
 1949اتفاقية جنيف الثانية، 

معاهدات   12-08-1949

آب  12اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في 
  1949أغسطس / 

اتفاقية جنيؼ الثانية 

لتحسيف حاؿ جرحى كمرضى كغرقى 

القكات المسمحة في البحار 

 1949أغسطس /آب12المؤرخة في 

 12أبريؿ إلى / نيساف 21المكقعيف أدناه، المفكضيف مف قبؿ الحككمات الممثمة في المؤتمر الدبمكماسي، المعقكد في جنيؼ مف  إف
، بشأف تطبيؽ مبادئ 1907أكتكبر /تشريف األكؿ 18، بقصد مراجعة اتفاقية الىام العاشرة، المؤرخة في 1949أغسطس /آب

: بحرية، قد اتفقكا عمى ما يمي عمى الحرب اؿ 1906اتفاقية جنيؼ لعاـ 

الفصؿ األكؿ 

أحكاـ عامة 

( 1)المػػادة 

. تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بأف تحتـر ىذه االتفاقية كتكفؿ احتراميا في جميع األحكاؿ

( 2)المػػادة 

اشتباؾ مسمح آخر ينشب بيف  عالكة عمى األحكاـ التي تسرم في كقت السمـ، تنطبؽ ىذه االتفاقية في حالة الحرب المعمنة أك أم
. طرفيف أك أكثر مف األطراؼ السامية المتعاقدة، حتى لك لـ يعترؼ أحدىا بحالة الحرب

تنطبؽ االتفاقية أيضان في جميع حاالت االحتالؿ الجزئي أك الكمي إلقميـ أحد األطراؼ السامية المتعاقدة، حتى لك لـ يكاجو ىذا 
. االحتالؿ مقاكمة مسمحة

ذا لـ ت . كف إحدل دكؿ النزاع طرفان في ىذه االتفاقية، فإف دكؿ النزاع األطراؼ فييا تبقى مع ذلؾ ممتزمة بيا في عالقاتيا المتبادلةكا 
. كما أنيا تمتـز باالتفاقية إزاء الدكلة المذككرة إذا قبمت ىذه األخيرة أحكاـ االتفاقية كطبقتيا

( 3)المػػادة 

طابع دكلي في أراضي أحد األطراؼ السامية المتعاقدة، يمتـز كؿ طرؼ في النزاع بأف يطبؽ ؼ م حالة قياـ نزاع مسمح ليس لو 
: كحد أدنى األحكاـ التالية 



األشخاص الذيف ال يشترككف مباشرة في األعماؿ العدائية، بمف فييـ أفراد القكات المسمحة الذيف ألقكا عنيـ أسمحتيـ،  -1
مرض أك الجرح أك االحتجاز أك ألم سبب آخر، يعاممكف في جميع األحكاؿ معاممة كاألشخاص العاجزكف عف القتاؿ بسبب اؿ

إنسانية، دكف أم تمييز ضار يقـك عمى العنصر أك المكف، أك الديف أك المعتقد، أك الجنس، أك المكلد أك الثركة أك أم معيار مماثؿ 
. آخر

: ككريف أعاله، كتبقى محظكرة في جميع األكقات كاألماكف كليذا الغرض، تحظر األفعاؿ التالية فيما يتعمؽ باألشخاص المذ

االعتداء عمى الحياة كالسالمة البدنية، كبخاصة القتؿ بجميع أشكالو، كالتشكيو، كالمعاممة القاسية، كالتعذيب، ( أ) 

أخذ الرىائف، ( ب)

مة، االعتداء عمى الكرامة الشخصية، كعمى األخص المعاممة الميينة كالحاطة بالكرا( ج) 

إصدار األحكاـ كتنفيذ العقكبات دكف إجراء محاكمة سابقة أماـ محكمة مشكمة تشكيالن قانكنيان، كتكفؿ جميع الضمانات القضائية ( د) 
. الالزمة في نظر الشعكب المتمدنة

. يجمع الجرحى كالمرضى كالغرقى كيعتني بيـ( 2

. األحمر، أف تعرض خدماتيا عمى أطراؼ النزاعكيجكز لييئة إنسانية غير متحيزة، كالمجنة الدكلية لمصميب 

. كعمى أطراؼ النزاع أف تعمؿ فكؽ ذلؾ، عف طريؽ اتفاقات خاصة، عمى تنفيذ كؿ األحكاـ األخرل مف ىذه االتفاقية أك بعضيا

. كليس في تطبيؽ األحكاـ المتقدمة ما يؤثر عمى الكضع القانكني ألطراؼ النزاع

( 4)المػػادة 

. اؿ عدائية بيف قكات برية كبحرية تابعة ألطراؼ النزاع، يقتصر تطبيؽ أحكاـ ىذه االتفاقية عمى القكات المبحرةفي حالة نشكب أعـ

كتخضع القكات فكر نزكليا إلى البر ألحكاـ اتفاقية جنيؼ لتحسيف حاؿ الجرحى كالمرضى بالقكات المسمحة في الميداف، المؤرخة في 
. 1949أغسطس /آب 12

( 5)المػػادة 

ؽ الدكؿ المحايدة أحكاـ ىذه االتفاقية، بطريقة القياس، عمى الجرحى كالمرضى كالغرقى كأفراد الخدمات الطبية كالدينية التابعيف تطب
. لمقكات المسمحة ألطراؼ النزاع، الذيف يصمكف إلى إقميميا أك يحتجزكف بو، ككذلؾ عمى جثث المكتى

( 6)المػػادة 

، يجكز 53ك  43ك  40ك  39ك  38ك  31ك  18ك  10كص عنيا صراحة في المكاد عالكة عمى االتفاقات الخاصة المنص
كال يؤثر أم . لؤلطراؼ السامية المتعاقدة أف تعقد اتفاقات خاصة أخرل بشأف أية مسائؿ ترل مف المناسب تسكيتيا بكيفية خاصة

مات الطبية كالدينية كما حددتو ىذه االتفاقية، أك اتفاؽ خاص تأثيران ضاران عمى كضع الجرحى كالمرضى كالغرقى، أك كضع أفراد الخد
. يقيد الحقكؽ الممنكحة ليـ بمقتضاىا



 كيستمر انتفاع الجرحى كالمرضى كالغرقى كأفراد الخدمات الطبية كالدينية بيذه االتفاقات مادامت االتفاقية سارية عمييـ، إال إذا كانت
لفة الذكر أك في اتفاقات الحقة ليا، أك إذا كاف ىذا الطرؼ أك ذاؾ مف ىناؾ أحكاـ صريحة تقضي بخالؼ ذلؾ في االتفاقات سا

. أطراؼ النزاع قد اتخذ تدابير أكثر مالءمة ليـ

( 7)المػػادة 

ال يجكز لمجرحى كالمرضى كالغرقى، ككذلؾ أفراد الخدمات الطبية كالدينية، التنازؿ في أم حاؿ مف األحكاؿ جزئيان أك كمية عف 
. ليـ بمقتضى ىذه االتفاقية، أك بمقتضى االتفاقات الخاصة المشار إلييا في المادة السابقة، إف كجدتالحقكؽ الممنكحة 

