اتفاقية جنيف الرابعة9191 ،
معاهدات 12-08-1949
اتفاقٌة جنٌف الرابعة بشؤن حماٌة األشخاص المدنٌٌن فً وقت الحرب المإرخة فً 12آب/أغسطس 1949
إن الموقعٌن أدناه ،المفوضٌن من قبل الحكومات الممثلة فً المإتمر الدبلوماسً ،المعقود فً جنٌف من  21نٌسان /أبرٌل إلى 12
 :آب/أغسطس  ،1949بقصد وضع اتفاقٌة لحماٌة األشخاص المدنٌٌن فً وقت الحرب ،قد اتفقوا على ما ٌلً
الباب األول
أحكام عامة
)المــادة (1
.تتعهد األطراف السامٌة بؤن تحترم هذه االتفاقٌة وتكفل احترامها فً جمٌع األحوال
)المــادة (2
عالوة 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 األطراف السامٌة المتعاقدة ،حتى لو لم ٌعترف أحدها بحالة الحرب
تنطبق االتفاقٌة أٌضا ً فً جمٌع حاالت االحتالل الجزبً أو الكلً إلقلٌم أحد األطراف السامٌة المتعاقدة ،حتى لو لم ٌواجه هذا
.االحتالل مقاومة مسلحة
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا ً فً هذه االتفاقٌة ،فإن دول النزاع األطراف فٌها تبقى مع ذلك ملتزمة بها فً عالقاتها
.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 األطراف السامٌة المتعاقدةٌ ،لتزم كل طرف فً النزاع بؤن ٌطبق
 :كحد أدنى األحكام التالٌة
األشخاص الذٌن ال ٌشتركون مباشرة فً األعمال العدابٌة ،بمن فٌهم أفراد القوات المسلحة الذٌن ألقوا عنهم أسلحتهم1) ،
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 الغرض ،تحظر األفعال التالٌة فٌما ٌتعلق باألشخاص المذكورٌن أعاله ،وتبقى محظورة فً جمٌع األوقات واألماكن
أ) االعتداء على الحٌاة والسالمة 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 تشكٌالً قانونٌاً ،وتكفل جمٌع الضمانات القضابٌة (
.الالزمة فً نظر الشعوب المتمدنة
ٌ.جمع الجرحى والمرضى وٌعتنً بهم )2
.وٌجوز لهٌبة إنسانٌة غٌر متحٌزة ،كاللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر ،أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع
.وعلى أطراف 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 ألطراف النزاع
)المــادة (4
األشخاص الذٌن تحمٌهم االتفاقٌة هم أولبك الذٌن ٌجدون أنفسهم فً لحظة ما وبؤي شكل كان ،فً حالة قٌام نزاع أو احتالل ،تحت
.سلطة طرف فً النزاع لٌسوا من رعاٌاه أو دولة احتالل لٌسوا من رعاٌاها
ال تحمً االتفاقٌة رعاٌا الدولة غٌر المرتبطة بها .أما رعاٌا الدولة المحاٌدة الموجودون فً أراضً دولة محاربة ورعاٌا الدولة
المحاربة فإنهم ال ٌعتبرون أشخاصا ً محمٌٌن مادامت الدولة التً ٌنتمون إلٌها ممثلة تمثٌالً دبلوماسٌا ً عادٌا ً فً الدولة التً ٌقعون
.تحت سلطتها
.على أن ألحكام الباب الثانً نطاقا ً أوسع فً التطبٌق ،تبٌنه المادة 13
ال ٌعتبر من األشخاص المحمٌٌن بمفهوم هذه االتفاقٌة األشخاص الذٌن تحمٌهم اتفاقٌة جنٌف لتحسٌن حال الجرحى والمرضى
بالقوات المسلحة فً المٌدان ،المإرخة فً  12آب /أغسطس  ،1949أو اتفاقٌة جنٌف لتحسٌن حال جرحى ومرضى وغرقى
القوات المسلحة فً البحار ،المإرخة فً  12آب /أغسطس  ،1949أو اتفاقٌة جنٌف بشؤن معاملة أسرى الحرب المإرخة فً 12
.آب  /أغسطس 1949
)المــادة (5
إذا اقتنع أحد أطراف النزاع بوجود شبهات قاطعة بشؤن قٌام شخص تحمٌه االتفاقٌة فً أراضً هذا الطرف بنشاط ٌضر بؤمن
الدولة ،أو إذا ثبت أنه ٌقوم بهذا النشاط ،فإن مثل هذا الشخص ٌحرم من االنتفاع بالحقوق والمزاٌا التً تمنحها هذه االتفاقٌة ،والتً
.قد تضر بؤمن الدولة لو منحت له
إذا اعتقل شخص تحمٌه االتفاقٌة فً أرض محتلة بتهمة الجاسوسٌة أو التخرٌب أو لوجود شبهات قاطعة بشؤن قٌامه بنشاط ٌضر
بؤمن دولة االحتالل ،أمكن حرمان هذا الشخص فً الحاالت التً ٌقتضٌها األمن الحربً حتما ً من حقوق االتصال المنصوص عنها
.فً هذه االتفاقٌة
وفً كل من هاتٌن الحالتٌنٌ ،عامل األشخاص المشار إلٌهم فً الفقرتٌن السابقتٌن ،مع ذلك ،بإنسانٌة ،وفً حالة مالحقتهم قضابٌاً،
ال ٌحرمون من حقهم فً محاكمة عادلة قانونٌة على النحو الذي نصت علٌه هذه االتفاقٌة .وٌجب أٌضا ً أن ٌستعٌدوا االنتفاع بجمٌع
الحقوق والمزاٌا التً ٌتمتع بها الشخص المحمً بمفهوم هذه االتفاقٌة فً أقرب وقت ممكن مع مراعاة أمن الدولة الطرف فً
.النزاع أو دولة االحتالل ،حسب الحالة
)المــادة (6

.تطبق هذه االتفاقٌة بمجرد بدء أي نزاع أو احتالل وردت اإلشارة إلٌه فً المادة 2
ٌ.وقف تطبٌق هذه االتفاقٌة فً أراضً أي طرف فً النزاع عند انتهاء العملٌات الحربٌة بوجه عام
ٌوقف تطبٌق هذه اال تفاقٌة فً األراضً المحتلة بعد عام واحد من انتهاء العملٌات الحربٌة بوجه عام ،ومع ذلك ،تلتزم دولة
االحتالل بؤحكام المواد التالٌة من هذه االتفاقٌة  :من  1إلى  ،27 ،12ومن  29إلى  34و ،47و ،49و ،51و،52
و ،53و ،59ومن  61إلى  77و ،143وذلك طوال مدة االحتالل مادامت هذه الدولة تمارس وظابف الحكومة فً األراضً
.المحتلة
األشخاص المحمٌون الذٌن ٌفرج عنهم أو ٌعادون إلى الوطن أو ٌعاد توطٌنهم بعد هذه التوارٌخ ٌستمرون فً االنتفاع باالتفاقٌة فً
.هذه األثناء
)المــادة (7
عالوة على االتفاقات المنصوص عنها صراحة فً المواد  ،11و ،14و ،15و ،17و ،36و ،108و ،109و،132
و ،133وٌ ،149جوز لألطراف السامٌة المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشؤن أٌة مسابل ترى من المناسب تسوٌتها بكٌفٌة
خاصة .وال ٌإثر أي اتفاق خاص تؤثٌراً ضاراً على وضع األشخاص المحمٌٌن كما نظمته هذه االتفاقٌة ،أو ٌقٌد الحقوق الممنوحة
.لهم بمقتضاها
وٌستمر انتفاع األشخاص المحمٌٌن بهذه االتفاقات مادامت االتفاقٌة سارٌة علٌهم ،إال إذا كانت هناك أحكام صرٌحة تقضً بخالف
ذلك فً االتفاقات سالفة الذكر أو فً اتفاقات الحقة لها ،أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابٌر أكثر فابدة
.لهم
)المــادة (8
ال ٌجوز لألشخاص المحمٌٌن 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 (9
تطبق هذه االتفاقٌة بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامٌة التً تكلف برعاٌة مصالح أطراف النزاع .وطلبا ً لهذه الغاٌةٌ ،جوز للدول
الحامٌة أن تعٌن ،بخالف موظفٌها الدبلوماسٌٌن أو القنصلٌٌن ،مندوبٌن من رعاٌاها أو رعاٌا دول أخرى محاٌدة .وٌخضع تعٌٌن
.هإالء المندوبٌن لموافقة الدول التً سٌإدون واجباتهم لدٌها
.وعلى أطراف النزاع تسهٌل مهمة ممثلً أو مندوبً الدول الحامٌة ،إلى أقصى حد ممكن
وٌجب أال ٌتجاوز م مثلو 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
)المــادة (10

ال تكون أحكام هذه االتفاقٌة عقبة فً سبٌل األنشطة اإلنسانٌة التً ٌمكن أن تقوم بها اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر أو أٌة هٌبة
.إنسانٌة أخرى غٌر متحٌزة ،بقصد حماٌة األشخاص المدنٌٌن وإغاثتهم ،شرٌطة موافقة أطراف النزاع المعنٌة
)المــادة (11
لألطراف 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 الدولة الحامٌة
وإذا لم ٌنتفع األشخاص المحمٌون أو توقف انتفاعهم ألي سبب كان بجهود دولة حامٌة أو هٌبة معٌنة وفقا ً للفقرة األولى أعاله،
فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى دولة محاٌدة أو إلى هٌبة من هذا القبٌل أن تضطلع بالوظابف التً تنٌطها هذه االتفاقٌة بالدول
.الحامٌة التً تعٌنها أطراف النزاع
فإذا لم ٌمكن توفٌر الحماٌة على هذا النحو ،فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى هٌبة إنسانٌة ،كاللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر،
االضطالع 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 األغراض المذكورة أعاله ،أو قدمت هً عرضا ً للقٌام
بذلك ،أن تقدر طوال مدة قٌامها بنشاطها المسبولٌة التً تقع علٌها تجاه طرف 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 الدولة
.األخرى أو حلفابها بسبب أحداث الحرب ،ولو بصفة مإقتة ،وعلى األخص فً حالة احتالل 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
تمتد أحكام هذه المادة وتعدل لتنطبق على حاالت رعاٌا أي دولة محاٌدة ٌكونون فً أراض محتلة أو أراضً دولة محاربة الٌكون
.لدولتهم فٌها تمثٌل دبلوماسً عادي
)المــادة (12
تقدم الدول الحامٌة مساعٌها الحمٌدة من أجل تسوٌة الخالفات فً جمٌع الحاالت التً ترى فٌها أن ذلك فً مصلحة األشخاص
.المحمٌٌن ،وعلى األخص فً حاالت عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبٌق أو تفسٌر أحكام هذه االتفاقٌة
ولهذا الغرضٌ،جوز لكل دولة حامٌة أن تقدم ألطراف النزاع ،بنا ًء على دعوة أحد األطراف أو من تلقاء ذاتها ،اقتراحا ً باجتماع
ممثلٌها ،وعلى األخص ممثلً السلطات المسبولة عن األشخاص المحمٌٌن ،عند االقتضاء على أرض محاٌدة تختار بطرٌقة مناسبة.
وتلتزم أطراف النزاع بتنفٌذ المقترحات التً تقدم لها تحقٌقا ً لهذا الغرض .وللدول الحامٌة أن تقدم ،إذا رأت ضرورة لذلك ،اقتراحا ً
ٌخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ٌنتمً إلى دولة محاٌدة أو تفوضه اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر لالشتراك فً هذا
.االجتماع
الباب الثانً
الحماٌة العامة للسكان

من بعض عواقب الحرب
)المــادة (13
تشمل أحكام الباب الثانً مجموع سكان البلدان المشتركة فً النزاع ،دون أي تمٌٌز مجحف ٌرجع بشكل خاص إلى العنصر ،أو
.الجنسٌة أو الدٌن ،أو اآلراء السٌاسٌة ،والمقصود بها تخفٌف المعاناة الناجمة عن الحرب
)المــادة (14
ٌجوز لألطراف السامٌة المتعاقدة فً وقت السلم ،وألطراف النزاع بعد نشوب األعمال العدابٌة أن تنشا فً أراضٌها ،أو فً
األراضً المحتلة إذا دعت الحاجة ،مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكٌفٌة تسمح بحماٌة الجرحى والمرضى والعجزة
.والمسنٌن واألطفال دون الخامسة عشرة من العمر ،والحوامل وأمهات األطفال دون السابعة
وٌجوز لألطراف المعنٌة أن تعقد عند نشوب نزاع وخالله اتفاقات فٌما بٌنها لالعتراف المتبادل بالمناطق والمواقع التً تكون قد
.أنشؤتها.ولها أن تطبق لهذا الغرض مشروع االتفاق الملحق بهذه االتفاقٌة مع إدخال التعدٌالت التً قد تراها ضرورٌة علٌه
والدول الحامٌة واللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر مدعوة إلى تقدٌم مساعٌها الحمٌدة لتسهٌل إنشاء مناطق ومواقع االستشفاء واألمان
.واالعتراف بها
)المــادة (15
ٌجوز ألي طرف فً النزاع ،أن ٌقترح على الطرف المعادي ،إما مباشرة أو عن طرٌق دول محاٌدة أو هٌبة إنسانٌة ،إنشاء مناطق
 :محٌدة فً األقالٌم التً ٌجري فٌها القتال بقصد حماٌة األشخاص المذكورٌن أدناه من أخطار القتال دون أي تمٌٌز
أ  -الجرحى والمرضى من المقاتلٌن وغٌر المقاتلٌن،
ب -األشخاص المدنٌٌن الذٌن ال ٌشتركون فً األعمال العدابٌة وال ٌقومون بؤي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم فً هذه
.المناطق
وبمجرد اتفاق أطراف النزاع على الموقع الجغرافً للمنطقة المحٌدة المقترحة وإدارتها وتموٌنها ومراقبتهاٌ ،عقد اتفاق كتابً
.وٌوقعه ممثلو أطراف النزاع .وٌحدد االتفاق بدء تحٌٌد المنطقة ومدته
)المــادة (16
ٌ.كون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماٌة واحترام خاصٌن
وبقدر ماتسمح به المقتضٌات العسكرٌةٌ ،سهل كل طرف من أطراف النزاع اإلجراءات التً تتخذ للبحث عن القتلى أو الجرحى،
.ولمعاونة الغرقى وغٌرهم من األشخاص المعرضٌن لخطر كبٌر ولحماٌتهم من السلب وسوء المعاملة
)المــادة (17
ٌعمل أطراف النزاع على إقرار ترتٌبات محلٌة لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنٌن واألطفال والنساء النفاس من المناطق
.المحاصرة أو المطوقة ،ولمرور رجال جمٌع األدٌان ،وأفراد الخدمات الطبٌة والمهمات الطبٌة إلى هذه المناطق
)المــادة (18

ال ٌجوز بؤي حال الهجوم على المستشفٌات المدنٌة المنظمة لتقدٌم الرعاٌة للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس ،وعلى
.أطراف النزاع احترامها وحماٌتها فً جمٌع األوقات
على الدول األطراف فً أي نزاع أن تسلم جمٌع المستشفٌات المدنٌة شهادات تثبت أنها مستشفٌات ذات طابع مدنً وتبٌن أن
.المبانً التً تشغلها ال تستخدم فً أي أغراض ٌمكن أن ٌحرم ها من الحماٌة بمفهوم المادة 19
تمٌز المستشفٌات المدنٌة ،إذا رخصت لها الدولة بذلك ،بواسطة الشارة المنصوص عنها فً المادة  38من اتفاقٌة جنٌف لتحسٌن
.حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة فً المٌدان ،المإرخة فً  12آب  /أغسطس 1949
تتخذ أطراف النزاع ،بقدر ما تسمح به المقتضٌات العسكرٌة ،التدابٌر الضرورٌة لجعل الشارات التً تمٌز المستشفٌات المدنٌة
.واضحة بجالء لقوات العدو البرٌة والجوٌة والبحرٌة ،وذلك لتالفً إمكانٌة وقوع أي عمل عدوانً علٌها
وبالنظر لألخطار التً ٌمكن أن تتعرض لها المستشفٌات نتٌجة لقربها من األهداف العسكرٌة ،فإنه ٌجدر الحرص على أن تكون
.بعٌدة ما أمكن عن هذه األهداف
)المــادة (19
ال ٌجوز وقف الحماٌة الواجبة للمستشفٌات المدنٌة إال إذا استخدمت ،خروجا ً على واجباتها اإلنسانٌة ،فً القٌام بؤعمال تضر العدو.
.غٌر أنه ال ٌجوز وقف الحماٌة عنها إال بعد توجٌه إنذار لها ٌحدد فً جمٌع األحوال المناسبة مهلة زمنٌة معقولة دون أن ٌلتفت إلٌه
ال ٌعتبر عمالً ضاراً بالعدو وجود عسكرٌٌن جرحى أو مرضى تحت العالج فً هذه المستشفٌات ،أو وجود أسلحة صغٌرة وذخٌرة
.أخذت من هإالء العسكرٌٌن ولم تسلم بعد إلى اإلدارة المختصة
)المـادة (20
ٌجب احترام وحماٌة الموظفٌن المخصصٌن كلٌة بصورة منتظمة لتشغٌل وإدارة المستشفٌات المدنٌة ،بمن فٌهم األشخاص المكلفون
.بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنٌٌن والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم
وٌمٌز هإالء الموظفون فً األراضً المحتلة ومناطق العملٌات الحربٌة ببطاقة لتحقٌق الهوٌة تبٌن صفة حاملها ،وعلٌه صورته
الشمسٌة ،تحمل خاتم السلطة المسبولة ،كما ٌمٌزون أثناء العمل بعالمة ذراع مختومة من نوع ال ٌتؤثر بالماء توضع على الذراع
األٌسر .وتسلم عالمة الذراع بواسطة الدولة وتحمل الشارة المنصوص عنها فً المادة  38من اتفاقٌة جنٌف لتحسٌن حال الجرحى
.والمرضى بالقوات المسلحة فً المٌدان ،المإرخة فً 12آب/أغسطس 1949
ٌجب احترام وحماٌة جمٌع الموظفٌن اآلخرٌن المخصصٌن لتشغٌل أو إدارة المستشفٌات المدنٌة ،ولهم حق حمل شارة الذراع كما
هو مذكور أعاله وبالشروط المبٌنة فً هذه المادة ،وذلك أثناء أدابهم هذه الوظابف .وتب ٌن المهام المناطة بهم فً بطاقة تحقٌق
.الهوٌة التً تصرف لهم
وتحتفظ إدارة كل مستشفى مدنً بقابمة بؤسماء موظفٌها مستوفاة أوالً بؤول وتكون تحت تصرف السلطات الوطنٌة أو سلطات
.االحتالل المختصة فً جمٌع األوقات
)المــادة (21

