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 معاهدات ١٩٩٤-٠٨-١٢

/  آب ١٢ �� املؤرخة امليدان �� املس�حة بالقوات واملر�ىى ا�جر�� حال لتحس�ن األو�� جنيف اتفاقية

 ١٩٤٩ أغسطس

   

/ نيسان ٢١ من جنيف �� املعقود، الدبلوما��ي املؤتمر �� املمثلة ا�ح�ومات قبل من املفوض�ن، أدناه املوقع�ن إن

 �� با�جيوش واملر��ى ا�جر�� حال لتحس�ن جنيف اتفاقية مراجعة بقصد، ١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢ إ�� أبر�ل

 : ي�� ما ع�� اتفقوا قد،  ١٩٢٩ يوليھ/تموز  ٢٧ �� املؤرخة، امليدان

   األول  الفصل  

   عامة أح�ام  

  ) ١( املــادة  

 .األحوال جميع �� اح��امها وتكفل االتفاقية هذه تح��م بأن املتعاقدة السامية األطراف تتعهد

 )  ٢( املــادة  

 مس�ح شتباكا أي أو املعلنة ا�حرب حالة �� االتفاقية هذه تنطبق، السلم وقت �� �سري  ال�ي األح�ام ع�� عالوة

 .ا�حرب بحالة أحدها �ع��ف لم لو ح�ى، املتعاقدة السامية األطراف من أك�� أو طرف�ن ب�ن ينشب آخر

  االتفاقية تنطبق
ً
 ح�ى، عاقدةاملت السامية األطراف أحد إلقليم الك�� أو ا�جزئي االحتالل حاالت جميع �� أيضا

 .مس�حة مقاومة االحتالل هذا يواجھ لم لو

  الن�اع دول  إحدى تكن لم وإذا
ً
 �� ��ا �مةمل� ذلك مع تبقى ف��ا األطراف الن�اع دول  فإن، االتفاقية هذه �� طرفا

 .وطبق��ا فاقيةاالت أح�ام األخ��ة هذه قبلت إذا املذ�ورة الدولة إزاء باالتفاقية تل��م أ��ا كما، املتبادلة عالقا��ا

 )  ٣( املــادة  

 الن�اع �� فطر  �ل يل��م، املتعاقدة السامية األطراف أحد أرا��ي �� دو�� طا�ع لھ ليس مس�ح نزاع قيام حالة ��

 : التالية األح�ام أد�ى كحد يطبق بأن

 ع��م لقواأ الذين املس�حة القوات أفراد ف��م بمن، العدائية األعمال �� مباشرة �ش���ون  ال الذين األ�خاص) ١

 �� �عاملون ، آخر سبب ألي أو االحتجاز أو ا�جرح أو املرض �سبب القتال عن العاجزون واأل�خاص، أس�ح��م

، جنسا� أو، املعتقد أو الدين أو، اللون  أو العنصر ع�� يقوم ضار تمي�� أي دون ، إ�سانية معاملة األحوال جميع

 .آخر مماثل معيار أي أو ال��وة أو املولد أو



 األوقات ميعج �� محظورة وتبقى، أعاله املذ�ور�ن باأل�خاص يتعلق فيما التالية األفعال تحظر، الغرض ولهذا

 : واألماكن

، يةالقاس واملعاملة، والتشو�ھ، أش�الھ بجميع القتل و�خاصة، البدنية والسالمة ا�حياة ع�� االعتداء) أ( 

 ،والتعذيب

 ،الرهائن أخذ) ب(

 ،بالكرامة وا�حاطة املهينة املعاملة األخص وع��، ال�خصية الكرامة ع�� االعتداء) ج( 

  مش�لة محكمة أمام سابقة محاكمة إجراء دون  العقو�ات وتنفيذ األح�ام إصدار) د( 
ً
  �شكيال

ً
 كفلوت ،قانونيا

 .املتمدنة الشعوب نظر �� الالزمة القضائية الضمانات جميع

 .��م ويعت�ي واملر��ى ا�جر�� يجمع) ٢

 .لن�اعا أطراف ع�� خدما��ا �عرض أن، األحمر للصليب الدولية �ال�جنة، متح��ة غ�� إ�سانية لهيئة و�جوز 

 هذه من األخرى  األح�ام �ل تنفيذ ع��، خاصة اتفاقات طر�ق عن، ذلك فوق  �عمل أن الن�اع أطراف وع��

 .�عضها أو االتفاقية

 .الن�اع ألطراف القانو�ي الوضع ع�� يؤثر ما املتقدمة األح�ام تطبيق �� وليس

 )  ٤( املــادة  

 طبيةال ا�خدمات وأفراد واملر��ى ا�جر�� ع��، القياس بطر�قة، االتفاقية هذه أح�ام ا�حايدة الدول  تطبق

 جثث ع�� لكوكذ، ��ا يحتجزون أو أراض��ا إ�� يصلون  الذين، الن�اع ألطراف املس�حة للقوات التا�ع�ن والدينية

 .املو�ى

   )٥( املــادة  

 إ�� ال��ائية د��مإعا تتم أن إ�� االتفاقية هذه تنطبق، العدو قبضة �� يقعون  الذين ا�حمي�ن لأل�خاص بالنسبة

 .أوطا��م

 )  ٦( املــادة  

 يجوز ، ٥٢ و ٣٧ و ٣٦ و ٣١ و ٢٨ و ٢٣ و ١٥ و ١٠ املواد �� صراحة ع��ا املنصوص ا�خاصة االتفاقات ع�� عالوة

 كيفيةب �سو���ا املناسب من ترى  مسائل أية �شأن أخرى  خاصة اتفاقات �عقد أن املتعاقدة السامية لألطراف

  خاص اتفاق أي يؤثر وال. خاصة
ً
  تأث��ا

ً
 الدينيةو  الطبية ا�خدمات أفراد وضع أو، واملر��ى ا�جر�� وضع ع�� ضارا

 .بمقتضاها لهم املمنوحة ا�حقوق  يقيد أو، االتفاقية هذه حددتھ كما



 ار�ةس االتفاقية مادامت االتفاقات ��ذه والدينية الطبية ا�خدمات وأفراد واملر��ى ا�جر�� انتفاع ويستمر

 الحقة اتفاقات �� أو الذكر سالفة االتفاقات �� ذلك بخالف تق��ي صر�حة أح�ام هناك �انت إذا إال، عل��م

 .لهم مالءمة أك�� تداب�� اتخذ قد الن�اع أطراف من ذاك أو الطرف هذا �ان إذا أو، لها

 )  ٧( املــادة  

 جزئي األحوال من حال أي �� التنازل ، والدينية الطبية ا�خدمات أفراد وكذلك، واملر��ى ل�جر�� يجوز  ال
ً
  أو ا

ً
 �لية

، السابقة ملادةا �� إل��ا املشار ا�خاصة االتفاقات بمقت��ى أو، االتفاقية هذه بمقت��ى لهم املمنوحة ا�حقوق  عن

 .وجدت إن

 )٨( املــادة

  و. الن�اع أطراف مصا�ح برعاية ت�لف ال�ي ا�حامية الدول  إشراف وتحت بمعاونة االتفاقية هذه تطبق
ً
 لهذه طلبا

 أو عاياهار  من مندو��ن، القنصلي�ن أو الدبلوماسي�ن موظف��ا بخالف، �ع�ن أن ا�حامية للدول  يجوز ، الغاية

 .لد��ا واجبا��م سيؤدون  ال�ي الدولة ملوافقة املندو��ن هؤالء �عي�ن و�خضع. محايدة أخرى  دول  رعايا

 .ممكن حد أق��ى إ��، ا�حامية الدولة مندو�ي أو ممث�� مهمة �سهيل الن�اع أطراف وع��

 هذه بمقت��ى مهم��م حدود األحوال من حال أي �� مندو�وها أو ا�حامية الدول  ممثلو يتجاوز  أال و�جب

 تقييد يجوز  وال. بواجبا��م ف��ا يقومون  ال�ي الدولة أمن مقتضيات مراعاة خاصة بصفة وعل��م، االتفاقية

 .ومؤقتة استثنائية بصفة ذلك ون  و�ك، وحدها ا�حر�ية الضرورات ذلك استدعت إذا إال �شاطهم

 )  ٩( املــادة  

 للصليب لدوليةا ال�جنة ��ا تقوم أن يمكن ال�ي اإل�سانية األ�شطة سبيل �� عقبة االتفاقية هذه أح�ام ت�ون  ال

 يةالطب ا�خدمات وأفراد واملر��ى ا�جر�� وإغاثة حماية بقصد متح��ة غ�� أخرى  إ�سانية هيئة أية أو األحمر

 .املعنية الن�اع أطراف موافقة شر�طة، والدينية

 )  ١٠( املــادة  

 والكفاءة يدةا�ح ضمانات �ل ف��ا تتوفر هيئة إ�� �عهد أن ع�� وقت أي �� تتفق أن املتعاقدة السامية لألطراف

 .ا�حامية الدول  عاتق ع�� االتفاقية هذه تلق��ا ال�ي باملهام

 دولة جهودب �ان سبب ألي انتفاعهم توقف أو والدينية الطبية ا�خدمات وأفراد واملر��ى ا�جر�� ينتفع لم وإذا

  معينة هيئة أو حامية
ً
 من يئةه إ�� أو محايدة دولة إ�� تطلب أن ا�حاجزة الدولة فع��، أعاله األو�� للفقرة وفقا

