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اتفاقية جنيف الرابعة،
 1949-08-12معاهدات
اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس
1949
إف المكقعيف أدناه ،المفكضيف مف قبؿ الحككمات الممثمة في المؤتمر الدبمكماسي ،المعقكد في جنيؼ مف  21نيساف /أبريؿ إلى 12
آب/أغسطس  ،1949بقصد كضع اتفاقية لحماية األشخاص المدنييف في كقت الحرب ،قد اتفقكا عمى ما يمي :
الباب األكؿ
أحكاـ عامة
المػػادة ()1
تتعيد األطراؼ السامية بأف تحترـ ىذه االتفاقية كتكفؿ احتراميا في جميع األحكاؿ .
المػػادة ()2
عالكة عمى األحكاـ التي تسرم في كقت السمـ ،تنطبؽ ىذه االتفاقية في حالة الحرب المعمنة أك أم اشتباؾ مسمح آخر ينشب بيف
طرفيف أك أكثر مف األطراؼ السامية المتعاقدة ،حتى لك لـ يعترؼ أحدىا بحالة الحرب .
تنطبؽ االتفاقية أيضان في جميع حاالت االحتالؿ الجزئي أك الكمي إلقميـ أحد األطراؼ السامية المتعاقدة  ،حتى لك لـ يكاجو ىذا
االحتالؿ مقاكمة مسمحة.

كاذا لـ تكف إحدل دكؿ النزاع طرفان في ىذه االتفاقية ،فإف دكؿ النزاع األطراؼ فييا تبقى مع ذلؾ ممتزمة بيا في عالقاتيا المتبادلة .
كما أنيا تمتزـ باالتفاقية إزاء الدكلة المذككرة إذا قبمت ىذه األخيرة أحكاـ االتفاقية كطبقتيا.

المػػادة ()3
في حالة قياـ نزاع مسمح ليس لو طابع دكلي في أراضي أحد األطراؼ السامية المتعاقدة ،يمتزـ كؿ طرؼ في النزاع بأف يطبؽ كحد
أدنى األحكاـ التالية :
 )1األشخاص الذيف ال يشترككف مباشرة في األعماؿ العدائية ،بمف فييـ أفراد القكات المسمحة الذيف ألقكا عنيـ أسمحتيـ ،كاألشخاص
العاجزكف عف القتاؿ بسبب المرض أك الجرح أك االحتجاز أك ألم سبب آخر ،يعاممكف في جميع األحكاؿ معاممة إنسانية ،دكف أم
تمييز ضار يقكـ عمى العنصر أك المكف ،أك الديف أك المعتقد ،أك الجنس ،أك المكلد أك الثركة أك أم معيار مماثؿ آخر .
كليذا الغرض ،تحظر األفعاؿ التالية فيما يتعمؽ باألشخاص المذككريف أعاله ،كتبقى محظكرة في جميع األكقات كاألماكف :
( أ) االعتداء عمى الحياة كالسالمة البدنية ،كبخاصة القتؿ بجميع أشكالو ،كالتشكيو ،كالمعاممة القاسية ،كالتعذيب،
(ب) أخذ الرىائف،

( ج) االعتداء عمى الكرامة الشخصية ،كعمى األخص المعاممة الميينة كالحاطة بالكرامة،
( د) إصدار األحكاـ كتنفيذ العقكبات دكف إجراء محاكمة سابقة أماـ محكمة مشكمة تشكيالن قانكنيان ،كتكفؿ جميع الضمانات القضائية
الالزمة في نظر الشعكب المتمدنة.

 )2يجمع الجرحى كالمرضى كيعتني بيـ .
كيجكز لييئة إنسانية غير متحيزة ،كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر ،أف تعرض خدماتيا عمى أطراؼ النزاع .
كعمى أطراؼ النزاع أف تعمؿ فكؽ ذلؾ ،عف طريؽ اتفاقات خاصة ،عمى تنفيذ كؿ األحكاـ األخرل مف ىذه االتفاقية أك بعضيا .
كليس في تطبيؽ األحكاـ المتقدمة ما يؤثر عمى الكضع القانكني أل طراؼ النزاع.
المػػادة ()4
األشخاص الذيف تحمييـ االتفاقية ىـ أكلئؾ الذيف يجدكف أنفسيـ في لحظة ما كبأم شكؿ كاف ،في حالة قياـ نزاع أك احتالؿ ،تحت
سمطة طرؼ في النزاع ليسكا مف رعاياه أك دكلة احتالؿ ليسكا مف رعاياىا .
ال تحمي االتفاقية رعايا الدكلة غير المرتبطة بيا .أما رعايا الدكلة المحايدة المكجكدكف في أراضي دكلة محاربة كرعايا الدكلة
المحاربة فإنيـ ال يعتبركف أشخاصان محمييف مادامت الدكلة التي ينتمكف إلييا ممثمة تمثيالن دبمكماسيان عاديان في الدكلة التي يقعكف

تحت سمطتيا.

عمى أف ألحكاـ الباب الثاني نطاقان أكسع في التطبيؽ ،تبينو المادة .13
ال يعتبر مف األشخاص المحمييف بمفيكـ ىذه االتفاقية األشخاص الذيف تحمييـ اتفاقية جنيؼ لتحسيف حاؿ الجرحى كالمرضى
بالقكات المسمحة في الميداف ،المؤرخة في  12آب /أغسطس  ،1949أك اتفاقية جنيؼ لتحسيف حاؿ جرحى كمرضى كغرقى القكات
المسمحة في البحار ،المؤرخة في  12آب /أغسطس  ،1949أك اتفاقية جنيؼ بشأف معاممة أسرل الحرب المؤرخة في  12آب /
أغسطس .1949
المػػادة ()5
إذا اقتنع أحد أطراؼ النزاع بكجكد شبيات قاطعة بشأف قياـ شخص تحميو االتفاقية في أراضي ىذا الطرؼ بنشاط يضر بأمف
الدكلة ،أك إذا ثبت أنو يقكـ بيذا النشاط ،فإف مثؿ ىذا الشخص يحرـ مف االنتفاع بالحقكؽ كالمزايا التي تمنحيا ىذه االتفاقية ،كالتي
قد تضر بأمف الدكلة لك منحت لو .
إذا اعتقؿ شخص تحميو االتفاقية في أرض محتمة بتيمة الجاسكسية أك التخريب أك لكجكد شبيات قاطعة بشأف قيامو بنشاط يضر
بأمف دكلة االحتالؿ ،أمكف حرماف ىذا الشخص في الحاالت التي يقتضييا األمف الحربي حتمان مف حقكؽ االتصاؿ المنصكص عنيا
في ىذه االتفاقية.

كفي كؿ مف ىاتيف الحالتيف ،يعامؿ األشخاص المشار إلييـ في الفقرتيف السابقتيف ،مع ذلؾ ،بإنسانية ،كفي حالة مالحقتيـ قضائيان،

ال يحرمكف مف حقيـ في محاكمة عادلة قانكنية عمى النحك الذم نصت عميو ىذه االتفاقية  .كيجب أيضان أف يستعيدكا االنتفاع بجميع

الحقكؽ كالمزايا التي يتمتع بيا الشخص المحمي بمفيكـ ىذه االتفاقية في أقرب كقت ممكف مع مراعاة أمف الدكلة الطرؼ في النزاع
أك دكلة االحتالؿ ،حسب الحالة.
الم ػادة ()6
تطبؽ ىذه االتفاقية بمجرد بدء أم نزاع أك احتالؿ كردت اإلشارة إليو في المادة .2
يكقؼ تطبيؽ ىذه االتفاقية في أراضي أم طرؼ في النزاع عند انتياء العمميات الحربية بكجو عاـ .
يكقؼ تطبيؽ ىذه اال تفاقية في األراضي المحتمة بعد عاـ كاحد مف انتياء العمميات الحربية بكجو عاـ ،كمع ذلؾ ،تمتزـ دكلة
االحتالؿ بأحكاـ المكاد التالية مف ىذه االتفاقية  :مف  1إلى  ،27 ،12كمف  29إلى  34ك ،47ك ،49ك ،51ك،52
ك ،53ك ،59كمف  61إلى  77ك ،143كذلؾ طكاؿ مدة االحتالؿ مادامت ىذه الدكلة تمارس كظائؼ الحككمة في األراضي
المحتمة.
األشخاص اؿمحميكف الذيف يفرج عنيـ أك يعادكف إلى الكطف أك يعاد تكطينيـ بعد ىذه التكاريخ يستمركف في االنتفاع باالتفاقية في
ىذه األثناء.
المػػادة ()7
عالكة عمى االتفاقات المنصكص عنيا صراحة في المكاد  ،11ك ،14ك ،15ك ،17ك ،36ك ،108ك ،109ك،132
ك ،133ك ،149يجكز لألطراؼ السامية المتعاقدة أف تعقد اتفاقات خاصة أخرل بشأف أية مسائؿ ترل مف المناسب تسكيتيا بكيفية
خاصة .كال يؤثر أم اتفاؽ خاص تأثي انر ضا انر عمى كضع األشخاص المحمييف كما نظمتو ىذه االتفاقية ،أك يقيد الحقكؽ الممنكحة
ليـ بمقتضاىا.

كيستمر انتفاع األشخاص المحمييف بيذه االتؼاقات مادامت االتفاقية سارية عمييـ ،إال إذا كانت ىناؾ أحكاـ صريحة تقضي بخالؼ
ذلؾ في االتفاقات سالفة الذكر أك في اتفاقات الحقة ليا ،أك إذا كاف ىذا الطرؼ أك ذاؾ مف أطراؼ النزاع قد اتخذ تدابير أكثر فائدة
ليـ.
المػػادة ()8
ال يجكز لألشخاص المحمييف التنازؿ في أم حاؿ مف األحكاؿ جزئينا أك كمية عف الحقكؽ الممنكحة ليـ بمقتضى ىذه االتفاقية ،أك
بمقتضى االتفاقات الخاصة المشار إلييا في المادة السابقة ،إف كجدت .

المػػادة ()9
تطبؽ ىذه االتفاقية بمعاكنة كتحت إشراؼ الدكؿ الحامية التي تكمؼ برعاية مصالح أطراؼ النزاع  .كطمبان ليذه الغاية ،يجكز لمدكؿ
الحامية أف تعيف ،بخالؼ مكظفييا الدبمكماسييف أك القنصمييف ،مندكبيف مف رعاياىا أك رعايا دكؿ أخرل محايدة  .كيخضع تعييف

ىؤالء المندكبيف لمكافقة الدكؿ التي سيؤدكف كاجباتيـ لدييا .
كعمى أطراؼ النزاع تسييؿ ميمة ممثمي أك مندكبي الدكؿ الحامية ،إلى أقصى حد ممكف.

كيجب أال يتجاكز ـ مثمك الدكؿ الحامية أك مندكبكىا في أم حاؿ مف األحكاؿ حدكد ميمتيـ بمقتضى ىذه االتفاقية ،كعمييـ بصفة
خاصة مراعاة مقتضيات أمف الدكلة التي يقكمكف فييا بكاجباتيـ .
المػػادة ()10
ال تككف أحكاـ ىذه االتفاقية عقبة في سبيؿ األنشطة اإلنسانية التي يمكف أف تقكـ بيا المجنة الدكلية لمصميب األحمر أك أية ىيئة
إنسانية أخرل غير متحيزة ،بقصد حماية األشخاص المدنييف كاغاثتيـ ،شريطة مكافقة أطراؼ النزاع المعنية .
المػػادة ()11
لألطراؼ السامية المتعاقدة أف تتفؽ في أم كقت عمى أف تعيد إلى ىيئة تتكفر فييا كؿ ضمانات الحيدة كالكفاءة بالمياـ التي تمقييا
ىذه االتفاقية عمى عاتؽ الدكلة الحامية .
كاذا لـ ينتفع األشخاص المحميكف أك تكقؼ انتفاعيـ ألم سبب كاف بجيكد دكلة حامية أك ىيئة معينة كفقان لمفقرة األكلى أعاله ،فعمى
الدكلة الحاجزة أف تطمب إلى دكلة محايدة أك إلى ىيئة مف ىذا القبيؿ أف تضطمع بالكظائؼ التي تنيطيا ىذه االتفاقية بالدكؿ الحامية

التي تعينيا أطراؼ النزاع.
فإذا لـ يمكف تكفير الحماية عمى ىذا النحك ،فعمى الدكلة الحاجزة أف تطمب إلى ىيئة إنسانية ،كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر،
االضطالع بالمياـ اإلنسانية التي تؤدييا الدكؿ الحامية بمقتضى ىذه االتفاقية ،أك أف تقبؿ ،رىنان بأحكاـ ىذه المادة ،عرض الخدمات
الذم تقدمو مثؿ ىذه الييئة.

كعمى أية دكلة محايدة أك ىيئة طمبت إلييا الدكلة صاحبة الشأف تحقيؽ األغراض المذككرة أعاله ،أك قدمت ىي عرضنا لمقياـ بذلؾ،
أف تقدر طكاؿ ـ دة قياميا بنشاطيا المسئكلية التي تقع عمييا تجاه طرؼ النزاع الذم ينتمي إليو األشخاص المحميكف بمقتضى ىذه
االتفاقية ،كأف تقدـ الضمانات الكافية إلثبات قدرتيا عمى تنفيذ المياـ المطمكبة كأدائيا دكف تحيز .
ال يجكز الخركج عمى األحكاـ المتقدمة في أم اتفاؽ خاص يعقد بيف دكؿ تككف إحداىا مقيدة الحرية في التفاكض مع الدكلة األخرل
أك حمفائيا بسبب أحداث الحرب ،كلك بصفة مؤقتة ،كعمى األخص في حالة احتالؿ كؿ أراضييا أك جزء ىاـ منيا .
ككمما ذكرت عبارة الدكلة الحامية في ىذه االتفاقية ،فإف مدلكليا ينسحب أيضان عمى الييئات البديمة ليا بالمعنى المفيكـ مف ىذه
المادة.

تمتد أحكاـ ىذه المادة كتعدؿ لتنطبؽ عمى حاالت رعايا أم دكلة محايدة يككنكف في أراض محتمة أك أراضي دكلة محاربة اليككف
لدكلتيـ فييا تمثيؿ دبمكماسي عادم .
المػػادة ()12
تقدـ الدكؿ الحامية مساعييا الحميدة مف أجؿ تسكية الخالفات في جميع الحاالت التي ترل فييا أف ذلؾ في مصمحة األشخاص
المحمييف ،كعمى األخص في حاالت عدـ اتفاؽ أطراؼ النزاع عمى تطبيؽ أك تفسير أحكاـ ىذه االتفاقية .
بناء عمى دعكة أحد األطراؼ أك مف تمقاء ذاتيا ،اقتراحان باج تماع
كليذا الغرض،يجكز لكؿ دكلة حامية أف تقدـ ألطراؼ النزاع ،ن
ممثمييا ،كعمى األخص ممثمي السمطات المسئكلة عف األشخاص المحمييف ،عند االقتضاء عمى أرض محايدة تختار بطريقة

مناسبة .كتمتزـ أطراؼ النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدـ ليا تحقيقان ليذا الغرض  .كلمدكؿ الحامية أف تقدـ ،إذا رأت ضركرة لذلؾ،

اقتراحان يخضع لمكافقة أطراؼ النزاع بدعكة شخص ينتمي إلى دكلة محايدة أك تفكضو المجنة الدكلية لمصميب األحمر لالشتراؾ في

ىذا االجتماع.
الباب الثاني

الحماية العامة لمسكاف
مف بعض عكاقب الحرب
المػػادة ()13
تشمؿ أحكاـ الباب الثاني مجمكع سكاف البمداف المشتركة في النزاع ،دكف أم تمييز مجحؼ يرجع بشكؿ خاص إلى العنصر ،أك
الجنسية أك الديف ،أك اآلراء السياسية ،كالمقصكد بيا تخفيؼ المعاناة الناجمة عف الحرب .
المػػادة ()14
يجكز لألطراؼ السامية المتعاقدة في كقت السمـ ،كألطراؼ النزاع بعد نشكب األعماؿ العدائية أف تنشئ في أراضييا ،أك في األراضي
المحتمة إذا دعت الحاجة ،مناطؽ كمكاقع استشفاء كأماف منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى كالمرضى كالعجزة كالمسنيف كاألطفاؿ
دكف الخامسة عشرة مف العمر ،كالحكامؿ كأميات األطفاؿ دكف السابعة .
كيجكز لألطراؼ المعنية أف تعقد عند نشكب نزاع كخاللو اتفاقات فيما بينيا لالعتراؼ المتبادؿ بالمناطؽ كالمكاقع التي تككف قد
أنشأتيا.كليا أف تطبؽ ليذا الغرض مشركع االتفاؽ الممحؽ بيذه االتفاقية مع إدخاؿ التعديالت التي قد تراىا ضركرية عميو .
كالدكؿ الحامية كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر مدعكة إلى تقديـ مساعييا الحميدة لتسييؿ إنشاء مناطؽ كمكاقع االستشفاء كاألماف
كاالعتراؼ بيا.
المػػادة ()15
يجكز ألم طرؼ في النزاع ،أف يقترح عمى الطرؼ المعادم ،إما مباشرة أك عف طريؽ دكؿ محايدة أك ىيئة إنسانية ،إنشاء مناطؽ
محيدة في األقاليـ التي يجرم فييا القتاؿ بقصد حماية األشخاص المذككريف أدناه مف أخطار القتاؿ دكف أم تمييز :
أ  -الجرحى كالمرضى مف المقاتميف كغير المقاتميف،
ب -األشخاص المدنييف الذيف ال يشترككف في األعماؿ العدائية كال يقكمكف بأم عمؿ لو طابع عسكرم أثناء إقامتيـ في ىذه
المناطؽ.
كبمجرد اتفاؽ أطراؼ النزاع عمى المكقع الجغرافي لممنطقة المحيدة المقترحة كادارتيا كتمكينيا كمراقبتيا ،يعقد اتفاؽ كتابي كيكقعو
ممثمك أطراؼ النزاع .كيحدد االتفاؽ بدء تحييد المنطقة كمدتو .
المػػادة ()16
يككف الجرحى كالمرضى ككذلؾ العجزة كالحكامؿ مكضع حماية كاحتراـ خاصيف.

كبقدر ماتسمح بو المقتضيات العسكرية ،يسيؿ كؿ طرؼ مف أطراؼ النزاع اإلجراءات التي تتخذ لمبحث عف القتمى أك الجرحى،
كلمعاكنة الغرقى كغيرىـ مف األشخاص المعرضيف لخطر كبير كلحمايتيـ مف السمب كسكء المعاممة .
المػػادة ()17
يعمؿ أطراؼ النزاع عمى إقرار ترتيبات محمية لنقؿ الجرحى كالمرضى كالعجزة كالمسنيف كاألطفاؿ كالنساء النفاس مف المنا طؽ
المحاصرة أك المطكقة ،كلمركر رجاؿ جميع األدياف ،كأفراد الخدمات الطبية كالميمات الطبية إلى ىذه المناطؽ .
المػػادة ()18
ال يجكز بأم حاؿ اليجكـ عمى المستشفيات المدنية المنظمة لتقديـ الرعاية لمجرحى كالمرضى كالعجزة كالنساء النفاس ،كعمى أطراؼ
النزاع احتراميا كح مايتيا في جميع األكقات.
عمى الدكؿ األطراؼ في أم نزاع أف تسمـ جميع المستشفيات المدنية شيادات تثبت أنيا مستشفيات ذات طابع مدني كتبيف أف
المباني التي تشغميا ال تستخدـ في أم أغراض يمكف أف يحرـ ىا مف الحماية بمفيكـ المادة .19
تميز المستشفيات المدنية ،إذا رخصت ؿىا الدكلة بذلؾ ،بكاسطة الشارة المنصكص عنيا في المادة  38مف اتفاقية جنيؼ لتحسيف
حاؿ الجرحى كالمرضى بالقكات المسمحة في الميداف ،المؤرخة في  12آب  /أغسطس .1949
تتخذ أطراؼ النزاع ،بقدر ما تسمح بو المقتضيات العسكرية ،التدابير الضركرية لجعؿ الشارات التي تميز الـ ستشفيات المدنية
كاضحة بجالء لقكات العدك البرية كالجكية كالبحرية ،كذلؾ لتالفي إمكانية كقكع أم عمؿ عدكاني عمييا .
كبالنظر لألخطار التي يمكف أف تتعرض ليا المستشفيات نتيجة لقربيا مف األىداؼ العسكرية ،فإنو يجدر الحرص عمى أف تككف
بعيدة ما أمكف عف ىذه األىداؼ .
المػػادة ()19
ال يجكز كقؼ الحماية الكاجبة لممستشفيات المدنية إال إذا استخدمت ،خركجنا عمى كاجباتيا اإلنسانية ،في القياـ بأعماؿ تضر العدك .
غير أنو ال يجكز كقؼ الحماية عنيا إال بعد تكجيو إنذار ليا يحدد في جميع األحكاؿ المناسبة ميمة زمنية معقكلة دكف أف يمتفت

إليو.
ال يعتبر عمالن ضا انر بالعدك كجكد عسكرييف جرحى أك مرضى تحت العالج في ىذه المستشفيات ،أك كجكد أسمحة صغيرة كذخيرة
أخذت مف ىؤالء العسكرييف كلـ تسمـ بعد إلى اإلدارة المختصة .

