " البروتوكول"لهذا اللحق ) ١( ينظم الفصل الخامس من الملحق رقم. ٦
  . الرابعة

يجوز في زمن السلم أن تستخدم العالمة الموصوفة في الفقرة الرابعة ألجل األغراض الخاصة بتحديد . ٧
  . الهوية بالنسبة للدفاع المدني وذلك بموافقة السلطات الوطنية المختصة

ة المتعاقدة وأطراف النزاع اإلجراءات الضرورية لمراقبة استخدام العالمة الدولية تتخذ األطراف السامي. ٨
  . المميزة للدفاع المدني ومنع وقمع أية إساءة الستخدامها

أيضا أحكام تحديد هوية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات " البروتوكول"لهذا اللحق ) ١٨(تنظم المادة . ٩
  . ة ووسائل النقل الطبي للدفاع المدنيالدينية والوحدات الطبي

    

   ٦٧المادة 

يجب احترام وحماية أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية المخصصين ألجهزة الدفاع المدني، . ١
  : وذلك وفقا للشروط التالية

ورة أن يخصص هؤالء األفراد وتلك الوحدات بصفة دائمة ويتم تكريسهم ألداء أي من المهام المذك) أ(
  ، ٦١حصرا في المادة 

  أال يؤدي هؤالء األفراد واجبات عسكرية أخرى طيلة النزاع إذا تم تخصيصهم على هذا النحو، ) ب(

أن يتميز هؤالء األفراد بجالء عن األفراد اآلخرين في القوات المسلحة وذلك بوضع العالمة الدولية ) ج(
المميزة للدفاع المدني في مكان ظاهر، على أن يكون حجمها كبيرا بالقدر المناسب وأن يزود هؤالء األفراد 

تشهد على " البروتوكول"لهذا اللحق ) ١(ببطاقات الهوية المشار إليها في الفصل الخامس من الملحق رقم 
  وضعهم، 

أن يزود هؤالء األفراد وهذه الوحدات باألسلحة الشخصية الخفيفة دون غيرها بغرض حفظ النظام أو ) د(
  ، ٦٥وتطبق أيضا في هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من المادة . للدفاع عن النفس
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ائية بطريقة مباشرة وأال يرتكبوا تلك األعمال أو يستخدموا أال يشارك هؤالء األفراد في األعمال العد) هـ(
  أعماال ضارة بالخصم،  -خارج نطاق مهامهم المتعلقة بالدفاع المدني- لكي ترتكب 

أن يؤدي هؤالء األفراد وهذه الوحدات مهامهم في الدفاع المدني في نطاق اإلقليم الوطني للطرف ) و(
  . التابعين له دون غيره

. فراد العسكريون العاملون في أجهزة الدفاع المدني أسري حرب إذا وقعوا في قبضة الخصميصبح األ. ٢
ويجوز في األراضي المحتلة في سبيل صالح السكان المدنيين فيها فحسب، أن يوظف هؤالء األفراد في 

ن يكون أعمال الدفاع المدني على قدر ما تدعو الحاجة ومع ذلك يشترط إذا كان مثل هذا العمل خطرا أ
  . أداؤهم هذه األعمال تطوعا

توسم المباني والعناصر الهامة من المعدات وسائط النقل الخاصة بالوحدات العسكرية المخصصة ألجهزة . ٣
الدفاع المدني بالعالمة الدولية المميزة للدفاع المدني وذلك بصورة جلية، ويجب أن تكون هذه العالمة كبيرة 

  . بالقدر المناسب

ازم ومباني الوحدات العسكرية التي تخصص بصفة دائمة ألجهزة الدفاع المدني وتكرس ألداء تظل لو. ٤
وال يجوز تحويلها عن . مهام الدفاع المدني فحسب، خاضعة لقوانين الحرب إذا سقطت في قبضة الخصم

الة الضرورة أغراضها الخاصة بالدفاع المدني ما بقيت الحاجة إليها ألداء أعمال الدفاع المدني إال في ح
  . العسكرية الملحة ما لم تكن قد اتخذت مسبقا ترتيبات لتوفير اإلمدادات المناسبة لحاجات السكان المدنيين

    

  أعمال الغوث للسكان المدنيين : القسم الثاني

    

   ٦٨المادة 

، ٥٥، ٢٣وتكمل أحكام المواد " البروتوكول" تسري أحكام هذا القسم على السكان المدنيين بمفهوم هذا اللحق
  . واألحكام المعنية األخرى في االتفاقية الرابعة ٦٢، و ٦١، ٦٠، ٥٩

    

   ٦٩المادة 

من االتفاقية الرابعة بشأن المدد  ٥٥يجب على سلطة االحتالل، فضال على االلتزامات التي حددتها المادة . ١
ك من إمكانيات وبدون أي تمييز مجحف، توفير الكساء والفراش الغذائي والطبي، أن تؤمن، بغاية ما تمل
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ووسائل لإليواء وغيرها من المدد الجوهري لبقاء سكان األقاليم المحتلة المدنيين على الحياة وكذلك ما يلزم 
  . للعبادة

قية من االتفا ١١١إلى  ١٠٨و  ٦٢إلى  ٥٩تخضع أعمال غوث سكان األقاليم المحتلة المدنيين للمواد . ٢
  . وتؤدي ھذه األعمال بدون إبطاء" البروتوكول"ھذا اللحق  من ٧١الرابعة وللمادة 

     

   ٧٠المادة 

یجري القیام بأعمال الغوث ذات الصبغة المدنیة المحایدة وبدون تمییز مجحف للسكان المدنیین إلقلیم خاضع . ١
، ٦٩بما یكفي من المدد المشار إلیھ في المادة لسیطرة طرف في النزاع، من غیر األقالیم المحتلة، إذا لم یزودوا 

وال تعتبر عروض الغوث التي تتوفر فیھا الشروط . ھذه األعمال على شریطة موافقة األطراف المعنیة
وتعطي األولویة لدي توزیع إرسالیات الغوث . المذكورة أعاله تدخال في النزاع المسلح وال أعماال غیر ودیة

وأوالت األحمال وحاالت الوضع والمراضع الذین ھم أھل ألن یلقوا معاملة مفضلة  ألولئك األشخاص كاألطفال
  ". البروتوكول"أو حمایة خاصة وفقا لالتفاقیة الرابعة أو لھذا اللحق 

أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد أن یسمح ویسھل المرور السریع وبدون عرقلة لجمیع إرسالیات  على .٢
ھا والتي یتم التزوید بھا وبھم وفقا ألحكام ھذا القسم حتى ولو كانت ھذه  على ینوتجھیزات الغوث والعامل

  . المساعدة معدة للسكان المدنیین التابعین للخصم

ھا وفقا  على أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد سمح بمرور إرسالیات وتجھیزات الغوث والعاملین. ٣
  : للفقرة الثانیة

  یبات الفنیة بما فیھا المراقبة التي یؤذن بمقتضاھا بمثل ھذا المرور، لھا الحق في وضع الترت) أ(

شرط أن یجري توزیع ھذه المعونات تحت الرقابة المحلیة لدولة  على یجوز لھا تعلیق مثل ھذا اإلذن) ب(
  حامیة، 

حاالت  ال یجوز لھا أن تحول بأي شكل كان إرسالیات الغوث عن مقصدھا وال أن تؤخر تسییرھا إال في) ج(
  . الضرورة القصوى ولصالح السكان المدنیین المعنیین

  . تحمي أطراف النزاع إرسالیات الغوث وتسھل توزیعھا السریع. ٤

یشجع أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد معني ویسھل إجراء تنسیق دولي فعال لعملیات الغوث المشار . ٥
  . إلیھا في الفقرة األولى

     

   ٧١المادة 

الغوث جزءا من المساعدة المبذولة في أي من أعمال الغوث  على عند الضرورة، أن یشكل العاملون یجوز،. ١
وتخضع مشاركة مثل ھؤالء العاملین لموافقة الطرف الذي یؤدون . وخاصة لنقل وتوزیع إرسالیات الغوث

  . إقلیمھ على واجباتھم

  . یجب احترام مثل ھؤالء العاملین وحمایتھم. ٢
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الغوث المشار إلیھم في الفقرة  على بأقصى ما في وسعھ العاملین. طرف یتلقى إرسالیات الغوث یساعد كل. ٣
ویجوز في حالة الضرورة العسكریة الملحة فحسب الحد من أوجھ . األولى في أداء مھمتھم المتعلقة بالغوث

  . الغوث أو تقیید تحركاتھم بصفة وقتیة على نشاط العاملین

ھم  على ویجب". البرتوكول"الغوث تجاوز حدود مھامھم وفقا لھذا اللحق  على لعاملینال یجوز بأي حال ل. ٤
ویمكن إنھاء مھمة أي فرد من . إقلیمھ على بوجھ خاص مراعاة متطلبات أمن الطرف الذي یؤدون واجباتھم

  . الغوث ال یحترم ھذه الشروط على العاملین

     

  ات طرف النزاع معاملة األشخاص الخاضعین لسلط: القسم الثالث

  مجال التطبیق وحمایة األشخاص واألعیان : الفصل األول

     

   ٧٢المادة 

التي تكون . تعتبر أحكام ھذا القسم مكملة للقواعد المتعلقة بالحمایة اإلنسانیة لألشخاص المدنیین واألعیان المدنیة
ھا في االتفاقیة الرابعة وبوجھ خاص في البابین  على في قبضة أحد أطراف النزاع، وھي القواعد المنصوص

األول والثالث من االتفاقیة المذكورة وكذلك لقواعد القانون الدولي المعمول بھا والمتعلقة بحمایة الحقوق 
  . األساسیة لإلنسان أثناء النزاع الدولي المسلح

