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اتفاقٌة جنٌؾ األولى لتحسٌن حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة فً المٌدان المإرخة فً  91آب  /أؼسطس 9999
اتفاقٌة جنٌؾ األولى

لتحسٌن حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة فً المٌدان المإرخة فً 91آب/أؼسطس 9999
إن الموقعٌن أدناه ,المفوضٌن من قبل الحكومات الممثلة فً المإتمر الدبلوماسً ,المعقود فً جنٌؾ من  19نٌسان /أبرٌل إلى 91
آب/أؼسطس  ,9999بقصد مراجعة اتفاقٌة جنٌؾ لتحسٌن حال الجرحى والمرضى بالجٌوش فً المٌدان ,المإرخة فً  17تموزٌ/ولٌه
 , 9919قد اتفقوا على ما ٌلً:
الفصل األول
أحكام عامة
المــادة () 9
تتعهد األطراؾ السامٌة المتعاقدة بؤن تحترم هذه االتفاقٌة وتكفل احترامها فً جمٌع األحوال.
المــادة () 1
عبلوة على األحكام التً تسري فً وقت السلم ,تنطبق هذه االتفاقٌة فً حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ٌنشب بٌن طرفٌن
أو أكثر من األطراؾ السامٌة المتعاقدة ,حتى لو لم ٌعترؾ أحدها بحالة الحرب.
تنطبق االتفاقٌة أٌضا فً جمٌع حاالت االحتبلل الجزبً أو الكلً إلقلٌم أحد األطراؾ السامٌة المتعاقدة ,حتى لو لم ٌواجه هذا االحتبلل
مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا فً هذه االتفاقٌة ,فإن دول النزاع األطراؾ فٌها تبقى مع ذلك ملتزمة بها فً عبلقاتها المتبادلة ,كما
أنها تلتزم باالتفاقٌة إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه األخٌرة أحكام االتفاقٌة وطبقتها.
المــادة () 3
فً حالة قٌام نزاع مسلح لٌس له طابع دولً فً أراضً أحد األطراؾ السامٌة المتعاقدةٌ ,لتزم كل طرؾ فً النزاع بؤن ٌطبق كحد أدنى
األحكام التالٌة:
)1األشخاص الذٌن ال ٌشتركون مباشرة فً األعمال العدابٌة ,بمن فٌهم أفراد القوات المسلحة الذٌن ألقوا عنهم أسلحتهم ,واألشخاص
العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخرٌ ,عاملون فً جمٌع األحوال معاملة إنسانٌة ,دون أي تمٌٌز
ضار ٌقوم على العنصر أو اللون ,أو الدٌن أو المعتقد ,أو الجنس ,أو المولد أو الثروة أو أي معٌار مماثل آخر.
ولهذا الؽرض ,تحظر األفعال التالٌة فٌما ٌتعلق باألشخاص المذكورٌن أعبله ,وتبقى محظورة فً جمٌع األوقات واألماكن:
(أ) االعتداء على الحٌاة والسبلمة البدنٌة ,وبخاصة القتل بجمٌع أشكاله ,والتشوٌه ,والمعاملة القاسٌة ,والتعذٌب,
(ب) أخذ الرهابن,

(ج) االعتداء على الكرامة الشخصٌة ,وعلى األخص المعاملة المهٌنة والحاطة بالكرامة,
(د) إصدار األحكام وتنفٌذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكٌبل قانونٌا ,وتكفل جمٌع الضمانات القضابٌة
البلزمة فً نظر الشعوب المتمدنة.
)ٌ2جمع الجرحى والمرضى وٌعتنً بهم.
وٌجوز لهٌبة إنسانٌة ؼٌر متحٌزة ,كاللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر ,أن تعرض خدماتها على أطراؾ النزاع.
وعلى أطراؾ النزاع أن تعمل فوق ذلك ,عن طرٌق اتفاقات خاصة ,على تنفٌذ كل األحكام األخرى من هذه االتفاقٌة أو بعضها.
ولٌس فً تطبٌق األحكام المتقدمة ما ٌإثر على الوضع القانونً ألطراؾ النزاع.
المــادة () 9
تطبق الدول المحاٌدة أحكام هذه االتفاقٌة ,بطرٌقة القٌاس ,على الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبٌة والدٌنٌة التابعٌن للقوات
المسلحة ألطراؾ النزاع ,الذٌن ٌصلون إلى أراضٌها أو ٌحتجزون بها ,وكذلك على جثث الموتى.
المــادة () 5
بالنسبة لؤلشخاص المحمٌٌن الذٌن ٌقعون فً قبضة العدو ,تنطبق هذه االتفاقٌة إلى أن تتم إعادتهم النهابٌة إلى أوطانهم.
المــادة () 6
عبلوة على االتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة فً المواد  91و  95و  13و  18و  39و  36و  37و ٌ ,51جوز لؤلطراؾ
السامٌة المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشؤن أٌة مسابل ترى من المناسب تسوٌتها بكٌفٌة خاصة .وال ٌإثر أي اتفاق خاص تؤثٌرا
ضارا على وضع الجرحى والمرضى ,أو وضع أفراد الخدمات الطبٌة والدٌنٌة كما حددته هذه االتفاقٌة ,أو ٌقٌد الحقوق الممنوحة لهم
بمقتضاها.
وٌستمر انتفاع الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبٌة والدٌنٌة بهذه االتفاقات مادامت االتفاقٌة سارٌة علٌهم ,إال إذا كانت هناك أحكام
صرٌحة تقضً بخبلؾ ذلك فً االتفاقات سالفة الذكر أو فً اتفاقات الحقة لها ,أو إذا كان هذا الطرؾ أو ذاك من أطراؾ النزاع قد اتخذ
تدابٌر أكثر مبلءمة لهم.
المــادة () 7
ال ٌجوز للجرحى والمرضى ,وكذلك أفراد الخدمات الطبٌة والدٌنٌة ,التنازل فً أي حال من األحوال جزبٌا أو كلٌة عن الحقوق الممنوحة
لهم بمقتضى هذه االتفاقٌة ,أو بمقتضى االتفاقات الخاصة المشار إلٌها فً المادة السابقة ,إن وجدت.
المــادة ()8
تطبق هذه االتفاقٌة بمعاونة وتحت إشراؾ الدول الحامٌة التً تكلؾ برعاٌة مصالح أطراؾ النزاع .و طلبا لهذه الؽاٌةٌ ,جوز للدول
الحامٌة أن تعٌن ,بخبلؾ موظفٌها الدبلوماسٌٌن أو القنصلٌٌن ,مندوبٌن من رعاٌاها أو رعاٌا دول أخرى محاٌدة .وٌخضع تعٌٌن هإالء
المندوبٌن لموافقة الدولة التً سٌإدون واجباتهم لدٌها.
وعلى أطراؾ النزاع تسهٌل مهمة ممثلً أو مندوبً الدولة الحامٌة ,إلى أقصى حد ممكن.

