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اتفاقية جنيف األولى
لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسمحة في الميدان المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949
إف الموقعيف أدناه ,المفوضيف مف قبؿ الحكومات الممثمة في المؤتمر الدبموماسي  ,المعقود في جنيؼ مف  21نيساف /أبريؿ إلى 12
آب/أغسطس  ,1949بقصد مراجعة اتفاقية جنيؼ لتحسيف حاؿ الجرحى والمرضى بالجيوش في الميداف  ,المؤرخة في 27
تموز/يوليو  , 1929قد اتفقوا عمى ما يمي :
الفصل األول
أحكام عامة
المــادة ()1
تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بأف تحترـ ىذه االتفاقية وتكفؿ احتراميا في جميع األحواؿ .
المــادة ()2
عبلوة عمى األحكاـ التي تسري في وقت السمـ  ,تنطبؽ ىذه االتفاقية في حالة الحرب المعمنة أو أي اشتباؾ مسمح آخر ينشب بيف
طرفيف أو أكثر مف األطراؼ السامية المتعاقدة ,حتى لو لـ يعترؼ أحدىا بحالة الحرب .
تنطبؽ االتفاقية أيضاً في جميع حاالت االحتبلؿ الجزئي أو الكمي إلقميـ أحد األطراؼ السامية المتعاقدة  ,حتى لو لـ يواجو ىذا
االحتبلؿ مقاومة مسمحة.

واذا لـ تكف إحدى دوؿ النزاع طرفاً في ىذه االتفاقية ,فإف دوؿ النزاع األطراؼ فييا تبقى مع ذلؾ ممتزمة بيا في عبلقاتيا المتبادلة ,
كما أنيا تمتزـ باالتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبمت ىذه األخيرة أحكاـ االتفاقية وطبقتيا .

المــادة ()3
في حالة قياـ نزاع مسمح ليس لو طابع دولي في أراضي أحد األط ارؼ السامية المتعاقدة ,يمتزـ كؿ طرؼ في النزاع بأف يطبؽ كحد
أدنى األحكاـ التالية :
 )1األشخاص الذيف ال يشتركوف مباشرة في األعماؿ العدائية  ,بمف فييـ أفراد القوات المسمحة الذيف ألقوا عنيـ أسمحتيـ  ,واألشخاص
العاجزوف عف القتاؿ بسبب المرض أو الجرح أو االحتجاز أو أل ي سبب آخر ,يعامموف في جميع األحواؿ معاممة إنسانية ,دوف أي
تمييز ضار يقوـ عمى العنصر أو الموف  ,أو الديف أو المعتقد  ,أو الجنس ,أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثؿ آخر .

وليذا الغرض ,تحظر األفعاؿ التالية فيما يتعمؽ باألشخاص المذكوريف أعبله ,وتبقى محظورة في جميع األوقات واألماكف :
( أ) االعتداء عمى الحياة والسبلمة البدنية ,وبخاصة القتؿ بجميع أشكالو ,والتشويو ,والمعاممة القاسية ,والتعذيب,
(ب) أخذ الرىائف,
( ج) االعتداء عمى الكرامة الشخصية ,وعمى األخص المعاممة الميينة والحاطة بالكرامة,
( د) إصدار األحكاـ وتنفيذ العقوبات دوف إجراء محاكمة سابقة أماـ محكمة مشكمة تشكيبلً قانونياً  ,وتكفؿ جميع الضمانات القضائية
البلزمة في نظر الشعوب المتمدنة.

 )2يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بيـ .
ويجوز لييئة إنسانية غير متحيزة  ,كالمجنة الدولية لمصميب األحمر ,أف تعرض خدماتيا عمى أطراؼ الفزاع.
وعمى أطراؼ النزاع أف تعمؿ فوؽ ذلؾ ,عف طريؽ اتفاقات خاصة ,عمى تنفيذ كؿ األحكاـ األخرى مف ىذه االتفاقية أو بعضيا .
وليس في تطبيؽ األحكاـ المتقدمة ما يؤثر عمى الوضع القانوني ألطراؼ النزاع .
المــادة ()4
تطبؽ الدوؿ المحايدة أحكاـ ىذه االتفاقية  ,بطريقة القياس ,عمى الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية التابعيف لمقوات
المسمحة ألطراؼ النزاع ,الذيف يصموف إلى أراضييا أو يحتجزوف بيا  ,وكذلؾ عمى جثث الموتى .
المــادة ()5
بالنسبة لؤلشخاص المحمييف الذيف يقعوف في قبضة العدو  ,تنطبؽ ىذه االتفاقية إلى أف تتـ إعاد تيـ النيائية إلى أوطانيـ .
المــادة ()6
عبلوة عمى االتفاقات الخاصة المنصوص عنيا صراحة في المواد  10و  15و  23و  28و  31و  36و  37و  ,52يجوز
لؤلطراؼ السامية المتعاقدة أف تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأف أية مسائؿ ترى مف المناسب تسويتيا بكيفية خاصة  .وال يؤثر أي
اتفاؽ خاص تأثي اًر ضا اًر عمى وضع الجرحى والمرضى  ,أو وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما حددتو ىذه االتفاقية  ,أو يقيد
الحقوؽ الممنوحة ليـ بمقتضاىا.

ويستمر انتفاع الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية بيذه االتفاقات مادامت االتفاقية سارية عمييـ  ,إال إذا كانت ىناؾ
أحكاـ صريحة تقضي بخبلؼ ذلؾ في االتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات الحقة ليا  ,أو إذا كاف ىذا الطرؼ أو ذاؾ مف أطراؼ
النزاع قد اتخذ تدابير أكثر مبلءمة ليـ.
المــادة ()7
ال يجوز لمجرحى والمرضى ,وكذلؾ أفراد الخدمات الطبية والدينية ,التنازؿ في أي حاؿ مف األحواؿ جزئياً أو كميةً عف الحقوؽ
الممنوحة ليـ بمقتضى ىذه االتفاقية  ,أو بمقتضى االتفاقات الخاصة المشار إلييا في المادة السابقة  ,إف وجدت.

المػػادة ()8
تطبؽ ىذه االتفاقية بمعاونة وتحت إشراؼ الدوؿ الحامية التي تكمؼ برعاية مصالح أطراؼ النزاع  .و طمباً لوذه الغاية ,يجوز لمدوؿ

الحامية أف تعيف ,بخبلؼ موظفييا الدبموماسييف أو القنصمييف  ,مندوبيف مف رعاياىا أو رعايا دوؿ أخرى محايدة  .ويخضع تعييف
ىؤالء المندوبيف لموافقة الدولة التي سيؤدوف واجباتيـ لدييا .
وعمى أطراؼ النزاع تسييؿ ميمة ممثمي أو مندوبي الدولة الحامية  ,إلى أقصى حد ممكف.

ويجب أال يتجاوز ممثمو الدوؿ الحامية أو مندوبوىا في أي حاؿ مف األحواؿ حدود ميمتيـ بمقتضى ىذه االتفاقية  ,وعمييـ بصفة
خاصة مراعاة مقتضيات أمف الدولة التي يقوموف فييا بواجباتيـ  .وال يجوز تقييد نشاطيـ إال إذا استدعت ذلؾ الضرورات الحربية
وحدىا ,ويؾ وف ذلؾ بصفة استثنائية ومؤقتة .
المــادة ()9
ال تكوف أحكاـ ىذه االتفاقية عقبة في سبيؿ األنشطة اإلنسانية التي يمكف أف تقوـ بيا المجنة الدولية لمصميب األحمر أو أية ىيئة
إنسانية أخرى غير متحيزة بقصد حماية واغاثة الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية ,شريطة موافقة أطراؼ النزاع
المعنية.
المــادة ()10
لؤلطراؼ السامية المتعاقدة أف تتفؽ في أي وقت عمى أف تعيد إلى ىيئة تتوفر فييا كؿ ضمانات الحيدة والكفاءة بالمياـ التي تمقييا
ىذه االتفاقية عمى عاتؽ الدوؿ الحامية .
واذا لـ ينتفع الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية أو توقؼ انتفاعيـ ألي سبب كاف بجيود دولة حامية أو ىيئة معينة
وفقاً لمفقرة األولى أعبله ,فعمى الدولة الحاجزة أف تطمب إلى دولة محايدة أو إلى ىيئة مف ىذا القبيؿ أف تضطمع بالوظائؼ التي
تنيطيا ىذه االتفاقية بالدوؿ الحامية التي تعينيا أط ارؼ النزاع.

