
 

  ١٩۴٩وت ا ١٢ژنو مصوب  يها ونيبه کنوانس يوتکل الحاقرپ

  ان مخاصمات مسلحانهيبانرز قات يدر خصوص حما

 )پروتکل دوم( يالملل نير بيغ

  )يشمس يهجر ١٣۵۶د اخرد( ١٩٧٧ن ئژو ـ ژنو

  

 يادداشت مقدماتي

 يهـا  ونيترک درکنوانسـ شـ م ٣ه مـاد  يالمللـ  نيربيـ مقـررات قابـل اعمـال در خصـوص مخاصـمات مسـلحانه غ      ن پروتکل تنهـا  يقبل از امضاء ا

ان مخاصـات مسـلحانه کـه از    ياز قربان %٨٠در خصوص  يوکاربرد ين ماده با نقطه نظرات عمليکه ا ديردگاثبات  ًابعد. است ١٩۴٩نه ژنو گاچهار

رخ  يالمللـ  نيب يها از جنگ يتر انهيشتر و وح نشن مخاصمات اغلب به طرز خو آشده  يالملل نيربيمخاصمات مسلحانه غ يقربان ١٩۴۵سال 

اسـت و   يداخلـ  يهـا  بر مخاصات مسلحانه به جنـگ  محقوق حاک ياعد اساسقوگسترش  هدف از پروتکل حاضر. داده بودند نامتناسب است

ن رابطـه  يـ هـا در ا  دولـت  يرزمـ  ف درونيحقوق و تکـال  ياز برترار نعما و ر قرار دهديتحت تاث را يت ملين که پروتکل ممکن است حاکميترس از ا

ک سـت چهـار  شکـه در ن  شـد  يريـ گ مين تصـم يردد، منجر به اگن استناد آبه  يمداخله خارج يبرا يهينکه ممکن است به عنوان توجيردد و اگ

ماده را بـه   ٢٨فقط  سب سرخ کنفرانيصل يالملل نيته بيکم يشنهاديماده پ ۴٧ يبه جا. ن پروتکل ساده و خالصه شوديک ايپلماتيد سکنفران

 يکن اصول اساسيحذف شدند، ل يگجن يها وهيها و ش از روش يبخث. ديدگر ابقاء سينو شين پيا ياساس ياتوبه هر حال مح. امضاء رساند

چـه  آناز  يکمتـر م ستانه بـا الـزا  ردوشطرف ب يب يها ت سازماني!مقررات راجع به فعا. )ياساس يضمانت اجراها(شود  يافت مي ۴ده در ما آن

ه داشت که پروتکل دوم نسبت به مـاد  ن اثر را خواهديا ١ اجرا در ماده يق قلمرو ماديف مضيتعر. رفته شديد، پذيردگ يم ينيب شيپ ًاکه اساس

الزم  ١٩٧٨فـتم دسـامبر   ن پروتکـل از ه يـ ا. ابل اجرا خواهد بـود ق يداخل يها يريگدر سطح محدودتر در ١٩۴٩ يها ونيانسوان کنيترک مشم ٣

  .االجرا خواهد بود

  

  شماره مواد                                                           فهرست موضوعات

              شگفتاريپ

  ١بخش                                                                                

  ن پروتکليقلمرو ا                                                                         

  ١            اجرا  يقلمرو ماد

  ٢            اجرا يقلمرو شخص

  ٣              عدم مداخله

  ٢بخش 

  يبرخورد انسان

  ۴            ياساس يضمانت اجرا

  ۵                  آنها محدود شده است يکه آزاد ياشخاص

  ۶            يفريک يها بيتعق

  ٣بخش 

  قانيماران و غرين، بيمجروح

  ٧            ت و مراقبتيحما

  ٨              جستجو

    ٩                   يو مذهب يت از پرسنل پزشکيحما

  ١٠          يف پزشکياز وظا يت کليحما

  ١١                  يه پزشکيل نقليت از واحدها و وسايحما

  ١٢            عالمت مشخصه

 ۴بخش 

 ير نظاميغت يجمع

 ١٣          يمارنظيت غيت از جمعيحما

 ١۴                يرنظاميغت يجمع يبقا يبرا ياء ضروريت از اشيحما

 ١۵                خطرناک يانرژ يسات حاويها و تاس ت ازکارخانهيحما

 ١۶                  واماکن عبادت يگرهنفاء ياز اش تيحما

 ١٧          انينظامريغ يکوچ اجبار نعم



 