المػادة ()20
يجب احتراـ كحماية المكظفيف المخصصيف كمية بصكرة منتظمة لتشغيؿ كادارة ا لمستشفيات المدنية ،بمف فييـ األشخاص المكمفكف
بالبحث عف الجرحى كالمرضى المدنييف كالعجزة كالنساء النفاس كجمعيـ كنقميـ كمعالجتيـ .
كيميز ىؤالء المكظفكف في األراضي المحتمة كمناطؽ العمميات الحربية ببطاقة لتحقيؽ اليكية تبيف صفة حامميا ،كعميو صكرتو
الشمسية ،تحمؿ خاتـ السمطة المسئكلة ،كما يميزكف أثناء العمؿ بعالمة ذراع مختكمة مف نكع ال يتأثر بالماء تكضع عمى الذراع

األيسر .كتسمـ عالمة الذراع بكاسطة الدكلة كتحمؿ الشارة المنصكص عنيا في المادة  38مف اتفاقية جنيؼ لتحسيف حاؿ الجرحى
كالمرضى بالقكات المسمحة في الميداف ،المؤرخة في 12آب/أغسطس .1949
يجب احتراـ كحماية جميع المكظفيف اآلخريف المخصصيف لتشغيؿ أك إدارة المستشفيات المدنية ،كليـ حؽ حمؿ شارة الذراع كما ىك
مذككر أعاله كبالشركط المبينة في ىذه المادة ،كذلؾ أثناء أدائيـ ىذه الكظائؼ  .كتب يف المياـ المناطة بيـ في بطاقة تحقيؽ اليكية
التي تصرؼ ليـ.
كتحتفظ إدارة كؿ مستشفى مدني بقائمة بأسماء مكظفييا مستكفاة أكالن بأكؿ كتككف تحت تصرؼ السمطات الكطنية أك سمطات
االحتالؿ المختصة في جميع األكقات.

المػػادة ()21
يجب احتراـ كحماية عمميات نقؿ الجرحى كالمرضى المدنييف كالعجزة كالنساء النفاس التي تجرم في البر بكاسطة قكافؿ المركبات
كقطارات المستشفى أك في البحر بكاسطة سفف مخصصة ليذا النقؿ ،كذلؾ عمى قدـ المساكاة مع المستشفيات المشار إلييا في المادة
 ،18كتميز ،بترخيص مف الدكلة ،بكضع الشارة المميزة المنصكص عنيا في المادة  38مف اتفاقية جنيؼ لتحسيف حاؿ الجرحى
كالمرضى بالقكات المسمحة في الميداف ،المؤرخة في  12آب /أغسطس .1949
المػػادة ()22
ال يجكز اليجكـ عمى الطائرات التي يقتصر استخداميا عمى نقؿ الجرحى كالمرضى المدنييف كالعجزة كالنساء النفاس ،أك نقؿ
المكظفيف الطبييف كالميمات الطبية ،بؿ يجب احتراميا عند طيرانيا عمى ارتفاعات كفي أكقات كمسارات يتفؽ عمييا بصفة خاصة
بيف أطراؼ النزاع المعنية.
كيجكز تمييزىا بكضع الشارة المميزة المنصكص عنيا في المادة  38مف اتفاقية جنيؼ لتحسيف حاؿ الجرحى كالمرضى بالقكات
المسمحة في الميداف ،المؤرخة في  12آب /أغسطس .1949
يحظر الطيراف فكؽ أراضي العدك أك أرض يحتميا العدك ،مالـ يتفؽ عمى خالؼ ذلؾ .
تمتثؿ ىذه الطائرات ألل أمر يصدر إلييا باليبكط  .كفي حالة اليبكط بيذه الكيفية ،يمكف لمطائرة كمستقمييا مكاصمة طيرانيا بعد أم
تفتيش قد يحدث.
المػػادة ()23
عمى كؿ طرؼ مف األطراؼ السامية المتعاقدة أف يكفؿ حرية مركر جميع رساالت األدكية كالميمات الطبية كمستمزمات العبادة
المرسمة حص انر إلى سكاف طرؼ متعاقد آخر المدنييف ،حتى لك كاف خصمان  .كعميو كذلؾ الترخيص بحرية مركر أم رساالت مف
األغذية الضركرية ،كالمالبس ،كالمقكيات المخصصة لألطفاؿ دكف الخامسة عشرة مف اؿعمر ،كالنساء الحكامؿ أك النفاس.

كيخضع التزاـ الطرؼ المتعاقد بمنح حرية مركر الرساالت المذككرة في الفقرة المتقدمة لشرط تأكد ىذا الطرؼ مف أنو ليست ىناؾ
أم أسباب قكية تدعكه إلى التخكؼ مف االحتماالت التالية :
( أ ) أف تحكؿ الرساالت عف كجيتيا األصمية ،أك

(ب) أف تككف الرقابة غير فعالة ،أك
(ج) أف يحقؽ العدك فائدة كاضحة لجيكده الحربية أك اقتصاده ،عف طريؽ تبديؿ ىذه الرساالت بسمع كاف عميو أف يكردىا أك ينتجيا
بكسيمة أخرل ،أك عف طريؽ االستغناء عف مكاد أك منتجات أك خدمات كاف البد مف تخصيصيا إلنتاج ىذه السمع .
كلمدكلة اؿتي ترخص بمركر الرساالت المبينة في الفقرة األكلى مف ىذه المادة أف تشترط لمنح الترخيص أف يتـ التكزيع عمى
المستفيديف تحت إشراؼ محمي مف قبؿ الدكؿ الحامية.
يجب أف ترسؿ ىذه الرساالت بأسرع مايمكف ،كيككف لمدكلة التي ترخص بحرية مركرىا حؽ كضع الشركط الفنية التي يسمح بالمركر
بمقتضاىا.
المػادة ()24
عمى أطراؼ النزاع أف تتخذ التدابير الضركرية لضماف عدـ إىماؿ األطفاؿ دكف الخامسة عشرة مف العمر الذيف تيتمكا أك افترقكا عف
عائالتيـ بسبب الحرب ،كتيسير إعالتيـ كممارسة دينيـ كتعميميـ في جميع األحكاؿ  .كيعيد بأمر تعميميـ إذا أمكف إلى أشخاص
ينتمكف إلى التقاليد الثقافية ذاتيا .
كعمى أطراؼ النزاع أف تسيؿ إيكاء ىؤالء األطفاؿ في بمد محايد طكاؿ مدة النزاع ،بمكافقة الدكلة الحامية ،إذا كجدت ،كبشرط
االستيثاؽ مف مراعاة المبادئ المبينة في الفقرة األكلى .
كعمييا فكؽ ذلؾ أف تعمؿ عمى اتخاذ التدابير الالزمة إلمكاف التحقؽ مف ىكية جميع األطفاؿ دكف الثانية عشرة مف العمر ،عف
طريؽ حمؿ لكحة لتحقيؽ اليكية أك بأم كسيمة أخرل .
المػػادة ()25
يسمح ألم شخص مقيـ في أراضي أحد أطراؼ النزاع أك في أراض يحتميا طرؼ في النزاع بإبالغ أفراد عائمتو أينما كانكا األخبار
ذات الطابع العائمي المحض ،كبتمقي أخبارىـ  .كتنقؿ ىذه المراسالت بسرعة كدكف إبطاء ال مبرر لو .
إذا تعذر أك استحاؿ نتيجة لمظركؼ تبادؿ المراسالت العائمية بكاسطة البريد العادم ،كجب عمى أطراؼ النزاع المعنية أف تمجأ إلى
كسيط محايد ،مف قبيؿ الككالة المركزية المنصكص عنيا في المادة  ،140لتحدد معو كسائؿ تأميف تنفيذ التزاماتيا عمى أفضؿ كجو،
كعمى األخص باالستعانة بالجمعيات الكطنية لمصميب األحمر( ،أك اليالؿ األحمر أك األسد كالشمس األحمريف).
إذا رأت أطراؼ النزاع ضركرة لتقييد المراسالت العائمية ،فإف ليا عمى األكثر أف تفرض استخدا ـ النماذج القياسية التي تتضمف خمسنا

كعشريف كممة تختار بحرية ،كتحديد عدد الطركد بكاقع طرد كاحد كؿ شير .
المػػادة ()26

عمى كؿ طرؼ مف أطراؼ النزاع أف يسيؿ أعماؿ البحث التي يقكـ بيا أفراد العائالت المشتتة بسبب الحرب مف أجؿ تجديد
االتصاؿ بينيـ كاذا أمكف جمع شممو ـ .كعميو أف يسيؿ بصكرة خاصة عمؿ الييئات المكرسة ليذه الميمة ،شريطة أف يككف قد
اعتمدىا كأف تراعي التدابير األمنية التي اتخذىا .
الباب الثالث

كضع األشخاص المحمييف كمعاممتيـ
القسـ األكؿ
أحكاـ عامة تنطبؽ عمى أراضى أطراؼ النزاع
كاألراضي المحتمة
المػػادة ()27
لألشخاص المحمييف في جميع األحكاؿ حؽ االحتراـ ألشخاصيـ كشرفيـ كحقكقيـ العائمية كعقائدىـ الدينية كعاداتيـ كتقاليدىـ .
كيجب معاممتيـ في جميع األكقات معاممة إنسانية ،كحمايتيـ بشكؿ خاص ضد جميع أعماؿ العنؼ أك التيديد ،كضد السباب
كفضكؿ الجماىير.
كيجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أم اعتداء عمى شرفيف ،كالسيما ضد االغتص اب ،كاإلكراه عمى الدعارة كأم ىتؾ
لحرمتيف.
كمع مراعاة األحكاـ المتعمقة بالحالة الصحية كالسف كالجنس ،يعامؿ جميع األشخاص المحمييف بكاسطة طرؼ النزاع الذم يخضعكف
لسمطتو ،بنفس االعتبار دكف أم تمييز ضار عمى أساس العنصر أك الديف أك اآلراء السياسية  .عمى أف ألطراؼ النزاع أف تتخذ إزاء
األشخاص المحمييف تدابير المراقبة أك األمف التي تككف ضركرية بسبب الحرب .
المػػادة ()28
ال يجكز استغالؿ أم شخص محمي بحيث يجعؿ كجكده بعض النقط أك المناطؽ بمنأل عف العمميات الحربية .
المػػادة ()29
طرؼ النزاع الذم يككف تحت سمطتو أشخاص محميكف مسئكؿ عف المعاممة التي يمقكنيا مف ككالئو ،دكف المساس بالمسئكليات
الفردية التي يمكف التعرض ليا.
المػػادة ()30
تقدـ جميع التسييالت لألشخاص المحمييف ليتقدمكا بطمباتيـ إلى الدكؿ الحامية كالى المجنة الدكلية لمصؿيب األحمر ،كالجمعية
الكطنية لمصميب األحمر (أك اليالؿ األحمر أك األسد كالشمس األحمريف) التابعة لمبمد الذم يكجدكف فيو ،ككذلؾ إلى أم ىيئة يمكنيا
معاكنتيـ.
كتمنح ىذه الييئات المختمفة جميع التسييالت ليذا الغرض مف جانب السمطات ،كذلؾ في نطاؽ الحدكد التي تفرضيا اؿمقتضيات
العسكرية أك األمنية.
كبخالؼ زيارات مندكبي الدكؿ الحامية كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر ،المنصكص عنيا في المادة  ،143تسيؿ الدكؿ الحاجزة أك
دكؿ االحتالؿ بقدر اإلمكاف الزيارات التي يرغب ممثمك المؤسسات األخرل القياـ بيا لألشخاص المحمييف بيدؼ تقديـ معكنة ركحية
أك مادية ليؤالء األشخاص.

المػػادة ()31
تحظر ممارسة أم إكراه بدني أك معنكم إزاء األشخاص المحمييف ،خصكصان بيدؼ الحصكؿ عمى معمكمات منيـ أك مف غيرىـ .
المػػادة ()32
تحظر األطراؼ السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي مف شأنيا أف تسبب معاناة بدنية أك إبادة لألشخاص المحمييف
المكجكديف تحت سمطتيا .كال يقتصر ىذا الحظر عمى القتؿ كالتعذيب كالعقكبات البدنية كالتشكيو كالتجارب الطبية كالعممية التي ال
تقتضييا اؿ معالجة الطبية لمشخص المحمي كحسب ،كلكنو يشمؿ أيضان أم أعماؿ كحشية أخرل ،سكاء قاـ بيا ككالء مدنيكف أك

ككالء عسكريكف.
المػػادة ()33

ال يجكز معاقبة أم شخص محمي عف مخالفة لـ يقترفيا ىك شخصيان  .تحظر العقكبات الجماعية كبالمثؿ جميع تدابير التيديد أك

اإلرىاب.

السمب محظكر.
تحظر تدابير االقتصاص مف األشخاص المحمييف كممتمكاتيـ .
المػػادة ()34
أخذ الرىائف محظكر.
القسـ الثاني
األجانب في أراضي أطراؼ النزاع
المػػادة ()35
أم شخص محمي يرغب في مغادرة البمد في بداية النزاع أك خاللو يحؽ لو ذلؾ ،إال إذا كاف رحيمو يضر بالمصالح الكطنية لمدكلة .
كيبت في طمبو لمغادرة البمد طبقان إلجراءات قانكنية كيصدر القرار بأسرع ما يمكف  .كيجكز لمشخص الذم يصرح لو بمغادرة البمد أف
ال مف المكازـ كالمتعمقات الشخصية .
يتزكد بالمبمغ الالزـ لرحمتو كأف يحمؿ معو قد نار معقك ن

كلألشخاص الذيف رفض طمبيـ لمغادرة البمد الحؽ في طمب إعادة النظر في ىذا الرفض في أقرب كقت بكاسطة محكمة أك لجنة
إدارية مختصة تنشئيا الدكلة اؿحاجزة ليذا الغرض.
كلممثمي الدكلة الحامية أف يحصمكا ،إذا طمبكا ذلؾ ،عمى أسباب رفض طمب أم شخص لمغادرة البمد ،كأف يحصمكا بأسرع ما يمكف
عمى أسماء جميع األشخاص الذيف رفضت طمباتيـ إال إذا حالت دكف ذلؾ دكاعي األمف أك اعترض عميو األشخاص المعنيكف .
المػػادة ()36
تنؼ عمميات المغادرة التي يصرح بيا بمقتضى المادة السابقة في ظركؼ مالئمة مف حيث األمف ،كالشركط الصحية ،كالسالمة
ذ
كالتغذية .كيتحمؿ بمد الكص كؿ ،أك الدكلة التي يككف المستفيدكف مف رعاياىا في حالة اإليكاء في بمد محايد ،جميع التكاليؼ

المتكبدة مف بدء الخركج مف أراضي الدكلة الحاجزة .كتحدد الطرائؽ العممية ليذه االنتقاالت ،عند الحاجة ،عف طريؽ اتفاقات خاصة
تعقد بيف الدكؿ المعنية.
كال يخؿ ما تقدـ باالتفاقات الخاصة التي قد تككف معقكدة بيف أطراؼ النزاع بشأف تبادؿ رعاياىا الذيف سقطكا في قبضة العدك
كاعادتيـ إلى أكطانيـ.
المػػادة ()37
يجب أف يعامؿ األشخاص المحميكف الذيف يككنكف في الحبس االحتياطي أك يقضكف عقكبة سالبة لمحرية معاممة إنسانية أثناء مدة
احتجازىـ.
كليـ أف يطمبكا بمجرد اإلفراج عنيـ مغادرة البمد طبقان لممادتيف السابقتيف .
المػػادة ()38
باستثناء بعض اإلجراءات الخاصة التي ؽد تتخذ بمقتضى ىذه االتفاقية ،كالسيما منيا المادتيف  27ك ،41يستمر مف حيث المبدأ
تنظيـ كضع األشخاص المحمييف طبقان لألحكاـ المتعمقة بمعاممة األجانب في كقت السمـ  .كتمنح ليـ عمى أم حاؿ الحقكؽ التالية :
 -1ليـ أف يتمقكا إمدادات اإلغاثة الفردية أك الجماعية التي ترسؿ إلييـ،
 -2يجب أف يحصمكا عمى العالج الطبي كالرعاية في المستشفى ،كفقان لما تقتضيو حالتيـ الصحية ،كذلؾ بقدر مماثؿ لما يقدـ لرعايا
الدكلة المعنية،

 -3يسمح ليـ بممارسة عقائدىـ الدينية كالحصكؿ عمى المعاكنة الركحية مف رجاؿ دينيـ،
 -4يسمح ليـ إذا كانكا يقيمكف في منطقة معرضة بصكرة خاصة ألخطار الحرب باالنتقاؿ مف تمؾ المنطقة بنفس الكيفية التي
يعامؿ بيا رعايا الدكلة المعنية،
 -5يجب أف ينتفع األطفاؿ دكف الخامسة عشرة مف العمر كالحكامؿ كأميات األطفاؿ دكف السابعة مف العمر مف أم معاممة تفضيمية
يعامؿ بيا رعايا الدكلة الـ عنية.
المػػادة ()39
تكفر لألشخاص المحمييف الذيف يككنكف قد فقدكا بسبب الحرب عمميـ الذم يتكسبكف منو ،فرصة إيجاد عمؿ مكسب ،كيتمتعكف ليذا
الغرض بنفس المزايا التي يتمتع بيا رعايا الدكلة التي يكجدكف في أراضييا ،مع مراعاة اعتبارات األمف كأحكاـ المادة .40
إذا فرض أحد أطراؼ الف زاع عمى شخص محمي تدابير مراقبة مف شأنيا أف تجعمو غير قادر عمى إعالة نفسو ،كبخاصة إذا كاف
ىذا الشخص غير قادر ألسباب أمنية عمى إيجاد عمؿ مكسب بشركط معقكلة ،كجب عمى طرؼ النزاع المذككر أف يتكفؿ
باحتياجاتو كاحتياجات األشخاص الذيف يعكليـ .
كلألشخاص المحمييف في جميع الحاالت أف يتمقكا اإلعانات مف بمداف منشئيـ ،أك مف الدكلة الحامية ،أك جمعيات اإلغاثة المشار
إلييا في المادة .30

المػػادة ()40
ال يجكز إرغاـ األشخاص المحمييف عمى العمؿ إال بكيفية مماثمة لما يتبع مع رعايا طرؼ النزاع الذيف يكجدكف في أراضيو .
ال يجكز إرغاـ األشخاص المحمييف ،إذا كانكا مف جنسية الخصـ ،إال عمى األعماؿ الالزمة عادة لتأميف تغذية البشر ،كايكائيـ
كممبسيـ كنقميـ كصحتيـ دكف أف تككف ليا عالقة مباشرة بسير العمميات الحربية .
في الحاالت المذككرة في الفقرتيف السابقتيف ،ينتفع األشخاص المحميكف الذيف يرغمكف عمى العمؿ بنفس شركط العمؿ كتدابير
الحماية التي تكفؿ لمعماؿ الكطنييف ،كبخاصة فيما يتعمؽ بالراتب ،كساعات العمؿ ،كالممبس كتجييزات الكقاية ،كالتدريب السابؽ،
كالتعكيض عف حكادث العمؿ كاألمراض المينية .
طبؽ لممادة  30في حالة انتياؾ التعميمات المذككرة أعاله.
يسمح لألشخاص المحمييف بمباشرة حقيـ في الشككل ان
المػػادة ()41
إذا رأت الدكلة التي يكجد األشخاص المحميكف تحت سمطتيا أف تدابير المراقبة األخرل المذككرة في ىذه االتفاقية غير كافية ،فإف
أشد تدابير رقابة يجكز ليا المجكء إلييا ىك فرض اإلقامة الجبرية أك اال عتقاؿ كفقان ألحكاـ المادتيف  42ك.43
عند تطبيؽ أحكاـ الفقرة الثانية مف المادة  39عمى األشخاص الذيف اضطركا إلى ترؾ محاؿ إقامتيـ العادية بمكجب قرار يفرض
عمييـ اإلقامة الجبرية في مكاف آخر ،تسترشد الدكلة الحاجزة بأكبر دقة ممكنة بالقكاعد المتعمقة بمعاممة المعتقؿيف ،المبينة في القسـ
الرابع مف الباب الثالث في ىذه االتفاقية .
المػػادة ()42
ال يجكز األمر باعتقاؿ األشخاص المحمييف أك فرض اإلقامة الجبرية عمييـ إال إذا اقتضى ذلؾ بصكرة مطمقة أمف الدكلة التي يكجد
األشخاص المحميكف تحت سمطتيا .
إذا طمب أم شخص اعتقالو بمحض إ اردتو عف طريؽ ممثمي الدكلة الحامية ككاف كضعو الخاص يستدعي ذلؾ ،فإنو يعتقؿ بكاسطة
الدكلة التي يكجد تحت سمطتيا .
المػػادة ()43
أم شخص محمي يعتقؿ أك تفرض عميو إقامة جبرية لو الحؽ في إعادة النظر في القرار المتخذ بشأنو في أقرب كقت بكاسطة
محكمة أك لجنة إدارية مختصة تنشئيا الدكلة الحاجزة ليذا الغرض .فإذا استمر االعتقاؿ أك اإلقامة الجبرية ،كجب عمى المحكمة أك
المجنة اإلدارية بحث حالة ىذا الشخص بصفة دكرية ،كبكاقع مرتيف عمى األقؿ في السنة ،بيدؼ تعديؿ القرار لمصمحتو إذا كانت
الظركؼ تسمح بذلؾ.
ما لـ يعترض عمى ذلؾ األشخاص ا لمحميكف المعنيكف ،تقدـ الدكلة الحاجزة بأسرع ما يمكف إلى الدكلة الحامية أسماء األشخاص
المحمييف الذيف اعتقمكا أك فرضت عمييـ اإلقامة الجبرية كأسماء الذيف أفرج عنيـ مف االعتقاؿ أك اإلقامة الجبرية  .كرىننا بالشرط

