
  قرارداد ژنو

  راجع به حمايت افراد کشوري

  در زمان جنگ

  ١٩۴٩اوت  ١٢مورخ 

 

بـه   ١٩۴٩اوت  ١٢آوريـل تـا    ٢١کنندة در کنفرانس سياسـي کـه در شـهر ژنـو از تـاريخ       هاي شرکت امضاءکنندگان زير نمايندگان مختار دولت

 :نسبت به مسائل ذيل موافقت حاصل نمودندمنظور تهية قراردادي براي حمايت افراد کشوري در زمان جنگ تشکيل گرديده 

  

  باب اول

  مقررات عمومي

 

 .نمايند که اين قرارداد را در همه احوال محترم شمرده و اتباع را به احترام آن وادارند هاي معظمة متعاهد تعهد مي ـ دولت١ماده 

رارداد در صورت وقوع جنگي که رسمًا اعالن شده باشد يا ـ عالوه بر مقرراتي که بايد در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود اين ق٢ماده 

 هرگونه نزاع مسلحانه که بين دو يا چند دولت معظم متعاهد بروز کند اجرا خواهد شد ولو آنکه يکي از دول مزبور وجود وضع جنگـي را تصـديق  

ظمة متعاهد نبـز معتبـر اسـت ولـو آنکـه اشـغال مزبـور بـا         اين قرارداد درباره هرگونه موارد اشغال تمام يا قسمتي از خاک يکي از دول مع. نکند

 .هيچگونه مقاومت نظامي مواجه نشده باشد

هاي عضو معذالک در روابط متقابل خود تابع اين قرارداد خواهنـد بـود و اگـر     چنانچه يکي از دول داخل در جنگ عضو اين قرارداد نباشد دولت

  .جرا کند در مقابل او نيز ملزم به اجراي اين قرارداد خواهند بودآن دولت اين قرارداد را قبول و مقررات آنرا ا

المللي نداشته باشد و در خـاک يکـي از دول معظمـه متعاهـد روي دهـد هـر يـک از دول داخـل در          ـ چنانچه نزاع مسلحانه جنبة بين٣ماده 

 :جنگ مکلفند الاقل مقررات زير را اجرا نمايند

رکت ندارند به انضمام افراد نيروهاي مسلحي که اسلحه به زمـين گذاشـته باشـند يـا کسـانيکه بـه       که مستقيمًا در جنگ ش ـ با کساني١

نگ ـ  علت بيماري يا زخم يا بازداشت و يا به هر علت ديگري قادر به جنگ نباشند بايد در همه احوال بدون هيچگونه تبعيض نامساعد از نژاد ـ ر 

 .يا هر علت مشابه آن با اصول انسانيت رفتار شودمذهب ـ عقيده ـ جنس ـ اصل و نسب و يا ثروت 

 .اعمال ذيل در مورد اشخاص باال در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود

 .رحمانه، شکنجه و آزار جمله قتل به تمام اشکال آن، زخم زدن، رفتار بي لطمه به حيات و تماميت بدني من) الف

 .اخذ گروگان) ب

 .جمله تحقير و تخفيف اشخاص منلطمه به حيثيت ) ج

 .دانند باشد محکوميت و اعدام بدون حکم قبلي دادگاهي که صحيحًا تشکيل شده و جامع تضمينات قضايي که ملل متمدن ضروري مي) د

 .آوري و تحت معالجه قرار خواهند گرفت ـ زخمداران و بيماران جمع٢

 .هاي داخل در جنگ عرضه دارد تواند خدمات خود را به دولت صليب سرخ ميالمللي  طرف مانند کميتة بين يک دستگاه نوعپروري بي

هـاي   نامـه  هاي داخل در جنگ نيز به سهم خود سعي خواهند کرد تمام يا قسمتي از ساير مقررات اين قرارداد را بـه موجـب موافقـت    دولت

 .اختصاصي به موقع اجرا گذارند

 .ن نخواهد داشتاجراي مقررات فوق اثري در وضع حقوقي متخاصمي

ـ اشخاصي که در هر موقع و به هر شکل در موقع جنگ يا اشغال به دست دولت داخل در جنگ يا دولت اشغال کننده غير از دولـت  ۴ماده 

 .افتند تحت حمايت اين قراردادند متبوع خود مي

طـرف کـه در خـاک يـک دولـت داخـل در        يک دولت بـي  اتباع. اتباع دولتي که وابسته به اين قرارداد نباشند تحت حمايت اين قرارداد نيستند

جنگ باشند و اتباع يک دولت هم صف در جنگ مادام که دولـت متبـوع آنـان نماينـدگي سياسـي عـادي نـزد دولـت بازداشـت کننـده آنـان دارد            

 .مشمول حمايت اين قرارداد شمرده نخواهند شد

 .تشريح شده است ١٣اده تري دارند که در م معهذا مقررات باب اول ميدان اجراي وسيع

در باب بهبود وضع زخمداران و بيماران و غريقان نيروهاي مسـلح دريـايي يـا اشـخاص      ١٩۴٩اوت  ١٢اشخاص مورد حمايت قرارداد ژنو مورخ 

 .دشون در باب معامله با اسيران جنگي به مفهوم اين قرارداد مورد حمايت شمرده نمي ١٩۴٩اوت  ١٢مورد حمايت قرارداد ژنو مورد 

ـ چنانچه يک دولت داخل در جنگ داليل جدي داشته باشد که شخصي که تحت حمايت اين قرارداد است در خاک آن دولـت انفـرادًا   ۵ماده 

زند و يا در صورتي که مسلم شود که واقعًا به ايـن نـوع فعاليـت     هاي مضر به امنيت دولت دست مي مورد سوءظن قانوني است که به فعاليت

تواند به حقوق و امتيازات حاصله از اين قرارداد که در صورت اجرا درباره او ممکن است به امنيت دولـت لطمـه    مزبور نميمشغول است شخص 

 .وارد آورد متشبث گردد

چنانچه در يک خاک اشغال شده شخصي که مورد حمايت اين قرارداد است به عنوان جاسوس يا خرابکـار يـا بـه علـت اينکـه انفـرادًا مـورد        



قانوني از حيث اعمال فعاليت مضر به امنيت دولت اشغال کننده است دستگير شود شخص مزبور را ممکن است در صـورتيکه امنيـت   سوءظن 

 .بيني شده است محروم ساخت نظامي قطعًا ايجاب کند از حقوق ارتباط که به موجب اين قرارداد پيش

ا انسانيت رفتار خواهد شد و از حق دادرسي عادالنـه و مـنظم بـه نحـوي     معهذا در هر يک از اين موارد با اشخاص موضوع بندهاي سابق ب

بعالوه در نزديکترين تاريخ ممکن که امنيت مملکـت يـا امنيـت دولـت اشـغال کننـده بـر        . بيني شده محروم نخواهد گرديد که در اين قرارداد پيش

 .ا به مفهوم اين قرارداد باز خواهد يافتحسب مورد اجازه دهد، استفاده ازکلية حقرق و مزاياي اشخاص مورد حمايت ر

اجراي اين قرارداد در خـاک دول متخاصـم   . به موقع اجراء گذاشته خواهد شد ٢ـ اين قرارداد از بدو هر جنگ يا اشغال مذکور در ماده ۶ماده 

 .هنگام ختم عمومي عمليات نظامي قطع خواهد شد

م عمومي عمليات نظامي قطع خواهد گرديـد معهـذا دولـت اشـغال کننـده در تمـام       در اراضي اشغالي اجراي اين قرارداد يکسال پس از خت

مواد مشروحه ذيل از ايـن قـرارداد خواهـد     ٧دهد وابسته به  مدت اشغال تا ميزاني که دولت مزبور وظايف حکومت را در اراضي مزبور انجام مي

 :بود

  . ١۴٣و  ٧٧تا  ۶١ـ  ۵٩ـ  ۵٣ـ  ۵٢ـ  ۵١ـ  ۴٩ـ  ۴٧ـ ٣۴تا  ٢٩ـ  ٢٧ـ  ١٢تا  ١مواد 

اشخاص مورد حمايت که استخالص يا بازگشت آنها به ميهن يـا اسـتقرار آنهـا بعـد از مواعـد مـذکور صـورت گيـرد در مـدت فاصـلة فيمـابين            

 .مشمول مزاياي اين قرارداد خواهند بود

هـاي   بينـي شـده دولـت    پيش ١٣٣و  ١٣٢و  ١٠٩و  ١٠٨و  ٣۶و  ١٧و  ١۵و  ١۴و  ١١هايي که بالصراحه در مواد  نامه ـ عالوه بر موافقت٧ماده 

هـيچ يـک از   . هاي اختصاصي راجع به کلية مسايلي که حل آن را اختصاصًا مقتضي بدانند منعقـد سـازند   نامه توانند موافقت معظمة متعاهد مي

لطمه بزند يـا حقـوقي را کـه ايـن     . شد تواند به وضع اشخاص مورد حمايت به نحوي که به موجب اين قرارداد معين هاي مزبور نمي نامه موافقت

هاي مزبور برخوردار  نامه اشخاص مورد حمايت در تمام مدتي که مشمول اين قراردادند از مزاياي موافقت. قرارداد به آنان اعطا نموده تقليل دهد

شـد و يـا در صـورتيکه يکـي از دول متخاصـم      هاي بعدي صريحًا خالف آن مقرر شده با نامه ها يا موافقت نامه خواهند شد مگر آنکه در آن موافقت

 .اقدامات مساعدتري درباره آنان اتخاذ کرده باشد

هاي مخصوص  نامه توانند در هيچ موردي از يک قسمت يا از تمام حقوتي که اين قرارداد يا احيانًا موافقت ـ اشخاص مورد حمايت نمي٨ماده 

  .دمذکور در ماده قبل به آنان اعطا کرده صرفنظر نماين

بـراي  . دار حفظ منافع دول متخاصمند به موقع اجرا گذاشته خواهد شـد  ـ اين قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامي که عهده٩ماده  

طـرف ديگـر    توانند عالوه بر مأمورين سياسي يا کنسولي خود نمايندگاني از بين اتبـاع خـود يـا از بـين اتبـاع دول بـي       اين منظور دول حامي مي

 .نمايند تعيين

 .نمايندگان مذکور بايد مورد پذيرش دولتي که نزد آن انجام وظيفه خواهند کرد واقع شوند

 .دول متخاصم به وسيعترين وجهي در آنجا وظيفه مأمورين يا نمايندگان دول حامي تسهيل خواهند کرد

شـود تجـاوز کننـد و     کـه از ايـن قـرارداد مسـتفاد مـي     مأمورين يا نمايندگان دول حامي نبايد در هيچ موردي از حدود وظـائف خـود بـه نحـوي     

 .کنند رعايت نمايند مخصوصًا بايد ضروريات عالية امنيت دولتي را که نزد آن انجام وظيفه مي

طـرف ديگـر بـراي     المللي صليب سرخ يا هر دسـتگاه مـؤثر دوسـت بـي     هاي نوعپرورانة که کميتة بين ـ مقررات اين قرارداد با فعاليت١٠ماده 

 .الجمع نخواهد بود هاي متخاصم مربوطه به عمل آورد مانعه يت اسيران جنگي و کمک به آنان با موافقت دولتحما

توانند در هر موقع بين خود توافق نمايند که وظايفي را که به موجب اين قرارداد به دول حامي محول است  هاي متعاهد مي ـ دولت١١ماده 

 .طرفي وکارآمدي باشد محول سازند ية تضمينات بيالمللي که جامع کل به يک دستگاه بين

منـد   چنانچه بعضي از اشخاص مورد حمايت به علتي از فعاليت يک دولت حامي يا يک دستگاه که در بند اول ايـن مـاده تعريـف شـده بهـره     

هاي مـذکور تقاضـا     خواه از يکي از دستگاه طرف و مند بوده و ديگر استفاده نکنند دولت بازداشت کننده بايد خواه از يک دولت بي نباشند يا بهره

 .شوند محول است بر عهده گيرند هاي متخاصم تعيين مي کند وظائفي را که به موجب اين قرارداد به عهده دول حامي که از طرف دولت

المللـي صـليب سـرخ     بـين چنانچه تأمين حمايت بدين طريق مقدر نباشد دولت بازداشت کننده بايد از يک دستگاه نـوعپروري ماننـد کميتـة    

دار گـردد و بايـد بـا قيـد مقـررات ايـن مـاده         اي را که به موجب اين قرارداد به عهده دول حـامي محـول اسـت عهـده     تقاضا کند وظائف نوعپرورانه

 .شود بپذيرد خدماتي را که از طرف چنين دستگاهي عرضه مي

دارد بايـد در فعاليـت    شود يا خدمات خود را عرضـه مـي   ذيربط دعوت ميطرف يا هر دستگاهي که براي مقاصد باال توسط دول  هر دولت بي

خود متوجه مسئوليت خويش در قبال دولت متخاصم متبوع اشخاص مورد حمايت اين قرارداد بوده و تضمينات کافي بدهد که قادر است وظائف 

 .مزبور را تأمين نمايند و بيطرفانه انجام دهد

جمله در  ها که يکي از آنها ولو به طور موقت به علت وقايع نظامي من نامة اختصاصي بين دولت يچ موافقتتخلف از مقررات فوق به اتکاء ه

صورت اشغال تمام يا قسمت مهمي از خاک خود در قبال دولت ديگر يا در قبال متحدين خود از حيث آزادي مذاکرات محـدود شـده باشـد مجـاز     

  . نيست

دولت حامي ذکر شده عنوان مزبور شامل دستگاههايي که به منطوق اين مـاده جانشـين دولـت حـامي      در هر جا که در اين قرارداد عنوان

  .باشد هستند نيز مي



مقررات اين ماده درباره اتباع دولت بيطرفي که در خاک اشغالي باشند يا در خاک دولت متخاصمي باشند که دولت متبـوع آنـان نماينـدگي    

 .اشد نيز بسط خواهد يافت و شامل آنان نيز خواهد بودسياسي عادي نزد آن دولت نداشته ب

هاي حامي در کلية مواردي که از لحاظ منافع اشخاص مورد حمايت مفيد بدانند من جمله در صـورت بـروز اخـتالف بـين دول      ـ دولت١٢ماده 

 .متخامم در باب اجرا يا تفسير مقررات اين قرارداد در حل اختالف وساطت خواهند کرد

هاي متخاصم پيشـنهاد کنـد کـه مجلسـي از      تواند بنابر دعوت يک طرف متخاصم يا رأسًا به دولت منظور هر يک از دول حامي مي براي اين

نمايندگان خود و مخصوصا از مقامات مسئول سرنوشت اشخاص مـورد حمايـت احيانـًا در خـاک بيطرفـي کـه بـه مناسـب انتخـاب شـده باشـد            

تواننـد   دول حـامي مـي  . دارنـد ترتيـب اثـر دهنـد     نـد بـه پيشـنهادهايي کـه در بـاب زمينـه دريافـت مـي        هـاي متخاصـم مکلف   دولت. تشکيل دهند

المللي صليب سرخ به نمايندگي معين شده باشد  طرف يا شخصيتي را که از طرق کميته بين هاي يک دولت بي عنداالقتضاء يکي از شخصيت

 .نمايند براي شرکت در مجلس مزبور جهت تصويب دول متخاصم پيشنهاد

  

 باب دوم

  حمايت کلي اهالي در مقابل بعضي اثرات جنگ

 

ـ مقررات اين ماده ناظر بر مجموع اهالي کشورهاي داخل در جنگ اسـت بـدون هـيچ تبعـيض نامسـاعد مـن جملـه از حيـث نـژاد و          ١٣ماده 

  .شود مليت و مذهب و عقيده سياسي و منظور از آن تخفيف مصائبي است که از جنگ توليد مي

توانند در خاک خود و در صورت لزوم در اراضي اشغالي نواحي و  ـ دول متعاهد در زمان صلح و دول متخاصم پس از شروع جنگ مي١۴ده ما

سـال و زنـان بـاردار و     ١۵نقاط بهداري و امنيت ايجاد و تشکيالت آنرا طوري بدهند که زخمداران و بيمـاران و معلـولين و پيـران و اطفـال کمتـر از      

 .اطفال کمتر از هفت سال را از اثرات جنگ پناه دهندمادران 

انـد   هايي براي شناسايي نقـاط و منـاطقي کـه دايـر سـاخته      نامه توانند بمحض شروع جنگ و در حين جنگ بين خود موافقت دول ذيربط مي

 .الزم بدانند به موقع اجراء گذارندنامة پيوست اين قرارداد را با تغييراتي که  براي اين منظور ممکن است طرح موافقت. منعقد نمايند

شودکه براي تسهيل ايجـاد و شناسـايي نقـاط و نـواحي مزبـور وسـاطت و کمـک         المللي صليب سرخ دعوت مي از دول حامي و کميته بين

 .نمايند

طـرف مقابـل خـود    طرف يـا يـک دسـتگاه نـوعپروري بـه       تواند خواه مستقيمًا خواه به توسط يک دولت بي ـ دولت داخل در جنگ مي١۵ماده 

طرفي داير گردد که اشخاص ذيل را بدون هيچگونه تفاوتي از مخاطرات جنگ پنـاه   پيشنهاد نمايد در نواحي که جنگ در جريان است نواحي بي

 :دهد

 .زخمداران و بيماران جنگجو يا غيرجنگجو) الف

به هيچ کاري که جنبه نظامي داشته باشد اشـتغال  اشخاص کشوري که در جنگ شرکت ندارند و در مدت اقامت خود در نواحي مزبور ) ب

 .ورزند نمي

طرف به منظور فوق توافق نمودند  به محض اينکه دول متخاصم نسبت به موقعيت جغرافيايي و طرز اداره و تهية خواربار و نظارت منطقة بي

 .اي کتبًا تنظيم و به امضاي نمايندگان متخاصمين خواهد رسيد نامه موافقت

 .نامه مزبور تاريخ شروع بيطرفي منطقه و مدت بيطرفي معين خواهد شد در موافقت

 .ـ زخمداران و بيماران همچنين معلولين و زنان باردار مورد حمايت و احترام خاص قرار گرفت١۶ماده 

ان و کمک به غريقان و تا ميزاني که مقتضيات نظامي اجازه دهد هر دولت داخل در جنگ در اقدامات مربوط به جستجوي مقتولين و زخمدار

 .ساير اشخاصي که در معرض خطر مهمي هستند و همچنين در اقدامات مربوط به حفظ آنان از غارت و بدرفتاري تسهيل خواهند کرد

و زا از نـواحي محاصـره شـده     ـ دول متخاصم سعي خواهند کرد که براي تخلية بيماران و زخمداران و معلولين و اسيران و زنان تـازه ١٧ماده 

 .هاي محلي بين خود منعقد سازند همچنين براي عبور روحانيون همه مذاهب و کارکنان و لوازم بهداري به مقصد آن نواحي قرارنامه

شوند در هيچ موردي نبايد طرف  زا تشکيل مي ـ بيمارستانهاي کشوري که براي پرستاري زخمداران و بيماران و معلولين و زنان تازه١٨ماده 

 .رند بلکه در هر زمان بايد توسط دول متخاصم محترم شمرده و حمايت شوندحمله قرار گي

هاي داخل در جنگ بايد به کلية بيمارستانهاي کشوري سندي بدهند کـه جنبـه آنهـا را از حيـث بيمارسـتان کشـوري گـواهي کنـد و          دولت

ممکن است آنها را از حمايت محروم سازد مورد اسـتفاده   ١٩معلوم نمايد که ابنيه محل بيمارستانهاي مزبور براي مقاصدي که به مفهوم ماده 

 .نيست

قـرارداد ژنـو مـورخ     ٣٨بيمارستانهاي کشوري در صورتي که اجازه استعمال عالمت از دولت داشته باشند به وسيله عالمت مذکور در ماده 

 .هند شدراجع به بهبود سرنوشت زخمدارن و بيماران هنگام اردوکشي نشان داده خوا ١٩۴٩اوت  ١٢

دول متخاصم تا حدي که مقتضيات نظامي اجازه دهد اقدامات الزم به عمل خواهند آورد که عالئم مشخصه بيمارسـتانهاي کشـوري بـراي    

 .اي رفع شود نيروهاي زميني و هوايي و دريايي به طور وضوح مرئي باشند تا امکان هرگونه حمله

نظامي متوجه بيمارستانها نمايد اقتضا خواهد داشت مراقبت شود کـه بيمارسـتانها   هاي   نظر به خطراتي که ممکن است مجاورت با هدف



 .حتي االمکان از هدفهاي نظامي دور باشند

ـ حمايت بيمارستانها نبايد قطع شود مگر در صورتيکه از حمايت مزبور گذشته از مقاصد نوعپرورانه براي ارتکاب اعمـالي کـه جهـت    ١٩ماده 

االجـل در کليـه مـوارد مقتضـي شـده       معهذا اين حمايت قطع نخواهد شد مگر پس از آنکـه اخطـاري بـا ضـرب    . شود دشمن مضر باشد استفاده

 .باشد و به آن ترتيب اثر نداده باشند

اينکه در بيمارستانهاي مزبور زخمداران و بيماران نظامي معالجه شوند و يا اسلحه دسـتي و مهمـاتي کـه ازأ نـان کرفتـه شـده و هنـرز بـه         

 .نخواهد شد ٠نجا يافت شود در حکم اعمال مضر شمرد  ٢در  ٠هء مربوطه تحويل نشد ادار

ـ کارکنان مزبور در اراضي اشغالي و مناطق عمليات نظامي به وسيلة کارت هويتي که سمت صاحب کارت را تصديق کنـد و داراي  ٢٠ماده 

وسيلة بازوبندي که مهـر شـده و رطوبـت در آن     در موقع خدمت بهعکس صاحب کارت و مهر منگنة مقام مسئول باشد معرفي خواهند گرديد و 

