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أهم اتفاقيات القانون الدولي
اإلنساني
«آلينــا علــى أنفســنا مواصلــة العمــل علــى النهــوض بحقــوق
اإلنسان وتعزيز كرامة المواطن ضمن مفهوم شمولي
لحقــوق اإلنســان باعتبارهــا رافعــة قويــة للتنميــة مترابطــة
فــي أبعادهــا السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة»

مقتطــف مــن الكلمــة الســامية التــي ألقاهــا جاللــة امللــك مبناســبة اســتقبال جاللتــه ألعضــاء
املجلــس االستشــاري لحقــوق االنســان وأعضــاء هيــأة التحكيــم املســتقلة للتعويــض عــن
ضحايــا االختفــاء القــري واالعتقــال التعســفي وذكــرى االعــان العاملــي لحقــوق االنســان
املؤرخــة يف  9دجنــر .2000
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تقديــــــــــــــــم
باملــوازاة مــع التزامهــا باتفاقيــات القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،انخرطــت اململكــة
املغربيــة يف القانــون الــدويل اإلنســاين باعتبــاره مجموعــة مــن املبــادئ والقواعــد العرفيــة
واملكتوبــة التــي تنظــم النزاعــات املســلحة بأنســنتها والحــد مــن آثارهــا عــى اإلنســان،
وكذلــك لكونــه يهــدف إىل حاميــة املمتلــكات واألف ـراد غــر املشــركني بصــورة مبــارشة أو
الذيــن كفــوا عــن االشـراك يف النزاعــات املســلحة مثــل الجرحــى والغرقــى وأرسى الحــرب.
وقــد حظيــت اتفاقيــات القانــون الــدويل اإلنســاين باهتــام خــاص مــن قبــل اململكــة ،حيث
انخــرط املغــرب وبشــكل مبكــر يف جــل هــذه االتفاقيــات ،ففــي نفــس ســنة حصولــه عــى
االســتقالل ،انضــم املغــرب إىل اتفاقيــات جنيــف األربــع ،وبتاريــخ  26غشــت  1957انضــم
إىل االتفاقيــة الخاصــة بوضــع الالجئــن ،كــا انضــم إىل اتفاقيــات تعــود إىل عهــد عصبــة
األمــم ،كربوتوكــول جنيــف بشــأن حظــر اســتعامل الغــازات الخانقــة والســامة املعتمــد
ســنة  ،1925وبعــد ســنتني مــن اعتــاد اتفاقيــة حظــر تطويــر وإنتــاج وتخزيــن واســتخدام
األســلحة الكيميائيــة وتدمــر تلــك األســلحة ،وقبــل دخولهــا حيــز النفــاذ صــادق املغــرب
عــى هــذه االتفاقيــة بتاريــخ  28دجنــر .1995
ومل يقتــر دور املغــرب عــى االنخــراط يف تلــك الصكــوك الدوليــة ،بــل امتــدت أدواره
إىل املشــاركة يف إعــداد بعــض مــن اتفاقيــات القانــون الــدويل اإلنســاين ،فبعــد حصولــه
عــى عضويــة مؤمتــر لجنــة نــزع الســاح مبوجــب ق ـرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة
رقــم  2602الصــادر بتاريــخ  19دجنــر  ،1969ســاهم املغــرب إىل جانــب األعضــاء 26
اآلخريــن يف األشــغال التحضرييــة إلعــداد اتفاقيــة حظــر وتطويــر وإنتــاج وتخزيــن األســلحة
البكرتيولوجيــة (البيولوجيــة) والتكســينية وتدمــر تلــك األســلحة املعتمــدة يف  10أبريــل
.1972
وإىل جانــب انخراطــه بشــكل مكثــف ومتواصــل يف اتفاقيــات القانــون الــدويل اإلنســاين،
ظــل املغــرب ملتزمــا باملامرســات العامــة املقبولــة كقانــون ذات العالقــة بأنســنة النزاعــات
املســلحة داخليــة كانــت أم دوليــة ،وبكافــة القواعــد العرفيــة للقانــون الــدويل اإلنســاين
باعتبارهــا قواعــد آمــرة وملزمــة للجميــع.
وتتســم املامرســة االتفاقيــة للمغــرب يف مجــال القانــون الــدويل اإلنســاين بخصائــص ميكــن
إجاملهــا يف:
•االنخراط املبكر يف اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين؛
•االنخراط الكامل واملطلق يف النظام املعياري للقانون الدويل
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اإلنساين ،إذ مل يسجل املغرب أي تحفظ أو إعالن تفسريي بخصوص
هذه االتفاقيات؛
•االنخراط يف أغلب وأهم االتفاقيات املشكلة للقانون الدويل اإلنساين؛
•العمل عىل نرش هذه االتفاقيات يف الجريدة الرسمية.
وإىل جانــب هــذه الخصائــص ،عمــل املغــرب عــى اتخــاذ تدابــر ترشيعيــة وتنفيذيــة
وقضائيــة ،قصــد الوفــاء بااللتزامــات املرتتبــة عــن االنخ ـراط يف اتفاقيــات القانــون الــدويل
اإلنســاين .فأمــام تنامــي االهتــام بالقانــون الــدويل اإلنســاين دوليــا ووطنيــا ،حــرص دســتور
فاتــح يوليــوز  2011عــى تكريــس هــذه الديناميــة ،عــر تأكيــد ديباجتــه عــى حاميــة
منظومتــي حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين والنهــوض بھــا ،واإلســهام يف
تطويرهــا ،مــع مراعــاة الطابــع الكــوين لتلــك الحقــوق ،وعــدم قابليتهــا للتجــزيء .كــا
حظــرت مقتضيــات هــذا الدســتور يف الفصــل  23منــه جرميــة اإلبــادة وغريهــا مــن الجرائــم
ضــد اإلنســانية ،وجرائــم الحــرب ،وكافــة االنتهــاكات الجســيمة واملمنهجــة لحقوق اإلنســان.
والتزامــا بالبنــد  12مــن إعــان القاهــرة الصــادر عــن املؤمتــر اإلقليمــي العــريب املنعقــد مــا
بــن  14و 16نونــر  1999مبناســبة مــرور  50ســنة عــى اتفاقيــات جنيــف األربــع لســنة
 ،1949الــذي يدعــو الــدول العربيــة إىل إحــداث آليــات وطنيــة للقانــون الــدويل اإلنســاين،
أحــدث املغــرب اللجنــة الوطنيــة للقانــون الــدويل اإلنســاين بتاريــخ  9يوليــوز 20081
ووفقــا للمرســوم املحــدث للمندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان 2،تنــاط بهــذه
املندوبيــة مهمــة إعــداد وتنفيــذ السياســة الحكوميــة يف مجــال الدفــاع عــن حقــوق
اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين وحاميتهــا والنهــوض بهــا ،كــا ينــاط بهــا اق ـراح كل
تدبــر يهــدف إىل ضــان دخــول االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل
اإلنســاين التــي يكــون املغــرب طرفــا فيهــا حيــز النفــاذ.
وفضــا عــن تتبــع وتيســر إعــال مضامــن وأحــكام اتفاقيــات القانــون الــدويل اإلنســاين
وتطويــره ونــر املعرفــة بــه ،تعمــل هــذه املندوبيــة عىل اقـراح التدابــر الرضوريــة ملالءمة
الترشيعــات الوطنيــة مــع أحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين ،والســعي نحــو اســتكامل
انخ ـراط اململكــة يف كل االتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة بالقانــون الــدويل اإلنســاين.
ويســهر املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان باعتبــاره مؤسســة وطنيــة لحاميــة حقــوق
 - 1أنظراملرسوم رقم  2 .07 .231املحدثة بموجبه اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني ،الصادربتاريخ 9
يوليو  ،2008واملنشور بالجريدة الرسمية عدد  5646في  10يوليو .2008
 - 2أنظراملرسوم رقم  2.11.150الذي تم بموجبه إحداث املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان وتحديد
اختصاصاتها وتنظيمها ،واملنشور في الجريدة الرسمية عدد  5933بتاريخ  11أبريل .2011
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اإلنســان والنهــوض بهــا ،عــى تعزيــز وتكريــس مبــادئ وقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين
والعمــل عــى ترســيخها ،ولهــذه الغايــة ،يقــوم املجلــس ،بتنســيق مــع الســلطات العموميــة
املعنيــة عــى الخصــوص باملهــام التاليــة:
تنســيق أنشــطة مختلــف الجهــات املعنيــة بقضايــا القانــون الــدويلاإلنســاين؛
تتبــع تطبيــق أحــكام اتفاقيــات القانــون الــدويل اإلنســاين التــي صادقــتعليهــا اململكــة أو انضمــت إليهــا؛
املســاهمة يف برامــج الرتبيــة والتكويــن والتكويــن املســتمر ،والتوعيــةوالتواصــل يف مجــال القانــون الــدويل اإلنســاين ،لفائــدة جميــع القطاعــات
واملؤسســات والهيئــات والجمعيــات املعنيــة؛
تطويــر عالقــات التعــاون والرشاكــة مــن أجــل تبــادل الخــرة مــع اللجنــةالدوليــة للصليــب األحمــر ،وكل الهيئــات املعنيــة بالقانــون الــدويل
3
اإلنســاين.
وقــد جــاءت املكتســبات التــي حققهــا املغــرب يف مجــال القانــون الــدويل اإلنســاين تعبـرا
عــن إرادة ملكيــة ســامية مــا فتئــت ترعــى حاميــة حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية
عــى املســتوى الوطنــي ،كــا مل يــأل جاللــة امللــك محمــد الســادس أيــده اللــه ونــره
جهــدا يف دعــوة الفاعلــن الدوليــن إىل رضورة تأهيــل النظــام الــدويل لحقــوق اإلنســان ،إذ
أكــد صاحــب الجاللــة يف رســالته الســامية املوجهــة إىل املشــاركني يف أشــغال الــدورة الثانيــة
للمنتــدى العاملــي لحقــوق اإلنســان مبراكــش بتاريــخ  27نونــر  2014عــى أن «النظــام
الــدويل لحقــوق اإلنســان يشــهد تحــوالت عميقــة ،كــا أن إشــعاع القيــم العامليــة لحقــوق
اإلنســان ومتلكهــا ،ميــر اليــوم عــر انخ ـراط أوســع لبلــدان الجنــوب ،ولهيئــات املجتمــع
املــدين وللمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ،يف مســار تطويــر اآلليــات الدوليــة
واإلقليميــة لحاميــة هــذه الحقــوق والنهــوض بهــا».
وإدراكا مــن هــذه املندوبيــة بأهميــة نــر ثقافــة حقــوق اإلنســان وإذكاء الوعــي
بااللتزامــات الدوليــة للمغــرب إزاء القانــون الــدويل اإلنســاين ،وبعــد اإلقبــال الكبــر عــى
املصنــف األول املتعلــق ب»االتفاقيــات األساســية يف مجــال حقــوق اإلنســان التــي يعــد
املغــرب طرفــا فيهــا» مــن طــرف مختلــف الفاعلــن املعنيــن (برملانيــن ،وفاعلــن جمعويــن
وأســاتذة جامعيــن وطلبــة وصحفيــن ،)...يــأيت إعــداد هــذا املصنــف حــول «أهــم اتفاقيات

 - 3أنظراملادة  19من الظهيرالشريف رقم  1 .11 .19الصادرفي فاتح مارس  ،2011املحدث بموجبه املجلس
الوطني لحقوق اإلنسان ،واملنشور بالجريدة الرسمية عدد  5922في  03مارس .2011
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القانــون الــدويل اإلنســاين التــي يعــد املغــرب طرفــا فيهــا» يف إطــار مواصلــة هــذه املندوبيــة
املجهــوادت التــي تبذلهــا لنــر النصــوص املرجعيــة ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان.
ويتضمــن هــذا املصنــف محوريــن أساســن ،خصــص األول لالتفاقيــات الدوليــة املعنيــة
بحاميــة املمتلــكات واألفـراد اللذيــن مل تكــن لهــم صلــة باألعــال العدائيــة أو كانــت لهــم
صلــة بهــا فيــا ســبق ،ويتعلــق املحــور الثــاين باالتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بتقييــد وســائل
وأســاليب الحــرب.
وإىل جانــب كل صــك دويل يتــم إيــراد معطيــات بشــأن اعتــاد هــذه االتفاقيــات
والربوتوكــوالت امللحقــة بهــا ودخولهــا حيــز النفــاذ عــى املســتوى الــدويل ،ووضعيتهــا عــى
املســتوى الوطنــي ،مــن حيــث تاريــخ التوقيــع واملصادقــة أو االنضــام والنــر بالجريــدة
الرســمية.

املحجوب الهيبة
املندوب الوزاري املكلف بحقوق اإلنسان
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 .Iاالتفاقيات اخلا�صة بحماية الأفراد
واملمتلكات
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اتفاقيات جنيف
 .Iاتفاقية جنيف األولى لتحسين حال الجرحى واملر�ضى من القوات املسلحة
في امليدان
1 )1الوضعية الدولية
اعتمــد المفوضــون مــن قبــل الحكومــات الممثلــة فــي المؤتمــر
ـت
ـى  12غشـ
ـل إلـ
ـن  21أبريـ
ـف مـ
ـي جنيـ
ـد فـ
ـي ،المنعقـ
الدبلوماسـ
 ،1949اتفاقيــة جنيــف األولــى بشــأن تحســين حــال الجرحــى
ـت
ـخ  12غشـ
ـدان ،بتاريـ
ـي الميـ
ـلحة فـ
ـوات المسـ
ـن القـ
ـى مـ
والمرضـ
 ،1949ودخلــت حيــز النفــاذ بتاريــخ  21أكتوبــر  ،1950طبقــا
ألحــكام الفقــرة  1مــن المــادة  58مــن هــذه االتفاقيــة.
2 )2الوضعية الوطنية
ـال الجرحى
ـين حـ
ـى لتحسـ
ـف األولـ
ـة جنيـ
ـى اتفاقيـ
ـرب إلـ
ـم المغـ
انضـ
ـوز
ـخ  26يوليـ
ـدان بتاريـ
ـي الميـ
ـلحة فـ
ـوات المسـ
ـن القـ
ـى مـ
والمرضـ
.1956
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اتفاقية جنيف األولى لتحسين حال الجرحى واملر�ضى من
القوات املسلحة في امليدان
إن املوقعــن أدنــاه ،املفوضــن مــن قبــل الحكومــات املمثلــة يف املؤمتــر الدبلومــايس ،املعقود
يف جنيــف مــن  21أبريــل إىل  12غشــت  ،1949بقصــد مراجعــة اتفاقيــة جنيــف لتحســن
حــال الجرحــى واملــرىض بالجيــوش يف امليــدان ،املؤرخــة يف  27يونيــو  ،1929قــد اتفقــوا
عــى مــا يــي:

الفصل األول  

أحكام عامة  
املــادة 1
تتعهــد األطـراف الســامية املتعاقــدة بــأن تحــرم هــذه االتفاقيــة وتكفــل احرتامهــا يف جميــع
األحوال.
املــادة 2
عــاوة عــى األحــكام التــي تــري يف وقــت الســلم ،تنطبــق هــذه االتفاقيــة يف حالــة
الحــرب املعلنــة أو أي اشــتباك مســلح آخــر ينشــب بــن طرفــن أو أكــر مــن األطــراف
الســامية املتعاقــدة ،حتــى لــو مل يعــرف أحدهــا بحالــة الحــرب.
تنطبــق االتفاقيــة أيضـاً يف جميــع حــاالت االحتــال الجــزيئ أو الــكيل إلقليــم أحــد األطـراف
الســامية املتعاقــدة ،حتــى لــو مل يواجــه هــذا االحتــال مقاومــة مســلحة.
وإذا مل تكــن إحــدى دول النـزاع طرفـاً يف هــذه االتفاقيــة ،فــإن دول النـزاع األطـراف فيهــا
تبقــى مــع ذلــك ملتزمــة بهــا يف عالقاتهــا املتبادلــة ،كــا أنهــا تلتــزم باالتفاقيــة إزاء الدولــة
املذكــورة إذا قبلــت هــذه األخــرة أحــكام االتفاقيــة وطبقتهــا.
املــادة 3
يف حالــة قيــام نـزاع مســلح ليــس لــه طابــع دويل يف أرايض أحد األطـراف الســامية املتعاقدة،
يلتــزم كل طــرف يف النـزاع بــأن يطبق كحــد أدىن األحــكام التالية:
 - 1األشــخاص الذيــن ال يشــركون مبــارشة يف األعــال العدائيــة ،مبــن فيهــم أفــراد
القــوات املســلحة الذيــن ألقــوا عنهــم أســلحتهم ،واألشــخاص العاجــزون عــن
القتــال بســبب املــرض أو الجــرح أو االحتجــاز أو ألي ســبب آخــر ،يعاملــون يف
جميــع األحــوال معاملــة إنســانية ،دون أي متييــز ضــار يقــوم عــى العنــر أو
اللــون ،أو الديــن أو املعتقــد ،أو الجنــس ،أو املولــد أو الــروة أو أي معيــار مامثــل
آخر.

ولهــذا الغــرض ،تحظــر األفعــال التاليــة فيــا يتعلــق باألشــخاص املذكوريــن أعــاه ،وتبقــى
محظــورة يف جميــع األوقــات واألماكــن:
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أ) االعتــداء عــى الحيــاة والســامة البدنيــة ،وبخاصــة القتــل بجميــع أشكاله،والتشــويه،
واملعاملــة القاســية،والتعذيب،
ب) أخذ الرهائن،
ج) االعتداء عىل الكرامة الشخصية ،وعىل األخص املعاملة املهينة والحاطة بالكرامة،
د) إصــدار األحــكام وتنفيــذ العقوبــات دون إجـراء محاكمــة ســابقة أمــام محكمــة مشــكلة
تشــكيالً قانونيـاً ،وتكفــل جميــع الضامنــات القضائيــة الالزمــة يف نظــر الشــعوب املتمدنــة.
-2

يجمع الجرحى واملرىض ويعتني بهم.

ويجــوز لهيئــة إنســانية غــر متحيــزة ،كاللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،أن تعــرض
خدماتهــا عــى أطــراف النــزاع.
وعــى أطـراف النـزاع أن تعمــل فــوق ذلــك ،عــن طريــق اتفاقــات خاصــة ،عــى تنفيــذ كل
األحــكام األخــرى مــن هــذه االتفاقيــة أو بعضهــا.
وليس يف تطبيق األحكام املتقدمة ما يؤثر عىل الوضع القانوين ألطراف النزاع.
املــادة 4
تطبــق الــدول املحايــدة أحــكام هــذه االتفاقيــة ،بطريقــة القيــاس ،عــى الجرحــى واملــرىض
وأفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة التابعــن للقــوات املســلحة ألطــراف النــزاع ،الذيــن
يصلــون إىل أراضيهــا أو يحتجــزون بهــا ،وكذلــك عــى جثــث املــوىت.
املــادة 5
بالنســبة لألشــخاص املحميــن الذيــن يقعــون يف قبضــة العــدو ،تنطبــق هــذه االتفاقيــة إىل
أن تتــم إعادتهــم النهائيــة إىل أوطانهــم.
املــادة 6
عــاوة عــى االتفاقــات الخاصــة املنصــوص عنهــا رصاحــة يف املــواد  10و 15و 23و 28و31
و 36و 37و ،52يجــوز لألطـراف الســامية املتعاقــدة أن تعقــد اتفاقــات خاصــة أخــرى بشــأن
أيــة مســائل تــرى مــن املناســب تســويتها بكيفيــة خاصــة .وال يؤثــر أي اتفــاق خــاص تأثـرا ً
ضــارا ً عــى وضــع الجرحــى واملــرىض ،أو وضــع أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة كــا
حددتــه هــذه االتفاقيــة ،أو يقيــد الحقــوق املمنوحــة لهــم مبقتضاهــا.
ويســتمر انتفــاع الجرحــى واملــرىض وأف ـراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة بهــذه االتفاقــات
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مادامــت االتفاقيــة ســارية عليهــم ،إال إذا كانــت هنــاك أحــكام رصيحــة تقــي بخــاف
ذلــك يف االتفاقــات ســالفة الذكــر أو يف اتفاقــات الحقــة لهــا ،أو إذا كان هــذا الطــرف أو
ذاك مــن أط ـراف الن ـزاع قــد اتخــذ تدابــر أكــر مالءمــة لهــم.
املــادة 7
ال يجــوز للجرحــى واملــرىض ،وكذلــك أفـراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة ،التنــازل يف أي حــال
مــن األحــوال جزئي ـاً أو كليــا عــن الحقــوق املمنوحــة لهــم مبقتــى هــذه االتفاقيــة ،أو
مبقتــى االتفاقــات الخاصــة املشــار إليهــا يف املــادة الســابقة ،إن وجــدت.
املــادة 8
تطبــق هــذه االتفاقيــة مبعاونــة وتحــت إرشاف الــدول الحاميــة التــي تكلــف برعايــة مصالح
أط ـراف الن ـزاع .وطلب ـاً لهــذه الغايــة ،يجــوز للــدول الحاميــة أن تعــن ،بخــاف موظفيهــا
الدبلوماســيني أو القنصليــن ،مندوبــن مــن رعاياهــا أو رعايــا دول أخــرى محايــدة .ويخضــع
تعيــن هــؤالء املندوبــن ملوافقــة الدولــة التــي ســيؤدون واجباتهــم لديهــا.
وعــى أط ـراف الن ـزاع تســهيل مهمــة ممثــي أو منــدويب الدولــة الحاميــة ،إىل أقــى حــد
ممكــن.
ويجــب أال يتجــاوز ممثلــو الــدول الحاميــة أو مندوبوهــا يف أي حــال مــن األحــوال حــدود
مهمتهــم مبقتــى هــذه االتفاقيــة ،وعليهــم بصفــة خاصــة مراعــاة مقتضيــات أمــن الدولــة
التــي يقومــون فيهــا بواجباتهــم .وال يجــوز تقييد نشــاطهم إال إذا اســتدعت ذلــك الرضورات
الحربيــة وحدهــا ،ويكــون ذلــك بصفــة اســتثنائية ومؤقتــة.
املــادة 9
ال تكــون أحــكام هــذه االتفاقيــة عقبــة يف ســبيل األنشــطة اإلنســانية التــي ميكــن أن تقــوم
بهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أو أيــة هيئــة إنســانية أخــرى غــر متحيــزة بقصــد
حاميــة وإغاثــة الجرحــى واملــرىض وأف ـراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة ،رشيطــة موافقــة
أط ـراف الن ـزاع املعنيــة.
املــادة 10  
لألطـراف الســامية املتعاقــدة أن تتفــق يف أي وقــت عــى أن تعهــد إىل هيئــة تتوفــر فيها كل
ضامنــات الحيادوالكفــاءة باملهــام التــي تلقيهــا هــذه االتفاقيــة عىل عاتــق الــدول الحامية.
وإذا مل ينتفــع الجرحــى واملــرىض وأف ـراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة أو توقــف انتفاعهــم
ألي ســبب كان بجهــود دولــة حاميــة أو هيئــة معينــة وفق ـاً للفقــرة األوىل أعــاه ،فعــى
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الدولــة الحاجــزة أن تطلــب إىل دولــة محايــدة أو إىل هيئــة مــن هــذا القبيــل أن تضطلــع
بالوظائــف التــي تنيطهــا هــذه االتفاقيــة بالــدول الحاميــة التــي تعينهــا أط ـراف الن ـزاع.
فــإذا مل تتوفــر الحاميــة عــى هــذا النحــو ،فعــى الدولــة الحاجــزة أن تطلــب إىل هيئــة
إنســانية ،كاللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،االضطــاع باملهــام اإلنســانية التــي تؤديهــا
الــدول الحاميــة مبقتــى هــذه االتفاقيــة ،أو أن تقبــل ،رهنـاً بأحــكام هــذه املــادة ،عــرض
الخدمــات الــذي تقدمــه مثــل هــذه الهيئــة.
وعــى أيــة دولــة محايــدة أو هيئــة طلبــت إليهــا الدولــة صاحبــة الشــأن تحقيــق األغـراض
املذكــورة أعــاه ،أو قدمــت هــي عرضــاً للقيــام بذلــك ،أن تقــدر طــوال مــدة قيامهــا
بنشــاطها املســئولية التــي تقــع عليهــا تجــاه طــرف الن ـزاع الــذي ينتمــي إليــه األشــخاص
املحميــون مبقتــى هــذه االتفاقيــة ،وأن تقــدم الضامنــات الكافيــة إلثبــات قدرتهــا عــى
تنفيــذ املهــام املطلوبــة وأدائهــا دون تحيــز.
ال يجــوز الخــروج عــى األحــكام املتقدمــة يف أي اتفــاق خــاص يعقــد بــن دول تكــون
إحداهــا مقيــدة الحريــة يف التفــاوض مــع الــدول األخــرى أو حلفائهــا بســبب أحــداث
الحــرب ،ولــو بصفــة مؤقتــة ،وعــى األخــص يف حالــة احتــال كل أراضيهــا أو جــزء هــام
منهــا.
وكلــا ذكــرت عبــارة الدولــة الحاميــة يف هــذه االتفاقيــة ،فــإن مدلولهــا ينســحب أيضـاً عــى
الهيئــات البديلــة لهــا باملعنــى املفهــوم مــن هــذه املــادة.
املــادة 11
تقــدم الــدول الحاميــة مســاعيها الحميــدة مــن أجــل تســوية الخالفــات يف جميــع الحــاالت
التــي تــرى فيهــا أن ذلــك يف مصلحــة األشــخاص املحميــن ،وعــى األخــص يف حــاالت عــدم
اتفــاق أطـراف النـزاع عــى تطبيــق أو تفســر أحــكام هــذه االتفاقيــة.
ولهــذا الغــرض ،يجــوز لــكل دولــة حاميــة أن تقــدم ألطـراف النـزاع ،بنــا ًء عــى دعــوة أحــد
األطـراف أو مــن تلقــاء ذاتهــا ،اقرتاحـاً باجتــاع ممثليهــا ،وعــى األخــص ممثــي الســلطات
املســئولة عــن الجرحــى واملــرىض ،وكذلــك أف ـراد مــن الخدمــات الطبيــة والدينيــة ،عنــد
االقتضــاء عــى أرض محايــدة تختــار بطريقــة مناســبة .وتلتــزم أط ـراف الن ـزاع بتنفيـــــذ
املقرتحــات التــي تقــدم لهــا تحقيق ـاً لهــذا الغــرض .وللــدول الحاميــة أن تقــدم ،إذا رأت
رضورة لذلــك ،اقرتاح ـاً يخضــع ملوافقــة أط ـراف الن ـزاع بدعــوة شــخص ينتمــي إىل دولــة
محايــدة أو تفوضــه اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر لالش ـراك يف هــذا االجتــاع.
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الفصل الثاني  
الجرحى واملر�ضى  
املــادة 12
يجــب يف جميــع األحــوال احـرام وحاميــة الجرحــى واملــرىض مــن أفـراد القــوات املســلحة
وغريهــم مــن األشــخاص املشــار إليهــم يف املــادة التاليــة.
وعــى طــرف النــزاع الــذي يكونــون تحــت ســلطته أن يعاملهــم معاملــة إنســانية وأن
يعنــى بهــم دون أي متييــز ضــار عــى أســاس الجنــس أو العنــر أو الجنســية أو الديــن
أو اآلراء السياســية أو أي معايــر مامثلــة أخــرى .ويحظــر بشــدة أي اعتــداء عــى حياتهــم
أو اســتعامل العنــف معهــم ،ويجــب عــى األخــص عــدم قتلهــم أو إبادتهــم أو تعريضهــم
للتعذيــب أو لتجــارب خاصــة بعلــم الحيــاة ،أو تركهــم عمــدا ً دون عــاج أو رعايــة طبيــة،
أو خلــق ظــروف تعرضهــم ملخاطــر العــدوى باألم ـراض أو تلــوث الجــروح.
وتقرر األولوية يف نظام العالج عىل أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها.
وتعامل النساء بكل االعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن.
وعــى طــرف الن ـزاع الــذي يضطــر إىل تــرك بعــض الجرحــى أو املــرىض لخصمــه أن يــرك
معهــم ،بقــدر مــا تســمح بــه االعتبــارات الحربية،بعــض أفـراد خدماتــه الطبيــة واملهــات
الطبيــة لإلســهام يف العنايــة بهــم.
املــادة 13  
تنطبق هذه االتفاقية عىل الجرحى واملرىض من الفئات التالية:

 - 1أفــراد القــوات املســلحة التابعــن ألحــد أطــراف النــزاع ،وكذلــك أفــراد املليشــيات
والوحــدات املتطوعــة التــي تشــكل جــزءا ً مــن هــذه القــوات املســلحة؛
- 2أف ـراد املليشــيات األخــرى والوحــدات املتطوعــة األخــرى ،مبــن فيهــم أعضــاء حــركات
املقاومــة املنظمــة الذيــن ينتمــون إىل أحــد أطــراف النــزاع ويعملــون داخــل أو خــارج
اإلقليــم الــذي ينتمــون إليــه ،حتــى لــو كان هــذا اإلقليــم محتـاً ،عــى أن تتوفــر الــروط
التاليــة يف هــذه املليشــيات أو الوحــدات املتطوعــة ،مبــا فيهــا حــركات املقاومــة املنظمــة
املشــار إليهــا:
أ  -أن يقودها شخص مسئول عن مرؤوسيه؛
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ب -أن تكون لها شارة مميزة محددة ميكن متييزها من بعد؛
ج -أن تحمل األسلحة جهرا ً؛
د  -أن تلتزم يف عملياتها بقوانني الحرب وعاداتها.
 - 3أفــراد القــوات املســلحة النظاميــة الذيــن يعلنــون والءهــم لحكومــة أو لســلطة ال
تعــرف بهــا الدولــة الحاجــزة.

 - 4األشــخاص الذيــن يرافقــون القــوات املســلحة دون أن يكونــوا يف الواقــع جــزءا ً منهــا،
كاألشــخاص املدنيــن املوجوديــن ضمــن أطقــم الطائ ـرات الحربيــة ،واملراســلني الحربيــن،
ومتعهــدي التمويــن ،وأفــراد وحــدات العــال أو الخدمــات املختصــة بالرتفيــه عــن
العســكريني ،رشيطــة أن يكــون لديهــم ترصيــح مــن القــوات املســلحة التــي يرافقونهــا؛
 - 5أفــراد األطقــم املالحيــة ،مبــن فيهــم القــادة واملالحــون ومســاعدوهم يف الســفن
التجاريــة وأطقــم الطائ ـرات املدنيــة التابعــة ألط ـراف الن ـزاع ،الذيــن ال ينتفعــون ملعاملــة
أفضــل مبقتــى أي أحــكام أخــرى مــن القانــون الــدويل؛
 - 6ســكان األرايض غــر املحتلــة الذيــن يحملــون الســاح مــن تلقــاء أنفســهم عنــد اقـراب
العــدو ،ملقاومــة القــوات الغازيــة ،دون أن يتوفــر لهــم الوقــت لتشــكيل وحــدات مســلحة
نظاميــة ،رشيطــة أن يحملــوا الســاح جهـرا ً وأن يراعــوا قوانــن الحــرب وعاداتهــا.
املــادة 14
مــع مراعــاة أحــكام املــادة ( ،)12يعتــر الجرحــى واملــرىض التابعــون لدولــة محاربــة الذيــن
يقعــون يف أيــدي العــدو ،أرسى حــرب ،وتنطبــق عليهــم أحــكام القانــون الــدويل املتعلقــة
بــأرسى الحــرب.
املــادة 15
يف جميــع األوقــات ،وعــى األخــص بعــد االشــتباك يف القتــال ،يتخــذ أط ـراف الن ـزاع دون
إبطــاء جميــع التدابــر املمكنــة للبحــث عــن الجرحــى واملرىض،وجمعهــم ،وحاميتهــم مــن
الســلب وســوء املعاملــة ،وتأمــن الرعايــة الالزمــة لهــم ،وكذلــك للبحــث عــن جثــث املــوىت
ومنــع ســلبها.
وكلــا ســمحت الظــروف ،يتفــق عــى تدبــر عقــد هدنــة أو وقــف إطــاق النــران أو
ترتيبــات محليــة إلمــكان جمــع وتبــادل ونقــل الجرحــى املرتوكــن يف ميــدان القتــال.
وباملثــل ،ميكــن االتفــاق عــى ترتيبــات محليــة بــن أطـراف النـزاع لجمــع أو تبــادل الجرحى
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واملــرىض يف منطقــة محــارصة أو مطوقــة ،وملــرور أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة
واملهــات الطبيــة إىل تلــك املنطقــة.
املــادة 16
عــى أطــراف النــزاع أن تســجل بــأرسع مــا ميكــن جميــع البيانــات التــي تســاعد عــى
التحقــق مــن هويــة الجرحــى واملــرىض واملــوىت الذيــن يقعــون يف قبضتهــا وينتمــون إىل
الطــرف الخصــم .ويجــب أن تشــمل هــذه املعلومــات إذا أمكــن مــا يــي:
أ) اسم الدولة التي ينتمون إليها،
ب) الرقم بالجيش ،أو الفرقة ،أو الرقم الشخيص أو املسلسل،
ج) اللقب،
د) االسم األول أو األسامء األوىل،
هـ) تاريخ امليالد،
و) أية معلومات أخرى مدونة يف بطاقة أو لوحة تحقيق الهوية،
ز) تاريخ ومكان األرس أو الوفاة،
ح) معلومات عن الجروح أو املرض أو سبب الوفاة.
وتبلــغ املعلومــات املذكــورة أعــاه بــأرسع مــا ميكــن إىل مكتــب االســتعالمات املشــار إليــه
يف املــادة  122مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن معاملــة أرسى الحــرب ،املؤرخــة يف  12آب/
أغســطس  ،1949وعــى هــذا املكتــب أن ينقلهــا إىل الدولــة التــي يتبعهــا هــؤالء األشــخاص
وإىل الوكالــة املركزيــة ألرسى الحــرب.
وتعــد أطــراف النــزاع ويرســل كل منهــا لآلخــر عــن طريــق املكتــب املذكــور شــهادات
الوفــاة أو قوائــم بأســاء املــوىت مصدقـاً عليهــا عــى النحــو الواجــب .كــا يجمــع ويقــدم
عــن طريــق املكتــب نفســه أحــد نصفــي اللوحــة املزدوجــة الخاصــة بتحقيــق هويــة
املتــوىف ،والوصايــا األخــرة أو أي مســتندات أخــرى تكــون ذات أهميــة ألقاربه،والنقــود،
وعــى وجــه العمــوم جميــع األشــياء التــي توجــد مــع املــوىت وتكــون لهــا قيمــة فعليــة أو
معنويــة .وترســل هــذه األشــياء وكذلــك األشــياء التــي مل يعــرف أصحابهــا يف طــرود مختومــة
ترفــق بهــا إقـرارات تتضمــن جميــع التفاصيــل الالزمــة لتحديــد هويــة أصحابهــا املتوفــن،
وقامئــة كاملــة مبحتويــات الطــرود.
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املــادة 17
يتحقــق أط ـراف الن ـزاع مــن أن دفــن الجثــث أو حرقهــا يجــري لــكل حالــة عــى حــدة
بقــدر مــا تســمح بــه الظــروف ،ويســبقه فحــص الجثــة بدقــة ،وفحــص طبــي إن أمكــن،
بقصــد التأكــد مــن حالــة الوفــاة ،والتحقــق مــن هويــة املتــوىف ،والتمكــن مــن وضــع تقرير.
ويجــب أن يبقــى مــع الجثــة أحــد نصفــي لوحــة تحقيــق الهويــة إذا كانــت مزدوجــة أو
اللوحــة نفســها إذا كانــت مفــردة.
ال يجــوز حــرق الجثــث إال ألســباب صحيــة قهريــة أو ألســباب تتعلــق بديانــة املتــوىف .ويف
حالــة الحــرق ،تبــن أســبابه وظروفــه بالتفصيــل يف شــهادة الوفــاة أو يف قامئــة أســاء املــوىت
املصــدق عليهــا.
وعــى أطـراف النـزاع التحقــق مــن أن املــوىت قــد دفنــوا باحـرام وطبقـاً لشــعائر دينهــم إذا
أمكــن ،وأن مقابرهــم تحــرم ،وتجمــع تبعـاً لجنســياتهم إذا أمكــن ،وتصــان بشــكل مالئــم،
ومتيــز بكيفيــة متكــن مــن االســتدالل عليهــا دامئ ـاً .وطلب ـاً لهــذه الغايــة ،وعنــد نشــوب
األعــال العدائيــة ،تنشــئ أطـراف النـزاع إدارة رســمية لتســجيل املقابــر ،لتيســر االســتدالل
عليهــا فيــا بعــد ،والتحقــق مــن هويــة الجثــث أي ـاً كان موقــع املقابــر ،ونقــل الجثــث
إىل بلــد املنشــأ .وتنطبــق هــذه األحــكام باملثــل فيــا يتعلــق بالرمــاد الــذي تحفظــه إدارة
تســجيل املقابــر إىل أن يتــم التــرف فيــه طبق ـاً لرغبــات بلــد املنشــأ.
وحاملــا تســمح الظــروف ،وبأقــى حــد عنــد انتهــاء األعــال العدائيــة ،تتبــادل هــذه
اإلدارات عــن طريــق مكتــب االســتعالمات املذكــور يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة  16قوائــم
تبــن بهــا بدقــة مواقــع املقابــر وعالماتهــا املميــزة ،وكذلــك بيانــات عــن املــوىت املدفونــن
فيهــا.
املــادة 18
يجــوز للســلطات العســكرية أن تلتمــس مــروءة الســكان الذيــن يتطوعــون لجمــع الجرحــى
واملــرىض والعنايــة بهــم تحــت إرشافهــا ،مــع منــح األشــخاص الذيــن يســتجيبون لهــذا النــداء
الحاميــة والتســهيالت الالزمــة .ويف حالــة اســتيالء الطــرف الخصــم عــى املنطقــة أو إعــادة
اســتيالئه عليهــا ،يتعــن عليــه أن مينــح باملثــل هــؤالء األشــخاص الحاميــة والتســهيالت ذاتها.
وتســمح الســلطات العســكرية للســكان وجمعيــات اإلغاثــة ،حتــى يف املناطــق التــي غزيــت
أو احتلــت ،بــأن يجمعــوا طوع ـاً الجرحــى أو املــرىض أي ـاً كانــت جنســيتهم وبــأن يعتنــوا
بهــم ،وعــى الســكان املدنيــن احـرام هــؤالء الجرحــى واملــرىض ،وعــى األخــص أن ميتنعــوا
عــن اقـراف أي أعــال عنــف ضدهــم.
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ال يعرض أي شخص لإلزعاج أو يدان بسبب ما قدمه من عناية للجرحى أو املرىض.
ال تخــي أحــكام هــذه املــادة دولــة االحتــال مــن االلتزامــات التــي تقــع عليهــا إزاء الجرحى
واملــرىض يف املجالــن الطبــي واملعنوي.

الفصل الثالث  

الوحدات واملنشآت الطبية  
املــادة 19
ال يجــوز بــأي حــال الهجــوم عــى املنشــآت الثابتــة والوحــدات املتحركــة التابعــة للخدمــات
الطبيــة ،بــل تحــرم وتحمــى يف جميــع األوقــات بواســطة أطـراف النـزاع .ويف حالة ســقوطها
يف أيــدي الطــرف الخصــم ،ميكــن ألفرادهــا مواصلــة واجباتهــم مادامــت الدولــة اآلرسة
ال تقــدم مــن جانبهــا العنايــة الالزمــة للجرحــى واملــرىض املوجوديــن يف هــذه املنشــآت
والوحــدات.
وعــى الســلطات املختصــة أن تتحقــق مــن أن املنشــآت والوحــدات الطبيــة املذكــورة أعــاه
تقــع مبنــأى عــن أي خطــر تســببه الهجــات عــى األهــداف الحربيــة.
املــادة 20
ال يجــوز الهجــوم مــن الــر عــى الســفن املستشــفيات التــي تتوجــب حاميتهــا مبقتــى
اتفاقيــة جنيــف لتحســن حــال جرحــى ومــرىض وغرقــى القــوات املســلحة يف البحــار،
املؤرخــة يف  12آب /أغســطس .1949
املــادة 21
ال يجــوز وقــف الحاميــة الواجبــة للمنشــآت الثابتــة والوحــدات الطبيــة املتحركــة التابعــة
للخدمــات الطبيــة إال إذا اســتخدمت ،خروج ـاً عــى واجباتهــا اإلنســانية ،يف أعــال تــر
بالعــدو .غــر أنــه ال يجــوز وقــف الحاميــة عنهــا إال بعــد توجيــه إنــذار لهــا يحــدد يف جميــع
األحــوال املناســبة مهلــة زمنيــة معقولــة دون أن يلتفــت إليــه.
املــادة 22
ال تعتــر الظــروف التاليــة مــررة لحرمــان وحــدة أو منشــأة طبيــة مــن الحاميــة املكفولــة
لهــا مبقتــى املــادة :19
 - 1كــون أفــراد الوحــدة أو املنشــأة مســلحني ويســتخدمون األســلحة يف الدفــاع عــن
أنفســهم أو عــن الجرحــى واملــرىض الذيــن يعنــون بهــم؛
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 - 2كــون الوحــدة أو املنشــأة محروســة بخفــر أو نقــط حراســة أو حــرس مرافــق ,وذلــك يف
حالــة عــدم وجــود ممرضــن مســلحني؛
 - 3احتــواء الوحــدة أو املنشــأة عــى أســلحة صغــرة وذخــرة أخــذت مــن الجرحــى واملرىض
ومل تســلم بعــد إىل اإلدارة املختصة؛
 - 4وجــود أفـراد أو مهــات مــن الخدمــات البيطريــة يف الوحــدة أو املنشــأة دون أن يكــون
هــؤالء األفـراد أو هــذه املهــات جــزءا ً أساســياً منهــا؛
 - 5امتــداد النشــاط اإلنســاين للوحــدة أو املنشــأة الطبيــة أو أفرادهــا ليشــمل العنايــة
بالجرحــى أو املــرىض املدنيــن.
املــادة 23
يجــوز لألطـراف الســامية املتعاقــدة يف وقــت الســلم ،وألطـراف النـزاع بعــد نشــوب األعامل
العدائيــة ،أن تنشــئ يف أراضيهــا ،أو يف األرايض املحتلــة إذا دعــت الحاجــة ،مناطــق ومواقــع
استشــفاء منظمــة بكيفيــة تســمح بحاميــة الجرحــى واملــرىض مــن أرضار الحــرب وكذلــك
حاميــة األفــراد املكلفــن بتنظيــم وإدارة هــذه املناطــق واملواقــع وبالعنايــة باألشــخاص
املجمعــن فيهــا.
ويجــوز لألطــراف املعنيــة أن تعقــد عنــد نشــوب نــزاع وخاللــه اتفاقــات فيــا بينهــا
لالعـراف املتبــادل مبناطــق ومواقــع االستشــفاء التــي تكــون قــد أنشــأتها .ولهــا أن تســتخدم
لهــذا الغــرض مــروع االتفــاق امللحــق بهــذه االتفاقيــة مــع إدخــال التعديــات التــي قــد
تراهــا رضوريــة.
والــدول الحاميــة واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر مدعــوة إىل تقديــم مســاعيها الحميــدة
لتســهيل إنشــاء مناطــق ومواقــع االستشــفاء واالعـراف بهــا.

الفصل الرابع  

املوظف ــون  
املــادة 24  
يجــب يف جميــع األحــوال احـرام وحاميــة أفـراد الخدمــات الطبيــة املشــتغلني بصفــة كليــة
يف البحــث عــن الجرحــى واملــرىض أو جمعهــم أو نقلهــم أو معالجتهــم ،أو يف الوقايــة مــن
األمـراض ،واملوظفــن املشــتغلني بصفــة كليــة يف إدارة الوحــدات واملنشــآت الطبيــة ،وكذلــك
رجــال الديــن امللحقــن بالقــوات املســلحة.
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امل ــادة 25
يجــب باملثــل احـرام وحاميــة أفـراد القــوات املســلحة الذين يدربــون خصيصاً الســتخدامهم
عنــد الحاجــة كممرضــن أو حاملــن مســاعدين لنقــاالت املــرىض يف البحــث عــن الجرحــى
واملــرىض أو جمعهــم أو نقلهــم أو معالجتهــم ،وذلــك إذا كانــوا يــؤدون هــذه املهــام يف
الوقــت الــذي يقــع فيــه احتــكاك مــع العــدو أو عندمــا يقعــون تحــت ســلطته.
املــادة 26
يوضــع عــى قــدم املســاواة مــع املوظفــن املشــار إليهــم يف املــادة  24موظفــو الجمعيــات
الوطنيــة للصليــب األحمــر وغريهــا مــن جمعيــات اإلغاثــة الطوعيــة املعــرف بهــا واملرخصة
عــى النحــو الواجــب مــن قبــل حكوماتهــا ،الذيــن يســتخدمون يف تنفيــذ نفــس املهــام
التــي يقــوم بهــا املوظفــون املشــار إليهــم يف تلــك املــادة ،رشيطــة خضــوع موظفــي هــذه
الجمعيــات للقوانــن واللوائــح العســكرية.
وعــى كل طــرف مــن األطــراف الســامية املتعاقــدة أن يخطــر الطــرف اآلخــر بأســاء
الجمعيــات التــي يكــون قــد رخــص لهــا بتقديــم مســاعدتها تحــت مســئوليته للخدمــات
الطبيــة الرســمية لقواتــه املســلحة .ويتــم هــذا اإلخطــار يف وقــت الســلم أو عنــد بــدء
األعــال الحربيــة أو خاللهــا ،وعــى أي حــال قبــل بــدء أي اســتخدام فعيل لهــذه الجمعيات.
املــادة 27
ال تقــدم الجمعيــة املعــرف بهــا التابعــة لدولــة محايــدة خدمــات موظفيهــا الطبيــن
ووحداتهــا الطبيــة إىل أحــد أط ـراف الن ـزاع إال بعــد حصولهــا عــى موافقــة مســبقة مــن
الحكومــة التــي تتبعهــا الجمعيــة وعــى ترخيــص مــن طــرف النـزاع املعنــي .ويوضــع هــؤالء
املوظفــون وهــذه الوحــدات تحــت إرشاف طــرف الن ـزاع املذكــور.
وتبلــغ الحكومــة املحايــدة هــذه املوافقــة إىل الطــرف الخصــم للدولــة التــي تقبــل
املســاعدة .ويلتــزم طــرف النـزاع الــذي يقبــل هــذه املســاعدة بإبــاغ الطــرف الخصــم قبــل
أي اســتخدام لهــا.
وال تعترب هذه املساعدة بأي حال تدخالً يف النزاع.
ويتعــن تزويــد املوظفــن املشــار إليهــم يف الفقــرة األوىل ببطاقــات تحقيق الهويــة املنصوص
عنهــا يف املــادة  ،40وذلــك قبــل مغادرتهــم البلــد املحايــدة الــذي يتبعونه.
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املــادة 28
ال يجــوز اســتبقاء املوظفــن املشــار إليهــم يف املادتــن  24و 26إذا وقعــوا يف قبضــة الطــرف
الخصــم إال بقــدر مــا تقتضيــه الحالــة الصحيــة ألرسى الحــرب واحتياجاتهــم الروحيــة
وعددهــم.
وال يعتــر املوظفــون الذيــن يســتبقون بهــذه الكيفيــة أرسى حــرب .ومــع ذلــك ،فإنهــم
ينتفعــون ،عــى أقــل تقديــر ،بجميــع أحــكام اتفاقيــة جنيــف بشــأن معاملــة أرسى الحــرب،
املؤرخــة يف  12آب/أغســطس  ،1949ويواصلــون مامرســة مهامهــم الطبيــة أو الروحيــة يف
إطــار القوانــن واللوائــح العســكرية للدولــة الحاجــزة ،وتحــت ســلطة اإلدارة املختصــة فيهــا
ووفقـاً آلداب مهنتهــم ،وذلــك لخدمــة أرسى الحــرب الذيــن يفضــل أن يكونــوا مــن القــوات
املســلحة التــي يتبعهــا املوظفــون املذكــورون .ويتمتــع هــؤالء املوظفــون أيض ـاً مــن أجــل
مامرســة مهامهــم الطبيــة أو الروحيــة بالتســهيالت التاليــة:
أ  -يرخــص لهــم بعمــل زيــارات دوريــة ألرسى الحــرب املوجوديــن يف فصائــل العمــل أو
املستشــفيات الواقعــة خــارج املعســكر .وتضــع الســلطات الحاجــزة تحــت ترصفهــم وســائل
النقــل الالزمــة لهــذا الغــرض.
ب -يف كل معســكر ،يكــون أقــدم ضابــط طبيــب يف أعــى رتبــة موجــودة هــو املســئول أمــام
ســلطات املعســكر الحربيــة عــن كل مــا يتعلــق بأنشــطة املوظفــن الطبيــن املســتبقني.
ولهــذا الغــرض ،تتفــق أطـراف النـزاع عنــد بــدء األعــال الحربيــة بشــأن موضــوع أقدميــة
الرتــب املتقابلــة ملوظفيهــا الطبيــن ،مبــن فيهــم موظفــو الجمعيــات املشــار إليهــم يف
املــادة  .26ويكــون لهــذا الطبيــب ورجــال الديــن حــق االتصــال املبــارش بســلطات املعســكر
املختصــة يف جميــع املســائل الخاصــة بواجباتهــم .وتقــدم لهــم هــذه الســلطات كافــة
التســهيالت الرضوريــة بشــأن املراســات التــي تتعلــق بهــذه املســائل.
ج -عــى الرغــم مــن أن املوظفــن املســتبقني يف معســكر يخضعــون لنظامــه الداخــي ،فإنــه
ال يجــوز إلزامهــم بتأديــة أي عمــل يخــرج عــن نطــاق مهامهــم الطبيــة أو الدينيــة.
تتفــق أطـراف النـزاع أثنــاء األعــال العدائيــة بشــأن إمــكان اإلفـراج عــن املوظفــن وتحديد
إجراءاته.
ال يخــي أي حكــم مــن األحــكام ا ملتقدمــة الدولــة الحاجــزة مــن االلتزامــات التــي تقــع
عليهــا إزاء أرسى الحــرب يف املجالــن الطبــي والروحــي.
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املــادة 29
يعتــر األفـراد املشــار إليهــم يف املــادة  25أرسى حــرب إذا وقعــوا يف قبضــة العــدو ،ولكنهــم
يســتخدمون يف أداء املهــام الطبيــة مادامــت هنــاك حاجــة لذلــك.
املــادة 30
يعــاد املوظفــون الذيــن ال يكــون اســتبقاؤهم أمـرا ً رضوريـاً مبقتــى أحــكام املــادة  ،28إىل
طــرف النـزاع الــذي يتبعونــه مبجــرد أن يفتــح طريــق لعودتهــم وتســمح بذلــك الــرورات
الحربيــة.
وإىل حــن عودتهــم ،ال يعتــرون أرسى حــرب .ومــع ذلــك ،فانهــم ينتفعــون ،عــى أقــل
تقديــر ،بجميــع أحــكام اتفاقيــة جنيــف بشــأن معاملــة أرسى الحــرب ،املؤرخــة  12آب/
أغســطس  ،1949ويواصلــون تأديــة مهامهــم تحــت إمــرة الطــرف الخصــم ،ويفضــل
تكليفهــم بالعنايــة بجرحــى ومــرىض طــرف النــزاع الــذي يتبعــه هــؤالء املوظفــون.
ويحملــون معهــم عنــد رحيلهــم متعلقاتهــم ومهامتهــم الشــخصية واألشــياء ذات القيمــة
واألدوات الخاصــة بهــم.
املــادة 31
يتــم اختيــار املوظفــن الذيــن يعــادون إىل طــرف النـزاع مبقتــى املــادة  30بــرف النظــر
عــن أي اعتبــار للعنــر أو الديــن أو الــرأي الســيايس ،ويفضــل أن يتــم وفقــاً للرتتيــب
الزمنــي لوقوعهــم يف قبضــة العــدو ولحالتهــم الصحيــة.
ويجــوز ألط ـراف الن ـزاع أن تقــرر باتفاقــات خاصــة منــذ بــدء األعــال العدائيــة النســبة
املئويــة مــن املوظفــن الذيــن يســتبقون تبعــاً لعــدد األرسى ،وكذلــك توزيــع هــؤالء
املوظفــن عــى املعســكرات.
املــادة 32
ال يجوز استبقاء األشخاص املشار إليهم يف املادة  27إذا وقعوا يف قبضة العدو.
ومــا مل يتفــق عــى خــاف ذلــك ،يــرح لهــم بالعــودة إىل بلدهــم أو – إذا تعــذر ذلــك – إىل
إقليــم طــرف الن ـزاع الــذي كانــوا يف خدمتــه ،مبجــرد أن يفتــح طريــق لعودتهــم وتســمح
بذلــك املقتضيــات الحربيــة.
وإىل حــن عودتهــم ،يواصلــون تأديــة مهامــه تحــت إمــرة الطــرف الخصــم ،ويفضــل
تخصيصهــم للعنايــة بجرحــى ومــرىض طــرف النــزاع الــذي كانــوا يف خدمتــه.
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ويحملــون معهــم عنــد رحيلهــم متعلقاتهــم ومهامتهــم الخاصــة واألشــياء ذات القيمــة،
واألدوات واألســلحة ،وإذا أمكــن وســائل املواصــات التــي تخصهــم.
وتوفــر أطــرف النـزاع لهــؤالء املوظفــن أثنــاء وجودهم تحــت ســلطتها نفس الغــذاء واملأوى
واملخصصــات والرواتــب التــي تعطــى للموظفــن املناظريــن لهــم يف جيوشــها .ويجــب أن
يكــون الغــذاء عــى أي حــال كافي ـاً مــن حيــث الكميــة والجــودة والتنــوع لتأمــن تــوازن
صحــي طبيعــي للموظفــن املعنيــن.

الفصل الخامس  

املباني واملهمــات  
املــادة 33
تبقــى املهــات املتعلقــة بالوحــدات الطبيــة املتحركــة التابعــة للقــوات املســلحة مخصصــة
لرعايــة الجرحــى واملــرىض إذا وقعــت يف قبضــة الطــرف الخصــم.
وتظــل مبــاين ومهــات ومخــازن املنشــآت الطبيــة الثابتــة التابعــة للقــوات املســلحة
خاضعــة لقوانــن الحــرب ،ولكــن ال يجــوز تحويلهــا عــن الغــرض الــذي تســتخدم مــن
أجلــه مادامــت هنــاك حاجــة إليهــا لرعايــة الجرحــى واملــرىض .ومــع ذلــك ،يجــوز للقــادة
يف امليــدان اســتخدامها يف حالــة الــرورة الحربيــة العاجلــة رشيطــة أن يكونــوا قــد اتخــذوا
مســبقاً التدابــر الالزمــة لراحــة املــرىض والجرحــى الذيــن يعالجــون فيهــا.
وال يجوز تعمد تدمري املهامت واملخازن املشار إليها يف هذه املادة.
املــادة 34  
تعتــر منقــوالت وعقــارات جمعيــات اإلغاثــة التــي يحــق لهــا االنتفــاع مبزايــا هــذه االتفاقية
ممتلــكات خاصة.
وال يجــوز مامرســة حــق االســتيالء املعــرف بــه للــدول املحاربــة مبقتــى قوانــن الحــرب
وعاداتهــا إال يف حالــة الــرورة امللحــة ،وبعــد تأمــن راحــة الجرحــى واملــرىض.
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الفصل السادس  
النقل الطبــي  
املــادة 35
يجــب اح ـرام وحاميــة وســائل نقــل الجرحــى واملــرىض أو املهــات الطبيــة شــأنها شــأن
الوحــدات الطبيــة املتحركــة.
ويف حالــة وقــوع هــذه الوســائل أو املركبــات يف قبضــة الطــرف الخصــم ،فإنهــا تخضــع
لقوانــن الحــرب رشيطــة أن يتكفــل طــرف النــزاع الــذي يأرسهــا بالعنايــة بالجرحــى
واملــرىض املوجوديــن فيهــا يف جميــع الحــاالت.
ويخضــع األف ـراد املدنيــون الذيــن يحصــل عليهــم ،وجميــع وســائل النقــل التــي يحصــل
عليهــا عــن طريــق االســتيالء ،لقواعــد القانــون الــدويل العامــة.
املــادة 36
ال يجــوز مهاجمــة الطائ ـرات الطبيــة ،أي الطائ ـرات املســتخدمة كليــة يف إخــاء الجرحــى
واملــرىض ،وكذلــك يف نقــل أف ـراد الخدمــات الطبيــة واملهــات الطبيــة ،وإمنــا تحــرم مــن
جانــب الــدول املحاربــة عنــد طريانهــا عــى ارتفاعــات ويف أوقــات ومســارات يتفــق عليهــا
بصفــة خاصــة بــن جميــع الــدول املحاربــة املعنيــة.
وتحمــل عــى ســطوحها الســفىل والعليــا والجانبيــة ،بشــكل واضــح ،الشــارة املميــزة
املنصــوص عنهــا يف املــادة  38إىل جانــب أعالمهــا الوطنيــة .وتــزود بأيــة عالمــات أو وســائل
متييــز أخــرى ميكــن االتفــاق عليهــا بــن الــدول املحاربــة عنــد نشــوب األعــال العدائيــة أو
يف أثنائهــا.
يحظر الطريان فوق أرايض العدو أو أراض يحتلها العدو ،ما مل يتفق عىل خالف ذلك.
متتثــل الطائـرات الطبيــة ألي أمــر يصــدر إليهــا بالهبــوط .ويف حالــة الهبــوط بهــذه الكيفيــة،
ميكــن للطائــرة ومســتقليها مواصلــة طريانهــا بعــد أي تفتيــش قــد يحــدث.
ويف حالــة الهبــوط االضطــراري عــى أرض العــدو أو عــى أرض يحتلهــا العــدو ،يعتــر
الجرحــى واملــرىض وكذلــك طاقــم الطائــرة أرسى حــرب .ويعامــل أفـراد الخدمــات الطبيــة
طبق ـاً للــادة  24ومــا بعدهــا.
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املــادة 37
مــع مراعــاة أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن هــذه املــادة ،يجــوز للطائ ـرات الطبيــة التابعــة
ألط ـراف الن ـزاع أن تطــر فــوق أرايض الــدول املحايــدة ،وأن تهبــط عــى أرضهــا أو مائهــا
عنــد الــرورة أو للتوقــف لفــرة قصــرة .وعليهــا أن تبلــغ الــدول املحايــدة مســبقاً مبرورهــا
فــوق أراضيهــا وأن متتثــل ألي أمــر بالهبــوط عــى األرض أو املــاء .وال تكــون يف مأمــن مــن
الهجــوم عليهــا إال إذا طــارت يف مســارات وعــى ارتفاعــات ويف أوقــات محــددة يتفــق عليهــا
بــن أطـراف النـزاع والــدول املحايــدة املعنيــة.
غــر أنــه يجــوز للــدول املحايــدة أن تضــع رشوطـاً أو قيــودا ً عــى مــرور الطائـرات الطبيــة
فــوق أراضيهــا أو هبوطهــا عليهــا .وتطبــق هــذه الــروط أو القيــود بكيفيــة مامثلــة عــى
جميــع أطـراف النـزاع.
مــا مل يتفــق عــى خــاف ذلــك بــن الدولــة املحايــدة وأط ـراف الن ـزاع ،تحتجــز الدولــة
املحايــدة الجرحــى واملــرىض الذيــن يتــم إنزالهــم يف أراضيهــا مــن طائــرة طبيــة بنــا ًء عــى
موافقــة الســلطات املحليــة ،حيثــا يقتــي القانــون الــدويل ذلــك ،بحيــث ال يســتطيعون
االشــراك مجــددا ً يف العمليــات الحربيــة .وتتحمــل الدولــة التــي ينتمــون إليهــا نفقــات
عالجهــم واحتجازهــم.

الفصل السابع  

الشارة املميزة  
املــادة 38
مــن قبيــل التقديــر لســويرسا ،يحتفــظ بالشــعار املكــون مــن صليــب أحمــر عــى أرضيــة
بيضــاء ،وهــو مقلــوب العلــم االتحــادي ،كشــارة وعالمــة مميــزة للخدمــات الطبيــة يف
القــوات املســلحة.
ومــع ذلــك ،فإنــه يف حالــة البلــدان التــي تســتخدم بالفعــل ،بــدالً مــن الصليــب األحمــر،
الهــال األحمــر أو األســد والشــمس األحمريــن عــى أرضيــة بيضــاء كشــارة مميــزة ،يعــرف
بهاتــن الشــارتني أيض ـاً يف مفهــوم هــذه االتفاقيــة.
املــادة 39
توضــع الشــارة عــى األعــام وعالمــات الــذراع وعــى جميــع املهــات املتعلقــة بالخدمــات
الطبيــة وذلــك تحــت إرشاف الســلطة الحربيــة املختصــة.
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املــادة 40
يضــع املوظفــون املشــار إليهــم يف املــادة  ،24ويف املادتــن  26و ،27عــى الــذراع األيــر
عالمــة ذراع ال تتأثــر باملــاء وعليهــا الشــارة املميــزة ،وتــرف مبعرفــة الســلطة الحربيــة
وتختــم بخامتهــا.
ويحمــل هــؤالء املوظفــون ،باإلضافــة إىل لوحــة تحقيــق الهويــة املشــار إليهــا يف املــادة ،16
بطاقــة خاصــة لتحقيــق الهويــة عليهــا الشــارة املميــزة .وتكــون هــذه البطاقــة مــن نــوع
ال يتأثــر باملــاء ،وبحجــم يســمح بوضعهــا يف الجيــب .وتحــرر باللغــة الوطنيــة ،ويبــن بهــا
عــى األقــل لقــب حاملهــا واســمه بالكامــل ،وتاريــخ ميــاده ورتبتــه ورقــم قيــده الشــخيص.
وتبــن بهــا الصفــة التــي تخــول لــه حاميــة هــذه االتفاقيــة .وتحمــل البطاقــة صــورة حاملهــا
وتوقيعــه أو بصمتــه أو كليهــا معـاً .وتختــم بخاتــم الســلطة الحربيــة.
وتكــون بطاقــة تحقيــق الهويــة موحــدة داخــل كل جيــش ،وبقــدر االســتطاعة مــن نــوع
مامثــل بالنســبة لــكل جيــوش األط ـراف الســامية املتعاقــدة .وميكــن ألط ـراف الن ـزاع أن
تسرتشــد بالنمــوذج امللحــق بهــذه االتفاقيــة عــى ســبيل املثــال .وتخطــر بعضهــا بعض ـاً
عنــد بــدء األعــال العدائيــة بالنمــوذج الــذي تســتخدمه .وتســتخرج بطاقــات تحقيــق
الهويــة ،إذا أمكــن ،مــن صورتــن عــى األقــل تحتفــظ دولــة املنشــأ بإحديهــا.
وال يجــوز ،بــأي حــال ،تجريــد املوظفــن املشــار إليهــم أعــاه مــن شــاراتهم ،أو بطاقــات
هويتهــم ،أو مــن حقهــم يف حمــل عالمــة الــذراع .ويحــق لهــم يف حالــة فقــد البطاقــة
الحصــول عــى نســخة بديلــة ويحــق لهــم اســتعاضة الشــارة.
املــادة 41
يضــع املوظفــون املبينــون يف املــادة  ،25وذلــك أثنــاء قيامهــم مبهــام طبيــة فقــط ،عالمــة
ذراع بيضــاء يف وســطها العالمــة املميــزة ولكــن بأبعــاد مصغــرة ،وتــرف مبعرفــة الســلطة
الحربيــة وتختــم بخامتهــا.
وينــص يف مســتندات تحقيــق الهويــة العســكرية التــي يحملهــا هــؤالء املوظفــون عــى نــوع
التدريــب الخــاص الــذي حصــل عليــه حاملهــا ،والطابــع املؤقــت لواجباتــه وحقــه يف حمــل
عالمة الــذراع.
املــادة   42
ال يرفــع علــم االتفاقيــة املميــز إال فــوق الوحــدات واملنشــآت الطبيــة التــي تقــي هــذه
االتفاقيــة باحرتامهــا ،وال يتــم ذلــك إال بنــا ًء عــى موافقــة الســلطة الحربيــة.
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ويجــوز يف الوحــدات املتحركــة ويف املنشــآت الثابتــة أن يرفــع إىل جانبــه العلــم الوطنــي
لطــرف الن ـزاع الــذي تتبعــه الوحــدة أو املنشــأة.
غري أن الوحدات الطبية التي تقع يف قبضة العدو ال ترفع إال علم االتفاقية.
تتخــذ أط ـراف الن ـزاع اإلج ـراءات الالزمــة ،بقــدر مــا تســمح املقتضيــات الحربيــة ،لجعــل
العالمــة املميــزة للوحــدات واملنشــآت الطبيــة ظاهــرة بوضــوح لقــوات العــدو الربيــة
والجويــة والبحريــة تالفي ـاً الحتــال وقــوع أي اعتــداء عليهــا.
املــادة 43
يتعــن عــى الوحــدات الطبيــة التابعــة لبلــدان محايــدة ،التــي يكــون قــد رخــص لهــا
بتقديــم خدماتهــا إىل دولــة محاربــة بالــروط املنصــوص عنهــا يف املــادة  ،27أن ترفــع مــع
علــم االتفاقيــة العلــم الوطنــي لتلــك الدولــة املحاربــة ،إذا كانــت هــذه الدولــة تســتخدم
الصالحيــة التــي متنحهــا لهــا املــادة .42
وميكنهــا يف جميــع األحــوال ،إذا مل تكــن هنــاك أوامــر مــن الســلطة الحربيــة املختصــة
تقــي بخــاف ذلــك ،أن ترفــع علمهــا الوطنــي ،حتــى إذا وقعــت يف قبضــة الطــرف الخصم.
املــادة 44
باســتثناء الحــاالت املذكــورة يف الفقـرات التاليــة مــن هــذه املــادة ،ال يجــوز اســتخدام شــارة
الصليــب األحمــر عــى أرضيــة بيضــاء وعبــارة « الصليــب األحمــر « أو « صليــب جنيــف
« ســواء يف وقــت الســلم أو يف وقــت الحــرب ،إال لتمييــز أو حاميــة الوحــدات واملنشــآت
الطبيــة ،واملوظفــن املحميــن واملهــات املحميــة مبقتــى هــذه االتفاقيــة واالتفاقيــات
الدوليــة األخــرى التــي تنظــم مثــل هــذه األمــور .وينطبــق الــيء نفســه عــى الشــارات
املشــار إليهــا بالفقــرة الثانيــة مــن املــادة  38بالنســبة للبلــدان التــي تســتخدمها .وال يجــوز
لجمعيــات الصليــب األحمــر الوطنيــة وغريهــا مــن الجمعيــات املشــار إليهــا باملــادة  26أن
تســتخدم الشــارة املميــزة التــي متنــح حاميــة االتفاقيــة إال يف إطــار أحــكام هــذه املــادة.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،يجــوز للجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر (أو الهــال األحمــر أو
األســد والشــمس األحمريــن) أن تســتخدم يف وقــت الســلم وفقـاً لترشيعاتهــا الوطنيــة اســم
وشــارة الصليــب األحمــر يف أنشــطتها األخــرى التــي تتفــق مــع املبــادئ التــي وضعتهــا
املؤمتـرات الدوليــة للصليــب األحمــر .ويف حالــة متابعــة هــذه األنشــطة يف وقــت الحــرب،
يكــون اســتخدام الشــارة بحيــث ال ميكــن اعتبارهــا مانحــة للحامية التــي تقتضيهــا االتفاقية،
وتكــون الشــارة ذات أبعــاد صغــرة نســبياً ،وال يجــوز وضعهــا عــى عالمــات الــذراع أو فــوق
أســطح املبــاين.
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ويســمح لألجهــزة الدوليــة التابعــة للصليــب األحمــر وموظفيهــا املعتمديــن حســب األصول
باســتخدام شــارة الصليــب األحمــر عــى أرضيــة بيضــاء يف أي وقــت.
يجــوز بصفــة اســتثنائية ،ووفقـاً للترشيــع الوطنــي ،وبــإذن رصيــح مــن إحــدى الجمعيــات
الوطنيــة للصليــب األحمــر (أو الهــال األحمــر أو األســد والشــمس األحمريــن) ،اســتخدام
شــارة االتفاقيــة يف وقــت الســلم لتمييــز املركبــات املســتعملة لإلســعاف ولإلشــارة إىل أماكــن
مراكــز اإلســعاف املخصصــة كليــة لتقديــم الرعايــة املجانيــة للجرحــى أو املــرىض.

الفصل الثامن  

تنفيذ االتفاقيــة  
املــادة 45
عــى كل طــرف مــن أط ـراف الن ـزاع أن يعمــل مــن خــال قادتــه العظــام عــى ضــان
تنفيــذ املــواد املتقدمــة بدقــة ،وأن يعالــج الحــاالت التــي مل ينــص عنهــا عــى هــدي املبــادئ
العامــة لهــذه االتفاقيــة.
املــادة 46
تحظــر تدابــر االقتصــاص مــن الجرحــى أو املــرىض أو املوظفــن الذيــن تحميهــم هــذه
االتفاقيــة ،أو املبــاين أو املهــات التــي تحميهــا.
املــادة 47
تتعهــد األط ـراف الســامية املتعاقــدة بــأن تنــر نــص هــذه االتفاقيــة عــى أوســع نطــاق
ممكــن يف بلدانهــا ،يف وقــت الســلم كــا يف وقــت الحــرب ،وتتعهــد بصفــة خاصــة بــأن
تــدرج دراســتها ضمــن برامــج التعليــم العســكري ،واملــدين إذا أمكــن ،بحيــث تصبــح املبادئ
التــي تتضمنهــا معروفــة لجميــع الســكان ،وعــى األخــص للقــوات املقاتلــة املســلحة ،وأفراد
الخدمــات الطبيــة والدينيــة.
املــادة 48
تتبــادل األطــراف الســامية املتعاقــدة عــن طريــق مجلــس االتحــاد الســويرسي ،ومــن
خــال الــدول الحاميــة أثنــاء األعــال العدائيــة ،الرتاجــم الرســمية لهــذه االتفاقيــة ،وكذلــك
القوانــن واللوائــح التــي قــد تعتمدهــا لكفالــة تطبيقهــا.
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الفصل التاسع  
قمع إساءة االستعمال واملخالفات  
املــادة 49
تتعهــد األطـراف الســامية املتعاقــدة بــأن تتخــذ أي إجـراء ترشيعــي يلــزم لفــرض عقوبــات
جزائيــة فعالــة عــى األشــخاص الذيــن يقرتفــون أو يأمــرون باقــراف إحــدى املخالفــات
الجســيمة لهــذه االتفاقيــة ،املبينــة يف املــادة التاليــة.
يلتــزم كل طــرف متعاقــد مبالحقــة املتهمــن باق ـراف مثــل هــذه املخالفــات الجســيمة أو
باألمــر باقرتافهــا ،وبتقدميهــم إىل محاكمــه ،أيــاً كانــت جنســيتهم .ولــه أيضــاً ،إذا فضــل
ذلــك ،وطبقـاً ألحــكام ترشيعــه ،أنــه يســلمهم إىل طــرف متعاقــد معنــي آخــر ملحاكمتهــم
مادامــت تتوفــر لــدى الطــرف املذكــور أدلــة اتهــام كافيــة ضــد هــؤالء األشــخاص.
عــى كل طــرف متعاقــد اتخــاذ التدابــر لوقــف جميــع األفعــال التــي تتعــارض مــع أحــكام
هــذه االتفاقيــة بخــاف املخالفــات الجســيمة املبينــة يف املــادة التاليــة.
وينتفــع املتهمــون يف جميــع األحــوال بضامنــات للمحاكمــة والدفــاع الحــر ال تقــل مالءمــة
عــن الضامنــات املنصــوص عنهــا باملــادة  105ومــا بعدهــا مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن
معاملــة أرسى الحــرب ،املؤرخــة يف  12آب/أغســطس .1949
املــادة 50  
املخالفــات الجســيمة التــي تشــر إليهــا املــادة الســابقة هــي التــي تتضمــن أحــد األفعــال
التاليــة إذا اقرتفــت ضــد أشــخاص محميــن أو ممتلــكات محميــة باالتفاقيــة :القتــل العمــد،
التعذيــب أو املعاملــة الالإنســانية ،مبــا يف ذلــك التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة ،تعمــد
إحــداث آالم شــديدة أو اإلرضار الخطــر بالســامة البدنيــة أو بالصحــة ،تدمــر املمتلــكات أو
االســتيالء عليهــا عــى نطــاق واســع ال تــرره الــرورات الحربيــة ،وبطريقــة غــر مرشوعــة
وتعســفية.
املــادة 51  
ال يجــوز ألي طــرف متعاقــد أن يتحلــل أو يحــل طرفـاً متعاقــدا ً آخــر مــن املســئوليات التــي
تقــع عليــه أو عــى طــرف متعاقــد آخــر فيــا يتعلــق باملخالفــات املشــار إليهــا يف املــادة
الســابقة.
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املــادة 52
يجــرى ،بنــا ًء عــى طلــب أي طــرف يف النـزاع ،وبطريقــة تتقــرر فيــا بــن األطـراف املعنيــة،
تحقيــق بصــدد أي ادعــاء بانتهــاك هــذه االتفاقيــة.
ويف حالــة عــدم االتفــاق عــى إجـراءات التحقيــق ،يتفــق األطـراف عــى اختيــار حكــم يقــرر
اإلج ـراءات التــي تتبع.
ومــا أن يتبــن انتهــاك االتفاقيــة ،يتعــن عــى أطـراف النـزاع وضــع حــد لــه وقمعــه بــأرسع
مــا ميكــن.
املــادة 53  
يحظــر يف كل األوقــات عــى األفـراد والجمعيــات واملؤسســات التجاريــة ،العامــة والخاصــة
عــى حـ ٍـد ســواء ،مــن غــر املخــول لهــم مبقتــى هــذه االتفاقية ،اســتخدام شــارة أو تســمية
« الصليــب األحمــر » أو « صليــب جنيــف» ،أو أيــة عالمــة أو تســمية تنطــوي عــى تقليــد
لهــا ،أيـاً كان الغــرض مــن هــذا االســتخدام ،ومهــا كان التاريــخ الــذي يرجــع إليــه إقـراره.
وبســبب اعتــاد معكــوس ألــوان علــم االتحــاد الســويرسي تقديــرا ً لســويرسا ،وبســبب
مــا ميكــن أن ينشــأ مــن خلــط بــن الشــعارات الســويرسية وبــن شــارة االتفاقيــة املميــزة،
يحظــر يف كل األوقــات عــى األفـراد والجمعيــات واملؤسســات التجاريــة اســتعامل شــعارات
االتحــاد الســويرسي ،أو عالمــات تنطــوي عــى تقليــد لهــا ،كعالمــات مســجلة أو عالمــات
تجاريــة أو كجــزء مــن هــذه العالمــات أو لغــرض يتعــارض مــع األمانــة التجاريــة أو يف
حــاالت قــد تجــرح الشــعور الوطنــي الســويرسي.
ومــع ذلــك ،يجــوز لألط ـراف الســامية املتعاقــدة التــي مل تكــن أطراف ـاً يف اتفاقيــة جنيــف
املؤرخــة يف  27متوز/يوليــه  1929أن متنــح للمســتعملني الســابقني للشــارات أو التســميات
أو العالمــات التجاريــة املشــار إليهــا يف الفقــرة األوىل مهلــة إللغــاء هــذا االســتعامل أقصاهــا
ثــاث ســنوات مــن تاريــخ رسيــان هــذه االتفاقيــة عــى أال يبــدو االســتعامل املذكــور خــال
هــذه املهلــة وكأنــه مينــح حاميــة االتفاقيــة يف وقــت الحــرب.
وينطبــق الحظــر املنصــوص عليــه يف الفقــرة األوىل مــن هــذه املــادة كذلــك عــى الشــارتني
والتســميتني املشــار إليهــا يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة  ،38دون أن يؤثــر ذلــك عــى أي
حقــوق اكتســبت بســبب االســتعامل الســابق.
املــادة 54
تتخــذ األطــراف الســامية املتعاقــدة التدابــر الالزمــة ،إذا مل يكــن ترشيعهــا مــن األصــل
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كافي ـاً ،مــن أجــل منــع وقمــع حــاالت إســاءة االســتعامل املنصــوص عنهــا باملــادة  53يف
جميــع األوقــات.

أحكام ختامية
املــادة 55
وضعــت هــذه االتفاقيــة باللغتــن اإلنكليزيــة والفرنســية .وكال النصــن متســاويان يف
الحجيــة.
وســيقوم مجلــس االتحــاد الســويرسي بوضــع تراجــم رســمية لالتفاقيــة باللغتــن الروســية
واإلســبانية.
املــادة 56
تعــرض هــذه االتفاقيــة التــي تحمــل تاريــخ اليــوم للتوقيــع لغايــة  12شــباط/فرباير ،1950
باســم الــدول املمثلــة يف املؤمتــر الــذي افتتــح يف جنيــف يف  21نيســان/أبريل  ،1949وباســم
الــدول التــي مل متثــل يف هــذا املؤمتــر ولكنهــا تشــرك يف اتفاقيــات جنيــف لتحســن حــال
الجرحــى واملــرىض بالجيــوش يف امليــدان ،املؤرخــة يف  1864أو  1906أو .1929
املــادة 57  
تصدق هذه االتفاقية بأرسع ما ميكن ،وتودع صكوك التصديق يف برن.
يحــرر محــر بإيــداع كل صــك مــن صكــوك التصديــق ،ويرســل مجلــس االتحاد الســويرسي
صــورا ً موثقــة مــن هــذا املحــر إىل جميــع الــدول التــي تــم باســمها توقيــع االتفاقيــة أو
اإلبــاغ عــن االنضــام إليهــا.
املــادة 58
يبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة بعــد ســتة شــهور مــن تاريــخ إيــداع صكــن للتصديــق عــى
األقــل.
وبعــد ذلــك ،يبــدأ نفادهــا إزاء أي طــرف ســام متعاقــد بعــد ســتة شــهور مــن تاريــخ إيــداع
صــك تصديقه.
املــادة 59
تحــل هــذه االتفاقيــة يف العالقــات بــن األطــراف الســامية املتعاقــدة محــل اتفاقيــات
22آب/أغســطس  ،1864و 6متوز/يوليــه  1906و 27متــوز /يوليــه .1929
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املــادة 60
تعــرض هــذه االتفاقيــة ابتــدا ًء مــن تاريــخ نفادهــا النضــام جميــع الــدول التــي مل تكــن
االتفاقيــة قــد وقعــت باســمها.
املــادة 61
يبلــغ كل انضــام إىل مجلــس االتحــاد الســويرسي كتابـ ًة ،ويعتــر ســارياً بعــد مــي ســتة
شــهور مــن تاريــخ اســتالمه.
ويبلــغ مجلــس االتحــاد الســويرسي كل انضــام إىل جميــع الــدول التــي تــم باســمها توقيــع
االتفاقيــة أو اإلبــاغ عــن االنضــام إليهــا.
املــادة 62
يرتتــب عــى الحــاالت املنصــوص عنهــا يف املادتــن  2و 3النفــاذ الفــوري للتصديقــات التــي
تودعهــا أطـراف النـزاع واالنضاممــات التــي تبلغهــا قبــل أو بعــد وقــوع األعــال العدائية أو
االحتــال .ويبلــغ مجلــس االتحــاد الســويرسي بــأرسع وســيلة أي تصديقــات أو انضاممــات
يتلقاهــا مــن أطـراف النـزاع.
املــادة 63
لكل طرف من األطراف السامية املتعاقدة حق االنسحاب من هذه االتفاقية.
ويبلــغ االنســحاب كتابـ ًة إىل مجلــس االتحــاد الســويرسي الــذي يتــوىل إبالغــه إىل حكومــات
جميــع األطـراف الســامية املتعاقدة.
ويعتــر االنســحاب ســارياً بعــد مــي عــام مــن تاريــخ إبالغــه ملجلــس االتحــاد الســويرسي.
عــى أن االنســحاب الــذي يبلــغ يف وقــت تكــون فيــه الدولــة املنســحبة مشــركة يف نـزاع،
ال يعتــر ســارياً إال بعــد عقــد الصلــح ،وعــى أي حــال بعــد انتهــاء عمليــات اإلف ـراج عــن
األشــخاص الذيــن تحميهــم االتفاقيــة وإعادتهــم إىل أوطانهــم.
وال يكــون لالنســحاب أثــره إال بالنســبة للدولــة املنســحبة .وال يكــون لــه أي أثــر عــى
االلتزامــات التــي يجــب أن تبقــى أط ـراف الن ـزاع ملتزمــة بأدائهــا طبق ـاً ملبــادئ القانــون
الــدويل الناشــئة مــن األعـراف الراســخة بــن األمــم املتمدنــة ،ومــن القوانــن اإلنســانية ،ومــا
ميليــه الضمــر العــام.
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املــادة 64
يســجل مجلــس االتحــاد الســويرسي هــذه االتفاقيــة لــدى األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة.
ويخطــر مجلــس االتحــاد الســويرسي األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة كذلــك بــأي تصديقــات
أو انضاممــات أو انســحابات يتلقاهــا بصــدد هــذه االتفاقيــة.
إثباتــاً لذلــك ،قــام املوقعــون أدنــاه ،الذيــن أودعــوا وثائــق تفويضهــم ،بتوقيــع هــذه
االتفاقيــة.
حــرر يف جنيــف ،يف هــذا اليــوم الثــاين عــر مــن آب/أغســطس  1949باللغتــن اإلنكليزيــة
والفرنســية ،ويــودع األصــل يف محفوظــات االتحــاد الســويرسي .ويرســل مجلــس االتحــاد
الســويرسي صــورا ً موثقــة مــن االتفاقيــة إىل جميــع الــدول املوقعــة ،وكذلــك إىل الــدول
التــي تنضــم إىل االتفاقيــة.

الملحق األول  
مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع االستشفاء  
املــادة 1
تخصــص مناطــق االستشــفاء بصفــة قطعيــة لألشــخاص املشــار إليهــم يف املــادة  23مــن
اتفاقيــة جنيــف لتحســن حــال الجرحــى واملــرىض بالقــوات املســلحة يف امليــدان ،املؤرخــة
يف  12آب/أغســطس  ،1949ولألشــخاص املكلفــن بتنظيــم وإدارة هــذه املناطــق واملواقــع
وبرعايــة األشــخاص املجمعــن فيهــا.
ومــع ذلــك ،فاألشــخاص الذيــن تكــون إقامتهــم داخــل هــذه املناطــق مســتدمية يكــون لهــم
الحــق يف البقــاء فيهــا.
املــادة 2
ال يجــوز لألشــخاص الذيــن يقيمــون ،بأيــة صفــة كانــت ،يف منطقــة استشــفاء ،أداء أي عمــل
لــه اتصــال مبــارش بالعمليــات الحربيــة أو بإنتــاج املهــات الحربيــة ،ســواء داخــل هــذه
املنطقــة أو خارجهــا.
املــادة 3
تتخــذ الدولــة التــي تنشــئ منطقــة استشــفاء جميــع اإلج ـراءات الالزمــة ملنــع دخــول أي
أشــخاص ليــس لهــم حــق اإلقامــة فيهــا أو دخولهــا.
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املــادة 4
تستوىف يف مناطق االستشفاء الرشوط التالية:
-1

ال تشــغل إال قســاً صغــرا ً مــن اإلقليــم الــذي يخضــع لســيطرة الدولــة التــي
تنشــئها،

-2

أن تكون كثافتها السكانية منخفضة بالنسبة إلمكانات اإلقامة فيها،

-3

أن تكــون بعيــدة عــن أي أهــداف حربيــة أو منشــآت صناعيــة أو إداريــة كبــرة
ومجــردة مــن أي منهــا،

-4

أال تكــون واقعــة يف مناطــق يوجــد أي احتــال أن تكــون لهــا أهميــة يف ســر
الحــرب.

املــادة 5
تخضع مناطق االستشفاء لاللتزامات التالية:
-1

ال يجــوز اســتخدام وســائل االتصــال والنقــل التــي قــد تكــون تحــت ترصفهــا يف
نقــل املوظفــن الحربيــن أو ا ملهــات الحربيــة ولــو بصــورة عابــرة،

-2

يحظر الدفاع عنها بالوسائل الحربية بأي حال.

املــادة 6
يتــم متييــز مناطــق االستشــفاء بوضــع عالمــات الصليــب األحمــر (الهــال األحمــر أو األســد
والشــمس األحمريــن) عــى أرضيــة بيضــاء عــى حدودهــا الخارجيــة وفــوق املبــاين.
وميكن كذلك متييزها ليالً بوسائل ضوئية مالمئة.
املــادة 7
تخطــر الــدول يف وقــت الســلم أو عنــد نشــوب األعــال العدائيــة جميــع األطـراف الســامية
املتعاقــدة ،بقامئــة مناطــق االستشــفاء املوجــودة يف اإلقليــم الخاضــع لســيطرتها .كــا
تخطرهــا أيض ـاً بجميــع املناطــق التــي تســتجد أثنــاء الن ـزاع.
ومبجــرد اســتالم الطــرف الخصــم اإلخطــار املشــار إليــه أعــاه ،يصبــح إنشــاء منطقــة
االستشــفاء قانونيــاً.
غــر أنــه إذا اعتــر الطــرف الخصــم أن رشوط هــذا االتفــاق غــر مســتوفاة ،جــاز لــه أن
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يرفــض االع ـراف باملنطقــة بإرســال إخطــار عاجــل بذلــك إىل الطــرف املســئول عــن هــذه
املنطقــة ،أو أن يعلــق اعرتافــه بهــا عــى فــرض الرقابــة املنصــوص عنهــا باملــادة .8
املــادة 8
يحــق لــكل دولــة تعــرف مبنطقــة أو عــدة مناطــق استشــفاء أنشــأها الطــرف الخصــم ،أن
تطلــب فــرض الرقابــة عليهــا بواســطة لجنــة خاصــة أو أكــر بقصــد التحقــق مــن اســتيفاء
املناطــق للــروط وااللتزامــات املنصــوص عنهــا يف هــذه االتفاقيــة.
وطلبــاً لهــذه الغايــة ،يكــون ألعضــاء اللجــان الخاصــة حريــة دخــول مختلــف املناطــق
يف جميــع األوقــات ،بــل يجــوز لهــم اإلقامــة فيهــا بصفــة مســتمرة .وتقــدم لهــم جميــع
التســهيالت ملامرســة مهامهــم التفتيشــية.
املــادة 9
إذا الحظــت اللجــان الخاصــة أيــة وقائــع تعتربهــا مخالفــة ألحــكام هــذا االتفــاق ،وجــب
عليهــا أن تبلغهــا يف الحــال إىل الدولــة املســئولة عــن املنطقــة ،وأن تحــدد لهــا مهلــة أقصاها
خمســة أيــام لتصحيــح الوضــع .وعليهــا أن تبلــغ بذلــك الدولــة التــي اعرتفــت باملنطقــة.
فــإذا انقضــت املهلــة ومل متتثــل الدولــة املســئولة عــن املنطقــة للتحذيــر الــذي وجــه إليهــا،
جــاز للطــرف الخصــم أن يعلــن أنــه مل يعــد ملتزمـاً بهــذا االتفــاق فيــا يختــص باملنطقــة
املذكــورة.
املــادة 10
تعــن الدولــة التــي تنشــئ منطقــة أو موقع ـاً أو أكــر مــن مناطــق ومواقــع االستشــفاء،
واألطـراف املعاديــة التــي أبلغــت بوجودهــا ،األشــخاص الذيــن يكونــون أعضــاء يف اللجــان
الخاصــة املذكــورة يف املادتــن  8و ،9أو تعهــد إىل الــدول املحايــدة بتعيينهــم.
املــادة 11
ال يجــوز بــأي حــال الهجــوم عــى مناطــق االستشــفاء .وعــى أطــراف النــزاع حاميتهــا
واحرتامهــا يف جميــع األوقــات.
املــادة 12
يف حالــة احتــال أي إقليــم ،يجــب أن يســتمر اح ـرام مناطــق االستشــفاء املوجــودة فيــه
واســتخدامها بهــذه الصفــة.
غــر أنــه يجــوز لدولــة االحتــال أن تعــدل الغــرض مــن هــذه املناطــق رشيطــة أن تكــون
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قــد اتخــذت جميــع اإلجـراءات التــي تكفــل ســامة األشــخاص املقيمــن فيهــا.
املــادة 13
ينطبــق هــذا االتفــاق أيض ـاً عــى املواقــع التــي قــد تســتخدمها الــدول لنفــس أغ ـراض
مناطــق االستشــفاء.

المحلق الثاني

بطاقة تحقيق الهوية ألفراد الخدمات الطبية والدينية امللحقين بالقوات
املسلحة
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 .I Iاتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى
ومر�ضى وغرقى القوات املسلحة في البحار
3 )3الوضعية الدولية
اعتمــد المفوضــون مــن قبــل الحكومــات الممثلــة فــي المؤتمــر
ـت
ـى  12غشـ
ـل إلـ
ـن  21أبريـ
ـف مـ
ـي جنيـ
ـد فـ
ـي ،المنعقـ
الدبلوماسـ
 ،1949اتفاقيــة جنيــف الثانيــة لتحســين حــال جرحــى ومرضــى
وغرقــى القــوات المســلحة فــي البحــار ،بتاريــخ  12غشــت ،1949
ودخلــت حيــز النفــاذ بتاريــخ  21مــاي  ،1950وفقــا ألحــكام
الفقــرة  1مــن المــادة  57مــن هــذه االتفاقيــة.
4 )4الوضعية الوطنية
ـى
ـال جرحـ
ـين حـ
ـة لتحسـ
ـف الثانيـ
ـة جنيـ
ـى اتفاقيـ
ـرب إلـ
ـم المغـ
انضـ
ـوز
ـخ  26يوليـ
ـار بتاريـ
ـي البحـ
ـلحة فـ
ـوات المسـ
ـى القـ
ـى وغرقـ
ومرضـ
.1956
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اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومر�ضى وغرقى
القوات املسلحة في البحار
إن املوقعــن أدنــاه ،املفوضــن مــن قبــل الحكومــات املمثلــة يف املؤمتــر الدبلومــايس ،املعقود
يف جنيــف مــن  21نيســان /أبريــل إىل  12آب/أغســطس  ،1949بقصــد مراجعــة اتفاقيــة
الهــاي العــارشة ،املؤرخــة يف  18ترشيــن األول/أكتوبــر  ،1907بشــأن تطبيــق مبــادئ اتفاقية
جنيــف لعــام  1906عــى الحــرب البحريــة ،قــد اتفقــوا عــى مــا يــي:

أحكام عامة

الفصل األول

املــادة 1

تتعهــد األطـراف الســامية املتعاقــدة بــأن تحــرم هــذه االتفاقيــة وتكفــل احرتامهــا يف جميــع
األحوال.
املــادة 2
عــاوة عــى األحــكام التــي تــري يف وقــت الســلم ،تنطبــق هــذه االتفاقيــة يف حالــة
الحــرب املعلنــة أو أي اشــتباك مســلح آخــر ينشــب بــن طرفــن أو أكــر مــن األطــراف
الســامية املتعاقــدة ،حتــى لــو مل يعــرف أحدهــا بحالــة الحــرب.
تنطبــق االتفاقيــة أيضـاً يف جميــع حــاالت االحتــال الجــزيئ أو الــكيل إلقليــم أحــد األطـراف
الســامية املتعاقــدة ،حتــى لــو مل يواجــه هــذا االحتــال مقاومــة مســلحة.
وإذا مل تكــن إحــدى دول النـزاع طرفـاً يف هــذه االتفاقيــة ،فــإن دول النـزاع األطـراف فيهــا
تبقــى مــع ذلــك ملتزمــة بهــا يف عالقاتهــا املتبادلــة .كــا أنهــا تلتــزم باالتفاقيــة إزاء الدولــة
املذكــورة إذا قبلــت هــذه األخــرة أحــكام االتفاقيــة وطبقتهــا.
املــادة 3

يف حالــة قيــام نـزاع مســلح ليــس لــه طابــع دويل يف أرايض أحد األطـراف الســامية املتعاقدة،
يلتــزم كل طــرف يف النـزاع بــأن يطبق كحــد أدىن األحــكام التالية:
-1

األشــخاص الذيــن ال يشــركون مبــارشة يف األعــال العدائيــة ،مبــن فيهــم أفــراد
القــوات املســلحة الذيــن ألقــوا عنهــم أســلحتهم ،واألشــخاص العاجــزون عــن
القتــال بســبب املــرض أو الجــرح أو االحتجــاز أو ألي ســبب آخــر ،يعاملــون يف
جميــع األحــوال معاملــة إنســانية ،دون أي متييــز ضــار يقــوم عــى العنــر أو
اللــون ،أو الديــن أو املعتقــد ،أو الجنــس ،أو املولــد أو الــروة أو أي معيــار مامثــل
آخر.
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ولهــذا الغــرض ،تحظــر األفعــال التاليــة فيــا يتعلــق باألشــخاص املذكوريــن أعــاه ،وتبقــى
محظــورة يف جميــع األوقــات واألماكــن:
أ) االعتــداء عــى الحيــاة والســامة البدنيــة ،وبخاصــة القتــل بجميــع أشــكاله ،والتشــويه،
واملعاملــة القاســية ،والتعذيــب،
ب) أخذ الرهائن،
ج) االعتداء عىل الكرامة الشخصية ،وعىل األخص املعاملة املهينة والحاطة بالكرامة،
د) إصــدار األحــكام وتنفيــذ العقوبــات دون إجـراء محاكمــة ســابقة أمــام محكمــة مشــكلة
تشــكيالً قانونيـاً ،وتكفــل جميــع الضامنــات القضائيــة الالزمــة يف نظــر الشــعوب املتمدنــة.
 - 2يجمع الجرحى واملرىض والغرقى ويعتني بهم.
ويجــوز لهيئــة إنســانية غــر متحيــزة ،كاللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،أن تعــرض
خدماتهــا عــى أطــراف النــزاع.
وعــى أطـراف النـزاع أن تعمــل فــوق ذلــك ،عــن طريــق اتفاقــات خاصــة ،عــى تنفيــذ كل
األحــكام األخــرى مــن هــذه االتفاقيــة أو بعضهــا.
وليس يف تطبيق األحكام املتقدمة ما يؤثر عىل الوضع القانوين ألطراف النزاع.
املــادة 4

يف حالــة نشــوب أعــال عدائيــة بــن قــوات بريــة وبحريــة تابعــة ألطـراف النـزاع ،يقتــر
تطبيــق أحــكام هــذه االتفاقيــة عــى القــوات املبحــرة.
وتخضــع القــوات فــور نزولهــا إىل الــر ألحــكام اتفاقيــة جنيــف لتحســن حــال الجرحــى
واملــرىض بالقــوات املســلحة يف امليــدان ،املؤرخــة يف  12آب/أغســطس .1949
املــادة 5

تطبــق الــدول املحايــدة أحــكام هــذه االتفاقيــة ،بطريقــة القيــاس ،عــى الجرحــى واملــرىض
والغرقــى وأف ـراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة التابعــن للقــوات املســلحة ألط ـراف الن ـزاع،
الذيــن يصلــون إىل إقليمهــا أو يحتجــزون بــه ،وكذلــك عــى جثــث املــوىت.
املــادة 6

عــاوة عــى االتفاقــات الخاصــة املنصــوص عنهــا رصاحــة يف املــواد  10و 18و 31و 38و39
و 40و 43و ،53يجــوز لألطـراف الســامية املتعاقــدة أن تعقــد اتفاقــات خاصــة أخــرى بشــأن
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أيــة مســائل تــرى مــن املناســب تســويتها بكيفيــة خاصــة .وال يؤثــر أي اتفــاق خــاص تأثـرا ً
ضــارا ً عــى وضــع الجرحــى واملــرىض والغرقــى ،أو وضــع أفـراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة
كــا حددتــه هــذه االتفاقيــة ،أو يقيــد الحقــوق املمنوحــة لهــم مبقتضاهــا.
ويســتمر انتفــاع الجرحــى واملــرىض والغرقــى وأف ـراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة بهــذه
االتفاقــات مادامــت االتفاقيــة ســارية عليهــم ،إال إذا كانــت هنــاك أحــكام رصيحــة تقــي
بخــاف ذلــك يف االتفاقــات ســالفة الذكــر أو يف اتفاقــات الحقــة لهــا ،أو إذا كان هــذا
الطــرف أو ذاك مــن أط ـراف الن ـزاع قــد اتخــذ تدابــر أكــر مالءمــة لهــم.
املــادة 7

ال يجــوز للجرحــى واملــرىض والغرقــى ،وكذلــك أفـراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة ،التنــازل
يف أي حــال مــن األحــوال جزئيــاً أو كليــة عــن الحقــوق املمنوحــة لهــم مبقتــى هــذه
االتفاقيــة ،أو مبقتــى االتفاقــات الخاصــة املشــار إليهــا يف املــادة الســابقة ،إن وجــدت.
املــادة 8

تطبــق هــذه االتفاقيــة مبعاونــة وتحــت إرشاف الــدول الحاميــة التــي تكلــف برعايــة
مصالــح أط ـراف الن ـزاع .وطلب ـاً لهــذه الغايــة ،يجــوز للــدول الحاميــة أن تعــن ،بخــل اف
موظفيهــا الدبلوماســيني والقنصليــن ،مندوبــن مــن رعاياهــا أو رعايــا دول أخــرى محايــدة.
ويخضــع تعيــن هــؤالء املندوبــن ملوافقــة الــدول التــي ســيؤدون واجباتهــم لديهــا.
وعــى أط ـراف الن ـزاع تســهيل مهمــة ممثــي أو منــدويب الــدول الحاميــة إىل أقــى حــد
ممكــن.
ويجــب أال يتجــاوز ممثلــو الــدول الحاميــة أو مندوبوهــا يف أي حــال مــن األحــوال حــدود
مهمتهــم مبقتــى هــذه االتفاقيــة ،وعليهــم بصفــة خاصــة مراعــاة مقتضيــات أمــن الدولــة
التــي يقومــون فيهــا بواجباتهــم .وال يجــوز تقييد نشــاطهم إال إذا اســتدعت ذلــك الرضورات
الحربيــة وحدهــا ،ويكــون ذلــك بصفــة اســتثنائية ومؤقتــة.
املــادة 9

ال تكــون أحــكام هــذه االتفاقيــة عقبــة يف ســبيل األنشــطة اإلنســانية التــي ميكــن أن تقــوم
بهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أو أيــة هيئــة إنســانية غــر متحيــزة أخــرى بقصــد
حاميــة وإغاثــة الجرحــى واملــرىض والغرقــى وأف ـراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة ،رشيطــة
موافقــة أطـراف النـزاع املعنيــة.
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املــادة 10

لألط ـراف الســامية املتعاقــدة أن تتفــق يف أي وقــت عــى أن تعهــد إىل هيئــة تتوفــر فيهــا
كل ضامنــات الحيــدة والكفــاءة باملهــام التــي تلقيهــا هــذه االتفاقيــة عــى عاتــق الــدول
الحاميــة.
وإذا مل ينتفــع الجرحــى واملــرىض والغرقــى وأف ـراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة أو توقــف
انتفاعهــم ألي ســبب كان بجهــود دولــة حاميــة أو هيئــة معينــة وفقـاً للفقــرة األوىل أعــاه،
فعــى الــدول الحاجــزة أن تطلــب إىل دولــة محايــدة أو إىل هيئــة مــن هــذا القبيــل أن
تضطلــع بالوظائــف التــي تنيطهــا هــذه االتفاقيــة بالــدول الحاميــة التــي تعينهــا أط ـراف
النزاع.
فــإذا مل ميكــن توفــر الحاميــة عــى هــذا النحــو ،فعــى الــدول الحاجــزة أن تطلــب إىل هيئــة
إنســانية ،كاللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،االضطــاع باملهــام اإلنســانية التــي تؤديهــا
الــدول الحاميــة مبقتــى هــذه االتفاقيــة ،أو أن تقبــل ،رهنـاً بأحــكام هــذه املــادة ،عــرض
الخدمــات الــذي تقدمــه مثــل هــذه الهيئــة.
وعــى أيــة دولــة محايــدة أو هيئــة طلبــت إليهــا الدولــة صاحبــة الشــأن تحقيــق األغـراض
املذكــورة أعــاه ،أو قدمــت هــي عرضــاً للقيــام بذلــك ،أن تقــدر طــوال مــدة قيامهــا
بنشــاطها املســئولية التــي تقــع عليهــا تجــاه طــرف الن ـزاع الــذي ينتمــي إليــه األشــخاص
املحميــون مبقتــى هــذه االتفاقيــة ،وأن تقــدم الضامنــات الكافيــة إلثبــات قدرتهــا عــى
االضطالع باملهــام املطلوبــة وأدائهــا دون تحيــز.
ال يجــوز الخــروج عــى األحــكام املتقدمــة يف أي اتفــاق خــاص يعقــد بــن دول تكــون
إحداهــا مقيــدة الحريــة يف التفــاوض مــع الــدول األخــرى أو حلفائهــا بســبب أحــداث
الحــرب ،ولــو بصفــة مؤقتــة ،وعــى األخــص يف حالــة احتــال كل أراضيهــا أو جــزء هــام
منهــا.
وكلــا ذكــرت عبــارة الدولــة الحاميــة يف هــذه االتفاقيــة ،فــإن مدلولهــا ينســحب أيضـاً عــى
الهيئــات البديلــة لهــا باملعنــي املفهــوم مــن هــذه املــادة.
املــادة 11

تقــدم الــدول الحاميــة مســاعيها الحميــدة مــن أجــل تســوية الخالفــات يف جميــع الحــاالت
التــي تــرى فيهــا أن ذلــك يف مصلحــة األشــخاص املحميــن ،وعــى األخــص يف حــاالت عــدم
اتفــاق أطـراف النـزاع عــى تطبيــق أو تفســر أحــكام هــذه االتفاقيــة.
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ولهــذا الغــرض ،يجــوز لــكل دولــة حاميــة أن تقــدم ألطــراف النــزاع ،بنــا ًء عــى دعــوة
أحــد األطــراف أو مــن تلقــاء ذاتهــا ،اقرتاحــاً باجتــاع ممثليهــا ،وعــى األخــص ممثــي
الســلطات املســئولة عــن الجرحــى واملــرىض والغرقــى ،وكذلــك أفـراد مــن الخدمــات الطبيــة
والدينيــة ،رمبــا عــى أرض محايــدة تختــار بطريقــة مناســبة .وتلتزم أطـراف النزاع بتنفيـــــذ
املقرتحــات التــي تقــدم لهــا تحقيق ـاً لهــذا الغــرض ،وللــدول الحاميــة أن تقــدم ،إذا رأت
رضورة لذلــك ،اقرتاح ـاً يخضــع ملوافقــة أط ـراف الن ـزاع بدعــوة شــخص ينتمــي إىل دولــة
محايــدة أو تفوضــه اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر لالش ـراك يف هــذا االجتــاع.

الفصل الثاني

الجرحى واملر�ضى والغرقى
املــادة 12

يجــب يف جميــع األحــوال اح ـرام وحاميــة الجرحــى واملــرىض والغرقــى ممــن يكونــون يف
البحــر مــن أفـراد القــوات املســلحة وغريهــم مــن األشــخاص املشــار إليهــم يف املــادة التالية،
عــى أن يكــون مفهومـاً أن تعبــر « الغرقــى « يقصــد بــه الغرقــى بــأي أســباب ،مبــا يف ذلــك
حــاالت الهبــوط االضطـراري للطائـرات عــى املــاء أو الســقوط يف البحــر.
وعــى طــرف النــزاع الــذي يكونــون تحــت ســلطته أن يعاملهــم معاملــة إنســانية وأن
يعنــى بهــم دون أي متييــز ضــار عــى أســاس الجنــس أو العنــر أو الجنســية أو الديــن
أو اآلراء السياســية أو أي معايــر مامثلــة أخــرى .ويحظــر بشــدة أي اعتــداء عــى حياتهــم
أو اســتعامل العنــف معهــم ،ويجــب عــى األخــص عــدم قتلهــم أو إبادتهــم أ وتعريضهــم
للتعذيــب أو لتجــارب خاصــة بعلــم الحيــاة ،أو تركهــم عمــدا ً دون عــاج أو رعايــة طبيــة،
أو خلــق ظــروف تعرضهــم ملخاطــر العــدوى باألم ـراض أو تلــوث الجــروح.
وتقرر األولوية يف نظام العالج عىل أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها.
وتعامل النساء بكل االعتبار الواجب إزاء جنسهن.
املــادة 13

تنطبــق هــذه االتفاقيــة عــى الجرحــى واملــرىض والغرقــى يف البحــر الذيــن ينتمــون إىل
الفئــات التاليــة:
-1

أفـراد القــوات املســلحة التابعــن ألحــد أطـراف النـزاع ،وكذلــك أفـراد املليشــيات
والوحــدات املتطوعــة التــي تشــكل جــزءا ً مــن هــذه القــوات املســلحة؛

-2

أفــراد املليشــيات األخــرى والوحــدات املتطوعــة األخــرى ،مبــن فيهــم أعضــاء
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حــركات املقاومــة املنظمــة الذيــن ينتمــون إىل أحــد أطــراف النــزاع ويعملــون
داخــل أو خــارج اإلقليــم الــذي ينتمــون إليــه ،حتــى لــو كان هــذا اإلقليــم محتـاً،
عــى أن تتوفــر الــروط التاليــة يف هــذه املليشــيات أو الوحــدات املتطوعــة ،مبــا
فيهــا حــركات املقاومــة املنظمــة املشــار إليهــا:
أ  -أن يقودها شخص مسئول عن مرؤوسيه؛
ب -أن تكون لها شارة مميزة محددة ميكن متييزها من بعد؛
ج -أن تحمل األسلحة جهرا ً؛
د -أن تلتزم يف عملياتها بقوانني الحرب وعاداتها.
-3

أفـراد القــوات املســلحة النظاميــة الذيــن يعلنــون والءهــم لحكومــة أو لســلطة ال
تعــرف بهــا الدولــة الحاجــزة؛

-4

األشــخاص الذيــن يرافقــون القــوات املســلحة دون أن يكونــوا يف الواقــع جــزءا ً منها،
كاألشــخاص املدنيــن املوجوديــن ضمــن أطقــم الطائــرات الحربيــة ،واملراســلني
الحربيــن ،ومتعهــدي التمويــن ،وأف ـراد وحــدات العــال أو الخدمــات املختصــة
بالرتفيــه عــن العســكريني ،رشيطــة أن يكــون لديهــم ترصيــح مــن القوات املســلحة
التــي يرافقونهــا؛

-5

أف ـراد األطقــم املالحيــة ،مبــن فيهــم القــادة واملالحــون ومســاعدوهم يف الســفن
التجاريــة وأطقــم الطائ ـرات املدنيــة التابعــة ألط ـراف الن ـزاع ،الذيــن ال ينتفعــون
مبعاملــة أفضــل مبقتــى أي أحــكام أخــرى مــن القانــون الــدويل؛

-6

ســكان األرايض غــر املحتلــة الذيــن يحملــون الســاح مــن تلقــاء أنفســهم عنــد
اق ـراب العــدو ملقاومــة القــوات الغازيــة ،دون أن يتوفــر لهــم الوقــت لتشــكيل
وحــدات مســلحة نظاميــة ،رشيطــة أن يحملــوا الســاح جهـرا ً وأن يراعــوا قوانــن
الحــرب وعاداتها.

املــادة 14

يحــق أليــة بارجــة حربيــة تابعــة لطــرف محــارب أن تطلــب تســليمها الجرحــى واملــرىض
والغرقــى املوجوديــن عــى ظهــر الســفن املستشــفيات العســكرية والســفن املستشــفيات
التابعــة لجمعيــات إغاثــة أو ألفــراد ،وكذلــك الســفن التجاريــة واليخــوت وغريهــا مــن
الــزوارق األخــرى ،أيــاً كانــت جنســياتهم ،رشيطــة أن تســمح حالــة الجرحــى واملــرىض
بنقلهــم وأن تتوفــر عــى البارجــة الحربيــة التســهيالت املناســبة لتأمــن الرعايــة الطبيــة
الكافيــة لهم.
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املــادة 15

يف حالــة حمــل جرحــى أو مــرىض أو غرقــى عــى بارجــة حربيــة محايــدة أو يف طائــرة
حربيــة محايــدة ،يجــب ،حيثــا يقتــي القانــون الــدويل ذلــك ،ضــان أال يســتطيعوا
االشــراك مجــددا ً يف العمليــات الحربيــة.
املــادة 16

مــع مراعــاة أحــكام املــادة  ،12يعتــر الجرحــى واملــرىض والغرقــى التابعــون لدولــة محاربــة
الذيــن يقعــون يف قبضــة الخصــم ،أرسى حــرب ،وتنطبــق عليهــم أحــكام القانــون الــدويل
املتعلقــة بــأرسى الحــرب .وللطــرف اآلرس أن يقــرر ،تبعـاً للظــروف ،مــا إذا كان من املناســب
اســتبقاؤهم أو نقلهــم إىل مينــاء يف بلــدة أو إىل مينــاء محايــد أو حتــى إىل مينــاء يف إقليــم
الخصــم .ويف هــذه الحالــة األخــرة ،ال يجــوز ألرسى الحــرب املعاديــن إىل بلدهــم بهــذه
الكيفيــة أن يعــودوا إىل الخدمــة طــوال مــدة الحــرب.
املــادة 17

مــا مل يتفــق عــى خــاف ذلــك بــن الدولــة املحايــدة واألطـراف املحاربــة ،تحتجــز الدولــة
املحايــدة الجرحــى واملــرىض والغرقــى الذيــن يتــم إنزالهــم يف مينــاء محايــد بنــا ًء عــى
موافقــة الســلطات املحليــة ،حيثــا يقتــي القانــون الــدويل ذلــك ،بحيــث ال يســتطيعون
االش ـراك مجــددا ً يف العمليــات الحربيــة.
وتتحمل الدولة التي يتبعه ا الجرحى أو املرىض أو الغرقى نفقات عالجهم واحتجازهم.
املــادة 18

يتخــذ أطـراف النـزاع بعــد كل اشــتباك جميــع التدابــر املمكنــة دون إبطــاء للبحــث عــن
الغرقــى والجرحــى واملــرىض ،وجمعهــم ،وحاميتهــم مــن الســلب وســوء املعاملــة ،وتأمــن
الرعايــة الالزمــة لهــم ،وكذلــك للبحــث عــن جثــث املــوىت ومنــع ســلبها.
وكلــا ســمحت الظــروف ،يتفــق أط ـراف الن ـزاع عــى ترتيبــات محليــة إلخــاء الجرحــى
واملــرىض بطريــق البحــر مــن منطقــة محــارصة أو مطوقــة ،وملــرور أفـراد الخدمــات الطبيــة
والدينيــة واملهــات الطبيــة إىل تلــك املنطقــة.
املــادة 19

عــى أطــراف النــزاع أن تســجل بــأرسع مــا ميكــن جميــع البيانــات التــي تســاعد عــى
التحقــق مــن هويــة الغرقــى والجرحــى واملــرىض واملــوىت الذيــن يقعــون يف قبضتهــا
وينتمــون إىل الطــرف الخصــم .ويجــب أن تشــمل هــذه املعلومــات إذا أمكــن مــا يــي:
47

أ) اسم الدولة التي ينتمون إليها،
ب) الرقم بالجيش أو الفرقة،
ج) اللقب،
د) االسم األول أو األسامء األوىل،
هـ) تاريخ امليالد،
و) أية معلومات أخرى مدونة يف بطاقة أو لوحة تحقيق الهوية،
ز) تاريخ ومكان األرس أو الوفاة،
ح) معلومات عن الجروح أو املرض أو سبب الوفاة.
وتبلــغ املعلومــات املذكــورة أعــاه بــأرسع مــا ميكــن إىل مكتــب االســتعالمات املشــار إليــه
يف املــادة  122مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن معاملــة أرسى الحــرب ،املؤرخــة يف  12آب/
أغســطس  ،1949وعــى هــذا املكتــب أن ينقلهــا إىل الدولــة التــي يتبعهــا هــؤالء األشــخاص
وإىل الوكالــة املركزيــة ألرسى الحــرب.
وتعــد أطـراف النـزاع ويرســل كل منهــا لآلخــر عــن طريــق املكتــب املذكــور شــهادات الوفاة
أو قوائــم بأســاء املــوىت مصدق ـاً عليهــا عــى النحــو الواجــب .كــا يجمــع ويقــدم عــن
طريــق املكتــب نفســه أحــد نصفــي اللوحــة املزدوجــة الخاصــة بتحقيــق هويــة املتــوىف ،أو
اللوحــة نفســها إذا كانــت مفــردة ،والوصايــا األخــرة أو أي مســتندات أخــرى تكــون ذات
أهميــة ألقاربــه ،والنقــود ،وباإلجــال جميــع األشــياء التــي توجــد مــع املــوىت وتكــون لهــا
قيمــة فعليــة أو معنويــة .وترســل هــذه األشــياء وكذلــك األشــياء التــي مل يعــرف أصحابهــا
يف طــرود مختومــة ترفــق بهــا إقـرارات تتضمــن جميــع التفاصيــل الالزمــة لتحديــد هويــة
أصحابهــا املتوفــن ،وقامئــة كاملــة مبحتويــات الطــرود.
املــادة 20

يتحقــق أطـراف النـزاع مــن أن إلقــاء جثــث املــوىت إىل البحــر يجــري لــكل حالــة عــى حــدة
بقــدر مــا تســمح بــه الظــروف ويســبقه فحــص دقيــق ،وفحــص طبــي إذا أمكــن ،بقصــد
التأكــد مــن حالــة الوفــاة والتحقــق مــن الشــخصية وإمــكان وضــع تقريــر .ويف حالــة وجــود
لوحــة مزدوجــة لتحقيــق الهويــة ،يســتبقى أحــد نصفيهــا مــع الجثــة.
ويف حالــة إن ـزال جثــث املــوىت إىل الــر ،تطبــق بشــأنها أحــكام اتفاقيــة جنيــف لتحســن
حــال الجرحــى واملــرىض بالقــوات املســلحة يف امليــدان ،املؤرخــة يف  12آب/أغســطس .1949
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املــادة 21

يجــوز ألطـراف النـزاع أن تلتمــس مــروءة قــادة الســفن التجاريــة أو اليخــوت أو الــزوارق
املحايــدة ،لــي يأخــذوا معهــم الجرحــى واملــرىض والغرقــى ويعتنــوا بهــم ،وكذلــك لــي
يجمعــوا جثــث املــوىت.
ومتنــح حاميــة خاصــة للســفن التــي تســتجيب لهــذا النــداء بجميــع أنواعهــا ،وكذلــك
للســفن التــي تقــوم مــن تلقــاء ذاتهــا بجمــع الجرحــى واملــرىض والغرقــى ،وتقــدم لهــا
تســهيالت للقيــام بهــذه املســاعدة.
وال يجــوز بــأي حــال أرسهــا بســبب هــذا النقــل ،ولكنهــا تكــون عرضــة لــأرس إذا كانــت قــد
اقرتفــت انتهــاكات للحيــاد مــا مل تكــن قــد أعطيــت وعــدا ً يقــي بخــاف ذلــك.

الفصل الثالث

السفن املستشفيات
املــادة 22

ال يجــوز يف أي حــال مهاجمــة أو أرس الســفن املستشــفيات العســكرية ،أي الســفن التــي
أنشــأتها الــدول أو جهزتهــا خصيصـاً ولغــرض واحــد هــو إغاثــة الجرحــى واملــرىض والغرقــى،
ومعالجتهــم ونقلهــم ،بــل يجــب احرتامهــا وحاميتهــا يف جميــع األوقــات ،رشيطــة أن تكــون
أســاؤها وأوصافها قــد أبلغــت إىل أطـراف النـزاع قبــل اســتخدامها بعــرة أيــام.
تتضمــن األوصــاف التــي يجــب أن تبــن يف اإلخطــار الحمولــة اإلجامليــة املســجلة ،والطــول
مــن مقــدم الســفينة إىل مؤخرهــا ،وعــدد الصــواري واملداخــن.
املــادة 23

ال يجــوز الهجــوم أو إلقــاء القنابــل مــن البحــر عــى املنشــآت الواقعــة عــى الســاحل
والتــي تكفــل حاميتهــا مبقتــى اتفاقيــة جنيــف لتحســن حــال الجرحــى واملــرىض بالقــوات
املســلحة يف امليــدان ،املؤرخــة يف  12آب /أغســطس .1949
املــادة 24

تتمتــع الســفن املستشــفيات التــي تســتعملها الجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر أو
جمعيــات اإلغاثــة املعــرف بهــا رســمياً أو يســتعملها أفـراد ،بنفــس الحاميــة التــي تتمتــع
بهــا الســفن املستشــفيات العســكرية ،وتســتثنى مــن األرس ،وذلــك إذا كان طــرف الن ـزاع
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الــذي تتبعــه قــد كلفهــا مبهمــة رســمية ومادامــت تراعــي أحــكام املــادة  22املتعلقــة
باإلخطــار عنهــا.
ويجــب أن تــزود هــذه الســفن بوثيقــة مــن الســلطة املختصــة تفيــد بــأن هــذه الســفن
كانــت تخضــع إلرشافهــا أثنــاء تجهيزهــا وعنــد إبحارهــا.
املــادة 25

تتمتــع الســفن املستشــفيات التــي تســتعملها الجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر لبلدان
محايــدة أو جمعيــات اإلغاثــة التــي تعــرف بهــا هــذه البلــدان رســمياً أو يســتعملها أفـراد
منهــا ،بنفــس الحاميــة التــي تتمتــع بهــا الســفن املستشــفيات العســكرية ،وتســتثنى مــن
األرس ،رشيطــة أن تكــون قــد وضعــت نفســها تحــت إرشاف أحــد أط ـراف الن ـزاع مبوافقــة
ســابقة مــن حكومــة بلدهــا وتفويــض مــن طــرف النـزاع املعنــي ،ومادامــت تراعــي أحــكام
املــادة  22بشــأن اإلخطــار عنهــا.
املــادة 26

تنطبــق الحاميــة املذكــورة يف املــواد  22و 24و 25عــى الســفن املستشــفيات بجميــع
حموالتهــا وعــى قــوارب النجــاة الخاصــة بهــا أينــا كان املمكــن الــذي تعمــل فيه .عــى أنه
لضــان الحــد األقــى مــن الراحــة واألمــن تعمــل أطـراف النـزاع عــى أال تســتخدم لنقــل
الجرحــى واملــرىض والغرقــى ملســافات طويلــة ويف أعــايل البحــار إال الســفن املستشــفيات
التــي تزيــد حمولتهــا اإلجامليــة عــى  2000طــن.
املــادة 27

يجــب كذلــك احــرام وحاميــة الــزوارق التــي تســتخدم يف عمليــات اإلنقــاذ الســاحلية
بواســطة الدولــة أو جمعيــات اإلغاثــة املعــرف بهــا رســمياً ،وذلــك بالقــدر الــذي تســمح
بــه مقتضيــات العمليــات وبنفــس الــروط املنصــوص عنهــا يف املادتــن  22و.24
وينطبــق الــيء نفســه ،بقــدر االســتطاعة ،عــى املنشــآت الســاحلية الثابتــة التــي يقتــر
اســتخدامها عــى هــذه الــزوارق ألداء مهامهــا االنســانية.
املــادة 28

في حالــة وقــوع اشــتباك عــى ظهــر بارجــة حربيــة ،يجــب احـرام أجنحــة املــرىض فيهــا
وحاميتهــا بقــدر االســتطاعة ،وتبقــى هــذه األجنحــة ومهامتهــا خاضعــة لقوانــن الحــرب،
ولكــن ال يجــوز تحويلهــا عــن الغرض املســتخدمة فيه مادامــت رضورية للمــرىض والجرحى.
عــى أنــه يجــوز للقائــد الــذي تخضــع الســفينة لســلطته أن يســتخدمها يف أغـراض أخــرى
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يف حالــة الــرورات الحربيــة العاجلــة بعــد التأمــن املســبق للعنايــة بالجرحــى واملــرىض
الذيــن يعالجــون فيهــا.
املــادة 29

يــرح أليــة ســفينة مستشــفى تكــون يف مينــاء يســقط يف قبضــة العــدو مبغــادرة ذلــك
املينــاء.
املــادة 30

عــى الســفن والــزوارق املذكــورة يف املــواد  22و 24و 25و 27أن تقــدم اإلغاثــة واملســاعدة
للجرحــى واملــرىض والغرقــى دون متييــز لجنســيتهم.
وتتعهــد األطــراف الســامية املتعاقــدة بعــدم اســتخدام هــذه الســفن والــزوارق يف أي
أغــراض حربيــة.
ويجب أال تعوق هذه السفن والزوارق تحركات املقاتلني بأي طريقة.
وهي تعمل تحت مسئوليتها أثناء االشتباك وبعده.
املــادة 31

يحــق ألط ـراف الن ـزاع مراقبــة وتفتيــش الســفن والــزوارق املشــار إليهــا يف املــواد  22و24
و 25و .27ولهــا أن ترفــض املعاونــة مــع هــذه الســفن والــزوارق ،وأن تأمرهــا باالبتعــاد ،وأن
تفــرض عليهــا مســارا ً معين ـاً ،وأن تنظــم اســتخدام أجهــزة الالســليك وغريهــا مــن وســائل
االتصــال املوجــودة بهــا ،بــل وتحجزهــا ملــدة أقصاهــا ســبعة أيــام مــن وقــت تفتيشــها إذا
كانــت خطــورة الظــروف تســتدعي ذلــك.
وميكنهــا أن تضــع مندوبـاً لهــا عــى ظهــر الســفينة بصفــة مؤقتــة تنحــر مهمتــه يف مراقبــة
تنفيــذ األوامــر التــي تصــدر مبقتــى أحــكام الفقرة الســابقة.
وبقــدر املســتطاع ،تــدون أطــراف النــزاع يف يوميــة الســفينة املستشــفى األوامــر التــي
تعطيهــا لقائــد الســفينة بلغــة يفهمهــا.
ميكــن ألط ـراف الن ـزاع أن تقــوم ،مــن جانــب واحــد أو مبقتــى اتفاقــات خاصــة ،بتعيــن
مراقبــن محايديــن عــى ظهــر ســفنها للتحقــق مــن دقــة مراعــاة أحــكام هــذه االتفاقيــة.
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املــادة 32

التعتــر الســفن والــزوارق املنصــوص عنهــا يف املــواد  22و 24و 25و 27ســفناً حربيــة فيــا
يتعلــق بإقامتهــا يف مينــاء محايــد.
املــادة 33

ال يجــوز اســتخدام الســفن التجاريــة املحولــة إىل ســفن مستشــفيات يف أي غــرض آخــر
طــوال مــدة العمليــات الحربيــة.
املــادة 34

اليجــوز وقــف الحاميــة الواجبــة للســفن املستشــفيات وأجنحــة املــرىض يف البــوارج إال إذا
اســتخدمت ،خالفـاً لواجباتهــا اإلنســانية ،يف أعــال تــر بالعــدو .عــى أنــه اليجــوز وقــف
الحاميــة عنهــا إال بعــد توجيــه إنــذار لهــا يحــدد يف جميــع األحــوال املناســبة مهلــة زمنيــة
معقولــة دون أن يلتفــت إليــه.
وعــى األخــص ،اليجــوز للســفن املستشــفيات اســتعامل شــفرة رسيــة التصاالتهــا الالســلكية
أو لغريهــا مــن وســائل االتصــال األخــري.
املــادة 35

التعتــر الظــروف التاليــة مــررة لحرمــان الســفن املستشــفيات أو أجنحــة املــرىض بالبــوارج
مــن الحاميــة الواجبــة لهــا:
-1

أن يكــون موظفــو هــذه الســفن أو األجنحــة مســلحني بقصــد املحافظــة عــى
النظــام أو الدفــاع عــن أنفســهم أو عــن املــرىض والجرحــى؛

-2

وجود أجهزة عىل ظهر السفينة مخصصة كلية لتسهيل املالحة أو االتصاالت؛

-3

وجــود أســلحة صغــرة وذخــرة عــى ظهــر الســفينة أو يف أجنحــة املــرىض تكــون
قــد أخــذت مــن الجرحــى واملــرىض والغرقــى ومل تســلم بعــد إىل اإلدارة املختصــة؛

-4

امتــداد النشــاط اإلنســاين للســفينة املستشــفى أو أجنحــة املــرىض بالبارجــة أو
موظفيهــا ليشــمل العنايــة بالجرحــى أو املــرىض أو الغرقــى مــن املدنيــن؛

-5

نقــل مهــات وأفـراد بقــدر يزيــد عــى االحتياجــات املعتــادة للســفينة املستشــفى
بغــرض وحيــد هــو أداء مهــام طبيــة.
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الفصل الرابع
املوظف ــون
املــادة 36

يجــب احـرام وحاميــة أفـراد الخدمــات الدينيــة والطبيــة وخدمــات املستشــفى يف الســفن
املستشــفيات وأفــراد أطقمهــا ،وال يجــوز أرسهــم خــال الوقــت الــذي يقومــون فيــه
بالخدمــة يف ســفينة مستشــفى ،ســواء أكان أم مل يكــن عــى ظهرهــا جرحــى أو مــرىض.
املــادة 37

يجــب اح ـرام أف ـراد الخدمــات الدينيــة والطبيــة وخدمــات املستشــفى ،املعينــن للرعايــة
الطبيــة أو الروحيــة لألشــخاص املشــار إليهــم يف املادتــن  12و ،13إذا وقعــوا يف قبضــة
العــدو ،وميكنهــم مواصلــة أداء مهامهــم مــادام ذلــك رضوريـاً للعنايــة بالجرحــى واملــرىض.
ويجــب إعادتهــم فيــا بعــد مبجــرد أن يــرى القائــد الــذي يكونــون تحــت ســلطته ذلــك
ممكن ـاً .ولهــم أن يأخــذوا متعلقاتهــم الخاصــة معهــم لــدى مغــادرة الســفينة.
عــى أنــه إذا اتضحــت رضورة اســتبقاء قســم مــن هــؤالء املوظفــن نظــرا ً لالحتياجــات
الطبيــة أو الروحيــة ألرسى الحــرب ،وجــب اتخــاذ جميــع التدابــر إلنزالهــم إىل الــر بــأرسع
مــا ميكــن.
ويخضــع املوظفــون املســتبقون بعــد نزولهــم إىل الــر ألحــكام اتفاقيــة جنيــف لتحســن
حــال الجرحــى واملــرىض بالقــوات املســلحة يف امليــدان ،املؤرخــة يف  12آب/أغســطس .1949

الفصل الخامس

النقل الطب ــي
املــادة 38

يرخــص للســفن املخصصــة لهــذا الغــرض بنقــل املهــات املخصصــة كليــة ملعالجــة الجرحــى
واملــرىض مــن القــوات املســلحة أو للوقايــة مــن األمــراض ،رشيطــة أن تبلــغ التفاصيــل
الخاصــة برحلتهــا إىل الدولــة الخصــم وأن توافــق عليهــا هــذه الدولــة .وللدولــة الخصــم
حــق تفتيشــها ولكــن ليــس لهــا أن تأرسهــا أو تســتويل عــى املهــات املحمولــة عليهــا.
وميكــن باتفــاق أطــراف النــزاع وضــع مراقبــن محايديــن بهــذه الســفن للتحقــق مــن
املهــات املحمولــة عليهــا .ولهــذا الغــرض ،يتعــن أن يكــون الوصــول إىل هــذه املهــات
ميســورا ً.
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املــادة 39

ال يجــوز مهاجمــة الطائ ـرات الطبيــة ،أي الطائ ـرات املســتخدمة كليــة يف إجــاء الجرحــى
واملــرىض والغرقــى ،وكذلــك يف نقــل أفــراد الخدمــات الطبيــة واملهــات الطبيــة ،وإمنــا
تحــرم مــن جانــب أط ـراف الن ـزاع أثنــاء طريانهــا عــى ارتفاعــات ويف أوقــات ومســارات
محــددة تتفــق عليهــا أط ـراف الن ـزاع املعنيــة.
وتحمــل عــى ســطوحها الســفىل والعليــا والجانبيــة ،بشــكل واضــح ،الشــارة املميــزة
املنصــوص عنهــا يف املــادة  41إىل جانــب أعالمهــا الوطنيــة .وتــزود بأيــة عالمــات أو وســائل
متييــز أخــرى ميكــن االتفــاق عليهــا بــن أطـراف النـزاع عنــد نشــوب األعــال العدائيــة أو
أثنائهــا.
يحظر الطريان فوق أرايض العدو أو أراض يحتلها العدو ،ما مل يتفق عىل خالف ذلك.
متتثــل الطائ ـرات الطبيــة ألي أمــر يصــدر إليهــا بالهبــوط عــى األرض أو املــاء .ويف حالــة
الهبــوط املفــروض بهــذه الكيفيــة ،ميكــن للطائــرة ومســتقليها مواصلــة طريانهــا بعــد أي
تفتيــش قــد يحــدث.
ويف حالــة الهبــوط االضطـراري عــى األرض أو املــاء يف إقليــم العــدو أو إقليــم يحتلــه العدو،
يعتــر الجرحــى واملــرىض والغرقــى وكذلــك طاقــم الطائــرة أرسى حــرب .ويعامــل أف ـراد
الخدمــات الطبيــة طبق ـاً للامدتــن  36و.37
املــادة 40

مــع مراعــاة أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن هــذه املــادة ،يجــوز للطائ ـرات الطبيــة التابعــة
ألط ـراف الن ـزاع أن تطــر فــوق أرايض الــدول املحايــدة وأن تهبــط عــى أرضهــا أو مائهــا
عنــد الــرورة أو للتوقــف لفــرة قصــرة .وعليهــا أن تبلــغ الــدول املحايــدة مســبقاً مبرورهــا
فــوق أراضيهــا وأن متتثــل ألي أمــر بالهبــوط عــى األرض أو املــاء .وال تكــون يف مأمــن مــن
الهجــوم عليهــا إال إذا طــارت يف مســارات وعــى ارتفاعــات ويف أوقــات محــددة يتفــق عليهــا
بــن أطـراف النـزاع والــدول املحايــدة املعنيــة.
عــى أنــه يجــوز للــدول املحايــدة أن تضــع رشوطـاً أو قيــودا ً عــى مــرور الطائـرات الطبيــة
فــوق أراضيهــا أو هبوطهــا عليهــا .وتطبــق هــذه الــروط أو القيــود بكيفيــة مامثلــة عــى
جميــع أطـراف النـزاع.
مــا مل يتفــق عــى خــاف ذلــك بــن الدولــة املحايــدة وأط ـراف الن ـزاع ،تحتجــز الدولــة
املحايــدة الجرحــى واملــرىض والغرقــى الذيــن يتــم إنزالهــم يف أراضيهــا مــن طائــرة طبيــة
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بنــا ًء عــى موافقــة الســلطات املحليــة ،حيثــا يقتــي القانــون الــدويل ذلــك ،بحيــث ال
يســتطيعون االشـراك مجــددا ً يف العمليــات الحربيــة .وتتحمــل الدولــة التــي ينتمــي إليهــا
الجرحــى واملــرىض والغرقــى نفقــات عالجهــم واحتجازهــم.

الفصل السادس

الشارة املميزة
املــادة 41

توضــع بــإرشاف الســلطة الحربيــة املختصــة شــارة الصليــب األحمــر عــى أرضيــة بيضــاء
عــى األعــام وعالمــات الــذراع وعــل ى جميــع املهــات املتعلقــة بالخدمــات الطبيــة.
ومــع ذلــك ،فإنــه يف حالــة البلــدان التــي تســتخدم بالفعــل ،بــدالً مــن الصليــب األحمــر،
الهــال األحمــر أو األســد والشــمس األحمريــن عــى أرضيــة بيضــاء كشــارة مميــزة ،يعــرف
بهاتــن الشــارتني أيض ـاً يف مفهــوم هــذه االتفاقيــة.
املــادة 42

يضــع املوظفــون املشــار إليهــم يف املادتــن  36و ،37عــى الــذراع األيــر عالمــة ذراع ال تتأثر
باملــاء وعليهــا الشــارة املميــزة ،وتــرف مبعرفــة الســلطة الحربيــة وتختــم بخامتها.
ويحمــل هــؤالء املوظفــون ،باإلضافــة إىل لوحــة تحقيــق الهويــة املشــار إليهــا يف املــادة ،19
بطاقــة خاصــة لتحقيــق الهويــة عليهــا الشــارة املميــزة .وتكــون هــذه البطاقــة مــن نــوع
ال يتأثــر باملــاء ،وبحجــم يســمح بوضعهــا يف الجيــب .وتحــرر باللغــة الوطنيــة ،ويبــن بهــا
عــى األقــل لقــب حاملهــا واســمه بالكامــل ،وتاريــخ ميــاده ورتبتــه ورقــم قيــده الشــخيص.
وتبــن بهــا الصفــة التــي تخــول لــه حاميــة هــذه االتفاقيــة .وتحمــل البطاقــة صــورة حاملهــا
وتوقيعــه أو بصمتــه أو كليهــا معـاً .وتختــم بخاتــم الســلطة الحربيــة.
وتكــون بطاقــة تحقيــق الهويــة موحــدة داخــل كل جيــش ،وبقــدر االســتطاعة مــن نــوع
مامثــل بالنســبة لــكل جيــوش األط ـراف الســامية املتعاقــدة .وميكــن ألط ـراف الن ـزاع أن
تسرتشــد بالنمــوذج امللحــق بهــذه االتفاقيــة عــى ســبيل املثــال .وتخطــر بعضهــا بعض ـاً
عنــد بــدء األعــال العدائيــة بالنمــوذج الــذي تســتخدمه .وتســتخرج بطاقــات تحقيــق
الهويــة ،إذا أمكــن ،مــن صورتــن عــى األقــل تحتفــظ دولــة املنشــأ بإحديهــا.
وال يجــوز ،بــأي حــال ،تجريــد املوظفــن املشــار إليهــم أعــاه مــن شــاراتهم ،أو بطاقــات
هويتهــم ،أو مــن حقهــم يف حمــل عالمــة الــذراع .ويحــق لهــم يف حالــة فقــد البطاقــة
الحصــول عــى نســخة بديلــة ،ويحــق لهــم اســتعاضة الشــارة.
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املــادة 43

متيز السفن املنصوص عنها يف املواد  22و 24و 25و 27بالكيفية التالية:
أ  -تكون جميع األسطح الخارجية بيضاء اللون،
ب -يرســم صليــب أو أكــر بلــون أحمــر قاتــم وبأكــر حجــم ممكــن عــى كل جانــب مــن
جوانــب جســم الســفينة وكذلــك عــى األســطح األفقيــة بكيفيــة تتيــح أفضــل رؤيــة لهــا من
الجــو أو البحــر.
وعــى جميــع الســفن املستشــفيات أن تعلــن عــن هويتهــا برفــع علمهــا الوطنــي .وترفــع
عــاوة عــى ذلــك علــم طــرف النـزاع الــذي قبــل ت العمــل تحــت إدارتــه إذا كانــت تابعــة
لدولــة محايــدة .ويرفــع علــم أبيــض عليــه صليــب أحمــر عــى الصــاري الرئيــي عــى أعــى
ارتفــاع ممكــن.
وتطــى قــوارب النجــاة التابعــة للســفن املستشــفيات وزوارق اإلنقــاذ الســاحلية وجميــع
الــزوارق الصغــرة التــي تســتخدمها الخدمــات الطبيــة بلــون أبيــض وترســم عليهــا صلبــان
بلــون أحمــر قاتــم تــرى بوضــوح ،وتنطبــق عليهــا بصــورة عامــة وســائل التمييــز املنصــوص
عنهــا أعــاه بشــأن الســفن املستشــفيات.
ويتعــن عــى الســفن والــزوارق املذكــورة أعــاه والتــي قــد ترغب يف تأمــن الحاميــة الواجبة
لهــا ليـاً ويف األوقــات التــي تنخفــض فيهــا الرؤيــة ،أن تتخــذ ،مبوافقــة طــرف النـزاع الــذي
تخضــع لســلطته ،التدابــر الالزمــة لجعــل طالئهــا وشــاراتها املميــزة واضحــة بالقــدر الــكايف.
يتعــن عــى الســفن املستشــفيات ،التــي تكــون محجــوزة بصفــة مؤقتــة بواســطة العــدو
وفقـاً للــادة  ،31إنـزال علــم طــرف النـزاع الــذي تكــون يف خدمتــه أو الــذي قبلــت العمــل
تحــت إمرتــه.
ويجــوز الرتخيــص لــزوارق اإلنقــاذ الســاحلية التــي تواصــل العمــل مــن قاعــدة محتلــة،
بنــا ًء عــى موافقــة دولــة االحتــال ،أن تواصــل رفــع أعالمهــا الوطنيــة بجانــب علــم يحمــل
صليبـاً أحمــر عندمــا تكــون بعيــدة عــن قاعدتهــا ،رشيطــة أن تبلــغ ذلــك مســبقاً إىل جميــع
أطـراف النـزاع املعنيــة.
تنطبــق جميــع األحــكام املتعلقــة بشــارة الصليــب األحمــر يف هــذه املــادة باملثــل عــى
الشــارتني األخريــن املذكورتــن يف املــادة .41
عــى أطــراف النــزاع أن تعمــل يف جميــع األوقــات عــى التوصــل إىل اتفاقــات بشــأن
اســتخدام أحــدث الطــرق املتاحــة لهــا لتســهيل متييــز الســفن والــزوارق املشــار إليهــا يف
هــذه املــادة.
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املــادة 44

ال تســتخدم العالمــات املميــزة املشــار إليهــا يف املــادة  ،43ســواء يف وقــت الســلم أو يف وقت
الحــرب ،إال لتمييــز أو حاميــة الســفن املذكــورة فيهــا ،باســتثناء الحــاالت التــي ينــص عنهــا
يف اتفاقيــة دوليــة أخــرى أو يتفــق عليهــا بــن جميــع أطـراف النـزاع املعنــية.
املــادة 45

تتخــذ األطــراف الســامية املتعاقــدة ،إذا مل يكــن ترشيعهــا كافيــاً مــن األصــل ،التدابــر
الالزمــة يف جميــع األوقــات مــن أجــل منــع وقمــع أيــه إســاءة اســتعامل للعالمــات املميــزة
املنصــوص عنهــا يف املــادة .43

الفصل السابع

تنفيذ االتفاقية
املــادة 46

عــى كل طــرف مــن أط ـراف الن ـزاع أن يعمــل مــن خــال قادتــه العظــام عــى ضــان
تنفيــذ املــواد املتقدمــة بدقــة ،وأن يعالــج الحــاالت التــي مل ينــص عنهــا وفق ـاً للمبــادئ
العامــة لهــذه االتفاقيــة.
املــادة 47

تحظــر تدابــر االقتصــاص مــن الجرحــى أو املــرىض أو الغرقــى أو املوظفــن الذيــن تحميهــم
هــذه االتفاقيــة ،أو الســفن أو املهــات التــي تحميهــا.
املــادة 48

تتعهــد األط ـراف الســامية املتعاقــدة بــأن تنــر نــص هــذه االتفاقيــة عــى أوســع نطــاق
ممكــن يف بلدانهــا ،يف وقــت الســلم كــا يف وقــت الحــرب ،وتتعهــد بصفــة خاصــة بــأن
تــدرج دراســتها ضمــن برامــج التعليــم العســكري ،واملــدين إذا أمكــن ،بحيــث تصبــح املبادئ
التــي تتضمنهــا معروفــة لجميــع الســكان ،وعــى األخــص للقــوات املقاتلــة املســلحة ،وأفراد
الخدمــات الطبيــة ورجــال الديــن.
املــادة 49

تتبــادل األطــراف الســامية املتعاقــدة عــن طريــق مجلــس االتحــاد الســويرسي ،ومــن
خــال الــدول الحاميــة أثنــاء األعــال العدائيــة ،الرتاجــم الرســمية لهــذه االتفاقيــة ،وكذلــك
القوانــن واللوائــح التــي قــد تعتمدهــا لكفالــة تطبيقهــا.
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الفصل الثامن
قمع إساءة االستعمال واملخالفات
املــادة 50

تتعهــد األطـراف الســامية املتعاقــدة بــأن تتخــذ أي إجـراء ترشيعــي يلــزم لفــرض عقوبــات
جزائيــة فعالــة عــى األشــخاص الذيــن يقرتفــون أو يأمــرون باقــراف إحــدى املخالفــات
الجســيمة لهــذه االتفاقيــة ،املبينــة يف املــادة التاليــة.
يلتــزم كل طــرف متعاقــد مبالحقــة املتهمــن باق ـراف مثــل هــذه املخالفــات الجســيمة أو
باألمــر باقرتافهــا ،وبتقدميهــم إىل محاكمــه ،أيــاً كانــت جنســيتهم .ولــه أيضــاً ،إذا فضــل
ذلــك ،ووفق ـاً ألحــكام ترشيعــه ،أن يســلمهم إىل طــرف متعاقــد معنــي آخــر ملحاكمتهــم
مادامــت تتوفــر لــدى الطــرف املذكــور أدلــة اتهــام كافيــة ضــد هــؤالء األشــخاص.
عــى كل طــرف متعاقــد أن يتخــذ التدابــر الالزمــة لوقــف جميــع األفعــال التــي تتعــارض
مــع أحــكام هــذه االتفاقيــة بخــاف املخالفــات الجســيمة املبينــة يف ا ملــادة التاليــة.
وينتفــع املتهمــون يف جميــع األحــوال بضامنــات للمحاكمــة والدفــاع الحــر ال تقــل مالءمــة
عــن الضامنــات املنصــوص عنهــا باملــادة  105ومــا بعدهــا مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن
معاملــة أرسى الحــرب ،املؤرخــة  12آب/أغســطس .1949
املــادة 51

املخالفــات الجســيمة التــي تشــر إليهــا املــادة الســابقة هــي التــي تتضمــن أحــد األفعــال
التاليــة إذا اقرتفــت ضــد أشــخاص محميــن أو ممتلــكات محميــة باالتفاقيــة :القتــل العمــد،
التعذيــب أو املعاملــة الالإنســانية ،مبــا يف ذلــك التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة ،تعمــد
إحــداث آالم شــديدة أو اإلرضار الخطــر بالســامة البدنيــة أو بالصحــة ،تدمــر املمتلــكات أو
االســتيالء عليهــا عــى نطــاق واســع ال تــرره الــرورات الحربيــة ،وبطريقــة غــر مرشوعــة
وتعســفية.
املــادة 52

ال يجــوز ألي طــرف متعاقــد أن يتحلــل أو يحــل طرفـاً متعاقــدا ً آخــر مــن املســئوليات التــي
تقــع عليــه أو عــى طــرف متعاقــد آخــر فيــا يتعلــق باملخالفــات املشــار إليهــا يف املــادة
الســابقة.
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املــادة 53

يجــرى ،بنــا ًء عــى طلــب أي طــرف يف النـزاع ،وبطريقــة تتقــرر فيــا بــن األطـراف املعنيــة،
تحقيــق بصــدد أي ادعــاء بانتهــاك هــذه االتفاقيــة.
ويف حالــة عــدم االتفــاق عــى إجـراءات التحقيــق ،يتفــق األطـراف عــى اختيــار حكــم يقــرر
اإلج ـراءات التــي تتبع.
ومــا أن يتبــن انتهــاك االتفاقيــة ،يتعــن عــى أطـراف النـزاع وضــع حــد لــه وقمعــه بــأرسع
مــا ميكــن.

أحكام ختامية
املــادة 54

وضعــت هــذه االتفاقيــة باللغتــن اإلنكليزيــة والفرنســية .وكال النصــن متســاويان يف
الحجيــة.
وســيقوم مجلــس االتحــاد الســويرسي بوضــع تراجــم رســمية لالتفاقيــة باللغتــن الروســية
واإلســبانية.
املــادة 55

تعــرض هــذه االتفاقيــة التــي تحمــل تاريــخ اليــوم للتوقيــع لغايــة  12شــباط/فرباير ،1950
باســم الــدول املمثلــة يف املؤمتــر الــذي افتتــح يف جنيــف يف  21نيســان/أبريل  ،1949وباســم
الــدول التــي مل متثــل يف هــذا املؤمتــر ولكنهــا تشــرك يف اتفاقيــة الهــاي العــارشة لتطبيــق
مبــادئ اتفاقيــة جنيــف لعــام  1906عــى الحــرب البحريــة أو يف اتفاقيــات جنيــف لتحــس
يــن حــال الجرحــى واملــرىض بالجيــوش يف امليــدان املؤرخــة يف  1864و 1906و.1929
املــادة 56

تصدق هذه االتفاقية بأرسع ما ميكن ،وتودع صكوك التصديق يف برن.
يحــرر محــر بإيــداع كل صــك مــن صكــوك التصديــق ،ويرســل مجلــس االتحاد الســويرسي
صــورا ً موثقــة مــن هــذا املحــر إىل جميــع الــدول التــي تــم باســمها توقيــع االتفاقيــة أو
اإلبــاغ عــن االنضــام إليهــا.
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املــادة 57

يبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة بعــد ســتة شــهور مــن تاريــخ إيــداع صكــن للتصديــق عــى
األقــل.
وبعــد ذلــك ،يبــدأ نفاذهــا إزاء أي طــرف ســام متعاقــد بعــد ســتة شــهور مــن تاريــخ إيــداع
صــك تصديقه.
املــادة 58

تحــل هــذه االتفاقيــة يف العالقــات بــن األطـراف الســامية املتعاقــدة محــل اتفاقيــة الهــاي
العــارشة ،املؤرخــة يف  18ترشيــن األول /أكتوبــر  ،1907بشــأن تطبيــق مبــادئ اتفاقيــة
جنيــف لعــام  1906عــى الحــرب البحريــة.
املــادة 59

تعــرض هــذه االتفاقيــة ابتــدا ًء مــن تاريــخ نفاذهــا النضــام جميــع الــدول التــي مل تكــن
االتفاقيــة قــد وقعــت باســمها.
املــادة 60

يبلــغ كل انضــام إىل مجلــس االتحــاد الســويرسي كتابـ ًة ،ويعتــر ســارياً بعــد مــي ســتة
شــهور مــن تاريــخ اســتالمه.
ويبلــغ مجلــس االتحــاد الســويرسي كل انضــام إىل جميــع الــدول التــي تــم باســمها توقيــع
االتفاقيــة أو اإلبــاغ عــن االنضــام إليهــا.
املــادة 61

يرتتــب عــى الحــاالت املنصــوص عنهــا يف املادتــن  2و 3النفــاذ الفــوري للتصديقــات التــي
تودعهــا أطـراف النـزاع واالنضاممــات التــي تبلغهــا قبــل أو بعــد وقــوع األعــال العدائية أو
االحتــال .ويبلــغ مجلــس االتحــاد الســويرسي بــأرسع وســيلة أي تصديقــات أو انضاممــات
يتلقاهــا مــن أطـراف النـزاع.
املــادة 62

لكل طرف من األطراف السامية املتعاقدة حق االنسحاب من ه ذه االتفاقية.
ويبلــغ االنســحاب كتابــة إىل مجلــس االتحــاد الســويرسي الــذي يتــوىل إبالغــه إىل حكومــات
جميــع األطـراف الســامية املتعاقدة.
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ويعتــر االنســحاب ســارياً بعــد مــي عــام مــن تاريــخ إبالغــه ملجلــس االتحــاد الســويرسي.
عــى أن االنســحاب الــذي يبلــغ يف وقــت تكــون فيــه الدولــة املنســحبة مشــركة يف نـزاع،
ال يعتــر ســارياً إال بعــد عقــد الصلــح ،وعــى أي حــال بعــد انتهــاء عمليــات اإلف ـراج عــن
األشــخاص الذيــن تحميهــم االتفاقيــة وإعادتهــم إىل أوطانهــم.
وال يكــون لالنســحاب أثــره إال بالنســبة للدولــة املنســحبة .وال يكــون لــه أي أثــر عــى
االلتزامــات التــي يجــب أن تبقــي أط ـراف الن ـزاع ملتزمــة بأدائهــا طبق ـاً ملبــادئ القانــون
الــدويل الناشــئة مــن األعـراف الراســخة بــن األمــم املتمدنــة ،ومــن القوانــن اإلنســانية ،ومــا
ميليــه الضمــر العــام.
املــادة 63

يســجل مجلــس االتحــاد الســويرسي هــذه االتفاقيــة لــدى األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة.
ويخطــر مجلــس االتحــاد الســويرسي األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة كذلــك بــأي تصديقــات
أو انضاممــات أو انســحابات يتلقاهــا بصــدد هــذه االتفاقيــة.
إثباتــاً لذلــك ،قــام املوقعــون أدنــاه ،الذيــن أودعــوا وثائــق تفويضهــم ،بتوقيــع هــذه
االتفاقيــة.
حــرر يف جنيــف ،يف هــذا اليــوم الثــاين عــر مــن آب/أغســطس  1949باللغتــن اإلنكليزيــة
والفرنســية ،ويــودع األصــل يف محفوظــات االتحــاد الســويرسي .ويرســل مجلــس االتحــاد
الســويرسي صــورا ً موثقــة مــن االتفاقيــة إىل جميــع الــدول املوقعــة ،وكذلــك إىل الــدول
التــي تنضــم إىل االتفاقيــة.