 .لن�اعا أطراف �عي��ا ال�ي ا�حامية بالدول  االتفاقية هذه تنيطها ال�ي بالوظائف تضطلع أن القبيل هذا

 الدولية ة�ال�جن، إ�سانية هيئة إ�� تطلب أن ا�حاجزة الدولة فع��، النحو هذا ع�� مايةا�ح توف�� يمكن لم فإذا

، تقبل أن أو ،االتفاقية هذه بمقت��ى ا�حامية الدول  تؤد��ا ال�ي اإل�سانية باملهام االضطالع، األحمر للصليب

 
ً
 .الهيئة هذه مثل تقدمھ الذي ا�خدمات عرض، املادة هذه بأح�ام رهنا



 �� قدمت أو، أعاله املذ�ورة األغراض تحقيق الشأن صاحبة الدولة إل��ا طلبت هيئة أو محايدة دولة أية وع��

 
ً
 ينت�ي الذي الن�اع طرف تجاه عل��ا تقع ال�ي املسئولية بنشاطها قيامها مدة طوال تقدر أن، بذلك للقيام عرضا

 املهام تنفيذ ع�� قدر��ا إلثبات ال�افية الضمانات تقدم وأن، االتفاقية هذه بمقت��ى ا�حميون  األ�خاص إليھ

 .تح�� دون  وأدا��ا املطلو�ة

 لتفاوضا �� ا�حر�ة مقيدة إحداها ت�ون  دول  ب�ن �عقد خاص اتفاق أي �� املتقدمة األح�ام ع�� ا�خروج يجوز  ال

 راض��اأ �ل احتالل حالة �� األخص وع��، مؤقتة بصفة ولو، ا�حرب أحداث �سبب حلفا��ا أو األخرى  الدول  مع

 .م��ا هام جزء أو

  ين�حب مدلولها فإن، االتفاقية هذه �� ا�حامية الدولة عبارة ذكرت و�لما
ً
 باملع�ى لها البديلة الهيئات ع�� أيضا

 .املادة هذه من املفهوم

 )  ١١( املــادة    

 �� كذل أن ف��ا ترى  ال�ي ا�حاالت جميع �� ا�خالفات �سو�ة أجل من ا�حميدة مساع��ا ا�حامية الدول  تقدم

 هذه ح�امأ تفس�� أو تطبيق ع�� الن�اع أطراف اتفاق عدم حاالت �� األخص وع��، ا�حمي�ن األ�خاص مص�حة

 .االتفاقية

، ذا��ا تلقاء من أو األطراف أحد دعوة ع�� بناءً ، الن�اع ألطراف تقدم أن حامية دولة ل�ل يجوز ، الغرض ولهذا

 
ً
 من أفراد وكذلك، واملر��ى ا�جر�� عن املسئولة السلطات ممث�� األخص وع��، ممثل��ا باجتماع اق��احا

 بتنفيـــذ �اعالن أطراف وتل��م. مناسبة بطر�قة تختار محايدة أرض ع�� االقتضاء عند، والدينية الطبية ا�خدمات

  لها تقدم ال�ي املق��حات
ً
 ، لذلك ضرورة رأت إذا، تقدم أن ا�حامية وللدول . الغرض لهذا تحقيقا

ً
 خضعي اق��احا

 لالش��اك األحمر للصليب الدولية ال�جنة تفوضھ أو محايدة دولة إ�� ينت�ي �خص بدعوة الن�اع أطراف ملوافقة

 .االجتماع هذا ��

   

   الثا�ي الفصل

   واملر�ىى ا�جر��  

  ) ١٢( املــادة  

 ملشارا األ�خاص من وغ��هم املس�حة القوات أفراد من واملر��ى ا�جر�� وحماية اح��ام األحوال جميع �� يجب

 .التالية املادة �� إل��م

 ع�� ارض تمي�� أي دون  ��م �ع�ى وأن إ�سانية معاملة �عاملهم أن سلطتھ تحت ي�ونون  الذي الن�اع طرف وع��

 يأ �شدة و�حظر. أخرى  مماثلة معاي�� أي أو السياسية اآلراء أو الدين أو ا�جنسية أو العنصر أو ا�جنس أساس

 عذيبللت �عر�ضهم أو إباد��م أو قتلهم عدم األخص ع�� و�جب، معهم العنف استعمال أو حيا��م ع�� اعتداء



  تركهم أو، ا�حياة �علم خاصة لتجارب أو
ً
 دوى الع �خاطر �عرضهم ظروف خلق أو، طبية رعاية أو عالج دون  عمدا

 .ا�جروح تلوث أو باألمراض

 .وحدها العاجلة الطبية الدوا�� أساس ع�� العالج نظام �� األولو�ة وتقرر 

 .جنسهن إزاء الواجب ا�خاص االعتبار ب�ل النساء و�عامل

 ھب �سمح ما بقدر، معهم ي��ك أن �خصمھ املر��ى أو ا�جر�� �عض ترك إ�� يضطر الذي الن�اع طرف وع��

 .��م العناية �� لإلسهام الطبية ت واملهما الطبية خدماتھ أفراد �عض، ا�حر�ية االعتبارات

 )  ١٣( املــادة  

 : التالية الفئات من واملر��ى ا�جر�� ع�� االتفاقية هذه تنطبق

 �ش�ل �يال املتطوعة والوحدات املليشيات أفراد وكذلك، الن�اع أطراف ألحد التا�ع�ن املس�حة القوات أفراد) ١

 
ً
 ،املس�حة القوات هذه من جزءا

 ينتمون  نالذي املنظمة املقاومة حر�ات أعضاء ف��م بمن، األخرى  املتطوعة والوحدات األخرى  املليشيات أفراد) ٢

  اإلقليم هذا �ان لو ح�ى، إليھ ينتمون  الذي اإلقليم خارج أو داخل �عملون  و الن�اع أطراف أحد إ��
ً
 ع�� ،محتال

 إل��ا املشار ةاملنظم املقاومة حر�ات ف��ا بما، املتطوعة الوحدات أو املليشيات هذه �� التالية الشروط تتوفر أن

: 

 ،مرءوسيھ عن مسئول  �خص يقودها أن - أ

 ،�عد من تمي��ها يمكن محددة مم��ة شارة لها ت�ون  أن -ب

  األس�حة تحمل أن - ج
ً
 ،جهرا

 .وعادا��ا ا�حرب بقوان�ن عمليا��ا �� تل��م أن - د

 ،ةا�حاجز  الدولة ��ا �ع��ف ال لسلطة أو �ح�ومة والءهم �علنون  الذين النظامية املس�حة القوات أفراد) ٣

  الواقع �� ي�ونوا أن دون  املس�حة القوات يرافقون  الذين األ�خاص) ٤
ً
 املدني�ن �األ�خاص، م��ا جزءا

 أو عمالال وحدات وأفراد، التمو�ن ومتعهدي، ا�حر�ي�ن واملراسل�ن، ا�حر�ية الطائرات أطقم ضمن املوجودين

 .يرافقو��ا �يال املس�حة القوات من تصر�ح لد��م ي�ون  أن شر�طة، العسكر��ن عن بال��فيھ ا�ختصة ا�خدمات

 املدنية الطائرات وأطقم التجار�ة السفن �� ومساعدوهم واملالحون  القادة ف��م بمن، املالحية األطقم أفراد) ٥

 ،الدو�� القانون  من أخرى  أح�ام أي بمقت��ى أفضل ملعاملة ينتفعون  ال الذين، الن�اع ألطراف التا�عة

 واتالق ملقاومة، العدو اق��اب عند أنفسهم تلقاء من السالح يحملون  الذين ا�حتلة غ�� األرا��ي س�ان) ٦

  السالح يحملوا أن شر�طة، نظامية مس�حة وحدات لتشكيل الوقت لهم يتوفر أن دون ، الغاز�ة
ً
 راعواي وأن جهرا

 .وعادا��ا ا�حرب قوان�ن



 )  ١٤( املــادة  

 أسرى  ،العدو أيدي �� يقعون  الذين محار�ة لدولة التا�عون  واملر��ى ا�جر�� �عت��)، ١٢( املادة أح�ام مراعاة مع

 .ا�حرب بأسرى  املتعلقة الدو�� القانون  ام أحك عل��م وتنطبق، حرب

 )  ١٥( املــادة  

 املمكنة �التداب� جميع إبطاء دون  الن�اع أطراف يتخذ، القتال �� االشتباك �عد األخص وع��، األوقات جميع ��

 وكذلك، لهم الالزمة الرعاية وتأم�ن، املعاملة وسوء السلب من وحماي��م، وجمعهم، واملر��ى ا�جر�� عن للبحث

 .سل��ا ومنع املو�ى جثث عن للبحث

 وتبادل معج إلم�ان محلية ترتيبات أو الن��ان إطالق وقف أو هدنة عقد تدب�� ع�� يتفق، الظروف سمحت و�لما

 .القتال ميدان �� امل��وك�ن ا�جر�� ونقل

 محاصرة منطقة �� واملر��ى ا�جر�� تبادل أو �جمع الن�اع أطراف ب�ن محلية ترتيبات ع�� االتفاق يمكن، و�املثل

