الملحق (البروتوكول) األول اإلضافً إلى اتفاقٌات جنٌؾ1977 ،
 1949-08-12معاهدات
الملحق (البروتوكول) األول اإلضافً إلى اتفاقٌات جنٌؾ المعقودة فً  12آب  /أؼسطس  1949والمتعلق بحماٌة ضحاٌا المنازعات
الدولٌة المسلحة
الدٌباجة
إن األطراؾ السامٌة المتعاقدة إذ تعلن عن رؼبتها الحارة فً أن ترى السبلم سابداً بٌن الشعوب .وإذ تذكر بؤنه من واجب كل دولة
وفقا ً لمٌثاق األمم المتحدة أن تمتنع فً عبلقاتها الدولٌة عن اللجوء إلى التهدٌد بالقوة أو إلى استخدامها ضد سٌادة أي دولة أو سبلمة
أراضٌها أو استقبللها السٌاسً ,أو أن تتصرؾ على أي نحو مناؾ ألهداؾ األمم المتحدة .وإذ تإمن بؤنه من الضروري مع ذلك أن
تإكد من جدٌد وأن تعمل على تطوٌر األحكام التً تحمً ضحاٌا المنازعات المسلحة واستكمال اإلجراءات التً تهدؾ إلى تعزٌز تطبٌق
ؾ هذا الملحق " البروتوكول " أو فً اتفاقٌات جنٌؾ
هذه األحكام .وإذ تعرب عن اقتناعها بؤنه ال ٌجوز أن ٌفسر أي نص ورد ي
لعام  1949على أنه ٌجٌز أو ٌضفً الشرعٌة على أي عمل من أعمال العدوان أو أي استخدام آخر للقوة ٌتعارض مع مٌثاق
األمم المتحدة .وإذ تإكد من جدٌد ,فضبلً عن ذلك ,أنه ٌجب تطبٌق أحكام اتفاقٌات جنٌؾ لعام  1949وأحكام هذا الملحق "
البروتوكول " بحذافٌرها فً جمٌع الظروؾ ,وعلى األشخاص كافة الذٌن ٌتمتعون بحماٌة هذه المواثٌق دون أي تمٌٌز مجحؾ ٌقوم
على
إلٌها
طبٌعة النزاع المسلح أو على منشؤه أو ٌستند إلى القضاٌا التً تناصرها أطراؾ النزاع أو التً تعزى ,
قد اتفقت على ما ٌلً:
الباب األول :أحكام عامة
المــادة األولى :مبادئ عامة ونطاق التطبٌق
 -1تتعهد األطراؾ السامٌة المتعاقدة بؤن تحترم وأن تفرض احترام هذا الملحق " البروتوكول " فً جمٌع األحوال.
ٌ -2ظل المدنٌون والمقاتلون فً الحاالت التً ال ٌنص علٌها فً هذا الملحق " البروتوكول " أو أي اتفاق دولً آخر ,تحت حماٌة
العام
وسلطان مبادئ القانون الدولً كما استقر بها العرؾ ومبادئ اإلنسانٌة وما ٌملٌه الضمٌر .
ٌ -3نطبق هذا الملحق " البروتوكول " الذي ٌكمل اتفاقٌات جنٌؾ لحماٌة ضحاٌا الحرب الموقعة بتارٌخ  12آب /أؼسطس 1949
على األوضاع التً نصت علٌها المادة الثانٌة المشتركة فٌما بٌن هذه االتفاقٌات.
 -4تتضمن األوضاع المشار إلٌها فً الفقرة السابقة ,المنازعات المسلحة التً تناضل بها الشعوب ضد التسلط االستعماري واالحتبلل
األجنبً وضد األنظمة العنصرٌة ,وذلك فً ممارستها لحق الشعوب فً تقرٌر المصٌر ,كما كرسه مٌثاق األمم المتحدة واإلعبلن
المتعلق
المتحدة
.
بمبادئ القانون الدولً الخاصة بالعبلقات الودٌة والتعاون بٌن الدول طبقا ً لمٌثاق األمم
المــادة  :2التعارٌؾ

ٌقصد بالمصطلحات التالٌة ,ألؼراض هذا الملحق " البروتوكول "  ,المعنى المبٌن قرٌن كل منها:
(أ) " االتفاقٌة األولى " و " االتفاقٌة الثانٌة " و " االتفاقٌة الثالثة " و " االتفاقٌة الرابعة " تعنً على الترتٌب اتفاقٌة جنٌؾ الخاصة
بتحسٌن
حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة بالمٌدان الموقعة بتارٌخ  12آب /أؼسطس  ,1949واتفاقٌة جنٌؾ الخاصة بتحسٌن حال
الجرحى والمرضى والمنكوبٌن فً البحار من أفراد القوات المسلحة الموقعة بتارٌخ  12آب /أؼسطس  ,1949واتفاقٌة جنٌؾ
الخاصة بمعاملة أسرى الحرب الموقعة بتارٌخ  12أب/أؼسطس  ,1949واتفاقٌة جنٌؾ الخاصة بحماٌة األشخاص المدنٌٌن وقت
الحرب الموقعة فً  12آب/أؼسطس  ,1949وتعنً " االتفاقٌات " اتفاقٌات جنٌؾ األربعة الموقعة بتارٌخ  12آب/أؼسطس
 1949لحماٌة ضحاٌا الحرب.
(ب) " قواعد القانون الدولً التً تطبق فً النزاع المسلح "  :القواعد التً تفصلها االتؾ اقات الدولٌة التً ٌكون أطراؾ النزاع
أطرافا ً
فٌها وتنطبق على النزاع المسلح والمبادئ وقواعد القانون الدولً المعترؾ بها اعترافا ً عاما ً التً تنطبق على النزاع المسلح.
(ج) " الدولة الحامٌة "  :دولة محاٌدة أو دولة أخرى لٌست طرفا ً فً النزاع ٌعٌنها أحد أطراؾ النزاع وٌقبلها الخصم وتوافق على
أداء المهام المسندة إلى الدولة الحامٌة وفقا ً لبلتفاقٌات وهذا الملحق " البروتوكول " .
(د) " البدٌل "  :منظمة تحل محل الدولة الحامٌة طبقا ً للمادة الخامسة.
المــادة  :3بداٌة ونهاٌة التطبٌق
ال ٌخل ما ٌلً باألحكام التً تطبق فً كل األوقات:
(أ) تطبق االتفاقٌات وهذا الملحق " البروتوكول " منذ بداٌة أي من األوضاع المشار إلٌها فً المادة األولى من هذا الملحق "
البروتوكول " .
(ب) ٌتوقؾ تطبٌق االتفاقٌات وهذا الملحق " البروتوكول " فً إقلٌم أطراؾ النزاع عند اإلٌقاؾ العام للعملٌات العسكرٌة ,وفً حالة
األراضً المحتلة عند نهاٌة االحتبلل ,وٌستثنى من هاتٌن الحالتٌن حاالت تلك الفبات من األشخاص التً ٌتم فً تارٌخ الحق تحرٌرها
النهابً أو إعادتها إلى وطنها أو توطٌنها .وٌستمر هإالء األشخاص فً االستفادة من األحكام المبلبمة فً االتفاقٌات وهذا الملحق "
البروتوكول " إلى أن ٌتم تحرٌرهم النهابً أو إعادتهم إلى أوطانهم أو توطٌنهم.
المــادة  :4الوضع القانونً ألطراؾ النزاع
ال ٌإثر تطبٌق االتفاقٌات وهذا الملحق " البروتوكول "  ,وكذلك عقد االتفاقٌات المنصوص علٌها فً هذه المواثٌق ,على الوضع
القانونً
ألطراؾ النزاع كما ال ٌإثر احتبلل إقلٌم ما أو تطبٌق االتفاقٌات وهذا الملحق " البروتوكول " على الوضع القانونً لهذا اإلقلٌم.
المــادة  :5تعٌٌن الدول الحامٌة وبدٌلها
ٌ -1كون من واجب أطراؾ النزاع أن تعمل ,من بداٌة ذلك النزاع ,على تؤمٌن احترام وتنفٌذ االتفاقٌات وهذا الملحق " البروتوكول "

التالٌة وتكلؾ الدول الحامٌة برعاٌة
.
ذلك بتطبٌق نظام الدول الحامٌة خاصة فٌما ٌتعلق بتعٌٌن وقبول هذه الدول الحامٌة طبقا ً للفقرات
مصالح أطراؾ النزاع.
ٌ -2عٌن كل طرؾ من أطراؾ النزاع دون إبطاء دولة حامٌة منذ بداٌة الوضع المشار إلٌه فً المادة األولى وذلك بؽٌة تطبٌق
الحامً التً عٌنها الخصم
ة
االتفاقٌات وهذا الملحق " البروتوكول " وٌسمح أٌضا ً ,دون إبطاء ,ومن أجل األؼراض ذاتها بنشاط الدولة
والتً ٌكون قد قبلها الطرؾ نفسه بصفتها هذه.
 -3إذا لم ٌتم تعٌٌن أو قبول دولة حامٌة من بداٌة الوضع المشار إلٌه فً المادة األولى تعرض اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر
مساعٌها الحمٌدة على أطراؾ النزاع من أجل تعٌٌن دولة حامٌة دون إبطاء ٌوافق علٌها أطراؾ النزاع ,وذلك دون المساس بحق أٌة
منظمة إنسانٌة محاٌدة أخرى فً القٌام بالمهمة ذاتها .وٌمكن للجنة فً سبٌل ذلك أن تطلب بصفة خاصة إلى كل طرؾ أن ٌقدم إلٌها
الخصم وتطلب من كل األطراؾ
,
قابمة تضم خمس دول على األقل ٌقدر هذا الطرؾ أنه ٌمكن قبولها للعمل باسمه كدولة حامٌة لدى
المتخاصمة أن ٌقدم قابمة تضم خمس دول على األقل ٌرتضٌها كدولة حامٌة للطرؾ اآلخر ,وٌجب تقدٌم هذه القوابم إلى اللجنة خبلل
األسبوعٌن التالٌٌن لتسلم الطلب وتقوم اللجنة بمقارنة القابمتٌن وتعمل للحصول على موافقة أٌة دولة ورد اسمها فً كبل القابمتٌن.
ٌ -4جب على أطراؾ النزاع ,إذا لم ٌتم تعٌٌن دولة حامٌة رؼم ما تقدم ,أن تقبل دون إبطاء العرض الذي قد تقدمه اللجنة الدولٌة
للصلٌب األحمر أو أٌة منظمة أخرى تتوفر فٌها كافة ضمانات الحٌاد والفاعلٌة بؤن تعمل كبدٌل بعد إجراء المشاورات البلزمة مع هذه
األطراؾ وم راعاة نتابج هذه المشاورات .وٌخضع قٌام مثل هذا البدٌل بمهامه لموافقة أطراؾ النزاع .وٌبذل هإالء األطراؾ كل جهد
لتسه ٌل عمل البدٌل فً القٌام بمهمته طبقا ً لبلتفاقٌات وهذا الملحق " البروتوكول " .
 -5ال ٌإثر تعٌٌن وقبول الدول الحامٌة ألؼراض تطبٌق االتفاقٌات وهذا الملحق " البروتوكول " على الوضع القانونً ألطراؾ النزاع
أو على الوضع القانونً ألي إقلٌم أٌا ً كان بما فً ذلك اإلقلٌم المحتل ,وذلك وفقا ً للمادة الرابعة.
 -6ال ٌحول اإلبقاء على العبلقات الدبلوماسٌة بٌن أطراؾ النزاع أو تكلٌؾ دولة ثالثة برعاٌة مصالح أحد األطراؾومصالح رعاٌاه
طبقا ً لقواعد القانون الدولً الخاصة بالعبلقات الدبلوماسٌة دون تعٌٌن الدول الحامٌة من أجل تطبٌق االتفاقٌات وهذا الملحق"
البروتوكول " .
 -7تشمل عبارة الدولة الحامٌة كلما أشٌر إلٌها فً هذا الملحق " البروتوكول " البدٌل أٌضا ً.
المــادة  :6العاملون المإهلون
 -1تسعى األطراؾ السامٌة المتعاقدة فً زمن السلم أٌضا ً بمساعدة الجمعٌات الوطنٌة للصلٌب األحمر(الهبلل األحمر ,األسد والشمس
األحمرٌن) إلعداد عاملٌن مإهلٌن بؽٌة تسهٌل تطبٌق االتفاقٌات وهذا الملحق " البروتوكول " وخاصة فٌما ٌتعلق بنشاط الدول
الحامٌة.
ٌ -2عتبر تشكٌل وإعداد مثل هإالء من صمٌم الوالٌة الوطنٌة.

السابق
,
 -3تضع اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر رهن تصرؾ األطراؾ السامٌة المتعاقدة قوابم باألشخاص الذٌن أعدوا على النحو
التً
تكون قد وضعتها األطراؾ السامٌة المتعاقدة وأبلؽتها إلى اللجنة لهذا الؽرض.
 -4تكون حاالت استخدام هإالء العاملٌن خارج اإلقلٌم الوطنً ,فً كل حالة على حدة ,محل اتفاقات خاصة بٌن األطراؾ المعنٌة.
المــادة  :7االجتماعات
تدعو أمانة اإلٌداع لهذا الملحق " البروتوكول " األطراؾ السامٌة المتعاقدة الجتماع بنا ًء على طلب واحد أو أكثر من هذه األطراؾ
وبموافقة ؼالبٌتها ,وذلك للنظر فً المشكبلت العامة المتعلقة بتطبٌق االتفاقٌات وهذا الملحق " البروتوكول " .
الباب الثانً :الجرحى والمرضى والمنكوبون فً البحار
القسم األول :الحماٌة العامة
المــادة  :8مصطلحات
ٌقصد بالتعابٌر التالٌة ألؼراض هذا الملحق " البروتوكول " المعنى المبٌن قرٌن كل منها:
(أ) " الجرحى " و " المرضى " هم األشخاص العسكرٌون أو المدنٌون الذٌن ٌحتاجون إلى مساعدة أو رعاٌة طبٌة بسبب الصدمة أو
المرض أو أي اضطراب أو عجز بدنٌا ً كان أم عقلٌا ً الذٌن ٌحجمون عن أي عمل عدابً .وٌشمل هذان التعبٌران أٌضا ً حاالت
عاجلة مثل ذوي العاهات و أوالت
,
الوضع واألطفال حدٌثً الوالدة واألشخاص اآلخرٌن الذٌن قد ٌحتاجون إلى مساعدة أو رعاٌة طبٌة
األحمال ,الذٌن ٌحجمون عن أي عمل عدابً.
(ب) " المنكوبون فً البحار " هم األشخاص العسكرٌون أو المدنٌون الذٌن ٌتعرضون للخطر فً البحار أو أٌة مٌاه أخرى نتٌجة لما
ٌصٌبهم أو ٌصٌب السفٌنة أو الطابرة التً تقلهم من نكبات ,والذٌن ٌحجمون عن أي عمل عدابً ,وٌستمر اعتبار هإالء األشخاص
منكوبٌن فً البحار أثناء إنقاذهم إلى أن ٌحصلوا على وضع آخر بمقتضى االتفاقٌات أو هذا الملحق" البروتوكول "  ,وذلك بشرط أن
ٌستمروا فً اإلحجام عن أي عمل عدابً.
(ج) " أفراد الخدمات الطبٌة " هم األشخاص الذٌن ٌخصصهم أحد أطراؾ النزاع إما لؤلؼراض الطبٌة دون ؼٌرها المذكورة فً
الفقرة (هـ) وإما إلدارة الوحدات الطبٌة ,وإما لتشؽٌل أو إدارة وسابط النقل الطبً ,وٌمكن أن ٌكون مثل هذا التخصٌص دابما ً أو
وقتٌا ً وٌشمل التعبٌر:
 -1أفراد الخدمات الطبٌة ,عسكرٌٌن كانوا أم مدنٌٌن ,التابعٌن ألحد أطراؾ النزاع بمن فٌهم من األفراد المذكورٌن فً االتفاقٌتٌن
األولى والثانٌة ,وأولبك المخصصٌن ألجهزة الدفاع المدنً.
 -2أفراد الخدمات الطبٌة التابعٌن لجمعٌات الصلًب األح مر الوطنٌة (الهبلل األحمر واألسد والشمس األحمرٌن) وؼٌرها من جمعٌات
اإلسعاؾ الوطنٌة الطوعٌة التً ٌعترؾ بها وٌرخص لها أحد أطراؾ النزاع وفقا ً لؤلصول المرعٌة.
ثانٌة من المادة التاسعة.
 -3أفراد الخدمات الطبٌة التابعٌن للوحدات الطبٌة أو وسابط النقل الطبً المشار إلٌها فً الفقرة ال

(د) " أفراد الهٌبات الدٌنٌة " هم األشخاص عسكرٌٌن كانوا أم مدنٌٌن ,كالوعاظ ,المكلفون بؤداء شعابرهم دون ؼٌرها والملحقون:
 -1بالقوات المسلحة ألحد أطراؾ النزاع
 -2أو بالوحدات الطبٌة أو وسابط النقل الطبً التابعة ألحد أطراؾ النزاع
 -3أو بالوحدات الطبٌة أو وسابط النقل الطبً المشار إلٌها فً الفقرة الثانٌة من المادة التاسعة
 -4أو أجهزة الدفاع المدنً لطرؾ فً النزاع.
وٌمكن أن ٌكون إلحاق أفراد الهٌبات الدٌنٌة إما بصفة دابمة وإما بصفة وقتٌة وتنطبق علٌهم األحكام المناسبة من الفقرة(ك).
(هـ) " الوحدات الطبٌة " هً المنشآت وؼٌرها من الوحدات عسكرٌة كانت أم مدنٌة التً تم تنظٌمها لؤلؼراض الطبٌة أي البحث عن
الجرحى والمرضى والمنكوبٌن فً البحار وإجبلبهم ونقلهم وتشخٌص حالتهم أو عبلجهم ,بما فً ذلك اإلسعافات األولٌة ,والوقاٌة من
األمراض .وٌشمل التعبٌر ,على سبٌل المثال ,المستشفٌات وؼٌرها من الوحدات المماثلة ومراكز نقل الدم ومراكز ومعاهد الطب
الوقابً
والمستودعات الطبٌة والمخازن الطبٌة والصٌدلٌة لهذه الوحدات ,وٌمكن أن تكون الوحدات الطبٌة ثابتة أو متحركة دابمة أو وقتٌة.
(و) " النقل الطبً " هو نقل الجرحى والمرضى والمنكوبٌن فً البحار وأفراد الخدمات الطبٌة والهٌبات الدٌنٌة والمعدات واإلمدادات
الطبٌة التً ٌحمٌها االتفاقٌات وهذا الملحق " البروتوكول " سواء كان النقل فً البر أو فً الماء أم فً الجو.
(ز) " وسابط النقل الطبً " أٌة وسٌطة نقل عسكرٌة كانت أم مدنٌة دابمة أو وقتٌة تخصص للنقل الطبً دون س واه تحت إشراؾ
هٌبة مختصة تابعة ألحد أطراؾ النزاع.
(ح) " المركبات الطبٌة " هً أٌة واسطة للنقل الطبً فً البر.
(ط) " السفن والزوارق الطبٌة " هً أٌة وسٌطة للنقل الطبً فً الماء.
(ي) " الطابرات الطبٌة " هً أٌة وسٌطة للنقل الطبً فً الجو.
(ك) " أفراد الخدمات الطبٌة الدابمون " و " الوحدات الطبٌة الدابمة " و " وسابط النقل الطبً الدابمة " هم المخصصون لؤلؼراض
الطبٌة
دون ؼٌرها لمدة ؼٌر محددة .و " أفراد الخدمات الطبٌة الوقتٌون " و " الخدمات الطبٌة الوقتٌة " و " وسابط النقل الطبً الوقتٌة "
هم
المكرسون لؤلؼراض الطبٌة دون ؼٌرها لمدة محددة خبلل المدة اإلجمالٌة للتخصٌص .وتشمل تعبٌرات " أفراد الخدمات الطبٌة " و "
الوحدات الطبٌة " و " وسابط النقل الطبً " كبل من الفبتٌن الدابمة والوقتٌة ما لم ٌجر وصفها على نحو آخر.
(ل) " العبلمة الممٌزة " هً العبلمة الممٌزة للصلٌب األحمر أو الهبلل األحمر أو األسد والشمس األحمرٌن على أرضٌة بٌضاء إذا
واإلمدادات
.
ما استخدمت لحماٌة وحدات ووسابط النقل الطبً وحماٌة أفراد الخدمات الطبٌة والهٌبات الدٌنٌة وكذلك المعدات
(م) " اإلشارة الممٌزة " هً أٌة إشارة أو رسالة ٌقصد بها التعرؾ فحسب على الوحدات ووسابط النقل الطبً المذكورة فً الفصل
الثالث من الملحق رقم ( )1لهذا الملحق " البروتوكول " .

المــادة  :9مجال التطبٌق
ٌ -1طبق هذا الباب ,الذي تهدؾ أحكامه إلى تحسٌن حالة الجرحى والمرضى والمنكوبٌن فً البحار ,على جمٌع أولبك الذٌن ٌمسهم
وضع م ن األوضاع المشار إلٌها فً المادة األولى دون أي تمٌٌز مجحؾ ٌتؤسس على العنصر ,أو اللون ,أو الجنس ,أو اللؽة ,أو
الدٌن ,أو العقٌدة ,أو الرأي السٌاسً أو ؼٌر السٌاسً ,أو االنتماء الوطنً أو االجتماعً ,أو الثروة ,أو المولد أو أي وضع آخر ,أو
أٌة معاٌٌر أخرى مماثلة.
 -2تطبق األحكام المبلبمة من المادتٌن  32 ,27من االتفاقٌة األولى على الوحدات الطبٌة الدابمة ووسابط النقل الطبً الدابم
والعاملٌن علٌها التً ٌوفرها ألحد أطراؾ النزاع بؽٌة أؼراض إنسانٌة أي من:
(أ) دولة محاٌدة أو أٌة دولة أخرى لٌست طرفا ً فً ذلك النزاع.
(ب) جمعٌة إسعاؾ معترؾ بها ومرخص لها فً تلك الدولة.
(ج) منظمة إنسانٌة دولٌة محاٌدة.
وٌستثنى من حكم هذه الفقرة الثانٌة السفن المستشفٌات التً تطبق علٌها المادة  25من االتفاقٌة الثانٌة.
المــادة  :10الحماٌة والرعاٌة
ٌ -1جب احترام وحماٌة الجرحى والمرضى والمنكوبٌن فً البحار أٌا ً كان الطرؾ الذي ٌنتمون إلٌه.
ٌ -2جب ,فً جمٌع األحوال ,أن ٌعامل أي منهم معاملة إنسانٌة وأن ٌلقى ,جهد المستطاع وبالسرعة الممكنة ,الرعاٌة الطبٌة التً
تتطلبها حالته .وٌجب عدم التمٌٌز بٌنهم ألي اعتبار سوى االعتبارات الطبٌة.
المــادة  :11حماٌة األشخاص
ٌ -1جب أال ٌمس أي عمل أو إحجام ال مبرر لهما بالصحة والسبلمة البدنٌة والعقلٌة لؤلشخاص الذٌن هم فً قبضة الخصم أو ٌتم
احتجازهم أو اعتقالهم أو حرمانهم بؤٌة صورة أخرى من حرٌاتهم نتٌجة ألحد األوضاع المشار إلٌها فً المادة األولى من هذا الملحق
" البروتوكول "  .وم ن ثم ٌحظر تعرٌض األشخاص المشار إلٌهم فً هذه المادة ألي إجراء طبً ال تقتضٌه الحالة الصحٌة للشخص
المعنً وال ٌتفق مع المعاٌٌر الطبٌة المرعٌة التً قد ٌطبقها الطرؾ الذي ٌقوم باإلجراء على رعاٌاه المتمتعٌن بكامل حرٌتهم فً
الظروؾ الطبٌة المماثلة.
 -2وٌحظر بصفة خاصة أن ٌجري لهإالء األشخاص .ولو بموافقتهم ,أي مما ٌلً:
أ) عملٌات البتر
ب) التجارب الطبٌة أو العلمً ة
ج) استبصال األنسجة أو األعضاء بؽٌة استزراعها.
المادة
.
وذلك إال حٌثما ٌكون لهذه األعمال ما ٌبررها وفقا ً للشروط المنصوص علٌها فً الفقرة األولى من هذه

 -3ال ٌجوز االستثناء من الحظر الوارد فً الفقرة الثانٌة (ج) إال فً حالة التبرع بالدم لنقله أو التبرع باألنسجة الجلدٌة
الستزراعها شرٌطة أن ٌتم ذلك بطرٌقة طوعٌة وبدون قهر أو ؼواٌة .وأن ٌجرى ألؼراض عبلجٌة فقط وبشروط تتفق مع المعاٌٌر
والضوابط الطبٌة المرعٌة عاد ًة وبالصورة التً تكفل صالح كل من المتبرع والمتبرع له.
ٌ -4عد انتهاكا ً جسٌما ً لهذا الملحق " البروتوكول " كل عمل عمدي أو إحجام مقصود ٌمس بدرجة بالؽة بالصحة أو بالسبلمة البدنٌة
أو العقلٌة ألي من األشخاص الذٌن هم فً قبضة طرؾ ؼٌر الطرؾ الذي ٌنتمون إلٌه وٌخالؾ المحظوراتالمنصوص علٌها فً
الفقرتٌن األولى والثانٌة أو ال ٌتفق مع متطلبات الفقرة الثالثة.
ٌ -5حق لؤلشخاص المشار إلٌهم فً الفقرة األولى رفض إجراء أٌة عملٌة جراحٌة لهم .وٌسعى أفراد الخدمات الطبٌة .فً حالة
الرفض ,إلى الحصول على إقرار كتابً به ٌوقعه المرٌض أو ٌجٌزه.
ٌ -6عد كل طرؾ فً النزاع سجبلً طبٌا ً لكل تبرع بالدم بؽٌة نقله أو تبرع باألنسجة الجلدٌة بؽٌة استزراعها من قبل األشخاص
المشار إلٌهم فً الفقرة األولى إذا تم ذلك التبرع على مسبولٌة هذا الطرؾ .وٌسعى كل طرؾ فً النزاع ,فضبلً على ذلك ,إلى
إعداد سجل بكافة اإلجراءات الطبٌة التً تم اتخاذها بشؤن أي شخص احتجز أو اعتقل أو حرم من حرٌته بؤٌة صورة أخرى نتٌجة
وضع من األوضاع المشار إلٌها فً المادة األولى من هذا الملحق " البروتوكول "  .وٌجب أن توضع هذه السجبلت فً جمٌع األوقات
تحت تصرؾ الدولة الحامٌة للتدقٌق.
المــادة  :12حماٌة الوحدات الطبٌة
ٌ -1جب فً كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبٌة وحماٌتها وأال تكون ه دفا ً ألي هجوم.
 -2تطبق الفقرة األولى على الوحدات الطبٌة المدنٌة شرٌطة أن:
أ) تنتمً ألحد أطراؾ النزاع
ب) أو تقرها أو ترخص لها السلطة المختصة لدى أحد أطراؾ النزاع
ج) أو ٌرخص لها وفقا ً للفقرة الثانٌة من المادة التاسعة من هذا الملحق " البروتوكول " أو المادة  27من االتفاقٌة األولى.
ٌ -3عمل أطراؾ النزاع على إخطار بعضهم البعض اآلخر بمواقع وحداتهم الطبٌة الثابتة .وال ٌترتب على عدم القٌام بهذا اإلخطار
إعفاء أي من األطراؾ من التزامه بالتقٌد بؤحكام الفقرة األولى.
هجوم وٌحرص
.
 -4ال ٌجوز فً أي حال من األحوال أن تستخدم الوحدات الطبٌة فً محاولة لستر األهداؾ العسكرٌة عن أي
أطراؾ النزاع ,بقدر اإلمكان ,على أن تكون الوحدات الطبٌة فً مواقع بحٌث ال ٌهدد الهجوم على األهداؾ العسكرٌة سبلمتها.
المــادة  :13وقؾ الحماٌة عن الوحدات الطبٌة المدنٌة
 -1ال توقؾ الحماٌة التً تتمتع بها الوحدات الطبٌة المدنٌة إال إذا دأبت على ارتكاب أعمال ضارة بالخصم تخرج عن نطاق مهمتها
اإلنسانٌة .بٌد أن هذه الحماٌة ال توقؾ إال بعد توجٌه إنذار تحدد فٌه ,كلما كان ذلك مبلبما ً ,مدة معقولة ثم ٌبقى ذلك اإلنذار ببل