( 8)المػػادة 

كطمبان ليذه الغاية، يجكز لمدكؿ . تطبؽ ىذه االتفاقية بمعاكنة كتحت إشراؼ الدكؿ الحامية التي تكمؼ برعاية مصالح أطراؼ النزاع
كيخضع تعييف . ىا الدبمكماسييف كالقنصمييف، مندكبيف مف رعاياىا أك رعايا دكؿ أخرل محايدةالحامية أف تعيف، بخؿ اؼ مكظفي

. ىؤالء المندكبيف لمكافقة الدكؿ التي سيؤدكف كاجباتيـ لدييا

. كعمى أطراؼ النزاع تسييؿ ميمة ممثمي أك مندكبي الدكؿ الحامية إلى أقصى حد ممكف

أك مندكبكىا في أم حاؿ مف األحكاؿ حدكد ميمتيـ بمقتضى ىذه االتفاقية، كعمييـ بصفة كيجب أال يتجاكز ممثمك الدكؿ الحامية 
كال يجكز تقييد نشاطيـ إال إذا استدعت ذلؾ الضركرات الحربية . خاصة مراعاة مقتضيات أمف الدكلة التي يقكمكف فييا بكاجباتيـ

. كحدىا، كيككف ذلؾ بصفة استثنائية كمؤقتة

( 9)المػػادة 

أحكاـ ىذه االتفاقية عقبة في سبيؿ األنشطة اإلنسانية التي يمكف أف تقـك بيا المجنة الدكلية لمصميب األحمر أك أية ىيئة  ال تككف
غاثة الجرحى كالمرضى كالغرقى كأفراد الخدمات الطبية كالدينية، شريطة مكافقة أطراؼ  إنسانية غير متحيزة أخرل بقصد حماية كا 

. النزاع المعنية

( 10)المػػادة 

لؤلطراؼ السامية المتعاقدة أف تتفؽ في أم كقت عمى أف تعيد إلى ىيئة تتكفر فييا كؿ ضمانات الحيدة كالكفاءة بالمياـ التي تمقييا 
. ىذه االتفاقية عمى عاتؽ الدكؿ الحامية

ذا لـ ينتفع الجرحى كالمرضى كالغرقى كأفراد الخدمات الطبية كالدينية أك تكقؼ انتفاعيـ ألم سبب كاف بجيكد دكلة حامية أك ىيئة  كا 
معينة كفقان لمفقرة األكلى أعاله، فعمى الدكؿ الحاجزة أف تطمب إلى دكلة محايدة أك إلى ىيئة مف ىذا القبيؿ أف تضطمع بالكظائؼ 

.  ق االتفاقية بالدكؿ الحامية التي تعينيا أطراؼ النزاعالتي تنيطيا ىذ

فإذا لـ يمكف تكفير الحماية عمى ىذا النحك، فعمى الدكؿ الحاجزة أف تطمب إلى ىيئة إنسانية، كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر، 
ؿ، رىنان بأحكاـ ىذه المادة، عرض الخدمات االضطالع بالمياـ اإلنسانية التي تؤدييا الدكؿ الحامية بمقتضى ىذه االتفاقية، أك أف تقب

. الذم تقدمو مثؿ ىذه الييئة



كعمى أية دكلة محايدة أك ىيئة طمبت إلييا الدكلة صاحبة الشأف تحقيؽ األغراض المذككرة أعاله، أك قدمت ىي عرضان لمقياـ بذلؾ، 
اع الذم ينتمي إليو األشخاص المحميكف بمقتضى ىذه أف تقدر طكاؿ مدة قياميا بنشاطيا المسئكلية التي تقع عمييا تجاه طرؼ النز

. االتفاقية، كأف تقدـ الضمانات الؾ افية إلثبات قدرتيا عمى االضطالع بالمياـ المطمكبة كأدائيا دكف تحيز

األخرل  ال يجكز الخركج عمى األحكاـ المتقدمة في أم اتفاؽ خاص يعقد بيف دكؿ تككف إحداىا مقيدة الحرية في التفاكض مع الدكؿ
. أك حمفائيا بسبب أحداث الحرب، كلك بصفة مؤقتة، كعمى األخص في حالة احتالؿ كؿ أراضييا أك جزء ىاـ منيا

ككمما ذكرت عبارة الدكلة الحامية في ىذه االتفاقية، فإف مدلكليا ينسحب أيضان عمى الييئات البديمة ليا بالمعني المفيـك مف ىذه 
. المادة

( 11)المػػادة 

لدكؿ الحامية مساعييا الحميدة مف أجؿ تسكية الخالفات في جميع الحاالت التي ترل فييا أف ذلؾ في مصمحة األشخاص تقدـ ا
. المحمييف، كعمى األخص في حاالت عدـ اتفاؽ أطراؼ النزاع عمى تطبيؽ أك تفسير أحكاـ ىذه االتفاقية

اءن عمى دعكة أحد األطراؼ أك مف تمقاء ذاتيا، اقتراحان باجتماع كليذا الغرض، يجكز لكؿ دكلة حامية أف تقدـ ألطراؼ النزاع، بف
ممثمييا، كعمى األخص ممثمي السمطات المسئكلة عف الجرحى كالمرضى كالغرقى، ككذلؾ أفراد مف الخدمات الطبية كالدينية، ربما 

تقدـ ليا تحقيقان ليذا الغرض، كلمدكؿ الحامية  كتمتـز أطراؼ النزاع بتنفيػػػذ المقترحات التي. عمى أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة
أف تقدـ، إذا رأت ضركرة لذلؾ، اقتراحان يخضع لمكافقة أطراؼ النزاع بدعكة شخص ينتمي إلى دكلة محايدة أك تفكضو المجنة الدكلية 

. لمصميب األحمر لالشتراؾ في ىذا االجتماع

الفصؿ الثاني 

الجرحى كالمرضى كالغرقى 

( 12)المػػادة 

جب في جميع األحكاؿ احتراـ كحماية الجرحى كالمرضى كالغرقى ممف يككنكف في البحر مف أفراد القكات المسمحة كغيرىـ مف م
يقصد بو الغرقى بأم أسباب، بما في ذلؾ " الغرقى " األشخاص المشار إلييـ في المادة التالية، عمى أف يككف مفيكمان أف تعبير 

. ات عمى الماء أك السقكط في البحرحاالت اليبكط االضطرارم لمطائر

كعمى طرؼ النزاع الذم يككنكف تحت سمطتو أف يعامميـ معاممة إنسانية كأف يعنى بيـ دكف أم تمييز ضار عمى أساس الجنس أك 
ماؿ كيحظر بشدة أم اعتداء عمى حياتيـ أك استع. العنصر أك الجنسية أك الديف أك اآلراء السياسية أك أم معايير مماثمة أخرل

العنؼ معيـ، كيجب عمى األخص عدـ قتميـ أك إبادتيـ أ ك تعريضيـ لمتعذيب أك لتجارب خاصة بعمـ الحياة، أك تركيـ عمدان دكف 
. عالج أك رعاية طبية، أك خمؽ ظركؼ تعرضيـ لمخاطر العدكل باألمراض أك تمكث الجركح