فإذا لـ يمكف توفير الحماية عمى ىذا النحو  ,فعمى الدولة الحاجزة أف تطمب إلى ىيئة إنسانية  ,كالمجنة الدولية لمصميب األحمر,
االضطبلع بالمياـ اإلنسانية التي تؤدييا الدوؿ الحامية بمقتضى ىذه االتفاقية  ,أو أف تقبؿ  ,رىناً بأحكاـ ىذه المادة ,عرض الخدمات

الذي تقدمو مثؿ ىذه الييئة.

وعمى أية دولة محايدة أو ىيئة طمبت إلييا الدولة صاحبة الشأف تحقيؽ األغراض المذكورة أعبله  ,أو قدمت ىي عرضًا لمقياـ بذلؾ ,
أف تقدر طواؿ مدة قياميا بنشاطيا المسئولية التي تقع عمييا تجاه طرؼ النزاع الذي ينتمي إليو األشخاص المحميوف بمقتضى ىذه

االتفاقية ,وأف تقدـ الضمانات الكافية إلثبات قدرتيا عمى تنفيذ المياـ المطموبة وأدائيا دوف تحيز .
ال يجوز الخروج عمى األحكاـ المتقدمة في أي اتفاؽ خاص يعقد بيف دوؿ تكوف إحداىا مقيدة الحرية في التفاوض مع الدوؿ األخرى
أو حمفائيا بسبب أحداث الحرب ,ولو بصفة مؤقتة ,وعمى األخص في حالة احتبلؿ كؿ أراضييا أو جزء ىاـ منيا.
وكمما ذكرت عبارة الدولة الحامية في ىذه االتفاقية  ,فإف مدلوليا ينسحب أيضًا عمى الييئات البديمة ليا بالمعنى المفيوـ مف ىذه
المادة.

المــادة ()11
تقدـ الدوؿ الحامية مساعييا الحميدة مف أجؿ تسوية الخبل فات في جميع الحاالت التي ترى فييا أف ذلؾ في مصمحة األشخاص
المحمييف ,وعمى األخص في حاالت عدـ اتفاؽ أطراؼ النزاع عمى تطبيؽ أو تفسير أحكاـ ىذه االتفاقية .
بناء عمى دعوة أحد األطراؼ أو مف تمقاء ذاتيا  ,اقتراحاً باجتماع
وليذا الغرض ,يجوز لكؿ دولة حامية أف تقدـ ألطراؼ النزاع ً ,
ممثمييا ,وعمى األخص ممثمي السمطات المسئولة عف الجرحى والمرضى  ,وكذلؾ أفراد مف الخدمات الطبية والدينية  ,عند االقتضاء
عمى أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة  .وتمتزـ أطراؼ النزاع بتنفي ػػذ المقترحات التي تقدـ ليا تحقيقاً ليذا الغرض  .ولمدوؿ الحامية

أف تقدـ ,إذا رأت ضرورة لذلؾ ,اقتراحًا يخضع لموافقة أطراؼ النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضو المجنة الدولية
لمصميب األحمر لبلشتراؾ في ىذا االجتماع.

الفصل الثاني
الجرحى والمرضى
المــادة ()12
يجب في جميع األحواؿ احتراـ وحماية الجرحى والمرضى مف أ فراد القوات المسمحة وغيرىـ مف األشخاص المشار إلييـ في المادة
التالية.
وعمى طرؼ النزاع الذي يكونوف تحت سمطتو أف يعامميـ معاممة إنسانية وأف يعنى بيـ دوف أي تمييز ضار عمى أساس الجنس أو
العنصر أو الجنسية أو الديف أو اآلراء السياسية أو أي معايير مماثمة أخرى  .ويحظر بشدة أي اعتداء عمى حياتيـ أو استعماؿ
العنؼ معيـ ,ويجب عمى األخص عدـ قتميـ أو إبادتيـ أو تعريضيـ لمتعذيب أو لتجارب خاصة بعمـ الحياة  ,أو تركيـ عمداً دوف

عبلج أو رعاية طبية ,أو خمؽ ظروؼ تعرضيـ لمخاطر العدوى باألمراض أو تموث الجروح .
وتقرر األولوية في نظاـ العبلج عمى أساس الدواعي الطبية العاجمة وحدىا .
وتعامؿ النساء بكؿ االعتبار الخاص الواجب إزاء جنسيف.

وعمى طرؼ النزاع الذي يضطر إلى ترؾ بعض الجرحى أو المرضى لخصمو أف يترؾ معيـ  ,بقدر ما تسمح بو االعتبارات الحربية ,
بعض أفراد خدماتو الطبية والميما ت الطبية لئلسياـ في العناية بيـ.
المــادة ()13
تنطبؽ ىذه االتفاقية عمى الجرحى والمرضى مف الفئات التالية :
 )1أفراد القوات المسمحة التابعيف ألحد أطراؼ النزاع ,وكذلؾ أفراد المميشيات والوحدات المتطوعة التي تشكؿ جزءاً مف ىذه القوات
المسمحة,

 )2أفراد المميشيات األخرى والوحدات المتطوعة األخرى ,بمف فييـ أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذيف ينتموف إلى أحد أطراؼ
النزاع و يعمموف داخؿ أو خارج اإلقميـ الذي ينتموف إليو  ,حتى لو كاف ىذا اإلقميـ محتبلً  ,عمى أف تتوفر الشروط التالية في ىذه

المميشيات أو الوحدات المتطوعة ,بما فييا حركات المقاومة المنظمة المشار إلييا :

أ  -أف يقودىا شخص مسئوؿ عف مرءوسيو ,
ب -أف تكوف ليا شارة مميزة محددة يمكف تمييزىا مف بعد ,
ج  -أف تحمؿ األسمحة جي ًار,
د  -أف تمتزـ في عممياتيا بقوانيف الحرب وعاداتيا .
 )3أفراد القوات المسمحة النظامية الذيف يعمنوف والءىـ لحكومة أو لسمطة ال تعترؼ بيا الدولة الحاجزة,
 )4األشخاص الذيف يرافقوف القوات المسمحة دوف أف يكونوا في الواقع جزءًا منيا  ,كاألشخاص المدنييف الموجوديف ضمف أطقـ

الطائرات الحربية ,والمراسميف الحربييف ,ومتعيدي التمويف ,وأفراد وحدات العماؿ أو الخدمات المختصة بالترفيو عف ا لعسكرييف,
شريطة أف يكوف لدييـ تصريح مف القوات المسمحة التي يرافقونيا .

 )5أفراد األطقـ المبلحية ,بمف فييـ القادة والمبلحوف ومساعدوىـ في السفف التجارية وأطقـ الطائرات المدنية التابعة ألطراؼ النزاع ,
الذيف ال ينتفعوف لمعاممة أفضؿ بمقتضى أي أحكاـ أخرى مف القانوف الدولي,
 )6سكاف األراضي غير المحتمة الذيف يحمموف السبلح مف تمقاء أنفسيـ عند اقتراب العدو  ,لمقاومة القوات الغازية ,دوف أف يتوفر
ليـ الوقت لتشكيؿ وحدات مسمحة نظامية ,شريطة أف يحمموا السبلح جي اًر وأف يراعوا قوانيف الحرب وعاداتيا .
المــادة ()14
مع م ارعاة أحكاـ المادة ( ,)12يعتبر الجرحى والمرضى التابعوف لدولة محاربة الذيف يقعوف في أيدي العدو  ,أسرى حرب ,وتنطبؽ
عمييـ أحؾ اـ القانوف الدولي المتعمقة بأسرى الحرب .
المــادة ()15
في جميع األوقات ,وعمى األخص بعد االشتباؾ في القتاؿ  ,يتخذ أطراؼ النزاع دوف إبطاء جميع التدابير الممكنة لمبحث عف الجرحى
والمرضى ,وجمعيـ ,وحمايتيـ مف السمب وسوء المعاممة ,وتأميف الرعاية البلزمة ليـ ,وكذلؾ لمبحث عف جثث الموتى ومنع سمبيا .
وكمما سمحت الظروؼ ,يتفؽ عمى تدبير عقد ىدنة أو وقؼ إطبلؽ النيراف أو ترتيبات محمية إلمكاف جمع وتبادؿ ونقؿ الجرحى
المتروكيف في ميداف القتاؿ.
وبالمثؿ ,يمكف االتفاؽ عمى ترتيبات محمية بيف أطراؼ النزاع لجمع أو تبادؿ الجرحى والمرضى في منطقة محاصرة أو مطوقة ,
ولمرور أفراد الخدمات الطبية والدينية والميمات الطبية إلى تمؾ المنطقة .
المــادة ()16
عمى أطراؼ النزاع أف تسجؿ بأسرع ما يمكف جميع البيانات التي تساعد عمى التحقؽ مف ىوية الجرحى والمرضى والموتى الذيف
يقعوف في قبضتيا وينتموف إلى الطرؼ الخصـ  .ويجب أف تشمؿ ىذه المعمومات إذا أمكف ما يمي :
( أ ) اسـ الدولة التي ينتموف إلييا ,
(ب) الرقـ بالجيش ,أو الفرقة ,أو الرقـ الشخصي أو المسمسؿ,