 .املنطقة تلك إ�� الطبية واملهمات والدينية الطبية ا�خدمات أفراد وملرور، مطوقة أو

 )  ١٦( املــادة  

 املر��ىو  ا�جر�� هو�ة من التحقق ع�� �ساعد ال�ي البيانات جميع يمكن ما بأسرع ��جل أن الن�اع أطراف ع��

 : ي�� ما نأمك إذا املعلومات هذه �شمل أن و�جب. ا�خصم الطرف إ�� و�نتمون  قبض��ا �� يقعون  الذين واملو�ى

 ،إل��ا ينتمون  ال�ي الدولة اسم)  أ( 

 ،املسلسل أو ال�خ��ي الرقم أو، الفرقة أو، با�جيش الرقم) ب(

 ،اللقب) ج( 

 ،األو�� األسماء أو األول  االسم)  د( 

 ،امليالد تار�خ) هـ(

 ،الهو�ة تحقيق لوحة أو بطاقة �� مدونة أخرى  معلومات أية)  و( 

 ،الوفاة أو األسر وم�ان تار�خ)  ز( 

 .الوفاة سبب أو املرض أو ا�جروح عن معلومات) ح( 

 اتفاقية من ١٢٢ املادة �� إليھ املشار االستعالمات مكتب إ�� يمكن ما بأسرع أعاله املذ�ورة املعلومات وتبلغ

 الدولة إ�� ينقلها أن املكتب هذا وع��، ١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢ �� املؤرخة، ا�حرب أسرى  معاملة �شأن جنيف

 .ا�حرب ألسرى  املركز�ة الو�الة وإ�� األ�خاص هؤالء يتبعها ال�ي



  و�ىامل بأسماء قوائم أو الوفاة شهادات املذ�ور  املكتب طر�ق عن لآلخر م��ا �ل و�رسل الن�اع أطراف و�عد
ً
 مصدقا

 بتحقيق ا�خاصة املزدوجة اللوحة نصفي أحد نفسھ املكتب طر�ق عن و�قدم يجمع كما. الواجب النحو ع�� عل��ا

 مومالع وجھ وع��، والنقود، ألقار�ھ أهمية ذات ت�ون  أخرى  مستندات أي أو رة األ�� والوصايا، املتو�� هو�ة

 لم ال�ي ياءاألش وكذلك األشياء هذه وترسل. معنو�ة أو فعلية قيمة لها وت�ون  املو�ى مع توجد ال�ي األشياء جميع

 حا��اأ� هو�ة لتحديد الالزمة التفاصيل جميع تتضمن إقرارات ��ا ترفق مختومة طرود �� أ�حا��ا �عرف

 .الطرود بمحتو�ات �املة وقائمة، املتوف�ن

 )  ١٧( املــادة  

 سبقھوي، الظروف بھ �سمح ما بقدر حدة ع�� حالة ل�ل بجري  حرقها أو ا�جثث دفن أن من الن�اع أطراف يتحقق

 التمكنو ، املتو�� هو�ة من والتحقق، الوفاة حالة من التأكد بقصد، أمكن إن ط�ي وفحص، بدقة ا�جثة فحص

 إذا هانفس اللوحة أو مزدوجة �انت إذا الهو�ة تحقيق لوحة نصفي أحد ا�جثة مع يبقى أن و�جب. تقر�ر وضع من

 .مفردة �انت

 أسبابھ �نتب، ا�حرق  حالة و��. املتو�� بديانة تتعلق ألسباب أو قهر�ة �حية ألسباب إال ا�جثث حرق  يجوز  ال

 .عل��ا املصدق املو�ى أسماء قائمة �� أو الوفاة شهادة �� بالتفصيل وظروفھ

  باح��ام دفنوا قد املو�ى أن من التحقق الن�اع أطراف وع��
ً
، تح��م مقابرهم وأن، أمكن إذا دي��م لشعائر وطبقا

  وتجمع
ً
 د عل��ا االستدالل من تمكن بكيفية وتم��، مالئم �ش�ل وتصان، أمكن إذا �جنسيا��م تبعا

ً
 . ائما

ً
 وطلبا

 االستدالل لتيس��، املقابر لت�جيل رسمية إدارة الن�اع أطراف تن��ئ، العدائية األعمال �شوب وعند، الغاية لهذه

  ا�جثث هو�ة من والتحقق، �عد فيما عل��ا
ً
 األح�ام هذه قوتنطب. املنشأ بلد إ�� ا�جثث ونقل، املقابر موقع �ان أيا

  فيھ التصرف يتم أن إ�� املقابر ��جيل إدارة تحفظھ الذي بالرماد يتعلق فيما باملثل
ً
 .املنشأ بلد باتلرغ طبقا

 مكتب طر�ق عن اإلدارات هذه تتبادل، العدائية األعمال ان��اء عند حد و�أق��ى، الظروف �سمح وحاملا

 لكوكذ، املم��ة وعالما��ا املقابر مواقع بدقة ��ا تب�ن قوائم ١٦ املادة من الثانية الفقرة �� املذ�ور  االستعالمات

 .ف��ا املدفون�ن املو�ى عن بيانات

 )  ١٨( املــادة  

 تحت �م� والعناية واملر��ى ا�جر�� �جمع يتطوعون  الذين الس�ان مروءة تلتمس أن العسكر�ة للسلطات يجوز 

 الطرف يالءاست حالة و��. الالزمة والتسهيالت ا�حماية النداء لهذا �ستجيبون  الذين األ�خاص منح مع، إشرافها

 التسهيالتو  ا�حماية األ�خاص هؤالء باملثل يمنح أن عليھ يتع�ن ،عل��ا استيالئھ إعادة أو ة املنطق ع�� ا�خصم

 .ذا��ا

  جمعواي بأن، احتلت أو غز�ت ال�ي املناطق �� ح�ى، اإلغاثة وجمعيات للس�ان العسكر�ة السلطات و�سمح
ً
 طوعا

  املر��ى أو ا�جر��
ً
، واملر��ى ا�جر�� هؤالء اح��ام املدني�ن الس�ان وع��، ��م �عتنوا و�أن جنسي��م �انت أيا

 .ضدهم عنف أعمال أي اق��اف عن يمتنعوا أن األخص وع��



 .املر��ى أو ل�جر�� عناية من قدمھ ما �سبب يدان أو لإلزعاج �خص أي �عرض ال

 الط�ي �نا�جال �� واملر��ى ا�جر�� إزاء عل��ا تقع ال�ي االل��امات من االحتالل دولة املادة هذه أح�ام تخ�� ال

 .واملعنوي 

 

   الثالث الفصل  

   الطبية واملنشآت الوحدات  

   )١٩( املــادة  

 وتح�ى �متح� بل، الطبية ل�خدمات التا�عة املتحركة والوحدات الثابتة املنشآت ع�� ال�جوم حال بأي يجوز  ال

 اصلةمو  ألفرادها يمكن، ا�خصم الطرف أيدي �� سقوطها حالة و��. الن�اع أطراف بواسطة األوقات جميع ��

 املنشآت هذه �� املوجودين واملر��ى ل�جر�� الالزمة العناية جان��ا من تقدم ال اآلسرة الدولة مادامت واجبا��م

 .والوحدات

 خطر أي عن بمنأى تقع أعاله املذ�ورة الطبية والوحدات املنشآت أن من تتحقق أن ا�ختصة السلطات وع��

 .ا�حر�ية األهداف ع�� ال�جمات �سببھ

 )  ٢٠( املــادة  

 حال تحس�نل جنيف اتفاقية بمقت��ى حماي��ا تتوجب ال�ي املستشفيات السفن ع�� ال�� من ال�جوم يجوز  ال

 .١٩٤٩ أغسطس/ آب ١٢ �� املؤرخة، البحار �� املس�حة القوات وغر�� ومر��ى جر��

 )  ٢١( املــادة  

 إذا إال الطبية ل�خدمات التا�عة املتحركة الطبية والوحدات الثابتة للمنشآت الواجبة ا�حماية وقف يجوز  ال

 ، استخدمت
ً
 �عد الإ ع��ا ا�حماية وقف يجوز  ال أنھ غ��. بالعدو تضر أعمال ��، اإل�سانية واجبا��ا ع�� خروجا

 .إليھ يلتفت أن دون  معقولة زمنية مهلة مناسبة ال األحوال جميع �� يحدد لها إنذار توجيھ

 )  ٢٢( املــادة  

 :١٩ ةاملاد بمقت��ى لها املكفولة ا�حماية من طبية منشأة أو وحدة �حرمان م��رة التالية الظروف �عت�� ال

 ر��ىوامل ا�جر�� عن أو أنفسهم عن الدفاع �� األس�حة ويستخدمون  مس�ح�ن املنشأة أو الوحدة أفراد �ون ) ١

 ،��م �عنون  الذين

 ممرض�ن وجود عدم حالة �� وذلك، مرافق حرس أو حراسة نقط أو بخف�� محروسة املنشأة أو الوحدة �ون ) ٢

 ،مس�ح�ن



 ارةاإلد إ�� �عد �سلم ولم واملر��ى ا�جر�� من أخذت وذخ��ة صغ��ة أس�حة ع�� املنشأة أو الوحدة احتواء) ٣

 ،ا�ختصة

 ماتامله هذه أو األفراد هؤالء ي�ون  أن دون  املنشأة أو الوحدة �� البيطر�ة ا�خدمات من مهمات أو أفراد وجود) ٤