     

   ٧٣المادة 

التفاقیة الرابعة وذلك في جمیع الظروف ودونما أي تمییز تكفل الحمایة وفقا لمدلول البابین األول والثالث من ا
أیة دولة، أو من الالجئین  إلى ممن ال ینتمون - قبل بدء العملیات العدائیة- مجحف لألشخاص الذین یعتبرون 

بمفھوم المواثیق الدولیة المتعلقة بالموضوع والتي قبلتھا األطراف المعنیة أو بمفھوم التشریع الوطني للدولة 
  . مضیفة أو لدولة اإلقامةال

     

   ٧٤المادة 

تیسر األطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع قدر اإلمكان جمع شمل األسر التي شتت نتیجة للمنازعات 
المسلحة، وتشجع بصفة خاصة عمل المنظمات اإلنسانیة التي تكرس ذاتھا لھذه المھمة طبقا ألحكام االتفاقیات 

  . واتباعا للوائح األمن الخاصة بكل منھا" البروتوكول"وھذا اللحق 

     

   ٧٥المادة 

یعامل معاملة إنسانیة في كافة األحوال األشخاص الذین في قبضة أحد أطراف النزاع وال یتمتعون بمعاملة . ١
وذلك في نطاق تأثرھم بأحد األوضاع المشار إلیھا في " البرتوكول"أفضل بموجب االتفاقیات أو ھذا اللحق 

بالحمایة التي تكفلھا لھم ھذه -ویتمتع ھؤالء األشخاص كحد أدني ". البرتوكول"األولى من ھذا اللحق  المادة
أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو العقیدة أو اآلراء  على المادة دون أي تمییز مجحف یقوم

 على أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو السیاسیة أو غیرھا من اآلراء أو االنتماء القومي أو االجتماعي
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كافة األطراف احترام جمیع ھؤالء األشخاص في شخصھم وشرفھم  على ویجب. أساس أیة معاییر مماثلة
  . ومعتقداتھم وشعائرھم الدینیة

  : تحظر األفعال التالیة حاال واستقباال في أي زمان ومكان سواء ارتكبھا معتمدون مدنیون أم عسكریون. ٢

  : ممارسة العنف إزاء حیاة األشخاص أو صحتھم أو سالمتھم البدنیة أو العقلیة وبوجھ خاص) أ(

  القتل، : أوال

  التعذیب بشتى صوره بدنیا كان أم عقلیا، : ثانیا

  العقوبات البدنیة، : ثالثا

  التشویھ، : رابعا

الدعارة  على والمحطة من قدره واإلكراهانتھاك الكرامة الشخصیة وبوجھ خاص المعاملة المھینة لإلنسان ) ب(
  وأیة صورة من صور خدش الحیاء، 

  أخذ الرھائن، ) ج(

  العقوبات الجماعیة، ) د(

  . التھدید بارتكاب أي من األفعال المذكورة آنفا) ھـ(

ه أو یحتجز أو یعتقل ألعمال تتعلق بالنزاع المسلح  على یجب أن یبلغ بصفة عاجلة أي شخص یقبض. ٣
ویجب إطالق سراح ھؤالء األشخاص في أقرب وقت . اب المبررة التخاذ ھذه التدابیر وذلك بلغة یفھمھاباألسب

 ھم أو احتجازھم أو اعتقالھم عدا من قبض على ممكن وعلي أیة حال بمجرد زوال الظروف التي بررت القبض
  . ھم أو احتجزوا الرتكاب جرائم على

ة حیال أي شخص تثبت إدانتھ في جریمة مرتبطة بالنزاع المسلح إال ال یجوز إصدار أي حكم أو تنفیذ عقوب. ٤
ھا  على حكم صادر عن محكمة محایدة تشكل ھیئتھا تشكیال قانونیا وتلتزم بالمبادئ التي تقوم على بناء

  : اإلجراءات القضائیة المرعیة والمعترف بھا عموما والتي تتضمن ما یلي

المتھم دون إبطاء بتفاصیل الجریمة المنسوبة إلیھ وأن تكفل للمتھم  إعالن على یجب أن تنص اإلجراءات) أ(
  كافة الحقوق وجمیع الوسائل الضروریة للدفاع عن نفسھ سواء قبل أم أثناء محاكمتھ، 

  أساس المسؤولیة الجنائیة الفردیة،  على ال یدان أي شخص بجریمة إال) ب(

أساس إتیانھ فعال أو تقصیرا لم یكن یشكل جریمة طبقا  على ال یجوز أن یتھم أي شخص أو یدان بجریمة) ج(
كما ال یجوز توقیع أیة عقوبة أشد من . للقانون الوطني أو القانون الدولي الذي كان یخضع لھ وقت اقترافھ للفعل

 -بعد ارتكاب الجریمة-ومن حق مرتكب الجریمة فیما لو نص القانون . العقوبة الساریة وقت ارتكاب الجریمة
  قوبة أخف أن یستفید من ھذا النص، ع على

  أن تثبت إدانتھ قانونا،  إلى یعتبر المتھم بجریمة بریئا) د(

  یحق لكل متھم بجریمة أن یحاكم حضوریا، ) ھـ(

  االعتراف بأنھ مذنب،  على نفسھ أو على اإلدالء بشھادة على ال یجوز أن یرغم أي شخص) و(
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یحق ألي شخص متھم بجریمة أن یناقش شھود اإلثبات أو یكلف الغیر بمناقشتھم كما یحق لھ استدعاء ) ز(
  ومناقشة شھود النفي طبقا للشروط ذاتھا التي یجري بموجبھا استدعاء شھود اإلثبات، 

م نھائي ه لجریمة سبق أن صدر بشأنھا حك على ال یجوز إقامة الدعوى ضد أي شخص أو توقیع العقوبة) ح(
  طبقا للقانون ذاتھ واإلجراءات القضائیة ذاتھا المعمول بھا لدي الطرف الذي بیرئ أو یدین ھذا الشخص، 

  ه علنا،  على للشخص الذي یتھم بجریمة الحق في أن یطلب النطق بالحكم) ط(

لتي یحق لھ اإلجراءات القضائیة وغیرھا ا إلى یجب تنبیھ أي شخص یصدر ضده حكم ولدي النطق بالحكم) ي(
  االلتجاء إلیھا وإلي المدد الزمنیة التي یجوز لھ خاللھا أن یتخذ تلك اإلجراءات، 

تحتجز النساء اللواتي قیدت حریتھن ألسباب تتعلق بالنزاع المسلح في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال . ٥
ل األسر فیجب قدر اإلمكان أن ومع ذلك ففي حالة احتجاز أو اعتقا. نساء إلى ھن على ویوكل اإلشراف المباشر

  . یوفر لھا كوحدات عائلیة مأوي واحد

ھم أو یحتجزون أو یعتقلون ألسباب تتعلق بالنزاع المسلح بالحمایة التي  على یتمتع األشخاص الذین یقبض. ٦
تھاء أوطانھم أو توطینھم بصفة نھائیة حتى بعد ان إلى تكفلھا ھذه المادة ولحین إطالق سراحھم، أو إعادتھم

  . النزاع المسلح

یجب تفادیا لوجود أي شك بشأن إقامة الدعوى ضد األشخاص المتھمین بجرائم الحرب أو بجرائم ضد . ٧
  : اإلنسانیة ومحاكمتھم، أن تطبق المبادئ التالیة

مول تقام الدعوى ضد األشخاص المتھمین بمثل ھذه الجرائم وتتم محاكمتھم طبقا لقواعد القانون الدولي المع) أ(
  بھا، 

" البرتوكول"ویحق لمثل ھؤالء األشخاص ممن ال یفیدون بمعاملة أفضل بمقتضى االتفاقیات أو ھذا اللحق ) ب(
أن یعاملوا طبقا لھذه المادة سواء كانت الجرائم التي اتھموا بھا تشكل أم ال تشكل انتھاكات جسیمة لالتفاقیات أو 

  . لھذا اللحق

ھذه المادة بما یقید أو یخل بأي نص آخر أفضل یكفل مزیدا من الحمایة  ال یجوز تفسیر أي من أحكام. ٨
  . لألشخاص الذین تشملھم الفقرة األولى طبقا ألیة قاعدة من قواعد القانون الدولي المعمول بھا

     

  إجراءات لصالح النساء واألطفال : الفصل الثاني

     

   ٧٦المادة 

 على وأن یتمتعن بالحمایة، وال سیما ضد االغتصاب واإلكراهیجب أن تكون النساء موضع احترام خاص، . ١
  . الدعارة، وضد أیة صورة أخرى من صور خدش الحیاء

ھم  على تعطي األولویة القصوى لنظر قضایا أوالت األحمال وأمھات صغار األطفال، اللواتي یعتمد. ٢
  . بالنزاع المسلحھن أو المحتجزات أو المعتقالت ألسباب تتعلق  على أطفالھن، المقبوض

أوالت األحمال أو أمھات صغار  على تحاول أطراف النزاع أن تتجنب قدر المستطاع، إصدار حكم باإلعدام. ٣
 وال یجوز أن ینفذ حكم اإلعدام. ھن أطفالھن، بسبب جریمة تتعلق بالنزاع المسلح على األطفال اللواتي یعتمد

  . مثل ھؤالء النسوة على
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   ٧٧المادة 

. یجب أن یكون األطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لھم الحمایة ضد أیة صورة من صور خدش الحیاء. ١
  . ویجب أن تھیئ لھم أطراف النزاع العنایة والعون الذین یحتاجون إلیھما، سواء بسبب سنھم، أو ألي سبب آخر

