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الممحق (البروتوكول) الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في  12آب  /أغسطس 1949المتعمق
بحماية ضحايا المنازعات المسمحة غير الدولية
الديباجة
إف األطراؼ السامية المتعاقدة
إذ تذكر أف المبادئ اإلنسانية التي تؤكدىا المادة الثالثة المشتركة بيف اتفاقيات جنيؼ المعقودة في  12آب /أغسطس  1949تشكؿ
األساس الذي يقوـ عميو احتراـ شخص اإلنساف في حاالت النزاع المسمح الذي ال يتسـ بالطابع الدولي ,
واذ تذكر أيضاً أف المواثيؽ الدولية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف تكفؿ لشخص اإلنساف حماية أساسية ,
واذ تؤكد ضرورة تأميف حماية أفضؿ لضحايا ىذه المنازعات المسمحة ,
واذ تذكر أنو في الحاالت التي ال تشمميا القوانيف السارية يظؿ شخص اإلنساف في حمى المبادئ اإلنسانية وما يمميو الضمير العاـ ,
قد اتفقت عمى ما يمي :
الباب األوؿ
مجاؿ تطبيؽ ىذا المحؽ " البروتوكوؿ "
المػػادة األولى  :المجاؿ المادي لمتطبيؽ
 -1يسري ىذا المحؽ " البروتوكوؿ " الذي يطور ويكمؿ المادة الثالثة المشتركة بيف اتفاقيات جنيؼ المبرمة في  12آب  /أغسطس
 1949دوف أف يعدؿ مف الشروط الراىنة لتطبيقيا عمى جميع المنازعا ت المسمحة التي ال تشمميا المادة األولى مف المحؽ "
البروتوكوؿ " اإلضافي إلى اتفاقيات جنيؼ المعقودة في  12آب  /أغسطس  ,1949المتعمؽ بحماية ضحايا المنازعات الدولية
المسمحة المحؽ " البروتوكوؿ " األوؿ والتي تدور عمى إقميـ أحد األطراؼ السامية المتعاقدة بيف قواتو المسمحة وقوات مسمحة منشقة
أو جماعات نظامية مسمحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة عمى جزء مف إقميمو مف السيطرة ما يمكنيا مف القياـ بعمميات
عسكرية متواصمة ومنسقة ,وتستطيع تنفيذ ىذا المحؽ " البروتوكوؿ " .
 -2ال يسري ىذا المحؽ " البروتوكوؿ " عمى حاالت االضطرابات والتوتر الداخمية مثؿ الشغب وأعماؿ العنؼ العرضية الندرى
وغيرىا مف األعماؿ ذات الطبيعة المماثمة التي ال تعد منازعات مسمحة .
المػػادة  : 2المجاؿ الشخصي لمتطبيؽ

 -1يسري ىذا المحؽ " البروتوكوؿ " عمى كافة األشخاص الذيف يتأثروف بنزاع مسمح وفؽ مفيوـ المادة األولى و ذلؾ دوف أي تمييز
مجحؼ ينبني عمى العنصر أو الموف أو الجنس أو المغة أو الديف أو العقيدة أو اآلراء السياسية أو غيرىا أو االنتماء الوطني أو
االجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو عمى أية معايير أخرى مماثمة (ويشار إلييا ىنا فيما بعد " التمييز المجحؼ " ).
 -2يتمتع بحماية المادتيف الخامسة والسادسة عند انتياء النزاع المسمح كافة األشخاص الذيف قيدت حريتيـ ألسباب تتعمؽ بيذا
النزاع ,وكذلؾ كافة الذيف قيدت حريتيـ بعد النزاع لألسباب ذاتيا  ,وذلؾ إلى أف ينتيي مثؿ ىذا التقييد لمحرية .
المػػادة  : 3عدـ التدخؿ
 -1ال يجوز االحتجاج بأي مف أحكاـ ىذا المحؽ " البروتوكوؿ " بقصد المساس بسيادة أية دولة أو بمسئولية أية حكومة في الحفاظ
بكافة الطرؽ المشروعة عمى النظاـ والقانوف في الدولة أو في إعادتيما إلى ربوعيا أو الدفاع عف الوحدة الوطنية لمدولة وسالمة
أراضييا.
 -2ال يجوز االحتجاج بأي مف أحكاـ ىذا المحؽ " البروتوكوؿ " كمسوغ ألي سبب كاف لمتدخؿ بصورة مباشرة أو غير مباشرة في
النزاع المسمح أو في الشئوف الداخمية أو الخارجية لمطرؼ السامي المتعاقد الذي يجرى ىذا النزاع عمى إقميمو .
الباب الثاني
المعاممة اإلنسانية
المػػادة  : 4الضمانات األساسية
 -1يكوف لجميع األشخاص الذيف ال يشتركوف بصورة مباشرة أو الذيف يكفوف عف االشتراؾ في األعماؿ العدائية
–سواء قيدت حريتيـ أـ لـ تقيد– الحؽ في أف يحترـ أشخاصيـ وشرفيـ ومعتقداتيـ وممارستيـ لشعائرىـ الدينية ويجب أف يعامموا في
جميع األحواؿ معاممة إنسانية دوف أي تمييز مجحؼ .ويحظر األمر بعدـ إبقاء أحد عمى قيد الحياة .
ال وفي كؿ زماف ومكاف  ,وذلؾ
ال واستقبا ً
 -2تعد األعماؿ التالية الموجية ضد األشخاص المشار إلييـ في الفقرة األولى محظورة حا ً
دوف اإلخالؿ بطابع الشموؿ الذي تتسـ بو األحكا ـ السابقة :

أ ) االعتداء عمى حياة األشخاص وصحتيـ وسالمتيـ البدنية أو العقمية والسيما القتؿ والمعاممة القاسية كالتعذيب أو التشويو أو أية
صورة مف صور العقوبات البدنية ,
ب) الجزاءات الجنائية,
ج ) أخذ الرىائف,
د ) أعماؿ اإلرىاب,
ىػ) انتياؾ الكرامة الشخصية وبوجو خاص المعاممة الميينة والمحطة مف قدر اإلنساف واالغتصاب واإلكراه عمى الدعارة وكؿ ما مف
شأنو خدش الحياء,
و ) الرؽ وتجارة الرقيؽ بجميع صورىا,

ز ) السمب والنيب,
ح) التيديد بارتكاب أي مف األفعاؿ المذكورة .
 -3يجب توفير الرعاية والمعونة لألطفاؿ بقدر ما يحتاجوف إليو  ,وبصفة خاصة :
أ ) يجب أف يتمؽى ىؤالء األطفاؿ التعميـ ,بما في ذلؾ التربية الدينية والخمقية تحقيقاً لرغبات آبائيـ أو أولياء أمورىـ في حالة عدـ

وجود آباء ليـ,

ب) تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسييؿ جمع شمؿ األسر التي تشتتت لفترة مؤقتة ,
ج ) ال يجوز تجنيد األطفاؿ دوف الخامسة عشرة في القوات أ و الجماعات المسمحة .وال يجوز السماح باشتراكيـ في األعماؿ
العدائية,
د ) تظؿ الحماية الخاصة التي توفرىا ىذه المادة لألطفاؿ دوف الخامسة عشرة سارية عمييـ إذا اشتركوا في األعماؿ العدائية بصورة
مباشرة ,رغـ أحكاـ الفقرة (ج) إذا ألقي القبض عمييـ,
ىػ) تتخذ ,إذا اقتضى األمر ,اإلجراءات إلجالء األطفاؿ وقتياً عف المنطقة التي تدور فييا األعماؿ العدائية إلى منطقة أكثر أمناً

داخؿ البمد عمى أف يصحبيـ أشخاص مسئولوف عف سالمتيـ وراحتيـ  ,وذلؾ بموافقة الوالديف كمما كاف ممكناً أو بموافقة األشخاص

المسئوليف بصفة أساسية عف رعايتيـ ؽانوناً أو عرفاً .
المػػادة  : 5األشخاص الذيف قيدت حريتيـ

 -1تحترـ األحكاـ التالية كحد أدنى  ,فضالً عمى أحكاـ المادة الرابعة ,حياؿ األشخاص الذيف حرموا حريتيـ ألسباب تتعمؽ بالنزاع
المسمح سواء كانوا معتقميف أـ محتجزيف :