. لة كحدىاكتقرر األكلكية في نظاـ العالج عمى أساس الدكاعي الطبية العاج

. كتعامؿ النساء بكؿ االعتبار الكاجب إزاء جنسيف

( 13)المػػادة 



: تنطبؽ ىذه االتفاقية عمى الجرحى كالمرضى كالغرقى في البحر الذيف ينتمكف إلى الفئات التالية 

تشكؿ جزءان مف ىذه القكات  أفراد القكات المسمحة التابعيف ألحد أطراؼ النزاع، ككذلؾ أفراد المميشيات كالكحدات المتطكعة التي( 1
المسمحة، 

أفراد المميشيات األخرل كالكحدات المتطكعة األخرل، بمف فييـ أعضاء حركات المقاكمة المنظمة الذيف ينتمكف إلى أحد أطراؼ ( 2
التالية في ىذه  النزاع كيعممكف داخؿ أك خارج اإلقميـ الذم ينتمكف إليو، حتى لك كاف ىذا اإلقميـ محتالن، عمى أف تتكفر الشركط

: المميشيات أك الكحدات المتطكعة، بما فييا حركات المقاكمة المنظمة المشار إلييا 

أف يقكدىا شخص مسئكؿ عف مرءكسيو،  -أ 

أف تككف ليا شارة مميزة محددة يمكف تمييزىا مف بعد،  -ب

أف تحمؿ األسمحة جيران، -ج 

. أف تمتـز في عممياتيا بقكانيف الحرب كعاداتيا-د 

أفراد القكات المسمحة النظامية الذيف يعمنكف كالءىـ لحككمة أك لسمطة ال تعترؼ بيا الدكلة الحاجزة، ( 3

األشخاص الذيف يرافقكف القكات المسمحة دكف أف يككنكا في الكاقع جزءان منيا، كاألشخاص المدنييف المكجكديف ضمف أطقـ ( 4
كمتعيدم التمكيف، كأفراد كحدات العماؿ أك الخدمات المختصة بالترفيو عف العسكرييف، الطائرات الحربية، كالمراسميف الحربييف، 

. شريطة أف يككف لدييـ تصريح مف القكات المسمحة التي يرافقكنيا

النزاع،  أفراد األطقـ المالحية، بمف فييـ القادة كالمالحكف كمساعدكىـ في السفف التجارية كأطقـ الطائرات المدنية التابعة ألطراؼ( 5
الذيف ال ينتفعكف بمعاممة أفضؿ بمقتضى أم أحكاـ أخرل مف القانكف الدكلي، 

سكاف األراضي غير المحتمة الذيف يحممكف السالح مف تمقاء أنفسيـ عند اقتراب العدك لمقاكمة القكات الغازية، دكف أف يتكفر ليـ ( 6
. جيران كأف يراعكا قكانيف الحرب كعاداتيا الكقت لتشكيؿ كحدات مسمحة نظامية، شريطة أف يحممكا السالح

( 14)المػػادة 

يحؽ ألية بارجة حربية تابعة لطرؼ محارب أف تطمب تسميميا الجرحى كالمرضى كالغرقى المكجكديف عمى ظير السفف المستشفيات 
كغيرىا مف الزكارؽ األخرل، أيان العسكرية كالسفف المستشفيات التابعة لجمعيات إغاثة أك ألفراد، ككذلؾ السفف التجارية كاليخكت 

كانت جنسياتيـ، شريطة أف تسمح حالة الجرحى كالمرضى بنقميـ كأف تتكفر عمى البارجة الحربية التسييالت المناسبة لتأميف الرعاية 
. الطبية الكافية ليـ

( 15)المػػادة 

ية محايدة، يجب، حيثما يقتضي القانكف في حالة حمؿ جرحى أك مرضى أك غرقى عمى بارجة حربية محايدة أك في طائرة حرب
. الدكلي ذلؾ، ضماف أال يستطيعكا االشتراؾ مجددان في العمميات الحربية

( 16)المػػادة 



، يعتبر الجرحى كالمرضى كالغرقى التابعكف لدكلة محاربة الذيف يقعكف في قبضة الخصـ، أسرل حرب، 12مع مراعاة أحكاـ المادة 
كلمطرؼ اآلسر أف يقرر، تبعان لمظركؼ، ما إذا كاف مف المناسب . كف الدكلي المتعمقة بأسرل الحربكتنطبؽ عمييـ أحكاـ القاف

كفي ىذه الحالة األخيرة، ال يجكز . استبقاؤىـ أك نقميـ إلى ميناء في بمدة أك إلى ميناء محايد أك حتى إلى ميناء في إقميـ الخصـ
. ف يعكدكا إلى الخدمة طكاؿ مدة الحربألسرل الحرب المعاديف إلى بمدىـ بيذه الكيفية أ

( 17)المػػادة 

ما لـ يتفؽ عمى خالؼ ذلؾ بيف الدكلة المحايدة كاألطراؼ المحاربة، تحتجز الدكلة المحايدة الجرحى كالمرضى كالغرقى الذيف يتـ 
بحيث ال يستطيعكف االشتراؾ مجددان  إنزاليـ في ميناء محايد بناءن عمى مكافقة السمطات المحمية، حيثما يقتضي القانكف الدكلي ذلؾ،

. في العمميات الحربية

. كتتحمؿ الدكلة التي يتبعو ا الجرحى أك المرضى أك الغرقى نفقات عالجيـ كاحتجازىـ

( 18)المػػادة 

يتيـ مف يتخذ أطراؼ النزاع بعد كؿ اشتباؾ جميع التدابير الممكنة دكف إبطاء لمبحث عف الغرقى كالجرحى كالمرضى، كجمعيـ، كحما
. السمب كسكء المعاممة، كتأميف الرعاية الالزمة ليـ، ككذلؾ لمبحث عف جثث المكتى كمنع سمبيا

ككمما سمحت الظركؼ، يتفؽ أطراؼ النزاع عمى ترتيبات محمية إلخالء الجرحى كالمرضى بطريؽ البحر مف منطقة محاصرة أك 
. الطبية إلى تمؾ المنطقةمطكقة، كلمركر أفراد الخدمات الطبية كالدينية كالميمات 

( 19)المػػادة 

عمى أطراؼ النزاع أف تسجؿ بأسرع ما يمكف جميع البيانات التي تساعد عمى التحقؽ مف ىكية الغرقى كالجرحى كالمرضى كالمكتى 
: كيجب أف تشمؿ ىذه المعمكمات إذا أمكف ما يمي . الذيف يقعكف في قبضتيا كينتمكف إلى الطرؼ الخصـ

الدكلة التي ينتمكف إلييا، اسـ ( أ ) 

الرقـ بالجيش أك الفرقة، ( ب)

المقب، ( ج)

االسـ األكؿ أك األسماء األكلى، ( د)

تاريخ الميالد، ( ىػ)

أية معمكمات أخرل مدكنة في بطاقة أك لكحة تحقيؽ اليكية، ( ك ) 

تاريخ كمكاف األسر أك الكفاة، ( ز ) 

. فاةمعمكمات عف الجركح أك المرض أك سبب الك( ح)