استجابة.
 -2ال تعتبر األعمال التالٌة أعماالً ضارة بالخصم:
بهم
أ) حٌازة أفراد الوحدة ألسلحة شخصٌة خفٌفة للدفاع عن أنفسهم أو عن أولبك الجرحى والمرضى الموكولٌن .
ب) حراسة تلك الوحدة بواسطة مفرزة أو دورٌة أو خفراء.
المختصة
.
ج) وجود أسلحة خفٌفة وذخابر فً الوحدة ٌكون قد تم تجرٌد الجرحى والمرضى منها ولم تكن قد سلمت بعد للجهة
د) وجود أفراد من القوات المسلحة أو من سواهم من المقاتلٌن فً الوحدة ألسباب طبٌة.
المــادة  :14قٌود على حق االستٌبلء على الوحدات الطبٌة المدنٌة
ٌ -1جب على دولة االحتبلل أن تضمن استمرار تؤمٌن الحاجات الطبٌة للسكان المدنٌٌن فً األقالٌم المحتلة على نحو كاؾ.
 -2ومن ثم فبل ٌجوز لدولة االحتبلل أن تستولً على الوحدات الطبٌة المدنٌة أو معداتها أو تجهٌزاتها أو خدمات أفرادها ما بقٌت
هذه المرافق الزمة لمد السكان المدنٌٌن بالخدمات الطبٌة المناسبة والستمرار رعاٌة أي من الجرحى والمرضى الذٌن هم تحت العبلج.
 -3وٌجوز لدولة االحتبلل ,شرٌطة التقٌد بالقاعدة العامة الواردة فً الفقرة الثانٌة ,االستٌبلء على المرافق المذكورة أعبله مع مراعاة
ما ٌرد أدناه من قٌود:
أ) أن تكون هذه المرافق الزمة لتقدٌم العبلج الطبً الفوري المبلبم لجرحى ومرضى قوات دولة االحتبلل أو ألسرى الحرب.
ب) وأن ٌستمر هذا االستٌبلء لمدة قٌام هذه الضرورة فحسب.
ج) وأن تتخذ ترتٌبات فورٌة بؽٌة ضمان استمرار تؤمٌن االحتٌاجات الطبٌة المناسبة للسكان المدنٌٌن وكذا ألي من الجرحى والمرضى
الذٌن هم تحت العبلج والذٌن أضٌروا باالستٌبلء.
المــادة  :15حماٌة أفراد الخدمات الطبٌة وأفراد الهٌبات الدٌنٌة
 -1احترام وحماٌة أفراد الخدمات الطبٌة المدنٌٌن أمر واجب.
 -2تسدى كل مساعدة ممكنة عند االقتضاء ألفراد الخدمات الطبٌة المدنٌٌن العاملٌن فً منطقة تعطلت فٌها الخدمات الطبٌة المدنٌة
بسبب القتال.
 -3تقدم دولة االحتبلل كل مساعدة ممكنة ألفراد الخدمات الطبٌة المدنٌٌن فً األقالٌم المحتلة لتمكٌنهم من القٌام بمهامهم اإلنسانٌة
على
الوجه األكمل .وال ٌحق لدولة االحتبلل أن تطلب إلى هإالء األفراد ,فً أداء هذه المهام ,إٌثار أي شخص كان باألولوٌة فً تقدٌم
العبلج إال العتبارات طبٌة .وال ٌجوز إرؼام هإالء األفراد على أداء أعمال ال تتبلءم مع مهمتهم اإلنسانٌة.
ٌ -4حق ألفراد الخدمات الطبٌة المدنٌٌن التوجه إلى أي مكان ال ٌستؽنى عن خدماتهم فٌه مع مراعاة إجراءات المراقبة واألمن التً
قد ٌرى الطرؾ المعنً فً النزاع لزوما ً التخاذها.

ٌ -5جب احترام وحماٌة أفراد الهٌبات الدٌنٌة المدنٌٌن ,وتطبق علٌهم بالمثل أحكام االتفاقٌات وهذا الملحق " البروتوكول " المتعلقة
بحماٌة
أفراد الخدمات الطبٌة وبكٌفٌة تحدٌد هوٌتهم.
المــادة  :16الحماٌة العام ة للمهام الطبٌة
 -1ال ٌجوز بؤي حال من األحوال توقٌع العقاب على أي شخص لقٌامه بنشاط ذي صفة طبٌة ٌتفق مع شرؾ المهنة الطبٌة بؽض
النظر عن شخص المستفٌد من هذا النشاط.
نافى وشرؾ المهنة الطبٌة
 -2ال ٌجوز إرؼام األشخاص الذٌن ٌمارسون نشاطا ً ذا صفة طبٌة على إتٌان تصرفات أو القٌام بؤعمال تت
أو ؼٌر ذلك من القواعد الطبٌة التً تستهدؾ صالح الجرحى والمرضى أو أحكام االتفاقٌات وهذا الملحق" البروتوكول " أو على
اإلحجام عن إتٌان التصرفات والقٌام باألعمال التً تتطلبها هذه القواعد واألحكام.
 -3ال ٌجوز إرؼام أي شخص ٌمارس نشاطا ً ذا صفة طبٌة على اإلدالء بمعلومات عن الجرحى والمرضى الذٌن كانوا أو ما زالوا
موضع رعاٌته ألي شخص سواء أكان تابعا ً للخصم أم للطرؾ الذي ٌنتمً هو إلٌه إذا بدا له أن مثل هذه المعلومات قد تلحق
ضرراً بهإالء الجرحى والمرضى أو بؤسرهم وذلك فٌما عدا الحاالت التً ٌتطلبها قانون الطرؾ الذي ٌتبعه .وٌجب ,مع ذلك ,أن
تراعى القواعد التً تفرض اإلببلغ عن األمراض المعدٌة.
المــادة  :17دور السكان المدنٌٌن وجمعٌات الؽوث
الخصم وأال ٌرتكبوا أٌا ً
,
ٌ -1جب على السكان المدنٌٌن رعاٌة الجرحى والمرضى والمنكوبٌن فً البحار حتى ولو كانوا ٌنتمون إلى
من أعمال العنؾ .وٌسمح للسكان المدنٌٌن وجمعٌات الؽوث مثل جمعٌة الصلٌب األحمر الوطنٌة (الهبلل األحمر ,األسد والشمس
األحمرٌن) بؤن ٌقوموا ولو من تلقاء أنفسهم بإٌواء الجرحى والمرضى والمنكوبٌن فً البحار والعناٌة بهم حتى فً مناطق الؽزو أو
االحتبل ل ,وال ٌنبؽً التعرض ألي شخص أو محاكمته أو إدانته أو عقابه بسبب هذه األعمال اإلنسانٌة.
ٌ -2جوز ألطراؾ النزاع مناشدة السكان المدنٌٌن وجمعٌات الؽوث المشار إلٌها فً الفقرة األولى إٌواء ورعاٌة الجرحى والمرضى
والمنكوبٌن فً البحار والبحث عن الموتى واإلببلغ عن أماكنهم .وٌجب على أطراؾ النزاع منح الحماٌة والتسهٌبلت البلزمة ألولبك
الذٌن ٌستجٌبون لهذا النداء .كما ٌجب على الخصم إذا سٌطر على المنطقة أو استعاد سٌطرته علٌها أن ٌوفر الحماٌة والتسهٌبلت
ذاتها
ما دام أن الحاجة تدعو إلٌها.
المــادة  :18التحقق من الهوٌة
ٌ -1سعى كل من أطراؾ النزاع لتؤمٌن إمكانٌة التحقق من هوٌة أفراد الخدمات الطبٌة وأفراد الهٌبات الدٌنٌة وكذلك الوحدات الطبٌة
ووسابط النقل الطبً.
 -2كما ٌسعى كل من أطراؾ النزاع التباع وتنفٌذ الوسابل واإلجراءات الكفٌلة بالتحقق من هوٌة الوحدات الطبٌة ووسابط النقل الطبً

التً تستخدم العبلمات واإلشارات الممٌزة.
الهوٌة وذلك فً
,
ٌ -3جرى التعرؾ على أفراد الخدمات الطبٌة المدنٌٌن وأفراد الهٌبات الدٌنٌة المدنٌٌن بالعبلمة الممٌزة وبطاقة
األراضً
المحتلة وفً المناطق التً تدور أو التً ٌحتمل أن تدور فٌها رحى القتال.
ٌ -4تم ,بموافقة السلطة المختصة ,وسم الوحدات ووسابط النقل الطبً بالعبلمات الممٌزة .وتوسم السفن والزوارق المشار إلٌها فً
المادة  22من هذا الملحق " البروتوكول " وفقا ً ألحكام االتفاقٌة الثانٌة.
ٌ -5جوز ألي من أطراؾ النزاع أن ٌسمح باستخدام اإلشارات الممٌزة وفقا ً للفصل الثالث من الملحق رقم( )1لهذا الملحق "
البروتوكول " باإلضافة إلى العبلمات الممٌزة إلثبات هوٌة وحدات ووسابط النقل الطبً ,وٌجوز استثناء ,فً الحاالت الخاصة التً
ٌشملها
ذلك الفصل ,أن تستخدم وسابط النقل الطبً اإلشارات الممٌزة دون إبراز العبلمة الممٌزة.
ٌ -6خضع تطبٌق أحكام الفقرات الخمس األولى من هذه المادة لنصوص الفصول الثبلثة األولى من الملحق رقم ( )1لهذا الملحق
" البروتوكول "  .وٌحظر استخدام اإلشارات التً وصفها الفصل الثالث من ذلك الملحق وقصر استخدامها على وحدات ووسابط النقل
الطبً دون ؼٌرها ,فً أي ؼرض آخر خبلؾ إثبات هوٌة هذه الوحدات والوسابط ,وذلك فٌما عدا االستثناءات الواردة فً ذلك
الفصل.
 -7ال تسمح أحكام هذه المادة باستخدام العبلمة الممٌزة فً زمن السلم على نطاق أوسع مما نصت علٌه المادة 44من االتفاقٌة
األولى.
 -8تطبق على اإلشارات الممٌزة أحكام االتفاقٌات وهذا الملحق " البروتوكول " المتعلقة بالرقابة على استخدام العبلمة الممٌزة ومنع
عقاب
أٌة إساءة الستخدامها.
المــادة  :19الدول المحاٌدة والدول األخرى ؼٌر األطراؾ فً النزاع
تطبق الدول المحاٌدة والدول األخرى ؼٌر األطراؾ فً النزاع األحكام المبلبمة من هذا الملحق" البروتوكول " على األشخاص
المتمتعٌن
بالحماٌة وفقا ً ألحكام هذا الباب الذٌن قد ٌتم إٌواإهم أو اعتقالهم فً إقلٌمها ,وكذلك على موتى أحد أطراؾ ذلك النزاع الذٌن قد ٌعثر
علٌهم.
المــادة  :20الردع الثؤري
ٌحظر الردع ضد األشخاص واألعٌان التً ٌحمٌها هذا الباب.
القسم الثانً :النقل الطبً
المــادة  :21المركبات الطبٌة

ٌجب أن تتمتع المركبات الطبٌة باالحترام والحماٌة التً تقررها االتفاقٌات وهذا الملحق " البروتوكول " للوحدات الطبٌة المتحركة.
المــادة  :22السفن المستشفٌات وزوارق النجاة الساحلٌة
 -1تطبق أحكام االتفاقٌات المتعلقة:
أ) بالسفن المبٌنة فً المواد  27 ,25 ,24 ,22من االتفاقٌة الثانٌة.
ب) بزوارق النجاة الخاصة بهذه السفن وقواربها.
ج) بالعاملٌن علٌها وأفراد طاقمها.
د) بالجرحى والمرضى والمنكوبٌن فً البحار الموجودٌن على ظهرها وذلك عندما تحمل هذه السفن والزوارق والقوارب المدنٌٌن من
الجرحى والمرضى والمنكوبٌن فً البحار الذٌن ال ٌنتمون ألٌة فبة من الفبات التً ورد ذكرها فً المادة 13من االتفاقٌة الثانٌة بٌد
أنه ال ٌجوز بؤي حال تسلٌم هإالء المدنٌٌن إلى طرؾ ال ٌنتمون إلٌه أو أسرهم فً البحر ,وتطبق علٌهم نصوص االتفاقٌة الرابعة
وهذا الملحق " البروتوكول " إذا وقعوا فً قبضة طرؾ فً النزاع ال ٌنتمون إلٌه.
 -2تمتد الحماٌة التً كفلتها االتفاقٌات للسفن والمبٌنة فً المادة  25من االتفاقٌة الثانٌة إلى السفن المستشفٌات التً ٌوفرها ألحد
أطراؾ النزاع لؤلؼراض اإلنسانٌة:
أ) إما دولة محاٌدة أو دولة أخرى لٌست طرفا ً فً النزاع.
ب) وإما منظمة إنسانٌة دولٌة محاٌدة كاللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر أو رابطة جمعٌات الصلٌب األحمر.
وذلك شرٌطة أن تتوفر فً الحالتٌن المتطلبات التً تنص علٌها تلك المادة.
 -2تتمتع الزوارق المبٌنة فً المادة  27من االتفاقٌة الثانٌة بالحماٌة حتى ولو لم ٌتم التبلٌػ عنها على النحو المنصوص علٌه فً
تلك المادة .ؼٌر أن أطراؾ النزاع مكلفون بإخطار بعضهم البعض اآلخر بجمٌع التفاصٌل الخاصة بهذه الزوارق والتً تسهل التحقق
من هوٌتها والتعرؾ علٌها.
المــادة  :23السفن والزوارق الطبٌة األخرى
ٌ -1جب حماٌة وعدم انتهاك السفن والزوارق الطبٌة عدا تلك التً أشٌر إلٌها فً المادة ( )22من هذا الملحق " البروتوكول "
والمادة ( )38من االتفاقٌة الثانٌة سواء كانت فً البحار أم أٌة مٌاه أخرى وذلك على النحو ذاته المتبع وفقا ً لبلتفاقٌات وهذا الملحق
" البروتوكول " بالنسبة للوحدات الطبٌة المتحركة .وتوسم ه ذه السفن بالعبلمة الممٌزة وتلتزم قدر اإلمكان بالفقرة الثانٌة من المادة
طبٌة
( )43من االتفاقٌة الثانٌة حتى تكون لهذه الحماٌة فعالٌتها عن طرٌق إمكان تحدٌد هوٌتها والتعرؾ علٌها كسفن وزوارق .
 -2تبقى السفن والزوارق المشار إلٌها فً الفقرة األولى خاضعة لقوانٌن الحرب وٌمكن ألٌة سفن حربٌة مبحرة على سطح الماء
وقادرة على إنفاذ أوامرها مباشرة ,أن تصدر إلى هذه السفن األمر بالتوقؾ أو باالبتعاد أو بسلوك مسار محدد ,وٌجب علٌها امتثال
هذه األوامر ,وال ٌجوز صرؾ هذه السفن عن مهمتها الطبٌة على أي شكل آخر ما بقٌت حاجة من على ظهرها من الجرحى

والمرضى والمنكوبٌن فً البحر إلٌها.
 -3ال تتوقؾ الحماٌة المنصوص علٌها فً الفقرة األولى إال فً األحوال المنصوص علٌها فً المادتٌن 34و 35من االتفاقٌة
الثانٌة ,ومن ثم فإن الرفض الصرٌح لبلنصٌاع ألمر صادر طبقا ً لما ورد فً الفقرة الثانٌة ٌشكل عمبلًضاراً بالخصم وفقا ً لنص المادة
 34من االتفاقٌة الثانٌة.
ٌ -4جوز ألي طرؾ من أطراؾ النزاع ,وخاصة فً حالة السفن التً تتجاوز حمولتها اإلجمالٌة ألفً طن ,أن ٌخطر الخصم باسم
وأوصاؾ السفٌنة أو الزورق الطبً والوقت المتوقع لئلبحار ومسار أي منها والسرعة المقدرة وذلكقبل اإلبحار بؤطول وقت ممكن,
كما
علٌها وٌجب على الخصم أن ٌقر
.
ٌجوز لهذا الطرؾ أن ٌزود الخصم بؤٌة معلومات أخرى قد تسهل تحدٌد هوٌة السفٌنة والتعرؾ
بتسلم هذه المعلومات.
 -5تطبق أحكام المادة  37من االتفاقٌة الثانٌة على أفراد الخدمات الطبٌة والهٌبات الدٌنٌة الموجودٌن على مثل هذه السفن
والزوارق.
 -6تسري أحكام االتفاقٌة الثانٌة على الجرحى والمرضى والمنكوبٌن فً البحار الذٌن ٌنتمون إلى الفبات المشار إلٌها فً المادة13من
االتفاقٌة الثانٌة والمادة  44من هذا الملحق " البروتوكول " الذٌن قد ٌوجدون على ظهر هذه السفٌنة والزوارق الطبٌة .وال ٌجوز
إرؼام الجرحى والمرضى والمن كوبٌن فً البحار من المدنٌٌن من الفبات المذكورة فً المادة13من االتفاقٌة الثانٌة على االستسبلم
فً
البحر ألي طرؾ ال ٌنتمون إلٌه وال على مؽادرة هذه السفن أو الزوارق ,وتنطبق علٌهم االتفاقٌة الرابعة وهذا الملحق " البروتوكول "
إذا وقعوا فً قبضة أي طرؾ فً النزاع ال ٌنتمون إلٌه.
المــادة  :24حماٌة الطابرات الطبٌة
ٌجب حماٌة وعدم انتهاك الطابرات الطبٌة وفقا ً ألحكام هذا الباب.
المــادة  :25الطابرات الطبٌة فً المناطق التً ال تخضع لسٌطرة الخصم
ال تتوقؾ حماٌة وعدم انتهاك الطابرات الطبٌة التابعة ألي من أطراؾ النزاع على وجود أي اتفاق مع خصم هذا الطرؾ ,وذلك فً
المناطق البرٌة التً تسٌطر علٌها فعلٌا ً قوات صدٌقة أو فً أجوابها أو فً المناطق البحرٌة أو فً أجوابها التً ال ٌسٌطر علٌها
الخصم فعلٌا ً .وٌمكن ,مع ذلك ,ألي طرؾ من أطراؾ النزاع تعمل طابرته الطبٌة فً هذه المناطق ,حرصا ً على مزٌد من السبلمة,
أن ٌخطر الخصم وفقا ً لما نصت علٌه المادة ( )29وخاصة حٌن ٌإدي تحلٌق هذه الطابرات بها إلى أن تكون فً مجال أسلحة
الخصم التً تطلق من األرض إلى الجو.
المــادة  :26الطابرات الطبٌة فً مناطق االشتباك وما ٌماثلها
ٌ -1جب لتوفٌر حماٌة فعالة للطابرات الطبٌة فً تلك األجزاء من منطقة االشتباك ,التً تسٌطر علٌها فعلٌا ً قوات صدٌقة أو فً تلك

المناطق التً لم تقم فٌها سٌطرة فعلٌة واضحة ,وكذلك فً أجواء هذه المناطق ,أن ٌتم عقد اتفاق مسبق بٌن السلطات العسكرٌة
المختصة ألطراؾ النزاع وفقا ً لنص المادة ( ,)29ومع أن الطابرات الطبٌة تعمل ,فً حالة عدم توفر مثل هذا االتفاق ,على
مسبولٌتها الخاصة فإنه ٌجب عدم انتهاكها لدى التعرؾ علٌها بهذه الصفة.
ٌ -2قصد بتعبٌر " مناطق االشتباك " أٌة منطقة برٌة تتصل فٌها العناصر األمامٌة للقوات المتخاصمة بعضها بالبعض اآلخر ,خاصة
عندما تكون هذه العناصر متعرضة بصفة مباشرة للنٌران األرضٌة.
المــادة  :27الطابرات الطبٌة فً المناطق التً تخضع لسٌطرة الخصم
 -1تستمر الطابرات الطبٌة التابعة ألحد أطراؾ النزاع متمتعة بالحماٌة أثناء تحلٌقها فوق المناطق البرٌةوالبحرٌة التً ٌسٌطر علٌها
الخصم فعلٌا ً شرٌطة الحصول على موافقة مسبقة على هذا التحلٌق من السلطة المختصة لدى ذلك الخصم.
 -2تبذل الطابرات الطبٌة التً تحلق فوق منطقة ٌسٌطر علٌها الخصم فعلٌا ً قصارى جهدها للكشؾ عن هوٌتها وإخطار الخصم
بظروؾ تحلٌقها ,وذلك إذا ما حلقت دون الحصول على الموافقة المنصوص علٌها فً الفقرة األولى أو بالمخالفة لشروط هذه الموافقة
سواء كان ذلك عن طرٌق خطؤ مبلحً أم بسبب طارئ ٌإثر على سبلمة الطٌران ,وٌجب على الخصم فور تعرفه على مثل هذه
الطابرة الطبٌة أن ٌبذل كل جهد معقول فً إصدار األمر بؤن تهبط على األرض أو تطفو على الماء حسبما أشٌر إلٌه فً الفقرة
األولى من المادة ( )30أو فً اتخاذ اإلجراءات للحفاظ على مصالحه الخاصة ,وٌجب فً كلتً الحالتٌن إمهال الطابرة الوقت
الكافً المتثال األمر قبل اللجوء إلى مهاجمتها.
المــادة  :28القٌود على عملٌات الطابرات الطبٌة
ٌ -1حظر على أطراؾ النزاع استخدام طابراتها الطبٌة فً محاولة للحصول على مزٌة عسكرٌة على الخصم ,وال ٌجوز استؽبلل
الطابرات الطبٌة فً محاولة جعل األهداؾ العسكرٌة فً حماٌة من الهجوم.
 -2ال ٌجوز استخدام الطابرات الطبٌة فً جمع أو نقل معلومات ذات صفة عسكرٌة أو فً حمل معدات بقصد استخدامها فً هذه
األؼراض .كما ٌحظر نقل أي شخص أو أٌة حمولة ال ٌشمله التعرٌؾ الوارد فً الفقرة (و) من المادة ( .)8وال ٌعتبر
محظوراً حمل األمتعة الشخصٌة لمستقلً الطابرات أو المعدات التً ٌقصد بها فحسب أن تسهل المبلحة أو االتصال أو الكشؾ عن
الهوٌة.
 -3ال ٌجوز للطابرات الطبٌة أن تحمل أٌة أسلحة فٌما عدا األسلحة الصؽٌرة والذخابر التً تم تجرٌدها من الجرحى والمرضى
والمنكوبٌن فً البحار الموجودٌن على متنها والتً ال ٌكون قد جرى تسلٌمها بعد إلى الجهة المختصة ,وكذلك األسلحة الشخصٌة
الخفٌفة
التً قد تكون الزمة لتمكٌن أفراد الخدمات الطبٌة الموجودٌن على متن الطابرة من تؤمٌن الدفاع عن أنفسهم وعن الجرحى والمرضى
والمنكوبٌن فً البحار الموكولٌن بهم.
ٌ -4جب أال تستخدم الطابرات الطبٌة فً البحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبٌن فً البحار أثناء قٌامها بالتحلٌق المشار إلٌهفً

المادتٌن  26و 27ما لم ٌكن ذلك بمقتضى اتفاق مسبق مع الخصم.
المــادة  :29اإلخطارات واالتفاقات بشؤن الطابرات الطبٌة
ٌ -1جب أن تنص اإلخطارات التً تتم طبقا ً للمادة  25أو طلبات االتفاقات والموافقات المسبقة طبقا ً للمادتٌن  26أو  27أو
الفقرة  4من المادة  28أو المادة  31على العدد المقترح للطابرات وبرامج تحلٌقها ووسابل الكشؾ عن هوٌتها وٌجب أن ٌفهم
ذلك على أنه ٌعنً أن كل تحلٌق سوؾ ٌتم وفقا ً ألحكام المادة .28
ٌ -2جب على الطرؾ الذي ٌتلقى إخطارا طبقا ً للمادة ( )25أن ٌقر فوراً باستبلم مثل هذا اإلخطار.
ٌ -3جب على الطرؾ الذي ٌتلقى طلبا ً بشؤن اتفاق أو موافقة مسبقة طبقا ً للمادتٌن  27 ,26أو الفقرة  4من المادة ()28
أو المادة ( )31أن ٌخطر الطرؾ الطالب بؤسرع ما ٌستطاع بما ٌؤتً:
أ) الموافقة على الطلب.
ب) أو رفض الطلب.
ج) بمقترحات معقولة أو بدٌلة للطلب .وٌجوز أٌضا ً أن ٌقترح حظراً أو قٌداً على تحلٌقات جوٌة أخرى تجري فً المنطقة خبلل
المدة المعٌنة .وٌجب على الطرؾ الذي تقدم بالطلب إذا ما قبل المقترحات البدٌلة أن ٌخطر الطرؾ اآلخر بموافقته على هذه
المقترحات البدٌلة.
 -4تتخذ األطراؾ اإلجراءات البلزمة لتؤمٌن سرعة إنجا ز هذه اإلخطارات واالتفاقات والموافقات.
ٌ -5جب على األطراؾ أٌضا ً أن تتخذ جمٌع التدابٌر البلزمة بؽٌة اإلسراع فً إذاعة فحوى مثل تلك اإلخطارات واالتفاقات
والموافقات على الوحدات العسكرٌة المعنٌة وأن تصدر تعلٌماتها إلى هذه الوحدات بشؤن الوسابل التً تستخدمها الطابرات الطبٌة
المذكورة
فً الكشؾ عن هوٌتها.
المــادة  :30هبوط الطابرات الطبٌة وتفتٌشها
ٌ -1جوز إصدار أمر للطابرات الطبٌة المحلقة فوق المناطق التً ٌسٌطر علٌها الخصم فعلٌا ً أو فوق تلك المناطق التً لم تستقر
علٌها سٌطرة فعلٌة واضحة ,بؤن تهبط على األرض أو تطفو على سطح الماء ,وذلك للتمكٌن من إجراء التفتٌش وفقا ً للفقرات التالٌة
وٌجب على الطابرات الطبٌة امتثال كل أمر من هذا القبٌل.
 -2ال ٌجوز تفتٌش الطابرة التً هبطت براً أو بحراً بنا ًء على أمر تلقته بذلك أو ألٌة أسباب أخرى إال ألجل التحقق من األمور
المشار إلٌها فً الفقرتٌن الثالثة والرابعة ,وٌجب البدء بهذا التفتٌش دون تؤخٌر وإجراإه بسرعة .وٌجب أال ٌتطلب الطرؾ الذي ٌتولى
أمر التفتٌش إنزال الجرحى أو المرضى من الطابرة ما لم ٌكن إنزالهم الزما ً للقٌام بالتفتٌش .وٌجب على ذلك الطرؾ أن ٌسهر على
كل حال ,على عدم تردي حالة الجرحى والمرضى بسبب التفتًش أو اإلنزال.
محاٌدة أم إلى دولة أخرى
,
ٌ -3سمح للطابرة باستبناؾ طٌرانها بمستقلٌها دون تؤخٌر سواء كانوا ٌنتمون إلى الخصم أم إلى دولة