امللحــق بطاقــة تحقيــق الهويــة ألفـراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة امللحقــن بالقوات
املســلحة يف البحار
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 .I I Iاتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
1 )1الوضعية الدولية
اعتمــد المفوضــون مــن قبــل الحكومــات الممثلــة فــي المؤتمــر
ـت
ـى  12غشـ
ـل إلـ
ـن  21أبريـ
ـف مـ
ـي جنيـ
ـد فـ
ـي ،المنعقـ
الدبلوماسـ
 ،1949اتفاقيــة جنيــف الثالثــة بشــأن معاملــة أســرى الحــرب،
بتاريــخ  12غشــت  ،1949ودخلــت حيــز النفــاذ بتاريــخ  21مــاي
 ،1950طبقــا ألحــكام الفقــرة  1مــن المــادة  138مــن هــذه
االتفاقيــة.
2 )2الوضعية الوطنية
ـرى
ـة أسـ
ـأن معاملـ
ـة بشـ
ـف الثالثـ
ـة جنيـ
ـى اتفاقيـ
ـرب إلـ
ـم المغـ
انضـ
ـوز .1956
ـخ  26يوليـ
ـرب بتاريـ
الحـ
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اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
إن املوقعــن أدنــاه ،املفوضــن مــن قبــل الحكومــات املمثلــة يف املؤمتــر الدبلومــايس املعقــود
يف جنيــف مــن  21نيســان /أبريــل إىل  12آب/أغســطس  ،1949بقصــد مراجعــة االتفاقيــة
املتعلقــة مبعاملــة أرسى الحــرب ،املربمــة يف جنيــف بتاريــخ  27متــوز /يوليــه  ،1929قــد
اتفقــوا عــى مــا يــي:

الباب األول

أحكام عامة  
املــادة 1

تتعهد األطراف السامية املتعاقدة بأن تحرتم هذه االتفاقية وتكفل احرتامها يف جميع األحوال.
املــادة 2
عــاوة عــى األحــكام التــي تــري يف وقــت الســلم ،تنطبــق هــذه االتفاقيــة يف حالــة
الحــرب املعلنــة أو أي اشــتباك مســلح آخــر ينشــب بــن طرفــن أو أكــر مــن األطــراف
الســامية املتعاقــدة ،حتــى لــو مل يعــرف أحدهــا بحالــة الحــرب.
تنطبــق هــذه االتفاقيــة أيض ـاً يف جميــع حــاالت االحتــال الجــزيئ أو الــكيل إلقليــم أحــد
األط ـراف الســامية املتعاقــدة حتــى لــو مل يواجــه هــذا االحتــال مقاومــة مســلحة.
وإذا مل تكــن إحــدى دول النـزاع طرفـاً يف هــذه االتفاقيــة ،فــإن دول النـزاع األطـراف فيهــا
تبقــى مــع ذلــك ملتزمــة بهــا يف عالقاتهــا املتبادلــة .كــا أنهــا تلتــزم باالتفاقيــة إزاء الدولــة
املذكــورة إذا قبلــت هــذه األخــرة أحــكام االتفاقيــة وطبقتهــا.
املــادة 3

يف حالــة قيــام نـزاع مســلح ليــس لــه طابــع دويل يف أرايض أحد األطـراف الســامية املتعاقدة،
يلتــزم كل طــرف يف النـزاع بــأن يطبق كحــد أدىن األحــكام التالية:
 -1األشــخاص الذيــن ال يشــركون مبــارشة يف األعــال العدائيــة ،مبــن فيهــم أفـراد القــوات
املســلحة الذيــن ألقــوا عنهــم أســلحتهم ،واألشــخاص العاجــزون عــن القتــل بســبب املــرض
أو الجــرح أو االحتجــاز أو ألي ســبب آخــر ،يعاملــون يف جميــع األحــوال معاملــة إنســانية،
دون أي متييــز ضــار يقــوم عــى العنــر أو اللــون ،أو الديــن أو املعتقــد ،أو الجنــس ،أو
املولــد أو الــروة أو أي معيــار مامثــل آخر.ولهــذا الغــرض ،تحظــر األفعــال التاليــة فيــا
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يتعلــق باألشــخاص املذكوريــن أعــاه ،وتبقــى محظــورة يف جميــع األوقــات واألماكــن:
(أ) االعتــداء عــى الحيــاة والســامة البدنيــة ،وبخاصــة القتــل بجميــع أشــكاله ،والتشــويه،
واملعاملــة القاســية ،والتعذيــب؛
(ب) أخذ الرهائن؛
( ج) االعتــداء عــى الكرامــة الشــخصية ،وعــى األخــص املعاملــة املهينــة والحاطــة بالكرامة؛
( د) إصــدار األحــكام وتنفيــذ العقوبــات دون إجـراء محاكمــة ســابقة أمــام محكمة مشــكلة
تشــكيالً قانونيـاً؛ وتكفــل جميــع الضامنــات القضائيــة الالزمــة يف نظــر الشــعوب املتمدنة.
-2يجمــع الجرحــى واملــرىض ويعتنــي بهم،ويجــوز لهيئــة إنســانية غــر متحيــزة ،كاللجنــة
الدوليــة للصليــب األحمــر ،أن تعــرض خدماتهــا عــى أط ـراف النزاع.وعــى أط ـراف الن ـزاع
أن تعمــل فــوق ذلــك ،عــن طريــق اتفاقــات خاصــة ،عــى تنفيــذ كل األحــكام األخــرى مــن
هــذه االتفاقيــة أو بعضهــا.
وليس يف تطبيق األحكام املتقدمة ما يؤثر عىل الوضع القانوين ألطراف النزاع.
املــادة 4

ألــف) أرسى الحــرب باملعنــى املقصــود يف هــذه االتفاقيــة هــم األشــخاص الذيــن ينتمــون
إىل إحــدى الفئــات التاليــة ،ويقعــون يف قبضــة العــدو:
1 )1أفـراد القــوات املســلحة ألحــد أطـراف النـزاع ،واملليشــيات أو الوحــدات املتطوعــة
التــي تشــكل جــزءا ً مــن هــذه القــوات املســلحة،
 2 )2أفــراد املليشــيات األخــرى والوحــدات املتطوعــة األخــرى ،مبــن فيهــم أعضــاء
حــركات املقاومــة املنظمــة ،الذيــن ينتمــون إىل أحــد أط ـراف الن ـزاع ويعملــون
داخــل أو خــارج إقليمهــم ،حتــى لــو كان هــذا اإلقليــم محت ـاً ،عــى أن تتوفــر
الــروط التاليــة يف هــذه املليشــيات أو الوحــدات املتطوعــة ،مبــا فيهــا حــركات
املقاومــة املنظمــة املذكــورة:
أ  -أن يقودها شخص مسئول عن مرؤوسيه،
ب -أن تكون لها شارة مميزة محددة ميكن متييزها من بعد،
ج -أن تحمل األسلحة جهرا ً،
د  -أن تلتزم يف عملياتها بقوانني الحرب وعاداتها.
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3 )3أفـراد القــوات املســلحة النظاميــة الذيــن يعلنــون والءهــم لحكومــة أو ســلطة ال
تعــرف بهــا الدولــة الحاجــزة؛
4 )4األشــخاص الذيــن يرافقــون القــوات املســلحة دون أن يكونــوا يف الواقــع جــزءا ً منها،
كاألشــخاص املدنيــن املوجوديــن ضمــن أطقــم الطائــرات الحربيــة ،واملراســلني
الحربيــن ،ومتعهــدي التمويــن ،وأف ـراد وحــدات العــال أو الخدمــات املختصــة
بالرتفيــه عــن العســكريني ،رشيطــة أن يكــون لديهــم ترصيــح مــن القوات املســلحة
التــي يرافقونهــا؛
5 )5أف ـراد األطقــم املالحيــة ،مبــن فيهــم القــادة واملالحــون ومســاعدوهم يف الســفن
التجاريــة وأطقــم الطائ ـرات املدنيــة التابعــة ألط ـراف الن ـزاع ،الذيــن ال ينتفعــون
مبعاملــة أفضــل مبقتــى أي أحــكام أخــرى مــن القانــون الــدويل؛
6 )6ســكان األرايض غــر املحتلــة الذيــن يحملــون الســاح مــن تلقــاء أنفســهم عنــد
اق ـراب العــدو ملقاومــة القــوات الغازيــة دون أن يتوفــر لهــم الوقــت لتشــكيل
وحــدات مســلحة نظاميــة ،رشيطــة أن يحملــوا الســاح جهـرا ً وأن يراعــوا قوانــن
الحــرب وعاداتهــا.
بـاء) يعامل األشخاص املذكورون فيام ييل باملثل كأرسى حرب مبقتىض هذه االتفاقية:
1 )1األشــخاص الذيــن يتبعــون أو كانــوا تابعــن للقــوات املســلحة للبلــد املحتــل إذا
رأت دولــة االحتــال رضورة اعتقالهــم بســبب هــذا االنتــاء ،حتــى لــو كانــت
قــد تركتهــم أح ـرارا ً يف بــادئ األمــر أثنــاء ســر األعــال الحربيــة خــارج األرايض
التــي تحتلهــا ،وعــى األخــص يف حالــة قيــام هــؤالء األشــخاص مبحاولــة فاشــلة
لالنضــام إىل القــوات املســلحة التــي يتبعونهــا واملشــركة يف القتــال ،أو يف حالــة
عــدم امتثالهــم إلنــذار يوجــه إليهــم بقصــد االعتقــال.
2 )2األشــخاص الذيــن ينتمــون إىل إحــدى الفئــات املبينــة يف هــذه املــادة ،الذيــن
تســتقبلهم دولــة محايــدة أو غــر محاربــة يف إقليمهــا وتلتــزم باعتقالهــم مبقتــى
القانــون الــدويل ،مــع مراعــاة أيــة معاملــة أكــر مالءمــة قــد تــرى هــذه الــدول
مــن املناســب منحهــا لهــم وباســتثناء أحــكام املــواد  ،8و ،1و ،15والفقرة الخامســة
مــن املــادة  ،30واملــواد  ،58-67و ،92و ،126واألحــكام املتعلقــة بالدولــة الحاميــة
عندمــا تكــون هنــاك عالقــات سياســية بــن أط ـراف الن ـزاع والدولــة املحايــدة أو
غــر املحاربــة املعنيــة .أمــا يف حالــة وجــود هــذه العالقــات السياســية ،فإنه يســمح
ألطـراف النـزاع التــي ينتمــي إليهــا هــؤالء األشــخاص مبامرســة املهــام التــي تقــوم
بهــا الدولــة الحاميــة إزاءهــم مبقتــى هــذه االتفاقيــة ،دون اإلخــال بالواجبــات
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طبقـاً لألعـراف واملعاهــدات السياســية والقنصليــة.
جيـــم) ال تؤثــر هــذه املــادة بــأي حــال عــى وضــع أفـراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة كــا
هــو محــدد يف املــادة  33مــن هــذه االتفاقيــة.
املــادة 5

تنطبــق هــذه االتفاقيــة عــى األشــخاص املشــار إليهــم يف املــادة  4ابتــداء مــن وقوعهــم يف
يــد العــدو إىل أن يتــم اإلفـراج عنهــم وإعادتهــم إىل الوطــن بصــورة نهائيــة.ويف حالــة وجــود
أي شــك بشــأن انتــاء أشــخاص قامــوا بعمــل حــريب وســقطوا يف يــد العــدو إىل إحــدى
الفئــات املبينــة يف املــادة  ،4فــإن هــؤالء األشــخاص يتمتعــون بالحاميــة التــي تكفلهــا هــذه
االتفاقيــة لحــن البــت يف وضعهــم بواســطة محكمــة مختصــة.
املــادة 6

عــاوة عــى االتفاقــات املنصــوص عنهــا رصاحــة يف املــواد ،65 ،60 ،33 ،28 ،23 ،10
 ،132 ،122 ،119 ،118 ،110 ،109 ،75 ،73 ،72 ،67 ،66يجــوز لألطــراف الســامية
املتعاقــدة أن تعقــد اتفاقــات خاصــة أخــرى بشــأن أيــة مســائل تــرى مــن املناســب
تســويتها بكيفيــة خاصــة .وال يؤثــر أي اتفــاق خــاص تأثــرا ً ضــارا ً عــى وضــع أرسى
الحــرب كــا حددتــه هــذه االتفاقيــة ،أو يقيــد الحقــوق املمنوحــة لهــم مبقتضاهــا.
ويســتمر انتفــاع أرسى الحــرب بهــذه االتفاقــات مادامــت االتفاقيــة ســارية عليهــم ،إال
إذا كانــت هنــاك أحــكام رصيحــة تقــي بخــاف ذلــك يف االتفاقــات ســالفة الذكــر أو يف
اتفاقــات الحقــة لهــا ،أو إذا كان هــذا الطــرف أو ذاك مــن أطـراف النـزاع قــد اتخــذ تدابــر
أكــر مالءمــة لهــم.
املــادة 7

ال يجــوز ألرسى الحــرب التنــازل يف أي حــال مــن األحــوال ،جزئي ـاً أو كليــة عــن الحقــوق
املمنوحــة لهــم مبقتــى هــذه االتفاقيــة ،أو مبقتــى االتفاقــات الخاصــة املشــار إليهــا يف
املــادة الســابقة ،إن وجــدت.
املــادة 8

تطبــق هــذه االتفاقيــة مبعاونــة وتحــت إرشاف الــدول الحاميــة التــي تكلــف برعايــة مصالح
أط ـراف الن ـزاع .وطلب ـاً لهــذه الغايــة ،يجــوز للــدول الحاميــة أن تعــن ،بخــاف موظفيهــا
الدبلوماســيني أو القنصليــن ،مندوبــن مــن رعاياهــا أو رعايــا دول أخــرى محايــدة .ويخضــع
تعيــن هــؤالء املندوبــن ملوافقــة الدولــة التــي ســيؤدون واجباتهــم لديها.وعــى أط ـراف
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الن ـزاع تســهيل مهمــة ممثــي أو منــدويب الدولــة الحاميــة ،إىل أقــى حــد ممكن.ويجــب
أال يتجــاوز ممثلــو الــدول الحاميــة أو مندوبوهــا يف أي حــال مــن األحــوال حــدود مهمتهــم
مبقتــى هــذه االتفاقيــة ،وعليهــم بصفــة خاصــة مراعــاة مقتضيــات أمــن الدولــة التــي
يقومــون فيهــا بواجباتهــم .وال يجــوز تقييــد نشــاطهم إال إذا اســتدعت ذلــك الــرورات
الحربيــة وحدهــا ،ويكــون ذلــك بصفــة اســتثنائية ومؤقتــة.
املــادة 9

ال تكــون أحــكام هــذه االتفاقيــة عقبــة يف ســبيل األنشــطة اإلنســانية التــي ميكــن أن تقــوم
بهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أو أيــة هيئــة إنســانية غــر متحيــزة أخــرى بقصــد
حاميــة وإغاثــة أرسى الحــرب ،رشيطــة موافقــة أطـراف النـزاع املعنيــة.
املــادة 10

لألط ـراف الســامية املتعاقــدة أن تتفــق يف أي وقــت عــى أن تعهــد إىل هيئــة تتوفــر فيهــا
كل ضامنــات الحيــدة والكفــاءة باملهــام التــي تلقيهــا هــذه االتفاقيــة عــى عاتــق الدولــة
الحاميــة.وإذا مل ينتفــع أرسى الحــرب أو توقــف انتفاعهــم ألي ســبب كان بجهــود دولــة
حاميــة أو هيئــة معينــة وفقــاً للفقــرة األوىل أعــاه ،فعــى الدولــة اآلرسة أن تطلــب إىل
دولــة محايــدة أو إىل هيئــة مــن هــذا القبيــل أن تضطلــع بالوظائــف التــي تنيطهــا هــذه
االتفاقيــة بالــدول الحاميــة التــي تعينهــا أطـراف النـزاع .فــإذا مل ميكــن توفــر الحاميــة عــى
هــذا النحــو ،فعــى الــدول اآلرسة أن تطلــب إىل هيئــة إنســانية ،كاللجنــة الدوليــة للصليــب
األحمــر ،االضطــاع باملهــام اإلنســانية التــي تؤديهــا الــدول الحاميــة مبقتــى هــذه االتفاقية،
أو أن تقبــل ،رهنـاً بأحــكام هــذه املــادة ،عــرض الخدمــات الــذي تقدمــه مثــل هــذه الهيئــة.
وعــى أيــة دولــة محايــدة أو هيئــة طلبــت إليهــا الدولــة صاحبــة الشــأن تحقيــق األغـراض
املذكــورة أعــاه ،أو قدمــت هــي عرضــاً للقيــام بذلــك ،أن تقــدر طــوال مــدة قيامهــا
بنشــاطها املســئولية التــي تقــع عليهــا تجــاه طــرف الن ـزاع الــذي ينتمــي إليــه األشــخاص
املحميــون مبقتــى هــذه االتفاقيــة ،وأن تقــدم الضامنــات الكافيــة إلثبــات قدرتهــا عــى
تنفيــذ املهــام املطلوبــة وأدائهــا دون تحيــز.ال يجــوز الخــروج عــى األحــكام املتقدمــة يف
أي اتفــاق خــاص يعقــد بــن دول تكــون إحداهــا مقيــدة الحريــة يف التفــاوض مــع الدولــة
األخــرى أو حلفائهــا بســبب أحــداث الحــرب ،ولــو بصــورة مؤقتــة ،وعــى األخــص يف حالــة
احتــال كل أراضيهــا أو جــزء هــام منها.وكلــا ذكــرت عبــارة الدولــة الحاميــة يف هــذه
االتفاقيــة ،فــإن مدلولهــا ينســحب أيضـاً عــى الهيئــات البديلــة لهــا باملعنــى املفهــوم مــن
هــذه املــادة.
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املــادة 11

تقــدم الــدول الحاميــة مســاعيها الحميــدة مــن أجــل تســوية الخالفــات يف جميــع الحــاالت
التــي تــرى فيهــا أن ذلــك يف مصلحــة األشــخاص املحميــن ،وعــى األخــص يف حــاالت عــدم
اتفــاق أطـراف النـزاع عــى تطبيــق أو تفســر أحــكام هــذه االتفاقية.ولهــذا الغــرض ،يجــوز
لــكل دولــة حاميــة أن تقــدم ألطـراف النـزاع ،بنــا ًء عــى دعــوة أحــد األطـراف أو مــن تلقــاء
ذاتهــا ،اقرتاح ـاً باجتــاع ممثليهــا ،وعــى األخــص ممثــي الســلطات املســئولة عــن أرسى
الحــرب ،عنــد االقتضــاء عــى أرض محايــدة تختــار بطريقــة مناســبة .وتلتــزم أطـراف النـزاع
بتنفيــذ املقرتحــات التــي تقــدم لهــا تحقيقـاً لهــذا الغــرض .وللــدول الحاميــة أن تقــدم ،إذا
رأت رضورة لذلــك ،اقرتاحـاً يخضــع ملوافقــة أطـراف النـزاع بدعــوة شــخص ينتمــي إىل دولــة
محايــدة أو تفوضــه اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر لالشـراك يف هــذا االجتــاع.

الباب الثاني

الحماية العامة ألسرى الحرب
املــادة 12

يقــع أرسى الحــرب تحــت ســلطة الدولــة املعاديــة ،ال تحــت ســلطة األف ـراد أو الوحــدات
العســكرية التــي أرستهــم .وبخــاف املســئوليات الفرديــة التــي قــد توجــد ،تكــون الدولــة
الحاجــزة مســئولة عــن املعاملــة التــي يلقاهــا األرسى.ال يجــوز للدولــة الحاجــزة نقــل أرسى
الحــرب إال إىل دولــة طــرف يف االتفاقيــة ،وبعــد أن تقتنــع الدولــة الحاجــزة برغبــة الدولــة
املعنيــة يف تطبيــق االتفاقيــة وقدرتهــا عــى ذلــك .ويف حالــة نقــل أرسى الحــرب عــى هــذا
النحــو ،تقــع مســئولية تطبيــق االتفاقيــة عــى الدولــة التــي قبلتهــم مــا دامــوا يف عهدتهــا.
غــر أنــه إذا قــرت هــذه الدولــة يف مســئوليتها يف تنفيــذ أحــكام االتفاقيــة بشــأن أيــة
نقطــة هامــة ،فعــى الدولــة التــي نقلــت أرسى الحــرب أن تتخــذ ،مبجــرد إخطارهــا مــن
قبــل الدولــة الحاميــة ،تدابــر فعالــة لتصحيــح الوضــع ،أو أن تطلــب إعــادة األرسى إليهــا.
ويجــب تلبيــة مثــل هــذه الطلبــات.
املــادة 13

يجــب معاملــة أرسى الحــرب معاملــة إنســانية يف جميــع األوقــات .ويحظــر أن تقــرف
الدولــة الحاجــزة أي فعــل أو إهــال غــر مــروع يســبب مــوت أســر يف عهدتهــا ،ويعتــر
انتهــاكاً جســيامً لهــذه االتفاقيــة .وعــى األخــص ،ال يجــوز تعريــض أي أســر حــرب للتشــويه
البــدين أو التجــارب الطبيــة أو العلميــة مــن أي نــوع كان مــا ال تــرره املعالجــة الطبيــة
لألســر املعنــي أو ال يكــون يف مصلحتــه.
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وباملثــل يجــب حاميــة أرسى الحــرب يف جميــع األوقــات ،وعــى األخــص ضــد جميــع أعــال
العنــف أو التهديــد ،وضــد الســباب وفضــول الجامهري.وتحظــر تدابــر االقتصــاص مــن أرسى
الحرب.
املــادة 14

ألرسى الحــرب حــق يف اح ـرام أشــخاصهم ورشفهــم يف جميــع األحوال.ويجــب أن تعامــل
النســاء األســرات بــكل االعتبــار الواجــب لجنســهن .ويجــب عــى أي حــال أن يلقــن
معاملــة ال تقــل مالءمــة عــن املعاملــة التــي يلقاهــا الرجال.يحتفــظ أرسى الحــرب بكامــل
أهليتهــم املدنيــة التــي كانــت لهــم عنــد وقوعهــم يف األرس .وال يجــوز للدولــة الحاجــزة
تقييــد مامرســة الحقــوق التــي تكفلهــا هــذه األهليــة ،ســواء يف إقليمهــا أو خارجــه إال
بالقــدر الــذي يقتضيــه األرس.
املــادة 15

تتكفــل الدولــة التــي تحتجــز أرسى حــرب بإعاشــتهم دون مقابــل وبتقديــم الرعايــة الطبيــة
التــي تتطلبهــا حالتهــم الصحيــة مجانـاً.
املــادة 16

مــع مراعــاة أحــكام هــذه االتفاقيــة فيــا يتعلــق برتــب األرسى وجنســهم ،ورهن ـاً بأيــة
معاملــة مميــزة ميكــن أن متنــح لهــم بســبب حالتهــم الصحيــة أو أعامرهــم أو مؤهالتهــم
املهنيــة ،يتعــن عــى الدولــة الحاجــزة أن تعاملهــم جميع ـاً عــى قــدم املســاواة ،دون أي
متييــز ضــار عــى أســاس العنــر ،أو الجنســية ،أو الديــن ،أو اآلراء السياســية ،أو أي معايــر
مامثلــة أخــرى.

الباب الثالث

األس ـ ــر

القسم األول

ابتداء األسر
املــادة 17

ال يلتــزم أي أســر عنــد اســتجوابه إال بــاإلدالء باســمه بالكامــل ،ورتبتــه العســكرية ،وتاريــخ
ميــاده ،ورقمــه بالجيــش أو الفرقــة أو رقمــه الشــخيص أو املسلســل .فــإذا مل يســتطع
فبمعلومــات مامثلــة.
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وإذا أخــل األســر بهــذه القاعــدة باختيــاره فإنــه قــد يتعــرض النتقــاص املزايــا التــي متنــح
لــأرسى الذيــن لهــم رتبتــه أو وضعه.عــى كل طــرف يف النـزاع أن يــزود جميــع األشــخاص
التابعــن لــه واملعرضــن ألن يصبحــوا أرسى حــرب ،ببطاقــة لتحقيــق الهويــة يبــن فيهــا اســم
حاملهــا بالكامــل ،ورتبتــه ،ورقمــه بالجيــش أو الفرقــة أو رقمــه الشــخيص أو املسلســل أو
معلومــات مامثلــة ،وتاريــخ ميــاده .وميكــن أن تحمــل بطاقــة الهويــة أيضـاً توقيــع حاملهــا
أو بصــات أصابعــه أو كليهــا ،وقــد تتضمــن كذلــك أيــة معلومــات أخــرى يرغــب طــرف
النــزاع إضافتهــا عــن األشــخاص التابعــن لقواتــه املســلحة .وكلــا أمكــن يكــون اتســاع
البطاقــة  10 × 6.5ســنتيمرتات وتصــدر مــن نســختني .ويــرز األســر بطاقــة هويتــه عنــد
كل طلــب لكــن ال يجــوز ســحبها منــه بــأي حــال مناألحــوال.ال يجــوز مامرســة أي تعذيــب
بــدين أو معنــوي أو أي إكـراه عــى أرسى الحــرب الســتخالص معلومــات منهــم مــن أي نــوع.
وال يجــوز تهديــد أرسى الحــرب الذيــن يرفضــون اإلجابــة أو ســبهم أو تعريضهــم ألي إزعــاج
أو إجحاف.يســلم أرسى الحــرب العاجــزون عــن اإلدالء مبعلومــات عــن هويتهــم بســبب
حالتهــم البدنيــة أو العقليــة إىل قســم الخدمــات الطبيــة .وتحــدد هويــة هــؤالء األرسى
بــكل الوســائل املمكنــة مــع مراعــاة أحــكام الفقــرة الســابقة.يجرى اســتجواب أرسى الحــرب
بلغــة يفهمونهــا.
املــادة 18

يحتفــظ أرسى الحــرب بجميــع األشــياء واألدوات الخاصــة باســتعاملهم الشــخيص –
ماعــدا األســلحة ،والخيــول ،واملهــات الحربيــة ،واملســتندات الحربية-وكذلــك بخوذاتهــم
املعدنيــة واألقنعــة الواقيــة مــن الغــازات ،وجميــع األدوات األخــرى التــي تكــون قــد
رصفــت لهــم للحاميــة الشــخصية .كــا تبقــى يف حوزتهــم األشــياء واألدوات التــي
تســتخدم يف ملبســهم وتغذيتهــم حتــى لــو كانــت تتعلــق بعدتهــم العســكرية الرســمية.
ال يجــوز يف أي وقــت أن يكــون األرسى بــدون وثائــق تحقيــق هويتهــم .وعــى الدولــة
الحاجــزة أن تــزود بهــا األرسى الذيــن ال يحملونهــا.ال يجــوز تجريــد أرسى الحــرب مــن
شــارات رتبهــم وجنســيتهم ،أو نياشــينهم ،أو األدوات التــي لهــا قيمــة شــخصية أو عاطفيــة.
ال يجــوز ســحب النقــود التــي يحملهــا أرسى الحــرب إال بأمــر يصــدره ضابــط وبعــد تقييــد
املبلــغ وبيــان صاحبــه يف ســجل خــاص ،وبعــد تســليم صاحــب املبلــغ إيصــاالً مفصــاً
يبــن فيــه بخــط مقــروء اســم الشــخص الــذي يعطــي اإليصــال املذكــور ورتبتــه والوحــدة
التــي يتبعهــا .وتحفــظ لحســاب األســر أي مبالــغ تكــون مــن نــوع عملــة الدولــة الحاجــزة
أو تحــول إىل هــذه العملــة بنــا ًء عــى طلــب األســر طبق ـاً للــادة .64وال يجــوز للدولــة
الحاجــزة أن تســحب مــن أرسى الحــرب األشــياء ذات القيمــة إال ألســباب أمنيــة .ويف هــذه
الحالــة تطبــق اإلج ـراءات املتبعــة يف حالــة ســحب النقــود.
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تحفــظ يف عهــدة الدولــة الحاجــزة األشــياء والنقــود التــي تســحب مــن األرسى بعمــات
مغايــرة لعملــة الدولــة الحاجــزة دون أن يطلــب أصحابهــا اســتبدالها ،وتســلم بشــكلها
األصــي إىل األرسى عنــد انتهــاء أرسهــم.
املــادة 19

يتــم إجــاء أرسى الحــرب بــأرسع مــا ميكــن بعــد أرسهــم ،وينقلــون إىل معســكرات تقــع يف
منطقــة تبعــد بقــدر كاف عــن منطقــة القتــال حتــى يكونــوا يف مأمــن مــن الخطــر.ال يجــوز
أن يســتبقى يف منطقــة خطــرة ،وبصــورة مؤقتــة ،إال أرسى الحــرب الذيــن يتعرضــون بســبب
جروحهــم أو مرضهــم ملخاطــر أكــر عــن نقلهممــا لــو بقــوا يف مكانهم.يجــب أال يعــرض
أرسى الحــرب للخطــر دون مــرر أثنــاء انتظــار إجالئهــم مــن منطقــة قتــال.
املــادة 20

يجــب أن يجــرى إجــاء أرسى الحــرب دامئـاً بكيفيــة إنســانية ويف ظــروف مامثلــة للظــروف
التــي توفــر لقــوات الدولــة الحاجــزة يف تنقالتها.عــى الدولــة الحاجــزة أن تــزود أرسى
الحــرب الذيــن يتــم إجالؤهــم بكميــات كافيــة مــن مــاء الــرب والطعــام وباملالبــس
والرعايــة الطبيــة الالزمــة .وعليهــا أن تتخــذ جميــع االحتياطــات لضــان ســامتهم
أثنــاء نقلهــم ،وأن تعــد بــأرسع مــا ميكــن قامئــة بــأرسى الحــرب الذيــن يتــم إجالؤهــم.
فــإذا اقتــى األمــر مــرور أرسى الحــرب أثنــاء نقلهــم مبعســكرات انتقاليــة ،وجــب أن تكــون
مــدة إقامتهــم يف هــذه املعســكرات أقــر مــا ميكــن.

القسم الثاني

اعتقال أسرى الحرب

الفصل األول

اعتبارات عامة
املــادة 21

بجــوز للدولــة الحاجــزة إخضــاع أرسى الحــرب لالعتقــال .ولهــا أن تفــرض عليهــم التزام ـاً
بعــدم تجــاوز حــدود معينــة مــن املعســكر الــذي يعتقلــون فيــه ،أو بعــدم تجــاوز نطاقــه
إذا كان مســورا ً .ومــع مراعــاة أحــكام هــذه االتفاقيــة فيــا يتعلــق بالعقوبــات الجنائيــة
والتأديبيــة ،ال يجــوز حجــز أو حبــس األرسى إال كإجـراء رضوري تقتضيــه حاميــة صحتهــم،
وال يجــوز أن يــدوم هــذا الوضــع عــى أي حــال ألكــر مــا تتطلبــه الظــروف التــي اقتضتــه.
يجــوز إطــاق حريــة أرسى الحــرب بصــورة جزئيــة أو كليــة مقابــل وعــد أو تعهــد منهــم
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بقــدر مــا تســمح بذلــك قوانــن الدولــة التــي يتبعونهــا .ويتخــذ هــذا اإلجـراء بصفــة خاصــة
يف األحــوال التــي ميكــن أن يســهم فيهــا ذلــك يف تحســن صحــة األرسى .وال يرغــم أي أســر
عــى قبــول إطــاق رساحــه مقابــل وعــد أو تعهد.عــى كل طــرف يف النــزاع أن يخطــر
الطــرف اآلخــر ،عنــد نشــوب األعــال العدائيــة ،بالقوانــن واللوائــح التــي تســمح لرعايــاه
أو متنعهــم مــن قبــول الحريــة مقابــل وعــد أو تعهــد .ويلتــزم أرسى الحــرب الذيــن يطلــق
رساحهــم مقابــل وعــد أو تعهــد وفقـاً للقوانــن واللوائــح املبلغــة عــى هــذا النحــو بتنفيــذ
الوعــد أو التعهــد الــذي أعطــوه بــكل دقــة ،ســواء إزاء الدولــة التــي يتبعونهــا ،أو الدولــة
التــي أرستهــم .ويف مثــل هــذه الحــاالت ،تلتــزم الدولــة التــي يتبعهــا األرسى بــأن ال تطلــب
إليهــم أو تقبــل منهــم تأديــة أيــة خدمــة ال تتفــق مــع الوعــد أو التعهــد الــذي أعطــوه.
املــادة 22

ال يجــوز اعتقــال أرسى الحــرب إال يف مبــان مقامة فوق األرض تتوفــر فيها كل ضامنات
الصحــة والســامة ،وال يجوز اعتقالهم يف ســجون إصالحيــة إال يف حاالت خاصة تربرها
مصلحة األرسى أنفســهم.
يجــب بــأرسع مــا ميكن نقــل أرسى الحرب املعتقلني يف مناطق غــر صحية ،أو حيث
يكــون املنــاخ ضارا ً بهم ،إىل منــاخ أكرث مالمئة لهم.تجمع الدولــة الحاجزة أرسى الحرب
يف املعســكرات أو أقســام املعســكرات تبعاً لجنســياتهم ولغاتهم وعاداتهم ،رشيطة أال
يفصــل هــؤالء األرسى عن أرسى الحرب التابعني للقوات املســلحة التــي كانوا يخدمون
فيها عندمــا أرسوا إال مبوافقتهم.
املــادة 23

ال يجــوز يف أي وقــت كان إرســال أي أســر حرب إىل منطقة قد يتعــرض فيها لنريان
منطقــة القتــال ،أو إبقــاؤه فيها ،أو اســتغالل وجوده لجعل بعــض املواقع أو املناطق يف
مأمن مــن العمليات الحربية.
يجــب أن توفــر ألرسى الحــرب ،بقدر مامثل ملا يوفر للســكان املدنيــن املحليني ،مالجئ
للوقايــة مــن الغارات الجوية وأخطــار الحرب األخرى ،وميكنهم –باســتثناء املكلفني
منهــم بوقايــة مآويهم مــن األخطار املذكورة– أن يتوجهــوا إىل املخابئ بأرسع ما ميكن
مبجــرد إعــان اإلنذار بالخطــر .ويطبق عليهم أي إجراء آخر من إجــراءات الوقاية يتخذ
ملصلحــة األهايل.تتبــادل الدول الحاجــزة ،عن طريق الدول الحاميــة ،جميع املعلومات
املفيــدة عــن املوقع الجغرايف ألرسى الحرب.كلام ســمحت االعتبــارات الحربية ،متيز
معســكرات أرسى الحــرب نهارا ً بالحــروف PWأو  PGالحروف األوىل من عبارة «أرسى
الحــرب»  Prisoners of warأو  .Prisonniers de guerreالتــي توضــع بكيفية
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تجعلهــا مرئيــة بوضــوح من الجو .عىل أنــه ميكن للدول املعنية أن تتفق عىل أية وســيلة
أخــرى لتمييزهــا .وال متيــز بهذه الكيفية إال معســكرات أرسى الحرب.
املــادة 24

تجهــز املعســكرات االنتقاليــة أو معســكرات الفــرز التــي لهــا طابــع الــدوام يف أوضــاع
مامثلــة لألوضــاع املنصــوص عنهــا يف هــذا القســم ،ويفيــد األرسى فيهــا مــن نفــس نظــام
املعســكرات األخــرى.

الفصل الثاني

مأوى وغذاء وملبس أسرى الحرب
املــادة 25

توفــر يف مــأوى أرسى الحرب ظــروف مالمئة مامثلة ملا يوفر لقــوات الدولة الحاجزة
املقيمــة يف املنطقــة ذاتهــا .وتراعى يف هذه الظروف عــادات وتقاليد األرسى ،ويجب أال
تكون ضــارة بصحتهم بأي حال.
وتنطبــق األحــكام املتقدمــة عىل األخص عىل مهاجع أرسى الحرب ،ســواء من حيث
مســاحتها الكليــة والحــد األدىن لكمية الهــواء التي تتخللها أو من حيــث املرافق العامة
والفــراش ،مبا يف ذلك األغطية.
ويجــب أن تكــون األماكن املخصصة لالســتعامل الفــردي أو الجامعي ألرسى الحرب
محميــة متامـاً مــن الرطوبة ،ومدفأة ومضاءة بقــدر كاف ،وعىل األخص يف الفرتة بني
الغســق وإطفــاء اإلضاءة .وتتخــذ جميع االحتياطات ملنع أخطــار الحريق.ويف جميع
املعســكرات التي تقيم فيها أســرات حرب مع أرسى يف الوقت نفســه ،تخصص لهن
مهاجــع منفصلة.
املــادة 26

تكــون جرايــات الطعام األساســية اليومية كافية مــن حيث كميتهــا ونوعيتها وتنوعها
لتكفــل املحافظــة عــى صحــة أرسى الحرب يف حالة جيــدة وال تعرضهم لنقص الوزن أو
اضطرابــات العــوز الغــذايئ .ويراعى كذلك النظام الغذايئ الــذي اعتاد عليه األرسى.وعىل
الدولــة الحاجــزة أن تــزود أرسى الحرب الذين يؤدون أعامالً بالجرايــات اإلضافية الالزمة
للقيــام بالعمــل الــذي يؤدونه.ويزود أرسى الحرب بكميــات كافية من مياه الرشب.
ويســمح لهم باســتعامل التبغ.وبقدر اإلمكان ،يشــرك أرسى الحرب يف إعداد وجباتهم،
ولهــذا الغــرض ميكن اســتخدامهم يف املطابخ .وعالوة عىل ذلك يزودون بالوســائل التي
متكنهــم مــن تهيئــة األغذية اإلضافية التي يف حوزتهم بأنفســهم.وتعد أماكن مناســبة
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لتناول الطعام.
ويحظــر اتخــاذ أي تدابري تأديبيــة جامعية متس الغذاء.
املــادة 27

تــزود الدولــة الحاجــزة أرسى الحــرب بكميــات كافيــة مــن املالبــس ،واملالبــس الداخليــة
واألحذيــة ،املالمئــة ملنــاخ املنطقــة التــي يحتجــز فيهــا األرسى.وإذا كان مــا تســتويل عليــه
الدولــة الحاجــزة مــن مالبــس عســكرية للقــوات املســلحة املعاديــة مناســباً للمنــاخ ،فإنــه
يســتخدم لكســاء أرسى الحرب.وعــى الدولــة الحاجــزة مراعــاة اســتبدال وتصليــح األشــياء
ســالفة الذكــر بانتظــام .وعــاوة عــى ذلــك ،يجــب رصف املالبــس املناســبة لــأرسى الذيــن
يــؤدون أعــاالً ،حيثــا تســتدعي ذلــك طبيعــة العمــل.
املــادة 28

تقــام مقاصــف (كنتينــات) يف جميــع املعســكرات ،يســتطيع أن يحصــل فيهــا األرسى عــى
املــواد الغذائيــة ،والصابــون ،والتبــغ ،وأدوات االســتعامل اليومــي العاديــة .ويجــب أال تزيــد
أســعارها عــى أســعار الســوق املحليــة.
تســتخدم األربــاح التــي تحققهــا مقاصــف املعســكرات لصالــح األرسى ،وينشــأ صنــدوق
خــاص لهــذا الغــرض .ويكــون ملمثــل األرسى حــق االشــراك يف إدارة املقصــف وهــذا
الصنــدوق.
وعنــد غلــق أحــد املعســكرات ،يســلم رصيــد الصنــدوق الخــاص إىل منظمــة إنســانية دوليــة
الســتخدامه ملصلحــة أرسى حــرب مــن نفــس جنســية األرسى الذيــن أســهموا يف أمــوال
الصنــدوق .ويف حالــة اإلعــادة العامــة إىل الوطــن ،تحتفــظ الدولــة الحاجــزة بهــذه األربــاح
مــا مل يتــم اتفــاق بــن الــدول املعنيــة يقــي بغــر ذلــك.

الفصل الثالث
الشروط الصحية والرعاية الطبية
املــادة 29

تلتــزم الدولــة الحاجــزة باتخــاذ كافــة التدابــر الصحيــة الرضورية لتأمــن نظافة املعســكرات
ومالءمتهــا للصحــة والوقايــة مــن األوبئة.يجــب أن تتوفــر ألرسى الحــرب ،نهــارا ً وليــاً،
مرافــق صحيــة تســتوىف فيهــا الــروط الصحيــة وتراعــى فيهــا النظافــة الدامئــة .وتخصــص
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مرافــق منفصلــة للنســاء يف أي معســكرات توجــد فيهــا أسـرات حرب.ومــن ناحيــة أخــرى،
وإىل جانــب الحاممــات واملرشــات (األدشــاش) التــي يجــب أن تــزود بهــا املعســكرات ،يــزود
أرسى الحــرب بكميــات كافيــة مــن املــاء والصابــون لنظافــة أجســامهم وغســل مالبســهم،
ويوفــر لهــم مــا يلــزم لهــذا الغــرض مــن تجهيـزات وتســهيالت ووقــت.
املــادة 30

توفــر يف كل معســكر عيــادة مناســبة يحصــل فيهــا أرسى الحــرب عــى مــا قــد يحتاجــون
إليــه مــن رعايــة ،وكذلــك عــى النظــام الغــذايئ املناســب .وتخصــص عنــد االقتضــاء عنابــر
لعــزل املصابــن بأمــراض معديــة أو عقليــة.أرسى الحــرب املصابــون بأمــراض خطــرة أو
الذيــن تقتــي حالتهــم عالج ـاً خاص ـاً أو عمليــة جراحيــة أو رعايــة باملستشــفى ،ينقلــون
إىل أيــة وحــدة طبيــة عســكرية أو مدنيــة ميكــن معالجتهــم فيهــا ،حتــى إذا كان مــن
املتوقــع إعادتهــم إىل وطنهــم يف وقــت قريــب .ويجــب منــح تســهيالت خاصــة لرعايــة
العجــزة ،والعميــان بوجــه خــاص ،وإلعــادة تأهيلهــم لحــن إعادتهــم إىل الوطن.يفضــل أن
يقــوم بعــاج أرسى الحــرب موظفــون طبيــون مــن الدولــة التــي يتبعهــا األرسى ،وإذا أمكــن
مــن نفــس جنســيتهم.ال يجــوز منــع األرسى مــن عــرض أنفســهم عــى الســلطات الطبيــة
لفحصهــم .وتعطــي الســلطات الحاجــزة ألي أســر عولــج شــهادة رســمية ،بنــا ًء عــى طلبــه،
تبــن طبيعــة مرضــه أو إصابتــه ،ومــدة العــاج ونوعــه .وترســل صــورة مــن هــذه الشــهادة
إلىالوكالــة املركزيــة ألرسى الحرب.تتحمــل الدولــة الحاجــزة تكاليــف عــاج أرسى الحــرب،
مبــا يف ذلــك تكاليــف أي أجهــزة الزمــة للمحافظــة عــى صحتهــم يف حالــة جيــدة ،وعــى
األخــص األســنان والرتكيبــات االصطناعيــة األخــرى والنظــارات الطبيــة.
املــادة 31

تجــرى فحــوص طبيــة ألرسى الحــرب مــرة واحــدة عــى األقــل يف كل شــهر .ويشــمل الفحص
مراجعــة وتســجيل وزن كل أســر .والغــرض مــن هــذه الفحــوص هــو عــى األخــص مراقبــة
الحالــة العامــة لصحــة األرسى وتغذيتهــم ونظافتهــم ،وكشــف األم ـراض املعديــة ،والســيام
التــدرن واملالريــا (الــرداء) واألم ـراض التناســلية .وتســتخدم لهــذا الغــرض أكــر الطرائــق
املتاحــة فعاليــة ،ومنهــا التصويــر الجموعــي الــدوري باألشــعة عــى أفــام مصغــرة مــن
أجــل كشــف التــدرن يف بدايتــه.
املــادة 32

يجــوز للدولــة الحاجــزة أن تكلــف أرسى الحــرب مــن األطبــاء ،والجراحــن ،وأطبــاء األســنان،
واملمرضــن أو املمرضــات مببــارشة مهامهــم الطبيــة ملصلحــة أرسى الحــرب التابعــن لنفــس
الدولــة ،حتــى إذا مل يكونــوا ملحقــن بالخدمــات الطبيــة يف قواتهــم املســلحة .ويف هــذه
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الحالــة يســتمر اعتبارهــم أرسى حــرب ولكنهــم يعاملــون معاملــة أفـراد الخدمــات الطبيــة
املناظريــن الذيــن تســتبقيهم الدولــة الحاجــزة ،ويعفــون مــن أداء أي عمــل آخــر كاملنصوص
عنــه يف املــادة .49

الفصل الرابع

أفراد الخدمات الطبية والدينية املستبقون ملساعدة أسرى الحرب
املــادة 33

أفـراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة ،الذيــن تســتبقيهم الدولــة اآلرسة ملســاعدة أرسى الحرب،
ال يعتــرون أرسى حــرب .ولهــم مــع ذلــك أن ينتفعــوا كحــد أدىن بالفوائــد والحاميــة التــي
تقــي بهــا هــذه االتفاقيــة ،كــا متنــح لهــم جميــع التســهيالت الالزمــة لتقديــم الرعايــة
الطبيــة والخدمــات الدينيــة لــأرسى.
ويواصلــون مبــارشة مهامهــم الطبيــة والروحيــة ملصلحــة أرسى الحــرب الذيــن يفضــل أن
يكونــوا مــن التابعــن للدولــة التــي ينتمــي إليهــا األفراد املذكــورون ،وذلــك يف إطــار القوانني
واللوائــح العســكرية للدولــة الحاجــزة ،تحــت ســلطة خدماتهــا املختصــة ووفق ـاً ألصــول
مهنتهــم .وينتفعــون كذلــك بالتســهيالت التاليــة يف مامرســة مهامهــم الطبيــة أو الروحيــة:
(أ) يــرح لهــم بعمــل زيــارات دوريــة ألرسى الحــرب املوجوديــن يف فصائــل العمــل أو
املستشــفيات القامئــة خــارج املعســكر .ولهــذا الغــرض ،تضــع الدولــة الحاجــزة وســائل
االنتقــال الالزمــة تحــت ترصفهــم؛
(ب) يكــون أقــدم طبيــب عســكري يف املعســكر مســئوالً أمــام ســلطات املعســكر الحربيــة
عــن كل يشء يتعلــق بأعــال أفـراد الخدمــات الطبيــة املســتبقني .وتحقيقـاً لهــذه الغايــة،
تتفــق أطـراف النـزاع عنــد نشــوب األعــال العدائيــة عــى موضــوع الرتــب املناظــرة ألفـراد
الخدمــات الطبيــة ،مبــن فيهــم األفــراد التابعــون للجمعيــات املنصــوص عنهــا يف املــادة
 26مــن اتفاقيــة جنيــف لتحســن حــال الجرحــى واملــرىض بالقــوات املســلحة يف امليــدان،
املؤرخــة يف  12آب /أغســطس  .1949ويكــون لهــذا الطبيــب العســكري األقــدم ،وكذلــك
لرجــال الديــن ،الحــق يف االتصــال بســلطات املعســكر املختصــة بشــأن جميــع املســائل
املتعلقــة بواجباتهــم .وعــى هــذه الســلطات أن متنحهــم جميــع التســهيالت الالزمــة إلجـراء
االتصــاالت املتعلقــة بتلــك املســائل.
(ج) وعــى الرغــم مــن أن هــؤالء األف ـراد يخضعــون لنظــام املعســكر الداخــي املســتبقني
فيــه ،فإنهــم ال يرغمــون عــى تأديــة أي عمــل خــاف مــا يتعلــق مبهامهــم الطبيــة أو
الدينيــة.
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وتتفــق أطـراف النـزاع أثنــاء األعــال العدائيــة عــى إمــكان اإلفـراج عــن األفـراد املســتبقني
وتضــع اإلجـراءات التــي تتبــع يف ذلــك.وال يعفــي أي حكــم مــن األحــكام املتقدمــة الدولــة
الحاجــزة مــن التزاماتهــا إزاء أرسى الحــرب مــن وجهــة النظــر الطبيــة أو الروحيــة.

الفصل الخامس

األنشطة الدينية والذهنية والبدنية
املــادة 34

ترتك ألرسى الحرب حرية كاملة ملامرسة شعائرهم الدينية ،مبا يف ذلك حضور االجتامعات
الدينية الخاصة بعقيدتهم ،رشيطة أن يراعوا التدابري النظامية املعتادة التي حددتها
السلطات الحربية.
تعد أماكن مناسبة إلقامة الشعائر الدينية.
املــادة 35

يســمح لرجــال الديــن الذيــن يقعــون يف أيــدي العــدو ويبقون أو يســتبقون بقصد مســاعدة
أرسى الحــرب ،بتقديــم املســاعدة الدينيــة ومامرســة شــعائرهم بحريــة بــن أرسى الحــرب
مــن نفــس دينهــم وفقـاً لعقيدتهــم .ويوزعــون عــى مختلــف املعســكرات وفصائــل العمــل
التــي تضــم أرسى حــرب يتبعــون القــوات ذاتهــا ،ويتحدثــون نفــس لغتهــم أو يعتنقــون
نفــس العقيــدة .وتوفــر لهــم التســهيالت الالزمــة ،مبــا فيهــا وســائل االنتقــال املنصــوص
عنهــا يف املــادة  ،33لزيــارة أرسى الحــرب املوجوديــن خــارج معســكرهم .ويتمتعــون بحريــة
االتصــال فيــا يختــص باألمــور التــي تتعلــق بواجباتهــم الدينيــة مــع الســلطات الدينيــة يف
بلــد االحتجــاز واملنظــات الدينيــة الدوليــة ،رشيطــة خضــوع املراســات للمراقبــة .وتكــون
الرســائل والبطاقــات التــي قــد يرســلونها لهــذا الغــرض إضافــة إىل الحصــة املنصــوص عنهــا
يف املــادة .71
املــادة 36

ألرسى الحــرب الذيــن يكونــون مــن الدينيــن ،دون أن يكونــوا معينني كرجال ديــن يف قواتهم
املســلحة ،أن ميارســوا شــعائرهم بحريــة بــن أعضــاء جامعتهــم ،أيـاً كانــت عقيدتهــم .ولهــذا
الغــرض ،يعاملــون نفــس معاملــة رجــال الديــن املســتبقني بواســطة الدولــة الحاجــزة ،وال
يرغمــون عــى تأديــة أي عمــل آخــر.
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املــادة 37

عندمــا ال تتوفــر ألرسى الحــرب خدمــات رجــل ديــن مســتبقى أو أســر حــرب مــن رجــال
دينهــم ،يعــن بنــا ًء عــى طلــب األرسى للقيــام بهــذا الواجــب رجــل ديــن ينتمــي إىل
عقيدتهــم أو إىل عقيــدة مشــابهة لهــا ،وإذا مل يوجــد ،فأحــد العلامنيــن املؤهلــن ،إذا كان
ذلــك ممكنـاً مــن وجهــة النظــر الدينيــة .ويتــم هــذا التعيــن ،الــذي يخضــع ملوافقــة الدولة
الحاجــزة ،باالتفــاق مــع طائفــة األرسى املعنيــن ،وإذا لــزم األمــر مبوافقــة الســلطات الدينيــة
املحليــة مــن املذهــب نفســه .وعــى الشــخص الــذي يعــن بهــذه الكيفيــة مراعــاة جميــع
اللوائــح التــي وضعتهــا الدولــة الحاجــزة ملصلحــة النظــام واألمــن العســكري.
املــادة 38

مــع مراعــاة األفضليــات الشــخصية لــكل أســر ،تشــجع الدولــة الحاجــزة األرسى عــى
مامرســة األنشــطة الذهنيــة ،والتعليميــة ،والرتفيهيــة والرياضيــة ،وتتخــذ التدابــر الكفيلــة
بضــان مامرســتها ،بتوفــر األماكــن املالمئــة واألدوات الالزمــة لهم.وتوفــر ألرسى الحــرب
فــرص القيــام بالتامريــن الرياضيــة ،مبــا يف ذلــك األلعــاب واملســابقات والخــروج إىل الهــواء
الطلــق .وتخصــص مســاحات فضــاء كافيــة لهــذا الغــرض يف جميــع املعســكرات.

الفصل السادس
النظـ ـ ــام
املــادة 39

يوضــع كل معســكر ألرسى الحــرب تحــت الســلطة املبــارشة لضابــط مســئول
يتبــع القــوات املســلحة النظاميــة للدولــة الحاجــزة .ويحتفــظ هــذا الضابــط
بنســخة مــن هــذه االتفاقيــة ،وعليــه أن يتأكــد مــن أن أحكامهــا معروفــة ملوظفــي
املعســكر والحــراس ،ويكــون مســئوالً عــن تطبيقهــا تحــت إرشاف حكومتــه.
عــى أرسى الحــرب ،باســتثناء الضبــاط ،أن يــؤدوا التحيــة لجميــع ضبــاط الدولــة الحاجــزة
وأن يقدمــوا لهــم مظاهــر االحــرام التــي تقــي بهــا اللوائــح الســارية يف جيوشــهم.وال
يــؤدي الضبــاط األرسى التحيــة إال لضبــاط الرتــب األعــى يف الدولــة الحاجــزة .غــر أنــه
يتعــن عليهــم أداء التحيــة لقائــد املعســكر أي ـاً كانــت رتبتــه.
املــادة 40

يسمح بحمل شارات الرتب والجنسية وكذلك األوسمة.
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املــادة 41

يعلــن يف كل معســكر نــص هــذه االتفاقيــة ومالحقهــا وأي اتفــاق خــاص مــا تنــص عليــه
املــادة  ،6بلغــة أرسى الحــرب ،يف أماكــن ميكــن فيهــا لجميــع األرسى الرجــوع إليهــا .وتســلم
نســخ منهــا لــأرسى الذيــن ال يســتطيعون الوصــول إىل النســخة املعلنــة ،بنــا ًء عــى طلبهــم.
تبلــغ جميــع أنــواع اللوائــح واألوامــر واإلعالنــات والنـرات املتعلقــة بســلوك أرسى الحــرب
بلغــة يفهمونهــا ،وتعلــن بالكيفيــة املوصوفــة آنف ـاً ،وتســلم نســخ منهــا ملنــدوب األرسى.
وكل أمــر أو طلــب يوجــه بصــورة فرديــة ألرسى الحــرب يجــب كذلــك أن يصــدر إليهــم
بلغــة يفهمونهــا.
املــادة 42

يعتــر اســتخدام األســلحة ضــد أرسى الحــرب ،وبخاصــة ضــد الهاربــن أو الذيــن يحاولــون
الهــرب وســيلة أخــرة يجــب أن يســبقها دامئـاً إنــذارات مناســبة للظــروف.

الفصل السابع
رتب أسرى الحرب
املــادة 43

تتبــادل أطـراف النـزاع عنــد نشــوب األعــال العدائيــة اإلبــاغ عــن ألقــاب ورتــب جميــع
األشــخاص املذكوريــن يف املــادة  4مــن هــذه االتفاقيــة ،بغيــة ضــان املســاواة يف املعاملــة
بــن األرسى مــن الرتــب املتامثلــة ،ويف حالــة إنشــاء ألقــاب ورتــب فيــا بعــد ،فإنهــا تبلــغ
بطريقــة مامثلة.وتعــرف الدولــة الحاجــزة بالرتقيــات التــي متنــح ألرسى الحــرب والتــي
تبلغهــا بهــا الدولــة التــي ينتمــي إليهــا األرسى عــى النحــو الواجــب.
املــادة 44

يعامل أرسى الحرب من الضباط ومن يف حكمهم باالعتبار الواجب لرتبهم وسنهم.
ولتأمــن خدمــة معســكرات الضبــاط ،يلحــق بهــا عــدد كاف مــن الجنــود األرسى مــن
نفــس قواتهــم املســلحة ،وبقــدر اإلمــكان ممــن يتكلمــون نفــس لغتهــم ،مــع مراعــاة رتــب
الضبــاط ومــن يف حكمهــم مــن األرسى ،وال يكلــف هــؤالء الجنــود بتأديــة أي عمــل آخــر.
ويجــب بــكل وســيلة تيســر إدارة مطعــم الضبــاط بواســطة الضبــاط أنفســهم.
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املــادة 45

يعامــل أرسى الحــرب اآلخــرون بخــاف الضبــاط ومــن يف حكمهــم باالعتبــار الواجــب
لرتبهــم وســنهم .ويجــب بــكل وســيلة تيســر إدارة املطعــم بواســطة األرسى أنفســهم.

الفصل الثامن

نقل أسرى الحرب بعد وصولهم إلى املعسكر
املــادة 46

عندمــا تقــرر الدولــة الحاجــزة نقــل أرسى الحــرب يجب أن تراعــي مصلحة األرسى أنفســهم،
وذلــك عــى األخــص لعــدم زيــادة مصاعــب إعادتهــم إىل الوطن.ويجــب أن يجــري نقــل
أرسى الحــرب دامئــاً بكيفيــة إنســانية ويف ظــروف ال تقــل مالءمــة عــن ظــروف انتقــال
قــوات الدولــة الحاجــزة .ويجــب أن تؤخــذ يف االعتبــار دامئـاً الظــروف املناخيــة التــي اعتــاد
عليهــا األرسى ،ويجــب أال تكــون ظــروف نقلهــم ضــارة بصحتهــم بــأي حال.عــى الدولــة
الحاجــزة أن تــزود أرسى الحــرب أثنــاء النقــل مبيــاه الــرب والطعــام بكميــات كافيــة تكفل
املحافظــة عليهــم يف صحــة جيــدة ،وكذلــك مبــا يلــزم مــن مالبــس ومســكن ورعايــة طبيــة.
وتتخــذ الدولــة الحاجــزة االحتياطــات املناســبة ،وبخاصــة يف حالــة الســفر بالبحــر أو الجــو
لضــان ســامتهم أثنــاء النقــل ،وتعــد قبــل رحيلهــم قامئــة كاملــة بأســاء األرسى املرحلــن.
املــادة 47

يجــب أال ينقــل املــرىض أو الجرحــى مــن أرسى الحــرب إذا كانــت الرحلــة تعــرض شــفاءهم
للخطــر ،مــا مل تكــن ســامتهم تحتــم هــذا النقــل.وإذا كانــت منطقــة القتــال قريبــة مــن
أحــد املعســكرات وجــب عــدم نقــل أرسى الحــرب املوجوديــن فيــه إال إذا جــرى النقــل يف
ظــروف أمــن مالمئــة أو كان بقاؤهــم يف مكانهــم يعرضهــم إىل مخاطــر أشــد مــا لــو نقلــوا
منــه.
املــادة 48

يف حالــة النقــل ،يخطــر األرسى رســمياً برحيلهــم وبعنوانهــم الربيــدي الجديــد ،ويبلــغ لهــم
هــذا اإلخطــار قبــل الرحيــل بوقــت كاف ليتســنى لهــم حــزم أمتعتهــم وإبــاغ عائالتهــم.
ويســمح لهــم بحمــل أمتعتهــم الشــخصية واملراســات والطــرود التــي تكــون قــد وصلتهــم،
وميكــن تحديــد وزن هــذه األمتعــة إذا اقتضــت ظــروف النقــل ذلــك بكميــة معقولــة
يســتطيع األســر نقلهــا بحيــث ال يتجــاوز الــوزن املســموح بــه بــأي حــال خمســة وعرشيــن
كيلوغراماً.وتســلم لهــم املراســات والطــرود املرســلة إىل معســكرهم الســابق دون إبطــاء،
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ويتخــذ قائــد املعســكر باالتفــاق مــع ممثــل األرسى اإلجــراءات الكفيلــة بضــان نقــل
مهــات األرسى املشــركة واألمتعــة التــي ال يســتطيعون حملهــا معهــم بســبب التحديــد
املقــرر مبوجــب الفقــرة الثانيــة مــن هــذه املــادة.
تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف عمليات النقل.

القسم الثالث

عمل أسرى الحرب
املــادة 49

يجوز للدولة الحاجزة تشغيل أرسى الحرب الالئقني للعمل ،مع مراعاة سنهم ،وجنسهم،
ورتبتهم وكذلك قدرتهم البدنية ،عىل أن يكون القصد بصورة خاصة املحافظة عليهم يف
صحة جيدة بدنياً ومعنوياً.
وال يكلف أرسى الحرب من رتبة صف ضابط إال بالقيام بأعامل املراقبة.
وميكن للذين ال يكلفون منهم بهذا العمل أن يطلبوا عمالً يناسبهم ويدبر لهم مثل هذا
العمل بقدر اإلمكان
وإذا طلب الضباط أو من يف حكمهم عمالً مناسباً ،وجب تدبريه لهم بقدر اإلمكان .وال
يرغمون عىل العمل بأي حال.
املــادة 50

بخــاف األعــال املتعلقــة بــإدارة املعســكر أو تنظيمــه ،أو صيانتــه ،ال يجــوز إرغــام أرسى
الحــرب عــى تأديــة أعــال أخــرى خــاف الفئــات املبينــة أدنــاه:
أ – الزراعة؛
ب -الصناعــات اإلنتاجيــة أو التحويليــة أو اســتخراج الخامــات ،فيــا عــدا مــا اختــص منهــا
باســتخراج املعــادن والصناعــات امليكانيكيــة والكيميائيــة ،واألشــغال العامــة وأعــال البنــاء
التــي ليــس لهــا طابــع أو غــرض عســكري؛
ج -أعامل النقل واملناولة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري؛
د  -األعامل التجارية والفنون والحرف؛
هـ -الخدمات املنزلية؛
و  -خدمات املنافع العامة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري.
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ويف حالــة اإلخــال باألحــكام املتقدمــة يســمح لــأرسى مببــارشة حقهــم يف الشــكوى وفق ـاً
للــادة .78
املــادة 51

تهيــأ ألرسى الحــرب الظــروف املالءمــة للعمــل ،وبخاصــة فيــا يتعلــق باإلقامــة والغــذاء
وامللبــس والتجهي ـزات ،ويجــب أال تقــل هــذه الظــروف مالءمــة عــا هــو متــاح لرعايــا
الدولــة الحاجــزة املســتخدمني يف عمــل مامثــل ،ويجــب أيض ـاً أخــذ الظــروف املناخيــة يف
االعتبار.عــى الدولــة الحاجــزة التــي تشــغل أرسى الحــرب أن تتأكــد مــن تطبيــق الترشيــع
الوطنــي املتعلــق بحاميــة العمــل ،وكذلــك عــى األخــص تعليامت ســامة العــال يف املناطق
التــي يعمــل فيهــا األرسى.يجــب أن يحصــل أرسى الحــرب عــى التدريــب الــازم لعملهــم،
وأن يــزودوا بوســائل وقايــة مناســبة للعمــل الــذي يكلفــون بــه ومامثلــة ملــا يوفــر لرعايــا
الدولــة الحاجــزة .ومــع مراعــاة أحــكام املــادة  ،52يجــوز أن يتعــرض أرسى الحــرب لألخطــار
العاديــة التــي يتعــرض لهــا هــؤالء العــال املدنيــون.
ال يجوز بأي حال زيادة صعوبة ظروف العمل عن طريق اتخاذ تدابري تأديبية.
املــادة 52

ال يجــوز تشــغيل أي أســر حــرب يف عمــل غــر صحــي أو خطــر مــا مل يتطــوع للقيــام بــه.وال
يكلــف أي أســر حــرب يعمــل ميكــن اعتبــاره مهني ـاً ألف ـراد قــوات الدولــة الحاجزة.تعتــر
إزالــة األلغــام وغريهــا مــن النبائــط املامثلــة مــن األعــال الخطــرة.
املــادة 53

يجــب أال تكــون مــدة العمــل اليومــي ،مبــا فيهــا وقــت الذهــاب واإليــاب ،مفرطــة الطــول.
ويجــب أال تتجــاوز بــأي حــال املــدة املســموح بهــا بالنســبة للعــال املدنيــن يف املنطقــة
مــن رعايــا الدولــة الحاجــزة الذيــن يــؤدون العمــل نفســه.ويجب منــح أرسى الحــرب راحــة
ال تقــل عــن ســاعة يف منتصــف العمــل اليومــي ،وتكــون الراحــة مامثلــة ملــا مينــح لعــال
الدولــة الحاجــزة إذا كانــت هــذه الراحــة ملــدة أطــول .ومينحــون ،عــاوة عــى ذلــك ،راحــة
مدتهــا أربــع وعــرون ســاعة متصلــة كل أســبوع ،ويفضــل أن يكــون ذلــك يــوم األحــد أو
اليــوم املقــرر للراحــة يف دولــة منشــئهم .وفضـاً عــن ذلــك ،مينــح األســر الــذي عمــل ملــدة
ســنة راحــة مدتهــا مثانيــة أيــام متصلــة يدفــع لــه خاللهــا أجــر العمــل.ويف حالــة تطبيــق
طرائــق مــن قبيــل العمــل بالقطعــة ،فإنــه يجــب أال ترتتــب عليهــا مغــاالة يف زيــادة مــدة
العمــل.
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املــادة 54

تحــدد أجــور عمــل أرسى الحــرب طبقــاً ألحــكام املــادة  62مــن هــذه االتفاقية.يجــب
أن يحصــل أرسى الحــرب الذيــن يقعــون ضحايــا إصابــات عمــل أو يصابــون مبــرض أثنــاء
العمــل أو بســببه عــى الرعايــة التــي تتطلبهــا حالتهــم .ومــن ناحيــة أخــرى ،يتعــن عــى
الدولــة الحاجــزة أن تعطيهــم شــهادة طبيــة متكنهــم مــن املطالبــة بحقوقهــم لــدى الدولــة
التــي يتبعونهــا ،وترســل صــورة مــن هــذه الشــهادة إىل الوكالــة املركزيــة ألرسى الحــرب عــى
النحــو الــوارد يف املــادة .123

املــادة 55

يجــرى فحــص طبــي ألرسى الحــرب للتحقــق مــن قدرتهــم عــى العمــل بصفــة دوريــة،
وعــى األقــل مــرة كل شــهر .وتراعــى بصفــة خاصــة يف الفحــص الطبــي طبيعــة العمــل
الــذي يكلــف بــه أرسى الحــرب.
إذا اعتــر أحــد األرسى أنــه غــر قــادر عــى العمــل ،ســمح لــه بعــرض نفســه عــى الســلطات
الطبيــة ملعســكره ،ولألطبــاء أن يوصــوا بإعفــاء األرسى الذيــن يــرون أنهــم غــر قادريــن عــى
العمل.

املــادة 56

يكــون نظــام فصائــل العمــل مامث ـاً لنظــام معســكرات أرسى الحرب.وتظــل كل فصيلــة
عمــل تحــت إرشاف أحــد معســكرات أرسى الحــرب وتتبعــه إداريــاً .وتكــون الســلطات
العســكرية مســئولة مــع قائــد املعســكر ،تحــت إرشاف حكومتهــم ،عــن مراعــاة أحــكام
هــذه االتفاقيــة يف فصائــل العمــل.
وعــى قائــد املعســكر أن يحتفــظ بســجل ٍ
واف لفصائــل العمــل التابعــة ملعســكره ،وأن
يطلــع عليــه منــدوىب الدولــة الحاميــة أو اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أو غريهــا مــن
الــوكاالت التــي تســاعد أرسى الحــرب ،عنــد زيارتهــم للمعســكر.
املــادة 57

يجــب أال تقــل معاملــة األرسى الذيــن يعملــون لحســاب أشــخاص ،حتــى لــو كان هــؤالء
األشــخاص مســئولني عــن املحافظــة عليهــم وحاميتهــم ،عــن املعاملــة التــي تقــي بهــا
هــذه االتفاقيــة ،وتقــع عــى الدولــة الحاجــزة والســلطات العســكرية وقائــد املعســكر الذي
يتبعــه األرسى ،املســئولية الكاملــة عــن املحافظــة عــى هــؤالء األرسى ورعايتهــم ومعاملتهــم
ودفــع أجــور عملهم.ولهــؤالء األرسى الحــق يف أن يبقــوا عــى اتصــال مبمثــي األرسى يف
املعســكرات التــي يتبعونهــا.
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القسم الرابع
موارد أسرى الحرب املالية
املــادة 58

للدولــة الحاجــزة أن تحــدد عنــد بــدء األعــال العدائيــة ،وإىل أن يتــم اتفــاق يف هــذا الشــأن
مــع الدولــة الحاميــة ،الحــد األقــى مــن املبالــغ النقديــة أو مــا شــابهها مــا ميكــن لــأرسى
أن يحتفظــوا بــه يف حوزتهــم .ويوضــع أي مبلــغ يزيــد عــى هــذا الحــد كان يف حوزتهــم
وتــم ســحبه منهــم ،يف حســاب خــاص بهــم مــع أي مبالــغ أخــرى يودعونهــا ،وال تحــول
هــذه املبالــغ إىل أيــة عملــة أخــرى إال مبوافقتهــم.
عندمــا يســمح لــأرسى بعمــل مشــريات أو بتلقــي خدمــات مــن خــارج املعســكر مقابــل
مدفوعــات نقديــة ،يكــون الدفــع بواســطة األســر نفســه أو إدارة املعســكر التــي تقيــد
املدفوعــات عــى حســاب األســر املعنــي .وتضــع الدولــة الحاجــزة التعليــات الالزمــة بهــذا
الخصــوص.
املــادة 59

تودع املبالغ النقدية التي تكون قد سحبت من أرسى الحرب عند أرسهم مبقتىض املادة 18
وتكون من نفس عملة الدولة الحاجزة ،يف حساب كل منهم وفقاً ألحكام املادة  64من هذا
القسم.
وتضاف إىل هذا الحساب أيضاً أي مبالغ بعملة الدولة الحاجزة ناتجة من تحويل أي مبالغ
من عمالت أخرى تكون قد سحبت من أرسى الحرب آنذاك.
املــادة 60

ترصف الدولة الحاجزة لجميع أرسى الحرب مقدمات شهرية من رواتبهم تحدد قيمتها
بتحويل املبالغ التالية إىل عملة هذه الدولة :الفئة األوىل  :أرسى الحرب دون رتبة رقيب :
مثانية فرنكات سويرسية،
الفئة الثانية  :الرقباء وسائر صف الضباط ،أو األرسى من الرتب املناظرة  :اثنى عرش فرنكاً
سويرسياً،
الفئة الثالثة  :الضباط حتى رتبة نقيب ،أو األرسى من الرتب املناظرة  :خمسني فرنكاً
سويرسياً،
الفئة الرابعة  :املقدمون أو النقباء ،أو العقداء ،أو األرسى من الرتب املناظرة  :ستني فرنكاً
سويرسياً،
الفئة الخامسة :القادة من رتبة عميد فام فوق ،أو األرسى من الرتب املناظرة  :خمسة
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وسبعني فرنكاً سويرسياً.
عــى أنــه ميكــن ألطـراف النـزاع املعنيــة أن تعــدل مبوجــب اتفاقــات خاصــة قيمــة مقدمات
الرواتــب التــي تدفــع ألرسى الحــرب مــن مختلــف الفئــات املبينــة أعاله.
ومــن ناحيــة أخــرى ،إذا كانــت املبالــغ املبينــة يف الفقــرة األوىل أعــاه تتجــاوز إىل حــد كبــر
الرواتــب التــي تدفــع ألف ـراد قــوات الدولــة الحاجــزة ،أو ألي ســبب آخــر ترهــق الدولــة
الحاجــزة بشــدة ،ففــي هــذه الحالــة ،ويف انتظــار التوصــل إىل اتفــاق خــاص مــع الدولــة
التــي ينتمــي إليهــا األرسى لتعديــل هــذه املبالــغ ،فــإن الدولــة الحاجــزة:
أ  -تلتزم مبواصلة إضافة املبالغ املبينة يف الفقرة األوىل أعاله إىل حسابات األرسى،
ب -تســتطيع بصفــة مؤقتــة أن تحــدد قيمــة معقولــة للمبالــغ التــي تــرف مــن مقدمــات
الرواتــب ألرسى الحــرب لنفقاتهــم الخاصــة ،عــى أال تقــل هــذه املبالــغ مطلقـاً فيــا يختص
بالفئــة األوىل عــن املبالــغ التــي ترصفهــا الدولــة الحاجــزة ألفـراد قواتهــا املســلحة.
وتبلغ أسباب التحديد للدولة الحامية دون إبطاء.
املــادة 61

تقبــل الدولــة الحاجــزة توزيــع املبالــغ التــي قــد تقدمهــا الدولــة التــي يتبعهــا األرسى عــى
هــؤالء األرسى كرواتــب إضافيــة لهــم ،رشيطــة أن تكــون املبالــغ التــي تدفــع لــكل أســر مــن
أرسى الفئــة الواحــدة متســاوية ،وأن يتــم الــرف لجميــع األرسى التابعــن لتلــك الدولــة
يف هــذه الفئــة ،وأن تــودع املبالــغ يف حســاباتهم الخاصــة يف أقــرب وقــت ممكــن طبق ـاً
ألحــكام املــادة  .64والتعفــي هــذه الرواتــب اإلضافيــة الدولــة الحاجــزة مــن أي التــزام
تقــي بــه هــذه االتفاقيــة.
املــادة 62

يحصــل أرسى الحــرب مــن الســلطات الحاجــزة مبــارشة عــى أجــر مناســب عــن عملهــم،
تحــدد الســلطات املذكــورة معدلــه ،عــى أال يقــل بــأي حــال عــن ربــع فرنــك ســويرسي عــن
يــوم العمــل الكامــل .وعــى الدولــة الحاجــزة أن تبلــغ األرسى وللدولــة التــي يتبعونهــا عــن
طريــق الدولــة الحاميــة معــدل األجــر اليومــي الــذي تحدده.وتدفــع الســلطات الحاجــزة
كذلــك أجــرا ً ألرسى الحــرب املعينــن بصفــة مســتدمية ألداء وظائــف أو أعــال حرفيــة
تتصــل بــإدارة املعســكرات أو ترتيبهــا أو صيانتهــا ،وكذلــك لــأرسى الذيــن يطلــب منهــم
القيــام بوظائــف روحيــة أو طبيــة ملصلحــة زمالئهــم.
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يخصــم األجــر الــذي يتقاضــاه ممثــل األرسى ومســاعدوه ،ومستشــاروه إن وجــدوا ،مــن
الرصيــد الناتــج مــن أربــاح املقصــف (الكنتــن) ،ويحــدد ممثــل األرسى معــدل هــذه األجــور
ويعتمدهــا قائــد املعســكر .وإذا مل يكــن هنــاك مثــل هــذا الرصيــد ،فــإن الســلطات الحاجزة
تــرف أجـرا ً مناســباً لهــؤالء األرسى.
املــادة 63

يســمح ألرسى الحــرب بتلقــي املبالــغ النقديــة التــي ترســل لهــم أفــرادا ًَ أو جامعــات.
ويكــون تحــت تــرف كل أســر رصيــد حســابه الدائــن املنصــوص عنــه يف املــادة التاليــة
يف الحــدود التــي تعينهــا الدولــة الحاجــزة التــي تدفــع املبالــغ املطلوبــة .ويســمح ألرسى
الحــرب أيضـاً بســداد مدفوعــات يف الخــارج ،مــع مراعــاة القيــود املاليــة أو النقديــة التــي
تراهــا رضوريــة .ويف هــذه الحالــة ،تعطــي الدولــة الحاجــزة أولويــة خاصــة للمدفوعــات
التــي يرســلها األرسى إىل األشــخاص الذيــن يعولونهم.وعــى أي حــال ،ميكــن ألرسى الحــرب،
إذا وافقــت الدولــة التــي يتبعونهــا عــى ذلــك ،أن يرســلوا مدفوعــات إىل بلدانهــم طبق ـاً
لإلجـراء التــايل :ترســل الدولــة الحاجــزة إىل الدولــة املذكــورة عــن طريــق الدولــة الحاميــة
إخطــارا ً يتضمــن جميــع التفاصيــل الالزمــة عــن مرســل املبلــغ واملســتفيد منــه ،وكذلــك
قيمــة املبلــغ الــذي يدفــع مقــدرا ً بعملــة الدولــة الحاجــزة .ويوقــع األســر املعنــي هــذا
اإلخطــار ثــم يصــدق عليــه قائــد املعســكر .وتخصــم الدولــة الحاجــزة قيمــة املبلــغ مــن
حســاب األســر ،وتضــاف املبالــغ املخصومــة عــى هــذا النحــو مبعرفتهــا لحســاب الدولــة
التــي يتبعهــا األرسى.ولتطبيــق األحــكام املتقدمــة ،ميكــن للدولــة الحاجــزة أن تســتأنس
بنمــوذج الالئحــة الــوارد يف امللحــق الخامــس بهــذه االتفاقيــة.
املــادة 64

تحتفظ الدولة الحاجزة بحساب لكل أسري تسجل به البيانات التالية عىل األقل:
( )1املبالــغ املســتحقة لألســر أو التــي تــرف لــه كمقدمــات مــن راتبــه أو أجــور عمــل أو
بــأي صفــة أخــرى ،املبالــغ التــي تســحب مــن األســر بعملــة الدولــة الحاجــزة ،املبالــغ التــي
تســحب مــن األســر وتحــول بنا ًءعلىطلبهإلىعملةالدولةاملذكــورة؛
( )2املبالــغ التــي تــرف لألســر نقــدا ً أو بــأي شــكل آخــر مامثــل ،واملبالــغ التــي تدفــع
نيابــة عنــه وبنــا ًء عــى طلبــه ،املبالــغ املحولــة طبقـاً للفقــرة الثالثــة مــن املــادة الســابقة.
املــادة 65
كل بند يدرج يف حساب األسري يصري التوقيع عليه من قبل األسري أو ممثل األرسى الذي
ينوب عنه.
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تقدم ألرسى الحرب يف كل وقت تسهيالت معقولة لالطالع عىل حساباتهم والحصول عىل
صور منها ،وميكن أيضاً ملمثيل الدولة الحامية أن يتحققوا من الحسابات عند زيارتهم
للمعسكر.
عند نقل أرسى الحرب من معسكر إىل آخر ،تنقل إليهم حساباتهم الشخصية .ويف حالة
النقل من دولة حاجزة إىل دولة أخرى ،تنقل إليها املبالغ التي تكون يف حوزتهم بغري عملة
الدولة الحاجزة ،وتعطى لهم شهادة بأي مبالغ أخرى تكون باقية يف حساباتهم.وألطراف
النزاع املعنية أن تتفق عىل أن يوايف كل منها الطرف اآلخر عن طريق الدولة الحامية وعىل
فرتات محددة بكشوف حسابات أرسى الحرب.
املــادة 66

عنــد انتهــاء األرس باإلفــراج عــن األســر أو إعادتــه إىل وطنــه ،تســلمه الدولــة الحاجــزة
بيانـاً موقعـاً مــن ضابــط مختــص يوضــح فيــه الرصيــد الدائــن املســتحق لــه يف نهايــة أرسه.
ومــن ناحيــة أخــرى ،ترســل الدولــة الحاجــزة إىل الحكومــة التــي يتبعهــا األرسى عــن طريــق
الدولــة الحاميــة كشــوفاً توضــح فيهــا جميــع البيانــات عــن األرسى الذيــن انتهــى أرسهــم
باإلعــادة إىل الوطــن ،أو اإلفـراج ،أو الهــرب ،أو الوفــاة ،أو بــأي شــكل آخــر ،وتبــن بصــورة
خاصــة األرصــدة الدائنــة يف حســاباتهم .ويصــدق عــى كل صفحــة مــن هــذه الكشــوف
ممثــل مفــوض مــن الدولــة الحامية.وللــدول املعنيــة أن تعــدل مبوجــب اتفــاق خــاص كل
األحــكام املنصــوص عنهــا أعــاه أو جــزءا ً منها.تكــون الدولــة التــي يتبعهــا أســر الحــرب
مســئولة عــن االهتــام بــأن تســوي معــه الرصيــد الدائــن املســتحق لــه لــدى الدولــة
الحاجــزة يف نهايــة مــدة أرسه.
املــادة 67

تعتــر مقدمــات الرواتــب التــي تــرف ألرسى الحــرب طبق ـاً للــادة  60كأنهــا مدفوعــة
بالنيابــة عــن الدولــة التــي يتبعهــا األرسى .وتكــون هــذه املقدمــات وكذلــك جميــع
املدفوعــات التــي قامــت تلــك الدولــة بســدادها مبقتــى الفقــرة الثالثــة مــن املــادة ،63
واملــادة  ،68موضــوع ترتيبــات بــن الــدول املعنيــة عنــد انتهــاء األعــال العدائيــة.
املــادة 68

تقــدم طلبــات األرسى للتعويــض عــن اإلصابــة أو عــن أي عجــز آخــر ناتــج مــن العمــل إىل
الدولــة التــي يتبعهــا األرسى عــن طريــق الدولــة الحاميــة .ووفقـاً ألحــكام املــادة  ،54تســلم
الدولــة الحاجــزة يف جميــع الحــاالت ألســر الحــرب شــهادة توضــح طبيعــة اإلصابــة أو
العجــز ،والظــروف التــي حــدث فيهــا ،واملعلومــات املتعلقــة مبــا قــدم لــه مــن رعايــة طبيــة
أو عــاج باملستشــفى .ويوقــع عــى هــذه الشــهادة ضابــط مســئول مــن الدولــة الحاجــزة
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ويصــدق عــى املعلومــات الطبيــة فيهــا مــن قبــل أحــد أطبــاء الخدمــات الطبيــة.
وتحيــل الدولــة الحاجــزة أيضـاً إىل الدولــة التــي يتبعهــا أرسى الحــرب أي طلبــات تعويــض
مقدمــة مــن األرسى بشــأن املهــات الشــخصية أو النقــود أو األشــياء القيمــة التــي تكــون
الدولــة الحاجــزة قــد ســحبتها منــه طبقـاً ألحــكام املــادة  18ومل تردهــا إليــه عنــد إعادته إىل
الوطــن ،وكذلــك أي طلبــات تعويــض تتعلــق بفقــد متعلقــات يعــزوه األســر إىل خطــأ مــن
جانــب الدولــة الحاجــزة أو أحــد موظفيهــا .إال أن الدولــة الحاجــزة تتحمــل نفقــات تعويض
أرسى الحــرب عــن أي متعلقــات شــخصية مــن هــذا النــوع تكــون مطلوبــة الســتعامل أرسى
الحــرب أثنــاء وجودهــم يف األرس .ويف جميــع الحــاالت ،تســلم الدولــة الحاجــزة لألســر
شــهادة يوقعهــا ضابــط مســئول وتوضــح بهــا جميــع املعلومــات الالزمــة عــن أســباب عــدم
رد املتعلقــات أو املبالــغ أو األشــياء القيمــة إليــه .وترســل صــورة مــن هــذه الشــهادة إىل
الدولــة التــي يتبعهــا األســر عــن طريــق الوكالــة املركزيــة ألرسى الحــرب املنصــوص عنهــا
باملــادة .123

القسم الخامس

عالقات أسرى الحرب مع الخارج
املــادة 69

عــى الدولــة الحاجــزة أن تقــوم فــور وقــوع أرسى يف قبضتهــا بإبالغهــم وإبــاغ الــدول التــي
يتبعونهــا مــن خــال الدولــة الحاميــة بالتدابــر التــي تتخــذ لتنفيــذ أحــكام هــذا القســم.
وعليهــا أن تبلــغ األطـراف املعنيــة باملثــل بــأي تعديــات تســتجد عــى هــذه التدابــر.
املــادة 70

يســمح لــكل أســر حــرب ،مبجــرد وقوعــه يف األرس أو خــال مــدة ال تزيــد عــى أســبوع
واحــد مــن تاريــخ وصولــه إىل املعســكر ،حتــى لــو كان هــذا املعســكر انتقاليـاً ،وكذلــك يف
حالــة مــرض األســر ،أو نقلــه إىل مستشــفى ،أو إىل معســكر آخــر ،بــأن يرســل مبــارشة إىل
عائلتــه مــن جهــة ،وإىل الوكالــة املركزيــة ألرسى الحــرب املنصــوص عنهــا باملــادة  ،123مــن
جهــة أخــرى ،بطاقــة مامثلــة بقــدر اإلمــكان للنمــوذج امللحــق بهــذه االتفاقيــة ،إلبالغــه
بوقوعــه يف األرس وبعنوانــه وحالتــه الصحيــة .وترســل هــذه البطاقــات بــأرسع مــا ميكــن وال
يجــوز تأخريهــا بــأي حــال.
املــادة 71

يســمح ألرسى الحــرب بإرســال واســتالم الرســائل والبطاقــات .وإذا رأت الدولــة الحاجــزة
88

رضورة تحديــد هــذه املراســات ،فإنــه يتعــن عليهــا الســاح عــى األقــل بإرســال رســالتني
وأربــع بطاقــات كل شــهر ،وتكــون مامثلــة بقــدر اإلمــكان للنــاذج امللحقــة بهــذه االتفاقية،
والتحتســب فيهــا بطاقــات األرس املنصــوص عنهــا يف املــادة  .70وال تفــرض قيــود أخــرى مــامل
تقتنــع الدولــة الحاميــة بــأن ذلــك يف مصلحــة األرسى أنفســهم بســبب عــدم اســتطاعة
الدولــة الحاجــزة تدبــر العــدد الــكايف مــن املرتجمــن األكفــاء للقيــام مبهمــة املراقبــة
الربيديــة الالزمــة .ويف حالــة رضورة فــرض قيــود عــى الرســائل التــي ترســل إىل األرسى ،فــإن
هــذا الق ـرار اليصــدر إال مــن الدولــة التــي يتبعهــا األرسى ،رمبــا بنــاء عــى طلــب الدولــة
الحاجــزة .وترســل هــذه الرســائل والبطاقــات بــأرسع طريقــة متاحــة للدولــة الحاجــزة،
واليجــوز تأخريهــا أو حجزهــا لــدواع تأديبيــة.
يســمح ألرسى الحــرب الذيــن مل تصلهــم أخبــار عائالتهــم مــن مــدة طويلــة ،والذيــن
الميكنهــم تلقــي أخبــار مــن ذويهــم أو إرســال أخبــار لهــم بالربيــد العــادي ،وكذلــك الذيــن
يبعــدون عــن ذويهــم مبســافات هائلــة ،بإرســال برقيــات تخصــم أجورهــا مــن حســاباتهم
لــدى الدولــة الحاجــزة أو تدفــع بالنقديــة التــي تحــت ترصفهــم .ولــأرسى أن يفيــدوا مــن
هــذا اإلجـراء كذلــك يف الحــاالت العاجلــة .وكقاعــدة عامــة ،تحــرر مراســات األرسى بلغتهــم
الوطنيــة .وألطـراف النـزاع أن تســمح باملراســلة بلغــات أخرى.يجــب أن تختــم أكيــاس بريــد
األرسى بعنايــة ،وتلصــق عليهــا بطاقــة تبــن محتوياتهــا بوضــوح ،وتكتــب عليهــا عناويــن
مكاتــب الربيــد املرســلة إليهــا.
املــادة 72

يســمح ألرسى الحــرب بــأن يتلقــوا بالربيــد أو بأيــة طريقــة أخــرى طــرودا ً فرديــة أو جامعية
تحتــوي عــى األخــص مــواد غذائيــة أو مالبــس أو أدويــة أو لــوازم لتلبيــة احتياجاتهــم
الدينيــة أو الدراســية أو الرتفيهيــة ،مبــا يف ذلــك الكتــب واملســتلزمات الدينيــة ،واملــواد
العلميــة ،وأوراق االمتحانــات ،واآلالت املوســيقية ،واألدوات الرياضيــة ،واملــواد التــي تتيــح
لــأرسى مواصلــة الدراســة أو مامرســة نشــاط فنــي.
وال تخيل هذه الطرود الدولة الحاجزة من االلتزامات التي تقع عليها مبوجب هذه
االتفاقية.
والقيود الوحيدة التي ميكن فرضها عىل هذه الطرود هي التي تقرتحها الدولة الحامية يف
مصلحة أرسى الحرب أنفسهم ،أو التي تقرتحها اللجنة الدولية للصليب األحمر أو أي هيئة
أخرى تعاون األرسى فيام يتعلق بشحناتها الخاصة بسبب الضغوط االستثنائية عىل وسائل
النقل واملواصالت.
وتكون األساليب املتعلقة بإرسال الطرود الفردية أو الجامعية ،إذا اقتىض األمر ،موضع
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اتفاقات خاصة بني الدول املعنية ال يجوز أن يرتتب عليها يف أي حال تأخري توزيع طرود
اإلغاثة عىل أرسى الحرب .وال يجوز إرسال الكتب ضمن طرود األغذية واملالبس ،وترسل
املعونات الطبية عموماً يف طرود جامعية.
املــادة 73

يف حالــة عــدم وجــود اتفاقــات خاصــة بــن الــدول املعنيــة بشــأن األســاليب املتعلقــة
باســتالم وتوزيــع طــرود اإلغاثــة الجامعيــة ،تطبــق الئحــة اإلغاثــة الجامعيــة امللحقــة بهــذه
االتفاقيــة.
واليجوز أن تقيد االتفاقات الخاصة املشار إليها أعاله بأي حال حق ممثيل األرسى يف
االستيالء عىل طرود اإلغاثة الجامعية املرسلة ألرسى الحرب ،والقيام بتوزيعها أو الترصف
فيها ملصلحة األرسى.
كام اليجوز أن تقيد هذه االتفاقات حق ممثيل الدولة الحامية ،أو ممثيل اللجنة الدولية
للصليب األحمر أو أي هيئة أخرى تعاون األرسى وتكون مسئولة عن نقل الطرود
الجامعية ،يف اإلرشاف عىل توزيعها عىل األشخاص املرسلة إليهم.
املــادة 74

تعفــى جميــع طــرود اإلغاثــة املرســلة إىل أرسى الحــرب مــن كافة رســوم االســترياد والجامرك
وســائر الرســوم األخرى.
وتعفــى املراســات وطــرود اإلغاثــة والتحويــات النقديــة املرســلة إىل أرسى الحــرب أو
بواســطتهم ،بطريــق الربيــد ،ســواء مبــارشة أو عــن طريــق مكاتــب االســتعالمات املنصــوص
عنهــا يف املــادة  122والوكالــة املركزيــة ألرسى الحــرب املنصــوص عنهــا يف املــادة ،123
مــن جميــع رســوم الربيــد ،ســواء يف البلــدان الصــادرة منهــا واملرســلة إليهــا ،أو يف البلــدان
املتوســطة.
ويف حالــة عــدم إمــكان إرســال طــرود اإلغاثــة املوجهــة إىل أرسى الحــرب بطريــق الربيــد،
بســبب وزنهــا أو ألي ســبب آخــر ،تتحمــل الدولــة الحاجــزة مصاريــف نقلهــا يف جميــع
األرايض التــي تخضــع لســيطرتها .وتتحمــل الــدول األخــرى األطـراف يف االتفاقيــة مصاريــف
النقــل ،كل يف أراضيهــا.
يف حالــة عــدم وجــود اتفاقــات خاصــة بــن الــدول املعنيــة ،يتحمــل املرســل أي مصاريــف
تنشــأ مــن نقــل هــذه الطــرود وال تشــملها اإلعفــاءات املبينــة أعــاه.
تعمــل األطــراف الســامية املتعاقــدة عــى خفــض رســوم الربقيــات التــي يرســلها أرسى
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الحــرب أو توجــه إليهــم بقــدر اإلمــكان.
املــادة 75

عندمــا تحــول العمليــات الحربيــة دون اضطــاع الــدول املعنيــة مبســئوليتها إزاء تأمــن نقــل
الطــرود املشــار إليهــا يف املــواد 70و 71و 72و ،77ميكــن أن تتكفــل الــدول الحاميــة املعنيــة،
أو اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أو أي هيئــة أخــرى تعتمدهــا أطـراف النـزاع ،بتأمــن
نقــل هــذه الطــرود بوســائل النقل املناســبة (الســكك الحديديــة ،أو الشــاحنات ،أو الســفن،
أو الطائـرات ،الــخ).
ولهــذا الغــرض ،تعمــل األطـراف الســامية املتعاقــدة عــى تزويدهــا بهــذه الوســائل وتســمح
مبرورهــا ،وخصوصـاً مبنحهــا تصاريــح املــرور الالزمــة.
ويجوز استخدام هذه الوسائل يف نقل:
أ) املراســات ،والكشــوف ،والتقاريــر املتبادلــة بــن الوكالــة املركزيــة لالســتعالمات املنصــوص
عنهــا يف املــادة 123واملكاتــب الوطنيــة املنصــوص عنهــا يف املــادة 122؛
ب) املراسالت والتقارير املتعلقة بأرسى الحرب التي تتبادلها الدول الحامية واللجنة الدولية
للصليب األحمر وسائر الهيئات األخرى التي تعاون األرسى ،سواء مع مندوبيها أو مع
أطراف النزاع.
وال تقيد هذه األحكام بأي حال حق أي طرف يف النزاع يف تنظيم وسائل نقل أخرى إذا كان
يفضل ذلك ،ويف منح تصاريح املرور لوسائل النقل هذه بالرشوط التي ميكن االتفاق عليها.
يف حالــة عــدم وجــود اتفاقــات خاصــة ،فــإن املصاريــف املرتتبــة عــى اســتخدام هــذه
الوســائل تقتســم بالتناســب بــن أطــراف النــزاع التــي ينتفــع رعاياهــا بهــا.
املــادة 76

تجرى املراقبة الربيدية عىل املراسالت املوجهة إىل أرسى الحرب أو املرسلة منهم بأرسع
ما ميكن .واليقوم بهذه املراقبة سوى الدول املرسلة أو الدول املستلمة بواقع مرة واحدة
بواسطة كل منهام.
اليجرى فحص الطرود املرسلة ألرسى الحرب يف ظروف تعرض محتوياتها من املواد الغذائية
للتلف ،ويجرى الفحص يف حضور املرسل إليه أو زميل له أو مفوض منه عىل النحو الواجب
إال يف حاالت املحررات املكتوبة أو املطبوعات .واليجوز تأخري تسليم الطرود الفردية أو
الجامعية لألرسى بحجة صعوبات املراقبة.أي حظر بشأن املرسالت تفرضه أطراف النزاع
ألسباب حربية أو سياسية اليكون إال بصفة وقتية وألقرص مدة ممكنة.
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املــادة 77

تقــدم الــدول الحاجــزة جميــع التســهيالت لنقــل املســتندات أو األوراق أو الوثائــق املوجهــة
إىل أرسى الحــرب أو املرســلة منهــم وعــى األخــص رســائل التوكيــل أو الوصايــا ،وذلــك عــن
طريــق الدولــة الحاميــة أو الوكالــة املركزيــة ألرسى الحــرب املنصــوص عنهــا يف املــادة .123
ويف جميــع الحــاالت ،تســهل الــدول الحاجــزة ألرسى الحــرب إعــداد هــذه املســتندات،
وتســمح لهــم عــى األخــص باستشــارة محــام ،وتتخــذ التدابــر الالزمــة للتصديــق عــى
توقيعهــم.

القسم السادس

عالقات أسرى الحرب مع السلطات

الفصل األول

شكاوى أسرى الحرب
بشأن نظام األسر
املــادة 78

ألرسى الحــرب الحــق يف أن يقدمــوا للســلطات العســكرية التــي يوجــدون تحــت ســلطتها
مطالبهــم فيــا يتعلــق بأحــوال األرس الــذي يخضعــون لــه .ولهــم أيض ـاً حــق مطلــق يف
توجيــه مطالبهــم إىل ممثــي الــدول الحاميــة ،إمــا مــن خــال ممثــل األرسى أو مبــارشة إذا
رأوا رضورة لذلــك ،بقصــد توجيــه نظرهــم إىل النقــاط التــي تكــون محـاً لشــكواهم بشــأن
نظــام األرس .وال يوضــع حــد لهــذه املطالــب والشــكاوى وال تعتــر جــزءا ً مــن الحصــة املبينــة
يف املــادة  .71ويجــب تحويلهــا فــورا ً ،وال توقــع عنهــا أيــة عقوبــة حتــى إذا اتضــح أنهــا بــا
أســاس .وملمثــي األرسى أن يرســلوا إىل ممثــي الــدول الحاميــة تقاريــر دوريــة عــن الحالــة
يف املعســكرات واحتياجــات أرسى الحــرب.
الفصل الثاين

ممثلو أسرى الحرب
املــادة 79

يف كل مــكان يوجــد بــه أرسى حــرب ،فيــا عــدا األماكــن التــي يوجــد بهــا ضبــاط ،ينتخــب
األرسى بحريــة وباالقـراع الــري ،كل ســتة شــهور وكذلــك يف حالــة حــدوث شــواغر ،ممثـاً
لهــم يعهــد إليــه بتمثيلهــم أمــام الســلطات العســكرية والــدول الحاميــة واللجنــة الدوليــة
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للصليــب األحمــر وأيــة هيئــة أخــرى تعاونهــم .ويجــوز إعــادة انتخــاب هــؤالء املمثلــن .ويف
معســكرات الضبــاط ومــن يف حكمهــم أو يف املعســكرات املختلطــة ،يعتــر أقــدم ضابــط
مــن بــن أرسى الحــرب ممثـاً لــأرسى .ويعاونــه يف معســكرات الضبــاط واحــد أو أكــر مــن
املستشــارين الذيــن يختارهــم الضبــاط ،ويف املعســكرات املختلطــة ،يتــم اختيــار املســاعدين
مــن بــن األرسى غــر الضبــاط وينتخبــون بواســطتهم .يف معســكرات العمــل الخاصــة بأرسى
الحــرب ،يوضــع ضبــاط أرسى مــن الجنســية ذاتهــا للقيــام مبهــام إدارة املعســكر التــي تقــع
عــى عاتــق األرسى .ومــن ناحيــة أخــرى ،يجــوز انتخــاب هــؤالء الضبــاط كممثلــن لــأرسى
عــى النحــو الــوارد يف الفقــرة األوىل مــن هــذه املــادة .ويف هــذه الحالــة ،يتــم اختيــار
مســاعدي ممثــل األرسى مــن بــن أرسى الحــرب غــر الضبــاط.
تعتمــد الدولــة الحاجــزة أي ممثــل يتــم انتخابــه قبــل أن يكــون لــه الحــق يف مبــارشة
واجباتــه .فــإذا رفضــت الدولــة الحاجــزة اعتــاد أســر حــرب انتخبــه زمــاؤه األرسى ،وجــب
عليهــا إبــاغ الدولــة الحاميــة بأســباب هــذا الرفــض .ويف جميــع الحــاالت ،يجــب أن يكــون
ملمثــل األرسى نفــس جنســية ولغــة وعــادات أرسى الحــرب الذيــن ميثلهــم .وعــى ذلــك،
فــإن أرسى الحــرب املوزعــن عــى أقســام مختلفــة مــن املعســكر بحســب الجنســية أو
اللغــة أو العــادات ،يكــون لهــم يف كل قســم ممثلهــم الخــاص بهــم ،وفقـاً ألحــكام الفقـرات
املتقدمــة.
املــادة 80

يتعني عىل ممثيل األرسى أن يعملوا عىل تحسني حالة أرسى الحرب البدنية واملعنوية
والذهنية.
وعىل األخص ،عندما يقرر األرسى وضع نظام فيام بينهم للمساعدة املتبادلة ،يتعني أن
يكون التنظيم من اختصاص ممثيل األرسى ،باإلضافة إىل املهام الخاصة املعهود بها إليه
مبقتىض األحكام األخرى من هذه االتفاقية .ال يكون ممثلو األرسى مسئولني ،ملجرد قيامهم
مبهامهم ،عن املخالفات التي يقرتفها أرسى الحرب.
املــادة 81

ال يجــوز إل ـزام ممثــي األرسى بالقيــام بــأي عمــل آخــر ،إذا كان مــن شــأن ذلــك أن يزيــد
مــن صعوبــة أداء وظيفتهــم .يجــوز ملمثــي األرسى أن يعينــوا لهــم مســاعدين مــن بــن
األرسى حســب حاجتهــم .ومتنــح لهــم كل التســهيالت املاديــة ،وعــى األخــص بعــض الحريــة
يف االنتقــال ،بقــدر مــا يلــزم لتأديــة مهامهــم (التفتيــش عــى فصائــل العمــل ،اســتالم طــرود
اإلغاثــة ،الــخ) .يســمح ملمثــي األرسى بزيــارة املبــاين التــي يعتقــل فيهــا أرسى الحــرب الذين
يحــق لهــم التشــاور بحريــة مــع ممثليهــم .متنــح باملثــل جميــع التســهيالت ملمثــي األرسى
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بشــأن مراســاتهم الربيديــة والربقيــة مــع الســلطات الحاجــزة والــدول الحاميــة واللجنــة
الدوليــة للصليــب األحمــر ومندوبيهــا ،ومــع اللجــان الطبيــة املختلطــة ،وكذلــك مــع
الهيئــات التــي تعــاون أرسى الحــرب .وتقــدم ملمثــي األرسى يف فصائــل العمــل التســهيالت
ذاتهــا بشــأن مراســاتهم مــع ممثــل األرسى يف املعســكر الرئيــي .وال يوضــع حــد لهــذه
املراســات ،وال تعتــر جــزءا ً مــن الحصــة املبينــة يف املــادة .17
ال يجــوز نقــل أي ممثــل لألرسى إال بعد مهلة معقولة يطلع خليفته خاللها عىل ســر األعامل.
يف حالة اإلعفاء من املهام ،تبلغ دوافعه للدولة الحامية.
الفصل الثالث

العقوبات الجنائية والتأديبية
أو ً
ال -أحكام عامة
املــادة 82

يخضــع أرسى الحــرب للقوانــن واللوائــح واألوامــر الســارية يف القــوات املســلحة
بالدولــة الحاجــزة .وللدولــة الحاجــزة أن تتخــذ إجــراءات قضائيــة أو تأديبيــة
إزاء أي أســر حــرب يقــرف مخالفــة لهــذه القوانــن أو اللوائــح أو األوامــر .عــى
أنــه ال يســمح بأيــة مالحقــة قضائيــة أو عقوبــة تخالــف أحــكام هــذا الفصــل.
إذا نــص أي مــن قوانــن أو لوائــح أو أوامــر الدولــة الحاجــزة عــى املعاقبــة عــن عمــل مــا إذا
اقرتفــه أســر الحــرب بينــا ال يعاقــب عليــه إذا اقرتفــه أحــد أفـراد قواتهــا املســلحة ،وجــب أال
يرتتــب عــى مثــل هــذا العمــل إال عقوبــة تأديبيــة.
املــادة 83

عنــد البــت فيــا إذا كانــت تتخــذ إج ـراءات قضائيــة أو إج ـراءات تأديبيــة إزاء مخالفــة
اقرتفهــا أســر حــرب ،يتعــن عــى الدولــة الحاجــزة التأكــد مــن أن الســلطات املختصــة
تراعــي يف تقديرهــا أكــر قــدر مــن التســامح وتطبــق اإلجـراءات التأديبيــة دون القضائيــة
كلــا كان ذلــك ممكن ـاً.
املــادة 84

محاكمــة أســر الحــرب مــن اختصــاص املحاكــم العســكرية وحدهــا ،مــا مل تســمح ترشيعات
الدولــة الحاجــزة رصاحــة للمحاكــم املدنيــة مبحاكمــة أي مــن أفـراد قــوات الدولــة الحاجــزة
عــن املخالفــة نفســها التــي يالحــق أســر الحــرب قضائيـاً بســببها .وال يحاكــم أســر الحــرب
بــأي حــال بواســطة محكمــة أيـاً كان نوعهــا إذا مل تتوفــر فيها الضامنــات األساســية املتعارف
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عليهــا عموم ـاً مــن حيــث االســتقالل وعــدم التحيــز ،وعــى األخــص إذا مل تكــن إجراءاتهــا
تكفــل لــه الحقــوق ووســائل الدفــاع املنصــوص عنهــا يف املــادة .501
املــادة 85

يحتفــظ أرسى الحــرب الذيــن يحاكمــون مبقتــى قوانــن الدولــة الحاجــزة عــن أفعــال
اقرتفوهــا قبــل وقوعهــم يف األرس بحــق اإلفــادة مــن أحــكام هــذه االتفاقيــة ،حتــى ولــو
حكــم عليهــم.
املــادة 86

ال يعاقب أسري الحرب إال مرة واحدة عن الذنب نفسه أو التهمة نفسها.
املــادة 87

ال يجوز أن يحكم عىل أرسى الحرب بواسطة السلطات العسكرية ومحاكم الدولة الحاجزة
بأية عقوبات خالف العقوبات املقررة عن األفعال ذاتها إذا اقرتفها أفراد القوات املسلحة
لهذه الدولة.
وعند تحديد العقوبة ،يتعني عىل محاكم أو سلطات الدولة الحاجزة أن تراعي ،إىل أبعد
حد ممكن ،أن املتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غري ملزم بأي واجب للوالء
لها ،وأنه مل يقع تحت سلطتها إال نتيجة لظروف خارجة عن إرادته .وللمحاكم والسلطات
املذكورة الحرية يف تخفيف العقوبة املقررة عن املخالفة التي اتهم بها األسري ،وهي لذلك
ليست ملزمة بتطبيق حد أدىن لهذه العقوبة.
تحظر العقوبات الجامعية عن أفعال فردية ،والعقوبات البدنية ،والحبس يف مبان ال
يدخلها ضوء النهار ،وبوجه عام ،أي نوع من التعذيب أو القسوة .وفضالً عن ذلك ،ال يجوز
للدولة الحاجزة حرمان أي أسري حرب من رتبته أو منعه من حمل شاراته.
املــادة 88

ال يجــوز إخضــاع الضبــاط وضبــاط الصــف والجنــود مــن أرسى الحــرب الذيــن يقضــون
عقوبــة تأديبيــة أو قضائيــة ملعاملــة أشــد مــن املعاملــة التــي يخضــع لهــا فيــا يتعلــق
بالعقوبــة ذاتهــا أفـراد القــوات املســلحة بالدولــة الحاجــزة مــن الرتــب املعادلــة .ال يحكــم
عــى أسـرات الحــرب بعقوبــة أشــد ،وال يعاملــن أثنــاء تنفيــذ العقوبــة معاملــة أشــد مــا
يطبــق فيــا يتعلــق باملخالفــات املامثلــة عــى النســاء الــايئ يتبعــن القــوات املســلحة
بالدولــة الحاجــزة .وال يجــوز يف أي حــال أن يحكــم عــى أسـرات الحــرب بعقوبــة أشــد ،وال
يعاملــن أثنــاء تنفيــذ العقوبــة معاملــة أشــد مــا يطبــق فيــا يتعلــق باملخالفــات املامثلــة
عــى الرجــال مــن أفـراد القــوات املســلحة بالدولــة الحاجــزة .ال يجــوز أن تختلــف معاملــة
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أرسى الحــرب الذيــن قضــوا عقوبــات تأديبيــة أو قضائيــة عــن معاملــة األرسى اآلخريــن.

ثانيًا -العقوبات التأديبية
املــادة 89

تكون العقوبات التأديبية التي تطبق عىل أرسى الحرب كاآليت:
1 )1غرامــة ال تتجــاوز  50باملائــة مــن مقــدم الراتــب وأجــر العمــل املنصــوص عنهــا
يف املادتــن  60و 62خــال مــدة التتجــاوز ثالثــن يومـاً؛
2 )2وقف املزايا املمنوحة فوق املعاملة املنصوص عنها بهذه االتفاقية؛
3 )3أعامل شاقة ملدة ال تزيد عىل ساعتني يومياً؛
4 )4الحبس.
عــى أن العقوبــة املبينــة يف البنــد  3ال تطبــق عــى الضباط.اليجــوز يف أي حــال أن تكــون
العقوبــات التأديبيــة بعيــدة عــن اإلنســانية أو وحشــية أو خطــرة عــى صحــة أرسى الحــرب.
املــادة 90

ال يجوز أن تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقاً عىل ثالثني يوماً .يف حالة املخالفة النظامية،
تخصم من الحكم الصادر أية مدة قضاها األسري يف الحبس االحتياطي يف انتظار املحاكمة
أو صدور الحكم.
وال يجوز تجاوز الحد األقىص وهو مدة الثالثني يوماً املبني أعاله حتى لو كانت هناك عدة
أفعال يسأل عنها أسري الحرب وقت تقرير العقوبة ،سواء كانت هذه األفعال مرتبطة
ببعضها أم ال.
ال تزيد املدة بني النطق بالحكم بعقوبة تأديبية وتنفيذها عىل شهر واحد.
ويف حالــة توقيــع عقوبــة تأديبيــة جديــدة عــى أســر الحــرب فإنــه يجــب أن تفصــل مهلة ال
تقــل عــن ثالثــة أيــام بــن تنفيــذ العقوبتــن إذا كانــت مــدة إحديهــا عــرة أيــام أو أكــر.
املــادة 91

يعترب هروب أسري الحرب ناجحاً يف الحاالت التالية:
-1

إذا لحق بالقوات املسلحة للدولة التي يتبعها أو بقوات دولة متحالفة؛
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-2

إذا غادر األرايض الواقعة تحت سلطة الدولة الحاجزة أو دولة حليفة لها؛

-3

إذا انضــم إىل ســفينة ترفــع علــم الدولــة التــي يتبعهــا ،أو علــم دولــة حليفــة
لهــا يف امليــاه اإلقليميــة للدولــة الحاجــزة ،رشيطــة أال تكــون الســفينة املذكــورة
خاضعــة لســلطة الدولــة الحاجــزة.

أرسى الحــرب الذيــن ينجحــون يف الهــروب مبفهــوم هــذه املــادة ويقعــون يف األرس مــرة
أخــرى ال يعرضــون أليــة عقوبــة بســبب هروبهــم الســابق.
املــادة 92

أســر الحــرب الــذي يحــاول الهــروب ثــم يقبــض عليــه قبــل أن ينجــح يف هروبــه مبفهــوم
املــادة  ،19ال يعــرض إال لعقوبــة تأديبيــة عــن هــذا الفعــل حتــى يف حالــة العــودة إىل
اقرتافه.يســلم أســر الحــرب الــذي يعــاد القبــض عليــه إىل الســلطة العســكرية املختصــة
بــأرسع مــا ميكن.واســتثنا ًء ملــا جــاء بالفقــرة الرابعــة مــن املــادة  ،88يجــوز فــرض نظــام
مراقبــة خــاص عــى أرسى الحــرب الذيــن عوقبــوا بســبب هــروب غــر ناجــح ،ولكــن
رشيطــة أال يؤثــر هــذا النظــام عــى حالتهــم الصحيــة تأثـرا ً ضــارا ً ،وبحيــث يطبــق يف أحــد
معســكرات أرسى الحــرب ،وال يرتتــب عليــه إلغــاء أي ضامنــات ممنوحــة لهــم مبقتــى
هــذه االتفاقيــة.
املــادة 93

ال يجــوز اعتبــار الهــروب أو محاولــة الهــروب ،حتــى يف حالــة التكــرار ،ظرفــاً مشــددا ً،
إذا قــدم األســر للمحاكمــة عــن مخالفــة اقرتفهــا أثنــاء هروبــه أو محاولــة هروبه.وفق ـاً
ألحــكام املــادة  ،38ال تســتوجب املخالفــات التــي يقرتفهــا أرسى الحــرب بقصــد واحــد هــو
تســهيل هروبهــم ،والتــي ال تنطــوي عــى اســتعامل أي عنــف ضــد األشــخاص ،ســواء كانــت
مخالفــات ضــد امللكيــة العامــة ،أو الرسقــة التــي ال تســتهدف اإلث ـراء ،أو تزويــد أوراق أو
اســتخدام أوراق مــزورة ،أو ارتــداء مالبــس مدنيــة ،إال عقوبــة تأديبيــة.
ال يعرض أرسى الحرب الذين عاونوا عىل الهرب أو محاولة الهرب إال لعقوبة تأديبية.
املــادة 94

إذا أعيــد القبــض عــى أســر هــارب ،وجــب إبــاغ ذلــك إىل الدولــة التــي يتبعهــا بالكيفيــة
املبينــة يف املــادة  ،221مــادام قــد تــم اإلبــاغ عــن هروبــه.
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املــادة 95

ال يجــوز حبــس أرسى الحــرب املتهمــن باقــراف مخالفــات نظاميــة حبســاً
احتياطيــاً يف انتظــار املحاكمــة مــا مل يكــن اإلجــراء نفســه مطبقــاً عــى أفــراد
القــوات املســلحة للدولــة الحاجــزة املتهمــن باقــراف مخالفــات مامثلــة أو اقتضــت
ذلــك املصلحــة العليــا للمحافظــة عــى النظــام والضبــط والربــط يف املعســكر.
تخفــض مــدة الحبــس االحتياطــي ألي أســر حــرب يف حالــة املخالفــات إىل أدىن حــد وال
تتجــاوز أربعــة عــر يومـاً .تنطبــق أحــكام املادتــن  79و 89مــن هــذا الفصــل عــى أرسى
الحــرب املحبوســن حبس ـاً احتياطي ـاً ملخالفــات نظاميــة.
املــادة 96

يجــب التحقيــق فــورا ً يف الوقائــع التــي تشــكل مخالفــات ضــد النظام.مــع عــدم اإلخــال
باختصــاص املحاكــم والســلطات العســكرية العليــا ،ال يجــوز أن يصــدر العقوبــة التأديبيــة
إال ضابــط لــه ســلطات تأديبيــة بوصفــه قائــدا ً للمعســكر ،أو ضابــط مســئول يقــوم مقامــه
أو يكــون قــد فوضــه ســلطاته التأديبيــة .وال يجــوز بــأي حــال أن تفــوض هــذه الســلطات
ألرسى الحــرب أو أن يبارشهــا أحــد األرسى .قبــل النطــق بــأي عقوبــة تأديبيــة ،يبلــغ األســر
املتهــم بدقــة باالتهامــات املوجهــة إليــه ،وتعطــى لــه الفرصــة لتربيــر ترصفــه والدفــاع عــن
نفســه .ويســمح لــه باســتدعاء شــهود وباالســتعانة عنــد االقتضــاء بخدمــات مرتجــم مؤهــل.
ويبلــغ الحكــم لألســر املتهــم وملمثــل األرسى .يحتفــظ قائــد املعســكر بســجل تقيــد بــه
العقوبــات التأديبيــة الصــادرة ،ويخضــع هــذا الســجل للتفتيــش مــن قبــل ممثــي الدولــة
الحاميــة.
املــادة 97

ال ينقــل أرسى الحــرب بــأي حــال إىل مؤسســات إصالحيــة (ســجون ،إصالحيــات ،ليامنــات،
الــخ) لتنفيــذ عقوبــات تأديبيــة فيهــا .يجــب أن تســتويف جميــع األماكــن التــي تنفــذ
فيهــا العقوبــات التأديبيــة االشــراطات الصحيــة الــواردة يف املــادة  .52وتوفــر ألرسى
الحــرب املعاقبــن إمكانيــة املحافظــة عــى نظافتهــم طبق ـاً ألحــكام املــادة .92ال يحتجــز
الضبــاط ومــن يف حكمهــم يف األماكــن التــي يحتجــز فيهــا ضبــاط الصــف والجنــود.
تحتجــز أس ـرات الحــرب الــايت يقضــن عقوبــة تأديبيــة يف أماكــن منفصلــة عــن أماكــن
الرجــال ،ويــوكل اإلرشاف املبــارش عليهــن إىل نســاء.
املــادة 98

يبقــى أرسى الحــرب املحتجــزون لقضــاء عقوبــة تأديبيــة منتفعــن بأحــكام هــذه
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االتفاقيــة ،فيــا عــدا مــا يكــون تطبيقــه متعــذرا ً بســبب الحجــز نفســه .عــى أنــه
ال يجــوز بــأي حــال حرمانهــم مــن االنتفــاع بأحــكام املادتــن  87و.621ال يجــوز
حرمــان أرسى الحــرب املحكــوم عليهــم بعقوبــات تأديبيــة مــن االمتيــازات املرتبطــة
برتبهم.يســمح ألرسى الحــرب املحكــوم عليهــم بعقوبــات تأديبيــة بالرتيــض والبقــاء
يف الهــواء الطلــق ســاعتني عــى األقــل يومياً.ويســمح لهــم بنــا ًء عــى طلبهــم بالتقــدم
للفحــص الطبــي اليومــي ،وتقــدم لهــم الرعايــة الطبيــة التــي تتطلبهــا حالتهــم
الصحيــة ،ويتــم نقلهــم ،إذا دعــت الحاجــة ،إىل مســتوصف املعســكر أو إىل مستشــفى.
ويســمح لهــم بالقـراءة والكتابــة وإرســال وتلقــي الرســائل .غــر أنــه يجــوز عــدم تســليمهم
الطــرود والحــواالت املاليــة إال بعــد انتهــاء العقوبــة ،ويعهــد بهــا حتــى ذلــك الحــن إىل
ممثــل األرسى ،الــذي يســلم األغذيــة القابلــة للتلــف املوجــودة بهــذه الطــرود إىل عيــادة
املعســكر.

ثالثًا -اإلجراءات القضائية
املــادة 99

ال يجــوز محاكمــة أو إدانــة أي أســر حــرب لفعــل ال يحظــره رصاحــ ًة قانــون الدولــة
الحاجــزة أو القانــون الــدويل الــذي يكــون ســارياً يف وقــت اق ـراف هــذا الفعــل .ال يجــوز
مامرســة أي ضغــط معنــوي أو بــدين عــى أســر الحــرب لحملــه عــى االع ـراف بالذنــب
عــن الفعــل املنســوب إليــه.
ال يجــوز إدانــة أي أســر حــرب بــدون إعطائــه فرصــة الدفــاع عــن نفســه والحصــول عــى
مســاعدة محــام أو مستشــار مؤهــل.
املــادة 100

يجــب تبليــغ أرسى الحــرب والــدول الحاميــة يف أقــرب وقــت ممكــن باملخالفــات التــي
تســتوجب عقوبــة اإلعــدام طبق ـاً لقوانــن الدولــة الحاجــزة.وال يجــوز فيــا بعــد تقريــر
عقوبــة اإلعــدام عــن أي مخالفــة إال مبوافقــة الدولــة التــي يتبعهــا األرسى.ال يجــوز إصــدار
الحكــم باإلعــدام عــى أحــد أرسى الحــرب إال بعــد توجيــه نظــر املحكمــة بصــورة خاصــة –
وفقـاً للفقــرة الثانيــة مــن املــادة  –78إىل أن املتهــم ليــس مــن رعايــا الدولــة الحاجــزة وهــو
لذلــك غــر ملــزم بــأي واجــب للــوالء لهــا ،وأنــه مل يقــع تحــت ســلطتها إال نتيجــة لظــروف
خارجــة عــن إرادتــه.
املــادة 101

إذا صــدر حكــم باإلعــدام عــى أســر حــرب ،فــإن الحكــم ال ينفــذ قبــل انقضــاء مهلــة ال
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تقــل عــن ســتة شــهور مــن تاريــخ وصــول اإلخطــار املفصــل املنصــوص عنــه يف املــادة 701
إىل الدولــة الحاميــة عــى العنــوان الــذي تبينــه.
املــادة 102

ال يعتــر الحكــم الصــادر عــى أســر الحــرب نافــذا ً إال إذا كان صــادرا ً مــن املحاكــم ذاتهــا
وطبق ـاً لإلج ـراءات ذاتهــا التــي يخضــع لهــا أف ـراد القــوات املســلحة يف الدولــة الحاجــزة،
وإال إذا روعيــت كذلــك أحــكام هــذا الفصــل.
املــادة 103

تجــرى جميــع التحقيقــات القضائيــة املتعلقــة بأســر الحــرب بــأرسع مــا تســمح بــه
الظــروف ،وبحيــث يحاكــم بــأرسع مــا ميكــن .وال يجــوز إبقــاء أســر الحــرب محبوســاً
حبسـاً احتياطيـاً يف انتظــار املحاكمــة ،إال إذا كان اإلجـراء نفســه يطبــق عــى أفـراد القــوات
املســلحة يف الدولــة الحاجــزة إزاء املخالفــات املامثلــة ،أو اقتضــت ذلــك مصلحــة األمــن
الوطنــي .وال يجــوز بــأي حــال أن تزيــد مــدة هــذا الحبــس االحتياطــي عــى ثالثــة أشــهر.
تخصــم أي مــدة يقضيهــا أســر الحــرب يف الحبــس االحتياطــي مــن أي حكــم يصدر بحبســه،
ويؤخــذ ذلــك يف االعتبــار عنــد تقريــر أي عقوبة.يظــل أرسى الحــرب أثنــاء حبســهم حبسـاً
احتياطيـاً يفيــدون مــن أحــكام املادتــن  79و 89مــن هــذا الفصــل.
املــادة 104

يف جميــع الحــاالت التــي تقــرر فيهــا الدولــة الحاجــزة اتخــاذ إجـراءات قضائيــة ضــد أســر
حــرب ،يتعــن عليهــا إخطــار الدولــة الحاميــة بذلــك بــأرسع مــا ميكــن ،وعــى األقــل قبــل
فتــح التحقيــق مبــدة ثالثــة أســابيع .وال تبــدأ مهلــة الثالثــة أســابيع هــذه إال مــن تاريــخ
وصــول هــذا اإلخطــار إىل الدولــة الحاميــة عــى العنــوان الــذي تبينــه هــذه األخــرة مســبقاً
للدولــة الحاجــزة.
ويجب أن يتضمن هذا اإلخطار املعلومات التالية:
1 )1اســم أســر الحــرب بالكامــل ،ورتبتــه ،ورقمــه الشــخيص أو املسلســل وتاريــخ
ميــاده ،ومهنتــه إذا وجــدت؛
2 )2مكان حجزه أو حبسه؛
3 )3بيان التهمة أو التهم املوجهة إليه ،واألحكام القانونية املنطبقة؛
4 )4اســم املحكمــة التــي ســتتوىل املحاكمــة ،وكذلــك التاريــخ واملــكان املحدديــن لبــدء
املحاكمة.
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ويبلــغ اإلخطــار نفســه بواســطة الدولــة الحاجــزة ملمثــل األرسى املعنــي.إذا مل يقــم عنــد
بــدء املحاكمــة دليــل عــى وصــول اإلخطــار املشــار إليــه أعــاه إىل الدولــة الحاميــة وأســر
الحــرب وممثــل األرسى املعنــي قبــل بــدء املحاكمــة بثالثــة أســابيع عــى األقــل ،امتنــع
إج ـراء املحاكمــة ووجــب تأجيلهــا.
املــادة 105

ألســر الحــرب الحــق يف الحصــول عــى معاونــة أحــد زمالئــه األرسى ،والدفــاع عنــه بواســطة
محــام مؤهــل يختــاره ،واســتدعاء شــهود ،واالســتعانة إذا رأى ذلــك رضوريــاً بخدمــات
مرتجــم مؤهــل .وتخطــره الدولــة الحاجــزة بهــذه الحقــوق قبــل بــدء املحاكمــة بوقــت
مناســب.ويف حالــة عــدم اختيــار األســر ملحــام ،يتعــن عــى الدولــة الحاميــة أن توفــر لــه
محامي ـاً ،وتعطــى للدولــة الحاميــة فرصــة أســبوع عــى األقــل لهــذا الغــرض .وبنــا ًء عــى
طلــب الدولــة الحاميــة ،تقــدم الدولــة الحاجــزة لهــا قامئــة باألشــخاص املؤهلــن للقيــام
بالدفــاع .ويف حالــة عــدم اختيــار محــام بواســطة األســر أو الدولــة الحاميــة ،يتعــن عــى
الدولــة الحاجــزة أن تعــن محاميــاً مؤهــاً للدفــاع عــن املتهم.تعطــى للمحامــي الــذي
يتــوىل الدفــاع عــن أســر الحــرب فرصــة ال تقــل عــن أســبوعني قبــل بــدء املحاكمــة وكذلــك
التســهيالت الالزمــة إلعــداد دفاعــه عــن املتهــم ،ولــه بصفــة خاصــة أن يــزور املتهــم بحريــة
وأن يتحــدث معــه دون حضــور رقيــب .ولــه أن يتحــدث مــع جميــع شــهود التربئــة ،مبــن
فيهــم أرسى الحــرب .ويفيــد مــن هــذه التســهيالت حتــى انتهــاء املدة املحــددة لالســتئناف.
يبلــغ أســر الحــرب املتهــم قبــل بــدء املحاكمــة بوقــت مناســب وبلغــة يفهمهــا بصحيفــة
االتهــام وكذلــك باملســتندات التــي تبلــغ للمتهــم عمومــاً مبقتــى القوانــن الســارية
بالقــوات املســلحة للدولــة الحاجــزة .ويبلــغ اإلخطــار نفســه بالــروط نفســها إىل محاميــه.
ملمثــي الدولــة الحاميــة الحــق يف حضــور املحاكمــة إال إذا كان البــد أن تجــري يف جلســات
رسيــة بصفــة اســتثنائية ملصلحــة أمــن الدولــة ،ويف هــذه الحالــة تخطــر الدولــة الحاجــزة
الدولــة الحاميــة بذلــك اإلج ـراء.
املــادة 106

لــكل أســر حــرب الحــق ،بنفــس الــروط املنطبقــة عــى أفـراد القــوات املســلحة بالدولــة
الحاجــزة ،يف اســتئناف أي حكــم يصــدر عليــه أو رفــع دعــوى لنقضــه أو التــاس إعــادة
النظــر فيــه .ويتعــن تعريفــه بالكامــل بحقوقــه يف االســتئناف واملهلــة املحــددة ملامرســة
هــذه الحقــوق.
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املــادة 107

يبلــغ أي حكــم يصــدر عــى أي أســر حــرب فــورا ً إىل الدولــة الحاميــة يف شــكل إخطــار
موجــز يبــن فيــه أيض ـاً مــا إذا كان لألســر حــق يف االســتئناف أو رفــع نقــض أو التــاس
إعــادة النظــر يف الحكــم .ويبلــغ هــذا اإلخطــار كذلــك ملمثــل األرسى املعني .ويبلــغ اإلخطار
أيضـاً ألســر الحــرب املتهــم بلغــة يفهمهــا إذا مل يكــن الحكــم قــد صــدر يف حضــوره .كــا أن
الدولــة الحاجــزة تقــوم فــورا ً بإبــاغ الدولــة الحاميــة بقـرار أســر الحــرب عــن اســتعامل أو
عــدم اســتعامل حقوقــه يف االســتئناف.وعالوة عــى ذلــك ،فإنــه إذا أصبــح الحكــم نهائيـاً ،أو
كان الحكــم االبتــدايئ يقــي باإلعــدام ،وجــب عــى الدولــة الحاجــزة أن ترســل إىل الدولــة
الحاميــة بــأرسع وقــت ممكــن إخطــارا ً مفصـاً يتضمــن اآليت:
1 )1النص الكامل للحيثيات والحكم؛
2 )2تقريـرا ً مختـرا ً عــن التحقيقــات واملرافعــات ،يبــن عــى األخــص عنــارص االتهــام
والدفــاع؛
3 )3بياناً ،عند االقتضاء ،باملنشأة التي ستنفذ فيها العقوبة.
وترســل اإلخطــارات املنصــوص عنهــا يف البنــود املتقدمــة إىل الدولــة الحاميــة بالعنــوان
الــذي تبلغــه مســبقاً للدولــة الحاجــزة.
املــادة 108

تقــى العقوبــة املحكــوم بهــا عــى أرسى الحــرب ،بعــد أن تصبــح واجبــة التنفيــذ ،يف
املنشــآت ويف الظــروف ذاتهــا املنطبقــة عــى أفـراد القــوات املســلحة بالدولــة الحاجــزة .ويف
جميــع األحــوال ،تكــون هــذه الظــروف متفقــة مــع املتطلبــات الصحيــة واإلنســانية.توضع
األسـرات الــاىئ يحكــم عليهــن بعقوبــات يف أماكــن منفصلــة عــن أماكــن الرجــال ،ويــوكل
اإلرشاف املبــارش عليهــن إىل نســاء.
ويف جميــع األحــوال ،يظــل أرسى الحــرب املحكــوم عليهــم بعقوبــات ســالبة للحريــة
منتفعــن بأحــكام املادتــن  78و 126مــن هــذه االتفاقيــة .وإىل جانــب ذلــك ،يــرح لهــم
باســتالم وإرســال املكاتبــات ،وتلقــي طــرد إغاثــة واحــد عــى األقــل كل شــهر ،والرتيــض
بانتظــام يف الهــواء الطلــق ،وتقــدم لهــم الرعايــة الطبيــة التــي تتطلبهــا حالتهــم الصحيــة،
واملســاعدة الروحيــة التــي قــد يرغبونهــا .ويجــب أن تكــون العقوبــات التــي توقــع عليهــم
متفقــة مــع أحــكام الفقــرة الثالثــة مــن املــادة .87
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الباب الرابع انتهاء حالة األسر
القسم األول

إعادة األسرى إلى الوطن مباشرة وإيواؤهم في بلد محايد
املــادة 109

مــع عــدم اإلخــال بأحــكام الفقــرة الثالثــة مــن هــذه املــادة ،تلتــزم أط ـراف الن ـزاع بــأن
تعيــد أرسى الحــرب املصابــن بأمـراض خطــرة أو جـراح خطــرة إىل أوطانهــم بــرف النظــر
عــن العــدد أو الرتبــة ،وذلــك بعــد أن ينالــوا مــن الرعايــة الصحيــة مــا ميكنهــم مــن الســفر
وفقـاً للفقــرة األوىل مــن املــادة التاليــة.
تعمــل أطــراف النــزاع طــوال مــدة األعــال العدائيــة ،بالتعــاون مــع الــدول املحايــدة
املعنيــة ،مــن أجــل تنظيــم إيــواء أرسى الحــرب املــرىض والجرحــى املشــار إليهــم يف الفقــرة
الثانيــة مــن املــادة التاليــة يف بلــدان محايــدة ،ويجــوز لهــا ،عــاوة عــى ذلــك ،عقــد
اتفاقــات ترمــي إىل إعــادة األرسى األصحــاء الذيــن قضــوا مــدة طويلــة يف األرس إىل أوطانهــم
مبــارشة أو حجزهــم يف بلــد محايــد.ال يجــوز أن يعــاد إىل الوطــن ضــد إرادتــه أثنــاء األعــال
العدائيــة أي أســر حــرب جريــح أو مريــض مؤهــل لإلعــادة إىل الوطــن مبوجــب الفقــرة
األوىل مــن هــذه املــادة.
املــادة 110

يعاد املذكورون أدناه إىل أوطانهم مبارشة:
1 )1الجرحــى واملــرىض امليــؤوس مــن شــفائهم ،والذيــن يبــدو أن حالتهــم العقليــة أو
البدنيــة قــد انهــارت بشــدة؛
2 )2الجرحــى واملــرىض امليــؤوس مــن شــفائهم خــال عــام طبق ـاً للتوقعــات الطبيــة،
وتتطلــب حالتهــم العــاج ،ويبــدو أن حالتهــم العقليــة أو البدنيــة قــد انهــارت
بشــدة؛
3 )3الجرحــى واملــرىض الذيــن تــم شــفاؤهم ولكــن يبــدو أن حالتهــم العقليــة أو
البدنيــة قــد انهــارت بشــدة وبصفــة مســتدمية.
ويجوز إيواء املذكورين أدناه يف بلد محايد:
1 )1الجرحــى واملــرىض الذيــن ينتظــر شــفاؤهم خــال عــام مــن تاريــخ الجــرح أو
بدايــة املــرض ،إذا كانــت معالجتهــم يف بلــد محايــد تدعــو إىل توقــع شــفاء أضمــن
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وأرسع؛
2 )2أرسى الحــرب الذيــن تكــون صحتهــم العقليــة أو البدنيــة ،طبقــاً للتوقعــات
الطبيــة ،مهــددة بشــكل خطــر إذا اســتمر أرسهــم ،وميكــن أن مينــع إيواؤهــم يف
بلــد محايــد هــذا التهديــد.
تحــدد مبوجــب اتفــاق يعقــد بــن الــدول املعنيــة الــروط التــي يجــب توافرهــا يف أرسى
الحــرب الذيــن صــار إيواؤهــم يف بلــد محايــد لــي يعــادوا إىل وطنهــم وكذلــك وضعهــم
القانــوين .وبوجــه عــام ،يجــب أن يعــاد إىل الوطــن أرسى الحــرب الذيــن صــار إيواؤهــم يف
بلــد محايــد ويتبعــون إحــدى الفئــات التاليــة:
 )1الذين تدهورت حالتهم الصحية بحيث أصبحت تستويف رشوط اإلعادة املبارشة إىل
الوطن،
 )2الذين تظل حالتهم العقلية أو البدنية متدهورة بعد املعالجة.
فــإذا مل تعقــد اتفاقــات خاصــة بــن أطـراف النـزاع املعنيــة لتحديــد حــاالت العجــز أو املرض
التــي تســتوجب اإلعــادة املبــارشة إىل الوطــن أو اإليــواء يف بلــد محايــد ،وجبــت تســوية
هــذه الحــاالت وفق ـاً للمبــادئ الــواردة يف منــوذج االتفــاق املتعلــق بإعــادة أرسى الحــرب
والجرحــى واملــرىض مبــارشة إىل الوطــن وبإيوائهــم يف بلــد محايــد ويف الالئحــة املتعلقــة
باللجــان الطبيــة املختلطــة ،امللحقــن بهــذه االتفاقيــة.
املــادة 111

تعمــل الدولــة الحاجــزة والدولــة التــي يتبعهــا األرسى ودولــة محايــدة تتفــق عليهــا هاتــان
الدولتــان ،مــن أجــل عقــد اتفاقــات متكــن مــن حجــز أرسى الحــرب يف أرايض الدولــة
املحايــدة املذكــورة إىل أن تنتهــي األعــال العدائيــة.
املــادة 112

عنــد نشــوب األعــال العدائيــة ،تعــن لجــان طبيــة مختلطــة لفحــص املــرىض والجرحــى
مــن أرسى الحــرب ،والتخــاذ جميــع القــرارات املناســبة بشــأنهم .ويكــون تعيــن هــذه
اللجــان وتحديــد واجباتهــا واختصاصاتهــا طبقـاً ألحــكام الالئحــة امللحقــة بهــذه االتفاقيــة.
عــى أن األرسى الذيــن يعتــرون بحســب رأي الســلطات الطبيــة يف الدولــة الحاجــزة جرحــى
ومــرىض ذوي حــاالت خطــرة بصــورة واضحــة ،ميكــن إعادتهــم إىل أوطانهــم دون الحاجــة
إىل فحصهــم بواســطة لجنــة طبيــة مختلطــة؟
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املــادة 113

بخــاف األرسى الذيــن تعينهــم الســلطات الطبيــة بالدولــة الحاجــزة ،يســمح للجرحــى
واملــرىض مــن أرسى الحــرب التابعــن إلحــدى الفئــات التاليــة بالتقــدم للجنــة الطبيــة
املختلطــة املنصــوص عنهــا باملــادة الســابقة لفحصهــم:
-1

الجرحــى واملــرىض الذيــن يقرتحهــم طبيــب يبــارش أعاملــه يف املعســكر ويكــون
مــن جنســيتهم أو مــن رعايــا دولــة طــرف يف النـزاع وحليفــة للدولــة التــي يتبعهــا
األرسى؛

-2

الجرحى واملرىض الذين يقرتحهم ممثل األرسى؛

-3

الجرحــى واملــرىض الذيــن تقرتحهــم الدولــة التــي يتبعونهــا أو منظمــة تعــرف بهــا
الدولــة املذكــورة وتعــاون األرسى.

ومــع ذلــك ،يجــوز ألرسى الحــرب الذيــن ال يتبعــون إحــدى الفئــات الثــاث املتقدمــة أن
يتقدمــوا للجــان الطبيــة املختلطــة لفحصهــم ،ولكنهــم ال يفحصــون إال بعــد أولئــك الذيــن
يتبعــون الفئــات املذكــورة.
يســمح بحضــور هــذا الفحــص للطبيــب الــذي يكــون مــن جنســية أرسى الحــرب املتقدمــن
للجنــة الطبيــة املختلطــة لفحصهــم ،كــا يســمح بذلــك ملمثــل األرسى املعنــي.
املــادة 114

ألرسى الحــرب الذيــن يصابــون بحــوادث أن ينتفعــوا ،مــا مل تكــن اإلصابــة إراديــة ،بأحــكام
هــذه االتفاقيــة فيــا يتعلــق باإلعــادة إىل الوطــن أو اإليــواء يف بلــد محايــد.
املــادة 115

ال يجــوز حجــز أســر حــرب صــدرت ضــده عقوبــة تأديبيــة ويكــون مؤه ـاً إلعادتــه إىل
الوطــن أو إيوائــه يف بلــد محايــد ،بدعــوى أنــه مل ينفــذ عقوبتــه.
أرسى الحــرب الذيــن تجــري محاكمتهــم أو متــت إدانتهــم قضائي ـاً ويتقــرر لهــم الحــق يف
إعادتهــم إىل وطنهــم أو إيوائهــم يف بلــد محايــد ،ميكنهــم اإلفــادة مــن هــذه التدابــر قبــل
انتهــاء املحاكمــة أو تنفيــذ العقوبــة إذا وافقــت الدولــة الحاجــزة عــى ذلــك.
تتبــادل أطـراف النـزاع أســاء األرسى الذيــن يتقــرر احتجازهــم لغايــة انتهــاء املحاكمــة أو
تنفيــذ العقوبــة.
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املــادة 116

تتحمــل الدولــة التــي يتبعهــا األرسى نفقــات إعادتهــم إىل وطنهــم أو نقلهــم إىل بلــد محايد،
ابتــدا ًء مــن حــدود الدولــة الحاجزة.
املــادة 117
ال يجوز استخدام أسري حرب أعيد إىل وطنه يف الخدمة العسكرية العاملة.
القسم الثاين

اإلفــراج عــن أســرى الحــرب وإعادتهــم إلــى أوطانهــم عنــد انتهــاء األعمــال
العدائيــة
املــادة 118

يفرج عن أرسى الحرب ويعادون إىل أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء األعامل العدائية
الفعلية.
يف حالة عدم وجود أحكام تقيض مبا تقدم يف أي اتفاقية معقودة بني أطراف النزاع بشأن
وضع نهاية لألعامل العدائية ،أو إذا مل تكن هناك اتفاقية من هذا النوع ،تضع كل دولة من
الدول الحاجزة بنفسها وتنفذ دون إبطاء خطة إلعادة األرسى إىل وطنهم تتمىش مع املبدأ
الوارد بالفقرة السابقة.
ويجب يف كلتا الحالتني إطالع أرسى الحرب عىل التدابري املقررة.توزع تكاليف إعادة أرسى
الحرب إىل أوطانهم عىل أي حال بطريقة عادلة بني الدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها
األرسى .ولهذا الغرض ،تراعى املبادئ التالية يف هذا التوزيع:
(أ) إذا كانــت الدولتــان متجاورتــن ،تتحمــل الدولــة التــي يتبعهــا األرسى تكاليــف إعادتهــم
إليهــا ابتــدا ًء مــن حــدود الدولــة الحاجــزة؛
(ب) إذا كانــت الدولتــان غــر متجاورتــن ،تتحمــل الدولــة الحاجــزة تكاليــف نقــل أرسى
الحــرب يف إقليمهــا لغايــة حدودهــا أو إىل أقــرب مينــاء إبحــار فيهــا ألرايض الدولــة التــي
يتبعهــا األرسى .أمــا فيــا يتعلــق ببقيــة التكاليــف ،فــإن األطــراف املعنيــة تتفــق عــى
توزيعهــا بالعــدل فيــا بينهــا .واليجــوز بــأي حــال أن يســتخدم إب ـرام مثــل هــذا االتفــاق
لتربيــر أي تأخــر يف إعــادة أرسى الحــرب إىل أوطانهــم.
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املــادة 119

تنفــذ اإلعــادة إىل الوطــن يف ظــروف مامثلــة ملــا ذكــر يف املــواد مــن  46إىل  48شــاملة
مــن هــذه االتفاقيــة بشــأن نقــل أرسى الحــرب ،مــع مراعــاة أحــكام املــادة  118وأحــكام
الفقــرات التالية.عنــد اإلعــادة إىل الوطــن ،تــرد إىل أرسى الحــرب أي أشــياء ذات قيمــة
تكــون قــد ســحبت منهــم مبقتــى املــادة  ،18وكذلــك أي مبالــغ بعمــات أجنبيــة مل تحــول
إىل عملــة الدولــة الحاجــزة .وترســل إىل مكتــب االســتعالمات املنصــوص عنــه يف املــادة 122
األشــياء ذات القيمــة واملبالــغ بالعمــات األجنبيــة ،التــي مل تــرد إىل أرسى الحــرب عنــد
عودتهــم إىل وطنهــم ألي ســبب كان.يســمح ألرسى الحــرب بــأن يأخــذوا معهــم أدواتهــم
الشــخصية وأي مراســات وطــرود تكــون قــد وصلــت إليهــم .وميكــن تحديــد وزن هــذه
األشــياء إذا اســتدعت ذلــك ظــروف اإلعــادة إىل الوطــن ،مبــا ميكــن ألســر الحــرب أن يحملــه
عــى نحــو معقــول ،ويرخــص يف جميــع األحــوال بــأن يحمــل خمســة وعرشيــن كيلــو غرامـاً
عــى األقل.أمــا متعلقــات أســر الحــرب الشــخصية األخــرى ،فإنهــا تــرك يف عهــدة الدولــة
الحاجــزة ،ويتعــن عــى هــذه الدولــة أن ترســلها لــه مبجــرد أن تعقــد اتفاق ـاً مــع الدولــة
التــي يتبعهــا األســر بشــأن طــرق نقلهــا والتكاليفالتــي يتطلبهــا النقل.يجــوز حجــز أرسى
الحــرب الذيــن يقعــون تحــت طائلــة اإلج ـراءات القضائيــة بســبب جرميــة جنائيــة إىل أن
تنتهــي تلــك اإلج ـراءات ،وعنــد االقتضــاء حتــى انتهــاء العقوبــة .وينطبــق اإلج ـراء نفســه
عــى أرسى الحــرب الذيــن صــدرت عليهــم أحــكام عــن جرائــم جنائية.تتبــادل أطـراف النزاع
أســاء األرسى الذيــن يتقــرر احتجازهــم لغايــة انتهــاء املحاكمــة أو تنفيــذ العقوبة.تتفــق
أط ـراف الن ـزاع عــى تشــكيل لجــان للبحــث عــن األرسى املفقوديــن وتأمــن إعادتهــم إىل
الوطــن يف أقــرب وقــت.
القسم الثالث

وفاة أسرى الحرب
املــادة 120

تــدون وصايــا أرسى الحــرب بحيــث تســتويف رشوط صالحيتهــا حســب مقتضيــات ترشيــع
بلدهــم الــذي يتخــذ التدابــر الالزمــة إلحاطــة الدولــة الحاجــزة علـاً بهــذه الــروط .وبنا ًء
عــى طلــب أســر الحــرب ،وبعــد وفاتــه عــى أي حــال ،تحــول الوصيــة دون إبطــاء إىل
الدولــة الحاميــة ،وترســل صــورة موثقــة طبــق األصــل ،إىل الوكالــة املركزيــة لالســتعالمات.
ترســل يف أقــرب وقــت إىل مكتــب اســتعالمات أرسى الحــرب ببلــد املنشــأ وفقاً للــادة ،122
شــهادات الوفــاة وفق ـاً للنمــوذج املرفــق بهــذه االتفاقيــة ،أو قوائــم معتمــدة مــن ضابــط
مســئول بأســاء جميــع أرسى الحــرب الذيــن توفــوا يف األرس .ويجــب أن تبــن يف شــهادات
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الوفــاة أو قوائــم أســاء املتوفــن معلومــات عــن الهويــة طبقـاً للبيــان الــوارد يف الفــــقرة
الثالثــة مــن املــادة  ،17ومــكان الوفــاة وتاريخهــا وســبب الوفــاة ،ومــكان الدفــن وتاريخــه،
وكذلــك جميــع املعلومــات الالزمــة لتمييــز املقابــر.
يجــب أن يســبق الدفــن أو الحــرق فحــص طبــي للجثــة بقصــد إثبــات حالــة الوفــاة،
والتمكــن مــن وضــع تقريــر ،وإثبــات هويــة املتــوىف عنــد اللزوم.ويتعــن عــى الســلطات
الحاجــزة أن تتأكــد مــن أن أرسى الحــرب الذيــن توفــوا يف األرس قــد دفنــوا باالحــرام
الواجــب ،وإذا أمكــن طبق ـاً لشــعائر دينهــم ،وأن مقابرهــم تحــرم وتصــان ومتيــز بكيفيــة
مناســبة متكــن مــن االســتدالل عليهــا يف أي وقــت .وكلــا أمكــن ،يدفــن األرسى املتوفــون
الذيــن يتبعــون دولــة واحــدة يف مــكان واحد.يدفــن أرسى الحــرب املتوفــون يف مقابــر
فرديــة ،باســتثناء الحــاالت التــي تســتدعي فيهــا ظــروف قهريــة اســتخدام مقابــر جامعيــة.
واليجــوز حــرق الجثــث إال يف الحــاالت التــي تقتــي فيهــا ذلــك أســباب صحيــة قهريــة أو
ديانــة املتــويف ،أو بنــا ًء عــى رغبتــه .ويف حالــة حــرق الجثــة ،يبــن ذلــك مــع األســباب التــي
دعــت إليــه يف شــهادة الوفاة.لــي ميكــن االســتدالل دامئ ـاً عــى املقابــر ،يجــب أن تســجل
جميــع املعلومــات املتعلقــة بالدفــن واملقابــر يف إدارة للمقابــر تنشــئها الدولــة الحاجــزة.
وتبلــغ للدولــة التــي يتبعهــا هــؤالء األرسى قوائــم باملقابــر واملعلومــات املتعلقــة بــأرسى
الحــرب املدفونــن يف املقابــر أو يف أماكــن أخــرى .وتتحمــل الدولــة التــي تســيطر عــى
اإلقليــم ،إذا كانــت طرف ـاً يف االتفاقيــة ،مســئولية العنايــة بهــذه املقابــر وتســجيل كافــة
التحــركات الالحقــة التــي تتعــرض لهــا الجثــث .وتنطبــق هــذه األحــكام أيضـاً عــى الرمــاد
الــذي تحفظــه إدارة تســجيل املقابــر إىل أن يتــم التــرف النهــايئ فيــه بنــا ًء عــى رغبــة
بلــد املنشــأ.
املــادة 121

تجــري الدولــة الحاجــزة تحقيقــاً رســمياً عاجــاً بشــأن أي وفــاة أو جــرح خطــر ألســر
حــرب تســبب أو كان يشــتبه يف أنــه تســبب عــن حــارس أو أســر حــرب آخــر أو أي شــخص
آخــر ،وكذلــك بشــأن أي وفــاة اليعــرف سببها.ويرســل إخطــار عــن هــذا املوضــوع فــورا ً إىل
الدولــة الحاميــة .وتؤخــذ أقــوال الشــهود ،وخصوصـاً أقــوال أرسى الحــرب ،ويرســل تقريــر
يتضمــن هــذه األقــوال إىل الدولــة الحاميــة.
إذا أثبــت التحقيــق إدانــة شــخص أو أكــر ،وجــب عــى الدولــة الحاجــزة اتخــاذ جميــع
االج ـراءات القضائيــة ضــد الشــخص أو األشــخاص املســئولني.
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الباب الخامس
مكتب االستعالمات وجمعيات اإلغاثة
املعنية بأسرى الحرب
املــادة 122

عنــد نشــوب ن ـزاع ويف جميــع حــاالت االحتــال ،ينشــئ كل طــرف مــن أط ـراف الن ـزاع
مكتبــاً رســمياً لالســتعالم عــن أرسى الحــرب الذيــن يف قبضتــه ،وعــى الدولــة املحايــدة
أو غــر املحاربــة التــي تســتقبل يف أقاليمهــا أشــخاصاً يتبعــون إحــدى الفئــات املبينــة يف
املــادة  40أن تتخــذ اإلجـراء نفســه إزاء هــؤالء األشــخاص .وتتأكــد الدولــة املعنيــة مــن أن
مكتــب االســتعالمات مــزود مبــا يلــزم مــن مبــان ومهــات وموظفــن ليقــوم بعملــه بكفاءة.
ولهــا أن تســتخدم أرسى الحــرب يف هــذا املكتــب بالــروط الــواردة يف القســم املتعلــق
بتشــغيل أرسى الحــرب مــن هــذه االتفاقية.وعــى كل طــرف يف النـزاع أن يقــدم إىل مكتــب
االســتعالمات التابــع لــه يف أقــرب وقــت ممكــن املعلومــات املنصــوص عنهــا يف الفق ـرات
الرابعــة والخامســة والسادســة مــن هــذه املــادة ،بشــأن جميــع األشــخاص املعاديــن الذيــن
يتبعــون إحــدى الفئــات املبينــة يف املــادة  4ويقعــون يف قبضتــه .وعــى الــدول املحايــدة
أو غــر املحاربــة أن تتخــذ اإلجــراء نفســه إزاء األشــخاص مــن هــذه الفئــات الذيــن
تســتقبلهم يف إقليمها.وعــى املكتــب إبــاغ املعلومــات فــورا ً بــأرسع الوســائل املمكنــة إىل
الــدول املعنيــة عــن طريــق الــدول الحاميــة مــن جهــة ،والوكالــة املركزيــة املنصــوص عنهــا
يف املــادة  ،123مــن جهــة أخرى.ويجــب أن تســمح هــذه املعلومــات بإخطــار العائــات
املعنيــة برسعــة .ومــع مراعــاة أحــكام املــادة  ،17تتضمــن هــذه املعلومــات فيــا يختــص
بــكل أســر حــرب ،مادامــت يف حــوزة مكتــب االســتعالمات ،اســمه بالكامــل ،ورتبتــه،
ورقمــه بالجيــش أو الفرقــة أو رقمــه الشــخيص أو املسلســل ،ومحــل امليــاد وتاريخــه
بالكامــل ،واســم الدولــة التــي يتبعهــا ،واســم األب واألم ،واســم وعنــوان الشــخص الــذي
يجــب إخطــاره ،والعنــوان الــذي ميكــن أن ترســل عليــه املكاتبــات لألســر.ويتلقى مكتــب
االســتعالمات مــن مختلــف اإلدارات املختصــة املعلومــات الخاصــة بحــاالت النقــل واإلفـراج
واإلعــادة إىل الوطــن والهــروب والدخــول يف املستشــفى والوفــاة ،وعليــه أن ينقــل هــذه
املعلومــات بالكيفيــة املبينــة يف الفقــرة الثالثــة أعــاه .وباملثــل ،تبلــغ بانتظــام ،أســبوعياً إذا
أمكــن ،املعلومــات املتعلقــة بالحالــة الصحيــة ألرسى الحــرب الذيــن أصيبوامبــرض خطــر
أو جــرح خطري.ويتــوىل مكتــب االســتعالمات كذلــك الــرد عــى جميــع االستفســارات التــي
توجــه إليــه بخصــوص أرسى الحــرب ،مبــن فيهــم األرسى الذيــن توفــوا يف األرس ،ويقــوم
بالتحريــات الالزمــة للحصــول عــى املعلومــات املطلوبــة التــي ال تتوفــر لديــه .ويجــب
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التصديــق بتوقيــع أو خاتــم عــى جميــع الرســائل املكتوبــة التــي يصدرهــا املكتب.ويتــوىل
مكتــب االســتعالمات كذلــك جمــع كل األشــياء الشــخصية ذات القيمــة ،مبــا فيهــا املبالــغ
التــي بعملــة تختلــف عــن عملــة الدولــة الحاجــزة ،واملســتندات ذات األهميــة ألقــارب
األســر التــي يرتكهــا األســر الــذي أعيــد إىل وطنــه أو أفــرج عنــه أو تــويف ،ويقــدم هــذه
األشــياء للدولــة املختصــة .ويرســل املكتــب هــذه األشــياء يف طــرود مختومــة ،وترفــق بهــذه
الطــرود بيانــات تحــدد فيهــا بدقــة هويــة األشــخاص الذيــن تتعلــق بهــم هــذه األشــياء،
وكذلــك قامئــة كاملــة مبحتويــات الطــرد .وتنقــل املتعلقــات الشــخصية األخــرى الخاصــة
بهــؤالء األرسى تبع ـاً للرتتيبــات املتفــق عليهــا بــن أط ـراف الن ـزاع املعنيــة.
املــادة 123

تنشــأ يف بلــد محايــد وكالــة مركزيــة لالســتعالمات بشــأن أرسى الحــرب .وتقــرح اللجنــة
الدوليــة للصليــب األحمــر عــى الــدول املعنيــة ،إذا رأت رضورة لذلــك ،تنظيــم مثــل هــذه
الوكالــة.
وتكلــف هــذه الوكالــة برتكيــز جميــع املعلومــات التــي تهــم أرسى الحــرب والتــي ميكنهــا
الحصــول عليهــا بالطــرق الرســمية أو الخاصــة ،وتنقــل هــذه املعلومــات بــأرسع مــا ميكــن
إىل بلــد منشــأ األرسى أو إىل الدولــة التــي يتبعونهــا .وتقــدم لهــا أط ـراف الن ـزاع جميــع
التســهيالت الالزمــة لنقــل املعلومــات.
واألطـراف الســامية املتعاقــدة ،وبخاصــة األطـراف التــي ينتفــع رعاياهــا بخدمــات الوكالــة
املركزيــة ،مدعــوة إىل تزويــد الوكالــة بالدعــم املــايل الــذي قــد تحتــاج إليــه .وال تفــر هــذه
األحــكام عــى أنهــا تقيــد النشــاط اإلنســاين للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر وجمعيــات
اإلغاثــة املشــار إليهــا يف املــادة .125
املــادة 124

تتمتــع املكاتــب الوطنيــة لالســتعالمات والوكالــة املركزيــة لالســتعالمات باإلعفــاء مــن
رســوم الربيــد ،وبجميــع اإلعفــاءات املقــررة مبقتــى املــادة  ،74وبقــدر اإلمــكان باإلعفــاء
مــن رســوم الربقيــات أو عــى األقــل بتخفيضــات كبــرة يف هــذه الرســوم.
املــادة 125

مــع مراعــاة اإلج ـراءات التــي تراهــا الــدول الحاجــزة رضوريــة لضــان أمنهــا أو ملواجهــة
أي احتياجــات أخــرى معقولــة ،تقــدم هــذه الــدول أفضــل معاملــة للمنظــات الدينيــة،
وجمعيــات اإلغاثــة أو أيــة هيئــات أخــرى تعــاون أرسى الحــرب .وتقــدم جميــع التســهيالت
الالزمــة لهــا وملندوبيهــا املعتمديــن عــى النحــو الواجــب ،للقيــام بزيــارة األرسى ،وتوزيــع
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إمــدادات اإلغاثــة ،واملــواد الــواردة مــن أي مصــادر ألغـراض دينيــة أو ثقافيــة أو ترفيهيــة،
أو ملعاونتهــم يف تنظيــم أوقــات فراغهــم داخــل املعســكرات .ويجــوز أن تنشــأ الجمعيــات
أو الهيئــات املذكــورة يف إقليــم الدولــة الحاجــزة أو يف بلــد آخــر أو أن يكــون لهــا طابــع
دويل.
وللدولــة الحاجــزة أن تحــدد عــدد الجمعيــات والهيئــات التــي يســمح ملندوبيهــا مبامرســة
نشــاطهم يف إقليمهــا وتحــت إرشافهــا ،ولكــن بــرط أال يعــوق هــذا التحديــد توصيــل
معونــات فعالــة وكافيــة لجميــع أرسى الحرب.ويجــب االع ـراف بالوضــع الخــاص للجنــة
الدوليــة للصليــب األحمــر يف هــذا املجــال واحرتامــه يف جميــع األوقات.مبجــرد تســليم
إمــدادات اإلغاثــة أو املــواد املرســلة لألغ ـراض املبينــة أعــاه ألرسى الحــرب ،أو يف غضــون
مهلــة قصــرة بعــد ذلــك ،تقــدم إيصــاالت موقعــة مــن ممثــل هــؤالء األرسى عــن كل رســالة
لجمعيــة اإلغاثــة أو الهيئــة التــي أرســلتها .ويف الوقــت نفســه ،تقــدم الســلطات اإلداريــة
التــي تهتــم باألرسىإيصــاالت عــن هــذه الرســاالت.

