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9 تقدمم 

تقدمم

تستخديا�شلرة�تاصلمب�تألوير�على�خلفمة�بمضلء،�خالل�يل�منلهز��150عليلً،�بلعتبلرهل�ريزتً�
يعرحفلً�علايملً�حتاتعبمر�تايرئي�عيل�موق�الجروى�حتايرضى�ين�يسلعدة�يولمدة�حويلمة�في�
أحقلا�تانزتعلا�تايسلوة.�حقد�أصبح�تامحم�تاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير�مريزتن�إاى�تاعيل�
تايستقل�حتايولمد�حغمر�تايتومز�تاذي�تقحم�به�يكحنلا�تاوركة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حتاهالل�
تألوير�)تاوركة(�ين�أجل�ينع�تايعلنلة�تابشرمة�أح�تاتخفمف�ينهل�أثنلء�تألزيلا�تإلنسلنمة.�حتجّسد�

في�تاحتقع�هلتلن�تاشلرتلن�هحمة�تاوركة�حرحوهل.

حنظرتً�إاى�هدف�تاشلرتا،�أي�تاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير�حتاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�
تاتي�أنشئا�يؤخرتً،�حدالاتهل�في�ويلمة�ضولمل�تانزتعلا�تايسلوة،�كلن�ين�تاضرحري�حضع�
ينوا� حقد� تألحقلا.� كل� في� حتشكل�ضيلنة�الوترتيهل� تستخدتيهل� تنظم� شليلة� قلنحنمة� قحتعد�
تتفلقملا�جنمف�اعلم��1949حبرحتحكحالتهل�تإلضلفمة�اعليي��1977ح�2005تاحودتا�تاطبمة�
يكحنلا� ايختلف� أمضلً� حموق� الويلمة.� تاشلرة� تستخدتم� تادمنمة�وق� حتاهمئلا� تايسلوة� القحتا�
حتاهالل� تألوير� الصلمب� تاحطنمة� حتاجيعملا� تألوير،� الصلمب� تادحامة� تالجنة� أي� تاوركة،�
كحسملة� تاشلرة� تألوير،�عرض� حتاهالل� تألوير� تاصلمب� اجيعملا� تادحاي� حتالتولد� تألوير،�

التعرمف�بهحمتهل.�

إن�فكرة�حضع�شلرة�تيثل�تاويلمة�تايينحوة�الجروى�حتايرضى�حالذمن�مقديحن�اهم�تايسلعدة�
حتإلغلثة�في�ولالا�تانزتعلا�تايسلوة�امسا�فكرة�جدمدة،�حاكنهل�ام�تكن�قد�وظما�وتى�تامحم�

بتلك�تايحتفقة�تاحتسعة�حتاعلايمة.�

متعمن�على�جيمع�تايتولربمن�فهم�تايعلممر�تاقلنحنمة�تادحامة�تاتي�تويي�تاشلرتا�حتوترتيهل،�حهذت�
تألير�ومحي�التخفمف�ين�تايعلنلة�في�أرض�تايعركة�حضيلن�تاحصحل�إاى�تاذمن�هم�بولجة�إاى�
تاقلنحني� تانظلم� تامحم� حمرد� تايلضي.� في� صومولً� دتئيلً� كلن� كيل� تآلن� ذاك� حمصح� تايسلعدة.�
تاوليي�الشلرتا�بصحرة�كليلة�في�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�تاذي�تتويل�تادحل�حقحتتهل�تايسلوة�
تايسؤحامة�تألحاى�في�توترتيه�حتنفمذه.�أيل�تالجنة�تادحامة،�حتاجيعملا�تاحطنمة،�حتالتولد�تادحاي�
تاتي�تتيتع�بليتملز�تستخدتم�تاشلرة،�فمجب�أن�تسعى�إاى�دعم�تادحل�ين�أجل�تأيمن�تالستخدتم�
تايالئم�الشلرتا�حتوترتيهل�في�كل�تألحقلا.�حهذت�يل�مفرض�على�هذه�تايكحنلا�الوركة�يسؤحامة�
قحتهل� ين� حال� تاويلمة� في� قميتهل� ين� تنتقص� ال� بطرمقة� حعرضهل� تاشلرة� بلستخدتم� خلصة�

تاريزمة.

تادحامة� الوركة� تايندحبمن� يجلس� تعتيدهل� تاتي� تاوركة� تسترتتمجمة� في� حرد� اطلب� حتستجلبة�
الصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير�علم�2001،�أجرا�تالجنة�تادحامة�درتسة�كلن�هدفهل�ضيلن�
توترتم�أكبر�الشلرتا�في�كل�تألحقلا�حالسميل�تاوفلظ�على�قميتهل�في�تاويلمة�حتعزمز�تلك�تاقمية.�

حتطلبا�تادرتسة�تاتي�تحاا�تالجنة�تادحامة�قملدتهل�عيلمة�تشلحرمة�حتسعة�يع�خبرتء�وكحيممن�
حعسكرممن�حيع�تاجيعملا�تاحطنمة�في�يختلف�أنولء�تاعلام،�حعرضا�نتلئجهل�في�درتسة�تالجنة�
تادحامة�بشأن�يسلئل�تشغملمة�حتجلرمة�حيسلئل�أخرى�غمر�تشغملمة�تتعلق�بلستخدتم�تاشلرة�)درتسة�

تاشلرة(.�
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حام�مكن�تاغرض�تاذي�تريي�إامه�درتسة�تاشلرة�إعدتد�قلنحن�جدمد،�بل�ين�خالل�تستنلدهل�إاى�
فهم� إاى� تاتحصل� هدفهل� كلن� تاصلة،� ذتا� تاوركة� حأنظية� تإلنسلني� تادحاي� تاقلنحن� يعلهدتا�
جلنب� ين� تاشلرة� بلستخدتم� تايتعلقة� تاشلئعة� حتألسئلة� تعقمدتً� تألكثر� القضلمل� حيحتجهة� يشترك�

تادحل�حغمرهل�ين�تاجهلا�تافلعلة،�حدتخل�تاوركة.�

حقُديا�درتسة�تاشلرة�في�أحل�تألير�إاى�يجلس�تايندحبمن�اعلم�2007،�حُرفعا�تاصمغة�تانهلئمة�
إاى�يجلس�تايندحبمن�تاينعقد�علم��2009في�نمرحبي�تاذي�روب�بهذه�تاحثمقة�تاجدمدة�حدعل�كل�
تاجيعملا�تاحطنمة�إاى�تألخذ�بلستنتلجلتهل�حتحصملتهل.�حتأيل�تالجنة�تادحامة�أن�تشكل�هذه�تادرتسة�
أخرى� جهلا� ين� تاسالح� حوليلي� تايسلوة� حتاقحتا� تاوكحيمة� السلطلا� حيرجعلً� قّمية� أدتة�

حتألطرتف�تايعنمة�في�تاقطلع�تاخلص�حتايجتيع�تايدني�حايكحنلا�تاوركة�على�ود�سحتء.�

ال�تزتل�تانزتعلا�تايسلوة�تطرح�تودملا�هلئلة�أيلم�يهية�ويلمة�تاجروى�حتايرضى�حضيلن�
تاحصحل�تآلين�إاى�ضولمل�تاورب�الذمن�مهتيحن�برعلمتهم.�حتأيل�تالجنة�تادحامة�في�أن�تسلهم�
تادرتسة�تايعنمة�بلاشلرة�في�تأيمن�توترتم�أكبر�القحتعد�تاتي�توكم�تستخدتم�تاشلرتا�حالويلمة�تاتي�

تيثلهل�هذه�تاشلرتا.�

فملمب�شبحري�
يدمر�قسم�تاقلنحن�تادحاي�حتاتعلحن�دتخل�تاوركة
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قلئية�تايختصرتا
�تاقحتعد�تايتعلقة�بقحتنمن�حأعرتف�تاورب�تابرمة،� � � قحتعد�الهلي،�1907:�
بقحتنمن� تايتعلقة� )تارتبعة(� تالتفلقمة� )يرفق�
أكتحبر/ �18 الهلي،� تابرمة.� تاورب� حأعرتف�

تشرمن�تألحل�1907(.

�الئوة�تستخدتم�شلرة�تاصلمب�تألوير�أح�تاهالل� � الئوة�تستخدتم�تاشلرة،�1991:�
تعتيدهل� تاحطنمة،� تاجيعملا� قبل� ين� تألوير�
تألوير� الصلمب� تاعشرحن� تادحاي� تايؤتير�
1965(�حعداهل�يجلس� )فممنل،� تألوير� حتاهالل�

تايندحبمن�)بحدتبسا،�1991(.

في� تحفرهل� تاحتجب� تاعنلصر� ين� تألدنى� ��تاود� � تاود�تألدنى�ين�تاعنلصر،�2003:�
تاوركة� يكحنلا� بمن� تاتشغملمة� تالتفلقلا�

حشركلئهل�تاتشغملممن�تاخلرجممن.�

�تالوق�″تابرحتحكحل″�تألحل�تإلضلفي�إاى�تتفلقملا� � تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي:�
�،1949 آب/أغسطس� �12 في� تايعقحدة� جنمف�
تادحامة� تاينلزعلا� ضولمل� بويلمة� تايتعلق�

تايسلوة،��8وزمرتن/محنمح�1977.

�تالوق�″تابرحتحكحل″�تاثلني�تإلضلفي�إاى�تتفلقملا� � تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي:�
�،1949 آب/أغسطس� �12 في� تايعقحدة� جنمف�
تايتعلق�بويلمة�ضولمل�تاينلزعلا�تايسلوة�غمر�

تادحامة،��8وزمرتن/محنمح�1977.

جنمف� تتفلقملا� إاى� تإلضلفي� �تابرحتحكحل� � تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي:�
بشأن� �1949 آب/أغسطس� �12 في� تايؤرخة�
تعتيلد�شلرة�ييمزة�إضلفمة�)تابرحتحكحل�تاثلاث(،�

�8دمسيبر/كلنحن�تألحل�2005.

حتابرحتحكحل� تإلضلفي،� تألحل� �تابرحتحكحل� � تابرحتحكحالا�تإلضلفمة:�
تاثلني�تإلضلفي،�حتابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي.

CCTLD����� � � � يجلالا�تاترتمب�تألعلى�اريحز�تابلدتن�

CLS������������� � � � � ينقذي�تاوملة�في�تايعلرك�

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تألحل�حتاثلني: 
Commentary on AP I and II:� �Sandoz,� Yves� –� Swinarski,�

Christophe�–�Zimmermann,�Bruno,�
Commentary� on� the� Additional�
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Protocols� of� 8� June� 1977� to� the�
Geneva�Conventions�of�12�August�
1949,�ICRC,�Geneva,�1987.

تاتعلمق�على�تابرحتحكحل�تاثلاث:�
Commentary on AP III:    Quéguiner,� Jean-François,�

″Commentary� on� the� Protocol�
additional� to� the� Geneva�
Conventions� of� 12� August� 1949,�
and�relating�to�the�Adoption�of�an�
Additional� Distinctive� Emblem�
)Protocol� III(",� IRRC,� No.� 865,�
March�2007,�pp.�175-207.�

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى:�
Commentary on GC I:   Pictet,�Jean� )ed.(,�Commentary�–�

I� Geneva� Convention, ICRC, 
Geneva,�1952.

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تاثلنمة:�
Commentary on GC II:   Pictet,�Jean� )ed.(,�Commentary�–�

II� Geneva� Convention, ICRC, 
Geneva,�1960.

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة:�
Commentary on GC IV:   Pictet,�Jean� )ed.(,�Commentary�–�

IV� Geneva� Convention, ICRC, 
Geneva,�1958.

)تاترجية�تاعربمة�اجيمع�هذه�تايرتجع�غمر�يتلوة(

�جحن�–�يلري�هنكرتس،�حاحمز�دحزحتاد�–�بك،� درتسة�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�تاعرفي:��
دحريلن،� حكنحا� أافريلن،� كلرحامن� حيسلهية�
حبلبتمسا�رحل.�درتسة�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�
تاعرفي�–�تايجلد�تألحل:�تاقحتعد.�تانسخة�تاعربمة:�
تاقلهرة،�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير،�2007.

CSG��������� � � � � يجيحعة�تاشرتكلا�تادتعية�

 ECHO            قسم�تايسلعدتا�تإلنسلنمة�في�تايفحضمة�تألحرحبمة
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تاجروى� ولل� اتوسمن� تألحاى� جنمف� �تتفلقمة� � �� تتفلقمة�جنمف�تألحاى:�
حتايرضى�بلاقحتا�تايسلوة�في�تايمدتن،�تايؤرخة�

في��12آب/أغسطس�1949.

جروى� ولل� اتوسمن� تاثلنمة� جنمف� �تتفلقمة� � � تتفلقمة�جنمف�تاثلنمة:�
تابولر،� في� تايسلوة� تاقحتا� حغرقى� حيرضى�

تايؤرخة�في��12آب/أغسطس�1949.

�تتفلقمة�جنمف�تاثلاثة�بشأن�يعليلة�أسرى�تاورب،� � � تتفلقمة�جنمف�تاثلاثة:�
تايؤرخة�في��12آب/أغسطس�1949.

تألشخلص� ويلمة� بشأن� تارتبعة� جنمف� �تتفلقمة� � � تتفلقمة�جنمف�تارتبعة:�
تايدنممن�في�حقا�تاورب،�تايؤرخة�في��12آب/

أغسطس�1949.

تاثلنمة،� جنمف� حتتفلقمة� تألحاى،� جنمف� �تتفلقمة� � � تتفلقملا�جنمف:�
حتتفلقمة�جنمف�تاثلاثة،�حتتفلقمة�جنمف�تارتبعة.

GTLD������ � � � � يجلالا�تاترتمب�تألعلى�تاعلايي�

 ICC���������� � � � � تايوكية�تاجنلئمة�تادحامة�

 شركة�تإلنترنا�تايعنمة�بلألسيلء�
ICANN��� � � � � حتألرقلم�تايخصصة�على�تاشبكة�

تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير.� � � تالجنة�تادحامة:�

 IHL���������� � � � � تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�

�تالتولد�تادحاي�اجيعملا�تاصلمب�تألوير�حتاهالل� � � تالتولد�تادحاي:�
تألوير.

 IRRC: International�Review�of � � تايجلة�تادحامة�الصلمب�تألوير�
the Red Cross.

�تاوركة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير. � � تاوركة�تادحامة:�

حتاهالل� تألوير� الصلمب� تاحطنمة� �تاجيعملا� � � تاجيعملا�تاحطنمة:�
تألوير.

تايتودة� تأليم� قحتا� تقمد� تاعلم:� تأليمن� �نشرة� � نشرة�تأليمن�تاعلم�1999:�
آب/أغسطس� �6 تادحاي،� تإلنسلني� بلاقلنحن�
.UN�doc.ST/SGB/1999/13�،1999
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ايكحنلا� تادحامة� تألنشطة� تنظمم� بشأن� �تتفلق� � � تتفلق�إشبملمة:�
تاوركة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير�
تايندحبمن� يجلس� تعتيده� إشبملمة(،� )تتفلق�
تاثلني/نحفيبر� تشرمن� �27 �– �25 )إشبملمة،�

.)1997

�تانظلم�تألسلسي�الوركة�تادحامة�الصلمب�تألوير� � تانظلم�تألسلسي�الوركة:�
حتاهالل�تألوير،�تعتيده�تايؤتير�تادحاي�تاخليس�
تألوير� حتاهالل� تألوير� الصلمب� حتاعشرحن�
حعّداه� �)1986 تألحل/أكتحبر� تشرمن� )جنمف،�
الصلمب� حتاعشرحن� تاسلدس� تادحاي� تايؤتير�
تألحل/ كلنحن� )جنمف،� تألوير� حتاهالل� تألوير�
تاتلسع� تادحاي� حتايؤتير� �)1995 دمسيبر�
تألوير� حتاهالل� تألوير� الصلمب� حتاعشرحن�

)جنمف�وزمرتن/محنمح�2006(.

 UN���������� � � � � � ينظية�تأليم�تايتودة�

 UNHCR��� � � � � تايفحضمة�تاسليمة�اشؤحن�تاالجئمن�

 USAID��� � � � � حكلاة�تاتنيمة�تادحامة�تأليرمكمة�

WHO����� � � � � � ينظية�تاصوة�تاعلايمة�

 WFP������ � � � � � برنليج�تاغذتء�تاعلايي�
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يقدية
األهداف�والمنهجية

أعدا�هذه�تادرتسة�بشأن�يسلئل�تشغملمة�حتجلرمة�حيسلئل�أخرى�غمر�تشغملمة�تتعلق�بلستخدتم�
تاشلرة�-�درتسة�تاشلرة�–�ين�قبل�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير.�حقديا�في�بلدئ�تألير�إاى�

يجلس�تايندحبمن�علم�2007،�حرفعا�صمغتهل�تانهلئمة�إاى�يجلس�تايندحبمن�اعلم��2009.

حمشيل�يصطلح�″تاشلرة″،�في�هذه�تاحثمقة،�جيمع�تاشلرتا�تاييمزة�تايعترف�بهل�في�تتفلقملا�
تاصلمب� أي�شلرتا� �1977ح2005،� العليمن� تإلضلفمة� حبرحتحكحالتهل� �1949 العلم� جنمف�

تألوير،�حتاهالل�تألوير،�حتألسد�حتاشيس�تألويرمن،�1حتاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء.2 

اإلطار�

طلبا�تسترتتمجمة�تاوركة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير�)تسترتتمجمة�تاوركة(،�تاتي�
تعتيدهل�يجلس�تايندحبمن3،�ين�تالجنة�تادحامة�تابدء�بدرتسة�تتعلق�بلستخدتم�تاشلرة.�حتنص�تودمدتً�

تايهية�تاعلشرة�ين�تسترتتمجمة�تاوركة�تاتي�جرى�تودمثهل،�على�يل�ملي:

″تبدأ�تالجنة�تادحامة،�بلاتشلحر�يع�أيلنة�تالتولد�تادحاي�حتاجيعملا�تاحطنمة،�
بدرتسة�شليلة�وحل�تايسلئل�تاتشغملمة�حتاتجلرمة�تاتي�تعنى�بلستخدتم�

تاشلرة″.

حتيثل�هذه�تاحثمقة�تستجلبة�تالجنة�تادحامة�اطلب�يجلس�تايندحبمن.�حاطلايل�تعتبرا�تالجنة�تادحامة،�
ترتبط�بشكل�جلّي� إّن�هحمتهل� إذ� �- الوركة� تاشلرة�يسأاة�هلية�جدتً� تستخدتم� أّن� تادحتم،� حعلى�
أّن� تادحامة� تالجنة� تإلنسلني.�حترى� تادحاي� القلنحن� تاعلم� تالوترتم� بلاشلرتا�–�حكذاك�اضيلن�
تازخم�تاذي�تحاّد�عن�تعتيلد�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�في�تاعلم��2005قد�زتد�ين�تالهتيلم�
بلايحضحع،�حسحف�مكحن�أثره�إمجلبملً�في�نشر�هذه�تادرتسة،�حفي�آثلرهل�تايتحقعة�حتافلئدة�ينهل.

األهداف�والجمهور

ين�خالل�إعدتد�هذه�تادرتسة،�تتطلع�تالجنة�تادحامة�اتوقمق�تألهدتف�تايليحسة�تاتلامة:

يعلاجة�تألسئلة�تألكثر�صعحبة�تايرتبطة�بلستخدتم�تاشلرة،�ح/أح�تلك�تاتي�تعحد�حتطرح�بشكل� –
ينتظم،�بنلء�على�طلبلا�تقديهل�تاجيعملا�تاحطنمة،�حبعثلا�تالجنة�تادحامة�حتالتولد�تادحاي،�

حسلطلا�تادحل�حأفرتد�علدمحن�كذاك؛

ام�تعد�شلرة�تألسد�حتاشيس�تألويرمن�تستخدم�ينذ�أعلنا�جيهحرمة�إمرتن�تإلساليمة�في��4أملحل/سبتيبر��1980رغبتهل�في�تستخدتم� �1
تاهالل�تألوير�كشلرة�ييمزة�بدالً�ين�تألسد�حتاشيس�تألويرمن.

ال�تشيل�درتسة�تاشلرة�تستخدتم�عاليلا�حشلرتا�أخرى�يعترف�بهل�بيقتضى�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�)على�سبمل�تايثلل،�تاشلرة�تاييمزة� �2
الييتلكلا�تاثقلفمة،�أح�تاشلرة�تادحامة�تاييمزة�الدفلع�تايدني،�أح�تاشلرة�تادحامة�تاخلصة�بلألشغلل�حتاينشآا�تايوتحمة�على�قحى�خطرة(.

تم�تعتيلد�تسترتتمجمة�تاوركة�في�تاعلم��2001بقرتر�يجلس�تايندحبمن�رقم�3.�حجرى�تودمثهل�في�تاعلم��2005بقرتر�يجلس�تايندحبمن� �3 
رقم�6.
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بلايسلئل� – متعلق� يل� حخصحصلً� �،1991 اعلم� تاشلرة� تستخدتم� الئوة� جحتنب� بعض� تحضمح�
تاتجلرمة�تاتي�مدخل�فمهل�تستخدتم�تاشلرة،�ين�خالل�تطبمق�تاقحتعد�تاقلئية�على�ولالا�يوددة؛

تعزمز�قدرتا�جيمع�يكحنلا�تاوركة�على�تقدمم�تاتحضمولا�حتاتحجمهلا�ألعضلئهل�حيحظفمهل،� –
حالعليلمن�في�تاقطلعمن�تاعلم�حتاخلص،�بشأن�تالستخدتم�تاسلمم�الشلرة�حكمفمة�يعلاجة�إسلءة�
تستخدتيهل،�حعلى�تألخص،�طبقلً�الاتزتيلتهل�تاينصحص�علمهل�في�تايلدة��3تافقرة��2ين�تانظلم�

تألسلسي�الوركة؛

حضع�أدتة�ميكن�أن�تسلعد�في�تعزمز�هحمة�تاوركة�وحل�شلرتتهل�تايعترف�بهل؛ –

تزحمد�سلطلا�تادحل�بأدتة�تيكنهل�ين�توسمن�فهيهل�القحتعد�تاكثمرة�تاتي�تنظم�تستخدتم�تاشلرة،� –
حالاتزتيلتهل�بيقتضى�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�في�هذت�تاشأن؛

تحفمر�يصدر�احضع�أدحتا�ين�أجل�نشر�تايعلحيلا�تايتعلقة�بلستخدتم�تاشلرة�ادى�فئلا�يعّمنة� –
حادى�تاجيهحر�علية.

حين�خالل�تعزمز�تايعرفة�حتافهم�بشأن�تاشلرة�حتستخدتيهل،�مكحن�تاهدف�تألسلسي�اهذه�تادرتسة�
هح�ضيلن�توترتم�أكبر�الشلرة،�في�جيمع�تألحقلا،�حين�قبل�جيمع�فئلا�تايجتيع،�حخصحصلً�
توكم� تاتي� تاقحتعد� تحصملا�وحل�يضيحن� تادرتسة� تتضين� حاذاك،� تاويلئمة.�4 قميتهل� تعزمز�

تستخدتم�تاشلرة،�حوحل�تإلجرتءتا�تاتي�متحجب�تتبلعهل�أيلم�أي�إسلءة�تستخدتم�اهل.

حمتحتفق�هذت�تاهدف�يع�يهية�تاوركة�في�تجنب�تايعلنلة�تإلنسلنمة�حتخفمفهل.�حين�تاحتضح�تيليلً�
أنه�متعمن�على�يكحنلا�تاوركة،�إذت�أرتدا�إنجلز�يهيتهل،�أن�تتيكن�ين�تاحصحل�إاى�تاضولمل�
حإاى�تألشخلص�تاذمن�موتلجحن�إاى�تايسلعدة.�حين�أجل�تاتيكن�ين�تاحصحل�إاى�تاضولمل�-�
تاسلطلا� بثقة� تاوركة� يكحنلا� توظى� أن� بيكلن� تألهيمة� -�ين� نزتع�يسلح� في�ولل� حخلصة�
حأطرتف�تانزتع.�حال�شك�في�أّن�سحء�تستخدتم�تاشلرة�محاد�ادى�وصحاه�إربلكلً�حشكحكلً�في�أذهلن�
تاجيهحر�عيحيلً،�حخلصة�ادى�أطرتف�تانزتع�تايسلح،�ييل�مقّحض�تاثقة�في�يكحنلا�تاوركة،�
حمهدد�إيكلنمة�حصحاهل�إاى�تاضولمل�حوتى�أينهل�تاخلص.�حين�خالل�توسمن�فهم�دالاة�تاشلرة�
ادى�تانلس،�حتقدمم�تاتحصملا�وحل�كمفمة�يعلاجة�سحء�تستخدتيهل،�تّصب�أمضلً�هذه�تادرتسة�في�

صلب�تايهية�تاعلية�الوركة.

حبطرمقة�ييلثلة،�صييا�درتسة�تاشلرة�اتكحن�أدتة�التقلمل�ين�ولالا�تإلسلءة�تادتئية�الستخدتم�
تاشلرة،�حإزتاتهل�تيليلً�في�نهلمة�تايطلف.�إن�يثل�هذه�تاولالا�ين�سحء�تستخدتم�تاشلرة�تعمق�
حصحل�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�الدحل�إاى�تألشخلص�تاذمن�مطلب�ينهل�يسلعدتهم�

حويلمتهم.
 

حأخمرتً،�تجدر�تإلشلرة�إاى�يل�ال�تتحخى�درتسة�تاشلرة�توقمقه.�فسعملً،�ينذ�تابدتمة،�إاى�تجنب�أّي�
إربلك�يوتيل�أح�أّي�تحقعلا�خلطئة،�مجب�أن�تبقى�تالعتبلرتا�تاتلامة�في�تاوسبلن:

ام�تكن�تهدف�صملغة�تادرتسة�إاى�تعدمل�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�بل�كلنا�تهدف� –
إاى�تحضمح�بعض�أوكليهل.�حتشّكل�أصالً�تاالئوة�تاتفسمر�تألكثر�تحسعلً�تايقبحل�به�التفلقملا�

وددا�صمغة�تاعلم��2001ين�تسترتتمجمة�تاوركة�تانتلئج�تايتحقعة�ين�تادرتسة�كيل�ملي:�"أن�تكحن�تاشلرتا�يفهحية�حنوظى�بلالوترتم�ين� �4
جلنب�كل�تاجهلا�تافلعلة�حكل�فئلا�تايجتيع�في�ولالا�تانزتع�حفي�ولالا�عدم�حجحد�نزتع�".
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جنمف�العلم�1949.�حكيل�جلء�في�تافقرة��4ين�دمبلجة�تاالئوة،�″إّن�تايدى�تاذي�سيوا�به�
تانسخة�تايعداة�ام�متجلحز�رغم�تتسلعه�تاود�تايقبحل�به�في�نطلق�تتفلقملا�جنمف″.

تاثلاث�تإلضلفي.�صومح�أّن�بعض� – ال�تهدف�تادرتسة�إاى�أن�تكحن�تعلمقلً�على�تابرحتحكحل�
تاجحتنب�ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�اهل�أثر�على�تاتحصملا�تاتي�صمغا�في�تادرتسة.�
حضين�هذت�تايفهحم،�أُخذ�بلاطبع�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�بلاوسبلن�حأشمر�إاى�أوكليه�

ذتا�تاصلة.�إال�أنه�تم�إعدتد�تعلمق�ينفصل�على�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي.5 

األسلوب�وسير�العمل

بنلء�على�يل�نصا�علمه�تسترتتمجمة�تاوركة،�تيا�صملغة�درتسة�تاشلرة�بلاتشلحر�تاحتسع�يع�
تالتولد�تادحاي�حتاجيعملا�تاحطنمة.

حأنشئ�في�آذتر/يلرس��2006فرمق�ين�تاخبرتء�ين�تالتولد�تادحاي�حين��30جيعمة�حطنمة.�
حتيكن�تافرمق�خالل�تاسنتمن�2006-�2007ين�تقدمم�تعلمقلا�حتحصملا�قّمية�حوكمية�بشأن�
تاخبرتء� قلم� كيل� تاصملغة.� ين� تاالوقة� تايرتول� حخالل� ينلقشتهل،� منبغي� تاتي� تألسئلة� تودمد�
بأنفسهم�بصملغة�بعض�تاتولمالا�حتاتحصملا�تاتيهمدمة�تاحتردة�في�هذه�تادرتسة.�حخالل�تافترة�
نفسهل�تيا�تإلفلدة�أمضلً�ين�كل�فرصة�يتلوة�الوصحل�على�تعلمقلا�حيعلحيلا�ين�تاجيعملا�
تاذي� تاحطنمة� الجيعملا� تاقلنحنممن� اليستشلرمن� تاسنحي� تالجتيلع� تايثلل،� تاحطنمة�)على�سبمل�
الدعم� تاقلنحني،�حتافرمق�تألحرحبي� الدعم� تافرمق�تألحرحبي� تادحامة،�حتجتيلعلا� تالجنة� تنظيه�

تاعلم،...�إاخ(.

قديا�نسخة�أحاى�ين�درتسة�تاشلرة�كي�مطلع�علمهل�يجلس�تايندحبمن�تاذي�عقد�في�تشرمن�تاثلني/
نحفيبر�2007.�حجلء�في�تاقرتر��7وحل�تسترتتمجمة�تاوركة�يل�ملي:

″إذ�مروب�بلادرتسة�بشأن�تايسلئل�تاتشغملمة�حتاتجلرمة�حسلئر�تايسلئل�غمر�
تاتشغملمة�تاتي�تعنى�بلستخدتم�تاشلرتا�)″تادرتسة″(�تاتي�أعدتهل�تالجنة�

تادحامة�الصلمب�تألوير،
إذ�مؤكد�يجددتً�سرملن�تاقحتعد�تاقلئية�تاتي�توكم�تستخدتم�تاشلرتا،�حالسميل�
تاقحتعد�تاحتردة�في�تتفلقملا�جنمف�اعلم��1949حبرحتحكحالتهل�تإلضلفمة�
حالئوة�تستخدتم�تاشلرة�بحتسطة�تاجيعملا�تاحطنمة�اعلم�1991،�يشددتً 
على�تألهيمة�تاومحمة�الوترتم�هذه�تاقحتعد�ين�أجل�كفلاة�تاقمية�تاويلئمة�

الشلرتا،�حتاقدرة�على�تاحصحل�إاى�تألشخلص�تايوتلجمن�الويلمة�
حتايسلعدة،�حتعزمز�هحمة�تاوركة�كطرف�إنسلني�يولمد�حيستقل،

)...(
7(��مدعح�يكحنلا�تاوركة�إاى�تستخدتم�تاتحصملا�″تادرتسة″�ين�أجل�

تعزمز�تنفمذ�تاقحتعد�تاتي�توكم�تستخدتم�تاشلرتا�حتزحمد�تالجنة�تادحامة�
بتعلمقلتهل�على�يضيحن�″تادرتسة″�حتستخدتيهل؛�

تنظر:� �5
Jean-François�Quéguiner,�″Commentary�on�the�Protocol�additional�to�the�Geneva�Conventions�of�12�
August�1949,�and�relating�to�the�Adoption�of�an�Additional�Distinctive�Emblem�)Protocol�III(",�IRRC,�
March�2007,�No.�865,�pp.�175-207.
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8(��مطلب�ين�تالجنة�تادحامة�يحتصلة�عيلهل�في�″تادرتسة″،�يع�يرتعلة�
تاتعلمقلا�تاتي�تتلقلهل�ين�يكحنلا�تاوركة،�حتحسمع�يشلحرتتهل�يع�

تادحل،�حإبالغ�يجلس�تايندحبمن�بلاتقدم�تايورز.�

في� تايشلحرتا� ين� تايزمد� تادحامة� تالجنة� أجرا� �،7 تاقرتر� في� تايوددة� تايهية� إاى� حتستنلدتً�
حتاجيعملا� تادحل� سلئر� على� تاشلرة� درتسة� تعيمم� تاتودمد� حجه� على� حتم� ح2009.� �2008
تاحطنمة�حتالتولد�تادحاي�في��30أملر/يلمح��6.2008)يع�بعض�تاتعدمل�حبعض�تألسئلة�تإلضلفمة(�

التعلمق�علمهل.�حكلنا�تايشلحرتا�يع�تادحل�يهية�فعالً�ألسبلب�رئمسمة�ثالثة�هي�تاتلامة:�

تادحل�هي�تاتي�تودد�حتعتيد�تاقحتعد�تاتي�توكم�تستخدتم�تاشلرة؛ –

الشلرة�)بيقتضى� – تايستخدم�تألسلسي� تاعسكرمة،�هي� تاطبمة� تادحل،�حعلى�تألخص�خديلتهل�
تاشرحط�تاحتردة�في�صكحك�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني(،�كيل�أّن�تاعدمد�ين�تألسئلة�تاتي�علاجتهل�

تادرتسة�تتعلق،�حبشكل�يبلشر،�بلستخدتم�تادحل�الشلرة؛

تادحل�هي�تايسؤحاة�في�تايقلم�تألحل�عن�ضيلن�توترتم�تاشلرة. –

حتنلحاا�تعلمقلا�تاجيعملا�تاحطنمة�يسلئل�يتنحعة�حأسئلة�ذتا�عالقة�بلادرتسة.�غمر�أن�تاتعلمقلا�
تارئمسمة�كلنا�تتعلق�بلستخدتم�تاشلرة�ين�قبل�تاجيعملا�تاحطنمة�في�أنشطتهل�اجيع�تاتبرعلا�
)على�سبمل�تايثلل،�تستخدتم�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�في�تاشرتكلا�يع�تاقطلع�تاخلص(�حتألنشطة�
تإلعالنمة�)على�سبمل�تايثلل،�تستخدتم�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�على�يحتد�حيبلني�تاجيعمة�تاحطنمة(.�
 2009 �23شبلط/فبرتمر� محم� تنظمم�حرشة�عيل�في�جنمف� تادحامة�على� تالجنة� حهذت�يل�وث�
اينلقشة�هذه�تايحتضمع.�حبفضل�وضحر�ييثلمن�رفمعي�تايستحى�ين�تاجيعملا�تاحطنمة�حييثلي�
تادحامة،�أتلوا�حرشة�تاعيل�فرصة�ثيمنة�الوحتر�بشأن�درتسة�تاشلرة� تادحاي�حتالجنة� تالتولد�
حويالا�تاتحعمة�حجيع�تاتبرعلا�تاتي�تنظيهل�يكحنلا�تاوركة،�حهيل�نشلطلن�يهيلن�مسلعدتن�

هذه�تألخمرة�على�تنفمذ�يهيتهل�بفعلامة.�

حكلنا�تالستنتلجلا�تاتي�خلصا�إامهل�حرشة�تاعيل�هي�تاتلامة:�

متعمن�على�يكحنلا�تاوركة�تعبئة�طلقلتهل�تاخلصة،�حاكن�أمضلً�تعبئة�تادحل�بشكل�خلص�ين� –
أجل�توسمن�تاتعرمف�بلاقمية�تاويلئمة�الشلرة.

تايتخذة� – تاتدتبمر� تكحن� أن� حمجب� تاوركة″.� ″عالية/هحمة� ين� جزء� هيل� تاشلرة/تاشعلر� إن�
اتوسمن�عالية/هحمة�تاوركة�حنشرهل�يتحتفقة�يع�تإلطلر�تاقلنحني�تاقلئم�تاذي�موكم�تستخدتم�

تاشلرة.�

مجب،�خالل�تاسنتمن�أح�تاثالث�سنحتا�تاقلدية،�إجرتء�تايزمد�ين�تألبولث،�بيعزل�عن�درتسة� –
″اقمم″� أفضل� فهم� إاى� تستنلدتً� بهل� حتاتعرمف� تاوركة″� ″عالية/هحمة� تطحمر� بشأن� تاشلرة،�

تاوركة�حتانظرة�إامهل.

تجدر�تإلشلرة�إاى�أن�يشلحرتا�غمر�رسيمة�جرا�يع�تادحل�في��2007ين�خالل�تالجلن�تايشتركة�بمن�تاحزترتا�اتنفمذ�تاقلنحن�تادحاي� �6
تإلنسلني.�حهذه�تالجلن�يؤهلة�الترحمج�حتقدمم�تانصح�حتاتنسمق�في�جيمع�تايسلئل�تايتعلقة�بتنفمذ�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�على�تايستحى�تاحطني،�

حضيلن�تاليتثلل�القلنحن�حتطحمر�تاقحتنمن.�حتتأاف�هذه�تاهمئلا�علدة�ين�ييثلمن�اكلفة�تإلدترتا�تاوكحيمة�تايعنمة�بلاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني،�
حتاهمئلا�تاقضلئمة�حتاتشرمعمة،�حتاجيعمة�تاحطنمة�كذاك.



19 يقدية 

حأخمرتً،�تستفلدا�درتسة�تاشلرة�ين�تاتعلمقلا�تاتي�قديتهل�تادحل�عن�جحتنب�يختلفة.�حقد�نحقشا�
هذه�تاتعلمقلا�يع�تادحل�على�يستحى�ثنلئي�حعرضا�في�جلسة�إعاليمة�نظيا�في�جنمف�محم�

�15وزمرتن/محنمح�2009.

حبلاتلاي�مجب�تعتبلر�تادرتسة�نتمجة�ايشلحرتا�يحسعة�دتخل�تاوركة�حيع�تادحل.�حبلارغم�ين�ذاك�
فإن�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�هي�تايسؤحاة�في�تانهلمة�عن�تاتحصملا�تاتي�تضينتهل�تادرتسة.�

التنظيم�

قائمة�المحتويات:�

تقسم�درتسة�تاشلرة�إاى�ثالثة�أبحتب�رئمسمة:

الباب�األول�مولحل�تودمد�يل�هح�قلنحني،�أح�يسيحح�به،�أح�يل�محصى�به،�عند�تستخدتم�تاشلرة�
في�سملق�تاعيلملا.

الباب�الثاني�مرّكز�على�يسلئل�تجلرمة�)حيسلئل�أخرى�غمر�تشغملمة(�تتعلق�بلستخدتم�تاشلرة.

حمتضين�كل�ين�تابلبمن�تألحامن�أربعة�فصحل�تتنلحل�أسئلة�عن�تستخدتم�تاشلرة�أثلرتهل�يختلف�
تاجهلا�تافلعلة�تايعنمة:

تالستخدتم�ين�قبل�سلطلا�تادحل؛ –

تالستخدتم�ين�قبل�تاجيعملا�تاحطنمة؛ –

تالستخدتم�ين�قبل�تالجنة�تادحامة؛ –

تالستخدتم�ين�قبل�جهلا�فلعلة�أخرى. –

الباب�الثالث�مولحل�تودمد�تاتزتيلا�حأدحتر�يختلف�تاجهلا�تافلعلة�)تادحل،�تاجيعملا�تاحطنمة،�
تالجنة�تادحامة،...�إاخ(�في�ينع�أح�حقف�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة.�حمكين�هدفه�تارئمسي�في�تقدمم�
بعض�تاخطحط�تاتحجمهمة�في�كل�خطحة�ين�تاخطحتا�بشأن�يل�متحجب�فعله�أيلم�ولالا�سحء�

تستخدتم�تاشلرة،�حكمفمة�ينع�ودحثهل.

الشكل�المعتمد�لألسئلة:

تقدم�تادرتسة�اكل�سؤتل�تم�تودمده�تحصملا�بشأن�يل�هح�قلنحني/أح�يسيحح�به،�أح�عنديل�متطلب�
تألير،�كمفمة�يعلاجة�إسلءة�تستخدتم�يعّمنة�الشلرة.�حمتبع�كل�سؤتل�تاترتمب�تاتلاي:�

عرض�تألسلس�تاقلنحني�أح�تاتنظميي�تاذي�مجب�أن�مؤخذ�في�تالعتبلر�الرد�على�تاسؤتل؛ –

تقدمم�تحصمة،�أح�تحصملا،�وحل�كمفمة�تارد�على�تاسؤتل؛ –

تاتولمل�تألسلسي�تاذي�تستند�إامه�تاتحصمة/�أح�تاتحصملا. –
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مبادئ�ومفاهيم�عامة

أح� حتعرمف� بلاشلرة� تاخلصة� تألسلسمة� تايعلحيلا� تقدمم� هح� تاتيهمدي� تاقسم� هذت� ين� تاغرض�
تحضمح�بعض�تايفلهمم�حتايبلدئ�تاعلية�تايتعلقة�بلستخدتيهل.

حتستخدم�هذه�تايفلهمم�حتايبلدئ�بشكل�حتسع�في�يختلف�أجزتء�درتسة�تاشلرة.�حاذاك،�قُدر�أّن�ين�
تايفمد�إدرتجهل�في�قسم�تيهمدي�تجنبلً�اتكرترهل�في�كل�سؤتل�ين�تألسئلة�تايطرحوة.

تاريخ�الشارة�وتصميمها� � أوالً�-�

في�تاعلم�1859،�شهد�هنري�دحنلن،�رجل�تألعيلل�تاسحمسري�أثنلء�سفره�في�شيلل�إمطلامل،�
تاعحتقب�تايرحعة�ايعركة�سحافرمنح.�حبعد�عحدته�إاى�جنمف،�كتب�حصفلً�ايل�رأى�في�كتلبه�"�

تذكلر�ين�سحافرمنح″،�حضّينه�تقترتومن�مهدفلن�إاى�توسمن�يسلعدة�ضولمل�تاورب:

تاسعي�في�أحقلا�تاسلم�إاى�إنشلء�يجيحعلا�ين�تايتطحعمن�في�كل�بلد�تكحن�يستعدة�العنلمة� –
بلايصلبمن�في�أحقلا�تاورب؛

تاعيل�على�إقنلع�تادحل�بقبحل�فكرة�ويلمة�عليلي�تإلغلثة�حتاجروى�على�أرض�تايعركة. –

حأدى�تالقترتح�تألحل�إاى�إنشلء�تاجيعملا�تاحطنمة.�حكلن�قد�بلغ�في�آب/أغسطس��2009عدد�
تاثلني�فقد�يّهد� أيل�تالقترتح� تادحامة،��186جيعمة.� تايعترف�بهل�دتخل�تاوركة� تاجيعملا� تلك�
تادرب�اصملغة�تتفلقمة�جنمف�العلم�1864،�تاسلف�التفلقملا�جنمف�تألربع�العلم�1949،�حتاتي�

أصبوا�تآلن�يقبحاة�علايملً�ين�جيمع�تادحل.

حكلن�تعتيلد�عالية�ييمزة�حومدة�الدالاة�على�تاويلمة�تايينحوة�بيحجب�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�
تانزتع� حاضولمل� تإلغلثة،� في� تاعليلمن� حاليتطحعمن� تايسلوة،� القحتا� تاتلبعة� تاطبمة� الخديلا�
تايسلح،�أود�تألهدتف�تارئمسة�الجنة�تايكحنة�ين�خيسة�أعضلء،�حتاتي�تجتيعا�في��17شبلط/
فبرتمر��1863ادرتسة�تقترتولا�دحنلن،�حأصبوا�فميل�بعد�تالجنة�تادحامة.�حكلن�تايطلحب�أن�
بعد،� علمهل�عن� تاتعرف� حميكن� بسمطة،� �- تانهلمة� في� كيل�سيما� تاشلرة،� أح� �- تاعالية� تكحن�

حيعرحفة�ين�تاجيمع،�حتبدح�ييلثلة�الصدمق�كيل�العدح.

حتعتيد�تايؤتير�تادبلحيلسي�تاذي�عقد�في�جنمف�في�تاعلم��1864شلرة�تاصلمب�تألوير�على�
أرضمة�بمضلء�–�يعكحس�أاحتن�تاعلم�تاسحمسري.7 

حخالل�ورب�1876-�1878بمن�رحسمل�حتركمل،�أعلنا�تإليبرتطحرمة�تاعثيلنمة�أنهل�ستستخدم�
هالالً�أوير�بدالً�ين�تاصلمب�تألوير�كشلرة�اهل،�حاكنهل�حتفقا�على�توترتم�تاصلمب�تألوير�
حتاشيس� تألسد� يختلفة:� عالية� أمضلً� فلرس� بالد� حتختلرا� تآلخر.� تاطرف� ين� تايستخدم�
حتاشيس� حتألسد� بمضلء،� أرضمة� على� تألوير� بلاهالل� رسيملً� تالعترتف� حتم� تألويرمن.�

تشمر�تايلدة�53،�تافقرة�تاثلنمة،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�إاى�أن�"تعتيلد�يعكحس�أاحتن�علم�تالتولد�تاسحمسري،�]مشكل[�تقدمرتً�اسحمسرت". �7
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تألويرمن�على�أرضمة�بمضلء�ين�قبل�يؤتير�دبلحيلسي�عقد�في�تاعلم��8.1929غمر�أّن�شلرة�
تألسد�حتاشيس�تألويرمن�ام�تعد�تستخدم�ينذ�تاعلم�1980،�ومن�أعلنا�تاجيهحرمة�تإلساليمة�
اقحتتهل� تاتلبعة� تاطبمة� الخديلا� ييمزة� كشلرة� تألوير� تاهالل� تستخدتم� في� رغبتهل� إمرتن� في�

تايسلوة.

تاطبمة� تايسلوة،�حتاخديلا� تانزتعلا� تايينحوة�اضولمل� تاويلمة� حأخمرتً،�حفي�يولحاة�اتعزمز�
تم� أمضلً،� تاوركة� علايمة� حاتوقمق� تإلنسلني،� تايجلل� في� حتاعليلمن� تايسلوة،� القحتا� تاتلبعة�
تالعترتف�بشلرة�ييمزة�إضلفمة�–�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�على�أرضمة�بمضلء�–�في�تاعلم�
هذه� حتتأاف� تإلضلفي.� تاثلاث� تابرحتحكحل� تعتيد� تاذي� تادبلحيلسي� تايؤتير� قبل� ين� �،2005
ين� �2 )تايلدة� بمضلء″� أرضمة� على� وده� على� قلئم� يربع� على�شكل� أوير� ″إطلر� ين� تاشلرة�
تابرحتحكحل� في� تاويرتء″� )تابلحرة(� ″تاكرمستلاة� تسم� مرد� حام� تإلضلفي(.� تاثلاث� تابرحتحكحل�
تاثلاث�تإلضلفي،�حاكن�تم�إقرتره�ين�قبل�تايجتيع�تادحاي�ين�خالل�تعتيلد�تاقرتر��1اليؤتير�

تادحاي�تاتلسع�حتاعشرمن�في�وزمرتن/محنمح��2006)تافقرة�2(.

�القواعد�األساسية�التي�تحكم�  ثانياً�-�
استخدام�الشارة

حتاهالل� تألوير،� تاصلمب� تسيملا� )حكذاك� تاشلرة� تستخدتم� توكم� تاتي� تألسلسمة� تاقحتعد� ترد�
تألوير،�حتاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء(�في�تاصكحك�تاتلامة:

تتفلقمة�جنمف�تألحاى:�تايحتد�38-53�،44،�ح54؛ –

تتفلقمة�جنمف�تاثلنمة:�تايحتد�41-45؛ –

تتفلقمة�جنمف�تارتبعة:�تايحتد�18-22؛ –

تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي:�تايحتد�38�،18�،8،�ح85؛�حتايلوق�1؛ –

تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي:�تايلدة�12؛ –

تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي:�تايحتد�1-7؛ –

الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991:�يع�أّن�هذه�تاالئوة�هي،�على�حجه�تاتودمد،�يلزية�فقط� –
الجيعملا�تاحطنمة،�غمر�أّن�تالجنة�تادحامة�حتالتولد�تادحاي�تعهدت�بتطبمق�قحتعد�تاالئوة�إاى�

أقصى�ود�ييكن.9 

تم�تالعترتف�بلاشلرتمن�بيقتضى�تايلدة��19ين�تتفلقمة�جنمف�اتوسمن�ولل�تاجروى�حتايرضى�في�تاجمحش�في�تايمدتن�العلم�1929،� �8
حأكدا�ذاك�الوقلً،�تافقرة�تاثلنمة�ين�تايلدة��38التفلقمة�جنمف�تألحاى.�حال�مشلر�إاى�تألسد�حتاشيس�تألويرمن�بشكل�يودد�في�تاتولمل�حتاتحصملا�
تاحتردة�في�تادرتسة�ألنهل�ام�تعد�يستخدية.�غمر�أّن�تاقحتعد�تاتي�توكم�تستخدتم�تاشلرة�)حتحصملا�تادرتسة(�ميكن�بلاطبع�أن�تنطبق�على�تألسد�

حتاشيس�تألويرمن�كأّي�ين�تاشلرتا�تألخرى.

في�تاعلم�1993،�دعل�تاقرتر�8،�تافقرة�4،�تاصلدر�عن�يجلس�تايندحبمن،�تالجنة�تادحامة�حتالتولد�تادحاي�التقمد�بلاقحتعد�تاتي�توكم�تستخدتم� �9
تاشلرة�الدالاة�حتاتزممن�كيل�جلء�في�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991.
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�التمييز�بين�استخدام�الشارة�بغرض� �  ثالثاً�-�
الحماية�وبغرض�الداللة

تظهر�تاشلرة�ينذ�أكثر�ين�قرن�ين�تازين،�بلعتبلرهل�تاعالية�تايرئمة�الويلمة�تايينحوة�بيقتضى�
تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�افئلا�يعّمنة�ين�تانلس�يتضررة�ين�تانزتعلا�تايسلوة،�حألحائك�تاذمن�

مقديحن�اهم�تايسلعدة�تإلنسلنمة.

حتريز�أمضلً�تاشلرة�إاى�تاوملد�حتالستقالل،�حعدم�تاتومز�الوركة�حيكحنلتهل.

حبهذت�تهدف�تاشلرة�إاى�غرضمن�يختلفمن�تيليلً.�فميكن�أن�تستخدم:

حسملة�الويلمة، –

أح�حسملة�الدالاة. –

حنجد�تألسلس�تاقلنحني�التيممز�بمن�هذمن�تالستخدتيمن�تايختلفمن�الشلرة�في�تايلدة�44،�تافقرتمن�
تألحاى�حتاثلنمة،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى:

″بلستثنلء�تاولالا�تايذكحرة�في�تافقرتا�تاتلامة�ين�هذه�تايلدة،�ال�مجحز�
تستخدتم�شلرة�تاصلمب�تألوير�على�أرضمة�بمضلء�حعبلرة�″تاصلمب�

تألوير″�أح�″صلمب�جنمف″�سحتء�في�حقا�تاسلم�أح�في�حقا�تاورب،�إال�
اتيممز�أح�ويلمة�تاحودتا�حتاينشآا�تاطبمة،�حتايحظفمن�تايويممن�

حتايهيلا�تايويمة�بيقتضى�هذه�تالتفلقمة�حتالتفلقملا�تادحامة�تألخرى�تاتي�
تنظم�يثل�هذه�تأليحر.�حمنطبق�تاشيء�نفسه�على�تاشلرتا�تايشلر�إامهل�
بلافقرة�تاثلنمة�ين�تايلدة��38]هالل�أوير،�حأسد�حشيس�أويرمن�على�
أرضمة�بمضلء[�بلانسبة�البلدتن�تاتي�تستخديهل.�حال�مجحز�اجيعملا�

تاصلمب�تألوير�تاحطنمة�حغمرهل�ين�تاجيعملا�تايشلر�إامهل�بلايلدة��26أن�
تستخدم�تاشلرة�تاييمزة�تاتي�تينح�ويلمة�تالتفلقمة�إال�في�إطلر�أوكلم�هذه�

تايلدة.

بلإلضلفة�إاى�ذاك،�مجحز�الجيعملا�تاحطنمة�الصلمب�تألوير�)أح�تاهالل�
تألوير،�أح�تألسد�حتاشيس�تألويرمن(�أن�تستخدم�في�حقا�تاسلم�حفقلً�

اتشرمعلتهل�تاحطنمة�تسم�حشلرة�تاصلمب�تألوير�في�أنشطتهل�تألخرى�تاتي�
تتفق�يع�تايبلدئ�تاتي�حضعتهل�تايؤتيرتا�تادحامة�الصلمب�تألوير.�حفي�

ولاة�يتلبعة�هذه�تألنشطة�في�حقا�تاورب،�مكحن�تستخدتم�تاشلرة�بومث�ال�
ميكن�تعتبلرهل�يلنوة�الويلمة�تاتي�تقتضمهل�تالتفلقمة،�حتكحن�تاشلرة�ذتا�

أبعلد�صغمرة�نسبملً،�حال�مجحز�حضعهل�على�عاليلا�تاذرتع�أح�فحق�أسطح�
تايبلني″.

تتفلقملا�جنمف�حتابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�حتايتعلقة� إن�تايصطلولا�تايستخدية�في�أوكلم�
بلاشلرة�امسا�دتئيلً�حتضوة:�

عنحتن�تافصل�تاسلبع�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�هح�″تاشلرة�تاييمزة″. –
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تاشلرة�″الويلمة″�حتستخدتيهل� – بمن�تستخدتم� التيممز� تافصل،�كيل�حرد�ذكره�سلبقلً،� ميّهد�هذت�
″الدالاة″،�حهذه�يسأاة�جرى�تطحمرهل�الوقلً�في�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991.�

تاعالية� – بأنهل�″هي� تاييمزة″� ″تاشلرة� تألحل�تإلضلفي� تابرحتحكحل� �8)ل(�ين� تايلدة� تعّرف�
تاييمزة�الصلمب�تألوير�أح�تاهالل�تألوير�أح�تألسد�حتاشيس�تألويرمن�على�أرضمة�بمضلء�
تاطبمة�حتاهمئلا� تاخديلا� أفرتد� تاطبي�حويلمة� تانقل� إذت�تستخديا�اويلمة�حودتا�ححسلئط�

تادمنمة�حكذاك�تايعدتا�حتإليدتدتا″.�

حسعملً�إاى�تحضمح�تايصطلولا،�سحف�تشدد�هذه�تادرتسة�على�تاتيممز�بمن�تستخدتيمن�يختلفمن�
″تاشلرة� أح� الويلمة″،� كحسملة� تايستخدية� )″تاشلرة� تاويلمة″� ″شلرة� إاى� إيل� بلإلشلرة� الشلرة،�
تايستخدية�ألغرتض�تاويلمة″(�حإيل�إاى�″شلرة�تادالاة″�)″تاشلرة�تايستخدية�كحسملة�الدالاة″،�أح�

″تاشلرة�تايستخدية�ألغرتض�تادالاة″،�أح�″تاشعلر″(.10 

بيقتضى� تايينحوة� تاخلصة� الويلمة� تايرئمة� تاعالية� فهي� للحماية،� حسملة� تاشلرة� تكحن� ومن�
تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�)حخلصة�تتفلقملا�جنمف�حبرحتحكحالتهل�تإلضلفمة(�ابعض�تافئلا�ين�
تألشخلص�حتاحودتا�ححسلئل�تانقل،�)السميل�أفرتد�تاطحتقم�تاطبمة�حتايرتفق�تاطبمة�ححسلئل�تانقل�
تاطبي(.�11حفي�هذه�تاولالا،�حين�أجل�ضيلن�تاود�تألقصى�ين�تارؤمة،�مجب�أن�تكحن�تاشلرة�
كبمرة�تاوجم�يقلرنة�بلاشخص�أح�تاشيء�تاذي�مظهرهل،�حمتعمن�أال�مضلف�أّي�شيء�على�تاشلرة�
أح�على�تألرضمة�تابمضلء.�حمعتبر�دتئيلً�إبرتز�تاشلرة�في�أيلكن�يعّمنة�كلاعاليلا�على�تألذرع،�

أح�طالؤهل�على�أسطح�تايبلني،�تستخدتيلً�الويلمة.

مظهرهل� تاذي� تاشيء� أح� تاشخص� بمن� تارتبط� على� تدل� للداللة،� حسملة� تاشلرة� تكحن� حومن�
حتاوركة.�حفي�هذه�تاولاة،�مجب�أن�تكحن�تاشلرة�صغمرة�تاوجم�نسبملً�يقلرنة�بلاشخص�أح�تاشيء�
تاذي�مظهرهل،�حعلدة�يل�تويل�يعلحيلا�إضلفمة�)على�سبمل�تايثلل،�تسم�تاجيعمة�تاحطنمة�أح�

تألورف�تألحاى�ين�تسيهل(.12 

حبيقتضى�تايلدة��4ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم��1991)حتاتعلمقلا�علمهل(:

″مجب�تجنب�أي�خلط�بمن�تستخدتم�تاشلرة�الويلمة�حتستخدتيهل�الدالاة.�حفي�
تانزتعلا�تايسلوة،�مجب�على�تاجيعملا�تاحطنمة�تاتي�تحتصل�أنشطة�
أحقلا�تاسلم�أن�تتخذ�كل�تإلجرتءتا�تاضرحرمة�التأكد�ين�أّن�تاشلرة�

تايستخدية�بهدف�تادالاة�حتايبّمنة�على�تألشخلص�أح�تألشملء�تبّمن�تاعالقة�
يع�تاجيعمة�تاحطنمة�فقط،�حأنهل�امسا�تكرمسلً�اوق�تاويلمة�بيحجب�تاقلنحن�

تادحاي�تإلنسلني.�حمجب�أن�تكحن�تاشلرة�على�حجه�تاخصحص�صغمرة�
تاوجم�نسبملً،�حال�تحضع�على�عاليلا�تألذرع�أح�على�أسطح�تايبلني.�

حعلى�تاجيعمة�تاحطنمة�أن�تولحل�تطبمق�تاقلعدة�تألخمرة�في�أحقلا�تاسلم�
وتى�تتجنب�ينذ�بدتمة�تانزتع�أي�خلط�يع�تستخدتم�تاشلرة�كحسملة�الويلمة.

بشأن�تافرق�بمن�"تاشلرة"�ح"تاشعلر"�حتستخدتم�هذمن�تايصطلومن�في�درتسة�تاشلرة،�تنظر�تاقسم�تاخليس�ين�هذه�تايقدية�)"يبلدئ�حيفلهمم� �10
علية"(.

االطالع�على�قلئية�تألفرتد�حتاحودتا�ححسلئط�تانقل�تايخحاة�بلستخدتم�تاشلرة�الويلمة،�تنظر�تاقسم�تارتبع�ين�هذه�تايقدية�)"ين�موق�اهم� �11
تستخدتم�تاشلرة�)يبلدئ�حيفلهمم�علية("(.

بشأن�تافرق�بمن�شلرة�حشعلرتا�يكحنلا�تاوركة،�تنظر�تاقسم�تاخليس�ين�هذه�تايقدية. �12
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حال�معحد�تاسبب�في�تاخلط�إاى�تصيمم�تاشلرة�بقدر�يل�معحد�في�تايقلم�تألحل�
إاى�تاظرحف�تاتي�تعرض�فمهل.�حاذاك،�مجب�تجنب�أي�خلط،�خلصة�في�
تاولالا�تاتي�مجحز�فمهل�أمضلً�تستخدتم�تاشلرة�كحسملة�الويلمة�أي�في�
تانزتعلا�تايسلوة.�حين�أجل�تفلدي�هذت�تاخطر،�ُمنصح�بأن�تستخدم�

تاجيعملا�تاحطنمة�كحسملة�الدالاة،�كيل�هح�يتبع�ولاملً�في�حقا�تاسلم،�شلرة�
صغمرة�تاوجم�نسبملً.�حانفس�تاسبب،�ُمنصح�أمضلً�بلاليتنلع�في�حقا�تاسلم�
عن�حضع�تاشلرة�على�عاليلا�تألذرع،�أح�على�أسطح�تايبلني،�أح�وتى�

على�تارتملا″.

تادالاة.� ألغرتض� أح� تاويلمة� ألغرتض� تستخدتيهل� عند� مودد� ام� الشلرة� تادقمق� تاوجم� أن� إال�
حمعطي�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�)تايلدة�44(�شرولً�يعقحالً�اذاك:

رفض�تايؤتير،�ألسبلب�عيلمة،�تقترتولً�بضرحرة�حضع�تألبعلد�تاقصحى�
اعالية�تادالاة.�حتشترط�فقط�أن�تكحن�صغمرة�تاوجم�نسبملً�–�أي�أن�تكحن�

صغمرة�بلانسبة�إاى�تاعالية�تاوليمة�تايستخدية�ألمة�فئة�يعمنة�ين�
تألشخلص�أح�تألشملء.�حبلاتلاي�فإّن�تقرمر�تاوجم�تافعلي�مجب�أن�معتيد�

على�تاوّس�تاسلمم.13 

�من�يحق�له�استخدام�الشارة�  رابعاً�-�
)قواعد�عامة(

في�يل�ملي�قلئية�بلايبلدئ�تاعلية�تاتي�تودد�تألشخلص�تاذمن�موق�اهم�إظهلر�تاشلرة�أح�تألشملء�
تاتي�مسيح�بعرض�تاشلرة�علمهل.�حال�تقدم�تفلصمل�كثمرة�حفقلً�الغرض�ين�هذه�تادرتسة.

وسيلة�للحماية

ألف-�في�أحقلا�تانزتعلا�تايسلوة:

تاخديلا�تاطبمة�)تألفرتد�حتاحودتا�تاطبمة�يثل�تايستشفملا�ححسلئط�تانقل،�...�إاخ(�حأفرتد� –
تاهمئلا�تادمنمة،�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�الدحل؛14 

أفرتد�تاطحتقم�تاطبمة�في�تاحودتا�تاطبمة�ححسلئل�تانقل�تاتلبعة�الجيعملا�تاحطنمة�تايعترف�بهل� –
حتايرخص�اهل�على�تانوح�تاحتجب�ين�قبل�وكحيلتهل�ايسلعدة�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�44،�ص�331. �13

تايحتد�39-�44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايحتد�22-26�،23-34�،28-�39�،37حتايحتد�41-�44ين�تتفلقمة�جنمف�تاثلنمة؛�تايلدة�18  �14
تافقرتمن��1ح�4ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي؛�حتايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي.�حمرد�تعرمف�تاخديلا�تاطبمة�حأفرتد�تاهمئلا�تادمنمة�
تايويمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�الدحل�في�تايحتد�19-25،�ح35-�36ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�حتايحتد�22-26�،23-34�،28-37،�ح�39ين�

تتفلقمة�جنمف�تاثلنمة،�تايحتد�8)ج(-)م(�ح�9تافقرة��2ح12،�ح13،�ح15،�ح21-�31ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�حتايلدتمن��9ح�11ين�
تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي.�حتنطبق�نفس�تألوكلم�حتاتحصملا�على�أفرتد�تاهمئلا�تادمنمة�في�تاقحتا�تايسلوة�الدحل،�يع�أن�أسئلة�هذه�تادرتسة�ال�

تشمر�إال�إاى�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�اهذه�تاقحتا�تايسلوة�.
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تايسلوة،�ومن�معيلحن�وصرملً�األغرتض�نفسهل�تاتي�تعيل�ين�أجلهل�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�
القحتا�تايسلوة،�حمخضعحن�القحتنمن�حتالحتئح�تاعسكرمة؛15 

تادحاة� – سلطلا� قبل� ين� تاصفة� بهذه� بهل� تايعترف� تاخلصة(� أح� )تاعلية� تايدنمة� تايستشفملا�
هذه� يثل� حإدترة� تسممر� في� تايشلركحن� حتألشخلص� تاشلرة؛�16 بإظهلر� اهل� حتايرخص�
تايستشفملا�تايدنمة�في�تألرتضي�تايوتلة�حفي�ينلطق�تاعيلملا�تاعسكرمة�)حأمضلً�أثنلء�تابوث�
حتقدمم� حنقلهم� حإجالئهم� تاحالدة،� حولالا� حتاعجزة� تايدنممن� ين� حتايرضى� تاجروى� عن�

تارعلمة�اهم؛17 

جيمع�أفرتد�تاطحتقم�تاطبمة�حتاهمئلا�تادمنمة�ين�تايدنممن�في�تألرتضي�تايوتلة،�حفي�ينلطق� –
مدحر�فمهل�قتلل،�أح�ين�تايوتيل�أن�تشهد�قتلالً؛18 

جيمع�تاحودتا�تاطبمة�ححسلئط�تانقل�تاطبي�تايدنمة،�كيل�معرفهل�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،� –
بإظهلر� تاسلطلا� هذه� قبل� ين� اهل� حتايرخص� تايختصة،� تاسلطلا� قبل� ين� بهل� حتايعترف�

تاشلرة؛19 

جيعملا�تإلغلثة�تاتطحعمة�تألخرى�تايعترف�بهل�حتايرخص�اهل،�حتاخلضعة�الشرحط�نفسهل� –
تايوددة�آنفلً�الجيعملا�تاحطنمة.20 

باء-�في�أحقلا�تاسلم:

أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�حتاهمئلا�تادمنمة،�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�الدحل؛21  –

مجحز�الحودتا�تاطبمة�ححسلئط�تانقل�تاطبي�تاتلبعة�الجيعملا�تاحطنمة،�حتايقرر�تخصمصهل� –
تاشلرة�كحسملة� تاسلطلا،� بيحتفقة� ُتظهر،� أن� ألغرتض�طبمة�في�ولاة�ودحث�نزتع�يسلح،�

الويلمة�في�أحقلا�تاسلم.22 

تايحتد��40ح42-�44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى.�حمرد�تعرمف�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�تايويممن�ين�تاجيعملا�تاحطنمة،�حتاحودتا�تاطبمة� �15
ححسلئط�تانقل�تاطبي�تايويمة�تاتلبعة�الجيعملا�تاحطنمة�في�تايحتد�24،�ح26-27،�ح�34ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�حتايحتد�24-25،�ح�27ين�

تتفلقمة�جنمف�تاثلنمة،�حتايلدة�8)ج(،�ح)هـ(،�ح)ز(-�)ي(،�حتايلدة��9تافقرة��2ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.

تايلدة�18،�تافقرة�3،�ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة.�حتحسع�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة�تاوق�في�تستخدتم�تاشلرة�امشيل�حسلئط�تانقل�تابرمة�حتابورمة� �16
حتاجحمة�كيل�توددهل�تايلدتلن��21ح22.�كيل�منص�تايلوق�1،�تايلدة�6،�ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،�على�يل�ملي�"تيمز�تاينلطق�تايخصصة�كلمة�

الجروى�حتايرضى�بشلرة�تاصلمب�تألوير�)أح�تاهالل�تألوير�أح�تألسد�حتاشيس�تألويرمن(�على�أرضمة�بمضلء".�حبشأن�تستخدتم�تاشلرة�ين�قبل�
تايستشفملا�حتاحودتا�تاطبمة�تايدنمة،�تنظر�تاسؤتل��6في�تادرتسة.

تايلدة�20،�تافقرتا��1ح�2ح3،�ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة. �17

تايلدة��18تافقرة��3ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.�حمرد�تعرمف�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�حتاهمئلا�تادمنمة�تايدنمة�تايويممن�في�تايلدتمن� �18
8)ج(-�)د(�ح�15تافقرة��1ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.�حميكن�أن�تشيل�هذه�تافئة�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�الجيعملا�تاحطنمة�شرمطة�أن�

تتطلبق�يع�تاتعرمف�تاحترد�في�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.

تايلدة��18تافقرة��4ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.�حمرد�تعرمف�تاحودتا�تاطبمة�ححسلئط�تانقل�تاطبي�تايدنمة�تايويمة�في�تايحتد�8)هـ(� �19
ح)ز(�ح�12ح�13ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.�حميكن�أن�تشيل�هذه�تافئلا�تاحودتا�تاطبمة�ححسلئط�تانقل�تاتلبعة�الجيعملا�تاحطنمة�شرمطة�

أن�تتطلبق�يع�تاتعرمف�تاحترد�في�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي

تايلدة�44،�تافقرة�1،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى.�حمرد�تعرمف�جيعملا�تإلغلثة�تاتطحعمة�في�تايلدتمن��26ح�27ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى� �20
حتايلدة��9تافقرة��2)ب(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.

تايلدة�44،�تافقرة�1،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى. �21

تايلدة��13ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �22



درتسة�عن�تستخدتم�تاشلرتا �26

حمجحز�الجنة�تادحامة�حتالتولد�تادحاي�تستخدتم�تاشلرة�في�جيمع�تألحقلا�)في�أحقلا�تاسلم،�حفي�
أحقلا�تانزتعلا�تايسلوة(،�حبدحن�قمحد.23 

وسيلة�للداللة

ألف-�في�أحقلا�تانزتعلا�تايسلوة:

تاجيعملا�تاحطنمة؛24  –

تالتولد�تادحاي؛ –

تالجنة�تادحامة. –

باء-�في�أحقلا�تاسلم:

تاجيعملا�تاحطنمة؛25  –

تالتولد�تادحاي؛ –

تالجنة�تادحامة؛ –

تخصص� – عنديل� أخرى،� أطرتف� تدمرهل� تاتي� تألحاي� تإلسعلف� حيرتكز� تإلسعلف� سملرتا�
وصرملً�اتقدمم�تاعالج�تايجلني�الجروى�حتايرضى،�كإجرتء�تستثنلئي،�شرمطة�تستخدتم�تاشلرة�

طبقلً�التشرمعلا�تاحطنمة�حبترخمص�صرمح�ين�تاجيعمة�تاحطنمة�بهذت�تالستخدتم.26 

التمييز�بين�الشارة�والشعار خامساً�-�

مبّمن�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�)تايلدة�44(�بحضحح�أّنه�مجب�أن�تولفظ�دتئيلً�تاشلرة�على�
شكلهل�تألصلي�عنديل�تستخدم�كحسملة�الويلمة:�..�منبغي�دتئيلً�إظهلر�عالية�تاويلمة،�تايكحنة�ين�
صلمب�أوير�على�أرضمة�بمضلء،�كيل�تصفهل�تتفلقمة�جنمف،�بشكلهل�تألصلي�حدحن�تغممر�أح�

إضلفة.27 

أيل�تافقرتلن��1ح�2ين�تايلدة��5االئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم��1991فهيل�أكثر�تودمدتً�في�هذت�
تاشأن:

تايلدة�44،�تافقرة�3،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى. �23

تايلدة�44،�تافقرة�2،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى. �24

تايلدة�44،�تافقرة�2،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى. �25

تايلدة�44،�تافقرة�4،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى.�حبشأن�تستخدتم�تاشلرة�ين�قبل�سملرتا�إسعلف�حيرتكز�إسعلف�أحاي�تلبعة�ألطرتف� �26
أخرى،�تنظر�تاسؤتل��30في�تادرتسة.�ألسبلب�عيلمة،�مندرج�تستخدتم�تاشلرة�ين�قبل�يركبلا�إسعلف�حيرتكز�إسعلف�أحاي�تلبعة�ألطرتف�أخرى�
يرخصة�ين�جيعمة�حطنمة�توا�تافقرة�"حسملة�الدالاة".�غمر�أّن�تاعالقة�بمن�هؤالء�تايستخديمن�حتاوركة�تبقى�ضعمفة�جدتً،�إذ�تنوصر�في�يجرد�

تاترخمص�تايينحح�ين�تاجيعمة�تاحطنمة.

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�44،�تاصفوة�334.� �27



27 يقدية 

″تظل�تاشلرة�تايستخدية�الويلمة�يوتفظة�بشكلهل�تألصلي،�فعلى�سبمل�
تايثلل�ال�مضلف�أي�شيء�الصلمب�أح�تاهالل�على�أرضمة�بمضلء.�

حمستعيل�تاصلمب�تايكحن�ين�جزءمن�أودهيل�رأسي�معبر�في�ينتصفه�
تاجزء�تاثلني�تألفقي.�حبلانسبة�اشكل�حتتجله�تاهالل�فهيل�امسل�يوددمن.�كيل�

مجب�أال�مليس�تاصلمب�أح�تاهالل�أطرتف�تارتمة�أح�تادرع،�حال�تكحن�
درجة�تالحن�تألوير�يوددة،�أيل�تألرضمة�فمجب�أن�تكحن�بمضلء�دتئيلً.

حمجب�أن�تكحن�تاشلرة�تايستخدية�الدالاة�يصوحبة�بلسم�تاجيعمة�تاحطنمة�
أح�بلألورف�تألحاى�ين�تالسم.�حمجب�أال�تكحن�هنلك�رسحيلا�أح�كتلبة�
على�تاصلمب�أح�تاهالل�تاذي�مظل�كل�ينهيل�تاعنصر�تاغلاب�على�تاشلرة،�

في�ومن�تظل�تألرضمة�بمضلء�دتئيلً″.

حين�ومث�تايبدأ،�ين�تاييكن�حتايفمد�إذتً�تاقملم�بتيممز�حتضح�بمن:

″تاشلرة″،�تايستخدية�ألغرتض�تاويلمة،�حتايفهحم�أنهل�صلمب�أوير/هالل�أوير/�كرمستلاة� –
)بلحرة(�ويرتء�على�أرضمة�بمضلء�بشكلهل�تألصلي؛

″تاشعلر″�تاخلص�بأود�يكحنلا�تاوركة�تايستخدم�ألغرتض�تادالاة،�حتايفهحم�أنه�شلرة�صلمب� –
تايكّحن� بلسم� يصوحبة� بمضلء� أرضمة� على� ويرتء� )بلحرة(� كرمستلاة� أوير/� أوير/هالل�

تايعني�أح�تألورف�تألحاى�ين�تسيه:�مستخدم�″تاشعلر″�ألغرتض�تادالاة.28 

حمكحن�يصطلح�″تاشلرة″�في�هذه�تادرتسة،�يل�ام�ُمذكر�غمر�ذاك،�يرتبطلً�بلستخدتيهل�كحسملة�
الويلمة،�بمنيل�مدل�يصطلح�″تاشعلر″�على�تستخدتم�تاشلرة�كحسملة�الدالاة.

نة�للحماية الشارة�ليست�مكوِّ سادساً�-�

في�ومن�ميكن�تستخدتم�تاشلرة�كحسملة�الويلمة،�ين�تايهم�إعلدة�تاتأكمد�على�أّن�تاشلرة�بود�ذتتهل�
ال�تينح�تاويلمة�األشخلص�تاذمن�مظهرحنهل�أح�األشملء�تاتي�تويلهل.�حيل�مينح�تاويلمة�هح�تاقلنحن�
تادحاي�تإلنسلني�)حخلصة�تتفلقملا�جنمف�حبرحتحكحالتهل�تإلضلفمة(،�حامسا�تاشلرة�سحى�يجرد�

يظهر�يرئي�اهذه�تاويلمة.

تاويلمة،� في� بلاوق� حتألشملء� تألشخلص� نفس� موتفظ� أن� ميكن� تاشلرة،� مظهرحت� ام� اح� حوتى�
حبخلصة�ين�تاهجيلا.�إال�أن�ين�تاحتضح�أن�فعلامة�تاويلمة�تتطلب�أن�مكحن�تاعدح�قلدرتً�على�
تاتعرف�على�تاشخص�تايويي�أح�تاحودة�تايويمة�بهذه�تاصفة.�29حرغم�أن�تستخدتم�تاشلرة�امس�
أنه� تاتشدمد�على� أح�تألشملء،�مجدر� اه�تستخدتيهل�ين�تألشخلص� بحتجب�يطلق�على�ين�موق�

ُمحصى�بشدة�تستخدتم�تاشلرة�نظرتً�اقميتهل�تاويلئمة.

الحقحف�على�بوث�يفصل�عن�تستخدتم�جيعمة�حطنمة�اشعلر�بأبعلد�كبمرة،�تنظر�تاسؤتل��18ين�تادرتسة�. �28

أنظر�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�44،�ص�325،�حتاتعلمق�على�تايلدة��5ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �29



درتسة�عن�تستخدتم�تاشلرتا �28

�مصطلح�″إساءة�استخدام�الشارة″�  سابعاً�-�
كتعبير�عام

مستخدم�يصطلح�″إسلءة�تستخدتم�تاشلرة″�في�هذه�تادرتسة،�امشيل�جيمع�تالنتهلكلا�القحتعد�تاتي�
إسلءة� ين� تاثالثة� تألنحتع� هذه� مغطي� بحضحح،� ذاك� ُمذكر�غمر� ام� حيل� تاشلرة.� تستخدتم� توكم�

تالستخدتم:

تاتقلمد:�تستخدتم�عالية�ميكن�تاخلط�بمنهل�حبمن�تاشلرة�بسبب�شكلهل�ح/أح�احنهل؛ –

تالستخدتم�غمر�تاينلسب: –

–��تستخدتم�تاشلرة�ين�قبل�أنلس�يرخص�اهم�علدة�تاقملم�بذاك،�حاكن�جلء�تالستخدتم�بطرمقة�
تتعلرض�يع�قحتعد�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�تاخلصة�بلستخدتيهل؛

–��تستخدتم�تاشلرة�ين�قبل�كملنلا�أح�أشخلص�امسحت�يخحامن�تاقملم�بذاك�)يؤسسلا�تجلرمة،�
صمداملا،�أطبلء،�ينظيلا�غمر�وكحيمة،�أفرتد�علدمحن،�...�إاخ(�أح�ألغرتض�تتعلرض�

يع�تايبلدئ�تألسلسمة�الوركة؛

تالستخدتم�تاغلدر:�تستخدتم�تاشلرة�في�أثنلء�نزتع�يسلح�اويلمة�يقلتلمن�أح�يعدتا�عسكرمة�عند� –
تاقملم�بأعيلل�عدتئمة.�حعنديل�متم�ذاك�عيدتً�حمتسبب�بحفلة�أح�بإصلبة�خطرة�الجسد�أح�تاصوة،�
معتبر�تستخدتم�تاشلرة�غدرتً�جرمية�ورب�في�تانزتعلا�تايسلوة�تادحامة�حغمر�تادحامة�على�ود�

سحتء.30 

تنظر�على�تألخص�تايلدة��85تافقرة��3)ح(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�حدرتسة�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�تاعرفي،�تاقلعدة�156  �30
)تاتعلمق(،�تانسخة�تاعربمة،�ص�523.�تنظر�على�تألخص�تايلدة��85تافقرة��3)ح(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�حدرتسة�تاقلنحن�تادحاي�

تإلنسلني�تاعرفي،�تاقلعدة��156)تاتعلمق(،�تانسخة�تاعربمة،�ص�523.



 تابلب�تألحل�-
 تحصملا�بشأن�يسلئل�تشغملمة�

 تتعلق�بلستخدتم�تاشلرة
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 تابلب�تألحل�
تافصل�أاف-��تالستخدتم�ين�قبل�سلطلا�تادحل

األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايلدة��3تايشتركة�بمن�تتفلقملا�جنمف
تايحتد��38ح�39ح�44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى

تايلدة��8ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي
تايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي�

تايلدتلن��1ح�2ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي

التوصيات�

أح� تألوير� تاهالل� أح� تألوير� تاصلمب� �- الويلمة(� )حسملة� شلرتهل� تادحاة� تختلر� عنديل� �-1
تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�-�تكحن�تاكملنلا�تايرخص�اهل�يخحاة�بلستخدتم�تلك�تاشلرة�

بشكل�دتئم.

يع�ذاك،�حشرط�أن�مكحن�″ين�شأن�هذت�تالستخدتم�تعزمز�تاويلمة″،�مجحز�الخديلا�تاطبمة� �-2
تاثلاث� تابرحتحكحل� في� تألطرتف� الدحل� تايسلوة� القحتا� تاتلبعة� تادمنمة� تاهمئلا� حأفرتد�
تإلضلفي�أن�تستخدم�يؤقتلً�شلرة�أخرى�غمر�تاشلرة�تاتي�تم�تختملرهل،�سحتء�أكلن�هذت�في�

أحقلا�تانزتعلا�تايسلوة�تادحامة�أم�غمر�تادحامة.

ومث�منطبق�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�منبغي�الخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�الجيلعلا�تايسلوة� �-3
تألطرتف�في�نزتع�يسلح�غمر�دحاي،�حتوا�إدترة�تاسلطلا�تايختصة�حتاخلصة�بكل�ينهل،�
أن�تكحن�قلدرة�على�إبدتل�مؤقت�الشلرة�تاتي�تم�تختملرهل�سلبقلً�بشلرة�أخرى�يتى�كلن�ين�

شأنهل�أن�تعزز�ويلمة�هذه�تاخديلا�تاطبمة.31 

بلاجدمة�تاقصحى.�فإاى�جلنب�يسأاة� يع�ذاك،�مجب�أن�تؤخذ�إيكلنمة�تغممر�تاشلرة�يؤقتلً� �-4
تاتشرمعلا�تاحطنمة�حتاصحرة�تاعلية،�مجب�تقممم�تاقمية�تإلضلفمة�بعنلمة�فلئقة�في�يل�متعلق�
الدحاة� تاطبمة� الخديلا� حكذاك� يؤقتلً،� تاشلرة� بتغممر� تفكر� تاتي� تاطبمة� )الخديلا� بلألين�
″تايضمفة″�حتاجيعمة�تاحطنمة�تايضمفة(.�حمجب�تاتنبه�إاى�أنه�منبغي�أن�مكحن�تادتفع�تاينلسب�

تاحومد�اتغممر�تاشلرة�يؤقتلً�ويلمة�ين�ُمسيح�اهم�بإظهلر�تاشلرة.�

بشأن�تستخدتم�تاشلرة�ين�قبل�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�الجيلعلا�تايسلوة،�تنظر�تاسؤتل��28في�تادرتسة. �31

هل�يجوز�للخدمات�الطبية�التابعة�للقوات�المسلحة�في�دول�أطراف�في�نزاع� 1 �
مسلح�تغيير�شارتها�مؤقتاً؟
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التحليل

مقدمة

ُمفهم�ين�تايلدتمن��38ح�39ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�أّن�على�تادحاة�أن�تختلر�شلرة�حتودة�ين�
بمن�جيمع�تاشلرتا�تايعترف�بهل�حأن�تظهرهل�على�تألعالم،�حعاليلا�تألذرع،�حجيمع�تايعدتا�

تايستخدية�ين�قبل�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�اقحتتهل�تايسلوة.

حتصبح�تاشلرة�تايختلرة�ين�قبل�تادحاة،�أي�صلمب�أوير،�أح�هالل�أوير،�أح�كرمستلاة�)بلحرة(�
تاكملنلا� قبل� تاويلمة�ين� دتئم�ألغرتض� بشكل� تستخدتيهل� مجحز� تاتي� تاحومدة� تاشلرة� ويرتء،�

تايرخص�اهل�ين�هذه�تادحاة�حفقلً�اليلدة��44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى.

حين�أجل�ضيلن�تاتطبمق�تاعيلي�التفلقملا�جنمف،�ُمطلب�ين�كل�دحاة�ين�تادحل�تعتيلد�تشرمعلا/
احتئح/سملسلا�ُتكرس�تاشلرة�الخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�اقحتتهل�تايسلوة�حالكملنلا�تألخرى�تايسيحح�

اهل�بلستخدتم�تاشلرة�بيقتضى�تايلدة��44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى.32 

فلاشلرة�تايعتيدة�ين�قبل�إودى�تادحل،�حتاينفذة�بهذه�تاصفة،�بلاقلنحن�أح�بلاسملسة،�هي�تاشلرة�
تاتي�مجب�أن�تستخدم،�يبدئملً،�ين�قبل�هذه�تادحاة�في�أثنلء�تانزتعلا�تايسلوة.�حمستند�هذت�تايبدأ�
إاى�وقمقة�أّن�جيمع�تاشلرتا�تايعترف�بهل�تحفر�ويلمة�يتسلحمة�حمجب�أن�تعتبر�يولمدة�في�كل�
شأن.�33حبنلء�علمه،�منبغي�أال�تكحن�هنلك�أمة�يعلرضة�ضد�تاصلمب�تألوير،�أح�تاهالل�تألوير،�

أح�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء.

تغيير�الشارة

من�قبل�الخدمات�الطبية�التابعة�للقوات�المسلحة�للدولة،�سواء�أكان�ذلك�في�النزاعات�
المسلحة�الدولية�أم�غير�الدولية

وتى�حقا�قرمب،�ام�مكن�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�قد�تطرق�بشكل�يودد�التغممرتا�تايؤقتة�الشلرة�
ين�قبل�تاخديلا�تاطبمة�تاخلصة�بلاقحتا�تايسلوة�الدحل.�غمر�أّن�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�
تاذي�دخل�ومز�تانفلذ�في��14منلمر/كلنحن�تاثلني�2007،�أحضح�هذه�تايسأاة.�حمنبغي�تإلشلرة�
إاى�أّن�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�″منطبق�في�ولالا�تانزتعلا�تايسلوة،�سحتء�أكلنا�دحامة�أم�

غمر�دحامة″.34 

حفي�بعض�تاسملقلا�تايوددة،�حعلى�سبمل�تايثلل،�ومث�ال�منظر�بلارضل�إاى�تاشلرة�تايختلرة�
بسبب�يل�ُمظن�أّن�اهل�ين�يداحل�دمني�أح�سملسي،�أح�ومث�تعتلد�تاسكلن�على�شلرة�حتودة�فقط�
ين�تاشلرتا�تايعترف�بهل،�منبغي�عندئذ�تطبمق�يبدأ�تالستخدتم�تايؤقا�الشلرة�تاييمزة�بيرحنة،�

تنص�تايلدة��54ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�على�أن�"تتخذ�تألطرتف�تاسليمة�تايتعلقدة�تاتدتبمر�تاالزية،�إذت�ام�مكن�تشرمعهل�ين�تألصل�كلفملً� �32
ين�أجل�ينع�حقيع�ولالا�إسلءة�تالستعيلل�تاينصحص�عنهل�بلايلدة��53في�جيمع�تألحقلا".�حكيثلل�على�يل�ميكن�أن�مكحن�علمه�تشرمع�كهذت،�
تنص�تايلدة�3-�1ين�"تاقلنحن�تانيحذجي�بشأن�تستخدتم�شلرتا�تاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير�حتاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�حويلمتهل"�تاذي�

أعدته�تاخديلا�تالستشلرمة�الجنة�تادحامة�على�يل�ملي:
"االستعمال�من�جانب�الخدمات�الصحية�التابعة�للقوات�المسلحة:

1-�توا�إشرتف�حزترة�تادفلع،�تستعيل�تاخديلا�تاصومة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�في�]�تسم�تادحاة[�في�أحقلا�تاسلم�حفي�تانزتعلا�تايسلوة�أمضلً�
شلرة�]�تسم�تاشلرة�تاتي�تستخدم[�اتيممز�أفرتد�خديلتهل�تاطبمة�ححودتتهل�تاطبمة�ححسلئل�تانقل�تاطبي�برتً�حبورتً�حجحتً�".�

تنظر�تايلدة��2تافقرة��1ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي. �33

تاتعلمق�على�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�تايلدة��1تافقرة�2،�ص�186. �34
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حتكممفه�ين�أجل�ضيلن�تاويلمة�تاضرحرمة.�حتنص�تايلدة��2تافقرة��4ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�
تإلضلفي�على�أنه:

″مجحز�الخديلا�تاطبمة�حتاهمئلا�تادمنمة�بلاقحتا�تايسلوة�تاتلبعة�األطرتف�
تاسليمة�تايتعلقدة�أن�تستعيل�بصحرة�يؤقتة�حدحن�تايسلس�بشلرتتهل�

تاولامة،�أي�شلرة�ييمزة�ينصحص�علمهل�في�تافقرة��1ين�هذه�تايلدة�]أي�
تاشلرتا�تايعترف�بهل،�بيل�فمهل�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء[،�يتى�كلن�

ين�شأن�هذت�تالستعيلل�أن�معزز�ويلمتهل″.�

حهكذت،�ُمسيح�الدحل�تألطرتف�في�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�بلالستخدتم�تايؤقا�اشلرة�أخرى�
″معزز� أن� تالستخدتم� هذت� شأن� ين� كلن� يتى� دتئم،� بشكل� يل� دحاة� تختلرتهل� تاتي� تاشلرة� غمر�
تايختصة،� تاعسكرمة� تاسلطة� قبل� ين� تاقرتر� حتتخلذ� بلاتقممم� تاقملم� منبغي� حعيلملً،� تاويلمة″.�
حبلاتنسمق�يع�جيمع�تاقحتا�تايسلوة�تايعنمة،�بهدف�ضيلن�أين�تاكملنلا�تايسيحح�اهل�بإظهلر�
ع�تادحل� تاشلرة.�حين�أجل�تستخدتم�تإليكلنملا�تاتي�أحجدهل�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�ُتشجَّ

على�أن�تصبح�أطرتفلً�فمه.

تاتلبعة� تاطبمة� تاخديلا� أن� وعملية،� إنسانية� اعتبارات� إلى� استناداً� تازعم،� ميكن� ذاك،� حيع�
القحتا�تايسلوة�اجيمع�تادحل�تستطمع�تإلفلدة�ين�تإليكلنمة�نفسهل�بتغممر�شلرتهل�يؤقتلً�بيقتضى�

تاشرحط�ذتتهل.

حفي�كل�ولاة�ين�تاولالا،�منبغي،�عند�تقممم�تالعتبلرتا�تاعيلمة،�أن�تأخذ�تاسلطلا�تاعسكرمة�
تايختصة�بلاوسبلن�يل�ملي:

تاقحتا(� – هذه� ين� تولاف� قبل� ين� )أح� أجنبمة� يسلوة� قحتا� قبل� ين� الشلرة� تايؤقا� تاتغممر�
حتستعيلاهل�الشلرة�تايستخدية�في�تادحاة�تاتي�تتورك�على�أرضهل،�قد�مخلق�خلطلً�في�أذهلن�
تاتولاف� تألجنبمة/قحتا� تاقحتا� بمن� أمضلً،� تاسكلن� أذهلن� حفي� تاخصم،� تاطرف� يقلتلي�

حتاخديلا�تاطبمة�تاعسكرمة�الدحاة�″تايضمفة″،�حتاجيعمة�تاحطنمة�تايضمفة.

تاقحتا(� – هذه� ين� تولاف� قبل� ين� )أح� أجنبمة� يسلوة� قحتا� قبل� ين� الشلرة� تايؤقا� تاتغممر�
حتستعيلاهل�الشلرة�تايستخدية�في�تادحاة�تاتي�تتورك�على�أرضهل،�قد�مخلق�خلطلً�في�أذهلن�
تاتولاف� تألجنبمة/قحتا� تاقحتا� بمن� أمضلً،� تاسكلن� أذهلن� حفي� تاخصم،� تاطرف� يقلتلي�

حتاخديلا�تاطبمة�تاعسكرمة�الدحاة�″تايضمفة″،�حتاجيعمة�تاحطنمة�تايضمفة.

تادتفع�تاشرعي�تاحومد�اتغممر�تاشلرتا�يؤقتلً�هح�ويلمة�أحائك�تاذمن�ُمسيح�اهم�بإظهلر�تاشلرة. –

موتيل�أن�مخلاف�تاقرتر�بتغممر�تاشلرة�تاتشرمعلا�تاحطنمة�الدحل�تاتي�تتخذه،�حأن�مكحن�اه� –
تأثمر�على�تارأي�تاعلم�في�تلك�تادحل،�حاكن�تادحاة�هي�تاتي�تتويل�بنفسهل�يسؤحامة�ذاك.

من�قبل�الخدمات�الطبية�التابعة�للجماعات�المسلحة�األطراف�في�نزاع�مسلح�غير�دولي

تشمر�تايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي�إاى�أنه:
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″مجب�على�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�حأفرتد�تاهمئلا�تادمنمة�حتاحودتا�
ححسلئط�تانقل�تاطبي،�بتحجمه�ين�تاسلطة�تايختصة�تايعنمة،�إبرتز�تاعالية�
تاييمزة�الصلمب�تألوير�أح�تاهالل�تألوير�أح�تألسد�حتاشيس�تألويرمن�

على�أرضمة�بمضلء�ححضعهل�على�حسلئط�تانقل�تاطبي�حمجب�توترتم�هذه�
تاعالية�في�جيمع�تألوحتل�حعدم�إسلءة�تستعيلاهل″.

تاشلرة� تستخدم� عنديل� تابرحتحكحالا،� في� مستعيل� كيل� تاييمزة″،� ″تاشلرة� يصطلح� حمنطبق�
بغرض�تاويلمة�فقط.�35حتحضح�تايلدة�8)ل(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�أّن�″تاشلرة�تاييمزة،�
تعني�تاشلرة�تاييمزة�الصلمب�تألوير�أح�تاهالل�تألوير�أح�تألسد�حتاشيس�تألويرمن�على�أرضمة�
تاطبمة� تاخديلا� أفرتد� تاطبي�حويلمة� تانقل� اويلمة�حودتا�ححسلئط� تستخديا� يل� إذت� بمضلء،�
حتاهمئلا�تادمنمة�حكذاك�تايعدتا�حتإليدتدتا″.�36حقد�تم�تعتيلد�تايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�

تإلضلفي�على�أسلس�تاتعرمف�ذتته�تقرمبلً.37 

ين� فقط� امس� هحمتهم،� تعرف� أن� في�ضيلن� بلاويلمة� متيتعحن� اين� تايبلشرة� تايصلوة� حتقع�
تاذي� الطرف� تاتلبعة� تايسلوة� تاجيلعلا� أح� تايسلوة� تاقحتا� ين� أمضلً� حإنيل� تاخصم،� تاطرف�

منتيحن�إامه.38 

حاذاك،�اكال�تاطرفمن�في�نزتع�يسلح�غمر�دحاي�تاوق�في�تستخدتم�تاشلرة�بتحجمه�ين�تاسلطلا�
تايختصة�تاتي�متبعلنهل.�39حمقدم�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني�)تايلدة�12 

ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي(�تاتحضمح�تاتلاي:

″قد�تكحن�تاسلطة�تايختصة�يدنمة�أح�عسكرمة.�حبلانسبة�الذمن�مقلتلحن�ضد�
تاوكحية�تاشرعمة،�تكحن�هذه�تاسلطة�سلطة�تألير�تاحتقع�تايسؤحاة.�حمجدر�

تاتذكمر�بأّن�تابدتمة�اتطبمق�تابرحتحكحل�تتطلب�درجة�يعّمنة�ين�تاتنظمم�
بشكل�علم،�حخلصة�قدرة�تايتيردمن�على�تطبمق�قحتعد�تابرحتحكحل″.40 

تادحاة�أم� كيل�أّن�جيمع�تألطرتف�في�نزتع�يسلح�غمر�دحاي�–�سحتء�أكلنا�جهلا�فلعلة�في�
جيلعلا�يسلوة�–�يلزية�بقحتعد�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�ذتا�تاصلة.�حتادحل�يلزية�صرتوة،�
أن� فقط� الدحل� أنه�مجحز� تاينطبق.�حيع� تاعرفي� حبلاقلنحن� فمهل،� تاتي�هي�أطرتف� بلايعلهدتا�
تايسلوة،� تاجيلعلا� على� مجب� أنه� غمر� رسيي،� بشكل� تادحامة� تايعلهدتا� في� أطرتفلً� تصبح�
بلايلدة��3تايشتركة�في�تتفلقملا�جنمف،� تألطرتف�في�نزتع�يسلح�غمر�دحاي،�أن�تلتزم�أمضلً�

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي،�تافقرة�4734.  35

حفقلً�اليلدتمن��1تافقرة��2ح�2تافقرة��1ح�3ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�مجب�إضلفة�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�على�أرضمة�بمضلء� �36
إاى�قلئية�"تاشلرتا�تاييمزة".

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي،�تافقرة�4734.  37

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي،�تافقرة�4742.  38

بشأن�تستخدتم�تاشلرة�ين�قبل�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�الجيلعلا�تايسلوة،�تنظر�تاسؤتل��28في�تادرتسة. �39

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي،�تافقرة�4746. �40
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تابرحتحكحل� مكحن� ومث� تإلضلفي� تاثلني� حبلابرحتحكحل� تاعرفي،� تإلنسلني� تادحاي� حبلاقلنحن�
ينطبقلً.41 

حكذاك،�ومث�مكحن�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�ينطبقلً،�ميكن�الجيلعلا�تايسلوة�تاتي�تقلتل�
تاتي� ذتتهل� تاشرحط� بيحجب� بتغممر�شلرتهل�يؤقتلً� نفسهل� تإليكلنمة� تفمد�ين� أن� تاقلئية� تاوكحية�
ين� �4 تافقرة� �2 تايلدة� بيقتضى� الدحاة،� تايسلوة� القحتا� تاتلبعة� تاطبمة� تاخديلا� اهل� تخضع�

تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي.

حاذت،�فلالستخدتم�تايؤقا�ين�قبل�تاخديلا�تاطبمة�الجيلعلا�تايسلوة�اشلرة�أخرى�غمر�تاشلرة�
تايكرسة�ين�سلطة�تألير�تاحتقع،�مفترض�أن�مكحن�ييكنلً،�حاكن�فقط�شرمطة�أن�مكحن�″ين�شأن�
هذت�تالستعيلل�أن�معزز�تاويلمة″�حفقط�توا�إشرتف�تاسلطة�تايذكحرة.�42حميكن�أن�منشأ�يثل�هذت�
إلودى� يؤسف� توترتم� قلة� تادحاي� غمر� تايسلح� تانزتع� في� تاخصم� تاطرف� أظهر� إذت� تاحضع�

تاشلرتا،�حخلصة�في�تانزتعلا�تاتي�تبرز�فمهل�تشعبلا�دمنمة.

تنظر: �41
Nicaragua�v.�US�)Judgment�of�27�June�1986(�)Merits(�1986�ICJ�Rep.�14,�at�114,�para.�119;�Report�No�
55/97,�Case�No�11.137�)Argentina(,�para.�174�)30�October�1997(;�Report�No�26/97�Case�No�11.142�
)Colombia(,�para.�131�)30�September�1997(;�UN�Security�Council,�Res.�1193�)1998(,�para.�12�)28�
August�1998(�)on�Afghanistan(;�UN�Security�Council,�Res.�812�)1993(,�para.�8�)12�March�1993(�)on�
Rwanda(;�UN�Security�Council,�Res.�794�)1992(,�para.�4�)3�December�1992(�)on�Somalia(;�No.�
ICTR-6-4-T,�at�248,�para.�611�)2�September�1998(;�UN�Commission�on�Human�Rights,�Res.�1987/51,�
para.�3�)11�March�1987(�)on�El�Salvador(;�UN�Commission�on�Human�Rights,�Res.�1997/59,�para.�7�
)15�April�1997(�)on�Sudan(.�

مجب�تاتذكر�دتئيلً�أّن�عرض�تاشلرة�امس�شرطلً�الويلمة،�حاكنه�فقط�تاعالية�تايرئمة�الويلمة�تاتي�مينوهل�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�)تنظر�في� �42
هذت�تاشأن�"يبلدئ�حيفلهمم�علية"،�في�يقدية�تادرتسة(.
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايلدة��38حتايلدة��44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايلدة��2ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي

التوصيات

بنلء�على�وجج�قلنحنمة�حعلى�وجج�عيلمة�كذاك،�ال�ُمسيح�بلستخدتم�شلرة�يزدحجة�ين�قبل� �-1
تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة.

التحليل�

ظل�تاسؤتل�وحل�تستخدتم�تاشلرة�تايزدحجة�ألغرتض�تاويلمة�)على�سبمل�تايثلل،�صلمب�أوير�
حهالل�أوير�جنبلً�إاى�جنب(�ين�قبل�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�إلودى�تادحل،�يدتر�
جدل�اعقحد�ين�تازين.�حمفمد�تالستنتلج�تايبني�على�وجج�قلنحنمة�حأخرى�عيلمة�أن�تستخدتم�شلرة�
يزدحجة�ين�قبل�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�غمر�يسيحح�به.�حفي�يل�ملي�تألسبلب�

اذاك:

الحجج�القانونية

ال�تشمر�تتفلقملا�جنمف�إاى�إيكلنمة�تستخدتم�شلرة�يزدحجة�ألغرتض�تاويلمة.�أيل�تايلدة� أ(�
�38ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�فتحفر�الدحل�إيكلنمة�تستخدتم�شلرة�أخرى�″يكلن�تاصلمب�تألوير″.�
كيل�أن�ضم�شلرتمن�إاى�بعضهيل�تابعض�مشكل�شلرة�جدمدة،�حهح�أير�غمر�يسيحح�به.�حبلاتلاي،�
على�تادحاة�تايعنمة�أن�تختلر�شلرة�حتودة�اتصبح�تاشلرة�تاحومدة�تاتي�مجحز�تستخدتيهل�ين�جلنب�

تاذمن�مسيح�اهم�بذاك�بيقتضى�تايلدة��44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى.

مفترض�بلادحاة�تاتي�ترغب�في�تستخدتم�شلرة�يزدحجة،�أن�تكحن�قد�سجلا�توفظلً�بهذت� ب(�
تاشأن�ادى�تصدمقهل�على�تتفلقملا�جنمف�أح�تنضيليهل�إامهل.�حنظرتً�إاى�عدم�حجحد�أي�توفظ�ين�

هذت�تانحع،�ين�غمر�تاضرحري�يتلبعة�تابوث�في�هذه�تايسأاة.43 

تتفلقمة�جنمف� �38ين� تايلدة� إاى�نشحء�قلعدة�عرفمة�تخلاف� أمة�ييلرسة�تشمر� ال�تحجد� ج(�
تألحاى،�ميكن�أن�تحوي�بإيكلنمة�تستخدتم�شلرة�يزدحجة�الخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة.

تنظر�تايلدة�19،�تتفلقمة�فممنل�اقلنحن�تايعلهدتا،��23يلمح/أملر�1969.�تاتوفظ�تاالوق�االنضيلم�أح�الخالفة�غمر�ييكن.�كلن�على�تادحاة� �43
تاتي�ترغب�تاقملم�بذاك�أن�ترسل�إشعلرتً�رسيملً�بلنسولبهل�ين�تالتفلقمة�حين�ثّم�تالنضيلم�ثلنمة�يع�إبدتء�تاتوفظ.�حمجدر�تاتأكمد�أن�جيهحرمة�
كلزتخستلن�أاغا�في��26وزمرتن/�محنمح2001،�بيرسحم�رقم��863ين�وكحيتهل،�تاتوفظ�تايقدم�عند�تنضيليهل�التفلقملا�جنمف�في�تاعلم�

1993.�حكلن�هذت�تاتوفظ�منص�على�أن�"تستخدم�جيهحرمة�كلزتخستلن�شلرة�يزدحجة�]يكحنة[�ين�تاهالل�تألوير�حتاصلمب�تألوير�على�أرضمة�
بمضلء�كشلرة�خلصة�حعالية�ييمزة�الخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة".

هل�يجوز�للخدمات�الطبية�التابعة�للقوات�المسلحة�للدول�استخدام�″الشارة� 2 �
المزدوجة″،�صليب�أحمر/هالل�أحمر؟
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منبغي�يرتجعة�تالتفلقملا�في�يؤتير�دبلحيلسي�قبل�ينح�تإلذن�بلستخدتم�شلرة�يزدحجة.�حقد� د(�
عقد�يثل�هذت�تايؤتير�في�دمسيبر/كلنحن�تألحل�2005،�حكلن�فرصة�الدحل�القملم�بهذه�تايرتجعة.�
حعدم�سيلح�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�الخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�الدحل�بلستخدتم�
تاشلرة�تايزدحجة،�مؤكد�نّمة�تادحل�في�عدم�تعدمل�أوكلم�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�في�هذت�تاشأن.