نفسو ،تبمغ أيضان ق اررات المحاكـ أك المجاف المذككرة في الفقرة األكلى مف ىذه المادة بأسرع ما يمكف إلى الدكلة الحامية .
المػػادة ()44

عند تطبيؽ تدابير المراقبة المنصكص عنيا في ىذه االتفاقية ،ال تعامؿ الدكلة الحاجزة الالجئيف ،الذيف ال يتمتعكف في الكاقع بحماية
أية حككمة ،كأجانب أعداء لمجرد تبعيتيـ القانكنية لد كلة معادية.
المػػادة ()45
ال يجكز نقؿ األشخاص المحمييف إلى دكلة ليست طرفان في ىذه االتفاقية .
ال يجكز أف يشكؿ ىذا الحكـ بأم حالة عقبة أماـ إعادة األشخاص المحمييف إلى أكطانيـ أك عكدتيـ إلى بمداف إقامتيـ بعد انتياء
األعماؿ العدائية.
ال يجكز أف تنقؿ الدكلة الح اجزة األشخاص المحمييف إلى دكلة طرؼ في ىذه االتفاقية إال بعد أف تتأكد مف أف الدكلة المذككرة راغبة
في تطبيؽ االتفاقية كقادرة عمى ذلؾ  .فإذا تـ نقؿ األشخاص المحمييف عمى ىذا النحك ،أصبحت مسئكلية تطبيؽ االتفاقية تقع عمى
الدكلة التي قبمتيـ طكاؿ المدة التي يعيد بو ـ إلييا .كمع ذلؾ ،ففي حالة تقصير ىذه الدكلة في تطبيؽ أحكاـ االتفاقية في أم نقطة
ىامة ،يتعيف عمى الدكلة التي نقمت األشخاص المحمييف أف تتخذ ،بعد إشعار الدكلة الحامية بذلؾ ،تدابير فعاؿ ة لتصحيح الكضع،
أك أف تطمب إعادة األشخاص المحمييف إلييا  .كيجب تمبية ىذا اؿطمب.
ال يجكز نقؿ أم شخص محمي في أم حاؿ إلى بمد يخشى فيو االضطياد بسبب آرائو السياسية أك عقائده الدينية .
ال تشكؿ أحكاـ ىذه المادة عقبة أماـ تسميـ األشخاص المحمييف المتيميف بجرائـ ضد القانكف العاـ طبقان لمعاىدات تسميـ المجرميف
التي تككف مبرمة قبؿ نشكب األعما ؿ العدائية.

المػػادة ()46
تمغى التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء األشخاص المحمييف بأسرع ما يمكف بعد انتياء األعماؿ العدائية ،ما لـ تكف قد ألغيت قبؿ
ذلؾ.
كتبطؿ التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء ممتمكاتيـ بأسرع ما يمكف بعد انتياء العمميات العدائية طبقنا لتشريع الدكلة الحاجزة.
القسـ الثالث
األراضي المحتمة
المػػادة ()47
ال يحرـ األشخاص المحميكف الذيف يكجدكف في أم إقميـ محتؿ بأم حاؿ كال بأية كيفية مف االنتفاع بيذه االتفاقية ،سكاء بسبب أم
تغيير يط أر نتيجة الحتالؿ األراضي عمى مؤسسات اإلقميـ المذككر أك حككمتو ،أك بسبب أم اتفاؽ يعقد بيف سمطات اإلقميـ المحتؿ
كدكلة االحتالؿ ،أك كذلؾ بسبب قياـ ىذه الدكلة بضـ كؿ أك جزء مف األراضي المحتمة .
المػػادة ()48
يجكز لألشخاص المحمييف مف غير رعايا الدكلة التي احتمت أراضييا أف ينتفعكا بحؽ مغادرة البمد مع مراعاة الشركط المنصكص
عنيا في المادة  ،35كتتخذ الق اررات المتعمقة بذلؾ كفقان لمنظاـ الذم تقرره دكلة االحتالؿ كفقان لممادة المذككرة .

المػػادة ()49
يحظر النقؿ الجبرم الجماعي أك الفردم لألشخاص المحمييف أك نفييـ مف األراضي المحتمة إلى أراضي دكلة االحتالؿ أك إلى
أراضي أم دكلة أخرل ،محتمة أك غير محتمة ،أينا كانت دكاعيو .
كمع ذلؾ ،يجكز لدكلة االحتالؿ أف تقكـ بإخالء كمي أك جزئي لمنطقة محتمة معينة ،إذا اقتضى ذلؾ أمف السكاف أك ألسباب
عسكرية قيرية .كال يجكز أف يترتب عمى عمميات اإلخالء نزكح األشخاص المحمييف إال في إطار حدكد األراضي المحتمة ،ما لـ
يتعذر ذلؾ مف الناحية المادية .كيجب إعادة السكاف المنقكليف عمى ىذا النحك إلى مكاطنيـ بمجرد تكقؼ األعماؿ العدائية في ىذا
القطاع.
كعمى دكلة االحتالؿ التي تقكـ بعمميات النقؿ أك اإلخالء ىذه أف تتحقؽ إلى أقصى حد ممكف مف تكفير أماكف اإلقامة المناسبة
الستقباؿ األشخاص المحمييف ،كمف أف االنتقاالت تجرم في ظركؼ مرضية مف كجية السالمة كالشركط الصحية كاألمف كالتغذية،
كمف عدـ تفريؽ أفراد العائمة الكاحدة .
كيجب إخطار الدكلة الحامية بعمميات النقؿ كاإلخالء بمجرد حدكثيا .
ال يجكز لدكلة االحتالؿ أف تحجز األشخاص المحمييف في منطقة معرضة بشكؿ خاص ألخطار الحرب ،إال إذا اقتضى ذلؾ أمف
السكاف أك ألسباب عسكرية قيرية.
ال يجكز لدكلة االحتالؿ أف ترحؿ أك تنقؿ جزءان مف سكانيا المدنييف إلى األراضي التي تحتميا .
المادة ()50
تكفؿ دكلة االحتالؿ ،باالستعانة بالسمطات الكطنية كالمحمية ،حسف تشغيؿ المنشآت المخصصة لرعاية األطفاؿ كتعميميـ.
كعمييا أف تتخذ جميع التدابير الالزمة لتيسير التحقؽ مف ىكية األطفاؿ كتسجيؿ نسبيـ  .كال يجكز ليا بأم حاؿ أف تغير حالتيـ
الشخصية أك أف تمحقيـ بتشكيالت أك منظمات تابعة ليا .
إذا كانت المؤسسات المحمية عاجزة ،كجب عمى دكلة ا الحتالؿ أف تتخذ إجراءات لتأميف إعالة كتعميـ األطفاؿ الذيف تيتمكا أك افترقكا
عف كالدييـ بسبب الحرب في حالة عدـ كجكد قريب أك صديؽ يستطيع رعايتيـ ،عمى أف يككف ذلؾ كمما أمكف بكاسطة أشخاص مف
جنسيتيـ كلغتيـ كدينيـ .
يكمؼ قسـ خاص مف المكتب الذم ينشأ طبقنا ألحكاـ ا لمادة  136باتخاذ جميع التدابير الالزمة لتحقيؽ ىكية األطفاؿ الذيف يكجد
شؾ حكؿ ىكيتيـ .كيجب دائمان أف تسجؿ المعمكمات التي تتكفر عف كالدييـ أك أم أقارب ليـ .

عمى دكلة االحتالؿ أال تعطؿ تطبيؽ أم تدابير تفضيمية فيما يتعمؽ بالتغذية كالرعاية الطبية كالكقاية مف آثا ر الحرب تككف قد اتخذت
قبؿ االحتالؿ لفائدة األطفاؿ دكف الخامسة عشرة كالحكامؿ كأميات األطفاؿ دكف السابعة .
المػػادة ()51
ال يجكز لدكلة االحتالؿ أف ترغـ األشخاص المحمييف عمى الخدمة في ؽ كاتيا المسمحة أك المعاكنة  .كما يحظر أم ضغط أك
دعاية بغرض تطكعيـ.

كال يجكز ليا أف ترغـ األشخاص المحمييف عمى العمؿ إال إذا كانكا فكؽ الثامنة عشرة مف العمر ،كفي ىذه الحالة تقتصر الخدمة
عمى األعماؿ الالزمة لتكفير احتياجات جيش االحتالؿ أك في خدمة المصمحة العامة ،أك لتكفير الغذاء أك المأكل أك الممبس أك
النقؿ أك الصحة لسكاف البمد المحتؿ .كال يجكز إرغاـ األشخاص المحمييف عمى القيػاـ بأم عمؿ يترتب عميو التزاميـ باالشتراؾ في
عمميات حربية .كال يجكز لدكلة االحتالؿ أف ترغـ األشخاص المحمييف عمى استعماؿ القكة لتأميف أمف المنشآت التي يقكمكف فييا
بتأدية عمؿ إجبارم.
كال يجرم تنفيذ العمؿ إال في داخؿ األراضي المحتمة التي يكجد بيا األشخاص المعنيكف  .كيبقى كؿ شخص بقدر االستطاعة في
مكاف عممو المعتاد .كيعطى عف العمؿ أجر منصؼ كيككف العمؿ متناسبان مع قدرات العماؿ البدنية كالعقمية  .كيطبؽ عمى األشخاص
المحمييف المكمفيف باألعماؿ المشار إلييا في ىذه المادة التشرمع السارم في البمد المحتؿ فيما يتعمؽ بشركط العمؿ كالتدابير الكقائية،
كبخاصة فيما يتصؿ بالراتب ،كساعات العمؿ ،كتجييزات الكقاية ،كالتدريب المسبؽ ،كالتعكيض عف حكادث العمؿ كاألمراض
المينية.
ال يجكز بأم حاؿ أف يؤدم حشد القكة العاممة إلى تعبئة العماؿ في تنظيـ ذم صبغة عسكرية أك شبو عسكرية .
المػػادة ()52
ال يجكز أف يمس أم عقد أك اتفاؽ أك الئحة تنظيمية حؽ أم عامؿ ،سكاء كاف متطكعان أـ ال ،أينما يكجد ،في أف يمجأ إلى ممثمي
الدكلة الحامية لطمب تدخؿ تمؾ الدكلة.

تحظر جميع التدابير التي مف شأنيا أف تؤدم إلى بطالة العامميف ؼم البمد المحتؿ أك تقييد إمكانيات عمميـ بقصد حمميـ عمى العمؿ
في خدمة دكلة االحتالؿ.
المػػادة ()53
يحظر عمى دكلة االحتالؿ أف تدمر أم ممتمكات خاصة ثابتة أك منقكلة تتعمؽ بأفراد أك جماعات ،أك بالدكلة أك السمطات العامة ،أك
المنظمات االجتماعية أك التعاكنية ،إال إذا كانت العمميات الحربية تقتضي حتمنا ىذا التدمير .
المػػادة ()54
يحظر عمى دكلة االحتالؿ أف تغير كضع المكظفيف أك القضاة في األراضي المحتمة أك أف تكقع عمييـ عقكبات أك تتخذ ضدىـ أم
تدابير تعسفية أك تمييزية إذا امتنعكا عف تأدية كظائفيـ بدافع مف ضمائرىـ .
عمى أف ىذا الحظر ال يعكؽ تطبيؽ الفقرة الثانية مف المادة  .51كال يؤثر عمى حؽ دكلة االحتالؿ في إقصاء المكظفيف العمكمييف
مف مناصبيـ.
المػػادة ()55
مف كاجب دكلة االحتالؿ أف تعمؿ ،بأقصى ما تسمح بو كسائميا ،عمى تزكيد السكاف بالمؤف الغذائية كاإلمدادات الطبية ،كمف كاجبيا
عمى األخص أف تستكرد ما يمزـ مف األغذية كالميمات الطبية كغيرىا إذا كانت مكارد األراضي المحتمة غير كافية .

ال يجكز لدكلة االحتالؿ أف تستكلي عمى أغذية أك إمدادات أك ميمات طبية مما ىك مكجكد في األراضي المحتمة إال لحاجة قكات
االحتالؿ كأفراد اإلدارة ،كعمييا أف تراعي احتياجات السكاف المدنييف .كمع مراعاة أحكاـ االتفاقيات الدكلية األخرل ،تتخذ دكلة
االحتالؿ اإلجراءات التي تكفؿ سداد قيمة عادلة عف كؿ ما تستكلي عميو .
كلمدكلة الحامية أف تتحقؽ دكف أم عائؽ في أم كقت مف حالة إمدادات األغذية كاألدكية في األراضي المحتمة ،إال إذا فرضت قيكد
مؤقتة تستدعييا ضركرات حربية قيرية .
المػػادة ()56
مف كاجب دكلة االحتالؿ أف تعمؿ ،بأقصى ما تسمح بو كسائميا ،كبمعاكنة السمطات الكطنية كالمحمية ،عمى صيانة المنشآت
كالخدمات الطبية كالمستشفيات ككذلؾ الصحة العامة كالشركط الصحية في األراضي المحتمة ،كذلؾ بكجو خاص عف طريؽ اعتماد
كتطبيؽ التدابير الكقائية الالزمة لمكافحة انتشار األمراض المعدية كاألكبئة  .كيسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بكؿ فئاتيـ بأداء
مياميـ.
إذا أنشئت مستشفيات جديدة في األراضي المحتمة حيث لـ تعد األجيزة المختصة لمدكلة المحتمة تؤدم كظيفتىا ،كجب عمى سمطات
االحتالؿ أف تعترؼ بيذه المستشفيات عند االقتضاء عمى النحك الكارد في المادة  .18كفي الظركؼ المشابية ،تعترؼ سمطات
االحتالؿ كذلؾ بمكظفي المستشفيات كمركبات النقؿ بمكجب أحكاـ المادتيف  20ك.21
لدل اعتماد كتطبيؽ تدابير الصحة كالشركط الصحية ،تراعي دكلة االحتالؿ االعتبارات المعنكية كاألدبية لسكاف األراضي المحتمة .
المػػادة ()57
ال يجكز لدكلة االح تالؿ أف تستكلي عمى المستشفيات المدنية إال بصفة مؤقتة كفي حاالت الضركرة العاجمة لمعناية بالجرحى
كالمرضى كالعسكرييف ،كشريطة أف تتخذ التدابير المناسبة كفي الكؽت المالئـ لرعاية كعالج األشخاص الذيف يعالجكف فييا كتدبير
احتياجات السكاف المدنييف.
ال يجكز االستيالء عمى ميمات كمخازف المستشفيات المدنية مادامت ضركرية الحتياجات السكاف المدنييف .
المػػادة ()58
تسمح دكلة االحتالؿ لرجاؿ الديف بتقديـ المساعدة الركحية ألفراد طكائفيـ الدينية.
كتقبؿ دكلة االحتالؿ كذلؾ رساالت الكتب كاألدكات الالزمة لتمبية االحتياجات الدينية كتسيؿ تكزيعيا في األراضي المحتمة .
المػػادة ()59
إذا كاف كؿ سكاف األراضي المحتمة أك قسـ منيـ تنقصيـ المؤف الكافية ،كجب عمى دكلة االحتالؿ أف تسمح بعمميات اإلغاثة
لمصمحة ىؤالء السكاف كتكفر ليا التسييالت بقدر ما تسمح بو كسائميا .
كتتككف ىذه العمميات التي يمكف أف تقكـ بيا دكؿ أك ىيئة إنسانية غير متحيزة كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر ،عمى األخص مف
رساالت األغذية كاإلمدادات الطبية كالمالبس .

كعمى جميع الدكؿ المتعاقدة أف ترخص بمركر ىذه الرساالت بحرية كأف تكفؿ ليا الحماية .
عمى أنو يجكز لمدكلة التي تسمح بحرية مركر رساالت فييا إلى أراض يحتميا طرؼ خصـ في النزاع أف تفتش الرساالت كتنظـ
مركرىا طبقنا لمكاعيد كخطكط سير محددة ،كأف تحصؿ مف الدكلة الحامية عمى ضماف كاؼ بأف ىذه الرساالت ـ خصصة إلغاثة

السكاف المحتاجيف كأنيا لف تستخدـ لفائدة دكلة االحتالؿ .
المػػادة ()60

ال تخمي رساالت اإلغاثة بأم حاؿ دكلة االحتالؿ مف المسئكليات التي تفرضيا عمييا المكاد  55ك 56ك .59كال يجكز ليا بأم حاؿ
أف تحكؿ رساالت اإلغاثة عف الغرض المخصصة لو إال في حاالت اؿضركرة الممحة لمصمحة سكاف األراضي المحتمة كبمكافقة
الدكلة الحامية.
المػػادة ()61
يجرم تكزيع رساالت اإلغاثة المشار إلييا في المادة السابقة بمعاكنة الدكلة الحامية كتحت إشرافيا  .كيجكز أيضنا أف يعيد بيذا العمؿ

باتفاؽ دكلة االحتالؿ كالدكلة الحامية إلى دكلة محايدة أك إلى المجنة الدكلية لمصميب األحمر أك إلى أم ىيئة إنسانية غير متحيزة .

ال تحصؿ عمى ىذه الرساالت أم مصاريؼ أك ضرائب أك رسكـ في األراضي المحتمة ،إال إذا كانت ىذه الجباية ضركرية لمصمحة
اقتصاد اإلقميـ .كعمى دكلة االحتالؿ أف تسيؿ تكزيع ىذه الرساالت بسرعة .
تعمؿ جميع األطراؼ المتعاقدة عمى السماح بمركر رساالت اإلغاثة عبر أراضييا كنقميا مجاننا في طريقيا إلى األراضي المحتمة .
المػػادة ()62
يسمح لألشخاص المحمييف المكجكديف في األراضي المحتمة بتمقي طركد اإلغاثة الفردية المرسمة إلييـ مع مراعاة اعتبارات األمف
القيرية.
المػػادة ()63
مع مراعاة التدابير المؤقتة كاالستثنائية التي تفرضيا االعتبارات القيرية ألمف دكلة االحتالؿ :
أ  -يجكز لمجمعيات الكطنية لمصميب األحمر (كاليالؿ األحمر كالشمس كاألسد األحمريف) المعترؼ بيا ،أف تباشر األنشطة التي
تتفؽ مع مبادئ الصميب األحـ ر التي حددتيا المؤتمرات الدكلية لمصميب األحمر  .كيجب تمكيف جمعيات اإلغاثة األخرل مف مباشرة
أنشطتيا اإلنسانية في ظركؼ مماثمة،
ب -ال يجكز لدكلة االحتالؿ أف تقتضي إجراء أم تغيير في مكظفي أك تككيف ىذه الجمعيات مما قد يضر بالجيكد المذككرة أعاله .
كتطبؽ المبادئ ذا تيا عمى نشاط كمكظفي الييئات الخاصة التي ليس ليا طابع عسكرم ،القائمة مف قبؿ أك التي قد تنشأ لتأميف
كسائؿ المعيشة لمسكاف المدنييف مف خالؿ دعـ خدمات المنفعة العامة األساسية ،كتكزيع مكارد اإلغاثة ،كتنظيـ عمميات اإلنقاذ .
المػػادة ()64

تبقى التشريعات الجزائية اؿخاصة باألراضي المحتمة نافذة ،ما لـ تمغيا دكلة االحتالؿ أك تعطميا إذا كاف فييا ما ييدد أمنيا أك يمثؿ
عقبة في تطبيؽ ىذه االتفاقية  .كمع مراعاة االعتبار األخير ،كلضركرة ضماف تطبيؽ العدالة عمى نحك فعاؿ ،تكاصؿ محاكـ
ات المنصكص عنيا في ىذه التشريعات .
األراضي المحتمة عمميا فيما يتعمؽ بجميع المخالؼ
عمى أنو يجكز لدكلة االحتالؿ إخضاع سكاف األراضي المحتمة لمقكانيف التي تراىا الزمة لتمكينيا مف الكفاء بالتزاماتيا بمقتضى ىذه
االتفاقية ،كتأميف اإلدارة المنتظمة لإلقميـ كضماف أمف دكلة االحتالؿ كأمف أفراد كممتمكات قكات أك إدارة االحتالؿ ككذلؾ المنشآت
كخطكط المكاصالت التي تستخدميا .
المػػادة ()65
ال تصبح القكانيف الجزائية التي تفرضيا دكلة االحتالؿ نافذة إال بعد نشرىا كابالغيا لمسكاف بمغتيـ  .كال يككف ليذه األحكاـ أثر
رجعي.
المػػادة ()66
في حالة مخالفة القكانيف الجزائية التي تصدرىا دكلة االحتالؿ كفقنا لمفقرة الثانية مف المادة  ،64يجكز لدكلة االحتالؿ أف تقدـ

المتيميف لمحاكميا العسكرية غير السياسية كالمشكمة تشكيالن قانكنيان ،شريطة أف تعقد المحاكـ في البمد المحتؿ  .كيفضؿ عقد محاكـ

االستئناؼ في البمد المحتؿ.
المػػادة ()67

ال تطبؽ المحاكـ إال القكانيف التي كانت سارية قبؿ كقكع المخالفة كالتي تككف مطابقة لممبادئ القانكنية العامة ،كعمى األخص المبدأ
الذم يقضي بأف تككف العقكبة متناسبة مع الذنب  .كيجب أف تضع في االعتبار أف المتيـ ليس مف رعايا دكلة االحتالؿ .
المػػادة ()68
إذا اقترؼ شخص محمي مخالفة يقصد بيا اإلضرار بدكلة االحتالؿ ،كلكنيا ال تنطكم عمى االعتداء عمى حياة أفراد قكات أك إدارة
االحتالؿ أك عمى سالمتيـ البدنية ،أك عمى خطر جماعي كبير ،أك عمى اعتداء خطير عمى ممتمكات قكات أك إدارة االحتالؿ أك
عمى المنشآت التي تستخدميا ،جاز اعتقالو أك حبسو حبسان بسيطان ،عمى أف تككف مدة االعتقاؿ أك الحبس متناسبة مع المخالفة التي
اقترفيا .كعالكة عمى ذلؾ ،يككف االعتقاؿ أك الحبس في حالة ىذه المخالفات ىك اإلجراء الكحيد السالب لمحرية الذم يمكف اتخاذه

ضد األشخاص المحمييف .كيجكز لممحاكـ المبينة في المادة  66مف ىذه االتؼاقية ،إذا رأت ذلؾ ،أف تحكؿ عقكبة السجف إلى اعتقاؿ
لممدة نفسيا.
ال يجكز أف تقضي القكانيف الجزائية التي تصدرىا دكلة االحتالؿ كفقان لممادتيف  64ك 65بعقكبة اإلعداـ عمى أشخاص محمييف إال

في الحاالت التي يدانكف فييا بالجاسكسية أك أعماؿ التخريب الخطيرة لممنشآت العسكرية التابعة لدكلة االحتالؿ أك بمخالفات متعمدة

سببت كفاة شخص أك أكثر ،كبشرط أف يككف اإلعداـ ىك عقكبة ىذه الحاالت بمقتضى التشريع الذم كاف ساريان في األراضي
المحتمة قبؿ بدء االحتالؿ.

