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البرتوكول اإلضافي األول امللحق باتفاقيات جنيف
املعقودة في  12آب/أغسطس 1949
واملتعلق بحماية
ضحايا املنازعات املسلحة الدولية
اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام مــن قبــل املؤتمــر
الدبلوما�ســي لتأكيــد القانــون الدولــي اإلنســاني املنطبــق علــى املنازعــات املســلحة
وتطويــره وذلــك بتاريــخ  8حزيران/يونيــه 1977
تاريخ بدء النفاذ 7 :كانون األول/ديسمبر  ،1978وفقا ألحكام املادة 95
(مقتطفات)
املادة 72
تعتبــرأحــكام هــذا القســم مكملــة للقواعــد املتعلقــة بالحمايــة اإلنســانية
لألشــخاص املدنييــن واألعيــان املدنيــة .التــي تكــون فــي قبضــة أحــد أطـراف النزاع،
وهــي القواعــد املنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــة الرابعــة وبوجــه خــاص فــي البابيــن
األول والثالــث مــن االتفاقيــة املذكــورة وكذلــك لقواعــد القانــون الدولــي املعمــول
بهــا واملتعلقــة بحمايــة الحقــوق األساســية لإلنســان أثنــاء النـزاع الدولــي املســلح.
املادة 73
تكفــل الحمايــة وفقــا ملدلــول البابيــن األول والثالــث مــن االتفاقيــة الرابعــة
وذلــك فــي جميــع الظــروف ودونمــا أي تمييــزمجحــف لألشــخاص الذيــن يعتبــرون
 قبــل بــدء العمليــات العدائيــة  -ممــن ال ينتمــون إلــى أيــة دولــة ،أو مــن الالجئيــنّ ّ
ّ
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بمفهــوم املواثيــق الدوليــة املتعلقــة باملوضــوع والتــي قبلتهــا األط ـراف املعنيــة أو
بمفهــوم التشــريع الوطنــي للدولــة املضيفــة أو لدولــة اإلقامــة.
املادة 74
تيســر األط ـراف الســامية املتعاقــدة وأط ـراف الن ـزاع قــدر اإلمــكان جمــع
شمل األسرالتي شتت نتيجة للمنازعات املسلحة ،وتشجع بصفة خاصة عمل
املنظمــات اإلنســانية التــي تكــرس ذاتهــا لهــذه املهمــة طبقــا ألحــكام االتفاقيــات
وهــذا اللحــق «البروتوكــول» واتباعــا للوائــح األمــن الخاصــة بــكل منهــا.
املادة 75