وٌجب أال ٌتجاوز ممثلو الدول الحامٌة أو مندوبوها فً أي حال من األحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه االتفاقٌة ,وعلٌهم بصفة خاصة
مراعاة مقتضٌات أمن الدولة التً ٌقومون فٌها بواجباتهم .وال ٌجوز تقٌٌد نشاطهم إال إذا استدعت ذلك الضرورات الحربٌة وحدها ,وٌك
ون ذلك بصفة استثنابٌة ومإقتة.
المــادة () 9
ال تكون أحكام هذه االتفاقٌة عقبة فً سبٌل األنشطة اإلنسانٌة التً ٌمكن أن تقوم بها اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر أو أٌة هٌبة إنسانٌة
أخرى ؼٌر متحٌزة بقصد حماٌة وإؼاثة الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبٌة والدٌنٌة ,شرٌطة موافقة أطراؾ النزاع المعنٌة.
المــادة () 91
لؤلطراؾ السامٌة المتعاقدة أن تتفق فً أي وقت على أن تعهد إلى هٌبة تتوفر فٌها كل ضمانات الحٌدة والكفاءة بالمهام التً تلقٌها هذه
االتفاقٌة على عاتق الدول الحامٌة.
وإذا لم ٌنتفع الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبٌة والدٌنٌة أو توقؾ انتفاعهم ألي سبب كان بجهود دولة حامٌة أو هٌبة معٌنة وفقا
للفقرة األولى أعبله ,فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى دولة محاٌدة أو إلى هٌبة من هذا القبٌل أن تضطلع بالوظابؾ التً تنٌطها هذه
االتفاقٌة بالدول الحامٌة التً تعٌنها أطراؾ النزاع.
فإذا لم ٌمكن توفٌر الحماٌة على هذا النحو ,فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى هٌبة إنسانٌة ,كاللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر ,االضطبلع
بالمهام اإلنسانٌة التً تإدٌها الدول الحامٌة بمقتضى هذه االتفاقٌة ,أو أن تقبل ,رهنا بؤحكام هذه المادة ,عرض الخدمات الذي تقدمه مثل
هذه الهٌبة.
وعلى أٌة دولة محاٌدة أو هٌبة طلبت إلٌها الدولة صاحبة الشؤن تحقٌق األؼراض المذكورة أعبله ,أو قدمت هً عرضا للقٌام بذلك ,أن
تقدر طوال مدة قٌامها بنشاطها المسبولٌة التً تقع علٌها تجاه طرؾ النزاع الذي ٌنتمً إلٌه األشخاص المحمٌون بمقتضى هذه االتفاقٌة,
وأن تقدم الضمانات الكافٌة إلثبات قدرتها على تنفٌذ المهام المطلوبة وأدابها دون تحٌز.
ال ٌجوز الخروج على األحكام المتقدمة فً أي اتفاق خاص ٌعقد بٌن دول تكون إحداها مقٌدة الحرٌة فً التفاوض مع الدول األخرى أو
حلفابها بسبب أحداث الحرب ,ولو بصفة مإقتة ,وعلى األخص فً حالة احتبلل كل أراضٌها أو جزء هام منها.
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامٌة فً هذه االتفاقٌة ,فإن مدلولها ٌنسحب أٌضا على الهٌبات البدٌلة لها بالمعنى المفهوم من هذه المادة.
المــادة () 99
تقدم الدول الحامٌة مساعٌها الحمٌدة من أجل تسوٌة الخبلفات فً جمٌع الحاالت التً ترى فٌها أن ذلك فً مصلحة األشخاص المحمٌٌن,
وعلى األخص فً حاالت عدم اتفاق أطراؾ النزاع على تطبٌق أو تفسٌر أحكام هذه االتفاقٌة.
ولهذا الؽرضٌ ,جوز لكل دولة حامٌة أن تقدم ألطراؾ النزاع ,بناء على دعوة أحد األطراؾ أو من تلقاء ذاتها ,اقتراحا باجتماع ممثلٌها,
وعلى األخص ممثلً السلطات المسبولة عن الجرحى والمرضى ,وكذلك أفراد من الخدمات الطبٌة والدٌنٌة ,عند االقتضاء على أرض
محاٌدة تختار بطرٌقة مناسبة .وتلتزم أطراؾ النزاع بتنفٌـــذ المقترحات التً تقدم لها تحقٌقا لهذا الؽرض .وللدول الحامٌة أن تقدم ,إذا
رأت ضرورة لذلك ,اقتراحا ٌخضع لموافقة أطراؾ النزاع بدعوة شخص ٌنتمً إلى دولة محاٌدة أو تفوضه اللجنة الدولٌة للصلٌب
األحمر لبلشتراك فً هذا االجتماع.
الفصل الثانً
الجرحى والمرضى
المــادة () 91

ٌجب فً جمٌع األحوال احترام وحماٌة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة وؼٌرهم من األشخاص المشار إلٌهم فً المادة
التالٌة.
وعلى طرؾ النزاع الذي ٌكونون تحت سلطته أن ٌعاملهم معاملة إنسانٌة وأن ٌعنى بهم دون أي تمٌٌز ضار على أساس الجنس أو
العنصر أو الجنسٌة أو الدٌن أو اآلراء السٌاسٌة أو أي معاٌٌر مماثلة أخرى .وٌحظر بشدة أي اعتداء على حٌاتهم أو استعمال العنؾ
معهم ,وٌجب على األخص عدم قتلهم أو إبادتهم أو تعرٌضهم للتعذٌب أو لتجارب خاصة بعلم الحٌاة ,أو تركهم عمدا دون عبلج أو رعاٌة
طبٌة ,أو خلق ظروؾ تعرضهم لمخاطر العدوى باألمراض أو تلوث الجروح.
وتقرر األولوٌة فً نظام العبلج على أساس الدواعً الطبٌة العاجلة وحدها.
وتعامل النساء بكل االعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن.
وعلى طرؾ النزاع الذي ٌضطر إلى ترك بعض الجرحى أو المرضى لخصمه أن ٌترك معهم ,بقدر ما تسمح به االعتبارات الحربٌة,
بعض أفراد خدماته الطبٌة والمهما ت الطبٌة لئلسهام فً العناٌة بهم.
المــادة () 93
تنطبق هذه االتفاقٌة على الجرحى والمرضى من الفبات التالٌة:
)1أفراد القوات المسلحة التابعٌن ألحد أطراؾ النزاع ,وكذلك أفراد الملٌشٌات والوحدات المتطوعة التً تشكل جزءا من هذه القوات
المسلحة,
)2أفراد الملٌشٌات األخرى والوحدات المتطوعة األخرى ,بمن فٌهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذٌن ٌنتمون إلى أحد أطراؾ
النزاع و ٌعملون داخل أو خارج اإلقلٌم الذي ٌنتمون إلٌه ,حتى لو كان هذا اإلقلٌم محتبل ,على أن تتوفر الشروط التالٌة فً هذه الملٌشٌات
أو الوحدات المتطوعة ,بما فٌها حركات المقاومة المنظمة المشار إلٌها:
أ  -أن ٌقودها شخص مسبول عن مرءوسٌه,
ب -أن تكون لها شارة ممٌزة محددة ٌمكن تمٌٌزها من بعد,
ج  -أن تحمل األسلحة جهرا,
د  -أن تلتزم فً عملٌاتها بقوانٌن الحرب وعاداتها.
)3أفراد القوات المسلحة النظامٌة الذٌن ٌعلنون والءهم لحكومة أو لسلطة ال تعترؾ بها الدولة الحاجزة,
)4األشخاص الذٌن ٌرافقون القوات المسلحة دون أن ٌكونوا فً الواقع جزءا منها ,كاألشخاص المدنٌٌن الموجودٌن ضمن أطقم الطابرات
الحربٌة ,والمراسلٌن الحربٌٌن ,ومتعهدي التموٌن ,وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفٌه عن العسكرٌٌن ,شرٌطة أن ٌكون
لدٌهم تصرٌح من القوات المسلحة التً ٌرافقونها.
)5أفراد األطقم المبلحٌة ,بمن فٌهم القادة والمبلحون ومساعدوهم فً السفن التجارٌة وأطقم الطابرات المدنٌة التابعة ألطراؾ النزاع,
الذٌن ال ٌنتفعون لمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولً,
)6سكان األراضً ؼٌر المحتلة الذٌن ٌحملون السبلح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو ,لمقاومة القوات الؽازٌة ,دون أن ٌتوفر لهم
الوقت لتشكٌل وحدات مسلحة نظامٌة ,شرٌطة أن ٌحملوا السبلح جهرا وأن ٌراعوا قوانٌن الحرب وعاداتها.
المــادة () 99

مع مراعاة أحكام المادة (ٌ ,)91عتبر الجرحى والمرضى التابعون لدولة محاربة الذٌن ٌقعون فً أٌدي العدو ,أسرى حرب ,وتنطبق
علٌهم أحك ام القانون الدولً المتعلقة بؤسرى الحرب.
المــادة () 95
فً جمٌع األوقات ,وعلى األخص بعد االشتباك فً القتالٌ ,تخذ أطراؾ النزاع دون إبطاء جمٌع التدابٌر الممكنة للبحث عن الجرحى
والمرضى ,وجمعهم ,وحماٌتهم من السلب وسوء المعاملة ,وتؤمٌن الرعاٌة البلزمة لهم ,وكذلك للبحث عن جثث الموتى ومنع سلبها.
وكلما سمحت الظروؾٌ ,تفق على تدبٌر عقد هدنة أو وقؾ إطبلق النٌران أو ترتٌبات محلٌة إلمكان جمع وتبادل ونقل الجرحى
المتروكٌن فً مٌدان القتال.
وبالمثلٌ ,مكن االتفاق على ترتٌبات محلٌة بٌن أطراؾ النزاع لجمع أو تبادل الجرحى والمرضى فً منطقة محاصرة أو مطوقة ,ولمرور
أفراد الخدمات الطبٌة والدٌنٌة والمهمات الطبٌة إلى تلك المنطقة.
المــادة () 96
على أطراؾ النزاع أن تسجل بؤسرع ما ٌمكن جمٌع البٌانات التً تساعد على التحقق من هوٌة الجرحى والمرضى والموتى الذٌن ٌقعون
فً قبضتها وٌنتمون إلى الطرؾ الخصم .وٌجب أن تشمل هذه المعلومات إذا أمكن ما ٌلً:
(أ ) اسم الدولة التً ٌنتمون إلٌها,
(ب) الرقم بالجٌش ,أو الفرقة ,أو الرقم الشخصً أو المسلسل,
(ج) اللقب,
(د ) االسم األول أو األسماء األولى,
(هـ) تارٌخ المٌبلد,
(و ) أٌة معلومات أخرى مدونة فً بطاقة أو لوحة تحقٌق الهوٌة,
(ز ) تارٌخ ومكان األسر أو الوفاة,
(ح) معلومات عن الجروح أو المرض أو سبب الوفاة.
وتبلػ المعلومات المذكورة أعبله بؤسرع ما ٌمكن إلى مكتب االستعبلمات المشار إلٌه فً المادة  911من اتفاقٌة جنٌؾ بشؤن معاملة
أسرى الحرب ,المإرخة فً  91آب/أؼسطس  ,9999وعلى هذا المكتب أن ٌنقلها إلى الدولة التً ٌتبعها هإالء األشخاص وإلى الوكالة
المركزٌة ألسرى الحرب.
وتعد أطراؾ النزاع وٌرسل كل منها لآلخر عن طرٌق المكتب المذكور شهادات الوفاة أو قوابم بؤسماء الموتى مصدقا علٌها على النحو
الواجب .كما ٌجمع وٌقدم عن طرٌق المكتب نفسه أحد نصفً اللوحة المزدوجة الخاصة بتحقٌق هوٌة المتوفى ,والوصاٌا األخً رة أو أي
مستندات أخرى تكون ذات أهمٌة ألقاربه ,والنقود ,وعلى وجه العموم جمٌع األشٌاء التً توجد مع الموتى وتكون لها قٌمة فعلٌة أو
معنوٌة .وترسل هذه األشٌاء وكذلك األشٌاء التً لم ٌعرؾ أصحابها فً طرود مختومة ترفق بها إقرارات تتضمن جمٌع التفاصٌل
البلزمة لتحدٌد هوٌة أصحابها المتوفٌن ,وقابمة كاملة بمحتوٌات الطرود.
المــادة () 97