أ ) يعامؿ الجرحى والمرضى وفقًا لممادة ,7
ب) يزود األشخاص المشار إلييـ في ىذه الفقرة بالطعاـ والشراب بالقدر ذاتو الذي يزود بو السكاف المدنيوف المحميوف وتؤمف ليـ
كافة الضمانات الصحية والطبية والوقاية ضد قسوة المناخ وأخطار النزاع المسمح ,
ج ) يسمح ليـ بتمقي الغوث الفردي أو الجماعي ,
د ) يسمح ليـ بممارسة شعائرىـ الدينية وتمقي العوف الروحي ممف يتولوف المياـ الدينية كالوعاظ  ,إذا طمب ذلؾ وكاف مناسبًا,
ىػ) تؤمف ليـ –إذا حمموا عمى العمؿ– االستفادة مف شروط عمؿ وضمانات مماثمة لتمؾ التي يتمتع بيا السكاف المدنيوف المحميوف .
 -2يراعي المسئولوف عند اعتقاؿ أو احتجاز األشخاص المشار إلييـ في الفقرة األولى ,وفي حدود قدراتيـ ,األحكاـ التالية حياؿ
ىؤالء األشخاص :
أ ) تحتجز النساء في أماكف منفصمة عف الرجاؿ ويوكؿ اإلشراؼ المباشر عمييف إلى نساء ويستثنى مف ذلؾ رجاؿ ونساء األسرة
الواحدة فيـ يقيموف معاً,
ب) يسمح ليـ بإرساؿ وتمؽي الخطابات والبطاقات ويجوز لمسمطة المختصة تحديد عددىا فيما لو رأت ضرورة لذلؾ ,

ج ) ال يجوز أف تجاور أماكف االعتقاؿ واالحتجاز مناطؽ القتاؿ  ,ويجب إجالء األشخاص المشار إلييـ في الفقرة األولى عند
تعرض أماكف اعتقاليـ أو احتجازىـ بصفة خاصة لألخطار الناجمة عف النزاع المسمح إذا كاف مف الممكف إجالؤىـ في ظروؼ
يتوفر فييا قدر مناسب مف األماف,
د ) توفر ليـ االستفادة مف الفحوص الطبية ,
ىػ) يجب أال ييدد أي عمؿ أو امتناع ال مبرر ليما بالصحة والسالمة البدنية أو العقمية  ,ومف ثـ يحظر تعريض األشخاص المشار
إلييـ في ىذه المادة ألي إجراء طبي ال تمميو حالتيـ الصحية ,وال يتفؽ والقواعد الطبية المتعارؼ عمييا والمتبعة في الظروؼ الطبية
المماثمة مع األشخاص المتمتعيف بحريتيـ.
 -3يعامؿ األشخاص الذيف ال تشمميـ الفقرة األولى ممف قيدت حريتيـ بأية صورة ألسباب تتعمؽ بالنزاع المسمح معاممة إنسانية وفقاً
ألحكاـ المادة الرابعة والفقرتيف األولى (أ) و(ج) و(د) ,والثانية (ب) مف ىذه المادة.

 -4يجب ,إذا ما تقرر إطالؽ سراح األشخاص الذيف قيدت حريتيـ  ,اتخاذ التدابير الالزمة لضماف سالمتيـ مف جانب الذيف قرروا
ذلؾ.
المػػادة  : 6المحاكمات الجنائية
 -1تنطبؽ ىذه الـ ادة عمى ما يجري مف محاكمات وما يوقع مف عقوبات جنائية ترتبط بالنزاع المسمح .
 -2ال يجوز إصدار أي حكـ أو تنفيذ أية عقوبة حياؿ أي شخص تثبت إدانتو في جريمة دوف محاكمة مسبقة مف قبؿ محكمة تتوفر
فييا الضمانات األساسية لالستقالؿ والحيدة وبوجو خاص :
أ ) أف تنص اإلجراءات عمى إخطار المتيـ دوف إبطاء بتفاصيؿ الجريمة المنسوبة إليو وأف تكفؿ لممتيـ سواء قبؿ أـ أثناء محاكمتو
كافة حقوؽ ووسائؿ الدفاع الالزمة,
ب) أال يداف أي شخص بجريمة إال عمى أساس المسئولية الجنائية الفردية ,
ج ) أال يداف أي شخص بجريمة عمى أساس اقتراؼ الفعؿ أو االمتناع عنو الذي ال يشكؿ وقت ارتكابو جريمة جنائية بمقتضى
القانوف الوطني أو الدولي  .كما ال توقع أية عقوبة أشد مف العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة  ,واذا نص القانوف  -بعد ارتكاب
الجريمة– عمى عقوبة أخؼ كاف مف حؽ المذنب أف يستفيد مف ىذا النص ,
د ) أف يعتبر الـ تيـ بريئًا إلى أف تثبت إدانتو وفقًا لمقانوف ,
ىػ) أف يكوف لكؿ متيـ الحؽ في أف يحاكـ حضورياً ,
و ) أال يجبر أي شخص عمى اإلدالء بشيادة عمى نفسو أو عمى اإلقرار بأنو مذنب .
 -3ينبو أي شخص يداف لدى إدانتو إلى طرؽ الطعف القضائية وغيرىا مف اإلجراءات التي يحؽ لو االؿتجاء إلييا والى المدد التي
يجوز لو خالليا أف يتخذىا.

 -4ال يجوز أف يصدر حكـ باإلعداـ عمى األشخاص الذيف ىـ دوف الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة كما ال يجوز تنفيذ عقوبة
اإلعداـ عمى أوالت األحماؿ أو أميات صغار األطفاؿ .
 -5تسعى السمطات الحاكمة –لدى انتياء األعـ اؿ العدائية– لمنح العفو الشامؿ عمى أوسع نطاؽ ممكف لألشخاص الذيف شاركوا
في النزاع المسمح أو الذيف قيدت حريتيـ ألسباب تتعمؽ بالنزاع المسمح سواء كانوا معتقميف أـ محتجزيف .
الباب الثالث
الجرحى والمرضى والمنكوبوف في البحار
المػػادة  : 7الحماية والرعاية
 -1يجب احتراـ وحماية جميع الجرحى والمرضى والمنكوبيف في البحار سواء شاركوا أـ لـ يشاركوا في النزاع المسمح .
 -2يجب أف يعامؿ ىؤالء في جميع األحواؿ ,معاممة إنسانية وأف يمقوا جيد اإلمكاف ودوف إبطاء الرعاية والعناية الطبية التي
تقتضييا حالتيـ ,ويجب عدـ التمييز بينيـ أل ي اعتبار سوى االعتبارات الطبية .
المػػادة  : 8البحػػث
تتخذ كافة اإلجراءات الممكنة دوف إبطاء ,خاصة بعد أي اشتباؾ ,لمبحث عف الجرحى والمرضى والمنكوبيف في البحار وتجميعيـ ,
كمما سمحت الظروؼ بذلؾ ,مع حمايتيـ مف السمب والنيب وسوء المعاممة وتأميف الرعاية الكافية لو ـ ,والبحث عف الموتى والحيمولة
دوف انتياؾ حرماتيـ وأداء المراسـ األخيرة ليـ بطريقة كريمة .
المػػادة  : 9حماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الييئات الدينية
 -1يجب احتراـ وحماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الييئات الدينية  ,ومنحيـ كافة المساعدات الممكنة ألداء واجباتيـ .وال يجوز
إرغاميـ عمى القياـ بأعماؿ تتعارض مع ميمتيـ اإلنسانية .
 -2ال يجوز مطالبة أفراد الخدمات الطبية بإيثار أي شخص باألولوية في أدائيـ لواجباتيـ إال إذا تـ ذلؾ عمى أسس طبية .
المػػادة  : 10الحماية العامة لممياـ الطبية
 -1ال يجوز بأي حاؿ مف األحواؿ توقيع العقاب عمى أي شخص لقيامو بنشاط ذي صفة طبية يتفؽ مع شرؼ المينة بغض النظر
عف الشخص المستفيد مف ىذا النشاط .
 -2ال يجوز إرغاـ األشخاص الذيف يمارسوف نشاطاً ذا صفة طبية عمى إتياف تصرفات أو القياـ بأعماؿ تتنافى وشرؼ المينة

الطبية ,أو غير ذلؾ مف القواعد التي تستيدؼ صالح الجرحى والمرضى ,أو أحكاـ ىذا المحؽ " البروتوكوؿ " أو منعيـ مف القياـ

بتصرفات تممييا ىذه القواعد واألحكاـ .
 -3تحترـ االلتزامات المينية لألشخاص الذيف يمارسوف نشاطًا ذا صفة طبية فيما يتعمؽ بالمعمومات التي قد يحصموف عمييا بشأف
الجرحى والمرضى المشـ وليف برعايتيـ ,وذلؾ مع التقيد بأحكاـ القانوف الوطني .

 -4ال يجوز بأي حاؿ مف األحواؿ توقيع العقاب عمى أي شخص يمارس نشاطاً ذا صفة طبية لرفضو أو تقصيره في إعطاء
معمومات تتعمؽ بالجرحى والمرضى الذيف كانوا أو ال يزالوف مشموليف برعايتو  ,وذلؾ مع التقيد بأحكاـ القافوف الوطني.