ٌجب احترام وحماٌة عملٌات نقل الجرحى والمرضى المدنٌٌن والعجزة والنساء النفاس التً تجري فً البر بواسطة قوافل
المركبات وقطارات المستشفى أو فً البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل ،وذلك على قدم المساواة مع المستشفٌات المشار إلٌها
فً المادة  ،18وتمٌز ،بترخٌص من الدولة ،بوضع الشارة الممٌزة المنصوص عنها فً المادة  38من اتفاقٌة جنٌف لتحسٌن حال
.الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة فً المٌدان ،المإرخة فً  12آب /أغسطس 1949
)المــادة (22
ال ٌجوز الهجوم على الطابرات التً ٌقتصر استخدامها على نقل الجرحى والمرضى المدنٌٌن والعجزة والنساء النفاس ،أو نقل
الموظفٌن الطبٌٌن والمهمات الطبٌة ،بل ٌجب احترامها عند طٌرانها على ارتفاعات وفً أوقات ومسارات ٌتفق علٌها بصفة خاصة
.بٌن أطراف النزاع المعنٌة
وٌجوز تمٌٌزها بوضع الشارة الممٌزة المنصوص عنها فً المادة  38من اتفاقٌة جنٌف لتحسٌن حال الجرحى والمرضى بالقوات
.المسلحة فً المٌدان ،المإرخة فً  12آب /أغسطس 1949
ٌ.حظر الطٌران فوق أراضً العدو أو أرض ٌحتلها العدو ،مالم ٌتفق على خالف ذلك
تمتثل هذه الطابرات ألى أمر ٌصدر إلٌها بالهبوط .وفً حالة الهبوط بهذه الكٌفٌةٌ ،مكن للطابرة ومستقلٌها مواصلة طٌرانها بعد أي
.تفتٌش قد ٌحدث
)المــادة (23
ع لى كل طرف من األطراف السامٌة المتعاقدة أن ٌكفل حرٌة مرور جمٌع رساالت األدوٌة والمهمات الطبٌة ومستلزمات العبادة
المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنٌٌن ،حتى لو كان خصماً .وعلٌه كذلك الترخٌص بحرٌة مرور أي رساالت من
.األغذٌة الضرورٌة ،والمالبس ،والمقوٌات المخصصة لألطفال دون الخامسة عشرة من العمر ،والنساء الحوامل أو النفاس
وٌخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرٌة مرور الرساالت المذكورة فً الفقرة المتقدمة لشرط تؤكد هذا الطرف من أنه لٌست
 :هناك أي أسباب قوٌة تدعوه إلى التخوف من االحتماالت التالٌة
أ ) أن تحول الرساالت عن وجهتها األصلٌة ،أو (
ب) أن تكون الرقابة غٌر فعالة ،أو(
ج) أن ٌحقق العدو فابدة واضحة لجهوده الحربٌة أو اقتصاده ،عن طرٌق تبدٌل هذه الرساالت بسلع كان علٌه أن ٌوردها أو ٌنتجها (
.بوسٌلة أخرى ،أو عن طرٌق االستغناء عن مواد أو منتجات أو خدمات كان البد من تخصٌصها إلنتاج هذه السلع
وللدولة التً ترخص بمرور الرساالت المبٌنة فً الفقرة األولى من هذه المادة أن تشترط لمنح الترخٌص أن ٌتم التوزٌع على
.المستفٌدٌن تحت إشراف محلً من قبل الدول الحامٌة
ٌجب أن ترسل هذه الرساالت بؤسرع ماٌمكن ،وٌكون للدولة التً ترخص بحرٌة مرورها حق وضع الشروط الفنٌة التً ٌسمح
.بالمرور بمقتضاها
)المـادة (24

على أطراف النزاع أن تتخذ التدابٌر الضرورٌة لضمان عدم إهمال األطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذٌن تٌتموا أو افترقوا
عن عابالتهم بسبب الحرب ،وتٌسٌر إعالتهم وممارسة دٌنهم وتعلٌمهم فً جمٌع األحوال .وٌعهد بؤمر تعلٌمهم إذا أمكن إلى أشخاص
ٌ.نتمون إلى التقالٌد الثقافٌة ذاتها
وعلى أطراف النزاع أن تسهل إٌواء هإالء األطفال فً بلد محاٌد طوال مدة النزاع ،بموافقة الدولة الحامٌة ،إذا وجدت ،وبشرط
.االستٌثاق من مراعاة المبادئ المبٌنة فً الفقرة األولى
وعلٌها فوق ذلك أن تعمل على اتخاذ التدابٌر الالزمة إلمكان التحقق من هوٌة جمٌع األطفال دون الثانٌة عشرة من العمر ،عن
.طرٌق حمل لوحة لتحقٌق الهوٌة أو بؤي وسٌلة أخرى
)المــادة (25
ٌسمح ألي شخص مقٌم فً أراضً أحد أطراف النزاع أو فً أراض ٌحتلها طرف فً النزاع بإبال غ أفراد عابلته أٌنما كانوا
.األخبار ذات الطابع العابلً المحض ،وبتلقً أخبارهم .وتنقل هذه المراسالت بسرعة ودون إبطاء ال مبرر له
إذا تعذر أو استحال نتٌجة للظروف تبادل المراسالت العابلٌة بواسطة البرٌد العادي ،وجب على أطراف النزاع المعنٌة أن تلجؤ إلى
وسٌط محاٌد ،من قبٌل الوكالة المركزٌة المنصوص عنها فً المادة  ،140لتحدد معه وسابل تؤمٌن تنفٌذ التزاماتها على أفضل
).وجه ،وعلى األخص باالستعانة بالجمعٌات الوطنٌة للصلٌب األحمر( ،أو الهالل األحمر أو األسد والشمس األحمرٌن
إذا رأت أطراف النزاع ضرورة لتقٌٌد المراسالت العابلٌة ،فإن لها على األكثر أن تفرض استخدام النماذج القٌاسٌة التً تتضمن
.خمسا ً وعشرٌن كلمة تختار بحرٌة ،وتحدٌد عدد الطرود بواقع طرد واحد كل شهر
)المــادة (26
على كل طرف من أطراف النزاع أن ٌسهل أعمال البحث التً ٌقوم بها أفراد العابالت المشتتة بسبب الحرب من أجل تجدٌد
االتصال بٌنهم وإذا أمكن جمع شملهم .وعلٌه أن ٌسهل بصورة خاصة عمل الهٌبات المكرسة لهذه المهمة ،شرٌطة أن ٌكون قد
.اعتمدها وأن تراعً التدابٌر األمنٌة التً اتخذها
الباب الثالث
وضع األشخاص المحمٌٌن ومعاملتهم
القسم األول
أحكام عامة تنطبق على أراضى أطراف النزاع
واألراضً المحتلة
)المــادة (27
لألشخاص المحمٌٌن فً جمٌع األحوال حق االحترام ألشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العابلٌة وعقابدهم الدٌنٌة وعاداتهم وتقالٌدهم.
وٌجب معاملتهم فً جمٌع األوقات معاملة إنسانٌة ،وحماٌتهم بشكل خاص ضد جمٌع أعمال العنف أو التهدٌد ،وضد السباب
.وفضول الجماهٌر

وٌجب حماٌة النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن ،والسٌما ضد االغتص اب ،واإلكراه على الدعارة وأي هتك
.لحرمتهن
ومع مراعاة األحكام المتعلقة بالحالة الصحٌة والسن والجنسٌ ،عامل جمٌع األشخاص المحمٌٌن بواسطة طرف النزاع الذي
ٌخضعون لسلطته ،بنفس االعتبار دون أي تمٌٌز ضار على أساس العنصر أو الدٌن أو اآلراء السٌاسٌة .على أن ألطراف النزاع أن
.تتخذ إزاء األشخاص المحمٌٌن تدابٌر المراقبة أو األمن التً تكون ضرورٌة بسبب الحرب
)المــادة (28
.ال ٌجوز استغالل أي شخص محمً بحٌث ٌجعل وجوده بعض النقط أو المناطق بمنؤى عن العملٌات الحربٌة
)المــادة (29
طرف النزاع الذي ٌكون تحت سلطته أشخاص محمٌون مسبول عن المعاملة التً ٌلقونها من وكالبه ،دون المساس بالمسبولٌات
.الفردٌة التً ٌمكن التعرض لها
)المــادة (30
تقدم جمٌع التسهٌالت لألشخاص المحمٌٌن لٌتقدموا بطلباتهم إلى الدول الحامٌة وإلى اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر ،والجمعٌة
الوطنٌة للصلٌب األحمر (أو الهالل األحمر أو األسد والشمس األحمرٌن) التابعة للبلد الذي ٌوجدون فٌه ،وكذلك إلى أي هٌبة ٌمكنها
.معاونتهم
وتمنح هذه الهٌبات المختلفة جمٌع التسهٌالت لهذا الغرض من جانب السلطات ،وذلك فً نطاق الحدود التً تفرضها المقتضٌات
.العسكرٌة أو األمنٌة
وبخالف زٌارات مندوبً الدول الحامٌة واللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر ،المنصوص عنها فً المادة  ،143تسهل الدول الحاجزة
أو دول االحتالل بقدر اإلمكان الزٌارات التً ٌرغب ممثلو المإسسات األخرى القٌام بها لألشخاص المحمٌٌن بهدف تقدٌم معونة
.روحٌة أو مادٌة لهإالء األشخاص
)المــادة (31
.تحظر ممارسة أي إكراه بدنً أو معنوي إزاء األشخاص المحمٌٌن ،خصوصا ً بهدف الحصول على معلومات منهم أو من غٌرهم
)المــادة (32
تحظر األطراف السامٌة المتعاقدة صراحة جمٌع التدابٌر التً من شؤنها أن تسبب معاناة بدنٌة أو إبادة لألشخاص المحمٌٌن
الموجودٌن تحت سلطتها .وال ٌقتصر هذا الحظر على القتل والتعذٌب والعقوبات البدنٌة والتشوٌه والتجارب الطبٌة والعلمٌة التً ال
تقتضٌها ال معالجة الطبٌة للشخص المحمً وحسب ،ولكنه ٌشمل أٌضا ً أي أعمال وحشٌة أخرى ،سواء قام بها وكالء مدنٌون أو
.وكالء عسكرٌون
)المــادة (33
ال ٌجوز معاقبة أي شخص محمً عن مخالفة لم ٌقترفها هو شخصٌاً .تحظر العقوبات الجماعٌة وبالمثل جمٌع تدابٌر التهدٌد أو
.اإلرهاب

.السلب محظور
.تحظر تدابٌر االقتصاص من األشخاص المحمٌٌن وممتلكاتهم
)المــادة (34
.أخذ الرهابن محظور
القسم الثانً
األجانب فً أراضً أطراف النزاع
)المــادة (35
أي شخص محمً ٌرغب فً مغادرة البلد فً بداٌة النزاع أو خالله ٌحق له ذلك ،إال إذا كان رحٌله ٌضر بالمصالح الوطنٌة للدولة.
وٌبت فً طلبه لمغادرة البلد طبقا ً إلجراءات قانونٌة وٌصدر القرار بؤسرع ما ٌمكن .وٌجوز للشخص الذي ٌصرح له بمغادرة البلد
.أن ٌتزود بالمبلغ الالزم لرحلته وأن ٌحمل معه قدراً معقوالً من اللوازم والمتعلقات الشخصٌة
ولألشخاص الذٌن رفض طلبهم لمغادرة البلد الحق فً طلب إعادة النظر فً هذا الرفض فً أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة
.إدارٌة مختصة تنشبها الدولة الحاجزة لهذا الغرض
ولممثلً الدولة الحامٌة أن ٌحصلوا ،إذا طلبوا ذلك ،على أسباب رفض طلب أي شخص لمغادرة البلد ،وأن ٌحصلوا بؤسرع ما
ٌمكن على أسماء جمٌع األشخاص الذٌن رفضت طلباتهم إال إذا حالت دون ذلك دواعً األمن أو اعترض علٌه األشخاص
.المعنٌون
)المــادة (36
تنفذ عملٌات المغادرة التً ٌصرح بها بمقتضى المادة السابقة فً ظروف مالبمة من حٌث األمن ،والشروط الصحٌة ،والسالمة
والتغذٌة .وٌتحمل بلد الوص ول ،أو الدولة التً ٌكون المستفٌدون من رعاٌاها فً حالة اإلٌواء فً بلد محاٌد ،جمٌع التكالٌف
المتكبدة من بدء الخروج من أراضً الدولة الحاجزة .وتحدد الطرابق العملٌة لهذه االنتقاالت ،عند الحاجة ،عن طرٌق اتفاقات
.خاصة تعقد بٌن الدول المعنٌة
وال ٌخل ما تقدم باالتفاقات الخاصة التً قد تكون معقودة بٌن أطراف النزاع بشؤن تبادل رعاٌاها الذٌن سقطوا فً قبضة العدو
.وإعادتهم إلى أوطانهم
)المــادة (37
ٌجب أن ٌعامل األشخاص المحمٌون الذٌن ٌكونون فً الحبس االحتٌاطً أو ٌقضون عقوبة سالبة للحرٌة معاملة إنسانٌة أثناء مدة
.احتجازهم
.ولهم أن ٌطلبوا بمجرد اإلفراج عنهم مغادرة البلد طبقا ً للمادتٌن السابقتٌن
)المــادة (38

باستثناء بعض اإلجراءات الخاصة التً قد تتخذ بمقتضى هذه االتفاقٌة ،والسٌما منها المادتٌن  27وٌ ،41ستمر من حٌث المبدأ
 :تنظٌم وضع األشخاص المحمٌٌن طبقا ً لألحكام المتعلقة بمعاملة األجانب فً وقت السلم .وتمنح لهم على أي حال الحقوق التالٌة
لهم أن ٌتلقوا إمدادات اإلغاثة الفردٌة أو الجماعٌة التً ترسل إلٌهم1- ،
ٌجب أن ٌحصلوا على العالج الطبً والرعاٌة فً المستشفى ،وفقا ً لما تقتضٌه حالتهم الصحٌة ،وذلك بقدر مماثل لما ٌقدم لرعاٌا 2-
الدولة المعنٌة،
ٌسمح لهم بممارسة عقابدهم الدٌنٌة والحصول على المعاونة الروحٌة من رجال دٌنهم3- ،
ٌسمح لهم إذا كانوا ٌقٌمون فً منطقة معرضة بصورة خاصة ألخطار الحرب باالنتقال من تلك المنطقة بنفس الكٌفٌة التً 4-
ٌعامل بها رعاٌا الدولة المعنٌة،
ٌجب أن ٌنتفع األطفال دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل وأمهات األطفال دون السابعة من العمر من أي معاملة تفضٌلٌة 5-
ٌ.عامل بها رعاٌا الدولة المعنٌة
)المــادة (39
توفر لألشخاص المحمٌٌن الذٌن ٌكونون قد فقدوا بسبب الحرب عملهم الذي ٌتكسبون منه ،فرصة إٌجاد عمل مكسب ،وٌتمتعون
.لهذا الغرض بنفس المزاٌا التً ٌتمتع بها رعاٌا الدولة التً ٌوجدون فً أراضٌها ،مع مراعاة اعتبارات األمن وأحكام المادة 40
إذا فرض أحد أطراف الن زاع على شخص محمً تدابٌر مراقبة من شؤنها أن تجعله غٌر قادر على إعالة نفسه ،وبخاصة إذا كان
هذا الشخص غٌر قادر ألسباب أمنٌة على إٌجاد عمل مكسب بشروط معقولة ،وجب على طرف النزاع المذكور أن ٌتكفل
.باحتٌاجاته واحتٌاجات األشخاص الذٌن ٌعولهم
ولألشخاص المحمٌٌن فً جمٌع الحاالت أن ٌتلقوا اإلعانات من بلدان منشبهم ،أو من الدولة الحامٌة ،أو جمعٌات اإلغاثة المشار
.إلٌها فً المادة 30
)المــادة (40
.ال ٌجوز إرغام األشخاص المحمٌٌن على العمل إال بكٌفٌة مماثلة لما ٌتبع مع رعاٌا طرف النزاع الذٌن ٌوجدون فً أراضٌه
ال ٌجوز إرغام األشخاص المحمٌٌن ،إذا كانوا من جنسٌة الخصم ،إال على األعمال الالزمة عادة لتؤمٌن تغذٌة البشر ،وإٌوابهم
.وملبسهم ونقلهم وصحتهم دون أن تكون لها عالقة مباشرة بسٌر العملٌات الحربٌة
فً الحاالت المذكورة فً الفقرتٌن السابقتٌنٌ ،نتفع األشخاص المحمٌون الذٌن ٌرغمون على العمل بنفس شروط العمل وتدابٌر
الحماٌة التً تكفل للعمال الوطنٌٌن ،وبخاصة فٌما ٌتعلق بالراتب ،وساعات العمل ،والملبس وتجهٌزات الوقاٌة ،والتدرٌب السابق،
.والتعوٌض عن حوادث العمل واألمراض المهنٌة
ٌ.سمح لألشخاص المحمٌٌن بمباشرة حقهم فً الشكوى طبقا ً للمادة  30فً حالة انتهاك التعلٌمات المذكورة أعاله
)المــادة (41

إذا رأت الدولة التً ٌوجد األشخاص المحمٌون تحت سلطتها أن تدابٌر المراقبة األخرى المذكورة فً هذه االتفاقٌة غٌر كافٌة ،فإن
.أشد تدابٌر رقابة ٌجوز لها اللجوء إلٌها هو فرض اإلقامة الجبرٌة أو االعتقال وفقا ً ألحكام المادتٌن  42و43
عند تطبٌق أحكام الفقرة الثانٌة من المادة  39على األشخاص الذٌن اضطروا إلى ترك محال إقامتهم العادٌة بموجب قرار ٌفرض
علٌهم اإلقامة الجبرٌة فً مكان آخر ،تسترشد الدولة الحاجزة بؤكبر دقة ممكنة بالقواعد المتعلقة بمعاملة المعتقلٌن ،المبٌنة فً القسم
.الرابع من الباب الثالث فً هذه االتفاقٌة
)المــادة (42
ال ٌجوز األمر باعتقال األشخاص المحمٌٌن أو فرض اإلقامة الجبرٌة علٌهم إال إذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة التً
ٌ .وجد األشخاص المحمٌون تحت سلطتها
إذا طلب أي شخص اعتقاله بمحض إرادته عن طرٌق ممثلً الدولة الحامٌة وكان وضعه الخاص ٌستدعً ذلك ،فإنه ٌعتقل بواسطة
.الدولة التً ٌوجد تحت سلطتها
)المــادة (43
أي شخص محمً ٌعتقل أو تفرض علٌه إقامة جبرٌة له الحق فً إعادة النظر فً القرار المتخذ بشؤنه فً أقرب وقت بواسطة
محكمة أو لجنة إدارٌة مختصة تنشبها الدولة الحاجزة لهذا الغرض .فإذا استمر االعتقال أو اإلقامة الجبرٌة ،وجب على المحكمة أو
اللجنة اإلدارٌة بحث حالة هذا الشخص بصفة دورٌة ،وبواقع مرتٌن على األقل فً السنة ،بهدف تعدٌل القرار لمصلحته إذا كانت
.الظروف تسمح بذلك
ما لم ٌعترض على ذلك األشخاص المحمٌون المعنٌون ،تقدم الدولة الحاجزة بؤسرع ما ٌمكن إلى الدولة الحامٌة أسماء األشخاص
المحمٌٌن الذٌن اعتقلوا أو فرضت علٌهم اإلقامة الجبرٌة وأسماء الذٌن أفرج عنهم من االعتقال أو اإلقامة الجبرٌة .ورهنا ً بالشرط
.نفسه ،تبلغ أٌضا ً قرارات المحاكم أو اللجان المذكورة فً الفقرة األولى من هذه المادة بؤسرع ما ٌمكن إلى الدولة الحامٌة
)المــادة (44
عند تطبٌق تدابٌر المراقبة المنصوص عنها فً هذه االتفاقٌة ،ال تعامل الدولة الحاجزة الالجبٌن ،الذٌن ال ٌتمتعون فً الواقع
.بحماٌة أٌة حكومة ،كؤجانب أعداء لمجرد تبعٌتهم القانونٌة لدولة معادٌة
)المــادة (45
.ال ٌجوز نقل األشخاص المحمٌٌن إلى دولة لٌست طرفا ً فً هذه االتفاقٌة
ال ٌجوز أن ٌشكل هذا الحكم بؤي حالة عقبة أمام إعادة األشخاص المحمٌٌن إلى أوطانهم أو عودتهم إلى بلدان إقامتهم بعد انتهاء
.األعمال العدابٌة
ال ٌجوز أن تنقل الدولة الحاجزة األشخاص المحمٌٌن إلى دولة طرف فً هذه االتفاقٌة إال بعد أن تتؤكد من أن الدولة المذكورة
راغبة فً تطبٌق االتفاقٌة وقادرة على ذلك .فإذا تم نقل األشخاص المحمٌٌن على هذا النحو ،أصبحت مسبولٌة تطبٌق االتفاقٌة تقع
على الدولة التً قبلتهم طوال المدة التً ٌعهد بهم إلٌها .ومع ذلك ،ففً حالة تقصٌر هذه الدولة فً تطبٌق أحكام االتفاقٌة فً أي
نقطة هامةٌ ،تعٌن على الدولة التً نقلت األشخاص المحمٌٌن أن تتخذ ،بعد إشعار الدولة الحامٌة بذلك ،تدابٌر فعال ة لتصحٌح
.الوضع ،أو أن تطلب إعادة األشخاص المحمٌٌن إلٌها .وٌجب تلبٌة هذا الطلب

