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الملحق (البروتوكول) الثاني اإلضافي إلى اتفاقیات جنیف، 1977

الملحق (البروتوكول) الثاني اإلضافي إلى اتفاقیات جنیف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949المتعلق بحمایة ضحایا
المنازعات المسلحة غیر الدولیة

  الدیباجة  

إن األطراف السامیة المتعاقدة

إذ تذكر أن المبادئ اإلنسانیة التي تؤكدھا المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949 تشكل األساس الذي یقوم علیھ
احترام شخص اإلنسان في حاالت النزاع المسلح الذي ال یتسم بالطابع الدولي,

وإذ تذكر أیضاً أن المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق اإلنسان تكفل لشخص اإلنسان حمایة أساسیة,

وإذ تؤكد ضرورة تأمین حمایة أفضل لضحایا ھذه المنازعات المسلحة,

وإذ تذكر أنھ في الحاالت التي ال تشملھا القوانین الساریة یظل شخص اإلنسان في حمى المبادئ اإلنسانیة وما یملیھ الضمیر العام,

قد اتفقت على ما یلي :

الباب األول

مجال تطبیق ھذا اللحق " البروتوكول "

المــادة األولى : المجال المادي للتطبیق

1- یسري ھذا اللحق " البروتوكول " الذي یطور ویكمل المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف المبرمة في 12 آب / أغسطس 1949 دون أن یعدل
من الشروط الراھنة لتطبیقھا على جمیع المنازعات المسلحة التي ال تشملھا المادة األولى من اللحق " البروتوكول " اإلضافي إلى اتفاقیات جنیف

المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949, المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة اللحق " البروتوكول " األول والتي تدور على إقلیم أحد
األطراف السامیة المتعاقدة بین قواتھ المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامیة مسلحة أخرى وتمارس تحت قیادة مسئولة على جزء من إقلیمھ

من السیطرة ما یمكنھا من القیام بعملیات عسكریة متواصلة ومنسقة, وتستطیع تنفیذ ھذا اللحق " البروتوكول " .

2- ال یسري ھذا اللحق " البروتوكول " على حاالت االضطرابات والتوتر الداخلیة مثل الشغب وأعمال العنف العرضیة الندرى وغیرھا من األعمال
ذات الطبیعة المماثلة التي ال تعد منازعات مسلحة.

المــادة 2 : المجال الشخصي للتطبیق

1- یسري ھذا اللحق " البروتوكول " على كافة األشخاص الذین یتأثرون بنزاع مسلح وفق مفھوم المادة األولى وذلك دون أي تمییز مجحف ینبني على
العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو العقیدة أو اآلراء السیاسیة أو غیرھا أو االنتماء الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع

آخر أو على أیة معاییر أخرى مماثلة (ویشار إلیھا ھنا فیما بعد " التمییز المجحف " ).

1949-08-12 معاھدات
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2- یتمتع بحمایة المادتین الخامسة والسادسة عند انتھاء النزاع المسلح كافة األشخاص الذین قیدت حریتھم ألسباب تتعلق بھذا النزاع, وكذلك كافة الذین
قیدت حریتھم بعد النزاع لألسباب ذاتھا, وذلك إلى أن ینتھي مثل ھذا التقیید للحریة.

المــادة 3 : عدم التدخل

1- ال یجوز االحتجاج بأي من أحكام ھذا اللحق " البروتوكول " بقصد المساس بسیادة أیة دولة أو بمسئولیة أیة حكومة في الحفاظ بكافة الطرق
المشروعة على النظام والقانون في الدولة أو في إعادتھما إلى ربوعھا أو الدفاع عن الوحدة الوطنیة للدولة وسالمة أراضیھا.

2- ال یجوز االحتجاج بأي من أحكام ھذا اللحق " البروتوكول " كمسوغ ألي سبب كان للتدخل بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في النزاع المسلح أو في
الشئون الداخلیة أو الخارجیة للطرف السامي المتعاقد الذي یجرى ھذا النزاع على إقلیمھ.

الباب الثاني

المعاملة اإلنسانیة

المــادة 4 : الضمانات األساسیة

1- یكون لجمیع األشخاص الذین ال یشتركون بصورة مباشرة أو الذین یكفون عن االشتراك في األعمال العدائیة

–سواء قیدت حریتھم أم لم تقید– الحق في أن یحترم أشخاصھم وشرفھم ومعتقداتھم وممارستھم لشعائرھم الدینیة ویجب أن یعاملوا في جمیع األحوال
معاملة إنسانیة دون أي تمییز مجحف. ویحظر األمر بعدم إبقاء أحد على قید الحیاة.

2- تعد األعمال التالیة الموجھة ضد األشخاص المشار إلیھم في الفقرة األولى محظورة حاالً واستقباالً وفي كل زمان ومكان, وذلك دون اإلخالل بطابع
الشمول الذي تتسم بھ األحكا م السابقة :

أ ) االعتداء على حیاة األشخاص وصحتھم وسالمتھم البدنیة أو العقلیة والسیما القتل والمعاملة القاسیة كالتعذیب أو التشویھ أو أیة صورة من صور
العقوبات البدنیة,

ب) الجزاءات الجنائیة,

ج ) أخذ الرھائن,

د ) أعمال اإلرھاب,

ھـ) انتھاك الكرامة الشخصیة وبوجھ خاص المعاملة المھینة والمحطة من قدر اإلنسان واالغتصاب واإلكراه على الدعارة وكل ما من شأنھ خدش الحیاء,

و ) الرق وتجارة الرقیق بجمیع صورھا,

ز ) السلب والنھب,

ح) التھدید بارتكاب أي من األفعال المذكورة.

3- یجب توفیر الرعایة والمعونة لألطفال بقدر ما یحتاجون إلیھ, وبصفة خاصة :

أ ) یجب أن یتلقى ھؤالء األطفال التعلیم, بما في ذلك التربیة الدینیة والخلقیة تحقیقاً لرغبات آبائھم أو أولیاء أمورھم في حالة عدم وجود آباء لھم,

ب) تتخذ جمیع الخطوات المناسبة لتسھیل جمع شمل األسر التي تشتتت لفترة مؤقتة,

ج ) ال یجوز تجنید األطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة. وال یجوز السماح باشتراكھم في األعمال العدائیة,

د ) تظل الحمایة الخاصة التي توفرھا ھذه المادة لألطفال دون الخامسة عشرة ساریة علیھم إذا اشتركوا في األعمال العدائیة بصورة مباشرة, رغم أحكام
الفقرة (ج) إذا ألقي القبض علیھم,

ھـ) تتخذ, إذا اقتضى األمر, اإلجراءات إلجالء األطفال وقتیاً عن المنطقة التي تدور فیھا األعمال العدائیة إلى منطقة أكثر أمناً داخل البلد على أن
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یصحبھم أشخاص مسئولون عن سالمتھم وراحتھم, وذلك بموافقة الوالدین كلما كان ممكناً أو بموافقة األشخاص المسئولین بصفة أساسیة عن رعایتھم
قانوناً أو عرفاً.

المــادة 5 : األشخاص الذین قیدت حریتھم

1- تحترم األحكام التالیة كحد أدنى, فضالً على أحكام المادة الرابعة, حیال األشخاص الذین حرموا حریتھم ألسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا
معتقلین أم محتجزین :

أ ) یعامل الجرحى والمرضى وفقاً للمادة 7,

ب) یزود األشخاص المشار إلیھم في ھذه الفقرة بالطعام والشراب بالقدر ذاتھ الذي یزود بھ السكان المدنیون المحلیون وتؤمن لھم كافة الضمانات
الصحیة والطبیة والوقایة ضد قسوة المناخ وأخطار النزاع المسلح,

ج ) یسمح لھم بتلقي الغوث الفردي أو الجماعي,

د ) یسمح لھم بممارسة شعائرھم الدینیة وتلقي العون الروحي ممن یتولون المھام الدینیة كالوعاظ, إذا طلب ذلك وكان مناسباً,

ھـ) تؤمن لھم –إذا حملوا على العمل– االستفادة من شروط عمل وضمانات مماثلة لتلك التي یتمتع بھا السكان المدنیون المحلیون.