الباب السادس

تنفيذ االتفاقية

القسم األول

أحك ــام ع ــامة
املــادة 126

يــرح ملمثــي أو منــدويب الــدول الحاميــة بالذهــاب إىل جميــع األماكــن التــي يوجــد
بهــا أرسى حــرب ،وعــى األخــص أماكــن االعتقــال والحجــز والعمــل ،ويكــون لهــم حــق
الدخــول يف جميــع املرافــق التــي يســتعملها األرسى .ويــرح لهــم أيضــاً بالذهــاب إىل
أماكــن رحيــل األرسى الذيــن ينقلــون وأماكــن مرورهــم ووصولهــم .ولهــم أن يتحدثــوا
بــدون رقيــب مــع األرسى ،وبخاصــة مــع ممثــل األرسى ،باالســتعانة مبرتجــم عنــد الــرورة.
وملمثــي ومنــدويب الــدول الحاميــة كامــل الحريــة يف اختيــار األماكــن التــي يرغبــون زيارتهــا،
وال تحــدد مــدة وتواتــر هــذه الزيــارات وال متنــع الزيــارات إال ألســباب تقتضيهــا رضورات
عســكرية قهريــة وال يكــون ذلــك إال بصفــة اســتثنائية ومؤقتة.وللدولــة الحاجــزة والدولــة
التــي يتبعهــا أرسى الحــرب أن تتفقــا ،عنــد االقتضــاء ،عــى الســاح ملواطنــي هــؤالء األرسى
باالشــراك يف الزيارات.ينتفــع مندوبــو اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر باالمتيــازات
نفســها .ويخضــع تعيــن هــؤالء املندوبــن ملوافقــة الدولــة التــي يقــع تحــت ســلطتها األرسى
املزمعــة زيارتهــم.
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املــادة 127

تتعهــد األط ـراف الســامية املتعاقــدة بــأن تنــر نــص هــذه االتفاقيــة عــى أوســع نطــاق
ممكــن يف بلدانهــا ،يف وقــت الســلم كــا يف وقــت الحــرب ،وتتعهــد بصفــة خاصة بــأن تدرج
دراســتها ضمــن برامــج التعليــم العســكري ،واملــدين إذا أمكــن ،بحيــث تصبــح املبــادئ التــي
تتضمنهــا معروفــة ملجمــوع قواتهــا املســلحة والســكان.ويتعني عــى الســلطات العســكرية
أو غريهــا ،التــي تضطلــع يف وقــت الحــرب مبســئوليات إزاء أرسى الحــرب ،أن تكــون حائــزة
لنــص االتفاقيــة ،وأن تلقــن بصفــة خاصــة أحكامهــا.
املــادة 128

تتبــادل األطــراف الســامية املتعاقــدة عــن طريــق مجلــس االتحــاد الســويرسي ،ومــن
خــال الــدول الحاميــة أثنــاء األعــال العدائيــة ،الرتاجــم الرســمية لهــذه االتفاقيــة ،وكذلــك
القوانــن واللوائــح التــي قــد تعتمدهــا لكفالــة تطبيقهــا.
املــادة 129

تتعهــد األطـراف الســامية املتعاقــدة بــأن تتخــذ أي إجـراء ترشيعــي يلــزم لفــرض عقوبــات
جزائيــة فعالــة عــى األشــخاص الذيــن يقرتفــون أو يأمــرون باقــراف إحــدى املخالفــات
الجســيمة لهــذه االتفاقيــة ،املبينــة يف املــادة التالية.يلتــزم كل طــرف متعاقــد مبالحقــة
املتهمــن باقــراف مثــل هــذه املخالفــات الجســيمة أو باألمــر باقرتافهــا ،وبتقدميهــم إىل
محاكمــه ،أي ـاً كانــت جنســيتهم .ولــه أيض ـاً ،إذا فضــل ذلــك ،وطبق ـاً ألحــكام ترشيعــه ،أن
يســلمهم إىل طــرف متعاقــد معنــي آخــر ملحاكمتهــم مادامــت تتوفــر لــدى الطــرف املذكــور
أدلــة اتهــام كافيــة ضــد هــؤالء األشــخاص.
عــى كل طــرف متعاقــد اتخــاذ التدابــر الالزمــة لوقــف جميــع األفعــال التــي تتعــارض
مــع أحــكام هــذه االتفاقيــة بخــاف املخالفــات الجســيمة املبينــة يف املــادة التالية.وينتفــع
املتهمــون يف جميــع األحــوال بضامنــات للمحاكمــة والدفــاع الحــر ال تقــل مالمئــة عــن
الضامنــات املنصــوص عنهــا باملــواد  105ومــا بعدهــا مــن هــذه االتفاقيــة.
املــادة 130

املخالفــات الجســيمة التــي تشــر إليهــا املــادة الســابقة هــي التــي تتضمــن أحــد األفعــال
التاليــة إذا اقرتفــت ضــد أشــخاص محميــن أو ممتلــكات محميــة باالتفاقيــة :القتــل العمــد،
والتعذيــب أو املعاملــة الالإنســانية ،مبــا يف ذلــك التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة ،وتعمــد
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إحــداث آالم شــديدة أو اإلرضار الخطــر بالســامة البدنيــة أو بالصحــة ،وإرغــام أســر الحرب
عــى الخدمــة يف القــوات املســلحة بالدولــة املعاديــة أو حرمانــه مــن حقــه يف أن يحاكــم
بصــورة قانونيــة وبــدون تحيــز وفقـاً للتعليــات الــواردة يف هــذه االتفاقيــة.
املــادة 131

ال يجــوز ألي طــرف متعاقــد أن يتحلــل أو يحــل طرفـاً متعاقــدا ً آخــر مــن املســئوليات التــي
تقــع عليــه أو عــى طــرف متعاقــد آخــر فيــا يتعلــق باملخالفــات املشــار إليهــا يف املــادة
الســابقة.
املــادة 132

يجــرى ،بنــا ًء عــى طلــب أي طــرف يف النـزاع ،وبطريقــة تتقــرر فيــا بــن األطـراف املعنيــة،
تحقيــق بصــدد أي ادعــاء بانتهــاك هــذه االتفاقيــة.ويف حالــة عــدم االتفــاق عــى إجـراءات
التحقيــق ،يتفــق األط ـراف عــى اختيــار حكــم يقــرر اإلج ـراءات التــي تتبع.ومــا أن يتبــن
انتهــاك االتفاقيــة ،يتعــن عــى أطـراف النـزاع وضــع حــد لــه وقمعــه بــأرسع مــا ميكــن.
القسم الثاين

أحك ــام ختامية
املــادة 133

وضعــت هــذه االتفاقيــة باللغتــن اإلنكليزيــة والفرنســية .وكال النصني متســاويان يف الحجية.
وســيقوم مجلــس االتحــاد الســويرسى بوضــع تراجــم رســمية لالتفاقيــة باللغتــن الروســية
واإلســبانية.
املــادة 134

تحــل هــذه االتفاقيــة يف العالقــات بــن األط ـراف الســامية املتعاقــدة محــل اتفاقيــة 27
متوز/يوليــه .1929
املــادة 135

بالنســبة للعالقــات القامئــة بــن الــدول املرتبطــة باتفاقيــة الهــاي املتعلقــة بقوانــن وعادات
الحــرب الربيــة ،ســواء املعقــودة يف  29متــوز  /يوليــه  1899أو املعقــودة يف  18ترشيــن
األول /أكتوبــر  ،1907والتــي تشــرك يف هــذه االتفاقيــة ،تكمــل هــذه االتفاقيــة الفصــل
الثــاين مــن الالئحــة امللحقــة باتفاقيتــي الهــاي املذكورتــن.
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املــادة 136

تعــرض هــذه االتفاقيــة التــي تحمــل تاريــخ اليــوم للتوقيــع لغايــة  12شــباط/فرباير ،1950
باســم الــدول املمثلــة يف املؤمتــر الــذي افتتــح يف جنيــف يف  21نيســان/أبريل  ،1949وباســم
الــدول التــي مل متثــل يف هــذا املؤمتــر ولكنهــا تشــرك يف اتفاقيــة  27متــوز  /يوليــه .1929
املــادة 137

تصدق هذه االتفاقية بأرسع ما ميكن ،وتودع صكوك التصديق يف برن.
يحــرر محــر بإيــداع كل صــك مــن صكــوك التصديــق ،ويرســل مجلــس االتحاد الســويرسي
صــورا ً موثقــة مــن هــذا املحــر إىل جميــع الــدول التــي تــم باســمها توقيــع االتفاقيــة أو
اإلبــاغ عــن االنضــام إليهــا.
املــادة 138

يبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة بعــد ســتة شــهور مــن تاريــخ إيــداع صكــن للتصديــق عــى
األقــل.
وبعــد ذلــك يبــدأ نفادهــا إزاء أي طــرف ســام متعاقــد بعــد ســتة شــهور مــن تاريــخ إيــداع
صــك تصديقــه.
املــادة 139

تعــرض هــذه االتفاقيــة ابتــدا ًء مــن تاريــخ نفادهــا النضــام جميــع الــدول التــي مل تكــن
االتفاقيــة قــد وقعــت باســمها.
املــادة 140

يبلــغ كل انضــام إىل مجلــس االتحــاد الســويرسي كتابـ ًة ،ويعتــر ســارياً بعــد مــي ســتة
شــهور مــن تاريــخ اســتالمه.ويبلغ مجلــس االتحــاد الســويرسي كل انضــام إىل جميــع
الــدول التــي تــم باســمها توقيــع االتفاقيــة أو اإلبــاغ عــن االنضــام إليهــا.
املــادة 141

يرتتــب عــى الحــاالت املنصــوص عنهــا يف املادتــن  2و 3النفــاذ الفــوري للتصديقــات التــي
تودعهــا أطـراف النـزاع واالنضاممــات التــي تبلغهــا قبــل أو بعــد وقــوع األعــال الحربيــة أو
االحتــال .ويبلــغ مجلــس االتحــاد الســويرسي بــأرسع وســيلة أي تصديقــات أو انضاممــات
يتلقاهــا مــن أطـراف النـزاع.
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املــادة 142

لكل طرف من األطراف السامية املتعاقدة حق االنسحاب من هذه االتفاقية.
ويبلــغ االنســحاب كتابــة إىل مجلــس االتحــاد الســويرسي الــذي يتــوىل إبالغــه إىل حكومــات
جميــع األطـراف الســامية املتعاقدة.ويعتــر االنســحاب ســارياً بعــد مــي عــام مــن تاريــخ
إبالغــه ملجلــس االتحــاد الســويرسي .عــى أن االنســحاب الــذي يبلــغ يف وقــت تكــون فيــه
الدولــة املنســحبة مشــركة يف نـزاع ،ال يعتــر ســارياً إال بعــد عقــد الصلــح ،وعــى أي حــال
بعــد انتهــاء عمليــات اإلفــراج عــن األشــخاص الذيــن تحميهــم االتفاقيــة وإعادتهــم إىل
أوطانهــم.وال يكــون لالنســحاب أثــره إال بالنســبة للدولــة املنســحبة .وال يكــون لــه أي
أثــر عــى االلتزامــات التــي يجــب أن تبقــى أط ـراف الن ـزاع ملتزمــة بأدائهــا طبق ـاً ملبــادئ
القانــون الــدويل الناشــئة مــن األعــراف الراســخة بــن األمــم املتمدنــة ،ومــن القوانــن
اإلنســانية ،ومــا ميليــه الضمــر العــام.
املــادة 143

يســجل مجلــس االتحــاد الســويرسي هــذه االتفاقيــة لــدى األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة.
ويخطــر مجلــس االتحــاد الســويرسي األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة كذلــك بــأي تصديقــات
أو انضاممــات أو انســحابات يتلقاهــا بصــدد هــذه االتفاقية.إثبات ـاً لذلــك ،قــام املوقعــون
أدنــاه ،الذيــن أودعــوا وثائــق تفويضهــم ،بتوقيــع هــذه االتفاقيــة.
حــرر يف جنيــف ،يف هــذا اليــوم الثــاين عــر مــن آب/أغســطس  1949باللغتــن اإلنكليزيــة
والفرنســية ،ويــودع األصــل يف محفوظــات االتحــاد الســويرسي .ويرســل مجلــس االتحــاد
الســويرسي صــورا ً مصدقــة مــن االتفاقيــة إىل جميــع الــدول املوقعــة ،وكذلــك إىل الــدول
التــي تنضــم إىل االتفاقيــة.

امللحق األول
نمــوذج اتفــاق بشــأن إعــادة أســرى الحــرب الجرحــى واملر�ضــى مباشــرة إلــى الوطــن
وإيوائهــم فــي بلــد محايــد
(انظراملادة )110
أو ً
ال :مبــادئ اإلعــادة المباشــرة إلــى الوطــن واإليــواء فــي بلــدان
محا يد ة
ألف :اإلعادة املبارشة إىل الوطن.
يعاد املذكورون أدناه إىل أوطانهم مبارشةً:
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-1جميــع أرسى الحــرب املصابــن بأنــواع العجــز التاليــة نتيجــة جــروح :فقــد أحــد األطـراف،
الشــلل ،العجــز املفصــي وســائر أنــواع العجــز األخــرى ،بحيــث ال يقــل هــذا العجــز عــن
فقــد يــد أو قــدم أو مــا يعــادل فقــد يــد أو قــدم.
ودون اإلخالل بتفسري أكرث مالمئة ،تعترب الحاالت التالية معادلة لفقد يد أو قدم:
أ) فقــد إحــدى اليديــن أو جميــع أصابعهــا أو اإلبهــام والســبابة يف إحــدى اليديــن ،فقــد
إحــدى القدمــن ،أو جميــع أصابعهــا ومشــطها.
ب) القســط أو تصلــب املفصــل ،وفقــد النســيج العظمــي ،ضيــق االلتئــام النــديب الــذي
مينــع وظيفــة أحــد املفاصــل الكبــرة أو جميــع مفاصــل أصابــع اليديــن.
ج) التمفصل الكاذب يف العظام الطويلة.
د) التشــوهات الناشــئة عــن كــر أو إصابــة أخــرى ،والتــي يرتتــب عليهــا قصــور خطــر يف
األداء والقــدرة عــى حمــل األثقــال.
-2جميــع أرسى الحــرب الذيــن تصبــح حالتهــم مزمنــة إىل الحــد الــذي ال يتوقــع فيــه
شــفاؤهم رغــم العــاج ،خــال عــام مــن تاريــخ اإلصابــة كــا يف الحــاالت التاليــة:
أ) وجــود تضخــم يف القلــب ،حتــى إذا مل تتمكــن اللجنــة الطبيــة املختلطــة عــن الفحــص
الطبــي مــن كشــف أي اضطرابــات خطــرة.
ب) وجــود شــظية معدنيــة يف املــخ أو الرئتــن ،حتــى إذا مل تتمكــن اللجنــة الطبيــة املختلطة
عنــد الفحــص الطبــي مــن كشــف أي رد فعــل موضعــي أو عام.
ج) التهــاب العظــم والنخــاع الــذي ال يتوقــع شــفاؤه خــال عــام مــن تاريــخ اإلصابــة،
والــذي يرجــح أن ينشــأ عنــه تصلــب أحــد املفاصــل ،أو أى عجــز آخــر يعــادل فقــد يــد أو
قــدم.
د) إصابة نافذة ومتقيحة باملفاصل الكبرية.
هـ) إصابة الجمجمة ،مع فقد أو تحرك جزء من نسيجها العظمي.
و) إصابة أو حرق بالوجه مع فقد أنسجة وحدوث تلف وظيفي.
ز) إصابة يف النخاع الشويك.
ح) إصابــة يف األعصــاب الطرفيــة ،تعــادل نتائجهــا فقــد يــد أو قــدم ،إصابــة الضفــرة
العضديــة أو الضفــرة القطنيــة العجزيــة ،أو العصــب املتوســط أو الــوريك ،وكذلــك
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اإلصابــة التــي تجمــع األعصــاب الكعربيــة والزنديــة أو إصابــة العصــب الشــظوي األصــي
والعصــب الظنبــويب ،الــخ .عــى أن اإلصابــة املفــردة للعصــب الكعــري أو الزنــدي أو األصــي
التــرر وحدهــا اإلعــادة إىل الوطــن إال يف حــاالت التقفــع أو خلــل التغذيــة العصبيــة.
ط) إصابة الجهاز البويل بحالة تعطل وظيفته.
-3جميــع أرسى الحــرب املــرىض الذيــن أصبحــت حالتهــم مزمنــة إىل حــد ال يتوقــع فيــه
شــفاؤهم ،رغــم العــاج ،خــال عــام مــن تاريــخ اإلصابــة باملــرض ،كــا يف الحــاالت التاليــة:
أ) التــدرن املتقــدم ألي عضــو الــذي يكــون ،طبقـاً للتشــخيص الطبــي غــر قابــل للشــفاء ،أو
للتحســن الكبريعــى األقــل ،بالعــاج يف بلــد محايــد.
ب) االلتهاب البلوري االرتشاحي.
ج) األمــراض الخطــرة يف األعضــاء التنفســية ألســباب غــر التــدرن ،عــى ســبيل املثــال:
االنتفــاخ الرئــوي الحــاد ،املصحــوب بالتهــاب الشــعب أو بدونــه** يجــب أن يقــوم ق ـرار
اللجنــة الطبيــة املختلطــة إىل حــد كبــر عــى الســجالت التــي يحتفــظ بهــا أطبــاء املعســكر
وجراحــوه مــن نفــس جنســية أرسى الحــرب ،أو عــى أســاس الفحــص الــذي يقــوم بــه
األطبــاء املتخصصــون مــن الدولــة الحاجــزة .االلتهــاب الشــعبى املزمــن الــذي يســتمر ألكــر
مــن عــام أثنــاء األرس ،متــدد الشــعب الرئــوي* ،الــخ.
د) اإلصابــات املزمنــة الخطــرة يف الــدورة الدمويــة ،عــى ســبيل املثــال :اإلصابــات يف
الصاممــات والتهــاب عضلــة القلــب ،مــا يعطــي عالمــات لفشــل الــدورة الدمويــة أثنــاء
األرس ،حتــى إذا مل تتمكــن اللجنــة الطبيــة املختلطــة مــن كشــف أي عالمــات مــن هــذا
القبيــل يف وقــت الفحــص ،إصابــات التامــور (غــاف القلــب) واألوعيــة (مــرض بريغــر ،ورم
األوعيــة الدمويــة الكبــرة) ،الــخ.
هـــ) اإلصابــات املزمنــة الخطــرة ألعضــاء الجهــاز الهضمــي ،عــى ســبيل املثــال :قرحــة
املعــدة واالثنتــي عــر ،عواقــب العمليــات الجراحيــة التــي أجريــت يف املعــدة أثنــاء األرس،
التهــاب املعــدة املزمــن ،أو التهــاب األمعــاء املزمــن أو التهــاب القولــون املزمــن الــذي
يــدوم ألكــر مــن عــام واحــد ويؤثــر بدرجــة شــديدة عــى الحالــة العامــة ،التليــف الكبــدي،
التهــاب امل ـرارة ،الــخ.
و) اإلصابــات الخطــرة املزمنــة يف الجهــاز التناســي البــويل ،عــى ســبيل املثــال :األم ـراض
املزمنــة يف الــكىل مــع حــدوث اضطرابــات نتيجــة لهــا ،اســتئصال الكليــة بســبب التــدرن
الكلــوي ،االلتهــاب املزمــن يف حــوض الكليــة أو التهــاب املثانــة املزمــن ،استســقاء الكليــة أو
تقيــح الكليــة وحوضهــا ،األمـراض النســائية املزمنــة الخطــرة ،اضطرابــات الحمــل والتوليــد
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التــي الميكــن عالجهــا يف بلــد محايــد ،الــخ.
ز) األمـراض املزمنــة الخطــرة يف الجهــاز العصبــي املركــزى واملحيطــي ،عــى ســبيل املثــال:
جميــع األم ـراض العقليــة وااللتهابــات العصبيــة النفســانية الواضحــة ،مــن قبيــل الهــوس
الشــديد ،وااللتهــاب العصبــي النفســاين الشــديد املرتبــط بــاألرس ،الــخ ،بعــد التحقــق منــه
عــى النحــو الواجــب بواســــطة أخصــايئ* ،جميــع حــاالت الــرع التــي يتحقــق منهــا
طبيــب املعســكر* ،التصلــب الرشيــاين املخــي ،االلتهــاب العصبــي املزمــن الــذي دام ألكــر
مــن عــام واحــد ،الــخ.
ح) األمـراض املزمنــة الخطــرة يف الجهــاز العصبــي الــذايت ،مــع الضعــف الشــديد يف اللياقــة
العقليــة أو البدنيــة ،والهبــوط امللحــوظ يف الــوزن والضعــف العــام.
ط) فقــدان البــر يف كلتــا العينــن ،أو يف عــن واحــدة يف الوقــت الــذي تقــل فيــه قــوة
إبصــار العــن الثانيــة عــن  1عــى الرغــم مــن اســتعامل نظــارة ،انخفــاض حــدة اإلبصــار
يف الحــاالت التــي الميكــن اســتعادتها بالنظــارة إىل درجــة ½ يف عــن واحــدة عــى األقــل،
أمــراض العــن الخطــرة األخــرى ،ومــن أمثلتهــا :الغلوكومــا ،التهــاب القزحيــة ،التهــاب
مشــيمة العــن ،الخــر (الرتاخومــا) ،الــخ.
ك) اضطرابــات الســمع ،مــن قبيــل الصمــم الكامــل يف أذن واحــدة إذا كانــت األذن الثانيــة
التســتطيع متييــز الكلــات العاديــة مــن مســافة مــر واحــد ،الــخ.
ل) األمراض األيضية الخطرية ،من قبيل :الداء الســكري الذي يتطلب العالج باألنســولني ،الخ.
م) االضطرابــات الخطــرة يف الغــدد الصــاء ،مــن قبيــل :التســمم الدرقــي ،نقــص إف ـراز
الغــدة الدرقيــة ،مــرض أديســون ،مــرض ســيموندس ،التكــزز ،إلــخ.
ن) االضطرابات املزمنة الخطرية يف أعضاء تكوين الدم.
س) الحاالت الخطرية من التسمم املزمن ،من قبيل :التسمم بالرصاص ،التسمم بالزئبق،
تسمم تعاطي املورفني ،تسمم تعاطي الكوكايني ،تسمم تعاطي الكحول ،التسمم بالغاز أو
اإلشعاع ،الخ.
ع) األمراض املزمنة يف الجهاز الحريك ،مع وجود اضطرابات وظيفية واضحة ،من قبيل:
االلتهاب املفصيل التشويهي ،االلتهاب املفصيل املتعدد املزمن األويل والثانوي املتقدم،
الرثية (الروماتيزم) الذي تكون له أعراض رسيرية شديدة ،الخ.
ف) األمراض الجلدية املزمنة الخطرية ،غري القابلة للشفاء.
ص) أي أورام خبيثة.
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ق) األمــراض املعديــة املزمنــة الخطــرة ،التــي تســتمر ألكــر مــن عــام ،ومنهــا :املالريــا
(الــرداء) التــي ينتــج عنهــا تلــف عضــوي ثابــت ،الزحــار األميبــي أو العصــوي مــع حــدوث
اضطرابــات شــديدة ،الزهــري الثــايث األحشــايئ غــر القابــل للشــفاء ،الجــذام ،الــخ.
ر) عوز الفيتامينات الخطري أو االنحالل الناجم عن الجوع.
بـاء :اإليواء يف بلد محايد:
املذكورون أدناه مؤهلون إليوائهم يف بلد محايد:
-1جميــع أرسى الحــرب الجرحــى الذيــن ال يرجــح شــفاؤهم يف األرس ،ولكــن شــفاءهم أو
تحســنهم بدرجــة كبــرة محتمــل إذا تــم إيواؤهــم يف بلــد محايــد.
-2أرسى الحرب املصابون بأي نوع من أنواع التدرن يف أي عضو ،والذين يرجح أن يؤدي
عالجهم يف بلد محايد إىل الشفاء أو التحسن بدرجة كبرية ،باستثناء حاالت التدرن األويل
التي شفيت قبل األرس.
-3أرسى الحرب املصابون بأمراض تتطلب عالج ألعضاء يف الجهاز التنفيس ،أو الوعايئ ،أو
الهضمي ،أو العصبي الحيس ،أو التناسيل البويل ،أو الحريك أو الجلد ،الخ إذا كان يرجح أن
تكون للعالج يف بلد محايد نتائج أفضل منها يف األرس.
-4أرسى الحــرب الذيــن أجريــت لهــم يف األرس عمليــة اســتئصال للكليــة بســبب مــرض
كلــوي غــر تــدرين ،وحــاالت التهــاب نخــاع العظــم املاثلــة للشــفاء أو الكامنــة ،الــداء
الســكري الــذي اليتطلــب عالجــاً باألنســولني ،الــخ.
-5أرسى الحرب املصابون مبرض عصبي بسبب الحرب أو حالة األرس .وتعاد إىل الوطن
حاالت األمراض العصبية الناتجة عن األرس التي ال تشفى بعد اإليواء يف بلد محايد ملدة
ثالثة أشهر ،أو التي التتامثل
-6جميع أرسى الحرب املصابني بتسمم مزمن (بالغازات أو املعادن أو القلويدات أو غريها)
الذين تكون توقعات شفائهم يف بلد محايد أكرب بدرجة خاصة.
- 7جميع أسريات الحرب الحوامل أو أمهات الرضع وصغار األطفال.
ال تكون الحاالت التالية مستوجبة لإليواء يف بلد محايد:
 )1جميع حاالت األمراض العقلية املثبتة عىل النحو الواجب.
 )2جميع األمراض العصبية العضوية أو الوظيفية التي تعترب غري قابلة للشفاء.
 )3جميــع األم ـراض املعديــة خــال الفــرة التــي تكــون فيهــا قابلــة لالنتقــال ،باســتثناء
التــدرن.
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ثانيًا :مالحظات عامة
 )1يجب أن تفرس الرشوط املبينة وأن تطبق بأوسع ما ميكن بوجه عام.
يجــب أن تحظــى بهــذا التفســر الواســع حــاالت األم ـراض العصبيــة والنفســية الناجمــة
مــن الحــرب أو حالــة األرس ،وكذلــك حــاالت اإلصابــة بالتــدرن بجميــع مراحلــه .ويجــب أن
يفحــص بنفــس هــذه الــروح أرسى الحــرب الذيــن أصيبــوا بعــدة جــروح ال يــرر أي منهــا
مبفــرده اإلعــادة إىل الوطــن ،مــع إيــاء االهتــام الواجــب للحــاالت النفســية التــي تنشــأ
مــن تعــدد جروحهــم.
 )2تفحــص جميــع الحــاالت غــر القابلــة للجــدل يف إعطــاء الحــق يف اإلعــادة
املبــارشة إىل الوطــن (بــر األعضــاء ،العمــى أو الصمــم التــام ،التــدرن الرئــوي املفتــوح،
االضطــراب العقــي ،األورام الخبيثــة ،الــخ) وتعــاد إىل الوطــن بــأرسع مــا ميكــن إمــا
بواســطة أطبــاء املعســكر أو اللجــان الطبيــة العســكرية التــي تعينهــا الدواللحاجــزة.
 )3ال تســتوجب اإلعــادة املبــارشة إىل الوطن اإلصابات واألمـراض التي وقعت قبل الحرب ،ومل تزد
حالتهــا ســوءا ً ،وكذلــك اإلصابــات التــي مل متنــع مــن االلتحــاق بالخدمة العســكرية بعــد وقوعها.
 )4تفــر أحــكام هــذا امللحــق وتطبــق بطريقــة مامثلــة يف جميــع
البلــدان األطــراف يف النــزاع .وتقــدم الــدول والســلطات املعنيــة جميــع
التســهيالت الالزمــة للجــان الطبيــة املختلطــة لتمكينهــا مــن القيــام مبهمتهــا.
 )5ال تشــكل األمثلــة املبينــة تحــت البنــد ( )1أعــاه ســوى حــاالت مثاليــة .ويجــب الحكــم
عــى الحــاالت التــي ال تنطبــق عليهــا هــذه األحــكام متامـاً بــروح أحــكام املــادة  110مــن هــذه
االتفاقيــة ،واملبــادئ الــواردة يف هــذا االتفــاق.

امللحق الثاني
الئحة بشأن اللجان الطبية املختلطة
(انظراملادة )112
املادة 1
تشــكل اللجــان الطبيــة املختلطــة املنصــوص عنهــا باملــادة  112مــن االتفاقيــة مــن ثالثــة
أعضــاء ،اثنــان مــن بلــد محايــد ،والثالــث تعينــه الدولــة الحاجــزة .ويــرأس اللجنــة أحــد
العضويــن املحايديــن.
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املادة 2
تتــوىل اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر تعيــن العضويــن املحايديــن ،باالتفــاق مــع الدولــة
الحاميــة وبنــاء عــي طلــب الدولــة الحاجــزة .ولهــا أن يقيــا يف بلــد منشــئهم أو يف بلــد
آخــر ،أو يف أرايض الدولــة الحاجــزة.
املادة 3
تصــدق أط ـراف الن ـزاع املعنيــة عــى تعيــن العضويــن املحايديــن ،وتبلــغ هــذا التصديــق
للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر والدولــة الحاميــة وبهــذا اإلخطــار يعتــر تعيــن العضويــن
املحايديــن نافــذا.
املادة 4
يعــن أيضــا عــدد كاف مــن األعضــاء املناوبــون ليحلــوا محــل األعضــاء القانونيــن عنــد
الحاجــة .ويعــن األعضــاء املناوبــون يف الوقــت نفســه الــذي يعــن فيــه األعضــاء القانونيــون
أو عــى األقــل يف أقــرب وقــت ممكــن بعــد ذلــك.
املادة 5
إذا تعــذر ألي ســبب كان عــى اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أن تعــن العضويــن
املحايديــن ،كان عــي الدولــة الحاميــة أن تقــوم بذلــك.
املادة 6
يجب بقدر االستطاعة أن يكون أحد العضوين املحايدين جراحا واآلخر طبيبا.
املادة 7
يتمتــع العضــوان املحايــدان باســتقالل تــام عــن أط ـراف الن ـزاع التــي يتعــن عليهــا تأمــن
جميــع التســهيالت الالزمــة لالضطــاع مبهمتهــا.
املادة 8
تحــدد اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،باالتفــاق مــع الدولــة الحاجــزة ،رشوط اســتخدام
املختصــن ،عنــد قيامهــا بالتعيينــات املشــار إليهــا يف املادتــن  2و 4مــن هــذه التعليــات.
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املادة 9
تبــدأ اللجنــة الطبيــة عملهــا بــأرسع مــا ميكــن بعــد اعتــاد تعيــن العضويــن املحايديــن،
وعــى أي حــال يف خــال مــدة ثالثــة شــهور مــن تاريــخ االعتــاد.
املادة 10
تتــوىل اللجــان الطبيــة املختلطــة فحــص جميــع األرسى املشــار إليهــم يف املــادة  113مــن
االتفاقيــة .وتقــرح اإلعــادة إىل الوطــن ،أو االســتبعاد مــن اإلعــادة إىل الوطــن ،أو تأجيــل
الفحــص ملــرة قادمــة .وتؤخــذ قراراتهــا باألغلبيــة.
املادة 11
يبلــغ ق ـرار اللجنــة الطبيــة املختلطــة عــن كل حالــة بعينهــا خــال الشــهر التــايل للزيــارة
إيل الدولــة الحاجــزة والدولــة الحاميــة واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر .وتخطــر اللجنــة
الطبيــة املختلطــة كذلــك كل أســر حــرب فحصتــه بالق ـرار املتخــذ ،وتصــدر ملــن اقرتحــت
إعادتهــم إىل الوطــن شــهادات مشــابهة للنمــوذج امللحــق بهــذه االتفاقيــة.
املادة 12
تلتــزم الدولــة الحاجــزة بتنفيــذ قـرارات اللجنــة الطبيــة املختلطــة خــال ثالثــة أشــهر مــن
تاريــخ إبالغهــا بالقـرار عــى النحــو الواجــب.
املادة 13
إذا مل يكــن هنــاك أي طبيــب محايــد يف بلــد تبــدو فيــه حاجــة إىل نشــاط لجنــة طبيــة
مختلطــة ،وإذا تعــذر ألي ســبب كان تعيــن أطبــاء محايديــن مقيمــن يف بلــد آخــر ،تشــكل
الدولــة الحاجــزة ،باالتفــاق مــع الدولــة الحاميــة ،لجنــة طبيــة تضطلــع باملهــام التــي تقــوم
بهــا اللجنــة الطبيــة املختلطــة ،مــع مراعــاة أحــكام املــواد  1و 2و 3و 4و 5و ،8مــن هــذه
التعليــات.
املادة 14
تقــوم اللجــان الطبيــة املختلطــة بعملهــا بصفــة مســتمرة ،وتــزور كل معســكر عــى فـرات
ال تتجــاوز ســتة شــهور.
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امللحق الثالث
الئحة بشــأن اإلغاثة الجماعية
(انظراملادة )73
املــادة 1

يســمح ملمثــي أرسى الحــرب بتوزيــع رســاالت اإلغاثــة الجامعيــة املســئولني عنهــا عــى
جميــع األرسى الذيــن يتبعــون إداريــاً املعســكر الــذي يعمــل فيــه ممثلــو األرسى ،مبــن
فيهــم األرسى املوجــودون يف املستشــفيات أو الســجون أو املنشــآت التأديبيــة األخــرى.
املــادة 2

يجــري توزيــع رســاالت اإلغاثــة الجامعيــة طبق ـاً لتعليــات املتربعــن بهــا ووفق ـاً لخطــة
يضعهــا ممثلــو األرسى ،غــر أنــه يفضــل توزيــع املعونــات الطبيــة باالتفــاق مــع األطبــاء
األقدمــن الذيــن لهــم أن يخالفــوا هــذه التعليــات يف املستشــفيات واملســتوصفات بقــدر
مــا تــرره احتياجــات مرضاهــم .يجــري هــذا التوزيــع بطريقــة منصفــة يف هــذا اإلطــار.
املــادة 3

يســمح ملمثــي األرسى أو مســاعديهم بالذهــاب إىل نقــط وصــول رســاالت إمــدادات اإلغاثــة
القريبــة مــن معســكرهم لــي يتمكنــوا مــن التحقــق مــن نوعيــة وكمية اإلمــدادات الــواردة
ووضــع تقاريــر مفصلــة عــن هــذا املوضــوع توجــه للامنحني.
املــادة 4

توفــر ملمثــي األرسى التســهيالت الالزمــة للتحقــق مــن أن توزيــع إمــدادات اإلغاثــة
الجامعيــة يجــري يف جميــع األقســام الفرعيــة وملحقــات معســكرهم طبق ـاً لتعليامتهــم.
املــادة 5

يــرح ملمثــي األرسى بــأن يســتوفوا ،وبــأن يطلبــوا مــن ممثــي األرسى يف فصائــل العمــل
أو األطبــاء األقدمــن يف املســتوصفات واملستشــفيات أن يســتوفوا اســتامرات أو اســتبيانات
توجــه إىل املانحــن ،وتتعلــق بإمــدادات اإلغاثــة الجامعيــة (التوزيــع ،واالحتياجــات،
والكميــات ،الــخ) .وترســل هــذه االســتامرات واالســتبيانات املســتوفاة عــى النحــو الواجــب
إىل املانحــن دون إبطــاء.
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املــادة 6

لضــان انتظــام توزيــع إمــدادات اإلغاثــة الجامعيــة عــى أرسى الحــرب يف املعســكر،
وملواجهــة أي احتياجــات ميكــن أن تنشــأ نتيجــة لوصــول دفعــات جديــدة مــن األرسى،
يســمح ملمثــي األرسى بتكويــن احتياطــات كافيــة مــن إمــدادات اإلغاثــة الجامعيــة بصــورة
منتظمــة .ولهــذا الغــرض ،توضــع تحــت ترصفهــم مخــازن مناســبة ،ويــزود كل مخــزن
بقفلــن ،يحتفــظ ممثــل األرسى مبفاتيــح أحدهــا ويحتفــظ قائــد املعســكر مبفاتيــح اآلخــر.
املــادة 7

عندمــا تتوفــر رســاالت جامعيــة مــن املالبــس ،يحتفــظ كل أســر حــرب بطقــم كامــل
واحــد عــى األقــل مــن املالبــس .فــإذا كان لــدى أحــد األرسى أكــر مــن طقــم واحــد مــن
املالبــس ،جــاز ملمثــل األرسى ســحب املالبــس الزائــدة ممــن يحتفظــون بأكــر عــدد مــن
أطقــم املالبــس ،أو ســحب بعــض املالبــس الزائــدة مــن أحدهــم إذا كان ذلــك رضوري ـاً
لتزويــد األرسى األقــل كفايــة .غــر أنــه ال يجــوز لــه أن يســحب الطقــم الثــاين مــن املالبــس
الداخليــة أو الجــوارب أو األحذيــة مــا مل يكــن ذلــك هــو الســبيل الوحيــد إلمــداد أرسى
الحــرب الذيــن ال ميتلكــون شــيئاً.
املــادة ()8
عــى األطــراف الســامية املتعاقــدة ،والــدول الحاجــزة بصفــة خاصــة ،أن تســمح بقــدر
اإلمــكان ،ومــع مراعــاة نظــام متويــن الســكان ،مبشــرى أي ســلع يف أراضيهــا ألغـراض توزيــع
مــواد إغاثــة جامعيــة عــى أرسى الحــرب .وعليهــا باملثــل أن تســهل نقــل االعتــادات وغــره
مــن التدابــر املاليــة أو الفنيــة أو اإلداريــة التــي تتخــذ للقيــام بهــذه املشــريات.
املــادة ()9
ال تكــون األحــكام املتقدمــة عقبــة أمــام حــق أرسى الحــرب يف تلقــي إمــدادات اإلغاثــة
الجامعيــة قبــل وصولهــم إىل أحــد املعســكرات أو أثنــاء نقلهــم ،أو أمــام إمكانيــة قيــام
ممثــي الدولــة الحاميــة ،أو اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أو أي هيئــة إنســانية أخــرى
تعــاون األرسى وتتــوىل نقــل هــذه املعونــات ،بتوزيعهــا عــى األشــخاص املرســلة إليهــم بــأي
وســيلة أخــرى يرونهــا مناســبة.

124

امللحق الرابع
أ) بطاقة تحقيق الهوية
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امللحق الرابع
(انظراملادة )4
ب) بطاقة أسر

امللحق الرابع
(انظراملادة )70
ج) بطاقة املراسالت ورسالة بريدية
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امللحق الرابع
د)إخطاروفاة
(أنظراملادة )120
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امللحق الرابع
ه) شهادة إعادة إلى الوطن
(انظرامللحق الثاني،املادة )11
شهادةإعادة إلى الوطن
التاريخ...................................................................................... :
املعسكر....................................................................................:
املستشفى....................................................................................:
اللقب..........................................................................................:
األسماءاألولى..............................................................................:
تاريخ امليالد..................................................................................:
الرتبة العسكرية...........................................................................:
رقم الخدمة بالجيش.....................................................................:
رقم األسير....................................................................................:
بيان اإلصابة أواملرض.....................................................................:
قراراللجنة....................................................................................:
رئيس اللجنةالطبيةاملختلطة.....................................................:
أ -إعادة مباشرة إلى الوطن
ب -إيواء في بلد محايد
ج -يعاد فحص الحالة بواسطة اللجنة القادمة

128

امللحق الخامس
نموذج الئحة بشأن الحواالت املالية التي يرسلها أسرى الحرب إلى بلدهم األصلي
(انظراملادة )63
 .1يجــب أن يتضمــن اإلخطــار املشــار إليــه يف الفقــرة الثالثــة مــن املــادة  ،63البيانــات
التاليــة:
(أ) رقــم خدمــة أســر الحــرب الــذي يرســل الحوالــة واملنصــوص عنــه يف املــادة  ،17ورتبتــه،
ولقبــه وأســاءه األوىل،
(ب) اسم وعنوان الشخص املرسلة إليه الحوالة يف بلد املنشأ،
(ج) املبلغ الذي يدفع مبينا بعملة الدولة الحاجزة.
 .2يوقــع عــى هــذا اإلخطــار بواســطة أســر الحــرب .فــإذا مل يكــن يعــرف الكتابــة ،فإنــه
يضــع عالمــة يصــدق عليهــا أحــد الشــهود .كــا يوقــع عــى اإلخطــار أيضــا ممثــل األرسى.
 .3يضيــف قائــد املعســكر إىل هــذا اإلخطــار شــهادة تثبــت أن الرصيــد يف حســاب أســر
الحــرب املعنــي ال يقــل عــن املبلــغ املطلــوب دفعــه.
 .4ميكــن إعــداد هــذه اإلخطــارات يف شــكل قوائــم .ويصــدق عــى كل صفحــة مــن صفحات
القامئــة بواســطة ممثــل األرسى ويوثقهــا قائد املعســكر.
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.VIاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص املدنيين
في وقت الحرب
1 )1الوضعية الدولية
اعتمــد المفوضــون مــن قبــل الحكومــات الممثلــة فــي المؤتمــر
ـت
ـى  12غشـ
ـل إلـ
ـن  21أبريـ
ـف مـ
ـي جنيـ
ـد فـ
ـي ،المنعقـ
الدبلوماسـ
ـن
ـخاص المدنييـ
ـة األشـ
ـأن حمايـ
ـة بشـ
ـف الرابعـ
ـة جنيـ
 ،1949اتفاقيـ
فــي وقــت الحــرب ،بتاريــخ  12غشــت  ،1949ودخلــت حيــز
النفــاذ بتاريــخ  21مــاي .1950
2 )2الوضعية الوطنية
انضــم المغــرب إلــى اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة
ـوز .1956
ـخ  26يوليـ
ـرب بتاريـ
ـت الحـ
ـي وقـ
ـن فـ
ـخاص المدنييـ
األشـ
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اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص املدنيين
في وقت الحرب
إن املوقعــن أدنــاه ،املفوضــن مــن قبــل الحكومــات املمثلــة يف املؤمتــر الدبلومــايس ،املعقود
يف جنيــف مــن  21نيســان /أبريــل إىل  12آب/أغســطس  ،1949بقصــد وضــع اتفاقيــة
لحاميــة األشــخاص املدنيــن يف وقــت الحــرب ،قــد اتفقــوا عــى مــا يــي:

الباب األول
أحكام عامة
املــادة ()1

تتعهد األطراف السامية بأن تحرتم هذه االتفاقية وتكفل احرتامها يف جميع األحوال.

املــادة

()2

عــاوة عــى األحــكام التــي تــري يف وقــت الســلم ،تنطبــق هــذه االتفاقيــة يف حالــة
الحــرب املعلنــة أو أي اشــتباك مســلح آخــر ينشــب بــن طرفــن أو أكــر مــن األطــراف
الســامية املتعاقــدة ،حتــى لــو مل يعــرف أحدهــا بحالــة الحــرب.
تنطبــق االتفاقيــة أيضـاً يف جميــع حــاالت االحتــال الجــزيئ أو الــكيل إلقليــم أحــد األطـراف
الســامية املتعاقــدة ،حتــى لــو مل يواجــه هــذا االحتــال مقاومــة مســلحة.
وإذا مل تكــن إحــدى دول النـزاع طرفـاً يف هــذه االتفاقيــة ،فــإن دول النـزاع األطـراف فيهــا
تبقــى مــع ذلــك ملتزمــة بهــا يف عالقاتهــا املتبادلــة .كــا أنهــا تلتــزم باالتفاقيــة إزاء الدولــة
املذكــورة إذا قبلــت هــذه األخــرة أحــكام االتفاقيــة وطبقتهــا.
املــادة ()3

يف حالــة قيــام نـزاع مســلح ليــس لــه طابــع دويل يف أرايض أحد األطـراف الســامية املتعاقدة،
يلتــزم كل طــرف يف النـزاع بــأن يطبق كحــد أدىن األحــكام التالية:
 - 1األشــخاص الذيــن ال يشــركون مبــارشة يف األعــال العدائيــة ،مبــن فيهــم أفــراد
القــوات املســلحة الذيــن ألقــوا عنهــم أســلحتهم ،واألشــخاص العاجــزون عــن
القتــال بســبب املــرض أو الجــرح أو االحتجــاز أو ألي ســبب آخــر ،يعاملــون يف
جميــع األحــوال معاملــة إنســانية ،دون أي متييــز ضــار يقــوم عــى العنــر أو
اللــون ،أو الديــن أو املعتقــد ،أو الجنــس ،أو املولــد أو الــروة أو أي معيــار مامثــل
آخر.
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ولهــذا الغــرض ،تحظــر األفعــال التاليــة فيــا يتعلــق باألشــخاص املذكوريــن أعــاه ،وتبقــى
محظــورة يف جميــع األوقــات واألماكــن:
أ) االعتــداء عــى الحيــاة والســامة البدنيــة ،وبخاصــة القتــل بجميــع أشــكاله ،والتشــويه،
واملعاملــة القاســية ،والتعذيــب،
ب) أخذ الرهائن،
ج) االعتداء عىل الكرامة الشخصية ،وعىل األخص املعاملة املهينة والحاطة بالكرامة،
د) إصــدار األحــكام وتنفيــذ العقوبــات دون إجـراء محاكمــة ســابقة أمــام محكمــة مشــكلة
تشــكيالً قانونيـاً ،وتكفــل جميــع الضامنــات القضائيــة الالزمــة يف نظــر الشــعوب املتمدنــة.
 -2يجمع الجرحى واملرىض ويعتني بهم.
ويجــوز لهيئــة إنســانية غــر متحيــزة ،كاللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،أن تعــرض
خدماتهــا عــى أطــراف النــزاع.
وعــى أطـراف النـزاع أن تعمــل فــوق ذلــك ،عــن طريــق اتفاقــات خاصــة ،عــى تنفيــذ كل
األحــكام األخــرى مــن هــذه االتفاقيــة أو بعضهــا.
وليس يف تطبيق األحكام املتقدمة ما يؤثر عىل الوضع القانوين ألطراف النزاع.
املــادة ()4

األشــخاص الذيــن تحميهــم االتفاقيــة هــم أولئــك الذيــن يجــدون أنفســهم يف لحظــة مــا
وبــأي شــكل كان ،يف حالــة قيــام نـزاع أو احتــال ،تحــت ســلطة طــرف يف النـزاع ليســوا مــن
رعايــاه أو دولــة احتــال ليســوا مــن رعاياهــا.
ال تحمــي االتفاقيــة رعايــا الدولــة غــر املرتبطــة بهــا .أمــا رعايــا الدولــة املحايــدة املوجودون
يف أرايض دولــة محاربــة ورعايــا الدولــة املحاربــة فإنهــم ال يعتــرون أشــخاصاً محميــن
مادامــت الدولــة التــي ينتمــون إليهــا ممثلــة متثيــاً دبلوماســياً عاديــاً يف الدولــة التــي
يقعــون تحــت ســلطتها.
عىل أن ألحكام الباب الثاين نطاقاً أوسع يف التطبيق ،تبينه املادة .13
ال يعتــر مــن األشــخاص املحميــن مبفهــوم هــذه االتفاقيــة األشــخاص الذيــن تحميهــم
اتفاقيــة جنيــف لتحســن حــال الجرحــى واملــرىض بالقــوات املســلحة يف امليــدان ،املؤرخــة
يف  12آب /أغســطس  ،1949أو اتفاقيــة جنيــف لتحســن حــال جرحــى ومــرىض وغرقــى
القــوات املســلحة يف البحــار ،املؤرخــة يف  12آب /أغســطس  ،1949أو اتفاقيــة جنيــف بشــأن
معاملــة أرسى الحــرب املؤرخــة يف  12آب  /أغســطس .1949
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املــادة (5

إذا اقتنــع أحــد أطــراف النــزاع بوجــود شــبهات قاطعــة بشــأن قيــام شــخص تحميــه
االتفاقيــة يف أرايض هــذا الطــرف بنشــاط يــر بأمــن الدولــة ،أو إذا ثبــت أنــه يقــوم بهــذا
النشــاط ،فــإن مثــل هــذا الشــخص يحــرم مــن االنتفــاع بالحقــوق واملزايــا التــي متنحهــا
هــذه االتفاقيــة ،والتــي قــد تــر بأمــن الدولــة لــو منحــت لــه.
إذا اعتقــل شــخص تحميــه االتفاقيــة يف أرض محتلــة بتهمــة الجاسوســية أو التخريــب أو
لوجــود شــبهات قاطعــة بشــأن قيامــه بنشــاط يــر بأمــن دولــة االحتــال ،أمكــن حرمــان
هــذا الشــخص يف الحــاالت التــي يقتضيهــا األمــن الحــريب حتــاً مــن حقــوق االتصــال
املنصــوص عنهــا يف هــذه االتفاقيــة.
ويف كل مــن هاتــن الحالتــن ،يعامــل األشــخاص املشــار إليهــم يف الفقرتــن الســابقتني،
مــع ذلــك ،بإنســانية ،ويف حالــة مالحقتهــم قضائي ـاً ،ال يحرمــون مــن حقهــم يف محاكمــة
عادلــة قانونيــة عــى النحــو الــذي نصــت عليــه هــذه االتفاقيــة .ويجــب أيضـاً أن يســتعيدوا
االنتفــاع بجميــع الحقــوق واملزايــا التــي يتمتــع بهــا الشــخص املحمــي مبفهــوم هــذه
االتفاقيــة يف أقــرب وقــت ممكــن مــع مراعــاة أمــن الدولــة الطــرف يف الن ـزاع أو دولــة
االحتــال ،حســب الحالــة.
املــادة ()6

تطبق هذه االتفاقية مبجرد بدء أي نزاع أو احتالل وردت اإلشارة إليه يف املادة .2
يوقــف تطبيــق هــذه االتفاقيــة يف أرايض أي طــرف يف النـزاع عنــد انتهــاء العمليــات الحربية
بوجــه عام.
يوقــف تطبيــق هــذه االتفاقيــة يف األرايض املحتلــة بعــد عــام واحــد مــن انتهــاء العمليــات
الحربيــة بوجــه عــام ،ومــع ذلــك ،تلتــزم دولــة االحتــال بأحــكام املــواد التاليــة مــن هــذه
االتفاقيــة :مــن  1إىل  ،27 ،12ومــن  29إىل  34و ،47و ،49و ،51و،52و ،53و ،59ومــن  61إىل
 77و ،143وذلــك طــوال مــدة االحتــال مادامــت هــذه الدولــة متــارس وظائــف الحكومــة
يف األرايض املحتلــة.
األشــخاص املحميــون الذيــن يفــرج عنهــم أو يعــادون إىل الوطــن أو يعــاد توطينهــم بعــد
هــذه التواريــخ يســتمرون يف االنتفــاع باالتفاقيــة يف هــذه األثنــاء.
املــادة ()7

عــاوة عــى االتفاقــات املنصــوص عنهــا رصاحــة يف املــواد  ،11و ،14و ،15و ،17و ،36و،108
و ،109و،132
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و ،133و ،149يجــوز لألطـراف الســامية املتعاقــدة أن تعقــد اتفاقــات خاصــة أخــرى بشــأن
أيــة مســائل تــرى مــن املناســب تســويتها بكيفيــة خاصــة .وال يؤثــر أي اتفــاق خــاص تأثـرا ً
ضــارا ً عــى وضــع األشــخاص املحميــن كــا نظمتــه هــذه االتفاقيــة ،أو يقيــد الحقــوق
املمنوحــة لهــم مبقتضاهــا.
ويســتمر انتفــاع األشــخاص املحميــن بهــذه االتفاقــات مادامــت االتفاقيــة ســارية عليهــم،
إال إذا كانــت هنــاك أحــكام رصيحــة تقــي بخــاف ذلــك يف االتفاقــات ســالفة الذكــر أو يف
اتفاقــات الحقــة لهــا ،أو إذا كان هــذا الطــرف أو ذاك مــن أطـراف النـزاع قــد اتخــذ تدابــر
أكــر فائــدة لهــم.
املــادة ()8

ال يجــوز لألشــخاص املحميــن التنــازل يف أي حــال مــن األحــوال جزئيـاً أو كليــة عــن الحقوق
املمنوحــة لهــم مبقتــى هــذه االتفاقيــة ،أو مبقتــى االتفاقــات الخاصــة املشــار إليهــا يف
املــادة الســابقة ،إن وجــدت.

املــادة ()9

تطبــق هــذه االتفاقيــة مبعاونــة وتحــت إرشاف الــدول الحاميــة التــي تكلــف برعايــة
مصالــح أط ـراف الن ـزاع .وطلب ـاً لهــذه الغايــة ،يجــوز للــدول الحاميــة أن تعــن ،بخــاف
موظفيهــا الدبلوماســيني أو القنصليــن ،مندوبــن مــن رعاياهــا أو رعايــا دول أخــرى محايدة.
ويخضــع تعيــن هــؤالء املندوبــن ملوافقــة الــدول التــي ســيؤدون واجباتهــم لديهــا.
وعــى أط ـراف الن ـزاع تســهيل مهمــة ممثــي أو منــدويب الــدول الحاميــة ،إىل أقــى حــد
ممكــن.
ويجــب أال يتجــاوز م مثلــو الــدول الحاميــة أو مندوبوهــا يف أي حــال مــن األحــوال حــدود
مهمتهــم مبقتــى هــذه االتفاقيــة ،وعليهــم بصفــة خاصــة مراعــاة مقتضيــات أمــن الدولــة
التــي يقومــون فيهــا بواجباتهــم.
املــادة ()10

ال تكــون أحــكام هــذه االتفاقيــة عقبــة يف ســبيل األنشــطة اإلنســانية التــي ميكــن أن تقــوم
بهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أو أيــة هيئــة إنســانية أخــرى غــر متحيــزة ،بقصــد
حاميــة األشــخاص املدنيــن وإغاثتهــم ،رشيطــة موافقــة أطـراف النـزاع املعنيــة.
املــادة ()11

لألط ـراف الســامية املتعاقــدة أن تتفــق يف أي وقــت عــى أن تعهــد إىل هيئــة تتوفــر فيهــا
كل ضامنــات الحيــدة والكفــاءة باملهــام التــي تلقيهــا هــذه االتفاقيــة عــى عاتــق الدولــة
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الحاميــة.
وإذا مل ينتفــع األشــخاص املحميــون أو توقــف انتفاعهــم ألي ســبب كان بجهــود دولــة
حاميــة أو هيئــة معينــة وفقـاً للفقــرة األوىل أعــاه ،فعــى الدولــة الحاجــزة أن تطلــب إىل
دولــة محايــدة أو إىل هيئــة مــن هــذا القبيــل أن تضطلــع بالوظائــف التــي تنيطهــا هــذه
االتفاقيــة بالــدول الحاميــة التــي تعينهــا أطـراف النـزاع.
فــإذا مل ميكــن توفــر الحاميــة عــى هــذا النحــو ،فعــى الدولــة الحاجــزة أن تطلــب إىل
هيئــة إنســانية ،كاللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،االضطــاع باملهــام اإلنســانية التــي
تؤديهــا الــدول الحاميــة مبقتــى هــذه االتفاقيــة ،أو أن تقبــل ،رهنـاً بأحــكام هــذه املــادة،
عــرض الخدمــات الــذي تقدمــه مثــل هــذه الهيئــة.
وعــى أيــة دولــة محايــدة أو هيئــة طلبــت إليهــا الدولــة صاحبــة الشــأن تحقيــق األغـراض
املذكــورة أعــاه ،أو قدمــت هــي عرضــاً للقيــام بذلــك ،أن تقــدر طــوال مــدة قيامهــا
بنشــاطها املســئولية التــي تقــع عليهــا تجــاه طــرف الن ـزاع الــذي ينتمــي إليــه األشــخاص
املحميــون مبقتــى هــذه االتفاقيــة ،وأن تقــدم الضامنــات الكافيــة إلثبــات قدرتهــا عــى
تنفيــذ املهــام املطلوبــة وأدائهــا دون تحيــز.
ال يجــوز الخــروج عــى األحــكام املتقدمــة يف أي اتفــاق خــاص يعقــد بني دول تكــون إحداها
مقيــدة الحريــة يف التفــاوض مــع الدولــة األخــرى أو حلفائهــا بســبب أحــداث الحــرب ،ولــو
بصفــة مؤقتــة ،وعــى األخــص يف حالــة احتــال كل أراضيهــا أو جــزء هــام منهــا.
وكلــا ذكــرت عبــارة الدولــة الحاميــة يف هــذه االتفاقيــة ،فــإن مدلولهــا ينســحب أيضـاً عــى
الهيئــات البديلــة لهــا باملعنــى املفهــوم مــن هــذه املــادة.
متتــد أحــكام هــذه املــادة وتعــدل لتنطبــق عــى حــاالت رعايــا أي دولــة محايــدة يكونــون
يف أراض محتلــة أو أرايض دولــة محاربــة اليكــون لدولتهــم فيهــا متثيــل دبلومــايس عــادي.
املــادة

()12

تقــدم الــدول الحاميــة مســاعيها الحميــدة مــن أجــل تســوية الخالفــات يف جميــع الحــاالت
التــي تــرى فيهــا أن ذلــك يف مصلحــة األشــخاص املحميــن ،وعــى األخــص يف حــاالت عــدم
اتفــاق أطـراف النـزاع عــى تطبيــق أو تفســر أحــكام هــذه االتفاقيــة.
ولهــذا الغرض،يجــوز لــكل دولــة حاميــة أن تقــدم ألطـراف النـزاع ،بنــا ًء عــى دعــوة أحــد
األطـراف أو مــن تلقــاء ذاتهــا ،اقرتاحـاً باجتــاع ممثليهــا ،وعــى األخــص ممثــي الســلطات
املســئولة عــن األشــخاص املحميــن ،عنــد االقتضــاء عــى أرض محايدة تختــار بطريقــة
مناســبة .وتلتــزم أطـراف النـزاع بتنفيــذ املقرتحــات التــي تقــدم لهــا تحقيقـاً لهــذا الغــرض.
وللــدول الحاميــة أن تقــدم ،إذا رأت رضورة لذلــك ،اقرتاحـاً يخضــع ملوافقــة أطـراف النـزاع
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بدعــوة شــخص ينتمــي إىل دولــة محايــدة أو تفوضــه اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر
لالش ـراك يف هــذا االجتــاع.

الباب الثاني

الحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب
املــادة ()13

تشــمل أحــكام البــاب الثــاين مجمــوع ســكان البلــدان املشــركة يف الن ـزاع ،دون أي متييــز
مجحــف يرجــع بشــكل خــاص إىل العنــر ،أو الجنســية أو الديــن ،أو اآلراء السياســية،
واملقصــود بهــا تخفيــف املعانــاة الناجمــة عــن الحــرب.
املــادة ()14

يجــوز لألطـراف الســامية املتعاقــدة يف وقــت الســلم ،وألطـراف النـزاع بعــد نشــوب األعامل
العدائيــة أن تنشــئ يف أراضيهــا ،أو يف األرايض املحتلــة إذا دعــت الحاجــة ،مناطــق ومواقــع
استشــفاء وأمــان منظمــة بكيفيــة تســمح بحاميــة الجرحــى واملــرىض والعجــزة واملســنني
واألطفــال دون الخامســة عــرة مــن العمــر ،والحوامــل وأمهــات األطفــال دون الســابعة.
ويجــوز لألطــراف املعنيــة أن تعقــد عنــد نشــوب نــزاع وخاللــه اتفاقــات فيــا بينهــا
لالعـراف املتبــادل باملناطــق واملواقــع التــي تكــون قــد أنشــأتها.ولها أن تطبــق لهــذا الغــرض
مــروع االتفــاق امللحــق بهــذه االتفاقيــة مــع إدخــال التعديــات التــي قــد تراهــا رضوريــة
عليــه.
والــدول الحاميــة واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر مدعــوة إىل تقديــم مســاعيها الحميــدة
لتســهيل إنشــاء مناطــق ومواقــع االستشــفاء واألمــان واالعـراف بهــا.
املــادة ()15

يجــوز ألي طــرف يف النـزاع ،أن يقــرح عــى الطــرف املعــادي ،إمــا مبــارشة أو عــن طريــق
دول محايــدة أو هيئــة إنســانية ،إنشــاء مناطــق محيــدة يف األقاليــم التــي يجــري فيهــا
القتــال بقصــد حاميــة األشــخاص املذكوريــن أدنــاه مــن أخطــار القتــال دون أي متييــز:
أ  -الجرحى واملرىض من املقاتلني وغري املقاتلني،
ب -األشــخاص املدنيــن الذيــن ال يشــركون يف األعــال العدائيــة وال يقومــون بــأي عمــل لــه
طابــع عســكري أثنــاء إقامتهــم يف هــذه املناطــق.
ومبجــرد اتفــاق أطـراف النـزاع عــى املوقــع الجغـرايف للمنطقــة املحيــدة املقرتحــة وإدارتهــا
ومتوينهــا ومراقبتهــا ،يعقــد اتفــاق كتــايب ويوقعــه ممثلــو أطـراف النـزاع .ويحــدد االتفــاق
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بــدء تحييــد املنطقــة ومدتــه.

املــادة ()16

يكون الجرحى واملرىض وكذلك العجزة والحوامل موضع حامية واحرتام خاصني.
وبقــدر مــا تســمح بــه املقتضيــات العســكرية ،يســهل كل طــرف مــن أطــراف النــزاع
اإلجـراءات التــي تتخــذ للبحــث عــن القتــى أو الجرحــى ،وملعاونــة الغرقــى وغريهــم مــن
األشــخاص املعرضــن لخطــر كبــر ولحاميتهــم مــن الســلب وســوء املعاملــة.
املــادة ()17

يعمــل أطــراف النــزاع عــى إقــرار ترتيبــات محليــة لنقــل الجرحــى واملــرىض والعجــزة
واملســنني واألطفــال والنســاء النفــاس مــن املناطــق املحــارصة أو املطوقــة ،وملــرور رجــال
جميــع األديــان ،وأف ـراد الخدمــات الطبيــة واملهــات الطبيــة إىل هــذه املناطــق.
املــادة ()18

ال يجــوز بــأي حــال الهجــوم عــى املستشــفيات املدنيــة املنظمــة لتقديــم الرعايــة للجرحــى
واملــرىض والعجــزة والنســاء النفــاس ،وعــى أط ـراف الن ـزاع احرتامهــا وحاميتهــا يف جميــع
األوقــات.
عــى الــدول األطـراف يف أي نـزاع أن تســلم جميــع املستشــفيات املدنيــة شــهادات تثبــت
أنهــا مستشــفيات ذات طابــع مــدين وتبــن أن املبــاين التــي تشــغلها ال تســتخدم يف أي
أغ ـراض ميكــن أن يحــرم هــا مــن الحاميــة مبفهــوم املــادة .19
متيــز املستشــفيات املدنيــة ،إذا رخصــت لهــا الدولــة بذلــك ،بواســطة الشــارة املنصــوص
عنهــا يف املــادة  38مــن اتفاقيــة جنيــف لتحســن حــال الجرحــى واملــرىض بالقوات املســلحة
يف امليــدان ،املؤرخــة يف  12آب  /أغســطس .1949
تتخــذ أط ـراف الن ـزاع ،بقــدر مــا تســمح بــه املقتضيــات العســكرية ،التدابــر الرضوريــة
لجعــل الشــارات التــي متيــز املستشــفيات املدنيــة واضحــة بجــاء لقــوات العــدو الربيــة
والجويــة والبحريــة ،وذلــك لتــايف إمكانيــة وقــوع أي عمــل عــدواين عليهــا.
وبالنظــر لألخطــار التــي ميكــن أن تتعــرض لهــا املستشــفيات نتيجــة لقربهــا مــن األهــداف
العســكرية ،فإنــه يجــدر الحــرص عــى أن تكــون بعيــدة مــا أمكــن عــن هــذه األهــداف.
املــادة ()19

ال يجــوز وقــف الحاميــة الواجبــة للمستشــفيات املدنيــة إال إذا اســتخدمت ،خروجـاً عــى
واجباتهــا اإلنســانية ،يف القيــام بأعــال تــر العــدو .غــر أنــه ال يجــوز وقــف الحاميــة عنهــا
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إال بعــد توجيــه إنــذار لهــا يحــدد يف جميــع األحــوال املناســبة مهلــة زمنيــة معقولــة دون
أن يلتفــت إليــه.
ال يعتــر عم ـاً ضــارا ً بالعــدو وجــود عســكريني جرحــى أو مــرىض تحــت العــاج يف هــذه
املستشــفيات ،أو وجــود أســلحة صغــرة وذخــرة أخــذت مــن هــؤالء العســكريني ومل تســلم
بعــد إىل اإلدارة املختصــة.
املـادة ()20

يجــب احــرام وحاميــة املوظفــن املخصصــن كليــة بصــورة منتظمــة لتشــغيل وإدارة
املستشــفيات املدنيــة ،مبــن فيهــم األشــخاص املكلفــون بالبحــث عــن الجرحــى واملــرىض
املدنيــن والعجــزة والنســاء النفــاس وجمعهــم ونقلهــم ومعالجتهــم.
ومييــز هــؤالء املوظفــون يف األرايض املحتلــة ومناطــق العمليــات الحربيــة ببطاقــة لتحقيــق
الهويــة تبــن صفــة حاملهــا ،وعليــه صورتــه الشمســية ،تحمــل خاتــم الســلطة املســئولة،
كــا مييــزون أثنــاء العمــل بعالمــة ذراع مختومــة مــن نــوع ال يتأثــر باملــاء توضــع عــى
الــذراع األيــر .وتســلم عالمــة الــذراع بواســطة الدولــة وتحمــل الشــارة املنصــوص عنهــا
يف املــادة  38مــن اتفاقيــة جنيــف لتحســن حــال الجرحــى واملــرىض بالقــوات املســلحة يف
امليــدان ،املؤرخــة يف 12آب/أغســطس .1949
يجــب احـرام وحاميــة جميــع املوظفني اآلخريــن املخصصني لتشــغيل أو إدارة املستشــفيات
املدنيــة ،ولهــم حــق حمــل شــارة الــذراع كــا هــو مذكــور أعــاه وبالــروط املبينــة يف
هــذه املــادة ،وذلــك أثنــاء أدائهــم هــذه الوظائــف .وتــب يــن املهــام املناطــة بهــم يف
بطاقــة تحقيــق الهويــة التــي تــرف لهــم.
وتحتفــظ إدارة كل مستشــفى مــدين بقامئــة بأســاء موظفيهــا مســتوفاة أوالً بــأول وتكــون
تحــت تــرف الســلطات الوطنيــة أو ســلطات االحتــال املختصــة يف جميــع األوقــات.
املــادة ()21

يجــب احـرام وحاميــة عمليــات نقــل الجرحــى واملــرىض املدنيــن والعجــزة والنســاء النفاس
التــي تجــري يف الــر بواســطة قوافــل املركبــات وقطــارات املستشــفى أو يف البحــر بواســطة
ســفن مخصصــة لهــذا النقــل ،وذلــك عــى قــدم املســاواة مــع املستشــفيات املشــار إليهــا يف
املــادة  ،18ومتيــز ،برتخيــص مــن الدولــة ،بوضــع الشــارة املميــزة املنصــوص عنهــا يف املــادة
 38مــن اتفاقيــة جنيــف لتحســن حــال الجرحــى واملــرىض بالقــوات املســلحة يف امليــدان،
املؤرخــة يف  12آب /أغســطس .1949
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املــادة ()22

ال يجــوز الهجــوم عــى الطائ ـرات التــي يقتــر اســتخدامها عــى نقــل الجرحــى واملــرىض
املدنيــن والعجــزة والنســاء النفــاس ،أو نقــل املوظفــن الطبيــن واملهــات الطبيــة ،بــل
يجــب احرتامهــا عنــد طريانهــا عــى ارتفاعــات ويف أوقــات ومســارات يتفــق عليهــا بصفــة
خاصــة بــن أط ـراف الن ـزاع املعنيــة.
ويجــوز متييزهــا بوضــع الشــارة املميــزة املنصــوص عنهــا يف املــادة  38مــن اتفاقيــة جنيــف
لتحســن حــال الجرحــى واملــرىض بالقــوات املســلحة يف امليــدان ،املؤرخــة يف  12آب/
أغســطس .1949
يحظر الطريان فوق أرايض العدو أو أرض يحتلها العدو ،مامل يتفق عىل خالف ذلك.
متتثــل هــذه الطائـرات ألي أمــر يصــدر إليهــا بالهبــوط .ويف حالــة الهبــوط بهــذه الكيفيــة،
ميكــن للطائــرة ومســتقليها مواصلــة طريانهــا بعــد أي تفتيــش قــد يحــدث.

املــادة ()23

عــى كل طــرف مــن األطـراف الســامية املتعاقــدة أن يكفــل حريــة مــرور جميــع رســاالت
األدويــة واملهــات الطبيــة ومســتلزمات العبــادة املرســلة حـرا ً إىل ســكان طــرف متعاقــد
آخــر املدنيــن ،حتــى لــو كان خص ـاً .وعليــه كذلــك الرتخيــص بحريــة مــرور أي رســاالت
مــن األغذيــة الرضوريــة ،واملالبــس ،واملقويــات املخصصــة لألطفــال دون الخامســة عــرة
مــن العمــر ،والنســاء الحوامــل أو النفــاس.
ويخضــع التـزام الطــرف املتعاقــد مبنــح حريــة مــرور الرســاالت املذكــورة يف الفقــرة املتقدمة
لــرط تأكــد هــذا الطــرف مــن أنــه ليســت هنــاك أي أســباب قويــة تدعــوه إىل التخــوف
مــن االحتــاالت التاليــة:
أ ) أن تحول الرساالت عن وجهتها األصلية ،أو
ب) أن تكون الرقابة غري فعالة ،أو
ج) أن يحقــق العــدو فائــدة واضحــة لجهــوده الحربيــة أو اقتصــاده ،عــن طريــق تبديــل
هــذه الرســاالت بســلع كان عليــه أن يوردهــا أو ينتجهــا بوســيلة أخــرى ،أو عــن طريــق
االســتغناء عــن مــواد أو منتجــات أو خدمــات كان البــد مــن تخصيصهــا إلنتــاج هذه الســلع.
وللدولــة التــي ترخــص مبــرور الرســاالت املبينــة يف الفقــرة األوىل مــن هــذه املــادة أن
تشــرط ملنــح الرتخيــص أن يتــم التوزيــع عــى املســتفيدين تحــت إرشاف محــي مــن قبــل
الــدول الحاميــة.
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يجــب أن ترســل هــذه الرســاالت بــأرسع مــا ميكــن ،ويكــون للدولــة التــي ترخــص بحريــة
مرورهــا حــق وضــع الــروط الفنيــة التــي يســمح باملــرور مبقتضاهــا.

املـادة ()24

عــى أطــراف النــزاع أن تتخــذ التدابــر الرضوريــة لضــان عــدم إهــال األطفــال دون
الخامســة عــرة مــن العمــر الذيــن تيتمــوا أو افرتقــوا عــن عائالتهــم بســبب الحــرب،
وتيســر إعالتهــم ومامرســة دينهــم وتعليمهــم يف جميــع األحــوال .ويعهــد بأمــر تعليمهــم
إذا أمكــن إىل أشــخاص ينتمــون إىل التقاليــد الثقافيــة ذاتهــا.
وعــى أطـراف النـزاع أن تســهل إيــواء هــؤالء األطفــال يف بلــد محايــد طــوال مــدة النـزاع،
مبوافقــة الدولــة الحاميــة ،إذا وجــدت ،وبــرط االســتيثاق مــن مراعــاة املبــادئ املبينــة يف
الفقــرة األوىل.
وعليهــا فــوق ذلــك أن تعمــل عــى اتخــاذ التدابــر الالزمــة إلمــكان التحقــق مــن هويــة
جميــع األطفــال دون الثانيــة عــرة مــن العمــر ،عــن طريــق حمــل لوحــة لتحقيــق الهويــة
أو بــأي وســيلة أخــرى.
املــادة ()25

يســمح ألي شــخص مقيــم يف أرايض أحــد أطـراف النـزاع أو يف أراض يحتلهــا طــرف يف النـزاع
بإبــاغ أفـراد عائلتــه أينــا كانــوا األخبــار ذات الطابــع العائــي املحــض ،وبتلقــي أخبارهــم.
وتنقــل هــذه املراســات برسعــة ودون إبطــاء ال مــرر لــه.
إذا تعــذر أو اســتحال نتيجــة للظــروف تبــادل املراســات العائليــة بواســطة الربيــد العــادي،
وجــب عــى أطـراف النـزاع املعنيــة أن تلجــأ إىل وســيط محايــد ،مــن قبيــل الوكالــة املركزيــة
املنصــوص عنهــا يف املــادة  ،140لتحــدد معــه وســائل تأمــن تنفيــذ التزاماتهــا عــى أفضــل
وجــه ،وعــى األخــص باالســتعانة بالجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر( ،أو الهــال
األحمــر أو األســد والشــمس األحمريــن.
إذا رأت أطـراف النـزاع رضورة لتقييــد املراســات العائليــة ،فــإن لهــا عــى األكــر أن تفــرض
اســتخدام النــاذج القياســية التــي تتضمــن خمسـاً وعرشيــن كلمــة تختــار بحريــة ،وتحديد
عــدد الطــرود بواقــع طــرد واحــد كل شــهر.
املــادة ()26

عــى كل طــرف مــن أطــراف النــزاع أن يســهل أعــال البحــث التــي يقــوم بهــا أفــراد
العائــات املشــتتة بســبب الحــرب مــن أجــل تجديــد االتصــال بينهــم وإذا أمكــن جمــع
شــملهم .وعليــه أن يســهل بصــورة خاصــة عمــل الهيئــات املكرســة لهــذه املهمــة ،رشيطــة
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أن يكــون قــد اعتمدهــا وأن تراعــي التدابــر األمنيــة التــي اتخذهــا.

الباب الثالث
وضع األشخاص املحميين ومعاملتهم

القسم األول

أحكام عامة تنطبق على أرا�ضي أطراف النزاع واألرا�ضي املحتلة
املــادة 27

لألشــخاص املحميــن يف جميــع األحــوال حــق االحــرام ألشــخاصهم ورشفهــم وحقوقهــم
العائليــة وعقائدهــم الدينيــة وعاداتهــم وتقاليدهــم .ويجــب معاملتهــم يف جميــع األوقــات
معاملــة إنســانية ،وحاميتهــم بشــكل خــاص ضــد جميــع أعــال العنــف أو التهديــد ،وضــد
الســباب وفضــول الجامهــر.
ويجــب حاميــة النســاء بصفــة خاصــة ضــد أي اعتــداء عــى رشفهــن ،والســيام ضــد
االغتصــاب ،واإلكــراه عــى الدعــارة وأي هتــك لحرمتهــن.
ومــع مراعــاة األحــكام املتعلقــة بالحالــة الصحيــة والســن والجنــس ،يعامل جميع األشــخاص
املحميــن بواســطة طــرف النـزاع الــذي يخضعــون لســلطته ،بنفــس االعتبــار دون أي متييــز
ضــار عــى أســاس العنــر أو الديــن أو اآلراء السياســية .عــى أن ألطـراف النـزاع أن تتخــذ
إزاء األشــخاص املحميــن تدابــر املراقبــة أو األمــن التــي تكــون رضوريــة بســبب الحــرب.
املــادة 28

ال يجــوز اســتغالل أي شــخص محمــي بحيــث يجعــل وجــوده بعــض النقــط أو املناطــق
مبنــأى عــن العمليــات الحربيــة.

املــادة 29

طــرف النـزاع الــذي يكــون تحــت ســلطته أشــخاص محميــون مســئول عــن املعاملــة التــي
يلقونهــا مــن وكالئــه ،دون املســاس باملســئوليات الفرديــة التــي ميكــن التعــرض لهــا.

املــادة 30

تقــدم جميــع التســهيالت لألشــخاص املحميــن ليتقدمــوا بطلباتهــم إىل الــدول الحاميــة
وإىل اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،والجمعيــة الوطنيــة للصليــب األحمــر (أو الهــال
األحمــر أو األســد والشــمس األحمريــن) التابعــة للبلــد الــذي يوجــدون فيــه ،وكذلــك إىل أي
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هيئــة ميكنهــا معاونتهــم.
ومتنــح هــذه الهيئــات املختلفــة جميــع التســهيالت لهــذا الغــرض مــن جانــب الســلطات،
وذلــك يف نطــاق الحــدود التــي تفرضهــا املقتضيــات العســكرية أو األمنيــة.
وبخــاف زيــارات منــدويب الــدول الحاميــة واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،املنصــوص
عنهــا يف املــادة  ،143تســهل الــدول الحاجــزة أو دول االحتــال بقــدر اإلمــكان الزيــارات
التــي يرغــب ممثلــو املؤسســات األخــرى القيــام بهــا لألشــخاص املحميــن بهــدف تقديــم
معونــة روحيــة أو ماديــة لهــؤالء األشــخاص.
املــادة 31

تحظــر مامرســة أي إكــراه بــدين أو معنــوي إزاء األشــخاص املحميــن ،خصوصــاً بهــدف
الحصــول عــى معلومــات منهــم أو مــن غريهــم.
املــادة 32

تحظــر األط ـراف الســامية املتعاقــدة رصاحــة جميــع التدابــر التــي مــن شــأنها أن تســبب
معانــاة بدنيــة أو إبــادة لألشــخاص املحميــن املوجوديــن تحــت ســلطتها .وال يقتــر هــذا
الحظــر عــى القتــل والتعذيــب والعقوبــات البدنيــة والتشــويه والتجــارب الطبيــة والعلميــة
التــي ال تقتضيهــا ال معالجــة الطبيــة للشــخص املحمــي وحســب ،ولكنــه يشــمل أيضـاً أي
أعــال وحشــية أخــرى ،ســواء قــام بهــا وكالء مدنيــون أو وكالء عســكريون.

املــادة 33

ال يجــوز معاقبــة أي شــخص محمــي عــن مخالفــة مل يقرتفهــا هو شــخصياً .تحظــر العقوبات
الجامعيــة وباملثــل جميع تدابــر التهديــد أو اإلرهاب.
السلب محظور.
تحظر تدابري االقتصاص من األشخاص املحميني وممتلكاتهم.
املــادة 34

أخذ الرهائن محظور.
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القسم الثاين

األجانب في أرا�ضي أطراف النزاع
املــادة 35

أي شــخص محمــي يرغــب يف مغــادرة البلــد يف بدايــة الن ـزاع أو خاللــه يحــق لــه ذلــك،
إال إذا كان رحيلــه يــر باملصالــح الوطنيــة للدولــة .ويبــت يف طلبــه ملغــادرة البلــد طبق ـاً
إلج ـراءات قانونيــة ويصــدر الق ـرار بــأرسع مــا ميكــن .ويجــوز للشــخص الــذي يــرح لــه
مبغــادرة البلــد أن يتــزود باملبلــغ الــازم لرحلتــه وأن يحمــل معــه قــدرا ً معقــوالً مــن اللــوازم
واملتعلقــات الشــخصية.
ولألشــخاص الذيــن رفــض طلبهــم ملغــادرة البلــد الحــق يف طلــب إعــادة النظــر يف هــذا
الرفــض يف أقــرب وقــت بواســطة محكمــة أو لجنــة إداريــة مختصــة تنشــئها الدولــة
الحاجــزة لهــذا الغــرض.
وملمثــي الدولــة الحاميــة أن يحصلــوا ،إذا طلبــوا ذلــك ،عــى أســباب رفــض طلب أي شــخص
ملغــادرة البلــد ،وأن يحصلــوا بــأرسع مــا ميكــن عــى أســاء جميــع األشــخاص الذيــن رفضت
طلباتهــم إال إذا حالــت دون ذلــك دواعــي األمــن أو اعــرض عليــه األشــخاص املعنيــون.
املــادة 36

تنفــذ عمليــات املغــادرة التــي يــرح بهــا مبقتــى املــادة الســابقة يف ظــروف مالمئــة مــن
حيــث األمــن ،والــروط الصحيــة ،والســامة والتغذيــة .ويتحمــل بلــد الــوص ول ،أو الدولــة
التــي يكــون املســتفيدون مــن رعاياهــا يف حالــة اإليــواء يف بلــد محايــد ،جميــع التكاليــف
املتكبــدة مــن بــدء الخــروج مــن أرايض الدولــة الحاجــزة .وتحــدد الطرائــق العمليــة لهــذه
االنتقــاالت ،عنــد الحاجــة ،عــن طريــق اتفاقــات خاصــة تعقــد بــن الــدول املعنيــة.
وال يخــل مــا تقــدم باالتفاقــات الخاصــة التــي قــد تكــون معقــودة بــن أط ـراف الن ـزاع
بشــأن تبــادل رعاياهــا الذيــن ســقطوا يف قبضــة العــدو وإعادتهــم إىل أوطانهــم.
املــادة 37

يجــب أن يعامــل األشــخاص املحميــون الذيــن يكونــون يف الحبــس االحتياطــي أو يقضــون
عقوبــة ســالبة للحريــة معاملــة إنســانية أثنــاء مــدة احتجازهــم.
ولهم أن يطلبوا مبجرد اإلفراج عنهم مغادرة البلد طبقاً للامدتني السابقتني.
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املــادة 38

باســتثناء بعــض اإلج ـراءات الخاصــة التــي قــد تتخــذ مبقتــى هــذه االتفاقيــة ،والســيام
منهــا املادتــن  27و ،41يســتمر مــن حيــث املبــدأ تنظيــم وضــع األشــخاص املحميــن طبقـاً
لألحــكام املتعلقــة مبعاملــة األجانــب يف وقــت الســلم .ومتنــح لهــم عــى أي حــال الحقــوق
التاليــة:
-1
-2
-3
-4
-5

لهم أن يتلقوا إمدادات اإلغاثة الفردية أو الجامعية التي ترسل إليهم،
يجــب أن يحصلــوا عــى العــاج الطبــي والرعايــة يف املستشــفى ،وفقـاً ملــا تقتضيــه
حالتهــم الصحيــة ،وذلــك بقــدر مامثــل ملــا يقــدم لرعايــا الدولــة املعنيــة،
يســمح لهــم مبامرســة عقائدهــم الدينيــة والحصــول عــى املعاونــة الروحيــة مــن
رجــال دينهــم،
يســمح لهــم إذا كانــوا يقيمــون يف منطقــة معرضــة بصــورة خاصــة ألخطــار الحرب
باالنتقــال مــن تلــك املنطقــة بنفــس الكيفيــة التــي يعامــل بهــا رعايــا الدولــة
املعنيــة،
يجــب أن ينتفــع األطفــال دون الخامســة عــرة مــن العمــر والحوامــل وأمهــات
األطفــال دون الســابعة مــن العمــر مــن أي معاملــة تفضيليــة يعامــل بهــا رعايــا
الدولــة املعنيــة.

املــادة 39

توفــر لألشــخاص املحميــن الذيــن يكونــون قــد فقــدوا بســبب الحــرب عملهــم الــذي
يتكســبون منــه ،فرصــة إيجــاد عمــل مكســب ،ويتمتعــون لهــذا الغــرض بنفــس املزايــا التــي
يتمتــع بهــا رعايــا الدولــة التــي يوجــدون يف أراضيهــا ،مــع مراعــاة اعتبــارات األمــن وأحــكام
املــادة .40
إذا فــرض أحــد أطـراف النـزاع عــى شــخص محمــي تدابــر مراقبــة مــن شــأنها أن تجعلــه
غــر قــادر عــى إعالــة نفســه ،وبخاصــة إذا كان هــذا الشــخص غــر قــادر ألســباب أمنيــة
عــى إيجــاد عمــل مكســب بــروط معقولــة ،وجــب عــى طــرف النـزاع املذكــور أن يتكفــل
باحتياجاتــه واحتياجــات األشــخاص الذيــن يعولهــم.
ولألشــخاص املحميــن يف جميــع الحــاالت أن يتلقــوا اإلعانــات مــن بلــدان منشــئهم ،أو مــن
الدولــة الحاميــة ،أو جمعيــات اإلغاثــة املشــار إليهــا يف املــادة .30
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املــادة 40

ال يجــوز إرغــام األشــخاص املحميــن عــى العمــل إال بكيفيــة مامثلــة ملــا يتبــع مــع رعايــا
طــرف الن ـزاع الذيــن يوجــدون يف أراضيــه.
ال يجــوز إرغــام األشــخاص املحميــن ،إذا كانــوا مــن جنســية الخصــم ،إال عــى األعــال
الالزمــة عــادة لتأمــن تغذيــة البــر ،وإيوائهــم وملبســهم ونقلهــم وصحتهــم دون أن تكــون
لهــا عالقــة مبــارشة بســر العمليــات الحربيــة.
يف الحــاالت املذكــورة يف الفقرتــن الســابقتني ،ينتفــع األشــخاص املحميــون الذيــن يرغمــون
عــى العمــل بنفــس رشوط العمــل وتدابــر الحاميــة التــي تكفــل للعــال الوطنيــن،
وبخاصــة فيــا يتعلــق بالراتــب ،وســاعات العمــل ،وامللبــس وتجهيـزات الوقايــة ،والتدريــب
الســابق ،والتعويــض عــن حــوادث العمــل واألم ـراض املهنيــة.
يســمح لألشــخاص املحميــن مببــارشة حقهــم يف الشــكوى طبقـاً للــادة  30يف حالــة انتهــاك
التعليــات املذكــورة أعــاه.
املــادة 41

إذا رأت الدولــة التــي يوجــد األشــخاص املحميــون تحــت ســلطتها أن تدابــر املراقبــة األخرى
املذكــورة يف هــذه االتفاقيــة غــر كافيــة ،فــإن أشــد تدابــر رقابــة يجــوز لهــا اللجــوء إليهــا
هــو فــرض اإلقامــة الجربيــة أو االعتقــال وفقـاً ألحــكام املادتــن  42و.43
عنــد تطبيــق أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن املــادة  39عــى األشــخاص الذيــن اضطــروا إىل
تــرك محــال إقامتهــم العاديــة مبوجــب قــرار يفــرض عليهــم اإلقامــة الجربيــة يف مــكان
آخــر ،تسرتشــد الدولــة الحاجــزة بأكــر دقــة ممكنــة بالقواعــد املتعلقــة مبعاملــة املعتقلــن،
املبينــة يف القســم الرابــع مــن البــاب الثالــث يف هــذه االتفاقيــة.
املــادة 42

ال يجــوز األمــر باعتقــال األشــخاص املحميــن أو فــرض اإلقامــة الجربيــة عليهــم إال إذا اقتــى
ذلــك بصــورة مطلقــة أمــن الدولــة التــي يوجــد األشــخاص املحميــون تحت ســلطتها.
إذا طلــب أي شــخص اعتقالــه مبحــض إرادتــه عــن طريــق ممثــي الدولــة الحاميــة وكان
وضعــه الخــاص يســتدعي ذلــك ،فإنــه يعتقــل بواســطة الدولــة التــي يوجــد تحــت ســلطتها.
املــادة 43

أي شــخص محمــي يعتقــل أو تفــرض عليــه إقامــة جربيــة لــه الحــق يف إعــادة النظــر يف
القـرار املتخــذ بشــأنه يف أقــرب وقــت بواســطة محكمــة أو لجنــة إداريــة مختصــة تنشــئها
الدولــة الحاجــزة لهــذا الغــرض .فــإذا اســتمر االعتقــال أو اإلقامــة الجربيــة ،وجــب عــى
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املحكمــة أو اللجنــة اإلداريــة بحــث حالــة هــذا الشــخص بصفــة دوريــة ،وبواقــع مرتــن
عــى األقــل يف الســنة ،بهــدف تعديــل القـرار ملصلحتــه إذا كانــت الظــروف تســمح بذلــك.
مــا مل يعــرض عــى ذلــك األشــخاص املحميــون املعنيــون ،تقــدم الدولــة الحاجــزة بــأرسع مــا
ميكــن إىل الدولــة الحاميــة أســاء األشــخاص املحميــن الذيــن اعتقلــوا أو فرضــت عليهــم
اإلقامــة الجربيــة وأســاء الذيــن أفــرج عنهــم مــن االعتقــال أو اإلقامــة الجربيــة .ورهن ـاً
بالــرط نفســه ،تبلــغ أيض ـاً ق ـرارات املحاكــم أو اللجــان املذكــورة يف الفقــرة األوىل مــن
هــذه املــادة بــأرسع مــا ميكــن إىل الدولــة الحاميــة.
املــادة 44

عنــد تطبيــق تدابــر املراقبــة املنصــوص عنهــا يف هــذه االتفاقيــة ،ال تعامــل الدولــة الحاجــزة
الالجئــن ،الذيــن ال يتمتعــون يف الواقــع بحاميــة أيــة حكومــة ،كأجانــب أعــداء ملجــرد
تبعيتهــم القانونيــة لدولــة معاديــة.

املــادة 45

ال يجوز نقل األشخاص املحميني إىل دولة ليست طرفاً يف هذه االتفاقية.
ال يجــوز أن يشــكل هــذا الحكــم بــأي حالــة عقبــة أمــام إعــادة األشــخاص املحميــن إىل
أوطانهــم أو عودتهــم إىل بلــدان إقامتهــم بعــد انتهــاء األعــال العدائيــة.
ال يجــوز أن تنقــل الدولــة الحاجــزة األشــخاص املحميــن إىل دولــة طــرف يف هــذه االتفاقيــة
إال بعــد أن تتأكــد مــن أن الدولــة املذكــورة راغبــة يف تطبيــق االتفاقيــة وقــادرة عــى ذلــك.
فــإذا تــم نقــل األشــخاص املحميــن عــى هــذا النحــو ،أصبحــت مســئولية تطبيــق االتفاقيــة
تقــع عــى الدولــة التــي قبلتهــم طــوال املــدة التــي يعهــد بهــم إليهــا .ومــع ذلــك ،ففــي
حالــة تقصــر هــذه الدولــة يف تطبيــق أحــكام االتفاقيــة يف أي نقطــة هامــة ،يتعــن عــى
الدولــة التــي نقلــت األشــخاص املحميــن أن تتخــذ ،بعــد إشــعار الدولــة الحاميــة بذلــك،
تدابــر فعــال ة لتصحيــح الوضــع ،أو أن تطلــب إعــادة األشــخاص املحميــن إليهــا .ويجــب
تلبيــة هــذا الطلــب.
ال يجــوز نقــل أي شــخص محمــي يف أي حــال إىل بلــد يخــى فيــه االضطهــاد بســبب آرائــه
السياســية أو عقائــده الدينيــة.
ال تشــكل أحــكام هــذه املــادة عقبــة أمــام تســليم األشــخاص املحميــن املتهمــن بجرائــم
ضــد القانــون العــام طبق ـاً ملعاهــدات تســليم املجرمــن التــي تكــون مربمــة قبــل نشــوب
األعــال العدائيــة.
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املــادة 46

تلغــى التدابــر التقييديــة التــي اتخــذت إزاء األشــخاص املحميــن بــأرسع مــا ميكــن بعــد
انتهــاء األعــال العدائيــة ،مــا مل تكــن قــد ألغيــت قبــل ذلــك.
وتبطــل التدابــر التقييديــة التــي اتخــذت إزاء ممتلكاتهــم بــأرسع مــا ميكــن بعــد انتهــاء
العمليــات العدائيــة طبق ـاً لترشيــع الدولــة الحاجــزة.
القسم الثالث

األرا�ضي املحتلة
املــادة 47

ال يحــرم األشــخاص املحميــون الذيــن يوجــدون يف أي إقليــم محتــل بــأي حــال وال بأيــة
كيفيــة مــن االنتفــاع بهــذه االتفاقيــة ،ســواء بســبب أي تغيــر يطــرأ نتيجــة الحتــال األرايض
عــى مؤسســات اإلقليــم املذكــور أو حكومتــه ،أو بســبب أي اتفــاق يعقــد بــن ســلطات
اإلقليــم املحتــل ودولــة االحتــال ،أو كذلــك بســبب قيــام هــذه الدولــة بضــم كل أو جــزء
مــن األرايض املحتلــة.

املــادة 48

يجــوز لألشــخاص املحميــن مــن غــر رعايــا الدولــة التــي احتلــت أراضيهــا أن ينتفعــوا
بحــق مغــادرة البلــد مــع مراعــاة الــروط املنصــوص عنهــا يف املــادة  ،35وتتخــذ القـرارات
املتعلقــة بذلــك وفق ـاً للنظــام الــذي تقــرره دولــة االحتــال وفق ـاً للــادة املذكــورة.
املــادة 49

يحظــر النقــل الجــري الجامعــي أو الفــردي لألشــخاص املحميــن أو نفيهــم مــن األرايض
املحتلــة إىل أرايض دولــة االحتــال أو إىل أرايض أي دولــة أخــرى ،محتلــة أو غــر محتلــة،
أي ـاً كانــت دواعيــه.
ومــع ذلــك ،يجــوز لدولــة االحتــال أن تقــوم بإخــاء كيل أو جــزيئ ملنطقــة محتلــة معينــة،
إذا اقتــى ذلــك أمــن الســكان أو ألســباب عســكرية قهريــة .وال يجــوز أن يرتتــب عــى
عمليــات اإلخــاء نــزوح األشــخاص املحميــن إال يف إطــار حــدود األرايض املحتلــة ،مــا مل
يتعــذر ذلــك مــن الناحيــة املادية .ويجــب إعــادة الســكان املنقولــن عــى هــذا النحــو إىل
مواطنهــم مبجــرد توقــف األعــال العدائيــة يف هــذا القطــاع.
وعــى دولــة االحتــال التــي تقــوم بعمليــات النقــل أو اإلخــاء هــذه أن تتحقــق إىل أقــى
حــد ممكــن مــن توفــر أماكــن اإلقامــة املناســبة الســتقبال األشــخاص املحميــن ،ومــن أن
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االنتقــاالت تجــري يف ظــروف مرضيــة مــن وجهــة الســامة والــروط الصحيــة واألمــن
والتغذيــة ،ومــن عــدم تفريــق أف ـراد العائلــة الواحــدة.
ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل واإلخالء مبجرد حدوثها.
ال يجــوز لدولــة االحتــال أن تحجــز األشــخاص املحميــن يف منطقــة معرضــة بشــكل خــاص
ألخطــار الحــرب ،إال إذا اقتــى ذلــك أمــن الســكان أو ألســباب عســكرية قهريــة.
ال يجــوز لدولــة االحتــال أن ترحــل أو تنقــل جــزءا ً مــن ســكانها املدنيــن إىل األرايض التــي
تحتلهــا.
املادة 50

تكفــل دولــة االحتــال ،باالســتعانة بالســلطات الوطنيــة واملحليــة ،حســن تشــغيل املنشــآت
املخصصــة لرعايــة األطفــال وتعليمهــم.
وعليهــا أن تتخــذ جميــع التدابــر الالزمــة لتيســر التحقــق مــن هويــة األطفــال وتســجيل
نســبهم .وال يجــوز لهــا بــأي حــال أن تغــر حالتهــم الشــخصية أو أن تلحقهــم بتشــكيالت
أو منظــات تابعــة لهــا.
إذا كانــت املؤسســات املحليــة عاجــزة ،وجــب عــى دولــة االحتــال أن تتخــذ إج ـراءات
لتأمــن إعالــة وتعليــم األطفــال الذيــن تيتمــوا أو افرتقــوا عــن والديهــم بســبب الحــرب يف
حالــة عــدم وجــود قريــب أو صديــق يســتطيع رعايتهــم ،عــى أن يكــون ذلــك كلــا أمكــن
بواســطة أشــخاص مــن جنســيتهم ولغتهــم ودينهــم.
يكلــف قســم خــاص مــن املكتــب الــذي ينشــأ طبق ـاً ألحــكام املــادة  136باتخــاذ جميــع
التدابــر الالزمــة لتحقيــق هويــة األطفــال الذيــن يوجــد شــك حــول هويتهــم .ويجــب
دامئ ـاً أن تســجل املعلومــات التــي تتوفــر عــن والديهــم أو أي أقــارب لهــم.
عــى دولــة االحتــال أال تعطــل تطبيــق أي تدابــر تفضيليــة فيــا يتعلــق بالتغذيــة والرعاية
الطبيــة والوقايــة مــن آثــار الحــرب تكــون قــد اتخــذت قبــل االحتــال لفائــدة األطفــال دون
الخامســة عــرة والحوامــل وأمهــات األطفال دون الســابعة.
املــادة 51

ال يجــوز لدولــة االحتــال أن ترغــم األشــخاص املحميــن عــى الخدمــة يف قواتهــا املســلحة
أو املعاونــة .كــا يحظــر أي ضغــط أو دعايــة بغــرض تطوعهــم.
وال يجــوز لهــا أن ترغــم األشــخاص املحميــن عــى العمــل إال إذا كانــوا فــوق الثامنــة عــرة
مــن العمــر ،ويف هــذه الحالــة تقتــر الخدمــة عــى األعــال الالزمــة لتوفــر احتياجــات
جيــش االحتــال أو يف خدمــة املصلحــة العامــة ،أو لتوفــر الغــذاء أو املــأوى أو امللبــس أو
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النقــل أو الصحــة لســكان البلــد املحتــل .وال يجــوز إرغــام األشــخاص املحميــن عــى القيـــام
بــأي عمــل يرتتــب عليــه التزامهــم باالشـراك يف عمليــات حربيــة .وال يجــوز لدولــة االحتــال
أن ترغــم األشــخاص املحميــن عــى اســتعامل القــوة لتأمــن أمــن املنشــآت التــي يقومــون
فيهــا بتأديــة عمــل إجبــاري.
وال يجــري تنفيــذ العمــل إال يف داخــل األرايض املحتلــة التــي يوجــد بهــا األشــخاص
املعنيــون .ويبقــى كل شــخص بقــدر االســتطاعة يف مــكان عملــه املعتــاد .ويعطــى عــن
العمــل أجــر منصــف ويكــون العمــل متناســباً مــع قــدرات العــال البدنيــة والعقليــة.
ويطبــق عــى األشــخاص املحميــن املكلفــن باألعــال املشــار إليهــا يف هــذه املــادة الترشيــع
الســاري يف البلــد املحتــل فيــا يتعلــق بــروط العمــل والتدابــر الوقائيــة ،وبخاصــة فيــا
يتصــل بالراتــب ،وســاعات العمــل ،وتجهي ـزات الوقايــة ،والتدريــب املســبق ،والتعويــض
عــن حــوادث العمــل واألم ـراض املهنيــة.
ال يجــوز بــأي حــال أن يــؤدي حشــد القــوة العاملــة إىل تعبئــة العــال يف تنظيــم ذي صبغــة
عســكرية أو شــبه عسكرية.
املــادة 52

ال يجــوز أن ميــس أي عقــد أو اتفــاق أو الئحــة تنظيميــة حــق أي عامــل ،ســواء كان متطوعـاً
أم ال ،أينــا يوجــد ،يف أن يلجــأ إىل ممثــي الدولــة الحاميــة لطلــب تدخــل تلــك الدولة.
تحظــر جميــع التدابــر التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إىل بطالــة العاملــن يف البلــد املحتــل أو
تقييــد إمكانيــات عملهــم بقصــد حملهــم عــى العمــل يف خدمــة دولــة االحتــال.

املــادة 53

يحظــر عــى دولــة االحتــال أن تدمــر أي ممتلــكات خاصــة ثابتــة أو منقولــة تتعلــق بأفـراد
أو جامعــات ،أو بالدولــة أو الســلطات العامــة ،أو املنظــات االجتامعيــة أو التعاونيــة ،إال
إذا كانــت العمليــات الحربيــة تقتــي حتـاً هــذا التدمــر.

املــادة 54

يحظــر عــى دولــة االحتــال أن تغــر وضــع املوظفــن أو القضــاة يف األرايض املحتلــة أو أن
توقــع عليهــم عقوبــات أو تتخــذ ضدهــم أي تدابــر تعســفية أو متييزيــة إذا امتنعــوا عــن
تأديــة وظائفهــم بدافــع مــن ضامئرهــم.
عــى أن هــذا الحظــر ال يعــوق تطبيــق الفقــرة الثانيــة مــن املــادة  .51وال يؤثــر عــى حــق
دولــة االحتــال يف إقصــاء املوظفــن العموميــن مــن مناصبهــم.
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املــادة 55

مــن واجــب دولــة االحتــال أن تعمــل ،بأقــى مــا تســمح بــه وســائلها ،عــى تزويد الســكان
باملــؤن الغذائيــة واإلمــدادات الطبيــة ،ومــن واجبهــا عــى األخــص أن تســتورد مــا يلــزم مــن
األغذيــة واملهــات الطبيــة وغريهــا إذا كانــت مــوارد األرايض املحتلــة غــر كافيــة.
ال يجــوز لدولــة االحتــال أن تســتويل عــى أغذيــة أو إمــدادات أو مهــات طبيــة مــا هــو
موجــود يف األرايض املحتلــة إال لحاجــة قــوات االحتــال وأف ـراد اإلدارة ،وعليهــا أن تراعــي
احتياجــات الســكان املدنيــن .ومــع مراعــاة أحــكام االتفاقيــات الدوليــة األخــرى ،تتخــذ
دولــة االحتــال اإلج ـراءات التــي تكفــل ســداد قيمــة عادلــة عــن كل مــا تســتويل عليــه.
وللدولــة الحاميــة أن تتحقــق دون أي عائــق يف أي وقــت مــن حالــة إمــدادات األغذيــة
واألدويــة يف األرايض املحتلــة ،إال إذا فرضــت قيــود مؤقتــة تســتدعيها رضورات حربيــة
قهريــة.
املــادة 56

مــن واجــب دولــة االحتــال أن تعمــل ،بأقــى مــا تســمح بــه وســائلها ،ومبعاونــة الســلطات
الوطنيــة واملحليــة ،عــى صيانــة املنشــآت والخدمــات الطبيــة واملستشــفيات وكذلــك
الصحــة العامــة والــروط الصحيــة يف األرايض املحتلــة ،وذلــك بوجــه خــاص عــن طريــق
اعتــاد وتطبيــق التدابــر الوقائيــة الالزمــة ملكافحــة انتشــار األم ـراض املعديــة واألوبئــة.
ويســمح لجميــع أف ـراد الخدمــات الطبيــة بــكل فئاتهــم بــأداء مهامهــم.
إذا أنشــئت مستشــفيات جديــدة يف األرايض املحتلــة حيــث مل تعــد األجهــزة املختصة للدولة
املحتلــة تــؤدي وظيفتهــا ،وجــب عــى ســلطات االحتــال أن تعــرف بهــذه املستشــفيات
عنــد االقتضــاء عــى النحــو الــوارد يف املــادة  .18ويف الظــروف املشــابهة ،تعــرف ســلطات
االحتــال كذلــك مبوظفــي املستشــفيات ومركبــات النقــل مبوجــب أحــكام املادتــن  20و.21
لــدى اعتــاد وتطبيــق تدابــر الصحــة والــروط الصحيــة ،تراعي دولــة االحتــال االعتبارات
املعنويــة واألدبيــة لســكان األرايض املحتلة.
املــادة 57

ال يجــوز لدولــة االحتــال أن تســتويل عــى املستشــفيات املدنيــة إال بصفــة مؤقتــة ويف
حــاالت الــرورة العاجلــة للعنايــة بالجرحــى واملــرىض والعســكريني ،ورشيطــة أن تتخــذ
التدابــر املناســبة ويف الوقــت املالئــم لرعايــة وعــاج األشــخاص الذيــن يعالجــون فيهــا
وتدبــر احتياجــات الســكان املدنيــن.
ال يجــوز االســتيالء عــى مهــات ومخــازن املستشــفيات املدنيــة مادامــت رضوريــة
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الحتياجــات الســكان املدنيــن.
املــادة 58

تسمح دولة االحتالل لرجال الدين بتقديم املساعدة الروحية ألفراد طوائفهم الدينية.
وتقبــل دولــة االحتــال كذلــك رســاالت الكتــب واألدوات الالزمــة لتلبيــة االحتياجــات
الدينيــة وتســهل توزيعهــا يف األرايض املحتلــة.
املــادة 59

إذا كان كل ســكان األرايض املحتلــة أو قســم منهــم تنقصهــم املــؤن الكافيــة ،وجــب عــى
دولــة االحتــال أن تســمح بعمليــات اإلغاثــة ملصلحــة هــؤالء الســكان وتوفر لها التســهيالت
بقــدر مــا تســمح بــه وســائلها.
وتتكــون هــذه العمليــات التــي ميكــن أن تقــوم بهــا دول أو هيئــة إنســانية غــر متحيــزة
كاللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،عــى األخــص مــن رســاالت األغذيــة واإلمــدادات
الطبيــة واملالبــس.
وعــى جميــع الــدول املتعاقــدة أن ترخــص مبــرور هــذه الرســاالت بحريــة وأن تكفــل لهــا
الحاميــة.
عــى أنــه يجــوز للدولــة التــي تســمح بحريــة مــرور رســاالت فيهــا إىل أراض يحتلهــا طــرف
خصــم يف النـزاع أن تفتــش الرســاالت وتنظــم مرورهــا طبقـاً ملواعيــد وخطوط ســر محددة،
وأن تحصــل مــن الدولــة الحاميــة عــى ضــان كاف بــأن هــذه الرســاالت مخصصــة إلغاثــة
الســكان املحتاجــن وأنهــا لــن تســتخدم لفائــدة دولــة االحتــال.
املــادة 60

ال تخــي رســاالت اإلغاثــة بــأي حــال دولــة االحتــال مــن املســئوليات التــي تفرضهــا عليهــا
املــواد  55و 56و .59وال يجــوز لهــا بــأي حــال أن تحــول رســاالت اإلغاثــة عــن الغــرض
املخصصــة لــه إال يف حــاالت الــرورة امللحــة ملصلحــة ســكان األرايض املحتلــة ومبوافقــة
الدولــة الحاميــة.
املــادة 61

يجــري توزيــع رســاالت اإلغاثــة املشــار إليهــا يف املــادة الســابقة مبعاونــة الدولــة الحاميــة
وتحــت إرشافهــا .ويجــوز أيض ـاً أن يعهــد بهــذا العمــل باتفــاق دولــة االحتــال والدولــة
الحاميــة إىل دولــة محايــدة أو إىل اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أو إىل أي هيئــة
إنســانية غــر متحيــزة.
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ال تحصــل عــى هــذه الرســاالت أي مصاريــف أو رضائــب أو رســوم يف األرايض املحتلــة،
إال إذا كانــت هــذه الجبايــة رضوريــة ملصلحــة اقتصــاد اإلقليــم .وعــى دولــة االحتــال أن
تســهل توزيــع هــذه الرســاالت برسعــة.
تعمــل جميــع األطــراف املتعاقــدة عــى الســاح مبــرور رســاالت اإلغاثــة عــر أراضيهــا
ونقلهــا مجانــاً يف طريقهــا إىل األرايض املحتلــة.
املــادة 62

يســمح لألشــخاص املحميــن املوجوديــن يف األرايض املحتلــة بتلقــي طــرود اإلغاثــة الفرديــة
املرســلة إليهــم مــع مراعــاة اعتبــارات األمــن القهريــة.

املــادة 63

مــع مراعــاة التدابــر املؤقتــة واالســتثنائية التــي تفرضهــا االعتبــارات القهريــة ألمــن دولــة
االحتــال:
أ  -يجــوز للجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر (والهــال األحمــر والشــمس واألســد
األحمريــن) املعــرف بهــا ،أن تبــارش األنشــطة التــي تتفــق مــع مبــادئ الصليــب األحمــر
التــي حددتهــا املؤمتــرات الدوليــة للصليــب األحمــر .ويجــب متكــن جمعيــات اإلغاثــة
األخــرى مــن مبــارشة أنشــطتها اإلنســانية يف ظــروف مامثلــة،
ب -ال يجــوز لدولــة االحتــال أن تقتــي إجــراء أي تغيــر يف موظفــي أو تكويــن هــذه
الجمعيــات مــا قــد يــر بالجهــود املذكــورة أعــاه.
وتطبــق املبــادئ ذاتهــا عــى نشــاط وموظفــي الهيئــات الخاصــة التــي ليــس لهــا طابــع
عســكري ،القامئــة مــن قبــل أو التــي قــد تنشــأ لتأمــن وســائل املعيشــة للســكان املدنيــن
مــن خــال دعــم خدمــات املنفعــة العامــة األساســية ،وتوزيــع مــوارد اإلغاثــة ،وتنظيــم
عمليــات اإلنقــاذ.

املــادة 64

تبقــى الترشيعــات الجزائيــة الخاصــة بــاألرايض املحتلــة نافــذة ،مــا مل تلغهــا دولــة االحتــال
أو تعطلهــا إذا كان فيهــا مــا يهــدد أمنهــا أو ميثــل عقبــة يف تطبيــق هــذه االتفاقيــة .ومــع
مراعــاة االعتبــار األخــر ،ولــرورة ضــان تطبيــق العدالــة عــى نحــو فعــال ،تواصــل
محاكــم األرايض املحتلــة عملهــا فيــا يتعلــق بجميــع املخالفــات املنصــوص عنهــا يف هــذه
الترشيعــات.
عــى أنــه يجــوز لدولــة االحتــال إخضــاع ســكان األرايض املحتلــة للقوانــن التــي تراهــا
الزمــة لتمكينهــا مــن الوفــاء بالتزاماتهــا مبقتــى هــذه االتفاقيــة ،وتأمــن اإلدارة املنتظمــة
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لإلقليــم وضــان أمــن دولــة االحتــال وأمــن أف ـراد وممتلــكات قــوات أو إدارة االحتــال
وكذلــك املنشــآت وخطــوط املواصــات التــي تســتخدمها.
املــادة 65

ال تصبــح القوانــن الجزائيــة التــي تفرضهــا دولــة االحتــال نافــذة إال بعــد نرشهــا وإبالغهــا
للســكان بلغتهــم .وال يكــون لهــذه األحــكام أثــر رجعــي.
املــادة 66

يف حالــة مخالفــة القوانــن الجزائيــة التــي تصدرهــا دولــة االحتــال وفق ـاً للفقــرة الثانيــة
مــن املــادة  ،64يجــوز لدولــة االحتــال أن تقــدم املتهمــن ملحاكمهــا العســكرية غــر
السياســية واملشــكلة تشــكيالً قانونيـاً ،رشيطــة أن تعقــد املحاكــم يف البلــد املحتــل .ويفضــل
عقــد محاكــم االســتئناف يف البلــد املحتــل.
املــادة 67

ال تطبــق املحاكــم إال القوانــن التــي كانــت ســارية قبــل وقــوع املخالفــة والتــي تكــون
مطابقــة للمبــادئ القانونيــة العامــة ،وعــى األخــص املبــدأ الــذي يقــي بــأن تكــون
العقوبــة متناســبة مــع الذنــب .ويجــب أن تضــع يف االعتبــار أن املتهــم ليــس مــن رعايــا
دولــة االحتــال.

املــادة 68

إذا اقــرف شــخص محمــي مخالفــة يقصــد بهــا اإلرضار بدولــة االحتــال ،ولكنهــا ال تنطــوي
عــى االعتــداء عــى حيــاة أف ـراد قــوات أو إدارة االحتــال أو عــى ســامتهم البدنيــة ،أو
عــى خطــر جامعــي كبــر ،أو عــى اعتــداء خطــر عــى ممتلــكات قــوات أو إدارة االحتــال
أو عــى املنشــآت التــي تســتخدمها ،جــاز اعتقالــه أو حبســه حبسـاً بســيطاً ،عــى أن تكــون
مــدة االعتقــال أو الحبــس متناســبة مــع املخالفــة التــي اقرتفهــا .وعــاوة عــى ذلــك ،يكــون
االعتقــال أو الحبــس يف حالــة هــذه املخالفــات هــو اإلجـراء الوحيــد الســالب للحريــة الــذي
ميكــن اتخــاذه ضــد األشــخاص املحميــن .ويجــوز للمحاكــم املبينــة يف املــادة  66مــن هــذه
االتفاقيــة ،إذا رأت ذلــك ،أن تحــول عقوبــة الســجن إىل اعتقــال للمــدة نفســها.
ال يجــوز أن تقــي القوانــن الجزائيــة التــي تصدرهــا دولــة االحتــال وفقاً للامدتــن  64و65
بعقوبــة اإلعــدام عــى أشــخاص محميــن إال يف الحــاالت التــي يدانــون فيهــا بالجاسوســية
أو أعــال التخريــب الخطــرة للمنشــآت العســكرية التابعــة لدولــة االحتــال أو مبخالفــات
متعمــدة ســببت وفــاة شــخص أو أكــر ،وبــرط أن يكــون اإلعــدام هــو عقوبــة هــذه
الحــاالت مبقتــى الترشيــع الــذي كان ســارياً يف األرايض املحتلــة قبــل بــدء االحتــال.
153

ال يجــوز إصــدار حكــم بإعــدام شــخص محمــي إال بعــد توجيــه نظــر املحكمــة بصفــة
خاصــة إىل أن املتهــم ليــس مــن رعايــا دولــة االحتــال ،وهــو لذلــك غــر ملــزم بــأي واجــب
للــوالء نحوهــا.
ال يجــوز بــأي حــال إصــدار حكــم بإعــدام شــخص محمــي تقــل ســنه عــن مثانيــة عــر
عام ـاً وقــت اق ـراف املخالفــة.
املــادة 69

يف جميــع األحــوال تخصــم مــدة الحبــس االحتياطــي التــي يقضيهــا شــخص محمــي متهــم
مــن أي عقوبــة بالحبــس يحكــم بهــا عليــه.

املــادة 70

ال يجــوز لدولــة االحتــال أن تقبــض عــى األشــخاص املحميــن أو تحاكمهــم أو تدينهــم
بســبب أفعــال اقرتفوهــا أو آراء أعربــوا عنهــا قبــل االحتــال أو أثنــاء انقطــاع مؤقــت
لالحتــال ،باســتثناء مخالفــات قوانــن وعــادات الحــرب.
ال يجــوز القبــض عــى رعايــا دولــة االحتــال الذيــن لجــأوا قبــل بــدء الن ـزاع إىل األرايض
املحتلــة ،أو محاكمتهــم أو إدانتهــم أو إبعادهــم عــن األرايض املحتلــة ،إال بســبب مخالفــات
اقرتفوهــا بعــد بــدء األعــال العدائيــة ،أو بســبب مخالفــات للقانــون العــام اقرتفوهــا
قبــل بــدء األعــال العدائيــة وتــرر تســليم املتهمــن إىل حكومتهــم يف وقــت الســلم طبقـاً
لقانــون الدولــة املحتلــة أراضيهــا.
املــادة 71

ال يجــوز للمحاكــم املختصــة التابعــة لدولــة االحتــال إصــدار أي حكــم إال إذا ســبقته
محاكمــة قانونيــة.
يتــم دون إبطــاء إبــاغ أي متهــم تحاكمــه دولــة االحتــال كتابــة وبلغــة يفهمهــا بتفاصيــل
االتهامــات املوجهــة إليــه ،وينظــر يف الدعــوى بــأرسع مــا ميكــن .ويتــم إبــاغ الدولــة
الحاميــة بأيــة محاكمــة تجريهــا دولــة االحتــال ألشــخاص محميــن بتهــم تكــون عقوبتهــا
اإلعــدام أو الســجن ملــدة ســنتني أو أكــر ،ولهــا يف جميــع األوقــات الحصــول عــى معلومــات
عــن ســر اإلج ـراءات .وعــاوة عــى ذلــك ،يحــق للدولــة الحاميــة أن تحصــل ،بنــا ًء عــى
طلبهــا ،عــى جميــع املعلومــات املتعلقــة بهــذه اإلج ـراءات وبــأي محاكمــة أخــرى تقــوم
بهــا دولــة االحتــال لألشــخاص املحميــن.
ويبلــغ اإلخطــار املشــار إليــه بالفقــرة الثانيــة مــن هــذه ا ملــادة للدولــة الحاميــة فــورا ً،
ويجــب أن يصلهــا عــى أي حــال قبــل تاريــخ أول جلســة للمحكمــة بثالثــة أســابيع .وال
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تبــدأ املحاكمــة مــا مل يقــدم الدليــل عنــد بــدء املرافعــات عــى أن أحــكام هــذه املــادة قــد
روعيــت بالكامــل .ويجــب أن يتضمــن اإلخطــار العنــارص التاليــة عــى وجــه الخصــوص:
أ  -بيانات هوية املتهم،
ب -مكان اإلقامة أو االحتجاز،
ج  -تفاصيــل التهمــة أو التهــم ((مــع ذكــر القوانــن الجنائيــة التــي ســتجري املحاكمــة
مبقتضاهــا((،
د  -اسم املحكمة التي ستنظر يف الدعوى،
هـ -مكان وتاريخ انعقاد الجلسة األوىل للمحاكمة.
املــادة

72

أي متهــم لــه الحــق يف تقديــم األدلــة الالزمــة لدفاعــه ،وعــى األخــص اســتدعاء الشــهود.
ولــه حــق االســتعانة مبحــام مؤهــل يختــاره يســتطيع زيارتــه بحريــة وتوفــر لــه التســهيالت
الالزمــة إلعــداد دفاعــه.
وإذا مل يقــدم املتهــم عــى اختيــار محــام ،تعــن لــه الدولــة الحاميــة محامي ـاً .ويف حالــة
مواجهــة املتهــم بتهمــة خطــرة وعــدم وجــود دولــة حاميــة ،يتعــن عــى دولــة االحتــال أن
تنتــدب لــه محاميـاً رشيطــة موافقــة املتهــم.
يحــق ألي متهــم ،إال إذا تخــى مبحــض إرادتــه عــن هــذا الحــق ،أن يســتعني مبرتجــم ،ســواء
أثنــاء التحقيــق أو جلســات املحكمــة .ولــه يف أي وقــت أن يعــرض عــى املرتجــم أو يطلــب
تغيريه.
املــادة 73

للشــخص املحكــوم عليــه حــق اســتخدام وســائل االســتئناف التــي يقررهــا الترشيــع الــذي
تطبقــه املحكمــة .ويبلــغ بكامــل حقوقــه يف االســتئناف واملهلــة املقــررة ملامرســة هــذه
الحقــوق.
تطبــق اإلجـراءات الجنائيــة املنصــوص عنهــا بهــذا القســم عــى االســتئناف بطريقــة القياس.
ويف حالــة عــدم النــص يف الترشيــع الــذي تطبقــه املحكمــة عــى إمكانيــة االســتئناف ،يكــون
للشــخص املحكــوم عليــه حــق الطعــن يف الحكــم والعقوبــة أمــام الســلطة املختصــة يف
دولــة االحتــال.
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املــادة 74

يكــون ملمثــي الدولــة الحاميــة حــق حضــور جلســات أي محكمــة تحاكــم شــخصاً محميـاً،
إال إذا جــرت املحاكمــة ،بصفــة اســتثنائية ،بطريقــة رسيــة مراعــاة ألمــن دولــة االحتــال
التــي يتعــن عليهــا يف هــذه الحالــة أن تخطــر الدولــة الحاميــة بذلــك .ويرســل إىل الدولــة
الحاميــة إخطــار مبــكان وتــار يــخ بــدء املحاكمــة.
تبلــغ للدولــة الحاميــة بــأرسع مــا ميكــن جميــع األحــكام التــي تصــدر بتطبيــق عقوبــة
اإلعــدام أو الســجن ملــدة ســنتني أو أكــر مــع بيــان حيثياتهــا ،ويتضمــن اإلخطــار إشــارة
إىل اإلخطــار املرســل مبقتــى املــادة  ،71ويف حالــة الحكــم بتطبيــق عقوبــة ســالبة للحريــة
يبــن املــكان الــذي تنفــذ فيــه العقوبــة .وتحفــظ األحــكام األخــرى يف محــارض املحكمــة
ويجــوز ملمثــي الدولــة الحاميــة الرجــوع إليهــا .ال تبــدأ مهلــة االســتئناف يف حالــة الحكــم
باإلعــدام أو بعقوبــة ســالبة للحريــة ملــدة ســنتني أو أكــر إال بعــد وصــول إخطــار بالحكــم
إىل الدولــة الحاميــة.
املــادة 75

ال يحــرم األشــخاص املحكــوم عليهــم باإلعــدام بــأي حــال مــن حــق رفــع التــاس بالعفــو
أو بإرجــاء العقوبــة.
وال ينفــذ حكــم باإلعــدام قبــل مــي مــدة ال تقــل عــن ســتة شــهور مــن تاريــخ اســتالم
الدولــة الحاميــة لإلخطــار املتعلــق بالحكــم النهــايئ الــذي يؤيــد عقوبــة اإلعــدام ،أو بقـرار
رفــض التــاس العفــو أو إرجــاء العقوبــة.
يجــوز خفــض مهلــة الســتة شــهور هــذه يف حــاالت معينــة محــددة ،عندمــا يرتتــب عــى
وجــود ظــروف خطــرة وحرجــة تهديــد منظــم ألمــن دولــة االحتــال أو قواتهــا املســلحة،
ويجــب أن تتلقــى الدولــة الحاميــة دامئـاً إخطــارا ً بخفــض املهلــة ،وتعطــى لهــا الفرصــة دامئاً
إلرســال مالحظاتهــا يف الوقــت املناســب بشــأن أحــكام اإلعــدام هــذه إىل ســلطات االحتــال
املختصــة.

املــادة 76

يحتجــز األشــخاص املحميــون املتهمــون يف البلــد املحتــل ،ويقضــون فيــه عقوبتهــم إذا
أدينــوا .ويفصلــون إذا أمكــن عــن بقيــة املحتجزيــن ،ويخضعــون لنظــام غــذايئ وصحــي
يكفــل املحافظــة عــى صحتهــم ويناظــر عــى األقــل النظــام املتبــع يف ســجون البلــد املحتــل.
وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.
ويكون لهم الحق أيضاً يف تلقي املعاونة الروحية التي قد يحتاجون إليها.
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تحجز النساء يف أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل اإلرشاف املبارش عليهن إىل نساء.
يؤخذ يف االعتبار النظام الخاص الواجب للصغار.
لألشــخاص املحميــن الحــق يف أن يزوروهــم مندوبــو الدولــة الحاميــة ومندوبــو اللجنــة
الدوليــة للصليــب األحمــر وفق ـاً ألحــكام املــادة .143
وعالوة عىل ذلك ،يحق لهم تلقي طرد إغاثة واحد عىل األقل شهرياً.
املــادة 77

يســلم األشــخاص املحميــون الذيــن اتهمــوا أو أدانتهــم املحاكــم يف األرايض املحتلــة ،مــع
امللفــات املتعلقــة بهــم ،عنــد انتهــاء االحتــال إىل ســلطات األرايض املحــررة.

املــادة 78

إذا رأت دولــة االحتــال ألســباب أمنيــة قهريــة أن تتخــذ تدابــر أمنيــة إزاء أشــخاص
محميــن ،فلهــا عــى األكــر أن تفــرض عليهــم إقامــة إجباريــة أو تعتقلهــم.
تتخــذ قــرارات اإلقامــة الجربيــة أو االعتقــال طبقــاً إلجــراءات قانونيــة تحددهــا دولــة
االحتــال وفقـاً ألحــكام هــذه االتفاقيــة .وتكفــل هــذه اإلجـراءات حــق األشــخاص املعنيــن
يف االســتئناف .ويبــت بشــأن هــذا االســتئناف يف أقــرب وقــت ممكــن .ويف حالــة تأييــد
الق ـرارات ،يعــاد النظــر فيهــا بصفــة دوريــة ،وإذا أمكــن كل ســتة شــهور ،بواســطة جهــاز
مختــص تشــكله الدولــة املذكــورة.
ينتفــع األشــخاص املحميــون الذيــن تفــرض عليهــم اإلقامــة الجربيــة ويضطــرون بســبب
ذلــك إىل تــرك منازلهــم ،بأحــكام املــادة  39مــن هــذه االتفاقيــة دون أي قيــود.

القسم الرابع

قواعد معاملة املعتقلين

الفصل األول

أح ـ ــكام عامة
املــادة 79

ال تعتقل أطراف النزاع أشخاصاً محميني إال طبقاً للمواد  41و 42و 43و 68و.78

املــادة 80

يحتفــظ املدنيــون بكامــل أهليتهــم املدنيــة وميارســون الحقــوق املرتتبــة عــى ذلــك بقــدر
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مــا تســمح بــه حالــة االعتقــال.
املــادة 81

تلتــزم أطــراف النــزاع التــي تعتقــل أشــخاصاً محميــن بإعالتهــم مجانــاً وكذلــك بتوفــر
الرعايــة الطبيــة التــي تتطلبهــا حالتهــم الصحيــة.
وال يخصــم أي يشء لســداد هــذه املصاريــف مــن مخصصــات املعتقلــن أو رواتبهــم أو
مســتحقاتهم.
وعــى الدولــة الحاجــزة أن تعــول األشــخاص الذيــن يعولهــم املعتقلــون إذا مل تكــن لديهــم
وســائل معيشــة كافيــة أو كانــوا غــر قادريــن عــى التكســب.
املــادة 82

تجمــع الدولــة الحاجــزة بقــدر اإلمــكان املعتقلــن معـاً تبعـاً لجنســيتهم ولغتهــم وعاداتهــم.
وال يفصــل املعتقلــون مــن رعايــا البلــد الواحــد ملجــرد اختــاف لغاتهــم.
يجمــع أفـراد العائلــة الواحــدة ،وبخاصــة الوالــدان واألطفــال ،معـاً يف معتقــل واحــد طــوال
مــدة االعتقــال ،إال يف الحــاالت التــي تقتــي فيهــا احتياجــات العمــل ،أو أســباب صحيــة
أو تطبيــق األحــكام الــواردة يف الفصــل التاســع مــن هــذا القســم فصلهــم بصفــة مؤقتــة.
وللمعتقلــن أن يطلبــوا أن يعتقــل معهــم أطفالهــم املرتوكــون دون رعايــة عائليــة.
ويجمــع أفــراد العائلــة الواحــدة املعتقلــون كلــا أمكــن يف املبنــى نفســه ،ويخصــص
لهــم مــكان إقامــة منفصــل عــن بقيــة املعتقلــن ،ويجــب توفــر التســهيالت الالزمــة لهــم
للمعيشــة يف حيــاة عائليــة.
الفصل الثاين

املعتق ـ ـ ـ ــالت
املــادة 83

ال يجــوز للدولــة الحاجــزة أن تقيــم املعتقــات يف مناطــق معرضــة بشــكل خــاص ألخطــار
الحــرب.
تقــدم الدولــة الحاجــزة جميــع املعلومــات املفيــدة عــن املوقــع الجغ ـرايف للمعتقــات إىل
الــدول املعاديــة عــن طريــق الــدول الحاميــة.
متيــز معســكرات االعتقــال كلــا ســمحت االعتبــارات الحربيــة بذلــك ،بالحرفــن  ICالحرفان
األوالن مــن عبــارة  ،Internment Campاللذيــن يوضعــان بكيفيــة تجعلهــا واضحــن
بجــاء يف النهــار مــن الجــو .عــى أنــه يجــوز للدولــة املعنيــة أن تتفــق عــى أي وســيلة
158

أخــرى للتمييــز .وال مييــز أي مــكان آخــر خــاف معســكر االعتقــال بهــذه الكيفيــة.

املــادة 84

يجــب فصــل املعتقلــن مــن جهــة اإلقامــة واإلدارة عــن أرسى الحــرب وعــن األشــخاص
املســلوبة حريتهــم ألي ســبب آخــر.

املــادة 85

مــن واجــب الدولــة الحاجــزة أن تتخــذ جميــع التدابــر الالزمــة واملمكنــة لضــان إيــواء
األشــخاص املحميــن منــذ بــدء اعتقالهــم يف مبــان أو أماكــن تتوفــر فيهــا كل الــروط
الصحيــة وضامنــات الســامة وتكفــل الحاميــة الفعالــة مــن قســوة املنــاخ وآثــار الحــرب .وال
يجــوز بــأي حــال وضــع أماكــن االعتقــال الدائــم يف مناطــق غــر صحيــة أو أن يكــون مناخها
ضــارا ً باملعتقلــن .ويف جميــع الحــاالت التــي يعتقــل فيهــا أشــخاص محميــون بصــورة مؤقتــة
يف منطقــة غــر صحيــة أو يكــون مناخهــا ضــارا ً بالصحــة ،يتعــن نقلهــم بــأرسع مــا تســمح
بــه الظــروف إىل معتقــل ال يخــى فيــه مــن هــذه املخاطــر.
ويجــب أن تكــون املبــاين محميــة متامـاً مــن الرطوبــة ،وكافيــة التدفئــة واإلضــاءة ،وبخاصــة
بــن الغســق وإطفــاء األنــوار .ويجــب أن تكــون أماكــن النــوم كافيــة االتســاع والتهويــة،
وأن يــزود املعتقلــون بالف ـراش املناســب واألغطيــة الكافيــة ،مــع مراعــاة املنــاخ وأعــار
املعتقلــن وجنســهم وحالتهــم الصحيــة.
وتوفــر للمعتقلــن الســتعاملهم الخــاص نهــارا ً وليــاً مرافــق صحيــة مطابقــة للــروط
الصحيــة ويف حالــة نظافــة دامئــة .ويــزودون بكميات مــن املــاء والصابون كافية الســتعاملهم
اليومــي ونظافتهــم وغســل مالبســهم الخاصــة ،وتوفــر لهــم املرافــق والتســهيالت الالزمــة
لهــذا الغــرض .كــا توفــر لهــم املرشــات (األدشــاش) أو الحاممــات .ويتــاح لهــم الوقــت
الــازم لالغتســال وأعــال النظافــة.
وعندمــا تقتــي الــرورة يف الحــاالت االســتثنائية واملؤقتــة إيــواء نســاء معتقــات ال ينتمني
إىل وحــدة أرسيــة يف املعتقــل نفســه الــذي يعتقــل فيــه الرجــال ،يتعــن بشــكل ملــزم
تخصيــص أماكــن نــوم منفصلــة ومرافــق صحيــة خاصــة لهــن.
املــادة 86

تضــع الدولــة الحاجــزة تحــت تــرف املعتقلــن ،أي ـاً كانــت عقيدتهــم ،األماكــن املناســبة
إلقامــة شــعائرهم الدينيــة.
املــادة 87

مــا مل تتوفــر للمعتقلــن تســهيالت أخــرى مناســبة ،تقــام مقاصــف (كنتينــات) يف كل
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معتقــل ،لتمكينهــم مــن الحصــول بأســعار ال تزيــد بــأي حــال عــن أســعار الســوق املحليــة
عــى األغذيــة واملســتلزمات اليوميــة ،مبــا فيهــا الصابــون والتبــغ ،التــي مــن شــأنها أن توفــر
لهــم شــعورا ً متزايــدا ً بالحيــاة والراحــة الشــخصية.
تــودع أربــاح املقاصــف يف صنــدوق خــاص للمســاعدة ينشــأ يف كل معتقــل ويــدار لصالــح
املعتقلــن املوجوديــن يف املعتقــل املعنــي .وللجنــة املعتقلــن املنصــوص عنهــا يف املــادة 102
حــق اإلرشاف عــى إدارة املقاصــف وإدارة هــذا الصنــدوق.
ويف حالــة تصفيــة أحــد املعتقــات ،يحــول الرصيــد الدائــن للصنــدوق إىل صندوق املســاعدة
الخــاص مبعتقــل آخــر يوجــد بــه معتقلــون مــن نفــس الجنســية أو يف حالــة عــدم وجــود
مثــل هــذا املعتقــل ،إىل صنــدوق مركــزي للمســاعدة يــدار لصالــح جميــع املعتقلــن الذيــن
ال يزالــون خاضعــن لســلطة الدولــة الحاجــزة .ويف حالــة اإلفــراج العــام ،تحفــظ هــذه
األربــاح لــدى الدولــة الحاجــزة ،مــا مل يتــم اتفــاق يقــي بخــاف ذلــك بــن الــدول املعنيــة.
املــادة 88

تنشــأ يف جميــع املعتقــات املعرضــة للغــارات الجويــة وأخطــار الحــرب األخــرى ،مخابــئ
مناســبة وبعــدد كاف لتأمــن الحاميــة الالزمــة .ويف حــاالت اإلنــذار بالغــارات ،يســمح
للمعتقلــن باللجــوء إليهــا بــأرسع مــا ميكــن ،باســتثناء املعتقلــن الذيــن يشــركون يف حاميــة
أماكنهــم مــن هــذه األخطــار .وتطبــق عليهــم أيض ـاً أي إج ـراءات وقائيــة تتخــذ ملصلحــة
الســكان.
يجب أن تتخذ االحتياطات الكافية يف املعتقالت ملنع أخطار الحريق.
الفصل الثالث

الغذاء وامللبس
املــادة

89

تكــون الجرايــة الغذائيــة اليوميــة للمعتقلــن كافيــة مــن حيــث كميتهــا ونوعيتهــا وتنوعهــا
بحيــث تكفــل التــوازن الصحــي الطبيعــي ومتنــع اضطرابــات النقــص الغــذايئ ،ويراعــى
كذلــك النظــام الغــذايئ املعتــاد للمعتقلــن.
تعطــى للمعتقلــن الوســائل التــي متكنهــم مــن أن يعــدوا ألنفســهم أي أطعمــة إضافيــة
تكــون يف حوزتهــم.
ويزودون بكميات كافية من ماء الرشب .ويرخص لهم باستعامل التبغ.
ترصف للعامل من املعتقلني أغذية إضافية تتناسب مع طبيعة العمل الذي يؤدونه.
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تــرف للحوامــل واملرضعــات ولألطفــال دون الخامســة عــرة أغذيــة إضافيــة تتناســب
مــع احتياجــات أجســامهم.