عدم اشتراك األطفال الذین لم یبلغوا بعد  أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابیر المستطاعة، التي تكفل على یجب. ٢
سن الخامسة عشرة في األعمال العدائیة بصورة مباشرة، وعلي ھذه األطراف، بوجھ خاص، أن تمتنع عن 

أطراف النزاع في حالة تجنید ھؤالء ممن بلغوا سن  على ویجب. تجنید ھؤالء الصغار في قواتھا المسلحة
  . امنة العشرة أن تسعي إلعطاء األولویة لمن ھم أكبر سناالخامسة العشرة ولم یبلغوا بعد الث

إذا حدث في حاالت استثنائیة، ورغم أحكام الفقرة الثانیة، أن اشترك األطفال ممن لم یبلغوا بعد سن الخامسة . ٣
العشرة في األعمال العدائیة بصورة مباشرة، ووقعوا في قبضة الخصم، فإنھم یظلون مستفیدین من الحمایة 

  . اصة التي تكفلھا ھذه المادة، سواء كانوا أم لم یكونوا أسري حربالخ

ھم، أو احتجازھم، أو اعتقالھم ألسباب تتعلق بالنزاع المسلح، في  على یجب وضع األطفال في حالة القبض. ٤
وتستثني من ذلك حاالت األسر التي تعد لھا أماكن لإلقامة . أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص للبالغین

  . ٧٥وحدات عائلیة، كما جاء في الفقرة الخامسة من المادة ك

األشخاص الذین ال یكونون قد بلغوا بعد  على ال یجوز تنفیذ حكم اإلعدام لجریمة تتعلق بالنزاع المسلح،. ٥
  . الثامنة عشرة من عمرھم وقت ارتكاب الجریمة

     

   ٧٨المادة 

بلد أجنبي إال إجالء مؤقتا إذا  إلى -بخالف رعایاه-فال ال یقوم أي طرف في النزاع بتدبیر إجالء األط. ١
. اقتضت ذلك أسباب قھریة تتعلق بصحة الطفل أو عالجھ الطبي أو إذا تطلبت ذلك سالمتھ في إقلیم محتل

ھذا اإلجالء من آبائھم أو أولیاء أمورھم الشرعیین إذا كانوا  على موافقة مكتوبة على ویقتضي األمر الحصول
 على موافقة مكتوبة على ھؤالء األشخاص فإن األمر یقتضي الحصول على في حالة تعذر العثورو. موجودین

. مثل ھذا اإلجالء من األشخاص المسؤولین بصفة أساسیة بحكم القانون أو العرف عن رعایة ھؤالء األطفال
الطرف الذي ینظم  ھذا اإلجالء، باالتفاق مع األطراف المعنیة، أي على وتتولى الدولة الحامیة اإلشراف

ویتخذ جمیع أطراف . اإلجالء، والطرف الذي یستضیف األطفال، واألطراف الذین یجري إجالء رعایاھم
  . حدة، كافة االحتیاطات الممكنة لتجنب تعریض ھذا اإلجالء للخطر على النزاع، في كل حالة

لطفل أثناء وجوده خارج البالد جھد ویتعین، في حالة حدوث اإلجالء وفقا للفقرة األولى، متابعة تزوید ا. ٢
  . اإلمكان بالتعلیم بما في ذلك تعلیمھ الدیني واألخالقي وفق رغبة والدیھ

إعداد  - إذا كان ذلك مناسبا- تتولى سلطات الطرف الذي قام بتنظیم اإلجالء، وكذلك سلطات البلد المضیف . ٣
كالة المركزیة للبحث عن المفقودین التابعة الو إلى بطاقة لكل طفل مصحوبة بصورة شمسیة، تقوم بإرسالھا

أسرھم  إلى للجنة الدولیة للصلیب األحمر وذلك من أجل تسھیل عودة األطفال الذین یتم إجالؤھم طبقا لھذه المادة
  : ه مجازفة بإیذاء الطفل على وأوطانھم وتتضمن كل بطاقة المعلومات التالیة، كلما تیسر ذلك، وحیثما ال یترتب

  ، )أو أسماؤه(اسم الطفل ) ب(أو ألقاب الطفل،لقب ) أ(

  نوع الطفل، ) ج(

  ، )أو السن التقریبي إذا كان تاریخ المیالد غیر معروف(محل وتاریخ المیالد ) د(
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  اسم األب بالكامل، ) ھـ(

  اسم األم، ولقبھا قبل الزواج إن وجد، ) و(

  اسم أقرب الناس للطفل، ) ز(

  جنسیة الطفل، ) ح(

  لغة الطفل الوطنیة، وأیة لغات أخرى یتكلم بھا الطفل، ) ط(

  عنوان عائلة الطفل، ) ي(

  أي رقم لھویة الطفل، ) ك(

  حالة الطفل الصحیة، ) ل(

  فصیلة دم الطفل، ) م(

  المالمح الممیزة للطفل، ) ن(

  الطفل،  على تاریخ ومكان العثور) س(

  تاریخ ومكان مغادرة الطفل للبلد، ) ع(

  دیانة الطفل، إن وجدت، ) ف(

  العنوان الحالي للطفل في الدولة المضیفة، ) ص(

  . تاریخ ومكان ومالبسات الوفاة ومكان الدفن في حالة وفاة الطفل قبل عودتھ) ق(

     

  الصحفیون : الفصل الثالث

     

   ٧٩المادة 

سلحة أشخاصا مدنیین ضمن یعد الصحفیون الذي یباشرون مھمات مھنیة خطرة في مناطق المنازعات الم. ١
  . ٥٠منطوق الفقرة األولى من المادة 

شریطة أال یقوموا بأي عمل " البروتوكول"یجب حمایتھم بھذه الصفة بمقتضى أحكام االتفاقیات وھذا اللحق . ٢
وضعھم كأشخاص مدنیین وذلك دون اإلخالل بحق المراسلین الحربیین المعتمدین لدي القوات  إلى یسئ

  . من االتفاقیة الثالثة) ٤-أ( ٤ه في المادة  على االستفادة من الوضع المنصوص المسلحة في

". البروتوكول"لھذا اللحق ) ٢(بطاقة ھویة وفقا للنموذج المرفق بالملحق رقم  على یجوز لھم الحصول. ٣
یقع فیھا جھاز  تصدر ھذه البطاقة، حكومة الدولة التي یكون الصحفي من رعایاھا، أو التي یقیم فیھا، أو التي

  . صفتھ كصحفي على األنباء الذي یستخدمھ، وتشھد
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  " البروتوكول"تنفیذ االتفاقیات وھذا اللحق : الباب الخامس

  أحكام عامة : القسم األول

     

   ٨٠المادة 

تتخذ األطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء، كافة اإلجراءات الالزمة لتنفیذ التزاماتھا . ١
  ". البروتوكول"بمقتضى االتفاقیات وھذا اللحق 

تصدر األطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع األوامر والتعلیمات الكفیلة بتأمین احترام االتفاقیات وھذا . ٢
  . تنفیذھا على ، وتشرف"البروتوكول"اللحق 

     

   ٨١المادة 

تمنح أطراف النزاع كافة التسھیالت الممكنة من جانبھا للجنة الدولیة للصلیب األحمر لتمكینھا من أداء المھام . ١
، بقصد تأمین الحمایة والعون لضحایا "البروتوكول"اإلنسانیة المسندة إلیھا بموجب االتفاقیات وھذا اللحق 

ازعات، كما یجوز للجنة الدولیة للصلیب األحمر القیام بأي نشاط إنساني آخر لصالح ھؤالء الضحایا شریطة المن
  . موافقة أطراف النزاع المعنیة

الھالل األحمر، األسد والشمس (تمنح أطراف النزاع التسھیالت الالزمة لجمعیاتھا الوطنیة للصلیب األحمر . ٢
" البروتوكول"ساني لصالح ضحایا النزاع، وفقا ألحكام االتفاقیات وھذا اللحق لممارسة نشاطھا اإلن) األحمرین

  . والمبادئ األساسیة للصلیب األحمر المقررة في مؤتمرات الصلیب األحمر الدولیة

تیسر األطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع، بكل وسیلة ممكنة، العون الذي تقدمھ جمعیات الصلیب . ٣
ورابطة جمعیات الصلیب األحمر لضحایا المنازعات وفقا ) ل األحمر، األسد والشمس األحمرینالھال(األحمر 

، والمبادئ األساسیة للصلیب األحمر المقررة في مؤتمرات "البروتوكول"ألحكام االتفاقیات وھذا اللحق 
  . الصلیب األحمر الدولیة

مكان، تسھیالت مماثلة لما ورد في الفقرتین الثانیة توفر األطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع، قد اإل. ٤
، والمرخص لھا "البروتوكول"والثالثة للمنظمات اإلنسانیة األخرى المشار إلیھا في االتفاقیات وفي ھذا اللحق 

وفقا لألصول المرعیة من قبل أطراف النزاع المعنیة، والتي تمارس نشاطھا اإلنساني وفقا ألحكام االتفاقیات 
  ". البروتوكول"اللحق  وھذا

     

   ٨٢المادة 

تأمین توفر المستشارین القانونیین،  على تعمل األطراف السامیة المتعاقدة دوما، وتعمل أطراف النزاع المسلح
 المستوي المناسب، بشأن تطبیق االتفاقیات وھذا اللحق على عند االقتضاء، لتقدیم المشورة للقادة العسكریین

  . وبشأن التعلیمات المناسبة التي تعطي للقوات المسلحة فیما یتعلق بھذا الموضوع" البروتوكول"

     