حعلى�تاعكس�ين�ذاك،�تسيح�تايلدة��2تافقرة��4ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�بأن�تول�يكلن�
تاشلرة�تايعتلدة�شلرة�حتودة�أخرى�فقط؛�حال�تسيح�بأن�تستبدل�تاشلرة�تايعتلدة�اتول�يولهل�تركمبة�
ين�عدة�شلرتا�أخرى�تحضع�جنبلً�إاى�جنب.�حمستنتج�ذاك�ينطقملً�ين�تستعيلل�صمغة�تايفرد�
عند�تاترخمص�بلالستخدتم�تايؤقا�اـِ�″أّي�شلرة�ييمزة″.�حعالحة�على�ذاك،�ححفقلً�التعلمق�على�
يؤقا� بشكل� تقبل� أنهل� على� �]4 تافقرة� �2 ]تايلدة� ″قرتءة� فإّن� تإلضلفي،� تاثلاث� تابرحتحكحل�
تالستخدتم�تاترتكيي�الشلرتا�تايعترف�بهل،�قد�تشّكل�تنورتفلً�بلرزتً�عن�تاقلنحن�تاسلبق.�حمتعلرض�
يثل�هذت�تالنورتف�يع�تافقرة�3،�تاتي�ال�مسعى�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�حفقلً�اهل�إاى�تعدمل�

تاشرحط�تايعترف�بهل�بشأن�تستخدتم�تاشلرتا�حتوترتيهل″.44 

الحجج�العملية

تافعلمة� تاويلئمة� تاحظمفة� ضيلن� أسلسملً� مصبح� جلنبلً،� تاقلنحنمة� تالعتبلرتا� حضعنل� إذت� أ(�
الشلرة.�حتاشلرة�تايزدحجة�ال�تضين�أين�تاكملنلا�تايويمة.�فعلى�سبمل�تايثلل،�ال�تؤّين�تارؤمة�
تاضرحرمة،�إذ�تفقد�تاشلرة�تايزدحجة�تاتي�منظر�إامهل�عن�ُبعد،�تاحضحح،�حتابسلطة،�حتارؤمة�

حكلهل�جحتنب�أسلسمة�اضيلن�تاحظمفة�تاويلئمة�الشلرة�في�ولالا�تانزتعلا�تايسلوة.

حين�أجل�أن�تكحن�فعلاة،�مجب�أن�تكحن�تاشلرة�تاييمزة�–�كأمة�عالية�بصرمة�–�يرئمة�تيليلً�
حميكن�تاتعرف�إامهل�بحضحح�ضين�يدى�تارؤمة�تاتي�ُصييا�ين�أجله.�حبلاتلاي،�مجب�أن�تتمح�
تاتعرف�إاى�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة،�حتاحودتا�تاطبمة،�ححسلئط�تانقل�تاطبي�بلاعمن�تايجردة�في�
ضحء�تانهلر�حفي�طقس�صلٍف�)في�غملب�تاضبلب،�تاثلج،�تايطر،�...�إاخ(،�حين�تايسلفة�نفسهل�

تاتي�تفصل�تايقلتلمن�عن�بعضهم،�حتاتي�مستطمعحن�إطالق�تانلر�ينهل�بيجرد�تارؤمة.45 

حقد�أثبتا�تختبلرتا�عليمة�أجرما�على�رؤمة�تاشلرتا�تاييمزة�عن�ُبعد،�بهدف�ضيلن�أكبر�قدر�
أرض� على� تاويلئمة� قحتهل� ين� مود� قد� تاشلرتا� شكل� تغممر� أّن� تافعلاة،�46 تاويلمة� ين� ييكن�

تايعركة.

محفر�كل�ين�تاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير�ويلمة�يتسلحمة،�حمجب�تعتبلرهيل�يولمدمن� ب(�
في�أّي�جلنب�كلن،�حبلاتلاي،�مفترض�أال�تكحن�هنلك�أمة�يعلرضة�ضد�أي�ينهيل.�أيل�في�تاينلطق�
تاتي�منظر�فمهل�إاى�تاصلمب�تألوير�أح�تاهالل�تألوير�بلزدرتء،�فين�تايشكحك�فمه�أن�تستخدتم�

تاشلرتمن�يعلً�بغرض�تاويلمة،�سمكحن�يقبحالً�بشكل�أفضل.

تاتعلمق�على�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�تايلدة�2.�حتنص�تايلدة��2تافقرة��4ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�على�أنه�"مجحز�الخديلا�  44
تاطبمة�حتاهمئلا�تادمنمة�بلاقحتا�تايسلوة�تاتلبعة�األطرتف�تاسليمة�تايتعلقدة�أن�تستعيل�بصحرة�يؤقتة�حدحن�تايسلس�بشلرتتهل�تاولامة،�أي�شارة�

مميزة�ينصحص�علمهل�في�تافقرة��1ين�هذه�تايلدة،�يتى�كلن�ين�شأن�هذت�تالستعيلل�أن�معزز�ويلمتهل".�)تأكمد�يضلف(.
تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلوق�1،�تافصل��2ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرة�4016.  45

تنظر�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني�تايلوق�1،�تافصل��2ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرتا�4018-4026؛� �46
حتنظر�أمضلً:�

�"Tests�by�the�Dutch�Air�Force",�IRRC,�March�1936,�p.�204;�"Test�by�the�Swiss�Air�Force",�IRRC,�May�
1936,�p.�408;�Gérald�C.�Cauderay,�"Visibility�of�the�Distinctive�Emblem�on�Medical�Establishments,�
Units,�And�Transports",�IRRC,�No.�277,�pp.�295-321;�Manual�for�the�use�of�technical�means�of�
identification�by�hospital�ships,�coastal�rescue�craft,�other�protected�craft�and�medical�aircraft,�2nd�ed.,�
ICRC,�Geneva,�1995.
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أخمرتً،�ميكن�أن�ُتفهم�يجلنبة�تاصلمب�تألوير�الهالل�تألوير�كدامل�على�تايداحل�تادمني� ج(�
اكلتل�تاشلرتمن.47 

 اإلمكانيات�التي�يوفرها�البروتوكول�الثالث�اإلضافي�والكريستالة�
)البلورة(�الحمراء�

إن�تعتيلد�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�تاذي�مدرج�إيكلنمة�تستخدتم�شلرة�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�
الدحل،�بشكل� تايسلوة� القحتا� تاتلبعة� تادمنمة� تاهمئلا� تاطبمة�حأفرتد� تاخديلا� تاويرتء�حمعطي�
صرمح،�إيكلنمة�تغممر�شلرتهل�تاويلئمة�حفقلً�اشرحط�يعّمنة،�ميكن�أن�محفر�والً�يليحسلً�ايسأاة�

تاشلرة�تايزدحجة:

إذت�حتجها�أمة�دحاة�صعحبة�في�تالختملر�بمن�تاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير،�حعلى�سبمل� –
تاكرمستلاة� تستخدتم� تختملر� تآلن� اهل� فمجحز� يتحتر،� دمني� بتعدد� متصف� سملق� في� تايثلل،�
)تابلحرة(�تاويرتء�بشكل�دتئم.�حين�ومث�تايبدأ،�ين�تاضرحري�أن�تكحن�هذه�تادحاة�)1(�طرفلً�
في�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�ح)2(�أن�تكحن�قد�تعتيدا�تاتشرمعلا�تاحطنمة�)ح/أح�تألنظية(�

تاالزية�بهذت�تاشأن.48 

بلإلضلفة�إاى�ذاك،�مجحز�أمضلً�الدحل�تألطرتف�في�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�تستخدتم�أمة� –
بهحمة� التعرمف� يؤقتلً� تستخدتيلً� تاويرتء(� )تابلحرة(� تاكرمستلاة� ذاك� في� )بيل� ييمزة� شلرة�
معزز� أن� تالستعيلل� هذت� شأن� ين� كلن� ″يتى� تايسلوة،� اقحتتهل� تاتلبعة� تاطبمة� تاخديلا�
ويلمتهل″.�49حمكحن�هذت�تالستخدتم�يفمدتً،�بشكل�خلص،�في�تاولالا�تاتي�ميكن�أن�ُمنظر�فمهل�
بلزدرتء�إاى�تاشلرة�تايستخدية�ين�قبل�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�الدحاة�تايعنمة.

تنظر:� �47
François�Bugnion,�Red�Cross,�Red�Crescent,�Red�Crystal,�ICRC,�Geneva,�May�2007,�p.�20.�

دخل�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�ومز�تانفلذ�في��14كلنحن�تاثلني/منلمر�2007.�حتاخديلا�تالستشلرمة�تاتلبعة�الجنة�تادحامة�على�تستعدتد� �48
اتزحمد�سلطلا�تادحل�بلايسلعدة�تاقلنحنمة�حتاتقنمة�اتسهمل�تنضيليهل�إاى�صكحك�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�حتعتيلد�تإلجرتءتا�تاتشرمعمة�حتاقلنحنمة�

حتإلدترمة�تايطلحبة�التصدمق�على�هذه�تاصكحك�حتنفمذهل�)تنظر�تاسؤتل��47في�تادرتسة(.

تايلدة��2تافقرة��4ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي. �49
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي�

تايلدتلن��38ح�44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايلدة��2تافقرة��4ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي

التوصيات

مجحز�إظهلر�شلرتمن�يختلفتمن�يعترف�بهيل�)كحسملتي�ويلمة(�على�تايحتقع�)على�سبمل� �-1
تايثلل،�تايستشفملا(�ححسلئط�تانقل�)على�سبمل�تايثلل،�سملرتا�تإلسعلف(�تايشتركة�بمن�

تادحل�تاعليلة�في�تاتولاف�نفسه،�شرمطة�أال�ُتفهم�على�أنهل�شلرة�يزدحجة.

اذاك،�مجب�حضع�تاشلرتمن�تايختلفتمن�تاظلهرتمن�على�تايحتقع�أح�حسلئط�تانقل�نفسهل�على� �-2
يسلفة�كلفمة�تفصل�تاحتودة�عن�تألخرى.�

ين�تايستوسن�في�تاولاة�تايثلى�حومث�منطبق�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�أن�تتفق�تادحل� �-3
على�تاتعرمف�بهذه�تايحتقع�أح�حسلئط�تانقل�بشلرة�حتودة�فقط�يعترف�بهل.�حمنبغي،�ينطقملً،�
تنتشلر� ينطقة� في� تألفضل� بلاشكل� تايقبحاة� أح� تايعرحفة� هي� تايختلرة� تاشلرة� تكحن� أن�

تاعيلملا.�

التحليل

متعلق�هذت�تاسؤتل�بلستخدتم�تاشلرة�ين�قبل�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة،�أي�تستخدتم�
تاشلرة�كحسملة�الويلمة.

تانقل� حسلئط� أح� تايحتقع� على� بهيل� يعترف� يختلفتمن� شلرتمن� إظهلر� تايبدأ،� ين�ومث� مجحز،�
نفسهل،�تايشتركة�بمن�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�ادحل�تعيل�في�تاتولاف�نفسه.�يع�
ذاك،�حكيل�جلء�في�ينلقشة�تاسؤتل��2أعاله،�ال�ُمسيح�الخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�
قبل� ين� نفسهل� تانقل� حسلئط� أح� تايحتقع� على� تاشلرتمن� حتستخدتم� يزدحجة.�50 شلرة� بلستخدتم�
تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�ادحل�يختلفة�تشلرك�في�تاتولاف�نفسه�قد�مرقى�فعالً�إاى�

تستخدتم�شلرة�يزدحجة،�أح�معطي�تنطبلعلً�بذاك،�حبلاتلاي�ال�ميكن�تاسيلح�به.�

تنظر�بشكل�خلص�تايلدة��38ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى.�منظر�في�تايسأاة�تايتعلقة�بلستخدتم�تاشلرة�ين�قبل�تاينظيلا�تادحامة�)على�سبمل� �50
تايثلل،�أفرتد�قحتا�وفظ�تاسالم�تاتلبعة�األيم�تايتودة(�في�تاسؤتل��27ين�تادرتسة.

هل�يجوز�إظهار�شارتين�مختلفتين�معترف�بهما�على�مواقع�وعلى�وسائل� 3 �
نقل�تشترك�فيها�الخدمات�الطبية�التابعة�للقوات�المسلحة�لدول�تعمل�في�

التحالف�نفسه؟
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حاذاك،�مجب�تتخلذ�تاتدتبمر�تاالزية�كي�ال�معطي�تاتولاف�تنطبلعلً�بأنه�مستخدم�تاشلرة�تايزدحجة.�
�51حميكن�تستعيلل�حسلئل�يختلفة�اتوقمق�ذاك:

عدم�تستخدتم�كلتل�تاشلرتمن،�تاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير،�على�تايبلني�-�يثالً،�تايستشفملا� –
حتايكلتب�-�أح�تجنب�حضع�شلرتي�تاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير�جنبلً�إاى�جنب،�أي�أنه�
متحجب�حضع�كل�ينهيل�على�يسلفة�تبعد�بشكل�كلٍف�عن�تألخرى�ين�أجل�تجنب�إعطلء�أّي�

تنطبلع�عن�تستخدتم�شلرة�يزدحجة؛

عدم�تستخدتم�شلرتي�تاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير�جنبلً�إاى�جنب�على�تاعربلا�نفسهل؛ –

عدم�تستخدتم�أعالم�تظهر�كلتل�تاشلرتمن�في�آن�يعلً. –

على� بلالتفلق� قرترتً� تتخذ� أن� كتولاف� تاعليلة� تايسلوة� القحتا� تاتلبعة� تاطبمة� الخديلا� حميكن�
تختملر�حتستخدتم�إودى�تاشلرتا�تايعترف�بهل�فقط�على�تايحتقع�ححسلئط�تانقل�تايرتبطة�بلاتولاف.�
�52حين�تايهم�في�هذت�تاسملق،�تاتذكمر�بأن�اجيمع�تاشلرتا�تايعترف�بهل�تاحضع�تاقلنحني�نفسه�

بيحجب�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني،�حأنه�مجب�توترتيهل�على�ود�سحتء.53 

تاتغممر�ين�شلرة� متعلرض� أن� تاييكن� إذ�ين� تاول.� تنفمذ�هذت� تاصعب� مكحن�ين� قد� ذاك،� يع�
تاصلمب�تألوير�إاى�تاهالل�تألوير،�أح�تاعكس�بلاعكس،�على�يحتقع�أح�حسلئط�نقل�يعّمنة،�يع�

قحتنمن�أح�أنظية�دحل�تاتولاف.

حمجب�تاتأكمد�على�تاتحضمح�تاذي�سلقه�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي.�إذ�تنص�تايلدة��2تافقرة�
�4ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�على�أّنه�″مجحز�الخديلا�تاطبمة�حتاهمئلا�تادمنمة�بلاقحتا�
تايسلوة�تاتلبعة�األطرتف�تاسليمة�تايتعلقدة�أن�تستعيل�بصحرة�يؤقتة�حدحن�تايسلس�بشلرتتهل�
تاولامة،�أمة�شلرة�ييمزة�ينصحص�علمهل�في�تافقرة��1ين�هذه�تايلدة،�يتى�كلن�ين�شأن�هذت�
تاثلاث� تابرحتحكحل� ين� �5 تايلدة� تنص� هذت� إاى� بلإلضلفة� ويلمتهل″.� معزز� أن� تالستعيلل�
تإلضلفي�حتايتعلقة�بلاولاة�تاخلصة�اليهيلا�توا�إشرتف�تأليم�تايتودة،�على�أنه�″مجحز�
الخديلا�تاطبمة�حأفرتد�تاحودتا�تادمنمة�تايشلركة�في�عيلملا�توا�إشرتف�تأليم�تايتودة�أن�
تستعيل�إودى�تاشلرتا�تاييمزة�تايشلر�إامهل�في�تايلدتمن��1ح2،�حذاك�بلالتفلق�يع�تادحل�
حاذاك،� تاويرتء(.� )تابلحرة(� تاكرمستلاة� أح� تألوير،� تاهالل� تألوير،� )تاصلمب� تايشلركة″�
فلاتصدمق�على�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�محفر�هذه�تايرحنة�الدحل�تايشلركة�في�تولافلا.�
تانلومة� ين� مكحن�صعبلً� قد� تاثلاث�تإلضلفي� تابرحتحكحل� أوكلم� إاى� يبلشرة� تالجحء� أن� إال�
تاقلنحنمة�على�تادحل�تاتي�ام�تصّدق�على�تابرحتحكحل�أح�ام�تنضم�إامه.�حين�تاحتضح�أنه�كليل�
تاتحصمة� هذه� تنفمذ� كلن� أكبر،� تإلضلفي� تاثلاث� تابرحتحكحل� في� تألطرتف� تادحل� عدد� كلن�

أسهل.�

حفي�يل�متعلق�بلختملر�تاشلرة،�محوي�تايعملر�تألسلسي،�اضيلن�تاويلمة�تأليثل،�بلختملر�تاشلرة�
تايأاحفة�أح�تايقبحاة�بلاشكل�تألفضل�في�ينطقة�تاعيلملا.�فعلى�سبمل�تايثلل،�إذت�ودث�ذاك�في�

مشمر�يصطلح�"تاشلرة�تايزدحجة"�إاى�أي�جيع�بمن�شلرتمن�يعترف�بهيل�جنبلً�إاى�جنب�)على�سبمل�تايثلل،�صلمب�أوير/هالل�أوير،� �51
صلمب�أوير/كرمستلاة�)بلحرة(�ويرتء،�...�إاخ(.

بشأن�يسأاة�تغممر�تاشلرة�)تايؤقا(�ين�قبل�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�الدحل،�تنظر�تاسؤتل��1في�تادرتسة. �52

تؤكد�على�هذت�تألير�تايلدة��2تافقرة��1ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�تاتي�تنص�على�"أن�هذت�تابرحتحكحل�معترف�بشلرة�ييمزة�إضلفمة� �53
عالحة�على�تاشلرتا�تاييمزة�تاحتردة�في�تتفلقملا�جنمف�حتخدم�يثلهل�تألغرتض�نفسنهل.�حتكحن�تاشلرتا�يتسلحمة�ين�ومث�حضعهل�تاقلنحني".�

تنظر�أمضلً�تاتعلمق�على�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�تايلدة��2تافقرة��1حتايلدة�4،�تاصفولا�186-�187ح190-189.
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تيليلً�األطرتف�حتاسكلن�على�ود�سحتء،�منبغي�عندئذ� ينطقة�مكحن�فمهل�تاهالل�تألوير�يأاحفلً�
تختملر�هذه�تاشلرة،�حتألير�ييلثل�الصلمب�تألوير.�حبلاطبع�مجحز�أمضلً�اهذت�تاتولاف�أن�مختلر�

تستخدتم�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء.�



درتسة�عن�تستخدتم�تاشلرتا �42

األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايحتد��24ح�25ح�41ح�44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايلدة��8)ج(�ح)هـ(�ح)ك(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي

التوصيات

إذت�ام�تسند�اينقذي�تاوملة�في�تايعلرك�وصرتً�يهية�تانهحض�بحتجبلا�طبمة�أثنلء�تايعلرك،� �-1
فال�موق�اهم�تستخدتم�تاشلرة�الويلمة.�حعنديل�مقحم�هؤالء،�أثنلء�أي�ودث�ين�تألودتث،�
بأنشطة�طبمة�كلابوث�عن�تاجروى�حتايرضى�حتاغرقى�حجيعهم�حنقلهم�حتشخمص�إصلبلتهم�
متحجب� تأليرتض،� ين� تاحقلمة� أح� اهم،� تألحامة� تإلسعلفلا� تقدمم� ذاك� في� بيل� حعالجهم،�

توترتيهم�حويلمتهم.�

التحليل

مقدمة

إن�دحر�ينقذي�تاوملة�أثنلء�تايعلرك�هح�أدتء�يهلم�طبمة�يتقدية.�فهم�أفرتد�تاجمش�في�حودتتهم�
)كلايشلة�أح�تايهندسمن(�تاذمن�متلقحن�تدرمبل�إضلفملً�يودحدتً�في�يجلل�تاطحترئ�تاطبمة�بغمة�تحفمر�
نقلط�ارعلمة�تاجروى�حتاعيل�كولقة�حصل�بمن�تإلسعلف�تاذتتي�حتاطلقم�تاطبي.�حهم�مريحن�إاى�
تقدمم�تإلسعلفلا�تألحامة�خالل�″تاسلعة�تاذهبمة″،�أي�تادقلئق�تاستمن�تاولسية�تاتي�تلي�تإلصلبة.�
حميكن�أمضلً�اينقذي�تاوملة�تقدمم�تادعم�الطلقم�تاطبي�وسب�يل�ميلمه�تاحضع.�حتاسؤتل�تايطرحح�

هح�يل�إذت�كلن�ين�تاييكن�تاسيلح�اهم�بإظهلر�تاشلرة.�

العليلمن� إال� تاشلرة� في�ويل� تاوق� تألحاى� جنمف� تتفلقمة� ين� �،1 تافقرة� �،44 تايلدة� تعطي� ال�
تاعليلمن� فئلا� تودمد� تاضرحري� ين� حبلاتلاي� تإلنسلني.�54 تادحاي� تاقلنحن� بيحجب� تايويممن�
تايويممن�بيحجب�تتفلقملا�جنمف�حتابرحتحكحالا�تإلضلفمة�تاتي�قد�منتيي�إامهل�ينقذح�تاوملة.�س

حرد�في�تايلدة�44،�تافقرة�تألحاى�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�يل�ملي:"بلستثنلء�تاولالا�تايذكحرة�في�تافقرتا�تاتلامة�ين�هذه�تايلدة،�ال�مجحز� �54
تستخدتم�شلرة�تاصلمب�تألوير�على�أرضمة�بمضلء�حعبلرة�"تاصلمب�تألوير"�أح�"صلمب�جنمف"،�سحتء�في�حقا�تاسلم�أح�في�حقا�تاورب،�إال�
اتيممز�أح�ويلمة�تاحودتا�حتاينشآا�تاطبمة،�حتايحظفمن�تايويممن�حتايهيلا�تايويمة�بيقتضى�هذه�تالتفلقمة�حتالتفلقملا�تادحامة�تألخرى�تاتي�تنظم�

يثل�هذه�تأليحر."�

هل�يجوز� 4 � 
لمنقذي�الحياة�في�المعارك�استخدام�الشارة؟
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نظام�اتفاقيات�جنيف:�التمييز�بين�التخصيص�الدائم�والتخصيص�المؤقت�
للقيام�بمهام�طبية�

في�يل�متعلق�بأفرتد�تاخديلا�تاطبمة�تضع�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�يستحممن�الويلمة،�حفقلً�ايل�مكحن�
علمه�تختملرهم�القملم�بيهلم�طبمة�على�نوح�دتئم�أح�يؤقا.55 

بلانسبة�إاى�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�تاعليلمن�بشكل�دتئم،�تنص�تايلدة��24ين�تتفلقمة�جنمف� أ�(�
تألحاى�على�يل�ملي:

″مجب�في�جيمع�تألوحتل�توترتم�حويلمة�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�تايشتغلمن�
بصفة�كلمة�في�تابوث�عن�تاجروى�حتايرضى�أح�جيعهم�أح�نقلهم�أح�

يعلاجتهم،�أح�في�تاحقلمة�ين�تأليرتض،�حتايحظفمن�تايشتغلمن�بصفة�كلمة�
في�إدترة�تاحودتا�حتاينشآا�تاطبمة،�حكذاك�رجلل�تادمن�تايلوقمن�بلاقحتا�

تايسلوة.″

كيل�جلء�في�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�أن�ضيلن�تاويلمة�ألفرتد�تاخديلا�تاطبمة�حينوهم�
تاوق�في�تستخدتم�شلرة�تاويلمة�متطلب�أن�مكحنحت�يحظفمن�على�نوح�دتئم�القملم�بلايهلم�تايوددة�
في�تتفلقملا�جنمف،�أي�تابوث�عن�تاجروى�حتايرضى�أح�نقلهم�أح�يعلاجتهم،�حيهلم�تاحقلمة�ين�

تأليرتض.56 

بلانسبة�إاى�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�تايسلعدمن،�تنص�تايلدة��25ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى� ب�(�
على�يل�ملي:

″مجب�بلايثل�توترتم�حويلمة�أفرتد�تاقحتا�تايسلوة�تاذمن�مدربحن�خصمصلً�
الستخدتيهم�عند�تاولجة�كييرضمن�أح�وليلمن�يسلعدمن�انقلالا�تايرضى�
في�تابوث�عن�تاجروى�حتايرضى�أح�جيعهم�أح�نقلهم�أح�يعلاجتهم؛�حذاك�

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�25،�تاصفوتلن�222-221  55
تعرمف�تايحظفمن�تايويممن�في�تاصفوة��217ين�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�)"تايحظفحن"(

The�Commentary�on�GC�I�)"Medical�personnel"(,�on�p.�217,�identifies�six�categories�of�protected�
personnel:
"Personnel�protected�by�the�present�Convention�comprise�the�following�six�categories:
1.�Medical�personnel�of�the�armed�forces�exclusively�engaged�in�the�search�for,�or�the�collection,�
transport�or�treatment�of�the�wounded�and�sick,�or�in�the�prevention�of�disease�)Article�24(.
2.�Personnel�of�the�armed�forces�exclusively�engaged�in�the�administration�of�medical�units�and�
establishments�)Article�24(.
3.�Chaplains�attached�to�the�armed�forces�)Article�24(.
4.�The�staff�of�National�Red�Cross�Societies�and�other�recognized�relief�societies,�employed�on�the�
same�duties�as�the�personnel�mentioned�under�1,�2�and�3,�and�subject�to�military�laws�and�
regulations�)Article�26(.
5.�Personnel�of�relief�societies�of�neutral�countries,�who�lend�their�assistance�to�a�belligerent�and�are�
duly�authorized�to�do�so�)Article�27(.
6.�Members�of�the�armed�forces�specially�trained�for�employment,�in�case�of�emergency,�as�hospital�
orderlies,�nurses�or�auxiliary�stretcher-bearers�)Article�25(.
Personnel�in�the�last�of�these�categories�are�known�as�‘auxiliary�personnel’,�as�opposed�to�
‘permanent�personnel’�)see�title�of�Article�24(�–�a�term�which�is�sometimes�used�to�describe�the�
personnel�in�the�first�five�categories."

حرد�في�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة��24تاصفوتلن�218-�219يل�ملي: �56
"]…[�This�exclusive�assignment�to�certain�duties�applies�only�to�medical�personnel,�and�it�was�at�this�
price�that�the�States�agreed�in�the�Geneva�Convention�to�accord�special�immunity,�even�on�the�
battlefield,�to�members�of�the�enemy's�armed�forces.�The�words�'exclusively�engaged'�indicate�that�
the�assignment�must�be�permanent,�which�is�not�the�case�in�Article�25�dealing�with�auxiliary�
personnel."�
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إذت�كلنحت�مؤدحن�هذه�تايهلم�في�تاحقا�تاذي�مقع�فمه�توتكلك�يع�تاعدح�أح�
مقعحن�توا�سلطته.″�

حتتنلحل�تايلدة��25ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�فئة�عسكرمة�خلصة�توظف�فقط�لجزء�من�وقتها�
ألدتء�يهلم�طبمة.�حنظرتً�إاى�تلقي�هؤالء�تدرمبلً�خلصلً�كييرضمن�أح�وليلمن�يسلعدمن�النقلالا،�
ميكن�أن�مستخدم�هؤالء�تألفرتد�في�تاقحتا�تايسلوة�ين�قبل�ضبلطهم�البوث�عن�تاجروى�حتاعنلمة�

بهم.�أيل�في�تاحقا�تايتبقي�اهم�فمقحيحن�بيهلم�عسكرمة�أخرى.57 

حتنص�تايلدة��25ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�أن�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�يويمحن�″إذت�كلنحت�مؤدحن�
هذه�تايهلم�في�تاحقا�تاذي�مقع�فمه�توتكلك�يع�تاعدح�أح�عنديل�مقعحن�توا�سلطته″،�أي�في�سلوة�

تاقتلل.�

حقد�سيح�تايؤتير�تادبلحيلسي�اليحظفمن�تايسلعدمن�بويل�شلرة�تاويلمة�على�تاذرتع�إال�أنه�منبغي�
أن�تكحن�هذه�تاشلرة�″على�شكل�يصغر″.�حتنص�تايلدة��41ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�على�يل�

ملي:�

″مضع�تايحظفحن�تايبمنحن�في�تايلدة�25،�حذاك�أثنلء�قمليهم�بيهلم�طبمة�
فقط،�عالية�ذرتع�بمضلء�في�حسطهل�تاعالية�تاييمزة�حاكن�بأبعلد�يصغرة،�

حتصرف�بيعرفة�تاسلطة�تاوربمة�حتختم�بخلتيهل.�

حمنص�في�يستندتا�توقمق�تاهحمة�تاعسكرمة�تاتي�مويلهل�هؤالء�تايحظفحن�
على�نحع�تاتدرمب�تاخلص�تاذي�وصل�علمه�وليلهل،�حتاطلبع�تايؤقا�

احتجبلته�حوقه�في�ويل�عالية�تاذرتع.″�

حقد�شعر�حتضعح�صملغة�تتفلقملا�جنمف�أنه�إذت�سيح�بويل�عالية�تاذرتع�تاتي�مويلهل�علدة�
حبلاتلاي�قررحت� جدتً.� تستخدتيهل�سمكحن�يرتفعلً� فإن�خطر�سحء� تادتئيحن،� تاطبمحن� تايحظفحن�

تختملر�عالية�ذرتع�خلصة�اليحظفمن�تايسلعدمن.58 

حكلنا�نقطتل�تاضعف�في�هذت�تاول�حتضوتمن�أصالً�في�ذاك�تاحقا:�تقلمص�وجم�تاشلرة�كلن�
ميمل�نوح�إضعلف�تاغرض�ين�تايلدة�بأكيلهل�)ويلمة�تايحظفمن�تاطبممن�تايسلعدمن(؛�بمنيل�مظل�

خطر�تاخلط�بمن�نحعي�عالية�تاذرتع�كبمرتً.59 

تنظر�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�25،�تاصفوة�225:  �57
Up�to�1949,�this�category�of�auxiliary�medical�personnel�was�not�very�numerous�in�practice;�it�could�
comprise�for�example�regimental�bandsmen,�who�had�received�instruction�in�medical�work.�However,�
already�at�that�time,�according�to�the�Commentary on GC I,�nothing�prevented�military�personnel�who�
were�combatants�in�the�true�sense�of�the�word�to�fill�in�this�category.

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�41،�ص.�317.  58

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�41،�ص.�318.  59
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نظام�البروتوكوالت�اإلضافية:�التمييز�بين�التخصيص�الحصري�والتخصيص�
غير�الحصري�للقيام�بمهام�طبية�

صملغة� حتضعح� تخلى� جنمف،� تتفلقملا� نظلم� في� آنفلً� إامهيل� تايشلر� تاضعف� انقطتي� تدتركلً�
تاذرتع� تاويلمة�حتستخدتم�عالية� تايختلفمن�ين� تايستحممن� تابرحتحكحالا�تإلضلفمة�عن�يفلهمم�

″تايصغرة″.

ححرد�تعرمف�″أفرتد�تاخديلا�تاطبمة″�في�تايلدة��8)ج(�ين�تابرحتحكحل�تألحل،�حهح�يل�منطبق�
على�ييلرسة�تادحل�على�نطلق�حتسع:60 

″″أفرتد�تاخديلا�تاطبمة″�هم�تألشخلص�تاذمن�مخصصهم�أود�أطرتف�
تانزتع�إيل�األغرتض�تاطبمة�دحن�غمرهل�تايذكحرة�في�تافقرة�)هـ(�حإيل�
إلدترة�تاحودتا�تاطبمة،�حإيل�اتشغمل�حإدترة�حسلئط�تانقل�تاطبي،�حميكن�

أن�مكحن�يثل�هذت�تاتخصمص�دتئيلً�أح�حقتملً.�)...(″

حتشدد�تايلدة�8)ك(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�على�حتجب�تخصمص�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�تاحقتممن�
اليهلم�تاطبمة�دحن�غمرهل�أثنلء�يهليهم�تايودحدة�ين�ومث�تاحقا:�

″″أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�تادتئيحن″�ح″تاحودتا�تاطبمة�تادتئية″�ح″حسلئط�
تانقل�تاطبي�تادتئية″�هم�تايخصصحن�األغرتض�تاطبمة�دحن�غمرهل�ايدة�

غمر�يوددة.�ح″أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�تاحقتمحن″�ح″تاخديلا�تاطبمة�تاحقتمة″�
ح″حسلئط�تانقل�تاطبي�تاحقتمة″�هم�تايكرسحن�األغرتض�تاطبمة�دحن�غمرهل�

ايدة�يوددة�خالل�تايدة�تإلجيلامة�التخصمص.�حتشيل�تعبمرتا�″أفرتد�
تاخديلا�تاطبمة″�ح″تاحودتا�تاطبمة″�ح″حسلئط�تانقل�تاطبي″�كلتل�تافئتمن�

تادتئية�حتاحقتمة�يل�ام�مجر�حصفهل�على�نوح�آخر.61″ 

مبقى�تفسمر�كلية�″حقتي″�صعبل،�إذ�ام�مودد�تانص�يحعدتً�زينملً.�إال�أنه�مجب،�إاى�أبعد�ود�ييكن،�
أال�مطرأ�تغممر�على�تخصمص�تألفرتد�أح�تألشملء�ألغرتض�طبمة�أثنلء�إودى�تاعيلملا.�62فعلى�
حنقلهم� حتايرضى� تاجروى� عن� البوث� كلملً� تايخصصحن� تايشلة� تاجنحد� متيتع� تايثلل،� سبمل�

بلاويلمة�حفق�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�حبوق�تستخدتم�تاشلرة�كحسملة�الويلمة.�

ين�تاجدمر�تاتأكمد�على�أن�تايلدة�8)ج(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�تم�تعتيلدهل�بلإلجيلع.�تنظر�تادرتسة�وحل�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني� �60
تاعرفي،�تاقلعدة�25،�ص.�71.

تنظر�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة�8)ك(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرة�392 �61
It�is�worth�noting�the�explanation�given�by�the�Drafting�Committee�)Committee�II(�for�using�the�words�
"assign"�and�"devote"�with�regard�to�permanent�and�temporary�personnel,�respectively:
"These�different�words�have�been�chosen�in�order�to�make�it�clear,�that�the�protection�of�permanent�
units�or�personnel�starts�at�the�time�of�the�order,�assignment�or�similar�act�creating�the�unit�or�giving�a�
medical�task�to�the�personnel.�The�protection�of�temporary�units�or�personnel,�however,�commences�
only�when�they�have�in�fact�ceased�to�do�other�than�medical�work."�

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة�8)ك(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرة�395.  62
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حالة�منقذي�الحياة�أثناء�المعارك

ال�محظف�ينقذح�تاوملة،�في�يعظم�تاولالا،�ألدتء�حتجبلا�طبمة�وصرتً�بل�منتشرحن�على�تاجبهة�
تاحودتا� في� العيل� يؤهلمن� امسحت� فإنهم� اذاك� ححفقل� يبلشرة.� تايعلرك� في� اليشلركة� تأليليمة�

تاطبمة�سحتء�بشكل�دتئم�أح�يؤقا،�حال�موق�اهم�تستخدتم�تاشلرة�الويلمة.�

اكن�حفي�ضحء�تألسلس�تاقلنحني�حتاغرض�ين�تايلدة��8)ج(�ح)هـ(�ح)ح(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�
أدتئهم� أثنلء� حتاويلمة�64 بلالوترتم� تايعلرك� أثنلء� تاوملة� ينقذح� موظى� أن� مجب� تإلضلفي63،�
ألنشطتهم�تاطبمة،�أي�تابوث�عن�تاجروى�حتايرضى�حتاغرقى�أح�جيعهم�أح�نقلهم�أح�تشخمص�

ولاتهم�أح�عالجهم،�بيل�في�ذاك�تقدمم�تإلسعلفلا�تألحامة�اهم،�أح�تاحقلمة�ين�تأليرتض.65 

حين�تألسلسي�بطبمعة�تاولل�أن�موقق�في�تاييلرسة�تاعيلمة�تحتزن�بمن�تايرحنة�تاالزية�اضيلن�
أقصى�درجة�ييكنة�ين�تايسلعدة�الجروى�حتاقحتعد�تادقمقة�تاتي�توكم�تاطلبع�تاوصري�ايسأاة�
تاقملم�بيهلم�طبمة�ال�غنى�عنهل�البقلء�على�قمد�تاوملة�في�نظلم�تاويلمة�هذت�تايرتكز�على�تاثقة.66 

تاعسكرمة� تاسلطة� قبل� بوكم�حظمفتهم�ين� تايعلرك� أثنلء� تاوملة� ينقذح� أن�مخصص� مودث� حقد�
تايختصة�ين�أجل�زملدة�عدد�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة.�67في�هذه�تاولاة�حطحتل�فترة�تخصمصهم�

تاوصري،�موق�اينقذي�تاوملة�أثنلء�تايعلرك�تستخدتم�شلرة�تاويلمة.�

تنص�تايلدة�31،�تافقرة�تألحاى�ين�تتفلقمة�فممنل�بشأن�قلنحن�تايعلهدتا�اعلم��1969على�يل�ملي."تفسر�تايعلهدة�بوسن�نمة�ححفقلً�اليعنى� �63
تاذي�معطى�ألافلظهل�ضين�تاسملق�تاخلص�بيحضحعهل�حتاغرض�ينهل."

تنظر�تايرجع�تاتلاي: �64
With�regard�to�the�meaning�of�the�term�"respect�and�protection",�State�practice,�such�as�set�out�in�the�
US�Field�Manual,�that�these�personnel�"must�not�knowingly�be�attacked,�fired�upon,�or�unnecessarily�
prevented�from�discharging�their�proper�functions".�United�States�of�America,�Field�Manual�27-10,�
The�Law�of�Land�Warfare,�US�Department�of�the�Army,�18�July�1956,�as�modified�by�Change�No.�1,�
15�July�1976,�§§�225-226.

مسلط�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني�تاضحء�على�ولالا�تاجنحد�تاذمن�ال�منتيحن�إاى�تاحودتا�تاطبمة�حاكنهم�عيدحت� �65
عفحملً�إاى�ويل�تانقلالا،�حقد�وظحت�بلالوترتم�أثنلء�أدتئهم�اهذه�تايهية.�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة�8)ك(�ين�

تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرة�396.

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة�8)ك(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرة�396.  66

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة�8)ك(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرة�354.  67
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي�

تايلدة��3تايشتركة�بمن�تتفلقملا�جنمف
تايحتد��19ح�22ح�24ح�25ح�26ح�35ح�44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى

تايلدتلن��35تافقرة��1ح�36ين�تتفلقمة�جنمف�تاثلنمة
تايحتد��18ح�20ح�21ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة�

تايحتد�8)ج(�ح)هـ(�ح)ز(�ح�12ح�13ح�15ح�18ح�21ح�28تافقرة��3ين�تابرحتحكحل�تألحل�
تإلضلفي

تايلدة��9تافقرة��1ح�11تافقرة��1ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي

التوصيات

تايسلوة�متيتعحن� القحتا� تاتلبعة� تانقل� تاطبمة�حتاحودتا�ححسلئط� تاخديلا� �يل�دتم�أفرتد� �-1
بلاويلمة�حفق�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني،�فين�وقهم�تستخدتم�شلرة�تاويلمة.�

ال�منتفي�تاحضع�تاقلنحني�الويلمة�تايكفحاة�ألفرتد�تاخديلا�تاطبمة�بلاقحتا�تايسلوة�إذت�كلنحت� �-2
مويلحن�″أسلوة�خفمفة″�فقط�اويلمة�يرضلهم�أح�اويلمة�أنفسهم�ين�أعيلل�تاعنف.

إذت�ويل�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�بنلدق�رشلشة�حأسلوة�أخرى�ثقملة�قد�ال�مسهل�على�فرد�حتود� �-3
نقلهل�حتاتي�قد�متطلب�تشغملهل�حجحد�عدة�أشخلص،�فإن�هؤالء�تألفرتد�ححودتتهم�ححسلئط�

نقلهم�مفقدحن�ويلمة�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�حكذاك�تاوق�في�إظهلر�تاشلرة.

ال�تينع�تاتحصملا�أعاله�تاسفن�تاطبمة�ين�تاتسلح�بحسلئل�ولرفة�تستخدم�الدفلع�فقط.� �-4

التحليل

مقدمة

تاقلنحن� مكفلهل� تاتي� تاخلصة� الويلمة� تايرئمة� تاعالية� هي� الويلمة� حسملة� بلعتبلرهل� تاشلرة� إن�
تادحاي�تإلنسلني�اعيلل�تإلغلثة�حأفرتد�تاحودتا�تاطبمة�حتاينشآا�ححسلئل�تانقل�تاطبي.�حتنص�
تايلدة��44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�على�أن�شلرة�تاويلمة�مجحز�أن�تستخدم�″اتيممز�أح�ويلمة�

تاحودتا�حتاينشآا�تاطبمة،�حتايحظفمن�تايويممن�بيقتضى�هذه�تالتفلقمة″.

هل�يجوز�ألفراد�الخدمات�الطبية�بالقوات�المسلحة�والوحدات�ووسائل�النقل�الطبي� 5 �
الذين�يحق�لهم�استخدام�الشارة�حمل�األسلحة؟
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احترام�وحماية�أفراد�الخدمات�الطبية�والوحدات�ووسائط�النقل�الطبي�

مجب�في�جيمع�تألوحتل�توترتم�حويلمة�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�حتاحودتا�ححسلئط�تانقل�تاطبي،�
سحتء�كلنحت�ين�تاعسكرممن�أح�تايدنممن�تايكلفمن�وصرتً�بيهيلا�طبمة�حألغرتض�طبمة.�حقد�أقرا�
ييلرسة�تادحل�هذه�تاقلعدة�كقلعدة�ين�قحتعد�تاقلنحن�تادحاي�تاعرفي�حتجب�تاتطبمق�أثنلء�تانزتعلا�

تايسلوة�تادحامة�حغمر�تادحامة�على�ود�سحتء.68 

أيل�في�يل�متعلق�بأفرتد�تاخديلا�تاطبمة�فإن�هذه�تاقلعدة�حردا�في�تايحتد��19ح�24إاى��26ين�
تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�حتايلدة��36ين�تتفلقمة�جنمف�تاثلنمة،�حتايلدة��20ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،�
عا�في�تايلدة��15ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�اتشيل�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�تايدنمة�)كيل� حُحسِّ
عّرفهل�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي(�في�جيمع�تألوحتل،�عالحة�على�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�
الجمش،�حكذاك�حردا�ضينلً�في�تايلدة��3تايشتركة�بمن�تتفلقملا�جنمف�ححردا�صرتوة�في�

تايلدة��9تافقرة��1ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي.�

حفي�يل�مخص�حسلئط�تانقل�تاطبي�فإن�حتجب�تالوترتم�حتاويلمة�اهل�ينصحص�علمه�في�تايلدة�
�35ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�حتايلدة��21ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،�بمنيل�حسعا�تايلدة��21ين�
تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�نطلقهل�اتشيل�حسلئل�تانقل�تاطبي�تايدني�)كيل�عّرف�ذاك�تابرحتحكحل�

تألحل�تإلضلفي(�في�جيمع�تألوحتل،�عالحة�على�حسلئط�تانقل�تاطبي�تاعسكري.�

حجلء�تعرمف�يصطلولا�″أفرتد�تاخديلا�تاطبمة″�ح″تاحودتا�تاطبمة″�ح″حسلئط�تانقل�تاطبي″�
في�تايلدة��8)ج(�69ح)هـ(�70ح)ز(�71على�تاتحتاي،�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.

تجهيز�أفراد�الخدمات�الطبية�ووسائل�النقل�الطبي�باألسلحة

الوحدات�الطبية�

تنص�تايلدة��22ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�تايتعلقة�بلاظرحف�تاتي�ين�شأنهل�أن�تورم�تاحودتا�
تاطبمة�ين�تاويلمة�على�يل�ملي:�

تادرتسة�وحل�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�تاعرفي،�تاقحتعد��25ح�28ح29،�ص��71ح�82ح87. �68

تنص�تايلدة�8)ج(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�على�يل�ملي: �69
"أفرتد�تاخديلا�تاطبمة"�هم�تألشخلص�تاذمن�مخصصهم�أود�أطرتف�تانزتع�إيل�األغرتض�تاطبمة�دحن�غمرهل�تايذكحرة�في�تافقرة�)هـ(�حإيل�إلدترة�

تاحودتا�تاطبمة،�حإيل�اتشغمل�أح�إدترة�حسلئط�تانقل�تاطبي،�حميكن�أن�مكحن�يثل�هذت�تاتخصمص�دتئيلً�أح�حقتملً�حمشيل�تاتعبمر:
)أ�(�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة،�عسكرممن�كلنحت�أم�يدنممن،�تاتلبعمن�ألود�أطرتف�تانزتع�بين�فمهم�ين�تألفرتد�تايذكحرمن�في�تالتفلقمتمن�تألحاى�حتاثلنمة،�

حأحائك�تايخصصمن�ألجهزة�تادفلع�تايدني؛�
)ب�(�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعمن�اجيعملا�تاصلمب�تألوير�تاحطنمة�)تاهالل�تألوير�حتألسد�حتاشيس�تألويرمن(�حغمرهل�ين�جيعملا�تإلسعلف�

تاحطنمة�تاطحعمة�تاتي�معترف�بهل�حمرخص�اهل�أود�أطرتف�تانزتع�حفقلً�األصحل�تايرعمة.�
)ج(�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعمن�الحودتا�تاطبمة�أح�حسلئط�تانقل�تاطبي�تايشلر�إامهل�في�تافقرة�تاثلنمة�ين�تايلدة�تاتلسعة.

تنص�تايلدة��8)هـ(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�على�يل�ملي:� �70
""تاحودتا�تاطبمة"�هي�تاينشآا�حغمرهل�ين�تاحودتا�عسكرمة�كلنا�أم�يدنمة�تاتي�تم�تنظميهل�األغرتض�تاطبمة�أي�تابوث�عن�تاجروى�

حتايرضى�حتاينكحبمن�في�تابولر�حإجالئهم�حنقلهم�حتشخمص�ولاتهم�أح�عالجهم،�بيل�في�ذاك�تإلسعلفلا�تألحامة،�حتاحقلمة�ين�تأليرتض.�حمشيل�
تاتعبمر،�على�سبمل�تايثلل،�تايستشفملا�حغمرهل�ين�تاحودتا�تاييلثلة�حيرتكز�نقل�تادم�حيرتكز�حيعلهد�تاطب�تاحقلئي�حتايستحدعلا�تاطبمة�

حتايخلزن�تاطبمة�حتاصمدامة�اهذه�تاحودتا،�حميكن�أن�تكحن�تاحودتا�تاطبمة�ثلبتة�أح�يتوركة�دتئية�أح�حقتمة".

تنص�تايلدة�8)ح(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�على�يل�ملي: �71
""حسلئط�تانقل�تاطبي"�أي�حسمطة�نقل�عسكرمة�كلنا�أم�يدنمة�دتئية�أح�حقتمة�تخصص�النقل�تاطبي�دحن�سحته�توا�إشرتف�همئة�يختصة�تلبعة�

ألود�أطرتف�تانزتع".



49 تافصل�أاف-��تالستخدتم�ين�قبل�سلطلا�تادحل�  تابلب�تألحل�

″�ال�تعتبر�تاظرحف�تاتلامة�يبررة�اوريلن�حودة�أح�ينشأة�طبمة�ين�تاويلمة�
تايكفحاة�اهل�بيقتضى�تايلدة�19:

)1(��″كحن�أفرتد�تاحودة�أح�تاينشأة�مسلحين�ويستخدمون�األسلحة�في�
الدفاع�عن�أنفسهم�أو�عن�الجرحى�والمرضى�الذين�يعنون�بهم 

)...(″�)تاتأكمد�يضلف(

حمعطي�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�حتاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�
حتاثلني�تاعنلصر�تاتفسمرمة�تاتلامة�اهذه�تايلدة.�أحال،�إذت�كلن�قد�تم�تاقبحل�بلايبدأ�تاقلئل�إن�
أفرتد�تاحودتا�تاطبمة�موق�اهم�ويل�أسلوة،�فين�تاحتضح�أن�تاسبب�ام�مكن�معحد�إاى�أنهم�
سمستخديحن�تاقحة�ايقلحية�إاقلء�تاقبض�على�تاحودة.�فهم�سمفقدحن�في�هذه�تاولاة�حضعهم�
تاقلنحني�حتاوق�في�تاويلمة�تايستيد�ين�ذاك�تاحضع.�حتتمح�تايلدة��22ين�تتفلقمة�جنمف�
تقحم� عنلصر� أح� تاسمطرة� عن� خلرجة� اعنلصر� تألفرتد� هؤالء� يحتجهة� إيكلنمة� تألحاى�
يسؤحاحن� هم� تاتي� تاحودتا� دتخل� حتالنضبلط� تانظلم� وفظ� تأيمنهم� عن� فضال� بلانهب،�

عنهل.72 

تاعنف.�حال�مجحز�ألفرتد� بلادفلع�اصد� تاوصري� بيعنله� ″تادفلع″� تفسمر�يصطلح� منبغي� ثلنملً،�
تاحودتا�تاطبمة�تستخدتم�تاقحة�في�يولحاة�اينع�يقلتلي�تاطرف�تاخصم�ين�تاقبض�على�تاحودة�

تاطبمة�دحن�فقدتن�تاوق�في�تاويلمة.73 

حمبقى�يعنى�″تادفلع″�صلاولً�في�تايلدة��13ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�تاتي�تحسع�وق�ويل�
تألسلوة�امشيل�أفرتد�تاحودتا�تاطبمة�تايدنمة.�حتستنلدتً�إاى�تايلدة��22ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�
تتنلحل�تايلدة��13ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�تاحودتا�تاطبمة�تايدنمة�حتهدف�إاى�تودمد�دقمق�

األفعلل�تاتي�منجم�عنهل�فقدتن�تاويلمة.�حفي�يل�ملي�نصهل:

″1(��ال�تحقف�تاويلمة�تاتي�تتيتع�بهل�تاحودتا�تاطبمة�تايدنمة�إال�إذت�دأبا�
على�ترتكلب�أعيلل�ضلرة�بلاخصم�تخرج�عن�نطلق�يهيتهل�تإلنسلنمة.�
بمد�أن�هذه�تاويلمة�ال�تحقف�إال�بعد�تحجمه�إنذتر�تودد�فمه،�كليل�كلن�

ذاك�يالئيل،�يدة�يعقحاة�ثم�مبقى�ذاك�تإلنذتر�بال�تستجلبة.

2(��ال�تعتبر�تألعيلل�تاتلامة�أعيلالً�ضلرة�بلاخصم:�

)أ(���وملزة�أفرتد�تاحودة�ألسلحة�شخصية�خفيفة�الدفلع�عن�أنفسهم�أح� �
عن�أحائك�تاجروى�حتايرضى�تايحكلمن�بهم،

)ب(��ورتسة�تلك�تاحودة�بحتسطة�يفرزة�أح�دحرمة�أح�خفرتء،� �
)ج(��حجحد�أسلوة�خفمفة�حذخلئر�في�تاحودة�مكحن�قد�تم�تجرمد�تاجروى� �

حتايرضى�ينهل�حام�تكن�قد�سليا�بعد�الجهة�تايختصة،�
)د(���حجحد�أفرتد�ين�تاقحتا�تايسلوة�أح�ين�سحتهم�ين�تايقلتلمن�في� �

تاحودة�ألسبلب�طبمة″.
������)تاتأكمد�يضلف( �

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�22،�تاصفوة��203.�تنظر�أمضلً�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة�13   72
تافقرة��2ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرة�560.

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��13تافقرة��2ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرة�561.  73
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حتجدر�تايالوظة�أن�تايبدأ�تاذي�مسيح�بيحجبه�ألفرتد�تاحودتا�تاطبمة�تايدنمة�أن�مويلحت�أسلوة�
جرى�تعتيلده�بعديل�أّقر�أن�أفرتد�تاحودتا�تاطبمة�تايدنمة�يعرضحن�األخطلر�ذتتهل�حمتعمن�علمهم�
يحتجهة�تألحضلع�نفسهل�تاتي�محتجههل�أفرتد�تاحودتا�تاطبمة�تاعسكرمة،�نتمجة�تحسع�نطلق�دحرهم�

تاينصحص�علمه�في�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.74 

حتؤكد�ييلرسة�تادحل�أن�حضع�تاويلمة�تايكفحل�ألفرتد�تاحودتا�تاطبمة�تايدنمة�ال�منتفي�إذت�ويلحت�
أسلوة�فقط�الدفلع�عن�يرضلهم�أح�عن�أنفسهم�ضد�أعيلل�تاعنف�تاتي�مرتكبهل�على�سبمل�تايثلل�

أشخلص�مقحيحن�بلاـنـهب.75 

وسائل�النقل�الطبي

تنطبق�تاقحتعد�نفسهل�بصفة�علية�على�حسلئل�تانقل�تاطبي.�حفي�يل�متعلق�بالسفن�المستشفيات،�
تنص�تايلدة��35تافقرة��1ين�تتفلقمة�جنمف�تاثلنمة�على�يل�ملي:

″ال�تعتبر�تاظرحف�تاتلامة�يبررة�اوريلن�تاسفن�تايستشفملا�أح�أجنوة�
تايرضى�بلابحترج�ين�تاويلمة�تاحتجبة�اهل:�

)1(�أن�مكحن�يحظفح�هذه�تاسفن�أح�تألجنوة�يسلومن�بقصد�تايولفظة�على�
تانظلم�أح�تادفلع�عن�أنفسهم�أح�عن�تايرضى�حتاجروى.�)...(″.

حمشمر�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تاثلنمة�إاى�أن�تاغرض�ين�تايلدة��35تافقرة��1هح�بدحن�شك�
تاسيلح�ألفرتد�تاحودتا�تاطبمة�بلايولفظة�على�تانظلم�حتالنضبلط�دتخل�تاسفمنة�تاطبمة�أح�جنلح�
تايرضى،�كيل�هح�تاولل�في�أي�يستشفى�على�تابر،�حويلمتهل�ين�أفعلل�فردمة�يعلدمة�)مرتكبهل�

نّهلب�أح�أفرتد�ال�يسؤحامن�ين�تاقحتا�تايسلوة(″.�حمضمف�تاتعلمق�الوقلً�أنه�حبصفة�علية:

″ال�مجحز�اينشأة�طبمة،�سحتء�في�تابر�أح�تابور،�أن�تتسلح�بنظلم�الدفلع�
ضد�تاعيلملا�تاعسكرمة.�حال�ميكن�تصّحر�أن�تكحن�حودة�طبمة�قلدرة�على�
تستخدتم�قحة�تاسالح�ايقلحية�هجحم�ينهجي�حيتعيد�مشنه�تاعدح.�فهي�توتلج�
في�هذه�تاولاة�إاى�قحتا�تيتلك�يقدرة�هلئلة،�أيل�تاينشأة�تاطبمة�فال�ميكنهل�

بوكم�طبمعتهل�أن�تكحن�يجهزة�بيثل�هذه�تاقحتا76 ″.

إال�أن�تافقرة��170ين�دامل�سلن�رميح�بشأن�تاقلنحن�تادحاي�تايطبق�في�تانزتعلا�تايسلوة�في�
تابولر�تنص�على�عدم�وظر�″تجهمز�تاسفن�تايستشفملا�″بحسلئل�دفلعمة�ولرفة�ايسلر�تايقذحفلا�
هذه� بحجحد� تإلخطلر� حمنبغي� تاويرتء،� توا� تألشعة� حشهب� �)chaff( نظلم� يثل� فقط″�
تاتجهمزتا″.�حتاسبب�حرتء�هذه�تاقلعدة�معحد�إاى�تيتالك�تاسفن�تاعسكرمة�إيكلنمة�تقنمة�بورف�
يسلر�تاصحترمخ�حين�ثم�حجحد�خطر�بلوتيلل�إصلبة�سفن�يستشفملا�قد�تكحن�على�يقربة�ين�
تاسفن�تاعسكرمة�بلاصحترمخ�تاولرفة.�اكن�تايؤكد�أن�تاسفن�تايستشفملا�ال�ميكنهل�أن�تستخدم�
سحى�حسلئل�دفلعمة�ولرفة،�حامس�تاحسلئل�تاتي�ميكن�أن�تستخدم�في�تاهجحم،�كلايدتفع�تايضلدة�

الطلئرتا″.77 

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��13تافقرة���2ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرة�560.  74

تادرتسة�وحل�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�تاعرفي،�تاقلعدة�25،�تاصفوة�71. �75

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تاثلنمة،�تايلدة�35،�ص.�195-194.  76

تنظر�دامل�سلن�رميح�بشأن�تاقلنحن�تادحاي�أثنلء�تانزتعلا�تايسلوة�في�تابولر،�تافقرتلن�170-170�،1-3،�تاصفوة�235. �77
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بلانسبة�للطائرات�الطبية�تنص�أمضلً�تايلدة��28تافقرة��3ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�على�يل�
ملي:

″ال�مجحز�الطلئرتا�تاطبمة�أن�تويل�أمة�أسلوة�فميل�عدت�تألسلوة�تاصغمرة�
حتاذخلئر�تاتي�تم�تجرمدهل�ين�تاجروى�حتاينكحبمن�في�تابولر�تايحجحدمن�

على�يتنهل�حتاتي�ال�مكحن�قد�جرى�تسلميهل�بعد�إاى�تاجهة�تايختصة،�
حكذاك�تألسلوة�تاشخصمة�تاخفمفة�تاتي�قد�تكحن�الزية�اتيكمن�أفرتد�

تاخديلا�تاطبمة�تايحجحدمن�على�يتن�تاطلئرة�ين�تأيمن�تادفلع�عن�أنفسهم�
حعن�تاجروى�حتايرضى�تاينكحبمن�في�تابولر�تايحكلمن�بهم″.

حمؤكد�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني�أن�تاقلعدة�تاتي�تتضينهل�تايلدة�28 
تافقرة��3ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�هي�تاقلعدة�نفسهل�تاتي�توكم�تاحودتا�تاطبمة.78 

حأخمرتً�تنص�تافقرة��178ين�دامل�سلن�رميح�بشأن�تاقلنحن�تادحاي�تايطبق�في�تانزتعلا�تايسلوة�
في�تابولر�على�أن�تاطلئرتا�تاطبمة�مجب�″أال�تكحن�يسلوة،�فميل�عدت�بعض�تألسلوة�تاخفمفة�

الدفلع�عن�تانفس،�كيل�مجب�أال�تنقل�سحى�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�حتاتجهمزتا�تاطبمة″.79 

نوع�األسلحة�التي�يمكن�ألفراد�الوحدات�الطبية�التسلح�بها�دون�فقدان�حمايتهم�

أفرتد� أن�مويلهل� تاتي�مجحز� نحع�تألسلوة� تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي� �13ين� تايلدة� تحضح�
تاحودتا�تاطبمة�تاعسكرمة�حتايدنمة�على�ود�سحتء.�حفي�ضحء�تالعتبلرتا�تاحتردة�تاتي�تضينهل�

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�ين�تاييكن�تلخمص�تايحقف�كيل�ملي:

عنديل�ينح�أفراد�الوحدات�الطبية�العسكرية�في��1949تاوق�في�ويل�أسلوة،�كلنا�تآلرتء� أ�(�
تكحن� بأن� تقضي� تاطبمة� تاحودتا� أفرتد� قبل� ين� تألسلوة� اتلك� تايشرحع� بلالستخدتم� تايتعلقة�

تألسلوة�خفمفة.�اكن�ام�ترتأ�ضرحرة�تودمد�ذاك�في�تايلدة��22ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى.

تايلدة��13ين� تادبلحيلسي�1974-�1977تتخذ�قرتر�بتودمد�يل�مرد�في� تايؤتير� خالل� ب�(�
المدنية� الطبية� الوحدات� ألفراد� قلنحنلً� مجحز� تاتي� تألسلوة� حأن� تإلضلفي� تألحل� تابرحتحكحل�

وملزتهل�تنوصر�في�″تألسلوة�تاشخصمة�تاخفمفة″.80 

ام�تعّرف�عبلرة�″أسلوة�شخصمة�خفمفة″�في�تايلدة��13ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.� ج(�
اكن�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني�مشمر�إاى�أن�تايقصحد�ين�″تألسلوة�
تاشخصمة�تاخفمفة″�هح�تألسلوة�تاتي�مويلهل�حمستخديهل�علدة�فرد�حتود.�حبلاتلاي�ال�مسيح�بوملزة�
أسلوة�مدحمة�كلايسدسلا�فوسب،�حإنيل�أمضلً�بنلدق�أح�وتى�بنلدق�رشلشة�صغمرة.�حين�جهة�
أخرى�موظر�تستخدتم�تابنلدق�تارشلشة�حغمرهل�ين�تألسلوة�تاثقملة�تاتي�ال�ميكن�أن�منقلهل�فرد�

حتود�بسهحاة�حتاتي�مجب�أن�مقحم�بتشغملهل�عدد�ين�تألفرتد.

تنظر�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��28تافقرة��3ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرتلن��1069ح1070:  �78
As�an�example,�the�Commentary on AP I and II�considers�as�conceivable�the�use�of�weapons�in�a�
defensive�way�only�on�the�ground,�particularly�when�an�aircraft�is�forced�to�land�or�to�alight�on�water.

تنظر�دامل�سلن�رميح�بشأن�تاقلنحن�تادحاي�أثنلء�تانزتعلا�تايسلوة�في�تابولر،�تافقرة�178-�1تاصفوة�244:  �79
The�commentary�on�para.�178�indicates�that�the�rules�contained�in�Article�28�of�AP�I�)summarized�in�
para.�178(�are�of�a�customary�nature.

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��13تافقرة��2ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرة�563. �80
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ال�تودد�تايلدة��22ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�)تتنلحل�أفرتد�تاحودتا�تاطبمة�تاعسكرمة(�نحع� د(�
تألسلوة�تاتي�مجحز�ألفرتد�تاحودتا�تاطبمة�تستخدتيهل.�اكن،�حبيل�أن�تايهيلا�تاحتجب�تاقملم�بهل�
أفرتد� )تتنلحل� تإلضلفي� تألحل� تابرحتحكحل� ين� �13 تايلدة� في� علمهل� تاينصحص� نفسهل� هي�
تاحودتا�تاطبمة�تايدنمة(�ال�مجحز�لألفراد�العسكريين�نقل�أمة�أسلوة�أثقل�ين�تألسلوة�تاينصحص�
علمهل�في�تلك�تايلدة�)أي،�″تألسلوة�تاشخصمة�تاخفمفة″(�بدحن�وريلن�تاحودة�ين�تاويلمة�بيحجب�

تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�حبلاتلاي�ين�وقهل�في�تستخدتم�تاشلرة.81 

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن� تاتفسمر�تاذي�معطمه� يع� حتجدر�تإلشلرة�إاى�أنه�حتيشملً�
تألحل�حتاثلني،�تؤكد�تاعدمد�ين�تادالئل�تاعسكرمة�أن�ويل�أسلوة�شخصمة�خفمفة�ال�مورم�أفرتد�
بصفة� تألايلني� تاعسكري� تادامل� حمنص� تاويلمة.�82 مينوهم� تاذي� تاحضع� ين� تاطبمة� تاحودتا�
خلصة�على�أن�″تألسلوة�تاشخصمة″�هي�تايسدسلا�حتابنلدق�تارشلشة�تاصغمرة�حتابنلدق.�83كيل�
معطي�تادامل�تاعسكري�تاهحاندي�تاتفسمر�نفسه�اليصطلح�حمودد�أنه�مستثني�تألسلوة�تايخصصة�
االستخدتم�ضد�أهدتف،�كينصلا�إطالق�تاصحترمخ�حتألسلوة�تألخرى�تايضلدة�الدبلبلا�حتاقنلبل�

تامدحمة�تالنشطلرمة�حيل�شلبه�ذاك.84 

في�تاصك�تادحاي�اعلم��2005اتيكمن�تادحل�ين�تاكشف�عن�تألسلوة�تاصغمرة�حتألسلوة� )هـ(�
تاخفمفة�غمر�تايشرحعة�حتعقبهل�في�تاحقا�تاينلسب�حبطرمقة�يحثحق�بهل،�تعّرف�تاجيعمة�تاعلية�

األيم�تايتودة�″تألسلوة�تاصغمرة″�ح″تألسلوة�تاخفمفة″�كيل�ملي:

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة�13،�تافقرتا�564-562. �81

تنظر�يثاًل�تادالئل�تاعسكرمة�ابلدتن�عدة: �82
Leyes�de�Guerra,�RC-46-1,�Público,�II�Edición�1969,�Ejército�Argentino,�Edición�original�aprobado�por�
el�Comandante�en�Jefe�del�Ejército,�9�May�1967,�para.�3.007;�Australia,�Australian�Defence�Force,�
Law�of�Armed�Conflict,�Commanders'�Guide,�Australian�Defence�Force�Publication,�Operation�Series,�
ADFP�37�Supplement�1�–�Interim�Edition,�7�March�1994,�para.�615;�Australia,�Australian�Defence�
Force,�Manual�on�Law�of�Armed�Conflict,�Australian�Defence�Force�Publication,�Operations�Series,�
ADFP�37�–�Interim�Edition,�1994,�para.�521,�see�also�paras.�911�and�964;�Belgium,�Droit�de�la�Guerre,�
Dossier�d'Instruction�pour�Soldat,�à�l'attention�des�officiers�instructeurs,�JS3,�État-major�Général,�
Forces�Armées�belges�)Undated(,�pp.�18-19;�Benin,�Le�Droit�de�la�Guerre,�III�fascicules,�Forces�
Armées�du�Bénin,�Ministère�de�la�Défense�nationale,�1995,�Fascicule�II,�p.�16;�Cameroon,�Droit�
International�Humanitaire�et�Droit�de�la�Guerre,�Manuel�de�l'Instructeur�en�vigueur�dans�les�Forces�
Armées,�Présidence�de�la�République,�Ministère�de�la�Défense,�État-major�des�Armées,�Troisième�
Division,�Édition�1992,�p.�87,�para.�142;�Canada,�Code�of�Conduct�for�CF�Personnel,�Office�of�the�
Judge�Advocate�General,�Edition�of�4�June�2001,�Rule�10,�para.�6;�France,�Fiche�de�Synthèse�sur�les�
Règles�Applicables�dans�les�Conflits�Armés,�Note�No.�432/DEF/EMA/OL.2/NP,�Général�de�Corps�
d'Armée�Voinot�)pour�l'Amiral�Lanxade,�Chef�d'État-major�des�Armées(,�1992,�para.�2.3;�Germany, 
Humanitarian�Law�in�Armed�Conflicts�–�Manual,�DSK�VV207320067,�edited�by�the�Federal�Ministry�of�
Defence�of�the�Federal�Republic�of�Germany,�VR�II�3,�August�1992,�English�translation�of�ZDv�15/2,�
Humanitäres�Völkerrecht�in�bewaffneten�Konflikten�–�Handbuch,�August�1992,�para.�631,�see�also�
paras.�315�and�619;�Kenya,�Law�of�Armed�Conflict,�Military�Basic�Course�)ORS(,�4�Précis,�The�
School�of�Military�Police�)Undated(,�Précis�No.�3,�p.�9;�The�Netherlands,�Toepassing�Humanitair�
Oorlogsrecht,�Voorschift�No.�27-412/1,�Koninklijke�Landmacht,�Ministerie�van�Defensie,1993,�p.�VI-5;�
South�Africa,�Presentation�on�the�South�African�Approach�to�International�Humanitarian�Law,�
Appendix�A,�Chapter�4:�International�Humanitarian�Law�)The�Law�of�Armed�Conflict(,�National�
Defence�Force,�1996,�para.�48;�Spain,�Orientaciones.�El�Derecho�de�los�Conflictos�Armados, 
Publicación�OR7-004,�2�Tomos,�aprobado�por�el�Estado�Mayor�de�Ejercito,�División�de�Operaciones,�
18�March�1996,�Vol.�I,�para.�4.5.b.)1()b(;�UK,�Manual�of�the�Law�of�Armed�Conflict,�2004,�para.�7.15;�
United�States�of�America,�The�Commander's�Handbook�on�the�Law�of�Naval�Operations, NWP 
1-14M/MCWP�5-2.1/COMDTPUB�P5800.7,�issued�by�the�Department�of�the�Navy,�Office�of�the�Chief�
of�Naval�Operations�and�Headquarters,�US�Marine�Corps,�and�Department�of�Transportation,�US�
Coast�Guard,�October�1995�)formerly�NWP�9�)Rev.�A(/FMFM�1-10,�October�1989(,�para.�11.5.

تنظر�تادامل: �83
Germany, Humanitarian�Law�in�Armed�Conflicts�–�Manual,�DSK�VV207320067,�edited�by�the�Federal�
Ministry�of�Defence�of�the�Federal�Republic�of�Germany,�VR�II�3,�August�1992,�English�translation�of�
ZDv�15/2,�Humanitäres�Völkerrecht�in�bewaffneten�Konflikten�–�Handbuch,�August�1992.

تنظر:� �84
The�Netherlands,�Toepassing�Humanitair�Oorlogsrecht,�Voorschift�No.�27-412/1,�Koninklijke�
Landmacht,�Ministerie�van�Defensie,1993.

تنظر�أمضلً�درتسة�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�تاعرفي،�تاقلعدة�52. �
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″)أ(�″تألسلوة�تاصغمرة″�هي�بحجه�علم�تألسلوة�تايصيية�االستخدتم�
تافردي.�حهي�تشيل�عدة�أنحتع،�ينهل�تايسدسلا�تاعلدمة�حتايسدسلا�نصف�

تألحتحيلتمكمة�حتابنلدق�تاعلدمة�حتابنلدق�تاقصمرة�حتارشلشلا�تاصغمرة�
حتابنلدق�تاهجحيمة�حتارشلشلا�تاخفمفة؛

ب(″تألسلوة�تاخفمفة″�هي�بحجه�علم�تألسلوة�تايصيية�الستخدتيهل�
بحتسطة�فردمن�أح�ثالثة�أفرتد�معيلحن�كطلقم،�حإن�كلن�بعضهل�ميكن�افرد�
حتود�ويله�حتستخدتيه.�حهي�تشيل�عدة�أنحتع،�ينهل�تارشلشلا�تاثقملة�

حقلذفلا�تاقنلبل�تامدحمة�تايويحاة�بلامد�حتايركبة�توا�تاسبطلنلا�
حتايويحاة�على�يركبلا،�حتايدتفع�تايويحاة�تايضلدة�الطلئرتا،�حتايدتفع�
تايويحاة�تايضلدة�الدبلبلا،�حتابنلدق�عدمية�تاليتدتد�حتاقلذفلا�تايويحاة�
القذتئف�تايضلدة�الدبلبلا�حتاينظحيلا�تاصلرحخمة�تايضلدة�الدبلبلا�

حتاقلذفلا�تايويحاة�اينظحيلا�تاقذتئف�تايضلدة�الطلئرتا،�حيدتفع�تاهلحن�
تاتي�مقل�عملرهل�عن��100يللميتر″85.

مجب�أن�مفهم�ين�يصطلح�″تألسلوة�تاشخصمة�تاخفمفة″�تايستخدم�في�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�
على�أنهل�″األسلحة�الصغيرة″�تاتي�حرد�تعرمفهل�في�تاصك�تايقتبس�أعاله.�

تاجيعمة�تاعلية�األيم�تايتودة،�صك�دحاي�ميكن�تادحل�ين�تاتعرف�على�تألسلوة�تاصغمرة�حتألسلوة�تاخفمفة�غمر�تايشرحعة�حتعقبهل�في� �85
تاحقا�تاينلسب�حبطرمقة�يحثحق�بهل،��8كلنحن�تألحل/دمسيبر�2005،�تافقرة��4)أ�حب(.



درتسة�عن�تستخدتم�تاشلرتا �54

األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايحتد��39ح�42)تافقرة�4(�ح�44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايلدة��18)تافقرة�3(�ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة

تايلدة��18ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي
تايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي

تايلدة��5)تافقرة�1(�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991

التوصيات

بلانسبة�إاى�تاكملنلا�تاعسكرمة�تايرخص�اهل�بإظهلر�تاشلرة�)ألغرتض�تاويلمة(�بيقتضى� �-1
بيسؤحامة� ُمعهد� أن� مجب� تادحامة(� تايسلوة� تانزتعلا� أثنلء� )أي� تألحاى� جنمف� تتفلقمة�
تاترخمص�بلستخدتيهل�إاى�سلطة�عسكرمة�تلبعة�الدحاة.�حال�ميكن�تفحمض�هذه�تايسؤحامة�
)تالجنة� تاحطنمة� تاجيعمة� تلقا� إذت� حبلاتلاي،� تاحطنمة.� كلاجيعملا� أخرى� يؤسسلا� إاى�
تادحامة�أح�تالتولد�تادحاي(�طلبلا�ين�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة،�حجب�علمهل�

رفضهل�حإعلدة�تحجمههل�إاى�سلطة�عسكرمة�يختصة.

بلانسبة�إاى�تاكملنلا�تايدنمة�تايرخص�اهل�بلستخدتم�تاشلرة�)ألغرتض�تاويلمة(�بيقتضى� �-2
تتفلقمة�جنمف�تارتبعة�حتابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�ميكن�أن�تكحن�يسؤحامة�سلطة�تادحاة�
إيل�عسكرمة�أح�يدنمة.�حمجحز�الدحاة�أن�تحكل�هذه�تاصالومة�إاى�يؤسسلا�أخرى،�حتكحن�
تاجيعمة�تاحطنمة�هي�تايؤسسة�تألنسب.�حفي�هذه�تاولاة،�مجحز�الجيعمة�تاحطنمة�أن�ترخص�
تاجيعمة� تينح� حومثيل� حضعهل.� في� فعالً� حتايشلركة� تاكملنلا� هذه� على� عاليلا� بحضع�
يحتد� بتحزمع� أمضلً� اهل� تاسيلح� مجب� تاويلمة،� شلرة� بلستخدتم� تاترخمص� سلطة� تاحطنمة�

خلصة�بهل�تويل�شلرة�تاويلمة�)على�تاكملنلا�تايرخص�اهل�بلستخدتم�شلرة�تاويلمة(.

تاعسكرمة(� أح� )تايدنمة� تاوكحيمة� السلطلا� مجحز� تادحامة� غمر� تايسلوة� تانزتعلا� في� �-3
حتاسلطلا�تاشرعمة�الجيلعلا�تايسلوة�)تايدنمة�أح�تاعسكرمة(،�بيحجب�تابرحتحكحل�تاثلني�
تإلضلفي،�ينح�تاترخمص�بلستخدتم�تاشلرة�ألغرتض�تاويلمة�حتايحتد�تاتي�تويل�تاشلرة.�

من�يملك�صالحية�السماح�باستخدام�الشارة�ألغراض�الحماية؟�وما�دور� 6 � 
 الجمعيات�الوطنية�في�هذا�الخصوص؟
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التحليل

مقدمة

تنص�تايلدة��39ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�على�يل�ملي:�″تحضع�تاشلرة�على�تألعالم�حعاليلا�
الحربية� السلطة� إشرتف� توا� حذاك� تاطبمة� بلاخديلا� تايتعلقة� تايهيلا� جيمع� حعلى� تاذرتع�

المختصة″.�)تأكمد�يضلف(

تإلجرتءتا� النزاع� أطراف� ″تتخذ� تألحاى:� جنمف� تتفلقمة� ين� �،4 تافقرة� �،42 تايلدة� حتضمف�
تاالزية،�بقدر�يل�تسيح�به�تايقتضملا�تاوربمة،�اجعل�تاعالية�تاييمزة�الحودتا�حتاينشآا�تاطبمة�
ظلهرة�بحضحح�اقحتا�تاعدح�تابرمة�حتاجحمة�حتابورمة�تالفملً�الوتيلل�حقحع�أي�تعتدتء�علمهل″.�

)تأكمد�يضلف(

حأخمرتً،�تنص�تايلدة�18،�تافقرة�3،�ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة�على�يل�ملي:�″تيمز�تايستشفملا�
تايدنمة،�إذت�رخصت�لها�الدولة�بذاك،�بحتسطة�تاشلرة�تاينصحص�عنهل�في�تايلدة��38ين�]تتفلقمة�

جنمف�تألحاى[″.�)تأكمد�يضلف(

″االلتزام�النسبي″�بوسم�الوحدات�والمؤسسات�الطبية�التابعة�للقوات�
المسلحة،�وكذلك�المستشفيات�المدنية،�بالشارة

نة�الويلمة،�حهذه�تاويلمة�مينوهل� كيل�أشمر�في�تاقسم�تاتيهمدي�ين�هذه�تادرتسة،�تاشلرة�امسا�يكحِّ
في�تاحتقع�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني،�حاكن�عنديل�تستخدم�تاشلرة�كحسملة�الويلمة�تكحن�تايظهر�
تايرئي�اهذه�تاويلمة.�86حتنص�تايلدة��18تافقرة��1ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�على�أن�″كل�
طرف�ين�أطرتف�تانزتع�مسعى�اتأيمن�إيكلنمة�تاتوقق�ين�هحمة�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�حأفرتد�

تاهمئلا�تادمنمة�حكذاك�تاحودتا�تاطبمة�ححسلئط�تانقل�تاطبي″.

حنظرتً�إاى�أن�تاشلرة�امسا�يكحنة�الويلمة،�مقحل�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�أن�امس�هنلك�
ين�تاتزتم�يطلق�على�تايولرب�بحسم�حودته�بلاشلرة.�حفي�بعض�تاولالا،�ميكن�أن�مكحن�حسم�
تألطرتف�يخلافلً� تاطبمة�ألود� تاحودتا� إظهلر�هحمة� مكحن� أن� أح� بلاشلرة�87يستوماًل� يل� شيء�

ايصلوة�ذاك�تاطرف.88 

تنظر�"تايبلدئ�حتايفلهمم�تاعلية"�في�يقدية�تادرتسة. �86

تنظر�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�39،�تاصفوة�307 �87
"Small�surgical�instruments�are�a�case�in�point.".

تنظر�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�39،�تاصفوة�307:  �88
″Sometimes,�in�front-line�positions,�a�commander�will�camouflage�his�medical�units�in�order�to�conceal�
the�presence�or�real�strength�of�his�forces."
حفي�يل�متعلق�بلايستشفملا�تايدنمة�معرض�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�39،�تاصفوتلن��149ح�150تايالوظلا�تايوددة�تاتلامة:�

″The�general�rule�that�‘civilian�hospitals’�shall�be�‘marked’�)…(�is�nevertheless�subject�to�State�
authorization�and�this�is�optional.�It�follows�therefore�that�while�marking�of�civilian�hospitals�is�
obligatory�in�principle,�its�application�depends�on�authorization�by�the�State.
The�marking�of�civilian�hospitals�is�then�a�different�matter�from�their�recognition.�It�does�not�
necessarily�follow�upon�recognition.�Whereas�all�civilian�hospitals�marked�with�the�protective�emblem�
must�necessarily�have�been�officially�recognized,�all�recognized�civilian�hospitals�may�not�necessarily�
be�marked.�Of�course,�in�practice�official�recognition�is�most�often�accompanied�by�authority�to�
display�the�distinctive�sign."�
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حبلانتمجة،�حكيل�مؤكد�تاتعلمق�على�تايلدة�5،�تافقرة�1،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�
فإّن�تألشخلص�حتألشملء�تايويمة�توتفظ�بوقهل�في�تاويلمة�وتى�حاح�ام�تكن�تويل�حسيلً�أح�كلن�

حسيهل�سمئلً.

السلطة�المختصة�المسؤولة�عن�استخدام�الشارة�للحماية

النزاعات�المسلحة�الدولية

في�يل�مخص�تاحودتا�حتايؤسسلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة،�مقحل�تاتعلمق�على�تتفلقمة� أ( 
جنمف�تألحاى�أّن�تاقلئد�تاعسكري�هح�ين�مضبط�تاشلرة�حمستطمع�أن�معطي�تإلذن�بلستخدتيهل�أح�

ميتنع�عن�ذاك.�89حبلإلضلفة�إاى�ذاك،�ححفقلً�التعلمق�نفسه:

تاسلطة�تاعسكرمة�يسؤحاة�في�كل�تألحقلا�عن�تالستخدتم�تاقلئم�الشلرة،�
حمجب�أن�تقحم�بلستيرتر�بلاتوقق�ين�هذت�تالستخدتم،�حتتأكد�ين�عدم�
تستخدتم�تاشلرة�بشكل�غمر�سلمم�ين�قبل�تاقحتا�أح�ين�قبل�تألفرتد.

حفي�تاييلرسة�تافعلمة،�تعطي�علدة�هذه�تاسلطة�أيرتً�عليلً�دتئيلً،�حايرة�
حتودة.�حفي�يل�متعلق�بلاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة،�فمجب�أن�
مكحن�تاترخمص�الخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�أيرتً�يسلّيل�به�

بشكل�حتسع.

ين�هي�″تاسلطة�تاعسكرمة�تايختصة″؟�في�تاعلم�1929،�جرى�تجنب�
تعرمف�تاسلطة�تاعسكرمة�تايختصة�عيدتً�ين�أجل�تإلتلوة�بيرحنة�في�هذت�

تاشأن.�حتكحن�هذه�تايسأاة�خلصة�بلاقحتا�تايسلوة�في�كل�بلد�ين�
تابلدتن″.90 

في�يل�مخص�تايستشفملا�تايدنمة،�تبدي�تايلدة�18،�تافقرة�3،�ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،� ب(�
يرحنة�أكبر�في�يل�متعلق�بلاسلطة�تايختصة.�حمذكر�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة�يل�ملي:

)...(�ال�مودد�هذت�تانص�تاهمئة�تاتي�تعطي�تإلذن�بلاحسم؛�حمذكر�فقط�أّن�
تاسلطة�تايخحاة�تاقملم�بذاك،�ينحطة�بلادحاة.�حاذت،�متصف�تانص�بكل�
تايرحنة�تاالزية،�وبالتالي�تعود�مسألة�تحديد�الهيئة�المسؤولة�إلى�

التشريع�الداخلي.

هذت،�حام�مقبل�تايؤتير�نظلم�تاترخمص�تايشترك�ين�قبل�تادحاة�حتاجيعمة�
تاحطنمة�الصلمب�تألوير�تاذي�تم�تعتيلده�في�ستحكهحام،�حام�مقبل�أمضلً�

شرط�تايحتفقة�تاعسكرمة�كيل�نص�علمه�يشرحع�تاخبرتء�تاوكحيممن،�حتاذي�
كلنا�ترغب�بعض�تاحفحد�تايشلركة�في�تايؤتير�تادبلحيلسي�في�أن�ترته�

يدرجلً.

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�39،�تاصفوة�308.  89

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�39،�تاصفوة�308.  90
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يع�ذاك،�ال�محجد�أي�شيء�في�تانص�تاولاي�]اليلدة��18ين�تتفلقمة�جنمف�
تارتبعة[�مينع�تادحل�ين�تفحمض�صالوملتهل�في�هذت�تاشأن�إاى�السلطات�

العسكرية،�أو�الصليب�األحمر�الوطني،�أو�أية�هيئة�مؤهلة�أخرى.�حتايهم�
في�تألير�أّن�تالتفلقمة�تكّرس�مسؤولية�الدولة�بشكل�حتضح.�91)تأكمد�

يضلف(

تاترخمص� بإعطلء� تايختصة� تاسلطة� تإلضلفي� تألحل� تابرحتحكحل� ين� �18 تايلدة� تودد� حال�
بلستخدتم�تاشلرة�الحودتا�تاطبمة�ححسلئط�تانقل�تاطبي�)تاسلطة�تاعسكرمة�أم�تايدنمة،�أم�تاجيعمة�
تاحطنمة(.�92حبيل�أّن�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني�ال�مذكر�شمئلً�في�هذت�
تاشأن،�ميكن�تاقحل�أّن�تفسمر�تايلدة��18ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة�منطبق�أمضلً�على�هذه�تايلدة.

حأخمرتً،�حفي�ولاة�تفحمض�تاجيعمة�تاحطنمة�سلطة�تاترخمص�بلستخدتم�شلرة�تاويلمة،�منبغي�أن�
ُمسيح�اهل�أمضلً�بتحزمع�يحتدهل�تاخلصة�تاتي�تويل�شلرة�تاويلمة�)الكملنلا�تايرخص�اهل�بلستخدتم�

شلرة�تاويلمة(.

النزاعات�المسلحة�غير�الدولية

في�تانزتعلا�تايسلوة�غمر�تادحامة،�تكحن�يسأاة�تاسلطة�تايختصة�أكثر�تعقمدتً.�فلايلدة��12ين�
تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي،�تاتي�تنص�على�أّن�تاشلرة�تاييمزة�مجب�أن�متم�إظهلرهل�ين�قبل�
أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�حأفرتد�تاهمئلا�تادمنمة�حتاحودتا�تاطبمة�ححسلئط�تانقل�تاطبي″بتحجمه�ين�
تاسلطة�تايختصة�تايعنمة″،�تفّسر�في�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني�كيل�

ملي:

تتطلب�تاويلمة�تاتي�تينوهل�تاشلرة�تاييمزة�أن�مخضع�تستخدتيهل�إاى�
تاترخمص�حتإلشرتف�ين�تاسلطة�تايختصة�تايعنمة.�حمعحد�اكل�سلطة�

يسؤحاة�تتخلذ�تإلجرتءتا�تاضرحرمة�اضيلن�أن�مكحن�هذت�تإلشرتف�فعلالً�
حميكن�أن�تكحن�تاسلطة�تايختصة�مدنية�أو�عسكرية.�أما�بالنسبة�إلى�
الذين�يقاتلون�ضد�الحكومة�الشرعية،�فتكون�سلطة�األمر�الواقع�هي�
الجهة�المسؤولة.�حتجدر�تإلشلرة�إاى�أّن�تايدخل�اتطبمق�تابرحتحكحل�
متطلب�درجة�يعّمنة�ين�تاتنظمم�عيحيلً،�حعلى�تألخص�قدرة�تايتيردمن�

على�تطبمق�قحتعد�تابرحتحكحل″.�93)تأكمد�يضلف(

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،�تايلدة�18،�تاصفوة�150.  91

مرد�في�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��18ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرة��766يل�ملي: �92
"Whether�the�units�and�transports�are�civilian�or�military,�their�use�is�subject�to�control�by�the�Party�to�
which�they�belong.�Thus�the�distinctive�emblem�should�not�be�affixed�without�the�consent�of�the�
competent�authority�of�this�Party�)which�may�also�be�an�adverse�Party�for�that�matter,�particularly�in�
the�case�of�occupied�territory.�

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي،�تافقرة�4746.  93



درتسة�عن�تستخدتم�تاشلرتا �58

 االختصاص�المفّوض�إلى�الجمعية�الوطنية،�أو�اللجنة�الدولية،�
أو�االتحاد�الدولي

بنلء�على�يل�تقدم،�منبغي�أن�مكحن�حتضولً�أّن�سلطلا�تادحاة�–�سحتء�أكلنا�عسكرمة�أم�يدنمة�
-�يسؤحاة�عن�تاترخمص�بلستخدتم�تاشلرة،�حتتخلذ�تاقرتر�بكمفمة�تحزمع�تايحتد�تاتي�تويل�تاشلرة�

حتاطرق�تاتي�مجحز�إظهلر�تاشلرة�فمهل.

بيل�أّن�تايسؤحامة�ال�ميكن�تفحمضهل�بيقتضى�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�إاى�يؤسسلا�أخرى،� أ(�
ففي�ولل�تسليا�تاجيعمة�تاحطنمة،�أح�تالجنة�تادحامة،�أح�تالتولد�تادحاي،�طلبلا�ين�تاخديلا�
منبغي� تاشلرة،� أح�طلب�يحتد�تظهر� تاشلرة،� بإظهلر� الترخمص� تايسلوة� القحتا� تاتلبعة� تاطبمة�

إعلدة�هذه�تاطلبلا�حتحجمههل�إاى�تاسلطة�تاعسكرمة�تايختصة.

تارتبعة� جنمف� تتفلقمة� بيقتضى� تاشلرة� بلستخدتم� اهل� تايسيحح� تايدنمة� الكملنلا� بلانسبة� ب(�
حتابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�ميكن�أن�تكحن�تاسلطة�تايسؤحاة�عسكرمة�أح�يدنمة.�حمجحز�الدحل�
في�هذه�تاولاة�تفحمض�هذت�تالختصلص�إاى�يؤسسلا�أخرى،�كلاجيعملا�تاحطنمة.�حبلارغم�ين�
تالختصلص� هذت� بتفحمض� تادحاة� رغبا� ولل� حفي� تاشأن،� هذت� في� حتضح� تودمد� حجحد� عدم�
ايؤسسة�أخرى،�فمستوسن�تفحمضه�الجيعمة�تاحطنمة�بدالً�ين�تفحمض�أي�كملن�آخر،�نظرتً�إاى�

دحر�تاجيعمة�تاحطنمة�كجهة�يسلعدة�السلطلا�تاعلية�في�تايجلل�تإلنسلني.

حفي�هذه�تاولاة،�مجحز�الجيعمة�تاحطنمة�أن�ترخص�بحسم�هذه�تاكملنلا،�حأن�تقحم�أمضلً�بدحر�
فعلل�في�حسيهل.

ين� اكل� ميكن� تاثلني،� تإلضلفي� البرحتحكحل� ححفقلً� تادحامة،� غمر� تايسلوة� تانزتعلا� في� ج(�
الجيلعلا� تاتلبعة� تاحتقع� أم�عسكرمة(�حسلطلا�تألير� أكلنا�يدنمة� تاوكحيمة�)سحتء� تاسلطلا�
تايسلوة�)سحتء�أكلنا�يدنمة�أم�عسكرمة(�أن�تكحن�يختصة�بلاترخمص�بلستخدتم�تاشلرة�حتايحتد�
تاتي�تويل�تاشلرة.�حبلإلضلفة�إاى�ذاك،�يل�ين�علئق�قلنحني�أيلم�تاسلطلا�تاوكحيمة�أح�سلطلا�

تألير�تاحتقع�اتفحمض�هذت�تالختصلص�الجيعمة�تاحطنمة�تايعترف�بهل�ين�قبل�تادحاة�تايعنّمة.�
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايلدة��43ين�قحتعد�الهلي�العلم�1907
تايلدة��39ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى

تايحتد��18ح�20ح21ح�22ح�56ح�64ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة
تايحتد��8ح12ح�15ح�18ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�

تايلدة��2تافقرة���4ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي

التوصيات

متحجب�على�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�ادحاة�تالوتالل�إظهلر�شلرتهل�تاخلصة� �-1
)أح� تشرمعلا� في� علمهل� تاينصحص� تاشلرة� أي� تايوتلة،� تألرتضي� في� الويلمة(� )حسملة�

أنظية(�دحاة�تالوتالل.94 

متحجب�على�تايستشفملا�تايدنمة�تايرخص�اهل�رسيملً،�حيبلنمهل�حيحظفمهل،�حكذاك�تاحودتا� �-2
تاطبي� تانقل� ححسلئط� تايدنممن،� تادمنمة� حتاهمئلا� تاطبمة� تاخديلا� حأفرتد� تايدنمة،� تاطبمة�
تايدنمة،�إظهلر�تاشلرة�تايعتيدة�ين�دحاتهم�)إذت�كلن�ين�ولجة�إلظهلر�تاشلرة(.�حمفترض�
تانزتع،�حبلاتلاي�قبل� تاترخمص�تايطلحب�قبل�نشحب� تادحاة�قد�أعطا� أن�تكحن�سلطلا�

تالوتالل.

في�ولل�كلنا�تاهمئلا�تايختصة�تاتلبعة�الدحاة�تاحتقعة�توا�تالوتالل�يل�تزتل�تعيل،�منبغي� �-3
أن�تسيح�اهل�دحاة�تالوتالل�بلالستيرتر�في�ينح�تالعترتف�بلاشلرة�حتاترخمص�بعرضهل��
ألغرتض�تاويلمة.�حفي�ولل�تحقفا�تلك�تاهمئلا�عن�تاعيل�حام�تعد�قلدرة�على�ينح�تعترتف�
رسيي،�فعلى�دحاة�تالوتالل�أن�تول�يول�سلطلا�تادحاة�تايوتلة�حتكحن�بلاتلاي�يسؤحاة�

عن�تأيمن�إصدتر�تاحثلئق�تاينلسبة.

مجب�أن�تبقى�تاشلرة�)حسملة�الويلمة(�تاتي�تستعيلهل�تايستشفملا�تايدنمة�حيبلنمهل�حيحظفحهل� �-4
شلرة�تادحاة�تاحتقعة�توا�تالوتالل،�حإال�تعلرض�ذاك�يع�تاوكم�تاذي�مشترط�على�دحاة�

تالوتالل�عدم�تغممر�تشرمعلا�تألرتضي�تايوتلة.�

في�شأن�إيكلنمة�تغممر�تاشلرة،�تنظر�تاسؤتل��1في�تادرتسة. �94

كيف�يجب�استخدام�الشارة�في�األراضي�المحتلة: 7 � 
 –��من�قبل�الخدمات�الطبية�التابعة�للقوات�المسلحة�لدولة�االحتالل؟�

–���من�قبل�المستشفيات�المدنية�)وموظفيها(،�والوحدات�الطبية�
المدنية،�وأفراد�الخدمات�الطبية�ووسائل�النقل�الطبي�للدولة�

 الواقعة�تحت�االحتالل؟
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التحليل

أثناء�االحتالل

الخدمات�الطبية�التابعة�للقوات�المسلحة�لدولة�االحتالل

متحجب�على�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�ادحاة�تالوتالل�إظهلر�شلرتهل�تاخلصة�في�
تألرتضي�تايوتلة،�أي�تاشلرة�تايستخدية�طبقلً�اتشرمعلتهل�تاخلصة�أح�اييلرستهل�تاقلئية.�حمستند�
هذت�تألير،�على�تألخص،�إاى�تايلدة��39ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�حإاى�تاتشرمعلا�حتألنظية�
تاحطنمة�ادحاة�تالوتالل،�حإاى�يل�متحجب�على�تادحاة،�كيل�حرد�سلبقلً،�بأال�تغمر،�ين�ومث�تايبدأ،�

شلرة�خديلتهل�تاطبمة�خالل�نزتع�يسلح.95 

حاذاك،�إذت�كلن�تايوتل�مستخدم�شلرة�تاصلمب�تألوير�حموتل�أرتضي�دحاة�تستخدم�شلرة�تاهالل�
تألوير،�فمتحجب�على�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�ادحاة�تالوتالل،�ين�ومث�تايبدأ،�
إظهلر�شلرة�تاصلمب�تألوير.�يع�ذاك،�حكيل�جلء�في�تاسؤتل��1في�تادرتسة،�تحفر�تايلدة��2تافقرة�
�4ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�الدحل�تألطرتف�في�هذت�تابرحتحكحل�يرحنة�أكبر،�حإيكلنمة�
تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء(� تاهالل�تألوير،�أح� تستخدتم�شلرة�أخرى�)تاصلمب�تألوير،�أح�

بشكل�يؤقا�″يتى�كلن�ين�شأن�هذت�تالستعيلل�أن�معزز�تاويلمة″.

المستشفيات�المدنية�)وموظفوها(،�والطواقم�الطبية�المدنية،�والوحدات�الطبية�ووسائل�النقل�
الطبي�المدنية�للدولة�المحتلة

تاحودتا� حأفرتد� تايستشفملا97،� هذه� حايحظفي� تايدنمة96،� اليستشفملا� بلانسبة� تاحضع� مختلف�
تاطبمة�تايدنمة98،�حأفرتد�تاخديلا�تاطبمة�حتاهمئلا�تادمنمة�تايدنممن99،�حتاحودتا�تاطبمة�ححسلئط�

تانقل�تاطبي�تايدني.100

ألف(�ين�هي�تادحاة�تايسؤحاة�عن�تاترخمص�بلستخدتم�تاشلرة�في�تألرتضي�تايوتلة؟

بشكل�علم،�تنص�تايلدة��43ين�قحتعد�الهلي�العلم�1907،�على�أّن�تايسؤحامة�تاكليلة�تقع،�في�
زين�تالوتالل،�على�دحاة�تالوتالل:

″إذت�تنتقلا�سلطة�تاقحة�تاشرعمة�بصحرة�فعلمة�إاى�مد�قحة�تالوتالل،�متعمن�
على�هذه�تألخمرة،�قدر�تإليكلن،�توقمق�تألين�حتانظلم�تاعلم�حضيلنه،�يع�
توترتم�تاقحتنمن�تاسلرمة�في�تابالد،�إال�في�ولالا�تاضرحرة�تاقصحى�تاتي�

توحل�دحن�ذاك″.

في�شأن�إيكلنمة�تغممر�تاشلرة،�تنظر�تاسؤتل��1في�تادرتسة. �95

تايلدة��18ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة�حتايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي. �96

تايلدة��20ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة�حتايلدة��15ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي. �97

تايلدة��15ين�تابرحتحكحل�تإلضلفي. �98

تايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي. �99

تايلدتلن��21ح�22ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة�حتايحتد�21-�31ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي. �100
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أيل�بشأن�تايسأاة�تاخلصة�بلايستشفملا�تايدنمة�في�تألرتضي�تايوتلة،�فتنص�تايلدة�18،�تافقرة�
3،�ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة�101على�يل�ملي:

″تيمَّز�تايستشفملا�تايدنمة،�إذت�رخصا�اهل�تادحاة�بذاك،�بحتسطة�تاشلرة�
تاينصحص�علمهل�في�تايلدة��38ين�تتفلقمة�جنمف�اتوسمن�ولل�تاجروى�
حتايرضى�بلاقحتا�تايسلوة�في�تايمدتن،�تايؤرخة�في��12آب/أغسطس�

.″1949

حتنص�تايلدة�20،�تافقرة�2،�ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة�على�يل�ملي:

″ميمَّز�هؤالء�تايحظفحن�]تألشخلص�تايخصصحن�كلمة�بصحرة�ينتظية�
اتشغمل�حإدترة�تايستشفملا�تايدنمة[�في�تألرتضي�تايوتلة�حينلطق�

تاعيلملا�تاوربمة�ببطلقة�اتوقمق�تاهحمة�تبمن�صفة�وليلهل،�حعلمهل�صحرته�
تاشيسمة،�تويل�خلتم�تاسلطة�تايسئحاة،�كيل�ميمزحن�أثنلء�تاعيل�بعالية�
ذرتع�يختحية�ين�نحع�ال�متأثر�بلايلء�تحضع�على�تاذرتع�تألمسر.�حتسلم�
عالية�تاذرتع�بحتسطة�تادحاة�حتويل�تاشلرة�تاينصحص�علمهل�في�تايلدة�
�38ين�تتفلقمة�جنمف�اتوسمن�ولل�تاجروى�حتايرضى�بلاقحتا�تايسلوة�

في�تايمدتن،�تايؤرخة�في��12آب/أغسطس�″1949.

حمرد�في�تايلدة�20،�تافقرة�4،�ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة�يل�ملي:

″توتفظ�إدترة�كل�يستشفى�يمدتني�بقلئية�بأسيلء�يحظفمهل�يستحفلة�أحالً�
بأحل�حتكحن�توا�تصرف�تاسلطلا�تاحطنمة�أح�سلطلا�تالوتالل�

تايختصة�في�جيمع�تألحقلا″.

حمشمر�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة�)تايلدة�20(�إاى�أّن�تاقلئية�مجب�أن�تقدم�إاى�قحتا�
تالوتالل�″عنديل�تقحم�بطلبهل″.�102حكيل�مرد�في�هذت�تاوكم،�متحاى�تايسؤحاحن�عن�كل�يستشفى�
ين�هذه�تايستشفملا�تقدمم�هذه�تاقلئية.�غمر�أّن�هذت�تاشرط�ال�مودد�ين�هي�تاسلطة�تايختصة�

اتسلمم�تاترتخمص�حتاحثلئق�تايشلر�إامهل�أعاله.

حتنص�تايلدة��56ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة�على�أن:

″ين�حتجب�دحاة�تالوتالل�أن�تعيل،�بأقصى�يل�تسيح�به�حسلئلهل،�
حبيعلحنة�تاسلطلا�تاحطنمة�حتايولمة،�على�صملنة�تاينشآا�حتاخديلا�

تاطبمة�حتايستشفملا�حكذاك�تاصوة�تاعلية�حتاشرحط�تاصومة�في�تألرتضي�
تايوتلة،�حذاك�بحجه�خلص�عن�طرمق�تعتيلد�حتطبمق�تاتدتبمر�تاحقلئمة�
تاالزية�ايكلفوة�تنتشلر�تأليرتض�تايعدمة�حتألحبئة.�حمسيح�اجيمع�أفرتد�

تاخديلا�تاطبمة�بكل�فئلتهم�بأدتء�يهليهم.

تنطبق�هذه�تايلدة�حتايحتد�تاالوقة�أمضلً�في�أرتضي�دحاة�تالوتالل�حعلى�أي�طرف�آخر�في�تانزتع�تايسلح. �101

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،�تايلدة�20،�تاصفوة�169. �102
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إذت�أنشئا�يستشفملا�جدمدة�في�تألرتضي�تايوتلة�ومث�ام�تعد�تألجهزة�
تايختصة�الدحاة�تايوتلة�تؤدي�حظمفتهل،�حجب�على�سلطلا�تالوتالل�أن�
تعترف�بهذه�تايستشفملا�عند�تالقتضلء�على�تانوح�تاحترد�في�تايلدة�18.�

حفي�تاظرحف�تايشلبهة،�تعترف�سلطلا�تالوتالل�كذاك�بيحظفي�
تايستشفملا�حيركبلا�تانقل�بيحجب�أوكلم�تايلدتمن��20ح″21.

حتنص�تايلدة�18تافقرة��3حتافقرة��4ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�على�يل�ملي:

″مجري�تاتعرف�على�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�تايدنممن�حأفرتد�تاهمئلا�تادمنمة�
تايدنممن�بلاعالية�تاييمزة�حبطلقة�تاهحمة،�حذاك�في�تألرتضي�تايوتلة�حفي�

تاينلطق�تاتي�تدحر�أح�تاتي�موتيل�أن�تدحر�فمهل�روى�تاقتلل.

متم،�بيحتفقة�تاسلطة�تايختصة،�حسم�تاحودتا�ححسلئط�تانقل�تاطبي�
بلاعاليلا�تاييمزة″.

حمفترض�بسلطلا�تادحاة�أن�تكحن�قد�تعترفا�بلاهمئلا�تايعنمة�حسليا�تاترتخمص�تايطلحبة�إاى�
تايستشفملا،�حتاحودتا،�حتألفرتد،�ححسلئط�تانقل�تايعرضة�الخطر،�قبل�نشحب�تانزتع،�حبلاتلاي�

قبل�تالوتالل.