املــادة 90

توفــر للمعتقلــن عنــد القبــض عليهــم جميــع التســهيالت للتــزود باملالبــس واألحذيــة
وغيــارات املالبــس ،وللحصــول فيــا بعــد عــى هــذه األشــياء عنــد الحاجــة .وإذا كان
املعتقلــون ال ميلكــون مالبــس كافيــة مالمئــة للمنــاخ وال يســتطيعون الحصــول عليهــا،
وجــب عــى الدولــة الحاجــزة أن تزودهــم بهــا مجانــاً.
يجــب أال تكــون املالبــس التــي ترصفهــا الدولــة الحاجــزة للمعتقلــن والعالمــات الخارجيــة
التــي يجــوز لهــا وضعهــا عــى مالبســهم مخزيــة أو تعرضهــم للســخرية.
يــرف للعــال زي للعمــل ،يشــمل مالبــس الوقايــة املناســبة ،كلــا تطلبــت طبيعــة العمل
ذلك.
الفصل الرابع

الشروط ا لصحية والرعاية الطبية
املــادة

91

توفــر يف كل معتقــل عيــادة مناســبة ،يــرف عليهــا طبيــب مؤهــل ويحصــل فيهــا املعتقلون
عــى مــا يحتاجونــه مــن رعايــة طبيــة وكذلــك عــى نظــام غــذايئ مناســب .وتخصــص عنابــر
لعــزل املصابــن بأمـراض معديــة أو عقلية.
يعهــد بحــاالت الــوالدة واملعتقلــن املصابــن بأمـراض خطــرة أو الذيــن تســتدعي حالتهــم
عالجـاً خاصـاً ،أو عمليــة جراحيــة أو عالجـاً باملستشــفى ،إىل أي منشــأة يتوفــر فيهــا العــاج
املناســب وتقــدم لهــم فيهــا رعايــة ال تقــل عــن الرعايــة التــي تقــدم لعامــة الســكان.
ويفضل أن يقوم عىل عالج املعتقلني موظفون طبيون من جنسيتهم.
ال يجــوز منــع املعتقلــن مــن عــرض أنفســهم عــى الســلطات الطبيــة للفحــص .وتــرف
الســلطات الطبيــة بالدولــة الحاجــزة لــكل شــخص معتقــل ،بنــا ًء عــى طلبه ،شــهادة رســمية
تبــن فيهــا طبيعــة مرضــه أو إصابتــه ،ومــدة العــاج والرعايــة التــي قدمــت لــه .وترســل
صــورة مــن هــذه الشــهادة إىل الوكالــة املركزيــة املنصــوص عنهــا يف املــادة .140
تكــون معالجــة املعتقلــن ،وكذلــك تركيــب أي أجهــزة رضوريــة للمحافظــة عــى صحتهــم
يف حالــة جيــدة ،وبخاصــة تركيبــات األســنان وغريهــا مــن الرتكيبــات ،والنظــارات الطبيــة،
مجانيــة.
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املــادة 92

تجــرى فحــوص طبيــة للمعتقلــن مــرة واحــدة عــى األقــل شــهرياً .والغــرض منهــا بصــورة
خاصــة مراقبــة الحالــة الصحيــة والتغذويــة العامــة ،والنظافــة ،وكذلــك اكتشــاف األمـراض
املعديــة ،وبخاصــة التــدرن واألمــراض التناســلية واملالريــا (الــرداء) .ويتضمــن الفحــص
بوجــه خــاص مراجعــة وزن كل شــخص معتقــل ،وفحص ـاً بالتصويــر باألشــعة مــرة واحــدة
عــى األقــل ســنوياً.
الفصل اخلامس

األنشطة الدينية والذهنية والبدنية
املــادة 93

تــرك الحريــة التامــة للمعتقلــن يف مامرســة عقائدهــم الدينيــة ،مبــا يف ذلــك االش ـراك يف
الشــعائر ،رشيطــة مراعــاة تدابــر النظــام الســارية التــي وضعتهــا الســلطات الحاجــزة.
يســمح للمعتقلــن مــن رجــال الديــن مبامرســة شــعائر دينهــم بكامــل الحريــة بــن أف ـراد
طائفتهــم .ولهــذا الغــرض تراعــي الدولــة الحاجــزة أن يكــون توزيعهــم متناســباً بــن مختلف
املعتقــات التــي يوجــد بهــا معتقلــون يتكلمــون لغتهــم ويتبعــون دينهــم .فــإذا كانــوا
بأعــداد غــر كافيــة وجــب عــل ى الدولــة الحاجــزة أن توفــر لهــم التســهيالت الالزمــة ،مبــا
يف ذلــك وســائل االنتقــال ،للتحــرك مــن معتقــل إىل آخــر ،ويســمح لهــم بزيــارة املعتقلــن
املوجوديــن باملستشــفيات .ويكــون لرجــال الديــن حريــة املراســلة بشــأن مســائل دينهــم
مــع الســلطات الدينيــة يف البلــد الــذي يحتجــزون فيــه وبقــدر اإلمــكان مــع املنظــات
الدينيــة الدوليــة املختصــة بدينهــم .وال تعتــر هــذه املراســات جــزءا ً مــن الحصــة املذكــورة
يف املــادة  ،107ولكنهــا تخضــع ألحــكام املــادة .112
ويف حالــة عــدم توافــر املعاونــة الدينيــة للمعتقلــن مــن قبــل رجــل ديــن مــن أتبــاع
عقيدتهــم ،أو عــدم كفايــة عــدد رجــال الديــن ،فإنــه يجــوز للســلطات الدينيــة املحليــة
مــن العقيــدة ذاتهــا أن تعــن ،باالتفــاق مــع الدولــة الحاجــزة أحــد رجــال الديــن مــن أتبــاع
عقيــدة املعتقلــن ،أو أحــد رجــال الديــن مــن مذهــب مشــابه أو أحــد العلامنيــن املؤهلــن
إذا كان ذلــك ممكنـاً مــن وجهــة النظــر الدينيــة .ويتمتــع هــذا األخــر بالتســهيالت املرتبطة
باملهمــة التــي يضطلــع بهــا .وعــى األشــخاص الذيــن يعينــون بهــذه الكيفيــة مراعــاة جميــع
اللوائــح التــي تضعهــا الدولــة الحاجــزة ملصلحــة النظــام واألمــن.
املــادة 94

عــى الدولــة الحاجــزة أن تشــجع األنشــطة الذهنيــة والتعليميــة ،والرتفيهيــة ،والرياضيــة
للمعتقلــن ،مــع تــرك الحريــة لهــم يف االش ـراك أو عــدم االش ـراك فيهــا .وتتخــذ جميــع
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التدابــر املمكنــة التــي تكفــل مامرســتها وتوفــر لهــم عــى األخــص األماكــن املناســبة لذلــك.
ومتنــح للمعتقلــن جميــع التســهيالت املمكنــة ملواصلــة دراســتهم أو عمــل دراســة جديــدة.
ويكفــل تعليــم األطفــال والشــباب ،ويجــوز لهــم االنتظــام باملــدارس ،ســواء داخــل أماكــن
االعتقــال أو خارجهــا.
ويجــب متكــن املعتقلــن مــن مامرســة التامريــن البدنيــة واالشـراك يف الرياضــات واأللعــاب
يف الهــواء الطلــق .وتخصــص أماكــن فضــاء كافيــة لهــذا االســتعامل يف جميــع املعتقــات.
وتخصــص أماكــن خاصــة أللعــاب األطفــال والشــباب.
املــادة 95

ال يجــوز للدولــة الحاجــزة تشــغيل املعتقلــن كعــال إال بنــا ًء عــى رغبتهــم .ويحظــر يف
جميــع األحــوال :تشــغيل أي شــخص محمــي غــر معتقــل إذا كان العمــل يشــكل مخالفــة
للــادة  40أو  51مــن هــذه االتفاقيــة ،وكذلــك تشــغيله يف أعــال مهينــة أو حاطــة للكرامة.
للمعتقلــن الحــق يف التخــي عــن العمــل يف أي وقــت إذا كانــوا قــد قضــوا فيــه ســتة أســابيع
وذلــك بإخطــار ســابق بثامنيــة أيام.
ال تكــون هــذه األحــكام عقبــة أمــام حــق الدولــة الحاجــزة يف إلـزام املعتقلــن مــن األطبــاء
وأطبــاء األســنان وغريهــم مــن املوظفــن الطبيــن مبامرســة مهنتهــم ملصلحــة زمالئهــم
املعتقلــن ،ويف تشــغيل املعتقلــن يف أعــال إدارة وصيانــة املعتقــات ،ويف تكليــف هــؤالء
األشــخاص بأعــال املطبــخ أو غــر ذلــك مــن األعــال املنزليــة ،وأخــرا ً يف تشــغيلهم يف
أعــال وقايــة املعتقلــن مــن الغــازات الجويــة أو األخطــار األخــرى الناجمــة مــن الحــرب.
غــر أنــه ال يجــوز إكـراه أي شــخص معتقــل عــى تأديــة أعــال يعلــن أحــد أطبــاء اإلدارة
أنــه غــر الئــق لهــا بدني ـاً.
تتحمــل الدولــة الحاجــزة املســئولية الكاملــة عــن جميــع رشوط العمــل ،والرعايــة الطبيــة،
ودفــع الرواتــب ،والتعويــض عــن حــوادث العمــل واألمـراض املهنيــة .وتكــون رشوط العمــل
والتعويــض عــن حــوادث العمــل واألمـراض املهنيــة متفقــة مــع الترشيــع الوطنــي والعــرف
الســائد ،وال تكــون بــأي حــال أدىن مــا يطبــق عــى العمــل املامثــل يف طبيعتــه يف املنطقــة
نفســها .وتحــدد الرواتــب بطريقــة منصفــة باالتفــاق بــن الدولــة الحاجــزة واملعتقلــن،
وعنــد االقتضــاء مــع أربــاب العمــل بخــاف الدولــة الحاجــزة ،مــع مراعــاة الت ـزام الدولــة
الحاجــزة بإعالــة املعتقلــن مجانـاً وتقديــم الرعايــة الطبيــة التــي تقتضيهــا حالتهــم الصحية.
ويحصــل املعتقلــون الذيــن يوظفــون بصفــة دامئــة يف األعــال التــي تنــص عليهــا الفقــرة
الثالثــة عــى رواتــب مناســبة مــن الدولــة الحاجــزة ،وال تكــون رشوط العمــل والتعويــض
عــن حــوادث العمــل واألمـراض املهنيــة أدىن مــا يطبــق عــى العمــل املامثــل يف املنطقــة
نفســها.
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املــادة 96

يجــب أن تكــون كل فصيلــة عمــل تابعــة ألحــد املعتقــات .وتكــون الســلطات املســئولة
للدولــة الحاجــزة مســئولة مــع قائــد املعتقــل عــن تطبيــق أحــكام هــذه االتفاقيــة يف فصائل
العمــل .ويســتويف القائــد بانتظــام قامئــة بفصائــل العمــل التــي تتبعــه ويبلــغ القامئــة إىل
منــدويب الدولــة الحاميــة ،ومنــدويب اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أو أي منظــات
إنســانية أخــرى تــزور املعتقــات.
الفصل السادس

املمتلكات الخاصة واملوارد املالية
املــادة

97

يرخــص للمعتقلــن باالحتفــاظ باألشــياء واملتعلقــات الخاصــة باالســتعامل الشــخيص .وال
يجــوز ســحب املبالــغ النقديــة والشــيكات املرصفيــة واألوراق املاليــة ،ومــا إىل ذلــك ،وكذلــك
األشــياء القدميــة التــي يحملونهــا إال طبق ـاً للنظــم املقــررة .ويعطــى لهــم عنهــا إيصــال
مفصــل.
تــودع املبالــغ النقديــة يف حســاب الشــخص املعتقــل طبقـاً ملــا تنــص عليــه املــادة  ،98وال
يجــوز تحويلهــا إىل عملــة أخــرى مــا مل ينــص عــى ذلــك الترشيــع الســاري يف اإلقليــم الــذي
يعتقــل فيــه صاحبهــا ،أو بنــا ًء عــى موافقتــه.
ال يجوز سحب األشياء التي لها فوق كل شئ قيمة شخصية أو عاطفية من املعتقلني.
ال يجوز أن تفتش املرأة املعتقلة إال بواسطة امرأة.
تــرد للمعتقلــن لــدى اإلف ـراج عنهــم أو إعادتهــم إىل الوطــن األرصــدة النقديــة املتبقيــة
يف حســاباتهم املفتوحــة مبوجــب املــادة  ،98وكذلــك جميــع األشــياء واملبالــغ والشــيكات
املرصفيــة واألوراق املاليــة ومــا إىل ذلــك ،التــي ســحبت منهــم أثنــاء االعتقــال ،باســتثناء
األشــياء أو املقتنيــات القيمــة التــي يتعــن عــى الدولــة الحاجــزة أن تحتفــظ بهــا طبق ـاً
لترشيعهــا الســاري .ويف حالــة حجــز أشــياء خاصــة بأحــد املعتقلــن بســبب هــذا الترشيــع،
يعطــى للشــخص املعنــي شــهادة مفصلــة بذلــك.
ال يجــوز ســحب املســتندات العائليــة أو مســتندات إثبــات الهويــة التــي يحملهــا املعتقلــون
إال مقابــل إيصــال .وال يجــوز أن يبقــى املعتقلــون بــدون مســتندات إثبــات هويتهــم يف أي
لحظــة .فــإذا مل تكــن لديهــم مثــل هــذه املســتندات ،وجــب أن تــرف لهــم مســتندات
خاصــة تصدرهــا الســلطات الحاجــزة وتســتعمل كمســتندات تحقيــق الهويــة لغايــة انتهــاء
االعتقــال.
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وللمعتقلــن أن يحتفظــوا معهــم مببلــغ نقــدي أو يف شــكل أذون رشاء ليتمكنــوا مــن القيــام
مبشرتياتهم.
املــادة 98

يتســلم جميــع املعتقلــن بانتظــام مخصصــات للتمكــن مــن رشاء أغذيــة وأشــياء مــن قبيــل
التبــغ ،وأدوات الزينــة ،ومــا إىل ذلــك .وميكــن أن تأخــذ هــذه املخصصــات شــكل حســاب
دائــن أو أذون رشاء.
وعــاوة عــى ذلــك ،يجــوز للمعتقلــن أن يتلقــوا إعانــات مــن الدولــة التــي يكونــون مــن
رعاياهــا ،أو مــن الــدول الحاميــة ،أو مــن أي هيئــة تســاعدهم ،أو مــن عائالتهــم ،وكذلــك
إيـراد ممتلكاتهــم طبقـاً لترشيــع الدولــة الحاجــزة .وتكــون مبالــغ اإلعانــات التــي تخصصهــا
دولــة املنشــأ واحــدة لــكل فئــة مــن فئــات املعتقلــن ((العجــزة ،املــرىض ،الحوامــل ،الــخ))،
وال يجــوز أن تحددهــا هــذه الدولــة أو توزعهــا الدولــة الحاجــزة عــى أســاس رضب مــن
رضوب التمييــز التــي تحظرهــا املــادة  27مــن هــذه االتفاقيــة.
وتفتــح الدولــة الحاجــزة حســاباً منتظ ـاً لــكل شــخص معتقــل تــودع فيــه املخصصــات
املبينــة يف هــذه املــادة ،واألجــور التــي يتقاضاهــا ،وكذلــك املبالــغ التــي ترســل إليــه .كــا
تــودع يف حســابه أيضــاً املبالــغ التــي ســحبت منــه والتــي ميكنــه التــرف فيهــا طبقــاً
للترشيــع الســاري يف اإلقليــم الــذي يوجــد فيــه الشــخص املعتقــل .وتوفــر لــه جميــع
التســهيالت التــي تتفــق مــع الترشيــع الســاري يف اإلقليــم املعنــي إلرســال إعانــات إىل عائلته
وإىل األشــخاص الذيــن يعتمــدون عليــه اقتصاديــاً ولــه أن يســحب مــن هــذا الحســاب
املبالــغ الالزمــة ملصاريفــه الشــخصية يف الحــدود التــي تعينهــا الدولــة الحاجــزة .وتوفــر لــه
يف جميــع األوقــات تســهيالت معقولــة للرجــوع إىل حســابه والحصــول عــى صــورة منــه.
ويبلــغ هــذا الحســاب إىل الدولــة الحاميــة ،بنــا ًء عــى طلبهــا ،ويــازم الشــخص املعتقــل يف
حالــة نقلــه.
الفصل السابع

اإلدارة والنظ ــام
املــادة

99

يوضــع كل معتقــل تحــت ســلطة ضابــط أو موظــف مســئول يختــار مــن القــوات املســلحة
النظاميــة أو مــن كــوادر اإلدارة املدنيــة النظاميــة بالدولــة الحاجــزة .ويكــون لــدى الضابــط
أو املوظــف الــذي يــرأس املعتقــل نــص هــذه االتفاقيــة باللغــة الرســمية أو بإحــدى اللغــات
الرســمية لبلــده ،ويكــون مســئوالً عــن تطبيقهــا .ويلقــن املوظفــون املختصــون مبراقبــة
املعتقــل أحــكام االتفاقيــة والتعليــات التــي تهــدف إىل تطبيقهــا.
165

يعلــن نــص هــذه االتفاقيــة ونصــوص االتفاقــات الخاصــة التــي تعقــد وفقــاً لالتفاقيــة
داخــل املعتقــل بلغــة يفهمهــا املعتقلــون ،أو تــودع هــذه الصكــوك لــدى لجنــة املعتقلــن.
وتبلــغ للمعتقلــن اللوائــح واألوامــر واإلعالنــات والبالغــات بجميــع أنواعهــا وتعلــن داخــل
املعتقــات بلغــة يفهمونهــا.
وتبلــغ جميــع األوامــر والتنبيهــات املوجهــة بصــورة فرديــة إىل معتقلــن بلغــة يفهمونهــا
كذلــك.
املــادة 100

يجــب أن يتمــى النظــام يف املعتقــات مــع مبــادئ اإلنســانية ،وأال يتضمــن بــأي حــال
لوائــح تفــرض عــى املعتقلــن إجهــادا ً بدنيــاً خطــرا ً عــى صحتهــم أو إزعاجــاً بدنيــاً أو
معنويــاً .يحظــر الوشــم أو وضــع عالمــات أو إشــارات بدنيــة للتمييــز.
وتحظــر عــى وجــه الخصــوص إطالــة الوقــوف أو النــداءات ،والتامريــن البدنيــة العقابيــة،
وتداريــب املنــاورات العســكرية وخفــض جرايــات األغذيــة.
املــادة 101

للمعتقلــن الحــق يف تقديــم التامســاتهم إىل الســلطة التــي يخضعــون لهــا بشــأن نظــام
االعتقــال.
ولهــم حــق مطلــق أيضـاً يف أن يلجــأوا إىل ممثــي الدولــة الحاميــة ،ســواء عــن طريــق لجنــة
املعتقلــن أو مبــارشة ،بغــرض تنبيههــم إىل النقــاط التــي لهــم شــكوى بشــأنها فيــا يتعلــق
بنظــام االعتقــال.
ويجب أن تحول هذه االلتامسات والشكاوى بصورة عاجلة دون أي تحوير.
وال يجوز أن ترتتب عليها أية عقوبة حتى إذا اعترب أنها بدون أساس.
وللجنــة املعتقلــن أن ترســل إىل ممثــي الدولــة الحاميــة تقاريــر دوريــة عــن الحالــة يف
املعتقــات وعــن احتياجــات املعتقلــن.
املــادة 102

يف كل معتقــل ،ينتخــب املعتقلــون بحريــة كل ســتة شــهور ،باالقـراع الــري أعضــاء لجنــة
متثلهــم لــدى ســلطات الدولــة الحاجــزة والــدول الحاميــة واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمر
وجميــع الهيئــات األخــرى التــي تســاعدهم .ويجــوز إعــادة انتخــاب أعضــاء هــذه اللجنــة.
يبــارش املعتقلــون املنتخبــون مهامهــم بعــد موافقــة الســلطة الحاجــزة عــى انتخابهــم.
ويتــم إبــاغ الــدول الحاميــة املعنيــة باألســباب يف حالــة الرفــض أو اإلعفــاء مــن املهمــة.
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املــادة 103

يجب أن تسهم لجنة املعتقلني يف رعاية املعتقلني بدنياً ومعنوياً وفكرياً.
وبصفــة خاصــة ،يف حالــة مــا إذا قــرر املعتقلــون وضــع نظــام للمســاعدة املتبادلــة ،يكــون
هــذا التنظيــم مــن اختصــاص لجنــة املعتقلــن ،إىل جانــب املهــام الخاصــة التــي تــوكل إليهــا
مبوجــب األحــكام األخــرى يف هــذه االتفاقيــة.
املــادة 104

ال يجــر أعضــاء لجنــة املعتقلــن عــى تأديــة عمــل آخــر ،إذا كان ذلــك يزيــد مــن صعوبــة
أداء مهامهــم.
يجــوز ألعضــاء اللجــان أن يعينــوا املســاعدين الالزمــن لهــم مــن بــن املعتقلــن .وتوفــر
لهــم جميــع التســهيالت ،وبخاصــة حريــة االنتقــال بالقــدر الــازم لتنفيــذ مهامهــم (زيــارة
فصائــل العمــل ،اســتالم اإلمــدادات ،الــخ).
وتقــدم جميــع التســهيالت كذلــك ألعضــاء اللجــان لالتصــال بالربيــد أو بالربق مع الســلطات
الحاجــزة ،ومــع الــدول الحاميــة ،واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ومندوبيهــا ،وكذلــك
مــع الهيئــات التــي تعــاون املعتقلــن .وتوفــر ألعضــاء اللجــان ال موجوديــن يف الفصائــل
تســهيالت مامثلــة لالتصــال مــع لجنتهــم يف املعتقــل الرئيــي .وال يوضــع حــد لعــدد هــذه
املراســات ،وال تعتــر جــزءا ً مــن الحصــة املبينــة يف املــادة .107
ال يجــوز نقــل أي عضــو يف لجنــة املعتقلــن دون أن يعطــى لــه الوقــت املعقــول الــازم
الطــاع خليفتــه عــى ســر األمــور.
الفصل الثامن

العالقات مع الخارج
املــادة

105

عــى الدولــة الحاجــزة أن تقــوم مبجــرد اعتقــال أشــخاص محميــن بإبالغهــم وإبــاغ الدولــة
التــي هــم مــن رعاياهــا والدولــة الحاميــة لهــم بالتدابــر املقــررة لتنفيــذ أحــكام هــذا
الفصــل ،وتبلغهــم كذلــك بــأي تعديــات تطــرأ عــى هــذه التدابــر.

املــادة 106

يســمح لــكل شــخص معتقــل ،مبجــرد اعتقالــه أو خــال أســبوع واحــد عــى األكــر مــن
وصولــه إىل أحــد املعتقــات ،وكذلــك يف حالــة مرضــه أو نقلــه إىل معتقل آخر أو مستشــفى،
بــأن يرســل إىل عائلتــه مبــارشة مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى إىل الوكالــة املركزيــة املنصوص
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عنهــا يف املــادة  ،140بطاقــة اعتقــال مامثلــة إن أمكــن للنمــوذج امللحــق بهــذه االتفاقيــة،
إلخطارهــا عــن اعتقالــه وعنوانــه وحالتــه الصحيــة .وترســل هــذه البطاقــات بــأرسع مــا
ميكــن وال يجــوز تعطيلهــا بــأي حــال.

املــادة 107

يســمح للمعتقلــن بإرســال وتلقــي الرســائل والبطاقــات .وإذا رأت الدولــة الحاجــزة مــن
الــروري تحديــد عــدد الرســائل والبطاقــات التــي يرســلها كل شــخص معتقــل ،وجــب أال
يقــل هــذا العــدد عــن رســالتني وأربــع بطاقــات شــهرياً ،تكــون مطابقــة بقــدر اإلمــكان
للنــاذج امللحقــة بهــذه االتفاقيــة .وإذا كان البــد مــن تحديــد عــدد املراســات املوجهــة إىل
املعتقلــن ،وجــب أال يقــرر ذلــك إال دولــة املنشــأ ،رمبــا بنــا ًء عــى طلــب الدولــة الحاجــزة.
ويجــب أن ترســل هــذه الرســائل والبطاقــات يف وقــت معقــول ،وال يجــوز تأخريهــا أو
حجزهــا لــدواع تأديبيــة.
يســمح للمعتقلــن الذيــن مل تصلهــم أخبــار عائالتهــم مــن مــدة طويلــة أو الذيــن يتعــذر
عليهــم تلقــي أخبــار منهــا أو إرســال أخبارهــم إليهــا بالطريــق العــادي ،والذيــن يبعــدون
عــن عائالتهــم مبســافات شاســعة ،بإرســال برقيــات تســدد رســومها مــن املبالــغ التــي تحــت
ترصفهــم .وينتفعــون أيضـاً بهــذا اإلجـراء يف الحــاالت التــي تعتــر عاجلــة.
وكقاعــدة عامــة ،تحــرر مراســات املعتقلــن بلغتهــم األصليــة .ويجــوز ألط ـراف الن ـزاع أن
تســمح باملراســات بلغــات أخــرى.
املــادة 108

يســمح للمعتقلــن أن يتلقــوا بالربيــد أو بــأي وســيلة أخــرى ،الطــرود الفرديــة أو الرســاالت
الجامعيــة التــي تحتــوي بصفــة خاصــة األغذيــة واملالبــس واألدويــة وكذلــك الكتــب
واألدوات الالزمــة لتلبيــة احتياجاتهــم الدينيــة أو الدراســية أو الرتفيهيــة .وال تخــي مثــل
هــذه الرســاالت الدولــة الحاجــزة بــأي حــال مــن االلتزامــات التــي تقــع عليهــا مبوجــب
هــذه االتفاقيــة.
ويف الحــاالت التــي يتعــن فيهــا ألســباب عســكرية تقييــد كميــة هــذه الرســاالت ،يلــزم
إبــاغ ذلــك عــى النحــو الواجــب إىل الدولــة الحاميــة ،واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر،
وإىل جميــع الهيئــات األخــرى التــي تســاعد املعتقلــن والتــي ترســل هــذه الطــرود.
وتكــون أســاليب إرســال الطــرود الفرديــة أو الجامعيــة ،إذا دعــت الــرورة ،موضــع
اتفاقــات خاصــة بــن الــدول املعنيــة التــي ال يجــوز لهــا بــأي حــال أن تؤخــر وصــول طــرود
اإلغاثــة إىل املعتقلــن .ويجــب أال تتضمــن طــرود األغذيــة واملالبــس أي كتــب ،وعموم ـاً،
ترســل إمــدادات اإلغاثــة الطبيــة يف طــرود جامعيــة.
168

املــادة 109

يف حالــة عــدم وجــود اتفاقــات خاصــة بــن أط ـراف الن ـزاع عــن أســاليب اســتالم وتوزيــع
طــرود اإلغاثــة الجامعيــة ،تطبــق الالئحــة املتعلقــة برســاالت اإلغاثــة الجامعيــة ،امللحقــة
بهــذه االتفاقيــة.
ال يجــوز أن تقيــد االتفاقــات الخاصــة املبينــة أعــاه بــأي حــال حــق لجــان املعتقلــن يف
االســتيالء عــى رســاالت اإلغاثــة الجامعيــة املوجهــة إىل املعتقلــن ،وتوزيعهــا والتــرف فيهــا
ملصلحــة األشــخاص املوجهــة إليهــم.
كــا ال تقيــد هــذه االتفاقــات حــق ممثــي الدولــة الحاميــة ،وممثــي اللجنــة الدوليــة
للصليــب األحمــر أو أي هيئــة أخــرى تســاعد املعتقلــن ،والتــي ترســل هــذه الطــرود
الجامعيــة ،يف مراقبــة توزيعهــا عــى األشــخاص املوجهــة إليهــم.
املــادة 110

تعفــى جميــع طــرود اإلغاثــة املرســلة إىل املعتقلــن مــن جميــع رســوم االســترياد والجــارك
وغريها.
تعفــى جميــع الرســاالت ،مبــا فيهــا طــرود اإلغاثــة بالربيــد والحــواالت املاليــة ،الــواردة
مــن بلــدان أخــرى ،واملوجهــة إىل املعتقلــن أو التــي يرســلها املعتقلــون بالربيــد ،ســواء
مبــارشة أو عــن طريــق مكاتــب االســتعالمات املنصــوص عنهــا يف املــادة  136والوكالــة
املركزيــة لالســتعالمات املنصــوص عنهــا يف املــادة  ،140مــن جميــع رســوم الربيــد ،ســواء يف
بلــدان املنشــأ وبلــدان الوصــول ،أو يف البلــدان املتوســطة .ولهــذا الغــرض ،بوجــه خــاص،
يوســع نطــاق اإلعفــاءات املنصــوص عنهــا يف االتفاقيــة الربيديــة العامليــة لعــام  1947ويف
ترتيبــات االتحــاد الربيــدي العاملــي لصالــح املدنيــن مــن الجنســيات املعاديــة املحتجزيــن
يف معســكرات أو ســجون مدنيــة ،ليشــمل األشــخاص املحميــن اآلخريــن املعتقلــن الذيــن
ينطبــق عليهــم نظــام هــذه االتفاقيــة .وتلتــزم البلــدان غــر املشــركة يف هــذه الرتتيبــات
مبنــح اإلعفــاءات املذكــورة يف الظــروف نفســها.
تقــع مصاريــف نقــل طــرود اإلغاثــة املرســلة إىل املعتقلــن ،التــي ال ميكــن نقلهــا بالربيــد
بســبب وزنهــا أو ألي ســبب آخــر ،عــى عاتــق الدولــة الحاجــزة يف جميــع األرايض التــي
تخضــع لســلطتها .وتتحمــل الــدول األخــرى األطــراف يف االتفاقيــة مصاريــف النقــل يف
أرايض كل منهــا.
وتقــع مصاريــف نقــل هــذه الطــرود ،التــي ال تغطــى طبقـاً ألحــكام الفقــرة الســابقة ،عــى
عاتــق الجهــة املرســلة.
تعمــل األطـراف الســامية املتعاقــدة عــى أن تخفــض بقــدر اإلمــكان الرســوم التــي تحصــل
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عــى الربقيــات التــي يرســلها املعتقلــون أو توجــه إليهــم.

املــادة 111

يف الحــاالت التــي تحــول فيهــا العمليــات الحربيــة دون تنفيــذ الــدول املعنيــة لاللتــزام
الــذي يقــع عليهــا مــن حيــث تأمــن نقــل الطــرود املنصــوص عنهــا يف املــواد  106و107
و 108و ،113يجــوز للــدول الحاميــة املعنيــة ،واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أو أي
هيئــة أخــرى توافــق عليهــا أطـراف النـزاع ،تأمــن نقــل هــذه الطــرود بالوســائل املناســبة
((الســكك الحديديــة ،والشــاحنات ،والســفن ،والطائـرات ،ومــا إىل ذلــك)) .ولهــذا الغــرض،
تعمــل األط ـراف الســامية املتعاقــدة عــى تدبــر وســائل النقــل هــذه والســاح مبرورهــا،
عــى األخــص مبنحهــا تصاريــح املــرور الالزمــة.
ويجوز استخدام وسائل النقل هذه أيضاً يف نقل ما ييل:
أ  -املراســات ،والقوائــم والتقاريــر املتبادلــة بــن الوكالــة املركزيــة لالســتعالمات املنصــوص
عنهــا يف املــادة  140واملكاتــب الوطنيــة املنصــوص عنهــا يف املــادة ،136
ب -املراســات والتقاريــر املتعلقــة باملعتقلــن ،التــي تتبادلهــا الــدول الحاميــة ،واللجنــة
الدوليــة للصليــب األحمــر أو أي هيئــة أخــرى تســاعد املعتقلــن ،إمــا مــع مندوبيهــا أو مــع
أط ـراف الن ـزاع.
وال تقيــد هــذه األحــكام بــأي حــال حــق أي طــرف يف النـزاع يف أن ينظــم ،إذا فضــل ذلــك،
وســائل نقــل أخــرى وأن يعطــي تصاريــح مــرور بالــروط التــي ميكــن االتفــاق عليهــا.
وتــوزع املصاريــف املرتتبــة عــى اســتخدام وســائل النقــل هــذه بالتناســب حســب حجــم
الطــرود عــى أط ـراف الن ـزاع التــي يفيــد رعاياهــا مــن هــذه الخدمــات.
املــادة 112

يجــب إج ـراء املراقبــة الربيديــة عــى املراســات املوجهــة إىل املعتقلــن أو التــي يرســلونها
بــأرسع مــا ميكــن.
ويجــب أال يجــرى فحــص الطــرود املوجهــة إىل املعتقلــن يف ظــروف تعــرض محتوياتهــا مــن
األغذيــة للتلــف .ويجــرى الفحــص يف حضــور املرســل إليــه أو زميــل لــه مفــوض منــه .وال
يجــوز تأخــر تســليم الطــرود الفرديــة أو الجامعيــة للمعتقلــن بحجــة صعوبــات املراقبــة.
وال يكــون أي حظــر للمراســات تفرضــه أط ـراف الن ـزاع ألســباب عســكرية أو سياســية إال
بصــورة مؤقتــة وألقــر مــدة ممكنــة.
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املــادة 113

تقــدم الــدول الحاجــزة جميــع التســهيالت املعقولــة لنقــل الوصايــا أو رســائل التوكيــل أو أي
مســتندات أخــرى توجــه إىل املعتقلــن أو تصــدر عنهــم ،وذلــك عــن طريــق الــدول الحاميــة
أو الوكالــة املركزيــة املنصــوص عنهــا يف املــادة  140أو بــأي وســائل أخــرى متاحــة.
ويف جميــع الحــاالت ،تســهل الــدول الحاجــزة للمعتقلــن إصــدار هــذه املســتندات
والتصديــق عليهــا بالطــرق القانونيــة ،وتســمح لهــم بوجــه خــاص استشــارة محــام.
املــادة 114

تقــدم الدولــة الحاجــزة للمعتقلــن جميــع التســهيالت التــي تتفــق مــع نظــام االعتقــال
والترشيــع الســاري ليتمكنــوا مــن إدارة أموالهــم .ولهــذا الغــرض يجــوز لهــا أن تــرح لهــم
بالخــروج مــن املعتقــل ،يف الحــاالت العاجلــة ،إذا ســمحت الظــروف بذلــك.
املــادة 115

يف جميــع الحــاالت التــي يكــون فيهــا أحــد املعتقلــن طرف ـاً يف دعــوى أمــام أي محكمــة
كانــت ،يتعــن عــى الدولــة الحاجــزة بنــا ًء عىل طلــب الشــخص املعتقــل أن تخطــر املحكمة
باعتقالــه ،وعليهــا أن تتحقــق ،يف نطــاق الحــدود القانونيــة ،مــن أن جميــع التدابــر الالزمــة
قــد اتخــذت بحيــث ال يلحــق بــه أي رضر بســبب اعتقالــه فيــا يتعلــق بإعــداد وســر
دعــواه أو بتنفيــذ أي حكــم تصــدره املحكمــة.
املــاد ة 116

يســمح لــكل شــخص معتقــل باســتقبال زائريــه ،وعــى األخــص أقاربــه ،عــى فــرات
منتظمــة ،وبقــدر مــا ميكــن مــن التواتــر.
ويســمح للمعتقلــن بزيــارة عائالتهــم يف الحــاالت العاجلــة ،بقــدر االســتطاعة ،وبخاصــة يف
حالــة وفــاة أحــد األقــارب أو مرضــه مبــرض خطــر.
الفصل التاسع

العقوبات الجنائية والتأديبية
املــادة

117

مــع مراعــاة أحــكام هــذا الفصــل ،تظــل تطبــق عــى املعتقلــن الذيــن يقرتفــون مخالفــات
أثنــاء االعتقــال الترشيعــات الســارية يف األرايض التــي يوجــدون بهــا.
171

إذا كانــت القوانــن أو اللوائــح أو األوامــر العامــة تنــص عــى أعــال تســتوجب العقوبــة إذا
اقرتفهــا املعتقلــون بينــا ال تســتوجب عقوبــة إذا اقرتفهــا أشــخاص غــر معتقلــن ،وجــب
أال يرتتــب عــى هــذه األعــال إال عقوبــات تأديبيــة.
ال يعاقب شخص معتقل إال مرة واحدة عن العمل الواحد أو التهمة الواحدة.
املــادة 118

تراعــي املحاكــم أو الســلطات بقــدر االســتطاعة عــن إصــدار األحــكام أن املتهــم ليــس مــن
رعايــا الدولــة الحاجــزة .ولهــا أن تخفــف العقوبــة املقــدرة للمخالفــة املتهــم بهــا الشــخص
املعتقــل ،ولهــذا الغــرض فهــي غــر ملزمــة بتطبيــق الحــد األدىن للعقوبــة.
يحظــر الســجن يف مبــان ال يتخللهــا ضــوء النهــار ،وبصــورة عامــة أي شــكل كان مــن أشــكال
القسوة.
ال يجــوز معاملــة املعتقلــن املعاقبــن معاملــة تختلــف عــن بقيــة املعتقلــن بعــد تنفيــذ
العقوبــة التــي حكــم عليهــم بهــا تأديبي ـاً أو قضائي ـاً.
تخصــم مــدة الحبــس االحتياطــي التــي يقضيهــا الشــخص املعتقــل مــن أي عقوبــة ســالبة
للحريــة يحكــم عليــه بهــا تأديبيـاً أو قضائيـاً.
يتعــن إخطــار لجــان املعتقلــن بجميــع اإلج ـراءات القضائيــة التــي تتخــذ ضــد املعتقلــن
الذيــن متثلهــم ،ونتائــج هــذه اإلج ـراءات.
املــادة 119

العقوبات التأديبية التي تطبق عىل املعتقلني تكون كاآليت:
 - 1غرامــة تصــل إىل  50باملائــة مــن الراتــب املنصــوص عنــه يف املــادة  ،95وذلــك
خــال فــرة ال تزيــد عــى ثالثــن يومــاً،
 - 2وقــف املزايــا املمنوحــة بصفــة إضافيــة عــى املعاملــة املنصــوص عنهــا يف هــذه
االتفاقيــة،
 - 3أعامل مرهقة ملدة ال تزيد عىل ساعتني يومياً تنفذ بغرض صيانة املعتقل،
 - 4الحبس.
ال تكــون العقوبــة التأديبيــة بــأي حــال بعيــدة عــن اإلنســانية ،أو وحشــية ،أو خطــرة عــى
صحــة املعتقلــن .ويجــب أن يراعــى فيهــا ســنهم وجنســهم وحالتهــم الصحيــة.
وال تزيــد مــدة العقوبــة الواحــدة مطلق ـاً عــى حــد أقــى غايتــه ثالثــون يوم ـاً متواليــة،
حتــى لــو كان الشــخص املعتقــل مســئوالً عنــد النظــر يف حالتــه عــن عــدة مخالفــات
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تأديبيــة ،ســواء كانــت هــذه املخالفــات مرتابطــة أم ال.

املــادة 120

ال تطبــق عــى املعتقلــن الذيــن يعــاد القبــض عليهــم بعــد هروبهــم أو أثنــاء محاولتهــم
الهــروب إال عقوبــة تأديبيــة فيــا يتعلــق بهــذا الذنــب حتــى لــو عــاودوا ذلــك.
واســتثناء للفقــرة الثالثــة مــن املــادة  ،118يجــوز فــرض مراقبــة خاصــة عــى املعتقلــن
الذيــن عوقبــوا بســبب الهــروب أو محاولــة الهــروب ،بــرط أال يكــون لهــذه املراقبــة تأثــر
ضــار عــى حالتهــم الصحيــة ،وأن تجــرى يف أحــد املعتقــات ،وأال يرتتــب عليهــا إلغــاء أي
ضامنــات متنحهــا لهــم هــذه االتفاقيــة.
ال يعــرض املعتقلــون الذيــن عاونــوا يف هــروب أو يف محاولــة هــروب إال لعقوبــة تأديبيــة
عــن هــذا الفعــل.
املــادة 121

ال يعتــر الهــروب أو محاولــة الهــروب ،حتــى يف حالــة التكـرار ،ظرفـاً مشــددا ً ،يف الحــاالت
التــي يحاكــم فيهــا الشــخص املعتقــل بســبب مخالفــات اقرتفهــا أثنــاء الهــروب.
يتعــن عــى أطـراف النـزاع أن تتحقــق مــن أن الســلطات املختصــة تســتعمل الرأفــة عنــد
تقريــر مــا إذا يجــب أن تكــون عقوبــة املخالفــة املقرتفــة تأديبيــة أو قضائيــة ،وعــى األخــص
فيــا يتعلــق باألفعــال املرتبطــة بالهــروب أو محاولــة الهــروب.

املــادة 122

يجــري التحقيــق فــورا ً يف األفعــال التــي متثــل مخالفــة للنظــام .ويكــون الوضــع كذلــك
بالنســبة للهــروب أو محاولــة الهــروب ،ويســلم الشــخص املعتقــل الــذي يعــاد القبــض
عليــه إىل الســلطات املختصــة بــأرسع مــا ميكــن.
وبالنســبة لجميــع املعتقلــن ،تخفــض مــدة الحبــس االحتياطــي يف حالــة املخالفــة التأديبيــة
لتكــون أقــل مــا ميكــن ،وال تتجــاوز أربعــة عــر يوم ـاً ،وتخصــم يف جميــع الحــاالت مــن
العقوبــة الســالبة للحريــة التــي يحكــم بهــا عليهــم.
تطبــق أحــكام املادتــن  124و 125عــى املعتقلــن الذيــن يكونــون يف الحبــس االحتياطــي
الق ـراف مخالفــة تأديبيــة.
املــادة 123

مــع عــدم املســاس باختصــاص املحاكــم والســلطات العليــا ،ال تصــدر أوامــر بعقوبــات
تأديبيــة إال مــن قائــد املعتقــل ،أو ضابــط أو موظــف مســئول يفوضــه ســلطاته التأديبيــة.
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يبلــغ املعتقــل املتهــم بدقــة قبــل صــدور أي حكــم تأديبــي ضــده باألفعــال املتهــم بهــا.
ويســمح لــه بتربيــر ترصفــه ،وبالدفــاع عــن نفســه ،وباســتدعاء شــهود ،واالســتعانة عنــد
الحاجــة بخدمــات مرتجــم مؤهــل .ويعلــن الحكــم يف حضــور املتهــم وأحــد أعضــاء لجنــة
املعتقلــن.
ويجــب أال تزيــد املــدة التــي تنقــي مــن وقــت صــدور الحكــم التأديبــي إىل تنفيــذه عــى
شــهر واحــد.
وإذا حكــم بعقوبــة تأديبيــة جديــدة عــى شــخص معتقــل ،وجــب انقضــاء مهلــة ال تقــل
عــن ثالثــة أيــام بــن تنفيــذ العقوبتــن إذا كانــت مــدة إحداهــا عــرة أيــام أو أكــر.
ويحتفــظ قائــد املعتقــل بســجل العقوبــات التأديبيــة الصــادرة يوضــع تحــت تــرف
ممثــي الدولــة الحاميــة.
املــادة 124

ال يجــوز ،بــأي حــال ،نقــل املعتقلــن إىل مؤسســات إصالحيــة ((ســجون ،إصالحيــات،
ليامنــات ،الــخ)) ،لقضــاء عقوبــة تأديبيــة فيهــا.
يجــب أن تســتويف املبــاين التــي تنفــذ فيهــا العقوبــات التأديبيــة الــروط الصحيــة ،وتكــون
مــزودة عــى األخــص مبســتلزمات كافيــة للنــوم ،وتوفــر للمعتقلــن إمكانيــة املحافظــة عــى
نظافتهم.
تحجــز النســاء املعتقــات الــايئ يقضــن عقوبــة تأديبيــة يف أماكــن منفصلــة عــن أماكــن
الرجــال ،ويــوكل اإلرشاف املبــارش عليهــن إىل نســاء.
املــادة 125

يســمح للمعتقلــن املحكــوم عليهــم بعقوبــات تأديبيــة بالرتيــض وبالبقــاء يف الهــواء الطلــق
ملــدة ســاعتني عــى األقــل يوميـاً.
ويســمح لهــم ،بنــا ًء عــى طلبهــم ،بالتقــدم للفحــص الطبــي اليومــي ،وتوفــر لهــم الرعايــة
الطبيــة التــي تتطلبهــا حالتهــم الصحيــة ،ويصــر نقلهــم عنــد االقتضــاء إىل عيــادة املعتقــل
أو مستشــفى.
ويســمح لهــم بالقـراءة والكتابــة وإرســال وتلقــي الرســائل .غــر أنــه يجــوز عــدم تســليمهم
الطــرود والحــواالت املاليــة إال بعــد انتهــاء العقوبــة ،ويعهــد بهــا حتــى ذلــك الحــن إىل
لجنــة املعتقلــن التــي تقــوم بتســليم األغذيــة القابلــة للتلــف املوجــودة بهــذه الطــرود إىل
عيــادة املعتقــل.
ال يجــوز حرمــان أي شــخص معتقــل محكــوم عليــه بعقوبــة تأديبيــة مــن االنتفــاع بأحــكام
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املادتــن  107و.143

املــادة 126

تطبــق املــواد مــن  71إىل  76بالقيــاس عــى اإلجـراءات القضائيــة التــي تتخــذ ضــد املعتقلني
املوجوديــن يف األرايض الوطنيــة للدولــة الحاجزة.
الفصل العارش

نقل املعتقلـ ـ ــين
املــادة

127

يجــري نقــل املعتقلــن بكيفيــة إنســانية .وكقاعــدة عامــة يجــري النقــل بطريــق الســكك
الحديديــة أو بوســائل النقــل األخــرى ويف ظــروف تعــادل عــى األقــل الظــروف التــي تطبــق
عــى قــوات الدولــة الحاجــزة يف انتقاالتهــا .وإذا كان البــد مــن االنتقــال بصفــة اســتثنائية
ســرا ً عــى األقــدام ،وجــب أال يحــدث ذلــك إال إذا كانــت تســمح بــه حالــة املعتقلــن
البدنيــة ،وأال يفــرض عليهــم إرهاق ـاً زائــدا ً.
تــزود الدولــة الحاجــزة املعتقلــن أثنــاء النقــل مبــاء الــرب والطعــام بنوعيــة وتنــوع
وكميــات تكفــي للمحافظــة عــى صحتهــم يف حالــة جيــدة ،ومبــا يلــزم مــن مالبــس ومالجــئ
ورعايــة طبيــة .وعليهــا أن تتخــذ جميــع االحتياطــات املناســبة لتأمــن ســامتهم أثنــاء النقــل
وأن تعــد قبــل نقلهــم قامئــة كاملــة بأســاء املعتقلــن املنقولــن.
ال ينقــل املعتقلــون املــرىض أو الجرحــى أو العجــزة وكذلــك حــاالت الــوالدة مادامــت الرحلة
تعــرض صحتهــم للخطــر ،إال إذا كانــت ســامتهم تحتــم النقل.
إذا اقرتبــت جبهــة القتــال مــن أحــد املعتقــات ،وجــب أال ينقــل املعتقلــون املوجــودون
فيــه إال إذا أمكــن نقلهــم يف ظــروف أمــن كافيــة ،أو إذا كانــوا يتعرضــون يف حالــة بقائهــم
لخطــر أكــر مــا يتعرضــون لــه يف حالــة النقــل.
عــى الدولــة الحاجــزة أن تأخــذ عنــد تقريــر نقــل املعتقلــن مصالحهــم يف االعتبــار ،عــى
األخــص بهــدف عــدم زيــادة صعوبــات إعادتهــم إىل الوطــن أو عودتهــم إىل منازلهــم.
املــادة 128

يف حالــة النقــل ،يخطــر املعتقلــون رســمياً بانتقالهــم وبعنوانهــم الربيــدي الجديــد ،ويبلــغ
لهــم هــذا اإلخطــار قبــل النقــل بوقــت كاف ليتمكنــوا مــن حــزم أمتعتهــم وإبــاغ عائالتهم.
ويســمح لهــم بحمــل متعلقاتهــم الشــخصية ،ومراســاتهم والطــرود التــي وصلتهــم ،ويجــوز
خفــض وزن هــذه األمتعــة إذا اقتضــت ذلــك ظــروف النقــل ،ولكنــه ال يخفــض بــأي حــال
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عــن خمســة وعرشيــن كيلــو غرامـاً لــكل شــخص معتقــل.
وتحول إليهم دون إبطاء املراسالت والطرود املرسلة عىل عنوان معتقلهم السابق.
يتخــذ قائــد املعتقــل باالتفــاق مــع لجنــة املعتقلــن التدابــر الالزمــة لنقــل مهــات
املعتقلــن املشــركة واألمتعــة التــي مل ميكنهــم حملهــا معهــم بســبب تحديــد تــم فرضــه
وفق ـاً للفقــرة الثانيــة مــن هــذه املــادة.
الفصل احلادي عرش

الوف ـ ـ ـ ــاة
املــادة 129

يجــوز للمعتقلــن تســليم وصاياهــم للســلطات املســئولة التــي تكفــل حفظهــا .ويف حالــة
وفــاة أحــد املعتقلــن ترســل وصيتــه دون تأخــر إىل الشــخص الــذي يكــون قــد عينــه.
تثبــت وفــاة أي معتقــل بإقـرار مــن طبيــب ،وتحــرر شــهادة وفــاة تبــن بهــا أســباب الوفــاة
والظــروف التــي حصلــت فيهــا.
تحــرر شــهادة رســمية بالوفــاة ،تســجل عــى النحــو الواجــب طبق ـاً لإلج ـراءات املعمــول
بهــا يف األرايض التــي يوجــد بهــا املعتقــل ،وترســل صــورة موثقــة منهــا إىل الدولــة الحاميــة
دون تأخــر وكذلــك إىل الوكالــة املركزية املنصــوص عنهــا يف املــادة .140
املــادة 130

عــى الســلطات الحاجــزة أن تتحقــق مــن أن املعتقلــن الذيــن يتوفــون أثنــاء االعتقــال
يدفنــون باحـرام ،وإذا أمكــن طبقـاً لشــعائر دينهــم ،وأن مقابرهــم تحــرم ،وتصــان بشــكل
مناســب ،ومتيــز بطريقــة متكــن مــن االســتدالل عليهــا دامئ ـاً.
يدفــن املعتقلــون املتوفــون يف مقابــر فرديــة ،إال إذا اقتضــت ظــروف قهريــة اســتخدام
مقابــر جامعيــة .وال يجــوز حــرق الجثــث إال ألســباب صحيــة حتميــة أو إذا اقتــى ديــن
املتــويف ذلــك أو تنفيــذا ً لرغبتــه الرصيحــة .ويف حالــة الحــرق يبــن ذلــك مــع ذكــر األســباب
التــي دعــت إليــه يف شــهادة وفــاة الشــخص املعتقــل .وتحتفــظ الســلطات الحاجــزة بالرماد،
وترســله بــأرسع مــا ميكــن إىل أقــارب املتــوىف إذا طلبــوا ذلــك.
ومبجــرد أن تســمح الظــروف ،وبحــد أقــى لــدى انتهــاء األعــال العدائيــة ،تقــدم الدولــة
الحاجــزة ،عــن طريــق مكاتــب االســتعالمات املنصــوص عنهــا يف املــادة  ،136إىل الــدول التي
يتبعهــا املعتقلــون املتوفــون ،قوائــم تبــن املقابــر التــي دفنــوا فيهــا .وتوضــح هــذه القوائــم
جميــع التفاصيــل الالزمــة للتحقــق مــن هويــة املعتقلــن املتوفــن ومواقــع املقابــر بدقــة.
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تجــري الدولــة الحاجــزة تحقيق ـاً عاج ـاً بشــأن أي وفــاة أو إصابــة خطــرة تقــع لشــخص
معتقــل أو يشــتبه يف وقوعهــا بفعــل حــارس أو شــخص معتقــل آخــر أو أي شــخص آخــر،
وكذلــك كل وفــاة ال يعــرف ســببها.
ويرســل إخطــار عــن هــذا املوضــوع فــورا ً إىل الدولــة الحاميــة .وتؤخــذ أقــوال الشــهود،
ويحــرر تقريــر يتضمــن هــذه األقــوال ويرســل إىل الدولــة الحاميــة.
إذا أثبــت التحقيــق إدانــة شــخص أو أكــر ،تتخــذ الدولــة الحاجــزة جميــع اإلجــراءات
القضائيــة ملحاكمــة املســئول أو املســئولني.
الفصل الثاين عرش

اإلفراج ،واإلعادة إلى الوطن ،واإليواء في بلد محايد
املــادة
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تفــرج الدولــة الحاجــزة عــن أي شــخص معتقــل مبجــرد زوال األســباب التــي اقتضــت
اعتقالــه.
وعــاوة عــى ذلــك ،تعمــل أطـراف النـزاع أثنــاء قيــام األعــال العدائيــة عــى عقــد اتفاقات
لإلفـراج عــن فئــات معينــة مــن املعتقلــن أو إعادتهــم إىل الوطــن ،أو عودتهــم إىل منازلهــم
أو إيوائهــم يف بلــد محايــد ،وبخاصــة األطفــال ،والحوامــل ،وأمهــات الرضــع واألطفــال صغــار
الســن ،والجرحــى واملــرىض ،أو املعتقلــن الذيــن قضــوا يف االعتقــال مــدة طويلــة.
املــادة 133

ينتهي االعتقال بأرسع ما ميكن بعد انتهاء األعامل العدائية.
عــى أنــه يجــوز احتجــاز املعتقلــن املوجوديــن يف أرايض أحــد أطـراف النـزاع ،الذيــن ينتظــر
اتخــاذ إج ـراءات جنائيــة ضدهــم بســبب مخالفــات ال تســتوجب عقوبــات تأديبيــة عــى
وجــه التخصيــص ،حتــى تنتهــي املحاكمــة ،أو عنــد االقتضــاء حتــى انتهــاء العقوبــة .ويطبــق
اإلجـراء نفســه عــى املعتقلــن الذيــن حكــم عليهــم بعقوبــة ســالبة للحريــة.
تشــكل ،باالتفــاق بــن الدولــة الحاجــزة والدولــة املعنيــة ،لجــان للبحــث عــن املعتقلــن
املفقوديــن بعــد انتهــاء األعــال العدائيــة أو االحتــال.
املــادة 134
عــى األط ـراف الســامية املتعاقــدة أن تعمــل عنــد انتهــاء األعــال العدائيــة أو االحتــال
عــى تأمــن عــودة جميــع املعتقلــن إىل آخــر محــل إقامــة لهــم أو تســهيل عودتهــم إىل
أوطانهــم.
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تتحمــل الدولــة الحاجــزة نفقــات عــودة املعتقلــن الذيــن أفــرج عنهــم إىل األماكــن التــي
كانــوا يقيمــون فيهــا وقــت اعتقالهــم ،أو النفقــات الالزمــة إلمتــام رحلتهــم أو عودتهــم إىل
نقطــة الرحيــل إذا كانــت قــد اعتقلتهــم أثنــاء ســفرهم أو يف عــرض البحــر.
ويف حالــة رفــض الدولــة الحاجــزة الترصيــح لشــخص معتقــل أفــرج عنــه باإلقامــة يف أراضيها
بعــد أن كان مقيـاً بهــا قبـاً إقامــة قانونيــة ،فإنــه يتعــن عليهــا أن تتحمــل نفقــات عودتــه
إىل وطنــه .عــى أنــه إذا فضــل الشــخص املعتقــل العــودة إىل بلــده تحــت مســؤولية
الخاصــة ،أو إطاعــة الحكومــة الدولــة التــي يديــن لهــا بالــوالء ،فــإن الدولــة الحاجــزة ال
تلتــزم بدفــع هــذه النفقــات بعــد مغادرتــه حدودهــا ،وال تلتــزم الدولــة الحاجــزة بدفــع
نفقــات اإلعــادة إىل الوطــن للمعتقــل الــذي كان قــد اعتقــل بنــا ًء عــى طلبــه.
يف حالــة نقــل املعتقلــن وفقــاً للــادة  ،45تتفــق الدولــة التــي تنقلهــم والدولــة التــي
تســتضيفهم عــى حصــة كل منهــا يف النفقــات.
وال تخــل األحــكام املذكــورة بالرتتيبــات الخاصــة التــي يجــوز عقدهــا بــن أط ـراف الن ـزاع
بشــأن تبــادل رعاياهــا الذيــن يف قبضــة طــرف خصــم وإعادتهــم إىل أوطانهــم.

القسم الخامس
مكاتب االستعالمات والوكالة املركزية لالستعالمات
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منــذ بــدء أي ن ـزاع ،ويف جميــع حــاالت االحتــال ،ينشــئ كل طــرف مــن أط ـراف الن ـزاع
مكتبــاً رســمياً لالســتعالمات يتلقــى وينقــل املعلومــات املتعلقــة باألشــخاص املحميــن
الذيــن يوجــدون تحــت ســلطته.
ويف أقــرب وقــت ممكــن ،ينقــل كل طــرف يف النــزاع إىل هــذا املكتــب معلومــات عــن
التدابــر التــي اتخذهــا هــذا الطــرف ضــد أي شــخص محمــي قبــض عليــه ،أو فرضــت عليــه
إقامــة جربيــة أو اعتقــل منــذ أكــر مــن أســبوعني .وعليــه ،عــاوة عــى ذلــك ،أن يكلــف
إدارتــه املختلفــة املعنيــة برسعــة إبــاغ املكتــب املذكــور باملعلومــات املتعلقــة بالتغ ـرات
التــي تطــرأ عــى حالــة هــؤالء األشــخاص املحميــن ،مــن قبيــل النقــل ،أو اإلفـراج ،أو اإلعادة
للوطــن ،أو الهــروب ،أو العــاج باملستشــفى ،أو الــوالدة ،أو الوفــاة.
املــادة 137

يتــوىل املكتــب الوطنــي لالســتعالمات عــى وجــه االســتعجال ،وبــأرسع الوســائل ،وعــن
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طريــق الــدول الحاميــة مــن جهــة ،والوكالــة املركزيــة املنصــوص عنهــا يف املــادة  140مــن
جهــة أخــرى ،نقــل املعلومــات املتعلقــة باألشــخاص املحميــن إىل الدولــة التــي يكــون
األشــخاص املذكــورون مــن رعاياهــا أو الدولــة التــي كانــوا يقيمــون يف أراضيهــا .وتــرد
املكاتــب أيض ـاً عــى جميــع االستفســارات التــي توجــه إليهــا بشــأن األشــخاص املحميــن.
وتنقــل مكاتــب االســتعالمات املعلومــات املتعلقــة بالشــخص املحمــي ،باســتثناء الحــاالت
التــي قــد يلحــق فيهــا نقــل املعلومــات الــرر بالشــخص املعنــي أو بعائلتــه .وحتــى يف
هــذه الحالــة ،فإنــه ال يجــوز منــع املعلومــات عــن الوكالــة املركزيــة التــي تتخــذ االحتياطات
الالزمــة املبينــة يف املــادة  140بعــد تنبيههــا إىل الظــروف.
يصــدق عــى جميــع االتصــاالت املكتوبــة الصــادرة عــن أي مكتــب بتوقيــع أو بخاتــم
املكتــب.
املــادة 138

تكــون املعلومــات التــي يتلقاهــا املكتــب الوطنــي لالســتعالمات وينقلهــا ذات طابع يســمح
بتعيــن هويــة الشــخص املحمــي بدقــة وبإبــاغ عائلتــه برسعة.
وتتضمــن عــى األقــل بالنســبة لــكل شــخص :لقبــه واســمه األول ،ومحــل وتاريــخ ميــاده
بالكامــل ،وجنســيته ،وآخــر محــل إقامــة لــه ،والعالمــات املميــزة لــه ،واســم والــده ولقــب
والدتــه ،وتاريــخ وطبيعــة اإلجــراء الــذي اتخــذ إزاءه ،واملــكان الــذي اتخــذ فيــه هــذا
اإلج ـراء ،والعنــوان الــذي ميكــن توجيــه مراســاته عليــه ،وكذلــك اســم وعنــوان الشــخص
الــذي يتعــن إبالغــه املعلومــات.
وباملثــل ،تنقــل بصــورة منتظمــة ،وإن أمكــن أســبوعياً ،معلومــات عــن الحالــة الصحيــة
للمعتقلــن املــرىض أو الجرحــى مــن ذوي الحــاالت الخطــرة.
املــادة 139

يتــوىل املكتــب الوطنــي لالســتعالمات كذلــك اســتالم جميــع املتعلقــات الشــخصية ذات
القيمــة التــي يرتكهــا األشــخاص املحميــون املبينــون يف املــادة  ،136عــى األخــص عنــد
اإلعــادة إىل الوطــن ،أو اإلفـراج أو الهــروب أو الوفــاة ،وينقــل هــذه املعلومــات إىل املعنيــن
إمــا مبــارشة أو ،إذا لــزم األمــر ،عــن طريــق الوكالــة املركزيــة .وترســل هــذه األشــياء يف
طــرود مختومــة بخاتــم املكتــب ،وترفــق بهــذه الطــرود بيانــات توضــح بدقــة هويــة
األشــخاص الذيــن تخصهــم هــذه األشــياء وبيــان كامــل مبحتويــات كل طــرد .ويحتفــظ
بســجالت تفصيليــة عــن اســتالم وإرســال جميــع األشــياء القيمــة مــن هــذا النــوع.
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املــادة 140

تنشــأ يف بلــد محايــد وكالــة مركزيــة لالســتعالم عــن األشــخاص املحميــن ،وبخاصــة بشــأن
املعتقلــن .وتقــرح اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر عــى الــدول املعنيــة ،إذا رأت ذلــك،
تنظيــم هــذه الوكالــة التــي ميكــن أن تكــون مامثلــة للوكالــة املنصــوص عنهــا باملــادة 123
مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن معاملــة أرسى الحــرب املؤرخــة يف  12آب /أغســطس .1949
وتتــوىل هــذه الوكالــة تجميــع كافــة املعلومــات ذات الطابــع املنصــوص عنــه يف املــادة ،136
والتــي تتمكــن مــن الحصــول عليهــا مــن خــال القنــوات الرســمية أو الخاصــة ،وتنقلهــا
بــأرسع مــا ميكــن إىل بلــد منشــأ أو إقامــة األشــخاص املعنيــن ،إال يف الحــاالت التــي قــد
يــؤدى فيهــا هــذا النقــل إىل إلحــاق الــرر باألشــخاص الذيــن تتعلــق بهــم هــذه املعلومــات
أو إىل اإلرضار بعائالتهــم .وعــى أطــراف النــزاع أن تقــدم للوكالــة جميــع التســهيالت
املعقولــة لتتمكــن مــن القيــام بنقــل املعلومــات.
واألطـراف الســامية املتعاقــدة ،وبخاصــة األطـراف التــي ينتفــع رعاياهــا بخدمــات الوكالــة
املركزيــة ،مدعــوة إىل تقديــم الدعــم املــايل الــذي تحتــاج إليــه الوكالــة.
وينبغــي أال تفــر األحــكام املتقدمــة عــى أنهــا تقيــد النشــاط اإلنســاين للجنــة الدوليــة
للصليــب األحمــر وجمعيــات اإلغاثــة املشــار إليهــا يف املــادة .142
املــادة 141

تتمتــع املكاتــب الوطنيــة لالســتعالمات باإلعفــاء مــن الرســوم الربيديــة جميعهــا ،وكذلــك
باإلعفــاءات املنصــوص عنهــا باملــادة  ،110وبقــدر اإلمــكان باإلعفــاء مــن رســوم الــرق أو
عــى األقــل بتخفيضــات كبــرة يف هــذه الرســوم.

الباب الرابع

تنفيذ االتفاقية

القسم األول

أحك ــام ع ـ ــامة
املــادة 142

مــع مراعــاة التدابــر التــي تراهــا الــدول الحاجــزة حتميــة لضــان أمنهــا أو ملواجهــة أي
رضورة معقولــة أخــرى ،تقــدم هــذه الدول أفضــل ترحيب باملنظــات الدينيــة ،أو جمعيات
اإلغاثــة ،أو أي هيئــة أخــرى تعــاون األشــخاص املحميــن ،وتوفــر جميــع التســهيالت الالزمــة
لهــا وملندوبيهــا املعتمديــن عــى النحــو الواجــب ،لزيــارة األشــخاص املحميــن ،ولتوزيــع
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مــواد اإلغاثــة واإلمــدادات الــواردة مــن أي مصــدر ألغـراض تعليميــة أو ترفيهيــة أو دينيــة
عليهــم ،أو ملســاعدتهم يف تنظيــم أوقــات فراغهــم داخــل املعتقــات .ويجــوز أن تنشــأ
الجمعيــات أو الهيئــات املشــار إليهــا يف أرايض الدولــة الحاجــزة أو يف بلــد آخــر ،وأن يكــون
لهــا طابــع دويل.
ويجــوز للدولــة الحاجــزة أن تحــدد عــدد الجمعيــات والهيئــات التــي يرخــص ملندوبيهــا
مبامرســة نشــاطهم يف أراضيهــا وتحــت إرشافهــا ،ويشــرط مــع ذلــك أال يعــوق هــذا التحديد
تقديــم عــون فعــال وكاف لجميــع األشــخاص املحميــن.
ويجــب االعــراف بالوضــع الخــاص للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر يف هــذا املجــال
واحرتامــه يف جميــع األوقــات.
املــادة 143

يــرح ملمثــي أو منــدويب الــدول الحاميــة بالذهــاب إىل جميــع األماكــن التــي يوجــد بهــا
أشــخاص محميــون ،وعــى األخــص أماكــن االعتقــال والحجــز والعمــل.
ويكــون لهــم حــق الدخــول يف جميــع املرافــق التــي يســتعملها األشــخاص املحميــون ،ولهــم
أن يتحدثــوا معهــم بــدون رقيــب ،باالســتعانة مبرتجــم عنــد الــرورة.
وال متنــع هــذه الزيــارات إال ألســباب تقتضيهــا رضورات عســكرية قهريــة ،وال يكــون ذلــك
إال بصفــة اســتثنائية ومؤقتــة .وال يجــوز تحديــد تواتــر ومــدة هــذه الزيــارات.
تعطــى الحريــة الكاملــة ملمثــي ومنــدويب الــدول الحاميــة فيــا يتعلــق باختيــار األماكــن
التــي يرغبــون زيارتهــا .وللدولــة الحاجــزة أو دولــة االحتــال أن تتفــق مــع الدولــة الحاميــة،
وعنــد االقتضــاء مــع دولــة منشــأ األشــخاص املتوخــى زيارتهــم ،عــى الســاح ملواطنــي
املعتقلــن باالش ـراك يف الزيــارات.
ينتفــع مندوبــو اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر باالمتيــازات نفســها .ويخضــع تعيــن
هــؤالء املندوبــن ملوافقــة الــدول التــي يقــع تحــت ســلطتها األرايض التــي يتعــن عليهــم
مامرســة أنشــطتهم فيهــا.
املــادة 144

تتعهــد األط ـراف الســامية املتعاقــدة بــأن تنــر نــص هــذه االتفاقيــة عــى أوســع نطــاق
ممكــن يف بلدانهــا ،يف وقــت الســلم كــا يف وقــت الحــرب ،وتتعهــد بصفــة خاصــة بــأن
تــدرج دراســتها ضمــن برامــج التعليــم العســكري ،واملــدين إذا أمكــن ،بحيــث تصبــح
املبــادئ التــي تتضمنهــا معروفــة ملجمــوع الســكان.
يتعــن عــى الســلطات املدنيــة والعســكرية والرشطــة أو الســلطات األخــرى التــي تضطلــع
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يف وقــت الحــرب مبســئوليات إزاء األشــخاص املحميــن ،أن تكــون حائــزة لنــص االتفاقيــة،
وأن تلقــن بصفــة خاصــة أحكامهــا.
املــادة 145

تتبــادل األطــراف الســامية املتعاقــدة عــن طريــق مجلــس االتحــاد الســويرسي ،ومــن
خــال الــدول الحاميــة أثنــاء األعــال العدائيــة ،الرتاجــم الرســمية لهــذه االتفاقيــة ،وكذلــك
القوانــن واللوائــح التــي قــد تعتمدهــا لكفالــة تطبيقهــا.

املــادة 146

تتعهــد األطـراف الســامية املتعاقــدة بــأن تتخــذ أي إجـراء ترشيعــي يلــزم لفــرض عقوبــات
جزائيــة فعالــة عــى األشــخاص الذيــن يقرتفــون أو يأمــرون باقــراف إحــدى املخالفــات
الجســيمة لهــذه االتفاقيــة ،املبينــة يف املــادة التاليــة.
يلتــزم كل طــرف متعاقــد مبالحقــة املتهمــن باق ـراف مثــل هــذه املخالفــات الجســيمة أو
باألمــر باقرتافهــا ،وبتقدميهــم إىل محاكمــه ،أيــاً كانــت جنســيتهم .ولــه أيضــاً ،إذا فضــل
ذلــك ،وطبق ـاً ألحــكام ترشيعــه ،أن يســلمهم إىل طــرف متعاقــد معنــي آخــر ملحاكمتهــم
مادامــت تتوفــر لــدى الطــرف املذكــور أدلــة اتهــام كافيــة ضــد هــؤالء األشــخاص.
عــى كل طــرف متعاقــد اتخــاذ التدابــر الالزمــة لوقــف جميــع األفعــال التــي تتعــارض مــع
أحــكام هــذه االتفاقيــة بخــاف املخالفــات الجســيمة املبينــة يف املــادة التاليــة.
وينتفــع املتهمــون يف جميــع األحــوال بضامنــات للمحاكمــة والدفــاع الحــر ال تقــل مالمئــة
عــن الضامنــات املنصــوص عنهــا باملــواد  105ومــا بعدهــا مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن
معاملــة أرسى الحــرب ،املؤرخــة يف  12آب/أغســطس .1949
املــادة 147

املخالفــات الجســيمة التــي تشــر إليهــا املــادة الســابقة هــي التــي تتضمــن أحــد األفعــال
التاليــة إذا اقرتفــت ضــد أشــخاص محميــن أو ممتلــكات محميــة باالتفاقيــة  :القتــل العمــد،
والتعذيــب أو املعاملــة الالإنســانية ،مبــا يف ذلــك التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة ،وتعمــد
إحــداث آالم شــديدة أو اإلرضار الخطــر بالســامة البدنيــة أو بالصحــة ،والنفــي أو النقــل
غــر املــروع ،والحجــز غــر املــروع ،وإكـراه الشــخص املحمــي عــى الخدمــة يف القــوات
املســلحة بالدولــة املعاديــة ،أو حرمانــه مــن حقــه يف أن يحاكــم بصــورة قانونيــة وغــر
متحيــزة وفقـاً للتعليــات الــواردة يف هــذه االتفاقيــة ،وأخــذ الرهائــن ،وتدمــر واغتصــاب
املمتلــكات عــى نحــو ال تــرره رضورات حربيــة وعــى نطــاق كبــر بطريقــة غــر مرشوعــة
وتعســفية.
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املــادة 148

ال يجــوز ألي طــرف متعاقــد أن يتحلــل أو يحــل طرفـاً متعاقــدا ً آخــر مــن املســئوليات التــي
تقــع عليــه أو عــى طــرف متعاقــد آخــر فيــا يتعلــق باملخالفــات املشــار إليهــا يف املــادة
الســابقة.

املــادة 149

يجــرى ،بنــا ًء عــى طلــب أي طــرف يف النـزاع ،وبطريقــة تتقــرر فيــا بــن األطـراف املعنيــة،
تحقيــق بصــدد أي ادعــاء بانتهــاك هــذه االتفاقيــة.
ويف حالــة عــدم االتفــاق عــى إجـراءات التحقيــق ،يتفــق األطـراف عــى اختيــار حكــم يقــرر
اإلج ـراءات التــي تتبع.
ومــا أن يتبــن انتهــاك االتفاقيــة ،يتعــن عــى أطـراف النـزاع وضــع حــد لــه وقمعــه بــأرسع
مــا ميكــن.
القسم الثاين

أحك ــام ختامية
املــادة 150

وضعــت هــذه االتفاقيــة باللغتــن اإلنكليزيــة والفرنســية .وكال النصــن متســاويان يف
الحجيــة.
وســيقوم مجلــس االتحــاد الســويرسى بوضــع تراجــم رســمية لالتفاقيــة باللغتــن الروســية
واإلســبانية.
املــادة

151

تحــل هــذه االتفاقيــة التــي تحمــل تاريــخ اليــوم للتوقيــع لغايــة  12شــباط /فربايــر ،1950
باســم الــدول املمثلــة يف املؤمتــر الــذي افتتــح يف جنيــف يف  21نيســان  /أبريــل .1949

املــادة 152

تصدق هذه االتفاقية بأرسع ما ميكن وتودع صكوك التصديق يف برن.
يحــرر محــر بإيــداع كل صــك مــن صكــوك التصديــق ،ويرســل مجلــس االتحاد الســويرسي
صــورا ً موثقــة مــن هــذا املحــر إىل جميــع الــدول التــي تــم باســمها توقيــع االتفاقيــة أو
اإلبــاغ عــن االنضــام إليهــا.
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املــادة 153

يبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة بعــد ســتة شــهور مــن تاريــخ إيــداع صكــن للتصديــق عــى
األقــل.
وبعــد ذلــك ،يبــدأ نفادهــا إزاء أي طــرف ســام متعاقــد بعــد ســتة شــهور مــن تاريــخ إيــداع
صــك تصديقه.
املــادة 154

بالنســبة للعالقــات القامئــة بــن الــدول املرتبطــة باتفاقيــة الهــاي ا ملتعلقــة بقوانــن
وعــادات الحــرب الربيــة ،ســواء املعقــودة يف  29متــوز  /يوليــه  1899أو املعقــودة يف 18
ترشيــن األول /أكتوبــر  ،1907والتــي تشــرك يف هــذه االتفاقيــة ،تكمــل هــذه االتفاقيــة
القســمني الثــاين والثالــث مــن الالئحــة امللحقــة باتفاقيتــي الهــاي املذكورتــن.
املــادة 155

تعــرض هــذه االتفاقيــة ابتــداء مــن تاريــخ نفادهــا النضــام جميــع الــدول التــي مل تكــن
االتفاقيــة قــد وقعــت باســمها.

املــادة 156

يبلــغ كل انضــام إىل مجلــس االتحــاد الســويرسي كتابــة ،ويعتــر ســارياً بعــد مــي ســتة
شــهور مــن تاريــخ اســتالمه.
ويبلــغ مجلــس االتحــاد الســويرسي كل انضــام إىل جميــع الــدول التــي تــم باســمها توقيــع
االتفاقيــة أو اإلبــاغ عــن االنضــام إليهــا.

املــادة 157

يرتتــب عــى الحــاالت املنصــوص عنهــا يف املادتــن  2و 3النفــاذ الفــوري للتصديقــات التــي
تودعهــا أطـراف النـزاع واالنضاممــات التــي تبلغهــا قبــل أو بعــد وقــوع األعــال الحربيــة أو
االحتــال .ويبلــغ مجلــس االتحــاد الســويرسي بــأرسع وســيلة أي تصديقــات أو انضاممــات
يتلقاهــا مــن أطـراف النـزاع.
املــادة 158

لكل طرف من األطراف السامية املتعاقدة حق االنسحاب من هذه االتفاقية.
ويبلــغ االنســحاب كتابــة إىل مجلــس االتحــاد الســويرسي الــذي يتــوىل إبالغــه إىل حكومــات
جميــع األطـراف الســامية املتعاقدة.
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ويعتــر االنســحاب ســارياً بعــد مــي عــام مــن تاريــخ إبالغــه ملجلــس االتحــاد الســويرسي.
عــى أن االنســحاب الــذي يبلــغ يف وقــت تكــون فيــه الدولــة املنســحبة مشــركة يف نـزاع،
ال يعتــر ســارياً إال بعــد عقــد الصلــح ،وعــى أي حــال بعــد انتهــاء عمليــات اإلف ـراج عــن
األشــخاص الذيــن تحميهــم االتفاقيــة وإعادتهــم إىل أوطانهــم أو إعــادة توطينهــم.
وال يكــون لالنســحاب أثــره إال بالنســبة للدولــة املنســحبة .وال يكــون لــه أي أثــر عــى
االلتزامــات التــي يجــب أن تبقــى أط ـراف الن ـزاع ملتزمــة بأدائهــا طبق ـاً ملبــادئ القانــون
الــدويل الناشــئة مــن األعـراف الراســخة بــن األمــم املتمدنــة ،ومــن القوانــن اإلنســانية ،ومــا
ميليــه الضمــر العــام.
املــادة 159

يســجل مجلــس االتحــاد الســويرسي هــذه االتفاقيــة لــدى األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة.
ويخطــر مجلــس االتحــاد الســويرسي األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة كذلــك بــأي تصديقــات
أو انضاممــات أو انســحابات يتلقاهــا بصــدد هــذه االتفاقيــة.
إثباتــاً لذلــك ،قــام املوقعــون أدنــاه ،الذيــن أودعــوا وثائــق تفويضهــم ،بتوقيــع هــذه
االتفاقيــة.
حــرر يف جنيــف ،يف هــذا اليــوم الثــاين عــر مــن آب/أغســطس  1949باللغتــن اإلنكليزيــة
والفرنســية ،ويــودع األصــل يف محفوظــات االتحــاد الســويرسي .ويرســل مجلــس االتحــاد
الســويرسي صــورا ً مصدقــة مــن االتفاقيــة إىل جميــع الــدول املوقعــة ،وكذلــك إىل الــدول
التــي تنضــم إىل االتفاقيــة.

امللحق األول
مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع االستشفاء واألمان
املــادة 1

تخصــص مناطــق االستشــفاء واألمــان بصفــة قطعيــة لألشــخاص املشــار إليهــم يف املــادة
 23مــن اتفاقيــة جنيــف لتحســن حــال الجرحــى واملــرىض بالقــوات املســلحة يف امليــدان،
املؤرخــة يف  12آب  /أغســطس  ،1949وكذلــك لألشــخاص الذيــن يتولــون تنظيــم وإدارة
هــذه املناطــق واملواقــع ورعايــة األشــخاص الذيــن يجمعــون فيهــا.
ومــع ذلــك يكــون لألشــخاص الذيــن تكــون إقامتهــم مســتدمية يف داخــل هــذه املناطــق
الحــق يف البقــاء فيهــا.
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املــادة 2

عــى األشــخاص الذيــن يوجــدون بــأي صفــة يف منطقــة استشــفاء وأمــان أن ميتنعــوا عــن
القيــام بــأي عمــل لــه عالقــة مبــارشة بالعمليــات الحربيــة أو إنتــاج املهــات الحربيــة،
ســواء يف داخــل هــذه املنطقــة أو خارجهــا.

املــادة 3

عــى الدولــة التــي تنشــئ منطقــة استشــفاء وأمــان أن تتخــذ جميــع التدابــر املناســبة ملنــع
دخــول األشــخاص الذيــن ليــس لهــم حــق دخولهــا أو التواجــد فيهــا.

املــادة 4

يجب أن تستوىف الرشوط التالية يف مناطق االستشفاء واألمان:
أ ) التشغل إال جزءا ً صغريا ً من األرايض الواقعة تحت سيطرة الدولة التي تنشئها،
ب) تكون قليلة الكثافة السكانية باملقارنة مع قدرتها عىل االستيعاب،
ج ) تكــون بعيــدة عــن أي أهــد اف عســكرية وأي منشــآت صناعيــة أو إداريــة هامــة،
ومجــردة مــن مثــل هــذه األهــداف،
د ) ال تقع يف مناطق يوجد أي احتامل يف أن تكون ذات أهمية يف سري الحرب.
املــادة 5

تخضع مناطق االستشفاء واألمان لاللتزامات التالية:
أ ) ال تســتخدم طــرق املواصــات ووســائل النقــل التــي تكــون تحــت ترصفهــا لنقــل موظفني
عســكريني أو مهــات عســكرية ولــو كان ذلــك ملجــرد العبور،
ب) ال يدافع عنها بوسائل عسكرية بأي حال.

املــادة 6

متيــز مناطــق االستشــفاء واألمــان بواســطة أرشطــة مائلــة حمـراء عــى أرضيــة بيضــاء توضــع
عــى الحــدود الخارجيــة للمنطقــة وفــوق مبانيها.
ومتيــز املناطــق املخصصــة كليــة للجرحــى واملــرىض بشــارة الصليــب األحمــر (أو الهــال
األحمــر أو األســد والشــمس األحمريــن) عــى أرضيــة بيضــاء.

املــادة

7

تقــوم كل دولــة منــذ وقــت الســلم أو عنــد بــدء األعــال العدائيــة بإبــاغ جميــع األطـراف
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الســامية املتعاقــدة بقامئــة مناطــق االستشــفاء واألمــان الكائنــة يف األرايض التــي تســيطر
عليهــا .وتبلغهــا بــأي منطقــة جديــدة تنشــئها أثنــاء النـزاع.
ومبجــرد أن يســتلم الطــرف املعــادي اإلخطــار املشــار إليــه أعــاه ،تكتســب املنطقــة التــي
أنشــئت الصفــة القانونيــة.
عــى أنــه إذا رأى الطــرف الخصــم أن أحــد الــروط الــواردة يف هــذا االتفــاق غــر مســتوفاة
بشــكل ظاهــر ،فــإن لــه أن يرفــض االعـراف باملنطقــة وأن يبلــغ رفضــه بصفــة عاجلــة إىل
الطــرف املســئول عــن املنطقــة أو أن يعلــق اعرتافــه بهــا عــى فــرض الرقابــة املنصــوص
عنهــا باملــادة .8
املــادة 8

كل دولــة تعــرف مبنطقــة أو بعــدة مناطــق استشــفاء وأمــان أنشــأها الطــرف الخصــم
لهــا حــق يف املطالبــة بــأن تقــوم لجنــة خاصــة أو أكــر بالتحقــق مــن اســتيفاء الــروط
وااللتزامــات املبينــة يف هــذا االتفــاق.
ولهــذا الغــرض ،يكــون ألعضــاء اللجــان الخاصــة يف جميــع األوقــات مطلــق الحريــة يف
دخــول مختلــف املناطــق ،بــل وميكنهــم اإلقامــة فيهــا بصفــة مســتدمية .وتوفــر لهــم جميــع
التســهيالت للقيــام بواجبــات املراقبــة.
املــادة 9

يف الحــاالت التــي تتبــن فيهــا اللجــان الخاصــة وقائــع تبــدو لهــا مخالفــة ألحــكام هــذا
االتفــاق ،يتعــن عليهــا فــورا ً تنبيــه الدولــة املســئولة عــن املنطقــة بهــذه الوقائــع وتحــدد
لهــا مهلــة أقصاهــا خمســة أيــام لتصحيحهــا ،وتبلــغ بذلــك الدولــة التــي اعرتفــت باملنطقــة.
إذا انقضــت املهلــة ومل تســتجب الدولــة املســئولة عــن املنطقــة للتنبيــه الــذي وجــه إليهــا،
جــاز للطــرف الخصــم أن يعلــن أنــه مل يعــد ملتزمـاً بهــذا االتفــاق فيــا يتعلــق باملنطقــة
املعنيــة.
املــادة 10

تقــوم الدولــة التــي تنشــئ منطقــة أو عــدة مناطــق استشــفاء وأمــان ،وكذلــك األط ـراف
املعاديــة التــي أبلغــت بإنشــائها ،بتعيــن األشــخاص الذيــن يجــوز لهــم االشـراك يف اللجــان
الخاصــة املشــار إليهــا يف املادتــن  8و ،9أو تعــن لهــا الــدول الحاميــة أو أي دول محايــدة
أخــرى هــؤالء األشــخاص.
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املــادة 11

ال يجــوز بــأي حــال أن تكــون مناطــق االستشــفاء واألمــان هدفـاً للهجــوم ،بــل تكفــل لهــا
أطـراف النـزاع الحاميــة واالحـرام يف جميــع األوقــات.
املــادة 12

يف حالــة وقــوع احتــال ،يســتمر اح ـرام مناطــق االستشــفاء واألمــان املوجــودة بــاألرايض
املحتلــة وتســتخدم يف نفــس أغراضهــا.
عــل أن يجــوز لدولــة االحتــال أن تعــدل الغــرض منهــا بعــد تأمــن ســامة األشــخاص
املجمعــن فيهــا.
املــادة 13

يطبــق هــذا االتفــاق أيضـاً عــى املواقــع التــي تخصصهــا الــدول لنفــس الغــرض الــذي تنشــأ
مــن أجلــه مناطــق االستشــفاء واألمــان.

امللحق الثاني
مشروع الئحة تتعلق باإلغاثة الجماعية للمعتقلين املدنيين
املــادة 1

يــرح للجــان املعتقلــن بتوزيــع رســاالت اإلغاثــة الجامعيــة املســئولة عنهــا عــى جميــع
املعتقلــن التابعــن إداريـاً للمعتقــل الــذي تعمــل فيــه هــذه اللجــان ،وكذلك عــى املعتقلني
املوجوديــن باملستشــفيات أو الســجون أو املنشــآت التأديبيــة األخــرى.

املــادة 2

يجــري توزيــع رســاالت اإلغاثــة الجامعيــة طبقـاً لتعليــات املانحــن ووفقـاً لخطــة تضعهــا
لجــان املعتقلــن ،بيــد أنــه يفضــل توزيــع مــواد اإلغاثــة الطبيــة باالتفــاق مــع األطبــاء
األقدمــن ،الذيــن يجــوز لهــم مخالفــة هــذه التعليــات يف املستشــفيات واملســتوصفات
بقــدر مــا متــي ذلــك احتياجــات مرضاهــم .ويجــري التوزيــع يف هــذا اإلطــار دامئـاً بطريقــة
منصفــة.

املــادة 3

بغيــة التمكــن مــن التحقــق مــن نوعيــة وكميــة اإلمــدادات الــواردة وإعــداد التقاريــر
املفصلــة بشــأن هــذا املوضــوع للامنحــن ،يــرح ألعضــاء لجــان املعتقلــن بالذهــاب إىل
محطــات الســكة الحديديــة وغريهــا مــن نقــط وصــول رســاالت اإلغاثــة الجامعيــة ،القريبــة
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مــن املعتقــات التــي تعمــل فيهــا اللجــان.

املــادة 4

توفــر للجــان املعتقلــن التســهيالت الالزمــة للتحقــق مــن أن توزيــع إمــدادات اإلغاثــة
الجامعيــة يجــري وفقــاً لتعليامتهــا يف جميــع األقســام الفرعيــة وامللحقــات التابعــة
للمعتقــات التــي تعمــل فيهــا.
املــادة 5

يــرح للجــان املعتقلــن بــأن تســتويف ،وبــأن تطلــب مــن أعضــاء لجــان املعتقلــن يف
فصائــل العمــل أو األطبــاء األقدمــن يف املســتوصفات واملستشــفيات أن يســتوفوا اســتامرات
أو اســتبيانات توجــه إىل املانحــن ،وتتعلــق بإمــدادات اإلغاثــة الجامعيــة (التوزيــع،
واالحتياجــات ،والكميــات ،الــخ) .وترســل هــذه االســتامرات واالســتبيانات املســتوفاة عــى
النحــو الواجــب إىل املانحــن دون إبطــاء.
املــادة 6

لضــان انتظــام توزيــع إمــدادات اإلغاثــة الجامعيــة عــى املعتقلــن يف املعتقــات ،وملواجهة
أي احتياجــات ميكــن أن تنشــأ نتيجــة لوصــول دفعــات جديــدة مــن املعتقلــن ،يســمح
للجــان املعتقلــن بتكويــن احتياطــات كافيــة مــن إمــدادات اإلغاثــة الجامعيــة بصــورة
منتظمــة .ولهــذا الغــرض ،توضــع تحــت ترصفهــا مخــازن مناســبة ،ويــزود كل مخــزن بقفلــن
تحتفــظ لجنــة املعتقلني مبفاتيــح أحدهــا ويحتفــظ قائــد املعتقل مبفاتيــح اآلخــر.
املــادة 7

عــى األطــراف الســامية املتعاقــدة ،والــدول الحاجــزة بصفــة خاصــة ،أن تســمح بقــدر
اإلمــكان ،ومــع مراعــاة نظــام متويــن الســكان ،مبشــرى أي ســلع يف أراضيهــا ألغـراض توزيــع
مــواد إغاثــة جامعيــة عــى املعتقلــن .وعليهــا باملثــل أن تســهل نقــل االعتــادات والتدابــر
املاليــة أو الفنيــة أو اإلداريــة التــي تتخــذ للقيــام بهــذه املشــريات.

املــادة 8

ال تكــون األحــكام املتقدمــة عقبــة أمــام حــق املعتقلــن يف تلقــي إمــدادات اإلغاثــة
الجامعيــة قبــل وصولهــم إىل أحــد املعتقــات أو أثنــاء نقلهــم ،أو أمــام إمكانيــة قيــام
ممثــي الدولــة الحاميــة ،أو اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أو أي هيئــة إنســانية أخــرى
تعــاون املعتقلــن وتتــوىل نقــل هــذه املعونــات ،بتوزيعهــا عــى األشــخاص املرســلة إليهــم
بــأي وســيلة أخــرى يرونهــا مناســبة.

189

امللحق الثالث

ً
أوال :بطاقة اعتقال
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امللحق الثالث

ً
ثانيا :الرسالة
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البروتوكوالن اإلضافيان التفاقيات جنيف
البروتوكول اإلضافي األول املتعلق بحماية ضحايا النزاعات املسلحة الدولية
  1 .1الوضعية الدولية
اعتمــد المؤتمــر الدبلوماســي حــول تطويــر القانــون الدولــي
ـدورة األولى:
ـع دورات (الـ
ـي أربـ
ـف فـ
ـي جنيـ
ـد فـ
ـاني المنعقـ
اإلنسـ
مــن  20فبرايــر  1974إلــى  29مــارس  ،1974الــدورة الثانيــة:
مــن  03فبرايــر  1975إلــى  18أبريــل  ،1975الــدورة الثالثــة:
مــن  21أبريــل  1976إلــى  11يونيــو  ،1976الــدورة الرابعــة:
مــن  17مــارس  1977إلــى  10يونيــو  )1977البروتوكــول
اإلضافــي األول المتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة الدوليــة
ـر ،1978
ـي 7دجنبـ
ـاذ فـ
ـز النفـ
ـل حيـ
ـو  ،1977ودخـ
ـخ  8يونيـ
بتاريـ
طبقــا ألحــكام الفقــرة  1مــن المــادة  95مــن هــذا البروتوكــول.
2 .2الوضعية الوطنية
وقــع المغــرب علــى البروتوكــول اإلضافــي األول المتعلــق بحمايــة
ضحايــا النزاعــات المســلحة الدوليــة بتاريــخ  12شــتنبر ،1977
ـمية
ـي الجريدة الرسـ
ـر فـ
ـو  ،2011ونشـ
ـي  03يونيـ
ـه فـ
ـادق عليـ
وصـ
عــدد  6001فــي  5دجنبــر .2011
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البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف املتعلق بحماية ضحايا
النزاعات الدولية املسلحة
الديباجة
إن األطـراف الســامية املتعاقــدة إذ تعلــن عــن رغبتهــا الحــارة يف أن تــرى الســام ســائدا ً بــن
الشــعوب .وإذ تذكــر بأنــه مــن واجــب كل دولــة وفقـاً مليثــاق األمــم املتحــدة أن متتنــع يف
عالقاتهــا الدوليــة عــن اللجــوء إىل التهديــد بالقــوة أو إىل اســتخدامها ضــد ســيادة أي دولــة
أو ســامة أراضيهــا أو اســتقاللها الســيايس ،أو أن تتــرف عــى أي نحــو منــاف ألهــداف
األمــم املتحــدة.
وإذ تؤمــن بأنــه مــن الــروري مــع ذلــك أن تؤكــد مــن جديــد وأن تعمــل عــى تطويــر
األحــكام التــي تحمــي ضحايــا املنازعــات املســلحة واســتكامل اإلجـراءات التــي تهــدف إىل
تعزيــز تطبيــق هــذه األحــكام.
وإذ تعــرب عــن اقتناعهــا بأنــه ال يجــوز أن يفــر أي نــص ورد يف هــذا امللحــق « الربوتوكول
« أو يف اتفاقيــات جنيــف لعــام  1949عــى أنــه يجيــز أو يضفــي الرشعيــة عــى أي عمــل
مــن أعــال العــدوان أو أي اســتخدام آخــر للقــوة يتعــارض مــع ميثــاق األمــم املتحــدة.
وإذ تؤكــد مــن جديــد ،فض ـاً عــن ذلــك ،أنــه يجــب تطبيــق أحــكام اتفاقيــات جنيــف
لعــام  1949وأحــكام هــذا امللحــق «الربوتوكــول» بحذافريهــا يف جميــع الظــروف ،وعــى
األشــخاص كافــة الذيــن يتمتعــون بحاميــة هــذه املواثيــق دون أي متييــز مجحــف يقــوم
عــى طبيعــة النـزاع املســلح أو عــى منشــأه أو يســتند إىل القضايــا التــي تنارصهــا أطـراف
الن ـزاع أو التــي تعــزى إليهــا،
قد اتفقت عىل ما ييل:

الباب األول :أحكام عامة
املــادة األولى :مبادئ عامة ونطاق التطبيق
-1
-2
-3

تتعهــد األطـراف الســامية املتعاقــدة بــأن تحــرم وأن تفــرض احـرام هــذا امللحــق
« الربوتوكــول» يف جميــع األحــوال.
يظــل املدنيــون واملقاتلــون يف الحــاالت التــي ال ينــص عليهــا يف هــذا امللحــق
« الربوتوكــول» أو أي اتفــاق دويل آخــر ،تحــت حاميةوســلطان مبــادئ القانــون
الــدويل كــا اســتقر بهــا العــرف ومبــادئ اإلنســانية ومــا ميليــه الضمــر العــام.
ينطبــق هــذا امللحــق « الربوتوكــول» الــذي يكمــل اتفاقيــات جنيــف لحاميــة
ضحايــا الحــرب املوقعــة بتاريــخ  12آب /أغســطس 1949عــى األوضــاع التــي
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نصــت عليهــا املــادة الثانيــة املشــركة فيــا بــن هــذه االتفاقيــات.
تتضمــن األوضــاع املشــار إليهــا يف الفقــرة الســابقة ،املنازعــات املســلحة التــي
تناضــل بهــا الشــعوب ضــد التســلط االســتعامري واالحتــال األجنبــي وضــد
األنظمــة العنرصيــة ،وذلــك يف مامرســتها لحــق الشــعوب يف تقريــر املصــر ،كــا
كرســه ميثــاق األمــم املتحــدة واإلعــان املتعلــق مببــادئ القانــون الــدويل الخاصــة
بالعالقــات الوديــة والتعــاون بــن الــدول طبقــاً مليثــاق األمــم املتحــدة

املــادة  :2التعاريف
يقصــد باملصطلحــات التاليــة ،ألغ ـراض هــذا امللحــق « الربوتوكــول» ،املعنــى املبــن قريــن
كل منهــا:
أ) « االتفاقيــة األوىل » و « االتفاقيــة الثانيــة » و « االتفاقيــة الثالثــة » و « االتفاقيــة الرابعــة
» تعنــي عــى الرتتيــب اتفاقيــة جنيــف الخاصة:
 بتحســن حــال الجرحــى واملــرىض بالقــوات املســلحة بامليــدان املوقعــة بتاريــخ  12آب/أغســطس 1949؛
 بتحســن حــال الجرحــى واملــرىض والغرقــى يف البحــار مــن أفــراد القــوات املســلحةاملوقعــة بتاريــخ  12آب /أغســطس 1949؛
 مبعاملة أرسى الحرب املوقعة بتاريخ  12أب/أغسطس 1949؛ بحامية األشخاص املدنيني وقت الحرب املوقعة يف  12آب/أغسطس .1949وتعنــي « االتفاقيــات »اتفاقيــات جنيــف األربعــة املوقعــة بتاريــخ  12آب/أغســطس1949
لحاميــة ضحايــا الحــرب.
ب) «قواعــد القانــون الــدويل التــي تطبــق يف النــزاع املســلح» :القواعــد التــي تفصلهــا
االتفاقــات الدوليــة التــي يكــون أطـراف النـزاع أطرافـاً فيهــا وتنطبــق عــى النـزاع املســلح
واملبــادئ وقواعــد القانــون الــدويل املعــرف بهــا اعرتاف ـاً عام ـاً التــي تنطبــق عــى الن ـزاع
املســلح.
ج) «الدولــة الحاميــة» :دولــة محايــدة أو دولــة أخــرى ليســت طرفـاً يف النـزاع يعينهــا أحــد
أط ـراف الن ـزاع ويقبلهــا الخصــم وتوافــق عــى أداء املهــام املســندة إىل الدولــة الحاميــة
وفق ـاً لالتفاقيــات وهــذا امللحــق « الربوتوكــول».
د) «البديل» :منظمة تحل محل الدولة الحامية طبقاً للامدة الخامسة.
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املــادة  :3بداية ونهاية التطبيق
ال يخل ما ييل باألحكام التي تطبق يف كل األوقات:
أ) تطبــق االتفاقيــات وهــذا امللحــق «الربوتوكــول» منــذ بدايــة أي مــن األوضــاع املشــار
إليهــا يف املــادة األوىل مــن هــذا امللحــق« الربوتوكــول».
ب) يتوقــف تطبيــق االتفاقيــات وهــذا امللحــق « الربوتوكــول « يف إقليــم أط ـراف الن ـزاع
عنــد اإليقــاف العــام للعمليــات العســكرية ،ويف حالــةاألرايض املحتلــة عنــد نهايــة االحتــال،
ويســتثنى مــن هاتــن الحالتــن حــاالت تلــك الفئــات مــن األشــخاص التــي يتــم يف تاريــخ
الحــق تحريرهاالنهــايئ أو إعادتهــا إىل وطنهــا أو توطينهــا .ويســتمر هــؤالء األشــخاص يف
االســتفادة مــن األحــكام املالمئــة يف االتفاقيــات وهــذا امللحــق« الربوتوكــول» إىل أن يتــم
تحريرهــم النهــايئ أو إعادتهــم إىل أوطانهــم أو توطينهــم.

املــادة  :4الوضع القانوني ألطراف النزاع
ال يؤثــر تطبيــق االتفاقيــات وهــذا امللحــق « الربوتوكــول » ،وكذلــك عقــد االتفاقيــات
املنصــوص عليهــا يف هــذه املواثيــق ،عــى الوضــع القانــوين ألط ـراف الن ـزاع كــا ال يؤثــر
احتــال إقليــم مــا أو تطبيــق االتفاقيــات وهــذا امللحــق «الربوتوكــول» عــى الوضــع القانوين
لهــذا اإلقليــم.

املــادة  :5تعيين الدول الحامية وبديلها
-1

-2

-3

يكــون مــن واجــب أطـراف النـزاع أن تعمــل ،مــن بدايــة ذلــك النـزاع ،عــى تأمــن
احــرام وتنفيــذ االتفاقيــات وهــذا امللحــق « الربوتوكول» ذلــك بتطبيــق نظــام
الــدول الحاميــة خاصــة فيــا يتعلــق بتعيــن وقبــول هــذه الــدول الحاميــة طبقـاً
للفق ـرات التاليــة .وتكلــف الــدول الحاميــة برعايةمصالــح أط ـراف الن ـزاع.
يعــن كل طــرف مــن أطـراف النـزاع دون إبطــاء دولــة حاميــة منــذ بدايــة الوضــع
املشــار إليــه يف املــادة األوىل وذلــك بغيــة تطبيــق االتفاقيــات وهــذا امللحــق
«الربوتوكــول» ويســمح أيض ـاً ،دون إبطــاء ،ومــن أجــل األغ ـراض ذاتهــا بنشــاط
الدولــة الحاميــة التــي عينهــا الخصــم والتــي يكــون قــد قبلهــا الطــرف نفســه
بصفتهــا هــذه.
إذا مل يتــم تعيــن أو قبــول دولــة حاميــة مــن بدايــة الوضــع املشــار إليــه يف املــادة
األوىل تعــرض اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر مســاعيها الحميــدة عــى أطـراف
الن ـزاع مــن أجــل تعيــن دولــة حاميــة دون إبطــاء يوافــق عليهــا أط ـراف الن ـزاع،
وذلــك دون املســاس بحــق أيــة منظمــة إنســانية محايــدة أخــرى يف القيــام باملهمة
ذاتهــا .وميكــن للجنــة يف ســبيل ذلــك أن تطلــب بصفــة خاصــة إىل كل طــرف أن
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يقــدم إليهــا قامئــة تضــم خمــس دول عــى األقــل يقــدر هــذا الطــرف أنــه ميكــن
قبولهــا للعمــل باســمه كدولــة حاميــة لــدى الخصــم ،وتطلــب مــن كل األط ـراف
املتخاصمــة أن يقــدم قامئــة تضــم خمــس دول عــى األقــل يرتضيهــا كدولــة حاميــة
للطــرف اآلخــر ،ويجــب تقديــم هــذه القوائــم إىل اللجنــة خــال األســبوعني التاليني
لتســلم الطلــب وتقــوم اللجنــة مبقارنــة القامئتــن وتعمــل للحصــول عــى موافقــة
أيــة دولــة ورد اســمها يف كال القامئتــن.
يجــب عــى أط ـراف الن ـزاع ،إذا مل يتــم تعيــن دولــة حاميــة رغــم مــا تقــدم ،أن
تقبــل دون إبطــاء العــرض الــذي قــد تقدمــه اللجنــة الدوليةللصليــب األحمــر أو
أيــة منظمــة أخــرى تتوفــر فيهــا كافــة ضامنــات الحيــاد والفاعليــة بــأن تعمــل
كبديــل بعــد إجـراء املشــاورات الالزمــة مــع هذهاألطـراف ومراعــاة نتائــج هــذه
املشــاورات .ويخضــع قيــام مثــل هــذا البديــل مبهامــه ملوافقــة أط ـراف الن ـزاع.
ويبــذل هــؤالء األط ـراف كل جهدلتســهيل عمــل البديــل يف القيــام مبهمتــه طبق ـاً
لالتفاقيــات وهــذا امللحــق « الربوتوكــول».
ال يؤثــر تعيــن وقبــول الــدول الحاميــة ألغـراض تطبيــق االتفاقيــات وهــذا امللحــق
« الربوتوكــول» عــى الوضــع القانــوين ألطـراف النـزاع أو عــى الوضــع القانــوين ألي
إقليــم أي ـاً كان مبــا يف ذلــك اإلقليــم املحتــل ،وذلــك وفق ـاً للــادة الرابعــة
ال يحــول اإلبقــاء عــى العالقــات الدبلوماســية بــن أطـراف النـزاع أو تكليــف دولــة
ثالثــة برعايــة مصالــح أحــد األطــراف ومصالــح رعايــاه طبقــاً لقواعــد القانــون
الــدويل الخاصــة بالعالقــات الدبلوماســية دون تعيــن الــدول الحاميــة مــن أجــل
تطبيــق االتفاقيــات وهــذا امللحــق« الربوتوكــول».
تشــمل عبــارة الدولــة الحاميــة كلــا أشــر إليهــا يف هــذا امللحــق «الربوتوكــول»
البديــل أيضــاً.

املــادة  :6العاملون املؤهلون
-1

-2
-3

تســعى األط ـراف الســامية املتعاقــدة يف زمــن الســلم أيض ـاً مبســاعدة الجمعيــات
الوطنيــة للصليــب األحمــر (الهــال األحمــر ،األســد والشــمس األحمريــن) إلعــداد
عاملــن مؤهلــن بغيــة تســهيل تطبيــق االتفاقيــات وهــذا امللحــق «الربوتوكــول»
وخاصــة فيــا يتعلــق بنشــاط الــدول الحاميــة.
يعترب تشكيل وإعداد مثل هؤالء من صميم الوالية الوطنية.
تضــع اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر رهــن تــرف األطـراف الســامية املتعاقدة
قوائــم باألشــخاص الذيــن أعــدوا عــى النحــو الســابق ،التيتكــون قــد وضعتهــا
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األطــراف الســامية املتعاقــدة وأبلغتهــا إىل اللجنــة لهــذا الغــرض.
تكــون حــاالت اســتخدام هــؤالء العاملــن خــارج اإلقليــم الوطنــي ،يف كل حالــة
عــى حــدة ،محــل اتفاقــات خاصــة بــن األطــراف املعنيــة.

املــادة  :7االجتماعات
تدعــو أمانــة اإليــداع لهــذا امللحــق« الربوتوكــول» األط ـراف الســامية املتعاقــدة الجتــاع
بنــا ًء عــى طلــب واحــد أو أكــر مــن هــذه األطـراف ومبوافقــة غالبيتهــا ،وذلــك للنظــر يف
املشــكالت العامــة املتعلقــة بتطبيــق االتفاقيــات وهــذا امللحــق «الربوتوكــول».

الباب الثاني :الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار
القسم األول :امحلاية العامة

املــادة  :8مصطلحات
يقصد بالتعابري التالية ألغراض هذا امللحق «الربوتوكول» املعنى املبني قرين كل منها:
أ) «الجرحــى» و «املــرىض» هــم األشــخاص العســكريون أو املدنيــون الذيــن يحتاجــون إىل
مســاعدة أو رعايــة طبيــة بســبب الصدمــة أو املــرض أو أي اضط ـراب أو عجــز بدني ـاً كان
أم عقليـاً الذيــن يحجمــون عــن أي عمــل عــدايئ .ويشــمل هــذان التعبـران أيضـاً حــاالت
الوضــع واألطفــال حديثــي الــوالدة واألشــخاص اآلخريــن الذيــن قــد يحتاجــون إىل مســاعدة
أو رعايــة طبيــة عاجلــة ،مثــل ذوي العاهــات وأوالت األحــال ،الذيــن يحجمــون عــن أي
عمــل عــدايئ.
ب) «املنكوبــون يف البحــار» هــم األشــخاص العســكريون أو املدنيــون الذيــن يتعرضــون
للخطــر يف البحــار أو أيــة ميــاه أخــرى نتيجــة ملايصيبهــم أو يصيــب الســفينة أو الطائــرة
التــي تقلهــم مــن نكبــات ،والذيــن يحجمــون عــن أي عمــل عــدايئ ،ويســتمر اعتبــار هــؤالء
األشــخاصمنكوبني يف البحــار أثنــاء إنقاذهــم إىل أن يحصلــوا عــى وضــع آخــر مبقتــى
االتفاقيــات أو هــذا امللحــق « الربوتوكــول » ،وذلــك بــرط أن يســتمروا يف اإلحجــام عــن
أي عمــل عــدايئ.
ج) «أفـراد الخدمــات الطبيــة» هــم األشــخاص الذيــن يخصصهــم أحــد أطـراف النـزاع إمــا
لألغـراض الطبيــة دون غريهــا املذكــورة يف الفقــرة (هـــ) وإمــا إلدارة الوحــدات الطبيــة ،وإما
لتشــغيل أو إدارة وســائط النقــل الطبــي ،وميكــن أن يكــون مثــل هــذا التخصيــص دامئـاً أو
وقتيـاً ويشــمل التعبــر:
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1.1أفــراد الخدمــات الطبيــة ،عســكريني كانــوا أم مدنيــن ،التابعــن ألحــد أطــراف
الن ـزاع مبــن فيهــم مــن األف ـراد املذكوريــن يف االتفاقيتــن األوىل والثانيــة ،وأولئــك
املخصصــن ألجهــزة الدفــاع املــدين.
2.2أف ـراد الخدمــات الطبيــة التابعــن لجمعيــات الصليــب األحمــر الوطنيــة (الهــال
األحمــر واألســد والشــمس األحمريــن) وغريهــا مــن جمعيــات اإلســعاف الوطنيــة
الطوعيــة التــي يعــرف بهــا ويرخــص لهــا أحــد أطــراف النــزاع وفقــاً لألصــول
املرعيــة.
3.3أف ـراد الخدمــات الطبيــة التابعــن للوحــدات الطبيــة أو وســائط النقــل الطبــي
املشــار إليهــا يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة التاســعة.
د) «أفراد الهيئات الدينية» هم األشخاص عسكريني كانوا أم مدنيني،كالوعاظ ،املكلفون
بأداء شعائرهم دون غريها وامللحقون:
 .1بالقوات املسلحة ألحد أطراف النزاع؛
 .2أو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التابعة ألحد أطراف النزاع؛
 .3أو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي املشار إليها يف الفقرة الثانية من املادة
التاسعة؛
 .4أو أجهزة الدفاع املدين لطرف يف النزاع.
وميكن أن يكون إلحاق أفراد الهيئات الدينية إما بصفة دامئة وإما بصفة وقتية وتنطبق
عليهم األحكام املناسبة من الفقرة (ك).
هـــ) «الوحــدات الطبيــة» هــي املنشــآت وغريهــا مــن الوحــدات عســكرية كانــت أم مدنيــة
التــي تــم تنظيمهــا لألغــراض الطبيــة أي البحــث عــن الجرحــى واملــرىض واملنكوبــن يف
البحــار وإجالئهــم ونقلهــم وتشــخيص حالتهــم أو عالجهــم ،مبــا يف ذلــك اإلســعافات األوليــة،
والوقايــة مــن األم ـراض .ويشــمل التعبــر ،عــى ســبيل املثــال ،املستشــفيات وغريهــا مــن
الوحــدات املامثلــة ومراكــز نقــل الــدم ومراكــز ومعاهــد الطــب الوقــايئ واملســتودعات
الطبيــة واملخــازن الطبيــة والصيدليــة لهــذه الوحــدات ،وميكــن أن تكــون الوحــدات الطبيــة
ثابتــة أو متحركــة دامئــة أو وقتيــة.
و) «النقــل الطبــي» هــو نقــل الجرحــى واملــرىض واملنكوبــن يف البحــار وأف ـراد الخدمــات
الطبيــة والهيئــات الدينيــة واملعــدات واإلمــدادات الطبيــة التــي يحميهــا االتفاقيــات وهــذا
امللحــق « الربوتوكــول » ســواء كان النقــل يف الــر أو يف املــاء أم يف الجــو.
ز) «وســائط النقــل الطبــي» أيــة وســيطة نقــل عســكرية كانــت أم مدنيــة دامئــة أو وقتيــة
تخصــص للنقــل الطبــي دون ســواه تحــت إرشاف هيئــة مختصــة تابعــة ألحــد أطــراف
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الن ـزاع.
ح) «املركبات الطبية» هي أية واسطة للنقل الطبي يف الرب.
ط) «السفن والزوارق الطبية» هي أية وسيطة للنقل الطبي يف املاء.
ي) «الطائرات الطبية» هي أية وسيطة للنقل الطبي يف الجو.
ك) «أفـراد الخدمــات الطبيــة الدامئــون» و «الوحــدات الطبيــة الدامئــة» و «وســائط النقــل
الطبــي الدامئــة» هــم املخصصــون لألغـراض الطبيــة دون غريهــا ملــدة غــر محــددة .و«أفراد
الخدمــات الطبيــة الوقتيــون» و«الخدمــات الطبيــة الوقتيــة» و«وســائط النقــل الطبــي
الوقتيــة» هــم املكرســون لألغـراض الطبيــة دون غريهــا ملــدة محــددة خــال املــدة اإلجاملية
للتخصيــص .وتشــمل تعبـرات «أفـراد الخدمــات الطبيــة» والوحــدات الطبيــة» و«وســائط
النقــل الطبــي» كال مــن الفئتــن الدامئــة والوقتيــة مــا مل يجــر وصفهــا عــى نحــو آخــر.
ل) «العالمــة املميــزة» هــي العالمــة املميــزة للصليــب األحمــر أو الهــال األحمــر أو األســد
والشــمس األحمريــن عــى أرضيــة بيضــاء إذا مــا اســتخدمت لحاميــة وحــدات ووســائط
النقــل الطبــي وحاميــة أفــراد الخدمــات الطبيــة والهيئــات الدينيــة وكذلــك املعــدات
واإلمــدادات.
م) «اإلشــارة املميــزة» هــي أيــة إشــارة أو رســالة يقصــد بهــا التعــرف فحســب عــى
الوحــدات ووســائط النقــل الطبــي املذكــورة يف الفصــل الثالــث مــن امللحــق رقــم ( )1لهــذا
امللحــق «الربوتوكــول».

املــادة  :9مجال التطبيق
 - 1يطبــق هــذا البــاب ،الــذي تهــدف أحكامــه إىل تحســن حالــة الجرحــى واملــرىض
واملنكوبــن يف البحــار ،عــى جميــع أولئــك الذيــن ميســهم وضــع مــن األوضــاع
املشــار إليهــا يف املــادة األوىل دون أي متييــز مجحــف يتأســس عــى العنــر ،أو
اللــون ،أو الجنــس ،أو اللغــة ،أو الديــن ،أو العقيــدة ،أو الــرأي الســيايس أو غــر
الســيايس ،أو االنتــاء الوطنــي أو االجتامعــي ،أو الــروة ،أو املولــد أو أي وضــع
آخــر ،أو أيــة معايــر أخــرى مامثلــة.
 - 2تطبــق األحــكام املالمئــة مــن املادتــن  32 ،27مــن االتفاقيــة األوىل عــى الوحــدات
الطبيــة الدامئــة ووســائط النقــل الطبــي الدائــم والعاملــن عليهــا التــي يوفرهــا
ألحــد أط ـراف الن ـزاع بغيــة أغ ـراض إنســانية أي مــن:
أ) دولة محايدة أو أية دولة أخرى ليست طرفاً يف ذلك النزاع.
ب) جمعية إسعاف معرتف بها ومرخص لها يف تلك الدولة.
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ج) منظمة إنسانية دولية محايدة.
ويستثنى من حكم هذه الفقرة الثانية السفن املستشفيات التي تطبق عليها املادة  25من
االتفاقية الثانية.

املــادة  :10الحماية والرعاية
-1
-2

يجــب اح ـرام وحاميــة الجرحــى واملــرىض واملنكوبــن يف البحــار أي ـاً كان الطــرف
الــذي ينتمــون إليــه.
يجــب ،يف جميــع األحــوال ،أن يعامــل أي منهــم معاملــة إنســانية وأن يلقــى ،جهــد
املســتطاع وبالرسعــة املمكنــة ،الرعايــة الطبيــة التــي تتطلبهــا حالتــه .ويجــب
عــدم التمييــز بينهــم ألي اعتبــار ســوى االعتبــارات الطبيــة.

املــادة  :11حماية األشخاص
 - 1يجــب أال ميــس أي عمــل أو إحجــام ال مــرر لهــا بالصحــة والســامة البدنيــة
والعقليــة لألشــخاص الذيــن هــم يف قبضــة الخصــم أو يتــم احتجازهــم أو
اعتقالهــم أو حرمانهــم بأيــة صــورة أخــرى مــن حرياتهــم نتيجــة ألحــد األوضــاع
املشــار إليهــا يف املــادة األوىل مــن هــذا امللحــق «الربوتوكــول» .ومــن ثــم يحظــر
تعريــض األشــخاص املشــار إليهــم يف هــذه املــادة ألي إج ـراء طبــي ال تقتضيــه
الحالــة الصحيــة للشــخص املعنــي وال يتفــق مــع املعايــر الطبيــة املرعيــة التــي قــد
يطبقهــا الطــرف الــذي يقــوم باإلجـراء عــى رعايــاه املتمتعــن بكامــل حريتهــم يف
الظــروف الطبيــة املامثلــة.
 - 2ويحظر بصفة خاصة أن يجري لهؤالء األشخاص .ولو مبوافقتهم ،أي مام ييل:
أ) عمليات البرت؛
ب) التجارب الطبية أو العلمية؛
ج) استئصال األنسجة أو األعضاء بغية استزراعها.
وذلك إال حيثام يكون لهذه األعامل ما يربرها وفقاً للرشوط املنصوص عليها يف الفقرة األوىل
من هذه املادة.
 - 3ال يجــوز االســتثناء مــن الحظــر الــوارد يف الفقــرة الثانيــة (ج) إال يف حالــة التــرع
بالــدم لنقلــه أو التــرع باألنســجة الجلديةالســتزراعها رشيطــة أن يتــم ذلــك
بطريقــة طوعيــة وبــدون قهــر أو غوايــة .وأن يجــرى ألغــراض عالجيــة فقــط
وبــروط تتفــق مــع املعايريوالضوابــط الطبيــة املرعيــة عــاد ًة وبالصــورة التــي
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-4

-5
-6

تكفــل صالــح كل مــن املتــرع واملتــرع لــه.
يعــد انتهــاكاً جســيامً لهــذا امللحــق «الربوتوكــول» كل عمــل عمــدي أو إحجــام
مقصــود ميــس بدرجــة بالغــة بالصحــة أو بالســامة البدنيــةأو العقليــة ألي مــن
األشــخاص الذيــن هــم يف قبضــة طــرف غــر الطــرف الــذي ينتمــون إليــه ويخالــف
املحظــورات املنصــوص عليهــا فيالفقرتــن األوىل والثانيــة أو ال يتفــق مــع متطلبــات
الفقــرة الثالثــة.
يحــق لألشــخاص املشــار إليهــم يف الفقــرة األوىل رفــض إجـراء أيــة عمليــة جراحيــة
لهــم .ويســعى أفـراد الخدمــات الطبيــة .يف حالةالرفــض ،إىل الحصــول عــى إقـرار
كتــايب بــه يوقعــه املريــض أو يجيــزه.
يعــد كل طــرف يف النــزاع ســجالً طبيــاً لــكل تــرع بالــدم بغيــة نقلــه أو تــرع
باألنســجة الجلديــة بغيــة اســتزراعها مــن قبــل األشــخاص املشــار إليهــم يف الفقــرة
األوىل إذا تــم ذلــك التــرع عــى مســئولية هــذا الطــرف .ويســعى كل طــرف يف
الن ـزاع ،فض ـاً عــى ذلــك ،إىل إعــداد ســجل بكافــة اإلج ـراءات الطبيــة التــي تــم
اتخاذهــا بشــأن أي شــخص احتجــز أو اعتقــل أو حــرم مــن حريتــه بأيــة صــورة
أخــرى نتيجــة وضــع مــن األوضــاع املشــار إليهــا يف املــادة األوىل مــن هــذا امللحــق
« الربوتوكــول» .ويجــب أن توضــع هــذه الســجالت يف جميــع األوقــات تحــت
تــرف الدولــة الحاميــة للتدقيــق.

املــادة  :12حماية الوحدات الطبية
-1

يجــب يف كل وقــت عــدم انتهــاك الوحــدات الطبيــة وحاميتهــا وأال تكــون هدف ـاً
ألي هجــوم.

-2

تطبق الفقرة األوىل عىل الوحدات الطبية املدنية رشيطة أن:

أ) تنتمي ألحد أطراف النزاع؛
ب) أو تقرها أو ترخص لها السلطة املختصة لدى أحد أطراف النزاع؛
ج) أو يرخــص لهــا وفقـاً للفقــرة الثانيــة مــن املادة التاســعة من هــذا امللحــق « الربوتوكول»
أو املــادة  27مــن االتفاقية األوىل.
 - 3يعمــل أطــراف النــزاع عــى إخطــار بعضهــم البعــض اآلخــر مبواقــع وحداتهــم
الطبيــة الثابتــة .وال يرتتــب عــى عــدم القيــام بهــذا اإلخطارإعفــاء أي مــن األطراف
مــن التزامــه بالتقيــد بأحــكام الفقــرة األوىل.
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-4

ال يجــوز يف أي حــال مــن األحــوال أن تســتخدم الوحــدات الطبيــة يف محاولــة
لســر األهــداف العســكرية عــن أي هجــوم .ويحــرص أطــراف النــزاع ،بقــدر
اإلمــكان ،عــى أن تكــون الوحــدات الطبيــة يف مواقــع بحيــث ال يهــدد الهجــوم
عــى األهــداف العســكرية ســامتها.

املــادة  :13وقف الحماية عن الوحدات الطبية املدنية
 - 1ال توقــف الحاميــة التــي تتمتــع بهــا الوحــدات الطبيــة املدنيــة إال إذا دأبــت عــى
ارتــكاب أعــال ضــارة بالخصــم تخــرج عــن نطــاق مهمتهااإلنســانية .بيــد أن هــذه
الحاميــة ال توقــف إال بعــد توجيــه إنــذار تحــدد فيــه ،كلــا كان ذلــك مالمئـاً ،مــدة
معقولــة ثــم يبقــى ذلــك اإلنــذار بالاســتجابة.
 - 2ال تعترب األعامل التالية أعامالً ضارة بالخصم:
أ) حيــازة أف ـراد الوحــدة ألســلحة شــخصية خفيفــة للدفــاع عــن أنفســهم أو عــن أولئــك
الجرحــى واملــرىض املوكولــن بهــم.
ب) حراسة تلك الوحدة بواسطة مفرزة أو دورية أو خفراء.
ج) وجــود أســلحة خفيفــة وذخائــر يف الوحــدة يكــون قــد تــم تجريــد الجرحــى واملــرىض
منهــا ومل تكــن قــد ســلمت بعــد للجهــة املختصــة.
د) وجــود أفـراد مــن القــوات املســلحة أو مــن ســواهم مــن املقاتلــن يف الوحــدة ألســباب
طبيــة.
املــادة  :14قيود على حق االستيالء على الوحدات الطبية املدنية
 - 1يجــب عــى دولــة االحتــال أن تضمــن اســتمرار تأمــن الحاجــات الطبيــة للســكان
املدنيــن يف األقاليــم املحتلــة عــى نحــو كاف.
 - 2ومــن ثــم فــا يجــوز لدولــة االحتــال أن تســتويل عــى الوحــدات الطبيــة املدنيــة
أو معداتهــا أو تجهيزاتهــا أو خدمــات أفرادهــا مــا بقيتهــذه املرافــق الزمــة ملــد
الســكان املدنيــن بالخدمــات الطبيــة املناســبة والســتمرار رعايــة أي مــن الجرحــى
واملــرىض الذيــن هــم تحــت العــاج.
 - 3ويجــوز لدولــة االحتــال ،رشيطــة التقيــد بالقاعــدة العامــة الــواردة يف الفقــرة
الثانيــة ،االســتيالء عــى املرافــق املذكــورة أعــاه مــع مراعاةمــا يــرد أدنــاه مــن
قيــود:
أ) أن تكــون هــذه املرافــق الزمــة لتقديــم العــاج الطبــي الفــوري املالئــم لجرحــى ومــرىض
قــوات دولــة االحتــال أو ألرسى الحــرب.
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ب) وأن يستمر هذا االستيالء ملدة قيام هذه الرضورة فحسب.
ج) وأن تتخــذ ترتيبــات فوريــة بغيــة ضــان اســتمرار تأمــن االحتياجــات الطبيــة املناســبة
للســكان املدنيــن وكــذا ألي مــن الجرحــى واملــرىض الذيــن هــم تحــت العــاج والذيــن
أضــروا باالســتيالء.

املــادة  :15حماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية
-1

احرتام وحامية أفراد الخدمات الطبية املدنيني أمر واجب.

-2

تســدى كل مســاعدة ممكنــة عنــد االقتضــاء ألف ـراد الخدمــات الطبيــة املدنيــن
العاملــن يف منطقــة تعطلــت فيهــا الخدمــات الطبيــة املدنيةبســبب القتــال.

-3

تقــدم دولــة االحتــال كل مســاعدة ممكنــة ألفـراد الخدمــات الطبيــة املدنيــن يف
األقاليــم املحتلــة لتمكينهــم مــن القيــام مبهامهــم اإلنســانية عــى الوجــه األكمــل.
وال يحــق لدولــة االحتــال أن تطلــب إىل هــؤالء األفـراد ،يف أداء هــذه املهــام ،إيثــار
أي شــخص كان باألولويــة يف تقديــم العــاج إال العتبــارات طبيــة .وال يجــوز إرغــام
هــؤالء األفـراد عــى أداء أعــال ال تتــاءم مــع مهمتهــم اإلنســانية.

-4

يحــق ألف ـراد الخدمــات الطبيــة املدنيــن التوجــه إىل أي مــكان ال يســتغنى عــن
خدماتهــم فيــه مــع مراعــاة إجـراءات املراقبــة واألمــن التيقــد يــرى الطــرف املعني
يف الن ـزاع لزوم ـاً التخاذهــا.

-5

يجــب اح ـرام وحاميــة أف ـراد الهيئــات الدينيــة املدنيــن ،وتطبــق عليهــم باملثــل
أحــكام االتفاقيــات وهــذا امللحــق « الربوتوكــول » املتعلقــة بحاميةأفـراد الخدمات
الطبيــة وبكيفيــة تحديــد هويتهــم.

املــادة  :16الحماية العامة للمهام الطبية
-1
-2

ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال توقيــع العقــاب عــى أي شــخص لقيامــه بنشــاط
ذي صفــة طبيــة يتفــق مــع رشف املهنــة الطبيــة بغــض النظــر عــن شــخص
املســتفيد مــن هــذا النشــاط.
ال يجــوز إرغــام األشــخاص الذيــن ميارســون نشــاطاً ذا صفــة طبيــة عــى إتيــان
ترصفــات أو القيــام بأعــال تتنــاىف ورشف املهنــة الطبيــةأو غــر ذلــك مــن القواعــد
الطبيــة التــي تســتهدف صالــح الجرحــى واملــرىض أو أحــكام االتفاقيــات وهــذا
امللحــق « الربوتوكــول » أو عــى اإلحجــام عــن إتيــان الترصفــات والقيــام باألعــال
التــي تتطلبهــا هــذه القواعــد واألحــكام.
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-3

ال يجــوز إرغــام أي شــخص ميــارس نشــاطاً ذا صفــة طبيــة عــى اإلدالء مبعلومــات
عــن الجرحــى واملــرىض الذيــن كانــوا أو مــا زالواموضــع رعايتــه ألي شــخص ســواء
أكان تابعـاً للخصــم أم للطــرف الــذي ينتمــي هــو إليــه إذا بــدا لــه أن مثــل هــذه
املعلومــات قــد تلحــق رضرا ً بهــؤالء الجرحــى واملــرىض أو بأرسهــم وذلــك فيــا
عــدا الحــاالت التــي يتطلبهــا قانــون الطــرف الــذي يتبعــه .ويجــب ،مــع ذلــك ،أن
تراعــى القواعــد التــي تفــرض اإلبــاغ عــن األم ـراض املعديــة.

املــادة  :17دور السكان املدنيين وجمعيات الغوث
-1

-2

يجــب عــى الســكان املدنيــن رعايــة الجرحــى واملــرىض واملنكوبــن يف البحــار
حتــى ولــو كانــوا ينتمــون إىل الخصــم ،وأال يرتكبــوا أيــاً مــن أعــال العنــف.
ويســمح للســكان املدنيــن وجمعيــات الغــوث مثــل جمعيــة الصليــب األحمــر
الوطنيــة (الهــال األحمــر ،األســد والشــمس األحمريــن) بــأن يقومــوا ولــو مــن
تلقــاء أنفســهم بإيــواء الجرحــى واملــرىض واملنكوبــن يف البحــار والعنايــة بهــم
حتــى يف مناطــق الغــزو أو االحتــال ،وال ينبغــي التعــرض ألي شــخص أو محاكمتــه
أو إدانتــه أو عقابــه بســبب هــذه األعــال اإلنســانية.
يجــوز ألطـراف النـزاع مناشــدة الســكان املدنيــن وجمعيــات الغــوث املشــار إليهــا
يف الفقــرة األوىل إيــواء ورعايــة الجرحــى واملــرىض واملنكوبــن يف البحــار والبحــث
عــن املــوىت واإلبــاغ عــن أماكنهــم .ويجــب عــى أط ـراف الن ـزاع منــح الحاميــة
والتســهيالت الالزمــة ألولئــك الذيــن يســتجيبون لهــذا النــداء .كــا يجــب عــى
الخصــم إذا ســيطر عــى املنطقــة أو اســتعاد ســيطرته عليهــا أن يوفــر الحاميــة
والتســهيالت ذاتهــا مــا دام أن الحاجــة تدعــو إليهــا.

املــادة  :18التحقق من الهوية
-1
-2
-3

يســعى كل مــن أطــراف النــزاع لتأمــن إمكانيــة التحقــق مــن هويــة أفــراد
الخدمــات الطبيــة وأفــراد الهيئــات الدينيــة وكذلــك الوحــدات الطبيةووســائط
النقــل الطبــي.
كــا يســعى كل مــن أطـراف النـزاع التبــاع وتنفيــذ الوســائل واإلجـراءات الكفيلــة
بالتحقــق مــن هويــة الوحــدات الطبيــة ووســائط النقــل الطبــي التــي تســتخدم
العالمــات واإلشــارات املميــزة.
يجــرى التعــرف عــى أف ـراد الخدمــات الطبيــة املدنيــن وأف ـراد الهيئــات الدينيــة
املدنيــن بالعالمــة املميــزة وبطاقــة الهويــة ،وذلــك يف األرايض املحتلــة ويف املناطــق
التــي تــدور أو التــي يحتمــل أن تــدور فيهــا رحــى القتــال.
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-4
-5

-6

-7
-8

يتــم ،مبوافقــة الســلطة املختصــة ،وســم الوحــدات ووســائط النقــل الطبــي
بالعالمــات املميــزة .وتوســم الســفن والــزوارق املشــار إليهــا فياملــادة  22مــن هــذا
امللحــق «الربوتوكــول» وفقــاً ألحــكام االتفاقيــة الثانيــة.
يجــوز ألي مــن أطــراف النــزاع أن يســمح باســتخدام اإلشــارات املميــزة وفقــاً
للفصــل الثالــث مــن امللحــق رقــم ( )1لهــذا امللحــق «الربوتوكــول» باإلضافــة
إىل العالمــات املميــزة إلثبــات هويــة وحــدات ووســائط النقــل الطبــي ،ويجــوز
اســتثناء ،يف الحــاالت الخاصــة التــي يشــملهاذلك الفصــل ،أن تســتخدم وســائط
النقــل الطبــي اإلشــارات املميــزة دون إبــراز العالمــة املميــزة.
يخضــع تطبيــق أحــكام الفقــرات الخمــس األوىل مــن هــذه املــادة لنصــوص
الفصــول الثالثــة األوىل مــن امللحــق رقــم ( )1لهــذا امللحق«الربوتوكــول» .ويحظــر
اســتخدام اإلشــارات التــي وصفهــا الفصــل الثالــث مــن ذلــك امللحــق وقــر
اســتخدامها عــى وحــدات ووســائط النقــل الطبــي دون غريهــا ،يف أي غــرض آخــر
خــاف إثبــات هويــة هــذه الوحــدات والوســائط ،وذلــك فيــا عــدا االســتثناءات
الــواردة يف ذلكالفصــل.
ال تســمح أحــكام هــذه املــادة باســتخدام العالمــة املميــزة يف زمــن الســلم عــى
نطــاق أوســع مــا نصــت عليــه املــادة  44مــن االتفاقيــةاألوىل.
تطبــق عــى اإلشــارات املميــزة أحــكام االتفاقيــات وهــذا امللحــق «الربوتوكــول»
املتعلقــة بالرقابــة عــى اســتخدام العالمــة املميــزة ومنــع عقــاب أيــة إســاءة
الســتخدامها.

املــادة  :19الدول املحايدة والدول األخرى غيراألطراف في النزاع

تطبــق الــدول املحايــدة والــدول األخــرى غــر األط ـراف يف الن ـزاع األحــكام املالمئــة مــن
هــذا امللحــق «الربوتوكــول» عــى األشــخاص املتمتعــن بالحاميــة وفقـاً ألحــكام هــذا البــاب
الذيــن قــد يتــم إيواؤهــم أو اعتقالهــم يف إقليمهــا ،وكذلــك عــى مــوىت أحــد أطـراف ذلــك
النـزاع الذيــن قــد يعرثعليهــم.

املــادة  :20الردع الثأري
يحظر الردع ضد األشخاص واألعيان التي يحميها هذا الباب.

القسم الثاين :النقل الطيب

املــادة  :21املركبات الطبية
يجــب أن تتمتــع املركبــات الطبيــة باالح ـرام والحاميــة التــي تقررهــا االتفاقيــات وهــذا
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امللحــق «الربوتوكــول» للوحــدات الطبيــة املتحركــة.

املــادة  :22السفن املستشفيات وزوارق النجاة الساحلية
-1

تطبق أحكام االتفاقيات املتعلقة:

أ) بالسفن املبينة يف املواد  27 ,25 ,24 ,22من االتفاقية الثانية.
ب) بزوارق النجاة الخاصة بهذه السفن وقواربها.
ج) بالعاملني عليها وأفراد طاقمها.
د) بالجرحــى واملــرىض واملنكوبــن يف البحــار املوجوديــن عــى ظهرهــا وذلــك عندمــا تحمــل
هــذه الســفن والــزوارق والقــوارب املدنيــن منالجرحــى واملــرىض واملنكوبــن يف البحــار
الذيــن ال ينتمــون أليــة فئــة مــن الفئــات التــي ورد ذكرهــا يف املــادة  13مــن االتفاقيــة
الثانيــة بيدأنــه ال يجــوز بــأي حــال تســليم هــؤالء املدنيــن إىل طــرف ال ينتمــون إليــه أو
أرسهــم يف البحــر ،وتطبــق عليهــم نصــوص االتفاقيــة الرابعةوهــذا امللحــق « الربوتوكــول «
إذا وقعــوا يف قبضــة طــرف يف الن ـزاع ال ينتمــون إليــه.
 - 2متتــد الحاميــة التــي كفلتهــا االتفاقيــات للســفن واملبينــة يف املــادة  25مــن
االتفاقيــة الثانيــة إىل الســفن املستشــفيات التــي يوفرهــا ألحدأطــراف النــزاع
لألغــراض اإلنســانية:
أ) إما دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً يف النزاع.
ب) وإمــا منظمــة إنســانية دوليــة محايــدة كاللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أو رابطــة
جمعيــات الصليــب األحمــر.
وذلك رشيطة أن تتوفر يف الحالتني املتطلبات التي تنص عليها تلك املادة.
 - 3تتمتــع الــزوارق املبينــة يف املــادة  27مــن االتفاقيــة الثانيــة بالحاميــة حتــى ولــو
مل يتــم التبليــغ عنهــا عــى النحــو املنصــوص عليــه يف تلــك املــادة .غــر أن أطـراف
النـزاع مكلفــون بإخطــار بعضهــم البعــض اآلخــر بجميــع التفاصيــل الخاصــة بهــذه
الــزوارق والتــي تســهل التحقــق مــن هويتهــا والتعــرف عليهــا.

املــادة  :23السفن والزوارق الطبية األخرى
	- 1

يجــب حاميــة وعــدم انتهــاك الســفن والــزوارق الطبيــة عــدا تلــك التــي أشــر
إليهــا يف املــادة ( )22مــن هــذا امللحــق «الربوتوكــول» واملــادة ( )38مــن االتفاقيــة
الثانيــة ســواء كانــت يف البحــار أم أيــة ميــاه أخــرى وذلــك عــى النحــو ذاتــه
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-2

-3

-4

-5
-6

املتبــع وفقـاً لالتفاقيــات وهــذا امللحــق «الربوتوكــول» بالنســبة للوحــدات الطبيــة
املتحركــة .وتوســم هــذه الســفن بالعالمــة املميــزة وتلتــزم قــدر اإلمــكان بالفقــرة
الثانيــة مــن املــادة )(43مــن االتفاقيــة الثانيــة حتى تكــون لهــذه الحاميــة فعاليتها
عــن طريــق إمــكان تحديــد هويتهــا والتعــرف عليهــا كســفن وزوارق طبيــة.
تبقــى الســفن والــزوارق املشــار إليهــا يف الفقــرة األوىل خاضعــة لقوانــن الحــرب
وميكــن أليــة ســفن حربيــة مبحــرة عــى ســطح املــاء وقــادرة عــى إنفــاذ أوامرهــا
مبــارشة ،أن تصــدر إىل هــذه الســفن األمــر بالتوقــف أو باالبتعــاد أو بســلوك
مســار محــدد ،ويجــب عليهــا امتثــال هــذه األوامــر ،وال يجــوز رصف هــذه الســفن
عــن مهمتهــا الطبيــة عــى أي شــكل آخــر مــا بقيــت حاجــة مــن عــى ظهرهــا مــن
الجرحــى واملــرىض واملنكوبــن يف البحــر إليهــا.
ال تتوقــف الحاميــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة األوىل إال يف األحــوال املنصــوص
عليهــا يف املادتــن  34و 35مــن االتفاقيةالثانيــة ،ومــن ثــم فــإن الرفــض الرصيــح
لالنصيــاع ألمــر صــادر طبقـاً ملــا ورد يف الفقــرة الثانيــة يشــكل عمـاً ضــارا ً بالخصم
وفق ـاً لنــص املــادة 34مــن االتفاقيــة الثانيــة.
يجــوز ألي طــرف مــن أط ـراف الن ـزاع ،وخاصــة يف حالــة الســفن التــي تتجــاوز
حمولتهــا اإلجامليــة ألفــي طــن ،أن يخطــر الخصــم باســم وأوصــاف الســفينة أو
الــزورق الطبــي والوقــت املتوقــع لإلبحــار ومســار أي منهــا والرسعــة املقــدرة
وذلــك قبــل اإلبحــار بأطــول وقــت ممكــن ،كــا يجــوز لهــذا الطــرف أن يــزود
الخصــم بأيــة معلومــات أخــرى قــد تســهل تحديــد هويــة الســفينة والتعــرف
عليهــا .ويجــب عــى الخصــم أن يقــر بتســلم هــذه املعلومــات.
تطبــق أحــكام املــادة  37مــن االتفاقيــة الثانيــة عــى أف ـراد الخدمــات الطبيــة
والهيئــات الدينيــة املوجوديــن عــى مثــل هــذه الســفن والــزوارق.
تــري أحــكام االتفاقيــة الثانيــة عــى الجرحــى واملــرىض واملنكوبــن يف البحــار
الذيــن ينتمــون إىل الفئــات املشــار إليهــا يف املــادة 13مــن االتفاقيــة الثانيــة واملادة
 44مــن هــذا امللحــق «الربوتوكــول» الذيــن قــد يوجــدون عــى ظهر هذه الســفينة
والــزوارق الطبيــة .وال يجــوز إرغــام الجرحــى واملــرىض واملــن كوبــن يف البحــار مــن
املدنيــن مــن الفئــات املذكــورة يف املــادة 13مــن االتفاقيــة الثانيــة عــى االستســام
يف البحــر ألي طــرف ال ينتمــون إليــه وال عــى مغــادرة هــذه الســفن أو الــزوارق،
وتنطبــق عليهــم االتفاقيــة الرابعــة وهــذا امللحــق «الربوتوكــول» إذا وقعــوا يف
قبضــة أي طــرف يف النـزاع ال ينتمــون إليــه.
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املــادة  :24حماية الطائرات الطبية
يجب حامية وعدم انتهاك الطائرات الطبية وفقاً ألحكام هذا الباب.

املــادة  :25الطائرات الطبية في املناطق التي ال تخضع لسيطرة الخصم
ال تتوقــف حاميــة وعــدم انتهــاك الطائـرات الطبيــة التابعــة ألي مــن أطـراف النـزاع عــى
وجــود أي اتفــاق مــع خصــم هــذا الطــرف ،وذلــك يف املناطــق الربيــة التــي تســيطر عليهــا
فعليـاً قــوات صديقــة أو يف أجوائهــا أو يف املناطــق البحريــة أو يف أجوائهــا التــي ال يســيطر
عليهاالخصــم فعلي ـاً .وميكــن ،مــع ذلــك ،ألي طــرف مــن أط ـراف الن ـزاع تعمــل طائرتــه
الطبيــة يف هــذه املناطــق ،حرص ـاً عــى مزيــد مــن الســامة،أن يخطــر الخصــم وفق ـاً ملــا
نصــت عليــه املــادة ( )29وخاصــة حــن يــؤدي تحليــق هــذه الطائـرات بهــا إىل أن تكــون
يف مجــال أســلحةالخصم التــي تطلــق مــن األرض إىل الجــو.

املــادة  :26الطائرات الطبية في مناطق االشتباك وما يماثلها
-1

-2

يجــب لتوفــر حاميــة فعالــة للطائــرات الطبيــة يف تلــك األجــزاء مــن منطقــة
االشــتباك ،التــي تســيطر عليهــا فعلي ـاً قــوات صديقــة أو يف تلــك املناطــق التــي
مل تقــم فيهــا ســيطرة فعليــة واضحــة ،وكذلــك يف أجــواء هــذه املناطــق ،أن يتــم
عقــد اتفــاق مســبق بــن الســلطات العســكريةاملختصة ألطــراف النــزاع وفقــاً
لنــص املــادة ( ،)29ومــع أن الطائـرات الطبيــة تعمــل ،يف حالــة عــدم توفــر مثــل
هــذا االتفــاق ،عــى مســئوليتها الخاصــة فإنــه يجــب عــدم انتهاكهــا لــدى التعــرف
عليهــا بهــذه الصفــة.
يقصــد بتعبــر «مناطــق االشــتباك» أيــة منطقــة بريــة تتصــل فيهــا العنــارص
األماميــة للقــوات املتخاصمــة بعضهــا بالبعــض اآلخــر ،خاصةعندمــا تكــون هــذه
العنــارص متعرضــة بصفــة مبــارشة للنــران األرضيــة.

املــادة  :27الطائرات الطبية في املناطق التي تخضع لسيطرة الخصم
-1
-2

تستمر الطائرات الطبية التابعة ألحد أطراف النزاع متمتعة بالحامية أثناء تحليقها
فوق املناطق الربية والبحرية التي يسيطر عليهاالخصم فعلياً رشيطة الحصول عىل
موافقة مسبقة عىل هذا التحليق من السلطة املختصة لدى ذلك الخصم.
تبــذل الطائـرات الطبيــة التــي تحلــق فــوق منطقــة يســيطر عليهــا الخصــم فعليـاً
قصــارى جهدهــا للكشــف عــن هويتهــا وإخطــار الخصــم بظــروف تحليقهــا،
وذلــك إذا مــا حلقــت دون الحصــول عــى املوافقــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة
األوىل أو باملخالفــة لــروط هــذه املوافقــة ســواء كان ذلــك عــن طريــق خطــأ
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مالحــي أم بســبب طــارئ يؤثــر عــى ســامة الطـران ،ويجــب عــى الخصــم فــور
تعرفــه عــى مثــل هــذه الطائــرة الطبيــة أن يبــذل كل جهــد معقــول يف إصــدار
األمــر بــأن تهبــط عــى األرض أو تطفــو عــى املــاء حســبام أشــر إليــه يف الفقــرة
األوىل مــن املــادة ( )30أو يف اتخــاذ اإلجـراءات للحفــاظ عــى مصالحــه الخاصــة،
ويجــب يف كلتــي الحالتــن إمهــال الطائــرة الوقــت الــكايف المتثــال األمــر قبــل
اللجــوء إىل مهاجمتهــا.

املــادة  :28القيود على عمليات الطائرات الطبية
-1
-2

-3

-4

يحظــر عــى أطـراف النـزاع اســتخدام طائراتهــا الطبيــة يف محاولــة للحصــول عــى
مزيــة عســكرية عــى الخصــم ،وال يجــوز اســتغالل الطائ ـرات الطبيــة يف محاولــة
جعــل األهــداف العســكرية يف حاميــة مــن الهجــوم.
ال يجــوز اســتخدام الطائــرات الطبيــة يف جمــع أو نقــل معلومــات ذات صفــة
عســكرية أو يف حمــل معــدات بقصــد اســتخدامها يف هــذه األغـراض .كــا يحظــر
نقــل أي شــخص أو أيــة حمولــة ال يشــمله التعريــف الــوارد يف الفقــرة (و) مــن
املــادة ( .)8وال يعتــر محظــورا ً حمــل األمتعــة الشــخصية ملســتقيل الطائ ـرات أو
املعــدات التــي يقصــد بهــا فحســب أن تســهل املالحــة أو االتصــال أو الكشــف
عــن الهويــة.
ال يجــوز للطائ ـرات الطبيــة أن تحمــل أيــة أســلحة فيــا عــدا األســلحة الصغــرة
والذخائــر التــي تــم تجريدهــا مــن الجرحــى واملــرىض واملنكوبــن يف البحــار
املوجوديــن عــى متنهــا والتــي ال يكــون قــد جــرى تســليمها بعــد إىل الجهــة
املختصــة ،وكذلــك األســلحة الشــخصية الخفيفــة التــي قــد تكــون الزمــة لتمكــن
أف ـراد الخدمــات الطبيــة املوجوديــن عــى مــن الطائــرة مــن تأمــن الدفــاع عــن
أنفســهم وعــن الجرحــى واملــرىض واملنكوبــن يف البحــار املوكولــن بهــم.
يجــب أال تســتخدم الطائـرات الطبيــة يف البحــث عــن الجرحى واملــرىض واملنكوبني
يف البحــار أثنــاء قيامهــا بالتحليــق املشــار إليــه يف املادتــن  26و 27مــا مل يكــن
ذلــك مبقتــى اتفــاق مســبق مــع الخصــم.

املــادة  :29اإلخطارات واالتفاقات بشأن الطائرات الطبية
-1

يجــب أن تنــص اإلخطــارات التــي تتــم طبق ـاً للــادة  25أو طلبــات االتفاقــات
واملوافقــات املســبقة طبقــاً للامدتــن  26أو  27أو الفقــرة  4مــن املــادة  28أو
املــادة  31عــى العــدد املقــرح للطائـرات وبرامــج تحليقهــا ووســائل الكشــف عــن
هويتهــا ويجــب أن يفهــم ذلــك عــى أنــه يعنــي أن كل تحليــق ســوف يتــم وفقـاً
ألحــكام املــادة . 28
209

 - 2يجــب عــى الطــرف الــذي يتلقــى إخطــارا طبقــاً للــادة ( )25أن يقــر فــورا ً
باســتالم مثــل هــذا اإلخطــار.
 - 3يجــب عــى الطــرف الــذي يتلقــى طلب ـاً بشــأن اتفــاق أو موافقــة مســبقة طبق ـاً
للامدتــن  27 ،26أو الفقــرة  4مــن املــادة ( )28أو املــادة ( )31أن يخطــر الطــرف
الطالــب بــأرسع مــا يســتطاع مبــا يــأيت:
أ) املوافقة عىل الطلب.
ب) أو رفض الطلب.
ج) مبقرتحــات معقولــة أو بديلــة للطلــب .ويجــوز أيض ـاً أن يقــرح حظ ـرا ً أو قيــدا ً عــى
تحليقــات جويــة أخــرى تجــري يف املنطقــة خــال املــدة املعينــة .ويجــب عــى الطــرف
الــذي تقــدم بالطلــب إذا مــا قبــل املقرتحــات البديلــة أن يخطــر الطــرف اآلخــر مبوافقتــه
عــى هــذه املقرتحــات البديلــة.
 - 4تتخــذ األطــراف اإلجــراءات الالزمــة لتأمــن رسعــة إنجــاز هــذه اإلخطــارات
واالتفاقــات واملوافقــات.
 - 5يجــب عــى األطــراف أيضــاً أن تتخــذ جميــع التدابــر الالزمــة بغيــة اإلرساع يف
إذاعــة فحــوى مثــل تلــك اإلخطــارات واالتفاقــات واملوافقــات عــى الوحــدات
العســكرية املعنيــة وأن تصــدر تعليامتهــا إىل هــذه الوحــدات بشــأن الوســائل
التــي تســتخدمها الطائــرات الطبيــة املذكــورةيف الكشــف عــن هويتهــا.

املــادة  :30هبوط الطائرات الطبية وتفتيشها
-1

-2

يجــوز إصــدار أمــر للطائــرات الطبيــة املحلقــة فــوق املناطــق التــي يســيطر
عليهــا الخصــم فعليـاً أو فــوق تلــك املناطــق التــي مل تســتقرعليها ســيطرة فعليــة
واضحــة ،بــأن تهبــط عــى األرض أو تطفــو عــى ســطح املــاء ،وذلــك للتمكــن مــن
إجـراء التفتيــش وفقـاً للفقـرات التاليةويجــب عــى الطائـرات الطبيــة امتثــال كل
أمــر مــن هــذا القبيــل.
ال يجــوز تفتيــش الطائــرة التــي هبطــت بـرا ً أو بحـرا ً بنــا ًء عىل أمــر تلقتــه بذلك أو
أليــة أســباب أخــرى إال ألجــل التحقــق مــن األموراملشــار إليهــا يف الفقرتــن الثالثــة
والرابعــة ،ويجــب البــدء بهــذا التفتيــش دون تأخــر وإجـراؤه برسعــة .ويجــب أال
يتطلــب الطــرف الــذي يتولىأمــر التفتيــش إنـزال الجرحــى أو املــرىض مــن الطائــرة
مــا مل يكــن إنزالهــم الزمـاً للقيــام بالتفتيــش .ويجــب عــى ذلــك الطــرف أن يســهر
علىــكل حــال ،عــى عــدم تــردي حالــة الجرحــى واملــرىض بســبب التفتيــش أو
اإلنـزال.
210

 - 3يســمح للطائــرة باســتئناف طريانهــا مبســتقليها دون تأخــر ســواء كانــوا ينتمــون إىل
الخصــم أم إىل دولــة محايــدة ،أم إىل دولــة أخــرى ليســت طرفـاً يف النـزاع ،وذلــك
إذا أســفر التفتيــش عــن أن الطائــرة:
أ) طائرة طبية مبفهوم الفقرة(ي) من املادة ()8
ب) مل تخالف الرشوط املنصوص عليها يف املادة ()28
ج) مل تحلق دون اتفاق مسبق أو مل تخرق يف تحليقها أحكام هذا االتفاق عندما يكون مثل
هذا االتفاق متطلبا.
 - 4يجوز حجز الطائرة إذا أسفر التفتيش عن أنها:
أ) ليست طائرة طبية مبفهوم الفقرة (ي) من املادة ()8
ب) أو خالفت الرشوط املنصوص عليها يف املادة ()28
ج) أو حلقــت دون وجــود اتفاق مســبق إذا كان مثل هذا االتفــاق متطلباً أو كان تحليقها
خرقاً ألحكام االتفاق.
ويجــب أن يعامــل مســتقلوها جميعاً طبقاً لألحكام املالمئــة يف االتفاقيات ويف هذا امللحق
«الربوتوكول»  .وإذا كانت الطائرة التي احتجزت قد سبق تخصيصها كطائرة طبية دامئة فال
ميكن استخدامها فيام بعد إال كطائرة طبية.

ً
املــادة  :31الدول املحايدة أو الدول األخرى التي ليست أطرافا في النزاع
-1

-2

ال يجــوز أن تحلــق الطائــرة الطبيــة فــوق إقليــم دولــة محايــدة أو دولــة أخــرى
ليســت طرفـاً يف النـزاع أو أن تهبــط يف هــذا اإلقليــم إال بنــا ًء عــى اتفــاق ســابق.
فــإذا وجــد مثــل هــذا االتفــاق وجــب احــرام الطائــرة طيلــة مــدة تحليقهــا
وكذلــك أثنــاء هبوطهــا العــريض .وترضــخ هــذه الطائــرة ألي اســتدعاء للهبــوط أو
ألن تطفــو عــى ســطح املــاء ،حســبام يكــون مناســباً.
إذا حلقــت الطائــرة الطبيــة فــوق إقليــم دولــة محايــدة أو دولــة أخــرى ليســت
طرفــاً يف النــزاع ،يف حالــة عــدم وجــود اتفــاق أو خرجــت عــى أحــكام هــذا
االتفــاق ،وكان تحليقهــا نتيجــة خطــأ مالحــي أو لســبب طــارئ يتعلــق بســامة
الطـران ،تعــن عليهــا أن تســعى جهدهــا لإلخطــار عــن تحليقهــا وإثبــات هويتهــا.
وتبــذل تلــك الدولــة كل جهــد معقــول ،حاملــا يتــم التعــرف عــى مثــل هــذه
الطائــرة الطبيــة ،يف إعطــاء األمــر بالهبــوط بـرا ً أو الطفــو عــى ســطح املــاء املشــار
إليــه يف الفقــرة األوىل مــن املــادة ( )30مــن هــذا امللحــق «الربوتوكــول» أو اتخــاذ
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-5

إجــراءات أخــرى لتأمــن مصالــح الدولــة وإعطــاء الطائــرة ،يف كلتــي الحالتــن،
الوقــت الــكايف لالنصيــاع لألمــر قبــل اللجــوء إىل مهاجمتهــا.
إذا هبطــت الطائــرة الطبيــة بــرا ً أو طفــت عــى ســطح املــاء يف إقليــم دولــة
محايــدة أو دولــة أخــرى ليســت طرفــاً يف النــزاع إمــا نتيجــة اتفــاق وإمــا يف
الظــروف املشــار إليهــا يف الفقــرة الثانيــة ســواء كان ذلــك مبقتــى إنــذار بذلــك
أم ألســباب أخــرى ،فإنهــا تخضــع للتفتيــش للتحقــق مــن أنهــا طائــرة طبيــة فعـاً.
ويتحتــم الــروع بهــذا التفتيــش بــدون أي تأخــر وإجـراؤه عــى وجــه الرسعــة.
وال يجــوز للطــرف الــذي يتــوىل التفتيــش أن يطلــب إنــزال الجرحــى واملــرىض
مــن الطائــرة مــا مل يكــن إنزالهــم مــن مســتلزمات التفتيــش .وعليــه ،يف جميــع
األحــوال ،أن يتأكــد مــن أن حالــة الجرحــى واملــرىض مل تــرد بســبب ذلــك التفتيش.
وإذا بــن التفتيــش أن الطائــرة طائــرة طبيــة فع ـاً وجــب الســاح للطائــرة مــع
مســتقليها باســتئناف الطـران وتوفــر التســهيالت الالزمــة لتمكينهــا مــن مواصلــة
طريانهــا وذلــك باســتثناء مــن يجــب احتجازهــم وفق ـاً لقواعــد القانــون الــدويل
التــي تطبــق يف النـزاع املســلح .أمــا إذا أوضــح التفتيــش أن الطائــرة ليســت طائــرة
طبيــة وجــب القبــض عليهــا ومعاملــة مســتقليها وفق ـاً ملــا ورد يف الفقــرة الرابعــة.
تحتجــز الدولــة املحايــدة أو الدولــة األخــرى التــي ليســت طرفــاً يف النــزاع
الجرحــى واملــرىض واملنكوبــن يف البحــار النازلــن يف إقليمهــا ،عــى نحــو آخــر غــر
وقتــي ،مــن طائــرة طبيــة بنــا ًء عــى موافقــة الســلطات املحليــة كلــا اقتضــت
ذلــك قواعــد القانــون الــدويل التــي تطبــق يف النـزاع املســلح ،بطريقــة تحــول دون
اشـراك هــؤالء مجــددا ً يف األعــال العدائيــة ،إال إذا كان هنــاك اتفــاق مغايــر بــن
تلــك الدولــة وبــن أطـراف النـزاع .وتتحمــل الدولــة التــي ينتمــون إليهــا نفقــات
استشــفائهم واحتجازهــم.
تطبــق الــدول املحايــدة أو الــدول األخــرى التــي ليســت طرفـاً يف النـزاع بالنســبة
لجميــع أطـراف النـزاع ،عــى حــد ســواء ،أيــة رشوط أو قيــود تكــون قــد اتخذتهــا
بشــأن مــرور الطائ ـرات الطبيــة فــوق إقليمهــا أو هبوطهــا فيــه.
القسم الثالث :األخشاص املفقودون واملتوفون

املــادة  :32املبدأ العام
إن حــق كل أرسة يف معرفــة مصــر أفرادهــا هــو الحافــز األســايس لنشــاط كل مــن األطـراف
الســامية املتعاقــدة وأطــراف النــزاع واملنظــات اإلنســانية الدوليــة الــوارد ذكرهــا يف
االتفاقيــات ويف هــذا امللحــق «الربوتوكــول»  ،يف تنفيــذ أحــكام هــذا القســم.
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املــادة  :33األشخاص املفقودون
 - 1يجــب عــى كل طــرف يف نـزاع ،حاملــا تســمح الظــروف بذلــك ،ويف موعــد أقصــاه
انتهــاء األعــال العدائيــة أن يقــوم بالبحــث عــن األشــخاص الذيــن أبلــغ الخصــم
عــن فقدهــم ويجــب عــى هــذا الخصــم أن يبلــغ جميــع املعلومــات املجديــة عــن
هــؤالء األشــخاص لتســهيل هــذا البحــث.
 - 2يجــب عــى كل طــرف يف ن ـزاع ،تســهيالً لجمــع املعلومــات املنصــوص عليهــا يف
الفقــرة الســابقة فيــا يتعلــق باألشــخاص الذيــن ال يســتفيدون مــن معاملــة
أفضــل مبوجــب االتفاقيــات وهــذا امللحــق «الربوتوكــول» أن يقــوم:
أ)بتســجيل املعلومــات املنصــوص عليهــا يف املــادة  831مــن االتفاقيــة الرابعة عن األشــخاص
الذيــن اعتقلــوا أو ســجنوا أو ظلــوا ألي ســبب آخــر يف األرس مــدة تتجــاوز األســبوعني نتيجــة
لألعــال العدائيــة أو االحتــال أو عــن أولئــك الذيــن توفــوا خــال فــرة اعتقالهم.
ب) بتســهيل الحصــول عــى املعلومــات عــى أوســع نطــاق ممكــن عــن هــؤالء األشــخاص
وإج ـراء البحــث عنهــم عنــد االقتضــاء وتســجيل املعلومــات املتعلقــة بهــم إذا كانــوا قــد
توفــوا يف ظــروف أخــرى نتيجــة لألعــال العدائيــة أو االحتــال.
 - 3تبلــغ املعلومــات املتعلقــة باألشــخاص الذيــن أخطــر عــن فقدهــم وفق ـاً للفقــرة
األوىل وكذلــك الطلبــات الخاصــة بهــذه املعلومــات إمــا مبــارشة أو عــن طريــق
الدولــة الحاميــة أو الوكالــة املركزيــة للبحــث عــن املفقوديــن التابعــة للجنــة
الدوليــة للصليــب األحمــر أو الجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر (للهــال
األحمــر ،لألســد والشــمس األحمريــن) وإذا مــا تــم تبليــغ هــذه املعلومــات عــن
غــر طريــق اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ووكالتهــا املركزيــة للبحــث عــن
املفقوديــن ،يعمــل كل طــرف يف النــزاع عــى تأمــن تزويــد الوكالــة املركزيــة
للبحــث عــن املفقوديــن بهــذه املعلومــات.
 - 4يســعى أطـراف النـزاع للوصــول إىل اتفــاق حــول ترتيبــات تتيــح لفــرق أن تبحــث
عــن املــوىت وتحــدد هوياتهــم وتلتقــط جثثهــم مــن مناطــق القتــال مبــا يف ذلــك
الرتتيبــات التــي تتيــح ملثــل هــذه الفــرق ،إذا ســنحت املناســبة ،أن تصطحــب
عاملــن مــن لــدن الخصــم أثنــاء هــذه املهــام يف مناطــق يســيطر عليهــا الخصــم.
ويتمتــع أفـراد هــذه الفــرق باالحـرام والحاميــة أثنــاء تفرغهــم ألداء هــذه املهــام
دون غريهــا.
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املــادة  :34رفات املوتى
 - 1يجــب عــدم انتهــاك رفــات األشــخاص الذيــن توفــوا بســبب االحتــال أو يف أثنــاء
االعتقــال الناجــم عــن االحتــال أو األعــال العدائيــة وكذلــك رفــات األشــخاص
الذيــن توفــوا بســبب األعــال العدائيــة يف بلــد ليســوا هــم مــن رعايــاه كــا
يجــب الحفــاظ عــى مدافــن هــؤالء األشــخاص جميع ـاً ووســمها عم ـاً بأحــكام
املــادة  130مــن االتفاقيــة الرابعــة مــا مل تلــق رفاتهــم ومدافنهــم معاملــة أفضــل
عمــاً بأحــكام التفاقيــات وهــذا امللحــق « الربوتوكــول».
 - 2يجــب عــى األط ـراف الســامية املتعاقــدة التــي توجــد يف أراضيهــا ،كيفــا تكــون
الحــال ،مواقــع أخــرى تضــم رفــات أشــخاص توفــوا بســبب االشــتباكات أو أثنــاء
االحتــال أو االعتقــال أن تعقــد حاملــا تســمح بذلــك الظــروف والعالقــات بــن
األطــراف املتخاصمــة اتفاقيــات بغيــة:
أ) تســهيل وصــول أرس املــوىت وممثــي الدوائــر الرســمية لتســجيل القبــور إىل مدافــن املــوىت
واتخــاذ الرتتيبــات العمليــة بشــأن ذلك.
ب) تأمني حامية هذه املدافن وصيانتها بصورة مستمرة.
ج) تسهيل عودة رفات املوىت وأمتعتهم الشخصية إىل وطنهم إذا ما طلب ذلك هذا البلد،
أو طلبه أقرب الناس إىل املتويف ومليعرتض هذا البلد.
 - 3يجــوز للطــرف الســامي املتعاقــد الــذي تقــع يف أراضيــه مدافــن ،عنــد عــدم توفــر
االتفاقيــات املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الثانيــة (ب) أو (ج) ومل يرغــب بلــد هــؤالء
املــوىت أن يتكفــل بنفقــات صيانــة هــذه املدافــن أن يعــرض تســهيل إعــادة رفــات
هــؤالء املــوىت إىل بالدهــم وإذا مل يتــم قبــول هــذا العــرض أن يتخــذ الرتتيبــات
التــي تنــص عليهــا قوانينــه املتعلقــة باملقابــر واملدافــن وذلــك بعــد إخطــار البلــد
املعنــي وفق ـاً لألصــول املرعيــة.
 - 4يســمح للطــرف الســامي املتعاقــد الــذي تقــع يف أراضيــه املدافــن املشــار إليهــا يف
هــذه املــادة إخــراج الرفــات يف الحــاالت التاليــة فقــط:
أ) يف الحاالت املنصوص عليها يف الفقرتني الثانية (ج) والثالثة.
ب) إذا كان إخــراج هــذه الرفــات يشــكل رضورة ملحــة تتعلــق بالصالــح العــام مبــا يف
ذلــك املقتضيــات الطبيــة ومقتضيــات التحقيــق .ويجــب عــى الطــرف الســامي املتعاقــد يف
جميــع األحــوال عــدم انتهــاك رفــات املــوىت وإبــاغ بلدهــم األصــي عــن عزمــه عــى إخـراج
هــذه الرفــات وإعطــاء اإليضاحــات عــن املوقــع املزمــع إعــادة الدفــن فيــه.
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الباب الثالث :أساليب ووسائل القتال والوضع
القانوني للمقاتل وألسير الحرب
القسم األول :أساليب ووسائل القتال

املــادة  :35قواعد أساسية
-1

إن حــق أطـراف أي نـزاع مســلح يف اختيــار أســاليب ووســائل القتــال ليــس حقـاً
ال تقيــده قيــود.