   ٨٣المادة 
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تتعھد األطراف السامیة المتعاقدة بالقیام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص االتفاقیات . ١
بالدھا، وبإدراج دراستھا بصفة خاصة ضمن على أوسع نطاق ممكن في ". البروتوكول"ونص ھذا اللحق 

وتشجیع السكان المدنیین على دراستھا، حتى تصبح ھذه المواثیق معروفة للقوات . برامج التعلیم العسكري
  . المسلحة وللسكان المدنیین

 یجب على أیة سلطات عسكریة أو مدنیة تضطلع أثناء النزاع المسلح بمسؤولیات تتعلق بتطبیق االتفاقیات. ٢
  . أن تكون على إلمام تام بنصوص ھذه المواثیق" البروتوكول"وھذا اللحق 

     

   ٨٤المادة 

، وكذا "البروتوكول"تتبادل األطراف السامیة المتعاقدة فیما بینھا، بأسرع ما یمكن، تراجمھا الرسمیة لھذا اللحق 
إلیداع لالتفاقیات، أو عن طریق الدول القوانین واللوائح التي قد تصدرھا لتأمین تطبیقھ، وذلك عن طریق أمانة ا

  . الحامیة، حسبما یكون مناسبا

     

  " البروتوكول"قمع االنتھاكات لالتفاقیات ولھذا اللحق : القسم الثاني

     

   ٨٥المادة 

 على تطبق أحكام االتفاقیات المتعلقة بقمع االنتھاكات واالنتھاكات الجسمیة مكملة بأحكام ھذا القسم. ١
  ". البروتوكول"االنتھاكات واالنتھاكات الجسیمة لھذا اللحق 

أنھا انتھاكات جسیمة في االتفاقیات بمثابة انتھاكات جسیمة كذلك بالنسبة لھذا  على تعد األعمال التي كیفت. ٢
من  ٧٣و  ٤٥و  ٤٤إذا اقترفت ضد أشخاص ھم في قبضة الخصم وتشملھم حمایة المواد " البروتوكول" اللحق

 إلى أو اقترفت ضد الجرحى أو المرضى أو المنكوبین في البحار الذین ینتمون". البروتوكول"ھذا اللحق 
الھیئات الدینیة، أو ضد  أو اقترفت ضد أفراد الخدمات الطبیة أو". البروتوكول"الخصم ویحمیھم ھذا اللحق 

  ". البروتوكول"علیھا الخصم ویحمیھا ھذا اللحق  الوحدات الطبیة أو وسائط النقل الطبي التي یسیطر

، بمثابة انتھاكات جسیمة لھذا اللحق ١١تعد األعمال التالیة، فضال عن االنتھاكات الجسیمة المحددة من المادة . ٣
، وسببت وفاة "البروتوكول"الفة للنصوص الخاصة بھا في ھذا اللحق إذا اقترفت عن عمد، مخ" البروتوكول"

  : أو أذى بالغا بالجسد أو بالصحة

  جعل السكان المدنیین أو األفراد المدنیین ھدفا للھجوم، ) أ(

شن ھجوم عشوائي، یصیب السكان المدنیین أو األعیان المدنیة عن معرفة بأن مثل ھذا الھجوم یسبب ) ب(
في األرواح، أو إصابات باألشخاص المدنیین أو أضرارا لألعیان المدنیة كما جاء في الفقرة الثانیة خسائر بالغة 

  ، ٥٧ثالثا من المادة " ١"

األشغال الھندسیة أو المنشآت التي تحوي قوي خطرة عن معرفة بأن مثل ھذا الھجوم  على شن ھجوم) ج(
المدنیین، أو أضرار لألعیان المدنیة كما جاء في الفقرة یسبب خسائر بالغة في األرواح، أو إصابات باألشخاص 

  ، ٥٧ثالثا من المادة " أ"الثانیة 

  اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع، أو المناطق المنزوعة السالح ھدفا للھجوم، ) د(

  اتخاذ شخص ما ھدفا للھجوم، عن معرفة بأنھ عاجز عن القتال، ) ھـ(
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للعالمة الممیزة للصلیب األحمر أو الھالل األحمر أو األسد والشمس  ٣٧لفة للمادة االستعمال الغادر مخا) و(
  ". البروتوكول"األحمرین، أو أیة عالمات أخرى للحمایة تقرھا االتفاقیات أو ھذا اللحق 

بة انتھاكات تعد األعمال التالیة، فضال عن االنتھاكات الجسیمة المحددة في الفقرة السابقة وفي االتفاقیات، بمثا. ٤
  ": البروتوكول"إذا اقترفت عن عمد، مخالفة لالتفاقیات أو اللحق ". البروتوكول"جسیمة لھذا اللحق 

األراضي التي تحتلھا أو ترحیل أو نقل كل أو بعض  إلى قیام دولة االحتالل بنقل بعض سكانھا المدنیین) أ(
  من االتفاقیة الرابعة،  ٤٩مخالفة للمادة سكان األراضي المحتلة داخل نطاق تلك األراضي أو خارجھا، 

  أوطانھم،  إلى كل تأخیر ال مبرر لھ في إعادة أسري الحرب أو المدنیین) ب(

  وغیرھا من األسالیب المبنیة ) االبارتھید(ممارسة التفرقة العنصریة ) ج(

  رامة الشخصیة، والتي من شأنھا النیل من الك. علي التمییز العنصري والمنافیة لإلنسانیة والمھینة

ھا بوضوح،  على اآلثار التاریخیة وأماكن العبادة واألعمال الفنیة التي یمكن التعرف على شن الھجمات) د(
والتي تمثل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، وتوفرت لھا حمایة خاصة بمقتضى ترتیبات معینة، وعلي سبیل 

وذلك في الوقت الذي ال یتوفر فیھ . ھ تدمیر بالغ لھذه األعیانالمثال في إطار منظمة دولیة مختصة، مما یسفر عن
وفي الوقت الذي ال تكون فیھ ھذه اآلثار التاریخیة . ٥٣من المادة " ب"مخالفة الخصم للفقرة  على أي دلیل

  وأماكن العبادة واألعمال الفنیة في موقع قریب بصورة مباشرة من أھداف عسكریة، 

تفاقیات، أو مشار إلیھ في الفقرة الثانیة من ھذه المادة من حقھ في محاكمة عادلة حرمان شخص تحمیھ اال) ھـ(
  . طبقا لألصول المرعیة

بمثابة جرائم حرب وذلك مع عدم اإلخالل " البروتوكول"تعد االنتھاكات الجسیمة لالتفاقیات ولھذا اللحق . ٥
  . بتطبیق ھذه المواثیق

     

   ٨٦المادة 

قمع االنتھاكات الجسیمة واتخاذ اإلجراءات الالزمة  على السامیة المتعاقدة وأطراف النزاعتعمل األطراف . ١
، التي تنجم عن التقصیر في أداء عمل "البروتوكول"لمنع كافة االنتھاكات األخرى لالتفاقیات ولھذا اللحق 

  . واجب األداء

رؤساءه من المسؤولیة الجنائیة أو " بروتوكولال"ال یعفي قیام أي مرؤوس بانتھاك االتفاقیات أو ھذا اللحق . ٢
أنھ  إلى التأدیبیة، حسب األحوال، إذا علموا، أو كانت لدیھم معلومات تتیح لھم في تلك الظروف، أن یخلصوا

كان یرتكب، أو أنھ في سبیلھ الرتكاب مثل ھذا االنتھاك، ولم یتخذوا كل ما في وسعھم من إجراءات مستطاعة 
  . النتھاكلمنع أو قمع ھذا ا

     

   ٨٧المادة 

األطراف السامیة المتعاقدة وعلي أطراف النزاع أن تكلف القادة العسكریین بمنع االنتھاكات  على یتعین. ١
السلطات المختصة،  إلى إذا لزم األمر، بقمع ھذه االنتھاكات وإبالغھا". البروتوكول"لالتفاقیات ولھذا اللحق 

  . مسلحة الذین یعملون تحت إمرتھم وغیرھم ممن یعملون تحت إشرافھموذلك فیما یتعلق بأفراد القوات ال
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كل حسب مستواه من - األطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع أن یتطلبوا من القادة  على یجب. ٢
 بینة من التزاماتھم كما تنص على التأكد من أن أفراد القوات المسلحة، الذین یعملون تحت أمرتھم -المسؤولیة

  . وذلك بغیة منع وقمع االنتھاكات". البروتوكول"ھا االتفاقیات وھذا اللحق  على

بینة من أن بعض  على األطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع أن یتطلبوا من كل قائد یكون على یجب. ٣
وشك أن یقترفوا أو اقترفوا انتھاكات لالتفاقیات أو  على مرؤوسیھ أو أي أشخاص أخرىن خاضعین لسلطتھ

، أن یطبق اإلجراءات الالزمة لیمنع مثل ھذا الخرق لالتفاقیات أو لھذا اللحق "البروتوكول"لھذا اللحق 
  . ، وأن یتخذ، عندما یكون ذلك مناسبا، إجراءات تأدیبیة أو جنائیة ضد مرتكبي ھذه االنتھاكات"البروتوكول"

     

   ٨٨المادة 

تقدم األطراف السامیة المتعاقدة كل منھا لآلخر أكبر قسط من المعاونة فیما یتعلق باإلجراءات الجنائیة التي . ١
  ". البروتوكول"تتخذ بشأن االنتھاكات الجسیمة ألحكام االتفاقیات أو ھذا اللحق 

دما تسمح الظروف بذلك ومع التقید تتعاون األطراف السامیة المتعاقدة فیما بینھا بالنسبة لتسلیم المجرمین عن. ٢
وتولي ". البروتوكول"من ھذا اللحق  ٨٥بالحقوق وااللتزامات التي أقرتھا االتفاقیات والفقرة األولى من المادة 