مف اتفاقية جنيؼ بشأف معاممة  122كتبمغ المعمكمات المذككرة أعاله بأسرع ما يمكف إلى مكتب االستعالمات المشار إليو في المادة 
لى 1949أغسطس / آب 12أسرل الحرب، المؤرخة في  ، كعمى ىذا المكتب أف ينقميا إلى الدكلة التي يتبعيا ىؤالء األشخاص كا 

. ألسرل الحربالككالة المركزية 

كتعد أطراؼ النزاع كيرسؿ كؿ منيا لآلخر عف طريؽ المكتب المذككر شيادات الكفاة أك قكائـ بأسماء المكتى مصدقان عمييا عمى 
كما يجمع كيقدـ عف طريؽ المكتب نفسو أحد نصفي المكحة المزدكجة الخاصة بتحقيؽ ىكية المتكفى، أك المكحة . النحك الكاجب

فردة، كالكصايا األخيرة أك أم مستندات أخرل تككف ذات أىمية ألقاربو، كالنقكد، كباإلجماؿ جميع األشياء التي نفسيا إذا كانت ـ
كترسؿ ىذه األشياء ككذلؾ األشياء التي لـ يعرؼ أصحابيا في طركد مختكمة . تكجد مع المكتى كتككف ليا قيمة فعمية أك معنكية

. لالزمة لتحديد ىكية أصحابيا المتكفيف، كقائمة كاممة بمحتكيات الطركدترفؽ بيا إقرارات تتضمف جميع التفاصيؿ ا

( 20)المػػادة 

يتحقؽ أطراؼ النزاع مف أف إلقاء جثث المكتى إلى البحر يجرم لكؿ حالة عمى حدة بقدر ما تسمح بو الظركؼ كيسبقو فحص 
مكاف كضع تقريردقيؽ، كفحص طبي إذا أمكف، بقصد التأكد مف حالة الكفاة كالتحقؽ مف الشخ كفي حالة كجكد لكحة . صية كا 

. مزدكجة لتحقيؽ اليكية، يستبقى أحد نصفييا مع الجثة

كفي حالة إنزاؿ جثث المكتى إلى البر، تطبؽ بشأنيا أحكاـ اتفاقية جنيؼ لتحسيف حاؿ الجرحى كالمرضى بالقكات المسمحة في 
. 1949أغسطس /آب 12الميداف، المؤرخة في 

( 21)المػػادة 

جكز ألطراؼ النزاع أف تمتمس مركءة قادة السفف التجارية أك اليخكت أك الزكارؽ المحايدة، لكي يأخذكا معيـ الجرحى كالمرضى م
. كالغرقى كيعتنكا بيـ، ككذلؾ لكي يجمعكا جثث المكتى

ء ذاتيا بجمع الجرحى كالمرضى كتمنح حماية خاصة لمسفف التي تستجيب ليذا النداء بجميع أنكاعيا، ككذلؾ لمسفف التي تقـك مف تمقا
. كالغرقى، كتقدـ ليا تسييالت لمقياـ بيذه المساعدة

كال يجكز بأم حاؿ أسرىا بسبب ىذا النقؿ، كلكنيا تككف عرضة لؤلسر إذا كانت قد اقترفت انتياكات لمحياد ما لـ تكف قد أعطيت 
. كعدان يقضي بخالؼ ذلؾ

الفصؿ الثالث 

السفف المستشفيات 

( 22)المػػادة 

ال يجكز في أم حاؿ مياجمة أك أسر السفف المستشفيات العسكرية، أم السفف التي أنشأتيا الدكؿ أك جيزتيا خصيصان كلغرض كاحد 
ىك إغاثة الجرحى كالمرضى كالغرقى، كمعالجتيـ كنقميـ، بؿ يجب احتراميا كحمايتيا في جميع األكقات، شريطة أف تككف أسماؤىا 

. طراؼ النزاع قبؿ استخداميا بعشرة أياـكأكصافيا قد أبمغت إلى أ



تتضمف األكصاؼ التي يجب أف تبيف في اإلخطار الحمكلة اإلجمالية المسجمة، كالطكؿ مف مقدـ السفينة إلى مؤخرىا، كعدد 
. الصكارم كالمداخف

( 23)المػػادة 

م تكفؿ حمايتيا بمقتضى اتفاقية جنيؼ لتحسيف ال يجكز اليجـك أك إلقاء القنابؿ مف البحر عمى المنش آت الكاقعة عمى الساحؿ كالت
. 1949أغسطس / آب 12حاؿ الجرحى كالمرضى بالقكات المسمحة في الميداف، المؤرخة في 

( 24)المػػادة 

تتمتع السفف المستشفيات التي تستعمميا الجمعيات الكطنية لمصميب األحمر أك جمعيات اإلغاثة المعترؼ بيا رسميان أك يستعمميا 
بنفس الحماية التي تتمتع بيا السفف المستشفيات العسكرية، كتستثنى مف األسر، كذلؾ إذا كاف طرؼ النزاع الذم تتبعو قد  أفراد،

. المتعمقة باإلخطار عنيا 22كمفيا بميمة رسمية كمادامت تراعي أحكاـ المادة 

. تخضع إلشرافيا أثناء تجييزىا كعند إبحارىاكيجب أف تزكد ىذه السفف بكثيقة مف السمطة المختصة تفيد بأف ىذه السفف كانت 

( 25)المػػادة 

تتمتع السفف المستشفيات التي تستعمميا الجمعيات الكطنية لمصميب األحمر لبمداف محايدة أك جمعيات اإلغاثة التي تعترؼ بيا ىذه 
ات العسكرية، كتستثنى مف األسر، شريطة أف البمداف رسميان أك يستعمميا أفراد منيا، بنفس الحماية التي تتمتع بيا السفف المستشفي

تككف قد كضعت نفسيا تحت إشراؼ أحد أطراؼ النزاع بمكافقة سابقة مف حككمة بمدىا كتفكيض مف طرؼ النزاع المعني، كمادامت 
. بشأف اإلخطار عنيا 22تراعي أحكاـ المادة 

( 26)المػػادة 

لسفف المستشفيات بجميع حمكالتيا كعمى قكارب النجاة الخاصة بيا أينما عمى ا 25ك 24ك 22تنطبؽ الحماية المذككرة في المكاد 
عمى أنو لضماف الحد األقصى مف الراحة كاألمف تعمؿ أطراؼ النزاع عمى أال تستخدـ لنقؿ الجرحى . كاف الممكف الذم تعمؿ فيو

. طف 2000د حمكلتيا اإلجمالية عمى كالمرضى كالغرقى لمسافات طكيمة كفي أعالي البحار إال السفف المستشفيات التي تزم

( 27)المػػادة 

يجب كذلؾ احتراـ كحماية الزكارؽ التي تستخدـ في عمميات اإلنقاذ الساحمية بكاسطة الدكلة أك جمعيات اإلغاثة المعترؼ بيا رسميان، 
. 24ك 22كذلؾ بالقدر الذم تسمح بو مقتضيات العمميات كبنفس الشركط المنصكص عنيا في المادتيف 

كينطبؽ الشئ نفسو، بقدر االستطاعة، عمى المنشآت الساحمية الثابتة التي يقتصر استخداميا عمى ىذه الزكارؽ ألداء مياميا 
. االنسانية