ال يجكز إصدار حكـ بإعداـ شخص محمي إال بعد تكجيو نظر المحكمة بصفة خاصة إلى أف المتيـ ليس مف رعايا دكلة االحتالؿ،
كىك لذلؾ غير ممزـ بأم كاجب لمكالء نحكىا .

ال يجكز بأم حاؿ إصدار حكـ بإعداـ شخص محمي تقؿ سنو عف ثمانية عشر عامان كقت اقتراؼ المخالفة .
المػػادة ()69
في جميع األحكاؿ تخصـ مدة الحبس االحتياطي التي يقضييا شخص محمي متيـ مف أم عقكبة بالحبس يحكـ بيا عميو .
المػػادة ()70
ال يجكز لدكلة االحتالؿ أف تقبض عمى األشخاص المحمييف أك تحاكميـ أك تدينيـ بسبب أفعاؿ اقترفكىا أك آراء أعربكا عنيا قبؿ
االحتالؿ أك أثناء انقطاع مؤقت لالحتالؿ ،باستثناء مخالفات قكانيف كعادات الحرب .
ال يجكز القبض عمى رعايا دكلة االحتالؿ الذيف لجأكا قبؿ بدء النزاع إلى األراضي المحتمة ،أك محاكمتيـ أك إدانتيـ أك إبعادىـ عف
األراضي المحتمة ،إال بسبب مخالفات اقترفكىا بعد بدء األعماؿ العدائية ،أك بسبب مخالفات لمقانكف العاـ اقترفكىا قبؿ بدء األعماؿ
العدائية كتبرر تسميـ المتيـ يف إلى حككمتيـ في كقت السمـ طبقان لقانكف الدكلة المحتمة أراضييا .
المػػادة ()71
ال يجكز لممحاكـ المختصة التابعة لدكلة االحتالؿ إصدار أم حكـ إال إذا سبقتو محاكمة قانكنية .
يتـ دكف إبطاء إبالغ أم متيـ تحاكمو دكلة االحتالؿ كتابة كبمغة يفيميا بتفاصيؿ االتيامات ا لمكجية إليو ،كينظر في الدعكل بأسرع
ما يمكف .كيتـ إبالغ الدكلة الحامية بأية محاكمة تجرييا دكلة االحتالؿ ألشخاص محمييف بتيـ تككف عقكبتيا اإلعداـ أك السجف
لمدة سنتيف أك أكثر ،كليا في جميع األكقات الحصكؿ عمى معمكمات عف سير اإلجراءات  .كعالكة عمى ذلؾ ،يحؽ لمدكلة الحامية
بناء عمى طمبيا ،عمى جميع المعمكمات المتعمقة بيذه اإلجراءات كبأم محاكمة أخرل تقكـ بيا دكلة االحتالؿ لألشخاص
أف تحصؿ ،ن
المحمييف.
كيبمغ اإلخطار المشار إليو بالفقرة الثانية مف ىذه ا لمادة لمدكلة الحامية فك انر ،كيجب أف يصميا عمى أم حاؿ قبؿ تاريخ أكؿ جؿسة

لممحكمة بثالثة أسابيع .كال تبدأ المحاكمة ما لـ يقدـ الدليؿ عند بدء المرافعات عمى أف أحكاـ ىذه المادة قد ركعيت بالكامؿ  .كيجب
أف يتضمف اإلخطار العناصر التالية عمى كجو الخصكص :

أ  -بيانات ىكية المتيـ،
ب -مكاف اإلقامة أك االحتجاز،
ج  -تفاصيؿ التيمة أك التيـ ((مع ذكر القكانيف الجنائية التي ستجرم المحاكمة بمقتضاىا ))،
د  -اسـ المحكمة التي ستنظر في الدعكل،
ىػ -مكاف كتاريخ انعقاد الجمسة األكلى لممحاكمة .
المػػادة ()72
أم متيـ لو الحؽ في تقديـ األدلة الالزمة لدفاعو ،كعمى األخص استدعاء الشيكد  .كلو حؽ االستعانة بمحاـ مؤىؿ يختاره يستطيع
زيارتو بحرية كتكفر لو التسييالت الالزمة إلعداد دفاعو .

كاذا لـ يقدـ المتيـ عمى اختيار محاـ ،تعيف لو الدكلة الحامية محاميان  .كفي حالة مكاجية المتيـ بتيمة خطيرة كعدـ كجكد دكلة
حامية ،يتعيف عمى دكلة االحتالؿ أف تنتدب لو محاميان شريطة مكافقة المتيـ.

يحؽ ألم متيـ ،إال إذا تخمى بمحض إرادتو عف ىذا الحؽ ،أف يستعيف بمترجـ ،سكاء أثناء التحقيؽ أك جمسات المحكمة  .كلو في أم
كقت أف يعترض عمى المترجـ أك يطمب تغييره .
المػػادة ()73
لمشخص المحككـ عميو حؽ استخداـ كسائؿ االستئناؼ التي يقررىا التشريع الذم تطبؽق المحكمة .كيبمغ بكامؿ حقكقو في االستئناؼ
كالميمة المقررة لممارسة ىذه الحقكؽ.
تطبؽ اإلجراءات الجنائية المنصكص عنيا بيذا القسـ عمى االستئناؼ بطريقة القياس  .كفي حالة عدـ النص في التشريع الذم تطبقو
المحكمة عمى إمكانية االستئناؼ ،يككف لمشخص المحككـ عميو حؽ الط عف في الحكـ كالعقكبة أماـ السمطة المختصة في دكلة
االحتالؿ.
المػػادة ()74
يككف لممثمي الدكلة الحامية حؽ حضكر جمسات أم محكمة تحاكـ شخصان محميان ،إال إذا جرت المحاكمة ،بصفة استثنائية ،بطريقة

سرية مراعاة ألمف دكلة االحتالؿ التي يتعيف عمييا في ىذه الحالة أف تخط ر الدكلة الحامية بذلؾ .كيرسؿ إلى الدكلة الحامية إخطار

بمكاف كتار يخ بدء المحاكمة .
تبمغ لمدكلة الحامية بأسرع ما يمكف جميع األحكاـ التي تصدر بتطبيؽ عقكبة اإلعداـ أك السجف لمدة سنتيف أك أكثر مع بياف
حيثياتيا ،كيتضمف اإلخطار إشارة إلى اإلخطار المرسؿ بمقتضى الـ ادة  ،71كفي حالة الحكـ بتطبيؽ عقكبة سالبة لمحرية يبيف
المكاف الذم تنفذ فيو العقكبة .كتحفظ األحكاـ األخرل في محاضر المحكمة كيجكز لممثمي الدكلة الحامية الرجكع إلييا  .ال تبدأ ميمة
االستئناؼ في حالة الحكـ باإلعداـ أك بعقكبة سالبة لمحرية لمدة سنتيف أك أكثر إال بعد كصكؿ إخطار بالحكـ إلى الدكلة الحامية .
المػػادة ()75
ال يحرـ األشخاص المحككـ عمييـ باإلعداـ بأم حاؿ مف حؽ رفع التماس بالعفك أك بإرجاء العقكبة .
ك ال ينفذ حكـ باإلعداـ قبؿ مضي مدة ال تقؿ عف ستة شيكر مف تاريخ استالـ الدكلة الحامية لإلخطار المتعمؽ بالحكـ اؿنيائي
الذم يؤيد عقكبة اإلعداـ ،أك بقرار رفض التماس العفك أك إرجاء العقكبة .
يجكز خفض ميمة الستة شيكر ىذه في حاالت معينة محددة ،عندما يترتب عمى كجكد ظركؼ خطيرة كحرجة تيديد منظـ ألمف دكلة
االحتالؿ أك قكاتيا المسمحة ،كيجب أف تتمقى الدكلة الحامية دائمان إخطا انر بخفض الميمة ،كتعطى ليا الفرصة دائمان إلرساؿ
مالحظاتيا في الكقت المناسب بشأف أحكاـ اإلعداـ ىذه إلى سمطات االحتالؿ المختصة .

المػػادة ()76
يحتجز األشخاص المحميكف المتيمكف في البمد المحتؿ ،كيقضكف فيو عقكبتيـ إذا أدينكا  .كيفصمكف إذا أمكف عف بقية المحتجزيف،
كيخ ضعكف لنظاـ غذائي كصحي يكفؿ المحافظة عمى صحتيـ كيناظر عمى األقؿ النظاـ المتبع في سجكف البمد المحتؿ .

كتقدـ ليـ الرعاية الطبية التي تتطمبيا حالتيـ الصحية .
كيككف ليـ الحؽ أيضان في تمقي المعاكنة الركحية التي قد يحتاجكف إلييا .
تحجز النساء في أماكف منفصمة عف الرجاؿ كيككؿ اإلشراؼ المباشر عمييف إلى نساء.
يؤخذ في االعتبار النظاـ الخاص الكاجب لمصغار .
لألشخاص المحمييف الحؽ في أف يزكركىـ مندكبك الدكلة الحامية كمندكبك المجنة الدكلية لمصميب األحمر كفقان ألحكاـ المادة .143
كعالكة عمى ذلؾ ،يحؽ ليـ تمقي طرد إغ اثة كاحد ع لى األقؿ شيرينا.
المػػادة ()77
يسمـ األشخاص المحميكف الذيف اتيمكا أك أدانتيـ المحاكـ في األراضي المحتمة ،مع الممفات المتعمقة بيـ ،عند انتياء االحتالؿ إلى
سمطات األراضي المحررة.
المػػادة ()78
إذا رأت دكلة االحتالؿ ألسباب أمنية قيرية أف تتخذ تدابير أمنية إ از ء أشخاص محمييف ،فميا عمى األكثر أف تفرض عمييـ إقامة
إجبارية أك تعتقميـ.
تتخذ ق اررات اإلقامة الجبرية أك االعتقاؿ طبقنا إلجراءات قانكنية تحددىا دكلة االحتالؿ كفقنا ألحكاـ ىذه االتفاقية  .كتكفؿ ىذه

اإلجراءات حؽ األشخاص المعنييف في االستئناؼ .كيبت بشأف ىذا االستئناؼ في أقرب كقت ممكف .كفي حالة تأييد الق اررات ،يعاد
النظر فييا بصفة دكرية ،كاذا أمكف كؿ ستة شيكر ،بكاسطة جياز مختص تشكمو الدكلة المذككرة .
ينتفع األشخاص المحميكف الذيف تفرض عمييـ اإلقامة الجبرية كيضطركف بسبب ذلؾ إلى ترؾ منازليـ ،بأحكاـ المادة  39مف ىذه

االتفاقية دكف أم قيكد .
القسـ الرابع
قكاعد معاممة المعتقميف
الفصؿ األكؿ
أح ػ ػ ػػكاـ عامة
المػػادة ()79
ال تعتقؿ أطراؼ النزاع أشخاصنا محمييف إال طبقنا لممكاد  41ك 42ك 43ك 68ك.78
المػػادة ()80
يحتفظ المدنيكف بكامؿ أىميتيـ المدنية كيمارسكف الحقكؽ المترتبة عمى ذ لؾ بقدر ما تسمح بو حالة االعتقاؿ .

المػػادة ()81
تمتزـ أطراؼ النزاع التي تعتقؿ أشخاصان محمييف بإعالتيـ مجانان ككذلؾ بتكفير الرعاية الطبية التي تتطمبيا حالتيـ الصحية .
كال يخصـ أم شئ لسداد ىذه المصاريؼ مف مخصصات المعتقميف أك ركاتبيـ أك مستحقاتيـ .
كعمى الدكلة الحاجزة أف تعكؿ األشخاص الذيف يعكليـ المعتقمكف إذا لـ تكف لدييـ كسائؿ معيشة كافية أك كانكا غير قادريف عمى
التكسب.
المػػادة ()82
تجمع الدكلة الحاجزة بقدر اإلمكاف المعتقميف معان تبعان لجنسيتيـ كلغتيـ كعاداتيـ  .كال يفصؿ المعتقمكف مف رعايا البمد الكاحد لمجرد
اختالؼ لغاتيـ.

يجمع أفراد العائمة الكاحدة ،كبخاصة الكالداف كاألطفاؿ ،معان في معتقؿ كاحد طكاؿ مدة االعتقاؿ ،إال في الحاالت التي تقتضي فييا

احتياجات العمؿ ،أك أسباب صحية أك تطبيؽ األحكاـ الكاردة في الفصؿ التاسع مف ىذا القسـ فصميـ بصفة مؤقتة  .كلممعتقميف أف

يطمبكا أف يعتقؿ معيـ أطفاليـ المتركككف دكف رعاية عائمية .
كيجمع أفراد العائمة الكاحدة المعتقمكف كمما أمكف في المبنى نفسو ،كيخصص ليـ مكاف إقامة منفصؿ عف بقية المعتقميف ،كيجب
تكفير التسييالت الالزمة ليـ لممعيشة في حياة عائمية.
الفصؿ الثاني
المعتقػ ػ ػ ػ ػ ػػالت
المػػادة ()83
ال يجكز لمدكلة الحاجزة أف تقيـ المعتقالت في مناطؽ معرضة بشكؿ خاص ألخطار الحرب .
تقدـ الدكلة الحاجزة جميع المعمكمات المفيدة عف المكقع الجغرافي لممعتقالت إلى الدكؿ المعادية عف طريؽ الدكؿ الحامية .
تميز معسكرات االعتقاؿ كمما سمحت االعتبارات الحربية بذلؾ ،بالحرفيف ** الحرفاف األكالف مف عبارة Internment
 ،CampICالمذيف يكضعاف بكيفية تجعميما كاضحيف بجالء في النيار مف الجك  .عمى أنو يجكز لمدكلة المعنية أف تتفؽ عمى أم
كسيمة أخرل لمتمييز .كال يميز أم مكاف آخر خالؼ معسكر االعتقاؿ بيذه الكيفية.
المػػادة ()84
يجب فصؿ المعتقميف مف جية اإلقامة كاإلدارة عف أسرل الحرب كعف األشخاص المسمكبة حريتيـ ألم سبب آخر .
المػػادة ()85
مف كاجب الدكلة الحاجزة أف تتخذ جميع التدابير الالزمة كالممكنة لضماف إيكاء األشخاص المحمييف منذ بدء اعتقاليـ في مباف أك
أماكف تتكفر فييا كؿ الشركط الصحية كضمانات السالمة كتكفؿ الحماية الفعالة مف قسكة المناخ كآثار الحرب  .كال يجكز بأم حاؿ
كضع أماكف االعتقاؿ الدائـ في مناطؽ غير صحية أك أف يككف مناخيا ضا انر بالمعتقميف  .كفي جميع الحاالت التي يعتقؿ فييا

أشخاص محميكف بصكرة مؤقتة في ـ نطقة غير صحية أك يككف مناخيا ضا انر بالصحة ،يتعيف نقميـ بأسرع ما تسمح بو الظ ركؼ
إلى معتقؿ ال يخشى فيو مف ىذه المخاطر .

كيجب أف تككف المباني محمية تمامنا مف الرطكبة ،ككافية التدفئة كاإلضاءة ،كبخاصة بيف الغسؽ كاطفاء األنكار  .كيجب أف تككف
أماكف النكـ كافية االتساع كالتيكية ،كأف يزكد المعتقمكف بالفراش المناسب كاألغطية الكافية ،مع مراعاة المناخ كأعمار المعتقميف

كجنسيـ كحالتيـ الصحية.
كتكفر لممعتقميف الستعماليـ الخاص نيا انر كليالن مرافؽ صحية مطابقة لمشركط الصحية كفي حالة نظافة دائمة  .كيزكدكف بكميات مف
الماء كالصابكف كافية الستعماليـ اليكمي كنظافتيـ كغسؿ مالبسيـ الخاصة ،كتكفر ليـ المرافؽ كالتسييالت الالزمة ليذا الغرض .
كما تكفر ليـ المرشات ( األدشاش ) أك الحمامات .كيتاح ليـ الكقت الالزـ لالغتساؿ كأعماؿ النظافة .
كعندما تقتضي الضركرة في الحاالت االستثنائية كالمؤقتة إيكاء نساء معتقالت ال ينتميف إلى كحدة أسرية في المعتقؿ نفسو الذم
يعتقؿ فيو الرجاؿ ،يتعيف بشكؿ ممزـ تخصيص أماكف نكـ منفصمة كمرافؽ صحية خاصة ليف .
المػػادة ()86
تضع الدكلة الحاجزة تحت تصرؼ المعتقميف ،أيان كانت عقيدتيـ ،األماكف المناسبة إلقامة شعائرىـ الدينية .
اؿمػػادة ()87
ما لـ تتكفر لممعتقميف تسييالت أخرل مناسبة ،تقاـ مقاصؼ (كنتينات) في كؿ معتقؿ ،لتمكينيـ مف الحصكؿ بأسعار ال تزيد بأم
حاؿ عف أسعار السكؽ المحمية عمى األغذية كالمستمزمات اليكمية ،بما فييا الصابكف كالتبغ ،التي مف شأنيا أف تكفر ليـ شعك نار

متزايدان بالحياة كالراحة الشخصية.