-2

يحظــر اســتخدام األســلحة والقذائــف واملــواد ووســائل القتــال التــي مــن شــأنها
إحــداث إصابــات أو آالم ال مــرر لهــا.
يحظــر اســتخدام وســائل أو أســاليب للقتــال ،يقصــد بهــا أو قــد يتوقــع منهــا أن
تلحــق بالبيئــة الطبيعيــة أرضارا ً بالغــة واســعة االنتشــار وطويلــة األمــد.

-3

املــادة  :36األسلحة الجديدة
يلتــزم أي طــرف ســام متعاقــد ،عنــد دراســة أو تطويــر أو اقتنــاء ســاح جديــد أو أداة
للحــرب أو اتبــاع أســلوب للحــرب ،بــأن يتحقــق مــا إذاكان ذلــك محظــورا ً يف جميــع
األحــوال أو يف بعضهــا مبقتــى هــذا امللحــق «الربوتوكــول» أو أيــة قاعــدة أخــرى مــن
قواعــد القانــون الــدويل التــي يلتــزم بهــا الطــرف الســامي املتعاقــد.

املــادة  :37حظرالغدر
 - 1يحظــر قتــل الخصــم أو إصابتــه أو أرسه باللجــوء إىل الغــدر .وتعتــر مــن قبيــل
الغــدر تلــك األفعــال التــي تســتثري ثقــة الخصــم مــع تعمــد خيانــة هــذه الثقــة
وتدفــع الخصــم إىل االعتقــاد بــأن لــه الحــق يف أو أن عليــه التزامـاً مبنــح الحاميــة
طبقــاً لقواعــد القانــون الــدويل التــي تطبــق يف املنازعــات املســلحة .وتعتــر
األفعــال التاليــة أمثلــة عــى الغــدر:
أ) التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة أو االستسالم.
ب) التظاهر بعجز من جروح أو مرض.
ج) التظاهر بوضع املدين غري املقاتل.
د) التظاهــر بوضــع يكفــل الحاميــة وذلــك باســتخدام شــارات أو عالمــات أو أزيــاء محايــدة
خاصــة باألمــم املتحــدة أو بإحــدى الــدول املحايــدة أوبغريهــا مــن الــدول التــي ليســت
طرفـاً يف النـزاع.
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خــدع الحــرب ليســت محظــورة .وتعتــر مــن خــدع الحــرب األفعــال التــي ال تعــد
مــن أفعــال الغــدر ألنهــا ال تســتثري ثقــة الخصــم يف الحاميــة التــي يقرهــا القانــون
الــدويل ،والتــي تهــدف إىل تضليــل الخصــم أو اســتدراجه إىل املخاطــرة ولكنهــا
ال تخــل بأيــة قاعــدة مــن قواعــد ذلــك القانــون التــي تطبــق يف الن ـزاع املســلح.
وتعتــر األفعــال التاليــة أمثلــة عــى خــدع الحــرب :اســتخدام أســاليب التمويــه
واإليهــام وعمليــات التضليــل وترويــج املعلومــات الخاطئــة.

املــادة  :38الشارات املعترف بها
-1

-2

يحظــر إســاءة اســتخدام الشــارة املميــزة للصليــب األحمــر أو الهــال األحمــر أو
األســد والشــمس األحمريــن ،أو أيــة شــارات أو عالمــات أو إشــارات أخــرى تنــص
عليهــا االتفاقيــات أو هــذا امللحــق «الربوتوكــول» .كــا يحظــر يف الن ـزاع املســلح
تعمــد إســاءة اســتخدام مــا هــو معــرف بــه دولي ـاً مــن شــارات أو عالمــات أو
إشــارات حاميــة أخــرى ويدخــل يف ذلــك علــم الهدنــة والشــارات الحاميــة لألعيــان
الثقافيــة.
يحظــر اســتخدام الشــارة املميــزة لألمــم املتحــدة إال عــى النحــو الــذي تجيــزه
تلــك املنظمــة.

املــادة  :39العالمات الدالة على الجنسية
-1
-2
-3

يحظــر يف أي نـزاع مســلح اســتخدام األعــام أو اســتخدام العالمــات أو الشــارات أو
األزيــاء العســكرية الخاصــة بالــدول املحايــدة أوغريهــا مــن الــدول التــي ليســت
طرف ـاً يف الن ـزاع.
يحظــر اســتخدام األعــام أو اســتخدام العالمــات أو الشــارات أ واألزياء العســكرية
املتعلقــة بالخصــم أثنــاء الهجــات أو لتغطيــة أو تســهيل أو حاميــة أو عرقلــة
العمليــات العســكرية.
ال يخــل أي مــن أحــكام هــذه املــادة أو الفقــرة األوىل (د) مــن املــادة ( )20بقواعــد
القانــون الــدويل الســارية واملعــرف بهابصفــة عامــة والتــي تطبــق عــى التجســس
أو عــى اســتخدام األعــام أثنــاء إدارة الن ـزاع املســلح يف البحــر.

املــادة  :40اإلبقاء على الحياة
يحظــر األمــر بعــدم إبقــاء أحــد عــى قيــد الحيــاة ،أو تهديــد الخصــم بذلــك ،أو إدارة
األعــال العدائيــة عــى هــذا األســاس.
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املــادة  :41حماية العدو العاجزعن القتال
 - 1ال يجــوز أن يكــون الشــخص العاجــز عــن القتــال أو الــذي يعــرف بأنــه كذلــك ملــا
يحيــط بــه مــن ظــروف ،مح ـ ًا للهجــوم.
 - 2يعد الشخص عاجزا ً عن القتال إذا:
أ) وقع يف قبضة الخصم.
ب) أو أفصح بوضوح عن نيته يف االستسالم.
ج) أو فقــد الوعــي أو أصبــح عاجـزا ً عــى نحــو آخــر بســبب جــروح أو مــرض ومــن ثــم غــر
قــادر عــى الدفــاع عن نفســه.
رشيطة أن يحجم يف أي من هذه الحاالت عن أي عمل عدايئ وأال يحاول الفرار.
 - 3يطلــق رساح األشــخاص الذيــن تحــق لهــم حاميــة أرسى الحــرب الذيــن يقعــون
يف قبضــة الخصــم يف ظــروف قتــال غــر عاديــة تحولــدون إجالئهــم عــى النحــو
املذكــور يف البــاب الثالــث مــن القســم األول مــن االتفاقيــة الثالثــة ،ويجــب أن
تتخــذ كافــة االحتياطــات املســتطاعةلتأمني ســامتهم.

املــادة  :42مستقلو الطائرات
-1

ال يجــوز أن يكــون أي شــخص هابــط باملظلــة مــن طائــرة مكروبــة محـاً للهجــوم
أثنــاء هبوطــه.

-2

تتــاح ألي شــخص هابــط باملظلــة مــن طائــرة مكروبــة فرصــة لالستســام لــدى
وصولــه األرض يف إقليــم يســيطر عليــه الخصــم ،وذلــك قبــل أن يصــر محــاً
للهجــوم مــا مل يتضــح أنــه يقــارف عمــاً عدائيــاً.
ال ترسي الحامية التي تنص عليها هذه املادة عىل القوات املحمولة جوا ً.

-3

القسم الثاين :الوضع القانوين لملقاتل وألسري احلرب

املــادة  :43القوات املسلحة
-1

تتكــون القــوات املســلحة لطــرف النـزاع مــن كافــة القــوات املســلحة واملجموعات
والوحــدات النظاميــة التــي تكــون تحــت قيــادة مســئولة عــن ســلوك مرؤوســيها
قبــل ذلــك الطــرف حتــى ولــو كان ذلــك الطــرف ممث ـاً بحكومــة أو بســلطة ال
يعــرف الخصــم بهــا .ويجــب أن تخضــع مثــل هــذه القــوات املســلحة لنظــام
داخــي يكفــل فيــا يكفــل اتبــاع قواعــد القانــون الــدويل التــي تطبــق يف الن ـزاع
املســلح.
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-2

يعــد أفــراد القــوات املســلحة لطــرف النــزاع (عــدا أفــراد الخدمــات الطبيــة
والوعــاظ الذيــن تشــملهم املــادة  33مــن االتفاقيــة الثالثــة) مقاتلــن مبعنــى أن
لهــم حــق املســاهمة املبــارشة يف األعــال العدائيــة.
إذا ضمــت القــوات املســلحة لطــرف يف نـزاع هيئــة شــبه عســكرية مكلفــة بفــرض
احــرام القانــون وجــب عليــه إخطــار أطــراف النــزاع األخــرى بذلــك.

-1

يعــد كل مقاتــل ممــن وصفتهــم املــادة  43أســر حــرب إذا مــا وقــع يف قبضــة
الخصــم.

-3

املــادة  :44املقاتلون وأسرى الحرب

 - 2يلتــزم جميــع املقاتلــن بقواعــد القانــون الــدويل التي تطبــق يف املنازعات املســلحة
بيــد أن مخالفــة هــذه األحــكام ال تحــرم املقاتــل حقــه يف أن يعــد مقات ـاً ،أو أن
يعــد أســر حــرب إذا مــا وقــع يف قبضــة الخصــم ،وذلــك باســتثناء مــا تنــص عليــه
الفقرتــان الثالثــة والرابعــة مــن هــذه املــادة.
 - 3يلتــزم املقاتلــون ،إزكاء لحاميــة املدنيــن ضــد آثــار األعــال العدائيــة ،أن مييــزوا
أنفســهم عــن الســكان املدنيــن أثنــاء اشــتباكهم يف هجــوم أو يف عمليــة عســكرية
تجهــز للهجــوم .أمــا وهنــاك مــن مواقــف املنازعــات املســلحة مــا ال ميلــك فيهــا
املقاتــل املســلح أن مييــز نفســه عــى النحــو املرغــوب ،فإنــه يبقــى عندئــذ محتفظاً
بوضعــه كمقاتــل رشيطــة أن يحمــل ســاحه علن ـاً يف مثــل هــذه املواقــف:
أ) أثناء أي اشتباك عسكري.
ب) طــوال ذلــك الوقــت الــذي يبقــى خاللــه مرئيـاً للخصــم عىل مــدى البــر أثناء انشــغاله
بتوزيــع القــوات يف مواقعهــا اســتعدادا ً للقتــال قبيــل شــن هجــوم عليه أن يشــارك فيه.
وال يجــوز أن تعتــر األفعــال التــي تطابــق رشوط هــذه الفقــرة مــن قبيــل الغــدر يف معنــى
الفقــرة األوىل (ج) مــن املــادة .37
 - 4يخــل املقاتــل الــذي يقــع يف قبضــة الخصــم ،دون أن يكــون قــد اســتوىف املتطلبــات
املنصــوص عليهــا يف الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة الثانيــة ،بحقــه يف أن يعــد أســر
حــرب ولكنــه مينــح –رغــم ذلــك– حاميــة متاثــل مــن كافــة النواحــي تلــك التــي
تضفيهــا االتفاقيــة الثالثــة وهذاامللحــق « الربوتوكــول » عىل أرسى الحرب .وتشــمل
تلــك الحاميــة ضامنــات مامثلــة لتلــك التــي تضفيهــا االتفاقيــة الثالثــة عــى أســر
الحــرب عندمحاكمــة هــذا األســر أو معاقبتــه عــى جرميــة ارتكبهــا.
 - 5ال يفقــد أي مقاتــل يقــع يف قبضــة الخصــم ،دون أن يكــون مشــتبكاً يف هجــوم
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أو يف عمليــة عســكرية تجهــز للهجــوم ،حقــه يف أن يعــد مقات ـاً أو أســر حــرب،
اســتنادا ً إىل مــا ســبق أن قــام بــه مــن نشــاط.
ال متــس هــذه املــادة حــق أي شــخص يف أن يعــد أســر حــرب طواعيــة للــادة
الرابعــة مــن االتفاقيــة الثالثــة.
ال يقصــد بهــذه املــادة أن تعــدل مــا جــرى عليــه عمــل الــدول املقبــول يف عمومــه
بشــأن ارتــداء الــزي العســكري مبعرفــة مقاتــي طــرف النـزاع املعينــن يف الوحــدات
النظاميــة ذات الــزي الخــاص.
يكــون لكافــة أفـراد القــوات املســلحة التابعــة لطــرف يف نـزاع ،كــا عرفتهــم املادة
( )43مــن هــذا امللحــق « الربوتوكــول » ،وذلــك باإلضافــة إىل فئــات األشــخاص
املذكوريــن يف املــادة ( )13مــن االتفاقيتــن األوىل والثانيــة ،الحــق يف الحاميــة طبقـاً
لتلــك االتفاقيــات إذا ماأصيبــوا أو مرضــوا أو –يف حالــة االتفاقيــة الثانيــة– إذا مــا
نكبــوا يف البحــار أو يف أيــة ميــاه أخــرى.

املــادة  :45حماية األشخاص الذين شاركوا في األعمال العدائية
-1

يفــرض يف الشــخص الــذي يشــارك يف األعــال العدائيــة ويقــع يف قبضــة الخصــم
أنــه أســر حــرب ،ومــن ثــم فإنــه يتمتــع بحاميــة االتفاقيــة الثالثــة إذا ادعــى
أنــه يســتحق وضــع أســر الحــرب ،أو إذا تبــن أنــه يســتحق مثــل هــذا الوضــع،
أو إذا مــا ادعــى الطــرف الــذي يتبعــه هــذا الشــخص ،نيابــة عنــه ،باســتحقاقه
مثــل هــذا الوضــع ،وذلــك عــن طريــق إبــاغ الدولــة التــي تحتجــزه أو الدولــة
الحاميــة .ويظــل هــذا الشــخص متمتع ـاً بوضــع أســر الحــرب إذا مــا ثــار شــك
حــول اســتحقاقه لهــذا الوضــع وبالتــايل يبقــى مســتفيدا ً مــن حاميــة االتفاقيــة
الثالثــة وهــذا اللحــق «الربوتوكــول» حتــى ذلــك الوقــت الــذي تفصــل يف وضعــه
محكمــة مختصة.  
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يحــق للشــخص الــذي يقــع يف قبضــة الخصــم ،إذا مــا رأى هــذا الخصــم وجــوب
محاكمتــه عــن جرميــة ناجمــة عــن األعــال العدائيــة ،أن يثبــت حقــه يف وضــع
أســر الحــرب أمــام محكمــة قضائيــة وأن يطلــب البــت يف هــذه املســألة ،وذلــك
إذا مل يعامــل كأســر حــرب .ويجــب أن يتــم هــذا البــت قبــل إجـراء املحاكمــة عــن
الجرميــة كلــا ســمحت بذلــك اإلج ـراءات املعمــول بهــا .ويكــون ملمثــي الدولــة
الحاميــة الحــق يف حضــور اإلجـراءات التــي يجــرى أثناءهــا البــت يف هــذا املوضوع
مــا مل تتطلــب دواعــي أمــن الدولــة اتخــاذ هــذه اإلجـراءات اســتثناء بصفــة رسيــة.
وتقــوم الدولــة الحاجــزة يف مثــل هــذه الحالــة بإخطــار الدولــة الحاميــة بذلــك.  
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يحــق لــكل شــخص شــارك يف األعــال العدائيــة وال يســتأهل وضع أســر الحرب وال
يتمتــع مبعاملــة أفضــل وفقـاً ألحــكام االتفاقيــة الرابعــة أن يســتفيد مــن الحاميــة
املنصــوص عليهــا يف املــادة ( )75مــن هــذا اللحــق «الربوتوكــول» .كــا يحــق لهــذا
الشــخص يف اإلقليــم املحتــل مامرســة حقوقــه يف االتصــال وفقـاً لالتفاقيــة الرابعــة
مــع عــدم اإلخــال بأحــكام املــادة الخامســة مــن تلــك االتفاقيــة ،وذلــك مــا مل
يكــن قــد قبــض عليــه باعتبــاره جاسوسـاً .

املــادة  :46الجواسيس
-1

إذا وقــع أي فــرد يف القــوات املســلحة لطــرف يف الن ـزاع يف قبضــة الخصــم أثنــاء
مقارنتــه للتجســس فــا يكــون لــه الحــق يف التمتــع بوضــع أســر الحــرب ويجــوز
أن يعامــل كجاســوس وذلــك بغــض النظــر عــن أي نــص آخــر يف االتفاقيــات وهــذا
اللحــق «الربوتوكــول».

-2

ال يعــد مقارف ـاً للتجســس فــرد القــوات املســلحة لطــرف يف الن ـزاع الــذي يقــوم
بجمــع أو يحــاول جمــع معلومــات لصالــح ذلــك الطــرف يف إقليــم يســيطر عليــه
الخصــم إذا ارتــدى زي قواتــه املســلحة أثنــاء أدائــه لهــذا العمــل.  

-3

ال يعــد مقارف ـاً للتجســس فــرد القــوات املســلحة لطــرف يف الن ـزاع الــذي يقيــم
يف إقليــم يحتلــه الخصــم والــذي يقــوم لصالــح الخصــم الــذي يتبعــه بجمــع أو
محاولــة جمــع معلومــات ذات قيمــة عســكرية داخــل ذلــك اإلقليــم ،مــا مل يرتكب
ذلــك عــن طريــق عمــل مــن أعــال الزيــف أو تعمــد التخفــي.  

وال يفقــد املقيــم ،فض ـاً عــى ذلــك ،حقــه يف التمتــع بوضــع أســر الحــرب وال يجــوز أن
يعامــل كجاســوس إال إذا قبــض عليــه أثنــاء مقارفتــه للجاسوســية.  
 - 4ال يفقــد فــرد القــوات املســلحة لطــرف يف الن ـزاع غــر مقيــم يف اإلقليــم الــذي
يحتلــه الخصــم وال يقــارف الجاسوســية يف ذلــك اإلقليــم حقــه يف التمتــع بوضــع
أســر الحــرب وال يجــوز أن يعامــل كجاســوس مــا مل يقبــض عليــه قبــل لحاقــه
بالقــوات املســلحة التــي ينتمــي إليهــا.  

املــادة  :47املرتزقــة
-1

ال يجوز للمرتزق التمتع بوضع املقاتل أو أسري الحرب.  

-2

املرتزق هو أي شخص:  

أ) يجرى تجنيده خصيصاً ،محلياً أو يف الخارج ،ليقاتل يف نزاع مسلح  ،
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ب) يشارك فعالً ومبارشة يف األعامل العدائية  ،
ج) يحفــزه أساس ـاً إىل االش ـراك يف األعــال العدائيــة ،الرغبــة يف تحقيــق مغنــم شــخيص،
ويبــذل لــه فع ـاً مــن قبــل طــرف يف الن ـزاع أو نيابــة عنــه وعــد بتعويــض مــادي يتجــاوز
بإفـراط مــا يوعــد بــه املقاتلــون ذوو الرتــب الوظائــف املامثلــة يف القــوات املســلحة لذلــك
الطــرف أو مــا يدفــع لهم  ،
د) وليس من رعايا طرف يف النزاع وال متوطناً بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع  ،
هـ) ليس عضوا ً يف القوات املسلحة ألحد أطراف النزاع  ،
و) وليس موفدا ً يف مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفاً يف النزاع بوصفه عضوا ً يف
قواتها املسلحة.  

الباب الرابع السكان المدنيون     

القسم األول :امحلاية العامة من آثار القتال  
الفصل األول :القاعدة األساسية ومجال التطبيق  

املــادة  :48قاعدة أساسية  
تعمــل أطـراف النـزاع عــى التمييــز بــن الســكان املدنيــن واملقاتلــن وبــن األعيــان املدنيــة
واألهــداف العســكرية ،ومــن ثــم توجــه عملياتهــا ضــد األهــداف العســكرية دون غريهــا،
وذلــك مــن أجــل تأمــن احـرام وحامية الســكان املدنيــن واألعيــان املدنية    .

املــادة  :49تعريف الهجمات ومجال التطبيق  
-1
-2

تعني «الهجامت» أعامل العنف الهجومية والدفاعية ضد الخصم.  
تنطبــق أحــكام هــذا اللحــق «الربوتوكــول» املتعلقــة بالهجــات عــى كافــة
الهجــات يف أي إقليــم تشــن منــه مبــا يف ذلــك اإلقليــم الوطنــي ألحــد أطــراف
النــزاع والواقــع تحــت ســيطرة الخصــم.  

-3

تــري أحــكام هــذا القســم عــى كل عمليــة حربيــة يف الــر كانــت أم يف الجــو أم
يف البحــر قــد تصيــب الســكان املدنيــن أو األفـراد املدنيــن أو األعيــان املدنيــة عــى
الــر .كــا تنطبــق عــى كافــة الهجــات املوجهــة مــن البحــر أو مــن الجــو ضــد
أهــداف عــى الــر ولكنهــا ال متــس بطريقــة أخــرى قواعــد القانــون الــدويل التــي
تطبــق عــى النـزاع املســلح يف البحــر أو يف الجــو.  

-4

تعــد أحــكام هــذا القســم إضافــة إىل القواعــد املتعلقــة بالحاميــة اإلنســانية
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التــي تحتويهــا االتفاقيــة الرابعــة ،وعــى األخــص البــاب الثــاين منهــا ،واالتفاقيــات
الدوليــة األخــرى امللزمــة لألطــراف الســامية املتعاقــدة وكــذا قواعــد القانــون
الــدويل املتعلقــة بحاميــة األشــخاص واألعيــان املدنيــة يف الــر والبحــر والجــو ضــد
آثــار األعــال العدائيــة.  
الفصل الثاني :األشخاص المدنيون والسكان المدنيون  

املــادة  :50تعريف األشخاص املدنيين والسكان املدنيين  
-1

املــدين هــو أي شــخص ال ينتمــي إىل فئــة مــن فئــات األشــخاص املشــار إليهــا يف
البنــود األول والثــاين والثالــث والســادس مــن الفقــرة (أ) مــن املــادة الرابعــة مــن
االتفاقيــة الثالثــة واملــادة  43مــن هــذا اللحــق «الربوتوكــول» .وإذا ثــار الشــك
حــول مــا إذا كان شــخص مــا مدني ـاً أم غــر مــدين فــإن ذلــك الشــخص يعــد مدني ـاً.  

-2

يندرج يف السكان املدنيني كافة األشخاص املدنيني.  

-3

ال يجــرد الســكان املدنيــون مــن صفتهــم املدنيــة وجــود أف ـراد بينهــم ال يــري
عليهــم تعريــف املدنيــن.  

املــادة  :51حماية السكان املدنيين  
-1

يتمتــع الســكان املدنيــون واألشــخاص املدنيــون بحاميــة عامــة ضــد األخطــار
الناجمــة عــن العمليــات العســكرية ويجــب ،إلضفــاء فعاليــة عــى هــذه الحاميــة
مراعــاة القواعــد التاليــة دومــاً باإلضافــة إىل القواعــد الدوليــة األخــرى القابلــة
للتطبيق.  

-2

ال يجــوز أن يكــون الســكان املدنيــون بوصفهــم هــذا وكــذا األشــخاص املدنيــون
مح ـاً للهجــوم .وتحظــر أعــال العنــف أو التهديــد بــه الراميــة أساس ـاً إىل بــث
الذعــر بــن الســكان املدنيــن.  

-3

يتمتــع األشــخاص املدنيــون بالحاميــة التــي يوفرهــا هــذا القســم مــا مل يقومــوا
بــدور مبــارش يف األعــال العدائيــة وعــى مــدى الوقــت الــذي يقومــون خاللــه
بهــذا الدور.  

-4

تحظر الهجامت العشوائية ،وتعترب هجامت عشوائية:  

أ) تلك التي ال توجه إىل هدف عسكري محدد  ،
ب) أو تلــك التــي تســتخدم طريقــة أو وســيلة للقتــال ال ميكــن أن توجــه إىل هــدف
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عســكري محدد  ،
ج) أو تلــك التــي تســتخدم طريقــة أو وســيلة للقتــال ال ميكــن حــر آثارهــا عــى النحــو
الــذي يتطلبــه هــذا اللحــق «الربوتوكــول» ،ومــن ثــم فــإن مــن شــأنها أن تصيــب ،يف كل
حالــة كهــذه ،األهــداف العســكرية واألشــخاص املدنيــن أو األعيــان املدنيــة دون متييــز.  
 - 5تعتــر األنــواع التاليــة مــن الهجــات ،مــن بــن هجــات أخــرى ،مبثابــة هجــات
عشوائية:  
أ) الهجــوم قصفـاً بالقنابــل ،أيـاً كانــت الطــرق والوســائل ،الــذي يعالــج عــددا ً مــن األهداف
العســكرية الواضحــة التباعــد والتميــز بعضهــا عــن البعــض اآلخــر والواقعــة يف مدينــة أو
بلــدة أو قريــة أو منطقــة أخــرى تضــم تركـزا ً مــن املدنيــن أو األعيــان املدنيــة ،عــى أنهــا
هدف عســكري واحد  ،
ب) والهجــوم الــذي ميكــن أن يتوقــع منــه أن يســبب خســارة يف أرواح املدنيــن أو إصابــة
بهــم أو أرضارا ً باألعيــان املدنيــة ،أو أن يحــدث خلطـاً مــن هــذه الخســائر واألرضار ،يفــرط
يف تجــاوز مــا ينتظــر أن يســفر عنــه ذلــك الهجــوم مــن ميزة عســكرية ملموســة ومبــارشة.  
 - 6تحظر هجامت الردع ضد السكان املدنيني أو األشخاص املدنيني.  
-7

ال يجــوز التوســل بوجــود الســكان املدنيــن أو األشــخاص املدنيــن أو تحركاتهــم يف
حاميــة نقــاط أو مناطــق معينــة ضــد العمليــات العســكرية والســيام يف محاولــة
درء الهجــوم عــن األهــداف العســكرية أو تغطيــة أو تحبيــذ أو إعاقــة العمليــات
العســكرية .وال يجــوز أن يوجــه أطــراف النــزاع تحــركات الســكان املدنيــن أو
األشــخاص املدنيــن بقصــد محاولــة درء الهجــات عــن األهــداف العســكرية أو
تغطيــة العمليات العســكرية.  

-8

ال يعفــي خــرق هــذه املحظــورات أطـراف النـزاع مــن التزاماتهــم القانونيــة حيــال
الســكان املدنيــن واألشــخاص املدنيــن مبــا يف ذلــك االلت ـزام باتخــاذ اإلج ـراءات
الوقائيــة املنصــوص عليهــا يف املــادة. 57

الفصل الثالث :األعيان المدنية  

املــادة  :52الحماية العامة لألعيان املدنية  
-1

ال تكــون األعيــان املدنيــة مح ـاً للهجــوم أو لهجــات الــردع .واألعيــان املدنيــة
هــي كافــة األعيــان التــي ليســت أهدافــاً عســكرية وفقــاً ملــا حددتــه الفقــرة
الثانية .
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-2

تقــر الهجــات عــى األهــداف العســكرية فحســب .وتنحــر األهــداف
العســكرية فيــا يتعلــق باألعيــان عــى تلــك التــي تســهم مســاهمة فعالــة يف
العمــل العســكري ســواء كان ذلــك بطبيعتها أم مبوقعهــا أم بغايتها أم باســتخدامها،
والتــي يحقــق تدمريهــا التــام أو الجــزيئ أو االســتيالء عليهــا أو تعطيلهــا يف الظروف
الســائدة حينــذاك ميــزة عســكرية أكيــدة .

-3

إذا ثــار الشــك حــول مــا إذا كانــت عــن مــا تكــرس عاد ًة ألغ ـراض مدنيــة مثــل
مــكان العبــادة أو منــزل أو أي مســكن آخــر أو مدرســة ،إمنــا تســتخدم يف تقديــم
مســاهمة فعالــة للعمــل العســكري ،فإنــه يفــرض أنهــا ال تســتخدم كذلــك.  

املــادة  :53حماية األعيان الثقافية وأماكن العبادة  
تحظــر األعــال التاليــة ،وذلــك دون اإلخــال بأحــكام اتفاقيــة الهــاي املتعلقــة بحاميــة
األعيــان الثقافيــة يف حالــة الن ـزاع املســلح املعقــودة بتاريــخ  14آيار/مايــو  1954وأحــكام
املواثيــق الدوليــة األخــرى الخاصــة باملوضــوع:  
أ) ارتــكاب أي مــن األعــال العدائيــة املوجهــة ضــد اآلثــار التاريخيــة أو األعــال الفنيــة أو
أماكــن العبــادة التــي تشــكل الـراث الثقــايف أو الروحي للشــعوب  ،
ب) استخدام مثل هذه األعيان يف دعم املجهود الحريب  ،
ج) اتخاذ مثل هذه األعيان محالً لهجامت الردع .
املــادة  :54حماية األعيان واملواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيين  
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يحظر تجويع املدنيني كأسلوب من أساليب الحرب.  
يحظــر مهاجمــة أو تدمــر أو نقــل أو تعطيــل األعيــان واملــواد التــي ال غنــى عنهــا
لبقــاء الســكان املدنيــن ومثالهــا املــواد الغذائيــة واملناطــق الزراعيــة التــي تنتجهــا
واملحاصيــل واملاشــية ومرافــق ميــاه الــرب وشــبكاتها وأشــغال الــري ،إذا تحــدد
القصــد مــن ذلــك يف منعهــا عــن الســكان املدنيــن أو الخصــم لقيمتهــا الحيويــة
مهــا كان الباعــث ســواء كان بقصــد تجويــع املدنيــن أم لحملهــم عــى النــزوح أم
ألي باعث آخر.  
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ال يطبــق الحظــر الــوارد يف الفقــرة الثانيــة عــى مــا يســتخدمه الخصــم مــن األعيــان
واملــواد التــي تشــملها تلــك الفقــرة:

أ) زادا ً ألفراد قواته املسلحة وحدهم  ،
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ب) أو إن مل يكــن زادا ً فدعـاً مبــارشا ً لعمــل عســكري رشيطــة أال تتخــذ مــع ذلــك حيــال
هــذه األعيــان واملــواد يف أي حــال مــن األحــوال إج ـراءات قــد يتوقــع أن تــدع الســكان
املدنيــن مبــا ال يغنــي عــن مــأكل ومــرب عــى نحــو يســبب مجاعتهــم أو يضطرهــم إىل
النزوح  ،
 - 4ال تكون هذه األعيان واملواد محالً لهجامت الردع.  
-5

يســمح ،مراعــاة للمتطلبــات الحيويــة ألي طــرف يف النـزاع مــن أجــل الدفــاع عــن
إقليمــه الوطنــي ضــد الغــزو ،بــأن يــرب طــرف النـزاع صفحـاً عــن الحظــر الــوارد
يف الفقــرة الثانيــة يف نطــاق مثــل ذلــك اإلقليــم الخاضــع لســيطرته إذا أملــت ذلــك
رضورة عسكرية ملحة .  

املــادة  :55حماية البيئة الطبيعية  
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تراعــى أثنــاء القتــال حاميــة البيئــة الطبيعيــة مــن األرضار البالغة واســعة االنتشــار
وطويلــة األمــد .وتتضمــن هــذه الحاميــة حظــر اســتخدام أســاليب أو وســائل
القتــال التــي يقصــد بهــا أو يتوقــع منهــا أن تســبب مثــل هــذه األرضار بالبيئــة
الطبيعيــة ومــن ثــم تــر بصحــة أو بقــاء الســكان.  
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تحظر هجامت الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية.  

املــادة  :56حماية األشغال الهندسية واملنشآت املحتوية على قوى خطرة  
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ال تكــون األشــغال الهندســية أو املنشــآت التــي تحــوي قــوى خطــرة أال وهــي
الســدود والجســور واملحطــات النوويــة لتوليــد الطاقــة الكهربيــة محـاً للهجــوم،
حتــى ولــو كانــت أهداف ـاً عســكرية ،إذا كان مــن شــأن مثــل هــذا الهجــوم أن
يتســبب يف انطــاق قــوى خطــرة ترتــب خســائر فادحــة بــن الســكان املدنيــن.
كــا ال يجــوز تعريــض األهــداف العســكرية األخــرى الواقعــة عنــد هــذه األشــغال
الهندســية أو املنشــآت أو عــى مقربــة منهــا للهجــوم إذا كان مــن شــأن مثــل هــذا
الهجــوم أن يتســبب يف انطــاق قــوى خطــرة مــن األشــغال الهندســية أو املنشــآت
ترتــب خســائر فادحــة بــن الســكان املدنيــن.  

-2

تتوقــف الحاميــة الخاصــة ضــد الهجــوم املنصــوص عليــه بالفقــرة األوىل يف الحاالت
التالية :

أ) فيــا يتعلــق بالســدود أو الجســور ،إذا اســتخدمت يف غــر اســتخداماتها العاديــة دعـاً
للعمليــات العســكرية عــى نحــو منتظــم وهــام ومبــارش ،وكان مثــل هــذا الهجــوم هــو
الســبيل الوحيــد املســتطاع إلنهــاء ذلــك الدعــم  ،
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ب) فيــا يتعلــق باملحطــات النوويــة لتوليــد الكهربــاء ،إذا وفــرت هــذه املحطــات الطاقــة
الكهربيــة لدعــم العمليــات العســكرية عــى نحــو منتظــم وهــام ومبــارش ،وكان مثــل هــذا
الهجــوم هــو الســبيل الوحيــد املســتطاع إلنهــاء مثــل هــذا الدعم  ،
ج) فيــا يتعلــق باألهــداف العســكرية األخــرى الواقعــة عنــد هــذه األعــال الهندســية أو
املنشــآت أو عــى مقربــة منهــا ،إذا اســتخدمت يف دعــم العمليــات العســكرية عــى نحــو
منتظــم وهــام ومبــارش ،وكان مثــل هــذا الهجــوم هــو الســبيل الوحيــد املســتطاع إلنهــاء
مثل هــذا الدعم.  
 - 3يظــل الســكان املدنيــون واألف ـراد املدنيــون ،يف جميــع األحــوال ،متمتعــن بكافــة
أنــواع الحاميــة التــي يكفلهــا لهــم القانــون الــدويل ،مبــا يف ذلــك الحاميــة التــي
توفرهــا التدابــر الوقائيــة املنصــوص عليهــا يف املــادة  .57فــإذا توقفــت الحاميــة أو
تعــرض أي مــن األشــغال الهندســية أو املنشــآت أو األهــداف العســكرية املذكــورة
يف الفقــرة األوىل للهجــوم تتخــذ جميــع االحتياطــات العمليــة لتفــادي انطــاق
القوى الخطرة.  
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يحظــر اتخــاذ أي مــن األشــغال الهندســية أو املنشــآت أو األهــداف العســكرية
املذكــورة يف الفقــرة األوىل ،هدفــاً لهجــات الــردع.  
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تســعى أطــراف النــزاع إىل تجنــب إقامــة أيــة أهــداف عســكرية عــى مقربــة
مــن األشــغال الهندســية أو املنشــآت املذكــورة يف الفقــرة األوىل ويســمح مــع
ذلــك بإقامــة املنشــآت التــي يكــون القصــد الوحيــد منهــا الدفــاع عــن األشــغال
الهندســية أو املنشــآت املتمتعــة بالحاميــة ضــد الهجــوم .يجــب أال تكــون هــي
بذاتهــا هدفـاً للهجــوم بــرط عــدم اســتخدامها يف األعــال العدائيــة مــا مل يكــن
ذلــك قيامــاً بالعمليــات الدفاعيــة الالزمــة للــرد عــى الهجــات ضــد األشــغال
الهندســية أو املنشــآت املحميــة ،وكان تســليحها قــارصا ً عــى األســلحة القــادرة
فقــط عــى صــد أي عمــل عــدايئ ضــد األشــغال الهندســية أو املنشــآت املحمي ـة.  
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تعمــل األط ـراف الســامية املتعاقــدة وأط ـراف الن ـزاع عــى إب ـرام املزيــد مــن
االتفاقــات فيــا بينهــا ،لتوفــر حاميــة إضافيــة لألعيــان التــي تحــوي قــوى
خطرة.  

-7

يجــوز لألط ـراف ،بغيــة تيســر التعــرف عــى األعيــان املشــمولة بحاميــة هــذه
املــادة أن تســم األعيــان هــذه بعالمــة خاصــة تتكــون مــن مجموعــة مــن ثــاث
دوائــر برتقاليــة زاهيــة توضــع عــى املحــور ذاتــه حســبام هــو محــدد يف املــادة
( )16مــن امللحــق رقــم ( )1لهــذا اللحــق «الربوتوكــول» .وال يعفــي عــدم وجــود
هــذا الوســم أي طــرف يف الن ـزاع مــن التزاماتــه مبقتــى هــذه املــادة بــأي حــال
من األحوال.  
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الفصل الرابع :التدابير الوقائية  

املــادة  :57االحتياطات أثناء الهجوم  
-1

تبــذل رعايــة متواصلــة يف إدارة العمليــات العســكرية ،مــن أجــل تفــادي الســكان
املدنيــن واألشــخاص واألعيــان املدنيــة.  

-2

تتخذ االحتياطات التالية فيام يتعلق بالهجوم:  

أ) يجب عىل من يخطط لهجوم أو يتخذ قرار بشأنه:  
أوال :أن يبــذل مــا يف طاقتــه عملي ـاً للتحقــق مــن أن األهــداف املقــرر مهاجمتهــا ليســت
أشــخاصاً مدنيــن أو أعيان ـاً مدنيــة وأنهــا غــر مشــمولة بحاميــة خاصــة ،ولكنهــا أهــداف
عســكرية يف منطــوق الفقــرة الثانيــة مــن املــادة  ،52ومــن أنــه غــر محظــور مهاجمتهــا
مبقتــى أحــكام هــذا اللحــق «الربوتوكــول»
ثانيــاً :أن يتخــذ جميــع االحتياطــات املســتطاعة عنــد تخــر وســائل وأســاليب الهجــوم
مــن أجــل تجنــب إحــداث خســائر يف أرواح املدنيــن ،أو إلحــاق اإلصابــة بهــم أو األرضار
باألعيــان املدنيــة ،وذلــك بصفــة عرضيــة ،وعــى أي األحــوال حــر ذلــك يف أضيــق نطــاق.  
ثالث ـاً :أن ميتنــع عــن اتخــاذ ق ـرار بشــن أي هجــوم قــد يتوقــع منــه ،بصفــة عرضيــة ،أن
يحــدث خســائر يف أرواح املدنيــن أو إلحــاق اإلصابــة بهــم ،أو األرضار باألعيــان املدنيــة ،أو
أن يحــدث خلطـاً مــن هــذه الخســائر واألرضار ،مــا يفــرط يف تجــاوز مــا ينتظــر أن يســفر
عنــه ذلــك الهجــوم مــن ميــزة عســكرية ملموســة ومبــارشة.  
ب) يلغــى أو يعلــق أي هجــوم إذا تبــن أن الهــدف ليــس هدفـاً عســكرياً أو أنــه مشــمول
بحاميــة خاصــة أو أن الهجــوم قــد يتوقــع منــه أن يحــدث خســائر يف أرواح املدنيــن أو
إلحــاق اإلصابــة بهــم ،أو األرضار باألعيــان املدنيــة ،أو أن يحــدث خلطـاً مــن هــذه الخســائر
واألرضار ،وذلــك بصفــة عرضيــة ،تفــرط يف تجــاوز مــا ينتظــر أن يســفر عنــه ذلــك الهجــوم
مــن ميــزة عســكرية ملموســة ومبارشة  ،
ج) يوجــه إنــذار مســبق وبوســائل مجديــة يف حالــة الهجــات التــي قــد متــس الســكان
املدنيــن ،مــا مل تحــل الظــروف دون ذلــك.  
 - 3ينبغــي أن يكــون الهــدف الواجــب اختيــاره حــن يكــون الخيــار ممكنـاً بــن عــدة
أهــداف عســكرية للحصــول عــى ميــزة عســكرية مامثلــة ،هــو ذلــك الهــدف الذي
يتوقــع أن يســفر الهجــوم عليــه عــن إحــداث أقــل قــدر مــن األخطــار عــى أرواح
املدنيــن واألعيــان املدنية.  
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-4

يتخــذ كل طــرف يف النــزاع كافــة االحتياطــات املعقولــة عنــد إدارة العمليــات
العســكرية يف البحــر أو يف الجــو ،وفقـاً ملــا لــه مــن حقــوق ومــا عليــه مــن واجبات
مبقتــى قواعــد القانــون الــدويل التــي تطبــق يف املنازعــات املســلحة ،لتجنــب
إحــداث الخســائر يف أرواح املدنيــن وإلحــاق الخســائر باملمتلــكات املدنيــة.  

-5

ال يجــوز تفســر أي مــن أحــكام هــذه املــادة بأنــه يجيــز شــن أي هجــوم ضــد
الســكان املدنيــن أو األشــخاص املدنيــن أو األعيــان املدنيــة.   

املــادة  :58االحتياطات ضد أثارالهجوم  
تقوم أطراف النزاع ،قدر املستطاع ،مبا ييل  :
أ) الســعي جاهــدة إىل نقــل مــا تحــت ســيطرتها مــن الســكان املدنيــن واألف ـراد املدنيــن
واألعيــان املدنيــة بعيــدا ً عــن املناطــق املجــاورة لألهــداف العســكرية ،وذلــك مــع عــدم
اإلخــال باملــادة  49مــن االتفاقيــة الرابعــة  ،
ب) تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل املناطق املكتظة بالسكان أو بالقرب منها  ،
ج) اتخــاذ االحتياطــات األخــرى الالزمــة لحاميــة مــا تحــت ســيطرتها مــن ســكان مدنيــن
وأفـراد وأعيــان مدنيــة من األخطــار الناجمــة عــن العمليــات العســكرية  .
الفصل الخامس :مواقع ومناطق ذات حماية خاصة  

املــادة  :59املواقع املجردة من وسائل الدفاع  
-1

يحظــر عــى أطـراف النـزاع أن يهاجمــوا بأيــة وســيلة كانــت املواقــع املجــردة مــن
وســائل الدفاع.  

-2

يجــوز للســلطات املختصــة ألحــد أطــراف النــزاع أن تعلــن مكانــاً خاليــاً مــن
وســائل الدفــاع يف أي مــكان آهــل بالســكان يقــع بالقــرب مــن منطقــة متــاس
القــوات املســلحة أو داخلهــا .ويكــون مفتوحــاً لالحتالل مــن جانــب الخصــم،
موقعــاً مجــردا ً مــن وســائل الدفــاع .ويجــب أن تتوافــر يف مثــل هــذا املوقــع
الــروط التالية:  

أ) أن يتــم إجــاء القــوات املســلحة وكذلــك األســلحة املتحركــة واملعــدات العســكرية
املتحركــة عنه  ،
ب) أال تستخدم املنشآت أو املؤسسات العسكرية الثابتة استخداماً عدائياً  ،
ج) أال ترتكب أية أعامل عدائية من قبل السلطات أو السكان  ،
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د) أال يجري أي نشاط دعامً للعمليات العسكرية.  
 - 3ال تتعــارض الــروط الــواردة يف الفقــرة الثانيــة مــع وجــود أشــخاص يف هــذا املوقع
مشــمولني بحاميــة خاصــة مبقتــى االتفاقيــات وهــذا اللحــق «الربوتوكــول» ،وال
مــع بقــاء قــوات للرشطــة يقتــر الهــدف مــن بقائهــا عــى الحفــاظ عــى القانــون
والنظام.  
-4

يوجــه اإلعــان املنصــوص عليــه يف الفقــرة الثانيــة ،إىل الخصــم ،وتحــدد فيــه
وتبــن بالدقــة املمكنــة ،حــدود املوقــع املجــرد مــن وســائل الدفــاع .ويقــر طــرف
النـزاع الــذي يوجــه إليــه هــذا اإلعــان ،باســتالمه ويعامــل املوقــع عــى أنــه موقــع
مجــرد مــن وســائل الدفــاع ،مــا مل تكــن الــروط التــي تتطلبهــا الفقــرة الثانيــة
غــر مســتوفاة فعـاً ،ويف هــذه الحالــة يقــوم بإبــاغ ذلــك فــورا ً إىل الطــرف الــذي
أصــدر اإلعــان .ويظــل هــذا املوقــع ،حتــى يف حالــة عــدم اســتيفائه للــروط
التــي وضعتهــا الفقــرة الثانيــة ،متمتعــاً بالحاميــة التــي تنــص عليهــا األحــكام
األخــرى لهــذا اللحــق «الربوتوكــول» وقواعــد القانــون الــدويل األخــرى التــي تطبــق
يف املنازعات املســلحة.  

-5

يجــوز ألط ـراف الن ـزاع االتفــاق عــى إنشــاء مواقــع مجــردة مــن وســائل الدفــاع
حتــى ولــو مل تســتوف هــذه املواقــع الــروط التــي تنــص عليهــا الفقــرة الثانيــة،
ويجــب أن يحــدد االتفــاق وأن يبــن بالدقــة املمكنــة ،حــدود املوقــع املجــرد مــن
وســائل الدفــاع ،كــا يجــوز أن ينــص عــى وســائل اإلرشاف ،إذا لــزم األمــر.  

-6

يجــب عــى الطــرف الــذي يســيطر عــى موقــع يشــمله مثــل هــذا االتفــاق أن
يســمه قــدر اإلمــكان بتلــك العالمــات التــي قــد يتفــق عليهــا مــع الطــرف اآلخــر،
عــى أن توضــع بحيــث ميكــن رؤيتهــا بوضــوح وخاصــة عــى املحيــط الخارجــي
للموقــع وعــى حــدوده وعــى طرقــه الرئيســية .

-7

يفقــد أي موقــع وضعــه كموقــع مجــرد مــن وســائل الدفــاع إذا مل يعــد مســتوفياً
الــروط التــي وضعتهــا الفقــرة الثانيــة أو االتفــاق املشــار إليــه يف الفقــرة
الخامســة .ويظــل املوقــع ،عنــد تحقــق هــذا االحتــال ،متمتع ـاً بالحاميــة التــي
تنــص عليهــا األحــكام األخــرى لهــذا اللحــق «الربوتوكــول» وقواعــد القانــون الدويل
األخــرى التــي تطبــق يف املنازعــات املســلحة .

املــادة  :60املناطق منزوعة السالح
-1

يحظر عىل أطراف النزاع مد عملياتهم العسكرية إىل مناطق تكون قد اتفقت عىل
إسباغ وضع املنطقة منزوعة السالح عليها إذا كان هذا املد منافياً ألحكام هذا
االتفاق.  
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-2

يكــون هــذا االتفــاق رصيح ـاً ،ويجــوز عقــده شــفاهة أو كتابــة ،مبــارشة أو عــن
طريــق دولــة حاميــة أو أيــة منظمــة إنســانية محايــدة ويجــوز أن يكــون عــى
شــكل بالغــات متبادلــة ومتوافقــة .ويجــوز عقــد االتفــاق يف زمــن الســلم كــا
يجــوز عقــده بعــد نشــوب األعــال العدائيــة ويجــب أن يحــدد ويبــن بالدقــة
املمكنــة ،حــدود املنطقــة منزوعــة الســاح وأن ينــص عــى وســائل اإلرشاف ،إذا لزم
األمر.  

-3

يكون محل هذا االتفاق عادة أي منطقة تفي بالرشوط التالية:  

أ) أن يتــم إجــاء جميــع املقاتلــن وكذلــك األســلحة املتحركــة واملعــدات العســكرية املتحركة
عنها  ،
ب) أال تستخدم املنشآت واملؤسسات العسكرية الثابتة استخداماً عدائياً  ،
ج) أال ترتكب أية أعامل عدائية من قبل السلطات أو السكان  ،
د) أن يتوقف أي نشاط يتصل باملجهود الحريب.  
وتتفــق أطـراف النـزاع عــى التفســر الــذي يعطــى للــروط الــوارد بالفقــرة الفرعيــة (د)
وعــى األشــخاص الذيــن يســمح لهــم بدخــول املنطقــة منزوعــة الســاح فضـاً عــى أولئــك
املشــار إليهم يف الفقــرة الرابعة.  
 - 4ال تتعــارض الــروط الــواردة يف الفقــرة الثالثة مع وجود أشــخاص يف هــذه املنطقة
مشــمولني بحاميــة خاصــة مبقتــى االتفاقيــات وهــذا اللحــق «الربوتوكــول» ،وال
مــع قــوات للرشطــة يقتــر الهــدف مــن بقائهــا عــى الحفــاظ عــى القانــون
والنظام.  
-5

يجــب عــى الطــرف الــذي يســيطر عــى مثــل هــذه املنطقــة أن يســمها ،قــدر
اإلمــكان بالعالمــات التــي قــد يتفــق عليهــا مــع الطــرف اآلخــر ،عــى أن توضــع
بحيــث ميكــن رؤيتهــا بوضــوح وال ســيام عــى املحيــط الخارجــي للمنطقــة وعــى
حدودهــا وعــى طرقهــا الرئيســية.  

-6

ال يجــوز ألي طــرف مــن أط ـراف الن ـزاع ،إذا اقــرب القتــال مــن منطقة منزوعــة
الســاح ،وكانــت أط ـراف الن ـزاع قــد اتفقــت عــى جعلهــا كذلــك ،أن يســتخدم
املنطقــة يف أغــراض تتصــل بــإدارة العمليــات العســكرية أو أن ينفــرد بإلغــاء
وضعها.  

-7

إذا ارتكــب أحــد أطــراف النــزاع انتهــاكاً جســيامً ألحــكام الفقرتــن الثالثــة
والسادســة يعفــى الطــرف اآلخــر مــن التزاماتــه مبقتــى االتفــاق الــذي يســبغ
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عــى املنطقــة وضــع املنطقــة منزوعــة الســاح .فــإذا تحقــق هــذا االحتــال ،تفقــد
املنطقــة وضعهــا ،ولكنهــا تظــل متمتعــة بالحاميــة التــي توفرهــا األحــكام األخــرى
لهــذا اللحــق «الربوتوكــول» وقواعــد القانــون الــدويل األخــرى التــي تطبــق يف
املنازعــات املســلحة .
الفصل السادس :الدفاع المدني
املــادة  :61التعاريف ومجال التطبيق  

يقصد بالتعابري التالية ألغراض هذا اللحق «الربوتوكول» املعنى املبني قرين كل منها:  
أ) «الدفــاع املــدين» ،أداء بعــض أو جميــع املهــام اإلنســانية الــوارد ذكرهــا فيام يــي ،والرامية
إىل حاميــة الســكان املدنيــن ضــد أخطــار األعــال العدائيــة أو الكــوارث ومســاعدتهم عــى
الفــواق مــن آثارهــا الفوريــة ،كذلــك تأمــن الظــروف الالزمة لبقائهــم ،وهذه املهــام هي:  
 .1اإلنذار؛
 .2اإلجالء؛
 .3تهيئة املخابئ؛
 .4تهيئة إجراءات التعتيم؛
 .5اإلنقاذ؛
 .6الخدمات الطبية ومن ضمنها اإلسعافات األولية والعون يف املجال الديني؛
 .7مكافحة الحرائق؛
 .8تقيص املناطق الخطرة ووسمها بالعالمات؛
 .9مكافحة األوبئة والتدابري الوقائية املامثلة؛
 .10توفري املأوى واملؤن يف حاالت الطوارئ؛
 .11املســاعدة يف حــاالت الطــوارئ إلعــادة النظــام والحفــاظ عليــه يف املناطــق
املنكوبــة؛
 .12اإلصالحات العاجلة للمرافق العامة التي ال غنى عنها؛
 .13مواراة املوىت يف حاالت الطوارئ؛
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 .14املساعدة يف الحفاظ عىل األعيان الالزمة للبقاء عىل قيد الحياة؛
 .15أوجــه النشــاط املكملــة الالزمــة لالضطــاع بــأي مــن املهــام الســابق ذكرهــا ومــن
ضمنهــا التخطيــط والتنظيــم عــى ســبيل املثــال ال الحــر .
ب) «أجهــزة الدفــاع املــدين» :املنشــآت والوحــدات األخــرى التــي تنظمهــا أو ترخــص لهــا
الســلطات املختصــة ألحــد أط ـراف الن ـزاع لالضطــاع بــأي مــن املهــام املذكــورة يف الفقــرة
(أ) والتــي تكــرس وتســتخدم لتلــك املهــام دون غريهــا.  
ج)«أفـراد أجهــزة الدفــاع املــدين» :األشــخاص الذيــن يخصصهــم أحــد أطـراف النـزاع لتأديــة
املهــام املذكــورة بالفقــرة (أ) دون غريهــا مــن املهــام ومــن ضمنهــم األفـراد العاملــون الذيــن
تقــر الســلطة املختصــة للطــرف تعيينهــم عــى إدارة هذه األجهزة فحســب.  
د)«لــوازم» أجهــزة الدفــاع املــدين :املعــدات واإلمــدادات ووســائل النقــل التــي تســتخدمها
هــذه األجهــزة ألداء املهــام املذكــورة يف الفقــرة (أ)

املــادة  :62الحماية العامة  
-1

يجــب احــرام وحاميــة األجهــزة املدنيــة للدفــاع املــدين وأفرادهــا ،وذلــك دون
اإلخــال بأحــكام هــذا اللحــق «الربوتوكــول» وعــى األخــص أحــكام هــذا القســم،
ويحــق لهــؤالء األفـراد االضطــاع مبهــام الدفــاع املــدين املنوطــة بهــم ،إال يف حالــة
الــرورة العســكرية امللحة.  
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تطبــق أيضـاً أحــكام الفقــرة األوىل عــى املدنيــن ،الذيــن يســتجيبون –رغــم عــدم
كونهــم مــن أف ـراد األجهــزة املدنيــة للدفــاع املــدين– لنــداء الســلطات املختصــة
ويــؤدون مهــام الدفــاع املــدين تحــت إرشافهــا.  
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تــري املــادة ( )52عــى املبــاين واللــوازم التــي تســتخدم ألغــراض الدفــاع
املــدين وكذلــك املخابــئ املخصصــة للســكان املدنيــن .وال يجــوز تدمــر األعيــان
املســتخدمة ألغـراض الدفــاع املــدين ،أو تحويلهــا عــن غرضهــا األصــي إال مــن قبــل
الطــرف الــذي ميتلكهــا.  

املــادة  :63الدفاع املدني في األرا�ضي املحتلة
-1

تتلقــى األجهــزة املدنيــة للدفــاع املــدين يف األرايض املحتلــة التســهيالت الالزمــة مــن
الســلطات ألداء مهامهــا .وال يرغــم أفـراد هــذه األجهــزة يف أي حــال مــن األحــوال
عــى القيــام بأوجــه نشــاط تعيــق التنفيــذ الســليم ملهامهــم ،ويحظــر عــى ســلطة
االحتــال أن تجــري يف بنيــة مثــل هــذه األجهــزة أو يف أفرادهــا أي تغيــر قــد يخــل
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بــاألداء الفعــال ملهامهــا .وال تلــزم األجهــزة املدنيــة للدفــاع املــدين مبنــح األولويــة
لرعايــا أو ملصالــح هذه الســلطة.  
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يحظــر عــى ســلطة االحتــال أن ترغــم أو تكــره أو تحــث األجهــزة املدنيــة للدفــاع
املــدين عــى أداء مهامهــا عــى أي نحــو يــر مبصالــح الســكان املدنيــن.  

-3

يجــوز لســلطة االحتــال ،ألســباب تتعلــق باألمــن ،أن تجــرد العاملــن بالدفــاع
املــدين مــن الســاح.  
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ال يجــوز لســلطة االحتــال أن تحــول املبــاين أو اللــوازم املتعلقــة بأجهــزة الدفــاع
املــدين أو التــي تســتخدمها تلــك األجهــزة ،عــن اســتخدامها الســليم أو أن تســتويل
عليهــا إذا كان هــذا التحويــل أو االســتيالء مؤدي ـاً إىل اإلرضار بالســكان املدنيــن.  

-5

يجــوز لســلطة االحتــال أن تســتويل عــى هــذه الوســائل أو أن تحولهــا عــن
اســتخدامها رشيطــة أن تــوايل مراعــاة القاعــدة العامــة التــي أرســتها الفقــرة
الرابعــة ،ومــع التقيــد بالــروط الخاصــة التاليــة:  

أ) أن تكون املباين واللوازم رضورية ألجل احتياجات أخرى للسكان املدنيني  ،
ب) وأال يستمر االستيالء أو التحويل إال ملدى قيام هذه الرضورة  ،
 - 6ال يجــوز لســلطة االحتــال أن تحــول أو أن تســتويل عــى املخابــئ املوضوعــة
تحــت تــرف الســكان املدنيــن أو الالزمــة الحتياجــات هــؤالء الســكان.  

املــادة  :64األجهزة املدنية للدفاع املدني التابعة للدول املحايدة أو للدول
األخرى  
التي ليست أطرافاً يف النزاع وتلك التابعة ألجهزة التنسيق الدولية  
 - 1تطبــق املــواد  ،65 ،63 ،62و 66أيضـاً عــى أفـراد ولــوازم األجهــزة املدنيــة للدفــاع
املــدين التابعــة للــدول املحايــدة أو الــدول األخــرى التــي ليســت أطرافـاً يف النـزاع،
وتضطلــع مبهــام الدفــاع املــدين املذكــورة يف املــادة  61داخــل إقليــم أحــد أطـراف
الن ـزاع ،مبوافقــة ذلــك الطــرف وتحــت إرشافــه .ويتــم إخطــار أي خصــم معنــي
مبثــل هــذه املســاعدة يف أرسع وقــت ممكــن .وال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال
اعتبــار هــذا النشــاط تدخـاً يف النـزاع ،ويجــب مــع ذلــك أداء هــذا النشــاط مــع
املراعــاة الواجبــة ملصالــح األمــن ألطـراف النـزاع املعنيــن.  
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يجــب عــى أطـراف النـزاع التــي تتلقــى املســاعدة املشــار إليهــا يف الفقــرة األوىل،
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وعــى األطـراف الســامية املتعاقــدة التــي تبــذل هــذه املســاعدة ،أن تعمــل عــى
تســهيل التنســيق الــدويل ألعــال الدفــاع املــدين هــذه كلــا كان ذلــك مالمئ ـاً.
وتــري أحــكام هــذا الفصــل عــى األجهــزة الدوليــة ذات الشــأن يف مثــل هــذه
الحاالت.  
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ال يجــوز لســلطة االحتــال يف األرايض املحتلــة أن متنــع أو تقيــد نشــاط األجهــزة
املدنيــة للدفــاع املــدين التابعــة للــدول املحايــدة أو الــدول األخــرى التــي ليســت
أطراف ـاً يف الن ـزاع وتلــك التابعــة ألجهــزة التنســيق الدوليــة ،إال إذا اســتطاعت أن
تكفــل األداء املناســب ملهــام الدفــاع املــدين مبواردهــا الخاصــة أو مــوارد األرايض
املحتلة.  

املــادة  :65وقف الحماية  
-1

ال توقــف الحاميــة املكفولــة التــي تتمتــع بهــا األجهــزة املدنيــة للدفــاع املــدين
وأفرادهــا ومبانيهــا ومخابئهــا ولوازمهــا إال إذا ارتكــب أفرادهــا خــارج نطــاق
مهامهــم أعــاالً ضــارة بالعــدو ،أو اســتخدمت مبانيهــا ومخابئهــا ولوازمهــا لذلــك.
بيــد أن هــذه الحاميــة ال توقــف إال بعــد توجيــه إنــذار تحــدد فيــه كلــا كان ذلــك
مالمئـاً مهلــة معقولــة ثــم يبقــى هــذا اإلنــذار بــا اســتجابة.  
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ال تعترب األعامل التالية ضارة بالعدو:  

أ) تنفيذ مهام الدفاع املدين تحت إدارة السلطات العسكرية أو إرشافها  ،
ب) تعــاون أف ـراد الدفــاع املــدين املدنيــن مــع األف ـراد العســكريني يف أداء مهــام الدفــاع
املــدين أو إلحــاق بعــض األف ـراد العســكريني باألجهــزة املدنيــة للدفــاع املــدين  ،
ج) مــا قــد يســفر عنــه أداء مهــام الدفــاع املــدين مــن نفــع عــارض للضحايــا العســكريني
وخاصــة أولئــك العاجزيــن عــن القتــال  ،
 - 3ال يعــد أيضـاً عمـاً ضــارا ً بالعــدو أن يحمــل أفـراد الدفــاع املــدين املدنيــون أســلحة
شــخصية خفيفــة ومــع ذلــك يتخــذ أطــراف النــزاع يف املناطــق التــي يجــري
فيهــا أو يحتمــل أن يجــري فيهــا قتــال يف الــر ،اإلج ـراءات املناســبة لقــر هــذه
األســلحة عــى البنــادق اليدويــة مثــل املسدســات أو الطبنجــات ،وذلــك مــن أجــل
املســاعدة يف التمييــز بــن أفـراد الدفــاع املــدين واملقاتلــن .ويجــب احـرام وحاميــة
أف ـراد الدفــاع املــدين مبجــرد التعــرف عليهــم بصفتهــم هــذه رغــم مــا يحملونــه
مــن أســلحة شــخصية خفيفــة أخــرى يف مثــل هــذه املناطــق.  
-4

ال يحــرم كذلــك تشــكيل أجهــزة الدفــاع املــدين عــى النمــط العســكري وال الطابــع
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اإلجبــاري للخدمــة فيهــا ،هــذه األجهــزة مــن الحاميــة التــي يكفلهــا هــذا الفص ـل.  

املــادة  :66تحقيق الهوية  
-1

يســعى كل طــرف يف النـزاع لتأمــن إمكانيــة تحديــد هويــة أجهــزة دفاعــه املــدين
وأفرادهــا ومبانيهــا ولوازمهــا أثنــاء تكريســها لالضطــاع مبهــام الدفــاع املــدين دون
ســواها ويجــب أن يكــون مــن املمكــن تحديــد هويــة املخابــئ املوضوعــة تحــت
تــرف الســكان املدنيــن عــى نحــو مامثــل.  
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يســعى كل طــرف يف النــزاع أيضــاً إلقــرار وتنفيــذ أســاليب وإجــراءات تســمح
بالتعــرف عــى املخابــئ املدنيــة وكذلــك أفــراد الدفــاع املــدين واملبــاين ولــوازم
الدفــاع املــدين التــي يجــب أن تحمــل أو تعــرض العالمــة الدوليــة املميــزة للدفــاع
املدين.  
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يجــب أن يكــون التعــرف عــى أف ـراد الدفــاع املــدين املدنيــن يف األرايض املحتلــة
ويف املناطــق التــي يجــري فيهــا أو يحتمــل أن يجــري فيهــا القتــال ،عــن طريــق
العالمــة الدوليــة املميــزة للدفــاع املــدين وبطاقــة هويــة تشــهد بوضعهــم.  
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تتكــون العالمــة الدوليــة املميــزة للدفــاع املــدين مــن مثلــث أزرق متســاوي
األضــاع عــى أرضيــة برتقاليــة حــن تســتخدم لحاميــة أجهــزة الدفــاع املــدين
ومبانيهــا وأفرادهــا ولوازمهــا أو لحاميــة املخابــئ املدنيــة.  
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يجــوز ألط ـراف الن ـزاع أن تتفــق عــى اســتعامل إشــارات مميــزة ألجــل األغ ـراض
الخاصــة بتحديــد الهويــة بالنســبة للدفــاع املــدين ،وذلــك فضــاً عــى العالمــة
املميزة.  
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ينظــم الفصــل الخامــس مــن امللحــق رقــم ( )1لهــذا اللحــق «الربوتوكــول» تطبيــق
أحــكام الفق ـرات مــن األوىل إىل الرابعــة.  

-7

يجــوز يف زمــن الســلم أن تســتخدم العالمــة املوصوفــة يف الفقــرة الرابعــة ألجــل
األغــراض الخاصــة بتحديــد الهويــة بالنســبة للدفــاع املــدين وذلــك مبوافقــة
الســلطات الوطنيــة املختصــة.  
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تتخــذ األطـراف الســامية املتعاقــدة وأطـراف النـزاع اإلجـراءات الرضوريــة ملراقبــة
اســتخدام العالمــة الدوليــة املميــزة للدفــاع املــدين ومنــع وقمــع أيــة إســاءة
الستخدامها.  

-9

تنظــم املــادة ( )18لهــذا اللحــق «الربوتوكــول» أيضـاً أحــكام تحديــد هويــة أفـراد
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الخدمــات الطبيــة وأف ـراد الهيئــات الدينيــة والوحــدات الطبيــة ووســائط النقــل
الطبــي للدفــاع املــدين.  

املــادة  :67أفراد القوات املسلحة والوحدات العسكرية املخصصون
ألجهزة الدفاع املدني
-1

يجــب احـرام وحاميــة أفـراد القــوات املســلحة والوحــدات العســكرية املخصصــن
ألجهــزة الدفــاع املــدين ،وذلــك وفق ـاً للــروط التاليــة:  

أ) أن يخصــص هــؤالء األفـراد وتلــك الوحــدات بصفــة دامئــة ويتــم تكريســهم ألداء أي مــن
املهــام املذكورة حـرا ً يف املادة   ،61
ب) أال يــؤدي هــؤالء األفـراد أيــة واجبــات عســكرية أخــرى طيلــة النـزاع إذا تــم تخصيصهم
عىل هذا النحو  ،
ج) أن يتميــز هــؤالء األفــراد بجــاء عــن األفــراد اآلخريــن يف القــوات املســلحة وذلــك
بوضــع العالمــة الدوليــة املميــزة للدفــاع املــدين يف مــكان ظاهــر ،عــى أن يكــون حجمهــا
كبـرا ً بالقــدر املناســب وأن يــزود هــؤالء األفـراد ببطاقــات الهويــة املشــار إليهــا يف الفصــل
الخامــس مــن امللحــق رقــم ( )1لهــذا اللحــق «الربوتوكــول» تشــهد عــى وضعهــم  ،
د) أن يــزود هــؤالء األف ـراد وهــذه الوحــدات باألســلحة الشــخصية الخفيفــة دون غريهــا
بغــرض حفــظ النظــام أو للدفــاع عــن النفــس ،وتطبــق أيضـاً يف هــذه الحالــة أحــكام الفقــرة
الثالثة مــن املادة   ،65
هـــ) أال يشــارك هــؤالء األف ـراد يف األعــال العدائيــة بطريقــة مبــارشة وأال يرتكبــوا تلــك
األعــال أو يســتخدموا لــي ترتكــب –خــارج نطــاق مهامهــم املتعلقــة بالدفــاع املــدين–
أعــاالً ضــارة بالخصم  ،
و) أن يــؤدي هــؤالء األفـراد وهــذه الوحــدات مهامهــم يف الدفــاع املــدين يف نطــاق اإلقليــم
الوطنــي للطــرف التابعــن لــه دون غريه.  
 - 2يصبــح األف ـراد العســكريون العاملــون يف أجهــزة الدفــاع املــدين أرسى حــرب إذا
وقعــوا يف قبضــة الخصــم ،ويجــوز يف األرايض املحتلــة يف ســبيل صالــح الســكان
املدنيــن فيهــا فحســب ،أن يوظــف هــؤالء األفـراد يف أعــال الدفــاع املــدين عــى
قــدر مــا تدعــو الحاجــة ومــع ذلــك يشــرط إذا كان مثــل هــذا العمــل خطـرا ً أن
يكــون أداؤهــم هــذه األعــال تطوعـاً.  
-3

توســم املبــاين والعنــارص الهامــة مــن املعــدات ووســائط النقــل الخاصــة بالوحدات
العســكرية املخصصــة ألجهــزة الدفــاع املــدين بالعالمــة الدوليــة املميــزة للدفــاع
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املــدين وذلــك بصــورة جلية.ويجــب أن تكــون هــذه العالمــة كبــرة بالقــدر
املناسب.  
-4

تظــل لــوازم ومبــاين الوحــدات العســكرية التــي تخصــص بصفــة دامئــة ألجهــزة
الدفــاع املــدين وتكــرس ألداء مهــام الدفــاع املــدين فحســب ،خاضعــة لقوانــن
الحــرب إذا ســقطت يف قبضــة الخصــم .وال يجــوز تحويلهــا عــن أغراضهــا الخاصــة
بالدفــاع املــدين مــا بقيــت الحاجــة إليهــا ألداء أعــال الدفــاع املــدين إال يف حالــة
الــرورة العســكرية امللحــة مــا مل تكــن قــد اتخــذت مســبقاً ترتيبــات لتوفــر
اإلمــدادات املناســبة لحاجــات الســكان املدنيــن.  
القسم الثاين :أمعال الغوث للساكن املدنيني  

املــادة  :68مجال التطبيق  
تــري أحــكام هــذا القســم عــى الســكان املدنيــن مبفهــوم هــذا اللحــق «الربوتوكــول»
وتكمــل أحــكام املــواد ،60،61 ،59 ،55 ،23و 62واألحــكام املعنيــة األخــرى يف االتفاقيــة
الرابعة.  
املــادة  :69الحاجات الجوهرية في األقاليم املحتلة  

1 1يجــب عــى ســلطة االحتــال ،فضـاً عــى االلتزامــات التــي حددتهــا املــادة  55مــناالتفاقيــة الرابعــة بشــأن املــدد الغــذايئ والطبــي ،أن تؤمــن ،بغايــة مــا متلــك مــن
إمكانيــات وبــدون أي متييــز مجحــف ،توفــر الكســاء والف ـراش ووســائل لإليــواء
وغريهــا مــن املــدد الجوهــري لبقــاء ســكان األقاليــم املحتلــة املدنيــن عــى الحيــاة
وكذلــك ما يلــزم للعبادة.  
2 2تخضــع أعــال غــوث ســكان األقاليم املحتلــة املدنيــن للمــواد  59إىل  62و 108إىل 111مــن االتفاقيــة الرابعــة وللــادة  71مــن هــذا اللحــق «الربوتوكــول» وتــؤدى
هذه األعــال بــدون إبطاء.  

املــادة  :70أعمال الغوث
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يجــري القيــام بأعــال الغــوث ذات الصبغــة املدنيــة املحايــدة وبــدون متييــز
مجحــف للســكان املدنيــن إلقليــم خاضــع لســيطرة طــرف يف الن ـزاع ،مــن غــر
األقاليــم املحتلــة ،إذا مل يــزودوا مبــا يكفــي مــن املــدد املشــار إليــه يف املــادة ،69
رشيطــة موافقــة األطـراف املعنيــة عــى هــذه األعــال .وال تعتــر عــروض الغــوث
التــي تتوفــر فيهــا الــروط املذكــورة أعــاه تدخ ـاً يف الن ـزاع املســلح وال أعــاالً
غــر وديــة .وتعطــى األولويــة لــدى توزيــع إرســاليات الغــوث ألولئــك األشــخاص
237

كاألطفــال وأوالت األحــال وحــاالت الوضــع واملراضــع الذيــن هــم أهــل ألن
يلقــوا معاملــة مفضلــة أو حاميــة خاصــة وفقـاً لالتفاقيــة الرابعــة أو لهــذا اللحــق
«الربوتوكــول».
-2

عــى أطـراف النـزاع وكل طــرف ســام متعاقــد أن يســمح ويســهل املــرور الرسيــع
وبــدون عرقلــة لجميــع إرســاليات وتجهيـزات الغــوث والعاملــن عليهــا والتــي يتــم
التزويــد بهــا وبهــم وفقـاً ألحــكام هــذا القســم حتــى ولــو كانــت هــذه املســاعدة
معــدة للســكان املدنيــن التابعــن للخصم.  

-3

أطــراف النــزاع وكل طــرف ســام متعاقــد ســمح مبــرور إرســاليات وتجهيــزات
الغــوث والعاملــن عليهــا وفقــاً للفقــرة الثانيــة:  

أ) لهــا الحــق يف وضــع الرتتيبــات الفنيــة مبــا فيهــا املراقبــة التــي يــؤذن مبقتضاهــا مبثــل
هذا املرور  ،
ب) يجــوز لهــا تعليــق مثــل هــذا اإلذن عــى رشط أن يجــري توزيــع هــذه املعونــات تحــت
الرقابــة املحليــة لدولة حامية  ،
ج) ال يجــوز لهــا أن تحــول بــأي شــكل كان إرســاليات الغــوث عــن مقصدهــا وال أن تؤخــر
تســيريها إال يف حــاالت الــرورة القصــوى ولصالــح الســكان املدنيــن املعنيــن.  
 - 4تحمي أطراف النزاع إرساليات الغوث وتسهل توزيعها الرسيع.  
-5

يشــجع أط ـراف الن ـزاع وكل طــرف ســام متعاقــد معنــي ويســهل إج ـراء تنســيق
دويل فعــال لعمليــات الغــوث املشــار إليهــا يف الفقــرة األوىل.  

املــادة  :71األفراد املشاركون في أعمال الغوث  

-1

يجــوز ،عنــد الــرورة ،أن يشــكل العاملــون عــى الغــوث جــزءا ً مــن املســاعدة
املبذولــة يف أي مــن أعــال الغــوث وخاصــة لنقــل وتوزيــع إرســاليات الغــوث.
وتخضــع مشــاركة مثــل هــؤالء العاملــن ملوافقــة الطــرف الــذي يــؤدون واجباتهــم
عــى إقليمه.  

-2

يجب احرتام مثل هؤالء العاملني وحاميتهم.  

-3

يســاعد كل طــرف يتلقــى إرســاليات الغــوث بأقــى مــا يف وســعه العاملــن عــى
الغــوث املشــار إليهــم يف الفقــرة األوىل يف أداء مهمتهــم املتعلقــة بالغــوث ،ويجــوز
يف حالــة الــرورة العســكرية امللحــة فحســب الحــد مــن أوجــه نشــاط العاملــن
عــى الغــوث أو تقييــد تحركاتهــم بصفــة وقتيــة.  
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-4

ال يجــوز بــأي حــال للعاملــن عــى الغــوث تجــاوز حــدود مهامهــم وفق ـاً لهــذا
اللحــق «الربوتوكــول» .ويجــب عليهــم بوجــه خــاص مراعــاة متطلبــات أمــن
الطــرف الــذي يــؤدون واجباتهــم عــى إقليمــه ،وميكــن إنهــاء مهمــة أي فــرد مــن
العاملــن عــى الغــوث ال يحــرم هــذه الــروط.  
القسم الثالث :معاملة األخشاص اخلاضعني
لسلطات طرف

الزناع  

الفصل األول :مجال التطبيق وحماية األشخاص واألعيان  

املــادة  :72مجال التطبيق  
تعتــر أحــكام هــذا القســم مكملــة للقواعــد املتعلقــة بالحاميــة اإلنســانية لألشــخاص
املدنيــن واألعيــان املدنيــة ،التــي تكــون يف قبضــة أحــد أط ـراف الن ـزاع ،وهــي القواعــد
املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة الرابعــة وبوجــه خــاص يف البابــن األول والثالــث مــن االتفاقية
املذكــورة وكذلــك لقواعــد القانــون الــدويل املعمــول بهــا واملتعلقــة بحاميــة الحقــوق
األساســية لإلنســان أثنــاء النـزاع الــدويل املســلح.  

املــادة  :73الالجئون واألشخاص غيراملنتمين ألية دولة

تكفــل الحاميــة وفقـاً ملدلــول البابــن األول والثالــث مــن االتفاقيــة الرابعــة وذلــك يف جميــع
الظــروف ودومنــا أي متييــز مجحــف لألشــخاص الذيــن يعتــرون –قبــل بــدء العمليــات
العدائيــة– ممــن ال ينتمــون إىل أيــة دولــة ،أو مــن الالجئــن مبفهــوم املواثيــق الدوليــة
املتعلقــة باملوضــوع والتــي قبلتهــا األط ـراف املعنيــة أو مبفهــوم الترشيــع الوطنــي للدولــة
املضيفــة أو لدولــة اإلقامة.  

املــادة  :74جمع شمل األسراملشتتة
تيــر األطـراف الســامية املتعاقــدة وأطـراف النـزاع قــدر اإلمــكان جمــع شــمل األرس التــي
شــتتت نتيجــة للمنازعــات املســلحة ،وتشــجع بصفــة خاصــة عمــل املنظــات اإلنســانية
التــي تكــرس ذاتهــا لهــذه املهمــة طبق ـاً ألحــكام االتفاقيــات وهــذا اللحــق «الربوتوكــول»
واتباعـاً للوائــح األمــن الخاصــة بــكل منها.  

املــادة  :75الضمانات األساسية  
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يعامــل معاملــة إنســانية يف كافــة األحــوال األشــخاص الذيــن يف قبضــة أحــد
أطـراف النـزاع وال يتمتعــون مبعاملــة أفضــل مبوجــب االتفاقيــات أو هــذا اللحــق
«الربوتوكــول» وذلــك يف نطــاق تأثرهــم بأحــد األوضاع املشــار إليها يف املــادة األوىل
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مــن هــذا اللحــق «الربوتوكــول» .ويتمتــع هــؤالء األشــخاص كحــد أدىن بالحاميــة
التــي تكفلهــا لهــم هــذه املــادة دون أي متييــز مجحــف يقــوم عــى أســاس العنرص
أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة أو اآلراء السياســية أو غريهــا
مــن اآلراء أو االنتــاء القومــي أو االجتامعــي أو الــروة أو املولــد أو أي وضــع آخــر
أو عــى أســاس أيــة معايــر أخــرى مامثلــة .ويجــب عــى كافــة األط ـراف اح ـرام
جميــع هــؤالء األشــخاص يف شــخصهم ورشفهــم ومعتقداتهــم وشــعائرهم الدينيــة.  
-2

تحظــر األفعــال التاليــة حــاالً واســتقباالً يف أي زمــان ومــكان ســواء ارتكبهــا
معتمــدون مدنيــون أم عســكريون:  

أ) مامرســة العنــف إزاء حيــاة األشــخاص أو صحتهــم أو ســامتهم البدنيــة أو العقليــة
وبوجــه خاص:  
أوالً :القتل  
ثانياً :التعذيب بشتى صوره بدنياً كان أم عقلياً  
ثالثاً :العقوبات البدنية  
رابعاً :التشويه  
ب) انتهــاك الكرامــة الشــخصية وبوجــه خــاص املعاملــة املهينــة لإلنســان واملحطــة مــن
قــدره واإلكـراه عــى الدعــارة وأيــة صــورة مــن صــور خــدش الحيــاء.  
ج) أخذ الرهائن  ،
د) العقوبات الجامعية  ،
هـ) التهديد بارتكاب أي من األفعال املذكورة آنفاً.  
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يجــب أن يبلــغ بصفــة عاجلــة أي شــخص يقبــض عليــه أو يحتجــز أو يعتقــل
ألعــال تتعلــق بالن ـزاع املســلح باألســباب املــررة التخــاذ هــذه التدابــر وذلــك
بلغــة يفهمهــا .ويجــب إطــاق رساح هــؤالء األشــخاص يف أقــرب وقــت ممكــن
وعــى أيــة حــال مبجــرد زوال الظــروف التــي بــررت القبــض عليهــم أو احتجازهــم
أو اعتقالهــم عــدا مــن قبــض عليهــم أو احتجــزوا الرتــكاب جرائــم.  
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ال يجــوز إصــدار أي حكــم أو تنفيــذ أيــة عقوبــة حيــال أي شــخص تثبــت إدانتــه يف
جرميــة مرتبطــة بالنـزاع املســلح إال بنــا ًء عــى حكــم صــادر عــن محكمــة محايــدة
تشــكل هيئتهــا تشــكيالً قانوني ـاً وتلتــزم باملبــادئ التــي تقــوم عليهــا اإلج ـراءات
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القضائيــة املرعيــة واملعــرف بهــا عمومـاً والتــي تتضمــن مــا يــي:  
أ) يجــب أن تنــص اإلجـراءات عــى إعــان املتهــم دون إبطــاء بتفاصيــل الجرميــة املنســوبة
إليــه وأن تكفــل للمتهــم كافــة الحقــوق وجميــع الوســائل الرضوريــة للدفــاع عــن نفســه
ســواء قبــل أم أثنــاء محاكمته  ،
ب) ال يدان أي شخص بجرمية إال عىل أساس املسئولية الجنائية الفردية  ،
ج) ال يجــوز أن يتهــم أي شــخص أو يــدان بجرميــة عــى أســاس إتيانــه فع ـاً أو تقص ـرا ً
مل يكــن يشــكل جرميــة طبقــاً للقانــون الوطنــي أو القانــون الــدويل الــذي كان يخضــع
لــه وقــت اقرتافــه للفعــل .كــا ال يجــوز توقيــع أيــة عقوبــة أشــد مــن العقوبــة الســارية
وقــت ارتــكاب الجرميــة .ومــن حــق مرتكــب الجرميــة فيــا لــو نــص القانــون –بعــد ارتكاب
الجرميــة– عــى عقوبــة أخــف أن يســتفيد مــن هــذا النــص  ،
د) يعترب املتهم بجرمية بريئاً إىل أن تثبت إدانته قانوناً  ،
هـ) يحق لكل متهم بجرمية أن يحاكم حضورياً  ،
و) ال يجــوز أن يرغــم أي شــخص عــى اإلدالء بشــهادة عــى نفســه أو عــى االع ـراف
بأنه مذنب  ،
ز) يحــق ألي شــخص متهــم بجرميــة أن يناقــش شــهود اإلثبــات أو يكلــف الغــر مبناقشــتهم
كــا يحــق لــه اســتدعاء ومناقشــة شــهود النفــي طبقـاً للــروط ذاتهــا التــي يجــري مبوجبها
استدعاء شهود اإلثبات  ،
ح) ال يجــوز إقامــة الدعــوى ضــد أي شــخص أو توقيــع العقوبــة عليــه لجرميــة ســبق أن
صــدر بشــأنها حكــم نهــايئ طبقـاً للقانــون ذاتــه واإلجـراءات القضائيــة ذاتهــا املعمــول بهــا
لــدى الطــرف الــذي يــرئ أو يديــن هــذا الشــخص  ،
ط) للشخص الذي يتهم بجرمية الحق يف أن يطلب النطق بالحكم عليه علناً  ،
ي) يجــب تنبيــه أي شــخص يصــدر ضــده حكــم ولــدى النطــق بالحكــم إىل اإلج ـراءات
القضائيــة وغريهــا التــي يحــق لــه االلتجــاء إليهــا وإىل املــدد الزمنيــة التــي يجــوز لــه خاللهــا
أن يتخــذ تلــك اإلجراءات  ،
 - 5تحتجــز النســاء اللــوايت قيــدت حريتهــن ألســباب تتعلــق بالنـزاع املســلح يف أماكــن
منفصلــة عــن أماكــن الرجــال ويــوكل اإلرشاف املبــارش عليهــن إىل نســاء .ومــع ذلك
ففــي حالــة احتجــاز أو اعتقــال األرس فيجــب قــدر اإلمــكان أن يوفــر لهــا كوحــدات
عائلية مأوى واحد.  
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يتمتــع األشــخاص الذيــن يقبــض عليهــم أو يحتجــزون أو يعتقلــون ألســباب تتعلــق
بالن ـزاع املســلح بالحاميــة التــي تكفلهــا هــذه املــادة ولحــن إطــاق رساحهــم،
أو إعادتهــم إىل أوطانهــم أو توطينهــم بصفــة نهائيــة حتــى بعــد انتهــاء الن ـزاع
املسلح .
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يجــب ،تفادي ـاً لوجــود أي شــك بشــأن إقامــة الدعــوى ضــد األشــخاص املتهمــن
بجرائــمالحــربأوبجرائــمضــداإلنســانيةومحاكمتهــم،أنتطبــقاملبــادئالتاليــة:  

أ) تقــام الدعــوى ضــد األشــخاص املتهمــن مبثــل هــذه الجرائــم وتتــم محاكمتهــم طبق ـاً
لقواعــد القانــون الــدويل املعمــول بهــا  ،
ب) ويحــق ملثــل هــؤالء األشــخاص ممــن ال يفيــدون مبعاملــة أفضــل مبقتــى االتفاقيــات
أو هــذا اللحــق «الربوتوكــول» أن يعاملــوا طبقـاً لهــذه املــادة ســواء كانــت الجرائــم التــي
اتهمــوا بهــا تشــكل أم ال تشــكل انتهــاكات جســيمة لالتفاقيــات أو لهــذا اللحــق.  
 - 8ال يجــوز تفســر أي مــن أحــكام هــذه املــادة مبــا يقيــد أو يخــل بــأي نــص آخــر
أفضــل يكفــل مزيــدا ً مــن الحاميــة لألشــخاص الذيــن تشــملهم الفقــرة األوىل طبقـاً
أليــة قاعــدة مــن قواعــد القانــون الــدويل املعمــول بهــا .
الفصل الثاني :إجراءات لصالح النساء واألطفال  

املــادة  :76حماية النساء
-1

يجــب أن تكــون النســاء موضــع اح ـرام خــاص ،وأن يتمتعــن بالحاميــة ،والســيام
ضــد االغتصــاب واإلكـراه عــى الدعــارة ،وضــد أيــة صــورة أخــرى مــن صــور خدش
الحياء.  
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تعطــى األولويــة القصــوى لنظــر قضايــا أوالت األحــال وأمهــات صغــار األطفــال،
اللــوايت يعتمــد عليهــن أطفالهــن ،املقبــوض عليهــن أو املحتج ـزات أو املعتقــات
ألســباب تتعلــق بالنـزاع املســلح.  
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تحــاول أط ـراف الن ـزاع أن تتجنــب قــدر املســتطاع ،إصــدار حكــم باإلعــدام عــى
أوالت األحــال أو أمهــات صغــار األطفــال اللــوايت يعتمــد عليهــن أطفالهــن،
بســبب جرميــة تتعلــق بالن ـزاع املســلح ،وال يجــوز أن ينفــذ حكــم اإلعــدام عــى
مثــل هــؤالء النســوة.  

املــادة  :77حماية األطفال  
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يجــب أن يكــون األطفــال موضــع احـرام خــاص ،وأن تكفــل لهــم الحاميــة ضــد أية
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صــورة مــن صــور خــدش الحيــاء .ويجــب أن تهيــئ لهــم أط ـراف الن ـزاع العنايــة
والعــون اللذيــن يحتاجــون إليهــا ،ســواء بســبب ســنهم ،أم ألي ســبب آخــر.  
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يجــب عــى أط ـراف الن ـزاع اتخــاذ كافــة التدابــر املســتطاعة ،التــي تكفــل عــدم
اشـراك األطفــال الذيــن مل يبلغــوا بعــد ســن الخامســة عــره يف األعــال العدائيــة
بصــورة مبــارشة ،وعــى هــذه األطـراف ،بوجــه خــاص ،أن متتنــع عــن تجنيــد هؤالء
الصغــار يف قواتهــا املســلحة .ويجــب عــى أطـراف النـزاع يف حالــة تجنيــد هــؤالء
ممــن بلغــوا ســن الخامســة عــرة ومل يبلغــوا بعــد الثامنــة عــرة أن تســعى
إلعطــاء األولويــة ملــن هــم أكــر ســناً.  
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إذا حــدث يف حــاالت اســتثنائية ،ورغــم أحــكام الفقــرة الثانيــة ،أن اشــرك األطفــال
ممــن مل يبلغــوا بعــد ســن الخامســة عــرة يف األعــال العدائيــة بصــورة مبــارشة،
ووقعــوا يف قبضــة الخصــم ،فإنهــم يظلــون مســتفيدين مــن الحاميــة الخاصــة التــي
تكفلهــا هــذه املــادة ،ســواء كانــوا أم مل يكونــوا أرسى حــرب.  
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يجــب وضــع األطفــال يف حالــة القبــض عليهــم ،أو احتجازهــم ،أو اعتقالهــم
ألســباب تتعلــق بالنــزاع املســلح ،يف أماكــن منفصلــة عــن تلــك التــي تخصــص
للبالغــن .وتســتثنى مــن ذلــك حــاالت األرس التــي تعــد لهــا أماكــن لإلقامــة
كوحــدات عائليــة ،كــا جــاء يف الفقــرة الخامســة مــن املــادة .75
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ال يجــوز تنفيــذ حكــم اإلعــدام لجرميــة تتعلــق بالن ـزاع املســلح ،عــى األشــخاص
الذيــن ال يكونــون قــد بلغــوا بعــد الثامنــة عــرة مــن عمرهــم وقــت ارتــكاب
الجرمية.  

املــادة  :78إجالء األطفال  
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ال يقــوم أي طــرف يف الن ـزاع بتدبــر إجــاء األطفــال –بخــاف رعايــاه– إىل بلــد
أجنبــي إال إجــا ًء مؤقتـاً إذا اقتضــت ذلــك أســباب قهريــة تتعلــق بصحــة الطفــل
أو عالجــه الطبــي أو إذا تطلبــت ذلــك ســامته يف إقليــم محتــل .ويقتــي األمــر
الحصــول عــى موافقــة مكتوبــة عــى هــذا اإلجــاء مــن آبائهــم أو أوليــاء أمورهــم
الرشعيــن إذا كانــوا موجوديــن .ويف حالــة تعــذر العثــور عــى هــؤالء األشــخاص
فــإن األمــر يقتــي الحصــول عــى موافقــة مكتوبــة عــى مثــل هــذا اإلجــاء مــن
األشــخاص املســئولني بصفــة أساســية بحكــم القانــون أو العــرف عــن رعايــة هــؤالء
األطفــال .وتتــوىل الدولــة الحاميــة اإلرشاف عــى هــذا اإلجــاء ،باالتفــاق مــع
األط ـراف املعنيــة ،أي الطــرف الــذي ينظــم اإلجــاء ،والطــرف الــذي يســتضيف
األطفــال ،واألطــراف الذيــن يجــري إجــاء رعاياهــم .ويتخــذ جميــع أطــراف
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النــزاع ،يف كل حالــة عــى حــدة ،كافــة االحتياطــات املمكنــة لتجنــب تعريــض
هــذا اإلجــاء للخطر.  
-2

ويتعــن ،يف حالــة حــدوث اإلجــاء وفق ـاً للفقــرة األوىل ،متابعــة تزويــد الطفــل
أثنــاء وجــوده خــارج البــاد جهــد اإلمــكان بالتعليــم مبــا يف ذلــك تعليمــه الدينــي
واألخالقــي وفــق رغبــة والديــه.  

-3

تتــوىل ســلطات الطــرف الــذي قــام بتنظيــم اإلجــاء ،وكذلــك ســلطات البلــد
املضيــف –إذا كان ذلــك مناســباً– إعــداد بطاقــة لــكل طفــل مصحوبــة بصــورة
شمســية ،تقــوم بإرســالها إىل الوكالــة املركزيــة للبحــث عــن املفقوديــن التابعــة
للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر وذلــك مــن أجــل تســهيل عــودة األطفــال الذيــن
يتــم إجالؤهــم طبق ـاً لهــذه املــادة إىل أرسهــم وأوطانهــم وتتضمــن كل بطاقــة
املعلومــات التاليــة ،كلــا تيــر ذلــك ،وحيثــا ال يرتتــب عليــه مجازفــة بإيــذاء
الطفل:  

أ) لقب أو ألقاب الطفل؛
ب) اسم الطفل (أو أسامؤه)؛
ج) نوع الطفل؛
د) محل وتاريخ امليالد (أو السن التقريبي إذا كان تاريخ امليالد غري معروف)؛
هـ) اسم األب بالكامل؛
و) اسم األم ،ولقبها قبل الزواج إن وجد؛  
ز) اسم أقرب الناس للطفل؛
ح) جنسية الطفل؛
ط) لغة الطفل الوطنية ،وأية لغات أخرى يتكلم بها الطفل؛
ي) عنوان عائلة الطفل؛
ك) أي رقم لهوية الطفل؛
ل) حالة الطفل الصحية؛
م) فصيلة دم الطفل؛
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ن) املالمح املميزة للطفل؛  
س) تاريخ ومكان العثور عىل الطفل؛
ع) تاريخ ومكان مغادرة الطفل للبلد؛
ف) ديانة الطفل ،إن وجدت؛
ص) العنوان الحايل للطفل يف الدولة املضيفة؛
ق) تاريــخ ومــكان ومالبســات الوفــاة ومــكان الدفــن يف حالــة وفــاة الطفــل قبــل
عودتــه.
الفصل الثالث :الصحفيــــــــون  

املــادة  :79تدابيرحماية الصحفيين  
-1

يعــد الصحفيــون الذيــن يبــارشون مهــات مهنيــة خطــرة يف مناطــق املنازعــات
املســلحة أشــخاصاً مدنيــن ضمــن منطــوق الفقــرة األوىل مــن املــادة .50

-2

يجــب حاميتهــم بهــذه الصفــة مبقتــى أحــكام االتفاقيــات وهــذا اللحــق
«الربوتوكــول» رشيطــة أال يقومــوا بــأي عمــل يــيء إىل وضعهــم كأشــخاص
مدنيــن وذلــك دون اإلخــال بحــق املراســلني الحربيــن املعتمديــن لــدى القــوات
املســلحة يف االســتفادة مــن الوضــع املنصــوص عليــه يف املــادة ( 4أ –  )4مــن
االتفاقيــة الثالثــة .

-3

يجــوز لهــم الحصــول عــى بطاقــة هويــة وفق ـاً للنمــوذج املرفــق بامللحــق رقــم
( )2لهــذا اللحــق «الربوتوكــول» وتصــدر هــذه البطاقــة ،حكومــة الدولــة التــي
يكــون الصحفــي مــن رعاياهــا ،أو التــي يقيــم فيهــا ،أو التــي يقــع فيهــا جهــاز
األنبــاء الــذي يســتخدمه ،وتشــهد عــى صفتــه كصحفــي.  
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الباب الخامس  

تنفيذ االتفاقيات وهذا اللحق «البروتوكول»
القسم األول :أحاكم عامة  

املــادة  :80إجراءات التنفيذ  
-1

تتخــذ األطـراف الســامية املتعاقــدة وأطـراف النـزاع دون إبطــاء ،كافــة اإلجـراءات
الالزمــة لتنفيــذ التزاماتهــا مبقتــى االتفاقيــات وهــذا اللحــق «الربوتوكــول».

-2

تصــدر األطـراف الســامية املتعاقــدة وأطـراف النـزاع األوامــر والتعليــات الكفيلــة
بتأمــن اح ـرام االتفاقيــات وهــذا اللحــق «الربوتوكــول» ،وتــرف عــى تنفيذه ـا.  

املــادة  :81أوجه نشاط الصليب األحمر واملنظمات اإلنسانية األخرى  

-1

متنــح أطــراف النــزاع كافــة التســهيالت املمكنــة مــن جانبهــا للجنــة الدوليــة
للصليــب األحمــر لتمكينهــا مــن أداء املهــام اإلنســانية املســندة إليهــا مبوجــب
االتفاقيــات وهــذا اللحــق «الربوتوكــول» ،بقصــد تأمــن الحاميــة والعــون لضحايــا
املنازعــات ،كــا يجــوز للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر القيــام بــأي نشــاط
إنســاين آخــر لصالــح هــؤالء الضحايــا رشيطــة موافقــة أط ـراف الن ـزاع املعنيــة.  

-2

متنــح أط ـراف الن ـزاع التســهيالت الالزمــة لجمعياتهــا الوطنيــة للصليــب األحمــر
(الهــال األحمــر ،األســد والشــمس األحمريــن) ملامرســة نشــاطها اإلنســاين لصالــح
ضحايــا الن ـزاع ،وفق ـاً ألحــكام االتفاقيــات وهــذا اللحــق «الربوتوكــول» واملبــادئ
األساســية للصليــب األحمــر املقــررة يف مؤمت ـرات الصليــب األحمــر الدوليــة .

-3

تيــر األطـراف الســامية املتعاقــدة وأطـراف النـزاع ،بــكل وســيلة ممكنــة ،العــون
الــذي تقدمــه جمعيــات الصليــب األحمــر (الهــال األحمــر ،األســد والشــمس
األحمريــن) ورابطــة جمعيــات الصليــب األحمــر لضحايــا املنازعــات وفقـاً ألحــكام
االتفاقيــات وهــذا اللحــق «الربوتوكــول» ،واملبــادئ األساســية للصليــب األحمــر
املقــررة يف مؤمت ـرات الصليــب األحمــر الدوليــة.  

-4

توفــر األطــراف الســامية املتعاقــدة وأطــراف النــزاع ،قــدر اإلمــكان ،تســهيالت
مامثلــة ملــا ورد يف الفقرتــن الثانيــة والثالثــة للمنظــات اإلنســانية األخــرى املشــار
إليهــا يف االتفاقيــات ويف هــذا اللحــق «الربوتوكــول» ،واملرخــص لهــا وفقـاً لألصــول
املرعيــة مــن قبــل أطـراف النـزاع املعنيــة ،والتــي متــارس نشــاطها اإلنســاين وفقـاً
ألحــكام االتفاقيــات وهــذا اللحــق «الربوتوكــول » .
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املــادة  :82املستشارون القانونيون في القوات املسلحة  

تعمــل األطـراف الســامية املتعاقــدة دومـاً ،وتعمــل أطـراف النـزاع أثنــاء النـزاع املســلح عىل
تأمــن توفــر املستشــارين القانونيــن ،عنــد االقتضــاء ،لتقديــم املشــورة للقــادة العســكريني
عــى املســتوى املناســب ،بشــأن تطبيــق االتفاقيــات وهــذا اللحــق «الربوتوكــول» وبشــأن
التعليــات املناســبة التــي تعطــى للقــوات املســلحة فيــا يتعلــق بهــذا املوضوع.  

املــادة  :83النشــر
-1

تتعهــد األط ـراف الســامية املتعاقــدة بالقيــام يف زمــن الســلم وكــذا أثنــاء الن ـزاع
املســلح بنــر نصــوص االتفاقيــات ونــص هــذا اللحــق «الربوتوكــول» ،عــى أوســع
نطــاق ممكــن يف بالدهــا ،وبــإدراج دراســتها بصفــة خاصــة ضمــن برامــج التعليــم
العســكري ،وتشــجيع الســكان املدنيــن عــى دراســتها ،حتــى تصبــح هــذه املواثيق
معروفــة للقــوات املســلحة وللســكان املدنيــن.  

-2

يجــب عــى أيــة ســلطات عســكرية أو مدنيــة تضطلــع أثنــاء النــزاع املســلح
مبســئوليات تتعلــق بتطبيــق االتفاقيــات وهــذا اللحــق «الربوتوكــول» أن تكــون
عــى إملــام تــام بنصــوص هــذه املواثيــق.  

املــادة  :84قواعد التطبيق
تتبــادل األط ـراف الســامية املتعاقــدة فيــا بينهــا ،بــأرسع مــا ميكــن ،تراجمهــا الرســمية
لهــذا اللحــق «الربوتوكــول» وكذلــك القوانــن واللوائــح التــي قــد تصدرهــا لتأمــن تطبيقــه،
وذلــك عــن طريــق أمانــة اإليــداع لالتفاقيــات ،أو عــن طريــق الــدول الحاميــة ،حســبام
يكون مناســباً .
القسم الثاين :مقع االنهتااكت لالتفاقيات وهلذا اللحق
« الربوتوكول »

املــادة  :85قمع انتهاكات هذا الحق «البروتوكول »
-1

تنطبــق أحــكام االتفاقيــات املتعلقــة بقمــع االنتهــاكات واالنتهــاكات الجســيمة
مكملــة بأحــكام هــذا القســم عــى االنتهــاكات واالنتهــاكات الجســيمة لهــذا
اللحــق «الربوتوكــول»

-2

تعــد األعــال التــي كيفــت عــى أنهــا انتهــاكات جســيمة يف االتفاقيــات مبثابــة
انتهــاكات جســيمة كذلــك بالنســبة لهــذا اللحــق «الربوتوكــول» إذا اقرتفــت ضــد
أشــخاص هــم يف قبضــة الخصــم وتشــملهم حاميــة املــواد  45 ،44و 73مــن هــذا
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اللحــق «الربوتوكــول» ،أو اقرتفــت ضــد الجرحــى أو املــرىض أو املنكوبــن يف البحــار
الذيــن ينتمــون إىل الخصــم ويحميهــم هــذا اللحــق «الربوتوكــول» ،أو اقرتفــت
ضــد أفــراد الخدمــات الطبيــة أو الهيئــات الدينيــة ،أو ضــد الوحــدات الطبيــة
أو وســائط النقــل الطبــي التــي يســيطر عليهــا الخصــم ويحميهــا هــذا اللحــق
«الربوتوكــول»
-3

تعــد األعــال التاليــة ،فضـاً عــى االنتهــاكات الجســيمة املحــددة مــن املــادة ،11
مبثابــة انتهــاكات جســيمة لهــذا اللحــق «الربوتوكــول» إذا اقرتفــت عــن عمــد،
مخالفــة للنصــوص الخاصــة بهــا يف هــذا اللحــق «الربوتوكــول» ،وســببت وفــاة أو
أذى بالغـاً بالجســد أو بالصحــة:  

أ) جعل السكان املدنيني أو األفراد املدنيني هدفاً للهجوم  ،
ب) شــن هجــوم عشــوايئ ،يصيــب الســكان املدنيــن أو األعيــان املدنيــة عــن معرفــة بــأن
مثــل هــذا الهجــوم يســبب خســائر بالغــة يف األرواح ،أو إصابــات باألشــخاص املدنيــن أو
أرضارا ً لألعيــان املدنيــة كــا جــاء يف الفقــرة الثانيــة « »1ثالثـاً مــن املــادة   ،57
ج) شــن هجــوم عــى األشــغال الهندســية أو املنشــآت التــي تحــوي قــوى خطــرة عــن
معرفــة بــأن مثــل هــذا الهجــوم يســبب خســائر بالغــة يف األرواح ،أو إصابــات باألشــخاص
املدنيــن ،أو أرضارا ً لألعيــان املدنيــة كــا جــاء يف الفقــرة الثانيــة « أ » ثالثـاً مــن املــادة   ،57
د) اتخــاذ املواقــع املجــردة مــن وســائل الدفــاع ،أو املناطــق املنزوعــة الســاح هدفــاً
للهجوم  ،
هـ) اتخاذ شخص ما هدفاً للهجوم ،عن معرفة بأنه عاجز عن القتال  ،
و) االســتعامل الغــادر مخالفــة للــادة  37للعالمــة املميــزة للصليــب األحمــر أو الهــال
األحمــر أو األســد والشــمس األحمريــن ،أو أيــة عالمــات أخــرى للحاميــة يقرهــا االتفاقيــات
أو هــذا اللحق «الربوتوكــول»
 - 4تعــد األعــال التاليــة ،فض ـاً عــى االنتهــاكات الجســيمة املحــددة يف الفق ـرات
الســابقة ويف االتفاقيــات ،مبثابــة انتهــاكات جســيمة لهــذا اللحــق «الربوتوكــول»،
إذا اقرتفــت عــن عمــد ،مخالفــة لالتفاقيــات أو اللحــق «الربوتوكــول»
أ) قيــام دولــة االحتــال بنقــل بعــض ســكانها املدنيــن إىل األرايض التــي تحتلهــا أو ترحيــل
أو نقــل كل أو بعــض ســكان األرايض املحتلــة داخــل نطــاق تلــك األرايض أو خارجهــا،
مخالفــة للــادة  49مــن االتفاقيــة الرابعــة  ،
ب) كل تأخري ال مربر له يف إعادة أرسى الحرب أو املدنيني إىل أوطانهم  ،
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ج) مامرســة التفرقــة العنرصيــة (األبارتهيــد) وغريهــا مــن األســاليب املبنيــة عــى التمييــز
العنــري واملنافيــة لإلنســانية واملهينــة ،والتــي مــن شــأنها النيــل مــن الكرامــة الشــخصية  ،
د) شــن الهجــات عــى اآلثــار التاريخيــة وأماكــن العبــادة واألعــال الفنيــة التــي ميكــن
التعــرف عليهــا بوضــوح ،والتــي متثــل الـراث الثقــايف أو الروحــي للشــعوب ،وتوفــرت لهــا
حاميــة خاصــة مبقتــى ترتيبــات معينــة ،وعــى ســبيل املثــال يف إطــار منظمــة دوليــة
مختصــة ،مــا يســفر عنــه تدمــر بالــغ لهــذه األعيــان ،وذلــك يف الوقــت الــذي ال يتوفــر
فيــه أي دليــل عــى مخالفــة الخصــم للفقــرة «ب» مــن املــادة  ،53ويف الوقــت الــذي ال
تكــون فيــه هــذه اآلثــار التاريخيــة وأماكــن العبــادة واألعــال الفنيــة يف موقــع قريــب
بصــورة مبــارشة مــن أهــداف عســكرية  ،
هـ) حرمــان شــخص تحميــه االتفاقيــات ،أو مشــار إليــه يف الفقــرة الثانيــة مــن هــذه املــادة
مــن حقــه يف محاكمــة عادلة طبقـاً لألصــول املرعية.  
 - 5تعــد االنتهــاكات الجســيمة لالتفاقيــات ولهــذا اللحــق «الربوتوكــول» مبثابــة جرائــم
حــرب وذلــك مــع عــدم اإلخــال بتطبيــق هــذه املواثيــق.  

املــادة  :86التقصي ــر  
-1

تعمــل األطــراف الســامية املتعاقــدة وأطــراف النــزاع عــى قمــع االنتهــاكات
الجســيمة واتخــاذ اإلجـراءات الالزمــة ملنــع كافــة االنتهــاكات األخــرى لالتفاقيــات
ولهــذا اللحــق «الربوتوكــول» ،التــي تنجــم عــن التقصــر يف أداء عمــل واجــب
األداء.  

-2

ال يعفــي قيــام أي مــرؤوس بانتهــاك االتفاقيــات أو هــذا اللحــق «الربوتوكــول»
رؤســاءه مــن املســئولية الجنائيــة أو التأديبيــة ،حســب األحــوال ،إذا علمــوا ،أو
كانــت لديهــم معلومــات تتيــح لهــم يف تلــك الظــروف ،أن يخلصــوا إىل أنــه كان
يرتكــب ،أو أنــه يف ســبيله الرتــكاب مثــل هــذا االنتهــاك ،ومل يتخــذوا كل مــا يف
وســعهم مــن إج ـراءات مســتطاعة ملنــع أو قمــع هــذا االنتهــاك.  

املــادة  :87واجبات القادة
-1

يتعــن عــى األطـراف الســامية املتعاقــدة وعــى أطـراف النـزاع أن تكلــف القــادة
العســكريني مبنــع االنتهــاكات لالتفاقيــات ولهــذا اللحــق «الربوتوكــول» ،وإذا لــزم
األمــر ،بقمــع هــذه االنتهــاكات وإبالغهــا إىل الســلطات املختصــة ،وذلــك فيــا
يتعلــق بأف ـراد القــوات املســلحة الذيــن يعملــون تحــت إمرتهــم وغريهــم ممــن
يعملــون تحــت إرشافهم.  
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-2

يجــب عــى األطـراف الســامية املتعاقــدة وأطـراف النـزاع أن يتطلبوا مــن القادة –
كل حســب مســتواه مــن املســئولية-التأكد مــن أن أفـراد القــوات املســلحة ،الذيــن
يعملــون تحــت أمرتهــم عــى بينــة مــن التزاماتهــم كــا تنــص عليهــا االتفاقيــات
وهــذا اللحــق «الربوتوكــول» ،وذلــك بغيــة منــع وقمــع االنتهــاكات.  

-3

يجــب عــى األط ـراف الســامية املتعاقــدة وأط ـراف الن ـزاع أن يتطلبــوا مــن كل
قائــد يكــون عــى بينــة مــن أن بعــض مرؤوســيه أو أي أشــخاص آخريــن خاضعــن
لســلطته عــى وشــك أن يقرتفــوا أو اقرتفــوا انتهــاكات لالتفاقيــات أو لهــذا اللحــق
«الربوتوكــول» ،أن يطبــق اإلجـراءات الالزمــة ليمنــع مثــل هــذا الخــرق لالتفاقيــات
أو لهــذا اللحــق «الربوتوكــول» ،وأن يتخــذ ،عندمــا يكــون ذلــك مناســباً ،إجـراءات
تأديبيــة أو جنائيــة ضــد مرتكبــي هــذه االنتهــاكات.  

املــادة  :88التعاون املتبادل في الشئون الجنائية  
-1

تقــدم األط ـراف الســامية املتعاقــدة كل منهــا لآلخــر أكــر قســط مــن املعاونــة
فيــا يتعلــق باإلجــراءات الجنائيــة التــي تتخــذ بشــأن االنتهــاكات الجســيمة
ألحــكام االتفاقيــات أو هــذا اللحــق «الربوتوكــول».

-2

تتعــاون األطــراف الســامية املتعاقــدة فيــا بينهــا بالنســبة لتســليم املجرمــن
عندمــا تســمح الظــروف بذلــك ومــع التقيــد بالحقــوق وااللتزامــات التــي أقرتهــا
االتفاقيــات والفقــرة األوىل مــن املــادة  85مــن هــذا اللحــق «الربوتوكــول» ،وتــويل
هــذه األطـراف طلــب الدولــة التــي وقعــت املخالفــة املذكــورة عــى أراضيهــا مــا
يســتأهله مــن اعتبــار .

-3

ويجــب أن يطبــق يف جميــع األحــوال قانــون الطــرف الســامي املتعاقــد املقــدم
إليــه الطلــب .وال متــس الفق ـرات الســابقة ،مــع ذلــك ،االلتزامــات الناجمــة عــن
أحــكام أيــة معاهــدة أخــرى ثنائيــة كانــت أم جامعيــة تنظــم حالي ـاً أو مســتقبالً
كلي ـاً أو جزئي ـاً موضــوع التعــاون يف الشــئون الجنائيــة .

املــادة  :89التعـ ــاون
تتعهــد األطـراف الســامية املتعاقــدة بــأن تعمــل ،مجتمعــة أو منفــردة ،يف حــاالت الخــرق
الجســيم لالتفاقيــات وهــذا اللحــق «الربوتوكــول» ،بالتعــاون مــع األمــم املتحــدة ومبــا
يتــاءم مــع ميثــاق األمــم املتحــدة .
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املــادة  :90لجنة دولية لتق�صي الحقائق  

-1

أ) تشــكل لجنــة دوليــة لتقــي الحقائــق يشــار إليهــا فيــا بعــد باســم «اللجنــة»،
تتألــف مــن خمســة عــر عضــوا ً   عــى درجــة عاليــة مــن الخلــق الحميــد
واملشــهود لهــم بالحيــدة.  

ب) تتــوىل أمانــة اإليــداع ،لــدى موافقــة مــا ال يقــل عــن عرشيــن مــن األطراف الســامية
املتعاقــدة عــى قبول اختصــاص اللجنــة حســب الفقــرة الثانيــة الدعــوة عندئــذ ،ثــم
بعــد ذلــك عــى فــرات مــدى كل منهــا خمــس ســنوات ،إىل عقــد اجتــاع ملمثــي
أولئــك األطـراف الســامية املتعاقــدة مــن أجــل انتخــاب أعضــاء اللجنــة .وينتخــب ممثلو
األطـراف الســامية املتعاقــدة يف هــذا االجتــاع أعضــاء اللجنــة باالقـراع الــري مــن بني
قامئــة مــن األشــخاص ترشــح فيهــا كل مــن األطـراف الســامية املتعاقــدة شــخصاً واحــدا ً.  
ج) يعمــل أعضــاء اللجنــة بصفتهــم الشــخصية ويتولــون مناصبهــم لحــن انتخــاب األعضــاء
الجــدد يف االجتامع التايل.  
د) تتحقــق األطــراف الســامية املتعاقــدة –عنــد إجــراء االنتخــاب– مــن أن األشــخاص
املرشــحني للجنة  
يتمتعــون شــخصياً باملؤهــات املطلوبــة وأن التمثيــل الجغ ـرايف املقســط قــد روعــي
يف اللجنة ككل.  
هـ) تتــوىل اللجنــة ذاتهــا مــلء املناصــب الشــاغرة التــي تخلــو بصــورة طارئــة مــع مراعــاة
أحــكام الفقـرات الفرعية املذكــورة آنفـاً.  
و) توفر أمانة اإليداع للجنة كافة التسهيالت اإلدارية الالزمة لتأدية مهامها.  
 - 2أ) يجــوز لألط ـراف الســامية املتعاقــدة ،لــدى التوقيــع أو التصديــق عــى اللحــق
«الربوتوكــول» أو االنضامم إليــه ،أو يف أي وقــت آخــر الحــق ،أن تعلــن أنهــا تعرتف
–اعرتاف ـاً واقعي ـاً ودون اتفــاق خــاص ،قبــل أي طــرف ســام متعاقــد آخــر يقبــل
االلتــزام ذاتــه– باختصــاص اللجنــة بالتحقيــق يف ادعــاءات مثــل هــذا الطــرف
اآلخــر ،وفــق مــا تجيــزه هــذه املــادة.  
ب) تســلم إعالنــات القبــول املشــار إليهــا أعــاه إىل أمانــة اإليداع لهــذا اللحــق «الربوتوكول»
التي تتوىل  
إرسال صور منها إىل األطراف السامية املتعاقدة.  
ج) تكون اللجنة مختصة باآليت:  
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أوالً :التحقيــق يف الوقائــع املتعلقــة بــأي ادعــاء خــاص بانتهــاك جســيم كــا حددته
االتفاقيات وهذا اللحــق «الربوتوكول».
ثانيـاً :العمــل عــى إعــادة احـرام أحــكام االتفاقيــات وهــذا اللحــق «الربوتوكــول»
مــن خالل مســاعيها الحميدة.  
د) ال تجــري اللجنــة تحقيقـاً ،يف الحــاالت األخــرى ،لــدى تقــدم أحــد أطـراف النـزاع بطلــب
ذلــك ،إال مبوافقة الطــرف اآلخــر املعنــي أو األطـراف األخــرى املعنية.  
هـ) تظــل أحــكام املــواد  52مــن االتفاقيــة األوىل و 53مــن االتفاقيــة الثانيــة و 132مــن
االتفاقيــة الثالثــة  و 149مــن االتفاقيــة الرابعــة ســارية عــى كل مــا يزعــم مــن انتهــاك
لالتفاقيــات وتنطبــق كذلــك عــى مــا يزعــم مــن انتهــاك لهــذا اللحــق «الربوتوكــول» عــى
أن يخضــع ذلــك لألحــكام املشــار إليهــا آنفـاً يف هــذه الفقــرة.  
-3

أ) تتــوىل جميــع التحقيقــات غرفــة تحقيــق تتكــون مــن ســبعة أعضــاء يتــم
تعيينهــمعــىالنحــوالتــايل،وذلــكمــاملتتفــقاألطــرافاملعنيــةعــىنحــوآخــر:  

 .1خمســة مــن أعضــاء اللجنــة ليســوا مــن رعايــا أحــد أطـراف النـزاع يعينهــم
رئيــس اللجنــة عــى أســاس متثيل مقســط للمناطــق الجغرافيــة وبعــد
التشــاور مــع أطــراف النــزاع.  
 .2عضــوان خاصــان لهــذا الغــرض ،ويعــن كل مــن طــريف النـزاع واحــدا ً منهــا،
وال يكونــان مــن رعايا أيهــا.  
ب) يحــدد رئيــس اللجنــة فــور تلقيــه طلبـاً بالتحقيــق مهلــة زمنيــة مناســبة لتشــكيل غرفــة
التحقيــق .وإذا مل يتم تعيــن أي مــن العضويــن الخاصــن خــال املهلــة املحــددة يقــوم
الرئيــس عــى الفــور بتعيــن عضــو أو عضويــن إضافيــن مــن اللجنــة بحيــث تســتكمل
عضويــة غرفــة التحقيق.  
 - 4أ) تدعــو غرفــة التحقيــق املشــكلة طبق ـاً ألحــكام الفقــرة الثالثــة بهــدف إج ـراء
التحقيــق أط ـراف النزاع ملســاعدتها وتقديــم األدلــة ويجــوز لهــا أيض ـاً أن تبحــث
عــن أدلــة أخــرى حســبام يـراءى لهــا مناســباً كــا يجــوز لهــا أن تجــري تحقيقـاً يف
املوقــف عــى الطبيعة.  
ب) تعــرض جميــع األدلــة بكاملهــا عــى األطـراف ،ويكــون مــن حقهــا التعليــق عليهــا لــدى
اللجنة.  
ج) يحق لكل طرف االعرتاض عىل هذه األدلة.  
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 - 5أ) تعــرض اللجنــة عــى األطــراف تقريــرا ً بالنتائــج التــي توصلــت إليهــا غرفــة
التحقيــق مــع التوصيــات التي  تراهــا مناســبة.  
ب) إذا عجــزت غرفــة التحقيــق عــن الحصــول عــى أدلــة كافيــة للتوصــل إىل نتائــج تقــوم
عــى أســاس من الوقائــع والحيــدة فعــى اللجنــة أن تعلــن أســباب ذلــك العجــز.  
ج) ال يجــوز للجنــة أن تنــر علن ـاً النتائــج التــي توصلــت إليهــا إال إذا طلــب منهــا ذلــك
جميــع أطـراف النزاع.  
 - 6تتــوىل اللجنــة وضــع الئحتهــا الداخليــة مبــا يف ذلــك القواعــد الخاصــة برئاســة
اللجنــة ورئاســة غرفــة التحقيــق .ويجــب أن تكفــل هــذه القواعــد مامرســة رئيــس
اللجنــة ملهامــه يف جميــع األحــوال وأن ميــارس هــذه املهــام ،لــدى إجــراء أي
تحقيــق ،شــخص ليــس مــن رعايــا أحــد أط ـراف الن ـزاع.  
 - 7تســدد املرصوفــات اإلداريــة للجنــة مــن اش ـراكات األط ـراف الســامية املتعاقــدة
التــي تكــون قــد أصــدرت إعالنــات وفقــاً للفقــرة الثانيــة ،ومــن املســاهامت
الطوعيــة .ويقــدم طــرف أو أطـراف النـزاع التــي تطلــب التحقيــق األمــوال الالزمــة
لتغطيــة النفقــات التــي تتكلفهــا غرفــة التحقيــق ويســتد هــذا الطــرف أو األطراف
مــا وفتــه مــن أمــوال مــن الطــرف أو األط ـراف املدعــي عليهــا ،وذلــك يف حــدود
خمســن باملائــة مــن نفقــات غرفــة التحقيــق .ويقــدم كل جانــب خمســن باملائــة
مــن األمــوال الالزمــة ،إذا مــا قدمــت لغرفــة التحقيــق ادعــاءات مضــادة.  
املــادة  :91املس ــئولية  

يســأل طــرف الن ـزاع الــذي ينتهــك أحــكام االتفاقيــات أو هــذا اللحــق «الربوتوكــول» عــن
دفــع تعويــض إذا اقتضــت الحــال ذلــك .ويكــون مســئوالً عــن كافــة األعــال التــي يقرتفهــا
األشــخاص الذيــن يشــكلون جــزءا ً مــن قواته املســلحة.  

الباب السادس  

أحكام ختامية
املــادة  :92التوقي ــع  
يعــرض هــذا اللحــق «الربوتوكــول» للتوقيــع عليــه مــن قبــل أطـراف االتفاقيــات بعــد ســتة
أشــهر مــن التوقيــع عــى الوثيقــة الختاميــة ويظــل معروض ـاً للتوقيــع طــوال فــرة اثنــي
عرش شهرا ً.  
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املــادة  :93التص ــديق  

يتــم التصديــق عــى هــذا اللحــق «الربوتوكــول» يف أرسع وقــت ممكــن ،وتــودع وثائــق
التصديــق لــدى املجلــس االتحــادي الســويرسي ،أمانــة اإليــداع الخاصــة باالتفاقيــات .

املــادة  :94االنضمام  
يكــون هــذا اللحــق «الربوتوكــول» مفتوحـاً لالنضــام إليــه من قبــل أي طــرف يف االتفاقيات
مل يكــن قــد وقــع عليه ،وتــودع وثائــق االنضامم لــدى أمانــة اإليداع.  

املــادة  :95بدء السريان  
-1

يبــدأ رسيــان هــذا اللحــق «الربوتوكــول» بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ إيــداع
وثيقتــن مــن وثائــق التصديــق أو االنضــام .

-2

ويبــدأ رسيــان اللحــق «الربوتوكــول» بالنســبة ألي طــرف يف االتفاقيــات يصــدق
عليــه أو ينضــم إليــه عقــب ذلــك ،بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ إيــداع ذلــك
الطــرف لوثيقــة تصديقــه أو انضاممــه .

املــادة  :96العالقات التعاهدية لدى سريان اللحق «البروتوكول»
-1

تطبــق االتفاقيــات باعتبارهــا مكملــة بهــذا اللحــق «الربوتوكــول» إذا كان أطـراف
االتفاقيــات أطرافــاً يف هــذا اللحــق «الربوتوكــول» أيضــاً.  

-2

يظــل األطـراف يف اللحــق «الربوتوكــول» مرتبطــن بأحكامــه يف عالقاتهــم املتبادلــة
ولــو كان أحــد أطـراف النـزاع غــر مرتبــط بهــذا اللحــق «الربوتوكــول» ،ويرتبطــون
فضـاً عــى ذلــك بهــذا اللحــق «الربوتوكــول» إزاء أي مــن األطـراف غــر املرتبطــة
بــه إذا مــا قبــل ذلــك الطــرف أحــكام اللحــق «الربوتوكــول» وطبقهــا.  

-3

يجــوز للســلطة املمثلــة لشــعب مشــتبك مــع طــرف ســام متعاقــد يف نـزاع مســلح
مــن الطابــع املشــار إليــه يف الفقــرة الرابعــة مــن املــادة األوىل أن تتعهــد بتطبيــق
االتفاقيــات وهــذا اللحــق «الربوتوكــول» فيــا يتعلــق بذلــك الن ـزاع ،وذلــك عــن
طريــق توجيــه إعــان انف ـرادي إىل أمانــة إيــداع االتفاقيــات .ويكــون ملثــل هــذا
اإلعــان ،أثــر تســلم أمانــة اإليــداع لــه ،اآلثــار التاليــة فيــا يتعلــق بذلــك النـزاع:  

أ) تدخــل االتفاقيــات وهــذا اللحــق «الربوتوكــول» يف حيــز التطبيــق بالنســبة للســلطة
املذكــورة بوصفهــا طرف ـاً يف الن ـزاع ،وذلــك بأثــر فــوري.  
ب) متــارس الســلطة املذكــورة الحقــوق ذاتهــا وتتحمــل االلتزامــات عينهــا التــي لطــرف
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ســام متعاقــد يف االتفاقيــات وهــذا اللحــق «الربوتوكــول»
ج) تلزم االتفاقيات وهذا اللحق «الربوتوكول» أطراف النزاع جميعاً عىل حد سواء.  

املــادة  :97التعديالت
-1

ميكــن ألي طــرف ســام متعاقــد أن يقــرح إجــراء تعديــات عــى هــذا اللحــق
«الربوتوكــول» ويبلــغ نــص أي تعديــل مقــرح إىل أمانــة اإليــداع التــي تقــرر بعــد
التشــاور مــع كافــة األطــراف الســامية املتعاقــدة واللجنــة الدوليــة للصليــب
األحمــر مــا إذا كان ينبغــي عقــد مؤمتــر للنظــر يف التعديــل املقــرح.  

-2

تدعــو أمانــة اإليــداع كافــة األطـراف الســامية املتعاقــدة إىل ذلــك املؤمتــر ،وكذلــك
أط ـراف االتفاقيــات ســواء كانــت موقعــة عــى هــذا اللحــق «الربوتوكــول» أم مل
تكــن موقعــة عليه.  

املــادة  :98تنقيح امللحق رقم ()1
-1

تجــري اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر خــال فــرة ال تتجــاوز أربــع ســنوات
أثــر رسيــان هــذا اللحــق «الربوتوكــول» ،ثــم عــى مــدى فـرات ال تقــل كل منهــا
عــن أربــع ســنوات ،مشــاورات مــع األطـراف الســامية املتعاقــدة تتعلــق بامللحــق
رقــم ( )1لهــذا اللحــق «الربوتوكــول» .ولهــا أن تقــرح ،إذا رأت رضورة لذلــك ،عقــد
اجتــاع للخـراء الفنيــن بغيــة تنقيــح امللحــق رقــم ( ،)1وأن تقــرح مــا قــد يكــون
مرغوب ـاً فيــه مــن تعديــات .وتقــوم اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بالدعــوة
إىل عقــد هــذا االجتــاع ودعــوة مراقبــن عــن املنظــات الدوليــة املعنيــة إليــه،
وذلــك مــا مل يعــرض ثلــث عــدد األطـراف الســامية املتعاقــدة عــى عقــد مثــل هذا
االجتــاع خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ إبالغهــم االقـراح بعقــده .وتوجــه اللجنــة
الدوليــة للصليــب األحمــر الدعــوة إىل عقــد مثــل هــذا االجتــاع أيضـاً يف أي وقــت
بنــا ًء عــى طلــب ثلــث األطـراف الســامية املتعاقدة.  

-2

تدعــو أمانــة اإليــداع إىل عقــد مؤمتــر لألطــراف الســامية املتعاقــدة وأطــراف
االتفاقيــات للنظــر يف التعديــات التــي اقرتحهــا اجتــاع الخـراء الفنيــن ،إذا طلبت
ذلــك أثــر هــذا االجتــاع اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أو ثلــث األط ـراف
الســامية املتعاقدة.  

-3

يتــم إق ـرار التعديــات املقرتحــة عــى امللحــق رقــم ( )1يف هــذا املؤمتــر بأغلبيــة
ثلثــي األطــراف الســامية املتعاقــدة الحــارضة واملشــركة يف التصويــت.  

-4

تقــوم أمانــة اإليــداع بإبــاغ أي تعديــل يتــم إق ـراره بهــذا األســلوب إىل األط ـراف
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الســامية املتعاقــدة وإىل أطــراف االتفاقيــات ،ويعتــر التعديــل مقبــوالً بعــد
انقضــاء عــام مــن تاريــخ إبالغــه عــى النحــو الســابق مــا مل تخطــر أمانــة اإليــداع
خــال هــذه املــدة ببيــان عــدم قبــول التعديــل مــن قبــل مــا ال يقــل عــن ثلــث
األطـراف الســامية املتعاقــدة.  
-5

يبــدأ رسيــان التعديــل الــذي اعتــر مقبــوالً وفقـاً للفقــرة الرابعــة بعــد ثالثــة أشــهر
مــن تاريــخ قبولــه بالنســبة لجميــع األطـراف الســامية املتعاقــدة مــا عــدا األطـراف
التــي أصــدرت بيــان عــدم القبــول وفقـاً لتلــك الفقــرة .وميكــن ألي طــرف يصــدر
مثــل هــذا البيــان أن يســحبه يف أي وقــت ،ومــن ثــم يــري التعديــل بالنســبة
إليــه بعــد انقضــاء ثالثــة أشــهر عــى ســحب البيــان.  

-6

تتــوىل أمانــة اإليــداع إخطــار األط ـراف الســامية املتعاقــدة وأط ـراف االتفاقيــات
بتاريــخ بــدء رسيــان أي تعديــل ،وباألط ـراف امللتزمــة بــه ،وبتاريــخ بــدء رسيانــه
بالنســبة لــكل طــرف ،وبيانــات عــدم القبــول الصــادرة وفقـاً للفقــرة الرابعــة ومبــا
تــم ســحبه منها.  

املــادة  :99التحلل من االلتزامات
-1

إذا مــا تحلــل أحــد األطــراف الســامية املتعاقــدة مــن االلتــزام بهــذا اللحــق
«الربوتوكــول» فــا يــري هــذا التحلــل مــن االلت ـزام ،إال بعــد مــي ســنة عــى
اســتالم وثيقــة تتضمنــه ،ومــع ذلــك إذا مــا كان الطــرف املتحلــل مــن التزامــه
عنــد انقضــاء هــذه الســنة مشــركاً يف وضــع مــن األوضــاع التــي أشــارت إليهــا
املــادة األوىل ،فــا يصبــح التحلــل مــن االلت ـزام نافــذا ً قبــل نهايــة الن ـزاع املســلح
أو نهايــة االحتــال ،وعــى أيــة حــال ،قبــل انتهــاء العمليــات الخاصــة بإخــاء
ســبيل األشــخاص الذيــن تحميهــم االتفاقيــات نهائيـاً أو إعادتهــم إىل أوطانهــم أو
توطينهم.  

-2

يبلــغ التحلــل مــن االلتـزام تحريريـاً إىل أمانــة اإليــداع وتتــوىل األمانــة إبالغــه إىل
جميــع األط ـراف الســامية املتعاقــدة.  

-3

ال يرتتب عىل التحلل من االلتزام أي أثر إال بالنسبة للدولة التي أبدته.  

-4

ال يكــون للتحلــل مــن االلت ـزام الــذي يتــم مبقتــى الفقــرة األوىل ،أي أثــر عــى
االلتزامــات التــي تكــون قــد ترتبــت فع ـاً عــى الطــرف املتحلــل مــن التزامــه
مبوجــب هــذا اللحــق «الربوتوكــول» نتيجــة للن ـزاع املســلح ،وذلــك فيــا يتعلــق
بــأي فعــل يرتكــب قبــل أن يصبــح هــذا التحلــل مــن االلت ـزام نافــذا ً.  
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املــادة  :100اإلخط ــارات  

تتــوىل أمانــة اإليــداع إبــاغ األطــراف الســامية املتعاقــدة ،وكذلــك أطــراف االتفاقيــات
املوقعــة وغــر املوقعــة عــى هــذا اللحــق «الربوتوكــول» مبــا يــي:
أ) التواقيــع التــي تذيــل هــذا اللحــق «الربوتوكــول» وإيــداع وثائــق التصديــق واالنضــام
طبقـاً للامدتني  93و  .94
ب) تاريخ رسيان هذا اللحق «الربوتوكول» طبقاً للامدة   .95
ج) االتصاالت والبيانات التي تتلقاها طبقاً للمواد  84و 90و  .97
د) الترصيحــات التــي تتلقاهــا طبق ـاً للفقــرة الثالثــة مــن املــادة  96والتــي تتــوىل إبالغهــا
بأرسع الوسائل.  
هـ) وثائق التحلل من االلتزام املبلغة طبقاً للامدة   .99
املــادة  :101التسجيل  
 - 1ترســل أمانــة إيــداع االتفاقيــات يف هــذا اللحــق «الربوتوكــول» بعــد دخولــه يف
حيــز التطبيــق إىل األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة بغيــة التســجيل والنــر طبق ـاً
للــادة  102مــن ميثــاق األمــم املتحــدة.  
-2

تبلــغ أيضــاً أمانــة إيــداع االتفاقيــات األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة عــن كل
تصديــق أو انضــام أو تحلــل مــن االلتــزام قــد تتلقــاه بشــأن هــذا اللحــق
«الربوتوكــول».

املــادة  :102النصوص ذات الحجية  
يــودع أصــل هــذا اللحــق «الربوتوكــول» لــدى أمانــة إيــداع االتفاقيــات وتتــوىل األمانــة
إرســال صــور رســمية معتمــدة منــه إىل جميــع األطـراف يف االتفاقيــات .وتتســاوى نصوصــه
العربيــة والصينيــة واإلنكليزيــة والفرنســية والروســية واإلســبانية يف حجيتهــا.  

امللحق األول :  الالئحة املتعلقة بتحقيق الهوية  
املادة  :1أحكام عامة  
مادة جديدة
-1

تنفــذ القواعــد املتعلقــة بتحقيــق الهويــة والــواردة يف هــذا امللحــق األحــكام ذات
الصلــة مــن اتفاقيــات جنيــف واللحــق «الربوتوكــول» وتســتهدف تيســر التحقــق
مــن هويــة املوظفــن واملعــدات والوحــدات ووســائط النقــل واملنشــآت ،موضــع
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الحاميــة مبوجــب اتفاقيــات جنيــف واللحــق «الربوتوكــول».
-2

ال تنشــئ هــذه القواعــد يف حــد ذاتهــا الحــق يف الحاميــة ،وإمنــا تحكمــه املــواد
ذات الصلــة مــن اتفاقيــات جنيــف واللحــق «الربوتوكــول».

-3

يجــوز للســلطات املختصــة أن تنظــم يف وقــت اســتعامل الشــارات واإلشــارات
املميــزة وعرضهــا وإضاءتهــا ،وكذلــك إمكانيــة كشــفها ،مــع مراعــاة األحــكام ذات
الصلــة مــن اتفاقيــات جنيــف واللحــق «الربوتوكــول».

-4

تدعــى األط ـراف الســامية املتعاقــدة ،وال ســيام أط ـراف الن ـزاع ،يف كل وقــت إىل
االتفــاق عــى اإلشــارات أو الوســائط أو النظــم اإلضافيــة أو املختلفــة التــي تحســن
إمكانيــة تحقيــق الهويــة ،وتســتفيد كل االســتفادة مــن التطــور التكنولوجــي يف
هذا املجال.  

الفصل األول  

بطاقة تحقيق الهوية  

املادة  :2بطاقة الهوية الخاصة باألفراد املدنيين الدائمين في الخدمات
الطبية والهيئات الدينية  
-1

ينبغــي أن تتوافــر يف بطاقــة الهويــة الخاصــة باألفــراد املدنيــن الدامئــن يف
الخدمــات الطبيــة والهيئــات الدينيــة ،املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الثالثــة مــن
املــادة  18مــن اللحــق «الربوتوكــول» الــروط التاليــة:  

أ)أن تحمل العالمة املميزة ،وأن يسمح حجمها بحملها يف الجيب.  
ب)أن تكون مقواة قدر املستطاع.  
ج)أن تحــرر باللغــة القوميــة ،أو باللغــة الرســمية ،فضـاً عــن اللغــة املحليــة لإلقليــم املعني
إن كان ذلك مناسباً.  
د)أن يذكــر بهــا اســم حاملهــا ،وتاريــخ ميــاده (أو ســنه وقــت إصدارهــا إذا مل يتوفــر تاريــخ
امليــاد) ،ورقم قيده الشــخيص إن وجد.  
هـ)أن تقرر الصفة التي تخول لحاملها التمتع بحامية االتفاقيات واللحق «الربوتوكول».
و)أن تحمل صورة شمسية لصاحب البطاقة ،وكذلك توقيعه أو بصمته أو كليهام.  
ز)أن تحمل خاتم وتوقيع السلطة املختصة.  
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ح)أن تقرر تاريخ إصدار البطاقة وتاريخ انتهاء صالحيتها.  
ط)أن تبني فيها بقدر اإلمكان فئة دم صاحب البطاقة عىل ظهر صفحتها.  
-2

يجــب أن تكــون بطاقــة الهويــة موحــدة النمــوذج داخــل إقليــم دولــة الطــرف
الســامي املتعاقــد وأن تكــون قــدر اإلمــكان عــى النســق ذاتــه بالنســبة لجميــع
أطـراف النـزاع .وميكــن ألطـراف النـزاع انتهــاج النمــوذج املحــرر بلغــة وحيــدة،
املبــن يف الشــكل رقــم « .»1وتتبــادل أط ـراف الن ـزاع فيــا بينهــا حــن نشــوب
األعــال العدائيــة عينــة مــن النمــوذج الــذي يســتخدمه كل منهــا ،إذا اختلــف
ذلــك النمــوذج عــن املبــن يف الشــكل رقــم « .»1وتســتخرج بطاقــة الهويــة مــن
صورتــن ،إذا أمكــن ،تحفــظ إحداهــا لــدى ســلطة اإلصــدار ،التــي يجــب أن
تبــارش مراقبــة البطاقــات الصــادرة عنهــا.  

-3

ال يجــوز بــأي حــال تجريــد األفــراد املدنيــن الدامئــن يف الخدمــات الطبيــة
والهيئــات الدينيــة مــن بطاقــات هويتهــم .ويحــق لهــم الحصــول عــى نســخة
بديلــة لهــذه البطاقــة يف حالــة فقدهــا.  

املادة  :3بطاقة الهوية لألفراد املدنيين الوقتيين في الخدمات الطبية
والهيئات الدينية  
-1

ينبغــي أن تكــون بطاقــة الهويــة الخاصــة باألفـراد املدنيــن الوقتيــن يف الخدمــات
الطبيــة والهيئــات الدينيــة مامثلــة قــدر اإلمــكان لتلــك املنصــوص عليهــا يف املــادة
الثانيــة مــن هــذه الالئحــة .ويجــوز ألط ـراف الن ـزاع انتهــاج النمــوذج املبــن يف
الشــكل رقــم «.»1

-2

ميكــن ،حــن تحــول الظــروف دون تزويــد األفـراد املدنيــن الوقتيــن يف الخدمــات
الطبيــة والهيئــات الدينيــة ببطاقــات هويــة مامثلــة لتلــك املبينــة يف املــادة الثانيــة
مــن هــذه الالئحــة ،أن يــزود هــؤالء األف ـراد بشــهادة توقعهــا الســلطة املختصــة
وتشــهد بــأن الشــخص الــذي صــدرت لــه قــد أســندت إليــه مهمــة كفــرد وقتــي،
وتقــرر ،إذا أمكــن ،مــدة هــذه املهمــة وحقــه يف حمــل العالمــة املميــزة .ويجــب
أن تذكــر الشــهادة اســم حاملهــا وتاريــخ ميــاده (أو ســنه وقــت إصــدار الشــهادة
إذا مل يتوفــر تاريــخ امليــاد) ووظيفتــه ورقــم قيــده الشــخيص إن وجــد .ويجــب أن
تحمــل الشــهادة توقيــع حاملهــا أو بصمتــه أو كليهــا.  

الوجه الخلفي الوجه األمامي    
259

الفصل الثاني  

الشارة املميزة  

املادة  :4الشكل  

يجــب أن تكــون الشــارة املميــزة (حمـراء عــى أرضيــة بيضــاء) كبــرة بالحجــم الــذي تــرره
ظــروف اســتخدامها .ويجــوز لألط ـراف الســامية املتعاقــدة أن تنتهــج النــاذج املبينــة يف
الشــكل رقــم « »2يف تحديدهــا لشــكل الصليــب أو الهــال أو األســد والشــمس ،ال تســتعمل
أي دولــة شــارة األســد والشــمس منــذ ســنة . 1980

شكل ( )2الشارات املميزة (حمراء عىل أرضية بيضاء)

املادة  :5االستخدام  
-1

توضــع الشــارة املميــزة ،كلــا أمكــن ذلــك ،عــى مســطح مســتو أو عــى أعــام
أو بــأي طريقــة أخــرى تتمــى مــع تضاريــس األرض بحيــث يســهل رؤيتهــا مــن
جميــع االتجاهــات املمكنــة ،ومــن أبعــد مســافة ممكنــة ،ال ســيام مــن الجــو.  

-2

يجــوز أن تكــون الشــارة املميــزة مضــاءة أو مضيئــة لي ـاً أو حــن تكــون الرؤيــة
محدودة.  

-3

يجــوز صنــع الشــارة املميــزة مــن مــواد تســمح بالتعــرف عليهــا بالوســائل التقنيــة
للكشــف ،وينبغــي رســم الجــزء األحمــر عــى طبقــة طــاء ســوداء اللــون تســهيالً
للتعــرف عليــه ،ال ســيام بــآالت الكشــف دون الحمـراء.  

-4

يجــب قــدر اإلمــكان أن يرتــدي أفــراد الخدمــات الطبيــة والهيئــات الدينيــة
العاملــون يف ســاحة القتــال أغطيــة للــرأس ومالبــس تحمــل الشــارة املميــزة.  
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الفصل الثالث  

اإلشارات املميزة  

املادة  :6االستخدام  
-1

يجــوز للوحــدات الطبيــة ووســائط النقــل الطبــي أن تســتعمل كافــة اإلشــارات
الــوارد ذكرهــا يف هــذا الفصــل.  

-2

يحظــر اســتعامل هــذه اإلشــارات التــي هــي تحــت تــرف الوحــدات الطبيــة
ووســائط النقــل الطبــي دون غريهــا يف أيــة أغــراض أخــرى ،مــع التحفــظ يف
اســتعامل اإلشــارة الضوئيــة (انظــر الفقــرة  3أدنــاه)

-3

إذا مل يوجــد اتفــاق خــاص بــن أط ـراف الن ـزاع يقــر اســتخدام األضــواء الزرقــاء
الوامضــة عــى تحديــد هويــة املركبــات والســفن والــزوارق الطبيــة ،فــإن اســتخدام
هــذه اإلشــارات للمركبــات والســفن والــزوارق األخــرى ال يحظــر.  

-4

يجــوز للطائ ـرات الطبيــة الوقتيــة التــي مل ميكــن وســمها بالشــارة املميــزة ،إمــا
لضيــق الوقــت أو بســبب نوعيتهــا ،أن تســتخدم اإلشــارات املميــزة التــي يجيزهــا
هــذا الفصل.  

املادة  :7اإلشارة الضوئية  
-1

اإلشــارة الضوئيــة التــي تتكــون مــن ضــوء أزرق وامــض ،كــا حــددت يف الدليــل
التقنــي لصالحيــة املالحــة الصــادر عــن منظمــة الطـران املــدين الــدويل (الوثيقــة
 ،)9051مخصصــة لــي تســتخدمها الطائ ـرات الطبيــة للداللــة عــى هويتهــا .وال
يجــوز ألي طائــرة أخــرى أن تســتخدم هــذه اإلشــارة .وينبغــي للطائـرات الطبيــة
التــي تســتخدم الضــوء األزرق أن تظهــره بحيــث ميكــن رؤيــة هــذه اإلشــارة
الضوئيــة مــن كل االتجاهــات املمكنــة.  

-2

ينبغــي للــزوارق املحميــة مبوجــب اتفاقيــات جنيــف لعــام  1949واللحــق
«الربوتوكــول» أن تظهــر ضــوءا ً واحــدا ً أو أكــر مــن األضــواء الزرقــاء الوامضــة التــي
ميكــن رؤيتهــا يف كل أنحــاء األفــق ،وفقـاً ألحــكام الفصــل الرابــع عــر ،الفقــرة ،4
مــن التقنــن الــدويل لإلشــارات الــذي أصدرتــه املنظمــة الدوليــة للمالحــة البحري ـة.  

-3

ينبغــي للمركبــات الطبيــة أن تظهــر ضــوءا ً واحــدا ً أو أكــر مــن األضــواء الزرقــاء
الوامضــة التــي ميكــن رؤيتهــا مــن أبعــد مســافة ممكنــة .وينبغــي لألطــراف
الســامية املتعاقــدة ،وعــى األخــص أطـراف النـزاع ،التــي تســتخدم أضــواء مختلفة
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اللــون أن تقــدم إخطــارا ً بذلــك.  
-4

ميكــن الحصــول عــى اللــون األزرق املفضــل إذا كان تلوينــه ضمــن نطــاق املخطط
اللــوين للجنــة الدوليــة لإلضــاءة ،وتحــدده املعــادالت التاليــة الذكــر:  
حدد للون األخرض ص= 0.805 + 0.065س  
حدد للون األبيض ص= – 0.400س   
حدد للون األرجواين س= 0.600 + 0.133ص  
ويفضــل أن يـراوح معــدل تــردد ومضــات اللــون األزرق فيــا بــن  60و 100ومضــة
يف الدقيقة الواحدة.  

املادة  :8اإلشارات الالسلكية  

-1

تتكــون اإلشــارة الالســلكية مــن إشــارة للطــوارئ وإشــارة مميــزة ،كــا ورد وصفهام
يف الئحــة االتصــاالت الالســلكية لالتحــاد الــدويل لالتصــاالت الســلكية والالســلكية
(املادتــان  40ون .)40

-2

تبــث الرســالة الالســلكية التــي تســبقها إشــارات الطــوارئ واإلشــارات املميــزة
املشــار إليهــا يف الفقــرة  1باللغــة اإلنكليزيــة عــى فـرات مناســبة بذبذبــة واحــدة
أو أكــر مــن الذبذبــات املنصــوص عليهــا لهــذا الغــرض يف الئحــة االتصــاالت
الالســلكية ،وتنقــل البيانــات التاليــة الذكــر املتعلقــة بوســائط النقــل الطبــي:  

أ)داللة النداء أو الوسائل األخرى املقررة لتحقيق الهوية.  
ب)املوقع.  
ج)العدد والنوع.  
د)خط سري املتبع.  
هـ)الوقت املقدر للرحلة واملوعد املتوقع للرحيل والوصول حسب الحالة.  
و)أيــة بيانــات أخــرى ،مثــل مــدى ارتفــاع الطـران ،والذبذبــات الالســلكية املتبعــة ،واللغــات
املســتعملة ،ومنط وشــفرة نظــم أجهزة التحســس (الـرادار) الثانويــة للمراقبة.  
 - 3يجــوز لألط ـراف الســامية املتعاقــدة أو ألط ـراف الن ـزاع أو ألحــد أط ـراف الن ـزاع
أن تحــدد وتعلــن ،متفقــة أو منفــردة ،مــا تختــاره مــن الذبذبــات الوطنيــة
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الســتخدامه مــن قبلهــا يف مثــل هــذه االتصــاالت وفق ـاً لجــدول توزيــع موجــات
الذبذبــات بالئحــة االتصــاالت الالســلكية امللحقــة باالتفاقيــة الدوليــة لالتصــاالت
الســلكية والالســلكية ،وذلــك تيس ـرا ً لالتصــاالت املشــار إليهــا يف الفقرتــن األوىل
والثانيــة ،وكذلــك االتصــاالت املشــار إليهــا يف املــواد ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،23 ،22
 31 ،30مــن اللحــق «الربوتوكــول» .ويجــب أن يخطــر االتحــاد الــدويل لالتصــاالت
الســلكية والالســلكية بهــذه الذبذبــات وفقـاً لإلجـراءات التــي يقرهــا مؤمتــر إداري
عاملــي لالتصاالت الالســلكية.  

املادة  :9تحديد الهوية بالوسائل اإللكترونية  
-1

يجــوز اســتخدام نظــام أجهــزة التحســس (ال ـرادار) الثانويــة للمراقبــة ،كــا هــو
محــدد يف امللحــق العــارش التفاقيــة شــيكاغو الخاصــة بالطــران املــدين الــدويل
املعقــودة يف  7كانــون األول/ديســمرب  1944ومــا يجــري عليهــا مــن تعديــات بــن
الوقــت واآلخــر ،لتحديــد هويــة الطائـرات الطبيــة ومتابعــة مســارها .ويجــب عىل
األطـراف الســامية املتعاقــدة وعــى أطـراف النـزاع أو أحــد أطـراف النـزاع ،ســواء
متفقــة أو منفــردة ،أن تقــرر طــرق ورمــوز نظــام التحســس (ال ـرادار) الثانويــة
للمراقبــة املخصصــة الســتعامل الطائـرات الطبيــة وحدهــا ،وفقـاً لإلجـراءات التــي
تــويص بهــا منظمــة الطـران املــدين الــدويل.  