حفي�ولل�كلنا�تاهمئة�تايختصة�تاتلبعة�الدحاة�تاحتقعة�توا�تالوتالل�يستيرة�في�تاعيل،�منبغي�
أن�تسيح�اهل�دحاة�تالوتالل�بيحتصلة�ينوهل�تالعترتف�تارسيي�حتاترخمص�بإظهلر�تاشلرة.�أيل�
إذت�ام�تعد�هذه�تاهمئة�فعلاة،�حال�تستطمع�بلاتلاي�ينح�تعترتف�رسيي،�فعلى�دحاة�تالوتالل�أن�تول�
يول�سلطلا�تادحاة�تايوتلة�حأن�تصدر�تاحثلئق�تاتي�تينح�تالعترتف�حتاوق�في�إظهلر�تاشلرة�
اليستشفملا�تايدنمة�)حبخلصة�تاجدمدة�ينهل(،�حالحودتا�تاطبمة�تايدنمة،�حتألفرتد،�ححسلئل�تانقل�
تالعترتف� ينح� ضيلن� في� تألسلسمة� تايسؤحامة� تالوتالل� دحاة� علتق� على� حتقع� تاطبي.�103
ايحظفي� تألذرع� حعاليلا� تاهحمة� بطلقلا� حإصدتر� تاشلرة،�104 إلظهلر� تاينلسب� حتاترخمص�
تايستشفملا�تايدنمة.�105حمنبغي�ادحاة�تالوتالل�أن�تينح�تالعترتف�تارسيي�حتاترخمص�بإظهلر�
تاشلرة�فقط�اليستشفملا�حيحظفمهل،�ححسلئل�تانقل�تاطبي�تاتي�تستحفي�تاشرحط�تاحتردة�في�تايحتد�

18،�ح20،�ح21،�ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة.106 

باء(�إاى�ين�تعحد�تاشلرة�تاتي�مجحز�تاترخمص�بعرضهل؟

في�تألرتضي�تايوتلة،�متعمن�على�دحاة�تالوتالل�توترتم�تاقحتنمن�تانلفذة�في�تابلد�إال�إذا�حالت�
الضرورة�القصوى�دون�ذلك،�طبقلً�اليلدة��43ين�قحتعد�الهلي�العلم�1907.�حتنص�أمضلً�تايلدة�
64،�تافقرة�2،�ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة�على�أنه�مجحز�ادحاة�تالوتالل�إخضلع�سكلن�تألرتضي�
تايوتلة�ألوكلم�جدمدة�إذت�كلنا�هذه�تاقحتنمن�″الزية�اتيكمنهل�ين�تاحفلء�بلاتزتيلتهل�بيقتضى�هذه�
تالوتالل� دحاة� أين� اإلقلمم�حضيلن� تاينتظية� تإلدترة� حتأيمن� تارتبعة[،� ]تتفلقمة�جنمف� تالتفلقمة�

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،�تايلدة�56،�تاصفوة�315.  103

مرد�في�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني�)تايلدة�18تافقرة��4ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرة�766(�يل�ملي:� �104
"the�distinctive�emblem�should�not�be�affixed�without�the�consent�of�the�competent�authority�of�this�
Party�)which�may�also�be�an�adverse�Party�for�that�matter,�particularly�in�the�case�of�occupied�
territory(".�

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،�تايلدة�56،�تاصفوة�315.  105

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،�تايلدة�56،�تاصفوة�315.  106
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تاتي� تايحتصالا� حخطحط� تاينشآا� حكذاك� تالوتالل� إدترة� أح� قحتا� حييتلكلا� أفرتد� حأين�
تستخديهل″.

حبهذت�تكحن�تاشلرة�تاتي�تظهرهل�خالل�تالوتالل�تايستشفملا�تايدنمة�حيحظفح�هذه�تايستشفملا،�
حتاحودتا�تاطبمة�تايدنمة�حتاعليلحن�فمهل،�ححسلئل�تانقل�تاطبي�الدحاة�تايوتلة،�هي�تاشلرة�تاتي�
تكحن�تادحاة�تاحتقعة�توا�تالوتالل�قد�تختلرتهل�ين�خالل�قلنحن�تشرمعي�يتعلق�بلاشلرة�يثالً.�حال�
تاصعب� تاينلسب؛�حين� تاتشرمع� بيحجب� تختملرهل� تم� تغممر�شلرة�ربيل� ادحاة�تالوتالل� مجحز�
تصحر�″تاضرحرة�تاقصحى″�تاتي�توحل�دحن�توترتم�دحاة�تالوتالل�اشلرة�يعترف�بهل�يختلفة�
ذتتهل� تاويلئمة� تاقمية� تاشلرتا� هذه� اجيمع� ألّن� بلستخدتيهل،� حتاقبحل� بهل� تاخلصة� تاشلرة� عن�

حتاحضع�تاقلنحني�نفسه�تودمدتً.
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايلدة�27،�تافقرة�2،�ين�قحتعد�الهلي�العلم�1907
تايلدتلن��27ح�44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى

تايلدة�18،�ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة
تايحتد�8)هـ(�ح�9تافقرة��2ح�12ح18،�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�
تافصالن�تألحل�حتاثلني،�تايلوق�1،�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�

تايحتد��10ح�13ح�14ح�19ح�21ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991

التوصيات

ُمسيح�بحسم�جيمع�تايستشفملا�حتاحودتا�تاطبمة�تايدنمة�)تاخلصة�حتاعلية(�في�أحقلا�تاسلم� �-1
ألغرتض�تاويلمة،�حبيحجب�جيمع�تاشرحط�تاتلامة:107 

هذه. بصفتهل� تايدنمة� تاطبمة� تاحودتا� أح� بلايستشفملا� تالعترتف� جب� �• 

الجروى� تارعلمة� اتقدمم� تنّظم� أن� مجب� تايستشفملا/تاحودتا� أّن� معني� حهذت�
هذت� مستحفي� تاذي� تايدني� حاليستشفى� تاحالدة.� حولالا� حتاعجزة،� حتايرضى،�
تاشرط�تاوق�في�تاوصحل�على�تعترتف�رسيي�به،�حمتحجب�عندئذ�إصدتر�شهلدة�

تعترتف�ين�تاسلطلا�تايختصة.

مجحز�اليستشفملا�حتاحودتا�تاطبمة�تايدنمة�عنديل�متم�تالعترتف�بهل�بهذه�تاصفة� �•
تادحاة. ين� به� يرخصلً� تاتعرمف� كلن� إذت� بلاشلرة� بهحمتهل�  تاتعرمف�

تاصفة�يخحاة� بهذه� بهل� تايعترف� تايدنمة� تاطبمة� حتاحودتا� تايستشفملا� تكحن� ال�
يبلشرة�بحضع�تاشلرة�كعالية�تعرمف،�بل�متعمن�أن�تزحدهل�سلطة�تادحاة�تايختصة�

بترخمص�متمح�اهل�حضع�هذه�تاعالية.

عنديل�تقرر�تادحاة�)أح�تاسلطة�تاتي�فحضا�تادحاة�إامهل�هذه�تاصالومة(�تاترخمص� �•
بحضع�عالية�على�تايستشفملا�حتاحودتا�تاطبمة�تايدنمة�في�أحقلا�تاسلم�أح�عدم�

تاترخمص�بذاك،�مجب�تايحتزنة�بمن�أيرمن:

تايدنمة� تاطبمة� حتاحودتا� تايستشفملا� هحمة� على� تاتعرف� مكحن� أن� أهيمة� �–
تايرخص�اهل�ين�تادحاة�حتضولً�ينذ�تابدتملا�تألحاى�النزتع�تايسلح،�ين�أجل�

ضيلن�ويلمتهل�ين�تاهجيلا،

تحضمولً�اهذه�تايسأاة،�تقع�تايستشفملا�حتاحودتا�تاطبمة�تاتلبعة�الجيعمة�تاحطنمة�أح�تاتي�تستخديهل�تاجيعمة�في�فئة�"تايستشفملا�تايدنمة� �107
حتاحودتا�تاطبمة"�يل�عدت�إذت�حضعا�توا�تصرف�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�الدحاة.

هل�ُيسمح�للمستشفيات�والوحدات�الطبية�المدنية�بإظهار�الشارة�في� 8 � 
أوقات�السلم؟
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خطر�خلق�إربلك�في�أذهلن�تانلس�-�وحل�تاجيعمة�تاحطنمة�حيبلنمهل�-�في�ولل� �–
حجحد�أشملء�كثمرة�جدتً�يحسحية�بلاشلرة�في�أحقلا�تاسلم.�حمستتبع�هذت�تإلربلك�

خطر�تالنتقلص�ين�تاويلمة�تايرتبطة�بلاشلرة.

منبغي�تجنب�حسم�تايستشفملا�أح�تاحودتا�تاطبمة�تاعلية�بشلرة�تاويلمة�في�أحقلا�تاسلم� �-2
حعدم�تاتشجمع�علمه،�يع�تالستثنلء�تاحومد�اهذه�تاقلعدة�بطالء�أسطح�تايستشفملا�حتاحودتا�
تاتعرف� أنفسهل�وتى�مكحن� تايدنمة� تاطبمة� تايستشفملا�حتاحودتا� تاطبمة.�حمنبغي�أن�تعد�
تتجّهز� اذاك،�ميكن�أن� تايسلح.�حتوقمقلً� النزتع� تابدتملا�تألحاى� ينذ� على�هحمتهل�حتضولً�
يسبقلً�بأعالم�تويل�شلرة�الصلمب�تألوير�أح�تاهالل�تألوير�كبمرة�تاوجم،�ميكن�عرضهل�

على�حتجهلا�تايبلني�عند�تاولجة.

ال�تستخدم�تاشلرة�اليسلعدة�على�تودمد�تاحجهة�أح�كعالية�تدل�على�تاطرمق،�بغرض�إرشلد� �-3
تاجيهحر�إاى�تايستشفملا�حتاحودتا�تاطبمة�تايدنمة.�حميكن�تاقملم�بذاك�بحسم�هذه�تايستشفملا�
حتاحودتا�بعالية�يختلفة�ينلسبة�السملق،�كأن�تستخدم�يثالً�عالية�″H″�بمضلء�على�خلفمة�

زرقلء�كإشلرة�تدل�على�تاطرمق�إاى�تايستشفى.108 

بيل�أّن�تستعيلل�تاشلرة�بغرض�تادالاة�مقتصر�على�تاجيعمة�تاحطنمة�دحن�غمرهل،�مجحز� �-4
يلكلً� )أكلنا� تاحطنمة� تاجيعمة� قبل� ين� تايستخدية� تايدنمة� تاطبمة� حتاحودتا� اليستشفملا�

الجيعمة�تاحطنمة�أم�ال(�عرض�شلرة�الدالاة،�أي�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة.

التحليل�

االستخدام�للحماية�

الحماية�ووسم�المستشفيات�والوحدات�الطبية�المدنية

حفقلً�اليلدة�27،�تافقرة�2،�ين�قحتعد�الهلي�العلم�1907،�″مجب�على�تايولصرمن�أن�مضعحت�
على�هذه�تايبلني�أح�أيلكن�تاتجيع�عاليلا�ظلهرة�يوددة�متم�إشعلر�تاعدح�بهل�يسبقلً″.�حتشمر�
تايلدة� تافقرة�تألحاى�ين� تاحترد�ذكرهل�في� تايبلني″�بشكل�خلص�إاى�تايستشفملا� عبلرة�″هذه�

نفسهل.

تكحن� أن� ميكن� تاتي� تاتدتبمر� على� منص� حال� ″تايولصرمن″� على� منطبق� تاوكم� هذت� أّن� غمر�
ضرحرمة�احسم�تايبلني�في�أحقلا�تاسلم.

حين�أجل�سد�تاثغرة�في�ويلمة�تايستشفملا�تايدنمة،�تاتي�تنلحاتهل�قحتعد�الهلي�العلم��1907بشكل�
علم�بعض�تاشيء،�جلءا�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة�اتحسع�تاويلمة�تايينحوة�اليبلني�تاصومة�تاتلبعة�
الخديلا�تاطبمة�القحتا�تايسلوة�اتشيل�تايستشفملا�تايدنمة.�حإضلفة�إاى�ذاك،�تحسع�تايلدة�12 
تافقرة��1ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�هذه�تاويلمة�اتشيل�تاحودتا�تاطبمة�تايدنمة�)تاعلية�أح�
تاخلصة(،�شرمطة�أن�تخص�أود�أطرتف�تانزتع،�أح�أن�مكحن�يعترفلً�بهل�حيرخصلً�اهل�ين�قبل�
�2ين� تافقرة� �9 اليلدة� حفقلً� اهل� مكحن�يرخصلً� أن� أح� تانزتع،� تايختصة�ألود�أطرتف� تاسلطة�

بخصحص�تايسلئل�تايتعلقة�بلتفلقمة�تاعلم��1968بشأن�عاليلا�تاطرق،�تنظر�تاسؤتل��32في�تادرتسة. �108
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تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�أح�تايلدة��27ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى.�109حتعّرف�تايلدة�8)هـ(�ين�
تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�تاحودتا�تاطبمة�كيل�ملي:

″هي�تاينشآا�حغمرهل�ين�تاحودتا�عسكرمة�كلنا�أم�يدنمة�تاتي�تم�
تنظميهل�األغرتض�تاطبمة�أي�تابوث�عن�تاجروى�حتايرضى�حتاينكحبمن�
في�تابولر�حإجالؤهم�حنقلهم�حتشخمص�ولاتهم�أح�عالجهم،�بيل�في�ذاك�
تإلسعلفلا�تألحامة،�حتاحقلمة�ين�تأليرتض.�حمشيل�تاتعبمر،�على�سبمل�
تايثلل،�تايستشفملا�حغمرهل�ين�تاحودتا�تاييلثلة�حيرتكز�نقل�تادم�

حيرتكز�حيعلهد�تاطب�تاحقلئي�حتايستحدعلا�تاطبمة�حتايخلزن�تاطبمة�
حتاصمدامة�اهذه�تاحودتا،�حميكن�أن�تكحن�تاحودتا�تاطبمة�ثلبتة�أح�

يتوركة�دتئية�أح�حقتمة″.

حبخصحص�حسم�تايستشفملا�تايدنمة�بلاشلرة،�تنص�تايلدة�18،�تافقرتلن��3ح�4ين�تتفلقمة�جنمف�
تارتبعة�على�يل�ملي:

″تيمز�تايستشفملا�تايدنمة،�إذت�رخصا�اهل�تادحاة�بذاك،�بحتسطة�تاشلرة�
تاينصحص�علمهل�في�تايلدة��38ين�تتفلقمة�جنمف�اتوسمن�ولل�تاجروى�
حتايرضى�بلاقحتا�تايسلوة�في�تايمدتن،�تايؤرخة�في��12آب/أغسطس�

.1949

تتخذ�أطرتف�تانزتع،�بقدر�يل�تسيح�به�تايقتضملا�تاعسكرمة،�تاتدتبمر�
تاضرحرمة�اجعل�تاشلرتا�تاتي�تيمز�تايستشفملا�تايدنمة�حتضوة�بجالء�

اقحتا�تاعدح�تابرمة�حتاجحمة�حتابورمة،�حذاك�اتالفي�إيكلنمة�حقحع�أي�عيل�
عدحتني�علمهل″.

حمنطبق�هذت�تاوكم�أمضلً�على�تايستشفملا�تايدنمة�تاتي�تدمرهل�أح�تستخديهل�جيعمة�حطنمة�)سحتء�
أكلنا�يلكلً�الجيعمة�تاحطنمة�تايعنمة�أم�ال(.110 

حتنص�تايلدة��18تافقرة��4ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�على�أنه�مجحز�حسم�تاحودتا�تاطبمة�
تايدنمة�بيل�في�ذاك�تاحودتا�تاتي�تدمرهل�حتستخديهل�جيعمة�حطنمة�)سحتء�أكلنا�يلكلً�الجيعمة�
تايدنمة� تايستشفملا� كحسم� تاحسم،� هذت� أّن� غمر� تاييمزة.� بلاشلرة� ال(111،� أم� تايعنمة� تاحطنمة�

بيقتضى�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،�مخضع�أمضلً�ايحتفقة�تاسلطة�تايختصة.

شروط�وسم�المستشفيات�المدنية�والوحدات�الطبية

متعمن�تطبمق�تاقحتعد�حتايبلدئ�تاتلامة�في�يل�متعلق�بتحقما�تاحسم�حتتسلع�نطلقه:�

تحسمع�تاويلمة�على�هذت�تانوح�اتشيل�تاحودتا�تاطبمة�هح�جزء�ين�تاقلنحن�تاعرفي.�ححفقلً�ادرتسة�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�تاعرفي�"مجب،� �109
في�جيمع�تألوحتل،�توترتم�حويلمة�تاحودتا�تاطبمة�تايخصصة�ألغرتض�طبمة�دحن�غمرهل"،�أي�في�تانزتعلا�تايسلوة�تادحامة�حغمر�تادحامة�على�

ود�سحتء�)درتسة�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�تاعرفي،�تاقلعدة�28،�ص.�87-82(.

تنظر�تايلدة��10ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم��1991حتاتعلمق�علمهل. �110

تنظر�تايلدة��10)حتاتعلمق�علمهل(،�حتايلدة�19،�تافقرة�1،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �111
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مجب�أن�توصل�تايستشفملا�أح�تاحودتا�تاطبمة�تايدنمة�أوالً�على�اعتراف�تادحاة�تاينصحص� –
علمه�في�تايلدة�18،�تافقرة�2،�ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،�وتى�تتأهل�اطلب�تاترخمص�بإظهلر�
تاشلرة.�حال�مجحز�إال�اليؤسسلا�تايعترف�بهل�بهذت�تاشكل�تإلفلدة�ين�تاشلرة�بهدف�تاوصحل�
على�تاويلمة.�112حمقضي�أمضلً�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�بوصحل�تاحودتا�تاطبمة�على�

هذت�تالعترتف،�كيل�مشمر�إامه�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني.113 

متعمن�تانص�رسيملً�على�هذت�تالعترتف�في�صكحك�قلنحنمة�صلدرة�عن�تادحاة،�تقر�بحضعهل� –
كيستشفملا�يدنمة.�حتستطمع�تادحاة�ينح�هذه�تاشهلدتا�عند�بدتمة�تانزتع�أح�وتى�في�أحقلا�
تاسلم.114 وهكذا،�وفي�الممارسة،�يجوز�منح�هذا�االعتراف�في�أوقات�السلم،�وغالباً�ما�يتم�

ذلك.

تقدمم� – متمح� تايستشفى/تاحودة�على�نوح� ين�أجل�تاوصحل�على�هذت�تالعترتف،�مجب�تنظمم�
تارعلمة�الجروى�حتايرضى،�حتاعجزة،�حولالا�تاحالدة.�حومن�تستحفي�تايستشفملا�تايدنمة�
أح�تاحودتا�تاطبمة�هذت�تاشرط،�موق�اهل�تاوصحل�على�تعترتف�رسيي�مجب�أن�مصدر�يرفقلً�

بشهلدة�ين�تاسلطة�تايختصة.115 

شهلدتا� – إصدتر� عن� تايسؤحل� تودد� ال� تإلضلفمة� حبرحتحكحالتهل� جنمف� تتفلقملا� أّن� بيل�
إاى� تاصالومة� هذه� يثل� تفحمض� أح� تاسلطة� هذه� يثل� تعممن� تادحل�ورمة� تيتلك� تالعترتف،�

تاجيعمة�تاحطنمة.116 

حبعد�وصحل�تايستشفى�تايدني�على�تالعترتف،�ميكنه�تاتقدم�بطلب�الترخمص�اه�بإظهلر�تاشلرة.�
حفي�تاييلرسة،�غلابلً�يل�مترتفق�تالعترتف�تارسيي�يع�تاترخمص�بإظهلر�تاشلرة،�إال�إذت�ترتأا�

تاسلطة�تايختصة�أّن�هذت�تاترخمص�في�غمر�يوله�ألسبلب�عسكرمة،�على�سبمل�تايثلل.117 

حكيل�مؤكد�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،�فلادحاة�يختصة�بلاترخمص�بعرض�تاشلرة.�حاذاك،�
فإّن�تادحاة�يلزية�بتعممن�تاسلطة�تايختصة�تايسؤحاة�عن�هذت�تاعيل�في�تشرمع�ينلسب.�حمجحز�
أح� تالختصلص،� هذت� تاعلمل� تاعسكرمة� تاسلطلا� أح� تادفلع� حزترة� ينح� تايثلل،� سبمل� على� اهل،�

تفحمضه�إاى�همئة�يؤهلة�أخرى،�كلاجيعمة�تاحطنمة.118 

تايستشفملا� على� وضع�عالمة� مجحز� حتاترخمص،� تالعترتف� هذت� على� تاوصحل� متم� حعنديل�
حتاحودتا�تاطبمة�تايدنمة.

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،�تايلدة�18،�تاصفوة�148.  112

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��18تافقرة��4ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرة�767:  113
"However,�in�reality�the�situation�is�more�varied:�certainly,�the�authority�could�not�permit�a�unit�or�
transport�which�is�not�recognized�as�a�medical�unit�or�transport�within�the�meaning�of�the�Protocol�to�
be�marked�in�this�way.�On�the�other�hand,�it�is�not�out�of�the�question�that�it�desists�from�marking�a�
medical�unit�or�transport�recognized�as�such,�even�if,�in�the�great�majority�of�cases,�this�would�be�
against�its�own�interest.�Indeed,�it�may�happen�in�some�exceptional�cases�that�a�distinctive�emblem�is�
too�striking,�and�this�could�be�detrimental�to�military�exigencies."�

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،�تايلدة�18،�تاصفوتلن�149-148.  114

متحتفق�ذاك�يع�تايلدة�18،�تافقرة�2،�ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،�حمنطبق�أمضلً�على�تاحودتا�تاطبمة�بلاقملس. �115

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،�تايلدة�18،�تاصفوتلن�149-150.�تنظر�أمضلً�تاسؤتل��6في�تادرتسة�بشأن�تاسلطة�تايختصة�بإعطلء� �116
هذت�تالعترتف�حتاترخمص�بلستخدتم�تاشلرة.

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،�تايلدة�18،�تاصفوة�150.  117

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،�تايلدة�18،�تاصفوة�150.�تنظر�أمضلً�تاسؤتل��6في�تادرتسة.  118



درتسة�عن�تستخدتم�تاشلرتا �68

حيع�أن�حضع�تاعاليلا�هح�تدبمر�متخذ�أسلسلً�في�أحقلا�تاورب،�ميكن�تنفمذه�بيحتفقة�تاسلطة�
تايختصة�في�أحقلا�تاسلم.�حين�شأن�ذاك�أن�مضين�تتخلذ�جيمع�تالعتبلرتا�تاعيلمة�بلاوسبلن�
ين�أجل�جعل�تاعاليلا�فعلاة�قدر�تإليكلن�في�ولل�نشحب�نزتع�يسلح.�حمؤكد�تاتعلمق�على�تتفلقمة�
جنمف�تارتبعة�أن�″امس�في�تاوقمقة�ين�سبب�مجعل�تادحاة�غمر�قلدرة�على�حسم�يستشفملتهل�تايدنمة�

في�أحقلا�تاسلم،�يع�أنهل�يلزية�بلاتفكمر�بكل�تالوتيلالا″.119 

حمضمف�تاتعلمق�بلاقحل�إنه:

″بلانسبة�ألفضل�حقا�احضع�تاعاليلا،�ين�تايستوسن�أن�ُمترك�الوكحيلا�
تايعنمة�سلطة�تستنسلبمة�حتسعة.�حمبدح�أن�تستخدتم�تادحاة�العالية�

ايستشفملتهل�في�أحقلا�تاسلم�يبرر�عنديل�تحوي�تاظرحف�بأّن�تاورب�
حتقعة�ال�يولاة،�حعنديل�تتخذ�تدتبمر�توضمرمة�أخرى�ضد�توتيلل�نشحب�
نزتع�يسلح�)توضمرتا�التعبئة،�تعبئة�جزئمة،�تعبئة�علية،...�إاخ(.�يع�

ذاك،�مبدح�أنه�ين�تألفضل�في�هذه�تاولاة�أن�تقتصر�تإلجرتءتا�على�حضع�
عاليلا�ثلبتة�تتطلب�قدرتً�يعّمنلً�ين�تاعيل�حتاحقا�)عاليلا�يطلمة�على�

تألسطح،�على�سبمل�تايثلل(″.120 

حتنص�تايلدة��13ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�على�أنه�مجحز،�وتى�في�أحقلا�تاسلم،�
الحودتا�تاطبمة�)بيل�في�ذاك�تايستشفملا�تايدنمة(�ححسلئط�تانقل�تاطبي�تاتلبعة�الجيعمة�تاحطنمة،�
بلاهحمة� التعرمف� تاييمزة� حتاعاليلا� تاشلرة� تايختصة،� تاسلطة� بيحتفقة� أمضلً،� تستخدم� أن�
ألغرتض�تاويلمة.�غمر�أّن�هذت�تألير�يشرحط�بتخصمصهل�على�نوح�كليل�ألغرتض�طبمة�في�

ولاة�تانزتع�تايسلح.

حتجدر�تإلشلرة�إاى�أّن�هذت�تانظلم�في�تشترتط�تالعترتف�بلاشلرة�ين�جلنب�تادحاة�حتاترخمص�
تايرتبطة� حتاويلمة� تايكلنة� ين� تالنتقلص� عدم� اضيلن� قد�حضع� تاويلمة� بإظهلرهل�ألغرتض�
بلاشلرة.�كيل�أّن�تاهدف�ين�تألوكلم�تاتي�تم�تاتطرق�إامهل�أعاله�هح�إمجلد�تحتزن�بمن�ضرحرة�
حسم�تايستشفملا�حتاحودتا�تاطبمة�تايدنمة�في�أحقلا�تاسلم،�كي�تكحن�يعدة�بشكل�كليل�الوتيلل�
تاشلرة� الستخدتم� بلانسبة� تانلس� أذهلن� في� إربلك� أي� إثلرة� دحن� تاوؤحل� حبمن� يسلح،� نزتع�
)الويلمة�أح�الدالاة(�حقميتهل.�حمحرد�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة�تايالوظلا�تاتلامة�على�

تايحضحع:

″ُمظهر�هذت�تانظلم�تاذي�مترك�الدحاة�سلطة�تستنسلبمة�قلق�تايؤتير�
تادبلحيلسي�بشكل�حتضح،�إذ�أدرك�تايخلطر�تايرتفقة�ألي�تحسمع�الستخدتم�
تاشلرة،�حفّضل�تاتقدم�بوذر�بجعل�تاترخمص�بلاشلرة�غمر�إازتيي.�حجعل�
تايؤتير�تادبلحيلسي�تاحسم�يتحقفلً�على�ترخمص�ين�تادحاة،�ييل�ميّكن�

تادحل�ين�تستخدتم�هذه�تاسلطة�حفقلً�الظرحف�حتاخبرة�تايكتسبة:�أي�مطّبق�
بشكل�حتسع�إذت�كلنا�تانتلئج�جمدة�في�تاييلرسة،�بمنيل�مكحن�تستخدتيه�
يودحدتً�إذت�أظهرا�تاتجربة�أّن�تالستخدتم�تايحسع�الصلمب�تألوير�منتج�

عنه�إسلءتا�تضر�بيكلنته،�حتضر�بلاتلاي�بقضمة�تاذمن�خصص�اويلمتهم.�

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،�تايلدة�18،�تاصفوة.  119

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،�تايلدة�18،�تاصفوة�151. �120
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حاذت،�فلادحل�تاحتعمة�ايسؤحاملتهل�تكحن�قلدرة�على�تنظمم�يل�جرى�تاقملم�به�
في�هذت�تاشأن″.121 

اذاك،�منبغي�أن�مسعى�تاذمن�ُعهدا�إامهم�يسؤحامة�تاترخمص�بإظهلر�تاشلرة�إاى�تاوؤحل�دحن�
إثلرة�أّي�إربلك�في�أذهلن�تانلس،�حأي�شك�أح�شلئبة�في�يل�مخص�تألشملء�تاتي�تيتلكهل�تاجيعملا�
تاحطنمة.�122حين�أجل�تجنب�هذت�تإلربلك،�منبغي�الجيعملا�تاحطنمة�عرض�شعلرتتهل،�أي�أسيلئهل�

أح�تألورف�تألحاى�ين�أسيلئهل،�بشكل�حتضح،�حيع�تاشلرة،�على�يبلنمهل�حييتلكلتهل.123 

حبنلء�على�يل�تقدم،�ميكن�تاترخمص�اليستشفملا�حتاحودتا�تاطبمة�تايدنمة،�بيل�في�ذاك�تاتلبعة�
في�تالعتبلر� تاسلم،�يع�تألخذ�وصرتً� أحقلا� تاويلمة�في� بإظهلر�شلرة� تاحطنمة،� الجيعمة� ينهل�

تالوتملجلا�تاتي�موتيل�أن�تبرز�في�أحقلا�تاورب.

حاذت،�مرخص�فقط�في�هذه�تاولالا�بحضع�تاعاليلا�تاتي�تهدف�إاى�ضيلن�رؤمة�تايبنى�حتاتعرف�
على�هحمته�ين�قبل�تاعدح.�حمشيل�ذاك�طالء�تاشلرة�على�تألسطح�كيل�حرد�أعاله.

حال�مشيل�يثل�هذت�تاحسم�ألغرتض�تاويلمة�تودمد�حجهة�تايستشفى�في�أحقلا�تاسلم�)يثالً�على�
إرشلد� إاى� مهدف� إذ� تاعلية،� تاينفعة� قبمل� تاعاليلا�هح�ين� تانحع�ين� فهذت� تاطرق(.� عاليلا�
تايستشفى�ين�هجيلا�طرف�يعلٍد�خالل�نزتع�يسلح.� تايستشفى،�حامس�ويلمة� إاى� تايرضى�
حمنبغي�قملم�تايستشفملا�حتاحودتا�تاطبمة�بلإلعالن�عن�هحمتهل�بحسلئل�أخرى�في�أحقلا�تاسلم.�
حاهذت�تاغرض،�ميكن�تستخدتم�عنلصر�يعّمنة�تتضينهل�تتفلقمة�فممنل�العلم��1968بشأن�عاليلا�
تاطرق�حإشلرتتهل،�124تاتي�أصبوا�دحل�أحرحبمة�كثمرة�أطرتفلً�فمهل.�فميكن،�على�سبمل�تايثلل،�

تستخدتم�″H″�بمضلء�على�أرضمة�زرقلء�كعالية�اإلشلرة�إاى�تاطرمق�نوح�تايستشفى.125 

بحسم� تاترخمص� تاصالومة،� هذه� إامهل� تادحاة� فحضا� تاتي� تاسلطة� أح� تادحاة،� تقرر� حومن�
تايستشفملا�أح�تاحودتا�تاطبمة�تايدنمة�في�أحقلا�تاسلم�أح�عدم�تاترخمص�بذاك،�متعمن�تايحتزنة�

بمن�أيرمن:

تايدنمة�تايرخص�اهل�ين� – تاتعرف�بحضحح�على�هحمة�تايستشفملا�حتاحودتا�تاطبمة� أهيمة�
تادحاة،�ينذ�تابدتملا�تألحاى�النزتع�تايسلح،�ين�أجل�ضيلن�ويلمتهل�ين�تاهجيلا؛

خطر�خلق�إربلك�في�أذهلن�تانلس�-�مشيل�تاجيعمة�تاحطنمة�حيبلنمهل�-�في�ولل�حجحد�أشملء� –
تاويلمة� إضعلف� في� تألير� هذت� متسبب� حقد� تاسلم.� أحقلا� في� بلاشلرة� يحسحية� جدتً� كثمرة�

تايرتبطة�بلاشلرة.

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،�تايلدة�18،�تاصفوة�150.  121

تنظر�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،�تايلدة�18،�تاصفوة�151: �122
"The�unnecessary�and�inordinate�use�of�the�red�cross�in�peace�time�on�buildings�not�belonging�to�the�
Red�Cross�Society�may�create�confusion�in�people's�minds."

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،�تايلدة�18،�تاصفوة�151،�تاولشمة�11.�  123

يع�ذاك،�تحجد�في�جحتنب�يعمنة�ين�هذه�تالتفلقمة�إشكلاملا�تتعلق�بلستخدتم�تاشلرة.�االطالع�على�تاتولمل�اهذه�تاجحتنب،�تنظر�تاسؤتل�32  �124
في�تادرتسة.

تنظر�تايرفق�1،�تاقسم�هلء،�ثلنملً�تافقرة��11ين�تالتفلقمة�تاتي�تشمر�إاى�تاورف�"H"�على�أرضمة�زرقلء. �125
"The�capital�white`H`on�a�blue�background�as�a�"sign�]which[�shall�be�used�to�notify�drivers�of�vehicles�
that�they�should�take�the�precautions�required�near�medical�establishments;�in�particular,�that�they�
should�not�make�any�unnecessary�noise".
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حبيل�أّن�الجيعمة�تاحطنمة�تفحمضل�عليل�بيسلعدة�تاسلطلا�في�ويلمة�تاشلرة،�تكين�تاولاة�تأليثل�
في�تعلحن�تاجيعمة�تاحطنمة�حتاسلطلا�تايسؤحاة�عن�ينح�تاترتخمص�في�هذت�تايجلل126.�

حمفترض�أن�تايستشفملا�حتاحودتا�تاطبمة�تايدنمة�تاتي�تم�تالعترتف�بهل�ين�تادحاة�حتاترخمص�
اهل�بلستخدتم�تاشلرة�)كيل�جلء�في�تايلدة��18ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،�حتايلدة��18ين�تابرحتحكحل�
تألحل�تإلضلفي(،�تيتلك�أصالً�في�أحقلا�تاسلم،�أعاليلً�أح�يحتد�أخرى�تظهر�شلرتا�كبمرة�تاوجم�
ألغرتض�تاويلمة،�ين�أجل�تثبمتهل�على�تايبلني�عند�نشحب�تانزتع.�يع�ذاك،�حبسبب�خطر�خلق�

إربلك،�محصى�بعدم�تثبما�هذه�تألعالم�أح�تايحتد�تألخرى�في�أحقلا�تاسلم.127 

حين�أجل�ضيلن�تطبمق�صلرم�اهذه�تألوكلم�حتايبلدئ،�حصملنة�تاقحة�تاويلئمة�الشلرة،�منبغي�أن�
تكحن�تايستشفملا�حتاحودتا�تاطبمة�تايدنمة�تاتي�تم�تاترخمص�اهل�برفع�تاعلم،�يحضع�إشرتف�

حيرتقبة�يتحتصلة.128 

حمنبغي�أال�متحقف�تإلشرتف�حتايرتقبة�عنديل�تينح�تادحاة�تاترخمص�بحسم�يبنى�بلاشلرة،�إذ�متعمن�
تاتوقق�ين�أّن�تاحسم�متطلبق،�في�جيمع�تألحقلا،�يع�تايبلدئ�تايذكحرة�آنفلً.

االستخدام�لغرض�الداللة�

االستخدام�للداللة�فقط

�19ح�21ين�الئوة�تستخدتم� تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�حتايلدتمن� 2،�ين� تافقرة� �،44 اليلدة� حفقلً�
تاشلرة�اعلم�1991،�مكحن�تستخدتم�تاشلرة�الدالاة�–�أي�تاشلرة�يصوحبة�بلسم�تاجيعمة�تاحطنمة�
أح�تألورف�تألحاى�ين�تسيهل�–�حبوسب�تاتعرمف،�تيتملزتً�يينحولً�الجيعمة�تاحطنمة�وصرتً.�حال�
ميكن�تستخدتم�تاشلرة�اهذت�تاغرض�في�أّي�ظرف�كلن�ين�قبل�يستشفى�أح�حودة�طبمة�يدنمة�ال�
تستخديهل�تاجيعمة�تاحطنمة،�حعلى�سبمل�تايثلل،�تايستشفملا�أح�تاحودتا�تاطبمة�تاتلبعة�ح/أح�تاتي�

تدمرهل�تادحاة�أح�همئلا�خلصة.

الجيعمة� حإذت�أرتدا�جيعمة�حطنمة�تاتعرمف�بهحمة�يستشفى�أح�حودة�طبمة�)سحتء�أكلنا�يلكلً�
تاحطنمة�أم�ال(�كجزء�ين�يبلنمهل،�129ال�مجحز�اهذت�تايستشفى�أح�تاحودة�تاطبمة�إظهلر�شلرة�تخلق�
بأنهل�ُتستخدم�ألغرتض�تاويلمة،�أي�ال�مجحز�إظهلر�شلرة�كبمرة�ال�تويل�تسم� تنطبلعلً�خلطئلً�

تاجيعمة�تاحطنمة.130 

تايلدة��3تافقرة��2ين�تانظلم�تألسلسي�الوركة. �126

تالستثنلء�تاحومد�مكحن�في�تاولالا�تاتي�متطلب�فمهل�هذت�تاتثبما�تاكثمر�ين�تاعيل،�إذت�كلن�تانزتع�يوتيلً. �127

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،�تايلدة�18،�تاصفوة�151  128

تايلدة��19ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �129

تايلدة�44،�تافقرة�2،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�حتايلدة��19ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �130
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حفي�يل�متعلق�بلالستخدتم�الدالاة،�مجحز�الجيعمة�تاحطنمة�إظهلر�تاشلرة�على�تايبلني�حتايقرتا�
كلنا� حإذت� تاحطنمة(،� تاجيعمة� شعلر� )أي� بلسيهل� يصوحبة� تاشلرة� كلنا� إذت� تستخديهل،� تاتي�
صغمرة�نسبملً،�فقط.�حال�مجحز�طالء�شلرة�تادالاة�هذه�على�تألسطح،�إذ�ين�شأن�هذت�أن�مخلق�
تاتيممز�تألسلسي�يل�بمن�تالستخدتم�الدالاة�حتالستخدتم�الويلمة.�حبلإلضلفة�إاى�ذاك،� شلئبة�في�
تستخدم� تاوجم�عنديل� كبمر� أح�تحضع�على�علم� تألذرع� تاشلرة�على�عاليلا� تلصق� أال� مجب�

ألغرتض�تادالاة.131 

ً االستخدام�للداللة�والحماية�في�آٍن�معا

تنطبق�أمضلً�هذه�تاقحتعد�بشأن�تالستخدتم�الدالاة�عنديل�ترغب�جيعمة�حطنمة�في�إبرتز�وقمقة�أنهل�
تستخدم�يستشفى�أح�حودة�طبمة�يدنمة�حضعا�علمهيل�أصالً�شلرة�تاويلمة�طبقلً�اليلدة��14ين�
تاقحتعد�عنديل�ترغب�جيعمة� تاشلرة�اعلم�1991.�حبعبلرة�أخرى،�تنطبق�هذه� الئوة�تستخدتم�
حطنمة�في�تستخدتم�تاشلرة�بغرض�تادالاة،�بلإلضلفة�إاى�تالستخدتم�تايرخص�به�اغرض�تاويلمة.�
حكيل�ذكر�آنفلً،�منبغي�أن�ُتظهر�تاجيعمة�تاحطنمة�في�يثل�هذه�تاولالا�شعلرهل�أيلم�تايبنى�أح�

اصقلً�علمه،�يع�شلرة�تاويلمة�تاتي�متم�طالؤهل�علدة�على�تاسطح.

تنظر�تايلدة��4ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم��1991حتاتعلمق�علمهل. �131
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي�

تايحتد��19ح�39ح�44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايلدتلن�8)هـ(،�ح18تافقرة�4،�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�

توصية

مجحز�فقط�اليعدتا�حتإليدتدتا�تاطبمة�تاضرحرمة�الرعلمة�تاطبمة�أن�تويل�تاشلرة�كحسملة� �-1
الويلمة.�حمشيل�ذاك�تايعدتا�تاثقملة�–�حعلى�سبمل�تايثلل،�تايعدتا�اغرفة�عيلملا�أح�وتى�
يستشفى�يمدتني�كليل�–�حتألدحمة.�حعلى�عكس�ذاك،�ال�تدخل�تارزم�تاغذتئمة�في�أّي�ين�

هذه�تافئلا،�حال�مجحز�أن�تويل�تاشلرة.

التحليل

مقدمة

ُمعنى�هذت�تاسؤتل�بلستخدتم�تاشلرة�ين�قبل�إودى�تادحل،�كحسملة�الويلمة،�حإذت�كلن�مجحز�إظهلر�
تاشلرة�على�يحتد�تإلغلثة�تاتي�تحفرهل�هذه�تادحاة�إاى�تاسكلن�تايدنممن.132

استخدام�الشارة�على�المعدات�واإلمدادات�الطبية�

حفقلً�اليلدة��39ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�حتايلدة��18تافقرة��4ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�
تحسم�تاحودتا�حتايعدتا�تاطبمة�بلاشلرة،�بيحتفقة�تاسلطة�تايختصة�حتوا�إدترتهل.

حفي�يل�متعلق�بلايؤسسلا�حتاحودتا�تاطبمة�تاتي�ترغب�في�أن�تويمهل�تتفلقملا�جنمف�حأن�مسيح�
اهل�بإظهلر�تاشلرة،�مذكر�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف تألحاى�يل�ملي:

ميكن�أن�تتأاف�فقط�ين�تايحظفمن�في�تاخديلا�تاطبمة�حتايحتد�تاتلبعة�اهل،�
حال�مجحز�أن�تكحن�يعّدة�اخدية�أي�غرض�خلرج�تاخديلا�تاطبمة.�حاذاك،�
متعمن�على�هذه�تايؤسسلا�حتاحودتا،�حبلاقملس�يع�تايلدة��24]ين�تتفلقمة�
جنمف�تألحاى[�ين�بمن�يحتد�أخرى،�أن�تستخدم�وصرملً�ايعلاجة�تاجروى�

حتايرضى�أح�الحقلمة�ين�تأليرتض133".

بشأن�اصق�شعلرتا�تاجيعملا�تاحطنمة�على�يحتد�تإلغلثة�تاتي�تحفرهل�تاجيعملا�تاحطنمة،�تنظر�تاسؤتل��22في�تادرتسة. �132

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�19،�تاصفوة�196. �133

هل�يجوز�لصق�الشارة�على�مواد�إغاثة�مقدمة�من�إحدى�الدول؟� 9 � � 
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حمضمف�تاتعلمق�على تتفلقمة�جنمف�تألحاى�أنه�ان�مكحن�ين�تاييكن�دتئيلً�ين�تانلومة�تايلدمة�حسم�
شيء�بلاشلرة�.�حتألدحتا�تاجرتومة�تاصغمرة�هي�يثلل�على�هذه�تاولاة.�اكّن�يثل�هذه�تألدحتا�

تشّكل�جزءتً�ال�متجزأ�ين�حودة�أكبر�تحضع�علمهل�تاعالية.134
 

حخالفلً�″الحودتا�تاطبمة″�تاتي�تعّرفهل�تايلدة�8)هـ(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�135ال�محجد�
في� حال� جنمف� تتفلقملا� في� ال� تاطبمة″،� تاخديلا� في� تايستخدية� ″تايعدتا� مودد� تعرمف�
برحتحكحالتهل�تإلضلفمة.�غمر�أّن�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني�مذكر�يل�

ملي:

في�يل�مخص�عبلرة�″تايعدتا�تاطبمة�أح�تإليدتدتا�تاطبمة″،�مجب�تفسمرهل�
بشكل�حتسع.�فهي�ال�تشيل�أمة�يعدتا�حإيدتدتا�ضرحرمة�الرعلمة�تاطبمة�
–�حبخلصة�يعدتا�تاجرتوة�–�حوسب،�إنيل�أمضلً�يعدتا�أثقل�)يثالً،�
يعدتا�اغرفة�تاعيلملا�أح�وتى�يستشفى�يمدتني�كليل(،�أح�وتى،�بكل�

بسلطة،�تألدحمة�نفسهل.136

فئة� ضين� تقع� كلنا� إذت� إال� تإلغلثة″� ″يحتد� على� )الويلمة(� تاشلرة� حضع� مجحز� ال� حختليلً،�
″تايعدتا�تاطبمة�أح�تإليدتدتا�تاطبمة″،�كيل�جلء�في�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�
حتاثلني.�أيل�تألنحتع�تألخرى�ين�″يحتد�تإلغلثة″�كلارزم�تاغذتئمة،�فال�مجحز�أن�تويل�تاشلرة�ألنهل�

ال�تتصف�بصفة�″تايعدتا�تاطبمة�أح�تإليدتدتا�تاطبمة″.

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�39،�تاصفوة�307.  134

″تاحودتا�تاطبمة″�هي�تاينشآا�حغمرهل�ين�تاحودتا،�عسكرمة�كلنا�أم�يدنمة،�تاتي�تم�تنظميهل�األغرتض�تاطبمة�أي�تابوث�عن�تاجروى� �135
حتايرضى�حتاينكحبمن�في�تابولر�حإجالئهم�حنقلهم�حتشخمص�ولاتهم�أح�عالجهم،�بيل�في�ذاك�تإلسعلفلا�تألحامة،�حتاحقلمة�ين�تأليرتض.�حمشيل�

تاتعبمر،�على�سبمل�تايثلل،�تايستشفملا�حغمرهل�ين�تاحودتا�تاييلثلة�حيرتكز�نقل�تادم�حيرتكز�حيعلهد�تاطب�تاحقلئي�حتايستحدعلا�تاطبمة�
حتايخلزن�تاطبمة�حتاصمدامة�اهذه�تاحودتا،�حميكن�أن�تكحن�تاحودتا�تاطبمة�ثلبتة�أح�يتوركة�دتئية�أح�حقتمة″.�)تايلدة�8)هـ(�ين�تابرحتحكحل�

تألحل�تإلضلفي(.

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة�8)ح(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرة�382؛�تنظر�أمضلً�تاتعلمق�على� �136
تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��14تافقرة��2ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرة�587.
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايحتد��38ح�53ح�54ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى

التوصيات

منبغي�عدم�إظهلر�أّي�ين�تاشلرتا�تايعترف�بهل،�أّي�عالية�قد�تشّكل�تقلمدتً�اهل�أح�عالية� �-1
موتيل�خلطهل�بأي�ين�تاشلرتا�تايعترف�بهل،�على�تألعالم�تاحطنمة�الدحل�تألطرتف�في�

تتفلقملا�جنمف.

إال�أن�على�تادحاة�تاتي�توتفظ�بعليهل�تاذي�مويل�شلرة�يعترفلً�بهل�أح�أمة�عالية�قد�تشكل� �-2
تقلمدتً�اهل�أح�عالية�موتيل�خلطهل�بأي�ين�تاشلرتا�تايعترف�بهل،�أن�تتجنب،�على�تألقل،�
هذت� يثل� كلن� إذت� إال� يسلح،� نزتع� في� تايسلوة� قحتتهل� تشلرك� عنديل� تاعلم� هذت� تستعيلل�

تالستخدتم�ال�معرض�تاقمية�تاويلئمة�الشلرة�الخطر.

التحليل�

نظام�اتفاقية�جنيف�األولى

توظر�تايلدة��53ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�تستخدتم�تاشلرة،�حأمة�تسيمة�تتعلق�بهل،�ح″أمة�عالية�
أح�تسيمة�تنطحي�على�تقلمد�اهل″�ين�قبل�أّي�ين�تألفرتد،�أح�تاجيعملا،�أح�تايؤسسلا�تاتجلرمة،�
بيقتضى� بذاك� تاقملم� اهل� تايخحل� تاخلصة�على�ود�سحتء،�ين�غمر� أح� تاعلية� تاشركلا،� أح�

تتفلقملا�جنمف.

حمضمف�هذت�تاوكم�أّن�تاوظر�مسري�أملً�كلن�تاغرض�ين�هذت�تالستخدتم�الشلرة،�حمنطبق�في�جيمع�
تألحقلا،�حيهيل�كلن�تاتلرمخ�تاذي�مرجع�إامه�إقرتر�هذت�تالستخدتم�الشلرة�أح�تاتسيمة،�أح�تاتقلمد�اهيل.�
تإلضلفمة.� حبرحتحكحالتهل� جنمف� بلتفلقملا� تايويمة� تاشلرتا� جيمع� على� نفسه� تاوظر� حمنطبق�
تاسلبقمن� اليستعيلمن� سنحتا� ثالث� أقصلهل� يهلة� بينح� تألطرتف� الدحل� أمضلً� تايلدة� هذه� حتسيح�
اتصليمم�تنسخ�أح�تقلد�تاشلرة،�على�أال�مبدح�تستعيلل�هذه�تاعاليلا�حتاشلرتا�خالل�هذه�تايهلة�حكأنه�

مينح،�في�أحقلا�تانزتع�تايسلح،�ويلمة�بيقتضى�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�.

ححفقلً�اليلدة��54ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�فلادحل�تألطرتف�يلزية�بلعتيلد�تشرمع�ينلسب�″ين�
أجل�ينع�حقيع�ولالا�إسلءة�تالستعيلل�تاينصحص�علمهل�بلايلدة��53في�جيمع�تألحقلا″.�

 ��هل�يجوز�للدولة�وضع�شارة�مميزة�معترف�بها�على�خلفية�بيضاء�على� 10
�علمها�الوطني؟
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حعيحيلً�ُمعتبر�أّي�تصيمم�مشلبه�شلرة�كتقلمد�اهل.�137حفي�هذت�تاصدد،�فإّن�شكل�تاصلمب،�على�
سبمل�تايثلل،�غمر�يودد�بدقة�في�تتفلقملا�جنمف.�حمحرد�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى 

تاتحضمح�تاتلاي:

″كلن�ُمظن�أوملنلً�أّن�تاعبلرة�تاحتردة�في�تتفلقمة�جنمف�بأّن�شلرة�تاصلمب�
تألوير�على�أرضمة�بمضلء�’يكحنة�ين�يعكحس�أاحتن�علم�تالتولد‘�تعني�
أّن�تاصلمب�تألوير�مجب�أن�مكحن�اه�بلاضرحرة�تاشكل�نفسه�الصلمب�
تاسحمسري�–حتاذي�جرى�تثبمته.�حين�تاحتضح�أّن�تألير�امس�كذاك.�إذ�
مجب�أخذ�كلية�’أاحتن‘�بلايعنى�تاورفي�كإشلرة�حتضوة�إاى�تالحنمن�

تألوير�حتألبمض.�حاح�كلن�تايقصحد�في�تاعبلرة�علم�تالتولد،�ايل�تستخديا�
كلية�’يعكحس‘.�كيل�أّن�حقلئع�تايؤتير�تادبلحيلسي�العلم��1906حتضوة:�
فقد�أوجم�تايؤتير�عيدتً�عن�تودمد�شكل�تاصلمب،�إذ�إّن�تاتودمد�كلن�ميكن�
أن�مؤدي�إاى�إسلءتا�تستخدتم�خطرة.�حتألسبلب�حتضوة.�فلح�جرى�تودمد�
شكل�تاصلمب�بدقة،�اكلن�ين�تاييكن�أن�تجري�يولحالا�اتبرمر�هجيلا�
على�ينشآا�تويمهل�تالتفلقمة�بذرمعة�أّن�تاشلرتا�تاظلهرة�ام�تكن�بوسب�
تألبعلد�تايوددة.�حعلى�نوح�ييلثل،�كلن�ميكن�ألشخلص�عدميي�تاضيمر�
تستغالل�أي�تودمد�صلرم�الصلمب�تألوير،�الستخدتم�صلمب�أوير�بأبعلد�

أكبر�قلمالً�أح�أصغر�قلمالً�ألغرتض�تجلرمة.

حاألسبلب�نفسهل،�ال�تودد�تالتفلقمة�شكل�تألرضمة�تابمضلء�أح�درجة�تالحن�
تألوير�في�تاصلمب،�كيل�فعلا�سحمسرت�بلانسبة�اعليهل″.138

حين�غمر�تايوتيل�أن�تكحن�صفة�تاعلية�بخصحص�″تألفرتد،�حتاجيعملا�حتايؤسسلا�تاتجلرمة″�
تاحتردة�في�تايلدة��53ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�تشيل�تادحل�تألطرتف�في�تتفلقملا�جنمف�نفسهل،�
أي�ين�غمر�تايوتيل�أن�مكحن�تاتشرمع�تاخلص�بلاشلرة�تايطلحب�ين�تادحاة�تعتيلده�مينع�تلك�

تادحاة�ين�تعتيلد�علم�حطني�مصدف�أنه�مويل�شلرة�ين�تاشلرتا�تايعترف�بهل.

حيع�ذاك،�حنظرتً�إاى�تاصفة�تايطلقة�اوظر�تستخدتم�تاشلرة�ين�قبل�كملنلا�يوظحر�علمهل�تاقملم�
تألعالم� ُتظهر� أال� تاينطقي� ين� مبدح� تإلضلفمة،� حبرحتحكحالتهل� جنمف� تتفلقملا� بيقتضى� بذاك�
تاحطنمة�الدحل�تألطرتف�في�تتفلقملا�جنمف�أمة�شلرة�ين�تاشلرتا�تايعترف�بهل.�حاذاك،�مجحز�
الدحل�تاتي�تستخديا�شلرة�على�أعاليهل�تاحطنمة�قبل�أن�تصبح�طرفلً�في�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�

أن�تصوح�هذت�تاحضع�في�يهلة�أقصلهل�ثالث�سنحتا�بعديل�تصبح�طرفلً�في�هذه�تالتفلقمة.

اعتبارات�عملية

بمنيل�ميكن�الوجج�تاقلنحنمة�تايتعلقة�بتصيمم�تألعالم�تاحطنمة،�أي�تفسمر�تايلدة��53ين�تتفلقمة�
جنمف�تألحاى،�أن�تكحن�يحضع�جدل،�تقحد�تالعتبلرتا�تاعيلمة�إاى�تالستنتلج�بأنه�منبغي�عدم�
تستخدتم�تاشلرتا�على�هذه�تألعالم.�فلادحاة�تاتي�ُتظهر�تاشلرة�على�عليهل�تاحطني،�في�أحقلا�
تانزتعلا�تايسلوة،�تعّرض�تالوترتم�حتاويلمة�تاحتجبمن�الخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�اقحتتهل�تايسلوة�
الخطر،�حتعرض�كذاك�تالوترتم�حتاويلمة�األشخلص�تآلخرمن�حتاكملنلا�تألخرى�تاتي�مسيح�اهل�

اليزمد�ين�تابوث�في�يل�ميكن�أن�مشكل�تقلمدتً�الشلرة،�تنظر�تاسؤتل��49في�تادرتسة. �137

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�38،�تاصفوتلن��305ح306.  138
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بويل�تاشلرة،�إذ�مكحن�ين�تايستومل�عيلملً�على�تاطرف�تاخصم�أن�ميّمز�بمن�تاجنحد�تانظليممن�
حخديلتهم�تاطبمة.

حعالحة�على�ذاك،�حألسبلب�تتعلق�بلاعزة�حتاكرتية�تاحطنمة،�تقلحم�تادحل�بشدة�إيكلنمة�تاخلط�بمن�
فإّن�حضع�أعالم� إاى�ذاك،� تاحطنمة�حأّي�شيء�آخر.�حإضلفة� اهحمتهل� تاقحمة� تاريحز� يثل�هذه�
حبرحتحكحالتهل� جنمف� تتفلقملا� في� بهل� تايعترف� تاشلرتا� ين� شلرة� تصليميهل� تشلبه� حطنمة�
تإلضلفمة�على�سفن،�أح�طلئرتا،�حأمة�أشملء�أخرى،�حويل�تألشخلص�ايثل�هذه�تألعالم،�مخلق�

بلاتأكمد�إربلكلً�ال�ترغب�فمه�أّي�دحاة�كلنا�حال�تاوركة�تادحامة.

تكحن� أن� منبغي� به،� تايرتبطة� حتاعزة� تاسملدة� حعنلصر� الَعَلم� تاريزمة� تاقمية� كلنا� حيهيل�
تالعتبلرتا�تاقلنحنمة�حتاعيلمة�حتألينمة�ولسية�في�هذت�تاشأن.

حاالت�ملموسة

تادحل� تاتزتيلا� يع� اهل� تقلمدتً� أح� تاشلرة� تتضين� تاتي� تاحطني� تاعلم� تصيميلا� تتعلرض�
بيقتضى�تتفلقملا�جنمف.�حكلن�منبغي�أن�مأخذ�تاتشرمع�تاخلص�بويلمة�تاشلرة�هذت�تالستخدتم�

الشلرة�بلاوسبلن.

هذه� تبقى� تاحطنمة،� قحتنمنهل� تبطل� أن� ميكن� تادحاي� تاقلنحن� بيقتضى� تادحل� تاتزتيلا� أّن� حيع�
تايسأاة�شدمدة�تاوسلسمة�الدحل،�إذ�تعتبرهل�يلّسة�بسملدتهل.�حاذاك،�ين�تاصعب�جدتً�تاوصحل�على�
على� بهل� تايعترف� تاشلرتا� ين� شلرة� تستخدم� ربيل� تاتي� تادحل� تلك� ين� تاقحتعد� هذه� توترتم�
أعاليهل�تاحطنمة.�حبلاطبع،�كليل�طلل�تستخدتم�هذت�تاعلم،�كلن�ين�تألصعب�إقنلع�تادحاة�بتغممر�

تصيميه،�إذ�مكحن�تاعلم�قد�تكتسب�تاكثمر�ين�تألهيمة�تاريزمة.

حبهذت،�حوتى�بعد�يرتعلة�تاوجج�تاقلنحنمة�حتاعيلمة�تاحتردة�آنفلً،�قد�مكحن�تحّقع�أن�تغمر�تادحل�في�
تصليمم�أعاليهل�تاتي�تتنلقض�يع�أوكلم�تاقلنحن�تادحاي�فمه�شيء�ين�تاطحبلحمة.�139حمتعمن�تابوث�
عن�ول�عيلي:�فإذت�تختلرا�تادحاة�تإلبقلء�على�علم�مويل�شلرة�ين�تاشلرتا�تايعترف�بهل�بلارغم�
ين�وظر�هذت�تألير،�على�تلك�تادحاة�أن�تتجنب،�على�تألقل،�تستخدتم�عليهل�عنديل�تشترك�قحتتهل�

تايسلوة�في�نزتع�يسلح.

حمقدم�علم�تنكلترت�تاذي�ُمظهر�صلمب�سلن�جحرج�يثلالً�يعبرتً�اهذه�تاولاة.�حمعحد�تلرمخ�صلمب�
سلن�جحرج�اعدة�قرحن،�حاذاك�ال�ميكن�تعتبلره�تقلمدتً�اشلرة�تاصلمب�تألوير.�غمر�أّن�تاييلكة�
تايتودة�تاتي�أقرا�بخطر�تاخلط،�قررا�في�تاعلم��2005إصدتر�تألير�بعدم�إظهلر�صلمب�سلن�

جحرج�في�بعض�ينلطق�تاعيلملا�تايوددة�.140

هنلك�ول�حتود�ييكن�بلانسبة�الدحل�قد�متيثل�في�تستبدتل�احن�تاصلمب�بلحن�آخر�ال�ميكن�أن�مفهم�على�أنه�مشمر�الحن�تألوير�حمفضل�أن� �139
مكحن�اه�يعنى�بلانسبة�الدحاة�حشعبهل.

بلإلضلفة�إاى�ذاك،�فإّن�تشرمع�تاييلكة�تايتودة�تاخلص�بويلمة�تاشلرة�حتسع�بيل�مكفي�حموظر�تستخدتم�أي�رسم�مكلد�مشبه�شلرة�تاصلمب� �140
تألوير�ومث�ميكن�أن�مسلء�فهيه�أح�أن�مفهم�على�أنه�مشمر�إاى�شلرة�تاصلمب�تألوير�)قلنحن��1957تاتشرمعي�بشأن�تتفلقملا�جنمف،�تاقسم�6 

تافقرة��2)ب((.�حقد�متسبب�بذاك�على�سبمل�تايثلل،�تستخدتم�يصّنع�اصلمب�سلن�جحرج�ين�أجل�تادعلمة�ألود�ينتجلته�تاطبمة.�حاكن�هذه�تاولالا�
تبقى�نلدرة�في�تاحتقع�تاعيلي.�
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 تابلب�تالحل�
 تافصل�ب-��تالستخدتم�ين�قبل�تاجيعملا�تاحطنمة

 ��هل�يجوز�لجمعية�وطنية�تغيير�الشارة�مؤقتاً�)االستخدام�للحماية�أو�الداللة(؟ 11

األساس�القانوني�أو�التنظيمي�

تايحتد�26،�ح27،�ح38،�ح39،�ح40،�ح�44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايلدة��9تافقرة��2)ب(،�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�

تايلدتلن��2تافقرة��4ح�3تافقرة�3،�ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي
تايلدة�15،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991

التوصيات

ين�ومث�تايبدأ،�على�تاجيعمة�تاحطنمة�أال�تستخدم�شلرة�غمر�تاشلرة�تايينحوة�ين�سلطلتهل� �-1
تاحطنمة.

غمر�أّن�اهذت�تايبدأ�تستثنلءمن،�حاكنهيل�منطبقلن�فقط�على�االستخدام�للحماية: �-2

مجحز�ايحظفي�تاجيعمة�تاحطنمة�تايلوقمن�بلاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة� �•
اطرف�في�نزتع�حتألشملء�تاتلبعة�اهل�تغممر�تاشلرة�تايستخدية�علدة�بترخمص�ين�
تاتي�تم�تعتيلدهل� دحاة�تلك�تاجيعمة�تاحطنمة�ين�أجل�يطلبقة�شلرتهم�يع�تاشلرة�
يؤقتلً،�أح�تاتي�جرى�تغممرهل�يؤقتلً�حفقلً�اليلدة��2تافقرة��4ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�

تإلضلفي،�ين�قبل�تلك�تاقحتا�تايسلوة.141

عنديل�تقدم�يثالً�جيعمة�حطنمة�اصلمب�أوير�تلبعة�ادحاة�امسا�طرفلً�في�تانزتع،� �•
تايسلعدة�الخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�ادحاة�″هالل�أوير″�طرف�في�
نزتع�)تايلدة��72ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى(،�مجحز�ايحظفمهل�حأشملئهل�تغممر�تاشلرة،�
بترخمص�ين�دحاة�تلك�تاجيعمة�تاحطنمة�)دحاة�تاصلمب�تألوير(،�ححفقلً�اتشرمعلتهل�
تاحطنمة،�ين�أجل�تاتطلبق�يع�تاقحتعد�تاتي�توكم�تستخدتم�تاشلرة�بغرض�تاويلمة�

تاتي�كرسهل�طرف�تانزتع�″تاذي�قّديا�اه�تايسلعدة″؛

معتبر�يحظفح�تاجيعمة�تاحطنمة�حأشملؤهل�يلوقمن�بلاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�اطرف�في�نزتع�عنديل:�)أ(�تعيل�تاجيعمة�تاحطنمة� �141
كجهة�يسلعدة�الخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�ادحاتهل�)تايلدة��26ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى(؛�أح�)ب(�عنديل�تقّدم�جيعمة�حطنمة�ين�دحاة�

امسا�طرفلً�في�تانزتع�مد�تايسلعدة�اطرف�في�تانزتع�)تايلدة��27ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�حتايلدة��9تافقرة��2)ب(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�
تإلضلفي،�حتايلدة��15ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991(.



درتسة�عن�تستخدتم�تاشلرتا �78

تاثلاث� تابرحتحكحل� ين� �3 تافقرة� �3 تايلدة� تذكر� الداللة،� بغرض� تالستخدتم� بخصحص� �-3
تإلضلفي�أنه�مجحز�الجيعمة�تاحطنمة�أن�تستخدم�يؤقتلً�تاشلرة�تاييمزة�تايشلر�إامهل�في�تايلدة�
�2ين�تابرحتحكحل�نفسه،�أي�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء،�شرمطة�أن�تستحفي�تاشرحط�

تاتلامة:

أن�متحتفق�تستخدتم�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�يع�تاتشرمع�تاحطني؛ �•

أن�مكحن�تاظرف�تستثنلئملً�مبرر�تستخدتيلً�يؤقتلً�الكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء؛ �•

أن�مكحن�هدف�تاجيعمة�تاحطنمة�تاسعي�إاى�تسهمل�عيلهل. �•

التحليل

االستخدام�للحماية

جيعمة�حطنمة�تعيل�كجهة�يسلعدة�الخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�بيقتضى�تايلدة�26 
ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى

تينح�تايلدتلن��38ح�39ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�تاوق�في�تستخدتم�تاشلرة�الخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�
القحتا�تايسلوة�الدحل.�حمنبغي�الجيعمة�تاحطنمة�تستخدتم�تاشلرة�نفسهل�تاتي�تستخديهل�تاخديلا�

تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�ادحاتهل.

حفي�تاوقمقة،�حيع�أّن�تايلدتمن��26تافقرة�1،�ح�44تافقرة�1،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�تضعلن�
يحظفي�تاجيعملا�تاحطنمة�في�تاينزاة�نفسهل�كأفرتد�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�
–�عنديل�معيل�هؤالء�تايحظفحن�كيسلعدمن�اطحتقم�هذه�تاخديلا�تاطبمة�شرمطة�أن�)أ(�تكحن�
تاجيعمة�تاحطنمة�قد�تم�تالعترتف�بهل�حتاترخمص�اهل�وسب�تألصحل�ين�قبل�وكحيتهل،�)ب(�
أن�مسلعد�يحظفح�تاجيعمة�تاحطنمة�حيعدتتهل�تاخديلا�تاطبمة�تارسيمة�تاتلبعة�اقحتتهل�تايسلوة،�
حأن�مكحنحت�يخصصمن�وصرتً�األغرتض�نفسهل�كهذه�تاخديلا�تاطبمة،������)ج(�أن�مخضع�
تاعسكرمة،� تاطبمة� تاخديلا� بتصرف� تايحضحعمن� ين� حيعدتتهل،� تاحطنمة� تاجيعمة� يحظفح�
القحتنمن�حتالحتئح�تاعسكرمة�–�142إال�أّن�تاجيعمة�تاحطنمة�امسا�يخحاة�بأن�تقرر�بنفسهل�أن�
تستخدم�شلرة�أخرى.�حفي�تاوقمقة،�فإّن�تاقلنحن�تاتشرمعي/أح�تاقلنحن/أح�تايرسحم�تاذي�تعترف�
الجيعمة� تاتي�مجحز� تاييمزة� تاشلرة� تختملر� تاحطنمة�متضين� بلاجيعمة� تاحطنمة� تاسلطلا� فمه�

تاحطنمة�تستخدتيهل.

حتنص�تايلدة��2تافقرة��4ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�على�أنه�مجحز�ألفرتد�تاخديلا�تاطبمة�
حأفرتد�تاهمئلا�تادمنمة�بلاقحتا�تايسلوة�تاتلبعة�الدحل�تألطرتف�في�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�
أن�تستخدم�بصحرة�مؤقتة�أّي�شلرة�ييمزة�ين�تاشلرتا�تايعترف�بهل،�أي�تاصلمب�تألوير،�أح�
يعزز� أن� تاويرتء،�يتى�كلن�ين�شأن�هذت�تالستعيلل� )تابلحرة(� تاكرمستلاة� أح� تاهالل�تألوير،�

بشأن�تاشرحط�تاتي�موق�الجيعمة�تاحطنمة�بيحجبهل�تستخدتم�تاشلرة�ألغرتض�تاويلمة،�تنظر�تاسؤتل��14في�تادرتسة. �142



79 تافصل�ب-��تالستخدتم�ين�قبل�تاجيعملا�تاحطنمة��  تابلب�تالحل�

حمايتها.�اذاك،�عنديل�تعيل�جيعمة�حطنمة�كجهة�يسلعدة�الخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�
حعنديل�تقرر�هذه�تاقحتا�تايسلوة�تجهمز�أفرتد�حيحتد�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�اهل�بشلرة�تختلف�
تاحطنمة�ين� تاجيعمة� حيعدتا� عندئذ�ألفرتد� فقط� مجحز� تاعلدة،� في� تستخديهل� تاتي� تاشلرة� عن�
تاطبمة�تستخدتم�شلرة�)صلمب�أوير،�أح�هالل�أوير،�أح� تاخديلا� تلك� تايحضحعمن�بتصرف�
مجحز� ال� حهكذت،� تاحطنمة.� تاجيعمة� اتلك� علدة� تاينسحبة� تلك� غمر� ويرتء(� )بلحرة(� كرمستلاة�
اجيعمة�حطنمة�أن�تقرر�بنفسهل�أن�تستخدم�شلرة�ألغرتض�تاويلمة�تختلف�عن�تلك�تاتي�تستخديهل�

في�تاعلدة.

جيعمة�حطنمة�ادحاة�امسا�طرفل�في�تانزتع،�تقدم�تايسلعدة�اطرف�في�تانزتع

تنص�تايلدة��27ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�على�يل�ملي:

″ال�تقدم�تاجيعمة�تايعترف�بهل�تاتلبعة�ادحاة�يولمدة�خديلا�يحظفمهل�
تاطبممن�ححودتتهل�تاطبمة�إاى�أود�أطرتف�تانزتع�إال�بعد�وصحاهل�على�

يحتفقة�يسبقة�ين�تاوكحية�تاتي�تتبعهل�تاجيعمة�حعلى�ترخمص�ين�طرف�
تانزتع�تايعني.�حمحضع�هؤالء�تايحظفحن�حهذه�تاحودتا�توا�إشرتف�

طرف�تانزتع�تايذكحر″.

ححفقلً�اليلدة��9تافقرة��2)ب(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تنطبق�أوكلم�تايلدة��27″على�
تاحودتا�تاطبمة�تادتئية�ححسلئط�تانقل�تاطبي�تادتئم�)...(�حتاعليلمن�علمهل�تاتي�محفرهل�ألود�
أطرتف�تانزتع�بغمة�أغرتض�إنسلنمة�)...(�ين�جيعمة�إسعلف�يعترف�بهل�حيرخص�اهل�في�

تلك�تادحاة″.

حتطلب�تايلدة��15ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم��1991ين�تاجيعمة�تاحطنمة�تاتلبعة�ادحاة�
غمر�يولربة�تعتزم�تقدمم�تايسلعدة�اطرف�في�تانزتع،�أن�توصل�على�تايحتفقة�تايسبقة�ين�
ذاك�تاطرف�حين�سلطلا�دحاتهل.�حإضلفة�إاى�ذاك،�″تودد�تاقحتعد�تاينظية�الستخدتم�تاشلرة�

الويلمة�بحتسطة�هذت�تاطرف�في�تانزتع″.

حهنل�أمضلً،�على�تاجيعمة�تاحطنمة�أن�تسعى�الوصحل�على�تايحتفقة�تايسبقة�ين�وكحيتهل.�
أح� يديجة� امسا� تاحطنمة� فلاجيعمة� أعاله،� تم�حصفه� تاذي� تاحضع� ذاك،�حعلى�عكس� يع�
تايولمدحن� تايحظفحن� هؤالء� مكحن� ذاك،� ين� حبلارغم� تاحطنمة.� تايسلوة� بقحتتهل� يلوقة�
تايسلوة� القحتا� تاتلبعة� تاطبمة� بلاخديلا� حملوقحن� تاعسكرمة� حتالحتئح� القحتنمن� خلضعمن�

الطرف�في�تانزتع.

حفي�ولل�ودد�طرف�تانزتع�تاذي�متلقى�تايسلعدة،�تاقحتعد�تاينظية�الستخدتم�تاشلرة�الويلمة�
)كيل�تنص�تايلدة��15ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991(،�ميكنه�تاطلب�ين�تاجيعمة�
تاحطنمة�ادحاة�أخرى�أن�تستخدم�تاشلرة�نفسهل،�أي�شلرة�تادحاة�تاتي�تتلقى�تايسلعدة.�حين�
تاييكن�أن�مكحن�سبب�هذت�تاطلب�أّن�شلرة�تادحاة�تاتي�تتلقى�تايسلعدة�يعرحفة�بشكل�أفضل�

في�تابلد�تاذي�تنتشر�فمه�قحتته،�أح�أّن�تستخدتم�شلرة�أخرى�قد�مخلق�إربلكلً�حصعحبلا.

حمجب�تاتأكمد�على�أّن�تادحاة�تاتي�تتلقى�تايسلعدة،�حتاتي�تقرر�االستخدام�المؤقت�اشلرة�ييمزة�
ين� أمضلً� تطلب� أن� ميكن� تإلضلفي،� تاثلاث� تابرحتحكحل� ين� �4 تافقرة� �2 اليلدة� حفقلً� يختلفة،�
تستبدل� أن� تألحاى،� جنمف� تتفلقمة� ين� �27 اليلدة� حفقلً� تايسلعدة،� قديا� تاتي� تاحطنمة� تاجيعمة�



قديا� تاتي� تاحطنمة� تاجيعمة� دحاة� تكن� ام� إذت� تاولاة،� هذه� حفي� تاجدمدة.� تاشلرة� بهذه� شلرتهل�
تايسلعدة�قد�صدقا�على�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�مجب�أن�توصل�تاجيعمة�تاحطنمة�على�

ترخيص�بلستخدتم�تاشلرة�المؤقتة�ين�دحاتهل.

االستخدام�للداللة�

منطبق�أمضلً�تاوظر�تاعلم�على�تغممر�تاجيعملا�تاحطنمة�اشلرتتهل�على�تستخدتم�تاشلرة�الدالاة.�
حتالستثنلءتا�تاتي�حرد�ذكرهل�آنفلً�هي�في�تاحتقع�يرتبطة�قبل�كل�شيء�بلستخدتم�تاشلرة�ين�
تاشلرة�إال� اهل�تستخدتم� الدحل،�حتاتي�ال�مجحز� تايسلوة� القحتا� تاتلبعة� تاطبمة� تاخديلا� قبل�

ألغرتض�تاويلمة.

غمر�أّن�تايلدة��3تافقرة��3ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�تنص�على�أنه�مجحز�اجيعمة�حطنمة�
تابرحتحكحل،�أي� �2ين�هذت� تايلدة� إامهل�في� تايشلر� تاييمزة� تاشلرة� أن�تستخدم�بصحرة�يؤقتة�

تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء،�شرمطة:

أن�متطلبق�تستخدتم�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�يع�تاتشرمعلا�تاحطنمة؛ –

أن�مبرر�ظرف�تستثنلئي�تالستخدتم�تايؤقا�الكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء؛� –

أن�تقحم�تاجيعمة�تاحطنمة�بهذت�تالستخدتم�ين�أجل�تسهمل�عيلهل. –

درتسة�عن�تستخدتم�تاشلرتا �80
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايلدة�44،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايلدتلن�2،�ح3،�ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي

تافصل�تاثلاث،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991
تايلدة��4تافقرة�5،�ين�تانظلم�تألسلسي�الوركة

التوصيات

تستخدتم�شلرة�يزدحجة�كحسملة�للحماية�ين�قبل�جيعمة�حطنمة�)أح�ين�قبل�أي�شخص�أح� �-1
كملن�آخر�ين�تايسيحح�اهم�بإظهلر�شلرة�تاويلمة(�أير�غمر�يسيحح�به.

حوده�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�محفر�الجيعمة�تاحطنمة�إيكلنمة�تستخدتم�شلرة�يزدحجة�  -2
ضين�تابلحرة�تاويرتء�ألغرتض�تادالاة.�ححفقلً�اليلدة��3تافقرة��2ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�
تإلضلفي،�مجحز�الجيعمة�تاحطنمة�تاتي�تختلرا�إديلج�تاشلرة�تايزدحجة�ضين�تاكرمستلاة�
داخل� تايزدحجة� تاشلرة� تلك� تستخدم� أن� تاحطنمة،� اقحتنمنهل� حفقلً� تاويرتء،� )تابلحرة(�
أراضيها�الوطنية،�وتى�حاح�ام�ُتديج�في�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء،�حاكن�ألغرتض�

الداللة�فقط.

خدية،� تتفلق� بيحجب� تادحاي،� تالتولد� يع� بلاتنسمق� تعيل� تاتي� تاحطنمة� الجيعملا� مجحز� �-3
أوير�حهالل� تايكحن�ين�صلمب� تالتولد� تستخدتم�شعلر� تادحاي،� تالتولد� حبترخمص�ين�
أوير�جنبلً�إاى�جنب،�على�خلفمة�بمضلء�ضين�يستطمل�أوير،�حيصوحب�بلسم�تالتولد�

تادحاي،�ألغرتض�تادالاة�فقط.143 

مشلر�في�هذت�تاشأن،�إاى�تعهد�تالتولد�تادحاي�حتالجنة�تادحامة�في�يجلس�تايندحبمن�العلم��1993بتطبمق�قحتعد�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم� �143
�1991تايتعلقة�بلالستخدتم�الدالاة�حتازخرفة،�على�تستخدتم�تاشعلر�تاخلص�بكل�ينهيل.�تنظر�أمضلً�تاقرتر��8ايجلس�تايندحبمن�العلم�1993 

)تستخدتم�تاشلرة(.

 ��هل�يجوز�لجمعية�وطنية�استخدام�″الشارة�المزدوجة″�)على�سبيل� 12
 المثال�الصليب�األحمر�والهالل�األحمر�جنباً�إلى�جنب(�ألغراض�الداللة�

أو�الحماية؟



درتسة�عن�تستخدتم�تاشلرتا �82

التحليل

استخدام�الشارة�للحماية

قواعد�عامة

تم�تاتطرق�إاى�يسأاة�تستخدتم�تاشلرة�تايزدحجة،�على�سبمل�تايثلل�صلمب�أوير�حهالل�أوير�
جنبلً�إاى�جنب،�ين�قبل�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�إلودى�تادحل�في�تاسؤتل��2في�
تاجيعمة� على� تعدمل،� ين� ملزم� يل� يرتعلة� يع� تاتولمل،� هذت� تستنتلجلا� حتنطبق� تادرتسة.� هذه�

تاحطنمة�تاتي�تستخدم�تاشلرة�حسملة�الويلمة:

عنديل�تعيل�تاجيعمة�تاحطنمة�كجهة�يسلعدة�الخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�الدحاة؛ –

عنديل�توصل�جيعمة�حطنمة�على�تاترخمص�بإظهلر�تاشلرة�كحسملة�الويلمة�في�أنشطتهل�تاطبمة� –
ين�تادحاة�تاتي�تجري�فمهل�هذه�تألنشطة.144 

كحسملة� يزدحجة� شلرة� تستخدتم� بأن� حعيلمة،� قلنحنمة� وجج� إاى� تايستند� تالستنتلج،� حمقضي�
الويلمة�ين�قبل�جيعمة�حطنمة�)أح�أي�شخص�أح�كملن�آخر�مسيح�اه�بإظهلر�شلرة�تاويلمة(�أير�

غمر�يسيحح�به.

اإلمكانيات�التي�أتاحها�البروتوكول�الثالث�اإلضافي�والكريستالة�)البلورة(�الحمراء

ال�مغّمر�تعتيلد�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�حشلرة�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�ين�وقمقة�وظر�
تستخدتم�تاشلرة�تايزدحجة�كحسملة�الويلمة.�حتؤكد�تايلدة��2تافقرة��1حتافقرة��3ين�تابرحتحكحل�
تاثلاث�تإلضلفي�على�يل�ملي:�″حتكحن�تاشلرتا�يتسلحمة�ين�ومث�حضعهل�تاقلنحني″�ح″ال�تختلف�
تاشلرتا� على� تطبق� تاتي� تاشرحط� عن� حتوترتيهل� تاثلاث� تابرحتحكحل� شلرة� تستعيلل� شرحط�
تاييمزة�تاتي�أقرتهل�تتفلقملا�جنمف�حتابرحتحكحالن�تإلضلفملن�إامهل�تايؤرخلن�في�علم�1977،�

ومثيل�طّبقل″.

غمر�أن�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�مستودث�إيكلنمتمن�الخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�
ينطقملً� حتتحفر� أهيمة.� أقل� تايزدحجة� تاشلرة� بشأن� تاجدتل� مجعل� ييل� الدحل،� تايسلوة�
تاطبمة� الخديلا� يسلعدة� كجهة� تعيل� عنديل� أمضلً� تاحطنمة� الجيعمة� تإليكلنمتلن� هلتلن�

تاتلبعة�الدحاة:

إيكلنمة�أن�تستخدم�تادحاة�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�الخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�اقحتتهل�تايسلوة� –
قد� تكحن� تاثلاث�تإلضلفي،�حأن� تابرحتحكحل� في� تادحاة�طرفلً� تكحن� أن� دتئم،�شرمطة� بشكل�
تعتيدا�تألنظية�تاضرحرمة�ين�أجل�ذاك.�145حميكن�أن�مكحن�هذت�تألير�يفمدتً�جدتً�عنديل�
تحتجه�دحاة�صعحبلا�في�تالختملر�بمن�تاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير�)على�سبمل�تايثلل،�

تنظر�تاسؤتل��14في�تادرتسة. �144

دخل�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�ومز�تانفلذ�في��14كلنحن�تاثلني/�منلمر�2007. �145
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 في�سملق�يتعدد�تألدملن�مشهد�تحترتً(.�حتاشلرة�تإلضلفمة�تايجردة�ين�أي�يداحل�دمني�أح�ثقلفي�
)كيل�هي�تاولل،�في�تاوقمقة،�بلانسبة�الشلرتا�تألخرى�تايعترف�بهل،�بلارغم�ين�تصحر�خلطئ�
اهل�نشأ�يع�يرحر�تازين�في�صفحف�قسم�ين�تاجيهحر(�هي�ول�اهذه�تايشكلة�حتلغي�تاولجة�

إاى�يجرد�تاتفكمر�بلاشلرة�تايزدحجة.

الدحل� – تايسلوة� القحتا� تاتلبعة� تادمنمة� حتاهمئلا� تاطبمة� تاخديلا� أفرتد� مستخدم� أن� إيكلنمة�
تألطرتف�في�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�بشكل�يؤقا�أّي�شلرة�ين�تاشلرتا�تايعترف�بهل�

يتى�كلن�ين�شأن�هذت�تالستخدتم�أن�معزز�تاويلمة.

استخدام�الشارة�للداللة

قواعد�عامة

تافقرة�2،�ين�تتفلقمة� ال�تنص�تاقحتعد�بشأن�تستخدتم�تاشلرة�الدالاة�تاحتردة�في�تايلدة�44،�
جنمف�تألحاى،�حفي�تافصل�تاثلاث�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�على�تستخدتم�شلرة�
يزدحجة.�حمشمر�تانص�إاى�أن�على�تاجيعمة�تاحطنمة�أن�تستخدم�شعلرهل�ألغرتض�تادالاة،�
أح� تاحطنمة� تاجيعمة� بلسم� نسبملً،�يصوحبة� بوجم�صغمر� بهل،� تايعترف� تاشلرتا� إودى� أي�
تألورف�تألحاى�ين�تالسم�)إال�في�ظرحف�تستثنلئمة،�كيل�تشمر�تايلدة��16ين�الئوة�تستخدتم�

تاشلرة�اعلم�1991(.146

اإلمكانيات�التي�أتاحها�البروتوكول�الثالث�اإلضافي

تستودث�تايلدة��3ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�خملرتا�جدمدة�الجيعملا�تاحطنمة�في�تستخدتم�
تاشلرة�كحسملة�الدالاة.�حتنص�تايلدة��3تافقرة��1ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�على�أنه:

″مجحز�الجيعملا�تاحطنمة�تاتلبعة�اتلك�تألطرتف�تاسليمة�تايتعلقدة�تاتي�
تقرر�تستعيلل�شلرة�تابرحتحكحل�تاثلاث،�عند�تستعيلاهل�حفق�قلنحنهل�

تاحطني�ذي�تاصلة،�أن�تختلر�تاشلرتا�أدنله�حتضعهل�بدتخلهل�
ألغرتض�تادالاة:

أ(����إودى�تاشلرتا�تاييمزة�تاتي�تعترفا�بهل�تتفلقملا�جنمف�أح�
الجمع�بينهما؛�

ب(��أح�شلرة�أخرى�تستعيلهل�أود�تألطرتف�تاسليمة�تايتعلقدة�فعالً�اسنحتا�
عدمدة�حأعلن�عنهل�إاى�تألطرتف�تاسليمة�تايتعلقدة�تألخرى�حإاى�تالجنة�

تادحامة�الصلمب�تألوير�حإاى�دحاة�تإلمدتع�قبل�تعتيلد�هذت�
تابرحتحكحل″.�)تأكمد�يضلف(

حمجب�أن�مكحن�هذت�تإلديلج�في�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء،�كيل�جلء�في�تايلدة��3تافقرة��1ين�
تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�حفقلً�التشرمع�تاحطني.

يزدحجة� شلرة� تستخدتم� إيكلنمة� تاحطنمة� الجيعملا� تإلضلفي� تاثلاث� تابرحتحكحل� محفر� حهكذت،�
ضين�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�ألغرتض�تادالاة�فقط.

تنظر�تايلدتمن��4ح�5ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �146
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تاثلاث�تإلضلفي،�مجحز�تستخدتم� اليلدة��3تافقرة��2ين�تابرحتحكحل� بلإلضلفة�إاى�ذاك،�ححفقلً�
)تابلحرة(� تاكرمستلاة� إلديلجهل�ضين� حطنمة� جيعمة� تختلرتهل� تاتي� شلرتمن(� جيع� )أح� تاشلرة�
تاويرتء،�حودهل�)أي�بدحن�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء(�داخل�أراضيها�الوطنية�حطبقلً�التشرمع�
تاحطني.�حهكذت،�مجحز�يبدئملً�تستخدتم�تاشلرة�تايزدحجة�ين�قبل�جيعمة�حطنمة�دتخل�أرتضمهل�
تاحطنمة،�حألغرتض�تادالاة�بشكل�وصري،�وتى�حإن�ام�تديج�في�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء.

حتجدر�تإلشلرة�إاى�أّن�تايلدة��3تافقرة��3ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�تسيح�أمضلً�اجيعمة�
التشرمع� حفقلً� تادالاة،� ألغرتض� تايكرسة� تاشلرة� غمر� أخرى� شلرة� يؤقتلً� تستخدم� بأن� حطنمة�

تاحطني،�حذاك�في�ظرحف�تستثنلئمة،�حاتسهمل�عيلهل.

حخالفلً�الخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�الدحاة�تاتي�مجحز�اهل�أن�تستخدم�يؤقتلً�أي�
ين� �4 تافقرة� �2 تايلدة� بيقتضى� تاويلمة(� )ألغرتض� بهل� تايعترف� تاشلرتا� ين� شلرة�
ين� �3 تافقرة� �3 تايلدة� بيقتضى� حطنمة� اجيعمة� ُمسيح� تإلضلفي،� تاثلاث� تابرحتحكحل�
تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�أن�تستخدم�يؤقتلً�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�فقط�)ألغرتض�
آنفلً،�مجحز�اجيعمة�حطنمة�عنديل�تعيل�كجهة�يسلعدة�الخديلا� تادالاة(.�حكيل�حرد�ذكره�
تايلدة�2  تاتي�تحفرهل� الدحاة،�أن�تفمد�ين�تايرحنة�تألحسع� القحتا�تايسلوة� تاتلبعة� تاطبمة�

تافقرة��4ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي.

تستخدتم�شعلر�تالتولد�تادحاي�في�تايشلرمع�تايحكلة�ين�تالتولد

تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�مجحز�االتولد�تادحاي�)حتالجنة� تافقرة�3،�ين� تايلدة�44،� بيقتضى�
تادحامة(�تستخدتم�تاشلرة�دحن�قمحد.�حبلاتلاي،�مجحز�اجيعمة�حطنمة،�خلضعة�التفلق�خدية�
يع�تالتولد�ُمودد�بشكل�خلص�تاشرحط�تاالزية�إلدترة�تاعيلملا�تاخلصة�بهل،�تستخدتم�شعلر�
تالتولد،�أي�صلمب�أوير�حهالل�أوير�جنبلً�إاى�جنب،�على�خلفمة�بمضلء�ضين�يستطمل�
تادالاة� الشعلر�ألغرتض� بهذت�تالستخدتم� تادحاي.�حُمسيح� تالتولد� بلسم� أوير،�حيصوحب�
فقط،�إذ�ال�مجحز�تستخدتم�تاشلرة�تايزدحجة�ألغرتض�تاويلمة.�حمنبغي�كلاعلدة،�أن�مكحن�
تاشعلر�تايستخدم�ين�قبل�جيعمة�حطنمة�صغمر�تاوجم�نسبملً،�حأال�ُمشكل�إربلكلً�الجيهحر.�

حاذاك،�منبغي�عدم�إظهلره،�على�سبمل�تايثلل،�على�عاليلا�تألذرع�أح�تألسطح.147

تنظر�تاتعلمق�على�تايلدة��4ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �147
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايلدتلن��38ح�44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تافصل�تاثلاث،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991

التوصيات

)يثل� تايحتقع� نفس� تاويلمة�على� بهيل�ألغرتض� يعترف� يختلفتمن� إظهلر�شلرتمن� مجحز� �-1
حطنمة،� جيعملا� بمن� تايشتركة� تإلسعلف(� سملرتا� )يثل� تانقل� ححسلئط� تايستشفملا(�

شرمطة�أال�ُتفهم�كأنهل�شلرة�يزدحجة.

اذاك،�مجب�أن�تحضع�تاشلرتا�تايختلفة�تاظلهرة�على�تايحتقع�أح�حسلئط�تانقل�نفسهل�على� �-2
يسلفة�تبعد�بشكل�كلٍف�عن�بعضهل�تابعض.

مستوسن�كول�أيثل�أن�تتفق�هذه�تاجيعملا�تاحطنمة�على�تاتعرمف�بهحمة�هذه�تايحتقع�أح� �-3
تاحطنمة� تشرمعلتهل� في� محجد� أال� شرمطة� بهل،� يعترف� فقط� حتودة� بشلرة� تانقل� حسلئط�
تاخلصة�يل�مينع�تاقملم�بذاك،�حتختلر�تاشلرة�تايعرحفة�بلاشكل�تألفضل�في�تاينطقة�تاتي�

منتشر�فمهل�تاعيل.

تانقل� حسلئط� أح� تايحتقع� على� تايختلفمن� شعلرمهيل� تظهرت� أن� حطنمتمن� اجيعمتمن� مجحز� �-4
تادالاة�هذت�بأي�طرمقة�كلنا�كأنه�تستعيلل� بمنهيل،�شرمطة�أال�مظهر�تستخدتم� تايشتركة�
بغرض�تاويلمة.�حمنبغي�أمضلً�أن�تضين�أال�مفهم�ين�يثل�هذت�تالستخدتم�أنه�ميثل�شعلر�

تالتولد�تادحاي.

التحليل

مقدمة�

تتقلسم�جيعمتلن�حطنمتلن�)أح�أكثر(،�في�ولالا�يعّمنة،�تستخدتم�تايحتقع�ذتتهل�)يبلٍن،�...�إاخ(�أح�
حسلئط�تانقل�نفسهل.�فربيل�تكحن،�على�سبمل�تايثلل،�في�صدد�تنفمذ�يشرحع�يشترك.

حتكين�تإلشكلامة�في�هذه�تايسأاة�في�تودمد�أّي�شلرة�)شلرتا(�منبغي�إظهلرهل�)ألغرتض�تاويلمة�
أح�تادالاة(�على�تايحتقع�أح�حسلئط�تانقل�تاتي�تشترك�فمهل�جيعمتلن�حطنمتلن�)أح�أكثر(.�حمكحن�
تاهدف�تاخلص�هنل،�تحضمح�يل�إذت�كلن�مجحز�إظهلر�شلرتمن�يختلفتمن�جنبلً�إاى�جنب�على�هذه�

تايحتقع�ححسلئط�تانقل.

��هل�يجوز�إظهار�شارتين�مختلفتين�معترف�بهما�على�نفس�المواقع�ووسائل� 13
النقل�المشتركة�بين�جمعيات�وطنية؟
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حُمفترض�أّن�يحتفقة�تاجيعمة�تاحطنمة�تاعليلة�على�تستخدتم�تاجيعمة�تاحطنمة�تاشرمكة�اشلرتهل�على�
تادحاة�ال�موظر� اتلك� تاحطني� تاتشرمع� حأّن� تم�ينوهل،�148 قد� تاعليلة� تاحطنمة� تاجيعمة� أرتضي�

تستخدتم�أّي�شلرة�ين�تاشلرتا�تايعترف�بهل.

استخدام�الشارة�للحماية

اقحتتهل� تاتلبعة� تاطبمة� الخديلا� تايعنمة�كجهلا�يسلعدة� تاحطنمة� تاجيعملا� تعيل� عنديل� أ(�
تايسلوة،�تنطبق�تالستنتلجلا�تايتعلقة�بلستخدتم�تاشلرتا�جنبلً�إاى�جنب�ين�قبل�هذه�تاخديلا�

تاطبمة،�يع�يرتعلة�يل�ملزم�ين�تعدمل،�على�تاجيعملا�تاحطنمة.149 

عنديل�ترغب�جيعمة�حطنمة�بإظهلر�شلرتهل�كحسملة�الويلمة،�ميكنهل�تاقملم�بذاك�فقط�بإذن� ب(�
ين�سلطلا�تادحاة�ومث�تقحم�تاجيعمة�تاحطنمة�بأنشطتهل�)حفي�هذه�تاولاة،�تادحاة�ومث�تحجد�

تايحتقع�ححسلئط�تانقل�تايعنمة(.150 

ميكن�التعرمف�بهحمة�تايحتقع�ححسلئط�تانقل�تاتي�تشترك�بلستخدتيهل�جيعمتلن�حطنمتلن�أح� ج(�
أكثر،�أن�مثمر�تايشلكل�إذت�كلنا�اهل�شلرتا�يختلفة�)على�سبمل�تايثلل،�صلمب�أوير�حهالل�
أوير(�حترغب�في�إظهلرهل�جنبلً�إاى�جنب.�حكيل�أشمر�سلبقلً،�151فلستخدتم�تاشلرتمن�جنبلً�إاى�
تادحاي� تاقلنحن� موظره� يل� حهح� يزدحجة،� شلرة� تستخدتم� بيظهر� تيليلً� مظهر� أن� ميكن� جنب�

تإلنسلني،�حال�محفر�تارؤمة�تأليثل�اضيلن�ويلمة�تألشخلص�أح�تألشملء.

حفي�هذه�تاولاة،�متعمن�على�تاجيعملا�تاحطنمة�تايعنمة،�حهح�تاول�تأليثل،�أن�تتحصل�يعلً�إاى�
في� تايقرر� تاعليل� مكحن� أن� حمنبغي� بهل.� تايعترف� تاشلرتا� ين� حتودة� شلرة� بلستخدتم� قرتر�
تختملر�شلرة�-�تاصلمب�تألوير،�أح�تاهالل�تألوير،�أح�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�-�تاسملق�

تاذي�تجري�فمه�تاعيلمة.

غمر�أّن�ين�تايوتيل�أن�مكحن�يثل�هذت�تاقرتر�تايتخذ�بلاترتضي�غمر�قلبل�التنفمذ.�حين� د(�
بسبب� تاخلصة،� شلرتتهل� تستخدتم�شلرة�غمر� قلدرة�على� تاحطنمة� تاجيعملا� تكحن� أال� تاييكن�
تحوي� ال� بطرمقة� تايختلفة� تاشلرتا� إظهلر� تاولاة� هذه� في� حمجب� يثالً.� تاحطنمة� تشرمعلتهل�
بلستخدتم�شلرة�يزدحجة.�حمتعمن�أال�تكحن�تاشلرتا�تايختلفة�قرمبة�جدتً�ين�بعضهل�تابعض�وتى�
ال�تظهر�بيظهر�شلرة�يزدحجة،�فمجب�يثالً�أن�تحضع�على�تايبلني�)يستشفملا،�يكلتب،�...�إاخ(�
بومث�تكحن�بعمدة�بيل�مكفي�عن�بعضهل�تابعض.�حمتعمن�أال�تحضع�جنبلً�إاى�جنب�على�تاسملرتا�

نفسهل،�حأال�تعرض�يعلً�على�تاعلم�نفسه.

استخدام�الشارة�للداللة�

عنديل�تشترك�جيعملا�حطنمة�في�يحتقع�أح�حسلئط�نقل،�تستطمع�تستخدتم�شعلرتتهل�حفقلً�القحتعد�
تاعلية�)تايلدة�44،�تافقرة�2،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�حتافصل�تاثلاث�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�

تعطى�هذه�تايحتفقة�حفقلً�القرتر��11تاذي�تعتيده�تايؤتير�تادحاي�تاعلشر�في�تاعلم�1921.�حاتولمل�إضلفي�اهذه�تايسأاة،�تنظر�تاسؤتل�21  �148
في�تادرتسة.

تنظر�تاسؤتل��3في�تادرتسة. �149

بشأن�تستخدتم�تاشلرة�ألغرتض�تاويلمة�ين�قبل�تاجيعملا�تاحطنمة�تاشرمكة،�تنظر�تاسؤتل��14في�تادرتسة.�حبشأن�تاسلطة�تايختصة� �150
بإعطلء�تاترخمص�تايطلحب�في�فترة�تالوتالل،�تنظر�تاسؤتل�7.

تنظر�تاسؤتل��3في�تادرتسة. �151
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جيعملا� )شعلرتا� تايختلفة� تاشلرتا� تستخدتم� أيلم� قلنحنمة� عقبلا� ين� حامس� �.)1991 اعلم�
حطنمة(�كحسلئل�الدالاة�على�هذه�تايحتقع�ححسلئط�تانقل.

أيل�تاتقممد�تاحومد�حتايعتلد�فهح�ضرحرة�أال�محوي�هذت�تالستخدتم�الدالاة�بأي�طرمقة�كلنا�أنه�
تستخدتم�الويلمة.�حاذاك،�منبغي�عدم�إظهلر�تاشلرة�على�عاليلا�تألذرع�أح�على�تألسطح.152

تنظر�تاتعلمق�على�تايلدة��4ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �152
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايحتد��24ح�26ح�27ح�04-�44ح�53ح�54ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايلدتلن�18،�تافقرة�3،�ح�21ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة

تايحتد��1تافقرة��1ح�8)ج(�ح)هـ(�ح)ز(،�ح�9ح�12ح�15ح18،�تاقسم�تاثلني،�تابلب�تاثلني�ين�
تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�

تايحتد��1تافقرة��1ح�9ح�11ح�12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي�
تايلدة��15ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991
تايلدة��2تافقرة��3ين�تانظلم�تألسلسي�الوركة

التوصيات

في�أوقات�النزاعات�المسلحة�الدولية:

مجحز�الجيعمة�تاحطنمة�عنديل�تعيل�كجهة�يسلعدة�الخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة� �-1
ادحاتهل،�أن�تستخدم�تاشلرة�كحسملة�الويلمة�)تايلدة��62ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى(،�شرمطة�

تلبمة�كل�تاشرحط�تاتلامة:

ايسلعدة� وكحيتهل� سلطلا� ين� اهل� حتاترخمص� بهل� تالعترتف� تم� قد� مكحن� أن� �•
تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�ادحاتهل؛

أال�تستخدم�تاشلرة�إال�ين�جلنب�تايحظفمن،�حتاحودتا�حتايعدتا�تاتلبعة�الجيعمة� �•
هؤالء� معيل� حأن� تايسلوة،� القحتا� تاتلبعة� تاطبمة� تاخديلا� تسلعد� تاتي� تاحطنمة�
تايحظفحن�حهذه�تاحودتا�األغرتض�نفسهل�وصرتً�تاتي�تعيل�ين�أجلهل�تاخديلا�

تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة؛

أن�مكحن�هؤالء�تايحظفحن�حهذه�تاحودتا�حتايعدتا�تاتلبعة�الجيعمة�تاحطنمة�توا� �•
إشرتف�تاقحتا�تايسلوة�البلد�تاذي�منتيحن�إامه�حأن�مخضع�تايحظفحن�حتاحودتا�

حتايعدتا�اقحتنمنه�حأنظيته�تاعسكرمة.

كحسملة� تاشلرة� تستخدم� أن� تانزتع� في� امسا�طرفل� ادحاة� تاتلبعة� تاحطنمة� الجيعمة� مجحز� �-2
الويلمة�ومن�مقدم�يحظفحهل�تاطبمحن�ححودتتهل�تاطبمة�تايسلعدة�إاى�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�
تألحاى(،� جنمف� تتفلقمة� ين� �72 )تايلدة� تانزتع� في� أخرى�طرف� ادحاة� تايسلوة� القحتا�

بيقتضى�تاشرحط�تايشلر�إامهل�آنفلً،�حشرمطة:

 ��ما�هي�الشروط�التي�يجوز�بمقتضاها�للجمعيات�الوطنية�استخدام�الشارة�� 14
 �كوسيلة�للحماية؟
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أن�تكحن�تاجيعمة�تاحطنمة�قد�وصلا�على�ترخمص�بلاقملم�بذاك�ين�هذت�تاطرف� �•
تاخلص�تايشلرك�في�تانزتع؛

أن�مكحن�تاطرف�تاخصم�الدحاة�تاتي�تقبل�يسلعدة�تاجيعمة�تاحطنمة�قد�تم�إبالغه� �•
بيحتفقة�دحاة�تألصل�)تادحاة�تاتي�امسا�طرفل�في�تانزتع(؛

أن�مكحن�طرف�تانزتع�تاذي�مقبل�هذه�تايسلعدة�قد�بلغ�تاطرف�تاخصم�بهذت�تألير. �•

مجحز�اجيعمة�حطنمة�سحتء�أكلنا�تعيل�على�أرتضمهل�أم�في�تاخلرج،�أن�تستخدم�تاشلرة� �-3
كحسملة�الويلمة�التعرمف�بهحمة�يستشفملتهل،�على�أن�تلبي�تاشرطمن�تاتلاممن:

أن�مكحن�قد�تم�تالعترتف�بلايستشفى�كيستشفى�يدني�بلايعنى�تايقصحد�في�تتفلقمة� �•
جنمف�تارتبعة�ين�قبل�تادحاة�تاطرف�في�تانزتع�تايسلح�تاتي�مقع�فمهل�تايستشفى؛

أن�تكحن�سيوا�هذه�تادحاة�اليستشفى�بلستخدتم�تاشلرة�كحسملة�الويلمة.� �•

حفقلً�البرحتحكحل�تإلضلفي�تألحل،�مجحز�ألفرتد�تاخديلا�تاطبمة،�حتاحودتا،�ححسلئط�تانقل� �-4
تاطبي�الجيعمة�تاحطنمة�إظهلر�تاشلرة�كحسملة�الويلمة،�على�أن�تلبي�كل�تاشرحط�تاتلامة:

تاتيتع�بلاويلمة�بيحجب�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني؛�أي�تاتحتفق�يع�تعلرمف�″أفرتد� �•
تاخديلا�تاطبمة″،�ح″تاحودتا�تاطبمة″،�ح″حسلئط�تانقل�تاطبي″�تاحتردة�في�تايلدة�

8)ج(�ح)هـ(�ح)ز(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي؛

تاسلطة� قبل� الويلمة�ين� تاشلرة�كحسملة� بلستخدتم� اهم� تاترخمص� تم� قد� مكحن� أن� �•
تايختصة�الطرف�في�تانزتع؛

أن�مستخدم�هؤالء�تألفرتد،�أح�تاحودتا،�أح�حسلئط�تانقل،�شلرة�تاويلمة�بإشرتف� �•
تاسلطة�تايختصة�اطرف�تانزتع.�حهذت�تاشرط�ال�معطي�تادحاة�تاوق�في�ييلرسة�
تستخدتم� ضيلن� ينه� تاهدف� بل� تاحطنمة،� تاجيعمة� أنشطة� على� صلرية� سمطرة�

تاشلرة�بشكل�سلمم.

حعنديل�تلتيس�جيعمة�حطنمة�ين�تاسلطة�تايختصة�الدحاة�تاترخمص�بلستخدتم�تاشلرة�ألغرتض�
تاويلمة�في�نزتع�يسلح�دحاي�ال�منطبق�فمه�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تشجع�تالجنة�تادحامة�
تألحل� تابرحتحكحل� شرحط� تستحفى� أن� شرمطة� تاالزم،� تاترخمص� ينح� على� تاسلطة� تلك�

تإلضلفي.

في�أوقات�النزاعات�المسلحة�غير�الدولية

تاحطنمة� الجيعملا� تاتلبعة� تاطبمة� تانقل� ححسلئط� حتاحودتا،� تاخديلا،� ألفرتد� مرخص� �-1
بإظهلر�تاشلرة�كحسملة�الويلمة�على�أن�تلبى�كل�تاشرحط�تاتلامة:
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تاتيتع�بلاويلمة�بيحجب�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني؛�أي�تاتحتفق�يع�تعلرمف�″أفرتد� �•
تاخديلا�تاطبمة″،�ح″تاحودتا�تاطبمة″،�ح″حسلئط�تانقل�تاطبي″�تاحتردة�في�تايلدة�

8)ج(�ح)هـ(�ح)ز(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي؛

أن�مكحن�قد�تم�تاترخمص�اهم�بلستخدتم�تاشلرة�ين�قبل�تاسلطة�تايختصة�اطرف� �•
تاجيلعلا� سلطة� أح� عسكرمة(� أح� )يدنمة� وكحيمة� سلطة� أكلنا� سحتء� تانزتع،�

تايسلوة�)يدنمة�أح�عسكرمة(.