( ج) المقب,
( د ) االسـ األوؿ أو األسماء األولى ,
(ىػ) تاريخ الميبلد,
( و ) أية معمومات أخرى مدونة في بطاقة أو لوحة تحقيؽ اليوية ,
( ز ) تاريخ ومكاف األسر أو الوفاة ,
( ح) معمومات عف الجروح أو المرض أو سبب الوفاة .
وتبمغ المعمومات المذكورة أعبله بأسرع ما يمكف إلى مكتب االستعبلمات المشار إليو في المادة  122مف اتفاقية جنيؼ بشأف معاممة
أسرى الحرب ,المؤرخة في  12آب/أغسطس  ,1949وعمى ىذا المكتب أف ينقميا إلى الدولة التي يتبعيا ىؤالء األشخاص والى
الوكالة المركزية ألسرى الحرب.
وتعد أطراؼ النزاع ويرسؿ كؿ منيا لآلخر عف طريؽ المكتب المذكور شيادات الوفاة أو قوائـ بأسماء الموتى مصدقًا عمييا عمى

النحو الواجب .كما يجمع ويقدـ عف طريؽ المكتب نفسو أحد نصفي الموحة المزدوجة الخاصة بتحقيؽ ىوية المتوفى  ,والوصايا

األخي رة أو أي مستندات أخرى تكوف ذات أىمية ألقاربو  ,والنقود ,وعمى وجو العموـ جميع األشياء التي توجد مع الموتى وتكوف ليا
قيمة فعمية أو معنوية .وترسؿ ىذه األشياء وكذلؾ األشياء التي لـ يعرؼ أصحابيا في طرود مختومة ترفؽ بيا إق اررات تتضمف جميع
التفاصيؿ البلزمة لتحديد ىوية أصحابيا المتوفيف  ,وقائمة كاممة بمحتويات الطرود .
المــادة ()17
يتحقؽ أطراؼ النزاع مف أف دفف الجثث أو حرقيا بجري لكؿ حالة عمى حدة بقدر ما تسمح بو الظروؼ  ,ويسبقو فحص الجثة بدقة,
وفحص طبي إف أمكف ,بقصد التأكد مف حالة الوفاة ,والتحقؽ مف ىوية المتوفى  ,والتمكف مف وضع تقرير  .ويجب أف يبقى مع الجثة
أحد نصفي لوحة تحقيؽ اليوية إذا كانت مزدوجة أو الموحة نفسيا إذا كانت مفردة .
ال يجوز حرؽ الجثث إال ألسباب صحية قيرية أو ألسباب تتعمؽ بديانة المتوفى  .وفي حالة الحرؽ ,تبيف أسبابو وظروفو بالتفصيؿ
في شيادة الوفاة أو في قائمة أسماء الموتى المصدؽ عمييا .
وعمى أطراؼ النزاع التحقؽ مف أف الموتى قد دفنوا باحتراـ وطبقاً لشعائر دينيـ إذا أمكف  ,وأف مقابرىـ تحترـ ,وتجمع تبعاً لجنسياتيـ

إذا أمكف ,وتصاف بشكؿ مبلئـ ,وتميز بكيفية تمكف مف االستدالؿ عمييا دائمًا  .وطمبًا ليذه الغاية ,وعند نشوب األعماؿ العدائية ,

تنشئ أطراؼ النزاع إدارة رسمية لتسجيؿ المقابر ,لتيسير االستدالؿ عمييا فيما بعد  ,والتحقؽ مف ىوية الجثث أياً كاف موقع المقابر ,
ونقؿ الجثث إلى بمد المنشأ .وتنطبؽ ىذه األحكاـ بالمثؿ فيما يتعمؽ بالرماد الذي تحفظو إدارة تسجيؿ المقابر إلى أف يتـ التصرؼ
فيو طبقاً لرغبات بمد المنشأ.

وحالما تسمح الظروؼ ,وبأقصى حد عند انتياء األعماؿ العدائية  ,تتبادؿ ىذه اإلدارات عف طريؽ مكتب االستعبلمات المذكور في
الفقرة الثانية مف المادة  16قوائـ تبيف بيا بدقة مواقع المقابر وعبلماتيا المميزة  ,وكذلؾ بيانات عف الموتى المدفونيف فييا .
المــادة ()18

يجوز لمسمطات العسكرية أف تمتمس مروءة السكاف الذيف يتطوعوف لجمع الجرحى والمرضى والعناية بيـ تحت إشرافيا  ,مع منح
األشخاص الذيف يستجيبوف ليذا النداء الحماية والتسييبلت البلزمة  .وفي حالة استيبلء الطرؼ الخصـ عمى المنطؽ ة أو إعادة
استيبلئو عمييا ,يتعيف عميو أف يمنح بالمثؿ ىؤالء األشخ اص الحماية والتسييبلت ذاتيا .
وتسمح السمطات العسكرية لمسكاف وجمعيات اإلغاثة ,حتى في المناطؽ التي غزيت أو احتمت  ,بأف يجمعوا طوعاً الجرحى أو

المرضى أياً كانت جنسيتيـ وبأف يعتنوا بيـ  ,وعمى السكاف المدنييف احتراـ ىؤالء الجرحى والمرضى  ,وعمى األخص أف يمتنعوا عف

اقتراؼ أي أعماؿ عنؼ ضدىـ.

ال يعرض أي شخص لئلزعاج أو يداف بسبب ما قدمو مف عناية لمجرحى أو المرضى .
ال تخمي أحكاـ ىذه المادة دولة االحتبلؿ مف االلتزامات التي تقع عمييا إزاء الجرحى والمرضى في المجاليف الطبي والمعنوي .
الفصل الثالث
الوحدات والمنشآت الطبية
المــادة ()19
ال يجوز بأي حاؿ اليجوـ عمى المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة لمخدمات الطبية  ,بؿ تحترـ وتحمى في جميع األوقات
بواسطة أطراؼ النزاع .وفي حالة سقوطيا في أيدي الطرؼ الخصـ ,يمكف ألفرادىا مواصمة واجباتيـ مادامت الدولة اآلسرة ال تقدـ
مف جانبو ا العناية البلزمة لمجرحى والمرضى الموجوديف في ىذه المنشآت والوحدات .
وعمى السمطات المختصة أف تتحقؽ مف أف المنشآت والوحدات الطبية المذكورة أعبله تقع بمنأى عف أي خطر تسببو اليجمات عمى
األىداؼ الحربية.
المــادة ()20
ال يجوز اليجوـ مف البر عمى السفف المستشفيات التي تتوجب حمايتيا بمقتضى اتفاقية جنيؼ لتحسيف حاؿ جرحى ومرضى وغرقى
القوات المسمحة في البحار ,المؤرخة في  12آب /أغسطس .1949
المــادة ()21
ال يجوز وقؼ الحماية الواجبة لممنشآت الثابتة والوحدات الطبية المتحركة التابعة لمخدمات الطبية إال إذا استخدمت  ,خروجًا على

واجباتيا اإلنسانية ,في أعماؿ تضر بالعدو .غير أنو ال يجوز وقؼ الحماية عنيا إال بعد توجيو إنذار ليا يحدد في جميع األحواؿ اؿ
مناسبة ميمة زمنية معقولة دوف أف يمتفت إليو .
المــادة ()22
ال تعتبر الظروؼ التالية مبررة لحرماف وحدة أو منشأة طبية مف الحماية المكؼولة ليا بمقتضى المادة :19
 )1كوف أفراد الوحدة أو المنشأة مسمحيف ويستخدموف األسمحة في الدفاع عف أنفسيـ أو عف الجرحى والمرضى الذيف يعنوف بيـ ,
 )2كوف الوحدة أو المنشأة محروسة بخفير أو نقط حراسة أو حرس مرافؽ  ,وذلؾ في حالة عدـ وجود ممرضيف مسمحيف ,

 )3احتواء الوح دة أو المنشأة عمى أسمحة صغيرة وذخيرة أخذت مف الجرحى والمرضى ولـ تسمـ بعد إلى اإلدارة المختصة ,
 )4وجود أفراد أو ميمات مف الخدمات البيطرية في الوحدة أو المنشأة دوف أف يكوف ىؤالء األفراد أو ىذه الميمات جزءاً أساسياً
منيا,