لٌست طرفا ً فً النزاع ,وذلك إذا أسفر التفتٌش عن أن الطابرة:
أ) طابرة طبٌة بمفهوم الفقرة(ي) من المادة (.)8
ب) لم تخالؾ الشروط المنصوص علٌها فً المادة (.)28
ج) لم تحلق دون اتفاق مسبق أو لم تخرق فً تحلٌقها أحكام هذا االتفاق عندما ٌكون مثل هذا االتفاق متطلباً.
ٌ -4جوز حجز الطابرة إذا أسفر التفتٌش عن أنها:
أ) لٌست طابرة طبٌة بمؾ هوم الفقرة (ي) من المادة (.)8
ب) أو خالفت الشروط المنصوص علٌها فً المادة (.)28
االتفاق
.
ج) أو حلقت دون وجود اتفاق مسبق إذا كان مثل هذا االتفاق متطلبا ً أو كان تحلٌقها خرقا ً ألحكام
وٌجب أن ٌعامل مستقلوها جمٌعا ً طبقا ً لؤلحكام المبلبمة فً االتفاقٌات وفً هذا الملحق " البروتوكول "  .وإذا كانت الطابرة التً
احتجزت
قد سبق تخصٌصها كطابرة طبٌة دابمة فبل ٌمكن استخدامها فٌما بعد إال كطابرة طبٌة.
المــادة  :31الدول المحاٌدة أو الدول األخرى التً لٌست أطرافا ً فً النزاع
 -1ال ٌجوز أن تحلق الطابرة الطبٌة فوق إقلٌم دولة محاٌدة أو دولة أخرى لٌست طرفا ً فً النزاع أو أن تهبط فً هذااإلقلٌم
العرضً وترضخ
.
إال بنا ًء على اتفاق سابق .فإذا وجد مثل هذا االتفاق وجب احترام الطابرة طٌلة مدة تحلٌقها وكذلك أثناء هبوطها
هذه الطابرة ألي استدعاء للهبوط أو ألن تطفو على سطح الماء ,حسبما ٌكون مناسبا ً.
 -2إذا حلقت الطابرة الطبٌة فوق إقلٌم دولة محاٌدة أو دولة أخرى لٌست طرفا ً فً النزاع ,فً حالة عدم وجود اتفاق أو خرجت
على أحكام هذا االتفاق ,وكان تحلٌقها نتٌجة خطؤ مبلحً أو لسبب طارئ ٌتعلق بسبلمة الطٌران ,تعٌن علٌها أن تسعى جهدها لئلخطار
عن تحلٌقها وإثبات هوٌتها .وتبذل تلك الدولة كل جهد معقول ,حالما ٌتم التعرؾ على مثل هذه الطابرة الطبٌة ,فً إعطاء األمر
بالهبوط براً أو الطفو على سطح الماء المشار إلٌه فً الفقرة األولى من المادة ( )30من هذا الملحق " البروتوكول " أو اتخاذ
إجراءات أخرى لتؤمٌن مصالح الدولة وإعطاء الطابرة ,فً كلتً الحالتٌن ,الوقت الكافً لبلنصٌاع لؤلمر قبل اللجوء إلى مهاجمتها.
 -3إذا هبطت الطابرة الطبٌة براً أو طفت على سطح الماء فً إقلٌم دولة محاٌدة أو دولة أخرى لٌست طرفا ً فً النزاع إما نتٌجة
رى فإنها تخضع للتفتٌش
اتفاق وإما فً الظروؾ المشار إلٌها فً الفقرة الثانٌة سواء كان ذلك بمقتضى إنذار بذلك أم ألسباب أخ ,
للتحقق من أنها طابرة طبٌة فعبلً .وٌتحتم الشروع بهذا التفتٌش بدون أي تؤخٌر وإجراإه على وجه السرعة .وال ٌجوز للطرؾ الذي
التفتٌش وعلٌه ,فً جمٌع األحوال ,أن
.
ٌتولى التفتٌش أن ٌطلب إنزال الجرحى والمرضى من الطابرة ما لم ٌكن إنزالهم من مستلزمات
ٌتؤكد من أن حالة الجرحى والمرضى لم تترد بسبب ذلك التفتٌش .وإذا بٌن التفتٌش أن الطابرة طابرة طبٌة فعبلً وجب السماح
للطابرة مع مستقلٌها باستبناؾ الطٌران وتوفٌر التسهٌبلت البلزمة لتمكٌنها من مواصلة طٌرانها وذلك باستثناء من ٌجب احتجازهم
وفقا ً

لقواعد القانون الدولً التً تطبق فً النزاع المسلح .أما إذا أوضح التفتٌش أن الطابرة لٌست طابرة طبٌة وجب القبض علٌها ومعاملة
مستقلٌها وفقا ً لما ورد فً الفقرة الرابعة.
 -4تحتجز الدولة المحاٌدة أو الدولة األخرى التً لٌست طرفا ً فً النزاع الجرحى والمرضى والمنكوبٌن فً البحار النازلٌن فً
إقلٌمها ,على نحو آخر ؼٌر وقتً ,من طابرة طبٌة بنا ًء على موافقة السلطات المحلٌة كلما اقتضت ذلك قواعد القانون الدولً التً
تطبق فً النزاع المسلح ,بطرٌقة تحول دون اشتراك هإالء مجدداً فً األعمال العدابٌة ,إال إذا كان هناك اتفاق مؽاٌر بٌن تلك الدولة
وبٌن أطراؾ النزاع .وتتحمل الدولة التً ٌنتمون إلٌها نفقات استشفابهم واحتجازهم.
النزاع على حد سواء ,أٌة شروط
,
 -5تطبق الدول المحاٌدة أو الدول األخرى التً لٌست طرفا ً فً النزاع بالنسبة لجمٌع أطراؾ
أو قٌود تكون قد اتخذتها بشؤن مرور الطابرات الطبٌة فوق إقلٌمها أو هبوطها فٌه.
القسم الثالث :األشخاص المفقودون والمتوفون
المــادة  :32المبدأ العام
إن حق كل أسرة فً معرفة مصٌر أفرادها هو الحافز األساسً لنشاط كل من األطراؾ السامٌة المتعاقدة وأطراؾ النزاع والمنظمات
اإلنسانٌة الدولٌة الوارد ذكرها فً االتفاقٌات وفً هذا الملحق " البروتوكول "  ,فً تنفٌذ أحكام هذا القسم.
المــادة  :33األشخاص المفقودون
ٌ -1جب على كل طرؾ فً نزاع ,حالما تسمح الظروؾ بذلك ,وفً موعد أقصاه انتهاء األعمال العدابٌة أن ٌقوم بالبحث عن
األشخاص الذٌن أبلػ الخصم عن فقدهم وٌجب على هذا الخصم أن ٌبلػ جمٌع المعلومات المجدٌة عنهإالء األشخاص لتسهٌل هذا
البحث.
ٌ -2جب على كل طرؾ فً نزاع ,تسهٌبلً لجمع المعلومات المنصوص علٌها فً الفقرة السابقة فٌما ٌتعلق باألشخاص الذٌن ال
ٌستفٌدون من معاملة أفضل بموجب االتفاقٌات وهذا الملحق " البروتوكول " أن ٌقوم:
أ) بتسجٌل المعلومات المنصوص علٌها فً المادة  138من االتفاقٌة الرابعة عن األشخاص الذٌن اعتقلوا أو سجنوا أو ظلوا ألي
اعتقالهم
.
سبب آخر فً األسر مدة تتجاوز األسبوعٌن نتٌجة لؤلعمال العدابٌة أو االحتبلل أو عن أولبك الذٌن توفوا خبلل فترة
ب) بتسهٌل الحصول على المعلومات على أوسع نطاق ممكن عن هإالء األشخاص وإجراء البحث عنهم عند االقتضاء وتسجٌل
المعلومات المتعلقة بهم إذا كانوا قد توفوا فً ظروؾ أخرى نتٌجة لؤلعمال العدابٌة أو االحتبلل.
رة
 -3تبلػ المعلومات المتعلقة باألشخاص الذٌن أخطر عن فقدهم وفقا ً للفقرة األولى وكذلك الطلبات الخاصة بهذه المعلومات إما مباش
أو عن طرٌق الدولة الحامٌة أو الوكالة المركزٌة للبحث عن المفقودٌن التابعة للجنة الدولٌة للصلٌب األحمر أو الجمعٌات الوطنٌة
للصلٌب األحمر ((للهبلل األحمر ,لؤلسد والشمس األحمرٌن)) وإذا ما تم تبلٌػ هذه المعلومات عن ؼٌر طرٌق اللجنة الدولٌة للصلٌب
األحمر ووكالتها المركزٌة للبحث عن المفقودٌنٌ ,عمل كل طرؾ فً النزاع على تؤمٌن تزوٌد الوكالة المركزٌة للبحث عن المفقودٌن

بهذه المعلومات.
ٌ -4سعى أطراؾ النزاع للوصول إلى اتفاق حول ترتٌبات تتٌح لفرق أن تبحث عن الموتى وتحدد هوٌاتهم وتلتقط جثثهم من مناطق
القتال بما فً ذلك الترتٌبات التً تتٌح لمثل هذه الفرق ,إذا سنحت المناسبة ,أن تصطحب عاملٌن من لدن الخصم أثناء هذه المهام فً
مناطق ٌسٌطر علٌها الخصم .وٌتمتع أفراد هذه الفرق باالحترام والحماٌة أثناء تفرؼهم ألداء هذه المهام دون ؼٌرها.
المــادة  :34رفات الموتى
ٌ -1جب عدم انتهاك رؾات األشخاص الذٌن توفوا بسبب االحتبلل أو فً أثناء االعتقال الناجم عن االحتبلل أو األعمال العدابٌة
وكذلك رفات األشخاص الذٌن توفوا بسبب األعمال العدابٌة فً بلد لٌسوا هم من رعاٌاه كما ٌجب الحفاظ على مدافن هإالء األشخاص
جمٌعا ً ووسمها عمبلً بؤحكام المادة  130من االتفاقٌة الرابعة ما لم تلق رفاتهم ومدافنهم معاملة أفضل عمبلً بؤحكام االتفاقٌات وهذا
الملحق " البروتوكول " .
ٌ -2جب على األطراؾ السامٌة المتعاقدة التً توجد فً أراضٌها ,كٌفما تكون الحال ,مواقع أخرى تضم رفات أشخاص توفوا بسبب
االشتباكات أو أثناء االحتبلل أو االعتقال أن تعقد حالما تسمح بذلك الظروؾ والعبلقات بٌن األطراؾ المتخاصمة اتفاقٌات بؽٌة:
ذلك
أ) تسهٌل وصول أسر الموتى وممثلً الدوابر الرسمٌة لتسجٌل القبور إلى مدافن الموتى واتخاذ الترتٌبات العملٌة بشؤن .
ب) تؤمٌن حماٌة هذه المدافن وصٌانتها بصورة مستمرة.
ج) تسه ٌل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصٌة إلى وطنهم إذا ما طلب ذلك هذا البلد ,أو طلبه أقرب الناس إلى المتوفً ولم
ٌعترض هذا البلد.
ٌ -3جوز للطرؾ السامً المتعاقد الذي تقع فً أراضٌه مدافن ,عند عدم توفر االتفاقٌات المنصوص علٌها فً الفقرة الثانٌة (ب)
أو (ج) ولم ٌرؼب بلد هإالء الموتى أن ٌتكفل بنفقات صٌانة هذه المدافن أن ٌعرض تسهٌل إعادة رفات هإالء الموتى إلى ببلدهم
وإذا لم ٌتم قبول هذا العرض أن ٌتخذ الترتٌبات التً تنص علٌها قوانٌنه المتعلقة بالمقابر والمدافن وذلك بعد إخطار البلد المعنً قا ً
وؾ
لؤلصول المرعٌة.
فقط
ٌ -4سمح للطرؾ السامً المتعاقد الذي تقع فً أراضٌه المدافن المشار إلٌها فً هذه المادة إخراج الرفات فً الحاالت التالٌة :
أ) فً الحاالت المنصوص علٌها فً الفقرتٌن الثانٌة (ج) والثالثة.
ب) إذا كان إخراج هذه الرفات ٌشكل ضرورة ملحة تتعلق بالصالح العام بما فً ذلك المقتضٌات الطبٌة ومقتضٌات التحقٌق .وٌجب
على الطرؾ السامً المتعاقد فً جمٌع األحوال عدم انتهاك رفات الموتى وإببلغ بلدهم األصلً عن عزمه على إخراج هذه الرفات
وإعطاء اإلٌضاحات عن الموقع المزمع إعادة الدفن فٌه.
الباب الثالث :أسالٌب ووسابل القتال والوضع القانونً للمقاتل وألسٌر الحرب
القسم األول :أسالٌب ووسابل القتال

المــادة  :35قواعد أساسٌة
 -1إن حق أطراؾ أي نزاع مسلح فً اختٌار أسالٌب ووسابل القتال لٌس حقا ً ال تقٌده قٌود.
له.
ٌ -2حظر استخدام األسلحة والقذابؾ والمواد ووسابل القتال التً من شؤنها إحداث إصابات أو آالم ال مبرر ا
ٌ -3حظر استخدام وسابل أو أسالٌب للقتالٌ ,قصد بها أو قد ٌتوقع منها أن تلحق بالبٌبة الطبٌعٌة أضراراً بالؽة واسعة االنتشار
وطوٌلة األمد.
المــادة  :36األسلحة الجدٌدة
ٌلتزم أي طرؾ سام متعاقد ,عند دراسة أو تطوٌر أو اقتناء سبلح جدٌد أو أداة للحرب أو اتباع أسلوب للحرب ,بؤن ٌتحقق مما إذا
كان ذلك محظوراً فً جمٌع األحوال أو فً بعضها بمقتضى هذا الملحق " البروتوكول " أو أٌة قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولً
التً ٌلتزم بها الطرؾ السامً المتعاقد.
المــادة  :37حظر الؽدر
ٌ -1حظر قتل الخصم أو إصابته أو أسره باللجوء إلى الؽدر .وتعتبر من قبٌل الؽدر تلك األفعال التً تستثٌر ثقة الخصم مع تعمد
خٌانة هذه الثقة وتدفع الخصم إلى االعتقاد بؤن له الحق فً أو أن علٌه التزاما ً بمنح الحماٌة طبقا ً لقواعد القانون الدولً التً ت طبق
فً المنازعات المسلحة .وتعتبر األفعال التالٌة أمثلة على الػدر:
أ) التظاهر بنٌة التفاوض تحت علم الهدنة أو االستسبلم.
ب) التظاهر بعجز من جروح أو مرض.
ج) التظاهر بوضع المدنً ؼٌر المقاتل.
د) التظاهر بوضع ٌكفل الحماٌة وذلك باستخدام شارات أو عبلمات أو أزٌاء محاٌدة خاصة باألمم المتحدة أو بإحدى الدول المحاٌدة أو
بؽٌرها من الدول التً لٌست طرفا ً فً النزاع.
 -2خدع الحرب لٌست محظورة .وتعتبر من خدع الحرب األفعال التً ال تعد من أفعال الؽدر ألنها ال تستثٌر ثقة الخصم فً
الحماٌة التً ٌقرها القانون الدولً ,والتً تهدؾ إلى تضلٌل الخصم أو استدراجه إلى المخاطرة ولكنها ال تخل بؤٌة قاعدةمن قواعد
ذلك القانون التً تطبق فً النزاع المسلح .وتعتبر األفعال التالٌة أمثلة على خدع الحرب :استخدام أسالٌب التموٌه واإلٌهام وعملٌات
التضلٌل وتروٌج المعلومات الخاطبة.
المــادة  :38الشارات المعترؾ بها
ٌ -1حظر إساءة استخدام الشارة الممٌزة للصلٌب األحمر أو الهبلل األحمر أو األسد والشمس األحمرٌن ,أو أٌة شارات أو عبلمات
أو إشارات أخرى تنص علٌها االتفاقٌات أو هذا الملحق " البروتوكول "  .كما ٌحظر فً النزاع المسلح تعمد إساءة استخدام ما هو
معترؾ به دولٌا ً من شارات أو عبلمات أو إشارات حامٌة أخرى وٌدخل فً ذلك علم الهدنة والشارات الحامٌة لؤلعٌان الثقافٌة.

ٌ -2حظر استخدام الشارة الممٌزة لؤلمم المتحدة إال على النحو الذي تجٌزه تلك المنظمة.
المــادة  :39العبلمات الدالة على الجنسٌة
ٌ -1حظر فً أي نزاع مسلح استخدام األعبلم أو استخدام العبلمات أو الشارات أو األزٌاء العسكرٌة الخاصة بالدول المحاٌدة أو
ؼٌرها من الدول التً لٌست طرفا ً فً النزاع.
ٌ -2حظر استخدام األعبلم أو استخدام العبلمات أو الشارات أ و األزٌاء العسكرٌة المتعلقة بالخصم أثناء الهجمات أو لتؽطٌة أو تسهٌل
أو حماٌة أو عرقلة العملٌات العسكرٌة.
 -3ال ٌخل أي من أحكام هذه المادة أو الفقرة األولى (د) من المادة ( )20بقواعد القانون الدولً السارٌة والمعترؾ بها
بصفة عامة والتً تطبق على التجسس أو على استخدام األعبلم أثناء إدارة النزاع المسلح فً البحر.
المــادة  :40اإلبقاء على الحٌاة
ٌحظر األمر بعدم إبقاء أحد على قٌد الحٌاة ,أو ته دٌد الخصم بذلك ,أو إدارة األعمال العدابٌة على هذا األساس.
المــادة  :41حماٌة العدو العاجز عن القتال
ظروؾ محبلً للهجوم.
,
 -1ال ٌجوز أن ٌكون الشخص العاجز عن القتال أو الذي ٌعترؾ بؤنه كذلك لما ٌحٌط به من
ٌ -2عد الشخص عاجزاً عن القتال إذا:
أ) وقع فً قبضة الخصم.
ب) أو أفصح بوضوح عن نٌته فً االستسبلم.
نفسه
.
ج) أو فقد الوعً أو أصبح عاجزاً على نحو آخر بسبب جروح أو مرض ومن ثم ؼٌر قادر على الدفاع عن
شرٌطة أن ٌحجم فً أي من هذه الحاالت عن أي عمل عدابً وأال ٌحاول الفرار.
ٌ -3طلق سراح األشخاص الذٌن تحق لهم حماٌة أسرى الحرب الذٌن ٌقعون فً قبضة الخصم فً ظروؾ قتال ؼٌر عادٌة تحول
دون إجبلبهم على النحو المذكور فً الباب الثالث من القسم األول من االتفاقٌة الثالثة ,وٌجب أن تتخذ كافة االحتٌاطات المستطاعة
لتؤمٌن سبلمتهم.
المــادة  :42مستقلو الطابرات
 -1ال ٌجوز أن ٌكون أي شخص هابط بالمظلة من طابرة مكروبة محبلً للهجوم أثناء هبوطه.
الخصم وذلك
,
 -2تتاح ألي شخص هابط بالمظلة من طابرة مكروبة فرصة لبلستسبلم لدى وصوله األرض فً إقلٌم ٌسٌطر علٌه
قبل أن ٌصٌر محبلً للهجوم ما لم ٌتضح أنه ٌقارؾ عمبلً عدابٌا ً.
 -3ال تسري الحماٌة التً تنص علٌها هذه المادة على القوات المحمولة جواً.
القسم الثانً :الوضع القانونً للمقاتل وألسٌر الحرب

المــادة  :43القوات المسلحة
 -1تتكون القوات المسلحة لطرؾ النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامٌة التً تكون تحت قٌادة مسبولة عن
سلوك مرإسٌها قبل ذلك الطرؾ حتى ولو كان ذلك الطرؾ ممثبلً بحكومة أو بسلطة ال ٌعترؾ الخصم بها .وٌجب أن تخضع مثل
المسلح
.
هذه القوات المسلحة لنظام داخلً ٌكفل فٌما ٌكفل اتباع قواعد القانون الدولً التً تطبق فً النزاع
ٌ -2عد أفراد القوات المسلحة لطرؾ النزاع (عدا أفراد الخدمات الطبٌة والوعاظ الذٌن تشملهم المادة  33من االتفاقٌة الثالثة)
مقاتلٌن بمعنى أن لهم حق المساهمة المباشرة فً األعمال العدابٌة.
 -3إذا ضمت القوات المسلحة لطرؾ فً نزاع هٌبة شبه عسكرٌة مكلفة بفرض احترام القانون وجب علٌه إخطار أطراؾ النزاع
األخرى بذلك.
المــادة  :44المقاتلون وأسرى الحرب
ٌ -1عد كل مقاتل ممن وصفتهم المادة  43أسٌر حرب إذا ما وقع فً قبضة الخصم.
ٌ -2لتزم جمٌع المقاتلٌن بقواعد القانون الدولً التً تطبق فً المنازعات المسلحة بٌد أن مخالفة هذه األحكام ال تحرم المقاتل حقه
ي قبضة الخصم ,وذلك باستثناء ما تنص علٌه الفقرتان الثالثة والرابعة من
فً أن ٌعد مقاتبلً ,أو أن ٌعد أسٌر حرب إذا ما وقع ؾ
هذه المادة.
ٌ -3لتزم المقاتلون ,إزكاء لحماٌة المدنٌٌن ضد آثار األعمال العدابٌة ,أن ٌمٌزوا أنفسهم عن السكان المدنٌٌن أثناء اشتباكهم فً هجوم
أو فً عملٌة عسكرٌة تجهز للهجوم .أما وهناك من مواقؾ المنازعات المسلحة ما ال ٌملك فٌها المقاتل المسلح أن ٌمٌز نفسه على
النحو المرؼوب ,فإنه ٌبقى عندبذ محتفظا ً بوضعه كمقاتل شرٌطة أن ٌحمل سبلحه علنا ً فً مثل هذه المواقؾ:
أ) أثناء أي اشتباك عسكري.
ب) طوال ذلك الوقت الذي ٌبقى خل اله مربٌا ً للخصم على مدى البصر أثناء انشؽاله بتوزٌع القوات فً مواقعها استعداداً للقتال قبٌل
شن هجوم علٌه أن ٌشارك فٌه.
وال ٌجوز أن تعتبر األفعال التً تطابق شروط هذه الفقرة من قبٌل الؽدر فً معنى الفقرة األولى(ج) من المادة .37
ٌ -4خل المقاتل الذي ٌقع فً قبضة الخصم ,دون أن ٌكون قد استوفى المتطلبات المنصوص علٌها فً الجملة الثانٌة من الفقرة
الثانٌة ,بحقه فً أن ٌعد أسٌر حرب ولكنه ٌمنح –رؼم ذلك– حماٌة تماثل من كافة النواحً تلك التً تضفٌها االتفاقٌة الثالثة وهذا
ٌها االتفاقٌة الثالثة على أسٌر الحرب
الملحق " البروتوكول " على أسرى الحرب .وتشمل تلك الحماٌة ضمانات مماثلة لتلك التً تضؾ
عند
محاكمة هذا األسٌر أو معاقبته على جرٌمة ارتكبها.
 -5ال ٌفقد أي مقاتل ٌقع فً قبضة الخصم ,دون أن ٌكون مشتبكا ً فً هجوم أو فً عملٌة عسكرٌة تجهز للهجوم ,حقه فً أن
ٌعد مقاتبلً أو أسٌر حرب ,استناداً إلى ما سبق أن قام به من نشاط.