المػػادة  : 11حماية وحدات ووسائط النقؿ الطبي
-1يجب دوماً احتراـ وحماية وحدات ووسائط النقؿ الطبي  ,وأال تكوف ـ حالً لميجوـ.
-2ال تتوقؼ الحماية عمى وحدات ووسائط النقؿ الطبي  ,ما لـ تستخدـ في خارج نطاؽ ميمتيا اإلنسانية في ارتكاب أعماؿ عدائية .
وال يجوز مع ذلؾ أف تتوقؼ الحماية إال بعد توجيو إنذار تحدد فيو  ,كمما كاف ذلؾ مالئماً ,مدة معقولة ثـ يبقى ذلؾ اإلنذار بال
استجابة.

المػػادة  : 12العالمة المميزة
يجب عمى أفراد الخدمات الطبية وأفراد الييئات الدينية والوحدات ووسائط النقؿ الطبي  ,بتوجيو مف السمطة الـ ختصة المعنية ,إبراز
العالمة المميزة لمصميب األحمر أو اليالؿ األحمر أو األسد والشمس األحمريف عمى أرضية بيضاء ووضعيا عمى وسائط النقؿ
الطبي ويجب احتراـ ىذه العالمة في جميع األحواؿ وعدـ إساءة استعماليا .
الباب الرابع
السكاف المدنيوف
المػػادة  : 13حماية السكاف المدنييف
 -1يتمتع السكاف المدنيوف واألشخاص المدنيوف بحماية عامة مف األخطار الناجمة عف العمميات العسكرية ويجب إلضفاء فاعمية
عمى ىذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوماً .
ال لميجوـ وتحظر أع ماؿ العنؼ أو التيديد بو
 -2ال يجوز أف يكوف السكاف المدنيوف بوصفيـ ىذا وال األشخاص المدنيوف مح ً
الرامية أساسًا إلى بث الذعر بيف السكاف المدنييف .

 -3يتمتع األشخاص المدنيوف بالحماية التي يوفرىا ىذا الباب  ,ما لـ يقوموا بدور مباشر في األعماؿ العدائية وعمى مدى الوقت
الذي يقوموف خاللو بيذا الدور .
المػػادة  : 14حماية األعياف التي ال غنى عنيا لبقاء السكاف المدنييف عمى قيد الحياة
يحظر تجويع المدنييف كأسموب مف أساليب القتاؿ  .ومف ثـ يحظر ,توصالً لذلؾ ,مياجمة أو تدمير أو نقؿ أو تعطيؿ األعياف والمواد
التي ال غنى عنيا لبقاء السكاف المدنييف عمى قيد الحياة ومثاليا المواد الغذائية والمناطؽ الزراعية التي تنتجيا والمحاصيؿ والماشية

ومرافؽ مياه الشرب وشبكاتيا وأشغاؿ الري.
المػػادة  : 15حماية األشغاؿ اليندسية والمنشآت المحتوية عمى قوى خطرة

ال تكوف األشغاؿ اليندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة  ,أال وىي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاؽة الكو ربية
محالً لميجوـ حتى ولو كانت أىدافاً عسكرية  ,إذا كاف مف شأف ىذا اليجوـ أف يتسبب في انطالؽ قوى خطرة ترتب خسائر فادحة

بيف السكاف المدنييف.

المػػادة  : 16حماية األعياف الثقافية وأماكف العبادة
يحظر ارتكاب أية أعماؿ عدائية موجية ضد اآلثار التاريخية  ,أو األعماؿ الفنية وأماكف العبادة التي تشكؿ التراث الثقافي أو الروحي
لمشعوب ,واستخداميا في دعـ المجيود الحربي  ,وذلؾ دوف اإلخالؿ بأحكاـ اتفاقية الىاي بحماية األعياف الثقافية في حالة النزاع
المسمح والمعقودة في  14آيار  /مايو .1954
المػػادة  : 17حظر الترحيؿ القسري لممدنييف
 -1ال يجوز األمر بترحيؿ السكاف المدنييف  ,ألسباب تتصؿ بالنزاع  ,ما لـ يتطمب ذلؾ أمف األشخاص المدنييف المعنييف أو أسباب
عسكرية ممحة .واذا ما اقتضت الظروؼ إجراء مثؿ ىذا الترحيؿ ,يجب اتخاذ كافة اإلجراءات الممكنة الستقباؿ السكاف المدنييف في
مرضي مف حيث المأوى واألوضاع الصحية الوقائية والعالجية والسالمة والتغذية .
ة
ظروؼ
 -2ال يجوز إرغاـ األفراد المدنييف عمى النزوح عف أراضييـ ألسباب تتصؿ بالنزاع .
المػػادة  : 18جمعيات الغوث وأعماؿ الغوث
 -1يجوز لجمعيات الغوث الكائنة في إقميـ الطرؼ السامي المتعاقد مثؿ جمعيات الصميب األحمر واليالؿ األحمر واألسد والشمس
بناء
األحمريف ,أف تعرض خدماتيا ألداء مياميا المتعارؼ عمييا فيما يتعمؽ بضحايا النزاع المسمح .ويمكف لمسكاف المدنييف  ,ولو ً
عمى مبادرتيـ الخاصة ,أف يعرضوا القياـ بتجميع الجرحى والمرضى والمنكوبيف في البحار ورعايتيـ .
 -2تبذؿ أعماؿ الغوث ذات الطابع اإلنساني والحيادي البحت وغير القائمة عمى أي تمييز مجحؼ  ,لصالح السكاف المدنييف بموافقة
الطرؼ السامي المتعاقد المعني ,وذلؾ حيف يعاني السكاف المدنيوف مف الحرماف الشديد بسبب نقص المدد الجوىري لبقائيـ كاألغذية
والمواد الطبية.
الباب الخامس
أحكاـ ختامية
المػػادة  : 19النش ػػر
ينشر ىذا المحؽ " البروتوكوؿ " عمى أوسع نطاؽ ممكف.
المػػادة  : 20التوقي ػػع
يعرض ىذا المحؽ " البروتوكوؿ " لمتوقيع عميو مف قبؿ األطراؼ في االتفاقيات بعد ستة أشير مف التوقيع عمى الوثيقة الختامية
ويظؿ معروضاً لمتوؽيع طواؿ فترة اثنى عشر شي اًر.
المػػادة  : 21التص ػػديؽ

يتـ التصديؽ عمى ىذا المحؽ " البروتوكوؿ " في أسرع وقت ممكف ,وتودع وثائؽ التصديؽ لدى المجمس االتحادي السويسري  ,أمانة
اإليداع الخاصة باالتفاقيات.
المػػادة  : 22االنضم ػػاـ
يكوف ىذا المحؽ " البروتوكوؿ " مفتوحاً لالنضماـ إليو مف قبؿ أي طرؼ في االتفاقيات لـ يكف قد وقع عميو  ,وتودع وثائؽ االنضماـ
لدى أمانة اإليداع.

المػػادة  : 23بدء السرياف
 -1يبدأ سرياف ىذا المحؽ " البروتوكوؿ " بعد ستة أشير مف تاريخ إيداع وثيقتيف مف وثائؽ التصديؽ أو االنضماـ .
 -2ويبدأ سرياف الؿحؽ " البروتوكوؿ " بالنسبة ألي طرؼ في االتفاقيات يصدؽ عميو أو ينضـ إليو الحقاً عمى ذلؾ  ,بعد ستة أشير
مف تاريخ إيداع ذلؾ الطرؼ لوثيقة تصديقو أو انضمامو .

المػػادة  : 24التعدي ػػالت
 -1يجوز ألي طرؼ ساـ متعاقد أف يقترح إجراء تعديالت عمى ىذا المحؽ " البروتوكوؿ "  .ويبمغ نص أي تعديؿ مقترح إلى أمانة
اإليداع التي تقرر بعد التشاور مع كافة األطراؼ السامية المتعاقدة والمجنة الدولية لمصميب األحمر ما إذا كاف ينبغي عقد مؤتمر
لمنظر في التعديؿ المقترح.
 -2تدعو أمانة اإليداع كافة األطراؼ السامية المتعاقدة إلى ذلؾ المؤتمر وكذلؾ األطراؼ في االتفاقيات سواء كانت موقعة عمى ىذا
المحؽ " البروتوكوؿ " أـ لـ تكف موقعة عميو .
المػػادة  : 25التحمؿ مف االلتزامات
 -1إذا ما تحمؿ أحد األطراؼ السامية المتعاقدة مف االلتزاـ بيذا المحؽ " البروتوكوؿ " فال يسري ىذا التحمؿ مف االلتزاـ إال بعد
مضي ستة أشير عمى استالـ وثيقة تتضمنو  .ومع ذلؾ إذا ما كاف الطرؼ المتحمؿ مف التزامو مشتركًا عند انقضاء ىذه األشير

الستة في الوضع المشار إليو في المادة األولى ,فال يصبح التحمؿ مف االلتزاـ نافذاً قبؿ نياية النزاع المسمح  .بيد أف األشخاص الذيف