2- یراعي المسئولون عند اعتقال أو احتجاز األشخاص المشار إلیھم في الفقرة األولى, وفي حدود قدراتھم, األحكام التالیة حیال ھؤالء األشخاص :

أ ) تحتجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ویوكل اإلشراف المباشر علیھن إلى نساء ویستثنى من ذلك رجال ونساء األسرة الواحدة فھم یقیمون
معاً,

ب) یسمح لھم بإرسال وتلقي الخطابات والبطاقات ویجوز للسلطة المختصة تحدید عددھا فیما لو رأت ضرورة لذلك,

ج ) ال یجوز أن تجاور أماكن االعتقال واالحتجاز مناطق القتال, ویجب إجالء األشخاص المشار إلیھم في الفقرة األولى عند تعرض أماكن اعتقالھم أو
احتجازھم بصفة خاصة لألخطار الناجمة عن النزاع المسلح إذا كان من الممكن إجالؤھم في ظروف یتوفر فیھا قدر مناسب من األمان,

د ) توفر لھم االستفادة من الفحوص الطبیة,

ھـ) یجب أال یھدد أي عمل أو امتناع ال مبرر لھما بالصحة والسالمة البدنیة أو العقلیة, ومن ثم یحظر تعریض األشخاص المشار إلیھم في ھذه المادة ألي
إجراء طبي ال تملیھ حالتھم الصحیة, وال یتفق والقواعد الطبیة المتعارف علیھا والمتبعة في الظروف الطبیة المماثلة مع األشخاص المتمتعین بحریتھم.

3- یعامل األشخاص الذین ال تشملھم الفقرة األولى ممن قیدت حریتھم بأیة صورة ألسباب تتعلق بالنزاع المسلح معاملة إنسانیة وفقاً ألحكام المادة الرابعة
والفقرتین األولى (أ) و(ج) و(د), والثانیة (ب) من ھذه المادة.

4- یجب, إذا ما تقرر إطالق سراح األشخاص الذین قیدت حریتھم, اتخاذ التدابیر الالزمة لضمان سالمتھم من جانب الذین قرروا ذلك.

المــادة 6 : المحاكمات الجنائیة

1- تنطبق ھذه المادة على ما یجري من محاكمات وما یوقع من عقوبات جنائیة ترتبط بالنزاع المسلح.

2- ال یجوز إصدار أي حكم أو تنفیذ أیة عقوبة حیال أي شخص تثبت إدانتھ في جریمة دون محاكمة مسبقة من قبل محكمة تتوفر فیھا الضمانات
األساسیة لالستقالل والحیدة وبوجھ خاص :

أ ) أن تنص اإلجراءات على إخطار المتھم دون إبطاء بتفاصیل الجریمة المنسوبة إلیھ وأن تكفل للمتھم سواء قبل أم أثناء محاكمتھ كافة حقوق ووسائل
الدفاع الالزمة,

ب) أال یدان أي شخص بجریمة إال على أساس المسئولیة الجنائیة الفردیة,

ج ) أال یدان أي شخص بجریمة على أساس اقتراف الفعل أو االمتناع عنھ الذي ال یشكل وقت ارتكابھ جریمة جنائیة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي.
كما ال توقع أیة عقوبة أشد من العقوبة الساریة وقت ارتكاب الجریمة, وإذا نص القانون -بعد ارتكاب الجریمة– على عقوبة أخف كان من حق المذنب أن
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یستفید من ھذا النص,

د ) أن یعتبر المتھم بریئاً إلى أن تثبت إدانتھ وفقاً للقانون,

ھـ) أن یكون لكل متھم الحق في أن یحاكم حضوریاً,

و ) أال یجبر أي شخص على اإلدالء بشھادة على نفسھ أو على اإلقرار بأنھ مذنب.

3- ینبھ أي شخص یدان لدى إدانتھ إلى طرق الطعن القضائیة وغیرھا من اإلجراءات التي یحق لھ االلتجاء إلیھا وإلى المدد التي یجوز لھ خاللھا أن
یتخذھا.

4- ال یجوز أن یصدر حكم باإلعدام على األشخاص الذین ھم دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجریمة كما ال یجوز تنفیذ عقوبة اإلعدام على أوالت
األحمال أو أمھات صغار األطفال.

5- تسعى السلطات الحاكمة –لدى انتھاء األعمال العدائیة– لمنح العفو الشامل على أوسع نطاق ممكن لألشخاص الذین شاركوا في النزاع المسلح أو
الذین قیدت حریتھم ألسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلین أم محتجزین.

الباب الثالث

الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار

المــادة 7 : الحمایة والرعایة

1- یجب احترام وحمایة جمیع الجرحى والمرضى والمنكوبین في البحار سواء شاركوا أم لم یشاركوا في النزاع المسلح.

2- یجب أن یعامل ھؤالء في جمیع األحوال, معاملة إنسانیة وأن یلقوا جھد اإلمكان ودون إبطاء الرعایة والعنایة الطبیة التي تقتضیھا حالتھم, ویجب عدم
التمییز بینھم ألي اعتبار سوى االعتبارات الطبیة.

المــادة 8 : البحــث

تتخذ كافة اإلجراءات الممكنة دون إبطاء, خاصة بعد أي اشتباك, للبحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبین في البحار وتجمیعھم, كلما سمحت الظروف
بذلك, مع حمایتھم من السلب والنھب وسوء المعاملة وتأمین الرعایة الكافیة لھم, والبحث عن الموتى والحیلولة دون انتھاك حرماتھم وأداء المراسم

األخیرة لھم بطریقة كریمة.

المــادة 9 : حمایة أفراد الخدمات الطبیة وأفراد الھیئات الدینیة

1- یجب احترام وحمایة أفراد الخدمات الطبیة وأفراد الھیئات الدینیة, ومنحھم كافة المساعدات الممكنة ألداء واجباتھم. وال یجوز إرغامھم على القیام
بأعمال تتعارض مع مھمتھم اإلنسانیة.

2- ال یجوز مطالبة أفراد الخدمات الطبیة بإیثار أي شخص باألولویة في أدائھم لواجباتھم إال إذا تم ذلك على أسس طبیة.

المــادة 10 : الحمایة العامة للمھام الطبیة

1- ال یجوز بأي حال من األحوال توقیع العقاب على أي شخص لقیامھ بنشاط ذي صفة طبیة یتفق مع شرف المھنة بغض النظر عن الشخص المستفید
من ھذا النشاط.

2- ال یجوز إرغام األشخاص الذین یمارسون نشاطاً ذا صفة طبیة على إتیان تصرفات أو القیام بأعمال تتنافى وشرف المھنة الطبیة, أو غیر ذلك من
القواعد التي تستھدف صالح الجرحى والمرضى, أو أحكام ھذا اللحق " البروتوكول " أو منعھم من القیام بتصرفات تملیھا ھذه القواعد واألحكام.

3- تحترم االلتزامات المھنیة لألشخاص الذین یمارسون نشاطاً ذا صفة طبیة فیما یتعلق بالمعلومات التي قد یحصلون علیھا بشأن الجرحى والمرضى
المشمولین برعایتھم, وذلك مع التقید بأحكام القانون الوطني.

4- ال یجوز بأي حال من األحوال توقیع العقاب على أي شخص یمارس نشاطاً ذا صفة طبیة لرفضھ أو تقصیره في إعطاء معلومات تتعلق بالجرحى
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والمرضى الذین كانوا أو ال یزالون مشمولین برعایتھ, وذلك مع التقید بأحكام القانون الوطني.

المــادة 11 : حمایة وحدات ووسائط النقل الطبي

1-یجب دوماً احترام وحمایة وحدات ووسائط النقل الطبي, وأال تكون م حالً للھجوم.

2-ال تتوقف الحمایة على وحدات ووسائط النقل الطبي, ما لم تستخدم في خارج نطاق مھمتھا اإلنسانیة في ارتكاب أعمال عدائیة. وال یجوز مع ذلك أن
تتوقف الحمایة إال بعد توجیھ إنذار تحدد فیھ, كلما كان ذلك مالئماً, مدة معقولة ثم یبقى ذلك اإلنذار بال استجابة.