تكدع أرباح المقاصؼ في صندكؽ خاص لممساعدة ينشأ في كؿ معتقؿ كيدار لصالح المعتقميف المكجكديف في المعتقؿ المعني .
كلمجنة المعتقميف المنصكص عنيا في المادة  102حؽ اإلشراؼ عمى إدارة المقاصؼ كادارة ىذا الصندكؽ .
كفي حالة تصفية أحد المعتقالت ،محكؿ الرصيد الدائف لمصندكؽ إلى صندكؽ المساعدة الخاص بمعتقؿ آخر يكجد بو معتقمكف مف
نفس الجنسية أك ،في حالة عدـ كجكد مثؿ ىذا المعتقؿ ،إلى صندكؽ مركزم لممساعدة يدار لصالح جميع المعتقميف الذيف ال يزالكف
خاضعيف لسمطة الدكلة الحاجزة .كفي حالة اإلفراج العاـ ،تحفظ ىذه األرباح لدل الدكلة الحاجزة ،ما لـ يتـ اتفاؽ يقضي بخالؼ ذلؾ
بيف الدكؿ المعنية.
المػػادة ()88
تنشأ في جميع المعتقالت المعرضة لمغارات الجكية كأخطار الحرب األخرل ،مخابئ مناسبة كبعدد كاؼ لتأميف الحماية الالزمة  .كفي
حاالت اإلنذار بالغارات ،يسمح لممعتقميف باؿلجكء إلييا بأسرع ما يمكف ،باستثناء المعتقميف الذيف يشترككف في حماية أماكنيـ مف ىذه
األخطار .كتطبؽ عمييـ أيضان أم إجراءات كقائية تتخذ لمصمحة السكاف .
يجب أف تتخذ االحتياطات الكافية في المعتقالت لمنع أخطار الحريؽ .
الفصؿ الثالث

الغذاء كالممبس
المػػادة ()89
تككف الجراية الغذائية اليكمية لممعتقميف كافية مف حيث كميتيا كنكعيتيا كتنكعيا بحيث تكفؿ التكازف الصحي الطبيعي كتمنع
اضطرابات النقص الغذائي ،كيراعى كذلؾ النظاـ الغذائي المعتاد لممعتقميف .
تعطى لممعتقميف الكسائؿ التي تمكنيـ مف أف يعدكا ألنفسيـ أم أطعمة إضافية تككف في حكزتيـ.
كيزكدكف بكميات كافية مف ماء الشرب  .كيرخص ليـ باستعماؿ التبغ .
تصرؼ لمعماؿ مف المعتقميف أغذية إضافية تتناسب مع طبيعة العمؿ الذم يؤدكنو .
تصرؼ لمحكامؿ كالمرضعات كلألطفاؿ دكف الخامسة عشرة أغذية إضافية تتناسب مع احتياجات أجساميـ .
المػػادة ()90
تكفر لممعتقميف عند القبض عمييـ جميع التسييالت لمتزكد بالمالبس كاألحذية كغيارات المالبس ،كلمحصكؿ فيما بعد عمى ىذه
األشياء عند الحاجة .كاذا كاف المعتقمكف ال يممككف مالبس كافية مالئمة لممناخ كال يستطيعكف الحصكؿ عمييا ،كجب عمى الدكلة
الحاجزة أف تزكدىـ بيا مجانان.
يجب أال تككف المالبس التي تصرفيا الدكلة الحاجزة لممعتقميف كالعالمات الخارجية التي يجكز ليا كضعيا عمى مالبسيـ مخزية أك
تعرضيـ لمسخرية.
يصرؼ لمعماؿ زم لمعمؿ ،يشمؿ مالبس الكقاية المناسبة ،كمما تطمبت طبيعة العمؿ ذلؾ.
الفصؿ الرابع
الشركط ا لصحية كالرعاية الطبية
المػػادة ()91
تكفر في كؿ معتقؿ عيادة مناسبة ،يشرؼ عمييا طبيب مؤىؿ كيحصؿ فييا المعتقمكف عمى ما يحتاجكنو مف رعاية طبية ككذلؾ عمى
نظاـ غذائي مناسب .كتخصص عنابر لعزؿ المصابيف بأمراض معدية أك عقمية .
يعيد بحاالت الكالدة كالمعتقميف المصابيف بأمراض خطيرة أك الذيف تستدعي حالتيـ عالجان خاصان ،أك عممية جراحية أك عالجان
بالمستشفى ،إلى أم منشأة يتكفر فييا العالج المناسب كتقدـ ليـ فييا رعاية ال تقؿ عف الرعاية التي تقدـ لعامة السكاف .

كيفضؿ أف يقكـ عمى عالج المعتقميف مكظفكف طبيكف مف جنسيتيـ .
ال يجكز منع المعتقميف مف عرض أنفسيـ عمى السمطات الطبية لمفحص  .كتصرؼ السمطات الطبية بالدكلة الحاجزة لكؿ شخص
بناء عمى طمبو ،شيادة رسمية تبيف فييا طبيعة مرضو أك إصابتو ،كمدة العالج كالرعاية التي قدمت لو  .كترسؿ صكرة مف
معتقؿ ،ن
ىذه الشيادة إلى الككالة المركزية المنصكص عنيا في المادة .140

تككف معالجة المعتقميف ،ككذلؾ تركيب أم أجيزة ضركرية لممحافظة عمى صحتيـ في حالة جيدة ،كبخاصة تركيبات األسناف كغيرىا
مف التركيبات ،كالنظارات الطبية ،مجانية.
المػػادة ()92
تجرل فحكص طبية لممعتقميف مرة كاحدة عمى األقؿ شيريان  .كالغرض منيا بصكرة خاصة مراقبة الحالة الصحية كالتغذكية العامة،

كالنظافة ،ككذلؾ اكتشاؼ األمراض المعدية ،كبخاصة التدرف كاألمراض التناسمية كالمالريا (البرداء) .كيتضمف الفحص بكجو خاص

مراجعة كزف كؿ شخص معتقؿ ،كفحصان بالتصكير باألشعة مرة كاحدة عمى األقؿ سنكيان .
الفصؿ الخامس
األنشطة الدينية كاؿذىنية كالبدنية
المػػادة ()93
تترؾ الحرية التامة لممعتقميف في ممارسة عقائدىـ الدينية ،بما في ذلؾ االشتراؾ في الشعائر ،شريطة مراعاة تدابير النظاـ السارية
التي كضعتيا السمطات الحاجزة.
يسمح لممعتقميف مف رجاؿ الديف بممارسة شعائر دينيـ بكامؿ الحرية بيف أفراد طائفتيـ .كليذا الغرض تراعي الدكلة الحاجزة أف يككف
تكزيعيـ متناسبان بيف مختمؼ المعتقالت التي يكجد بيا معتقمكف يتكممكف لغتيـ كيتبعكف دينيـ  .فإذا كانكا بأعداد غير كافية كجب عؿ
ل الدكلة الحاجزة أف تكفر ليـ التسييالت الالزمة ،بما في ذلؾ كسائؿ االنتقاؿ ،لمتحرؾ مف ـ عتقؿ إلى آخر ،كيسمح ليـ بزيارة

المعتقميف المكجكديف بالمستشفيات  .كيككف لرجاؿ الديف حرية المراسمة بشأف مسائؿ دينيـ مع السمطات الدينية في البمد الذم
يحتجزكف فيو كبقدر اإلمكاف مع المنظمات الدينية الدكلية المختصة بدينيـ  .كال تعتبر ىذه المراسالت جزءان مف الحصة ا لمذككرة في

المادة  ،107كلكنيا تخضع ألحكاـ المادة .112

كفي حالة عدـ تكافر المعاكنة الدينية لممعتقميف مف قبؿ رجؿ ديف مف أتباع عقيدتيـ ،أك عدـ كفاية عدد رجاؿ الديف ،فإنو يجكز
لمسمطات الدينية المحمية مف العقيدة ذاتيا أف تعيف ،باالتفاؽ مع الدكلة الحاجزة أحد رجا ؿ الديف مف أتباع عقيدة المعتقميف ،أك أحد
رجاؿ الديف مف مذىب مشابو أك أحد العممانييف المؤىميف إذا كاف ذلؾ ممكنان مف كجية النظر الدينية  .كيتمتع ىذا األخير بالتسييالت

المرتبطة بالميمة التي يضطمع بيا .كعمى األشخاص الذيف يعينكف بيذه الكيفية مراعاة جميع المكائح التي تضعيا الدكلة الحاجزة
لمصمحة النظاـ كاألمف.
المػػادة ()94

عمى الدكلة الحاجزة أف تشجع األنشطة الذىنية كالتعميمية ،كالترفييية ،كالرياضية لممعتقميف ،مع ترؾ الحرية ليـ في االشتراؾ أك عدـ
االشتراؾ فييا .كتتخذ جميع التدابير الممكنة التي تكفؿ ممارستيا كتكفر ليـ عمى األخص األماكف المناسبة لذلؾ.
كتمنح لممعتقميف جميع التسييالت الممكنة لمكاصمة دراستيـ أك عمؿ دراسة جديدة  .كيكفؿ تعميـ األطفاؿ كالشباب ،كيجكز ليـ
االنتظاـ بالمدارس ،سكاء داخؿ أماكف االعتقاؿ أك خارجيا.
كيجب تمكيف المعتقميف مف ممارسة التماريف البدنية كا الشتراؾ في الرياضات كاأللعاب في اليكاء الطمؽ .كتخصص أماكف فضاء
كافية ليذا االستعماؿ في جميع المعتقالت .كتخصص أماكف خاصة أللعاب األطفاؿ كالشباب.

المػػادة ()95
بناء عمى رغبتيـ  .كيحظر في جميع األحكاؿ  :تشغيؿ أم شخص محمي غير
ال يجكز لمدكلة الحاجزة تشغيؿ المعتقميف كعماؿ إال ن
معتقؿ إذا كاف العمؿ يشكؿ مخالفة لممادة  40أك  51مف ىذه االتفاقية ،ككذلؾ تشغيمو في أعماؿ ميينة أك حاطة لمكرامة .
لممعتقميف الحؽ في التخمي عف العمؿ في أم كقت إذا كانكا قد قضكا فيو ستة أسابيع كذلؾ بإخطار سابؽ بثمانية أيا ـ .
ال تككف ىذه األحكاـ عقبة أماـ حؽ الدكلة الحاجزة في إلزاـ المعتقميف مف األطباء كأطباء األسناف كغيرىـ مف المكظفيف الطبييف
بممارسة مينتيـ لمصمحة زمالئيـ المعتقميف ،كفي تشغيؿ المعتقميف في أعماؿ إدارة كصيانة المعتقالت ،كفي تكميؼ ىؤالء
األشخاص بأعماؿ المطبخ أك غير ذلؾ مف األعماؿ الـ نزلية ،كأخي نار في تشغيميـ في أعماؿ كقاية المعتقميف مف الغازات الجكية أك

األخطار األخرل الناجمة مف الحرب .غير أنو ال يجكز إكراه أم شخص معتقؿ عمى تأدية أعماؿ يعمف أحد أطباء اإلدارة أنو غير
الئؽ ليا بدنيان.
تتحمؿ الدكلة الحاجزة المسئكلية الكاممة عف جميع شركط العمؿ ،كالرعاية الطبية ،كدفع الركاتب ،كالتعكيض عف حكادث العمؿ

كاألمراض المينية .كتككف شركط العمؿ كالتعكيض عف حكادث العمؿ كاألمراض المينية متفقة مع التشريع الكطني كالعرؼ السائد،
كال تككف بأم حاؿ أدنى مما يطبؽ عمى العمؿ المماثؿ في طبيعتو في المنطقة نفسيا  .كتحدد الركاتب بطريقة منصفة باالتفاؽ بيف
الدكلة الحاجزة كالمعتقميف ،كعند االقتضاء مع أرباب العمؿ بخالؼ الدكلة الحاجزة ،مع مراعاة التزاـ الدكلة الحاجزة بإعالة المعتقميف
مجانان كتقديـ الرعاية الطبية التي تقتضييا حالتيـ الصحية  .كيحصؿ المعتقمكف الذيف يكظفكف بصفة دائمة في األعماؿ التي تنص

عمييا الفقرة الثالثة عمى ركاتب مناسبة مف الدكلة الحاجزة ،ك ال تككف شركط العمؿ كالتعكيض عف حكادث العمؿ كاألمراض المينية
أدنى مما يطبؽ عمى العمؿ المماثؿ في المنطقة نفسيا.

المػػادة ()96
يجب أف تككف كؿ فصيمة عمؿ تابعة ألحد المعتقالت  .كتككف السمطات المسئكلة لمدكلة الحاجزة مسئكلة مع قائد المعتقؿ عف تطبيؽ
أحكاـ ىذه االتفاقية في فصائؿ العمؿ .كيستكفي القائد بانتظاـ قائمة بفصائؿ العمؿ التي تتبعو كيبمغ القائمة إلى مندكبي الدكلة
الحامية ،كمندكبي المجنة الدكلية لمصميب األحمر أك أم منظمات إنسانية أخرل تزكر المعتقالت .
الفصؿ السادس
الممتمكات الخاصة كالمكارد المالية
المػػادة ()97
يرخص لممعتقميف باالحتفاظ باألشياء كالمتعمقات الخاصة باالستعماؿ الشخصي  .كال يجكز سحب المبالغ النقدية كالشيكات المصرفية
كاألكراؽ المالية ،كما إلى ذلؾ ،ككذلؾ األشياء القديمة التي يحممكنيا إال طبقان لمنظـ المقررة  .كيعطى ليـ عنيا إيصاؿ مفصؿ.
تكدع المبالغ النقدية في حساب الشخص المعتقؿ طبقان لما تنص عميو المادة  ،98كال يجكز تحكيميا إلى عممة أخرل ما لـ ينص

بناء عمى مكافقتو .
عمى ذلؾ التشريع السارم في اإلقميـ الذم يعتقؿ فيو صاحبيا ،أك ن

ال يجكز سحب األشياء التي ليا فكؽ كؿ شئ قيمة شخصية أك عاطفية مف المعتقميف .

ال يجكز أف تفتش المرأة المعتقمة إال بكاسطة امرأة.
ترد لممعتقميف لدل اإلفراج عنيـ أك إعادتيـ إلى الكطف األرصدة النقدية المتبقية في حساباتيـ المفتكحة بمكجب المادة
 ،98ككذلؾ جميع األشياء كالمبالغ كالشيكات المصرفية كاألكراؽ المالية كما إلى ذلؾ ،التي سحبت منيـ أثناء االعتقاؿ ،باستثناء
األشياء أك المقتنيات القيمة التي يتعيف عمى الدكلة الحاجزة أف تحتفظ بيا طبقان لتشريعيا السارم  .كفي حالة حجز أشياء خاصة بأحد
المعتقميف بسبب ىذا التشريع ،يعطى لمشخص المعني شيادة مفصمة بذلؾ.

ال يجكز سحب المستندات العائمية أك مستندات إثبات اليكية التي يحمميا المعتقمكف إال مقابؿ إيصاؿ  .كال يجكز أف يبقى المعتقمكف
بدكف مستندات إثبات ىكيتيـ في أم لحظة  .فإذا لـ تكف لدييـ مثؿ ىذه المستندات ،كجب أف تصرؼ ليـ مستندات خاصة تصدرىا
السمطات الحاجزة كتستعمؿ كمستندات تحقيؽ اليكية لغاية انتياء االعتقاؿ .
كلممعتقميف أف يحتفظكا معيـ بمبمغ نقدم أك في شكؿ أذكف شراء ليتمكنكا مف القياـ بمشترياتيـ .
المػػادة ()98
يتسمـ جميع المعتقميف بانتظاـ مخصصات لمتمكف مف شراء أغذية كأشياء مف قبيؿ التبغ ،كأدكات الزينة ،كما إلى ذلؾ .كيمكف أف
تأخذ ىذه المخصصات شكؿ حساب دائف أك أذكف شراء .
كعالكة عمى ذلؾ ،يجكز لممعتقميف أف يتمقكا إعانات مف الدكلة التي يككنكف مف رعاياىا ،أك مف الدكؿ الحامية ،أك مف أم ىيئة
تساعدىـ ،أك مف عائالتيـ ،ككذلؾ إيراد ممتمكاتيـ طبقنا لتشريع الدكلة الحاجزة .كتككف مبالغ اإلعانات التي تخصصيا دكلة المنشأ
كاحدة لكؿ فئة مف فئات المعتقميف ((العجزة ،المرضى ،الحكامؿ ،الخ)) ،كال يجكز أف تحددىا ىذه الدكلة أك تكزعيا الدكلة الحاجزة
عمى أساس ضرب مف ضركب التمييز التي تحظرىا المادة  27مف ىذه االتفاقية .
كتفتح الدكلة الحاج زة حسابان منتظمان لكؿ شخص معتقؿ تكدع فيو المخصصات المبينة في ىذه المادة ،كاألجكر التي يتقاضاىا،

ككذلؾ المبالغ التي ترسؿ إليو .كما تكدع في حسابو أيضان المبالغ التي سحبت منو كالتي يمكنو التصرؼ فييا طبقان لمتشريع السارم
في اإلقميـ الذم يكجد فيو الشخص المعتقؿ .كتكفر لو جميع التسييالت التي تتفؽ مع التشريع السارم في اإلقميـ المعني إلرساؿ
إعانات إلى عائمتو كالى األشخاص الذيف يعتمدكف عميو اقتصاديان كلو أف يسحب مف ىذا الحساب المبالغ الالزمة لمصاريفو

الشخصية في الحدكد التي تعينيا الدكلة الحاجزة  .كتكفر لو في جميع األكقات تسييالت معقكلة لمرجكع إلى حسابو كالحصكؿ عمى
بناء عمى طمبيا ،كيالزـ الشخص المعتقؿ في حالة نقمو .
صكرة منو .كيبمغ ىذا الحساب إلى الدكلة الحامية ،ن
الفصؿ السابع
اإلدارة كالنظػ ػػاـ
المػػادة ()99
يكضع كؿ معتقؿ تحت سمطة ضابط أك مكظؼ مسئكؿ يختار مف القكات المسمحة النظامية أك مف ككادر اإلدارة المدنية النظامية
بالدكلة الحاجزة .كيككف لدل الضابط أك المكظؼ الذم يرأس المعتقؿ نص ىذه االتفاقية بالمغة الرسمية أك بإحدل المغات الرسمية
لبمده ،كيككف مسئكالن عف تطبيقيا  .كيمقف المكظفكف المختصكف بمراقبة اؿمعتقؿ أحكاـ االتفاقية كالتعميمات التي تيدؼ إلى تطبيقيا .

يعمف نص ىذه االتفاقية كنصكص االتفاقات الخاصة التي تعقد كفقان لالتفاقية داخؿ المعتقؿ بمغة يفيميا المعتقمكف ،أك تكدع ىذه
الصككؾ لدل لجنة المعتقميف.

كتبمغ لممعتقميف المكائح كاألكامر كاإلعالنات كالبالغات بجميع أنكاعيا كتعمف داخؿ المعتقالت بمغة يفيمكنيا .
كتبمغ جميع األكامر كالتنبييات المكجية بصكرة فردية إلى معتقميف بمغة يفيمكنيا كذلؾ .
المػػادة ()100
يجب أف يتمشى النظاـ في المعتقالت مع مبادئ اإلنسانية ،كأال يتضمف بأم حاؿ لكائح تفرض عمى المعتقميف إجيادنا بدنينا خطي نار

عمى صحتيـ أك إزعاجان بدنيان أك معنكيان  .يحظر الكشـ أك كضع عالمات أك إشارات بدنية لمتمييز .

كتحظر عمى كجو الخصكص إطالة الكقكؼ أك النداءات ،كالتماريف البدنية العقابية ،كتداريب المناكرات العسكرية كخفض جرايات
األغذية.
المػػا دة ()101
لممعتقميف الحؽ في تقديـ التماساتيـ إلى السمطة التي يخضعكف ليا بشأف نظاـ االعتقاؿ .
كليـ حؽ مطمؽ أيضان في أف يمجأكا إلى ممثمي الدكلة الحامية ،سكاء عف طريؽ لجنة المعتقميف أك مباشرة ،بغرض تنبيييـ إلى
النقاط التي ليـ شككل بشأنيا فيما يتعمؽ بنظاـ االعتقاؿ .