  ١٨          يادار يها تيها و فعال تيجمع

  ۵بخش 

  ييمقررات نها

  ١٩              انتشار

  ٢٠                          مضاءا

  ٢١              بيتصو

  ٢٢                          الحاق

  ٢٣                        االجراشدن الزم

  ٢۴                          اصالح

  ٢۵              يريرادگيا

  ٢۶              اخطارها

  ٢٧                ثبت

  ٢٨              يمتون اصل

  

  گفتار شيپ

 ن،ين معظم متعاهديطرف

احتـرام بـه شـخص     يژنـو مبنـا   ١٩۴٩اوت  ١٢ يوهايمشترک کنوانس ٣ه شمرده شده در ماد من که اصول بشردوستانه محتريا يوردآايبا 

ر شـ ق بوبـه حقـ   طمربـو  يالمللـ  نينکـه اسـناد بـ   يا يورآاديز با ينو دهد،  يل ميرا تشک يالملل نيب يگژيک وينان در مخاصمات مسلحانه بدون آ

 يادآوريان مخاصمات مسلحانه مذکور، و با يقربان يت برايک حماين ياز به تضميد بر نيز باتأکيدهند، و ن يه مئاز فرد انسان ارا ياساس يتيحما

 رد،يگ يقرار م يت و حکم وجدان عموميت اصول انسانيتحت حما يست فرد انسانياالجرا ن الزم يقواعد حقوقکه  ينکه در موارديا

 :دندوق نمفل توايبه شرح ذ

 ١ بخش

 ن پروتکليقلمرو ا

 :اجراء يلمرو مادق ١ه ماد

 يط کاربردير واصالح شراييژنو است، بدون تغ ١٩۴٩اوت  ١٢ يها ونيترک کنوانسمش ٣ه ل ماديسعه و تکمتو ين پروتکل که در راستايا ـ١

 ١٩۴٩کوسـت  آ ١٢ژنو  ياه ونيبه کنوانس ياز پروتکل الحاق ١که مشمول ماده  رددگاعمال  يا ات مسلحانهمه مخاصيد نسبت به کليجود باوم

ن قرارداد و يمعظم ا ياز اعضا يکي ينيه سرزموزردد و در حگ ي، نم)پروتکل اول(و  يالملل نيب ات مسلحانهمان مخاصيربانقت از يبه حما طمربو

 چنـان آنول رخ دهدکـه  ئمسـ  يرمانـده فک يته مسلح و تحت فايسازمان  يها روهگر گيا ديمسلح مخالف  يور و قواکش آنمسلح  يروهاين نيب

 ن پروتکـل بـه صـورت مجتمـع و    يـ ا ياجرا يرا برا يات نظاميکه عمل سازد يادر مقرا ها  نآکه  ور مذکور دارندشن کياز سرزم يشبر بخ يلکنتر

 .شده انجام دهند کنترل

بـا   يگر اعماليو پراکنده و د يز انفراديمآ ها، اعمال تعرض همانند شورش يشوب و بحران داخلآ يها تيص موقعود درخصين پروتکل نباياـ ٢

 .رددگباشد، اعمال  ينمت مشابه که در حد مخاصمات مسلحانه ياهم

  

 اجراء يلمرو شخصـ ق٢ه ماد

، ياسـ يرسيو غ ياسـ ياه سگديـ ده، ديـ ا عقيـ بر نژاد، رنگ، جـنس، زبـان، مـذهب     يکه مبتن ض ناروايونه تبعگ چيد بدون هين پروتکل بايا ـ١

 )اهـد شـد  وض نـاروا اطـالق خ  يعنـوان تبعـ   ن بـه بعـد بـا   يـ که از ا( يگريابه دمشار يا هر معيگر يد يها تيا وضعي، تمول يا اجتماعي يمل يمبان

 .رددگمتاثر شده باشند اعمال  ١ف شده در ماده يک جنگ مسلحانه تعريکه از  يداه افرينسبت به کل

گ مـذکور محـدود شـده    جنـ از  يل ناشيبه دال ها نآ يها يزادآا ياند  شان محروم شده يزادآکه از  يرادفجنگ مسلحانه، همه ا نايدر پا ـ٢

 يزادآق ييا تضيت يان محروميد تا پايشان محدود شده است با يزادآا يمحروم شده  يادآز ل ازيکه بعد از جنگ به همان دال يانن طورکسيهم

 .ن پروتکل برخوردار باشنديا ۶و  ۵مندرج در مواد  يها تياز حما

  