  . أراضیھا ما یستأھلھ من اعتبار على ھذه األطراف طلب الدولة التي وقعت المخالفة المذكورة

وال تمس الفقرات . نون الطرف السامي المتعاقد المقدم إلیھ الطلبویجب أن یطبق في جمیع األحوال قا. ٣
السابقة، مع ذلك، االلتزامات الناجمة عن أحكام أیة معاھدة أخرى ثنائیة كانت أم جماعیة تنظم حالیا أو مستقبال 

  . كلیا أو جزئیا موضوع التعاون في الشؤون الجنائیة

     

   ٨٩المادة 

اقدة بأن تعمل، مجتمعة أو منفردة، في حاالت الخرق الجسیم لالتفاقیات وھذا اللحق تتعھد األطراف السامیة المتع
  . بالتعاون مع األمم المتحدة وبما یتالئم مع میثاق األمم المتحدة" البروتوكول"

     

   ٩٠المادة 

 على عضوا تتألف من خمسة عشر". اللجنة"تشكل لجنة دولیة لتقصي الحقائق یشار إلیھا فیما بعد باسم ) أ. (١
  درجة عالیة من الخلق الحمید والمشھود لھم بالحیدة، 

قبول  على تتولى أمانة اإلیداع، لدي موافقة ما ال یقل عن عشرین من األطراف السامیة المتعاقدة) ب(
 إلى فترات مدي كل منھا خمس سنوات، على ثم بعد ذلك. اختصاص اللجنة حسب الفقرة الثانیة الدعوة عندئذ

وینتخب ممثلو لألطراف . عقد اجتماع لممثلي أولئك األطراف السامیة المتعاقدة من أجل انتخاب أعضاء اللجنة
السامیة المتعاقدة في ھذا االجتماع أعضاء اللجنة باالقتراع السري من بین قائمة من األشخاص ترشح فیھا كل 

  من األطراف السامیة المتعاقدة شخصا واحدا، 

اللجنة بصفتھم الشخصیة ویتولون مناصبھم لحین انتخاب األعضاء الجدد في االجتماع یعمل أعضاء ) ج(
  التالي، 

من أن األشخاص المرشحین للجنة یتمتعون  -عند إجراء االنتخاب-تتحقق األطراف السامیة المتعاقدة ) د(
  شخصیا بالمؤھالت المطلوبة وأن التمثیل الجغرافي المقسط قد روعي في اللجنة ككل، 
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تتولى اللجنة ذاتھا ملء المناصب الشاغرة التي تخلو بصورة طارئة مع مراعاة أحكام الفقرات الفرعیة ) ھـ(
  المذكورة آنفا، 

  . توفر أمانة اإلیداع للجنة كافة التسھیالت اإلداریة الالزمة لتأدیة مھامھا) و(

أو االنضمام إلیھ، " البروتوكول"اللحق  على یجوز لألطراف السامیة المتعاقدة، لدي التوقیع أو التصدیق) أ. (٢
اعترافا واقعیا ودون اتفاق خاص، قبل أي طرف سام متعاقد -أو في أي وقت آخر الحق، أن تعلن أنھا تعترف 

باختصاص اللجنة بالتحقیق في ادعاءات مثل ھذا الطرف اآلخر، وفق ما تجیزه ھذه  -آخر یقبل االلتزام ذاتھ
  المادة، 

التي تتولى إرسال " البروتوكول"أمانة اإلیداع لھذا اللحق  إلى القبول المشار إلیھا بعالیھ تسلم إعالنات) ب(
  األطراف السامیة المتعاقدة،  إلى صور منھا

  : تكون اللجنة مختصة باآلتي) ج(

التحقیق في الوقائع المتعلقة بأي ادعاء خاص بانتھاك جسیم كما حددتھ االتفاقیات وھذا اللحق : أوال
من خالل مساعیھا " البروتوكول"إعادة احترام أحكام االتفاقیات وھذا اللحق  على العمل: ، ثانیا"روتوكولالب"

  الحمیدة، 

ال تجري اللجنة تحقیقا، في الحاالت األخرى، لدي تقدم أحد أطراف النزاع بطلب ذلك، إال بموافقة الطرف ) د(
  اآلخر المعني أو األطراف األخرى المعنیة، 

من  ١٤٩من االتفاقیة الثالثة و  ١٣٢من االتفاقیة الثانیة و  ٥٣من االتفاقیة األولى و  ٥٢أحكام المواد  تظل) ھـ(
ما یزعم من انتھاك لھذا  على كل ما یزعم من انتھاك لالتفاقیات وتنطبق كذلك على االتفاقیة الرابعة ساریة

  . فا في ھذه الفقرةأن یخضع ذلك لألحكام المشار إلیھا آن على "البروتوكول"اللحق 

النحو التالي، وذلك ما لم  على تتولى جمیع التحقیقات غرفة تحقیق تتكون من سبعة أعضاء یتم تعینھم) أ. (٣
  : نحو آخر على تتفق األطراف المعنیة

أساس تمثیل مقسط  على خمسة من أعضاء اللجنة لیسوا من رعایا أحد أطراف النزاع یعینھم رئیس اللجنة) ١(
  الجغرافیة وبعد التشاور مع أطراف النزاع،  للمناطق

  عضوان خاصان لھذا الغرض، ویعین كل من طرفي النزاع واحد منھما، وال یكونان من رعایا أیھما، ) ٢(

وإذا لم یتم تعیین أي . یحدد رئیس اللجنة فور تلقیھ طلبا بالتحقیق مھلة زمنیة مناسبة لتشكیل غرفة التحقیق) ب(
الفور بتعیین عضو أو عضوین إضافیین من  على الخاصین خالل المھلة المحددة یقوم الرئیسمن العضوین 

  . اللجنة بحیث تستكمل عضویة غرفة التحقیق

تدعو غرفة التحقیق المشكلة طبقا ألحكام الفقرة الثالثة بھدف إجراء التحقیق أطراف النزاع لمساعدتھا ) أ. (٤
بحث عن أدلة أخرى حسبما یتراءى لھا مناسبا كما یجوز لھا أن تجري تحقیقا وتقدیم األدلة ویجوز لھا أیضا أن ت

  الطبیعة،  على في الموقف

  علیھا لدي اللجنة،  األطراف، ویكون من حقھا التعلیق على تعرض جمیع األدلة بكاملھا) ب(

  . ھذه األدلة على یحق لكل طرف االعتراض) ج(

بالنتائج التي توصلت إلیھا غرفة التحقیق مع التوصیات التي تراھا األطراف تقریرا  على تعرض اللجنة) أ. (٥
  مناسبة، 
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أساس من الوقائع  على نتائج تقوم إلى أدلة كافیة للتوصل على إذا عجزت غرفة التحقیق عن الحصول) ب(
  والحیدة فعلي اللجنة أن تعلن أسباب ذلك العجز، 

  . صلت إلیھا إال إذا طلب منھا ذلك جمیع أطراف النزاعال یجوز للجنة أن تنشر علنا النتائج التي تو) ج(

ویجب . تتولى اللجنة وضع الئحتھا الداخلیة بما في ذلك القواعد الخاصة برئاسة اللجنة ورئاسة غرفة التحقیق. ٦
أن تكفل ھذه القواعد ممارسة رئیس اللجنة لمھامھ في جمیع األحوال وأن یمارس ھذه المھام، لدي إجراء أي 

  . ، شخص لیس من رعایا أحد أطراف النزاعتحقیق

تسدد المصروفات اإلداریة للجنة من اشتراكات األطراف السامیة المتعاقدة التي تكون قد أصدرت إعالنات . ٧
ویقدم طرف أو أطراف النزاع التي تطلب التحقیق األموال . وفقا للفقرة الثانیة، ومن المساھمات الطوعیة

لتي تتكفلھا غرفة التحقیق ویستد ھذا الطرف أو األطراف ما وفتھ من أموال من الطرف الالزمة لتغطیة النفقات ا
ویقدم كل جانب خمسین . ھا، وذلك في حدود خمسین بالمائة من نفقات غرفة التحقیق على أو األطراف المدعي

  . بالمائة من األموال الالزمة، إذا ما قدمت لغرفة التحقیق ادعاءات مضادة

     

   ٩١المادة 

عن دفع تعویض إذا اقتضت الحال " البروتوكول"یسأل طرف النزاع الذي ینتھك أحكام االتفاقیات أو ھذا اللحق 
  . ویكون مسؤوال عن كافة األعمال التي یقترفھا األشخاص الذي یشكلون جزءا من قواتھ المسلحة. ذلك

     

  أحكام ختامیة : الباب السادس

     

   ٩٢المادة 

 على ه من قبل أطراف االتفاقیات بعد ستة أشھر من التوقیع على للتوقیع" البروتوكول"اللحق یعرض ھذا 
  . الوثیقة الختامیة ویظل معروضا للتوقیع طوال فترة اثني عشر شھرا

     

   ٩٣المادة 

في أسرع وقت ممكن، وتودع وثائق التصدیق لدي المجلس " البروتوكول"ھذا اللحق  على یتم التصدیق
  . دي السویسري، أمانة اإلیداع الخاصة باالتفاقیاتاالتحا

     

   ٩٤المادة 

ه،  على مفتوحا لالنضمام إلیھ من قبل أي طرف في االتفاقیات لم یكن قد وقع" البروتوكول"یكون ھذا اللحق 
  . وتودع وثائق االنضمام لدي أمانة اإلیداع

     

   ٩٥المادة 
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بعد ستة أشھر من تاریخ إیداع وثیقتین من وثائق التصدیق أو " البروتوكول" یبدأ سریان ھذا اللحق. ١
  . االنضمام