ٌتحقق أطراؾ النزاع من أن دفن الجثث أو حرقها بجري لكل حالة على حدة بقدر ما تسمح به الظروؾ ,وٌسبقه فحص الجثة بدقة,
وفحص طبً إن أمكن ,بقصد التؤكد من حالة الوفاة ,والتحقق من هوٌة المتوفى ,والتمكن من وضع تقرٌر .وٌجب أن ٌبقى مع الجثة أحد
نصفً لوحة تحقٌق الهوٌة إذا كانت مزدوجة أو اللوحة نفسها إذا كانت مفردة.
ال ٌجوز حرق الجثث إال ألسباب صحٌة قهرٌة أو ألسباب تتعلق بدٌانة المتوفى .وفً حالة الحرق ,تبٌن أسبابه وظروفه بالتفصٌل فً
شهادة الوفاة أو فً قابمة أسماء الموتى المصدق علٌها.
وعلى أطراؾ النزاع التحقق من أن الموتى قد دفنوا باحترام وطبقا لشعابر دٌنهم إذا أمكن ,وأن مقابرهم تحترم ,وتجمع تبعا لجنسٌاتهم إذا
أمكن ,وتصان بشكل مبلبم ,وتمٌز بكٌفٌة تمكن من االستدالل علٌها دابما .وطلبا لهذه الؽاٌة ,وعند نشوب األعمال العدابٌة ,تنشا أطراؾ
النزاع إدارة رسمٌة لتسجٌل المقابر ,لتٌسٌر االستدالل علٌها فٌما بعد ,والتحقق من هوٌة الجثث أٌا كان موقع المقابر ,ونقل الجثث إلى بلد
المنشؤ .وتنطبق هذه األحكام بالمثل فٌما ٌتعلق بالرماد الذي تحفظه إدارة تسجٌل المقابر إلى أن ٌتم التصرؾ فٌه طبقا لرؼبات بلد المنشؤ.
وحالما تسمح الظروؾ ,وبؤقصى حد عند انتهاء األعمال العدابٌة ,تتبادل هذه اإلدارات عن طرٌق مكتب االستعبلمات المذكور فً الفقرة
الثانٌة من المادة  96قوابم تبٌن بها بدقة مواقع المقابر وعبلماتها الممٌزة ,وكذلك بٌانات عن الموتى المدفونٌن فٌها.
المــادة () 98
ٌجوز للسلطات العسكرٌة أن تلتمس مروءة السكان الذٌن ٌتطوعون لجمع الجرحى والمرضى والعناٌة بهم تحت إشرافها ,مع منح
األشخاص الذٌن ٌستجٌبون لهذا النداء الحماٌة والتسهٌبلت البلزمة .وفً حالة استٌبلء الطرؾ الخصم على المنطق ة أو إعادة استٌبلبه
علٌهاٌ ,تعٌن علٌه أن ٌمنح بالمثل هإالء األشخاص الحماٌة والتسهٌبلت ذاتها.
وتسمح السلطات العسكرٌة للسكان وجمعٌات اإلؼاثة ,حتى فً المناطق التً ؼزٌت أو احتلت ,بؤن ٌجمعوا طوعا الجرحى أو المرضى
أٌا كانت جنسٌتهم وبؤن ٌعتنوا بهم ,وعلى السكان المدنٌٌن احترام هإالء الجرحى والمرضى ,وعلى األخص أن ٌمتنعوا عن اقتراؾ أي
أعمال عنؾ ضدهم.
ال ٌعرض أي شخص لئلزعاج أو ٌدان بسبب ما قدمه من عناٌة للجرحى أو المرضى.
ال تخلً أحكام هذه المادة دولة االحتبلل من االلتزامات التً تقع علٌها إزاء الجرحى والمرضى فً المجالٌن الطبً والمعنوي.
الفصل الثالث
الوحدات والمنشآت الطبٌة
المــادة () 99
ال ٌجوز بؤي حال الهجوم على المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبٌة ,بل تحترم وتحمى فً جمٌع األوقات بواسطة
أطراؾ النزاع .وفً حالة سقوطها فً أٌدي الطرؾ الخصمٌ ,مكن ألفرادها مواصلة واجباتهم مادامت الدولة اآلسرة ال تقدم من جانبها
العناٌة البلزمة للجرحى والمرضى الموجودٌن فً هذه المنشآت والوحدات.
وعلى السلطات المختصة أن تتحقق من أن المنشآت والوحدات الطبٌة المذكورة أعبله تقع بمنؤى عن أي خطر تسببه الهجمات على
األهداؾ الحربٌة.
المــادة () 11
ال ٌجوز الهجوم من البر على السفن المستشفٌات التً تتوجب حماٌتها بمقتضى اتفاقٌة جنٌؾ لتحسٌن حال جرحى ومرضى وؼرقى
القوات المسلحة فً البحار ,المإرخة فً  91آب /أؼسطس .9999
المــادة () 19

ال ٌجوز وقؾ الحماٌة الواجبة للمنشآت الثابتة والوحدات الطبٌة المتحركة التابعة للخدمات الطبٌة إال إذا استخدمت ,خروجا على واجباتها
اإلنسانٌة ,فً أعمال تضر بالعدو .ؼٌر أنه ال ٌجوز وقؾ الحماٌة عنها إال بعد توجٌه إنذار لها ٌحدد فً جمٌع األحوال ال مناسبة مهلة
زمنٌة معقولة دون أن ٌلتفت إلٌه.
المــادة () 11
ال تعتبر الظروؾ التالٌة مبررة لحرمان وحدة أو منشؤة طبٌة من الحماٌة المكفولة لها بمقتضى المادة :99
)1كون أفراد الوحدة أو المنشؤة مسلحٌن وٌستخدمون األسلحة فً الدفاع عن أنفسهم أو عن الجرحى والمرضى الذٌن ٌعنون بهم,
)2كون الوحدة أو المنشؤة محروسة بخفٌر أو نقط حراسة أو حرس مرافق ,وذلك فً حالة عدم وجود ممرضٌن مسلحٌن,
)3احتواء الوحدة أو المنشؤة على أسلحة صؽٌرة وذخٌرة أخذت من الجرحى والمرضى ولم تسلم بعد إلى اإلدارة المختصة,
)4وجود أفراد أو مهمات من الخدمات البٌطرٌة فً الوحدة أو المنشؤة دون أن ٌكون هإالء األفراد أو هذه المهمات جزءا أساسٌا منها,
)5امتداد النشاط اإلنسانً للوحدة أو المنشؤة الطبٌة أو أفرادها لٌشمل العناٌة بالجرحى أو المرضى المدنٌٌن.
المــادة () 13
ٌجوز لؤلطراؾ السامٌة المتعاقدة فً وقت السلم ,وألطراؾ النزاع بعد نشوب األعمال العدابٌة ,أن تنشا فً أراضٌها ,أو فً األراضً
المحتلة إذا دعت الحاجة ,مناطق ومواقع استشفاء منظمة بكٌفٌة تسمح بحماٌة الجرحى والمرضى من أضرار الحرب وكذلك حماٌة
األفراد المكلفٌن بتنظٌم وإدارة هذه المناطق والمواقع وبالعناٌة باألشخاص المجمعٌن فٌها.
وٌجوز لؤلطراؾ المعنٌة أن تعقد عند نشوب نزاع وخبلله اتفاقات فٌما بٌنها لبلعتراؾ المتبادل بمناطق ومواقع االستشفاء التً تكون قد
أنشؤتها .ولها أن تستخدم لهذا الؽرض مشروع االتفاق الملحق بهذه االتفاقٌة مع إدخال التعدٌبلت التً قد تراها ضرورٌة.
والدول الحامٌة واللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر مدعوة إلى تقدٌم مساعٌها الحمٌدة لتسهٌل إنشاء مناطق ومواقع االستشفاء واالعتراؾ بها.
الفصل الرابع
الموظفــــون
المــادة () 19
ٌجب فً جمٌع األحوال احترام وحماٌة أفراد الخدمات الطبٌة المشتؽلٌن بصفة كلٌة فً البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم
أو معالجتهم ,أو فً الوقاٌة من األمراض ,والموظفٌن المشتؽلٌن بصفة كلٌة فً إدارة الوحدات والمنشآت الطبٌة ,وكذلك رجال الدٌن
الملحقٌن بالقوات المسلحة.
المـــادة () 15
ٌجب بالمثل احترام وحماٌة أفراد القوات المسلحة الذٌن ٌدربون خصٌصا الستخدامهم عند الحاجة كممرضٌن أو حاملٌن مساعدٌن لنقاالت
المرضى فً البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم ,وذلك إذا كانوا ٌإدون هذه المهام فً الوقت الذي ٌقع فٌه
احتكاك مع العدو أو عندما ٌقعون تحت سلطته.
المــادة () 16