( 28)المػػادة 

في حالة كقكع اشتباؾ عمى ظير بارجة حربية، يجب احتراـ أجنحة المرضى فييا كحمايتيا بقدر االستطاعة، كتبقى ىذه األجنحة 
عمى أنو . كميماتيا خاضعة لقكانيف الحرب، كلكف ال يجكز تحكيميا عف الغرض المستخدمة فيو مادامت ضركرية لممرضى كالجرحى



سمطتو أف يستخدميا في أغراض أخرل في حالة الضركرات الحربية العاجمة بعد التأميف المسبؽ يجكز لمقائد الذم تخضع السفينة ؿ
. لمعناية بالجرحى كالمرضى الذيف يعالجكف فييا

( 29)المػػادة 

. يصرح ألية سفينة مستشفى تككف في ميناء يسقط في قبضة العدك بمغادرة ذلؾ الميناء

( 30)المػػادة 

أف تقدـ اإلغاثة كالمساعدة لمجرحى كالمرضى كالغرقى دكف تمييز  27ك 25ك 24ك 22ككرة في المكاد عمى السفف كالزكارؽ المذ
. لجنسيتيـ

. كتتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بعدـ استخداـ ىذه السفف كالزكارؽ في أم أغراض حربية

. كيجب أال تعكؽ ىذه السفف كالزكارؽ تحركات المقاتميف بأم طريقة

. مسئكليتيا أثناء االشتباؾ كبعده كىي تعمؿ تحت

( 31)المػػادة 

كليا أف ترفض المعاكنة مع ىذه . 27ك 25ك 24ك 22يحؽ ألطراؼ النزاع مراقبة كتفتيش السفف كالزكارؽ المشار إلييا في المكاد 
سمكي كغيرىا مف كسائؿ االتصاؿ السفف كالزكارؽ، كأف تأمرىا باالبتعاد، كأف تفرض عمييا مساران معينان، كأف تنظـ استخداـ أجيزة الال

. المكجكدة بيا، بؿ كتحجزىا لمدة أقصاىا سبعة أياـ مف كقت تفتيشيا إذا كانت خطكرة الظركؼ تستدعي ذلؾ

كيمكنيا أف تضع مندكبان ليا عمى ظير السفينة بصفة مؤقتة تنحصر ميمتو في مراقبة تنفيذ األكامر التي تصدر بمقتضى أحكاـ 
. الفقرة السابقة

. بقدر المستطاع، تدكف أطراؼ النزاع في يكمية السفينة المستشفى األكامر التي تعطييا لقائد السفينة بمغة يفيمياك

، مف جانب كاحد أك بمقتضى اتفاقات خاصة، بتعييف مراقبيف محايديف عمى ظير سفنيا لمتحقؽ مف  يمكف ألطراؼ النزاع أف تقـك
. دقة مراعاة أحكاـ ىذه االتفاقية

( 32)دة المػػا

. سفنان حربية فيما يتعمؽ بإقامتيا في ميناء محايد 27ك 25ك 24ك 22التعتبر السفف كالزكارؽ المنصكص عنيا في المكاد 

( 33)المػػادة 

. ال يجكز استخداـ السفف التجارية المحكلة إلى سفف مستشفيات في أم غرض آخر طكاؿ مدة العمميات الحربية

( 34)المػػادة 



ماية الكاجبة لمسفف المستشفيات كأجنحة المرضى في البكارج إال إذا استخدمت، خالفان لكاجباتيا اإلنسانية، في أعماؿ اليجكز كقؼ الح
عمى أنو اليجكز كقؼ الحماية عنيا إال بعد تكجيو إنذار ليا يحدد في جميع األحكاؿ المناسبة ميمة زمنية معقكلة دكف . تضر بالعدك
. أف يمتفت إليو

. اليجكز لمسفف المستشفيات استعماؿ شفرة سرية التصاالتيا الالسمكية أك لغيرىا مف كسائؿ االتصاؿ األخرمكعمى األخص، 

( 35)المػػادة 

: التعتبر الظركؼ التالية مبررة لحرماف السفف المستشفيات أك أجنحة المرضى بالبكارج مف الحماية الكاجبة ليا

يف بقصد المحافظة عمى النظاـ أك الدفاع عف أنفسيـ أك عف المرضى كالجرحى، أف يككف مكظفك ىذه السفف أك األجنحة مسمح( 1

كجكد أجيزة عمى ظير السفينة مخصصة كمية لتسييؿ المالحة أك االتصاالت، ( 2

كجكد أسمحة صغيرة كذخيرة عمى ظير السفينة أك في أجنحة المرضى تككف قد أخذت مف الجرحى كالمرضى كالغرقى كلـ تسمـ ( 3
ل اإلدارة المختصة، بعد إؿ

امتداد النشاط اإلنساني لمسفينة المستشفى أك أجنحة المرضى بالبارجة أك مكظفييا ليشمؿ العناية بالجرحى أك المرضى أك الغرقى ( 4
مف المدنييف، 

. نقؿ ميمات كأفراد بقدر يزيد عمى االحتياجات المعتادة لمسفينة المستشفى بغرض كحيد ىك أداء مياـ طبية( 5

الفصؿ الرابع 

المكظفػػػكف 

( 36)المػػادة 

يجب احتراـ كحماية أفراد الخدمات الدينية كالطبية كخدمات المستشفى في السفف المستشفيات كأفراد أطقميا، كال يجكز أسرىـ خالؿ 
. الكقت الذم يقكمكف فيو بالخدمة في سفينة مستشفى، سكاء أكاف أـ لـ يكف عمى ظيرىا جرحى أك مرضى

( 37)ة المػػاد

يجب احتراـ أفراد الخدمات الدينية كالطبية كخدمات المستشفى، المعينيف لمرعاية الطبية أك الركحية لؤلشخاص المشار إلييـ في 
كيجب . ، إذا كقعكا في قبضة العدك، كيمكنيـ مكاصمة أداء مياميـ ماداـ ذلؾ ضركريان لمعناية بالجرحى كالمرضى13ك 12المادتيف 

كليـ أف يأخذكا متعمقاتيـ الخاصة معيـ لدل مغادرة . د بمجرد أف يرل القائد الذم يككنكف تحت سمطتو ذلؾ ممكنان إعادتيـ فيما بع
. السفينة

عمى أنو إذا اتضحت ضركرة استبقاء قسـ مف ىؤالء المكظفيف نظران لالحتياجات الطبية أك الركحية ألسرل الحرب، كجب اتخاذ 
. بأسرع ما يمكف جميع التدابير إلنزاليـ إلى البر

كيخضع المكظفكف المستبقكف بعد نزكليـ إلى البر ألحكاـ اتفاقية جنيؼ لتحسيف حاؿ الجرحى كالمرضى بالقكات المسمحة في 
. 1949أغسطس /آب 12الميداف، المؤرخة في 



الفصؿ الخامس 

النقؿ الطبػػػي 

( 38)المػػادة 

كمية لمعالجة الجرحى كالمرضى مف القكات المسمحة أك لمكقاية  يرخص لمسفف المخصصة ليذا الغرض بنقؿ الميمات المخصصة
كلمدكلة الخصـ حؽ . مف األمراض، شريطة أف تبمغ التفاصيؿ الخاصة برحمتيا إلى الدكلة الخصـ كأف تكافؽ عمييا ىذه الدكلة