 عدم مداخله ـ٣ه ماد

 يبـرا  يک حکومت بـه هـر روش ولـو قـانون    يت يلئوا مسيک دولت يت ياکمذاشتن بر حگ ريد به منظور تاثين پروتکل نبايک از مواد ايچ يه ـ١

 .رديگ رارقن دولت مورد استناد آ يت ارضيا تمامي ياع از وحدت ملفد يبرا ايا اعاده مجدد قانون يحفظ 

ا يد در مخاصمه مسلحانه که باش يليم به هر دليمستقريغا يم يمداخله مستق يبرا يهيان توجوعن هبد ين پروتکل نباياز مواد ا کيچ يه ـ٢

 .رديگ ات مسلحانه رخ داده مورد استناد قرارمها مخاص نآن يکه در سرزم ن معظم متعاهديفطر ير داخلودر ام



 

  

  ٢بخش 

 يساننبرخورد ا

 ياساس يضمانت اجراها ـ۴ماده 

ده شـ ا نيـ شـان محـدود شـده     يزادآ هتـه چـ  فايه تمخا يريرگها در د آنت رکا شيم نداشته يقمستها شرکت  يريگکه در در يرادفهمه ا ـ١

 يد در همـه اوضـاع و احـوال از برخـورد انسـان     يـ هـا با  نآد وها محترم شمرده شـ  نآ يد و اعمال مذهبيت، عقايکه شخص باشد استحقاق دارند

 .بماند يقه بادد زنيس نباک چيکه ه منوع است که حکم داده شودمن يهمچن. مند باشند ض ناروا بهرهيه تبعگون چيهبدون 

ح شـده در هـر   يهـا تصـر   نآبه  ١ فراگپارا که در يرادفه ايل عليفته شده اعمال ذگش يپ ينسبت به اصول کل يا ونه خدشهگ چيبدون ه ـ٢

اشـخاص بـه    يو روحـ  يمسـ ت جيـ موجود و، سـالمت  يگتعرض به زند )الف: بماند يد ممنوع باقيبا وان که باشد ممنوع است کزمان و هر م

 يع مجازات جسموا هر نيطع عضو قز همانند شکنجه، يمآ تشوند ختل عمد و برخورق ژهيو

 يجمع هدست يها مجازات )ب

 يريگانگروگ )ج

 يستياعمال ترور )د

 شرمانه يو هر نوع تعرض ب ياجبار يحشافبه عنف،  يف کردن، زنايکردن، خف ريژه تحقي، به ويحرمت به شان انسان هتک(  ه

 آنو تجارت برده در هر نوع  يگبرد )و

 تدعا )ز

 فتهگش يک از اعمال پيد به ارتکاب هر يتهد )ح

 :رنديگل قرار يژه موارد ذيها الزم است به و نآ يکه برا يها بت وکمکقتحت مرا ديکودکان باـ ٣

ر صـورت  نـد، و د ا روز داشـته آهـا   نآن يکـه والـد   يبـه صـورت   يقـ و اخال يت مذهبيترب وم يتمل بر تعلشت ميم و تربيد تحت تعليها با نآ )الف

 .رنديرار بگق اند رزو داشتهد آها هستن نآ ول مواظبت ازئکه مس ين کسانيقدان والدف

 .رددگول معمد ياند با هجدا شد ز هما وقتًاکه م ييها وستن خانوادهييل يتسه يهمه مراحل متناسب برا )ب

نـد و نـه مجـاز اسـت کـه در      يرآمسـلح د  يهـا  روهگـ  ايـ روهـا  ين ماند نه مجاز است که بـه اسـتخدا   دهيسال نرس ١۵که به سن  يکودکان )ج

 .نديمنازعات شرکت نما

ق فـو راف گم پـارا رغيـ هـا عل  آنکه  يورتصدر  يحت ديته شده بافرگ سال در نظر ١۵ر ياطفال ز ين ماده برايکه به موجب ا يا ژهيت ويحما )د

 .بماند يقابل اجرا باقاند  ر شدهيم نموده و اسيقتدر جنگ شرکت مس )ج(

ا يـ کـه بـه موجـب قـانون      يا اشخاصـ يـ ن يت والديکه ممکن است با رضا جاآنمد و تا آبه عمل خواهد  يداماتقه باشد اتر ضرورت داشگا ( ه

 ن شـود يضـم ته فتايور انتقال کشتر در داخل  به مناطق امن يت از منطقه جنگقبت از اطفال هستند، اطفال به طور موقول مرائمسًال اصو عرف

 .شوند يتند همراههسها  نآ يو تندرست يکه مسؤول حفظ سالمت يها توسط افراد نآکه 

  