أن�مستخدم�هؤالء�تألفرتد،�أح�تاحودتا،�أح�حسلئط�تانقل،�شلرة�تاويلمة�بإشرتف� �•
تاسلطة�تايختصة�اطرف�تانزتع.

حعنديل�تلتيس�جيعمة�حطنمة�ين�تاسلطلا�تايختصة�تاترخمص�بلستخدتم�تاشلرة� �
تاثلني� تابرحتحكحل� فمه� منطبق� ال� دحاي� غمر� يسلح� نزتع� في� تاويلمة� ألغرتض�
تإلضلفي،�تشجع�تالجنة�تادحامة�تلك�تاسلطلا�على�ينح�تايحتفقة�تاالزية،�شرمطة�

أن�تستحفى�شرحط�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي.

التحليل

في�أوقات�النزاعات�المسلحة�الدولية

مجحز�اجيعمة�حطنمة�تستخدتم�تاشلرة�كحسملة�الويلمة�في�تاولالا�تاتلامة:

المادة�26 من�اتفاقية�جنيف�األولى:�جمعية�وطنية�تعمل�كجهة�مساعدة�للخدمات�الطبية�
التابعة�للقوات�المسلحة�لدولتها

ين�أجل�تاوصحل�على�تاوق�في�تستخدتم�تاشلرة�كحسملة�الويلمة�بيقتضى�تايلدة��44ين�تتفلقمة�
جنمف�تألحاى،�متعمن�على�أعضلء�تاجيعمة�تاحطنمة�تايعرفمن�بيحجب�تايلدة�26،�تافقرة��1ين�

تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�أن�مستحفحت�تاشرحط�تاتلامة�يجتيعة:

أن�تكحن�تاجيعمة�تاحطنمة�يعترفلً�بهل�حيرخصلً�اهل�وسب�تألصحل�ين�وكحيتهل؛ –

القحتا� – تاتلبعة� تاطبمة� تاخديلا� أفرتد� بهل� مقحم� تاتي� نفسهل� تايهلم� يحظفحهل� متحاى� أن�
تايسلوة�الدحاة�153؛

تنظر�تايلدة��24ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى.�تجدر�تإلشلرة�إاى�أن�تايحظفمن�تإلدترممن�تاذمن�معيلحن�بصفة�كلمة�في�تاحودتا�حتاينشآا�تاطبمة� �153
متيتعحن�بلاويلمة�نفسهل�تاتي�متيتع�بهل�أفرتد�تاحودتا�تاطبمة�أنفسهم.�حهم�″أفرتد�يكلفحن�بإدترة�تاحودتا�حتاينشآا�تاطبمة،�دحن�تايشلركة�يبلشرة�
في�عالج�تاجروى�حتايرضى.�حمضيحن�يحظفي�تايكلتب�حسلئقي�سملرتا�تإلسعلف�حتاطبلخمن�)ين�تارجلل�حتانسلء(،�حتاينظفمن،�...�إاخ�)...(�

حمشكلحن�جزءتً�ال�متجزأ�ين�تاحودتا�حتاينشآا�تاطبمة،�تاتي�قد�ال�تعيل�على�تاحجه�تاصومح�دحن�يسلعدتهم″.�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�
 تايلدة�24،�تاصفوة�219.�تنظر�أمضلً�تايلدة�8)ج(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.�

بشأن�تألنشطة�تاتي�قد�مقحم�بهل�هؤالء�تألفرتد،�تنظر�تاسؤتل��16في�تادرتسة�اليزمد�ين�تاتفلصمل.
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أن�مخضع�يحظفحهل�القحتنمن�حتالحتئح�تاعسكرمة.154 –

المادة��27من�اتفاقية�جنيف�األولى:�جمعية�وطنية�تابعة�لدولة�ليست�طرفاً�في�النزاع�تقدم�
المساعدة�إلى�الخدمات�الطبية�التابعة�للقوات�المسلحة�لدولة�طرف�في�نزاع�مسلح

اليحتد��40ح�42ح�44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�مجحز�ألعضلء�تاجيعمة�تاحطنمة�تاتلبعة� حفقلً�
ادحاة�يولمدة�تعتزم�تقدمم�خديلا�يحظفمهل�تاطبممن�أح�حودتتهل�تاطبمة�إاى�طرف�في�نزتع�يسلح،�

أن�مستخديحت�تاشلرة�كحسملة�الويلمة�بيحجب�تاشرحط�تاتلامة�يجتيعة:155 

أن�مكحن�قد�تم�تالعترتف�بهل�حتاترخمص�اهل�ين�قبل�وكحيتهل�بيسلعدة�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة� –
القحتا�تايسلوة�الطرف�في�تانزتع؛156

أن�تكحن�قد�وصلا�على�ترخمص�بإظهلر�تاشلرة�ين�هذت�تاطرف�في�تانزتع؛157 –

يسلعدة� – تقبل� تاتي� الدحاة� تاخصم� تاطرف� إاى� أبلغا� قد� تألصل� دحاة� يحتفقة� تكحن� أن�
تاجيعمة�تاحطنمة؛158

أن�مكحن�تاطرف�في�تانزتع�تاذي�مقبل�هذه�تايسلعدة�قد�أبلغ�تاطرف�تاخصم�بهذت�تألير.159  –

ال�تستخدم�تاشلرة�إال�ين�جلنب�تايحظفمن،�حتاحودتا�حتايعدتا�تاتلبعة�الجيعمة�تاحطنمة� –
تاتي�تسلعد�تاخديلا�تاطبمة�القحتا�تايسلوة�الطرف�تايولرب،�حأن�معيل�هؤالء�تايحظفحن�
حهذه�تاحودتا�األغرتض�نفسهل�وصرتً�تاتي�تعيل�ين�أجلهل�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�

تايسلوة؛�160

أن�مكحن�قد�تم�حضع�هؤالء�تايحظفمن�حهذه�تاحودتا�حتايعدتا�توا�إشرتف�هذت�تاطرف�في� –
تانزتع،�161حأن�مخضعحت�اقحتنمنه�حاحتئوه�تاعسكرمة؛�162حمعني�هذت�إاولق�هؤالء�تايحظفمن،�
حهذه�تاحودتا،�حتايعدتا،�بلاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�ألود�تألطرتف�تايتولربة.

تنص�تايلدة�26،�تافقرة�تألحاى�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�على�يل�ملي:�″محضع�على�قدم�تايسلحتة�يع�تايحظفمن�تايشلر�إامهم�في�تايلدة�24  �154
يحظفح�تاجيعملا�تاحطنمة�الصلمب�تألوير�حغمرهل�ين�جيعملا�تإلغلثة�تاطحعمة�المعترف�بها�والمرخصة�على�النحو�الواجب�من�قبل�حكوماتها،�

تاذمن�يستخدمون�في�تنفيذ�نفس�المهام�تاتي�مقحم�بهل�تايحظفحن�تايشلر�إامهم�في�تلك�تايلدة،�شرمطة�خضوع�موظفي�هذه�الجمعيات�للقوانين�
واللوائح�العسكرية″.�)تأكمد�يضلف(

تعطي�تايلدة��9تافقرة���2ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�تاوق�نفسه�في�إظهلر�شلرة�تاويلمة،�بيحجب�تاشرحط�نفسهل�يجتيعة،�إاى� �155
تاحودتا�تاطبمة�تادتئية�ححسلئط�تانقل�تاطبي�تادتئم�حتاعليلمن�فمهل�حتاتي�تحفرهل�ألود�أطرتف�تانزتع�ألغرتض�إنسلنمة�جيعمة�إغلثة�يعترف�بهل�

حيرخص�اهل�ين�دحاة�يولمدة�أح�دحاة�امسا�طرفلً�في�تانزتع.�حبشأن�تستخدتم�تاشلرة�ألغرتض�تاويلمة�ين�قبل�ينظيلا�خلصة�ين�غمر�تاصلمب�
تألوير/تاهالل�تألوير،�تنظر�تاسؤتل�29.

تايلدة�27،�تافقرة�1،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى. �156

تايلدة�42،�تافقرة�1،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى. �157

تايلدة�27،�تافقرة�2،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى.�في�يل�متعلق�بإبالغ�تايحتفقة�″تبلغ�تاوكحية�تايولمدة�هذه�تايحتفقة�إاى�تاطرف�تاخصم�الدحاة� �158
تاتي�تقبل�هذه�تايسلعدة″.

تايلدة�27،�تافقرة�2،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى.�في�يل�متعلق�بإبالغ�تايحتفقة�″ملتزم�طرف�تانزتع�تاذي�مقبل�هذه�تايسلعدة�بإبالغ�تاطرف� �159
تاخصم�قبل�أي�تستخدتم�اهل″.

تايلدة�26،�تافقرة�1،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى.�بشأن�تألنشطة�تاتي�قد�مقحم�بهل�هؤالء�تألفرتد،�تنظر�تاسؤتل��16في�تادرتسة�اليزمد�ين�تاتفلصمل.  160

تايلدة�27،�تافقرة�1،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى.  161

حفقلً�بشكل�خلص�اليلدة��15ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991،�مجب�أن�موترم�يثل�هؤالء�تاعليلمن�في�تاجيعمة�تاحطنمة�حهذه� �162
تاحودتا�تاتلبعة�اهل�تاقحتعد�تاتي�توكم�تستخدتم�تاشلرة،�حتاتي�حضعهل�طرف�تانزتع�تايذكحر.



درتسة�عن�تستخدتم�تاشلرتا �92

المادة��18من�اتفاقية�جنيف�الرابعة:�مستشفيات�الجمعيات�الوطنية

حفقلً�اليلدتمن��18ح�21ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،�مجحز�ايستشفى�يدني،�)بيل�في�ذاك�تايستشفى�
تاتلبع�اجيعمة�حطنمة(،�حاليحظفمن�تاطبممن�حتاقحتفل�تاطبمة�اهذت�تايستشفى،�إظهلر�تاشلرة�كحسملة�
الويلمة،�بلعترتف�رسيي�يسبق�ين�دحاة�طرف�في�تانزتع�بلايستشفى�بأنه�″يستشفى�يدني″،�

حفقط�حفق�ترخمص�بلستخدتم�تاشلرة�ين�هذه�تادحاة.163 

المادة��18من�البروتوكول�األول�اإلضافي:�الجمعية�الوطنية�باعتبارها�تشمل�″أفراد�الخدمات�
الطبية،�والوحدات�الطبية،�ووسائط�النقل�الطبي″

تنص�تايلدة�18تافقرة��3حتافقرة��4ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�على�يل�ملي:

″مجري�تاتعرف�على�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�تايدنممن�حأفرتد�تاهمئلا�تادمنمة�
تايدنممن�بلاعالية�تاييمزة�حبطلقة�تاهحمة،�حذاك�في�تألرتضي�تايوتلة�حفي�

تاينلطق�تاتي�تدحر�أح�تاتي�موتيل�أن�تدحر�فمهل�روى�تاقتلل.�

حمتم�بيحتفقة�تاسلطة�تايختصة،�حسم�تاحودتا�ححسلئط�تانقل�تاطبي�
بلاعالية�تاييمزة″.

تايلدة��8ين� تانقل�تاطبي″�تايوددة�في� ″أفرتد�تاخديلا�تاطبمة″�ح″تاحودتا�تاطبمة″�ح″حسلئط�
في� علمهل� تاينصحص� تاطبمة″� ″األغرتض� تنظميهل� تم� تاتي� هي� تإلضلفي،� تألحل� تابرحتحكحل�
تايلدة��8)هـ(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.�حبلاتلاي�منطبق�يعنى�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�
على�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�حتاحودتا�تاطبمة�ححسلئط�تانقل�تاطبي�تاتلبعة�الجيعملا�تاحطنمة�تاتي�

تم�تنظميهل�″األغرتض�تاطبمة″.�

حتنص�تايلدة��44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�حتايلدة��18ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�على�أنه�
مجحز�ألفرتد�تاخديلا�تاطبمة�حتاحودتا�تاطبمة�ححسلئط�تانقل�تاطبي�أن�تتيتع�بوق�إظهلر�تاشلرة�

كحسملة�الويلمة�حفق�تاشرحط�تاتلامة�يجتيعة:

تايلدة�18،�تافقرتلن��2ح3،�ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة.�تنظر�يل�مرد�في�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،�تايلدة�18،�تاصفوة�150: �163
″Where�as�all�civilian�hospitals�marked�with�the�protective�emblem�must�necessarily�have�been�
officially�recognized,�all�recognized�civilian�hospitals�may�not�necessarily�be�marked″�
بشأن�تستخدتم�تاشلرة�ين�قبل�تايستشفملا�تايدنمة�في�أحقلا�تاسلم،�تنظر�أمضلً�تاسؤتل��8في�تادرتسة.�حبشأن�تستخدتم�تاشلرة�في�ولالا�تالوتالل�

حيسأاة�يسؤحامة�تادحاة�عن�ينح�تاترخمص�بلستخدتم�تاشلرة�في�يثل�هذه�تاولالا،�تنظر�أمضلً�تاسؤتل��7في�تادرتسة.
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″تألفرتد164″  – تعلرمف� يع� تاتحتفق� أي� تإلنسلني؛� تادحاي� تاقلنحن� بيحجب� بلاويلمة� تاتيتع�
ح″تاحودتا�تاطبمة″�165أح�″حسلئط�تانقل�تاطبي″�166تاحترد�في�تايلدة��8)ج(�ح)هـ(�ح)ز(�ين�

تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي؛

أن�مكحن�قد�تم�تاترخمص�اهل�بلستخدتم�تاشلرة�كحسملة�الويلمة�ين�تاسلطلا�تايختصة�اطرف� –
في�تانزتع؛167

أن�تستخدم�شلرة�تاويلمة�بإشرتف�تاسلطة�تايختصة�اطرف�تانزتع168.�حال�مينح�هذت�تاشرط� –
الدحاة�تاوق�في�ييلرسة�سمطرة�صلرية�على�أنشطة�تاجيعمة�تاحطنمة،�إذ�إّن�تاهدف�ينه�هح�

ضيلن�تالستخدتم�تاسلمم�الشلرة.

غمر�أّن�ين�تايهم�تألخذ�بلاوسبلن�أّن�أوكلم�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�ال�تنطبق�دتئيلً�بلاضرحرة�
في�كل�ولاة�ين�ولالا�تانزتع�تايسلح�تادحاي�)إذ�امسا�كل�تادحل�أطرتفلً�فمه(.�حفي�هذه�تاولاة،�
تادحاة�تايختصة�تاترخمص� ال�شيء�مينع�جيعمة�حطنمة�ين�أن�تلتيس�ين�تاسلطة�تايعنمة�في�

بلستخدتم�تاشلرة�ألغرتض�تاويلمة.169 

حفي�يثل�هذه�تاولاة،�تشجع�تالجنة�تادحامة�تلك�تاسلطة�على�ينح�تاترخمص�تاالزم،�شرمطة�
أن�تستحفى�شرحط�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.�حمفترض�أن�متحتفق�هذت�تألير�يع�تايلدة�2 
تافقرة��3ين�تانظلم�تألسلسي�الوركة،�تاتي�تنص�على�أن�″تقحم�تادحل�تألطرتف،�حالسميل�

تعّرف�تايلدة�8)جـ(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�تاحودتا�تاطبمة�على�تانوح�تاتلاي:�″هم�تألشخلص�تاذمن�مخصصهم�أود�أطرتف� �164
تانزتع�إيل�األغرتض�تاطبمة�دحن�غمرهل�تايذكحرة�في�تافقرة�)هـ(�حإيل�إلدترة�تاحودتا�تاطبمة،�حإيل�اتشغمل�أح�إدترة�حسلئط�تانقل�تاطبي،�حميكن�

أن�مكحن�يثل�هذت�تاتخصمص�دتئيلً�أح�حقتملً″.�حكيل�أكد�على�ذاك�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة�8)ج(�ين�
تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرة�354،�فإن�ين�حتجب�طرف�تانزتع�تايسؤحل�عن�ينع�سحء�تستخدتم�تاشلرة،�أن�موتفظ�بسلطة�تقرمر�ين�تاذي�

موق�اه�تاتيتع�بلاويلمة�تايكفحاة�ألفرتد�تاحودتا�تاطبمة″.�حتنص�تايلدة��15ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�على�حتجب�توترتم�حويلمة�أفرتد�
تاحودتا�تاطبمة�تايدنمة.

تعّرف�تايلدة�8)ز(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�حسلئط�تانقل�تاطبي�كيل�ملي�″أمة�حسمطة�نقل�عسكرمة�كلنا�أم�يدنمة،�دتئية�أم�حقتمة،� �165
تخصص�النقل�تاطبي�دحن�سحته�توا�إشرتف�همئة�يختصة�تلبعة�ألود�أطرتف�تانزتع″.

تعرف�تايلدة��8)ز(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�حسلئط�تانقل�تاطبي�″كأمة�حسملة�نقل�عسكرمة�كلنا�أم�يدنمة�دتئية�أح�حقتمة�تخصص� �166
النقل�تاطبي�دحن�سحته�توا�إشرتف�همئة�يختصة�تلبعة�ألود�أطرتف�تانزتع″.�حتوظى�حسلئط�تانقل�تاطبي�بلالوترتم�حتاويلمة�بيحجب�تاقلنحن�

تادحاي�تإلنسلني�ضين�تاودحد�تاينصحص�علمهل�في�تاقسم�تاثلني،�تابلب�تاثلني�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.

تنظر�تايلدة��18تافقرة��3حتافقرة��4ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.�بلانسبة�″ألفرتد�تاحودتا�تاطبمة″،�وتى�حإن�ام�مشر�تابرحتحكحل� �167
تألحل�تإلضلفي�صرتوة�إاى�″يحتفقة�تاسلطة�تايختصة″،�فإن�هذه�تايحتفقة�حردا�ضينملً�في�تحزمع�تاسلطلا�ابطلقلا�تاهحمة�تاتي�تثبا�تاحضع�

تاقلنحني�ألفرتد�تاحودتا�تاطبمة،�كيل�نصا�على�ذاك�تايلدة��18تافقرة��3ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.�حفي�يل�مخص�″طرف�تانزتع″،�منص�
تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��18ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرة��766على�يل�ملي:″

″Whether�the�units�and�transports�are�civilian�or�military,�their�use�is�subject�to�control�by�the�Party�to�
which�they�belong.�Thus�the�distinctive�emblem�should�not�be�affixed�without�the�consent�of�the�
competent�authority�of�this�Party�)which�may�also�be�an�adverse�Party�for�that�matter,�particularly�in�
the�case�of�occupied�territory(″.

تشمر�تايلدة��18تافقرة��8ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�إاى�تاسمطرة�على�تستخدتم�تاشلرة�ين�قبل�سلطة�يختصة�بلإلشلرة�إاى�″أوكلم� �168
تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�تايتعلقة�بلارقلبة�على�تستخدتم�تاشلرة�تاييمزة�حينع�حعقلب�أمة�إسلءة�الستخدتيهل″.�حال�بد�ين�تاتذكمر�بأن�تايلدة��54ين�
تتفلقمة�جنمف�تألحاى�تنص�على�أنه�متعمن�على�تادحل�تتخلذ�تاتدتبمر�تاالزية�اينع�حقيع�ولالا�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة�في�جيمع�تألحقلا.�حمحضع�

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��18تافقرة��8ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرتلن��791ح�794يل�ملي:
″To�a�great�extent�the�system�of�the�Conventions�is�based�on�the�trust�which�can�be�placed�in�the�
distinctive�emblem.�The�supervision�of�its�use�and�the�repression�of�abuses�are�therefore�
indispensable�elements�in�the�system.
)…(
However,�the�obligation�upon�the�Contracting�Parties�)or,�in�the�case�of�the�Protocol,�upon�any�other�
Parties�to�the�conflict�bound�by�it(,�to�supervision�the�use�of�the�distinctive�emblem�and�signals�by�
persons�and�on�objects�belonging�to�them,�also�arises�in�a�more�general�way�from�their�undertaking�
to�respect�and�to�ensure�respect�for�the�Conventions�and�the�Protocol�in�all�circumstances".

بشأن�تاسلطة�تايختصة�بينح�تإلذن�تارسيي�بلستخدتم�تاشلرة�ألغرتض�تاويلمة،�تنظر�تاسؤتل��6في�تادرتسة �169



درتسة�عن�تستخدتم�تاشلرتا �94

تادحل�تاتي�تعترفا�بلاجيعمة�تاحطنمة�تاينشأة�في�أرتضمهل،�بدعم�عيل�يكحنلا�تاوركة�كليل�
كلن�ذاك�ييكنلً″.

في�أوقات�النزاعات�المسلحة�غير�الدولية

تنص�تايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي�على�أنه:

″مجب�على�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�حأفرتد�تاهمئلا�تادمنمة�حتاحودتا�
ححسلئط�تانقل�تاطبي،�بتحجمه�ين�تاسلطة�تايختصة�تايعنمة،�إبرتز�تاعالية�
تاييمزة�الصلمب�تألوير�أح�تاهالل�تألوير�أح�تألسد�حتاشيس�تألويرمن�

على�أرضمة�بمضلء�ححضعهل�على�حسلئط�تانقل�تاطبي�حمجب�توترتم�هذه�
تاعالية�في�جيمع�تألوحتل�حعدم�إسلءة�تستعيلاهل″.

عبلرة�″تاشلرة�تاييمزة″�تايشلر�إامهل�في�تايلدة�هي�يرتدفة�اعبلرة�″شلرة�تاويلمة″.�حمحرد�تاتعلمق�
على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني�يل�ملي:

″ال�مشمر�يصطلح�’تاعالية�تاييمزة‘على�تانوح�تايستخدم�في�تابرحتحكحامن،�
 إال�إاى�تاشلرة�تايستخدية�بغرض�تاويلمة.�

حتذكر�تايلدة��8’)يصطلولا(‘،�تافقرة�تافرعمة�)ل(،�في�تابرحتحكحل�
تألحل�أّن:

″’تاعالية�تاييمزة‘�هي�تاعالية�تاييمزة�الصلمب�تألوير�أح�تاهالل�تألوير�
أح�تألسد�حتاشيس�تألويرمن�على�أرضمة�بمضلء�إذت�يل�تستخديا�اويلمة�

حودتا�ححسلئط�تانقل�تاطبي�حويلمة�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�حتاهمئلا�
تادمنمة�حكذاك�تايعدتا�حتإليدتدتا.

حجرى�تعتيلد�تايلدة��12على�أسلس�تاتعرمف�نفسه�تيليلً�إاى�ود�يل،�كيل�
جرا�صملغته�البرحتحكحل�تاثلني″.170 

ال�متضين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي�تعلرمف�″أفرتد�تاخديلا�تاطبمة″،�ح″تاحودتا�تاطبمة″،�
ح″حسلئط�تانقل�تاطبي″.�حمجب�أن�ُتفهم�هذه�تايصطلولا،�عند�تستخدتيهل�في�تانزتعلا�تايسلوة�
غمر�تادحامة،�بلايعنى�ذتته�تاذي�جلء�في�تعرمفهل�في�تايلدة�8)ج(�ح)هـ(�ح)ز(�ين�تابرحتحكحل�
تاتلبعة� تانقل� ححسلئل� حتاحودتا� تاخديلا� أفرتد� فإن� آنفلً� ذكره� سبق� حكيل� تإلضلفي.�171 تألحل�
الجيعملا�تاحطنمة�تايخصصمن�″األغرتض�تاطبمة″�وصرتً�ميكن�تعتبلرهم�″أفرتد�حودتا�طبمة″�

ح″حودتا�طبمة″�ح″حسلئط�النقل�تاطبي″.�

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي،�تافقرة�4734.  170

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��9ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي،�4663-4664؛�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�  171
تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي،�تافقرتلن�4711-4712؛�درتسة�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�تاعرفي،�تاقحتعد�

28�،25،�ح29،�تاصفولا�782-�83ح�95ح100.
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حبلاتلاي�مكحن�اهم�تاوق�في�إظهلر�تاشلرة�كحسملة�الويلمة�على�أن�تلبى�كل�تاشرحط�تاتلامة:

تاخديلا� – ″أفرتد� تعلرمف� يع� تاتحتفق� أي� تإلنسلني،� تادحاي� تاقلنحن� بيحجب� بلاويلمة� تاتيتع�
تاطبمة″�ح″تاحودتا�تاطبمة″�ح″حسلئط�تانقل�تاطبي″�تاحتردة�في�تايلدة�8)ج(�ح)هـ(�ح)ز(�ين�

تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي؛172 

تستخدتم�تاشلرة�″توا�إدترة�تاسلطة�تايختصة″؛�حمعني�هذت: –

تانزتع،� تايختصة�اطرف� تاسلطة� تاشلرة�ين� تاترخمص�بلستخدتم� -��أن�مكحن�قد�تم�ينح�
سحتء�أكلنا�سلطلا�وكحيمة�)يدنمة�أح�عسكرمة(�أح�سلطلا�تاجيلعلا�تايسلوة�)يدنمة�

أح�عسكرمة(.
تايختصة� تاسلطة� تاويلمة�بيرتقبة� تانقل�شلرة� تاحودتا�أح�حسلئط� أح� -��أن�مستخدم�تألفرتد�

اطرف�تانزتع.173 

تتخذ� أن� ينشقة،� أح� وكحيمة� كلنا� سحتء� تانزتع،� في�طرف� تايختصة� تاسلطة� على� حمتعمن�
بلاقملس�يع� تاتدتبمر�تاضرحرمة�اينع�أح�قيع�ولالا�إسلءة�تالستخدتم�أح�تايخلافلا�)تايطبقة�
تايلدتمن��53ح�54ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى(�حأن�تيلرس�يرتقبة�حثمقة�حدتئية�اضيلن�تالستخدتم�

تاسلمم�الشلرة.174 

تاثلني� تابرحتحكحل� فمهل� منطبق� ال� تادحامة� غمر� تايسلوة� تانزتعلا� ين� ولالا� هنلك� أّن� غمر�
بلستخدتم� تاترخمص� تايختصة� تاسلطلا� ين� حطنمة� جيعمة� تلتيس� عنديل� ذاك،� يع� تإلضلفي.�
تاشلرة�ألغرتض�تاويلمة،�تشجع�تالجنة�تادحامة�تلك�تاسلطلا�على�ينح�تايحتفقة�تاالزية،�شرمطة�

أن�تستحفى�شرحط�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي.

حمكحن�ينح�هذت�تاترخمص�يتيلشملً�أمضلً�يع�تايلدة��2تافقرة��3ين�تانظلم�تألسلسي�الوركة�تاذي�
منص�على�أن�″تادحل″،�السميل�تلك�تاتي�تعترفا�بلاجيعمة�تاحطنمة�تاتي�تشكلا�على�أرتضمهل،�

أن�تدعم�عيل�يكحنلا�تاوركة�كليل�أيكن�ذاك″.�

في�حاالت�االضطرابات�والتوترات�الداخلية�

مجحز� حبلاتلاي�ال� تايسلوة.� تانزتعلا� أحقلا� في� إال� الويلمة� تاشلرة�كحسملة� تستخدتم� ميكن� ال�
الجيعملا�تاحطنمة�تستخدتم�شلرة�تاويلمة�في�أمة�ولاة�أخرى،�بيل�في�ذاك�ولالا�تالضطرتبلا�

حتاتحترتا�تادتخلمة.175 

تنص�تايلدة��9ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي�على�حتجب�توترتم�حويلمة�أفرتد�تاحودتا�تاطبمة.�حتنص�تايلدة��11ين�تابرحتحكحل�تاثلني� �172
تإلضلفي�على�حتجب�توترتم�حويلمة�تاحودتا�تاطبمة�ححسلئط�تانقل�تاطبي.

منص�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تإلضلفي�تألحل،�تافقرة��4746على�يل�ملي: �173
 If�the�emblem�is�to�be�effectively�respected,�it�is�essential�that�its�use�should�be�subject�to″
 supervision.�Otherwise�anyone�might�be�tempted�to�use�it.�The�protection�conferred�by�the�distinctive
 emblem�requires�that�its�use�be�subject�to�the�authorization�and�supervision�of�the�competent
 authority�concerned.�It�is�up�to�each�responsible�authority�to�take�the�measures�necessary�to�ensure
 that�such�control�be�effective.�The�competent�authority�may�be�civilian�or�military.�For�those�who�are
″.fighting�against�the�legal�government�this�will�be�the�de�facto�authority�in�charge

بشأن�تنفمذ�تاتزتيلا�تإلشرتف�ين�قبل�تاسلطلا�تاينشقة،�تنظر�تاسؤتل��28في�تادرتسة. �174

اليزمد�ين�تاينلقشة�بشأن�تستخدتم�تاشلرة�في�أحقلا�تالضطرتبلا�حتاتحترتا�تادتخلمة،�تنظر�تاسؤتل��18في�تادرتسة. �175
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايلدتلن��44ح�53ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايلدة��18ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي
تايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي

التوصيات

في�أحقلا�تانزتعلا�تايسلوة،�مجحز�اجيعمة�حطنمة�تستخدتم�تاشلرة�الويلمة�دحن�إذن�خلص� �-1
تاترخمص� في� يسؤحامتهل� تأدمة� على� قلدرة� تاسلطلا� هذه� تعحد� ال� عنديل� تاسلطلا� ين�

بلستخدتم�تاشلرة.

مخضع�هذت�تالستخدتم�تاشلرة�ألغرتض�تاويلمة�الشرطمن�تاتلاممن: �-2

حجحد�توتملجلا�إنسلنمة�طلرئة�ححتضوة�تتطلب�أن�تعيل�تاجيعمة�تاحطنمة�بسرعة،� �•
حفقلً�ايبدأ�تإلنسلنمة�حهح�أود�تايبلدئ�تألسلسمة�الوركة؛

تستخدتم�تاشلرة�اإلشلرة�إاى�تألنشطة�تاطبمة�الجيعمة�تاحطنمة�تاتي�مويمهل�تاقلنحن� �•
تادحاي�تإلنسلني.

ولايل�تعحد�تاسلطة�تايختصة�اتسلم�زيلم�تأليحر،�منبغي�عندئذ�تصومح�تاحضع،�أي�منبغي� �-3
أن�توصل�تاجيعمة�تاحطنمة�على�تاترخمص�بلستخدتم�تاشلرة.

 ��هل�يجوز�لجمعية�وطنية�استخدام�الشارة�كوسيلة�للحماية�أثناء�نزاع� 15
 �مسلح�دون�ترخيص�صريح�من�السلطات؟
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التحليل176

مقدمة

ُمخضع�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�تستخدتم�تاشلرة�الويلمة�ين�قبل�تاجيعملا�تاحطنمة�في�أحقلا�
الدحاة177.�حمجب�أن�تكحن�هذه�تاسلطة� تانزتعلا�تايسلوة�إاى�ترخمص�ين�تاسلطة�تايختصة�

قلدرة�على�ييلرسة�تاسمطرة�حتإلشرتف�بيل�مكفي�اتجنب�إسلءة�تالستخدتم.

غمر�أّن�هنلك�ولالا�تستثنلئمة�ميكن�تاقبحل�فمهل�بلستخدتم�تاشلرة�دحن�إذن�ين�تاسلطة�تايختصة�
الدحاة.�حمشلر�إاى�ولاتمن�في�هذت�تاخصحص،�تتضينلن�عليلمن�امس�ين�تاسهل�تاتحفمق�بمنهيل:�
تايعلرضة�تاصلرية�ايثل�هذت�تالستخدتم�ين�شأنهل�تحقف�تقدمم�تإلغلثة�تافعلاة�الضولمل�ين�قبل�
تاجيعملا�تاحطنمة،�حتعّرض�بدحن�سبب�وملة�تاعليلمن�في�خديلا�تإلسعلف�تألحاي�تاتلبعة�اهل�
الخطر.�في�ومن�أّن�تاسيلح�به�قد�معزز�إيكلنملا�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة�حمضعف�بلاتلاي�ويلمة�

تألشخلص�تايخحامن�تستخدتم�تاشلرة�بشكل�شرعي.

تتيثل�الحالة�األولى�في�يل�مسببه�نزتع�يعقد�حولد�بتقحمض�إدترة�تاوكحية�بومث�ال�تعحد�تاوكحية�
قلدرة�–�إيل�بشكل�يؤقا�أح�دتئم�–على�تتخلذ�تاقرترتا�تاتي�متحجب�علمهل�علدة�تتخلذهل�حإنفلذهل.�
حقد�تصبح�تاجيعمة�تاحطنمة�عندئذ�إودى�تايؤسسلا�تألخمرة�تاتي�تقدم�تاغحث�اضولمل�تانزتع؛�
إاى� الوكحية� تاتلبعة� تاطبمة� الخديلا� ين�يجرد�يسلعد� تدرمجملً� تاحطنمة� تاجيعمة� تنتقل� حهكذت�
تايقدم�تارئمسي�اهذه�تاخديلا،�حبلاتلاي�ال�تعحد�خلضعة�اإلشرتف�تاذي�جعلته�تاظرحف�يستومالً.

أيل�الحالة�الثانية�فميكن�أن�تودث�في�نزتع�يسلح�غمر�دحاي�متسم�بودة�قحمة،�ييل�مجعل�ين�
تايستومل�تودمد�تاسلطلا�تاتي�تيلرس�سمطرة�فعلمة�على�جزء�ين�تألرتضي،�حقد�تضطر�بذاك�
تاجيعمة�تاحطنمة�تانلشطة�في�يختلف�أنولء�تابلد�إاى�أن�تأخذ�تايبلدرة�دحن�أن�تكحن�قلدرة�على�

طلب�تإلذن�تاالزم�في�تاعلدة.

حتجدر�تإلشلرة�إاى�ثالث�يالوظلا�علية�إضلفمة:

تاسلطلا�في�جيمع�تاولالا�آنفة�تاذكر�هي�سلطلا�أير�حتقع�غمر�قلدرة�على�تإلشرتف�على� –
تقحم� تاتي� تاحومدة� تاهمئة� بلاضرحرة� تكحن� ال� قد� تاحطنمة� تاجيعمة� اكن� تاشلرة،� تستخدتم�

بأنشطة�طبمة؛

أح� – تادحامة� تالجنة� إودى�عيلملا� في� معيلحن� أفرتد�جيعمة�حطنمة� تايالوظلا� تشيل�هذه� ال�
تالتولد�تادحاي؛

بخالف�كثمر�ين�تألسئلة�تألخرى�تايتعلقة�بتطبمق�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني،�ال�تبدح�تألسئلة�تاتي� –
أكلن� سحتء� يختلفة،� حجدا(� إن� عنهل،� )حتإلجلبلا� ترخمص� بدحن� تاشلرة� تستخدتم� مثمرهل�

تانزتع�تايسلح�دحاملً�أم�غمر�دحاي.

مستند�تاتولمل�إاى�ود�كبمر�إاى�يقلل�كتبه�تاسمد�″أنطحتن�بحفممه″�حنشر�في�تايجلة�تادحامة�الصلمب�تألوير. �176
Antoine�Bouvier,�″Special�aspects�of�the�use�of�the�red�cross�or�red�crescent�emblem″,�IRRC, n° 272, 
September-October�1989,�pp.�443-447.

تنظر،�على�تألخص،�تايلدة��18ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�حتايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي. �177
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مزايا�ومساوئ�استخدام�الشارة�للحماية�من�قبل�الجمعيات�الوطنية�بدون�إذن�
صريح�من�السلطات

الحجج�لصالح�استخدام�الشارة�بدون�إذن

أ(�تحسمع�تستخدتم�تاشلرة�)حبلاتلاي�عدد�تايسعفمن�تاذمن�تويمهم(�معني�توتيلل�إنقلذ�عدد�أكبر�
بكثمر�ين�تاضولمل؛

تاترخمص�اجيعمة�حطنمة�بلتخلذ�قرتر�بشكل�يستقل�بشأن�تستخدتم�تاشلرة�معطمهل�يسؤحامة� ب(�
تانزتعلا� في� حبخلصة� أهيمة� ذتا� تألخمرة� تانقطة� حتبدح� أكبر.� بورمة� بلاينلحرة� اهل� حمسيح�
تايسلوة�غمر�تادحامة،�تاتي�مكحن�ين�تألهيمة�بيكلن�الجيعملا�تاحطنمة�أن�تكحن�فمهل�يستقلة�عن�

تاوكحية؛

عنديل�تصبح�تإلدترة�تاوكحيمة�ضعمفة�جدتً�حال�تعحد�قلدرة�على�تاترخمص�أح�تإلشرتف� ج(�
على�تستخدتم�تاشلرة�الويلمة�ين�جلنب�تاجيعمة�تاحطنمة،�مجحز�تستخدتم�تاشلرة�دحن�إذن�وكحيي�

اتتيّكن�تاجيعمة�تاحطنمة�ين�تالستيرتر�بأنشطتهل�بدالً�ين�أن�مصبح�عيلهل�يشلحالً؛

بلاينلحرة�تقلل�ين�خطر�إنشلء�جيعملا�″ينشقة″�في� تازملدة�في�ورمة�تاجيعمة�تاحطنمة� د(�
تانزتعلا�تايسلوة�غمر�تادحامة.�حاذاك،�ميكن�أن�مسلعد�تستخدتم�تاشلرة�ين�أجل�تاويلمة�بدحن�

إذن،�في�تعزمز�توترتم�يبدأ�تاحودة�تألسلسي.

الحجج�ضد�استخدام�الشارة�بدون�إذن

أي�تحسمع�الوق�في�تستخدتم�تاشلرة�ميكن�أن�مويل�في�طملته�إسلءة�تستخدتم�اهل�حمضر� أ(�
بلألشخلص�تايخحامن�بلإلفلدة�ين�ويلمة�تاشلرة�اهم؛

شرحط�تستخدتم�تاشلرة�تاتي�حضعهل�تاقلنحن�تاحتجب�تطبمقه�)تايلدتلن��44ح�53ين�تتفلقمة� ب(�
بعد� إال� إامهل� تاتحصل� متم� ام� إاخ(� �... �،1991 اعلم� تاشلرة� تستخدتم� حالئوة� تألحاى،� جنمف�

يفلحضلا�طحملة.�حاذت،�حوده�توترتم�هذه�تاشرحط�مرّسخ�تاقمية�تاويلئمة�تاوقمقمة�الشلرة؛

تايحتفقة�على�تستخدتم�تاشلرة�بدحن�إذن�في�بعض�تاظرحف�قد�معفي�تادحل�ين�تايسؤحامة� ج(�
بشكل�علم.�حبذاك�ميكنهل�تالتكلل�كلمة�على�خديلا�تاجيعمة�تاحطنمة،�حتإلقالع�عن�أي�إشرتف�

حعدم�تتخلذ�أي�إجرتء�إضلفي�ضد�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة؛

إذت�سيح�الجيعملا�تاحطنمة�بلستخدتم�تاشلرة�بدحن�إذن،�مصبح�هنلك�خطر�في�أن�تطلاب� د(�
ينظيلا�أخرى�أمضلً�)حتاتي�بخالف�يكحنلا�تاوركة�غمر�يلزية�بيبلدئهل�تألسلسمة(�بلاوق�في�

تستخدتم�تاشلرة.

حبيقلرنة�تاوجج�آنفة�تاذكر�مبدح،�حبلارغم�ين�يخلطر�يعّمنة،�أنه�منبغي�تإلقرتر�يبدئملً�بلستخدتم�
تاشلرة�بدحن�إذن�صرمح�في�ظرحف�تستثنلئمة،�ألن�ذاك�ين�شأنه�أن�محفر�ويلمة�أقحى�الضولمل�

حمسهل�عيل�تاجيعملا�تاحطنمة.
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 إمكانية�استخدام�الجمعيات�الوطنية�للشارة�الحامية�بدون�إذن�في
�ظروف�استثنائية

في� إذن�صرمح� تاوليمة�دحن� الشلرة� تستخدتم�جيعمة�حطنمة� تإلنسلني� تادحاي� تاقلنحن� ملوظ� ال�
أحقلا�تانزتعلا�تايسلوة.�غمر�أن�ين�تايسلّم�به�في�ظرحف�تستثنلئمة،�عنديل�ال�تعحد�تاسلطة�
تايختصة�تقحم�بعيلهل،�أنه�منبغي�أال�تينع�تاجيعمة�تاحطنمة�ين�هذت�تالستخدتم�الشلرة،�على�أن�

ملبى�تاشرطلن�تاتلاملن:

حجحد�توتملجلا�إنسلنمة�طلرئة�ححتضوة�تتطلب�أن�تعيل�تاجيعمة�تاحطنمة�بسرعة،�حفقلً�ايبدأ� –
تإلنسلنمة�تألسلسي؛

تستخدتم�تاشلرة�اإلشلرة�إاى�أنشطة�تاجيعمة�تاحطنمة�تاطبمة�تاتي�مويمهل�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني؛ –

حعلى�أي�ولل،�متعمن�على�تاجيعمة�تاحطنمة�أن�تكحن�قلدرة�على�إظهلر�أنهل�قليا�بجيمع�تاجهحد�
تاييكنة�ين�أجل�تاوصحل�على�تإلذن�تاالزم.

حمجدر�تاتشدمد�على�أنه�منبغي�أن�معلد�تصومح�تاحضع�ولايل�تعحد�تاسلطة�تايختصة�اتسلم�زيلم�
تأليحر،�أي�منبغي�أن�توصل�تاجيعمة�تاحطنمة�على�تاترخمص�بلستخدتم�تاشلرة.

تاولامة�يل�مؤكد�هذه�تالستنتلجلا.� تاييلرسة� أنه�مظهر�ين�تفّوص� تاتأكمد�على� حأخمرتً،�مجب�
فعلل،�أي�جيعمة� تعيل�بشكل� فمهل�جيعمة�حطنمة� اجأا� تاتي� تاولالا� أنه�في� تاتجربة� حُتظهر�
حطنمة�توظى�بقبحل�حتوترتم�ين�قبل�جيمع�تألطرتف�في�تانزتع،�إاى�تستخدتم�تاشلرة�بدحن�إذن�
خلص�ين�تاسلطلا،�ام�متأثر�توترتم�تاشلرة�حيكلنتهل،�حتم�إنقلذ�عدد�أكبر�بكثمر�ين�تاضولمل.
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي�

تايحتد��24ح26-�27ح40-�44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايلدة��8ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي

تايلدة��9ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991

التوصيات

وتى�موق�اهم�تستخدتم�شلرة�تاويلمة�مجب�أن�مكحن�أفرتد�تاجيعملا�تاحطنمة�تايسلعدحن� �-1
اطحتقم�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�يحكلمن�بلاقملم�بلألنشطة�تاطبمة�فقط.�حتشيل�
هذه�تألنشطة�تابوث�عن�تاجروى�حتايرضى�حتاينكحبمن�في�تابولر�أح�جيعهم�أح�نقلهم�أح�
أفرتد� تدرمب� اتشيل� تحسمعهل� ينطقملً� حميكن� تأليرتض.� ين� تاحقلمة� حأنشطة� يعلاجتهم،�

تاطحتقم�تاطبمة.�

التحليل

تنص�تايحتد��26ح�27ح40-�44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�على�أنه�مسيح�بلستخدتم�تاشلرة�كحسملة�
الويلمة�ألفرتد�تاحودتا�تاطبمة�تاتلبعة�الجيعملا�تاحطنمة�تايعترف�بهل�حتايرخص�اهل�ين�قبل�
تاتي� تايهلم� بنفس� بلاقملم� محكلحن� عنديل� تايسلوة� القحتا� تاطبمة� تاخديلا� بيسلعدة� وكحيلتهل�

تضطلع�بهل�تاخديلا�تاطبمة�القحتا�تايسلوة�حمخضعحن�القحتنمن�حتألنظية�تاعسكرمة.178 

حبلانسبة�اهذه�تايهلم�تشمر�تايلدة��24ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�إاى�يل�ملي:�

″أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�تايشتغلمن�بصفة�كلمة�في�تابوث�عن�تاجروى�
حتايرضى�أح�جيعهم�أح�نقلهم�أح�يعلاجتهم،�أح�تاحقلمة�ين�تأليرتض،�
حتايحظفمن�تايشتغلمن�بصفة�كلمة�في�إدترة�تاحودتا�حتاينشآا�تاطبمة�

�.″179)…(

حمشدد�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�على�أن�يثل�هذه�تألنشطة�تاطبمة�″حرد�ذكرهل�في�تايلدة�
تألحل� تابرحتحكحل� ين� )هـ(� �8 تايلدة� أن� إال� تقممدي″.�180 بشكل� تألحاى� تتفلقمة�جنمف� ين� �24
تإلضلفي�تضمف�تاتشخمص�إاى�قلئية�تألنشطة�تاطبمة�تايويمة�بيحجب�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني.

اليزمد�ين�تاتحضمح�بشأن�تستخدتم�شلرة�تاويلمة�ين�قبل�تاجيعمة�تاحطنمة�أثنلء�تأدمة�دحرهل�كجهة�يسلعدة�الخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا� �178
تايسلوة،�تنظر�تاسؤتل��14في�تادرتسة.

تنظر�أمضلً�تادرتسة�وحل�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�تاعرفي،�تاقلعدة�25،�تاصفوتلن�77-71. �179

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�24،�تاصفوة�219.  180

    ما�هي�األنشطة�التي�يجوز�لموظفي�الجمعية�الوطنية�استخدام�الشارة� 16
 �كوسيلة�للحماية�من�أجلها،�أي�في�إطار�دورهم�كمساعدين�لطواقم�

�الخدمات�الطبية�التابعة�للقوات�المسلحة؟
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حمجب�أن�تؤخذ�في�تاوسبلن�تانقلط�تاتلامة�ين�أجل�تعرمف�أدق�اهذه�تاقلئية�ين�تألنشطة:

تابرحتحكحل� تايلدة��8)أ(�ين� في�يل�مخص�يصطلوي�″الجرحى″�ح″المرضى″،�تنص� أ�(�
تألحل�تإلضلفي�على�يل�ملي:�

″تاجروى″�أح�″تايرضى″�هم�تألشخلص�تاعسكرمحن�أح�تايدنمحن�تاذمن�
موتلجحن�إاى�يسلعدة�أح�رعلمة�طبمة�بسبب�تاصدية�أح�تايرض�أح�أي�
تضطرتب�أح�عجز�بدنملً�كلن�أم�عقلملً�حتاذمن�موجيحن�عن�أي�عيل�
عدتئي.�حمشيل�هذتن�تاتعبمرتن�أمضلً�ولالا�تاحضع�حتألطفلل�ودمثي�
تاحالدة�حتألشخلص�تآلخرمن�تاذمن�قد�موتلجحن�إاى�يسلعدة�أح�رعلمة�

طبمة�علجلة،�يثل�ذحي�تاعلهلا�حتاوحتيل،�تاذمن�موجيحن�عن�أي�عيل�
عدتئي″.�

حبلاتلاي�مجحز�أن�مدخل�تادعم�تانفسي�الضولمل�حأقلربهم�حيجتيعلتهم�ضين�تألنشطة�تاطبمة�
)يثال،�تقدمم�تادعم�تانفسي�ألقلرب�تاجنحد�تاذمن�معلنحن�ين�تضطرتبلا�نلجية�عن�تاضغط(.

مبرر�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�إضلفة�الوقاية�من�األمراض�إاى�قلئية�تألنشطة� ب(�
تاطبمة�كلاتلاي:�

تشكل�تدتبمر�تاحقلمة�ين�تأليرتض�في�تاجمحش�تاودمثة�يثل�قحتعد�تانظلفة�
حتاحقلمة�ين�تأليرتض،�كلاتلقمح�حإزتاة�تاقيل�حتنقمة�تايمله�حيل�إاى�ذاك،�
جزءتً�يهيلً�ين�عيل�أفرتد�تاحودتا�تاطبمة.�حبلاتلاي�كلن�ين�تاضرحري�
إدخلل�هذه�تإلجرتءتا�ضين�تاحتجبلا�تاتي�ميكن�ألفرتد�تاخديلا�تاطبمة�

تاقملم�بهل.181″ 

�حتعد�حودتا�طبمة�أمضلً�تاينشآا�تاتي�ال�تعنى�بلاضولمل�يبلشرة�حإنيل�تولحل�تاتقلمل�ين�عددهم�
بينع�تأليرتض.�حتنص�تايلدة��8)هـ(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�)حتاتعلمق�علمه(،�على�أن�
يصطلح�″تاحودتا�تاطبمة″�مشيل�على�سبمل�تايثلل:�؟؟�تاتلقمح�حيرتكز�نقل�تادم�حيرتكز�حيعلهد�

تاطب�تاحقلئي�حتايستحدعلا�تاطبمة�حتايخلزن�تاطبمة�حتاصمدامة�اهذه�تاحودتا.182 

الطبية� والمنشآت� الوحدات� إدارة� في� وصرتً� تايشلركمن� تايحظفمن� بأن� تاتذكمر� مجدر� ج(�
يويمحن�بيحجب�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�حاهم�تاوق�في�تستخدتم�تاشلرة�كحسملة�الويلمة.�حمذكر�
تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�″أنهم�مشكلحن�جزءتً�ال�متجزأ�ين�تاحودتا�حتاينشآا�تاطبمة�

تاتي�ال�ميكن�أن�تعيل�بدحن�يسلعدتهم″.183 

بلاتلاي�تينح�تاويلمة�ألفرتد�تاجيعملا�تاحطنمة�تايعمنمن�إلدترة�تاحودتا�حتاينشآا�تاطبمة�حموق�اهم�
تستخدتم�تاشلرة�كحسملة�الويلمة،�رغم�أن�هذه�تألنشطة�ال�تدخل�ضين�فئة�تألنشطة�تاطبمة�نفسهل.

بلاتودمد�ضين�فئة�تألنشطة�تاطبمة�في� يع�أن�تدرمب�أفرتد�تاحودتا�تاطبمة�امس�حتردتً� د(�
تتفلقملا�جنمف�أح�تابرحتحكحل�تإلضلفي،�ميكن�تعتبلره�ينطقملً�نشلطلً�طبملً�األسبلب�تاتلامة:�

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�24،�تاصفوة�219.  181

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��8ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرة�376.  182

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�24،�تاصفوة�219.  183
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ين�تايرجح�أن�مجري�تاتدرمب�تاطبي�بلاقرب�ين�تاجروى�حتايرضى،�حفي�نفس�تايبنى�في� –
يعظم�تاولالا�)يستشفى�يثال(؛

ميكن�تحسمع�تاينطق�نفسه�تاذي�منطبق�على�إدترة�تاحودتا�حتاينشآا�تاطبمة�امشيل�تدرمب� –
أفرتد�تاحودتا�تاطبمة،�ألن�تألنشطة�تاطبمة�ال�ميكن�تشغملهل�على�نوح�ينلسب�بدحن�تدرمب.�
حميكن�إمجلد�تشلبه�يعقحل�بمن�تدرمب�أفرتد�تاحودتا�تاطبمة�على�كمفمة�أدتء�يهليهم�حتألدتء�

تافعلي�اهذه�تايهلم؛

مشمر�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفي�تألحل�حتاثلني�إاى�أن�تاتخصمص�األغرتض�تاطبمة�� –
ميكن�تأحمله�بيرحنة�شدمدة.184 

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��8ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرة�379.  184
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايحتد�26-�27ح40-�44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايلدتلن��4ح�14ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991

التوصيات

تاطبمة� حودتتهل� تاسيلح�ألفرتد� أمة�سلطة�يختصة،� تخضع�إلدترة� اجيعمة�حطنمة،� مجحز� �-1
شعلرهل� بإظهلر� تايسلوة� القحتا� تاتلبعة� تاطبمة� تاخديلا� اطحتقم� كيسلعدمن� تاعليلمن�

)كحسملة�الدالاة(،�بلاتزتين�يع�تستخدتم�تاشلرة�كحسملة�الويلمة.

إال�أن�على�تاجيعمة�تاحطنمة�حتاسلطة�تايختصة�أن�تتحخى�تاوذر�في�تاتعلطي�يع�إيكلنمة� �-2
تاحطنمة�)كحسملة� تاجيعمة� بلاتزتين�يع�تستخدتم�شعلر� الويلمة(� تاشلرة�)كحسملة� تستخدتم�
الدالاة(،�خلصة�أن�ذاك�قد�مؤدي�إاى�تاخلط�بمن�تالستخدتيمن�تايختلفمن�الشلرة،�حبمن�أود�

أطرتف�تانزتع�حيكحنلا�تاوركة�تاعليلة�في�تايكلن�نفسه.

التحليل

تنص�تايلدة�44،�في�تافقرتمن�تألحاى�حتاثلنمة�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�على�يل�ملي:

″)...(�ال�مجحز�اجيعملا�تاصلمب�تألوير�تاحطنمة�حغمرهل�ين�تاجيعملا�
تايشلر�إامهل�بلايلدة��26أن�تستخدم�تاشلرة�تاييمزة�تاتي�تينح�ويلمة�

تالتفلقمة�إال�في�إطلر�أوكلم�هذه�تايلدة.�

حبلإلضلفة�إاى�ذاك،�مجحز�الجيعملا�تاحطنمة�الصلمب�تألوير�)أح�
تاهالل�تألوير�أح�تألسد�حتاشيس�تألويرمن(�أن�تستخدم�في�وقت�

السلم�حفقلً�اتشرمعلتهل�تاحطنمة�تسم�حشلرة�تاصلمب�تألوير�في�أنشطتهل�
تألخرى�التي�تتفق�مع�المبادئ�التي�وضعتها�المؤتمرات�الدولية�

للصليب�األحمر.�وفي�حالة�متابعة�هذه�األنشطة�في�وقت�الحرب،�يكون�
استخدام�الشارة�بحيث�ال�يمكن�اعتبارها�مانحة�للحماية�التي�تقتضيها�
االتفاقية؛�حتكحن�تاشلرة�ذتا�أبعلد�صغمرة�نسبملً،�حال�مجحز�حضعهل�

على�عاليلا�تاذرتع�أح�فحق�أسطح�تايبلني″.�)تأكمد�يضلف(

   هل�يجوز�ألفراد�الوحدات�الطبية�التابعة�لجمعية�وطنية�استخدام� 17
 شعارها�عندما�يعملون�كمساعدين�لطواقم�الخدمات�الطبية�التابعة�
 للقوات�المسلحة،�أي�عندما�يحق�لهم�استخدام�الشارة�كوسيلة�

للحماية؟
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ححفقلً�التفلقمة�جنمف�تألحاى:

يسلعدة� – دحرهل�كجهة� إطلر� الويلمة�ضين� كحسملة� تاشلرة� تستخدتم� تاحطنمة� الجيعمة� مجحز�
الخديلا�تاطبمة�بلاقحتا�تايسلوة؛

تايبلدئ� – يع� تتفق� تاتي� أنشطتهل� في� الدالاة� كحسملة� تاشلرة� تستخدتم� تاحطنمة� الجيعمة� مجحز�
تألسلسمة؛

مجب�أن�تتأكد�تاجيعمة�تاحطنمة�ين�أن�تاتيممز�بمن�تستخدتم�تاشلرة�الويلمة�حتستخدتيهل�الدالاة� –
يوترم�في�جيمع�تألحقلا.

حفي�يل�ملي�نص�تايلدة��14ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991: 

″مجحز�الجيعمة�تاحطنمة�أن�تصرح�ألعضلئهل�بعرض�تاشلرة�كحسملة�
الدالاة�يع�تسيهل،�في�نفس�تاحقا�تاذي�مستخديحن�فمه�تاشلرة�كحسملة�

الويلمة،�يل�ام�تقرر�تاسلطة�خالف�ذاك.�

حبيحجب�تاشرحط�ذتتهل�فإن�تألشملء�تايحضحعة�توا�تصرف�تاسلطة�
مجحز�أمضلً�أن�تويل�تاشلرة�يع�تسم�تاجيعمة.

حفي�يثل�هذه�تاولالا�تكحن�تاشلرة�تايستخدية�كحسملة�الدالاة�ذتا�وجم�
صغمر�حكذاك�تسم�تاجيعمة�تاحطنمة″.�

حبلاتلاي�تترك�تايلدة��14ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم��1991تابلب�يفتحولً�االستخدتم�تايتزتين�
ين�قبل�أعضلء�تاجيعمة�الشلرة�كحسملة�الويلمة�حالدالاة.�حمخضع�هذت�تالستخدتم�اترخمص�ين�
إاى�سبب� تاجيعمة�تاحطنمة.�حتيتلك�تاسلطة�تاعسكرمة�سلطة�رفض�هذت�تالستخدتم،�إيل�تستنلدتً�
القحتنمن� تاحطنمة� تاجيعمة� أعضلء� مخضع� حقد� تاعسكرمة.� تألنظية� أوكلم� بيحجب� حإيل� خلص�
حتألنظية�تاعسكرمة�بلافعل،�اكنهم�ال�متوحاحن�إاى�عسكرممن.�حتظل�عيحيلً�يسأاة�ترتدتء�تازي�

تاعسكري�ين�قبل�هؤالء�تألفرتد�قضمة�توسيهل�تاترتمبلا�تاحطنمة.185 

إال�أن�تستخدتم�تاشلرة�الويلمة�حتادالاة�في�نفس�تاحقا�قد�منطحي�على�أثر�سلبي.�إذ�معني�تستخدتم�
تاشلرة�الدالاة�حجحد�رتبط�بمن�تاشخص�أح�تاشيء�تاذي�مظهر�تاشلرة�حتاوركة.�186أيل�تستخدتم�
تاشلرة�الويلمة�حتادالاة�في�نفس�تاحقا�فقد�مودث�خلطلً�في�أذهلن�تاجيهحر�حهذه�يشكلة�أكبر�في�

أذهلن�تايقلتلمن�حذاك�على�تانوح�تاتلاي:

أن� بلارغم�ين� نفسه.� تايكلن� في� تايحجحدة� تاوركة� تايسلوة�حيكحنلا� تاقحتا� بمن� خلط� أ(�
تاخديلا�تاطبمة�تاعسكرمة�اطرف�في�تانزتع�مفترض�أن�تعتبر�″يولمدة″،�فإن�تاجيعمة�تاحطنمة،�
بلايبلدئ�تألسلسمة�)السميل�يبدأي�تاوملد�حتالستقالل(،�قد� حبلقي�يكحنلا�تاوركة�تايلتزية�كلملً�

تنظر�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�26،�تاصفوة�227. �185

تنظر�″يبلدئ�حيفلهمم�علية″�في�يقدية�هذه�تادرتسة. �186
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إامهل�على�أنهل�تقف�إاى�جلنب�طرف�في�تانزتع،�حبلاتلاي�تعرض�الخطر� تحتجه�خطر�تانظر�
حصحاهل�إاى�تاسكلن�تايوتلجمن�حتعرض�أينهل�الخطر�في�أسحأ�تاولالا.

خلط�بمن�تاهدفمن�تالذمن�تريي�إامهيل�تاشلرة.�فقد�مسحد�غيحض�بشأن�تاتيممز�تاولسم�بمن� ب(�
تالستخدتيمن�تايختلفمن�الشلرة،�ييل�معرض�قميتهل�تاويلئمة�الخطر.�

تاترخمص� إيكلنمة� يع� تاتعلطي� في� تاشدمد� تاوذر� تحخي� تاحطنمة� تاجيعمة� على� متعمن� حبلاتلاي�
بلستخدتم�تاشلرة�)كحسملة�الويلمة(�حشعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�)كحسملة�الدالاة(�في�نفس�تاحقا.�كيل�
قرتر� تقممم� عند� آنفلً� إامهل� تايشلر� تايخلطر� تاوسبلن� في� تأخذ� أن� تايختصة� تاسلطة� على� مجب�

تاجيعمة�تاحطنمة�بلاترخمص�ألفرتدهل�بلستخدتم�شعلرهل�حشلرتهل�بشكل�يتزتين.
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي�

تايلدة�44،�تافقرة�تاثلنمة�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايحتد��4ح�5ح�16ح�17ح�19ح�21ح�23ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991

التوصيات

تستخدتم� بمن� دتئيلً� تاتفرمق� تايهم� ين� حتعزمزهل،� الشلرة� تاويلئمة� تاقمية� أجل�صحن� ين� �-1
تاشلرة�ألغرتض�تاويلمة�حتستخدتيهل�ألغرتض�تادالاة.

وتى�حإن�كلن�تألسلحب�تألكثر�حضحولً�حشمحعلً�اجعل�هذت�تاتيممز�جلملً�هح�وجم�تاشلرة�)إذ� �-2
تكحن�تاشلرة�عنديل�تستخدم�ألغرتض�تادالاة�صغمرة�تاوجم�يقلرنة�بلاشخص�أح�تاشيء�
تاجيعمة� تسم� يع� )تاشلرة� شعلرتتهل� تاحطنمة� تاجيعملا� تستخدم� أن� مجب� مظهرهل(،� تاذي�

تاحطنمة�أح�تألورف�تألحاى�ين�تسيهل(�ألغرتض�تادالاة�بدالً�ين�تاشلرة�نفسهل.

ميكن�العليلمن�في�فرق�تإلسعلف�تألحاي�)حتايرتفق(�تاتلبعة�اجيعمة�حطنمة�إظهلر�شعلر� �-3
تاجيعمة�تاحطنمة�بوجم�كبمر�في�تاظرحف�تالستثنلئمة�تاتلامة:

في�ولالا�تالضطرتبلا�حتاتحترتا�تادتخلمة، �•

إذت�كلن�ين�شأن�هذت�تالستخدتم�تعزمز�يسلعدتهم�تاطبمة�اضولمل�تاعنف،� �-��

�إذت�كلن�تاقملم�بذاك�يرخصلً�به،�أح�على�تألقل�امس�يوظحرتً،�في�تاتشرمعلا� �-��
تاحطنمة�أح،�

تتفلق� موددهل� )كيل� تارتئدة� تاحكلاة� يع� حبلاتشلحر� تاطبمعمة،� تاكحترث� ولالا� �في� �•
إشبملمة(�حتاجيعمة�تاحطنمة�تاعليلة،�إذت�كلن�ين�شأن�هذت�تالستخدتم�تعزمز�فرص�إنقلذ�

تألرحتح�بشكل�كبمر.

منبغي�تجنب�إظهلر�شعلر�جيعمة�حطنمة�بوجم�كبمر�عنديل�مقحم�عليلحن�في�فرق�تإلسعلف� �-4
تألحاي�)حتايرتفق(�تاتلبعة�الجيعمة�تاحطنمة�بتغطمة�تالوتملجلا�عند�تنظمم�ودث�ين�أودتث�

تاتسلمة،�كلاوفالا�تايحسمقمة�أح�تألودتث�تارملضمة.

 ��هل�يجوز�لجمعية�وطنية�استخدام�شارة�داللة�كبيرة�الحجم� 18
�)شعار�الجمعية�الوطنية(؟
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التحليل

مقدمة
تاغرض�تألسلسي�ين�تاقحتعد�تاتي�توكم�تستخدتم�تاشلرة�هح�تاوفلظ�على�قميتهل�تاويلئمة187.�حفي�
هذت�تاصدد،�مكحن�تاتيممز�بمن�تستخدتم�تاشلرة�ألغرتض�تاويلمة�حتستخدتيهل�ألغرتض�تادالاة�
أيرتً�ولسيلً،�ألن�تالستخدتم�تألحل�هح�″تاعالية�تاظلهرة�الويلمة�تايينحوة�ين�تتفلقملا�جنمف188″،��
بمنيل�تالستخدتم�تاثلني�مدل�على�تارتبط�بمن�تاشخص�أح�تاشيء�حتاوركة189.�حمشكل�تعزمز�صحرة�
تاجيعمة�تاحطنمة�حتاتعرمف�بأنشطتهل�هدفمن�يهيمن�مجب�تشجمعهيل.�إال�أن�تاسعي�إاى�توقمق�
بمن�تستخدتم�تاشلرة�الويلمة� هذمن�تاهدفمن�مجب�أن�متم�في�توترتم�تلم�التيممز�تايشلر�إامه�آنفلً�

حتستخدتيهل�الدالاة.

شارة�واحدة،�حجمان�لغرضين
تنص�تايلدة�44،�تافقرة�2،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�على�يل�ملي:

″مجحز�الجيعملا�تاحطنمة�الصلمب�تألوير�)أح�تاهالل�تألوير�أح�تألسد�
حتاشيس�تألويرمن(�أن�تستخدم�في�حقا�تاسلم�حفقلً�اتشرمعلتهل�تاحطنمة�

تسم�حشلرة�)...(�في�أنشطتهل�تألخرى�تاتي�تتفق�يع�تايبلدئ�تاتي�حضعتهل�
تايؤتيرتا�تادحامة�الصلمب�تألوير.�حفي�ولاة�يتلبعة�هذه�تألنشطة�في�

حقا�تاورب،�مكحن�تستخدتم�تاشلرة�بومث�ال�ميكن�تعتبلرهل�يلنوة�الويلمة�
تاتي�تقتضمهل�تالتفلقمة،�حتكحن�تاشلرة�ذات�أبعاد�صغيرة�نسبياً،�حال�مجحز�

حضعهل�على�عاليلا�تاذرتع�أح�فحق�أسطح�تايبلني″.�)تأكمد�يضلف(

حفي�ومن�″مجب�إمالء�تاعنلمة�بأن�مكحن�تاتيممز�بمن�تالستخدتيمن�]الشلرة[�حتضولً�على�تادحتم�
بشكل�دقمق″،�190تؤكد�تايلدة��44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�على�أهيمة�تاتيممز�تايستند�إاى�تاوجم�
يقلرنة� تاوجم� صغمرة� تادالاة� ألغرتض� تايستخدية� تاشلرة� كحن� الشلرة،� تالستخدتيمن� بمن�

بلاشخص�أح�تاشيء�تاذي�مظهرهل.

حتاوجم�تافعلي�اشلرتا�″تادالاة″�ح″تاويلمة″،�كيل�مذكر�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�ميلمه�
تاوس�تاعلم:

″ألسبلب�عيلمة،�رفض�يؤتير�]تاعلم�1949[�تقترتولً�بضرحرة�تودمد�
تألبعلد�تاقصحى�العالية�تادتاة.�حتشترط�فقط�أنهل�منبغي�أن�تكحن�بلايقلرنة�
صغمرة�تاوجم،�أي�صغمرة�بلانسبة�إاى�شلرة�تاويلمة�تايستخدية�ألي�فئة�
ين�تألشخلص�أح�تألشملء.�حمجب�أن�مقرر�تاوس�تاعلم�تاوجم�تاوقمقي.�
حاذت،�فميكن�أن�منظر�إاى�عَلم�بوجم�يتر�يربع�حتود�يرفحع�فحق�بلب�

يبنى�بأنه�عالية�دتاة؛�بمنيل�ستبدح�شلرة�بلاوجم�نفسه�ظلهرة�على�سملرة�
كأنهل�عالية�الويلمة،�حبلاتلاي�مجب�تصغمرهل�إاى�يل�مقلرب،��20سم�

تنظر�″تألهدتف�حتاينهجمة″�في�يقدية�تادرتسة. �187

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�44،�تاصفوة�330.  188

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�44،�تاصفوة�330.�تنظر�″يبلدئ�حيفلهمم�علية″�في�يقدية�تادرتسة. �189

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�44،�تاصفوة�330.  190
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يربعل.�حقد�تبدح�بدحرهل�شلرة�بهذت�تاوجم�تألخمر�كبمرة�جدتً�كي�مويلهل�
تألفرتد،�حتاذمن�منبغي�أن�مكتفحت�بعالية�بوجم�سنتميتر�حتود�أح�تثنمن″.191 

حمكحن�″تاوس�تاعلم″�يرشدتً�يفمدتً�تستنلدتً�إاى�تاخبرة�حتاقلنحن.�حبأي�ولل�ين�تألوحتل،�حبيل�أن�
تادحل�تتويل�تايسؤحامة�تألحاى�في�ضيلن�توترتم�قحتعد�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني،�فإن�تاقرتر�

تانهلئي�مرجع�إامهل،�في�ولالا�يعمنة،�بلانسبة�ايل�ميكن�تعتبلره�″وجيلً�صغمرتً�يقلرنة″.��

حتجدر�تإلشلرة�أمضلً�إاى�أنه�حبلارغم�ين�أّن�هذه�تاضحتبط�تنطبق�في�حقا�تاورب�فقط،�تحصى�
تاجيعملا�تاحطنمة�)�حتايكحنلا�تألخرى�الوركة(�بأن:

″تستخدم�تاعالية�تألصغر�وتى�في�أحقلا�تاسلم�ألنشطة�غمر�تلك�تاخلصة�
بإغلثة�تايرضى�حتاجروى�في�صفحف�تاقحتا�تايسلوة.�حفي�ولل�نشحب�

تاورب،�ُمعفحن�عندئذ�ين�عيلمة�تصغمر�وجم�تاعاليلا،�حهي�عيلمة�
يكلفة،�حين�تاصعب�تاقملم�بهل�في�فترة�قصمرة،�حقد�تؤدي�إاى�وحتدث�

خطمرة�إن�ام�تنجز�بلاشكل�تاسلمم″.192 

تالستخدتيمن� بمن� تاتيممز� تأكمد� أجل� حين� تادرتسة،� يقدية� في� جلء� حكيل� ذاك،� إاى� بلإلضلفة�
الشلرة،�تحصى�يكحنلا�تاوركة�بلستخدتم�شعلرتتهل�)تاشلرة�يع�تسم�تايكحن�أح�تألورف�تألحاى�

ين�تالسم(�ألغرتض�تادالاة،�بدالً�ين�تاشلرة�ذتتهل.193 

حتؤكد�تايحتد��4ح�16ح�17ح�19ح�21ح�23ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم��1991أن�تاشعلر�
منبغي�أن�مكحن�ين�وجم�″صغمر″�أح�″صغمر�نسبملً″�عنديل�مستخدم�ين�قبل�أعضلء�حيحظفي�
تاجيعملا�تاحطنمة،�حأعضلء�شبلب�تاجيعملا�تاحطنمة،�حعلى�تايبلني،�حتايقرتا،�حتايستشفملا،�
حيرتكز�تإلسعلف،�ححسلئط�تانقل�تاتلبعة�الجيعمة�تاحطنمة،�حكذاك�عنديل�مستخدم�في�تاويالا�
حتألودتث�تاتي�تنظيهل�تاجيعملا�تاحطنمة.�حإضلفة�إاى�ذاك�ُتحصى�تاجيعملا�تاحطنمة�بلإلوجلم�

عن�إظهلر�شعلرتتهل�على�أعالم�كبمرة.194 
 

حاكن�إذت�كلنا�تاقلعدة�حتضوة�)شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�ين�أوجلم�صغمرة�نسبملً(،�فإن�الئوة�
تستخدتم�تاشلرة�اعلم��1991تضمف�أنه�″ال�مستبعد�تستخدتم�شلرة�)شعلر(�ذتا�وجم�كبمر�في�
ولالا�يعّمنة،�كلألودتث�تاتي�مكحن�ين�تايهم�فمهل�سهحاة�تاتعرف�على�هحمة�تاعليلمن�في�خدية�

تإلسعلف�تألحاي″.195 

حبلاتلاي�ميكن�أن�تكحن�هنلك�بعض�تالستثنلءتا�القلعدة�تاعلية،�اكن�منبغي�أن�تكحن�يدفحعة�
بلاولجة�إاى�تسهمل�تاتعرف�على�هحمة�تاعليلمن�في�خدية�تإلسعلف�تألحاي،�حعلى�تألخص،�ومث�

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�44،�تاصفوة�331.  191

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�44،�تاصفوة�331.  192

تنص�تايلدة��5ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم��1991على�سبمل�تايثلل،�أنه�″تظل�تاشلرة�تايستخدية�الويلمة�يوتفظة�بشكلهل�تألصلي،� �193
فعلى�سبمل�تايثلل�ال�مضلف�أي�شيء�الصلمب�أح�تاهالل�على�أرضمة�بمضلء.�)...(�حمجب�أن�تكحن�تاشلرة�تايستخدية�الدالاة�يصوحبة�بلسم�

تاجيعمة�تاحطنمة�أح�بلألورف�تألحاى�ين�تالسم″.�يع�ذاك،�ححفقلً�التعلمق�على�تايلدة��16ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991،�″منبغي�تاسيلح�
اهم�]ايتطحعي�تاجيعمة�تاحطنمة[�في�بعض�تاولالا�بأن�مستغنحت�عن�تستخدتم�تسم�تاجيعمة�أح�تألورف�تألحاى�ين�تسيهل�يع�تاشلرة،�على�سبمل�

تايثلل�خالل�تالضطرتبلا�تادتخلمة،�عنديل�تعحق�هذه�تاعاليلا�تاقملم�بعيلهم″.

تنظر�تايلدة�4،�تافقرة�2،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �194

تايلدة�4،�تافقرة�تاثلنمة�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991.�مجدر�تاتأكمد�على�أّن�تالستثنلء�نفسه�مشلر�إامه�في�تاتعلمق�على�تايلدة�16،� �195
تافقرة�3،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991.



109 تافصل�ب-��تالستخدتم�ين�قبل�تاجيعملا�تاحطنمة��  تابلب�تالحل�

تفحق�تالعتبلرتا�بشأن�تقدمم�تاعحن�الضولمل�حتوسمن�تاويلمة�العليلمن�في�خدية�تإلسعلف�تألحاي�
خطر�تاخلط�أح�إسلءة�تالستخدتم�تايشلر�إامه�آنفلً.

هل�ُيسمح�باستخدام�شعار�جمعية�وطنية�بحجم�كبير�في�الحاالت�المعينة�التالية؟196

نظرتً�إاى�خطر�تالنتقلص�ين�تاقمية�تاويلئمة�الشلرة،�منبغي�تاتعليل�يع�تالستثنلء�القلعدة�تاعلية�
بأقصى�تاضحتبط�حتاوذر.

�في�حاالت�االضطرابات�والتوترات�الداخلية

بلارغم�ين�أن�نص�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم��1991أح�تاتعلمق�علمه�ال�موددتن�تاظرحف�تاتي�
مجحز�فمهل�إظهلر�شعلر�جيعمة�حطنمة�بوجم�كبمر�ين�قبل�تاعليلمن�في�خدية�تإلسعلف�تألحاي�)أح�
يرتفق�تإلسعلف�تألحاي�الجيعمة�تاحطنمة(�تاتلبعة�الجيعمة�تاحطنمة،�فمجب�أن�مطبق�تالستخدتم�
تالستثنلئي�الشعلر�تاكبمر�في�ولالا�تالضطرتبلا�حتاتحترتا�تادتخلمة�ين�أجل�تعزمز�فرص�إنقلذ�
تألرحتح�بشكل�يليحس،�حين�أجل�يحتجهة�قلق�تاجيعملا�تاحطنمة�بلانسبة�إاى�ويلمة�يحظفمهل،�
حيستشفملتهل،�حيرتكز�تإلسعلف،�ححسلئط�تانقل�تاطبمة،�حتايحترد�تايلدمة�تألخرى�تاتي�تستخديهل�

ايسلعدة�ضولمل�أعيلل�تاعنف.

غمر�أّن�ين�تاجدمر�ذكره�أّن�هذت�تالستخدتم�مجب�أن�مكحن�يرخصلً،�أح�على�تألقل�غمر�يوظحر�
في�تاتشرمعلا�تاحطنمة.

في�حاالت�الكوارث�الطبيعية

خدية� في� تاعليلحن� ملجأ� أال� تايفترض� فين� أصعب.� قلنحنمة� يسلئل� تاطبمعمة� تاكحترث� تثمر�
تإلسعلف�تألحاي�)حتايرتفق(�تاتلبعة�الجيعمة�تاحطنمة�إاى�تستخدتم�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�تاكبمر�
إال�إذت�كلن�ين�شأن�هذت�تالستخدتم�توسمن�فرص�إنقلذ�تألرحتح�بشكل�يليحس.�حفي�تاوقمقة،�ميكن�
أن�مؤدي�في�تانهلمة�تطبمق�تاقلعدة�تالستثنلئمة�تايشلر�إامهل�آنفلً�بشكل�عشحتئي،�إاى�إضعلف�يعنى�

تاتيممز�تألسلسي�بمن�تستخدتم�تاشلرة�الدالاة�حتستخدتيهل�الويلمة.

حمنبغي�أن�منلقش�قرتر�تستخدتم�شعلر�كبمر�تاوجم�بلاتشلحر�يع�تاحكلاة�تارتئدة�)تالجنة�تادحامة/
تالتولد�تادحاي،�أح�تاجيعمة�تاحطنمة�تاعليلة،�بوسب�تاحضع(�حيع�تاجيعمة�تاحطنمة�تاعليلة�)ومنيل�

ال�تكحن�هي�نفسهل�تاحكلاة�تارتئدة(.

�خالل�األحداث�الترفيهية

عنديل�مشلرك�تاعليلحن�في�خدية�تإلسعلف�تألحاي�تاتلبعة�الجيعمة�تاحطنمة�في�ينلسبلا�كلاوفالا�
تايحسمقمة�أح�تألودتث�تارملضمة،�فإّن�تستخدتم�شعلر�جيعمة�حطنمة�)ين�قبل�تاعليلمن�في�خدية�
أح�يرتفق�تإلسعلف�تألحاي�الجيعمة(�بوجم�كبمر�ان�مزمد�ين�فرص�إنقلذ�تألرحتح�بشكل�يليحس،�

حان�معلاج�قلق�تاجيعملا�تاحطنمة�بخصحص�ويلمة�يتطحعمهل�حيحظفمهل.

بشأن�تالستثنلء�تاييكن،�تنظر�أمضلً�يقلاة�″أنطحتن�بحفممه″. �196
Antoine�Bouvier,�″Special�Aspects�of�the�Use�of�the�Red�Cross�or�Red�Crescent�Emblem″,�IRRC, n° 
272,�September-October,�1989,�pp.�448�-�451.
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الجيعمة� تاتلبعة� تاعليلمن�في�خدية�تإلسعلف�تألحاي� بهحمة� تاتعرمف� منبغي� تاولالا،� حفي�هذه�
شعلر� جلنب� حإاى� نسبملً(.� تاوجم� )صغمر� شعلرهم� بلستخدتم� ...إاخ(� � يحقع،� )خمية،� تاحطنمة�
تاجيعمة�تاحطنمة�صغمر�تاوجم،�ين�تاييكن�أمضلً�أن�مستخديحت�عالية�أخرى،�على�سبمل�تايثلل،�
صلمب�أبمض�كبمر�على�خلفمة�خضرتء�أح�عبلرة�″إسعلف�أحاي″�بأوجلم�كبمرة.�بلإلضلفة�إاى�
هذت�أح�كبدمل�آخر،�ميكن�إظهلر�تسم�تاجيعمة�تاحطنمة�بوجم�كبمر،�حربيل�بلالحن�تألوير�على�

يرتفق�تإلسعلف�تألحاي�تاتلبعة�الجيعمة�تاحطنمة.197

تنظر�في�هذت�تاشأن�أمضلً�تألسئلة�27،�ح�32ح46. �197
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي�

تايلدة��26ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايحتد�61-�66ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي

تايلدتلن��1تافقرة��2ح�2تافقرة��4ين�تانظلم�تألسلسي
تايبلدئ�تألسلسمة�الوركة�)تالستقالل،�تاوملد،�عدم�تاتومز(

التوصيات

تإلنسلنمة� تالستجلبة� ين� كجزء� معيلحن� تاذمن� تاحطنمة� تاجيعمة� أعضلء� مستخدم� أال� مجب� �-1
اوكحيتهم�شلرتهم�)كحسملة�الويلمة(.

تاحطنمة� تاجيعمة� تستخدتم�شعلر� تجنب� تاحطنمة� تاجيعمة� في� متعمن�على�هؤالء�تألعضلء� �-2
)كحسملة�الدالاة(،�يل�ام�مكن�هذت�تالستخدتم�في�سملق�أح�في�ولاة�ال�منشأ�فمهيل�خلط�أح�سحء�

فهم�ين�شأنه�أن�مضعف�يبلدئ�تاوركة،�أي�عدم�تاتومز�حتالستقالل�حتاوملد.

إذت�طلبا�وكحية�ين�جيعمتهل�تاحطنمة�إبرتم�تتفلق�وحل�يشلركة�أعضلء�تاجيعمة�تاحطنمة� �-3
في�تالستجلبة�تإلنسلنمة�الوكحية�بلاخلرج،�ُمحصى�بإدرتج�تاعنلصر�تاتلامة�في�تالتفلق:�

تاتزتم�أعضلء�تاجيعمة�تاحطنمة�بلايبلدئ�تألسلسمة�في�جيمع�تألحقلا؛ �•��

توترتم�تاسلطلا�اهذت�تالاتزتم؛ �•��

قبحل�تاجيعمة�تاحطنمة�التحصملا�بشأن�تستخدتم�تاشلرة�تاحتردة�في�تانقطتمن�أعاله. �•��

 ��هي�يجوز�لجمعية�وطنية�السماح�ألعضائها�باستخدام�شعار�الجمعية� 19
 �أثناء�المشاركة�في�االستجابة�اإلنسانية�لحكومتها�في�الخارج،�خارج�

�نطاق�المادة��26من�اتفاقية�جنيف�األولى؟
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التحليل

مقدمة

تغطي�هذه�تايسأاة�ولالا�تطلاب�فمهل�تاسلطلا�تاجيعمة�تاحطنمة�بحضع�يحظفمن�)أح�يعدتا(�
توا�تاتصرف�ين�أجل�تايشلركة�في�تالستجلبة�تإلنسلنمة�الوكحية�في�تاخلرج.�حقد�ترتكز�على�
تاحطنمة� تاجيعمة� بمن� أبريا� ترتمبلا� على� تاحطنمة� الجيعمة� تايشلركة� هذه� تايثلل،� سبمل�
حتاسلطلا،�مطلب�بيحجبهل�ين�تاجيعمة�تاحطنمة�أن�تكحن�على�تستعدتد�اوشد�يحظفمهل�بعد�تلقي�
ايل�تيلكه� إشعلر�سرمع�حتقدمم�تادعم،�في�تاخديلا�تاقنصلمة�يثال،�أح�تاقملم�بعيل�يل.�198ححفقلً�
تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�ين�يعلحيلا�فإن�يشلركة�تاجيعمة�تاحطنمة�في�تستجلبة�تاوكحية�
هي�يودحدة�في�تاييلرسة�تاعيلمة�ين�ومث�تانطلق�حتازين�)على�سبمل�تايثلل،�شخصلن�أح�ثالثة�
يدة�أسبحع�حتود�أح�أسبحعمن(.�حعلدة�يل�تتم�هذه�تايشلركة�تايودحدة�في�سملق�يحتجهة�تاوكحية�

تاسرمعة�اكلرثة�طبمعمة،�يثالً.

حتاغرض�هنل�امس�تودمد�يل�إذت�كلنا�هذه�تألنشطة�تقع�ضين�إطلر�تادحر�تايسلعد�تاذي�تؤدمه�
يثل�هذه� في� تاوركة� تتبعهل� تاتي� تاتنسمق� آاملا� تطبمق� كمفمة� تاحطنمة�حال�الستكشلف� تاجيعمة�
تاظرحف،�حإنيل�تاهدف�تاحومد�ين�هذت�تاتولمل�هح�تحضمح�كمفمة�تستخدتم�تاشلرة�ين�قبل�أعضلء�
تاجيعمة�تاحطنمة�تايشلركمن�في�تالستجلبة�تإلنسلنمة�اوكحيتهم،�بغمة�تفلدي�أي�إضعلف�ييكن�

اصحرة�تاوركة�حعيلهل.�

استخدام�الشارة

االستخدام�للحماية

ال�تتطلبق�يبدئملً�تاولاة�تايحصحفة�أعاله�يع�أمة�ظرحف�مجحز�الجيعمة�تاحطنمة�أن�تستخدم�فمهل�
تاشلرة�كحسملة�الويلمة�بيقتضى�تايلدة��44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى.199 

�تالستخدتم�الدالاة
 

في�تاولاة�قمد�تادرس�مكحن�أعضلء�تاجيعمة�تاحطنمة�ينديجمن�في�فرمق�تاوكحية�حمعيلحن�توا�
إيرته.�حين�تاينطقي�أن�تودد�هحمة�هؤالء�تألعضلء�كجزء�ين�فرمق�تاوكحية.�حاتفلدي�توتيلل�
حقحع�أي�خلط�أح�سحء�فهم�ين�شأنه�أن�مضعف�يبلدئ�تاوركة،�حهي�عدم�تاتومز�حتالستقالل�
حتاوملد،�مجب�على�أعضلء�تاجيعمة�تاحطنمة�أن�متجنبحت�تستخدتم�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�ألغرتض�

تادالاة.

حتنطبق�هذه�تاتحصمة�أمضل�عنديل�تكحن�تالستجلبة�تإلنسلنمة�تايذكحرة�في�سملق�نزتع�يسلح�أح�
ولاة�عنف�دتخلي�أح�في�حضع�ين�تايرجح�أن�مشهد�تصعمدتً�جدمدتً�امتوحل�إاى�نزتع�يسلح.�

قد�مطلب�ين�أعضلء�تاجيعمة�تاحطنمة�على�سبمل�تايثلل�تايشلركة�في�إجالء�تانلس�ين�ينطقة�تاورب؛�أح�ين�أخصلئمي�تاجيعمة�في�تارعلمة� �198
تاالوقة�اإلصلبلا�تايسلهية�في�جهد�وكحيتهم�تارتيي�إاى�يسلعدة�ضولمل�كلرثة�طبمعمة.

عنديل�مؤدي�أعضلء�تاجيعمة�تاحطنمة�دحرهم�كيسلعدمن�اطحتقم�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�الدحاة،�موق�اهم�تستخدتم�تاشلرة� �199
كحسملة�الويلمة.�تنظر�على�سبمل�تايثلل�″يبلدئ�حيفلهمم�علية″�في�يقدية�تادرتسة؛�حبشأن�كل�تاولالا�تاتي�مجحز�الجيعملا�تاحطنمة�أن�تستخدم�

فمهل�تاشلرة�كحسملة�الويلمة،�تنظر�أمضلً�تاسؤتل��14في�تادرتسة.
إن�إيكلنمة�تستخدتم�شلرة�تاويلمة�ين�قبل�أفرتد�تاحودتا�تاطبمة�تاتلبعة�الجيعملا�تاحطنمة�)تاينخرطمن�في�تستجلبة�وكحيتهم�تإلنسلنمة(�تايستحفمن�
الشرحط�تاينصحص�علمهل�في�تايلدة��18ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�امسا�يستثنلة�كلملً�حإنيل�تظل�يوتيلة�جدتً.�حاليزمد�ين�تاتحضمح�بشأن�

هذه�تاشرحط،�تنظر�تاسؤتل��14في�تادرتسة.
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تستخدتم� فمهل� مكحن� ولالا� أح� سملقلا� حجحد� الوتيلل� نظرتً� يطلقة� امسا� تاتحصمة� هذه� أن� إال�
عاليلا�صغمرة�تويل�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�التعرمف�بلاهحمة�أقل�ترجمول�إلودتث�خلط�أح�سحء�
تاتومز�حتالستقالل�حتاوملد.�عالحة�على�ذاك،� تاوركة�أي�عدم� فهم�ين�شأنه�أن�مضعف�يبلدئ�
األشخلص� تاحطنمة� تاجيعمة� اشعلر� تاريزمة� تاقمية� تحفرهل� أن� ميكن� تاتي� تارتوة� إاى� حنظرتً�
تايطلحب�يسلعدتهم�في�يثل�هذه�تاظرحف،�فإن�إظهلر�ذاك�تاشعلر�ين�شأنه�أن�محفر�يمزة�علطفمة.

عالمات�أخرى�للتعريف�بالهوية�

عنديل�مكحن�أعضلء�تاجيعمة�تاحطنمة�ينخرطمن�في�تستجلبة�وكحيتهم،�ال�ُمينعحن�ين�إظهلر�
عالية�أخرى�اتودمد�تاهحمة،�كعالية�تادفلع�تايدني�تادحامة�تاييمزة�على�سبمل�تايثلل،�على�أن�

تكحن�تاشرحط�ذتا�تاصلة�يستحفلة.200 

عناصر�يجب�إدراجها�في�اتفاق�محتمل�بين�الجمعية�الوطنية�والسلطات

استخدام�الشارة

في�تاولاة�تاتي�تجري�ينلقشتهل�في�هذت�تابند،�مجب�أن�متضين�أي�تتفلق�يبرم�بمن�تاجيعمة�تاحطنمة�
حتاسلطلا�تاتحصملا�تايتعلقة�بلستخدتم�تاشلرة�حشعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�تايذكحرة�أعاله.�حميكن�
أن�متضين�تالتفلق�أمضلً�عنلصر�خلصة�أخرى�تتعلق�بتودمد�تاهحمة�)يثال،�تستخدتم�عالية�تادفلع�
تايدني�تادحامة�تاييمزة�أح�عاليلا�أح�شلرتا�أخرى(،�حذاك�بوسب�أنحتع�تألنشطة�تايزيع�تاقملم�

بهل.�

احترام�المبادئ�األساسية

مجب�على�يكحنلا�تاوركة�تاليتثلل�اليبلدئ�تألسلسمة�في�جيمع�تألحقلا.�201حمتعمن�على�تاجيعمة�
تاحطنمة�حأعضلئهل�أن�تكحن�دتئيلً�يستقلة�حيولمدة�حغمر�يتومزة،�وتى�منظر�إامهل�تانلس�بهذه�
تانظرة.�حبيل�أن�تاسلطلا�يطلابة�بلوترتم�تيتثلل�تاجيعمة�تاحطنمة�اليبلدئ�تألسلسمة،�202محصى�

بإدرتج�يثل�هذت�تالوترتم�كحتود�ين�أوكلم�تالتفلق�تايبرم�بمن�تاجيعمة�تاحطنمة�حتاسلطلا.�

على�سبمل�تايثلل�مجحز�ألعضلء�تاجيعمة�تاحطنمة�تاينخرطمن�في�أجهزة�تادفلع�تايدني�تاتلبعة�الوكحية�أن�متيتعحت�بوق�تستخدتم�تاعالية� �200
تادحامة�تاييمزة�الدفلع�تايدني،�حهي�يثلث�أزرق�يتسلحي�تألضالع�على�أرضمة�برتقلامة.�حهذت�بلاطبع�ييكن�فقط�بترخمص�ين�تاسلطلا�تايختصة�

حبلاتحتفق�يع�تاشرحط�تايوددة�في�تايحتد�61-�66ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.�حمجب�بحجه�تاخصحص�أن�مكحن�أعضلء�تاجيعمة�تاحطنمة�
يلوقمن�بأجهزة�تادفلع�تايدني�حيكرسمن�كلملً�ايهلم�تادفلع�تايدني.�عالحة�على�هذت،�حرد�في�تايلدة��66تافقرة��7حتافقرة��8ين�تابرحتحكحل�تألحل�
تإلضلفي�أن�عالية�تادفلع�تايدني�مجحز�أن�تستخدم�في�أحقلا�تاسلم�على�نطلق�أحسع�)ين�تستخدتيهل�في�أحقلا�تانزتع�تايسلح(�حبلاتلاي�ميكن�
تستخدتيهل�كعالية�الدالاة�في�بعض�تألوحتل�ين�قبل�أعضلء�تاجيعمة�تاحطنمة�تاينخرطمن�في�تألنشطة�تايحصحفة�أعاله.�تنظر�تاتعلمق�على�

تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��66ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرتا�2644-2650،�ح�2685ح2690.

تايلدة��1تافقرة��2ين�تانظلم�تألسلسي�الوركة. �201

تايلدة��2تافقرة��4ين�تانظلم�تألسلسي�الوركة. �202
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايلدة��25ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991
تاود�تألدنى�ين�تاعنلصر�العلم�2003

تايبلدئ�تألسلسمة�الوركة�)تالستقالل،�حتاوملد،�حعدم�تاتومز(

التوصيات

بلاشلرة� تاخلصة� تاوقحق� حبجيمع� تاحومد� بلإلشرتف� تاحطنمة� تاجيعمة� توتفظ� أن� مجب� �-1
حبشعلرهل�أي�تاشلرة�تايعرحضة�إاى�جلنب�تسيهل�أح�تألورف�تألحاى�ين�تسيهل.

موظر�تستخدتم�الشارة�)كحسملة�الويلمة(�يع�شعلر�شرمك�خلرجي. �-2

منبغي�تجنب�تستخدتم�شعار�الجمعية�الوطنية�)كحسملة�الدالاة(�يع�شعلر�شرمك�خلرجي. �-3

ال�ُمسيح�بلستخدتم�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�)حتسيهل(�يع�شعلر�شرمك�خلرجي،�إال�في�ظل� �-4
تاظرحف�تاتلامة:

إذت�ام�مكن�هنلك�ين�طرمقة�اتجنب�هذت�تالستخدتم� �في�ظرحف�تستثنلئمة،�أي� �•��
تايشترك،�في�يل�اه�عالقة�بأنشطة�إنسلنمة�أح�بويالا�تانشر؛

في�نشلط�يودد،�أي�يشرحع�يودد�ضين�يدة�زينمة�يودحدة؛ �•��

إذت�كلن�تاشرمك�تاخلرجي�ينظية�إنسلنمة؛ �•��

�إذت�ام�مكن�تالستخدتم�تايشترك�يحضع�ويالا�حتسعة�حال�مؤدي�إاى�خلط�في� �•��
أذهلن�تاجيهحر�بمن�تاجيعمة�تاحطنمة�حتاشرمك�تاخلرجي.�حفي�تاييلرسة،�غلابلً�
يل�متأتى�تفلدي�تاخلط�تايوتيل�بتحضمح�خطي�قصمر�على�تاعالقة�بمن�تاجيعمة�

تاحطنمة�حشرمكهل�تاخلرجي؛

�إذت�ام�ُمعرض�تاشعلر�على�يبلٍن�حيعدتا،�بيل�في�ذاك�تاسملرتا�ححسلئط� �•��
نقل�أخرى؛

 ���كيف�يمكن�لجمعية�وطنية�استخدام�شارتها/شعارها�عندما�تكون�في� 20
 شراكة�مع�وكالة�تابعة�لألمم�المتحدة�أو�مع�شريك�خارجي�آخر؟



115 تافصل�ب-��تالستخدتم�ين�قبل�تاجيعملا�تاحطنمة��  تابلب�تالحل�

حغمر� يولمدة،� كجهة� تاحطنمة� تاجيعمة� هحمة� مشّحه� ال� عرضه� كلن� �إذت� �•��
يتومزة،�حيستقلة.

تتويل�تاجيعمة�تاحطنمة�يسؤحامة�ضيلن�إدرتج�جيمع�تاشرحط�تاسلبقة�)تايستندة�إاى�الئوة� �-5
تستخدتم�تاشلرة�اعلم��1991حتاود�تألدنى�ين�تاعنلصر�العلم�2003(�في�تالتفلق�تاذي�متم�

تاتحصل�إامه�يع�تاشرمك�تاخلرجي،�حتاتقمد�بهل.

بلإلضلفة�إاى�ذاك،�حإذت�تغمرا�تاظرحف�تاتي�أدا�إاى�قبحل�تاجيعمة�تاحطنمة�بلالستخدتم� �-6
تايشترك�الشعلرتا،�مجب�أن�تكحن�تاجيعمة�تاحطنمة�في�حضع�متمح�اهل�إنهلء�هذت�تالستخدتم�
تايشترك،�ين�أجل�ويلمة�صحرتهل�حصحرة�تاوركة.�حمكحن�تالعتبلر�تألسلسي،�في�جيمع�

تألحقلا،�ضيلن�أين�تاجيعمة�تاحطنمة�حإيكلنملا�حصحاهل�إاى�تاضولمل.

منبغي�أن�تكحن�تاجيعمة�تاحطنمة�يستعدة�حقلدرة�على�أن�تحضح�الشرمك�تاخلرجي�أهيمة� �-7
تجنب�تستخدتم�″تاشعلرتا�تايزدحجة″�قدر�تإليكلن،�حتايزتمل�تايتبلداة�اهذه�تاسملسة.

ال�تقلل�هذه�تاضحتبط�أح�تلغي�بأي�ولل�ين�تألوحتل�تاجهحد�تاتي�مجب�تاقملم�بهل�اإلقرتر،� �-8
تاتقلرمر،� في� حشرمك� كيلنح� تاخلرجي� تاشرمك� حجحد� بأهيمة� ييكن،� ود� أقصى� إاى�

حتابملنلا،�حتإلعالنلا،�حفي�كل�تايحتد�تألخرى�تايتعلقة�بلايشرحع.

التحليل

مقدمة

على� خلرجممن� حشركلء� حطنمة� جيعمة� بمن� تاشرتكة� تتركه� قد� تاذي� تألثر� تاسؤتل� هذت� معلاج�
تاصحرة�تاتي�ميكن�أن�ُمنظر�ين�خالاهل�إاى�يكحنلا�تاوركة�في�ولاة�يعّمنة.

حعنديل�تقحم�جيعمة�حطنمة�بدحر�تاشرمك�تاينفذ�في�يشرحع�يعّمن�–�احكلالا�تأليم�تايتودة،�على�
يع� تتفلقلً� تحقع� تاعلايي–� تاغذتء� برنليج� أح� تاالجئمن� تاسليمة�اشؤحن� تايثلل،�كلايفحضمة� سبمل�

تاشرمك�تاخلرجي�بشأن�تنفمذ�هذت�تايشرحع.

حألسبلب�تتعلق�بإبرتز�عيلهم،�قد�مطلب�هؤالء�تاشركلء�تاخلرجمحن�ين�تاجيعمة�تاحطنمة�تاتعرمف�
أجل� ين� تألهيمة� شدمد� بلاشرتكة� تاتعرمف� كلن� حإذت� نقدمة.� أم� عمنمة� أكلنا� سحتء� بيسلهيتهم،�
إطالق�يشرحعلا�جدمدة�حتنفمذهل،�فمجب�على�تاجيعمة�تاحطنمة�أن�تتلبع�تاحضع�بورص�يتنله،�
بسبب�تألثر�تاييكن�ألنشطتهل�على�تاصحرة�تاتي�ُمنظر�ين�خالاهل�إاى�تاوركة�حيكحنلتهل.�حإذت�
تاحطنمة� تاجيعمة� شعلر� أي� الشلرتا/تاشعلرتا،� تايشترك� تالستخدتم� شكل� تاتعرمف� هذت� تتخذ�
حشعلر�تاشرمك�تاخلرجي�يعلً،�فمجب�إدرتج�هذت�تألير�في�تالتفلق�تايحقع�بمن�تاجيعمة�تاحطنمة�

حتاشرمك�تاخلرجي.

ين�تايوتيل�أن�منطحي�تالستخدتم�تايشترك�الشعلرتا�على�يخلطرة�في�تقدمم�صحرة�تاجيعمة�
تاحطنمة�حبلاتلاي�جيمع�يكحنلا�تاوركة�تاعليلة�في�تايكلن�نفسه،�بلعتبلرهل�جهلا�إنسلنمة�يولمدة،�
حغمر�يتومزة،�حيستقلة.�كيل�ميكن�اشرتكة�جيعمة�حطنمة�يع�ينظيلا�خلرجمة،�كلأليم�تايتودة،�
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تايوتلجمن،� تانلس� إاى� تاحطنمة� تاجيعمة� إيكلنمة�حصحل� الخطر� تعرض� أن� يعّمنة،� أيلكن� في�
حتعّرض�أمضلً�الخطر�أين�تاعليلمن�حتايتطحعمن�تاتلبعمن�اهل.

حعند�تاتفلحض�على�يثل�هذت�تالتفلق،�ين�تايهم�جدتً�تألخذ�بلاوسبلن�أّن�تاجيعمة�تاحطنمة�حتاشرمك�
تاخلرجي�شرمكلن�يتسلحملن:�إذ�مجب�أن�معرفل�حمفهيل�تاضحتبط�حتالاتزتيلا�تاخلصة�بكل�ينهيل،�

حالسميل�تاتزتيلا�يكحنلا�تاوركة�في�تاليتثلل�القحتعد�تاتي�توكم�تستخدتم�تاشلرة.

عناصر�عامة�بشأن�االستخدام�المشترك�للشعارات�يجب�إدراجها�في�االتفاقات�
مع�الشركاء�الخارجيين

تستخدتم� تجنب� منبغي� أعاله،� ذكر� كيل� بكليلهل،� تاوركة� اهل� تتعرض� تاتي� تايخلطر� إاى� نظرتً�
منبغي� كلن� حتحترتً،� أكثر�عنفلً� تاحضع� كلن� كليل� حبلاطبع،� تإليكلن.� بقدر� تايشتركة� تاشعلرتا�

تجنب�يثل�هذت�تاربط،�أح�تاديج�الهحملا.�

حفي�يل�ملي�تاعنلصر�تاعلية�تألسلسمة�تاتي�مجب�إدرتجهل�في�تالتفلقلا�يع�تاشركلء�تاخلرجممن:

مجب�أن�توتفظ�تاجيعمة�تاحطنمة�بلإلشرتف�تاحومد�حبجيمع�تاوقحق�تاخلصة�بلاشلرة�حبشعلرهل،� –
أي�مجب�أال�ُمطلب�ينهل�أن�تستخدم�ضد�إرتدتهل،�شعلرهل�يع�شعلر�تاشرمك�تاخلرجي؛

متعمن�على�تاجيعمة�تاحطنمة�أن�توترم�بشكل�صلرم�تتفلقملا�جنمف،�حبرحتحكحالتهل�تإلضلفمة،� –
العلم� تاعنلصر� تألدنى�ين� 1991،�حتاود� اعلم� تاشلرة� تستخدتم� حتايبلدئ�تألسلسمة،�حالئوة�

2003.�حمجب�أن�مفهم�تاشركلء�تاخلرجمحن�حمقرحت�بأهيمة�هذت�تالوترتم؛

مجب�أال�مطلب�أّي�ين�تاطرفمن�في�تالتفلق�ين�تاطرف�تآلخر�تستخدتم�تسيه�حشعلره�إذت�كلن� –
هذت�تالستخدتم�ال�متحتفق�يع�قحتعده�حأنظيته�تاخلصة،�حيع�تاقحتنمن�تادحامة�حتاحطنمة�تاحتجب�

تطبمقهل.

الشروط�الواردة�في�الئحة�استخدام�الشارة�لعام��1991والحد�األدنى�من�
العناصر�للعام��2003بشأن�االستخدام�المشترك�للشعارات�

تنعكس� أن� حمجب� الشعلرتا.� تايشترك� تالستخدتم� منظيلن� أسلسممن� صكمن� تاوركة� تعتيدا�
عنلصر�هذمن�تاصكمن�في�أّي�تتفلق�محقع�يع�شرمك�خلرجي:

تايلدة��25ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991؛ –

تافقرة��2ين�تاود�تألدنى�ين�تاعنلصر�العلم�2003. –

حمرد�في�تايلدة��25ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم��1991حتاتعلمق�علمهل�يل�ملي:
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″مجحز�الجيعمة�تاحطنمة�في�تاولالا�تالستثنلئمة�تستخدتم�تاشلرة�يصوحبة�
بشلرة�ينظية�إنسلنمة�أخرى،�في�ولاة�تنفمذ�يشرحع�يودد�حبشرط�أال�

مكحن�هذت�تالستخدتم�تايشترك�يحضع�ويالا�حتسعة�حأال�مؤدي�إاى�خلط�
في�أذهلن�تاجيلهمر�بمن�تاجيعمة�تاحطنمة�حتاينظية�تألخرى.

حمجب،�ين�ومث�تايبدأ،�أال�تستخدم�تاجيعمة�تاحطنمة�تاشلرة�يصوحبة�
بشلرة�ينظية�أخرى�بل�مجب�أن�تبذل�كل�تاجهحد�تاييكنة�إلمجلد�حسملة�
اتجنب�هذت�تإلجرتء�حأال�تلجأ�إاى�تالستخدتم�تايشترك�إال�في�تاظرحف�
تالستثنلئمة�تايتعلقة�بلألنشطة�تإلنسلنمة�أح�بويالا�تاتحعمة�)على�سبمل�
تايثلل�في�تاينشحرتا�تايشتركة(.�حفي�يثل�هذه�تاولالا�مجحز�فقط�

تستخدتم�تاشلرة�الدالاة″.