المــادة 12 : العالمة الممیزة

یجب على أفراد الخدمات الطبیة وأفراد الھیئات الدینیة والوحدات ووسائط النقل الطبي, بتوجیھ من السلطة المختصة المعنیة, إبراز العالمة الممیزة
للصلیب األحمر أو الھالل األحمر أو األسد والشمس األحمرین على أرضیة بیضاء ووضعھا على وسائط النقل الطبي ویجب احترام ھذه العالمة في

جمیع األحوال وعدم إساءة استعمالھا.

الباب الرابع

السكان المدنیون

المــادة 13 : حمایة السكان المدنیین

1- یتمتع السكان المدنیون واألشخاص المدنیون بحمایة عامة من األخطار الناجمة عن العملیات العسكریة ویجب إلضفاء فاعلیة على ھذه الحمایة مراعاة
القواعد التالیة دوماً.

2- ال یجوز أن یكون السكان المدنیون بوصفھم ھذا وال األشخاص المدنیون محالً للھجوم وتحظر أعمال العنف أو التھدید بھ الرامیة أساساً إلى بث
الذعر بین السكان المدنیین.

3- یتمتع األشخاص المدنیون بالحمایة التي یوفرھا ھذا الباب, ما لم یقوموا بدور مباشر في األعمال العدائیة وعلى مدى الوقت الذي یقومون خاللھ بھذا
الدور.

المــادة 14 : حمایة األعیان التي ال غنى عنھا لبقاء السكان المدنیین على قید الحیاة

یحظر تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب القتال. ومن ثم یحظر, توصالً لذلك, مھاجمة أو تدمیر أو نقل أو تعطیل األعیان والمواد التي ال غنى عنھا
لبقاء السكان المدنیین على قید الحیاة ومثالھا المواد الغذائیة والمناطق الزراعیة التي تنتجھا والمحاصیل والماشیة ومرافق میاه الشرب وشبكاتھا وأشغال

الري.

المــادة 15 : حمایة األشغال الھندسیة والمنشآت المحتویة على قوى خطرة

ال تكون األشغال الھندسیة أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة, أال وھي السدود والجسور والمحطات النوویة لتولید الطاقة الكھ ربیة محالً للھجوم حتى
ولو كانت أھدافاً عسكریة, إذا كان من شأن ھذا الھجوم أن یتسبب في انطالق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بین السكان المدنیین.

المــادة 16 : حمایة األعیان الثقافیة وأماكن العبادة

یحظر ارتكاب أیة أعمال عدائیة موجھة ضد اآلثار التاریخیة, أو األعمال الفنیة وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب,
واستخدامھا في دعم المجھود الحربي, وذلك دون اإلخالل بأحكام اتفاقیة الھاي بحمایة األعیان الثقافیة في حالة النزاع المسلح والمعقودة في 14 آیار /

مایو 1954.

المــادة 17 : حظر الترحیل القسري للمدنیین

1- ال یجوز األمر بترحیل السكان المدنیین, ألسباب تتصل بالنزاع, ما لم یتطلب ذلك أمن األشخاص المدنیین المعنیین أو أسباب عسكریة ملحة. وإذا ما
اقتضت الظروف إجراء مثل ھذا الترحیل, یجب اتخاذ كافة اإلجراءات الممكنة الستقبال السكان المدنیین في ظروف مرضیة من حیث المأوى واألوضاع
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الصحیة الوقائیة والعالجیة والسالمة والتغذیة.

2- ال یجوز إرغام األفراد المدنیین على النزوح عن أراضیھم ألسباب تتصل بالنزاع.

المــادة 18 : جمعیات الغوث وأعمال الغوث

1- یجوز لجمعیات الغوث الكائنة في إقلیم الطرف السامي المتعاقد مثل جمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر واألسد والشمس األحمرین, أن تعرض
خدماتھا ألداء مھامھا المتعارف علیھا فیما یتعلق بضحایا النزاع المسلح. ویمكن للسكان المدنیین, ولو بناءً على مبادرتھم الخاصة, أن یعرضوا القیام

بتجمیع الجرحى والمرضى والمنكوبین في البحار ورعایتھم.

2- تبذل أعمال الغوث ذات الطابع اإلنساني والحیادي البحت وغیر القائمة على أي تمییز مجحف, لصالح السكان المدنیین بموافقة الطرف السامي
المتعاقد المعني, وذلك حین یعاني السكان المدنیون من الحرمان الشدید بسبب نقص المدد الجوھري لبقائھم كاألغذیة والمواد الطبیة.

الباب الخامس

أحكام ختامیة

المــادة 19 : النشـــر

ینشر ھذا اللحق " البروتوكول " على أوسع نطاق ممكن.

المــادة 20 : التوقیـــع

یعرض ھذا اللحق " البروتوكول " للتوقیع علیھ من قبل األطراف في االتفاقیات بعد ستة أشھر من التوقیع على الوثیقة الختامیة ویظل معروضاً للتوقیع
طوال فترة اثنى عشر شھراً.

المــادة 21 : التصـــدیق

یتم التصدیق على ھذا اللحق " البروتوكول " في أسرع وقت ممكن, وتودع وثائق التصدیق لدى المجلس االتحادي السویسري, أمانة اإلیداع الخاصة
باالتفاقیات.

المــادة 22 : االنضمـــام

یكون ھذا اللحق " البروتوكول " مفتوحاً لالنضمام إلیھ من قبل أي طرف في االتفاقیات لم یكن قد وقع علیھ, وتودع وثائق االنضمام لدى أمانة اإلیداع.

المــادة 23 : بدء السریان

1- یبدأ سریان ھذا اللحق " البروتوكول " بعد ستة أشھر من تاریخ إیداع وثیقتین من وثائق التصدیق أو االنضمام.

2- ویبدأ سریان اللحق " البروتوكول " بالنسبة ألي طرف في االتفاقیات یصدق علیھ أو ینضم إلیھ الحقاً على ذلك, بعد ستة أشھر من تاریخ إیداع ذلك
الطرف لوثیقة تصدیقھ أو انضمامھ.

المــادة 24 : التعدیـــالت

1- یجوز ألي طرف سام متعاقد أن یقترح إجراء تعدیالت على ھذا اللحق " البروتوكول " . ویبلغ نص أي تعدیل مقترح إلى أمانة اإلیداع التي تقرر بعد
التشاور مع كافة األطراف السامیة المتعاقدة واللجنة الدولیة للصلیب األحمر ما إذا كان ینبغي عقد مؤتمر للنظر في التعدیل المقترح.

2- تدعو أمانة اإلیداع كافة األطراف السامیة المتعاقدة إلى ذلك المؤتمر وكذلك األطراف في االتفاقیات سواء كانت موقعة على ھذا اللحق " البروتوكول
" أم لم تكن موقعة علیھ.

المــادة 25 : التحلل من االلتزامات

1- إذا ما تحلل أحد األطراف السامیة المتعاقدة من االلتزام بھذا اللحق " البروتوكول " فال یسري ھذا التحلل من االلتزام إال بعد مضي ستة أشھر على
استالم وثیقة تتضمنھ. ومع ذلك إذا ما كان الطرف المتحلل من التزامھ مشتركاً عند انقضاء ھذه األشھر الستة في الوضع المشار إلیھ في المادة األولى,
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فال یصبح التحلل من االلتزام نافذاً قبل نھایة النزاع المسلح. بید أن األشخاص الذین حرموا من حریتھم أو قیدت حریتھم ألسباب تتعلق بالنزاع, یستمرون
في االستفادة بأحكام ھذا اللحق " البروتوكول " حتى یتم إخالء سبیلھم نھائیاً.

2- یبلغ التحلل من االلتزام تحریریاً إلى أمانة اإلیداع وتتولى األمانة إبالغھ إلى جمیع األطراف السامیة المتعاقدة.