 )5امتداد النشاط اإلنساني لموحدة أو ا لمنشأة الطبية أو أفرادىا ليشمؿ العناية بالجرحى أو المرضى المدنييف .
المــادة ()23
يجوز لؤلطراؼ السامية المتعاقدة في وقت السمـ ,وألطراؼ النزاع بعد نشوب األعماؿ العدائية  ,أف تنشئ في أراضييا  ,أو في
األراضي المحتمة إذا دعت الحاجة ,مناطؽ ومواقع استشفاء منظمة بؾيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى مف أضرار الحرب
وكذلؾ حماية األفراد المكمفيف بتنظيـ وادارة ىذه المناطؽ والمواقع وبالعناية باألشخاص المجمعيف فييا .
ويجوز لؤلطراؼ المعنية أف تعقد عند نشوب نزاع وخبللو اتفاقات فيما بينيا لبلعتراؼ المتبادؿ بمناطؽ ومواقع االستشفاء التي تكوف
قد أنشأتيا .وليا أف تستخدـ ليذا الغرض مشروع االتفاؽ الممحؽ بيذه االتفاقية مع إدخاؿ التعديبلت التي قد تراىا ضرورية .
والدوؿ الحامية والمجنة الدولية لمصميب األحمر مدعوة إلى تقديـ مساعييا الحميدة لتسييؿ إنشاء مناطؽ ومواقع االستشفاء واالعتراؼ
بيا.
الفصل الرابع
الموظفــــون
المــادة ()24
يجب في جميع األحواؿ احتراـ وحماية أفراد الخدمات الطبية المشتغميف بصفة كمية في البحث عف الجرحى والمرضى أو جمعيـ أو
نقميـ أو معالجتيـ ,أو في الوقاية مف األمراض  ,والموظفيف المشتغميف بصفة كمية في إدارة الوحدات والمنشآت الطبية ,وكذلؾ رجاؿ
الديف الممحقيف بالقوات المسمحة.
المـــادة ()25
يجب بالمثؿ احتراـ وحماية أفراد القوات المسمحة الذيف يدربوف خصيصاً الستخداميـ عند الحاجة كممرضيف أو حامميف مساعديف
لنقاالت المرضى في البحث عف الجرحى والمرضى أو جمعيـ أو نقميـ أو معالجتيـ  ,وذلؾ إذا كانوا يؤدوف ىذه المياـ في الوقت

الذي يقع فيو احتكاؾ مع العدو أو عندما يقعوف تحت سمطتو .
المــادة ()26
يوضع عمى قدـ المساواة مع الموظفيف المشار إلييـ في المادة  24موظفو الجمعيات الوطنية لمصميب األحمر وغيرىا مف جمعيات
اإلغاثة الطوعية المعترؼ بيا والمرخصة عمى النحو الواجب مف قبؿ حكوماتيا  ,الذيف يستخدموف في تنفيذ نفس المياـ التي يقوـ بيا
الموظفوف المشار إلييـ في تمؾ المادة ,شريطة خضوع موظفي ىذه الجمعيات لمقوانيف والموائح العسكرية .

وعمى كؿ طرؼ مف األطراؼ السامية المتعاقدة أف يخطر الطرؼ اآلخر بأسماء الجمعيات التي يكوف قد رخص ليا بتقديـ مساعدتيا
تحت مسئوليتو لمخدمات الطبية الرسمية لقواتو المسمحة  .ويتـ ىذا اإلخطار في وقت السمـ أو عند بدء األعماؿ الحربية أو خبلليا ,
وعمى أي حاؿ قبؿ بدء أي استخداـ فعمي ليذه الجمعيات .
المــادة ()27
ال تقدـ الجمعية المعترؼ بيا التابعة لدولة محايدة خدمات موظفييا الطبييف ووحداتيا الطبية إلى أحد أطراؼ النزاع إال بعد حصوليا
عمى موافقة مسبقة مف الحكومة التي تتبعيا الجمعية وعمى ترخيص مف طرؼ النزاع المعني  .ويوضع ىؤالء الموظفوف وىذه الوحدات
تحت إشراؼ طرؼ النزاع المذكور.
وتبمغ الحكوـ ة المحايدة ىذه الموافقة إلى الطرؼ الخصـ لمدولة التي تقبؿ المساعدة  .ويمتزـ طرؼ النزاع الذي يقبؿ ىذه المساعدة
بإببلغ الطرؼ الخصـ قبؿ أي استخداـ ليا.
وال تعتبر ىذه المساعدة بأي حاؿ تدخبلً في النزاع .
ويتعيف تزويد الموظفيف المشار إلييـ في الفقرة األولى ببطاقات تحقيؽ اليوية المنصوص عنيا في المادة  ,40وذلؾ قبؿ مغادرتيـ
البمد المحايدة الذي يتبعونو .
المــادة ()28
ال يجوز استبقاء الموظفيف المشار إلييـ في المادتيف  24و 26إذا وقعوا في قبضة الطرؼ الخصـ إال بقدر ما تقتضيو الحالة
الصحية ألسرى الحرب واحتياجاتيـ الروحية وع ددىـ.
وال يعتبر الموظفوف الذيف يستبقوف بيذه الكيفية أسرى حرب  .ومع ذلؾ ,فإنيـ ينتفعوف ,عمى أقؿ تقدير ,بجميع أحكاـ اتفاقية جنيؼ
بشأف معاممة أسرى الحرب ,المؤرخة في  12آب/أغسطس  ,1949ويواصموف ممارسة مياميـ الطبية أو الروحية في إطار القوانيف
والموائح العسكرية ؿلدولة الحاجزة ,وتحت سمطة اإلدارة المختصة فييا ووفقاً آلداب مينتيـ  ,وذلؾ لخدمة أسرى الحرب الذيف يفضؿ أف
يكونوا مف القوات المسمحة التي يتبعيا الموظفوف المذكوروف  .ويتمتع ىؤالء الموظفوف أيضًا مف أجؿ ممارسة مياميـ الطبية أو
الروحية بالتسييبلت التالية :

أ  -يرخص ليـ بعمؿ زيارات دورية ألسرى الحرب الموجوديف في فصائؿ العمؿ أو المستشفيات الواقعة خارج المعسكر  .وتضع
السمطات الحاجزة تحت تصرفيـ وسائؿ النقؿ البلزمة ليذا الغرض.
ب -في كؿ معسكر ,يكوف أقدـ ضابط طبيب في أعمى رتبة موجودة ىو المسئوؿ أماـ سمطات المعسكر الحربية عف كؿ ما يتعمؽ
بأنشطة الموظفيف الطبييف المستبقيف  .وليذا الغرض ,تتفؽ أطراؼ النزاع عند بدء األعماؿ الحربية بشأف موضوع أقدمية الرتب
المتقابمة لموظفييا الطبييف ,بمف فييـ موظفو الجمعيات المشار إلييـ في المادة  .26ويكوف ليذا الطبيب ورجاؿ الديف حؽ االتصاؿ
المباشر بسمطات المعسكر المختصة في جميع المسائؿ الخاصة بواجباتيـ .وتقدـ ليـ ىذه السمطات كافة التسييبلت الضرورية بشأف
المراسبلت التي تتعمؽ بيذه المسائؿ.
ج -عمى الرغـ مف أف الموظفيف المستبقيف في معسكر يخضعوف لنظامو الداخمي  ,فإنو ال يجوز إلزاميـ بتأدية أي عمؿ يخرج عف
فطاؽ مياميـ الطبية أو الدينية.

تتفؽ أطراؼ النزاع أثناء األعماؿ العدائية بشأف إمكاف اإلفراج عف الموظفيف وتحديد إجراءاتو .
ال يخمي أي حكـ مف األحكاـ ا لمتقدمة الدولة الحاجزة مف االلتزامات التي تقع عمييا إزاء أسرى الحرب في المجاليف الطبي
والروحي.
المــادة ()29
يعتبر األفراد المشار إلييـ في المادة  25أسرى حرب إذا وقعوا في قبضة العدو  ,ولكنيـ يستخدموف في أداء المياـ الطبية مادامت
ىناؾ حاجة لذلؾ.
المــادة ()30
يعاد الموظفوف الذيف ال يكوف استبقاؤىـ أم اًر ضرورياً بمقتضى أحكاـ المادة  ,28إلى طرؼ النزاع الذي يتبعونو بمجرد أف يفتح
طريؽ لعودتيـ وتسمح بذلؾ الضرورات الحربية .