كيجب أف تحكؿ ىذه االلتماسات كالشكاكل بصكرة عاجمة دكف أم تحكير .
ك ال يجكز أف تترتب عمييا أية عقكبة حتى إذا اعتبر أنيا بدكف أساس .
كلمجنة المعتقميف أف ترسؿ إلى ممثمي الدكلة الحامية تقارير دكرية عف الحالة في المعتقالت كعف احتياجات المعتقميف .
المػػادة ()102
في كؿ معتقؿ ،ينتخب المعتؽلكف بحرية كؿ ستة شيكر ،باالقتراع السرم أعضاء لجنة تمثميـ لدل سمطات الدكلة الحاجزة كالدكؿ
الحامية كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر كجميع الييئات األخرل التي تساعدىـ  .كيجكز إعادة انتخاب أعضاء ىذه المجنة .
يباشر المعتقمكف المنتخبكف مياميـ بعد مكافقة السمطة الحاجزة عمى انتخابيـ  .كيتـ إبالغ الدكؿ الحامية المعنية باألسباب في حالة
الرفض أك اإلعفاء مف الميمة.
المػػادة ()103
يجب أف تسيـ لجنة المعتقميف في رعاية المعتقميف بدنيان كمعنكيان كفكريان .
كبصفة خاصة ،في حالة ما إذا قرر المعتقمكف كضع نظاـ لممساعدة المتبادلة ،يككف ىذا التنظيـ مف اختصاص لجنة المعتقميف ،إلى
جانب المياـ الخاصة التي تككؿ إلييا بمكجب األحكاـ األخرل في ىذه االتفاقية .
المػػادة ()104

ال يجبر أعضاء لجنة المعتقميف عمى تأدية عمؿ آخر ،إذا كاف ذلؾ يزيد مف صعكبة أداء مياميـ .
يجكز ألعضاء المجاف أف يعينكا المساعديف الالزميف ليـ مف بيف المعتقميف  .كتكفر ليـ جميع التسييالت ،كبخاصة حرية االنتقاؿ
بالقدر الالزـ لتنفيذ مياميـ (زيارة فصائؿ العمؿ ،استالـ اإلمدادات ،الخ).
كتقدـ جميع التسييالت كذلؾ ألعضاء المجاف لالتصاؿ بالبريد أك بالبرؽ مع السمطات الحاجزة ،كمع الدكؿ الحامية ،كالمجنة الدكلية
لمصميب األحمر كمندكبييا ،ككذلؾ مع الييئات التي تعاكف المعتقميف  .كتكفر ألعضاء المجاف اؿ مكجكديف في الفصائؿ تسييالت
مماثمة لالتصاؿ مع لجنتيـ في المعتقؿ الرئيسي .كال يكضع حد لعدد ىذه المراسالت ،كال تعتبر جزءان مف الحصة المبينة في المادة

.107

ال يجكز نقؿ أم عضك في لجنة المعتقميف دكف أف يعطى لو الكقت المعقكؿ الالزـ إلطالع خميفتو عمى سير األمكر .
الفصؿ الثامف
العالقات مع الخارج
المػػادة ()105
عمى الدكلة الحاجزة أف تقكـ بمجرد اعتقاؿ أشخاص محمييف بإبالغيـ كابالغ الدكلة التي ىـ مف رعاياىا كالدكلة الح امية ليـ
بالتدابير المقررة لتنفيذ أحكاـ ىذا الفصؿ ،كتبمغيـ كذلؾ بأم تعديالت تط أر عمى ىذه التدابير .
المػػادة ()106
يسمح لكؿ شخص معتقؿ ،بمجرد اعتقالو أك خالؿ أسبكع كاحد عمى األكثر مف كصكلو إلى أحد المعتقالت ،ككذلؾ في حالة مرضو
أك نقمو إلى معتقؿ آخر أك مستشفى  ،بأف يرسؿ إلى عائمتو مباشرة مف جية ،كمف جية أخرل إلى الككالة المركزية المنصكص عنيا
في المادة  ،140بطاقة اعتقاؿ مماثمة إف أمكف لمنمكذج الممحؽ بيذه االتفاقية ،إلخطارىا عف اعتقالو كعنكانو كحالتو الصحية .
كترسؿ ىذه البطاقات بأسرع ما يمكف كال يجكز تعطيميا بأم حاؿ.
المػػادة ()107
يسمح لممعتقميف بإرساؿ كتمقي الرسائؿ كالبطاقات  .كاذا رأت الدكلة الحاجزة مف الضركرم تحديد عدد الرسائؿ كالبطاقات التي يرسميا
كؿ شخص معتقؿ ،كجب أال يقؿ ىذا العدد عف رسالتيف كأربع بطاقات شيريان ،تككف مطابقة بقدر اإلمكاف لمنماذج الممحقة بيذه

بناء عمى طمب
االتفاقية .كاذا كاف البد مف تحديد عدد المراسالت المكجية إلى المعتقميف ،كجب أال يقرر ذلؾ إال دكلة المنشأ ،ربما ن
الدكلة الحاجزة .كيجب أف ترسؿ ىذه الرسائؿ كالبطاقات في كقت معقكؿ ،كال يجكز تأخيرىا أك حجزىا لدكاع تأديبية .
يسمح لممعتقميف الذيف لـ تصؿىـ أخبار عائالتيـ مف مدة طكيمة أك الذيف يتعذر عمييـ تمقي أخبار منيا أك إرساؿ أخبارىـ إلييا
بالطريؽ العادم ،كالذيف يبعدكف عف عائالتيـ بمسافات شاسعة ،بإرساؿ برقيات تسدد رسكميا مف المبالغ التي تحت تصرفيـ .
كينتفعكف أيضنا بيذا اإلجراء في الحاالت التي تعتبر عاجؿة .
ككقاعدة عامة ،تحرر مراسالت المعتقميف بمغتيـ األ صمية  .كيجكز ألطراؼ النزاع أف تسمح بالمراسالت بمغات أخرل.
المػػادة ()108

يسمح لممعتقميف أف يتمقكا بالبريد أك بأم كسيمة أخرل ،الطركد الفردية أك الرساالت الجماعية التي تحتكم بصفة خاصة األغذية
كالمالبس كاألدكمة ككذلؾ الكتب كاألدكات الالزمة لتمبية احتياجاتيـ الدينية أك الدراسية أك الترفييية  .كال تخمي مثؿ ىذه الرساالت
الدكلة الحاجزة بأم حاؿ مف االلتزامات التي تقع عمييا بمكجب ىذه االتفاقية .
كفي الحاالت التي يتعيف فييا ألسباب عسكرية تقييد كمية ىذه الرساالت ،يمزـ إبالغ ذلؾ عمى النحك الكاجب إلى الدكلة الحامية،
كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر ،كالى جميع الييئات األخرل التي تساعد المعتقميف كالتي ترسؿ ىذه الطركد .
كتككف أساليب إرساؿ الطركد الفردية أك الجماعية ،إذا دعت الضركرة ،مكضع اتفاقات خاصة بيف الدكؿ المعنية التي ال مجكز ليا
بأم حاؿ أف تؤخر كصكؿ طركد اإلغاثة إلى المعتقميف  .كيجب أال تتضمف طركد األغذية كالمالبس أم كتب ،كعمكمنا ،ترسؿ
إمدادات اإلغاثة الطبية في طركد جماعية .

المػػادة ()109
في حالة عدـ كجكد اتفاقات خاصة بيف أطراؼ النزاع عف أساليب استالـ كتكزيع طركد اإلغاثة اؿجماعية ،تطبؽ الالئحة المتعمقة
برساالت اإلغاثة الجماعية ،الممحقة بيذه االتفاقية.
ال يجكز أف تقيد االتفاقات الخاصة المبينة أعاله بأم حاؿ حؽ لجاف المعتقميف في االستيالء عمى رساالت اإلغاثة الجماعية
المكجية إلى المعتقميف ،كتكزيعيا كالتصرؼ فييا لمصمحة األشخاص اؿمكجية إلييـ.
كما ال تقيد ىذه االتفاقات حؽ ممثمي الدكلة الحامية ،كممثمي المجنة الدكلية لمصميب األحمر أك أم ىيئة أخرل تساعد المعتقميف،
كالتي ترسؿ ىذه الطركد الجماعية ،في مراقبة تكزيعيا عمى األشخاص المكجية إلييـ .
المػػادة ()110
تعفى جميع طركد اإلغاثة المرسمة إلى المعتقميف مف جميع رسكـ االستيراد كالجمارؾ كغيرىا .
تعفى جميع الرساالت ،بما فييا طركد اإلغاثة بالبريد كالحكاالت المالية ،الكاردة مف بمداف أخرل ،كالمكجية إلى المعتقميف أك التي
يرسميا المعتقمكف بالبريد ،سكاء مباشرة أك عف طريؽ مكاتب االستعالمات المنصكص عنيا في المادة  136كالككالة المركزية
لالستعالمات المنصكص عنيا في المادة  ،140مف جميع رسكـ البريد ،سكاء في بمداف المنشأ كبمداف الكصكؿ ،أك في البمداف
المتكسطة .كليذا الغرض ،بكجو خاص ،يكسع نطاؽ اإلعفاءات المنصكص عنيا في االتفاقية البريدية العالمية لعاـ  1947كفي
ترتيبات االتحاد البريدم العالمي لصالح المدنييف مف الجنسيات المعادية المحتجزيف في معسكرات أك سجكف مدنية ،ليشمؿ
األشخاص المحمييف اآلخريف المعتقميف الذيف ينطبؽ عمييـ نظاـ ىذه االتفاقية  .كتمتزـ البمداف غير المشتركة في ىذه الترتيبات بمنح
اإلعفاءات المذككرة في اؿظركؼ نفسيا.
تقع مصاريؼ نقؿ طركد اإلغاثة المرسمة إلى المعتقميف ،التي ال يمكف نقميا بالبريد بسبب كزنيا أك ألم سبب آخر ،عمى عاتؽ
الدكلة الحاجزة في جميع األراضي التي تخضع لسمطتيا .كتتحمؿ الدكؿ األخرل األطراؼ في االتفاقية مصاريؼ النقؿ في أراضي
كؿ منيا.
كتقع مصاريؼ نقؿ ىذه الطركد ،التي ال تغطى طبقان ألحكاـ الفقرة السابقة ،عمى عاتؽ الجية المرسمة .

تعمؿ األطراؼ السامية المتعاقدة عمى أف تخفض بقدر اإلمكاف الرسكـ التي تحصؿ عمى البرقيات التي يرسميا المعتقمكف أك تكجو
إلييـ.
المػػادة ()111
في الحاالت التي تحكؿ فييا العمميات الحربية دكف تنفيذ الدكؿ المعنية لاللتزاـ الذم يقع عمييا مف حيث تأميف نقؿ الطركد
المنصكص عنيا في المكاد  106ك 107ك 108ك ،113يجكز لمدكؿ الحامية المعنية ،كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر أك أم ىيئة
أخرل تكافؽ عمييا أطراؼ النزاع ،تأميف نقؿ ىذه الطركد باؿكسائؿ المناسبة ((السكؾ الحديدية ،كالشاحنات ،كالسفف ،كالطائرات ،كما
إلى ذلؾ)) .كليذا الغرض ،تعمؿ األطراؼ السامية المتعاقدة عمى تدبير كسائؿ النقؿ ىذه كالسماح بمركرىا ،عمى األخص بمنحيا
تصاريح المركر الالزمة.
كيجكز استخداـ كسائؿ النقؿ ىذه أيضان في نقؿ ما يمي :
أ  -المراسالت ،كالقكائـ كالتقارير المتبادلة بيف الككالة المركزية لالستعالمات المنصكص عنيا في المادة  140كالمكاتب الكطنية
المنصكص عنيا في المادة ،136
ب -المراسالت كالتقارير المتعمقة بالمعتقميف ،التي تتبادليا الدكؿ الحامية ،كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر أك أم ىيئة أخرل تساعد
المعتقميف ،إما مع مندكبييا أك مع أطراؼ النزاع .
ك ال تقيد ىذه األحكاـ بأم حاؿ حؽ أم طرؼ في النزاع في أف ينظـ ،إذا فضؿ ذلؾ ،كسائؿ نقؿ أخرل كأف يعطي تصاريح مركر
بالشركط التي يمكف االتفاؽ عمييا .
كتكزع المصاريؼ المترتبة عمى استخداـ كسائؿ النؽؿ ىذه بالتناسب حسب حجـ الطركد عمى أطراؼ النزاع التي يفيد رعاياىا مف ىذه
الخدمات.
المػػادة ()112
يجب إجراء المراقبة البريدية عمى المراسالت المكجية إلى المعتقميف أك التي يرسمكنيا بأسرع ما يمكف .
كيجب أال يجرل فحص الطركد المكجية إلى المعتقميف في ظركؼ تعرض محتكياتيا مف األغذية لمتمؼ  .كيجرل الفحص في حضكر
المرسؿ إليو أك زميؿ لو مفكض منو .كال يجكز تأخير تسميـ الطركد الفردية أك الجماعية لممعتقميف بحجة صعكبات المراقبة .
كال يككف أم حظر لممراسالت تفرضو أطراؼ النزاع ألسباب عسكرية أك سياسية إال بصكرة مؤقتة كألقصر مدة ممؾنة.
المػػادة ()113
تقدـ الدكؿ الحاجزة جميع التسييالت المعقكلة لنقؿ الكصايا أك رسائؿ التككيؿ أك أم مستندات أخرل تكجو إلى المعتقميف أك تصدر
عنيـ ،كذلؾ عف طريؽ الدكؿ الحامية أك الككالة المركزية المنصكص عنيا في المادة  140أك بأم كسائؿ أخرل متاحة .
كفي جميع الحاالت ،تسيؿ الدكؿ الحاجزة لممعتقميف إصدار ىذه المستندات كالتصديؽ عمييا بالطرؽ القانكنية ،كتسمح ليـ بكجو
خاص استشارة محاـ.

المػػادة ()114
تقدـ الدكلة الحاجزة لممعتقميف جميع التسييالت التي تتفؽ مع نظاـ االعتقاؿ كالتشريع السارم ليتمكنكا مف إدارة أمكاليـ  .كليذا الغرض
يجكز ليا أف تصرح ليـ بالخركج مف المعتقؿ ،في الحاالت العاجمة ،إذا سمحت الظركؼ بذلؾ .
المػػادة ()115
بناء عمى طمب
في جميع الحاالت التي يككف فييا أحد المعتقميف طرفان في دعكل أماـ أم محكمة كانت ،يتعيف عمى الدكلة الحاجزة ن
الشخص المعتقؿ أف تخطر المحكمة باعتقالو ،كعمييا أف تتحقؽ ،في نطاؽ الحدكد القانكنية ،مف أف جميع التدابير الالزمة قد اتخذت
بحيث ال يمحؽ بو أم ضرر بسبب اعتقالو فيما يتعمؽ بإعداد كسير دعكاه أك بتنفيذ أم حكـ تصدره المحكمة .
المػػاد ة ()116
يسمح لكؿ شخص معتقؿ باستقباؿ زائريو ،كعمى األخص أقاربو ،عؿل فترات منتظمة ،كبقدر ما يمكف مف التكاتر.
كيسمح لممعتقميف بزيارة عائالتيـ في الحاالت العاجمة ،بقدر االستطاعة ،كبخاصة في حالة كفاة أحد األقارب أك مرضو بمرض
خطير.
الفصؿ التاسع
العقكبات الجنائية كالتأديبية
المػػادة ()117
مع مراعاة أحكاـ ىذا الفصؿ ،تظؿ تطبؽ عؿل المعتقميف الذيف يقترفكف مخالفات أثناء االعتقاؿ التشريعات السارية في األراضي التي
يكجدكف بيا.
إذا كانت القكانيف أك المكائح أك األكامر العامة تنص عمى أعماؿ تستكجب العقكبة إذا اقترفيا المعتقمكف بينما ال تستكجب عقكبة إذا
مرتب عمى ىذه األعماؿ إال عقكبات تأديبية .
اقترفيا أشخاص غير معتقميف  ،كجب أال ت
ال يعاقب شخص معتقؿ إال مرة كاحدة عف العمؿ الكاحد أك التيمة الكاحدة .
المػػادة ()118
تراعي المحاكـ أك السمطات بقدر االستطاعة عف إصدار األحكاـ أف المتيـ ليس مف رعايا الدكلة الحاجزة  .كليا أف تخفؼ العقكبة
المقدرة لممخالفة المتيـ بيا الشخص المعتقؿ ،كليذا الغرض فيي غير ممزمة بتطبيؽ الحد األدنى لمعقكبة .
يحظر السجف في مباف ال يتخمميا ضكء النيار ،كبصكرة عامة أم شكؿ كاف مف أشكاؿ القسكة .
ال يجكز معاممة المعتقميف المعاقبيف معاممة تختمؼ عف بقية المعتقميف بعد تنفيذ العقكبة ا لتي حكـ عمييـ بيا تأديبينا أك قضائينا .
تخصـ مدة الحبس االحتياطي التي يقضييا الشخص المعتقؿ مف أم عقكبة سالبة لمحرية يحكـ عميو بيا تأديبيان أك قضائيان .
يتعيف إخطار لجاف المعتقميف بجميع اإلجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقميف الذيف تمثميـ ،كنتائج ىذه اإلج ار ءات.

المػػادة ()119
العقكبات التأديبية التي تطبؽ عمى المعتقميف تككف كاآلتي :
 -1غرامة تصؿ إلى  50بالمائة مف الراتب المنصكص عنو في المادة  ،95كذلؾ خالؿ فترة ال تزيد عمى ثالثيف يكمنا،
 -2كقؼ المزايا الممنكحة بصفة إضافية عمى المعاممة المنصكص عنيا في ىذه االتؼاقية،
 -3أعماؿ مرىقة لمدة ال تزيد عمى ساعتيف يكميان تنفذ بغرض صيانة المعتقؿ،
 -4الحبس.
ال تككف العقكبة التأديبية بأم حاؿ بعيدة عف اإلنسانية ،أك كحشية ،أك خطرة عمى صحة المعتقميف  .كيجب أف يراعى فييا سنيـ
كجنسيـ كحالتيـ الصحية.
ال عند النظر في
ك ال تزيد مدة العقكبة الكاحدة ـ طمقنا عمى حد أقصى غايتو ثالثكف يكمنا متكالية ،حتى لك كاف الشخص المعتقؿ مسئك ن
حالتو عف عدة مخالفات تأديبية ،سكاء كانت ىذه المخالفات مترابطة أـ ال .

المػػادة ()120
ال تطبؽ عمى المعتقميف الذيف يعاد القبض عمييـ بعد ىركبيـ أك أثناء محاكلتيـ اليركب إال عقكبة تأديبية فيما يتعمؽ بيذا الذنب
حتى لك عاكدكا ذلؾ .
كاستثناء لمفقرة الثالثة مف المادة  ،118يجكز فرض مراقبة خاصة عمى المعتقميف الذيف عكقبكا بسبب اليركب أك محاكلة اليركب،
بشرط أال يككف ليذه المراقبة تأثير ضار عمى حالتيـ الصحية ،كأف تجرل في أحد المعتؽالت ،كأال يترتب عمييا إلغاء أم ضمانات
تمنحيا ليـ ىذه االتفاقية.
ال يعرض المعتقمكف الذيف عاكنكا في ىركب أك في محاكلة ىركب إال لعقكبة تأديبية عف ىذا الفعؿ .
المػػادة ()121
ال يعتبر اليركب أك محاكلة اليركب ،حتى في حالة التكرار ،ظرفان مشددان ،في الحاالت التي يح اكـ فييا الشخص المعتقؿ بسبب
مخالفات اقترفيا أثناء اليركب.

يتعيف عمى أطراؼ النزاع أف تتحقؽ مف أف السمطات المختصة تستعمؿ الرأفة عند تقرير ما إذا يجب أف تككف عقكبة المخالفة
المقترفة تأديبية أك قضائية ،كعمى األخص فيما يتعمؽ باألفعاؿ المرتبطة باليركب أك محاكلة اليركب.
المػػادة ()122
يجرم التحقيؽ فك نار في األفعاؿ التي تمثؿ مخالفة لمنظاـ .كيككف الكضع كذلؾ بالنسبة لميركب أك محاكلة اليركب ،كيسمـ الشخص
المعتقؿ الذم يعاد القبض عميو إلى السمطات المختصة بأسرع ما يمكف .

كبالنسبة لجميع المعتقميف ،تخفض مدة الحبس االحتياطي ؼم حالة المخالفة التأديبية لتككف أقؿ ما يمكف ،كال تتجاكز أربعة عشر
يكمان ،كتخصـ في جميع الحاالت مف العقكبة السالبة لمحرية التي يحكـ بيا عمييـ .

تطبؽ أحكاـ المادتيف  124ك 125عمى المعتقميف الذيف يككنكف في الحبس االحتياطي القتراؼ مخالفة تأديبية .
المػػادة ()123
مع عدـ المساس باختصاص المحاكـ كالسمطات العميا ،ال تصدر أكامر بعقكبات تأديبية إال مف قائد المعتقؿ ،أك ضابط أك مكظؼ
مسئكؿ يفكضو سمطاتو التأديبية .
يبمغ المعتقؿ المتيـ بدقة قبؿ صدكر أم حكـ تأديبي ضده باألفعاؿ المتيـ بيا  .كيسمح لو بتبرير تصرفو ،كبالدفاع عف نفسو ،
كباستدعاء شيكد ،كاالستعانة عند الحاجة بخدمات مترجـ مؤىؿ  .كيعمف الحكـ في حضكر المتيـ كأحد أعضاء لجنة المعتقميف .
كيجب أال تزيد المدة التي تنقضي مف كقت صدكر الحكـ التأديبي إلى تنفيذه عمى شير كاحد .
كاذا حكـ بعقكبة تأديبية جديدة عمى شخص معتقؿ ،كجب انقضاء ميمة ال تقؿ عف ثالثة أياـ بيف تنفيذ العقكبتيف إذا كانت مدة
إحداىما عشرة أياـ أك أكثر.
كيحتفظ قائد المعتقؿ بسجؿ العقكبات التأديبية الصادرة يكضع تحت تصرؼ ممثمي الدكلة الحامية .
المػػادة ()124
ال يجكز ،بأم حاؿ ،نقؿ المعتقميف إلى مؤسسات إصالحية ((سجكف ،إصالحيات ،ليمانات ،الخ)) ،لقضاء عقكبة تأديبية فييا .
يجب أف تستكفي المباني التي تنفذ فييا العقكبات التأديبية الشركط الصحية ،كتككف مزكدة عمى األخص بمستمزمات كافية لمنكـ،
كتكفر لممعتقميف إمكانية المحافظة عمى نظافتيـ.
تحجز النساء المعتقالت الالئي يقضيف عقكبة تأديبية في أـ اكف منفصمة عف أماكف الرجاؿ ،كيككؿ اإلشراؼ المباشر عمييف إلى
نساء.
المػػادة ()125
يسمح لممعتقميف المحككـ عمييـ بعقكبات تأديبية بالتريض كبالبقاء في اليكاء الطمؽ لمدة ساعتيف عمى األقؿ يكميان .
بناء عمى طمبيـ ،بالتقدـ لمفحص الطبي اليكمي ،كتكفر ليـ ا لرعاية الطبية التي تتطمبيا حالتيـ الصحية ،كيصير نقميـ
كيسمح ليـ ،ن
عند االقتضاء إلى عيادة المعتقؿ أك مستشفى .
كيسمح ليـ بالقراءة كالكتابة كارساؿ كتمقي الرسائؿ  .غير أنو يجكز عدـ تسميميـ الطركد ك الحكاالت المالية إال بعد انتياء العقكبة،
كيعيد بيا حتى ذلؾ الحيف إلى لجنة اؿمعتقميف التي تقكـ بتسميـ األغذية القابمة لمتمؼ المكجكدة بيذه الطركد إلى عيادة المعتقؿ .
ال يجكز حرماف أم شخص معتقؿ محككـ عميو بعقكبة تأديبية مف االنتفاع بأحكاـ المادتيف  107ك.143
المػػادة ()126
تطبؽ المكاد مف  71إلى  76بالقياس عمى اإلجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقميف المكجكديف في األراضي الكطنية لمدكلة
الحاجزة.