قـرارداد   ٣٨بازوبند مزبور توسط دولت داده خواهد شد و داراي عالمت مذکور در مـاده  . اثر نکند و به بازوي چپ نصب گردد شناخته خواهند شد

 .هنگام اردوکشي خواهد بود راجع به بهبود سرنوشث زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح ١٩۴٩اوت  ١٢ژنو مورخ 

هر نوع کارمند ديگر که مأمور اداره و امور بيمارستانهاي کشوري باشد محتـرم شـمرده خواهـد شـد و در حـين انجـام وظيفـه حـق بازوبنـد          

 .مذکور در باال را تحت شرايط اين ماده خواهد داشت وظيفة محول به اين اشخاص در کارت هويت آنان قيد خواهد شد

بيمارستان کشوري در هر زمان صورت کارکنان خود را به اختيار مقامات صالحيتدار دولت متبـوع خـود يـا دولـت اشـغال در کـارت       رياست هر 

 .هويت آنان قيد خواهد شد

رياست هر بيمارستان کشوري در هر زمان صورت صحيح کارکنان خود را به اختيار مقامـات صـالحيتدار دولـت متبـوع خـود يـا دولـت اشـغال         

 .ه نگاه خواهد داشتکنند

هاي وسائط نقليه يا قطارهـاي   زا که از روي زمين به وسيله کاروان ـ حمل و نقل زخمداران و بيماران کشوري و معلولين و زنان تازه  ٢١ماده 

محترم شـمرده و   ١٨گيرد مانند بيمارستانها به شرح ماده  هاي مخصوص حمل و نقل مزبور صورت مي وسيلة کشتي بيماربر و يا در روي دريا به

راجـع بـه بهبـود سرنوشـت      ١٩۴٩اوت  ١٢قرارداد ژنـو مـورخ    ٣٨حمايت خواهند شد و با اجازه دولت به وسيلة عالمت مشخصه مذکور در ماده 

 .زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوکشي خود را نشان خواهند داد

زا يـا مخصـوص حمـل کارکنـان لـوازم       ن و بيماران کشوري و معلولين و زنان تـازه ـ ناوهاي هوايي که منحصرًا مخصوص حمل زخمدارا٢٢ماده 

بهداري است مورد حمله قرار نخواهند گرفت بالعکس در صورت پرواز در ارتفاعات و ساعات و مسيرهايي که مخصوصًا با موافقت مشترک بـين  

 .کلية دولتهاي متخاصم ذينفع معين شده محترم شمرده خواهند شد

راجع به بهبود سرنوشت زخمداران  ١٩۴٩اوت  ١٢قرارداد ژنو مورخ  ٣٨هوائي مزبور ممکن است با عالمت مشخصه مذکور در ماده  ناوهاي

 .و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوکشي نمايانده شوند

 .پرواز از فراز اراضي دشمن يا اراضي تحت اشغال دشمن ممنوع است مگر آنکه خالف آن قرار شده باشد

در مـواردي کـه نـاو هـوايي بـدين طريـق اجبـارًا فـرود آيـد نـاو مزبـور و            . ناوهاي هوايي مزبور به هر فرمان فـرود آمـدن اطاعـت خواهنـد کـرد     

 .اي که احيانًا صورت گيرد پرواز خود را ادامه دهند توانند پس از معاينه سرنشينان آن مي

م بهداري و اشياء الزم جهـت مراسـم مـذهبي کـه منحصـرًا بـراي نفـوس کشـوري         ـ هر دولت متعاهد به کلية محصوالت دارو و لواز٢٣ماده 

همچنـين بـه هرگونـه محمـوالت خواروبـار ضـروري و ملبـوس و مـواد         . دولت متعاهد ديگر ولو دشمن فرستاده شود آزادي عبور اعطا خواهد کرد

 .هد دادزا آزادي عبور خوا سال و زنان باردار يا تازه ١۵مقوي مخصوص اطفال کمتر از 

الزام دولت متعاهد در اعطاي آزادي عبور محموالت مذکور در بند باال منوط به اين شرط است که دولت مزبور مطمئن باشد کـه هـيچ علـت    

 :جدي موجود نيست که بيم آن رود که

 محموالت مزبور از مقصد خود منحرف شوند يا) الف

 بازرسي آن شايد مؤثر نباشد يا) ب

محموالت مزبور استفاده مشهودي جهت مساعي نظامي يا جهت اقتصاد خـود کنـد بـدين طريـق کـه محمـوالت مزبـور        دشمن بتواند از ) ج

بايست خود تهيه يا استحصال کند بگيرد يا مواد و محصوالت يا کارکنـاني کـه در غيـر اينصـورت      جاي کاالهايي را که دولت در غير اين صورت مي

 .تصاص دهد آزاد شودبايست براي تهيه کاالهاي مزبور اخ مي

تواند اجـازه خـود را مقيـد بـه ايـن شـرط کنـد کـه تقسـيم آن بـين            دهد مي دولتي که عبور محموالت مذکور در بند اول اين ماده را اجازه مي

  . گيرندگان در محل تحت نظارت دول حامي صورت گيرد

دهد حق خواهد داشت شرايط فني را که اجازه تحت  را اجازه ميمحموالت مذکور بايد با اسرع امکان حمل گردد و دولتي که عبور آزاد آنها 

 .شود معين کند آن شرايط داده مي

انـد   سال که به علت جنگ يتيم يا از خانواده خود جدا شـده  ١۵ـ دول متخاصم اقدامات الزم به عمل خواهند آورد که اطفال کمتر از ٢۴ماده 

آمـوزش آنـان در صـورت امکـان بـه اشخاصـي       . ري و اجراي مذهب و آموزش آنان تسهيل شـود به حال خود رها نگردند و در هر صورت در نگاهدا

 .سپرده خواهد شد که داراي آيين آموزش واحد باشند

و در ) در صورتي که دولت حامي موجود باشـد (طرف در دوره جنگ با موافقت دولت حامي  دول متخاصم با پذيرايي اين اطفال در کشور بي



 .بور تضمين داشته باشند که اصول مذکور در بند اول رعايت خواهد شد موافقت خواهند کردصورتي که دول مز

سال به وسيلة حمل يک پالک هويت يا  ١٢به عالوه سعي خواهند کرد اقدامات الزم به عمل آورند که تشخيص هويت کلية اطفال کمتر از 

 .به هر وسيلة ديگري مقدور باشد

دولت متخاصم يا در اراضي اشغالي آن دولت باشد خواهد توانست اخباري را که صرفًا جنبـه خـانوادگي    ـ شخصي که در خاک يک٢۵ماده 

ايـن قبيـل مکاتبـات بـه سـرعت و بـدون هيچگونـه تـأخير         . داشته باشد به اعضاي خانواده خود در هرکجا که باشند بدهد يا از آنها دريافت نمايد

 .غيرموجه حمل خواهد شد

بات خانوادگي به وسيلة پست عادي به عللي مشکل يا غيـر مقـدور شـده باشـد دول متخاصـم ذيـربط بـه يـک واسـطة          چنانچه تبادل مکات

مراجعه و به اتفاق آن وسـائل تـأمين تعهـدات خـود را بـه احسـن وجـه مـن جملـه بـا کمـک             ١۴٠طرف از قبيل آژانس مرکزي مذکور در ماده  بي

 .معين خواهند نمود) خورشيد سرخهالل احمر ـ شير و (هاي ملي صليب سرخ  جمعيت

هـايي   توانند کرد اينست که استعمال نمونـه  درصورتي که دول متخاصم الزم بدانند که مکاتبات خانوادگي محدود شود منتهي کاري که مي

 .دکلمه باشد و کلمات مزبور آزادانه انتخاب شود فرمان دهند و ارسال آنرا به ماهي يک برگ محدود سازن ٢۵را که حاوي 

هاي متالشي شده از جنگ براي برقراري تماس با همديگر و در صورت امکان  ـ هر دولت متخاصم تجسساتي را که اعضاي خانواده٢۶ماده 

کننـد موافقـت خواهـد نمـود      هايي که خود را وقف اينکار مي جمله با عمل سازمان من. آورند تسهيل خواهد کرد براي مجتمع شدن به عمل مي

 .ه سازمانهاي مزبور مورد قبول آن دولت بوده و بر طبق مقررات تأميني که آن دولت وضع نموده رفتار کنندمشروط به اينک

  

 باب سوم

 وضع اشخاص مورد حمايت و معامله با آنان

  بخش اول

 مقررات مشترک بين اراضي دول متخاصم و اراضي اشغالي

  

ص خـود و شـرافت خـود و حقـوق خـانوادگي خـود و اعتقـادات و اعمـال         ـ اشخاص مورد حمايت در هر مورد ذيحق بـه احتـرام شـخ   ٢٧ماده 

در هـر زمـان بـا آنـان بـه انسـانيت رفتـار خواهـد شـد و مـن جملـه در مقابـل همـه گونـه عمـل                . باشـند  مذهبي خود و عادات و رسوم خود مي

 .آميز يا تخويف و در مقابل دشنام و کنجکاوي عامه حمايت خواهند گرديد خشونت

در مقابل هرگونه تخطي به شرافت من جمله مقاربت به عنف و اجبار به فحشـا و هرگونـه تجـاوز بـه عنـف حمايـت خواهنـد         زنان مخصوصًا

 .شد

دولت متخاصمي که اشخاص مورد حمايت را در اختيار خود دارد با رعايت مقررات مربوط بـه وضـع مـزاج و سـن و جـنس آنـان بـا همگـي بـا          

 .جمله از لحاظ نژاد يا مذهب يا عقايد سياسي رفتار خواهد کرد عيض نامساعد منتوجهات و متساوي بدون هيچگونه تب

 .توانند درباره اشخاص مورد حمايت اقدامات نظارتي يا امنيتي را که به واسطه جنگ الزم باشد به عمل آورند معهذا دول متخاصم مي

جودش بعضي نقاط يا بعضي نواحي از عمليات جنگي معاف شوند ـ هيچ شخص مورد حمايتي را نبايد به منظور اينکه براي خاطر و٢٨ماده 

 .مورد استفاده قرار داد

آنکـه ايـن    کنند بـي  ـ دولت متخاصمي که اشخاص مورد حمايت را در اختيار خود دارد مسئول رفتاري است که عمال وي با آنان مي٢٩ماده 

 .دموضوع از مسئوليت انفرادي که ممکن است متوجه آن عمال شود بکاه

هـاي   المللي صليب سـرخ و جمعيـت   گونه تسهيالت داده خواهد شد که به دول حامي و کميته بين ـ به اشخاص مورد حمايت همه٣٠ماده 

کشوري که در آنجا هستند و به هر سازمان ديگري که ممکن است به آنهـا کمـک کنـد    ) هالل احمر ـ و شير خورشيد سرخ (ملي صليب سرخ 

 .مراجعه نمايند

دارد از طـرف   گونه تسهيالت در حـدودي کـه ضـروريات نظـامي يـا امنيـت معلـوم مـي         هاي مختلف مزبور جهت اين منظور همه زمانبراي سا

 .زمامداران فراهم خواهد گرديد

ل بيني شده دول بازداشت کننده يـا اشـغا   پيش ١۴٣المللي صليب سرخ که در ماده  عالوه بر بازديدهاي نمايندگان دول حامي و کميتة بين

کننده حتي القدور در مورد بازديدهايي که نمايندگان ساير مؤسسات به منظور کمک معنوي يا مادي بخواهند از اشـخاص مـورد حمايـت بکننـد     

 .تسهيل خواهد کرد

لـث  ـ هيچگونه فشار جسماني يا معنوي درباره اشخاص مورد حمايت من جمله به منظور تحصيل اطالعات از آنان يـا از اشـخاص ثا  ٣١ماده 

 .توان وارد آورد نمي

ـ دول معظمة متعاهد هرگونه اقدامي را که خـواه موجـب آالم جسـماني اشـخاص مـورد حمايـت موجـود در اختيـار ايشـان و خـواه           ٣٢ماده 

  . سازند موجب قتل آنان گردد صريحًا بر خود ممنوع مي

هـاي پزشـکي يـا علمـي      اشخاص مورد حمايـت و آزمـايش  تنها ناظر بر قتل و شکنجه و صدمات جسماني و بريدن اعضاي  اين ممنوعيت نه

هاي ديگر که عامل آن اعم از مأمورين کشوري يـا نظـامي    است که براي معالجة طبي آنان ضرورت نداشته باشد بلکه شامل هرگونه خشونت



  .باشد باشد نيز مي

جمعـي و همچنـين    تنبيهـات دسـته  . تنبيه کـرد  توان براي خالفي که شخصًا مرتکب نشده باشد ـ هيچ شخص مورد حمايت را نمي٣٣ماده 

 .هرگونه عمل تخويف يا تروريسم ممنوع است

 .غارت ممنوع است

 .اقدامات قصاصي درباره اشخاص مورد حمايت و اموال آنان ممنوع است

 .ـ اخذ گروگان ممنوع است٣۴ماده 

  

 بخش دوم

  در باب خارجيان در خاک يک دولت متخاصم

 

مايت که بخواهد در بدو جنگ يا در دوره جنگ از خاک کشور خارج شـود حـق خـروج خواهـد داشـت مگـر آنکـه        ـ هر شخص مورد ح٣۵ماده 

درخواست خروج او طبق ترتيب منظمي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و تصـميم مقتضـي در اسـرع    . رفتن او مخالف منافع ملي دولت باشد

مقدار عادالنه اسباب و لوازم مصرف شخصي با . وجه الزم جهت مسافرت را بردارد  تواند پس از کسب اجازه خروج مي. وقت گرفته خواهد شد

 .خود ببرد

اشخاصي که اجازه خروج به ايشان داده نشود حق خواهند داشت از يک دادگاه يا يک هيأت اداري ذيصالحيت که مخصوصًا جهت ايـن کـار   

 .اسرع وقت در تصميم منع خروج تجديدنظر کندتوسط دولت بازداشت کننده تأسيس شده باشد تقاضا نمايند در 

توانند در صورت تقاضا علل عدم صدور اجازه خروج اين قبيل اشـخاص را بداننـد و هـر چـه زودتـر صـورت اسـامي         نمايندگان دولت حامي مي

باشد يا خود اشخاص ذينفع با اعـالم  مگر آنکه دادن اين اطالعات به علل امنيتي غيرمقدور . اند دريافت نمايند کلية کساني را که در همان وضع

 .اينگونه اطالعات مخالف باشند

بخـش از حيـث امنيـت و بهداشـت و      شـود بـا کيفيـات رضـايت     هاي خروجي که بر طبـق مفـاد مـاده قبـل اجـازه داده مـي       ـ مسافرت٣۶ماده 

ننده متوجه شود به عهده کشور مقصد اسـت و  اي که از بدو خروج از خاک دولت بازداشت ک کلية هزينه. سالمتي و تغذيه صورت خواهد گرفت

طـرق عملـي نقـل و انتقـاالت مزبـور در مـوارد لـزوم بـه         . طرف به عهده دولت متبوع اشخاص ذينفع خواهـد بـود   يا در صورت اقامت در کشور بي

 .هاي اختصاصي بين دول ذينفع معلوم خواهد شد نامه موجب موافقت

ين دول متخاصم درباره مبادله يا بازگشت اتباع دستگيرشـده آنهـا بـه دسـت دشـمن منعقـد       هاي اختصاصي که ممکن است ب نامه موافقت

 .شده باشد محفوظند

ـ با اشخاص مورد حمايت که در بازداشت موقت يا در دوره اجراي مجازاتي شامل محروميت از آزادي باشـند در مـدت بازداشـت بـا     ٣٧ماده 

 .نند به محض استخالص بر طبق مواد قبل تقاضاي خروج از کشور نمايندتوا اشخاص مذکور مي. انسانيت رفتار خواهد شد

اتخـاذ شـود وضـع اشـخاص مـورد       ۴١و  ٢٧جمله طبق مواد  ـ به استثناي اقدامات خاصي که ممکن است به موجب اين قرارداد من٣٨ماده 

 :د شد علي ايحال حقوق ذيل به آنان اعطا خواهد گرديدحمايت اصوالًً به موجب مقررات مربوط به رفتار با خارجيان در زمان صلح اداره خواهن

  .شود دريافت نمايند جمعي را که به عنوان آنان فرستاده مي توانند کمکهاي انفرادي يا دسته ـ مي١

مند  ه ند بهرکن ـ چنانچه وضع مزاجي آنها تقاضا کند از معالجة طبي و پرستاري در بيمارستان به ميزاني که اتباع دولت مربوط استفاده مي٢

 .خواهند شد

  . توانند اعمال مذهبي خود را اجرا و کمک روحاني از روحانيون کيش خود دريافت نمايند ـ مي٣

اي باشد که خصوصًا در معرض مخاطرات جنگ باشد اجازه خواهند يافـت بـه ميزانـي کـه دربـاره اتبـاع        ـ چنانچه محل اقامت آنها در منطقه۴

 .ر مکان دهنددولت مربوط معمول است تغيي

سال از هرگونه معاملة ممتـازه بـه ميزانـي کـه دربـاره اتبـاع دولـت مربـوط          ٧سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از  ١۵ـ اطفال کمتر از ۵

 .شود برخوردار خواهند شد مي

مـل داده خواهـد شـد کـه کـار      ـ به اشخاص مورد حمايت که به علت جنگ از فعاليـت انتفـاعي خـود محـروم شـده باشـند آزادي ع      ٣٩ماده 

از همان مزايايي که درباره اتباع دولت محل اقامت آنان معمول  ۴٠درآمدداري پيداکنند و براي اين منظور با قيد مالحظات امنيتي و مقررات ماده 

  .مند خواهند شد است بهره

نتيجه قادر به تأمين معاش خود نباشد من جملـه  چنانچه يک دولت متخاصم شخص مورد حمايت را تحت مقررات نظارتي قرارداده باشد، در

در صورتي که نتواند به علل امنيت کار درآمدداري با شرايط عادالنه بـه دسـت آورد دولـت مزبـور احتياجـات او و اشـخاص تحـت تکفـل او را رفـع          

 .خواهد کرد

 .کمک دريافت کنند ٣٠خيرية مذکور در ماده  هاي توانند در همة احوال از کشور خود يا از دولت حامي جمعيت اشخاص مورد حمايت مي

 .توان وادار به کار کرد مگر تا ميزاني که درباره اتباع متخاصم محل اقامت آنان معمول است ـ اشخاص مورد حمايت را نمي۴٠ماده 

وًال بـراي تـأمين تغذيـه و    توان آنها را به کار واداشت مگر بـه کارهـايي کـه معمـ     که اشخاص مورد حمايت تبعه دشمن باشند نمي در صورتي



 .مسکن و پوشاک و حمل و نقل و سالمت افراد بشر الزم بوده و با اداره عمليات جنگي مستقيمًا ارتباط نداشته باشد

شوند از همان شرايط و همان اقدامات حفـاظتي کـارگران محـل     در مورد مذکور در بندهاي باال اشخاص مورد حمايت که به کار واداشته مي

 .مند خواهند شد اي بهره از حيث مزد و مدت کار و وسائل کار وتعليمات مقدماتي و جبران سوانح کار و بيماريهاي حرفهخصوصًا 

 .اعمال نمايند ٣٠درصورت نقض مقررات باال اشخاص مورد حمايت مجاز خواهند بود که حق شکايت خود را برطبق ماده 

ار خود دارد اگـر سـاير اقـدامات نظـارتي مـذکور در ايـن قـرارداد را کـافي ندانـد اقـدامات           ـ دولتي که اشخاص مورد حمايت را در اختي۴١ماده 

 .خواهد بود ۴٣و  ۴٢نظارتي شديدتري که ممکن است بدان متوسل شود عبارت از اقدامات اجباري و بازداشت بر طبق مقررات مواد 

کسـاني کـه بـه موجـب حکـم اقامـت اجبـاري در محـل ديگـر غيـر از            دربـاره  ٣٩دولت بازداشت کننده در موقع اجراي مفاد بنـد دوم از مـاده   

شوند رفتار خود را با نهايت دقت ممکنه بـا قواعـد مربـوط بـه معاملـه بـا بازداشـت شـدگان          اقامتگاه عادي خود مجبور به ترک اقامتگاه خود مي

 .منطبق خواهد ساخت) بخش چهارم از فصل سوم اين قرارداد(

مت اجباري اشخاص مورد حمايت فقط در صورتي ممکن است که امنيت دولتي که اشخاص مزبور را به اختيار خود ـ بازداشت يا اقا۴٢ماده 

چنانچه شخصي بـه وسـيلة نماينـدگان دولـت حـامي داوطلبانـه تقاضـاي بازداشـت خـود را نمايـد           . دارد اين عمل را قطعًا ضروري ساخته باشد

  .د دولتي که آن شخص را در اختيار خود دارد در بازداشت او اقدام خواهد کرددرصورتي که وضع شخص او اين عمل را ايجاب کن

ـ هر شخص مورد حمايت که بازداشت يا مجبور به اقامت اجباري شود حـق خواهـد داشـت از يـک دادگـاه يـا يـک هيـأت اداري کـه          ۴٣ماده 

. اش گرفته شـده تجديـدنظر کنـد    به تصميمي که دربارهتوسط دولت بازداشت کننده تأسيس شده باشد تقاضا نمايد که در اسرع وقت نسبت 

چنانچـه  در صورتي که بازداشت يا اقامت اجباري ابرام شود دادگاه يا هيأت اداري متناوبًا و الاقل سالي دوبار وضع او را رسيدگي خواهد کرد تا 

 .اوضاع اجازه دهد تصميم بدوي را به نفع او اصالح نمايد

انـد و همچنـين اسـامي     زودتر اسامي اشخاص مورد حمايت را که بازداشت يا مجبور به توقـف اجبـاري شـده    دولت بازداشت کننده هر چه

و . اند به اطالع دولت حامي خواهد رساند مگر آنکه خود آن اشخاص مايل نباشند اشخاصي را که از بازداشت يا توقف اجباري مستخلص شده