.ال ٌجوز نقل أي شخص محمً فً أي حال إلى بلد ٌخشى فٌه االضطهاد بسبب آرابه السٌاسٌة أو عقابده الدٌنٌة
ال تشكل أحكام هذه المادة عقبة أمام تسلٌم األشخاص المحمٌٌن المتهمٌن بجرابم ضد القانون العام طبقا ً لمعاهدات تسلٌم المجرمٌن
.التً تكون مبرمة قبل نشوب األعمال العدابٌة
)المــادة (46
تلغى التدابٌر التقٌٌدٌة التً اتخذت إزاء األشخاص المحمٌٌن بؤسرع ما ٌمكن بعد انتهاء األعمال العدابٌة ،ما لم تكن قد ألغٌت قبل
.ذلك
.وتبطل التدابٌر التقٌٌدٌة التً اتخذت إزاء ممتلكاتهم بؤسرع ما ٌمكن بعد انتهاء العملٌات العدابٌة طبقا ً لتشرٌع الدولة الحاجزة
القسم الثالث
األراضً المحتلة
)المــادة (47
ال ٌحرم األشخاص المحمٌون الذٌن ٌوجدون فً أي إقلٌم محتل بؤي حال وال بؤٌة كٌفٌة من االنتفاع بهذه االتفاقٌة ،سواء بسبب أي
تغٌٌر ٌطرأ نتٌجة الحتالل األراضً على مإسسات اإلقلٌم المذكور أو حكومته ،أو بسبب أي اتفاق ٌعقد بٌن سلطات اإلقلٌم المحتل
.ودولة االحتالل ،أو كذلك بسبب قٌام هذه الدولة بضم كل أو جزء من األراضً المحتلة
)المــادة (48
ٌجوز لألشخاص المحمٌٌن من غٌر رعاٌا الدولة التً احتلت أراضٌها أن ٌنتفعوا بحق مغادرة البلد مع مراعاة الشروط المنصوص
.عنها فً المادة  ،35وتتخذ القرارات المتعلقة بذلك وفقا ً للنظام الذي تقرره دولة االحتالل وفقا ً للمادة المذكورة
)المــادة (49
ٌحظر النقل الجبري الجماعً أو الفردي لألشخاص المحمٌٌن أو نفٌهم من األراضً المحتلة إلى أراضً دولة االحتالل أو إلى
.أراضً أي دولة أخرى ،محتلة أو غٌر محتلة ،أٌا ً كانت دواعٌه
ومع ذلكٌ ،جوز لدولة االحتالل أن تقوم بإخالء كلً أو جزبً لمنطقة محتلة معٌنة ،إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو ألسباب
عسكرٌة قهرٌة .وال ٌجوز أن ٌترتب على عملٌات اإلخالء نزوح األشخاص المحمٌٌن إال فً إطار حدود األراضً المحتلة ،ما لم
ٌتعذر ذلك من الناحٌة المادٌة .وٌجب إعادة السكان المنقولٌن على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف األعمال العدابٌة فً هذا
.القطاع
وعلى دولة االحتالل التً تقوم بعملٌات النقل أو اإلخالء هذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفٌر أماكن اإلقامة المناسبة
الستقبال األشخاص المحمٌٌن ،ومن أن االنتقاالت تجري فً ظروف مرضٌة من وجهة السالمة والشروط الصحٌة واألمن
.والتغذٌة ،ومن عدم تفرٌق أفراد العابلة الواحدة
.وٌجب إخطار الدولة الحامٌة بعملٌات النقل واإلخالء بمجرد حدوثها

ال ٌجوز لدولة االحتالل أن تحجز األشخاص المحمٌٌن فً منطقة معرضة بشكل خاص ألخطار الحرب ،إال إذا اقتضى ذلك أمن
.السكان أو ألسباب عسكرٌة قهرٌة
.ال ٌجوز لدولة االحتالل أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنٌٌن إلى األراضً التً تحتلها
)المادة (50
.تكفل دولة االحتالل ،باالستعانة بالسلطات الوطنٌة والمحلٌة ،حسن تشغٌل المنشآت المخصصة لرعاٌة األطفال وتعلٌمهم
وعلٌها أن تتخذ جمٌع التدابٌر الالزمة لتٌسٌر التحقق من هوٌة األطفال وتسجٌل نسبهم .وال ٌجوز لها بؤي حال أن تغٌر حالتهم
.الشخصٌة أو أن تلحقهم بتشكٌالت أو منظمات تابعة لها
إذا كانت المإسسات المحلٌة عاجزة ،وجب على دولة االحتالل أن تتخذ إجراءات لتؤمٌن إعالة وتعلٌم األطفال الذٌن تٌتموا أو
افترقوا عن والدٌهم بسبب الحرب فً حالة عدم وجود قرٌب أو صدٌق ٌستطٌع رعاٌتهم ،على أن ٌكون ذلك كلما أمكن بواسطة
.أشخاص من جنسٌتهم ولغتهم ودٌنهم
ٌكلف قسم خاص من المكتب الذي ٌنشؤ طبقا ً ألحكام المادة  136باتخاذ جمٌع التدابٌر الالزمة لتحقٌق هوٌة األطفال الذٌن ٌوجد
.شك حول هوٌتهم .وٌجب دابما ً أن تسجل المعلومات التً تتوفر عن والدٌهم أو أي أقارب لهم
على دولة االحتال ل أال تعطل تطبٌق أي تدابٌر تفضٌلٌة فٌما ٌتعلق بالتغذٌة والرعاٌة الطبٌة والوقاٌة من آثار الحرب تكون قد
.اتخذت قبل االحتالل لفابدة األطفال دون الخامسة عشرة والحوامل وأمهات األطفال دون السابعة
)المــادة (51
ال ٌجوز لدولة االحتالل أن ترغم األشخاص المحمٌٌن على الخدمة فً ق واتها المسلحة أو المعاونة .كما ٌحظر أي ضغط أو
.دعاٌة بغرض تطوعهم
وال ٌجوز لها أن ترغم األشخاص المحمٌٌن على العمل إال إذا كانوا فوق الثامنة عشرة من العمر ،وفً هذه الحالة تقتصر الخدمة
على األعمال الالزمة لتوفٌر احتٌاجات جٌش االحتالل أو فً خدمة المصلحة العامة ،أو لتوفٌر الغذاء أو المؤوى أو الملبس أو النقل
أو الصحة لسكان البلد المحتل .وال ٌجوز إرغام األشخاص المحمٌٌن على القٌـام بؤي عمل ٌترتب علٌه التزامهم باالشتراك فً
عملٌات حربٌة .وال ٌجوز لدولة االحتالل أن ترغم األشخاص المحمٌٌن على استعمال القوة لتؤمٌن أمن المنشآت التً ٌقومون فٌها
.بتؤدٌة عمل إجباري
وال ٌجري تنفٌذ العمل إال فً داخل األراضً المحتلة التً ٌوجد بها األشخاص المعنٌون .وٌبقى كل شخص بقدر االستطاعة فً
مكان عمله المعتاد .وٌعطى عن العمل أجر منصف وٌكون العمل متناسبا ً مع قدرات العمال البدنٌة والعقلٌة .وٌطبق على األشخاص
المحمٌٌن المكلفٌن باألعمال المشار إلٌها فً هذه المادة التشرٌع الساري فً البلد المحتل فٌما ٌتعلق بشروط العمل والتدابٌر الوقابٌة،
وبخاصة فٌما ٌتصل بالراتب ،وساعات العمل ،وتجهٌزات الوقاٌة ،والتدرٌب المسبق ،والتعوٌض عن حوادث العمل واألمراض
.المهنٌة
.ال ٌجوز بؤي حال أن ٌإدي حشد القوة العاملة إلى تعببة العمال فً تنظٌم ذي صبغة عسكرٌة أو شبه عسكرٌة
)المــادة (52

ال ٌجوز أن ٌمس أي عقد أو اتفاق أو البحة تنظٌمٌة حق أي عامل ،سواء كان متطوعا ً أم ال ،أٌنما ٌوجد ،فً أن ٌلجؤ إلى ممثلً
.الدولة الحامٌة لطلب تدخل تلك الدولة
تحظر جمٌع التدابٌر التً من شؤنها أن تإدي إلى بطالة العاملٌن فً البلد المحتل أو تقٌٌد إمكانٌات عملهم بقصد حملهم على العمل
.فً خدمة دولة االحتالل
)المــادة (53
ٌحظر على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بؤفراد أو جماعات ،أو بالدولة أو السلطات العامة ،أو
.المنظمات االجتماعٌة أو التعاونٌة ،إال إذا كانت العملٌات الحربٌة تقتضً حتما ً هذا التدمٌر
)المــادة (54
ٌحظر على دولة االحتالل أن تغٌر وضع الموظفٌن أو القضاة فً األراضً المحتلة أو أن توقع علٌهم عقوبات أو تتخذ ضدهم أي
.تدابٌر تعسفٌة أو تمٌٌزٌة إذا امتنعوا عن تؤدٌة وظابفهم بدافع من ضمابرهم
على أن هذا الحظر ال ٌعوق تطبٌق الفقرة الثانٌة من المادة  .51وال ٌإثر على حق دولة االحتالل فً إقصاء الموظفٌن العمومٌٌن
.من مناصبهم
)المــادة (55
من واجب دولة االحتالل أن تعمل ،بؤقصى ما تسمح به وسابلها ،على تزوٌد السكان بالمإن الغذابٌة واإلمدادات الطبٌة ،ومن
.واجبها على األخص أن تستورد ما ٌلزم من األغذٌة والمهمات الطبٌة وغٌرها إذا كانت موارد األراضً المحتلة غٌر كافٌة
ال ٌجوز لدولة االحتالل أن تستولً على أغذٌة أو إمدادات أو مهمات طبٌة مما هو موجود فً األراضً المحتلة إال لحاجة قوات
االحتالل وأفراد اإلدارة ،وعلٌها أن تراعً احتٌاجات السكان المدنٌٌن .ومع مراعاة أحكام االتفاقٌات الدولٌة األخرى ،تتخذ دولة
.االحتالل اإلجراءات التً تكفل سداد قٌمة عادلة عن كل ما تستولً علٌه
وللدولة الحامٌة أن تتحقق دون أي عابق فً أي وقت من حالة إمدادات األغذٌة واألدوٌة فً األراضً المحتلة ،إال إذا فرضت
.قٌود مإقتة تستدعٌها ضرورات حربٌة قهرٌة
)المــادة (56
من واجب دولة االحتالل أن تعمل ،بؤقصى ما تسمح به وسابلها ،وبمعاونة السلطات الوطنٌة والمحلٌة ،على صٌانة المنشآت
والخدمات الطبٌة والمستشفٌات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحٌة فً األراضً المحتلة ،وذلك بوجه خاص عن طرٌق
اعتماد وتطبٌق التدابٌر الوقابٌة الالزمة لمكافحة انتشار األمراض المعدٌة واألوببة .وٌسمح لجمٌع أفراد الخدمات الطبٌة بكل فباتهم
.بؤداء مهامهم
إذا أنشبت مستشفٌات جدٌدة فً األراضً المحتلة حٌث لم تعد األجهزة المختصة للدولة المحتلة تإدي وظٌفتها ،وجب على سلطات
االحتالل أن تعترف بهذه المستشفٌات عند االقتضاء على النحو الوارد فً المادة  .18وفً الظروف المشابهة ،تعترف سلطات
.االحتالل كذلك بموظفً المستشفٌات ومركبات النقل بموجب أحكام المادتٌن  20و21

لدى اعتماد وتطبٌق تدابٌر الصحة والشروط الصحٌة ،تراعً دولة االحتالل االعتبارات المعنوٌة واألدبٌة لسكان األراضً
.المحتلة
)المــادة (57
ال ٌجوز لدولة االح تالل أن تستولً على المستشفٌات المدنٌة إال بصفة مإقتة وفً حاالت الضرورة العاجلة للعناٌة بالجرحى
والمرضى والعسكرٌٌن ،وشرٌطة أن تتخذ التدابٌر المناسبة وفً الوقت المالبم لرعاٌة وعالج األشخاص الذٌن ٌعالجون فٌها وتدبٌر
.احتٌاجات السكان المدنٌٌن
.ال ٌجوز االستٌالء على مهمات ومخازن المستشفٌات المدنٌة مادامت ضرورٌة الحتٌاجات السكان المدنٌٌن
)المــادة (58
.تسمح دولة االحتالل لرجال الدٌن بتقدٌم المساعدة الروحٌة ألفراد طوابفهم الدٌنٌة
.وتقبل دولة االحتالل كذلك رساالت الكتب واألدوات الالزمة لتلبٌة االحتٌاجات الدٌنٌة وتسهل توزٌعها فً األراضً المحتلة
)المــادة (59
إذا ك ان كل سكان األراضً المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المإن الكافٌة ،وجب على دولة االحتالل أن تسمح بعملٌات اإلغاثة
.لمصلحة هإالء السكان وتوفر لها التسهٌالت بقدر ما تسمح به وسابلها
وتتكون هذه العملٌات التً ٌمكن أن تقوم بها دول أو هٌبة إنسانٌة غٌر متحٌزة كاللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر ،على األخص من
.رساالت األغذٌة واإلمدادات الطبٌة والمالبس
.وعلى جمٌع الدول المتعاقدة أن ترخص بمرور هذه الرساالت بحرٌة وأن تكفل لها الحماٌة
على أنه ٌجوز للدولة التً تسمح بحرٌة مرور رساالت فٌها إلى أراض ٌحتلها طرف خصم فً النزاع أن تفتش الرساالت وتنظم
مرورها طبقا ً لمواعٌد وخطوط سٌر محددة ،وأن تحصل من الدولة الحامٌة على ضمان كاف بؤن هذه الرساالت مخصصة إلغاثة
.السكان المحتاجٌن وأنها لن تستخدم لفابدة دولة االحتالل
)المــادة (60
ال تخلً رساالت اإلغاثة بؤي حال دولة االحتالل من المسبولٌات التً تفرضها علٌها المواد  55و 56و .59وال ٌجوز لها بؤي
حال أن تحول رساالت اإلغاثة عن الغرض المخصصة له إال فً حاالت الضرورة الملحة لمصلحة سكان األراضً المحتلة
.وبموافقة الدولة الحامٌة
)المــادة (61
ٌجري توزٌع رساالت اإلغاثة المشار إلٌها فً المادة السابقة بمعاونة الدولة الحامٌة وتحت إشرافها .وٌجوز أٌضا ً أن ٌعهد بهذا
العمل باتفاق دولة االحتالل والدولة الحامٌة إلى دولة محاٌدة أو إلى اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر أو إلى أي هٌبة إنسانٌة غٌر
.متحٌزة

ال تحصل على هذه الرساالت أي مصارٌف أو ضرابب أو رسوم فً األراضً المحتلة ،إال إذا كانت هذه الجباٌة ضرورٌة
.لمصلحة اقتصاد اإلقلٌم .وعلى دولة االحتالل أن تسهل توزٌع هذه الرساالت بسرعة
.تعمل جمٌع األطراف المتعاقدة على السماح بمرور رساالت اإلغاثة عبر أراضٌها ونقلها مجانا ً فً طرٌقها إلى األراضً المحتلة
)المــادة (62
ٌسمح لألشخاص المحمٌٌن الموجودٌن فً األراضً المحتلة بتلقً طرود اإلغاثة الفردٌة المرسلة إلٌهم مع مراعاة اعتبارات األمن
.القهرٌة
)المــادة (63
 :مع مراعاة التدابٌر المإقتة واالستثنابٌة التً تفرضها االعتبارات القهرٌة ألمن دولة االحتالل
أ ٌ -جوز للجمعٌات الوطنٌة للصلٌب األحمر (والهالل األحمر والشمس واألسد األحمرٌن) المعترف بها ،أن تباشر األنشطة التً
تتفق مع مبادئ الصلٌب األحمر التً حددتها المإتمرات الدولٌة للصلٌب األحمر .وٌجب تمكٌن جمعٌات اإلغاثة األخرى من مباشرة
أنشطتها اإلنسانٌة فً ظروف مماثلة،
.ب -ال ٌجوز لدولة االحتالل أن تقتضً إجراء أي تغٌٌر فً موظفً أو تكوٌن هذه الجمعٌات مما قد ٌضر بالجهود المذكورة أعاله
وتطبق المبادئ ذاتها على نشاط وموظفً الهٌبات الخاصة التً لٌس لها طابع عسكري ،القابمة من قبل أو التً قد تنشؤ لتؤمٌن
.وسابل المعٌشة للسكان المدنٌٌن من خالل دعم خدمات المنفعة العامة األساسٌة ،وتوزٌع موارد اإلغاثة ،وتنظٌم عملٌات اإلنقاذ
)المــادة (64
تبقى التشرٌعات الجزابٌة الخاصة باألراضً المحتلة نافذة ،ما لم تلغها دولة االحتالل أو تعطلها إذا كان فٌها ما ٌهدد أمنها أو ٌمثل
عقبة فً تطبٌق هذه االتفاقٌة .ومع مراعاة االعتبار األخٌر ،ولضرورة ضمان تطبٌق العدالة على نحو فعال ،تواصل محاكم
.األراضً المحتلة عملها فٌما ٌتعلق بجمٌع المخالفات المنصوص عنها فً هذه التشرٌعات
على أنه ٌجوز لدولة االحتالل إخضاع سكان األراضً المحتلة للقوانٌن التً تراها الزمة لتمكٌنها من الوفاء بالتزاماتها بمقتضى
هذه االتفاقٌة ،وتؤمٌن اإلدارة المنتظمة لإلقلٌم وضمان أمن دولة االحتالل وأمن أفراد وممتلكات قوات أو إدارة االحتالل وكذلك
.المنشآت وخطوط المواصالت التً تستخدمها
)المــادة (65
ال تصبح القوانٌن الجزابٌة التً تفرضها دولة االحتالل نافذة إال بعد نشرها وإبالغها للسكان بلغتهم .وال ٌكون لهذه األحكام أثر
.رجعً
)المــادة (66
فً حالة مخالفة القوانٌن الجزابٌة التً تصدرها دولة االحتالل وفقا ً للفقرة الثانٌة من المادة ٌ ،64جوز لدولة االحتالل أن تقدم
المتهمٌن لمحاكمها العسكرٌة غٌر السٌاسٌة والمشكلة تشكٌالً قانونٌاً ،شرٌطة أن تعقد المحاكم فً البلد المحتل .وٌفضل عقد محاكم
.االستبناف فً البلد المحتل