المــادة 26 : اإلخطـــارات

تتولى أمانة اإلیداع إبالغ األطراف السامیة المتعاقدة وكذلك األطراف في االتفاقیات الموقعة وغیر الموقعة على ھذا اللحق " البروتوكول " بما یلي :

( أ ) التواقیع التي تذیل ھذا اللحق " البروتوكول " وإیداع وثائق التصدیق واالنضمام طبقاً للمادتین 21 و22,

(ب) تاریخ سریان ھذا اللحق " البروتوكول " طبقاً للمادة 23,

( ج) االتصاالت والبیانات التي تتلقاھا طبقاً للمادة 24.

المــادة 27 : التســـجیل

1- ترسل أمانة اإلیداع ھذا اللحق " البروتوكول " بعد دخولھ حیز التطبیق إلى األمانة العامة لألمم المتحدة بغیة التسجیل والنشر طبقاً للمادة 102 من
میثاق األمم المتحدة.

2- تبلغ أیضاً أمانة اإلیداع األمانة العامة لألمم المتحدة عن كل تصدیق وانضمام قد تتلقاه بشأن ھذا اللحق " البروتوكول " .

المــادة 28 : النصوص ذات الحجیة

یودع أصل ھذا اللحق " البروتوكول " لدى أمانة اإلیداع التي تتولى إرسال صور رسمیة معتمدة منھ إلى جمیع األطراف في االتفاقیات. وتتساوى
نصوصھ األسبانیة واإلنكلیزیة والروسیة والصینیة والعربیة والفرنسیة في حجیتھا.

قرارات*

اتخذت خالل الدورة الرابعة

قرار رقم {17}

قرار یتعلق باستعمال وسائل إلكترونیة وبصریة معینة إلثبات الھویة من قبل الطائرات الطبیة التي تتمتع بحمایة اتفاقیات جنیف 1949 واللحق " البروتوكول "
اإلضافي التفاقیات جنیف الموقعة في 12 آب / أغسطس 1949 المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة (اللحق "

البروتوكول " األول).

إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكید وتطویر القانون الدولي اإلنساني المطبق في المنازعات المسلحة, جنیف 1974 – 1977.

إذ یقدر :

أ ) أن ھناك حاجة عاجلة لتزوید الطائرات الطبیة المحلقة في الجو بوسائل التمییز اإللكترونیة والبصریة كلیھما وذلك من أجل تفادي تعرضھا لھجمات
القوات المقاتلة,

ب) أن النظام الثانوي للمراقبة بجھاز التحسس (الرادار) (SSR) یسمح بالتأكد من تحدید ھویة الطائرات وتفاصیل مسار رحلتھا تحدیداً كامالً,

ج ) أن منظمة الطیران المدني الدولي ھي أفضل ھیئة دولیة لتعیین طرق النظام الثانوي للمراقبة بجھاز التحسس (الرادار) (SSR) ورموزه الشفریة
القابلة للتطبیق في حیز الظروف المرتقبة,

د ) أن ھذا المؤتمر قد وافق على أن استعمال الضوء األزرق الوامض كوسیلة للتمییز البصري یجب أن یقتصر على الطائرات المستخدمة في النقل
الطبي دون غیره** انظر الملحق المرفق بھذا القرار.

وإذ یدرك :
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أنھ قد یتعذر مسبقاً تعیین طریقة ورموز شفرة خصوصیة وعالمیة لنظام ثانوي للمراقبة بجھاز التحسس (الرادار) لتحدید ھویة الطائرات الطبیة وذلك
بسبب تعمیم استخدام ھذا النظام,

1- یسأل رئیس المؤتمر إحالة ھذه الوثیقة وما ھو مرفق بھا من وثائق ھذا المؤتمر إلى منظمة الطیران المدني الدولي مع دعوة تلك المنظمة إلى :

أ ) إعداد اإلجراءات المالئمة لتعیین طریقة ورموز شفرة نظام ثانوي للمراقبة بجھاز التحسس (الرادار) تكون مقصورة على استعمال الطائرات الطبیة
المعنیة,

ب) مالحظة أن ھذا المؤتمر قد وافق على االعتراف بالضوء األزرق الوامض كوسیلة لتحدید ھویة الطائرات الطبیة وتوضیح استعمال ھذا الضوء في
الوثائق المناسبة لمنظمة الطیران المدني الدولي.

2- یستحث الحكومات المدعوة إلى المؤتمر الحالي على تقدیم تعاونھا الكامل في ھذا المسعى ضمن نطاق الترتیبات االستشاریة لمنظمة الطیران المدني
الدولي.

الجلسة العامة الرابعة والخمسون

7 حزیران/یونیو 1977

مرفقات

المواد 6 و 8 من الملحق رقم 1 للحق " البروتوكول " األول

المــادة 6 : اإلشارة الضوئیة

1- تھیأ اإلشارة الضوئیة –وتتألف من ضوء أزرق وامض– الستخدام الطائرات الطبیة للداللة على ھویتھا. وال یجوز ألیة طائرة أخرى أن تستخدم ھذه
اإلشارة ویمكن الحصول على ا للون األزرق المفضل باستخدام معادالت األلوان الثالث التالیة :

حد اللون األخضر ص = 0.065 + 0.805 س

حد اللون األبیض ص = 0.400 - س

حد اللون األرجواني ص = 0.133 + 0.600 ص

ویفضل أن یتراوح معدل تردد ومضات اللون األزرق فیما بین 60 و100 ومضة في الدقیقة الواحدة.

2- یجب تزوید الطائرات الطبیة بما قد یلزمھا من األضواء لجعل اإلشارة الضوئیة مرئیة من جمیع الجھات الممكنة.

3- إذا لن یوجد اتفاق خاص بین أطراف النزاع یقصر استخدام األضواء الزرقاء الوامضة على تحدید ھویة المركبات والسفن والزوارق الطبیة, فإن
استخدام ھذه اإلشارات للمركبات والسفن األخرى ال یحظر.

المــادة 8 : تحدید الھویة بالوسائل اإللكترونیة

1- یجوز استخدام نظام جھاز التحسس (الرادار) الثانوي للمراقبة, كما ھو محدد في الملحق العاشر التفاقیة شیكاغو الخاصة بالطیران المدني المعقودة
في 7 كانون األول / دیسمبر 1944 وما یجري علیھا من تعدیالت بین الوقت واآلخر, لتحدید ھویة الطائرات الطبیة ومتابعة مسارھا. ویجب على

األطراف السامیة المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أو أحد أطراف النزاع, سواء متفقة أم منفردة, أن تقرر طرق ورموز نظام أجھزة التحسس (الرادار)
الثانوي للمراقبة وفقاً لإلجراءات التي توصي بھا منظمة الطیران المدني الدولي.

2- یجوز ألطراف النزاع, باتفاق خاص فیما بینھا, أن تنشئ نظاماً إلكترونیا مماثالً كي تستخدمھ في تحدید ھویة المركبات الطبیة والسفن والزوارق
الطبیة.

قرار رقم {18}

قرار بشأن استعمال اإلشارات البصریة من أجل التعرف على ھویة وسائط النقل الطبي التي تتمتع بحمایة اتفاقیات جنیف 1949 واللحق " البروتوكول
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" اإلضافي التفاقیات جنیف الموقعة في 12 آب / أغسطس 1949 المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة.

إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكید وتطویر القانون الدولي اإلنساني المطبق في المنازعات المسلحة, جنیف 1974 – 1977.

إذ یقدر :

أ ) أن ھناك حاجة لتزوید وسائط النقل الطبي بوسائل بصریة متطورة للتعرف على ھویتھا, وذلك من أجل تفادي شن الھجمات علیھا,

ب) أن ھذا المؤتمر قد وافق على استعما ل الضوء األزرق الوامض كوسیلة للتعرف بصریاً على الھویة على أن یقتصر استخدامھ على تلك الطائرات
المستعملة في النقل الطبي دون غیره** انظر الملحق المرفق بھذا القرار,

ج ) أنھ یجوز ألطراف النزاع, بناءً على اتفاق خاص, االحتفاظ باستعمال الضوء األزرق الوامض من أجل التعرف على المركبات والسفن والزوارق
الطبیة, بید أنھ في حالة عدم وجود مثل ھذا االتفاق فإن استعمال مثل ھذه اإلشارات ال یكون محظوراً بالنسبة للمركبات والسفن األخرى,

د ) أنھ یجوز, باإلضافة إلى الشارة الممیزة والضوء األزرق الوامض, استخدام وسائل بصریة أخرى للتعرف على الھویة مثل إشارات األعالم
ومجموعات من اإلشارات الضوئیة وذلك بصفة عرضیة بالنسبة لوسائط النقل الطبي,

ھـ) أن المنظمة الحكومیة االستشاریة للمالحة البحریة ھي أفضل ھیئة دولیة مؤھلة لتعیین وإصدار اإلشارات البصریة التي تستعمل في نطاق البیئة
البحریة.