حرموا مف حريتيـ أو قيدت حريتيـ ألسباب تتعمؽ بالنزاع  ,يستمروف في االستفادة بأحكاـ ىذا المحؽ " البروتوكوؿ " حتى يتـ إخالء
سبيميـ نيائياً.
 -2يبمغ التحمؿ مف االلتزاـ تحريريًا إلى أمانة اإليداع وتتولى األمانة إبالغو إلى جميع األطراؼ السامية المتعاقدة .
المػػادة  : 26اإلخط ػػارات
تتولى أمانة اإليداع إبالغ األطراؼ السامية المتعاقدة وكذلؾ األطراؼ في االتفاقيات الموقعة وغير الموقعة عمى ىذا المحؽ "
البروتوكوؿ " بما يمي :
( أ ) التواقيع التي تذيؿ ىذا المحؽ " البروتوكوؿ " وايداع وثائؽ التصديؽ واالنضماـ طبقاً لممادتيف  21و,22
(ب) تاريخ سرياف ىذا المحؽ " البروتوكوؿ " طبقاً لممادة ,23

( ج) االتصاالت والبيانات التي تتمقاىا طبقاً لممادة .24
المػػادة  : 27التس ػػجيؿ
 -1ترسؿ أمانة اإليداع ىذا المحؽ " البروتوكوؿ " بعد دخولو حيز التطبيؽ إلى األمانة العامة لألمـ المتحدة بغية التسجيؿ والنشر
طبقاً لؿمادة  102مف ميثاؽ األمـ المتحدة.
 -2تبمغ أيضاً أمانة اإليداع األمانة العامة لألمـ المتحدة عف كؿ تصديؽ وانضماـ قد تتمقاه بشأف ىذا المحؽ " البروتوكوؿ " .
المػػادة  : 28النصوص ذات الحجية
يودع أصؿ ىذا المحؽ " البروتوكوؿ " لدى أمانة اإليداع التي تتولى إرساؿ صور رسمية معتمدة منو إلى جميع األطراؼ في
االتفاقيات .وتتساوى نصوصو األسبانية واإلنكميزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في حجيتيا .
ق اررات*
اتخذت خالؿ الدورة الرابعة
قرار رقـ {}17
قرار يتعمؽ باستعماؿ وسائؿ إلكترونية وبصرية معينة إلثبات اليوية مف قبؿ الطا ئرات الطبية التي تتمتع بحماية اتفاقيات جنيؼ
 1949والمحؽ " البروتوكوؿ " اإلضافي التفاقيات جنيؼ الموقعة في  12آب  /أغسطس  1949المتعمؽ بحماية ضحايا المنازعات
المسمحة (المحؽ " البروتوكوؿ " األوؿ).
إف المؤتمر الدبموماسي لتأكيد وتطوير القانوف الدولي اإلنساني الـ طبؽ في المنازعات المسمحة ,جنيؼ .1977 – 1974
إذ يقدر :
أ ) أف ىناؾ حاجة عاجمة لتزويد الطائرات الطبية المحمقة في الجو بوسائؿ التمييز اإللكترونية والبصرية كمييما وذلؾ مف أجؿ
تفادي تعرضيا ليجمات القوات المقاتمة,
ب) أف النظاـ الثانوي لممراقبة بجياز التحسس (ال اردار) ( )SSRيسمح بالتأكد مف تحديد ىوية الطائرات وتفاصيؿ مسار رحمتيا
ال,
تحديدًا كام ً
ج ) أف منظمة الطيراف المدني الدولي ىي أفضؿ ىيئة دولية لتعييف طرؽ النظاـ الثانوي لممراقبة بجياز التحسس (الرادار) ()SSR
ورموزه الشفرية القابمة لمتطبيؽ في حيز الظروؼ المرتقبة,
د ) أف ىذا المؤتمر قد وافؽ عمى أف استعماؿ الضوء األزرؽ الوامض كوسيمة لمتمييز البصري يجب أف يقتصر عمى الطائرات
المستخدمة في النقؿ الطبي دوف غيره** انظر الممحؽ المرفؽ بيذا القرار.
واذ يدرؾ :
أنو قد يتعذر مسبقاً تعييف طريقة ورموز شفرة خصوصية وعالمية لنظاـ ثافوي لممراقبة بجياز التحسس (الرادار) لتحديد ىوية
الطائرات الطبية وذلؾ بسبب تعميـ استخداـ ىذا النظاـ ,

 -1يسأؿ رئيس المؤتمر إحالة ىذه الوثيقة وما ىو مرفؽ بيا مف وثائؽ ىذا المؤتمر إلى منظمة الطيراف المدني الدولي مع دعوة تمؾ
المنظمة إلى :
أ ) إعداد اإلجراءات المالئمة لتعييف طريقة ورموز شفرة نظاـ ثانوي لممراقبة بجياز التحسس (الرادار) تكوف مقصورة عمى استعماؿ
الطائرات الطبية المعنية,
ب) مالحظة أف ىذا المؤتمر قد وافؽ عمى االعتراؼ بالضوء األزرؽ الوامض كوسيمة لتحديد ىوية الطائرات الطبية وتوضيح
استعماؿ ىذا الضوء في الوثائؽ المناسبة لمنظمة الطيراف المدني الدولي .
 -2يستحث الحكومات المدعوة إلى المؤتمر الحالي عمى تقديـ تعاونيا الكامؿ في ىذا المسعى ضمف نطاؽ الترتيبات االستشارية
لمنظمة الطيراف المدني الدولي.
الجمسة العامة الرابعة والخمسوف
 7حزيراف/يونيو 1977
مرفقات
المواد  6و  8مف الممحؽ رقـ  1لمحؽ " البروتوكوؿ " األوؿ
المػػادة  : 6اإلشارة الضوئية
 -1تييأ اإلشارة الضوئية –وتتألؼ مف ضوء أزرؽ وامض– الستخداـ الطائرات الطبية لمداللة عمى ىويتيا  .وال يجوز ألية طائرة
أخرى أف تستخدـ ىذه اإلشارة ويمكف الحصوؿ عمى ا لموف األزرؽ المفضؿ باستخداـ معادالت األلواف الثالث التالية :
حد الموف األخضر ص =  0.805 + 0.065س
حد الموف األبيض ص =  - 0.400س
حد الموف األرجواني ص =  0.600 + 0.133ص
ويفضؿ أف يتراوح معدؿ تردد ومضات الموف األزرؽ فيما بيف  60و 100ومضة في الدقيقة الواحدة.
 -2يجب تزويد الطائرات الطبية بما قد يمزميا مف األضواء لجعؿ اإلشارة الضوئية مرئية مف جميع الجيات الممكنة .
 -3إذا لف يوجد اتفاؽ خاص بيف أطراؼ النزاع يقصر استخداـ األضواء الزرقاء الوامضة عمى تحديد ىوية المركبات والسفف
والزوارؽ الطبية ,فإف استخداـ ىذه اإلشارات لممركبات والسفف األخرى ال يحظر.
المػػادة  : 8تحديد اليوية بالوسائؿ اإللكترونية
 -1يجوز استخداـ نظاـ جياز التحسس (الرادار) الثانوي لممراقبة ,كما ىو محدد في الممحؽ العاشر التفاقية شيكاغو الخاصة
بالطيراف المدني المعقودة في  7كانوف األوؿ  /ديسمبر  1944وما يجري عمييا مف تعديالت بيف الوقت واآلخر ,لتحديد ىوية
الطائرات الطبية ومتابعة مسارىا .ويجب عمى األطراؼ السامية المتعاقدة وعمى أطراؼ النزاع أو أحد أطراؼ النزاع ,سواء متفقة أـ

منفردة ,أف تقرر طرؽ ورموز نظاـ أجيزة التحسس (الرادار) الثانوي لممراقبة وفقاً لإلجراءات التي توصي بيا منظمة اؿطيراف المدني
الدولي.