)المــادة (67
ال تطبق المحاكم إال القوانٌن التً كانت سارٌة قبل وقوع المخالفة والتً تكون مطابقة للمبادئ القانونٌة العامة ،وعلى األخص
.المبدأ الذي ٌقضً بؤن تكون العقوبة متناسبة مع الذنب .وٌجب أن تضع فً االعتبار أن المتهم لٌس من رعاٌا دولة االحتالل
)المــادة (68
إذا اقترف شخص محمً مخالفة ٌقصد بها اإلضرار بدولة االحتالل ،ولكنها ال تنطوي على االعتداء على حٌاة أفراد قوات أو
إدارة االحتالل أو على سالمتهم البدنٌة ،أو على خطر جماعً كبٌر ،أو على اعتداء خطٌر على ممتلكات قوات أو إدارة االحتالل
أو على المنشآت التً تستخدمها ،جاز اعتقاله أو حبسه حبسا ً بسٌطاً ،على أن تكون مدة االعتقال أو الحبس متناسبة مع المخالفة التً
اقترفها .وعالوة على ذلكٌ ،كون االعتقال أو الحبس فً حالة هذه المخالفات هو اإلجراء الوحٌد السالب للحرٌة الذي ٌمكن اتخاذه
ضد األشخاص المحمٌٌن .وٌجوز للمحاكم المبٌنة فً المادة  66من هذه االتفاقٌة ،إذا رأت ذلك ،أن تحول عقوبة السجن إلى اعتقال
.للمدة نفسها
ال ٌجوز أن تقضً القوانٌن الجزابٌة التً تصدرها دولة االحتالل وفقا ً للمادتٌن  64و 65بعقوبة اإلعدام على أشخاص محمٌٌن إال
فً الحاالت التً ٌدانون فٌها بالجاسوسٌة أو أعمال التخرٌب الخطٌرة للمنشآت العسكرٌة التابعة لدولة االحتالل أو بمخالفات متعمدة
سببت وفاة شخص أو أكثر ،وبشرط أن ٌكون اإلعدام هو عقوبة هذه الحاالت بمقتضى التشرٌع الذي كان سارٌا ً فً األراضً
.المحتلة قبل بدء االحتالل
ال ٌجوز إصدار حكم بإعدام شخص محمً إال بعد توجٌه نظر المحكمة بصفة خاصة إلى أن المتهم لٌس من رعاٌا دولة االحتالل،
.وهو لذلك غٌر ملزم بؤي واجب للوالء نحوها
.ال ٌجوز بؤي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمً تقل سنه عن ثمانٌة عشر عاما ً وقت اقتراف المخالفة
)المــادة (69
.فً جمٌع األحوال تخصم مدة الحبس االحتٌاطً التً ٌقضٌها شخص محمً متهم من أي عقوبة بالحبس ٌحكم بها علٌه
)المــادة (70
ال ٌجوز لدولة االحتالل أن تقبض على األشخاص المحمٌٌن أو تحاكمهم أو تدٌنهم بسبب أفعال اقترفوها أو آراء أعربوا عنها قبل
.االحتالل أو أثناء انقطاع مإقت لالحتالل ،باستثناء مخالفات قوانٌن وعادات الحرب
ال ٌجوز القبض على رعاٌا دولة االحتالل الذٌن لجؤوا قبل بدء النزاع إلى األراضً المحتلة ،أو محاكمتهم أو إدانتهم أو إبعادهم
عن األراضً المحتلة ،إال بسبب مخالفات اقترفوها بعد بدء األعمال العدابٌة ،أو بسبب مخالفات للقانون العام اقترفوها قبل بدء
.األعمال العدابٌة وتبرر تسلٌم المتهمٌن إلى حكومتهم فً وقت السلم طبقا ً لقانون الدولة المحتلة أراضٌها
)المــادة (71
.ال ٌجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة االحتالل إصدار أي حكم إال إذا سبقته محاكمة قانونٌة
ٌتم دون إبطاء إبال غ أي متهم تحاكمه دولة االحتالل كتابة وبلغة ٌفهمها بتفاصٌل االتهامات الموجهة إلٌه ،وٌنظر فً الدعوى
بؤسرع ما ٌمكن .وٌتم إبال غ الدولة الحامٌة بؤٌة محاكمة تجرٌها دولة االحتالل ألشخاص محمٌٌن بتهم تكون عقوبتها اإلعدام أو

السجن لمدة سنتٌن أو أكثر ،ولها فً جمٌع األوقات الحصول على معلومات عن سٌر اإلجراءات .وعالوة على ذلكٌ ،حق للدولة
الحامٌة أن تحصل ،بنا ًء على طلبها ،على جمٌع المعلومات المتعلقة بهذه اإلجراءات وبؤي محاكمة أخرى تقوم بها دولة االحتالل
.لألشخاص المحمٌٌن
وٌبلغ اإلخطار المشار إلٌه بالفقرة الثانٌة من هذه ا لمادة للدولة الحامٌة فوراً ،وٌجب أن ٌصلها على أي حال قبل تارٌخ أول جلسة
للمحكمة بثالثة أسابٌع .وال تبدأ المحاكمة ما لم ٌقدم الدلٌل عند بدء المرافعات على أن أحكام هذه المادة قد روعٌت بالكامل .وٌجب
 :أن ٌتضمن اإلخطار العناصر التالٌة على وجه الخصوص
أ  -بٌانات هوٌة المتهم،
ب -مكان اإلقامة أو االحتجاز،
))،ج  -تفاصٌل التهمة أو التهم ((مع ذكر القوانٌن الجنابٌة التً ستجري المحاكمة بمقتضاها
د  -اسم المحكمة التً ستنظر فً الدعوى،
.هـ -مكان وتارٌخ انعقاد الجلسة األولى للمحاكمة
)المــادة (72
أي متهم له الحق فً تقدٌم األدلة الالزمة لدفاعه ،وعلى األخص استدعاء الشهود .وله حق االستعانة بمحام مإهل ٌختاره ٌستطٌع
.زٌارته بحرٌة وتوفر له التسهٌالت الالزمة إلعداد دفاعه
وإذا لم ٌقدم المتهم على اختٌار محام ،تعٌن له الدولة الحامٌة محامٌاً .وفً حالة مواجهة المتهم بتهمة خطٌرة وعدم وجود دولة
.حامٌةٌ ،تعٌن على دولة االحتالل أن تنتدب له محامٌا ً شرٌطة موافقة المتهم
ٌحق ألي متهم ،إال إذا تخلى بمحض إرادته عن هذا الحق ،أن ٌستعٌن بمترجم ،سواء أثناء التحقٌق أو جلسات المحكمة .وله فً
.أي وقت أن ٌعترض على المترجم أو ٌطلب تغٌٌره
)المــادة (73
للشخص المحكوم علٌه حق استخدام وسابل االستبناف التً ٌقررها التشرٌع الذي تطبقه المحكمة .وٌبلغ بكامل حقوقه فً االستبناف
.والمهلة المقررة لممارسة هذه الحقوق
تطبق اإلجراءات الجنابٌة المنصوص عنها بهذا القسم على االستبناف بطرٌقة القٌاس .وفً حالة عدم النص فً التشرٌع الذي
تطبقه المحكمة على إمكانٌة االستبنافٌ ،كون للشخص المحكوم علٌه حق الطعن فً الحكم والعقوبة أمام السلطة المختصة فً دولة
.االحتالل
)المــادة (74
ٌكون لممثلً الدولة الحامٌة حق حضور جلسات أي محكمة تحاكم شخصا ً محمٌاً ،إال إذا جرت المحاكمة ،بصفة استثنابٌة ،بطرٌقة
سرٌة مراعاة ألمن دولة االحتالل التً ٌتعٌن علٌها فً هذه الحالة أن تخطر الدولة الحامٌة بذلك .وٌرسل إلى الدولة الحامٌة إخطار
.بمكان وتار ٌخ بدء المحاكمة

تبلغ للدولة الحامٌة بؤسرع ما ٌ مكن جمٌع األحكام التً تصدر بتطبٌق عقوبة اإلعدام أو السجن لمدة سنتٌن أو أكثر مع بٌان
حٌثٌاتها ،وٌتضمن اإلخطار إشارة إلى اإلخطار المرسل بمقتضى المادة  ،71وفً حالة الحكم بتطبٌق عقوبة سالبة للحرٌة ٌبٌن
المكان الذي تنفذ فٌه العقوبة .وتحفظ األحكام األخرى فً محاضر المحكمة وٌجوز لممثلً الدولة الحامٌة الرجوع إلٌها .ال تبدأ مهلة
.االستبناف فً حالة الحكم باإلعدام أو بعقوبة سالبة للحرٌة لمدة سنتٌن أو أكثر إال بعد وصول إخطار بالحكم إلى الدولة الحامٌة
)المــادة (75
.ال ٌحرم األشخاص المحكوم علٌهم باإلعدام بؤي حال من حق رفع التماس بالعفو أو بإرجاء العقوبة
و ال ٌنفذ حكم باإلعدام قبل مضً مدة ال تقل عن ستة شهور من تارٌخ استالم الدولة الحامٌة لإلخطار المتعلق بالحكم النهابً الذي
ٌ.إٌد عقوبة اإلعدام ،أو بقرار رفض التماس العفو أو إرجاء العقوبة
ٌجوز خفض مهلة الستة شهور هذه فً حاالت معٌنة محددة ،عندما ٌترتب على وجود ظروف خطٌرة وحرجة تهدٌد منظم ألمن
دولة االحتالل أو قواتها المسلحة ،وٌجب أن تتلقى الدولة الحامٌة دابما ً إخطاراً بخفض المهلة ،وتعطى لها الفرصة دابما ً إلرسال
.مالحظاتها فً الوقت المناسب بشؤن أحكام اإلعدام هذه إلى سلطات االحتالل المختصة
)المــادة (76
ٌحتجز األشخاص المحمٌون المتهمون فً البلد المحتل ،وٌقضون فٌه عقوبتهم إذا أدٌنوا .وٌفصلون إذا أمكن عن بقٌة المحتجزٌن،
.وٌخضعون لنظام غذابً وصحً ٌكفل المحافظة على صحتهم وٌناظر على األقل النظام المتبع فً سجون البلد المحتل
.وتقدم لهم الرعاٌة الطبٌة التً تتطلبها حالتهم الصحٌة
.وٌكون لهم الحق أٌضا ً فً تلقً المعاونة الروحٌة التً قد ٌحتاجون إلٌها
.تحجز النساء فً أماكن منفصلة عن الرجال وٌوكل اإلشراف المباشر علٌهن إلى نساء
ٌ.إخذ فً االعتبار النظام الخاص الواجب للصغار
.لألشخاص المحمٌٌن الحق فً أن ٌزوروهم مندوبو الدولة الحامٌة ومندوبو اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر وفقا ً ألحكام المادة 143
.وعالوة على ذلكٌ ،حق لهم تلقً طرد إ غ اثة واحد على األقل شهرٌا ً
)المــادة (77
ٌسلم األشخاص المحمٌون الذٌن اتهموا أو أدانتهم المحاكم فً األراضً المحتلة ،مع الملفات المتعلقة بهم ،عند انتهاء االحتالل إلى
.سلطات األراضً المحررة
)المــادة (78
إذا رأت دولة االحتالل ألسباب أمنٌة قهرٌة أن تتخذ تدابٌر أمنٌة إزاء أشخاص محمٌٌن ،فلها على األكثر أن تفرض علٌهم إقامة
.إجبارٌة أو تعتقلهم

تتخذ قرارات اإلقامة الجبرٌة أو االعتقال طبقا ً إلجراءات قانونٌة تحددها دولة االحتالل وفقا ً ألحكام هذه االتفاقٌة .وتكفل هذه
اإلجراءات حق األشخاص المعنٌٌن فً االستبناف .وٌبت بشؤن هذا االستبناف فً أقرب وقت ممكن .وفً حالة تؤٌٌد القراراتٌ ،عاد
.النظر فٌها بصفة دورٌة ،وإذا أمكن كل ستة شهور ،بواسطة جهاز مختص تشكله الدولة المذكورة
ٌنتفع األشخاص المحمٌون الذٌن تفرض علٌهم اإلقامة الجبرٌة وٌضطرون بسبب ذلك إلى ترك منازلهم ،بؤحكام المادة  39من هذه
.االتفاقٌة دون أي قٌود
القسم الرابع
قواعد معاملة المعتقلٌن
الفصل األول
أحـــــــكام عامة
)المــادة (79
.ال تعتقل أطراف النزاع أشخاصا ً محمٌٌن إال طبقا ً للمواد  41و 42و 43و 68و78
)المــادة (80
ٌ.حتفظ المدنٌون بكامل أهلٌتهم المدنٌة وٌمارسون الحقوق المترتبة على ذلك بقدر ما تسمح به حالة االعتقال
)المــادة (81
.تلتزم أطراف النزاع التً تعتقل أشخاصا ً محمٌٌن بإعالتهم مجانا ً وكذلك بتوفٌر الرعاٌة الطبٌة التً تتطلبها حالتهم الصحٌة
.وال ٌخصم أي شا لسداد هذه المصارٌف من مخصصات المعتقلٌن أو رواتبهم أو مستحقاتهم
وعلى الدولة الحاجزة أن تعول األشخاص الذٌن ٌعولهم المعتقلون إذا لم تكن لدٌهم وسابل معٌشة كافٌة أو كانوا غٌر قادرٌن على
.التكسب
)المــادة (82
تجمع الدولة الحاجزة بقدر اإلمكان المعتقلٌن معا ً تبعا ً لجنسٌتهم ولغتهم وعاداتهم .وال ٌفصل المعتقلون من رعاٌا البلد الواحد لمجرد
.اختالف لغاتهم
ٌجمع أفراد العابلة الواحدة ،وبخاصة الوالدان واألطفال ،معا ً فً معتقل واحد طوال مدة االعتقال ،إال فً الحاالت التً تقتضً فٌها
احتٌاجات العمل ،أو أسباب صحٌة أو تطبٌق األحكام الواردة فً الفصل التاسع من هذا القسم فصلهم بصفة مإقتة .وللمعتقلٌن أن
ٌ.طلبوا أن ٌعتقل معهم أطفالهم المتروكون دون رعاٌة عابلٌة
وٌجمع أفراد العابلة الواحدة المعتقلون كلما أمكن فً المبنى نفسه ،وٌخصص لهم مكان إقامة منفصل عن بقٌة المعتقلٌن ،وٌجب
.توفٌر التسهٌالت الالزمة لهم للمعٌشة فً حٌاة عابلٌة
الفصل الثانً

المعتقــــــــــــالت
)المــادة (83
.ال ٌجوز للدولة الحاجزة أن تقٌم المعتقالت فً مناطق معرضة بشكل خاص ألخطار الحرب
.تقدم الدولة الحاجزة جمٌع المعلومات المفٌدة عن الموقع الجغرافً للمعتقالت إلى الدول المعادٌة عن طرٌق الدول الحامٌة
 Internmentتمٌز معسكرات االعتقال كلما سمحت االعتبارات الحربٌة بذلك ،بالحرفٌن ** الحرفان األوالن من عبارة
 ،اللذٌن ٌوضعان بكٌفٌة تجعلهما واضحٌن بجالء فً النهار من الجو .على أنه ٌجوز للدولة المعنٌة أن تتفق على أي CampIC
.وسٌلة أخرى للتمٌٌز .وال ٌمٌز أي مكان آخر خالف معسكر االعتقال بهذه الكٌفٌة
)المــادة (84
ٌ.جب فصل المعتقلٌن من جهة اإلقامة واإلدارة عن أسرى الحرب وعن األشخاص المسلوبة حرٌتهم ألي سبب آخر
)المــادة (85
من واجب الدولة الحاجزة أن تتخذ جمٌع التدابٌر الالزمة والممكنة لضمان إٌواء األشخاص المحمٌٌن منذ بدء اعتقالهم فً مبان أو
أماكن تتوفر فٌها كل الشروط الصحٌة وضمانات السالمة وتكفل الحماٌة الفعالة من قسوة المناخ وآثار الحرب .وال ٌجوز بؤي حال
وضع أماكن االعتقال الدابم فً مناطق غٌر صحٌة أو أن ٌكون مناخها ضاراً بالمعتقلٌن .وفً جمٌع الحاالت التً ٌعتقل فٌها
أشخاص محمٌون بصورة مإقتة فً منطقة غٌر صحٌة أو ٌكون مناخها ضاراً بالصحةٌ ،تعٌن نقلهم بؤسرع ما تسمح به الظ روف
.إلى معتقل ال ٌخشى فٌه من هذه المخاطر
وٌجب أن تكون المبانً محمٌة تماما ً من الرطوبة ،وكافٌة التدفبة واإلضاءة ،وبخاصة بٌن الغسق وإطفاء األنوار .وٌجب أن تكون
أماكن النوم كافٌة االتساع والتهوٌة ،وأن ٌزود المعتقلون بالفراش المناسب واألغطٌة الكافٌة ،مع مراعاة المناخ وأعمار المعتقلٌن
.وجنسهم وحالتهم الصحٌة
وتوفر للمعتقلٌن الستعمالهم الخاص نهاراً ولٌالً مرافق صحٌة مطابقة للشروط الصحٌة وفً حالة نظافة دابمة .وٌزودون بكمٌات
من الماء والصابون كافٌة الستعمالهم الٌومً ونظافتهم وغسل مالبسهم الخاصة ،وتوفر لهم المرافق والتسهٌالت الالزمة لهذا
.الغرض .كما توفر لهم المرشات ( األدشاش ) أو الحمامات .وٌتاح لهم الوقت الالزم لالغتسال وأعمال النظافة
وعندما تقتضً الضرورة فً الحاالت االستثنابٌة والمإقتة إٌواء نساء معتقالت ال ٌنتمٌن إلى وحدة أسرٌة فً المعتقل نفسه الذي
ٌ.عتقل فٌه الرجالٌ ،تعٌن بشكل ملزم تخصٌص أماكن نوم منفصلة ومرافق صحٌة خاصة لهن
)المــادة (86
.تضع الدولة الحاجزة تحت تصرف المعتقلٌن ،أٌا ً كانت عقٌدتهم ،األماكن المناسبة إلقامة شعابرهم الدٌنٌة
)المــادة (87
ما لم تتوفر للمعتقلٌن تسهٌالت أخرى مناسبة ،تقام مقاصف (كنتٌنات) فً كل معتقل ،لتمكٌنهم من الحصول بؤسعار ال تزٌد بؤي
حال عن أسعار السوق المحلٌة على األغذٌة والمستلزمات الٌومٌة ،بما فٌها الصابون والتبغ ،التً من شؤنها أن توفر لهم شعوراً
.متزاٌداً بالحٌاة والراحة الشخصٌة

تودع أرباح المقاصف فً صندوق خاص للمساعدة ٌنشؤ فً كل معتقل وٌدار لصالح المعتقلٌن الموجودٌن فً المعتقل المعنً.
.وللجنة المعتقلٌن المنصوص عنها فً المادة  102حق اإلشراف على إدارة المقاصف وإدارة هذا الصندوق
وفً حالة تصفٌة أحد المعتقالتٌ ،حول الرصٌد الدابن للصندوق إلى صندوق المساعدة الخاص بمعتقل آخر ٌوجد به معتقلون من
نفس الجنسٌة أو ،فً حالة عدم وجود مثل هذا المعتقل ،إلى صندوق مركزي للمساعدة ٌدار لصالح جمٌع المعتقلٌن الذٌن ال ٌزالون
خاضعٌن لسلطة الدولة الحاجزة .وفً حالة اإلفراج العام ،تحفظ هذه األرباح لدى الدولة الحاجزة ،ما لم ٌتم اتفاق ٌقضً بخالف
.ذلك بٌن الدول المعنٌة
)المــادة (88
تنشؤ فً جمٌع المعتقالت المعرضة للغارات الجوٌة وأخطار الحرب األخرى ،مخابا مناسبة وبعدد كاف لتؤمٌن الحماٌة الالزمة.
وفً حاالت اإلنذار بالغاراتٌ ،سمح للمعتقلٌن باللجوء إلٌها بؤسرع ما ٌمكن ،باستثناء المعتقلٌن الذٌن ٌشتركون فً حماٌة أماكنهم
.من هذه األخطار .وتطبق علٌهم أٌضا ً أي إجراءات وقابٌة تتخذ لمصلحة السكان
ٌ.جب أن تتخذ االحتٌاطات الكافٌة فً المعتقالت لمنع أخطار الحرٌق
الفصل الثالث
الغذاء والملبس
)المــادة (89
تكون الجراٌة الغذابٌة الٌومٌة للمعتقلٌن كافٌة من حٌث كمٌتها ونوعٌتها وتنوعها بحٌث تكفل التوازن الصحً الطبٌعً وتمنع
.اضطرابات النقص الغذابً ،وٌراعى كذلك النظام الغذابً المعتاد للمعتقلٌن
.تعطى للمعتقلٌن الوسابل التً تمكنهم من أن ٌعدوا ألنفسهم أي أطعمة إضافٌة تكون فً حوزتهم
.وٌزودون بكمٌات كافٌة من ماء الشرب .وٌرخص لهم باستعمال التبغ
.تصرف للعمال من المعتقلٌن أغذٌة إضافٌة تتناسب مع طبٌعة العمل الذي ٌإدونه
.تصرف للحوامل والمرضعات ولألطفال دون الخامسة عشرة أغذٌة إضافٌة تتناسب مع احتٌاجات أجسامهم
)المــادة (90
توفر للمعتقلٌن عند القبض علٌهم جمٌع التسهٌالت للتزود بالمالبس واألحذٌة وغٌارات المالبس ،وللحصول فٌما بعد على هذه
األشٌاء عند الحاجة .وإذا كان المعتقلون ال ٌملكون مالبس كافٌة مالبمة للمناخ وال ٌستطٌعون الحصول علٌها ،وجب على الدولة
.الحاجزة أن تزودهم بها مجانا ً
ٌجب أال تكون المالبس التً تصرفها الدولة الحاجزة للمعتقلٌن والعالمات الخارجٌة التً ٌجوز لها وضعها على مالبسهم مخزٌة أو
.تعرضهم للسخرٌة
ٌ.صرف للعمال زي للعملٌ ،شمل مالبس الوقاٌة المناسبة ،كلما تطلبت طبٌعة العمل ذلك
الفصل الرابع