وإذ یالحظ :

أنھ على الرغم من اعتراف اتفاقیات جنیف المبرمة في 12 آب / أغسطس 1949 باستعمال وسیلة رفع الشارة الممیزة على السفن المستشفى والزوارق
الطبیة, فإن أیة صورة لھذا االستعمال لم تنعكس في الوثائق المتعلقة بھذا الشأن للمنظمة الحكومیة االستشاریة للمالحة البحریة,

1- یسأل رئیس المؤتمر إحالة ھذا القرار ووثائق ھذا المؤتمر إلى المنظمة الحكومیة االستشاریة للمالحة البحریة

أ ) أن تنظر في أن تتضمن الوثائق المالئمة مثل التقنین الدولي لإلشارات, الضوء األزرق الوامض كما تصفھ المادة 6 من الباب الثالث من الملحق رقم
(1) للحق " البروتوكول " األول,

ب) أن تدرج االعتراف باإلشارة الممیزة في الوثائق المالئمة (انظر المادة 3 من الفصل الثاني من الملحق المذكور),

ج ) أن تنظر في الوقت ذاتھ في خلق نظام إشارات األعالم الموحدة ومجموعة من اإلشارات الضوئیة مثل " أبیض–أحمر–أبیض " التي قد تستخدم
لغرض التمییز البصري اإلضافي أو البدیل لوسائط النقل الطبي.

-یستحث الحكومات المدعوة إلى ھذا المؤتمر على التعاون تعاوناً كامالً في ھذا المسعى داخل إطار الترتیبات االستشاریة للمنظمة الحكومیة االستشاریة
للمالحة البحریة.

2-یستحث الحكومات المدعوة إلى ھذا المؤتمر على التعاون تعاوناً كامالً في ھذا المسعى داخل إطار الترتیبات االستشاریة للمنظمة الحكومیة االستشاریة
للمالحة البحریة.

الجلسة العامة الرابعة والخمسون

7 حزیران/یونیو 1977

مرفقات

المواد 3 و 6 و10 و11 من الملحق رقم 1 للحق " البروتوكول " األول

المــادة 3 : الشكل والطبیعة

1- یجب أن تكون العالمة الممیزة حمراء على أرضیة بیضاء كبیرة بالحجم الذي تبرره ظروف استخدامھا. ویجوز لألطراف السامیة المتعاقدة أن تنتھج
النماذج المبینة في الشكل رقم (2) في تحدیدھا لشكل الصلیب أو الھالل أو األسد والشمس.
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2- یجوز أن تكون العالمة الممیزة مضاءة أو مضیئة لیالً أو حین تكون الرؤیة محدودة. كما یجوز أن تصنع من مواد تسمح بالتعرف علیھا عن طریق
وسائل التحسس التقنیة.

شكل (2) عالمات ممیزة بلون أحمر على أرضیة بیضاء

المــادة 6 : اإلشارة الضوئیة

1- تھیأ اإلشارة الضوئیة –وتتألف من ضوء أزرق وامض– الستخدام الطائرات الطبیة للداللة على ھویتھا. وال یجوز ألیة طائرة أخرى أن تستخدم ھذه
اإلشارة. ویمكن الحصول على اللون األزرق المفضل باستخدام معادالت األلوان الثالث التالیة :

حد اللون األخضر ص = 0.065 + 0.805 س

حد اللون األبیض ص = 0.400 - س

حد اللون األرجواني ص = 0.133 + 0.600 ص

ویفضل أن یتراوح معدل تردد ومضات اللون األزرق فیما بین 60 و100 ومضة في الدقیقة الواحدة.

1- یجب تزوید الطائرات الطبیة بما قد یلزمھا من األضواء لجعل اإلشارة الضوئیة مرئیة من جمیع الجھات الممكنة.

2- إذا لم یوجد اتفاق خاص بین أطراف النزاع یقصر استخدام األضواء الزرقاء الوامضة على تحدید ھویة المركبات والسفن والزوارق الطبیة, فإن
استخدام ھذه اإلشارات للمركبات والسفن األخرى ال یحظر.

المــادة 10 : استخدام الرموز الدولیة

یجوز أیضاً للوحدات الطبیة ووسائط النقل الطبي أن تستخدم الرموز واإلشارات التي یضعھا االتحاد الدولي للمواصالت السلكیة والالسلكیة ومنظمة
الطیران المدني الدولي والمنظمة الحكومیة االستشاریة للمالحة البحریة. وتستخدم ھذه الرموز واإلشارات عندئذ طبقاً للمعاییر والممارسا ت واإلجراءات

التي أرستھا ھذه المنظمات.

المــادة 11 : الوسائل األخرى لالتصال

یجوز, حین تعذر االتصاالت الالسلكیة الثنائیة, استخدام اإلشارات المنصوص علیھا في التقنین الدولي لإلشارات الذي أقرتھ المنظمة الحكومیة
االستشاریة للمالحة البحریة, أو في الملحق المتعلق باتفاقیة شیكاغو بشأن الطیران المدني الدولي المعقودة في 7 كانون األول / دیسمبر 1944 وما

یجري علیھا من تعدیالت بین الوقت واآلخر.

قرار رقم {19}

قرار خاص باستخدام االتصاالت الالسلكیة (الرادیو) في اإلعالن عن والتعرف على وسائط النقل الطبي التي تحمیھا اتفاقیات جنیف لعام 1949 واللحق " البروتوكول "
اإلضافي التفاقیات جنیف المبرمة في 12 آب / أغسطس 1949 المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة (اللحق " البروتوكول " األول).

إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكید وتطویر القانون الدولي اإلنساني المطبق في المنازعات المسلحة, جنیف 1974 – 1977.

إذ یقدر :

أ ) أنھ من األمور الحیویة أن تستخدم وسائط اتصال متمیزة, ویعتمد علیھا للتعرف على وسائط النقل الطبي, واإلعالن عن تحركاتھا,

ب) وأنھ یتعین أن تولى العنایة المالئمة والمناسبة لوسائط االتصال المتعلقة بحركة النقل الطبي, وأن ذلك ال یتحقق إال إذا جرى التعرف علیھا عن طرق
إشارة األولویة المعترف بھا دولیاً, مثل الصلیب األحمر أو " اإلنسانیة " أو " الرحمة " أو أي تعبیر آخر یمكن التعرف علیھ فنیاً أو صوتیاً,

ج ) وأن التنوع المبین في الظروف التي یمكن عن تسفر عن أي نزاع, یجعل من المتعذر انتقاء الذبذبات الالسلكیة المناسبة لوسائط االتصال مقدماً,

د ) وأن الذبذبات الالسلكیة المراد استخدامھا في توصیل المعلومات المتعلقة بالتعریف على وسائط النقل الطبي وحركتھا, ینبغي أن تكون معروفة لجمیع
األطراف التي قد تستخدم وسائط نقل طبي.
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وإذ یأخذ في االعتبار :

أ ) التوصیة رقم 2 لمؤتمر المفوضین لالتحاد الدولي للمواصالت السلكیة والالسلكیة عام 1973 بشأن استخدام االتصاالت الالسلكیة (الرادیو) في
اإلعالن عن, والتعرف على السفن المستشفى والطائرات الطبیة التي تحمیھا اتفاقیات جنیف ل عام 1949,

ب) والتوصیة رقم Mar2 - 17 للمؤتمر اإلداري العالمي لالتصاالت الالسلكیة (الرادیو) التابع لالتحاد الدولي للمواصالت السلكیة والالسلكیة, جنیف
1974, بشأن استخدام االتصاالت الالسلكیة (الرادیو) في تمییز وسائل النقل والتعرف علیھا وتحدید موقعھا, ومخاطبتھا, والتي تحمیھا اتفاقیات جنیف

الصادرة في 12 آب / أغسطس 1949, والخاصة بحمایة ضحایا الحرب, وأیة مواثیق إضافیة لھذه االتفاقیات, فضالً على تأمین سالمة السفن
والطائرات التابعة لدول لیست أطرافاً في النزاع المسلح.