-2

يجــوز لوســائط النقــل الطبــي أن تســتعمل أجهــزة لإلجابــة راداريــة قياســية
للمالحــة الجويــة و/أو أجهــزة لإلجابــة للبحــث واإلنقــاذ البحــري ،ألغـراض تحقيــق
الهويــة وتحديــد املوقــع
وينبغــي أن تتمكــن الســفن أو الطائ ـرات املــزودة بأجهــزة رادار للمراقبــة مــن
التحقــق مــن هويــة وســائط النقــل الطبــي املحميــة عــن طريــق الشــفرة التــي
يبثهــا جهــاز لإلجابــة لل ـرادار ،عــى منــط 3/Aمث ـاً ،ويكــون مركب ـاً عــى ظهــر
هــذه الوســائط

  وينبغــي للســلطات املختصــة أن تعــن الشــفرة التــي يبثهــا جهــاز اإلجابــة بال ـرادار
لوســيطة النقــل الطبــي ،وتخطــر بهــا أطـراف النـزاع.  
-3

ميكــن للغواصــات أن تتحقــق مــن هويــة وســائط النقــل الطبــي عــن طريــق بــث
إشــارات صوتيــة مناســبة تحــت املــاء
  ويجــب أن تتكــون اإلشــارة الصوتيــة تحــت املــاء مــن داللــة نــداء الســفينة (أو
مــن أي وســيلة أخــرى مقــررة للتحقــق مــن هويــة وســائط النقــل الطبــي) ،عــى
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أن تكــون مســبوقة مبجموعــة ) (yyyالتــي تبــث بشــفرة مــورس عــى موجــة تــردد
صــويت مناســب ،أي خمســة كيلوهرتــز مثـاً
عــى أط ـراف الن ـزاع الراغبــة يف اســتعامل اإلشــارة الصوتيــة تحــت املــاء للتحقــق
مــن الهويــة ،والــوارد وصفهــا أعــاه ،أن تبلــغ ذلــك لألط ـراف املعنيــة يف أقــرب
وقــت ممكــن ،وتخطرهــا مبوجــة الــردد التــي تســتخدمها الســفن املستشــفيات
التابعة لها.  
-4

يجــوز ألط ـراف الن ـزاع ،باتفــاق خــاص فيــا بينهــا ،أن تنشــئ نظام ـاً إليكرتوني ـاً
مامثــاً يك تســتخدمه يف تحديــد هويــة املركبــات الطبيــة والســفن والــزوارق
الطبية.  

الفصل الرابع  

االتصاالت

  

املادة  :10االتصاالت الالسلكية  
-1

يجــوز أن تســبق إشــارة الطــوارئ واإلشــارة املميــزة املنصــوص عليهــا يف املــادة
الثامنــة االتصــاالت الالســلكية املالمئــة التــي تقــوم بهــا الوحــدات الطبيــة ووســائط
النقــل الطبــي تطبيقـاً لإلجـراءات املعمــول بهــا وفقـاً للمــواد ،27 ،26 ،25 ،23 ،22
 31 ،30 ، 29،28مــن اللحــق «الربوتوكــول»

-2

يجــوز أيض ـاً لوســائط النقــل الطبــي املشــار إليهــا يف املــادة ( 40القســم الثــاين،
رقــم  )3209واملــادة ن ( 40القســم الثالــث ،رقــم  )3214مــن الئحــة االتصــاالت
الالســلكية لالتحــاد الــدويل لالتصــاالت الســلكية والالســلكية أن تســتعمل يف
اتصاالتهــا نظــم االتصــاالت عــر األقــار الصناعيــة ،وفق ـاً ألحــكام املــواد  37و59
مــن الالئحــة املذكــورة ،يف الخدمــات املتنقلــة عــر األقــار الصناعيــة .

املادة  :11استخدام الرموز الدولية  
يجــوز أيض ـاً للوحــدات الطبيــة ووســائط النقــل الطبــي أن تســتخدم الرمــوز واإلشــارات
التــي يضعهــا االتحــاد الــدويل للمواصــات الســلكية والالســلكية ومنظمــة الط ـران املــدين
الــدويل واملنظمــة الدوليــة للمالحــة البحريــة .وتســتخدم هــذه الرمــوز واإلشــارات عندئــذ
طبقـاً للمعايــر واملامرســات واإلجـراءات التــي أرســتها هــذه املنظــات.  

املادة  :12الوسائل األخرى لالتصال  
يجــوز ،حــن تعــذر االتصــاالت الالســلكية الثنائيــة ،اســتخدام اإلشــارات املنصــوص عليهــا يف
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التقنــن الــدويل لإلشــارات الــذي أقرتــه املنظمــة الدوليــة للمالحــة البحريــة ،أو يف امللحــق
املتعلــق باتفاقيــة شــيكاغو بشــأن الطــران املــدين الــدويل املؤرخــة يف  7كانــون األول/
ديســمرب  1944ومــا يجــري عليهــا مــن تعديــات بــن الوقــت واآلخــر.  

املادة  :13خطط الطيران  
تصــاغ االتفاقــات واإلخطــارات الخاصــة بخطــط الطــران املنصــوص عليهــا يف املــادة 29
مــن اللحــق «الربوتوكــول» قــدر اإلمــكان ،وفقـاً لإلجـراءات التــي وضعتهــا منظمــة الطـران
املدين الدويل  .

املادة  :14اإلشارات واإلجراءات الخاصة باعتراض الطائرات الطبية  
إذا اســتخدمت طائــرة اعرتاضيــة للتحقــق مــن هويــة طائــرة طبيــة أثنــاء طريانهــا أو
لحملهــا عــى الهبــوط وفقــاً للامدتــن  30و 31مــن اللحــق «الربوتوكــول» فيجــب عــى
كل مــن الطائــرة االعرتاضيــة والطائــرة الطبيــة أن تســتخدم إج ـراءات االع ـراض البرصيــة
والالســلكية النمطيــة املنصــوص عليهــا يف امللحــق الثــاين التفاقيــة شــيكاغو بشــأن الطـران
املــدين الــدويل املؤرخــة يف  7كانــون األول/ديســمرب  1944ومــا يجــري عليهــا مــن تعديــات
بــن الوقــت واآلخر  .
الفصل الخامس  

الدفاع املدين

  

املادة  :15بطاقة تحقيق الهوية  
-1

تخضــع بطاقــة تحقيــق الهويــة ألفـراد الدفــاع املــدين ،املنصــوص عليهــم يف الفقــرة
الثالثــة مــن املــادة  66مــن اللحــق «الربوتوكــول» لألحــكام ذات الصلــة مــن املــادة
الثانيــة مــن هــذه الالئحة.  

-2

يجــوز أن تكــون بطاقــة تحقيــق الهويــة ألفـراد الدفــاع املــدين مطابقــة للنمــوذج
املوضــح يف الشــكل رقــم» «3

-3

يجــب ،إذا كان مرصحـاً ألفـراد الدفــاع املــدين بحمــل األســلحة الشــخصية الخفيفة،
أن تتضمــن بطاقــة الهويــة بيانـاً يشــر إىل ذلــك.  

املادة  :16العالمة الدولية املميزة
-1

تكــون العالمــة الدوليــة املميــزة للدفــاع املــدين ،املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الرابعة
مــن املــادة  66مــن اللحــق «الربوتوكــول» ،عــى شــكل مثلــث متســاوي األضــاع
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أزرق اللون عىل أرضية برتقالية اللون .ويشكل الشكل رقم « »4التايل منوذجاً لها

الشكل رقم « :»4مثلث متساوي األضالع أزرق اللون عىل أرضية برتقالية اللون  
-3

يحسن اتباع ما ييل:  

أ)

إذا كان املثلــث األزرق ســيوضع عــى علــم أو شــارة توضــع عــى الســاعد أو الظهــر،
يجــب أن يشــكل كل مــن العلــم أو الشــارة أرضيــة املثلــث الربتقاليــة اللــون.  

ب)

تتجه إحدى زوايا املثلث إىل أعىل ،يف اتجاه رأيس.  

ج)

أال متس أي زاوية من زوايا املثلث حافة األرضية.  
الوجه الخلفي الوجه األمامي  

-4

يجــب أن تكــون العالمــة الدوليــة املميــزة كبــرة بالقــدر املناســب وفقـاً للظــروف.
ويجــب قــدر اإلمــكان أن توضــع العالمــة املميــزة عــى ســطح مســتو أو عــى أعالم
تتــاح مشــاهدتها مــن كافــة االتجاهــات املمكنــة ومــن أبعــد مســافة مســتطاعة.
ويرتــدي أفـراد الدفــاع املــدين ،قــدر اإلمــكان ،أغطيــة رأس ومالبــس تحمــل العالمة
الدوليــة املميــزة ،وذلــك دون اإلخــال بتعليــات الســلطة املختصــة .ويجــوز أن
تكــون العالمــة مضــاءة أو مضيئــة يف الليــل أو حــن تكــون الرؤيــة محــدودة .كــا
يجــوز أن تصنــع مــن مــواد تتيــح التعــرف عليهــا بوســائل التحســس التقنيــة.  

الفصل السادس  

األشغال الهندسية واملنشآت املحتوية عىل قوى خطرة  
املادة  :17العالمة الخاصة الدولية  
-1

تتكــون العالمــة الخاصــة الدوليــة املميــزة لألشــغال الهندســية واملنشــآت املحتويــة
عــى قــوى خطــرة ،كــا نصــت الفقــرة الســابعة مــن املــادة  56مــن هــذا اللحــق
«الربوتوكــول» مــن مجموعــة مــن ثــاث دوائــر باللــون الربتقــايل الزاهي ،متســاوية
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األقطــار وموضوعــة عــى املحــور ذاتــه بحيــث تكــون املســافة بــن كل دائــرة
وأخــرى مســاوية لنصــف القطــر ،طبق ـاً للنمــوذج املوضــح يف الشــكل رقــم «»5
أدناه.  
-2

يجــب أن تكــون العالمــة كبــرة بالقــدر املناســب وفقــاً للظــروف .وميكــن أن
تكــرر بالعــدد املناســب ،وفقـاً للظــروف ،إذا وضعــت عــى ســطح ممتــد .ويجــب
قــدر اإلمــكان أن توضــع العالمــة املميــزة عــى ســطح مســتو أو عــى أعــام تتــاح
مشــاهدتها مــن كافــة الجهــات املمكنــة ومــن أبعــد مســافة مســتطاعة.  

-3

يراعــى يف العلــم أن تكــون املســافة بــن الحــدود الخارجيــة للعالمــة وأطــراف
العلــم املجــاورة مســاوية لنصــف قطــر الدائــرة .وتكــون أرضيــة العلــم بيضــاء
ومســتطيلة الشــكل.  

-4

يجــوز أن تكــون العالمــة مضــاءة أو مضيئــة ،وذلــك يف الليــل أو حــن تكــون
الرؤيــة محــدودة .كــا يجــوز أن تصنــع مــن مــواد تتيــح التعــرف عليهــا بوســائل
التحســس التقنية.  

          الشكل رقم « : »5العالمة الخاصة الدولية املميزة لألشغال الهندسية  
واملنشآت املحتوية عىل قوى خطرة  

امللحق رقم   2

بطاقة الهوية الخاصة بالصحفيين املكلفين بمهمات  مهنية خطرة  
الوجه األمامي  
الوجه الخلفي
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الربوتوكول اإلضايف الثاين املتعلق بحامية ضحايا النزاعات
املسلحة غري الدولية
1 .1الوضعية الدولية
اعتمــد المؤتمــر الدبلوماســي حــول تطويــر القانــون الدولــي
ـدورة األولى:
ـع دورات (الـ
ـي أربـ
ـف فـ
ـي جنيـ
ـد فـ
ـاني المنعقـ
اإلنسـ
مــن  20فبرايــر  1974إلــى  29مــارس  ،1974الــدورة الثانيــة:
مــن  03فبرايــر  1975إلــى  18أبريــل  ،1975الــدورة الثالثــة:
مــن  21أبريــل  1976إلــى  11يونيــو  ،1976الــدورة الرابعــة:
مــن  17مــارس  1977إلــى  10يونيــو  )1977البروتوكــول
اإلضافــي الثانــي المتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة غيــر
الدوليــة بتاريــخ  8يونيــو  ،1977ودخــل حيــز النفــاذ فــي 7
دجنبــر  ،1978طبقــا ألحــكام الفقــرة  1مــن المــادة  23مــن
هــذا البروتوكــول.
2 .2الوضعية الوطنية
ـة
ـق بحمايـ
ـي المتعلـ
ـي الثانـ
ـول اإلضافـ
ـى البروتوكـ
ـرب علـ
ـع المغـ
وقـ
ـتنبر ،1977
ـخ  12شـ
ـة بتاريـ
ـر الدوليـ
ـلحة غيـ
ـات المسـ
ـا النزاعـ
ضحايـ
ـمية
ـي الجريدة الرسـ
ـر فـ
ـو  ،2011ونشـ
ـي  03يونيـ
ـه فـ
ـادق عليـ
وصـ
ـر .2011
ـي  5دجنبـ
ـدد  6001فـ
عـ
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الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف املتعلق بحامية ضحايا
النزاعات املسلحة غري الدولية

الديباجة

إن األطراف السامية املتعاقدة
إذ تذكــر أن املبــادئ اإلنســانية التــي تؤكدهــا املــادة الثالثــة املشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف
املعقــودة يف  12آب /أغســطس  1949تشــكل األســاس الــذي يقــوم عليــه اح ـرام شــخص
اإلنســان يف حــاالت النـزاع املســلح الــذي ال يتســم بالطابــع الــدويل،
وإذ تذكــر أيض ـاً أن املواثيــق الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان تكفــل لشــخص اإلنســان
حاميــة أساســية،
وإذ تؤكد رضورة تأمني حامية أفضل لضحايا هذه املنازعات املسلحة،
وإذ تذكــر أنــه يف الحــاالت التــي ال تشــملها القوانــن الســارية يظــل شــخص اإلنســان يف
حمــى املبــادئ اإلنســانية ومــا ميليــه الضمــر العــام،
قد اتفقت عىل ما ييل:

الباب األول

مجال تطبيق هذا اللحق « الربوتوكول»

املــادة األولى :املجال املادي للتطبيق
-1

يــري هــذا اللحــق «الربوتوكول»الــذي يطــور ويكمــل املــادة الثالثــة املشــركة
بــن اتفاقيــات جنيــف املربمــة يف  12آب  /أغســطس  1949دون أن يعــدل مــن
الــروط الراهنــة لتطبيقهــا عــى جميــع املنازعــات املســلحة التــي ال تشــملها
املــادة األوىل مــن امللحــق « الربوتوكــول » اإلضــايف إىل اتفاقيــات جنيــف املعقــودة
يف  12آب  /أغســطس  ،1949املتعلــق بحاميــة ضحايــا املنازعــات الدوليــة
املســلحة امللحــق « الربوتوكــول » األول والتــي تــدور عــى إقليــم أحــد األط ـراف
الســامية املتعاقــدة بــن قواتــه املســلحة وقــوات مســلحة منشــقة أو جامعــات
نظاميــة مســلحة أخــرى ومتــارس تحــت قيــادة مســئولة عــى جــزء مــن إقليمــه
مــن الســيطرة مــا ميكنهــا مــن القيــام بعمليــات عســكرية متواصلــة ومنســقة,
وتســتطيع تنفيــذ هــذا اللحــق « الربوتوكــول».
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-2

ال يــري هــذا اللحــق « الربوتوكــول » عــى حــاالت االضطرابــات والتوتــرات
الداخليــة مثــل الشــغب وأعــال العنــف العرضيــة النــدرى وغريهــا مــن األعــال
ذات الطبيعــة املامثلــة التــي ال تعــد منازعــات مســلحة.

املــادة  :2املجال الشخ�صي للتطبيق
-1

يــري هــذا اللحــق « الربوتوكــول » عــى كافــة األشــخاص الذيــن يتأثــرون بنـزاع
مســلح وفــق مفهــوم املــادة األوىل وذلــك دون أي متييــز مجحــف ينبنــي عــى
العنــر أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة أو اآلراء السياســية
أو غريهــا أو االنتــاء الوطنــي أو االجتامعــي أو الــروة أو املولــد أو أي وضــع
آخــر أو عــى أيــة معايــر أخــرى مامثلــة ويشــار إليهــا هنــا فيــا بعــد « التمييــز
املجحــف».
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يتمتــع بحاميــة املادتــن الخامســة والسادســة عنــد انتهــاء الن ـزاع املســلح كافــة
األشــخاص الذيــن قيــدت حريتهــم ألســباب تتعلــق بهــذا الن ـزاع ،وكذلــك كافــة
الذيــن قيــدت حريتهــم بعــد الن ـزاع لألســباب ذاتهــا ،وذلــك إىل أن ينتهــي مثــل
هــذا التقييــد للحريــة.

املــادة  :3عدم التدخل
-1

ال يجــوز االحتجــاج بــأي مــن أحــكام هــذا اللحــق « الربوتوكــول » بقصــد املســاس
بســيادة أيــة دولــة أو مبســئولية أيــة حكومــة يف الحفــاظ بكافــة الطــرق املرشوعــة
عــى النظــام والقانــون يف الدولــة أو يف إعادتهــا إىل ربوعهــا أو الدفــاع عــن
الوحــدة الوطنيــة للدولــة وســامة أراضيهــا.

-2

ال يجــوز االحتجــاج بــأي مــن أحــكام هــذا اللحــق « الربوتوكــول » كمســوغ ألي
ســبب كان للتدخــل بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة يف النــزاع املســلح أو يف
الشــئون الداخليــة أو الخارجيــة للطــرف الســامي املتعاقــد الــذي يجــرى هــذا
النــزاع عــى إقليمــه.

املعاملة اإلنسانية

الباب الثاني

املــادة  :4الضمانات األساسية
-1

يكــون لجميــع األشــخاص الذيــن ال يشــركون بصــورة مبــارشة أو الذيــن يكفــون
عــن االش ـراك يف األعــال العدائيــة ،ســواء قيــدت حريتهــم أم مل تقيــد– الحــق
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يف أن يحــرم أشــخاصهم ورشفهــم ومعتقداتهــم ومامرســتهم لشــعائرهم الدينيــة
ويجــب أن يعاملــوا يف جميــع األحــوال معاملــة إنســانية دون أي متييــز مجحــف.
ويحظــر األمــر بعــدم إبقــاء أحــد عــى قيــد الحيــاة.
-2

تعــد األعــال التاليــة املوجهــة ضــد األشــخاص املشــار إليهــم يف الفقــرة األوىل
محظــورة حــاالً واســتقباالً ويف كل زمــان ومــكان ،وذلــك دون اإلخــال بطابــع
الشــمول الــذي تتســم بــه األحــكام الســابقة:

أ) االعتــداء عــى حيــاة األشــخاص وصحتهــم وســامتهم البدنيــة أو العقليــة والســيام القتــل
واملعاملــة القاســية كالتعذيــب أو التشــويه أو أيــة صــورة مــن صــور العقوبــات البدنيــة،
ب) الجزاءات الجنائية،
ج) أخذ الرهائن،
د) أعامل اإلرهاب،
هـــ) انتهــاك الكرامــة الشــخصية وبوجــه خــاص املعاملــة املهينــة واملحطــة من قدر اإلنســان
واالغتصــاب واإلكـراه عــى الدعــارة وكل مــا مــن شــأنه خــدش الحياء،
و) الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها،
ز) السلب والنهب،
ح) التهديد بارتكاب أي من األفعال املذكورة.
-3

يجــب توفــر الرعايــة واملعونــة لألطفــال بقــدر مــا يحتاجــون إليــه ،وبصفــة
خاصــة:

أ) يجــب أن يتلقــى هــؤالء األطفــال التعليــم ،مبــا يف ذلــك الرتبيــة الدينيــة والخلقيــة تحقيقـاً
لرغبــات آبائهــم أو أوليــاء أمورهــم يف حالــة عــدم وجــود آبــاء لهــم،
ب) تتخــذ جميــع الخطــوات املناســبة لتســهيل جمــع شــمل األرس التــي تشــتتت لفــرة
مؤقتــة،
ج) ال يجــوز تجنيــد األطفــال دون الخامســة عــرة يف القــوات أو الجامعــات املســلحة .وال
يجــوز الســاح باشـراكهم يف األعــال العدائيــة،
د) تظــل الحاميــة الخاصــة التــي توفرهــا هــذه املــادة لألطفــال دون الخامســة عــرة
ســارية عليهــم إذا اشــركوا يف األعــال العدائيــة بصــورة مبــارشة ،رغــم أحــكام الفقــرة (ج)
إذا ألقــي القبــض عليهــم،
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هـــ) تتخــذ ،إذا اقتــى األمــر ،اإلجـراءات إلجــاء األطفــال وقتيـاً عــن املنطقــة التــي تــدور
فيهــا األعــال العدائيــة إىل منطقــة أكــر أمن ـاً داخــل البلــد عــى أن يصحبهــم أشــخاص
مســئولون عــن ســامتهم وراحتهــم ،وذلــك مبوافقــة الوالديــن كلــا كان ممكنـاً أو مبوافقــة
األشــخاص املســئولني بصفــة أساســية عــن رعايتهــم قانون ـاً أو عرف ـاً.

املــادة  :5األشخاص الذين قيدت حريتهم
 - 1تحــرم األحــكام التاليــة كحــد أدىن ،فضــاً عــى أحــكام املــادة الرابعــة ،حيــال
األشــخاص الذيــن حرمــوا حريتهــم ألســباب تتعلــق بالنــزاع املســلح ســواء كانــوا
معتقلــن أم محتجزيــن:
أ) يعامل الجرحى واملرىض وفقاً للامدة ،7
ب) يــزود األشــخاص املشــار إليهــم يف هــذه الفقــرة بالطعــام والـراب بالقــدر ذاتــه الــذي
يــزود بــه الســكان املدنيــون املحليــون وتؤمــن لهــم كافــة الضامنــات الصحيــة والطبيــة
والوقايــة ضــد قســوة املنــاخ وأخطــار الن ـزاع املســلح،
ج) يسمح لهم بتلقي الغوث الفردي أو الجامعي،
د) يســمح لهــم مبامرســة شــعائرهم الدينيــة وتلقــي العــون الروحــي ممــن يتولــون املهــام
الدينيــة كالوعــاظ ،إذا طلــب ذلــك وكان مناســباً،
هـــ) تؤمــن لهــم –إذا حملــوا عــى العمــل– االســتفادة مــن رشوط عمــل وضامنــات مامثلــة
لتلــك التــي يتمتــع بهــا الســكان املدنيــون املحليــون.
 - 2يراعــي املســئولون عنــد اعتقــال أو احتجــاز األشــخاص املشــار إليهــم يف الفقــرة
األوىل ،ويف حــدود قدراتهــم ،األحــكام التاليــة حيــال هــؤالء األشــخاص:
أ) تحتجــز النســاء يف أماكــن منفصلــة عــن الرجــال ويــوكل اإلرشاف املبــارش عليهــن إىل
نســاء ويســتثنى مــن ذلــك رجــال ونســاء األرسة الواحــدة فهــم يقيمــون مع ـاً،
ب) يســمح لهــم بإرســال وتلقــي الخطابــات والبطاقــات ويجــوز للســلطة املختصــة تحديــد
عددهــا فيــا لــو رأت رضورة لذلــك،
ج) ال يجــوز أن تجــاور أماكــن االعتقــال واالحتجــاز مناطــق القتــال ،ويجب إجالء األشــخاص
املشــار إليهــم يف الفقــرة األوىل عنــد تعــرض أماكــن اعتقالهــم أو احتجازهــم بصفــة خاصــة
لألخطــار الناجمــة عــن الن ـزاع املســلح إذا كان مــن املمكــن إجالؤهــم يف ظــروف يتوفــر
فيهــا قــدر مناســب مــن األمــان،
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د) توفر لهم االستفادة من الفحوص الطبية،
هـــ) يجــب أال يهــدد أي عمــل أو امتنــاع ال مــرر لهــا بالصحــة والســامة البدنيــة أو
العقليــة ،ومــن ثــم يحظــر تعريــض األشــخاص املشــار إليهــم يف هــذه املــادة ألي إج ـراء
طبــي ال متليــه حالتهــم الصحيــة ،وال يتفــق والقواعــد الطبيــة املتعــارف عليهــا واملتبعــة يف
الظــروف الطبيــة املامثلــة مــع األشــخاص املتمتعــن بحريتهــم.
 - 3يعامــل األشــخاص الذيــن ال تشــملهم الفقــرة األوىل ممــن قيــدت حريتهــم بأيــة
صــورة ألســباب تتعلــق بالنـزاع املســلح معاملــة إنســانية وفقاً ألحــكام املــادة الرابعة
والفقرتــن األوىل (أ) و(ج) و(د) ،والثانيــة (ب) مــن هــذه املــادة.
 - 4يجــب ،إذا مــا تقــرر إطــاق رساح األشــخاص الذيــن قيــدت حريتهــم ،اتخــاذ التدابــر
الالزمــة لضــان ســامتهم مــن جانــب الذيــن قــرروا ذلــك.

املــادة  :6املحاكمات الجنائية
-1

تنطبــق هــذه املــادة عــى مــا يجــري مــن محاكــات ومــا يوقــع مــن عقوبــات
جنائيــة ترتبــط بالنــزاع املســلح.

-2

ال يجــوز إصــدار أي حكــم أو تنفيــذ أيــة عقوبــة حيــال أي شــخص تثبــت إدانتــه يف
جرميــة دون محاكمــة مســبقة مــن قبــل محكمــة تتوفــر فيهــا الضامنــات األساســية
لالســتقالل والحيــدة وبوجــه خــاص:

أ) أن تنــص اإلجـراءات عــى إخطــار املتهــم دون إبطــاء بتفاصيــل الجرميــة املنســوبة إليــه
وأن تكفــل للمتهــم ســواء قبــل أم أثنــاء محاكمتــه كافــة حقــوق ووســائل الدفــاع الالزمــة،
ب) أال يدان أي شخص بجرمية إال عىل أساس املسئولية الجنائية الفردية،
ج) أال يــدان أي شــخص بجرميــة عــى أســاس اقــراف الفعــل أو االمتنــاع عنــه الــذي ال
يشــكل وقــت ارتكابــه جرميــة جنائيــة مبقتــى القانــون الوطنــي أو الــدويل .كــا ال توقــع
أيــة عقوبــة أشــد مــن العقوبــة الســارية وقــت ارتــكاب الجرميــة ،وإذا نــص القانــون -بعــد
ارتــكاب الجرميــة– عــى عقوبــة أخــف كان مــن حــق املذنــب أن يســتفيد مــن هــذا النــص،
د) أن يعترب املتهم بريئاً إىل أن تثبت إدانته وفقاً للقانون،
هـ) أن يكون لكل متهم الحق يف أن يحاكم حضورياً،
و) أال يجرب أي شخص عىل اإلدالء بشهادة عىل نفسه أو عىل اإلقرار بأنه مذنب.
-3

ينبــه أي شــخص يــدان لــدى إدانتــه إىل طــرق الطعــن القضائيــة وغريهــا مــن
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اإلج ـراءات التــي يحــق لــه االلتجــاء إليهــا وإىل املــدد التــي يجــوز لــه خاللهــا أن
يتخذهــا.
-4

ال يجــوز أن يصــدر حكــم باإلعــدام عــى األشــخاص الذيــن هــم دون الثامنــة
عــرة وقــت ارتــكاب الجرميــة كــا ال يجــوز تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام عــى أوالت
األحــال أو أمهــات صغــار األطفــال.

-5

تســعى الســلطات الحاكمــة –لــدى انتهــاء األعــال العدائيــة– ملنــح العفــو
الشــامل عــى أوســع نطــاق ممكــن لألشــخاص الذيــن شــاركوا يف النـزاع املســلح أو
الذيــن قيــدت حريتهــم ألســباب تتعلــق بالنـزاع املســلح ســواء كانــوا معتقلــن أم
محتجزيــن.

الباب الثالث

الجرحى واملرىض واملنكوبون يف البحار

املــادة  :7الحماية والرعاية
-1

يجــب احــرام وحاميــة جميــع الجرحــى واملــرىض واملنكوبــن يف البحــار ســواء
شــاركوا أم مل يشــاركوا يف النــزاع املســلح.
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يجــب أن يعامــل هــؤالء يف جميــع األحــوال ،معاملــة إنســانية وأن يلقــوا جهــد
اإلمــكان ودون إبطــاء الرعايــة والعنايــة الطبيــة التــي تقتضيهــا حالتهــم ،ويجــب
عــدم التمييــز بينهــم ألي اعتبــار ســوى االعتبــارات الطبيــة.

املــادة  :8البحــث
تتخــذ كافــة اإلجـراءات املمكنــة دون إبطــاء ،خاصــة بعــد أي اشــتباك ،للبحث عــن الجرحى
واملــرىض واملنكوبــن يف البحــار وتجميعهــم ،كلــا ســمحت الظــروف بذلــك ،مــع حاميتهــم
مــن الســلب والنهــب وســوء املعاملــة وتأمــن الرعايــة الكافيــة لهــم ،والبحــث عــن املــوىت
والحيلولــة دون انتهــاك حرماتهــم وأداء املراســم األخــرة لهــم بطريقــة كرميــة.

املــادة  :9حماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية
-1

يجــب احــرام وحاميــة أفــراد الخدمــات الطبيــة وأفــراد الهيئــات الدينيــة،
ومنحهــم كافــة املســاعدات املمكنــة ألداء واجباتهــم .وال يجــوز إرغامهــم عــى
القيــام بأعــال تتعــارض مــع مهمتهــم اإلنســانية.

-2

ال يجــوز مطالبــة أفـراد الخدمــات الطبيــة بإيثــار أي شــخص باألولويــة يف أدائهــم
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لواجباتهــم إال إذا تــم ذلــك عــى أســس طبيــة.

املــادة  :10الحماية العامة للمهام الطبية
	- 1

ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال توقيــع العقــاب عــى أي شــخص لقيامــه بنشــاط
ذي صفــة طبيــة يتفــق مــع رشف املهنــة بغــض النظــر عــن الشــخص املســتفيد
مــن هــذا النشــاط.

-2

ال يجــوز إرغــام األشــخاص الذيــن ميارســون نشــاطاً ذا صفــة طبيــة عــى إتيــان
ترصفــات أو القيــام بأعــال تتنــاىف ورشف املهنــة الطبيــة ،أو غــر ذلك مــن القواعد
التــي تســتهدف صالــح الجرحــى واملــرىض ،أو أحــكام هــذا اللحق«الربوتوكــول» أو
منعهــم مــن القيــام بترصفــات متليهــا هــذه القواعــد واألحــكام.

-3

تحــرم االلتزامــات املهنيــة لألشــخاص الذيــن ميارســون نشــاطاً ذا صفــة طبيــة
فيــا يتعلــق باملعلومــات التــي قــد يحصلــون عليهــا بشــأن الجرحــى واملــرىض
املشــمولني برعايتهــم ،وذلــك مــع التقيــد بأحــكام القانــون الوطنــي.

-4

ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال توقيــع العقــاب عــى أي شــخص ميــارس نشــاطاً
ذا صفــة طبيــة لرفضــه أو تقصــره يف إعطــاء معلومــات تتعلــق بالجرحــى واملــرىض
الذيــن كانــوا أو ال يزالــون مشــمولني برعايتــه ،وذلــك مــع التقيــد بأحــكام القانــون
الوطنــي.

املــادة  :11حماية وحدات ووسائط النقل الطبي
-1

يجــب دومـاً احـرام وحاميــة وحــدات ووســائط النقــل الطبــي ،وأال تكــون محـاً
للهجــوم.

-2

ال تتوقــف الحاميــة عــى وحــدات ووســائط النقــل الطبــي ،مــا مل تســتخدم يف
خــارج نطــاق مهمتهــا اإلنســانية يف ارتــكاب أعــال عدائيــة .وال يجــوز مــع ذلــك
أن تتوقــف الحاميــة إال بعــد توجيــه إنــذار تحــدد فيــه ،كلــا كان ذلــك مالمئ ـاً،
مــدة معقولــة ثــم يبقــى ذلــك اإلنــذار بــا اســتجابة.

املــادة  :12العالمة املميزة
يجــب عــى أفـراد الخدمــات الطبيــة وأفـراد الهيئــات الدينيــة والوحــدات ووســائط النقــل
الطبــي ،بتوجيــه مــن الســلطة املختصــة املعنيــة ،إبـراز العالمــة املميــزة للصليــب األحمــر أو
الهــال األحمــر أو األســد والشــمس األحمريــن عــى أرضيــة بيضــاء ووضعهــا عــى وســائط
النقــل الطبــي ويجــب احـرام هــذه العالمــة يف جميــع األحــوال وعــدم إســاءة اســتعاملها.
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السكان املدنيون

الباب الرابع

املــادة  :13حماية السكان املدنيين
-1

يتمتــع الســكان املدنيــون واألشــخاص املدنيــون بحاميــة عامــة مــن األخطــار
الناجمــة عــن العمليــات العســكرية ويجــب إلضفــاء فاعليــة عــى هــذه الحاميــة
مراعــاة القواعــد التاليــة دومــاً.

-2

ال يجــوز أن يكــون الســكان املدنيــون بوصفهــم هــذا وال األشــخاص املدنيــون محـاً
للهجــوم وتحظــر أعــال العنــف أو التهديــد بــه الراميــة أساس ـاً إىل بــث الذعــر
بــن الســكان املدنيــن.

-3

يتمتــع األشــخاص املدنيــون بالحاميــة التــي يوفرهــا هــذا البــاب ،مــا مل يقومــوا
بــدور مبــارش يف األعــال العدائيــة وعــى مــدى الوقــت الــذي يقومــون خاللــه
بهــذا الــدور.

املــادة  :14حماية األعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيين على قيد
الحياة
يحظــر تجويــع املدنيــن كأســلوب مــن أســاليب القتــال .ومــن ثــم يحظــر ،توص ـاً لذلــك،
مهاجمــة أو تدمــر أو نقــل أو تعطيــل األعيــان واملــواد التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان
املدنيــن عــى قيــد الحيــاة ومثالهــا املــواد الغذائيــة واملناطــق الزراعيــة التــي تنتجهــا
واملحاصيــل واملاشــية ومرافــق ميــاه الــرب وشــبكاتها وأشــغال الــري.

املــادة  :15حماية األشغال الهندسية واملنشآت املحتوية على قوى خطرة
ال تكــون األشــغال الهندســية أو املنشــآت التــي تحــوي قــوى خطــرة ،أال وهــي الســدود
والجســور واملحطــات النوويــة لتوليــد الطاقــة الكــه ربيــة محـاً للهجــوم حتــى ولــو كانــت
أهداف ـاً عســكرية ،إذا كان مــن شــأن هــذا الهجــوم أن يتســبب يف انطــاق قــوى خطــرة
ترتــب خســائر فادحــة بــن الســكان املدنيــن.

املــادة  :16حماية األعيان الثقافية وأماكن العبادة
يحظــر ارتــكاب أيــة أعــال عدائيــة موجهــة ضــد اآلثــار التاريخيــة ،أو األعــال الفنيــة
وأماكــن العبــادة التــي تشــكل الـراث الثقــايف أو الروحــي للشــعوب ،واســتخدامها يف دعــم
املجهــود الحــريب ،وذلــك دون اإلخــال بأحــكام اتفاقيــة الهــاي بحاميــة األعيــان الثقافيــة يف
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حالــة الن ـزاع املســلح واملعقــودة يف  14آيــار  /مايــو .1954

املــادة  :17حظرالترحيل القسري للمدنيين
-1

ال يجــوز األمــر برتحيــل الســكان املدنيــن ،ألســباب تتصــل بالنـزاع ،مــا مل يتطلــب
ذلــك أمــن األشــخاص املدنيــن املعنيــن أو أســباب عســكرية ملحــة .وإذا مــا
اقتضــت الظــروف إجــراء مثــل هــذا الرتحيــل ،يجــب اتخــاذ كافــة اإلجــراءات
املمكنــة الســتقبال الســكان املدنيــن يف ظــروف مرضيــة مــن حيــث املــأوى
واألوضــاع الصحيــة الوقائيــة والعالجيــة والســامة والتغذيــة.

-2

ال يجــوز إرغــام األفــراد املدنيــن عــى النــزوح عــن أراضيهــم ألســباب تتصــل
بالنــزاع.

املــادة  :18جمعيات الغوث وأعمال الغوث
-1

يجــوز لجمعيــات الغــوث الكائنــة يف إقليــم الطــرف الســامي املتعاقــد مثــل
جمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر واألســد والشــمس األحمريــن ،أن
تعــرض خدماتهــا ألداء مهامهــا املتعــارف عليهــا فيــا يتعلــق بضحايــا النــزاع
املســلح .وميكــن للســكان املدنيــن ،ولــو بنــا ًء عــى مبادرتهــم الخاصــة ،أن يعرضــوا
القيــام بتجميــع الجرحــى واملــرىض واملنكوبــن يف البحــار ورعايتهــم.

-2

تبــذل أعــال الغــوث ذات الطابــع اإلنســاين والحيــادي البحــت وغــر القامئــة عــى
أي متييــز مجحــف ،لصالــح الســكان املدنيــن مبوافقــة الطــرف الســامي املتعاقــد
املعنــي ،وذلــك حــن يعــاين الســكان املدنيــون مــن الحرمــان الشــديد بســبب
نقــص املــدد الجوهــري لبقائهــم كاألغذيــة واملــواد الطبيــة.

أحكام ختامية

الباب الخامس

املــادة  :19النش ــر
ينرش هذا اللحق «الربوتوكول» عىل أوسع نطاق ممكن.

املــادة  :20التوقي ــع
يعــرض هــذا اللحــق «الربوتوكــول» للتوقيــع عليــه مــن قبــل األطـراف يف االتفاقيــات بعــد
ســتة أشــهر مــن التوقيــع عــى الوثيقــة الختاميــة ويظــل معروض ـاً للتوقيــع طــوال فــرة
اثنــي عــر شــهرا ً.
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املــادة  :21التص ــديق
يتــم التصديــق عــى هــذا اللحــق «الربوتوكــول» يف أرسع وقــت ممكــن ،وتــودع وثائــق
التصديــق لــدى املجلــس االتحــادي الســويرسي ،أمانــة اإليــداع الخاصــة باالتفاقيــات.

املــادة  :22االنضم ــام
يكــون هــذا امللحــق «الربوتوكــول» مفتوحـاً لالنضــام إليــه من قبــل أي طــرف يف االتفاقيات
مل يكــن قــد وقــع عليــه ،وتــودع وثائــق االنضامم لــدى أمانــة اإليداع.

املــادة  :23بدء السريان
-1

يبــدأ رسيــان هــذا امللحــق «الربوتوكــول» بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ إيــداع
وثيقتــن مــن وثائــق التصديــق أو االنضــام.

-2

ويبــدأ رسيــان امللحــق «الربوتوكــول» بالنســبة ألي طــرف يف االتفاقيــات يصــدق
عليــه أو ينضــم إليــه الحقـاً عــى ذلــك ،بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ إيــداع ذلــك
الطــرف لوثيقــة تصديقــه أو انضاممــه.

املــادة  :24التعدي ــالت
-1

يجــوز ألي طــرف ســام متعاقــد أن يقــرح إجــراء تعديــات عــى هــذا اللحــق
«الربوتوكــول» .ويبلــغ نــص أي تعديــل مقــرح إىل أمانــة اإليــداع التــي تقــرر
بعــد التشــاور مــع كافــة األطـراف الســامية املتعاقــدة واللجنــة الدوليــة للصليــب
األحمــر مــا إذا كان ينبغــي عقــد مؤمتــر للنظــر يف التعديــل املقــرح.

-2

تدعــو أمانــة اإليــداع كافــة األطـراف الســامية املتعاقــدة إىل ذلــك املؤمتــر وكذلــك
األطـراف يف االتفاقيــات ســواء كانــت موقعــة عــى هــذا اللحــق « الربوتوكــول » أم
مل تكــن موقعــة عليــه.

املــادة  :25التحلل من االلتزامات
-1

إذا مــا تحلــل أحــد األطــراف الســامية املتعاقــدة مــن االلتــزام بهــذا اللحــق «
الربوتوكــول » فــا يــري هــذا التحلــل مــن االلت ـزام إال بعــد مــي ســتة أشــهر
عــى اســتالم وثيقــة تتضمنــه .ومــع ذلــك إذا مــا كان الطــرف املتحلــل مــن التزامــه
مشــركاً عنــد انقضــاء هــذه األشــهر الســتة يف الوضــع املشــار إليــه يف املــادة
األوىل ،فــا يصبــح التحلــل مــن االلت ـزام نافــذا ً قبــل نهايــة الن ـزاع املســلح .بيــد
أن األشــخاص الذيــن حرمــوا مــن حريتهــم أو قيــدت حريتهــم ألســباب تتعلــق
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بالنـزاع ،يســتمرون يف االســتفادة بأحــكام هــذا اللحــق « الربوتوكــول » حتــى يتــم
إخــاء ســبيلهم نهائي ـاً.
-2

يبلــغ التحلــل مــن االلتـزام تحريريـاً إىل أمانــة اإليــداع وتتــوىل األمانــة إبالغــه إىل
جميــع األطــراف الســامية املتعاقــدة.

املــادة  :26اإلخط ــارات
تتــوىل أمانــة اإليــداع إبــاغ األط ـراف الســامية املتعاقــدة وكذلــك األط ـراف يف االتفاقيــات
املوقعــة وغــر املوقعــة عــى هــذا اللحــق « الربوتوكــول » مبــا يــي:
أ) التواقيــع التــي تذيــل هــذا امللحــق « الربوتوكــول » وإيــداع وثائــق التصديــق واالنضــام
طبقـاً للامدتــن  21و،22
ب) تاريخ رسيان هذا اللحق « الربوتوكول » طبقاً للامدة ،23
ج) االتصاالت والبيانات التي تتلقاها طبقاً للامدة 24.

املــادة  :27التس ــجيل
-1

ترســل أمانــة اإليــداع هــذا امللحــق « الربوتوكــول » بعــد دخولــه حيــز التطبيــق إىل
األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة بغيــة التســجيل والنــر طبق ـاً للــادة  102مــن
ميثــاق األمــم املتحــدة.

-2

تبلــغ أيضــاً أمانــة اإليــداع األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة عــن كل تصديــق
وانضــام قــد تتلقــاه بشــأن هــذا اللحــق « الربوتوكــول».

املــادة  :28النصوص ذات الحجية
يــودع أصــل هــذا امللحــق « الربوتوكــول » لــدى أمانــة اإليــداع التــي تتــوىل إرســال صــور
رســمية معتمــدة منــه إىل جميــع األط ـراف يف االتفاقيــات .وتتســاوى نصوصــه اإلســبانية
واإلنكليزيــة والروســية والصينيــة والعربيــة والفرنســية يف حجيتهــا.
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االتفاقيات الخاصة بوضع الالجئين
 .Iاالتفاقية الخاصة بوضع الالجئين
1 .1الوضعية الدولية
ـي
ـن وعديمـ
ـأن الالجئيـ
ـن بشـ
ـدة للمفوضيـ
ـم المتحـ
ـر األمـ
ـد مؤتمـ
اعتمـ
ـة الخاصة
ـوز  1951االتفاقيـ
ـى  25يوليـ
ـن  2إلـ
ـد مـ
ـية ،المنعقـ
الجنسـ
بوضــع الالجئيــن بتاريــخ  28يوليــوز  ،1951وذلــك بنــاء علــى
ـي 14
ـادر فـ
ـم  429الصـ
ـدة رقـ
ـم المتحـ
ـة لألمـ
ـة العامـ
ـرار الجمعيـ
قـ
دجنبــر  ،1950ودخلــت حيــز النفــاذ بتاريــخ  22أبريــل 1954
طبقــا ألحــكام المــادة  43مــن االتفاقيــة.
2 .2الوضعية الوطنية
اســتخلف المغــرب فــي االتفاقيــة الخاصــة بوضــع الالجئيــن بتاريــخ
ـخ
ـدد 2237بتاريـ
ـمية عـ
ـدة الرسـ
ـرت بالجريـ
ـر  ،1956ونشـ
 07نونبـ
 09شــتنبر .1955
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االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين
الديباجة
إ ّن األطراف السامني املتعاقدين،
إذ يضعــون يف اعتبارهــم أ ّن ميثــاق األمــم املتحــدة ،واإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان
الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة يف  10كانــون األول/ديســمرب  ،1948قــد أكــدا مبــدأ متتــع
جميــع البــر دون متييــز بالحقــوق والحريــات األساســية.
وإذ تــرون أ ّن األمــم املتحــدة قــد برهنــت ،يف مناســبات عديــدة ،عــن عمــق اهتاممهــا
بالالجئــن وعملــت جاهــدة عــى أن تكفــل لهــم أوســع متتــع ممكــن بهــذه الحقــوق
والحريــات األساســية.
وإذ يعتــرون أ ّن مــن املرغــوب فيــه إعــادة النظــر يف االتفاقيــات الدوليــة الســابقة حــول
وضــع الالجئــن ،ودمــج هــذه االتفاقــات وتوســيع نطــاق انطباقهــا والحاميــة التــي توفرهــا
مــن خــال اتفــاق جديــد.
وإذ يعتــرون أ ّن منــح الحــق يف امللجــأ قــد يلقــي أعبــاء باهظــة عــى عاتــق بلــدان معينــة،
وأ ّن ذلــك يجعــل مــن غــر املمكــن ،دون تعــاون دويل ،إيجــاد حــل مـ ٍ
ـرض لهــذه املشــكلة
التــي اعرتفــت األمــم املتحــدة بدوليــة أبعادهــا وطبيعتهــا.
وإذ يعــرون عــن األمــل يف أن تبــذل جميــع الــدول إدراكا منهــا للطابع االجتامعي واإلنســاين
ملشــكلة الالجئــن ،كل مــا يف وســعها للحــؤول دون أن تصبــح هــذه املشــكلة ســببا للتوتــر
بــن الــدول.
وإذ يلحظــون أ ّن مهمــة املفــوض الســامي لشــؤون الالجئــن هــي اإلرشاف عــى تطبيــق
االتفاقيــات الدوليــة التــي تكفــل حاميــة الالجئــن ،ويدركــون أ ّن فعاليــة تنســيق التدابــر
التــي تتخــذ ملعالجــة هــذه املشــكلة ســتكون مرهونــة مبــؤازرة الــدول للمفــوض الســامي.
قد اتفقوا عىل ما ييل:
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الفصل األول :أحكام عامة
املادة  :1تعريف لفظة «الجئ»:
أ)

ألغراض هذه االتفاقية ،تنطبق لفظة «الجئ» عىل:

 -1كل شــخص اعتــر الجئــا مبقتــى ترتيبــات  12أيار/مايــو  1926و  30حزيران/يونيــه
 ،1928أو مبقتــى اتفاقيتــي  28ترشيــن األول/أكتوبــر  1933و  10شــباط/فرباير 1938
وبروتوكــول  14أيلول/ســبتمرب  ،1939أو مبقتــى دســتور املنظمــة الدوليــة لالجئــن.
وال يحــول مــا اتخذتــه املنظمــة الدوليــة لالجئــن أثنــاء واليتهــا مــن مقــررات بعــدم األهليــة
لصفــة الالجــئ ،دون منــح هــذه الصفــة ملــن تتوفــر فيهــم الــروط املنصــوص عليهــا يف
الفقــرة ( )2مــن هــذا الفــرع.
-2كل شــخص يوجــد ،بنتيجــة أحــداث وقعــت قبــل  1كانــون الثاين/ينايــر  ،1951وبســبب
خــوف لــه مــا يــرره مــن التعــرض لالضطهــاد بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو انتامئــه
اىل فئــة اجتامعيــة معينــة أو آرائــه السياســية ،خــارج بلــد جنســيته ،وال يســتطيع أو ال يريــد
بســبب ذلــك الخــوف أن يســتظل بحاميــة ذلــك البلــد ،أو كل شــخص ال ميلــك جنســية
ويوجــد خــارج بلــد إقامتــه املعتــادة الســابق بنتيجــة مثــل تلــك األحــداث وال يســتطيع أو
ال يريــد بســبب ذلــك الخــوف ،أن يعــود اىل ذلــك البلــد.
فــإذا كان الشــخص يحمــل أكــر مــن جنســية ،تعنــي عبــارة «بلــد جنســيته» كال» مــن
البلــدان التــي يحمــل جنســيتها ،وال يعتــر محرومــا» مــن حامية بلــد جنســيته إذا كان ،دون
أي ســبب مقبــول يســتند اىل خــوف لــه مــا يــرره ،مل يطلــب االســتضالل بحاميــة واحــد مــن
البلــدان التــي يحمــل جنســيتها.
ب)  -1ألغــراض هــذه االتفاقيــة يجــب أن تفهــم عبــارة «أحــداث وقعــت قبــل 1
كانــون الثاين/ينايــر  ،»1951الــواردة يف الفــرع (أ) مــن املــادة ( ،)1عــى أنهــا تعنــي( :أ) إمــا
«أحداثــا» وقعــت يف أوروبــا قبــل  1كانــون الثاين/ينايــر  ،»1951أو (ب) «أحداثــا» وقعــت
يف أوروبــا أو غريهــا قبــل  1كانــون الثاين/ينايــر  ،»1951وعــى كل دولــة متعاقــدة أن تعلــن،
وهــي توقــع هــذه االتفاقيــة أو تصدقهــا أو تنضــم إليهــا ،بــأي مــن هذيــن املعنيــن ســتأخذ
عــى صعيــد االلتزامــات التــي تلقيهــا عليهــا هــذه االتفاقيــة.
 -2ألي دولــة متعاقــدة اختــارت الصيغــة (أ) ،يف أي وقــت ،أن توســع التزاماتهــا باختيــار
الصيغــة (ب) ،وذلــك بإشــعار توجهــه اىل األمــن العــام لألمــم املتحــدة.
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ينقــي انطبــاق هــذه االتفاقيــة عــى أي شــخص ينطبــق عليــه الفــرع (أ) مــن
ج)
هــذه املــادة:
 -1إذا استأنف باختياره االستضالل بحامية بلد جنسيته.
-2إذا استعاد باختياره جنسيته بعد فقدانه لها ،أو.
-1

إذا اكتســب جنســية جديــدة وأصبــح يتمتــع بحاميــة هــذه الجنســية الجديــدة،
أو.

-2

إذا عــاد باختيــاره اىل اإلقامــة يف البلــد الــذي غــادره أو الــذي ظــل مقيــا خارجــه
خوفــا مــن االضطهــاد ،أو.

-3

إذا أصبــح بســبب زوال األســباب التــي أدت اىل االعـراف لــه بصفــة الالجــئ ،غــر
قــادر عــى مواصلــة رفــض االســتضالل بحاميــة بلــد جنســيته.

وذلــك علــا بــأ ّن أحــكام هــذه الفقــرة ال تنطبــق عــى أي الجــئ ينطبــق عليــه الفــرع (أ)
مــن هــذه املــادة ويســتطيع أن يحتــج ،يف رفــض طلــب االســتضالل بحاميــة بلــد جنســيته،
بأســباب قاهــرة ناجمــة عــن اضطهــاد ســابق.
-4

إذا كان شــخصا« ال ميلــك جنســية وأصبــح ،بســبب زوال األســباب التــي أدت
االعــراف لــه بصفــة الالجــئ ،قــادرا» عــى أن يعــود اىل بلــد إقامتــه املعتــادة
الســابق.

وذلــك علــا بــأ ّن أحــكام هــذه الفقــرة ال تنطبــق عــى أي الجــئ ينطبــق عليــه الفــرع
(أ  )1-مــن هــذه املــادة ويســتطيع أن يحتــج ،يف رفــض طلــب االســتضالل بحاميــة بلــد
جنســيته ،بأســباب قاهــرة ناجمــة عــن اضطهــاد ســابق.
د)  -ال تنطبــق هــذه االتفاقيــة عــى األشــخاص الذيــن يتمتعــون حاليــا بحاميــة أو
مســاعدة مــن هيئــات أو وكاالت تابعــة لألمــم املتحــدة غــر مفوضيــة األمــم املتحــدة
لشــؤون الالجئــن.
فــإذا توقفــت هــذه الحاميــة أو املســاعدة ألي ســبب دون أن يكــون مصــر هــؤالء
األشــخاص قــد ســ ّوى نهائيــا« طبقــا» ملــا يتصــل باألمــر مــن القــرارات التــي اعتمدتهــا
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يصبــح هــؤالء األشــخاص ،بجـراء ذلــك ،مؤهلــن للتمتــع
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مبزايــا هــذه االتفاقيــة.
هـ)  -ال تنطبــق أحــكام هــذه االتفاقيــة عــى أي شــخص اعتربتــه الســلطات املختصــة يف
البلــد الــذي اتخــذ فيــه مقامــا «لــه مالــكا» للحقــوق وعليــه االلتزامــات املرتبطــة بجنســية
هــذا البلــد.
و) -
بأنــه:

ال تنطبــق أحــكام هــذه االتفاقيــة عــى أي شــخص تتوفــر أســباب جديــة لالعتقــاد

 -1ارتكــب جرائــم ضــ ّد الســام أو جرميــة حــرب أو جرميــة ضــ ّد اإلنســانية ،باملعنــى
املســتخدم لهــذه الجرائــم يف الصكــوك الدوليــة املوضوعــة للنــص عــى أحكامهــا بشــأنها.
-2ارتكــب جرميــة جســيمة غــر سياســية خــارج بلــد اللجــوء قبــل قبولــه يف هــذا البلــد
بصفــة الجــئ.
-3ارتكب «أفعاال» مضادة ألهداف األمم املتحدة ومبادئها.

املادة  :2التزامات عامة:
عــى كل الجــئ إزاء البلــد الــذي يوجــد فيــه ،واجبــات تفــرض عليــه ،خصوصــا أن ينصــاع
لقوانينــه وأنظمتــه ،وأن يتقيــد بالتدابــر املتخــذة فيــه للمحافظــة عــى النظــام العــام.

املادة  :3عدم التمييز:
تطبــق الــدول املتعاقــدة أحــكام هــذه االتفاقيــة عــى الالجئــن دون متييــز بســبب العــرق
أو الديــن أو بلــد املنشــأ.

املادة  :4الدين:
متنــح الــدول املتقاعــدة الالجئــن داخــل أراضيهــا معاملــة توفــر لهــم عــى األقــل ذات
الرعايــة املمنوحــة ملواطنيهــا عــى صعيــد حريــة مامرســة شــعائرهم الدينيــة وحريــة توفــر
الرتبيــة الدينيــة ألوالدهــم.

املادة  :5الحقوق املمنوحة بمعزل عن هذه االتفاقية:
ال يعتــر أي حكــم مــن هــذه االتفاقيــة مخــا بأيــة حقــوق أو مزايــا متنحهــا دولــة متعاقــدة
لالجئــن مبعــزل عــن هــذه االتفاقيــة.
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املادة  :6عبارة «في نفس الظروف»:
ألغ ـراض هــذه االتفاقيــة ،تعنــي عبــارة «يف نفــس الظــروف» ،ضمنــا» أ ّن عــى الالجــئ،
مــن أجــل التمتــع بحــقٍ مــا ،أن يســتويف كافــة املتطلبــات التــي تقتــي مــن الفــرد العــادي
للتمتــع بهــذا الحــق (والســيام تلــك املتعلقــة مبــدة أو رشوط املكــوث واإلقامــة) لــو مل يكــن
الجئــا» ،باســتثناء تلــك التــي تحــول طبيعتهــا دون اســتيفاء الالجــئ لهــا.

املادة  :7اإلعفاء من املعاملة باملثل:
-1

حيثــا ال تنــص هــذه االتفاقيــة عــى منــح الالجئــن معاملــة أفضــل ،تعاملهــم
الدولــة املتعاقــدة معاملتهــا لألجانــب عامــة.

-2

يتمتــع جميــع الالجئــن ،بعــد مــرور ثــاث ســنوات عــى إقامتهــم ،باإلعفــاء ،عــى
أرض الــدول املتعاقــدة ،مــن رشط املعاملــة الترشيعيــة باملثــل.

-3

تواصــل كل دولــة متعاقــدة منــح الالجئــن الحقــوق واملزايــا التــي كانــوا مؤهلــن
لهــا فعــا» ،مــع عــدم توفــر معاملــة باملثــل ،بتاريــخ بدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة إزاء
الدولــة املذكــورة.

-4

تنظــر الــدول املتعاقــدة بعــن العطــف يف إمكانيــة منــح الالجئــن ،مــع عــدم توفــر
معاملــة باملثــل ،حقوقــا» ومزايــا باإلضافــة اىل تلــك التــي تؤهلهــم لهــا الفقرتــان
( )2و( ،)3وكذلــك يف إمكانيــة جعــل اإلعفــاء مــن املعاملــة باملثــل يشــمل الجئــن
ال يســتوفون الــروط املنصــوص عليهــا يف الفقرتــن ( )2و(.)3

-5

تنطبــق أحــكام الفقرتــن ( )2و( )3عــى الحقــوق واملزايــا املذكــورة يف املــواد
( )13و( )18و( )19و( )21و( )22مــن هــذه االتفاقيــة كــا تنطبــق عــى الحقــوق
واملزايــا التــي ال تنــص عليهــا هــذه االتفاقيــة.

املادة  :8اإلعفاء من التدابيراالستثنائية:
حــن يتعلــق األمــر بالتدابــر االســتثنائية التــي ميكــن أن تتخــذ ضـ ّد أشــخاص أو ممتلــكات
أو مصالــح مواطنــي دولــة أجنبيــة معينــة ،تتمتــع الــدول املتعاقــدة عــن تطبيــق هــذه
التدابــر عــى أي الجــئ يحمــل رســميا» جنســية تلــك الدولــة ملجــرد كونــه يحمــل هــذه
الجنســية ،وعــى الــدول املتعاقــدة التــي ال تســتطيع مبقتــى ترشيعاتهــا تطبيــق املبــدأ
العــام املنصــوص عليــه يف هــذه املــادة أن تقــوم ،يف الحــاالت املناســبة مبنــح إعفــاءات ملثــل
هــؤالء الالجئــن.
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املادة  :9التدابيراملؤقتة:
ليــس يف أي مــن أحــكام هــذه االتفاقيــة مــا مينــع دولــة متعاقــدة ،يف زمــن الحــرب أو يف
غــره مــن الظــروف الخطــرة واالســتثنائية ،مــن أن تتخــذ مؤقتــا» مــن التدابــر ،بحــق
شــخص معــن ،مــا تعتــره أساســيا» ألمنهــا القومــي ،ريثــا يث ّبــت لتلــك الدولــة املتعاقــدة
أ ّن هــذا الشــخص الجــئ بالفعــل ،وأ ّن اإلبقــاء عــى تلــك التدابــر رضوري يف حالتــه لصالــح
أمنهــا القومــي.
املادة  :10تواصل اإلقامة:
-1

حــن يكــون الالجــئ قــد أبعــد قـرا خــال الحــرب العامليــة الثانيــة ونقــل اىل أرض
دولــة متعاقــدة ،ويكــون فيهــا تعتــر فــرة مكوثــه القــري هــذه مبثابــة إقامــة
رشعيــة يف أرض هــذه الدولــة.

-2

حــن يكــون الالجــئ قــد أبعــد قـرا أثنــاء الحــرب العامليــة الثانيــة عــن أرض دولــة
متعاقــدة ،ثــم عــاد إليهــا قبــل بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة ليتخــذ مقامــا فيهــا،
تعتــر فرتتــا إقامتــه الســابقة والالحقــة لهــذا اإلبعــاد القــري ،مــن أجــل أيــة
أغــراض تتطلــب إقامــة غــر منتظمــة ،مبثابــة فــرة واحــدة غــر منقطعــة.

املادة  :11البحارة الالجئون:
يف حالــة الالجئــن الذيــن يعملــون بصــورة منتظمــة كأعضــاء يف طاقــم ســفينة ترفــع علــم
دولــة متعاقــدة ،تنظــر هــذه الدولــة بعــن العطــف يف إمكانيــة الســاح لهــؤالء الالجئــن
باالســتقرار يف أرضهــا وتزويدهــم بوثائــق ســفر ،أو يف قبولهــم مؤقتــا« عــى أرضهــا تســهيال»،
عــى الخصــوص الســتقرارهم يف بلــد آخــر.

الفصل الثاني :الوضع القانوني

املادة  :12األحوال الشخصية:
-1

تخضــع أحــوال الالجــئ الشــخصية لقانــون بلــد موطنــه ،أو لقانــون بلــد إقامتــه إذا
مل يكــن لــه موطــن.

-2

تحــرم الدولــة املتعاقــدة حقــوق الالجــئ املكتســبة والناجمــة عــن أحوالــه
الشــخصية ،والســيام الحقــوق املرتبطــة بالــزواج ،عــى أن يخضــع ذلــك عنــد
االقتضــاء الســتكامل الشــكليات املنصــوص عليهــا يف قوانــن تلــك الدولــة ،ولكــن
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رشيطــة أن يكــون الحــق املعنــي واحــدا مــن الحقــوق التــي كان ســيعرتف بهــا
ترشيــع الدولــة املذكــورة لــو مل يصبــح صاحبــه الجئــا .

املادة  :13ملكية األموال املنقولة وغيراملنقولة:
متنــح الــدول املتعاقــدة كل الجــئ أفضــل معاملــة ممكنــة ،ال تكــون يف أي حــال أدىن رعايــة
مــن تلــك املمنوحــة يف نفــس الظــروف لألجانــب عامــة ،فيــا يتعلــق باحتيــاز األمــوال
املنقولــة وغــر املنقولــة والحقــوق األخــرى املرتبطــة بهــا ،وباإليجــار وغــره مــن العقــود
املتصلــة مبلكيــة األمــوال املنقولــة وغــر املنقولــة.

املادة  :14الحقوق الفنية وامللكية الصناعية:
يف مجــال حاميــة امللكيــة الصناعيــة ،كاالخرتاعــات والتصاميــم أو النــاذج والعالمــات
املســجلة واألســاء التجاريــة ،ويف مجــال حاميــة الحقــوق عــى األعــال األدبيــة والفنيــة
والعلميــة ،مينــح الالجــئ يف بلــد إقامتــه املعتــادة نفــس الحاميــة املمنوحــة ملواطنــي ذلــك
البلــد ،ومينــح يف إقليــم أي مــن الــدول املتعاقــدة األخــرى نفــس الحاميــة املمنوحــة يف ذلــك
اإلقليــم ملواطنــي بلــد إقامتــه املعتــادة.

املادة  :15حق االنتماء للجمعيات:
متنــح الــدول املتعاقــدة الالجئــن املقيمــن بصــورة نظاميــة يف إقليمهــا ،بصــدد الجمعيــات
غــر السياســية وغــر املســتهدفة للربــح والنقابــات املهنيــة ،أفضــل معاملــة ممكنــة متنــح
يف نفــس الظــروف ملواطنــي بلــد أجنبــي.

املادة  :16حق التقا�ضي أمام املحاكم:
-1

يكــون لــكل الجــئ ،عــى أرايض جميــع الــدول املتعاقــدة ،حــق التقــايض الحــر
أمــام املحاكــم.

-2

يتمتــع كل الجــئ ،يف الدولــة املتعاقــدة محــل إقامتــه املعتــادة ،بنفــس املعاملــة
التــي يتمتــع بهــا املواطــن مــن حيــث حــق التقــايض أمــام املحاكــم ،مبــا يف ذلــك
املســاعدة القانونيــة ،واإلعفــاء مــن ضــان أداء املحكــوم بــه.

-3

فيــا يتعلــق باألمــور التــي تتناولهــا الفقــرة ( ،)2مينــح كل الجــئ يف غــر بلــد
إقامتــه املعتــادة مــن بلــدان الــدول املتعاقــدة ،نفــس املعاملــة املمنوحــة فيهــا
ملواطنــي بلــد إقامتــه املعتــادة.
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الفصل الثالث :أعمال الكسب
املادة  :17العمل املأجور:
-1

متنــح الــدول املتعاقــدة الالجئــن املقيمــن بصــورة نظاميــة يف إقليمهــا أفضــل
معاملــة ممكنــة يف نفــس الظــروف ،ملواطنــي البلــد أجنبــي فيــا يتعلــق بحــق
مامرســة عمــل املأجــور.

-2

ويف أي حــال ،ال تطبــق عــى الالجــئ التدابــر التقييديــة املفروضــة عــى األجانــب
أو عــى اســتخدام األجانــب مــن أجــل حاميــة ســوق العمــل الوطنيــة إذا كان قــد
أعفــي منهــا قبــل تاريــخ بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة إزاء الدولــة املتعاقــدة املعنيــة،
أو إذا كان مســتوفيا» أحــد الــروط التاليــة:

أ) -أن يكون قد استكمل ثالث سنوات من اإلقامة يف البلد.
ب) -أن يكــون لــه زوج يحمــل جنســية بلــد إقامتــه ،عــى أ ّن الالجــئ ال يســتطيع أن يتــذرع
بانطبــاق هــذا الحكــم عليــه إذا كان هجــر زوجه.
ج) -أن يكون له ولد أو أكرث يحمل جنسية بلد إقامته.
-3

تنظــر الــدول املتعاقــدة بعــن العطــف يف أمــر اتخــاذ تدابــر ملســاواة حقــوق
جميــع الالجئــن بحقــوق مواطنيهــا مــن حيــث العمــل املأجــور ،وعــى وجــه
الخصــوص حقــوق أولئــك الالجئــن الذيــن دخلــوا أراضيهــا مبقتــى برامــج لجلــب
اليــد العاملــة أو خطــط الســتقدام مهاجريــن.

املادة  :18العمل الحر:
تنمــح الــدول املتعاقــدة الالجئــن املقيمــن بصــورة نظاميــة يف إقليمهــا أفضــل معاملــة
ممكنــة ،وعــى أالّ تكــون يف أي حــال أقــل رعايــة مــن تلــك املمنوحــة لألجانــب عامــة يف
نفــس الظــروف ،فيــا يتعلــق مبامرســتهم عمــا لحســابهم الخــاص يف الزراعــة والصناعــة
والحــرف اليدويــة والتجــارة ،وكذلــك يف إنشــاء رشكات تجاريــة وصناعيــة.

املادة  :19املهن الحرة:
-1

متنــح الــدول املتعاقــدة الالجئــن املقيمــن بصــورة نظاميــة يف إقليمهــا ،إذا كانــوا
يحملــون شــهادات معرتفــا بهــا مــن قبــل الســلطات املختصــة يف الدولــة ويرغبــون
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يف مامرســة مهنــة حــرة ،أفضــل معاملــة ممكنــة ،عــى أالّ تكــون يف أي حــال أقــل
رعايــة مــن تلــك املمنوحــة لألجانــب عامــة يف نفــس الظــروف.
-2

تبــذل الــدول املتعاقــدة قصــارى جهدهــا ،وفقــا» لقوانينهــا ودســاتريها ،لتأمــن
اســتيطان مثــل هــؤالء الالجئــن يف غــر إقليمهــا املرتوبــويل مــن األقاليــم التــي
تتــوىل هــذه الــدول املســؤولية عــن عالقاتهــا الدوليــة.

الفصل الرابع :الرعاية

املادة  :20التوزيع املقنن:
حيثــا وجــد نظــام تقنــن ينطبــق عــى عمــوم الســكان ويخضــع لــه التوزيــع العمومــي
للمنتجــات غــر املتوفــرة بالقــدر الــكايف ،يعامــل الالجئــن معاملــة املواطنــن.

املادة  :21اإلسكان:
فيــا يخــص اإلســكان ،وبقــدر مــا يكــون هــذا املوضــوع خاضعــا« للقوانــن أو األنظمــة
أو خاضعــا» إلرشاف الســلطات العامــة ،متنــح الــدول املتعاقــدة الالجئــن املقيمــن بصــورة
نظاميــة يف إقليمهــا أفضــل معاملــة ممكنــة ،عــى أالّ تكــون يف أي حــال أقــل رعايــة مــن
تلــك املمنوحــة لألجانــب عامــة يف نفــس الظــروف.

املادة  :22التعليم الرسمي:
-1

تنــح الــدول املتعاقــدة الالجئــن نفــس املعاملــة املمنوحــة ملواطنيهــا فيــا يخــص
التعليــم األويل.

-2

تنمــح الــدول املتعاقــدة الالجئــن أفضــل معاملــة ممكنــة ،عــى أالّ تكــون يف أي
حــال أقــل رعايــة مــن تلــك املمنوحــة اىل األجانــب عامــة يف نفــس الظــروف،
يف فــروع التعليــم غــر األويل وخاصــة عــى صعيــد متابعــة الدراســة ،واالع ـراف
باملصدقــات املدرســية والدرجــات العلميــة املمنوحــة يف الخــارج ،واإلعفــاء مــن
الرســوم والتكاليــف وتقديــم املنــح الدراســية.

املادة  :23اإلغاثة العامة:
تنمــح الــدول املتعاقــدة الالجئــن املقيمــن بصــورة نظاميــة يف إقليمهــا نفــس املعاملــة
املمنوحــة ملواطنيهــا يف مجــال اإلغاثــة واملســاعدة العامــة.
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املادة  :24تشريع العمل والضمان االجتماعي:
-1

متنــح الــدول املتعاقــدة الالجئــن املقيمــن بصــورة نظاميــة يف إقليمهــا نفــس
املعاملــة املمنوحــة للمواطنــن فيــا يخــص األمــور التاليــة:

أ) -يف حــدود كــون هــذه الشــؤون خاضعة للقوانــن واألنظمة أو إلرشاف الســلطات اإلدارية،
األجــر مبــا فيــه اإلعانــات العائليــة إذا كانــت تشــكل جــزءا مــن األجــر ،وســاعات العمــل،
والرتتيبــات الخاصــة بســاعات العمــل اإلضافيــة ،واإلجــازات املدفوعــة األجــر ،والقيــود عــى
العمــل يف املنــزل ،والحــد األدىن لســن العمــل والتلمــذة والتدريــب املهنــي ،وعمــل النســاء
واألحــداث ،واالســتفادة مــن املزايــا التــي توفرهــا عقــود العمــل الجامعيــة.
ب) -الضامناالجتامعــي (األحــكام القانونيــة الخاصــة بإصابــات العمــل واألم ـراض املهنيــة
واألمومــة واملــرض والعجــز والشــيخوخة والوفــاة والبطالــة واألعبــاء العائليــة ،وأيــة طــوارئ
أخــرى تنــص القوانــن واألنظمــة عــى جعلهــا مشــمولة بنظــام الضــان االجتامعــي) ،رهنــا»
بالقيــود التــي قــد تفرضهــا:
 ترتيبات مالمئة تهدف للحفاظ عىل الحقوق املكتسبة أو التي هي قيد االكتساب. قوانــن أو أنظمــة خاصــة ببلــد اإلقامــة قــد تفرض أحكامــا خاصة بشــأن اإلعانــة الحكوميةالكليــة أو الجزئيــة املدفوعــة بكاملهــا مــن األمــوال العامــة وبشــأن اإلعانــات املدفوعــة
لألشــخاص الذيــن ال يســتوفون رشوط املســاهمة املفروضــة ملنــح راتــب تقاعــدي عــادي.
-2

إ ّن حــق التعويــض عــن وفــاة الجــئ بنتيجــة إصابــة عمــل أو مــرض مهنــي ال يتأثــر
بوقــوع مــكان إقامــة املســتحق خــارج إقليــم الدولــة املتقاعــدة.

-3

تجعــل الــدول املتعاقــدة املزايــا الناجمــة عــن االتفاقيــات التــي عقدتهــا أو التــي
ميكــن أن تعقدهــا ،والخاصــة بالحفــاظ عــى الحقــوق املكتســبة أو التــي هــي
قيــد االكتســاب عــى صعيــد الضــان االجتامعــي ،شــاملة لالجئــن ،دون أن يرتهــن
ذلــك إالّ باســتيفاء الالجــئ للــروط املطلوبــة مــن مواطنــي الــدول املوقعــة عــى
االتفاقــات املعنيــة.

-4

تنظــر الــدول املتقاعــدة بعــن العطــف يف إمكانيــة جعــل االتفاقــات املامثلــة،
النافــذة املفعــول أو التــي قــد تصبــح نافــذة املفعــول بــن هــذه الــدول املتقاعــدة
ودول غــر متقاعــدة ،بقــدر اإلمــكان شــاملة لالجئــن.
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الفصل الخامس :التدابير اإلدارية
املادة  :25املساعدة اإلدارية:
-1

عندمــا يكــون مــن شــأن مامرســة الالجــئ حقــا» لــه أن تتطلــب عــادة مســاعدة
ســلطات بلــد أجنبــي يتعــذر عليــه الرجــوع إليهــا ،تعمــل الــدول املتعاقــدة التــي
يقيــم الالجــئ عــى أراضيهــا عــى تأمــن هــذه املســاعدة إمــا بواســطة ســلطاتها
أو بواســطة ســلطة دوليــة.

-2

تصــدر الســلطة أو الســلطات املذكــورة يف الفقــرة األوىل لالجئــن ،أو تســتصدر
لهــم بإرشافهــا ،الوثائــق أو الشــهادات التــي يجــري إصدارهــا لألجنبــي ،عــادة مــن
قبــل ســلطاته الوطنيــة أو بواســطتها.

-3

تقــوم الوثائــق أو الشــهادات الصــادرة عــى هــذا النحــو مقــام الصكــوك الرســمية
التــي تســلم لألجانــب مــن قبــل ســلطاتهم الوطنيــة أو بواســطتها ،وتظــل معتمــدة
اىل أن يثبــت عــدم صحتهــا.

-4

رهنــا بالحــاالت التــي ميكــن أن يســتثني فيهــا املعــوزون ،يجــوز اســتيفاء رســوم
لقــاء الخدمــات املذكــورة يف هــذه املــادة ،ولكــن ينبغــي أن تكــون هــذه الرســوم
معتدلــة ومتكافئــة مــع مــا يفــرض عــى املواطنــن مــن رســوم لقــاء الخدمــات
املامثلــة.

-5

ال متس أحكام هذه املادة باملادتني ( )27و()28

املادة  :26حرية التنقل:
متنــح كل مــن الــدول املتعاقــدة الالجئــن املقيمــن بصــورة نظاميــة يف إقليمهــا حــق اختيــار
محــل إقامتهــم والتنقــل الحــر ضمــن أراضيهــا ،عــى أن يكــون ذلــك رهنــا بأيــة أنظمــة
تنطبــق عــى األجانــب عامــة يف نفــس الظــروف.

املادة  :27بطاقات الهوية:
تصــدر الــدول املتعاقــدة بطاقــة هويــة شــخصية لــكل الجــئ موجــود يف إقليمهــا ال ميلــك
وثيقــة ســفر صالحــة.
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املادة  :28وثائق السفر:
-1

تصــدر الــدول املتعاقــدة لالجئــن املقيمــن بصــورة نظاميــة يف إقليمهــا وثائــق
ســفر لتمكينهــم مــن الســفر اىل خــارج هــذا اإلقليــم ،مــا مل تتطلــب خــاف ذلــك
أســباب قاهــرة تتصــل باألمــن الوطنــي أو النظــام العــام ،وتنطبــق أحــكام ملحــق
هــذه االتفاقيــة بصــدد الوثائــق املذكــورة ،وللــدول املتعاقــدة إصــدار وثيقــة ســفر
مــن هــذا النــوع ملــن يتعــذر عليهــم الحصــول عــى وثيقــة ســفر مــن بلــد إقامتهم
النظاميــة مــن الالجئــن املوجوديــن يف إقليمهــا.

-2

تعــرف الــدول املتعاقــدة بوثائــق الســفر التــي أصدرهــا أطــراف االتفاقــات
الدوليــة الســابقة يف ظــل هــذه االتفاقــات ،وتعاملهــا كــا لــو كانــت قــد صــدرت
مبقتــى أحــكام هــذه املــادة.

املادة  :29األعباء الضرورية:
-1

متتنــع الــدول املتعاقــدة عــن تحميــل الالجئــن أيــة أعبــاء أو رســوم أو رضائــب،
أيــا كانــت تســميتها ،تغايــر أو تفــوق تلــك املســتوفاة ،أو التــي قــد يصــار اىل
اســتيفائها يف أحــوال مامثلــة.

-2

ليــس يف أحــكام الفقــرة الســابقة مــا يحــول دون أن تطبــق عــى الالجئــن القوانــن
واألنظمــة املتعلقــة بالرســوم املتصلــة بإصــدار الوثائــق اإلداريــة ،مبــا فيهــا بطاقــات
الهويــة.

املادة  :30نقل املوجودات:
-1

تســمح الدولــة املتعاقــدة لالجئــن ،وفقــا لقوانينهــا وأنظمتهــا ،بنقــل مــا حملوه اىل
أرضهــا مــن موجــودات اىل بلــد آخــر ســمح لهــم باالنتقــال إليــه بقصــد االســتقرار
فيــه.

-2

تنظــر الدولــة املتعاقــدة بعــن العطــف اىل الطلبــات التــي يقدمهــا الالجئــون
للســاح لهــم بنقــل أي موجــودات أخــرى لهــم ،أينــا وجــدت يحتاجــون إليهــا
لالســتقرار يف بلــد آخــر ســمح لهــم باالنتقــال إليــه.

املادة  :31الالجئون املوجودون بصورة غيرمشروعة في بلد امللجأ:
-1

متتنــع الــدول املتعاقــدة عــن فــرض عقوبــات جزائيــة ،بســبب دخولهــم أو
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وجودهــم غــر القانــوين ،عــى الالجئــن الذيــن يدخلــون إقليمهــا أو يوجــدون فيــه
دون إذن ،قادمــن مبــارشة مــن إقليــم كانــت فيــه حياتهــم أو حريتهــم مهــددة
باملعنــى املقصــود يف املــادة ( ،)1رشيطــة أن يقدمــوا أنفســهم اىل الســلطات دون
إبطــاء وأن يربهنــوا عــى وجاهــة أســباب دخولهــم أو وجودهــم غــر القانــوين.
-2

متتنــع الــدول املتعاقــدة عــن فــرض غــر الــروري مــن القيود عــى تنقــات هؤالء
الالجئــن ،وال تطبــق هــذه القيــود إالّ ريثــا يســوى وضعهــم يف بلــد املــاذ أو
ريثــا يقبلــون يف بلــد آخــر ،وعــى الــدول املتعاقــدة أن متنــح الالجئــن املذكوريــن
مهلــة معقولــة ،وكذلــك كل التســهيالت الرضوريــة ليحصلــوا عــى قبــول بلــد آخــر
بدخولهــم إليــه.

املادة  :32الطرد:
-1

ال تطــرد الدولــة املتعاقــدة الجئــا «موجــودا» يف إقليمهــا بصــورة نظاميــة إالّ
ألســباب تتعلــق باألمــن الوطنــي أو النظــام العــام.

-2

ال ينفــذ طــرد مثــل هــذا الالجــئ إالّ تطبيقا«لقـرار متخــذ وفقــا» لألصــول اإلجرائية
التــي ينــص عليهــا القانــون ،ويجــب أن يســمح لالجــئ مــا مل تتطلــب خــاف ذلــك
أســباب قاهــرة تتصــل باألمــن الوطنــي ،بــأن يقــدم بينــات إلثبــات براءتــه ،وبــأن
ميــارس حــق االســتئناف ويكــون لــه وكيــل ميثلــه لهــذا الغرض أمــام ســلطة مختصة
أو أمــام شــخص أو أكــر معينــن خصيصــا مــن قبــل الســلطة املختصــة.

-3

متنــح الدولــة املتعاقــدة مثــل هــذا الالجــئ مهلــة معقولــة ليلتمــس خاللهــا قبولــه
بصــورة قانونيــة يف بلــد آخــر ،وتحتفــظ الدولــة املتعاقــدة بحقهــا يف أن تطبــق،
خــال هــذه املهلــة ،مــا ت ـراه رضوريــا مــن التدابــر الداخليــة.

املادة  :33حظرالطرد أو الرد:
-1

ال يجــوز أليــة دولــة متعاقــدة أن تطــرد الجئــا أو تــرده بأيــة صــورة مــن الصــور
اىل حــدود األقاليــم التــي تكــون حياتــه أو حريتــه مهددتــن فيهــا بســبب عرقــه أو
دينــه أو جنســيته أو انتامئــه اىل فئــة اجتامعيــة معينــة أو بســبب آرائــه السياســية.

-2

عــى أنــه ال يســمح باالحتجــاج بهــذا الحــق ألي الجــئ تتوفــر دواع معقولــة
العتبــاره خطـرا عــى أمــن البلــد الــذي يوجــد فيــه أو العتبــاره ميثــل ،نظرا «لســبق
صــدور حكــم نهــايئ عليــه الرتكابــه جرمــا» اســتثنايئ الخطــورة ،خطــرا عــى
مجتمــع ذلــك البلــد.
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املادة  :34التجنس:
تســهل الــدول املتعاقــدة بقــدر اإلمــكان اســتيعاب الالجئــن ومنحهــم جنســيتها وتبــذل
عــى الخصــوص كل مــا يف وســعها لتعجيــل إج ـراءات التجنــس وتخفيــض أعبــاء ورســوم
هــذه اإلج ـراءات اىل أدىن حــد ممكــن.

الفصل السادس :أحكام تنفيذية وانتقالية

املادة  :35تعاون السلطات الوطنية مع األمم املتحدة:
-1

تتعهــد الــدول املتعاقــدة بالتعــاون مــع مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئني،
أو أيــة مؤسســة أخــرى تابعــة لألمــم املتحــدة قــد تخلفهــا ،يف مامرســة وظائفهــا،
وتتعهــد عــى وجــه الخصــوص بتســهيل مهمتهــا يف اإلرشاف عــى تطبيــق أحــكام
هــذه االتفاقيــة.

-2

مــن أجــل جعــل املفوضيــة ،أو أيــة مؤسســة أخــرى تابعــة لألمــم املتحــدة قــد
تخلفهــا قــادرة عــى تقديــم تقاريــر اىل الهيئــات املختصــة يف األمــم املتحــدة
تتعهــد الــدول املتعاقــدة بتزويدهــا عــى الشــكل املناســب باملعلومــات والبيانــات
اإلحصائيــة املطلوبــة بشــأن:
أ) -وضع الالجئني.
ب) -وضع هذه االتفاقية موضع التنفيذ.

ج) -القوانــن واألنظمــة واملراســيم النافــذة أو التــي قــد تصبــح بعــد اآلن نافــذة بشــأن
الالجئــن.
املادة  :36تبليغ املعلومات عن التشريع الوطني:
تــوايف الــدول املتعاقــدة األمــن العــام لألمــم املتحــدة بنصــوص مــا قــد تعتمــده مــن قوانــن
وأنظمــة لتأمــن تطبيــق هــذه االتفاقيــة.
املادة  :37عالقة االتفاقيةباالتفاقيات السابقة:
مــع عــدم املســاس بأحــكام الفقــرة ( )2مــن املــادة ( )28مــن هــذه االتفاقيــة ،تحــل هــذه
االتفاقيــة بــن األطـراف فيهــا محــل ترتيبــات  5متوز/يوليــو  1922و 31أيار/مايــو  1924و12
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أيار/مايــو  1926و 30حزيران/يونيــه  1928و  30متوز/يوليــو  ،1935واتفاقيتــي  28ترشيــن
األول/أكتوبــر  1933و  10شــباط/فرباير  ،1938وبروتوكــول  14أيلول/ســبتمرب  ،1939واتفاق
 15ترشيــن األول/أكتوبــر 1946

الفصل السابع :أحكام ختامية

املادة  :38تسوية املنازعات:
كل نـزاع ينشــأ بــن أطـراف يف هــذه االتفاقيــة حــول تفســرها أو تطبيقهــا ،ويتعــذر حلــه
بطريقــة أخــرى ،يحــال اىل محكمــة العــدل الدوليــة بنــاء عــى طلــب أي مــن األطـراف يف
النـزاع.

املادة  :39التوقيع والتصديق واالنضمام:
-1

تعــرض هــذه االتفاقيــة للتوقيــع يف جنيــف يف  28متوز/يوليــو  ،1951وتــودع
بعــد ذلــك لــدى األمــن العــام لألمــم املتحــدة ،وهــي تعــرض للتوقيــع يف املكتــب
األورويب لألمــم املتحــدة بــن  28متوز/يوليــو و 31آب/أغســطس  1951ثــم تعــرض
مجــددا للتوقيــع يف املقــر الرئيــي لألمــم املتحــدة بــن  17أيلول/ســبتمرب 1951
و 31كانــون األول/ديســمرب 1952.

-2

يتــاح توقيــع هــذه االتفاقيــة لجميــع الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة وكذلــك
أليــة دولــة أخــرى دعيــت اىل مؤمتــر املفوضــن حــول وضــع الالجئــن وعدميــي
الجنســية أو وجهــت إليهــا الجمعيــة العامــة دعــوة لتوقيعهــا ،وتخضــع هــذه
االتفاقيــةللتصديــقوتــودعصكــوكالتصديــقلــدىاألمــنالعــاملألمــماملتحــدة.

-3

تكــون هــذه االتفاقيــة متاحــة النضــام الــدول املشــار إليهــا يف الفقــرة ( )2مــن
هــذه املــادة ابتــداء مــن  28متوز/يوليــو  ،1951ويقــع االنضــام بإيــداع صــك
انضــام لــدى األمــن العــام لألمــم املتحــدة.

املادة  :40بند االنطباق اإلقليمي:
-1

أليــة دولــة عنــد التوقيــع أو التصديــق أو االنضــام أن تعلــن أ ّن هــذه االتفاقيــة
ستشــمل جميــع األقاليــم التــي متثلهــا عــى الصعيــد الــدويل أو واحــد أو أكــر
منهــا ،ويبــدأ رسيــان مفعــول هــذا اإلعــان يف تاريــخ بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة
إزاء الدولــة املعنيــة.

-2

ويف أي وقــت آخــر بعــد ذلــك يتــم توســيع نطــاق شــمول هــذه االتفاقيــة بإشــعار
اىل األمــن العــام لألمــم املتحــدة ويصبــح ســاري املفعــول ابتــداء« مــن اليــوم
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التســعني الــذي يــي اســتالم األمــن العــام لألمــم املتحــدة هــذا اإلشــعار ،أو مــن
تاريــخ بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة إزاء الدولــة املعنيــة أيهــا جــاء الحقــا».
-3

وفيــا يتعلــق باألقاليــم التــي ال يوســع نطــاق االتفاقيــة لجعلــه شــامال» لهــا عنــد
التوقيــع أو التصديــق أو االنضــام تنظــر كل دولــة معنيــة يف إمكانيــة اتخــاذ
الخطــوات الالزمــة لجعــل انطبــاق هــذه االتفاقيــة شــامال» لهــا بعــد الحصــول
عنــد اقتضــاء ذلــك ألســباب دســتورية ،عــى موافقــة حكوماتهــا.

املادة  :41بند الدولة االتحادية:
حني تكون الدولة اتحادية أو غري مركزية ،تطبق األحكام التالية:
أ) -فيــا يتعلــق مبــواد هــذه االتفاقيــة التــي تقــع ضمــن الواليــة الترشيعيــة للســلطة
الترشيعيــة االتحاديــة ،تكــون التزامــات الحكومــة االتحاديــة ضمــن هــذا النطــاق نفــس
التزامــات األطــراف التــي ليســت «دوال» اتحاديــة.
ب) -وفيــا يتعلــق مبــواد هــذه االتفاقيــة التــي تقــع ضمــن الواليــة الترشيعيــة ملختلــف
الــدول أو الواليــات أو املقاطعــات املكونــة لالتحــاد وغــر امللزمــة ،وفقــا» للنظام الدســتوري
لهــذا االتحــاد ،باتخــاذ إجــراءات ترشيعيــة ،تقــوم الحكومــة االتحاديــة يف أقــرب وقــت
ممكــن بإحالــة هــذه املــواد ،مــع توصيــة إيجابيــة اىل الســلطات املختصــة يف هــذه الــدول
أو الواليــات أو املقاطعــات.
ج) -تــزود الدولــة االتحاديــة الطــرف يف هــذه االتفاقيــة أيــة دولــة متعاقــدة أخــرى تطلــب
ذلــك عــن طريــق األمــن العــام لألمــم املتحــدة ببيــان عــن األحــكام القانونيــة واملامرســات
املعمــول بهــا يف االتحــاد والوحــدات املكونــة لــه بشــأن أي حكــم مــن أحــكام هــذه
االتفاقيــة مبينــة مــدى املفعــول الــذي أعطــي لــه بإجـراء ترشيعــي أو بإجـراء آخــر.
املادة  :42التحفظات:
-1

أليــة دولــة ،عنــد التوقيــع أو التصديــق أو االنضــام حــق إبــداء تحفظــات بشــأن
أيــة مــواد يف االتفاقيــة غــر املــواد ( )1و( )3و( )4و ( )16-1و( )33واملــواد ( 36اىل
 )46شــاملة املــادة األخــرة املذكــورة.

-2

ألي دولــة أبــدت تحفظــا» وفقــا» للفقــرة ( )1مــن هــذه املــادة أن تســحب
تحفظهــا يف أي حــن برســالة موجهــة اىل األمــن العــام لألمــم املتحــدة.
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املادة  :43بدء النفاذ:
-1

يبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة يف اليــوم التســعني الــذي يــي تاريــخ إيــداع صــك
التصديــق أو االنضــام الســادس.

-2

أمــا الدولــة التــي تصــدق االتفاقيــة أو تنضــم إليهــا بعــد إيــداع صــك التصديــق
أو االنضــام الســادس فيبــدأ نفــاذ االتفاقيــة إزاءهــا يف اليــوم التســعني الــذي يــي
تاريــخ إيــداع هــذه الدولــة صــك تصديقهــا أو انضاممهــا.

املادة  :44االنسحاب:
-1

ألي دولــة متعاقــدة أن تنســحب مــن هــذه االتفاقيــة يف أي حــن بإشــعار موجــه
اىل األمــن العــام لألمــم املتحــدة.

-2

يبــدأ رسيــان مفعــول هــذا االنســحاب إزاء الدولــة املتعاقــدة بعــد مــرور عــام
عــى تاريــخ اســتالم األمــن العــام اإلشــعار الــذي يــرد فيــه قــرار االنســحاب.

-3

أليــة دولــة أصــدرت إعالنــا أو إشــعارا وفقــا للــادة ( )40أن تعلــن يف أي حــن
بإشــعار موجــه اىل األمــن العــام ،أ ّن هــذه االتفاقيــة ســتتوقف عــن شــمول إقليــم
مــا بعــد ســنة مــن تاريــخ اســتالم األمــن العــام لهــذا اإلشــعار.

املادة  :45إعادة النظر:
-1

لــكل دولــة متعاقــدة ،يف أي حــن أن تطلــب إعــادة النظــر يف هــذه االتفاقيــة،
بإشــعار موجــه اىل األمــن العــام لألمــم املتحــدة.

-2

تــويص الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بالخطــوات الواجــب اتخاذهــا عنــد
االقتضــاء إزاء هــذا الطلــب.

املادة  :46اإلشعارات التي يصدرها األمين العام لألمم املتحدة:
يقــوم األمــن العــام لألمــم املتحــدة بإعــام جميــع الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة
والــدول غــر األعضــاء املذكــورة يف املــادة (:)39
أ) -باإلعالنات واإلشعارات املذكورة يف الفرع «ب» من املادة ()1
ب) -بالتوقيعات وصكوك التصديق واالنضامم املذكورة يف املادة ()39
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ج) -باإلعالنات واإلشعارات املذكورة يف املادة ()40
د) -بالتحفظات ورسائل سحب التحفظات املذكورة يف املادة ()42
ه) -بالتاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه االتفاقية وفقا للامدة ()43
و) -باالنسحابات واإلشعارات املذكورة يف املادة ()44
ز) -بطلبات إعادة النظر املذكورة يف املادة ()45
وإثباتــا» ملــا تقــدم ذيلــه املوقعــون أدنــاه ،املفوضــون حســب األصــول بالتوقيــع باســم
حكوماتهــم بتواقيعهــم.
حــرر يف جنيــف ،يف هــذا اليــوم الثامــن والعرشيــن مــن متوز/يوليــو عــام ألــف وتســعامية
وواحــد وخمســن ،عــى نســخة وحيــدة يتســاوى يف الحجيــة نصاهــا اإلنكليــزي والفرنــي،
تــودع يف محفوظــات األمــم املتحــدة وتعطــى صــور مصدقــة عنهــا لجميــع الــدول األعضــاء
يف األمــم املتحــدة وللــدول غــر األعضــاء املذكــورة يف املــادة (.)39
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. I Iالبروتوكول الخاص بوضع الالجئين
1 .1الوضعية الدولية
بنــاء علــى توصيــة اللجنــة التنفيذيــة لبرنامــج المفــوض الســامي
لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،قــدم المفــوض الســامي مشــروع
ـم المتحدة
ـة لألمـ
ـة العامـ
ـن للجمعيـ
ـع الالجئيـ
ـاص بوضـ
ـول الخـ
البروتوكـ
عــن طريــق المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي ،وبتاريــخ  16دجنبــر
ـا
ـب قرارهـ
ـول بموجـ
ـص البروتوكـ
ـة نـ
ـة العامـ
ـت الجمعيـ
 1966أحالـ
رقــم  2198المعتمــد فــي دورتهــا  ،21علــى األميــن العــام لألمــم
المتحــدة ،قصــد إشــعار الــدول المنصــوص عليهــا فــي المــادة 5
مــن البروتوكــول وفتحــه النضمامهــا إليــه ابتــداء مــن  31ينايــر
.1967
ووفقــا ألحــكام المــادة  8مــن البروتوكــول ،دخــل هــذا الصــك
حيــز النفــاذ بتاريــخ  4أكتوبــر .1967
2 .2الوضعيةالوطنية
انضــم المغــرب إلــى البروتوكــول الخــاص بوضــع الالجئيــن بتاريــخ
 20أبريــل  ،1971ونشــر فــي الجريــدة الرســمية عــدد 3145
بتاريــخ  7فبرايــر .1973
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البروتوكول الخاص بوضع الالجئين
الديباجة
إن الــدول األط ـراف يف هــذا الربوتوكــول،وإذ تأخــذ بعــن االعتبــار أن االتفاقيــة الخاصــة
بوضــع الالجئــن ،املوقعــة يف جنيــف يف  28متوز/يوليــه ( 1951واملشــار إليها فيام بعد باســم
االتفاقيــة) ال تشــمل ســوي األشــخاص الذيــن أصبحــوا الجئــن نتيجــة ألحــداث وقعــت قبــل
أول كانــون الثاين/ينايــر ،1951وإذ تأخــذ بعــن االعتبــار أن حــاالت لجــوء جديــدة قد ظهرت
منــذ أن اعتمــدت االتفاقيــة ،وبالتــايل ميكــن أال يحيــط نطــاق االتفاقيــة بهــؤالء الالجئــن،
وإذ تــري أن مــن املرغــوب فيــه أن يتســاوى يف الوضــع جميــع الالجئــن الذيــن ينطبــق
عليهــم التعريــف الــوارد يف االتفاقيــة دون تقييــده بحــد أول كانــون الثاين/ينايــر 1951.
وقد اتفقت عيل ما ييل:
املادة 1
حكم عام
1 .1تتعهــد الــدول األط ـراف يف هــذا الربوتوكــول بتطبيــق املــواد  2إىل  34مــن االتفاقيــة
عــى الالجئــن الذيــن يــرد تعريفهــم فيــا يــي.
2 .2لغــرض هــذا الربوتوكــول تعنــي لفظــة «الجــئ» باســتثناء حالــة تطبيــق الفقــرة
الثالثــة مــن هــذه املــادة ،كل شــخص ينطبــق عليــه التعريــف الــوارد يف املــادة  1مــن
االتفاقيــة كــا لــو مل تــرد يف الفقــرة ( )2مــن الفــرع ألــف منهــا الكلــات «نتيجــة
أحــداث وقعــت قبــل أول كانــون الثاين/ينايــر  »1951وكلــات «بنتيجــة مثــل هــذه
األحــداث».
3 .3تطبــق الــدول األطــراف هــذا الربوتوكــول دون أي حــر جغــرايف باســتثناء أن
اإلعالنــات الصــادرة عــن الــدول التــي هــي بالفعــل أطــراف يف االتفاقيــة ووفقــا
للفقــرة الفرعيــة (( )1أ) مــن املــادة  1بــاء مــن االتفاقيــة تبقــي ســارية املفعــول يف
ظــل هــذا الربوتوكــول مــا مل يكــن قــد وســع نطاقهــا وفقــا للفقــرة ( )2مــن املــادة 1
بــاء مــن االتفاقيــة املذكــورة.
املادة 2
تعاون السلطات الوطنية مع األمم املتحدة
1 .1تتعهد الدول األطراف يف هذا الربوتوكول بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني أو مع أية مؤسسة أخري تابعة لألمم املتحدة قد تخلفها ،يف
مامرسة وظائفها ،وتتعهد عيل وجه الخصوص بتسهيل مهمتها يف اإلرشاف عىل
تطبيق أحكام هذا الربوتوكول.
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2 .2من أجل جعل املفوضية ،أو أية مؤسسة أخري تابعة لألمم املتحدة قد تخلفها،
قادرة عيل تقديم تقارير إيل الهيئات املختصة يف األمم املتحدة ،تتعهد الدول
األطراف يف هذا الربوتوكول بتزويدها عيل الشكل املناسب باملعلومات والبيانات
اإلحصائية املطلوبة بشأن:
(أ) أحوال الالجئني،
(ب) وضع هذا الربوتوكول موضع التنفيذ،
(ج) القوانني واألنظمة واملراسيم النافذة أو التي قد تصبح بعد اآلن نافذة بشأن
الالجئني.
املادة 3
تبليغ املعلومات عن التشريعات الوطنية
توايف الدول األطراف يف هذا الربوتوكول األمني العام لألمم املتحدة بنصوص ما قد تعتمده
من قوانني وأنظمة لتأمني تطبيق هذا الربوتوكول.
املادة 4
تسوية املنازعات
كل نزاع ينشأ بني األطراف يف هذا الربوتوكول حول تفسريه أو تطبيقه ،ويتعذر حله بطريقة
أخري ،يحال إىل محكمة العدل الدولية بناء عىل طلب أي من األطراف يف النزاع.
املادة 5
االنضمام
يكــون هــذا الربوتوكــول متاحــا النضــام الــدول األط ـراف يف االتفاقيــة وأيــة دولــة أخــري
عضــو يف األمــم املتحــدة أو عضــو يف أي مــن الــوكاالت املتخصصــة أو أيــة دولــة وجهــت
إليهــا الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة دعــوة لالنضــام .ويقــع االنضــام بإيــداع صــك
انضــام لــدي األمــن العــام لألمــم املتحــدة.
املادة 6
بند الدولة االتحادية
حني تكون الدولة اتحادية أو غري مركزية ،تطبق األحكام التالية:
(أ) يف ما يتعلق مبواد االتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة  1من املادة األويل من هذا
الربوتوكول والتي تقع ضمن الوالية الترشيعية للسلطة الترشيعية االتحادية ،تكون التزامات
الحكومة االتحادية ضمن هذا النطاق نفس التزامات الدول األطراف التي ليست دوال
اتحادية،
(ب) ويف ما يتعلق مبواد االتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة  1من املادة األويل من هذا
الربوتوكول والتي تقع ضمن الوالية الترشيعية ملختلف الدول أو الواليات أو املقاطعات
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املكونة لالتحاد وغري امللزمة وفقا للنظام الدستوري لهذا االتحاد باتخاذ إجراءات ترشيعية،
تقوم الحكومة االتحادية يف أقرب وقت ممكن بإحالة هذه املواد ،مع توصية إيجابية ،إيل
السلطات املختصة يف هذه الدول أو الواليات أو املقاطعات،
(ج) تزود الدولة االتحادية الطرف يف هذا الربوتوكول أية دولة متعاقدة أخري تطلب ذلك
عن طريق األمني العام لألمم املتحدة ببيان عن األحكام القانونية واملامرسات املعمول بها
يف االتحاد والوحدات املكونة له بشأن أي حكم من أحكام االتفاقية الواجب تطبيقها وفقا
للفقرة  1من املادة األويل من هذا الربوتوكول ،مبينة مدي املفعول الذي أعطي له بإجراء
ترشيعي أو بإجراء آخر.
املادة 7
التحفظات واإلعالنات
1 .1أليــة دولــة ،عنــد االنضــام ،حــق إبــداء تحفظــات بشــأن املــادة الرابعــة مــن هــذا
الربوتوكــول وبشــأن القيــام ،وفقــا للــادة األويل مــن هــذا الربوتوكــول بتطبيــق
أيــة أحــكام مــن أحــكام االتفاقيــة غــر تلــك املنصــوص عليهــا يف املــواد  1و 3و4
و )1( 16و 33منهــا ،عــى أال تشــمل التحفظــات التــي تصدرهــا الدولــة الطــرف يف
االتفاقيــة مبقتــى هــذه املــادة الالجئــن الــذي تــري عليهــم االتفاقيــة.
2 .2إن التحفظــات التــي أعلنتهــا الــدول األطـراف يف االتفاقيــة وفقــا للــادة  42منهــا
تنطبــق ،مــا مل تســحب ،عــى التزاماتهــا الناشــئة عــن هــذا الربوتوكــول.
3 .3ألي دولــة أبــدت تحفظــا وفقــا للفقــرة  1مــن هــذه املــادة أن تســحب تحفظهــا
يف أي حــن برســالة موجهــة إيل األمــن العــام لألمــم املتحــدة.
4 .4تعتــر اإلعالنــات الصــادرة مبقتــى الفقرتــن  1و 2مــن املــادة  40مــن االتفاقيــة
عــن دولــة طــرف فيهــا تنضــم للربوتوكــول الحــايل ســارية بصــدد هــذا الربوتوكــول
مــا مل توجــه الدولــة الطــرف املعنيــة لــدي انضاممهــا إشــعارا بخــاف ذلــك إيل
األمــن العــام لألمــم املتحــدة .وتعتــر ســارية عــى هــذا الربوتوكــول ،مــع التعديــل
الــذي يقتضيــه الحــال ،أحــكام الفقرتــن  2و 3مــن املــادة  40والفقــرة  3مــن
املــادة  44مــن االتفاقيــة.
املادة 8
بدء النفاذ
1 .1يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول يوم إيداع صك االنضامم السادس.
2 .2أما الدولة التي تنضم إىل الربوتوكول بعد إيداع صك االنضامم السادس فيبدأ نفاذ
الربوتوكول إزاءها يوم إيداع هذه الدولة صك انضاممها.
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املادة 9
االنسحاب
1 .1ألي دولة طرف يف هذا الربوتوكول أن تنسحب منه يف أي حني بإشعار موجه إيل
األمني العام لألمم املتحدة.
2 .2يبدأ رسيان مفعول هذا االنسحاب إزاء الدولة الطرف املعنية بعد مرور عام عىل
استالمه من قبل األمني العام لألمم املتحدة.
املادة 10
اإلشعارات التي يصدرها األمين العام لألمم املتحدة
يشــعر األمــن العــام لألمــم املتحــدة الــدول املشــار إليهــا يف املــادة الخامســة أعــاه بتاريــخ
بــدء نفــاذ هــذا الربوتوكــول وبوقائــع االنضــام إليــه والتحفــظ وســحب التحفــظ عليــه
واالنســحاب منــه ،وباإلعالنــات واإلشــعارات املتصلــة بــه.
املادة 11
اإليداع في محفوظات األمم املتحدة
تــودع يف محفوظــات أمانــة األمــم املتحــدة نســخة مــن هــذا الربوتوكــول ،الــذي تتســاوى
يف الحجيــة نصوصــه باإلســبانية واإلنكليزيــة والروســية والصينيــة والفرنســية ،موقعــة مــن
رئيــس الجمعيــة العامــة واألمــن العــام لألمــم املتحــدة .ويقــوم األمــن العــام بإرســال
صــور مصدقــة مــن هــذا الربوتوكــول إىل جميــع الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة والــدول
األخــرى املشــار إليهــا يف املــادة الخامســة أعــاه.
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االتفاقيات الخاصة بحماية املمتلكات الثقافية
في حالة النزاع املسلح
. Iاتفاقية الهاي لحماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
1 .1الوضعية الدولية
اعتمــد المؤتمــر العــام لمنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم
والثقافــة اتفاقيــة حمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي حالــة نــزاع
ـت
ـاذ في  7غشـ
ـز النفـ
ـت حيـ
ـاي  ،1954ودخلـ
ـخ  14مـ
ـلح بتاريـ
مسـ
 1956وفقــا ألحــكام المــادة  33مــن هــذه االتفاقيــة.
2 .2الوضعيةالوطنية
انضــم المغــرب إلــى اتفاقيــة حمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي
حالــة نــزاع مســلح بتاريــخ  30غشــت .1968
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اتفاقية الهاي لحماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
إن األطراف السامية املتعاقدة؛
العرتافها أن املمتلكات الثقافية قد منيت بأرضار جسيمة خالل النزاعات املسلحة األخرية،
وأن األخطار التي تتعرض لها تلك املمتلكات يف ازدياد مطرد نتيجة لتقدم تقنية الحرب؛
والعتقادها أن األرضار التي تلحق مبمتلكات ثقافية ميلكها أي شعب كان متس الرتاث
الثقايف الذي متلكه اإلنسانية جمعاء ،فكل شعب يساهم بنصيبه يف الثقافة العاملية؛
والعتبارها أن يف املحافظة عىل الرتاث الثقايف فائدة عظمى لجميع شعوب العامل وأنه
ينبغي أن يكفل لهذا الرتاث حامية دولية؛
وعىل هدى املبادئ الخاصة بحامية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح املقررة يف
اتفاقيتي الهاي عام  1899وعام  1907وميثاق واشنطن املؤرخ  15نيسان/أبريل 1935؛
والعتبارها أنه ينبغي ،حتى تكون هذه الحامية مجدية ،تنظيمها منذ وقت السلم باتخاذ
التدابري الالزمة ،سواء أكانت وطنية أم دولية؛
والعتزامها اتخاذ كل التدابري املمكنة لحامية املمتلكات الثقافية؛
قد اتفقت عىل ما يأيت:

الباب األول -أحكام عامة بشأن الحماية
املادة  :1تعريف املمتلكات الثقافية
يقصد من املمتلكات الثقافية ،مبوجب هذه االتفاقية ،مهام كان أصلها أو مالكها ما يأيت :
(أ) املمتلكات املنقولة أو الثابتة ذات األهمية الكربى لرتاث الشعوب الثقايف كاملباين
املعامرية أو الفنية منها أو التاريخية ،الديني منها أو الدنيوي ،واألماكن األثرية،
ومجموعات املباين التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية ،والتحف الفنية
واملخطوطات والكتب واألشياء األخرى ذات القيمة الفنية التاريخية واألثرية ،وكذلك
املجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة و املحفوظات ومنسوخات املمتلكات
السابق ذكرها؛
(ب) املباين املخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحامية وعرض املمتلكات الثقافية املنقولة
املبينة يف الفقرة «أ» ،كاملتاحف ودور الكتب الكربى ومخازن املحفوظات وكذلك املخابئ
املعدة لوقاية املمتلكات الثقافية املنقولة املبينة يف الفقرة (أ) يف حالة نزاع مسلح؛
(ج) املراكز التي تحتوي مجموعة كبرية من املمتلكات الثقافية املبينة يف الفقرتني (أ) و(ب)
والتي يطلق عليها اسم «مراكز األبنية التذكارية .
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املادة  :2حماية املمتلكات الثقافية
تشمل حامية املمتلكات الثقافية ،مبوجب هذه االتفاقية ،وقاية هذه املمتلكات واحرتامها .

املادة  :3وقاية املمتلكات الثقافية
األط ـراف الســامية املتعاقــدة تتعهــد باالســتعداد منــذ وقــت الســلم ،لوقايــة املمتلــكات
الثقافيــة الكائنــة يف أراضيهــا مــن األرضار التــي قــد تنجــم عــن نـزاع مســلح ،باتخــاذ التدابري
التــي تراهــا مناســبة.

املادة  :4احترام املمتلكات الثقافية
-1

-2
-3

-4
-5

تتعهــد األط ـراف الســامية املتعاقــدة باح ـرام املمتلــكات الثقافيــة الكائنــة ســواء
يف أراضيهــا أو أرايض األطـراف الســامية املتعاقــدة األخــرى ،وذلــك بامتناعهــا عــن
اســتعامل هــذه املمتلــكات أو الوســائل املخصصــة لحاميتهــا أو األماكــن املجــاورة
لهــا مبــارشة ألغــراض قــد تعرضهــا للتدمــر أو التلــف يف حالــة نــزاع مســلح،
وبامتناعهــا عــن أي عمــل عــدايئ إزائهــا.
ال يجــوز التخــي عــن االلتزامــات الــواردة يف الفقــرة األوىل مــن هــذه املــادة إال يف
الحــاالت التــي تســتلزمها الــرورات الحربيــة القهريــة.
تتعهــد األط ـراف الســامية املتعاقــدة أيض ـاً بتحريــم أي رسقــة أو نهــب أو تبديــد
للممتلــكات الثقافيــة ووقايتهــا مــن هــذه األعــال ووقفهــا عنــد اللــزوم مهــا
كانــت أســاليبها ،وباملثــل تحريــم أي عمــل تخريبــي موجــه ضــد هــذه املمتلــكات.
كــا تتعهــد بعــدم االســتيالء عــى ممتلــكات ثقافيــة منقولــة كائنــة يف أرايض أي
طــرف ســام متعاقــد آخــر.
تتعهــد األط ـراف الســامية املتعاقــدة باالمتنــاع عــن أيــة تدابــر انتقاميــة متــس
املمتلــكات الثقافيــة.
ال يجــوز ألحــد األط ـراف الســامية املتعاقــدة أن يتحلــل مــن االلتزامــات الــواردة
يف هــذه املــادة بالنســبة لطــرف متعاقــد آخــر بحجــة أن هــذا األخــر مل يتخــذ
التدابــر الوقائيــة املنصــوص عليهــا يف املــادة الثالثــة.

املادة  :5االحتالل
-1

عــى األطــراف الســامية املتعاقــدة التــي تحتــل كالً أو جــزءا ً مــن أرايض أحــد
األطـراف الســامية املتعاقــدة األخــرى تعضيــد جهــود الســلطات الوطنيــة املختصــة
يف املناطــق الواقعــة تحــت االحتــال بقــدر اســتطاعتها يف ســبيل وقايــة ممتلكاتهــا
الثقافيــة واملحافظــة عليهــا.
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-2

-3

إذا اقتضــت الظــروف اتخــاذ تدابــر عاجلــة للمحافظــة عــى ممتلــكات ثقافيــة
موجــودة عــى أراض محتلــة منيــت بــأرضار نتيجــة لعمليــات حربيــة وتعــذر عــى
الســلطات الوطنيــة املختصــة اتخــاذ مثــل هــذه التدابــر ،فعــى الدولــة املحتلــة
أن تتخــذ بقــدر اســتطاعتها اإلجـراءات الوقائيــة امللحــة ،وذلــك بالتعــاون الوثيــق
مــع هــذه الســلطات.
عــى كل طــرف مــن األطـراف الســامية املتعاقــدة يعــرف بحكومتــه أعضــاء حركــة
املقاومــة كحكومتهــم الرشعيــة ،أن يلفــت بقــدر املســتطاع نظــر هــؤالء األعضــاء
نحــو وجــوب مراعــاة أحــكام االتفاقيــة الخاصــة باح ـرام املمتلــكات الثقافيــة.

املادة  :6وضع شعارمميزعلى املمتلكات الثقافية
يجوز ،وفقاً ألحكام املادة  ،16وضع شعار مميز عىل املمتلكات الثقافية لتسهيل التعرف
عليها.

املادة  :7تدابيرعسكرية
-1

-2

تتعهــد األط ـراف الســامية املتعاقــدة بــأن تــدرج ،منــذ وقــت الســلم ،يف اللوائــح
والتعليــات الخاصــة بقواتهــا العســكرية أحكامـاً تكفــل تطبيــق هــذه االتفاقيــة،
وأن تعمــل منــذ وقــت الســلم عــى أن تغــرس يف أعضــاء قواتهــا املســلحة روح
االحــرام الواجــب إزاء الثقافــات واملمتلــكات الثقافيــة لجميــع الشــعوب.
تتعهــد األطـراف الســامية املتعاقــدة بــأن تقــوم ،منــذ وقــت الســلم ،بإعداد أقســام
أو أخصائيــن أو بإلحاقهــم يف صفــوف قواتهــا املســلحة ،وتكــون مهمتهــم الســهر
عــى احــرام املمتلــكات الثقافيــة ومعاونــة الســلطات املدنيــة املســؤولة عــن
حاميــة هــذه املمتلــكات.

الباب الثاني -في الحماية الخاصة
املادة  :8منح الحماية الخاصة
-1

يجوز أن يوضع تحت الحامية الخاصة عدد محدود من املخابئ املخصصة لحامية
املمتلكات الثقافية املنقولة ،ومراكز األبنية التذكارية ،واملمتلكات الثقافية الثابتة
األخرى ذات األهمية الكربى برشط:
(أ) أن تكون عىل مسافة كافية من أي مركز صناعي كبري أو أي مرمى عسكري
هام يعترب نقطة حيوية ،كمطار مثالً أو محطة إذاعة أو مصنع يعمل للدفاع
الوطني أو ميناء أو محطة للسكك الحديدية ذات أهمية أو طريق مواصالت هام.
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(ب) أال تستعمل ألغراض حربية .
 -2يجوز أيضاً وضع مخبأ للممتلكات الثقافية تحت نظام الحامية الخاصة مهام
كان موقعه إذا تم بناؤه بشكل ال يجعل من املحتمل أن متسه القنابل.
 -3إذا استخدم مركز أبنية تذكارية يف تنقالت قوات أو مواد حربية حتى ملجرد
املرور اعترب ذلك استعامالً ألغراض حربية ،ويكون هذا املركز قد استخدم للغرض
نفسه إذا متت به أعامل لها صلة مبارشة بالعمليات الحربية أو بإقامة قوات
حربية أو بصناعة مواد حربية.
 -4ال يعترب وجود حراس مسلحني وضعوا خصيصاً لحراسة إحدى املمتلكات
الثقافية التي جاء ذكرها يف الفقرة األوىل استعامالً ألغراض حربية ،وينطبق هذا
أيضاً عىل وجود قوات للرشطة مهمتها الطبيعية صيانة األمن العام.
 -5يجوز بالرغم من وقوع أحد املمتلكات الثقافية من املنصوص عليها يف الفقرة
األوىل من هذه املادة بجوار الهدف عسكري هام باملعنى املقصود به يف هذه
الفقرة وضع هذا املمتلك تحت نظام الحامية الخاصة إذا ما تعهد الطرف السامي
املتعاقد بعدم استعامل الهدف املذكور يف حالة نشوب نزاع مسلح ،وال سيام إذا
كان الهدف ميناء أو محطة سكة حديد أو مطارا ً ،وبتحويل كل حركة املرور منه.
ويجب يف هذه الحالة تنظيم تحويل حركة املرور منه منذ وقت السلم.
 -6متنح الحامية الخاصة للممتلكات الثقافية بقيدها يف «السجل الدويل
للممتلكات الثقافية املوضوعة تحت نظام الحامية الخاصة» .وال يتم هذا
التسجيل إال وفقاً ألحكام هذه االتفاقية وبالرشوط املنصوص عليها يف الالئحة
التنفيذية.

املادة  :9حصانة املمتلكات الثقافية املوضوعة تحت نظام الحماية
الخاصة

تتعهــد األط ـراف الســامية املتعاقــدة بــأن تكفــل حصانــة املمتلــكات الثقافيــة املوضوعــة
تحــت نظــام الحاميــة الخاصــة بامتناعهــا عــن أي عمــل عــدايئ نحــو هــذه املمتلــكات
مبجــرد قيدهــا يف «الســجل الــدويل» وعــن اســتعاملها أو اســتعامل األماكــن املجــاورة لهــا
مبــارش ًة ألغ ـراض حربيــة إال يف الحــاالت املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الخامســة مــن املــادة
الثامنــة.

املادة  :10الشعاراملميزوالرقابة

يجــب أثنــاء قيــام ن ـزاع مســلح وضــع الشــعار املميــز املوضــح شــكله يف املــادة  16عــى
املمتلــكات الثقافيــة املوضوعــة تحــت نظــام الحاميــة الخاصــة ،والســاح بجعلهــا تحــت
رقابــة ذات طابــع دويل ،طبق ـاً ألحــكام الالئحــة التنفيذيــة.
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املادة  :11رفع الحصانة
-1

-2

-3

إذا خالــف أحــد األطــراف الســامية املتعاقــدة االلتزامــات املنصــوص عليهــا يف
املــادة التاســعة نحــو ممتلــك ثقــايف موضــوع تحــت نظــام الحاميــة الخاصــة
أصبــح الطــرف املعــادي غــر مقيــد بالتزامــه بحصانــة املمتلــكات املذكــورة طاملــا
اســتمرت هــذه املخالفــة .غــر أن للطــرف األخــر ،كلــا اســتطاع ،أن ينــذر مســبقاً
الطــرف املخالــف بوضــع حــد لهــذه املخالفــة يف أجــل معقــول.
ال يجــوز فيــا عــدا الحالــة املوضحــة يف الفقــرة األوىل مــن هــذه املــادة رفــع
الحصانــة عــن ممتلــك ثقــايف موضــوع تحــت نظــام الحاميــة الخاصــة إال يف
حــاالت اســتثنائية ملقتضيــات حربيــة قهريــة طاملــا دامــت هــذه الظــروف .وال
يقــرر وجــود هــذه الظــروف إال رئيــس هيئــة حربيــة تعــادل يف األهميــة أو تفــوق
فرقــة عســكرية ،ويبلــغ ق ـرار رفــع الحصانــة ،كلــا أمكــن إىل الطــرف املعــادي
قبــل تنفيــذه مبــدة كافيــة.
عــى الطــرف الــذي يرفــع الحصانــة أن يعلــن املــرف العــام عــى املمتلــكات
الثقافيــة املشــار إليــه يف الالئحــة التنفيذيــة بقـراره كتابــة ويف أقــرب وقــت ممكن،
مــع بيــان األســباب التــي أدت إىل رفــع الحصانــة.

الباب الثالث  -في نقل الممتلكات الثقافية
املادة  :12نظام النقل تحت الحماية الخاصة
-1
-2
-3

إذا تــم نقــل قــارص عــى ممتلــكات ثقافيــة ،ســواء يف داخــل إقليــم أو إىل إقليــم
آخــر ،فيجــوز ،بنــا ًء عــى طلــب الطــرف املتعاقــد صاحــب الشــأن ،أن يوضــع
تحــت حاميــة خاصــة وفقــاً للــروط املنصــوص عليهــا يف الالئحــة التنفيذيــة.
يتــم النقــل املوضــوع تحــت الحاميــة الخاصــة تحــت اإلرشاف ذي الطابــع الــدويل
املنصــوص عليــه يف الالئحــة التنفيذيــة ،ويوضــع الشــعار املوضــح يف املــادة.16
تتعهــد األطـراف الســامية املتعاقــدة باالمتنــاع عــن أي عمــل عــدايئ نحــو أي نقــل
يتــم تحــت نظــام الحاميــة الخاصــة.

املادة  :13النقل في الحاالت العاجلة
-1

إذا رأى أحــد األط ـراف املتعاقــدة الســامية أن ســامة بعــض املمتلــكات الثقافيــة
تتطلــب نقلهــا عــى عجــل بحيــث يســتحيل االلتجــاء إىل اإلج ـراءات املنصــوص
عليهــا يف املــادة  ،13كــا قــد تكــون الحــال لــدى نشــوب نـزاع مســلح ،فيجــوز أن
يســتعمل يف النقــل الشــعار املوضــح شــكله يف املــادة  ،16إال إذا طلبــت الحصانــة
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-2

املنصــوص عليهــا يف املــادة  13ورفــض هــذا الطلــب .ويجــب ،بقــدر املســتطاع،
إخطــار الطــرف املعــادي بهــذا النقــل .وال يجــوز بحــال مــن األحــوال وضع الشــعار
عــى نقــل متجــه إىل بلــد آخــر إن مل متنــح الحصانــة رصاحــة.
تتعهــد األطــراف الســامية املتعاقــدة ،بقــدر اســتطاعتها ،باتخــاذ االحتياطــات
الالزمــة لحاميــة عمليــات النقــل املبينــة يف الفقــرة األوىل مــن هــذه املــادة ،والتــي
تحمــل الشــعار ،مــن أيــة عمليــات عدائيــة موجهــة ضدهــا.

املادة  :14الحصانة ضد الحجزواالستيالء والغنيمة
-1

-2

يتمتع بالحصانة ضد الحجز واالستيالء والغنيمة ما يأيت:
(أ) املمتلكات الثقافية التي تتمتع بالحامية املنصوص عليها يف املادة  12أو يف
املادة 13؛
(ب) وسائل النقل املخصصة لنقل هذه املمتلكات دون غريها؛
ال تحد هذه املادة بأي شكل من األشكال من حق الزيارة والتفتيش.

الباب الرابع -الموظفون
املادة  :15املوظفون

يجــب ،لصالــح املمتلــكات الثقافيــة ويف حــدود مقتضيــات األمــن العــام ،احـرام املوظفــن
املكلفــن بحاميــة هــذه املمتلــكات والســاح ملــن يقــع مــن هــؤالء يف يــد الطــرف املعــادي
باالســتمرار يف تأديــة واجبــه إذا مــا وقعــت أيضــاً املمتلــكات املكلــف بحاميتهــا يف يــد
الطــرف املعــادي

الباب الخامس :الشعار المميز

املادة  :16شعاراالتفاقية
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-1

-2

شــعار االتفاقيــة عبــارة عــن درع مدبــب مــن أســفل مكــون مــن قطاعــات
منفصلــة ذات لــون أزرق وأبيــض( .وهــذا الــدرع مكــون مــن مربــع أزرق اللــون
يحتــل إحــدى زوايــاه القســم املدبــب األســفل ويقــع فــوق هــذا املربــع مثلــث
أزرق اللــون ،وكالهــا يحــدد مثلثــاً أبيضــاً مــن كل جانــب).
يجــوز ،وفقـاً لــروط املــادة  ،17اســتعامل الشــعار مبفــرده أو مكــررا ً ثــاث مـرات
عــى شــكل مثلــث( .عــى أن يكــون شــعارا ً واحــدا ً موجهــاً إىل أســفل).

املادة  :17استعمال الشعار
-1

-2

-3
-4

ال يجوز استعامل الشعار مكررا ً ثالث مرات إال يف الحاالت اآلتية:
(أ) للممتلكات الثقافية الثابتة املوضوعة تحت نظام الحامية الخاصة؛
(ب) لنقل املمتلكات الثقافية وفقاً للرشوط الواردة يف املادتني  12و13؛
(ج) للمخابئ املرتجلة ،وفقاً للرشوط املنصوص عليها يف الالئحة التنفيذية .
ال يجوز استعامل الشعار مبفرده إال يف الحاالت اآلتية:
(أ) للممتلكات الثقافية التي مل توضع تحت نظام الحامية الخاصة؛
(ب) لألشخاص املكلفني بأعامل الرقابة وفقاً ألحكام الالئحة التنفيذية؛
(ج) للموظفني املكلفني بحامية ممتلكات ثقافية؛
(د) لبطاقات تحقيق الشخصية الوارد ذكرها يف الالئحة التنفيذية.
ال يجوز يف حالة نزاع مسلح استعامل الشعار يف حاالت مل تدرج يف الفقرتني
السابقتني لهذه املادة ،كام ال يجوز استعامل شعار مشابه للشعار املميز ألي غرض
كان.
ال يجوز وضع الشعار عىل ممتلك ثقايف ثابت دون أن يوضع عليه أيضاً ترصيح
مؤرخ وموقع عليه من السلطة املختصة للطرف السامي املتعاقد.

الباب السادس – في نطاق تطبيق االتفاقية
املادة  :18تطبيق االتفاقية
-1
-2

فيــا عــدا األحــكام الواجــب تنفيذهــا منــذ وقــت الســلم تطبــق هــذه االتفاقيــة
يف حالــة إعــان حــرب أو عنــد نشــوب أي نـزاع مســلح بــن طرفــن أو أكــر مــن
األطــراف الســامية املتعاقــدة وإن مل تعــرف دولــة أو أكــر بوجــود حالــة الحــرب.
تطبــق االتفاقيــة أيضـاً يف جميــع حــاالت االحتــال الــكيل أو الجــزيئ ألرايض أحــد
األطــرافالســاميةاملتعاقــدة،وإنمليصــادفهــذااالحتــالأيــةمقاومــةحربيــة.
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-3

األطــراف الســامية املتعاقــدة مرتبطــة بهــذه االتفاقيــة فيــا يختــص بعالقاتهــا
املتبادلــة ،بالرغــم مــن اشــتباكها يف نـزاع مســلح مــع دولــة مل تكــن طرفـاً فيهــا ،كام
أنهــا مرتبطــة بهــا بالنســبة للدولــة األخــرة إذا مــا أعلنــت هــذه الدولــة قبولهــا
أحــكام هــذه االتفاقيــة وطاملــا اســتمرت يف تطبيقهــا.

املادة  :19النزاعات التي ليس لها طابع دولي
-1
-2
-3
-4

يف حالــة ن ـزاع مســلح ليــس لــه طابــع دويل ينشــب عــى أرايض أحــد األط ـراف
الســامية املتعاقــدة ،يصبــح عــى كل طــرف يف النــزاع أن يطبــق عــى األقــل
األحــكام الخاصــة باحــرام املمتلــكات الثقافيــة الــواردة يف هــذه االتفاقيــة.
عــى األطـراف املتنازعــة أن تحــاول ،بعقــد اتفاقــات خاصــة ،تطبيــق باقــي أحــكام
هــذه االتفاقيــة أو جــزء منهــا.
يجــوز ملنظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة أن تعــرض خدماتهــا عــى
األطــراف املتنازعــة.
ال يؤثر تطبيق األحكام السابقة عىل الوضع القانوين لألطراف املتنازعة.

الباب السابع – في تنفيذ االتفاقية
املادة  :20الالئحة التنفيذية

تحدد الالئحة التنفيذية التي تعترب جزءا ً ال يتجزأ من هذه االتفاقية كيفية تطبيقها.

املادة  :21الدول الحامية

تطبــق هــذه االتفاقيــة والئحتهــا التنفيذيــة مبعاونــة الــدول الحاميــة املكلفــة برعايــة
مصالــح األطــراف املتنازعــة.

املادة  :22إجراءات التوفيق
-1
-2

تعــرض الــدول الحاميــة وســاطتها يف كافــة الحــاالت التــي تراهــا يف صالــح
املمتلــكات الثقافيــة ،وال ســيام يف حالــة خــاف بــن األطـراف املتنازعــة يف تطبيــق
أو تفســر أحــكام هــذه االتفاقيــة أو الئحتهــا التنفيذيــة.
يجــوز ،لهــذا الغــرض ،لــكل مــن الــدول الحاميــة ،بنــا ًء عــى دعــوة أحــد األطـراف
املتنازعــة أو املديــر العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة للرتبية والعلــوم والثقافــة أو من
تلقــاء نفســها أن تقــرح عــى األطـراف املتنازعــة أن يجتمــع ممثلوهــا ،وال ســيام
الســلطات املختصــة املكلفــة بحاميــة املمتلــكات الثقافيــة ،وأن يكــون اجتامعهــا
عــى أرض محايــدة وقــع االختيــار عليهــا .وعــى األطــراف املتنازعــة أن تتبــع
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االقرتاحــات املوجهــة إليهــا مــن االجتــاع .وتقــرح الــدول الحاميــة عــى األطـراف
املتنازعــة أن تــرأس هــذا االجتــاع شــخصية تكــون تابعــة لدولــة محايــدة أو
يرشــحها املديــر العــام لهيئــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة.

املادة  :23معاونة اليونسكو
-1

-2

يجــوز لألط ـراف الســامية املتعاقــدة طلــب املعونــة التقنيــة مــن منظمــة األمــم
املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة لتنظيــم وســائل حاميــة ممتلكاتهــا الثقافيــة
أو بشــأن أيــة مشــكلة أخــرى ناجمــة عــن تطبيــق هــذه االتفاقيــة أو الئحتهــا
التنفيذيــة .ومتنــح املنظمــة معونتهــا يف حــدود برنامجهــا وإمكانياتهــا.
للمنظمــة أن تقــدم لألطـراف الســامية املتعاقــدة مــن تلقــاء نفســها أيــة اقرتاحــات
يف هــذا الشــأن.

املادة  :24االتفاقات الخاصة
-1
-2

لألطـراف الســامية املتعاقــدة أن تعقــد اتفاقــات خاصــة تتعلــق بأيــة مســألة تــرى
مــن األنســب تســويتها عــى حــدة.
ال يجــوز عقــد اتفــاق خــاص مــن شــأنه الحــد مــن الحاميــة التــي تكفلهــا هــذه
االتفاقيــة للممتلــكات الثقافيــة للموظفــن املكلفــن بحاميتهــا.

املادة  :25نشراالتفاقية

تتعهــد األطـراف الســامية املتعاقــدة بنــر نــص هــذه االتفاقيــة والئحتهــا التنفيذيــة عــى
أوســع نطــاق ممكــن يف أراضيهــا ،ســواء يف وقــت الســلم أو يف حالــة نـزاع مســلح .وتتعهــد
بصفــة خاصــة بــإدراج دراســتها يف برامــج التعليــم العســكري واملــدين إن أمكــن ،حتــى
يكــون جميــع ســكان األط ـراف الســامية املتعاقــدة عــى علــم مببادئهــا ،وال ســيام أف ـراد
القــوات املســلحة واملوظفــون املكلفــون بحاميــة املمتلــكات الثقافيــة.

املادة  :26الترجمة والتقارير
-1

-2

تتبــادل األطـراف الســامية املتعاقــدة الرتجــات الرســمية لهــذه االتفاقيــة والئحتها
التنفيذيــة عــن طريــق املديــر العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم
والثقافــة.
وفضــاً عــن ذلــك ،تقــدم األطــراف الســامية املتعاقــدة إىل املديــر العــام ،مــرة
عــى األقــل كل أربعــة أعــوام ،تقريـرا ً يشــمل املعلومــات التــي تراهــا الئقــة عــن
اإلجــراءات التــي اتخذتهــا أو التــي أعدتهــا أو التــي تنــوي اتخاذهــا املصالــح
اإلداريــة لــكل منهــا ،تطبيقــاً لهــذه االتفاقيــة والئحتهــا التنفيذيــة.
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املادة  :27االجتماعات

1 1للمديــر العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة ،أن يدعــومبوافقــة املجلــس التنفيــذي إىل عقــد اجتــاع األطـراف الســامية املتعاقــدة ،وعليــه
أن يدعــو إىل االجتــاع إذا قــدم ُخمــس األط ـراف الســامية املتعاقــدة طلب ـاً بذلــك.
2 2تكــون مهمــة االجتــاع ،مــع عــدم املســاس بجميــع االختصاصــات األخــرى التــينصــت عليهــا هــذه االتفاقيــة أو الئحتهــا التنفيذيــة ،بحــث املشــاكل املتعلقــة
بتطبيــق االتفاقيــة والئحتهــا التنفيذيــة ،وتقديــم توصيــات بهــذا الشــأن.
3 3يجــوز لالجتــاع تعديــل االتفاقيــة أو الئحتهــا التنفيذيــة ،بــرط أن تكــون أغلبيــةاألطـراف الســامية املتعاقــدة ممثلــة فيــه وطبقـاً ألحــكام املــادة 39.

املادة  :28الجزاءات

تتعهــد األطــراف الســامية املتعاقــدة بــأن تتخــذ -يف نطــاق ترشيعاتهــا الجنائيــة -كافــة
اإلج ـراءات التــي تكفــل محاكمــة األشــخاص الذيــن يخالفــون أحــكام هــذه االتفاقيــة أو
الذيــن يأمــرون مبــا يخالفهــا ،وتوقيــع ج ـزاءات جنائيــة أو تأديبيــة عليهــم مهــا كانــت
جنســياتهم.

أحكام ختامية

املادة  :29اللغات
-1
-2

وضعــت هــذه االتفاقيــة باللغــات اإلنجليزيــة واإلســبانية والفرنســية والروســية،
والنصــوص األربعــة متســاوية يف الحجيــة.
ســتقوم منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة بــأداء ترجــات إىل
لغــات مؤمترهــا العــام الرســمية األخــرى.

املادة  :30التوقيع

تحمــل هــذه االتفاقيــة تاريــخ  14أيار/مايــو  1954وســتظل مفتوحــة للتوقيــع حتــى 31
كانــون األول/ديســمرب  1954مــن طــرف جميــع الــدول التــي وجهــت إليهــا الدعــوة الحضور
املؤمتــر الــذي عقــد يف مدينــة الهــاي مــن  21نيســان/أبريل  1954إىل  14أيار/مايــو .1954

املادة  :31التصديق
-1

-2

يصدق عىل هذه االتفاقية وفقاً لألوضاع الدستورية املرعية يف كل من الدول
املوقعة عليها.
تودع وثائق التصديق لدى املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم
والثقافة.
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املادة  :32االنضمام

ابتــدا ًء مــن تاريــخ دخــول االتفاقيــة حيــز التنفيــذ ،يجــوز أن تنضــم إليهــا كل الــدول املشــار
إليهــا يف املــادة  30والتــي مل توقــع عــى االتفاقيــة ،وكذلــك كل دولــة أخــرى توجــه إليهــا
الدعــوة لالنضــام إليهــا مــن املجلــس التنفيــذي ملنظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم
والثقافــة .ويتــم االنضــام بإيــداع وثائــق االنضــام لــدى املديــر العــام ملنظمــة األمــم
املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة.

املادة  – 33دخول االتفاقية حيزالتنفيذ
-1
-2
-3

تصبــح هــذه االتفاقيــة نافــذة بعــد انقضــاء ثالثــة شــهور مــن تاريــخ إيــداع وثائــق
التصديــق مــن خمــس دول.
وتصبــح بعدئـ ٍـذ نافــذة بالنســبة لــكل طــرف ســام متعاقــد بعــد انقضــاء ثالثــة
أشــهر مــن إيداعــه وثائــق التصديــق أو االنضــام.
يف الحــاالت املشــار إليهــا يف املادتــن  18و 19يصبــح للتصديــق أو لالنضــام الــذي
تــودع وثائقــه األطــراف املتنازعــة -ســواء قبــل أو بعــد العمليــات الحربيــة أو
االحتــال -أثــره فــورا ً .وعــى املديــر العــام ،يف هــذه الحــاالت ،أن يقــوم بإرســال
اإلشــعارات املشــار إليهــا يف املــادة  38بــأرسع وســيلة ممكنــة.

املادة  :34التطبيق الفعلي لالتفاقية
-1
-2

تتخــذ كل دولــة أصبحــت طرف ـاً يف االتفاقيــة عنــد تاريــخ دخولهــا حيــز النفــاذ
كافــة اإلج ـراءات الالزمــة لتطبيــق هــذه االتفاقيــة تطبيق ـاً فعلي ـاً يف مــدى ســتة
أشــهر.
ويــري مــدى الســتة أشــهر اعتبــارا ً مــن تاريــخ إيــداع وثائــق االنضــام أو
التصديــق بالنســبة للــدول التــي تــودع وثائــق االنضــام أو التصديــق بعــد تاريــخ
دخــول االتفاقيــة حيــز التنفيــذ.

املادة  :35اتساع االتفاقية اإلقليمي

لــكل مــن األط ـراف الســامية املتعاقــدة ،عنــد تصديقهــا عــى هــذه االتفاقيــة واالنضــام
إليهــا أو يف أي وقــت بعــد ذلــك أن تعلــن يف إشــعار ترســله إىل املديــر العــام ملنظمــة األمــم
املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة أن هــذه االتفاقيــة تــري عــى جميــع األقاليــم التــي
تتــوىل هــذه الدولــة شــؤون عالقاتهــا الدوليــة أو عــى بعــض هــذه األقاليــم .ويصبــح هــذا
اإلشــعار نافــذا ً بعــد ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ اســتالمه.

املادة  :36عالقة االتفاقية باالتفاقيات السابقة
-1

يف نطــاق العالقــات بــن الــدول املرتبطــة مــن ناحيــة باتفاقيــة الهــاي رقــم 4
الخاصــة بقوانــن وعــادات الحــرب الربيــة ،واالتفاقيــة رقــم  9املتعلقــة بالــرب
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-2

بالقنابــل مــن البحــر أثنــاء الحــرب (ســواء كانــت اتفاقيــة  29متوز/يوليــه 1899
أو اتفاقيــة  18ترشيــن األول/أكتوبــر  )1907واملرتبطــة باالتفاقيــة الحاليــة مــن
ناحيــة أخــرى ،تعتــر هــذه األخــرة مكملــة لالتفاقيــة رقــم  9املشــار إليهــا ولالئحة
املرفقــة باالتفاقيــة رقــم  4املشــار إليهــا أيضـاً .كــا ســيحل الشــعار املشــار إليــه يف
املــادة  16مــن االتفاقيــة الحاليــة محــل الشــعار املشــار إليــه يف املــادة الخامســة
مــن االتفاقيــة رقــم  ،9وذلــك يف جميــع الحــاالت التــي تنــص عليهــا االتفاقيــة
الحاليــة والئحتهــا التنفيذيــة عــى اســتعامل هــذا الشــعار.
يف نطــاق العالقــات بــن الــدول املرتبطــة مــن ناحيــة مبيثــاق واشــنطن املــؤرخ يف
 15نيســان/أبريل  1953والخــاص بحاميــة املؤسســات الفنيــة والعلميــة واملبــاين
التاريخيةواملعــروف باســم «ميثــاق رويــخ»  ،Roerichواملرتبطــة باالتفاقيــة
الحاليــة مــن ناحيــة أخــرى ،تعتــر هــذه األخــرة مكملــة مليثــاق روريــخ كــا
ســيحل الشــعار املشــار إليــه يف املــادة  16مــن هــذه االتفاقيــة محــل الرايــة
الخاصــة املشــار إليهــا يف املــادة الثالثــة مــن امليثــاق يف الحــاالت التــي تنــص فيهــا
هــذه االتفاقيــة والئحتهــا التنفيذيــة عــى اســتعامل هــذا الشــعار.

املادة  :37إنهاء االتفاقية
-1
-2
-3

لــكل طــرف ســام متعاقــد أن يعلــن إنهــاء ارتباطــه بهــذه االتفاقيــة باألصالــة عــن
نفســه أو باســم أي إقليــم مــن األقاليــم التــي يتــوىل شــؤون عالقاتــه الدوليــة.
يعلــن هــذا اإلنهــاء يف وثيقــة مكتوبــة تــودع لــدى املديــر العــام ملنظمــة األمــم
املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة.
يصبــح هــذا اإلنهــاء نافــذا ً بعــد انقضــاء عــام مــن تاريــخ اســتالم وثيقــة اإلنهــاء.
عــى أنــه إذا حــدث -لــدى انقضــاء هــذا العــام -أن كانــت الدولــة التــي أدانــت
إنهــاء هــذه االتفاقيــة مشــتبكة يف ن ـزاع مســلح ،يظــل نفــاذ إعــان إنهــاء هــذه
االتفاقيــة معلقـاً حتــى انتهــاء العمليــات الحربيــة وطاملــا مل تتــم عمليــات إعــادة
املمتلــكات الثقافيــة إىل وطنهــا األصــي.

املادة  :38اإلخطارات

عــى املديــر العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة أن يخطــر الــدول
املشــار إليهــا يف املادتــن  30و 32وهيئــة األمــم املتحــدة مبــا أودع لديــه مــن وثائــق
التصديــق واالنضــام أو القبــول املنصــوص عليها يف املــواد  31و 32و ،39وكذلــك اإلخطارات
وإعالنــات اإلنهــاء املنصــوص عليهــا يف املــواد  35و 37و.39

املادة  :39تعديل االتفاقية والئحتها التنفيذية
-1

لكل طرف سام متعاقد أن يقرتح إدخال تعديالت عىل هذه االتفاقية والئحتها
316

التنفيذية ،ويقدم كل اقرتاح لتعديل االتفاقية إىل املدير العام ملنظمة األمم
املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة الذي يقوم بتبليغ نص االقرتاح إىل كافة األطراف
السامية املتعاقدة .وعىل املدير العام أن يطلب منها يف الوقت نفسه موافاته يف
ظرف أربعة أشهر:
(أ) برغبتها يف دعوة مؤمتر لالنعقاد لبحث التعديل املقرتح؛
(ب) أو مبوافقتها عىل قبول التعديل املقرتح دون عقد مؤمتر؛
(ج) أو برفضها التعديل املقرتح دون دعوة مؤمتر .
 - 2عــى املديــر العــام أن يخطــر كافــة األطـراف الســامية املتعاقــدة باإلجابــات التــي
تصلــه تطبيقــاً للفقــرة األوىل مــن هــذه املــادة.
 - 3عــى مديــر عــام منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة -يف حالــة
موافقــة كافــة األطـراف الســامية املتعاقــدة يف املــدة املقــررة لذلــك وطبقـاً للبنــد
(ب) مــن الفقــرة األوىل مــن هــذه املــادة عــى إدخــال تعديــل عــى االتفاقيــة
دون عقــد مؤمتــر -أن يرســل إخطــارا ً بذلــك طبق ـاً للــادة  .38ويصبــح التعديــل
نافــذا ً بالنســبة لكافــة األط ـراف الســامية املتعاقــدة بعــد انقضــاء تســعني يوم ـاً
مــن تاريــخ هــذا اإلخطــار.
 - 4عــى املديــر العــام أن يدعــو األط ـراف الســامية املتعاقــدة لعقــد مؤمتــر لبحــث
التعديــل املقــرح إذا قــدم لــه ثلــث األطــراف الســامية املتعاقــدة طلبــاً بذلــك.
 - 5لــن تصبــح التعديــات التــي أدخلــت عــى االتفاقيــة أو عــى الئحتهــا التنفيذيــة
حســب اإلج ـراءات املبينــة يف الفقــرة الســابقة نافــذة إال بعــد أن تتــم املوافقــة
عليهــا باإلجــاع مــن األطـراف الســامية املتعاقــدة املمثلــة يف املؤمتــر وبعــد قبولهــا
مــن كل طــرف مــن األط ـراف الســامية املتعاقــدة.
 - 6تعــر األط ـراف الســامية املتعاقــدة عــن قبولهــا للتعديــات التــي أدخلــت عــى
االتفاقيــة أو الئحتهــا التنفيذيــة التــي أقرهــا املؤمتــر وفقــاً ألحــكام الفقرتــن 4
و 5بإيــداع وثيقــة رســمية لــدى املديــر العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة
والعلــوم والثقافــة.
 - 7ال يجــوز التصديــق أو االنضــام -بعــد نفــاذ التعديــات التــي أدخلــت ســواء
عــى االتفاقيــة أو الئحتهــا التنفيذيــة -إال عــى النــص املعــدل لهــذه االتفاقيــة أو
الئحتهــا التنفيذيــة.
املادة  – 40التسجيل
وفقاً للامدة  102من ميثاق هيئة األمم املتحدة ،تسجل هذه االتفاقية لدى األمانة العامة
لهيئة األمم املتحدة بنا ًء عىل طلب يقدمه املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية
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والعلوم والثقافة.
وإثباتاً ملا تقدم وقع عىل هذه االتفاقية املوقعون أدناه املفوضون رسمياً من حكومته.
حرر يف مدينة الهاي يف  14أيار/مايو  1954يف نسخة واحدة تودع يف محفوظات منظمة
األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة ،وتسلم صورة رسمية منها لكل دولة من الدول
املشار إليها يف املادتني  30و 32ولهيئة األمم املتحدة.
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. I Iبروتوكول اتفاقية حماية املمتلكات الثقافية في حالة
نزاع مسلح
1 .1الوضعية الدولية
اعتمــد المؤتمــر العــام لمنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم
والثقافــة بروتوكــول اتفاقيــة حمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي
ـى
ـع حتـ
ـرض للتوقيـ
ـاي  ،1954وعـ
ـخ  14مـ
ـلح بتاريـ
ـزاع مسـ
ـة نـ
حالـ
 31دجنبــر  ،1954مــن قبــل جميــع الــدول التــي وجهــت إليهــا
ـن 21
ـاي مـ
ـة الهـ
ـي مدينـ
ـد فـ
ـذي عقـ
ـر الـ
ـور المؤتمـ
ـوة لحضـ
الدعـ
أبريــل  1954إلــى  14مــاي  .1954ودخــل حيــز النفــاذ فــي 7
غشــت  1956وفقــا ألحــكام المــادة  10مــن هــذا البروتوكــول.
2 .2الوضعيةالوطنية
انضــم المغــرب إلــى بروتوكــول اتفاقيــة حمايــة الممتلــكات
الثقافيــة فــي حالــة نــزاع مســلح بتاريــخ  30غشــت .1968
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بروتوكول اتفاقية حماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
اتفقت األطراف السامية املتعاقدة عىل ما يأيت:
 - 1يتعهــد كل مــن األط ـراف الســامية املتعاقــدة مبنــع تصديــر املمتلــكات الثقافيــة
املوجــودة عــى األرايض التــي يحتلهــا خــال ن ـزاع مســلح .ويقصــد باملمتلــكات
الثقافيــة تلــك التــي نصــت عليهــا املــادة األوىل مــن االتفاقيــة الخاصــة بحاميــة
املمتلــكات الثقافيــة يف حالــة ن ـزاع مســلح املوقعــة بالهــاي يف  14مايــو  /أيــار
1954.
 - 2يتعهــد كل مــن األطـراف الســامية املتعاقــدة بــأن يضــع تحــت الحراســة املمتلكات
الثقافيــة التــي اســتوردت إىل أراضيــه ســواء بطريــق مبــارش أو غــر مبــارش عــن
أيــة أراض واقعــة تحــت االحتــال .وتوضــع تلــك املمتلــكات تحــت الحراســة
ســواء تلقائيـاً عنــد االســترياد وإال فبنــا ًء عــى طلــب الســلطات املختصــة لــأرايض
املذكــورة.
 - 3يتعهــد كل مــن األط ـراف الســامية املتعاقــدة بــأن يســلم عنــد انتهــاء العمليــات
الحربيــة املمتلــكات الثقافيــة املوجــودة عــى أراضيــه إىل الســلطات املختصــة
لــأرايض التــي كانــت تحــت االحتــال إذا كانــت هــذه املمتلــكات قــد اســتوردت
إليهــا مبــا يخالــف مبــدأ الفقــرة األوىل .وال يجــوز بحــال مــن األحــوال حجــز تلــك
املمتلــكات بصفــة تعويضــات حــرب.
 - 4عــى الطــرف الســامي املتعاقــد الــذي يقــع عــى عاتقــه منــع تصديــر املمتلــكات
الثقافيــة املوجــودة عــى األرايض التــي يحتلهــا أن يعــوض كل مــن يحــوز بحســن
نيــة ممتلــكات ثقافيــة يجــب تســليمها وفقــاً ألحــكام الفقــرة الســابقة.
 - 5إذا أودع أحــد األط ـراف الســامية املتعاقــدة ممتلــكات ثقافيــة لــدى طــرف آخــر
لحاميتهــا مــن أخطــار ن ـزاع مســلح ،فعــى هــذا الطــرف األخــر أن يســلم عنــد
انتهــاء العمليــات الحربيــة املمتلــكات املودعــة إىل الســلطات املختصــة لــأرايض
التــي وردت منهــا.
 - 6يحمــل هــذا الربوتوكــول تاريــخ  14مايــو  /أيــار  1953وســيظل مفتوحـاً للتوقيــع
عليــه حتــى  31ديســمرب  /كانــون األول  1954مــن جميــع الــدول التــي وجهــت
إليهــا الدعــوة لحضــور املؤمتــر الــذي عقــد يف مدينــة الهــاي مــن  21نيســان /
أبريــل  1954إىل  14مايــو  /أيــار 1954.
( - 7أ) يصدق عىل هذا الربوتوكول وفقاً لإلجراءات الدستورية املعمول بها يف كل من
الدول املوقعة عليه.
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(ب)تودع وثائق التصديق لدى املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم
والثقافة.
ابتــداء مــن تاريــخ دخــول الربوتوكــول حيــز التنفيــذ يجــوز أن تنضــم إليــه كل
الــدول املشــار إليهــا يف الفقــرة السادســة والتــي مل توقــع عليــه ،وكذلــك كل دولــة
أخــرى توجــه إليهــا الدعــوة لالنضــام إليــه مــن املجلــس التنفيــذي ملنظمــة األمــم
املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة ،ويتــم االنضــام بإيــداع وثائــق االنضــام
لــدى املديــر العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة.
يجــوز للــدول املشــار إليهــا يف الفقرتــن  6و ،8عنــد توقيعهــا عــى هــذا الربوتوكــول
أو التصديــق عليــه أو االنضــام إليــه ،أن تعلــن عــدم ارتباطهــا بأحــكام الجــزء
األول أو الجــزء الثــاين منــه.
(أ)

(ب)
(ج)

يدخــل هــذا الربوتوكــول حيــز التنفيــذ بعــد انقضــاء ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ
إيــداع وثائــق التصديــق مــن خمــس دول.
ويصبــح نافــذا ً بعدئــذ بالنســبة لــكل طــرف ســام متعاقــد بعــد انقضــاء ثالثــة
أشــهر.
يف الحــاالت املشــار إليهــا يف املادتــن  18و 19يصبــح للتصديــق أو لالنضــام
الــذي تــودع وثائقــه األطـراف املتنازعةســواء قبــل أو بعــد العمليــات الحربيــة
أو االحتالل-أثــره فــورا ً .وعــى املديــر العــام ،يف هــذه الحــاالت ،أن يقــوم
بإرســال اإلشــعارات املشــار إليهــا يف املــادة  14بــأرسع وســيلة ممكنــة.