 .هاي اداري مذکور در بند اول اين ماده هر چه زودتر به دولت حامي اعالم خواهد شد نيز با قيد همين شروط تصميمات دادگاه يا هيأت

منـد نيسـتند صـرفًا بـه      ـ دولت بازداشت کننده در موقع اخذ تصميمات نظارتي پناهندگاني را که عمًال از حمايـت هـيچ دولتـي بهـره    ۴۴ماده 

 .معامله با خارجيان دشمن قرار نخواهد داداعتبار اينکه از نظر حقوقي به دولت دشمن تعلق دارند مشمول 

  .توان به دولتي که عضو اين قرارداد نباشد منتقل ساخت ـ اشخاص مورد حمايت را نمي۴۵ماده 

 .اين وضع مانع اعاده اشخاص مورد حمايت به ميهن خود يا مانع بازگشت آنها به کشور اقامتگاه خود پس از ختم جنگ خواهند بود

تواند اشخاص مورد حمايت را به يک دولت عضو قرارداد انتقال دهد مگر پس از آنکه اطمينان حاصل کند که دولت  ه نميکنند دولت بازداشت

وقتي که اشخاص مورد حمايت بـدين طريـق انتقـال يافتنـد مسـئوليت اجـراي ايـن قـرارداد در         . باشد مزبور قادر و مايل به اجراي اين قرارداد مي

معهذا در صورتيکه دولت مزبور مقررات اين قرارداد را در هـر  . اند بر عهده آن دولت خواهند بود به آن دولت سپرده تمام مدتي که اشخاص مذکور

وصول اخطار دولت حامي اقدامات مؤثري براي اصالح وضع . مورد مهم اجرا ننمايد دولتي که اشخاص مورد حمايت را منتقل ساخته بايد پس از

 .اين تقاضا بايد پذيرفته شود. مورد حمايت را تقاضا کند به عمل آورد يا اعاده اشخاص

شخص مورد حمايت را در هيچ موردي نبايد به کشوري انتقال داد که در آنجا بيم از آن داشته باشد که به علت افکـار سياسـي يـا عقيـده     

 .مذهبي خود مورد آزار قرار گيرد

حمايتي که متهم به جنايات مربـوط بـه حقـوق عمـومي شـده باشـند بـه موجـب          مقررات اين ماده مانع از آن نخواهد بود که اشخاص مورد

 .هاي نفي بلد که قبل از شروع مخاصمات منعقد شده باشد نفي بلد شوند عهدنامه

ـ اقدامات تضييقي که درباره اشخاص مورد حمايت اتخاذ شده باشد هر چه زودتر پس از پايان مخاصمات خاتمه خواهند يافـت مگـر   ۴۶ماده 

 .آنکه قبًال ملغي شده باشد

اقدامات تضييقي که درباره اموال آنان اتخاذ شده هرچه زودتر پس از پايان مخاصمات بر طبق قوانين دولـت بازداشـت کننـده خاتمـه خواهـد      

  .يافت

  

  بخش سوم

  اراضي اشغال شده

 

نحـو از مزايـاي ايـن قـرارداد خـواه بـه موجـب هـر         ـ اشخاص مورد حمايت که در اراضي اشغال شده باشند در هيچ مورد يا به هـيچ  ۴٧ماده 

اي کـه بـين مقامـات اراضـي      نامـه  تغييري که به علت اشغال در سازمان يا در حکومت اراضي مزبور داده شـده باشـد خـواه بـه موجـب موافقـت      

اراضـي اشـغال شـده را بـه      اشغال شده و دولت اشغال شده منعقد شده باشد و خواه به علت اينکه دولت اشغال کننده تمام يـا قسـمتي از  

  .خاک خود الحاق کرده باشد محروم نخواهند گرديد

به حق تـرک اراضـي    ٣۵توانند به شرايط مذکور در ماده  ـ اشخاص مورد حمايت که تبعة دولتي که خاکش اشغال شده نباشند مي۴٨ماده 

اشغال کننده بايد به موجب مـاده مزبـور وضـع کنـد اتخـاذ       اشغال شده توسل جويند و تصميمات مربوط به اين موضوع بر طبق ترتيبي که دولت



 .خواهد شد

جمعي يا انفرادي و نقل مکان اشخاص مورد حمايت از اراضي اشغال شده به خاک دولت اشغال کننده يا به  ـ انتقال اجباري دسته۴٩ماده 

 .خاک هر دولت ديگري اعم از اينکه اشغال شده يا نشده باشد به هر علتي ممنوع است

تواند در صورتي که امنيت اهالي يا موجبات عالية نظامي ايجاب کند به تخلية تمام يا قسمتي از يـک ناحيـه    معهذا دولت اشغال کننده مي

 .اشغال شده معين مبادرت کند

ي، نفوسـي  تخليه نواحي نبايد موجب نقل مکان اشخاص مورد حمايت جز به داخل خاک اشغال شده گردد مگر در صورت عدم امکـان مـاد  

 .شود به محض اينکه مخاصمات آن ناحيه پايان يافت به کانون خود عودت داده خواهند شد که بدين طريق تخليه مي

هاي مذکور بايد به ترتيبي اقدام کنـد کـه اشـخاص مـورد حمايـت حتـي االمکـان در مؤسسـات          دولت اشغال کننده هنگام انتقاالت يا تخليه

بخش باشـد صـورت گيـرد و اعضـاي      ن آنها با شرايطي که از حيث سالمت و بهداشت و امنيت و تغذيه رضايتمناسب پذيرفته شوند و نقل مکا

 .يک خانواد از همديگر جدا نباشند

تواند اشـخاص مـورد حمايـت را     دولت اشغال کننده نمي. هاي مزبور به محض وقوع به دولت حامي اطالع داده خواهد شد ها و تخليه انتقال

 .که مخصوصًا در معرض مخاطرات جنگ است نگاهدارد مگر آنکه امنيت اهالي يا موجبات عالية نظامي اين عمل را ايجاب کنداي  در منطقه

 .تواند به نقل مکان يا انتقال قسمتي از نفوس کشوري خود به اراضي که اشغال کرده است مبادرت نمايد دولت اشغال کننده نمي

دت مقامات ملي و محلي حسن اداره مؤسسات مخصوص پرستاري و تربيت اطفال را تسهيل خواهد ـ دولت اشغال کننده با معاض۵٠ماده 

 .کرد

 .گونه اقدامات الزم براي تعيين هويت اطفال و ثبت نسبت آنها به عمل خواهد آورد همه

 .ابعة خود وارد نمايدتواند به تغيير وضع شخصي آنها مبادرت کند يا آنها را در تشکيالت و سازمانهاي ت در هيچ حالي نمي

اند نگاهداري و تربيـت کنـد دولـت     چنانچه مؤسسات محلي قادر نباشند اطفالي را که به علت جنگ يتيم شده يا از خانواده خود جدا مانده

داري و تربيـت اطفـال   اشغال کننده بايد در صورت نقد خويشاوند نزديک يا دولتي که بتواند اين کار را تأمين نمايد اقدامات الزم جهت تأمين نگاه

 .مذکور به وسيله اشخاصي که در صورت امکان هم مليت و هم زبان و هم مذهب آنان باشند به عمل آورد

تأسيس شـده مأموريـت خواهـد يافـت کـه اقـدامات الزم را بـراي تشـخيص          ١٣۶يک قسمت مخصوص از دفتري که به موجب مقررات ماده 

اطالعاتي که در باب پدر و مادر يا ساير خويشان نزديک آنها درست باشد در هـر حـال   . مل آوردهويت اطفالي که هويتشان مسلم نيست به ع

 .ثبت خواهد گرديد

سـال و زنـان بـاردار و مـادران      ١۵اي که ممکن بود قبل از اشغال بـه نفـع اطفـال کشـو از      دولت اشغال کننده نبايد از اجراي اقدامات ممتازه

 .هاي طبي و حفاظت از اثرات جنگ اتخاذ شود ممانعت نمايد ا و پرستاريسال از حيث غذ ٧اطفال کمتر از 

هر فشـار  . تواند اشخاص مورد حمايت را مجبور به خدمت در نيروهاي مسلح يا نيروهاي کمکي خود کند ـ دولت اشغال کننده نمي۵١ماده 

اشخاص مورد حمايت را مجبـور بـه کـار کنـد مگـر آنکـه سـن        تواند  دولت اشغال کننده نمي. يا تبليغي به منظور استخدام داوطلب ممنوع است

سال باشد آن هم فقط در کارهايي که خواه براي احتياجات نيروي اشغال کننـده يـا بـراي خـدمات مربـوط بـه منـافع عامـه و          ١٨ها متجاوز از  آن

توان به هـيچ کـاري کـه     د حمايت را نمياشخاص مور. تغذيه و مسکن و پوشاک و حمل و نقل يا سالمت نفوس کشور اشغال شده الزم باشد

 .مستلزم شرکت در عمليات جنگي باشد وادار ساخت

دهنـد بـه    توانند اشخاص مورد حمايت را مجبور نمايد که امنيت تأسيساتي را که در آنجـا کـار تحميلـي انجـام مـي      دولت اشغال کننده نمي

 .وسيلة نيروي قهريه تأمين نمايند

شود بايد حتـي االمکـان    هر شخصي که به کار وارد مي. اي که محل اشخاص است اجرا خواهد شد ال شدهکار فقط در داخل اراضي اشغ

. مزد کار عادالنه پرداخته خواهد شد و نوع کار متناسب با استعداد فکري و بـدني کـارگران خواهـد بـود    . در محل عادي کارش نگاهداشته شود

کار و اقدامات حفاظتي من جمله از حيث مزد و مدت کار و وسائل و تعليم مقدماتي و جبران قوانيني که در کشور اشغال شده راجع به شرايط 

شـوند نيـز اجـرا     اي مجري است درباره اشخاص مورد حمايت که بـه کارهـاي مـذکور در ايـن مـاده گماشـته مـي        هاي حرفه حوادث کار و بيماري

 .خواهد گرديد

  .به بسيج کارگران تحت اصول نظامي يا نيمه نظامي گردددر هيچ موردي مصادره کارگر نبايد هرگز منجر 

تواند به حقي که هر کارگر داوطلب يـا غيرداوطلـب در هـر کجـا نسـبت بـه مراجعـه بـه          نامه نمي ـ هيچ قرارداد يا موافقتنامه يا آيين۵٢ماده 

 .نمايندگان دولت حامي براي درخواست مداخله آنان دارد لطمه بزند

جاد بيکاري يا تحديد امکان کار کارگران کشور اشغال شده و بالنتيجه ناگزير سـاختن آنـان بـه کـار کـردن بـراي دولـت        هر عملي به منظور اي

 .اشغال کننده ممنوع است

هاي عمومي يا سازمانهاي اجتماعي  ـ انهدام اموال منقول يا غيرمنقولي که انفرادًا يا اشتراکًا متعلق به اشخاص يا دولت يا شرکت۵٣ماده

 .تعاوني باشد توسط دولت اشغال کننده ممنوع است مگر در مواردي که انهدام آنها به واسطة عمليات جنگي ضرورت حتمي يابديا 

ـ تغيير وضع کارمندان يا قضات اراضي اشغال شده يا اعمال مجازات درباره آنان يا هر نوع اقدام به منظور مجبور ساختن يا بازجويي ۵۴ماده 

 .لت اينکه به مالحظات وجداني از اجراي وظيفه خودداري کرده باشند براي دولت اشغال کننده ممنوع استکردن از آنان به ع



کننـده در برکنـار سـاختن صـاحبان مشـاغل دولتـي از شـغل         نخواهد بود و حق دولت اشغال ۵١ممنوعيت اخير مانع اجراي بند دوم از ماده 

 .محفوظ است

وسائل خود مکلف است احتياجات اهالي را از حيث خواربار و مواد طبي تـأمين کنـد مـن جملـه بايـد       ـ دولت اشغال کننده در حدود۵۵ماده 

 .خواربار و مايحتاج طبي و هرگونه لوازم ديگر را در موقعي که منابع اراضي اشغال شده کافي نباشد از خارج وارد نمايد

ود در اراضـي اشـغالي را مصـادره کنـد مگـر بـراي نيروهـا و دسـتگاه اداري         تواند خواروبار و اشياء و لوازم طبي موجـ  کننده نمي دولت اشغال

 .دولت مزبور بايد احتياجات نفوس کشوري را مورد توجه قرار دهد. اشغال کننده

واقعي  اي به بهاي المللي بايد ترتيبات الزم بدهد که غرامت هرگونه مصادره کننده با قيد و شرط مقررات ساير قراردادهاي بين دولت اشغال

 .آن پرداخته شود

توانند در هر موقع بدون هيچ مانعي وضع ذخيره خواروبار و دارو را در اراضي اشغال شده با توجه به تضييقات موقتي که بـه   دول حامي مي

 .علت حوائج عالية نظامي ايجاب شده باشد مورد رسيدگي قرار دهند

موظـف اسـت بـا معاضـدت مقامـات ملـي و محلـي تأسيسـات و خـدمات طبـي و           ـ دولت اشغال کننده در حدود کلية وسائل خـود  ۵۶ماده 

بيمارستاني و سالمت و بهداشت عمومي را در اراضي اشغال شده من جمله با اتخاذ و اجراي تدابير دفاعي و پيشگيري الزم جهت مبارزه بـا  

داري از هر طبقه مجـاز خواهنـد بـود کـه وظـائف خـود را اجـرا        کارکنان به. هاي واگيردار و امراض ساري، تأمين و نگاهداري نمايد توسعه بيماري

 .کنند

هاي جديدي در اراضي اشغال شده داير گردد و چنانچه مؤسسات ذيصالحيت دولت اشغال شده ديگر در اراضـي مزبـور    چنانچه بيمارستان

در نظيـر ايـن کيفيـات مقامـات     . رت خواهنـد کـرد  مبـاد  ١٨کننده در صورت لزوم به شناسايي مـذکور در مـاده    مشغول کار نباشند مقامات اشغال

  .نيز مبادرت نمايند ٢١و  ٢٠اشغال کننده بايد به شناسايي کارکنان بيمارستان و وسائط نقليه طبق مواد 

ه دولت اشغال کننده در موقع اتخاذ تدابير سالمتي و بهداشتي و در موقع اجراي آنها مقتضيات معنوي و اخالقي اهالي اراضي اشغال شد

 .را مورد رعايت قرار خواهد داد

تواند بيمارستانهاي کشوري را براي معالجه زخمداران و بيماران نظامي مورد استفاده قرار دهـد مگـر بـه     ـ دولت اشغال کننده نمي۵٧ماده 

ه اشـخاص بسـتري در   طور موقت و در موارد ضرورت فوري آنهم مشروط باينکه اقدامات مقتضي بـه موقـع بـه عمـل آيـد کـه پرسـتاري و معالجـ        

 .ها تأمين و جواب احتياجات نفوس کشوري داده شود بيمارستان

 .توان مصادره کرد لوازم و انبارهاي بيمارستانهاي کشوري را مادام که براي احتياجات نفوس کشوري مورد لزوم است نمي

 .کيشان خود را تأمين نمايند مکننده به روحانيون مذاهب اجازه خواهد داد که کمک روحاني ه ـ دولت اشغال۵٨ماده 

 .همچنين مرسوالت کتاب و اشياء الزم جهت احتياجات مذهبي را قبول و در توزيع آن در اراضي اشغال شده تسهيل خواهد کرد

ر ـ هرگاه ذخيره اهالي اراضي اشغال شده يا قسمتي از اراضي مزبور غيرکافي باشد دولت اشغال کننده اقدامات کمکـي را کـه د  ۵٩ماده 

 .آيد قبول و در حدود کلية وسايل خود تسهيل خواهد کرد حق اهالي مزبور به عمل مي

طرف مانند کميتة بينالمللي صليب سرخ به  ها و خواه از طرف يک دستگاه نوعپروري بي اقدامات مزبور که ممکن است خواه از طريق دولت

 .واهد بودعمل آيد بيشتر عبارت از ارسال خواربار و مواد طبي و ملبوس خ

  .کلية دول متعاهد بايد عبور آزاد اين محموالت را اجازه دهند و حمايت کنند

دهد حق خواهد داشت محمـوالت   معهذا دولتي که به محموالت ارسالي از طرف دولت خصم به مقصد اراضي اشغالي اجازه عبور آزاد مي

معين وضع نمايد و از دولت حامي تضـمين کـافي بخواهـد کـه محمـوالت       مزبور را بازرسي و مقرراتي براي عبور آنها طبق ساعات و مسيرهاي

 .کننده مصرف نخواهد شد مزبور مخصوص کمک به نفوس محتاج است و به نفع دولت اشغال

. کـه بـر عهـده اوسـت معـاف نخواهـد سـاخت        ۵٩و  ۵۶و  ۵۵هاي ناشي از مـواد   ـ ارسال کمک دولت اشغال کننده را از مسئوليت۶٠ماده 

امبرده حق ندارد مرسوالت کمکي را به هيچ وجه از مصرف معين منحرف سازد مگر در صورت ضرورت فردي کـه بـه نفـع نفـوس اراضـي      دولت ن

 .اشغال شده و با موافقت حامي صورت گيرد

مکن اسـت بـر   اين وظيفه م. ـ تقسيم مرسوالت کمکي مأمور در موارد باال با معاضدت و تحت نظارت دولت حامي انجام خواهد شد۶١ماده 

المللي صليب سرخ يا بـه هـر سـازمان نـوعپروري      طرف يا به کميته بين نامه بين دولت اشغال کننده و دولت حامي به يک کشور بي اثر موافقت

 .طرف محول گردد بي

ن بـه نفـع اقتصـاد    گونه حقوق و ماليات و عوارض در اراضي اشغال شده دريافت نخواهد شد مگر آنکـه اخـذ آ   از مرسوالت کمکي مزبور هيچ

 .دولت اشغال کننده بايد در تقسيم سريع مرسوالت مزبور تسهيل نمايد. اراضي مزبور ضرورت داشته باشد

 .کلية دول متعاهد سعي خواهد کرد که اجازه دهند ترانزيت و حمل مرسوالت کمکي به مقصد اراضي اشغال شده به رايگان صورت گيرد

تواننـد مرسـوالت کمکـي     لية امنيتي اجازه دهد اشخاص مورد حمايت مقيم اراضي اشـغال شـده مـي   ـ در صورتي که مالحظات عا۶٢ماده 

  . شود دريافت نمايند انفرادي را که به عنوان ايشان فرستاده مي

 :ـ به استثناي مقررات موقتي که به طور استثناء به علت مالحظات عاليه امنيتي توسط دولت اشغال کننده وضع شود۶٣ماده 

هـاي خـود    توانند فعاليت که به رسميت شناخته شده باشند مي) هالل سرخ ـ شير و خورشيد سرخ (هاي ملي صليب سرخ  جمعيت )الف



هـاي تعـاوني نيـز     سـاير جمعيـت  . المللي صليب سرخ توصيف شده ادامه دهنـد  هاي بين را بر طبق اصول صليب سرخ به نحوي که در کنفرانس

 .انه خود را در همين شرايط تعقيب کنندبايد بتوانند فعاليتهاي نوعپرور

هـاي مزبـور خواسـتار     تواند هيچگونه تغييري را که به فعاليتهاي فوق لطمه زند در اعضاء يا در سازمان جمعيـت  دولت اشغال کننده نمي) ب

 .شود

مين شرايط حيات نفوس کشوري عين اين اصول در مورد فعاليت و کارکنان سازمانهاي مخصوصي که جنبه غيرنظامي داشته و به منظور تأ

از طريق نگاهداري مؤسسات اساسي منافع عامه و تقسيم کمک و سازمان نجات از سابق موجود بوده يا بعدًا ايجاد شود نيـز مجـري خواهـد    

  . گرديد

ينکه ايجـاد خطـر بـراي    ـ قوانين جزائي اراضي اشغال شده به قوت خود باقي خواهد ماند مگر در حدودي که قوانين مزبور به علت ا۶١ماده 

با قيد مالحظة اخير و با قيد . االجرا گردد نمايد و يا مانع اجراي اين قرارداد است توسط دولت مذکور لغو يا موقوف امنيت دولت اشغال کننده مي

ي شده کماکان به وظـايف  بين ضرورت تأمين اجراي مؤثر عدالت دادگاههاي اراضي اشغال شده در مورد کليه تخلفاتي که در قوانين مذکور پيش

 .خود ادامه خواهند داد

تواند اهالي اراضي اشغال شده را تابع مقرراتي نمايـد کـه بـراي انجـام تعهـدات دولـت مزبـور ناشـي از ايـن           معهذا دولت اشغال کننده مي

خـواه امنيـت امـوال نيروهـا و اداره اشـغال       قرارداد و براي تأمين اداره منظم اراضي مزبور و براي امنيت دولت اشغال کننده خواه امنيت اعضاء و

 .کننده و همچنين براي امنيت مؤسسات و خطوط ارتباطي دولت مزبور ضرورت دارد

شود معتبر نخواهد بود مگـر پـس از آنکـه بـه زبـان اهـل محـل آگهـي و بـه           ـ مقررات جزائي که توسط دولت اشغال کننده وضع مي۶۵ماده 

  . عطف به ماسبق نخواهد شدمقررات مزبور . اطالع آنان برسد

وضع نمود متهمين را بـه دادگاههـاي    ۶١تواند در صورت نقض مقررات جزايي که به موجب بند دوم از ماده  ـ دولت اشغال کننده مي۶۶ماده 

ده طور منظم تشکيل شده باشد احاله دهـد مشـروط بـه اينکـه محـل دادگاههـاي مزبـور در کشـور اشـغال شـ           نظامي غيرسياسي خود که به

 .محل دادگاههاي استينافي مرجحًا در کشور اشغال شده خواهد بود. باشد

توانند مقررات قانوني را که قبل از وقوع تخلف مجري بوده طبق اصـول کلـي حقـوقي خصوصـًا از حيـث تناسـب        ها فقط مي ـ دادگاه۶٧ماده 