الشروط ا لصحٌة والرعاٌة الطبٌة
)المــادة (91
توفر فً كل معتقل عٌادة مناسبةٌ ،شرف علٌها طبٌب مإهل وٌحصل فٌها المعتقلون على ما ٌحتاجونه من رعاٌة طبٌة وكذلك على
.نظام غذابً مناسب .وتخصص عنابر لعزل المصابٌن بؤمراض معدٌة أو عقلٌة
ٌعهد بحاالت الوالدة والمعتقلٌن المصابٌن بؤمراض خطٌرة أو الذٌن تستدعً حالتهم عالجا ً خاصاً ،أو عملٌة جراحٌة أو عالجا ً
.بالمستشفى ،إلى أي منشؤة ٌتوفر فٌها العالج المناسب وتقدم لهم فٌها رعاٌة ال تقل عن الرعاٌة التً تقدم لعامة السكان
.وٌفضل أن ٌقوم على عالج المعتقلٌن موظفون طبٌون من جنسٌتهم
ال ٌجوز منع المعتقلٌن من عرض أنفسهم على السلطات الطبٌة للفحص .وتصرف السلطات الطبٌة بالدولة الحاجزة لكل شخص
معتقل ،بنا ًء على طلبه ،شهادة رسمٌة تبٌن فٌها طبٌعة مرضه أو إصابته ،ومدة العالج والرعاٌة التً قدمت له .وترسل صورة من
.هذه الشهادة إلى الوكالة المركزٌة المنصوص عنها فً المادة 140
تكون معالجة المعتقلٌن ،وكذلك تركٌب أي أجهزة ضرورٌة للمحافظة على صحتهم فً حالة جٌدة ،وبخاصة تركٌبات األسنان
.وغٌرها من التركٌبات ،والنظارات الطبٌة ،مجانٌة
)المــادة (92
تجرى فحوص طبٌة للمعتقلٌن مرة واحدة على األقل شهرٌاً .والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحٌة والتغذوٌة العامة،
والنظافة ،وكذلك اكتشاف األمراض المعدٌة ،وبخاصة التدرن واألمراض التناسلٌة والمالرٌا (البرداء) .وٌتضمن الفحص بوجه
.خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل ،وفحصا ً بالتصوٌر باألشعة مرة واحدة على األقل سنوٌا ً
الفصل الخامس
األنشطة الدٌنٌة والذهنٌة والبدنٌة
)المــادة (93
تترك الحرٌة التامة للمعتقلٌن فً ممارسة عقابدهم الدٌنٌة ،بما فً ذلك االشتراك فً الشعابر ،شرٌطة مراعاة تدابٌر النظام السارٌة
.التً وضعتها السلطات الحاجزة
ٌسمح للمعتقلٌن من رجال الدٌن بممارسة شعابر دٌنهم بكامل الحرٌة بٌن أفراد طابفتهم .ولهذا الغرض تراعً الدولة الحاجزة أن
ٌكون توزٌعهم متناسبا ً بٌن مختلف المعتقالت التً ٌوجد بها معتقلون ٌتكلمون لغتهم وٌتبعون دٌنهم .فإذا كانوا بؤعداد غٌر كافٌة
وجب عل ى الدولة الحاجزة أن توفر لهم التسهٌالت الالزمة ،بما فً ذلك وسابل االنتقال ،للتحرك من معتقل إلى آخر ،وٌسمح لهم
بزٌارة المعتقلٌن الموجودٌن بالمستشفٌات .وٌكون لرجال الدٌن حرٌة المراسلة بشؤن مسابل دٌنهم مع السلطات الدٌنٌة فً البلد الذي
ٌحتجزون فٌه وبقدر اإلمكان مع المنظمات الدٌنٌة الدولٌة المختصة بدٌنهم .وال تعتبر هذه المراسالت جزءاً من الحصة المذكورة
.فً المادة  ،107ولكنها تخضع ألحكام المادة 112
وفً حالة عدم توافر المعاونة الدٌنٌة للمعتقلٌن من قبل رجل دٌن من أتباع عقٌدتهم ،أو عدم كفاٌة عدد رجال الدٌن ،فإنه ٌجوز
للسلطات الدٌنٌة المحلٌة من العقٌدة ذاتها أن تعٌن ،باالتفاق مع الدولة الحاجزة أحد رجال الدٌن من أتباع عقٌدة المعتقلٌن ،أو أحد

رجال الدٌن من مذهب مشابه أو أحد العلمانٌٌن المإهلٌن إذا كان ذلك ممكنا ً من وجهة النظر الدٌنٌة .وٌتمتع هذا األخٌر بالتسهٌالت
المرتبطة بالمهمة التً ٌضطلع بها .وعلى األشخاص الذٌن ٌعٌنون بهذه الكٌفٌة مراعاة جمٌع اللوابح التً تضعها الدولة الحاجزة
.لمصلحة النظام واألمن
)المــادة (94
على الدولة الحاجزة أن تشجع األنشطة الذهنٌة والتعلٌمٌة ،والترفٌهٌة ،والرٌاضٌة للمعتقلٌن ،مع ترك الحرٌة لهم فً االشتراك أو
.عدم االشتراك فٌها .وتتخذ جمٌع التدابٌر الممكنة التً تكفل ممارستها وتوفر لهم على األخص األماكن المناسبة لذلك
وتمنح للمعتقلٌن جمٌع التسهٌالت الممكنة لمواصلة دراستهم أو عمل دراسة جدٌدة .وٌكفل تعلٌم األطفال والشباب ،وٌجوز لهم
.االنتظام بالمدارس ،سواء داخل أماكن االعتقال أو خارجها
وٌجب تمكٌن المعتقلٌن من ممارسة التمارٌن البدنٌة واالشتراك فً الرٌاضات واأللعاب فً الهواء الطلق .وتخصص أماكن فضاء
.كافٌة لهذا االستعمال فً جمٌع المعتقالت .وتخصص أماكن خاصة أللعاب األطفال والشباب
)المــادة (95
ال ٌجوز للدولة الحاجزة تشغٌل المعتقلٌن كعمال إال بنا ًء على رغبتهم .وٌحظر فً جمٌع األحوال  :تشغٌل أي شخص محمً غٌر
.معتقل إذا كان العمل ٌشكل مخالفة للمادة  40أو  51من هذه االتفاقٌة ،وكذلك تشغٌله فً أعمال مهٌنة أو حاطة للكرامة
.للمعتقلٌن الحق فً التخلً عن العمل فً أي وقت إذا كانوا قد قضوا فٌه ستة أسابٌع وذلك بإخطار سابق بثمانٌة أٌا م
ال تكون هذه األحكام عقبة أمام حق الدولة الحاجزة فً إلزام المعتقلٌن من األطباء وأطباء األسنان وغٌرهم من الموظفٌن الطبٌٌن
بممارسة مهنتهم لمصلحة زمالبهم المعتقلٌن ،وفً تشغٌل المعتقلٌن فً أعمال إدارة وصٌانة المعتقالت ،وفً تكلٌف هإالء
األشخاص بؤعمال المطبخ أو غٌر ذلك من األعمال المنزلٌة ،وأخٌراً فً تشغٌلهم فً أعمال وقاٌة المعتقلٌن من الغازات الجوٌة أو
األخطار األخرى الناجمة من الحرب .غٌر أنه ال ٌجوز إكراه أي شخص معتقل على تؤدٌة أعمال ٌعلن أحد أطباء اإلدارة أنه غٌر
.البق لها بدنٌا ً
تتحمل الدولة الحاجزة المسبولٌة الكاملة عن جمٌع شروط العمل ،والرعاٌة الطبٌة ،ودفع الرواتب ،والتعوٌض عن حوادث العمل
واألمراض المهنٌة .وتكون شروط العمل والتعوٌض عن حوادث العمل واألمراض المهنٌة متفقة مع التشرٌع الوطنً والعرف
السابد ،وال تكون بؤي حال أدنى مما ٌطبق على العمل المماثل فً طبٌعته فً المنطقة نفسها .وتحدد الرواتب بطرٌقة منصفة
باالتفاق بٌن الدولة الحاجزة والمعتقلٌن ،وعند االقتضاء مع أرباب العمل بخالف الدولة الحاجزة ،مع مراعاة التزام الدولة الحاجزة
بإعالة المعتقلٌن مجانا ً وتقدٌم الرعاٌة الطبٌة التً تقتضٌها حالتهم الصحٌة .وٌحصل المعتقلون الذٌن ٌوظفون بصفة دابمة فً
األعمال التً تنص علٌها الفقرة الثالثة على رواتب مناسبة من الدولة الحاجزة ،و ال تكون شروط العمل والتعوٌض عن حوادث
.العمل واألمراض المهنٌة أدنى مما ٌطبق على العمل المماثل فً المنطقة نفسها
)المــادة (96
ٌجب أن تكون كل فصٌلة عمل تابعة ألحد المعتقالت .وتكون السلطات المسبولة للدولة الحاجزة مسبولة مع قابد المعتقل عن تطبٌق
أحكام هذه االتفاقٌة فً فصابل العمل .وٌستوفً القابد بانتظام قابمة بفصابل العمل التً تتبعه وٌبلغ القابمة إلى مندوبً الدولة
.الحامٌة ،ومندوبً اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر أو أي منظمات إنسانٌة أخرى تزور المعتقالت

الفصل السادس
الممتلكات الخاصة والموارد المالٌة
)المــادة (97
ٌرخص للمعتقلٌن باالحتفاظ باألشٌاء والمتعلقات الخاصة باالستعمال الشخصً .وال ٌجوز سحب المبالغ النقدٌة والشٌكات المصرفٌة
.واألوراق المالٌة ،وما إلى ذلك ،وكذلك األشٌاء القدٌمة التً ٌحملونها إال طبقا ً للنظم المقررة .وٌعطى لهم عنها إٌصال مفصل
تودع المبالغ النقدٌة فً حساب الشخص المعتقل طبقا ً لما تنص علٌه المادة  ،98وال ٌجوز تحوٌلها إلى عملة أخرى ما لم ٌنص
.على ذلك التشرٌع الساري فً اإلقلٌم الذي ٌعتقل فٌه صاحبها ،أو بنا ًء على موافقته
.ال ٌجوز سحب األشٌاء التً لها فوق كل شا قٌمة شخصٌة أو عاطفٌة من المعتقلٌن
.ال ٌجوز أن تفتش المرأة المعتقلة إال بواسطة امرأة
ترد للمعتقلٌن لدى اإلفراج عنهم أو إعادتهم إلى الوطن األرصدة النقدٌة المتبقٌة فً حساباتهم المفتوحة بموجب المادة
 ،وكذلك جمٌع األشٌاء والمبالغ والشٌكات المصرفٌة واألوراق المالٌة وما إلى ذلك ،التً سحبت منهم أثناء االعتقال ،باستثناء 98
األشٌاء أو المقتنٌات القٌمة التً ٌتعٌن على الدولة الحاجزة أن تحتفظ بها طبقا ً لتشرٌعها الساري .وفً حالة حجز أشٌاء خاصة بؤحد
.المعتقلٌن بسبب هذا التشرٌعٌ ،عطى للشخص المعنً شهادة مفصلة بذلك
ال ٌجوز سحب المستندات العابلٌة أو مستندات إثبات الهوٌة التً ٌحملها المعتقلون إال مقابل إٌصال .وال ٌجوز أن ٌبقى المعتقلون
بدون مستندات إثبات هوٌتهم فً أي لحظة .فإذا لم تكن لدٌهم مثل هذه المستندات ،وجب أن تصرف لهم مستندات خاصة تصدرها
.السلطات الحاجزة وتستعمل كمستندات تحقٌق الهوٌة لغاٌة انتهاء االعتقال
.وللمعتقلٌن أن ٌحتفظوا معهم بمبلغ نقدي أو فً شكل أذون شراء لٌتمكنوا من القٌام بمشترٌاتهم
)المــادة (98
ٌتسلم جمٌع المعتقلٌن بانتظام مخصصات للتمكن من شراء أغذٌة وأشٌاء من قبٌل التبغ ،وأدوات الزٌنة ،وما إلى ذلك .وٌمكن أن
.تؤخذ هذه المخصصات شكل حساب دابن أو أذون شراء
وعالوة على ذلكٌ ،جوز للمعتقلٌن أن ٌتلقوا إعانات من الدولة التً ٌكونون من رعاٌاها ،أو من الدول الحامٌة ،أو من أي هٌبة
تساعدهم ،أو من عابالتهم ،وكذلك إٌراد ممتلكاتهم طبقا ً لتشرٌع الدولة الحاجزة .وتكون مبالغ اإلعانات التً تخصصها دولة المنشؤ
واحدة لكل فبة من فبات المعتقلٌن ((العجزة ،المرضى ،الحوامل ،الخ)) ،وال ٌجوز أن تحددها هذه الدولة أو توزعها الدولة الحاجزة
.على أساس ضرب من ضروب التمٌٌز التً تحظرها المادة  27من هذه االتفاقٌة
وتفتح الدولة الحاج زة حسابا ً منتظما ً لكل شخص معتقل تودع فٌه المخصصات المبٌنة فً هذه المادة ،واألجور التً ٌتقاضاها،
وكذلك المبالغ التً ترسل إلٌه .كما تودع فً حسابه أٌضا ً المبالغ التً سحبت منه والتً ٌمكنه التصرف فٌها طبقا ً للتشرٌع الساري
فً اإلقلٌم الذي ٌوجد فٌه الشخص المعتقل .وتوفر له جمٌع التسهٌالت التً تتفق مع التشرٌع الساري فً اإلقلٌم المعنً إلرسال
إعانات إلى عابلته وإلى األشخاص الذٌن ٌعتمدون علٌه اقتصادٌا ً وله أن ٌسحب من هذا الحساب المبالغ الالزمة لمصارٌفه

الشخصٌة فً الحدود التً تعٌنها الدولة الحاجزة .وتوفر له فً جمٌع األوقات تسهٌالت معقولة للرجوع إلى حسابه والحصول على
.صورة منه .وٌبلغ هذا الحساب إلى الدولة الحامٌة ،بنا ًء على طلبها ،وٌالزم الشخص المعتقل فً حالة نقله
الفصل السابع
اإلدارة والنظــــام
)المــادة (99
ٌوضع كل معتقل تحت سلطة ضابط أو موظف مسبول ٌختار من القوات المسلحة النظامٌة أو من كوادر اإلدارة المدنٌة النظامٌة
بالدولة الحاجزة .وٌكون لدى الضابط أو الموظف الذي ٌرأس المعتقل نص هذه االتفاقٌة باللغة الرسمٌة أو بإحدى اللغات الرسمٌة
.لبلده ،وٌكون مسبوالً عن تطبٌقها .وٌلقن الموظفون المختصون بمراقبة المعتقل أحكام االتفاقٌة والتعلٌمات التً تهدف إلى تطبٌقها
ٌعلن نص هذه االتفاقٌة ونصوص االتفاقات الخاصة التً تعقد وفقا ً لالتفاقٌة داخل المعتقل بلغة ٌفهمها المعتقلون ،أو تودع هذه
.الصكوك لدى لجنة المعتقلٌن
.وتبلغ للمعتقلٌن اللوابح واألوامر واإلعالنات والبالغات بجمٌع أنواعها وتعلن داخل المعتقالت بلغة ٌفهمونها
.وتبلغ جمٌع األوامر والتنبٌهات الموجهة بصورة فردٌة إلى معتقلٌن بلغة ٌفهمونها كذلك
)المــادة (100
ٌجب أن ٌتمشى النظام فً المعتقالت مع مبادئ اإلنسانٌة ،وأال ٌتضمن بؤي حال لوابح تفرض على المعتقلٌن إجهاداً بدنٌا ً خطٌراً
.على صحتهم أو إزعاجا ً بدنٌا ً أو معنوٌاًٌ .حظر الوشم أو وضع عالمات أو إشارات بدنٌة للتمٌٌز
وتحظر على وجه الخصوص إطالة الوقوف أو النداءات ،والتمارٌن البدنٌة العقابٌة ،وتدارٌب المناورات العسكرٌة وخفض جراٌات
.األغذٌة
)المــا دة (101
.للمعتقلٌن الحق فً تقدٌم التماساتهم إلى السلطة التً ٌخضعون لها بشؤن نظام االعتقال
ولهم حق مطلق أٌضا ً فً أن ٌلجؤوا إلى ممثلً الدولة الحامٌة ،سواء عن طرٌق لجنة المعتقلٌن أو مباشرة ،بغرض تنبٌههم إلى
.النقاط التً لهم شكوى بشؤنها فٌما ٌتعلق بنظام االعتقال
.وٌجب أن تحول هذه االلتماسات والشكاوى بصورة عاجلة دون أي تحوٌر
.و ال ٌجوز أن تترتب علٌها أٌة عقوبة حتى إذا اعتبر أنها بدون أساس
.وللجنة المعتقلٌن أن ترسل إلى ممثلً الدولة الحامٌة تقارٌر دورٌة عن الحالة فً المعتقالت وعن احتٌاجات المعتقلٌن
)المــادة (102
فً كل معتقلٌ ،نتخب المعتقلون بحرٌة كل ستة شهور ،باالقتراع السري أعضاء لجنة تمثلهم لدى سلطات الدولة الحاجزة والدول
.الحامٌة واللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر وجمٌع الهٌبات األخرى التً تساعدهم .وٌجوز إعادة انتخاب أعضاء هذه اللجنة

ٌباشر المعتقلون المنتخبون مهامهم بعد موافقة السلطة الحاجزة على انتخابهم  .وٌتم إبال غ الدول الحامٌة المعنٌة باألسباب فً حالة
.الرفض أو اإلعفاء من المهمة
)المــادة (103
ٌ.جب أن تسهم لجنة المعتقلٌن فً رعاٌة المعتقلٌن بدنٌا ً ومعنوٌا ً وفكرٌا ً
وبصفة خاصة ،فً حالة ما إذا قرر المعتقلون وضع نظام للمساعدة المتبادلةٌ ،كون هذا التنظٌم من اختصاص لجنة المعتقلٌن ،إلى
.جانب المهام الخاصة التً توكل إلٌها بموجب األحكام األخرى فً هذه االتفاقٌة
)المــادة (104
.ال ٌجبر أعضاء لجنة المعتقلٌن على تؤدٌة عمل آخر ،إذا كان ذلك ٌزٌد من صعوبة أداء مهامهم
ٌجوز ألعضاء اللجان أن ٌعٌنوا المساعدٌن الالزمٌن لهم من بٌن المعتقلٌن .وتوفر لهم جمٌع التسهٌالت ،وبخاصة حرٌة االنتقال
).بالقدر الالزم لتنفٌذ مهامهم (زٌارة فصابل العمل ،استالم اإلمدادات ،الخ
وتقدم جمٌع التسهٌالت كذلك ألعضاء اللجان لالتصال بالبرٌد أو بالبرق مع السلطات الحاجزة ،ومع الدول الحامٌة ،واللجنة الدولٌة
للصلٌب األحمر ومندوبٌها ،وكذلك مع الهٌبات التً تعاون المعتقلٌن .وتوفر ألعضاء اللجان ال موجودٌن فً الفصابل تسهٌالت
مماثلة لالتصال مع لجنتهم فً المعتقل الربٌسً .وال ٌوضع حد لعدد هذه المراسالت ،وال تعتبر جزءاً من الحصة المبٌنة فً المادة
107.
.ال ٌجوز نقل أي عضو فً لجنة المعتقلٌن دون أن ٌعطى له الوقت المعقول الالزم إلطالع خلٌفته على سٌر األمور
الفصل الثامن
العالقات مع الخارج
)المــادة (105
على الدولة الحاجزة أن تقوم بمجرد اعتقال أشخاص محمٌٌن بإبالغهم وإبال غ الدولة التً هم من رعاٌاها والدولة الحامٌة لهم
.بالتدابٌر المقررة لتنفٌذ أحكام هذا الفصل ،وتبلغهم كذلك بؤي تعدٌالت تطرأ على هذه التدابٌر
)المــادة (106
ٌسمح لكل شخص معتقل ،بمجرد اعتقاله أو خالل أسبوع واحد على األكثر من وصوله إلى أحد المعتقالت ،وكذلك فً حالة مرضه
أو نقله إلى معتقل آخر أو مستشفى ،بؤن ٌرسل إلى عابلته مباشرة من جهة ،ومن جهة أخرى إلى الوكالة المركزٌة المنصوص عنها
فً المادة  ،140بطاقة اعتقال مماثلة إن أمكن للنموذج الملحق بهذه االتفاقٌة ،إلخطارها عن اعتقاله وعنوانه وحالته الصحٌة.
.وترسل هذه البطاقات بؤسرع ما ٌمكن وال ٌجوز تعطٌلها بؤي حال
)المــادة (107
ٌسمح للمعتقلٌن بإرسال وتلقً الرسابل والبطاقات .وإذا رأت الدولة الحاجزة من الضروري تحدٌد عدد الرسابل والبطاقات التً
ٌرسلها كل شخص معتقل ،وجب أال ٌقل هذا العدد عن رسالتٌن وأربع بطاقات شهرٌاً ،تكون مطابقة بقدر اإلمكان للنماذج الملحقة