ج ) ومذكرة المجلس الدولي لتسجیل الذبذبات –وھو جھاز دائم یتبع االتحاد الدولي للمواصالت السلكیة والالسلكیة- بشأن الحاجة إلى تنسیق وطني في
األمور المتعلقة بالمواصالت الالسلكیة (الرادیو).

وإذ یقر :

أ ) بأن تخصیص واستخدام الذبذبات, بما في ذلك استخدام ذبذبات االستغاثة وإجراءات التشغیل في الخدمة المتحركة, وإشارات االستغاثة, واإلنذار
والطوارئ والسالمة ونظام أولویة االتصاالت في الخدمات المتحركة, تحكمھا لوائح المواصالت الالسلكیة (الرادیو) الملحقة باالتفاقیة الدولیة

للمواصالت السلكیة والالسلكیة,

ب) وأن ھذه اللوائح ال یجوز تنقیحھا إال بواسطة مؤتمر إداري عالمي مختص للمواصالت الالسلكیة البحریة (الرادیو) تابع لالتحاد الدولي للمواصالت
السلكیة والالسلكیة,

ج ) وأن الدورة التالیة للمؤتمر اإلداري العالمي للمواصالت الالسلكیة البحریة (الرادیو) المختص یزمع عقدھا عام 1979 وأن المقترحات لتنقیح اللوائح
الالسلكیة, یجب تقدیمھا مكتوبة بواسطة الحكومات قبل حوالي عام من افتتاح المؤتمر,

1- یالحظ, مع التقدیر أن بند بعینھ أدرج في جدول أعمال المؤتمر اإلداري العالمي للبث اإلذاعي (الرادیو) الذي یعقد في جنیف في عام 1979, ھذا
نصھ :

" 2-6 : دراسة الجوانب الفنیة الستخدام المواصالت الالسلكیة في مالحظة والتعرف على وتحدید موقع االتصال بوسائل النقل الطبي التي تشملھا
بالحمایة اتفاقیات جنیف لعام 1949, وأي وثیقة إضافیة لتلك االتفاقیات " .

2- یسأل رئیس المؤتمر إبالغ ھذه الوثیقة إلى جمیع الحكومات والمنظمات المدعوة إلى المؤتمر الحالي, باإلضافة إلى المرفقات التي تمثل المتطلبات
بالنسبة لكل من الذبذبات اإلذاعیة, والحاجة إلى االعترا ف الدولي بإشارة أولویة مالئمة, والتي یجب إشباعھا من خالل أعمال مؤتمر إداري عالمي

للمواصالت الالسلكیة (الرادیو)** انظر الملحق المرفق بھذا القرار.

3- یطلب إلى الحكومات المدعوة إلى المؤتمر الحالي أن تتخذ االستعدادات المناسبة, على وجھ السرعة, للمؤتمر الدولي للمواصالت الالسلكیة (الرادیو),
المقرر عقده في عام 1979 حتى یمكن النص بشكل مالئم في اللوائح الالسلكیة على االحتیاجات الحیویة لالتصاالت الالزمة لوسائط النقل الطبي

المشمولة بالحمایة في حالة النزاع المسلح.

الجلسة العامة الرابعة والخمسون

7 حزیران/یونیو 1977

مرفقات

المواد 7 و 8 و9 من الملحق رقم 1 للحق " البروتوكول " األول

المــادة 7 : اإلشارات الالسلكیة

1- تتكون اإلشارة الالسلكیة من رسالة ھاتفیة السلكیة أو برقیة السلكیة تسبقھا إشارة األولویة الممیزة التي یجب أن یحددھا ویقرھا مؤتمر إداري عالمي
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للمواصالت الالسلكیة تابع لالتحاد الدولي للمواصالت السلكیة والالسلكیة. وتبث اإلشارة ثالث مرات قبل داللة النداء الخاص بالنقل الطبي المعني. وتبث
ھذه الرسالة باللغة اإلنكلیزیة على فترات مناسبة بذبذبة أو ذبذبات محددة اتباعاً للفقرة " 3 " ویقصر استخدام إشارة األولویة على الوحدات الطبیة

ووسائط النقل الطبي دون غیرھا.

2- تنقل الرسالة الالسلكیة المسبوقة بإشارة األولویة الممیزة المشار إلیھا في الفقرة األولى البیانات التالیة :

أ ) داللة النداء الخاصة بوسیطة النقل الطبي,

ب) موقع وسیطة النقل الطبي,

ج ) عدد وسائط النقل الطبي ونوعھا,

د ) خط السیر المقصود,

ھـ) الوقت المقدر الذي تستغرقھ الرحلة والموعد المتوقع للمغادرة والوصول حسب الحالة,

و ) أیة بیانات أخرى مثل مدى ارتفاع الطیران والذبذبات الالسلكیة المتبعة, لغة التخاطب المصطلح علیھا, طرق ورموز ونظم أجھزة التحسس
(الرادار) الثانویة للمراقبة.

3- یجوز لألطراف السامیة المتعاقدة أو ألطراف النزاع أو ألحد أطراف النزاع أن تحدد وتعلن, متفقة أو منفردة ما تختاره من الذبذبات الوطنیة
الستخدامھ من قبلھا في مثل ھذه االتصاالت وفقاً لجدول توزیع موجات الذبذبات ب الئحة المواصالت الالسلكیة الملحقة باالتفاقیة الدولیة للمواصالت

السلكیة والالسلكیة وذلك تیسیراً لالتصاالت المشار إلیھا في الفقرتین األولى والثانیة وكذلك االتصاالت المشار إلیھا في المواد 22, 23, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31 من اللحق " البروتوكول " . ویجب أن یخطر االتحاد الدولي للمواصالت السلكیة والالسلكیة بھذه الذبذبات وفقاً لإلجراءات

التي یقرھا مؤتمر إداري عالمي للمواصالت الالسلكیة.

المــادة 8 : تحدید الھویة بالوسائل اإللكترونیة

1- یجوز استخدام نظام جھاز التحسس (الرادار) الثانوي للمراقبة, كما ھو محدد في الملحق العاشر التفاقیة شیكاغو الخاصة بالطیران المدني المعقودة
في 7 كانون األول / دیسمبر 1944 وما یجري علیھا من تعدیالت بین الوقت واآلخر, لتحدید ھویة الطائرات الطبیة ومتابعة مسارھا. ویجب على

األطراف السامیة المتعاقدة وعلى أطراف أو أحد أطراف النزاع, سواء متفقة أو منفردة, أن تقرر طرق ورموز نظام أجھزة التحسس (الرادار) الثانوي
للمراقبة وفقاً لإلجراءات التي توصي بھا منظمة الطیران المدني الدولي.

2- یجوز ألطراف النزاع, باتفاق خاص فیما بینھا, أن تنشئ نظاماً إلكترونیاً مماثالً كي تستخدمھ في تحدید ھویة المركبات الطبیة والسفن والقوارب
الطبیة.

المــادة 9 : االتصاالت الالسلكیة

یجوز أن تسبق إشارة األولویة المنصوص علیھا في المادة السابعة من ھذه الالئحة االتصاالت الالسلكیة المالئمة التي تقوم بھا الوحدات الطبیة ووسائط
النقل الطبي تطبیقاً لإلجراءات المعمول بھا وفقاً للمواد 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

30, 31, من اللحق " البروتوكول " .

قرار رقم {20}

قرار یتعلق بحمایة األعیان الثقافیة

إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكید وتطویر القانون الدولي اإلنساني المطبق في المنازعات المسلحة, جنیف 1974 – 1977.