ٌوضع على قدم المساواة مع الموظفٌن المشار إلٌهم فً المادة  19موظفو الجمعٌات الوطنٌة للصلٌب األحمر وؼٌرها من جمعٌات اإلؼاثة
الطوعٌة المعترؾ بها والمرخصة على النحو الواجب من قبل حكوماتها ,الذٌن ٌستخدمون فً تنفٌذ نفس المهام التً ٌقوم بها الموظفون
المشار إلٌهم فً تلك المادة ,شرٌطة خضوع موظفً هذه الجمعٌات للقوانٌن واللوابح العسكرٌة.
وعلى كل طرؾ من األطراؾ السامٌة المتعاقدة أن ٌخطر الطرؾ اآلخر بؤسماء الجمعٌات التً ٌكون قد رخص لها بتقدٌم مساعدتها
تحت مسبولٌته للخدمات الطبٌة الرسمٌة لقواته المسلحة .وٌتم هذا اإلخطار فً وقت السلم أو عند بدء األعمال الحربٌة أو خبللها ,وعلى
أي حال قبل بدء أي استخدام فعلً لهذه الجمعٌات.
المــادة () 17
ال تقدم الجمعٌة المعترؾ بها التابعة لدولة محاٌدة خدمات موظفٌها الطبٌٌن ووحداتها الطبٌة إلى أحد أطراؾ النزاع إال بعد حصولها على
موافقة مسبقة من الحكومة التً تتبعها الجمعٌة وعلى ترخٌص من طرؾ النزاع المعنً .وٌوضع هإالء الموظفون وهذه الوحدات تحت
إشراؾ طرؾ النزاع المذكور.
وتبلػ الحكومة المحاٌدة هذه الموافقة إلى الطرؾ الخصم للدولة التً تقبل المساعدة .وٌلتزم طرؾ النزاع الذي ٌقبل هذه المساعدة بإببلغ
الطرؾ الخصم قبل أي استخدام لها.
وال تعتبر هذه المساعدة بؤي حال تدخبل فً النزاع.
وٌتعٌن تزوٌد الموظفٌن المشار إلٌهم فً الفقرة األولى ببطاقات تحقٌق الهوٌة المنصوص عنها فً المادة  ,91وذلك قبل مؽادرتهم البلد
المحاٌدة الذي ٌتبعونه.
المــادة () 18
ال ٌجوز استبقاء الموظفٌن المشار إلٌهم فً المادتٌن  19و 16إذا وقعوا فً قبضة الطرؾ الخصم إال بقدر ما تقتضٌه الحالة الصحٌة
ألسرى الحرب واحتٌاجاتهم الروحٌة وعددهم.
وال ٌعتبر الموظفون الذٌن ٌستبقون بهذه الكٌفٌة أسرى حرب .ومع ذلك ,فإنهم ٌنتفعون ,على أقل تقدٌر ,بجمٌع أحكام اتفاقٌة جنٌؾ بشؤن
معاملة أسرى الحرب ,المإرخة فً  91آب/أؼسطس  ,9999وٌواصلون ممارسة مهامهم الطبٌة أو الروحٌة فً إطار القوانٌن واللوابح
العسكرٌة للدولة الحاجزة ,وتحت سلطة اإلدارة المختصة فٌها ووفقا آلداب مهنتهم ,وذلك لخدمة أسرى الحرب الذٌن ٌفضل أن ٌكونوا من
القوات المسلحة التً ٌتبعها الموظفون المذكورون .وٌتمتع هإالء الموظفون أٌضا من أجل ممارسة مهامهم الطبٌة أو الروحٌة بالتسهٌبلت
التالٌة:
أ ٌ -رخص لهم بعمل زٌارات دورٌة ألسرى الحرب الموجودٌن فً فصابل العمل أو المستشفٌات الواقعة خارج المعسكر .وتضع
السلطات الحاجزة تحت تصرفهم وسابل النقل البلزمة لهذا الؽرض.
ب -فً كل معسكرٌ ,كون أقدم ضابط طبٌب فً أعلى رتبة موجودة هو المسبول أمام سلطات المعسكر الحربٌة عن كل ما ٌتعلق بؤنشطة
الموظفٌن الطبٌٌن المستبقٌن .ولهذا الؽرض ,تتفق أطراؾ النزاع عند بدء األعمال الحربٌة بشؤن موضوع أقدمٌة الرتب المتقابلة لموظفٌها
الطبٌٌن ,بمن فٌهم موظفو الجمعٌات المشار إلٌهم فً المادة  .16وٌكون لهذا الطبٌب ورجال الدٌن حق االتصال المباشر بسلطات
المعسكر المختصة فً جمٌع المسابل الخاصة بواجباتهم .وتقدم لهم هذه السلطات كافة التسهٌبلت الضرورٌة بشؤن المراسبلت التً تتعلق
بهذه المسابل.
ج -على الرؼم من أن الموظفٌن المستبقٌن فً معسكر ٌخضعون لنظامه الداخلً ,فإنه ال ٌجوز إلزامهم بتؤدٌة أي عمل ٌخرج عن نطاق
مهامهم الطبٌة أو الدٌنٌة.
تتفق أطراؾ النزاع أثناء األعمال العدابٌة بشؤن إمكان اإلفراج عن الموظفٌن وتحدٌد إجراءاته.
ال ٌخلً أي حكم من األحكام ا لمتقدمة الدولة الحاجزة من االلتزامات التً تقع علٌها إزاء أسرى الحرب فً المجالٌن الطبً والروحً.