- 11
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(أ) تتخــذ كل دولــة أصبحــت طرفــاً يف الربوتوكــول (عنــد تاريــخ نفــاذه) كافــة
اإلجــراءات الالزمــة لتطبيــق هــذا الربوتوكــول تطبيق ـاً فعلي ـاً يف مــدى ســتة أشــهر.
(ب)تتخــذ الــدول األخــرى التــي تــودع وثائــق التصديــق عــى هــذا الربوتوكــول أو
وثائــق االنضــام إليــه بعــد تاريــخ دخولــه حيــز التنفيــذ كافــة اإلجـراءات الالزمــة
لتطبيقــه تطبيقـاً فعليـاً يف مــدى ســتة أشــهر مــن تاريــخ اإليــداع.
لــكل مــن األطــراف الســامية املتعاقــدة ،عنــد تصديقــه لهــذا الربوتوكــول أو
انضاممــه إليــه أو يف أي وقــت بعــد ذلــك ،أن يعلــن يف إشــعار لــه إىل املديــر العــام
ملنظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة أن هــذا الربوتوكــول يــري
عــى جميــع األقاليــم التــي تتــوىل هــذه الدولــة شــئون عالقاتهــا الدوليــة أو عــى
بعــض هــذه األقاليــم ،ويصبــح هــذا اإلشــعار نافــذا ً بعــد ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ
اســتالمه.
321

- 13

- 14

(أ) لــكل طــرف مــن األطـراف الســامية املتعاقــدة أن يعلــن نقــض هــذا الربوتوكول
باألصالــة عــن نفســه أو بالنيابــة عــن كل إقليــم يتــوىل شــئون عالقاتــه الدوليــة.
(ب)يعلــن هــذا النقــض يف وثيقــة مكتوبــة تــودع لــدى املديــر العــام ملنظمــة
األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة.
(ج)يصبــح هــذا النقــض نافــذا ً بعــد انقضــاء عــام مــن تاريــخ اســتالم وثيقــة
النقــض .عــى أنــه إذا حــدث ،لــدى انقضــاء هــذا العــام ،أن كانــت الدولــة التــي
أعلنــت نقــض هــذا الربوتوكــول مشــتبكة يف نـزاع مســلح يظــل نفــاذ إعــان نقــض
هــذا الربوتوكــول معلقـاً حتــى انتهــاء العمليــات الحربيــة وطاملــا مل تتــم عمليــات
إعــادة املمتلــكات الثقافيــة إىل وطنهــا األصــي.
عــى املديــر العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة أن يخطــر
الــدول املشــار إليهــا يف الفقرتــن السادســة والثامنــة وهيئــة األمــم املتحــدة مبــا
أودع لديــه مــن وثائــق التصديــق ،واالنضــام أو القبــول املنصــوص عليهــا يف
الفق ـرات  7و 8و 15وكذلــك اإلخطــارات وإعالنــات النقــض املنصــوص عليهــا يف
الفقرتــن  12و13.

- 15
(أ) يجــوز تعديــل هــذا الربوتوكــول إذا طلــب ذلــك أكــر مــن ث ُلــث األط ـراف
الســامية املتعاقــدة.
(ب) عــى املديــر العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة أن
يدعــو إىل عقــد مؤمتــر لهــذا الغــرض.
(ج) لــن تصبــح التعديــات التــي تدخــل عــى هــذا الربوتوكــول نافــذة إال بعــد أن
تتــم املوافقــة عليهــا باإلجــاع مــن األط ـراف الســامية املتعاقــدة املمثلــة يف
املؤمتــر وبعــد قبولهــا مــن كل األطــراف الســامية املتعاقــدة.
(د) يتــم قبــول التعديــات التــي أقرهــا املؤمتــر املشــار إليــه يف الفقرتــن (ب)
و(ج) بإيــداع وثيقــة رســمية لــدى املديــر العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة
للرتبيــة والعلــوم والثقافــة.
(ه) يجــوز التصديــق أو االنضــام –بعــد نفــاذ التعديــات التــي أدخلــت عــى
الربوتوكول-فقــط عــى النــص املعــدل لهــذا الربوتوكــول.
وفقـاً للــادة  102مــن ميثــاق هيئــة األمــم املتحــدة يســجل هــذا الربوتوكــول لــدى األمانــة
العامــة لهيئــة األمــم املتحــدة بنــا ًء عــى طلــب يقدمــه املديــر العــام ملنظمــة األمــم املتحدة
للرتبيــة والعلــوم والثقافة.
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وإثباتـاً ملــا تقــدم وقــع عــى هــذا الربوتوكــول املوقعــون أدنــاه املفوضــون رســمياً كل مــن
حكومتــه.
صــدر يف مدينــة الهــاي يف  14مايــو /أيــار  1954مــن نســخة واحــدة باللغــات اإلنجليزيــة
واإلســبانية والفرنســية والروســية ،والنصــوص األربعــة متســاوية يف الحجيــة.
وتــودع هــذه النســخة مبحفوظــات منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة
وتســلم صــورة رســمية منهــا لــكل دولــة مــن الــدول املشــار إليهــا يف الفقرتــن  6و 8ولهيئــة
األمــم املتحــدة.
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. I I Iالبروتوكول الثاني التفاقية الهاي الخاص بحماية املمتلكات الثقافية
في حالة نزاع مسلح
1 .1الوضعية الدولية
اعتمــد المؤتمــر العــام لمنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم
والثقافــة البروتوكــول الثانــي التفاقيــة الهــاي الخــاص بحمايــة
الممتلــكات الثقافيــة فــي حالــة نــزاع مســلح بتاريــخ  26مــارس
 ،1999وعــرض للتوقيــع مــا بيــن  17مــاي  1999و 31دجنبــر
،1999ودخــل حيــز النفــاذ بتاريــخ  09مــارس  ،2004طبقــا
ألحــكام الفقــرة  1مــن المــادة  43مــن هــذا البروتوكــول.
2 .2الوضعيةالوطنية
وقــع المغــرب علــى البروتوكــول الثانــي التفاقيــة الهــاي الخــاص
بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي حالــة نــزاع مســلح بتاريــخ 21
دجنبــر  ،1999وصــادق عليــه بتاريــخ  05دجنبــر .2013
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البروتوكول الثاني التفاقية الهاي الخاص
بحماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
سري العمليات العدائية
إن األطراف يف هذا الربوتوكول،
إذ تــدرك الحاجــة إىل تحســن حاميــة املمتلــكات الثقافيــة يف حالــة نـزاع مســلح ،وإىل إقامــة
نظــام معــزز لحاميــة ممتلــكات ثقافيــة معينــة عــى وجــه التحديد.
وتؤكــد مــن جديــد عــى أهميــة األحــكام املنصــوص عليهــا يف اتفاقيــة حاميــة املمتلــكات
الثقافيــة يف حالــة نـزاع مســلح ،الصــادرة يف مدينــة الهــاي يــوم  14مايو/أيار  ،1954وتشــدد
عــى رضورة اســتكامل تلــك األحــكام بتدابــر تســتهدف تعزيــز تنفيذهــا.
وترغــب يف تزويــد األط ـراف الســامية املتعاقــدة يف إطــار هــذه االتفاقيــة بوســيلة متكنهــا
مــن املشــاركة بصــورة أوثــق يف حاميــة املمتلــكات الثقافيــة يف حالــة ن ـزاع مســلح عــن
طريــق إنشــاء إج ـراءات مالمئــة لهــذه الغايــة.
وتضــع يف اعتبارهــا أن القواعــد الناظمــة لحاميــة املمتلــكات الثقافيــة يف حالــة نـزاع مســلح
ينبغــي أن تجــاري مــا يجــد مــن تطــورات يف القانــون الــدويل.
وتؤكــد أن قواعــد القانــون الــدويل العــريف ســتواصل تنظيــم املســائل التــي ال تنظمهــا
أحــكام هــذا الربوتوكــول.
قد اتفقت عىل ما ييل:

الفصل األول
مقدمة

املــادة األولى  :تعاريف
ألغراض هذا الربوتوكول:
(أ) يقصد بـ (الطرف) الدولة الطرف يف هذا الربوتوكول.
(ب) يقصد بـ (املمتلكات الثقافية) املمتلكات الثقافية كام عرفت يف املادة ( )1من
االتفاقية.
(ج) يقصــد بـــ (االتفاقيــة) اتفاقيــة حاميــة املمتلــكات الثقافيــة يف حالــة نــزاع مســلح،
الصــادرة يف الهــاي يــوم  14مايــو /أيــار .1954
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(د) يقصد بـ (الطرف السامي املتعاقد) الدولة الطرف يف االتفاقية.
(هـ) يقصد بـ (الحامية املعززة) نظام الحامية املعززة املنصوص عليها يف املادتني  10و11
من هذا الربوتوكول.
(و) يقصد بـ (الهدف العسكري) إحدى األعيان التي تسهم ،بحكم طبيعتها أو موقعها أو
الغرض منها أو استخدامها ،إسهاماً فعاالً يف العمل العسكري ،والتي يحقق تدمريها التام
أو الجزيئ أو االستيالء عليها أو تعطيلها يف الظروف السائدة يف ذلك الوقت ،ميزة عسكرية
أكيدة.
(ز) يقصد بـ (غري املرشوع) ما يتم باإلكراه أو بغري ذلك من وسائل انتهاك القواعد واجبة
التطبيق مبوجب القانون الداخيل لألرايض املحتلة أو مبوجب القانون الدويل.
(ح) يقصد بـ (القامئة) الدولية للممتلكات الثقافية املشمولة بالحامية املعززة املنصوص
عليها يف الفقرة الفرعية (ب) من املادة 27.
(ط) يقصد بـ (املدير العام) املدير العام لليونسكو.
(ي) يقصد بـ (اليونسكو) منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة.
(ك) يقصد بـ (الربوتوكول األول) بروتوكول حامية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح،
الصادر يف الهاي يوم  14مايو/أيار 1954.

املــادة الثانية  :العالقة باالتفاقية
يكمل هذا الربوتوكول االتفاقية فيام يخص العالقات بني األطراف يف هذا الربوتوكول.

املــادة الثالثة  :نطاق التطبيق
-1
-2

باإلضافــة إىل األحــكام التــي تنطبــق يف وقــت الســلم ،ينطبــق هــذا الربوتوكــول يف
األوضــاع املشــار إليهــا يف الفقرتــن  1و 2مــن املــادة  18مــن االتفاقيــة ،ويف الفقــرة
 1مــن املــادة 22.
عندمــا يكــون أحــد أطــراف النــزاع املســلح غــر مرتبــط بهــذا الربوتوكــول،
يظــل األطــراف يف هــذا الربوتوكــول مرتبطــن بــه يف عالقتهــم بدولــة طــرف يف
الن ـزاع وليســت مرتبطــة بالربوتوكــول إذا قبلــت تلــك الدولــة أحــكام الربوتوكــول
ومادامــت تطبــق تلــك األحــكام.

املــادة الرابعة  :العالقة بين الفصل الثالث وأحكام أخرى من
االتفاقية وبين هذا البروتوكول
تطبق أحكام الفصل الثالث من هذا الربوتوكول دون إخالل:
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(أ) بتطبيــق أحــكام الفصــل األول مــن االتفاقيــة أو أحــكام الفصــل الثــاين مــن هــذا
الربوتوكــول.
(ب) بتطبيــق أحــكام الفصــل الثــاين مــن االتفاقيــة باســتثناء أنــه ،فيــا يخــص العالقــة بــن
األطـراف يف هــذا الربوتوكــول ،أو فيــا يخــص العالقــة بــن دولــة طــرف فيــه ودولــة أخــرى
تقبــل هــذا الربوتوكــول وتطبقــه وفق ـاً للفقــرة  2مــن املــادة  ،3حيــث تكــون املمتلــكات
الثقافيــة قــد منحــت حاميــة خاصــة وحاميــة معــززة كلتيهــا ،ال تطبــق إال أحــكام الحاميــة
املعــززة.

الفصل الثاني
أحكام عامة بشأن الحماية

املــادة الخامسة  :صون املمتلكات الثقافية
تشــمل التدابــر التحضرييــة التــي تتخــذ يف وقــت الســلم لصــون املمتلــكات الثقافيــة مــن
اآلثــار غــر املتوقعــة لنـزاع مســلح عمـاً باملــادة  3مــن االتفاقيــة ،حســب االقتضــاء مــا ييل:
إعــداد قوائــم حــر ،والتخطيــط لتدابــر الطــوارئ للحاميــة مــن الحرائــق أو مــن انهيــار
املبــاين ،واالســتعداد لنقــل املمتلــكات الثقافيــة املنقولــة أو توفــر الحاميــة لتلــك املمتلــكات
يف موقعهــا ،وتعيــن الســلطات املختصــة املســئولة عــن صــون املمتلــكات الثقافيــة.

املــادة السادسة  :احترام املمتلكات ا لثقافية

بهدف كفالة احرتام املمتلكات الثقافية وفقاً للامدة  4من االتفاقية:
أ) ال يجــوز التــذرع بالــرورات العســكرية القهريــة للتخــي عــن االلتزامــات عمـاً بالفقــرة
 2مــن املــادة  4مــن االتفاقيــة مــن أجــل توجيــه عمــل عــدايئ ضــد ممتلــكات ثقافيــة إال إذا
كانــت ،ومــا دامت:
 -1تلك املمتلكات الثقافية قد حولت من حيث وظيفتها ،إىل هدف عسكري.
 -2ومل يوجــد بديــل عمــي لتحقيــق ميــزة عســكرية مامثلــة للميــزة التــي يتيحهــا توجيــه
عمــل عــدايئ ضــد ذلــك الهــدف.
ب) ال يجــوز التــذرع بالــرورات العســكرية القهريــة للتخــي عــن االلتزامــات عمــاً
بالفقــرة  2مــن املــادة  4مــن االتفاقيــة مــن أجــل اســتخدام ممتلــكات ثقافيــة ألغ ـراض
يرجــح أن تعرضهــا لتدمــر أو رضر إال إذا مل يوجــد ،ومــادام مل يوجــد ،خيــار ممكــن بــن
ذلــك االســتخدام للممتلــكات الثقافيــة وبــن أســلوب آخــر ميكــن اتباعــه لتحقيــق ميــزة
عســكرية مامثلــة.
ج) ال يتخــذ قـرار التــذرع بالــرورات العســكرية القهريــة إال قائــد قــوة عســكرية تعادل يف
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حجمهــا أو تفــوق حجــم كتيبــة ،أو قــوة أصغــر إذا مل تســمح الظــروف بغــر ذلك.
د) يف حالــة هجــوم يقــوم بنــا ًء عــى قـرار يتخــذ وفقـاً للفقــرة الفرعيــة (أ) ،يعطــى إنــذار
مســبق فعــي حيثــا ســمحت الظــروف بذلــك.

املــادة السابعة  :االحتياطات أثناء الهجوم

دون إخــال باحتياطــات أخــرى يقتــي القانــون اإلنســاين الــدويل اتخاذهــا يف تنفيــذ
العمليــات العســكرية ،يعمــد كل طــرف يف النــزاع إىل:
أ) بــذل كل مــا يف وســعه عمليــاً للتحقــق مــن أن األهــداف املزمــع مهاجمتهــا ليســت
ممتلــكات ثقافيــة محميــة مبوجــب املــادة  4مــن االتفاقيــة.
ب) اتخــاذ جميــع االحتياطــات املســتطاعة عنــد تخــر وســائل وأســاليب الهجــوم بهــدف
تجنــب اإلرضار العــريض مبمتلــكات ثقافيــة محميــة مبوجــب املــادة  4مــن االتفاقيــة ،وعــى
أي األحــوال حــر ذلــك يف أضيــق نطــاق ممكــن.
ج) االمتنــاع عــن اتخــاذ قـرار بشــن أي هجــوم قــد يتوقــع تســببه يف إلحــاق أرضار عرضيــة
مفرطــة مبمتلــكات ثقافيــة محميــة مبوجــب املــادة  4مــن االتفاقيــة ،تتجــاوز مــا يتوقــع أن
يحققــه ذلــك ال هجــوم مــن ميــزة عســكرية ملموســة ومبــارشة.
د) إلغاء أو تعليق أي هجوم إذا اتضح:
 -1أن الهدف يتمثل يف ممتلكات ثقافية محمية مبوجب املادة  4من االتفاقية.
-2أن الهجــوم قــد يتوقــع تســببه يف إلحــاق أرضار عرضيــة مفرطــة مبمتلــكات ثقافيــة
محميــة مبوجــب املــادة  4مــن االتفاقيــة ،تتجــاوز مــا يتوقــع أن يحققــه ذلــك الهجــوم مــن
ميــزة عســكرية ملموســة ومبــارشة.

املــادة الثامنة  :االحتياطات من آثاراألعمال العدائية

تقوم أطراف النزاع إىل أقىص حد مستطاع ،مبا ييل:
أ) إبعــاد املمتلــكات الثقافيــة املنقولــة عــن جــوار األهــداف العســكرية أو توفــر حاميــة
كافيــة لهــا يف موقعهــا.
ب) تجنب إقامة أهداف عسكرية عىل مقربة من ممتلكات ثقافية.

املــادة التاسعة  :حماية املمتلكات الثقافية في األرا�ضي املحتلة
-1

دون إخــال بأحــكام املادتــن  4و 5مــن االتفاقيــة ،يحــرم ومينــع طــرف يحتــل
أرايض أو جــزءا ً مــن أرايض طــرف آخــر ،فيــا يتعلــق بــاألرايض املحتلــة:
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أ) أي تصديــر غــر مــروع ملمتلــكات ثقافيــة وأي نقــل غــر مــروع لتلــك املمتلــكات أو
نقــل مللكيتهــا
ب) أي أعــال تنقيــب عــن اآلثــار ،باســتثناء الحــاالت التــي يحتــم فيهــا ذلــك صــون
املمتلــكات الثقافيــة أو تســجيلها أو الحفــاظ عليهــا.
ج) إج ـراء أي تغيــر يف املمتلــكات الثقافيــة أو يف أوجــه اســتخدامها يقصــد بــه إخفــاء أو
تدمــر أي شــواهد ثقافيــة أو تاريخيــة أو علميــة.
 - 2تجــرى أي عمليــات تنقيــب عــن ممتلــكات ثقافيــة أو إدخــال تغي ـرات عليهــا
أو عــى أوجــه اســتخدامها يف تعــاون وثيــق مــن الســلطات الوطنيــة املختصــة
لــأرايض املحتلــة ،مــا مل تحــل الظــروف دون ذلــك.

الفصل الثالث
الحماية المعززة

املــادة العاشرة  :الحماية املعززة
يجــوز وضــع املمتلــكات الثقافيــة تحــت الحاميــة املعــززة رشيطــة أن تتوافــر فيهــا الــروط
الثالثــة التالية:
أ) أن تكون تراثاً ثقافياً عىل أكرب جانب من األهمية بالنسبة إىل البرشية.
ب) أن تكــون محميــة بتدابــر قانونيــة وإداريــة مناســبة عــى الصعيــد الوطنــي تعــرف لهــا
بقيمتهــا الثقافيــة والتاريخيــة االســتثنائية وتكفــل لهــا أعــى مســتوى مــن الحاميــة.
ج) أال تســتخدم ألغـراض عســكرية أو كــدرع لوقايــة مواقــع عســكرية ،أن يصــدر الطــرف
الــذي يتــوىل أمــر مراقبتهــا إعالنـاً يؤكــد عــى أنهــا لــن تســتخدم عــى هــذا النحــو.

املــادة الحادية عشرة  :منح الحماية املعززة
-1

ينبغــي لــكل طــرف أن يقــدم إىل اللجنــة قامئــة باملمتلــكات الثقافيــة التــي يســتلزم
طلــب منحهــا حاميــة معــززة

-2

للطــرف الــذي لــه اختصــاص أو حــق مراقبــة املمتلــكات الثقافيــة أن يطلــب
إدراجهــا عــى القامئــة املزمــع إنشــاؤها وفقـاً للفقــرة الفرعيــة ( 1ب) مــن املــادة
 .27ويتضمــن هــذا الطلــب جميــع املعلومــات الرضوريــة ذات الصلــة باملعايــر
الــواردة يف املــادة  .10وللجنــة أن تدعــو أحــد األطـراف إىل طلــب إدراج ممتلــكات
ثقافيــة عــى القامئــة.
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-3

-4
-5

-6
-7
-8

-9

ألطــراف أخــرى ،وللجنــة الدوليــة للــدرع األزرق وغريهــا مــن املنظــات غــر
الحكوميــة ذات الخــرة املتخصصــة يف هــذا املجــال ،أن تــزيك للجنــة ممتلــكات
ثقافيــة معينــة ،ويف حــاالت كهــذه ،للجنــة أن تدعــو أحــد األطــراف إىل طلــب
إدراج تلــك املمتلــكات الثقافيــة عــى القامئــة.
ال يخــل طلــب إدراج ممتلــكات ثقافيــة واقعــة يف أراض تدعــي أكــر مــن دولــة
ســيادتها أو واليتهــا عليهــا ،وال إدراج تلــك املمتلــكات ،بحــال مــن األحــوال ،بحقوق
أط ـراف الن ـزاع.
حــال تلقــي اللجنــة طلــب إدراج عــى القامئــة ،تبلــغ اللجنــة جميــع األطــراف
بذلــك الطلــب ،ولألطـراف أن تقــدم إىل اللجنــة ،يف غضون ســتني يومـاً ،احتجاجات
بشــأن طلــب كهــذا ،وال تعــد هــذه االحتجاجــات إال باالســتناد إىل املعايــر الــواردة
يف املــادة  ،10وتكــون محــددة وذات صلــة بوقائــع معينــة .وتنظــر اللجنــة يف
االحتجاجــات تاركــة للطــرف الطالــب لــإدارج فرصــة معقولــة للــرد قبــل أن تتخــذ
ق ـرارا ً بشــأنها .وعندمــا تعــرض تلــك االحتجاجــات عــى اللجنــة ،تتخــذ ق ـرارات
اإلدراج عــى القامئــة ،عــى الرغــم مــن املــادة  ،26بأغلبيــة أربعــة أخــاس أعضائها
الحارضيــن واملصوتــن.
ينبغــي للجنــة ،عنــد البــت يف طلــب مــا ،أن تلتمــس املشــورة لــدى املنظــات
الحكوميــة وغــر الحكوميــة ،وكذلــك لــدى خــراء أفــراد.
ال يجــوز أن يتخــذ قـرار مبنــح الحاميــة املعــززة أو مبنعهــا إال باالســتناد إىل املعايــر
الــواردة يف املــادة 10.
يف حــاالت اســتثنائية ،عندمــا تكــون اللجنــة قــد خلصــت إىل أن الطــرف الطالــب
إلدراج ممتلــكات ثقافيــة عــى القامئــة ال يســتطيع الوفــاء مبعايــر الفقــرة الفرعيــة
(ب) مــن املــادة  ،10يجــوز للجنــة أن تقــرر منــح حاميــة معــززة رشيطــة أن يقــدم
الطــرف الطالــب طلب ـاً باملســاعدة الدوليــة مبوجــب املــادة 32.
حــال نشــوب القتــال ،ألحــد أطــراف النــزاع أن يطلــب ،باالســتناد إىل حالــة
الطــوارئ ،حاميــة معــززة ملمتلــكات ثقافيــة تخضــع لواليتــه أو مراقبتــه ،بإبــاغ
هــذا الطلــب إىل اللجنــة ،وترســل اللجنــة هــذا الطلــب عــى الفــور إىل جميــع
أطـراف النـزاع .ويف تلــك الحــاالت ،تنظــر اللجنــة بصفــة مســتعجلة فيــا تقدمــه
األطــراف املعنيــة مــن احتجاجــات ،ويتخــذ قــرار منــح حاميــة معــززة مؤقتــة
بــأرسع مــا ميكــن ،وكذلــك -عــى الرغــم مــن املــادة -26بأغلبيــة أربعــة أخــاس
مــن األعضــاء الحارضيــن واملصوتــن .ويجــوز أن متنــح اللجنــة حاميــة معــززة
مؤقتــة ريثــا تظهــر نتائــج اإلجـراءات النظاميــة ملنــح الحاميــة املعــززة ،رشيطــة
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- 10
- 11

الوفــاء بأحــكام الفقرتــن الفرعيتــن (أ)و(ج) مــن املــادة 10.
متنح اللجنة الحامية املعززة للممتلكات الثقافية حال إدراجها عىل القامئة.
يرســل املديــر العــام دون إبطــاء إىل األمــن العــام لألمــم املتحــدة وإىل جميــع
األطــراف ،إشــعارا ً بــأي قــرار تتخــذه اللجنــة بــإدراج ممتلــكات ثقافيــة عــى
القامئــة.

املــادة الثانية عشرة  :حصانة املمتلكات الثقافية املشمولة بحماية
معززة
تكفــل أطـراف النـزاع حصانــة املمتلــكات الثقافيــة املشــمولة بحاميــة معــززة باالمتنــاع عــن
اســتهداف تلــك املمتلــكات بالهجــوم أو عــن أي اســتخدام ملمتلــكات ثقافيــة أو جوارهــا
املبــارش يف دعــم العمــل العســكري.

املــادة الثالثة عشرة  :فقدان الحماية املعززة

 .1ال تفقد املمتلكات الثقافية املشمولة بالحامية املعززة تلك الحامية إال:
أ) إذا علقت أو ألغيت تلك الحامية وفقاً للامدة ،14
ب) أو إذا أصبحــت تلــك املمتلــكات ،بحكــم اســتخدامه ،هدفـاً عســكرياً ،ومادامــت عــى
تلــك الحــال.
.2يف الظــروف الــواردة بالفقــرة الفرعيــة (ب) ال يجــوز أن تتخــذ تلــك املمتلــكات هدف ـاً
لهجــوم إال:
أ) إذا كان الهجــوم هــو الوســيلة املســتطاعة الوحيــدة إلنهــاء اســتخدام املمتلــكات عــى
النحــو املشــار إليــه يف الفقــرة الفرعيــة ( 1ب).
ب) إذا اتخــذت جميــع االحتياطــات املســتطاعة يف اختيــار وســائل الهجــوم وأســاليبه
بهــدف إنهــاء ذلــك االســتخدام وتجنــب اإلرضار باملمتلــكات الثقافيــة أو ،عــى أي األحــوال،
حــره يف أضيــق نطــاق ممكــن.
ج) ما مل تحل الظروف دون ذلك بسبب مقتضيات الدفاع الفوري عىل النفس:
 -1يصدر األمر بالهجوم عىل أعىل املستويات التنفيذية للقيادة.
-2يصــدر إنــذار مســبق فعــي إىل القــوات املجابهــة بطلــب إنهــاء االســتخدام املشــار إليــه
يف الفقــرة الفرعيــة ( 1ب)  ،و
-3تتاح لقوة املجابهة فرتة معقولة من الوقت متكنها من تصحيح الوضع.
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املــادة الرابعة عشرة  :تعليق الحماية املعززة وإلغاؤها
-1
-2

-3
-4

عندمــا تكــف املمتلــكات الثقافيــة عــن الوفــاء بــأي مــن املعايــر الــواردة يف املــادة
 10مــن هــذا الربوتوكــول ،للجنــة أن تعلــق شــمولها بالحاميــة املعــززة أو تلغيــه
بحــذف تلــك املمتلــكات الثقافيــة مــن القامئــة.
يف حالــة انتهــاك خطــر للــادة  12فيــا يتعلق مبمتلــكات ثقافيــة مشــمولة
بحاميــة معــززة نتيجــة الســتخدامها يف دعــم العمــل العســكري ،للجنــة أن تعلــق
شــمولها بالحاميــة املعــززة ،ويف حالــة اســتمرار تلــك االنتهــاكات ،للجنــة أن تعمــد
بصفــة اســتثنائية إىل إلغــاء شــمول تلــك املمتلــكات الثقافيــة بالحاميــة املعــززة
بحذفهــا مــن القامئــة.
يرســل املديــر العــام دون إبطــاء إىل األمــن العــام لألمــم املتحــدة وإىل جميــع
األطـراف يف هــذا الربوتوكــول ،إشــعارا ً بــأي قـرار تتخــذه اللجنــة بتعليــق الحاميــة
املعــززة أو بإلغائهــا.
تتيــح اللجنــة ،قبــل أن تتخــذ قــرارا ً كهــذا ،لألطــراف فرصــة إلبــداء وجهــات
نظرهــم.

الفصل الرابع
المسئولية الجنائية والوالية القضائية

املــادة الخامسة عشرة  :االنتهاكات الخطيرة لهذا البروتوكول
 - 1يكــون أي شــخص مرتكبـاً لجرميــة باملعنــى املقصــود يف هــذا الربوتوكــول إذا اقرتف
ذلــك الشــخص عمــدا ً ،وانتهــاكاً لالتفاقيــة أو لهــذا الربوتوكــول ،أي ـاً مــن األفعــال
التاليــة:
أ) استهداف ممتلكات ثقافية مشمولة بحامية معززة ،بالهجوم.
ب) اســتخدام ممتلــكات ثقافيــة مشــمولة بحاميــة معــززة ،أو اســتخدام جوارهــا املبــارش،
يف دعــم العمــل العســكري.
ج) إلحــاق دمــار واســع النطــاق مبمتلــكات ثقافيــة محميــة مبوجــب االتفاقيــة وهــذا
الربوتوكــول ،أو االســتيالء عليهــا.
د) استهداف ممتلكات ثقافية محمية مبوجب االتفاقية وهذا الربوتوكول ،بالهجوم.
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هـــ) ارتــكاب رسقــة أو نهــب أو اختــاس أو تخريــب ملمتلــكات ثقافيــة محميــة مبوجــب
االتفاقيــة.
 - 2يعتمــد كل طــرف مــن التدابــر مــا يلــزم العتبــار الجرائــم املنصــوص عليهــا يف
هــذه املــادة جرائــم مبوجــب قانونــه الداخــي ،ولفــرض عقوبــات مناســبة عــى
مرتكبيهــا .وتلتــزم األطـراف وهــي بصــدد ذلــك مببــادئ القانــون العامــة ومبــادئ
القانــون الــدويل ،مبــا يف ذلــك القواعــد القاضيــة مبــد نطــاق املســئولية الجنائيــة
الفرديــة إىل أشــخاص غــر أولئــك الذيــن ارتكبــوا الفعــل الجنــايئ بشــكل مبــارش.

املــادة السادسة عشرة :الوالية القضائية

 - 1دون اإلخــال بالفقــرة  ،2تتخــذ كل دولــة طــرف التدابــر الترشيعيــة الالزمــة
إلنشــاء واليتهــا القضائيــة عــى الجرائــم املنصــوص عليهــا يف املــادة  15يف الحــاالت
التاليــة:
أ) عندما ترتكب جرمية كهذه عىل أرايض تلك الدولة.
ب) عندما يكون املجرم املزعوم مواطناً لتلك الدولة.
ج) يف حالــة الجرائــم املنصــوص عليهــا يف الفقـرات الفرعيــة (أ) و(ب) و(ج) مــن املــادة ،15
عندمــا يكــون املجــرم املزعــوم موجــودا ً عــى أراضيهــا.
 - 2فيام يتعلق مبامرسة الوالية القضائية ،ودون اإلخالل باملادة  28من االتفاقية:
أ) ال يســتبعد هــذا الربوتوكــول تحمــل املســئولية الجنائيــة الفرديــة أو مامرســة الواليــة
القضائيــة مبوجــب القانــون الوطنــي أو القانــون الــدويل املمكــن التطبيــق ،كــا ال ينــال مــن
مامرســة الواليــة القضائيــة مبوجــب القانــون الــدويل ا لعــريف.
ب) باســتثناء الحالــة التــي ميكــن فيهــا أن تقبــل دولــة ليســت طرف ـاً يف هــذا الربوتوكــول
أحكامــه وتطبقهــا وفق ـاً للفقــرة  2مــن املــادة  ،3فــإن أف ـراد القــوات املســلحة ومواطنــي
دولــة ليســت طرف ـاً يف هــذا الربوتوكــول ،باســتثناء مواطنيهــا الذيــن يخدمــون يف قــوات
مســلحة لدولــة طــرف يف هــذا الربوتوكــول ،ال يتحملــون مســئولية جنائيــة فرديــة مبوجــب
هــذا الربوتوكــول ،كــا ال يفــرض هــذا الربوتوكــول التزامـاً بإنشــاء واليــة قضائيــة عــى أمثــال
هــؤالء األشــخاص وال بتســليمهم.

املــادة السابعة عشرة  :املقاضاة

1 1يعمــد الطــرف الــذي يوجــد عــى أراضيــه الشــخص الــذي يدعــى ارتكابــه جرميــةمنصوصــاً عليهــا يف الفقــرات الفرعيــة ( 1أ) و(ب) و(ج) مــن املــادة  ،15إذا مل
يســلم ذلــك الشــخص ،إىل عــرض القضيــة ،دون أي اســتثناء كان ودون تأخــر
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ال مــرر لــه ،عــى ســلطاته املختصــة لغــرض املقاضــاة وفــق إج ـراءات مبوجــب
قانونــه الداخــي أو ،يف حالــة انطباقهــا ،وفقـاً للقواعــد ذات الصلــة مــن القانــون
الــدويل.
2 2دون إخــال بالقواعــد ذات الصلــة مــن القانــون الــدويل ،يف حالــة انطباقهــا ،تكفــلألي شــخص تتخــذ بشــأنه إجـراءات فيــا يتعلــق باالتفاقيــة أو بهــذا الربوتوكــول،
معاملــة منصفــة ومحاكمــة عادلــة وفق ـاً للقانــون الداخــي وللقانــون الــدويل يف
كافــة مراحــل اإلج ـراءات ،وال تكــون الضامنــات املكفولــة لذلــك الشــخص ،بــأي
حــال مــن األحــوال ،أدىن مــن الضامنــات التــي ينــص عليهــا القانــون الــدويل.

املــادة الثامنة عشرة  :تسليم املجرمين
-1

-2

-3

-4

تعتــر الجرائــم املنصــوص عليهــا يف الفقـرات الفرعيــة ( 1أ)و(ب)و(ج) مــن املــادة
 15مندرجــة يف عــداد الجرائــم التــي يســلم مرتكبوهــا يف أي معاهــدة لتســليم
املجرمــن أبرمــت بــن أي مــن األطـراف قبــل دخــول هــذا الربوتوكــول حيــز النفــاذ
ويتعهــد األط ـراف بــإدراج تلــك الجرائــم يف كل معاهــدة لتســليم املجرمــن تــرم
فيــا بينهــم يف وقــت الحــق.
عندمــا يتلقــى طــرف يجعــل تســليم املجرمــن مرشوط ـاً بوجــود معاهــدة ،طلب ـاً
بتســليم مجــرم موجهـاً مــن طــرف آخــر مل يــرم معــه معاهــدة لتســليم املجرمــن،
فللطــرف املطلــوب منــه ،إن شــاء ،أن يعتــر هــذا الربوتوكــول األســاس القانــوين
لتســليم مرتكبــي الجرائــم املنصــوص عليهــا يف الفقــرات الفرعيــة ( 1أ) و(ب)
و(ج) مــن املــادة 15.
تعتــر األطــراف التــي ال تجعــل تســليم املجرمــن مرشوطــاً بوجــود معاهــدة،
الجرائــم املنصــوص عليهــا يف الفقـرات الفرعيــة ( 1أ) و(ب) و(ج) مــن املــادة 15
جرائــم يســلم مرتكبوهــا فيــا بــن هــذه األطـراف ،مــع عــدم اإلخــال بالــروط
التــي تنــص عليهــا قوانــن الطــرف املطلــوب منــه.
عنــد الــرورة ،تعامــل الجرائــم املنصــوص عليهــا يف الفقــرات الفرعيــة ( 1أ)،
(ب) و(ج) مــن املــادة - 15ألغــراض تســليم املجرمــن فيــا بــن األطراف-كــا
لــو كانــت قــد ارتكبــت ليــس فحســب يف املــكان الــذي وقعــت فيــه بــل أيضـاً يف
أرايض األطــراف التــي أنشــأت واليــة قضائيــة وفقــاً للفقــرة  1مــن املــادة .16

املــادة التاسعة عشرة :املساعدة القانونية املتبادلة
-1

تتبــادل األطـراف أكــر قــدر مــن املســاعدة فيــا يتعلــق بالتحقيقــات أو اإلجراءات
الجنائيــة أو إجـراءات تســليم املجرمــن املتخــذة بشــأن الجرائــم املنصــوص عليهــا
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-2

يف املــادة  ،15مبــا يف ذلــك املســاعدة يف الحصــول عــى مــا يوجــد لديهــا مــن
شــواهد الزمــة لإلج ـراءات.
تضطلــع األطــراف بالتزاماتهــا مبوجــب الفقــرة  1مبــا يتفــق وأي معاهــدات أو
ترتيبــات أخــرى بشــأن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة تكــون مربمــة فيــا بينهــا.
ويف حالــة عــدم وجــود مثــل هــذه املعاهــدات أو الرتتيبــات ،تتبــادل األطــراف
املســاعدة وفقــاً لقانونهــا الداخــي.

املــادة العشرون  :دواعي الرفض
-1

-2

ألغـراض تســليم املجرمــن يف حالــة الجرائــم املنصــوص عليهــا يف الفقـرات الفرعيــة
( 1أ) و(ب) و(ج) مــن املــادة  ،15وألغــراض املســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف
حالــة الجرائــم املنصــوص عليهــا يف املــادة  ،15ال تعتــر الجرائــم جرائــم سياســية أو
جرائــم مرتبطــة بجرائــم سياســية ،أو جرائــم دفعــت إليهــا بواعــث سياســية .وبنــا ًء
عــى ذلــك ال يجــوز رفــض طلبــات تســليم املجرمــن أو طلبــات املســاعدة املتبادلة
املســتندة إىل مثــل هــذه الجرائــم ملجــرد أن األمــر يتعلــق بجرميــة سياســية أو
بجرميــة مرتبطــة بجرميــة سياســية أو بجرميــة دفعــت إليهــا بواعــث سياســية.
ليــس يف هــذا الربوتوكــول مــا يفــر بأنــه الت ـزام بتســليم املجرمــن أو بتقديــم
املســاعدة القانونيــة املتبادلــة إذا كان لــدى الطــرف املطلــوب منــه أســباب
جوهريــة تدعــوه إىل االعتقــاد بــأن طلــب تســليم املجرمــن يف حالــة الجرائــم
املنصــوص عليهــا يف الفقــرات الفرعيــة  ( 1أ ) و(ب ) و( ج) مــن املــادة  15أو
طلــب املســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف حالــة الجرائــم املنصــوص عليهــا يف املــادة
 ،15قــد قــدم لغــرض محاكمــة أو عقــاب شــخص بســبب عنــر ذلــك الشــخص
أو دينــه أو جنســيته أو أصلــه االثنــي أو رأيــه الســيايس ،أو بــأن االمتثــال للطلــب
ســوف يرتتــب عليــه إجحــاف مبركــز هــذا الشــخص ألي ســبب مــن تلــك األســباب.

املــادة الحادية والعشرون  :التدابيراملتعلقة بانتهاكات أخرى

دون إخالل باملادة  28من االتفاقية ،يعتمد كل طرف كل ما يلزم من تدابري ترشيعية أو
إدارية أو تأديبية لقمع األفعال التالية عندما ترتكب عمدا ً:
(أ) أي استخدام للممتلكات الثقافية ينطوي عىل انتهاك لالتفاقية أو لهذا الربوتوكول.
(ب) أي تصدير أو نقل غري مرشوع ملمتلكات ثقافية من أراض محتلة انتهاكاً لالتفاقية
أو لهذا الربوتوكول.
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الفصل الخامس
حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة
غير المتسمة بطابع دولي :

املــادة الثانية والعشرون  :النزاعات املسلحة غيراملتسمة بطابع
دولي
-1

ينطبــق هــذا الربوتوكــول يف حالــة نـزاع مســلح ال يتســم بطابــع دويل يقــع داخــل
أرايض أحــد األطــراف.

-2

ال ينطبــق هــذا الربوتوكــول عــى أوضــاع االضطرابــات والتوتــرات الداخليــة،
مثــل أحــداث الشــغب وأعــال العنــف املنعزلــة واملتفرقــة وغريهــا مــن األعــال
املامثلــة.
ليــس يف هــذا الربوتوكــول مــا يتــذرع بــه لغــرض النيــل مــن ســيادة دولــة مــا أو
مــن مســئولية الحكومــة عــن القيــام بــكل الوســائل املرشوعــة بحفــظ أو إعــادة
ســيادة القانــون والنظــام يف الدولــة ،أو الدفــاع عــن الوحــدة الوطنيــة للدولــة
وســامة أراضيهــا.
ليــس يف هــذا الربوتوكــول مــا يخــل بالواليــة القضائيــة األساســية لطــرف يــدور
عــى أراضيــه نــزاع مســلح ال يتســم بطابــع دويل حــول االنتهــاكات املنصــوص
عليهــا يف املــادة 15.
ليــس يف هــذا الربوتوكــول مــا يتــذرع بــه كمــرر للتدخــل ،عــى نحــو مبــارش أو
غــر مبــارش وألي ســبب مــن األســباب ،يف النـزاع املســلح أو يف الشــئون الداخليــة
أو الخارجيــة للطــرف الــذي يــدور النــزاع عــى أراضيــه.
ال يؤثــر تطبيــق هــذا الربوتوكــول عــل ى الوضــع املشــار إليــه يف الفقــرة  ،1عــى
الوضــع القانــوين ألطــراف النــزاع.
ملنظمة اليونسكو أن تعرض خدماتها عىل أطراف النزاع.

-3

-4
-5
-6
-7
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الفصل السادس
المسائل المؤسسية

املــادة الثالثة والعشرون  :التقاء األطراف

-2

يدعــى األط ـراف إىل االجتــاع يف نفــس الوقــت الــذي ينعقــد فيــه املؤمتــر العــام
لليونســكو وبالتنســيق مــع اجتــاع األط ـراف الســامية املتعاقــدة إذا كان املديــر
العــام هــو الداعــي إىل ذلــك االجتــاع.
يعتمد اجتامع األطراف نظامه الداخيل.

-1

-3

يضطلع اجتامع األطراف باملهام التالية:

أ) انتخاب أعضاء اللجنة وفقاً للفقرة  1من املادة .24
ب) التصديــق عــى املبــادئ التوجيهيــة التــي تعدهــا اللجنــة وفقـاً للفقــرة الفرعيــة 1
(أ) مــن املــادة .27
ج) إعــداد مبــادئ توجيهيــة تسرتشــد بهــا اللجنــة يف اســتخدام أمــوال الصنــدوق واإلرشاف
عــى ذلــك االســتخدام.
د) النظر يف التقرير الذي تقدمه اللجنة وفقاً للفقرة الفرعية ( 1د) من املادة .27
هـــ) مناقشــة أي مشــكالت تنشــأ بصــدد تطبيــق هــذا الربوتوكول وإصــدار توصيات بشــأنها
حســب االقتضاء.
 - 4يدعــو املديــر العــام إىل انعقــاد اجتــاع اســتثنايئ لألطـراف بنــا ًء عىل طلــب ُخمس
عــدد األطـراف عــى األقــل.

املــادة الرابعة والعشرون  :لجنة حمية املمتلكات الثقافية في
حالة نزاع مسلح
-1
-2
-3

تنشــأ مبوجــب هــذا لجنــة لحاميــة املمتلــكات الثقافيــة يف حالــة ن ـزاع مســلح،
تتألــف مــن اثنــي عــر طرفــاً ينتخبهــم اجتــاع األطــراف.
تجتمــع اللجنــة يف دورة عاديــة مــرة يف الســنة ويف دورات اســتثنائية كلــا ارتــأت
رضورة ذلــك.
عنــد البــت يف عضويــة اللجنــة ،يســعى األطـراف إىل ضــان متثيــل عــادل ملختلــف
املناطــق والثقافــات يف العــامل.
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-4

تختــار األطـراف األعضــاء يف اللجنــة ممثليهــا مــن بــن أشــخاص مؤهلــن يف ميادين
الـراث الثقــايف أو الدفــاع أو القانــون الــدويل وتســعى ،بالتشــاور فيــا بينهــا ،إىل
ضــان أن اللجنــة يف مجموعهــا تضــم قــدرا ً كافيــا ً مــن الخــرة املتخصصــة يف كل
هــذه املياديــن.

-1

تنتخــب الدولــة الطــرف عضــوا ً يف اللجنــة ملــدة أربــع ســنوات وتكــون مؤهلــة
إلعــادة انتخابهــا مبــارشة مــرة واحــدة لفــرة أخــرى.
عــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة  ،1تنتهــي عضويــة نصــف األعضــاء املختاريــن
يف أول انتخــاب يف نهايــة أول دورة عاديــة الجتــاع األط ـراف تــي الــدورة التــي
انتخبــوا فيهــا ،ويختــار رئيــس االجتــاع هــؤالء األعضــاء بالقرعــة بعــد أول عمليــة
انتخــاب.

-1

تعتمد اللجنة نظامها الداخيل.

-2

يتكــون النصــاب القانــوين مــن أغلبيــة األعضــاء ،وتتخــذ ق ـرارات اللجنــة بأغلبيــة
ثلثــي أعضائهــا املصوتــن.

-3

ال يشــارك األعضــاء يف التصويــت عــى أي قــرارات تتعلــق مبمتلــكات ثقافيــة
متــررة مــن نــزاع مســلح هــم أطــراف فيــه.

-1

تضطلع اللجنة باملهام التالية:

املــادة الخامسة والعشرون  :مدة العضوية
-2

املــادة السادسة والعشرون  :النظام الداخلي

املــادة السابعة والعشرون  :املهــام

أ) إعداد مبادئ توجيهية لتنفيذ هذا الربوتوكول.
ب) منــح الحاميــة املعــززة للممتلــكات الثقافيــة وتعليقهــا أو إلغاؤهــا وإنشــاء قامئــة
باملمتلــكات الثقافيــة املشــمولة بحاميــة معــززة ،وتعهــد تلــك القامئــة وإذاعتهــا.
ج) مراقبــة تنفيــذ هــذا الربوتوكــول واإلرشاف عليــه والعمــل عــى تحديــد املمتلــكات
الثقافيــة املشــمولة بحاميــة معــززة.
د) النظــر يف التقاريــر التــي يقدمهــا األطـراف والتعليــق عليهــا والتــاس اإليضاحات حســب
االقتضــاء ،وإعــداد تقريرهــا بشــأن تنفيــذ هــذا الربوتوكــول مــن أجــل تقدميــه إىل اجتــاع
األطراف.
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هـــ) تلقــي طلبــات املســاعدة الدوليــة املقدمــة مبوجــب املــادة  32والنظــر يف تلــك
الطلبــات.
و) البت يف أوجه استخدام أموال الصندوق.
ز) القيام بأي مهام أخرى يعهد بها إليها اجتامع األطراف.
-2

تؤدي اللجنة مهامها بالتعاون مع املدير العام.

-3

تتعــاون اللجنــة مــع املنظــات الدوليــة والوطنيــة ،الحكوميــة وغــر ا لحكوميــة،
التــي متاثــل أهدافهــا أهــداف االتفاقيــة وبروتوكولهــا األول وهــذا الربوتوكــول،
وللجنــة أن تدعــو إىل اجتامعاتهــا مــن أجــل مســاعدتها بصفــة استشــارية يف أداء
مهامهــا ،منظــات مهنيــة مرموقــة كاملنظــات التــي تربطهــا باليونســكو عالقــات
رســمية ،مبــا يف ذلــك اللجنــة الدوليــة للــدرع األزرق والهيئــات الداخليــة فيهــا،
كــا يجــوز دعــوة ممثلــن للمركــز الــدويل لدراســة صــون املمتلــكات الثقافيــة
وترميمهــا (إيكــروم) (مركــز رومــا) وللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،لحضــور
اجتامعاتهــا بصفــة استشــارية.

املــادة الثامنة والعشرون  :األم ــانة
تتلقــى اللجنــة املســاعدة مــن أمانــة اليونســكو التــي تعــد وثائــق اللجنــة وجــداول أعــال
اجتامعاتهــا وتتــوىل املســئولية عــن تنفيــذ قراراتهــا.

املــادة التاسعة والعشرون  :صندوق حماية املمتلكات الثقافية
في حالة نزاع مسلح
-1

ينشأ مبوجب هذا صندوق لألغراض التالية:

أ) تقديــم مســاعدة ماليــة أو غــر ماليــة لدعــم التدابــر التحضرييــة والتدابــر األخــرى التــي
تتخــذ يف وقــت الســلم وفق ـاً ألحــكام مــن بينهــا أحــكام املــادة  ،5والفقــرة الفرعيــة (ب)
مــن املــادة  ،10واملــادة 30
ب) تقديــم مســاعدة ماليــة أو غــر ماليــة بصــدد تدابــر الطــوارئ أو التدابــر املؤقتــة أو
غريهــا مــن التدابــر التــي تتخــذ مــن أجــل حاميــة املمتلــكات الثقافيــة أثنــاء فـرات النـزاع
املســلح أو فــرات العــودة إىل الحيــاة الطبيعيــة فــور انتهــاء العمليــات الحربيــة وفقــاً
ألحــكام مــن بينهــا أحــكام الفقــرة الفرعيــة (أ) مـــن املــادة . 8
 - 2ينشئ الصندوق حساباً ألموال الودائع وفقاً ألحكام النظام املايل لليونسكو.
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 - 3ال تســتخدم املبالــغ املدفوعــة مــن الصنــدوق إال لألغ ـراض التــي تقرهــا اللجنــة
وفق ـاً للمبــادئ التوجيهيــة كــا تحددهــا الفقــرة الفرعيــة ( 3ج) مــن املــادة .23
وللجنــة أن تقبــل مســاهامت يقــر اســتخدامها عــى برنامــج أو مــروع معــن
رشيطــة أن تكــون اللجنــة قــد قــررت تنفيــذ ذلــك الربنامــج أو املــروع.
 - 4تتكون موارد الصندوق مام ييل:
أ) مساهامت طوعية يقدمها األطراف.
ب) مساهامت أو هبات أو وصايا تقدمها:
 دول أخرى. اليونسكو أو منظامت أخرى تابعة لألمم املتحدة. منظامت أخرى دولية حكومية أو غري حكومية. هيئات عامة أو خاصة أو أفراد.ج) أي فوائد تدرها أموال الصندوق.
د) األمــوال املحصلــة مــن عمليــات جمــع األمــوال وإيـرادات األحــداث التــي تنظــم لصالــح
الصندوق.
هـ) سائر املوارد التي ترخص بها املبادئ التوجيهية املطبقة عىل الصندوق.

الفصل السابع
نشر المعلومات والمساعدة الدولية

املــادة الثالثون  :نشراملعلومات
 - 1تسعى األطراف بالوسائل املالمئة ،والسيام عن طريق الربامج التعليمية واإلعالمية،
إىل دعم تقدير جميع سكانها للممتلكات الثقافية واحرتامهم لها.
 - 2تذيع األطراف هذا الربوتوكول عىل أوسع نطاق ممكن يف وقت السلم ويف وقت
الحرب عىل السواء
 - 3تكون أي سلطة عسكرية أو مدنية تضطلع وقت وقوع نزاع مسلح مبسئوليات
تتعلق بتطبيق هذا الربوتوكول ،عىل علم تام بنص هذا الربوتوكول .ولهذه الغاية
تقوم األطراف مبا ييل حسب االقتضاء:
أ) إدراج مبادئ توجيهية وتعليامت بشأن حامية املمتلكات الثقافية يف لوائحها العسكرية.
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ب) إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتعليمية يف أوقات السلم ،بالتعاون مع اليونسكو
واملنظامت الحكومية وغري الحكومية املعنية.
ج) إبالغ كل طرف سائر األطراف ،من خالل املدير العام ،مبعلومات عن القوانني واألحكام
اإلدارية والتدابري املتخذة مبوجب الفقرتني الفرعيتني (أ)و(ب).
د) إبالغ كل طرف سائر األطراف بأرسع وقت ممكن ،من خالل املدير العام ،بالقوانني
واألحكام اإلدارية التي قد تعتمدها لضامن تطبيق الربوتوكول.

املــادة الحادية والثالثون  :التعاون الدولي

يف حــاالت حــدوث انتهــاكات خطــرة لهــذا الربوتوكــول ،تتعهــد األطــراف بــأن تعمــل
جامعــة عــن طريــق اللجنــة أو ف ـرادى-يف تعــاون مــع اليونســكو واألمــم املتحــدة ،ومبــايتفــق مــع ميثــاق األمــم املتحــدة.

املــادة الثانية والثالثون  :املساعدة الدولية
-1

يجــوز لطــرف أن يطلــب مــن اللجنــة مســاعدة دوليــة مــن أجــل املمتلــكات
الثقافيــة املشــمولة بحاميــة معــززة ،وكذلــك فيــا يتعلــق بإعــداد أو تطويــر أو
تنفيــذ القوانــن واألحــكام اإلداريــة والتدابــر املشــار إليهــا يف املــادة .10
يجــوز لطــرف يف الن ـزاع ليــس طرف ـاً يف هــذا الربوتوكــول ولكنــه يقبــل ويطبــق
أحكامــه وفق ـاً للفقــرة  3مــن املــادة  ،2أن يطلــب مســاعدة دوليــة مناســبة مــن
اللجنــة.
تعتمــد اللجنــة قواعــد لتقديــم طلبــات املســاعدة الدوليــة وتحــدد األشــكال التــي
ميكــن أن تتخذهــا املســاعدة الدوليــة.
تشــجع األطـراف عــى أن تقــدم عــن طريــق اللجنــة كل أشــكال املســاعدة التقنيــة
إىل مــن يطلبهــا مــن األطــراف يف الربوتوكــول أو مــن أطــراف النــزاع.

-1

يجــوز لطــرف أن يطلــب مــن اليونســكو تزويــده مبســاعدة تقنيــة لتنظيــم
حاميــة ممتلكاتــه الثقافيــة فيــا يتعلــق بأمــور مثــل األعــال التحضرييــة لصــون
املمتلــكات الثقافيــة ،أو التدابــر الوقائيــة والتنظيميــة الالزمــة يف حــاالت الطوارئ،
أو إعــداد قوائــم الحــر الوطنيــة للممتلــكات الثقافيــة ،أو بصــدد أي مشــكلة
أخــرى ناجمــة عــن تطبيــق هــذا الربوتوكــول .وتقــدم اليونســكو تلــك املســاعدة
يف حــدود مــا يتيحــه لهــا برنامجهــا ومواردهــا.

-2
-3
-4

املــادة الثالثة والثالثون  :مساعدة اليونسكو
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-2

تشــجع الــدول عــى تقديــم مســاعدات تقنيــة عــى صعيــد ثنــايئ أو متعــدد
األطــراف.

-3

يرخص لليونسكو بأن تقدم ،مببادرة منها ،اقرتاحات بهذا الشأن إىل األطراف.

الفصل الثامن
تنفيذ هذا البروتوكول

املــادة الرابعة والثالثون  :الدول الحامية
يطبق هذا البروتوكول بمعاونة الدول الحامية املكلفة برعاية مصالح أطراف
النزاع.

املــادة الخامسة والثالثون  :إجراءات التوفيق
-1

تقــدم الــدول الحاميــة مســاعيها الحميــدة يف جميــع الحــاالت التــي تراهــا يف
صالــح املمتلــكات الثقافيــة ،وال ســيام يف حالــة قيــام خــاف بــن أط ـراف الن ـزاع
فيــا يتعلــق بتطبيــق أحــكام هــذا الربوتوكــول أو تفســرها.
ولهــذا الغــرض ،يجــوز لــكل مــن الــدول الحاميــة ،إمــا بنــا ًء عــى دعــوة أحــد
األطـراف أو املديــر العــام أو مببــادرة منهــا ،أن تقــرح عــى أطـراف النـزاع تنظيــم
اجتــاع ملمثليهــا ،وبصفــة خاصــة للســلطات املســئولة عــن حاميــة املمتلــكات
الثقافيــة ،إذا ارتئــي ذلــك مناســباً ،عــى أرايض دولــة ليســت طرفــاً يف النــزاع،
وتكــون أطـراف النـزاع ملزمــة بتنفيــذ االقرتاحــات املوجهــة إليهــا لعقــد االجتــاع،
وتقــرح الــدول الحاميــة عــى أط ـراف الن ـزاع ،قصــد الحصــول عــى موافقتهــا،
شــخصاً ينتمــي إىل دولــة ليســت طرفـاً يف النـزاع ،أو شــخصاً يقرتحــه املديــر العــام،
ويدعــى هــذا الشــخص إىل املشــاركة يف االجتــاع بوصفــه رئيس ـاً لــه.

-1

يف حالــة نـزاع مل تعــن لــه دول حاميــة ،للمديــر العــام أن يقــدم مســاعيه الحميــدة
أو أن يقــوم بــأي شــكل آخــر مــن أشــكال التوفيــق أو الوســاطة بهــدف تســوية
الخــاف.
بنــا ًء عــى دعــوة مــن أحــد األط ـراف أو مــن املديــر العــام ،لرئيــس اللجنــة أن
يقــرح عــى أط ـراف الن ـزاع تنظيــم اجتــاع ملمثليهــا ،وبصفــة خاصــة للســلطات
املســئولة عــن حاميــة املمتلــكات الثقافيــة ،إذا اعتــر ذلــك مالمئ ـاً ،عــى أرايض
دولــة ليســت طرفــاً يف النــزاع.

-2

املــادة السادسة والثالثون  :التوفيق عندما ال توجد دول حامية

-2
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املــادة السابعة والثالثون  :الترجمة والتقارير
-1

تتوىل األطراف ترجمة هذا الربوتوكول إىل لغاتها الرسمية وتبلغ هذه الرتجامت
الرسمية إىل املدير العام.

-2

تقدم األطراف إىل اللجنة كل أربع سنوات تقريرا ً عن تنفيذ هذا الربوتوكول.

املــادة الثامنة والثالثون  :مسئولية الدول
ال يؤثــر أي حكــم يف هــذا الربوتوكــول يتعلــق باملســئولية الجنائيــة الفرديــة يف مســئولية
الــدول مبوجــب القانــون الــدويل ،مبــا يف ذلــك واجــب تقديــم تعويضــات.

الفصل التاسع
أحكام ختامية

املــادة التاسعة والثالثون  :اللغات
حــرر هــذا الربوتوكــول باللغــات اإلســبانية واإلنجليزيــة والروســية والصينيــة والعربيــة
والفرنســية ،والنصــوص الســتة متســاوية يف حجيتهــا.

املــادة األربعون  :التوقيــع

يحمــل هــذا الربوتوكــول تاريــخ  26مايو/أيــار  1999ويفتــح بــاب التوقيــع عليــه أمــام
جميــع األطــراف الســامية املتعاقــدة ،يف الهــاي ،مــن  17مايــو  /أيــار  1999حتــى 31
ديســمرب/كانون األول .1999

املــادة الحادية واألربعون  :التصديق أو القبول أو املوافقة
-1
-2

يعــرض هــذا الربوتوكــول عــى األط ـراف الســامية املتعاقــدة التــي وقعــت عــى
الربوتوكــول للتصديــق عليــه أو قبولــه أو املوافقــة عليــه وفقـاً لإلجـراءات املقــررة
يف دســتور كل منهــا.
تودع لدى املدير العام صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة.

املــادة الثانية واألربعون  :االنضمام
-1

يفتــح بــاب االنضــام إىل هــذا الربوتوكــول أمــام ســائر األطـراف الســامية املتعاقدة
اعتبــارا ً مــن  1يناير/كانــون الثــاين 2000
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-2

يتم ا النضامم بإيداع صك انضامم لدى املدير العام.

املــادة الثالثة واألربعون  :دخول البروتوكول حيزالتنفيذ
-1
-2

يدخــل هــذا الربوتوكــول حيــز التنفيــذ بعــد انقضــاء ثالثــة أشــهر عــى إيــداع
عرشيــن صــك تصديــق أو قبــول أو موافقــة أو انضــام.
وبعدئــذ ،يدخــل الربوتوكــول حيــز التنفيــذ بالنســبة لــكل طــرف بعــد انقضــاء
ثالثــة أشــهر عــى إيداعــه صــك التصديــق أو القبــول أو املوافقــة أو االنضــام.

املــادة الرابعة واألربعون  :دخول البروتوكول حيزالتنفيذ في
حاالت النزاع املسلح

يف الحــاالت املشــار إليهــا يف املادتــن  18و 19مــن االتفاقيــة تصبــح صكــوك التصديــق عــى
هــذا الربوتوكــول أو قبولــه أو املوافقــة عليــه أو االنضــام إليــه التــي تودعهــا أطـراف النـزاع
ســواء قبــل العمليــات العســكرية أو االحتــال أو بعدهــا ،نافــذة املفعــول فــورا ً ،ويف هــذه
الحــاالت يرســل املديــر العــام اإلخطــارات املشــار إليهــا يف املــادة  46مــن هــذا الربوتوكــول
بــأرسع وســيلة ممكنــة.

املــادة الخامسة واألربعون  :إنهاء االرتباط بالبروتوكول
-1

لكل طرف أن يعلن إنهاء ارتباطه بهذا الربوتوكول.

-2

يكون اإلخطار باإلنهاء كتاب ًة يف صك يودع لدى املدير العام.

-3

يصبــح هــذا اإلنهــاء نافــذ املفعــول بعــد انقضــاء ســنة واحــدة عــى تاريــخ اســتالم
صــك اإلنهــاء غــر أنــه إذا حــدث وقــت انقضــاء تلــك الفــرة ،إن كان الطــرف الــذي
أنهــى ارتباطــه مشــتبكاً يف ن ـزاع مســلح ،ظــل اإلنهــاء غــر نافــذ املفعــول حتــى
انتهــاء العمليــات العســكرية أو إىل أن تتــم عمليــات إعــادة املمتلــكات الثقافيــة
إىل وطنهــا األصــي ،أيهــا اســتغرق فــرة أطــول.

املــادة السادسة واألربعون  :اإلخطارات

يخطــر املديــر العــام جميــع األط ـراف الســامية املتعاقــدة واألمــم املتحــدة بإيــداع جميــع
صكــوك التصديــق أو القبــول أو املوافقــة أو االنضــام املنصــوص عليهــا يف املادتــن  41و42
وكذلــك بإخطــارات إنهــاء االرتبــاط املنصــوص عليهــا يف املــادة .45
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املــادة السابعة واألربعون  :التسجيل لدى األمم املتحدة
عمـاً ب املــادة  102مــن ميثــاق األمــم املتحــدة ،يســجل هــذا الربوتوكــول يف أمانــة األمــم
املتحــدة بنــا ًء عــى طلــب املديــر العــام.
وإثباتاً ملا تقدم وقع عىل هذا الربوتوكول املوقعون أدناه املفوضون رسمياً.
حــرر يف مدينــة الهــاي يف هــذا اليــوم الســادس والعرشيــن مــن شــهر مــارس/أذار ،1999
يف نســخة واحــدة ســتودع يف محفوظــات منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة،
وتســلم منــه صــور رســمية طبــق األصــل لجميــع األطـراف الســامية املتعاقــدة.

345

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال
في النزاعات املسلحة
1 .1الوضعية الدولية
اعتمــد البروتوكــول االختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل
بشــأن إشــراك األطفــال فــي النزاعــات المســلحة وعــرض للتوقيــع
والتصديــق واالنضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم
المتحــدة رقــم  263/54المــؤرخ  25مــاي  ،2000ودخــل حيــز
النفــاذ بتاريــخ  23فبرايــر  ،2002وفقــا ألحــكام المــادة  10مــن
البروتوكــول.
2 .2الوضعيةالوطنية
وقــع المغــرب علــى البروتوكــول االختيــاري الملحــق باتفاقيــة
حقــوق الطفــل بشــأن إشــراك األطفــال فــي النزاعــات المســلحة
فــي  8شــتنبر  ،2000وصــادق عليــه بتاريــخ  22مــاي ،2002
ـارس
ـح مـ
ـي فاتـ
ـادرة فـ
ـدد  5191الصـ
ـمية عـ
ـدة الرسـ
ـر بالجريـ
ونشـ
.2004
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البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال
في النزاعات املسلحة
إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول،
إذ يشــجعها التأييــد الســاحق التفاقيــة حقــوق الطفلمــا يــدل عــى االلتــزام الواســع
بالعمــل عــى تعزيــز حقــوق الطفــل وحاميتهــا،
وإذ تؤكــد مــن جديــد أن حقــوق األطفــال تتطلــب حاميــة خاصــة ،وتســتدعي االســتمرار يف
تحســن حالــة األطفــال دون متييــز ،فضـاً عــن تنشــئتهم وتربيتهــم يف كنــف الســلم واألمــن،
وإذ تشــعر بالجــزع ملــا للمنازعــات املســلحة مــن تأثــر ضــار ومتفــش عــى األطفــال ومــا
لهــذا الوضــع مــن عواقــب يف األجــل الطويــل عــى اســتدامة الســلم واألمــن والتنميــة،
وإذ تديــن اســتهداف األطفــال يف حــاالت املنازعــات املســلحة والهجــات املبــارشة عــى
أهــداف محميــة مبوجــب القانــون الــدويل ،مبــا فيهــا أماكــن تتســم عموم ـاً بتواجــد كبــر
لألطفــال مثــل املــدارس واملستشــفيات،
وإذ تالحــظ اعتــاد النظــام األســايس للمحكمــة الجنائيــة الدولية )(2وخاصــة إدراجهــا
التجنيــد اإللزامــي أو الطوعــي لألطفــال دون ســن الخامســة عرشة أو اســتخدامهم لالشـراك
النشــط يف األعــال الحربيــة بوصفــه جرميــة حــرب يف املنازعــات املســلحة الدوليــة وغــر
الدوليــة عــى الســواء،
وإذ تعتــر لذلــك أن مواصلــة تعزيــز إعــال الحقــوق املعــرف بهــا يف اتفاقيــة حقــوق
الطفــل يتطلــب زيــادة حاميــة األطفــال مــن االشــراك يف املنازعــات املســلحة،
وإذ تالحــظ أن املــادة  1مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل تحــدد أن املقصــود بالطفــل ،ألغـراض
تلــك االتفاقيــة ،هــو كل إنســان يقــل عمــره عــن  18ســنة مــا مل يكــن بلــغ ســن الرشــد قبــل
ذلــك مبوجــب القانــون املنطبــق عــى الطفــل،
واقتناعــاً منهــا بــأن بروتوكــوالً اختياريــاً لالتفاقيــة يرفــع الســن التــي ميكــن
عندهــا تجنيــد األشــخاص يف القــوات املســلحة واشــراكهم يف األعــال الحربيــة
سيســهم مســاهمة فعالــة يف تنفيــذ املبــدأ الــذي يقــي بــأن تكــون مصالــح
الطفــل الفضــى اعتبــارا ً أوليــاً يف جميــع اإلجــراءات التــي تتعلــق باألطفــال،
وإذ تالحــظ أن املؤمتــر الــدويل الســادس والعرشيــن للصليــب األحمــر والهــال األحمــر
املعقــود يف كانــون األول/ديســمرب  1995أوىص يف جملــة أمــور بــأن تتخــذ أط ـراف الن ـزاع
كل الخطــوات املمكنــة لضــان عــدم اشـراك األطفــال دون ســن الثامنــة عــرة يف األعــال
الحربيــة،
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وإذ ترحــب باعتــاد اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  182بشــأن حظــر أســوأ أشــكال
عمــل األطفــال واإلجــراءات الفوريــة للقضــاء عليهــا ،باإلجــاع يف حزيران/يونيــه ،1999
وهــي االتفاقيــة التــي تحظــر ،ضمــن جملــة أمــور ،التجنيــد القــري أو اإلجبــاري لألطفــال
الســتخدامهم يف املنازعــات املســلحة،
وإذ تديــن ببالــغ القلــق تجنيــد األطفــال وتدريبهــم واســتخدامهم داخــل وعــر الحــدود
الوطنيــة يف األعــال الحربيــة مــن جانــب املجموعــات املســلحة املتميــزة عــن القــوات
املســلحة للدولــة ،وإذ تعــرف مبســؤولية القامئــن بتجنيــد األطفــال وتدريبهــم واســتخدامهم
يف هــذا الصــدد،
وإذ تذكر بالتزام كل طرف يف أي نزاع مسلح بالتقيد بأحكام القانون اإلنساين الدويل،
وإذ تشــدد عــى أن هــذا الربوتوكــول ال يخــل باملقاصــد واملبــادئ الــواردة يف ميثــاق األمــم
املتحــدة مبــا فيهــا املــادة  51واملعايــر ذات الصلــة يف القانــون اإلنســاين،
وإذ تضــع يف اعتبارهــا أن أوضــاع الســلم واألمــن باالســتناد إىل االح ـرام التــام للمقاصــد
واملبــادئ الــواردة يف امليثــاق والتقيــد بصكــوك حقــوق اإلنســان الواجبــة التطبيــق أوضــاع
ال غنــى عنهــا لحاميــة األطفــال حاميــة تامــة وال ســيام أثنــاء املنازعــات املســلحة واالحتــال
األجنبــي،
وإذ تعــرف باالحتياجــات الخاصــة لهــؤالء األطفــال املعرضــن بصــورة خاصــة للتجنيــد أو
االســتخدام يف األعــال الحربيــة مبــا يخالــف هــذا الربوتوكــول نظ ـرا ً لوضعهــم االقتصــادي
أو االجتامعــي أو نظ ـرا ً لجنســهم،
وإذ ال يغيــب عــن بالهــا رضورة مراعــاة األســباب الجذريــة االقتصاديــة واالجتامعيــة
والسياســية الشــراك األطفــال يف النزاعــات املســلحة،
واقتناع ـاً منهــا بــرورة تقويــة التعــاون الــدويل عــى تنفيــذ هــذا الربوتوكــول فض ـاً عــن
إعــادة التأهيــل البــدين والنفــي وإعــادة اإلدمــاج االجتامعــي لألطفــال ضحايــا املنازعــات
املســلحة،
وإذ تشــجع عــى اش ـراك املجتمــع ،وخاصــة اش ـراك األطفــال والضحايــا مــن األطفــال ،يف
نــر املعلومــات والربامــج التعليميــة املتعلقــة بتنفيــذ الربوتوكــول،
قد اتفقت عىل ما ييل:
املادة 1
تتخــذ الــدول األطـراف جميــع التدابــر املمكنــة عمليـاً لضــان عــدم اشـراك أفـراد قواتهــا
املســلحة الذيــن مل يبلغــوا الثامنــة عــرة مــن العمــر اشـراكاً مبــارشا ً يف األعــال الحربيــة.
348

املادة 2
تكفــل الــدول األطــراف عــدم خضــوع األشــخاص الذيــن مل يبلغــوا الثامنــة عــرة مــن
العمــر للتجنيــد اإلجبــاري يف قواتهــا املســلحة.
املادة 3
 - 1ترفــع الــدول األط ـراف الحــد األدىن لســن تطــوع األشــخاص يف قواتهــا املســلحة
الوطنيــة عــن الســن املحــددة يف الفقــرة  3مــن املــادة  38مــن اتفاقيــة حقــوق
الطفــل ،آخــذة يف االعتبــار املبــادئ الــواردة يف تلــك املــادة ،ومعرتفــة بحــق
األشــخاص دون ســن الثامنــة عــرة يف حاميــة خاصــة مبوجــب االتفاقيــة.
 - 2تــودع كل دولــة طــرف إعالن ـاً ملزم ـاً بعــد التصديــق عــى هــذا الربوتوكــول أو
االنضــام إليــه يتضمــن الحــد األدىن للســن الــذي تســمح عنــده بالتطــوع يف
قواتهــا املســلحة الوطنيــة ووصف ـاً للضامنــات التــي اعتمدتهــا ملنــع فــرض هــذا
التطــوع جــرا ً أو قــرا ً.
 - 3تقــوم الــدول األط ـراف التــي تســمح بالتطــوع يف قواتهــا املســلحة الوطنيــة دون
ســن الثامنــة عــرة بالتمســك بالضامنــات لكفالــة مــا يــي كحــد أدىن:
(أ) أن يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً؛
(ب) أن يتم هذا التجنيد الطوعي مبوافقة مستنرية من اآلباء أو األوصياء
القانونيني لألشخاص؛
(ج) أن يحصل هؤالء األشخاص عىل املعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي
عليها هذه الخدمة العسكرية؛
(د) أن يقــدم هــؤالء األشــخاص دلي ـاً موثوق ـاً بــه عــن ســنهم قبــل قبولهــم يف
الخدمــة العســكرية الوطنيــة.
 - 4لــكل دولــة طــرف أن تعــزز إعالنهــا يف أي وقــت بإخطــار لهــذا الغــرض يوجــه إىل
األمــن العــام لألمــم املتحــدة الــذي يقــوم بإبــاغ جميــع الــدول األطـراف .ويدخــل
هــذا اإلخطــار حيــز التنفيــذ يف التاريــخ الــذي يتلقــاه فيــه األمــن العــام.
 - 5ال ينطبــق اشـراط رفــع الســن املذكــور يف الفقــرة  1مــن هــذه املــادة عــى املدارس
التــي تديرهــا القــوات املســلحة يف الــدول األطـراف أو تقــع تحــت ســيطرتها متشــياً
مــع املادتــن  28و 29مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل.
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املادة 4
 - 1ال يجــوز أن تقــوم املجموعــات املســلحة املتميــزة عــن القــوات املســلحة ألي دولــة
يف أي ظــرف مــن الظــروف بتجنيــد أو اســتخدام األشــخاص دون ســن الثامنــة
عــرة يف األعــال الحربيــة.
 - 2تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابــر املمكنــة عمليــاً ملنــع هــذا التجنيــد
واالســتخدام ،مبــا يف ذلــك اعتــاد التدابــر القانونيــة الالزمــة لحظــر وتجريــم هــذه
املامرســات.
 - 3ال يؤثــر تطبيــق هــذه املــادة مبوجــب هــذا الربوتوكــول عــى املركــز القانــوين ألي
طــرف يف أي نــزاع مســلح.
املادة 5
ليــس يف هــذا الربوتوكــول مــا يجــوز تفســره بأنــه يســتبعد األحــكام الــواردة يف قانــون
دولــة طــرف أو يف الصكــوك الدوليــة والقانــون اإلنســاين الــدويل والتــي تفــي بقــدر أكــر
إىل إعــال حقــوق الطفــل.
املادة 6
 - 1تتخــذ كل دولــة طــرف جميــع التدابــر الالزمــة القانونيــة واإلداريــة وغريهــا مــن
التدابــر لكفالــة فعاليــة تنفيــذ وإعــال أحــكام الربوتوكــول يف نطــاق واليتهــا.
 - 2تتعهــد الــدول األطــراف بنــر مبــادئ وأحــكام هــذا الربوتوكــول عــى نطــاق
واســع وتعزيــزه بالســبل املالمئــة بــن البالغــن واألطفــال عــى الســواء.
 - 3تتخــذ الــدول األطـراف جميــع التدابــر املمكنــة عمليـاً لكفالــة ترسيــح األشــخاص
املجنديــن أو املســتخدمني يف األعــال الحربيــة يف نطــاق واليتهــا مبــا يتناقــض
مــع هــذا الربوتوكــول ،أو إعفائهــم عــى نحــو آخــر مــن الخدمــة .وتوفــر الــدول
األطـراف عنــد اللــزوم كل املســاعدة املالمئــة لهــؤالء األشــخاص لشــفائهم جســدياً
ونفســياً وإلعــادة إدماجهــم اجتامعيــاً.
املادة 7
 - 1تتعــاون الــدول األطـراف يف تنفيــذ هــذا الربوتوكــول ،مبــا يف ذلــك التعــاون يف منــع
أي نشــاط يناقــض الربوتوكــول ويف إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج االجتامعــي
لألشــخاص الذيــن يقعــون ضحايــا أفعــال تناقــض هــذا الربوتوكــول ،مبــا يف ذلــك
مــن خــال التعــاون التقنــي واملســاعدة املاليــة .ويتــم االضطــاع بهــذه املســاعدة
وبهــذا التعــاون بالتشــاور مــع الــدول األطـراف املعنيــة واملنظــات الدوليــة ذات
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الصلــة.
 - 2تقــوم الــدول األطــراف التــي تســتطيع تقديــم هــذه املســاعدة بتقدميهــا مــن
خــال الربامــج القامئــة املتعــددة األطـراف أو الثنائيــة أو الربامــج األخــرى أو مــن
خــالأمــورأخــرىمنهــاإنشــاءصنــدوقتربعــاتوفقــاًلقواعــدالجمعيــةالعامــة.
املادة 8
 - 1تقــدم كل دولــة طــرف ،يف غضــون ســنتني بعــد دخــول هــذا الربوتوكــول حيــز
التنفيــذ بالنســبة لهــا ،تقري ـرا ً إىل لجنــة حقــوق الطفــل ،وتوفــر فيــه معلومــات
شــاملة عــن التدابــر التــي اتخذتهــا لتنفيــذ أحــكام الربوتوكــول ،مبــا يف ذلــك
التدابــر املتخــذة لتنفيــذ األحــكام املتعلقــة باالشــراك والتجنيــد.
 - 2بعــد تقديــم التقريــر الشــامل تــدرج كل دولــة طــرف يف التقاريــر التــي تقدمها إىل
لجنــة حقــوق الطفــل ،وفقـاً للــادة  44مــن االتفاقيــة ،أيــة معلومــات إضافيــة يف
صــدد تنفيــذ الربوتوكــول .وتقــدم الــدول األخــرى األطـراف يف الربوتوكــول تقريـرا ً
كل خمــس ســنوات.
 - 3يجــوز للجنــة حقــوق الطفــل أن تطلــب مــن الــدول األطـراف تقديــم مزيــد مــن
املعلومــات املتصلــة بتنفيــذ هــذا الربوتوكــول.
املادة 9
 - 1يفتــح بــاب التوقيــع عــى هــذا الربوتوكــول أمــام أي دولــة طــرف يف االتفاقيــة أو
موقعــة عليهــا.
 - 2يخضــع هــذا الربوتوكــول للتصديــق أو يتــاح االنضــام إليــه ألي دولــة .وتــودع
صكــوك التصديــق أو االنضــام لــدى األمــن العــام لألمــم املتحــدة.
 - 3يقــوم األمــن العــام بصفتــه الوديــع لالتفاقيــة والربوتوكــول بإبــاغ جميــع الــدول
األط ـراف يف االتفاقيــة وجميــع الــدول األط ـراف التــي وقعــت عليهــا بإيــداع كل
صــك مــن صكــوك اإلعــان عم ـاً باملــادة .3
املادة 10
 - 1يبــدأ نفــاذ هــذا الربوتوكــول بعــد ثالثــة أشــهر مــن إيــداع الصــك العــارش مــن
صكــوك التصديــق أو االنضــام.
 - 2بالنســبة لــكل دولــة تصــدق عــى هــذا الربوتوكــول ،أو تنضــم إليــه بعــد دخولــه
حيــز النفــاذ ،يبــدأ نفــاذ هــذا الربوتوكــول بعــد شــهر واحــد مــن تاريــخ إيداعهــا
صــك التصديــق أو االنضــام.
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املادة 11
 - 1يجــوز ألي دولــة طــرف أن تنســحب مــن هــذا الربوتوكــول يف أي وقــت مبوجــب
إخطــار كتــايب يوجــه إىل األمــن العــام لألمــم املتحــدة الــذي يقــوم بعدهــا
بإعــام الــدول األط ـراف األخــرى يف االتفاقيــة وجميــع الــدول التــي وقعــت عــى
االتفاقيــة .ويصبــح االنســحاب نافــذا ً بعــد ســنة مــن تاريــخ اســتالم األمــن العــام
لألمــم املتحــدة لإلخطــار .ولكــن إذا كانــت الدولــة الطــرف املنســحبة تخــوض
نزاع ـاً مســلحاً عنــد انقضــاء تلــك الســنة ،ال يبــدأ نفــاذ االنســحاب قبــل انتهــاء
الن ـزاع املســلح.
 - 2ال يرتتــب عــى هــذا االنســحاب إعفــاء الدولــة الطــرف مــن التزاماتهــا مبوجب هذا
الربوتوكــول يف صــدد أي فعــل يقــع قبــل التاريــخ الــذي يصبــح فيــه االنســحاب
نافــذا ً .وال يخــل هــذا االنســحاب بــأي حــال باســتمرار النظــر يف أي مســألة تكــون
بالفعــل قيــد النظــر أمــام اللجنــة قبــل التاريــخ الــذي يصبــح فيــه االنســحاب
نافــذا ً.
املادة 12
 - 1ألي دولــة طــرف أن تقــرح تعدي ـاً تودعــه لــدى األمــن العــام لألمــم املتحــدة.
وعــى إثــر ذلــك يقــوم األمــن العــام بإبــاغ الــدول األط ـراف بالتعديــل املقــرح،
طالب ـاً إليهــا إعالمــه مبــا إذا كانــت تحبــذ عقــد مؤمتــر للــدول األط ـراف للنظــر
يف املقرتحــات والتصويــت عليهــا .فــإذا حبــذ ثلــث الــدول األط ـراف عــى األقــل،
يف غضــون أربعــة شــهور مــن تاريــخ هــذا اإلبــاغ ،عقــد هــذا املؤمتــر ،عقــده
األمــن العــام برعايــة األمــم املتحــدة .ويعــرض أي تعديــل تعتمــده أغلبيــة الــدول
األط ـراف الحــارضة واملصوتــة يف املؤمتــر عــى الجمعيــة العامــة إلق ـراره.
 - 2يبــدأ نفــاذ التعديــل املعتمــد وفقــاً للفقــرة  1مــن هــذه املــادة متــى أقرتــه
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وقبلتــه أغلبيــة ثلثــي الــدول األطــراف.
 - 3متــى بــدأ نفــاذ التعديــل ،يصبــح ملزمـاً للــدول األطـراف التــي قبلتــه ،بينــا تظــل
الــدول األطـراف األخــرى ملزمــة بأحــكام هــذا الربوتوكــول وبــأي تعديــات ســابقة
تكــون قــد قبلتهــا.
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اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية واملعاقبة عليها
1 .1الوضعية الدولية
اعتمــدت اتفاقيــة منــع جريمــة اإلبــادة الجماعيــة والمعاقبــة
عليهاوعرضــت للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام بموجــب قــرار
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم  260/3المــؤرخ فــي 09
دجنبــر  ،1948ودخلــت حيــز النفــاذ بتاريــخ  12ينايــر ،1951
وفقــا ألحــكام المــادة  13مــن هــذه االتفاقيــة.
2 .2الوضعيةالوطنية
ـة والمعاقبة
ـادة الجماعيـ
ـة اإلبـ
ـع جريمـ
ـة منـ
ـرب إلىاتفاقيـ
ـم المغـ
انضـ
عليهابتاريــخ  24يناير .1958
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اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية واملعاقبة عليها
إن األطراف املتعاقدة،
إذ تــري أن الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،بقرارهــا ( 96د )1-املــؤرخ يف  11كانــون
األول/ديســمرب  ،1946قــد أعلنــت أن اإلبــادة الجامعيــة جرميــة مبقتــى القانــون الــدويل،
تتعــارض مــع روح األمــم املتحــدة وأهدافهــا ويدينهــا العــامل املتمــدن،
وإذ تعــرف بــأن اإلبــادة الجامعيــة قــد ألحقــت ،يف جميــع عصــور التاريخ ،خســائر جســيمة
باإلنســانية،وإميانا منهــا بــأن تحريــر البرشيــة مــن مثــل هــذه اآلفــة البغيضــة يتطلــب
التعــاون الدويل،تتفــق عــى مــا يــي:
املادة 1
تصــادق األطـراف املتعاقــدة عــى أن اإلبــادة الجامعيــة ،ســواء ارتكبــت يف أيــام الســلم أو
أثنــاء الحــرب ،هــي جرميــة مبقتــى القانــون الــدويل ،وتتعهــد مبنعهــا واملعاقبــة عليهــا.
املادة 2
يف هــذه االتفاقيــة ،تعنــي اإلبــادة الجامعيــة أيــا مــن األفعــال التاليــة ،املرتكبــة عــي قصــد
التدمــر الــكيل أو الجــزيئ لجامعــة قوميــة أو اثنيــة أو عنرصيــة أو دينيــة ،بصفتهــا هــذه:
	)أ(قتل أعضاء من الجامعة،
	)ب(إلحاق أذى جسدي أو روحي خطري بأعضاء من الجامعة،
	)ج(إخضــاع الجامعــة ،عمــدا ،لظــروف معيشــية ي ـراد بهــا تدمريهــا املــادي كليــا أو
جزئيــا،
	)د(فرض تدابري تستهدف الحؤول دون إنجاب األطفال داخل الجامعة،
	)ه(نقل أطفال من الجامعة ،عنوة ،إىل جامعة أخري.
املادة 3
يعاقب عىل األفعال التالية :
	)أ(اإلبادة الجامعية،
	)ب(التآمر عىل ارتكاب اإلبادة الجامعية،
	)ج(التحريض املبارش والعلني عىل ارتكاب اإلبادة الجامعية،
	)د(محاولة ارتكاب اإلبادة الجامعية،
	)ه(االشرتاك يف اإلبادة الجامعية.
354

املادة 4
يعاقــب مرتكبــو اإلبــادة الجامعيــة أو أي فعــل مــن األفعــال األخــرى املذكــورة يف املــادة
الثالثــة ،ســواء كانــوا حكامــا دســتوريني أو موظفــن عامــن أو أف ـرادا.
املادة 5
يتعهــد األطـراف املتعاقــدون بــأن يتخــذوا ،كل طبقــا لدســتوره ،التدابــر الترشيعيــة الالزمــة
لضــان إنفــاذ أحــكام هــذه االتفاقيــة ،وعــي وجــه الخصــوص النــص عــى عقوبــات جنائيــة
ناجعــة تنــزل مبرتكبــي اإلبــادة الجامعيــة أو أي مــن األفعــال األخــرى املذكــورة يف املــادة
الثالثة.
املادة 6
يحاكــم األشــخاص املتهمــون بارتــكاب اإلبــادة الجامعيــة أو أي مــن األفعــال األخــرى
املذكــورة يف املــادة الثالثــة أمــام محكمــة مختصــة مــن محاكــم الدولــة التــي ارتكــب الفعــل
عــى أرضهــا ،أو أمــام محكمــة جزائيــة دوليــة تكــون ذات اختصــاص إزاء مــن يكــون مــن
األط ـراف املتعاقــدة قــد اعــرف بواليتهــا.
املادة 7
ال تعترب اإلبادة الجامعية واألفعال األخرى املذكورة يف املادة الثالثة جرائم سياسية عىل
صعيد تسليم املجرمني.
وتتعهد األطراف املتعاقدة يف مثل هذه الحاالت بتلبية طلب التسليم وفقا لقوانينها
ومعاهداتها النافذة املفعول.
املادة 8
ألي مــن األطـراف املتعاقــدة أن يطلــب إىل أجهــزة األمــم املتحــدة املختصــة أن تتخــذ ،طبقــا
مليثــاق األمــم املتحــدة ،مــا تـراه مناســبا مــن التدابــر ملنــع وقمــع أفعــال اإلبــادة الجامعيــة
أو أي مــن األفعــال األخــرى املذكــورة يف املــادة الثالثــة.
املادة 9
تعــرض عــى محكمــة العــدل الدوليــة ،بنــاء عــى طلــب أي مــن األطــراف املتنازعــة،
النزاعــات التــي تنشــأ بــن األط ـراف املتعاقــدة بشــأن تفســر أو تطبيــق أو تنفيــذ هــذه
االتفاقيــة ،مبــا يف ذلــك النزاعــات املتصلــة مبســؤولية دولــة مــا عــن إبــادة جامعيــة أو عــن
أي مــن األفعــال األخــرى املذكــورة يف املــادة الثالثــة.
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املادة 10
تحمــل هــذه االتفاقيــة ،التــي تتســاوى يف الحجيــة نصوصهــا باإلســبانية واإلنكليزيــة
والروســية والصينيــة والفرنســية ،تاريــخ  9كانــون األول/ديســمرب .1948
املادة 11
تكون هذه االتفاقية ،حتى  31كانون األول/ديسمرب  ،1949متاحة للتوقيع باسم أية دولة
من الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأية دولة غري عضوة تكون الجمعية العامة قد وجهت
إليها دعوة للتوقيع.
وهذه االتفاقية واجبة التصديق .وتودع صكوك التصديق لدي األمني العام لألمم املتحدة.
وبعد اليوم األول من شهر كانون الثاين/يناير  1950ميكن االنضامم إىل هذه االتفاقية باسم
أية دولة عضو يف األمم املتحدة وأية دولة غري عضو تلقت الدعوة املشار إليها أعاله.
وتودع صكوك االنضامم لدي األمني العام لألمم املتحدة.
املادة 12
ألي طــرف متعاقــد ،يف أي حــن ،أن يجعــل انطبــاق هــذه االتفاقيــة يشــمل جميــع األقاليــم
التــي يكــون الطــرف املتعاقــد املذكــور مســؤوال عــن تســيري عالقاتهــا الخارجيــة ،أو يشــمل
أيــا مــن هــذه األقاليــم ،وذلــك بإشــعار يوجهــه إيل األمــن العــام لألمــم املتحــدة.
املادة 13
يف اليــوم الــذي يكــون قــد تــم فيــه إيــداع صكــوك التصديــق أو االنضــام العرشيــن األويل،
يحــرر األمــن العــام محــرا بذلــك ويرســل نســخة منــه إىل كل دولــة عضــو يف األمــم
املتحــدة وإىل كل مــن الــدول غــر األعضــاء املشــار إليهــا يف املــادة .11
ويبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم التسعني الذي ييل تاريخ إيداع الصك العرشين من
صكوك التصديق أو االنضامم.
وأي تصديق أو انضامم يقع بعد اليوم املذكور يصبح نافذا يف اليوم التسعني الذي ييل
تاريخ ايداع صك التصديق أو االنضامم.
املادة 14
تكــون هــذه االتفاقيــة نافــذة املفعــول لفــرة عــر ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ بــدء نفادهــا.
وتظــل بعــد ذلــك نافــذة املفعول لفرتات متعاقبة متتــد كل منها خمس ســنوات إزاء األطراف
املتعاقديــن الذيــن ال يكونــوا قــد انســحبوا منهــا قبــل انقضاء الفرتة بســتة أشــهر عــى األقل.
ويقع االنسحاب بإشعار خطي يوجه إيل األمني العام لألمم املتحدة.
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املادة 15
إذا حــدث ،كنتيجــة لالنســحابات ،أن هبــط عــدد األطـراف يف هــذه االتفاقيــة إيل أقــل مــن
ســتة عــر ،ينقــي نفــاذ مفعــول هــذه االتفاقيــة ابتــداء مــن تاريــخ بــدء نفــاذ آخــر هــذه
االنسحابات.
املادة 16
ألي طرف متعاقد أن يتقدم يف أي حني بطلب تنقيح هذه االتفاقية وذلك بإشعار خطي
يوجهه إيل األمني العام.
وتتوىل الجمعية العامة البت يف الخطوات التي قد يلزم ،اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.
املادة 17
يقــوم األمــن العــام لألمــم املتحــدة بإبــاغ جميــع الــدول األعضــاء والــدول غــر األعضــاء
املشــار إليهــا يف املــادة الحاديــة عــرة مبــا يــي:
	)أ(التوقيعات والتصديقات واالنضاممات املتلقاه طبقا للامدة الحادية عرشة،
	)ب(اإلشعارات املتلقاه طبقا للامدة الثانية عرشة،
	)ج(تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه االتفاقية طبقا للامدة الثالثة عرشة،
	)د(االنسحابات املتلقاه طبقا للامدة الرابعة عرشة،
	)ه(فسخ االتفاقية طبقا للامدة الخامسة عرشة،
	)و(اإلشعارات املتلقاه طبقا للامدة السادسة عرشة.
املادة 18
يودع أصل هذه االتفاقية يف محفوظات األمم املتحدة.
وترســل نســخة مصدقــة مــن هــذه االتفاقيــة إىل كل مــن الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة
وإىل كل مــن الــدول غــر األعضــاء املشــار إليهــا يف املــادة الحاديــة عــرة.
املادة 19
يقــوم األمــن العــام لألمــم املتحــدة بتســجيل هــذه االتفاقيــة يف التاريــخ الــذي يبــدأ نفادها
فيه .
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بروتوكول بشأن حظراستعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها
والوسائل الجرثومية في الحرب
1 .1الوضعية الدولية
أعــد المؤتمــر الدولــي الــذي دعــت إليــه عصبــة األمــم ،بشــأن
مراقبــة االتجــار الدولــي لألســلحة والذخائــر ،أثنــاء انعقــاده فــي
ـاص
ـول الخـ
ـروع البروتوكـ
ـاي  ،1925مشـ
ـن  4و 17مـ
ـا بيـ
ـف مـ
جنيـ
بحظــر اســتعمال الغــازات الخانقــة والســامة أو ما شــابهها والوســائل
الجرثوميــة فــي الحــرب ،واعتمــده المندوبــون المفوضــون باســم
حكوماتهــم بتاريــخ  17يونيــو  .1925ودخــل حيــز النفــاذ فــي 8
فبرايــر .1928
2 .2الوضعية الوطنية
انضــم المغــرب إلــى البروتوكــول الخــاص بحظــر اســتعمال الغازات
الخانقــة والســامة أو مــا شــابهها والوســائل الجرثوميــة فــي الحــرب
بتاريــخ  13أكتوبــر  ،1970ونشــر فــي الجريــدة الرســمية عــدد
 3018فــي  2شــتنبر .1970
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بروتوكول جنيف بشأن حظراستعمال الغازات الخانقة
والسامة أو ما شابههاوالوسائل الجرثومية في الحرب
إن املندوبني املفوضني املوقعني باسم حكوماتهم الخاصة:
إذ يعتــرون أن اســتعامل الغــازات الخانقــة أو الســامة وكل مــا شــابهها مــن مــواد ســائلة أو
معــدات يف الحــرب أمــر يدينــه عــن حــق الــرأي العــام يف العــامل املتمــدن.
وإذ يعتــرون أن حظــر هــذا االســتعامل ســبق اإلعــان عنــه يف معاهــدات تعــد غالبيــة دول
العــامل أطرافـاً فيهــا.
ومــن أجــل أن يقبــل هــذا الحظــر عــى املســتوى العاملــي كجــزء مــن القانــون الــدويل
ويكــون ملزمــاً مــن حيــث الضمــر واملامرســة لــدى الــدول.
يعلن ــون:
أن األطـراف الســامية املتعاقــدة طاملــا أنهــا ليســت أطرافـاً يف املعاهــدات التــي تحظــر هــذا
االســتعامل ،تقبــل هــذا الحظــر وتوافــق عــى متديــده ليشــمل وســائل الحــرب الجرثوميــة
وتوافــق أيضـاً عــى أن تلتــزم إزاء بعضهــا البعــض بأحــكام هــذا اإلعــان.
إن األطـراف الســامية املتعاقــدة تبــذل كل جهــد لحــث دول أخــرى عــى االنضــام إىل هــذا
الربوتوكــول .ويف حالــة انضاممهــا تبلــغ بذلــك حكومــة الجمهوريــة الفرنســية التــي تبلــغ
بذلــك هــي األخــرى كافــة الــدول املوقعــة واملنضمــة ،ويكــون لــه أثــر اعتبــارا ً مــن تاريــخ
تلقــي حكومــة الجمهوريــة الفرنســية إشــعارا ً باالنضــام.
يتــم التصديــق عــى هــذا الربوتوكــول بــأرسع وقــت ممكــن يف لغتــن لهــا صفــة الحجيــة،
وهــا الفرنســية واإلنجليزيــة ،ويجــب أن يحمــل تاريــخ اليــوم.
ترســل وثائــق التصديــق عــى هــذا الربوتوكــول إىل حكومــة الجمهوريــة الفرنســية التــي
تبلــغ بذلــك عــى الفــور كل دولــة مــن الــدول املوقعــة عــى الربوتوكــول أو املنضمــة إليــه.
تبقــى وثائــق التصديــق عــى هــذا الربوتوكــول أو االنضــام إليــه مودعــة يف محفوظــات
حكومــة الجمهوريــة الفرنســية.
تــري أحــكام هــذا الربوتوكــول عــى كل الــدول املوقعــة عليــه منــذ تاريــخ إيــداع التصديق
عليــه ،ومنــذ ذلــك الوقــت تصبــح كل دولــة ملزمــة بــه إزاء الــدول األخــرى التــي أودعــت
تصديقهــا عليــه ســلفاً.
وإثباتاً لذلك وقع املندوبون املفوضون عىل هذا الربوتوكول.
حرر يف جنيف يف نسخة واحدة بتاريخ  17يونيو .1925
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اتفاقية حظراستحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية
(البيولوجية) والتكسينية وتدميرتلك األسلحة
1 .1الوضعية الدولية
أعــد مؤتمــر لجنــة نــزع الســاح المنعقــد فــي  6أكتوبــر ،1971
ـي قرارها
ـدة فـ
ـم المتحـ
ـة لألمـ
ـة العامـ
ـن الجمعيـ
ـوة مـ
ـى دعـ
ـاء علـ
بنـ
ـر
ـة حظـ
ـروع اتفاقيـ
ـر  ،1970مشـ
ـي  7دجنبـ
ـادر فـ
ـم  2662الصـ
رقـ
اســتحداث وإنتــاج وتخزيــن األســلحة البكتريولوجيــة (البيولوجيــة)
ـون المفوضون
ـده المندوبـ
ـلحة ،واعتمـ
ـك األسـ
ـر تلـ
ـينية وتدميـ
والتكسـ
باســم حكوماتهــم بتاريــخ  10أبريــل  .1972ودخلــت حيــز النفــاذ
فــي  26مــارس  ،1975وفقــا ألحــكام الفقــرة  3مــن المــادة 14
ـة.
ـن االتفاقيـ
مـ
2 .2الوضعية الوطنية
وقــع المغــرب علــى اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتخزيــن
األســلحة البكتريولوجيــة (البيولوجيــة) والتكســينية وتدميــر تلــك
ـارس
ـخ  21مـ
ـا بتاريـ
ـادق عليهـ
ـو  ،1972وصـ
ـي  05يونيـ
ـلحة فـ
األسـ
 ،2002ونشــرت فــي الجريــدة الرســمية عــدد  5066فــي 19
دجنبــر .2002
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اتفاقية حظراستحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية
(البيولوجية) والتكسينية وتدميرتلك األسلحة
إن الــدول األطــراف يف هــذه االتفاقيــة ،تصميــاً منهــا عــى العمــل مــن أجــل تحقيــق
تقــدم فعــي نحــو نــزع الســاح العــام الكامــل ،مبــا يف ذلــك حظــر وإزالــة جميــع أنــواع
أســلحة التدمــر الشــامل واقــت ناعـاً منهــا بــأن حظــر اســتحداث وإنتــاج وتخزيــن األســلحة
البكرتيولوجيــة ( البيولوجيــة ) وإزالــة هــذه األســلحة  ،عــن طريــق تدابــر فعالــة ،ســييرس
الوصــول إىل نــزع للســاح عــام وكامــل يف ظــل مراقبــة دوليــة فعالــة.
وإذ تعــرف باألهميــة الكــرى لربوتوكــول حظــر االســتعامل الحــريب للغــازات الخانقــة أو
الســامة أو مــا شــابهها وللوســائل البكرتيولوجيــة ،املوقــع عليــه يف جنيــف يف  17حزي ـران
(يونيــة)  ،1925وكذلــك بالــدور الــذي قــام وال يــزال يقــوم بــه الربوتوكــول املذكــور يف
تخفيــف أهــوال الحــرب.
وإذ تؤكــد مــن جديــد متســكها مببــادئ وأهــداف ذلــك الربوتوكــول ،وتطلــب إىل جميــع
الــدول التقيــد التــام بهــا.
وإذ تشــر إىل أن الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة قــد شــجبت ،مــرارا ً وتكــرارا ً ،جميــع
األعــال املنافيــة ملبــادئ وأهــداف بروتوكــول جنيــف املوقــع عليــه يف  17حزيـران (يونيــه)
 ،1925ورغبــة منهــا يف اإلســهام يف تعزيــز الثقــة بــن الشــعوب وتحســن الجــو الــدويل
بوجــه عــام.
ورغبـ ًة منهــا كذلــك يف اإلســهام يف تحقيــق مقاصــد األمــم املتحــدة ومبادئهــا ،واقتناعـاً منهــا
التخــاذ التدابــر الفعالــة الالزمــة إلزالــة أســلحة التدمــر الشــامل الخطــرة مــن أمثــال تلــك
التــي تنطــوي عــى اســتعامل العوامــل الكيميائيــة أو البكرتيولوجيــة (البيولوجيــة) مــن
األعتــدة العســكرية لجميــع الــدول ،مــن أهميــة عاجلــة.
وإذ تســلم بــأن االتفــاق عــى حظــر األســلحة البكرتيولوجيــة (البيولوجيــة) والتكســينية
ميثــل خطــوة أوىل ممكنــة نحــو الوصــول إىل اتفــاق عــى التدابــر الفعالــة الالزمــة لحظــر
اســتحداث وإنتــاج وتخزيــن األســلحة الكيميائيــة كذلــك ،تصميــاً منهــا عــى مواصلــة
املفاوضــات لهــذا الغــرض.
وتصمي ـاً منهــا وحرص ـاً عــى مصلحــة اإلنســانية جمعــاء ،عــى أن تزيــل متام ـاً احتــال
اســتعامل العوامــل البكرتيولوجيــة (البيولوجيــة) والتكســينات كأســلحة.
واقتناع ـاً منهــا بــأن الضمــر اإلنســاين يشــمئز ملثــل هــذا االســتعامل وأنــه ينبغــي عــدم
ادخــار أي جهــد يف ســبيل تخفيــف هــذا الخطــر إىل أدىن حــد ممكــن.
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املــادة 1
تتعهــد كل دولــة مــن الــدول األطـراف يف هــذه االتفاقيــة بــأن ال تعمــد أبــدا ً ،يف أي ظــرف
مــن الظــروف إىل اســتحداث أو إنتــاج أو تخزيــن مــا يــي ،وال اقتنائــه أو حفظــه عــى أي
نحــو آخر:
 - 1العوامــل الجرثوميــة أو العوامــل البيولوجيــة األخــرى ،أو التكســينات أيــاً كان
منشــؤها أو أســلوب إنتاجهــا مــن األنــواع وبالكميــات التــي ال تكــون موجهــة
ألغــراض الوقايــة أو الحاميــة أو األغــراض الســلمية األخــرى.
 - 2األســلحة أو املعــدات أو وســائل اإليصــال املوجهــة الســتعامل تلــك العوامــل أو
التكســينات يف األغــراض العدائيــة أو املنازعــات املســلحة.
املــادة 2
تتعهــد كل دولــة مــن الــدول األطــراف يف هــذه االتفاقيــة بــأن تقــوم ،يف أقــرب وقــت
ممكــن وخــال فــرة ال تتجــاوز عــى أيــة حــال تســعة أشــهر بعــد بــدء نفــاذ االتفاقيــة،
بتدمــر جميــع العوامــل والتكســينات واألســلحة واملعــدات ووســائل اإليصــال املعينــة يف
املــادة األوىل مــن هــذه االتفاقيــة التــي تكــون يف حوزتهــا أو خاضعــة لواليتهــا أو رقابتهــا أو
بتحويلهــا لالســتعامل يف األغـراض الســلمية ،ويراعــى يف تطبيــق أحــكام هــذه املــادة اتخــاذ
جميــع التدابــر الوقائيــة الرضوريــة لحاميــة الســكان والبيئــة.
املــادة 3
تتعهــد كل دولــة مــن الــدول األطـراف يف هــذه االتفاقيــة بــأن ال تحــول إىل أي كان ،بصــورة
مبــارشة أو غــر مبــارشة ،أيـاً مــن العوامــل التكســينات أو األســلحة أو املعــدات أو وســائل
اإليصــال املعينــة يف املــادة األوىل مــن هــذه االتفاقيــة ،وبــأن ال تقــوم ،بأيــة طريقــة كانــت،
مبســاعدة أو تشــجيع أو تحريــض أيــة دولــة أو مجموعــة مــن الــدول أو أيــة منظمــة دوليــة
عــى صنعهــا أو اقتنائهــا عــى أي نحــو آخــر.
املــادة 4
تتخــذ كل دولــة مــن الــدول األطـراف يف هــذه االتفاقيــة ،وفقـاً إلجراءاتهــا الدســتورية ،كل
التدابــر الالزمــة لحظــر ومنــع اســتحداث أو إنتــاج أو تخزيــن أو اقتنــاء أو حفــظ العوامــل
والتكســينات واألســلحة واملعــدات ووســائل اإليصــال املعينــة يف املــادة األوىل مــن هــذه
االتفاقيــة ضمــن إقليمهــا أو يف أي مــكان خاضــع لواليتهــا أو لرقابتهــا أينــا كان.
املــادة 5
تتعهــد كل دولــة مــن الــدول األطـراف يف هــذه االتفاقيــة بــأن تتشــاور وتتعــاون فيــا بينهــا
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مــن أجــل حــل أيــة مشــاكل قــد تطــرأ فيــا يتعلــق بهــدف االتفاقيــة أو بتطبيــق أحكامهــا،
وميكــن أيضــاً أن يجــري التشــاور والتعــاون وفقــاً لهــذه املــادة عــن طريــق اإلجــراءات
الدوليــة املناســبة ضمــن إطــار األمــم املتحــدة ووفقـاً مليثاقهــا.
املــادة 6
 - 1أليــة دولــة مــن الــدول األط ـراف يف هــذه االتفاقيــة تــرى يف تــرف أيــة دولــة
أخــرى مــن الــدول األطــراف خرقــاً لاللتزامــات املرتتبــة عليهــا مبوجــب أحــكام
هــذه االتفاقيــة أن تقــدم شــكوى إىل مجلــس األمــن باألمــم املتحــدة ،وينبغــي
أن تتضمــن هــذه الشــكوى جميــع األدلــة املمكنــة إلثبــات صحتهــا وأن تتضمــن
كذلــك طلــب نظــر مجلــس األمــن فيهــا.
 - 2تتعهــد كل دولــة مــن الــدول األطـراف يف هــذه االتفاقيــة بــأن تتعــاون يف تنفيــذ
أي تحقيــق قــد يجريــه مجلــس األمــن ووفقــاً ألحــكام ميثــاق األمــم املتحــدة
اســتنادا ً إىل الشــكوى الــواردة إليــه ويقــوم مجلــس األمــن بإعــام الــدول األطـراف
يف االتفاقيــة بنتائــج التحقيــق.
املــادة 7
تتعهــد كل دولــة مــن الــدول األطــراف يف هــذه االتفاقيــة بتوفــر أو تيســر املســاعدة
املوجهــة وفق ـاً مليثــاق األمــم املتحــدة إىل أيــة دولــة مــن الــدول األط ـراف يف االتفاقيــة
تطلــب ذلــك ،إذا قــرر مجلــس األمــن أن الدولــة املذكــورة تتعــرض للخطــر نتيجــة لخــرق
االتفاقيــة.
املــادة 8
ليــس يف هــذه االتفاقيــة أي نــص يصــح تأويلــه عــى أنــه يحــد أو ينتقــص بــأي حــال مــن
األحــوال مــن االلتزامــات املرتتبــة عــى أيــة دولــة مبوجــب بروتوكــول حظــر االســتعامل
الحــريب للغــازات الخانقــة أو الســامة أو مــا شــابهها وللوســائل البكرتيولوجيــة ،املوقــع عليــه
يف جنيــف يف  17حزي ـران (يونيــه) .1925
املــادة 9
تؤكــد كل دولــة طــرف يف هــذه االتفاقيــة هدفـاً مســلامً بــه هــو الوصــول إىل حظــر فعــال
لألســلحة الكيميائيــة ،ولهــذا الغــرض تتعهــد مبواصلــة املفاوضــات بنيــة حســنة بغيــة
الوصــول إىل اتفــاق قريــب عــى التدابــر الفعالــة الالزمــة لحظــر اســتحداثها وإنتاجهــا
وتخزينهــا ولتدمريهــا ،وكذلــك عــى التدابــر املناســبة بشــأن املعــدات ووســائل اإليصــال
املوجهــة خصيص ـاً إلنتــاج أو اســتعامل العوامــل الكيميائيــة يف أغ ـراض التســلح.
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املــادة 10
 - 1تتعهــد كل دولــة مــن الــدول األط ـراف يف هــذه االتفاقيــة بتيســر أوســع تبــادل
ممكــن للمعــدات واملــوارد واملعلومــات العلميــة والتكنولوجيــة ذات الصلــة
باســتعامل العوامــل البكرتيولوجيــة (البيولوجيــة) والتكســينات يف األغــراض
الــس مليــة ولهــا حــق اإلســهام يف هــذا التبــادل ،وينبغــي عــى الــدول األط ـراف
يف االتفاقيــة ،القــادرة عــى ذلــك أن تتعــاون أيض ـاً باإلســهام ،بصــورة فرديــة أو
باالشــراك مــع الــدول أو املنظــات األخــرى ،يف تأمــن املزيــد مــن التوســع يف
االكتشــافات والتطبيقــات العلميــة يف ميــدان البكرتيولوجيــا (البيولوجيــا) املوجهــة
إىل الوقايــة مــن األمــراض أو إىل األغــراض الســلمية األخــرى.
 - 2تطبــق هــذه االتفاقيــة عــى نحــو يؤمــن تحــايش إعاقــة اإلمنــاء االقتصــادي أو
التكنولوجــي للــدول األطـراف فيهــا أو إعاقــة التعــاون الــدويل يف ميدان النشــاطات
البكرتيولوجيــة (البيولوجيــة) الســلمية مبــا يف ذلــك التبــادل الــدويل للعوامــل
البكرتيولوجيــة (البيولوجيــة) والتكســينات وللمعــدات الخاصــة بتجهيــز أو
اســتعامل أو إنتــاج العوامــل البكرتيولوجيــة (البيولوجيــة) والتكســينات لألغـراض
الســلمية وفقــاً ألحــكام هــذه االتفاقيــة.
املــادة 11
أليــة دولــة مــن الــدول األط ـراف يف هــذه االتفاقيــة أن تقــرح إدخــال التعديــات عليهــا
وتصبــح التعديــات نافــذة بالنســبة إىل كل دولــة تقبلهــا مــن الــدول األطـراف متــى نالــت
قبــول أغلبيــة الــدول األط ـراف يف االتفاقيــة ،وبعــد ذلــك تصبــح نافــذة بالنســبة إىل كل
دولــة باقيــة مــن الــدول األط ـراف ابتــدا ًء مــن تاريــخ قبــول هــذه الــدول لهــا.
املــادة 12
يعقــد يف جنيــف بســويرسا ،بعــد مــرور خمــس ســنوات عــى بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة
أو قبــل هــذا املوعــد إذا مــا طلبــت أغلبيــة الــدول األطـراف يف االتفاقيــة بتقدميهــا اقرتاحـاً
بهــذا املعنــى إىل الحكومــات الوديعــة ،مؤمتــر للــدول األطـراف يف االتفاقيــة الســتعراض ســر
العمــل باالتفاقيــة بغيــة ضــان تحقــق مقاصــد ديباجــة االتفاقيــة وأحكامهــا ،مبــا يف ذلــك
األحــكام املتعلقــة باملفاوضــات بشــأن األســلحة الكيميائيــة ،ويراعــى يف هــذا االســتعراض مــا
يســتجد مــن التطــورات العلميــة أو التكنولوجيــة ذات الصلــة باالتفاقيــة.
املــادة 13
 - 1تظل هذه االتفاقية قامئة إىل أجل غري مسمى.
-2

يحــق لــكل دولــة مــن الــدول األطـراف يف هــذه االتفاقيــة ،مامرســة منها لســيادتها
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القوميــة ،أن تنســحب مــن االتفاقيــة إذا رأت أحداثـاً اســتثنائية تتعلــق مبوضــوع
االتفاقيــة أصبحــت تعــرض للخطــر املصالــح العليــا لبلدهــا ،وعــى تلــك الدولــة
إشــعار جميــع ا لــدول األخــرى األطــراف يف االتفاقيــة ومجلــس األمــن باألمــم
املتحــدة بهــذا االنســحاب قبــل وقوعــه بثالثــة أشــهر ،وعليهــا أن تضمــن إشــعارها
بيان ـاً باألحــداث االســتثنائية التــي تــرى أنهــا تعــرض مصالحهــا العليــا للخطــر.
املــادة 14
 - 1تعــرض هــذه االتفاقيــة لتوقيــع جميــع الــدول ،ويجــوز االنضــام إىل هــذه
االتفاقيــة يف أي وقــت أليــة دولــة مل توقــع عليــه قبــل بــدء نفادهــا ،وفقـاً للفقــرة
 3مــن هــذه املــادة.
 - 2تخضــع هــذه االتفاقيــة لتصديــق الــدول املوقعــة عليهــا ،وتــودع وثائــق التصديــق
ووثائــق االنضــام لــدى حكومــات اتحــاد الجمهوريــات االش ـراكية الســوفيتية،
واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــالية ،والواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،املعينــة ،مبوجــب هــذه االتفاقيــة ،حكومــات وديعــة.
 - 3تصبــح هــذه االتفاقيــة نافــذة بعــد إيــداع وثائــق التصديــق مــن قبــل اثنتــن
وعرشيــن حكومــة مــن بينهــا الحكومــات املعنيــة حكومــات وديعــة.
 - 4تصبــح هــذه االتفاقيــة نافــذة بالنســبة للــدول التــي تقــوم بإيــداع وثائــق تصديقها
عليهــا أو وثائــق انضاممهــا إليهــا بعــد بــدء نفاذهــا ،ابتــدا ًء مــن تاريــخ إيــداع
تلــك الــدول وثائــق تصديقهــا أو انضاممهــا.
 - 5تبــادر الحكومــات الوديعــة إىل إعــام جميــع الــدول املوقعــة عــى هــذه االتفاقيــة
واملنضمــة إليهــا ،بتاريــخ كل توقيــع وبتاريــخ إيــداع كل وثيقــة تصديــق عليهــا أو
انضــام إليهــا ،وبتاريــخ بــدء نفاذهــا ،وبــورود أيــة إشــعارات أخــرى.
 - 6تقــوم الحكومــات الوديعــة بتســجيل هــذه االتفاقيــة عمــاً باملــادة  102مــن
ميثــاق األمــم املتحــدة.
املــادة 15
تــودع هــذه االتفاقيــة ،املحــررة بخمــس لغــات رســمية متســاوية وهــي األســبانية
واإلنكليزيــة والروســية والصينيــة والفرنســية ،يف محفوظــات الحكومــات الوديعــة ،وتقــوم
الحكومــات الوديعــة بإرســال صــور منهــا ،مصدقــة حســب األصــول ،إىل حكومــات الــدول
املوقعــة عليهــا واملنضمــة إليهــا.
وإثباتـاً ملــا تقــدم قــام املوقعــون أدنــاه ،املفوضــون بذلــك حســب األصــول ،بتوقيــع هــذه
االتفاقيــة.
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اتفاقية حظرأو تقييد استعمال أسلحة تقليديةمعينة يمكن اعتبارها
مفرطة الضرر أو عشوائية األثر
1 .1الوضعية الدولية
اعتمــد مؤتمــر األمــم المتحــدة لحظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة
ـر
ـوائية األثـ
ـرر أو عشـ
ـة الضـ
ـا مفرطـ
ـن اعتبارهـ
ـة يمكـ
ـة معينـ
تقليديـ
المنعقــد فــي دورتيــن فــي جنيــف (مــن  10إلــى  28شــتنبر
 ،1979ومــن  15شــتنبر إلــى  10أكتوبــر  )1980اتفاقيــة حظــر
ـة
ـا مفرطـ
ـن اعتبارهـ
ـة يمكـ
ـة معينـ
ـلحة تقليديـ
ـتعمال أسـ
ـد اسـ
أو تقييـ
ـم
ـة لألمـ
ـة العامـ
ـوة الجمعيـ
ـى دعـ
ـاء علـ
ـر ،بنـ
ـوائية األثـ
ـرر أو عشـ
الضـ
المتحــدة بموجــب قراريهــا ( 152/32الصــادر فــي  19دجنبــر
 )1977و( 70/33الصــادر فــي  14دجنبــر  ،)1978وعرضــت
ـل ،1981
ـن  10أبريـ
ـداء مـ
ـنة ابتـ
ـدة سـ
ـع لمـ
ـة للتوقيـ
ـذه االتفاقيـ
هـ
ودخلــت حيــز النفــاذ بتاريــخ  2دجنبــر  1983وفقــا ألحــكام
الفقرتيــن  1و 3مــن المــادة  5مــن االتفاقيــة.
2 .2الوضعية الوطنية
وقــع المغــرب اتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة
معينــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر أو عشــوائية األثــر بتاريــخ
 10أبريــل  ،1981وصــادق عليهــا فــي  9مــارس  ،2002وتــم
نشــرها فــي الجريــدة الرســمية عــدد  5076بتاريــخ  23ينايــر
.2003
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اتفاقية حظرأو تقييد استعمال أسلحة تقليديةمعينة
يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر
إن األطراف السامية املتعاقدة،
إذ تذكــر بــأن عــى كل دولــة ،وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة ،أن متتنــع يف عالقاتهــا الدوليــة
عــن التهديــد بالقــوة أو اســتعاملها ضــد ســيادة أية دولــة أو ســامتها اإلقليمية أو اســتقاللها
الســيايس ،أو عــى أي نحــو آخــر يتنــاىف مــع مقاصــد األمــم املتحــدة،
وإذ تشــر أيضــا إىل املبــدأ العــام القــايض بحاميــة الســكان املدنيــن مــن آثــار األعــال
العدائيــة،
وإذ تســتند إىل مبــدأ القانــون الــدويل القائــل بــأن مــا لألطـراف يف نـزاع مســلح مــن حــق
اختيــار أســاليب الحــرب أو وســائلها ليــس بالحــق غــر املحــدود ،وإىل املبــدأ الــذي يحــرم
أن تســتخدم يف املنازعــات املســلحة أســلحة وقذائــف ومعــدات وأســاليب حربيــة يكــون
مــن طبيعتهــا أن تســبب أرضارا مفرطــة أو آالمــا ال داعــي لهــا،
وإذ تذكــر كذلــك بــأن مــن املحظــور اســتخدام أســاليب أو وســائل حربيــة يقصــد بهــا أو
يتوقــع منهــا أن تســبب للبيئــة الطبيعيــة أرضارا واســعة النطــاق وطويلــة األجــل وشــديدة
األثــر،
وإذ تؤكــد تصميمهــا عــى أنــه ،يف الحــاالت التــي ال تتناولهــا هــذه االتفاقيــة وبروتوكوالتهــا
امللحقــة بهــا أو اتفاقــات دوليــة أخــرى ،يتوجــب أن يظــل الســكان املدنيــون واملقاتلــون،
يف كل حــن ،تحــت حاميــة وســلطان مبــادئ القانــون الــدويل املســتمدة مــن األعــراف
املســتقرة ومــن مبــادئ اإلنســانية ومــا ميليــه الضمــر العــام،
ورغبــة منهــا يف اإلســهام يف تحقيــق االنفـراج الــدويل ،وإنهــاء ســباق التســلح ،وتعزيــز الثقــة
بــن الــدول ،وبالتــايل تحقيــق تطلــع جميــع الشــعوب إىل العيــش يف ســام،
وإذ تعــرف بأهميــة بــذل كل جهــد ميكــن أن يســاعد عــى التقــدم نحــو نــزع الســاح
العــام الكامــل يف ظــل رقابــة دوليــة صارمــة وفعالــة،
وإذ تؤكــد مــن جديــد أن مــن الــروري مواصلــة تدويــن قواعــد القانــون الــدويل املنطبقــة
يف املنازعــات املســلحة وتطويرهــا تدريجيــا،
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ورغبــة منهــا يف حظــر أو زيــادة تقييــد اســتعامل أســلحة تقليديــة معينــة ،واعتقــادا منهــا
بــأن النتائــج اإليجابيــة املحــرزة يف هــذا املجــال ميكــن أن تيــر محادثــات نــزع الســاح
الرئيســية بغيــة وضــع نهايــة إلنتــاج وتخزيــن وانتشــار مثــل هــذه األســلحة،
وإذ تؤكــد أن مــن املســتصوب أن تصبــح جميــع الــدول أطرافــا يف هــذه االتفاقيــة
وبروتوكوالتهــا امللحقــة بهــا ،والســيام الــدول ذات الــوزن العســكري،
وإذ تضــع نصــب عينيهــا أن الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وهيئــة نــزع الســاح التابعــة
لألمــم املتحــدة قــد تقــرران دراســة مســألة إمــكان توســيع نطــاق املحظــورات والتقييــدات
الــواردة يف هــذه االتفاقيــة وبروتوكوالتهــا امللحقــة بهــا،
وإذ تضــع نصــب عينيهــا أيضــا أن لجنــة نــزع الســاح قــد تقــرر النظــر يف مســألة اعتــاد
تدابــر إضافيــة لحظــر أو تقييــد اســتعامل أســلحة تقليديــة معينــة،
قد اتفقت عىل ما ييل:

املادة 1 :

نطاق االنطباق
تنطبــق هــذه االتفاقيــة وبروتوكوالتهــا امللحقــة بهــا يف الحــاالت املشــار إليهــا يف املــادة 2
املشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف لحاميــة ضحايــا الحــرب املعقــودة يف  12آب/أغســطس
 ،1949مبــا يف ذلــك أيــة حالــة موصوفــة يف الفقــرة  4مــن املــادة  1مــن الربوتوكــول اإلضــايف
األول امللحــق بتلــك االتفاقيــات.
املادة 2 :

العالقات مع اتفاقات دولية أخرى
ليــس يف هــذه االتفاقيــة وبروتوكوالتهــا امللحقــة بهــا مــا يصــح أن يــؤول عــى أنــه ينتقــص
مــن التزامــات أخــرى يفرضهــا عــى األطـراف الســامية املتعاقــدة القانــون اإلنســاين الــدويل
املنطبــق يف املنازعــات املســلحة.

املادة 3 :

التوقيع
يفتــح بــاب التوقيــع عــى هــذه االتفاقيــة لجميع الــدول يف مقــر األمــم املتحــدة يف نيويورك
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املادة 4 :

التصديق والقبول واإلقرارواالنضمام
-1

تخضــع هــذه االتفاقيــة للتصديــق أو القبــول أو اإلقــرار مــن جانــب املوقعــن
عليهــا .وأليــة دولــة مل توقــع هــذه االتفاقيــة أن تنضــم إليهــا.

-2

تودع وثائق التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضامم لدى الوديع.

-3

يكــون اإلفصــاح عــن املوافقــة عــى االلتـزام بــأي مــن الربوتوكــوالت امللحقــة بهــذه
االتفاقيــة اختياريــا لــكل دولــة ،رشيطــة أن تعمــد تلــك الدولــة ،لــدى إيداعهــا
وثيقــة تصديقهــا أو قبولهــا أو إقرارهــا هــذه االتفاقيــة أو انضاممهــا إليهــا ،إىل
إشــعار الوديــع مبوافقتهــا عــى أن تكــون ملزمــة بــأي اثنــن أو أكــر مــن هــذه
الربوتوكــوالت.

-4

يجــوز أليــة دولــة ،يف أي وقــت بعــد إيــداع وثيقــة تصديقهــا أو قبولهــا أو إقرارهــا
هــذه االتفاقيــة أو انضاممهــا إليهــا ،أن تشــعر الوديــع مبوافقتهــا عــى أن تكــون
ملزمــة بــأي بروتوكــول ملحــق بهــا مل تكــن قــد التزمــت بــه مــن قبــل.

-5

أي بروتوكــول أصبــح طــرف ســام متعاقــد ملزمــا بــه يشــكل ،إزاء هــذا الطــرف،
جــزءا ال يتجــزأ مــن هــذه االتفاقيــة.

املادة 5 :

بدء السريان
-1

يبــدأ رسيــان هــذه االتفاقيــة بعــد تاريــخ إيــداع الوثيقــة العرشيــن مــن وثائــق
التصديــق أو القبــول أو اإلقــرار أو االنضــام بســتة أشــهر.

-2

بالنســبة أليــة دولــة تــودع وثيقــة تصديقهــا أو قبولهــا أو إقرارهــا أو انضاممهــا
بعــد تاريــخ إيــداع الوثيقــة العرشيــن مــن وثائــق التصديــق أو القبــول أو اإلقـرار
أو االنضــام ،يبــدأ رسيــان هــذه االتفاقيــة بعــد التاريــخ الــذي تكــون تلــك الدولــة
قــد أودعــت فيــه وثيقــة تصديقهــا أو قبولهــا أو انضاممهــا أو إقرارهــا بســتة
أشــهر.
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-3

يبــدأ رسيــان كل مــن الربوتوكــوالت امللحقــة بهــذه االتفاقيــة بعــد التاريــخ الــذي
تكــون فيــه عــرون دولــة قــد أشــعرت مبوافقتهــا عــى أن تكــون ملزمــة بــه وفقــا
للفقــرة  3أو  4مــن املــادة  4مــن هــذه االتفاقيــة بســتة أشــهر.

-4

بالنســبة أليــة دولــة تشــعر مبوافقتهــا عــى أن تكــون ملزمــة بأحــد الربوتوكــوالت
امللحقــة بهــذه االتفاقيــة بعــد التاريــخ الــذي تكــون فيــه عــرون دولــة قــد
أشــعرت مبوافقتهــا عــى أن تكــون ملزمــة بــه.

يبــدأ رسيــان ذلــك الربوتوكــول بعــد التاريــخ الــذي تكــون تلــك الدولــة قــد أشــعرت فيــه
مبوافقتهــا عــى هــذا االلت ـزام بســتة أشــهر.

املادة 6 :

النشر
تتعهــد األطــراف الســامية املتعاقــدة بالقيــام ،يف أوقــات الســلم كــا يف أوقــات النــزاع
املســلح بنــر هــذه االتفاقيــة وتلــك التــي هــي ملزمــة بهــا مــن بروتوكوالتهــا امللحقــة بهــا
عــى أوســع نطــاق ممكــن ،كل يف بلدهــا ،وتتعهــد خصوصــا بــإدراج دراســتها يف برنامــج
التعليــم العســكري لديهــا بحيــث تصبــح الصكــوك املذكــورة معروفــة لــدى قواتها املســلحة.

املادة 7 :

العالقات التعاهدية على إثربدء سريان هذه االتفاقية
-1

حــن يكــون أحــد األط ـراف يف ن ـزاع مــا غــر ملــزم بأحــد الربوتوكــوالت امللحقــة،
تظــل األط ـراف امللزمــة بهــذه االتفاقيــة وذلــك الربوتوكــول امللحــق بهــا ملزمــة
بهــا يف عالقاتهــا املتبادلــة.

-2

يلــزم أي طــرف ســام متعاقــد بهــذه االتفاقيــة وبــأي بروتوكــول ملحــق بهــا يكــون
ســاريا عليــه ،يف أيــة حالــة تشــر إليهــا املــادة  ،1إزاء أيــة دولــة ليســت طرفــا يف
هــذه االتفاقيــة أو ليســت ملزمــة بالربوتوكــول امللحــق املعنــي ،إذا قبلــت هــذه
الدولــة األخــرة االتفاقيــة أو ذلــك الربوتوكــول وطبقتهــا وأشــعرت الوديــع بذلــك.

-3

يقــوم الوديــع فــورا بإبــاغ الــدول األطـراف الســامية املتعاقــدة املعنيــة باإلشــعار
الــذي يتلقــاه مبقتــى الفقــرة  2مــن هــذه املــادة.

-4

تنطبــق هــذه االتفاقيــة ،والربوتوكــوالت امللحقــة بهــا التــي يكــون أحــد األطـراف
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الســامية املتعاقــدة ملزمــا بهــا ،بصــدد أي نـزاع مســلح موجــه ضــد ذلــك الطــرف
الســامي املتعاقــد مــن نــوع املنازعــات املشــار إليهــا يف الفقــرة  4مــن املــادة  1مــن
الربوتوكــول اإلضــايف األول امللحــق باتفاقيــات جنيــف املؤرخــة يف  12آب/أغســطس
 1949لحاميــة ضحايــا الحــرب(:
أ) عندمــا يكــون الطــرف الســامي املتعاقــد طرفــا أيضــا يف الربوتوكــول اإلضــايف األول ،وتكون
ســلطة مــن الســلطات املشــار إليهــا يف الفقــرة  3مــن املــادة  96مــن ذلــك الربوتوكــول قــد
تعهــدت بتطبيــق اتفاقيــات جنيــف والربتوكــول اإلضــايف األول وفقــا للفقــرة  3مــن املــادة
 96مــن الربوتوكــول املذكــور ،وتتعهــد بتطبيــق هــذه االتفاقيــة والربوتوكــوالت امللحقــة بهــا
ذات الصلــة فيــا يتعلــق بذلــك النـزاع؛ أو
ب) عندمــا ال يكــون الطــرف الســامي املتعاقــد طرفــا يف الربوتوكــول اإلضــايف األول وتقــوم
ســلطة مــن النــوع املشــار إليــه يف الفقــرة الفرعيــة (أ) أعــاه بقبــول وتطبيــق التزامــات
اتفاقيــات جنيــف والتزامــات هــذه االتفاقيــة والربوتوكــوالت امللحقــة بهــا ذات الصلــة فيــا
يتعلــق بذلــك الن ـزاع .ويكــون للقبــول والتطبيــق املذكوريــن ،فيــا يتعلــق بذلــك الن ـزاع،
اآلثــار التاليــة:
 تصبــح اتفاقيــات جنيــف ،وهــذه االتفاقيــة وبروتوكوالتهــا امللحقــة ذات الصلــة ،ســاريةبالنســبة ألطـراف النـزاع مــع أثــر فــوري؛
 يكــون للســلطة املذكــورة نفــس الحقــوق وتتحمــل نفــس االلتزامــات التــي أصبحــتحقــوق والتزامــات أي طــرف ســام متعاقــد يف اتفاقيــات جنيــف ،ويف هــذه االتفاقيــة
وبروتوكوالتهــا امللحقــة ذات الصلــة؛
 تصبــح اتفاقيــة جنيــف وهــذه االتفاقيــة وبروتوكوالتهــا امللحقــة ذات الصلــة ملزمــةلجميــع أطــراف النــزاع عــى قــدم املســاواة.
ويجــوز أيضــا للطــرف الســامي املتعاقــد وللســلطة أن يتفقــا عــى قبــول وتطبيــق التزامــات
الربوتوكــول اإلضــايف األول امللحــق باتفاقيــات جنيــف عــى أســاس املعاملــة باملثــل.

املادة 8 :

إعادة النظروالتعديالت
 -1أ) يجــوز ألي طــرف ســام متعاقــد  ،يف أي وقــت بعــد بــدء رسيــان هــذه االتفاقيــة ،
أن يقــرح تعديــات عــى هــذه االتفاقيــة أو أي بروتوكــول ملحــق بهــا يكــون ملزمــا بــه.
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ويتــم إبــاغ أي اقـراح بتعديــل مــا إىل الوديــع ،الــذي يشــعر بــه جميــع األطـراف الســامية
املتعاقــدة ويلتمــس آراءهــا بشــأن مــا إذا كان ينبغــي عقــد مؤمتــر للنظــر يف االقـراح .فــإذا
وافقــت عــى ذلــك أغلبيــة تتكــون مــن مثانيــة عــر عــى األقــل مــن األط ـراف الســامية
املتعاقــدة ،عمــد عــى وجــه الرسعــة إىل عقــد مؤمتــر تدعــى إليــه جميــع األطـراف الســامية
املتعاقــدة .وتدعــى الــدول التــي ليســت أطرافــا يف هــذه االتفاقيــة إىل حضــور املؤمتــر
كمراقبــن.
ب) ميكــن ملؤمتــر كهــذا أن يوافــق عــى تعديــات ،تعتمــد ويبــدأ رسيانهــا عــى منــوال
هــذه االتفاقيــة والربوتوكــوالت امللحقــة بهــا ،رشيطــة أال تعتمــد التعديــات عــى هــذه
االتفاقيــة إال مــن قبــل األطـراف الســامية املتعاقــدة ،وأال تعتمــد التعديــات عــى بروتوكول
ملحــق محــدد إال مــن قبــل األط ـراف الســامية املتعاقــدة امللزمــة بذلــك الربوتوكــول.
 -2أ) يجــوز ألي طــرف ســام متعاقــد  ،يف أي وقــت بعــد بــدء رسيــان هــذه االتفاقيــة ،
أن يقــرح بروتوكــوالت إضافيــة تتصــل بفئــات أخــرى مــن األســلحة التقليديــة مل تشــملها
الربوتوكــوالت امللحقــة القامئــة  ،ويبلــغ أي اق ـراح بربوتوكــول إضــايف مــن هــذا النــوع إىل
الوديــع  ،الــذي يشــعر بــه جميــع األط ـراف الســامية املتعاقــدة وفقــا للفقــرة ( 1أ) مــن
هــذه املــادة .فــإذا وافقــت عــى ذلــك أغلبيــة تتكــون مــن مثانيــة عــر عــى األقــل مــن
األطـراف الســامية املتعاقــدة يقــوم الوديــع عــى وجــه الرسعــة بعقــد مؤمتــر تدعــى إليــه
جميــع الــدول.
ب) يجــوز للمؤمتــر املذكــور أن يقــوم ،باملشــاركة الكاملــة لجميــع الــدول املمثلــة يف املؤمتــر،
باالتفــاق عــى بروتوكــوالت إضافيــة ،تعتمــد عــى منــوال هــذه االتفاقيــة وتلحــق بهــا،
ويبــدأ رسيانهــا وفقــا ألحــكام الفقرتــن  3و 4مــن املــادة  5مــن هــذه االتفاقيــة.
 -3أ) إذا مل يحــدث  ،بعــد فــرة عــر ســنوات تــي بــدء رسيــان هــذه االتفاقيــة  ،أن عقــد
مؤمتــر وفقــا للفقــرة الفرعيــة ( 1أ) أو ( 2أ) مــن هــذه املــادة  ،جــاز ألي طــرف ســام متعاقد
أن يطلــب إىل الوديــع عقــد مؤمتــر تدعــى إليــه جميــع األطـراف الســامية املتعاقــدة إلعــادة
النظــر يف نطــاق وتنفيــذ هــذه االتفاقيــة والربوتوكــوالت امللحقــة بهــا وللنظــر يف أي اقـراح
بتعديــات لهــذه االتفاقيــة أو للربوتوكــوالت القامئــة .وتدعــى الــدول التــي ليســت أطرافــا
يف هــذه االتفاقيــة إىل حضــور املؤمتــر بصفــة مراقبــن .ويجــوز للمؤمتــر أن يتفــق عــى
تعديــات تعتمــد ويبــدأ رسيانهــا طبقــا للفقــرة الفرعيــة ( 1ب) أعــاه.
ب) يجــوز يف املؤمتــر املذكــور أن ينظــر أيضــا يف أي اق ـراح بربوتوكــوالت إضافيــة تتصــل
بفئــات أخــرى مــن األســلحة التقليديــة مل تشــملها الربوتوكــوالت امللحقــة القامئــة.
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ولجميــع الــدول املمثلــة يف املؤمتــر أن تشــرك كامــل االش ـراك يف هــذا النظــر .وتعتمــد
أيــة بروتوكــوالت إضافيــة عــى منــوال هــذه االتفاقيــة ،وتلحــق بهــا ،ويبــدأ رسيانهــا وفقــا
ألحــكام الفقرتــن  3و 4مــن املــادة  5مــن هــذه االتفاقيــة.
ج) يجــوز للمؤمتــر املذكــور أن ينظــر فيــا إذا كان يحســن النــص عــى وجــوب عقــد مؤمتــر
جديــد بنــاء عــى طلــب أي طــرف ســام متعاقــد إذا مل يحــدث ،بعــد فــرة مامثلــة للفــرة
املشــار إليهــا يف الفقــرة الفرعيــة ( 3أ) مــن هــذه املــادة ،أن عقــد مؤمتــر وفقــا للفقــرة
الفرعيــة ( 1أ) أو ( 2أ) مــن هــذه املــادة.
املادة 9 :

النقض
-1

ألي طــرف ســام متعاقــد أن ينقــض هــذه االتفاقيــة أو أيــا مــن بروتوكوالتهــا
امللحقــة بهــا بــأن يشــعر الوديــع بهــذا النقــض.

-2

ال يبــدأ مفعــول أي نقــض مــن هــذا القبيــل إال بعــد انقضــاء ســنة عــى اســتالم
الوديــع اٌإلشــعار بالنقــض .إال أنــه إذا حــدث ،عنــد انقضاء الســنة املذكــورة ،أن كان
الطــرف الســامي املتعاقــد الــذي قــام بالنقــض منخرطــا يف واحــدة مــن الحــاالت
املشــار إليهــا يف املــادة  ،1فــإن الطــرف املذكــور يظــل ملزمــا بالتزامــات هــذه
االتفاقيــة وبروتوكوالتهــا امللحقــة ذات الصلــة إىل أن ينتهــي النــزاع املســلح أو
االحتــال ،ويف جميــع األحــوال إىل أن تنتهــي العمليــات املتصلــة باملرحلــة األخــرة
مــن إطــاق رساح األشــخاص الذيــن تحميهــم قواعــد القانــون الــدويل املنطبقــة يف
املنازعــات املســلحة أو مــن إعــادة هــؤالء األشــخاص إىل وطنهــم أو توطينهــم يف
مــكان آخــر .ويف حالــة أي بروتوكــول ملحــق يتضمــن أحكامــا تتعلــق بالحــاالت
التــي تكــون قــوات األمــم املتحــدة أو بعثاتهــا مضطلعــة فيهــا بحفــظ الســلم أو
املراقبــة أو مبهــام مامثلــة يف الرقعــة املعنيــة ،يســتمر الت ـزام الطــرف املذكــور إىل
أن تنتهــي هــذه املهــام.

-3

أي نقــض لهــذه االتفاقيــة يعتــر منطبقــا أيضــا عــى جميــع الربوتوكــوالت امللحقــة
التــي يكــون الطــرف الســامي املتعاقــد الــذي قــام بالنقــض ملزمــا بهــا.

-4

ال يقــع مفعــول أي نقــض إال فيــا يتعلــق بالطــرف الســامي املتعاقــد الــذي قــام
به.
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-5

ال يكــون ألي نقــض أثــر عــى االلتزامــات التــي ســبق ،بســبب النــزاع املســلح
ومبقتــى هــذه االتفاقيــة وبروتوكوالتهــا امللحقــة بهــا ،أن ترتبــت عــى الطــرف
الســامي املتعاقــد الــذي قــام بالنقــض بصــدد أي فعــل ارتكــب قبــل أن يصبــح
النقــض ســاري املفعــول.

املادة 10 :

الوديع
-1

يكــون األمــن العــام لألمــم املتحــدة هــو الوديــع لهــذه االتفاقيــة وبروتوكوالتهــا
امللحقــة بهــا.

-2

يقوم الوديع ،باإلضافة إىل مهامه املعتادة ،بإبالغ جميع الدول ب:

أ) التوقيعات التي مهرت بها هذه االتفاقية مبقتىض املادة 3
ب) إبداعــات وثائــق تصديــق أو قبــول أو إقـرار هــذه االتفاقيــة أو االنضــام إليهــا املودعــة
مبقتىض املــادة 5
ج) إشــعارات املوافقــة عىل االلتــزام بالربوتوكوالت امللحقــة مبقتىض املادة 4
د) تواريخ بدء رسيان هذه االتفاقية وكل من بروتوكوالتها امللحقة بها مبقتىض املادة 5
هـ) إشعارات النقض املستلمة مبقتىض املادة  9وتاريخ بدء مفعولها.
املادة 11 :
يــودع أصــل هــذه االتفاقيــة وبروتوكوالتهــا امللحقــة بهــا ،الذي تتســاوى يف الحجيــة نصوصه
املوضوعــة باللغــات اإلســبانية واإلنكليزيــة والروســية والصينيــة والعربيــة والفرنســية ،لــدى
الوديــع ،الــذي يحيــل نســخا منــه يشــهد بأنهــا مطابقــة لألصــل إىل جميــع الــدول.
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البروتوكول الثاني بشأن حظرأو تقييد استعمال األلغام واألشراك
والنبائط األخرى
1 .1الوضعية الدولية
اعتمــد مؤتمــر األمــم المتحــدة لحظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة
ـر
ـوائية األثـ
ـرر أو عشـ
ـة الضـ
ـا مفرطـ
ـن اعتبارهـ
ـة يمكـ
ـة معينـ
تقليديـ
المنعقــد فــي دورتيــن فــي جنيــف (مــن  10إلــى  28شــتنبر
 ،1979ومــن  15شــتنبر إلــى  10أكتوبــر  )1980البروتوكــول
الثانــي بشــأن حظــر أو تقييــد اســتعمال األلغــام واألشــراك والنبائط
ـة
ـلحة تقليديـ
ـتعمال أسـ
ـد اسـ
ـر أو تقييـ
ـة حظـ
ـق باتفاقيـ
ـرى الملحـ
األخـ
معينــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر أو عشــوائية األثــر ،بنــاء
علــى دعــوة الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بموجــب قراريهــا
( 152/32الصــادر فــي  19دجنبــر  )1977و( 70/33الصــادر
فــي  14دجنبــر  ،)1978وعــرض هــذا البروتوكــول للتوقيــع لمدة
ســنة ابتــداء مــن  10أبريــل  ،1981ودخــل حيــز النفــاذ بتاريــخ
 2دجنبــر 1983
2 .2الوضعية الوطنية
انضــم المغــرب إلــى البروتوكــول الثانــي بشــأن حظــر أو تقييــد
اســتعمال األلغــام واألشــراك والنبائــط األخــرى الملحــق باتفاقيــة
حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة يمكــن اعتبارهــا
مفرطــة الضــرر أو عشــوائية األثــر بتاريــخ  9مــارس  ،2002وتــم
ـر .2003
ـي  23ينايـ
ـدد  5076فـ
ـمية عـ
ـدة الرسـ
ـي الجريـ
ـره فـ
نشـ
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البروتوكول الثاني بشأن حظرأو تقييد استعمال األلغام واألشراك
والنبائط األخرى

املادة 1 :

النطاق املادي لإلنطباق
يتصــل هــذا الربوتوكــول بحــاالت القيــام ،عــى األرض ،باســتعامل األلغــام واألرشاك والنبائــط
األخــرى املعرفــة فيــه ،مبــا فيهــا األلغــام التــي تنصــب ملنــع الوصــول إىل الشــواطئ أو إىل
معابــر املجــاري املائيــة أو معابــر األنهــار ،ولكنــه ال ينطبــق عــى اســتعامل األلغــام املضــادة
للســفن يف البحــر أو يف املجــاري املائيــة الداخليــة.
املادة 2 :

تعاريف
يف مصطلح هذا الربوتوكول:
-1

ي ـراد بتعبــر «لغــم» :أيــة ذخــرة موضوعــة تحــت ســطح األرض أو تحــت رقعــة
ســطحية أخــرى أو فــوق أو قــرب أي منهــا ،وتكــون مصممــة بحيــث يتــم
تفجرهــا أو تفجريهــا بفعــل وجــود شــخص أو مركبــة عندهــا أو قريبــا منهــا،
أو مــس أحدهــا لهــا؛ وي ـراد بتعبــر «لغــم مبثــوث عــن بعــد» ،أي لغــم ،وفقــا
لهــذا التعريــف ،أطلقــه مدفــع أو صــاروخ أو مدفــع هــاون أو وســيلة مامثلــة أو
أســقطته طائــرة.

-2

ي ـراد بتعبــر «رشك» أيــة أداة أو عــدة تكــون مصممــة أو مركبــة أو مكيفــة لــي
تقتــل أو تجــرح ،وتنطلــق عــى غــر توقــع حــن يعبــث شــخص مــا بــيء غــر
مــؤذ يف ظاهــره ،أو يدنــو منــه ،أو يــأيت ترصفــا مأمونــا يف ظاهــره.

-3

يـراد بتعبــر «نبائــط أخــرى» ذخائــر ونبائــط منصوبــة يدويــا ،ومصممــة بهــدف
القتــل أو الجــرح أو اإلتــاف ،ويتــم تشــغيلها بالتحكــم عــن بعــد أو تتحــرك تلقائيــا
بعــد فــرة مــن الوقــت.

-4

يـراد بتعبــر «هــدف عســكري» ،فيــا يتعلــق باألشــياء أي يشء يســهم ،بطبيعتــه
أو موقعــه أو غرضــه أو وجــه اســتعامله ،إســهاما فعليــا يف العمــل العســكري،
ويكــون مــن شــأن تدمــره الــكيل أو الجــزيئ أو االســتيالء عليــه أو إبطــال مفعولــه،
يف الظــروف القامئــة يف حينــه ،أن يوفــر ميــزة عســكرية أكيــدة.
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-5

األعيــان املدنيــة» هــي جميــع األشــياء التــي ليســت أهدافــا عســكرية وفقــا
لتعريــف هــذه األهــداف الــوارد يف الفقــرة .4

-6

ي ـراد بتعبــر «التســجيل» عمليــة ماديــة وإداريــة وتقنيــة يقصــد بهــا الحصــول،
ألغ ـراض التثبيــت يف الوثائــق الرســمية ،عــى كل مــا هــو متــاح مــن معلومــات
تســهل تحديــد مواقــع حقــول األلغــام واأللغــام واألرشاك.

املادة 3 :

قيود عمومية عىل استعامل األلغام واألرشاك والنبائط األخرى
1 .1تطبيق هذه املادة عىل:
أ) األلغام؛
ب) األرشاك؛
ج) النبائط األخرى.
2 .2يحظــر يف كافــة الظــروف توجيــه أســلحة تنطبــق عليهــا هــذه املــادة ضــد الســكان
املدنيــن بصفتهــم هــذه أو ضــد مدنيــن فـرادى ،ســواء كان ذلــك يف حالــة الهجــوم
أو يف حالــة الدفــاع أو عــى ســبيل االنتقــام.
3 .3يحظــر االســتعامل العشــوايئ لألســلحة التــي تنطبــق عليهــا هــذه املــادة .ويكــون
اســتعامال عشــوائيا أي نصــب ملثــل هــذه األســلحة:
أ) ال يتم فوق هدف عسكري أو ال يكون موجها إليه؛ أو
ب) تســتخدم فيــه طريقــة أو وســيلة لإلطــاق ال ميكــن أن تكــون موجهــة نحــو هــدف
عســكري مــا عــى وجــه التحديــد؛ أو
ج) ميكــن أن يتوقــع منــه أن يــؤدي عرضــا إىل قتــل مدنيــن أو جرحهــم أو إىل إتــاف أعيــان
مدنيــة ،أو إىل مزيــج مــن ذلــك ،عــى وجــه يكــون مفرطــا بالقيــاس إىل الفائــدة العســكرية
امللموســة واملبــارشة املنتظــرة منــه.
4 .4تتخــذ جميــع االحتياطــات املســتطاعة مــن أجل حاميــة املدنيــن من آثار األســلحة
التــي تنطبــق عليهــا هــذه املــادة .ويـراد بتعبــر «االحتياطــات املســتطاعة» تلــك
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االحتياطــات القابلــة لالتخــاذ أو املمكنــة عمليــا مــع مراعــاة جميــع الظــروف
القامئــة يف حينهــا ،مبــا يف ذلــك االعتبــارات اإلنســانية والعســكرية.

املادة 4 :

قيود عىل استعامل األلغام غري املبثوثة عن بعد واألرشاك والنبائط
1 .1تنطبق هذه املادة عىل:
أ) األلغام غري املبثوثة عن بعد؛
ب) األرشاك؛
ج) النبائط األخرى.
2 .2يحظــر اســتعامل األســلحة التــي تنطبــق عليهــا هــذه املــادة يف أيــة مدينــة أو
بلــدة أو قريــة أو رقعــة أخــرى يوجــد فيهــا تجمــع مدنيــن مامثــل وال يــدور فيهــا
قتــال بــن قــوات بريــة أو ال يبــدو هــذا القتــال وشــيك الوقــوع ،مــا مل:
أ) يتــم نصــب هــذه األســلحة فــوق هــدف عســكري ميلكــه أو يســيطر عليــه طــرف معــاد،
أو قريبــا جــدا مــن هــذا الهــدف؛ أو
ب) تتخــذ احتياطــات لحاميــة املدنيــن مــن آثارهــا ،وذلــك مثــا بنصــب إشــارات تحذيــر،
أو بوضــع خفـراء ،أو بإصــدار تنبيهــات ،أو بتوفــر أســيجة.