حتنص�تافقرة��2ين�تاود�تألدنى�ين�تاعنلصر�العلم��2003على�يل�ملي:

″مجب�أن�معكس�تالتفلق�إظهلر�تاجيعمة�تاحطنمة�أح�تايكحنلا�تألخرى�
الوركة،�في�جيمع�تألحقلا،�هحمتهل�تافردمة�تاخلصة�بحضحح،�حترتبلطهل�
بشكل�حتضح�بلاوركة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير.�حأنهل�ال�

تأخذ�على�علتقهل�إظهلر�هحمة�تاحكلاة�تاشرمك�ين�خالل�إظهلر�شعلرتا�أح�
شلرتا�يزدحجة�على�تايعدتا�أح�ين�خالل�تعتيلد�رخص�تاعربلا.�

كذاك،�مجب�عدم�تاتخلي�عن�تاهحمة�في�أّي�حقا،�بمنيل�تقحم�بيسؤحاملتهل�
بيقتضى�تالتفلق�تايذكحر.�كيل�منبغي�تتبلع�تاالئوة�بشأن�تستخدتم�تاشلرة�

في�جيمع�تألحقلا،�حعدم�تستخدتم�تاشلرة�الويلمة�إال�حفقلً�االئوة″.�

تاحتردة�في� تاشرحط� تستحفما� فقط�في�ولل� الشعلرتا�ييكنلً� تايشترك� مكحن�تالستخدتم� اذاك،�
الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�حتاود�تألدنى�ين�تاعنلصر�العلم�2003.�حبخصحص�تفسمر�
تاتلامة�إاى�تحضمح�يتى�مكحن�تالستخدتم�تايشترك�الشعلرتا� هذه�تاشرحط،�تهدف�تالعتبلرتا�

ييكنلً:

إذت�اجأا�جيعمة�حطنمة�إاى�تالستخدتم�تايشترك�الشعلرتا،�فمجب�أن�متم�هذت�تالستخدتم� أ(�
″في�ظرحف�تستثنلئمة″:�حمتعمن�أن�مكحن�طلبع�تايشرحع�تايعني�إنسلنملً،�يثل�تقدمم�تايسلعدة�في�
شكل�شونلا�إغلثمة،�203أح�مكحن�يتعلقلً�بلانشر،�أي�ينشحرتا�وحل�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني،�أح�
ويلة�تحعمة�بشأن�تدتبمر�حقلئمة�ين�تأليرتض،...�إاخ.�حعلى�كل�ولل،�متحجب�على�تاجيعمة�
تاحطنمة،�كيل�مؤكد�تاتعلمق�على�تايلدة��25ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�تانظر�في�أمة�

طرمقة�ييكنة�اتجنب�تالستخدتم�تايشترك�الشعلرتا.

مجب�أن�مكحن�تالتفلق�تايتعلق�بلالستخدتم�تايشترك�الشعلرتا�يخصصلً�انشلط�يودد،�أح� ب(�
يجيحعة�أنشطة�يوددة،�متحجب�إنجلزهل�في�إطلر�زيني�يودد�بحضحح.�حمجب�أال�تلتزم�جيعمة�
حطنمة�بلستخدتم�شعلرتا�يشتركة�ايدة�غمر�يودحدة�ين�تازين،�ين�أجل�تفلدي�ربطهل�في�أذهلن�
تاجيهحر�بيختلف�تاشركلء�في�تالتفلقلا،�حعلى�سبمل�تايثلل�حكلالا�تأليم�تايتودة،�تاتي�ميكن�

أن�مكحن�اهل�برتيج�أح�أهدتف�تختلف�عن�تلك�تاتي�الجيعمة�تاحطنمة.

بشأن�تستخدتم�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�على�شونلا�تإلغلثة،�تنظر�تاسؤتل��22في�تادرتسة. �203
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تالستخدتم�تايشترك�ييكن�فقط�في�ولل�كلن�تاشرمك�تاخلرجي�ينظية�إنسلنمة:�حهذت�تاشرط� ج(�
هح�شرط�قلطع.�إذ�إّن�ترتبلط�جيعمة�حطنمة�بينظية�ذتا�أهدتف�سملسمة�أح�برنليج�سملسي�مسبب�
ضررتً�كبمرتً�اصحرة�هذه�تاجيعمة�تاحطنمة.�حفي�ولالا�تانزتعلا�تايسلوة،�ميكن�اهذت�تالرتبلط�
في� تاعيلمة� تاصعحبلا� إاى� حنظرتً� ذاك،� إاى� حبلإلضلفة� تاحطنمة.� تاجيعمة� أين� وتى� مهدد� أن�
تاتيممز�بمن�تايكحنلا�تايختلفة�الوركة�تاعليلة�في�سملق�يعّمن،�ميكن�اهذت�تألير�أمضلً�أن�معمق�
عيل�تايكحنلا�تألخرى�في�ذاك�تاسملق.�حمنبغي،�في�تاعيحم،�عدم�ربط�صحرة�تاوركة�بلأليم�
تايتودة.�ححفقلً�السملق�تايعني،�منبغي�تاتعليل�بوذر�شدمد�وتى�بلانسبة�االرتبلط�بحكلالا�تأليم�
أن� تاعلايي.�حمتعمن� تاغذتء� برنليج� أح� تاالجئمن� تاسليمة�اشؤحن� تإلنسلنمة،�كلايفحضمة� تايتودة�
تتحخى�تاجيعملا�تاحطنمة�تاوذر،�حأن�تقحم�بتقممم�شليل�وحل�يل�إذت�كلن�تاجيهحر�أح�تايقلتلحن�
مربطحن�في�سملق�يعّمن�بمن�″جهلا�يلنوة�إنسلنمة″�)كقسم�تايسلعدتا�تإلنسلنمة�في�تايفحضمة�
تألحرحبمة،�أح�حكلاة�تاتنيمة�تادحامة�تأليرمكمة�يثالً(�حأود�تألطرتف�في�تانزتع�تايسلح،�أح�منظر�
إاى�هؤالء�تايلنومن،�ألي�سبب�كلن،�على�أنهم�غمر�يولمدمن�أح�أنهم�يتومزحن.�حأخمرتً،�ين�
تاحتضح�أّن�ين�غمر�تاييكن�تعتبلر�تاقحتا�تايسلوة�الدحل،�يهيل�كلنا�تألنشطة�تاتي�قد�تكحن�

قليا�بهل،�بأنهل�″ينظيلا�إنسلنمة″.

مجب�أن�متم�تالستخدتم�تايشترك�الشعلرتا�بدحن�ويالا�حتسعة�حأال�مثمر�خلطلً�في�أذهلن� د(�
بشكل� حيوددة� يعّمنة� شرحط� حفق� ييكنلً� الشعلرتا� تايشترك� تالستخدتم� كلن� حإذت� تاجيهحر.�
صلرم،�تبقى�تاشلرة�بود�ذتتهل�)كبمرة�تاوجم�نسبملً(�يقتصرة�على�تالستخدتم�الويلمة،�حمجب�عدم�
إظهلرهل�إطالقلً�يع�شعلر�ينظية�أخرى،�حالسميل�في�أحقلا�تانزتعلا�تايسلوة.�حبلاتلاي،�كليل�
بلاتعقمدتا.�حسحف� يثقالً� تايشترك� تالستخدتم� أصبح� كبمرتً،� تايستخدية� تاشعلرتا� كلن�وجم�
تاويلئمة� تاقمية� نهلمة�تألير� إنه�سمقّحض�في� إذ� منشأ،� قد� أّي�خلط� تاصعب�إصالح� مكحن�ين�
الشلرة.�حثية�تدبمر�عيلي�ميكن�تستعيلاه�اتجنب�تاخلط،�مكين�في�تستخدتم�عبلرة�قصمرة�تفسر�

تاعالقة�بمن�تاينظيتمن.

تالستخدتم�تايشترك�ييكن�إذت�ام�تظهر�تاشعلرتا�يعلً�على�تايعدتا.�حمرد�هذت�تاشرط�في� هـ(�
تاود�تألدنى�ين�تاعنلصر�العلم�2003.�حهح�يرتبط�إاى�ود�كبمر�بلاشرط�تاسلبق،�حبضرحرة�عدم�
تشحمه�صحرة�تاوركة،�حعدم�إثلرة�خلط�في�أذهلن�تاجيهحر.�حين�تاحتضح�تيليلً،�في�هذت�تاشأن،�
ُمودث� تألخرى� تانقل� ححسلئط� حتايركبلا،� تايبلني،� على� الشعلرتا� تايشترك� تالستخدتم� أّن�
بلاتأكمد�هذت�تاخلط�تاذي�قد�مكحن�اه�آثلر�ضلرة�جدتً،�حبخلصة�في�أثنلء�تانزتع�تايسلح.�حإذت�قدم�
يشرحعهيل� إطلر� في� تاحطنمة� تاجيعمة� إاى� أخرى� نقل� حسلئط� أح� يركبلا� تاخلرجي� تاشرمك�
تايشترك،�مجب�أن�متم�تالتفلق�عندئذ�على�تغطمة�تاعاليلا�تاخلصة�بلاشرمك�تاخلرجي�تايحسحية�

على�هذه�تاعربلا�أح�إزتاتهل�يؤقتلً.

تاجيعمة� هحمة� تالستخدتم� هذت� مشحه� عنديل�ال� فقط� الشعلرتا� تايشترك� بلالستخدتم� ُمسيح� و(�
تاحطنمة�كجهة�فلعلة�يولمدة،�حغمر�يتومزة،�حيستقلة،�حكعضح�في�تاوركة.�حمعتيد�هذت�تألير�
إاى� بشكل�كبمر�على�تاسملق،�حعلى�تاصحرة�تاعلية�الشرمك�تاخلرجي�في�هذت�تاسملق.�حنظرتً�
تاتعقمدتا�تاتي�ميكن�أن�تنشأ�عن�تالستخدتم�تايشترك�الشعلرتا،�ميكن�أن�تشكل�يجرد�تإلشلرة�

إاى�أسيلء�تاشركلء�بدحن�تالجحء�إاى�تاشعلرتا،�بدمالً�عيلملً�حفعلالً.

حين�تانتلئج�تاالوقة�بلاشرحط�تايذكحرة�أعاله،�أن�على�تاجيعمة�تاحطنمة�أن�تتحقف�عن�تالستخدتم�
أكثر� بشكل� مهدد� أح� تألسلسمة،� تايبلدئ� توترتم� تالستخدتم� هذت� مهدد� عنديل� اشعلرهل� تايشترك�
تاحطنمة� الجيعمة� تكحن� أن� أنه�مجب� معني� تاوركة.�حهذت� أح�صحرة� توترتم�صحرتهل� يبلشرة،�
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تاورمة�في�إنهلء�تالتفلق�)أح�على�تألقل�تاجزء�تايتعلق�بلالستخدتم�تايشترك�الشعلرتا(�في�أّي�
حقا�كلن،�في�ولل�تغمرا�تاظرحف�تاتي�أدا�بلاجيعمة�تاحطنمة�إاى�قبحل�تالستخدتم�تايشترك.

الحوار�مع�الشركاء�الخارجيين�

ين�تألهيمة�بيكلن�الجيعمة�تاحطنمة�عنديل�تنلقش�تتفلقلً�يع�شركلء�خلرجممن�يوتيلمن،�أن�تؤكد�
الشركلء�أنفسهم،�يزتمل�تيّسك�يكحنلا�تاوركة�بوملدهل/حعدم�تومزهل/حتستقالاهل�)أح�بصحرتهل�
تلك(.�فلوترتم�تايبلدئ�تألسلسمة�محفر�ايكحنلا�تاوركة�إيكلنمة�تاحصحل�إاى�تاضولمل�تاذمن�ال�
مستطمع�تاشركلء�تاخلرجمحن�تاحصحل�إامهم�بأنفسهم.�حهذت�يل�محضح�تألدحتر�تايكّيلة�الجيعمة�

تاحطنمة�حتاشرمك�تاخلرجي،�حأمضلً،�يل�ميكن�الجيعمة�تاحطنمة�أن�تقديه�ين�أثر�إمجلبي.

هذت� في� بهل� تاتعرمف� تاتي�جرى� تاوجج� تاحطنمة�عن�شرح� تاجيعملا� توجم� أال� متعمن� حأخمرتً،�
تاسؤتل�اشركلئهل.�حفي�تاوقمقة،�فللجيعملا�تاحطنمة�وق�ححتجب�في�تاقملم�بهذت�تاشرح�ين�أجل�خلق�
تستعدتد� حاضيلن� تاشلرة/تاشعلر،� تستخدتم� مخص� يل� في� تاحطنمة� تاجيعملا� بلاتزتيلا� تاحعي�
تاشركلء�ألخذ�هذه�تالاتزتيلا�بلاوسبلن.�حمحجد�بعض�تاسحتبق�تايشجعة،�حودمثة�تاعهد،�في�هذت�
تاشأن.�فعلى�سبمل�تايثلل،�تشيل�بحضحح�تاقلعدة�تاجدمدة�احكلاة�تاتنيمة�تادحامة�تأليرمكمة�تاخلصة�
بحضع�تاعاليلا،�تاوملد�حيل�ميكن�أن�منظر�إامه�تاجيهحر�كأسلس�اعدم�تستخدتم�شعلر�حكلاة�تاتنيمة.�
حتشمر�حكلاة�تاتنيمة�إاى�″إضلفة�تستثنلء�توتيلاي�آخر�ين�أجل�تارد�على�قلق�تالجنة�تادحامة�الصلمب�
تألوير�بأال�مؤدي�أي�حضع�يطلحب�العاليلا�إاى�تنتهلك�يقلممس�تاوملد�تادحامة�″.�204حكلنا�حكلاة�
شرحط� احضع� تادعحة� رحتد� ين� تألخمرة� سنة� �40-25 تاـ� يدى� على� تأليرمكمة� تادحامة� تاتنيمة�
اهذت� تاينظية� هذه� يثل� فمهل� تستجمب� تاتي� تاطرمقة� أن� حتاوقمقة� بلاهحمة″.� ″التعرمف� صلرية�
تايحضحع�)بشكل�إمجلبي�الوركة(�تعني�أن�ين�تاييكن�تاتعحمل�على�تجلحب�فعلي�ين�جلنب�غمرهل�

ين�تاجهلا�تايلنوة�تارئمسمة.

تايرجع�:�حكلاة�تاتنيمة�تادحامة�تأليرمكمة. �204
Agency�for�International�Development�)USAID(,�22�C.F.R.�Part�226�]Aid�Reg�226[,�RIN�0412-AA55,�
Administration�of�Assistance�Awards�to�U.S.�Non-Governmental�Organizations;�Marking�
Requirements,�2�January�2006,�Part�A:�General�Comments,�p.�18.�Specifically,�paragraph�226.91)h(
)1(�of�the�said�marking�rules�provides�that:�
:The�above�marking�requirements�in�§�226.91�)a(–)e(�may�not�apply�if�marking�would″
-� Compromise�the�intrinsic independence or neutrality�of�a�program�or�materials�where�
independence�or�neutrality�is�an�inherent�aspect�of�the�program�and�materials,�such�as�election�
monitoring�or�ballots,�and�voter�information�literature;�political�party�support�or�public�policy�advocacy�
or�reform;�independent�media,�such�as�television�and�radio�broadcasts,�newspaper�articles�and�
editorials;�public�service�announcements�or�public�opinion�polls�and�surveys.
-� Diminish�the�credibility�of�audits,�reports,�analyses,�studies,�or�policy�recommendations�whose�
data�or�findings�must be seen as independent.

- Conflict�with�international�law."�)Emphasis�added(
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي�

تايحتد�26-�27ح�53ح�54ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايلدة��9تافقرة��2)ب(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�

تادمبلجة،�تافقرتلن��2ح8،�ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�
تايبلدئ�تألسلسمة�الوركة�)تإلنسلنمة�حتاعلايمة(

تاقرتر�11،�تايؤتير�تادحاي�تاعلشر�الصلمب�تألوير�العلم�1921
تاقرتر�7،�تايؤتير�تادحاي�تاـسلدس�عشر�الصلمب�تألوير�العلم�1938

تايلدتلن��31تافقرة��1ح�32ين�تتفلقمة�فممنل�اقلنحن�تايعلهدتا�

التوصيات

التشرمع�تاحطني�تاخلص�بتنفمذ�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�في�تادحاة�تايضمفة� مكحن�عيحيلً� �-1
تاكلية�تافصل�في�تودمد�أّي�شلرة�ين�تاشلرتا�)كحسلئل�الويلمة�أح�تادالاة(�مجب�تستخدتيهل.�
إنفلذ� متمح� وتى� كلفمة� بيرحنة� مطبق� ح/أح� ُمفسر� أن� منبغي� ييكنلً،� ذاك� كلن� كليل� حاكن�

تاتحصملا�تاتلامة:

متعمن�على�تاجيعمة�تاحطنمة�تاعليلة�أال�ترفض�يسلعدة�جيعمة�حطنمة�شرمكة�اسبب�حومد� �-2
معحد�إاى�تاشلرة/تاشعلر�تايستخدم�ين�قبل�تاجيعمة�تاحطنمة�تاشرمكة.

إذت�قبلا�تاجيعمة�تاحطنمة�تاعليلة�تايسلعدة�تاتي�تقديهل�تاجيعمة�تاحطنمة�تاشرمكة،�فمنبغي� �-3
أن�تقبل�أمضلً�شلرة/شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�تاشرمكة،�شرمطة�أن�تكحن�تلك�تاشلرة�يعترفلً�

بهل�دحاملً.

في�تاولاة�تالستثنلئمة�فقط�تاتي�مكحن�فمهل�أين�أفرتد�تاجيعمة�تاحطنمة�تاشرمكة�في�خطر،� �-4
يع� حبلاتشلحر� تاشرمكة،� تاحطنمة� تاجيعمة� على� تقترح� أن� تاعليلة� تاحطنمة� الجيعمة� ميكن�

تاحكلاة�تارتئدة،�أال�تستخدم�شلرتهل�ح/أح�شعلرهل.

منبغي�أن�تبقى�توتملجلا�تاضولمل�حفعلامة�تستجلبة�تاوركة�تايعملر�تألسلسي�تاذي�مجب�أن� �-5
موكم�جيمع�تاقرترتا�بقبحل�تايسلعدة�ين�تاخلرج.

���ما�هو�دور�الجمعية�الوطنية�المضيفة�بخصوص�استخدام�شارة/شعار� 21
الجمعية�الوطنية�من�قبل�جمعية�وطنية�مشاركة�تقدم�المساعدة�على�

أراضيها؟
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التحليل

مقدمة

القرتر�11،�تاصلدر�عن�تايؤتير�تادحاي�تاـعلشر�الصلمب�تألوير�علم� ين�ومث�تايبدأ،�ححفقلً�
أن� تاخلرج� تايسلعدة�في� تقدمم� تاتي�ترغب�في� تاشرمكة� تاحطنمة� تاجيعمة� 1921،�مجب�على�
توصل�على�يحتفقة�تاجيعمة�تاحطنمة�تاعليلة،�حالسميل�بخصحص�تاشلرة�تاتي�ترمد�أن�تستخديهل.

ين� تاعليلة،� تاحطنمة� تاجيعمة� ين� تايطلحبة� اليحتفقة� تادقمقة� تاطبمعة� تودمد� يولحاة� جلنب� إاى�
تاضرحري�تحضمح�يل�إذت�كلن�مجحز�الجيعمة�تاحطنمة�تاعليلة�رفض�يسلعدة�تاجيعمة�تاحطنمة�
تاشرمكة�اسبب�حومد�معحد�إاى�شلرة�هذه�تاجيعمة،�حإذت�كلن�بإيكلنهل�جعل�يحتفقتهل�يشرحطة�

بلستخدتم�تاجيعمة�تاحطنمة�تاشرمكة�اشلرة�أخرى�غمر�شلرتهل.

حمشيل�نطلق�هذت�تاسؤتل�تستخدتم�تاشلرة�ألغرتض�تاويلمة�حتادالاة�ين�قبل�جيعملا�حطنمة�تعيل�
في�تاخلرج.�أيل�تالستثنلء�تاحومد�فمكين�في�تاولاة�تاتي�مرخص�فمهل�الجيعمة�تاحطنمة�بلستخدتم�
تاشلرة�ألغرتض�تاويلمة�ألنهل�تعيل�كجهة�يسلعدة�الخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة.�حفي�
هذه�تاولاة،�متعمن�علمهل�أن�تستخدم�تاشلرة�نفسهل�تاتي�تستخديهل�تاخديلا�تاطبمة�تايذكحرة،�ومثيل�

مودث�هذت�تالستخدتم،�حال�تنطبق�آاملا�تنسمق�تاوركة،�كلاقرتر�11،�العلم�1921.

النصوص�واجبة�التطبيق�

العلم� تألوير� الصلمب� تاعلشر� تادحاي� تايؤتير� تعتيده� تاذي� �،11 تاقرتر� ين� �1 تافقرة� تنص�
1921،�على�يل�ملي:

″ال�تنشئ�جيعمة�صلمب�أوير�قسيلً،�أح�بعثة،�أح�اجنة،�أح�ينظية،�أح�تقحم�
بأّي�نشلط�في�بلد�أجنبي�205دحن�يحتفقة�تالجنة�تايركزمة�الجيعمة�تاحطنمة�
اذاك�تابلد،�حيحتفقة�اجنتهل�تايركزمة،�حبخلصة�في�يل�متعلق�بلستخدتم�تسم�

حشلرة�تاصلمب�تألوير″.

حبيل�أّن�تافقرة��8ين�دمبلجة�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�يشتقة�ين�تاقرتر��11العلم��1921–�
حهي�في�تاوقمقة�طرمقة�أخرى�النص�على�تايبدأ�ذتته�-�فين�تايهم�في�تاتولمل�تاولاي�تاتطرق�إاى�

هذه�تافقرة�أمضلً.�حتنص�على�يل�ملي:

″تاجيعملا�تاحطنمة�تاتي�تقحم�بأنشطة�في�أرتضي�دحاة�أخرى�مجب�أن�
تتأكد�ين�أّن�تاشلرتا�تاتي�تنحي�تستعيلاهل�في�إطلر�تلك�تألنشطة�

مجحز�تستعيلاهل�في�تابلد�تاذي�تجري�فمه�تألنشطة�تايذكحرة�حفي�بلد�أح�
بلدتن�تاعبحر″.

اعتبارات�عامة

تجدر�تإلشلرة�إاى�تالعتبلرتا�تاتلامة:

تم�تعتيلد�قرتر�ين�قبل�يؤتير�دحاي�الوق�محضح�يعنى�تاقرتر�11.�حال�مشمر�إاى�جيعمة�حطنمة�تقحم�″بأي�نشلط�في�بلد�أجنبي″�)تاقرتر� �205
7،�تاذي�تعتيده�تايؤتير�تادحاي�تاسلدس�عشر�في�تاعلم�1938(.
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تحفر�شلرتا�تاصلمب�تألوير،�حتاهالل�تألوير،�حتاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�تاويلمة�ذتتهل.� –
حمجب�تعتبلرهل�يتسلحمة�في�حضعهل�تاقلنحني،�حأنهل�تشّكل�في�جيمع�تألحقلا�ريحزتً�يولمدة؛

مؤسف�التخلذ�أي�قرتر�معلرض�تستخدتم�شلرة�ين�تاشلرتا�تايعترف�بهل؛ –

كل�جيعمة�حطنمة�يلزية�بتشرمعلا�دحاتهل؛�حهذت�مشيل�بلاطبع�تاترخمص�تايينحح�الجيعمة� –
تاويرتء.� )تابلحرة(� تاكرمستلاة� أح� تألوير،� تاهالل� أح� تألوير،� تاصلمب� بلستخدتم� تاحطنمة�
حاذاك،�مكحن�ين�تاصعب�قبحل�أمة�ييلرسة�تسيح�اجيعمة�حطنمة�عليلة�أن�تطلب�ين�جيعمة�

حطنمة�شرمكة�أن�تغّمر�شلرتهل�حتنتهك�بذاك�تشرمعلتهل�تاحطنمة؛

تاتشرمعلا�تاحطنمة�الدحاة�تايضمفة�هي�تألهم،�حمنبغي�أن�توكم�هذه�تاتشرمعلا�)حامس�أّي� –
رأي�ين�تاجيعمة�تاحطنمة�تاعليلة(�تستخدتم�تاشلرة�ين�قبل�تاجيعمة�تاحطنمة�تاشرمكة�تاتي�تعيل�
اجيعمة� عليلة� حطنمة� جيعمة� ترخص� أن� تاتحقع� تاصعب� ين� حبلاتلاي� تايضمفة.� تادحاة� في�
يخلافلً� تالستخدتم� هذت� كلن� إذت� تاشرمكة� تاحطنمة� تاجيعمة� شلرة� توا� تاعيل� شرمكة� حطنمة�

التشرمعلا�تاحطنمة�تاقلئية�)تنظر�يل�متبع�أدنله(.

�تفسير�يستند�إلى�الممارسة

ام�معثر�في�يوفحظلا�تالجنة�تادحامة�إال�على�ولالا�قلملة�جدتً�شكلا�فمهل�شلرة�جيعمة�حطنمة�
شرمكة�عقبلا�ال�ميكن�تخطمهل�بلانسبة�الجيعمة�تاحطنمة�تاعليلة�)حبخلصة�رفض�جيعمة�حطنمة�
عليلة�تايسلعدة،�يتذرعة�بشلرة�تاجيعمة�تاحطنمة�تاشرمكة؛�أح�جيعمة�حطنمة�عليلة�تشترطا�على�

جيعمة�حطنمة�شرمكة�تغممر�شلرتهل�اكي�تقبل�بيسلعدة�على�أرتضمهل(.

حفي�إودى�تاولالا،�أحصا�جيعمة�حطنمة�عليلة�إودى�تاجيعملا�تاحطنمة�تاشرمكة�بعدم�تستخدتم�
شلرة�يعّمنة،�حاكن�هذت�تألير�كلن�مستند�إاى�تعتبلرتا�أينمة�حام�مكن�بلاتأكمد�شرطلً�ين�تاجيعمة�

تاحطنمة�تاعليلة�اقبحل�حجحد�تاجيعمة�تاحطنمة�تاشرمكة�حأنشطتهل.

حهكذت،�مصعب�حضع�تستنتلجلا�ومن�ال�محجد�في�تاييلرسة�إال�تاقلمل�ين�تألداة.�حتحوي�تألداة�
تاقلملة�تايحجحدة�أّن�هنلك�فهيلً�عليلً�بأّن�تاجيعمة�تاحطنمة�تاعليلة�تاتي�تحتفق�على�تاسيلح�اجيعمة�
تاحطنمة� تاجيعمة� شلرة� عمنه� تاحقا� في� تقبل� أرتضمهل،� على� بأنشطة� بلاقملم� شرمكة� حطنمة�

تايشلركة.

حاذاك،�بلستثنلء�تاصعحبلا�تايشلر�إامهل�آنفلً�تاتي�قد�تنجم�عن�نصحص�تاتشرمعلا�تاحطنمة�الدحاة�
تايضمفة،�مبقى�تاتقممد�تاحومد�تايرتبط�بهذت�تايبدأ�هح�تاتحصمة�بعدم�تستخدتم�شلرة�يعّمنة�عنديل�

مقتضي�أين�تاعليلمن�في�تايجلل�تإلنسلني�ذاك.206 

�تفسير�يستند�إلى�القرار��11للمؤتمر�الدولي�العاشر�للصليب�األحمر�لعام�1921،�والفقرة�8 
من�ديباجة�البروتوكول�الثالث�اإلضافي

تاقرتر��11العلم�1921 أ(�

مشلر�إاى�أن�يثل�هذه�تاتحصمة�ميكن�أن�تقديهل�أمضلً�تاحكلاة�تارتئدة،�أح�تقدم�بعد�نقلشلا�بمن�تاحكلاة�تارتئدة�حتاجيعمة�تاحطنمة�تاعليلة،� �206
عنديل�تقتضي�تألسبلب�تألينمة�ذاك.
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منص�تاقرتر��11على�أنه�مجحز�الجيعمة�تاحطنمة�تاشرمكة�تاقملم�بأنشطة�في�تاخلرج�فقط�″بيحتفقة″�
تاجيعمة�تاحطنمة�تايضمفة�″حبخلصة�في�يل�متعلق�بلستخدتم�تسم�حشلرة�تاصلمب�تألوير″.�هل�
معني�هذت�أّن�تاجيعمة�تاحطنمة�تاعليلة�تستطمع�أن�تفرض�شلرة�على�تاجيعمة�تاحطنمة�تاشرمكة�

مجب�أن�تستخديهل�العيل�في�أرتضي�دحاة�تاجيعمة�تاحطنمة�تاعليلة؟

مجب�تاتذكمر�دتئيلً�بأّن�تاقرتر��11هح�يجرد�صك�اتنسمق�تستجلبة�تاوركة،�حأّن�هدف�تاوركة�
هح�تحفمر�أفضل�يسلعدة�ييكنة�النلس�تاذمن�موتلجحنهل.�اذاك،�مبدح�ين�تايعقحل�تالستنتلج�بأّن�
تاجيعمة� قبل� نمة�ين� مؤخذ�بوسن� أن� تايسلعدة�مجب� مد� بيد� تاشرمكة� تاحطنمة� تاجيعمة� تقترتح�
ترتعى� أن� على� تألسلسي،� تإلنسلنمة� يبدأ� يع� تحتفقه� على�ضحء� فمه� حمنظر� تاعليلة،� تاحطنمة�

تألهيمة�تألحامة�الوتملجلا�تاضولمل�حفعلامة�تستجلبة�تاوركة.

حمتعمن�أال�مرفض�إعطلء�تايحتفقة�ألسبلب�″حتهمة″،�ألّن�تاجيعمة�تاحطنمة�تاعليلة،�على�سبمل�
تايثلل،�″ال�تعجبهل″�شلرة�تاجيعمة�تاحطنمة�تاشرمكة.�فلايعملر�تاحومد�تاذي�مجب�أن�مؤخذ�بعمن�

تالعتبلر�هح�فعلامة�تايسلعدة�تايقدية�النلس�تاذمن�موتلجحنهل.

تاجيعملا� بمن� تاقلنحني� تاحضع� في� يسلحتة� مفرض� تاذي� تألسلسي� تاعلايمة� يبدأ� ضحء� حفي�
تاحطنمة،�207مبدح�ين�تاصعب�تاقبحل�بأن�تفرض�جيعمة�حطنمة�عليلة�شلرة�على�جيعمة�حطنمة�
شرمكة�كشرط�اليحتفقة�على�حجحد�تاجيعمة�تاحطنمة�تاشرمكة�على�أرتضمهل.�حمبدح�أّن�تاحضع�

تاقلنحني�تايتسلحي�الشلرتا�مشمر�إاى�تالستنتلج�نفسه.

بلإلضلفة�إاى�تايحتفقة�تايشلر�إامهل�في�تاقرتر�11،�مجدر�تاتذكمر�بأنه�حفقلً�اليلدتمن��53ح�54ين�
تتفلقمة�جنمف�تألحاى�)حتاتشرمعلا�تاحطنمة�تاخلصة�بلاشلرة�تاينفذة�اهلتمن�تايلدتمن(،�تبقى�تادحاة�
حامس� تاشلرة،� تستخدتم� على� تايشرفة� تألسلسمة� تاسلطة� هي� تاوكحيمة(� تألقسلم� أود� )حعلدة�

تاجيعمة�تاحطنمة�تاعليلة�)تنظر�يل�ملي�أدنله(.

تافقرة��8ين�دمبلجة�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي� ب(�

تادحامة،�حالسميل� تالتفلقملا� اتفسمر� تاقحتعد� �،1969 العلم� تايعلهدتا� اقلنحن� فممنل� تتفلقمة� تودد�
اليعنى� أّن�″تايعلهدة�تفّسر�بوسن�نمة�ححفقلً� تاتي�تنص�على� تافقرة��1ين�تالتفلقمة� تايلدة��31

تاعلدي�تاذي�معطى�ألافلظهل�ضين�تاسملق�تاخلص�بيحضحعهل�حتاغرض�ينهل″.

حفي�هذت�تاشأن،�مجدر�تاتذكمر�بأّن�تاغرض�تألسلسي�ألّي�″تتفلقمة�إنسلنمة″�تحفمر�أفضل�ويلمة�
حيسلعدة�ييكنة�اجيمع�تاضولمل�حتألشخلص�تاذمن�موتلجحنهل�في�أحقلا�تانزتعلا�تايسلوة.

تاثلاث�تإلضلفي،�فإّن�″دمبلجة� تابرحتحكحل� تاتعلمق�على� حبلإلضلفة�إاى�ذاك،�حكيل�مشدد�علمه�
أمضلً� بحضحح� حاتذكر� النص،� تاينطقي� تألسلس� اتحضمح� تسعى� يل� علدة� �)...( ]تابرحتحكحل[�
تاغرض�ين� تاثلاث�تإلضلفي� تابرحتحكحل� دمبلجة� �2ين� تافقرة� تاهدف�حتاغلمة�ينه″.�208حتودد�

تابرحتحكحل�ومن�تذكر�أنه�مرغب�في:

تنظر�أمضلً�تايلدة��4تافقرة��9ين�تانظلم�تألسلسي�الوركة. �207

تاتعلمق�على�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�تادمبلجة،�تاصفوة�179.  208
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″تكيمل�تألوكلم�سلبقة�تاذكر�]أوكلم�تتفلقملا�جنمف�حتابرحتحكحامن�
تإلضلفممن�إامهل،�بخصحص�تستخدتم�تاشلرتا�تاييمزة[�اتعزمز�قمية�تاويلمة�

تاتي�تنطحي�علمهل�حطلبعهل�تاعلايي″.

حمذكر�تاتعلمق�على�تابرحتحكحل�تإلضلفي�تاثلاث�يل�ملي:

″يع�أّن�تاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير�ريزتن�علايملن�ايسلعدة�ضولمل�
تانزتعلا�تايسلوة�حتاكحترث،�فهيل�ال�ملقملن�دتئيلً�تالوترتم�تاحتجب�اهيل�

في�بعض�تاسملقلا�تاجغرتفمة�تايودحدة.�حبلإلضلفة�إاى�ذاك،�هنلك�دحل�ال�
تجد�في�أّي�ين�تاشلرتمن�تعرمفلً�اهحمتهل،�أح�أنهل�ترغب�في�أن�مسيح�اهل�

بلستخدتم�تاشلرتمن�في�آٍن�يعلً.

حاذاك،�تذكر�تافقرة�تاثلنمة�ين�تادمبلجة�بحضحح�تألهدتف�تارئمسة�تاتي�
متحخلهل�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي.�فهح�مهدف�إاى�تكيلة�تتفلقملا�جنمف�
حتابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني�بلعتيلد�شلرة�إضلفمة�تعزز�قمية�
تاشلرتا�تاييمزة،�حبخلصة�في�سملقلا�تشغملمة�ميكن�أن�ُمفهم�فمهل�بشكل�

خلطئ�على�أّن�الشلرتا�تايحجحدة�يعلني�ضينمة�سملسمة�أح�دمنمة″.209 

حبيل�أّن�تاهدف�تألسلسي�العتيلد�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�كلن�إمجلد�ول�األحضلع�تاتي�ال�
ميكن�فمهل�تستخدتم�تاشلرتا�تايحجحدة،�بسبب�يل�ُمظن�ين�يعلٍن�ضينمة�دمنمة�أح�سملسمة�اهل،�
اذاك،�ان�مكحن�ين�تاصحتب�تفسمر�تافقرة��8ين�دمبلجة�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�بطرمقة�تلغي�

تاغرض�تألسلسي�ين�تابرحتحكحل.

بلإلضلفة�إاى�ذاك،�عنديل�مكحن�نص�تتفلقمة�يل�″غليضلً�أح�يبهيلً″،�تحصي�تتفلقمة�فممنل�اقلنحن�
حظرحف� تايعلهدة،� تعتيلد� أح� إبرتم� سبقا� تاتي� تاتوضمرمة� تألعيلل� إاى� بلاعحدة� تايعلهدتا�
جيمع� كلنا� تإلضلفي،� تاثلاث� تابرحتحكحل� تعتيلد� سبقا� تاتي� تايفلحضلا� إبرتيهل.�210حخالل�
تادحل�تقرمبلً�توبذ�إمجلد�ول�ايسأاة�تاشلرة،�كيل�تذكر�تافقرة��2ين�دمبلجة�تابرحتحكحل�تاثلاث�
تإلضلفي.�حمبدح�أمضلً�أّن�نص�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�ال�مثمر�تاكثمر�ين�تاجدتل�)يع�أّن�
بعض�تادحل�كلنا�ترى�أّن�تحقما�تعتيلد�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�كلن�غمر�ينلسب،�ييل�أدى�

بلاتلاي�إاى�تاتصحما�على�تعتيلده(.

حتاجيعمة� تاعليلة� تاحطنمة� تاجيعمة� تعيل� أن� هح�ضرحرة� تاينطقي� تالستنتلج� أن� مبدح� حاذاك،�
تاحطنمة�تاشرمكة�يعلً�بوسن�نمة�الختملر�شلرة�يعترف�بهل�حيقبحاة�ين�تاطرفمن،�يع�تاتنبه�دتئيلً�
إاى�يبدأ�تإلنسلنمة�تاذي�هح�ين�تايبلدئ�تألسلسمة�الوركة،�حإاى�تشرمعلا�دحاتي�تاجيعمة�تاحطنمة�
تاعليلة�حتاجيعمة�تاحطنمة�تاشرمكة�تاخلصة�بلاشلرة�)تنظر�يل�ملي�أدنله(.�حهذت�معني�أمضلً�أّن�على�
ين� تاغرض� تلغي� بطرمقة� تإلضلفي� تاثلاث� تابرحتحكحل� تفسر� أال� تاعليلة� تاحطنمة� تاجيعمة�
بشلرة� تاتذرع� )أح� فقط� شلرتهل� بسبب� تاشرمكة� تاحطنمة� تاجيعمة� يسلعدة� برفض� تابرحتحكحل�

تاجيعمة�تاحطنمة�تاشرمكة�ارفض�تايحتفقة�على�أنشطة�هذه�تاجيعمة(.

تاتعلمق�على�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�تادمبلجة،�تافقرة�2،�تاصفوة�180.  209

تنظر�تايلدة��32ين�تتفلقمة�فممنل�بشأن�قلنحن�تايعلهدتا. �210
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مسائل�تتعلق�بالتشريعات�الوطنية�للجمعية�/أو�الجمعيات�الوطنية�العاملة

مجدر�تاتأكمد�يرة�أخرى�على�أّن�تشرمعلا�جيمع�تادحل�تألطرتف�في�تتفلقملا�جنمف�مجب�أن�
ين� شلرة� أّي� تستخدتم� موظر� وكم� حويلمتهل.حأّي� بهل� تايعترف� تاشلرتا� توترتم� على� تنص�

تاشلرتا�تايعترف�بهل،�حاح�ام�متعلرض�بلاضرحرة�يع�تتفلقملا�جنمف،�هح�أير�مؤسف�اه.

تاشلرة�حويلمتهل،� بلستخدتم� تاخلصة� تادحل،� تاعظيى�ين� الغلابمة� تاحطنمة� تاتشرمعلا� حتتضين�
أوكليلً�ترخص�الجيعمة�تاحطنمة�بلستخدتم�تاشلرة.�حتحجد�أيثلة�قلملة�جدتً�تشمر�إاى�أّن�تاجيعمة�
تاحطنمة�ادحاة�يعّمنة�هي�حودهل�تايخحاة�بلستخدتم�تاشلرة،�تألير�تاذي�قد�مفسر�على�أنه�وظر�
تاشرمكة(.211  تاحطنمة� تاجيعملا� أّي�ينظية�أخرى�)بيل�في�ذاك� تاشلرة�ين�قبل� على�تستخدتم�
حمبدح�أّن�تاسبب�حرتء�هذه�تاصملغة�القلنحن،�مكين�في�عدم�رؤمة�حتضعي�تاقلنحن�إيكلنمة�حجحد�
أنشطة�اجيعملا�حطنمة�شرمكة�)أح�تالجنة�تادحامة�أح�تالتولد�تادحاي(�على�أرتضي�تادحاة،�حامس�

في�رغبة�بينع�جيعملا�حطنمة�شرمكة�ين�تستخدتم�تاشلرة�في�تلك�تادحاة.

حسحف�مبقى�تستخدتم�تاشلرة�ين�قبل�تاجيعملا�تاحطنمة�تاشرمكة�في�تاخلرج�خلضعلً�دحيلً�ألوكلم�
اعلم� تاشلرة� تستخدتم� حالئوة� تاتطبمق(،� حتجبة� تكحن� )ومث� حبرحتحكحالتهل� جنمف،� تتفلقملا�
1991،�حتاتشرمعلا�تاحطنمة�الدحاة�تايضمفة.�حبإيكلن�تإلدترة�تاوكحيمة�تايختصة�في�تادحاة�
تايعنمة�تاتدخل�دتئيلً�في�ولل�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة�ين�قبل�جيعمة�حطنمة�شرمكة�)حفي�تاوقمقة�
ادمهل�حتجب�بلاقملم�بذاك(.�غمر�أنه�منبغي�بقدر�تإليكلن�أال�تفسر�هذه�تاسلطة�تاتي�تيتلكهل�تادحاة�
تايضمفة�على�أنهل�بيثلبة�ينوهل�ورمة�ينع�تاجيعملا�تاحطنمة�تاشرمكة�ين�تستخدتم�أّي�شلرة�ين�
تاشلرتا�تايعترف�بهل،�حتاتي�اهل�جيمعلً�تاحضع�تاقلنحني�نفسه�حتايعنى�ذتته،�حمجب�أن�تتيتع�

بلاويلمة�نفسهل�حتالوترتم�ذتته.

حميكن�تاقحل�ختليلً:

تاجيعملا� – قبل� ين� تاشلرة� تستخدتم� أيلم� عقبة� تاحطنمة� تاتشرمعلا� تشّكل� يل� نلدرتً� أنه�
تاحطنمة�تاشرمكة؛

أنه�عنديل�تشّكل�تاتشرمعلا�تاحطنمة�عقبة،�مجب�عندئذ�إظهلر�يرحنة�في�تنفمذهل�وتى�ال�تلغي� –
تاغرض�نفسه�ين�تدخل�تاجيعملا�تاحطنمة�تاشرمكة�أح�تقلل�ين�فعلامة�تستجلبة�تاوركة�أيلم�

تايعلنلة�تإلنسلنمة.�

استخدام�الشارة�كوسيلة�للحماية

أخمرتً،�حعند�تانظر�في�تستخدتم�تاشلرة�كحسملة�الويلمة�ين�قبل�جيعملا�حطنمة�تعيل�في�تاخلرج،�
مجب�أخذ�تالعتبلرتا�تاتلامة�بلاوسبلن:

مستند�هذت�تالستنتلج�إاى�بوث�في�تاتشرمعلا�تاحطنمة�بشأن�تستخدتم�تاشلرة�حهح�يتحفر�ادى�تاخديلا�تالستشلرمة�الجنة�تادحامة. �211
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إذت�كلنا�جيعمة�حطنمة�تعيل�كجهة�يسلعدة�الخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�ادحاتهل� –
فلمس�ين�يشكلة�بخصحص� ادحاة�أخرى(،212  تايسلوة� القحتا� تاتلبعة� تاطبمة� الخديلا� )أح�

يسأاة�تاترخمص�الجيعمة�تاحطنمة�تاشرمكة�)أح�وتى�ترخمص�تابلد�تايضمف(؛

اجيعمة� – تاتلبعمن� حاليحظفمن� تاطبمة� الحودتا� مجحز� يتى� وحل� تايودد� تاسؤتل� يعلاجة� أيل�
تألحل� البرحتحكحل� حفقلً� الويلمة� تاشلرة�كحسملة� تستخدتم� تاخلرج،� في� معيلحن� حطنمة،�يين�

تإلضلفي،�فنجدهل�في�يكلن�آخر�في�تادرتسة.213

تنظر�تايلدتمن��26ح�27ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�حتايلدة��9تافقرة��2)ب(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي. �212

اليزمد�ين�تاتفلصمل�وحل�إيكلنمة�تستخدتم�تاجيعملا�تاحطنمة�الشلرة�كحسملة�الويلمة،�تنظر�تاسؤتل��14في�تادرتسة. �213
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي�

تايلدتلن��26ح44،�تافقرة��1ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايلدتلن��8ح�18تافقرة��1ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�
تايلدتلن��10ح�27ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991

التوصيات

مجحز�فقط�حسم�يحتد�تإلغلثة�تاتي�تتصف�بأنهل�″يعدتا�طبمة″�أح�″إيدتدتا�طبمة″،�بلاشلرة� �-1
تاوليمة،�عنديل�تكحن�تاجيعمة�تاحطنمة�تاتي�تقدم�هذه�تايعدتا�أح�تإليدتدتا�تاطبمة�يرخصلً�

اهل�بلستخدتم�تاشلرة�كحسملة�الويلمة.

بخصحص�تستخدتم�تاشلرة�الدالاة: �-2

اشونلا� تايستخدية� تانقل� تاحطنمة�على�حسلئط� تاجيعمة� إظهلر�شعلر� مجب�عدم� �•
الجيعمة�تاحطنمة�أح�تستخدم�حتدتر� تانقل�يلكلً� يحتد�تإلغلثة،�إال�إذت�كلنا�حسلئط�

وصرملً�ين�قبل�تاجيعمة�تاحطنمة؛

تإلغلثة.� يحتد� يوتحملا�شونلا� تاحطنمة�على� تاجيعمة� إظهلر�شعلر� منبغي�عدم� �•
حوتى�إن�كلن�ين�تاييكن�إظهلر�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�على�تارزم�تاتي�توتحي�
على�يحتد�تإلغلثة،�إال�أنه�منبغي�أال�مظهر�على�يوتحملا�هذه�تارزم،�أي�على�كل�
سلعة�ين�سلع�تإلغلثة،�يل�دتيا�تاجيعمة�تاحطنمة�ال�تيلك�تاسمطرة�على�تستخدتيهل.

التحليل

مقدمة

تاتيممز�بمن�تستخدتم�تاشلرة�الويلمة�حتستخدتيهل�الدالاة�ين�قبل�جيعمة�حطنمة�هح،�يرة�أخرى،�
تايحضحع�تألسلسي�التولمل.�فعنديل�تستخدم�تاشلرة�كحسملة�الويلمة،�تكحن�هي�تاعالية�تايرئمة�
تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�افئلا�يعمنة�ين�تألشخلص�حتاحودتا� الويلمة�تاخلصة�تايينحوة�ين�
ححسلئط�تانقل�)خلصة�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�حتايرتفق�ححسلئط�تانقل(.�أيل�تاشلرة�تاتي�تستخدم�

كحسملة�الدالاة،�فهي�تعني�حجحد�تارتبط�بمن�تاشخص�أح�تاشيء�تاذي�مظهرهل�بلاوركة.214 

تايلدة�44،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى.�تنظر�″يبلدئ�حيفلهمم�علية″،�في�يقدية�تادرتسة. �214

 ���هل�يجوز�لصق�شعار�الجمعية�الوطنية�)أو�الشارة(�على�مواد�إغاثة� 22
مقدمة�من�جمعية�وطنية�أخرى؟
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استخدام�الشارة�للحماية

تنص�تايلدة�44،�تافقرة�1،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�على�أنه�″ال�مجحز�اجيعملا�تاصلمب�
تألوير�تاحطنمة�حغمرهل�ين�تاجيعملا�تايشلر�إامهل�بلايلدة��26أن�تستخدم�تاشلرة�تاييمزة�تاتي�
تينح�ويلمة�تالتفلقمة�إال�في�إطلر�أوكلم�هذه�تايلدة″،�ييل�معني�أنه�مجحز�الجيعملا�تاحطنمة�أن�
تستخدم�تاشلرة�فقط�ين�أجل�″تيممز�أح�ويلمة�تاحودتا�حتاينشآا�تاطبمة،�حتايحظفمن�تايويممن�
هذه� يثل� تنظم� تاتي� تألخرى� تادحامة� حتالتفلقملا� تالتفلقمة� هذه� بيقتضى� تايويمة� حتايهيلا�

تأليحر″.215 

حتحّسع�تايلدة��18تافقرة��1ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�تاوق�في�تستخدتم�تاشلرة�الويلمة�
الجيعمة� تاتلبعة� تلك� فمهل� بيل� تايدنمة،� تاطبي� تانقل� ححسلئط� تايدنمة،� تاطبمة� تاحودتا� امشيل�
تاحطنمة.)224(�216حمشمر�تعلمق�تايلدة��10ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم��1991إاى�يل�ملي:

″حبلانسبة�الجيعمة�تاحطنمة،�تشيل�]تاحودتا�تاطبمة�ححسلئط�تانقل�تاطبي[�
تايستشفملا�حعربلا�تإلسعلف�حتاسفن�تايستشفملا�حتاطلئرتا�حيخلزن�
تايعدتا�تاطبمة�عنديل�تكحن�توا�تصرف�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�

تايسلوة،�إضلفة�إاى�تايستشفملا�تايدنمة�تاتي�تيلكهل�تاجيعمة�تاحطنمة�حذاك�
بشرط�أن�تكحن�تاسلطة�قد�تعترفا�بهل�حسيوا�اهل�بإظهلر�تاشلرة�...″.

حبلاتلاي،�فيحتد�تإلغلثة�تاحومدة�تاتي�مجحز�حسيهل�بلاشلرة�تاوليمة�هي�تاتي�تقع�ضين�فئة�″تايحتد�
تاطبمة″،�حتاتي�عّرفهل�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني�على�أنهل�″أّي�يعدتا�
حإيدتدتا�ضرحرمة�الرعلمة�تاطبمة�–�حعلى�تألخص�تايعدتا�تاجرتومة�–�حاكن�أمضلً�تايعدتا�
تألثقل�)كلايعدتا�تاخلصة�بغرفة�عيلملا�أح�وتى�يستشفى�يمدتني�كليل،�على�سبمل�تايثلل(،�أح�

وتى�يجرد�تألدحمة�نفسهل″.217 

استخدام�الشارة�للداللة

عنديل�تستخدم�تاشلرة�كحسملة�الدالاة،�فهي�تظهر�تارتبط�بمن�تاشخص�أح�تاشيء�تاذي�مظهرهل�
حتايستقل،�حغمر� تايولمد،� تإلنسلني،� تاوركة� إاى�عيل� تريز،�على�تألخص،� حتاوركة.�حهي�
تايتومز.�اذاك�ين�تألهيمة�بيكلن�تايولفظة�على�تاتحتزن�بمن�)1(�ولجة�تاجيعملا�تاحطنمة�تاتي�
قديا�يحتد�تإلغلثة�إاى�افا�تالنتبله�إاى�يصدرهل�بلستخدتم�شعلرتا�تاجيعملا�تاحطنمة�تاينلسبة،�

ح)2(�ضرحرة�تجنب�أّي�إمولء�بأّن�ين�متسلم�يحتد�تإلغلثة�هح�ين�أعضلء�في�تاوركة.

تايلدة�44،�تافقرة�1،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى. �215

تعّرف�تايلدة�8)هـ(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�″تاحودتا�تاطبمة″�كيل�ملي:�″هي�تاينشآا�حغمرهل�ين�تاحودتا�عسكرمة�كلنا�أم� �216
يدنمة�تاتي�تم�تنظميهل�األغرتض�تاطبمة�أي�تابوث�عن�تاجروى�حتايرضى�حتاينكحبمن�في�تابولر�حإجالئهم�حنقلهم�حتشخمص�ولاتهم�أح�عالجهم،�
بيل�في�ذاك�تإلسعلفلا�تألحامة،�حتاحقلمة�ين�تأليرتض.�حمشيل�تاتعبمر�على�سبمل�تايثلل،�تايستشفملا�حغمرهل�ين�تاحودتا�تاييلثلة�حيرتكز�نقل�
تادم�حيرتكز�حيعلهد�تاطب�تاحقلئي�حتايستحدعلا�تاطبمة�حتايخلزن�تاطبمة�حتاصمدامة�اهذه�تاحودتا،�حميكن�أن�تكحن�تاحودتا�تاطبمة�ثلبتة�أح�
يتوركة�دتئية�أح�حقتمة″.�في�ومن�تعّرف�تايلدة�8)ز(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�″حسلئط�تانقل�تاطبي″�كيل�ملي:�هي�″أمة�حسمطة�نقل،�

عسكرمة�كلنا�أم�يدنمة،�دتئية�أم�حقتمة�تخصص�النقل�تاطبي�دحن�سحته�توا�إشرتف�همئة�يختصة�تلبعة�ألود�أطرتف�تانزتع″.

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة�8)ح(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرة�382؛�حمشمر�تاتعلمق�فعلملً�إاى�  217
″يعدتا�طبمة�أح�إيدتدتا�طبمة″.�تنظر�أمضلً�تاسؤتل��9في�تادرتسة.
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 1991 اعلم� تاشلرة� تستخدتم� الئوة� ين� �27 تايلدة� تذكر� تإلغلثة،� شونلا� مخص� يل� حفي�
حتعلمقلتهل،�أنه:

″مجحز�الجيعمة�تاحطنمة�أن�تستخدم�تاشلرة�يصوحبة�بلسيهل�أح�بلاورحف�
تألحاى�ين�تسيهل�اتيممز�شونلا�تإلغلثة�تايرسلة�بلاقطلرتا�أح�برتً�أح�

بورتً�أح�جحتً�إاى�ضولمل�تانزتعلا�تايسلوة�أح�تاكحترث�تاطبمعمة.�حعلى�
تاجيعمة�تاحطنمة�تتخلذ�كل�تإلجرتءتا�تاالزية�اينع�إسلءة�تالستخدتم.

حين�تاضرحري�أن�نالوظ�أن�هذت�تاوق�منطبق�فقط�على�شحنات�اإلغاثة�
نفسها،�وتى�ميكن�تاتعرف�على�بلد�تاينشأ�حامس�على�حسملة�تانقل�

تايستخدية″.�)تأكمد�يضلف(

حألغرتض�هذت�تاسؤتل،�مجب�أن�ُمفهم�يصطلح�″شونلا″�بأنه�معني�″يجيحعة�بضلئع�يشوحنة″�
حاذاك،�ميكن�إظهلر�شلرة�ذتا�أبعلد�صغمرة�نسبملً�على�هذه�تايجيحعة�حاكن�امس�على�كل�سلعة�

ين�سلع�تإلغلثة�بشكل�إفرتدي.

حميكن�تاقحل�ختليلً،�أن�ثية�قمدمن�تثنمن�يفرحضمن�على�تستخدتم�تاشلرة�الدالاة�على�يحتد�تإلغلثة:

مجب�عدم�إظهلر�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�على�حسلئط�تانقل�تايستخدية�اشونلا�يحتد�تإلغلثة؛� –
إنيل�ال�تنطبق�هذه�تاقلعدة�على�حسلئط�تانقل�تاتي�تيلكهل�تاجيعمة�تاحطنمة�أح�تلك�تاتي�تستخديهل�

حتدمرهل�تاجيعمة�تاحطنمة�وصرملً؛

مجب�عدم�إظهلر�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�على�يوتحملا�شونلا�تإلغلثة.�حبمنيل�مجحز�أن�تويل� –
تارزم�تاتي�توحي�يحتد�إغلثة�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة،�منبغي�عدم�إظهلر�تاشعلر�على�يوتحملا�

هذه�تارزم،�أي�امس�على�كل�سلعة�ين�سلع�تإلغلثة.
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايحتد��26ح�27ح�28ح�36ح�42ح�43ح�44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايحتد��24ح�25ح�27ح�43ين�تتفلقمة�جنمف�تاثلنمة

تايحتد��18ح�33ح�40ين�تتفلقمة�جنمف�تاثلاثة
تايلدة��3ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991

تايبلدئ�تألسلسمة�الوركة�)تالستقالل�حتاوملد�حعدم�تاتومز(

التوصيات

مجحز�في�نزتع�يسلح�دحاي�تؤدي�تاجيعمة�تاحطنمة�فمه�دحر�تايسلعد�الخديلا�تاطبمة�في� �-1
تاقحتا�تايسلوة�ادحاتهل�إظهلر�تاعلم�تاحطني�حشلرة�تاويلمة�في�آن�يعلً�على�أزملء�أعضلء�

تاجيعمة�تاحطنمة�ححودتتهم�حيعدتتهم�ححسلئط�نقلهم.�

إذت�حقع�أعضلء�تاجيعمة�تاحطنمة�في�قبضة�تاطرف�تاخصم:� �-2

مجحز�اهم�يحتصلة�إظهلر�تاشلرة�حتاعلم�تاحطني�على�أزملئهم�حيعدتتهم؛ �•�

ال�مسيح�اهم�بيحتصلة�رفع�أي�علم�آخر�غمر�تاشلرة�على�حودتتهم�ححسلئط�نقلهم.� �•�

تاالزم،� تاتصرمح� بيحجب� يولمد،� ابلد� تاحطنمة� تاجيعمة� فمه� تقدم� دحاي� يسلح� نزتع� في� �-3
عليهل� إظهلر� تستطمع� تانزتع،� في� طرف� إاى� ححودتتهم� تاطبمة� خديلتهل� أفرتد� يسلعدة�
تاحطني�حشلرة�تاويلمة�في�آن�يعلً�على�أزملء�حيعدتا�أعضلئهل�ححودتتهم�ححسلئط�نقلهم،�
يل�ام�تتخذ�تاسلطلا�تاعسكرمة�تايعنمة�الطرف�تايتولرب�تاذي�تتلقى�خديلته�تاطبمة�تايسلعدة�
قرترتً�يخلافلً�اذاك.�حمجحز�أمضلً�رفع�تاعلم�تاحطني�الطرف�تايتولرب�تايذكحر�على�حودتا�

تاجيعمة�تاحطنمة�ححسلئط�نقلهل�في�آن�حتود�يع�شلرة�تاويلمة.�

إذت�حقع�أعضلء�تاجيعمة�تاحطنمة�في�قبضة�تاعدح: �•

مجحز�اهم�يحتصلة�إظهلر�تاشلرة�حتاعلم�تاحطني�على�أزملئهم�ححودتتهم�حيعدتتهم� �•
ححسلئط�نقلهم؛�

تتلقى�خديلته� تاذي� تايتولرب� الطرف� تاحطني� تاعلم� اهم�بيحتصلة�رفع� ال�مسيح� �•
تاطبمة�يسلعدة�ين�تاجيعمة�تاحطنمة.�

في�نزتع�يسلح�غمر�دحاي،�مجحز�ألفرتد�تاجيعمة�تاحطنمة�ححودتتهل،�ين�تاعليلمن�كيسلعدمن� �-4
اطحتقم�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�ادحاتهم،�إظهلر�تاعلم�تاحطني�يع�تاشلرة�في�

 ���ما�هي�الظروف�التي�يجوز�فيها�لجمعية�وطنية�استخدام�العلم�الوطني� 23
مع�الشارة؟
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كلفة� حفي� تايذكحرة.� تاطبمة� تاخديلا� في�صفحف� تاييلرسة� هي� هذه� كلنا� إذت� يعلً،� آن�
تاظرحف�تألخرى،�مجب�أن�متجنب�أفرتد�تاجيعمة�تاحطنمة�ححودتتهل�تالستخدتم�تايشترك�
الوركة،� بلايبلدئ�تألسلسمة� متيسكحن� أنهم� إامهم�على� تاحطني�حتاشلرة،�وتى�منظر� العلم�

حموتفظحن�بلاتلاي�بثقة�جيمع�أطرتف�تانزتع.

ين�ومث�تايبدأ،�مجب�أن�تتجنب�تاجيعمة�تاحطنمة�إظهلر�عليهل�تاحطني�حتاشلرة�في�آن�يعلً� �-5
ألغرتض�تادالاة�)شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة(.�إذ�إّن�تاقملم�بذاك�ميكن�أن�مقّحض�تاطلبع�تايولمد�
الشلرة.�كيل�ميكن�أمضلً�أن�مضع�وملد�تاجيعمة�تاحطنمة�حتستقالاهل�حعدم�تومزهل�يحضع�
تسلؤل،�كيل�مضع�خصلئص�تايكحنلا�تألخرى�الوركة�يحضع�تسلؤل�كذاك،�بوكم�تاترتبط�

فميل�بمنهل.

�إال�أن�ين�تاجلئز�الجيعمة�تاحطنمة�في�أحقلا�تاسلم،�حعلى�أرتضمهل،�إظهلر�عليهل�تاحطني� �-6
يع�شعلرهل�في�آن�يعلً�ين�أجل�إظهلر�تقدمرهل�التعلحن�أح�اشكل�آخر�ين�أشكلل�تادعم�تاذي�
تلقته�ين�سلطلتهل�تاحطنمة�القملم�بعيل�إنسلني�يودد،�أح�خدية�إنسلنمة�يوددة.�حين�شأن�
تاحطني(� )تاعلم� حتادحاة� )شعلرهل(� تاحطنمة� تاجيعمة� بمن� تاعالقة� تحضح� رسلاة� صملغة�

تايسلعدة�في�تاوفلظ�على�تاتيممز�بمن�تاجيعمة�تاحطنمة�حتاسلطلا�تاعلية.�

التحليل

االستخدام�للحماية

ترد�إشلرة�صرموة�في�تتفلقملا�جنمف�االستخدتم�في�آن�حتود�ين�قبل�جيعمة�حطنمة�العلم�تاحطني�
)علم�وقمقي�كلاذي�ُمرفع�على�سلرمة(�يع�علم�مويل�شلرة�تاويلمة.�حتأتي�تإلشلرة�في�يل�متعلق�
بحسم�تاحودتا�حتايؤسسلا�تاطبمة�اجيعمة�حطنمة�تعيل�كجهة�يسلعدة�الخديلا�تاطبمة�القحتا�
تايسلوة�ادحاتهل�)تايلدة��26ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى(.�218حمسيح�أمضلً�بإظهلر�تاعلم�تاحطني�يع�
شلرة�تاويلمة�احسم�تاسفن�تايستشفملا�حتازحترق�تاصغمرة�)تايلدة��43ين�تتفلقمة�جنمف�تاثلنمة(.�
حمحصى�بلستخدتم�″تألعالم�تاحطنمة″�يع�تاشلرة�الطلئرتا�تاطبمة�)تايلدة��36ين�تتفلقمة�جنمف�
تألحاى(.�حتيّكن�هذه�تألوكلم�تاحودتا�تاطبمة�ححسلئط�تانقل�تاطبي�تاتلبعة�الجيعمة�تاحطنمة�تاتي�
تعيل�كجهة�يسلعدة�الخديلا�تاطبمة�تاعسكرمة�ابالدهل�ين�رفع�علم�حطني�حكذاك�علم�مويل�

تاشلرة.

بلاعيل� مقحيحن� عنديل� تاحطنمة،� تاجيعمة� ايحظفي� تايحودة� تألزملء� بذتتهل� دحاة� كل� حتختلر�
ترتدى�هؤالء� إذت� ادحاتهم.�حمجحز� تايسلوة� القحتا� تاتلبعة� تاطبمة� تاخديلا� اطحتقم� كيسلعدمن�
القحتنمن� تايسلوة�″شرمطة�خضحعهم� اقحتتهم� تاتلبعة� تاطبمة� الخديلا� تايحود� تازي� تايحظفحن�
حتالحتئح�تاعسكرمة″�)تنظر�تايلدة��26ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى(،�أن�مويل�هذت�تازي�تصيمم�تاعلم�

تاحطني�كشلرة�صغمرة�على�سبمل�تايثلل.

حتنص�تايلدتلن��18ح�40ين�تتفلقمة�جنمف�تاثلاثة�على�أنه�حعنديل�مقع�يحظفح�تاجيعمة�تاحطنمة�
تاعليلحن�في�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�في�قبضة�تاعدح،�موق�اهم�تالوتفلظ�بشلرتا�

تنص�تايلدة��42ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�على�يل�ملي: �218
″ال�مرفع�علم�تالتفلقمة�تاييمز�إال�فحق�تاحودتا�حتاينشآا�تاطبمة�تاتي�تقضي�هذه�تالتفلقمة�بلوترتيهل،�حال�متم�ذاك�إال�بنلء�على�يحتفقة�تاسلطلا�تاوربمة.

حمجحز�في�تاحودتا�تايتوركة�حفي�تاينشآا�تاثلبتة�أن�مرفع�إاى�جلنبه�تاعلم�تاحطني�اطرف�تانزتع�تاذي�تتبعه�تاحودة�أح�تاينشأة″.
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تاجنسمة�حويلهل�على�أسلس�أنهم�مفمدحن�كيوتجزمن�ين�أوكلم�تتفلقمة�جنمف�تاثلاثة�)تايلدة�28 
ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى(.�حاكن�تايلدة��42ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�تنص�على�أنه�″ال�مجحز�

الحودتا�تاطبمة�تاتي�حقعا�في�قبضة�تاعدح�أن�ترفع�أي�علم�آخر�غمر�علم�تالتفلقمة″.

حأيل�تاحودتا�تاطبمة�تاتلبعة�اجيعمة�حطنمة�ين�بلد�يولمد،�حتاتي�تقدم�يسلعدتهل�اطرف�في�نزتع�
)تايلدة��27ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى(،�فمجحز�اهل�أن�ترفع�عليلً�مويل�تاشلرة،�حأن�ترفع�بوسب�
أحتير�قلئد�تاطرف�تايولرب،�219عليهل�تاحطني�بشكل�طبمعي�أمضلً،�وتى�حإن�حقعا�في�قبضة�
تاعدح.�حبلإلضلفة�إاى�ذاك،�مجحز�اهل�يل�ام�تقع�في�قبضة�تاعدح،�أن�ترفع�أمضلً�تاعلم�تاحطني�
تاطرف.� ذاك� قرتر� هذت� كلن� إذت� تاطبمة،� خديلته� إاى� تايسلعدة� قديا� تاذي� تايولرب� الطرف�
حمجحز�اليحظفمن�تاتلبعمن�اجيعمة�حطنمة�ين�بلد�يولمد�أن�مرتدحت�تازي�تايحود�الخديلا�تاطبمة�
تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�ادحاتهم،�أح�تازي�تايحود�الخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�الطرف�تاذي�مسلعدحن،�

حتاذي�ميكن�أن�مويل�تصيمم�تاعلم�تاحطني�اذاك�تاطرف.

حال�متطرق�قلنحن�تايعلهدتا�تادحاي�أح�أمة�احتئح�أخرى،�كالئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991يثالً،�
إاى�تستخدتم�جيعمة�حطنمة�اعليهل�تاحطني�إاى�جلنب�تاشلرة�خالل�نزتع�يسلح�غمر�دحاي،�يع�أّن�
مستير� تاظرحف،� هذه� حفي� تايحضحع.� هذت� تعلاج� تشرمعلا�حطنمة� تصّحر�حجحد� تاييكن� ين�
الدحاة،� تايسلوة� القحتا� تاتلبعة� تاطبمة� بلاخديلا� تايلوقة� تانقل� ححسلئط� حتاحودتا� تايحظفحن�

بلتبلع�تاييلرسة�تايكّرسة�بلستخدتم�تاعلم�تاحطني�يع�تاشلرة.

يع�ذاك،�قد�مكحن�ين�تاصعب�على�جيعمة�حطنمة�في�بعض�تاولالا�إقنلع�جيمع�تألطرتف�في�
نزتع�يسلح�غمر�دحاي�بتيسكهل�بلايبلدئ�تألسلسمة�في�تاوملد�حتالستقالل�)السميل�إذت�كلنا�بعض�
ين�حودتتهل�تعيل�كجهة�يسلعدة�الخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�ابالدهل(.�حبلاتلاي،�مجب�
أن�تتجنب�تاجيعمة�تاحطنمة�تستخدتم�تاعلم�تاحطني�يع�تاشلرة�كليل�كلنا�تعيل�خلرج�دحرهل�كجهة�

يسلعدة�الخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�الدحاة.

االستخدام�للداللة

ال�محجد�وظر�يودد،�حال�ترخمص�يودد،�بشأن�تستخدتم�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�يع�علم�حطني�
إذت�كلن� تادحتم�بوذر�شدمد�في�يل� تاحطنمة�على� تاجيعمة� منبغي�أن�تنظر� أنه� في�آن�يعلً.�غمر�
تالستخدتم�في�آن�حتود�ينلسبلً،�نظرتً�إاى�يل�ميكن�أن�مسببه�ذاك�ين�ضرر�على�وملد�تاجيعمة�

تاحطنمة�حتستقالاهل،�حعلى�تاطلبع�تايولمد�الشلرة.

حتعتبر�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم��1991تايصدر�تألسلسي�التحجمهلا�بشأن�تستخدتم�تاشلرة�
كحسملة�الدالاة،�عليلً�أن�بعض�تاقحتنمن�تاحطنمة�قد�تكحن�أمضلً�ذتا�أهيمة�في�هذت�تاشأن.�حتحضح�
يقدية�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم��1991)حتايلدة��3ين�هذه�تاالئوة�أمضلً(،�حكذاك�تايلدة�44 
ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�أّن�تستخدتم�تاشلرة�مجب�أن�مكحن�يتحتفقلً�يع�تايبلدئ�تألسلسمة�الوركة.�
حإذت�جلءا�تاشلرة�قرمبة�جدتً�ين�علم�حطني�فين�شأن�ذاك�صبغ�تستخدتم�تاشلرة�بلاقحيمة،�حأن�
مكحن�اه�أثر�سلبي�على�تاشلرة�حعلى�تاجيعمة�تاحطنمة�تايعنمة�على�ود�سحتء،�حربيل�أمضلً�نتلئج�
ضلرة�بلايكحنلا�تألخرى�الوركة.�حميكن�اهذت�تالستخدتم�تايشترك�في�أحقلا�تاسلم�أن�منعكس�

تنص�تايلدة��43ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�على�يل�ملي: �219
″متعمن�على�تاحودتا�تاطبمة�تاتلبعة�ابلدتن�يولمدة،�تاتي�مكحن�قد�رخص�اهل�بتقدمم�خديلتهل�إاى�دحاة�يولربة�بلاشرحط�تاينصحص�عنهل�في�تايلدة�

27،�أن�ترفع�يع�علم�تالتفلقمة�تاعلم�تاحطني�اتلك�تادحاة�تايولربة،�إذت�كلنا�هذه�تادحاة�تستخدم�تاصالومة�تاتي�تينوهل�اهل�تايلدة�42.
حميكنهل�في�جيمع�تألوحتل،�إذت�ام�تكن�هنلك�أحتير�ين�تاسلطة�تاوربمة�تايختصة�تقضي�بخالف�ذاك،�أن�ترفع�عليهل�تاحطني،�وتى�إذت�حقعا�في�

قبضة�تاطرف�تاخصم″.
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سلبلً�على�تاجيعمة�تاحطنمة�في�ولل�ودحث�أعيلل�عنف�أح�نزتعلا�يسلوة�دتخلمة.�حاذت�مفّضل�
العتبلرتا�علية�عدم�تستخدتم�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�يع�علم�حطني،�ين�أجل�تجنب�تإلمولء�

بحجحد�قرتبة�حثمقة�بمن�تاجيعمة�تاحطنمة�حوكحيتهل.

أوقات� في� تاقلعدة.�فمجحز�اجيعمة�حطنمة،� اهذه� ببعض�تالستثنلءتا� تاقبحل� تاييكن� إال�أن�ين�
السلم،�وعلى�أراضيها�الوطنية،�إظهلر�عليهل�تاحطني�حشعلرهل�في�آن�يعلً،�تقدمرتً�التعلحن�أح�
ألّي�شكل�آخر�ين�أشكلل�تادعم�تحفره�اهل�سلطلتهل�تاحطنمة�القملم�بيهية�أح�خدية�إنسلنمة�يوددة.�

حميكن�أن�تشكل�تاولالا�تاتلامة�يثل�هذه�تالستثنلءتا:

إذت�قليا�جيعمة�حطنمة�بتحفمر�خديلا�إنسلنمة�بلانملبة�عن�تادحاة،�يثل�خدية�حطنمة�اسملرتا� –
تإلسعلف،�أح�خدية�حطنمة�اجيع�تاتبرعلا�بلادم؛

في�ولل�حجحد�شونلا�إغلثة�ييحاة�ين�تاوكحية�حيحزعة�ين�قبل�تاجيعمة�تاحطنمة220.�حمنبغي� –
عدم�إظهلر�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�إاى�جلنب�تاعلم�تاحطني�على�شونلا�تإلغلثة�تايرسلة�إاى�
هذه� على� تحضمومة� عبلرة� إظهلر� تاييكن� ين� أن� إال� تاحطنمة.� تاجيعمة� بحتسطة� تاخلرج�

تاشونلا،�يثالً�″بدعم�كرمم�ين�..″؛

عنديل�تعيل�تاجيعمة�تاحطنمة�بشكل�حثمق�يع�تاسلطلا�تاعلية�في�يحتجهة�تاكحترث؛ –

عنديل�ترعى�تاوكحية�أود�أنشطة�أح�أودتث�جيعمتهل�تاحطنمة،�كيؤتير�انشر�تاقلنحن�تادحاي� –
تاتحتصل� حيحتد� تإلعالنلا� على� تاحطني� تاعلم� جلنب� إاى� تاشعلر� إظهلر� ميكن� تإلنسلني،�

تألخرى�تايرتبطة�بيثل�هذت�تانشلط�أح�تاودث؛

في�تألنشطة�تاتي�تقحم�بهل�جيعمة�حطنمة�في�ينلسبلا�خلصة،�كلألعملد�تاحطنمة. –

تاجيعمة� بمن� تاعالقة� تشرح� عبلرة� حضع� تايفمد� ين� أيكن،� حومثيل� تاحطني،� تاسملق� حبوسب�
تاحطنمة�)شعلرهل(�حتادحاة�)تاعلم�تاحطني(،�حعلى�سبمل�تايثلل�″خدية�حطنمة�اسملرتا�تإلسعلف�
جيعمة� ين� بدعم� تاطحترئ� ″خديلا� أح� �″... تألوير� تاهالل(� )أح� تاصلمب� جيعمة� ين� بتنظمم�
تاصلمب�)أح�تاهالل(�تألوير�...″،�أح�″يؤتير�بتنظمم�يشترك�ين�...″.�حين�شأن�هذه�تاعبلرتا�

أن�تسلعد�في�تاوفلظ�على�تاتيممز�بمن�تاجيعمة�تاحطنمة�حتاسلطلا�تاعلية.

بشأن�تستخدتم�تاشلرة�على�شونلا�تإلغلثة،�تنظر�تاسؤتامن��9ح�22في�تادرتسة. �220
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي�

تايلدة��1تايشتركة�في�تتفلقملا�جنمف
تايلدة�44،�تافقرة��3ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى

تادمبلجة،�تافقرة�10،�حتايلدة��4ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي
تايحتد�3تافقرة�3،�تافقرة�تافرعمة�3،�ح�5تافقرة��2)ز(،�ح�6تافقرة��4)ي(�ين�تانظلم�تألسلسي�

الوركة
تايلدتلن��3تافقرة��2ح�4تافقرة��1)ز(�ين�تانظلم�تألسلسي�الجنة�تادحامة

التوصيات

في�تألغلبمة�تاعظيى�ين�تألحضلع،�ام�مكن�الجنة�تادحامة�ين�يشكلة�على�تإلطالق�يع�تاشلرة� �-1
تاتي�تستخدم.�غمر�أنه�مجحز�الجنة�تادحامة،�في�ظروف�استثنائية�ومث�ميكن�أن�متعرض�
يحظفح�تالجنة�تادحامة�الخطر�)على�سبمل�تايثلل،�بسبب�أعيلل�إجرتيمة�تستهدف�تاصلمب�
تألوير،�أح�بسبب�تصحرتا�يعّمنة�ترتبط�بلاشلرة(،�أن�تتخلى�مؤقتاً�عن�تستخدتم�تاشلرة،�

كحسملة�الويلمة�أح�الدالاة،�ح/أح�أن�تدرس�خملر�تاويلمة�تايسلوة.221

حفي�يثل�هذه�الظروف�االستثنائية،�مجحز�الجنة�تادحامة�أن�تقرر�تاتخلي�عن� �
تستخدتم�شلرة�تاصلمب�تألوير،�كحسملة�الويلمة�أح�الدالاة،�في�زملرتا�تالجنة�
تادحامة�إاى�تايوتجزمن�على�سبمل�تايثلل،�حفي�تالتصلالا�تاثنلئمة�الجنة�تادحامة،�
حفي� تانشر،� يجلل� في� حأنشطتهل� تاتعلحن،� يجلل� في� تادحامة� تالجنة� حأنشطة�
حسلئل� يع� تادحامة� تالجنة� يقلبالا� حفي� تايمدتنمة،� حتألنشطة� تايسلعدة� أنشطة�
تإلعالم،�حعلى�رسلئل�تاصلمب�تألوير،�حعلى�تايحتقع�حتايرتفق�حتايعدتا�تاتي�
ترعلهل�تالجنة�تادحامة�أح�تعمد�تأهملهل،�حعلى�تايركبلا�تآلامة�الجنة�تادحامة�أح�

حسلئط�تانقل�تألخرى،�كلاسملرتا،�حتاطلئرتا،�حتايرتكب�أح�تاسفن.

بشأن�تستخدتم�تالجنة�تادحامة�الشلرة�عنديل�ترتفقهل�ورتسة�يسلوة�أح�ومن�تكحن�توا�ويلمة�يسلوة�ين�أي�شكل�آخر،�تنظر�تاسؤتل� �221
�26في�تادرتسة.

 ���ما�هي�الظروف�التي�يجوز�فيها�للجنة�الدولية�أن�تقرر�عدم�إظهار� 24
 شارة�الصليب�األحمر؟�

 وفي�هذه�الظروف،�ما�هي�الشروط�التي�بمقتضاها�يجوز�للجنة�الدولية
 -�أن�تقرر�عدم�استخدام�أية�شارة�على�اإلطالق؟

 -�أن�تقرر�استخدام�شارة�الكريستالة�)�البلورة(�الحمراء؟�
-�أن�تقرر�استخدام�شارة�الهالل�األحمر؟

�  تابلب�تالحل�
تافصل�ج-��تالستخدتم�ين�قبل�تالجنة�تادحامة�



درتسة�عن�تستخدتم�تاشلرتا �136

تالجنة�تادحامة�يرخص�اهل�بلستخدتم�شلرة�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�حفقلً�البرحتحكحل� �-2
تاثلاث�تإلضلفي.�حفي�الظروف�االستثنائية�ومث�ميكن�أن�مشّكل�تستخدتم�شلرة�تاصلمب�
تألوير�عليل�خطر�على�سالية�تايحظفمن،�موتيل�أن�تسهم�الكريستالة�)البلورة(�الحمراء 
في�قبحل�عيل�تالجنة�تادحامة�تإلنسلني�تايولمد�حتايستقل.�غمر�أّن�تاقرتر�بلستخدتم�تاكرمستلاة�
يعنى� وحل� يعلحيلا� أحالً� انشر� تاولجة� تقممم� بعد� فقط� تتخلذه� مجحز� تاويرتء� )تابلحرة(�

تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�حتستخدتيهل.

طبقلً�انظليهل�تألسلسي،�ححفقلً�الفقرة�تاعلشرة�ين�دمبلجة�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�ال� �-3
تعتزم�تالجنة�تادحامة�تغممر�شلرتهل�أح�تسيهل.

قد�تقرر�تالجنة�تادحامة�تستخدتم�شلرة�تاهالل�تألوير�يؤقتلً�إذت�تقتضا�ضرحرتا�تشغملمة� �-4
ذاك�على�نوح�قلطع،�عليلً�أّن�يثل�هذت�تألير�ان�موصل�إال�في�ظرحف�تستثنلئمة.

التحليل�

مقدمة

مسبق�هذت�تاتولمل�يالوظتلن�تيهمدمتلن�مجدر�تاتطرق�إامهيل�حتشمرتن�إاى�:�

يداحل�شلرة�تاصلمب�تألوير،� –

تارتبط�تاتلرمخي�بمن�هذه�تاعالية�تاييمزة�حتالجنة�تادحامة. –

تعتيد�تايؤتير�تادحاي�تاذي�عقد�في�أكتحبر/تشرمن�تألحل��1863شلرة�تاصلمب�تألوير� أ(�
للوضع�المحايد�تاذي�تتيتع�به�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة� بلعتبلرهل�تعبمرتً�يرئملً�

حالحماية�تايينحوة�اهل�نتمجة�اذاك.222 

حال�محجد�أّي�شيء�في�تاحثلئق�تاتوضمرمة�اليؤتير�تادحاي�العلم��1863محوي�بأّي�نمة�في�إضفلء�
أّي�يداحل�دمني�على�تاعالية�تاييمزة�اليتطحعمن�ين�تاييرضلا/أح�تاييرضمن�حالخديلا�تاطبمة�
قبمل� ″ين� تاسحمسري� تالتولد� أاحتن� بيعكحس� تعتيلدهل� تم� تاتي� تاعالية� حتشكلا� تاعسكرمة.�

تاتقدمر″�احضع�تاوملد�تادتئم�اسحمسرت.223

تنظر: �222
″Following�discussion,�Mr�Appia's�proposal�]of�a�white�armlet�on�the�left�arm,�as�a�single�distinctive�
sign�of�neutrality[�was�adopted�after�being�amended�to�the�effect�that�the�white�armlet�would�bear�a�
red�cross″.�Compte�rendu�de�la�Conférence�Internationale�réunie�à�Genève�les�26,�27,�28�et�29�
octobre�1863�pour�étudier�les�moyens�de�pourvoir�à�l›insuffisance�du�service�sanitaire�dans�les�
armées�en�campagne,�Genève,�Imprimerie�Fick,�1863,�p.�119,�quoted�in�François�BUGNION,�Red�
Cross,�Red�Crescent,�Red�Crystal,�ICRC,�Geneva,�May�2007,�p.�6.

تنص�تايلدة�38،�تافقرة�1،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�على�أنه�″ين�قبمل�تاتقدمر�اسحمسرت،�موتفظ�بلاشعلر�تايكحن�ين�صلمب�أوير�على� �223
أرضمة�بمضلء،�حهح�يقلحب�تاعلم�تالتولدي،�كشلرة�حعالية�ييمزة�الخديلا�تاطبمة�في�تاقحتا�تايسلوة″.�حظهر�هذت�تاتحضمح�بشأن�تختملر�

تاصلمب�تألوير�ألحل�يرة�في�تايلدة��18ين�تتفلقمة�جنمف�العلم��1906اتوسمن�ولل�تاجروى�حتايرضى�في�تاجمحش�في�تايمدتن.�تنظر�أمضلً:
François�Bugion,�Red�Cross,�Red�Crescent,�Red�Crystal,�ICRC,�Geneva,�May�2007,�p.�8.
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بلارغم�ين�وقمقة�أّن�تالجنة�تادحامة�هي�تاتي�حضعا�تصيمم�شلرة�تاصلمب�تألوير� ب(�
تاشلرة�وتى�جلءا� تستخدتم� ″نظرملً″�224–�يخحاة� تكن�–� ام� تستخديهل،� أحل�ين� حكلنا�
تتفلقملا�جنمف�العلم�1949.�حمذكر�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�)تايلدة�44،�تافقرة�
3(،�أنه�″حبنلء�على�تاعيل�تاهلم�تاذي�دعما�تالجنة�القملم�به�في�أحقلا�تاورب،�ام�مطعن�أود�

إطالقلً�بوقهل�في�تستخدتم�تاشلرة″.225 

حرخصا�تتفلقملا�جنمف�العلم��1949الجنة�تادحامة�تستخدتم�تاصلمب�تألوير�رسيملً،�حدحن�
توفظ،�ين�أجل�تيكمنهل�ين�تاقملم�بيهليهل�تاهلية�تاكثمرة�تاتي�أحكلتهل�إامهل�تتفلقملا�جنمف.226  

حتنص�تايلدة�44،�تافقرة�3،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�على�أنه:

″مسيح�األجهزة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حيحظفمهل�تايعتيدمن�وسب�
تألصحل�بلستخدتم�شلرة�تاصلمب�تألوير�على�أرضمة�بمضلء�في�

أي�حقا″.

حتنص�تايلدة��3تافقرة��2ين�تانظلم�تألسلسي�الجنة�تادحامة�على�أّن�شلرة�تالجنة�تادحامة�هي�
تاثلاث� تابرحتحكحل� دمبلجة� ين� �10 تافقرة� حتلوظ� بمضلء″.� أرضمة� على� أوير� ″صلمب�
تإلضلفي�أمضلً�عزم�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�على�تالوتفلظ�بشلرتهل�تاولامة�حتسيمتهل.

حمنبغي�أن�مكحن�حتضولً�أن�تالجنة�تادحامة�امس�ادمهل�تانمة�اتغممر�أّي�ين�شلرتهل�أح�شعلرهل.�
حستستير�بلستخدتم�تاصلمب�تألوير�على�أرضمة�بمضلء�في�جيمع�عيلملتهل.�يع�ذاك،�ميكن�
أسلس�خلص،� تقرر،�على� أن� تادحامة� الجنة� فمهل� مجحز� تستثنلئمة� هنلك�ظرحف� مكحن� أن�
شلرة� تستخدم� أن� أح� تإلطالق،� على� شلرة� أمة� تستخدم� أال� ملي،� فميل� تعرض� حألسبلب�

تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء،�أح�أن�تستخدم�شلرة�تاهالل�تألوير.

الظروف�التي�يجوز�للجنة�الدولية�أن�تقرر�بمقتضاها�أال�ُتظهر�شارة�الصليب�األحمر،�
وأن�ُتظهر�بدال�منها�)إذا�دعت�الضرورة(�الكريستالة�)البلورة(�الحمراء

شلرة�تاصلمب�تألوير�يعرحفة�حيوترية�كريز�العيل�تإلنسلني�تايولمد�حتايستقل�في�يختلف�
أنولء�تاعلام.�حين�تايهم�تاتأكمد�على�أّن�تستخدتم�شلرة�تاصلمب�تألوير�ام�مسبب�يصلعب�
إال�في�عدد�يودحد�جدتً�ين�تاولالا،�في�ومن�ام�تحتجه�تالجنة�تادحامة�في�تألغلبمة�تاعظيى�

ين�تألحضلع�أمة�يشكلة�على�تإلطالق�بلانسبة�الشلرة.

يع�ذاك،�حتجها�تالجنة�تادحامة�أوملنلً�صعحبلا�نلتجة�عن�تاطرمقة�تاتي�ُمنظر�فمهل�الينظية،�
أح�ربيل�اشلرتهل�ين�قبل�يجيحعلا�يعّمنة�أح�ين�أفرتد.�حفي�ظروف�استثنائية،�ميكن�اهذه�
تانظرة�أن�ُتضعف�تاحظمفة�تاويلئمة�الشلرة�حُتشّكل�عليل�خطر�على�سالية�يحظفي�تالجنة�

تادحامة.

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�44،�تاصفوة�335.  224

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�44،�تاصفوتلن�336-335.  225

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�44،�تاصفوة�336.  226
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إذت�جرى�تستهدتف�تالجنة�تادحامة�بعيلملا�إجرتيمة�علدمة،�كنتمجة�النظرة�إامهل�حإاى�شلرتهل� أ(�
على�أنهيل�تيثالن�ينظية�″غنمة″،�فلن�تكحن�يولحاة�ول�تايشكلة�بلالجحء�إاى�تستخدتم�عالية�

ييمزة�يختلفة�أيرتً�حتقعملً.

حمجحز�الجنة�تادحامة�في�يثل�هذه�الظروف�االستثنائية:�

أن�تتخلى�يؤقتلً�عن�تستخدتيهل�الشلرة�–�سحتء�كحسملة�الويلمة�أح�كحسملة�الدالاة�–�ح/أح� –

تدرس�خملر�تاويلمة�تايسلوة.227  –

حفي�تلك�الظروف�االستثنائية،�ومث�ميكن�أن�ُمنظر�إاى�تالجنة�تادحامة�ح/أح�شلرتهل�على� ب(�
أن�اهيل�يداحالا�يعّمنة�ُموتيل�أن�تعّرض�يحظفمهل�الخطر،�مجحز�الجنة�تادحامة�أن�تقرر�أمضلً�
تاتخلي�عن�شلرة�تاصلمب�تألوير�–�سحتء�كحسملة�الويلمة�أح�كحسملة�الدالاة�حعلى�سبمل�تايثلل�
في�زملرتا�تالجنة�تادحامة�إاى�تايوتجزمن؛�حتالتصلالا�تاثنلئمة�الجنة�تادحامة؛�حأنشطة�تالجنة�
تادحامة�في�يجلل�تاتعلحن؛�حأنشطة�تالجنة�تادحامة�في�يجلل�تانشر؛�حأنشطة�تالجنة�تادحامة�في�
رسلئل� حعلى� تإلعالم؛� حسلئل� يع� تادحامة� الجنة� يقلبالا� حفي� تايمدتن؛� حفي� تايسلعدة� يجلل�
تاصلمب�تألوير؛�حعلى�تايحتقع�حتايرتفق�حتايعدتا�تاتي�ترعلهل�تالجنة�تادحامة�أح�تعمد�تأهملهل؛�
حعلى�تايركبلا�تآلامة�الجنة�تادحامة�أح�حسلئط�تانقل�تألخرى،�كلاسملرتا،�حتاطلئرتا،�حتايرتكب�

أح�تاسفن.��

حبيل�أّن�تالجنة�تادحامة�يرخص�اهل�بيحجب�تايلدة�44،�تافقرة�3،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�″فقط″�
بلستخدتم�شلرة�تاصلمب�تألوير،�فهي�امسا�يلزية�بلستخدتيهل.�حيع�ذاك،�مستند�أّي�قرتر�بعدم�
بعمن� دتئيلً� تألخذ� تايهم� حين� فقط.� تاتشغملمة� تاضرحرتا� إاى� تألوير� تاصلمب� شلرة� تستخدتم�
بلاوسبلن� دتئيلً� تأخذ� أن� منبغي� تاعيلمة� تالعتبلرتا� هذه� إاى� تستند� تاتي� تاقرترتا� أّن� تالعتبلر�

تستيرترمة�طرمقة�عيل�تالجنة�تادحامة�في�تايمدتن.

حايحظفمهل� تادحامة،� الجنة� مجحز� أنه� على� تإلضلفي� تاثلاث� تابرحتحكحل� ين� �4 تايلدة� حتنص�
تستثنلئمة� بصحرة� ″حذاك� تاويرتء� )تابلحرة(� تاكرمستلاة� تستخدتم� األصحل� حفقلً� اهم� تايرخص�
حاتسهمل�عيلهم″.�حاذاك،�فلالجنة�تادحامة�يخحاة�بلستخدتم�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء،�فقط�في�

ولل�تستمفلء�تاشرطمن�تاتلاممن:�

حجحد�ظرحف�تستثنلئمة، –

ضرحرة�تسهمل�عيلهل. –

حفي�ظرحف�تستثنلئمة�ومث�موتيل�أن�مشّكل�تستخدتم�تاشلرة�عليل�خطر�على�سالية�يحظفي�
تالجنة�تادحامة،�ين�تاييكن�أن�تخلق�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�قبحالً�أكبر�اعيل�تالجنة�تادحامة�

تإلنسلني�تايولمد�حتايستقل.

بشأن�تستخدتم�تالجنة�تادحامة�الشلرة�عنديل�ترتفقهل�ورتسة�يسلوة�اهل�أح�ومن�تكحن�توا�ويلمة�يسلوة�ين�أي�شكل�آخر،�تنظر�تاسؤتل�26  �227
في�تادرتسة.
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يع�ذاك،�حقبل�تتخلذ�قرتر�بييلرسة�هذت�تاخملر،�متعمن�إجرتء�تقممم�في�يل�إذت�كلن�ين�تايستوسن�
تستخدتم�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء،�في�سملق�يعّمن،�دحن�تاقملم�أحالً�بويلة�نشر�حتسعة�حفعلاة�
البرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�حيعنى�شلرة�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء.�حفي�تاوقمقة،�قد�مكحن�
ين�تاضرحري�اليقلتلمن�حتايدنممن�خالل�تانزتعلا�تايسلوة،�حالسكلن�تايدنممن�بشكل�علم�أمضلً،�
أن�مأافحت�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�كحسملة�جدمدة�الويلمة�قبل�أن�تقرر�تالجنة�تادحامة�إظهلرهل�

في�تايمدتن.

تاجهلا� تادحاي�هي� تادحامة،�حتالتولد� حتالجنة� تاحطنمة،� حتاجيعملا� تادحل،� أّن� تاتذكمر� حمجدر�
تألسلسمة�تايرخص�اهل�بلستخدتم�تاشلرة،�حاذاك�تقع�على�علتقهل�يسؤحامة�نشر�تابرحتحكحل�تاثلاث�

تإلضلفي�حتاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء.228 

الظروف�التي�يجوز�للجنة�الدولية�أن�تقرر�بمقتضاها�استخدام�الهالل�األحمر

قبل�تستخدتيهل�الهالل�تألوير�متعمن�على�تالجنة�تادحامة�أخذ�تالعتبلرتا�تاتلامة�بلاوسبلن:

تتيتع�شلرتا�تاويلمة�تاثالث�بحضع�قلنحني�يتسلٍح؛ –

�4ين� – تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�حتايلدة� 3،�ين� تافقرة� �،44 تايلدة� تادحامة�بيحجب� الجنة� موق�
تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�على�تاتحتاي،�تستخدتم�تاصلمب�تألوير،�حتاكرمستلاة�)تابلحرة(�

تاويرتء،�بيقتضى�تاشرطمن�تالذمن�سبقا�تإلشلرة�إامهيل؛

ام�مرخص�الجنة�تادحامة�بشكل�صرمح�بلستخدتم�تاهالل�تألوير؛ –

يع�ذاك،�ميكن�أن�تبرز�ظرحف�تستثنلئمة�مجحز�أن�تقرر�فمهل�تالجنة�تادحامة�تستخدتم�شلرة� –
تاهالل�تألوير�اضرحرتا�تشغملمة.

حمجب�تاتيممز�بمن�تاولاتمن�تاتلامتمن:�
تالستخدتم�تالستثنلئي�الهالل�تألوير�على�يحتقع/�أح�حسلئط�نقل�يعّمنة�تلبعة�الجنة�تادحامة،�أح� –

ين�أجل�نشلط�يودد،�

حتستخدتم�حتسع�تانطلق�اهذه�تاشلرة�في�سملق�يعّمن،�يثالً�على�نطلق�حطني/أح�على�نطلق� –
تابعثة.

حميكن�في�تاولاة�تألحاى،�أن�مرخص�رئمس�بعثة�الجنة�تادحامة�بلستخدتم�شلرة�تاهالل�تألوير�
–�بلاقملس�يع�تايلدة��4ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�أي�في�ظرحف�تستثنلئمة�حاتسهمل�عيل�
تابعثة.�حمنبغي�عندئذ�أن�مكحن�إظهلر�تاهالل�تألوير�يقتصرتً�على�فترة�يوددة�ين�تازين،�حعلى�

يحتقع/حسلئط�نقل�يوددة،�أح�أنشطة�يوددة.

تايلدة��7ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�حتايحتد��3تافقرة�2،�ح�5تافقرة��2)ز(،�ح�6تافقرة�4)ي(،�ين�تانظلم�تألسلسي�الوركة. �228
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أيل�في�تاولاة�تاثلنمة،�فلاقرتر�بترخمص�تستخدتم�حتسع�تانطلق�اشلرة�تاهالل�تألوير�في�سملق�
يعّمن�منبغي�أن�متخذ�فقط�ين�قبل�تاسلطة�تاينلسبة�في�تايقر�تارئمسي�الجنة�تادحامة،�حبعد�تاتشلحر�

يع�تاجيعمة�تاحطنمة،�حيع�تألطرتف�تايشلركة�في�تانزتع.

تاسلطلا� إاى� قرترتتهل� تادحامة� تالجنة� تنقل� أن� بدحن�شك� تايستوسن� تاولالا،�ين� حفي�جيمع�
تايعنمة�حتحضوهل�اهل.�
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايلدة�44،�تافقرة��3ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايحتد��1ح�4ح�5ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991

التوصيات

دتئرتلن�يترتكزتلن� به� تادحامة�على�همئة�"رندملة"،�أي�صلمب�أوير�تومط� تالجنة� شعلر� �-1
بمنهيل�تاكليلا�تايكتحبة�"COMITE�INTERNATIONAL�GENEVE"،�حتوتهل�

�)CICR,�ICRC,�MKKK,�etc.(تألورف�تألحاى�تاينلسبة�ين�تالسم�

مستخدم�شعلر�تالجنة�تادحامة�ألغرتض�تادالاة. �-2

موق�الجنة�تادحامة�عرض�شعلرهل�)ألغرتض�تادالاة(�يع�شلرة�تاصلمب�تألوير�)ألغرتض� �-3
تاويلمة(�على�تألعملن�نفسهل.

التحليل

مقدمة

حرد�حصف�التيممز�تاعلم�بمن�تاشلرة�حشعلرتا�يكحنلا�تاوركة�في�يقدية�هذه�تادرتسة.229 

حُتظهر�تافقرتا�تاتلامة�كمفمة�تاتيممز�بمن�تاشلرة�حشعلر�تالجنة�تادحامة�ين�خالل�تحضمح�تافرحقلا�
في�تصيمم�حفي�تستخدتم�كل�ينهيل.

الشارة

ين�تاحتضح�أّن�شلرة�تاصلمب�تألوير�تاتي�تستخديهل�تالجنة�تادحامة�هي�تاشلرة�بود�ذتتهل،�أي�
صلمب�أوير�230على�أرضمة�بمضلء�بشكله�تألصلي،�حدحن�تغممر�أح�إضلفة.

تنظر�"يبلدئ�حيفلهمم�علية"�في�يقدية�تادرتسة. �229

بشأن�ينلقشة�تستخدتم�تالجنة�تادحامة�الكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�أح�تاهالل�تألوير،�تنظر�تاسؤتل��24في�تادرتسة. �230

���ما�الذي�يميز�شارة�الصليب�األحمر�عن�شعار�اللجنة�الدولية،�وكيف� 25
 تستخدمهما�اللجنة�الدولية؟
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تالتفلقملا� حأكدته� �1864 العلم� جنمف� تتفلقمة� بيحجب� تألوير� تاصلمب� بشلرة� تالعترتف� تم�
تاالوقة.�حتالجنة�تادحامة�هي�تاتي�حضعا�تصيمم�شلرة�تاصلمب�تألوير.�حكلنا�تاينظية�تألحاى�
بذاك.� تاقملم� في� تادحامة� تالجنة� وق� بحضحح� تألحاى� جنمف� تتفلقمة� حتكرس� تستخديتهل.� تاتي�
حبلاتودمد،�تينح�تايلدة�44،�تافقرة�3،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تالجنة�تادحامة�ورمة�نسبمة�في�
تستخدتم�تاشلرة�بلانص�على�أنه�"ُمسيح�األجهزة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حيحظفمهل�تايعتيدمن�

وسب�تألصحل�بلستخدتم�شلرة�تاصلمب�تألوير�على�أرضمة�بمضلء�في�أي�حقا".

على� أوير� ين�صلمب� تايؤافة� تاويلمة،� "عالية� أّن� تألحاى� جنمف� تتفلقمة� على� تاتعلمق� حمعلن�
أرضمة�بمضلء،�كيل�تقضي�تتفلقمة�جنمف،�منبغي�إظهلرهل�دتئيلً�بشكلهل�تألصلي�دحن�تغممر�أح�
همئة� حعلى� تألعالم،� )على� تاوجم� كبمرة� شلرة� ُتستخدم� تاعدتئمة،� تألعيلل� حخالل� إضلفة".�231
�،tabard حتاسترة� �،bib حتاصدرمة� �dossard تاظهرمة� حعلى� كبمرة� �،badges شلرتا�
حتايركبلا،� تايحظفمن،� احسم� حبخلصة� الويلمة� ظلهرة� كعالية� إاخ(� �... �،apron حتايئزر�

حتايرتكب�أح�تاسفن،�حتاطلئرتا،�حتايبلني.

حتستعيل�تالجنة�تادحاة�تاشلرة�األسبلب�تاتلامة:�

تاجح�بحتسطة�شلرة�صلمب�أوير�يقلسهل� – تاتعرف�على�هحمة�يبلنمهل�ين� تاييكن�  تجعل�ين�
10م�10�xم�)أح�يجيحعة�شلرتا�في�ولاة�يجيحعة�يبلٍن(؛

تجعل�ين�تاييكن�تاتعرف�على�هحمة�طلئرتتهل�ين�تألرض�حتاجح�بطالء�شلرتا�صلمب�أوير� –
)بأكبر�وجم�ييكن(�على�أجزتئهل�تاعلحمة،�حجحتنبهل،�حأجزتئهل�تاسفلمة؛

تجعل�ين�تاييكن�تاتعرف�على�هحمة�سفنهل�حيرتكبهل�بطالء�شلرتا�تاصلمب�تألوير�)بأكبر� –
وجم�ييكن(�على�تاهمكل�حعلى�تألسطح�تألخرى�إذت�أيكن؛

تايرحوملا� – تاجح�)ين�أجل� اهل�ين� تاتلبعة� تايركبلا� تاتعرف�على�هحمة� تاييكن� تجعل�ين�
بشكل�أسلسي(�بطالء�صلمب�أوير�)بأكبر�وجم�ييكن(�على�تاسطح.

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�44،�تاصفوة�334.  231
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حيع�هذت،�فقد�طحرا�تالجنة�تادحامة�ييلرسة�ثلبتة�حيقبحاة�بلستخدتيهل�"رندملة"�)أي�صلمب� –
 COMITE�INTERNATIONAL":تاكليلا بمنهيل� دتئرتلن�يترتكزتلن� به� أوير�مومط�

GENEVE"(،�ألغرتض�تاويلمة.232 

شعار�اللجنة�الدولية

متأاف�شعلر�تالجنة�تادحامة�ين�"رندملة"�تالجنة�تادحامة،�حتوتهل�تألورف�تألحاى�تاينلسبة�ين�تالسم��
.�)CICR,�ICRC,�MKKK,�etc.(

شعلر�تالجنة�تادحامة�هح�الدالاة�)حاذت�فهح�صغمر�تاوجم�نسبملً(.�حمستخدم�على�جيمع�ينشحرتا�
تالجنة�تادحامة،�حيحتقعهل�على�شبكة�تإلنترنا،�حبطلقلا�تاعيل،�حتايحتد�تاترحمجمة،�حتانشرتا،�

حتاكتمبلا،�...�إاخ.�

حأقرا�تالجنة�تادحامة�تستخدتم�شعلرهل�على�"تايحتد�تإلعاليمة"،�أي:

تاقرطلسمة�حبطلقلا�تاعيل�حبطلقلا�"يع�تاتوملا"؛ –

تاكتمبلا�حتايطحملا�حتانشرتا�حتايلصقلا�حتاكتب�حتايلفلا،�...�إاخ؛ –

تايفلتمح� – حوليالا� حتاسلعلا� حتافنلجمن� كلألقالم� الشكر� تاهدتمل� أح� تاترحمجمة� تايحتد�
حتارحزنليلا�حيثقلة�تألحرتق�حوليالا�بطلقلا�تاعيل�حدبلبمس�تازمنة؛

تاعرحض�تإلاكترحنمة�أح�تاشرتئح�تايصحرة�حتايلخصلا�تاتي�تحزع�على�تاجيهحر؛ –

تاحثلئق�يحودة�تايعلممر�كلابملنلا�تاصوفمة�حتاتقلرمر؛ –

شرتئط�تافمدمح�حتألقرتص�تايديجة�حأقرتص�تافمدمح�تارقيمة�DVD،�حأغطمتهل. –

حال�شيء�مينع�تالجنة�تادحامة�ين�عرض�شعلرهل�)كحسملة�الدالاة(�يع�تاشلرة�تاكبمرة�)كحسملة�الويلمة(.