ه أو ینضم إلیھ عقب ذلك،  على بالنسبة ألي طرف في االتفاقیات یصدق" البروتوكول"ویبدأ سریان اللحق . ٢
  . بعد ستة أشھر من تاریخ إیداع ذلك الطرف لوثیقة تصدیقھ أو انضمامھ

     

   ٩٦المادة 

إذا كان أطراف االتفاقیات أطرافا في ھذا اللحق " البروتوكول"تطبق االتفاقیات باعتبارھا مكملة بھذا اللحق . ١
  . أیضا" البروتوكول"

مرتبطین بأحكامھ في عالقاتھم المتبادلة ولو كان أحد أطراف النزاع " البروتوكول"یظل األطرف في اللحق . ٢
إزاء أي من " البروتوكول"ویرتبطون فضال عن ذلك بھذا اللحق ". البروتوكول"غیر مرتبط بھذا اللحق 

  . وطبقھا" البروتوكول"األطراف غیر المرتبطة بھ إذا ما قبل ذلك الطرف أحكام اللحق 

یجوز للسلطة الممثلة لشعب مشتبك مع طرف سام متعاقد في نزاع مسلح من الطابع المشار إلیھ في الفقرة . ٣
فیما یتعلق بذلك النزاع، وذلك " البروتوكول"ولى أن تتعھد بتطبیق االتفاقیات وھذا اللحق الرابعة من المادة األ

ویكون لمثل ھذا اإلعالن، اثر تسلم أمانة اإلیداع . أمانة إیداع االتفاقیات إلى عن طریق توجیھ إعالن انفرادي
  : لھ، اآلثار التالیة فیما یتعلق بذلك النزاع

في حیز التطبیق بالنسبة للسلطة المذكورة بوصفھا طرفا في " البروتوكول"اللحق تدخل االتفاقیات وھذا ) أ(
  النزاع، وذلك بأثر فوري، 

تمارس السلطة المذكورة الحقوق ذاتھا وتتحمل االلتزامات عینھا التي لطرف سام متعاقد في االتفاقیات ) ب(
  ، "البروتوكول"وھذا اللحق 

  . حد سواء على أطراف النزاع جمیعا" البروتوكول" تلزم االتفاقیات وھذا اللحق) ج(

     

   ٩٧المادة 

ویبلغ نص أي تعدیل " البروتوكول"ھذا اللحق  على یمكن ألي طرف سام متعاقد أن یقترح إجراء تعدیالت. ١
أمانة اإلیداع التي تقرر بعد التشاور مع كافة األطراف السامیة المتعاقدة واللجنة الدولیة للصلیب  إلى مقترح

  . األحمر ما إذا كان ینبغي عقد مؤتمر للنظر في التعدیل المقترح

 ذلك المؤتمر، وكذلك أطراف االتفاقیات سواء كانت إلى تدعو أمانة اإلیداع كافة األطراف السامیة المتعاقدة. ٢
  . علیھ أم لم تكن موقعة" البروتوكول"ھذا اللحق  على موقعة

     

   ٩٨المادة 

تجري اللجنة الدولیة للصلیب األحمر خالل فترة ال تتجاوز أربع سنوات أثر سریان ھذا اللحق . ١
 مدي فترات ال تقل كل منھا عن أربع سنوات، مشاورات مع األطراف السامیة المتعاقدة على ، ثم"البروتوكول"

ولھا أن تقترح إذا رأت ضرورة لذلك، عقد اجتماع للخبراء ". البروتوكول"لھذا اللحق ) ١(تتعلق بالملحق رقم 
وتقوم اللجنة الدولیة . ، وأن تقترح ما قد یكون مرغوبا فیھ من تعدیالت)١(الفنیین بغیة تنقیح الملحق رقم 

ن عن المنظمات الدولیة المعنیة إلیھ، وذلك ما لم عقد ھذا االجتماع ودعوة مراقبی إلى للصلیب األحمر بالدعوة
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عقد مثل ھذا االجتماع خالل ستة أشھر من تاریخ إبالغھم  على یعترض ثلث عدد األطراف السامیة المتعاقدة
 عقد مثل ھذا االجتماع أیضا في أي وقت بناء إلى وتوجھ اللجنة الدولیة للصلیب األحمر الدعوة. االقتراح بعقده

  . ث األطراف السامیة المتعاقدةطلب ثل على

عقد مؤتمر لألطراف السامیة المتعاقدة وأطراف االتفاقیات للنظر في التعدیالت التي  إلى تدعو أمانة اإلیداع. ٢
اقترحھا اجتماع الخبراء الفنیین، إذا طلبت ذلك أثر ھذا االجتماع اللجنة الدولیة للصلیب األحمر أو ثلث 

  . األطراف السامیة المتعاقدة

ي ھذا المؤتمر بأغلبیة ثلثي األطراف السامیة المتعاقدة ف) ١(الملحق رقم  على یتم إقرار التعدیالت المقترحة. ٣
  . الحاضرة والمشتركة في التصویت

األطراف السامیة المتعاقدة وإلي أطراف  إلى تقوم أمانة اإلیداع بإبالغ أي تعدیل یتم إقراره بھذا األسلوب. ٤
النحو السابق ما لم تخطر أمانة اإلیداع  على ویعتبر التعدیل مقبوال بعد انقضاء عام من تاریخ إبالغھ. االتفاقیات

  . خالل ھذه المدة ببیان عدم قبول التعدیل من قبل ما ال یقل عن ثلث األطراف السامیة المتعاقدة

یبدأ سریان التعدیل الذي اعتبر مقبوال وفقا للفقرة الرابعة بعد ثالثة أشھر من تاریخ قبولھ بالنسبة لجمیع . ٥
ویمكن ألي طرف . ة ما عدا األطراف التي أصدرت بیان عدم القبول وفقا لتلك الفقرةاألطراف السامیة المتعاقد

 على یصدر مثل ھذا البیان أن یسحبھ في أي وقت، ومن ثم یسري التعدیل بالنسبة إلیھ بعد انقضاء ثالثة أشھر
  . سحب البیان

قیات بتاریخ بدء سریان أي تعدیل، تتولى أمانة اإلیداع إخطار األطراف السامیة المتعاقدة وأطراف االتفا. ٦
وباألطراف الملتزمة بھ، وبتاریخ بدء سریانھ بالنسبة لكل طرف، وبیانات عدم القبول الصادرة وفقا للفقرة 

  . الرابعة وبما تم سحبھ منھا

     

   ٩٩المادة 

یسري ھذا التحلل من  فال" البروتوكول"إذا ما تحلل أحد األطراف السامیة المتعاقدة من االلتزام بھذا اللحق . ١
استالم وثیقة تتضمنھ، ومع ذلك إذا ما كان الطرف المتحلل من التزامھ عند  على االلتزام، إال بعد مضي سنة

انقضاء ھذه السنة مشتركا في وضع من األوضاع التي أشارت إلیھا المادة األولى، فال یصبح التحلل من االلتزام 
ایة االحتالل، وعلي أیة حال، قبل انتھاء العملیات الخاصة بإخالء سبیل نافذا قبل نھایة النزاع المسلح أو نھ

  . أوطانھم أو توطینھم إلى األشخاص الذین تحمیھم االتفاقیات نھائیا أو إعادتھم

جمیع األطراف السامیة  إلى أمانة اإلیداع وتتولى األمانة إبالغھ إلى یبلغ التحلل من االلتزام تحریریا. ٢
  . المتعاقدة

  . التحلل من االلتزام أي أثر إال بالنسبة للدولة التي أبدتھ على ال یترتب .٣

االلتزامات التي تكون قد ترتبت  على ال یكون التحلل من االلتزام الذي یتم یمقتضى الفقرة األولى، أي أثر. ٤
، وذلك فیما یتعلق نتیجة للنزاع المسلح" البروتوكول"الطرف المتحلل من التزامھ بموجب ھذا اللحق  على فعال

  . بأي فعل یرتكب قبل أن یصبح ھذا التحلل من االلتزام نافذا

     

   ١٠٠المادة 

ھذا  على تتول أمانة اإلیداع إبالغ األطراف السامیة المتعاقدة، وكذلك أطراف االتفاقیات الموقعة وغیر الموقعة
  : بما یلي" البروتوكول"اللحق 
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  ، ٩٤و  ٩٣وإیداع وثائق التصدیق واالنضمام طبقا للمادتین " البروتوكول"التواقیع التي تذیل ھذا اللحق ) أ(

  ، ٩٥طبقا للمادة " البروتوكول"تاریخ سریان ھذا اللحق ) ب(

  ، ٩٧و  ٩٠و  ٨٤االتصاالت والبیانات التي تتلقاھا طبقا للمواد ) ج(

  والتي تتولى إبالغھا بأسرع الوسائل،  ٩٦التصریحات التي تتلقاھا طبقا للفقرة الثالثة من المادة ) د(

  . ٩٩وثائق التحلل من االلتزام المبلغة طبقا للمادة ) ھـ(

     

   ١٠١المادة 

األمانة العامة لألمم  إلى بعد دخولھ في حیز التطبیق" البروتوكول"ترسل أمانة إیداع االتفاقیات ھذا اللحق . ١
  . من میثاق األمم المتحدة ١٠٢المتحدة بغیة التسجیل والنشر طبقا للمادة 

تبلغ أیضا أمانة إیداع االتفاقیات األمانة العامة لألمم المتحدة عن كل تصدیق أو انضمام أو تحلل من االلتزام . ٢
  ". البروتوكول"قد تتلقاه بشأن ھذا اللحق 

     