 
ً
  جزءا

ً
 ،م��ا أساسيا

 .ملدني�نا املر��ى أو با�جر�� العناية ليشمل أفرادها أو الطبية املنشأة أو للوحدة اإل�سا�ي النشاط امتداد) ٥

 )  ٢٣( املــادة  

 �� ئتن�� أن، العدائية األعمال �شوب �عد الن�اع وألطراف، السلم وقت �� املتعاقدة السامية لألطراف يجوز 

 ا�جر�� يةبحما �سمح بكيفية منظمة استشفاء ومواقع مناطق، ا�حاجة دعت إذا ا�حتلة األرا��ي �� أو، أراض��ا

 نايةو�الع واملواقع املناطق هذه وإدارة بتنظيم امل�لف�ن األفراد حماية وكذلك ا�حرب أضرار من واملر��ى

 .ف��ا ا�جمع�ن باأل�خاص

 ومواقع ناطقبم املتبادل لالع��اف بي��ا فيما اتفاقات وخاللھ نزاع �شوب عند �عقد أن املعنية لألطراف و�جوز 

 إدخال مع اقيةاالتف ��ذه امل�حق االتفاق مشروع الغرض لهذا �ستخدم أن ولها. أ�شأ��ا قد ت�ون  ال�ي االستشفاء

 .ضرور�ة تراها قد ال�ي التعديالت

 ناطقم إ�شاء لتسهيل ا�حميدة مساع��ا تقديم إ�� مدعوة األحمر للصليب الدولية وال�جنة ا�حامية والدول 

 .��ا واالع��اف االستشفاء ومواقع

 

   الرا�ع الفصل  

   املوظفــــون   

   )٢٤( املــادة  

 �جر��ا عن البحث �� �لية بصفة املشتغل�ن الطبية ا�خدمات أفراد وحماية اح��ام األحوال جميع �� يجب

 إدارة �� لية� بصفة املشتغل�ن واملوظف�ن، األمراض من الوقاية �� أو، معا�ج��م أو نقلهم أو جمعهم أو واملر��ى

 .املس�حة بالقوات امل�حق�ن الدين رجال وكذلك، الطبية واملنشآت الوحدات

 )  ٢٥( املـــادة  

  يدر�ون  الذين املس�حة القوات أفراد وحماية اح��ام باملثل يجب
ً
 رض�نكمم ا�حاجة عند الستخدامهم خصيصا

 إذا ذلكو ، معا�ج��م أو نقلهم أو جمعهم أو واملر��ى ا�جر�� عن البحث �� املر��ى لنقاالت مساعدين حامل�ن أو

 .سلطتھ تحت يقعون  عندما أو العدو مع احت�اك فيھ يقع الذي الوقت �� املهام هذه يؤدون  �انوا

 )  ٢٦( املــادة  



 وغ��ها األحمر للصليب الوطنية ا�جمعيات موظفو ٢٤ املادة �� إل��م املشار املوظف�ن مع املساواة قدم ع�� يوضع

 دمون �ستخ الذين، ح�وما��ا قبل من الواجب النحو ع�� واملرخصة ��ا املع��ف الطوعية اإلغاثة جمعيات من

 ا�جمعيات هذه يموظف خضوع شر�طة، املادة تلك �� إل��م املشار املوظفون  ��ا يقوم ال�ي املهام نفس تنفيذ ��

 .العسكر�ة واللوائح للقوان�ن

 صرخ قد ي�ون  ال�ي ا�جمعيات بأسماء اآلخر الطرف يخطر أن املتعاقدة السامية األطراف من طرف �ل وع��

 وقت �� اإلخطار هذا و�تم. املس�حة لقواتھ الرسمية الطبية ل�خدمات مسئوليتھ تحت مساعد��ا بتقديم لها

 .ا�جمعيات لهذه فع�� استخدام أي بدء قبل حال أي وع��، خاللها أو ا�حر�ية األعمال بدء عند أو السلم

 )  ٢٧( املــادة  

 أطراف حدأ إ�� الطبية ووحدا��ا الطبي�ن موظف��ا خدمات محايدة لدولة التا�عة ��ا املع��ف ا�جمعية تقدم ال

 لن�اعا طرف من ترخيص وع�� ا�جمعية تتبعها ال�ي ا�ح�ومة من مسبقة موافقة ع�� حصولها �عد إال الن�اع

 .املذ�ور  الن�اع طرف إشراف تحت الوحدات وهذه املوظفون  هؤالء و�وضع. املع�ي

 الذي لن�اعا طرف و�ل��م. املساعدة تقبل ال�ي للدولة ا�خصم الطرف إ�� املوافقة هذه ا�حايدة ا�ح�ومة وتبلغ

 .لها استخدام أي قبل ا�خصم الطرف بإبالغ املساعدة هذه يقبل

  حال بأي املساعدة هذه �عت�� وال
ً
 .الن�اع �� تدخال

 وذلك، ٤٠ املادة �� ع��ا املنصوص الهو�ة تحقيق ببطاقات األو�� الفقرة �� إل��م املشار املوظف�ن تزو�د و�تع�ن

 .يتبعونھ الذي ا�حايدة البلد مغادر��م قبل

 )  ٢٨( املــادة  

 ما بقدر إال ا�خصم الطرف قبضة �� وقعوا إذا ٢٦و ٢٤ املادت�ن �� إل��م املشار املوظف�ن استبقاء يجوز  ال

 .وعددهم الروحية واحتياجا��م ا�حرب ألسرى  ال�حية ا�حالة تقتضيھ

 بجميع، تقدير لأق ع��، ينتفعون  فإ��م، ذلك ومع. حرب أسرى  الكيفية ��ذه �ستبقون  الذين املوظفون  �عت�� وال

 ممارسة و�واصلون ، ١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢ �� املؤرخة، ا�حرب أسرى  معاملة �شأن جنيف اتفاقية أح�ام

 �ختصةا اإلدارة سلطة وتحت، ا�حاجزة للدولة العسكر�ة واللوائح القوان�ن إطار �� الروحية أو الطبية مهامهم

  ف��ا
ً
 يتبعها ال�ي ةاملس�ح القوات من ي�ونوا أن يفضل الذين ا�حرب أسرى  �خدمة وذلك، مهن��م آلداب ووفقا

  املوظفون  هؤالء و�تمتع. املذ�ورون  املوظفون 
ً
 يالتبالتسه الروحية أو الطبية مهامهم ممارسة أجل من أيضا

 : التالية

 ارجخ الواقعة املستشفيات أو العمل فصائل �� املوجودين ا�حرب ألسرى  دور�ة ز�ارات �عمل لهم يرخص - أ

 .الغرض لهذا الالزمة النقل وسائل تصرفهم تحت ا�حاجزة السلطات وتضع. املعسكر



 �حر�يةا املعسكر سلطات أمام املسئول  هو موجودة رتبة أع�� �� طبيب ضابط أقدم ي�ون ، معسكر �ل �� -ب

 األعمال دءب عند الن�اع أطراف تتفق، الغرض ولهذا. املستبق�ن الطبي�ن املوظف�ن بأ�شطة يتعلق ما �ل عن

 �� إل��م ملشارا ا�جمعيات موظفو ف��م بمن، الطبي�ن ملوظف��ا املتقابلة الرتب أقدمية موضوع �شأن ا�حر�ية

 املسائل عجمي �� ا�ختصة املعسكر �سلطات املباشر االتصال حق الدين ورجال الطبيب لهذا و��ون . ٢٦ املادة

 ��ذه علقتت ال�ي املراسالت �شأن الضرور�ة التسهيالت �افة السلطات هذه لهم وتقدم. بواجبا��م ا�خاصة

 .املسائل

 أي بتأدية مإلزامه يجوز  ال فإنھ، الداخ�� لنظامھ يخضعون  معسكر �� املستبق�ن املوظف�ن أن من الرغم ع�� -ج

 .الدينية أو الطبية مهامهم نطاق عن يخرج عمل

 .إجراءاتھ وتحديد املوظف�ن عن اإلفراج إم�ان �شأن العدائية األعمال أثناء الن�اع أطراف تتفق

 ا�جال�ن �� ا�حرب أسرى  إزاء عل��ا تقع ال�ي االل��امات من ا�حاجزة الدولة ملتقدمة ا األح�ام من حكم أي يخ�� ال

 .والرو�� الط�ي

 )  ٢٩( املــادة  

 املهام أداء �� �ستخدمون  ولك��م، العدو قبضة �� وقعوا إذا حرب أسرى  ٢٥ املادة �� إل��م املشار األفراد �عت��

 .لذلك حاجة هناك مادامت الطبية

 )  ٣٠( املــادة  

  استبقاؤهم ي�ون  ال الذين املوظفون  �عاد
ً
  أمرا

ً
 يتبعونھ الذي الن�اع طرف إ��، ٢٨ املادة أح�ام بمقت��ى ضرور�ا

 .ا�حر�ية الضرورات بذلك و�سمح لعود��م طر�ق يفتح أن بمجرد

 تفاقيةا أح�ام بجميع، تقدير أقل ع��، ينتفعون  فا��م، ذلك ومع. حرب أسرى  �عت��ون ال، عود��م ح�ن وإ��

 إمرة تحت مهامهم تأدية و�واصلون ، ١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢ املؤرخة، ا�حرب أسرى  معاملة �شأن جنيف

 .املوظفون  هؤالء يتبعھ الذي الن�اع طرف ومر��ى بجر�� بالعناية ت�ليفهم و�فضل، ا�خصم الطرف