 -6ال تمس هذه المادة حق أي شخص فً أن ٌعد أسٌر حرب طواعٌة للمادة الرابعة من االتفاقٌة الثالثة.
 -7ال ٌقصد بهذه المادة أن تعدل ما جرى علٌه عمل الدول المقبول فً عمومه بشؤن ارتداء الزي العسكري بمعرفة مقاتلً طرؾ
النزاع المعٌنٌن فً الوحدات النظامٌة ذات الزي الخاص.
ٌ -8كون لكافة أفراد القوات المسلحة التابعة لطرؾ فً نزاع ,كما عرفتهم المادة ( )43من هذا الملحق " البروتوكول "  ,وذلك
باإلضافة إلى فبات األشخاص المذكورٌن فً المادة ( )13من االتفاقٌتٌن األولى والثانٌة ,الحق فً الحماٌة طبقا ً لتلك االتفاقٌات إذا ما
أصًبوا أو مرضوا أو –فً حالة االتفاقٌة الثانٌة– إذا ما نكبوا فً البحار أو فً أٌة مٌاه أخرى.
المــادة  : 45حماٌة األشخاص الذٌن شاركوا فً األعمال العدابٌة
ٌ -1فترض فً الشخص الذي ٌشارك فً األعمال العدابٌة وٌقع فً قبضة الخصم أنه أسٌر حرب ،ومن ثم فإنه ٌتمتع بحماٌةاالتفاقٌة
الثالثة إذا ادعى أنه ٌستحق وضع أسٌر الحرب ،أو إذا تبٌن أنه ٌستحق مثل هذا الوضع ،أو إذا ما ادعى الطرؾ الذي ٌتبعه هذا
الحامٌة وٌظل هذا الشخص
.
الشخص ،نٌابة عنه ،باستحقاقه مثل هذا الوضع ،وذلك عن طرٌق إببلغ الدولة التً تحتجزه أو الدولة
متمتعا ً بوضع أسٌر الحرب إذا ما ثار شك حول استحقاقه لهذا الوضع وبالتالً ٌبقى مستفٌداً من حماٌة االتفاقٌة الثالثة وهذا اللحق
"البروتوكول" حتى ذلك الوقت الذي تفصل فً وضعه محكمة مختصة.
ٌ -2حق للشخص الذي ٌقع فً قبضة الخصم ،إذا ما رأى هذا الخصم وجوب محاكمته عن جرٌمة ناجمة عن األعمال العدابٌة ،أن ٌثبت
حرب وٌجب أن ٌتم هذا
.
حقه فً وضع أسٌر الحرب أمام محكمة قضابٌة وأن ٌطلب البت فً هذه المسؤلة ،وذلك إذا لم ٌعامل كؤسٌر
البت قبل إجراء المحاكمة عن الجرٌمة كلما سمحت بذلك اإلجراءات المعمول بها .وٌكون لممثلً الدولة الحامٌة الحق فً حضور
سرٌة
.
اإلجراءات التً ٌجرى أثناءها البت فً هذا الموضوع ما لم تتطلب دواعً أمن الدولة اتخاذ هذه اإلجراءات استثناء بصفة
وتقوم الدولة الحاجزة فً مثل هذه الحالة بإخطار الدولة الحامٌة بذلك.
متع بمعاملة أفضل وفقا ً ألحكام االتفاقٌة الرابعة
ٌ -3حق لكل شخص شارك فً األعمال العدابٌة وال ٌستؤهل وضع أسٌر الحرب وال ٌت
أن ٌستفٌد من الحماٌة المنصوص علٌها فً المادة ( )75من هذا اللحق "البروتوكول" .كما ٌحق لهذا الشخص فً اإلقلٌم المحتل
ممارسة حقوقه فً االتصال وفقا ً لبلتفاقٌة الرابعة مع عدم اإلخبلل بؤحكام المادة الخامسة من تلك االتفاقٌة ،وذلك ما لم ٌكن قد قبض
علٌه باعتباره جاسوسا ً.
المــادة  : 46الجواسٌس
 -1إذا وقع أي فرد فً القوات المسلحة لطرؾ فً النزاع فً قبضة الخصم أثناء مقارنته للتجسس فبل ٌكون له الحق فً التمتع بوضع
أسٌر الحرب وٌجوز أن ٌعامل كجاسوس وذلك بؽض النظر عن أي نص آخر فً االتفاقٌات وهذا اللحق " البروتوكول ".
 -2ال ٌعد مقارفا ً للتجسس فرد القوات المسلحة لطرؾ فً النزاع الذي ٌقوم بجمع أو ٌحاول جمع معلومات لصالح ذلك الطرؾ فً
إقلٌم ٌسٌطر علٌه الخصم إذا ارتدى زي قواته المسلحة أثناء أدابه لهذا العمل.
 -3ال ٌعد مقارفا ً للتجسس فرد القوات المسلحة لطرؾ فً النزاع الذي ٌقٌم فً إقلٌم ٌحتله الخصم والذي ٌقوم لصالح الخصم الذي
ٌتبعه بجمع أو محاولة جمع معلومات ذات قٌمة عسكرٌة داخل ذلك اإلقلٌم ،ما لم ٌرتكب ذلك عن طرٌق عمل من أعمال الزٌؾ أو تعمد
التخفً.
وال ٌفقد المقٌم ،فضبلً على ذلك ،حقه فً التمتع بوضع أسٌر الحرب وال ٌجوز أن ٌعامل كجاسوس إال إذا قبض علٌه أثناء مقارفته
للجاسوسٌة.
 -4ال ٌفقد فرد القوات المسلحة لطرؾ فً النزاع ؼٌر مقٌم فً اإلقلٌم الذي ٌحتله الخصم وال ٌقارؾ الجاسوسٌة فً ذلك اإلقلٌم حقه
إلٌها
فً التمتع بوضع أسٌر الحرب وال ٌجوز أن يعامل كجاسوس ما لم ٌقبض علٌه قبل لحاقه بالقوات المسلحة التً ٌنتمً .

المــادة  : 47المرتزقــة
 -1ال ٌجوز للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسٌر الحرب.
 -2المرتزق هو أي شخص :
أ ) ٌجرى تجنٌده خصٌصاً ،محلٌا ً أو فً الخارج ،لٌقاتل فً نزاع مسلح،
ب) ٌشارك فعالً ومباشرة فً األعمال العدابٌة،
ج ) ٌحفزه أساسا ً إلى االشتراك فً األعمال العدابٌة ،الرؼبة فً تحقٌق مؽنم شخصً ،وٌبذل له فعبلً من قبل طرؾ فً النزاع أو نٌابة
المسلح لذلك الطرؾ أو ما
ة
عنه وعد بتعوٌض مادي ٌتجاوز بإفراط ما ٌوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظابؾ المماثلة فً القوات
ٌدفع لهم،
د ) ولٌس من رعاٌا طرؾ فً النزاع وال متوطنا ً بإقلٌم ٌسٌطر علٌه أحد أطراؾ النزاع،
هـ) لٌس عضواً فً القوات المسلحة ألحد أطراؾ النزاع،
و ) ولٌس موفداً فً مهمة رسمٌة من قبل دولة لٌست طرفا ً فً النزاع بوصفه عضواً فً قواتها المسلحة.
الباب الرابع
السكان المدنٌون
القسم األول  :الحماٌة العامة من آثار القتال
الفصل األول  :القاعدة األساسٌة ومجال التطبٌق
المــادة  : 48قاعدة أساسٌة
تعمل أطراؾ النزاع على التمٌٌز بٌن السكان المدنٌٌن والمقاتلٌن وبٌن األعٌان المدنٌة واألهداؾ العسكرٌة ،ومن ثم توجه عملٌاتها
المدنٌة
.
ضد األهداؾ العسكرٌة دون ؼٌرها ،وذلك من أجل تؤمٌن احترام وحماٌة السكان المدنٌٌن واألعٌان
المــادة  : 49تعرٌؾ الهجمات ومجال التطبٌق
 -1تعنً "الهجمات" أعمال العنؾ الهجومٌة والدفاعٌة ضد الخصم.
 -2تنطبق أحكام هذا اللحق "البروتوكول" المتعلقة بالهجمات على كافة الهجمات فً أي إقلٌم تشن منه بما فً ذلك اإلقلٌم الوطنً
ألحد أطراؾ النزاع والواقع تحت سٌطرة الخصم.
 -3تسري أحكام هذا القسم على كل عملٌة حربٌة فً البر كانت أم فً الجو أم فً البحر قد تصٌب السكان المدنٌٌن أو األفراد المدنٌٌن
أو األعٌان المدنٌة على البر .كما تنطبق على كافة الهجمات الموجهة من البحر أو من الجو ضد أهداؾ على البر ولكنها ال تمس
بطرٌقة أخرى قواعد القانون الدولً التً تطبق على النزاع المسلح فً البحر أو فً الجو.
 -4تعد أحكام هذا القسم إضافة إلى القواعد المتعلقة بالحماٌة اإلنسانٌة التً تحتوٌها االتفاقٌة الرابعة ،وعلى األخص الباب الثانً
منها ،واالتفاقٌات الدولٌة األخرى الملزمة لؤلطراؾ السامٌة المتعاقدة وكذا قواعد القانون الدولً المتعلقةبحماٌة األشخاص واألعٌان
المدنٌة فً البر والبحر والجو ضد آثار األعمال العدابٌة.
الفصل الثانً  :األشخاص المدنٌون والسكان المدنٌون
المــادة  : 50تعرٌؾ األشخاص المدنٌٌن والسكان المدنٌٌن

 -1المدنً هو أي شخص ال ٌنتمً إلى فبة من فبات األشخاص المشار إلٌها فً البنود األول والثانً والثالث والسادس من الفقرة (أ)
من المادة الرابعة من االتفاقٌة الثالثة والمادة  43من هذا اللحق "البروتوكول" .وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنٌا ً أم
ؼٌر مدنً فإن ذلك الشخص ٌعد مدنٌا ً.
ٌ -2ندرج فً السكان المدنٌٌن كافة األشخاص المدنًٌن.
 -3ال ٌجرد السكان المدنٌون من صفتهم المدنٌة وجود أفراد بٌنهم ال ٌسري علٌهم تعرٌؾ المدنٌٌن.
المــادة  : 51حماٌة السكان المدنٌٌن
ٌ -1تمتع السكان المدنٌون واألشخاص المدنٌون بحماٌة عامة ضد األخطار الناجمة عن العملٌات العسكرٌة وٌجب ،إلضفاء فعالٌة على
للتطبٌق
.
هذه الحماٌة مراعاة القواعد التالٌة دوما ً باإلضافة إلى القواعد الدولٌة األخرى القابلة
 -2ال ٌجوز أن ٌكون السكان المدنٌون بوصفهم هذا وكذا األشخاص المدنٌون محبلً للهجوم .وتحظر أعمال العنؾ أو التهدٌد به الرامٌة
أساسا ً إلى بث الذعر بٌن السكان المدنٌٌن.
ٌ -3تمتع األشخاص المدنٌون بالحماٌة التً ٌوفرها هذا القسم ما لم ٌقوموا بدور مباشر فً األعمال العدابٌة وعلى مدى الوقت الذي
ٌقومون خبلله بهذا الدور.
 -4تحظر الهجمات العشوابٌة ،وتعتبر هجمات عشوابٌة :
أ ) تلك التً ال توجه إلى هدؾ عسكري محدد،
ب) أو تلك التً تستخدم طرٌقة أو وسٌلة للقتال ال ٌمكن أن توجه إلى هدؾ عسكري محدد،
ج ) أو تلك التً تستخدم طرٌقة أو وسٌلة للقتال ال ٌمكن حصر آثارها على النحو الذي ٌتطلبه هذا اللحق "البروتوكول" ،ومن ثم فإن
تمٌٌز
.
من شؤنها أن تصٌب ،فً كل حالة كهذه ،األهداؾ العسكرٌة واألشخاص المدنٌٌن أو األعٌان المدنٌة دون
 -5تعتبر األنواع التالٌة من الهجمات ،من بٌن هجمات أخرى ،بمثابة هجمات عشوابٌة :
أ ) الهجوم قصفا ً بالقنابل ،أٌا ً كانت الطرق والوسابل ،الذي ٌعالج عدداً من األهداؾ العسكرٌة الواضحة التباعد والتمٌز بعضها عن
البعض اآلخر والواقعة فً مدٌنة أو بلدة أو قرٌة أو منطقة أخرى تضم تركزاً من المدنٌٌن أو األعٌان المدنٌة ،على أنها هدؾ عسكري
واحد،
ب) والهجوم الذي ٌمكن أن ٌتوقع منه أن ٌسبب خسارة فً أرواح المدنٌٌن أو إصابة بهم أو أضراراً باألعٌان المدنٌة ،أو أن ٌحدث
ومباشرة
.
خلطا ً من هذه الخسابر واألضرارٌ ،فرط فً تجاوز ما ٌنتظر أن ٌسفر عنه ذلك الهجوم من مٌزة عسكرٌة ملموسة
 -6تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنٌٌن أو األشخاص المدنٌٌن.
 -7ال ٌجوز التوسل بوجود السكان المدنٌٌن أو األشخاص المدنٌٌن أو تحركاتهم فً حماٌة نقاط أو مناطق معٌنة ضد العملٌات
العسكرٌة وال ٌجوز أن ٌوجه
.
العسكرٌة والسٌما فً محاولة درء الهجوم عن األهداؾ العسكرٌة أو تؽطٌة أو تحبٌذ أو إعاقة العملٌات
أطراؾ النزاع تحركات السكان المدنٌٌن أو األشخاص المدنٌٌن بقصد محاولة درء الهجمات عن األهداؾ العسكرٌة أو تؽطٌة العملٌات
العسكرٌة.
 -8ال ٌعفً خرق هذه المحظورات أطراؾ النزاع من التزاماتهم القانونٌة حٌال السكان المدنٌٌن واألشخاص المدنٌٌن بما فً ذلك
االلتزام باتخاذ اإلجراءات الوقابٌة المنصوص علٌها فً المادة .57
الفصل الثالث  :األعٌان المدنٌة
المــادة  : 52الحماٌة العامة لؤلعٌان المدنٌة

 -1ال تكون األعٌان المدنٌة محبلً للهجوم أو لهجمات الردع .واألعٌان المدنٌة هً كافة األعٌان التً لٌست أهدافا ً عسكرٌة اً
وفق لما
حددته الفقرة الثانٌة.
 -2تقصر الهجمات على األهداؾ العسكرٌة فحسب .وتنحصر األهداؾ العسكرٌة فٌما ٌتعلق باألعٌان على تلك التً تسهم مساهمة
فعالة فً العمل العسكري سواء كان ذلك بطبٌعتها أم بموقعها أم بؽاٌتها أم باستخدامها ،والتً ٌحقق تدمٌرها التام أو الجزبً أو
االستٌبلء علٌها أو تعطٌلها فً الظروؾ السابدة حٌنذاك مٌزة عسكرٌة أكٌدة.
 -3إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عٌن ما تكرس عاد ًة ألؼراض مدنٌة مثل مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة ،إنما
تستخدم فً تقدٌم مساهمة فعالة للعمل العسكري ،فإنه ٌفترض أنها ال تستخدم كذلك.
المــادة  : 53حماٌة األعٌان الثقافٌة وأماكن العبادة
تحظر األعمال التالٌة ،وذلك دون اإلخبلل بؤحكام اتفاقٌة الهاي المتعلقة بحماٌة األعٌان الثقافٌة فً حالة النزاع المسلح المعقودة
بتارٌخ  14آٌار  /ماٌو  1954وأحكام المواثٌق الدولٌة األخرى الخاصة بالموضوع :
أ ) ارتكاب أي من األعمال العدابٌة الموجهة ضد اآلثار التارٌخٌة أو األعمال الفنٌة أو أماكن العبادة التً تشكل التراث الثقافً أو
الروحً للشعوب،
ب) استخدام مثل هذه األعٌان فً دعم المجهود الحربً،
ج ) اتخاذ مثل هذه األعٌان محبلً لهجمات الردع.
المــادة  : 54حماٌة األعٌان والمواد التً ال ؼنى عنها لبقاء السكان المدنٌٌن
ٌ -1حظر تجوٌع المدنٌٌن كؤسلوب من أسالٌب الحرب.
ٌ -2حظر مهاجمة أو تدمٌر أو نقل أو تعطٌل األعٌان والمواد التً ال ؼنى عنها لبقاء السكان المدنٌٌن ومثالها المواد الؽذابٌة
والمناطق الزراعٌة التً تنتجها والمحاصٌل والماشٌة ومرافق مٌاه الشرب وشبكاتها وأشؽال الري ،إذا تحدد القصد من ذلك فً منعها
عن السكان المدنٌٌن أو الخصم لقٌمتها الحٌوٌة مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجوٌع المدنٌٌن أم لحملهم على النزوح أم ألي
باعث آخر.
 -3ال ٌطبق الحظر الوارد فً الفقرة الثانٌة على ما ٌستخدمه الخصم من األعٌان والمواد التً تشملها تلك الفقرة:
أ ) زاداً ألفراد قواته المسلحة وحدهم،
ب) أو إن لم ٌكن زاداً فدعما ً مباشراً لعمل عسكري شرٌطة أال تتخذ مع ذلك حٌال هذه األعٌان والمواد فً أي حال من األحوال
إجراءات قد ٌتوقع أن تدع السكان المدنٌٌن بما ال ٌؽنً عن مؤكل ومشرب على نحو ٌسبب مجاعتهم أو ٌضطرهم إلى النزوح،
 -4ال تكون هذه األعٌان والمواد محبلً لهجمات الردع.
ٌ -5سمح ،مراعاة للمتطلبات الحٌوٌة ألي طرؾ فً النزاع من أجل الدفاع عن إقلٌمه الوطنً ضد الؽزو ،بؤن ٌضرب طرؾ النزاع
ملحة
.
صفحا ً عن الحظر الوارد فً الفقرة الثانٌة فً نطاق مثل ذلك اإلقلٌم الخاضع لسٌطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرٌة
المــادة  : 55حماٌة البٌبة الطبٌعٌة
 -1تراعى أثناء القتال حماٌة البٌبة الطبٌعٌة من األضرار البالؽة واسعة االنتشار وطوٌلة األمد .وتتضمن هذه الحماٌة حظر استخدام
أسالٌب أو وسابل القتال التً ٌقصد بها أو ٌتوقع منها أن تسبب مثل هذه األضرار بالبٌبة الطبٌعٌة ومن ثم تضر بصحة أو بقاء
السكان.
 -2تحظر هجمات الردع التً تشن ضد البٌبة الطبٌعٌة.

المــادة  : 56حماٌة األشؽال الهندسٌة والمنشآت المحتوٌة على قوى خطرة
 -1ال تكون األشؽال الهندسٌة أو المنشآت التً تحوي قوى خطرة أال وهً السدود والجسور والمحطات النووٌة لتولٌد الطاقة الكهربٌة
محبلً للهجوم ،حتى ولو كانت أهدافا ً عسكرٌة ،إذا كان من شؤن مثل هذا الهجوم أن ٌتسبب فً انطبلق قوى خطرة ترتب خسابر فادحة
بٌن السكان المدنٌٌن .كما ال ٌجوز تعرٌض األهداؾ العسكرٌة األخرى الواقعة عند هذه األشؽال الهندسٌة أو المنشآت أو على مقربة
منها للهجوم إذا كان من شؤن مثل هذا الهجوم أن ٌتسبب فً انطبلق قوى خطرة من األشؽال الهندسٌة أو المنشآت ترتب خسابر فادحة
بٌن السكان المدنٌٌن.
 -2تتوقؾ الحماٌة الخاصة ضد الهجوم المنصوص علٌه بالفقرة األولى فً الحاالت التالٌة:
أ ) فٌما ٌتعلق بالسدود أو الجسور ،إذا استخدمت فً ؼٌر استخداماتها العادٌة دعما ً للعملٌات العسكرٌة على نحو منتظم وهام ومباشر،
وكان مثل هذا الهجوم هو السبٌل الوحٌد المستطاع إلنهاء ذلك الدعم،
ب) فٌما ٌتعلق بالمحطات النووٌة لتولٌد الكهرباء ،إذا وفرت هذه المحطات الطاقة الكهربٌة لدعم العملٌات العسكرٌة على نحو منتظم
وهام ومباشر ،وكان مثل هذا الهجوم هو السبٌل الوحٌد المستطاع إلنهاء مثل هذا الدعم،
ج ) فٌما ٌتعلق باألهداؾ العسكرٌة األخرى الواقعة عند هذه األعمال الهندسٌة أو المنشآت أو على مقربة منها ،إذا استخدمت فً دعم
الدعم
.
العملٌات العسكرٌة على نحو منتظم وهام ومباشر ،وكان مثل هذا الهجوم هو السبٌل الوحٌد المستطاع إلنهاء مثل هذا
ٌ -3ظل السكان المدنٌون واألفراد المدنٌون ،فً جمٌع األحوال ،متمتعٌن بكافة أنواع الحماٌة التً ٌكفلها لهم القانون الدولً ،بما فً
ذلك الحماٌة التً توفرها التدابٌر الوقابٌة المنصوص علٌها فً المادة  .57فإذا توقفت الحماٌة أو تعرض أي من األشؽال الهندسٌة أو
تخذ جمٌع االحتٌاطات العملٌة لتفادي انطبلق القوى الخطرة.
المنشآت أو األهداؾ العسكرٌة المذكورة فً الفقرة األولى للهجوم ت
الردع
.
ٌ -4حظر اتخاذ أي من األشؽال الهندسٌة أو المنشآت أو األهداؾ العسكرٌة المذكورة فً الفقرة األولى ،هدفا ً لهجمات
 -5تسعى أطراؾ النزاع إلى تجنب إقامة أٌة أهداؾ عسكرٌة على مقربة من األشؽال الهندسٌة أو المنشآت المذكورة فً الفقرة األولى
وٌسمح مع ذلك بإقامة المنشآت التً ٌكون القصد الوحٌد منها الدفاع عن األشؽال الهندسٌة أو المنشآت المتمتعة بالحماٌة ضد
الهجومٌ .جب أال تكون هً بذاتها هدفا ً للهجوم بشرط عدم استخدامها فً األعمال العدابٌة ما لم ٌكن ذلك قٌاما ًبالعملٌات الدفاعٌة
البلزمة للرد على الهجمات ضد األشؽال الهندسٌة أو المنشآت المحمٌة ،وكان تسلٌحها قاصراً على األسلحة القادرة فقط على صد أي
عمل عدابً ضد األشؽال الهندسٌة أو المنشآت المحمٌة.
 -6تعمل األطراؾ السامٌة المتعاقدة وأطراؾ النزاع على إبرام المزٌد من االتفاقات فٌما بٌنها ،لتوفٌر حماٌة إضافٌة لؤلعٌان التً
تحوي قوى خطرة.
ٌ -7جوز لؤلطراؾ ،بؽٌة تٌسٌر التعرؾ على األعٌان المشمولة بحماٌة هذه المادة أن تسم األعٌان هذه بعبلمة خاصة تتكون من
مجموعة من ثبلث دوابر برتقالٌة زاهٌة توضع على المحور ذاته حسبما هو محدد فً المادة( )16من الملحق رقم ( )1لهذا اللحق
"البروتوكول" .وال ٌعفً عدم وجود هذا الوسم أي طرؾ فً النزاع من التزاماته بمقتضى هذه المادة بؤي حال من األحوال.
الفصل الرابع  :التدابٌر الوقابٌة
المــادة  : 57االحتٌاطات أثناء الهجوم
مدنٌة.
 -1تبذل رعاٌة متواصلة فً إدارة العملٌات العسكرٌة ،من أجل تفادي السكان المدنٌٌن واألشخاص واألعٌان ال
 -2تتخذ االحتٌاطات التالٌة فٌما ٌتعلق بالهجوم :
أ ) ٌجب على من ٌخطط لهجوم أو ٌتخذ قرار بشؤنه :

أوال  :أن ٌبذل ما فً طاقته عملٌا ً للتحقق من أن األهداؾ المقرر مهاجمتها لٌست أشخاصا ً مدنٌٌن أو أعٌانا ً مدنٌة وأنها ؼٌر مشمولة
بحماٌة خاصة ،ولكنها أهداؾ عسكرٌة فً منطوق الفقرة الثانٌة من المادة  ،52ومن أنه ؼٌر محظور مهاجمتها بمقتضى أحكام هذا
اللحق "البروتوكول".
ثانٌا ً  :أن ٌتخذ جمٌع االحتٌاطات المستطاعة عند تخٌر وسابل وأسالٌب الهجوم من أجل تجنب إحداث خسابر فً أرواح المدنٌٌن ،أو
إلحاق اإلصابة بهم أو األضرار باألعٌان المدنٌة ،وذلك بصفة عرضٌة ،وعلى أي األحوال حصر ذلك فً أضٌق نطاق.
ثالثا ً  :أن ٌمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد ٌتوقع منه ،بصفة عرضٌة ،أن ٌحدث خسابر فً أرواح المدنٌٌن أو إلحاق اإلصابة
بهم ،أو األضرار باألعٌان المدنٌة ،أو أن ٌحدث خلطا ً من هذه الخسابر واألضرار ،مما ٌفرط فً تجاوز ما ٌنتظر أن ٌسفر عنه ذلك
الهجوم من مٌزة عسكرٌة ملموسة ومباشرة.
ب) ٌلؽى أو ٌعلق أي هجوم إذا تبٌن أن الهدؾ لٌس هدفا ً عسكرٌا ً أو أنه مشمول بحماٌة خاصة أو أن الهجوم قد ٌتوقع منه أن ٌحدث
خسابر فً أرواح المدنٌٌن أو إلحاق اإلصابة بهم ،أو األضرار باألعٌان المدنٌة ،أو أن ٌحدث خلطا ً من هذه الخسابر واألضرار ،وذلك
بصفة عرضٌة ،تفرط فً تجاوز ما ٌنتظر أن ٌسفر عنه ذلك الهجوم من مٌزة عسكرٌة ملموسة ومباشرة،
ج ) ٌوجه إنذار مسبق وبوسابل مجدٌة فً حالة الهجمات التً قد تمس السكان المدنٌٌن ،ما لم تحل الظروؾ دون ذلك.
ٌ -3نبؽً أن ٌكون الهدؾ الواجب اختٌاره حٌن ٌكون الخٌار ممكنا ً بٌن عدة أهداؾ عسكرٌة للحصول على مٌزة عسكرٌة مماثلة ،هو
المدنٌة
.
ذلك الهدؾ الذي ٌتوقع أن ٌسفر الهجوم علٌه عن إحداث أقل قدر من األخطار على أرواح المدنٌٌن واألعٌان
ٌ -4تخذ كل طرؾ فً النزاع كافة االحتٌاطات المعقولة عند إدارة العملٌات العسكرٌة فً البحر أو فً الجو ،وفقا ً لما له من حقوق وما
علٌه من واجبات بمقتضى قواعد القانون الدولً التً تطبق فً المنازعات المسلحة ،لتجنب إحداث الخسابر فً أرواح المدنٌٌن
وإلحاق الخسابر بالممتلكات المدنٌة.
المدنٌة
.
 -5ال ٌجوز تفسٌر أي من أحكام هذه المادة بؤنه ٌجٌز شن أي هجوم ضد السكان المدنٌٌن أو األشخاص المدنٌٌن أو األعٌان
المــادة  : 58االحتٌاطات ضد أثار الهجوم
تقوم أطراؾ النزاع ،قدر المستطاع ،بما ٌلً :
( أ ) السعً جاهدة إلى نقل ما تحت سٌطرتها من السكان المدنٌٌن واألفراد المدنٌٌن واألعٌان المدنٌة بعٌداً عن المناطق المجاورة
لؤلهداؾ العسكرٌة ،وذلك مع عدم اإلخبلل بالمادة  49من االتفاقٌة الرابعة،
(ب) تجنب إقامة أهداؾ عسكرٌة داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها،
( ج) اتخاذ االحتٌاطات األخرى البلزمة لحماٌة ما تحت سٌطرتها من سكان مدنٌٌن وأفراد وأعٌان مدنٌة من
األخطار الناجمة عن العملٌات العسكرٌة.
الفصل الخامس  :مواقع ومناطق ذات حماٌة خاصة
المــادة  : 59المواقع المجردة من وسابل الدفاع
ٌ -1حظر على أطراؾ النزاع أن ٌهاجموا بؤٌة وسٌلة كانت المواقع المجردة من وسابل الدفاع.
ٌ -2جوز للسلطات المختصة ألحد أطراؾ النزاع أن تعلن مكانا ً خالٌا ً من وسابل الدفاع فً أي مكان آهل بالسكان ٌقع بالقرب من
منطقة تماس القوات المسلحة أو داخلها .وٌكون مفتوحا ً لبلحتبلل من جانب الخصم ،موقعا ً مجرداً من وسابل الدفاع .وٌجب أن تتوافر
فً مثل هذا الموقع الشروط التالٌة :
أ ) أن ٌتم إجبلء القوات المسلحة وكذلك األسلحة المتحركة والمعدات العسكرٌة المتحركة عنه،