   ١٠٢المادة 

لدي أمانة ایداع االتفاقیات وتتولى األمانة إرسال صورة رسمیة متعمدة " البروتوكول"أصل ھذا اللحق  یودع
وتتساوى نصوصھ العربیة والصینیة واإلنكلیزیة والفرنسیة والروسیة . جمیع األطراف في االتفاقیات إلى منھ

  . واألسبانیة في حجیتھا

     

   ١الملحق رقم 

  الھویة الالئحة المتعلقة بتحقیق 

     

  بطاقة تحقیق الھویة : الفصل األول

   ١المادة 

  بطاقة الھویة الخاصة باألفراد المدنیین الدائمین في الخدمات الطبیة والھیئات الدینیة 

یجب أن تتوافر في بطاقة الھویة الخاصة باألفراد المدنیین الدائمین في الخدمات الطبیة والھیئات الدینیة، . ١
  : الشروط التالیة" البروتوكول"من ھذا اللحق  ١٨الفقرة الثالثة من المادة المشار إلیھم في 

  أن تحمل العالمة الممیزة، وأن یسمح حجمھا بحملھا في الجیب، ) أ(

  أن تكون مقواة قدر المستطاع، ) ب(

  ، )یمكن فضال عن ذلك تحریرھا بلغات أخرى(أن تحرر باللغة القومیة، أو باللغة الرسمیة ) ج(
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، ورقم قیده )أو سنھ وقت إصدارھا إذا لم یتوفر تاریخ المیالد(أن یذكر بھا اسم حاملھا، وتاریخ میالده ) د(
  الشخصي إن وجد، 

  ، "البروتوكول"أن تقرر الصفة التي تخول لحاملھا التمتع بحقوق االتفاقیات واللحق ) ھـ(

  متھ أو كلیھما، أن تحمل صورة شمسیة لصاحب البطاقة، وكذلك توقیعھ أو بص) و(

  أن تحمل خاتم وتوقیع السلطة المختصة، ) ز(

  . أن تقرر تاریخ إصدار البطاقة وتاریخ انتھاء صالحیتھا) ح(

 یجب أن تكون بطاقة الھویة موحدة النموذج داخل إقلیم دولة الطرف السامي المتعاقد وأن تكون قدر اإلمكان. ٢
ویمكن ألطراف النزاع انتھاج النموذج المحرر بلغة وحیدة، . النسق ذاتھ بالنسبة لجمیع أطراف النزاع على

وتتبادل أطراف النزاع فیما بینھا حین نشوب األعمال العدائیة عینة من النموذج الذي ) ١(المبین في شكل 
وتستخرج بطاقة الھویة، من صورتین، ). ١(إذا اختلف ذلك النموذج عن المبین في الشكل . یستخدمھ كل منھا

  . ن، تحفظ إحداھا لدي سلطة اإلصدار، التي یجب أن تباشر مراقبة البطاقات الصادرة عنھاإذا أمك

ال یجوز بأي حال تجرید األفراد المدنیین الدائمین في الخدمات الطبیة والھیئات الدینیة من بطاقات ھویتھم، . ٣
  . نسخة بدیلة لھذه البطاقة في حالة فقدھا على ویحق لھم الحصول

     

   ٢المادة 

  بطاقة الھویة لألفراد المدنیین الوقتیین في الخدمات الطبیة والھیئات الدینیة 

یجب أن تكون بطاقة الھویة الخاصة باألفراد المدنیین الوقتیین في الخدمات الطبیة والھیئات الدینیة، مماثلة . ١
طراف النزاع انتھاج النموذج ھا في المادة األولى من ھذه الالئحة، ویجوز أل على قدر اإلمكان لتلك المنصوص

  ). ١(المبین في الشكل 

یمكن، حین تحول الظروف دون تزوید األفراد المدنیین الوقتیین بكل من الخدمات الطبیة والھیئات الدینیة . ٢
ببطاقات ھویة مماثلة لتلك المبینة في المادة األولى من ھذه الالئحة، أن یزود ھؤالء األفراد بشھادة توقعھا 

ات المختصة تشھد بأن الشخص الذي صدرت لھ قد أسندت إلیھ مھمة كفرد وقتي، وتقرر، إذا أمكن، مدة السلط
أو سنھ وقت (ھذه المھمة وحقھ في حمل العالمة الممیزة، ویجب أن تذكر الشھادة اسم حاملھا وتاریخ میالده 

ن وجد، ویجب أن تحمل الشھادة توقیع ووظیفتھ ورقم قیده الشخصي إ) إصدار الشھادة إذا لم یتوفر تاریخ المیالد
  . حاملھا أو بصمتھ أو كلیھما
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  الشارة الممیزة : الفصل الثاني

     

   ٣المادة 

  الشكل والطبیعة 

. كبیرة بالحجم الذي تبرره ظروف استخدامھا) أرضیة بیضاء على حمراء(یجب أن تكون العالمة الممیزة . ١
في تحدیدھا لشكل الصلیب أو ) ٢(ویجوز لألطراف السامیة المتعاقدة أن تنتھج النماذج المبینة في الشكل رقم 

  . الھالل أو األسد والشمس

كما یجوز أن تصنع من  .یجوز أن تكون العالمة الممیزة مضاءة أو مضیئة لیال أو حین تكون الرؤیة محدودة. ٢
  علیھا عن طریق وسائل التحسس التقنیة  مواد تسمح بالتعرف

     

  

     

  أرضیة بیضاء  على عالمات ممیزة بلون أحمر) ٢(شكل 

     

   ٤المادة 

  االستخدام 
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أعالم یسھل رؤیتھا من جمیع االتجاھات  على مسطح مستو أو على توضع العالمة الممیزة كلما أمكن ذلك،. ١
  . الممكنة، ومن أبعد مسافة ممكنة

یجب قدر اإلمكان أن یرتدي أفراد الخدمات الطبیة المكلفون بإخالء ساحة القتال من المصابین أغطیة للرأس . ٢
  . ومالبس تحمل العالمة الممیزة، وذلك مع التقید بتعلیمات السلطة المختصة

     

  إشارات ممیزة : الفصل الثالث

     

   ٥المادة 

  االستخدام االختیاري 

یجب أن تستخدم اإلشارات المخصصة في ھذا الفصل الستخدامات الوحدات الطبیة ووسائط النقل الطبي . ١
ویكون . دون غیرھا، في أیة أغراض أخرى، وذلك دون التغاضي عن أحكام المادة السادسة من ھذه الالئحة

  . لواردة في ھذا الفصل اختیاریااستخدام كافة اإلشارات ا

یجوز للطائرات الطبیة الوقتیة التي لم یمكن وسمھا بالعالمة الممیزة، إما لضیق الوقت أو بسبب نوعیتھا، أن . ٢
ویكون مع ذلك أسلوب التمییز األكثر فعالیة من أجل تحدید .تستخدم اإلشارات الممیزة التي یجیزھا ھذا الفصل

علیھا، ھو استخدام إشارة بصریة سواء كانت العالمة الممیزة أم اإلشارة الضوئیة  التعرفھویة الطائرة الطبیة و
المحددة في المادة السادسة أم كلتیھما مع تكملتھا باإلشارات األخرى الواردة في المادتین السابعة والثامنة من 

  . ھذه الالئحة

     

   ٦المادة 

  اإلشارة الضوئیة 

وال . ھویتھا على الستخدام الطائرات الطبیة للداللة -وتتألف من ضوء أزرق وامض-تھیأ اإلشارة الضوئیة . ١
اللون األزرق المفضل باستخدام  على یجوز ألیة طائرة أخرى أن تستخدم ھذه اإلشارة ویمكن الحصول

  معادالت 

  : األلوان الثالث التالیة

  حد اللون األخضر 

  حد اللون األبیض 

  حد اللون األرجواني 

  . ومضة في الدقیقة الواحدة ١٠٠و  ٦٠یفضل أن یتراوح معدل تردد ومضات اللون األزرق فیما بین 

یجب تزوید الطائرة الطبیة بما قد یلزمھا من األضواء لجعل اإلشارة الضوئیة مرئیة من جمیع الجھات . ٢
  . الممكنة
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تحدید ھویة  على الزرقاء الوامضةإذا لم یوجد اتفاق خاص بین أطراف النزاع یقصر استخدام األضواء . ٣
  . المركبات والسفن والزوارق الطبیة، فإن استخدام ھذه اإلشارات للمركبات والسفن األخرى ال یحظر

     

   ٧المادة 

  اإلشارة الالسلكیة 

یجب  تتكون اإلشارة الالسلكیة من رسالة ھاتفیة السلكیة أو برقیة السلكیة تسبقھا إشارة األولویة الممیزة التي. ١
أن یحددھا ویقرھا مؤتمر إداري عالمي للمواصالت الالسلكیة تابع لالتحاد الدولي للمواصالت السلكیة 

وتبث ھذه الرسالة باللغة . وتبث اإلشارة ثالث مرات قبل داللة النداء الخاص بالنقل الطبي المعني. والالسلكیة
 على ویقصر استخدام إشارة األولویة/ ٣/عا للفقرة فترات مناسبة بذبذبة أو ذبذبات محددة اتبا على اإلنكلیزیة

  . الوحدات الطبیة ووسائط النقل الطبي دون غیرھا

  تنقل الرسالة الالسلكیة المسبوقة بإشارة األولویة الممیزة المشار . ٢

  : إلیھا في الفقرة األولى البیانات التالیة

  داللة النداء الخاصة بوسیطة النقل الطبي، ) أ(

  موقع وسیطة النقل الطبي، ) ب(

  عدد وسائط النقل الطبي ونوعھا، ) ج(

  خط السیر المقصود، ) د(

  الوقت المقدر الذي تستغرقھ الرحلة والموعد المتوقع للمغادرة والوصول حسب الحالة، ) ھـ(