 .تبعًا دولت اشغال کننده نيستو اين نکته را بايد در نظر بگيرند که متهم . مجازات به موقع اجرا گذارند

ـ چنانچه يک شخص مورد حمايت مرتکب تخلفي منحصرًا به منظور اضرار به دولت اشـغال کننـده شـود و تخلـف مزبـور بـه جـان يـا         ۶٨ماده 

اره اشـغال کننـده   تماميت جسماني اعضاي نيرو يا اداره اشغال کننده لطمه وارد نياورد و خطر دسته جمعي مهمي نباشد و به اموال نيرو يا اد

و تأسيسات مورد استفاده آنها صدمه مهمي نزند شخص مزبور مشمول توقيف يا زنـدان اسـت و مـدت توقيـف يـا زنـدان او متناسـب بـا تخلـف          

ره از اين گذشته توقيف يا زندان براي اين قبيل تخلفات يگانـه اقـدام محروميـت از آزادي خواهـد بـود کـه ممکـن اسـت دربـا         . ارتکابي خواهد بود

توانند مجازات زنـدان را آزادانـه بـه تـوقيفي کـه بـه همـان مـدت          اين قرارداد مي ۶۶دادگاههاي مذکور در ماده . اشخاص مورد حمايت اتخاذ گردد

 .باشد تبديل نمايند

ه اشـخاص  تواند مشتمل بـر مجـازات اعـدام دربـار     شود نمي وضع مي ۶۵و  ۶۴مقررات جزائي که توسط دولت اشغال کننده به موجب مواد 

مورد حمايت باشد مکر درصورتي که جرم اشخاص مذکور جاسوسي و عمليات مهم خرابکـاري در تأسيسـات نظـامي دولـت اشـغال کننـده يـا        

تخلفات عمدي باشد که موجب مرگ يک يا چند نفر شده باشد آنهم مشروط به اينکه قوانيني که در اراضي اشغال شده قبل از شروع اشغال 

 .بيني کرده باشد اين قبيل موارد مجازات اعدام پيشجاري بوده براي 

حکم مجازات اعدام دربارة يک شخص مورد حمايت قابل صدور نيست مکر درصورتي که توجه دادگاه مخصوصًا به اين نکته جلب شده باشد 

  .که چون متهم تبعة دولت اشغال کننده نيست هيچگونه وظيفة وفاداري نسبت به دولت مزبور ندارد

 .توان صادر کرد يچ حالي دربارة شخص مورد حمايتي که سنش در موقع ارتکاب جرم کمتر از هيجده سال باشد حکم اعدام نميدر ه

 .ـ در کلية موارد دوره بازداشت موقت از هرگونه مجازات زنداني که شخص مورد حمايت محکوم شود کسر خواهد گرديد۶٩ماده 

شخاص مورد حمايت را به علت اعمالي که قبل از اشغال يا در موقع وقفـة مـوقتي اشـغال مرتکـب     تواند ا کننده نمي ـ دولت اشغال٧٠ماده 

 .اند دستگير و تعقيب يا محاکمه کند مگر در صورت خلف از قوانين و رسوم جنگ اند و يا به علت عقايدي که در مواقع مأمور اظهار داشته شده

توان دستگير و تعقيب و محاکمه و يا بـه خـارج    به خاک اشغال شده پناه برده باشند نميکننده را که قبل از شروع جنگ  اتباع دولت اشغال

هاي مربوط به حقـوق عمـومي    از خاک اشغال شده نفي کرد مگر به علت تخلفاتي که پس از شروع مخاصمات مرتکب شده و يا به علت جرم

انين دولتي که خاکش اشغال شـده در زمـان صـلح مسـتلزم مجـازات      هاي مزبور به موجب قو که قبل از شروع جنگ مرتکب شده باشند و جرم

 .بود نفي بلد مي

توانند هيچگونه حکم محکوميتي صادرکننده مگر آنکه دادرس منظمي قـبَال انجـام شـده     کننده نمي ـ دادگاههاي صالح دولت اشغال٧١ماده 

 .باشد

اتهام بدون تأخير کتبًا به زباني که بفهمد به او اطـالع داده خواهـد    شود جزئيات موارد هر متهمي که توسط دولت اشغال کننده تعقيب مي

هرگاه تعقيب شخص مورد حمايت به علت اتهامي باشد کـه احتمـاًال منجـر بـه محکوميـت      . شد و بازجوئي او هر چه زودتر به عمل خواهد آمد

تواند  هر تعقيب به دولت حامي اطالع خواهد داد و دولت حامي مي اعدام يا زندان از دو سال به باال گردد دولت اشغال کننده مراتب را در مورد



عـالوه دولـت حـامي حـق خواهـد داشـت در صـورت تقاضـا هرگونـه اطالعـاتي دربـاره ايـن قبيـل               بـه . در هر موقع جريان دادرسي را جويـا شـود  

 .عمل آيد کسب کندها و هر تعقيب ديگري که توسط دولت اشغال کننده بر عليه اشخاص مورد حمايت به  دادرسي

اطالع مذکور در بند دوم اين ماده که بايد به دولت حامي داده شود هر چه زودتر صورت خواهد گرفت و در هر حـال بايـد سـه هفتـه قبـل از      

رعايـت   چنانچه در موقع افتتاح جلسة دادرسي اثبات نشود که مقررات اين ماده کامًال. تاريخ اولي جلسة دادرسي به دولت حامي واصل گردد

 :اطالع مزبور خصوصًا شامل عوامل زير خواهد بود. گرديد دادرسي نبايد صورت گيرد

 هويت متهم) الف

 محل اقامت يا بازداشت) ب

 )با تعيين مقررات جزائي که مبناي اتهام است(شرح مورد يا موارد اتهام ) ج

 .ذکر دادگاهي که مأمور قضاوت قضيه است) د

 سة دادرسيمحل و تاريخ نخستين جل(  ه

تواند گواه آورد و نيز حق دارد از يک نفر مدافع  جمله مي ـ هر متهمي حق دارد وسائل استدالل الزم جهت دفاع خود را ابراز دارد من٧٢ماده 

ه مـدافعات خـود   تواند آزادانه با متهم مالقات نمايد و تسهيالت الزم را براي تهيـ  مدافع مزبور مي. ذيصالحيت که خود انتخاب کند استعانت جويد

 .دريافت خواهد داشت

در صـورتي کـه مـتهم بايـد جـواب اتهـام مهمـي را        . چنانچه متهم مدافعي انتخاب نکند دولت حامي يک نفر مدافع براي او تهيه خواهد کـرد 

 .ه کندکننده بايد با رضايت متهم يک نفر مدافع برايش تهي بدهد و در صورتي که دولت حامي وجود نداشته باشد دولت اشغال

هــر متهمــي چــه در موقــع بــازجويي و چــه در موقــع دادرســي در دادگــاه يــک نفــر متــرجم خواهــد داشــت مگــر آنکــه خــود مــتهم از متــرجم 

 .تواند مترجم را عزل کند يا تعويض او را خواستار شود متهم در هر موقع مي. نظرکند صرف

حقـوق اسـتينافي او و   . بينـي شـده اسـتفاده کنـد     ريـه دادگـاه پـيش   ـ هر محکومي حـق دارد از طـرق اسـتينافي کـه در قـوانين جا     ٧٣ماده 

 .همچنين مواعد مقرر جهت اعمال حقوق مزبور کامًال به وي اطالع داده خواهد شد

شـود امکـان    چنانچـه قـانوني کـه توسـط دادکـاه اجـرا مـي       . اصول دادرسي مذکور در اين بخش در مراحل استينافي نيز مجري خواهد شـد 

 .بيني نکرده باشد محکوم حق خواهد داشت برعليه حکم و محکوميت به مقام ذيصالحيت دولت اشغال کننده مراجعه نمايد استيناف را پيش

ـ نمايندگان دولت حامي حق خواهند داشت در جلسـات دادرسـي هـر دادگـاهي کـه يـک نفـر شـخص مـورد حمايـت را دادرسـي            ٧۴ماده 

طور اسـتثناء در جلسـه غيرعلنـي صـورت      لحاظ مصالح امنيت دولت اشغال کننده بايستي بهکند حضور يابند مگر در صورتي که دادرسي از  مي

اي حاوي محل و تـاريخ شـروع دادرسـي بايـد      اطالع نامه. کننده مراتب را قبًال به دولت حامي اطالع خواهد داد در اين صورت دولت اشغال. گيرد

 .به دولت حامي فرستاده شود

بر مجازات اعدام يا زندان از دو سال به باال باشد با ذکر دالئل هـر چـه زودتـر بـه دولـت حـامي ابـالغ خواهـد          کليه احکام صادره که مشتمل

کـه حکـم مبنـي بـر مجـازات محروميـت از آزادي باشـد محـل اجـراي           داده شده ذکر و درصـورتي  ٧١در احکام مزبور اطالعي که طبق ماده . شد

هاي دادگاه ثبت خواهـد شـد و ممکـن اسـت توسـط نماينـدگان دولـت حـامي          احکام درصورت مجلسساير . مجازات مزبور نيز قيد خواهد گرديد

درصورت محکوميت اعدام يا محروميت از آزادي به مدت دو سال يا بيشتر مواعـد اسـتينافي از تـاريخي شـروع خواهـد شـد کـه        . مالحظه شود

 .ابالغ حکم به دولت حامي واصل شده باشد

 .حکومين به اعدام از حق تقاضاي عفو محروم نخواهند شدـ در هيچ حالي م٧۵ماده 

هيچ حکم اعدامي اجرا نخواهد شد مگر پس از انقضاي الاقل شش ماه از تاريخي که ابالغ حکم قطعي مبني ابرام حکم اعدام يـا تصـميم   

 .رد تفاضاي عفو به دولت حامي واصل شده باشد

که بر اثر اوضاع سخت وخيم امنيت دولت اشغال کننده يا نيروهـاي مسـلح آن در    قعيمهلت شش ماه مزبور را در بعضي موارد معين در مو

 .توان کوتاه کرد معرض خطر متشکلي باشد مي

تواند مالحظات و نظريات خـود را   اي درباره تقليل مهلت مزبور دريافت خواهد نمود و آن دولت همواره مي در هر حال دولت حامي اطالع نامه

 .ام مزبور به موقع براي مقامات صالحيتدار اشغال کننده ارسال دارددر باب احکام اعد

ـ اشخاص مورد حمايت که تحت اتهام درآيند در کشور اشغال شده بازداشت و درصورت محکوميت مجازات خود را در همـان کشـور   ٧۶ماده 

هـا را در حـال    که آن ي و بهداشتي کافي خواهند بود بطوريها مجزا خواهند بود و تابع رژيم غذائ درصورت امکان از ساير بازداشتي. خواهند ديد

هاي طبي که مورد نياز وضع مزاجي آنـان   پرستاري. سالمت کامل نگاه دارد و الاقل مطابق با رژيم مؤسسات تأديبي کشور اشغال شده باشد

 .باشد دريافت خواهند داشت

 .نمايند همچنين اجازه خواهند داشت کمک روحاني را که بخواهند دريافت

 .زنان در جاهاي مجزا و تحت مراقبت مستقيم زنان قرار داده خواهند شد

 .بيني شده رعايت خواهد گرديد رژيم مخصوص که براي صغار پيش

المللي صليب سرخ بر طبق  اشخاص مورد حمايت که بازداشت شده باشند حق خواهند داشت توسط نمايندگان دولت حامي و کميتة بين

 .بازديد شوند ١۴٣مفاد ماده 



 .بعالوه حق خواهند داشت ماهي الاقل يک بسته امانت دريافت دارند

ـ اشخاص مورد حمايت که توسط دادگاههاي موجود در اراضي اشغال شده متهم يا محکوم شده باشند در موقـع پايـان اشـغال بـا     ٧٧ماده 

 .پرونده خود به مقامات اراضي آزاد شده تسليم خواهند گرديد

دول اشغال کننده در صورتي که به علت موجبات عالية امنيتي اتخاذ بعضي اقدامات تأميني را درباره اشخاص مـورد حمايـت الزم   ـ ٧٨ماده 

 .توانند منتهي اقامت اجباري براي آنان تعيين يا مبادرت به بازداشت آنها نمايند بدانند مي

کننده موافق مفاد اين قرارداد تعيـين شـود    که بايد توسط دولت اشغال تصميمات مربوط به اقامت اجباري يا بازداشت طبق مقررات منظمي

بـه تقاضـاهاي تجديـدنظر در اسـرع وقـت      . بينـي شـود   عالقه پـيش  در مقررات مزبور بايد حق تجديد نظر براي اشخاص ذي. صورت خواهد گرفت

کـان هـر شـش مـاه بـه شـش مـاه توسـط دسـتگاه          چنانچه تصميمات متخذه ابرام شود در فواصل معـين و در صـورت ام  . رسيدگي خواهد شد

 .شود در تصميمات مزبور تجديدنظر خواهد گرديد ذيصالحيتي که از طرف مزبور تأسيس مي

ايـن قـرارداد بـدون     ٣٩شـوند از مقـررات مـاده     اشخاص مورد حمايتي که مشمول اقامت اجباري در نتيجه مجبور به ترک اقامتگاه خـود مـي  

  .د خواهند شدمن هيچگونه محدوديتي بهره

 

 بخش چهارم

  قواعد مربوط به رفتار با بازداشتيان

 فصل اول

  مقررات عمومي

 

 .٧٨و  ۶٨و  ۴٣و  ۴٢و  ۴١توانند اشخاص مورد حمايت را بازداشت کنند مگر بر طبق مفاد مواد  هاي متخاصم نمي ـ دولت٧٩ماده 

د و حقوق ناشـي از آنـرا تـا ميزانـي کـه بـا وضـع بازداشـت بـودن آنـان           ـ بازداشتيان استعداد کشوري خود را کامًال حفظ خواهند کر٨٠ماده 

 .الجمع نباشد اعمال خواهند کرد مانعه

هاي طبي را که  ـ دول متخاصم که اشخاص مورد حمايت را بازداشت کنند مکلفند وسائل نگاهداري آنان را مجانًا فراهم و پرستاري٨١ماده 

 .م نمايندوضع مزاجي آنها الزم دارد به آنها اعال

 .العاده يا مزد يا مطالبات بازداشتيان کسر نخواهد شد از بابت استرداد اين قبيل مصارف به هيچ وجه چيزي از فوق

که فاقد وسائل کافي معاش باشند يـا شخصـًا قـادر بـه تـأمين       کننده بايد حواثج اشخاص تحت تکفل بازداشتيان را درصورتي دولت بازداشت

 .نمايدزندگي خود نباشند رفع 

بازداشـتيان تبعـه   . بندي خواهـد کـرد   کننده در حدود امکان بازداشتيان را بر حسب مليت و زبان و رسوم آنان دسته ـ دولت بازداشت٨٢ماده 

 .يک دولت صرفًا به علت اختالف زبان از همديگر جدا نخواهند شد

محل بازداشت با هم مجتمع خواهند شد بـه اسـتثناي مـواردي     اعضاء يک خانواده در مدت بازداشت خصوصًا پدر و مادر و اطفالشان در يک

تواننـد   بازداشـتيان مـي  . که به علت مقتضيات کار يا سالمت مزاج يا اجراي مقررات مذکور در فصل نهم بخش حاضر جدايي موقتي ضرورت يابـد 

 .اند با خود آنها بازداشت شوند تقاضا کنند اطفالشان که بدون سرپرستي اقوام رها شده

عـالوه بايـد    بـه . تا حداکثر امکان اعضاء بازداشتي يک خانواده در يک محـل مجتمـع و مجـزا از سـاير بازداشـتيان سـکونت داده خواهنـد شـد        

 .تسهيالت الزم به آنها داده شود که بتوانند زندگي خانوادگي کنند

  

  فصل دوم

  اماکن بازداشت

 

 .ت را در نواحي قرار دهد که خصوصًا در معرض خطرات جنگ باشدتواند اماکن بازداش ـ دولت بازداشت کننده نمي٨٣ماده 

هاي خصم اطالع خواهد  کننده به وسيله دول حامي کلية اطالعات مفيد را در باب وضع جغرافيايي اماکن بازداشت به دولت دولت بازداشت

 .داد

خواهد شد و حروف مزبور بايد طوري قرار داده شود  نشان داده ICهر وقت که مالحظات نظامي اجازه دهد بازداشتگاهها به وسيله حروف 

کذاري بين خود معلوم و  توانند وسيلة ديگري براي عالمت هاي ذيربط مي معهذا دولت. که هنگام روز از فراز آسمان به طور وضوح مشهود باشد

 .هيچ محل ديگري غير از بازداشتگاه نبايد به اين طريق عالمتگذاري شود. توافق نمايند

 .اند مجزا باشند ـ بازداشتيان بايد از حيث مسکن و اداره امور از اسيران جنگي و اشخاصي که به هر علتي از آزادي محروم شده٨۴ده ما

کننده مکلف است همه نوع اقدامات الزم و ممکن را به عمل آورد کـه اشـخاص مـورد حمايـت از بـدو بازداشـت در        ـ دولت بازداشت٨۵ماده 

کونت داده شوند که متضمن همه گونه تضمينات بهداشتي و سالمتي بوده و حفاظت در مقابل سرما و اثـرات جنگـي را بـه    ابنيه يا اماکني س

در هيچ حالي محل بازداشت دائمي نبايد در نواحي غيرسالم يـا در نقـاطي کـه آب و هـواي آن بـراي بازداشـتيان مضـر        . طور مؤثر تأمين نمايند



اي که آب و هواي آن بـراي سـالمت مـزاج مضـر      ايت در کلية مواردي که موقتًا در ناحية غيرسالم يا در نقطهاشخاص مورد حم. باشد واقع شود

امـاکن مزبـور بايـد    . ترين وقتي که اوضاع اجازه دهد به بازداشتگاهي که بيم خطرات مزبور نرود انتقال يابنـد  باشد بازداشت شوند بايد در نزديک

هـاي خـواب بايـد وسـعت      محل. دازه کافي گرم و روشن شود خصوصًا در فاصله بين غروب و ساعت خاموشيبه کلي از رطوبت محفوظ و به ان

به بازداشتيان با توجه به آب و هوا و سن و جنس و وضع سالمت آنان لـوازم خـواب متناسـب و روپـوش     . کافي داشته باشد و خوب تهويه شود

 .به تعداد کافي داده خواهد شد

. ز تأسيسات بهداري طبق مقتضيات بهداشت که دائمًا در حال نظافت نگاهداشته شود در اختيار خود خواهند داشـت بازداشتيان شب و رو

بـراي ايـن کـار تأسيسـات و     . مقدار کافي آب و صابون براي احتياجات نظافت روزانه بـدن و بـراي شستشـوي لبـاس بـه آنـان داده خواهـد شـد        

وقـت کـافي بـه آنـان داده خواهـد شـد کـه بـه         . به عالوه حمام و دوش در اختيار خود خواهند داشت .تسهيالت الزم به آنان اعطا خواهد گرديد

 .بهداشت شخصي و امور تنظيفي بپردازند

هر وقت که به طور استثناء و موقت الزم شود زنان بازداشتي که متعلق به يک دسته خانوادگي نيستند با مردان در يک بازداشتگاه اقامت 

  .د حتماًَ محل خواب و تأسيسات بهداري جداگانه براي آنان تهيه شودداده شود باي

ـ دولت بازداشت کننده اماکن الزم را براي اجراي اعمال مذهبي در اختيار بازداشتيان اعم از هر مذهبي که داشته باشـند خواهـد   ٨۶ماده 

 .گذاشت

تـا  ) گـر آنکـه تسـهيالتي نظيـر آن در اختيـار بازداشـتيان باشـد       م(هـايي ايجـاد خواهـد شـد      هاي بازداشت فروشـگاه  ـ در کلية محل٨٧ماده 

بازداشتيان بتوانند مواد غذائي و اشياء مصرف عادي من جمله صابون و توتون که موجب مزيد راحت و آسايش شخصي آنـان باشـد بـه بهـايي     

 .که هيچگاه از قيمتهاي بازرگاني محلي تجاوز نکند براي خود تهيه کنند

مزبور به بستانکار يک حسـاب مخصـوص تعـاوني کـه در هـر محـل بازداشـت دايـر و بـه نفـع بازداشـتيان آن محـل اداره             سود فروشگاههاي 

بينـي شـده حـق نظـارت در اداره فروشـگاهها و نگاهـداري حسـاب مزبـور          پيش ١٠٢کميتة بازداشتيان که در ماده . گردد منظور خواهد شد مي

 .خواهد داشت

موجودي بستانکار حساب تعاوني به حساب تعاوني بازداشتگاه ديگري که افراد آن داراي همان مليت باشند هنگام انحالل يک بازداشتگاه 

شـود   کننده اداره مي و در صورت نقد چنين بازداشتگاهي به حساب مرکزي تعاوني که به نفع کلية بازداشتيان موجود در اختيار دولت بازداشت

مومي بازداشتيان سود مزبور نزد دولت بازداشت کننده خواهد ماند مگر آنکـه قـرار ديگـري بـين دول     در صورت استخالص ع. انتقال خواهد يافت

 .ذينفع در اين باره منعقد شود

ـ در کلية اماکن بازداشت که در معرض بمباران هوايي و ساير مخاطرات جنـگ واقـع باشـند پناهگاههـاي متناسـب بـه عـده کـافي         ٨٨ماده 

بازداشتيان بايد بتوانند در موقع آژير خود را در اسرع وقت بـه پناهگـاه برسـانند مگـر کسـاني کـه در       . ير خواهد شدجهت تأمين حفاظت الزم دا

آيـد دربـاره بازداشـتيان نيـز بـه       کليه اقدامات حفاظتي که درباره اهالي به عمـل مـي  . حفظ اقامتگاه خود در مقابل مخاطرات مزبور شرکت دارند