ب) أال تستخدم المنشآت أو المإسسات العسكرٌة الثابتة استخداما ً عدابٌاً،
ج ) أال ترتكب أٌة أعمال عدابٌة من قبل السلطات أو السكان،
د ) أال ٌجري أي نشاط دعما ً للعملٌات العسكرٌة.
 -3ال تتعارض الشروط الواردة فً الفقرة الثانٌة مع وجود أشخاص فً هذا الموقع مشمولٌن بحماٌة خاصة بمقتضى االتفاقٌات وهذا
اللحق "البروتوكول" ،وال مع بقاء قوات للشرطة ٌقتصر الهدؾ من بقابها على الحفاظ على القانون والنظام.
ٌ -4وجه اإلعبلن المنصوص علٌه فً الفقرة الثانٌة ،إلى الخصم ،وتحدد فٌه وتبٌن بالدقة الممكنة ،حدود الموقع المجرد من وسابل
الدفاع .وٌقر طرؾ النزاع الذي ٌوجه إلٌه هذا اإلعبلن ،باستبلمه وٌعامل الموقع على أنه موقع مجرد من وسابل الدفاع ،ما لم تكن
اإلعبلن وٌظل
.
الشروط التً تتطلبها الفقرة الثانٌة ؼٌر مستوفاة فعبلً ،وفً هذه الحالة ٌقوم بإببلغ ذلك فوراً إلى الطرؾ الذي أصدر
متمتا ً بالحماٌة التً تنص علٌها األحكام األخرى لهذا
هذا الموقع ،حتى فً حالة عدم استٌفابه للشروط التً وضعتها الفقرة الثانٌة ،ع
اللحق "البروتوكول" وقواعد القانون الدولً األخرى التً تطبق فً المنازعات المسلحة.
ٌ -5جوز ألطراؾ النزاع االتفاق على إنشاء مواقع مجردة من وسابل الدفاع حتى ولو لم تستوؾ هذه المواقع الشروط التً تنص
علٌها الفقرة الثانٌة ،وٌجب أن ٌحدد االتفاق وأن ٌبٌن بالدقة الممكنة ،حدود الموقع المجرد من وسابل الدفاع ،كما ٌجوز أن ٌنص على
وسابل اإلشراؾ ،إذا لزم األمر.
ٌ -6جب على الطرؾ الذي ٌسٌطر على موقع ٌشمله مثل هذا االتفاق أن ٌسمه قدر اإلمكان بتلك العبلمات التً قد ٌتفق علٌها مع
الربٌسٌة
.
الطرؾ اآلخر ،على أن توضع بحٌث ٌمكن رإٌتها بوضوح وخاصة على المحٌط الخارجً للموقع وعلى حدوده وعلى طرقه
ٌ -7فقد أي موقع وضعه كموقع مجرد من وسابل الدفاع إذا لم ٌعد مستوفٌا ً الشروط التً وضعتها الفقرة الثانٌة أو االتفاق المشار إلٌه
فً الفقرة الخامسة .وٌظل الموقع ،عند تحقق هذا االحتمال ،متمتعا ً بالحماٌة التً تنص علٌها األحكام األخرى لهذا اللحق
"البروتوكول" وقواعد القانون الدولً األخرى التً تطبق فً المنازعات المسلحة.
المــادة  : 60المناطق منزوعة السبلح
ٌ -1حظر على أطراؾ النزاع مد عملٌاتهم العسكرٌة إلى مناطق تكون قد اتفقت على إسباغ وضع المنطقة منزوعة السبلح علٌها إذا
كان هذا المد منافٌا ً ألحكام هذا االتفاق.
ٌ -2كون هذا االتفاق صرٌحاً ،وٌجوز عقده شفاهة أو كتابة ،مباشرة أو عن طرٌق دولة حامٌة أو أٌة منظمة إنسانٌة محاٌدة وٌجوز
أن ٌكون على شكل ببلؼات متبادلة ومتوافقة .وٌجوز عقد االتفاق فً زمن السلم كما ٌجوز عقده بعد نشوب األعمال العدابٌة وٌجب أن
األمر
.
ٌحدد وٌبٌن بالدقة الممكنة ،حدود المنطقة منزوعة السبلح وأن ٌنص على وسابل اإلشراؾ ،إذا لزم
ٌ -3كون محل هذا االتفاق عادة أي منطقة تفً بالشروط التالٌة :
أ ) أن يتم إجبلء جمٌع المقاتلٌن وكذلك األسلحة المتحركة والمعدات العسكرٌة المتحركة عنها،
ب) أال تستخدم المنشآت والمإسسات العسكرٌة الثابتة استخداما ً عدابٌاً،
ج ) أال ترتكب أٌة أعمال عدابٌة من قبل السلطات أو السكان،
د ) أن ٌتوقؾ أي نشاط ٌتصل بالمجهود الحربً.
وتتؾق أطراؾ النزاع على التفسٌر الذي ٌعطى للشروط الوارد بالفقرة الفرعٌة (د) وعلى األشخاص الذٌن ٌسمح لهم بدخول المنطقة
منزوعة السبلح فضبلً على أولبك المشار إلٌهم فً الفقرة الرابعة.

 -4ال تتعارض الشروط الواردة فً الفقرة الثالثة مع وجود أشخاص فً هذه المنطقة مشمولٌن بحماٌة خاصة بمقتضى االتفاقٌات وهذا
اللحق "البروتوكول"  ،وال مع قوات للشرطة ٌقتصر الهدؾ من بقابها على الحفاظ على القانون والنظام.
ٌ -5جب على الطرؾ الذي ٌسٌطر على مثل هذه المنطقة أن ٌسمها ،قدر اإلمكان بالعبلمات التً قد ٌتفق علٌها مع الطرؾ اآلخر ،على
الربٌسٌة
.
أن تو ضع بحٌث ٌمكن رإٌتها بوضوح وال سٌما على المحٌط الخارجً للمنطقة وعلى حدودها وعلى طرقها
 -6ال ٌجوز ألي طرؾ من أطراؾ النزاع ،إذا اقترب القتال من منطقة منزوعة السبلح ،وكانت أطراؾ النزاع قد اتفقت على جعلها
كذلك ،أن ٌستخدم المنطقة فً أؼراض تتصل بإدارة العملٌات العسكرٌة أو أن ٌنفرد بإلؽاء وضعها.
 -7إذا ارتكب أحد أطراؾ النزاع انتهاكا ً جسٌما ً ألحكام الفقرتٌن الثالثة والسادسة ٌعفى الطرؾ اآلخر من التزاماته بمقتضى االتفاق
الذي ٌسبػ على المنطقة وضع المنطقة منزوعة السبلح .فإذا تحقق هذا االحتمال ،تفقد المنطقة وضعها ،ولكنها تظل متمتعة بالحماٌة
التً توفرها األحكام األخرى لهذا اللحق "البروتوكول" وقواعد القانون الدولً األخرى التً تطبق فً المنازعات المسلحة.
الفصل السادس  :الدفاع المدنً
المــادة  : 61التعارٌؾ ومجال التطبٌق
ٌقصد بالتعابٌر التالٌة ألؼراض هذا اللحق "البروتوكول" المعنى المبٌن قرٌن كل منها :
( أ ) "الدفاع المدنً"  ،أداء بعض أو جمٌع المهام اإلنسانٌة الوارد ذكرها فٌما ٌلً ،والرامٌة إلى حماٌة السكان المدنٌٌن ضد أخطار
األعمال العدابٌة أو الكوارث ومساعدتهم على الفواق من آثارها الفورٌة ،كذلك تؤمٌن الظروؾ البلزمة لبقابهم ،وهذه المهام هً :
 .1اإلنذار
 .2اإلجبلء
 .3تهٌبة المخابا
 .4تهٌبة إجراءات التعتٌم
 .5اإلنقاذ
 .6الخدمات الطبٌة ومن ضمنها اإلسعافات األولٌة والعون فً المجال الدٌنً
 .7مكافحة الحرابق
 .8تقصً المناطق الخطرة ووسمها بالعبلمات
 .9مكافحة األوببة والتدابٌر الوقابٌة المماثلة
 .10توفٌر المؤوى والمإن فً حاالت الطوارئ
 .11المساعدة فً حاالت الطوارئ إلعادة النظام والحفاظ علٌه فً المناطق المنكوبة
 .12اإلصبلحات العاجلة للمرافق العامة التً ال ؼنى عنها
 .13مواراة الموتى فً حاالت الطوارئ
 .14المساعدة فً الحفاظ على األعٌان البلزمة للبقاء على قٌد الحٌاة
 .15أوجه النشاط المكملة البلزمة لبلضطبلع بؤي من المهام السابق ذكرها ومن ضمنها التخطٌط والتنظٌم على سبٌل المثال ال الحصر

(ب) "أجهزة الدفاع المدنً"  :المنشآت والوحدات األخرى التً تنظمها أو ترخص لها السلطات المختصة ألحد أطراؾ النزاع
لبلضطبلع بؤي من المهام المذكورة فً الفقرة (أ) والتً تكرس وتستخدم لتلك المهام دون ؼٌرها.
( ج)"أفراد أجهزة الدفاع المدنً"  :األشخاص الذٌن ٌخصصهم أحد أطراؾ النزاع لتؤدٌة المهام المذكورة بالفقرة (أ) دون ؼٌرها من
فحسب
.
المهام ومن ضمنهم األفراد العاملون الذٌن تقصر السلطة المختصة للطرؾ تعٌٌنهم على إدارة هذه األجهزة
( د )"لوازم" أجهزة الدفاع المدنً  :المعدات واإلمدادات ووسابل النقل التً تستخدمها هذه األجهزة ألداء المهام المذكورة فً الفقرة
(أ).
المــادة  : 62الحماٌة العامة
ٌ -1جب احترام وحماٌة األجهزة المدنٌة للدفاع المدنً وأفرادها ،وذلك دون اإلخبلل بؤحكام هذا اللحق"البروتوكول" وعلى األخص
العسكريالملحة .
ة
أحكام هذا القسم ،وٌحق لهإالء األفراد االضطبلع بمهام الدفاع المدنً المنوطة بهم ،إال فً حالة الضرورة
 -2تطبق أٌضا ً أحكام الفقرة األولى على المدنٌٌن ،الذٌن ٌستجٌبون –رؼم عدم كونهم من أفراد األجهزة المدنٌة للدفاع المدنً– لنداء
السلطات المختصة وٌإدون مهام الدفاع المدنً تحت إشرافها.
 -3تسري المادة ( )52على المبانً واللوازم التً تستخدم ألؼراض الدفاع المدنً وكذلك المخابا المخصصة للسكان المدنٌٌن .وال
ٌمتلكها
.
ٌجوز تدمٌر األعٌان المستخدمة ألؼراض الدفاع المدنً ،أو تحوٌلها عن ؼرضها األصلً إال من قبل الطرؾ الذي
المــادة  : 63الدفاع المدنً فً األراضً المحتلة
 -1تتلقى األجهزة المدنٌة للدفاع المدنً فً األراضً المحتلة التسهٌبلت البلزمة من السلطات ألداء مهامها .وال ٌرؼم أفراد هذه
األجهزة فً أي حال من األحوال على القٌام بؤوجه نشاط تعٌق التنفٌذ السلٌم لمهامهم ،وٌحظر على سلطة االحتبلل أن تجري فً بنٌة
مثل هذه األجهزة أو فً أفرادها أي تؽٌٌر قد ٌخل باألداء الفعال لمهامها .وال تلزم األجهزة المدنٌة للدفاع المدنً بمنح األولوٌة لرعاٌا
أو لمصالح هذه السلطة.
ٌ -2حظر على سلطة االحتبلل أن ترؼم أو تكره أو تحث األجهزة المدنٌة للدفاع المدنً على أداء مهامها على أي نحو ٌضر بمصالح
السكان المدنٌٌن.
ٌ -3جوز لسلطة االحتبلل ،ألسباب تتعلق باألمن ،أن تجرد العاملٌن بالدفاع المدنً من السبلح.
 -4ال ٌجوز لسلطة االحتبلل أن تحول المبانً أو اللوازم المتعلقة بؤجهزة الدفاع المدنً أو التً تستخدمها تلك األجهزة ،عن استخدامها
المدنٌٌن
.
السلٌم أو أن تستولً علٌها إذا كان هذا التحوٌل أو االستٌبلء مإدٌا ً إلى اإلضرار بالسكان
ٌ -5جوز لسلطة االحتبلل أن تستولً على هذه الوسابل أو أن تحولها عن استخدامها شرٌطة أن توالً مراعاة القاعدة العامة التً
أرستها الفقرة الرابعة ،ومع التقٌد بالشروط الخاصة التالٌة :
أ ) أن تكون المبانً واللوازم ضرورٌة ألجل احتٌاجات أخرى للسكان المدنٌٌن،
ب) وأال ٌستمر االستٌبلء أو التحوٌل إال لمدى قٌام هذه الضرورة،
 -6ال ٌجوز لسلطة االحتبلل أن تحول أو أن تستولً على المخابا الموضوعة تحت تصرؾ السكان المدنٌٌن أو البلزمة الحتٌاجات
هإالء السكان.
المــادة  : 64األجهزة المدنٌة للدفاع المدنً التابعة للدول المحاٌدة أو للدول األخرى
التً لٌست أطرافا ً ؾي النزاع وتلك التابعة ألجهزة التنسٌق الدولٌة

 -1تطبق المواد  ،65 ،63 ،62و 66أٌضا ً على أفراد ولوازم األجهزة المدنٌة للدفاع المدنً التابعة للدول المحاٌدة أو الدول األخرى
التً لٌست أطرافا ً فً النزاع ،وتضطلع بمهام الدفاع المدنً المذكورة فً المادة  61داخل إقلًم أحد أطراؾ النزاع ،بموافقة ذلك
الطرؾ وتحت إشرافه .وٌتم إخطار أي خصم معنً بمثل هذه المساعدة فً أسرع وقت ممكن .وال ٌجوز بؤي حال من األحوال اعتبار
المعنًٌ.
ن
هذا النشاط تدخبلً فً النزاع ،وٌجب مع ذلك أداء هذا النشاط مع المراعاة الواجبة لمصالح األمن ألطراؾ النزاع
ٌ -2جب على أطراؾ النزاع التً تتلقى المساعدة المشار إلٌها فً الفقرة األولى ،وعلى األطراؾ السامٌة المتعاقدة التً تبذل هذه
المساعدة ،أن تعمل على تسهٌل التنسٌق الدولً ألعمال الدفاع المدنً هذه كلما كان ذلك مبلبم.ا ً وتسري أحكام هذا الفصل على
األجهزة الدولٌة ذات الشؤن فً مثل هذه الحاالت.
 -3ال ٌجوز لسلطة االحتبلل فً األراضً المحتلة أن تمنع أو تقٌد نشاط األجهزة المدنٌة للدفاع المدنً التابعة للدول المحاٌدة أو الدول
األخرى التً لٌست أطرافا ً فً النزاع وتلك التابعة ألجهزة التنسٌق الدولٌة ،إال إذا استطاعت أن تكفل األداء المناسب لمهام الدفاع
المدنً بمواردها الخاصة أو موارد األراضً المحتلة.
المــادة  : 65وقؾ الحماٌة
 -1ال توقؾ الحماٌة المكفولة التً تتمتع بها األجهزة المدنٌة للدفاع المدنً وأفرادها ومبانٌها ومخاببها ولوازمها إال إذا ارتكب
أفرادها خارج نطاق مهامهم أعماالً ضارة بالعدو ،أو استخدمت مبانٌها ومخاببها ولوازمها لذلك .بٌد أن هذه الحماٌة ال توقؾ إال بعد
توجٌه إنذار تحدد فٌه كلما كان ذلك مبلبما ً مهلة معقولة ثم ٌبقى هذا اإلنذار ببل استجابة.
 -2ال تعتبر األعمال التالٌة ضارة بالعدو :
أ ) تنفٌذ مهام الدفاع المدنً تحت إدارة السلطات العسكرٌة أو إشرافها،
ب) تعاون أفراد الدفاع المدنً المدنٌٌن مع األفراد العسكرٌٌن فً أداء مهام الدفاع المدنً أو إلحاق بعض األفراد العسكرٌٌن باألجهزة
المدنٌة للدفاع المدنً،
ج ) ما قد ٌسفر عنه أداء مهام الدفاع المدنً من نفع عارض للضحاٌا العسكرٌٌن وخاصة أولبك العاجزٌن عن القتال،
 -3ال ٌعد أٌضا ً عمبلً ضاراً بالعدو أن ٌحمل أفراد الدفاع المدنً المدنٌون أسلحة شخصٌة خفٌفة ومع ذلك ٌتخذ أطراؾ النزاع فً
المناطق التً ٌجري فٌها أو ٌحتمل أن ٌجري فٌها قتال فً البر ،اإلجراءات المناسبة لقصر هذه األسلحة على البنادق الٌدوٌة مثل
المسدسات أو الطبنجات ،وذلك من أجل المساعدة فً التمٌٌز بٌن أفراد الدفاع المدنً والمقاتلٌن .وٌجب احترام وحماٌة أفراد الدفاع
المدنً بمجرد التعرؾ علٌهم بصفتهم هذه رؼم ما ٌحملونه من أسلحة شخصٌة خفٌفة أخرى فً مثل هذه المناطق.
 -4ال ٌحرم كذلك تشكٌل أجهزة الدفاع المدنً على النمط العسكري وال الطابع اإلجباري للخدمة فٌها ،هذه األجهزة من الحماٌة التً
ٌكفلها هذا الفصل.
المــادة  : 66تحقٌق الهوٌة
ٌ -1سعى كل طرؾ فً النزاع لتؤمٌن إمكانٌة تحدٌد هوٌة أجهزة دفاعه المدنً وأفرادها ومبانٌها ولوازمها أثناء تكرٌسها لبلضطبلع
بمهام الدفاع المدنً دون سواها وٌجب أن ٌكون من الممكن تحدٌد هوٌة المخابا الموضوعة تحت تصرؾ السكان المدنٌٌن على نحو
مماثل.
ٌ -2سعى كل طرؾ فً النزاع أٌضا ً إلقرار وتنفٌذ أسالٌب وإجراءات تسمح بالتعرؾ على المخابا المدنٌة وكذلك أفراد الدفاع المدنً
والمبانً ولوازم الدفاع المدنً التً ٌجب أن تحمل أو تعرض العبلمة الدولٌة الممٌزة للدفاع المدنً.
ٌ -3جب أن ٌكون التعرؾ على أفراد الدفاع المدنً المدنٌٌن فً األراضً المحتلة وفً المناطق التً ٌجري فٌها أو ٌحتمل أن ٌجري
فٌها القتال ،عن طرٌق العبلمة الدولٌة الممٌزة للدفاع المدنً وبطاقة هوٌة تشهد بوضعهم.

 -4تتكون العبلمة الدولٌة الممٌزة للدفاع المدنً من مثلث أزرق متساوي األضبلع على أرضٌة برتقالٌة حٌن تستخدم لحماٌة أجهزة
الدفاع المدنً ومبانٌها وأفرادها ولوازمها أو لحماٌة المخابا المدنٌة.
ٌ -5جوز ألطراؾ النزاع أن تتفق على استعمال إشارات ممٌزة ألجل األؼراض الخاصة بتحدٌد الهوٌة بالنسبة للدفاع المدنً ،وذلك
فضبلً على العبلمة الممٌزة.
ٌ -6نظم الفصل الخامس من الملحق رقم ( )1لهذا اللحق "البروتوكول" تطبٌق أحكام الفقرات من األولى إلى الرابعة.
ٌ -7جوز فً زمن السلم أن تستخدم العبلمة الموصوفة فً الفقرة الرابعة ألجل األؼراض الخاصة بتحدٌد الهوٌة بالنسبة للدفاع المدنً
وذلك بموافقة السلطات الوطنٌة المختصة.
 -8تتخذ األطراؾ السامٌة المتعاقدة وأطراؾ النزاع اإلجراءات الضرورٌة لمراقبة استخدام العبلمة الدولٌة الممٌزة للدفاع المدنً ومنع
وقمع أٌة إساءة الستخدامها.
 -9تنظم المادة ( )18لهذا اللحق "البروتوكول" أٌضا ً أحكام تحدٌد هوٌة أفراد الخدمات الطبٌة وأفراد الهٌبات الدٌنٌة والوحدات الطبٌة
ووسابط النقل الطبً للدفاع المدنً.
المــادة  : 67أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرٌة المخصصون
ألجهزة الدفاع المدنً
ٌ -1جب احترام وحماٌة أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرٌة المخصصٌن ألجهزة الدفاع المدنً ،وذلك وفقا ً للشروط التالٌة:
أ ) أن ٌخصص هإالء األفراد وتلك الوحدات بصفة دابمة وٌتم تكرٌسهم ألداء أي من المهام المذكورة حصراً فً المادة،61
ب) أال ٌإدي هإالء األفراد أٌة واجبات عسكرٌة أخرى طٌلة النزاع إذا تم تخصٌصهم على هذا النحو،
ج ) أن ٌتمٌز هإالء األفراد بجبلء عن األفراد اآلخرٌن فً القوات المسلحة وذلك بوضع العبلمة الدولٌة الممٌزة للدفاع المدنً فً
مكان ظاهر ،على أن ٌكون حجمها كبٌراً بالقدر المناسب وأن ٌزود هإالء األفراد ببطاقات الهوٌة المشار إلٌها فً الفصل الخامس من
الملحق رقم ( )1لهذا اللحق "البروتوكول" تشهد على وضعهم،
د ) أن ٌزود هإالء األفراد وهذه الوحدات باألسلحة الشخصٌة الخفٌفة دون ؼٌرها بؽرض حفظ النظام أو للدفاع عن النفس ،وتطبق
أٌضا ً فً هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من المادة ،65
هـ) أال ٌشارك هإالء األفراد فً األعمال العدابٌة بطرٌقة مباشرة وأال ٌرتكبوا تلك األعمال أو ٌستخدموا لكً ترتكب –خارج نطاق
مهامهم المتعلقة بالدفاع المدنً– أعماالً ضارة بالخصم،
و ) أن ٌإدي هإالء األفراد وهذه الوحدات مهامهم فً الدفاع المدنً فً نطاق اإلقلٌم الوطنً للطرؾ التابعٌن له دون ؼٌره.
ٌ -2صبح األفراد العسكرٌون العاملون فً أجهزة الدفاع المدنً أسرى حرب إذا وقعوا فً قبضة الخصم ،وٌجوز فً األراضً المحتلة
فً سبٌل صالح السكان المدنٌٌن فٌها فحسب ،أن ٌوظؾ هإالء األفراد فً أعمال الدفاع المدنً على قدر ما تدعو الحاجة ومع ذلك
ٌشترط إذا كان مثل هذا العمل خطراً أن ٌكون أداإهم هذه األعمال تطوعا ً.
 -3توسم المبانً والعناصر الهامة من المعدات ووسابط النقل الخاصة بالوحدات العسكرٌة المخصصة ألجهزة الدفاع المدنً بالعبلمة
الدولٌة الممٌزة للدفاع المدنً وذلك بصورة جلٌة.وٌجب أن تكون هذه العبلمة كبٌرة بالقدر المناسب.
 -4تظل لوازم ومبانً الوحدات العسكرٌة التً تخصص بصفة دابمة ألجهزة الدفاع المدنً وتكرس ألداء مهام الدفاع المدنً فحسب،
الخاص بالدفاع المدنً ما بقٌت الحاجة إلٌها
ة
خاضعة لقوانٌن الحرب إذا سقطت فً قبضة الخصم .وال ٌجوز تحوٌلها عن أؼراضها

ألداء أعمال الدفاع المدنً إال فً حالة الضرورة العسكرٌة الملحة ما لم تكن قد اتخذت مسبقا ً ترتٌبات لتوفٌر اإلمدادات المناسبة
لحاجات السكان المدنٌٌن.
القسم الثانً  :أعمال الؽوث للسكان المدنٌٌن
المــادة  : 68مجال التطبٌق
تسري أحكام هذا القسم على السكان المدنٌٌن بمفهوم هذا اللحق "البروتوكول" وتكمل أحكام المواد ،60 ،59 ،55 ،23
 ،61و 62واألحكام المعنٌة األخرى فً االتفاقٌة الرابعة.
المــادة  : 69الحاجات الجوهرٌة فً األقالٌم المحتلة
ٌ -1جب على سلطة االحتبلل ،فضبلً على االلتزامات التً حددتها المادة  55من االتفاقٌة الرابعة بشؤن المدد الؽذابً والطبً ،أن
تإمن ،بؽاٌة ما تملك من إمكانٌات وبدون أي تمٌٌز مجحؾ ،توفٌر الكساء والفراش ووسابل لئلٌواء وؼٌرها من المدد الجوهري لبقاء
سكان األقالٌم المحتلة المدنٌٌن على الحٌاة وكذلك ما ٌلزم للعبادة.
 -2تخضع أعمال ؼوث سكان األقالٌم المحتلة المدنٌٌن للمواد  59إلى  62و 108إلى  111من االتفاقٌة الرابعة وللمادة  71من هذا
اللحق "البروتوكول" وتإدى هذه األعمال بدون إبطاء.
المــادة  : 70أعمال الؽوث
دة وبدون تمٌٌز مجحؾ للسكان المدنٌٌن إلقلٌم خاضع لسٌطرة طرؾ فً
ٌ -1جري القٌام بؤعمال الؽوث ذات الصبؽة المدنٌة المحاي
النزاع ،من ؼٌر األقالٌم المحتلة ،إذا لم ٌزودوا بما ٌكفً من المدد المشار إلٌه فً المادة ،69شرٌطة موافقة األطراؾ المعنٌة على
هذه األعمال .وال تعتبر عروض الؽوث التً تتوفر فٌها الشروط المذكورة أعبله تدخبلً فً النزاع المسلح وال أعماالً ؼٌر ودٌة .وتعطى
األولوٌة لدى توزٌع إرسالٌات الؽوث ألولبك األشخاص كاألطفال و أوالت األحمال وحاالت الوضع والمراضع الذٌن هم أهل ألن ٌلقوا
معاملة مفضلة أو حماٌة خاصة وفقا ً لبلتفاقٌة الرابعة أو لهذا اللحق "البروتوكول".
 -2على أطراؾ النزاع وكل طرؾ سام متعاقد أن ٌسمح وٌسهل المرور السرٌع وبدون عرقلة لجمٌع إرسالٌات وتجهٌزات الؽوث
والعاملٌن علٌها والتً ٌتم التزوٌد بها وبهم وفقا ً ألحكام هذا القسم حتى ولو كانت هذه المساعدة معدة للسكان المدنٌٌن التابعٌن
للخصم.
 -3أطراؾ النزاع وكل طرؾ سام متعاقد سمح بمرور إرسالٌات وتجهٌزات الؽوث والعاملٌن علٌها وفقا ً للفقرة الثانٌة:
أ ) لها الحق فً وضع الترتٌبات الفنٌة بما فٌها المراقبة التً ٌإذن بمقتضاها بمثل هذا المرور،
ابة المحلٌة لدولة حامٌة،
ب) ٌجوز لها تعلٌق مثل هذا اإلذن على شرط أن ٌجري توزٌع هذه المعونات تحت الرق
ج ) ال ٌجوز لها أن تحول بؤي شكل كان إرسالٌات الؽوث عن مقصدها وال أن تإخر تسٌٌرها إال فً حاالت الضرورة القصوى ولصالح
السكان المدنٌٌن المعنٌٌن.
 -4تحمً أطراؾ النزاع إرسالٌات الؽوث وتسهل توزٌعها السرٌع.
األولى
.
ٌ -5شجع أطراؾ النزاع وكل طرؾ سام متعاقد معنً وٌسهل إجراء تنسٌق دولً فعال لعملٌات الؽوث المشار إلٌها فً الفقرة
المــادة  : 71األفراد المشاركون فً أعمال الؽوث
ٌ -1جوز ،عند الضرورة ،أن ٌشكل العاملون على الؽوث جزءاً من المساعدة المبذولة فً أي من أعمال الؽوث وخاصة لنقل وتوزٌع
إرسالٌات الؽوث .وتخضع مشاركة مثل هإالء العاملٌن لموافقة الطرؾ الذي ٌإدون واجباتهم على إقلٌمه.