 شان محدود شده است يکه آزاد ياشخاص ـ۵ه ماد

 يزادآل مربوط به جنـگ مسـلحانه از   يکه به دال يصان حداقل الزامات نسبت به اشخاود به عنيل باي، مقررات ذ۴ه عالو ه بر مقررات ماد ـ١

 .دگردعمال ا شده باشند يا زندانيشت نکه بازداياند اعم از ا محروم شده

 .رفتار شود ٧د مطابق ماده يماران باين و بيحوبا مجر )الف

و  يهـدار گا شـود و ن يـ مه يدنيشـام آو آب  منطقه غـذا  يرنظاميغت يول جمعمعم د در حديبا فراگن پاراياشخاص مورد اشاره در ا يبرا )ب

  .رددگل معموان شياز جنگ مسلحانه برا يب و هوا و خطرات ناشآ ياز سختت يو بهداشت و حما يالزم در خصوص سالمت يها مراقبت

 .باشند يو جمع يفرد شيساآاز  يمند افت و بهرهيد مجاز به دريها با نآ )ج

و  يکمـک و مسـاعدت معنـو    ر هـم باشـد  يپذ که درخواست نموده و امکان يخود بوده و در صورت يد مجاز به انجام اعمال مذهبيها با نآ )د

 .افت دارنديدر يف مذهبيتکال يوص اجراصدرخ يو روحان شيکش همانند يرادفاز ا يانروح

 .محل برخوردار شوند يرنظاميت غيابه جمعشنات ميکار و تام طيط کار فراهم باشد از شراير شراگد ايها با نآ(  ه

راد فـ ل در خصـوص ا يـ د مقـررات ذ يـ تشـان با يصالح تند در حـدود هسـ راف گکردن افراد مذکور در پارا يول بازداشت و زندانئکه مس يافراد ـ٢

 .ور را محترم بشمارندممأ

د تحت نظـارت  يشوند و با يهدارگجدا از مردها ن يها د در بخشيها با ستند زنه رگيک خانواد ه با همديکه زنان و مردان  يتقبه جز و )الف

 .م زنان باشنديمستق

 له مقامات صالح محدوديها ممکن است در صورت ضرورت به وس نآتعداد . نديافت نمايدرکه نامه وکارت ارسال و  د مجاز باشنديها با نآ )ب

 .ددار

 .واقع شوند يک منطقه جنگيد نزديزندان و بازداشت نبا يها مکان )ج



 

از  يدر معـرض خطـر ناشـ    يطـور خاصـ   انـد بـه   شـده  يا زنـدان يـ هـا بازداشـت    نآکـه در   يياه که مکان يتقراف اول، گور در پاراماشخاص مأ

 .امن انجام شود يطيها بتواند در شرا نآه يکه تخل رگه شوند، ايها تخل ن مکانياز ا يستيرد بايگ مات مسلحانه قرارصمخا

 .ردار باشندوبرخ يپزشک يها يگديد از رسيها با نآ )د

طـور ممنـوع    نيرد همـ يـ گ قـرار عـل ناموجـه در معـرض خطـر     فا ترک يعل فچ يله هيد به وسيها نبا نآ يو روح يت جسميسالمت و تمام ( ه

کنـد و منطبـق بـا     يجاب نمـ ين را اآن اشخاص يا يت تندرستيکه وضع رنديگقرار  يدرمان يها ن ماده تحت روشيمذکور در ا صاست که اشخا

 .دشبا يشود نم يابه اعمال مشم ياد در اوضاع و احوال پزشکآزکه بر اشخاص  يپزشک يکل ياستانداردها

منطبـق بـا    يتـار انسـان  فد ريـ ها محدود شده است با آن يادآزمسلحانه  گل و به خاطر جنيه به هر دلک ١ فراگل پاراوشمر ميراد غفبا ا ـ٣

 .رددگول معم ٢ فراگب پار و بند ١ فاگرالف، ج و د پارا يدهانو ب ۴ه ماد

ن يـ که مبادرت بـه ا  يله کسانيه وسها ب نآ ن سالمتيتضم يالت ضروريته شود تسهفرگ يزادآاشخاص محروم از  يزادآم به ياگر تصم ـ۴

 .د اعمال شوديکنند با يکار م

  

 يفريک يها بيتعق ـ ۶ هماد

 .رددگ يم مربوط به مخاصمات مسلحانه اعمال ميو مجازات جرا ين ماده نسبت دادرسيا ـ١

ت يموبر اساس حکم محکد اجرا شود مگر يکه مجرم شناخته شده نبا ينسبت به شخص يچ مجازاتيادر شود و هصد ينبا يچ حکميه ـ٢