 .عمل خواهد آمد

 .سوزي به عمل خواهد آمد در بازداشتگاهها احتياطات کافي در مقابل خطر آتش

  

  فصل سوم

 غذا و پوشاک

  

ـ جيره روزانه بازداشتيان از حيث کم وکيف و تنوع به انـدازه کـافي خواهـد بـود تـا تعـادل عـادي سـالمت آنـان را حفـظ و از عـوارض            ٨١ماده 

 .دي بازداشتيان نيز رعايت خواهد شدهمچنين رژيم غذايي عا. غذايي جلوگيري کند کم

 .به عالوه وسائل به بازداشتيان داده خواهد شد تا اضانه غذايي را که در اختيار خود داشته باشند شخصًا مهيا کنند

 .آب مشروب کافي براي آنان تهيه خواهد شد و استعمال دخانيات مجاز خواهد بود

 .باشد دريافت خواهند داشت کارگران اضافه غذائي که متناسب با نوع کارشان

 .زا و اطفال کمتر از پانزده سال اضافه غذايي متناسب با احتياجات جسماني خود دريافت خواهند کرد ه زنان باردار و تاز

 ـ کلية تسهيالت الزم به بازداشتيان داده خواهد شد که موقع بازداشت لباس و کفش و لباس زيـر جهـت تعـويض بـا خـود بردارنـد و      ٩٠ماده 

چنانچـه بازداشـتيان ملبـوس کـافي بـه اقتضـاي هـواي محـل نداشـته باشـند و نتواننـد تهيـه کننـد دولـت               . بعدًا هم در صورت احتياج تهيه کنند

 .بازداشت کننده لباس کافي مجانًا به آنها خواهد داد

بـه البسـة مزبـور نهـد نبايـد نـه جنبـه        نمايد و عالئم خارجي کـه ممکـن اسـت     لباسي که دولت بازداشت کننده براي بازداشتيان تهيه مي

 .تخفيف داشته باشد و نه باعث مضحکه گردد

 .کارگران لباس کار من جمله البسة حفاظتي در مواردي که نوع کار مستلزم آنست دريافت خواهند کرد

  

 فصل چهارم



  هاي طبي بهداشت و پرستاري

 

صـالحيت دائـر خواهـد شـد کـه در آنجـا بازداشـتيان از         پزشـک ذي ـ در هـر محـل بازداشـت يـک درمانگـاه متناسـب تحـت نظـر يـک          ٩١ماده 

هـاي واگيـردار و    براي بيماري مبتال بـه بيمـاري  . مند گردند هاي طبي که احتياج داشته باشند و همچنين از رژيم غذايي متناسب بهره پرستاري

 .هاي دماغي اماکن مجزا اختصاص داده خواهد شد بيماري

ازداشتياني که مبـتال بـه بيمـاري شـديدي باشـند يـا حالشـان مسـتلزم محمـل جراحـي يـا بسـتري شـدن در              زنان در دوران وضع حمل و ب

بيمارستان باشد در هر موسسه مناسب پذيرفته خواهند شد تا تحت معالجه و پرستاري واقع شوند و پرستاري و معالجـة آنـان نبايـد کمتـر از     

 .آنچه در مورد عامة اهالي معمول است باشد

 .وطن خودشان باشند تحت معالجه قرار خواهند گرفت يان مرجحًا توسط کارکنان طبي که همبازداشت

مقامات پزشکي دولت بازداشت کننده به هر بازداشتي . توان از مراجعه به مقامات پزشکي جهت معاينه ممنوع ساخت بازداشتيان را نمي

سمي حاکي از نوع بيمـاري يـا جراحـات و مـدت معالجـه و معالجـاتي کـه شـده         نامه ر که مورد معالجه قرار گرفته باشد در صورت تقاضا گواهي

 .ارسال خواهد شد ١۴٠المثناي گواهي مزبور به آژانس مرکزي مذکور در ماده . تسليم خواهند نمود

وضـع سـالمت    منظور از بازرسي مزبور مخصوصًا رسـيدگي بـه  . ـ الاقل ماهي يک دفعه بازرسي پزشکي از بازداشتيان خواهد شد٩٢ماده 

جمله  هاي مزبور من هاي مقاربتي و ماالريا خواهد بود بازرسي جمله سل و بيماري عمومي و تغذيه و نظارت و پيدا کردن بيماريهاي واگيردار من

 .مشتمل بر رسيدگي به وزن هر بازداشتي و الاقل سالي يک بار امتحان راديوسکپي خواهد بود

  

 فصل پنجم

  و جسماني هاي فکري مذهب و فعاليت

 

ـ به بازداشتيان براي اجراي مذهب خود به انضمام حضور در مراسم مذهبي آزادي کامل داده خواهد شد مشروط به اينکه مطـابق  ٩٣ماده 

 .مقررات انتظامي جاري که توسط مقامات بازداشت کننده وضع شده رفتار کند

براي اين منظور دولـت  . کيشان خود به جاي آورند ي خود را بين همبازداشتياني که کشيش مذهبي باشند مجاز خواهند بود مراسم مذهب

هـاي بازداشـت مختلـف کـه اقامتگـاه بازداشـتيان همزمـان و         کننده مراقبت خواهد کرد که کشيشان مزبور به طور متساوي بين محـل  بازداشت

جمله وسايط نقليه به آنها خواهد داد تا  کافي من چنانچه عده آنها کافي نباشد دولت بازداشت کننده تسهيالت. کيش باشد تقسيم شوند هم

کشيشـان هـر مـذهب بـراي     . از يک محل بازداشت به محل ديگر روند و به آنها اجازه خواهد داد که بازداشتيان موجـود در بيمارسـتانها را ببينـد   

المللـي کـيش خـود     هاي مـذهبي بـين   سازمان اعمال مذهبي خود از آزادي مکاتبه با مقامات مذهبي کشور محل بازداشت و در حدود امکان با

 .خواهد بود ١١٢شمرده نخواهد شد بلکه مشمول مقررات ماده  ١٠٧مکاتبات مزبور جزو سهمية مذکور در ماده . مند خواهند بود بهره

د مقـام روحـاني همـان    در موقعي که بازداشتيان کمک روحانيون مذهب خود را در اختيار نداشته باشند يا عده روحانيون مزبور کافي نباشـ 

پـذير باشـد    کننده يک نفر روحاني از کيش بازداشتيان يا در صورتي که از نظر مذهبي امکـان  تواند با موافقت دولت بازداشت مذهب در محل مي

شده  دار مي هدهاي که ع اين شخص از مزاياي وابسته به وظيفه. يک نفر روحاني کيش نظير آن و يک نفر غيرروحاني ذيصالحيت را تعيين نمايد

هـايي کـه توسـط دولـت بازداشـت کننـده از لحـاظ         نامه شوند بايد بر طبق کلية آئين اشخاصي که بدين طريق تعيين مي. برخوردار خواهد گرديد

 .شود رفتار نمايند انتظامي و امنيت وضع مي

يان را تشـويق خواهـد کـرد و در عـين حـال      هـاي فکـري و تعليمـي و تفريحـي و ورزشـي بازداشـت       ـ دولت بازداشـت کننـده فعاليـت   ٩۴ماده 

ها اقدامات الزم به عمل خواهـد آورد   براي تأمين اين قبيل فعاليت. هاي مزبور شرکت کنند يا نه بازداشتيان را آزاد خواهد گذاشت که در فعاليت

 .و مخصوصًا اماکن مناسب در اختيار آنان خواهد گذاشت

تعلـيم کودکـان و   . خواهد شد که تحصيالت خود را تعقيب يا تحصـيالت جديـدي را شـروع نماينـد    کلية تسهيالت ممکن به بازداشتيان اعطاء 

 .کودکان و جوانان خواهند توانست خواه در داخل و خواه در خارج محل بازداشت به مدرسه بروند. جوانان تأمين خواهد شد

بـراي ايـن کـار    . اي دسته جمعي و بازي در هـواي آزاد شـرکت کننـد   ه هاي بدني مبادرت نمايند و در ورزش بازداشتيان بايد بتوانند به ورزش

 .هاي مخصوص تخصيص خواهد يافت براي کودکان و جوانان محل. هاي بازداشت اختصاص داده خواهد شد فضاهاي آزاد کافي در کلية محل

در هـر حـال کارهـاي    . آنکه خودشـان مايـل باشـند    تواند بازداشتيان را به عنوان کارگر به کار گمارد مگر ـ دولت بازداشت کننده نمي٩۵ماده 

ايـن قـرارداد باشـد و     ۵١يـا   ۴٠کاري که اگر به يک شخص مورد حمايت غير بازداشتي تحميل شود به منزلة تخلـف از مـواد   : ذيل ممنوع است

 .همچنين کارهايي که جنبة تحقير يا تخفيف داشته باشد

 .توانند در هر موقع با هشت روز پيش آگهي از کارکردن صرفنظر نمايند اي مي بازداشتيان پس از يک دوره کار شش هفته

اين مقررات مانع از حق دولت بازداشت کننده نخواهد بود که پزشکان و دندانپزشکان و ساير کارکنـان بهـداري موجـود در بازداشـت را وادار     

قع اجرا گذارنـد يـا بازداشـتيان را بـه کارهـاي اداره و نگاهـداري محـل        نمايد که حرفه خود را به نفع بازداشتيان که در همان بازداشتگاهند به مو

داري بگمارد و يا باالخره آنها را به کارهاي مربوط به حفـظ   بازداشت وادارد يا اشخاص مزبور را به تصدي کارهاي آشپزخانه يا ساير کارهاي خانه



توان بـه کـاري گماشـت کـه طبيـب اداره       معهذا هيچ بازداشتي را نمي. داردهاي هوائي يا ساير خطرات ناشي از جنگ وا بازداشتيان از بمباران

 .عدم استعداد جسماني او را براي آن کار اعالم داشته باشد

هاي  دار مسئوليت کامل کلية شرايط کار و پرستاريهاي طبي و پرداخت مزد و جبران غرامت سوانح کار و بيماري کننده عهده دولت بازداشت

اي بر طبق قوانين ملي و رسوم معمول خواهد بود و در هيچ حال کمتر  هاي حرفه شرايط کار و غرامت سوانح کار و بيماري. بود اي خواهد حرفه

کننده و  مزدها به طور عادالنه با توافق بين دولت بازداشت. از شرايط و غراماتي نخواهد بود که در همان ناحيه براي همان نوع کار مجري است

ا در صورت اقتضا با توافق با کارفرماياني غير از دولت بازداشت کننده و با توجه به اين نکته که دولت بازداشت کننده مکلـف اسـت   بازداشتيان ي

بازداشـتياني کـه بـه طـور دائـم بـه کارهـاي        . نگاهداري بازداشتي و معالجات طبي الزمة حال مزاجي او را مجانًا تأمين کند تعيين خواهـد شـد  

شـرايط کـار و غرامـت سـوانح کـار و      . اي از دولـت بازداشـت کننـده دريافـت خواهنـد داشـت       شوند مزد عادالنـه  سوم گماشته ميمذکور در بند 

 .اي کمتر از آنچه که در مورد همان نوع کار در همان ناحيه مجري است نخواهد بود بيماريهاي حرفه

کننـده و فرمانـده آن محـل بازداشـت مسـئول       الحيتدار دولت بازداشتمقامات ص. ـ هر دسته کار تابع يک محل بازداشت خواهد بود٩۶ماده 

هاي کار تابع خود نگاه خواهد داشت و بـه نماينـدگي    فرمانده صورت منظمي از دسته. هاي کار خواهند بود رعايت مقررات اين قرارداد در دسته

  .هاي بازداشت را بازديد کنند تسليم خواهند نمود حلالمللي صليب سرخ يا ساير سازمانهاي نوعپروري که م دولت حامي يا کميتة بين

  

 فصل ششم

 اموال شخصي و منابع مالي

  

هـا و اوراق بهـادار و غيـره و     وجـوه نقـدي و چـك   . ـ بازداشتيان مجاز خواهند بود اشـياء و لـوازم مصـرف شخصـي خـود را نگاهدارنـد      ٩٧ماده 

 .رفت مگر بر طبق ترتيبات معين و در مقابل آنها رسيدي به آنان داده خواهد شدها گ توان از آن همچنين اشياء قيمتي آه داشته باشند نمي

تـوان بـه    وجوه مزبور را نمـي . بيني شده منظور خواهد گرديد پيش ٩٨وجوه نقدي به بستانكار حساب هر بازداشتي به شرحي آه در ماده 

 .شت شده چنين مقرر داشته باشد يا خود او رضا دهدپول ديگري تبديل آرد مگر آنكه قوانين آشوري آه بازداشتي آنجا بازدا

  . توان از بازداشتيان گرفت اشياثي راآه بيشتر ارزش شخصي يا ارزش احساساتي داشته باشد نمي

 .توان بازرسي بدني آرد زن بازداشتي را جز به وسيلة زنان نمي

را نقدًا دريافت خواهند آرد و همچنين آلية اشياء و وجـوه   ٩٨ه بازداشتيان هنگام آزادي يا اعاده به ميهن موجودي حساب خود موضوع ماد

ها و اوراق بهادار و غيره آه در حين بازداشت از آنها گرفته شده عينًا به آنان مسترد خواهـد شـد بـه اسـتثناي اشـياء قيمتـي آـه         نقدي و چك

تعلق به يك نفر بازداشتي بـر طبـق قـوانين مزبـور نگاهداشـته      در صورتيكه مالي م. دولت بازداشت آننده طبق قوانين جاري خود بايد نگاهدارد

  .شود يك قبض رسيد تفصيلي به شخص ذينفع داده خواهد شد

در هـچ حـالي بازداشـتيان نبايـد بـدون      . توان از آنان گرفت مگر بـا دادن رسـيد   اسناد خانوادگي و اوراق هويت موجود نزد بازداشتيان را نمي

آننده تهيـه و بـه آنهـا داده خواهـد شـد آـه تـا         اوراق هويت نداشته باشند اوراق مخصوصي توسط دولت بازداشتچنانچه . اوراق هويت بمانند

 .پايان بازداشت به جاي اوراق هويت به آار رود

بايـد بـدون   در هـيچ حـالي بازداشـتيان ن   . توان از آنان گرفت مگر با دادن رسـيد  اسناد خانوادگي و اوراق هويت موجود نزد بازداشتيان را نمي

چنانچه اوراق هويت نداشته باشند اوراق مخصوصي توسط دولت بازداشت آننده تهيه و بـه آنهـا داده خواهـد شـد آـه تـا       . اوراق هويت بمانند

 .پايان بازداشت به جاي اوراق هويت به آار رود

 .ريد نزد خود داشته باشندهاي خ توانند براي انجام خريدهاي خود مبلغي پول نقدًا يا به شكل آوپن بازداشتيان مي

. هايي براي خريد خواربار و اشيايي از قبيل توتون و لوازم آرايش و غيره دريافت خواهنـد داشـت   العاده ـ آلية بازداشتيان منظمًا فوق٩٨ماده 

هـايي از دول متبـوع خـود يـا دول      توانند آمك هزينه آلية بازداشتيان مي. هاي خريد باشد ها ممكن است به صورت اعتبار يا آوپن العاده اين فوق

هـاي خـود دريافـت نماينـد و همچنـين درآمـد امـوال خـود را طبـق قـوانين دولـت             حامي يا از هرگونه سازماني آه به آنها آمك آند يا از خـانواده 

معلـولين، بيمـاران،   (تيان شود براي هـر طبقـه از بازداشـ    هايي آه توسط دولت متبوع اعطاء مي مبادا آمك هزينه. بازداشت آننده دريافت آنند

ايـن قـرارداد ممنـوع     ٢٧تواند ميزان آن را بر اساس تمايزهايي آه بـه موجـب مـاده     به يك ميزان خواهد بود و دولت اخير نمي) زنان باردار و غيره

  . تواند آنها را بر آن اساس تقسيم نمايد است تعيين آند و دولت بازداشت آننده هم نمي

هاي مذآور در اين مـاده و مزدهـايي راآـه آن     العاده راي هر فرد بازداشتي حساب منظمي نگاه خواهد داشت و فوقآننده ب دولت بازداشت

همچنين وجـوهي آـه از او اخـذ    . دارد و آليه وجوه ارسالي را آه براي او واصل گرديده به بستانكاران حساب منظور خواهد آرد فرد دريافت مي

به بازداشتيان همـه گونـه   . ور محل بازداشت قابل استفاده است به بستانكاران حساب منظور خواهد شدشده و بر طبق قوانين جاري در آش

تسهيالت آه با قوانين جاري در آشور ذيربط مطابق باشد داده خواهد شد آه براي خانواده خود و آساني آه از جنبة اقتادي تحت تكفل آنـان  

آننـده معـين    هاي شخصي خود را در حدودي آه دولت بازداشـت  توانند وجوه الزم جهت هزينه بازداشتيان مي. باشند آمك هزينه بفرستند مي

هـايي از   تسهيالت عادالنه به آنها داده خواهد شد آه در هر موقع حساب خود را رسيدگي آنند و خالصه. نموده از اين حساب برداشت نمايند

جـاي ديگـر انتقـال يابـد      امي ابالغ خواهد شد و درصورتي آه شخص بازداشـتي بـه  حساب مزبور در صورت تقاضا به دولت ح. آن به دست آورند



 .حسابش نيز به دنبالش فرستاده خواهد شد

  

 فصل هفتم

  اداره و انتظامات

 

ـ هر محل بازداشت تحت امر يك افسر يا آارمند مسئول آه از بين نيروهاي نظامي مـنظم يـا از آـادر اداري آشـوري مـنظم دولـت       ٩٩ماده 

افسر يا آارمند فرمانـده محـل بازداشـت، مـتن ايـن قـرارداد را بـه زبـان يـا بـه يكـي از            . داشت آننده انتخاب شده باشد قرار داده خواهد شدباز

هـاي اجرايـي آن بـه مـأمورين مراقبـت       نامـه  مقـررات ايـن قـرارداد و آيـين    . زبانهاي رسمي نزد خود خواهد داشت و مسئول اجراي آن خواهد بود

 .هد شدآموخته خوا

شود در داخل محل بازداشت به زباني آه بازداشـتيان   هاي اختصاصي آه بر طبق اين قرارداد منعقد مي نامه متن اين قرارداد و متن موافقت

 .بفهمند اعالن خواهد شد و يا به آميتة بازداشتيان تسليم خواهد گرديد

بزباني آه بازداشتيان بفهمنـد بـه آنـان ابـالغ و در داخـل محـل بازداشـت اعـالن          ها از هر قبيل بايد ها و اخطارها و آگهي ها و امريه نامه آئين

 .شود

  .شود نيز بايد به زباني باشد آه بفمند آلية اوامر و دستورهايي آه انفرادًا به بازداشتيان داده مي

هـاي   مقرراتي نخواهـد بـود آـه خسـتگي    ـ انتظامات محل بازداشت بايد مقرون به اصول انسانيت بوده و در هيچ مورد مشتمل بر ١٠٠ماده 

خـالكوبي وگذاشـتن عالثـم يـا نشـان هـاي       . جسماني خطرناك جهت سالمت مزاج يا صدمات بـدني يـا روحـي بـراي بازداشـتيان ايجـاد نمايـد       

 .جسماني جهت تعيين هويت ممنوع است

 .ر نظامي و تضييقات غذايي ممنوع استهاي مانو هاي بدني از جنبه تنبيهي و ورزش باالخص ايست و حاضر و غايب ممتد و ورزش

 .شود به مقاماتي آه آنها را در اختيار خود دارد عرضحال بدهند ـ بازداشتيان حق دارند درباب رژيمي آه درباره آنان اعمال مي١٠١ماده 

طور مستقيم بـه نماينـدگان    همچنين حق بالحصر خواهند داشت آه خواه به وسيلة آميتة بازداشتيان و خواه در صورتي آه الزم بدانند به

 .دولت حامي مراجعه و موارد شكاياتي را آه نسبت به رژيم بازداشت دارند تعيين نمايند

اسـاس اسـت    حتـي اگـر معلـوم شـود آـه بـي      . ها و شكايات مزبور بايد به فوريت بدون تغيير بـه مقامـات مربوطـه فرسـتاده شـود      عرضحال

 .تواند موجب تنبيه شود نمي

 .هاي متناوب راجع به محل بازداشت و احتياجات بازداشتيان به نمايندگان دولت حامي بدهند توانند گزارش زداشتيان ميهاي با آميته

ـ در هر محل بازداشت بازداشتيان هر شش ماه يك بار آزادانه به رأي مخفي اعضاي آميتة بازداشـتيان را انتخـاب خواهنـد آـرد و     ١٠٢ماده 

المللي صليب سرخ و هر دستگاه ديگـري آـه بـه آمـك بازداشـتيان بيايـد        شتيان را در قبال دول حامي و آميتة بينآميتة مزبور نمايندگي بازدا

 .اعضاي اين آميته ممكن است پس از پايان شش ماه مجددًا انتخاب شوند. خواهد داشت

علل امتناع از تصويب يـا عـزل آـه    . ند يافتبازداشتيان منتخب پس از آنكه انتخابشان به تصويب مقام بازداشت آننده رسيد رسميت خواه

  .هاي حامي ذيربط اطالع داده خواهد شد احيانًا صورت گيرد به دولت

  .هاي بازداشتيان بايد در آسايش جسماني و معنوي و فكري بازداشتيان مشارکت نمايند ـ آميته١٠٣ماده 

قابـل تشـكيل دهنـد تشـکيل آن عـالوه بـر تكـاليف مخصوصـي آـه بـه           مخصوصًا در صورتيكه بازداشتيان تصميم بگيرند آه بين خود تعاون مت

 .هاي مزبور خواهد بود هاي بازداشتيان محول است در صالحيت آميته موجب ساير مقررات اين قرارداد به عهده آميته

عضاء مزبور به اجراي آـار ديگـري   هاي بازداشتيان انجام وظيفة آنها را دشوار سازد ا ـ در صورتيكه رجوع آار ديگري به اعضاء آميته١٠۴ماده 