والى حيف عودتيـ  ,ال يعتبروف أسرى حرب  .ومع ذلؾ ,فانيـ ينتفعوف  ,عمى أقؿ تقدير ,بجميع أحكاـ اتفاقية جنيؼ بشأف معاممة
أسرى الحرب ,المؤرخة  12آب/أغسطس  ,1949ويواصموف تأدية مياميـ تحت إمرة الطرؼ الخصـ  ,ويفضؿ تكميفيـ بالعناية
بجرحى ومرضى طرؼ النزاع الذي يتبعو ىؤالء الموظفوف .
ويحمموف معيـ عند رحيميـ متعمقاتيـ وميماتيـ الشخصية واألشياء ذات القيمة واألدوات الخاصة بيـ .
المــادة ()31
يتـ اختيار الموظفيف الذيف يعادوف إلى طرؼ النزاع بمقتضى المادة  30بصرؼ النظر عف أي اعتبار لمعنصر أو الديف أو الرأي
السياسي ,ويفضؿ أف يتـ وفقاً لمترتيب الزمني لوقوعيـ في قبضة العدو ولحالتيـ الصحية .
ويجوز ألطراؼ النزاع أف تقرر باتفاقات خاصة منذ بدء األعماؿ العدائية النسبة المئوية مف الموظفيف الذيف يستبقوف تبعًا لعدد

األسرى ,وكذلؾ توزيع ىؤالء الموظفيف عمى المعسكرات.
المــادة ()32

ال يجوز استبقاء األشخاص المشار إلييـ في المادة  27إذا وقعوا في قبضة العدو .
وما لـ يتفؽ عمى خبلؼ ذلؾ  ,يصرح ليـ بالعودة إلي بمدىـ أو – إذا تعذر ذلؾ – إلى إقميـ طرؼ النزاع الذي كانوا في خدمتو ,
بمجرد أف يفتح طريؽ لعود تيـ وتسمح بذلؾ المقتضيات الحربية .
والى حيف عودتيـ  ,يواصموف تأدية ميامو تحت إمرة الطرؼ الخصـ  ,ويفضؿ تخصيصيـ لمعناية بجرحى ومرضى طرؼ النزاع الذي
كاف وا في خدمتو.
ويحمموف معيـ عند رحيميـ متعمقاتيـ وميماتيـ الخاصة واألشياء ذات القيمة  ,واألدوات واألسمحة ,واذا أمكف وسائؿ المواصبلت التي
تخصيـ.

وتوفر أطرؼ النزاع ليؤالء الموظفيف أثناء وجودىـ تحت سمطتيا نفس الغذاء والمأوى والمخصصات والرواتب التي تعطى لمموظفيف
المناظريف ليـ في جيوشيا .ويجب أف يكوف الغذاء عمى أي حاؿ كافياً مف حيث الكمية والجودة والتنوع لتأميف توازف صحي طبيعي

لمموظفيف المعنييف.
الفصل الخامس
المباني والمهمــات
المــادة ()33

تبقى الميمات المتعمقة بالوحدات الطبية المتحركة التابعة لمقوات المسمحة مخصصة لرعاية الجرحى والمرضى إذا وقعت في قبضة
الطرؼ الخصـ.
وتظؿ مباني وميمات ومخازف المنشآت الطبية الثابتة التابعة لمقوات المسمحة خاضعة لقوانيف الحرب  ,ولكف ال يجوز تحويميا عف
الغرض الذي تستخدـ مف أجمو مادامت ىناؾ حاجة إلييا لرعاية الجرحى والمرضى  .ومع ذلؾ ,يجوز لمقادة في الميداف استخداميا
في حالة الضرورة الحربية العاجمة شريطة أف يكونوا قد اتخذوا مسبقًا التدابير البلزمة لراحة المرضى والجرحى الذيف يعالجوف فييا.
وال يجوز تعمد تدمير الميمات والمخازف المشار إلييا في ىذه المادة .
المــادة ()34
تعتبر منقوالت وعقارات جمعيات اإلغاثة التي يحؽ ليا االنتفاع بمزايا ىذه االتفاقية ممتمكات خاصة .
وال يجوز ممارسة حؽ االستيبلء المعترؼ بو لمدوؿ المحاربة بمقتضى قوانيف الحرب وعاداتيا إال في حالة الضرورة الممحة  ,وبعد
تأميف راحة الجرحى والمرضى.
الفصل السادس
النقل الطبــي
المــادة ()35
يجب احتراـ وحماية وسائؿ نقؿ الجرحى والمرضى أو الميمات الطبية شأنيا شأف الوحدات الطبية المتحركة .
وفي حالة وقوع ىذه الوسائؿ أو المركبات في قبضة الطرؼ الخصـ  ,فإنيا تخضع لقوانيف الحرب شريطة أف يتكفؿ طرؼ النزاع الذي
يأسرىا بالعناية بالجرحى والمرضى الموجوديف فييا في جميع الحاالت .
ويخضع األفراد المدنيوف الذيف يحصؿ عمييـ  ,وجميع وسائؿ النقؿ التي يحصؿ عمييا عف طريؽ االستيبلء ,لقواعد القانوف الدولي
العامة.
المــادة ()36

ال يجوز مياجمة الطائرات الطبية ,أي الطائرات المستخدمة كمية في إخبلء الجرحى والمرضى ,وكذلؾ في نقؿ أفراد الخدمات الطبية
والميمات الطبية ,وانما تحترـ مف جانب الدوؿ المحاربة عند طيرانيا عمى ارتفاعات وفي أوقات ومسارات يتفؽ عمييا بصفة خاصة
بيف جميع الدوؿ المحاربة المعنية.
وتحمؿ عمى سطوحيا السفمى والعميا والجانبية  ,بشكؿ واضح ,الشارة المميزة المنصوص عنيا في المادة  38إلى جانب أعبلميا
الوطنية .وتزود بأية عبلمات أو وسائؿ تمييز أخرى يمكف االتفاؽ عمييا بيف الدوؿ المحاربة عند نشوب األعماؿ العدائية أو في
أثنائيا.
يحظر الطيراف فوؽ أراضي العدو أو أراض يحتميا العدو ,ما لـ يتفؽ عمى خبلؼ ذلؾ.
تمتثؿ الطائرات الطبية ألي أمر يصدر إلييا باليبوط  .وفي حالة اليبوط بيذه الكيفية  ,يمكف لمطائرة ومستقمييا مواصمة طيرانيا بعد
أي تفتيش قد يحدث.
وفي حالة اليبوط االضطراري عمى أرض العدو أو عمى أرض يحتميا العدو  ,يعتبر الجرحى والمرضى وكذلؾ طاقـ الطائرة أسرى
حرب .ويعامؿ أفراد الخدمات الطبية طبقًا لممادة  24وما بعدىا.
المــادة ()37
مع مراعاة أحكاـ الفقرة الثانية مف ىذه المادة ,يجوز لمطائرات الطبية التابعة ألطراؼ النزاع أف تطير فوؽ أراضي الدوؿ المحايدة ,
وأف تيبط عمى أرضيا أو مائيا عند الضرورة أو لمتوقؼ لفترة قصيرة  .وعمييا أف تبمغ الدوؿ المحايدة مسبقاً بمرورىا فوؽ أراضييا

وأف تمتثؿ ألي أمر باليبوط عمى األرض أو الماء  .وال تكوف في مأمف مف اليجوـ علييا إال إذا طارت في مسارات وعمى ارتفاعات

وفي أوقات محددة يتفؽ عمييا بيف أطراؼ النزاع والدوؿ المحايدة المعنية .
غير أنو يجوز لمدوؿ المحايدة أف تضع شروطاً أو قيوداً عمى مرور الطائرات الطبية فوؽ أراضييا أو ىبوطيا عمييا  .وتطبؽ ىذه
الشروط أو القيود بكيفية مماثؿة عمى جميع أطراؼ النزاع .

ما لـ يتفؽ عمى خبلؼ ذلؾ بيف الدولة المحايدة وأطراؼ النزاع  ,تحتجز الدولة المحايدة الجرحى والمرضى الذيف يتـ إنزاليـ في
بناء عمى موافقة السمطات المحمية  ,حيثما يقتضي القانوف الدولي ذلؾ  ,بحيث ال يستطيعوف االشتراؾ مجدداً
أراضييا مف طائرة طبية ً
في العمميات الحربية .وتتحمؿ الدولة التي ينتموف إلييا نفقات عبلجيـ واحتجازىـ .
الفصل السابع
الشارة المميزة
المــادة ()38
مف قبيؿ التقدير لسويس ار ,يحتفظ بالشعار المكوف مف صميب أحمر عمى أرضية بيضاء  ,وىو مقموب العمـ االتحادي  ,كشارة وعبلمة
مميزة لمخدمات الطبية في القوات المسمحة.
ومع ذلؾ ,فإنو في حالة البمداف التي تستخدـ بالفعؿ  ,بدالً مف الصميب األحمر ,اليبلؿ األحمر أو األسد والشمس األحمريف عمى
أرضية بيضاء كشارة مميزة ,يعترؼ بياتيف الشارتيف أيضاً في مفيوـ ىذه االتفاقية .