بهذه االتفاقٌة .وإذا كان البد من تحدٌد عدد المراسالت الموجهة إلى المعتقلٌن ،وجب أال ٌقرر ذلك إال دولة المنشؤ ،ربما بنا ًء على
.طلب الدولة الحاجزة .وٌجب أن ترسل هذه الرسابل والبطاقات فً وقت معقول ،وال ٌجوز تؤخٌرها أو حجزها لدواع تؤدٌبٌة
ٌسمح للمعتقلٌن الذٌن لم تصلهم أخبار عابالتهم من مدة طوٌلة أو الذٌن ٌتعذر علٌهم تلقً أخبار منها أو إرسال أخبارهم إلٌها
بالطرٌق العادي ،والذٌن ٌبعدون عن عابالتهم بمسافات شاسعة ،بإرسال برقٌات تسدد رسومها من المبالغ التً تحت تصرفهم.
.وٌنتفعون أٌضا ً بهذا اإلجراء فً الحاالت التً تعتبر عاجلة
.وكقاعدة عامة ،تحرر مراسالت المعتقلٌن بلغتهم األ صلٌة .وٌجوز ألطراف النزاع أن تسمح بالمراسالت بلغات أخرى
)المــادة (108
ٌسمح للمعتقلٌن أن ٌتلقوا بالبرٌد أو بؤي وسٌلة أخرى ،الطرود الفردٌة أو الرساالت الجماعٌة التً تحتوي بصفة خاصة األغذٌة
والمالبس واألدوٌة وكذلك الكتب واألدوات الالزمة لتلبٌة احتٌاجاتهم الدٌنٌة أو الدراسٌة أو الترفٌهٌة .وال تخلً مثل هذه الرساالت
.الدولة الحاجزة بؤي حال من االلتزامات التً تقع علٌها بموجب هذه االتفاقٌة
وفً الحاالت التً ٌتعٌن فٌها ألسباب عسكرٌة تقٌٌد كمٌة هذه الرساالتٌ ،لزم إبال غ ذلك على النحو الواجب إلى الدولة الحامٌة،
.واللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر ،وإلى جمٌع الهٌبات األخرى التً تساعد المعتقلٌن والتً ترسل هذه الطرود
وتكون أسالٌب إرسال الطرود الفردٌة أو الجماعٌة ،إذا دعت الضرورة ،موضع اتفاقات خاصة بٌن الدول المعنٌة التً ال ٌجوز لها
بؤي حال أن تإخر وصول طرود اإلغاثة إلى المعتقلٌن .وٌجب أال تتضمن طرود األغذٌة والمالبس أي كتب ،وعموماً ،ترسل
.إمدادات اإلغاثة الطبٌة فً طرود جماعٌة
)المــادة (109
فً حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بٌن أطراف النزاع عن أسالٌب استالم وتوزٌع طرود اإلغاثة الجماعٌة ،تطبق الالبحة المتعلقة
.برساالت اإلغاثة الجماعٌة ،الملحقة بهذه االتفاقٌة
ال ٌجوز أن تقٌد االتفاقات الخاصة المبٌنة أعاله بؤي حال حق لجان المعتقلٌن فً االستٌالء على رساالت اإلغاثة الجماعٌة الموجهة
.إلى المعتقلٌن ،وتوزٌعها والتصرف فٌها لمصلحة األشخاص الموجهة إلٌهم
كما ال تقٌد هذه االتفاقات حق ممثلً الدولة الحامٌة ،وممثلً اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر أو أي هٌبة أخرى تساعد المعتقلٌن،
.والتً ترسل هذه الطرود الجماعٌة ،فً مراقبة توزٌعها على األشخاص الموجهة إلٌهم
)المــادة (110
.تعفى جمٌع طرود اإلغاثة المرسلة إلى المعتقلٌن من جمٌع رسوم االستٌراد والجمارك وغٌرها
تعفى جمٌع الرساالت ،بما فٌها طرود اإلغاثة بالبرٌد والحواالت المالٌة ،الواردة من بلدان أخرى ،والموجهة إلى المعتقلٌن أو التً
ٌرسلها المعتقلون بالبرٌد ،سواء مباشرة أو عن طرٌق مكاتب االستعالمات المنصوص عنها فً المادة  136والوكالة المركزٌة
لالستعالمات المنصوص عنها فً المادة  ،140من جمٌع رسوم البرٌد ،سواء فً بلدان المنشؤ وبلدان الوصول ،أو فً البلدان
المتوسطة .ولهذا الغرض ،بوجه خاصٌ ،وسع نطاق اإلعفاءات المنصوص عنها فً االتفاقٌة البرٌدٌة العالمٌة لعام  1947وفً
ترتٌبات االتحاد البرٌدي العالمً لصالح المدنٌٌن من الجنسٌات المعادٌة المحتجزٌن فً معسكرات أو سجون مدنٌة ،لٌشمل

األشخاص المحمٌٌن اآلخرٌن المعتقلٌن الذٌن ٌنطبق علٌهم نظام هذه االتفاقٌة .وتلتزم البلدان غٌر المشتركة فً هذه الترتٌبات بمنح
.اإلعفاءات المذكورة فً الظروف نفسها
تقع مصارٌف نقل طرود اإلغاثة المرسلة إلى المعتقلٌن ،التً ال ٌمكن نقلها بالبرٌد بسبب وزنها أو ألي سبب آخر ،على عاتق
الدولة الحاجزة فً جمٌع األراضً التً تخضع لسلطتها .وتتحمل الدول األخرى األطراف فً االتفاقٌة مصارٌف النقل فً أراضً
.كل منها
.وتقع مصارٌف نقل هذه الطرود ،التً ال تغطى طبقا ً ألحكام الفقرة السابقة ،على عاتق الجهة المرسلة
تعمل األطراف السامٌة المتعاقدة على أن تخفض بقدر اإلمكان الرسوم التً تحصل على البرقٌات التً ٌرسلها المعتقلون أو توجه
.إلٌهم
)المــادة (111
فً الحاالت التً تحول فٌها العملٌات الحربٌة دون تنفٌذ الدول المعنٌة لاللتزام الذي ٌقع علٌها من حٌث تؤمٌن نقل الطرود
المنصوص عنها فً المواد  106و 107و 108وٌ ،113جوز للدول الحامٌة المعنٌة ،واللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر أو أي هٌبة
أخرى توافق علٌها أطراف النزاع ،تؤمٌن نقل هذه الطرود بالوسابل المناسبة ((السكك الحدٌدٌة ،والشاحنات ،والسفن ،والطابرات،
وما إلى ذلك)) .ولهذا الغرض ،تعمل األطراف السامٌة المتعاقدة على تدبٌر وسابل النقل هذه والسماح بمرورها ،على األخص
.بمنحها تصارٌح المرور الالزمة
 :وٌجوز استخدام وسابل النقل هذه أٌضا ً فً نقل ما ٌلً
أ  -المراسالت ،والقوابم والتقارٌر المتبادلة بٌن الوكالة المركزٌة لالستعالمات المنصوص عنها فً المادة  140والمكاتب الوطنٌة
المنصوص عنها فً المادة ،136
ب -المراسالت والتقارٌر المتعلقة بالمعتقلٌن ،التً تتبادلها الدول الحامٌة ،واللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر أو أي هٌبة أخرى تساعد
.المعتقلٌن ،إما مع مندوبٌها أو مع أطراف النزاع
و ال تقٌد هذه األحكام بؤي حال حق أي طرف فً النزاع فً أن ٌنظم ،إذا فضل ذلك ،وسابل نقل أخرى وأن ٌعطً تصارٌح مرور
.بالشروط التً ٌمكن االتفاق علٌها
وتوزع المصارٌف المترتبة على استخدام وسابل النقل هذه بالتناسب حسب حجم الطرود على أطراف النزاع التً ٌفٌد رعاٌاها من
.هذه الخدمات
)المــادة (112
ٌ.جب إجراء المراقبة البرٌدٌة على المراسالت الموجهة إلى المعتقلٌن أو التً ٌرسلونها بؤسرع ما ٌمكن
وٌجب أال ٌجرى فحص الطرود الموجهة إلى المعتقلٌن فً ظروف تعرض محتوٌاتها من األغذٌة للتلف .وٌجرى الفحص فً
حضور المرسل إلٌه أو زمٌل له مفوض منه .وال ٌجوز تؤخٌر تسلٌم الطرود الفردٌة أو الجماعٌة للمعتقلٌن بحجة صعوبات
.المراقبة
.وال ٌكون أي حظر للمراسالت تفرضه أطراف النزاع ألسباب عسكرٌة أو سٌاسٌة إال بصورة مإقتة وألقصر مدة ممكنة

)المــادة (113
تقدم الدول الحاجزة جمٌع التسهٌالت المعقولة لنقل الوصاٌا أو رسابل التوكٌل أو أي مستندات أخرى توجه إلى المعتقلٌن أو تصدر
.عنهم ،وذلك عن طرٌق الدول الحامٌة أو الوكالة المركزٌة المنصوص عنها فً المادة  140أو بؤي وسابل أخرى متاحة
وفً جمٌع الحاالت ،تسهل الدول الحاجزة للمعتقلٌن إصدار هذه المستندات والتصدٌق علٌها بالطرق القانونٌة ،وتسمح لهم بوجه
.خاص استشارة محام
)المــادة (114
تقدم الدولة الحاجزة للمعتقلٌن جمٌع التسهٌالت التً تتفق مع نظام االعتقال والتشرٌع الساري لٌتمكنوا من إدارة أموالهم .ولهذا
.الغرض ٌجوز لها أن تصرح لهم بالخروج من المعتقل ،فً الحاالت العاجلة ،إذا سمحت الظروف بذلك
)المــادة (115
فً جمٌع الحاالت التً ٌكون فٌها أحد المعتقلٌن طرفا ً فً دعوى أمام أي محكمة كانتٌ ،تعٌن على الدولة الحاجزة بنا ًء على طلب
الشخص المعتقل أن تخطر المحكمة باعتقاله ،وعلٌها أن تتحقق ،فً نطاق الحدود القانونٌة ،من أن جمٌع التدابٌر الالزمة قد اتخذت
.بحٌث ال ٌلحق به أي ضرر بسبب اعتقاله فٌما ٌتعلق بإعداد وسٌر دعواه أو بتنفٌذ أي حكم تصدره المحكمة
)المــاد ة (116
ٌ.سمح لكل شخص معتقل باستقبال زابرٌه ،وعلى األخص أقاربه ،على فترات منتظمة ،وبقدر ما ٌمكن من التواتر
وٌسمح للمعتقلٌن بزٌارة عابالتهم فً الحاالت العاجلة ،بقدر االستطاعة ،وبخاصة فً حالة وفاة أحد األقارب أو مرضه بمرض
.خطٌر
الفصل التاسع
العقوبات الجنابٌة والتؤدٌبٌة
)المــادة (117
مع مراعاة أحكام هذا الفصل ،تظل تطبق على المعتقلٌن الذٌن ٌقترفون مخالفات أثناء االعتقال التشرٌعات السارٌة فً األراضً
.التً ٌوجدون بها
إذا كانت القوانٌن أو اللوابح أو األوامر العامة تنص على أعمال تستوجب العقوبة إذا اقترفها المعتقلون بٌنما ال تستوجب عقوبة إذا
.اقترفها أشخاص غٌر معتقلٌن  ،وجب أال ٌترتب على هذه األعمال إال عقوبات تؤدٌبٌة
.ال ٌعاقب شخص معتقل إال مرة واحدة عن العمل الواحد أو التهمة الواحدة
)المــادة (118
تراعً المحاكم أو السلطات بقدر االستطاعة عن إصدار األحكام أن المتهم لٌس من رعاٌا الدولة الحاجزة .ولها أن تخفف العقوبة
.المقدرة للمخالفة المتهم بها الشخص المعتقل ،ولهذا الغرض فهً غٌر ملزمة بتطبٌق الحد األدنى للعقوبة
ٌ.حظر السجن فً مبان ال ٌتخللها ضوء النهار ،وبصورة عامة أي شكل كان من أشكال القسوة

.ال ٌجوز معاملة المعتقلٌن المعاقبٌن معاملة تختلف عن بقٌة المعتقلٌن بعد تنفٌذ العقوبة التً حكم علٌهم بها تؤدٌبٌا ً أو قضابٌا ً
.تخصم مدة الحبس االحتٌاطً التً ٌقضٌها الشخص المعتقل من أي عقوبة سالبة للحرٌة ٌحكم علٌه بها تؤدٌبٌا ً أو قضابٌا ً
ٌ.تعٌن إخطار لجان المعتقلٌن بجمٌع اإلجراءات القضابٌة التً تتخذ ضد المعتقلٌن الذٌن تمثلهم ،ونتابج هذه اإلجراءات
)المــادة (119
 :العقوبات التؤدٌبٌة التً تطبق على المعتقلٌن تكون كاآلتً
غرامة تصل إلى  50بالمابة من الراتب المنصوص عنه فً المادة  ،95وذلك خالل فترة ال تزٌد على ثالثٌن ٌوماً1- ،
وقف المزاٌا الممنوحة بصفة إضافٌة على المعاملة المنصوص عنها فً هذه االتفاقٌة2- ،
أعمال مرهقة لمدة ال تزٌد على ساعتٌن ٌومٌا ً تنفذ بغرض صٌانة المعتقل3- ،
.الحبس 4-
ال تكون العقوبة التؤدٌبٌة بؤي حال بعٌدة عن اإلنسانٌة ،أو وحشٌة ،أو خطرة على صحة المعتقلٌن .وٌجب أن ٌراعى فٌها سنهم
.وجنسهم وحالتهم الصحٌة
و ال تزٌد مدة العقوبة الواحدة مطلقا ً على حد أقصى غاٌته ثالثون ٌوما ً متوالٌة ،حتى لو كان الشخص المعتقل مسبوالً عند النظر فً
.حالته عن عدة مخالفات تؤدٌبٌة ،سواء كانت هذه المخالفات مترابطة أم ال
)المــادة (120
ال تطبق على المعتقلٌن الذٌن ٌعاد القبض علٌهم بعد هروبهم أو أثناء محاولتهم الهروب إال عقوبة تؤدٌبٌة فٌما ٌتعلق بهذا الذنب حتى
.لو عاودوا ذلك
واستثناء للفقرة الثالثة من المادة ٌ ،118جوز فرض مراقبة خاصة على المعتقلٌن الذٌن عوقبوا بسبب الهروب أو محاولة الهروب،
بشرط أال ٌكون لهذه المراقبة تؤثٌر ضار على حالتهم الصحٌة ،وأن تجرى فً أحد المعتقالت ،وأال ٌترتب علٌها إلغاء أي ضمانات
.تمنحها لهم هذه االتفاقٌة
.ال ٌعرض المعتقلون الذٌن عاونوا فً هروب أو فً محاولة هروب إال لعقوبة تؤدٌبٌة عن هذا الفعل
)المــادة (121
ال ٌعتبر الهروب أو محاولة الهروب ،حتى فً حالة التكرار ،ظرفا ً مشدداً ،فً الحاالت التً ٌحاكم فٌها الشخص المعتقل بسبب
.مخالفات اقترفها أثناء الهروب
ٌتعٌن على أطراف النزاع أن تتحقق من أن السلطات المختصة تستعمل الرأفة عند تقرٌر ما إذا ٌجب أن تكون عقوبة المخالفة
.المقترفة تؤدٌبٌة أو قضابٌة ،وعلى األخص فٌما ٌتعلق باألفعال المرتبطة بالهروب أو محاولة الهروب
)المــادة (122

ٌجري التحقٌق فوراً فً األفعال التً تمثل مخالفة للنظام .وٌكون الوضع كذلك بالنسبة للهروب أو محاولة الهروب ،وٌسلم الشخص
.المعتقل الذي ٌعاد القبض علٌه إلى السلطات المختصة بؤسرع ما ٌمكن
وبالنسبة لجمٌع المعتقلٌن ،تخفض مدة الحبس االحتٌاطً فً حالة المخالفة التؤدٌبٌة لتكون أقل ما ٌمكن ،وال تتجاوز أربعة عشر
ٌ.وماً ،وتخصم فً جمٌع الحاالت من العقوبة السالبة للحرٌة التً ٌحكم بها علٌهم
.تطبق أحكام المادتٌن  124و 125على المعتقلٌن الذٌن ٌكونون فً الحبس االحتٌاطً القتراف مخالفة تؤدٌبٌة
)المــادة (123
مع عدم المساس باختصاص المحاكم والسلطات العلٌا ،ال تصدر أوامر بعقوبات تؤدٌبٌة إال من قابد المعتقل ،أو ضابط أو موظف
.مسبول ٌفوضه سلطاته التؤدٌبٌة
ٌبلغ المعتقل المتهم بدقة قبل صدور أي حكم تؤدٌبً ضده باألفعال المتهم بها .وٌسمح له بتبرٌر تصرفه ،وبالدفاع عن نفسه،
.وباستدعاء شهود ،واالستعانة عند الحاجة بخدمات مترجم مإهل .وٌعلن الحكم فً حضور المتهم وأحد أعضاء لجنة المعتقلٌن
.وٌجب أال تزٌد المدة التً تنقضً من وقت صدور الحكم التؤدٌبً إلى تنفٌذه على شهر واحد
وإذا حكم بعقوبة تؤدٌبٌة جدٌدة على شخص معتقل ،وجب انقضاء مهلة ال تقل عن ثالثة أٌام بٌن تنفٌذ العقوبتٌن إذا كانت مدة
.إحداهما عشرة أٌام أو أكثر
.وٌحتفظ قابد المعتقل بسجل العقوبات التؤدٌبٌة الصادرة ٌوضع تحت تصرف ممثلً الدولة الحامٌة
)المــادة (124
.ال ٌجوز ،بؤي حال ،نقل المعتقلٌن إلى مإسسات إصالحٌة ((سجون ،إصالحٌات ،لٌمانات ،الخ)) ،لقضاء عقوبة تؤدٌبٌة فٌها
ٌجب أن تستوفً المبانً التً تنفذ فٌها العقوبات التؤدٌبٌة الشروط الصحٌة ،وتكون مزودة على األخص بمستلزمات كافٌة للنوم،
.وتوفر للمعتقلٌن إمكانٌة المحافظة على نظافتهم
تحجز النساء المعتقالت الالبً ٌقضٌن عقوبة تؤدٌبٌة فً أماكن منفصلة عن أماكن الرجال ،وٌوكل اإلشراف المباشر علٌهن إلى
.نساء
)المــادة (125
ٌ.سمح للمعتقلٌن المحكوم علٌهم بعقوبات تؤدٌبٌة بالترٌض وبالبقاء فً الهواء الطلق لمدة ساعتٌن على األقل ٌومٌا ً
وٌسمح لهم ،بنا ًء على طلبهم ،بالتقدم للفحص الطبً الٌومً ،وتوفر لهم الرعاٌة الطبٌة التً تتطلبها حالتهم الصحٌة ،وٌصٌر نقلهم
.عند االقتضاء إلى عٌادة المعتقل أو مستشفى
وٌسمح لهم بالقراءة والكتابة وإرسال وتلقً الرسابل .غٌر أنه ٌجوز عدم تسلٌمهم الطرود و الحواالت المالٌة إال بعد انتهاء العقوبة،
.وٌعهد بها حتى ذلك الحٌن إلى لجنة المعتقلٌن التً تقوم بتسلٌم األغذٌة القابلة للتلف الموجودة بهذه الطرود إلى عٌادة المعتقل
.ال ٌجوز حرمان أي شخص معتقل محكوم علٌه بعقوبة تؤدٌبٌة من االنتفاع بؤحكام المادتٌن  107و143
)المــادة (126