 .وادار نخواهند شد

 .توانند دستياراني را آه الزم دارند از بين بازداشتيان تعيين آنند ها مي اعضاي آميته

هـاي   بازديد دسته(جمله تا حدي آزادي حرآت آه براي اجراي وظائف آنان الزم است  گونه تسهيالت مادي به آنان داده خواهد شد من همه

 ).تحويل گرفتن آاال و غيره آار ـ

المللـي صـليب سـرخ و     آننـده و دول حـامي و کميتـة بـين     هـا بـا مقامـات بازداشـت     همچنين براي مكاتبات پستي و تلگرافي اعضـاء آميتـه  

هـا آـه در    يتـه ها داده خواهد شد اعضاء آم گونه تسهيالت به اعضاي آميته نمايند همه نمايندگان آن و سازمانهايي آه به بازداشتيان آمك مي

مكاتبات مزبور محدود نخواهد بود و . مند خواهند بود هاي آار هستند از همين تسهيالت براي مكاتبه با آميتة اصلي محل بازداشت بهره دسته

 .شمرده نخواهد شد ١٠٧جزو سهميه مذآرر در ماده 

او داده شود آـه جانشـين خـود را در جريـان امـور جـاري       توان به محل ديگر منتقل ساخت مگر آنكه فرصت الزم به  هيچ عضو آميته را نمي

 .گذارد

  

  فصل هشتم

  روابط با خارج



 

آننده به محض اينكه مبادرت به بازداشت اشخاص مورد حمايت نمايند اقـداماتي را آـه بـراي اجـراي مقـررات ايـن        ـ دول بازداشت١٠۵ماده 

ع آنان و دولت حامي آنان خواهند رسانيد و هر تغييري را آه در اقدامات مزبور بعدًا متبو  اند به اطالع اشخاص مزبور و دولت بيني آرده ماده پيش

  .بدهند به همين طريق ابالغ خواهند آرد

ـ هر بازداشتي به محض بازداشت يا منتهي يك هفته پس از ورود بـه محـل بازداشـت و همچنـين در صـورت بيمـاري يـا درصـورت         ١٠۶ماده 

يا به بيمارستان خواهد توانست مستقيماًً از يك طرف به خانواده خود و از طرف ديگر به آژانس مرآـزي مـذآور در    انتقال به محل بازداشت ديگر

يك آارت بازداشت آه در صورت امكان طبق نمونه پيوست ايـن قـرارداد خواهـد بـود بفرسـتد و آنهـا را از بازداشـت و نشـاني و وضـع           ١۴٠ماده 

 .مزبور با حداآثر سرعت ممکن ارسال خواهد شد و نبايد به هيچ وجه به تأخير افتدهاي  آارت. سالمت خود محتضر سازد

هـا   آننده الزم بداند آه عده نامـه  چنانچه دولت بازداشت. ـ بازداشتيان اجازه خواهند داشت آه نامه و آارت ارسال و دريافت دارند١٠٧ماده 

االمكـان طبـق نمونـه ضـميمة ايـن       نبايد از ماهي دو نامه و چهـار آـارت آـه حتـي     هاي ارسالي هر بازداشتي را محدود سازد عده مزبور و آارت

هايي برقرار شود دستور آن  درصورتيكه الزم باشد درباره مكاتبات ارسالي به عنوان بازداشتيان محدوديت. قرارداد تنظيم خواهد شد آمتر باشد

هـاي مزبـور بايـد در ظـرف مـدت معتـدلي        هـا و آـارت   نامه. ت آننده داده شودفقط بايد توسط آشور مبدأ احيانًا بر حسب تقاضاي دولت بازداش

 .توان آنها را به جهات انضباطي به تأخير انداخت يا نگاهداشت حمل شود و نمي

از خبر مانده يا قادر نباشند از طريـق عـادي خبـري از خـانواده خـود آسـب آننـد يـا بفرسـتند مجـ           بازداشتياني آه مدتي از خانواده خود بي

 .ها را به پولي آه در اختيار خود دارند بپردازند هايي مخابره نمايند و بايد نرخ تلگراف خواهند شد آه تلگراف

توانند مكاتبـه بـه سـاير زبانهـا را اجـازه       هاي متخاصم مي دولت. به طور آلي مكاتبات بازداشتيان به زبان مادري خودشان تحرير خواهد شد

 .دهند

جمعـي آـه مـن جملـه محتـوي       ن مجاز خواهند بود آه به وسيلة پست يا هر وسيلة ديگري امانات شخصي يـا دسـته  ـ بازداشتيا١٠٨ماده 

اين قبيل . مواد غذائي و ملبوس و دارو وآتاب و اشيايي آه احتياجات آنان را در مساثل مذهبي و مطالعه و اوقات بيكاري رفع آند دريافت دارند

در صورتي آه به علل . آننده را از تعهداتي آه به موجب اين قرارداد به عهده دارد معاف نخواهد ساخت مرسوالت به هيچ وجه دولت بازداشت

المللي صليب سرخ يا هـر سـازمان ديگـري     نظامي الزم شود مقدار مرسوالت مزبور محدود گردد مراتب بايد رسمًا به دولت حامي و آميته بين

 .دآه به آمک بازداشتيان آمده اطالع داده شو

هاي ذيربط قرار خواهـد گرفـت و    هاي مخصوص بين دولت نامه جمعي در صورت لزوم موضوع موافقت ترتيبات ارسال امانات شخصي يا دسته

در امانات محتـوي خواربـار و ملبـوس نبايـد     . وجه وصول امانات آمكي را به دست بازداشتيان به تأخير اندازد هاي مزبور نبايد به هيچ نامه موافقت

 .جمعي ارسال خواهد شد طور آلي در مرسوالت دسته هاي طبي به آمك. گذاشته شود آتاب

معـي موجـود    هاي مخصوصي براي دريافت و تقسيم مرسوالت آمكـي دسـته   نامه هاي متخاصم موافقت ـ درصورتي آه بين دولت١٠٩ماده 

 .گذاشته خواهد شد جمعي آه پيوست اين قرارداد است به موقع اجرا نامه مرسوالت دسته نباشد آيين

هاي مخصوص مذآور فوق نبايد در هيچ موردي حق آميتـة بازداشـتيان را نسـبت بـه تحويـل گـرفتن مرسـوالت دسـته جمعـي           نامه موافقت

 .جهت بازداشتيان و اقدام در تقسيم آنها و مبادرت به تصرفات در آنها به نفع بازداشتيان محدود سازد

المللـي صـليب سـرخ و هـر مؤسسـة تعـاوني ديگـر را آـه مـأمور انتقـال مرسـوالت             امي و آميتة بينهمچنين نبايد حق نمايندگان دولت ح

  .شوند محدود نمايد جمعي مزبور و نظارت در تقسيم آن بين گيرندگان مي دسته

 .واهند بودشود از هرگونه حقوق ورودي و گمرآي و غيره معاف خ ـ آلية مرسوالت آمكي آه براي بازداشتيان فرستاده مي١١٠ماده 

آلية مرسوالت به انضمام امانات پسـتي آمكـي و ارسـال وجـه آـه از آشـورهاي ديگـر بـه عنـوان بازداشـتيان فرسـتاده شـود يـا از طـرف               

 ١۴٠و آژانـس مرآـزي اطالعـات مـذآور در مـاده       ١٣۶بازداشتيان توسط پست خواه مستقيمًا و خواه به وسيلة دفاتر اطالعـات مـذآور در مـاده    

براي اين منظور خصوصـًا  . از هرگونه عوارض پستي چه در آشورهاي مبدأ و مقصد و چه در آشورهاي عرض راه معاف خواهند بود ارسال گردد

هاي اتحادية پستي جهاني درباره افراد غيرنظامي تبعة دشـمن بازداشـتي    و در قرارنامه ١٩۴٧که در قرارداد پستي جهاني مورخ  هايي معافيت

بيني شده شامل ساير اشخاص مورد حمايت آه به موجب اين قرارداد در بازداشـت باشـند نيـز     هاي کشوري پيش ر زنداندر بازداشتگاهها يا د

 .هاي مذآور را به همان شرايط اعطاء نمايند هاي مزبور شرآت ندارند مكلفند معافيت دولي آه در قرارنامه. خواهد بود

حمل آنها به علت زيادي وزن يا هر علت ديگري بـه وسـيلة پسـت ميسـر نباشـد      مرسوالت آمكي ارسالي جهت بازداشتيان درصورتي آه 

ساير دول عضـو ايـن قـرارداد آرايـة حمـل آنهـا را هرآـدام در        . آرايه حمل آنها در تمام قلمرو دولت بازداشت آننده به عهده آن دولت خواهد بود

 .خاك خود بر عهده خواهند گرفت

 .ورآه طبق بندهاي باال تأمين نشود بر عهده فرستنده خواهد بودهاي ناشي از حمل مرسوالت مزب هزينه

شـود حتـي االمکـان     دول معظمة متعاهد سعي خواهند آرد در نرخ تلگرافاتي آه توسط بازداشتيان مخابره يا به عنوان آنهـا فرسـتاده مـي   

  .تخفيف داده شود

و  ١٠۶تعهدات خود را از حيث تـأمين حمـل مرسـوالت مـذآور در مـواد      ـ در صورتيكه عمليات نظامي مانع از آن شود آه دول ذيربط ١١١ماده 

تواننـد بـا وسـائل     المللي صليب سرخ يا هر سـازمان مـورد قبـول دول متخاصـم مـي      ايفا آنند دول حامي ذيربط يا آميتة بين ١١٣و  ١٠٨و  ١٠٧



براي اين منظور دول معظمة متعاهد سعي خواهنـد آـرد   . ندمبادرت به تأمين حمل آن نماي) واگن ـ آاميون ـ کشتي ـ هواپيما و غيره   (متناسب 

 .هاي عبور الزم اعطا نمايند وسائل حمل و نقل مزبور را بدهند و اجازه عبور آنها را من جمله با صدور پروانه

 .وسائط نقلية مزبور براي حمل اشياء ذيل نيز ممكن است مورد استفاده قرار گيرد

 .١٣۶و دفاتر ملي مذآور در ماده  ١۴٠هاي تبادل شده بين آژانس مرآزي اطالعات مذآور در ماده  ها و گزارش مكاتبات صورت) الف

المللي صليب سرخ يا هر سازمان آمك به بازداشتيان خـواه بـا    هاي مربوط به بازداشتيان آه دول حامي يا آميتة بين مكاتبات و گزارش) ب

  .مايدن نمايندگان خود و خواه با دول متخاصم مبادله مي

سـازد آـه اگـر بهتـر دانسـت وسـائل نقليـة ديگـري ترتيـب دهـد و            مقررات حاضر به هيچ وجه اين حق هـر دولـت متخاصـم را محـدود نمـي     

  .هاي حمل به شرايطي آه مورد توافق واقع شود اعطاء نمايد پروانه

خاصمي خواهد بود آه اتباعشان از اين خـدمات  هزينه ناشيه از استعمال وسائط نقليه مزبور به تناسب اهميت مرسوالت به عهده دول مت

 .شوند مند مي بهره

 .ـ سانسور مكاتبات واصل به عنوان بازداشتيان يا صادره توسط آنان بايد در اسرع وقت صورت گيرد١١٢ماده 

انـدازد و بايـد در حضـور    بازرسي مرسوالت واصل به عنوان بازداشتيان نبايد طوري انجام شود آه حفظ مواد غذائي محتوي آنها را بـه خطـر   

تسليم مرسوالت شخصي يا دسته جمعي به بازداشتيان نبايد به بهانه . صاحب امانت يا رفيقي آه از طرف او وآالت داشته باشد صورت گيرد

 .مشكالت سانسور به تعويق افتد

خواهد داشـت و مـدت آن هـر چـه      هرگونه قدعن مكاتبات آه به علل نظامي يا سياسي توسط دول متخاصم وضع شود فقط جنبه موقتي

  .تر خواهد بود آوتاه

ها يا هـر نـوع اسـناد ديگـري آـه       نامه ها و وآالت نامه آننده آلية تسهيالت عادالنه را فراهم خواهند آورد آه وصيت ـ دول بازداشت١١٣ماده 

يا بـه هـر وسـيلة    ١۴٠آژانس مرآزي مذآور در ماده دارند به وسيلة دولت حامي يا  شود يا بازداشتيان ارسال مي براي بازداشتيان فرستاده مي

 .مطلوب ديگر به مقصد برسد

آننده در تنظيم و ثبت رسمي اين قبيل اسناد تسهيالت الزم براي بازداشتيان فراهم خواهنـد آورد و مخصوصـًا    در همة احوال دول بازداشت

 .به بازداشتيان اجازه خواهند داد آه با مشاورين حقوقي مشورت نمايند

گونه تسهيالت را آه با رويه بازداشت و قوانين جاري مبانيت نداشـته باشـد بـراي بازداشـتيان فـراهم       آننده همه ـ دولت بازداشت١١۴ماده 

براي اين منظور ممكن است در موارد فوري و در صورتي آه اوضاع اقتضاء آند به آنهـا اجـازه دهـد آـه از     . خواهد آوردآه اموال خود را اداره آنند

 .حل بازداشت خارج شوندم

ـ درآليه مواردي آه يك بازداشتي در هر دادگاهي از هر قبيل طرف دعوي باشد دولت بازداشت آننده بايد بنا بـر تقاضـاي ذينفـع    ١١۵ماده 

آـه در مراحـل   به دادگاه اطالع دهد آه شخص مزبور در بازداشت است و بايد در حدود قـانون مراقبـت نمايـد آـه آليـة تـدابير الزم اتخـاذ شـود         

 .مقدماتي و جريان دادرسي و اجراي هر رأي صادره از دادگاه هيچگونه خسارتي به علت وجود در بازداشت متوجه او نگردد

 .ـ هر بازداشتي اجازه خواهد داشت آه در فواصل معين و هر چه بيشتر اشخاص و در مرحلة اول نزديكان خود را بپذيرد١١۶ماده 

د امكان من جمله درصورت فوت يا بيمـاري شـديد يكـي از نزديكـان بـه بازداشـتي اجـازه داده خواهـد شـد آـه نـزد            در موارد فوري و در حدو

 .خانواده خود رود

  

  فصل نهم

 هاي جزائي و انتظامي مجازات

  

ني آـه مرتكـب   ـ تحت قيد و شرط مقررات اين فصل قوانين جاري در اراضي آه محل بازداشتيان است آماآان در مـورد بازداشـتيا  ١١٧ماده 

  .جرائمي شوند مجرا خواهد گرديد

ها يا احكام عمومي اعمالي را در صورت ارتكاب از ناحية بازداشتيان قابل مجازات اعالم نمايند آه همان اعمال در  نامه چنانچه قوانين يا آيين

 .هاي انتظامي خواهد بود ول مجازاتصورت ارتكاب از ناحية اشخاص غيربازداشتي قابل مجازات شناخته نشود اعمال مزبور فقط مشم

  . تواند به علت يك عمل يا يك اتهام بيش از يكبار مجازات شود يك نفر بازداشتي نمي

تـرين وجهـي در نظـر خواهنـد گرفـت آـه مـتهم تبعـة دولـت           ـ محاآم و مقامات حاآم در مرقع تعيين مجازات اين نكته را به وسـيع ١١٨ماده 

بيني شده تخفيف دهند  مقامات مزبور آزاد خواهند بود مجازاتي را آه براي جرم ارتكابي متهم بازداشتي پيش محاآم و. آننده نيست بازداشت

 .و ملزم نخواهند بود آه حداقل مجازات را رعايت نمايند

 .توقيف در اماآني آه از روشنائي روز محروم باشد و به طور آلي هر نوع قساوت از هر قبيل ممنوع است

آه مجازات شوند پس از تحمل مجازاتي آه از جنبـه انتظـامي يـا قضـائي دربـاره آنـان مقـرر گرديـده نبايـد رفتـاري آـه بـا آنهـا              بازداشتياني 

مدت توقيف موقتي مـتهم از هرگونـه مجـازات محروميـت از آزادي آـه از      . شود فرق داشته باشد شود با رفتاري آه با ساير بازداشتيان مي مي

 .رباره او معين شود آسر خواهد گرديدلحاظ انتظامي يا قضايي د



هاي بازداشتيان از آلية محاآمات قضايي آه بر عليه بازداشتيان موآل آنان اقامه شود مستحضر خواهند گرديد و همچنـين نتـايج آن    آميته

 .به ايشان اطالع داده خواهد شد

 :ر ذيل استهاي انتظامي آه درباره بازداشتيان قابل اجراست به قرا ـ مجازات١١٩ماده 

 .به مدتي آه از سي روز تجاوز نكند ٩۵درصد از مزد مذآور در ماده  ۵٠ـ جريمه تا ميزان ١

 .ـ حذف مزايايي آه عالوه بر معاملة مقرره به موجب اين قرارداد اعطا شده٢

  .ـ بيكاري آه از روزي دو ساعت متجاوز نباشد و به منظور نگاهداري محل بازداشت اجرا شود٣

  .ـ توقيف۴

هاي انتظامي نبايد خالف انسانيت يا توأم با خشونت يـا خطرنـاك جهـت سـالمت بازداشـتيان باشـد و بايـد در موقـع          در هيچ حالي مجازات

 .تعيين مجازات سن و جنس و وضع مزاج بازداشتيان در نظر گرفته شود

شـود   اش رسـيدگي مـي   ر بازداشتي هنگامي آـه دربـاره  وقت نبايد از سي روز متوالي تجاوز آند ولو آنكه يك نف مدت يك مجازات واحد هيچ

 .بايستي از نظر انتظامي جواب چندين عمل را بدهد خواه اعمال مزبور با هم تقارن داشته باشد يا نه

هـاي   ـ بازداشتيان فراري يا آنها آه اقدام به فرار آنند و دستگير شوند براي اين عمل ولـو در صـورت تكـرار فقـط مشـمول مجـازات      ١٢٠ماده 

 .انتظامي خواهند بود

بازداشتياني آه بر اثر فرار يا اقدام به فرار محكوم شوند ممكن است تحت مراقبت قـرار داده شـوند مشـروط     ١١٨رغم بند سوم ماده  علي

تضـميناتي آـه بـه    يـك از   به اينكه در نتيجة اين عمل سالمت مزاج آنها در خطر نيفتد و عمل مزبور در يك بازداشتگاه انجام و شامل حـذف هـيچ  

 .موجب اين قرارداد به آنها اعطا گرديده نباشد

 .بازداشتياني آه در فرار يا اقدام به فرار معاونت آرده باشند از اين بابت فقط مشمول مجازات انتظامي خواهند بود

در حين فرار به دادگـاه احالـه شـود در حكـم     ـ فرار يا اقدام به فرار ولو در صورت تكرار در موردي آه بازداشتي براي جرائم ارتكابي ١٢١ماده 

 .علل مشدده شمرده نخواهد شد

هاي انتظـامي   دول متخاصم مراقبت خواهند آرد آه مقامات مربوط در موقع تشخيص اينكه جرم ارتكابي يك نفر بازداشتي مشمول مجازات

 .گذشت را وجهه نظر قرار دهند يا قضائي است خصوصًا در مورد اعمال مقارن با فرار يا اقدام به فرار اغماض و

جملـه در مـورد فـرار يـا اقـدام بـه فـرار بـه          مـن . ـ اعمالي آه در حكم تخلف از انتظامات باشد مورد تحقيق فوري قرار خواهد گرفت١٢٢ماده 

  .همين قرار عمل خواهد شد بازداشتي فراري آه دستگير شود هر چه زودتر به مالقات صالحيتدار تسليم خواهد گرديد

در هـر  . روز تجاوز نخواهد آرد ١۴دت توقف موقت درصورت خالف انتظامي درباره آليه بازداشتيان به حداقل امكان تقليل خواهد يافت و از م

 .حال مدت آن از مدت مجازات محروميت از آزادي آه درباره متخلف مقرر شود آسر خواهد شد

 .خالف انتظامي در توقيف موقت باشند اجرا خواهد گرديددرباره بازداشتياني آه به علت  ١٢۵و  ١٢۴مقررات مواد 

هاي انتظامي فقط توسط فرمانده محل بازداشـت يـا توسـط افسـر يـا آارمنـد        ـ با حفظ صالحيت دادگاهها و مقامات عاليه مجازات١٢٣ماده 

 .مسئولي آه فرمانده محل قدرت انتظامي خود را به او واگذار آرده باشد معين خواهد آرد

ز صدور حكم انتظامي آلية موارد ايراد دقيقًا به متهم اطالع داده خواهد شد و او مجاز خواهد بـود علـت رفتـار خـود را توجيـه آنـد و از       قبل ا

حكم در حضور متهم و يك نفـر عضـو کميتـه بازداشـتيان     . خود دفاع نمايد و گواه بياورد و درصورت لزوم از يك نفر مترجم ذيصالحيت استفاده آند

 .خواهد شدصادر 

 .بين صدور حكم انتظامي و تاريخ اجراي آن نبايد بيش از يكماه فاصله شود

هـاي مزبـور ده روز يـا بيشـتر باشـد       هرگاه يك نفر محكوم مجددًا محکوم به مجازات انتظامي ديگري شود چنانچه مـدت يكـي از محكوميـت   

هـاي انتظـامي نگاهـدارد و دفتـر      بازداشت بايد دفتري از احكام مجازات فرمانده محل. الاقل بين اجراي دو محكوميت سه روز فاصله خواهد شد

 .مزبور به اختيار نمايندگان دولت حامي گذاشته خواهد شد

انتقـال داد آـه مجـازات    ) زندان، دارالتأديب، محبس، اعمال شاقه و غيره(ـ در هيچ حالي بازداشتيان را نبايد به مؤسسات تأديبي ١٢۴ماده 