 .��م ا�خاصة واألدوات القيمة ذات واألشياء ال�خصية ومهما��م متعلقا��م رحيلهم عند معهم و�حملون 

 )  ٣١( املــادة  

 أو للعنصر اعتبار أي عن النظر بصرف ٣٠ املادة بمقت��ى الن�اع طرف إ�� �عادون  الذين املوظف�ن اختيار يتم

  يتم أن و�فضل، السيا��ي الرأي أو الدين
ً
 .ل�حيةا و�حال��م العدو قبضة �� لوقوعهم الزم�ي لل��تيب وفقا

 لذينا املوظف�ن من املئو�ة النسبة العدائية األعمال بدء منذ خاصة باتفاقات تقرر  أن الن�اع ألطراف و�جوز 

  �ستبقون 
ً
 .املعسكرات ع�� املوظف�ن هؤالء توزيع وكذلك، األسرى  لعدد تبعا

 )  ٣٢( املــادة  



 .العدو قبضة �� وقعوا إذا ٢٧ املادة �� إل��م املشار األ�خاص استبقاء يجوز  ال

 لذيا الن�اع طرف إقليم إ�� – ذلك �عذر إذا – أو بلدهم إ�� بالعودة لهم يصرح، ذلك خالف ع�� يتفق لم وما

 .ا�حر�ية املقتضيات بذلك و�سمح لعود��م طر�ق يفتح أن بمجرد، خدمتھ �� �انوا

 ومر��ى �بجر� للعناية تخصيصهم و�فضل، ا�خصم الطرف إمرة تحت مهامھ تأدية يواصلون ، عود��م ح�ن وإ��

 .خدمتھ �� وا �ان الذي الن�اع طرف

 أمكن وإذا، واألس�حة واألدوات، القيمة ذات واألشياء ا�خاصة ومهما��م متعلقا��م رحيلهم عند معهم و�حملون 

 .تخصهم ال�ي املواصالت وسائل

 ال�ي الرواتبو  وا�خصصات واملأوى  الغذاء نفس سلط��ا تحت وجودهم أثناء املوظف�ن لهؤالء الن�اع أطرف وتوفر

  حال أي ع�� الغذاء ي�ون  أن و�جب. جيوشها �� لهم املناظر�ن للموظف�ن �عطى
ً
 وا�جودة الكمية حيث من �افيا

 .املعني�ن للموظف�ن طبي�� ص�� توازن  لتأم�ن والتنوع

  

   ا�خامس الفصل 

   واملهمــات املبا�ي  

 )  ٣٣( املــادة  

 إذا واملر��ى ��ا�جر  لرعاية مخصصة املس�حة للقوات التا�عة املتحركة الطبية بالوحدات املتعلقة املهمات تبقى

 .ا�خصم الطرف قبضة �� وقعت

 ال ولكن، ربا�ح لقوان�ن خاضعة املس�حة للقوات التا�عة الثابتة الطبية املنشآت ومخازن  ومهمات مبا�ي وتظل

، لكذ ومع. واملر��ى ا�جر�� لرعاية إل��ا حاجة هناك مادامت أجلھ من �ستخدم الذي الغرض عن تحو�لها يجوز 

 مس اتخذوا قد ي�ونوا أن شر�طة العاجلة ا�حر�ية الضرورة حالة �� استخدامها امليدان �� للقادة يجوز 
ً
 بقا

 .ف��ا �عا�جون  الذين وا�جر�� املر��ى لراحة الالزمة التداب��

 .املادة هذه �� إل��ا املشار وا�خازن  املهمات تدم�� �عمد يجوز  وال

 )  ٣٤( املــادة  

 .ةخاص ممتل�ات االتفاقية هذه بمزايا االنتفاع لها يحق ال�ي اإلغاثة جمعيات وعقارات منقوالت �عت��

 الضرورة الةح �� إال وعادا��ا ا�حرب قوان�ن بمقت��ى ا�حار�ة للدول  بھ املع��ف االستيالء حق ممارسة يجوز  وال

 .واملر��ى ا�جر�� راحة تأم�ن و�عد، امل�حة

  

   السادس الفصل 



   الطبــي النقل  

   )  ٣٥( املــادة  

 .ركةاملتح الطبية الوحدات شأن شأ��ا الطبية املهمات أو واملر��ى ا�جر�� نقل وسائل وحماية اح��ام يجب

 أن طةشر� ا�حرب لقوان�ن تخضع فإ��ا، ا�خصم الطرف قبضة �� املركبات أو الوسائل هذه وقوع حالة و��

 .ا�حاالت جميع �� ف��ا املوجودين واملر��ى با�جر�� بالعناية يأسرها الذي الن�اع طرف يتكفل

، تيالءاالس طر�ق عن عل��ا يحصل ال�ي النقل وسائل وجميع، عل��م يحصل الذين املدنيون  األفراد و�خضع

 .العامة الدو�� القانون  لقواعد

 )  ٣٦( املــادة  

 أفراد نقل �� وكذلك، واملر��ى ا�جر�� إخالء �� �لية املستخدمة الطائرات أي، الطبية الطائرات مهاجمة يجوز  ال

 أوقات ��و ارتفاعات ع�� ط��ا��ا عند ا�حار�ة الدول  جانب من تح��م وإنما، الطبية واملهمات الطبية ا�خدمات

 .املعنية ا�حار�ة الدول  جميع ب�ن خاصة بصفة عل��ا يتفق ومسارات

 إ�� ٣٨ ملادةا �� ع��ا املنصوص املم��ة الشارة، وا�ح �ش�ل، وا�جانبية والعليا السف�� سطوحها ع�� وتحمل

 عند ةا�حار� الدول  ب�ن عل��ا االتفاق يمكن أخرى  تمي�� وسائل أو عالمات بأية وتزود. الوطنية أعالمها جانب

 .أثنا��ا �� أو العدائية األعمال �شوب

 .ذلك خالف ع�� يتفق لم ما، العدو يحتلها أراض أو العدو أرا��ي فوق  الط��ان يحظر

 ومستقل��ا ائرةللط يمكن، الكيفية ��ذه الهبوط حالة و��. بالهبوط إل��ا يصدر أمر ألي الطبية الطائرات تمتثل

 .يحدث قد تفتيش أي �عد ط��ا��ا مواصلة

 طاقم وكذلك واملر��ى ا�جر�� �عت��، العدو يحتلها أرض ع�� أو العدو أرض ع�� االضطراري  الهبوط حالة و��

  الطبية ا�خدمات أفراد ويعامل. حرب أسرى  الطائرة
ً
 .�عدها وما ٢٤ للمادة طبقا

 )  ٣٧( املــادة  

 أرا��ي وق ف تط�� أن الن�اع ألطراف التا�عة الطبية للطائرات يجوز ، املادة هذه من الثانية الفقرة أح�ام مراعاة مع

 لدول ا تبلغ أن وعل��ا. قص��ة لف��ة للتوقف أو الضرورة عند ما��ا أو أرضها ع�� ��بط وأن، ا�حايدة الدول 

  ا�حايدة
ً
 من أمنم �� ت�ون  وال. املاء أو األرض ع�� بالهبوط أمر ألي تمتثل وأن أراض��ا فوق  بمرورها مسبقا

 الدول و  الن�اع أطراف ب�ن عل��ا يتفق محددة أوقات و�� ارتفاعات وع�� مسارات �� طارت إذا إال عل��ا ال�جوم

 .املعنية ا�حايدة

  تضع أن ا�حايدة للدول  يجوز  أنھ غ��
ً
  أو شروطا

ً
. عل��ا هاهبوط أو أراض��ا فوق  الطبية الطائرات مرور ع�� قيودا

 .الن�اع أطراف جميع ع�� مماثلة بكيفية القيود أو الشروط هذه وتطبق



 الذين ىواملر�� ا�جر�� ا�حايدة الدولة تحتجز، الن�اع وأطراف ا�حايدة الدولة ب�ن ذلك خالف ع�� يتفق لم ما

، ذلك الدو�� القانون  يقت��ي حيثما، ا�حلية السلطات موافقة ع�� بناءً  طبية طائرة من أراض��ا �� إنزالهم يتم

  االش��اك �ستطيعون  ال بحيث
ً
 عالجهم قاتنف إل��ا ينتمون  ال�ي الدولة وتتحمل. ا�حر�ية العمليات �� مجددا

 .واحتجازهم

  

   السا�ع الفصل 

   املم��ة الشارة  

  ) ٣٨( املــادة  

 العلم مقلوب وهو، بيضاء أرضية ع�� أحمر صليب من امل�ون  بالشعار يحتفظ، لسويسرا التقدير قبيل من

 .املس�حة القوات �� الطبية ل�خدمات مم��ة وعالمة كشارة، االتحادي

 ، بالفعل �ستخدم ال�ي البلدان حالة �� فإنھ، ذلك ومع
ً
 سداأل  أو األحمر الهالل، األحمر الصليب من بدال

  الشارت�ن ��ات�ن �ع��ف، مم��ة كشارة بيضاء أرضية ع�� األحمر�ن والشمس
ً
 .التفاقيةا هذه مفهوم �� أيضا

 )  ٣٩( املــادة  

 شرافإ تحت وذلك الطبية با�خدمات املتعلقة املهمات جميع وع�� الذراع وعالمات األعالم ع�� الشارة توضع