ٌ -2جب احترام مثل هإالء العاملٌن وحماٌتهم.
ٌ -3ساعد كل طرؾ ٌتلقى إرسالٌات الؽوث بؤقصى ما فً وسعه العاملٌن على الؽوث المشار إلٌهم فً الفقرة األولى فً أداء مهمتهم
المتعلقة بالؽوث ،وٌجوز فً حالة الضرورة العسكرٌة الملحة فحسب الحد من أوجه نشاط العاملٌن على الؽوث أو تقٌٌد تحركاتهم
بصفة وقتٌة.
 -4ال ٌجوز بأي حال للعاملٌن على الؽوث تجاوز حدود مهامهم وفقا ً لهذا اللحق "البروتوكول" .وٌجب علٌهم بوجه خاص مراعاة
الشروط
.
متطلبات أمن الطرؾ الذي ٌإدون واجباتهم على إقلٌمه ،وٌمكن إنهاء مهمة أي فرد من العاملٌن على الؽوث ال ٌحترم هذه
القسم الثالث  :معاملة األشخاص الخاضعٌن لسلطات طرؾ النزاع
الفصل األول  :مجال التطبٌق وحماٌة األشخاص واألعٌان
المــادة  : 72مجال التطبٌق
تعتبر أحكام هذا القسم مكملة للقواعد المتعلقة بالحماٌة اإلنسانٌة لؤلشخاص المدنٌٌن واألعٌان المدنٌة ،التً تكون فً قبضة أحد
أطراؾ النزاع ،وهً القواعد المنصوص علٌها فً االتفاقٌة الرابعة وبوجه خاص فً البابٌن األول والثالث من االتفاقٌة المذكورة
المسلح
.
وكذلك لقواعد القانون الدولً المعمول بها والمتعلقة بحماٌة الحقوق األساسٌة لئلنسان أثناء النزاع الدولً
المــادة  : 73البلجبون واألشخاص ؼٌر المنتمٌن ألٌة دولة
تكفل الحماٌة وفقا ً لمدلول البابٌن األول والثالث من االتفاقٌة الرابعة وذلك فً جمٌع الظروؾ و دونما أي تمٌٌز مجحؾ لؤلشخاص
الذٌن ٌعتبرون –قبل بدء العملٌات العدابٌة– ممن ال ٌنتمون إلى أٌة دولة ،أو من البلجبٌن بمفهوم المواثٌق الدولٌة المتعلقة
اإلقامة
.
بالموضوع والتً قبلتها األطراؾ المعنٌة أو بمفهوم التشرٌع الوطنً للدولة المضٌفة أو لدولة
المــادة  : 74جمع شمل األسر المشتتة
تٌسر األطراؾ السامٌة المتعاقدة وأطراؾ النزاع قدر اإلمكان جمع شمل األسر التً شتتت نتٌجة للمنازعات المسلحة ،وتشجع بصفة
خاصة عمل المنظمات اإلنسانٌة التً تكرس ذاتها لهذه المهمة طبقا ً ألحكام االتفاقٌات وهذا اللحق"البروتوكول" واتباعا ً للوابح األمن
الخاصة بكل منها.
المــادة  : 75الضمانات األساسٌة
ٌ -1عامل معاملة إنسانٌة فً كافة األحوال األشخاص الذٌن فً قبضة أحد أطراؾ النزاع وال ٌتمتعون بمعاملة أفضل بموجب االتفاقٌات
أو هذا اللحق "البروتوكول" وذلك فً نطاق تؤثرهم بؤحد األوضاع المشار إلٌها فً المادة األولى من هذا اللحق "البروتوكول" .وٌتمتع
هإالء األشخاص كحد أدنى بالحماٌة التً تكفلها لهم هذه المادة دون أي تمٌٌز مجحؾ ٌقوم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو
اللؽة أو الدٌن أو العقٌدة أو اآلراء السٌاسٌة أو ؼٌرها من اآلراء أو االنتماء القومً أو االجتماعً أو الثروة أو المولد أو أي وضع
آخر أو على أساس أٌة معاٌٌر أخرى مماثلة .وٌجب على كافة األطراؾ احترام جمٌع هإالء األشخاص فً شخصهم وشرفهم
ومعتقداتهم وشعابرهم الدٌنٌة.
 -2تحظر األفعال التالٌة حاالً واستقباالً فً أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مدنٌون أم عسكرٌون:
أ ) ممارسة العنؾ إزاء حٌاة األشخاص أو صحتهم أو سبلمتهم البدنٌة أو العقلٌة وبوجه خاص :
أوالً  :القتل
ثانٌا ً  :التعذٌب بشتى صوره بدنٌا ً كان أم عقلٌا ً
ثالثا ً  :العقوبات البدنٌة

رابعا ً  :التشوٌه
ب) انتهاك الكرامة الشخصٌة وبوجه خاص المعاملة المهٌنة لئلنسان والمحطة من قدره واإلكراه على الدعارة وأٌة صورة من صور
خدش الحٌاء.
ج ) أخذ الرهابن،
د ) العقوبات الجماعٌة،
هـ) التهدٌد بارتكاب أي من األفعال المذكورة آنفا ً.
باب المبررة التخاذ هذه
ٌ -3جب أن ٌبلػ بصفة عاجلة أي شخص ٌقبض علٌه أو ٌحتجز أو ٌعتقل ألعمال تتعلق بالنزاع المسلح باألس
التدابٌر وذلك بلؽة ٌفهمها .وٌجب إطبلق سراح هإالء األشخاص فً أقرب وقت ممكن وعلى أٌة حال بمجرد زوال الظروؾ التً بررت
القبض علٌهم أو احتجازهم أو اعتقالهم عدا من قبض علٌهم أو احتجزوا الرتكاب جرابم.
 -4ال ٌجوز إصدار أي حكم أو تنفٌذ أٌة عقوبة حٌال أي شخص تثبت إدانته فً جرٌمة مرتبطة بالنزاع المسلح إال بنا ًء على حكم
صادر عن محكمة محاٌدة تشكل هٌبتها تشكٌبلً قانونٌا ً وتلتزم بالمبادئ التً تقوم علٌها اإلجراءات القضابٌة المرعٌة والمعترؾ بها
عموما ً والتً تتضمن ما ٌلً :
أ ) ٌجب أن تنص اإلجراءات على إعبلن المتهم دون إبطاء بتفاصٌل الجرٌمة المنسوبة إلٌه وأن تكفل للمتهم كافة الحقوق وجمٌع
الوسابل الضرورٌة للدفاع عن نفسه سواء قبل أم أثناء محاكمته،
ب) ال ٌدان أي شخص بجرٌمة إال على أساس المسبولٌة الجنابٌة الفردٌة،
ج ) ال ٌجوز أن ٌتهم أي شخص أو ٌدان بجرٌمة على أساس إتٌانه فعبلً أو تقصٌراً لم ٌكن ٌشكل جرٌمة طبقا ً للقانون الوطنً أو
القانون الدولً الذي كان ٌخضع له وقت اقترافه للفعل .كما ال ٌجوز توقٌع أٌة عقوبة أشد من العقوبة السارٌة وقت ارتكاب الجرٌمة.
ومن حق مرتكب الجرٌمة فٌما لو نص القانون –بعد ارتكاب الجرٌمة– على عقوبة أخؾ أن ٌستفٌد من هذا النص،
د ) ٌعتبر المتهم بجرٌمة برٌبا ً إلى أن تثبت إدانته قانوناً،
هـ) ٌحق لكل متهم بجرٌمة أن ٌحاكم حضورٌاً،
و ) ال ٌجوز أن ٌرؼم أي شخص على اإلدالء بشهادة على نفسه أو على االعتراؾ بؤنه مذنب،
ز ) ٌحق ألي شخص متهم بجرٌمة أن ٌناقش شهود اإلثبات أو ٌكلؾ الؽٌر بمناقشتهم كما ٌحق له استدعاء ومناقشة شهود النفً طبقا ً
للشروط ذاتها التً ٌجري بموجبها استدعاء شهود اإلثبات،
در بشؤنها حكم نهابً طبقا ً للقانون ذاته
ح ) ال ٌجوز إقامة الدعوى ضد أي شخص أو توقٌع العقوبة علٌه لجرٌمة سبق أن ص
واإلجراءات القضابٌة ذاتها المعمول بها لدى الطرؾ الذي ٌبرئ أو ٌدٌن هذا الشخص،
ط) للشخص الذي ٌتهم بجرٌمة الحق فً أن ٌطلب النطق بالحكم علٌه علناً،
ي ) ٌجب تنبٌه أي شخص ٌصدر ضده حكم ولدى النطق بالحكم إلى اإلجراءات القضابٌة وؼٌرها التً ٌحق له االلتجاء إلٌها وإلى
المدد الزمنٌة التً ٌجوز له خبللها أن ٌتخذ تلك اإلجراءات،
 -5تحتجز النساء اللواتً قٌدت حرٌتهن ألسباب تتعلق بالنزاع المسلح فً أماكن منفصلة عن أماكن الرجال وٌوكل اإلشراؾ المباشر
علٌهن إلى نساء .ومع ذلك ففً حالة احتجاز أو اعتقال األسر فٌجب قدر اإلمكان أن ٌوفر لها كوحدات عابلٌة مؤوى واحد.
ٌ -6تمتع األشخاص الذٌن ٌقبض علٌهم أو ٌحتجزون أو ٌعتقلون ألسباب تتعلق بالنزاع المسلح بالحماٌة التً تكفلها هذه المادة ولحٌن
إطبلق سراحهم ،أو إعادتهم إلى أوطانهم أو توطٌنهم بصفة نهابٌة حتى بعد انتهاء النزاع المسلح.

ٌ -7جب ،تفادٌا ً لوجود أي شك بشؤن إقامة الدعوى ضد األشخاص المتهمٌن بجرابم الحرب أو بجرابم ضد اإلنسانٌة ومحاكمتهم ،أن
تطبق المبادئ التالٌة :
ون الدولً المعمول بها،
أ ) تقام الدعوى ضد األشخاص المتهمٌن بمثل هذه الجرابم وتتم محاكمتهم طبقا ً لقواعد القان
ب) وٌحق لمثل هإالء األشخاص ممن ال ٌفٌدون بمعاملة أفضل بمقتضى االتفاقٌات أو هذا اللحق "البروتوكول" أن ٌعاملوا طبقا ً لهذه
اللحق
.
المادة سواء كانت الجرابم التً اتهموا بها تشكل أم ال تشكل انتهاكات جسٌمة لبلتفاقٌات أو لهذا
 -8ال ٌجوز تؾسٌر أي من أحكام هذه المادة بما ٌقٌد أو ٌخل بؤي نص آخر أفضل ٌكفل مزٌداً من الحماٌة لؤلشخاص الذٌن تشملهم
الفقرة األولى طبقا ً ألٌة قاعدة من قواعد القانون الدولً المعمول بها.
الفصل الثانً  :إجراءات لصالح النساء واألطفال
المــادة  : 76حماٌة النساء
ٌ -1جب أن تكون النساء موضع احترام خاص ،وأن ٌتمتعن بالحماٌة ،والسٌما ضد االؼتصاب واإلكراه على الدعارة ،وضد أٌة صورة
أخرى من صور خدش الحٌاء.
 -2تعطى األولوٌة القصوى لنظر قضاٌا أوالت األحمال وأمهات صؽار األطفال ،اللواتً ٌعتمد علٌهن أطفالهن ،المقبوض علٌهن أو
المحتجزات أو المعتقبلت ألسباب تتعلق بالنزاع المسلح.
 -3تحاول أطراؾ النزاع أن تتجنب قدر المستطاع ،إصدار حكم باإلعدام على أوالت األحمال أو أمهات صؽار األطفال اللواتً ٌعتمد
وة.
علٌهن أطفالهن ،بسبب جرٌمة تتعلق بالنزاع المسلح ،وال ٌجوز أن ٌنفذ حكم اإلعدام على مثل هإالء النس
المــادة  : 77حماٌة األطفال
الحٌاء وٌجب أن تهٌا لهم
.
ٌ -1جب أن ٌكون األطفال موضع احترام خاص ،وأن تكفل لهم الحماٌة ضد أٌة صورة من صور خدش
أطراؾ النزاع العناٌة والعون اللذٌن ٌحتاجون إلٌهما ،سواء بسبب سنهم ،أم ألي سبب آخر.
ٌ -2جب على أطراؾ النزاع اتخاذ كافة التدابٌر المستطاعة ،التً تكفل عدم اشتراك األطفال الذٌن لم ٌبلؽوا بعد سن الخامسة عشره
المسلحة وٌجب
.
فً األعمال العدابٌة بصورة مباشرة ،وعلى هذه األطراؾ ،بوجه خاص ،أن تمتنع عن تجنٌد هإالء الصؽار فً قواتها
على أطراؾ النزاع فً حالة تجنٌد هإالء ممن بلؽوا سن الخامسة عشرة ولم ٌبلؽوا بعد الثامنة عشرة أن تسعى إلعطاء األولوٌة لمن
هم أكبر سنا ً.
 -3إذا حدث فً حاالت استثنابٌة ،ورؼم أحكام الفقرة الثانٌة ،أن اشترك األطفال ممن لم ٌبلؽوا بعد سن الخامسة عشرة فً األعمال
العدابٌة بصورة مباشرة ،ووقعوا فً قبضة الخصم ،فإنهم ٌظلون مستفٌدٌن من الحماٌة الخاصة التً تكفلها هذه المادة ،سواء كانوا أم
لم ٌكونوا أسرى حرب.
ٌ -4جب وضع األطفال فً حالة القبض علٌهم ،أو احتجازهم ،أو اعتقالهم ألسباب تتعلق بالنزاع المسلح ،فً أماكن منفصلة عن تلك
التً تخصص للبالؽٌن .وتستثنى من ذلك حاالت األسر التً تعد لها أماكن لئلقامة كوحدات عابلٌة ،كما جاء فً الفقرة الخامسة من
المادة .75
 -5ال ٌجو ز تنفٌذ حكم اإلعدام لجرٌمة تتعلق بالنزاع المسلح ،على األشخاص الذٌن ال ٌكونون قد بلؽوا بعد الثامنة عشرة من عمرهم
وقت ارتكاب الجرٌمة.
المــادة  : 78إجبلء األطفال
 -1ال ٌقوم أي طرؾ فً النزاع بتدبٌر إجبلء األطفال –بخبلؾ رعاٌاه– إلى بلد أجنبً إال إجبل ًء مإقتا ً إذا اقتضت ذلك أسباب قهرٌة
تتعلق بصحة الطفل أو عبلجه الطبً أو إذا تطلبت ذلك سبلمته فً إقلٌم محتل .وٌقتضً األمر الحصول على موافقة مكتوبة على هذا

اإلجبلء من آبابهم أو أولٌاء أمورهم الشرعٌٌن إذا كانوا موجودٌن .وفً حالة تعذر العثور على هإالء األشخاص فإن األمر ٌقتضً
الحصول على موافقة مكتوبة على مثل هذا اإلجبلء من األشخاص المسبولٌن بصفة أساسٌة بحكم القانون أو العرؾ عن رعاٌة هإالء
األطفال .وتتولى الدولة الحامٌة اإلشراؾ على هذا اإلجبلء ،باالتفاق مع األطراؾ المعنٌة ،أي الطرؾ الذي ٌنظم اإلجبلء ،والطرؾ الذي
ٌستضٌؾ األطفال ،واألطراؾ الذٌن ٌجري إجبلء رعاٌاهم .وٌتخذ جمٌع أطراؾ النزاع ،فً كل حالة على حدة ،كافة االحتٌاطات
الممكنة لتجنب تعرٌض هذا اإلجبلء للخطر.
 -2وٌتعٌن ،فً حالة حدوث اإلجبلء وفقا ً للفقرة األولى ،متابعة تزوٌد الطفل أثناء وجوده خارج الببلد جهد اإلمكان بالتعلٌم بما فً ذلك
تعلٌمه الدٌنً واألخبلقً وفق رؼبة والدٌه.
 -3تتولى سلطات الطرؾ الذي قام بتنظٌم اإلجبلء ،وكذلك سلطات البلد المضٌؾ –إذا كان ذلك مناسبا ً– إعداد بطاقة لكل طفل مصحوبة
بصورة شمسٌة ،تقوم بإرسالها إلى الوكالة المركزٌة للبحث عن المفقودٌن التابعة للجنة الدولٌة للصلٌب األحمر وذلك من أجل تسهٌل
التالٌة كلما تٌسر ذلك ،وحٌثما
،
عودة األطفال الذٌن ٌتم إجبلإهم طبقا ً لهذه المادة إلى أسرهم وأوطانهم وتتضمن كل بطاقة المعلومات
ال ٌترتب علٌه مجازفة بإٌذاء الطفل :
أ ) لقب أو ألقاب الطفل،
ب) اسم الطفل (أو أسماإه)،
ج ) نوع الطفل،
د ) محل وتارٌخ المٌبلد (أو السن التقرٌبً إذا كان تارٌخ المٌبلد ؼٌر معروؾ)،
هـ) اسم األب بالكامل،
و ) اسم األم ،ولقبها قبل الزواج إن وجد،
ز ) اسم أقرب الناس للطفل،
ح) جنسٌة الطفل،
ط) لؽة الطفل الوطنٌة ،و أٌة لؽات أخرى ٌتكلم بها الطفل،
ي) عنوان عابلة الطفل،
ك) أي رقم لهوٌة الطفل،
ل) حالة الطفل الصحٌة،
م) فصٌلة دم الطفل،
ن) المبلمح الممٌزة للطفل،
س) تارٌخ ومكان العثور على الطفل،
ع ) تارٌخ ومكان مؽادرة الطفل للبلد،
ؾ) دٌانة الطفل ،إن وجدت،
ص) العنوان الحالً للطفل فً الدولة المضٌفة،
ق) تارٌخ ومكان ومبلبسات الوفاة ومكان الدفن فً حالة وفاة الطفل قبل عودته.

الفصل الثالث  :الصحفٌــــــــون
المــادة  : 79تدابٌر حماٌة الصحفًٌن
ٌ -1عد الصحفٌون الذٌن ٌباشرون مهمات مهنٌة خطرة فً مناطق المنازعات المسلحة أشخاصا ً مدنٌٌن ضمن منطوق الفقرة األولى
من المادة .50
ٌ -2جب حماٌتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام االتفاقٌات وهذا اللحق "البروتوكول" شرٌطة أال ٌقوموا بؤي عمل ٌسًء إلى وضعهم
كؤشخاص مدنًٌن وذلك دون اإلخبلل بحق المراسلٌن الحربٌٌن المعتمدٌن لدى القوات المسلحة فً االستفادة من الوضع المنصوص
علٌه فً المادة ( 4أ –  )4من االتفاقٌة الثالثة.
ٌ -3جوز لهم الحصول على بطاقة هوٌة وفقا ً للنموذج المرفق بالملحق رقم ( )2لهذا اللحق "البروتوكول".
وتصدر هذه البطاقة ،حكومة الدولة التً ٌكون الصحفً من رعاٌاها ،أو التً ٌقٌم فٌها ،أو التً ٌقع فٌها جهاز األنباء الذي ٌستخدمه،
وتشهد على صفته كصحفً.
الباب الخامس
تنفٌذ االتفاقٌات وهذا اللحق "البروتوكول"
القسم األول  :أحكام عامة
المــادة  : 80إجراءات التنفٌذ
 -1تتخذ األطراؾ السامٌة المتعاقدة وأطراؾ النزاع دون إبطاء ،كافة اإلجراءات البلزمة لتنفٌذ التزاماتها بمقتضى االتفاقٌات وهذا
اللحق "البروتوكول".
 -2تصدر األطراؾ السامٌة المتعاقدة وأطراؾ النزاع األوامر والتعلٌمات الكفٌلة بتؤمٌن احترام االتفاقٌات وهذا اللحق"البروتوكول"،
وتشرؾ على تنفٌذها.
المــادة  : 81أوجه نشاط الصلٌب األحمر والمنظمات اإلنسانٌة األخرى
 -1تمنح أطراؾ النزاع كافة التسهٌبلت الممكنة من جانبها للجنة الدولٌة للصلٌب األحمر لتمكٌنها من أداء المهام اإلنسانٌة المسندة
إلٌها بموجب االتفاقٌات وهذا اللحق "البروتوكول"  ،بقصد تؤمٌن الحماٌة والعون لضحاٌا المنازعات ،كما ٌجوز للجنة الدولٌة للصلٌب
األحمر القٌام بؤي نشاط إنسانً آخر لصالح هإالء الضحاٌا شرٌطة موافقة أطراؾ النزاع المعنٌة.
 -2تمنح أطراؾ النزاع التسهٌبلت البلزمة لجمعٌاتها الوطنٌة للصلٌب األحمر (الهبلل األحمر ،األسد والشمس األحمرٌن) لممارسة
نشاطها اإلنسانً لصالح ضحاٌا النزاع ،وفقا ً ألحكام االتفاقٌات وهذا اللحق "البروتوكول" والمبادئ األساسٌة للصلٌب األحمر المقررة
فً مإتمرات الصلٌب األحمر الدولٌة.
 -3تٌسر األطراؾ السامٌة المتعاقدة وأطراؾ النزاع ،بكل وسًلة ممكنة ،العون الذي تقدمه جمعٌات الصلٌب األحمر (الهبلل األحمر،
األسد والشمس األحمرٌن) ورابطة جمعٌات الصلٌب األحمر لضحاٌا المنازعات وفقا ً ألحكام االتفاقٌات وهذا اللحق"البروتوكول"،
والمبادئ األساسٌة للصلٌب األحمر المقررة فً مإتمرات الصلٌب األحمر الدولٌة.
 -4توفر األطراؾ السامٌة المتعاقدة وأطراؾ النزاع ،قدر اإلمكان ،تسهٌبلت مماثلة لما ورد فً الفقرتٌن الثانٌة والثالثة للمنظمات
اإلنسانٌة األخرى المشار إلٌها فً االتفاقٌات وفً هذا اللحق "البروتوكول" ،والمرخص لها وفقا ً لؤلصول المرعٌة من قبل أطراؾ
النزاع المعنٌة ،والتً تمارس نشاطها اإلنسانً وفقا ً ألحكام االتفاقٌات وهذا اللحق "البروتوكول".
المــادة  : 82المستشارون القانونٌون فً القوات المسلحة

تعمل األطراؾ السامٌة المتعاقدة دوماً ،وتعمل أطراؾ النزاع أثناء النزاع المسلح على تؤمٌن توفر المستشارٌن القانونٌٌن ،عند
اال قتضاء ،لتقدٌم المشورة للقادة العسكرٌٌن على المستوى المناسب ،بشؤن تطبٌق االتفاقٌات وهذا اللحق"البروتوكول" وبشؤن
التعلٌمات المناسبة التً تعطى للقوات المسلحة فٌما ٌتعلق بهذا الموضوع.
المــادة  : 83النشــر
 -1تتعهد األطراؾ السامٌة المتعاقدة بالقٌام فً زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص االتفاقٌات ونص هذا اللحق
"البروتوكول"  ،على أوسع نطاق ممكن فً ببلدها ،وبإدراج دراستها بصفة خاصة ضمن برامج التعلٌم العسكري ،وتشجٌع السكان
ٌن.
المدنٌٌن على دراستها ،حتى تصبح هذه المواثٌق معروفة للقوات المسلحة وللسكان المدنً
ٌ -2جب على أٌة سلطات عسكرٌة أو مدنٌة تضطلع أثناء النزاع المسلح بمسبولٌات تتعلق بتطبٌق االتفاقٌات وهذا اللحق
"البروتوكول" أن تكون على إلمام تام بنصوص هذه المواثٌق.
المــادة  : 84قواعد التطبٌق
تتبادل األطراؾ السامٌة المتعاقدة فٌما بٌنها ،بؤسرع ما ٌمكن ،تراجمها الرسمٌة لهذا اللحق"البروتوكول" وكذلك القوانٌن واللوابح
التً قد تصدرها لتؤمٌن تطبٌقه ،وذلك عن طرٌق أمانة اإلٌداع لبلتفاقٌات ،أو عن طرٌق الدول الحامٌة ،حسبما ٌكون مناسب.ا ً
القسم الثانً  :قمع االنتهاكات لبلتفاقٌات ولهذا اللحق "البروتوكول"
المــادة  : 85قمع انتهاكات هذا اللحق "البروتوكول"
 -1تنطبق أحكام االتفاقٌات المتعلقة بقمع االنتهاكات واالنتهاكات الجسٌمة مكملة بؤحكام هذا القسم على االنتهاكات واالنتهاكات
الجسٌمة لهذا اللحق "البروتوكول".
 -2تعد األعمال التً كٌفت على أنها انتهاكات جسٌمة فً االتفاقٌات بمثابة انتهاكات جسٌمة كذلك بالنسبة لهذا اللحق"البروتوكول"
إذا اقترفت ضد أشخاص هم فً قبضة الخصم وتشملهم حماٌة المواد  45 ،44و 73من هذا اللحق "البروتوكول" ،أو اقترفت ضد
الجرحى أو المرضى أو المنكوبٌن فً البحار الذٌن ٌنتمون إلى الخصم وٌحمٌهم هذا اللحق "البروتوكول" ،أو اقترفت ضد أفراد
الخدمات الطبٌة أو الهٌبات الدٌنٌة ،أو ضد الوحدات الطبٌة أو وسابط النقل الطبً التً ٌسٌطر علٌها الخصم وٌحمٌها هذا اللحق
"البروتوكول".
 -3تعد األعمال التالٌة ،فضبلً على االنتهاكات الجسٌمة المحددة من المادة  ،11بمثابة انتهاكات جسٌمة لهذا اللحق "البروتوكول" إذا
اقترفت عن عمد ،مخالفة للنصوص الخاصة بها فً هذا اللحق "البروتوكول" ،وسببت وفاة أو أذى بالؽا ً بالجسد أو بالصحة :
أ ) جعل السكان المدنٌٌن أو األفراد المدنٌٌن هدفا ً للهجوم،
ب) شن هجوم عشوابًٌ ،صٌب السكان المدنٌٌن أو األعٌان المدنٌة عن معرفة بؤن مثل هذا الهجوم ٌسبب خسابر بالؽة فً األرواح،
أو إصابات باألشخاص المدنٌٌن أو أضراراً لؤلعٌان المدنٌة كما جاء فً الفقرة الثانٌة" "1ثالثا ً من المادة ،57
ج ) شن هجوم على األشؽال الهندسٌة أو المنشآت التً تحوي قوى خطرة عن معرفة بؤن مثل هذا الهجوم ٌسبب خسابر بالؽة فً
األرواح ،أو إصابات باألشخاص المدنٌٌن ،أو أضراراً لؤلعٌان المدنٌة كما جاء فً الفقرة الثانٌة" أ " ثالثا ً من المادة ،57
د ) اتخاذ المواقع المجردة من وسابل الدفاع ،أو المناطق المنزوعة السبلح هدفا ً للهجوم،
هـ) اتخاذ شخص ما هدفا ً للهجوم ،عن معرفة بؤنه عاجز عن القتال،
و ) االستعمال الؽادر مخالفة للمادة  37للعبلمة الممٌزة للصلٌب األحمر أو الهبلل األحمر أو األسد والشمس األحمرٌن ،أو أٌة عبلمات
أخرى للحماٌة ٌقرها االتفاقٌات أو هذا اللحق "البروتوكول".