ھا،  على لمصطلحأیة بیانات أخرى مثل مدي ارتفاع الطیران والذبذبات الالسلكیة المتبعة، لغة التخاطب ا) و(
  . الثانویة للمراقبة) الرادار(طرق ورموز ونظم أجھزة التحسس 

یجوز لألطراف السامیة المتعاقدة أو ألطراف النزاع أو ألحد أطراف النزاع أن تحدد وتعلن، متفقة أو منفردة . ٣
توزیع موجات الذبذبات  ما تختاره من الذبذبات الوطنیة الستخدامھ من قبلھا في مثل ھذه االتصاالت وفقا لجدول

بالئحة المواصالت الالسلكیة الملحقة باالتفاقیة الدولیة للمواصالت السلكیة والالسلكیة وذلك تیسیرا لالتصاالت 
، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٣، ٢٢المشار إلیھا في الفقرتین األولى والثانیة وكذلك االتصاالت المشار إلیھا في المواد 

ویجب أن یخطر االتحاد الدولي للمواصالت السلكیة والالسلكیة ". وتوكولالبر"من اللحق  ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨
  . بھذه الذبذبات وفقا لإلجراءات التي یقرھا مؤتمر إداري عالمي للمواصالت الالسلكیة

     

   ٨المادة 

  تحدید الھویة بالوسائل اإللكترونیة 

محدد في الملحق العاشر التفاقیة شیكاغو  الثانوي للمراقبة، كما ھو) الرادار(یجوز استخدام نظام التحسس . ١
ھا من تعدیالت بین  على وما یجري ١٩٤٤دیسمبر /كانون األول ٧الخاصة بالطیران المدني المعقودة في 

األطراف السامیة المتعاقدة وعلي  على ویجب. الوقت واآلخر، لتحدید ھویة الطائرات الطبیة ومتابعة مسارھا
لنزاع، سواء متفقة أو منفردة، أن تقرر طرق ورموز نظام أجھزة التحسس أطراف النزاع أو أحد أطراف ا

  . الثانوي للمراقبة وفقا لإلجراءات التي توصي بھا منظمة الطیران المدني الدولي) الرادار(
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یجوز ألطراف النزاع، باتفاق خاص فیما بینھا، أن تنشئ نظاما إلكترونیا مماثال كي تستخدمھ في تحدید . ٢
  . ركبات الطبیة والسفن والزوارق الطبیةھویة الم

     

  االتصاالت : الفصل الرابع

     

   ٩المادة 

  االتصاالت الالسلكیة 

علیھا في المادة السابعة من ھذه الالئحة االتصاالت الالسلكیة  یجوز أن تسبق إشارة األولویة المنصوص
، ٢٢المالئمة التي تقوم بھا الوحدات الطبیة ووسائط النقل الطبي تطبیقا لإلجراءات المعمول بھا وفقا للمواد 

  ". البروتوكول"، من اللحق ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٣

     

   ١٠المادة 

وز أیضا للوحدات الطبیة ووسائط النقل الطبي أن تستخدم الرموز واإلشارات التي استخدام الرموز الدولیة یج
یضعھا االتحاد الدولي للمواصالت السلكیة والالسلكیة ومنظمة الطیران المدني الدولي والمنظمة الحكومیة 

ات واإلجراءات وتستخدم ھذه الرموز واإلشارات عندئذ طبقا للمعاییر والممارس. االستشاریة للمالحة البحریة
  . التي أرستھا ھذه المنظمات

     

   ١١المادة 

  الوسائل األخرى لالتصال 

علیھا في التقنین الدولي  یجوز، حین تعذر االتصاالت الالسلكیة الثنائیة، استخدام اإلشارات المنصوص
لقة باتفاقیة شیكاغو لإلشارات الذي أقرتھ المنظمة الحكومیة االستشاریة للمالحة البحریة، أو في الملحق المتع

علیھا من تعدیالت بین  وما یجري ١٩٤٤دیسمبر /كانون األول ٧بشأن الطیران المدني الدولي المعقودة في 
  . الوقت واآلخر

     

   ١٢المادة 

  خطط الطیران 

 من اللحق ٢٩علیھا في المادة  تصاغ االتفاقیات واالخطارات الخاصة بخطط الطیران المنصوص
  . ، قدر اإلمكان، وفقا لإلجراءات التي وضعتھا منظمة الطیران المدني الدولي"البروتوكول"

     

   ١٣المادة 
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اإلشارات واإلجراءات الخاصة باعتراض الطائرات الطبیةإذا استخدمت طائرة اعتراضیھ للتحقق من ھویة 
 على ، فیجب"البروتوكول"من اللحق  ٣١، ٣٠الھبوط وفقا للمادتین  على طائرة طبیة أثناء طیرانھا أو لحملھا

كل من الطائرة االعتراضیة والطائرة الطبیة أن تستخدم إجراءات االعتراض البصریة والالسلكیة النمطیة 
كانون  ٧ھا في الملحق الثاني التفاقیة شیكاغو بشأن الطیران المدني الدولي المؤرخة  على المنصوص

  . تعدیالت بین الوقت واآلخر ھا من على وما یجري ١٩٤٤دیسمبر /األول

     

  الدفاع المدني : الفصل الخامس

     

   ١٤المادة 

  بطاقة تحقیق الھویة 

ھا في الفقرة الثالثة من المادة  على تخضع بطاقة تحقیق الھویة الخاصة بأفراد الدفاع المدني، والمنصوص. ١
  . لألحكام المناسبة من المادة األولى من ھذه الالئحة" البروتوكول" من اللحق ٦٦

  ). ٣(یجوز أن تكون بطاقة تحقیق الھویة ألفراد الدفاع المدني مطابقة للنموذج الموضح في الشكل . ٢

ا أن تتضمن بطاقة الھویة بیان. یجب إذا كان مصرحا ألفراد الدفاع المدني بحمل األسلحة الشخصیة الخفیفة. ٣
  . ذلك إلى یشیر

     

  

     

   ١٥المادة 

  العالمة الدولیة الممیزة 
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من اللحق  ٦٦ھا في الفقرة الرابعة من المادة  على تكون العالمة الدولیة الممیزة للدفاع المدني، المنصوص. ١
) ٤(أرضیة برتقالیة، ویشكل الشكل  على شكل مثلث متساوي األضالع أزرق اللون على ،"البروتوكول"
  : لي نموذجا لھاالتا

     

  أرضیة برتقالیة  على مثلث أزرق) ٤(الشكل 

  : یحسن اتباع ما یلي. ٢

الساعد أو الظھر یجب أن یشكل كل من  على علم أو شارة توضع على إذا كان المثلث األزرق سیوضع) أ(
  العلم أو الشارة أرضیة المثلث وأن یكون أي من العلم والشارة برتقالي اللون، 

  أعلي، في اتجاه رأسي،  إلى إحدى زوایا المثلثتتجھ ) ب(

  . أال تمس من زوایا المثلث حافة األرضیة) ج(

ویجب قدر اإلمكان أن توضع . یجب أن تكون العالمة الدولیة الممیزة كبیرة بالقدر المناسب وفقا للظروف. ٣
االتجاھات الممكنة ومن أبعد  أعالم تتاح مشاھدتھا من كافة على سطح مستو أو على العالمة الدولیة الممیزة

ویرتدي أفراد الدفاع المدني، قدر اإلمكان، أغطیة رأس ومالبس تحمل العالمة الدولیة . مسافة مستطاعة
الممیزة، وذلك دون اإلخالل بتعلیمات السلطة المختصة ویجوز أن تكون العالمة مضاءة أو مضیئة في اللیل أو 

  . علیھا بوسائل التحسس التقنیة تصنع من مواد تتیح التعرف كما یجوز أن. حین تكون الرؤیة محدودة

     

  األشغال الھندسیة والمنشآت المحتویة على قوي خطرة : الفصل السادس

     

   ١٦المادة 

  العالمة الدولیة الخاصة 

قوي خطرة، كما نصت  على تتكون العالمة الخاصة الدولیة الممیزة لألشغال الھندسیة والمنشآت المحتویة. ١
من مجموعة من ثالث دوائر باللون البرتقالي " البروتوكول"من ھذا اللحق  ٥٦الفقرة السابعة من المادة 

المحور ذاتھ بحیث تكون المسافة بین كل دائرة وأخرى متساویة  على الزاھي، متساویة األقطار وموضوعة
  . أدناه) ٥(لنصف القطر، طبقا للنموذج الموضح في الشكل 

ویمكن أن تكرر بالعدد المناسب، وفقا للظروف، . یجب أن تكون العالمة كبیرة بالقدر المناسب وفقا للظروف. ٢
أعالم  على سطح مستو أو على ویجب قدر اإلمكان أن توضع العالمة الممیزة. سطح ممتد على إذا وضعت

  . تتاح مشاھدتھا من كافة الجھات الممكنة ومن أبعد مسافة مستطاعة

یراعي في العلم أن تكون المسافة بین الحدود الخارجیة للعالمة وأطراف العلم المجاورة مساویة لنصف قطر . ٣
  . الدائرة، وتكون أرضیة العلم بیضاء ومستطیلة الشكل

كما یجوز أن تصنع . یجوز أن تكون العالمة مضاءة أو مضیئة، وذلك في اللیل أو حین تكون الرؤیة محدودة. ٤
  . علیھا بوسائل التحسس التقنیة تیح التعرفمن مواد ت
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   ٢الملحق رقم 

 بطاقة الھویة الخاصة بالصحفیین المكلفین بمھمات مھنیة خطرة
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