 .ا�ختصة ا�حر�ية السلطة

 )  ٤٠( املــادة  

 اوعل�� باملاء تتأثر ال ذراع عالمة األ�سر الذراع ع��، ٢٧و ٢٦ املادت�ن و��، ٢٤ املادة �� إل��م املشار املوظفون  يضع

 .بخاتمها وتختم ا�حر�ية السلطة بمعرفة وتصرف، املم��ة الشارة

 الهو�ة لتحقيق خاصة بطاقة، ١٦ املادة �� إل��ا املشار الهو�ة تحقيق لوحة إ�� باإلضافة، املوظفون  هؤالء و�حمل

 باللغة وتحرر  .ا�جيب �� بوضعها �سمح و�حجم، باملاء يتأثر ال نوع من البطاقة هذه وت�ون . املم��ة الشارة عل��ا

 وتب�ن. ��يال�خ قيده ورقم ورتبتھ ميالده وتار�خ، بال�امل واسمھ حاملها لقب األقل ع�� ��ا و�ب�ن، وطنية ال

  ل��ما� أو بصمتھ أو وتوقيعھ حاملها صورة البطاقة وتحمل. االتفاقية هذه حماية لھ تخول  ال�ي الصفة ��ا
ً
. معا

 .ا�حر�ية السلطة بخاتم وتختم

 وشجي ل�ل بالنسبة مماثل نوع من االستطاعة و�قدر، جيش �ل داخل موحدة الهو�ة تحقيق بطاقة وت�ون 

. املثال سبيل �ع� االتفاقية ��ذه امل�حق بالنموذج �س��شد أن الن�اع ألطراف و�مكن. املتعاقدة السامية األطراف

  �عضها وتخطر
ً
، لهو�ةا تحقيق بطاقات و�ستخرج. �ستخدمھ الذي بالنموذج العدائية األعمال بدء عند �عضا

 .بإحد��ما املنشأ دولة تحتفظ األقل ع�� صورت�ن من، أمكن إذا



 حمل �� حقهم من أو، هو���م بطاقات أو، شارا��م من أعاله إل��م املشار املوظف�ن تجر�د، حال بأي، يجوز  وال

 .الشارة استعاضة لهم و�حق بديلة ��خة ع�� ا�حصول  البطاقة فقد حالة �� لهم و�حق. الذراع عالمة

 )  ٤١( املــادة  

 المةالع وسطها �� بيضاء ذراع عالمة، فقط طبية بمهام قيامهم أثناء وذلك، ٢٥ املادة �� املبينون  املوظفون  يضع

 .بخاتمها وتختم ا�حر�ية السلطة بمعرفة وتصرف، مصغرة بأ�عاد ولكن املم��ة

 حصل الذي ا�خاص التدر�ب نوع ع�� املوظفون  هؤالء يحملها ال�ي العسكر�ة الهو�ة تحقيق مستندات �� و�نص

 .الذراع عالمة حمل �� وحقھ لواجباتھ املؤقت والطا�ع، حاملها عليھ

 )  ٤٢( املــادة  

 يتم وال، امهاباح��  االتفاقية هذه تق��ي ال�ي الطبية واملنشآت الوحدات فوق  إال املم�� االتفاقية علم يرفع ال

 .ا�حر�ية السلطة موافقة ع�� بناءً  إال ذلك

 تتبعھ لذيا الن�اع لطرف الوط�ي العلم جانبھ إ�� يرفع أن الثابتة املنشآت و�� املتحركة الوحدات �� و�جوز 

 .املنشأة أو الوحدة

 .االتفاقية علم إال ترفع ال العدو قبضة �� تقع ال�ي الطبية الوحدات أن غ��

 داتللوح املم��ة العالمة �جعل، ا�حر�ية املقتضيات �سمح ما بقدر، الالزمة اإلجراءات الن�اع أطراف تتخذ

  والبحر�ة وا�جو�ة ال��ية العدو لقوات بوضوح ظاهرة الطبية واملنشآت
ً
 .عل��ا ءاعتدا أي وقوع الحتمال تالفيا

 )  ٤٣( املــادة  

 محار�ة لةدو  إ�� خدما��ا بتقديم لها رخص قد ي�ون  ال�ي، محايدة لبلدان التا�عة الطبية الوحدات ع�� يتع�ن

 انت� إذا، ا�حار�ة الدولة لتلك الوط�ي العلم االتفاقية علم مع ترفع أن، ٢٧ املادة �� ع��ا املنصوص بالشروط

 .٤٢ املادة لها تمنحها ال�ي الصالحية �ستخدم الدولة هذه

 ترفع نأ، ذلك بخالف تق��ي ا�ختصة ا�حر�ية السلطة من أوامر هناك تكن لم إذا، األحوال جميع �� و�مك��ا

 .ا�خصم الطرف قبضة �� وقعت إذا ح�ى، الوط�ي علمها

 )  ٤٤( املــادة  

 أرضية ع�� راألحم الصليب شارة استخدام يجوز  ال، املادة هذه من التالية الفقرات �� املذ�ورة ا�حاالت باستثناء

 حماية أو لتمي�� إال، ا�حرب وقت �� أو السلم وقت �� سواء"  جنيف صليب"  أو"  األحمر الصليب"  وعبارة بيضاء

 الدولية اقياتواالتف االتفاقية هذه بمقت��ى ا�حمية واملهمات ا�حمي�ن واملوظف�ن، الطبية واملنشآت الوحدات

 ٣٨ املادة من الثانية بالفقرة إل��ا املشار الشارات ع�� نفسھ ال��يء و�نطبق. األمور  هذه مثل تنظم ال�ي األخرى 

 إل��ا ملشارا ا�جمعيات من وغ��ها الوطنية األحمر الصليب �جمعيات يجوز  وال. �ستخدمها ال�ي للبلدان بالنسبة

 .املادة هذه أح�ام إطار �� إال االتفاقية حماية تمنح ال�ي املم��ة الشارة �ستخدم أن ٢٦ باملادة



) مر�ناألح والشمس األسد أو األحمر الهالل أو( األحمر للصليب الوطنية ل�جمعيات يجوز ، ذلك إ�� و�اإلضافة

  السلم وقت �� �ستخدم أن
ً
 تتفق ال�ي رى األخ أ�شط��ا �� األحمر الصليب وشارة اسم الوطنية لتشريعا��ا وفقا

 ي�ون ، ا�حرب وقت �� األ�شطة هذه متا�عة حالة و��. األحمر للصليب الدولية املؤتمرات وضع��ا ال�ي املبادئ مع

 أ�عاد اتذ الشارة وت�ون ، االتفاقية تقتض��ا ال�ي ل�حماية مانحة اعتبارها يمكن ال بحيث الشارة استخدام

  صغ��ة
ً
 .املبا�ي أسطح فوق  أو الذراع عالمات ع�� وضعها يجوز  وال، �سبيا

 الصليب ةشار  باستخدام األصول  حسب املعتمدين وموظف��ا األحمر للصليب التا�عة الدولية لألجهزة ويسمح

 .وقت أي �� بيضاء أرضية ع�� األحمر

 ، استثنائية بصفة يجوز 
ً
 أو( األحمر للصليب الوطنية ا�جمعيات إحدى من صر�ح و�إذن، الوط�ي للتشريع ووفقا

 ملستعملةا املركبات لتمي�� السلم وقت �� االتفاقية شارة استخدام)، األحمر�ن والشمس األسد أو األحمر الهالل

 .��ىاملر  أو ل�جر�� ا�جانية الرعاية لتقديم �لية ا�خصصة اإلسعاف مراكز أماكن إ�� ولإلشارة لإلسعاف

      

   الثامن الفصل  

   االتفاقيــة تنفيذ  

  ) ٤٥( املــادة    

 وأن ،بدقة املتقدمة املواد تنفيذ ضمان ع�� العظام قادتھ خالل من �عمل أن الن�اع أطراف من طرف �ل ع��

 .االتفاقية لهذه العامة املبادئ هدي ع�� ع��ا ينص لم ال�ي ا�حاالت �عا�ج

 )  ٤٦( املــادة  

 املهمات أو ياملبا� أو، االتفاقية هذه تحم��م الذين املوظف�ن أو املر��ى أو ا�جر�� من االقتصاص تداب�� تحظر

 .تحم��ا ال�ي

 )  ٤٧( املــادة  

 السلم وقت �� ،بلدا��ا �� ممكن نطاق أوسع ع�� االتفاقية هذه نص تنشر بأن املتعاقدة السامية األطراف تتعهد

، أمكن ذاإ واملد�ي، العسكري  التعليم برامج ضمن دراس��ا تدرج بأن خاصة بصفة وتتعهد، ا�حرب وقت �� كما

 وأفراد، ةاملس�ح املقاتلة للقوات األخص وع��، الس�ان �جميع معروفة تتضم��ا ال�ي املبادئ تصبح بحيث

 .والدينية الطبية ا�خدمات

   )٤٨( املــادة  

 األعمال أثناء ا�حامية الدول  خالل ومن، السويسري  االتحاد مجلس طر�ق عن املتعاقدة السامية األطراف تتبادل

 .بيقهاتط لكفالة �عتمدها قد ال�ي واللوائح القوان�ن وكذلك، االتفاقية لهذه الرسمية ال��اجم، العدائية



 