. تفتيشيا كلكف ليس ليا أف تأسرىا أك تستكلي عمى الميمات المحمكلة عمييا

كليذا الغرض، يتعيف أف يككف . ؼ النزاع كضع مراقبيف محايديف بيذه السفف لمتحقؽ مف الميمات المحمكلة عميياكيمكف باتفاؽ أطرا
. الكصكؿ إلى ىذه الميمات ميسكران 

( 39)المػػادة 

د ال يجكز مياجمة الطائرات الطبية، أم الطائرات المستخدمة كمية في إجالء الجرحى كالمرضى كالغرقى، ككذلؾ في نقؿ أفرا
نما تحتـر مف جانب أطراؼ النزاع أثناء طيرانيا عمى ارتفاعات كفي أكقات كمسارات محددة  الخدمات الطبية كالميمات الطبية، كا 

. تتفؽ عمييا أطراؼ النزاع المعنية

عالميا إلى جانب أ 41كتحمؿ عمى سطكحيا السفمى كالعميا كالجانبية، بشكؿ كاضح، الشارة المميزة المنصكص عنيا في المادة 
. كتزكد بأية عالمات أك كسائؿ تمييز أخرل يمكف االتفاؽ عمييا بيف أطراؼ النزاع عند نشكب األعماؿ العدائية أك أثنائيا. الكطنية

. يحظر الطيراف فكؽ أراضي العدك أك أراض يحتميا العدك، ما لـ يتفؽ عمى خالؼ ذلؾ

كفي حالة اليبكط المفركض بيذه الكيفية، يمكف لمطائرة . األرض أك الماء تمتثؿ الطائرات الطبية ألم أمر يصدر إلييا باليبكط عمى
. كمستقمييا مكاصمة طيرانيا بعد أم تفتيش قد يحدث

كفي حالة اليبكط االضطرارم عمى األرض أك الماء في إقميـ العدك أك إقميـ يحتمو العدك، يعتبر الجرحى كالمرضى كالغرقى ككذلؾ 
. 37ك 36يعامؿ أفراد الخدمات الطبية طبقان لممادتيف ك. طاقـ الطائرة أسرل حرب

( 40)المػػادة 

 مع مراعاة أحكاـ الفقرة الثانية مف ىذه المادة، يجكز لمطائرات الطبية التابعة ألطراؼ النزاع أف تطير فكؽ أراضي الدكؿ المحايدة كأف
أف تبمغ الدكؿ المحايدة مسبقان بمركرىا فكؽ أراضييا كأف كعمييا . تيبط عمى أرضيا أك مائيا عند الضركرة أك لمتكقؼ لفترة قصيرة

كال تككف في مأمف مف اليجـك عمييا إال إذا طارت في مسارات كعمى ارتفاعات كفي . تمتثؿ ألم أمر باليبكط عمى األرض أك الماء
. أكقات محددة يتفؽ عمييا بيف أطراؼ النزاع كالدكؿ المحايدة المعنية

كتطبؽ ىذه . محايدة أف تضع شركطان أك قيكدان عمى مركر الطائرات الطبية فكؽ أراضييا أك ىبكطيا عميياعمى أنو يجكز لمدكؿ اؿ
. الشركط أك القيكد بكيفية مماثمة عمى جميع أطراؼ النزاع



يف يتـ إنزاليـ ما لـ يتفؽ عمى خالؼ ذلؾ بيف الدكلة المحايدة كأطراؼ النزاع، تحتجز الدكلة المحايدة الجرحى كالمرضى كالغرقى الذ
في أراضييا مف طائرة طبية بناءن عمى مكافقة السمطات المحمية، حيثما يقتضي القانكف الدكلي ذلؾ، بحيث ال يستطيعكف االشتراؾ 

. كتتحمؿ الدكلة التي ينتمي إلييا الجرحى كالمرضى كالغرقى نفقات عالجيـ كاحتجازىـ. مجددان في العمميات الحربية

الفصؿ السادس 

الشارة المميزة 

( 41)المػػادة 

تكضع بإشراؼ السمطة الحربية المختصة شارة الصميب األحمر عمى أرضية بيضاء عمى األعالـ كعالمات الذراع كعؿ ل جميع 
. الميمات المتعمقة بالخدمات الطبية

مر أك األسد كالشمس األحمريف عمى كمع ذلؾ، فإنو في حالة البمداف التي تستخدـ بالفعؿ، بدالن مف الصميب األحمر، اليالؿ األح
. أرضية بيضاء كشارة مميزة، يعترؼ بياتيف الشارتيف أيضان في مفيـك ىذه االتفاقية

( 42)المػػادة 

، عمى الذراع األيسر عالمة ذراع ال تتأثر بالماء كعمييا الشارة المميزة، كتصرؼ 37ك 36يضع المكظفكف المشار إلييـ في المادتيف 
. الحربية كتختـ بخاتميا بمعرفة السمطة

، بطاقة خاصة لتحقيؽ اليكية عمييا الشارة 19كيحمؿ ىؤالء المكظفكف، باإلضافة إلى لكحة تحقيؽ اليكية المشار إلييا في المادة 
األقؿ  كتحرر بالمغة الكطنية، كيبيف بيا عمى. كتككف ىذه البطاقة مف نكع ال يتأثر بالماء، كبحجـ يسمح بكضعيا في الجيب. المميزة

كتحمؿ . كتبيف بيا الصفة التي تخكؿ لو حماية ىذه االتفاقية. لقب حامميا كاسمو بالكامؿ، كتاريخ ميالده كرتبتو كرقـ قيده الشخصي
. كتختـ بخاتـ السمطة الحربية. البطاقة صكرة حامميا كتكقيعو أك بصمتو أك كمييما معان 

. در االستطاعة مف نكع مماثؿ بالنسبة لكؿ جيكش األطراؼ السامية المتعاقدةكتككف بطاقة تحقيؽ اليكية مكحدة داخؿ كؿ جيش، كبؽ
كتخطر بعضيا بعضان عند بدء األعماؿ العدائية . كيمكف ألطراؼ النزاع أف تسترشد بالنمكذج الممحؽ بيذه االتفاقية عمى سبيؿ المثاؿ

. صكرتيف عمى األقؿ تحتفظ دكلة المنشأ بإحدييماكتستخرج بطاقات تحقيؽ اليكية، إذا أمكف، مف . بالنمكذج الذم تستخدمو

. كال يجكز، بأم حاؿ، تجريد المكظفيف المشار إلييـ أعاله مف شاراتيـ، أك بطاقات ىكيتيـ، أك مف حقيـ في حمؿ عالمة الذراع
. كيحؽ ليـ في حالة فقد البطاقة الحصكؿ عمى نسخة بديمة، كيحؽ ليـ استعاضة الشارة