 :ژهيد به ويارائه نما يفطر يدر استقالل و ب ينات اساسيکه تضم ياهدگله دايشده به وس ماعال

و  ياز همـه حقـوق ضـرور    يبل و در خـالل دادرسـ  قمطلع شود و  يسابنتات جرم ايود تا متهم از جزئش اتخاذ يروش نگد بدون دريبا )الف

 .رددگ اع برخوردارفد يها روش

 .يفريک يردفت يولسئد به اتهام ارتکاب جرم مجازات شود مگر بر اساس ميچ کس نبايه )ب

 رمباشـد مجـ   ينمـ  من جـر آدر زمـان رخ دادن   ًاکـه قانونـ   يا تـرک فعلـ  يـ عـل  فدر خصـوص   يفـر يک بزه کيارتکاب  مد به اتهاينبا سچ کيه )ج

 مر بعـد از ارتکـاب جـر   گـ ا .ل شـود يـ تحم يد بـر و شـ با يابـل اعمـال مـ   ق نچه که در زمان ارتکاب جرمآتر از  نيگسن يد مجازاتيشناخته شود و نبا

 .مند شود قانون الحق بهره يايد از مزايردد مرتکب باگع ضتر و در خصوص وضع مجازات سبک يمقررات قانون

 .او طبق قانون اثبات شود من که جريشود مگر ا ياه فرض مگن يشود ب يهرکس که متهم به ارتکاب جرم )د

 .را خواهد داشت يحضور يشده باشد حق دادرس يکه متهم به ارتکاب جرم سهرک ( ه

 .رددگ ه خوديا اقرار علي يه کسيد وادار به شهادت دادن علينبا سچ کيه )و

 يجبران کننده و مـرور زمـان   يها ز روشيت و نيدر خصوص محکوم مالز ييضاق يها مشورت يستيشده باشد با مکه محکو يبه شخص ـ٣

 .تواند اجرا شود داده شود يو مکه نسبت به ا

 .اء شودشا مادران اطفال کوچک انيسال دارند و زنان باردار  ١٨که در زمان ارتکاب جرم کمتر از  يبت به اشخاصسد نينبا اممجازات اعد ـ۴

سـلحانه شـرکت   م کـه در مخاصـمات   نـد يبنما يکسـان  يدر عفـو عمـوم   يکن سعمم ن حديتر ستردهگ د دريامور با يايان جنگ اوليدر پا ـ۵

 .شده باشند يا زندانينکه بازداشت ياند اعم از ا شان محروم شده يزادآل جنگ از يا به دلياند  کرده

  

 ٣بخش 

  قانيماران و غرين، بيمجروح

 

 بتقت و مرايحما ـ٧ماده 

 .رنديگ ت و مواظبت قراريمورد حماد ياند با ا نداشتهين که در جنگ مسلحانه شرکت داشته يقان اعم از ايرغماران و ين، بيهمه مجروح ـ١

 يبت پزشـک قت و مراير ممکن از حماين تأخيرمتک ن شکل و بايتر ستردهگ ول و درمعم ينها برخورد انسانآد با يدر همه اوضاع و احوال با ـ٢

 .رديورت گص يپزشک يها تياولور از يغ يا نهيض در هر زميونه تبعگ چيها ه نآان يد در مينبا. مند شوند هها بهر آنو شأن  طيمناسب با شرا

  

 جستجوـ ٨ماده 

ن، يمجـروح  يورآ جسـتجو و جمـع   يدامات الزم بـرا قـ ت اقـ وت وفد بدون يبا يريگک دريژه بعد از يع و احوال اجازه دهد به وضاهر زمان که او

هـا و   نآ اجساد، ممانعت از چپـاول  يز جستجويها و ن نآبت مناسب از قن مرايتأم يتارفها در مقابل چپاول و بدر نآت از يقان، حمايماران و غريب

 .ها انجام شود نآن محترمانه يفتد

  

 يو مذهب يت از پرسنل پزشکيحما ـ٩ده ما

 يدر خصـوص اجـرا   کـن مم يهـا  کمـک  هـا همـه نـوع امکانـات و     نآفته و بـه  گر ت قراريد مورد احترام و حمايبا يو مذهب يپرسنل پزشک ـ١

 .فشان داده شوديوظا



 

                                                