 -4تعد األعمال التالٌة ،فضبلً على االنتهاكات الجسٌمة المحددة فً الفقرات السابقة وفً االتفاقٌات ،بمثابة انتهاكات جسٌمة لهذا
اللحق "البروتوكول" ،إذا اقترفت عن عمد ،مخالفة لبلتفاقٌات أو اللحق "البروتوكول" :
أ ) قٌام دولة االحتبلل بنقل بعض سكانها المدنٌٌن إلى األراضً التً تحتلها أو ترحٌل أو نقل كل أو بعض سكان األراضً المحتلة
داخل نطاق تلك األراضً أو خارجها ،مخالفة للمادة  49من االتفاقٌة الرابعة،
هم،
ب) كل تؤخٌر ال مبرر له فً إعادة أسرى الحرب أو المدنٌٌن إلى أوطان
ج ) ممارسة التفرقة العنصرٌة (األبارتهٌد) وؼٌرها من األسالٌب المبنٌة على التمٌٌز العنصري والمنافٌة لئلنسانٌة والمهٌنة ،والتً
من شؤنها النٌل من الكرامة الشخصٌة،
وضوح ،والتً تمثل التراث الثقافً أو
د ) شن الهجمات على اآلثار التارٌخٌة وأماكن العبادة واألعمال الفنٌة التً ٌمكن التعرؾ علٌها ب
الروحً للشعوب ،وتوفرت لها حماٌة خاصة بمقتضى ترتٌبات معٌنة ،وعلى سبٌل المثال فً إطار منظمة دولٌة مختصة ،مما ٌسفر
عنه تدمٌر بالػ لهذه األعٌان ،وذلك فً الوقت الذي ال ٌتوفر فٌه أي دلٌل على مخالفة الخصم للفقرة"ب" من المادة  ،53وفً الوقت
الذي ال تكون فٌه هذه اآلثار التارٌخٌة وأماكن العبادة واألعمال الفنٌة فً موقع قرٌب بصورة مباشرة من أهداؾ عسكرٌة،
المرعٌة
.
هـ) حرمان شخص تحمٌه االتفاقٌات ،أو مشار إلٌه فً الفقرة الثانٌة من هذه المادة من حقه فً محاكمة عادلة طبقا ً لؤلصول
 -5تعد االنتهاكات الجسٌمة لبلتفاقٌات ولهذا اللحق "البروتوكول" بمثابة جرابم حرب وذلك مع عدم اإلخبلل بتطبٌق هذه المواثٌق.
المــادة  : 86التقصٌـــر
 -1تعمل األطراؾ السامٌة المتعاقدة وأطراؾ النزاع على قمع االنتهاكات الجسٌمة واتخاذ اإلجراءات البلزمة لمنع كافة االنتهاكات
األخرى لبلتفاقٌات ولهذا اللحق "البروتوكول" ،التً تنجم عن التقصٌر فً أداء عمل واجب األداء.
 -2ال ٌعفً قٌام أي مرإوس بانتهاك االتفاقٌات أو هذا اللحق "البروتوكول" رإساءه من المسبولٌة الجنابٌة أو التؤدٌبٌة ،حسب
األحوال ،إذا علموا ،أو كانت لدٌهم معلومات تتٌح لهم فً تلك الظروؾ ،أن ٌخلصوا إلى أنه كان ٌرتكب ،أو أنه فً سبٌله الرتكاب مثل
هذا االنتهاك ،ولم ٌتخذوا كل ما فً وسعهم من إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا االنتهاك.
المــادة  : 87واجبات القادة
ٌ -1تعٌن على األطراؾ السامٌة المتعاقدة وعلى أطراؾ النزاع أن تكلؾ القادة العسكرٌٌن بمنع االنتهاكات لبلتفاقٌات ولهذا اللحق
"البروتوكول"  ،وإذا لزم األمر ،بقمع هذه االنتهاكات وإببلؼها إلى السلطات المختصة ،وذلك فٌما ٌتعلق بؤفراد القوات المسلحة الذٌن
ٌعملون تحت إمرتهم وؼٌرهم ممن ٌعملون تحت إشرافهم.
ٌ -2جب على األطراؾ السامٌة المتعاقدة وأطراؾ النزاع أن ٌتطلبوا من القادة –كل حسب مستواه من المسبولٌة -التؤكد من أن أفراد
القوات المسلحة ،الذٌن ٌعملون تحت أمرتهم على بٌنة من التزاماتهم كما تنص علٌها االتفاقٌات وهذا اللحق"البروتوكول" ،وذلك بؽٌة
منع وقمع االنتهاكات.
ٌ -3جب على األطراؾ السامٌة المتعاقدة وأطراؾ النزاع أن ٌتطلبوا من كل قابد ٌكون على بٌنة من أن بعض مرءوسٌه أو أي
أشخاص آخرٌن خاضعٌن لسلطته على وشك أن ٌقترفوا أو اقترفوا انتهاكات لبلتفاقٌات أو لهذا اللحق"البروتوكول" ،أن ٌطبق
اإلجراءات البلزمة لٌمنع مثل هذا الخرق لبلتفاقٌات أو لهذا اللحق "البروتوكول" ،وأن ٌتخذ ،عندما ٌكون ذلك مناسباً ،إجراءات
تؤدٌبٌة أو جنابٌة ضد مرتكبً هذه االنتهاكات.
المــادة  : 88التعاون المتبادل فً الشبون الجنابٌة
 -1تقدم األطراؾ السامٌة المتعاقدة كل منها لآلخر أكبر قسط من المعاونة فٌما ٌتعلق باإلجراءات الجنابٌة التً تتخذ بشؤن االنتهاكات
الجسٌمة ألحكام االتفاقٌات أو هذا اللحق "البروتوكول".

 -2تتعاون األطراؾ السامٌة المتعاقدة فٌما بٌنها بالنسبة لتسلٌم المجرمٌن عندما تسمح الظروؾ بذلك ومع التقٌد بالحقوق وااللتزامات
التً أقرتها االتفاقٌات والفقرة األولى من المادة  85من هذا اللحق "البروتوكول" ،وتولً هذه األطراؾ طلب الدولة التً وقعت
المخالفة المذكورة على أراضٌها ما ٌستؤهله من اعتبار.
 -3وٌجب أن ٌطبق فً جمٌع األحوال قانون الطرؾ السامً المتعاقد المقدم إلٌه الطلب .وال تمس الفقرات السابقة ،مع ذلك ،االلتزامات
الجنابٌة
.
الناجمة عن أحكام أٌة معاهدة أخرى ثنابٌة كانت أم جماعٌة تنظم حالٌا ً أو مستقببلً كلٌا ً أو جزبٌا ً موضوع التعاون فً الشبون
المــادة  : 89التعـــــاون
لحق "البروتوكول"،
تتعهد األطراؾ السامٌة المتعاقدة بؤن تعمل ،مجتمعة أو منفردة ،فً حاالت الخرق الجسٌم لبلتفاقٌات وهذا ال
بالتعاون مع األمم المتحدة وبما ٌتبلءم مع مٌثاق األمم المتحدة.
المــادة  : 90لجنة دولٌة لتقصً الحقابق
 ( -1أ ) تشكل لجنة دولٌة لتقصً الحقابق ٌشار إلٌها فٌما بعد باسم "اللجنة" ،تتؤلؾ من خمسة عشر عضواً
على درجة عالٌة من الخلق الحمٌد والمشهود لهم بالحٌدة.
(ب) تتولى أمانة اإلٌداع ،لدى موافقة ما ال ٌقل عن عشرٌن من األطراؾ السامٌة المتعاقدة على قبول
اختصاص اللجنة حسب الفقرة الثانٌة الدعوة عندبذ ،ثم بعد ذلك على فترات مدى كل منها خمس سنوات ،إلى عقد اجتماع لممثلً
أولبك األطراؾ السامٌة المتعاقدة من أجل انتخاب أعضاء اللجنة .وٌنتخب ممثلو األطراؾ السامٌة المتعاقدة فً هذا االجتماع أعضاء
اللجنة باالقتراع السري من بٌن قابمة من األشخاص ترشح فٌها كل من األطراؾ السامٌة المتعاقدة شخصا ً واحد.اً
خاب األعضاء الجدد فً االجتماع
( ج) ٌعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصٌة وٌتولون مناصبهم لحٌن انت
التالً.
( د ) تتحقق األطراؾ السامٌة المتعاقدة –عند إجراء االنتخاب– من أن األشخاص المرشحٌن للجنة
ٌتمتعون شخصٌا ً بالمإهبلت المطلوبة وأن التمثٌل الجؽرافً المقسط قد روعً فً اللجنة ككل.
(هـ) تتولى اللجنة ذاتها ملء المناصب الشاؼرة التً تخلو بصورة طاربة مع مراعاة أحكام الفقرات الفرعٌة
المذكورة آنفا ً.
( و ) توفر أمانة اإلٌداع للجنة كافة التسهٌبلت اإلدارٌة البلزمة لتؤدٌة مهامها.
 ( -2أ ) ٌجوز لؤلطراؾ السامٌة المتعاقدة ،لدى التوقٌع أو التصدٌق على اللحق "البروتوكول" أو االنضمام
إلٌه ،أو فً أي وقت آخر الحق ،أن تعلن أنها تعترؾ –اعترافا ً واقعٌا ً ودون اتفاق خاص ،قبل أي
طرؾ سام متعاقد آخر ٌقبل االلتزام ذاته– باختصاص اللجنة بالتحقٌق فً ادعاءات مثل هذا الطرؾ اآلخر ،وفق ما تجٌزه هذه المادة.
(ب) تسلم إعبلنات القبول المشار إلٌها بعالٌه إلى أمانة اإلٌداع لهذا اللحق "البروتوكول" التً تتولى
إرسال صور منها إلى األطراؾ السامٌة المتعاقدة.
( ج) تكون اللجنة مختصة باآلتً :
أوالً  :التحقٌق فً الوقابع المتعلقة بؤي ادعاء خاص بانتهاك جسٌم كما حددته االتفاقٌات

وهذا اللحق "البروتوكول".
ثانٌا ً  :العمل على إعادة احترام أحكام االتفاقٌات وهذا اللحق "البروتوكول" من خبلل
مساعٌها الحمٌدة.
( د) ال تجري اللجنة تحقٌقاً ،فً الحاالت األخرى ،لدى تقدم أحد أطراؾ النزاع بطلب ذلك ،إال بموافقة
الطرؾ اآلخر المعنً أو األطراؾ األخرى المعنٌة.
(هـ) تظل أحكام المواد  52من االتفاقٌة األولى و 53من االتفاقٌة الثانٌة و 132من االتفاقٌة الثالثة
و 149من االتفاقٌة الرابعة سارٌة على كل ما ٌزعم من انتهاك لبلتفاقٌات وتنطبق كذلك على ما ٌزعم من انتهاك لهذا اللحق
"البروتوكول" على أن ٌخضع ذلك لؤلحكام المشار إلٌها آنفا ً فً هذه الفقرة.
 ( -3أ ) تتولى جمٌع التحقٌقات ؼرفة تحقٌق تتكون من سبعة أعضاء ٌتم تعٌٌنهم على النحو التالً ،وذلك ما لم
تتفق األطراؾ المعنٌة على نحو آخر :
 -1خمسة من أعضاء اللجنة لٌسوا من رعاٌا أحد أطراؾ النزاع ٌعٌنهم ربٌس اللجنة على أساس
تمثٌل مقسط للمناطق الجؽرافٌة وبعد التشاور مع أطراؾ النزاع.
 -2عضوان خاصان لهذا الؽرض ،وٌعٌن كل من طرفً النزاع واحداً منهما ،وال ٌكونان من رعاٌا
أٌهما.
(ب) ٌحدد ربٌس اللجنة فور تلقٌه طلبا ً بالتحقٌق مهلة زمنٌة مناسبة لتشكٌل ؼرفة التحقٌق .وإذا لم ٌتم
تعٌٌن أي من العضوٌن الخاصٌن خبلل المهلة المحددة ٌقوم الربٌس على الفور بتعٌٌن عضو أو عضوٌن إضافٌٌن من اللجنة بحٌث
تستكمل عضوٌة ؼرفة التحقٌق.
 ( -4أ ) تدعو ؼرفة التحقٌق المشكلة طبقا ً ألحكام الفقرة الثالثة بهدؾ إجراء التحقٌق أطراؾ النزاع
لمساعدتها وتقدٌم األدلة وٌجوز لها أٌضا ً أن تبحث عن أدلة أخرى حسبما ٌتراءى لها مناسبا ً كما ٌجوز لها أن تجري تحقٌقا ً فً
الموقؾ على الطبٌعة.
(ب) تعرض جمٌع األدلة بكاملها على األطراؾ ،وٌكون من حقها التعلٌق علٌها لدى اللجنة.
( ج) ٌحق لكل طرؾ االعتراض على هذه األدلة.
 ( -5أ ) تعرض اللجنة على األطراؾ تقرٌراً بالنتابج التً توصلت إلٌها ؼرفة التحقٌق مع التوصٌات التً
تراها مناسبة.
ؼرؾ التحقٌق عن الحصول على أدلة كافٌة للتوصل إلى نتابج تقوم على أساس من
ة
(ب) إذا عجزت
الوقابع والحٌدة فعلى اللجنة أن تعلن أسباب ذلك العجز.
النزاع
.
( ج) ال ٌجوز للجنة أن تنشر علنا ً النتابج التً توصلت إلٌها إال إذا طلب منها ذلك جمٌع أطراؾ

 -6تتولى اللجنة وضع البحتها الداخلٌة بما فً ذلك القواعد الخاصة برباسة اللجنة ورباسة ؼرفة التحقٌق .وٌجب أن تكفل هذه
القواعد ممارسة ربٌس اللجنة لمهامه فً جمٌع األحوال وأن ٌمارس هذه المهام ،لدى إجراء أي تحقٌق ،شخص لٌس من رعاٌا أحد
أطراؾ النزاع.
 -7تسدد المصروفات اإلدارٌة للجنة من اشتراكات األطراؾ السامٌة المتعاقدة التً تكون قد أصدرت إعبلنات وفقا ً للفقرة الثانٌة ،ومن
المساهمات الطوعٌة .وٌقدم طرؾ أو أطراؾ النزاع التً تطلب التحقٌق األموال البلزمة لتؽطٌة النفقات التً تتكلفها ؼرفة التحقٌق
وٌستد هذا الطرؾ أو األطراؾ ما وفته من أموال من الطرؾ أو األطراؾ المدعً علٌها ،وذلك فً حدود خمسٌن بالمابة من نفقات
ؼرفة التحقٌق .وٌقدم كل جانب خمسٌن بالمابة من األموال البلزمة ،إذا ما قدمت لؽرفة التحقٌق ادعاءات مضادة.
المــادة  : 91المســـبولٌة
ٌسؤل طرؾ النزاع الذي ٌنتهك أحكام االتفاقٌات أو هذا اللحق "البروتوكول" عن دفع تعوٌض إذا اقتضت الحال ذلك .وٌكون مسبوالً
عن كافة األعمال التً ٌقترفها األشخاص الذٌن ٌشكلون جزءاً من قواته المسلحة.
الباب السادس
أحكام ختامٌة
المــادة  : 92التوقٌـــع
ٌعرض هذا اللحق "البروتوكول" للتوقٌع علٌه من قبل أطراؾ االتفاقٌات بعد ستة أشهر من التوقٌع على الوثٌقة الختامٌة وٌظل
معروضا ً للتوقٌع طوال فترة اثنى عشر شهراً.
المــادة  : 93التصـــدٌق
ٌتم التصدٌق على هذا اللحق "البروتوكول" فً أسرع وقت ممكن ،وتودع وثابق التصدٌق لدى المجلس االتحادي السوٌسري ،أمانة
اإلٌداع الخاصة باالتفاقٌات.
المــادة  : 94االنضمام
ٌكون هذا اللحق "البروتوكول" مفتوحا ً لبلنضمام إلٌه من قبل أي طرؾ فً االتفاقٌات لم ٌكن قد وقع علٌه ،وتودع وثابق االنضمام
لدى أمانة اإلٌداع.
المــادة  : 95بدء السرٌان
ٌ -1بدأ سرٌان هذا اللحق "البروتوكول" بعد ستة أشهر من تارٌخ إٌداع وثٌقتٌن من وثابق التصدٌق أو االنضمام.
 -2وٌبدأ سرٌان اللحق "البروتوكول" بالنسبة ألي طرؾ فً االتفاقٌات ٌصدق علٌه أو ٌنضم إلٌه عقب ذلك ،بعد ستة أشهر من تارٌخ
إٌداع ذلك الطرؾ لوثٌقة تصدٌقه أو انضمامه.
المــادة  : 96العبلقات التعاهدٌة لدى سرٌان اللحق " البروتوكول "
 -1تطبق االتفاقٌات باعتبارها مكملة بهذا اللحق "البروتوكول" إذا كان أطراؾ االتفاقٌات أطرافا ً فً هذا اللحق "البروتوكول" أٌضا ً.
ٌ -2ظل األطراؾ فً اللحق "البروتوكول" مرتبطٌن بؤحكامه فً عبلقاتهم المتبادلة ولو كان أحد أطراؾ النزاع ؼٌر مرتبط بهذا اللحق
"البروتوكول" ،وٌرتبطون فضبلً على ذلك بهذا اللحق "البروتوكول" إزاء أي من األطراؾ ؼٌر المرتبطة به إذا ما قبل ذلك الطرؾ
أحكام اللحق "البروتوكول " وطبقها.

ٌ -3جوز للسلطة الممثلة لشعب مشتبك مع طرؾ سام متعاقد فً نزاع مسلح من الطابع المشار إلٌه فً الفقرة الرابعة من المادة
األولى أن تتعهد بتطبٌق االتفاقٌات وهذا اللحق "البروتوكول" فٌما ٌتعلق بذلك النزاع ،وذلك عن طرٌق توجٌه إعبلن انفرادي إلى
أمانة إٌداع االتفاقٌات .وٌكون لمثل هذا اإلعبلن ،أثر تسلم أمانة اإلٌداع له ،اآلثار التالٌة فٌما ٌتعلق بذلك النزاع:
أ ) تدخل االتفاقٌات وهذا اللحق "البروتوكول" فً حٌز التطبٌق بالنسبة للسلطة المذكورة بوصفها طرفا ً فً النزاع ،وذلك بؤثر فوري.
ب) تمارس السلطة المذكورة الحقوق ذاتها وتتحمل االلتزامات عٌنها التً لطرؾ سام متعاقد فً االتفاقٌات وهذا اللحق
"البروتوكول".
ج ) تلزم االتفاقٌات وهذا اللحق "البروتوكول" أطراؾ النزاع جمٌعا ً على حد سواء.
المــادة  : 97التعدٌبلت
ٌ -1مكن ألي طرؾ سام متعاقد أن ٌقترح إجراء تعدٌبلت على هذا اللحق "البروتوكول" وٌبلػ نص أي تعدٌل مقترح إلى أمانة اإلٌداع
التً تقرر بعد التشاور مع كافة األطراؾ السامٌة المتعاقدة واللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر ما إذا كان ٌنبؽً عقد مإتمر للنظر فً
التعدٌل المقترح.
 -2تدعو أمانة اإلٌداع كافة األطراؾ السامٌة المتعاقدة إلى ذلك المإتمر ،وكذلك أطراؾ االتفاقٌات سواء كانت موقعة على هذا اللحق
"البروتوكول" أم لم تكن موقعة علٌه .
المــادة  : 98تنقٌح الملحق رقم ()1
 -1تجري اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر خبلل فترة ال تتجاوز أربع سنوات أثر سرٌان هذا اللحق"البروتوكول" ،ثم على مدى فترات
ال تقل كل منها عن أربع سنوات ،مشاورات مع األطراؾ السامٌة المتعاقدة تتعلق بالملحق رقم( )1لهذا اللحق "البروتوكول" .ولها أن
تقترح ،إذا رأت ضرورة لذلك ،عقد اجتماع للخبراء الفنٌٌن بؽٌة تنقٌح الملحق رقم ( ،)1وأن تقترح ما قد ٌكون مرؼوبا ً فٌه من
معنٌة إلٌه ،وذلك
تعدٌبلت .وتقوم اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر بالدعوة إلى عقد هذا االجتماع ودعوة مراقبٌن عن المنظمات الدولٌة ال
بعقده
.
ما لم ٌعترض ثلث عدد األطراؾ السامٌة المتعاقدة على عقد مثل هذا االجتماع خبلل ستة أشهر من تارٌخ إببلؼهم االقتراح
وتوجه اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر الدعوة إلى عقد مثل هذا االجتماع أٌضا ً فً أي وقت بنا ًء على طلب ثلث األطراؾ السامٌة
المتعاقدة.
 -2تدعو أمانة اإلٌداع إلى عقد مإتمر لؤلطراؾ السامٌة المتعاقدة وأطراؾ االتفاقٌات للنظر فً التعدٌبلت التً اقترحها اجتماع الخبراء
المتعاقدة
.
الفنٌٌن ،إذا طلبت ذلك أثر هذا االجتماع اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر أو ثلث األطراؾ السامٌة
ٌ -3تم إقرار التعدٌبلت المقترحة على الملحق رقم ( )1فً هذا المإتمر بؤؼلبٌة ثلثً األطراؾ السامٌة المتعاقدة الحاضرة والمشتركة
فً التصوٌت.
التعدي
ل
 -4تقوم أمانة اإلٌداع بإببلغ أي تعدٌل ٌتم إقراره بهذا األسلوب إلى األطراؾ السامٌة المتعاقدة وإلى أطراؾ االتفاقٌات ،وٌعتبر
مقبوالً بعد انقضاء عام من تارٌخ إببلؼه على النحو السابق ما لم تخطر أمانة اإلٌداع خبلل هذه المدة ببٌان عدم قبول التعدٌل من قبل
ما ال ٌقل عن ثلث األطراؾ السامٌة المتعاقدة.
النسبة لجمٌع األطراؾ السامٌة
ٌ -5بدأ سرٌان التعدٌل الذي اعتبر مقبوالً وفقا ً للفقرة الرابعة بعد ثبلثة أشهر من تارٌخ قبوله ب
المتعاقدة ما عدا األطراؾ التً أصدرت بٌان عدم القبول وفقا ً لتلك الفقرة .وٌمكن ألي طرؾ ٌصدر مثل هذا البٌان أن ٌسحبه فً أي
وقت ،ومن ثم ٌسري التعدٌل بالنسبة إلٌه بعد انقضاء ثبلثة أشهر على سحب البٌان.
 -6تتولى أمانة اإلٌداع إخطار األطراؾ السامٌة المتعاقدة وأطراؾ االتفاقٌات بتارٌخ بدء سرٌان أي تعدٌل ،وباألطراؾ الملتزمة به،
منها
وبتارٌخ بدء سرٌانه بالنسبة لكل طرؾ ،وبٌانات عدم القبول الصادرة وفقا ً للفقرة الرابعة وبما تم سحبه .
المــادة  : 99التحلل من االلتزامات