معحد�تلرمخ�تستخدتم�تالجنة�تادحامة�الرندملة�إاى�محامح/تيحز�1865؛�تنظر: �232
Gustave�Moynier�and�Henry�Dunant,�3ème�Circulaire:�Le�Comité�International�de�Genève�à�
Messieurs�les�Présidents�et�les�Membres�des�Comités�de�Secours�aux�militaires�blessés�dans�les�
divers�Pays,�Geneva,�31�July�1865.

تستند�هذه�تاييلرسة�تاثلبتة�حتايقبحاة�إاى�تألسبلب�تاتلامة:
أ(�ولجة�تالجنة�تادحامة�اتيممز�نفسهل�في�ولالا�تكحن�فمهل�شلرة�تاصلمب�تألوير،�اسبب�يعمن،�يرتبطة�بأود�أطرتف�تانزتع؛

ب(�ولجة�تالجنة�تادحامة�اتيممز�نفسهل�في�ظرحف�يعّمنة�عن�جهلا�تسئ�تستخدتم�شلرة�تاصلمب�تألوير،�بلستخدتيهل�عالية�ييمزة�مكحن�تقلمدهل�
أكثر�صعحبة؛

ج(�يهية�تالجنة�تادحامة�تاتي�تتطلب�ينهل�تاعيل�في�جيمع�ولالا�تانزتعلا�تايسلوة:�حبلاتلاي�قد�توتلج�تالجنة�تادحامة�أن�مكحن�تاتعرمف�بهحمتهل�
تاخلصة�فحرملً�وتى�تكحن�قلدرة�على�تاقملم�بفعلامة�بلايهية�تافرمدة�تايحكلة�إامهل.
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايلدة��44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تاقرتر�5،�تاويلمة�تايسلوة�اليسلعدة�تإلنسلنمة،�يجلس�تايندحبمن،�1993
تاقرتر�9،�تاويلمة�تايسلوة�اليسلعدة�تإلنسلنمة،�يجلس�تايندحبمن،�1995

التوصيات

ايل� بنلء� تاشلرة� إذت�كلنا�ستستخدم� يل� تقرر� تايسلوة،� الويلمة� تادحامة� تالجنة� تلجأ� عنديل� �-1
تقضمه�كل�ولاة�على�ودة.

مستند�قرترهل،�بشكل�خلص،�إاى�تالعتبلرتا�تاتلامة�: �-2

ضرحرة�تعرف�أطرتف�تانزتع�على�هحمة�تالجنة�تادحامة�)يثالً�قحتفلهل(؛ �•

خطر�طيس�تاتيممز�بمن�تالجنة�تادحامة�حُويلتهل�تايسلومن. �•

عنديل�تقرر�تالجنة�تادحامة�تالجحء�إاى�ويلمة�يسلوة: �-3

مجب�أن�تحضح�ألطرتف�تانزتع�تألسبلب�تاتي�دفعتهل�الجحء�إاى�ذاك،�حيل�معنمه� �•
ذاك؛

مجب�أن�تضين�توترتم�تاتيممز�بمن�تاعليلمن�تإلنسلنممن�حُويلتهم�تايسلومن،�حخلصة� �•
حأال� تاوركة� يكحنلا� أود� يع� تاعليلمن� ين� تايسلوحن� تاورتس� مكحن� أال� ضيلن�

مستخديحت�تاشلرة.

التحليل

مقدمة

مجب�أن�تكحن�سالية�تالجنة�تادحامة�يستيدة�في�تايقلم�تألحل�ين�توترتم�قحتعد�تاقلنحن�تادحاي�
القملم� يسلوة� ايحتكبة� تادحامة� تالجنة� اجحء� حمبقى� بلاشلرة.� ينهل� متعلق� يل� حخلصة� تإلنسلني،�
بلاشلرة،� تاثقة� تقحمض� إاى� تاسالح� حجحد� تاحتقع� في� مؤدي� حقد� جدتً.� تستثنلئملً� تدبمرتً� بأعيلاهل�

حمعطي�تنطبلعلً�بأنهل�تخفي�نحتمل�عدتئمة�حغلدرة.

 ���كيف�يمكن�للجنة�الدولية�استخدام�الشارة�عندما�تلجأ�إلى�حماية� 26
 مسلحة؟
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غمر�أنه�مجب�تانظر�في�يسأاة�تاويلمة�تايسلوة،�ومن�تكحن�هنلاك�ظرحف�تستثنلئمة،�حسالية�
يحظفي�تالجنة�تادحامة�في�خطر،�حتاقمية�تاويلئمة�الشلرة�غمر�يعترف�بهل.�

حأخمرتً،�تفهم�تالجنة�تادحامة�تاويلمة�تايسلوة�على�أنهل�تعني�تاويلمة�ايحظفمهل،�أح�يبلنمهل،�أح�
ييتلكلتهل�في�يحتقع�يوددة�)ورس�أيني(�أح�ادى�توركلتهل�)يحتكبة(�ين�قبل�يحظفمن�يسلومن�
منتيحن�القحتا�تانظليمة�السلطة�تاعلية�)يثالً�تاجمش�أح�تاشرطة(،�أح�قحتا�غمر�نظليمة�)يثالً�
تاقحتا�تاتلبعة�ألطرتف�في�ورب�تاعصلبلا(،�أح�قحتا�يسلوة�دحامة�)يثالً�قحتا�تأليم�تايتودة(،�

أح�شركلا�أينمة�خلصة.

القرار�باستخدام�الشارة�وعواقبه

عنديل�تلجأ�تالجنة�تادحامة�الويلمة�تايسلوة،�تقرر�يل�إذت�كلنا�ستستخدم�تاشلرة�بنلء�ايل�تقضمه�كل�
ولاة�على�ودة.�حمستند�قرترهل،�بشكل�خلص،�إاى�تالعتبلرتا�تاتلامة:

ضرحرة�تعرف�أطرتف�تانزتع�على�هحمة�تالجنة�تادحامة�)يثالً�قحتفلهل(؛ –

خطر�طيس�تاتيممز�بمن�تالجنة�تادحامة�حُويلتهل�تايسلومن. –

عنديل�تقرر�تالجنة�تادحامة�تالجحء�إاى�ويلمة�يسلوة:

تاتي�دفعتهل�الجحء�إاى�ذاك،�حيل�معنمه�ذاك،�أي� – مجب�أن�تحضح�ألطرتف�تانزتع�تألسبلب�
تايرئمة� تاعالية� هي� تاتي� تاشلرة� إاى� بلإلضلفة� تايجريمن،� ضد� تايسلوة� تاويلمة� ضرحرة�
بمن� تألخمر� تاتيممز� حبخصحص� تإلنسلني؛� تادحاي� تاقلنحن� ين� تايينحوة� تاخلصة� الويلمة�
تاعليلمن�في�تايجلل�تإلنسلني�حتاُويلة�تايسلومن،�مجب�أن�مضين�يندحبح�تالجنة�تادحامة�يل�ملي:

حبخصحص�تاتيممز�تألخمر�بمن�تاعليلمن�في�تايجلل�تإلنسلني�حتاُويلة�تايسلومن،�مجب�أن�مضين�
يندحبح�تالجنة�تادحامة�يل�ملي:

أال�مكحن�تاورس�تايسلوحن�ين�تاعليلمن�يع�أود�يكحنلا�تاوركة؛ –

أال�مستخديحت�تاشلرة. –

حفي�تاوقمقة،�حعنديل�مشّكل�تاُويلة�تايسلوحن�جزءتً�ين�تاقلفلة،�مجب�أن�مسلفرحت�في�عربلا�ال�
تويل�تاشلرة�حميكن�تيممزهل�عن�تلك�تاخلصة�بلاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير.�حميكن،�أوملنلً،�
تاسيلح�اولرس�حتود�)أح�أكثر�ين�ولرس(�ين�تاورس�غمر�تايسلومن،�بلاصعحد�على�يتن�عربة�
يحسحية�بلاشلرة�إذت�جلء�ذاك�االستخدتم�تايبلشر�)في�تابوث�عن�تاطرمق�يثالً(،�حمجحز�اهم�أمضلً�

تاقملم�بذاك�إذت�ام�تتحفر�ادمهم�حسملة�نقل�بدملة.
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 تابلب�تالحل�
تافصل�دتل-��تالستخدتم�ين�قبل�جهلا�فلعلة�أخرى

���هل�يجوز�للمنظمات�الدولية�)مثال،�األمم�المتحدة،�االتحاد�األفريقي،�االتحاد� 27
األوروبي،�حلف�شمال�األطلسي(�استخدام�الشارة؟

األساس�القانوني�أو�التنظيمي�

تايلدة�44،�تافقرتلن��1ح4،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايلدتلن��2ح5،�ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�

تايلدة�9-7،�ين�نشرة�تأليمن�تاعلم�

التوصيات

الويلمة� )تالستخدتم� تاييمزة� تاشلرة� تستخدتم� هذه� بصفتها� الدولية� للمنظمات� مجحز� ال� �-1
حالدالاة(.233 

اكن�مجحز�للخدمات�الطبية�التابعة�للقوات�المسلحة�العاملة�تحت�قيادة�و/أو�سيطرة�منظمة� �-2
دولية�أن�تستخدم�شلرة�تاويلمة،�كيل�مسيح�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�بذاك،�يل�دتيا�ُسوبا�

ين�تاحودتا�تاحطنمة.

ال�مجحز�الخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�ايختلف�تاقحتا�تايسلوة�تاعليلة�توا�قملدة�ح/أح�سمطرة� �-3
تايثلل،�صلمب�أوير�حهالل� تاوليمة�)على�سبمل� تاشلرتا� ينظية�دحامة�عرض�يختلف�
أوير(�بطرمقة�ترقى�إاى�تستخدتم�شلرة�يزدحجة،�السميل�في�تايحتقع�)تايستشفملا(�حعلى�
تايعرحضة� تاشلرتا� متعمن�حضع�يختلف� تانقل�)كسملرتا�تإلسعلف(.�234حاذاك،� حسلئط�

على�تايحتقع�أح�حسلئط�تانقل�نفسهل�على�يسلفة�تبعد�بشكل�كلٍف�عن�بعضهل�تابعض.

دحل� إاى� دحامة� ينظية� اقملدة� تخضع� تاتي� تاحطنمة� تاحودتا� فمهل� تنتيي� تاتي� تاولاة� في� �-4
أطرتف�في�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�حإذت�قررا�قملدة�تاينظية�تادحامة�أن�تستخدم�شلرة�
تألسلسي� تايعملر� ومنئذ� مكحن� تاويلمة،� بهل�ألغرتض� تايعترف� تاشلرتا� ين� فقط� حتودة�

اضيلن�تاويلمة�تافضلى،�تختملر�تاشلرة�تايأاحفة�على�أحسع�نطلق�في�ينطقة�تاعيلملا.

بلإلضلفة�إاى�ذاك،�حفي�ولل�تستخديا�تاعاليلا�تاييمزة،�حعلى�سبمل�تايثلل،�تاعالية�تاتي� �-5
تيمز�تأليم�تايتودة�أي�تألورف�″UN"،�مجب�أن�تعرض�بشكل�ينفصل�عن�شلرة�تاويلمة،�
تاتي�مجب�تالوتفلظ�بشكلهل�تألصلي�تايجرد�)دحن�تغممر�أح�إضلفة(.�حمتوقق�هذت�بصحرة�

قد�تكحن�تالستثنلءتا�تاحومدة�اهذت�تانص�هي�يرتكز�تإلسعلفلا�تألحامة�حسملرتا�تإلسعلف�تاتلبعة�الينظية�تادحامة،�تاتي�مجحز�اهل�شرعلً� �233
عرض�تاشلرة�تاييمزة�)صغمرة�تاوجم(،�حاكن�فقط�إذت�كلنا�تاشرحط�تاخيسة�تاحتردة�في�تايلدة�44،�تافقرة�تارتبعة�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�

يستحفلة�يجتيعة،�بيل�في�ذاك�وقمقة�إيكلنمة�تطبمق�هذت�تالستثنلء�في�أحقلا�تاسلم�فقط.�تنظر�تاتولمل�اهذت�تاسؤتل�حأمضلً�تاسؤتل��31في�تادرتسة.

بشأن�يسأاة�تختملر�شلرة�حتودة�يعترف�بهل�التعرمف�بهحمة�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�الدحل�تاعليلة�ضين�تولاف،�تنظر� �234
تاسؤتل��3في�تادرتسة.
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أفضل�ين�خالل�تإلوجلم�عن�حضعهيل�على�تاجلنب�نفسه�اسملرتا�تإلسعلف�أح�غمرهل�ين�
تاعربلا�تاطبمة�يثالً.

التحليل

مقدمة

تاينظيلا�تادحامة�امسا�طرفلً�رسيملً�في�تتفلقملا�جنمف،�حبلاتلاي�فهي�غمر�يخحاة�بصفتهل�هذه�
الدحل� تايسلوة� القحتا� تاتلبعة� تاطبمة� الخديلا� أسلسي� بشكل� تايخصصة� تاشلرة� بلستخدتم�

تألطرتف�في�تتفلقملا�جنمف.235 

حتشمر�تايلدة�44،�تافقرة�1،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�إاى�أنه�ال�مجحز�تستخدتم�تاشلرة�إال�ين�
قبل�تايحظفمن�تايويممن�حعلى�تألشملء�تاتي�تويمهل�هذه�تالتفلقمة�فقط.�حهكذت،�فلاشلرة�هي�تايظهر�
تايرئي�الويلمة�تايينحوة�ين�تتفلقملا�جنمف�اضولمل�تانزتعلا�تايسلوة�حالذمن�متقديحن�إلغلثتهم.

يع�ذاك،�مجب�تاتيممز�بمن�تاقحتا�تايسلوة�تاعليلة�توا�يظلة�ينظية�دحامة�حتايؤافة�ين�حودتا�
عسكرمة�حطنمة،�حتاينظية�تادحامة�بصفتهل�هذه�حيحظفمهل.

تايسلوة� تاقحتا� دحامة"� ينظية� "قحتا� يصطلح� مشيل� أن� تايقصحد� تاسؤتل،� هذت� حألغرتض�
تاعليلة�توا�قملدة�ح/أح�إشرتف�إودى�تاينظيلا�تادحامة.�

"تاقحتا�تايسلوة�تاتلبعة�الينظيلا�تادحامة"

"القوات�المسلحة�التابعة�للمنظمات�الدولية"

"القوات�المسلحة�التابعة�لمنظمة�دولية"�مشكلة�من�وحدات�عسكرية�وطنية

يع�أّن�تاقحتا�تايسلوة�تاتلبعة�اينظية�دحامة�تعيل�توا�قملدتهل�ح/أح�إشرتفهل،�إال�أنهل�تتأاف�ين�
حودتا�عسكرمة�حطنمة.�حبلاتلاي،�يل�دتيا�تأتي�ين�تاقحتا�تايسلوة�تاحطنمة�ادحل�أعضلء�فمهل،�
تبقى�تاوقحق�حتاحتجبلا�تاينصحص�علمهل�في�تتفلقملا�جنمف�حتابرحتحكحالا�تإلضلفمة�نلفذة.�

حبهذت�مجحز�ألفرتد�تاخديلا�تاطبمة�حتاحودتا�ححسلئط�تانقل�تاتلبعة�الحودتا�تاعسكرمة�تاحطنمة�
تاعليلة�يع�ينظية�دحامة�أن�تستخدم�تاشلرة�تاتي�تستعيلهل�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�اقحتتهل�تايسلوة�

تاحطنمة�تاخلصة�ضين�إطلر�تتفلقملا�جنمف�حتابرحتحكحالا�تإلضلفمة.�236

ألغرتض�هذت�تاسؤتل،�مشيل�يصطلح�"ينظية�دحامة"�كل�تاينظيلا�تاوكحيمة،�سحتء�ينهل�تاعلايمة�)يثال،�حكلالا�تأليم�تايتودة(�أح� �235
تإلقلميمة�)يثالً�تالتولد�تألفرمقي،�تالتولد�تألحرحبي،�ولف�تانلتح(.

على�سبمل�تايثلل،�تنص�تايلدة�7- �9ين�نشرة�تأليمن�تاعلم�األيم�تايتودة�على�يل�ملي�في�يل�متعلق�بقحتا�تأليم�تايتودة: �236
"متعمن�على�قحتا�تأليم�تايتودة�أن�توترم�شلرتي�تاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير�في�جيمع�تألحقلا.�حال�مجحز�تستخدتم�هلتمن�تاشلرتمن�إال�
الدالاة�على�تاحودتا�تاطبمة�حتاينشآا�تاطبمة�حتألفرتد�حتايعدتا�أح�اويلمتهل.�حُتوظر�أمة�إسلءة�تستخدتم�اشلرتي�تاصلمب�تألوير�أح�تاهالل�

تألوير".
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إذا�كانت�"القوات�المسلحة�التابعة�لمنظمة�دولية"�مشكلة�من�وحدات�من�دول�تستخدم�
شارات�مختلفة،�ما�هي�شارة�الحماية�التي�ينبغي�استخدامها؟

إشرتف� ح/أح� قملدة� توا� حتاعليلة� الدحاة� تايسلوة� القحتا� تاتلبعة� تاطبمة� تاخديلا� على� متعمن�
ينظية�دحامة�أن�تظهر�تاشلرة�تاتي�تختلرهل�دحاهل�تاخلصة؛�حمعني�هذت�أن�تاوقحق�حتاحتجبلا�
تايتعلقة�بلستخدتم�تاشلرة�ال�تتغمر.�حاذاك�مجحز�تستخدتم�شلرتا�يختلفة�في�سملق�عيلملا�تتم�

توا�قملدة�ينظية�دحامة.�

اكن�حكيل�حرد�في�تايلدة��2تافقرة��4ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�فإنه�حيتى�كلن�"ين�شأن�
تاثلاث� تابرحتحكحل� في� تاطرف� الدحاة� تاتلبعة� تاطبمة� الخديلا� مجحز� تاويلمة"،� تعزمز� ذاك�
أحقلا� في� سحتء� تختملرهل،� سبق� تاتي� تاشلرة� غمر� شلرة� يؤقتة� بصفة� تستخدم� أن� تإلضلفي�

تانزتعلا�تايسلوة�تادحامة�أح�تانزتعلا�تايسلوة�غمر�تادحامة.
 

أنه� تإلضلفي�على� تاثلاث� تابرحتحكحل� ين� �5 تايلدة� فتنص� تايتودة"� تأليم� "اقحتا� بلانسبة� أيل�
"مجحز�الخديلا�تاطبمة�)...(�تايشلركة�في�عيلملا�توا�إشرتف�تأليم�تايتودة�أن�تستعيل�إودى�
تاشلرتا�تاييمزة�تايشلر�إامهل�في�تايلدتمن��1ح2،�حذاك�بلالتفلق�يع�تادحل�تايشلركة"،�)تاصلمب�

تألوير،�أح�تاهالل�تألوير،�أح�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء(.�237 

حالبد�ين�تاتأكمد�على�أن�تستخدتم�تاشلرة�تايزدحجة�)كإظهلر�صلمب�أوير�إاى�جلنب�هالل�أوير�
على�سبمل�تايثلل(�ال�تسيح�به�تايلدة��2تافقرة��4أح�تايلدة��5ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي.238 
فلاجيع�بمن�شلرتمن�يختلفتمن�ين�شأنه�أن�مشكل�بلافعل�شلرة�جدمدة،�حهح�أير�غمر�يسيحح�به�

ألغرتض�تاويلمة.239 
 

حعالحة�على�ذاك�إذت�قررا�قملدة�تاينظية�تادحامة�أال�تستخدم�إال�إودى�تاشلرتا�تايعترف�بهل�
ألغرتض�تاويلمة،�شرمطة�تستمفلء�تاشرحط�تاحتردة�في�تايلدتمن��2تافقرة��4أح��5ين�تابرحتحكحل�
تاثلاث�تإلضلفي،�فإن�تايعملر�تألسلسي�-�اضيلن�ويلمة�فضلى�–�هح�تختملر�تاشلرة�تايأاحفة�بشكل�

أحسع�في�ينطقة�تاعيلملا.

تاينظية� قملدة� يستحى� على� ينلقشلا� بعد� حتودة� شلرة� بلختملر� تاقرتر� تتخلذ� مفترض� حبلاطبع�
ام� تادحل� ين� كبمرتً� أن�عددتً� تايعنمة.�حبيل� تاعيلمة� تانهلمة�عن� تايسؤحاة�في� تاتي�هي� تادحامة،�
مصلدق�بعد�حام�منضم�إاى�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�حنظرتً�أمضلً�إاى�تاتشرمعلا�تاحطنمة�
قملدة� قبل� ين� يشترك� قرتر� تتخلذ� أيلم� عقبلا� إاى�خلق� ذاك� مؤدي� أن� موتيل� تايعنمة،� الدحل�

تاينظية�تادحامة.�

عالحة�على�هذت،�تجدر�تإلشلرة�إاى�أن�تايلدة��5ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تجعل�إيكلنمة�تغممر�تاشلرة�ين�قبل�تاخديلا�تاطبمة�بلاقحتا� �237
تايسلوة�تاتلبعة�الدحل�حتاعليلة�توا�إشرتف�تأليم�تايتودة�غمر�خلضعة�الستخدتم�تاشلرة�تايختلفة�"بصحرة�يؤقتة"�أح�اشرط�"تعزمز�تاويلمة"،�

كيل�هح�ينصحص�علمه�في�تايلدة��2تافقرة��4ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي.

جلء�في�تاتعلمق�على�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�تايلدة��2تافقرة��4ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�يل�ملي: �238
"مبقى�تاقحل�إن�هذه�تافقرة�تسيح�بلستبدتل�تاشلرة�تالعتملدمة�بشلرة�حتودة�أخرى�فقط.�حال�تجمز�تستبدتل�تاشلرة�تالعتملدمة�بلاجيع�بمن�شلرتا�
عدمدة�أخرى�جنبلً�إاى�جنب.�حمنبع�هذت�تالستنتلج�ينطقملً�ين�تستخدتم�صمغة�تايفرد�عند�تاسيلح�بلالستخدتم�تايؤقا�"ألمة�شلرة�ييمزة".�عالحة�

على�ذاك،�فإن�قرتءة�هذه�تافقرة�على�أنهل�تقبل�يؤقتلً�بلستخدتم�تعددي�الشلرتا�تايعترف�بهل�ين�شأنهل�أن�تشكل�خرحجلً�هليلً�على�تاقلنحن�تاسلبق.�
حقد�مكحن�هذت�تاخرحج�على�تاقلنحن�غمر�يطلبق�الفقرة��3)ين�تايلدة�2(،�تاتي�تفمد�أن�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�ال�مسعى�إاى�تعدمل�تاشرحط�

تايعترف�بهل�الستخدتم�تاشلرتا�حتوترتيهل".�)�تاتعلمق�على�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�تايلدة��2تافقرة�4،�تاصفوة�190(.

بشأن�يسأاة�تستخدتم�تاشلرة�تايزدحجة�ين�قبل�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�الدحل،�تنظر�تاسؤتل��2في�تادرتسة. �239



درتسة�عن�تستخدتم�تاشلرتا �150

استخدام�شارة�الحماية�إلى�جانب�العالمات�المميزة�للمنظمة�الدولية240 

مذكر�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�أنه�"منبغي�دتئيلً�إظهلرعالية�تاويلمة،�تايكحنة�ين�صلمب�
تتفلقملا�جنمف،�بشكلهل�تألصلي،�دحن�تغممر�أح� أوير�على�أرضمة�بمضلء،�كيل�نصا�علمهل�

إضلفة".241 

حاذاك،�منبغي�إظهلر�تاشلرتا�تاييمزة�الينظية�تادحامة،�حعلى�سبمل�تايثلل�تألورف�″UN"�أح�
"ISAF"،�بشكل�ينفصل�عن�شلرة�تاويلمة،�حبطرمقة�ال�ترقى�إاى�تستخدتم�شلرة�يزدحجة�تتأاف�
ين�عالية�تاينظية�تادحامة�حشلرة�تاويلمة.�حقد�تكحن�تاطرمقة�تألفضل�اضيلن�تستخدتم�يثل�هذه�
تاعالية�حشلرة�تاويلمة�بشكل�ال�مرقى�إاى�تستخدتم�شلرة�يزدحجة�هي�تإلوجلم�عن�إظهلرهيل�
يعلً�على�تاجلنب�نفسه�ين�سملرتا�تإلسعلف�أح�غمرهل�ين�تاعربلا�تاطبمة�على�سبمل�تايثلل.

حالبد�ين�تإلضلفة�إاى�أن�توترتم�هذه�تاتحصمة�أير�ومحي�إذت�أُرمد�ايكحنلا�تاوركة�تاعليلة�في�
إامهل� منظر� أن� تايعنمة� تادحامة"� الينظية� تاتلبعة� تايسلوة� "تاقحتا� فمه� تعيل� تاذي� تاسملق� نفس�

كهمئلا�فلعلة�يستقلة�حيولمدة�حغمر�يتومزة.�

 حالة�خاصة:�
 استخدام�الشارة�من�قبل�سيارات�اإلسعاف�ومراكز�اإلسعاف�األولي�
 التابعة�لمنظمة�دولية�بموجب�المادة�44،�الفقرة�الرابعة�من�اتفاقية�

جنيف�األولى�

تتفلقملا� في� دحامة�هي�طرف�رسيي� ينظية� ثية� امس� تاتولمل،� هذت� يقدية� في� إامه� أشمر� كيل�
جنمف،�حاذاك�ال�موق�ألمة�ينظية�دحامة�تستخدتم�تاشلرة.�حتاولالا�تاحومدة�تاتي�ميكن�اينظية�
دحامة�ححكلالتهل�تستخدتم�تاشلرة�بصفة�قلنحنمة�تودد�بيحجب�تايلدة�44،�تافقرة�تارتبعة�ين�تتفلقمة�

جنمف�تألحاى�تاتي�تنص�على�يل�ملي:�

"مجحز�بصفة�تستثنلئمة،�ححفقلً�التشرمع�تاحطني،�حبإذن�صرمح�ين�إودى�
تاجيعملا�تاحطنمة�الصلمب�تألوير�)أح�تاهالل�تألوير�أح�تألسد�حتاشيس�

تألويرمن(،�تستخدتم�شلرة�تالتفلقمة�في�حقا�تاسلم�اتيممز�تايركبلا�
تايستعيلة�اإلسعلف�حاإلشلرة�إاى�أيلكن�يرتكز�تإلسعلف�تايخصصة�كلمة�

اتقدمم�تارعلمة�تايجلنمة�الجروى�أح�تايرضى".242 

تاشلرة�كحسملة� تستخدتم� تألشكلل�على� بأي�شكل�ين� منص� تالستثنلء�ال� هذت� أّن� تاحتضح� حين�
الويلمة.�حمذكر�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�أنه�مجب�أن�مفسر�هذت�تالستثنلء�بطرمقة�صلرية�

جدتً�حمتعمن�أن�متطلبق�بشكل�إازتيي�يع�جيمع�تاشرحط�تاتلامة:243 

"تاشلرة�حتاعاليلا�تاييمزة�األيم�تايتودة"�تايشلر�إامهل�في�تايلدتمن��37ح�38ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�هي�أيثلة�ايل�مقصد� �240
"بلاعاليلا�تاييمزة�الينظية�تادحامة"�توا�هذت�تاسؤتل.

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�44،�تاصفوة�334.  241

بشأن�تستخدتم�تاشلرة�ين�قبل�يرتكز�تإلسعلف�تألحاي�حعربلا�تإلسعلف�حفقلً�اليلدة�44،�تافقرة�4،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تنظر�تاسؤتل� �242
�31في�تادرتسة.

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�44،�تاصفولا�339-337.  243
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تستخدتم�تاشلرة�يسيحح�به�فقط�في�أحقلا�تاسلم.�حولايل�تصبح�دحاة�يل�طرفلً�في�نزتع،� أ(�
مجب�أن�تختفي�هذه�تاشلرتا�على�كليل�أرتضمهل.�حبلاتلاي،�منبغي�أال�مرخص�هذت�تالستخدتم�ين�
قبل�تاجيعمة�تاحطنمة�تايختصة�في�أحضلع�تتسم�بلاتحترتا�أح�في�أحضلع�ين�تايوتيل�أن�تتطحر�

إاى�نزتع�يسلح.

مجب�أن�متم�هذت�تالستخدتم�العالية�حفقلً�التشرمعلا�تاحطنمة.�حمجحز�الدحل�تقممد�تستخدتم� ب(�
تاشلرة�أح�جعله�خلضعلً�إلجرتءتا�حقلئمة�إضلفمة�)يحتفقة�حكلاة�رسيمة،�إشرتف،�...�إاخ(،�حاكن�

ال�مجحز�اهل�تحسمعه.

تستخدتم�تاشلرة�متطلب�تاترخمص�تاصرمح�ين�تاجيعمة�تاحطنمة.�اذاك،�فلالتفلق�تاضيني� ج(�
غمر�كلٍف.�حبلاقدر�تاذي�تسيح�به�تاتشرمعلا�تاحطنمة�)تنظر�تانقطة�"2"�أعاله(،�مجحز�الجيعمة�
تاحطنمة�صلوبة�تاصالومة�حودهل�إعطلء�هذت�تاترخمص،�إذ�امس�ين�كملن�آخر،�حال�وتى�تادحاة،�

ميتلك�هذت�تاوق.�كيل�ال�مجحز�الجيعمة�تاحطنمة�نفسهل�تفحمض�هذه�تاصالومة�ألود.

مجب�أن�مكحن�تستخدتم�يرتكز�تإلسعلف�تألحاي�)أح�عربلا�تإلسعلف(�يخصصلً�اليرضى� د(�
حتاجروى�وصرتً،�حأن�تكحن�تارعلمة�تايقدية�يجلنمة.�حمنبغي�سوب�تإلذن�بلستخدتم�تاشلرة�إذت�
بدفع�بدل�أتعلب،�حإذت�ام�تكن�فكرة�تاخدية�تاتطحعمة�تايرتبطة�بلاوركة� كلن�تاعالج�يشرحطلً�

قلئية.

امشيل� تاشلرة� تاشلرة�إال�كإجرتء�تستثنلئي.�حال�ميكن�تحسمع�تستخدتم� ال�مجحز�تستخدتم� هـ(�
ولالا�غمر�تلك�تاولالا�تايوددة.�حفي�يل�ملي�أيثلة�على�ولالا�تتصف�بأنهل�تستثنلئمة:�يرتكز�
على� أوملنلً� تحضع� أحاي� إسعلف� حنقلط� ولشدة،� حتجيعلا� علية� تجتيلعلا� في� أحاي� إسعلف�

تاطرقلا�تارئمسة�في�ولل�وصحل�وحتدث�سمر،�حعربلا�إسعلف�يتوركة.

جيمع� يع� متحتفق� كلن� إذت� دحامة�شرعملً� ينظية� قبل� ين� تاشلرة� تستخدتم� تعتبلر� ميكن� حهكذت،�
تاشرحط�تايذكحرة�أعاله�بشكل�تلم.�يع�ذاك،�تشجع�حكلالا�تاينظية�تادحامة�على�عدم�تستخدتم�
تاشلرة�الدالاة�على�يرتكز�تإلسعلف�تألحاي�)عربلا�تإلسعلف(�تاتلبعة�اهل،�حإنيل�تستخدتم�عالية�
أحاي".� "إسعلف� كليلا� يع� خضرتء،� خلفمة� على� تألبمض� تألبمض/تاهالل� كلاصلمب� بدملة،�
ح"عالية�تإلسعلف�تألحاي"�هذه�يعترف�بهل�رسيملً�ين�قبل�دحل�كثمرة،�حتستخدتيهل�مكحن�يفمدتً�
تاوركة� حأنشطة� هذه� تألحاي� تإلسعلف� يرتكز� بمن� يمدتني،� سملق� في� تاخلط،� تجنب� في� جدتً�

حيكحنلتهل.244 

تنظر�في�هذت�تاشأن�أمضلً�تألسئلة��18ح�32ح�46في�تادرتسة. �244
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي�

تايلدتلن��53ح�54ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايحتد�8)ج(،�)هـ(،�ح)ز(،�ح�12ح�15ح�18حتاقسم�تاثلني،�تابلب�تاثلني�ين�تابرحتحكحل�

تألحل�تإلضلفي��
تايحتد��9ح�11ح�12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي�

التوصيات

موق�الخديلا�تاطبمة�حتاحودتا�ححسلئط�تانقل�تاتلبعة�الجيلعلا�تايسلوة�عرض�تاشلرة� �-1
كحسملة�الويلمة�على�أن�تستحفي�كل�تاشرحط�تاتلامة�:

تيتع�تألفرتد،�حتاحودتا،�ححسلئط�تانقل�بلاويلمة�بيحجب�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني؛� �•
"تاحودتا� أح� تاطبمة"،� تاخديلا� "أفرتد� تعرمف� يع� تحتفق� هنلك� مكحن� أن� أي�
ين� ح)ز(� ح)هـ(� )ج(� �8 تايلدة� في� تاحترد� تاطبي"� تانقل� "حسلئط� أح� تاطبمة"،�

تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي؛

تاترخمص�بلستخدتم�تاشلرة�كحسملة�الويلمة�ين�تاسلطة�تايختصة�اطرف�في�تانزتع�� �•
)سحتء�أكلنا�يدنمة�أح�عسكرمة(؛

تستخدتم�تألفرتد،�حتاحودتا�ححسلئط�تانقل�شلرة�تاويلمة�بإشرتف�تاسلطة�تايختصة� �•
اطرف�في�تانزتع.

تاترخمص� تايختصة� تاسلطلا� ين� تايسلوة� الجيلعلا� تاتلبعة� تاطبمة� تاخديلا� تلتيس� حعنديل�
بلستخدتم�تاشلرة�ألغرتض�تاويلمة،�في�نزتع�يسلح�غمر�دحاي�ال�منطبق�فمه�تابرحتحكحل�تاثلني�
تإلضلفي،�تشجع�تالجنة�تادحامة�هذه�تاسلطلا�على�ينح�تايحتفقة�تاالزية،�شرمطة�تإلمفلء�بشرحط�

تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي.

التحليل

تنص�تايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي�على�أنه:

"مجب�على�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�حأفرتد�تاهمئلا�تادمنمة�حتاحودتا�
ححسلئط�تانقل�تاطبي،�بتحجمه�ين�تاسلطة�تايختصة�تايعنمة،�إبرتز�تاعالية�
تاييمزة�الصلمب�تألوير�أح�تاهالل�تألوير�أح�تألسد�حتاشيس�تألويرمن�

���هل�يجوز�للخدمات�الطبية�التابعة�للجماعات�المسلحة�استخدام�الشارة�أثناء� 28
النزاعات�المسلحة�غير�الدولية؟�
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على�أرضمة�بمضلء�ححضعهل�على�حسلئط�تانقل�تاطبي�حمجب�توترتم�هذه�
تاعالية�في�جيمع�تألوحتل�حعدم�إسلءة�تستعيلاهل".

يصطلح�"تاشلرة�تاييمزة"�تايشلر�إامه�في�تايلدة�هح�يرتدف�اـيصطلح�"شلرة�تاويلمة".�حمنص�
تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني�على�يل�ملي:

"مشمر�يصطلح�‘تاشلرة�تاييمزة’�كيل�مستخدم�في�كل�ين�تابرحتحكحامن،�إاى�
تاشلرة�تايستخدية�فقط�اغرض�تاويلمة.�حتنص�تايلدة��8)يصطلولا(،�

تافقرة�تافرعمة�)ل(،�على�أّن:

’تاعالية�تاييمزة’�هي�تاعالية�تاييمزة�الصلمب�تألوير�أح�تاهالل�تألوير�أح�
تألسد�حتاشيس�تألويرمن�على�أرضمة�بمضلء�إذت�يل�تستخديا�اويلمة�
حودتا�ححسلئط�تانقل�تاطبي�حويلمة�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�حتاهمئلا�

تادمنمة�حكذاك�تايعدتا�حتإليدتدتا‘.

حتم�تعتيلد�تايلدة��12على�أسلس�تاتعرمف�نفسه�تيليلً�إاى�ود�يل،�تاذي�
جرا�صملغته�البرحتحكحل�تإلضلفي�تاثلني".245 

حال�متضين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي�تعرمف�كل�ين�"أفرتد�تاخديلا�تاطبمة"،�ح"تاحودتا�
تانزتعلا� في� تستخدم� كيل� تايصطلولا،� هذه� فهم� حميكن� تاطبي".� تانقل� ح"حسلئط� تاطبمة"،�
تايسلوة�غمر�تادحامة،�بلايعلني�نفسهل�تاتي�جلءا�في�تعرمفهل�في�تايلدة��8)ج(�ح)ه(�ح)ز(�ين�

تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.246 

تعّرف�تايلدة��8ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�"أفرتد�تاخديلا�تاطبمة"،�ح"تاحودتا�تاطبمة"،�
ح"حسلئط�تانقل�تاطبي"�بأنهم�يخصصحن�وصرتً�"األغرتض�تاطبمة"�تاحتردة�في�تايلدة��8)هـ(�
ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.�حبلاتلاي�مجحز�تعتبلر�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة،�حتاحودتا�تاطبمة،�
ححسلئط�تانقل�تاطبي�الجيلعلا�تايسلوة�تايخصصمن�"األغرتض�تاطبمة"�وصرتً�أفرتد�خديلا�

طبمة�ححودتا�طبمة�ححسلئط�النقل�تاطبي�بلايعنى�تاحترد�في�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.�

تاشلرة�كحسملة� تاوق�في�عرض� تايسلوة� الجيلعلا� تاتلبعة� تاطبمة� تاخديلا� اذاك،�ميكن�ينح�
الويلمة�على�أن�تستحفى�كل�تاشرحط�تاتلامة:

أن�تتيتع�بلاويلمة�بيحجب�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني؛�أي�أن�متحتفق�تألفرتد،�حتاحودتا�ححسلئط� –
تانقل�يع�تعرمف�"أفرتد�تاخديلا�تاطبمة"،�أح�"تاحودتا�تاطبمة"247،�أح�"حسلئط�تانقل�تاطبي"�

تاحترد�في�تايلدة��8)ج(�حهـ(�ح)ز(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي؛248 

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تاثلني،�تافقرة�4734.  245

تنظر�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��9ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي،�تافقرتلن�4663-4664؛�تاتعلمق� �246
على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تاثلني،�تافقرتلن�4711-4712؛�درتسة�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�تاعرفي،�

تاقحتعد�25،�ح�28ح�71�،29ح�82ح87.

منبغي�تانظر�إاى�تاحودتا�تاطبمة�تاتلبعة�الجيلعلا�تايسلوة�على�أنهل�"حودتا�طبمة�عسكرمة�"�بلايعنى�تاحترد�في�تايلدة�8)هـ(�ين� �247
تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.�اذاك�فإن�تاشرحط�تإلضلفمة�تاينصحص�علمهل�في�تايلدة��12تافقرة��2ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�افرض�توترتم�

حويلمة�"تاحودتا�تاطبمة�تايدنمة"�ال�تنطبق�علمهل.

تنص�تايلدة��9ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي�على�حتجب�توترتم�حويلمة�أفرتد�تاحودتا�تاطبمة.�كيل�تنص�تايلدة��11ين�تابرحتحكحل� �248
تاثلني�تإلضلفي�على�حتجب�توترتم�حويلمة�تاحودتا�تاطبمة�ححسلئط�تانقل�تاطبي.
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أن�مستخدم�تألفرتد،�أح�تاحودتا،�أح�حسلئط�تانقل�شلرة�تاويلمة�بإشرتف�ين�تاسلطة�تايختصة� –
اطرف�تانزتع�)سحتء�كلنا�يدنمة�أح�عسكرمة(؛�حمعني�ذاك:

أن�تينح�تاترخمص�بلستخدتم�تاشلرة�كحسملة�الويلمة�ين�قبل�سلطة�يختصة�اطرف�في�تانزتع� –
)سحتء�كلنا�يدنمة�أح�عسكرمة(؛

أن�تستخدم�شلرة�تاويلمة�توا�إشرتف�تاسلطة�تايختصة�اطرف�في�تانزتع.249  –

حمجب�على�تاسلطة�تايختصة�اطرف�تانزتع�أن�تتخذ�تاتدتبمر�تاالزية�اينع�حقيع�إسلءة�تالستخدتم�
تيلرس� تألحاى(،�حأن� تتفلقمة�جنمف� �53ح�54ين� تايلدتمن� بلاقملس�يع� )تاتطبمق� حتاخرحقلا�
إشرتفلً�حثمقلً�حيستيرتً�اضيلن�تالستخدتم�تاسلمم�الشلرة.�حإذت�كلن،�في�تاعلدة،�ين�غمر�تاحتقعي�أن�
تطبق�تاسلطلا�تاينشقة�جيمع�تألوكلم�ذتا�تاصلة�بلستخدتم�تاشلرة�بشكل�كليل،�مجب�على�هذه�
تاسلطلا�يع�ذاك�أن�تضع�حتطبق،�على�تألقل،�تدبمرتً�يبسطلً�اإلشرتف�على�تستخدتيهل.�فيطلب�
تإلشرتف�اضيلن�تالستخدتم�تاسلمم�الشلرة�اه�أهيمة�قصحى،�حتاقصحر�في�تاتقمد�به،�سحتء�أكلن�
تادحاي� القلنحن� كلنتهلك� بلاتلاي� إامه� منظر� أن� مجب� تاسلطلا،� كفلءة�ين�جلنب� اعدم� أم� طحعلً�

تإلنسلني.

حقد�تكحن�هنلك�ولالا�ين�تانزتعلا�تايسلوة�غمر�تادحامة�تاتي�ال�منطبق�فمهل�تابرحتحكحل�تاثلني�
تإلضلفي.�حيع�ذاك،�حفي�هذه�تألحضلع،�عنديل�تلتيس�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�الجيلعلا�تايسلوة�
ين�تاسلطلا�تايختصة�تاترخمص�بلستخدتم�تاشلرة�ألغرتض�تاويلمة،�فإن�تالجنة�تادحامة�تشجع�
هذه�تاسلطلا�على�ينح�تايحتفقة�تاالزية،�شرمطة�تإلمفلء�بشرحط�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي.

جلء�في�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي،�تافقرة�4746: �249
�″If�the�emblem�is�to�be�effectively�respected,�it�is�essential�that�its�use�should�be�subject�to�
supervision.�Otherwise�anyone�might�be�tempted�to�use�it.�The�protection�conferred�by�the�distinctive�
emblem�requires�that�its�use�be�subject�to�the�authorization�and�supervision�of�the�competent�
authority�concerned.�It�is�up�to�each�responsible�authority�to�take�the�measures�necessary�to�ensure�
that�such�control�be�effective.�The�competent�authority�may�be�civilian�or�military.�For�those�who�are�
fighting�against�the�legal�government�this�will�be�the�de�facto�authority�in�charge."



155 تافصل�دتل-��تالستخدتم�ين�قبل�جهلا�فلعلة�أخرى�  تابلب�تالحل�

األساس�القانوني�أو�التنظيمي�

تايحتد�24-27،�ح44،�ح53،�ح54،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايحتد�8)ج(،�ح)هـ(،�ح)ز(،�ح9،�ح12،�ح15،�ح16،�ح18،�ح62،�ح64،�ح�66تافقرة�9،�

حتاقسم�تاثلني�ين�تابلب�تاثلني�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�
تايحتد��9ح�10ح�11ح�12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي

التوصيات

تاينظيلا�تاخلصة�ين�غمر�تاصلمب�تألوير/تاهالل�تألوير�250)على�سبمل�تايثلل،�تاينظيلا� �-1
غمر�تاوكحيمة(�امسا�يخحاة�بصفتهل�هذه�بلستخدتم�تاشلرة�)كحسملة�الويلمة�أح�تادالاة(.

تعيل� عنديل� تانحع،� هذت� ين� اينظيلا� مجحز� تألحاى،� جنمف� تتفلقمة� ين� �62 اليلدة� حفقلً� �-2
تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�ادحاهل،�تستخدتم�تاشلرة�كحسملة� كجهلا�يسلعدة�الخديلا�تاطبمة�

الويلمة،�على�أن�تستحفى�كل�تاشرحط�تاتلامة:

وكحيتهل� سلطلا� قبل� ين� اهل� حتاترخمص� بلاينظية� تالعترتف� تم� قد� مكحن� أن� �•
ايسلعدة�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�ادحاتهل؛

أن�مقتصر�تستخدتم�تاشلرة�على�أفرتد�تاينظية،�حعلى�حودتتهل�حيعدتتهل�تاتي�تسلعد� �•
تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة،�حأن�ُمستخدم�هؤالء�تألفرتد،�حهذه�تاحودتا�

حتايعدتا،�وصرتً�األغرتض�نفسهل�تاتي�تقحم�بهل�هذه�تاخديلا�تاطبمة؛

قحتتهم� سلطة� توا� حتايعدتا� حتاحودتا،� تألفرتد،� هؤالء� تم�حضع� قد� مكحن� أن� �•
تايسلوة،�حأن�مكحنحت�خلضعمن�اقحتنمنهل�حاحتئوهل�تاعسكرمة،

حفقلً�اليلدة��9تافقرة��2)ب(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�مجحز�الينظيلا�تاخلصة�ين� �-3
تاطبمة� الخديلا� يسلعدة� كجهلا� بهل� تايعترف� تألوير،� تألوير/تاهالل� تاصلمب� غمر�
تاعسكرمة�الدحاة�تاتي�تنتيي�إامهل،�حتاتي�امسا�طرفلً�في�تانزتع،�تستخدتم�تاشلرة�كحسملة�

الويلمة،�على�أن�تستحفى�كل�تاشرحط�تاتلامة:

أن�مكحن�قد�تم�حضع�أفرتد�هذه�تاينظيلا،�حتاحودتا،�ححسلئط�تانقل�تاتلبعة�اهل،� �•
توا�تصرف�طرف�في�تانزتع؛

تستخدم�عبلرة�"تاينظيلا�تاخلصة�ين�غمر�تاصلمب�تألوير/تاهالل�تألوير"�في�هذت�تاسؤتل�اتودمد�تلك�تاكملنلا�تاتي�امسا�خديلا�طبمة� �250
تلبعة�القحتا�تايسلوة�الدحل�حامسا�ين�يكحنلا�تاوركة.

���هل�ُيسمح�في�أي�حال�من�األحوال�لكيانات�أخرى�غير�الخدمات�الطبية� 29
 التابعة�للقوات�المسلحة�للدول�أو�مكونات�الحركة،�وخصوصاً�المنظمات�

 غير�الحكومية�بإظهار�الشارة�كوسيلة�للحماية؟
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أن�تقحم�وصرتً�بأنشطة�طبمة؛ �•

أن�مكحن�يرخصلً�اهل�حفقلً�األصحل�بأن�تقحم�بعيلهل،�ين�قبل�دحاة�تاينشأ،�حين�قبل� �•
طرف�في�تانزتع؛

أن�تكحن�توا�إشرتف�سلطلا�طرف�في�تانزتع؛ �•

أن�مكحن�قد�تم�إبالغ�خصم�تادحاة�تاتي�قبلا�تلقي�يسلعدة�ين�هذه�تاينظية�بيحتفقة� �•
دحاة�تاينشأ�على�أنشطة�تاينظية؛

أن�مكحن�قد�أبلغ�أود�طرفي�تانزتع�تاقبحل�بلايسلعدة�ين�تاطرف�تاخصم. �•

حفقلً�اليلدة��9تافقرة��2)ج(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�مجحز�"اينظيلا�إنسلنمة�دحامة� �-4
غمر�يتومزة"�تستخدتم�تاشلرة�كحسملة�الويلمة�-�شرمطة�أن�توترم�يبدأ�عدم�تاتومز،�حأن�
تكحن�إنسلنمة�بطبمعتهل،�حأن�تقحم�بأنشطة�إنسلنمة�-�بوسب�تاشرحط�تاتي�وددتهل�تايلدة��9
تافقرة��2)ب(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�)تنظر�أعاله(،�بلستثنلء�تاشرط�تاذي�يفلده�

أن�مكحن�يرخصلً�اهل�وسب�تألصحل�ين�قبل�دحاتهل.

حفقلً�البرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�مجحز�ألفرتد�تاخديلا�تاطبمة�حتاحودتا�تاطبمة�ححسلئط� �-5
تاتلبعة�الينظيلا�تاخلصة�ين�غمر�تاصلمب�تألوير/تاهالل�تألوير�تستخدتم� تانقل�تاطبمة�

تاشلرة�كحسملة�الويلمة،�على�أن�تستحفى�كل�تاشرحط�تاتلامة:

تادحاي� تاقلنحن� بيحجب� بلاويلمة� تاطبي� تانقل� ححسلئط� حتاحودتا� تألفرتد� تيتع� �•
تإلنسلني،�أي�حفقلً�اتعرمف�"تاحودتا�تاطبمة"�أح�"حسلئط�تانقل�تاطبي"�كيل�جلء�في�

تايلدة��8)ج(�ح)هـ(�ح)ز(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي؛

تاترخمص�بلستخدتم�تاشلرة�كحسملة�الويلمة�ين�قبل�تاسلطة�تايختصة�اطرف�في� �•
تانزتع؛

تستخدتم�تألفرتد�حتاحودتا�ححسلئط�تانقل�تاطبي�شلرة�تاويلمة�توا�إشرتف�تاسلطة� �•
تايختصة�اطرف�في�تانزتع.

في�تانزتعلا�تايسلوة�غمر�تادحامة،�ميكن�ينح�أفرتد�تاينظيلا،�حتاحودتا�تاطبمة�ححسلئط� �-6
تاصلمب�تألوير/تاهالل�تألوير� ين�غمر� المحلية� تاخلصة� الينظيلا� تاتلبعة� تاطبي� تانقل�

تاوق�في�تستخدتم�تاشلرة�كحسملة�الويلمة،�على�أن�تـُستحفى�كل�تاشرحط�تاتلامة:

تيتع�أفرتد�هذه�تاينظيلا،�أح�تاحودتا�أح�حسلئط�تانقل�تاتلبعة�اهل،�بلاويلمة�بيحجب� �•
تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني،�أي�حفقلً�اتعرمف�"أفرتد�تاخديلا�تاطبمة"،�أح�"تاحودتا�
ين� ح)ز(� ح)هـ(� )ج(� �8 تايلدة� في� جلء� كيل� تاطبي"� تانقل� "حسلئط� أح� تاطبمة"،�

تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي؛
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تانزتع،�سحتء� في� اطرف� تايختصة� تاسلطة� قبل� ين� تاشلرة� بلستخدتم� تاترخمص� �•
أكلنا�سلطة�وكحيمة�)يدنمة�أح�عسكرمة(�أح�سلطة�تاجيلعلا�تايسلوة�)تايدنمة�أح�

تاعسكرمة(؛

تستخدتم�تألفرتد�حتاحودتا�ححسلئط�تانقل�تاطبي�شلرة�تاويلمة�توا�إشرتف�تاسلطة� �•
تايختصة�اطرف�في�تانزتع.

التحليل

مقدمة

تشكل�في�أحتئل�تاسبعمنملا،�عدد�ين�تاينظيلا�تاخلصة�ين�غمر�تاصلمب�تألوير/تاهالل�تألوير�
تاصلمب� تعتيلد�شلرة� في� تاينظيلا� هذه� تتردد� حام� نحع�جدمد(.� ينظيلا�طبمة�ين� )حخلصة�
تألوير/تاهالل�تألوير�ين�أجل�ويلمتهل،�كيل�ام�تتردد�في�تاتغلضي�عن�أّن�تستخدتم�تاشلرة�منظيه�

تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�بشكل�صلرم.

حاذاك،�مجب�تاتحفمق�بمن�هدفمن�مظهر�أنهيل�متعلرضلن:�)1(�تاضرحرة�تألسلسمة�اينع�إسلءة�
تادحاي� تاقلنحن� بيقتضى� ييكنة� ويلمة� أفضل� تحفمر� ح)2(� الويلمة،� كحسملة� تاشلرة� تستخدتم�

تإلنسلني�الينظيلا�تاتي�تكحن�في�تاعلدة�جدمرة�بلالوترتم�تاتلم�حتاكفلءة�تاعلامة.
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شروط�استخدام�الشارة�كوسيلة�للحماية�من�قبل�المنظمات�الخاصة�من�غير�
الصليب�األحمر/الهالل�األحمر

في�أوقات�النزاعات�المسلحة�الدولية�

ألف(��عنديل�تعيل�كجهلا�يسلعدة�الخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�ادحاهل�)تايلدة��26ين�
تتفلقمة�جنمف�تألحاى(�

تنطبق�أوكلم�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�تاتي�تسيح�بلستخدتم�شلرة�تاويلمة�ين�قبل�تاجيعمة�تاحطنمة�
على�"جيعملا�تإلغلثة�تاطحعمة�تألخرى"�أمضلً،�تاتي�تضعهل�تايلدة��26ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�
"على�قدم�تايسلحتة"�يع�تاجيعمة�تاحطنمة.�251حبنلء�علمه،�مجحز�تاسيلح�الينظيلا�تاخلصة�ين�
غمر�تاصلمب�تألوير/تاهالل�تألوير�بلستخدتم�تاشلرة�كحسملة�الويلمة�بلاشرحط�نفسهل�كلاجيعمة�
تاحطنمة،�عنديل�تعيل�كجهلا�يسلعدة�الخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�ادحاهل،�أي�عنديل:�

تكحن�هذه�تاينظيلا�قد�تم�تالعترتف�بهل�حتاترخمص�اهل�وسب�تألصحل�ين�وكحيتهل؛ –

ُمستخدم�أفرتدهل�القملم�بلايهلم�نفسهل�تاتي�مقحم�بهل�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة� –
الدحاة؛

مخضع�هؤالء�تألفرتد�القحتنمن�حتالحتئح�تاعسكرمة.�252 –

باء(��عنديل�تحضع�خديلتهل�توا�تصرف�طرف�في�تانزتع�)تايلدة��9تافقرة��2)ب(�ح)2()ج(�
ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي(

تنص�تايلدة��27ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�على�أنه�مجحز�الجيعمة�تاحطنمة�تاتلبعة�ادحاة�يولمدة�
القحتا� تاتلبعة� تاطبمة� تاخديلا� إاى� تاطبمة� ححودتتهل� تاطبممن� يحظفمهل� بحتسطة� يسلعدة� تقدم�
تاحتردة�في� تاويلمة�بيقتضى�تاشرحط� تانزتع،�تستخدتم�شلرة� ادحاة�أخرى�طرف�في� تايسلوة�

تايلدة��44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى.253 

إظهلر�شلرة� في� نفسه� تاوق� تألحل�تإلضلفي� تابرحتحكحل� �2)ب(�ين� تافقرة� �9 تايلدة� حتحسع�
تاويلمة�بلاشرحط�ذتتهل�على�")...(�تاحودتا�تاطبمة�تادتئية�ححسلئط�تانقل�تاطبي�تادتئم�حتاعليلمن�
علمهل�حتاتي�تضعهل�جمعية�إسعاف�توا�تصرف�أود�أطرتف�تانزتع�ألغرتض�إنسلنمة�حمكحن�
يعترفلً�بهل�حيرخصلً�اهل�في�تلك�تادحاة�)...("�)تأكمد�يضلف(.�حمفهم�ين�"جيعملا�تإلسعلف"�

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�26،�تاصفوة�226   251
�The�Knights�of�Malta�and�the�Order�of�St.�John�of�Jerusalem�are�two�examples�of�such�″other�
Voluntary�Aid�Societies".

تنظر�أمضلً�تاسؤتل��14في�تادرتسة. �252

حرد�في�تايلدة��27ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�يل�ملي: �253
"ال�تقدم�تاجيعمة�تايعترف�بهل�تاتلبعة�ادحاة�يولمدة�خديلا�يحظفمهل�تاطبممن�ححودتتهل�تاطبمة�إاى�أود�أطرتف�تانزتع�إال�بعد�وصحاهل�على�يحتفقة�
يسبقة�ين�تاوكحية�تاتي�تتبعهل�تاجيعمة�حعلى�ترخمص�ين�طرف�تانزتع�تايعني.�حمحضع�هؤالء�تايحظفحن�حهذه�تاحودتا�توا�إشرتف�طرف�

تانزتع�تايذكحر.�
حتبلغ�تاوكحية�تايولمدة�هذه�تايحتفقة�إاى�تاطرف�تاخصم�الدحاة�تاتي�تقبل�تايسلعدة.�حملتزم�طرف�تانزتع�تاذي�مقبل�هذه�تايسلعدة�بإبالغ�تاطرف�

تاخصم�قبل�أي�تستخدتم�اهل.�
حال�تعتبر�هذه�تايسلعدة�بأي�ولل�تدخالً�في�تانزتع.�حمتعمن�تزحمد�تايحظفمن�تايشلر�إامهم�في�تافقرة�تألحاى�ببطلقلا�توقمق�تاهحمة�تاينصحص�

علمهل�في�تايلدة�40،�حذاك�قبل�يغلدرتهم�تابلد�تايولمد�تاذي�متبعحنه".�تنظر�أمضلً�تاسؤتل��14في�تادرتسة.
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هذه�أنهل�"جيعملا�تإلغلثة�تاطحعمة"�تايشلر�إامهل�في�تايلدة��26ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�أي�
تعرمف�ين�تايوتيل�أن�مشيل�تاينظيلا�تاخلصة�ين�غمر�تاصلمب�تألوير/تاهالل�تألوير.

حبلايثل،�تحسع�تايلدة��9تافقرة��2)ج(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�تاوق�نفسه�في�إظهلر�
تادتئم� تاطبي� تانقل� تادتئية�ححسلئط� تاطبمة� تاحودتا� �)...(" ذتتهل�على� بلاشرحط� تاويلمة� شلرة�
حتاعليلمن�علمهل�تاتي�تحفرهل�ينظية�إنسلنمة�دحامة�غمر�يتومزة�ألود�أطرتف�تانزتع�ألغرتض�
إنسلنمة�)...(".�فإذت�كلنا�ينظية�خلصة�ين�غمر�تاصلمب�تألوير/تاهالل�تألوير�تستحفي�تايعلممر�
كي�ُتصنف�ينظية�إنسلنمة�دحامة�حغمر�يتومزة،�مجحز�أن�ُمسيح�اهل�عندئذ�بوق�تستخدتم�شلرة�

تاويلمة�بيقتضى�تاشرحط�تايوددة�في�تايلدة��27ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى.

حمحفر�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني�قدرتً�ين�تاتحضمح�في�يل�متعلق�بهذه�
"تاينظيلا�تإلنسلنمة�تادحامة�غمر�تايتومزة":

"ميكن�حصف�ينظية�على�أنهل�’غمر�يتومزة‘�عنديل�’تفي�بلاصفلا�تاتي�
تؤهلهل�في�أن�تكحن�فعالً�غمر�يتومزة‘.�حمتضين�ذاك�تقمدهل�بيبدأ�عدم�

تاتيممز�في�أنشطتهل،�حعنديل�تقحم�بتقدمم�تإلغلثة�تاطبمة�كيل�جلء�في�تايلدة�
9،�أال�تقحم�’بأي�تيممز�يجوف�متأسس�على�تاعنصر،�أح�تالحن،�أح�تاجنس،�

أح�تالغة،�أح�تادمن،�أح�تاعقمدة،�أح�تارأي�تاسملسي�أح�غمر�تاسملسي،�أح�
تالنتيلء�تاحطني�أح�تالجتيلعي،�أح�تاثرحة،�أح�تايحاد،�أح�أي�حضع�آخر،�أح�

أمة�يعلممر�أخرى�ييلثلة‘.

)...(

حفي�يل�مخص�’تاطلبع�تإلنسلني‘�الينظية،�فين�تاضرحري�في�تايقلم�تألحل�
أن�توتفظ�تألنشطة�تاتي�تقحم�بهل�في�سملق�تانزتع�تايسلح�بلاطلبع�تإلنسلني�

تاصرف.�غمر�أنه�ين�تاضرحري�أمضلً�أن�مكحن�الينظية�نفسهل�طلبع�
إنسلني،�حتتبع�بصفتهل�هذه،�تألهدتف�تإلنسلنمة�فقط.�حمستثني�هذت�تاتقممد�

تاينظيلا�ذتا�تاطلبع�تاسملسي�أح�تاتجلري".254 

ين�تاحتضح�أّن�يثل�هذت�تاتقممم�األيحر�صعب�الغلمة�في�تاييلرسة.�حكيل�جلء�بوق�في�تاتعلمق،�
"امس�بلإليكلن�ولاملً�تسيمة�تاينظيلا�تاتي�تتقمد�بلايعلممر�تايطلحبة"�أح�"تسيمة�جيمع�تاينظيلا�

تاتي�مشيلهل�تاتعرمف�بدقة".255 

حفي�ولل�أثمرا�يثل�هذه�تاولاة،�متعمن�تاقملم�بتفّوص�صلرم�اليتطلبلا�تاتي�مجب�أن�تستحفى�
–�قبل�تاترخمص�بلستخدتم�تاشلرة�–�ين�أجل�تجنب�تايشلكل�في�تايمدتن.�حمنبغي�أن�مكحن�شرط�
عدم�تومز�تاينظية�يوط�تنتبله،�اعدم�تالنتقلص�ين�توترتم�تاشلرة�حقحتهل�تاوليمة�الجهلا�تافلعلة�

حتاكملنلا�تألخرى�تايسيحح�اهل�بلستخدتم�تاشلرة.

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��9تافقرة��2ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرتلن�440-439.  254

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��9تافقرة��2ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرتلن�439-440.�وسب� �255
تايعلحيلا�تايتحفرة�ادمنل�ام�تودث�أمة�ولاة�ين�هذت�تانحع�وتى�تآلن.
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جيم(��تعرمف�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�تايدنممن،�حتاحودتا�تاطبمة،�ححسلئط�تانقل�تاطبي،�كيل�جلء�
في�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�)تايلدة��18ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي(

تنص�تايلدة��18تافقرتلن��3ح�4ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�على�يل�ملي:

"مجري�تاتعرف�على�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�تايدنممن�حأفرتد�تاهمئلا�تادمنمة�
تايدنممن�بلاعالية�تاييمزة�حبطلقة�تاهحمة،�حذاك�في�تألرتضي�تايوتلة�حفي�

تاينلطق�تاتي�تدحر�أح�تاتي�موتيل�أن�تدحر�فمهل�روى�تاقتلل.�

متم،�بيحتفقة�تاسلطة�تايختصة،�حسم�تاحودتا�ححسلئط�تانقل�تاطبي�
بلاعاليلا�تاييمزة".

�تتضين�تايلدة��8ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�تعرمف�"أفرتد�تاخديلا�تاطبمة"،�ح"تاحودتا�
تاطبمة"،�ح"حسلئط�تانقل�تاطبي"�بتخصمصهل�وصرتً�"األغرتض�تاطبمة"�تاحتردة�في�تايلدة�8 
تانقل� تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.�حبلاتلاي�ميكن�تعتبلر�تألفرتد�حتاحودتا�ححسلئط� )هـ(�ين�
"األغرتض� حتايخصصة� تألوير� تألوير/تاهالل� تاصلمب� غمر� ين� خلصة� اينظيلا� تاتلبعة�
في� تاحترد� بلايعنى� طبي� نقل� ححسلئط� طبمة� ححودتا� طبمة� خديلا� كأفرتد� وصرتً� تاطبمة"�

تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.��

ححفقلً�اليلدة��44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�حتايلدة��18ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�مخّحل�
أفرتد�تاخديلا�تاطبمة،�حتاحودتا�تاطبمة�ححسلئط�تانقل�تاطبي�-�بيل�في�ذاك،�تألفرتد،�حتاحودتا�
ححسلئط�تانقل�تاطبي�تاتلبعة�اينظيلا�خلصة�ين�غمر�تاصلمب�تألوير/تاهالل�تألوير�–�إظهلر�

تاشلرة�كحسملة�الويلمة�على�أن�تستحفى�كل�تاشرحط�تاتلامة:

تادحاي� – تاقلنحن� بيحجب� بلاويلمة� تاطبي�258 تانقل� ححسلئط� حتاحودتا�257 تألفرتد�256 تيتع�
تإلنسلني،�أي�أن�مكحن�هنلك�تحتفق�يع�تعرمف�تألفرتد،�أح�تاحودتا،�أح�حسلئط�تانقل�تاحترد�

في�تايلدة�8)ج(�ح)هـ(�ح)ز(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي؛

تعرف�تايلدة��8)ج(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�على�أنهم�"..�تألشخلص�تاذمن�مخصصهم�أود�أطرتف�تانزتع� �256
إيل�األغرتض�تاطبمة�دحن�غمرهل�تايذكحرة�في�تافقرة�)هـ(�حإيل�إلدترة�تاحودتا�تاطبمة،�حإيل�اتشغمل�أح�إدترة�حسلئط�تانقل�تاطبي،�حميكن�أن�

مكحن�يثل�هذت�تاتخصمص�دتئيلً�أح�حقتملً.�حأكد�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��8)ج(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�
تإلضلفي،�تافقرة��354"أنه�ين�تاضرحري�أن�موتفظ�طرف�تانزتع�تايسؤحل�عن�ينع�إسلءة�تستخدتم�شلرة�تاويلمة�بسلطة�تقرمر�ين�تاذي�موق�اه�

تالستفلدة�ين�تاويلمة�تايكفحاة�ألفرتد�تاخديلا�تاطبمة".�حتنص�تايلدة��15ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�على�توترتم�حويلمة�أفرتد�تاخديلا�
تاطبمة�تايدنممن�أير�حتجب.

تعرف�تايلدة��8)هـ(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�تاحودتا�تاطبمة�على�أنهل�"هي�تاينشآا�حغمرهل�ين�تاحودتا،�عسكرمة�كلنا�أم� �257
يدنمة،�تاتي�تم�تنظميهل�األغرتض�تاطبمة�كلايستشفملا�حغمرهل�ين�تاحودتا�تاييلثلة".�متعمن�على�تاحودتا�تاطبمة�الينظيلا�تاخلصة�ين�غمر�

تاصلمب�تألوير/تاهالل�تألوير�أن�تستحفي�تاشرحط�تإلضلفمة�تايوددة�في�تايلدة��12تافقرة��2)ب(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�ين�أجل�فرض�توترتم�
حويلمة�"تاحودتا�تاطبمة�تايدنمة"�طبقلً�القلنحن�تادحاي�تإلنسلني،�حخلصة�تاتي�تقرهل�أح�ترخص�اهل�تاسلطة�تايختصة�ادى�أود�أطرتف�تانزتع".

جرى�تعرمف�حسلئط�تانقل�تاطبي�بلايلدة�8)ز(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�كيل�ملي:�"أمة�حسمطة�نقل،�عسكرمة�كلنا�أم�يدنمة،�دتئية� �258
أح�حقتمة،�تخصص�النقل�تاطبي�دحن�سحته،�توا�إشرتف�همئة�يختصة�تلبعة�ألود�أطرتف�تانزتع".�حمجب�توترتم�حويلمة�حسلئط�تانقل�تاطبي�

طبقلً�القلنحن�تادحاي�تإلنسلني�ضين�تاودحد�تاينصحص�علمهل�في�تاقسم�تاثلني،�تابلب�تاثلني�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.
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تاترخمص�بلستخدتم�تاشلرة�كحسملة�الويلمة�ين�قبل�سلطة�يختصة�اطرف�في�تانزتع؛259 –

تستخدتم�تألفرتد�حتاحودتا�ححسلئط�تانقل�شلرة�تاويلمة�توا�إشرتف�تاسلطة�تايختصة�اطرف� –
تانزتع.260

في�أوقات�النزاعات�المسلحة�غير�الدولية261

تنص�تايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي�على�يل�ملي:

"مجب�على�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�حأفرتد�تاهمئلا�تادمنمة�حتاحودتا�
ححسلئط�تانقل�تاطبي،�بتحجمه�ين�تاسلطة�تايختصة�تايعنمة،�إظهلر�تاعالية�
تاييمزة�الصلمب�تألوير�أح�تاهالل�تألوير�أح�تألسد�حتاشيس�تألويرمن�

على�أرضمة�بمضلء�ححضعهل�على�حسلئط�تانقل�تاطبي،�حمجب�توترتم�هذه�
تاعالية�في�جيمع�تألوحتل�حعدم�إسلءة�تستعيلاهل".

يصطلح�"تاشلرة�تاييمزة"�تايشلر�إامه�في�تايلدة،�هح�يرتدف�ايصطلح�"شلرة�تاويلمة".�حمذكر�
تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني�يل�ملي:

"مشمر�’يصطلح�تاشلرة�تاييمزة‘�كيل�مستخدم�في�كل�ين�تابرحتحكحامن،�
إاى�تاشلرة�تايستخدية�فقط�اغرض�تاويلمة.�

حتنص�تايلدة��8)يصطلولا(،�تافقرة�تافرعمة�)ل(،�على�أّن:�’تاعالية�
تاييمزة‘�هي�تاعالية�تاييمزة�الصلمب�تألوير�أح�تاهالل�تألوير�أح�تألسد�
حتاشيس�تألويرمن�على�أرضمة�بمضلء�إذت�يل�تستخديا�اويلمة�حودتا�

ححسلئط�تانقل�تاطبي�حويلمة�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�حتاهمئلا�تادمنمة�حكذاك�
تايعدتا�حتإليدتدتا.

تنظر�تايلدة��18تافقرتلن��3ح��4ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.�بشأن�"أفرتد�تاخديلا�تاطبمة"،�وتى�حإن�كلن�تابرحتحكحل�تألحل� �259
تإلضلفي�ال�مشمر�صرتوة�إاى�"يحتفقة�تاسلطة�تايختصة"،�فإن�هذه�تايحتفقة�ضينمة�في�تحزمع�بطلقلا�تاهحمة�تاتي�تثبا�حضع�أفرتد�تاخديلا�

تاطبمة،�كيل�هح�ينصحص�علمه�في�تايلدة��18تافقرة��3ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.�حبشأن�"تاطرف�في�تانزتع"�مودد�تاتعلمق�على�
تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��18ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرة��766يل�ملي:�

"Whether�the�units�and�transports�are�civilian�or�military,�their�use�is�subject�to�control�by�the�Party�to�
which�they�belong.�Thus�the�distinctive�emblem�should�not�be�affixed�without�the�consent�of�the�
competent�authority�of�this�Party�)which�may�also�be�an�adverse�Party�for�that�matter,�particularly�in�
the�case�of�occupied�territory(."
حبشأن�تاسلطلا�تايخحاة�بلاترخمص�بلستخدتم�تاشلرة�الويلمة�بيل�في�ذاك�تادحر�تايوتيل�الجيعمة�تاحطنمة�في�هذت�تاخصحص،�تنظر�تاسؤتل��6في�

تادرتسة.

تشمر�تايلدة��18تافقرة��8ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�إاى�يرتقبة�تستخدتم�تاشلرة�ين�قبل�سلطة�يختصة�بذكر�"أوكلم�تاقلنحن�تادحاي� �260
تإلنسلني�تايتعلقة�بلارقلبة�على�تستخدتم�تاعالية�تاييمزة�حينع�حعقلب�أمة�إسلءة�الستخدتيهل".�حالتذكمر�فإن�تايلدة��54ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�
تنص�على�أنه�متعمن�على�تادحل�أن�تتخذ�تاتدتبمر�تاالزية�ين�أجل�ينع�حقيع�ولالا�إسلءة�تالستعيلل�في�جيمع�تألحقلا"�حمضمف�تاتعلمق�على�

تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��18تافقرة��8ين�تابرحتحكحل�تألحل،�تافقرتلن��791ح�794تاتحضمح�تاتلاي:
″To�a�great�extent�the�system�of�the�Conventions�is�based�on�the�trust�which�can�be�placed�in�the�
distinctive�emblem.�The�supervision�of�its�use�and�the�repression�of�abuses�are�therefore�
indispensable�elements�in�the�system.
)…(
However,�the�obligation�upon�the�Contracting�Parties�)or,�in�the�case�of�the�Protocol,�upon�any�other�
Parties�to�the�conflict�bound�by�it(,�to�supervision�the�use�of�the�distinctive�emblem�and�signals�by�
persons�and�on�objects�belonging�to�them,�also�arises�in�a�more�general�way�from�their�undertaking�
to�respect�and�to�ensure�respect�for�the�Conventions�and�the�Protocol�in�all�circumstances."

مستند�هذت�تاتولمل�بشكل�جزئي�إاى�يقلاة�كتبهل�"أنطحتن�بحفممه"�نشرا�في�تايجلة�تادحامة�الصلمب�تألوير،�حشكلا�درتسة�شليلة�اهذه� �261
تايسأاة:

Antoine�Bouvier,�"Special�Aspects�of�the�Use�of�the�Red�Cross�or�Red�Crescent�Emblem", IRRC, n° 
272,�September-October�1989,�pp.�438-458.



درتسة�عن�تستخدتم�تاشلرتا �162

حتم�تعتيلد�تايلدة��12على�أسلس�تاتعرمف�نفسه�تيليلً،�إاى�ود�يل،�تاذي�
جرا�صملغته�البرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي".262 

حال�متضين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي�تعرمف�"أفرتد�تاخديلا�تاطبمة"،�ح"تاحودتا�تاطبمة"،�
ح"حسلئط�تانقل�تاطبي".�حمجحز�أن�ُتفهم�هذه�تايصطلولا،�كيل�تستخدم�في�تانزتعلا�تايسلوة�
غمر�تادحامة،�بلايعنى�نفسه�تاحترد�في�تعرمفهل�في�تايلدة�8)ج(�ح)هـ(�ح)ز(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�
تاتلبعة� تانقل� ححسلئط� حتاحودتا� تألفرتد� تعتبلر� ميكن� آنفلً� تإلشلرة� تيا� حكيل� تإلضلفي.�263
تاطبمة"� "األغرتض� حتايخصصة� تألوير� تألوير/تاهالل� تاصلمب� غمر� ين� خلصة� اينظيلا�

وصرتً�كأفرتد�في�تاخديلا�تاطبمة�ححودتا�طبمة�ححسلئط�نقل�طبي.��

حفي�يل�مخص�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�)تاحودتا�ححسلئط�تانقل(�قمد�تادرس�هنل،�أي�أفرتد�تاخديلا�
تاطبمة�اينظيلا�خلصة�ين�غمر�تاصلمب�تألوير/تاهالل�تألوير،�مبدح�أّن�تادحل�تايشلركة�في�
تايؤتير�تادبلحيلسي�تايعني�بلاقلنحن�تإلنسلني�عيدا�إاى�تكرمس�تيممز�بمن�تاينظيلا�المحلية�
على� تاتعلمق� كلتبح� أمضلً� معتيده� تاذي� تاتأحمل،� هذت� على� حبنلء� تانحع.� هذت� ين� واألجنبية�
تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�ال�مجحز�تاترخمص�بلستخدتم�تاشلرة�كحسملة�الويلمة�إال�

اينظيلا�تإلغلثة�المحلية�)بخالف�تألجنبمة(.264 

تاخلصة� الينظيلا� تاطبي� تانقل� ححسلئط� حتاحودتا� تاطبمة� تاخديلا� ألفرتد� مرخص� حبلاتلاي�
تايولمة�ين�غمر�تاصلمب�تألوير/تاهالل�تألوير�بإظهلر�تاشلرة�كحسملة�الويلمة�على�أن�ُتستحفى�

كل�تاشرحط�تاتلامة:

تيتع�تألفرتد�حتاحودتا�ححسلئط�تانقل�بلاويلمة�بيحجب�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني،�أي�أن�مكحن� –
تانقل� "حسلئط� أح� تاطبمة"،� "تاحودتا� أح� تاطبمة"،� تاخديلا� "أفرتد� تعرمف� يع� تحتفق� هنلك�

تاطبي"�تاحترد�في�تايلدة��8)ج(�ح)هـ(�ح)ز(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي؛265 

تستخدتم�تاشلرة�"توا�إدترة�تاسلطة�تايختصة"؛�حمعني�هذت: –

�أن�مكحن�قد�تم�تاترخمص�بلستخدتم�تاشلرة�كحسملة�الويلمة�ين�تاسلطة�تايختصة�اطرف�في� –
تانزتع�تايسلح،�سحتء�أكلنا�سلطة�وكحيمة�)يدنمة�أح�عسكرمة(�أح�سلطة�تاجيلعلا�تايسلوة�

)يدنمة�أح�عسكرمة(؛

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي،�تافقرة�4734.  262

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��9ين�تابرحتحكحل�تاثلني،�تافقرتا�4663-4664؛�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�  263
تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي،�تافقرتلن�4711-4712؛�درتسة�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�تاعرفي،�تاقحتعد�

�25ح�28ح29،�تاصفولا��71ح�82ح87.

تاسجالا�تارسيمة�اليؤتير�تادبلحيلسي�بشأن�إعلدة�تأكمد�حتطحمر�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�حتجب�تاتطبمق�في�تانزتعلا�تايسلوة�: �264
Official�Records�of�the�Diplomatic�Conference�on�the�Reaffirmation�and�Development�of�International�
Humanitarian�Law�Applicable�in�Armed�Conflicts�)Geneva,�1974-1977(,�Vol.�Xll,�p.�270,�CDDH/11/SR.�
80,�para�16,�quoted�in�the�Commentary on AP I and II,�Article�12�of�AP�II,�para.�4667.�
اليزمد�ين�تاتفلصمل�بشأن�أسلس�هذت�تاتأحمل�تنظر�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��9تافقرة��1ين�تابرحتحكحل�تاثلني،�

تافقرتا��4660ح4664-4667؛�حتايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي،�تافقرتلن�4739-4740؛

تنص�تايلدة��9ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي�على�أنه�مجب�توترتم�حويلمة�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة.�كيل�تنص�تايلدة��11ين�تابرحتحكحل� �265
تاثلني�تإلضلفي�على�أنه�مجب�توترتم�حويلمة�حودتا�ححسلئط�تانقل�تاطبي.
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–��تستخدتم�تألفرتد�حتاحودتا�ححسلئط�تانقل�تاطبي�شلرة�تاويلمة�بإشرتف�ين�تاسلطة�تايختصة�
اطرف�في�تانزتع.266

حمجب�على�تاسلطة�تايختصة�اطرف�تانزتع�أن�تتخذ�تاتدتبمر�تاالزية�اينع�حقيع�إسلءة�تالستخدتم�
تيلرس� تألحاى(،�حأن� تتفلقمة�جنمف� �53ح�54ين� تايلدتمن� بلاقملس�يع� )تاتطبمق� حتاخرحقلا�
إشرتفلً�حثمقلً�حيستيرتً�اضيلن�تالستخدتم�تاسلمم�الشلرة.�حإذت�كلن�ين�غمر�تاحتقعي�في�تاعلدة�تحقع�
أن�تطبق�تاسلطلا�تاينشقة�جيمع�تألوكلم�ذتا�تاصلة�تطبمقلً�تليلً،�فإنه�متعمن�علمهل�يع�ذاك�على�
إجرتء�يبسط�اإلشرتف.�حمكتسي�شرط�حجحد�إشرتف�مضين�تالستخدتم� تألقل�حضع�حتطبمق�
تاسلمم�الشلرة�أهيمة�قصحى،�حمنبغي�تانظر�إاى�تإلخفلق�في�ذاك،�سحتء�طحعلً�أح�بسبب�عدم�كفلءة�

تاسلطلا،�على�أنه�تنتهلك�القلنحن�تادحاي�تإلنسلني.�

حتجدر�تإلشلرة�إاى�حجحد�ولالا�ال�منطبق�فمهل�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي.�إال�أنه�في�يثل�هذه�
تاولالا،�حإذت�تاتيسا�ينظية�خلصة�يولمة�ين�غمر�تاصلمب�تألوير/تاهالل�تألوير�ين�تاسلطلا�
تايختصة�تاترخمص�اهل�بلستخدتم�تاشلرة�ألغرتض�تاويلمة،�تشجع�تالجنة�تادحامة�هذه�تاسلطلا�

على�تطبمق�تايعلممر�آنفة�تاذكر�تايستقلة�ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي.

مرد�في�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني�يل�ملي: �266
″If�the�emblem�is�to�be�effectively�respected,�it�is�essential�that�its�use�should�be�subject�to�supervision.�
Otherwise�anyone�might�be�tempted�to�use�it.�The�protection�conferred�by�the�distinctive�emblem�
requires�that�its�use�be�subject�to�the�authorization�and�supervision�of�the�competent�authority�
concerned.�It�is�up�to�each�responsible�authority�to�take�the�measures�necessary�to�ensure�that�such�
control�be�effective.�The�competent�authority�may�be�civilian�or�military.�For�those�who�are�fighting�
against�the�legal�government�this�will�be�the�de�facto�authority�in�charge.

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي،�تافقرة�4746.
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايلدتلن��1ح�3تايشتركتلن�في�تتفلقملا�جنمف�تألربع
تايلدة�18،�تافقرة�تاثلاثة�حتايحتد�24-�27ح�44ح�53ح�54ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى

تايحتد��1تافقرة��1ح8)ج(�ح)هـ(�ح)ز(�ح�9ح�12ح�15ح�18حتاقسم�تاثلني�ين�تابلب�تاثلني�ين�
تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي

تايحتد�1تافقرة��1ح�9ح11ح�12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي

التوصيات

ال�مجحز�الشركلا�تاعسكرمة�حتألينمة�تاخلصة�بصفتهل�هذه�تستخدتم�تاشلرة�)كحسملة�الويلمة� �-1
أح�الدالاة(.

مجحز�ألفرتد�تاخديلا�تاطبمة�حتاحودتا�ححسلئط�تانقل�تاطبي�تاتلبعة�الشركلا�تاعسكرمة� �-2
حغمر� تادحامة� تايسلوة� تانزتعلا� أثنلء� الويلمة� كحسملة� تاشلرة� إظهلر� تاخلصة� حتألينمة�

تادحامة،�على�أن�تستحفى�كل�تاشرحط�تاتلامة:�

يع� تحتفق� هنلك� مكحن� أن� أي� تإلنسلني،� تادحاي� تاقلنحن� بيحجب� بلاويلمة� تاتيتع� �•
تعرمف�"أفرتد�تاخديلا�تاطبمة"�ح"تاحودتا�تاطبمة"�ح"حسلئط�تانقل�تاطبي"�تاحترد�

في�تايلدة�8)ج(�ح)هـ(�ح)ز(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي؛

تاوصحل�على�ترخمص�بلستخدتم�تاشلرة�كحسملة�الويلمة�ين�قبل�تاسلطة�تايختصة� �•
اطرف�في�تانزتع؛�

تستخدتم�شلرة�تاويلمة�توا�يرتقبة�تاسلطة�تايختصة�اطرف�في�تانزتع. �•

التحليل

مقدمة

حينظيلا� دحامة� حينظيلا� تاخلصة،� حتاشركلا� تادحل� اجحء� تزتمد� تايلضمة،� تاعقحد� خالل�
وكحيمة�إقلميمة،�حأمضلً�ينظيلا�غمر�وكحيمة،�إاى�خديلا�تاشركلا�تاعسكرمة�حتألينمة�تاخلصة�
في�ولالا�تانزتع�تايسلح.�حميكن�اهذه�تاشركلا�تاتي�توركهل�دحتفع�تقتصلدمة�أدتء�يهلم�أينمة�

حعسكرمة�يتنحعة�كلنا�في�تاسلبق�وكرتً�على�تادحل.267  

تنظر�تايقلل�عن�"تاشركلا�تاعسكرمة�تاخلصة": �267
″Private�military�companies",�IRRC,�Vol.�88,�No.�863,�September�2006,�pp.�442-711�
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تاخلصة� حتألينمة� تاعسكرمة� تاشركلا� أصبوا� تاتقلمدي� تالحجمستي� تادعم� تقدمم� على� حعالحة�
تاعسكرمة،� تاعيلملا� ين�يسرح� بلاقرب� تعيل� تجعلهل� أنشطة� في� يتزتمد� حبشكل� غلابلً� تنخرط�
حبلاتلاي�بلاقرب�ين�تألشخلص�تايويممن�بيحجب�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني.�268حميكن�أن�تشيل�

هذه�تألنشطة�تادعم�تاطبي�على�كلفة�تايستحملا.269

حتعرف�حثمقة�"يحنترح"�بشأن�تالاتزتيلا�تاقلنحنمة�تادحامة�حثمقة�تاصلة�حتاييلرسلا�تاجمدة�الدحل�
تايتعلقة�بعيلملا�تاشركلا�تاعسكرمة�حتألينمة�تاخلصة�أثنلء�تانزتعلا�تايسلوة،�كيل�ملي:�

تاشركلا�تاعسكرمة�حتألينمة�تاخلصة�هي�كملنلا�تجلرمة�خلصة�تقدم�
خديلا�عسكرمة�ح/أح�أينمة،�بغض�تانظر�عن�تاحصف�تاذي�تعطمه�انفسهل.�

حتشيل�تاخديلا�تاعسكرمة�حتألينمة،�بصفة�خلصة،�تحفمر�تاورتسة�
تايسلوة�حتاويلمة�األشخلص�حتاييتلكلا،�كلاقحتفل�حتايبلني�حتأليلكن�

تألخرى؛�حصملنة�نظم�تألسلوة�حتشغملهل؛�حتالوتجلز�في�تاسجحن؛�حتقدمم�
تايشحرة�أح�تاتدرمب�القحتا�تايولمة�حأفرتد�تاحودتا�تألينمة.270  

تاخلصة� حتألينمة� تاعسكرمة� تاشركلا� أفرتد� كلن� إذت� يل� هح� تايطرحح� تاسؤتل� فإن� حبلاتلاي�
حإذت� تاظرحف،� بعض� في� تإلنسلني� تادحاي� تاقلنحن� بيحجب� يويممن� تانقل� ححسلئط� حتاحودتا�

كلنا�تإلجلبة�بنعم،�فهل�مجحز�اهم�تستخدتم�تاشلرة�كحسملة�الويلمة.�

تؤدمه�ين�ومث� دحر� اهل� تايسلوة� حتاجيلعلا� تادحل� ين� فئتلن� هنلاك� تاسؤتل� هذت� حالرد�على�
توترتم�حكفلاة�توترتم�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني،�271السميل�تادحل�حتاجيلعلا�تايسلوة�تاتي�تحظف�

شركلا�عسكرمة�حأينمة�خلصة�حتلك�تاتي�تعيل�هذه�تاشركلا�على�أرتضمهل.

تنظر�سلدسلً�ين�تقرمر�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�إاى�تايؤتير�تادحاي�تاثالثمن�بعنحتن�)تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�حتودملا�تانزتعلا� �268
تايسلوة�تايعلصرة"،�8.4/30IC/07،�جنمف�تشرمن�تألحل/أكتحبر�2007،�تاصفولا�27-32(�يتحفرة�على�يحقع�تالجنة�تادحامة�:�������

http://www.icrc.org

تنظر�يثالً�تاخديلا�تاتي�تقديهل�تاشركلا�تاتلامة�:�
Sandline�Inc.�http://www.sandline.com�.
�Medical�Support�Solutions�)MSS(,http://www.medsupportsolutions.com/�
Tangiers�International,�http://tangiersinternational.com/
Global�Operational�Resources�Group,�http://www.gorgrp.com/

تنظر�حثمقة�يحنترح:� �270
Montreux�Document�on�Pertinent�International�Legal�Obligations�and�Good�Practices�for�States�
Related�to�Operations�of�Private�Military�and�Security�Companies�during�Armed�Conflict,�Swiss�
Initiative�in�Cooperation�with�the�ICRC�on�Private�Military�and�Security�Companies,�Montreux,�17�
September�2008,

تايلدتلن��1ح�3تايشتركتلن�التفلقملا�جنمف�تألربع،�تايلدة��1تافقرة��1ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�حتايلدة��1تافقرة��1ين�تابرحتحكحل� �271
تاثلني�تإلضلفي،�تنظر�أمضلً�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تاجزء�تألحل�ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي،�تافقرة�4442 

حتادرتسة�وحل�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�تاعرفي،�تاقلعدة�139،�ص�435-433.
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 استخدام�الشارة�كوسيلة�للحماية�من�قبل�الشركات�
العسكرية�واألمنية�الخاصة

تينح�تايلدة��44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�حتايلدة��18ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�حتايلدة�12 
ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي�تألفرتد�حتاحودتا�ححسلئط�تانقل�تايويمة�بيحجب�تاقلنحن�تادحاي�

تإلنسلني�تاوق�في�تستخدتم�تاشلرة.�

حاالستفلدة�ين�ويلمة�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�حتاتيتع�بلاوق�في�تستخدتم�تاشلرة،�مجب�أن�مقع�
تألفرتد�حتاحودتا�ححسلئط�تانقل�في�فئة�"جيعمة�تإلغلثة�تاطحعمة"�)تايلدتلن��26ح�27ين�تتفلقمة�
جنمف�تألحاى(�ح"جيعمة�تإلغلثة"�)تايلدة��9تافقرة��2)ب(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،272 
حفئة�"تاينظية�تإلنسلنمة�تادحامة�غمر�تايتومزة"�)تايلدة��9تافقرة��2)ج(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�
تإلضلفي(�أح�فئة�"أفرتد�تاخديلا�تاطبمة"،�ح"تاحودتا�تاطبمة"�ح"حسلئط�تانقل�تاطبي"�)تايلدة�

8)ج(�ح)هـ(�ح)ز(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�على�تاتحتاي(.

في�أوقات�النزاعات�المسلحة�الدولية�

اإلغلثة� "جيعملا� بلعتبلرهل� تاخلصة� حتألينمة� تاعسكرمة� تاشركلا� تصنمف� ميكن� ألف-��هل�
تاطحعمة"/"جيعملا�اإلغلثة"؟

تينح�نفس�تاويلمة�األفرتد�حتاحودتا�تاتلبعة�"اجيعملا�تإلغلثة�تاطحعمة"�)تايلدتلن��26ح�27ين�
تتفلقمة�جنمف�تألحاى(�أح�"جيعملا�تإلغلثة�تايعترف�بهل�حتايرخصة"�)تايلدة��9تافقرة��2)ب(�
ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي(�كخديلا�طبمة�تلبعة�القحتا�تايسلوة�تايذكحرة�في�تايلدة�24 
تايهلم� نفس� تنفمذ� أجل� ين� تاجيعملا� هذه� يحظفي� تعممن� شرمطة� تألحاى،� جنمف� تتفلقمة� ين�

حخضحعهم�القحتنمن�حتالحتئح�تاعسكرمة.273 

حمشمر�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�إاى�أن�عبلرة�"جيعملا�تإلغلثة�تاطحعمة"�ال�معني�أن�
يحظفي�هذه�تاجيعملا�ال�متقلضحن�أجحرتً�بلاضرحرة.�بل�تعني�أن�عيلهم�ال�مرتكز�إاى�أي�حتجب�

إزتء�تادحاة،�بل�إاى�تاتزتم�مقبلحنه�بكليل�إرتدتهم.274 

في�تعرمف�"جيعملا�تإلغلثة� تاكملن�حرد�ضينملً� تاطلبع�تإلنسلني�اهذت� تاتأكمد�أن� تاجدمر� حين�
اكن�مجب�على� ايحظفمهل.� أجحر� دفع� بلإليكلن� أنه� تإلغلثة".�حصومح� أح�"جيعملا� تاطحعمة"�

تاجيعمة�أن�تنصرف�وصرتً�اتوقمق�أهدتف�)"تإلغلثة"(�تإلنسلنمة.

حمجحز�ألفرتد�تاشركلا�تاعسكرمة�حتألينمة�تاخلصة�تقدمم�خديلا�طبمة�في�بعض�تاولالا.�حاكن�
هذه�تاشركلا�هي�بوكم�طبمعتهل�"كملنلا�تجلرمة�خلصة�تقدم�خديلا�عسكرمة�ح/أح�أينمة،�بغض�

جيعملا�تإلغلثة�تاتلبعة�الدحل�تايولمدة�تايعترف�بهل�حتايرخص�اهل�حتاتي�شيلتهل�تايلدة��9تافقرة��2)ب(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي� �272
بلاوق�في�إظهلر�شلرة�تاويلمة،�مقصد�بهل�أمضلً�"جيعملا�تإلغلثة�تاطحعمة"�تاحتردة�في�تايلدة��26ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى.�تاتعلمق�على�

تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��9ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرة�433.

تايلدة�26،�تافقرة�تألحاى�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى. �273

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�26،�ص�225-224.  274
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تانظر�عن�كمفمة�تسيمة�نفسهل"،�تألير�تاذي�مخلاف�تعرمف�"جيعمة�تإلغلثة".�275حبلاتلاي�ال�موق�
اهل�تالستفلدة�ين�تاويلمة�حتستخدتم�تاشلرة�حفقلً�اهذت�تاتصنمف.

باء-��هل�ميكن�تصنمف�شركة�عسكرمة�أح�أينمة�خلصة�بلعتبلرهل�"ينظية�إنسلنمة�دحامة�غمر�
يتومزة"�بيقتضى�تايلدة��9تافقرة��2)ج(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي؟�

إن�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني�)تايلدة��9تافقرة��2)ج(�ين�تابرحتحكحل�
تألحل�تإلضلفي(�تايتعلق�"بلاينظيلا�تإلنسلنمة�تادحامة�غمر�تايتومزة"�أكثر�حضحولً�بخصحص�

هذت�تايسأاة�ين�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى.�حقد�جلء�فمه�يل�ملي:

"ميكن�تحصمف�ينظية�يل�على�أنهل�"غمر�يتومزة"�عنديل�"تتحفر�فمهل�
أحصلف�تاينظية�غمر�تايتومزة"�وقلًّ.�حمعني�ذاك�أنهل�ترتعي�يبدأ�عدم�تاتيممز�
في�أنشطتهل�حأنهل�تقدم�تإلغلثة�تاطبمة�كيل�حرد�في�تايلدة��9"دحن�أي�تيممز�
يجوف�متأسس�على�تاعنصر،�أح�تالحن،�أح�تاجنس،�أح�تالغة،�أح�تادمن،�أح�

تاثرحة،�أح�تايحاد�أح�أي�حضع�آخر،�أح�أمة�يعلممر�أخرى�ييلثلة".�

)...(�حفي�يل�متعلق�"بلاطلبع�تإلنسلني"�الينظية،�ين�تاضرحري�أحال�حقبل�
كل�شيء�أن�تتسم�نشلطلتهل�بطلبع�إنسلني�يوض�في�سملق�تانزتع�تايسلح.�

حاكن�ين�تايهم�أمضلً�أن�تكحن�تاينظية�نفسهل�ذتا�طلبع�إنسلني،�حتسعى�بهذه�
تاصفة�إاى�توقمق�تألهدتف�تإلنسلنمة�فقط.�حُتستثنى�ين�هذت�تاقمد�تاينظيلا�

ذتا�تاطلبع�تاسملسي�أح�تاتجلري."276 

إن�تاشركلا�تاعسكرمة�حتألينمة�تاخلصة�توكيهل�آاملا�تاربح�تالقتصلدمة�حال�تكتسي�طلبعلً�إنسلنملً�
حنلدرتً�يل�ميكن�تعتبلرهل�غمر�يتومزة.�حال�ميكن�حصفهل�"بلاينظيلا�تإلنسلنمة�تادحامة".�حبلاتلاي�

ال�ميكن�أن�توظى�بلاويلمة�أح�تستخدم�تاشلرة�حفقلً�اهذت�تاتصنمف.�

"أفرتد�خديلا�طبمة� بلعتبلرهل� تاخلصة� حتألينمة� تاعسكرمة� تاشركلا� تصنمف� ميكن� جيم-��هل�
ححودتا�طبمة�ححسلئط�نقل�طبي"،�حفقلً�التعرمف�تاحترد�في�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي؟

تنص�تايلدة��18تافقرتلن��3ح�4ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�على�يل�ملي:

"مجري�تاتعرف�على�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�تايدنممن�حأفرتد�تاهمئلا�تادمنمة�
تايدنممن�بلاعالية�تاييمزة�حبطلقة�تاهحمة،�حذاك�في�تألرتضي�تايوتلة�

حتاينلطق�تاتي�تدحر�أح�تاتي�موتيل�أن�تدحر�فمهل�روى�تاقتلل.�

متم�بيحتفقة�تاسلطة�تايختصة،�حسم�تاحودتا�ححسلئط�تانقل�تاطبي�بلاعالية�
تاييمزة".

تنظر�تايرجع�نفسه:� �275
Montreux�Document�on�Pertinent�International�Legal�Obligations�and�Good�Practices�for�States�
Related�to�Operations�of�Private�Military�and�Security�Companies�during�Armed�Conflict,�Swiss�
Initiative�in�Cooperation�with�the�ICRC�on�Private�Military�and�Security�Companies,�Montreux,�17�
September�2008,�para.�9,�p.�3.

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��9تافقرة��2ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرة�440-439.  276



درتسة�عن�تستخدتم�تاشلرتا �168

حرد�تعرمف�"أفرتد�تاخديلا�تاطبمة"�ح"تاحودتا�تاطبمة"�ح"حسلئط�تانقل�تاطبي"�في�تايلدة��8ين�
تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�حهي�تاتي�تم�تخصمصهل�"األغرتض�تاطبمة"�بيحجب�تايلدة��8)هـ(�
ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.�حبلاتلاي�منطبق�يعنى�تابرحتحكحل�تألحل�على�أفرتد�تاخديلا�
تاطبمة�حتاحودتا�تاطبمة�ححسلئط�تانقل�تاطبي�تاتلبعة�الشركلا�تاعسكرمة�حتألينمة�تاخلصة�تاتي�

متم�تخصمصهل�"األغرتض�تاطبمة"�وصرتً.�

اليلدة��44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�حتايلدة��18ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�مجحز� ححفقلً�
ألفرتد�تاخديلا�تاطبمة�حتاحودتا�تاطبمة�ححسلئط�تانقل�تاطبي�إظهلر�تاشلرة�كحسملة�الويلمة�على�

أن�تستحفى�كل�تاشرحط�تاتلامة:�

تاخديلا� – "أفرتد� تعرمف� يع� تاتحتفق� أي� تإلنسلني،� تادحاي� تاقلنحن� بيحجب� بلاويلمة� تاتيتع�
تاطبمة"277،�حتاحودتا�تاطبمة"��278ح"حسلئط�تانقل�تاطبي"�279تاحترد�في�تايلدة�8)ج(�ح)هـ(�

ح)ز(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي؛

ألود� – تايختصة� تاسلطة� قبل� ين� الويلمة� كحسملة� تاشلرة� بلستخدتم� ترخمص� على� تاوصحل�
أطرتف�تانزتع؛280 

تستخدتم�شلرة�تاويلمة�توا�يرتقبة�تاسلطة�تايختصة�ألود�أطرتف�تانزتع.281  –

تعرف�تايلدة��8)ج(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�بأنهم�"تألشخلص�تاذمن�مخصصهم�أود�أطرتف�تانزتع�إيل� �277
األغرتض�تاطبمة�أح�غمرهل�تايذكحرة�في�تافقرة�)هـ(�حإيل�إلدترة�تاحودتا�تاطبمة،�حإيل�اتشغمل�أح�إدترة�حسلئط�تانقل�تاطبي،�حميكن�أن�مكحن�يثل�

هذت�تاتخصمص�دتئيلً�أح�حقتملً".�حكيل�مشمر�إامه�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��8)ج(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�
تإلضلفي،�تافقرة��354ن�ين�تاضرحري�أن�موتفظ�طرف�تانزتع�تايسؤحل�عن�تجنب�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة�بسلطة�تقرمر�تاجهة�تاتي�موق�اهل�

تاتيتع�بلاويلمة�تايخصصة�ألفرتد�تاخديلا�تاطبمة.�حألغرتض�هذت�تاسؤتل،�مقصد�بلاسلطة�تايسؤحاة�عن�تخصمص�تاطحتقم�تاطبمة�تاتلبعة�
الشركلا�تألينمة�حتاعسكرمة�تاخلصة�بأنهل�سلطة�طرف�تانزتع�تايتعلقد�يع�هذه�تاشركلا.�

حتنص�تايلدة��15ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�إاى�حجحب�ويلمة�حتوترتم�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�تايدنممن.

تعرف�تايلدة��8)هـ(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�تاحودتا�تاطبمة�بأنهل�"تاينشآا�حغمرهل�ين�تاحودتا�عسكرمة�كلنا�أم�يدنمة�تاتي�تم� �278
تنظميهل�األغرتض�تاطبمة�]يثل[�تايستشفملا�حغمرهل�ين�تاحودتا�تاييلثلة"�حألغرتض�هذت�تاسؤتل،�مقصد�بلاسلطة�تايسؤحاة�عن�تنظمم�تاحودتا�

تاطبمة�تاتلبعة�الشركلا�تألينمة�حتاعسكرمة�تاخلصة�"ألغرتض�طبمة"�بأنهل�سلطة�طرف�تانزتع�تايتعلقد�يع�هذه�تاشركلا.�
حنظرتً�إاى�طبمعتهل�تاخلصة�مجب�أن�تستحفي�تاحودتا�تاطبمة�تاتلبعة�الشركلا�تألينمة�حتاعسكرمة�تاخلصة�تاشرحط�تإلضلفمة�تايذكحرة�تودمدتً�في�
تايلدة��12تافقرة��2)ب(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�اكي�توظى�تاحودتا�تاطبمة�تايدنمة�بلاويلمة�حتالوترتم�بيحجب�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�

أي�"أن�متم�تالعترتف�بهل�حتاترخمص�اهل�ين�جلنب�تاسلطلا�تايختصة�ألود�أطرتف�تانزتع"�.

تعرف�تايلدة�8)ح(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�حسلئط�تانقل�تاطبي�بأنهل�"أي�حسمطة�نقل�عسكرمة�كلنا�أم�يدنمة�دتئية�أح�حقتمة� �279
تخصص�النقل�تاطبي�دحن�سحته�توا�إشرتف�همئة�يختصة�تلبعة�ألود�أطرتف�تانزتع"�حألغرتض�هذت�تاسؤتل،�مقصد�بلاسلطة�تايسؤحاة�عن�

تخصمص�تاطحتقم�تاطبمة�تاتلبعة�الشركلا�تألينمة�حتاعسكرمة�تاخلصة�بأنهل�سلطة�طرف�تانزتع�تايتعلقد�يع�هذه�تاشركلا.�
حسلئط�تانقل�تاطبي�توظى�بلاويلمة�حتالوترتم�بيحجب�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�ضين�تاودحد�تايذكحرة�في�تاقسم�تاثلني،�تافصل�تاثلني�ين�

تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.

تنظر�تايلدة��18تافقرتلن��3ح�4تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.�بشأن�"أفرتد�تاخديلا�تاطبمة"،�وتى�حإن�كلن�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�ال� �280
مشمر�صرتوة�إاى�"يحتفقة�تاسلطة�تايختصة"،�فإن�هذه�تايحتفقة�ضينمة�في�تحزمع�بطلقلا�تاهحمة�تاتي�تثبا�حضع�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة،�كيل�هح�
ينصحص�علمه�في�تايلدة��18تافقرة��3ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي.�حألغرتض�هذت�تاسؤتل"�مقصد�"بسلطة�طرف�تانزتع"�تاتي�مجحز�اهل�أن�

تينح�تاترخمص�بلستخدتم�تاشلرة�ألغرتض�تاويلمة�على�أنهل�سلطة�طرف�تانزتع�تايتعلقد�يع�هذه�تاشركلا�تاعسكرمة�حتألينمة�تاخلصة.�تنظر�
أمضلً�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��18تافقرة��4ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرة�766.