املادة 5 :

قيود عىل استعامل األلغام املبثوثة عن بعد
 -1يحظــر اســتعامل األلغــام املبثوثــة عــن بعــد مــا مل يكــن اســتعامل هــذه األلغــام مقصــورا
عــى رقعــة تشــكل هــي ذاتهــا هدفــا عســكريا أو تضــم أهدافــا عســكرية  ،ومــا مل:
أ) يكن يف اإلمكان تسجيل موقعها بدقة وفقا للامدة ( )1( 7أ)؛ أو
ب) يكــن كل لغــم منهــا مــزودا بآليــة فعالــة إلبطــال مفعولــه ،أي بجهــاز يتحــرك تلقائيــا
ويكــون مصمــا بحيــث يجعــل اللغــم غــر مــؤذ أو يجعلــه يدمــر نفســه متــى أصبــح
متوقعــا أن هــذا اللغــم لــن يخــدم بعــد اآلن الغــرض العســكري الــذي بــث مــن أجلــه،
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أو بجهــاز يشــغل بالتحكــم عــن بعــد ويكــون مصمــا بحيــث يجعــل اللغــم غــر مــؤذ أو
يدمــر ذلــك اللغــم حــن ال يعــود يف وســعه أن يخــدم الغــرض العســكري الــذي بــث مــن
أجلــه.
 -2يجــب إعطــاء إنــذار مســبق فعــال بــأي بــث أو إســقاط لأللغــام املبثوثــة عــن بعــد
والتــي قــد تؤثــر عــى الســكان املدنيــن  ،مــا مل تحــل الظــروف دون ذلــك.
املادة 6 :

حظر استعامل أرشاك معينة
 -1مــع عــدم املســاس بقواعــد القانــون الــدويل املنطبقــة يف املنازعــات املســلحة واملتصلــة
بالغــدر واملخادعــة  ،يحظــر يف جميــع الظــروف أن يســتعمل:
أ) أي رشك يكــون عــى هيئــة يشء غــر مــؤذ يف ظاهــره ،قابــل للحمــل ولكنــه مصمــم
ومركــب خصيصــا بحيــث يحتــوي عــى مــادة انفجاريــة ويتفجــر لــدى العبــث بــه أو
االقــراب منــه؛
ب) األرشاك املوصولة أو املشبهة عىل أي نحو مبا ييل:
)(1الشارات أو العالمات أو اإلشارات الحامية املعرتف بها دوليا ؛
)(2املرىض أو الجرحى أو املوىت ؛
)(3أماكن دفن الجثث أو إحراقها أو القبور ؛
)(4املرافق أو املعدات أو اإلمدادات أو وسائل النقل الطبية ؛
)(5لعــب األطفــال أو غريهــا مــن األشــياء أو املنتجــات القابلــة للحمــل  ،املصممــة خصيصــا
لتغذيــة األطفــال أو صحتهــم أو نظافتهــم أو ملبســهم أو تعليمهــم ؛
)(6املأكوالت أو املرشوبات ؛
)(7أدوات املطبــخ وآنيتــه  ،إال يف املنشــآت العســكرية واملواقــع العســكرية أو مســتودعات
التمويــن العســكرية؛
)(8األعيان ذات الطابع الديني الجيل ؛
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)(9األوابــد التاريخيــة أو اآلثــار الفنيــة أو أماكــن العبــادة التــي تشــكل الـراث الثقــايف أو
الروحــي للشــعوب ؛
)(10الحيوانات أو جيفها.
 -2يحظــر يف جميــع األحــوال اســتعامل أي رشك مصمــم إلحــداث إصابــات ال مــرر لشــدتها
أو آالم ال داعــي لهــا.
املادة 7 :

تسجيل وإعالن مواقع حقوق األلغام واأللغام واألرشاك
 -1عىل األطراف يف نزاع ما أن تسجل مواقع:
أ) جميع حقول األلغام املسبقة التخطيط واملنصوبة من قبلها؛ و
ب) جميــع الرقــاع التــي قامــت فيهــا باســتعامل األرشاك اســتعامال واســع النطــاق ومســبق
التخطيــط.
 -2عــى األطــراف أن تســعى بإخــاص لضــان تســجيل مواقــع جميــع حقــوق األلغــام
واأللغــام واألرشاك األخــرى التــي قامــت بوضعهــا أو نصبهــا.
 -3تحتفظ األطراف بجميع السجالت املذكورة  ،ويكون عليها:
أ) فور وقف العمليات العدائية الفعلية:
)(1أن تتخــذ جميــع التدابــر الالزمــة واملناســبة  ،والســيام اســتخدام هــذه الســجالت ،
لحاميــة املدنيــن مــن آثــار حقــول األلغــام واأللغــام واألرشاك  ،وكذلــك إمــا:
)(2أن يقــوم كل منهــا ،يف الحــاالت التــي ال تكــون فيهــا قــوات أي مــن األطـراف موجــودة
يف إقليــم الطــرف الخصــم ،بإبــاغ اآلخــر وإبــاغ األمــن العــام لألمــم املتحــدة كل مــا يف
حوزتــه مــن معلومــات تتعلــق مبواقــع حقــول األلغــام واأللغــام واألرشاك يف إقليــم الطــرف
الخصــم؛ أو
)(3أن تقــوم ،متــى تــم انســحاب قــوات األطــراف انســحابا كامــا مــن إقليــم الطــرف
الخصــم ،بإبــاغ الطــرف الخصــم واألمــن العــام لألمــم املتحــدة كل مــا يف حوزتهــا مــن
معلومــات تتعلــق مبواقــع حقــول األلغــام واأللغــام واألرشاك يف إقليــم هــذا الطــرف الخصم.
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ب) أن تتــوىل ،حــن تكــون هنــاك قــوة أو بعثــة لألمــم املتحــدة مضطلعــة مبهــام يف أيــة
رقعــة ،إبــاغ الســلطة املذكــورة يف املــادة  8املعلومــات التــي تقــي املــادة املذكــورة
بتوفريهــا؛
ج) أن تؤمــن ،كلــا أمكــن ذلــك ،باالتفــاق املتبــادل ،الكشــف عــن املعلومــات املتعلقــة
مبواقــع األلغــام واأللغــام واألرشاك ،وخاصــة يف اتفاقــات تنظــم وقــف األعــال العدائيــة.
املادة 8 :

حامية قوات وبعثات األمم املتحدة من آثار حقول
 -1حــن تضطلــع قــوة أو بعثــة لألمــم املتحــدة مبهــام لحفــظ الســلم أو املراقبــة أو مبهــام
مامثلــة يف رقعــة مــا  ،يقــوم كل طــرف مــن أط ـراف الن ـزاع  ،بأقــى مــا يف وســعه  ،إذا
طلــب إليــه ذلــك رئيــس قــوة أو بعثــة األمــم املتحــدة يف تلــك الرقعــة:
أ) بإزالة أو إبطال مفعول جميع األلغام أو األرشاك يف تلك الرقعة؛ و
ب) باتخــاذ التدابــر الالزمــة لحاميــة القــوة أو البعثــة مــن آثــار حقــول األلغــام واأللغــام
واألرشاك أثنــاء قيامهــا مبهامهــا؛ و
ج) بوضــع جميــع املعلومــات التــي يف حوزتــه عــن مواقــع حقول األلغــام واأللغــام واألرشاك
يف تلــك الرقعــة تحــت تــرف رئيــس قــوة أو بعثــة األمــم املتحــدة يف تلــك الرقعــة.
 -2حــن تضطلــع بعثــة لتقــي الحقائــق تابعــة لألمــم املتحــدة مبهــام يف رقعــة مــا  ،يقــوم
أي طــرف مــن أط ـراف الن ـزاع معنــي باألمــر بتوفــر الحاميــة لتلــك البعثــة إال حيثــا ال
يســتطيع توفــر هــذه الحاميــة كــا ينبغــي بســبب حجــم تلــك البعثــة .ويف هــذه الحالــة
يضــع تحــت تــرف رئيــس البعثــة املعلومــات التــي يف حوزتــه عــن مواقــع حقــول األلغــام
واأللغــام واألرشاك يف تلــك الرقعــة.
املادة

9:

التعاون الدويل يف نزع حقول األلغام واأللغام واألرشاك
بعــد توقــف العمليــات العدائيــة الفعليــة ،يســعى األطــراف للوصــول إىل اتفــاق فيــا
بينهــم ،وكذلــك مــع غريهــم مــن الــدول ومــع املنظــات الدوليــة حــن يكــون ذلــك مناســبا،
عــى توفــر املعلومــات واملســاعدة التقنيــة واملاديــة الالزمــة لنــزع حقــول األلغــام واأللغــام
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واألرشاك املبثوثــة خــال النـزاع أو لتعطيــل أثرهــا عــى نحــو آخــر ،ويشــمل ذلــك العمليات
املشــركة لــدى توفــر الظــروف املناســبة.

مرفــق تقنــي للربوتوكــول الثــاين بشــأن حظــر أو تقييــد اســتعامل األلغــام
واألرشاك
كلــا نشــأ ،مبقتــى الربوتوكــول ،التـزام بتســجيل مواقــع حقــول األلغــام واأللغــام واألرشاك
توضــع موضــع االعتبــار الخطــوط التوجيهيــة التاليــة:
 -1فيــا يتعلــق بحقــول األلغــام املخططــة مســبقا وباالســتعامل الواســع النطــاق واملخطــط
مســبقا لــأرشاك:
أ) يجــب أن تعــد الخرائــط والرســوم البيانيــة وغريهــا مــن الســجالت بطريقــة توضــح مــدى
ســعة حقــل األلغــام أو الرقعــة التــي بثــت فيهــا األرشاك الخداعيــة؛ و
ب) يجــب أن يحــدد موقــع األلغــام أو الرقعــة التــي بثــت فيهــا األرشاك بالنســبة إىل
إحداثيــات نقطــة إحالــة مفــردة وباألبعــاد املقــدرة للرقعــة الحاوية عــى األلغــام أو األرشاك
بالنســبة إىل نقطــة اإلحالــة املفــردة املذكــورة.
2وفيــا يتعلــق بغــر ذلــك مــن حقــول األلغــام واأللغــام واألرشاك املبثوثــة أو املنصوبــةيف مواقعهــا:
يجــب أن يتــم ،إىل أقــى قــدر ممكــن ،تســجيل املعلومــات ذات الصلــة واملحــددة يف
الفقــرة  1أعــاه عــى نحــو مــن شــأنه التمكــن مــن تحديــد الرقــاع الحاويــة عــى حقــول
األلغــام واأللغــام واألرشاك الخداعيــة.
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البروتوكول الرابع بشأن أسلحة الالزر املعمية
1 .1الوضعية الدولية
اعتمــد مؤتمــر الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة حظــر أو تقييــد
ـرر أو
ـا مفرطة الضـ
ـن اعتبارهـ
ـة يمكـ
ـة معينـ
ـلحة تقليديـ
ـتعمال أسـ
اسـ
عشــوائية األثــر ،فــي دورتــه  8بتاريــخ  13أكتوبــر  ،1995وفقــا
لمقتضيــات الفقــرة  3مــن المــادة  8مــن االتفاقيــة ،البروتوكــول
الرابــع بشــأن أســلحة الليــزر المعميــة الملحــق باتفاقيــة حظــر أو
تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة
الضــرر أو عشــوائية األثر،ودخــل هــذا البروتوكــول حيــز النفــاذ
فــي  30يوليــوز .1998
2 .2الوضعية الوطنية
انضــم المغــرب إلىالبروتوكــول الرابــع بشــأن أســلحة الليــزر
ـة
ـلحة تقليديـ
ـتعمال أسـ
ـد اسـ
ـر أو تقييـ
ـة حظـ
ـق باتفاقيـ
ـة الملحـ
المعميـ
معينــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر أو عشــوائية األثربتاريخ 19
مــارس  ،2002وتــم نشــره فــي الجريــدة الرســمية عــدد 5076
فــي  23ينايــر .2003
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البروتوكول الرابع بشأن أسلحة الالزر املعمية
بروتوكول إضايف إىل اتفاقية حظر أو تقييد استعامل أسلحة تقليدية

املادة 1 :

يلحــق الربوتوكــول التــايل باتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعامل أســلحة تقليديــة معينــة ،ميكن
اعتبارهــا مفرطــة الــرر أو عشــوائية األثــر («االتفاقيــة») بوصفــه الربوتوكــول الرابع.
-1

يحظــر اســتخدام األســلحة الالزريــة املصممــة خصيصــا لتكــون وظيفتهــا القتاليــة
الوحيــدة أو إحــدى وظائفهــا القتاليــة تســبيب عمــى دائــم للرؤيــة غــر املعــززة،
أي للعــن املجــردة ،أو للعــن املجهــزة بأجهــزة مصححــة للنظــر .وعــى األط ـراف
املتعاقــدة الســامية أال تنقــل تلــك األســلحة إىل أيــة دولــة أو أي كيــان ليســت لــه
صفــة الدولــة.

-2

عنــد اســتخدام نظــم الــازر ،تتخــذ األطــراف املتعاقــدة الســامية جميــع
االحتياطــات املمكنــة لتجنــب حــدوث عمــى دائــم للرؤيــة غــر املعــززة ،وتتضمــن
تلــك االحتياطــات تدريــب قواتهــا املســلحة وغــر ذلــك مــن التدابــر العمليــة.

-3

ال يشــمل الحظــر املنصــوص عليــه يف هــذا الربوتوكــول اإلعــاء الحاصــل كأثــر
عــريض أو مصاحــب لالســتخدام العســكري املــروع لنظــم الليــزر ،مبــا يف ذلــك
نظــم الــازر التــي تســتخدم ضــد املعــدات البرصيــة.

-4

ألغ ـراض هــذا الربوتوكــول ،يعنــي «العمــي الدائــم» فقــدان البــر .غــر القابــل
للرجــوع وغــر القابــل للتصحيــح ،واملســبب لعجــز شــديد ال أمــل يف الشــفاء منــه.
والعجــز الشــديد يعــادل حــدة البــر التــي تقــل عــن  20/200ســنلن ،مقيســة
باســتخدام كلتــا العينــن.

املادة 2 :

بدء الرسيان
يبدأ رسيان هذا الربوتوكول وفقا ألحكام الفقرتني  3و 4من املادة  5من االتفاقية.

385

اتفاقية بشأن حظراستحداث وصنع وتخزين واستخدام
األسلحة الكيميائية وتدميرهذه األسلحة
1 .1الوضعية الدولية
اعتمــد مؤتمــر نــزع الســاح فــي دورتــه  635بتاريــخ  3شــتنبر
 1992مشــروع اتفاقيــة بشــأن حظــر اســتحداث وصنــع وتخزيــن
واســتخدام األســلحة الكيميائيــة وتدميــر هــذه األســلحة ،الــذي
تقدمــت بــه اللجنــة الخاصــة باألســلحة الكيميائيــة ،وحظــي هــذا
المشــروع بموافقــة الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بموجــب قرارها
ـر ،1992
ـخ  30نونبـ
ـا  47بتاريـ
ـي دورتهـ
ـد فـ
ـم  47/39المعتمـ
رقـ
واســتجابت الجمعيــة العامــة وفقــا لــذات القــرار لدعــوة رئيــس
الجمهوريــة الفرنســية لحضــور مراســيم عــرض االتفاقيــة للتوقيــع
فــي باريــس بتاريــخ  3ينايــر .1993
ودخلــت هــذه االتفاقيــة حيــز النفــاذ بتاريــخ  29أبريــل ،1997
وفقــا ألحــكام الفقــرة  1مــن المــادة  25مــن االتفاقيــة.
2 .2الوضعية الوطنية
وقــع المغــرب علىاتفاقيــة باريــس بشــأن حظــر اســتحداث وصنــع
وتخزيــن واســتخدام األســلحة الكيميائيــة وتدميــر هــذه األســلحة
بتاريــخ  13ينايــر  ،1993وصــادق عليهــا فــي  28دجنبــر ،1995
وتــم نشــرها فــي الجريــدة الرســمية عــدد  5145بتاريــخ 22
شــتنبر .2003
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اتفاقية بشأن حظراستحداث وصنع وتخزين واستخدام
األسلحة الكيميائية وتدميرهذه األسلحة
الديباجة
إن الــدول األطــراف يف هــذه االتفاقيــة ،تصميــاً منهــا عــى العمــل مــن أجــل إحــراز
تقــدم فعــال نحــو نــزع الســاح العــام والكامــل يف ظــل رقابــة دوليــة صارمــة وفعالــة،
مبــا يف ذلــك حظــر وإزالــة جميــع أنــواع أســلحة التدمــر الشــامل ورغبـ ًة منهــا يف اإلســهام
يف تحقيــق مقاصــد ميثــاق األمــم املتحــدة ومبادئــه ،وإذ تشــر إىل أن الجمعيــة العامــة
لألمــم املتحــدة قــد أدانــت تكـرارا ً جميــع األفعــال املنافيــة للمبــادئ واألهــداف الــواردة يف
بروتوكــول حظــر االســتعامل الحــريب للغــازات الخانقــة أو الســامة أو مــا شــابهها وللوســائل
البكرتيولوجيــة ،املوقــع يف جنيــف يف  17حزيـران  /يونيــة (،1935بروتوكــول جنيــف لعــام
 ،)1935وإذ تســلم بــأن هــذه االتفاقيــة تعيــد تأكيــد مبــادئ بروتوكــول جنيــف املرقــع يف
 17حزي ـران  /يونيــة  1935وأهدافــه وااللتزامــات املتعهــد بهــا مبوجبــه ،واتفاقيــة حظــر
اســتحداث وإنتــاج وتخزيــن األســلحة البكرتيولوجيــة (البيولوجيــة) والتكســينية وتدمــر
تلــك األســلحة املوقعــة يف لنــدن وموســكو وواشــنطن يف  10نيســان  /أبريــل  ،1973وإذ
تضــع يف االعتبــار الهــدف الــوارد يف املــادة التاســعة مــن اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج
األســلحة البكرتيولوجيــة (البيولوجيــة) والتكســينية وتدمــر تلــك األســلحة ،وتصميـاً منهــا،
مــن أجــل البرشيــة جمعــاء ،عــى أن تســتبعد كليـاً إمكانيــة اســتعامل األســلحة الكيمياوئية،
عــن طريــق تنفيــذ أحــكام هــذه االتفاقيــة ،وأن تســتكمل بذلــك االلتزامــات املتعهــد بهــا
مبوجــب بروتوكــول جنيــف لعــام  ،1935وإذ تســلم بحظــر اســتعامل مبيــدات الحشــائش
كوســيلة للحــرب ،الــذي تتضمنــه االتفاقــات ومبــادئ القانــون الــدويل ذات الصلــة ،وإذ
تــرى أن اإلنجــازات يف ميــدان الكيميــاء ينبغــي أن يقتــر اســتخدامها عــى مــا فيــه مــن
مصلحــة إنســانية.
ورغبــ ًة منهــا يف تعزيــز اإلتجــار الحــر يف املــوارد الكيميائيــة وكذلــك التعــاون الــدويل
وتبــادل املعلومــات العلميــة والتقنيــة يف ميــدان األنشــطة الكيميائيــة لألغ ـراض التــي ال
تحظرهــا هــذه االتفاقيــة مــن أجــل تعزيــز التنميــة االقتصاديــة والتكنولوجيــة لجميــع
الــدول األط ـراف.
واقتناع ـاً منهــا بــأن الحظــر الكامــل والفعــال الســتحداث األســلحة الكيميائيــة وإنتاجهــا
وحيازتهــا وتخزينهــا واالحتفــاظ بهــا ونقلهــا واســتعاملها ،وتدمــر تلــك األســلحة ميثــان
خطــوة رضوريــة لتحقيــق هــذه األهــداف املشــركة.
قد اتفقت عىل ما ييل :
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املادة   1

االلتزامات العامة  
-1

تتعهد كل دولة طرف يف هذه االتفاقية بأال تقوم تحت أي ظرف:

(أ) باســتحداث أو إنتــاج األســلحة الكيميائيــة أو احتيازهــا بطريقــة أخــرى ،أو تخزينهــا أو
االحتفــاظ بهــا ،أو نقــل األســلحة الكيميائيــة بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة إىل أي مــكان.
(ب) باستعامل األسلحة الكيميائية.
(ج) بالقيام بأية استعدادات عسكرية الستعامل األسلحة الكيميائية.
(د) مبســاعدة أو تشــجيع أو حــث أي كان بــأي طريقــة عــى القيــام بأنشــطة محظــورة عــى
الــدول األطـراف مبوجــب هــذه االتفاقية.
-2

تتعهــد كل دولــة طــرف بــأن تدمــر األســلحة الكيميائيــة التــي متلكهــا أو تحوزهــا
أو تكــون قامئــة يف أي مــكان يخضــع لواليتهــا أو ســيطرتها ،وفق ـاً ألحــكام هــذه
االتفاقيــة.

-3

تتعهــد كل دولــة طــرف بــأن تدمــر جميــع األســلحة الكيميائيــة التــي خلفتهــا يف
أرايض أي دولــة طــرف أخــرى ،وفقــاً ألحــكام هــذه االتفاقيــة.

-4

تتعهــد كل دولــة طــرف بــأن تدمــر أي مرافــق إلنتــاج األســلحة الكيميائيــة متتلكهــا
أو تكــون يف حيازتهــا أو تكــون قامئــة يف أي مــكان يخضــع لواليتهــا أو ســيطرتها،
وفق ـاً ألحــكام هــذه االتفاقيــة.

-5

تتعهــد كل دولــة طــرف بعــدم اســتعامل عوامــل مكافحــة الشــغب كوســيلة
للحــرب

املادة 2

التعاريف واملعايير  

  ألغراض هذه االتفاقية:
-1

يقصد مبصطلح «األسلحة الكيميائية» ما ييل ،مجتمعاً أو منفردا ً:

(أ) املــوارد الكيميائيــة الســامة وســائفها ،فيــا عــدا املــواد املعــدة منهــا ألغ ـراض غــر
محظــورة مبوجــب هــذه االتفاقيــة مــا دامــت األنــواع والكميــات متفقــة مع هــذه األغراض؛
388

(ب) الذخائــر والنبائــط املصممــة خصيصــاً إلحــداث الوفــاة أو غريهــا مــن األرضار عــن
طريــق مــا ينبعــث نتيجــة اســتخدام مثــل هــذه الذخائــر والنبائــط مــن الخــواص الســامة
للمــواد الكيميائيــة الســامة املحــددة يف الفقــرة الفرعيــة (أ)؛
(ج) أيــة معــدات مصممــة خصيصــاً الســتعامل يتعلــق مبــارشة باســتخدام مثــل هــذه
الذخائــر والنبائــط املحــددة يف الفقرةالفرعيــة (ب)؛
-2

يقصد مبصطلح «املادة الكيميائية السامة»:

أي مــادة كيميائيــة ميكــن مــن خــال مفعولهــا الكيميــايئ يف العمليــات الحيويــة أن تحــدث
وفــاة أو عج ـزا ً مؤقت ـاً أو أرضار دامئــة لإلنســان أو الحيــوان ،ويشــمل ذلــك جميــع املــواد
الكيميائيــة التــي هــي مــن هــذا القبيــل بغــض النظــر عــن منشــئها أو طريقــة إنتاجهــا،
وبغــض النظــر عــا إذا كانــت تنتــج يف مرافــق أو ذخائــر أو أي مــكان آخــر.
(ألغ ـراض تنفيــذ االتفاقيــة ،أدرجــت املــواد الكيميائيــة الســامة املعينــة لتطبيــق تدابــر
التحقــق عليهــا يف الجــداول الــواردة يف املرفــق املتعلــق باملــواد الكيميائيــة).
-3

يقصد مبصطلح «السليفة»:

أيــة مــادة كيميائيــة مفاعلــة تدخــل يف أي مرحلــة يف إنتــاج مــادة كيميائيــة ســامة بــأي
طريقــة كانــت ،ويشــمل ذلــك أي مكــون رئيــي يف نظــام كيميــايئ ثنــايئ أو متعــدد
املكونــات.
(ألغ ـراض تنفيــذ االتفاقيــة ،أدرجــت الســائف املعينــة لتطبيــق تدابــر التحقــق عليهــا يف
الجــداول الــواردة يف املرفــق املتعلق باملــواد الكيميائيــة)
-4

يقصــد مبصطلــح «مكــون رئيــي يف نظــم ثنائيــة أو متعــددة املكونــات» يشــار
إليــه فيــا بعــد باســم «مكــون رئيــي»:

الســليفة التــي تــؤدي أهــم دور يف تعيــن الخــواص الســامة للمنتــج النهــايئ وتتفاعــل
برسعــة مــع املــواد الكيميائيــة األخــرى يف النظــام الثنــايئ أو املتعــدد املكونــات.
-5

يقصد مبصطلح « األسلحة الكيميائية القدمية»:

(أ) األسلحة الكيميائية التي أنتجت قبل  ،1935أو
(ب) األســلحة الكيميائيــة التــي تــم إنتاجهــا يف الفــرة مــن عــام  1935إىل عــام 1946
وتدهــورت حالتهــا إىل درجــة أنــه مل يعــد مــن املمكــن اســتعاملها كأســلحة كيميائيــة.
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يقصد مبصطلح « األسلحة الكيميائية املخلفة»:

األســلحة الكيميائيــة ،مبــا فيهــا األســلحة الكيميائيــة القدميــة ،التــي خلفتهــا دولــة بعــد 1
كانــون الثاين/ينايــر  1935يف أرايض دولــة بــدون رضــا هــذه األخــرة.
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يقصد مبصطلح «عامل مكافحة الشغب»:

أي مــادة كيميائيــة غــر مدرجــة يف أحــد الجــداول ،ميكنهــا أن تحــدث برسعــة يف البــر
تهيج ـاً حســياً أو تســبب عج ـزا ً بدني ـاً وتختفــي تأثرياتهــا بعــد وقــت قصــر مــن انتهــاء
التعــرض لهــا.
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يقصد مبصطلح «مرفق إنتاج األسلحة الكيميائية»:

(أ) يقصــد بــه أيــة معــدات ،وكذلــك أيــة بنايــة توجــد بداخلهــا هــذه املعــدات ،تــم
تصميمهــا أو بناؤهــا أو اســتخدامها يف أي وقــت اعتبــارا ً مــن  1كانــون الثاين/ينايــر 1946
)(1كجــزء مــن مرحلــة إنتــاج املــواد الكيميائيــة («املرحلــة التكنولوجيــة النهائيــة ») حــن
تحتــوي تدفقــات املــواد ،عنــد تشــغيل املعدات،عــى:
)(1أية مادة كيميائية مدرجة يف الجدول  1يف املرفق املتعلق باملواد الكيميائية ،أو
)(2أيــة مــادة كيميائيــة أخــرى ليــس لهــا اســتعامل يف أغ ـراض غــر محظــورة مبوجــب
االتفاقيــة بكميــة تزيــد عــى طــن واحــد يف الســنة يف إقليــم الدولــة الطــرف ،أو يف أي مــكان
آخــر يخضــع لواليــة أو ســيطرة الدولــة الطــرف ،ولكــن ميكــن اســتعاملها ألغـراض األســلحة
الكيميائيــة ،أو
)(3لتعبئــة األســلحة الكيميائيــة ،مبــا يف ذلــك ،يف جملــة أمــور تعبئــة املــواد الكيميائيــة
املدرجــة يف الجــدول  1يف ذخائــر أو نبائــط أو حاويــات لتخزيــن الشــوائب ،وتعبئــة املــواد
الكيميائيــة يف عبــوات تشــكل جــزءا ً مــن ذخائــر ونبائــط ثنائيــة مجمعــة أو يف ذخائــر
فرعيــة كيميائيــة تشــكل جــزءا ً مــن ذخائــر ونبائــط أحاديــة مجمعــة ،وحشــو العبــوات
والذخائــر الفرعيــة الكيميائيــة يف الذخائــر والنبائــط الخاصــة بهــا.
(ب) وال يقصد به:
)(1أي مرفــق تقــل طاقتــه اإلنتاجيــة الســنوية فيــا يخــص تركيــب املــواد الكيميائيــة
املحــددة يف الفقــرة الفرعيــة (أ) ( )1عــن طــن واحــد؛
)(2أي مرفــق ت ُنتَــج أو كانــت تنتــج فيــه مــادة مــن املــواد املحــددة يف الفقــرة الفرعيــة
(أ) ( )1كناتــج ثانــوي ال مفــر مــن إنتاجــه يف األنشــطة التــي يضطلــع بهــا ألغ ـراض غــر
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محظــورة مبوجــب االتفاقيــة ،رشيطــة أال تتجــاوز كميــة املــادة الكيميائيــة  3يف املائــة مــن
مجمــوع املنتــج أو يخضــع املرفــق لإلعــان والتفتيــش مبوجــب املرفــق املتعلــق بالتنفــد
والتحقــق (أو يشــار إليــه فيــا بعــد باســم « املرفــق املتعلــق بالتحقــق «) ؛ أو
)(3املرفــق الوحيــد الصغــر الحجــم إلنتــاج مــواد كيميائيــة مدرجــة يف الجــدول  1ألغـراض
غــر محظــورة مبوجــب هــذه االتفاقيــة عــى النحــو املشــار إليــه يف الجــزء الســادس مــن
املرفــق املتعلــق بالتحقــق،
-9

يقصد مبصطلح «أغراض غري محظورة مبوجب االتفاقية»:

(أ) األغــراض الصناعيــة أو الزراعيــة أو البحثيــة أو الطبيــة أو الصيدالنيــة أو األغــراض
الســلمية األخــرى.
(ب) األغــراض الوقائيــة ،أي األغــراض املتصلــة مبــارش ًة بالوقايــة مــن املــواد الكيميائيــة
الســامة والوقايــة مــن األســلحة الكيميائيــة.
(ج) األغــراض العســكرية التــي ال تتصــل باســتعامل األســلحة الكيميائيــة وال تعتمــد يف
اســتخدام الخصائــص الســامة للمــواد الكيميائيــة كوســيلة للحــرب.
(د) إنفاذ القانون ،مبا يف ذلك ألغراض مكافحة الشغب املحيل.
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يقصد مبصطلح «الطاقة اإلنتاجية»:

القــدرة الكميــة الســنوية عــى إنتــاج مــادة كيميائيــة معينــة بنــا ًء عــى العمليــة
التكنولوجيــة املســتخدمة فعــاً يف املرفــق ذي الصلــةأو إذا كانــت العمليــة مل تدخــل
بعــد يف طــور التشــغيل ،القــدرة املخطــط الســتخدامها يف املرفــق ،وتعتــر معادلــة للطاقــة
املبينة عــى لوحــة الهويــة فــإذا مل تكــن طاقــة لوحــة الهويــة متاحــة ،فإنهــا تعــد معادلــة
لطاقــة التصميــم ،وطاقــة لوحــة الهويــة هــي كميــة الناتــج يف ظــل ظــروف مهيــأة عــى
أفضــل نحــو لتحقيــق الكميــة القصــوى ملرفــق اإلنتــاج ،كــا يتضــح مــن دورة أو أكــر
مــن دوراتالتشــغيل االختبــاري ،أمــا طاقــة التصميــم فهــي كميــة الناتــج املقابلــة املحســوبة
نظري ـاً.
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يقصد مبصطلح «املنظمة»:

منظمة حظر األسلحة الكيميائية املنشأة عمالً باملادة الثامنة من هذه االتفاقية.
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ألغراض املادة السادسة:

(أ) يقصد مبصطلح « إنتاج » مادة كيميائية تكوينها من خالل تفاعل كيميايئ.
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(ب) يقصــد مبصطلــح « تجهيــز » مــادة كيميائيــة عمليــة فيزيائيــة ،مصــل الرتكيــب
واالســتخالص والتنقيــة ،وال تتحــول فيهــا املــادة الكيميائيــة إىل مــادة كيميائيــة أخــرى.
(ج) يقصــد مبصطلــح « اســتهالك » مــادة كيميائيــة تحويلهــا عــن طريــق تفاعــل كيميــايئ
إىل مــادة كيميائيــة أخــرى.
املادة 3

اإلعالنات  

-1

تقــدم كل دولــة طــرف إىل املنظمــة ،يف موعــد ال يتجــاوز  30يومـاً مــن بــدء نفــاذ
االتفاقيــة بالنســبة لهــا ،اإلعالنــات التاليــة ،التــي يجــب

أن تشمل:
(أ) فيام يتعلق باألسلحة الكيميائية:
)(1إعــان مــا إذا كانــت متتلــك أو توجــد يف حيازتهــا أي أســلحة كيميائيــة أو مــا إذا كانــت
هنــاك أي أســلحة كيميائيــة قامئــة يف أي مــكان يخضــع لواليتهــا أو ســيطرتها.
)(2التحديــد الدقيــق للموقــع والكميــة اإلجامليــة والجــرد التفصيــي لألســلحة الكيميائيــة
التــي متتلكهــا أو توجــد يف حيازتهــا أو التــي تكــون قامئــة يف أي مــكان يخضــع لواليتهــا أو
ســيطرتها ،وفقـاً للفقـرات  1إىل  3مــن الجــزء الرابــع (ألــف) مــن املرفــق املتعلــق بالتحقــق،
بخــاف األســلحة الكيميائيــة املشــار إليهــا يف الفقــرة الفرعيــة(.)3
)(3اإلبــاغ عــن أيــة أســلحة كيميائيــة يف أراضيهــا متتلكهــا دولــة أخــرى أو توجــد يف
حيازتهــا أو تكــون قامئــة يف أي مــكان يخضــع لواليتهــا أو ســيطرتها ،وفق ـاً للفقــرة  4مــن
الجــزء الرابــع (ألــف) مــن املرفــق املتعلــق بالتحقــق.
)(4إعــان مــا إذا كانــت قــد نقلــت أو تلقــت ،بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة ،أي أســلحة
كيميائيــة منــذ  1كانــون الثاين/ينايــر  ،1946وبيــان نقــل أو تلقــي هــذه األســلحة عــى وجــه
التحديــد ،وفقـاً للفقــرة  5مــن الجــزء الرابــع (ألــف) مــن املرفــق املتعلــق بالتحقــق.
)(5تقديــم خطتهــا العامــة لتدمــر األســلحة الكيميائيــة التــي متتلكهــا أو توجــد يف حيازتهــا
أو تكــون قامئــة يف أي مــكان يخضــع لواليتهــا أو ســيطرتها ،وفقــاً للفقــرة  6مــن الجــزء
الرابــع (ألــف) مــن املرفــق املتعلــق بالتحقــق.
(ب) فيام يتعلق باألسلحة الكيميائية القدمية واألسلحة الكيميائية املخلفة:
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)(1إعــان مــا إذا كانــت لهــا يف أراضيهــا أســلحة كيميائيــة قدميــة ،وتقديــم كل املعلومــات
املتاحــة وفقـاً للفقــرة  3مــن الجــزء الرابــع (بــاء) مــن املرفــق املتعلــق بالتحقــق.
)(2إعــان مــا إذا كانــت توجــد يف أراضيهــا أســلحة كيميائيــة مخلفــة ،وتقديــم كل
املعلومــات املتاحــة وفقـاً للفقــرة  8مــن الجــزء الرابــع (بــاء) مــن املرفــق املتعلــق بالتحقــق.
)(3إعــان مــا إذا كانــت قــد خلفــت أســلحة كيميائيــة يف أرايض دول أخــرى ،وتقديــم
كل املعلومــات املتاحــة وفق ـاً للفقــرة  10مــن الجــزء الرابــع (بــاء) مــن املرفــق املتعلــق
بالتحقــق.
(ج) فيام يتعلق مبرافق إنتاج األسلحة الكيميائية:
)(1إعــان مــا إذا كان يوجــد أو قــد وجــد أي مرفــق إلنتــاج األســلحة الكيميائيــة يف نطــاق
ملكيتهــا أو حيازتهــا ،أو قامئـاً أو كان قامئـاً يف أي مــكان يخضــع لواليتهــا أو ســيطرتها يف أي
وقــت منــذ  1كانــون الثــاين  /ينايــر 1946.
)(2إعــان مــا إذا كان يوجــد أو قــد وجــد أي مرفــق إلنتــاج األســلحة الكيميائيــة يف نطــاق
ملكيتهــا أو حيازتهــا أو يكــون قامئـاً يف أي مــكان يخضــع لواليتهــا أو ســيطرتها يف أي وقــت
منــذ  1كانــون الثــاين /ينايــر  ،1946وفقــاً للفقــرة  1مــن الجــزء الخامــس مــن املرفــق
املتعلــق بالتحقــق ،بخــاف املرافــق املشــار إليهــا يف الفقــرة الفرعيــة(.)3
)(3اإلبــاغ عــن أي مرفــق إلنتــاج األســلحة الكيميائيــة يف أراضيهــا يدخــل يف نطــاق ملكيــة
أو حيــازة دولــة أخــرى أو يكــون قامئـاً أو كان قامئـاً يف أي مــكان يخضــع لواليــة أو ســيطرة
دولــة أخــرى يف أي وقــت مــن  1كانــون الثاين/ينايــر ،وفقـاً للفقــرة  2مــن الجــزء الخامــس
مــن املرفــق املتعلــق بالتحقــق.
)(4إعــان مــا إذا كانــت قــد نقلــت أو تلقــت ،بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة ،أي معــدات
إلنتــاج األســلحة الكيميائيــة منــذ  1كانــون الثاين/ينايــر  ،1946وبيــان نقــل أو تلقــي مثــل
هــذه املعــدات عــى وجــه التحديــد ،وفق ـاً للفق ـرات  3إىل  5مــن الجــزء الخامــس مــن
املرفــق املتعلــق بالتحقــق.
)(5تقديــم خطتهــا العامــة لتدمــر أي مرفــق إلنتــاج األســلحة الكيميائيــة متتلكــه أو يوجــد
يف حيازتهــا أو يكــون قامئ ـاً يف أي مــكان يخضــع لواليتهــا أو ســيطرتها ،وفق ـاً لفقــرة  6مــن
الجــزء الخامــس مــن املرفــق املتعلــق بالتحقــق.
)(6تحديــد اإلج ـراءات املتعــن اتخاذهــا إلغــاق أي مرفــق إلنتــاج األســلحة الكيميائيــة
متتلكــه أو يوجــد يف حيازتهــا أو يكــون قامئـاً يف أي مــكان يخضــع لواليتهــا أو ســيطرتها ،وفقـاً
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للفقــرة ،1 ،1مــن الجــزء الخامــس مــن املرفــق املتعلــق بالتحقــق.
)(7تقديــم خطتهــا العامــة ألي تحويــل مؤقــت ألي مرفــق إلنتــاج األســلحة الكيميائيــة
متتلكــه أو يوجــد يف حيازتهــا أو يكــون قامئــاً يف أي مــكان يخضــع لواليتهــا أو ســيطرتها
إىل مرفــق لتدمــر األســلحة الكيميائيــة ،وفق ـاً للفقــرة  7مــن الجــزء الخامــس مــن املرفــق
املتعلــق بالتحقــق.
(د) فيام يتعلق باملرافق األخرى:
التحديــد الدقيــق للمــكان والطبيعــة والنطــاق العــام ألنشــطة أي مرفــق أو منشــأة مــا
هــو يف نطــاق ملكيتهــا أو حيازتهــا أوقائــم يف أي مــكان يخضــع لواليتهــا أو ســيطرتها،
ويكــون قــد صمــم أو شــيد أو اســتخدم يف أي وقــت منــذ  1كانــون الثاين/ينايــر 1946
الســتحداث األســلحة الكيميائيــة يف املقــام األول ،ويشــمل ذلــك ،يف جملــة أمــور ،املختـرات
ومواقعاالختبــار والتقييــم.
(هـ) فيام يتعلق بعوامل مكافحة الشغب:
تحديــد االســم الكيميــايئ ،والصيغــة البنائيــة والرقــم يف ســجل دائــرة املســتخلصات
الكيميائيــة ،إن وجــد ،لــكل مــادة كيميائيــة تحتفــظ بهــا ألغــراض مكافحــة الشــغب،
ويجــب تحديــث هــذا اإلعــان يف موعــد ال يتجــاوز  30يومـاً بعــد بــدء رسيــان أي تغيــر.
3ال تنطبــق أحــكام هــذه املــادة واألحــكام ذات الصلــة مــن الجــزء الرابــع مــن املرفــقاملتعلــق بالتحقــق ,تبع ـاً لتقديــر الدولــة الطــرف ,عــى األســلحة الكيميائيــة التــي دفنــت
يف أراضيهــا قبــل  1كانــون الثاين/ينايــر  1977والتــي تظــل مدفونــة ,أو التــي أغرقــت ف ي
البحــر قبــل  1كانــون الثــاين  /ينايــر .1985
املادة 4

األسلحة الكيميائية  

-1

تنطبــق أحــكام هــذه املــادة واإلجــراءات التفصيليــة لتنفيذهــا عــى جميــع
األســلحة الكيميائيــة التــي متتلكهــا أيــة دولــة طــرف أو توجــد يف حيازتهــا أو
تكــون قامئــة يف أي مــكان يخضــع لواليتهــا أو ســيطرتها،بخالف األســلحة الكيميائية
القدميــة واألســلحة الكيميائيــة املخلّفــة التــي ينطبــق عليهــا الجــزء الرابــع (بــاء)
مــن املرفــق املتعلــق بالتحقــق.

-2

ترد يف املرفق املتعلق بالتحقق اإلجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه املادة.
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-3

تخضــع جميــع املواقــع التــي تخـ ّزن أو تد ّمــر فيهــا األســلحة الكيميائيــة املحــددة
يف الفقــرة  1لتحقــق منهجــي عــن طريــق التفتيــش املوقعــي والرصــد باألجهــزة
املوقعيــة ،وفق ـاً للجــزء الرابــع (ألــف) مــن املرفــق املتعلــق بالتحقــق.

-4

تقــوم كل دولــة طــرف ،فــور تقديــم اإلعــان املنصــوص عليــه يف الفقــرة ( 1أ)
مــن املــادة الثالثــة مــن هــذه االتفاقيــة ،بإتاحــة إمكانيــة الوصــول إىل األســلحة
الكيميائيــة املحــددة يف الفقــرة  1لغــرض التحقــق املنهجــي مــن اإلعــان عــن
طريــق التفتيــش املوقعــي.
وبعــد ذلــك ،ال تقــوم أي دولــة طــرف بنقــل أي مــن هــذه األســلحة الكيميائيــة
إال إىل كرفــق لتدمــر األســلحة الكيميائيــة ،وتتيــح إمكانيــة الوصــول إىل هــذه
األســلحة الكيميائيــة لغــرض التحقــق املوقعــي املنهجــي.

-5

تتيــح كل دولــة طــرف إمكانيــة الوصــول إىل أي مرافــق لتدمــر األســلحة الكيميائية
ومناطــق تخزينهــا التــي متتلكهــا أو توجــد يف حيازتهــا أو تكــون قامئــة يف أي مــكان
يخضــع لواليتهــا أو ســيطرتها ،لغــرض التحقــق املنهجــي عــن طريــق التفتيــش
املوقعــي والرصــد باألجهــزة املوقعيــة.

-6

تقــوم كل دولــة طــرف بتدمــر جميــع األســلحة الكيميائيــة املحــددة يف الفقــرة 1
عمـاً باملرفــق املتعلــق بالتحقــق ووفقـاً ملعــدل وتسلســل التدمــر املتفــق عليهــا
(واملشــار إليهــا فيــا بعــد باســم « ترتيــب التدمــر») .ويجــب أن يبــدأ هــذا
التدمــر يف موعــد ال يتجــاوز ســنتني مــن بــدء نفــاذ االتفاقيــة بالنســبة للدولــة
الطــرف وأن ينتهــي يف غضــون مــا ال يزيــد عــى عــر ســنوات مــن بــدء نفــاذ
االتفاقيــة ،غــر أنــه ليــس مثــة مــا مينــع أيــة دولــة طــرف مــن تدمــر أســلحتها
الكيميائيــة بخطــى أرسع.

-7

تقوم كل دولة طرف مبا ييل:

(أ) تقديــم خطــط تفصيليــة لتدمــر األســلحة الكيميائيــة املحــددة يف الفقــرة  ،1قبــل بــدء
كل فــرة تدمــر ســنوية بـــ  60يومـاً عــى األقــل ،وفقـاً للفقــرة  29مــن الجــزء الرابــع (ألــف)
مــن املرفــق املتعلــق بالتحقــق .ويجــب أن تشــمل الخطــط التفصيليــة جميــع املخزونــات
التــي ســتدمر خــال فــرة التدمــر الســنوية التاليــة.
(ب) وتقديــم إعالنــات ،عــى أســاس ســنوي ،عــن تنفيــذ خططهــا لتدمــر األســلحة
الكيميائيــة املحــددة يف الفقــرة  1يف موعــد ال يتجــاوز  60يومـاً مــن انتهــاء كل فــرة تدمــر
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ســنوية.
(ج) وإصــدار تأكيــد رســمي ،خــال فــرة ال تتجــاوز  30يوم ـاً مــن إمتــام عمليــة التدمــر،
يفيــد أنــه قــد تــم تدمــر جميــع األســلحة الكيميائيــة املحــددة يف الفقــرة 1.
-8

إذا صدقــت دولــة مــا عــى االتفاقيــة أو انضمــت إليهــا بعــد فــرة الســنوات العرش
املحــددة للتدمــر يف الفقــرة  6مــن هــذه املــادة ،فإنهــا تدمــر األســلحة املحــددة
يف الفقــرة  1بــأرسع مــا يف اإلمــكان .ويحــدد املجلــس التنفيــذي ترتيــب التدمــر
وإج ـراءات التحقــق الصارمــة بالنســبة لهــذه الدولــة الطــرف.

-9

يبلّــغ عــن أيــة أســلحة كيميائيــة تكتشــفها دولــة طــرف بعــد اإلعــان األويل عــن
األســلحة الكيميائيــة ،وتؤ ّمــن هــذه األســلحة وتدمــر وفقـاً للجــزء الرابــع (ألــف)
مــن املرفــق املتعلــق بالتحقــق.

- 10

تــويل كل دولــة طــرف أولويــة لتأمــن ســامة النــاس وحاميــة البيئــة أثنــاء قيامهــا
بنقــل األســلحة الكيميائيــة وأثنــاء أخــذ عينــات منهــا وأثنــاء تخزينهــا وتدمريهــا.
وعــى كل دولــة طــرف أن تنقــل هــذه األســلحة وتأخــذ عينــات منهــا وتخزينهــا
وتدمرهــا وفق ـاً للمعايــر الوطنيــة املتعلقــة بالســامة واالنبعاثــات.

- 11

عــى كل دولــة طــرف توجــد عــى أراضيهــا أســلحة كيميائيــة متلكهــا أو توجــد يف
حيــازة دولــة أخــرى أو تكــون قامئــة يف أي مــكان يخضــع لواليــة أو ســيطرة دولــة
أخــرى ،أن تبــذل أكمــل الجهــود لضــان نقــل هــذه األســلحة الكيميائيــة مــن
أراضيهــا يف موعــد ال يتجــاوز ســنة واحــدة مــن بــدء نفــاذ االتفاقيــة بالنســبة لهــا.
وإذا مل تنقــل خــال ســنة واحــدة ،فإنــه يجــوز للدولــة الطــرف أن تطلــب مــن
املنظمــة والــدول األط ـراف األخــرى تقديــم املســاعدة يف تدمــر هــذه األســلحة
الكيميائيــة.

- 12

تتعهــد كل دولــة طــرف بــأن تتعــاون مــع الــدول األطـراف األخــرى التــي تطلــب
معلومــات أو مســاعدة عــى أســاس ثنــايئ أو مــن خــال األمانــة الفنيــة فيــا
يتعلــق بأســاليب وتكنولوجيــات التذمــر املأمــون والفعــال لألســلحة الكيميائيــة.

- 13

تنظــر املنظمــة ،لــدى االســتطالع بأنشــطة التحقــق عمــاء بهــذه املــادة وبالجــزء
الرابــع (ألــف) مــن املرفــق املتعلــق بالتحقــق ،يف تدابــر لتفــادي االزدواج غــر
الــروري يف االتفاقــات الثنائيــة أو املتعــددة األطـراف بشــأن التحقــق مــن تخزين
األســلحة الكيميائيــة وتدمريهــا بــن الــدول األط ـراف.
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ولهــذه الغايــة ،يقــرر املجلــس التنفيــذي قــر التحقــق عــى تدابــر مكملــة ملــا
يتخــذ مــن تدابــر عمـاً باتفــاق ثنــايئ أو متعــدد األطـراف مــن هــذا القبيــل ،إذا
رأى:
(أ) أن أحــكام التحقــق يف هــذا االتفــاق تتســق مــع أحــكام التحقــق الــواردة يف هــذه املــادة
والجــزء الرابــع (ألــف) مــن املرفــق املتعلــق بالتحقق.
(ب) وأن تنفيــذ هــذا االتفــاق يوفــر ضامنــات كافيــة لالمتثــال لألحــكام ذات الصلــة يف
هــذه االتفاقيــة.
(ج) وأن أطــراف االتفــاق الثنــايئ أو املتعــدد األطــراف تحيــط املنظمــة علــاً بكامــل
أنشــطتها املتعلقــة بالتحقــق.
- 14

إذا اتخــذ املجلــس التنفيــذي ق ـرارا ً عم ـاً بالفقــرة  13فإنــه يحــق للمنظمــة أن
تراقــب تنفيــذ االتفــاق الثنــايئ أو املتعــدد األطــراف.

- 15

ليــس يف الفقرتــن  14 ,13مــا يؤثــر عــى الت ـزام دولــة طــرف بتقديــم اإلعالنــات
عمـاً باملــادة الثالثــة وبهــذه املــادة وبالجــزء الرابــع (ألــف) مــن املرفــق املتعلــق
بالتحقــق.

- 16

تتحمــل كل دولــة طــرف تكاليــف تدمــر األســلحة الكيميائيــة امللزمــة بــأن
تدمرهــا .وعليهــا أيض ـاً أن تتحمــل تكليــف التحقــق مــن تخزيــن وتدمــر هــذه
األســلحة الكيميائيــة مــا مل يقــرر املجلــس التنفيــذي غــر ذلــك .فــإذا قــرر املجلــس
التنفيــذي تحديــد تدابــر التحقــق التــي تضطلــع بهــا املنظمــة عمــاً بالفقــرة
 ،13فــإن تكاليــف تدابــر التحقــق التكميليــة واملراقبــة التــي تقــوم بهــا املنظمــة
تســدد وفقـاً لجــدول األنصبــة املقــررة لقســمة نفقــات األمــم املتحــدة عــى النحــو
املحــدد يف الفقــرة  7مــن املــادة الثامنــة.

- 17

ال تنطبــق أحــكام هــذه املــادة واألحــكام ذات الصلــة مــن الجــزء الرابــع مــن
املرفــق املتعلــق بالتحقــق ،تبعـاً لتقديــر الدولــة الطــرف ،عــى األســلحة الكيميائية
التــي دفنــت يف أراضيهــا قبــل  1كانــون الثاين/ينايــر  1977والتــي تظــل مدفونــة،
أو التــي أغرقــت يف البحــر قبــل  1كانــون الثاين/ينايــر 1985
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املادة 5

مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية  

-1

تنطبــق أحــكام هــذه املــادة واإلجـراءات التفصيليــة لتنفيذهــا عــى جميــع مرافــق
إنتــاج األســلحة الكيميائيــة التــي متتلكهــا دولــة طــرف أو توجــد يف حيازتهــا وأي
مرافــق أخــرى إلنتــاج األســلحة الكيميائيــة تكــون قامئــة يف أي مــكان يخضــع
لواليتهــا أو ســيطرتها.

-2

ترد يف املرفق املتعلق بالتحقق اإلجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه املادة.

-3

تخضــع جميــع مرافــق إنتــاج األســلحة الكيميائيــة املحــددة يف الفقــرة  1لتحقــق
منهجــي عــن طريــق التفتيــش املوقعــي والرصــد باألجهــزة املوقعيــة وفقـاً للجــزء
الخامــس مــن املرفــق املتعلــق بالتحقــق.

-4

توقــف كل دولــة طــرف فــورا ً كل نشــاط يف مرافــق إنتــاج األســلحة الكيميائيــة
املحــددة يف الفقــرة  ,1باســتثناء النشــاط املطلــوب لإلغــاق.

-5

ال يجــوز أليــة دولــة طــرف بنــاء أي مرفــق جديــد إلنتــاج األســلحة الكيميائيــة أو
تعديــل أيــة مرافــق قامئــة لغــرض إنتــاج األســلحة الكيميائيــة أو ألي نشــاط آخــر
محظــور مبوجــب هــذه االتفاقيــة.

-6

تتيــح كل دولــة طــرف فــور تقديــم اإلعــان املنصــوص عليــه يف الفقــرة ( 1ج) مــن
املــادة الثالثــة إمكانيــة الوصــول إىل مرافــق إنتــاج األســلحة الكيميائيــة املحــددة يف
الفقــرة  ,1لغــرض التحقــق املنهجــي مــن اإلعــان عــن طريــق التفتيــش املوقعــي.

-7

تقوم كل دولة طرف مبا ييل:

(أ) إغــاق جميــع مرافــق إنتــاج األســلحة الكيميائيــة املحــددة يف الفقــرة  1يف موعــد
ال يتجــاوز  90يوم ـاً مــن بــدء االتفاقيــة بالنســبة لهــا وفق ـاً للجــزء الخامــس مــن املرفــق
املتعلــق بالتحقــق ،وتقديــم إخطــار عــن ذلــك.
(ب) وإتاحــة إمكانيــة الوصــول إىل مرافــق إنتــاج األســلحة الكيميائيــة املحــددة يف الفقــرة
 1بعــد إغالقهــا ،لغــرض التحقــق املنهجــي عــن طريــق التفتيــش املوقعــي والرصــد باألجهــزة
املوقعيــة بغيــة التأكــد مــن اســتمرار إغــاق املرفــق ثــم تدمــره.
-8

تقــوم كل دولــة طــرف بتدمــر جميــع مرافــق إنتــاج األســلحة الكيميائيــة املحــددة
398

يف الفقــرة  ،1واملرافــق واملعــدات املتصلــة بهــا عمـاً باملرفــق املتــع لــق بالتحقــق
ووفقـاً ملعــدل وتسلســل التدمــر املتفــق عليهــا (واملشــار إليهــا فيــا بعد باســم
« ترتيــب التدمــر») .ويجــب أن يبــدأ التدمــر يف موعــد ال يتجــاوز ســنة واحــدة
مــن بــدء نفــاذ االتفاقيــة بالنســبة لهــا ،وأن ينتهــي يف موعــد ال يتجــاوز عــر
ســنوات مــن بــدء نفــاذ االتفاقيــة .غــر أنــه ليــس مثــة مــا مينــع أي دولــة طــرف
مــن تدمــر هــذه املرافــق بخطــى أرسع.
-9

تقوم كل دولة طرف مبا ييل:

(أ) تقديــم خطــط تفصيليــة لتدمــر مرافــق إنتــاج األســلحة الكيميائيــة املعلــن عنهــا قبــل
بــدء تدمــر كل مرفــق مبــا ال يقــل عــن  180يومـاً.
(ب) تقديــم إعالنــات ،عــى أســاس ســنوي ،عــن تنفيــذ خططهــا لتدمــر جميــع مرافــق
إنتــاج األســلحة الكيميائيــة املحــددة يف الفقــرة  1يف موعــد ال يتجــاوز  90يومـاً بعــد انتهــاء
كل فــرة تدمــر ســنوية.
(ج) إصــدار تأكيــد رســمي خــال فــرة ال تتجــاوز  30يومـاً مــن إمتــام عمليــة التدمــر ،يفيــد
أنــه تــم تدمــر جميــع مرافــق إنتــاج األســلحة الكيميائيــة املحــددة يف الفقــرة .1
- 10

إذا صدقــت دولــة عــى االتفاقيــة أو انضمــت إليهــا بعــد فــرة الســنوات العــر
املحــددة يف الفقــرة  ,8تدمــر مرافــق إنتــاج األســلحة الكيميائيــة املحــددة يف
الفقــرة  1بــأرسع مــا يف اإلمــكان .ويحــدد املجلــس التنفيــذي ترتيــب التدمــر
وإجــراءات التحقــق الصــادرة بالنســبة لهــذه الدولــة الطــرف.

- 11

تــويل كل دولــة طــرف أولويــة قصــوى لتأمــن ســامة النــاس وحاميــة البيئــة
أثنــاء قيامهــا بتدمــر مرافــق إنتــاج األســلحة الكيميائيــة .وتدمــر كل دولــة طــرف
مرافــق إنتــاج األســلحة الكيميائيــة وفق ـاً ملعايريهــا الوطنيــة املتعلقــة بالســامة
واالنبعاثــات.

- 12

يجــوز تحويــل مرافــق إنتــاج األســلحة الكيميائيــة املحــددة يف الفقــرة  1تحوي ـاً
مؤقتـاً لتدمــر األســلحة الكيميائيــة وفقـاً للفقـرات  18إىل  25مــن الجــزء الخامــس
مــن املرفــق املتعلــق بالتحقــق .ويجــب تدمــر هــذا املرفــق املحــول مبجــرد توقــف
اســتخدامه لتدمــر األســلحة الكيميائيــة ،عــى أن يتــم ذلــك عــى أي حــال يف
غضــون فــرة ال تتجــاوز عــر ســنوات مــن بــدء نفــاذ االتفاقيــة.
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- 13

يجــوز ألي دولــة طــرف ،يف حــاالت الحاجــة القاهــرة االســتثنائية ،أن تطلــب اإلذن
باســتخدام مرفــق إلنتــاج األســلحة الكيميائيــة ،محــدد يف الفقــرة  ،1ألغـراض غــر
محظــورة مبوجــب االتفاقيــة .يقــرر مؤمتــر الــدول األط ـراف ،بنــا ًء عــى توصيــة
املجلــس التنفيــذي ،مــا إذا كان يوافــق عــى هــذا الطلــب أم يرفضــه ويضــع
الــروط التــي تقــوم عليهــا املوافقــة ،وفقـاً لفــرع دال مــن الجــزء الخامــس مــن
املرفــق املتعلــق بالتحقــق.

- 14

يحــول مرفــق إنتــاج األســلحة الكيميائيــة بطريقــة تجعــل املرفــق املحــول غــر
قابــل للتحويــل مــرة أخــرى إىل مرفــق إلنتــاج األســلحة الكيميائيــة بدرجــة أكــر
مــن قابليــة أي مرفــق آخــر يســتخدم يف أغ ـراض صناعيــة ،أو زراعيــة ،أو بحثيــة،
أو طبيــة ،أو صيدالنيــة ،أو غــر ذلــك مــن األغـراض الســلمية التــي ال تنطــوي عــى
مــواد كيميائيــة مدرجــة يف الجــدول .1

- 15

تخضــع جميــع املرافــق املحولــة لتحقيــق منهجــي عــن طريــق التفتيــش املوقعــي
والرصــد باألجهــزة املوقعيــة ،وفق ـاً للفــرع دال مــن الجــزء الخامــس مــن املرفــق
املتعلــق بالتحقــق.

- 16

تنظــر املنظمــة ،لــدى االضطــاع بأنشــطة التحقــق عم ـاً بهــذه املــادة وبالجــزء
الخامــس مــن املرفــق املتعلــق بالتحقــق ،يف تدابــر لتفــادي االزدواج غــر الرضوري
يف االتفاقيــة الثنائيــة أو املتعــددة األط ـراف بشــأن التحقــق مــن مرافــق إنتــاج
األســلحة الكيميائيــة وتدمريهــا بــن الــدول األط ـراف.
ولهــذه الغايــة ،يقــرر املجلــس التنفيــذي قــر التحقــق عــى تدابــر مكملــة ملــا
يتخــذ مــن تدابــر عمـاً باتفــاق ثنــايئ أو متعــدد األطـراف مــن هــذا القبيــل ،إذا
رأى:

(أ) أن أحــكام التحقــق يف مثــل هــذا االتفــاق تتســق مــع أحــكام التحقــق الــواردة يف هــذه
املــادة والجــزء الخامــس مــن املرفــق املتعلــق بالتحقــق.
(ب) وأن تنفيــذ هــذا االتفــاق يوفــر ضامنــات كافيــة لالمتثــال لألحــكام ذات الصلــة يف
هــذه االتفاقيــة.
(ج) وأن أطــراف االتفــاق الثنــايئ أو املتعــدد األطــراف تحيــط املنظمــة علــاً بكامــل
أنشــطتها املتعلقــة بالتحقــق.
- 17

إذا اتخــذ املجلــس التنفيــذي ق ـرارا ً عم ـاً بالفقــرة  ،16فإنــه يحــق للمنظمــة أن
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تراقــب تنفيــذ االتفــاق الثنــايئ أو املتعــدد األطــراف.
- 18

ليــس يف الفقرتــن  16و 17مــا يؤثــر عــى التـزام دولــة طــرف بتقديــم اإلعالنــات
عمــاً باملــادة الثالثــة وبهــذه املــادة وبالجــزء الخامــس مــن مرفــق التحقــق.

- 19

تتحمــل كل دولــة طــرف تكاليــف تدمــر مرافــق إنتــاج األســلحة الكيميائيــة
امللزمــة بــأن تدمرهــا ،وعليهــا أيض ـاً أن تتحمــل تكاليــف التحقــق مبوجــب هــذه
املــادة مــا مل يقــرر املجلــس التنفيــذي غــر ذلــك .وإذا قــرر املجلــس التنفيــذي
تحديــد تدابــر التحقــق التــي تضطلــع بهــا املنظمــة عمــاً بالفقــرة  ،16فــإن
تكاليــف التحقــق التكميــي واملراقبــة التــي تقــوم بهــا املنظمــة تســدد وفقــاً
لجــدول األنصبــة املقــررة لقســمة نفقــات األمــم املتحــدة عــى النحــو املحــدد يف
الفقــرة  7مــن املــادة الثامنــة.

املادة 6

األنشطة غير املحظورة بموجب االتفاقية  
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كل دولــة طــرف لهــا الحــق ،رهن ـاً بأحــكام هــذه االتفاقيــة ،يف اســتحداث مــواد
كيميائيــة ســامة وســائفها ،ويف إنتاجهــا ،ويف احتيازهــا بطريقــة أخــرى واالحتفــاظ
بهــا ونقلهــا واســتخدامها ،ألغــراض غــر محظــورة مبوجــب االتفاقيــة.
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تتخــذ كل دولــة طــرف التدابــر الرضوريــة التــي تكفــل أن املــواد الكيميائيــة
الســامة وســائفها ال ت ُســتحدث أو تنتــج ،أو تُحتــاز بطريقــة أخــرى ،أو يحتفــظ
بهــا أو تنقــل أو تســتخدم داخــل أراضيهــا أو يف أي مــكان آخــر خاضــع لواليتهــا
أو ســيطرتها ،إال ألغـراض غــر محظــورة مبوجــب االتفاقيــة .ولهــذه الغايــة ،وبغيــة
التحقــق مــن أن األنشــطة تتفــق مــع االلتزامــات التــي تقــي بهــا االتفاقيــة،
تخضــع كل دولــة طــرف املــواد الكيميائيــة الســامة وســائفها املدرجــة يف الجــداول
 1و 2و 3الــواردة يف املرفــق املتعلــق باملــواد الكيميائيــة واملرافــق التــي تتصــل
بهــذه املــواد الكيميائيــة واملرافــق األخــرى املحــددة يف املرفــق املتعلــق بالتحقــق،
القامئــة يف أراضيهــا أو يف أي مــكان آخــر يخضــع لواليتهــا أو ســيطرتها ،لتدابــر
التحقــق حســبام هــو منصــوص عليــه يف املرفــق املتعلــق بالتحقــق.
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تخضــع كل دولــة طــرف املــواد الكيميائيــة املدرجــة يف الجــدول ( 1ويشــار إليهــا
فيــا بعــد باســم «مــواد الجــدول  1الكيميائيــة») ألحــكام حظــر اإلنتــاج واالحتيــاز
واالحتفــاظ والنقــل واالســتخدام عــى النحــو املحــدد يف الجــزء الســادس مــن
401

املرفــق املتعلــق بالتحقــق .وتخضــع املــواد الكيميائيــة املدرجــة يف الجــدول 1
واملرافــق املحــددة يف الجــزء الســادس مــن املرفــق املتعلــق بالتحقــق للتحقــق
املنهجــي عــن طريــق التفتيــش املوقعــي والرصــد باألجهــزة املوقعيــة وفقـاً لذلــك
الجــزء مــن املرفــق املتعلــق بالتحقــق.
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تخضــع كل دولــة طــرف املــواد الكيميائيــة املدرجــة يف الجــدول ( 2ويشــار إليهــا
فيــا بعــد باســم «مــواد الجــدول  2الكيميائيــة ») واملرافــق املحــددة يف الجــزء
الســابع مــن املرفــق املتعلــق بالتحقــق لرصــد البيانــات والتحقــق املوقعــي وفقـاً
لذلــك الجــزء مــن املرفــق املتعلــق بالتحقــق.
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تخضــع كل دولــة طــرف املــواد الكيميائيــة ا ملدرجــة يف الجــدول ( 3ويشــار إليهــا
فيــا بعــد باســم «مــواد الجــدول  3الكيميائيــة») واملرافــق املحــددة يف الجــزء
الثامــن مــن املرفــق املتعلــق بالتحقــق لرصــد البيانــات والتحقــق املوقعــي وفق ـاً
لذلــك الجــزء مــن املرفــق املتعلــق بالتحقــق.
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ت ُخضــع كل دولــة طــرف املرافــق املحــددة يف الجــزء التاســع مــن املرفــق املتعلــق
بالتحقــق لرصــد البيانــات والتحقــق املوقعــي الالحــق وفق ـاً لذلــك الجــزء مــن
املرفــق املتعلــق بالتحقــق مــا مل يقــرر مؤمتــر الــدول األطـراف خــاف ذلــك عمـاً
بالفقــرة  22مــن الجــزء التاســع مــن املرفــق املتعلــق بالتحقــق.
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تقــدم كل دولــة طــرف ،يف موعــد ال يتجــاوز  30يوم ـاً مــن بــدء نفــاذ االتفاقيــة
بالنســبة لهــا ،إعالن ـاً أولي ـاً عــن املــواد الكيميائيــة واملرافــق ذات الصلــة ،وفق ـاً
للمرفــق املتعلــق بالتحقــق.
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تصــدر كل دولــة طــرف إعالنــات ســنوية عــن املــواد الكيميائيــة واملرافــق ذات
الصلــة وفقــاً للمرفــق املتعلــق بالتحقــق.
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ألغـراض التحقــق املوقعــي ،متنــح كل دولــة طــرف املفتشــن إمكانيــة الوصــول إىل
املرافــق حســبام هــو مطلــوب يف املرفــق املتعلــق بالتحقــق.
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تتفــادى األمانــة الفنيــة ،لــدى االضطــاع بأنشــطة التحقــق ،التدخــل الــذي ال
موجــب لــه يف األنشــطة الكيميائيــة للدولــة الطــرف لألغــراض غــر املحظــورة
مبوجــب هــذه االتفاقية،وتتقيــد ،عــى وجــه الخصــوص ،باألحــكام املنصــوص عليها
يف املرفــق املتعلــق بحاميــة املعلومــات الرسيــة (ويشــار إليــه فيــا بعــد باســم «
املرفــق املتعلــق بالرسيــة»).
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تنفيــذ أحــكام هــذه املــادة عــى نحــو يتجنــب عرقلــة التنميــة االقتصاديــة أو
التكنولوجيــة للــدول األط ـراف والتعــاون الــدويل يف ميــدان األنشــطة الكيميائيــة
لألغ ـراض غــر املحظــورة مبوجــب هــذه االتفاقيــة ،مبــا يف ذلــك التبــادل الــدويل
للمعلومــات العلميــة والتقنيــة وللمــواد الكيميائيــة ومعــدات إنتــاج أو تجهيــز أو
اســتخدام املــواد الكيميائيــة لألغ ـراض غــر املحظــورة مبوجــب هــذه االتفاقيــة.

املادة 7

تدابير التنفيذ الوطنية  

التعهدات العامة  :
1 .1تعتمــد كل دولــة طــرف ،وفقـاً إلجراءاتهــا الدســتورية ،التدابــر الرضوريــة لتنفيــذ
التزاماتهــا مبوجــب هــذه االتفاقيــة ،وتقــوم خصوصـاً مبــا يــي:
(أ) تحظــر عــى األشــخاص الطبيعيــن واالعتباريــن يف أي مــكان عــى إقليمهــا أو يف أي
أماكــن أخــرى خاضعــة لواليتهــا عــى نحــو يعــرف بــه القانــون الــدويل االضطــاع بأيــة
أنشــطة محظــورة عــى أيــة دولــة مبوجــب طــرف هــذه االتفاقيــة ،مبــا يف ذلــك مــن
ترشيعــات جزائيــة بشــأن هــذه األنشــطة.
(ب) وال تســمح يف أي مــكان خاضــع لســيطرتها ،بأيــة أنشــطة محظــورة عــى أي دولــة
طــرف مبوجــب هــذه االتفاقيــة.
(ج) وأن متــدد تطبيــق ترشيعاتهــا الجزائيــة التــي تســن مبوجــب الفقــرة الفرعيــة (أ)
بحيــث يشــمل أيــة أنشــطة محظــورة عــى أيــة
دولــة طــرف مبوجــب هــذه االتفاقيــة يضطلــع بهــا يف أي مــكان أشــخاص طبيعيــون حاملون
لجنســيتها ،طبقـاً للقانــون الدويل.
2 .2تتعــاون كل دولــة طــرف مــع غريهــا مــن الــدول األطـراف وتقدم الشــكل املناســب
مــن املســاعدة القانونيــة بغيــة تيســر تنفيــذ االلتزامــات مبوجــب الفقرة 1.
3 .3تــويل كل دولــة أولويــة قصــوى لتأمــن ســامة النــاس وحاميــة البيئــة أثنــاء تنفيــذ
التزاماتهــا مبوجــب هــذه االتفاقيــة ،وعليهــا أن تتعــاون عنــد االقتضــاء مــع الــدول
األطـراف األخــرى يف هــذا الصــدد.
  العالقة بني الدولة الطرف واملنظمة:  
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4 .4تقــوم كل دولــة طــرف مــن أجــل تنفيــذ التزاماتهــا مبوجــب هــذه االتفاقيــة بتعيني
أو إنشــاء هيئــة وطنيــة تعمــل كمركــز وطنــي لتأمــن االتصــال الفعــال باملنظمــة
والــدول األطـراف األخــرى .وتبلــغ كل دولــة طــرف املنظمــة بهيئتهــا الوطنيــة عنــد
بــدء نفــاذ االتفاقيــة بالنســبة لهــا.
5 .5تبلــغ كل دولــة طــرف املنظمــة بالتدابــر الترشيعيــة واإلداريــة املتخــذة لتنفيــذ
هــذه االتفاقيــة.
6 .6تعتــر كل دولــة طــرف أن املعلومــات والبيانــات التــي تتلقاهــا بصــورة مؤمتنــة
مــن املنظمــة فيــا يتعلــق بتنفيــذ هــذه االتفاقيــة معلومــات رسيــة وتوليهــا
معاملــة خاصــة .وال تتــرف يف هــذه املعلومــات والبيانــات إال يف ســياق حقوقهــا
والتزاماتهــا عــى وجــه الحــر مبوجــب هــذه االتفاقيــة وطبقـاً لألحــكام الــواردة
يف املرفــق املتعلــق بالرسيــة.
7 .7تتعهــد كل دولــة طــرف بــأن تتعــاون مــع املنظمــة يف مامرســة جميــع وظائفهــا وال
ســيام بــأن تقــدم املســاعدة إىل ا ألمانــة الفنيــة.

املادة 8

املنظمة  

ألف – أحكام عامة  
1 .1تنشــئ الــدول األطــراف يف االتفاقيــة مبوجــب هــذا منظمــة حظــر األســلحة
الكيميائيــة ،مــن أجــل تحقيــق موضــوع هــذه االتفاقيــة والغــرض منهــا ،وتأمــن
تنفيــذ أحكامهــا ،مبــا يف ذلــك األحــكام املتعلقــة بالتحقــق الــدويل مــن االمتثــال
لهــا ،وتوفــر محفــل للتشــاور والتعــاون فيــا بــن الــدول األط ـراف.
2 .2تكــون جميــع الــدول األط ـراف يف االتفاقيــة أعضــاء يف املنظمــة .وال تحــرم دولــة
طــرف مــن عضويتهــا يف املنظمــة.
3 .3تكون الهاي ،مبملكة هولندا مقرا ً للمنظمة.
4 .4ينشــأ مبوجــب هــذا مؤمتــر الــدول األطـراف ،واملجلــس التنفيــذي ،واألمانــة الفنيــة،
بوصفهــا أجهــزة املنظمة.
5 .5تجــري املنظمــة مــا تضطلــع بــه مــن أنشــطة التحقــق املنصــوص عليهــا يف هــذه
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االتفاقيــة بأقــل الطــرق تدخ ـاً قــدر اإلمــكان ،ومبــا يتمــى مــع بلــوغ أهدافهــا
بفعاليــة ويف الوقــت املناســب .وال تطلــب املنظمــة إال املعلومــات والبيانــات
الالزمــة للنهــوض مبســؤولياتها مبقتــى االتفاقيــة .وتتخــذ كافــة االحتياطــات
لحاميــة رسيــة املعلومــات املتعلقــة باألنشــطة واملرافــق املدنيــة والعســكرية التــي
تصــل إىل عملهــا ،أثنــاء تنفيــذ االتفاقية،وتتقيــد ،عــى وجــه الخصــوص ،باألحــكام
الــواردة يف املرفــق املتعلــق بالرسيــة.
6 .6تنظــر املنظمــة ،لــدى اضطالعهــا بأنشــطة التحقــق ،يف تدابــر لالســتفادة مــن
اإلنجــازات العلميــة والتكنولوجيــة.
7 .7تدفــع الــدول األطـراف تكاليــف أنشــطة املنظمــة وفقـاً لجــدول األنصبــة املقــررة
لقســمة نفقــات األمــم املتحــدة معــدالً عــى نحــو يراعــي االختــاف يف العضويــة
بــن األمــم املتحــدة وهــذه املنظمــة ويخضــع ألحــكام املادتــن الرابعــة والخامســة
مــن االتفاقيــة .وتخصــم االشـراكات املاليــة للــدول األطـراف يف اللجنــة التحضرييــة
بطريقــة مناســبة مــن مســاهامتها يف امليزانيــة العاديــة .وتتألــف ميزانيــة املنظمــة
مــن بابــن مســتقلني يتصــل أحدهــا بالتكاليــف اإلداريــة والتكاليــف األخــرى،
ويتصــل اآلخــر بتكاليــف التحقــق.
8 .8ال يكــون لعضــو املنظمــة الــذي يتأخــر عــن تســديد اشـراكاته املاليــة يف املنظمــة
حــق التصويــت يف املنظمــة إذا كان املتأخــر عليــه مســاوياً لقيمــة االشــراكات
املســتحقة عليــه يف الســنتني الكاملتــن الســابقتني أو زائــدا ً عنهــا .وملؤمتــر الــدول
األط ـراف ،مــع ذلــك ،أن يســمح لهــذا العضــو بالتصويــت إذا اقتنــع بــأن عــدم
الدفــع يرجــع لظــروف خارجــة عــن إرادتــه.
  باء – مؤمتر الدول األطراف  
  التكوين واإلجراءات واتخاذ القرارات:  
9 .9يتألــف مؤمتــر الــدول األط ـراف (يشــار إليــه فيــا بعــد باســم « املؤمتــر «) مــن
جميــع الــدول األطــراف يف هــذه االتفاقيــة ،ويكــون لــكل دولــة عضــو ممثــل
واحــد يف املؤمتــر ،ميكــن أن يرافقــه مناوبــون ومستشــارون.
1010يدعــو الوديــع إىل عقــد أول دورة للمؤمتــر يف موعــد ال يتجــاوز  30يومـاً مــن بــدء
نفــاذ االتفاقيــة.
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1111يجتمع املؤمتر يف دورات عادية تعقد سنوياً ما مل يقرر غري ذلك.
1212تعقد دورات استثنائية للمؤمتر:
(أ) عندما يقرر املؤمتر ذلك ،أو
(ب) عندما يطلب املجلس التنفيذي ذلك ،أو
(ج) عندما تطلب أي دولة عضو ذلك ويؤيدها ثلث الدول األعضاء ،أو
(د) وفقاً للفقرة  22إلجراء دراسات استعراضية لسري العمل باالتفاقية.
وفيــا عــدا الحالــة املبينــة يف الفقــرة الفرعيــة (د) تعقــد الــدورة االســتثنائية خــال مــدة
ال تتجــاوز  30يوم ـاً مــن تقديــم الطلــب إىل املديــر العــام لألمانــة الفنيــة مــا مل يحــدد يف
الطلــب خــاف ذلك.
1313يدعــى املؤمتــر أيض ـاً إىل االنعقــاد يف شــكل مؤمتــر تعديــل وفق ـاً للفقــرة  2مــن
املــادة الخامســة عــرة.
1414تُعقد الدورات يف مقر املنظمة ما مل يقرر املؤمتر غري ذلك.
1515يعتمــد املؤمتــر نظامــه الداخيل،وينتخــب ،يف بدايــة كل دورة عاديــة ،رئيس ـاً لــه
ومــا قــد يلــزم مــن أعضــاء املكتــب اآلخريــن ،وهــم يبقــون يف مناصبهــم إىل أن
ينتخــب رئيــس جديــد وأعضــاء مكتــب آخــرون يف الــدورة العاديــة التاليــة.
1616يتألف النصاب القانوين للمؤمتر من أغلبية أعضاء املنظمة.
1717يكون لكل عضو يف املنظمة صوت واحد يف املؤمتر.
1818يتخــذ املؤمتــر القــرارات املتعلقــة باملســائل اإلجرائيــة بأغلبيــة بســيطة مــن
األعضــاء الحارضيــن واملصوتــن .وينبغــي اتخــاذ القــرارات املتعلقــة باملســائل
املوضوعيــة بتوافــق اآلراء قــدر اإلمــكان .فــإذا مل ميكــن التوصــل إىل توافــق اآلراء
وقــت عــرض قضيــة مــا التخــاذ قـرار بشــأنها يؤجــل الرئيــس أي اقـراح ملــدة 24
ســاعة ،ويبــذل خــال فــرة التأجيــل هــذه قصــارى جهــده لتيســر بلــوغ توافــق
اآلراء ،ويقــدم تقريـرا ً إىل املؤمتــر قبــل نهايــة هــذه الفــرة .فــإذا تعــذر التوصــل إىل
توافــق اآلراء بعــد مــرور  24ســاعة يتخــذ املؤمتــر الق ـرار بأغلبيــة ثلثــي األعضــاء
الحارضيــن واملصوتــن مــا مل ينــص يف هــذه االتفاقيــة عــى خــاف ذلــك .وعندمــا
ينشــأ خــاف حــول مــا إذا كانــت املســألة موضوعيــة أم ال تعالــج هــذه املســألة
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عــى أنهــا موضوعيــة مــا مل يقــرر املؤمتــر غــر ذلــك باألغلبيــة املطلوبــة التخــاذ
الق ـرارات بشــأن املســائل املوضوعيــة.
  السلطات والوظائف:  
1919املؤمتــر هــو الجهــاز الرئيــي للمنظمــة ،وينظــر يف أيــة مســائل أو أمــور أو قضايــا
تدخــل يف نطــاق هــذه االتفاقيــة مبــا يف ذلــك مــا يتصــل بســلطات ووظائــف
املجلــس التنفيــذي األمانــة الفنيــة .ويجــوز لــه وضــع توصيــات واتخــاذ ق ـرارات
بشــأن أيــة مســائل أو أمــور أو قضايــا متصلــة باالتفاقيــة تثريهــا دولــة طــرف أو
يعرضهــا عليــه املجلــس التنفيــذي.
2020يــرف املؤمتــر عــى تنفيــذ هــذه االتفاقيــة ،ويعمــل مــن أجــل تعزيــز موضوعهــا
والغــرض منهــا .كــا يســتعرض املؤمتــر االمتثــال لالتفاقيــة .ويــرف أيض ـاً عــى
أنشــطة املجلــس التنفيــذي واألمانــة الفنيــة ،ويجــوز لــه أن يصــدر ألي منهــا ،يف
مامرســته لوظائفــه ،مبــادئ توجيهيــة وفق ـاً لالتفاقيــة.
2121ويضطلع املؤمتر ما ييل:
(أ) القيــام خــال دوراتــه العاديــة بدراســة واعتــاد تقريــر وبرنامــج وميزانيــة املنظمــة،
التــي يقدمهــا املجلــس التنفيــذي ،وكذلــك النظــر يف التقاريــر األخــرى.
(ب) البــت يف جــدول االشـراكات املاليــة التــي يجــب أن تدفعهــا الــدول األطـراف وفقـاً
للفقــرة 7.
(ج) انتخاب أعضاء املجلس التنفيذي.
(د) تعيني املدير العام لألمانة الفنية (ويشار إليه فيام بعد باسم (« املدير ا لعام »).
(هـ) إقرار النظام الداخيل للمجلس التنفيذي الذي يقدمه املجلس.
(و) إنشاء األجهزة الفرعية التي يراها الزمة ملامرسة وظائفه وفقاً لهذه االتفاقية.
(ز) تعزيز التعاون الدويل لألغراض السلمية يف ميدان األنشطة الكيميائية.
(ح) اســتعراض التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة التــي ميكــن أن تؤثــر يف ســر العمــل
باالتفاقيــة .ويف هــذا الصــدد ،إصــدار توجيهــات إىل املديــر العــام بإنشــاء مجلــس استشــاري
علمــي لتمكينــه ،يف أدائــه وظائفه،مــن أن يقــدم إىل املؤمتــر أو املجلــس التنفيــذي أو الــدول
األطــراف املشــورة املتخصصــة يف مجــاالت العلــم والتكنولوجيــا ذات الصلــة باالتفاقيــة.
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ويتألــف املجلــس االستشــاري العلمــي مــن خ ـراء مســتقلني يع ّينــون وفق ـاً الختصاصــات
يعتمدهــا املؤمتــر.
(ط) القيــام ،يف دورتــه األوىل ،بدراســة وإق ـرار أيــة مشــاريع اتفاقــات وأحــكام ومبــادئ
توجيهيــة تضعهــا اللجنــة التحضرييــة.
(ي) القيام ،يف دورته األوىل ،بإنشاء صندوق التربعات للمساعدة وفقاً للامدة العارشة.
(ك) اتخــاذ التدابــر الالزمــة لضــان االمتثــال لالتفاقيــة وإصــاح وعــاج أيــة حالــة تشــكل
مخالفــة ألحــكام االتفاقيــة ،وفقـاً للــادة الثانيــة عــرة.
2222يجتمــع املؤمتــر ،يف موعــد ال يتجــاوز ســنة واحــدة بعــد انقضــاء الســنة الخامســة
والســنة العــارشة مــن بــدء نفــاذ االتفاقيــة ،وحســبام يتقــرر يف أوقــات أخــرى
خــال تلــك الفــرة ،يف دورات اســتثنائية دراســات اســتعراضية لســر العمــل
باالتفاقيــة .وتأخــذ هــذه الدراســات االســتعراضية يف اعتبارهــا أي تطــورات علميــة
وتكنولوجيــة ذات صلــة .وبعــد ذلــك تعقــد لنفــس الغــرض دورات أخــرى للمؤمتر،
مــرة كل خمــس ســنوات ،مــا مل يتقــرر خــاف ذلــك.
  جيم – املجلس التنفيذي  
  التكوين واإلجراءات واتخاذ القرارات:  
2323يتكــون املجلــس التنفيــذي مــن  41عضــوا ً ،ويكــون لــكل دولــة طــرف ،وفقــاً
ملبــدأ التنــاوب ،الحــق يف أن متثــل يف املجلــس التنفيــذي .وينتخــب املؤمتــر أعضــاء
املجلــس التنفيــذي لــدورة عضويــة مدتهــا ســنتان .وكيــا يُكفــل لالتفاقيــة أداء
فعــال ،ومــع إيــاء االعتبــار الواجــب بصفــة خاصــة للتوزيــع الجغ ـرايف املنصــف،
وألهميــة الصناعــة الكيميائيــة ،وكذلــك للمصالــح السياســية واألمنيــة ،فــإن
املجلــس التنفيــذي يتكــون عــى النحــو التــايل:
(أ) تســع دول أطـراف مــن أفريقيــا تســميها الــدول األطـراف الواقعة يف هــذا اإلقليم .ومن
املفهــوم ،كأســاس لهــذه التســمية،أن يكــون مــن بني هــذه الــدول األطـراف التســع،كقاعدة،
ثالثــة أعضــاء مــن الــدول األط ـراف التــي تتوفــر لديهــا أهــم صناعــة كيميائيــة وطنيــة
يف اإلقليــم حســبام تقــرره البيانــات املبلــغ عنهــا واملنشــورة دولي ـاً ،وباإلضافــة إىل ذلــك،
تتفــق املجموعــة اإلقليميــة أيضـاً عــى أن تأخــذ يف حســبانها ،عنــد تســمية هــؤالء األعضــاء
الثالثــة ،العوامــل اإلقليميــة األخــرى.
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(ب) تســع دول أط ـراف مــن آســيا تســميها الــدول األط ـراف الواقعــة يف اإلقليــم ومــن
املفهــوم ،كأســاس لهــذه التســمية ،أن يكــون مــن بــن هذه الــدول األطـراف التســع،كقاعدة،
أربعــة أعضــاء مــن الــدول األط ـراف التــي تتوفــر لديهــا أهــم صناعــة كيميائيــة وطنيــة
يف األقاليــم حســبام تقــرره البيانــات املبلــغ عنهــا واملنشــورة دولي ـاً ،وباإلضافــة إىل ذلــك،
تتفــق املجموعــة اإلقليميــة أيضـاً عــى أن تأخــذ يف حســبانها ،عنــد تســمية هــؤالء األعضــاء
الثالثــة ،العوامــل اإلقليميــة األخــرى.
(ج) خمــس دول أطـراف مــن أوربــا الرشقيــة تســميها الــدول األطـراف الواقعــة يف هــذا
اإلقليــم .ومــن املفهــوم ،كأســاس لهذهالتســمية ،أن يكــون مــن بــن هــذه الــدول األطـراف
الخمس،كقاعــدة ،عضــو واحــد مــن الدولــة الطــرف التــي تتوفــر لديهــا أهــم صناعــة
كيميائيــة وطنيــة يف اإلقليــم حســبام تقررهــا البيانــات املبلــغ عنهــا واملنشــورة دوليــاً،
وباإلضافــة إىل ذلــك ،تتفــق املجموعــة اإلقليميــة أيض ـاً عــى أن تأخــذ يف حســبانها ،عنــد
تســمية هــذا العضــو ،العوامــل اإلقليميــة األخــرى.
(د) ســبع دول أطـراف مــن أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي تســميها الــدول األطـراف الواقعــة
يف هــذا اإلقليــم .ومــن املفهوم،كأســاس لهــذه التســمية ،أن يكــون مــن بــن هــذه الــدول
األطــراف الســبع،كقاعدة ،ثالثــة أعضــاء مــن الــدول األطــراف التــي تتوفــر لديهــا أهــم
صناعــة كيميائيــة وطنيــة يف األقاليــم حســبام تقــرره البيانــات املبلــغ عنهــا واملنشــورة
دوليـاً ،وباإلضافــة إىل ذلــك ،تتفــق املجموعــة اإلقليميــة أيضـاً عــى أن تأخــذ يف حســبانها،
عنــد تســمية هــؤالء األعضــاء الثالثــة ،العوامــل اإلقليميــة األخــرى.
(هـــ) عــر دول أط ـراف مــن بــن دول أوربــا الغربيــة والــدول األخــرى تســميها الــدول
األط ـراف الواقعــة يف هــذا اإلقليم.ومــن املفهــوم ،كأســاس لهــذه التســمية ،أن يكــون مــن
بــن هــذه الــدول األط ـراف العرش،كقاعــدة ،خمســة أعضــاء مــن الــدول األط ـراف التــي
تتوفــر لديهــا أهــم صناعــة كيميائيــة وطنيــة يف اإلقليــم حســبام تقــرره البيانــات املبلــغ
عنهــا واملنشــورة دولي ـاً ،وباإلضافــة إىل ذلــك ،تتفــق املجموعــة اإلقليميــة أيض ـاً عــى أن
تأخــذ يف حســبانها ،عنــد تســمية هــؤالء األعضــاء الخمســة ،العوامــل اإلقليميــة األخــرى.
(و) دولــة طــرف أخــرى تســميها بالتتابــع الــدول األطــراف الواقعــة يف إقليمــي آســيا
وأمريــكا الالتينيــة والكاريبــي .ومــن املفهــوم ،كأســاس لهــذه التســمية ،أن هــذه الدولــة
الطــرف ســتكون عضــوا ً ينتخــب بالتنــاوب مــن هذيــن اإلقليمــن.
2424ينتخــب ،يف أول دورة انتخــاب للمجلــس التنفيــذي ،عــرون عضــوا ً ملــدة ســنة
واحــدة ،ويــوىل االعتبــار الواجــب إىل النســب العدديــة املقــررة حســبام هــو
مذكــور يف الفقــرة 23.
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2525بعــد التنفيــذ الكامــل للامدتــن الرابعــة والخامســة ،يجــوز للمؤمتــر ،بنــا ًء عــى
طلــب أغلبيــة أعضــاء املجلــس التنفيــذي ،أن يســتعرض تكويــن املجلــس التنفيذي،
أخــذا ً يف حســبانه التطــورات املتصلــة باملبــادئ املحــددة يف الفقــرة  23التــي تنظــم
تكوينه .
2626يضع املجلس التنفيذي نظامه الداخيل ويقدمه إىل املؤمتر إلقراره.
2727ينتخب املجلس التنفيذي رئيساً له من بني أعضائه.
2828يجتمــع املجلــس التنفيــذي يف دورات انعقــاد عاديــة ،ويجتمــع املجلــس فيــا بــن
دورات االنعقــاد العاديــة بقــدر مــا يقتضيــه االضطــاع بســلطاته ووظائفــه.
2929يكــون لــكل عضــو يف املجلــس التنفيــذي صــوت واحــد .ومــا مل يتحــدد خــاف
ذلــك يف االتفاقيــة ،يتخــذ املجلــس التنفيــذي قراراتــه بشــأن األمــور املوضوعيــة
بأغلبيــة ثلثــي جميــع أعضائــه .ويتخــذ املجلــس التنفيــذي قراراتــه بشــأن املســائل
اإلجرائيــة باألغلبيــة البســيطة لجميــع أعضائــه .وعندمــا ينشــأ خــاف حــول مــا إذا
كانــت املســألة موضوعيــة أم ال ،تعالــج هــذه املســألة عــى أنهــا موضوعيــة مــا مل
يقــرر املجلــس التنفيــذي غــر ذلــك باألغلبيــة املطلوبــة التخــاذ الق ـرارات بشــأن
املســائل املوضوعيــة
  السلطات والوظائف :
3030املجلــس التنفيــذي هــو الجهــاز التنفيــذي للمنظمــة ،وهــو مســؤول أمــام املؤمتــر.
ويضطلــع املجلــس بالســلطات والوظائــف املســندة إليــه مبوجــب هــذه االتفاقيــة،
وكذلــك بالوظائــف التــي يفوضهــا إليــه املؤمتــر .ويف قيامــه بذلــك ،عليــه أن يعمــل
طبقــاً لتوصيــات املؤمتــر وقراراتــه ومبادئــه التوجيهيــة ،وأن يكفــل تنفيذهــا
باســتمرار وعــى الوجــه الصحيــح.
3131يعــزز املجلــس التنفيــذي تنفيــذ هــذه االتفاقيــة واالمتثــال لهــا عــى نحــو فعــال،
ويــرف عــى أنشــطة األمانــة الفنيــة ،ويتعــاون مــع الســلطة الوطنيــة لــكل دولــة
طــرف ويســهل التشــاور والتعــاون فيــا بــن الــدول األطـراف بنــا ًء عــى طلبهــا.
3232يقوم املجلس التنفيذي مبا ييل:
(أ) النظر يف مرشوع برنامج وميزانية املنظمة وتقدميهام إىل املؤمتر.
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(ب) النظــر يف مــروع تقريــر املنظمــة عــن تنفيــذ هــذه االتفاقيــة ،والتقريــر الــذي
يصــدر عــن أداء أنشــطته هــو ،والتقاريــر الخاصــة التــي يراهــا رضوريــة أو التــي قــد يطلبها
املؤمتــر ،وتقديــم هــذه التقاريــر إىل املؤمتــر.
(ج) وضع الرتتيبات لدورات املؤمتر ،مبا يف ذلك إعداد مرشوع جدول األعامل.
3333يجوز للمجلس التنفيذي أن يطلب عقد دورة استثنائية للمؤمتر.
3434يقوم املجلس التنفيذي مبا ييل:
(أ) عقــد اتفاقــات مــع الــدول واملنظــات الدوليــة باســم املنظمــة ،رهنـاً مبوافقــة املؤمتــر
املسبقة .
(ب) عقــد اتفاقــات مــع الــدول األط ـراف باســم املنظمــة فيــا يخــص املــادة العــارشة
واإلرشاف عــى صنــدوق التربعــات املشــارإليه يف املــادة العــارشة.
(ج) إقــرار االتفاقــات أو الرتتيبــات املتصلــة بتنفيــذ أنشــطة التحقــق ،التــي تتفــاوض
بشــأنها األمانــة الفنيــة مــع الــدول األطــراف.
3535ينظــر املجلــس التنفيــذي يف أيــة قضيــة أو مســألة تقــع ضمــن اختصاصــه وتؤثــر
عــى االتفاقيــة وتنفيذهــا .مبــا يف ذلــك أوجــه القلــق املتعلقــة باالمتثــال ،وحــاالت
عــدم االمتثــال ،ويقــوم حســب االقتضــاء بإبــاغ الــدول األطـراف وعــرض القضيــة
أو املســألة عــى املؤمتــر.
3636عــى املجلــس التنفيــذي ،عنــد النظــر يف الشــكوك أو أوجــه القلــق ال متعلقــة
باالمتثــال ويف حــاالت عــدم االمتثــال ،مبــا يف ذلــك ،يف جملــة أمور ،إســاءة اســتعامل
الحقــوق املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة ،أن يتشــاور مــع الــدول األطـراف املعنيــة
وأن يطلــب ،حســب االقتضــاء ،إىل الدولــة الطــرف أن تتخــذ تدابــر لتصحيــح
الوضــع خــال وقــت محــدد .وبقــدر مــا يــرى املجلــس التنفيــذي مــن رضورة
التخــاذ إجــراءات أخــرى يتخــذ ،يف جملــة أمــور ،واحــدا ً أو أكــر مــن التدابــر
التاليــة:
(أ) إبالغ جميع الدول األطراف بالقضية أو املسألة.
(ب) عرض القضية أو املسألة عىل املؤمتر.
(ج) تقديــم توصيــات إىل املؤمتــر بشــأن التدابــر الالزمــة لتصحيــح الوضــع وضــان
االمتثــال.
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ويقــوم املجلــس التنفيــذي يف حــاالت الخطــورة الشــديدة والــرورة العاجلــة بعــرض
القضيــة مبــارشة ،مبــا يف ذلــك املعلومــات واالســتنتاجات املتصلــة باملوضــوع ،عــى الجمعيــة
العامــة ومجلــس األمــن التابعــن لألمــم املتحــدة .ويقــوم يف الوقــت نفســه بإبــاغ جميــع
الــدول األط ـراف بهــذه الخطــوة.
  دال – األمانة الفنية  
3737تســاعد األمانــة الفنيــة املؤمتــر واملجلــس التنفيــذي يف أداء وظائفهــا ،وتضطلــع
األمانــة الفنيــة بتدابــر التحقــق املنصوص عليهــا يف االتفاقيــة .وتضطلــع بالوظائف
األخــرى املســندة إليهــا مبوجــب االتفاقيــة وبــأي وظائــف يفوضهــا إليهــا املؤمتــر
واملجلــس التنفيــذي.
3838تقوم األمانة الفنية مبا ييل:
(أ) إعداد مرشوع برنامج وميزانية املنظمة وتقدميهام إىل املجلس التنفيذي.
(ب) إعــداد مــروع تقريــر املنظمــة عــن تنفيــذ االتفاقيــة ومــا قــد يطلبــه املؤمتــر أو
املجلــس التنفيــذي مــن تقاريــر أخــرى وتقديــم هــذا املــروع وهــذه التقاريــر إىل املجلــس
التنفيــذي.
(ج) تقديم الدعم اإلداري والتقني إىل املؤمتر واملجلس التنفيذي واألجهزة الفرعية.
(د) توجيــه الرســائل إىل الــدول األطـراف وتلقيهــا منهــا ،باســم املنظمــة ،بشــأن املســائل
املتعلقــة بتنفيــذ االتفاقيــة.
(هـــ) تزويــد الــدول األطــراف باملســاعدة التقنيــة والتقييــم التقنــي يف تنفيــذ أحــكام
االتفاقيــة ،مبــا يف ذلــك تقييــم املــواد الكيميائيــة املدرجــة يف الجــداول وغــر املدرجــة فيهــا.
 .39تقوم األمانة الفنية مبا ييل:
(أ) التفــاوض مــع الــدول األط ـراف عــى االتفاقــات أو الرتتيبــات املتعلقــة بتنفيــذ أنشــطة
التحقــق ،رهنـاً مبوافقــة املجلــس التنفيــذي.
(ب) االضطــاع خــال فــرة ال تتجــاوز  180يومــاً مــن بــدء نفــاذ االتفاقيــة بتنســيق
تكويــن وحفــظ مخزونــات دامئــة مناملســاعدات العاجلــة واملســاعدات اإلنســانية التــي
تقدمهــا الــدول األطــراف وفقــاً للفقرتــن ( 7ب) و(ج) مــن املــادة العــارشة .ويجــوز أن
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تفحــص األمانــة الفنيــة األصنــاف املحفوظــة للتحقــق مــن صالحيتهــا لالســتخدام .ويتــوىل
املؤمتــر دراســة وإق ـرار قوائــم األصنــاف التــي تكــون مخزونــات منهــا عم ـاً بالفقــرة 21
(ط) أعــاه.
(ج) إدارة صنــدوق التربعــات املشــار إليــه يف املــادة العــارشة ،وتجميــع اإلعالنــات التــي
تصدرهــا الــدول األطــراف والقيام،عندمــا يطلــب ذلــك ،بتســجيل االتفاقــات الثنائيــة
املعقــودة بــن الــدول األط ـراف أو بــن دولــة طــرف واملنظمــة ألغ ـراض املــادة العــارشة.
4040تبلــغ األمانــة الفنيــة املجلــس التنفيــذي بــأي مشــكلة تنشــأ بصــدد االضطــاع
بوظائفهــا ،مبــا يف ذلــك مــا تتبينــه أثنــاء أداء أنشــطتها املتعلقــة بالتحقــق مــن
أوجــه شــك أو غمــوض أو ارتيــاب فيــا يتعلــق باالمتثــال لالتفاقيــة ،ومل تتمكــن
مــن حلهــا أو اســتيضاحها عــن طريــق مشــاوراتها مــع الدولــة الطــرف املعنيــة.
4141تتألــف األمانــة الفنيــة مــن مديــر عــام ،هــو رئيســها وأعــى موظــف إداري فيهــا،
ومــن مفتشــن ومــن موظفــن علميــن وفنيــن ومــا قــد تحتاجــه مــن موظفــن
آخريــن.
4242تكــون هيئــة التفتيــش وحــدة مــن وحــدات األمانــة الفنيــة وتعمــل تحــت إرشاف
املديــر العــام.
4343يعــن املؤمتــر املديــر العــام بنــا ًء عــى توصيــة مــن املجلــس التنفيــذي ملــدة أربــع
ســنوات قابلــة للتجديــد ملــدة واحــدة أخــرى فقــط.
4444املديــر العــام مســؤول أمــام املؤمتــر واملجلــس التنفيــذي عــن تعيــن املوظفــن
وتنظيــم األمانــة الفنيــة وســر العمــل فيهــا .ويجــب أن يكــون االعتبــار األعــى
يف تعيــن املوظفــن وتحديــد رشوط العمــل هــو رضورة تأمــن أعــى مســتويات
الكفــاءة والتخصــص والنزاهــة .وال يجــوز إال ملواطنــي الــدول األطــراف العمــل
كمديــر عــام أو كمفتشــن أو كموظفــن فنيــن أو كتابيــن .ويــوىل االعتبــار الواجب
إىل أهميــة تعيــن املوظفــن عــى أوســع أســاس جغــرايف ممكــن ،ويُسرتشــد
يف التعيــن مببــدأ عــدم تجــاوز عــدد املوظفــن الحــد األدىن الــازم لالضطــاع
مبســؤوليات األمانــة الفنيــة عــى الوجــه الصحيــح.
4545املديــر العــام مســؤول عــن تنظيــم املجلــس االستشــاري العلمــي املشــار إليــه يف
الفقــرة ( 21ح) وســر العمــل يف هــذا املجلــس .ويقــوم املديــر العــام ،بالتشــاور
مــع الــدول األطـراف ،بتعيــن أعضــاء املجلس االستشــاري العلمــي ،الذيــن يعملون
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بصفتهــم الشــخصية .ويعــن أعضــاء املجــي عــى أســاس خربتهــم يف املياديــن
العلميــة الخاصــة ذات الصلــة بتنفيــذ االتفاقيــة .ويجــوز أيضــاً للمديــر العــام،
حســب االقتضــاء ،وبالتشــاور مــع أعضــاء هــذا املجلــس ،إنشــاء أفرقــة عاملــة
مؤقتــة مــن الخ ـراء العلميــن للتقــدم بتوصيــات بشــأن مســائل محــددة .وفيــا
يتصــل بهــذا التعيــن ،يجــوز للــدول األط ـراف تقديــم قوائــم بالخ ـراء إىل املديــر
العــام.
4646ال يجــوز للمديــر العــام وال للمفتشــن وال للموظفــن اآلخريــن ،يف أدائهــم
واجباتهــم ،التــاس أو تلقــي تعليــات مــن أيــة حكومــة أو مــن أي مصــدر آخــر
خــارج املنظمــة وعليهــم االمتنــاع عــن أي عمــل قــد يكــون فيــه مســاس بوضعهــم
كموظفــن دوليــن مســؤولني أمــام املؤمتــر واملجلــس التنفيــذي وحدهــا.
4747تتعهــد كل دولــة طــرف باحـرام الطابــع الــدويل املحــض ملســؤوليات املديــر العــام
واملفتشــن واملوظفــن اآلخريــن وبعــدم الســعي إىل التأثــر عليهــم يف نهوضهــم
مبســؤولياتهم.
  هاء – االمتيازات والحصانات  
4848تتمتــع املنظمــة يف إقليــم الدولــة العضــو ويف أي مــكان آخــر يخضــع لواليتهــا أو
ســيطرتها بالصفــة القانونيــة وباالمتيــازات والحصانــات الالزمــة ملامرســة وظائفهــا.
4949يتمتــع مندوبــو الــدول األط ـراف جنب ـاً إىل جنــب مــع مناوبيهــم ومستشــاريهم
واملمثلــن املعينــن يف املجلــس التنفيــذي إىل جانــب مناوبيهــم ومستشــاريهم،
واملديــر العــام وموظفــي املنظمــة ،مبــا يلــزم مــن امتيــازات وحصانــات للمامرســة
املســتقلة لوظائفهــم املتصلــة باملنظمــة.
5050تحــدد الصفــة القانونيــة واالمتيــازات والحصانــات املشــار إليهــا يف هــذه املــادة يف
اتفاقــات بــن املنظمــة والــدول األطـراف ،وكذلــك يف اتفــاق بــن املنظمــة والدولــة
التــي يقــام فيهــا مقــر املنظمــة .ويتــوىل املؤمتــر دراســة وإق ـرار هــذه االتفاقــات
عمـاً بالفقــرة ( 21ط).
5151ودون مســاس بالفقرتــن  48و ،49يتمتــع املديــر العــام وموظفــو األمانــة الفنيــة،
أثنــاء االضطــاع بأنشــطة التحقــق ،باالمتيــازات والحصانــات املنصــوص عليهــا يف
الفــرع بــاء مــن الجــزء الثــاين مــن ال مرفــق املتعلــق بالتحقــق.
414

املادة 9

التشاور والتعاون وتق�صي الحقائق  

1 .1تتشــاور الــدول األطـراف وتتعــاون ،مبــارشة فيــا بينهــا أو عــن طريــق املنظمــة أو
وفقـاً إلجـراءات دوليــة مناســبة أخــرى ،مبــا يف ذلــك اإلجـراءات املوضوعــة يف إطــار
األمــم املتحــدة ووفقـاً مليثاقهــا ،بشــأن أيــة مســألة قــد تثــار فيــا يتعلــق مبوضــوع
هــذه االتفاقيــة والغــرض منهــا أو تنفيــذ أحكامهــا.
2 .2دون اإلخــال بحــق أي دولــة طــرف يف طلــب إج ـراء تفتيــش بالتحدي،ينبغــي،
كلــا أمكــن ،للــدول األطـراف أن تبــذل أوالً مــا يف وســعها مــن جهــد لــي توضــح
وتحــل ،عــن طريــق تبــادل املعلومــات واملشــاورات فيــا بينهــا ،أيــة مســألة قــد
تثــر الشــك يف االمتثــال لهــذه االتفاقيــة أو تثــر القلــق إزاء مســألة متصلــة بذلــك
قــد تعتــر غامضــة .وعــى الدولــة الطــرف التــي تتلقــى مــن دولــة طــرف أخــرى
طلبـاً لتوضيــح أيــة مســألة تعتقــد الدولــة الطــرف الطالبــة أنهــا تثــر مثــل هــذا
الشــك أو القلــق أن تــوايف الدولــة الطــرف الطالبــة ،بــأرسع مــا ميكــن ،عــى أال
يتأخــر ذلــك بــأي حــال مــن عــرة أيــام مــن تقديــم الطلــب ،مبعلومــات كافيــة
للــرد عــى أوجــه الشــك أو القلــق املثــارة مشــفوعة بتفســر الكيفيــة التــي تَ ُحــل
بهــا املعلومــات املقدمــة للمســألة .وليــس يف هــذه االتفاقيــة مــا يؤثــر عــى حــق
أيــة دولتــن أو أكــر مــن الــدول األط ـراف يف اتخــاذ ترتيبات،بال ـرايض ،لعمليــات
تفتيــش أو للقيــام بأيــة إجـراءات أخــرى فيــا بينهــا لتوضيــح وحــل أيــة مســألة
قــد تثــر الشــك يف االمتثــال أو تبعــث عــى القلــق إزاء مســألة متصلــة بذلــك قــد
تعتــر غامضــة .وال تؤثــر مثــل هــذه الرتتيبــات عــى حقــوق والتزامــات أيــة دولــة
طرف مبوجب األحــكام األخرى يف االتفاقية.     
  إجراء طلب اإليضاح:  
3 .3يحــق ألي دولــة طــرف أن تطلــب إىل املجلــس التنفيــذي املســاعدة يف توضيــح أيــة
حالــة قــد تعتــر غامضــة أو تثــر قلقـاً بشــأن احتــال عــدم امتثــال دولــة طــرف
أخــرى لالتفاقيــة .ويقــدم املجلــس التنفيــذي مــا لديــه مــن معلومــات مالمئــة
ذات صلــة مبثــل هــذا القلــق.
4 .4يحــق أليــة دولــة طــرف أن تطلــب إىل املجلــس التنفيــذي الحصــول عــى إيضــاح
مــن دولــة طــرف أخــرى بشــأن أيــة حالــة قــد تعتــر غامضــة أو تثــر قلقـاً بشــأن
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احتــال عــدم امتثالهــا لالتفاقيــة .ويف هــذه الحالــة ينطبــق مــا يــي:
(أ) يحيــل املجلــس التنفيــذي طلــب اإليضــاح إىل الدولــة الطــرف املعنيــة عــن طريــق
املديــر العــام يف موعــد غايتــه  24ســاعة مــن وقــت اســتالمه.
(ب) تقــوم الدولــة الطــرف املوجــه إليهــا الطلــب بتقديــم اإليضــاح إىل املجلــس التنفيــذي
بــأرسع مــا ميكــن ،عــى أال يتأخــر ذلكبــأي حــال عــن عــرة أيــام مــن تاريــخ اســتالمها
الطلــب.
(ج) يأخــذ املجلــس التنفيــذي علــاً باإليضــاح ويحيلــه إىل الدولــة الطــرف الطالبــة يف
موعــد غايتــه  24ســاعة مــن وقــت اســتالمه.
(د) إذا رأت الدولــة الطــرف الطالبــة أن اإليضــاح غــر كاف ،فإنــه يحــق لهــا أن تطلــب إىل
املجلــس التنفيــذي الحصــول عــى مزيــد مــن اإليضــاح مــن الدولــة الطــرف املوجــه إليهــا
الطلــب.
(هـــ) ألغـراض الحصــول عــى املزيــد مــن اإليضــاح املطلــوب مبوجــب الفقــرة الفرعيــة (د)،
يجــوز للمجلــس التنفيــذي أنيطلــب مــن املديــر العــام إنشــاء فريــق خ ـراء مــن األمانــة
الفنيــة ،أو مــن أي جهــة أخــرى إذا مل يتوفــر املوظفــون املالمئــون يف األمانــة الفنيــة ،لدراســة
جميــع املعلومــات والبيانــات املتاحــة ذات الصلــة بالحالــة التــي أثــارت القلــق .ويقــدم
فريــق الخ ـراء تقري ـرا ً وقائعي ـاً عــن النتائــج التــي توصــل إليهــا إىل املجلــس التنفيــذي.
(و) إذا ارتــأت الدولــة الطــرف الطالبــة أن اإليضــاح الــذي حصلــت عليــه مبوجــب الفقرتــن
الفرعيتــن (د) و(هـــ) مــن هــذه الفقــرة غــر مــرض ،يحــق لهــا أن تطلــب عقــد دورة
اســتثنائية للمجلــس التنفيــذي يكــون للــدول األط ـراف املعنيــة غــر األعضــاء يف املجلــس
التنفيــذي الحــق يف أن تشــرك فيهــا .ويف هــذه الــدورة االســتثنائية ،ينظــر املجلــس التنفيذي
يف املســألة ويجــوز لــه أن يــويص بأيــة تدابــر يراهــا مالمئــة للتصــدي لهــذه الحالــة.
5 .5يحــق أيضــاً أليــة دولــة طــرف أن تطلــب إىل املجلــس التنفيــذي توضيــح أيــة
حالــة اعتــرت غامضــة أو أثــارت قلق ـاً بشــأن احتــال عــدم امتثالهــا لالتفاقيــة.
ويســتجيب املجلــس التنفيــذي بتقديــم مــا يقتضيــه الحــال مــن املســاعدة.
6 .6يخطــر املجلــس التنفيــذي الــدول األط ـراف بــأي طلــب إيضــاح منصــوص ع ليــه
يف هــذه املــادة.
7 .7إذا مل تبــدد شــكوك دولــة طــرف أو قلقهــا بشــأن عــدم امتثــال محتمــل يف غضــون
 60يومـاً بعــد تقديــم طلــب اإليضــاح إىل املجلــس التنفيــذي ،أو إذا اعتقــدت أن
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شــكوكها تــرر النظــر يف األمــر عــى نحــو عاجــل يجــوز لهــا ،دون مســاس بحقهــا يف
طلــب إجـراء تفتيــش موقعــي بالتحــدي ،أن تطلــب عقــد دورة اســتثنائية للمؤمتــر
وفق ـاً للفقــرة ( 12ج) مــن املــادة الثامنــة .ويف هــذه الــدورة االســتثنائية ينظــر
املؤمتــر يف املســألة ويجــوز لــه أن يــويص بأيــة تدابــر يراهــا مالمئــة للتصــدي لهــذه
الحالة.
  اإلجراءات املتعلقة بعمليات التفتيش بالتحدي:  
8 .8يحــق لــكل دولــة طــرف أن تطلــب إجـراء تفتيــش موقعــي بالتحــدي ألي مرفــق
أو موقــع يف أرايض أيــة دولــة طــرف أخــرى أو أي مــكان يخضــع لواليــة أو ســيطرة
أيــة دولــة طــرف أخــرى لغــرض وحيــد هــو توضيــح وحــل أيــة مســائل تتعلــق
بعــدم امتثــال محتمــل ألحــكام االتفاقيــة ،ويف أن يتــم إجـراء هــذا التفتيــش يف أي
مــكان دومنــا إبطــاء عــى يــد فريــق تفتيــش يعينــه املديــر العــام ووفقـاً للمرفــق
املتعلــق بالتحقــق.
9 .9عــى كل دولــة طــرف االلتـزام بــأال يخــرج طلــب التفتيــش عــن نطــاق االتفاقيــة
وبتضمــن طلــب التفتيــش جميــع املعلومــات املناســبة عــن األســاس الــذي نشــأ
عنــه قلــق بشــأن عــدم امتثــال محتمــل لالتفاقيــة عــى النحــو املحــدد يف املرفــق
املتعلــق بالتحقــق .ومتتنــع كل دولــة طــرف عــن تقديــم طلبــات تفتيــش ال أســاس
لهــا ،مــع الحــرص عــى تجنــب إســاءة االســتخدام .ويجــري التفتيــش بالتحــدي
لغــرض وحيــد هــو تحديــد الوقائــع املتصلــة بعــدم االمتثــال املحتمــل.
1010ألغ ـراض التحقــق مــن االمتثــال ألحــكام االتفاقيــة ،يجــب عــى كل دولــة طــرف
أن تســمح لألمانــة الفنيــة بإج ـراء التفتيــش املوقعــي بالتحــدي عم ـاً بالفقــرة 8.
1111اســتجابة لطلــب إج ـراء تفتيــش بالتحــدي ملرفــق أو موقــع ،ووفق ـاً لإلج ـراءات
املنصــوص عليهــا يف املرفــق املتعلــق بالتحقــق ،فــإن الدولــة الطــرف موضــع
التفتيــش:
(أ) لهــا حــق وعليهــا التـزام بذلــك كل جهــد معقــول إلثبــات امتثالهــا لالتفاقيــة والحــرص
لهــذه الغايــة ،عــى متكــن فريــق التفتيــش مــن إنجــاز واليتــه.
(ب) وعليهــا التـزام بــأن تتيــح إمكانيــة الوصــول إىل داخــل املوقــع املطلــوب لغــرض وحيــد
هــو إثبــات الحقائــق املتصلــة بالقلــق املتعلــق بعــدم االمتثــال املحتمــل.
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(ج) ولهــا الحــق يف اتخــاذ ا لتدابــر لحاميــة املنشــآت الحساســة ،وملنــع إفشــاء املعلومــات
والبيانــات الرسيــة غــر املتصلــة باالتفاقية.
1212فيام يتعلق بإيفاد مراقب ،ينطبق ما ييل:
(أ) للدولــة الطــرف الطالبــة للتفتيــش أن توفــد ممثـاً لهــا ،رهنـاً مبوافقــة الدولــة الطــرف
الخاضعــة للتفتيــش ،قــد يكــون إمــا مــن رعايــا الدولــة الطــرف الطالبــة أو دولــة طــرف
ثالثــة ،ملراقبــة ســر التفتيــش.
(ب) تتيــح الدولــة الطــرف الخاضعــة للتفتيــش حينئــذ للمراقــب إمكانيــة الوصــول وفقـاً
للمرفــق املتعلــق بالتحقــق.
(ج) تقبــل الدولــة الطــرف الخاضعــة للتفتيش،كقاعــدة ،املراقــب املقــرح ،لكــن إذا قــررت
الدولــة الطــرف الخاضعــة للتفتيــش رفضــه ،فــإن هــذه الواقعــة تســجل يف التقريــر النهــايئ.
1313تقــدم الدولــة الطــرف الطالبــة للتفتيــش طلــب إجـراء التفتيــش املوقعــي بالتحدي
إىل املجلــس التنفيــذي ويف الوقــت نفســه إىل املديــر العــام ملعالجتــه فورا ً.
1414يتأكــد املديــر العــام فــورا ً مــن أن طلــب التفتيــش مســتوف للــروط املحــددة
يف الفقــرة  4مــن الجــزء العــارش مــن املرفــق املتعلــق بالتحقــق ،ويســاعد الدولــة
الطــرف الطالبــة للتفتيــش ،عنــد االقتضــاء ،يف إعــداد الطلــب تبعـاً لذلــك .وعندمــا
يكــون طلــب التفتيــش مســتوفياً للــروط ،تبــدأ االســتعدادات إلج ـراء التفتيــش
بالتحــدي.
1515يحيــل املديــر العــام طلــب التفتيــش إىل الدولــة الطــرف الخاضعــة للتفتيــش قبــل
املوعــد املقــرر لوصــول فريــق التفتيــش إىل نقطــة الدخــول بـــ  12ســاعة عــى
األقل.
1616بعــد أن يتلقــى املجلــس التنفيــذي طلــب التفتيــش ،يحيــط املجلــس علــاً
باإلجـراءات التــي اتخذهــا املديــر العــام بشــأن الطلــب ويبقــي الحالــة قيــد نظــره
طــوال مــدة إج ـراء التفتيــش .غــر أنــه يجــب أال تؤخــر مداوالتــه عمليــة التفتيــش.
1717للمجلــس التنفيــذي أن يقــرر ،يف موعــد غايتــه  12ســاعة مــن اســتالم طلــب
التفتيــش ،بأغلبيــة ثالثــة أربــاع جميــع أعضائــه ،رفــض إجـراء التفتيــش بالتحــدي،
إذا رأى أن طلــب التفتيــش بالتحــدي غــر جــدي أو اعتســايف أو يتجــاوز بوضــوح
نطــاق االتفاقيــة عــى النحــو املبــن يف الفقــرة  .8وال تشــرك الدولــة الطالبــة
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للتفتيــش وال الدولــة املطلــوب التفتيــش عليهــا يف اتخــاذ هــذا القـرار .وإذا رفــض
املجلــس التنفيــذي إجـراء التفتيــش بالتحــدي ،فــإن اســتعدادات التفتيــش توقــف
وال تتخــذ إجـراءات أخــرى بشــأن طلــب التفتيــش ،ويتــم تبعـاً لذلــك إبــاغ الــدول
األط ـراف املعنيــة.
1818يقــوم املديــر العــام بإصــدار تفويــض تفتيــش إلجـراء التفتيــش بالتحــدي .وتفويض
التفتيــش هــو طلــب التفتيــش املشــار إليــه يف الفقرتــن  8و 9موضوعـاً يف صيغــة
تنفيذيــة ،ويجــب أن يكــون مطابقـاً لطلــب التفتيــش.
1919تجــرى عمليــة التفتيــش بالتحــدي وفقــاً للجــزء العــارش مــن املرفــق املتعلــق
بالتحقــق أو ,يف حالــة االســتخدام املزعــوم ,وفقـاً للجــزء الحــادي عــر مــن ذلــك
املرفــق .ويسرتشــد فريــق التفتيــش مببــدأ إجــراء التفتيــش بالتحــدي بطريقــة
تنطــوي عــى أقــل قــدر ممكــن مــن التدخــل ،ومبــا يتفــق مــع إنجــاز مهمتــه
بطريقــة فعالــة ويف الوقــت املناســب.
2020تقــدم الدولــة الطــرف الخاضعــة للتفتيش املســاعدة لفريــق طوال عمليــة التفتيش
بالتحــدي وتســهل مهمتــه .وإذا اقرتحــت الدولــة الطــرف الخاضعــة للتفتيــش،
عمـاً بالفــرع جيــم مــن الجــزء العــارش مــن املرفــق املتعلــق بالتحقــق ،ترتيبــات
إلثبــات االمتثــال لالتفاقيــة ،كبديــل إلتاحــة إمكانيــة الوصــول التــام والشــامل ،فــإن
عــى هــذه الدولــة أن تبــذل كل جهــد معقــول ،مــن خــال إجـراء مشــاورات مــع
فريــق التفتيــش ،للتوصــل إىل اتفــاق بشــأن طرائــق التأكــد مــن الحقائــق بهــدف
إثبــات امتثالهــا.
2121يجــب أن يتضمــن التقريــر النهــايئ النتائــج الواقعيــة فض ـاً عــن تقييــم يجريــه
فريــق التفتيــش لدرجــة وطبيعــة تيســر الوصــول والتعــاون املقــدم مــن أجــل
تنفيــذ التفتيــش بالتحــدي بشــكل مــرض .ويحيــل املديــر العــام التقريــر النهــايئ
لفريــق التفتيــش عــى وجــه الرسعــة إىل الدولــة الطــرف الطالبــة للتفتيــش
والدولــة الطــرف الخاضعــة للتفتيــش واملجلــس التنفيــذي وجميــع الــدول األطراف
األخــرى .ويحيــل املديــر العــام عــى وجــه الرسعــة كذلــك إىل املجلــس التنفيــذي
تقييــات الدولــة الطــرف الطالبــة للتفتيــش والدولــة الطــرف الخاضعــة للتفتيــش،
وكذلــك آراء الــدول األطــراف األخــرى التــي قــد تنقــل إىل املديــر العــام لهــذه
الغايــة ،ومــن ثــم يقــوم بتقدميهــا إىل جميــع الــدول األط ـراف.
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2222يقــوم املجلــس التنفيــذي ،وفقـاً لســلطاته ووظائفــه ،باســتعراض التقريــر النهــايئ
لفريــق التفتيــش مبجــرد تقدميــه ،ويعالــج أي أوجــه للقلــق فيــا يتعلــق مبــا يــي:
(أ) ما إذا كان قد حدث أي عدم امتثال.
(ب) ما إذا كان الطلب يدخل يف نطاق االتفاقية.
(ج) ما إذا كان قد أيسء استخدام الحق يف طلب التفتيش بالتحدي.
2323إذا خلــص املجلــس التنفيــذي ،متشــياً مــع ســلطاته ووظائفــه ،إىل أنــه قــد يلــزم
اتخــاذ إج ـراءات أخــرى فيــا يتعلــق بالفقــرة  ،22فإنــه يتخــذ التدابــر املناســبة
لتصحيــح الوضــع وضــان ال امتثــال لالتفاقيــة ،مبــا يف ذلــك تقديــم توصيــات
محــددة إىل املؤمتــر .ويف حالــة إســاءة االســتخدام ،يــدرس املجلــس التنفيــذي ما إذا
كان ينبغــي أن تتحمــل الدولــة الطــرف الطالبــة للتفتيــش أي ـاً مــن اآلثــار املاليــة
املرتتبــة عــى التفتيــش بالتحــدي.
2424للدولــة الطــرف الطالبــة للتفتيــش والدولــة الخاضعــة للتفتيــش الحــق يف االشـراك
يف عمليــة االســتعراض .ويقــوم املجلــس التنفيــذي بإبــاغ الــدول األطـراف ودورة
املؤمتــر التاليــة بنتيجــة هــذه العمليــة.
2525إذا قــدم املجلــس التنفيــذي توصيــات محــددة للمؤمتــر ،وجــب عــى املؤمتــر أن
ينتظــر يف اتخــاذ إج ـراء وفق ـاً للــادة الثانيــة عــرة.

املادة 10

املساعدة والحماية من األسلحة الكيميائية  

1 .1ألغ ـراض هــذه املــادة ،يقصــد مبصطلــح « املســاعدة » التنســيق وتزويــد الــدول
األطـراف بســبل الحاميــة مــن األســلحة الكيميائيــة مبــا يف ذلــك ،يف جملــة أمــور،
مــا يــي :معــدات الكشــف ونظــم اإلنــذار ،ومعــدات الوقايــة ،ومعــدات إزالــة
التلــوث واملــواد املزيلــة للتلــوث ،والرتياقــات والعالجــات الطبيــة ،واملشــورة بشــأن
أي مــن تدابــر الحاميــة هــذه.
2 .2ليــس يف هــذه االتفاقيــة مــا يُفــر عــى أنــه يعرقــل حــق أيــة دولــة يف إج ـراء
بحــوث بشــأن وســائل الحاميــة مــن األســلحة الكيميائيــة أو يف اســتحداث هــذه
الوســائل أو إنتاجهــا أو حيازتهــا أو نقلهــا أو اســتخدامها ،وذلــك ألغــراض ال
تحظرهــا هــذه االتفاقيــة.
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3 .3تتعهــد كل دولــة طــرف بتيســر أتم تبــادل ممكــن للمعــدات واملــواد وللمعلومات
العلميــة والتكنولوجيــة املتعلقــة بوســائل الحاميــة مــن األســلحة الكيميائيــة،
ويكــون لهــا الحــق يف االش ـراك يف هــذا التبــادل.
4 .4ألغــراض زيــادة شــفافية الربامــج الوطنيــة املتصلــة باألغــراض الوقائيــة ،تقــدم
كل دولــة طــرف ســنوياً إىل األمانــة الفنيــة معلومــات برنامجهــا ،وفقـاً إلجـراءات
يدرســها ويقرهــا املؤمتــر عم ـاً بالفقــرة ( 21ط) مــن املــادة الثامنــة.
5 .5تنشــئ األمانــة الفنيــة خــال فــرة ال تتجــاوز  180يومـاً مــن بــدء نفــاذ االتفاقيــة
مــرف بيانــات يتضمــن املعلومــات املتاحــة بحريــة فيــا يتعلــق مبختلف وســائل
الحاميــة مــن األســلحة الكيميائيــة فضـاً عــن أي معلومــات قــد تقدمهــا ا لــدول
األط ـراف ،وتحتفــظ بهــذا املــرف مــن أجــل اســتخدامه مــن جانــب أي دولــة
طــرف تطلــب ذلك.
وتقــوم األمانــة الفنيــة أيض ـاً ،يف حــدود املــوارد املتاحــة لهــا وبنــا ًء عــى طلــب أي دولــة
طــرف ،بتقديــم مشــورة خـراء ومبســاعدة الدولــة الطــرف يف تحديــد الكيفيــة التــي ميكــن
بهــا تنفيــذ برامجهــا املتعلقــة بتطويــر وتحســن قــدرات الوقايــة مــن األســلحة الكيميائيــة.
6 .6ليــس يف هــذه االتفاقيــة مــا يُفــر عــى أنــه يعرقــل حــق الــدول األط ـراف يف
طلــب املســاعدة وتقدميهــا بصــورة ثنائيــة ويف عقــد اتفاقــات فرديــة مــع دول
أط ـراف أخــرى فيــا يتعلــق بتدبــر املســاعدة بصفــة عاجلــة.
7 .7تتعهــد كل دولــة طــرف بتقديــم املســاعدة عــن طريــق املنظمــة وبــأن تعمــد
لهــذا الغــرض إىل اتخــاذ تدبــر أو أكــر مــن التدابــر التاليــة:
(أ) اإلسهام يف صندوق التربعات للمساعدة الذي ينشئه املؤمتر يف دورته األوىل.
(ب) عقــد اتفاقــات مــع املنظمــة ،إن أمكــن خــال فــرة ال تتجــاوز  180يومـاً مــن بــدء
نفــاذ االتفاقيــة بالنســبة لهــا ،بشــأن تدبرياملســاعدة ،عنــد طلبهــا.
(ج) اإلعــان ،خــال فــرة ال تتجــاوز  180يوم ـاً مــن بــدء نفــاذ االتفاقيــة بالنســبة لهــا،
مــن نــوع املســاعدة التــي ميكــن أنتقدمهــا اســتجابة لنــداء مــن املنظمــة .ويف حالــة عــدم
اســتطاعة دولــة طــرف تقديــم املســاعدة املنصــوص عليهــا يف اإلعــان الــذي أصدرتــه ،فإنهــا
تظــل ملتزمــة بتقديــم املســاعدة وفقـاً لهــذه الفقــرة.
8 .8لــكل دولــة طــرف الحــق يف أن تطلــب املســاعدة والحاميــة من اســتخدام األســلحة
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الكيميائيــة أو التهديــد باســتخدامها ضدهــا وكذلــك ،رهنــاً مبراعــاة اإلجــراءات
املحــددة يف الفقـرات  9و 10و ,11يف أن تتلقــى هــذه املســاعدة والحاميــة ,وذلــك
إذا رأت:
(أ) أن األسلحة الكيميائية استخدمت ضدها.
(ب) أن عوامل مكافحة الشغب استخدمت ضدها كوسيلة حرب ،أو
(ج) أنهــا مهــددة مــن جانــب أي دولــة بأفعــال أو أنشــطة محظــورة عــى الــدول األطـراف
مبوجــب املــادة األوىل مــن هذهاالتفاقية.
9 .9يُقـ ّدم الطلــب ،مدعومـاً باملعلومــات ذات الصلــة ،إىل املديــر العــام الــذي يحيلــه
فــورا ً إىل املجلــس التنفيــذي وإىل جميــع الــدول األط ـراف .ويقــدم املديــر العــام
فــورا ً الطلــب إىل الــدول األط ـراف التــي تطوعــت ،وفق ـاً للفقرتــن ( 7ب) و(ج)،
إلرســال مســاعدة عاجلــة يف حالــة اســتخدام األســلحة الكيميائيــة أو عوامــل
مكافحــة الشــغب كوســيلة حــرب أو مســاعدة إنســانية يف حالــة التهديــد الخطــر
باســتخدام األســلحة الكيميائيــة أو التهديــد الخطــر باســتخدام عوامــل مكافحــة
الشــغب كوســيلة حــرب إىل الدولــة الطــرف املعنيــة قبــل مــي  12ســاعة عــى
اســتالم الطلــب .ويبــارش املديــر العــام قبــل مــي  24ســاعة عــى اســتالم الطلــب
تحقيقـاً مــن أجــل إيجــاد أســاس التخــاذ إجـراء آخــر .وعليــه أن يكمــل التحقيــق
خــال  72ســاعة .وأن يقــدم تقريـرا ً إىل املجلــس التنفيــذي ،وإذا لــزم وقــت إضــايف
إلكــال التحقيــق ،يقــدم تقريــر مؤقــت خــال اإلطــار الزمنــي نفســه .يجــب أال
يتجــاوز الوقــت اإلضــايف املطلــوب للتحقيــق  72ســاعة .ويجــوز متديــده لف ـرات
مامثلــة .وتقــدم تقاريــر يف نهايــة كل مــدة إضافيــة إىل املجلــس التنفيــذي .ويحــدد
هــذا التحقيــق ،عــى النحــو املناســب وطبق ـاً للطلــب واملعلومــات املرفقــة بــه،
الحقائــق ذات الصلــة املتعلقــة بالطلــب وكذلــك نــوع ونطــاق املســاعدة والحامية
التكميليتــن املطلوبتــن.
1010يجتمــع املجلــس التنفيــذي قبــل مــي  24ســاعة عــى تلقــي تقريــر التحقيــق
للنظــر يف الحالــة ويتخــذ قــرارا ً باألغلبيــة البســيطة خــال فــرة الـــ  24ســاعة
التاليــة بشــأن مــا إذا كان ينبغــي أن يوعــز إىل األمانــة الفنيــة أن تقــدم مســاعدة
تكميليــة .وتقــوم األمانــة الفنيــة فــورا ً بإبــاغ جميــع الــدول األطـراف واملنظــات
الدوليــة ذات الصلــة بتقريــر التحقيــق وبالقـرار الــذي اتخــذه املجلــس التنفيــذي.
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ويقــدم املديــر العــام املســاعدة فــورا ً ،حينــا يقــرر املجلــس التنفيــذي ذلــك.
ويجــوز لــه أن يتعــاون لهــذا الغــرض مــع الدولــة الطــرف الطالبــة ومــع الــدول
األطـراف األخــرى واملنظــات الدوليــة ذات الصلــة .وتبــذل الــدول األطـراف أقــى
مــا ميكــن مــن جهــود لتقديــم املســاعدة.
1111ويف حالــة مــا إذا كانــت املعلومــات املتاحــة مــن التحقيــق الجــاري أو مــن مصــادر
أخــرى يعــول عليهــا توفــر دليـاً كافيـاً عــى أنــه يوجــد ضحايا الســتخدام األســلحة
الكيميائيــة وأنــه ال غنــى عــن اتخــاذ إج ـراء فــوري ،يبلــغ املديــر العــام جميــع
الــدول األط ـراف ويتخــذ التدابــر العاجلــة للمســاعدة ،مســتخدماً املــوارد التــي
وضعهــا املؤمتــر تحــت ترصفــه ملثــل هــذه الحــاالت الطارئــة .ويواصــل املديــر
العــام إبــاغ املجلــس التنفيــذي باإلجـراءات التــي يتخذهــا عمـاً بهــذه الفقــرة.   

املادة   11

التنمية االقتصادية والتكنولوجية  

1 .1تنفــذ أحــكام هــذه االتفاقيــة بطريقــة تتجنــب عرقلــة التنميــة االقتصاديــة
والتكنولوجيــة للــدول األطــراف والتعــاون الــدويل يف ميــدان األنشــطة
الكيميائيــة يف األغـراض غــر املحظــورة مبوجــب االتفاقيــة ،مبــا يف ذلــك التبادل
الــدويل للمعلومــات العلميــة والتقنيــة واملــواد الكيميائيــة ومعــدات إنتــاج أو
تجهيــز أو اســتخدام املــواد الكيميائيــة ألغـراض غــر محظــورة مبوجــب هــذه
االتفاقيــة.
2 .2رهنــاً بأحــكام هــذه االتفاقيــة ودون املســاس مببــادئ القانــون الــدويل
وقواعــده املنطبقــة ،فــإن الــدول األطــراف:
(أ) تتمتــع بالحــق يف القيــام ،فرديــاً أو جامعيــاً ،باألبحــاث يف مجــال املــواد الكيميائيــة
واســتحداثها ،وإنتاجهــا واحتيازهــا واالحتفــاظ بهــا ونقلهــا واســتخدامها.
(ب) تتعهــد بتســهيل أكمــل تبــادل ممكــن للمــواد الكيميائيــة واملعــدات واملعلومــات
العلميــة والتقنيــة املتعلقــة بتطويــر وتســخريالكيمياء لألغ ـراض غــر املحظــورة مبوجــب
هــذه االتفاقيــة ولهــا الحــق يف املشــاركة يف هــذا التبــادل.
(ج) ال تبقــي فيــا بينهــا عــى أيــة قيــود ،مبــا يف ذلــك القيــود الــواردة يف أي اتفاقــات
دوليــة ،ال تتفــق مــع االلتزامــات التــي متالتعهــد بهــا مبوجــب هــذه االتفاقيــة ويكــون مــن
شــأنها أن تقيــد أو تعرقــل التجــارة وتطويــر وتشــجيع املعرفــة العلميــة والتكنولوجيــة يف
ميــدان الكيميــاء لألغ ـراض الصناعيــة ،أو الزراعيــة ،أو البحثيــة ،أو الطبيــة ،أو الصيدالنيــة
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أو األغ ـراض الســلمية األخــرى.
(د) ال تســتخدم هــذه االتفاقيــة كأســاس لتطبيــق أي تدابــر بخــاف املنصــوص عليهــا أو
املســموح بهــا يف االتفاقيــة وال تســتخدم أي اتفــاق دويل آخــر للســعي مــن أجــل تحقيــق
هــدف ال يتفــق مــع هــذه االتفاقيــة.
(هـــ) تتعهــد باســتعراض لوائحهــا الوطنيــة القامئــة يف ميــدان التجــارة يف املــواد الكيميائيــة
لجعلهــا متســقة مــع موضوعاالتفاقيــة والغــرض منهــا.
املادة 12

التدابيــرالراميــة إلــى تصحيــح وضــع مــا وإلــى ضمان  االمتثــال لالتفاقيــة ،بمــا
فيذلكالجزاءات  
1 .1يتخــذ املؤمتــر التدابــر الالزمــة ،عــى النحــو املنصــوص عليــه يف الفق ـرات  2و3
و ،4بغيــة ضــان االمتثــال لهــذه االتفاقيــة ولتصحيــح وعــاج أي وضــع يخالــف
أحــكام االتفاقيــة .وعــى املؤمتــر ،عنــد النظــر يف اتخــاذ إجــراءات عمــاً بهــذه
الفقــرة ،أن يأخــذ يف الحســبان جميــع املعلومــات والتوصيــات املتعلقــة بالقضايــا
املقدمــة مــن املجلــس التنفيــذي.
2 .2يف الحــاالت التــي يكــون املجلــس التنفيــذي قــد طلــب فيهــا إىل دولــة طــرف
أن تتخــذ تدابــر لتصحيــح وضــع يثــر مشــاكل فيــا بامتثالهــا وحيثــا ال تقــوم
الدولــة الطــرف بتلبيــة الطلــب خــال الوقــت املحــدد ،يجــوز للمؤمتــر –يف جملــة
أمــور-أن يقيــد أو يعلــق حقــوق الدولــة الطــرف وامتيازاتهــا مبوجــب االتفاقيــة،
بنــا ًء عــى توصيــة املجلــس التنفيــذي ،إىل أن تتخــذ اإلج ـراءات الالزمــة للوفــاء
بالتزاماتهــا مبوجــب االتفاقيــة.
3 .3يف الحــاالت التــي قــد يحــدث فيهــا إرضار خطــر مبوضــوع االتفاقيــة والغــرض
منهــا نتيجــة ألنشــطة محظــورة مبوجــب االتفاقيــة ،وال ســيام مبوجــب املــادة
األوىل ،يجــوز للمؤمتــر أن يــويص الــدول األط ـراف باتخــاذ تدابــر جامعيــة طبق ـاً
للقانــون الــدويل.
4 .4يقــوم املؤمتــر ،يف الحــاالت الخطــرة بصفــة خاصــة ،بعــرض القضيــة ،مبــا يف ذلــك
املعلومــات واالســتنتاجات ذات الصلــة ،عــى الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة
وعــى مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة.
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املادة   13

عالقة االتفاقية باالتفاقات الدولية األخرى
    ليــس يف هــذه االتفاقيــة مــا يفــر عــى أنــه يحــد أو ينقــص بــأي شــكل مــن األشــكال
مــن التزامــات أيــة دولــة مبوجــب بروتوكــول حظــر االســتعامل الحــريب للغــازات الخانقــة أو
الســامة أو مــا شــابهها وللوســائل البكرتيولوجيــة ،املوقــع عليــه يف جنيــف يف  17حزيـران /
يونيــة  ،1925ومبوجــب اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتخزيــن األســلحة البكرتيولوجيــة
(البيولوجيــة) والتكســينية وتدمــر تلــك األســلحة ،املوقــع عليهــا يف لنــدن وموســكو
وواشــنطن يف  10نيســان  /أبريــل .1973
املادة   14

تسوية املنازعات  

1 .1تســوى املنازعــات التــي قــد تنشــأ بشــأن تطبيــق أو تفســر هــذه االتفاقيــة وفقـاً
لألحــكام ذات الصلــة مــن االتفاقيــة وطبقـاً ألحــكام ميثــاق األمــم املتحــدة.
2 .2عندمــا ينشــأ نــزاع بــن دولتــن طرفــن أو أكــر ،أو بــن دولــة طــرف أو أكــر
واملنظمــة ،يتصــل بتفســر أو تطبيــق هــذه االتفاقيــة ،تتشــاور األط ـراف املعنيــة
معـاً بقصــد تحقيــق تســوية رسيعــة للنـزاع عــن طريــق التفــاوض أو بأيــة وســيلة
ســلمية أخــرى تختارهــا األطـراف ،مبــا يف ذلــك اللجــوء إىل األجهــزة املناســبة لهــذه
االتفاقيــة والرجــوع بالـرايض إىل محكمــة العــدل الدوليــة وفقـاً للنظــام األســايس
للمحكمــة .وتبقــي الــدول األط ـراف املعنيــة املجلــس التنفيــذي عــى علــم مبــا
يجــري اتخــاذه مــن إج ـراءات.
3 .3يجــوز للمجلــس التنفيــذي اإلســهام يف تســوية النـزاع بأيــة وســيلة يراهــا مناســبة،
مبــا يف ذلــك تقديــم مســاعيه الحميــدة ،ومطالبــة الــدول األطــراف يف النــزاع
بالــروع يف عمليــة التســوية التــي تختارهــا والتوصيــة بحــد زمنــي ألي إج ـراء
يتفــق عليــه.
4 .4ينظــر املؤمتــر يف املســائل املتصلــة باملنازعــات التــي تثريهــا دول أطـراف أو التــي
يعرضهــا عليــه املجلــس التنفيــذي .ويقــوم املؤمتــر ،حســبام يـراه رضوريـاً ،بإنشــاء
أو تكليــف أجهــزة تتصــل بتســوية هــذه املنازعــات طبق ـاً للفقــرة ( 21و) مــن
املــادة الثامنــة.
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5 .5يتمتــع املؤمتــر واملجلــس التنفيــذي ،كل عــى حــدة ،بســلطة التوجه ،رهنـاً بتحويل
مــن الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،إىل محكمــة العــدل الدوليــة لطلــب رأي
استشــاري بشــأن أيــة مســألة قانونيــة تنشــأ يف نطــاق أنشــطة املنظمــة .ويعقــد
اتفــاق بــن املنظمــة واألمــم املتحــدة لهــذا الغــرض ،وفقــاً للفقــرة ( 34أ) م ن
املــادة الثامنــة.
6 .6ال تخــل هــذه املــادة باملــادة التاســعة أو باألحــكام املتعلقــة بالتدابــر الراميــة إىل
تصحيــح وضــع مــا وإىل ضــان االمتثــال ،مبــا يف ذلــك الجـزاءات.

املادة   15

التعديالت  

1 .1لــكل دولــة أن تقــرح إدخــال تعديــات عــى هــذه االتفاقيــة .ولــكل دولــة طــرف
أيضــاً أن تقــرح إجــراء تغيــرات يف مرفقــات االتفاقيــة حســبام هــو محــدد يف
الفقــرة  .4وتخضــع مقرتحــات التعديــل لإلجـراءات الــواردة يف الفقرتــن  2و 3مــن
ذات املــادة .أمــا مقرتحــات التغيــر فتخضــع ،حســبام هــو محــدد يف الفقــرة ،4
لإلج ـراءات الــواردة يف الفقــرة .5
2 .2يقــدم نــص التعديــل املقــرح إىل املديــر العــام لتعميمــه عــى جميــع الــدول
األطــراف وعــى الوديــع .وال ينظــر يف التعديــل املقــرح إال يف مؤمتــر تعديــل.
ويدعــى مؤمتــر التعديــل إىل االنعقــاد إذا أخطــرت دول أطــراف ميثــل عددهــا
الثلــث أو أكــر وذلــك مبعرفــة املديــر العــام يف موعــد غايتــه  30يومـاً مــن تعميــم
التعديــل أنهــا تؤيــد متابعــة النظــر يف املقــرح .ويعقــد مؤمتــر التعديــل فــور
اختتــام دورة عاديــة مــن دورات املؤمتــر مــا مل تطلــب الــدول األط ـراف الطالبــة
انعقــاده يف موعــد أبكــر .عــى أنــه ال يجــوز بــأي حــال عقــد مؤمتــر التعديــل قبــل
انقضــاء  60يوم ـاً عــى تعميــم التعديــل املقــرح.
3 .3يبــدأ نفــاذ التعديــات بالنســبة لجميــع الــدول األط ـراف بعــد انقضــاء  30يوم ـاً
عــى إيــداع صكــوك التصديــق أو القبــول مــن قبــل جميــع الــدول األطراف املشــار
إليهــا يف الفقــرة الفرعيــة (ب) أدنــاه:
(أ) إذا كان مؤمتــر التعديــل قــد اعتمدهــا بتصويــت إيجــايب مــن أغلبيــة جميــع الــدول
األطــراف ودون أن تصــوت ضدهــا أي دولــة طــرف.
(ب) وكانــت جميــع الــدول األطــراف التــي صوتــت لصالحهــا يف مؤمتــر التعديــل قــد
صدقــت عليهــا أو قبلتهــا.
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4 .4مــن أجــل ضــان ســامة وفعاليــة االتفاقيــة ،تخضــع األحــكام الــواردة يف املرفقــات
إلجــراء تغيــرات وفقــاً للفقــرة  ،5إذا كانــت التغيــرات املقرتحــة تتصــل فقــط
مبســائل ذات طابــع إداري أو تقنــي .وتجــرى جميــع التغيـرات يف املرفــق املتعلــق
باملــواد ا لكيميائيــة وفقـاً للفقــرة  .5وال يخضــع للتغيــر وفقـاً للفقــرة  5الفرعــان
ألــف وجيــم مــن املرفــق املتعلــق بالرسيــة والجــزء العــارش مــن املرفــق املتعلــق
بالتحقــق ،والتعاريــف الــواردة يف الجــزء األول مــن املرفــق املتعلــق بالتحقــق التــي
تتصــل حـرا ً بعمليــات التفتيــش بالتحــدي.
5 .5تجرى التغيريات املقرتحة املشار إليها يف الفقرة  4وفقاً لإلجراءات التالية:
(أ) يرســل نــص التغيــرات املقرتحــة مشــفوعاً باملعلومــات الالزمــة إىل املديــر العــام.
ويجــوز أن تقــدم أي دولــة طــرف واملديرالعــام معلومــات إضافيــة لتقييــم املقــرح .ويقــوم
املديــر العــام عــى الفــور بإرســال هــذه املقرتحــات واملعلومــات إىل جميــع الــدول األطـراف
واملجلــس التنفيــذي والوديــع.
(ب) يقــوم املديــر العــام ،قبــل مــي  60يومـاً عــى تلقيــه املقــرح ،بتقييــم هــذا املقــرح
لتحديــد جميــع عواقبــه املحتملــة عــى أحــكام هــذه االتفاقيــة وتنفيذهــا .ويرســل أي
معلومــات مــن هــذا القبيــل إىل جميــع الــدول األعضــاء وإىل املجلــس التنفيــذي.
(ج) يــدرس املجلــس التنفيــذي املقــرح يف ضــوء جميــع املعلومــات املتوفــرة لديــه مبــا
يف ذلــك مــا إذا كان املقــرح يســتويف املتطلبــات الــواردة يف الفقــرة . 4ويقــوم املجلــس
التنفيــذي يف موعــد غايتــه  90يوم ـاً مــن تلقيــه املقــرح بإخطــار جميــع الــدول األط ـراف
بتوصيتــه مــع الــروح املناســبة للنظــر فيهــا .وعــى الــدول األط ـراف أن ترســل إشــعارا ً
باالســتالم يف غضــون  10أيــام.
(د) إذا أوىص املجلــس التنفيــذي بــأن تعتمــد جميــع الــدول األعضــاء املقــرح ،يعتــر
معتمــدا ً إذا مل تعــرض عليــه أي دولــة يف غضــون  90يوم ـاً مــن اســتالم التوصيــة .أمــا إذا
أوىص املجلــس التنفيــذي برفــض املقــرح فإنــه يعتــر مرفوضـاً إذا مل تعــرض أي دولــة طــرف
عــى الرفــض يف غضــون  90يوم ـاً مــن اســتالم التوصيــة.
(ه) إذا مل تلــق توصيــة املجلــس التنفيــذي القبــول املطلــوب مبوجــب الفقــرة الفرعيــة (د)،
يقــوم املؤمتــر يف دورتــه التاليــة بالبتفــي املقــرح ،بوصفــه مســألة موضوعيــة ،ويشــمل ذلــك
مــا إذا كان املقــرح يســتويف املتطلبــات الــواردة يف الفقــرة .4
(و) يخطــر املديــر العــام جميــع الــدول األطـراف والوديــع بــأي قـرار يتخــذ مبوجــب هــذه
الفقرة.
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(ز) يبــدأ نفــاذ التغيــرات املعتمــدة مبوجــب هــذا اإلجــراء بالنســبة لجميــع الــدول
األطـراف بعــد  180يومـاً مــن تاريــخ إخطاراملديــر العــام لهــا باعتــاد هــذه التغيـرات مــا
مل يــويص املجلــس التنفيــذي بفــرة زمنيــة أخــرى أو يقــرر املؤمتــر ذلــك.
املادة   16

مدة االتفاقية واالنسحاب منها
1 .1هذه االتفاقية غري محددة املدة.
2 .2تتمتــع كل دولــة طــرف ،يف مامرســتها لســيادتها الوطنيــة ،بالحــق يف االنســحاب
مــن هــذه االتفاقيــة إذا مــا قــررت أن أحداثـاً اســتثنائية تتصــل مبوضــوع االتفاقيــة
قــد ع ّرضــت مصالحهــا بلدهــا العليــا للخطــر .وعليهــا أن تخطــر بذلــك االنســحاب
جميــع الــدول األط ـراف األخــرى واملجلــس التنفيــذي والوديــع ومجلــس األمــن
التابــع لألمــم املتحــدة قبــل رسيانــه بـــ  90يومـاً .ويجــب أن يتضمــن هــذا اإلخطار
بيان ـاً باألحــداث االســتثنائية التــي تعتــر الدولــة الطــرف أنهــا عرضــت مصالحهــا
العليــا للخطــر.
1 .1ال يؤثــر انســحاب أي مــن الــدول األط ـراف مــن هــذه االتفاقيــة بــأي حــال عــى
واجــب الــدول يف مواصلــة الوفــاء بااللتزامــات املتعهــد بهــا مبوجــب أي قواعــد
للقانــون الــدويل ذات صلــة ،وال ســيام بروتوكــول جنيــف لعــام .1925

املادة

17

املركز القانوني للمرفقات  

   ت ُشــكل املرفقــات جــزءا ً ال يتجــزأ مــن هــذه االتفاقيــة .وأي إشــارة إىل هــذه االتفاقيــة
تشــمل مرفقاتهــا.

املادة   18

التوقيع  

يفتح باب التوقيع عىل هذه االتفاقية أمام جميع الدول قبل بدء نفادها.
املادة   19

التصديق

تخضــع هــذه االتفاقيــة للتصديــق مــن قبــل الــدول املوقعــة عليهــا ،كل منهــا طبقــاً
إلجراءاتهــا الدســتورية.
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املادة 20

االنضمام  

يجــوز ألي دولــة مل توقــع عــى هــذه االتفاقيــة قبــل بــدء نفادهــا أن تنضــم إليهــا يف أي
وقــت بعــد ذلــك.
املادة   21

بدء النفاذ  
1 .1يبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة بعــد  180يوم ـاً مــن تاريــخ إيــداع الصــك الخامــس
والســتني مــن صكــوك التصديــق عليهــا ،غــر أن نفادهــا ال يبــدأ بــأي حــال قبــل
انقضــاء ســنتني عــى فتــح البــاب للتوقيــع عليهــا.
2 .2بالنســبة للــدول التــي تــودع صكــوك تصديقهــا أو انضاممهــا بعــد بــدء نفــاذ
هــذه االتفاقيــة ،يبــدأ نفــاذ االتفاقيــة يف اليــوم الثالثــن التــايل لتاريــخ إيــداع صــك
التصديــق أو االنضــام.

املادة   23

التحفظات  

ال تخضــع مــواد هــذه االتفاقيــة للتحفظــات .وال تخضــع مرفقات هــذه االتفاقيــة لتحفظات
تتعــارض مــع موضوعهــا والغــرض منها.
املادة   23

الوديع
يُعـ ّـن األمــن العــام لألمــم املتحــدة مبوجــب هــذا وديع ـاً لهــذه االتفاقيــة ويقــوم ،مــن
جملــة أمــور ،مبــا يــي:
(أ) يبلــغ فــورا ً جميــع الــدول املوقعــة واملنضمــة بتاريــخ كل توقيــع وتاريــخ إيــداع كل
صــك تصديــق أو انضــام وتاريــخ بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة ،واســتالم اإلخطــارات األخــرى.
(ب) ويرســل نســخاً مــن هــذه االتفاقيــة مصدق ـاً عليهــا حســب األصــول إىل حكومــات
جميــع الــدول املوقعــة واملنضمــة.
(ج) ويسجل هذه االتفاقية عمالً باملادة  102من ميثاق األمم املتحدة .
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املادة   24

النصوص ذات الحجية  
تــودع هــذه االتفاقيــة ،التــي تتســاوى يف الحجيــة نصوصهــا اإلســبانية واإلنكليزية والروســية
والصينيــة والعربيــة والفرنســية ،لــدى األمــان العــام لألمــم املتحدة.
إثباتاً لذلك ،قام املوقعون أدناه ،املفوضون حسب األصول ،بتوقيع هذه االتفاقية
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