   التاسع الفصل  

   وا�خالفات االستعمال إساءة قمع  

 )  ٤٩( املــادة  

 األ�خاص �ع� فعالة جزائية عقو�ات لفرض يلزم �شري�� إجراء أي تتخذ بأن املتعاقدة السامية األطراف تتعهد

 .اليةالت املادة �� املبينة، االتفاقية لهذه ا�جسيمة ا�خالفات إحدى باق��اف يأمرون أو يق��فون  الذين

 إ�� و�تقديمهم، باق��افها باألمر أو ا�جسيمة ا�خالفات هذه مثل باق��اف امل��م�ن بمالحقة متعاقد طرف �ل يل��م

 ، محاكمھ
ً
  ولھ. جنسي��م �انت أيا

ً
 ، ذلك فضل إذا، أيضا

ً
 متعاقد طرف إ�� �سلمهم أنھ، �شريعھ ألح�ام وطبقا

 .األ�خاص هؤالء ضد �افية ا��ام أدلة املذ�ور  الطرف لدى تتوفر مادامت �حاكم��م آخر مع�ي

 فبخال  االتفاقية هذه أح�ام مع تتعارض ال�ي األفعال جميع لوقف التداب�� اتخاذ متعاقد طرف �ل ع��

 .التالية املادة �� املبينة ا�جسيمة ا�خالفات

 نصوصامل الضمانات عن مالءمة تقل ال ا�حر والدفاع للمحاكمة بضمانات األحوال جميع �� امل��مون  و�نتفع

 .١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢ �� املؤرخة، ا�حرب أسرى  معاملة �شأن جنيف اتفاقية من �عدها وما ١٠٥ باملادة ع��ا

 )  ٥٠( املــادة  

 أ�خاص ضد تاق��ف إذا التالية األفعال أحد تتضمن ال�ي �� السابقة املادة إل��ا �ش�� ال�ي ا�جسيمة ا�خالفات

 التجارب ذلك �� بما، الالإ�سانية املعاملة أو التعذيب، العمد القتل:  باالتفاقية محمية ممتل�ات أو محمي�ن

 تدم��، بال�حة أو البدنية بالسالمة ا�خط�� اإلضرار أو شديدة آالم إحداث �عمد، ا�حياة �علم ا�خاصة

 .�عسفيةو  مشروعة غ�� و�طر�قة، ا�حر�ية الضرورات ت��ره ال واسع نطاق ع�� عل��ا االستيالء أو املمتل�ات

 )  ٥١( املــادة  

  يحل أو يتحلل أن متعاقد طرف ألي يجوز  ال
ً
  طرفا

ً
 رفط ع�� أو عليھ تقع ال�ي املسئوليات من آخر متعاقدا

 .السابقة املادة �� إل��ا املشار با�خالفات يتعلق فيما آخر متعاقد

 )  ٥٢( املــادة  

 إدعاء أي بصدد تحقيق، املعنية األطراف ب�ن فيما تتقرر  و�طر�قة، الن�اع �� طرف أي طلب ع�� بناءً ، يجرى 

 .االتفاقية هذه بان��اك

 .بعتت ال�ي اإلجراءات يقرر  حكم اختيار ع�� األطراف يتفق، التحقيق إجراءات ع�� االتفاق دم ع حالة و��

 .يمكن ما بأسرع وقمعھ لھ حد وضع الن�اع أطراف ع�� يتع�ن، االتفاقية ان��اك يتب�ن أن وما

 )  ٥٣( املــادة  



 ��غ من، سواء حٍد  ع�� وا�خاصة العامة، التجار�ة واملؤسسات وا�جمعيات األفراد ع�� األوقات �ل �� يحظر

 أية أو " ، جنيف صليب"  أو"  األحمر الصليب"  �سمية أو شارة استخدام، االتفاقية هذه بمقت��ى لهم ا�خول 

 ، لها تقليد ع�� تنطوي  �سمية أو عالمة
ً
 إليھ يرجع الذي التار�خ �ان ومهما، االستخدام هذا من الغرض �ان أيا

 .إقراره

  السويسري  االتحاد علم ألوان مع�وس اعتماد و�سبب
ً
 ب�ن لطخ من ينشأ أن يمكن ما و�سبب، لسويسرا تقديرا

 ملؤسساتوا وا�جمعيات األفراد ع�� األوقات �ل �� يحظر، املم��ة االتفاقية شارة و��ن السويسر�ة الشعارات

 الماتع أو م�جلة كعالمات، لها تقليد ع�� تنطوي  عالمات أو، السويسري  االتحاد شعارات استعمال التجار�ة

 �يالوط الشعور  تجرح قد حاالت �� أو التجار�ة األمانة مع يتعارض لغرض أو العالمات هذه من كجزء أو تجار�ة

 .السويسري 

  تكن لم ال�ي املتعاقدة السامية لألطراف يجوز ، ذلك ومع
ً
 يوليھ/تموز  ٢٧ �� املؤرخة جنيف اتفاقية �� أطرافا

 األو�� لفقرةا �� إل��ا املشار التجار�ة العالمات أو التسميات أو للشارات السابق�ن للمستعمل�ن تمنح أن ١٩٢٩

 املذ�ور  لاالستعما يبدو أال ع�� االتفاقية هذه سر�ان تار�خ من سنوات ثالث أقصاها االستعمال هذا إللغاء مهلة

 .ا�حرب وقت �� االتفاقية حماية يمنح و�أنھ ملهلةا هذه خالل

 �� إل��ا ملشارا والتسميت�ن الشارت�ن ع�� كذلك املادة هذه من األو�� الفقرة �� عليھ املنصوص ا�حظر و�نطبق

 .السابق االستعمال �سبب اكتسبت حقوق  أي ع�� ذلك يؤثر أن دون ، ٣٨ املادة من الثانية الفقرة

 )  ٥٤( املــادة  

  األصل من �شريعها يكن لم إذا، الالزمة التداب�� املتعاقدة السامية األطراف تتخذ
ً
 وقمع منع أجل من، �افيا

 .األوقات جميع �� ٥٣ باملادة ع��ا املنصوص االستعمال إساءة حاالت

 

 ختامية أح�ام

 )  ٥٥( املــادة  

 .ا�حجية �� متساو�ان النص�ن وكال. والفر�سية اإلن�ل��ية باللغت�ن االتفاقية هذه وضعت

 .واألسبانية الروسية باللغت�ن لالتفاقية رسمية تراجم بوضع السويسري  االتحاد مجلس وسيقوم

 )  ٥٦( املــادة  

 �� املمثلة الدول  باسم، ١٩٥٠ ف��اير/شباط ١٢ لغاية للتوقيع اليوم تار�خ تحمل ال�ي االتفاقية هذه �عرض

 ��ك�ش ولك��ا املؤتمر هذا �� تمثل لم ال�ي الدول  و�اسم، ١٩٤٩ أبر�ل/نيسان ٢١ �� جنيف �� افتتح الذي املؤتمر

 .١٩٢٩ أو ١٩٠٦ أو ١٨٦٤ �� املؤرخة، امليدان �� با�جيوش واملر��ى ا�جر�� حال لتحس�ن جنيف اتفاقيات ��

 )  ٥٧( املــادة  



 .برن  �� التصديق ص�وك وتودع، يمكن ما بأسرع االتفاقية هذه تصدق

  السويسري  االتحاد مجلس و�رسل، التصديق ص�وك من صك �ل بإيداع محضر يحرر 
ً
 اهذ من موثقة صورا

 .إل��ا االنضمام عن اإلبالغ أو االتفاقية توقيع باسمها تم ال�ي الدول  جميع إ�� ا�حضر

 )  ٥٨( املــادة  

 .األقل ع�� للتصديق صك�ن إيداع تار�خ من شهور  ستة �عد االتفاقية هذه نفاذ يبدأ

 .تصديقھ صك إيداع تار�خ من شهور  ستة �عد متعاقد سام طرف أي إزاء نفاذها يبدأ، ذلك و�عد

 )  ٥٩( املــادة  

 ٦و، ١٨٦٤ أغسطس/آب٢٢ اتفاقيات محل املتعاقدة السامية األطراف ب�ن العالقات �� االتفاقية هذه تحل

 .١٩٢٩ يوليھ/ تموز  ٢٧و ١٩٠٦ يوليھ/تموز 

 )  ٦٠( املــادة  

 .اسمهاب وقعت قد االتفاقية تكن لم ال�ي الدول  جميع النضمام نفاذها تار�خ من ابتداءً  االتفاقية هذه �عرض

 )  ٦١( املــادة  

  السويسري  االتحاد مجلس إ�� انضمام �ل يبلغ
ً
  ويعت��، كتابة

ً
 .استالمھ تار�خ من شهور  ستة م��ي �عد سار�ا

 عن بالغاإل  أو االتفاقية توقيع باسمها تم ال�ي الدول  جميع إ�� انضمام �ل سويسري  ال االتحاد مجلس و�بلغ

 .إل��ا االنضمام

 )  ٦٢( املــادة  

 الن�اع أطراف تودعها ال�ي للتصديقات الفوري النفاذ ٣و ٢ املادت�ن �� ع��ا املنصوص ا�حاالت ع�� ي��تب

 بأسرع ري السويس االتحاد مجلس و�بلغ. االحتالل أو العدائية األعمال وقوع �عد أو قبل تبلغها ال�ي واالنضمامات