 .ندوش يپزشک يها تيلوواز ا ريبه غ يراد به خصوصفت دادن به ايد مجبور به اولويفشان نبايوظا يدر اجرا يکپرسنل پزش ـ٢

  

 يف پزشکياز وظا يت کليحما ـ١٠ه ماد

نکه چـه  ينظر از ا صرف ياخالق پزشک يارهايمتناسب با مع يپزشک يها تيعالفد به خاطر انجام ينبا يچ شخصيه يطيچ شرايتحت ه ـ١

  ١.رد، مجازات شوديگ يرار مقرد مداوا مو يشخص

د مجبور يز نبايشان شوند و ن فهير با وظيمغا ياکارهاين ياعمال مع انجامد مجبور به ير هستند نبايگدر يپزشک يها تيلعافکه در  يرادفا ـ٢

ن پروتکـل مقـرر   يـ مقـررات ا  ايـ اران ميبن و يگر مقررات مخصوص مجروحيا دي يکه توسط قواعد اخالق پزشک شوند ياز انجام اعمال يبه خوددار

 .اند شده

مـاران تحـت مواظبتشـان    ين و بيهـا در خصـوص مجـروح    نآکـه   يدر رابطه با اطالعات يپزشک يها تيل عافر در يگافراد در يا هفتعهدات حر ـ٣

 .د محترم شمرده شوديبا ين داخليکن است داشته باشند طبق قوانمم

ن و ياز دادن اطالعـات مربـوط بـه مجـروح     ا تصـور يـ د به خـاطر اجتنـاب   ينبا يپزشک يها تيلعافر ر ديگچ شخص دريه ين داخليطبق قوان ـ۴

 .رديگ رارقباشند به هپچ وجه مورد مجازات  يا ميبوده  يکه تحت مراقبت و يمارانيب

  

 يه پزشکيل نقليت از واحدها و وسايحما ـ١١ماده 

 .د مورد حمله واقع شونديته و نبافرگ ت قراريد احترام و حمامور يد در هر زمانيبا يه پزشکيل نقليواحدها و وسا ـ١

 ز خـارج از يـ مآ ارتکاب اعمال خصـومت  يها برا نآنکه از يد متوتف شود مگر اينند نباآمستحق  يه پزشکيل نقليکه واحدها و وسا يتيحماـ ٢

 .ها استفاده شود نآکاربرد انساندوستانه 

ذشـته باشـد و بـه    گک مـدت زمـان معقـول    يـ که داده شده،  يکه از اخطار ف شودقت متوسکن امم يت تنها در صورتين حماين حال ايبا ا

 .ه باشدشداعتنا ن ين اخطاريچن

 

 عالمت مشخصه ـ١٢ه ماد

له يوسـ  بـه  يسـت يد باينـه سـف  يد سرخ بـر زم ير و خورشير و شمب سرخ و هالل احيخصه صلشربه عالمت ميطبق مجوز مقامات صالحه ذ

مـورد احتـرام    يطين موارد در هـر شـرا  يا. رددگنصب  يه پزشکيل نقليوسا يابراز شده و بر رو يپزشک يو واحدها يو مذهب يپرسنل پزشک

 .ديآسوء استفاده به عمل  ها نآد از يده و نباوب

  

 ۴بخش 

  يرنظاميت غيجمع

 

 يرنظاميت غيت از جمعيحما ـ١٣ه ماد

ر يتـأث  يبـرا . ت شـوند يـ حما يات نظـام يـ از عمل ينسبت به خطرات ناش يکل يها تيد از حمايبا يو شهروندان عاد يرنظاميت غيجمع ـ١

 :ت شونديد رعايبا يطيل تحت هر اوضاع و احرال و شرايت قواعد ذين حمايدن به ايشبخ

ر و سـترش تـرو  گ ها نآه يکه هدف اول يزيمآ ونتشدات خياعمال و تهد. ع شوندقد مورد حمله واينبا ًاو مجتمع ًامنفرد يرنظاميت غيجمع ـ٢

 .است، ممنوع است يرنظاميغت يان جمعيونت در مشخ

 .م در منازعه داشته باشديمستق يکه نف يند مگر در زمانون بخش برخوردار شيشده در ا ينيب شيپ يها تيد از حمايندان باوشهر ـ٣

  

 يرنظاميغت يجمع يبقا يبرا ياء ضروريت از اشيحما ـ١۴ماده 

ده ياف يل کردن بنتقا ميجاکردن  ب، جابهين طور حمله کردن، تخريهم. ممنوع است يله رزمين وسن شهروندان به عنوايبدر  يجاد قحطيا