( 43)المػػادة 

: بالكيفية التالية  27ك 25ك 24ك 22السفف المنصكص عنيا في المكاد تميز 

تككف جميع األسطح الخارجية بيضاء المكف،  -أ 

يرسـ صميب أك أكثر بمكف أحمر قاتـ كبأكبر حجـ ممكف عمى كؿ جانب مف جكانب جسـ السفينة ككذلؾ عمى األسطح األفقية  -ب
. حربكيفية تتيح أفضؿ رؤية ليا مف الجك أك الب



كترفع عالكة عمى ذلؾ عمـ طرؼ النزاع الذم قبؿ ت . كعمى جميع السفف المستشفيات أف تعمف عف ىكيتيا برفع عمميا الكطني
كيرفع عمـ أبيض عميو صميب أحمر عمى الصارم الرئيسي عمى أعمى ارتفاع . العمؿ تحت إدارتو إذا كانت تابعة لدكلة محايدة

. ممكف

ة لمسفف المستشفيات كزكارؽ اإلنقاذ الساحمية كجميع الزكارؽ الصغيرة التي تستخدميا الخدمات الطبية كتطمى قكارب النجاة التابع
بمكف أبيض كترسـ عمييا صمباف بمكف أحمر قاتـ ترل بكضكح، كتنطبؽ عمييا بصكرة عامة كسائؿ التمييز المنصكص عنيا أعاله 

. بشأف السفف المستشفيات

مذككرة أعاله كالتي قد ترغب في تأميف الحماية الكاجبة ليا ليالن كفي األكقات التي تنخفض فييا كيتعيف عمى السفف كالزكارؽ اؿ
. الرؤية، أف تتخذ، بمكافقة طرؼ النزاع الذم تخضع لسمطتو، التدابير الالزمة لجعؿ طالئيا كشاراتيا المميزة كاضحة بالقدر الكافي

، إنزاؿ عمـ طرؼ النزاع الذم تككف 31بصفة مؤقتة بكاسطة العدك كفقان لممادة يتعيف عمى السفف المستشفيات، التي تككف محجكزة 
. في خدمتو أك الذم قبمت العمؿ تحت إمرتو

كيجكز الترخيص لزكارؽ اإلنقاذ الساحمية التي تكاصؿ العمؿ مف قاعدة محتمة، بناءن عمى مكافقة دكلة االحتالؿ، أف تكاصؿ رفع 
ؿ صميبان أحمر عندما تككف بعيدة عف قاعدتيا، شريطة أف تبمغ ذلؾ مسبقان إلى جميع أطراؼ النزاع أعالميا الكطنية بجانب عمـ يحـ

. المعنية

. 41تنطبؽ جميع األحكاـ المتعمقة بشارة الصميب األحمر في ىذه المادة بالمثؿ عمى الشارتيف األخرييف المذككرتيف في المادة 

عمى التكصؿ إلى اتفاقات بشأف استخداـ أحدث الطرؽ المتاحة ليا لتسييؿ تمييز عمى أطراؼ النزاع أف تعمؿ في جميع األكقات 
. السفف كالزكارؽ المشار إلييا في ىذه المادة

( 44)المػػادة 

، سكاء في كقت السمـ أك في كقت الحرب، إال لتمييز أك حماية السفف 43ال تستخدـ العالمات المميزة المشار إلييا في المادة 
. ا، باستثناء الحاالت التي ينص عنيا في اتفاقية دكلية أخرل أك يتفؽ عمييا بيف جميع أطراؼ النزاع المعنيةالمذككرة فيو

( 45)المػػادة 

تتخذ األطراؼ السامية المتعاقدة، إذا لـ يكف تشريعيا كافيان مف األصؿ، التدابير الالزمة في جميع األكقات مف أجؿ منع كقمع أيو 
. 43ات المميزة المنصكص عنيا في المادة إساءة استعماؿ لمعالـ

الفصؿ السابع 

تنفيذ االتفاقية 

( 46)المػػادة 

عمى كؿ طرؼ مف أطراؼ النزاع أف يعمؿ مف خالؿ قادتو العظاـ عمى ضماف تنفيذ المكاد المتقدمة بدقة، كأف يعالج الحاالت التي 
. لـ ينص عنيا كفقان لممبادئ العامة ليذه االتفاقية



( 47)المػػادة 

تحظر تدابير االقتصاص مف الجرحى أك المرضى أك الغرقى أك المكظفيف الذيف تحمييـ ىذه االتفاقية، أك السفف أك الميمات التي 
. تحمييا

( 48)المػػادة 

تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بأف تنشر نص ىذه االتفاقية عمى أكسع نطاؽ ممكف في بمدانيا، في كقت السمـ كما في كقت 
الحرب، كتتعيد بصفة خاصة بأف تدرج دراستيا ضمف برامج التعميـ العسكرم، كالمدني إذا أمكف، بحيث تصبح المبادئ التي 

. تتضمنيا معركفة لجميع السكاف، كعمى األخص لمقكات المقاتمة المسمحة، كأفراد الخدمات الطبية كرجاؿ الديف

( 49)المػػادة 

عف طريؽ مجمس االتحاد السكيسرم، كمف خالؿ الدكؿ الحامية أثناء األعماؿ العدائية، التراجـ تتبادؿ األطراؼ السامية المتعاقدة 
. الرسمية ليذه االتفاقية، ككذلؾ القكانيف كالمكائح التي قد تعتمدىا لكفالة تطبيقيا

الفصؿ الثامف 

قمع إساءة االستعماؿ كالمخالفات 

( 50)المػػادة 

بأف تتخذ أم إجراء تشريعي يمـز لفرض عقكبات جزائية فعالة عمى األشخاص الذيف يقترفكف أك تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة 
. يأمركف باقتراؼ إحدل المخالفات الجسيمة ليذه االتفاقية، المبينة في المادة التالية

كبتقديميـ إلى محاكمو، أيان كانت  يمتـز كؿ طرؼ متعاقد بمالحقة المتيميف باقتراؼ مثؿ ىذه المخالفات الجسيمة أك باألمر باقترافيا،
كلو أيضان، إذا فضؿ ذلؾ، ككفقان ألحكاـ تشريعو، أف يسمميـ إلى طرؼ متعاقد معني آخر لمحاكمتيـ مادامت تتكفر لدل . جنسيتيـ

. الطرؼ المذككر أدلة اتياـ كافية ضد ىؤالء األشخاص

اؿ التي تتعارض مع أحكاـ ىذه االتفاقية بخالؼ المخالفات عمى كؿ طرؼ متعاقد أف يتخذ التدابير الالزمة لكقؼ جميع األفع
. الجسيمة المبينة في ا لمادة التالية

 105كينتفع المتيمكف في جميع األحكاؿ بضمانات لممحاكمة كالدفاع الحر ال تقؿ مالءمة عف الضمانات المنصكص عنيا بالمادة 
. 1949أغسطس /آب 12ؤرخة كما بعدىا مف اتفاقية جنيؼ بشأف معاممة أسرل الحرب، الـ

( 51)المػػادة 

المخالفات الجسيمة التي تشير إلييا المادة السابقة ىي التي تتضمف أحد األفعاؿ التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محمييف أك 
حياة، تعمد إحداث القتؿ العمد، التعذيب أك المعاممة الالإنسانية، بما في ذلؾ التجارب الخاصة بعمـ اؿ: ممتمكات محمية باالتفاقية 