إذ یرحب بإقرار المادة 53 بشأن حمایة األعیان الثقافیة وأماكن العبادة كما حددتھا المادة المذكورة من اللحق " البروتوكول " اإلضافي التفاقیات جنیف
المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949, الذي یتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة الدولیة,
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واعترافاً منھ بأن اتفاقیة حمایة األعیان الثقا فیة في حالة النزاع المسلح ولحقھا " بروتوكولھا " اإلضافي, والموقع علیھا في الھاي بتاریخ 14 آیار /
مایو 1954, تشكل وثیقة على جانب كبیر من األھمیة من أجل توفیر الحمایة الدولیة للتراث الثقافي للبشریة جمیعھا من آثار النزاع المسلح, وأن تطبیق

ھذه االتفاقیة ال یمكن أن یمس بأي حال من األحوال بإقرار المادة المشار إلیھا في الفقرة السابقة,

یحث الدول على أن تصبح أطرافاً في االتفاقیة المذكورة أعاله إذا لم تكن قد قامت بذلك إلى اآلن.

الجلسة العامة الخامسة والخمسون

7 حزیران/یونیو 1977

قرار رقم {21}

قرار بشأن نشر القانون الدولي اإلنساني المطبق في المنازعات المسلحة

إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكید وتطویر القانون الدولي اإلنساني المطبق في المنازعات المسلحة, جنیف 1974 – 1977.

اقتناعاً منھ بأن اإللمام الجید بالقانون الدولي اإلنساني یشكل عامالً جوھریاً في تطبیقھ الفعال.

وثقة منھ بأن نشر ھذا القانون یسھم في الترویج للمثل اإلنسانیة العلیا وإشاعة روح السالم بین الشعوب.

1- یذكر بأنھ طبقاً التفاقیات جنیف األربع لعام 1949, التزمت األطراف السامیة المتعاقدة بنشر أحكام ھذه االتفاقیات, على أوسع نطاق ممكن, وبأن
اللحقین " البروتوكولین " اإلضافیین اللذین أقرھما ھذا المؤتمر یؤكدان من جدید ھذا االلتزام, ویتوسعان فیھ.

2- یدعو الدول الموقعة إلى اتخاذ جمیع التدابیر المجدیة لضمان نشر فعال للقانون الدولي اإلنساني المطبق في المنازعات المسلحة وللمبادئ األساسیة
التي تشكل أساس ھذا القانون, وبوجھ خاص اتخاذ التدابیر التالیة :

أ ) تشجیع السلطات المختصة على وضع وتنفیذ طرق لتدریس القانون الدولي اإلنساني تتالءم والظروف الوطنیة, وباألخص في صفوف القوات المسلحة
والسلطات اإلداریة المختصة, مع اللجوء إذا دعت الحاجة إلى مساعدة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر, و إلى ما تسدیھ من مشورة.

ب) القیام في زمن السلم بتدریب موظفین مؤھلین قادرین على تعلیم القانون الدولي اإلنساني, وتیسیر تطبیقھ وال سیما بالمفھوم الوارد في المادتین 6
و82 من اللحق " البروتو كول " األول.

ج ) توصیة السلطات المعنیة بتعزیز تعلیم القانون الدولي اإلنساني في الجامعات (في كلیات الحقوق, والعلوم السیاسیة, والطب...الخ ).

د ) توصیة السلطات المختصة بإدخال منھج لتعلیم مبادئ القانون الدولي اإلنساني في المدارس الثانویة أو ما یماثلھا.

3- یدعو الجمعیات الوطنیة للصلیب األحمر (الھالل األحمر, األسد والشمس األحمرین) إلى تقدیم مؤازرتھا للسلطات الحكومیة المختصة بغیة اإلسھام
في تفھم ونشر القانون الدولي اإلنساني على نحو فعال.

4- یدعو اللجنة الدولیة للصلیب األحمر إلى أن تساند على نحو إیجابي المجھود الذي یبذل لنشر القانون الدولي اإلنساني, وعلى األخص :

أ ) بنشر المواد التي من شأنھا تیسیر تعلیم القانون الدولي اإلنساني, والعمل على تداول جمیع المعلومات المجدیة لنشر اتفاقیات جنیف واللحقین "
البروتوكولین " اإلضافیین.

بتنظیم حلقات دراسیة ومحاضرات عن القانون الدولي اإلنساني سواء كان ذلك من تلقاء نفسھا, أم بناءً على طلب الحكومات أم الجمعیات الوطنیة,
والتعاون في سبیل تحقیق ھذا الغرض مع الدول والمؤسسات المناسبة.

الجلسة العامة الخامسة والخمسون

7 حزیران/یونیو 1977

قرار رقم {22}

قرار بشأن متابعة حظر أو تقیید استخدام أسلحة تقلیدیة معینة
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إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكید وتطویر القانون الدولي اإلنساني المطبق في المنازعات المسلحة, جنیف 1974 – 1977.

وقد عقد في جنیف أربع دورات, في السنوات 1974, 1975, 1976, 1977 وأقر قواعد إنسانیة جدیدة تتعلق بالمنازعات المسلحة وأسالیب ووسائل
الحرب.

إذ یعرب عن قناعتھ بأن معاناة السكان المدنیین والمقاتلین یمكن الحد منھا كثیراً إذا أمكن التوصل إلى اتفاقات لحظر أو تقیید استخدام أسلحة تقلیدیة
بعینھا, ألغراض إنسانیة, السیما تلك التي من شأنھا أن تحدث أضراراً خطیرة أو تصیب بطریقة عشوائیة.

وإذ یذكر بأن قضیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة ألغراض إنسانیة كانت موضع مناقشات موضوعیة جادة في اللجنة الخاصة للمؤتمر في
دوراتھ األربع, وكذا في مؤتمري الخبراء الحكومیین الذي عقد تحت رعایة اللجنة الدول یة للصلیب األحمر في عام 1974 في لوسرن وفي عام 1976

في لوجانو.

وإذ یذكر في ھذا الصدد بمناقشات الجمعیة العامة لألمم المتحدة وقراراتھا المتعلقة بالموضوع وكذا بالنداءات التي أصدرھا عدد من رؤساء الدول
والحكومات.

ولما كان قد استخلص من ھذه المناقشات أن ھناك اتفاقاً في الرأي حول االھتمام الذي یتصل بحظر استعمال األسلحة التقلیدیة التي تنجم فیھا اإلصابة,
أساساً, عن الشظایا التي ال یمكن الكشف عنھا باألشعة السینیة, وأن ھناك مجاالً كبیراً لالتفاق فیما یتعلق باأللغام األرضیة والشراك الخداعیة.

ولما كان قد كرس جھوده أیضاً لتقریب وجھات النظر المتباینة بشأن الرغبة في حظر أو تقیید استعمال األسلحة الحارقة, بما فیھا النابالم.

ولما كان قد بحث أیضاً اآلثار الناجمة عن استعمال أسلحة تقلیدیة أخرى, كالقذائف ذات العیار الصغیر, وبعض أسلحة التفجیر والتفتیت, وبدأ في بحث
إمكانیات حظر أو تقیید استخدام مثل ھذه األسلحة.

وإذ یدرك أھمیة مواصلة ومتابعة ھذا العمل بالسرعة التي تقتضیھا االعتبارات اإلنسانیة الواضحة.

وإذ یعتقد في ضرورة تركیز العمل على مجاالت االتفاق التي اتضحت حتى اآلن, وفي البحث عن مجاالت أخرى لالتفاق, وضرورة البحث في كافة
األحوال, عن أوسع مجال ممكن لالتفاق,

1) یقرر إرسال تقریر اللجنة الخاصة والمقترحات التي عرضتھا ھذه اللجنة إلى حكومات الدول الممثلة في المؤتمر وكذا إلى األمین العام لألمم المتحدة.

2) یطلب إیالء اھتمام جدي وعاجل لھذه الوثائق وكذا لتقاریر مؤتمري الخبراء الحكومیین المنعقدین في لوسرن ولوجانو.

3) یوصي بالدعوة لعقد مؤتمر للحكومات في موعد أقصاه 1979 بغیة التوصل إلى :

أ - عقد اتفاقات خاصة بحظر أو تقیید استخدام أسلحة تقلیدیة معینة, بما فیھا تلك التي من شأنھا إحداث أضرار خطیرة أو تصیب بطریقة عشوائیة مع
أخذ االعتبارات اإلنسانیة والعسكریة في الحسبان.