تشمر�تايلدة��18تافقرة��8ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�إاى�يرتقبة�تستخدتم�تاشلرة�ين�قبل�سلطة�يختصة�بذكر�"أوكلم�تاقلنحن�تادحاي� �281
تإلنسلني�تايتعلقة�بلارقلبة�على�تستخدتم�تاعالية�تاييمزة�حينع�حعقلب�أمة�إسلءة�الستخدتيهل".�حالتذكمر�فإن�تايلدة��54ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�
تنص�على�أنه�متعمن�على�تادحل�أن�تتخذ�تاتدتبمر�تاالزية�ين�أجل�ينع�حقيع�ولالا�إسلءة�تالستعيلل�في�جيمع�تألحقلا"�حمضمف�تاتعلمق�على�

تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��18تافقرة��8ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تافقرتلن��791ح�794تاتحضمح�تاتلاي:
″To�a�great�extent�the�system�of�the�Conventions�is�based�on�the�trust�which�can�be�placed�in�the�
distinctive�emblem.�The�supervision�of�its�use�and�the�repression�of�abuses�are�therefore�
indispensable�elements�in�the�system.
)…(
However,�the�obligation�upon�the�Contracting�Parties�)or,�in�the�case�of�the�Protocol,�upon�any�other�
Parties�to�the�conflict�bound�by�it(,�to�supervision�the�use�of�the�distinctive�emblem�and�signals�by�
persons�and�on�objects�belonging�to�them,�also�arises�in�a�more�general�way�from�their�undertaking�
to�respect�and�to�ensure�respect�for�the�Conventions�and�the�Protocol�in�all�circumstances."



169 تافصل�دتل-��تالستخدتم�ين�قبل�جهلا�فلعلة�أخرى�  تابلب�تالحل�

في�أوقات�النزاعات�المسلحة�غير�الدولية�

تنص�تايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي�على�يل�ملي:�

"مجب�على�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�حأفرتد�تاهمئلا�تادمنمة�حتاحودتا�
ححسلئط�تانقل�تاطبي،�بتحجمه�ين�تاسلطة�تايختصة�تايعنمة،�إبرتز�تاعالية�
تاييمزة�الصلمب�تألوير�أح�تاهالل�تألوير�أح�تألسد�حتاشيس�تألويرمن�

على�أرضمة�بمضلء�ححضعهل�على�حسلئط�تانقل�تاطبي�حمجب�توترتم�هذه�
تاعالية�في�جيمع�تألوحتل�حعدم�إسلءة�تستعيلاهل".

ال�متضين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي�تعرمف�"أفرتد�تاخديلا�تاطبمة"،�ح"تاحودتا�تاطبمة"،�
ح"حسلئط�تانقل�تاطبي".�حمجب�أن�ُتفهم�هذه�تايصطلولا،�عند�تستخدتيهل�في�تانزتعلا�تايسلوة�
غمر�تادحامة،�بلايعنى�ذتته�كيل�جلء�تعرمفهل�في�تايلدة�8)ج(�ح)هـ(�ح)ح(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�
تإلضلفي.�282حكيل�سبق�ذكره�آنفلً�فإن�أفرتد�تاخديلا�حتاحودتا�ححسلئل�تانقل�تاتلبعة�الشركلا�
"أفرتد� تعتبلرهم� ميكن� وصرتً� تاطبمة"� "األغرتض� تايخصصمن� تاخلصة� حتألينمة� تاعسكرمة�

حودتا�طبمة"�ح"حودتا�طبمة"�ح"حسلئط�النقل�تاطبي".�

حبلاتلاي�مجحز�ألفرتد�تاخديلا�تاطبمة�حتاحودتا�تاطبمة�ححسلئط�تانقل�تاطبي�تاتلبعة�الشركلا�
تاعسكرمة�حتألينمة�تاخلصة�إبرتز�تاشلرة�كحسملة�الويلمة�على�أن�تستحفى�كل�تاشرحط�تاتلامة:�

تاتيتع�بلاويلمة�بيحجب�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني،�أي�أن�مكحن�هنلك�تحتفق�يع�تعرمف�"أفرتد� –
تاخديلا�تاطبمة"،�حتاحودتا�تاطبمة"�ح"حسلئط�تانقل�تاطبي"�تاحترد�في�تايلدة�8)ج(�ح)هـ(�

ح)ح(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي؛283 

ألود� – تايختصة� تاسلطة� قبل� ين� الويلمة� كحسملة� تاشلرة� بلستخدتم� ترخمص� على� تاوصحل�
أطرتف�تانزتع؛�حمعني�هذت:

–��تاترخمص�بلستخدتم�تاشلرة�كحسملة�الويلمة�ين�قبل�تاسلطة�تايختصة�ألود�أطرتف�تانزتع،
–��تستخدتم�شلرة�تاويلمة�توا�يرتقبة�تاسلطة�تايختصة�ألود�أطرتف�تانزتع.284

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��9ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي،�تافقرتلن�4663-4664.�تاتعلمق�على�  282
تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي،�تافقرتلن�4711-4712.�درتسة�تاقلنحن�تإلنسلني�تادحاي�
تاعرفي،�تاقحتعد��25ح�28ح29.�تنظر�أمضلً�تاسؤتل��23في�تادرتسة.�النظر�في�تعلرمف�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة�حتاحودتا�ححسلئط�تانقل�في�

تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�تنظر�تافقرة�أعاله�"�هل�ميكن�تصنمف�تاشركلا�تاعسكرمة�حتألينمة�تاخلصة�بلعتبلرهل�"أفرتد�خديلا�طبمة�ححودتا�
طبمة�ححسلئط�نقل�طبي"،�حفقلً�التعرمف�تاحترد�في�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي؟".

تنص�تايلدة��9ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي�على�أنه�مجب�توترتم�حويلمة�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة.�كيل�تنص�تايلدة��11ين�تابرحتحكحل� �283
تاثلني�تإلضلفي�على�أنه�مجب�توترتم�حويلمة�حودتا�ححسلئط�تانقل�تاطبي.

مرد�في�تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني�يل�ملي: �284
″If�the�emblem�is�to�be�effectively�respected,�it�is�essential�that�its�use�should�be�subject�to�supervision.�
Otherwise�anyone�might�be�tempted�to�use�it.�The�protection�conferred�by�the�distinctive�emblem�
requires�that�its�use�be�subject�to�the�authorization�and�supervision�of�the�competent�authority�
concerned.�It�is�up�to�each�responsible�authority�to�take�the�measures�necessary�to�ensure�that�such�
control�be�effective.�The�competent�authority�may�be�civilian�or�military.�For�those�who�are�fighting�
against�the�legal�government�this�will�be�the�de�facto�authority�in�charge.

تاتعلمق�على�تابرحتحكحامن�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�تايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي،�تافقرة�4746.
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حمتعمن�على�تاسلطة�تايختصة�في�طرف�تانزتع،�سحتء�كلنا�وكحيمة�أح�ينشقة،�أن�تتخذ�تاتدتبمر�
تاضرحرمة�اينع�أح�قيع�ولالا�سحء�تالستخدتم�أح�تايخلافلا�)تايطبقة�بلاقملس�يع�تايلدتمن�53 
تاسلمم� تالستخدتم� اضيلن� حيستيرة� حثمقة� يرتقبة� حتيلرس� تألحاى(� جنمف� تتفلقمة� ين� ح�54

الشلرة.285

بشأن�تنفمذ�تالاتزتيلا�بلإلشرتف�ين�قبل�تاسلطلا�تاينشقة،�تنظر�تاسؤتل��28ين�تادرتسة. �285
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي�

تايلدة�44،�تافقرة��4ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايلدتلن��22ح�23ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991

تايبلدئ�تألسلسمة�الوركة�)عدم�تاتومز�حتاوملد(

التوصيات

تاتلبعة� تألحاي� تإلسعلف� حيرتكز� تإلسعلف� اسملرتا� مجحز� تألحاى،� جنمف� التفلقمة� حفقلً� �-1
ألطرتف�أخرى،�تستخدتم�تاشلرة�على�أن�تستحفى�كل�تاشرحط�تاتلامة:

ال�مجحز�تستخدتم�تاشلرة�إال�كتدبمر�تستثنلئي؛ �• �

مجب�أن�مكحن�هذت�تالستخدتم�يتحتفقلً�حتاتشرمعلا�تاحطنمة؛ �• �

مخضع�هذت�تالستخدتم�اترخمص�صرمح�ين�تاجيعمة�تاحطنمة؛ �• �

�مجب�تستخدتم�يركبلا�تإلسعلف�حيرتكز�تإلسعلف�تألحاي�اليرضى�حتاجروى� �• �
وصرتً،�حأن�تكحن�تارعلمة�تايقدية�يجلنمة؛

ال�ُمسيح�بهذت�تالستخدتم�إال�في�أحقلا�تاسلم. �• �

تاشدمد�عند� بلاوذر� تاحطنمة� تاجيعملا� ُتنصح� بذاك،� تاحطنمة� تاتشرمعلا� اح�سيوا� وتى� �-2
تاتلبعة� تألحاي� تإلسعلف� حيرتكز� تإلسعلف� سملرتا� على� تاشلرة� بلستخدتم� تاترخمص�
تاحطنمة� تاجيعمة� يبلني� يع� حخلصة� تاتبلس،� وصحل� توتيلل� بسبب� أخرى� ألطرتف�

حييتلكلتهل.

مجب�أن�تتضين�تاتشرمعلا�تاحطنمة�تاتي�تتمح�الجيعمة�تاحطنمة�إيكلنمة�ينح�هذت�تاترخمص،� �-3
جيمع�تاشرحط�تاحتردة�في�تايلدة�44،�تافقرة�4،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى.�حميكن�أن�تسيح�
بلستخدتم�تاشلرة�على�يركبلا�تإلسعلف�حيرتكز�تإلسعلف�تألحاي�تاتلبعة�ألطرتف�أخرى�
شرمطة�خضحعهل�اضيلنلا�إضلفمة،�يثل�تاوصحل�على�يحتفقة�حكلاة�رسيمة،�أح�تاخضحع�
اإلشرتف.�إال�أن�تاتشرمعلا�تاحطنمة�ال�تستطمع�بنفسهل�تاسيلح�بلستخدتم�تاشلرة�على�يثل�

هذه�تاسملرتا�حيرتكز�تإلسعلف�تألحاي�بدحن�إذن�صرمح�ين�تاجيعمة�تاحطنمة.

���استخدام�الشارة�على�سيارات�اإلسعاف�ومراكز�اإلسعاف�األولي�التابعة� 31
ألطراف�أخرى�بمقتضى�المادة�44،�الفقرة�4،�من�اتفاقية�جنيف�األولى�
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أيل�إذت�قررا�تاجيعمة�تاحطنمة�يع�ذاك�تالستفلدة�ين�إيكلنمة�ينح�تإلذن�بلستخدتم�تاشلرة،� �-4
فمجب�أن�تستحفى�تايعلممر�تاتلامة:

�مقدم�تاطرف�تاثلاث�تاعحن�دحن�تيممز�يبني�خلصة�على�تاجنسمة،�أح�تاعرق،�أح� �• �
تاعقلئد�تادمنمة،�أح�تاطبقة�تالجتيلعمة،�أح�تآلرتء�تاسملسمة؛

�ال�متخذ�تاطرف�تآلخر�حطلقيه�يحقفلً�ينولزتً�في�تاعيلملا�تاعدتئمة�أح�مشلرك� �• �
في�جدتل�اه�طلبع�سملسي،�أح�عرقي،�أح�دمني،�أح�إمدمحاحجي؛

�ال�منشأ�تاتبلس�في�أذهلن�تاجيهحر�بمن�يثل�هذه�تاسملرتا�حيرتكز�تإلسعلف� �• �
تألحاي�حتاجيعمة�تاحطنمة�)يركبلتهل،�ححودتتهل، ...�إاخ(.�حميكن�تستخدتم�عبلرة�

تحضمومة�إاى�جلنب�تاشلرة،�يثالً�عالج�طبي�يجلني؛

إاى� خطي� بطلب� تايعنمة� تألحاي� تإلسعلف� حيرتكز� تإلسعلف� سملرتا� �تتقدم� �• �
تاجيعمة�تاحطنمة�ين�أجل�تستخدتم�تاشلرة،�يع�تاتزتم�خطي�بلوترتم�تاقحتعد�تاتي�

توكم�هذت�تالستخدتم�الشلرة؛

تحتفق�تاقملدة�تايركزمة�الجيعمة�تاحطنمة�على�ينح�تإلذن؛ �• �

تستطمع�تاجيعمة�تاحطنمة�ييلرسة�إشرتف�فعلل�حدتئم�على�تستخدتم�تاشلرة؛ �• �

�مجب�أن�تكحن�تاشلرة�صغمرة�تاوجم�نسبملً�وتى�ال�متم�تاخلط�بمنهل�حبمن�تاشلرة� �• �
تايستخدية�ألغرتض�تاويلمة.

نزتع�يسلح�حشمك� مكحن� أح�ومن� تادتخلي� تاعنف� تاحطنمة،�في�ولالا� تاجيعملا� تحصى� �-5
تاودحث،�بعدم�ينح�ترتخمص�جدمدة�ايركبلا�تإلسعلف�حيرتكز�تإلسعلف�تألحاي�تاتلبعة�

ألطرتف�أخرى،�حسوب�تاترتخمص�تاتي�سبق�حينوتهل.

التحليل

مقدمة

معنى�تاسؤتل�بلستخدتم�تاشلرة�الدالاة�على�سملرتا�تإلسعلف�حيرتكز�تإلسعلف�تألحاي�تاتلبعة�
ألطرتف�أخرى�في�أحقلا�تاسلم.

بيقتضى�تايلدة�44،�تافقرة��4ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�مجحز�تستخدتم�يجرد�عالية�الدالاة،�
بترخمص�ين�تاجيعمة�تاحطنمة�تايعنمة،�ين�أجل�حسم�سملرتا�تإلسعلف�حيحتقع�يرتكز�تإلسعلف�
تألحاي،�وتى�حإن�ام�تكن�يرتبطة�بأي�شكل�ين�تألشكلل�بهذه�تاجيعمة�تاحطنمة.�حتنص�تايلدة�

44،�تافقرة�4،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�على�يل�ملي:

"مجحز�بصفة�تستثنلئمة،�ححفقلً�التشرمع�تاحطني،�حبإذن�صرمح�ين�إودى�
تاجيعملا�تاحطنمة�الصلمب�تألوير�)أح�تاهالل�تألوير�أح�تألسد�حتاشيس�
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تألويرمن(،�تستخدتم�شلرة�تالتفلقمة�في�حقا�تاسلم�اتيممز�تايركبلا�
تايستعيلة�اإلسعلف�حاإلشلرة�إاى�أيلكن�يرتكز�تإلسعلف�تايخصصة�كلمة�

اتقدمم�تارعلمة�تايجلنمة�الجروى�أح�تايرضى".

حكيل�جلء�في�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�فإن�تستخدتم�تاشلرة�ين�قبل�سملرتا�تإلسعلف�
تاتحجمهي� تايبدأ� ين� تنتقلص� بلاتلاي� "هح� أخرى� ألطرتف� تاتلبعة� تألحاي� تإلسعلف� حيرتكز�
كتدبمر� الشلرة� تالستخدتم� بيثل�هذت� ُمسيح� ايلذت� مفسر� تاشلرة".�286حهذت� يل�مخص� في� االتفلقمة�

تستثنلئي�فقط�في�أحقلا�تاسلم،�ححفقلً�اشرحط�صلرية.

 استخدام�استثنائي�خاضع�لشروط�صارمة�ولرقابة�
من�الجمعية�الوطنية�

ُوددا�شرحط�صلرية�ين�أجل�ينع�أي�إسلءة�تستخدتم�الشلرة�قد�"تنتقص�ين�تايكلنة�تاتي�مجب�
أن�توتفظ�تاشلرة�بهل�في�جيمع�تاظرحف"،�287حمصف�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�)تايلدة�
44،�تافقرة�4(�تاشرحط�تاتي�مجحز�بيقتضلهل�تستخدتم�تاشلرة�ين�قبل�يركبلا�تإلسعلف�حيرتكز�

تإلسعلف�تألحاي�تاتلبعة�ألطرتف�أخرى�كيل�ملي:

")أ(��ال�مجحز�تستخدتم�تاشلرة�إال�كتدبمر�تستثنلئي�حال�ميكن�تحسمع�
تستخدتيهل�اتشيل�ولالا�أخرى�غمر�تلك�تاولالا�تايوددة.

)ب(��مجب�أن�مكحن�تستخدتم�تاعالية�يطلبقلً�التشرمعلا�تاحطنمة.�حبلاتلاي�
تستطمع�تاوكحيلا�تقممد�تستخدتيهل�أح�إخضلعه�اكل�تاضيلنلا�
تإلضلفمة�تاتي�قد�ترتهل�ينلسبة�)يحتفقة�حكلاة�رسيمة،�تاخضحع�

اإلشرتف،�...�إاخ(.
)ج(��مخضع�تستخدتم�تاشلرة�إلذن�صرمح.�حاذاك،�فلالتفلق�تاضيني�غمر�

كلٍف.�حبنلء�على�يل�أشمر�إامه�في�تافقرة�)ب(،�ال�تعطى�هذت�تإلذن�إال�
جيعمة�تاصلمب�تألوير�)أح�تاهالل�تألوير،�أح�تألسد�حتاشيس��

تألويرتن(�تاحطنمة.�حال�تيلك�أي�جيعمة�أخرى،�حال�وتى�تادحاة،�هذت�
تاوق�في�إعطلء�تإلذن؛�حال�ميكن�اجيعملا�تاصلمب�تألوير�تفحمض�

هذه�تاصالومة�إاى�تاغمر.
)د(��متعمن�تستخدتم�يرتكز�تإلسعلف�تألحاي�اليرضى�حتاجروى�وصرتً،�
حأن�تكحن�تإلسعلفلا�تايقدية�يجلنمة.�حبهذه�تاطرمقة،�تصلن�تافكرة�
تايرتبطة�بلاشلرة.�حمنبغي�سوب�تإلذن�بلستخدتم�تاشلرة�في�تالوظة�

تاتي�مبدأ�فمهل�تستمفلء�رسم�يلاي،�أح�بمع�تألدحمة.
)هـ(��ُمسيح�بهذت�تالستخدتم�الشلرة�في�أحقلا�تاسلم�فقط.�حولايل�مصبح�بلد�

يل�طرفلً�في�نزتع،�مجب�أن�تختفي�هذه�تاشلرتا�ين�على�جيمع�
أرتضمهل.�حقد�مبدح�هذت�تإلجرتء�يزعجلً�إذت�يل�تعُتبر�أّن�تاغرض�تاذي�
أعطي�تإلذن�ين�أجله�مبقى�يفمدتً�أمضلً�في�أحقلا�تاورب.�غمر�أّن�
تالشترتط�يودد�تيليلً.�حمجب�تاتذكمر�بأّن�تاقمية�تألسلسمة�الصلمب�

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�44،�تاصفوة�337.  286

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�44،�تاصفوة�338.  287
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تألوير�هي�في�أحقلا�تاورب،�ومن�مصبح�ريزتً�الوصلنة.�حمجب�أن�
مكحن�كل�شيء�آخر�خلضعلً�اهذت�تالعتبلر".288 

�التشريع�الوطني

حيرتكز� إسعلف� اسملرتا� تاترخمص� في� تاوق� حطنمة� جيعمة� مينح� تاحطني� تاتشرمع� كلن� إذت�
إسعلف�أحاي�تلبعة�ألطرتف�أخرى�بلستخدتم�تاشلرة،�فمجب�أن�متضين�أمضلً�هذت�تاتشرمع�جيمع�
تاشرحط�تاحتردة�في�تايلدة�44،�تافقرة�4،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�حالسميل�تاسلطة�تاوصرمة�

الجيعمة�تاحطنمة�في�تاترخمص�بلستخدتم�تاشلرة.

حمجدر�تاتأكمد�على�أنه،�في�ومن�ال�يجوز�التشرمع�تاحطني�نفسه�تاسيلح�بلستخدتم�تاشلرة�دحن�
اضيلنلا� إخضلعه� أح� تالستخدتم،� هذت� تقممد� مستطمع�الوقلً� تاحطنمة،� تاجيعمة� ين� إذن�صريح�

إضلفمة،�يثل�يحتفقة�حكلاة�رسيمة،�أح�تاخضحع�اإلشرتف.

دور�الجمعية�الوطنية

مشّكل�تإلذن�تايينحح�ين�تاجيعمة�تاحطنمة�شرطلً�يسبقلً�الستخدتم�تاشلرة�ين�قبل�أطرتف�أخرى،�
حفقلً�اليلدة�44،�تافقرة�4،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى.

حبسبب�"تألهيمة�تايعنحمة�تاسليمة�اليبلدئ�تاتي�تيثلهل�]تاشلرة[�في�أعمن�جيمع�تاشعحب"،289 
تحصى�تاجيعملا�تاحطنمة�بييلرسة�هذه�تاصالومة�بينح�تإلذن�بلستخدتم�تاشلرة�بأقصى�توفظ.�
حقبل�ينح�هذت�تإلذن،�على�تاجيعمة�تاحطنمة�أن�تضين،�بصحرة�خلصة،�تستمفلء�تاشرحط�تاتلامة،�
تايشتقة�ين�تايبلدئ�تألسلسمة�الوركة�حين�تايلدة��23ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991:

تقدمم�تايسلعدة�دحن�تيممز�يبني�على�أسلس�تاجنسمة،�أح�تاعرق،�أح�تاعقلئد�تادمنمة،�أح�تاطبقة� –
تالجتيلعمة،�أح�تآلرتء�تاسملسمة�أح�أي�يعملر�آخر�يهيل�كلن؛290

عدم�تتخلذ�تاطرف�تآلخر�حطلقيه�يحقفلً�ينولزتً�في�تاعيلملا�تاعدتئمة�حعدم�يشلركته�في�جدتل� –
اه�طلبع�سملسي،�أح�عرقي،�أح�دمني،�أح�إمدمحاحجي.291 

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�44،�تاصفوة�338.�حفي�يل�مخص�شرط�"تارعلمة�تايجلنمة"،�مجب�تاتشدمد�على�أنه،�حبلارغم�  288
ين�أّن�تاتعلمق�على�تايلدة��22ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم��1991أقل�تقممدتً�بقلمل�ين�تايلدة�44،�تافقرة�4،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�حتاتعلمق�

علمهل،�إال�أنه�مقر�تايبدأ�ذتته:
�″Article�44,�paragraph�4�of�the�First�Convention�allows�the�marking,�besides�ambulances,�of�aid�
stations�"exclusively�assigned�for�the�purpose�of�giving�free�treatment".�Experience�has�shown�that�
this�rule�of�free�treatment�is�often�interpreted�with�a�degree�of�flexibility.�This�practice�is�acceptable,�
and�in�conformity�with�the�spirit�of�the�Convention,�only�in�so�far�as�treatment�is�in�no�case�conditional�
on�payment�of�a�fee�and�the�idea�of�voluntary�service�linked�to�the�Movement�is�upheld."

تايقرر�تاعلم�التفلقمة�توسمن�ولل�تاجروى�حتايرضى�بلاقحتا�تايسلوة�في�تايمدتن،�)جنمف��27تيحز/محامح�1929( �289
General�Rapporteur�of�the�Convention�for�the�Amelioration�of�the�Condition�of�the�Wounded�and�Sick�
in�Armies�in�the�Field�)Geneva,�27�July�1929(,�in�Actes�de�la�Conférence�diplomatique�de�Genève�de�
1929,�Geneva,�1930,�p.�619,�quoted�in�the Commentary on GC I,�Article�44,�p.�339.

تيلشملً�يع�تايبدأ�تألسلسي�بعدم�تاتومز. �290

تيلشملً�يع�تايبدأ�تألسلسي�بلاوملد. �291
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عدم�ودحث�أي�تاتبلس�في�أذهلن�تاجيهحر�بمن�سملرتا�تإلسعلف�حيرتكز�تإلسعلف�تألحاي� –
هذه�حتاجيعمة�تاحطنمة�)يركبلتهل،�ححودتتهل،�...�إاخ(.�–�حميكن�أن�تستخدم�عبلرة�تحضمومة�

إاى�جلنب�تاشلرة،�يثالً�عالج�طبي�يجلني؛292 

تايعنمة�بطلب�خطي�إاى�تاجيعمة�تاحطنمة� – تقدم�سملرتا�تإلسعلف�حيرتكز�تإلسعلف�تألحاي�
الستخدتم�تاشلرة،�يع�تاتزتم�خطي�بلوترتم�تاقحتعد�تاتي�توكم�هذت�تالستخدتم�الشلرة؛

يحتفقة�تاقملدة�تايركزمة�الجيعمة�تاحطنمة�على�ينح�تإلذن؛�حين�تايهم�بصحرة�علية�تاتنبه�إاى� –
ضرحرة�يعلاجة�تاجيعمة�تاحطنمة�اليسلئل�تايتعلقة�بلستخدتم�تاشلرة�على�تايستحى�تايركزي�
حامس�على�يستحى�تافرحع،�إذ�إن�تعتيلد�سملسة�ثلبتة�بشأن�تستخدتم�تاشلرة�أير�أسلسي�دتخل�

تاجيعمة�تاحطنمة؛293 

قدرة�تاجيعمة�تاحطنمة�على�ييلرسة�إشرتف�فعلل�حدتئم�على�هذت�تالستخدتم�الشلرة.�294حمشيل� –
تاوق�في�تاترخمص�بلستخدتم�تاشلرة�يسؤحامة�ييلرسة�تايرتقبة،�حضيلن�أال�منتج�أي�ضرر�
عن�هذت�تالستخدتم.�295حكيل�تنص�تايلدة��22ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991:�"تينح�
تاجيعمة�تاحطنمة�هذت�تاتصرمح�يقلبل�تاوصحل�على�وق�يرتقبة�تستخدتم�تاشلرة�بشكل�ينتظم�

حتالوتفلظ�بوقهل�في�سوب�هذت�تاتصرمح�في�أي�حقا�حبأثر�فحري".�

أن�تكحن�تاشلرة�تايستخدية�ين�قبل�سملرتا�تإلسعلف�أح�يرتكز�تإلسعلف�تألحاي�هذه�بوجم� –
صغمر�نسبملً،�حأال�مكحن�ين�شأنهل�بأي�ولل�ين�تألوحتل�خلق�تاتبلس�يع�تاشلرة�تايستخدية�

ألغرتض�تاويلمة.

استخدام�مسموح�به�في�أوقات�السلم�فقط�

مذكر�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�أنه�"مجب�تاتذكر�أّن�تاقمية�تألسلسمة�الصلمب�تألوير�هي�
اهذت� مكحن�كل�شيء�آخر�خلضعلً� أن� الوصلنة.�حمجب� تاورب،�ومن�مصبح�ريزتً� أحقلا� في�
تاجيعملا� تاويلئمة،�تحصى� تاقمية� هذه� تاوفلظ�على� أجل� ذاك،�حين� حبنلء�على� تالعتبلر".�296
تاحطنمة،�في�ولالا�تاعنف�تادتخلي،�أح�عنديل�مبدح�ودحث�تانزتع�تايسلح�حشمكلً،�بلاليتنلع�عن�
أخرى،� ألطرتف� تاتلبعة� تألحاي� تإلسعلف� حيرتكز� تإلسعلف� ايركبلا� جدمدة� ترتخمص� ينح�

حسوب�تاترتخمص�تاتي�ينوا�سلبقلً.�

بلاقملس�يع�تايلدة�23،�تافقرة�3،�تافقرة�تافرعمة�)أ(،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �292

بلاقملس�يع�تايلدة�23،�تافقرة�3،�تافقرة�تافرعمة�)ز(،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �293

مجدر�تاتذكمر�بأّن�أهيمة�هذت�تاشرط�تألخمر�تتجلى�خلصة�عنديل�تدمر�تايستشفملا�أح�تاقطلع�تاخلص�خدية�سملرتا�تإلسعلف.�بلاقملس�يع� �294
تايلدة�23،�تافقرة�3،�تافقرة�تافرعمة�)ب(،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991.�تنظر�أمضلً:�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�44،�

تاصفوة�339.

كيل�مرد�في�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�)تايلدة�44،�تاصفوة�338(: �295
�″Red�Cross�Societies,�whenever�they�grant�permission�in�accordance�with�these�provisions,�would�
do�well�to�exercise�a�very�careful�check�on�the�use�made�of�the�authorization�given,�in�order�that�
there�may�be�no�abuses�to�diminish�the�prestige�which�the�emblem�must�retain�in�all�circumstances.
]…[
Red�Cross�Societies,�before�giving�the�permission�on�which�every�fresh�use�depends,�would�be�well�
advised�to�make�certain�that�no�prejudice�will�result�from�it;�they�might�even�refuse�their�authorization�
unless�satisfied�that�they�can�exercise�effective�and�permanent�control."

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�44،�تاصفوة�338.  296
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خطر�حدوث�التباس

تايهن� أح� تاطبمة� تايهن� قبل� ين� حالسميل� تاشلرة،� تستخدتم� سحء� ولالا� أّن� جمدتً� تايعلحم� ين�
تايرتبطة�بهل،�كثمرة�جدتً.�حيع�أّن�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�مسيح�بلاترخمص�بإظهلر�تاشلرة�على�
يركبلا�تإلسعلف�حيرتكز�تإلسعلف�تألحاي�تاتلبعة�ألطرتف�أخرى،�فمجب�أن�تتحخى�تاجيعملا�

تاحطنمة�تاوذر�تاشدمد�في�ينوهل�تإلذن�بذاك.

حين�تايوتيل�أن�مخلق�يثل�هذت�تالستخدتم�الشلرة�تاتبلسلً�في�أذهلن�تاجيهحر،�حمجعل�ين�تاصعب�
أمضلً�تاتيممز�بمن�أنشطة�تاجيعمة�تاحطنمة�حتألنشطة�تاتي�تقحم�بهل�تألطرتف�تألخرى�تايذكحرة.



 تابلب�تاثلني�-
 تحصملا�بشأن�يسلئل�تجلرمة�حيسلئل�أخرى�

 غمر�تشغملمة�تتعلق�بلستخدتم�تاشلرة
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي�

تايلدة�44،�تافقرة��4ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايلدة��18ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة

تادمبلجة،�تايلدة��5تافقرة��1)ب(�ح)ج(،�تايرفق�1،�تاقسم�تاثلني،�هلء،�تافقرة�11؛�تايرفق�1،�
�،F�)1a،1ح�b،1ح�c(حتاالفتة��،�)13a,�13b(�Eتاقسم�تاثلني،�حتح،�تافقرة�1؛�تاالفتة�

ين�تتفلقمة�تأليم�تايتودة�بشأن�الفتلا�حإشلرتا�تاطرق،��8تشرمن�تاثلني/نحفيبر�
1968)تتفلقمة�الفتلا�تاطرق�اعلم�1968(

تالتفلق�تألحرحبي�تايؤرخ��1يلمح/أملر��1971تايكيل�التفلقمة�الفتلا�حإشلرتا�تاطرق�
)تالتفلق�تألحرحبي�تايكيل�اعلم�1971(

التوصيات

1-�أوكلم�تتفلقمة�الفتلا�حإشلرتا�تاطرق�اعلم��1968تايتعلقة�بالفتلا�تايستشفملا�حيرتكز�
تتفلقملا� )حالسميل� تاشلرة� بلستخدتم� تاخلصة� تاقحتعد� يع� تتطلبق� ال� تألحاي� تإلسعلف�

جنمف(�ألنهل:

ال�تستحفي�تاغرض�تاحومد�تاذي�ين�أجله�مجحز�حسم�تايستشفملا�تايدنمة�بلاشلرة�في� �•
أحقلا�تاسلم،�أي�تاتعرف�إاى�هحمتهل�بحضحح�ينذ�تابدتملا�تألحاى�النزتع�تايسلح؛

تطبمق�هذه�تألوكلم�ين�تتفلقمة�الفتلا�حإشلرتا�تاطرق�اعلم��1968قد�تودث�خلطلً� �•
يع�تاجيعمة�تاحطنمة�)حيبلنمهل(.

2-�منبغي�في�نهلمة�تألير�تعدمل�تتفلقمة�الفتلا�حإشلرتا�تاطرق�اعلم��1968)حكذاك�تالتفلق�
تألحرحبي�تايكيل�1971(�ين�أجل�تأكمد�أوكلم�تتفلقملا�جنمف:�حمنبغي�أن�تستبدل،�على�
تألخص،�تاشلرتا�تاييثلة�في�تاالفتة�a1(�F،�حb1،�حc1(�تاتي�تشمر�إاى�يرتكز�تإلسعلف�

تألحاي.

���اتفاقية�األمم�المتحدة�بشأن�الفتات�وإشارات�الطرق،��8تشرين�الثاني/ 32
نوفمبر�1968،�واالتفاق�األوروبي�المكمل�التفاقية�الفتات�وإشارات�
الطرق،��1أيار/مايو�1971:�هل�من�توافق�مع�القواعد�التي�تحكم�

استخدام�الشارة؟

 تابلب�تاثلني�
تافصل�أاف-��تالستخدتم�ين�قبل�سلطلا�تادحل
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منصح�بشدة�أن�مستخدم�الدالاة�على�تايستشفملا،�ورف�″H"�كبمر�بلالحن�تألبمض�على� �-3
خلفمة�بلحن�يختلف�.

�"H″مطلب�ين�تاجيعمة�تاحطنمة�أن�تولحل�قدر�تإليكلن�نشر�عالية�تايستشفملا�)تاورف�� �-4
تاكبمر�بلالحن�تألبمض�على�خلفمة�بلحن�يختلف(،�حعالية�بدملة�ايرتكز�تإلسعلف�تألحاي�
)يثال،�صلمب�أبمض�على�خلفمة�خضرتء(،�حأن�تنصح�سلطلتهل�بعدم�تستخدتم�تاشلرة�على�

الفتلا�تاطرق.�297

التحليل

هل�تتطابق�اتفاقية�الفتات�وإشارات�الطرق�لعام��1968واالتفاق�األوروبي�
المكمل�لعام��1971مع�أحكام�القانون�الدولي�اإلنساني�بشأن�الشارة؟

المشكلة

تنص�تتفلقمة�الفتلا�حإشلرتا�تاطرق�اعلم��1968على�أنه�مجحز�تستخدتم�الفتتي�طرمق�اإلشلرة�
إاى�تالتجله�نوح�تايستشفملا�تايدنمة:

ورف��Hأبمض�كبمر�على�خلفمة�زرقلء�)تاالفتة E, 13a(؛ –

– .)E,�13bسرمر�أبمض�حصلمب�أوير�على�خلفمة�زرقلء�)تاالفتة�

حتنص�تالتفلقمة�نفسهل�أمضلً�على�إيكلنمة�تالختملر�بمن�ثالث�عاليلا�يختلفة�ايرتكز�تإلسعلف�
تألحاي:

-��صلمب�أوير�على�خلفمة�بمضلء�)تاالفتة�F,�1a(؛

-��هالل�أوير�على�خلفمة�بمضلء�)تاالفتة��F,�1b(؛

298.)F,�1cأسد�حشيس�أويرتن�على�خلفمة�بمضلء�)تاالفتة���-

بعض�المالحظات�على�وسم�المستشفيات�المدنية�في�أوقات�السلم�بموجب�اتفاقيات�جنيف

قد�مكحن�ين�تايفمد�يرتعلة�تاقحتعد�تاعلية�بخصحص�حسم�تايستشفملا�تايدنمة.

عالية�تاصلمب�تألبمض�على�خلفمة�خضرتء�يعترف�بهل�رسيملً�االستخدتم�في�كثمر�ين�تابالد.�حبشأن�تستخدتم�عالية�تإلسعلف�تألحاي�هذه،� �297
تنظر�أمضلً�تألسئلة�18،�ح27،�ح�46في�تادرتسة.

في�يل�مخص�تايستشفملا�تايدنمة،�منص�تالتفلق�تألحرحبي�تايكيل�اعلم��1971على�تستخدتم�تاالفتلا�نفسهل�تاحتردة�في�تتفلقمة�الفتلا� �298
�)F,�1a(حأيل�بلانسبة�ايرتكز�تإلسعلف�تألحاي،�فميكن�تستخدتم�تاصلمب�تألوير�فقط��.)E,�13bح�E,�13a(�1968حإشلرتا�تاطرق�اعلم�

.)F,�1c(أح�تألسد�حتاشيس�تألويرمن��)F,�1b(حامس�تاهالل�تألوير�
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تنص�تايلدة��18ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة�على�يل�ملي:�"تيمز�تايستشفملا�تايدنمة،�إذت�رخصا�اهل�
تادحاة�بذاك،�بحتسطة�تاشلرة�..."�299حال�تودد�تالتفلقمة�ذتتهل�إذت�كلن�هذت�تاحسم�يسيحولً�به�أمضلً�
في�أحقلا�تاسلم.�غمر�أّن�تاتعلمق�على تتفلقمة�جنمف�تارتبعة�يفمد�في�هذت�تاشأن�حمرد�فمه�يل�ملي:

"حسم�تايستشفملا�تايدنمة�يعّد�بشكل�أسلسي�ألحقلا�تاورب؛�حمتخذ�أهيمته�
تاوقمقمة�في�ذاك�تاحقا.�إال�أن�ين�تاييكن�أن�تكحن�تاقلعدة�أكثر�يرحنة�

في�تاتطبمق،�ين�أجل�ضيلن�يرتعلة�تالعتبلرتا�تاعيلمة�بومث�مكحن�تاحسم�
فعلالً�تيليلً.�حال�محجد�في�تاحتقع�سبب�مجعل�تادحاة،�تايلزية�بلانظر�في�كل�

تإليكلنملا،�غمر�قلدرة�على�حسم�يستشفملتهل�تايدنمة�في�أحقلا�تاسلم.

...�حين�شأن�تالستخدتم�غمر�تاضرحري�حتايغلاى�فمه�الصلمب�تألوير�في�
أحقلا�تاسلم�على�تايبلني�تاتي�ال�تخص�جيعمة�تاصلمب�تألوير�أن�مودث�

خلطلً�في�أذهلن�تانلس".�300

اذاك،�عند�تتخلذ�تاقرتر�في�يل�إذت�كلن�على�تادحاة�أن�تسيح�بلاتعرمف�بهحمة�تايستشفملا�تايدنمة�
تايستشفملا� على� بحضحح� تاتعرف� أهيمة� أيرمن:� بمن� تايحتزنة� مجب� ال،� أم� تاسلم� أحقلا� في�
تايدنمة�تايرخص�اهل�ين�قبل�تادحاة�ينذ�تابدتملا�تألحاى�النزتع�تايسلح�ين�جهة،�حخطر�ودحث�
تاتبلس�في�أذهلن�تاجيهحر�بمن�تاجيعمة�تاحطنمة�)حيبلنمهل(�حيرتفق�أخرى،�إذت�جرى�حسم�يرتفق�
تاجيعمة� قبل� تايسأاة�ين� ينلقشة�هذه� حمتعمن� أخرى.� تاسلم�ين�جهة� أحقلا� في� بلاشلرة� كثمرة�
تاحطنمة�حتاسلطلا.�حمنبغي�عيحيلً��عدم�تاتشجمع�على�تعرمف�تايستشفملا�تايدنمة�بلاشلرة�في�
أحقلا�تاسلم�بسبب�خطر�ودحث�خلط�في�أذهلن�تاجيهحر.�حهذت�ال�معني�أنه�ال�مجحز�اليستشفملا�
تايثلل،� سبمل� )حعلى� تايسلح� النزتع� تألحاى� تابدتملا� ينذ� بهحمتهل� التعرمف� تالستعدتد� تايدنمة�

توضمر�أعالم�كبمرة�تويل�تاشلرة�إلظهلرهل�في�ومنه�على�حتجهلتهل(.301

حتبدح�هذه�تاتحصمة�أكثر�صوة�بلانسبة�االفتلا�تاطرق�تاتي�تدل�على�تالتجله�نوح�تايستشفملا�
مدخل�في� تايستشفى،�ال� تاطرمق�نوح� إاى� تاهدف�هح�تإلشلرة� تاولاة،�ومث� تايدنمة.�حفي�هذه�
ينذ� تايدني�حتضولً� بلايستشفى� تاتعرمف� تاذي�مقضي�بضرحرة�جعل� تاوسبلن�تألير�تألسلسي�
تابدتملا�تألحاى�النزتع�تايسلح.�حبلاتلاي،�مجب�أن�مغلب�تألير�تاثلنحي�تاقلضي�بعدم�إودتث�خلط�

في�أذهلن�تاجيهحر،�حأال�تستخدم�تاشلرة�على�الفتلا�تاطرق.

وسم�مراكز�اإلسعاف�األولي�بموجب�اتفاقيات�جنيف

تنص�تايلدة�44،�تافقرة��4ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�على�أنه:

مرجى�تاتنبه�إاى�أن�على�تايستشفملا�تايدنمة�في�كل�تألوحتل،�أن�تستحفي�تاشرحط�تاحتردة�في�تايلدة��18ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة�اكي� �299
تكحن�يخحاة�بإظهلر�تاشلرة�)سحتء�أكلن�ذاك�في�أحقلا�تاسلم�أم�في�أحقلا�تانزتعلا�تايسلوة(:

-��مجب�أن�مكحن�تايستشفى�تايدني�يعترفلً�به�بصفته�هذه.�حهذت�معني�أّن�تايستشفى�مجب�أن�مكحن�"ينظيلً�اتقدمم�تارعلمة�الجروى�حتايرضى�
حتاعجزة�حتانسلء�تانفلس"�)تايلدة�18،�تافقرة�1،�ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة(.�حعنديل�مستحفي�يستشفى�يدني�هذت�تاشرط،�مكحن�اه�تاوق�في�

تالعترتف�به�رسيملً�حمجب�على�تاسلطة�تسلميه�شهلدة�تالعترتف�تارسيي�)تايلدة�18،�تافقرة�2،�ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة(.
-��حتتيمز�عندئذ�تايستشفملا�تايدنمة�تايعترف�بهل�بلاشلرة�"إذت�رخصا�اهل�تادحاة�بذاك"�فقط�)تايلدة�18،�تافقرة�3،�ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة(.�

حتجدر�تإلشلرة�إاى�أنه،�إذت�كلن�تالعترتف�إازتيملً�عنديل�تستحفي�تايستشفملا�تايدنمة�شرط�تخصمصهل�اتقدمم�تارعلمة�الجروى�حتايرضى،�فهذه�
تايستشفملا�تايدنمة�تايعترف�بهل�بهذه�تاصفة�امس�ادمهل�وق�يبلشر�بأن�تحسم�بلاشلرة:�إذ�مجب�أن�تعطي�تاسلطة�تايختصة�تاترخمص�بهذت�

تاحسم.�حين�أجل�تالطالع�على�تفلصمل�أحفى�في�هذت�تاشأن،�تنظر�تاسؤتل��8في�تادرتسة.

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،�تايلدة�18،�تاصفوة�151.  300

تنظر�أمضلً�في�هذت�تاشأن،�تإلجلبة�عن�تاسؤتل��8في�تادرتسة �301
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"مجحز�بصفة�تستثنلئمة،�ححفقلً�التشرمع�تاحطني،�حبإذن�صرمح�ين�إودى�
تاجيعملا�تاحطنمة�الصلمب�تألوير�)أح�تاهالل�تألوير�أح�تألسد�حتاشيس�

تألويرمن(،�تستخدتم�شلرة�تالتفلقمة�في�حقا�تاسلم�اتيممز�تايركبلا�
تايستعيلة�اإلسعلف�حاإلشلرة�إاى�أيلكن�يرتكز�تإلسعلف�تايخصصة�كلمة�

اتقدمم�تارعلمة�تايجلنمة�الجروى�أح�تايرضى".

حبنلء�علمه،�حين�أجل�أن�تحسم�يرتكز�تإلسعلف�تألحاي�بلاشلرة�بشكل�قلنحني،�مجب�أن�تستحفي�
خيسة�شرحط:

عدم�تستخدتم�تاشلرة�إال�كتدبمر�تستثنلئي؛ –

يطلبقة�تستخدتم�تاشلرة�يع�تاتشرمعلا�تاحطنمة؛ –

خضحع�تستخدتم�تاشلرة�إلذن�صرمح�ين�تاجيعمة�تاحطنمة؛ –

تستخدتم�يرتكز�تإلسعلف�تألحاي�أح�يركبلا�تإلسعلف�اليرضى�حتاجروى�وصرتً،�حأن�تكحن� –
تارعلمة�تايقدية�يجلنمة؛

أال�مسيح�بلستخدتم�تاشلرة�إال�في�أحقلا�تاسلم.302  –

اذاك،�ين�تاحتضح�تيليلً�أّن�تستخدتم�الفتلا�تاطرق�تاتي�ُتظهر�تاشلرة�اتدل�على�تاطرمق�تايؤدمة�
إاى�يرتكز�تإلسعلف�تألحاي�)�كيل�تنص�على�ذاك�تتفلقمة�الفتلا�تاطرق�اعلم�1968(�ال�تتطلبق�

يع�تايلدة��44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى.

بلإلضلفة�إاى�ذاك،�تحجد�عالية�يكرسة�اإلسعلف�تألحاي�-�صلمب�أبمض�على�خلفمة�خضرتء-�
أخرى.� دحل� حفي� حأسترتامل،� تاشيلامة،� حأيرمكل� تألحرحبي،� تالتولد� دتخل� رسيملً� بهل� يعترف�
حغلابلً�يل�تظهر�هذه�تاعالية�يع�عبلرة�"إسعلف�أحاي".�حتستخدتم�هذه�تاشلرة�امس�دقمقلً�فوسب،�
بل�مسلعد�أمضلً�في�تصومح�تافكرة�تاخلطئة�بأّن�تاصلمب�تألوير/تاهالل�تألوير�هح�عالية�علية�
تيثل�تإلسعلف�تألحاي.�303حاذاك،�منبغي�تستخدتم�هذه�تاعالية�)أح�بدتئل�أخرى�ينلسبة(�304على�

يرتكز�تإلسعلف�تألحاي�حعلى�عاليلا�تاطرق�يكلن�تاشلرة.
      

اتفاقية�الفتات�الطرق�لعام��1968

ين�تايهم�تاتأكمد�على�أّن�تاغرض�ين�هذه�تالتفلقمة،�كيل�جلء�في�دمبلجتهل،�هح�"تسهمل�تايرحر�
على�تاطرقلا�تادحامة�حزملدة�تاسالية�على�تاطرق".�حال�ميا�هذت�تاغرض�بأي�صلة�بلاتعرمف�
بهحمة�تايستشفملا�بصفتهل�هذه�عند�تابدتملا�تألحاى�انزتع�يسلح�)تنظر�أعاله:�بعض�تايالوظلا�
تاتبرمر� تشّكل� حتاتي� تتفلقملا�جنمف(� بيحجب� تاسلم� أحقلا� في� تايدنمة� تايستشفملا� على�حسم�

اليزمد�ين�تاتفلصمل�بخصحص�حسم�يرتكز�تإلسعلف�تألحاي�)حيركبلا�تإلسعلف(�بلاشلرة،�تنظر�تاسؤتل��31في�تادرتسة. �302

بلستطلعة�يكحنلا�تاوركة�تاقملم�بأكثر�ين�ذاك�وتى�تضين�أّن�أنشطتهل�في�تإلسعلف�تألحاي�حينتجلتهل�تايتعلقة�به،�كدامل�تإلسعلف�تألحاي،� �303
هي�يحسحية�بلاعالية�تاينلسبة�بلألبمض�حتألخضر،�حامس�فقط�بلاشلرة�حأسيلئهل.�حقد�مسلعد�ذاك�في�تاوفلظ�على�تايعنى�تافرمد�الشلرة�كريز�

الوملد�حتاويلمة.�حبشأن�تستخدتم�عالية�تإلسعلف�تألحاي�هذه،�تنظر�أمضلً�تألسئلة�18،�ح27،�ح�46في�تادرتسة.

في�دحل�يعّمنة،�تستخدم�أمضلً�عبلرة�"يرتكز�تإلسعلف�تألحاي"�يكتحبة�بلالحن�تألوير�اتدل�على�يرتكز�تإلسعلف�تألحاي. �304
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تاحومد�بيقتضى�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�احسم�تايستشفملا�تايدنمة�بلاشلرة�)صلمب�أوير/هالل�
أوير(�في�أحقلا�تاسلم.

حإذت�نظرنل�إاى�فئتي�الفتلا�تاطرق�تالتمن�تندرج�فمهيل�عاليلا�تايستشفملا�حيرتكز�تإلسعلف�
تألحاي�بيقتضى�تتفلقمة�الفتلا�تاطرق�اعلم�1968،�نصل�إاى�تالستنتلج�نفسه،�أي�أّن�تاغرض�
بلاغرض� صلة� بأي� ميا� ال� تألحاي(� تإلسعلف� يرتكز� )أح� تايستشفملا� عاليلا� تستخدتم� ين�
)تاحترد�ذكره�أعاله�توا�عنحتن�بعض�تايالوظلا�على�حسم�تايستشفملا�تايدنمة�في�أحقلا�تاسلم�

بيحجب�تتفلقملا�جنمف(�تاذي�ميكن�أن�مبرر�حسم�تايستشفملا�بلاشلرة:

"الفتلا�تنظميمة�خلصة"�)اعاليلا�تايستشفملا(،�حتاتي�تعني�بوسب�تعرمفهل�في�تتفلقمة� أ�(�
الفتلا�تاطرق�اعلم�1968:�أنهل�تستخدم�"إلعالم�يستخديي�تاطرقلا�بلاتزتيلا،�أح�ضحتبط،�أح�
يوظحرتا�خلصة،�مجب�أن�متقمدحت�بهل"�)تايلدة��5تافقرة��1)ب(؛�حمضمف�تايرفق��1بلالتفلقمة�

)تاقسم�تاثلني،�هلء،�تافقرة�11(�أّن�الفتة�″HOSPITAL""يستشفى"�:

"�منبغي�أن�تستخدم�إلعالم�سلئقي�تاعربلا�بحجحب�أخذ�تالوتملطلا�
 تايطلحبة�بلاقرب�ين�تايؤسسلا�تاطبمة؛�حالسميل�أن�علمهم�عدم�تاقملم�
 E,�13a�:بأي�ضجمج�غمر�ضرحري.�حمحجد�نيحذجلن�اهذه�تاالفتة 

.E,�13bح

)...(�حمجحز�تستبدتل�تاصلمب�تألوير�على�تاالفتة��E,�13bبأود�تاريحز�
تايشلر�إامهل�في�تاقسم�حتح،�تاقسم�تافرعي�تاثلني،�تافقرة�1".

في� تعرمفهل� بوسب� تعني� حتاتي� تألحاي(،� تإلسعلف� يرتكز� )اعاليلا� إرشلدمة"� "الفتلا� ب(�
تتفلقمة�الفتلا�تاطرق�اعلم��1968أن�"تايقصحد�بهل�إرشلد�يستخديي�تاطرق�في�أثنلء�سفرهم،�

أح�تزحمدهم�بيعلحيلا�أخرى�قد�تكحن�يفمدة�اهم"�)تايلدة��5تافقرة��1)ج((.

تتعلرض�تألوكلم�آنفة�تاذكر�ين�تتفلقمة�الفتلا�تاطرق�اعلم��1968يع�تألوكلم�ذتا�تاصلة�في�
تتفلقملا�جنمف�األسبلب�تاتلامة:

ال�تعنى�تتفلقمة�الفتلا�تاطرق�اعلم��1968بيسأاة�حسم�تايستشفملا�أح�يرتكز�تإلسعلف�تألحاي� –
بود�ذتتهل،�بل�بلستخدتم�الفتلا�تاطرق�تاتي�ُتظهر�شلرة�تاصلمب�تألوير/تاهالل�تألوير؛

ال�مدخل�تاغرض�تايعلن�ين�تتفلقمة�الفتلا�تاطرق�اعلم��1968في�فئة�تألسبلب�تاتي�مجحز�أن� –
تستخدم�اتبرر�حسم�تايستشفملا�بلاشلرة�بيحجب�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة؛

إاى� – �1968 اعلم� تاطرق� تتفلقمة�الفتلا� بيحجب� تاالفتلا� تستخدتم�يثل�هذه� مؤدي� أن� ميكن�
إودتث�خلط�في�أذهلن�تاجيهحر�يع�تاجيعمة�تاحطنمة�حيبلنمهل.
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ما�هي�الخطوات�التي�يمكن�اتخاذها�لمعالجة�المشكلة؟�

ما�الذي�تم�فعله�في�الماضي؟

كلن�العتيلد�تتفلقمة�الفتلا�تاطرق�اعلم��1968حتالتفلق�تألحرحبي�تايكيل�اعلم��1971علنمة�
يودحدة.�حاسحء�تاوظ،�مبدح�أنه�اهذت�تاسبب�ام�متم�أّي�توّرك�ين�أجل�ضيلن�عدم�تضيمن�هذه�

تاصكحك�أّي�وكم�متنلقض�يع�تتفلقملا�جنمف.

حمبدح�ين�حثلئق�تالجنة�تادحامة�أنه�حوتى�أحتئل�تاثيلنمنملا،�حوده�ورف�″H"�أبمض�كبمر�على�
خلفمة�زرقلء�كلن�يستخديلً�اإلشلرة�إاى�تاطرق�نوح�تايستشفملا،�على�تألقل،�في�أحرحبل�تاغربمة.�
حييل�ال�شك�فمه�أن�هذت�تاعنصر�سلهم�أمضلً�في�عدم�تاقملم�بإجرتءتا�ين�أجل�تصومح�صكي�

�1968ح1971.

تعديل�اتفاقية�الفتات�الطرق�لعام��1968واالتفاق�األوروبي�المكمل�لعام�1971 

متضح�ين�تاطلبلا�تايتعددة�تاتي�تلقتهل�تالجنة�تادحامة،�حين�تانقلشلا�تاتي�جرا،�حبخلصة�يع�
يسأاة� أصبوا� تاشلرة� ُتظهر� تاتي� تاطرق� الفتلا� تستخدتم� أّن� تألحرحبمة،� تاحطنمة� تاجيعملا�

توتلج�إاى�يعلاجة.

حتاتوفظلا�تاحتردة�في�هذت�تاتولمل�ُتلزم�تاوركة�بلتخلذ�إجرتءتا�ايولحاة�يعلاجة�هذه�تايشكلة.�
تالتفلق� )حكذاك� �1968 اعلم� تاطرق� الفتلا� تتفلقمة� تعدمل� تانهلئي� تاهدف� مكحن� أن� حمنبغي�

تألحرحبي�تايكيل�اعلم�1971(�ين�أجل�تأكمد�أوكلم�تتفلقملا�جنمف.

تاخطحة�تألحاى� فعله�ولاملً.�حتكحن� ميكن� تابدء�حيل� تقممم�كمفمة� تاشأن،� تاينلسب،�في�هذت� حين�
تايرحر�على�تاطرق،�حتاتي�تعيل�في� تايعنمة�بسالية� تاعليلة� بلافرقة� بلاتأكمد�تالتصلل� تايفمدة�
إطلر�سملسلا�اجنة�تأليم�تايتودة�تالقتصلدمة�ألحرحبل.�حهذه�تافرقة�تاعليلة�يفحضة،�ين�بمن�يهلم�
تالتمن� تاطرق� حإشلرتا� الفتلا� حتتفلقمة� تاطرق،� على� تاسمر� تتفلقمة� حتودمث� "تطحمر� أخرى،�
حضعتل�في�فممنل�في�تاعلم�1968،�حتالتفلقلا�تألحرحبمة�تايكيلة�اهيل�العلم�1971".�305حبعد�هذت�

تالتصلل�تألحاي،�سمكحن�ين�تاييكن�تودمد�كمفمة�يقلربة�هذه�تايسأاة�بدقة.

التعريف�بالالفتات��البديلة�الخاصة�بالمستشفيات�ومراكز�اإلسعاف�األولي

في�نهلمة�تايطلف،�حين�أجل�تاتحصل�إاى�هدف�تعدمل�هذه�تاصكحك،�سمكحن�ين�تايفمد�جدتً�أن�
مربط�تاجيهحر�تاورف�″H"�تألبمض�تاكبمر�حعالية�تإلسعلف�تألحاي�)بدالً�ين�شلرة�تاصلمب�

تألوير/تاهالل�تألوير(��بلايستشفملا�حيرتكز�تإلسعلف�تألحاي.

تنظر�تقرمر�تافرقة�تاعليلة�تايعنمة�بسالية�تايرحر�على�تاطرق: �305
Report�of�the�Working�Party�on�Road�Traffic�Safety�on�its�Forty-Seventh�Session,�Addendum�1,�
12-15-September�2005,�Doc.�TRANS/WP.1/100/Add.1,�27�October�2005,�p.�3.
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حتشمر�بعض�تالستطالعلا�إاى�أنه�ُمظن�أوملنلً�أّن�تاشلرة�هي�تاتي�تشمر�إاى�تايستشفملا،�بدالً�
يرتكز� إاى� تشمر� تاشلرة� أّن� ُمعتقد� كيل� زرقلء،� خلفمة� على� تاكبمر� تألبمض� �"H″ تاورف� ين�

تإلسعلف�تألحاي.306

تألوير/تاهالل� تاصلمب� بشلرتا� التعرمف� امس� وثمثة� إاى�جهحد� تاولجة� بحضحح� ُمظهر� حهذت�
تألوير/تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�حيعنلهل،�حتاجهلا�تاتي�مرخص�اهل�بلستخدتيهل�فوسب،�
حإنيل�أمضلً�التعرمف�بحجحد�عالية�ُتظهر�تاورف�″H"�تألبمض�تاكبمر�على�خلفمة�زرقلء�حبفلئدة�
تاتي�تدل�على�تاطرمق�تايؤدي�إاى�تايستشفى(�حتاعاليلا� هذه�تاعالية�)أح�تاعاليلا�تألخرى�
تابدملة�تاخلصة�بلإلسعلف�تألحاي.�حمنبغي�تشجمع�تاجيعملا�تاحطنمة�على�بذل�يل�تستطمع�ين�

جهحد�انشر�هذت�تاتعرمف�.

تقديم�النصح�إلى�السلطات�بعدم�استخدام�الشارة�على�الفتات�الطرق307 

ميكن�أن�تحتجه�تاجيعملا�تاحطنمة�ولالا�يتنحعة�مكحن�ين�تايهم�فمهل�تقدمم�تانصح�إاى�سلطلتهل�
تاسلطلا�في� تنظر� تاولاة�ومن� تبرز�يثل�هذه� تاطرق.�حسحف� بلستخدتم�الفتلا� متعلق� في�يل�
إيكلنمة�عرض�تاشلرة�على�الفتلا�تاطرق،�أح�ومن�تكحن�قد�تتخذا�أصالً�تاقرتر�بلاقملم�بذاك،�
بيحجب�تتفلقمة�الفتلا�تاطرق�اعلم�1968.�حين�تاييكن�أمضلً�أن�تتصل�تاسلطلا�بلاجيعملا�

تاحطنمة�ين�أجل�تالطالع�على�آرتئهل�في�يثل�هذت�تإلجرتء.

حفي�جيمع�هذه�تاظرحف،�مستوسن�أن�تتخذ�تاجيعملا�تاحطنمة�جيمع�تإلجرتءتا�تاييكنة�اينع�
تالستخدتم�يستقبالً،�أح�حقف�تالستخدتم�تاولاي�االفتلا�تاطرق�تاتي�ُتظهر�تاشلرة.�حعلمهل�أن�ُتطلع�
تاحزترة�تايختصة�على�هذه�تايسأاة،�حتلفا�تنتبلههل�إاى�تاتعلرض�تايوتيل�بمن�أوكلم�تتفلقملا�
جنمف�حتتفلقمة�الفتلا�تاطرق�اعلم��1968)حتالتفلق�تألحرحبي�تايكيل�اعلم�1971(.�حمنبغي�أن�

تستند�وجج�تاجيعملا�تاحطنمة�إاى�يل�ملي:

تاتولمل�تاذي�حرد�في�يعلاجة�هذت�تاسؤتل،�حبخلصة�أهيمة�تستخدتم�ورف�″H"�تألبمض�تاكبمر� –
على�خلفمة�بلحن�يختلف،�حتاعالية�تابدملة�تاخلصة�بيرتكز�تإلسعلف�تألحاي،�بدالً�ين�تاشلرة،�

على�الفتلا�تاطرق؛

تاتي�تخدم�تاغرض� – عند�يحتجهة�يصلوتمن�يتنلقضتمن،�منبغي�أن�تعطى�تألحاحمة�اليصلوة�
تألهم،�كلاوفلظ�على�أرحتح�تألشخلص�تايتضررمن�ين�نزتع�أح�كلرثة،�حضيلن�أين�تاذمن�

مقديحن�تايسلعدة�اهؤالء�تألشخلص؛

تآلثلر�تاضلرة�تاتي�ين�تايوتيل�أن�متسبب�بهل�هذت�تاقرتر�على�جيمع�تاجهلا�تاتي�مسيح�اهل�� –
بلستخدتم�تاشلرة،�حينهل�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�الدحاة.

حبلإلضلفة�إاى�ذاك،�حكليل�برزا�يثل�هذه�تايشكلة�أح�كلن�هنلاك�توتيلل�بودحثهل،��مجب�أن�
تنتهز�تاجيعملا�تاحطنمة�فرصة�أي�إصالح�في�قحتنمن�تاسمر�تقحم�به�سلطلتهل�اكي�تثمر�تاقضمة�
اهل.�حمنبغي�أمضلً� إمجلد�ول� تايسأاة�ين�أجل� تايختصة�على� تاحزترة� تابرايلنممن�ح/أح� حتطلع�

تستخدتم�تاتولمل�تاذي�حرد�في�يعلاجة�هذت�تاسؤتل�ين�أجل�يولحاة�إقنلع�تاسلطلا.�

تنظر�يثاًل�تايرجع�تاتلاي:� �306
ANWB,�Onderzoek�verkeersboden�)Research�on�Traffic�Signs(,�2005

اليزمد�ين�تألفكلر�وحل�يهية�تاجيعملا�تاحطنمة�بلاتعلحن�يع�تاسلطلا�تاعلية�ين�أجل�ضيلن�ويلمة�تاشلرة،�تنظر�تاسؤتل��46في�تادرتسة. �307
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايلدتلن��44ح53،�تافقرة��1ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تادمبلجة،�حتايلدتلن��3ح23،�تافقرتلن��1ح�2ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991

التوصيات

1-�موظر�عرض�تاشلرة�)كحسملة�الويلمة،�أي�في�شكلهل�تألصلي�دحن�إرفلقهل�بأمة�عبلرة�(�على�
تاسلع�تاتي�تحزعهل�جيعمة�حطنمة�أح�تبمعهل�الجيهحر.

مجحز�الجيعمة�تاحطنمة�خالل�ويالا�تاترحمج،�أح�تانشر،�أح�جيع�تاتبرعلا�)أح�تألودتث� �-2
تاتي�تنظيهل(،�عرض�شعلرهل�)كحسملة�الدالاة(�على�تاسلع�تاتي�تحزعهل�أح�تبمعهل�الجيهحر،�

على�أن�تستحفى�كل�تاشرحط�تاتلامة:

أال�مكحن�أي�شيء�في�تابمع�أح�في�طبمعة�تاسلع�غمر�يتحتفق�يع�تايبلدئ�تألسلسمة� �•
الوركة،�أح�منتقص�ين�يقلم�تاشلرة�أح�مقلل�ين�تالوترتم�تاحتجب�اهل؛

أن�تكحن�تاسلع�تاتي�ُتظهر�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�بأوجلم�صغمرة�أح�يصنحعة� �•
تاقلنحن� مينوهل� بويلمة� كلنا،� طرمقة� بأي� تحوي� حأال� تاتلف� سرمعة� يحتد� ين�
في� بعضحمة� أح� تاحطنمة�صغمرتً(� تاجيعمة� )مكحن�وجم�شعلر� تإلنسلني� تادحاي�
بملني� بتصيمم� أح� بنص� يصوحبلً� تاحطنمة� تاجيعمة� شعلر� يثالً� )مكحن� تاوركة�

معّرف�بلاويلة(؛

التحليل

مقدمة

متعلق�هذت�تاسؤتل�بلستخدتم�تاشلرة/شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�أثنلء�تاويالا�أح�تألودتث�تاتي�تنظيهل�
تبمعهل� أح� تاحطنمة� تاجيعمة� تحزعهل� ترحمجمة� تايثلل،�على�سلع� تاحطنمة،�حعلى�سبمل� تاجيعمة�
الجيهحر.�حتعلاج�تايلدة��23ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�حبشكل�صرمح،�تستخدتم�
تاشلرة�ين�قبل�تاجيعملا�تاحطنمة�أثنلء�يثل�هذه�تاويالا�أح�تألودتث�تايتعلقة�بلانشر�حتاترحمج�

حجيع�تاتبرعلا.

���هل�يجوز�لجمعية�وطنية�عرض�الشارة/شعارها�على�سلع�توزعها�أو� 33
تبيعها�للجمهور؟

 تابلب�تاثلني�
تافصل�بلء-��تالستخدتم�ين�قبل�تاجيعملا�تاحطنمة



درتسة�عن�تستخدتم�تاشلرتا �188

حين�تاحتضح�أّن�تاشلرة�ال�تستخدم�في�هذه�تاولالا�ألغرتض�تاويلمة.�حاذاك،�موظر�تستخدتم�
تاجيعمة� شعلر� الستخدتم� تاتولمل� سمتطرق� حبلاتلاي،� تألصلي(.� شكلهل� )في� ذتتهل� بود� تاشلرة�

تاحطنمة�فقط.

ال�منبغي�تاتقلمل�ين�أهيمة�قدرة�تاجيعمة�تاحطنمة�حيكحنلا�تاوركة�كلفة�على�تاتعرمف�بأنشطتهل�
إنجلز� على� قدرتهل� على� حقع� اهيل� تاتبرعلا� فلاترحمج�حجيع� فعلاة.� تاتبرعلا�بصحرة� حجيع�
يهيتهل.�حهذه�يسأاة�يعترف�بهل�في�تادمبلجة�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم��1991تاتي�تشمر�
إاى�يل�ملي:�"متيثل�أود�أهدتف�تعدمل�تاالئوة�في�علم��1991في�تيكمن�تاجيعملا�تاحطنمة�ين�
تاصلمب� حتسم� تاشلرة� تجله� تاحتجب� بلالوترتم� تإلخالل� دحن� دخلهل،� يصلدر� حتوسمن� تحزمع�

تألوير�أح�تاهالل�تألوير".
 

تجدر� �،1991 اعلم� تاشلرة� تستخدتم� الئوة� ين� �23 تايلدة� تفسمر� إاى� تالنتقلل� حقبل� ذاك،� يع�
تإلشلرة�أمضلً�إاى�هذه�تافقرة�ين�دمبلجة�تاالئوة:

"حعلى�ومن�تعتبرا�]تالجنة�تادحامة[�أّن�المدى�الذي�سمحت�به�النسخة�
المعدلة�]لالئحة�استخدام�الشارة[�لم�يتجاوز�رغم�اتساعه�الحد�المقبول�به�

في�نطاق�اتفاقيات�جنيف،�فإنهل�ترتأا�يع�ذاك�أن�تاتفسمر�تايحسع�اهذه�
تانسخة�يل�زتل�في�نطلق�تايقبحل،�حيع�ذاك�فال�محجد�يل�مينع�تاجيعملا�
تاحطنمة�ين�حضع�تاتفسمرتا�في�أضمق�ودحدهل�إذت�يل�رغبا�في�ذاك".�

)تأكمد�يضلف(

شروط�عرض�شعار�الجمعية�الوطنية�على�السلع�التي�توزعها�أو�تبيعها�للجمهور�

تنص�تايلدة�23،�تافقرة��1ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم��1991على�أنه:

"مجحز�الجيعمة�تاحطنمة�أن�تستخدم�تاشلرة�ادعم�تاويالا�حتألودتث�تاتي�
تنظيهل�التعرمف�بأنشطتهل�حالتحعمة�بلاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�حيبلدئ�تاوركة�

تألسلسمة�أح�اجيع�تأليحتل،�حذاك�في�ودحد�تايحتد��2إاى��5ين�تاالئوة".

تستخدم� أن� تاحطنمة� الجيعملا� مجحز� �،1991 اعلم� تاشلرة� تستخدتم� �3ين�الئوة� اليلدة� ححفقلً�
تاشلرة�فقط�األنشطة�تاتي�تتحتفق�يع�تايبلدئ�تألسلسمة،�"حعلمهل�أن�تتأكد�في�كل�تألحقلا�أنه�ام�
مودث�أير�ين�شأنه�تشحمه�يكلنتهل�]يكلنة�تاشلرة[�أح�تاتقلمل�ين�تالوترتم�تاحتجب�الشلرة".308 

حمجب�تاتيسك�بهذه�تاشرحط�بشكل�صلرم.

التعلمق�على�تايلدة�23،�تافقرة�1،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم� حبلإلضلفة�إاى�ذاك،�ححفقلً�
1991،�ُمسيح�اجيعمة�حطنمة�بتحزمع�أح�بمع�أشملء�تويل�شعلرهل�الجيهحر،�شرمطة�أال�متوحل�
"بمع�سلع�أح�خديلا�تاجيعمة�تاحطنمة،�أح�توحمل�تألودتث�تاتي�تنظيهل،�إاى�أودتث�تجلرمة�تكحن�
أكثر�تيثمالً�اعيلهل�ين�دحرهل�تارئمسي�في�تألنشطة�تالجتيلعمة�حتإلنسلنمة".�اذاك،�منبغي�أال�مدحم�

على�سبمل�تايثلل،�عرض�تاشلرة�على�ينتجلا�ترتبط�بلاومحتنلا،�أح�على�سلع�ترحج�ايرشح�في�ويلة�تنتخلبمة،�أح�على�ينتجلا�ضررهل� �308
حتضح�البمئة،�أح�عرضهل�بشكل�حتضح�على�تاسجلئر�أح�تألسلوة.
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تاتحزمع�أح�تابمع�يدة�طحملة�ين�تازين.�309عالحة�على�ذاك،�مجب�أن�تكحن�تاسلعة�تايبلعة�"ين�
وجم�صغمر"�أح�يصنحعة�ين�يحتد�سرمعة�تاتلف".�310

حمتيثل�تاشرط�تألسلسي�تاحترد�في�تايلدة�23،�تافقرة�2،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�
بأال�تحوي�تاشلرة�تاظلهرة�على�تاسلع�تاتي�تحزعهل�تاجيعمة�تاحطنمة�أح�تبمعهل�الجيهحر�"بحجحد�
أّي�ويلمة�ين�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�أح�بعضحمة�في�تاوركة"،�أي�تستخدتم�تاشلرة�ألغرتض�

تاويلمة�حتادالاة:

-�تجنبلً�ألي�إمولء�بلستخدتم�تاشلرة�الويلمة،�تطلب�تافقرة�نفسهل�ين�تايلدة��23ين�الئوة�تستخدتم�
تاشلرة�اعلم�1991،�أن�تكحن�تاسلع�تايبلعة�"ين�وجم�صغمر".

-�تجنبلً�ألي�إمولء�بلستخدتم�تاشلرة�الدالاة،�مذكر�تاتعلمق�على�تايلدة�23،�تافقرة�2،�ين�الئوة�
تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�أنه�ُمفّضل�أن�مكحن�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�يرفقلً�بنص�خطي�أح�
تايبلعة�"يحتد�يطبحعة�حبضلئع�ين�كل� تاسلع� بلاويلة.�311حميكن�أن�تضم� بملني�معّرف� رسم�
تألنحتع:�نشرتا�إعاليمة،�حينشحرتا،�حيلصقلا،�حطحتبع�تذكلرمة،�حأفاليل،�حأقالم�رصلص،��
...�إاخ."�312حين�تايرجح�أن�محوي�إظهلر�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�على�بعض�تاسلع�)كلاثملب(�
بحجحد�عالقة�بمن�يستخدم�هذه�تاسلع�حتاجيعمة�تاحطنمة�ح/أح�تاوركة.�حاذاك�مستوسن�عدم�إظهلر�

شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�على�يثل�هذه�تاسلع�)رغم�أن�ذاك�امس�يوظحرتً(.��313

كيل�تيا�تإلشلرة�إاى�ذاك�في�تاتعلمق�على�تايلدة�23،�تافقرة�تألحاى�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�"مجحز�في�ويلة�جيع�تأليحتل� �309
تستخدتم�تالسم�حتاشلرة�بغرض�بمع�ينتج�يل�أح�أدتء�خدية�يؤقتة�يثال�دحن�تاترحمج�بشكل�دتئم�أح�طحمل�تايدى�اهذت�تاينتج،�خلصة�إذت�كلنا�هذه�

تاخدية�ال�ترتبط�بلألنشطة�تاتقلمدمة�الوركة�أح�تنلفس�خديلا�يشلبهة�أخرى�على�أسلس�تجلري".

تايلدة�23،�تافقرة�2،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �310

إذت�كلنا�تاسلع�يخصصة�اتبلع�ين�قبل�تاجيعمة�تاحطنمة�إاى�يحظفمهل،�أح�أعضلئهل،�أح�يتطحعمهل،�أح�اتحزع�علمهم،�فال�منطبق�شرط�عدم� �311
تإلمولء�بلستخدتم�تاشلرة�الدالاة.

تاتعلمق�على�تايلدة�23،�تافقرة��2ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �312

مشمر�تاتعلمق�على�تايلدة�23،�تافقرة�تاثلنمة�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم��1991إاى�أنه�"نظرتً�إاى�يل�ميكن�أن�تودثه�يحتد�يثل�تايالبس� �313
حتارتملا�حتألعالم�ين�خلط�يع�تاشلرة�تايستخدية�كحسملة�الويلمة�في�ولاة�نشحب�نزتع�يسلح،�مجب�تاتأكد�ين�أن�تاشلرة�يرفقة�بلسم�تاجيعمة�

تاحطنمة�أح�بنص�خطي�أح�رسم�إعاليي".
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايلدتلن��44ح53،�تافقرة���1ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تادمبلجة،�حتايلدة�23،�تافقرتلن��3ح�4ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991

تاقرتر��10"سملسة�تاوركة�بشأن�إقلية�تاشرتكلا�يع�تاقطلع�تاخلص"،�يجلس�تايندحبمن،�
2005،�يلوق:�"أوكلم�أسلسمة�اسملسة�تاوركة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير�

بشأن�إقلية�تاشرتكلا�يع�تاقطلع�تاخلص"�يجلس�تايندحبمن�2005

التوصيات

1-�مجب�توترتم�"سملسة�تاوركة�بشأن�إقلية�تاشرتكلا�يع�تاقطلع�تاخلص"�تاتي�تم�تعتيلدهل�ين�قبل�
يجلس�تايندحبمن�العلم��2005عنديل�تدخل�جيعمة�حطنمة�في�شرتكة�يع�قطلع�تاشركلا�تادتعية.

تاشلرة� بعرض� تاشرمكة� تاتجلرمة� الشركلا� بلاسيلح� إطالقلً� تاحطنمة� الجيعملا� ُمسيح� ال� �-2
)كحسملة�الويلمة،�أي�في�شكلهل�تألصلي�دحن�إرفلقهل�بأمة�عبلرة(.

3-�مجحز�الجيعملا�تاحطنمة،�حفقلً�اليلدة�23،�تافقرة�4،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�
أن�تسيح�الشركلا�تاتجلرمة�تاشرمكة�بلإلشلرة�إاى�تاهبلا�أح�تايسلهيلا�تألخرى�تايينحوة�
اعيل�تاجيعملا�تاحطنمة�على�السلع�المخصصة�للبيع�أو�التوزيع�–�حفقلً�اليلدة�23،�تافقرة�
3،�تافقرتا�تافرعمة�)أ(�ح)ج(�ح)ح(،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�دون�عرض�
شعار�الجمعية�الوطنية،�حشرمطة�أال�تكحن�هذه�تإلشلرة�يحضع�ويلة�علنمة�حال�تثمر�خلطلً�

بخصحص�تاعالقة�بمن�تاجيعمة�تاحطنمة�حشركلئهل.

4-�مجحز�اجيعمة�حطنمة�تاسيلح�اشركة�تجلرمة�شرمكة�بعرض�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�)حسملة�
تادالاة(�على�المواد�اإلعالنية�الشرمك،�على�أن�تستحفى�كل�تاشرحط�تاتلامة:

أن�مكحن�وجم�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�صغمرتً�حيرفقلً�بشرح�حتضح�عن�تايسلعدة� �•
تايقدية�الجيعمة�تاحطنمة؛

أن�مكحن�يتحتفقلً�يع�تايلدة�23،�تافقرة�3،�تافقرتا�تافرعمة�)أ(�ح)ج(�ح)ح(،�ين� �•
تاشعلر� عرض� مكحن� تايثلل،� سبمل� حعلى� �،1991 اعلم� تاشلرة� تستخدتم� الئوة�

يرتبطلً�بودث�خلص�أح�بويلة�يعمنة،�حمكحن�يودحدتً�في�تازيلن�حتايكلن؛

تاجيعمة� بمن� تاعالقة� بخصحص� خلطلً� مثمر� حال� صلرخ� غمر� تاعرض� مبقى� أن� �•
تاحطنمة�حشرمكهل.

 �هل�يجوز�لجمعية�وطنية�السماح�لشركائها�من�الشركات�بعرض� 34
 الشارة/شعار�الجمعية�الوطنية�على�سلع�للتوزيع/للبيع�أو�على�

مواد�إعالنية؟�
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التحليل

مقدمة 

متعلق�هذت�تاسؤتل�بلإلذن�تاذي�تعطمه�تاجيعمة�تاحطنمة�بلستخدتم�تاشلرة/شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�
إاى�شركلا�تجلرمة�شرمكة:

على�سلع�يبلعة/يحزعة�ين�تاشركلا�تاتجلرمة؛ –

على�تايحتد�تإلعالنمة�اهذه�تاشركلا. –

حين�تاحتضح�أّن�تاشلرة�ان�تستخدم�ألغرتض�تاويلمة�في�هذه�تاولالا.�حاذاك،�موظر�تستخدتم�
تاشلرة�بود�ذتتهل�)في�شكلهل�تألصلي(.�حبلاتلاي،�سمتطرق�تاتولمل�إاى�تستخدتم�شعلر�تاجيعمة�

تاحطنمة�فقط.

حكيل�حرد�في�تاسؤتل��33ين�تادرتسة،�ال�منبغي�تاتقلمل�ين�أهيمة�قدرة�تاجيعمة�تاحطنمة�حيكحنلا�
تاوركة�كلفة�على�تاتعرمف�بأنشطتهل�حجيع�تاتبرعلا�بصحرة�فعلاة.�فلاترحمج�حجيع�تاتبرعلا�
اهيل�حقع�على�قدرتهل�على�إنجلز�يهيتهل.�حهذه�يسأاة�يعترف�بهل�في�تادمبلجة�ين�الئوة�تستخدتم�
تاشلرة�اعلم��1991تاتي�تشمر�إاى�يل�ملي:"�متيثل�أود�أهدتف�تعدمل�تاالئوة�في�علم��1991في�
تيكمن�تاجيعملا�تاحطنمة�ين�تحزمع�حتوسمن�يصلدر�دخلهل،�دحن�تإلخالل�بلالوترتم�تاحتجب�

تجله�تاشلرة�حتسم�تاصلمب�تألوير�أح�تاهالل�تألوير.�"

1991،�تجدر� اعلم� تاشلرة� �23ين�الئوة�تستخدتم� تايلدة� إاى�تفسمر� حيع�ذاك،�حقبل�تالنتقلل�
تإلشلرة�أمضلً�إاى�هذه�تافقرة�ين�دمبلجة�تاالئوة:

"حعلى�ومن�تعتبرا�]تالجنة�تادحامة[�أّن�المدى�الذي�سمحت�به�النسخة�
المعدلة�]لالئحة�استخدام�الشارة[�لم�يتجاوز�رغم�اتساعه�الحد�المقبول�به�في�
نطاق�اتفاقيات�جنيف،�فإنهل�ترتأا�يع�ذاك�أن�تاتفسمر�تايحسع�اهذه�تانسخة�يل�

زتل�في�نطلق�تايقبحل،�حيع�ذاك�فال�محجد�يل�مينع�تاجيعملا�تاحطنمة�ين�
حضع�تاتفسمرتا�في�أضمق�ودحدهل�إذت�يل�رغبا�في�ذاك".�)تأكمد�يضلف(

حأخمرتً�ين�تايهم�تألخذ�بعمن�تالعتبلر�أّن�يجلس�تايندحبمن�العلم��2005تعتيد�"سملسة�تاوركة�
بشأن�إقلية�تاشرتكلا�يع�تاقطلع�تاخلص".�حعند�تادخحل�في�شرتكة�يع�قطلع�تاشركلا�تادتعية،�
مجب�على�تاجيعمة�تاحطنمة�أن�توترم�أوكلم�هذه�تاسملسة.�حمنطبق�هذت�تألير�بنفلذ�خلص�على�
يعلممر�تختملر�تاشركة�تاتي�تدخل�تاجيعمة�تاحطنمة�في�شرتكة�يعهل،�حعلى�تايتطلبلا�تإلازتيمة�

حتايحصى�بهل�اعقحد�تاشرتكة�تاتي�تحقعهل�يكحنلا�تاوركة.�314

تاقرتر��10ايجلس�تايندحبمن�2005،�يلوق:�"أوكلم�أسلسمة�اسملسة�تاوركة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير�بشأن�إقلية�تاشرتكلا� �314
يع�تاقطلع�تاخلص".



درتسة�عن�تستخدتم�تاشلرتا �192

هل�يجوز�عرض�شعار�الجمعية�الوطنية�على�سلع�توزع�أو�تباع�من�قبل�الشركات�
التجارية�الشريكة؟

تاحطنمة� تاجيعملا� �1991على� اعلم� تاشلرة� تستخدتم� 4،�ين�الئوة� تافقرة� �،23 تايلدة� توظر�
تاترخمص�الشركلا�بعرض�تاشلرة�على�تاسلع�تايعدة�البمع،�"ومث�إنهل�تكحن�يصيية�غلابلً�اتدحم�

فترة�طحملة،�كيل�أن�تاجيعمة�تاحطنمة�ال�تيلك�تاوق�في�تإلشرتف�على�تستعيلاهل".�315

كيل�أّن�غالف�تاسلعة�تايعدة�البمع�أح�تاعالية�تايلصقة�علمهل�هح�جزء�ين�تاسلعة.�اذاك،�موظر�
على�تاجيعملا�تاحطنمة�تاسيلح�بعرض�شعلرتتهل�على�هذه�تألغلفة�أح�على�تاعاليلا�تايلصقة�

على�تاسلع�تايحزعة�أح�تايبلعة�ين�قبل�شركلئهل�ين�تاشركلا.

اعيل� أخرى� أح�يسلهية� هبة� إاى� بلإلشلرة� تجلرمة� اشركة� تاسيلح� اجيعمة�حطنمة� مجحز� ذاك،� يع�
تاجيعمة�تاحطنمة�في�يل�مخص�تاعلئدتا�تاتي�تينح�اهل�ين�بمع�هذه�تاسلع،�سحتء�أكلنا�كليلة�أم�جزئمة،�
)حفي�هذه�تاولاة،�ُمطلب�تاتزتم�بلافقرتا�تافرعمة�)أ(،�ح)ج(،�ح)د(،�ح)هـ(،�ح)ح(،�ح)ز(،�ح)ح(�ين�
تايلدة��23ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991(.�316حمجحز�الشركة�تإلشلرة�إاى�أن�جزءتً�ين�سعر�
ينتج�يودد�سمينح�إاى�تاجيعمة�تاحطنمة�)أح�إاى�أود�تابرتيج�تايوددة�الجيعمة�تاحطنمة(،�دحن�أي�
عرض�الشلرة�أح�اشعلر�تاجيعمة�تاحطنمة.�حبلإلضلفة�إاى�ذاك،�حكيل�محضح�تاتعلمق�على�تايلدة�23،�
تافقرة�4،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�"مجب�أن�تتأكد�تاجيعمة�تاحطنمة�ين�أن�مبقى�هذت�

تإلعالن�عن�تايسلعدة�الجيعمة�في�طي�تاكتيلن�وتى�ال�مؤدي�ذاك�إاى�خلط�حإربلك".�317

هل�يجوز�عرض�شعار�جمعية�وطنية�على�المواد�اإلعالنية�للشركات�التجارية�الشريكة؟

تسيح�تايلدة�23،�تافقرة�4،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�الجيعمة�تاحطنمة�بلاترخمص�
أقصى� تتخلذ� يع� تاشرمكة[،� تاتجلرمة� ]الشركة� تإلعالنمة� تاينشحرتا� "على� شعلرهل� بعرض�
درجلا�تاتوفظ،�حبشرط�أن�تكحن�تاشلرة�ين�ذتا�تاوجم�تاصغمر�حيصوحبة�بشرح�حتضح�عن�
تايسلعدة�تاتي�تتلقلهل�تاجيعمة".�حمنبغي�أن�ميّكن�هذت�تاتحضمح�تاجيهحر�ين�أن�مفهم�بحضحح�

تاعالقة�بمن�تاجيعمة�تاحطنمة�حتاشركة�تايسلهية.318 

حتتضين�عبلرة�"تايحتد�تإلعالنمة"�تألشملء�)يلصقلا،�أح�نشرتا،�أح�إعالنلا�إذتعمة،�أح�إعالنلا�
على�يحقع�إاكترحني(�تاتي�تستخدم�في�تإلعالن�عن�تاشركة،�أح�عن�ينتج�منبغي�أال�مكحن�"يصييلً�
امدحم�طحمالً".�حمجحز�الجيعمة�تاحطنمة�تاترخمص�بعرض�شعلرهل�على�هذه�تايلدة�فقط،�شرمطة�
أن�تستحفى�جيمع�تاشرحط�تاحتردة�في�تايلدة��23ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991؛�حبشكل�
خلص�أن�مكحن�تاعرض�يرتبطلً�بودث�أح�بويلة�يعّمنة،�حأن�مكحن�يودحدتً�في�تازيلن�حتايكلن.

تاتعلمق�على�تايلدة�23،�تافقرة�4،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �315

تنص�تايلدة�23،�تافقرة�3،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم��1991على�أنه: �316
مجب�عدم�تاخلط�في�ذهن�تاجيهحر�بمن�أنشطة�تاشركة�أح�نحعمة�ينتجلتهل�حبمن�تاشلرة�أح�تاجيعمة�تاحطنمة�نفسهل؛ ")أ(�

... �)ب(�
مجب�أن�تكحن�تاويلة�يرتبطة�بنشلط�خلص�حتكحن،�كقلعدة�علية،�يودحدة�في�يدتهل�تازينمة�حينطقتهل�تاجغرتفمة؛ �)ج(�

مجب�أال�تيلرس�تاشركة�تايعنمة�أنشطة�تتعلرض�يع�أهدتف�تاوركة�حيبلدئهل�أح�يل�معتبره�تاجيهحر�أيرتً�يشكحكلً�فمه�حيثمرتً�الجدل؛ �)د(�
مجب�أن�توتفظ�تاجيعمة�تاحطنمة�بوقهل�في�إاغلء�تاتعلقد�يع�تاشركة�تايعنمة�عنديل�ترى�ضرحرة�اذاك،�حفي�أقرب�حقا،�إذت�يل�تسببا� �)هـ(�

أنشطة�تاشركة�في�تإلسلءة�إاى�يكلنة�تاشلرة�حتالوترتم�تاحتجب�نوحهل؛
مجب�أن�توصل�تاجيعمة�تاحطنمة�ين�جرتء�هذه�تاويلة�على�علئد�يلدي�حيلاي�ينلسب،�حذاك�دحن�تعرمض�تستقالل�تاجيعمة�الخطر؛ �)ح(�

مجب�أن�مكحن�تاعقد�بمن�تاجيعمة�تاحطنمة�حشرمكهل�يوررتً�كتلبملً؛ �)ز(�
مجب�أن�تحتفق�تإلدترة�تايركزمة�الجيعمة�تاحطنمة�على�هذت�تاعقد".�� �)ح(�

اليزمد�ين�تاتحضمح�اهذه�تاشرحط�تنظر�تاتعلمق�على�تايلدة�23،�تافقرة�تاثلاثة�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991؛�تنظر�أمضلً�تاسؤتل��35في�تادرتسة.

تاتعلمق�على�تايلدة�23،�تافقرة�4،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �317

تنظر�تاتعلمق�على�تايلدة�23،�تافقرة�4،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �318
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايلدتلن��44ح53،�تافقرة�تألحاى�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تادمبلجة،�حتايلدة�23،�تافقرتلن��3ح4،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991

تاقرتر��10"سملسة�تاوركة�بشأن�إقلية�تاشرتكلا�يع�تاقطلع�تاخلص"،�يجلس�تايندحبمن،�
2005،�ايجلس�تايندحبمن،��2005تايلوق:�"أوكلم�أسلسمة�اسملسة�تاوركة�تادحامة�الصلمب�

تألوير�حتاهالل�تألوير�بشأن�إقلية�تاشرتكلا�يع�تاقطلع�تاخلص"�.

التوصيات

1-�مجب�توترتم�"سملسة�تاوركة�بشأن�إقلية�تاشرتكلا�يع�تاقطلع�تاخلص"�تاتي�تعتيدهل�يجلس�
تايندحبمن�العلم��2005عنديل�تدخل�جيعمة�حطنمة�في�شرتكة�يع�قطلع�تاشركلا�تادتعية.

2-�تاقحتعد�تاتي�توكم�تستخدتم�تاشلرة،�حعلى�تألخص�تايلدة��23ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�
شبكة� على� )حتسيهل(� تاحطنمة� تاجيعمة� تستخدتم�شعلر� على� كليل� بشكل� تنطبق� �،1991

تإلنترنا�كلنطبلقهل�على�أّي�تستخدتم�آخر.�319

مجحز�اجيعمة�حطنمة�على�يحقعهل�على�شبكة�تإلنترنا،�عرض�شعلرتا�تاشركلا�تارئمسة� �-3
تاتلامة،� تادتعية�اهل�)اغرض�تإلقرتر�بدعم�هلم�جدتً(،�شرمطة�أن�تستحفى�جيمع�تاشرحط�

حتايستندة�إاى�تايلدة�23،�تافقرة�3،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991:

عدم�إودتث�خلط�بمن�هحمتي�تاجيعمة�تاحطنمة�حتاشركة�تادتعية�اهل:�حمتعمن�أن�مكحن�تاسبب� �•
تايثلل،� )حعلى�سبمل� تاجيعمة�حتضولً� تادتعية�على�يحقع� تاشركة� في�عرض�تسم/شعلر�
�xxxميكن�أن�مكحن�شعلر�تاشركة�تادتعية�يصوحبلً�بعبلرة�حصفمة�يثل�:�"تفخر�تاشركة�

بدعم�يبلدرة�تاجيعمة�تاحطنمة�تاخلصة�بيكلفوة�تاوصبة"(؛

توتفلظ�تاجيعمة�تاحطنمة�بلإلشرتف�على�عرض�شعلر�تاشركة�تادتعية�حتسيهل�على�يحقعهل� �•
على�شبكة�تإلنترنا؛

أن�مكحن�عرض��شعلر�تاشركة�تادتعية�حتسيهل�يرتبطلً�بنشلط�يعّمن�حتكحن�يدته�يودحدة؛ �•

أال�تيلرس�تاشركة�تايعنمة�أنشطة�تتعلرض�بأي�طرمقة�كلنا�يع�أهدتف�تاوركة�حيبلدئهل� �•
تألسلسمة�أح�أي�نشلط�ميكن�أن�معتبره�تاجيهحر�يشكحكلً�فمه�أح�يثمرتً�الجدل؛

بشأن�تإلجرتءتا�تاتي�مجب�تتخلذهل�ايعلاجة�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة�)حتالسم(�على�شبكة�تإلنترنا،�تنظر�تاسؤتل��50في�تادرتسة. �319

 ������هل�يجوز�لجمعية�وطنية�عرض: 35
 -�اسم/شعار�الشركة�الداعمة�للجمعية�الوطنية�على�موقعها�على�شبكة�

 ��اإلنترنت؟�
 -�الشارة/شعار�الجمعية�الوطنية�على�موقع�الشركة�الداعمة�لها�على�

��شبكة�اإلنترنت؟�
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أن�توصل�تاجيعمة�تاحطنمة�ين�جرتء�هذت�تادعم�على�علئد�يلدي�أح�يلاي�كبمر؛ �•

تاجيعمة� ين�عقد/تتفلق�خطي�يع� تادتعية�حتسيهل�جزءتً� تاشركة� مكحن�عرض�شعلر� أن� �•
توتفظ� أن� حمتعمن� تاحطنمة.� الجيعمة� تايركزمة� تاقملدة� ين� رسيملً� علمه� حيحتفقل� تاحطنمة،�
تاجيعمة�تاحطنمة�بلاوق�في�إاغلء�هذت�تاعقد�أح�تالتفلق�في�أي�حقا�كلن،�حضين�فترة�إخطلر�
قصمرة�جدتً،�في�ولل�أدا�أنشطة�تاشركة�تادتعية�إاى�تشحمه�توترتم�تاشلرة�أح�يكلنتهل.

يجوز�عرض�شعار�الجمعية�الوطنية�)كحسملة�الدالاة(�على�يحقع�تاشركة�تادتعية�الجيعمة�  -4
تاحطنمة�على�شبكة�تإلنترنا،�ألغرتض�إعالنمة�فقط،�شرمطة�أن�تستحفى�جيمع�تاشرحط�

تاتلامة�:�

تلبمة�كل�تاشرحط�آنفة�تاذكر�)في�ولاة�يحقع�تاجيعمة�تاحطنمة�على�شبكة�تإلنترنا(،�بلستثنلء� �•
تاشرط�تاثلني�أعاله�)توتفلظ�تاجيعمة�تاحطنمة�بإشرتف�يبلشر(؛

تاجيعمة� تتلقلهل� تاتي� تايسلعدة� طبمعة� محضح� تادتعية� تاشركة� يحقع� على� إعالن� حضع� �•
تاحطنمة،�حمضين�بذاك�عدم�فهم�عرض�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�بأنه�معني�يصلدقة�تاجيعمة�
تاحطنمة�على�تاشركة�تادتعية،�أح�ينتجلتهل،�أح�خديلتهل،�أح�آرتئهل،�أح�يحتقفهل�تاسملسمة؛

أن�متضين�تاعقد/تالتفلق�تاخطي�بمن�تاجيعمة�تاحطنمة�حتاشركة�تادتعية�تاعنلصر�تاتلامة: �•

-�أن�توصل�تاشركة�تادتعية�على�يحتفقة�تاجيعمة�تاحطنمة�قبل�أي�تستخدتم�اشعلر�تاجيعمة�
تاحطنمة�حفي�كل�يرة�ُمستخدم�فمهل�تاشعلر�على�يحقع�تاشركة�تادتعية؛

-�أن�تزمل�تاشركة�تادتعية�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�ين�على�يحقعهل�فحر�إخطلرهل�بحجحب�
تاقملم�بذاك�ين�قبل�تاجيعمة�تاحطنمة.

5-�مجب�أال�تسيح�تاجيعمة�تاحطنمة�بعرض�تاشلرة�)كحسملة�الويلمة،�أي�في�شكلهل�تألصلي�
أن� حمنبغي� تإلنترنا،� شبكة� على� أخرى� أطرتف� يحتقع� على� عبلرة(� بأمة� إرفلقهل� حدحن�
ترخص�بعرض�شعلرهل/تسيهل�على�يحتقع�تاشركلا�تادتعية�اهل�بأقصى�درجلا�تاتوفظ.
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التحليل

مقدمة

إن�عالقلا�تاشرتكة�بمن�تاجيعملا�تاحطنمة�حتاقطلع�تاخلص�آخذة�في�تانيح،�حالسميل�بهدف�جيع�
تاتبرعلا�ألنشطة�تاجيعملا�تاحطنمة.�حمتعلق�هذت�تاسؤتل�بلستخدتم�شبكة�تإلنترنا�اإلعالن�عن�
تاشرتكة�تاتي�ميكن�أن�تطحرهل�تاجيعملا�تاحطنمة�يع�تاقطلع�تاخلص.�اذاك،�ين�تايهم�أن�نتذكر�
دتئيلً�أّن�يجلس�تايندحبمن�العلم��2005تعتيد�"سملسة�تاوركة�بشأن�إقلية�تاشرتكلا�يع�تاقطلع�
تاخلص".�حبلاتلاي،�مجب�على�تاجيعملا�تاحطنمة�عند�تادخحل�في�شرتكة�يع�تاقطلع�تاخلص�أن�
توترم�أوكلم�هذه�تاسملسة،�حبخلصة�يل�متعلق�بيعلممر�تختملر�تاشركة�تاتجلرمة�تاتي�تدخل�تاجيعمة�
تاحطنمة�في�شرتكة�يعهل،�حبلاشرحط�تإلازتيمة�حتاشرحط�تايحصى�بهل�في�عقحد�تاشرتكة�تاتي�
تحقعهل�يكحنلا�تاوركة.�320حين�تاحتضح�أّن�هذت�تألير�منطبق�في�ولاة�تاشرتكلا�تايقررة�ين�

خالل�شبكة�تإلنترنا.

شبكة� على� تايحجحدة� تايحتقع� على� تاحطنمة� تاجيعمة� تاشلرة/شعلر� تستخدتم� مخص� يل� حفي�
)حيكحنلا� تاحطنمة� تاجيعملا� على� متحجب� تاحسملة،� اهذه� تاحتسع� تالنتشلر� حبسبب� تإلنترنا،�
تاوركة�علية(�أن�تتحخى�تاوذر�كي�ال�مودث�خلط�أح�سحء�تفسمر�بخصحص�تاوركة�أح�أنشطتهل�

حيبلدئهل�في�أذهلن�تاجيهحر.

انطباق�القواعد�الخاصة�باستخدام�الشارة�على�مواقع�شبكة�اإلنترنت

ين�تاحتضح�أّن�تتفلقملا�جنمف،�حبرحتحكحامهل�تألحل�حتاثلني�تإلضلفممن،�حوتى�الئوة�تستخدتم�
مكن� ام� )أح� يحجحدة� تإلنترنا� شبكة� فمه� تكن� ام� زين� في� تعتيلدهل� تم� �،1991 اعلم� تاشلرة�

تستخدتيه�عليلً(.

غمر�أّن�هذت�ال�معني�أّن�تاقحتعد�تايوددة�في�تاصكحك�تايشلر�إامهل�أعاله�ال�تنطبق�على�تستخدتم�
تاشلرة�على�شبكة�تإلنترنا.�حتنص�تايلدة�53،�تافقرة�1،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�على�أنه:

"موظر�في�كل�تألحقلا�على�تألفرتد�حتاجيعملا�حتايؤسسلا�تاتجلرمة،�
تاعلية�حتاخلصة�على�ود�سحتء،�ين�غمر�تايخحل�اهم�بيقتضى�هذه�

تالتفلقمة،�تستخدتم�شلرة�أح�تسيمة�)تاصلمب�تألوير(�أح�)صلمب�جنمف(،�
أح�أمة�عالية�أح�تسيمة�تنطحي�على�تقلمد�اهل،�أياً�كان�الغرض�من�هذا�

االستخدام،�ومهما�كان�التاريخ�الذي�يرجع�إليه�إقراره".�)تأكمد�يضلف(

حكذاك،�تحضح�دمبلجة�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم��1991أّن�أود�أغرتض�تانسخة�تايعداة�االئوة�
إلنجلز� ضرحرمة� هي� تاتي� دخلهل،� يصلدر� حتحسمع� تنحمع� ين� تاحطنمة� تاجيعملا� تتيّكن� أن�
يهيتهل،�بطرمقة�ال�تعّرض�تالوترتم�تاحتجب�الشلرة�الخطر.�حاذاك،�ين�تاينطقي�تالستنتلج�أّن�
الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم��1991تشيل�تاشرتكلا�تاتي�تبريهل�تاجيعملا�تاحطنمة�يع�تاشركلا�

تادتعية�حتستخدتم�تاشعلرتا�على�شبكة�تإلنترنا.

تاقرتر��10ايجلس�تايندحبمن�2005،�تايلوق:�"أوكلم�أسلسمة�اسملسة�تاوركة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير�بشأن�إقلية� �320
تاشرتكلا�يع�تاقطلع�تاخلص".
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عرض�اسم/شعار�شركة�داعمة�للجمعية�الوطنية�على�موقع�الجمعية�الوطنية�
على�شبكة�اإلنترنت�

حطنمة� جيعمة� تستخدتم� �،1991 اعلم� تاشلرة� تستخدتم� الئوة� ين� �،3 تافقرة� �،23 تايلدة� تنظم�
اشعلرهل�يع�تسم/شعلر�شركة�دتعية،�سحتء�أكلن�ذاك�على�يحقعهل�على�شبكة�تإلنترنا�أح�في�
حسملة�إعالم�أخرى.�حتنص�هذه�تايلدة�على�أنه�"مجحز�الجيعمة�تاحطنمة�تاتي�تتعلحن�يع�شركة�
تجلرمة�أح�ينظية�أخرى�في�ويلة�جيع�تاتبرعلا�أح�زملدة�تاتحعمة�بأنشطتهل�أن�تظهر�تاعالية�
تاتجلرمة�اهذه�تاشركة�أح�عاليتهل�تايسجلة�أح�تسيهل�على�تاسلع�تاتي�تستخديهل�تاجيعمة�أح�على�

تاينشحرتا�تإلعاليمة�اهذه�تاشركة�أح�تاسلع�تاتي�تبمعهل".

حكيل�محضح�تاتعلمق�على�تايلدة�23،�تافقرة�3،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�منبغي�
أن�تكحن�تاجيعمة�تاحطنمة�قلدرة�على�تإلقرتر�بلايسلعدة�تاتي�تتلقلهل�ين�تاشركلا�تادتعية؛�إذ�ين�
تاصعب�أن�تجد�يلنومن�أح�أن�توتفظ�بهم�إذت�أبقتهم�يجهحامن�تيليلً.�حيع�هذت�"فإنه�ين�تألهيمة�
تايسلعدة�بومث� بهل�خبر�هذه� مذتع� تاتي� تاطرمقة� تاحطنمة�عن�قرب� تاجيعمة� بيكلن�أن�ترتقب�
تتجنب�أي�إسلءة�تستخدتم�أح�يخلطر�تاخلط�في�ذهن�تاجيهحر".�حاذاك،�ُتخضع�تايلدة�23،�تافقرة�
3،�إيكلنمة�عرض�تاجيعمة�تاحطنمة�ألسيلء�حشعلرتا�تاشركلا�تادتعية�على�يحقعهل�على�شبكة�
تإلنترنا�اسلسلة�ين�تاشرحط�يجتيعة.�ححفقلً�اتكممفهل�يع�تالستخدتم�في�شبكة�تإلنترنا،�مجب�أن�

ُتفهم�هذه�تاشرحط�كيل�ملي:���

عدم�إودتث�خلط�بمن�هحمتي�تاجيعمة�تاحطنمة�حتاشركة�تادتعية�اهل�)أح�أنشطة�تاشركة�تادتعية� –
أح�ينتجلتهل(:�فمجب�أن�مكحن�ين�تاحتضح�اشخص�علقل�يل�هح�سبب�عرض�تسم�تاشركة�
تادتعية� تاشركة� شعلر� مكحن� أن� ميكن� )أي� تاحطنمة� تاجيعمة� يحقع� على� حشعلرهل� تادتعية�
تاخلصة� تاحطنمة� تاجيعمة� يبلدرة� بدعم� �xxxتاشركة� "تفخر� يثل:� بعبلرة�حصفمة� يصوحبلً�
بيكلفوة�يرض�تاوصبة"(.�حمجب�أال�ُمفهم�تسم/شعلر�تاشركة�تادتعية�على�أنه�ضيلنة�انحعمة�

ينتجلا�هذه�تاشركة.