ال كي تستخدمو في تحديد ىوية المركبات الطبية
 -2يجوز ألطراؼ النزاع ,باتفاؽ خاص فيما بينيا ,أف تنشئ نظامًا إلكترونيا مماث ً
والسفف والزوارؽ الطبية.
قرار رقـ {}18
قرار بشأف استعماؿ اإلشارات البصرية مف أجؿ التعرؼ عمى ىوية وسائط النقؿ الطبي ا لتي تتمتع بحماية اتفاقيات جنيؼ 1949
والمحؽ " البروتوكوؿ " اإلضافي التفاقيات جنيؼ الموقعة في  12آب  /أغسطس  1949المتعمؽ بحماية ضحايا المنازعات
المسمحة.
إف المؤتمر الدبموماسي لتأكيد وتطوير القانوف الدولي اإلنساني المطبؽ في المنازعات المسمحة  ,جنيؼ .1977 – 1974
إذ يقدر :
أ ) أف ىناؾ حاجة لتزويد وسائط النقؿ الطبي بوسائؿ بصرية متطورة لمتعرؼ عمى ىويتيا  ,وذلؾ مف أجؿ تفادي شف اليجمات
عمييا,
ب) أف ىذا المؤتمر قد وافؽ عمى استعما ؿ الضوء األزرؽ الوامض كوسيمة لمتعرؼ بصرياً عمى اليوية عمى أف يقتصر استخدامو
عمى تمؾ الطائرات المستعممة في النقؿ الطبي دوف غيره ** انظر الممحؽ المرفؽ بيذا القرار,

بناء عمى اتفاؽ خاص ,االحتفاظ باستعماؿ الضوء األزرؽ الوامض مف أجؿ التعرؼ عمى المركبات
ج ) أنو يجوز ألطراؼ النزاعً ,
والسفف والزوارؽ الطبية ,بيد أنو في حالة عدـ وجود مثؿ ىذا االتفاؽ فإف استعماؿ مثؿ ىذه اإلشارات ال يكوف محظو اًر بالنسبة
لممركبات والسفف األخرى,

د ) أنو يجوز ,باإلضافة إلى الشارة المميزة والضوء األزرؽ الوامض ,استخداـ وسائؿ بصرية أخرى لمتعرؼ عمى اليوية مثؿ إشارات
األعالـ ومجموعات مف اإلشارات الضوئية وذلؾ بصفة عرضية بالنسبة لوسائط النقؿ الطبي,
ىػ) أف المنظمة الحكومية االستشارية لممالحة البحرية ىي أفضؿ ىيئة دولية مؤىمة لتعييف واصدار اإلشارات البصرية التي تستعمؿ
في نطاؽ البيئة البحرية.
واذ يالحظ :
أنو عمى الرغـ مف اعتراؼ اتفاقيات جنيؼ المبرمة في  12آب  /أغسطس  1949باستعماؿ وسيمة رفع الشارة المميزة عمى السفف
المستشفى والزوارؽ الطبية ,فإف أية صورة ليذا االستعماؿ لـ تنعكس في الوثائؽ المتعمقة بيذا الشأف لممنظمة الحكومية االستشارية
لممالحة البحرية,
 -1يسأؿ رئيس المؤتمر إحالة ىذا القرار ووثائؽ ىذا المؤتمر إلى المنظمة الحكومية االستشارية لمـ الحة البحرية
أ ) أف تنظر في أف تتضمف الوثائؽ المالئمة مثؿ التقنيف الدولي لإلشارات  ,الضوء األزرؽ الوامض كما تصفو المادة  6مف الباب
الثالث مف الممحؽ رقـ ( )1لمحؽ " البروتوكوؿ " األوؿ,

ب) أف تدرج االعتراؼ باإلشارة المميزة في الوثائؽ المالئمة (انظر المادة  3مف الفصؿ الثاني مف الممحؽ المذكور),
ج ) أف تنظر في الوقت ذاتو في خمؽ نظاـ إشارات األعالـ الموحدة ومجموعة مف اإلشارات الضوئية مثؿ " أبيض–أحمر–أبيض "
التي قد تستخدـ لغرض التمييز البصري اإلضافي أو البديؿ لوسائط النقؿ الطبي .
يستحث الحكومات المدعوة إلى ىذا المؤتمر عمى التعاوف تعاوناً كامالً في ىذا المسعى داخؿ إطار الترتيبات االستشارية لممنظمةالحكومية االستشارية لممالحة البحرية.

-2يستحث الحكومات المدعوة إلى ىذا المؤتمر عمى التعاوف تعاوناً كامالً في ىذا المسعى داخؿ إطار الترتيبات االستشارية لممنظمة
االستشرية لممالحة البحرية.
ا
الحكومية
الجمسة العامة الرابعة والخمسوف
 7حزيراف/يونيو 1977
مرفقات
المواد  3و  6و 10و 11مف الممحؽ رقـ  1لمحؽ " البروتوكوؿ " األوؿ
المػػادة  : 3الشكؿ والطبيعة
 -1يجب أف تكوف العالمة المميزة حمراء عمى أرضية بيضاء كبيرة بالحجـ الذي تبرره ظروؼ استخداميا .ويجوز لألطراؼ السامية
المتعاقدة أف تنتيج النماذج المبينة في الشكؿ رقـ ( )2في تحديدىا لشكؿ الصميب أو اليالؿ أو األسد والشمس .
 -2يجوز أف تكوف العالمة المميزة مضاءة أو مضيئة ليالً أو حيف تكوف الرؤية محدودة  .كما يجوز أف تصنع مف مواد تسمح
بالتعرؼ عمييا عف طريؽ وسائؿ التحسس التقنية .

شكؿ ( )2عالمات مميزة بموف أحمر عمى أرضية بيضاء
المػػادة  : 6اإلشارة الضوئية
 -1تييأ اإلشارة الضوئية –وتتألؼ مف ضوء أزرؽ وامض– الستخداـ الطائرات الطبية لمداللة عمى ىويتيا  .وال يجوز ألية طائرة
أخرى أف تستخدـ ىذه اإلشارة  .ويمكف الحصوؿ عمى الموف األزرؽ المفضؿ باستخداـ معادالت األلواف الثالث التالية :
حد الموف األخضر ص =  0.805 + 0.065س
حد الموف األبيض ص =  - 0.400س
حد الموف األرجواني ص =  0.600 + 0.133ص
ويفضؿ أف يتراوح معدؿ تردد ومضات الموف األزرؽ فيما بيف  60و 100ومضة في الدقيقة الواحدة.
 -1يجب تزويد الطائرات الطبية بما قد يمزميا مف األضواء لجعؿ اإلشارة الضوئية مرئية مف جميع الجيات الممكنة .

 -2إذا لـ يوجد اتفاؽ خاص بيف أطراؼ النزاع يقصر استخداـ األضواء الزرقاء الوامضة عمى تحديد ىوية المركبات والسفف
والزوارؽ الطبية ,فإف استخداـ ىذه اإلشارات لممركبات والسفف األخرى ال يحظر.
المػػادة  : 10استخداـ الرموز الدولية
يجوز أيضاً لموحدات الطبية ووسائط النقؿ الطبي أف تستخدـ الرموز واإلشارات التي يضعيا االتحاد الدولي لممواصالت السمكية

والالسمكية ومنظمة الطيراف المدني الدولي والمنظمة الحكومية االستشارية لممالحة البحرية .وتستخدـ ىذه الرموز واإلشارات عندئذ

طبقاً لممعايير والممارسا ت واإلجراءات التي أرستيا ىذه المنظمات.
المػػادة  : 11الوسائؿ األخرى لالتصاؿ
يجوز ,حيف تعذر االتصاالت الالسمكية الثنائية  ,استخداـ اإلشارات المنصوص عمييا في التقنيف الدوؿي لإلشارات الذي أقرتو
المنظمة الحكومية االستشارية لممالحة البحرية ,أو في الممحؽ المتعمؽ باتفاقية شيكاغو بشأف الطيراف المدني الدولي المعقودة في 7
كانوف األوؿ  /ديسمبر  1944وما يجري عمييا مف تعديالت بيف الوقت واآلخر .
قرار رقـ {}19
قرار خاص باستخداـ االتصاالت الالسمكية (الراديو) في اإلعالف عف والتعرؼ عمى وسائط النقؿ الطبي التي تحمييا اتفاقيات جنيؼ
لعاـ  1949والمحؽ " البروتوكوؿ " اإلضافي التفاقيات جنيؼ المبرمة في  12آب  /أغسطس  1949المتعمؽ بحماية ضحايا
المنازعات المسمحة (المحؽ " البروتوكوؿ " األوؿ).
إف المؤتمر الدبموماسي لتأكيد وتطوير القانوف الدولي اإلنساني المطبؽ في المنازعات المسمحة  ,جنيؼ .1977 – 1974
إذ يقدر :
أ ) أنو مف األمور الحيوية أف تستخدـ وسائط اتصاؿ متميزة  ,ويعتمد عمييا لمتعرؼ عمى وسائط النقؿ الطبي  ,واإلعالف عف
تحركاتيا,
ب) وأنو يتعيف أف تولى العناية المالئمة والمناسبة لوسائط االتصاؿ المتعمقة بحركة النقؿ الطبي ,وأف ذلؾ ال يتحقؽ إال إذا جرى
التعرؼ عمييا عف طرؽ إشارة األولوية المعترؼ بيا دولياً ,مثؿ الصميب األحمر أو " اإلنسانية " أو " الرحمة " أو أي تعبير آخر

يمكف التعرؼ عميو فنياً أو صوتياً ,

ج ) وأف اؿتنوع المبيف في الظروؼ التي يمكف عف تسفر عف أي نزاع  ,يجعؿ مف المتعذر انتقاء الذبذبات الالسمكية المناسبة لوسائط
االتصاؿ مقدماً,
د ) وأف الذبذبات الالسمكية المراد استخداميا في توصيؿ المعمومات المتعمقة بالتعريؼ عمى وسائط النقؿ الطبي وحركتيا  ,ينبغي أف
تكوف معروفة لجميع األطراؼ التي قد تستخدـ وسائط نقؿ طبي .
واذ يأخذ في االعتبار :
أ ) التوصية رقـ  2لمؤتمر المفوضيف لالتحاد الدولي لممواصالت السمكية والالسمكية عاـ  1973بشأف استخداـ االتصاالت
الالسمكية (الراديو) في اإلعالف عف ,والتعرؼ عمى السفف المستشفى والطائرات الطبية التي تحمييا اتفاقيات جنيؼ ؿ عاـ ,1949