تطبق المواد من  71إلى  76بالقٌاس على اإلجراءات القضابٌة التً تتخذ ضد المعتقلٌن الموجودٌن فً األراضً الوطنٌة للدولة
.الحاجزة
الفصل العاشر
نقل المعتقلــــــــٌن
)المــادة (127
ٌجري نقل المعتقلٌن بكٌفٌة إنسانٌة .وكقاعدة عامة ٌجري النقل بطرٌق السكك الحدٌدٌة أو بوسابل النقل األخرى وفً ظروف تعادل
على األقل الظروف التً تطبق على قوات الدولة الحاجزة فً انتقاالتها .وإذا كان البد من االنتقال بصفة استثنابٌة سٌراً على
.األقدام ،وجب أال ٌحدث ذلك إال إذا كانت تسمح به حالة المعتقلٌن البدنٌة ،وأال ٌفرض علٌهم إرهاقا ً زابداً
تزود الدولة الحاجزة المعتقلٌن أثناء النقل بماء الشرب والطعام بنوعٌة وتنوع وكمٌات تكفً للمحافظة على صحتهم فً حالة جٌدة،
وبما ٌلزم من مالبس ومالجا ورعاٌة طبٌة .وعلٌها أن تتخذ جمٌع االحتٌاطات المناسبة لتؤمٌن سالمتهم أثناء النقل وأن تعد قبل
.نقلهم قابمة كاملة بؤسماء المعتقلٌن المنقولٌن
ال ٌنقل المعتقلون المرضى أو الجرحى أو العجزة وكذلك حاالت الوالدة مادامت الرحلة تعرض صحتهم للخطر ،إال إذا كانت
.سالمتهم تحتم النقل
إذا اقتربت جبهة القتال من أحد المعتقالت ،وجب أال ٌنقل المعتقلون الموجودون فٌه إال إذا أمكن نقلهم فً ظروف أمن كافٌة ،أو إذا
.كانوا ٌتعرضون فً حالة بقابهم لخطر أكبر مما ٌتعرضون له فً حالة النقل
على الدولة الحاجزة أن تؤخذ عند تقرٌر نقل المعتقلٌن مصالحهم فً االعتبار ،على األخص بهدف عدم زٌادة صعوبات إعادتهم إلى
.الوطن أو عودتهم إلى منازلهم
)المــادة (128
فً حال ة النقلٌ ،خطر المعتقلون رسمٌا ً بانتقالهم وبعنوانهم البرٌدي الجدٌد ،وٌبلغ لهم هذا اإلخطار قبل النقل بوقت كاف لٌتمكنوا
.من حزم أمتعتهم وإبال غ عابالتهم
وٌسمح لهم بحمل متعلقاتهم الشخصٌة ،ومراسالتهم والطرود التً وصلتهم ،وٌجوز خفض وزن هذه األمتعة إذا اقتضت ذلك
.ظروف النقل ،ولكنه ال ٌخفض بؤي حال عن خمسة وعشرٌن كٌلو غراما ً لكل شخص معتقل
.وتحول إلٌهم دون إبطاء المراسالت والطرود المرسلة على عنوان معتقلهم السابق
ٌتخذ قابد المعتقل باالتفاق مع لجنة المعتقلٌن التدابٌر الالزمة لنقل مهمات المعتقلٌن المشتركة واألمتعة التً لم ٌمكنهم حملها معهم
.بسبب تحدٌد تم فرضه وفقا ً للفقرة الثانٌة من هذه المادة
الفصل الحادي عشر
الوفـــــــــــــاة
)المــادة (129

ٌجوز للمعتقلٌن تسلٌم وصاٌاهم للسلطات المسبولة التً تكفل حفظها .وفً حالة وفاة أحد المعتقلٌن ترسل وصٌته دون تؤخٌر إلى
.الشخص الذي ٌكون قد عٌنه
.تثبت وفاة أي معتقل بإقرار من طبٌب ،وتحرر شهادة وفاة تبٌن بها أسباب الوفاة والظروف التً حصلت فٌها
تحرر شهادة رسمٌة بالوفاة ،تسجل على النحو الواجب طبقا ً لإلجراءات المعمول بها فً األراضً التً ٌوجد بها المعتقل ،وترسل
.صورة موثقة منها إلى الدولة الحامٌة دون تؤخٌر وكذلك إلى الوكالة المركزٌة المنصوص عنها فً المادة 140
)المــادة (130
على السلطات الحاجزة أن تتحقق من أن المعتقلٌن الذٌن ٌتوفون أثناء االعتقال ٌدفنون باحترام ،وإذا أمكن طبقا ً لشعابر دٌنهم ،وأن
.مقابرهم تحترم ،وتصان بشكل مناسب ،وتمٌز بطرٌقة تمكن من االستدالل علٌها دابما ً
ٌدفن المعتقلون المتوفون فً مقابر فردٌة ،إال إذا اقتضت ظروف قهرٌة استخدام مقابر جماعٌة .وال ٌجوز حرق الجثث إال ألسباب
صحٌة حتمٌة أو إذا اقتضى دٌن المتوفً ذلك أو تنفٌذاً لرغبته الصرٌحة .وفً حالة الحرق ٌبٌن ذلك مع ذكر األسباب التً دعت
إلٌه فً شهادة وفاة الشخص المعتقل .وتحتفظ السلطات الحاجزة بالرماد ،وترسله بؤسرع ما ٌمكن إلى أقارب المتوفى إذا طلبوا
.ذلك
وبمجرد أن تسمح الظروف ،وبحد أقصى لدى انتهاء األعمال العدابٌة ،تقدم الدولة الحاجزة  ،عن طرٌق مكاتب االستعالمات
المنصوص عنها فً المادة  ، 136إلى الدول التً ٌتبعها المعتقلون المتوفون ،قوابم تبٌن المقابر التً دفنوا فٌها .وتوضح هذه القوابم
.جمٌع التفاصٌل الالزمة للتحقق من هوٌة المعتقلٌن المتوفٌن ومواقع المقابر بدقة
)المــادة (131
تجري الدولة الحاجزة تحقٌقا ً عاجالً بشؤن أي وفاة أو إصابة خطٌرة تقع لشخص معتقل أو ٌشتبه فً وقوعها بفعل حارس أو
.شخص معتقل آخر أو أي شخص آخر ،وكذلك كل وفاة ال ٌعرف سببها
وٌرسل إخطار عن هذا الموضوع فوراً إلى الدولة الحامٌة .وتإخذ أقوال الشهود ،وٌحرر تقرٌر ٌتضمن هذه األقوال وٌرسل إلى
.الدولة الحامٌة
.إذا أثبت التحقٌق إدانة شخص أو أكثر ،تتخذ الدولة الحاجزة جمٌع اإلجراءات القضابٌة لمحاكمة المسبول أو المسبولٌن
الفصل الثانً عشر
اإلفراج ،واإلعادة إلى الوطن،
واإلٌواء فً بلد محاٌد
)المــادة (132
.تفرج الدولة الحاجزة عن أي شخص معتقل بمجرد زوال األسباب التً اقتضت اعتقاله

وعالوة على ذلك ،تعمل أطراف النزاع أثناء قٌام األعمال العدابٌة على عقد اتفاقات لإلفراج عن فبات معٌنة من المعتقلٌن أو
إعادتهم إلى الوطن ،أو عودتهم إلى منازلهم أو إٌوابهم فً بلد محاٌد ،وبخاصة األطفال ،والحوامل ،وأمهات الرضع واألطفال
.صغار السن ،والجرحى والمرضى ،أو المعتقلٌن الذٌن قضوا فً االعتقال مدة طوٌلة
)المــادة (133
ٌ.نتهً االعتقال بؤسرع ما ٌمكن بعد انتهاء األعمال العدابٌة
على أنه ٌجوز احتجاز المعتقلٌن الموجودٌن فً أراضً أحد أطراف النزاع ،الذٌن ٌنتظر اتخاذ إجراءات جنابٌة ضدهم بسبب
مخالفات ال تستوجب عقوبات تؤدٌبٌة على وجه التخصٌص ،حتى تنتهً المحاكمة ،أو عند االقتضاء حتى انتهاء العقوبة .وٌطبق
.اإلجراء نفسه على المعتقلٌن الذٌن حكم علٌهم بعقوبة سالبة للحرٌة
.تشكل ،باالتفاق بٌن الدولة الحاجزة والدولة المعنٌة ،لجان للبحث عن المعتقلٌن المفقودٌن بعد انتهاء األعمال العدابٌة أو االحتالل
)المــادة (134
على األ طراف السامٌة المتعاقدة أن تعمل عند انتهاء األعمال العدابٌة أو االحتالل على تؤمٌن عودة جمٌع المعتقلٌن إلى آخر محل
.إقامة لهم أو تسهٌل عودتهم إلى أوطانهم
)المــادة (135
تتحمل الدولة الحاجزة نفقات عودة المعتقلٌن الذٌن أفرج عنهم إلى األماكن التً كانوا ٌقٌمون فٌها وقت اعتقالهم ،أو النفقات الالزمة
.إلتمام رحلتهم أو عودتهم إلى نقطة الرحٌل إذا كانت قد اعتقلتهم أثناء سفرهم أو فً عرض البحر
وفً حالة رفض الدولة الحاجزة التصرٌح لشخص معتقل أفرج عنه باإلقامة فً أراضٌها بعد أن كان مقٌما ً بها قبالً إقامة قانونٌة،
فإنه ٌتعٌن علٌها أن تتحمل نفقات عودته إلى وطنه .على أنه إذا فضل الشخص المعتقل العودة إلى بلده تحت مسبولٌته الخاصة ،أو
إطاعة الحكومة الدولة التً ٌدٌن لها بالوالء ،فإن الدولة الحاجزة ال تلتزم بدفع هذه النفقات بعد مغادرته حدودها ،وال تلتزم الدولة
.الحاجزة بدفع نفقات اإلعادة إلى الوطن للمعتقل الذي كان قد اعتقل بنا ًء على طلبه
.فً حالة نقل المعتقلٌن وفقا ً للمادة  ،45تتفق الدولة التً تنقلهم والدولة التً تستضٌفهم على حصة كل منهما فً النفقات
وال تخل األحكام المذكورة بالترتٌبات الخاصة التً ٌجوز عقدها بٌن أطراف النزاع بشؤن تبادل رعاٌاها الذٌن فً قبضة طرف
.خصم وإعادتهم إلى أوطانهم
القسم الخامس
مكاتب االستعالمات والوكالة المركزٌة
لالستعالمات
)المــادة (136
منذ بدء أي نزاع ،وفً جمٌع حاالت االحتاللٌ ،نشا كل طرف من أطراف النزاع مكتبا ً رسمٌا ً لالستعالمات ٌتلقى وٌنقل
.المعلومات المتعلقة باألشخاص المحمٌٌن الذٌن ٌوجدون تحت سلطته

وفً أقرب وقت ممكنٌ ،نقل كل طرف فً النزاع إلى هذا المكتب معلومات عن التدابٌر التً اتخذها هذا الطرف ضد أي شخص
محمً قبض علٌه ،أو فرضت علٌه إقامة جبرٌة أو اعتقل منذ أكثر من أسبوعٌن .وعلٌه ،عالوة على ذلك ،أن ٌكلف إدارته المختلفة
المعنٌة بسرعة إبال غ المكتب المذكور بالمعلومات المتعلقة بالتغٌرات التً تطرأ على حالة هإالء األشخاص المحمٌٌن ،من قبٌل
.النقل ،أو اإلفراج ،أو اإلعادة للوطن ،أو الهروب ،أو العالج بالمستش فى ،أو الوالدة ،أو الوفاة
)المــادة (137
ٌتولى المكتب الوطنً لالستعالمات على وجه االستعجال ،وبؤسرع الوسابل ،وعن طرٌق الدول الحامٌة من جهة ،والوكالة
المركزٌة المنصوص عنها فً المادة  140من جهة أخرى ،نقل المعلومات المتعلقة باألشخاص المحمٌٌن إلى الدولة التً ٌكون
األشخاص المذكورون من رعاٌاها أو الدولة التً كانوا ٌقٌمون فً أراضٌها .وترد المكاتب أٌضا ً على جمٌع االستفسارات التً
.توجه إلٌها بشؤن األشخاص المحمٌٌن
وتنقل مكاتب االستعالمات المعلومات المتعلقة بالشخص المحمً ،باستثناء الحاالت التً قد ٌلحق فٌها نقل المعلومات الضرر
بالشخص المعنً أو بعابلته .وحتى فً هذه الحالة ،فإنه ال ٌجوز منع المعلومات عن الوكالة المركزٌة التً تتخذ االحتٌاطات
.الالزمة المبٌنة فً المادة  140بعد تنبٌهها إلى الظروف
ٌ.صدق على جمٌع االتصاالت المكتوبة الصادرة عن أي مكتب بتوقٌع أو بخاتم المكتب
)المــادة (138
تكون المعلومات التً ٌتلقاها المكتب الوطنً لالستعالمات وٌنقلها ذات طابع ٌسمح بتعٌٌن هوٌة الشخص المحمً بدقة وبإبال غ
.عابلته بسرعة
وتتضمن على األقل بالنسبة لكل شخص  :لقبه واسمه األول ،ومحل وتارٌخ مٌالده بالكامل ،وجنسٌته ،وآخر محل إقامة له،
والعالمات الممٌزة له ،واسم والده ولقب والدته ،وتارٌخ وطبٌعة اإلجراء الذي اتخذ إزاءه ،والمكان الذي اتخذ فٌه هذا اإلجراء،
.والعنوان الذي ٌمكن توجٌه مراسالته علٌه ،وكذلك اسم وعنوان الشخص الذي ٌتعٌن إبالغه المعلومات
وبالمثل ،تنقل بصورة منتظمة ،وإن أمكن أسبوعٌاً ،معلومات عن الحالة الصحٌة للمعتقلٌن المرضى أو الجرحى من ذوى الحاالت
.الخطٌرة
)المــادة (139
ٌتولى المكتب الوطنً لالستعالمات كذلك استالم جمٌع المتعلقات الشخصٌة ذات القٌمة التً ٌتركها األشخاص المحمٌون المبٌنون
فً المادة  ، 136على األخص عند اإلعادة إلى الوطن ،أو اإلفراج أو الهروب أو الوفاة ،وٌنقل هذه المعلومات إلى المعنٌٌن إما
مباشرة أو ،إذا لزم األمر ،عن طرٌق الوكالة المركزٌة .وترسل هذه األشٌاء فً طرود مختومة بخاتم المكتب ،وترفق بهذه الطرود
بٌانات توضح بدقة هوٌة األشخاص الذٌن تخصهم هذه األشٌاء وبٌان كامل بمحتوٌات كل طرد .وٌحتفظ بسجالت تفصٌلٌة عن
.استالم وإرسال جمٌع األشٌاء القٌمة من هذا النوع
)المــادة (140

تنشؤ فً بلد محاٌد وكالة مركزٌة لالستعالم عن األشخاص المحمٌٌن ،وبخاصة بشؤن المعتقلٌن .وتقترح اللجنة الدولٌة للصلٌب
األحمر على الدول المعنٌة ،إذا رأت ذلك ،تنظٌم هذه الوكالة التً ٌمكن أن تكون مماثلة للوكالة المنصوص عنها بالمادة  123من
.اتفاقٌة جنٌف بشؤن معاملة أسرى الحرب المإرخة فً  12آب /أغسطس 1949
وتتولى هذه الوكالة تجمٌع كافة المعلومات ذات الطابع المنصوص عنه فً المادة  ،136والتً تتمكن من الحصول علٌها من خالل
القنوات الرسمٌة أو الخاصة ،وتنقلها بؤسرع ما ٌمكن إلى بلد منشؤ أو إقامة األشخاص المعنٌٌن ،إال فً الحاالت التً قد ٌإدى فٌها
هذا النقل إلى إلحاق الضرر باألشخاص الذٌن تتعلق بهم هذه المعلومات أو إلى اإلضرار بعابالتهم .وعلى أطراف النزاع أن تقدم
.للوكالة جمٌع التسهٌالت المعقولة لتتمكن من القٌام بنقل المعلومات
واألطراف السامٌة المتعاقدة ،وبخاصة األطراف التً ٌنتفع رعاٌاها بخدمات الوكالة المركزٌة ،مدعوة إلى تقدٌم الدعم المالً الذي
.تحتاج إلٌه الوكالة
وٌنبغً أال تفسر األحكام المتقدمة على أنها تقٌد النشاط اإلنسانً للجنة الدولٌة للصلٌب األحمر وجمعٌات اإلغاثة المشار إلٌها فً
.المادة 142
)المــادة (141
تتمتع المكاتب الوطنٌة لالستعالمات باإلعفاء من الرسوم البرٌدٌة جمٌعها ،وكذلك باإلعفاءات المنصوص عنها بالمادة ،110
.وبقدر اإلمكان باإلعفاء من رسوم البرق أو على األقل بتخفٌضات كبٌرة فً هذه الرسوم
الباب الرابع
تنفٌذ االتفاقٌة
القسم األول
أحكــــام عـــــــامة
)المــادة (142
مع مراعاة التدابٌر التً تراها الدول الحاجزة حتمٌة لضمان أمنها أو لمواجهة أي ضرورة معقولة أخرى ،تقدم هذه الدول أفضل
ترحٌب بالمنظمات الدٌنٌة ،أو جمعٌات اإلغاثة ،أو أي هٌبة أخرى تعاون األشخاص المحمٌٌن ،وتوفر جمٌع التسهٌالت الالزمة لها
ولمندوبٌها المعتمدٌن على النح و الواجب ،لزٌارة األشخاص المحمٌٌن ،ولتوزٌع مواد اإلغاثة واإلمدادات الواردة من أي مصدر
ألغراض تعلٌمٌة أو ترفٌهٌة أو دٌنٌة علٌهم ،أو لمساعدتهم فً تنظٌم أوقات فراغهم داخل المعتقالت .وٌجوز أن تنشؤ الجمعٌات أو
.الهٌبات المشار إلٌها فً أراضً الدولة الحاجزة أو فً بلد آخر ،وأن ٌكون لها طابع دولً
وٌجوز للدولة الحاجزة أن تحدد عدد الجمعٌات والهٌبات التً ٌرخص لمندوبٌها بممارسة نشاطهم فً أراضٌها وتحت إشرافها،
.وٌشترط مع ذلك أال ٌعوق هذا التحدٌد تقدٌم عون فعال وكاف لجمٌع األشخاص المحمٌٌن
.وٌجب االعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولٌة للصلٌب األحمر فً هذا المجال واحترامه فً جمٌع األوقات
)المــادة (143