170

 -1يعامــل معاملــة إنســانية فــي كافــة األحــوال األشــخاص الذيــن فــي قبضــة
أحــد أط ـراف الن ـزاع وال يتمتعــون بمعاملــة أفضــل بموجــب االتفاقيــات أو هــذا
اللحــق «البرتوكــول» وذلــك فــي نطــاق تأثرهــم بأحــد األوضــاع املشــارإليهــا فــي املــادة
األولــي مــن هــذا اللحــق «البرتوكــول» .ويتمتــع هــؤالء األشــخاص كحــد أدنــي -
بالحمايــة التــي تكفلهــا لهــم هــذه املــادة دون أي تمييــزمجحــف يقــوم علــى أســاس
العنصــرأو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة أو اآلراء السياســية أو
غيرهــا مــن اآلراء أو االنتمــاء القومــي أو االجتماعــي أو الثــروة أو املولــد أو أي وضــع
آخــرأو علــى أســاس أيــة معاييــرمماثلــة .ويجــب علــى كافــة األطـراف احتـرام جميــع
هــؤالء األشــخاص فــي شــخصهم وشــرفهم ومعتقداتهــم وشــعائرهم الدينيــة.
 -2تحظراألفعال التالية حاال واستقباال في أي زمان ومكان سواء ارتكبها
معتمدون مدنيون أم عسكريون:
(أ) ممارســة العنــف إزاء حيــاة األشــخاص أو صحتهــم أو ســامتهم البدنيــة أو
العقليــة وبوجــه خــاص:
أوال :القتل،
ثانيا :التعذيب بشتى صوره بدنيا كان أم عقليا،
ثالثا :العقوبات البدنية،
رابعا :التشويه،
ّ ّ
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(ج) أخذ الرهائن،
(د) العقوبات الجماعية،
(هـ) التهديد بارتكاب أي من األفعال املذكورة آنفا.
 -3يجــب أن يبلــغ بصفــة عاجلــة أي شــخص يقبــض عليــه أو يحتجــز أو
يعتقــل ألعمــال تتعلــق بالن ـزاع املســلح باألســباب املبــررة التخــاذ هــذه التدابيــر
وذلك بلغة يفهمها .ويجب إطالق سراح هؤالء األشخاص في أقرب وقت ممكن
وعلى أية حال بمجرد زوال الظروف التي بررت القبض عليهم أو احتجازهم أو
اعتقالهــم عــدا مــن قبــض عليهــم أو احتجــزوا الرتــكاب جرائــم.
 -4ال يجــوز إصــدار أي حكــم أو تنفيــذ عقوبــة حيــال أي شــخص تثبــت
إدانتــه فــي جريمــة مرتبطــة بالنـزاع املســلح إال بنــاء علــى حكــم صــادرعــن محكمــة
محايدة تشكل هيئتها تشكيال قانونيا وتلتزم باملبادئ التي تقوم عليها اإلجراءات
القضائيــة املرعيــة واملعتــرف بهــا عمومــا والتــي تتضمــن مــا يلــي:
(أ) يجــب أن تنــص اإلج ـراءات علــى إعــان املتهــم دون إبطــاء بتفاصيــل
الجريمة املنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم كافة الحقوق وجميع الوسائل
الضروريــة للدفــاع عــن نفســه ســواء قبــل أم أثنــاء محاكمتــه،
(ب) ال يــدان أي شــخص بجريمــة إال علــى أســاس املســؤولية الجنائيــة
الفرد يــة،
(ج) ال يجوز أن يتهم أي شــخص أو يدان بجريمة على أســاس إتيانه فعال أو
تقصيـرا لــم يكــن يشــكل جريمــة طبقــا للقانــون الوطنــي أو القانــون الدولــي
الذي كان يخضع له وقت اقترافه للفعل .كما ال يجوز توقيع أية عقوبة
أشــد مــن العقوبــة الســارية وقــت ارتــكاب الجريمــة .ومــن حــق مرتكــب
الجريمة فيما لو نص القانون  -بعد ارتكاب الجريمة  -على عقوبة أخف
أن يســتفيد مــن هــذا النــص،
ّ ّ
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(ب) انتهــاك الكرامــة الشــخصية وبوجــه خــاص املعاملــة املهينــة لإلنســان
واملحطــة مــن قــدره واإلكـراه علــى الدعــارة وأيــة صــورة مــن صــور خــدش
الحيــاء،
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(د) يعتبراملتهم بجريمة بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا،
(هـ) يحق لكل متهم بجريمة أن يحاكم حضوريا،
(و) ال يجــوز أن يرغــم أي شــخص علــى اإلدالء بشــهادة علــى نفســه أو علــى
االعت ـراف بأنــه مذنــب،
(ز) يحق ألي شخص متهم بجريمة أن يناقش شهود اإلثبات أو يكلف الغير
بمناقشتهم كما يحق له استدعاء ومناقشة شهود النفي طبقا للشروط
ذاتها التي يجري بموجبها استدعاء شهود اإلثبات،
(ح) ال يجــوز إقامــة الدعــوى ضــد أي شــخص أوتوقيــع العقوبــة عليــه لجريمــة
سبق أن صدربشأنها حكم نهائي طبقا للقانون ذاته واإلجراءات القضائية
ذاتها املعمول بها لدي الطرف الذي بيرئ أويدين هذا الشخص،
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(ط) للشــخص الــذي يتهــم بجريمــة الحــق فــي أن يطلــب النطــق بالحكــم عليــه
علنا،
(ي) يجــب تنبيــه أي شــخص يصــدر ضــده حكــم ولــدي النطــق بالحكــم إلــى
اإلج ـراءات القضائيــة وغيرهــا التــي يحــق لــه االلتجــاء إليهــا وإلــى املــدد
الزمنيــة التــي يجــوز لــه خاللهــا أن يتخــذ تلــك اإلج ـراءات،
 -5تحتجــزالنســاء اللواتــي قيــدت حريتهــن ألســباب تتعلــق بالنـزاع املســلح
في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال ويوكل اإلشـراف املباشــرعليهن إلى نســاء.
ومــع ذلــك ففــي حالــة احتجــازأو اعتقــال األســرفيجــب قــدراإلمــكان أن يوفــرلهــا
كوحــدات عائليــة مــأوي واحــد.
 -6يتمتــع األشــخاص الذيــن يقبــض عليهــم أو يحتجــزون أو يعتقلــون
ألســباب تتعلــق بالن ـزاع املســلح بالحمايــة التــي تكفلهــا هــذه املــادة ولحيــن إطــاق
س ـراحهم ،أو إعادتهــم إلــى أوطانهــم أو توطينهــم بصفــة نهائيــة حتــى بعــد انتهــاء
الن ـزاع املســلح.
 -7يجــب تفاديــا لوجــود أي شــك بشــأن إقامــة الدعــوى ضــد األشــخاص
املتهمين بجرائم الحرب أوبجرائم ضد اإلنسانية ومحاكمتهم ،أن تطبق املبادئ
التالية:
ّ ّ
ّ
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(ب) ويحــق ملثــل هــؤالء األشــخاص ممــن ال يفيــدون بمعاملــة أفضــل
بمقت�ضــى االتفاقيــات أو هــذا اللحــق «البرتوكــول» أن يعاملــوا طبقــا لهــذه املــادة
ســواء كانــت الجرائــم التــي اتهمــوا بهــا تشــكل أم ال تشــكل انتهــاكات جســيمة
لالتفاقيــات أو لهــذا اللحــق.
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(أ) تقــام الدعــوى ضــد األشــخاص املتهميــن بمثــل هــذه الجرائــم وتتــم
محاكمتهــم طبقــا لقواعــد القانــون الدولــي املعمــول بهــا،

 -8ال يجــوز تفســيرأي مــن أحــكام هــذه املــادة بمــا يقيــد أو يخــل بــأي نــص
آخــرأفضــل يكفــل مزيــدا مــن الحمايــة لألشــخاص الذيــن تشــملهم الفقــرة األولــي
طبقــا أليــة قاعــدة مــن قواعــد القانــون الدولــي املعمــول بهــا.
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