الفصؿ العاشر
نقؿ المعتقمػ ػ ػ ػػيف
المػػادة ()127
يجرم نقؿ المعتقميف بكيفية إنسانية  .ككقاعدة عامة يجرم النقؿ بطريؽ السكؾ الحديدية أك بكسائؿ النقؿ األخرل كفي ظركؼ تعادؿ
عمى األقؿ الظركؼ التي تطبؽ عمى قكات الدكلة الحاجزة في انتقاالتيا  .كاذا كاف البد مف االنتقاؿ بصفة استثنائية سي انر عمى األقداـ،

كجب أال يحدث ذلؾ إال إذا كانت تسمح بو حالة المعتقميف البدنية ،كأال يفرض عمييـ إرىاقان زائدان .

تزكد الدكلة الحاجزة المعتقميف أثناء النقؿ بماء الشرب كالطعاـ بفكعية كتنكع ككميات تكفي لممحافظة عمى صحتيـ في حالة جيدة،
كبما يمزـ مف مالبس كمالجئ كرعاية طبية  .كعمييا أف تتخذ جميع االحتياطات المناسبة لتأميف سالمتيـ أثناء النقؿ كأف تعد قبؿ
نقميـ قائمة كاممة بأسماء المعتقميف المنقكليف.
ال ينقؿ المعتقمكف المرضى أك الجرحى أ ك العجزة ككذلؾ حاالت الكالدة مادامت الرحمة تعرض صحتيـ لمخطر ،إال إذا كانت
سالمتيـ تحتـ النقؿ.
إذا اقتربت جبية القتاؿ مف أحد المعتقالت ،كجب أال ينقؿ المعتقمكف المكجكدكف فيو إال إذا أمكف نقميـ في ظركؼ أمف كافية ،أك إذا
كانكا يتعرضكف في حالة بقائيـ لخطر أكبر مما يتعرضكف لو في حالة النقؿ.
عمى الدكلة الحاجزة أف تأخذ عند تقرير نقؿ المعتقميف مصالحيـ في االعتبار ،عمى األخص بيدؼ عدـ زيادة صعكبات إعادتيـ إلى
الكطف أك عكدتيـ إلى منازليـ .
المػػادة ()128
في حاؿ ة النقؿ ،يخطر المعتقمكف رسميان بانتقاليـ كبعنكانيـ البريدم الجديد ،كيبمغ ليـ ىذا اإلخطار قبؿ النقؿ بكقت كاؼ ليتمكنكا

مف حزـ أمتعتيـ كابالغ عائالتيـ.

كيسمح ليـ بحمؿ متعمقاتيـ الشخصية ،كمراسالتيـ كالطركد التي كصمتيـ ،كيجكز خفض كزف ىذه األمتعة إذا اقتضت ذلؾ ظركؼ
النقؿ ،كلكنو ال يخفض بأم حاؿ عف خمسة كعشريف كيمك غرامان لكؿ شخص معتقؿ.
كتحكؿ إلييـ دكف إبطاء المراسالت كالطركد المرسمة عمى عنكاف معتقميـ السابؽ .
يتخذ قائد المعتقؿ باالتفاؽ مع لجنة المعتقميف التدابير الالزمة لنقؿ ميمات المعتقميف المشتركة كاألمتعة التي لـ يمكنيـ حمميا معو ـ
بسبب تحديد تـ فرضو كفقان لمفقرة الثانية مف ىذه المادة.
الفصؿ الحادم عشر
الكف ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة
المػػادة ()129

يجكز لممعتقميف تسميـ كصاياىـ لمسمطات المسئكلة التي تكفؿ حفظيا  .كفي حالة كفاة أحد المعتقميف ترسؿ كصيتو دكف تأخير إلى
الشخص الذم يككف قد عينو .
تثبت كفاة أم معتقؿ بإقرار مف طبيب ،كتحرر شيادة كفاة تبيف بيا أسباب الكفاة كالظركؼ التي حصمت فييا .
تحرر شيادة رسمية بالكفاة ،تسجؿ عمى النحك الكاجب طبقان لإلجراءات المعمكؿ بيا في األراضي التي يكجد بيا المعتقؿ ،كترسؿ
صكرة مكثقة منيا إلى الدكلة الحامية دكف تأخير ككذلؾ إلى الككالة المركزية المنصكص عنيا في ا لمادة .140

المػػادة ()130
عمى السمطات الحاجزة أف تتحقؽ مف أف المعتقميف الذيف يتكفكف أثناء االعتقاؿ يدفنكف باحتراـ ،كاذا أمكف طبقان لشعائر دينيـ ،كأف
مقابرىـ تحترـ ،كتصاف بشكؿ مناسب ،كتميز بطريقة تمكف مف االستدالؿ عمييا دائمان .

يدفف المعتقمكف المتكفكف في مؽابر فردية ،إال إذا اقتضت ظركؼ قيرية استخداـ مقابر جماعية  .كال يجكز حرؽ الجثث إال ألسباب
صحية حتمية أك إذا اقتضى ديف المتكفي ذلؾ أك تنفيذنا لرغبتو الصريحة  .كفي حالة الحرؽ يبيف ذلؾ مع ذكر األسباب التي دعت

إليو في شيادة كفاة الشخص المعتقؿ .كتحتفظ السمطات الحاجزة بالرماد ،كترسمو بأسرع ما يمكف إلى أقارب المتكفى إذا طمبكا ذلؾ .
كبمجرد أف تسمح الظركؼ ،كبحد أقصى لدل انتياء األعماؿ العدائية ،تقدـ الدكلة الحاجزة  ،عف طريؽ مكاتب االستعالمات

المنصكص عنيا في المادة  ،136إلى الدكؿ التي يتبعيا المعتقمكف المتكفكف ،قكائـ تبيف المقابر التي دفنكا فييا  .كتكضح ىذه القكائـ
جميع التفاصيؿ الالزمة لمتحقؽ مف ىكية المعتقميف المتكفيف كمكاقع المقابر بدقة .
المػػادة ()131
تجرم الدكلة الحاجزة تحقيقان عاجالن بشأف أم كفاة أك إصابة خطيرة تقع لشخص معتقؿ أك يشتبو في كقكعيا بفعؿ حارس أك شخص
معتقؿ آخر أك أم شخص آخر ،ككذلؾ كؿ كفاة ال يعرؼ سببيا.

كيرسؿ إخطار عف ىذا المكضكع فك نار إلى الدكلة الحامية  .كتؤخذ أقكاؿ الشيكد ،كيحرر تقرير يتضمف ىذه األقكاؿ كيرسؿ إلى الدكلة
الحامية.

القضائي لمحاكمة المسئكؿ أك المسئكليف .
ة
إذا أثبت التحقيؽ إدانة شخص أك أكثر ،تتخذ الدكلة الحاجزة جميع اإلجراءات
الفصؿ الثاني عشر
اإلفراج ،كاإلعادة إلى الكطف،
كاإليكاء في بمد محايد
المػػادة ()132
تفرج الدكلة الحاجزة عف أم شخص معتقؿ بمجرد زكاؿ األسباب التي اقتضت اعتقالو .

كعالكة عمى ذلؾ ،تعمؿ أطراؼ النزاع أثناء قياـ األعماؿ العدائية عمى عقد اتفاقات لإلفراج عف فئات معينة مف المعتقميف أك
إعادتيـ إلى الكطف ،أك عكدتيـ إلى منازليـ أك إيكائيـ في بمد محايد ،كبخاصة األطفاؿ ،كالحكامؿ ،كأميات الرضع كاألطفاؿ صغار
السف ،كالجرحى كالمرضى ،أك المعتقميف الذيف قضكا في االعتقاؿ مدة طكيمة .
المػػادة ()133
يفتيي االعتقاؿ بأسرع ما يمكف بعد انتياء األعماؿ العدائية .
عمى أنو يجكز احتجاز المعتقميف المكجكديف في أراضي أحد أطراؼ النزاع ،الذيف ينتظر اتخاذ إجراءات جنائية ضدىـ بسبب
مخالفات ال تستكجب عقكبات تأديبية عمى كجو التخصيص ،حتى تنتيي المحاكمة ،أك عند االقتضاء حتى انتياء العقكبة .كيطبؽ
اإلجراء نفسو عمى المعتقميف الذيف حكـ عمييـ بعقكبة سالبة لمحرية .
تشكؿ ،باالتفاؽ بيف الدكلة الحاجزة كالدكلة المعنية ،لجاف لمبحث عف المعتقميف المفقكديف بعد انتياء األعماؿ العدائية أك االحتالؿ .
المػػادة ()134
عمى األ طراؼ السامية المتعاقدة أف تعمؿ عند انتياء األعماؿ العدائية أك االحتالؿ عمى تأميف عكدة جميع المعتقميف إلى آخر محؿ
إقامة ليـ أك تسييؿ عكدتيـ إلى أكطانيـ .
المػػادة ()135
تتحمؿ الدكلة الحاجزة نفقات عكدة المعتقميف الذيف أفرج عنيـ إلى األماكف التي كانكا يقيمكف فييا كقت اعتقاليـ ،أك النفقات الالزمة
إلتماـ رحمتيـ أك عكدتيـ إلى نقطة الرحيؿ إذا كانت قد اعتقمتيـ أثناء سفرىـ أك في عرض البحر .
كفي حالة رفض الدكلة الحاجزة التصريح لشخص معتقؿ أفرج عنو باإلقامة في أراضييا بعد أف كاف مقيمان بيا قبالن إقامة قانكنية،

فإنو يتعيف عمييا أف تتحمؿ نفقات عكدتو إلى كطنو  .عمى أنو إذا فضؿ الشخص المعتقؿ العكدة إلى بمده تحت مسئكليتو الخاصة،
أك إطاعة الحككمة الدكلة التي يديف ليا بالكالء ،فإف الدكلة الحاجزة ال تمتزـ بدفع ىذه النفقات بعد مغادرتو حدكدىا ،كال تمتزـ الد كلة
بناء عمى طمبو .
الحاجزة بدفع نفقات اإلعادة إلى الكطف لممعتقؿ الذم كاف قد اعتقؿ ن
في حالة نقؿ المعتقميف كفقان لممادة  ،45تتفؽ الدكلة التي تنقميـ كالدكلة التي تستضيفيـ عمى حصة كؿ منيما في النفقات .
كال تخؿ األحكاـ المذككرة بالترتيبات الخاصة التي يجكز عقدىا بيف أطراؼ النزاع بشأف تبادؿ رعاياه ا الذيف في قبضة طرؼ خصـ

كاعادتيـ إلى أكطانيـ.
القسـ الخامس
مكاتب االستعالمات كالككالة المركزية
لالستعالمات
المػػادة ()136

منذ بدء أم نزاع ،كفي جميع حاالت االحتالؿ ،ينشئ كؿ طرؼ مف أطراؼ النزاع مكتبان رسميان لالستعالمات يتمقى كينقؿ المعمكمات

المتعمقة باألشخاص المحمييف الذيف يكجدكف تحت سمطتو .

كفي أقرب كقت ممكف ،ينقؿ كؿ طرؼ في النزاع إلى ىذا المكتب معمكمات عف التدابير التي اتخذىا ىذا الطرؼ ضد أم شخص
محمي قبض عميو ،أك فرضت عميو إقامة جبرية أك اعتقؿ منذ أكثر مف أسبكعيف  .كعميو ،عالكة عمى ذلؾ ،أف يكمؼ إدارتو المختؿفة
المعنية بسرعة إبالغ المكتب المذككر بالمعمكمات المتعمقة بالتغيرات التي تط أر عمى حالة ىؤالء األشخاص المحمييف ،مف قبيؿ
النقؿ ،أك اإلفراج ،أك اإلعادة لمكطف ،أك اليركب ،أك العالج بالمستش فى ،أك الكالدة ،أك الكفاة .
المػػادة ()137
يتكلى المكتب الكطني لالستعالـ ات عمى كجو االستعجاؿ ،كبأسرع الكسائؿ ،كعف طريؽ الدكؿ الحامية مف جية ،كالككالة المركزية
المنصكص عنيا في المادة  140مف جية أخرل ،نقؿ المعمكمات المتعمقة باألشخاص المحمييف إلى الدكلة التي يككف األشخاص
المذككركف مف رعاياىا أك الدكلة التي كانكا يقيمكف في أراضييا  .كترد المكاتب أيضان عمى جميع االستفسارات التي تكجو إلييا بشأف

األشخاص المحمييف.

كتنقؿ مكاتب االستعالمات المعمكمات المتعمقة بالشخص المحمي ،باستثناء الحاالت التي قد يمحؽ فييا نقؿ المعمكمات الضرر
بالشخص المعني أك بعائمتو .كحتى في ىذه الحالة ،فإنو ال يجكز منع المعمكمات عف الككالة المركزية التي تتخذ االحتياطات الالزمة
المبينة في المادة  140بعد تنبيييا إلى الظركؼ.
يصدؽ عمى جميع االتصاالت المكتكبة الصادرة عف أم مكتب بتكقيع أك بخاتـ المكتب .
المػػادة ()138
تككف المعمكمات التي يتمقاىا المكتب الكطني لالستعالمات كينقؿىا ذات طابع يسمح بتعييف ىكية الشخص المحمي بدقة كبإبالغ
عائمتو بسرعة.
كتتضمف عمى األقؿ بالنسبة لكؿ شخص  :لقبو كاسمو األكؿ ،كمحؿ كتاريخ ميالده بالكامؿ ،كجنسيتو ،كآخر محؿ إقامة لو،
كالعالمات المميزة لو ،كاسـ كالده كلقب كالدتو ،كتاريخ كطبيعة اإلجراء الذم اتخذ إزاءه ،كالمكاف الذم اتخذ فيو ىذا اإلجراء ،كالعنكاف
الذم يمكف تكجيو مراسالتو عميو ،ككذلؾ اسـ كعنكاف الشخص الذم يتعيف إبالغو المعمكمات .
كبالمثؿ ،تنقؿ بصكرة منتظمة ،كاف أمكف أسبكعيان ،معمكمات عف الحالة الصحية لممعتقميف المرضى أك الجرحى مف ذكل الحاالت
الخطيرة.

المػػادة ()139
يتكلى المكتب الكطني لالستعالمات كذلؾ استالـ جميع المتعمقات الشخصية ذات القيمة التي يتركيا األشخاص المحميكف المبينكف
في المادة  ، 136عمى األخص عند اإلعادة إلى الكطف ،أك اإلفراج أك اليركب أك الكفاة ،كينقؿ ىذه المعمكمات إلى المعنييف إما
مباشرة أك ،إذا لزـ األمر ،عف طريؽ الككالة المركزية .كترسؿ ىذه األشياء في طركد مختكمة بخاتـ المكتب ،كترفؽ بيذه الطركد
بيانات تكضح بدقة ىكية األشخاص الذيف تخصيـ ىذه األشياء كبياف كامؿ بمحتكيات كؿ طرد  .كيحتفظ بسجالت تفصيمية عف
استالـ كارساؿ جميع األشياء القيمة مف ىذا النكع.

المػػادة ()140
تنشأ في بمد محايد ككالة مركزية لالستعالـ عف األشخاص المحمييف ،كبخاصة بشأف المعتقميف  .كتقترح المجنة الدكلية لمصميب
األحمر عمى الدكؿ المعنية ،إذا رأت ذلؾ ،تنظيـ ىذه الككالة التي يمكف أف تككف مماثمة لمككالة المنصكص عنيا بالمادة  123مف
اتفاقية جنيؼ بشأف معاممة أسرل الحرب المؤرخة في  12آب /أغسطس .1949
كتتكلى ىذه الككالة تجميع كافة المعمكمات ذات الطابع المنصكص عنو في المادة  ،136كالتي تتمكف مف الحصكؿ عمييا مف خالؿ
القنكات الرسمية أك الخاصة ،كتنقميا بأسرع ما يمكف إلى بمد منشأ أك إقامة األشخاص المعنييف ،إال في الحاالت التي قد يؤدل فييا
ىذا النقؿ إلى إلحاؽ الضرر باألشخاص الذيف تتعمؽ بيـ ىذه المعمكمات أك إلى اإلضرار بعائالتيـ  .كعمى أطراؼ النزاع أف تقدـ
لمككالة جميع التسييالت المعقكلة لتتمكف مف القياـ بنقؿ المعمكمات .
كاألطراؼ السامية المتعاقدة ،كبخاصة األطراؼ التي ينتفع رعاياىا بخدمات الككالة المركزية ،مدعكة إلى تقديـ الدعـ المالي الذم
تحتاج إليو الككالة.
كينبغي أال تفسر األحكاـ المتقدمة عمى أنيا تقيد النشاط اإلنساني لمجنة الدكلية لمصميب األحمر كجمعيات اإلغاثة المشار إلييا في
المادة .142
الـ ػػادة ()141
تتمتع المكاتب الكطنية لالستعالمات باإلعفاء مف الرسكـ البريدية جميعيا ،ككذلؾ باإلعفاءات المنصكص عنيا بالمادة  ،110كبقدر
اإلمكاف باإلعفاء مف رسكـ البرؽ أك عمى األقؿ بتخفيضات كبيرة في ىذه الرسكـ .
الباب الرابع
تنفيذ االتفاقية
القسـ األكؿ
أحكػ ػػاـ ع ػ ػ ػػامة
المػػادة ()142
مع مراعاة التدابير التي تراىا الدكؿ الحاجزة حتمية لضماف أمنيا أك لمكاجية أم ضركرة معقكلة أخرل ،تقدـ ىذه الدكؿ أفضؿ
ترحيب بالمنظمات الدينية ،أك جمعيات اإلغاثة ،أك أم ىيئة أخرل تعاكف األشخاص المحمييف ،كتكفر جميع التسييالت الالزمة ؿىا
كلمندكبييا المعتمديف عمى النح ك الكاجب ،لزيارة األشخاص المحمييف ،كلتكزيع مكاد اإلغاثة كاإلمدادات الكاردة مف أم مصدر
ألغراض تعميمية أك ترفييية أك دينية عمييـ ،أك لمساعدتيـ في تنظيـ أكقات فراغيـ داخؿ المعتقالت  .كيجكز أف تنشأ الجمعيات أك
الييئات المشار إليىا في أراضي الدكلة الحاجزة أك في بمد آخر ،كأف يككف ليا طابع دكلي.
كيجكز لمدكلة الحاجزة أف تحدد عدد الجمعيات كالييئات التي يرخص لمندكبييا بممارسة نشاطيـ في أراضييا كتحت إشرافيا،
كيشترط مع ذلؾ أال يعكؽ ىذا التحديد تقديـ عكف فعاؿ ككاؼ لجميع األشخاص المحمييف .
كيجب االعتراؼ بالكضع الخاص لمجنة الدكلية لمصميب األحمر في ىذا المجاؿ كاحترامو في جميع األكقات .