ٌصرح لممثلً أو مندوبً الدول الحامٌة بالذهاب إلى جمٌع األماكن التً ٌوجد بها أشخاص محمٌون ،وعلى األخص أماكن
.االعتقال والحجز والعمل
وٌكون لهم حق الدخول فً جمٌع المرافق التً ٌستعملها األشخاص المحمٌون ،ولهم أن ٌتحدثوا معهم بدون رقٌب ،باالستعانة
.بمترجم عند الضرورة
و ال تمنع هذه الزٌارات إال ألسباب تقتضٌها ضرورات عسكرٌة قهرٌة ،وال ٌكون ذلك إال بصفة استثنابٌة ومإقتة .وال ٌجوز تحدٌد
.تواتر ومدة هذه الزٌارات
تعطى الحرٌة الكاملة لممثلً ومندوبً الدول الحامٌة فٌما ٌتعلق باختٌار األماكن التً ٌرغبون زٌارتها .وللدولة الحاجزة أو دولة
االحتالل أن تتفق مع الدولة الحامٌة ،وعند االقتضاء مع دولة منشؤ األشخاص المتوخى زٌارتهم ،على السماح لمواطنً المعتقلٌن
.باالشتراك فً الزٌارات
ٌنتفع مندوبو اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر باالمتٌازات نفسها .وٌخضع تعٌٌن هإالء المندوبٌن لموافقة الدول التً ٌقع تحت سلطتها
.األراضً التً ٌتعٌن علٌهم ممارسة أنشطتهم فٌها
)المــادة (144
تتعهد األطراف السامٌة المتعاقدة بؤن تنشر نص هذه االتفاقٌة على أوسع نطاق ممكن فً بلدانها ،فً وقت السلم كما فً وقت
ال حرب ،وتتعهد بصفة خاصة بؤن تدرج دراستها ضمن برامج التعلٌم العسكري ،والمدنً إذا أمكن ،بحٌث تصبح المبادئ التً
.تتضمنها معروفة لمجموع السكان
ٌتعٌن على السلطات المدنٌة والعسكرٌة والشرطة أو السلطات األخرى التً تضطلع فً وقت الحرب بمسبولٌات إ زاء األشخاص
.المحمٌٌن ،أن تكون حابزة لنص االتفاقٌة ،وأن تلقن بصفة خاصة أحكامها
)المــادة (145
تتبادل األطراف السامٌة المتعاقدة عن طرٌق مجلس االتحاد السوٌسري ،ومن خالل الدول الحامٌة أثناء األعمال العدابٌة ،التراجم
.الرسمٌة لهذه االتفاقٌة ،وكذلك القوانٌن واللوابح التً قد تعتمدها لكفالة تطبٌقها
)المــادة (146
تتعهد األطراف السامٌة المتعاقدة بؤن تتخذ أي إجراء تشرٌعً ٌلزم لفرض عقوبات جزابٌة فعالة على األشخاص الذٌن ٌقترفون أو
ٌ.ؤمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسٌمة لهذه االتفاقٌة ،المبٌنة فً المادة التالٌة
ٌلتزم كل طرف متعاقد بمالحقة المتهمٌن باقتراف مثل هذه المخالفات الجسٌمة أو باألمر باقترافها ،وبتقدٌمهم إلى محاكمه ،أٌا ً كانت
جنسٌتهم .وله أٌضاً ،إذا فضل ذلك ،وطبقا ً ألحكام تشرٌعه ،أن ٌسلمهم إلى طرف متعاقد معنً آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى
.الطرف المذكور أدلة اتهام كافٌة ضد هإالء األشخاص
على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابٌر الالزمة لوقف جمٌع األفعال التً تتعارض مع أحكام هذه االتفاقٌة بخالف المخالفات الجسٌمة
.المبٌنة فً المادة التالٌة

وٌنتفع المتهمون فً جمٌع األحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر ال تقل مالبمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمواد 105
.وما بعدها من اتفاقٌة جنٌف بشؤن معاملة أسرى الحرب ،المإرخة فً  12آب/أغسطس 1949
)المــادة (147
المخالفات الجسٌمة التً تشٌر إلٌها المادة السابقة هً التً تتضمن أحد األفعال التالٌة إذا اقترفت ضد أشخاص محمٌٌن أو ممتلكات
محمٌة باالتفاقٌة  :القتل العمد ،والتعذٌب أو المعاملة الالإنسانٌة ،بما فً ذلك التجارب الخاصة بعلم الحٌاة ،وتعمد إحداث آالم شدٌدة
أو اإلضرار الخطٌر بالسالمة البدنٌة أو بالصحة ،والنفً أو النقل غٌر المشروع ،والحجز غٌر المشروع ،وإكراه الشخص المحمً
على الخدمة فً القوات المسلحة بالدولة المعادٌة ،أو حرمانه من حقه فً أن ٌحاكم بصورة قانونٌة وغٌر متحٌزة وفقا ً للتعلٌمات
الواردة فً هذه االتفاقٌة ،وأخذ الرهابن ،وتدمٌر واغتصاب الممتلكات على نحو ال تبرره ضرورات حربٌة وعلى نطاق كبٌر
.بطرٌقة غٌر مشروعة وتعسفٌة
)المــادة (148
ال ٌجوز ألي طرف متعاقد أن ٌتحلل أو ٌحل طرفا ً متعاقداً آخر من المسبولٌات التً تقع علٌه أو على طرف متعاقد آخر فٌما ٌتعلق
.بالمخالفات المشار إلٌها فً المادة السابقة
)المــادة (149
ٌجرى ،بنا ًء على طلب أي طرف فً النزاع ،وبطرٌقة تتقرر فٌما بٌن األطراف المعنٌة ،تحقٌق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه
.االتفاقٌة
.وفً حالة عدم االتفاق على إجراءات التحقٌقٌ ،تفق األطراف على اختٌار حكم ٌقرر اإلجراءات التً تتبع
.وما أن ٌتبٌن انتهاك االتفاقٌةٌ ،تعٌن على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بؤسرع ما ٌمكن
القسم الثانً
أحكــــام ختامٌة
)المــادة (150
.وضعت هذه االتفاقٌة باللغتٌن اإلنكلٌزٌة والفرنسٌة .وكال النصٌن متساوٌان فً الحجٌة
.وسٌقوم مجلس االتحاد السوٌسرى بوضع تراجم رسمٌة لالتفاقٌة باللغتٌن الروسٌة واألسبانٌة
)المــادة (151
تحل هذه االتفاقٌة التً تحمل تارٌخ الٌوم للتوقٌع لغاٌة  12شباط /فبراٌر  ،1950باسم الدول الممثلة فً المإتمر الذي افتتح فً
.جنٌف فً  21نٌسان  /أبرٌل 1949
)المــادة (152
.تصدق هذه االتفاقٌة بؤسرع ما ٌمكن وتودع صكوك التصدٌق فً برن

ٌحرر محضر بإٌداع كل صك من صكوك التصدٌق ،وٌرسل مجلس االتحاد السوٌسري صوراً موثقة من هذا المحضر إلى جمٌع
.الدول التً تم باسمها توقٌع االتفاقٌة أو اإلبال غ عن االنضمام إلٌها
)المــادة (153
ٌ.بدأ نفاذ هذه االتفاقٌة بعد ستة شهور من تارٌخ إٌداع صكٌن للتصدٌق على األقل
.وبعد ذلكٌ ،بدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تارٌخ إٌداع صك تصدٌقه
)المــادة (154
بالنسبة للعالقات القابمة بٌن الدول المرتبطة باتفاقٌة الهاي ا لمتعلقة بقوانٌن وعادات الحرب البرٌة ،سواء المعقودة فً  29تموز /
ٌولٌه  1899أو المعقودة فً  18تشرٌن األول /أكتوبر  ،1907والتً تشترك فً هذه االتفاقٌة ،تكمل هذه االتفاقٌة القسمٌن الثانً
.والثالث من الالبحة الملحقة باتفاقٌتً الهاي المذكورتٌن
)المــادة (155
.تعرض هذه االتفاقٌة ابتداء من تارٌخ نفاذها النضمام جمٌع الدول التً لم تكن االتفاقٌة قد وقعت باسمها
)المــادة (156
ٌ.بلغ كل انضمام إلى مجلس االتحاد السوٌسري كتابة ،وٌعتبر سارٌا ً بعد مضً ستة شهور من تارٌخ استالمه
.وٌبلغ مجلس االتحاد السوٌسري كل انضمام إلى جمٌع الدول التً تم باسمها توقٌع االتفاقٌة أو اإلبال غ عن االنضمام إلٌها
)المــادة (157
ٌترتب على الحاالت المنصوص عنها فً المادتٌن  2و 3النفاذ الفوري للتصدٌقات التً تودعها أطراف النزاع واالنضمامات التً
تبلغ ها قبل أو بعد وقوع األعمال الحربٌة أو االحتالل .وٌبلغ مجلس االتحاد السوٌسري بؤسرع وسٌلة أي تصدٌقات أو انضمامات
ٌ.تلقاها من أطراف النزاع
)المــادة (158
.لكل طرف من األطراف السامٌة المتعاقدة حق االنسحاب من هذه االتفاقٌة
.وٌبلغ االنسحاب كتابة إلى مجلس االتحاد السوٌسري الذي ٌتولى إبالغه إلى حكومات جمٌع األطراف السامٌة المتعاقدة
وٌعتبر االنسحاب سارٌا ً بعد مضً عام من تارٌخ إبالغه لمجلس االتحاد السوٌسري .على أن االنسحاب الذي ٌبلغ 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 أو إعادة توطٌنهم
وال ٌكون لالنسحاب أثره إال بالنسبة للدولة المنسحبة .وال ٌكون له أي أثر على االلتزامات التً ٌجب أن تبقى أطراف النزاع
ملتزمة بؤدابها طبقا ً لمبادئ القانون الدولً الناشبة من األعراف الراسخة بٌن األمم المتمدنة ،ومن القوانٌن اإلنسانٌة ،وما ٌملٌه
.الضمٌر العام
)المــادة (159

ٌسجل مجلس االتحاد السوٌسري هذه االتفاقٌة لدى األمانة العامة لألمم المتحدة .وٌخطر مجلس االتحاد السوٌسري األمانة العامة
.لألمم 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 جنٌف ،فً هذا الٌوم الثانً عشر من آب/أغسطس  1949باللغتٌن اإلنكلٌزٌة والفرنسٌة ،وٌودع األصل فً محفوظات
االتحاد السوٌسري .وٌرسل مجلس االتحاد السوٌسري صوراً مصدقة من االتفاقٌة إلى جمٌع الدول الموقعة ،وكذلك إلى الدول التً
.تنضم إلى االتفاقٌة
الملحق األول
مشروع اتفاق
بشؤن مناطق ومواقع االستشفاء واألمان
)المــادة (1
تخصص مناطق االستشفاء واألمان بصفة قطعٌة لألشخاص المشار إلٌهم فً المادة  23من اتفاقٌة جنٌف لتحسٌن حال الجرحى
والمرضى بالقوات المسلحة فً المٌدان ،المإرخة فً  12آب  /أغسطس  ،1949وكذلك لألشخاص الذٌن ٌتولون تنظٌم وإدارة هذه
.المناطق والمواقع ورعاٌة األشخاص الذٌن ٌجمعون فٌها
.ومع ذلك ٌكون لألشخاص الذٌن تكون إقامتهم مستدٌمة فً داخل هذه المناطق الحق فً البقاء فٌها
)المــادة (2
على األشخاص الذٌن ٌوجدون بؤي صفة فً منطقة استشفاء وأمان أن ٌمتنعوا عن القٌام بؤي عمل له عالقة مباشرة بالعملٌات
.الحربٌة أو إنتاج المهمات الحربٌة ،سواء فً داخل هذه المنطقة أو خارجها
)المــادة (3
على الدولة التً تنشا منطقة استشفاء وأمان أن تتخذ جمٌع التدابٌر المناسبة لمنع دخول األشخاص الذٌن لٌس لهم حق دخولها أو
.التواجد فٌها
)المــادة (4
ٌ :جب أن تستوفى الشروط التالٌة فً مناطق االستشفاء واألمان
أ ) التشغل إال جزءاً صغٌراً من األراضً الواقعة تحت سٌطرة الدولة التً تنشبها( ،
ب) تكون قلٌلة الكثافة السكانٌة بالمقارنة مع قدرتها على االستٌعاب(،
ج ) تكون بعٌدة عن أي أهد اف عسكرٌة وأي منشآت صناعٌة أو إدارٌة هامة ،ومجردة من مثل هذه األهداف(،
.د ) ال تقع فً مناطق ٌوجد أي احتمال فً أن تكون ذات أهمٌة فً سٌر الحرب(
)المــادة (5

 :تخضع مناطق االستشفاء واألمان لاللتزامات التالٌة
أ ) ال تستخدم طرق المواصالت ووسابل النقل التً تكون تحت تصرفها لنقل موظفٌن عسكرٌٌن أو مهمات عسكرٌة ولو كان ذلك (
لمجرد العبور،
.ب) ال ٌدافع عنها بوسابل عسكرٌة بؤي حال(
)المــادة (6
تمٌز مناطق االستشفاء واألمان بواسطة أشرطة مابلة حمراء على أرضٌة بٌضاء توضع على الحدود الخارجٌة للمنطقة وفوق
.مبانٌها
وتمٌز المناطق المخصصة كلٌة للجرحى والمرضى بشارة الصلٌب األحمر (أو الهالل األحمر أو األسد والشمس األحمرٌن) على
.أرضٌة بٌضاء
)المــادة (7
تقوم كل دولة منذ وقت السلم أو عند بدء األعمال العدابٌة بإبال غ جمٌع األطراف السامٌة المتعاقدة بقابمة مناطق االستشفاء واألمان
.الكابنة فً األراضً التً تسٌطر علٌها .وتبلغها بؤي منطقة جدٌدة تنشبها أثناء النزاع
.وبمجرد أن ٌستلم الطرف المعادي اإلخطار المشار إلٌه أعاله ،تكتسب المنطقة التً أنشبت الصفة القانونٌة
على أنه إذا رأى الطرف الخصم أن أحد الشروط الواردة فً هذا االتفاق غٌر مستوفاة بشكل ظاهر ،فإن له أن ٌرفض االعتراف
بالمنطقة وأن ٌبلغ رفضه بصفة عاجلة إلى الطرف المسبول عن المنطقة أو أن ٌعلق اعترافه بها على فرض الرقابة المنصوص
.عنها بالمادة 8
)المــادة (8
كل دولة تعترف بمنطقة أو بعدة مناطق استشفاء وأمان أنشؤها الطرف الخصم لها حق فً المطالبة بؤن تقوم لجنة خاصة أو أكثر
.بالتحقق من استٌفاء الشروط وااللتزامات المبٌنة فً هذا االتفاق
ولهذا الغرضٌ ،كون ألعضاء اللجان الخاصة فً جمٌع األوقات مطلق الحرٌة فً دخول مختلف المناطق ،بل وٌمكنهم اإلقامة فٌها
.بصفة مستدٌمة .وتوفر لهم جمٌع التسهٌالت للقٌام بواجبات المراقبة
)المــادة (9
فً الحاال ت التً تتبٌن فٌها اللجان الخاصة وقابع تبدو لها مخالفة ألحكام هذا االتفاقٌ ،تعٌن علٌها فوراً تنبٌه الدولة المسبولة عن
.المنطقة بهذه الوقابع وتحدد لها مهلة أقصاها خمسة أٌام لتصحٌحها ،وتبلغ بذلك الدولة التً اعترفت بالمنطقة
إذا انقضت المهلة ولم تستجب الدولة المسبولة عن المنطقة للتنبٌه الذي وجه إلٌها ،جاز للطرف الخصم أن ٌعلن أنه لم ٌعد ملتزما ً
.بهذا االتفاق فٌما ٌتعلق بالمنطقة المعنٌة
)المــادة (10

تقوم الدولة التً تنشا منطقة أو عدة مناطق استشفاء وأمان ،وكذلك األطراف المعادٌة التً أبلغت بإنشابها ،بتعٌٌن األشخاص
الذٌن ٌجوز لهم االشتراك فً اللجان الخاصة المشار إلٌها فً المادتٌن  8و ،9أو تعٌن لها الدول الحامٌة أو أي دول محاٌدة أخرى
.هإالء األشخاص
)المــادة (11
ال ٌجوز بؤي حال أن تكون مناطق االستشفاء واألمان هدفا ً للهجوم ،بل تكفل لها أطراف النزاع الحماٌة واالحترام فً جمٌع
.األوقات
)المــادة (12
.فً حالة وقوع احتاللٌ ،ستمر احترام مناطق االستشفاء واألمان الموجودة باألراضً المحتلة وتستخدم فً نفس أغراضها
.عل أن ٌجوز لدولة االحتالل أن تعدل الغرض منها بعد تؤمٌن سالمة األشخاص المجمعٌن فٌها
)المــادة (13
ٌ.طبق هذا االتفاق أٌضا ً على المواقع التً تخصصها الدول لنفس الغرض الذي تنشؤ من أجله مناطق االستشفاء واألمان
الملحق الثانً
مشروع البحة تتعلق باإلغاثة
الجماعٌة للمعتقلٌن المدنٌٌن
)المــادة (1
ٌصرح للجان المعتقلٌن بتوزٌع رساالت اإلغاثة الجماعٌة المسبولة عنها على جمٌع المعتقلٌن التابعٌن إدارٌا ً للمعتقل الذي تعمل فٌه
.هذه اللجان ،وكذلك على المعتقلٌن الموجودٌن بالمستشفٌات أو السجون أو المنشآت التؤدٌبٌة األخرى
)المــادة (2
ٌجري توزٌع رساالت اإلغاثة الجماعٌة طبقا ً لتعلٌمات المانحٌن ووفقا ً لخطة ت ضعها لجان المعتقلٌن ،بٌد أنه ٌفضل توزٌع مواد
اإلغاثة الطبٌة باالتفاق مع األطباء األقدمٌن ،الذٌن ٌجوز لهم مخالفة هذه التعلٌمات فً المستشفٌات والمستوصفات بقدر ما تملً
.ذلك احتٌاجات مرضاهم .وٌجري التوزٌع فً هذا اإلطار دابما ً بطرٌقة منصفة
)المــادة (3
بغٌة التمكن من التحقق من نوعٌة وكمٌة اإلمدادات الواردة وإعداد التقارٌر المفصلة بشؤن هذا الموضوع للمانحٌنٌ ،صرح
ألعضاء لجان المعتقلٌن بالذهاب إلى محطات السكة الحدٌدٌة وغٌرها من نقط وصول رساالت اإلغاثة الجماعٌة ،القرٌبة من
.المعتقالت التً تعمل فٌها اللجان
)المــادة (4
توفر للجان المعتقلٌن التسهٌالت الالزمة للتحقق من أن توزٌع إمدادات اإلغاثة الجماعٌة ٌجري وفقا ً لتعلٌماتها فً جمٌع األقسام
.الفرعٌة والملحقات التابعة للمعتقالت التً تعمل فٌها

)المــادة (5
ٌصرح للجان المعتقلٌن بؤن تستوفً ،وبؤن تطلب من أعضاء لجان المعتقلٌن فً فصابل العمل أو األطباء األقدمٌن فً المستوصفات
والمستشفٌات أن ٌستوفوا استمارات أو استبٌانات توجه إلى المانحٌن ،وتتعلق بإمدادات اإلغاثة الجماعٌة (التوزٌع ،واالحتٌاجات،
.والكمٌات ،الخ) .وترسل هذه االستمارات واالستبٌانات المستوفاة على النحو الواجب إلى المانحٌن دون إبطاء
)المــادة (6
لضمان انتظام توزٌع إمدادات اإلغاثة الجماعٌة على المعتقلٌن فً المعتقالت ،ولمواجهة أي احتٌاجات ٌمكن أن تنشؤ نتٌجة لوصول
دفعات جدٌدة من المعتقلٌنٌ ،سمح للجان المعتقلٌن بتكوٌن احتٌاطات كافٌة من إمدادات اإلغاثة الجماعٌة بصورة منتظمة .ولهذا
الغرض ،توضع تحت تصرفها مخازن مناسبة ،وٌزود كل مخزن بقفلٌن تحتفظ لجنة المعتقلٌن بمفاتٌح أحدهما وٌحتفظ قابد
.المعتقل بمفاتٌح اآلخر
)المــادة (7
على األطراف السامٌة المتعاقدة ،والدول الحاجزة بصفة خاصة ،أن تسمح بقدر اإلمكان ،ومع مراعاة نظام تموٌن السكان ،بمشترى
أي سلع فً أراضٌها ألغراض توزٌع مواد إغاثة جماعٌة على المعتقلٌن .وعلٌها بالمثل أن تسهل نقل االعتمادات والتدابٌر المالٌة
.أو الفنٌة أو اإلدارٌة التً تتخذ للقٌام بهذه المشترٌات
)المــادة (8
ال تكون األحكام المتقدمة عقبة أمام حق المعتقلٌن فً تلقً إمدادات اإلغاثة الجماعٌة قبل وصولهم إلى أحد المعتقالت أو أثناء نقلهم،
أو أمام إمكانٌة قٌام ممثلً الدولة الحامٌة ،أو اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر أو أي هٌبة إنسانٌة أخرى تعاون المعتقلٌن وتتولى نقل
.هذه المعونات ،بتوزٌعها على األشخاص المرسلة إلٌهم بؤي وسٌلة أخرى ٌرونها مناسبة
أوالً  :بطاقة اعتقال الملحق الثالث
الملحق الثالث
ثانٌا ً  :الرسالة
إدارة المعتقلٌن المدنٌٌن
معفاه من رسوم البرٌد