آالـ شديدة أك اإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أك بالصحة، تدمير الممتمكات أك االستيالء عمييا عمى نطاؽ كاسع ال تبرره 
. الضركرات الحربية، كبطريقة غير مشركعة كتعسفية



( 52)المػػادة 

سئكليات التي تقع عميو أك عمى طرؼ متعاقد آخر فيما ال يجكز ألم طرؼ متعاقد أف يتحمؿ أك يحؿ طرفان متعاقدان آخر مف الـ
. يتعمؽ بالمخالفات المشار إلييا في المادة السابقة

( 53)المػػادة 

يجرل، بناءن عمى طمب أم طرؼ في النزاع، كبطريقة تتقرر فيما بيف األطراؼ المعنية، تحقيؽ بصدد أم ادعاء بانتياؾ ىذه 
. االتفاقية

. ل إجراءات التحقيؽ، يتفؽ األطراؼ عمى اختيار حكـ يقرر اإلجراءات التي تتبعكفي حالة عدـ االتفاؽ عؿ

. كما أف يتبيف انتياؾ االتفاقية، يتعيف عمى أطراؼ النزاع كضع حد لو كقمعو بأسرع ما يمكف

أحكاـ ختامية 

( 54)المػػادة 

. في الحجيةككال النصيف متساكياف . كضعت ىذه االتفاقية بالمغتيف اإلنكميزية كالفرنسية

. كسيقـك مجمس االتحاد السكيسرم بكضع تراجـ رسمية لالتفاقية بالمغتيف الركسية كاألسبانية

( 55)المػػادة 

، باسـ الدكؿ الممثمة في المؤتمر الذم افتتح في 1950فبراير /شباط 12تعرض ىذه االتفاقية التي تحمؿ تاريخ اليـك لمتكقيع لغاية 
، كباسـ الدكؿ التي لـ تمثؿ في ىذا المؤتمر كلكنيا تشترؾ في اتفاقية الىام العاشرة لتطبيؽ 1949أبريؿ /نيساف 21جنيؼ في 

عمى الحرب البحرية أك في اتفاقيات جنيؼ لتحس يف حاؿ الجرحى كالمرضى بالجيكش في الميداف  1906مبادئ اتفاقية جنيؼ لعاـ 
. 1929ك  1906ك  1864المؤرخة في 

( 56)المػػادة 

. ق االتفاقية بأسرع ما يمكف، كتكدع صككؾ التصديؽ في برفتصدؽ ىذ

يحرر محضر بإيداع كؿ صؾ مف صككؾ التصديؽ، كيرسؿ مجمس االتحاد السكيسرم صكران مكثقة مف ىذا المحضر إلى جميع 
. الدكؿ التي تـ باسميا تكقيع االتفاقية أك اإلبالغ عف االنضماـ إلييا

( 57)المػػادة 

. فاقية بعد ستة شيكر مف تاريخ إيداع صكيف لمتصديؽ عمى األقؿيبدأ نفاذ ىذه االت

. كبعد ذلؾ، يبدأ نفاذىا إزاء أم طرؼ ساـ متعاقد بعد ستة شيكر مف تاريخ إيداع صؾ تصديقو

( 58)المػػادة 



أكتكبر / تشريف األكؿ 18تحؿ ىذه االتفاقية في العالقات بيف األطراؼ السامية المتعاقدة محؿ اتفاقية الىام العاشرة، المؤرخة في 
. عمى الحرب البحرية 1906، بشأف تطبيؽ مبادئ اتفاقية جنيؼ لعاـ 1907

( 59)المػػادة 

. تعرض ىذه االتفاقية ابتداءن مف تاريخ نفاذىا النضماـ جميع الدكؿ التي لـ تكف االتفاقية قد كقعت باسميا

( 60)المػػادة 

. تابةن، كيعتبر ساريان بعد مضي ستة شيكر مف تاريخ استالمويبمغ كؿ انضماـ إلى مجمس االتحاد السكيسرم ؾ

. كيبمغ مجمس االتحاد السكيسرم كؿ انضماـ إلى جميع الدكؿ التي تـ باسميا تكقيع االتفاقية أك اإلبالغ عف االنضماـ إلييا

( 61)المػػادة 

التي تكدعيا أطراؼ النزاع كاالنضمامات التي النفاذ الفكرم لمتصديقات  3ك 2يترتب عمى الحاالت المنصكص عنيا في المادتيف 
كيبمغ مجمس االتحاد السكيسرم بأسرع كسيمة أم تصديقات أك انضمامات . تبمغيا قبؿ أك بعد كقكع األعماؿ العدائية أك االحتالؿ

. يتمقاىا مف أطراؼ النزاع

( 62)المػػادة 

. تفاقيةلكؿ طرؼ مف األطراؼ السامية المتعاقدة حؽ االنسحاب مف ق ذه اال

. كيبمغ االنسحاب كتابة إلى مجمس االتحاد السكيسرم الذم يتكلى إبالغو إلى حككمات جميع األطراؼ السامية المتعاقدة

عمى أف االنسحاب الذم يبمغ في كقت تككف . كيعتبر االنسحاب ساريان بعد مضي عاـ مف تاريخ إبالغو لمجمس االتحاد السكيسرم
في نزاع، ال يعتبر ساريان إال بعد عقد الصمح، كعمى أم حاؿ بعد انتياء عمميات اإلفراج عف األشخاص  فيو الدكلة المنسحبة مشتركة

عادتيـ إلي أكطانيـ . الذيف تحمييـ االتفاقية كا 

لتزمة كال يككف لو أم أثر عمى االلتزامات التي يجب أف تبقي أطراؼ النزاع ـ. كال يككف لالنسحاب أثره إال بالنسبة لمدكلة المنسحبة
بأدائيا طبقان لمبادئ القانكف الدكلي الناشئة مف األعراؼ الراسخة بيف األمـ المتمدنة، كمف القكانيف اإلنسانية، كما يمميو الضمير 

. العاـ

( 63)المػػادة 

األمانة العامة كيخطر مجمس االتحاد السكيسرم . يسجؿ مجمس االتحاد السكيسرم ىذه االتفاقية لدل األمانة العامة لؤلمـ المتحدة
. لؤلمـ المتحدة كذلؾ بأم تصديقات أك انضمامات أك انسحابات يتمقاىا بصدد ىذه االتفاقية

. إثباتان لذلؾ، قاـ المكقعكف أدناه، الذيف أكدعكا كثائؽ تفكيضيـ، بتكقيع ىذه االتفاقية

كالفرنسية، كيكدع األصؿ في محفكظات بالمغتيف اإلنكميزية  1949أغسطس /حرر في جنيؼ، في ىذا اليـك الثاني عشر مف آب
كيرسؿ مجمس االتحاد السكيسرم صكران مكثقة مف االتفاقية إلى جميع الدكؿ المكقعة، ككذلؾ إلى الدكؿ التي . االتحاد السكيسرم
. تنضـ إلى االتفاقية



الممحؽ 

بطاقة تحقيؽ اليكية ألفراد الخدمات الطبية كالدينية 

لبحار الممحقيف بالقكات المسمحة في ا

 

 