ب) والتوصية رقـ  Mar2 - 17لممؤتمر اإلداري العالمي لالتصاالت الالسمكية (الراديو) التابع لالتحاد الدولي لممواصالت السمكية
والالسمكية ,جنيؼ  ,1974بشأف استخداـ االتصاالت الالسمكية (الراديو) في تمييز وسائؿ النقؿ والتعرؼ عمييا وتحديد موقعيا ,
ومخاطبتيا ,والتي تحمييا اتفاقيات جنيؼ الصادرة في  12آب  /أغسطس  ,1949والخاصة بحماية ضحايا الحرب ,وأية مواثيؽ
ال عمى تأميف سالمة السفف والطائرات التابعة لدوؿ ليست أطرافًا في النزاع المسمح .
إضافية ليذه االتفاقيات ,فض ً
ج ) ومذكرة المجمس الدولي لتسجيؿ الذبذبات – وىو جياز دائـ يتبع االتحاد الدولي لممواصالت السمكية والالسمكية -بشأف الحاجة
إلى تنسيؽ وطني في األمور المتعمقة بالمواصالت الالسمكية (الراديو).
واذ يقر :
أ ) بأف تخصيص واستخداـ الذبذبات  ,بما في ذلؾ استخداـ ذبذبات االستغاثة واجراءات التشغيؿ في الخدمة المتحركة ,واشارات
االستغاثة ,واإلنذار والطوارئ والسالمة ونظاـ أولوية االتصاالت في الخدمات المتحركة  ,تحكميا لوائح المواصالت الالسمكية (الراديو)
الممحقة باالتفاقية الدولية لممواصالت السمكية والالسمكية,
ب) وأف ىذه الموائح ال يجوز تنقيحيا إال بواسطة مؤتمر إداري عالمي مختص لممواصالت الالسمكية البحرية (الراديو) تابع لالتحاد
الدولي لممواصالت السمكية والالسمكية,
ج ) وأف الدورة التالية لممؤتمر اإلداري العالمي لممواصالت الالسمكية البحرية (الراديو) المختص يزمع عقدىا عاـ  1979وأف
المقترحات لتنقيح الموائح الالسمكية ,يجب تقديميا مكتوبة بواسطة الحكومات قبؿ حوالي عاـ مف افتتاح المؤتمر ,
 -1يالحظ ,مع التقدير أف بند بعينو أدرج في جدوؿ أعماؿ المؤتمر اإلداري العالمي لمبث اإلذاعي (الراديو) الذي يعقد في جنيؼ
في عاـ  ,1979ىذا نصو :
"  : 2-6دراسة الجوانب الفنية الستخد اـ المواصالت الالسمكية في مالحظة والتعرؼ عمى وتحديد موقع االتصاؿ بوسائؿ النقؿ
الطبي التي تشمميا بالحماية اتفاقيات جنيؼ لعاـ  ,1949وأي وثيقة إضافية لتمؾ االتفاقيات " .
 -2يسأؿ رئيس المؤتمر إبالغ ىذه الوثيقة إلى جميع الحكومات والمنظمات المدعوة إلى المؤتمر اؿحالي ,باإلضافة إلى المرفقات
التي تمثؿ المتطمبات بالنسبة لكؿ مف الذبذبات اإلذاعية  ,والحاجة إلى االعت ار ؼ الدولي بإشارة أولوية مالئمة  ,والتي يجب إشباعيا
مف خالؿ أعماؿ مؤتمر إداري عالمي لممواصالت الالسمكية (الراديو)** انظر الممحؽ المرفؽ بيذا القرار.
 -3يطمب إلى الحكومات المدعوة إلى المؤتمر الحالي أف تتخذ االستعدادات المناسبة  ,عمى وجو السرعة ,لممؤتمر الدولي
لممواصالت الالسمكية (الراديو) ,المقرر عقده في عاـ  1979حتى يمكف النص بشكؿ مالئـ في الموائح الالسمكية عمى االحتياجات
الحيوية لالتصاالت الالزمة لوسائط النقؿ الطبي المشمولة بالحماية في حالة النزاع المسمح.
الجمسة العامة الرابعة والخمسوف
 7حزيراف/يونيو 1977
مرفقات
المواد  7و  8و 9مف الممحؽ رقـ  1لمحؽ " البروتوكوؿ " األوؿ

المػػادة  : 7اإلشارات الالسمكية
 -1تتكوف اإلشارة الالسمكية مف رسالة ىاتفية السمكية أو برقية السمكية تسبقيا إشارة األولوية المميزة التي يجب أف يحددىا ويقرىا
مؤتمر إداري عالمي لممواصالت الالسمكية تابع لالتحاد الدولي لممواصالت السمكية والالسمكية  .وتبث اإلشارة ثالث مرات قبؿ داللة
النداء الخاص بالنقؿ الطبي المعني .وتبث ىذه الرسالة بالمغة اإلنكميزية عؿى فترات مناسبة بذبذبة أو ذبذبات محددة اتباعاً لمفقرة " 3

" ويقصر استخداـ إشارة األولوية عمى الوحدات الطبية ووسائط النقؿ الطبي دوف غيرىا .

 -2تنقؿ الرسالة الالسمكية المسبوقة بإشارة األولوية المميزة المشار إلييا في الفقرة األولى البيانات التالية :
أ ) داللة النداء الخاصة بوسيطة النقؿ الطبي,
ب) موقع وسيطة النقؿ الطبي,
ج ) عدد وسائط النقؿ الطبي ونوعيا ,
د ) خط السير المقصود,
ىػ) الوقت المقدر الذي تستغرقو الرحمة والموعد المتوقع لممغادرة والوصوؿ حسب الحالة ,
و ) أية بيانات أخرى مثؿ مدى ارتفاع الطيراف والذبذبات الالسمكية المتبعة ,لغة التخاطب المصطمح عمييا ,طرؽ ورموز ونظـ أجيزة
التحسس (الرادار) الثانوية لممراقبة.
 -3يجوز لألطراؼ السامية المتعاقدة أو ألطراؼ النزاع أو ألحد أطراؼ النزاع أف تحدد وتعمف ,متفقة أو منفردة ما تختاره مف
الذبذبات الوطنية الستخدامو مف قبميا ؼي مثؿ ىذه االتصاالت وفقاً لجدوؿ توزيع موجات الذبذبات ب الئحة المواصالت الالسمكية
الممحقة باالتفاقية الدولية لممواصالت السمكية والالسمكية وذلؾ تيسي اًر لالتصاالت المشار إلييا في الفقرتيف األولى والثانية وكذلؾ

االتصاالت المشار إلييا في المواد  31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,23 ,22مف المحؽ " البروتوكوؿ "  .ويجب أف يخطر

االتحاد الدولي لممواصالت السمكية والالسمكية بيذه الذبذبات وفقًا لإلجراءات التي يقرىا مؤتمر إداري عالمي لممواصالت الالسمكية .
المػػادة  : 8تحديد اليوية بالوسائؿ اإللكترونية
 -1يجوز استخداـ نظاـ جياز التحسس (الرادار) الثانوي لممراقبة ,كما ىو محدد في الممحؽ العاشر التفاقية شيكاغو الخاصة
بالطيراف المدني المعقودة في  7كانوف األوؿ  /ديسمبر  1944وما يجري عمييا مف تعديالت بيف الوقت واآلخر  ,لتحديد ىوية
الطائرات الطبية ومتابعة مسارىا .ويجب عمى األطراؼ السامية ا لمتعاقدة وعمى أطراؼ أو أحد أطراؼ النزاع ,سواء متفقة أو منفردة,
أف تقرر طرؽ ورموز نظاـ أجيزة التحسس (الرادار) الثانوي لممراقبة وفقاً لإلجراءات التي توصي بيا منظمة الطيراف المدني الدولي .
 -2يجوز ألطراؼ النزاع ,باتفاؽ خاص فيما بينيا ,أف تنشئ نظاماً إلكترونياً مماثالً كي تستخدمو في تحديد ىوية المركبات الطبية
والسفف والقوارب الطبية.