المــادة ()39
توضع الشارة عمى األعبلـ وعبلمات الذراع وعمى جميع الميمات المتعمقة بالخدمات الطبية وذلؾ تحت إشراؼ السمطة الحربية
المختصة.
المــادة ()40
يضع الموظفوف المشار إلييـ في المادة  ,24وفي المادتيف  26و ,27عمى الذراع األيسر عبلمة ذراع ال تتأثر بالماء وعمييا الشارة
المميزة ,وتصرؼ بمعرفة السمطة الحربية وتختـ بخاتميا.
ويحمؿ ىؤالء الموظفوف ,باإلضافة إلى لوحة تحقيؽ اليوية المشار إلييا في المادة  ,16بطاقة خاصة لتحقيؽ اليوية عمييا الشارة
المميزة .وتكوف ىذه البطاقة مف نوع ال يتأثر بالماء  ,وبحجـ يسمح بوضعيا في الجيب  .وتحرر بالمغة اؿ وطنية ,ويبيف بيا عمى
األقؿ لقب حامميا واسمو بالكامؿ ,وتاريخ ميبلده ورتبتو ورقـ قيده الشخصي  .وتبيف بيا الصفة التي تخوؿ لو حماية ىذه االتفاقية .
وتحمؿ البطاقة صورة حامميا وتوقيعو أو بصمتو أو كمييما معاً  .وتختـ بخاتـ السمطة الحربية.
وتكوف بطاقة تحقيؽ اليوية موحدة داخؿ كؿ جيش ,وبقدر االستطاعة مف نوع مماثؿ بالنسبة لكؿ جيوش األطراؼ السامية المتعاقدة .
ويمكف ألطراؼ النزاع أف تسترشد بالنموذج الممحؽ بيذه االتفاقية عمى سبيؿ المثاؿ  .وتخطر بعضيا بعضاً عند بدء األعماؿ العدائية

بالنموذج الذي تستخدمو .وتستخرج بطاقات تحقيؽ اليوية  ,إذا أمكف ,مف صورتيف عمى األقؿ تحتفظ دولة المنشأ بإحدييما .

وال يجوز ,بأي حاؿ ,تجريد الموظفيف المشار إلييـ أعبله مف شاراتيـ  ,أو بطاقات ىويتيـ ,أو مف حقيـ في حمؿ عبلمة الذراع.
ويحؽ ليـ في حالة فقد البطاقة الحصوؿ عمى نسخة بديمة ويحؽ ليـ استعاضة الشارة .
المــادة ()41
يضع الموظفوف المبينوف في المادة  ,25وذلؾ أثناء قياميـ بمياـ طبية فقط  ,عبلمة ذراع بيضاء في وسطيا العبلمة المميزة ولكف
بأبعاد مصغرة ,وتصرؼ بمعرفة السمطة الحربية وتختـ بخاتميا .
وينص في مستندات تحقيؽ اليوية العسكرية التي يحمميا ىؤالء الموظفوف عمى نوع ا لتدريب الخاص الذي حصؿ عميو حامميا ,
والطابع المؤقت لواجباتو وحقو في حمؿ عبلمة الذراع .
المــادة ()42
بناء عمى موافقة
ال يرفع عمـ االتفاقية المميز إال فوؽ الوحدات والمنشآت الطبية التي تقضي ىذه االتفاقية باحتراميا  ,وال يتـ ذلؾ إال ً
السمطة الحربية.
ويجوز في اؿوحدات المتحركة وفي المنشآت الثابتة أف يرفع إلى جانبو العمـ الوطني لطرؼ النزاع الذي تتبعو الوحدة أو المنشأة .
غير أف الوحدات الطبية التي تقع في قبضة العدو ال ترفع إال عمـ االتفاقية .
تتخذ أطراؼ النزاع اإلجراءات البلزمة ,بقدر ما تسمح المقتضيات الحربية  ,لجعؿ العبلمة المميزة لموحدات والمنشآت الطبية ظاىرة
بوضوح لقوات العدو البرية والجوية والبحرية تبلفياً الحتماؿ وقوع أي اعتداء عمييا .

المــادة ()43
يتعيف عمى الوحدات الطبية التابعة لبمداف محايدة  ,التي يكوف قد رخص ليا بتقديـ خدماتيا إلى دولة محاربة بالشروط المنصوص
عنيا في المادة  ,27أف ترفع مع عمـ االتفاقية العمـ الوطني لتمؾ الدولة المحاربة  ,إذا كانت ىذه الدولة تستخدـ الصبلحية التي
تمنحيا ليا المادة .42
ويمكنيا في جميع األحواؿ ,إذا لـ تكف ىناؾ أوامر مف السمطة الحربية المختصة تقضي بخبلؼ ذلؾ  ,أف ترفع عمميا الوطني ,حتى
إذا وقعت في قبضة الطرؼ الخصـ.
المــادة ()44
باستثناء الحاالت المذكورة في الفقرات التالية مف ىذه المادة  ,ال يجوز استخداـ شارة الصميب األحمر عمى أرضية بيضاء وعبارة "
الصميب األحمر " أو " صميب جنيؼ " سواء في وقت السمـ أو في وقت الحرب  ,إال لتمييز أو حماية الوحدات والمنشآت الطبية,
والموظفيف المحمييف والميمات المحمية بمقتضى ىذه االتفاقية واالتفاقيات الدولية األخرى التي تنظـ مثؿ ىذه األمور  .وينطبؽ
الشيء نفسو عمى الشارات المشار إلييا بالفقرة الثانية مف المادة  38بالنسبة لمبمداف التي تستخدميا  .وال يجوز لجمعيات اؿصميب
األحمر الوطنية وغيرىا مف الجمعيات المشار إلييا بالمادة  26أف تستخدـ الشارة المميزة التي تمنح حماية االتفاقية إال في إطار
أحكاـ ىذه المادة.
وباإلضافة إلى ذلؾ ,يجوز لمجمعيات الوطنية لمصميب األحمر (أو اليبلؿ األحمر أو األسد والشمس األحمريف) أف تستخدـ في وقت
السمـ وفقًا لتشريعاتيا الوطنية اسـ وشارة الصميب األحمر في أنشطتيا األخرى التي تتفؽ مع المبادئ التي وضعتيا المؤتمرات الدولية

لمصميب األحمر .وفي حالة متابعة ىذه األنشطة في وقت الحرب  ,يكوف استخداـ الشارة بحيث ال يمكف اعتبارىا مانحة لمحماية التي
تقتضييا االتفاقية ,وتكوف الشارة ذات أبعاد صغيرة نسبياً  ,وال يجوز وضعيا عمى عبلمات الذراع أو فوؽ أسطح المباني .
ويسمح لؤلجيزة الدولية التابعة لمصميب األحمر وموظفييا المعتمديف حسب األصوؿ باستخداـ شارة الصميب األحمر عمى أرضية
بيضاء في أي وقت.
يجوز بصفة استثنائية  ,ووفقًا لمتشريع الوطني ,وبإذف صريح مف إحدى الجمعيات الوطنية لمصميب األحمر (أو اليبلؿ األحمر أو

األسد والشمس األحمريف) ,استخداـ شارة االتفاقية في وقت السمـ لتمييز المركبات المستعممة لئلسعاؼ ولئلشارة إلى أماكف مراكز
اإلسعاؼ المخصصة كمية لتقديـ الرعاية المجانية لمجرحى أو المرضى.
الفصل الثامن

تنفيذ االتفاقيــة
المــادة ()45
عمى كؿ طرؼ مف أطراؼ النزاع أف يعمؿ مف خبلؿ قادتو العظاـ عمى ضماف تنفيذ المواد المتقدمة بدقة  ,وأف يعالج الحاالت التي
لـ ينص عنيا عمى ىدي المبادئ العامة ليذه االتفاقية .
المــادة ()46

تحظر تدابير االقتصاص مف الجرحى أو المرضى أو الموظفيف الذيف تحمييـ ىذه االتفاقية  ,أو المباني أو الميمات التي تحمييا .
المــادة ()47
تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بأف تنشر نص ىذه االتفاقية عمى أوسع نطاؽ ممكف في بمدانيا  ,في وقت السمـ كما في وقت
الحرب ,وتتعيد بصفة خاصة بأف تدرج دراستيا ضمف برامج التعميـ العسكري  ,والمدني إذا أمكف ,بحيث تصبح المبادئ التي
تتضمنيا معروفة لجميع السكاف ,وعمى األخص لمقوات المقاتمة المسمحة  ,وأفراد الخدمات الطبية والدينية.
المــادة ()48
تتبادؿ األطراؼ السامية المتعاقدة عف طريؽ مجمس االتحاد السويسري ,ومف خبلؿ الدوؿ الحامية أثناء األعماؿ العدائية ,التراجـ
الرسمية ليذه االتفاقية ,وكذلؾ القوانيف والموائح التي قد تعتمدىا لكفالة تطبيقيا .
الفصل التاسع
قمع إساءة االستعمال والمخالفات
المــادة ()49
تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بأف تتخذ أي إجراء تشريعي يمزـ لفرض عقوبات جزائية فعالة عمى األشخاص الذيف يقترفوف أو
يأمروف باقتراؼ إحدى المخالفات الجسيمة ليذه االتفاقية ,المبينة في المادة التالية .
يمتزـ كؿ طرؼ متعاقد بمبلحقة المتيميف باقتراؼ مثؿ ىذه المخالفات الجسيمة أو باألمر باقترافيا  ,وبتقديميـ إلى محاكمو ,أياً كانت

جنسيتيـ .ولو أيضاً ,إذا فضؿ ذلؾ ,وطبقاً ألحكاـ تشريعو ,أنو يسمميـ إلى طرؼ متعاقد معني آخر لمحاكمتيـ مادامت تتوفر لدى
الطرؼ المذكور أدلة اتياـ كافية ضد ىؤالء األشخاص.