المػػادة ()143
يصرح لممثمي أك مندكبي الدكؿ الحامية بالذىاب إلى جميع األماكف التي يكجد بيا أشخاص محميكف ،كعمى األخص أماكف
االعتقاؿ كالحجز كالعمؿ.
كيككف ليـ حؽ الد خكؿ في جميع المرافؽ التي يستعمميا األشخاص المحميكف ،كليـ أف يتحدثكا معيـ بدكف رقيب ،باالستعانة بمترجـ
عند الضركرة.
ك ال تمنع ىذه الزيارات إال ألسباب تقتضييا ضركرات عسكرية قيرية ،كال يككف ذلؾ إال بصفة استثنائية كمؤقتة  .كال يجكز تحديد
تكاتر كمدة ىذه الزيارات.
تعطى الحرية الكاممة لممثمي كمندكبي الدكؿ الحامية فيما يتعمؽ باختيار األماكف التي يرغبكف زيارتيا  .كلمدكلة الحاجزة أك دكلة
االحتالؿ أف تتفؽ مع الدكلة الحامية ،كعند االقتضاء مع دكلة منشأ األشخاص المتكخى زيارتيـ ،عمى السماح لمكاطني المعتقميف
باالشتراؾ في الزيارات.
ينتفع مندكبك المجنة الدكلية لمصميب األحمر باالمتيازات نفسيا  .كيخضع تعييف ىؤالء المندكبيف لمكافقة الدكؿ التي يقع تحت سمطتيا
األراضي التي يتعيف عمييـ ممارسة أنشطتيـ فييا .
المػػادة ()144
تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بأف تنشر نص ىذه االتفاقية عمى أكسع نطاؽ ممكف في بمدانيا ،في كقت السمـ كما في كقت
الحرب ،كتتعيد بصفة خاصة بأف تدرج دراستيا ضمف برامج التعميـ العسكرم ،كالمدني إذا أمكف ،بحيث تصبح المبادئ التي
تتضمنيا معركفة لمجمكع السكاف.
يتعيف عمى السمطات المدنية كالعسكرية كالشرطة أك السمطات األخرل التي تضطمع في كقت الحرب بمسئكليات إ زاء األشخاص
المحمييف ،أف تككف حائزة لنص االتفاقية ،كأف تمقف بصفة خاصة أحكاميا .
المػػادة ()145
تتبادؿ األطراؼ السامية المتعاقدة عف طريؽ مجمس االتحاد السكيسرم ،كمف خالؿ الدكؿ الحامية أثناء األعماؿ العدائية ،التراجـ
الرسمية ليذق االتفاقية ،ككذلؾ القكانيف كالمكائح التي قد تعتمدىا لكفالة تطبيقيا.
المػػادة ()146
تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بأف تتخذ أم إجراء تشريعي يمزـ لفرض عقكبات جزائية فعالة عمى األشخاص الذيف يقترفكف أك
يأمركف باقتراؼ إحدل المخالفات الجسيمة ليذه االتفاقية ،اؿمبينة في المادة التالية.
يمتزـ كؿ طرؼ متعاقد بمالحقة المتيميف باقتراؼ مثؿ ىذه المخالفات الجسيمة أك باألمر باقترافيا ،كبتقديميـ إلى محاكمو ،أينا كانت

جنسيتيـ .كلو أيضنا ،إذا فضؿ ذلؾ ،كطبقنا ألحكاـ تشريعو ،أف يسمميـ إلى طرؼ متعاقد معني آخر لمحاكمتيـ مادامت تتكفر لدل
الطرؼ المذككر أدلة اتياـ كافية ضد ىؤالء األشخاص.

عمى كؿ طرؼ متعاقد اتخاذ التدابير الالزمة لكقؼ جميع األفعاؿ التي تتعارض مع أحكاـ ىذه االتفاقية بخالؼ المخالفات الجسيمة
المبينة في المادة التالية.
كينتفع المتيمكف في جميع األحكاؿ بضمانات لممحاكمة كاؿدفاع الحر ال تقؿ مالئمة عف الضمانات المنصكص عنيا بالمكاد 105
كما بعدىا مف اتفاقية جنيؼ بشأف معاممة أسرل الحرب ،المؤرخة في  12آب/أغسطس .1949
المػػادة ()147
المخالفات الجسيمة التي تشير إلييا المادة السابقة ىي التي تتضمف أحد األفعاؿ التالية إذا اقترفت ضد أشخا ص محمييف أك
ممتمكات محمية باالتفاقية  :القتؿ العمد ،كالتعذيب أك المعاممة الالإنسانية ،بما في ذلؾ التجارب الخاصة بعمـ الحياة ،كتعمد إحداث
آالـ شديدة أك اإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أك بالصحة ،كالنفي أك النقؿ غير المشركع ،كالحجز غير المشركع ،كاكراه الشخص
المحمي عمى الخدمة في القكات المسمحة بالدكلة المعادية ،أك حرمانو مف حقو في أف يحاكـ بصكرة قانكنية كغير متحيزة كفقان

لمتعميمات الكاردة في ىذه االتفاقية ،كأخذ الرىائف ،كتدمير كاغتصاب الممتمكات عمى نحك ال تبرره ضركرات حربية كعمى نطاؽ كبير

بطريقة غير مشركعة كتعسفية.
المػػادة ()148
ال يجكز ألم طرؼ متعاقد أف يتحمؿ أك يحؿ طرفان متعاقدان آخر مف المسئكليات التي تقع عميو أك عمى طرؼ متعاقد آخر فيما
يتعمؽ بالمخالفات المشار إلييا في المادة السابقة.

المػػادة ()149
بناء عمى طمب أم طرؼ في النزاع ،كبطريقة تتقرر فيما بيف األطراؼ المعنية ،تحقيؽ بصدد أم إدعاء بانتياؾ ىذه
يجرل ،ن
االتفاقية.
كفي حالة عدـ االتفاؽ عمى إجراءات التحقيؽ ،يتفؽ األطراؼ عمى اختيار حكـ يقرر اإلجراءات التي تتبع .
كما أف يتبيف انتياؾ االتفاقية ،يتعيف عمى أطراؼ النزاع كضع حد لو كقمعو بأسرع ما يمكف .
القسـ الثاني
أحكػ ػػاـ ختامية
المػػادة ()150
كضعت ىذه االتفاقية بالمغتيف اإلنكميزية كالفرنسية  .ككال النصيف متساكياف في الحجية .
كسيقكـ مجمس االتحاد السكيسرل بكضع تراجـ رسمية لالتفاقية بالمغتيف الركسية كاألسبانية .
المػػادة ()151
تحؿ ىذه االتفاقية التي تحمؿ تاريخ اليكـ ؿلتكقيع لغاية  12شباط /فبراير  ،1950باسـ الدكؿ الممثمة في المؤتمر الذم افتتح في
جنيؼ في  21نيساف  /أبريؿ .1949

المػػادة ()152
تصدؽ ىذه االتفاقية بأسرع ما يمكف كتكدع صككؾ التصديؽ في برف .
يحرر محضر بإيداع كؿ صؾ مف صككؾ التصديؽ ،كيرسؿ مجمس االتحاد السكيسرم صكرنا مكثقة مف ىذا المحضر إلى جميع
الدكؿ التي تـ باسميا تكقيع االتفاقية أك اإلبالغ عف االنضماـ إلييا .

المػػادة ()153
يبدأ نفاذ ىذه االتفاقية بعد ستة شيكر مف تاريخ إيداع صكيف لمتصديؽ عمى األقؿ .
كبعد ذلؾ ،يبدأ نفاذىا إزاء أم طرؼ ساـ متعاقد بعد ستة شيكر مف تاريخ إيداع صؾ تصديقو.
المػػادة ()154
بالنسبة لمعالقات القائمة بيف الدكؿ المرتبطة باتفاقية الىام ا لمتعمقة بقكانيف كعادات الحرب البرية ،سكاء المعقكدة في  29تمكز /
يكليو  1899أك المعقكدة في  18تشريف األكؿ /أكتكبر  ،1907كالتي تشترؾ في ىذه االتفاقية ،تكمؿ ىذه االتفاقية القسميف الثاني
كالثالث مف الالئحة الممحقة باتفاقيتي الىام المذككرتيف .
المػػادة ()155
تعرض ىذه االتفاقية ابتداء مف تاريخ نفاذىا النضماـ جميع الدكؿ التي لـ تكف االتفاقية قد كقعت باسميا .
المػػادة ()156
يبمغ كؿ انضماـ إلى مجمس االتحاد السكيسرم كتابة ،كيعتبر ساريان بعد مضي ستة شيكر مف تاريخ استالمو .
كيبمغ مجمس االتحاد السكيسرم كؿ انضماـ إلى جميع الدكؿ التي تـ باسميا تكقيع االتفاقية أك اإلبالغ عف االنضماـ إلييا .
المػػادة ()157
يترتب عمى الحاالت المنصكص عنيا في المادتيف  2ك 3النفاذ الفكرم لمتصديقات التي تكدعيا أطراؼ النزاع كاالنضمامات التي
تبمغيا قبؿ أك بعد كقكع األعماؿ الحربية أك االحتالؿ  .كيبمغ مجمس االتحاد السكيسرم بأسرع كسيمة أم تصديقات أك انضمامات
يتمقاىا مف أطراؼ النزاع.
المػػادة ()158
لكؿ طرؼ مف األطراؼ السامية المتعاقدة حؽ االنسحاب مف ىذه االتفاقية.
كيبمغ االنسحاب كتابة إلى مجمس االتحاد السكيسرم الذم يتكلى إبالغو إلى حككمات جميع األطراؼ السامية المتعاقدة .
كيعتبر االنسحاب ساريان بعد مضي عاـ مف تاريخ إبالغو لمجمس االتحاد السكيسرم  .عمى أف االنسحاب الذم يبمغ في كقت تككف

فيو الدكلة المنسحبة مشتركة في نزاع ،ال يعتبر ساريان إال بعد عقد الصمح ،كعمى أم حاؿ بعد انتياء عمميات اإلفراج عف األشخاص
الذيف تحمييـ االتفاقية كاعادتيـ إلى أكطانيـ أك إعادة تكطينيـ .

كال يككف لالنسحاب أثره إال بالنسبة لمدكلة المنسحبة  .كال يككف لو أم أثر عمى االلتزامات التي يجب أف تبقى أطراؼ النزاع ممتزمة
بأدائيا طبقان لمبادئ القانكف الدكلي الناشئة مف األعراؼ الراسخة بيف األمـ المتمدنة ،كمف القكانيف اإلنسانية ،كما يمميو الضمير
العاـ.

المػػادة ()159
يسجؿ مجمس االتحاد السكيسرم ىذه االتفاقية لدل األمانة العامة لألمـ المتحدة  .كيخطر مجمس االتحاد السكيسرم األمانة العامة
لألمـ المتحدة كذلؾ بأم تصديقات أك انضمامات أك انسحابات يتمقاىا بصدد ىذه االتفاقية .
إثباتنا لذلؾ ،قاـ المكقعكف أدناه ،الذيف أكدعكا كثائؽ تفكيضيـ ،بتكقيع ىذه االتفاقية .
حرر في جنيؼ ،في ىذا اليكـ الثاني عشر مف آب /أغسطس  1949بالمغتيف اإلنكميزية كالفرنسية ،كيكدع األصؿ في محفكظات
االتحاد السكيسرم .كيرسؿ مجمس االتحاد السكيسرم صك انر مصدقة مف االتفاقية إلى جميع الدكؿ المكقعة ،ككذلؾ إلى الدكؿ التي

تنضـ إلى االتفاقية.
الممحؽ األكؿ
مشركع اتفاؽ

بشأف مناطؽ كمكاقع االستشفاء كاألماف
المػػادة ()1
تخصص مناطؽ االستشفاء كاألماف بصفة قطعية لألشخاص المشار إلييـ في المادة  23مف اتفاقية جنيؼ لتحسيف حاؿ الجرحى
كالمرضى بالقكات المسمحة في الميداف ،المؤرخة في  12آب  /أغسطس  ،1949ككذلؾ لألشخاص الذيف يتكلكف تنظيـ كادارة ىذه
المناطؽ كالمكاقع كرعاية األشخاص الذيف يجمعكف فييا.
كمع ذلؾ يككف لألشخاص الذيف تككف إقامتيـ مستديمة في داخؿ ىذه المناطؽ الحؽ في البقاء فييا .
المػػادة ()2
عمى األشخاص الذيف يكجدكف بأم صفة في منطقة استشفاء كأماف أف يمتنعكا عف القياـ بأم عمؿ لو عالقة مباشرة بالعمميات
الحربية أك إنتاج الميمات الحربية ،سكاء في داخؿ ىذه المنطقة أك خارجيا.
المػػادة ()3
عمى الدكلة التي تنشئ منطقة استشفاء كأماف أف تتخذ جميع التدابير المناسبة لمنع دخكؿ األشخاص الذيف ليس ليـ حؽ دخكليا أك
التكاجد فييا.
المػػادة ()4
يجب أف تستكفى الشركط التالية في مناطؽ االستشفاء كاألماف :
( أ ) التشغؿ إال جزءان صغي انر مف األراضي الكاقعة تحت سيطرة الدكلة التي تنشئيا،

(ب) تككف قميمة الكثافة السكانية بالمقارنة مع قدرتيا عمى االستيعاب،
(ج ) تككف بعيدة عف أم أىد اؼ عسكرية كأم منشآت صناعية أك إدارية ىامة ،كمجردة مف مثؿ ىذه األىداؼ،
(د ) ال تقع في مناطؽ يكجد أم احتماؿ في أف تككف ذات أىمية في سير الحرب .
المػػادة ()5
تخضع مناطؽ االستشفاء كاألماف لاللتزامات التالية :
( أ ) ال تستخدـ طرؽ المكاصالت ككسائؿ النقؿ التي تككف تحت تصرفيا لنقؿ مكظفيف عسكرييف أك ميمات عسكرية كلك كاف ذلؾ
لمجرد العبكر،
(ب) ال يدافع عنيا بكسائؿ عسكرية بأم حاؿ .
المػػادة ()6
تميز مناطؽ االستشفاء كاألماف بكاسطة أشرطة مائمة حمراء عمى أرضية بيضاء تكضع عمى الحدكد الخارجية لممنطقة كفكؽ مبانييا .
كتميز المناطؽ المخصصة كمية لمجرحى كالمرضى بشارة الصميب األحمر (أك اليالؿ األحمر أك األسد كالشمس األحمريف) عمى
أرضية بيضاء.
المػػادة ()7
تقكـ كؿ دكلة منذ كقت السمـ أك عند بدء األعماؿ العدائية بإبالغ جميع األطراؼ السامية المتعاقدة بقائمة مناطؽ االستشفاء كاألماف
الكائنة في األراضي التي تسيطر عمييا  .كتبمغيا بأم منطقة جديدة تنشئيا أثناء النزاع .
كبمجرد أف يستمـ الطرؼ المعادم اإلخطار المشار إليو أعاله ،تكتسب المنطقة التي أنشئت الصفة القانكنية .
عمى أنو إذا رأل الطرؼ الخصـ أف أحد الشركط الكاردة في ىذا االتفاؽ غير مستكفاة بشكؿ ظاىر ،فإف لو أف يرفض االعتراؼ
بالمنطقة كأف يبمغ رفضو بصفة عاجمة إلى الطرؼ المسئكؿ عف المنطقة أك أف يعمؽ اعترافو بيا عمى فرض الرقابة المنصكص عنيا
بالمادة .8
المػػادة ()8
كؿ دكلة تعترؼ بمنطقة أك بعدة مناطؽ استشفاء كأماف أنشأىا الطرؼ الخصـ ليا حؽ في المطالبة بأف تقكـ لجنة خاصة أك أكثر
م ىذا االتفاؽ.
بالتحقؽ مف استيفاء الشركط كااللتزامات المبينة ؼ
كليذا الغرض ،يككف ألعضاء المجاف الخاصة في جميع األكقات مطمؽ الحرية في دخكؿ مختمؼ المناطؽ ،بؿ كيمكنيـ اإلقامة فييا
بصفة مستديمة .كتكفر ليـ جميع التسييالت لمقياـ بكاجبات المراقبة .
المػػادة ()9

في الحاال ت التي تتبيف فييا المجاف الخاصة كقائع تبدك ليا مخالفة ألحكاـ ىذا االتفاؽ ،يتعيف عمييا فك انر تنبيو الدكلة المسئكلة عف
المنطقة بيذه الكقائع كتحدد ليا ميمة أقصاىا خمسة أياـ لتصحيحيا ،كتبمغ بذلؾ الدكلة التي اعترفت بالمنطقة .

إذا انقضت الميمة كلـ تستجب الدكلة المسئكلة عف المنطقة لمتنبيو الذم كجو إلييا ،جاز لمطرؼ الخصـ أف يعمف أنو لـ يعد ممتزمنا

بيذا االتفاؽ فيما يتعمؽ بالمنطقة المعنية .
المػػادة ()10

تقكـ الدكلة التي تنشئ منطقة أك عدة مناطؽ استشفاء كأماف ،ككذلؾ األطراؼ المعادية التي أبمغت بإنشائيا ،بتعييف األشخاص الذيف
يجكز ليـ االشتراؾ في المجاف الخاصة المشار إلييا في المادتيف  8ك ،9أك تعيف ليا الدكؿ الحامية أك أم دكؿ محايدة أخرل ىؤالء
األشخاص.
المػػادة ()11
ال يجكز بأم حاؿ أف تككف مناطؽ االستشفاء كاألماف ىدفنا لميجكـ ،بؿ تكفؿ ليا أطراؼ النزاع الحماية كاالحتراـ في جميع األكقات .
المػػادة ()12
في حالة كقكع احتالؿ ،يستمر احتراـ مناطؽ االستشفاء كاألماف المكجكدة باألراضي المحتمة كتستخدـ في نفس أغراضيا .
عؿ أف يجكز لدكلة االحتالؿ أف تعدؿ الغرض منيا بعد تأميف سالمة األشخاص المجمعيف فييا .
المػػادة ()13
يطبؽ ىذا االتفاؽ أيضان عمى المكاقع التي تخصصيا الدكؿ لنفس الغرض الذم تنشأ مف أجمو مناطؽ االستشفاء كاألماف .
الممحؽ الثاني
مشركع الئحة تتعمؽ باإلغاثة
الجماعية لممعتقميف المدنييف
المػػادة ()1
يصرح لمجاف المعتقميف بتكزيع رساالت اإلغاثة الجماعية المسئكلة عنيا عمى جميع المعتقميف التابعيف إدارينا لممعتقؿ الذم تعمؿ فيو
ىذه المجاف ،ككذلؾ عمى المعتقميف المكجكديف بالمستشفيات أك السجكف أك المنشآت التأديبية األخرل .

المػػادة ()2
يجرم تكزيع رساالت اإلغاثة الجماعية طبقنا لتعميمات المانحيف ككفقنا لخطة ت ضعيا لجاف المعتقميف ،بيد أنو يفضؿ تكزيع مكاد

اإلغاثة الطبية باالتفاؽ مع ا ألطباء األقدميف ،الذيف يجكز ليـ مخالفة ىذه التعميمات في المستشفيات كالمستكصفات بقدر ما تممي

ذلؾ احتياجات مرضاىـ .كيجرم التكزيع في ىذا اإلطار دائمان بطريقة منصفة .
المػػادة ()3

بغية التمكف مف التحقؽ مف نكعية ككمية اإلمدادات الكاردة كاعداد التقارير المفصمة بشأف ىذا المكضكع لممانحيف ،يصرح ألعضاء
لجاف المعتقميف بالذىاب إلى محطات السكة الحديدية كغيرىا مف نقط كصكؿ رساالت اإلغاثة الجماعية ،القريبة مف المعتقالت التي
تعمؿ فييا المجاف.
المػػادة ()4
تكفر لمجاف المعتقميف التسييالت الالزمة لمتحقؽ مف أف تكزيع إمدادات اإلغاثة الجماعية يجرم كفقان لتعميماتيا في جميع األقساـ
الفرعية كالممحقات التابعة لممعتقالت التي تعمؿ فييا.

المػػادة ()5
يصرح لمجاف المعتقميف بأف تستكفي ،كبأف تطمب مف أعضاء لجاف المعتقميف في فصائؿ العمؿ أك األطباء األقدميف في
المستكصفات كالمستشفيات أف يستكفكا ا ستمارات أك استبيانات تكجو إلى المانحيف ،كتتعمؽ بإمدادات اإلغاثة الجماعية (التكزيع،
كاالحتياجات ،كالكميات ،الخ) .كترسؿ ىذه االستمارات كاالستبيانات المستكفاة عمى النحك الكاجب إلى المانحيف دكف إبطاء .
المػػادة ()6
لضماف انتظاـ تكزيع إمدادات اإلغاثة الجماعية عؿل المعتقميف في المعتقالت ،كلمكاجية أم احتياجات يمكف أف تنشأ نتيجة لكصكؿ
دفعات جديدة مف المعتقميف ،يسمح لمجاف المعتقميف بتككيف احتياطات كافية مف إمدادات اإلغاثة الجماعية بصكرة منتظمة  .كليذا
الغرض ،تكضع تحت تصرفيا مخازف مناسبة ،كيزكد كؿ مخزف بقفميف تحتفظ لجفة المعتقميف بمفاتيح أحدىما كيحتفظ قائد المعتقؿ
بمفاتيح اآلخر.
المػػادة ()7
عمى األطراؼ السامية المتعاقدة ،كالدكؿ الحاجزة بصفة خاصة ،أف تسمح بقدر اإلمكاف ،كمع مراعاة نظاـ تمكيف السكاف ،بمشترل
أم سمع في أراضييا ألغراض تكزيع مكاد إغاثة جماعية عمى المعتقميف  .كعمييا بالمثؿ أف تسيؿ نقؿ االعتمادات كالتدابير المالية أك
الفنية أك اإلدارية التي تتخذ لمقياـ بيذه المشتريات .
المػػادة ()8
ال تككف األحكاـ المتقدمة عقبة أماـ حؽ المعتقميف في تمقي إمدادات اإلغاثة الجماعية قبؿ كصكليـ إلى أحد المعتقالت أك أثناء
نقميـ ،أك أماـ إمكانية قياـ ممثمي الدكلة الحامية ،أك المجنة الدكلية لمصميب األحمر أك أم ىيئة إنسانية أخرل تعاكف المعتقميف
كتتكلى نقؿ ىذه المعكنات ،بتكزيعيا عمى األشخاص المرسمة إلييـ بأم كسيمة أخرل يركنيا مناسبة .
أكالن  :بطاقة اعتقاؿ الممحؽ الثالث
الممحؽ الثالث
ثانينا  :الرسالة
إدارة المعتقميف المدنييف

معفاه مف رسكـ البريد