المػػادة  : 9االتصاالت الالسمكية
يجوز أف تسبؽ إشارة األولوية المنصوص عمييا في المادة السابعة مف ىذه الالئحة االتصاالت الالسمكية المالئمة التي تقوـ بيا
الوحدات الطبية ووسائط النقؿ الطبي تطبيقاً لإلجراءات المعموؿ بيا وفقاً لممواد ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,23 ,22

 ,31 ,30مف المحؽ " البروتوكوؿ " .
قرار رقـ {}20
قرار يتعمؽ بحماية األعياف الثقافية
إف المؤتمر الدبموماسي لتأكيد وتطوير القانوف الدولي اإلنساني المطبؽ في المنازعات المسمحة  ,جنيؼ .1977 – 1974
إذ يرحب بإقرار المادة  53بشأف حماية األعياف الثقافية وأماكف العبادة كما حددتيا المادة المذكورة مف المحؽ " البروتوكوؿ "
اإلضافي التفاقيات جنيؼ المعقودة في  12آب  /أغسطس  ,1949الذي يتعمؽ بحماية ضحايا المنازعات المسمحة الدولية,
واعترافاً منو بأف اتفاؽية حماية األعياف الثقا فية في حالة النزاع المسمح ولحقيا " بروتوكوليا " اإلضافي ,والموقع عمييا في الىاي

بتاريخ  14آيار  /مايو  ,1954تشكؿ وثيقة عمى جانب كبير مف األىمية مف أجؿ توفير الحماية الدولية لمتراث الثقافي لمبشرية

جميعيا مف آثار النزاع المسمح ,وأف تطبيؽ ىذه االتفاقية ال يمكف أف يمس بأي حاؿ مف األحواؿ بإقرار المادة المشار إلييا في الفقرة
السابقة,
يحث الدوؿ عمى أف تصبح أطرافاً في االتفاقية المذكورة أعاله إذا لـ تكف قد قامت بذلؾ إلى اآلف .
الجمسة العامة الخامسة والخمسوف
 7حزيراف/يونيو 1977
قرار رقـ {}21
قرار بشأف نشر القانوف الدولي اإلنساني المطبؽ في المنازعات المسمحة
إف المؤتمر الدبموماسي لتأكيد وتطوير القانوف الدولي اإلنساني المطبؽ في المنازعات المسمحة  ,جنيؼ .1977 – 1974
ال جوىريًا في تطبيقو الفعاؿ.
اقتناعًا منو بأف اإللماـ الجيد بالقانوف الدولي اإلنساني يشكؿ عام ً
وثقة منو بأف نشر ىذا القانوف يسيـ في الترويج لممثؿ اإلنسانية العميا واشاعة روح السالـ بيف الشعوب .
 -1يذكر بأنو طبقاً التفاقيات جنيؼ األربع لعاـ  ,1949التزمت األطراؼ السامية المتعاقدة بنشر أحكاـ ىذه االتفاقيات ,عمى أوسع
نطاؽ ممكف ,وبأف المحقيف " البروتوكوليف " اإلضافييف المذيف أقرىما ىذا المؤتمر يؤكداف مف جديد ىذا االلتزاـ  ,ويتوسعاف فيو.

 -2يدعو الدوؿ الموقعة إلى اتخاذ جميع التدابير المجدية لضماف نشر فعاؿ لمقانوف الدولي اإلنساني المطبؽ في المنازعات المسمحة
ولممبادئ األساسية التي تشكؿ أساس ىذا القانوف ,وبوجو خاص اتخاذ التدابير التالية :
أ ) تشجيع السمطات المختصة عمى وضع وتنفيذ طرؽ لتدريس القانوف الدولي اإلنساني تتالءـ والظروؼ الوطنية  ,وباألخص في
صفوؼ القوات المسمحة والسمطات اإلدارية المختصة ,مع المجوء إذا دعت الحاجة إلى مساعدة المجنة الدولية لمصميب األحمر ,و
إلى ما تسديو مف مشورة.
ب) القياـ في زمف السمـ بتدريب موظفيف مؤىميف قادريف عمى تعميـ القانوف الدولي اإلنساني  ,وتيسير تطبيقو وال سيما بالمفيوـ الوارد
في المادتيف  6و 82مف المحؽ " البروتو كوؿ " األوؿ.

ج ) توصية السمطات المعنية بتعزيز تعميـ القانوف الدولي اإلنساني في الجامعات (في كميات الحقوؽ ,والعموـ السياسية,
والطب...الخ ).
د ) توصية السمطات المختصة بإدخاؿ منيج لتعميـ مبادئ القانوف الدولي اإلنساني في المدارس الثانوية أو ما يماثميا .
 -3يدعو الجمعيات الوطنية لمصميب األحمر (اليالؿ األحمر ,األسد والشمس األحمريف) إلى تقديـ مؤازرتيا لمسمطات الحكومية
المختصة بغية اإلسياـ في تفيـ ونشر القانوف الدولي اإلنساني عمى نحو فعاؿ .
 -4يدعو المجنة الدولية لمصميب األحمر إلى أف تساند عمى نحو إيجابي المجيود الذي يبذؿ لنشر القانوف الدولي اإلنساني  ,وعمى
األخص :
أ ) بنشر اؿمواد التي مف شأنيا تيسير تعميـ القانوف الدولي اإلنساني  ,والعمؿ عمى تداوؿ جميع المعمومات المجدية لنشر اتفاقيات
جنيؼ والمحقيف " البروتوكوليف " اإلضافييف.
بناء عمى طمب اؿحكومات أـ
بتنظيـ حمقات دراسية ومحاضرات عف القانوف الدولي اإلنساني سواء كاف ذلؾ مف تمقاء نفسيا  ,أـ ً
الجمعيات الوطنية ,والتعاوف في سبيؿ تحقيؽ ىذا الغرض مع الدوؿ والمؤسسات المناسبة .
الجمسة العامة الخامسة والخمسوف
 7حزيراف/يونيو 1977
قرار رقـ {}22
قرار بشأف متابعة حظر أو تقييد استخداـ أسمحة تقميدية معينة
إف المؤتمر الدبموماسي لتأكيد وتطوير القانوف الدولي اإلنساني المطبؽ في المنازعات المسمحة  ,جنيؼ .1977 – 1974
وقد عقد في جنيؼ أربع دورات  ,في السنوات  1977 ,1976 ,1975 ,1974وأقر قواعد إنسانية جديدة تتعمؽ بالمنازعات المسمحة
وأساليب ووسائؿ الحرب.
إذ يعرب عف قناعتو بأف معاناة السكاف المدنييف والمقاتميف يـ كف الحد منيا كثي اًر إذا أمكف التوصؿ إلى اتفاقات لحظر أو تقييد

استخداـ أسمحة تقميدية بعينيا ,ألغراض إنسانية ,السيما تمؾ التي مف شأنيا أف تحدث أض ار اًر خطيرة أو تصيب بطريقة عشوائية .
واذ يذكر بأف قضية حظر أو تقييد استعماؿ أسمحة تقميدية معينة ألغراض إنسانية كافت موضع مناقشات موضوعية جادة في المجنة
الخاصة لممؤتمر في دوراتو األربع ,وكذا في مؤتمري الخبراء الحكومييف الذي عقد تحت رعاية المجنة الدوؿ ية لمصميب األحمر في
عاـ  1974في لوسرف وفي عاـ  1976في لوجانو.
واذ يذكر في ىذا الصدد بمناقشات الجمعية العامة لألمـ المتحد ة وق ارراتيا المتعمقة بالموضوع وكذا بالنداءات التي أصدرىا عدد مف
رؤساء الدوؿ والحكومات.

ولما كاف قد استخمص مف ىذه المناقشات أف ىناؾ اتفاقاً في الرأي حوؿ االىتماـ الذي يتصؿ بحظر استعماؿ األسمحة التقميدية التي

تنجـ فييا اإلصابة ,أساساً ,عف الشظايا التي ال يمكف الكشؼ عنيا باألشعة السينية ,وأف ىناؾ مجاالً كبي اًر لالتفاؽ فيما يتعمؽ
باأللغاـ األرضية والشراؾ الخداعية.

ولما كاف قد كرس جيوده أيضاً لتقريب وجيات النظر المتباينة بشأف الرغبة في حظر أو تقييد استعماؿ األسمحة الحارقة  ,بما فييا
النابالـ.

ولما كاف قد بحث أيضاً اآلثار الناجمة عف استعماؿ أسمحة تقميدية أخرى  ,كالقذائؼ ذات العيار الصغير ,وبعض أسمحة التفجير

والتفتيت ,وبدأ في بحث إمكانيات حظر أو تقييد استخداـ مثؿ ىذه األسمحة .