عمى كؿ طرؼ متعاقد اتخاذ التدابير لوقؼ جميع األفعاؿ التي تتعارض مع أحكاـ ىذه االتفاقية بخبلؼ المخالفات الجسيمة المبينة
في المادة التالية.
وينتفع المتيموف في جميع األحواؿ بضمانات لممحاكمة والدفاع الحر ال تقؿ مبلءمة عف الضمانات المنصوص عنيا بالمادة 105
وما بعدىا مف اتفاقية جنيؼ بشأف معاممة أسرى الحرب  ,المؤرخة في  12آب/أغسطس .1949
المــادة ()50
المخالفات الجسيمة التي تشير إلييا المادة السابقة ىي التي تتضمف أحد األفعاؿ التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محمييف أو
ممتمكات محمية باالتفاقية  :القتؿ العمد ,التعذيب أو المعاممة البلإنسانية ,بما في ذلؾ التجارب الخاصة بعمـ الحياة ,تعمد إحداث
آالـ شديدة أو اإلضرار الخطير بالسبلمة البدنية أو بالصحة  ,تدمير الممتمكات أو االستيبلء عمييا عمى نطاؽ واسع ال تبرره
الضرورات الحربية ,وبطريقة غير مشروعة وتعسفية .
المــادة ()51

ال يجوز ألي طرؼ متعاقد أف يتحمؿ أو يحؿ طرفاً متعاقداً آخر مف المسئوليات التي تقع عميو أو عمى طرؼ متعاقد آخر فيما
يتعمؽ بالمخالفات المشار إلييا في المادة السابقة.
المــادة ()52
بناء عمى طمب أي طرؼ في النزاع  ,وبطريقة تتقرر فيما بيف األطراؼ المعنية  ,تحقيؽ بصدد أي إدعاء بانتياؾ ىذه
يجرىً ,
االتفاقية.
وفي حالة ع دـ االتفاؽ عمى إجراءات التحقيؽ  ,يتفؽ األطراؼ عمى اختيار حكـ يقرر اإلجراءات التي تتبع .
وما أف يتبيف انتياؾ االتفاقية  ,يتعيف عمى أطراؼ النزاع وضع حد لو وقمعو بأسرع ما يمكف .
المــادة ()53
يحظر في كؿ األوقات عمى األفراد والجمعيات والمؤسسات التجارية  ,العامة والخاصة عمى ٍ
حد سواء ,مف غير المخوؿ ليـ بمقتضى
ىذه االتفاقية ,استخداـ شارة أو تسمية " الصميب األحمر " أو " صميب جنيؼ "  ,أو أية عبلمة أو تسمية تنطوي عمى تقميد ليا  ,أيًا
كاف الغرض مف ىذا االستخداـ ,وميما كاف التاريخ الذي يرجع إليو إق ارره .

وبسبب اعتماد معكوس ألواف عمـ االتحاد السويسري تقدي اًر لسويس ار ,وبسبب ما يمكف أف ينشأ مف خمط بيف الشعارات السويسرية

وبيف شارة االتفاقية المميزة ,يحظر في كؿ األوقات عمى األفراد والجمعيات والمؤسسات التجارية استعماؿ شعارات االتحاد السويسري ,
أو عبلمات تنطوي عمى تقميد ليا  ,كعبلمات مسجمة أو عبلمات تجارية أو كجزء ـ ف ىذه العبلمات أو لغرض يتعارض مع األمانة
التجارية أو في حاالت قد تجرح الشعور الوطني السويسري .
ومع ذلؾ ,يجوز لؤلطراؼ السامية المتعاقدة التي لـ تكف أطرافاً في اتفاقية جنيؼ المؤرخة في  27تموز/يوليو  1929أف تمنح

لممستعمميف السابقيف لمشارات أو التسميات أو العبل مات التجارية المشار إلييا في الفقرة األولى ميمة إللغاء ىذا االستعماؿ أقصاىا
ثبلث سنوات مف تاريخ سرياف ىذه االتفاقية عمى أال يبدو االستعماؿ المذكور خبلؿ ىذه الميمة وكأنو يمنح حماية االتفاقية في وقت

الحرب.
وينطبؽ الحظر المنصوص عميو في الفقرة األولى مف ىذه اؿمادة كذلؾ عمى الشارتيف والتسميتيف المشار إلييا في الفقرة الثانية مف
المادة  ,38دوف أف يؤثر ذلؾ عمى أي حقوؽ اكتسبت بسبب االستعماؿ السابؽ .
المــادة ()54
تتخذ األطراؼ السامية المتعاقدة التدابير البلزمة ,إذا لـ يكف تشريعيا مف األصؿ كافياً  ,مف أجؿ منع وقمع حاالت إساءة االستعماؿ
المنصوص عنيا بالمادة  53في جميع األوقات.

أحكاـ ختامية
المــادة ()55
وضعت ىذه االتفاقية بالمغتيف اإلنكميزية والفرنسية  .وكبل النصيف متساوياف في الحجية .

وسيقوـ مجمس االتحاد السويسري بوضع تراجـ رسمية لبلتفاقية بالمغتيف الروسية واألسبانية .
المــادة ()56
تعرض ىذه االتفاقية التي تحمؿ تاريخ اليوـ لمتوقيع لغاية  12شباط/فبراير  ,1950باسـ الدوؿ الممثمة في المؤتمر الذي افتتح في
جنيؼ في  21نيساف/أبريؿ  ,1949وباسـ الدوؿ التي لـ تمثؿ في ىذا المؤتمر ولكنيا تشترؾ في اتفاقيات جنيؼ لتحسيف حاؿ
الجرحى والمرضى بالجيوش في الميداف ,المؤرخة في  1864أو  1906أو .1929
المــادة ()57
تصدؽ ىذه االتفاقية بأسرع ما يمكف  ,وتودع صكوؾ التصديؽ في برف .
يحرر محضر بإيداع كؿ صؾ مف صكوؾ التصديؽ  ,ويرسؿ مجمس االتحاد السويسري صو اًر موثقة مف ىذا المحضر إلى جميع
الدوؿ التي تـ باسميا توقيع االتفاقية أو اإلببلغ عف االنضماـ إلييا .

المــادة ()58
يبدأ نفاذ ىذه االتفاقية بعد ستة شيور مف تاريخ إيداع صكيف لمتصديؽ عمى األقؿ .
وبعد ذلؾ ,يبدأ نفاذىا إزاء أي طرؼ ساـ متعاقد بعد ستة شيور مف تاريخ إيداع صؾ تصديقو .
المــادة ()59
تحؿ ىذه االتفاقية في العبلقات بيف األطراؼ السامية المتعاقدة محؿ اتفاقيات 22آب/أغسطس  ,1864و 6تموز/يوليو  1906و27
تموز /يوليو .1929
المــادة ()60
ابتداء مف تاريخ نفاذىا النضماـ جميع الدوؿ التي لـ تكف االتفاقية قد وقعت باسميا .
تعرض ىذه االتفاقية
ً
المــادة ()61
يبمغ كؿ انضماـ إلى مجمس االتحاد السويسري كتابةً  ,ويعتبر سارياً بعد مضي ستة شيور مف تاريخ استبلمو .
ويبمغ مجمس االتحاد اؿ سويسري كؿ انضماـ إلى جميع الدوؿ التي تـ باسميا توقيع االتفاقية أو اإلببلغ عف االنضماـ إلييا .
المــادة ()62
يترتب عمى الحاالت المنصوص عنيا في المادتيف  2و 3النفاذ الفوري لمتصديقات التي تودعيا أطراؼ النزاع واالنضمامات التي
تبمغيا قبؿ أو بعد وقوع األعماؿ العدائية أو االحتبلؿ  .ويبمغ مجمس االتحاد السويسري بأسرع وسيمة أي تصديقات أو انضمامات
يتمقاىا مف أطراؼ النزاع.
المــادة ()63
لكؿ طرؼ مف األطراؼ السامية اؿمتعاقدة حؽ االنسحاب مف ىذه االتفاقية .