، يوانـات اصـل  ي، محصـوالت، ح يراکواد خـ ود مـ يـ تول صمخت ياورزش، مناطق کييذاغهمانند مواد  يرنظاميغت يجمع يبقا يبرا ياموال ضرور

 .ممنوع است يرسان آب يو لوازم کارها يدنيشامآب آ تسايتاس

  

 خطرناک يانرژ يدارا يها سات و کارخانهيت از تاسيحما ـ١۵ه ماد

 رارقـ د مـورد حملـه   يـ نبا يا هسـته  يد انـرژ يـ تول يها اهگستيبندها و ا بآخطرناک همچون سدها و  يها يانرژ يسات دارايها و تاس کارخانه

متعدد  يها انيخطرناک شده منجر به ز يروهاين يادساززآسبب  يا ن حملهير چناگ .باشد يسات مورد استفاده نظامين تأسير اگا يرد حتيگ

 .ت خواهد بودين ممنوعيمول اشردد مگ يرنظاميغت يبه جمع

 
  .٧١٨بنگرید به صفحه  شبراى مالحظه اعالميه ایاالت متحد ه آمریکا نسبت به این بخ. ١



 

  

 و اماکن عبادت ياء فرهنگيت از اشيحما ـ١۶ هماد

ات يـ عمل ونـه گهر مانجـا  ١٩۵۴  يمـ  ١۴در مخاصمات مسلحانه  يت از اموال فرهنگيون مربوط به حمايبه کنوانس يا ونه خدشهگ چيبدون ه

قـرار دهـد و    فباشـد مـورد هـد    ممـرد  يگـ رهنفا يـ  يراث معنـو يـ تمل بـر م شـ کـه م  عبادت را يها و مکان يهنر ي، کارهايخيثار تارآ که يگجن

 .ع استنومم يت از مقاصد نظاميها در حما نآاستفاده از 

  

 انيرنظاميغ يمنع کوچ اجبار ـ١٧ه ماد

 يتضـا اقا بـه  يـ هـا   نآنـت  ين امينکه بـه منظـور تـام   يرد مگر ايگ رارقسلحانه مورد حکم مه ل مخاصميد به دلينبا يرنظاميت غيه جمعيتخل ـ١

 يشـ بخ تيرضـا  طيتحت شـرا  يرنظاميت غيکه جمع يبيالت ممکن و به ترتيه تسهيد بر اساس کليز باين يها هين تخليچن. باشد يل نظاميدال

 .دوش ماه باشند انجيذغو ت يمني، بهداشت و سالمت، ايت جانياز نظر امن

 .بشوند يگل جنيشان به دال نيد وادار به ترک سرزميشهروندان نباـ ٢

  

 يامداد يها تيعالف ها و تيجمع ـ١٨ه ماد

د ير و خورشـ يب سرخ و هالل احمـر و شـ  يصل يها عاهد همانند سازمانمتمعظم  يها ن طرفيواقع شده در سرزم يامداد يها تيجمع ـ١

تواننـد   يم يرنظاميغت يجمع. نديه خدمات نمائان مخاصمات مسلحانه ارايشان در رابطه با قربان يف اصليوظا يتوانند به منظور اجرا يسرخ، م

 .نديدام نماققان ايرغماران و ين، بيو مواظبت از مجروح يورآ به ابتکار خودشان نسبت به جمع يحت

 يو امکانـات پزشـک   ييل مـواد غـذا  يـ بقخـود از   يقـا ب يبرا يقات ناروا به سبب فقدان ملزومات اصلشمتحمل م يرنظاميت غير جمعگا ـ٢

شـوند   مض نـاروا انجـا  يونه تبعـ گ چيانه داشته باشند و بدون هستردوبشطرفانه و  يبعت يًا طبکه منحصر يرسان کمک و يات امداديوند، عملش

 .شود يم مانجا يرنظاميت غيجمع يور معظم متعاهد مربوطه براشت کيبه شرط رضا

  

 ۵ بخش

 ييمقررات نها

 نتشارـ ا١٩ماده 

 .ر شودنتشن حد ممکن ميتر ستردهگ د درين پروتکل بايا

  

 امضاء ـ٢٠ه ماد

 .ماهه مفتوح خواهد ماند ١٢ رهدو کي يبرا مفتوح بوده و ييماه بعد از امضاء نها ۶ن تا يامضاء متعاهد ين پروتکل برايا

  