واذ يدرؾ أىمية مواصمة ومتابعة ىذا العمؿ بالسرعة التي تقتضييا االعتبارات اإلنسانية الواضح ة .
واذ يعتقد في ضرورة تركيز العمؿ عمى مجاالت االتفاؽ التي اتضحت حتى اآلف  ,وفي البحث عف مجاالت أخرى لالتفاؽ  ,وضرورة
البحث في كافة األحواؿ ,عف أوسع مجاؿ ممكف لالتفاؽ,
 )1يقرر إرساؿ تقرير المجنة الخاصة والمقترحات التي عرضتيا ىذه المجنة إلى حكومات الدوؿ الممثؿة في المؤتمر وكذا إلى األميف
العاـ لألمـ المتحدة.
 )2يطمب إيالء اىتماـ جدي وعاجؿ ليذه الوثائؽ وكذا لتقارير مؤتمري الخبراء الحكومييف المنعقديف في لوسرف ولوجانو .
 )3يوصي بالدعوة لعقد مؤتمر لمحكومات في موعد أقصاه  1979بغية التوصؿ إلى :
أ  -عقد اتفاقات خاصة بح ظر أو تقييد استخداـ أسمحة تقميدية معينة  ,بما فييا تمؾ التي مف شأنيا إحداث أضرار خطيرة أو تصيب
بطريقة عشوائية مع أخذ االعتبارات اإلنسانية والعسكرية في الحسباف .
ب -عقد اتفاؽ يختص بأسموب تنقيح مثؿ ىذه االتفاقات  ,وبحث المقترحات الخاصة باتفاقات جديدة مف النوع ذاتو.
 )4يحث عمى إجراء مشاورات قبؿ بحث ىذه المسألة في الدورة الثانية والثالثيف لمجمعية العامة لألمـ المتحدة بغية ا لتوصؿ إلى
اتفاؽ بشأف اإلجراءات التي يمكف اتخاذىا لإلعداد ليذا المؤتمر .
 )5يوصي بالدعوة لعقد اجتماع استشاري ليذا الغرض لجميع الحكومات المعنية خالؿ شيري سبتمبر وأكتوبر
.1977
 )6يوصي كذلؾ بأف تبحث الدوؿ المشتركة في ىذه المشاورات عمى وجو الخصوص موضوع تشكيؿ لجنة تحضيرية تسعى إلى
وضع أفضؿ أساس ممكف لمتوصؿ خالؿ ىذا المؤتمر إلى االتفاقيات المشار إلييا في ىذا القرار .
 )7يدعو الجمعية العامة لألمـ المتحدة في دورتيا الثانية والثالثيف إلى اتخاذ أي إجراء آخر يكوف ضرورياً لعقد ىذا المؤتمر عاـ
 1979في ضوء نتائج المشاورات التي تجري طبقًا لمفقرة الرابعة مف ىذا القرار .
الجمسة العامة السابعة والخمسوف
 9حزيراف/يونيو 1977

قرار رقـ {}24
قرار تعبير عف االمتناف لمدولة ا لمضيفة
إف المؤتمر الدبموماسي لتأكيد وتطوير القانوف الدولي اإلنساني المطبؽ في المنازعات المسمحة  ,جنيؼ .1977 – 1974
وقد اجتمع في جنيؼ بدعوة مف الحكومة السويسرية .
وعقد أربع دورات ,في  1977 ,1976 ,1975 ,1974نظر خالليا في مشروعي المحقيف " البروتوكوليف " اإلضافييف التفاقيات
جنيؼ المعقودة في  12آب  /أغسطس  ,1949والمذيف أعدتيما المجنة الدولية لمصميب األحمر .
وقد أفاد خالؿ دوراتو األربع مف التسييالت التي وضعتيا تحت تصرفو كؿ مف الحكومة السويسرية وسمطات جميورية وكانتوف
جنيؼ ومدينة جنيؼ.
واذ يعرب عف عرفانو البالغ بحسف ا لضيافة والمجاممة المتيف أحيط بيما المشتركوف في المؤتمر مف جانب الحكومة السويسرية
وسمطات وشعب جميورية وكانتوف جنيؼ ومدينة جنيؼ .
وقد أتـ أعمالو بإقرار المحقيف " البروتوكوليف " اإلضافييف التفاقيات جنيؼ المعقودة في  12آب/أغسطس  ,1949بإصدار الق اررات
المختمفة.
 -1يعرب عف صادؽ امتنانو لمحكومة السويسرية لدعميا المتواصؿ ألعماؿ المؤتمر وعمى األخص لمسيد  /بيير جرابر ,رئيس
المؤتمر ,والمستشار االتحادي ,ورئيس اإلدارة السياسية االتحادية لالتحاد السويسري الذي أسيـ إلى حد بعيد بإرشاده الحكيـ والحازـ
في تحقيؽ نجاح المؤتـ ر.
 -2يعرب عف خالص امتنانو لسمطات وشعب جميورية وكانتوف جنيؼ ومدينة جنيؼ عمى ما أبدوه مف كرـ الضيافة والمجاممة التي
باف دليميا لممؤتمر ولممشتركيف فيو .
 -3يحيي المجنة الدولية لمصميب األحمر وكذا ممثمييا وخبراؤىا الذيف لـ يتوانوا في إبداء المشورة بإخالص وأناة لممؤ تمر في جميع
الشئوف التي أثيرت في إطار مشروعي المحقيف " البروتوكوليف " والمذيف كانوا مصدر الياـ لممؤتمر بفضؿ تشبثيـ بمبادئ الصميب
األحمر.
 -4يعبر عف تقديره لمسفير جاف ىمبرت  ,األميف العاـ لممؤتمر ,ولجميع العامميف في المؤتمر ,لما أدوه مف خدمات فعالة في جميع
األوقات عمى مدى السنوات األربع التي استغرقيا المؤتمر .
الجمسة العامة الثامنة والخمسوف
 9حزيراف/يونيو 1977
مقتطفات
مف الوثيقة الختامية
لممؤتمر الدبموماسي لتأكيد وتطوير القانوف الدولي

اإلنساني المطبؽ في المنازعات المسمحة
الوثيقة الختامية
عقد المؤتمر الدبموماسي لتأكيد وتطوير القانوف الدولي المطبؽ في المنازعات المسمحة ,الذي دعا إليو المجمس االتحادي السويسري,
أربع دورات في جنيؼ (مف  20شباط/فبراير إلى  29آذار /مارس  ,1974ومف  3شباط/فبراير إلى  18نيساف /أبريؿ  ,1975ومف
 21نيساف/أبريؿ إلى  11حزيراف/يونيو  ,1976ومف  17آذار  /مارس إلى  10حزيراف  /يونيو
.)1977
وكاف ىدفو دراسة مشروعي لحقيف " بروتوكوليف " إضافييف أعدتيما المجنة الدولية لمصميب األحمر  ,بعد مشاورات رسمية وخاصة,
بغية استكماؿ اتفاقيات جنيؼ األربع الموقعة في  12آب  /أغسطس .1949
كانت  124دولة ممثمة في الدورة األولى لممؤتمر ,و 120دولة في الدورة الثانية  ,و 107دولة في الدورة الثالثة و  109دولة في الدورة
الرابعة.
نظ اًر لألىمية القصوى لضماف اإلسياـ بصورة شاممة في أعماؿ المؤتمر التي اتسـ طابعيا األساسي باإلنسانية  ,ولما كانت ميمة

تطوير وتقنيف القانوف الدولي اإلنساني المط بؽ في المنازعات المسمحة بأسموب تقدمي مف المياـ العالمية التي تستطيع حركات

التحرير الوطنية اإلسياـ فييا بصورة فعالة  ,فقد قرر المؤتمر بموجب القرار رقـ  )1( 3الذي أصدره أف يدعو أيضاً حركات التحرر
الوطني المعترؼ بيا مف قبؿ المنظمات الحكومية اإلقميمية المعنية ؿالشتراؾ بصورة كاممة في مناقشات المؤتمر ولجانو الرئيسية ,

عممًا بأف الوفود التي تمثؿ الدوؿ ىي وحدىا التي ليا حؽ التصويت .
وقد اشتركت المجنة الدولية لمصميب األحمر التي أعدت مشروعي المحقيف " البروتوكوليف " اإلضافييف في أعماؿ المؤتمر بصفة
الخبير.
أعد المؤتمر الوثائؽ التالية :
 المحؽ " البروتوكوؿ " اإلضافي التفاقيات جنيؼ الموقعة في  12آب/أغسطس  1949بشأف حماية ضحايا المنازعات المسمحةالدولية { المحؽ " البروتوكوؿ " األوؿ } والممحقاف .2 ,1
 المحؽ " البروتوكوؿ " اإلضافي التفاقيات جنيؼ الموقعة في  12آب/أغسطس  1949بشأف حماية ضحايا المنازعات المسمحةغير الدولية { المحؽ " البروتوكوؿ " الثاني}.
وقد أقر المؤتمر ىذيف المحقيف " البروتوكوليف " اإلضافييف بتاريخ  8حزيراف  /يونيو  1977وسيعرضاف عمى الحكومات لدراستيما
وسيفتحاف لمتوقيع بمدينة برف في  12كانوف األوؿ  /ديسمبر  1977لفترة اثنى عشر شي اًر طبقاً ألحكاميما ,كما ستعرض الوثيقتاف
لالنضماـ وفقاً لما تنص عميو أحكاميما .

تحرر في جنيؼ يوـ  10حزيراف  /يونيو  1977بالمغات األسبانية واإلنكميزية والروسية والعربية والفرنسية  ,عمى أف يودع األصؿ
والوثائؽ المرفقة لدى محفوظات االتحاد السويسري.
واشياداً عمى ذلؾ قاـ المندوبوف بتوقيع ىذه الوثيقة الختامية