ب- عقد اتفاق یختص بأسلوب تنقیح مثل ھذه االتفاقات, وبحث المقترحات الخاصة باتفاقات جدیدة من النوع ذاتھ.

4) یحث على إجراء مشاورات قبل بحث ھذه المسألة في الدورة الثانیة والثالثین للجمعیة العامة لألمم المتحدة بغیة ا لتوصل إلى اتفاق بشأن اإلجراءات
التي یمكن اتخاذھا لإلعداد لھذا المؤتمر.

5) یوصي بالدعوة لعقد اجتماع استشاري لھذا الغرض لجمیع الحكومات المعنیة خالل شھري سبتمبر وأكتوبر

.1977

6) یوصي كذلك بأن تبحث الدول المشتركة في ھذه المشاورات على وجھ الخصوص موضوع تشكیل لجنة تحضیریة تسعى إلى وضع أفضل أساس
ممكن للتوصل خالل ھذا المؤتمر إلى االتفاقیات المشار إلیھا في ھذا القرار.

7) یدعو الجمعیة العامة لألمم المتحدة في دورتھا الثانیة والثالثین إلى اتخاذ أي إجراء آخر یكون ضروریاً لعقد ھذا المؤتمر عام 1979 في ضوء نتائج
المشاورات التي تجري طبقاً للفقرة الرابعة من ھذا القرار.
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الجلسة العامة السابعة والخمسون

9 حزیران/یونیو 1977

قرار رقم {24}

قرار تعبیر عن االمتنان للدولة المضیفة

إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكید وتطویر القانون الدولي اإلنساني المطبق في المنازعات المسلحة, جنیف 1974 – 1977.

وقد اجتمع في جنیف بدعوة من الحكومة السویسریة.

وعقد أربع دورات, في 1974, 1975, 1976, 1977 نظر خاللھا في مشروعي اللحقین " البروتوكولین " اإلضافیین التفاقیات جنیف المعقودة في
12 آب / أغسطس 1949, واللذین أعدتھما اللجنة الدولیة للصلیب األحمر.

وقد أفاد خالل دوراتھ األربع من التسھیالت التي وضعتھا تحت تصرفھ كل من الحكومة السویسریة وسلطات جمھوریة وكانتون جنیف ومدینة جنیف.

وإذ یعرب عن عرفانھ البالغ بحسن الضیافة والمجاملة اللتین أحیط بھما المشتركون في المؤتمر من جانب الحكومة السویسریة وسلطات وشعب
جمھوریة وكانتون جنیف ومدینة جنیف.

وقد أتم أعمالھ بإقرار اللحقین " البروتوكولین " اإلضافیین التفاقیات جنیف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949, بإصدار القرارات المختلفة.

1- یعرب عن صادق امتنانھ للحكومة السویسریة لدعمھا المتواصل ألعمال المؤتمر وعلى األخص للسید/ بییر جرابر, رئیس المؤتمر, والمستشار
االتحادي, ورئیس اإلدارة السیاسیة االتحادیة لالتحاد السویسري الذي أسھم إلى حد بعید بإرشاده الحكیم والحازم في تحقیق نجاح المؤتم ر.

2- یعرب عن خالص امتنانھ لسلطات وشعب جمھوریة وكانتون جنیف ومدینة جنیف على ما أبدوه من كرم الضیافة والمجاملة التي بان دلیلھا للمؤتمر
وللمشتركین فیھ.

3- یحیي اللجنة الدولیة للصلیب األحمر وكذا ممثلیھا وخبراؤھا الذین لم یتوانوا في إبداء المشورة بإخالص وأناة للمؤتمر في جمیع الشئون التي أثیرت
في إطار مشروعي اللحقین " البروتوكولین " واللذین كانوا مصدر الھام للمؤتمر بفضل تشبثھم بمبادئ الصلیب األحمر.

4- یعبر عن تقدیره للسفیر جان ھمبرت, األمین العام للمؤتمر, ولجمیع العاملین في المؤتمر, لما أدوه من خدمات فعالة في جمیع األوقات على مدى
السنوات األربع التي استغرقھا المؤتمر.

الجلسة العامة الثامنة والخمسون

9 حزیران/یونیو 1977

مقتطفات

من الوثیقة الختامیة

للمؤتمر الدبلوماسي لتأكید وتطویر القانون الدولي

اإلنساني المطبق في المنازعات المسلحة

الوثیقة الختامیة

عقد المؤتمر الدبلوماسي لتأكید وتطویر القانون الدولي المطبق في المنازعات المسلحة, الذي دعا إلیھ المجلس االتحادي السویسري, أربع دورات في
جنیف (من 20 شباط/فبرایر إلى 29 آذار/ مارس 1974, ومن 3 شباط/فبرایر إلى 18 نیسان/ أبریل 1975, ومن 21 نیسان/أبریل إلى 11 حزیران/

یونیو 1976, ومن 17 آذار / مارس إلى 10 حزیران / یونیو

.(1977



15/09/16 05:18 pmامللحق (البروتوكول) الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف، 1977 - اللجنة الدولية للصليب األحمر

Page 16 of 16https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm

وكان ھدفھ دراسة مشروعي لحقین " بروتوكولین " إضافیین أعدتھما اللجنة الدولیة للصلیب األحمر, بعد مشاورات رسمیة وخاصة, بغیة استكمال
اتفاقیات جنیف األربع الموقعة في 12 آب / أغسطس 1949.

كانت 124 دولة ممثلة في الدورة األولى للمؤتمر, و120 دولة في الدورة الثانیة, و107 دولة في الدورة الثالثة و109 دولة في الدورة الرابعة.

نظراً لألھمیة القصوى لضمان اإلسھام بصورة شاملة في أعمال المؤتمر التي اتسم طابعھا األساسي باإلنسانیة, ولما كانت مھمة تطویر وتقنین القانون
الدولي اإلنساني المطبق في المنازعات المسلحة بأسلوب تقدمي من المھام العالمیة التي تستطیع حركات التحریر الوطنیة اإلسھام فیھا بصورة فعالة, فقد
قرر المؤتمر بموجب القرار رقم 3 (1) الذي أصدره أن یدعو أیضاً حركات التحرر الوطني المعترف بھا من قبل المنظمات الحكومیة اإلقلیمیة المعنیة

لالشتراك بصورة كاملة في مناقشات المؤتمر ولجانھ الرئیسیة, علماً بأن الوفود التي تمثل الدول ھي وحدھا التي لھا حق التصویت.

وقد اشتركت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر التي أعدت مشروعي اللحقین " البروتوكولین " اإلضافیین في أعمال المؤتمر بصفة الخبیر.

أعد المؤتمر الوثائق التالیة :

- اللحق " البروتوكول " اإلضافي التفاقیات جنیف الموقعة في 12 آب/أغسطس 1949 بشأن حمایة ضحایا المنازعات المسلحة الدولیة { اللحق "
البروتوكول " األول } والملحقان 1, 2.

- اللحق " البروتوكول " اإلضافي التفاقیات جنیف الموقعة في 12 آب/أغسطس 1949 بشأن حمایة ضحایا المنازعات المسلحة غیر الدولیة { اللحق "
البروتوكول " الثاني}.

وقد أقر المؤتمر ھذین اللحقین " البروتوكولین " اإلضافیین بتاریخ 8 حزیران / یونیو 1977 وسیعرضان على الحكومات لدراستھما وسیفتحان للتوقیع
بمدینة برن في 12 كانون األول / دیسمبر 1977 لفترة اثنى عشر شھراً طبقاً ألحكامھما, كما ستعرض الوثیقتان لالنضمام وفقاً لما تنص علیھ

أحكامھما.

تحرر في جنیف یوم 10 حزیران / یونیو 1977 باللغات األسبانیة واإلنكلیزیة والروسیة والعربیة والفرنسیة, على أن یودع األصل والوثائق المرفقة
لدى محفوظات االتحاد السویسري.

وإشھاداً على ذلك قام المندوبون بتوقیع ھذه الوثیقة الختامیة