 بيتصو ـ٢١ماد 

 يهـدار گن پروتکـل ن يبـه عنـوان امـ    سيئدرال سـو ف يد نزد شورايب باياسناد تصو. سدب برين جاکه ممکن است به تصوآد تا ين پروتکل بايا

 .شود

  

 الحاق ـ٢٢ه ماد

 .شوند يهدارنگن يد نزد امياسناد الحاق با. بماند ين را امضاء نکرده مفتوح باقآ که يالحاق توسط هرکشور يد براين پروتکل بايا

  

 الزم االجرا شدن ـ٢٣ده ما

  . ا الحاق الزم االجراکردديب يک از دو سند تصويهر  عياز تود سشش ماه پ دين پروتکل بايا ـ١

اسـناد   عيـ ماه بعد از توز ۶شود، معاهده ظرف  ين ملحق مآ ا بهيب نموده ين معاهده را تصوين پس، اين معاهده که از ايهر طرف ا يبرا ـ٢

 .شود يالزم االجرا م ين متعاهديچ طسوا الحاق تيب يتصو

  

 الحصا ـ٢۴ماده 

د به يبا يشنهاديک از اصالحات پيمتن هر . نديشنهاد نماين پروتکل پيرا نسبت به ا ين است اصالحاتممکن معظم متعاهد يک از طرفيهر 

رفت که گ م خواهديتضاء تصمقورت اصب سرخ دريصل يالملل نيته بيکم ن معظم متعاهد ويفورت با همه طرشن بعد از ميام. ن سپرده شوديام

 .زار شودگبر يشنهاديه پيبه اصالح يگديرس يبرا سک کنفراني

ن پروتکـل را امضـاءکرد   ينکه اياز ااعم دعوت کند  سن کنفرانيها به ا ونيکنوانس ين معظم متعاهد را به همراه اعضايد همه طرفين بايام ـ٢

 .ا نکرده باشنديه 



 

  

 يريگدرايا ـ٢۵ه ماد

راد مـوثر  يـ افـت سـند ا  يماه بعد از در ۶تا  راد تنهاين پروتکل واردکند، ايبر ا يراديا يستين باين معظم متعاهديفاز طر يکيکه  در هر مورد ـ١

ان يـ راد قبل از پايرد اعالم ايگ رارقن پروتکل يا ١ت مندرج در ماده يرنده در وضعيگراديماه دولت ا ۶مدت  ير در انقضااگبه هر حال . شود يواقع م

هـا محـدود شـده    آن يادآزا يـ محروم شده  يادآزل مربوط به مخاصمه از يکه به دال ين وجود اشخاصاريبا ا. مخاصمه مسلحانه موثر نخواهد بود

  .مند خواهند بود ن پروتکل بهرهياز مقررات ا يينها يزادآباشد تا 

 .ديقل نمانتر اعضاء مين هم مورد را به سايشود تا ام ماعال ًان رسميبه ام يبتک طور د بهيبا يريگرادياـ ٢

  

 ياعالم رسم ـ٢۶ماده 

 :ديل مطلع نمايا نکرده باشند از موارد ذي کرده ن پروتکل را امضاءينکه اياز ا اعممعاهدات را  يز اعضاين معظم متعاهد و نيد طرفين بايما

 ٢٢ و ٢١ب و الحاق طبق مواد ياسناد تصو عين و تودين در نزد امآ عيدن پروتکل و تويامضاء ا )الف

  . ٢٣ن پروتکل طبق ماده ين اخ الزم االجرا شديتار )ب

 .٢۴ه له طبق مادواص يها هيانيمکاتبات و ب )ج

  

 ثبتـ ٢٧ه ماد

رخانـه سـازمان ملـل    يور ملـل متحـد بـه دب   شـ من ١٠٢ه ار طبـق مـاد  تشثبت و ان ين برايد بعد از الزم األجرا شدن توسط امين پروتکل بايا ـ١

 .ل داده شوديمتحد تحو

 .رخانه سازمان ملل متحد اطالع دهدين پروتکل را به دبيواصله در رابطه با ا يدهاييها و تأ ها و الحاق بيه تصويکل دين باين همچنيام ـ٢

  

 يـ متون اصل٢٨ه ماد

حکـم   يباشـد بـه طـور مسـاو     يمـ  يوليو اسـپان  ي، روسي، فرانسويسيلگ، انيني، چين پروتکل که به زبان عربيا يک از متون اصليهر 

 .ها فرستاده شود ونين کنوانسيهمه طرف يها برا نآر مصدق يو تصو عين توديزد امد نيرا داشته و با يمتن اصل

 