المــادة () 19
ٌعتبر األفراد المشار إلٌهم فً المادة  15أسرى حرب إذا وقعوا فً قبضة العدو ,ولكنهم ٌستخدمون فً أداء المهام الطبٌة مادامت هناك
حاجة لذلك.
المــادة () 31
ٌعاد الموظفون الذٌن ال ٌكون استبقاإهم أمرا ضرورٌا بمقتضى أحكام المادة  ,18إلى طرؾ النزاع الذي ٌتبعونه بمجرد أن ٌفتح طرٌق
لعودتهم وتسمح بذلك الضرورات الحربٌة.
وإلى حٌن عودتهم ,ال ٌعتبرون أسرى حرب .ومع ذلك ,فانهم ٌنتفعون ,على أقل تقدٌر ,بجمٌع أحكام اتفاقٌة جنٌؾ بشؤن معاملة أسرى
الحرب ,المإرخة  91آب/أؼسطس  ,9999وٌواصلون تؤدٌة مهامهم تحت إمرة الطرؾ الخصم ,وٌفضل تكلٌفهم بالعناٌة بجرحى
ومرضى طرؾ النزاع الذي ٌتبعه هإالء الموظفون.
وٌحملون معهم عند رحٌلهم متعلقاتهم ومهماتهم الشخصٌة واألشٌاء ذات القٌمة واألدوات الخاصة بهم.
المــادة () 39
ٌتم اختٌار الموظفٌن الذٌن ٌعادون إلى طرؾ النزاع بمقتضى المادة  31بصرؾ النظر عن أي اعتبار للعنصر أو الدٌن أو الرأي
السٌاسً ,وٌفضل أن ٌتم وفقا للترتٌب الزمنً لوقوعهم فً قبضة العدو ولحالتهم الصحٌة.
وٌجوز ألطراؾ النزاع أن تقرر باتفاقات خاصة منذ بدء األعمال العدابٌة النسبة المبوٌة من الموظفٌن الذٌن ٌستبقون تبعا لعدد األسرى,
وكذلك توزٌع هإالء الموظفٌن على المعسكرات.
المــادة () 31
ال ٌجوز استبقاء األشخاص المشار إلٌهم فً المادة  17إذا وقعوا فً قبضة العدو.
وما لم ٌتفق على خبلؾ ذلكٌ ,صرح لهم بالعودة إلً بلدهم أو – إذا تعذر ذلك – إلى إقلٌم طرؾ النزاع الذي كانوا فً خدمته ,بمجرد أن
ٌفتح طرٌق لعودتهم وتسمح بذلك المقتضٌات الحربٌة.
وإلى حٌن عودتهمٌ ,واصلون تؤدٌة مهامه تحت إمرة الطرؾ الخصم ,وٌفضل تخصٌصهم للعناٌة بجرحى ومرضى طرؾ النزاع الذي
كان وا فً خدمته.
وٌحملون معهم عند رحٌلهم متعلقاتهم ومهماتهم الخاصة واألشٌاء ذات القٌمة ,واألدوات واألسلحة ,وإذا أمكن وسابل المواصبلت التً
تخصهم.
وتوفر أطرؾ النزاع لهإالء الموظفٌن أثناء وجودهم تحت سلطتها نفس الؽذاء والمؤوى والمخصصات والرواتب التً تعطى للموظفٌن
المناظرٌن لهم فً جٌوشها .وٌجب أن ٌكون الؽذاء على أي حال كافٌا من حٌث الكمٌة والجودة والتنوع لتؤمٌن توازن صحً طبٌعً
للموظفٌن المعنٌٌن.
الفصل الخامس
المبانً والمهمــات
المــادة () 33

تبقى المهمات المتعلقة بالوحدات الطبٌة المتحركة التابعة للقوات المسلحة مخصصة لرعاٌة الجرحى والمرضى إذا وقعت فً قبضة
الطرؾ الخصم.
وتظل مبانً ومهمات ومخازن المنشآت الطبٌة الثابتة التابعة للقوات المسلحة خاضعة لقوانٌن الحرب ,ولكن ال ٌجوز تحوٌلها عن
الؽرض الذي تستخدم من أجله مادامت هناك حاجة إلٌها لرعاٌة الجرحى والمرضى .ومع ذلكٌ ,جوز للقادة فً المٌدان استخدامها فً
حالة الضرورة الحربٌة العاجلة شرٌطة أن ٌكونوا قد اتخذوا مسبقا التدابٌر البلزمة لراحة المرضى والجرحى الذٌن ٌعالجون فٌها.
وال ٌجوز تعمد تدمٌر المهمات والمخازن المشار إلٌها فً هذه المادة.
المــادة () 39
تعتبر منقوالت وعقارات جمعٌات اإلؼاثة التً ٌحق لها االنتفاع بمزاٌا هذه االتفاقٌة ممتلكات خاصة.
وال ٌجوز ممارسة حق االستٌبلء المعترؾ به للدول المحاربة بمقتضى قوانٌن الحرب وعاداتها إال فً حالة الضرورة الملحة ,وبعد تؤمٌن
راحة الجرحى والمرضى.
الفصل السادس
النقل الطبــً
المــادة () 35
ٌجب احترام وحماٌة وسابل نقل الجرحى والمرضى أو المهمات الطبٌة شؤنها شؤن الوحدات الطبٌة المتحركة.
وفً حالة وقوع هذه الوسابل أو المركبات فً قبضة الطرؾ الخصم ,فإنها تخضع لقوانٌن الحرب شرٌطة أن ٌتكفل طرؾ النزاع الذي
ٌؤسرها بالعناٌة بالجرحى والمرضى الموجودٌن فٌها فً جمٌع الحاالت.
وٌخضع األفراد المدنٌون الذٌن ٌحصل علٌهم ,وجمٌع وسابل النقل التً ٌحصل علٌها عن طرٌق االستٌبلء ,لقواعد القانون الدولً العامة.
المــادة () 36
ال ٌجوز مهاجمة الطابرات الطبٌة ,أي الطابرات المستخدمة كلٌة فً إخبلء الجرحى والمرضى ,وكذلك فً نقل أفراد الخدمات الطبٌة
والمهمات الطبٌة ,وإنما تحترم من جانب الدول المحاربة عند طٌرانها على ارتفاعات وفً أوقات ومسارات ٌتفق علٌها بصفة خاصة بٌن
جمٌع الدول المحاربة المعنٌة.
وتحمل على سطوحها السفلى والعلٌا والجانبٌة ,بشكل واضح ,الشارة الممٌزة المنصوص عنها فً المادة  38إلى جانب أعبلمها الوطنٌة.
وتزود بؤٌة عبلمات أو وسابل تمٌٌز أخرى ٌمكن االتفاق علٌها بٌن الدول المحاربة عند نشوب األعمال العدابٌة أو فً أثنابها.
ٌحظر الطٌران فوق أراضً العدو أو أراض ٌحتلها العدو ,ما لم ٌتفق على خبلؾ ذلك.
تمتثل الطابرات الطبٌة ألي أمر ٌصدر إلٌها بالهبوط .وفً حالة الهبوط بهذه الكٌفٌةٌ ,مكن للطابرة ومستقلٌها مواصلة طٌرانها بعد أي
تفتٌش قد ٌحدث.
وفً حالة الهبوط االضطراري على أرض العدو أو على أرض ٌحتلها العدوٌ ,عتبر الجرحى والمرضى وكذلك طاقم الطابرة أسرى
حرب .وٌعامل أفراد الخدمات الطبٌة طبقا للمادة  19وما بعدها.
المــادة () 37

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانٌة من هذه المادةٌ ,جوز للطابرات الطبٌة التابعة ألطراؾ النزاع أن تطٌر فوق أراضً الدول المحاٌدة ,وأن
تهبط على أرضها أو مابها عند الضرورة أو للتوقؾ لفترة قصٌرة .وعلٌها أن تبلػ الدول المحاٌدة مسبقا بمرورها فوق أراضٌها وأن
تمتثل ألي أمر بالهبوط على األرض أو الماء .وال تكون فً مؤمن من الهجوم علٌها إال إذا طارت فً مسارات وعلى ارتفاعات وفً
أوقات محددة ٌتفق علٌها بٌن أطراؾ النزاع والدول المحاٌدة المعنٌة.
ؼٌر أنه ٌجوز للدول المحاٌدة أن تضع شروطا أو قٌودا على مرور الطابرات الطبٌة فوق أراضٌها أو هبوطها علٌها .وتطبق هذه
الشروط أو القٌود بكٌفٌة مماثلة على جمٌع أطراؾ النزاع.
ما لم ٌتفق على خبلؾ ذلك بٌن الدولة المحاٌدة وأطراؾ النزاع ,تحتجز الدولة المحاٌدة الجرحى والمرضى الذٌن ٌتم إنزالهم فً أراضٌها
من طابرة طبٌة بناء على موافقة السلطات المحلٌة ,حٌثما ٌقتضً القانون الدولً ذلك ,بحٌث ال ٌستطٌعون االشتراك مجددا فً العملٌات
الحربٌة .وتتحمل الدولة التً ٌنتمون إلٌها نفقات عبلجهم واحتجازهم.
الفصل السابع
الشارة الممٌزة
المــادة () 38
من قبٌل التقدٌر لسوٌسراٌ ,حتفظ بالشعار المكون من صلٌب أحمر على أرضٌة بٌضاء ,وهو مقلوب العلم االتحادي ,كشارة وعبلمة
ممٌزة للخدمات الطبٌة فً القوات المسلحة.
ومع ذلك ,فإنه فً حالة البلدان التً تستخدم بالفعل ,بدال من الصلٌب األحمر ,الهبلل األحمر أو األسد والشمس األحمرٌن على أرضٌة
بٌضاء كشارة ممٌزةٌ ,عترؾ بهاتٌن الشارتٌن أٌضا فً مفهوم هذه االتفاقٌة.
المــادة () 39
توضع الشارة على األعبلم وعبلمات الذراع وعلى جمٌع المهمات المتعلقة بالخدمات الطبٌة وذلك تحت إشراؾ السلطة الحربٌة
المختصة.
المــادة () 91
ٌضع الموظفون المشار إلٌهم فً المادة  ,19وفً المادتٌن  16و ,17على الذراع األٌسر عبلمة ذراع ال تتؤثر بالماء وعلٌها الشارة
الممٌزة ,وتصرؾ بمعرفة السلطة الحربٌة وتختم بخاتمها.
وٌحمل هإالء الموظفون ,باإلضافة إلى لوحة تحقٌق الهوٌة المشار إلٌها فً المادة  ,96بطاقة خاصة لتحقٌق الهوٌة علٌها الشارة الممٌزة.
وتكون هذه البطاقة من نوع ال ٌتؤثر بالماء ,وبحجم ٌسمح بوضعها فً الجٌب .وتحرر باللؽة ال وطنٌة ,وٌبٌن بها على األقل لقب حاملها
واسمه بالكامل ,وتارٌخ مٌبلده ورتبته ورقم قٌده الشخصً .وتبٌن بها الصفة التً تخول له حماٌة هذه االتفاقٌة .وتحمل البطاقة صورة
حاملها وتوقٌعه أو بصمته أو كلٌهما معا .وتختم بخاتم السلطة الحربٌة.
وتكون بطاقة تحقٌق الهوٌة موحدة داخل كل جٌش ,وبقدر االستطاعة من نوع مماثل بالنسبة لكل جٌوش األطراؾ السامٌة المتعاقدة.
وٌمكن ألطراؾ النزاع أن تسترشد بالنموذج الملحق بهذه االتفاقٌة على سبٌل المثال .وتخطر بعضها بعضا عند بدء األعمال العدابٌة
بالنموذج الذي تستخدمه .وتستخرج بطاقات تحقٌق الهوٌة ,إذا أمكن ,من صورتٌن على األقل تحتفظ دولة المنشؤ بإحدٌهما.
وال ٌجوز ,بؤي حال ,تجرٌد الموظفٌن المشار إلٌهم أعبله من شاراتهم ,أو بطاقات هوٌتهم ,أو من حقهم فً حمل عبلمة الذراع .وٌحق
لهم فً حالة فقد البطاقة الحصول على نسخة بدٌلة وٌحق لهم استعاضة الشارة.
المــادة () 99