 .الن�اع أطراف من يتلقاها انضمامات أو تصديقات أي وسيلة

 )  ٦٣( املــادة  

 .االتفاقية هذه من اال��حاب حق املتعاقدة السامية األطراف من طرف ل�ل

  اال��حاب و�بلغ
ً
 لساميةا األطراف جميع ح�ومات إ�� إبالغھ يتو�� الذي السويسري  االتحاد مجلس إ�� كتابة

 .املتعاقدة

  اال��حاب ويعت��
ً
 يبلغ لذيا اال��حاب أن ع��. السويسري  االتحاد �جلس إبالغھ تار�خ من عام م��ي �عد سار�ا

  �عت�� ال، نزاع �� مش��كة املن�حبة الدولة فيھ ت�ون  وقت ��
ً
 ان��اء �عد حال أي وع��، الص�ح عقد �عد إال سار�ا

 .أوطا��م إ�� وإعاد��م االتفاقية تحم��م الذين األ�خاص عن اإلفراج عمليات



 تبقى أن جبي ال�ي االل��امات ع�� أثر أي لھ ي�ون  وال. املن�حبة للدولة بالنسبة إال أثره لال��حاب ي�ون  وال

  بأدا��ا مل��مة الن�اع أطراف
ً
 ومن، مدنةاملت األمم ب�ن الرا�خة األعراف من الناشئة الدو�� القانون  ملبادئ طبقا

 .العام الضم�� يمليھ وما، اإل�سانية القوان�ن

   )٦٤( ملــادةا  

 داالتحا مجلس و�خطر. املتحدة لألمم العامة األمانة لدى االتفاقية هذه السويسري  االتحاد مجلس ��جل

 هذه دبصد يتلقاها ا��حابات أو انضمامات أو تصديقات بأي كذلك املتحدة لألمم العامة األمانة السويسري 

 .االتفاقية

 
ً
 .االتفاقية هذه بتوقيع، تفو�ضهم وثائق أودعوا الذين، أدناه املوقعون  قام، لذلك إثباتا

 لاألص و�ودع، والفر�سية اإلن�ل��ية باللغت�ن ١٩٤٩ أغسطس/آب من عشر الثا�ي اليوم هذا ��، جنيف �� حرر 

  السويسري  االتحاد مجلس و�رسل. السويسري  االتحاد محفوظات ��
ً
 الدول  يعجم إ�� االتفاقية من موثقة صورا

 .االتفاقية إ�� تنضم ال�ي الدول  إ�� وكذلك، املوقعة

 

   األول  امل�حق  

   االستشفاء ومواقع مناطق �شأن اتفاق مشروع  

   )١( املــادة  

 حال لتحس�ن جنيف اتفاقية من ٢٣ املادة �� إل��م املشار لأل�خاص قطعية بصفة االستشفاء مناطق تخصص

 بتنظيم امل�لف�ن ولأل�خاص، ١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢ �� املؤرخة، امليدان �� املس�حة بالقوات واملر��ى ا�جر��

 .ف��ا ا�جمع�ن األ�خاص و�رعاية واملواقع املناطق هذه وإدارة

 .�اف� البقاء �� ا�حق لهم ي�ون  مستديمة املناطق هذه داخل إقام��م ت�ون  الذين فاأل�خاص، ذلك ومع

 )  ٢( املــادة  

 مباشر اتصال لھ عمل أي أداء، استشفاء منطقة ��، �انت صفة بأية، يقيمون  الذين لأل�خاص يجوز  ال

 .خارجها أو املنطقة هذه داخل سواء، ا�حر�ية املهمات بإنتاج أو ا�حر�ية بالعمليات

 )  ٣( املــادة  

 إلقامةا حق لهم ليس أ�خاص أي دخول  ملنع الالزمة اإلجراءات جميع استشفاء منطقة تن��ئ ال�ي الدولة تتخذ

 .دخولها أو ف��ا

 )  ٤( املــادة  

 : التالية الشروط االستشفاء مناطق �� �ستو��



  إال �شغل ال) ١
ً
  قسما

ً
 ،تنش��ا ال�ي الدولة لسيطرة يخضع الذي اإلقليم من صغ��ا

 ،ف��ا اإلقامة إلم�انات بالنسبة منخفضة الس�انية كثاف��ا ت�ون  أن) ٢

 ،م��ا أي من ومجردة كب��ة إدار�ة أو صناعية منشآت أو حر�ية أهداف أي عن �عيدة ت�ون  أن) ٣

 .ا�حرب س�� �� أهمية لها ت�ون  أن احتمال أي يوجد مناطق �� واقعة ت�ون  أال) ٤

 )  ٥( املــادة  

 : التالية لالل��امات االستشفاء مناطق تخضع

 ملهمات ا أو نا�حر�ي� املوظف�ن نقل �� تصرفها تحت ت�ون  قد ال�ي والنقل االتصال وسائل استخدام يجوز  ال) ١

 ،عابرة بصورة ولو ا�حر�ية

 .حال بأي ا�حر�ية بالوسائل ع��ا الدفاع يحظر) ٢

 )  ٦( املــادة  

 ع��) األحمر�ن والشمس األسد أو األحمر الهالل( األحمر الصليب عالمات بوضع االستشفاء مناطق تمي�� يتم

 .املبا�ي وفوق  ا�خارجية حدودها ع�� بيضاء أرضية

  تمي��ها كذلك و�مكن
ً
 .مالئمة ضوئية بوسائل ليال

 )  ٧( املــادة  

 ناطقم بقائمة، املتعاقدة السامية األطراف جميع العدائية األعمال �شوب عند أو السلم وقت �� الدول  تخطر

  تخطرها كما. لسيطر��ا ا�خاضع اإلقليم �� املوجودة االستشفاء
ً
 .الن�اع أثناء د�ستج ال�ي املناطق بجميع أيضا

  االستشفاء منطقة إ�شاء يصبح، أعاله إليھ املشار اإلخطار ا�خصم الطرف استالم و�مجرد
ً
 .قانونيا

 قةباملنط االع��اف يرفض أن لھ جاز، مستوفاة غ�� االتفاق هذا شروط أن ا�خصم الطرف اعت�� إذا أنھ غ��

 ابةالرق فرض ع�� ��ا اع��افھ �علق أن أو، املنطقة هذه عن املسئول  الطرف إ�� بذلك عاجل إخطار بإرسال

 .٨ باملادة ع��ا املنصوص

 )  ٨( املــادة  

 ل��اع الرقابة فرض تطلب أن، ا�خصم الطرف أ�شأها استشفاء مناطق عدة أو بمنطقة �ع��ف دولة ل�ل يحق

 هذه �� �اع� املنصوص واالل��امات للشروط املناطق استيفاء من التحقق بقصد أك�� أو خاصة �جنة بواسطة

 .االتفاقية

 
ً
 لهم وز يج بل، األوقات جميع �� املناطق مختلف دخول  حر�ة ا�خاصة ال�جان ألعضاء ي�ون ، الغاية لهذه وطلبا

 .التفتيشية مهامهم ملمارسة التسهيالت جميع لهم وتقدم. مستمرة بصفة ف��ا اإلقامة



 )  ٩( املــادة  

 إ�� حالا� �� تبلغها أن عل��ا وجب، االتفاق هذا ألح�ام مخالفة �عت��ها وقائع أية ا�خاصة ال�جان الحظت إذا

 ذلكب تبلغ أن وعل��ا. الوضع لت�حيح أيام خمسة أقصاها مهلة لها تحدد وأن، املنطقة عن املسئولة الدولة

 .باملنطقة اع��فت ال�ي الدولة

 أن خصما� طرف لل جاز، إل��ا وجھ الذي للتحذير املنطقة عن املسئولة الدولة تمتثل ولم املهلة انقضت فإذا

  �عد لم أنھ �علن
ً
 .املذ�ورة باملنطقة يختص فيما االتفاق ��ذا مل��ما

 )  ١٠( املــادة  

  أو منطقة تن��ئ ال�ي الدولة �ع�ن
ً
 أبلغت يال� املعادية واألطراف، االستشفاء ومواقع مناطق من أك�� أو موقعا

 الدول  إ�� �عهد أو، ٩و ٨ املادت�ن �� املذ�ورة ا�خاصة ال�جان �� أعضاء ي�ونون  الذين األ�خاص، بوجودها

 .بتعيي��م ا�حايدة

 )  ١١( املــادة  

 .األوقات جميع �� واح��امها حماي��ا الن�اع أطراف وع��. االستشفاء مناطق ع�� ال�جوم حال بأي يجوز  ال

 )  ١٢( املــادة  

 .لصفةا ��ذه واستخدامها فيھ املوجودة االستشفاء مناطق اح��ام �ستمر أن يجب، إقليم أي احتالل حالة ��

 اإلجراءات جميع اتخذت قد ت�ون  أن شر�طة املناطق هذه من الغرض �عدل أن االحتالل لدولة يجوز  أنھ غ��

 .ف��ا املقيم�ن األ�خاص سالمة تكفل ال�ي

 )  ١٣( املــادة  

  االتفاق هذا ينطبق
ً
 .االستشفاء مناطق أغراض لنفس الدول  �ستخدمها قد ال�ي املواقع ع�� أيضا

   الثا�ي امل�حق  

 املس�حة بالقوات والدينية امل�حق�ن الطبية ا�خدمات ألفراد الهو�ة تحقيق بطاقة

 