 .در آنجا تحمل نمايند انتظامي خود را

هاي انتظامي است بايد مرافق اصولي بهداشت باشد من جملـه شـامل لـوازم خـواب باشـد و بازداشـتيان        اماآني آه محل اجراي مجازات

  .محكوم بتوانند خود را در حال نظافت نگاهدارند

ن مجزا باشد بازداشت خواهنـد شـد و تحـت مراقبـت     شوند در اماآني آه از اماآن مردا زنان بازداشتي آه محكوم به مجازات انتظامي مي

 .مستقيم زنان قرار خواهد گرفت

 .ـ بازداشتيان محكوم به مجازات انتظامي حق خواهند داشت هر روز ورزش آنند و الاقل دو ساعت در هواي آزاد باشند١٢۵ماده 

معالجاتي آه الزمة وضع مزاج آنهاست دربـاره  . نه حضور يابنددر صورتي آه تقاضا آند به آنها اجازه داده خواهد شد آه در معاينة طبي روزا

 .آنان به عمل خواهد آمد و در صورت اقتضا به درمانگاه محل بازداشت يا به يك بيمارستان انتقال خواهند يافت

جـازات بـه آنهـا تسـليم     اجازه خواندن و نوشتن و ارسال و دريافت نامه خواهند داشت ولي امكانات و وجـوه ارسـالي فقـط در پايـان مـدت م     

 خواهد شد و تا آنوقت امانات و وجوه مزبور به آميته بازداشتيان سپرده خواهد شد و آميتة مزبور مواد غذايي فاسد شدني موجـود در امانـات  



 .را به درمانگاه تسليم خواهد آرد

 .وم گرددمحر ١۴٣و  ١٠٧هيچ بازداشتي آه محكوميت انتظامي يابد نبايد از مزاياي مقررات مواد 

شـود نيـز    آننـده اقامـه مـي    در مورد محاآماتي آه بر عليه بازداشتيان موجود در اراضي ملي دولت بازداشـت  ٧۶لغايت  ٧١ـ مواد ١٢۶ماده 

 .مجري خواهد بود

  

  فصل دوم

  انتقال بازداشتيان

  

هن يا با وسائط نقلية ديگر به آيفيـاتي آـه     راهـ انتقال بازداشتيان همواره با اصول انسانيت صورت خواهد گرفت و به طورآلي با ١٢٧ماده 

چنانچـه اسـتثنائًا بنـا شـود آـه انتقـال بازداشـتيان پيـاده         . آننده باشد انجام خواهد شـد  ونقل نيروهاي دولت بازداشت الاقل نظير آيفيات حمل

العـاده بـه بازداشـتيان     ل نبايـد خسـتگي فـوق   صورت گيرد اين کار فقط در صورتي ممكن خواهد بود آه وضع مزاجي آنان اجازه دهد و در هر حـا 

 .تحميل گردد

آننده در حين انتقال بازداشتيان آب مشروب و اغذيه آه از حيث آم وآيف و تنـوع بـراي حفـظ سـالمت آنـان آـافي باشـد و         دولت بازداشت

گونـه احتياطـات مفيـد بـه عمـل       عالوه همه هب. هاي طبي الزم را براي آنها تهيه خواهد آرد هاي متناسب و پرستاري همچنين ملبوس و پناهگاه

  . خواهد آورد آه امنيت آنها در حين انتقال تأمين شود و قبل از حرآت صورت آامل بازداشتيان انتقالي را تنظيم خواهد نمود

د انتقـال نخواهـد يافـت    زا مادام آه سالمت مزاجشان ممكن است بر اثر مسافرت به خطر افت بازداشتيان بيمار و زخمدار و عليل و زنان تازه

 .مگر آنكه امنيت آنها قويًا انتقالشان را ايجاب آند

در صورتي آه جبهه جنگ به يك محل بازداشت نزديك شود بازداشتيان آن محل فقط در صورتي ممكن است به جاي ديگر انتقال يابنـد آـه   

 .ان در محل بيشتر از مخاطرات انتقال باشدپذير باشد يا آنكه خطر اقامت آن انتقال آنان در شرايط امنيت آافي امكان

جمله از ايـن حيـث آـه مشـكالت      گيرد بايد منافع آنان را در نظر گيرد من دولت بازداشت آننده هنگامي آه تصميم به انتقال بازداشتيان مي

 .گاهشان فزوني نيابد بازداشت آنان به ميهن يا اعاده آنان به اقامت

انتقال رسمًا از حرآت و آدرس جديد خود مستحضر خواهند شد و اين اطالع بايد زودتر به آنها داده شـود تـا   ـ بازداشتيان درصورت ١٢٨ماده 

 .اثاث سفر را حاضر آنند و خانواده خود را مطلع سازند

در صورتي آه اوضاع وزن آن . هاي وارده به عنوان خود را همراه ببرند به بازداشتيان اجازه داده خواهد شد لوازم شخصي و مكاتبات و بسته

 .آيلو آمتر نخواهد بود ٢۵ايجاب آند ممكن است محدود شود ولي در هر حال از نفري 

 .هايي آه به نشاني محل سابق بازداشت برسد بدون فوت وقت براي بازداشتيان فرستاده خواهد شد مكاتبات و بسته

براي انتقال اموال مشترك بازداشـتيان و اثـاثي آـه بازداشـتيان بـه علـت        فرمانده محل بازداشت با توافق آميتة بازداشتيان اقدامات الزم را

  .محدوديت مقرر طبق بند دوم اين ماده نتوانسته باشند با خود ببرند به عمل خواهد آورد



  فصل يازدهم

  فوت

  

در . ها را حفظ کنند نامه ور بايد وصيتهاي خود را به مقامات مسئول تسليم نمايند و مقامات مزب نامه توانند وصيت ـ بازداشتيان مي١٢٩ماده 

 .اند فرستاده خواهد شد که بازداشتيان تعيين نموده ها سريعًا براي اشخاصي نامه صورت فوت بازداشتيان وصيت

د اي تنظيم خواهد شد که در آن علل فوت و اوضاع و احوال وقوع آن درج خواهـ  فوت هر بازداشتي توسط يک نفر پزشک معاينه و گواهينامه

 .گرديد

يک سند فوت رسمي که رسمًا ثبت شده باشد مطابق مقررات جاري در خاک محل بازداشت تنظيم و رونوشـت گـواهي شـده آن سـريعاًَ     

 .فرستاده خواهد شد۴٠هاي حامي و آژانس مرکزي مذکور در ماده  براي دولت

ميرنـد محترمانـه و در صـورت امکـان طبـق اصـول        اسارت مي ـ مقامات بازداشت کننده مراقبت خواهند کرد که بازداشتياني که در١٣٠ماده 

طور مناسبي نگاهداري شود و عالمتي داشته باشد که همه وقت بتـوان آنـرا پيـدا     مذهبي خودشان دفن شوند و قبر آنان محترم شمرده و به

 .کرد

در يک قبر مشترک اضطرارًا ضرورت يابد و اجساد را بازداشتيان متوفي انفرادًا دفن خواهند شد مگر درصورتيکه به علت قوه قاهره دفن آنها 

توان سوزاند مگر به جهات ضرورت بهداشت و يا به علت کيش متوفي و يا در صورتي که خود متوفي خواسـته باشـد در صـورت سـوزاندن      نمي

شـود و در اسـرع    گاهداشـته مـي  کننـده ن  خاکستر آن توسط مقامات بازداشت. جسد مراتب با ذکر علل در گواهي فوت مورفي درج خواهد شد

 .وقت براي نزديکان متوفي درصورتيکه تقاضا کنند تسليم خواهد کرديد

همين که اوضاع اجازه دهد و منتهي در پايان مخاصمات دولت بازداشت کننده صورت قبور بازداشـتيان متـوفي را بـه توسـط دفتـر اطالعـات       

هـاي مزبـور حـاوي کليـة اطالعـات الزم جهـت تعيـين         صـورت . توفي ارسال خواهـد داشـت  هاي متبوع بازداشتيان م به دولت ١٣۶مذکور در ماده 

 .هويت بازداشتيان متوفي و محل دقيق قبور آنان خواهد بود

ـ هرگونه فوت يا زخم شديد يک نفر بازداشتي که وقوع آن يا ظن وقوع آن از ناحيه يک نفـر قـراول يـا يـک بازداشـتي ديگـر يـا هـر         ١٣١ماده 

باشد و همچنين هر فوتي که به علت نامعلوم اتفاق افتد بالفاصله از طرف دولت بازداشت کننده مورد تحقيق رسمي قرار خواهد شخص ديگر 

 .گرفت

آوري و گزارشي حاوي اظهارات مزبور تنظيم و براي دولت  اظهارات شهود جمع. بالفاصله وقوع قضيه به دولت حامي اطالع داده خواهد شد

 .د گرديدمزبور ارسال خواه

کننده کليه اقدامات الزم را براي تعقيـب مسـئول يـا مسـئولين      چنانچه در نتيجة تحقيق مجرميت يک يا چند نفر معلوم شود دولت بازداشت

 .به عمل خواهد آورد

  

 فصل دوازده

  هاي کشور بيطرف آزادي ـ اعاده به ميهن و بستري شدن در بيمارستان

 

 .اينکه علل بازداشت مرتفع شود توسط دولت بازداشت کننده آزاد خواهد شد ـ هر شخص بازداشتي به محض١٣٢ماده 

هايي براي آزادي و اعاده به مـيهن و بازگشـت بـه محـل      نامه از اين گذشته دول متخاصم سعي خواهند کرد که در دوره مخاصمات موافقت

ازداشتيان مخصوصًا اطفال و زنان بـاردار و مـادران اطفـال    طرف نسبت به بعضي طبقات ب اقامت يا بستري شدن در بيمارستان در يک کشور بي

  . اند منعقد سازند شيرخوار و اطفال کوچک و زخمداران و بيماران و بازداشتياني که مدت مديدي در اسارت بوده

 .ـ بازداشت در اسرع وقت پس از ختم مخاصات رفع خواهد گرديد١٣٣ماده 

هـاي انتظـامي نيسـت تحـت تعقيـب       هـايي کـه منحصـرًا مشـمول مجـازات      خاصم به علت جرممعهذا بازداشتياني که در خاک يک دولت مت

درباره کساني که قبًال به مجـازات محروميـت از آزادي   . باشند ممکن است تا پايان دادرسي و درصورت اقتضا تا پايان مجازات نگاهداشته شوند

 .محکوم شده باشند نيز به همين قرار رفتار خواهد شد

هاي ذينفع بايد کميسيونهايي پس از ختم مخاصات يا اشغال اراضي منعقـد   کننده و دولت نامة منعقد بين دولت بازداشت موافقتبه موجب 

 .شود که بازداشتيان متواري را پيدا کنند

محـل اقامـت آنـان     ـ دول معظمة متعاهد سعي خواهد کرد که در پايان مخاصمات يا اشغال بازگشت کلية بازداشتيان را به آخرين١٣۴ماده 

  .تأمين و يا اعاده آنها را به ميهن خودشان تسهيل نمايند

اند و يا در صورتي که در حـين سـفر يـا در دريـا      هاي بازگشت بازداشتيان به محلي که هنگام بازداشت اقامت داشته ـ کلية هزينه١٣۵ماده 

 .حرکتشان به عهده دولت بازداشت کننده خواهد بود بازداشت شده باشند هزينه اوليه مسافرت يا بازگشت آنان به محل مبدأ

اش در خاک آن دولت بوده اجازه اقامـت در خـاک    چنانچه دولت بازداشت کننده به يک نفر بازداشتي آزاد شده که سابقًا محل اقامت عادي

ليت خـود و يـا از لحـاظ اطاعـت امـر      خود ندهد هزينة بازگشت او را به ميهن خود خواهد پرداخت ولي در صورتيکه شخص بازداشتي بـه مسـئو  



دولتي که وظيفة وفاداري نسبت به آن وارد دارد بازگشت به کشور خود را ترجيح دهـد دولـت بازداشـت کننـده مکلـف بـه پرداخـت هزينـه او از         

ضـاي خـود بازگشـت    دولت بازداشت کننده موظف بـه پرداخـت هزينـه بازگشـت بازداشـتيان کـه بنـا بـه تقا        . حدود خاک خود به بعد نخواهد بود

 .اند نخواهد بود ه شد

پذيرد بين خود قـرار سـهمي از مخـارج را کـه بـه       انتقال يابند دولت انتقال دهنده و دولتي که آنها را مي ۴۵چنانچه بازداشتيان مطابق ماده 

 .عهده هر يک از آنان است خواهند داد

اصم در باب مبادلـه و بازگشـت اتبـاع گرفتـار آنهـا در دسـت دشـمن        مقررات فوق نبايد به قرارهاي مخصوصي که ممکن است بين دول متخ

 .منعقد گردد لطمه وارد آورد

  

 بخش پنجم

 دفاتر و آژانس مرکزي اطالعات

  

ـ هر يک از دول متخاصم بمحض شروع جنگ و در کلية موارد اشغال يک دفتر رسمي اطالعات تشکيل خواهد داد که مأمور وصول ١٣۶ماده 

 .درباره اشخاص مورد حمايت موجود در اختيار آن دولت خواهد بودو ايصال اطالعات 

هر يک از دول متخاصم در اسرع اوقات ممکنه اطالعاتي در باب اقدامات متخذه بر عليه شخص مورد حمايت که از دو هفتـه پـيش دسـتگير    

بعالوه دوايـر مختلـف مربوطـه خـود را مـأمور      . هد دادشده يا به اقامت اجباري ملزم گشته و يا بازداشت شده است به دفتر اطالعات مزبور خوا

خواهد کرد که هرگونه تغييراتي که در وضع اشخاص مورد حمايت حاصل شود از قبيل انتقال و آزادي بازگشت به ميهن و فرار و بستري شـدن  

 .در بيمارستان و تولد و فوت اطالعات مربوط به آنرا سريعًا به دفتر مذکور بدهند

فتر ملي اطالعات به فوريت و با اسرع وسائل اطالعات مربوط به اشخاص مورد حمايت را از طرفي بـه وسـيله دول حـامي و از    ـ د١٣٧ماده 

انـد   دولت متبوع اشخاص مزبور يا به دولتـي کـه ايـن اشـخاص در خـاک آن اقامـت داشـته        ١۴٠طرف ديگر بوسيلة آژانس مرکزي مذکور در ماده 

 .کلية سؤاالتي که در باب اشخاص مورد حمايت بشود نيز جواب خواهند داددفاتر به . ارسال خواهد داشت

دفاتر اطالعات کلية اطالعات مربوط به شخص مورد حمايت را خواهند داد مگر آنکه ارسال اطالعات مزبور به زيان شخص ذينفـع يـا خـانواده    

کـزي خـودداري کـرد و آژانـس مزبـور پـس از وقـوف بـر اوضـاع و احـوال           توان از ارسال اطالعات به آژانـس مر  حتي در مورد اخير نيز نمي. او باشد

 .به عمل خواهد آورد ١۴٠احتياطات الزم را به شرح ماده 

  .شرد بايد به وسيلة امضاء يا مهر رسميت يابد کلية اطالعات کتبي که از طرف يک دفتر اطالعات داده مي

دارد طوري خواهد بود که بتـوان هويـت تحقيقـي شـخص مـورد حمايـت را        ال ميـ اطالعاتي که دفتر ملي اطالعات دريافت و ارس١٣٨ماده 

 :اطالعات مزبور در مورد هر شخصي بايد الاقل مشتمل بر مراتب ذيل باشد. معلوم و خانواده او را سريعًا مطلع ساخت

تصاصي، نام کوچک پدر، نام خانوادگي مادر، هاي شخصي، محل و تاريخ کامل تولد، مليت، نام آخرين اقامتگاه، عالئم اخ نام خانوادگي، نام

تاريخ و نوع اقدامي که درباره آن شخص اتخاذ شده، محل اقدام، نشاني براي ارسال مکاتبات به عنـوان او و نـام و نشـاني شخصـي کـه بايـد       

 .مراتب به او اطالع داده شود

 .منظمًا و در صورت امکان هر هفته ارسال خواهد شدهمچنين اطالعاتي درباره وضع مزاجي بازداشتيان بيمار يا مجروحين شديد 

آوري کلية اشياء قيمتي شخصي که از اشخاص مورد حمايت مذکور در ماده  ـ گذشته از مراتب باال دفتر ملي اطالعات مأمور جمع١٣٩ماده 

خواه به طور مستقيم و خواه به وسيلة آژانس  در موقع اعاده به ميهن، آزادي، فرار يا فوت بجا مانده باشد و ارسال آنها به اشخاص ذينفع ١٣۶

اي کـه   اي اظهارنامـه  به هـر بسـته  . هايي که به مهر دفتر اطالعات ممهور باشد فرستاده خواهد شد اين اشياء در بسته. مرکزي نيز خواهد بود

دريافت و ارسال کليه اشـياء  . اهد گرديدهويت صاحب اشياء را دقيقًا معلوم دارد و همچنين صورت ريز کامل اشياء محتوي هر بسته ضميمه خو

 .قيمتي از اين قبيل به طور مشروح ثبت دفاتر خواهد شد

طرف براي اطالعات مربوط به اشـخاص مـورد حمايـت مـن جملـه بازداشـتيان ايجـاد         ـ يک آژانس مرکزي اطالعات در يک کشور بي١۴٠ماده 

بداند تأسيس ايـن آژانـس را بـه دول ذينفـع پيشـنهاد خواهـد کـرد و ايـن آژانـس          المللي صليب سرخ در صورتي که الزم  کميتة بين. خواهد شد

 .بيني شده است راجع به معامله با اسيران جنگي پيش ١٩۴٩اوت  ١٢قرارداد ژنو مورخ  ١٢٣ممکن است همان باشد که در مادة 

. است از طريق رسـمي يـا خصوصـي بـه دسـت آيـد      ممکن  ١٣۶آژانس مزبور مأمور تمرکز کليه اطالعاتي است که در زمينه مذکور در ماده 

آژانس مرکزي اطالعات مزبور را به اسرع اوقات ممکنه به کشور اصـلي يـا کشـور محـل اقامـت اشـخاص ذينفـع ارسـال خواهـد داشـت جـز در            

گونه  آژانس مأمور همه. شدمواردي که ارسال اطالعات مزبور به حال اشخاصي که آن اطالعات مربوط به آنهاست يا به حال خانواده آنها مضر با

دول معظمة متعاهد خصوصًا دولي که اتباع آنها از خدمات آژانـس مرکـزي   . تسهيالت عادالنه براي ارسال اطالعات از دول متخاصم خواهد يافت

 .شوند دعوت خواهند شد که کمک مالي را که آژانس مزبور احتياج داشته باشد به او بدهند مند مي بهره

را  ١۴٢هـاي تعـاوني مـذکور در مـاده      المللي صليب سـرخ و جمعيـت   ايد طوري تفسير شود که فعاليت نوعپرورانة کميتة بينمقررات فرق نب

 .محدود سازد

و  ١١٠هـاي مـذکور در مـاده     ـ دفاتر ملي اطالعات و آژانس مرکزي اطالعات در کلية مسائل پستي از معافيت پستي و از معافيت١۴١ماده 



 .مند خواهند بود ها بهره  د امکان از معافيت تلگراني يا الاقل از تخفيفات مهمي در تعرفههمچنين در کلية حدو

  

 باب چهارم

  اجراي قرارداد

  بخش اول

 مقررات عمومي

  

ل کننده با حفظ حق اقداماتي که براي تأمين امنيت خود يا براي مواجهه با هر ضرورت عادلة ديگـر الزم بداننـد کمـا    ـ دول بازداشت١۴٢ماده 

هاي تعاوني يا هر سازمان ديگري که به کمک اشخاص مـورد حمايـت آينـد مرعـي خواهنـد       حسن قبول را درباره سازمانهاي مذهبي و جمعيت

به اين مؤسسات و نمايندگان آنها همه گونه تسهيالت اعطاء خواهند کرد کـه اشـخاص مـورد حمايـت را ببينـد و اعانـات و لـوازم از هـر         . داشت

براي مقاصد تعليمي و تفريحي و مذهبي بين آنهـا تقسـيم نماينـد، يـا بـه آنهـا کمـک کننـد کـه بـراي اوقـات بيکـاري خـود در               مبدأيي که باشد

هاي مأمور فوق ممکن است خواه در خاک کشور بازداشت کننـده و خـواه در کشـور     جمعيت، و سازمان. هاي بازداشت تشکيالتي بدهند محل

 .لي داشته باشندالمل ديگر تشکيل شوند يا جنبة بين

هـا و سـازمانهايي را کـه نمايندگانشـان مجـاز بـه انجـام فعاليـت در خـاک او و تحـت نظـارت او             تواند عـده جمعيـت   کننده مي دولت بازداشت

 .محدود سازد مشروط به اينکه اين محدوديت مانع از آن نباشد که به کلية اشخاص مورد حمايت کمک موثر و کافي برسد. هستند

 .المللي صليب سرخ در اين مرحله در هر حال به رسميت شناخته و محترم شمرده خواهد شد صوص کميتة بينموقعيت مخ

ـ نمايندگان يا مأمورين دول حامي اجازه خواهند داشت به کلية نقاطي که اشخاص مورد حمايـت در آنجـا قـرار دارنـد خصوصـًا بـه       ١۴٣ماده 

 .هاي بازداشت و توقيف و کار بروند محل

توانند با اشخاص مزبور بدون حضـور شـاهد و    ية اماکني که محل استفاده اشخاص مورد حمايت است حق ورود خواهند داشت و ميبه کل

 .در صورت لزوم به وسيلة مترجم گفتگو کنند

مـدت و  . بود توان محدود ساخت مگر به علت ضروريات عالية نظامي که آن هم به طور استثناء و موقت خواهد هاي مزبور را نمي سرکشي

 .توان محدود کرد ها را نمي تعداد اين سرکشي

دولت بازداشـت کننـده يـا    . خواهند ببينند انتخاب کنند به نمايندگان و مأمورين دول حامي آزادي کامل داده خواهد شد که نقاطي را که مي