ٌضع الموظفون المبٌنون فً المادة  ,15وذلك أثناء قٌامهم بمهام طبٌة فقط ,عبلمة ذراع بٌضاء فً وسطها العبلمة الممٌزة ولكن بؤبعاد
مصؽرة ,وتصرؾ بمعرفة السلطة الحربٌة وتختم بخاتمها.
وٌنص فً مستندات تحقٌق الهوٌة العسكرٌة التً ٌحملها هإالء الموظفون على نوع التدرٌب الخاص الذي حصل علٌه حاملها ,والطابع
المإقت لواجباته وحقه فً حمل عبلمة الذراع.
المــادة () 91
ال ٌرفع علم االتفاقٌة الممٌز إال فوق الوحدات والمنشآت الطبٌة التً تقضً هذه االتفاقٌة باحترامها ,وال ٌتم ذلك إال بناء على موافقة
السلطة الحربٌة.
وٌجوز فً الوحدات المتحركة وفً المنشآت الثابتة أن ٌرفع إلى جانبه العلم الوطنً لطرؾ النزاع الذي تتبعه الوحدة أو المنشؤة.
ؼٌر أن الوحدات الطبٌة التً تقع فً قبضة العدو ال ترفع إال علم االتفاقٌة.
تتخذ أطراؾ النزاع اإلجراءات البلزمة ,بقدر ما تسمح المقتضٌات الحربٌة ,لجعل العبلمة الممٌزة للوحدات والمنشآت الطبٌة ظاهرة
بوضوح لقوات العدو البرٌة والجوٌة والبحرٌة تبلفٌا الحتمال وقوع أي اعتداء علٌها.
المــادة () 93
ٌتعٌن على الوحدات الطبٌة التابعة لبلدان محاٌدة ,التً ٌكون قد رخص لها بتقدٌم خدماتها إلى دولة محاربة بالشروط المنصوص عنها فً
المادة  ,17أن ترفع مع علم االتفاقٌة العلم الوطنً لتلك الدولة المحاربة ,إذا كانت هذه الدولة تستخدم الصبلحٌة التً تمنحها لها المادة
.91
وٌمكنها فً جمٌع األحوال ,إذا لم تكن هناك أوامر من السلطة الحربٌة المختصة تقضً بخبلؾ ذلك ,أن ترفع علمها الوطنً ,حتى إذا
وقعت فً قبضة الطرؾ الخصم.
المــادة () 99
باستثناء الحاالت المذكورة فً الفقرات التالٌة من هذه المادة ,ال ٌجوز استخدام شارة الصلٌب األحمر على أرضٌة بٌضاء وعبارة "
الصلٌب األحمر " أو " صلٌب جنٌؾ " سواء فً وقت السلم أو فً وقت الحرب ,إال لتمٌٌز أو حماٌة الوحدات والمنشآت الطبٌة,
والموظفٌن المحمٌٌن والمهمات المحمٌة بمقتضى هذه االتفاقٌة واالتفاقٌات الدولٌة األخرى التً تنظم مثل هذه األمور .وٌنطبق الشًء
نفسه على الشارات المشار إلٌها بالفقرة الثانٌة من المادة  38بالنسبة للبلدان التً تستخدمها .وال ٌجوز لجمعٌات الصلٌب األحمر الوطنٌة
وؼٌرها من الجمعٌات المشار إلٌها بالمادة  16أن تستخدم الشارة الممٌزة التً تمنح حماٌة االتفاقٌة إال فً إطار أحكام هذه المادة.
وباإلضافة إلى ذلكٌ ,جوز للجمعٌات الوطنٌة للصلٌب األحمر (أو الهبلل األحمر أو األسد والشمس األحمرٌن) أن تستخدم فً وقت السلم
وفقا لتشرٌعاتها الوطنٌة اسم وشارة الصلٌب األحمر فً أنشطتها األخرى التً تتفق مع المبادئ التً وضعتها المإتمرات الدولٌة للصلٌب
األحمر .وفً حالة متابعة هذه األنشطة فً وقت الحربٌ ,كون استخدام الشارة بحٌث ال ٌمكن اعتبارها مانحة للحماٌة التً تقتضٌها
االتفاقٌة ,وتكون الشارة ذات أبعاد صؽٌرة نسبٌا ,وال ٌجوز وضعها على عبلمات الذراع أو فوق أسطح المبانً.
وٌسمح لؤلجهزة الدولٌة التابعة للصلٌب األحمر وموظفٌها المعتمدٌن حسب األصول باستخدام شارة الصلٌب األحمر على أرضٌة بٌضاء
فً أي وقت.
ٌجوز بصفة استثنابٌة ,ووفقا للتشرٌع الوطنً ,وبإذن صرٌح من إحدى الجمعٌات الوطنٌة للصلٌب األحمر (أو الهبلل األحمر أو األسد
والشمس األحمرٌن) ,استخدام شارة االتفاقٌة فً وقت السلم لتمٌٌز المركبات المستعملة لئلسعاؾ ولئلشارة إلى أماكن مراكز اإلسعاؾ
المخصصة كلٌة لتقدٌم الرعاٌة المجانٌة للجرحى أو المرضى.