ويبمغ االنسحاب كتابةً إلى مجمس االتحاد السويسري الذي يتولى إببلغو إلى حكومات جميع األطراؼ السامية المتعاقدة .
ويعتبر االنسحاب سارياً بعد مضي عاـ مف تاريخ إببلغو لمجمس االتحاد السويسري  .عمى أف االنسحاب الذي يبمغ في وقت تكوف

فيو الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع ,ال يعتبر ساريًا إال بعد عقد الصمح  ,وعمى أي حاؿ بعد انتياء عمميات اإلفراج عف األشخاص

الذيف تحمييـ االتفاقية واعادتيـ إلى أوطانيـ .

وال يكوف لبلنسحاب أثره إال بالنسبة لمدولة المنسحبة  .وال يكوف لو أي أثر عمى االلتزامات ا لتي يجب أف تبقى أطراؼ النزاع ممتزمة
بأدائيا طبقاً لمبادئ القانوف الدولي الناشئة مف األعراؼ الراسخة بيف األمـ المتمدنة  ,ومف القوانيف اإلنسانية  ,وما يمميو الضمير
العاـ.

المــادة ()64
يسجؿ مجمس االتحاد السويسري ىذه االتفاقية لدى األمانة العامة لؤلمـ المتحدة  .ويخطر مجمس االتحاد السويسري األمانة العامة
لؤلمـ المتحدة كذلؾ بأي تصديقات أو انضمامات أو انسحابات يتمقاىا بصدد ىذه االتفاقية .
إثباتًا لذلؾ ,قاـ الموقعوف أدناه ,الذيف أودعوا وثائؽ تفويضيـ  ,بتوقيع ىذه االتفاقية .
حرر في جنيؼ ,في ىذا اليوـ الثاني عشر مف آب /أغسطس  1949بالمغتيف اإلنكميزية والفرنسية ,ويودع األصؿ في محفوظات
االتحاد السويسري .ويرسؿ مجمس االتحاد السويسري صو اًر موثقة مف االتفاقية إلى جميع الدوؿ الموقعة  ,وكذلؾ إلى الدوؿ التي

تنضـ إلى االتفاقية.
الممحق األول

مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع االستشفاء
المــادة ()1
تخصص مناطؽ االستشفاء بصفة قطعية لؤلشخاص المشار إلييـ في المادة  23مف اتفاقية جنيؼ لتحسيف حاؿ الجرحى والمرضى
بالقوات المسمحة في الميداف ,المؤرخة في  12آب/أغسطس  ,1949ولؤلشخاص المكمفيف بتنظيـ وادارة ىذه المناطؽ والمواقع
ييا.
وبرعاية األشخاص المجمعيف ؼ
ومع ذلؾ ,فاألشخاص الذيف تكوف إقامتيـ داخؿ ىذه المناطؽ مستديمة يكوف ليـ الحؽ في البقاء فييا .
المــادة ()2
ال يجوز لؤلشخاص الذيف يقيموف  ,بأية صفة كانت ,في منطقة استشفاء ,أداء أي عمؿ لو اتصاؿ مباشر بالعمميات الحربية أو بإنتاج
الميمات الحربية ,سواء داخؿ ىذه المنطقة أو خارجيا.
المــادة ()3
تتخذ الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء جميع اإلجراءات البلزمة لمنع دخوؿ أي أشخاص ليس ليـ حؽ اإلقامة فييا أو دخوليا .
المــادة ()4

تستوفى في مناطؽ االستشفاء الشروط التالية :
 )1ال تشغؿ إال قسماً صغي اًر مف اإلقميـ الذي يخضع لسيطرة الدولة التي تنشئيا ,
 )2أف تكوف كثافتيا السكانية منخفضة بالنسبة إلمكانات اإلقامة فييا ,
 )3أف تكوف بعيدة عف أي أىداؼ حربية أو منشآت صناعية أو إدارية كبيرة ومجردة مف أي منيا ,
 )4أال تكوف واقعة في مناطؽ يوجد أي احتماؿ أف تكوف ليا أىمية في سير الحرب .
الم ــادة ()5
تخضع مناطؽ االستشفاء لبللتزامات التالية :
 )1ال يجوز استخداـ وسائؿ االتصاؿ والنقؿ التي قد تكوف تحت تصرفيا في نقؿ الموظفيف الحربييف أو ا لميمات الحربية ولو
بصورة عابرة,
 )2يحظر الدفاع عنيا بالوسائؿ الحربية بأي حاؿ .
المــادة ()6
يتـ تمييز مناطؽ االستشفاء بوضع عبلمات الصميب األحمر (اليبلؿ األحمر أو األسد والشمس األحمريف) عمى أرضية بيضاء عمى
حدودىا الخارجية وفوؽ المباني.
ويمكف كذلؾ تمييزىا ليبلً بوسائؿ ضوئية مبلئمة .
المــادة ()7
تخطر الدوؿ في وقت السمـ أو عند نشوب األعماؿ العدائية جميع األطراؼ السا مية المتعاقدة ,بقائمة مناطؽ االستشفاء الموجودة في
اإلقميـ الخاضع لسيطرتيا .كما تخطرىا أيضاً بجميع المناطؽ التي تستجد أثناء النزاع .
وبمجرد استبلـ الطرؼ الخصـ اإلخطار المشار إليو أعبله ,يصبح إنشاء منطقة االستشفاء قانونياً .
غير أنو إذا اعتبر الطرؼ الخصـ أف شروط ىذا االتفاؽ غير مستوفاة  ,جاز لو أف يرفض االعتراؼ بالمنطقة بإرساؿ إخطار عاجؿ
بذلؾ إلى الطرؼ المسئوؿ عف ىذه المنطقة ,أو أف يعمؽ اعترافو بيا عمى فرض الرقابة المنصوص عنيا بالمادة .8
المــادة ()8
يحؽ لكؿ دولة تعترؼ بمنطقة أو عدة مناطؽ استشفاء أنشأىا الطرؼ ا لخصـ ,أف تطمب فرض الرقابة عمييا بواسطة لجنة خاصة أو
أكثر بقصد التحقؽ مف استيفاء المناطؽ لمشروط وااللتزامات المنصوص عنيا في ىذه االتفاقية .
وطمباً ليذه الغاية ,يكوف ألعضاء المجاف الخاصة حرية دخوؿ مختمؼ المناطؽ في جميع األوقات  ,بؿ يجوز ليـ اإلقامة فييا بصفة
ـ ستمرة .وتقدـ ليـ جميع التسييبلت لممارسة مياميـ التفتيشية.
المــادة ()9

إذا الحظت المجاف الخاصة أية وقائع تعتبرىا مخالفة ألحكاـ ىذا االتفاؽ  ,وجب عمييا أف تبمغيا في الحاؿ إلى الدولة المسئولة عف
المنطقة ,وأف تحدد ليا ميمة أقصاىا خمسة أياـ لتصحيح الوضع  .وعميو ا أف تبمغ بذلؾ الدولة التي اعترفت بالمنطقة .
فإذا انقضت الميمة ولـ تمتثؿ الدولة المسئولة عف المنطقة لمتحذير الذي وجو إلييا  ,جاز لؿ طرؼ الخصـ أف يعمف أنو لـ يعد ممتزمًا

بيذا االتفاؽ فيما يختص بالمنطقة المذكورة .
المــادة ()10

تعيف الدولة التي تنشئ منطقة أو موقعاً أو أكثر مف مناطؽ ومواقع االستشفاء ,واألطراؼ المعادية التي أبمغت بوجودىا  ,األشخاص
الذيف يكونوف أعضاء في المجاف الخاصة المذكورة في المادتيف  8و ,9أو تعيد إلى الدوؿ المحايدة بتعيينيـ .

المــادة ()11
ال يجوز بأي حاؿ اليجوـ عمى مناطؽ االستشفاء  .وعمى أطراؼ النزاع حمايتيا واحتراميا في جميع األوقات.
المــادة ()12
في حالة احتبلؿ أي إقميـ ,يجب أف يستمر احتراـ مناطؽ االستشفاء الموجودة فيو واستخداميا بيذه الصفة .
غير أنو يجوز لدولة االحتبلؿ أف تعدؿ الغرض مف ىذه المناطؽ شريطة أف تكوف قد اتخذت جميع اإلجراءات ا لتي تكفؿ سبلمة
األشخاص المقيميف فييا.
المــادة ()13
ينطبؽ ىذا االتفاؽ أيضاً عمى المواقع التي قد تستخدميا الدوؿ لنفس أغراض مناطؽ االستشفاء .
الممحق الثاني
بطاقة تحقيؽ اليوية ألفراد الخدمات الطبية والدينية
الممحقيف بالقوات المسمحة