ميهنان  توانند بين خود قراري بدهند که بعضي از هم اشغال کننده و دولت حامي و عنداالقتضاء دولت اصلي اشخاصي که بايد بازديد شوند مي

 .بازداشتيان در موقع سرکشي حضور داشته باشند

تعيين نمايندگان مزبور منوط به موافقت دولتي خواهـد بـود   . مند خواهند بود المللي صليب سرخ نيز از همين مزايا بهره نمايندگان کميتة بين

 .اوست که اراضي محل فعاليت نمايندگان تحت امر

نمايند که متن اين قرارداد را در زمان صلح و در زمان جنگ هـر چـه بيشـتر در کشـور خـود اشـاعه        ـ دول معظمة متعاهد تعهد مي١۴۴ماده 

هاي تعليمات نظامي و در صورت امکان در برنامـه تعليمـات کشـوري بگنجاننـد بطـوري کـه عامـه مـردم بـر           دهند و مخصوصًا تدريس آن را برنامه

 .ن واقف باشنداصول آ

باشند بايد مـتن   هايي درباره اشخاص مورد حمايت مي دار مسئوليت مقامات کشوري و لشکري و شهرباني و غيره که در زمان جنگ عهده

 .اين قرارداد را داشته باشند و مقررات آن مخصوصًا به آنان تعليم شود

هايي را که براي تأمين اجراي آن وضع کـرده باشـند بوسـيلة     نامه و آيينـ دول معظمة متعاهد ترجمة رسمي اين قرارداد و قوانين ١۴۵ماده 

 .شوراي متحده سوئيس و در زمان جنگ به وسيلة دول حامي به همديگر ابالغ خواهند کرد

بين يـا  هـاي جزائـي متناسـب دربـاره مـرتک      نمايند که کليه اقدامات قضائي را بـراي تعيـين مجـازات    ـ دول معظمة متعاهد تعهد مي١۴۶ماده 

 .آمرين به ارتکاب هر يک از تخلفات عمده از اين قرارداد را که در ماده بعد ذکر شده است به عمل آوردند

هر دولت متعاهد مکلف است کساني را که متهم به ارتکاب يا آمر به ارتکاب هر يک از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر مليتـي  

تواند در صورتي که مايل باشد آنها را بر طبق قوانين خود براي دادرسي به يک کشور  همچنين مي. يم نمايدکه باشند به دادگاههاي خود تسل

متعاهد ديگر که عالقمند به تعقيب آنان باشد تسليم نمايد مشروط بر اينکه آن کشور متعاهد دالئل و امارت کافي بـر عليـه آن اشـخاص جمـع     

 .آورده باشد

الزم را به عمل خواهد آورد که از هرگونه اعمال خالف مقررات اين قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده کـه شـرح آن   هر دولت متعاهد اقدامات 

 .در ماده بعد خواهد آمد جلوگيري شود

نـو مـورخ   و مواد مابعـد قـرارداد ژ   ١٠۵متهمين در همه احوال از تضمينات دادرسي و دفاع آزاد به ميزاني که کمتر از تضمينات مندرج در ماده 

 .مند خواهند شد راجع به معامله با اسيران جنگي نباشد بهره ١٩۴٩اوت  ١٢

ـ تخلفات عمده که در ماده باال مورد نظر است عبارتند از هر يک از اعمال ذيل که بر عليه اشخاص يا اموالي که مورد حمايت ايـن  ١۴٧ماده 

 :باشند ارتکاب شده باشد قرارداد مي



طور عمدي يا لطمـه بـه تماميـت     يا رفتار خالف انسانيت به انضمام آزمايشهاي بيولوژي، ايراد دردهاي شديد به کشي عمدي ـ شکنجه  آدم

جسمي يا به سالمتي، نفي بلد يا انتقال غيرقانوني، توقيف غيرقانوني، وادار کردن شخص مورد حمايت به خدمت در نيروهـاي مسـلح دولـت    

طرف طبق مقررات اين قرارداد گرفتن گروگان، تخريب يـا تصـرف امـوال کـه متکـي بـه ضـرورت         و بيخصم يا محروميت او از حق دادرسي منظم 

 .نظامي نباشد و به مقدارکلي به طور غيرقانوني به دلخواه اجرا شود

در مـاده فـوق   هايي که به علـت تخلفـات مـذکور     تواند خود يا يک دولت متعاهد ديگر را از مسئوليت ـ هيچ يک از دول متعاهد نمي١۴٨ماده 

 .شود معاف سازد متوجه خود او يا آن دولت ديگر مي

ـ هرگونه ادعاي نقض قرارداد بر حسب تقاضاي يکي از دول متخاصم طبق ترتيبي که بين دولتهاي ذي عالقه معـين خواهـد شـد    ١۴٩ماده 

 .مورد تحقيق و رسيدگي قرار خواهد گرفت

 .عالقه يک نفر داور تعيين خواهند کرد که طرز اقدام را معلوم نمايد تهاي ذيچنانچه راجع به طرز تحقيق توافق حاصل نشود دول

 .پس از آنکه نقض قرارداد محرز گرديده دولتهاي متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگيري خواهند کرد

  

  بخش دوم

  مقررات نهايي

 

 .ده و هر دو متن متساويًا معتبرندـ اين قرارداد به فرانسه و انگليسي تحرير ش١۵٠ماده 

 .شوراي متحده سوئيس ترجمه رسمي قرارداد را به روسي و اسپانيايي تهيه خواهد کرد

آوريـل   ١٢هايي کـه در کنفـرانس مـورخ     بنام دولت ١٩۵٠فورية  ١٢ـ اين قرارداد که به تاريخ امروز مورخ است ممکن است تا تاريخ ١۵١ماده 

  . اند امضاء شود داشتهمنعقد در ژنو شرکت  ١٩۴٩

  . ـ اين قرارداد هر چه زودتر تصويب و اسناد تصويب آن به برن تسليم خواهد گرديد١۵٢ماده 

هنگام تسليم هر سند تصويب صورت مجلسي تنظيم خواهد گرديد و يک نسـخه رونوشـت مصـدق صـورت مجلـس مزبـور توسـظ شـوراي         

 .ام آنها امضاء شده يا الحاق خود را به قرارداد اعالم داشته باشند فرستاده خواهد شدهاسي که قرارداد به ن متحده سوئيس براي کلية دولت

ـ اين قرارداد شش ماه پس از آنکه الاقل دو سند تصويب تسليم گـردد اعتبـار خواهـد يافـت و بعـدًا بـراي هـر يـک از دول معظمـة          ١۵٣ماده 

 .نمايند معتبر خواهد بودمتعاهد پس از ششماه از تاريخي که سند تصويب خود را تسليم 

يا  ١٨٩٩ژوثيه  ٢٩قرارداد مورخ  ٠ـ اين قرارداد در روابط بين دول وابسته به قرارداد الهه راجع به قوانين و رسوم جنگ زميني خواه١۵۴ماده 

پيوسـت قراردادهـاي مزبـور     نامـه  آيـين  ٣و  ٢هاي  در صورتي که دول مزبور در اين قرارداد شرکت کنند مکمل بخش ١٩۵٧اکتبر  ١٨قرارداد مورخ 

 .خواهد بود

 .ـ اين قرارداد به محض اينکه اعتبار يافت براي الحاق هر دولتي که آنرا امضاء نکرده باشد مفتوح خواهد بود١۵۵ماده 

 .ـ الحاق بايد کتبًا به شوراي متحده سوئيس ابالغ شود و ششماه پس از تاريخ وصول ابالغ اعتبار خواهد يافت١۵۶ماده 

ي متحده سوئيس هر الحاق جديدي را به کليه دولتهايي که قرارداد به نام آنها امضاء شده يا الحاق خود را ابالغ کـرده باشـند اطـالع    شورا

 .خواهد داد

ها و الحاقهايي که از طرف دول متخاصم قبل يـا بعـد    پيش آيد بالفاصله تصويب ٣و  ٢هاي مذکور در مواد  ـ به محض اينکه موقعيت١۵٧ماده 

هاي واصله از دولتهاي متخاصم توسط  ها يا الحاق ابالغ تصويب. از شروع مخاصمات يا اشغال تسليم يا اعالم شده باشد رسميت خواهد يافت

 .شوراي متحده سوئيس به اسرع طرق صورت خواهد گرفت

 .ـ هر يک از دول معظمه متعاهد حق فسخ اين قرارداد را خواهد داشت١۵٨ماده 

 .شوراي متحده سوئيس اطالع داده خواهد شد و شوراي نامبرده مراتب را به کلية دول معظمة متعاهد ابالغ خواهد کرد فسخ آن کتبًا به

فسخ پس از يکسال از تاريخ ابالغ آن به شوراي متحده سوئيس رسميت خواهد يافت ولي چنانچه دولت فسخ کننده در جنگي وارد باشد 

در هر حال مادام که عمليـات اسـتخالص و بازگشـت بـه مـيهن و اسـتقرار اشـخاص مـورد حمايـت ايـن           مادام که عهدنامه صلح منعقد نشده و 

 .قرارداد پايان نيافته نخ او رسميت نخواهد يافت

کننده معتبر است و نسبت به تعهداتي که دول متخامم مکلفند به موجب اصول حقوق بشر ناشي از رسـوم   فسخ فقط درباره دولت فسخ

 .تمدن و قوانين انسانيت و مقتضيات وجدان عمومي اجرا نمايند بال اثر خواهد بودمقرر بين ملل م

ـ شوراي متحده سوئيس اين قرارداد را در دبيرخانة سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانيد همچنـين هـر تصـويب يـا الحـاق يـا       ١۵٩ماده 

 .سازمان نامبرده اطالع خواهد دادفسخي که در مورد اين قرارداد دريافت نمايد مراتب را به دبيرخانة 

 .هاي اين قرارداد را امضاء کردند هاي خود را تسليم نمونه در تصديق مراتب باال امضاءکنندگان زيرکه اعتبار نامه

نسـخه اصـلي در بايگـاني کشـور متحـده سـوئيس ضـبط        . به زبانهاي فرانسـه و انگليسـي تحريـر شـد     ١٩۴٩اوت  ١٢در شهر ژنو در تاريخ 

شوراي متحده سوئيس يک رونوشت مصدق قرارداد را به هر يـک از دولتهـاي امضـاءکننده و همچنـين بـه دولـي کـه بـه ايـن قـرارداد           . شود مي

 .ملحق شوند ارسال خواهد داشت



  

  )١(پيوست شماره 

  نامه راجع به مناطق و نقاط بهداري و امنيت طرح موافقت

 

راجـع بـه بهبـود سرنوشـت      ١٩۴٩اوت  ١٢قـرارداد ژنـو مـورخ     ٢٣مذکور در مـاده   ً به اشخاص  ـ مناطق بهداري و امنيت منحصرا١ماده 

راجع به حمايت افراد کشوري در زمـان جنـگ و    ١٩۴٩اوت  ١٢قرارداد ژنو مورخ  ١۴بيماران و زخمداران نيروهاي مسلح هنگام اردوکشي و ماده 

مـأمور پرسـتاري اشـخاص موجـود در ايـن منـاطق و نقـاط اختصـاص خواهـد          کارکنان مأمور سازمان و اداره امور مناطق و نقاط مذکور و کارکنـان  

 .داشت

 .معهذا کساني که در داخل مناطق مزبور اقامت دائمي دارند حق خواهند داشت که در آن مناطق باقي بمانند

مًا بـا عمليـات نظـامي و    ـ کساني که تحت هر عنوان در يک منطقة بهداري و امنيـت اقامـت دارنـد نبايـد بـه هـيچ کـاري کـه مسـتقي         ٢ماده 

 .استحصال لوازم جنگ چه در داخل و چه در خارج آن منطقه ارتباط داشته باشد اشتغال ورزند

نمايد کلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهد آوردکه از ورود اشخاصي که حـق   ـ دولتي که يک منطقه بهداري و امنيت تأسيس مي٣ماده 

 .ند جلوگيري شودورود يا حق وجود در آن منطقه ندار

 :ـ مناطق بهداري و امنيت بايد جامع شرايط ذيل باشد۴ماده 

 .کند باشد فقط قسمت مختصري از خاک تحت نظر دولتي که آنها را ايجاد مي) الف

 .ساکنين آن نسبت به امکان سکونت آن کم باشد) ب

د آن منطقه هـم از ايـن قبيـل هـدفها و نأسيسـات موجـود       از هرگونه هدف نظامي و تأسيسات صنعتي يا اداري مهم دور باشد و در خو) ج

 .نباشد

  .اي واقع نباشد که بنا به احتمال کلي ممکن است براي جريان جنگ اهميتي پيداکند در ناحيه) د

 :ـ مناطق بهداري و امنيت مشمول تعهدات ذيل خواهند بود۵ماده 

نقل کارکنان و لـوازم نظـامي ولـو بـه طـور عبـور مـورد اسـتفاده قـرار نخواهنـد           طريق ارتباط و وسائط نقليه موجود در آنها براي حمل و ) الف

 .گرفت

 .در هچ موردي دفاع نظامي از آنها به عمل نخواهد آمد) ب

ـ مناطق بهداري و امنيت به وسيلة نوارهاي اربب قرمز روي زمبنة سفيد که در محـيط منطقـه و روي ابنيـه نصـب شـود نشـان داده       ۶ماده 

 .خواهد شد

روي زمينه ) هالل سرخ ـ شير و خورشيد سرخ (ناطقي که منحصرًا مخصوص زخمداران و بيماران است ممکن است بوسيلة صليب سرخ م

 .سفيد نشان داده شود

 .شبها بوسيلة روشنائي متناسبي نشان داده خواهد شد

يتي را که در خاک تحت نظر او داير شده به اطـالع  ـ هر دولتي در زمان صلح و يا در بدو شروع مخاصمات صورت مناطق بهداري و امن٧ماده 

 .بعالوه هر منطقة جديد ديگري را هم که در حين جنگ داير شود اطالع خواهد داد. دول متعاهد خواهد رسانيد

 .به محض اينکه اطالع فوق به دولت خصم واصل گردد منطقة مذکور رسميت خواهد يافت

توانـد از شناسـايي منطقـه خـودداري و      نامه علنًا رعايـت نشـده مـي    کي از شرايط اين موافقتمعهذا چنانچه دولت خصم معتقد باشد که ي

 .نمايد ٨امتناع خود را به دولتي که منطقة مزبور تابع آن است ابالغ کند و يا شناسايي خود را موکول به ايجاد نظارت مذکور در ماده 

در خاک دشمن خود به رسميت شناخته باشد حق خواهد داشت از يـک يـا چنـد    ـ هر دولتي که يک يا چند منطقة بهداري و امنيت ٨ماده 

 .نامه هستند يا نه کميسيون مخصوص تقاضا کند که رسيدگي نمايند که آيا يا مناطق مزبور مطابق شرايط و تعهدات مندرج در اين موافقت

تواننـد در منـاطق    ق مختلف خواهند داشت و حتـي مـي  هاي مخصوص در هر موقع حق ورود آزاد به مناط براي اين منظور اعضاي کميسيون

 .هرگونه تسهيالت به آنان اعطاء خواهد شد که وظيفه نظارت خود را اجرا نمايند. مزبور به طور دائم اقامت نمايند

طالع دولت متبوع نامه مشاهده نمايند فورًا موضوع را به ا ـ در صورتي که کميسيونهاي مخصوص چيزي بر خالف مقررات اين موافقت٩ماده 

االجل براي رفع آن معين خواهند کرد و مراتب را به دولتي که منطقة مزبور را به رسميت شناخته  منطقه خواهد رسانيد و حداکثر پنج روز ضرب

 .اطالع خواهند داد

هد داشت اعالم نمايـد کـه ديگـر    االجل دولت متبوع منطقه به اخطار واصله ترتيب اثر نداده باشد دولت خصم حق خوا چنانچه در پايان ضرب

 .نامه ندارد نسبت به آن منطقه تعهدي به موجب اين موافقت

هاي خصم که وجود مناطق مزبور بـه آنهـا ابـالغ شـده      ـ دولتي که يک يا چند منطقة بهداري و امنيت داير ساخته و همچنين دولت١٠ماده 

شـرکت نماينـد يـا شخصـًا معـين خواهنـد کـرد يـا تعيـين آنهـا را بـه             ٩و  ٨واد هاي مخصوص مذکور در م توانند در کميسيون اشخاصي را که مي

 .طرف ديگر محول خواهند نمود انتخاب دول حامي يا دول بي

هاي متخاصـم حمايـت شـده و     ـ مناطق بهداري و امنيت نبايد در هيچ حالي مورد حمله قرار گيرد بلکه بايد در هر حال توسط دولت١١ماده 



 .دمحترم شمرده شون

ـ در صورت اشغال اراضي که حاوي مناطق بهداري و امنيت باشند منـاطق مزبـور بايـد کماکـان محتـرم شـمرده شـوند و بـه همـان          ١٢ماده 

 .منظور مورد استفاده قرار گيرند

اطق مزبـور  آوري شده بودند مورد اسـتفاده منـ   تواند پس از تأمين سرنوشت اشخاصي که در آن مناطق جمع معهذا دولت اشغال کننده مي

 .را تغيير دهد

 .ها براي مقاصدي نظير مقاصد مناطق بهداري و امنيت تخصيص دهند نيز اجرا خواهد شد نامه درباره نقاطي که دولت ـ اين موافقت١٣ماده 

  

 ٢پيوست شماره 

 جمعي به بازداشتيان کشوري نامه کمک دسته طرح آيين

  

جمعي را که در ابواب جمع خود دارند بـه کليـه بازداشـتياني کـه از      مرسوالت کمکي دستههاي بازداشتيان مجاز خواهند بود  ـ کميته١ماده 

هـا يـا زنـدانها يـا سـاير مؤسسـات تـأديبي اقامـت          اند و همچنين به بازداشتياني کـه در بيمارسـتان   نظر اداري وابسته به محل بازداشت کميته

  .داشته باشند تقسيم نمايند

کنـد صـورت    جمعي طبق دستور اهداءکننـدگان و موافـق طرحـي کـه کميتـة بازداشـتيان تهيـه مـي         ستهـ تقسيم مرسوالت کمکي د٢ماده 

تواننـد در بيمارسـتانها و    هاي دارويي مرجحـًا بـا موافقـت سرپزشـکان انجـام خواهـد گرديـد و سرپزشـکان مـي          خواهد گرفت ولي تقسيم کمک

اي که بدين طريق تشـريح   دستور اهداءکنندگان تجاوز نمايند تقسيم آن در زمينه ها تا حدودي که احتياجات بيمارانشان ايجاب کند از آسايشگاه

 .شد به طور عادالنه صورت خواهد گرفت

هاي بازداشتيان براي رسيدگي بـه کـم وکيـف کاالهـاي واصـله و تهيـه گـزارش مبسـوط آن جهـت اهداکننـدگان مجـاز             ـ اعضاء کميته٣ماده 

 .جمعي که نزديک محل بازداشت آنان باشد بروند هاي ورود مرسوالت دسته لخواهند بود به ايستگاهها و ساير مح

جمعـي در کليـه    هاي دسته هاي بازداشتيان تسهيالت الزم داده خواهد شد که رسيدگي و معلوم نمايند آيا تقسيم کمک ـ به کميته۴ماده 

 .يا نهتقسيمات فرعي و توابع محل بازداشت بر طبق دستورهاي آنان صورت گرفته است 

تقسـيم، احتياجـات،   (جمعـي   هـاي دسـته   هـايي در بـاب کمـک    ها يا پرسشـنامه  هاي بازداشتيان اجازه خواهند داشت نمونه ـ کميته۵ماده 

هـاي کـار يـا از سرپزشـکان و رؤسـاي       هـاي بازداشـتيان، دسـته    جهـت ارسـال بـه اهداءکننـدگان پـر کننـد و يـا از اعضـاء کميتـه         ) مقادير و غيـره 

 .ها مزبور را پر کنند ها و پرسشنامه و بيمارستانها بخواهند که نمونههها  آسايشگا

جمعي به طور منظم بين بازداشتيان محـل بازداشـت خـود و احيانـًا بـه       هاي بازداشتيان به منظور تأمين توزيع کمکهاي دسته ـ کميته۶ماده 

جمعـي   هـاي دسـته   اجـازه خواهنـد داشـت ذخـاير کـافي از کمـک      هاي جديد بازداشتيان پيش آيد  منظور احتياجاتي که به مناسبت ورود دسته

هـر انبـاري دو قفـل خواهـد داشـت کـه کليـد        . براي اين منظور انبارهاي مناسب در اختيار آنان گذاشته خواهند شد. تشکيل دهند و نگاهدارند

 .يکي نزد کميتة بازداشتيان و کليد ديگري نزد فرمانده محل بازداشت خواهد بود

کننده تا حداکثر امکان و با رعايت قوانين مربوط به خواربار اهالي کلية خريدهايي را که  ل معظمة متعاهد و باالخص دول بازداشتـ دو٧ماده 

همچنـين انتقـال وجـه و سـاير عمليـات      . ها بشود اجـازه خواهنـد داد   جمعي به بازداشتيان در خاک آن دولت هاي دسته به منظور تقسيم کمک

 .ي را که براي خريدهاي مزبور بشود تسهيل خواهند کردمالي و فني و ادار

جمعي قبل از ورود به محل بازداشـت يـا در حـين انتقـال منافـات نـدارد و        ـ مقررات فوق با حق بازداشتيان به دريافت کمکهاي دسته٨ماده 

هـاي   سازمان نوعپروي که مأمور رسـاندن کمـک   المللي صليب سرخ يا هر همچنين منافات با اين ندارد که نمايندگان دولت حامي يا کميتة بين

  .مزبور شوند بتوانند با هرگونه وسائل ديگري که مقتضي بدانند در تأمين تقسيم آن بين گيرندگان اقدام نمايند

  



  

  



  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  