الفصل الثامن
تنفٌذ االتفاقٌــة

المــادة () 95
على كل طرؾ من أطراؾ النزاع أن ٌعمل من خبلل قادته العظام على ضمان تنفٌذ المواد المتقدمة بدقة ,وأن ٌعالج الحاالت التً لم
ٌنص عنها على هدي المبادئ العامة لهذه االتفاقٌة.
المــادة () 96
تحظر تدابٌر االقتصاص من الجرحى أو المرضى أو الموظفٌن الذٌن تحمٌهم هذه االتفاقٌة ,أو المبانً أو المهمات التً تحمٌها.
المــادة () 97
تتعهد األطراؾ السامٌة المتعاقدة بؤن تنشر نص هذه االتفاقٌة على أوسع نطاق ممكن فً بلدانها ,فً وقت السلم كما فً وقت الحرب,
وتتعهد بصفة خاصة بؤن تدرج دراستها ضمن برامج التعلٌم العسكري ,والمدنً إذا أمكن ,بحٌث تصبح المبادئ التً تتضمنها معروفة
لجمٌع السكان ,وعلى األخص للقوات المقاتلة المسلحة ,وأفراد الخدمات الطبٌة والدٌنٌة.
المــادة () 98
تتبادل األطراؾ السامٌة المتعاقدة عن طرٌق مجلس االتحاد السوٌسري ,ومن خبلل الدول الحامٌة أثناء األعمال العدابٌة ,التراجم الرسمٌة
لهذه االتفاقٌة ,وكذلك القوانٌن واللوابح التً قد تعتمدها لكفالة تطبٌقها.
الفصل التاسع
قمع إساءة االستعمال والمخالفات
المــادة () 99
تتعهد األطراؾ السامٌة المتعاقدة بؤن تتخذ أي إجراء تشرٌعً ٌلزم لفرض عقوبات جزابٌة فعالة على األشخاص الذٌن ٌقترفون أو
ٌؤمرون باقتراؾ إحدى المخالفات الجسٌمة لهذه االتفاقٌة ,المبٌنة فً المادة التالٌة.
ٌلتزم كل طرؾ متعاقد بمبلحقة المتهمٌن باقتراؾ مثل هذه المخالفات الجسٌمة أو باألمر باقترافها ,وبتقدٌمهم إلى محاكمه ,أٌا كانت
جنسٌتهم .وله أٌضا ,إذا فضل ذلك ,وطبقا ألحكام تشرٌعه ,أنه ٌسلمهم إلى طرؾ متعاقد معنً آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرؾ
المذكور أدلة اتهام كافٌة ضد هإالء األشخاص.
على كل طرؾ متعاقد اتخاذ التدابٌر لوقؾ جمٌع األفعال التً تتعارض مع أحكام هذه االتفاقٌة بخبلؾ المخالفات الجسٌمة المبٌنة فً
المادة التالٌة.
وٌنتفع المتهمون فً جمٌع األحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر ال تقل مبلءمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمادة  915وما
بعدها من اتفاقٌة جنٌؾ بشؤن معاملة أسرى الحرب ,المإرخة فً  91آب/أؼسطس .9999
المــادة () 51
المخالفات الجسٌمة التً تشٌر إلٌها المادة السابقة هً التً تتضمن أحد األفعال التالٌة إذا اقترفت ضد أشخاص محمٌٌن أو ممتلكات محمٌة
باالتفاقٌة  :القتل العمد ,التعذٌب أو المعاملة البلإنسانٌة ,بما فً ذلك التجارب الخاصة بعلم الحٌاة ,تعمد إحداث آالم شدٌدة أو اإلضرار

الخطٌر بالسبلمة البدنٌة أو بالصحة ,تدمٌر الممتلكات أو االستٌبلء علٌها على نطاق واسع ال تبرره الضرورات الحربٌة ,وبطرٌقة ؼٌر
مشروعة وتعسفٌة.
المــادة () 59
ال ٌجوز ألي طرؾ متعاقد أن ٌتحلل أو ٌحل طرفا متعاقدا آخر من المسبولٌات التً تقع علٌه أو على طرؾ متعاقد آخر فٌما ٌتعلق
بالمخالفات المشار إلٌها فً المادة السابقة.
المــادة () 51
ٌجرى ,بناء على طلب أي طرؾ فً النزاع ,وبطرٌقة تتقرر فٌما بٌن األطراؾ المعنٌة ,تحقٌق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه االتفاقٌة.
وفً حالة ع دم االتفاق على إجراءات التحقٌقٌ ,تفق األطراؾ على اختٌار حكم ٌقرر اإلجراءات التً تتبع.
وما أن ٌتبٌن انتهاك االتفاقٌةٌ ,تعٌن على أطراؾ النزاع وضع حد له وقمعه بؤسرع ما ٌمكن.
المــادة () 53
ٌحظر فً كل األوقات على األفراد والجمعٌات والمإسسات التجارٌة ,العامة والخاصة على حد سواء ,من ؼٌر المخول لهم بمقتضى هذه
االتفاقٌة ,استخدام شارة أو تسمٌة " الصلٌب األحمر " أو " صلٌب جنٌؾ "  ,أو أٌة عبلمة أو تسمٌة تنطوي على تقلٌد لها ,أٌا كان
الؽرض من هذا االستخدام ,ومهما كان التارٌخ الذي ٌرجع إلٌه إقراره.
وبسبب اعتماد معكوس ألوان علم االتحاد السوٌسري تقدٌرا لسوٌسرا ,وبسبب ما ٌمكن أن ٌنشؤ من خلط بٌن الشعارات السوٌسرٌة وبٌن
شارة االتفاقٌة الممٌزةٌ ,حظر فً كل األوقات على األفراد والجمعٌات والمإسسات التجارٌة استعمال شعارات االتحاد السوٌسري ,أو
عبلمات تنطوي على تقلٌد لها ,كعبلمات مسجلة أو عبلمات تجارٌة أو كجزء من هذه العبلمات أو لؽرض ٌتعارض مع األمانة التجارٌة
أو فً حاالت قد تجرح الشعور الوطنً السوٌسري.
ومع ذلكٌ ,جوز لؤلطراؾ السامٌة المتعاقدة التً لم تكن أطرافا فً اتفاقٌة جنٌؾ المإرخة فً  17تموزٌ/ولٌه  9919أن تمنح للمستعملٌن
السابقٌن للشارات أو التسمٌات أو العبلمات التجارٌة المشار إلٌها فً الفقرة األولى مهلة إللؽاء هذا االستعمال أقصاها ثبلث سنوات من
تارٌخ سرٌان هذه االتفاقٌة على أال ٌبدو االستعمال المذكور خبلل هذه المهلة وكؤنه ٌمنح حماٌة االتفاقٌة فً وقت الحرب.
وٌنطبق الحظر المنصوص علٌه فً الفقرة األولى من هذه المادة كذلك على الشارتٌن والتسمٌتٌن المشار إلٌها فً الفقرة الثانٌة من المادة
 ,38دون أن ٌإثر ذلك على أي حقوق اكتسبت بسبب االستعمال السابق.
المــادة () 59
تتخذ األطراؾ السامٌة المتعاقدة التدابٌر البلزمة ,إذا لم ٌكن تشرٌعها من األصل كافٌا ,من أجل منع وقمع حاالت إساءة االستعمال
المنصوص عنها بالمادة  53فً جمٌع األوقات.
أحكام ختامٌة
المــادة () 55
وضعت هذه االتفاقٌة باللؽتٌن اإلنكلٌزٌة والفرنسٌة .وكبل النصٌن متساوٌان فً الحجٌة.
وسٌقوم مجلس االتحاد السوٌسري بوضع تراجم رسمٌة لبلتفاقٌة باللؽتٌن الروسٌة واألسبانٌة.
المــادة () 56

تعرض هذه االتفاقٌة التً تحمل تارٌخ الٌوم للتوقٌع لؽاٌة  91شباط/فبراٌر  ,9951باسم الدول الممثلة فً المإتمر الذي افتتح فً جنٌؾ
فً  19نٌسان/أبرٌل  ,9999وباسم الدول التً لم تمثل فً هذا المإتمر ولكنها تشترك فً اتفاقٌات جنٌؾ لتحسٌن حال الجرحى
والمرضى بالجٌوش فً المٌدان ,المإرخة فً  9869أو  9916أو .9919
المــادة () 57
تصدق هذه االتفاقٌة بؤسرع ما ٌمكن ,وتودع صكوك التصدٌق فً برن.
ٌحرر محضر بإٌداع كل صك من صكوك التصدٌق ,وٌرسل مجلس االتحاد السوٌسري صورا موثقة من هذا المحضر إلى جمٌع الدول
التً تم باسمها توقٌع االتفاقٌة أو اإلببلغ عن االنضمام إلٌها.
المــادة () 58
ٌبدأ نفاذ هذه االتفاقٌة بعد ستة شهور من تارٌخ إٌداع صكٌن للتصدٌق على األقل.
وبعد ذلكٌ ,بدأ نفاذها إزاء أي طرؾ سام متعاقد بعد ستة شهور من تارٌخ إٌداع صك تصدٌقه.
المــادة () 59
تحل هذه االتفاقٌة فً العبلقات بٌن األطراؾ السامٌة المتعاقدة محل اتفاقٌات 11آب/أؼسطس  ,9869و 6تموزٌ/ولٌه  9916و 17تموز
ٌ/ولٌه .9919
المــادة () 61
تعرض هذه االتفاقٌة ابتداء من تارٌخ نفاذها النضمام جمٌع الدول التً لم تكن االتفاقٌة قد وقعت باسمها.
المــادة () 69
ٌبلػ كل انضمام إلى مجلس االتحاد السوٌسري كتابة ,وٌعتبر سارٌا بعد مضً ستة شهور من تارٌخ استبلمه.
وٌبلػ مجلس االتحاد ال سوٌسري كل انضمام إلى جمٌع الدول التً تم باسمها توقٌع االتفاقٌة أو اإلببلغ عن االنضمام إلٌها.
المــادة () 61
ٌترتب على الحاالت المنصوص عنها فً المادتٌن  1و 3النفاذ الفوري للتصدٌقات التً تودعها أطراؾ النزاع واالنضمامات التً تبلؽها
قبل أو بعد وقوع األعمال العدابٌة أو االحتبلل .وٌبلػ مجلس االتحاد السوٌسري بؤسرع وسٌلة أي تصدٌقات أو انضمامات ٌتلقاها من
أطراؾ النزاع.
المــادة () 63
لكل طرؾ من األطراؾ السامٌة المتعاقدة حق االنسحاب من هذه االتفاقٌة.
وٌبلػ االنسحاب كتابة إلى مجلس االتحاد السوٌسري الذي ٌتولى إببلؼه إلى حكومات جمٌع األطراؾ السامٌة المتعاقدة.
وٌعتبر االنسحاب سارٌا بعد مضً عام من تارٌخ إببلؼه لمجلس االتحاد السوٌسري .على أن االنسحاب الذي ٌبلػ فً وقت تكون فٌه
الدولة المنسحبة مشتركة فً نزاع ,ال ٌعتبر سارٌا إال بعد عقد الصلح ,وعلى أي حال بعد انتهاء عملٌات اإلفراج عن األشخاص الذٌن
تحمٌهم االتفاقٌة وإعادتهم إلى أوطانهم.