 -1إذا ما تحلل أحد األطراؾ السامٌة المتعاقدة من االلتزام بهذا اللحق "البروتوكول" فبل ٌسري هذا التحلل من االلتزام ،إال بعد مضً
سنة على استبلم وثٌقة تتضمنه ،ومع ذلك إذا ما كان الطرؾ المتحلل من التزامه عند انقضاء هذه السنة مشتركا ً فً وضع من
ؾ ٌصبح التحلل من االلتزام نافذاً قبل نهاٌة النزاع المسلح أو نهاٌة االحتبلل ،وعلى أٌة
األوضاع التً أشارت إلٌها المادة األولى ،ال
توطٌنهم
.
حال ،قبل انتهاء العملٌات الخاصة بإخبلء سبٌل األشخاص الذٌن تحمٌهم االتفاقٌات نهابٌا ً أو إعادتهم إلى أوطانهم أو
ٌ -2بلػ التحلل من االلتزام تحرٌرٌا ً إلى أمانة اإليداع وتتولى األمانة إببلؼه إلى جمٌع األطراؾ السامٌة المتعاقدة.
 -3ال ٌترتب على التحلل من االلتزام أي أثر إال بالنسبة للدولة التً أبدته.
 -4ال ٌكون للتحلل من االلتزام الذي ٌتم بمقتضى الفقرة األولى ،أي أثر على االلتزامات التً تكون قد ترتبت فعبلً على الطرؾ المتحلل
من التزامه بموجب هذا اللحق "البروتوكول" نتٌجة للنزاع المسلح ،وذلك فٌما ٌتعلق بؤي فعل ٌرتكب قبل أن ٌصبح هذا التحلل من
االلتزام نافذاً.
المــادة  : 100اإلخطـــارات
تتولى أمانة اإلٌداع إببلغ األطراؾ السامٌة المتعاقدة ،وكذلك أطراؾ االتفاقٌات الموقعة وؼٌر الموقعة على هذا اللحق "البروتوكول"
بما ٌلً :
( أ ) التواقٌع التً تذٌل هذا اللحق "البروتوكول" وإٌداع وثابق التصدٌق واالنضمام طبقا ً للمادتٌن  93و.94
(ب) تارٌخ سرٌان هذا اللحق "البروتوكول" طبقا ً للمادة .95
( ج) االتصاالت والبٌانات التً تتلقاها طبقا ً للمواد  84و 90و.97
( د) التصرٌحات التً تتلقاها طبقا ً للفقرة الثالثة من المادة  96والتً تتولى إببلؼها بؤسرع الوسابل.
(هـ) وثابق التحلل من االلتزام المبلؽة طبقا ً للمادة .99
المــادة  : 101التسجٌل
 -1ترسل أمانة إٌداع االتفاقٌات فً هذا اللحق "البروتوكول" بعد دخوله فً حٌز التطبٌق إلى األمانة العامة لؤلمم المتحدة بؽٌة
التسجٌل والنشر طبقا ً للمادة  102من مٌثاق األمم المتحدة.
 -2تبلػ أٌضا ً أمانة إٌداع االتفاقٌات األمانة العامة لؤلمم المتحدة عن كل تصدٌق أو انضمام أو تحلل من االلتزام قد تتلقاه بشؤن هذا
اللحق "البروتوكول".
المــادة  : 102النصوص ذات الحجٌة
ٌودع أصل هذا اللحق "البروتوكول" لدى أمانة إٌداع االتفاقٌات وتتولى األمانة إرسال صور رسمٌة معتمدة منه إلى جمٌع األطراؾ فً
ها.
االتفاقٌات .وتتساوى نصوصه العربٌة والصٌنٌة واإلنكلٌزٌة والفرنسٌة والروسٌة واألسبانٌة فً حجٌت
الملحق األول
البلبحة المتعلقة بتحقٌق الهوٌة
المادة  : 1أحكام عامة
(مادة جدٌدة)

 -1تنفذ القواعد المتعلقة بتحقٌق الهوٌة والواردة فً هذا الملحق األحكام ذات الصلة من اتفاقٌات جنٌؾ واللحق"البروتوكول"
وتستهدؾ تٌسٌر التحقق من هوٌة الموظفٌن والمعدات والوحدات ووسابط النقل والمنشآت ،موضع الحماٌة بموجب اتفاقٌات جنٌؾ
واللحق "البروتوكول".
 -2ال تنشا هذه القواعد فً حد ذاتها الحق فً الحماٌة ،و إنما تحكمه المواد ذات الصلة من اتفاقٌات جنٌؾ واللحق"البروتوكول".
ٌ -3جوز للسلطات المختصة أن تنظم فً وقت استعمال الشارات واإلشارات الممٌزة وعرضها وإضاءتها ،وكذلك إمكانٌة كشفها ،مع
مراعاة األحكام ذات الصلة من اتفاقٌات جنٌؾ واللحق "البروتوكول".
 -4تدعى األطراؾ السامٌة المتعاقدة ،وال سٌما أطراؾ النزاع ،فً كل وقت إلى االتفاق على اإلشارات أو الوسابط أو النظم اإلضافٌة
أو المختلفة التً تحسن إمكانٌة تحقٌق الهوٌة ،وتستفٌد كل االستفادة من التطور التكنولوجً فً هذا المجال.
الفصل األول
بطاقة تحقٌق الهوٌة
المادة  : 2بطاقة الهوٌة الخاصة باألفراد المدنٌٌن الدابمٌن
فً الخدمات الطبٌة و الهٌبات الدٌنٌة
ٌ -1نبؽً أن تتوافر فً بطاقة الهوٌة الخاصة باألفراد المدنٌٌن الدابمٌن فً الخدمات الطبٌة والهٌبات الدٌنٌة ،المنصوص علٌها فً
الفقرة الثالثة من المادة  18من اللحق "البروتوكول" الشروط التالٌة :
(أ)أن تحمل العبلمة الممٌزة ،وأن ٌسمح حجمها بحملها فً الجٌب.
(ب)أن تكون مقواة قدر المستطاع .
(ج)أن تحرر باللؽة القومٌة ،أو باللؽة الرسمٌة ،فضبلً عن اللؽة المحلٌة لئلقلٌم المعنً إن كان ذلك مناسب.ا ً
(د)أن ٌذكر بها اسم حاملها ،وتارٌخ مٌبلده (أو سنه وقت إصدارها إذا لم ٌتوفر تارٌخ المٌبلد) ،ورقم قٌده الشخصً إن وجد.
(هـ)أن تقرر الصفة التً تخول لحاملها التمتع بحماٌة االتفاقٌات واللحق "البروتوكول".
(و) أن تحمل صورة شمسٌة لصاحب البطاقة ،وكذلك توقٌعه أو بصمته أو كلٌهما.
(ز)أن تحمل خاتم وتوقٌع السلطة المختصة.
(ح)أن تقرر تارٌخ إصدار البطاقة وتارٌخ انتهاء صبلحٌتها.
(ط)أن تبٌن فًها بقدر اإلمكان فبة دم صاحب البطاقة على ظهر صفحتها.
ٌ -2جب أن تكون بطاقة الهوٌة موحدة النموذج داخل إقلٌم دولة الطرؾ السامً المتعاقد وأن تكون قدر اإلمكان على النسق ذاته
بالنسبة لجمٌع أطراؾ النزاع .وٌمكن ألطراؾ النزاع انتهاج النموذج المحرر بلؽة وحٌدة ،المبًن فً الشكل رقم " ."1وتتبادل أطراؾ
النزاع فٌما بٌنها حٌن نشوب األعمال العدابٌة عٌنة من النموذج الذي ٌستخدمه كل منها ،إذا اختلؾ ذلك النموذج عن المبٌن فً الشكل
رقم " ."1وتستخرج بطاقة الهوٌة من صورتٌن ،إذا أمكن ،تحفظ إحداهما لدى سلطة اإلصدار ،التً ٌجب أن تباشرمراقبة البطاقات
الصادرة عنها.
هوٌتهم وٌحق لهم الحصول
.
 -3ال ٌجوز بؤي حال تجرٌد األفراد المدنٌٌن الدابمٌن فً الخدمات الطبٌة والهٌبات الدٌنٌة من بطاقات
على نسخة بدٌلة لهذه البطاقة فً حالة فقدها.

المادة  : 3بطاقة الهوٌة لؤلفراد المدنٌٌن الوقتٌٌن
فً الخدمات الطبٌة و الهٌبات الدٌنٌة
ٌ -1نبؽً أن تكون بطاقة الهوٌة الخاصة باألفراد المدنٌٌن الوقتٌٌن فً الخدمات الطبٌة والهٌبات الدٌنٌة مماثلة قدر اإلمكان لتلك
المنصوص علٌها فً المادة الثانٌة من هذه البلبحة .وٌجوز ألطراؾ النزاع انتهاج النموذج المبٌن فً الشكل رقم "."1
ٌ -2مكن ،حٌن تحول الظروؾ دون تزوٌد األفراد المدنٌٌن الوقتٌٌن فً الخدمات الطبٌة والهٌبات الدٌنٌة ببطاقات هوٌة مماثلة لتلك
المبٌنة فً المادة الثانٌة من هذه البلبحة ،أن ٌزود هإالء األفراد بشهادة توقعها السلطة المختصة وتشهد بؤن الشخص الذي صدرت له
قد أسندت إلٌه مهمة كفرد وقتً ،وتقرر ،إذا أمكن ،مدة هذه المهمة وحقه فً حمل العبلمة الممٌزة .وٌجب أن تذكر الشهادة اسم
حاملها وتارٌخ مٌبلده (أو سنه وقت إصدار الشهادة إذا لم ٌتوفر تارٌخ المٌبلد) ووظٌفته ورقم قٌده الشخصً إن وجد .وٌجب أن تحمل
بصمت أو كلٌهما.
ه
الشهادة توقٌع حاملها أو
الوجه الخلفً الوجه األمامً
الفصل الثانً
الشارة الممٌزة
المادة  : 4الشكل
ٌجب أن تكون الشارة الممٌزة (حمراء على أرضٌة بٌضاء) كبٌرة بالحجم الذي تبرره ظروؾ استخدامها .وٌجوز لؤلطراؾ السامٌة
المتعاقدة أن تنتهج النماذج المبٌنة فً الشكل رقم " "2فً تحدٌدها لشكل الصلٌب أو الهبلل أو األسد و الشمس* * ال تستعمل أي دولة
شارة األسد والشمس منذ سنة . 1980

شكل ( )2الشارات الممٌزة (حمراء على أرضٌة بٌضاء)
المادة  : 5االستخدام
 -1توضع الشارة الممٌزة ،كلما أمكن ذلك ،على مسطح مستو أو على أعبلم أو بؤي طرٌقة أخرى تتمشى مع تضارٌس األرض بحٌث
ٌسهل رإٌتها من جمٌع االتجاهات الممكنة ،و من أبعد مسافة ممكنة ،ال سٌما من الجو.
ٌ -2جوز أن تكون الشارة الممٌزة مضاءة أو مضٌبة لٌبلً أو حٌن تكون الرإٌة محدودة.
ٌ -3جوز صنع الشارة الممٌزة من مواد تسمح بالتعرؾ علٌها بالوسابل التقنٌة للكشؾ ،وٌنبؽً رسم الجزء األحمر على طبقة طبلء
سوداء اللون تسهٌبلً للتعرؾ علٌه ،ال سًما بآالت الكشؾ دون الحمراء.
ٌ -4جب قدر اإلمكان أن ٌرتدي أفراد الخدمات الطبٌة والهٌبات الدٌنٌة العاملون فً ساحة القتال أؼطٌة للرأس ومبلبس تحمل الشارة
الممٌزة.
الفصل الثالث

اإلشارات الممٌزة
المادة  : 6االستخدام
ٌ -1جوز للوحدات الطبٌة ووسابط النقل الطبً أن تستعمل كافة اإلشارات الوارد ذكرها فً هذا الفصل.
ٌ -2حظر استعمال هذه اإلشارات التً هً تحت تصرؾ الوحدات الطبٌة ووسابط النقل الطبً دون ؼٌرها فً أٌة أؼراض أخرى ،مع
التحفظ فً استعمال اإلشارة الضوبٌة (انظر الفقرة  3أدناه).
 -3إذا لم ٌوجد اتفاق خاص بٌن أطراؾ النزاع ٌقصر استخدام األضواء الزرقاء الوامضة على تحدٌد هوٌة المركبات والسفن
والزوارق الطبٌة ،فإن استخدام هذه اإلشارات للمركبات والسفن والزوارق األخرى ال ٌحظر.
ها ،أن تستخدم اإلشارات
ٌ -4جوز للطابرات الطبٌة الوقتٌة التً لم ٌمكن وسمها بالشارة الممٌزة ،إما لضٌق الوقت أو بسبب نوعٌت
الممٌزة التً ٌجٌزها هذا الفصل.
المادة  : 7اإلشارة الضوبٌة
 -1اإلشارة الضوبٌة التً تتكون من ضوء أزرق وامض ،كما حددت فً الدلٌل التقنً لصبلحٌة المبلحة الصادر عن منظمة الطٌران
المدنً الدولً (الوثٌقة  ،)9051مخصصة لكً تستخدمها الطابرات الطبٌة للداللة على هوٌتها .وال ٌجوز ألي طابرة أخرى أن
تستخدم هذه اإلشارة .وٌنبؽً للطابرات الطبٌة التً تستخدم الضوء األزرق أن تظهره بحٌث ٌمكن رإٌة هذه اإلشارة الضوبٌة من كل
االتجاهات الممكنة.
ٌ -2نبؽً للزوارق المحمٌة بموجب اتفاقٌات جنٌؾ لعام  1949واللحق "البروتوكول" أن تظهر ضوءاً واحداً أو أكثر من األضواء
الزرقاء الوامضة التً ٌمكن رإٌتها فً كل أنحاء األفق ،وفقا ً ألحكام الفصل الرابع عشر ،الفقرة ،4من التقنٌن الدولً لئلشارات الذي
أصدرته المنظمة الدولٌة للمبلحة البحرٌة.
ٌ -3نبؽً للمركبات الطبٌة أن تظهر ضوءاً واحداً أو أكثر من األضواء الزرقاء الوامضة التً ٌمكن رإٌتها من أبعد مسافة ممكنة.
بذلك
وٌنبؽً لؤلطراؾ السامٌة المتعاقدة ،وعلى األخص أطراؾ النزاع ،التً تستخدم أضواء مختلفة اللون أن تقدم إخطاراً .
ٌ -4مكن الحصول على اللون األزرق المفضل إذا كان تلوٌنه ضمن نطاق المخطط اللونً للجنة الدولٌة لئلضاءة ،وتحدده المعادالت
التالٌة الذكر :
حدد للون األخضر ص= 0.805 + 0.065س
حدد للون األبٌض ص= – 0.400س
حدد للون األرجوانً س= 0.600 + 0.133ص
وٌفضل أن ٌتراوح معدل تردد ومضات اللون األزرق فٌما بٌن  60و 100ومضة فً الدقٌقة الواحدة.
المادة  : 8اإلشارات البلسلكٌة
 -1تتكون اإلشارة البلسلكٌة من إشارة للطوارئ وإشارة ممٌزة ،كما ورد وصفهما فً البحة االتصاالت البلسلكٌة لبلتحاد الدولً
لبلتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة (المادتان  40ون .)40
 -2تبث الرسالة البلسلكٌة التً تسبقها إشارات الطوارئ واإلشارات الممٌزة المشار إلٌها فً الفقرة  1باللؽة اإلنكلٌزٌة على فترات
مناسبة بذبذبة واحدة أو أكثر من الذبذبات المنصوص علٌها لهذا الؽرض فً البحة االتصاالت البلسلكٌة ،وتنقل البٌانات التالٌة الذكر
المتعلقة بوسابط النقل الطبً :
(أ)داللة النداء أو الوسابل األخرى المقررة لتحقٌق الهوٌة.

(ب)الموقع.
(ج)العدد والنوع.
(د)خط سٌر المتبع.
(هـ) الوقت المقدر للرحلة والموعد المتوقع للرحٌل والوصول حسب الحالة.
(و) أٌة بٌانات أخرى ،مثل مدى ارتفاع الطٌران ،والذبذبات البلسلكٌة المتبعة ،واللؽات المستعملة ،ونمط وشفرة نظم أجهزة التحسس
(الرادار) الثانوٌة للمراقبة.
ٌ -3جوز لؤلطراؾ السامٌة المتعاقدة أو ألطراؾ النزاع أو ألحد أطراؾ النزاع أن تحدد وتعلن ،متفقة أو منفردة ،ما تختاره من
الذبذبات الوطنٌة الستخدامه من قبلها فً مثل هذه االتصاالت وفقا ً لجدول توزٌع موجات الذبذبات ببلبحة االتصاالت البلسلكٌة الملحقة
باالتفاقٌة الدولٌة لبلتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة ،وذلك تٌسٌراً لبلتصاالت المشار إلٌها فً الفقرتٌن األولى والثانٌة ،وكذلك االتصاالت
المشار إلٌها فً المواد  31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،23 ،22من اللحق "البروتوكول" .وٌجب أن ٌخطر االتحاد الدولً
لبلتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة بهذه الذبذبات وفقا ً لئلجراءات التً ٌقرها مإتمر إداري عالمً لبلتصاالت البلسلكٌة.
المادة  : 9تحدٌد الهوٌة بالوسابل اإللكترونٌة
ٌ -1جوز استخدام نظام أجهزة التحسس (الرادار) الثانوٌة للمراقبة ،كما هو محدد فً الملحق العاشر التفاقٌة شٌكاؼو الخاصة
بالطٌران المدنً الدولً المعقودة فً  7كانون األول/دٌسمبر  1944وما ٌجري علٌها من تعدٌبلت بٌن الوقت واآلخر ،لتحدٌد هوٌة
الطابرات الطبٌة ومتابعة مسارها .وٌجب على األطراؾ السامٌة المتعاقدة وعلى أطراؾ النزاع أو أحد أطراؾ النزاع ،سواء متفقة أو
منفردة ،أن تقرر طرق ورموز نظام التحسس (الرادار) الثانوٌة للمراقبة المخصصة الستعمال الطابرات الطبٌة وحدها ،وفقا ً لئلجراءات
التً توصً بها منظمة الطٌران المدنً الدولً.
ٌ -2جوز لوسابط النقل الطبً أن تستعمل أجهزة لئلجابة رادارٌة قٌاسٌة للمبلحة الجوٌة و/أو أجهزة لئلجابة للبحث واإلنقاذ البحري،
ألؼراض تحقٌق الهوٌة وتحدٌد الموقع.
وٌنبؽً أن تتمكن السفن أو الطابرات المزودة بؤجهزة رادار للمراقبة من التحقق من هوٌة وسابط النقل الطبً المحمٌة عن طرٌق
مثبلً ،وٌكون مركبا ً على ظهر هذه الوسابط A .الشفرة التً ٌبثها جهاز لئلجابة للرادار ،على نمط /3
النزاع
.
وٌنبؽً للسلطات المختصة أن تعٌن الشفرة التً ٌبثها جهاز اإلجابة بالرادار لوسٌطة النقل الطبً ،وتخطر بها أطراؾ
ٌ -3مكن للؽواصات أن تتحقق من هوٌة وسابط النقل الطبً عن طرٌق بث إشارات صوتٌة مناسبة تحت الماء.
وٌجب أن تتكون اإلشارة الصوتٌة تحت الماء من داللة نداء السفٌنة (أو من أي وسٌلة أخرى مقررة للتحقق من هوٌة وسابط النقل
) التً تبث بشفرة مورس على موجة تردد صوتً مناسب ،أي خمسة كٌلوهرتز مثبلًyyy .الطبً) ،على أن تكون مسبوقة بمجموعة (
على أطراؾ النزاع الراؼبة فً استعمال اإلشارة الصوتٌة تحت الماء للتحقق من الهوٌة ،والوارد وصفها أعبله ،أن تبلػ ذلك لؤلطراؾ
المعنٌة فً أقرب وقت ممكن ،وتخطرها بموجة التردد التً تستخدمها السفن المستشفٌات التابعة لها.
ٌ -4جوز ألطراؾ النزاع ،باتفاق خاص فٌما بٌنها ،أن تنشا نظاما ً إلٌكترونٌا ً مماثبلً كً تستخدمه فً تحدٌد هوٌة المركبات الطبٌة
والسفن والزوارق الطبٌة.
الفصل الرابع
االتصاالت
المادة  : 10االتصاالت البلسلكٌة

ٌ -1جوز أن تسبق إشارة الطوارئ واإلشارة الممٌزة المنصوص علٌهما فً المادة الثامنة االتصاالت البلسلكٌة المبلبمة التً تقوم بها
الوحدات الطبٌة ووسابط النقل الطبً تطبٌقا ً لئلجراءات المعمول بها وفقا ً للمواد ،28 ،27 ،26 ،25 ،23 ،22
 31 ،30 ،29من اللحق "البروتوكول".
ٌ -2جوز أٌضا ً لوسابط النقل الطبً المشار إلٌها فً المادة ( 40القسم الثانً ،رقم  )3209والمادة ن ( 40القسم الثالث ،رقم
 )3214من البحة االتصاالت البلسلكٌة لبلتحاد الدولً لبلتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة أن تستعمل فً اتصاالتها نظم االتصاالت عبر
األقمار الصناعٌة ،وفقا ً ألحكام المواد  37ون  37و 59من البلبحة المذكورة ،فً الخدمات المتنقلة عبر األقمار الصناعٌة.
المادة  : 11استخدام الرموز الدولٌة
ٌجوز أٌضا ً للوحدات الطبٌة ووسابط النقل الطبً أن تستخدم الرموز واإلشارات التً ٌضعها االتحاد الدولً للمواصبلت السلكٌة
والبلسلكٌة ومنظمة الطٌران المدنً الدولً والمنظمة الدولٌة للمبلحة البحرٌة .وتستخدم هذه الرموز واإلشارات عندبذ طبقا ً للمعاٌٌر
والممارسات واإلجراءات التً أرستها هذه المنظمات.
المادة  : 12الوسابل األخرى لبلتصال
ٌجوز ،حٌن تعذر االتصاالت البلسلكٌة الثنابٌة ،استخدام اإلشارت المنصوص علٌها فً التقنٌن الدولً لئلشارات الذي أقرته المنظمة
الدولٌة للمبلحة البحرٌة ،أو فً الملحق المتعلق باتفاقٌة شٌكاؼو بشؤن الطٌران المدنً الدولً المإرخة فً 7كانون األول/دٌسمبر
 1944وما ٌجري علٌها من تعدٌبلت بٌن الوقت واآلخر.
المادة  : 13خطط الطٌران
تصاغ االتفاقات واإلخطارات الخاصة بخطط الطٌران المنصوص علٌها فً المادة  29من اللحق "البروتوكول" قدر اإلمكان ،وفقا ً
لئلجراءات التً وضعتها منظمة الطٌران المدنً الدولً.
المادة  : 14اإلشارات واإلجراءات الخاصة باعتراض الطابرات الطبٌة
إذا استخدمت طابرة اعتراضٌة للتحقق من هوٌة طابرة طبٌة أثناء طٌرانها أو لحملها على الهبوط وفقا ً للمادتٌن 30و 31من اللحق
"البروتوكول" فٌجب على كل من الطابرة االعتراضٌة والطابرة الطبٌة أن تستخدم إجراءات االعتراض البصرٌة والبلسلكٌة النمطٌة
المنصوص علٌها فً الملحق الثانً التفاقٌة شٌكاؼو بشؤن الطٌران المدنً الدولً المإرخة فً 7كانون األول/دٌسمبر  1944وما
ٌجري علٌها من تعدٌبلت بٌن الوقت واآلخر.
الفصل الخامس
الدفاع المدنً
المادة  :15بطاقة تحقٌق الهوٌة
الهوي ألفراد الدفاع المدنً ،المنصوص علٌهم فً الفقرة الثالثة من المادة  66من اللحق "البروتوكول"
ة
 -1تخضع بطاقة تحقٌق
لؤلحكام ذات الصلة من المادة الثانٌة من هذه البلبحة.
ٌ -2جوز أن تكون بطاقة تحقٌق الهوٌة ألفراد الدفاع المدنً مطابقة للنموذج الموضح فً الشكل رقم"."3
ذلك
ٌ -3جب ،إذا كان مصرحا ً ألفراد الدفاع المدنً بحمل األسلحة الشخصٌة الخفٌفة ،أن تتضمن بطاقة الهوٌة بٌانا ً ٌشٌر إلى .
المادة  : 16العبلمة الدولٌة الممٌزة
 -1تكون العبلمة الدولٌة الممٌزة للدفاع المدنً ،المنصوص علٌها فً الفقرة الرابعة من المادة 66من اللحق "البروتوكول" ،على
شكل مثلث متساوي األضبلع أزرق اللون على أرضٌة برتقالٌة اللون .وٌشكل الشكل رقم " "4التالً نموذجا ً لها :

الشكل رقم ": "4مثلث متساوي األضبلع أزرق اللون على أرضٌة برتقالٌة اللون
ٌ -2حسن اتباع ما ٌلً :
(أ) إذا كان المثلث األزرق سٌوضع على علم أو شارة توضع على الساعد أو الظهرٌ ،جب أن ٌشكل كل
من العلم أو الشارة أرضٌة المثلث البرتقالٌة اللون.
(ب)تتجه إحدى زواٌا المثلث إلى أعلى ،فً اتجاه رأسً .
(ج)أال تمس أي زاوٌة من زواٌا المثلث حافة األرضٌة.
الوجه الخلفً الوجه األمامً
ٌ -3جب أن تكون العبلمة الدولٌة الممٌزة كبٌرة بالقدر المناسب وفقا ً للظروؾ .و ٌجب قدر اإلمكان أن توضع العبلمة الممٌزة على
سطح مستو أو على أعبلم تتاح مشاهدتها من كافة االتجاهات الممكنة ومن أبعد مسافة مستطاعة .وٌرتدي أفراد الدفاع المدنً ،قدر
المختصة وٌجوز أن تكون العبلمة
.
اإلمكان ،أؼطٌة رأس و مبلبس تحمل العبلمة الدولٌة الممٌزة ،وذلك دون اإلخبلل بتعلٌمات السلطة
مضاءة أو مضٌبة فً اللٌل أو حٌن تكون الرإٌة محدودة .كما ٌجوز أن تصنع من مواد تتٌح التعرؾ علٌها بوسابل التحسس التقنٌة.
الفصل السادس
األشؽال الهندسٌة والمنشآت المحتوٌة على قوى خطرة
المادة  : 17العبلمة الخاصة الدولٌة
 -1تتكون العبلمة الخاصة الدولٌة الممٌزة لؤلشؽال الهندسٌة والمنشآت المحتوٌة على قوى خطرة ،كما نصت الفقرة السابعة منالمادة
 56من هذا اللحق "البروتوكول" من مجموعة من ثبلث دوابر باللون البرتقالً الزاهً ،متساوٌة األقطار وموضوعة على المحور
ذاته بحٌث تكون المسافة بٌن كل دابرة وأخرى مساوٌة لنصؾ القطر ،طبقا ً للنموذج الموضح فً الشكل رقم" "5أدناه.
ٌ -2جب أن تكون العبلمة كبٌرة بالقدر المناسب وفقا ً للظروؾ .وٌمكن أن تكرر بالعدد المناسب ،وفقا ً للظروؾ ،إذا وضعت على سطح
ممتد .وٌجب قدر اإلمكان أن توضع العبلمة الممٌزة على سطح مستو أو على أعبلم تتاح مشاهدتها من كافة الجهات الممكنة ومن أبعد
مسافة مستطاعة.
ٌ -3راعى فً العلم أن تكون المسافة بٌن الحدود الخارجٌة للعبلمة وأطراؾ العلم المجاورة مساوٌة لنصؾ قطر الدابرة .وتكون
أرضٌة العلم بٌضاء ومستطٌلة الشكل.
ٌ -4جوز أن تكون العبلمة مضاءة أو مضٌبة ،وذلك فً اللٌل أو حٌن تكون الرإٌة محدودة .كما ٌجوز أن تصنع من مواد تتٌح التعرؾ
علٌها بوسابل التحسس التقنٌة.

الشكل رقم " : "5العبلمة الخاصة الدولٌة الممٌزة لؤلشؽال الهندسٌة
والمنشآت المحتوٌة على قوى خطرة

الملحق رقم 2
بطاقة الهوٌة الخاصة بالصحفٌٌن المكلفٌن بمهمات
مهنٌة خطرة
الوجه األمامً
الوجه الخلفً