وال ٌكون لبلنسحاب أثره إال بالنسبة للدولة المنسحبة .وال ٌكون له أي أثر على االلتزامات التً ٌجب أن تبقى أطراؾ النزاع ملتزمة
بؤدابها طبقا لمبادئ القانون الدولً الناشبة من األعراؾ الراسخة بٌن األمم المتمدنة ,ومن القوانٌن اإلنسانٌة ,وما ٌملٌه الضمٌر العام.
المــادة () 69
ٌسجل مجلس االتحاد السوٌسري هذه االتفاقٌة لدى األمانة العامة لؤلمم المتحدة .وٌخطر مجلس االتحاد السوٌسري األمانة العامة لؤلمم
المتحدة كذلك بؤي تصدٌقات أو انضمامات أو انسحابات ٌتلقاها بصدد هذه االتفاقٌة.
إثباتا لذلك ,قام الموقعون أدناه ,الذٌن أودعوا وثابق تفوٌضهم ,بتوقٌع هذه االتفاقٌة.
حرر فً جنٌؾ ,فً هذا الٌوم الثانً عشر من آب/أؼسطس  9999باللؽتٌن اإلنكلٌزٌة والفرنسٌة ,وٌودع األصل فً محفوظات االتحاد
السوٌسري .وٌرسل مجلس االتحاد السوٌسري صورا موثقة من االتفاقٌة إلى جمٌع الدول الموقعة ,وكذلك إلى الدول التً تنضم إلى
االتفاقٌة.
الملحق األول
مشروع اتفاق بشؤن مناطق ومواقع االستشفاء
المــادة () 9
تخصص مناطق االستشفاء بصفة قطعٌة لؤلشخاص المشار إلٌهم فً المادة  13من اتفاقٌة جنٌؾ لتحسٌن حال الجرحى والمرضى
بالقوات المسلحة فً المٌدان ,المإرخة فً  91آب/أؼسطس  ,9999ولؤلشخاص المكلفٌن بتنظٌم وإدارة هذه المناطق والمواقع وبرعاٌة
األشخاص المجمعٌن فٌها.
ومع ذلك ,فاألشخاص الذٌن تكون إقامتهم داخل هذه المناطق مستدٌمة ٌكون لهم الحق فً البقاء فٌها.
المــادة () 1
ال ٌجوز لؤلشخاص الذٌن ٌقٌمون ,بؤٌة صفة كانت ,فً منطقة استشفاء ,أداء أي عمل له اتصال مباشر بالعملٌات الحربٌة أو بإنتاج
المهمات الحربٌة ,سواء داخل هذه المنطقة أو خارجها.
المــادة () 3
تتخذ الدولة التً تنشا منطقة استشفاء جمٌع اإلجراءات البلزمة لمنع دخول أي أشخاص لٌس لهم حق اإلقامة فٌها أو دخولها.
المــادة () 9
تستوفى فً مناطق االستشفاء الشروط التالٌة:
)1ال تشؽل إال قسما صؽٌرا من اإلقلٌم الذي ٌخضع لسٌطرة الدولة التً تنشبها,
)2أن تكون كثافتها السكانٌة منخفضة بالنسبة إلمكانات اإلقامة فٌها,
)3أن تكون بعٌدة عن أي أهداؾ حربٌة أو منشآت صناعٌة أو إدارٌة كبٌرة ومجردة من أي منها,
)4أال تكون واقعة فً مناطق ٌوجد أي احتمال أن تكون لها أهمٌة فً سٌر الحرب.

المــادة () 5
تخضع مناطق االستشفاء لبللتزامات التالٌة:
)1ال ٌجوز استخدام وسابل االتصال والنقل التً قد تكون تحت تصرفها فً نقل الموظفٌن الحربٌٌن أو ا لمهمات الحربٌة ولو بصورة
عابرة,
)ٌ2حظر الدفاع عنها بالوسابل الحربٌة بؤي حال.
المــادة () 6
ٌتم تمٌٌز مناطق االستشفاء بوضع عبلمات الصلٌب األحمر (الهبلل األحمر أو األسد والشمس األحمرٌن) على أرضٌة بٌضاء على
حدودها الخارجٌة وفوق المبانً.
وٌمكن كذلك تمٌٌزها لٌبل بوسابل ضوبٌة مبلبمة.
المــادة () 7
تخطر الدول فً وقت السلم أو عند نشوب األعمال العدابٌة جمٌع األطراؾ السامٌة المتعاقدة ,بقابمة مناطق االستشفاء الموجودة فً
اإلقلٌم الخاضع لسٌطرتها .كما تخطرها أٌضا بجمٌع المناطق التً تستجد أثناء النزاع.
وبمجرد استبلم الطرؾ الخصم اإلخطار المشار إلٌه أعبلهٌ ,صبح إنشاء منطقة االستشفاء قانونٌا.
ؼٌر أنه إذا اعتبر الطرؾ الخصم أن شروط هذا االتفاق ؼٌر مستوفاة ,جاز له أن ٌرفض االعتراؾ بالمنطقة بإرسال إخطار عاجل بذلك
إلى الطرؾ المسبول عن هذه المنطقة ,أو أن ٌعلق اعترافه بها على فرض الرقابة المنصوص عنها بالمادة .8
المــادة () 8
ٌحق لكل دولة تعترؾ بمنطقة أو عدة مناطق استشفاء أنشؤها الطرؾ الخصم ,أن تطلب فرض الرقابة علٌها بواسطة لجنة خاصة أو أكثر
بقصد التحقق من استٌفاء المناطق للشروط وااللتزامات المنصوص عنها فً هذه االتفاقٌة.
وطلبا لهذه الؽاٌةٌ ,كون ألعضاء اللجان الخاصة حرٌة دخول مختلؾ المناطق فً جمٌع األوقات ,بل ٌجوز لهم اإلقامة فٌها بصفة
مستمرة .وتقدم لهم جمٌع التسهٌبلت لممارسة مهامهم التفتٌشٌة.
المــادة () 9
إذا الحظت اللجان الخاصة أٌة وقابع تعتبرها مخالفة ألحكام هذا االتفاق ,وجب علٌها أن تبلؽها فً الحال إلى الدولة المسبولة عن
المنطقة ,وأن تحدد لها مهلة أقصاها خمسة أٌام لتصحٌح الوضع .وعلٌها أن تبلػ بذلك الدولة التً اعترفت بالمنطقة.
فإذا انقضت المهلة ولم تمتثل الدولة المسبولة عن المنطقة للتحذٌر الذي وجه إلٌها ,جاز لل طرؾ الخصم أن ٌعلن أنه لم ٌعد ملتزما بهذا
االتفاق فٌما ٌختص بالمنطقة المذكورة.
المــادة () 91
تعٌن الدولة التً تنشا منطقة أو موقعا أو أكثر من مناطق ومواقع االستشفاء ,واألطراؾ المعادٌة التً أبلؽت بوجودها ,األشخاص الذٌن
ٌكونون أعضاء فً اللجان الخاصة المذكورة فً المادتٌن  8و ,9أو تعهد إلى الدول المحاٌدة بتعٌٌنهم.
المــادة () 99

ال ٌجوز بؤي حال الهجوم على مناطق االستشفاء .وعلى أطراؾ النزاع حماٌتها واحترامها فً جمٌع األوقات.
المــادة () 91
فً حالة احتبلل أي إقلٌمٌ ,جب أن ٌستمر احترام مناطق االستشفاء الموجودة فٌه واستخدامها بهذه الصفة.
ؼٌر أنه ٌجوز لدولة االحتبلل أن تعدل الؽرض من هذه المناطق شرٌطة أن تكون قد اتخذت جمٌع اإلجراءات التً تكفل سبلمة
األشخاص المقٌمٌن فٌها.
المــادة () 93
ٌنطبق هذا االتفاق أٌضا على المواقع التً قد تستخدمها الدول لنفس أؼراض مناطق االستشفاء.
الملحق الثانً
بطاقة تحقٌق الهوٌة ألفراد الخدمات الطبٌة والدٌنٌة
الملحقٌن بالقوات المسلحة