مجب�أن�توتفظ�تاجيعمة�تاحطنمة�بلإلشرتف�على�عرض�شعلر�تاشركة�تادتعية�حتسيهل�على� –
تادتعية� تاشركة� تسم/شعلر� مكحن� أن� تألخص،� على� حمتعمن،� تإلنترنا؛� شبكة� على� يحقعهل�

بوجم�يعقحل.�

مجب�أن�مكحن�عرض�شعلر�تاشركة�تادتعية�حتسيهل�يرتبطلً�بنشلط�يعّمن�حأن�تكحن�يدته�يودحدة؛ –

مجب�أال�تيلرس�تاشركة�تايعنمة�أنشطة�تتعلرض�بأي�طرمقة�كلنا�يع�أهدتف�تاوركة�حيبلدئهل� –
تألسلسمة�أح�أي�نشلط�ميكن�أن�معتبره�تاجيهحر�يشكحكلً�فمه�أح�يثمرتً�الجدل؛�حمقدم�تاتعلمق�
على�تايلدة�23،�تافقرة�3،�تافقرة�تافرعمة�)د(،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�حكذاك�
"سملسة�تاوركة�بشأن�إقلية�تاشرتكلا�يع�تاقطلع�تاخلص"�بعض�تأليثلة�على�تألنشطة�تاتي�
تقع�ضين�هذه�تافئة،�يثل�صنع�تألسلوة�حتاذخلئر�أح�بمعهل؛�أح�صنع�ينتجلا�يعرحفة�ين�قبل�
تاجيهحر�على�أنهل�ضلرة�بلاصوة؛�أح�ييلرسلا�أعيلل�تسهم�يلدملً�في�نزتعلا�يسلوة�أح�

كحترث�طبمعمة؛�أح�أنشطة�ميكن�أن�تقّحض�سيعة�تاوركة،�أح�صحرتهل،�أح�شلرتتهل.�321 

تنظر�بشكل�خلص�تايعلممر�تايوددة�في�تاقسم�3-�3ين�"سملسة�تاوركة�بشأن�إقلية�تاشرتكلا�يع�تاقطلع�تاخلص". �321
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مجب�أن�توصل�تاجيعمة�تاحطنمة�ين�جرتء�هذت�تادعم�على�علئد�يلدي�أح�يلاي�كبمر؛�غمر�أّن� –
تستقالل�تاجيعمة�تاحطنمة�مجب�أال�ُمعّرض�الخطر�بسبب�درجة�علامة�ين�تادعم�تاذي�تقديه�

تاشركة�تادتعية.

تتفلق�خطي�يع� – في�عقد/أح� تادتعية�حتسيهل�يحضولً� تاشركة� مكحن�عرض�شعلر� أن� مجب�
تاجيعمة�تاحطنمة،�حأن�تحتفق�علمه�رسيملً�تاقملدة�تايركزمة�الجيعمة�تاحطنمة.�حمتعمن�أن�توتفظ�
تاجيعمة�تاحطنمة�بلاوق�في�إاغلء�هذت�تاعقد�أح�تالتفلق�في�أي�حقا�كلن،�حضين�فترة�إخطلر�

قصمرة�جدتً،�في�ولل�أدا�أنشطة�تاشركة�تادتعية�إاى�تشحمه�توترتم�تاشلرة�أح�يكلنتهل.�322

استخدام�شعار�جمعية�وطنية�على�موقع�شركة�داعمة�لها

تنص�تايلدة�23،�تافقرة�4،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�على�يل�ملي�تودمدتً:

"ال�تسيح�]تاجيعمة�تاحطنمة[�بعرض�شلرتهل�على�سلع�يعرحضة�البمع.�إال�
أنه�مجحز�اهل�تاسيلح�بعرضهل�على�تاينشحرتا�تإلعاليمة�يع�تتخلذ�أقصى�

درجلا�تاتوفظ،�حبشرط�أن�تكحن�تاشلرة�ين�ذتا�تاوجم�تاصغمر�
حيصوحبة�بشرح�حتضح�عن�تايسلعدة�تاتي�تتلقلهل�تاجيعمة".

حاذاك،�توظر�تايلدة��23عرض�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�على�سلع�يعرحضة�البمع�ين�قبل�تاشركة�
تادتعية،�بمنيل�ميكن�أن�ترخص�بعرض�تاشعلر�على�تايحتد�تإلعالنمة�اهذه�تاشركة�323.�حربيل�
كلن�ين�تاخطأ�تاقحل�بأّن�تايحقع�على�شبكة�تإلنترنا�ميكن�تانظر�إامه�بود�ذتته�بصفة�"تايحتد�
تإلعالنمة"،�يع�أّن�يعظم�يل�متضينه�تايحقع�اه�طلبع�إعالني.�حمستطمع�تايرء�أن�متصحر�وقلً�
صفولا�على�شبكة�تإلنترنا�يكرسة�البمع�تإلاكترحني�الينتجلا،�حتاتي�ميكن�أن�تكحن�قرمبة�ين�

تاغرض�تايقصحد�به�هنل�أي�تعتبلرهل�"سلعلً�يعرحضة�البمع".

يع�ذاك،�مجب�في�كل�تألوحتل،�أن�مكحن�تاترخمص�بعرض�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�على�يحقع�
الشركة� إعالنمة� ألغرتض� بلاعرض� حتضولً� ترخمصلً� تإلنترنا� شبكة� على� تادتعية� تاشركة�
تادتعية�)خالفلً�اغرض�بمع�تاسلع(،�حأن�مخضع�االيتثلل�تاصلرم�الشرحط�نفسهل�تقرمبلً،�تايوددة�
أعاله،�بشأن�تستخدتم�شعلر�تاشركة�تادتعية�أح�تسيهل�على�يحقع�تاجيعمة�تاحطنمة�على�شبكة�
توتفلظ� )أي� تاشرحط� هذه� ين� تاثلني� الشرط� تاخضحع� هح� تاحومد� تالستثنلء� حمبقى� تإلنترنا.�
تادتعية(� تاشركة� تاكليل�على�عرض�شعلرهل�حتسيهل�على�يحقع� بلإلشرتف� تاحطنمة� تاجيعمة�
إسلءة� ألي� حتجنبلً� أخرى� ين�جهة� حاكن� تطبمقه.� جدتً� تاصعب� ين� مكحن� قد� هح�شرط� حتاذي�

تستخدتم�ين�قبل�تاشركة�تادتعية،�متعمن�إضلفة�تاشرطمن�تاتلاممن:
 

حضع�إعالن�على�يحقع�تاشركة�تادتعية�محضح�طبمعة�تايسلعدة�تاتي�تتلقلهل�تاجيعمة�تاحطنمة،� –
حمضين�بذاك�عدم�فهم�عرض�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�بأنه�معني�يصلدقة�تاجيعمة�تاحطنمة�على�

تاشركة�تادتعية،�أح�ينتجلتهل،�أح�خديلتهل،�أح�آرتئهل،�أح�يحتقفهل�تاسملسمة�324؛

معطي�تاتعلمق�على�تايلدة�23،�تافقرة�3،�)تافقرة�تافرعمة�هـ(،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991،�يثلاًل�على�أود�أنشطة�تاشركة� �322
تادتعية�تاذي�ميكن�أن�مسبب�إربلكلً�ألسبلب�غمر�يعرحفة�الجيعمة�تاحطنمة�عند�تاتحقمع�على�تالتفلق،�كلاتلحث�تاخطمر�تاذي�تسببه�تاشركة�تايعنمة.

تنظر�أمضلً�تاسؤتل��33في�تادرتسة. �323

منبثق�هذت�تاشرط�ين�"تاعنلصر�تإلازتيمة�ايكحنلا�تاوركة�بشأن�إبرتم�عقحد�تاشرتكلا".�)تايلوق-�تاقرتر�رقم�10،�يجلس�تايندحبمن� �324
2005،�تافقرة�6-3-5(.
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أن�متضين�تاعقد/تالتفلق�تاخطي�بمن�تاجيعمة�تاحطنمة�حتاشركة�تادتعية�تاعنلصر�تاتلامة: –

أن�توصل�تاشركة�تادتعية�على�يحتفقة�تاجيعمة�تاحطنمة�قبل�أي�تستخدتم�اشعلر�تاجيعمة� �-
تاحطنمة�حفي�كل�يرة�ُمستخدم�فمهل�تاشعلر�على�يحقع�تاشركة�تادتعية؛

أن�تزمل�تاشركة�تادتعية�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�ين�على�يحقعهل�فحر�إخطلرهل�بحجحب� �-
تاقملم�بذاك�ين�قبل�تاجيعمة�تاحطنمة.

تاعلام�ح"تايخلطر� أرجلء� تإلنترنا�في�يختلف� تاحتسع�الستخدتم� تالنتشلر� إاى� حأخمرتً،�حنظرتً�
تاكبمرة�بإسلءة�تالستخدتم"�)كيل�مذكر�تاتعلمق�على�تايلدة�23،�تافقرة�4،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�
اعلم�1991(،�مجب�تاوفلظ�بلاتأكمد�على�يستحى�علٍل�ين�تاوذر.�حهذت�معني�أن�على�تاجيعمة�
تاحطنمة�أال�تسيح�بعرض�شعلرهل/تسيهل�على�يحتقع�تاشركلا�تادتعية�اهل�على�شبكة�تإلنترنا،�

إال�بأقصى�درجلا�تاتوفظ.
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايلدتلن��44ح�53ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايحتد�2-5،�ح�23ح�24ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991

تايبلدئ�تألسلسمة�الوركة
تاقرتر�10،�يجلس�تايندحبمن�2005،�تايلوق:�"أوكلم�أسلسمة�اسملسة�تاوركة�تادحامة�الصلمب�

تألوير�حتاهالل�تألوير�بشأن�إقلية�تاشرتكلا�يع�تاقطلع�تاخلص".�

التوصيات

1-�ال�ُمسيح�الشركلا�تاتجلرمة�)كملنلا�قلنحنمة�تيلكهل�تاجيعمة�تاحطنمة�أح�تدمرهل(�بلستخدتم�
تاشلرة�)حسملة�تاويلمة،�أي�في�شكلهل�تألصلي�حدحن�إرفلقهل�بأمة�عبلرة(.

تاتجلرمة�بلستخدتم�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�)حسملة� 2-�ميكن�أن�تسيح�جيعمة�حطنمة�اشركتهل�
تادالاة(،�على�أن�تستحفى�كل�تاشرحط�تاتلامة�يجتيعة:

بلانسبة�الشركة�تاتجلرمة�تاتلبعة�الجيعمة�تاحطنمة: �•

-��مجب�أال�مصبح�بمع�تألشملء�أح�تاخديلا�ين�قبل�تاشركة�تاتجلرمة�تاتلبعة�الجيعمة�تاحطنمة�
أكثر�تيثمالً�اعيل�تاجيعمة�تاحطنمة�ين�أنشطتهل�تإلنسلنمة�حتالجتيلعمة؛

بأي�طرمقة�كلنا�في� تاحطنمة� الجيعمة� تاتلبعة� تاتجلرمة� تاشركة� ترتبط� أال� �متعمن� �-
أنشطة�تتعلرض:

-�يع�أهدتف�تاوركة�حيبلدئهل�تألسلسمة؛ �
-�يع�يبلدئ�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني؛ �

-�يع�يعلممر�وقحق�تإلنسلن�تايعترف�بهل�دحاملً. �

بلانسبة�الستخدتم�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�ين�قبل�تاشركة�تاتجلرمة�تاتلبعة�اهل: �•

�متعمن�توترتم�ودحد�تايحتد��2إاى��5ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،� �- �
حأال� تاوجم،� تاحطنمة�صغمر� تاجيعمة� مكحن�شعلر� أن� حجحب� حخصحصلً�

مستخدم�بشكل�يفرط،��أح�أن�معرض�على�أشملء�غمر�ينلسبة؛

�مجب�عدم�إودتث�خلط�في�أذهلن�تاجيهحر�بمن�أنشطة�تاشركة�تاتجلرمة�تاتلبعة� �- �
الجيعمة�تاحطنمة�أح�نحعمة�ينتجلتهل�حبمن�تاشلرة�أح�تاجيعمة�تاحطنمة�نفسهل؛

���هل�يجوز�لشركات�تجارية�أو�كيانات�قانونية�أخرى�تابعة�للجمعية�الوطنية،� 36
سواء�أكانت�تملكها�الجمعية�الوطنية�أم�تديرها،�وكانت�أرباحها�أو�عائداتها�

 مخصصة�للجمعية�الوطنية،�استخدام�الشارة/شعار�الجمعية�الوطنية؟
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مجب�أن�توتفظ�تاجيعمة�تاحطنمة�بإشرتف�صلرم�على�تستخدتم�شعلرهل؛ �- �

مرخص� حتاشركة،� تاحطنمة� تاجيعمة� بمن� خطي� تتفلق� هنلك� مكحن� أن� �منبغي� �- �
حمنظم�تستخدتم�تاشركة�اشعلر�تاجيعمة�تاحطنمة.

التحليل

مقدمة

معلاج�هذت�تاسؤتل�تستخدتم�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�ين�قبل�تاشركلا�تاتجلرمة�تاتلبعة�اهل.�حتاشركة�
تاتجلرمة�تاتلبعة�الجيعمة�تاحطنمة�هي�كملن�قلنحني�ينفصل�عن�تاجيعمة�تاحطنمة�حاكنهل�إيل�تيتلكه�
أح�تدمره،�حتكرس�أربلوه�الجيعمة�تاحطنمة.�حبلانسبة�اوليلي�تألسهم،�منبغي�أن�مكحن�الجيعمة�

تاحطنمة�دتئيلً�تاوصة�تايتوكية�في�تاشركة�تاتجلرمة.

حال�ميتد�نطلق�هذت�تاسؤتل�إاى�تاكملنلا�تاقلنحنمة�تايستقلة�تاتي�ال�تعيل�ألغرتض�تجلرمة،�حاكن�
تاغرض�تاحومد�ينهل�تاتعرمف�بأنشطة�تاجيعمة�تاحطنمة�حتاوركة�أح�تاترحمج�اهل،�كيل�تودده�تايلدة�

24،�تافقرة�3،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�325��.1991

اإلطار�القانوني�وإطار�السياسات

حفقلً�اليلدة�23،�تافقرة�1،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�تستطمع�جيعمة�حطنمة� أ(�
أن�تستخدم�تاشلرة�حتسيهل�"التحعمة�بلاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�حيبلدئ�تاوركة�تألسلسمة،�أح�اجيع�
تأليحتل،�حذاك�في�ودحد�تايحتد��2إاى��5ين�تاالئوة".�حهذت�معني�أنه�مجحز�تستخدتم�تسم�تاجيعمة�
تاجيعمة� قبل� يؤقتة�ين� تقدمم�خدية� أح� يل� ببمع�شيء� تأليحتل� تاحطنمة�حشعلرهل�ألنشطة�جيع�

تاحطنمة.

حيع�ذاك،�مجب�أال�مصبح�بمع�تألشملء�أح�تاخديلا�ين�تاجيعمة�تاحطنمة�أكثر�تيثمالً�اعيلهل�ين�
أنشطتهل�تإلنسلنمة�حتالجتيلعمة.�326حيع�أّن�تايلدة�23،�تافقرة�1،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�
�1991تعنى�بلستخدتم�تاشلرة�ين�قبل�تاجيعمة�تاحطنمة�بنفسهل،�فإّن�هذت�تاشرط�منطبق�أمضلً�على�

يبمعلا�أح�خديلا�تاشركة�تاتجلرمة�تاتلبعة�الجيعمة�تاحطنمة.

تتنلحل�تايلدة�23،�في�تافقرتمن��3ح4،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�"تاشركلا� ب(�
تاتجلرمة�أح�ينظيلا�أخرى".�حهذه�كملنلا�ينفصلة�بشكل�كلي�عن�تاجيعمة�تاحطنمة.

حمجدر�تاتذكمر�بأن�يجلس�تايندحبمن�العلم��2005تعتيد�"سملسة�تاوركة�بشأن�إقلية�تاشرتكلا�
يع�تاقطلع�تاخلص".�فعند�تادخحل�في�شرتكة�يع�تاقطلع�تاخلص،�متحجب�على�تاجيعمة�تاحطنمة�
توترتم�أوكلم�هذه�تاسملسة.�حمصبح�هذت�تألير�يهيلً�خلصة�بلانسبة�ايعلممر�تختملر�تاشركة�تاتي�

حفقلً�اليلدة�24،�تافقرة�3،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991،�مجحز�الجيعمة�تاحطنمة�أن�تسيح�ايثل�هذه�تاكملنلا�تاقلنحنمة�)يثل� �325
تاجيعملا�أح�تايؤسسلا(�تاتي�ال�تعيل�ين�أجل�أهدتف�تجلرمة�بلستخدتم�شعلرهل،�حمجب�عندئذ�أن�تشرف�على�هذت�تالستخدتم.

تاتعلمق�على�تايلدة�23،�تافقرة�1،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991.�تنظر�أمضلً�تاسؤتل��33في�تادرتسة. �326
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تدخل�جيعمة�حطنمة�في�شرتكة�يعهل،�حتاشرحط�تإلازتيمة�حتاشرحط�تايحصى�بهل�اعقحد�تاشرتكة�
تاتي�تبريهل�يكحنلا�تاوركة.�327

تاشركلا� غمر� )ين� أخرى� ينظيلا� أح� تجلرمة� اشركلا� تسيح� أن� تاحطنمة� الجيعمة� حمجحز�
تاتجلرمة�تاتلبعة�الجيعمة�تاحطنمة(�بعرض�شعلرهل�على�يحتد�إعالنمة�فقط،�شرمطة�تالاتزتم�تاتلم�
بلاشرحط�تاحتردة�في�تايلدة�23،�تافقرة�3،�تافقرتا�تافرعمة�)أ(،�ح)ج(�ح)ح(،�ين�الئوة�تستخدتم�
تاشلرة�اعلم�1991،�حيع�"تتخلذ�أقصى�درجلا�تاتوفظ،�حبشرط�أن�تكحن�تاشلرة�ين�ذتا�تاوجم�

تاصغمر�حيصوحبة�بشرح�حتضح�عن�تايسلعدة�تاتي�تتلقلهل�تاجيعمة".�328

مظهر�أّن�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم��1991ال�تتطرق�إاى�يسأاة�تستخدتم�شعلر�تاجيعمة� ج(�
يع� تتعلحن� تجلرمة� على�عكس�شركة� حطنمة،� أسستهل�جيعمة� تجلرمة� قبل�شركة� ين� تاحطنمة�
تاجيعمة�تاحطنمة�حاكنهل�ينفصلة�عنهل.�يع�ذاك،�ميكن�تازعم�أّن�تإلشلرة�إاى�شركلا�تجلرمة�أح�
ينظيلا�أخرى�في�تايلدة��23منبغي�أن�تفسر�على�أنهل�تشيل�حضع�شركة�تجلرمة�أسستهل�جيعمة�
تايعقحل�أن�تكحن�شركة�ذتا�عالقة�قلنحنمة�يع�جيعمة�حطنمة�–� حطنمة.�حبلاتأكمد،�فين�غمر�
حغرضهل�تاحومد�جيع�تأليحتل�ادعم�عيل�تلك�تاجيعمة�تاحطنمة�–�في�يحقع�موظى�بليتملزتا�أقل�

ين�ينظية�يستقلة�عنهل�تيليلً.

ححفقلً�اذاك،�حقملسلً�على�هذت�تاحضع،�مجحز�اجيعمة�حطنمة�تاسيلح�اشركتهل�تاتجلرمة�بلستخدتم�
شعلرهل،�على�أن�تستحفى�تاشرحط�تاتلامة�يجتيعة:

بخصوص�الشركة�التجارية�التابعة�للجمعية�الوطنية،�مجب�أال�ترتبط�بأي�طرمقة�كلنا�بأنشطة:

تتعلرض�يع�أهدتف�تاوركة�حيبلدئهل�تألسلسمة؛329 –

تتعلرض�يع�يبلدئ�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني؛ –

تتعلرض�يع�يعلممر�وقحق�تإلنسلن�تايعترف�بهل�دحاملً�كيل�ترد�بصحرة�خلصة،�في�تإلعالن� –
تاعلايي�اوقحق�تإلنسلن�العلم�1948،�حتإلعالن�تاخلص�بلايبلدئ�حتاوقحق�تألسلسمة�في�تاعيل�
حتتفلقمة� �،1965 العلم� تاعنصري� تاتيممز� أشكلل� تاقضلء�على�جيمع� 1998،�حتتفلقمة� العلم�

تاقضلء�على�تاتيممز�ضد�تايرأة�العلم�330�.1979

تاقرتر��10ايجلس�تايندحبمن�2005،�تايلوق:�"أوكلم�أسلسمة�اسملسة�تاوركة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير�بشأن�إقلية� �327
تاشرتكلا�يع�تاقطلع�تاخلص".

تايلدة�23،�تافقرة�4،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991.�تنظر�أمضلً�تاسؤتامن��34ح�35في�تادرتسة. �328

على�سبمل�تايثلل،�في�تاولالا�تاتي�قد�مكحن�ينلسبلً�تقدمم�ثملب�يستعيلة،�سمكحن�ين�غمر�تاينلسب�بمع�سجلئر،�أح�ينشحرتا�دمنمة�أح� �329
سملسمة�أح�يثمرة�الجدل.�حكذاك،�منبغي�تالنتبله�عند�تستخدتم�تاشلرة�حتسم�تاجيعمة�تاحطنمة�على�ينتج�ميكن�أن�منجم�عنه�إسلءة�تستخدتم�اهذه�تاشلرة�
أح�االسم.�فين�غمر�تاينلسب�يثالً�الشركة�تاتجلرمة�تاتلبعة�الجيعمة�تاحطنمة�أن�تبمع�وقلئب�سفر�الجيهحر�عيحيلً،�إذ�ين�تاييكن�أن�مسلء�تستخدتم�

هذه�تاوقلئب.

بلاقملس�يع�تايلدة�3-�3ين�يلوق�تاقرتر��10ايجلس�تايندحبمن�العلم�2005. �330
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بخصوص�استخدام�شعار�الجمعية�الوطنية�من�قبل�الشركة�التجارية�التابعة�لها:

توترتم�ودحد�تايحتد��2إاى��5ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�حخصحصلً�حجحب�أن� –
مكحن�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�صغمر�تاوجم،�حأال�مستخدم�بشكل�يفرط،�أح�معرض�على�أشملء�

غمر�ينلسبة؛331

عدم�خلق�خلط�في�أذهلن�تاجيهحر�بمن�أنشطة�تاشركة�تاتجلرمة�تاتلبعة�الجيعمة�تاحطنمة�أح� –
نحعمة�ينتجلتهل�حبمن�تاشلرة�أح�تاجيعمة�تاحطنمة�نفسهل؛332

توتفلظ�تاجيعمة�تاحطنمة�بإشرتف�صلرم�على�تستخدتم�شعلرهل؛�333 –

حجحد�تتفلق�خطي�بمن�تاجيعمة�تاحطنمة�حتاشركة�تاتجلرمة،�مرخص�حمنظم�تستخدتم�تاشركة� –
اشعلر�تاجيعمة�تاحطنمة.

جوانب�محددة�

إشراف�الجمعية�الوطنية�على�أنشطة�شركتها�التجارية

أنشطة� على� تإلشرتف� على� تاحطنمة� تاجيعمة� تولفظ� أن� تاضرحري� ين� سلبقلً،� إامه� أشمر� كيل�
تاشركة�تاتجلرمة،�بيل�في�ذاك�تستخدتم�تسم�تاجيعمة�تاحطنمة�حشعلرهل.�حبيل�أن�تاشركة�تاتجلرمة�
هي�كملن�قلنحني�ينفصل،�فمنبغي�أن�تتحجه�تاجيعمة�تاحطنمة�إاى�تاشركة�حتودد�بشكل�رسيي�
كتلبة�تاشرحط�تاتي�تخحاهل�تستخدتم�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة.�حومن�تتبع�تاجيعمة�تاحطنمة،�على�
تاطلب�ين� منبغي� على�تستخدتم�شعلرهل،� دتخلملً� اإلولاة�حتايحتفقة� تايثلل،�إجرتء�خلصلً� سبمل�

تاشركة�تاتجلرمة�بلالاتزتم�بهذت�تإلجرتء�تايودد.

تاشرمفة�ضد�شركتهل� بلاينلفسة�غمر� تايزتعم� اتجنب� تاوذر� تاحطنمة� تاجيعمة� تتحخى� أن� حمجب�
تاتجلرمة،�حعلى�سبمل�تايثلل،�إذت�كلنا�تاشركة�تستخدم�شعلرتً�بلرزتً�الجيعمة�تاحطنمة�على�يحتد�
إسعلفلا�أحامة�دحن�أّي�عالية�أخرى،�كعالية�تإلسعلف�تألحاي�تايكحنة�ين�صلمب�أبمض�على�
خلفمة�خضرتء،�في�ومن�أّن�شركلا�تبمع�سلعلً�ييلثلة�ال�تستطمع�تستخدتم�تاشلرة�األغرتض�نفسهل.

توضيح�العالقة�بين�الجمعية�الوطنية�وشركتها�التجارية

ميكن�أحالً�تاترحمج�انشلط�أح�ودث�اجيع�تاتبرعلا،�كلابطلقلا�أح�قحتئم�تاهدتمل،�أح�عرحض�أحاى�
األفالم،�بلعتبلرهل�تهدف�إاى�يسلعدة�تاجيعمة�تاحطنمة،�حذاك�بلستخدتم�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�
يع�تإلشلرة�إاى�أن�يسلهية�تاشركة�تاتجلرمة�تقتصر�على�تلقي�تاشمكلا�أح�تاوحتالا�تايلامة.�حفي�
يثل�هذه�تاولالا،�امس�ين�دتٍع�إلظهلر�تسم�تاشركة�تاتجلرمة�حشعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�يعلً،�رغم�
أنه�حألسبلب�عيلمة،�قد�مكحن�ين�تايفمد�تاتحضمح�بكليلا�يحجزة�تاعالقة�بمن�تاشركة�تاتجلرمة�

حتاجيعمة�تاحطنمة.

بلاقملس�يع�تايلدة�3-�3ين�يلوق�تاقرتر��10ايجلس�تايندحبمن�العلم�2005. �331

بلاقملس�يع�تايلدة�23،�تافقرة�3،�تافقرة�تافرعمة�)أ(،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �332

بلاقملس�يع�تايلدة�23،�تافقرة�4،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �333
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تاتلبعة�الجيعمة� إال�أن�ين�تاييكن�أن�مكحن�هنلك�نشلط�هلم�متطلب�تستخدتم�تاشركة�تاتجلرمة�
حميكن� تايستعيلة.� اليالبس� قسم� أح� تاحطنمة� الجيعمة� خمري� كيتجر� تاجيعمة،� اشعلر� تاحطنمة�
عندهل�تستخدتم�تسم�تاجيعمة�تاحطنمة�يع�يثل�هذه�تايؤسسلا،�كأن�مكتب�على�سبمل�تايثلل�"يتجر�
تاصلمب�تألوير�األرض�تاخضرتء"�أح�"حكلاة�يالبس�تاهالل�تألوير�األرض�تاجدمدة".�حميكن�
عندئذ�تستخدتم�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�بوجم�صغمر،�حعلى�سبمل�تايثلل�"�+�)عالية�تاصلمب(�
إاى�جلنب�تالسم�يتجر�تاصلمب�تألوير�األرض�تاخضرتء�"�أح�"�تاورف�"c"�)أحل�ورف�اكلية�
تاهالل(�إاى�جلنب�تالسم�حكلاة�يالبس�تاهالل�تألوير�األرض�تاجدمدة".�حمنبغي�إمضلح�تارتبط�
بمن�تايؤسسة�حتاجيعمة�تاحطنمة،�كأن�تحضع�يثالً�عالية�قرب�طلحاة�تادفع�دتخل�تايبنى،�أح�على�
"تاشركة� تاتلاي:� تاشكل� على� تاعبلرة� هذه� تكحن� أن� حميكن� ييلثلة.� حثلئق� على� أح� تافحتتمر،�
تايودحدة�ايتجر�تاصلمب�تألوير�األرض�تاخضرتء�)شركة�يسجلة�توا�تارقم�1234(�تيلكهل�
بلاكليل�جيعمة�تاصلمب�تألوير�األرض�تاخضرتء�)جيعمة�خمرمة�يسجلة�توا�تارقم�6789(،�

حمقتصر�نشلطهل�تاتجلري�على�جيع�تأليحتل�ين�أجل�توقمق�أهدتف�تاجيعمة".

استخدام�شعار�الجمعية�الوطنية�من�قبل�شركاء�الشركة�التجارية�التابعة�للجمعية�
الوطنية�

ال�تستطمع�تاشركة�تاتجلرمة�تاتلبعة�الجيعمة�تاحطنمة�تاتصرمح�بلستخدتم�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�
تاكملنلا� اهذه� فقط� تاسيلح� حميكن� تاشركة.� هذه� قبل�شركلء� ين� آخر،�وتى� كملن� أّي� قبل� ين�
تألخرى�بلستخدتم�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�بتصرمح�ين�تاجيعمة�تاحطنمة�نفسهل،�حشرط�تالاتزتم�

تاصلرم�بلاشرحط�تاحتردة�في�تايلدة�23،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�334.1991

فقدان�الجمعية�الوطنية�للحصة�المتحكمة

في�ولل�فقدا�تاجيعمة�تاحطنمة�وصتهل�تايتوكية�في�تاشركة�تاتجلرمة،�منبغي�أال�تستخدم�تاشركة�
بعد�ذاك�تسم�تاجيعمة�تاحطنمة�حشعلرهل�في�تسم�تاشركة،�ألّن�وليلي�تألسهم�ين�خلرج�تاجيعمة�
حتاوركة�مصبوحن�أهم�تايستفمدمن�ين�تايؤسسة�تاتي�قد�تصبح�أمضلً�عندئذ�ذتا�طبمعة�تجلرمة�
في�تايقلم�تألحل.�إال�أن�ين�تاييكن�تإلشلرة�إاى�بعض�تايزتمل�تادنمل�تاتي�تجنمهل�تاجيعمة�تاحطنمة�
حبلاطرق� �،1991 اعلم� تاشلرة� تستخدتم� �23ين�الئوة� تايلدة� بيقتضى� تايوددة� الشرحط� حفقلً�
تايحتد� ين� حغمرهل� تاقرطلسمة� يحتد� أسفل� في� تاوجم� صغمرة� يطبحعة� عالية� يثل� تاينلسبة�

تايطبحعة،�بدحن�تاشلرة�أح�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة.335

مالحظة�ختامية

ال�تتطرق�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�بشكل�صرمح،�إاى�تستخدتم�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�
تاتلبعة�الجيعمة�تاحطنمة.�حاذاك،�مجب�تحخي�تاوذر�تاشدمد�ين�أجل� تاتجلرمة� ين�قبل�تاشركة�
ضيلن�صحن�كرتية�تاشلرة�حتسم�تاجيعمة�تاحطنمة�في�جيمع�تألحقلا،�حتألخذ�دتئيلً�بلاوسبلن�أّن�
تانزتعلا�تايسلوة،�حأنه�مجب�عدم� أثنلء� تاغرض�تألسلسي�الشلرة�هح�دحرهل�كحسملة�الويلمة�

تالنتقلص�ين�قحتهل�في�إنقلذ�تألرحتح.

بشأن�تاشرحط�تاحتردة�في�تايلدة�23،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991،�تنظر�تاسؤتل�34. �334

بشأن�تاشرحط�تاحتردة�في�تايلدة��23ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991،�تنظر�تاسؤتل��34. �335
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����الرعاية:�إلى�أي�مدى�يجوز�للفرق�الرياضية/لالعبين�عرض�الشارة/شعار� 37
 الجمعية�الوطنية�للترويج�و/أو�بغرض�جمع�التبرعات؟�

ما�هي�أنواع�العقود�الممكنة�وما�هي�حدودها؟

األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايلدتلن��44ح�53ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تادمبلجة،�حتايحتد�2-5،�حتايلدة�23،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991

تاقرتر��10"سملسة�تاوركة�بشأن�إقلية�تاشرتكلا�يع�تاقطلع�تاخلص"،�يجلس�تايندحبمن،�
2005،�تايلوق:�"أوكلم�أسلسمة�اسملسة�تاوركة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير�

بشأن�إقلية�تاشرتكلا�يع�تاقطلع�تاخلص".

التوصيات

1-�مجب�توترتم�"سملسة�تاوركة�بشأن�إقلية�تاشرتكلا�يع�تاقطلع�تاخلص"�تاتي�تعتيدهل�يجلس�
تايندحبمن�العلم��2005عنديل�تدخل�جيعمة�حطنمة�في�شرتكة�يع�قطلع�تاشركلا�تادتعية.

2-�متعمن�عدم�عرض�تاشلرة�كبمرة�تاوجم�)حسملة�تاويلمة،�أي�في�شكلهل�تألصلي�حدحن�إرفلقهل�
بأمة�عبلرة(�إطالقلً�ين�قبل�تافرق�تارملضمة/تاالعبمن،�في�ولاة�شرتكة�يع�جيعمة�حطنمة.

أيلم� تاشلرة� حيكلنة� تاوركة(� )حبلاتلاي�صحرة� تاحطنمة� تاجيعمة� تقّحض�صحرة� قد� ألنهل� �-3
االعبمن� أح� رملضمة/� افرق� تاتصرمح� بعدم� بشدة� تاحطنمة� تاجيعملا� تحصى� تاجيهحر،�

بعرض�شعلرتا�تاجيعملا�تاحطنمة�)حسملة�تادالاة(.

4-�أيل�إذت�قررا�جيعمة�حطنمة�بلارغم�ين�ذاك�تاتصرمح�افرق�رملضمة/أح�االعبمن�بعرض�
شعلرهل�ألغرتض�جيع�تاتبرعلا/تاترحمج،�مجب�أن�تستحفى�تاشرحط�تاتلامة�يجتيعة:

اليبلدئ�تألسلسمة�الوركة،�حتاتعلحن�بشكل�خلص�يع� تاعلم� تارعلمة�في�دعيهل� أال�تؤدي� �•
تافرمق�تارملضي/�أح�تاالعب�بأمة�طرمقة�كلنا�إاى�تهدمد�وملد�تاجيعمة�تاحطنمة�حتستقالاهل�

أح�وملد�حتستقالل�أّي�يكحن�آخر�ين�يكحنلا�تاوركة؛

أال�مشّحه�تاتصّرف/�أح�أنشطة�تافرمق�تارملضي/أح�تاالعب�بأمة�طرمقة�كلنا�يكلنة�تاشلرة� �•
أح�مقلل�ين�تالوترتم�تاحتجب�اهل؛

أن�مكحن�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�تاظلهر�على�قيصلن�تافرمق�صغمر�تاوجم،�حمرفق�بعبلرة� �•
قصمرة�تحضح�تارعلمة؛

تاشعلرتا� عن� حتضح� بشكل� يفصحالً� تإليكلن،� بقدر� تاحطنمة،� تاجيعمة� شعلر� مكحن� أن� �•
حتاشركلا� تاحطنمة� تاجيعمة� بمن� تاخلط� اتجنب� تافرمق،� قيصلن� على� تاظلهرة� تألخرى�

تاييثلة�بلاشعلرتا�تألخرى�حأي�إمولء�بلايشلركة�فميل�بمنهل؛
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أال�مستخدم�تاشعلر�إال�على�تاقيصلن�تاتي�مرتدمهل�تاالعبحن،�حامس�على�قيصلن�تافرق/ �•
حتانحتدي�تارملضمة�تاتي�ميكن�أن�تبلع�إاى�تاجيهحر؛

أن�مكحن�تاعقد�تايبرم�بمن�تاجيعمة�تاحطنمة�حتافرق�تارملضمة/أح�تاالعبمن: �•

-�عقدتً�خطملً؛ �

-�عقدتً�صلاولً�فقط�افترة�قصمرة�ين�تازين�)يثالً�ين�سنة�حتودة�إاى�ثالث�سنحتا(؛ �

-�عقدتً�متضين�جيمع�تاشرحط�آنفة�تاذكر،�حتاتي�توكم�تستخدتم�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة؛ �

-��عقدتً�تستطمع�تاجيعمة�تاحطنمة�إنهلءه�فحرتً،�حدحن�أن�مترتب�على�ذاك�أي�تعحمض،�عنديل� �
تنتهك�تاشرحط�تاتي�توكم�تستخدتم�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة،�أح�تؤدي�أنشطة�أح�تصرفلا�

تافرق�تارملضمة/أح�تاالعبمن�إاى�تشحمه�يكلنة�تاشلرة.

التحليل

مقدمة

ين�تايهم�الجيعملا�تاحطنمة�إمجلد�طرق�جدمدة�اجيع�تاتبرعلا�ح/أح�تاترحمج�ألنشطتهل.�حهذت�أود�
تألسبلب�تاتي�دفعا�تاجيعملا�تاحطنمة،�في�بعض�تاولالا،�إاى�إقلية�شرتكلا�يع�فرق�رملضمة.��
336إال�أنه�منبغي�تاتذكمر�بأن�يجلس�تايندحبمن�العلم��2005تعتيد�"سملسة�تاوركة�بشأن�إقلية�

تاشرتكلا�يع�تاقطلع�تاخلص".�حبلاتلاي،�متحجب�على�تاجيعملا�تاحطنمة�عند�دخحاهل�في�شرتكة�
يع�قطلع�تاشركلا�تادتعية�أن�توترم�أوكلم�هذه�تاسملسة.�حمصبح�هذت�تألير�بلاغ�تألهيمة�في�يل�
متعلق�بيعلممر�تختملر�تاشركة�تاتي�تدخل�تاجيعمة�تاحطنمة�في�شرتكة�يعهل،�حبلاشرحط�تإلازتيمة�

حتاشرحط�تايحصى�بهل�اعقحد�تاشرتكة�تاتي�تبريهل�يكحنلا�تاوركة.�337

حثية�جيعملا�حطنمة�عدمدة�تكحن�ادمهل�فرق�إسعلف�أحاي�خالل�تألودتث�تارملضمة�تاكبمرة،.�
حمأتي�علدة�حجحد�فرق�تإلسعلف�تألحاي�هذه�نتمجة�تتفلقلا�خطمة.�حبلاتلاي،�فقد�أقليا�جيعملا�
حطنمة�كثمرة�عالقلا�يع�تاعدمد�ين�تافرق�تارملضمة،�حمصبح�أوملنلً�حجحد�فرق�تإلسعلف�تألحاي�
تاتلبعة�الجيعملا�تاحطنمة�بلرزتً�في�حسلئل�تإلعالم�نتمجة�األنشطة�تاتي�تقحم�بهل�في�تألودتث�

تارملضمة.

حأدى�في�تاحقا�نفسه�ودحث�كحترث�إنسلنمة�يفجعة�إاى�دفع�تافرق�تارملضمة�ادعم�عيل�حأنشطة�
تكحن� أن� تاجيعملا.�حميكن� تاترحمج�ألنشطة�هذه� تاتبرعلا�ح/أح� تاحطنمة�في�جيع� تاجيعملا�
أاعلب�أح�يبلرملا،�أح�ظهحر�نجحم� تاترحمج�على�همئة� تاتبرعلا/�أح� تألودتث�تاخلصة�بجيع�

رملضة�في�هذه�تألودتث�اجيع�تاتبرعلا،�حيل�إاى�ذاك�.

كيل�ميكن�أن�تنشأ�تاشرتكلا�أوملنلً�بمن�جيعملا�حطنمة�حفرق�رملضمة�حشركلا�خلصة�)تشلرك،�
على�سبمل�تايثلل،�في�أنشطة�تاتيحمل�أح�تاتأيمن(،�تعتلدا،�حاعقحد�ين�تازين،�على�رعلمة�فرق�

ألغرتض�تاتولمل�في�هذت�تاسؤتل،�تشيل�أمضلً�عبلرة�"تافرق�تارملضمة"�"تاالعبمن�تارملضممن". �336

تاقرتر��10ايجلس�تايندحبمن�2005،�تايلوق:�"أوكلم�أسلسمة�اسملسة�تاوركة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير�بشأن�إقلية� �337
تاشرتكلا�يع�تاقطلع�تاخلص".
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رملضمة.�حفي�بعض�تاولالا،�هنلك�شركلا�خلصة�أصبوا�يهتية�برعلمة�جيعمة�حطنمة�حفرمق�
رملضي�على�ود�سحتء.

حميكن�تاقحل�أن�أود�تأليحر�تاتي�تقديهل�جيعمة�حطنمة�في�هذه�تاشرتكلا،�هح�صحرتهل.�غمر�أّن�
ذاك�مثمر�يسأاتمن:

هل�مجحز�تاسيلح�افرمق�رملضي�بعرض�تاشلرة/شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�على�قيصلن�العبمه،� –
حإذت�كلن�هذت�ييكنلً،�فكمف؟

بهذت� – التصرمح� تارملضي� حتافرمق� تاحطنمة� تاجيعمة� بمن� تاعقد� متضينه� أن� منبغي� تاذي� يل�
تالستخدتم�الشلرة�أح�اشعلر�تاجيعمة�تاحطنمة؟

هل�يجوز�التصريح�لفريق�رياضي�بعرض�الشارة/شعار�الجمعية�الوطنية�على�
قمصان�العبيه،�وإذا�كان�هذا�ممكناً،�فبأي�شكل؟

تيا�صملغة�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم��1991بإدرتك�تلم�ألهيمة�تيكمن�تاجيعملا�تاحطنمة�ين�
تنحمع�حتحسمع�يصلدر�دخلهل.�حتنص�تافقرة��3ين�دمبلجة�تاالئوة�على�أنه:

"متيثل�أود�أهدتف�تعدمل�تاالئوة�في�علم��1991في�تيكمن�تاجيعملا�
تاحطنمة�ين�تنحمع�حتوسمن�يصلدر�دخلهل،�دحن�تإلخالل�بلالوترتم�تاحتجب�

تجله�تاشلرة�حتسم�تاصلمب�تألوير�أح�تاهالل�تألوير".

حمجب�تاتذكمر�بأن�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم��1991هي�أصالً�تأحمل�حتسع�التفلقملا�جنمف.�
حكيل�جلء�في�دمبلجة�تاالئوة،�فقد�تعتبرا�تالجنة�تادحامة�أّن�تايدى�تاذي�سيوا�به�تاالئوة�"ام�

متجلحز�رغم�تتسلعه�تاود�تايقبحل�به".�حاذاك،�مجب�تالاتزتم�بأوكلم�تاالئوة�بشكل�صلرم.

حتذكر�تايلدة�23،�تافقرة�1،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�أنه�مجحز�الجيعمة�تاحطنمة�
أن�تستخدم�تاشلرة�ادعم�تاويالا�حتألودتث�تاتي�تنظيهل�التعرمف�بأنشطتهل�حالتحعمة�بلاقلنحن�
أّن�هذت�تالستخدتم�مجب�أن� تادحاي�تإلنسلني�حيبلدئ�تاوركة�تألسلسمة�أح�اجيع�تأليحتل.�غمر�
مكحن�دتئيلً�"في�ودحد�تايحتد��2إاى��5"�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�حبخلصة�يل�ملي:

حفقلً�اليلدة�4،�تافقرة�1،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�"مجب�تجنب�أي�خلط�بمن� أ(�
تستخدتم�تاشلرة�الويلمة�حتستخدتيهل�الدالاة".�حفي�تاولاة�تاولامة،�امس�ين�يجلل�ايسأاة�تستخدتم�
أود� شعلر� تستخدتم� تاولاة� هذه� في� مجب� تادرتسة،� هذه� يقدية� في� جلء� حكيل� الويلمة.� تاشلرة�
يكحنلا�تاوركة،�حتاذي�"منبغي�أن�مكحن�صغمرتً�نسبملً".338حتضمف�تايلدة�23،�تافقرة�2،�ين�
تاالئوة�أنه�"ال�تنبغي�أن�تحوي�هذه�تألشملء�بحجحد�أي�ويلمة�ين�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�أح�
تالنتيلء�إاى�تاوركة".339حمذكر�تاتعلمق�على�هذه�تايلدة�أّن�خطر�تاخلط�مكحن�كبمرتً�عند�تستخدتم�

تايالبس�أح�تألعالم�أح�تارتملا.

تايلدة�4،�تافقرة�1،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �338

تودد�تايلدة�5،�تافقرة�3،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991،�أنه�"حبيحجب�تايلدة�3،�مسيح�بلستخدتم�تاشلرة�اغرض�تاتزممن،�بينلسبة� �339
تالوتفلل�بلألودتث�تاعلية،�أح�مسيح�بحضعهل�على�يحتد�تهدف�إاى�ترحمج�الجيعمة�تاحطنمة�حتاوركة".�حفي�هذه�تاولالا،�"مسيح�بورمة�أكبر�في�

تاتصيمم".�يع�ذاك،�امس�ين�تستثنلء�بلانسبة�اوجم�تاشلرة�تاتي�مجب�أن�تكحن�صغمرة�نسبملً،�حايكلنة�تاشلرة�تاتي�مجب�تايولفظة�علمهل�دتئيلً�
)تنظر�تاتعلمق�على�تايلدة�5،�تافقرتمن��2ح3،�ين�تاالئوة(.
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حميكن�تالستنتلج�ين�هذه�تألوكلم�أن�ين�تاييكن�تاسيلح�افرمق�رملضي�بعرض�شعلر�تاجيعمة�
تاحطنمة،�بوجم�صغمر،�حيصوحبلً،�قدر�تإليكلن،�بعبلرة�تحضمومة.�340حين�تاحتضح�أنه�حفي�
الجيعمة�تاحطنمة،�مصبح�هنلك�خطر�بودحث�خلط� ولل�تستخدم�تافرمق�تارملضي�شعلرتً�كبمرتً�
تألوير/ تألوير/تاهالل� تاصلمب� "فرمق� هح� تافرمق� أن� ُمفهم� أن� ميكن� إذ� فمه،� يرغحب� غمر�
تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء"،�أح�مخلط�بمنه�حبمن�تاعليلمن�في�يكحنلا�تاوركة،�عنديل�مرتدي�

)تاعليلحن�في�تاوركة(�صدرمة�تويل�تاشلرة�ألغرتض�تاويلمة.

تذكر�تايلدة�3،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�أنه�"مجحز�الجيعمة�تاحطنمة�أن� ب(�
الصلمب� تادحامة� تايؤتيرتا� توددهل� تاتي� تايبلدئ� يع� تايتيشمة� األنشطة� فقط� تاشلرة� تستخدم�
أير�ين�شأنه�تشحمه� ام�مودث� أنه� تتأكد�في�كل�تألحقلا� أن� تألوير�حتاهالل�تألوير،�حعلمهل�
يكلنتهل�أح�تاتقلمل�ين�تالوترتم�تاحتجب�الشلرة".�حهذت�تاوكم�تاعلم�ولسم،�إذ�إنه�مؤكد�ين�جدمد�

على�حجحب�تاوفلظ�في�كل�تألحقلا�على�يكلنة�تاشلرة�حتوترتيهل.�341

حاذاك،�مجب�أال�مكحن�تافرمق�تارملضي�تايعني�يرتبطلً�بأي�شكل�ين�تألشكلل�بأنشطة�ميكن�أن�
تتعلرض�يع�تاعيل�تإلنسلني�الجيعمة�تاحطنمة�أح�تاوركة،�أح�يع�تايبلدئ�تألسلسمة�الوركة.�حفي�
هذت�تاصدد،�صومح�أن�هنلاك�فرقلً�رملضمة�تتيتع�بصحرة�حسيعة�إمجلبمة�ادى�تاجيهحر.�حميكن،�
ين�خالل�ربط�صحرة�تافرمق�تارملضي�ادى�تاجيهحر�حأنشطته�تارملضمة�بعيلملا�رعلمة�الجيعمة�
تاحطنمة�)ين�أجل�جيع�تاتبرعلا�أح�ألنشطة�ترحمجمة(،�أن�تتلح�اهذه�تألخمرة�فرصة�تاحصحل�
إاى�فئلا�مصعب�في�تاعلدة�أن�تصل�إامهل.�إال�أنه�متحجب�على�تاجيعمة�تاحطنمة�أن�تحتزن�بدقة�
بمن�تافحتئد�تايوتيلة�اهذت�تاربط�حيخلطره.�حفي�تاوقمقة،�فإن�توترتف�تارملضة�تكحن�اه�أوملنلً�
صحرة�سلبمة،�بسبب�يثالً�فضلئح�تايخدرتا،�حسملسلا�كسب�تأليحتل،�حتاعنف،�حأعيلل�تاشغب�
حاذاك،� حتوترتيهل.� تاشلرة� يكلنة� على� سلبي� أثر� اهل� مكحن� قد� حتاتي� تاعنصرمة،� حتاتصرفلا�
بشكل� حيرتقبتهل� كبمرة� بعنلمة� ح"تصرفلته"� تارملضي� تافرمق� سيعة� تقممم� تألقل،� على� منبغي،�

ينتظم.

تاجيعمة� شعلر� حضع� ايسأاة� كبمر� وذر� إبدتء� مجب� تاشلرة،� يكلنة� ويلمة� أجل� حين� حأخمرتً،�
تاحطنمة�على�قيصلن�تافرمق�تارملضي.�حين�تايهم،�بقدر�تإليكلن،�عدم�إعطلء�تاجيهحر�أّي�سبب�

الخلط�بمن�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�حشعلرتا�أخرى،�حأي�إمولء�بلاتشلرك�فميل�بمنهل.

تضمف�تايلدة�23،�تافقرة�4،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�أّن�على�تاجيعمة� ج(�
تاحطنمة�أال�تصرح�بعرض�شلرتهل�على�تاينتجلا�أح�تاسلع�تايعرحضة�البمع.�حاذاك،�إذت�كلنا�
تاجيعمة�تاحطنمة�قلدرة�على�تاتصرمح�بعرض�شعلرهل�على�قيصلن�فرمق�رملضي،�فمجب�أن�
الالعبون�حامس�على�تاقيصلن� تسيح�بلستخدتم�شعلرهل�فقط�على�القمصان�التي�يرتديها�فعالً�

تايعرحضة�البمع�إاى�تاجيهحر�ين�قبل�تافرمق/تانلدي�تارملضي.

تجنبلً�ألي�سحء�فهم،�ين�تايهم�عيحيلً�تاتأكد�ين�أّن�تاجيهحر�مفهم�ايلذت�مظهر�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�على�قيصلن�تاالعبمن�في�فرمق�رملضي. �340

بشأن�يحضحع�اه�عالقة�بلألير،�تنص�تايلدة�23،�تافقرة�3،�تافقرة�تافرعمة�)د(�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991،�على�أنه�مجحز� �341
الجيعمة�تاحطنمة�تاتي�تتعلحن�يع�شركة�تجلرمة�أح�ينظية�أخرى�أن�ُتظهر�تاعالية�تاتجلرمة�اهذه�اشركة�أح�عاليتهل�تايسجلة،�شرمطة،�حين�بمن�
أيحر�أخرى،�"أال�تيلرس�تاشركة�تايعنمة�أنشطة�تتعلرض�يع�أهدتف�تاوركة�حيبلدئهل�أح�يل�معتبره�تاجيهحر�أيرتً�يشكحكلً�فمه�حيثمرتً�الجدل".
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ما�الذي�ينبغي�أن�يتضمنه�العقد�بين�الجمعية�الوطنية�والفريق�الرياضي�
للتصريح�بهذا�االستخدام�للشارة�أو�لشعار�الجمعية�الوطنية؟

فرمق� قبل� بلستخدتم�شعلرهل�ين� فمه� ُترّخص� تحقعه�جيعمة�حطنمة،� أّي�عقد� متضين� أن� مجب�
رملضي،�عددتً�ين�تاشرحط�تاهلية.�حأهم�هذه�تاشرحط�تايتيلشمة�يع�شرحط�تايلدة�23،�تافقرتلن�

�3ح4،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�هي�تاتلامة:

مجب�أن�مكحن�تاعقد�بمن�تاجيعمة�تاحطنمة�حشرمكهل�عقدتً�خطملً. –

مجب�أن�مكحن�تاعقد�صلاولً�افترة�قصمرة�ين�تازين�)يثالً�ين�سنة�حتودة�إاى�ثالث�سنحتا(،� –
امسا� تاشلرة�حصحرتهل� يكلنة� أّن� التأكد�ين� ينتظم� بتقممم� تاحطنمة� تاجيعمة� تقحم� أن� حمجب�

يعرضة�الخطر.

حفقلً�اليلدة�23،�تافقرة�4،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�مجب�أن�تشّكل�تاشرحط� –
تاتي�توكم�تستخدتم�تاشلرة،�عنصرتً�أسلسملً�في�تاعقد.�حمجب�أن�مخّحل�أّي�تنتهلك�يتعيد�اهذه�
تاشرحط�تاجيعمة�تاحطنمة�وق�فسخ�تاعقد�فحرتً،�حدحن�أن�تكحن�يسؤحاة�عن�دفع�أي�تعحمض.�
حمجب�بصحرة�ييلثلة�أن�توتفظ�تاجيعمة�تاحطنمة�بلاوق�في�إنهلء�تاعقد�إذت�يل�أدا�أنشطة�أح�

تصرفلا�تافرمق�تارملضي�إاى�تشحمه�يكلنة�تاشلرة.

قبل� تاحطنمة� الجيعمة� تاقلنحنممن� تاخبرتء� بيحتفقة� تاخطي� تاعقد� موظى� أن� أمضلً� تايهم� حين�
تاتحقمع�علمه.

تحذير

تادخحل�في�تتفلق�رعلمة�ثنلئي�أح�ثالثي�تألطرتف�هح�يشرحع�صعب�ين�حجهة�نظر�قلنحنمة�
حتجلرمة.�فلمس�بلاسهل�اجيعمة�حطنمة�أن�تتوسب�اجيمع�تاولالا�تاتي�ين�شأنهل�أن�تعمق�عيل�
تاوركة�ح/أح�تعّرض�تاحضع�تاقلنحني�اشعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�الخطر.�حمجب،�بشكل�خلص،�أن�
موظى�إطالق�تايبلدرة�بعنلمة�كبمرة.�حمتعمن�أن�تكحن�تاجيعمة�تاحطنمة�يستعدة�أمضلً�ابذل�جهحد�
وثمثة�في�تحضمح�دحرهل�في�تاشرتكة�حتافلئدة�ين�عرض�شعلرهل�على�قيصلن�تافرمق�تارملضي.

إن�إقلية�عيلملا�تارعلمة�حزملدة�ظهحر�تاجيعمة�تاحطنمة�هيل�هدفلن�شرعملن�تيليلً�ألّي�جيعمة�
تاجيعمة� حبصحرة� تاشلرة� تستخدتم� بلوترتم� تتعلق� حيخلطر� يصلعب� هنلك� أّن� غمر� حطنمة،�
تاحطنمة،�حبلاتلاي�تاوركة�ككل،�ادى�تاجيهحر.�حهذت�يل�مدعح�إاى�عدم�تاتشجمع�بلاسيلح�بلستخدتم�
شعلرتا�تاجيعملا�تاحطنمة�ين�قبل�فرق�رملضمة�في�إطلر�شرتكلتهل�يع�تاجيعملا�تاحطنمة.�
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايلدة�44،�تافقرة�تاثلنمة�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تادمبلجة،�تافقرة�10،�ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي

تايلدة��3تافقرة�2،�تافقرة�تافرعمة�3،�ين�تانظلم�تألسلسي�الوركة

التوصيات

تادحاي،�بعرض� تاوركة،�حأعضلء�في�تالتولد� بلعتبلرهل�ين�يكحنلا� تاحطنمة،� الجيعملا� مسيح� �-1
إاى�جنب�)كتيثمل�الوركة(�حشعلر�تالتولد�تادحاي� شلرتي�تاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير�جنبلً�

على�ينشحرتتهل�تاخلصة.

ال�مجحز�الجيعملا�تاحطنمة�عرض�شعلر�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�على�يثل�هذه�تاينشحرتا،� �-2
يل�ام�مرخص�اهل�بذاك�ين�تالجنة�تادحامة�نفسهل.�342

إذت�قررا�جيعمة�حطنمة�عرض�شعلر�تالتولد�تادحاي�على�صفولا�تاغالف�اينشحرتتهل�تاخلصة،�ميكنهل� �-3
إضلفة�عبلرة�حصفمة،�كـعبلرة�"عضح�في�تالتولد�تادحاي�اجيعملا�تاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير".

تعتيلد� )أي� تادحاي� القلنحن� تألخمرة� تاتطحرتا� ضحء� حفي� تاخلصة� ينشحرتتهل� مخص� يل� في� �-4
تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي(،�تحصى�تاجيعملا�تاحطنمة�بعرض�شلرتا�تاصلمب�تألوير،�حتاهالل�
تألوير،�حتاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�–�بوسب�تاترتمب�تازيني�العتيلدهل.�حبيل�أن�على�يكحنلا�
تاوركة�عدم�تستخدتيهل�بطرمقة�قد�تحوي�بتغممر�تسيملا�تاوركة�أح�شلرتتهل،�فمجب�إرفلق�يثل�هذت�

تاعرض�بعبلرة�حصفمة،�حينهل�على�سبمل�تايثلل:

"شلرتا�ييمزة�الوركة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير"،�أح �•

تألوير� الصلمب� تادحامة� تاوركة� يكحنلا� قبل� ين� تستخدتيهل� مجحز� ييمزة� "شلرتا� �•
حتاهالل�تألوير".343 

بشأن�تستخدتم�تالجنة�تادحامة�اشعلرهل،�تنظر�تاسؤتل��25في�تادرتسة. �342

هذتن�يثلالن�على�تاعبلرتا�تاتي�ميكن�تستخدتيهل.�حالجيعملا�تاحطنمة�تاورمة�في�تختملر�صمغ�يختلفة�شرمطة�أن�تكحن�تارسلاة�تاينقحاة�صوموة.� �343
حمرجى�ين�تاجيعملا�تاحطنمة،�في�ولل�حجحد�أمة�شكحك�ادمهل،�تستشلرة��تالجنة�تادحامة.�حفي�يل�متعلق�بسملسة�تالجنة�تادحامة�بشأن�هذه�تايسأاة،�تنظر�تاسؤتل�

�40في�تادرتسة.

���أّي�شارات�وشعارات�ينبغي�عرضها�على�صفحات�غالف�منشورات� 38
الجمعيات�الوطنية،�وبأّي�طريقة؟
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التحليل

مقدمة

ُمسيح�الجيعملا�تاحطنمة،�بلعتبلرهل�ين�يكحنلا�تاوركة،�حأعضلء�في�تالتولد�تادحاي،�بعرض�
عاليلا�تاوركة�حتالتولد�تادحاي�على�ينشحرتتهل�تاخلصة،�حعلى�سبمل�تايثلل،�على�تاصفولا�

تأليليمة/�أح�تاخلفمة.

إال�أنه�ال�مجحز�الجيعملا�تاحطنمة�عرض�شعلر�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�على�ينشحرتتهل344.
فلالجنة�تادحامة�حتاجيعملا�تاحطنمة�يكحنلا�يتيلمزة�في�تاوركة،�حيستقلة�عن�بعضهل�تابعض.

حتالوظ�تألطرتف�تاسليمة�تايتعلقدة�في�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�في�تافقرة��10ين�دمبلجة�
هذت�تابرحتحكحل،�"عزم�)...(�تالتولد�تادحاي�اجيعملا�تاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير،�حتاوركة�

تادحامة�الصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير،�على�تالوتفلظ�بشلرتتهل�تاولامة�حتسيملتهل".

على� تاوركة� ح/أح� تادحاي� االتولد� بملنملً� رسيلً� تظهر� أن� حطنمة� جيعمة� قررا� إذت� حبلاتلاي،�
ينشحرتتهل،�حعلى�سبمل�تايثلل،�على�تاصفولا�تأليليمة/أح�تاخلفمة،�فمجحز�اهل�تالستيرتر�في�

عرض�تاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير�فقط.

الرسم�البياني�لالتحاد�الدولي

إذت�قررا�جيعمة�حطنمة�أن�تعرض�رسيلً�االتولد�تادحاي�على�تاصفولا�تأليليمة/�أح�تاخلفمة�
اينشحرتتهل�تاخلصة،�فمجحز�أن�تضمف�إاى�شعلر�تالتولد�تادحاي�عبلرة�حصفمة،�كعبلرة:�"عضح�
في�تالتولد�تادحاي�اجيعملا�تاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير".�حشعلر�تالتولد�تادحاي�هح�صلمب�
أوير�حهالل�أوير�جنبلً�إاى�جنب،�على�خلفمة�بمضلء�ضين�يستطمل�أوير،�حيصوحبلً�بعبلرة�

"تالتولد�تادحاي�اجيعملا�تاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير".

شارات�يجوز�لمكونات�الحركة�استخدامها

تاوركة� يكحنلا� تستخدم� أال� منبغي� تإلضلفي،� تاثلاث� تابرحتحكحل� دمبلجة� ين� �10 الفقرة� حفقلً�
تاصلمب�تألوير،�حتاهالل�تألوير،�حتاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�يعلً�بطرمقة�ميكن�أن�تحوي�

بتغممر�في�تسيملا�تاوركة�أح�شلرتتهل.

غمر�أّن�تايلدة��3تافقرة��2ين�تانظلم�تألسلسي�الوركة�تعطي�تاجيعمة�تاحطنمة�تفحمضلً�كي�"تنشر�
تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�حتسلعد�وكحيلتهل�في�نشره".�حاذاك،�فين�حتجب�تاجيعملا�تاحطنمة�نشر�
يضيحن�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�حبخلصة�يعنى�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�)ين�خالل�

ينشحرتتهل،�...�إاخ(.

بشأن�تستخدتم�تالجنة�تادحامة�اشعلرهل،�تنظر�تاسؤتل��25في�تادرتسة. �344
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تاثلاث� تابرحتحكحل� تعتيلد� )أي� تادحاي� تاقلنحن� في� تألخمرة� تاتطحرتا� حإاى� ذاك� إاى� حنظرتً�
تألوير،� حتاهالل� تألوير،� تاصلمب� شلرتا� بعرض� تاحطنمة� تاجيعملا� تحصى� تإلضلفي(،�
هذت� يثل� إرفلق� حمنبغي� تازيني�العتيلدهل.� تاترتمب� بوسب� تاويرتء�–� )تابلحرة(� حتاكرمستلاة�

تاعرض�بعبلرة�حصفمة،�ينهل�على�سبمل�تايثلل:

"شلرتا�ييمزة�الوركة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير"،�أح –

"شلرتا�ييمزة�مجحز�تستخدتيهل�ين�قبل�يكحنلا�تاوركة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حتاهالل� –
تألوير".345

حهذتن�يثلالن�فقط�اعبلرتا�ميكن�تستخدتيهل.�حالجيعملا�تاحطنمة�تاورمة�في�تختملر�صمغ�يختلفة�
شرمطة�أن�تكحن�تارسلاة�تاينقحاة�صوموة.�حمرجى�ين�تاجيعملا�تاحطنمة،�في�ولل�حجحد�أمة�

شكحك�ادمهل،�تستشلرة�تالجنة�تادحامة.

في�يل�متعلق�بسملسة�تالجنة�تادحامة�بشأن�هذه�تايسأاة،�تنظر�تاسؤتل��40في�تادرتسة. �345



درتسة�عن�تستخدتم�تاشلرتا �212

 ���ما�هي�الشارات�والشعارات�التي�ينبغي�للجمعيات�الوطنية�نسخها�على� 39
رأسية�أوراقها؟

األساس�القانوني�أو�التنظيمي�

تايلدة�44،�تافقرة��2ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايلدتلن��1ح�5ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991

تادمبلجة،�تافقرة�10،�تايلدتلن��2ح�3تافقرتلن��1ح�2ين�تابرحتحكحل�تاثلاث
تايلدة��3تافقرة��2ين�تانظلم�تألسلسي�الوركة

التوصيات

رأسمة� على� تاتصيمم،� دقمق� تادالاة(� )حسملة� شعلرتً� تعتيد� أن� تاحطنمة� الجيعملا� منبغي� �-1
أحرتقهل،�)تاشلرة�يع�تسم�تاجيعمة�تاحطنمة�أح�تألورف�تألحاى�ين�تالسم(�دحن�أّي�زخرفة،�

تطبمقلً�القحتعد�تاعلية�بشأن�تاشعلر.

في�يل�مخص�تعتيلد�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء،�على�تاجيعملا�تاحطنمة�تاتي�ترغب�في� �-2
تستخدتم�تاجيع�بمن�تاشلرتا�ألغرتض�تادالاة�)تايلدة��3تافقرة��1)أ(�ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�
تإلضلفي(�أح�شلرة�أخرى�تستعيلهل�أود�تألطرتف�تاسليمة�تايتعلقدة�فعلملً�حتستحفي�تاشرحط�
تاشلرة� تضع� أن� تإلضلفي،� تاثلاث� تابرحتحكحل� ين� )ب(� �1 تافقرة� �3 اليلدة� تألخرى�
)تاشلرتا(�تاتي�تختلرهل�في�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�على�رأسمة�أحرتقهل�حعلى�أمة�

يحتد�أخرى�ين�تايوتيل�أن�ترسل�إاى�خلرج�أرتضمهل�تاحطنمة.

تالتولد� تادحاي،�إضلفة�شعلر� تالتولد� في� أعضلء� بلعتبلرهل� تاحطنمة،� تاجيعملا� تستطمع� �-3
تادحاي�على�رأسمة�أحرتقهل.�حمجب�أن�مرفق�ذاك�تاشعلر�بعبلرة�حصفمة،�كعبلرة�"عضح�في�

تالتولد�تادحاي�اجيعملا�تاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير".

تحصى�تاجيعملا�تاحطنمة،�في�يل�مخص�رأسمة�أحرتقهل،�حفي�ضحء�تاتطحرتا�تألخمرة�في� �-4
تاقلنحن�تادحاي�)أي�تعتيلد�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي(�بعرض�شلرتا�تاصلمب�تألوير،�
حتاهالل�تألوير،�حتاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�–�بوسب�تاترتمب�تازيني�العتيلدهل.�حبيل�
أن�على�يكحنلا�تاوركة�عدم�تستخدتم�هذه�تاشلرتا�بطرمقة�قد�تحوي�بتغممر�في�تسيملا�
تاوركة�أح�شلرتتهل،�منبغي�إرفلق�يثل�هذت�تاعرض�بعبلرة�حصفمة،�ينهل�على�سبمل�تايثلل:

"شلرتا�ييمزة�الوركة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير"،�أح �•

"شلرتا�ييمزة�مجحز�تستخدتيهل�ين�قبل�يكحنلا�تاوركة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حتاهالل� �•
تألوير".346 

في�يل�متعلق�بسملسة�تالجنة�تادحامة�بشأن�هذه�تايسأاة،�تنظر�تاسؤتل��40في�تادرتسة. �346
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تجنبلً�إلودتث�أي�خلط�بمن�يختلف�يكحنلا�تاوركة،�مجب�أال�تضمف�تاجيعملا�تاحطنمة� �-5
شعلر�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�على�رأسمة�أحرتقهل.

نظرتً�إاى�تاطبمعة�تادالامة�تاصرف�ارأسمة�تألحرتق،�مجب�أال�تعرض�يكحنلا�تاوركة�على� �-6
رأسمة�أحرتقهل�شعلر�شرمك�خلرجي�إاى�جلنب�شعلرتتهل�تاخلصة،�تجنبلً�احسيهل�بهحمة�هذت�

تاشرمك.347 

التحليل

الشعار�على�رأسية�األوراق:�استخدام�الشارة�للداللة�

بمن� �،1991 اعلم� تاشلرة� تستخدتم� الئوة� ين� ح3،� �2 تافقرتلن� �،5 تايلدة� على� تاتعلمق� ميمز�
"تستخدتم�تاشلرة�الدالاة�ابملن�أّن�تاشخص�أح�تاشيء�تاذي�مويلهل�يرتبط�بلاجيعمة،�حتستخدتيهل�
الدالاة�بهدف�تاترحمج�الجيعمة�تاحطنمة�حتاوركة.�ففي�تاولاة�تألحاى�مكحن�تاتصيمم�تادقمق�أيرتً�
أسلسملً،�حفي�تاولاة�تاثلنمة�ُمسيح�بورمة�أكبر�في�تاتصيمم�إذت�ام�منجم�عن�ذاك�تاتقلمل�ين�يكلنة�

تاشلرة".

حمضمف�تاتعلمق�أّن�تستخدتم�تاشلرة�)تاشلرتا(�في�يرتسالتهل�ميثل�تانحع�تألحل�ين�تستخدتيهل�
الدالاة.348

ليس�أقل�من�الشعار

بلعتبلره�تستخدتيلً�"صرفلً"�الدالاة،�مجب�أن�مكحن�تستخدتم�تاشلرة�)تاشلرتا(�ين�قبل�تاجيعملا�
تاحطنمة�على�رأسمة�أحرتقهل�ححثلئقهل�تارسيمة�تألخرى�)حينشحرتتهل(�يحتفقلً�اليلدة�5،�تافقرة�2،�

ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�تاتي�تنص�على�يل�ملي:

"مجب�أن�تكحن�تاشلرة�تايستخدية�الدالاة�يصوحبة�بلسم�تاجيعمة�تاحطنمة�
أح�بلألورف�تألحاى�ين�تالسم.�حمجب�أال�تكحن�هنلك�رسحيلا�أح�كتلبة�
على�تاصلمب�أح�تاهالل�]أح�تاكرمستلاة�)تابلحرة([�تاذي�مظل�كل�ينهل�
تاعنصر�تاغلاب�على�تاشلرة،�على�ومن�تظل�تألرضمة�بمضلء�دتئيلً".

الجيلة�تألحاى�ين�تايلدة�5،�تافقرة�2،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،� حهكذت،�ححفقلً�
في� تالسم(� ين� تألحاى� تألورف� )أح� تاكليلة� أسيلئهل� على� بلاوفلظ� تاحطنمة� تاجيعملا� تحصى�

ايزمد�ين�تايعلحيلا�بشأن�تستخدتم�يثل�هذت�"تاشعلر�تايزدحج"،�تنظر�تاسؤتل��22في�تادرتسة. �347

حفي�هذت�تاخصحص،�تأتي�تاصملغة�بلالغة�تافرنسمة�ين�تاتعلمق�أكثر�حضحولً�ين�تانسخة�تإلنجلمزمة�أح�تاترجية�تاعربمة: �348
"Il�faut�ici�distinguer�l'utilisation�de�l'emblème�pour�indiquer�qu'une�personne�ou�un�bien�est�rattaché�à�
la�Société,�utilisation�pour�laquelle�la�rigueur�du�graphisme�s'impose,�et�l'utilisation�à�titre�de�
promotion�de�la�Société�et�du�Mouvement,�où�une�certaine�souplesse�est�tolérable�si�elle�ne�porte�
pas�atteinte�au�prestige�de�l'emblème.�Dans�ce�dernier�cas,�c'est�à�la�Société�nationale�de�juger,�en�
fonction�de�la�législation�nationale�et�de�son�contexte�national,�s'il�est�possible�et�opportun�d'autoriser�
un�tel�usage.�La�souplesse�du�graphisme�pourra�consister�par�exemple�en�une�croix�rouge�sertie�d'or,�
un�croissant�dont�la�nuance�du�rouge�contient�des�gradations,�une�croix�découpée,�un�emblème�
recouvert�d'un�motif.�La�Société�n'usera�pas�d'un�tel�graphisme�sur�les�bâtiments�qu'elle�utilise,�
ni�sur�son�papier�à�lettres,�puisqu'il�s'agit�là�à�l'évidence�de�cas�d'usage�indicatif".�
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)تابلحرة(� "تاكرمستلاة� أح� تألوير"،� "تاهالل� أح� تألوير"،� "تاصلمب� أّن� حبيل� شعلرتتهل.�349
تاويرتء"،�أح�"تاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير"،�...�إاخ.�امسا�أسيلء�حال�أورف�أحاى�ألّي�
جيعمة�حطنمة،�فلستخدتم�تلك�تاكليلا�"تاصلمب�تألوير"�...��إاخ.�دحن�إشلرة�إاى�تادحاة�سحف�

مكحن�يثمرتً�اشكحك�كبمرة.

حهنلك�أمضلً�خطر�جدي�حيليحس�في�إربلك�تاجيهحر�وحل�يختلف�يكحنلا�تاوركة:�فإذت�قررا�
"تاهالل� أح� تألوير"،� "تاصلمب� تسيملا� حتستخدتم� دحاهل� أسيلء� إغفلل� تاحطنمة� تاجيعملا� كل�
تألوير"،�أح�"تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء"�فقط،�أح�تاجيع�بمن�بعضهل،�على�شعلرتتهل،�فسحف�

مكحن�ين�شبه�تايستومل�تاتيممز�بمن�جيعمة�حطنمة�حأخرى.

ليس�أكثر�من�الشعار

تاثلنمة�ين� دقمقلً،�كيل�وددته�تاجيلة� الدالاة�)تاشعلر(�تصيميلً� متطلب�تستخدتم�تاشلرة�بحظمفتهل�
تاجيعمة� تسم� يع� تاشلرة� أي� �350،1991 اعلم� تاشلرة� تستخدتم� الئوة� ين� �،2 تافقرة� �،5 تايلدة�
تاحطنمة�أح�تألورف�تألحاى�ين�تالسم.�حاذاك�منبغي�تجنب�إضلفة�عنلصر�يزمنة�اهذت�تاتصيمم�

تادقمق.

حبلإلضلفة�إاى�ذاك،�ين�تايهم�أن�موتفظ�كل�يكّحن�ين�يكحنلا�تاوركة�)تاجيعملا�تاحطنمة،�
حتالتولد�تادحاي،�حتالجنة�تادحامة(�بهحمته�تاخلصة.�حعلى�سبمل�تايثلل،�منبغي�أال�تعيد�تاجيعملا�
تاحطنمة�إاى�حضع�تاشلرة�دتخل�دتئرة�أح�دتئرتمن�)رندملة(�تألير�تاذي�قد�مودث�خلطلً�يع�شعلر�

تالجنة�تادحامة.351 

استخدام�الكريستالة�)البلورة(�الحمراء

في�يل�مخص�تستخدتم�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�كحسملة�الدالاة،�تنص�تايلدة��3تافقرتلن�1 
ح2،�ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�على�يل�ملي:

"1-��مجحز�الجيعملا�تاحطنمة�تاتلبعة�اتلك�تألطرتف�تاسليمة�تايتعلقدة�تاتي�
تقرر�تستعيلل�شلرة�تابرحتحكحل�تاثلاث،�عند�تستعيلاهل�حفق�قلنحنهل�

تاحطني�ذي�تاصلة،�أن�تختلر�تاشلرتا�أدنله�حتضعهل�بدتخلهل�
ألغرتض�تادالاة:

��أ(��إودى�تاشلرتا�تاييمزة�تاتي�تعترفا�بهل�تتفلقملا�جنمف�أح�تاجيع� �
بمنهيل؛�أح

��ب(��شلرة�أخرى�تستعيلهل�أود�تألطرتف�تاسليمة�تايتعلقدة�فعالً� �
اسنحتا�عدمدة�حأعلن�عنهل�إاى�تألطرتف�تاسليمة�تايتعلقدة�

تإلشلرة�إاى�"تالسم�تاكليل�أح�تألورف�تألحاى�ين�تالسم"�تعني�تالسم�تاذي�تأسسا�بيحجبه�كجيعمة�حطنمة�ين�قبل�تادحاة�حتعترفا�بهل� �349
تالجنة�تادحامة�على�أسلسه.�حميكن�حضع�تسم�تاجيعمة�تاحطنمة�أح�تألورف�تألحاى�ين�تالسم�على�تاجلنب�تألمسر�أح�تألمين�الصلمب�تألوير/�تاهالل�

تألوير/�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء،�أح�توا�هذه�تاشلرتا،�أح�في�أي�يكلن�آخر.

تنظر�أمضلً�تاتعلمق�على�تايلدة�5،�تافقرة�2،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �350

معحد�تلرمخ�تستخدتم�تالجنة�تادحامة�"الرندملة"�إاى�تيحز/محامح�1865،�تنظر�تايرجع�تاتلاي�: �351
Gustave�Moynier�and�Henry�Dunant,�3ème�Circulaire:�Le�Comité�International�de�Genève�à�
Messieurs�les�Présidents�et�les�Membres�des�Comités�de�Secours�aux�militaires�blessés�dans�les�
divers�Pays,�Geneva,�31�July�1865.
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تألخرى�حإاى�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حإاى�دحاة�تإلمدتع�
قبل�تعتيلد�هذت�تابرحتحكحل�)...(

2-���مجحز�الجيعمة�تاحطنمة�تاتي�تختلر�إديلج�شلرة�أخرى�دتخل�شلرة�
تابرحتحكحل�تاثلاث�طبقلً�الفقرة��1أعاله،�حفق�قحتنمنهل�تاحطنمة،�أن�
تستعيل�تسيمة�تلك�تاشلرة�]أح�تاجيع�بمنهيل[�حأن�تعرضهل�دتخل�

أرتضمهل�تاحطنمة".

حبلاتلاي،�إذت�تعتيدا�جيعمة�حطنمة�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�كشلرة�اهل�)ييل�مستدعي�تعدمالً�
تاويرتء،� )تابلحرة(� تاكرمستلاة� ضين� تديج� أن� أمضلً� تقرر� أن� ميكن� تاحطني(،� قلنحنهل� في�

حألغرتض�تادالاة،�إودى�تاشلرتا�تايحجحدة�أح�تاجيع�بمنهل.

حإذت�تختلرا�جيعمة�حطنمة�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء،�فمجحز�اهل�أن�تستعيل�تسم�"تاجيعمة�
تاشلرتا(� بمن� تاجيع� )أح� تاشلرة� تسم� تستخدم� أن� أح� �" تاويرتء� )تابلحرة(� الكرمستلاة� تاحطنمة�
تايديجة�ضين�تإلطلر�تألوير.�حاذاك،�فتسيملا�"تاجيعمة�تاحطنمة�الكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�
"،�أح�"تاجيعمة�تاحطنمة�الصلمب�تألوير"،�أح�"تاجيعمة�تاحطنمة�الهالل�تألوير"،�أح�"تاجيعمة�
تاحطنمة�الصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير�"،�هي�أيثلة�يليحسة�على�تإليكلنملا�تاتي�تحفرهل�تايلدة�

�3تافقرتلن��1ح2،�ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�الجيعملا�تاحطنمة.

تافقرة�2،�ين�الئوة�تستخدتم� اليلدة��5 تاسلمم� تاتطبمق� حفي�يل�مخص�رأسمة�تألحرتق،�متطلب�
تاشلرة�اعلم�1991،�ذكر�تسم�تابلد�)أح�تاصفة�تايتعلقة�بلسيه(�قرب�تسم�شلرة�)شلرتا(�تاجيعمة�

تاحطنمة�في�شعلرهل.

مجحز� بأنه� �،)2 تافقرة� �3 )تايلدة� تإلضلفي،� تاثلاث� تابرحتحكحل� على� تاتعلمق� محضح� حأخمرتً،�
الجيعمة�تاحطنمة�تالوتفلظ�بتسمية�تاشلرة�)تاشلرتا(�تايديجة�في�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�
كلسم�اهل�في�كل�تألحقلا،�حاكنه�ال�مجحز�اهل�تستخدتم�تاجيع�بمن�تاشلرتا�غمر�تايحضحعة�ضين�
تإلطلر�)تايلدة��3تافقرة��1)أ(،�ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي(�أح�"شلرة�أخرى�تستعيلهل�أود�
تايتعلقدة� تاسليمة� تألطرتف� إاى� عنهل� حأعلن� عدمدة� اسنحتا� فعالً� تايتعلقدة� تاسليمة� تألطرتف�
تابرحتحكحل"� تادحامة�الصلمب�تألوير�حإاى�دحاة�تإلمدتع�قبل�تعتيلد�هذت� تالجنة� تألخرى�حإاى�

)تايلدة��3تافقرة��1)ب(،�ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي(�إال�دتخل�أرتضمهل�تاحطنمة.352 

حعلى�سبمل�تايثلل،�إذت�تختلرا�جيعمة�حطنمة�تسم�"تاجيعمة�تاحطنمة�الصلمب�تألوير�حتاهالل�
ضين� تايديجمن� غمر� تألوير� حتاهالل� تألوير� تاصلمب� إظهلر� اهل� مرخص� فلن� تألوير"،�

تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء،�كحسملة�الدالاة،�خلرج�أرتضمهل�تاحطنمة.

حبلاتلاي،�متحجب�على�تاجيعمة�تاحطنمة�تاتي�ترغب�في�تستخدتم�جيع�بمن�تاشلرتا،�أح�شلرة�
أخرى�تستعيلهل�أود�تألطرتف�تاسليمة�تايتعلقدة�فعالً�حتستحفي�تاشرحط�تألخرى�اليلدة��3تافقرة�
تاذي� تاتصحمري� تارسم� أح� تاتصيمم� تعرض� أال� تإلضلفي،� تاثلاث� تابرحتحكحل� ين� )ب(،� �1
تختلرته�على�رأسمة�تألحرتق�أح�على�أّي�يحتد�أخرى�ين�تايوتيل�أن�ترسل�إاى�خلرج�أرتضمهل�
تاحطنمة،�دحن�أن�تدرجه�في�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء.�حبلانسبة�الرسلئل�أح�أّي�يحتد�أخرى�

تاتعلمق�على�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�تايلدة��3تافقرة�2،�تاصفوة�192.  352



درتسة�عن�تستخدتم�تاشلرتا �216

موتيل�أن�ترسل�إاى�خلرج�تألرتضي�تاحطنمة،�منبغي�أن�تديج�تاجيعمة�تاحطنمة�تاشلرة�)تاشلرتا(�
تاتي�تختلرتهل�في�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء.

شعارات�كيانات�أخرى�على�رأسية�أوراق�الجمعيات�الوطنية353 

شعار�اللجنة�الدولية

كيل�ُذكر�آنفلً�في�يل�متعلق�بلعتيلد�جيعمة�حطنمة�اشعلر�يشلبه�اشعلر�تالجنة�تادحامة،�مستوسن�أن�
موتفظ�كل�يكحن�ين�يكحنلا�تاوركة�بهحمته�تاخلصة.�حتيلشملً�يع�ينطق�هذه�تاتحصمة،�مجب�أال�
تضمف�تاجيعملا�تاحطنمة�شعلر�تالجنة�تادحامة�على�رأسمة�أحرتقهل�)حتاتي�هي�الدالاة�"بشكل�

صرف"(.

حيع�أن�تاجيعملا�تاحطنمة�حتالجنة�تادحامة�هي�يكحنلا�ين�تاوركة�نفسهل،�حتتعلحن�بشكل�حثمق�
في�تنفمذ�تايهية�تايحكلة�إاى�كل�ينهل،�إال�أنهل�كملنلا�ينفصلة�حيستقلة.�حين�شأن�إدرتج�شعلر�
تالجنة�تادحامة�على�رأسمة�أحرتق�جيعملا�حطنمة�)أح�تتخلذ�تالجنة�تادحامة�تإلجرتء�نفسه�بإدرتج�

شعلر�جيعمة�حطنمة(�أن�مودث�خلطلً�ال�فلئدة�ينه�بمن�يختلف�يكحنلا�تاوركة.

شعار�االتحاد�الدولي

أّن� تاخلصة.�غمر� بهحمته� تاوركة� موتفظ�كل�يكحن�ين�يكحنلا� أن� أهيمة� إاى� تإلشلرة� سبقا�
تاجيعملا�تاحطنمة�هي�أعضلء�في�تالتولد�تادحاي.�حاذاك،�مجحز�الجيعملا�تاحطنمة�إضلفة�شعلر�
تالتولد�تادحاي�على�رأسمة�أحرتقهل�354يصوحبلً�بعبلرة�حصفمة،�كعبلرة�"عضح�في�تالتولد�تادحاي�

اجيعملا�تاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير".

شارات�يجوز�استخدامها�من�قبل�مكونات�الحركة

تاوركة� يكحنلا� تستخدم� أال� مجب� تإلضلفي،� تاثلاث� تابرحتحكحل� دمبلجة� ين� �10 الفقرة� حفقلً�
تاصلمب�تألوير،�حتاهالل�تألوير،�حتاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء،�يعلً،�حبطرمقة�ميكن�أن�تحوي�

بتغممر�في�تسيملا�تاوركة�أح�شلرتتهل.

تفحمضلً� تاحطنمة� تاجيعملا� تعطي� الوركة� تألسلسي� تانظلم� ين� �،2 تافقرة� �3 تايلدة� أّن� غمر�
حتجب� ين� فإّن� حاذاك،� نشره".� على� وكحيلتهل� حتسلعد� تإلنسلني� تادحاي� تاقلنحن� بأن"تنشر�
تاكرمستلاة� يعنى� حخلصة� تإلضلفي،� تاثلاث� تابرحتحكحل� يضيحن� نشر� تاحطنمة� تاجيعملا�

)تابلحرة(�تاويرتء�)ين�خالل�ينشحرتتهل،...�إاخ(.

تإلضلفي(،� تاثلاث� تابرحتحكحل� تعتيلد� )أي� تادحاي� تاقلنحن� في� تألخمرة� تاتطحرتا� إاى� حنظرتً�
)تابلحرة(� حتاكرمستلاة� تألوير،� حتاهالل� تألوير،� تاصلمب� بعرض� تاحطنمة� تاجيعملا� تحصى�
تاويرتء�–�بوسب�تاترتمب�تازيني�العتيلدهل.�حمنبغي�إرفلق�يثل�هذت�تاعرض�بعبلرة�حصفمة،�

ينهل�على�سبمل�تايثلل:

االطالع�على�تولمل�التصحمر�تابملني�الوركة�على�ينشحرتا�تاجيعملا�تاحطنمة�أح�حثلئقهل،�تنظر�تاسؤتل��38في�هذه�تادرتسة �353

التذكمر�:�شعلر�تالتولد�تادحاي�هح�صلمب�أوير�حهالل�أوير�جنبلً�إاى�جنب،�على�خلفمة�بمضلء�ضين�يستطمل�أوير،�حيصوحبلً�بعبلرة� �354
"تالتولد�تادحاي�اجيعملا�تاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير".
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"شلرتا�ييمزة�الوركة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير"،�أح –

"شلرتا�ييمزة�مجحز�تستخدتيهل�ين�قبل�يكحنلا�تاوركة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حتاهالل� –
تألوير".355

�شعارات�الشركاء�من�خارج�الحركة356

إن�تاشعلر�تايستخدم�على�رأسمة�تألحرتق�هح�"أير�أسلسي"�)ولاة�نيحذجمة(�الستخدتم�تاشلرة�
الدالاة�كيل�تحضوه�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم��357.1991حهذت�معني�أن�هذت�تاشعلر�معرف�بهحمة�

تاجيعمة�تاحطنمة.

عيحيلً� تاجيهحر� ثقة� حتأيمن� تومزهل،� حعدم� حوملدهل،� تاوركة،� تستقالل� ضيلن� أجل� حين�
تايبلدئ،�مصبح�عدم�حسم�يكحنلا�تاوركة�بهحمة�أطرتف� بأّن�تاوركة�يلتزية�بهذه� حتايقلتلمن�
خلرجمة�أيرتً�ولسيلً.�حاذاك،�تحصى�يكحنلا�تاوركة�بعدم�إضلفة�شعلرتا�شركلء�ين�خلرج�

تاوركة�على�رأسمة�أحرتقهل.

في�يل�متعلق�بسملسة�تالجنة�تادحامة�بشأن�هذه�تايسأاة،�تنظر�تاسؤتل��40في�تادرتسة. �355

اليزمد�ين�تايعلحيلا�بشأن�تستخدتم�يثل�هذت�"تاشعلر�تايزدحج"،�تنظر�تاسؤتل��22في�تادرتسة. �356

تاتعلمق�على�تايلدة�5،�تافقرتلن��2ح3،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �357
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايلدة�44،�تافقرة�تاثلاثة�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تادمبلجة،�تافقرة�10،�ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي
تايلدة��5تافقرة��2)ز(،�ين�تانظلم�تألسلسي�الوركة

تايلدة��4تافقرة��1)ز(،�ين�تانظلم�تألسلسي�الجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير

التوصيات

تادحامة�عرض�شلرتا�تاصلمب�تألوير،�حتاهالل�تألوير،�� الجنة� منبغي� تايبدأ،� ين�ومث� �-1
أح�بقضلمل� بلاشلرة� اهل�عالقة� تاتي� تاويرتء�على�جيمع�ينشحرتتهل� )تابلحرة(� حتاكرمستلاة�

أخرى�الوركة.

ثم� أحالً،� تألوير� تاصلمب� تازيني�العتيلدهل:� تاترتمب� تاشلرتا� معكس�عرض� أن� منبغي� �-2
تاهالل�تألوير،�حأخمرتً�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء.

ايل�كلن�ين�تايفرحض�أال�تستخدم�يكحنلا�تاوركة�تاشلرتا�بطرمقة�موتيل�تفسمرهل�بأنهل� �-3
عرض� إاى� تحضمومة� عبلرة� إضلفة� مجب� شلرتتهل،� أح� تاوركة� تسيملا� بتغممر� تحوي�
تاشلرتا�تاييمزة�تاثالث�على�صفولا�غالف�الوثائق�المرجعية�الجنة�تادحامة،�تاتي�تتعلق�
بقضلمل�تاوركة.�حقد�تختلرا�تالجنة�تادحامة�تاعبلرة�تاتلامة:�"شلرتا�ييمزة�الوركة�تادحامة�

الصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير".358 

بشأن�تاتحصملا�تايحجهة�اليكحنلا�تألخرى�في�تاوركة�وحل�عرض�تاشلرتا�على�حثلئق/�ينشحرتا�تتعلق�بلاوركة،�تنظر�تاسؤتامن�38  �358
ح�39في�تادرتسة.

 تابلب�تاثلني�
تافصل�جمم-��تالستخدتم�ين�قبل�تالجنة�تادحامة

���ما�هي�الشارات�التي�ينبغي�للجنة�الدولية�عرضها�على�منشوراتها�المتعلقة� 40
 بالحركة�الدولية�للصليب�األحمر�والهالل�األحمر؟
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التحليل

مقدمة

تايتعلقدة�إاى� تاثلاث�تإلضلفي،�تشمر�تألطرتف�تاسليمة� تابرحتحكحل� تافقرة��10ين�دمبلجة� في�
حتاهالل� تألوير� تاصلمب� اجيعملا� تادحاي� حتالتولد� تألوير،� الصلمب� تادحامة� تالجنة� "عزم�
تاولامة� بشلرتتهل� تالوتفلظ� على� تألوير،� حتاهالل� تألوير� الصلمب� تادحامة� حتاوركة� تألوير،�

حتسيملتهل".

حهذت�معني�أّن�أّي�قرتر�رسيي�بتغممر�تألسيلء�أح�تاشلرتا�تاولامة�الوركة�ميكن�أن�متخذ�فقط�ين�
قبل�همئة�دستحرمة�الوركة�)على�تألرجح�تايؤتير�تادحاي(.

غمر�أّن�تافقرة��10ين�دمبلجة�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�ال�تينع�رسم�تاشلرتا�تاييمزة�تاثالث�
)تاصلمب�تألوير،�حتاهالل�تألوير،�حتاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء(�ألغرتض�تعلميمة،�يثالً�على�
تاصفولا�تألحاى�ين�نشرتا�إعاليمة،�أح�حثلئق�أخرى�يتعلقة�بقضلمل�تاوركة.�يع�ذاك،�منبغي�
أن�مرفق�هذت�تارسم�بعبلرة�تحضمومة�تكتب�على�الوثائق�المرجعية�الجنة�تادحامة،�على�سبمل�

تايثلل،�على�صفولا�غالف�دامل�تاوركة.

عرض�الشارات�المميزة�على�منشورات�اللجنة�الدولية�لغرض�نشر�القانون�
الدولي�اإلنساني�

تاكرمستلاة� إلظهلر� تادحامة� تالجنة� دتفع� بخصحص� أسلسمة� أهيمة� اهيل� تاتلامتلن� تايالوظتلن�
)تابلحرة(�تاويرتء�على�ينشحرتتهل�تايخصصة�اغرض�نشر�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني:

مجب�أن�معتلد�تايقلتلحن�حتايدنمحن�خالل�تانزتعلا�تايسلوة،�حكذاك�تاسكلن�تايدنمحن�علية،� –
على�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�كحسملة�جدمدة�الويلمة.�حمتعمن�توترتم�هذه�تاشلرة�حويلمتهل�

بلاطرمقة�نفسهل�كلاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير.

حفقلً�اليلدة��5تافقرة��2)ز(�ين�تانظلم�تألسلسي�الوركة،�حتايلدة��4تافقرة��1)ز(�ين�تانظلم� –
تألسلسي�الجنة�تادحامة،�على�تالجنة�تادحامة�"تاعيل�على�فهم�حنشر�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�
تاحتجب�تاتطبمق�في�تانزتعلا�تايسلوة�حإعدتد�أي�تطحمر�اه".�حاذاك،�فلالجنة�تادحامة�يلزية�
بنشر�يضيحن�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�تاودمث�تاعهد�نسبملً،�ين�أجل�تنفمذ�تايهية�تايحكلة�

إامهل.

حفي�يل�مخص�تاتسلسل�تاذي�مجري�على�أسلسه�رسم�تاشلرتا�تاثالث،�فقد�قررا�تالجنة�تادحامة�
أن�تتبع�تاترتمب�تازيني�العتيلدهل:�تاصلمب�تألوير�)أقر�رسيملً�في�1863-1864(،�حتاهالل�
تألوير�)أقر�رسيملً�في�1929(،�حتاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�)أقرا�رسيملً�في�2005(.�
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عرض�الشارات�المميزة�على�الوثائق�المرجعية�للجنة�الدولية

حفقلً�الفقرة��10ين�دمبلجة�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�حين�أجل�تاتحضمح�بأّن�تاوركة�ام�تعتيد�
تاثالث�على� تاييمزة� تاشلرتا� أن�تصوب�عبلرة�تحضمومة�عرض� منبغي� جدمدتً،� بملنملً� تيثمالًً�

الوثائق�المرجعية�الجنة�تادحامة�تاتي�تتعلق�بقضلمل�تاوركة.

تألوير� الصلمب� تادحامة� الوركة� ييمزة� "شلرتا� تاتلامة:� تاعبلرة� تادحامة� تالجنة� تختلرا� حقد�
حتاهالل�تألوير".359 

مجب�أن�مفسر�ورف�تاجر�"�اـِ�"�)الوركة(�بلايعنى�تألحسع�الستخدتيه.�حمجب�أال�تفهم�صملغة�تاجيلة�تاتحضمومة�على�أنهل�تعني�أّن� �359
تاشلرتا�تاثالث�يجتيعة�تشّكل�تاتيثمل�تابملني�الوركة.
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايلدة�44،�تافقرة�تاثلاثة�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايلدة��23ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991

تاقرتر��10"سملسة�تاوركة�بشأن�إقلية�تاشرتكلا�يع�تاقطلع�تاخلص"،�يجلس�تايندحبمن،�
2005،�تايلوق:�"أوكلم�أسلسمة�اسملسة�تاوركة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير�

بشأن�إقلية�تاشرتكلا�يع�تاقطلع�تاخلص".

مقدمة�

تايتعلقة� تاتجلرمة� تايسلئل� تادحامة�بخصحص� تالجنة� تاتي�تعتيدتهل� تاقسم�تاصكحك� معرض�هذت�
بلستخدتم�تسيهل،�حشعلرهل،�حصحرتهل.�حمتضين�يل�ملي:

خطحط�تحجمهمة�بشأن�تستخدتم�تسم�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حصحرتهل�ين�قبل�يقديي� –
تاسلع�حتاخديلا؛

خطحط�تحجمهمة�بشأن�تستخدتم�شلرة�تاصلمب�تألوير،�حتسم�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير� –
حشعلرهل�ألغرتض�جيع�تاتبرعلا؛

يجيحعة�تاشركلا�تادتعية�الجنة�تادحامة. –

مجدر�تاتذكمر�بأن�تالجنة�تادحامة�تعهدا�بتطبمق�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم��1991في�أقصى�
يدى�ييكن.�حكيل�جلء�في�دمبلجة�تاالئوة،�فلالجنة�تادحامة�"تعتبرا�أن�تايدى�تاذي�سيوا�به�
تانسخة�تايعداة�ام�متجلحز�رغم�تتسلعه�تاود�تايقبحل�به�في�نطلق�تتفلقملا�جنمف".�حهكذت�حضعا�
تايوددة�في�الئوة� تايعلممر� يع� تيلشملً� تاقسم� تايذكحرة�في�هذت� حتاسملسلا� تاتحجمهمة� تاخطحط�
تستخدتم�تاشلرة،�حالسميل�تايلدة��23ينهل.�أيل�تألسس�تاقلنحنمة�أح�تاتنظميمة�تألخرى�ذتا�تاصلة�
فهي�تايلدة�44،�تافقرة�3،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�ح"تألوكلم�تألسلسمة�اسملسة�تاوركة�تادحامة�
الصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير�بشأن�إقلية�تاشرتكلا�يع�تاقطلع�تاخلص"�)تايلوق�بلاقرتر�10 

ايجلس�تايندحبمن�العلم�2005(.

حمختلف�ترتمب�هذت�تاقسم�قلمالً�عن�بلقي�تادرتسة:�فهح�ال�متضين�تحصملا،�حمكين�بدالً�ين�ذاك�
تادحامة�يع�يسلئل�تجلرمة�تتعلق�بلستخدتم� تالجنة� في�عرض�قصمر�األسلحب�تاذي�تعليلا�به�

تسيهل،�حشعلرهل،�حصحرتهل.

ألهدتفهل� ينلسبة� هي� حتاسملسلا� تاتحجمهمة� تاخطحط� هذه� أن� تاحطنمة� تاجيعملا� ترتأا� حإذت�
تاخلصة،�فلالجنة�تادحامة�تشجعهل�على�تعتيلد�صكحك�ييلثلة.

���كيف�تستخدم�اللجنة�الدولية�للصليب�األحمر�اسمها،�وشعارها،�وصورتها،� 41
ألغراض�تجارية؟
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خطوط�توجيهية�بشأن�استخدام�اسم�اللجنة�الدولية�للصليب�
األحمر�وصورتها�من�قبل�مقدمي�السلع�والخدمات�

)اعتمدت�في�أيلول/سبتمبر�2005(

الغرض

تألوير� الصلمب� تادحامة� تالجنة� تسم� الستخدتم� تايطلحب� تإلطلر� تاتحجمهمة� تاخطحط� هذه� تضع�
حصحرتهل�360ين�قبل�شركلا�تقدم�إاى�تاينظية�تاسلع�حتاخديلا�)مشلر�إامهل�في�يل�ملي�بيقديي�
تاسلع�حتاخديلا(.�حتودد�هذه�تاخطحط�تاتحجمهمة،�بشكل�خلص،�تاشرحط�تاتي�ميكن�الجنة�تادحامة�

بيحجبهل�تاتصرمح�ايقديي�تاسلع�حتاخديلا�بلستخدتم�تسيهل�أح�صحرتهل�اغرض�تإلعالم�تاعلم361

تادحامة�الصلمب�تألوير،�حسيعتهل،� تالجنة� تاوفلظ�على�صحرة� إاى� تاتحجمهمة� حتهدف�تاخطحط�
حساليتهل،�حإاى�تايولفظة�كذاك�على�تاطلبع�تاوصري�الستخدتم�تسم�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�
حصحرتهل�ين�قبل�شركلا�خلصة�بومث�ترى�تاشركلا�تايلنوة�أن�إقلية�شرتكة�يع�تالجنة�تادحامة�

تبقى�يغرمة�حذتا�قمية�فعلمة.

المبدأ�العام

ال�مجحز�ايقديي�تاسلع�أح�تاخديلا�تستخدتم�شعلر�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير.�362حال�ميكن�
تادحامة�إال�حفقلً� تالجنة� تاتي�تدخل�في�شرتكة�يع� تايلنوة� تستخدتم�تاشعلر�ين�جلنب�تاشركلا�
اشرحط�يعّمنة.�حتقحم�تالجنة�تادحامة�قبل�ذاك،�بتقممم�أخالقي�ألنشطة�هذه�تاشركلا�حسلحكهل.363 

اغرض� تألوير� الصلمب� تادحامة� تالجنة� إاى� تإلشلرة� حتاخديلا� تاسلع� ايقديي� يبدئملً� مجحز� ال�
تاسلع� يقديي� يع� تادحامة� تالجنة� تحقعهل� تاتي� تاعقحد� بحضحح� تنص� أن� حمجب� تاعلم.� تإلعالم�
أح� أح�صحرتهل،� تألوير،� الصلمب� تادحامة� تالجنة� تسم� تستخدتم� مجحز� ال� أنه� على� حتاخديلا،�

شعلرهل،�أح�شلرة�تاصلمب�تألوير�أح�تاهالل�تألوير�364بدحن�تصرمح�يسبق.

حإذت�أرتد�أي�يقدم�اسلعة�أح�خدية�تستخدتم�تألورف�تايختصرة�"ICRC"�)أح�تسيمة�"تالجنة�
أح� �،)"International�Committee�of� the�Red�Cross"�"الصلمب�تألوير تادحامة�
صحرة�تظهر�فمهل�تلك�تألورف،�فمجب�أن�موصل�أحالً�على�إذن�صرمح�بلاقملم�بذاك.�حتوظر�

تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�تستخدتم�تسيهل�أح�صحرتهل�على�سلع�يخصصة�البمع.

ُمفهم�ين�تسم�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�أنه�معني�تألورف�تألحاى�السيهل�)″ICRC"�أح�″CICR"،�أح�تألورف�تألحاى�بأمة�اغة� �360
أخرى(�أح�تالسم�تاكليل�"تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير"،�)أح�:

″International�Committee�of�the�Red�Cross"�أح�″Comité�International�de�la�Croix-Rouge"�أح�تالسم�تاكليل�بأمة�
اغة�أخرى(.�أيل�صحرة�تالجنة�تادحامة�فتعني�أي�تيثمل�الجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�أح�أنشطتهل�)يثالً�صحرة�يندحب�مويل�عالية�تالجنة�تادحامة�

الصلمب�تألوير،�أح�يبنى�مرفع�علم�تالجنة�تادحامة،�أح�سملرة�أح�شلونة�علمهل�يلصق�بلسم�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير(.

مشيل�تإلعالم�تاعلم�تالسترتتمجملا�حتاجهحد�تايخصصة�إلعالم�تاجيهحر�)تاعالقلا�يع�حسلئل�تإلعالم،�تايحتقع�على�شبكة�تإلنترنا،� �361
تألنشطة�تاتسحمقمة،�تاويالا،�تاينتجلا�تاسيعمة�تابصرمة،�...�إاخ(.�حال�مشيل�تإلعالم�تادتخلي�ايقدم�تاسلع�حتاخديلا�تايخصص�ايحظفمه�أح�

الهمئلا�تاتلبعة�اه.

 Comité�International″متأاف�شعلر�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�ين�صلمب�أوير�تومط�به�دتئرتلن�يترتكزتلن�تظهر�فمهيل�كليلا� �362
Genève"،�فحق�تألورف�تألحاى�)�CICRأح�ICRC،�...�إاخ(.

رئمس�قسم�تاشرتكلا�تادتعية�في�شعبة�تايحترد�تاخلرجمة�في�تالجنة�تادحامة�هح�تايسؤحل�عن�تاتقممم�تألخالقي. �363

تستخدم�تاشلرة�الويلمة�في�أحقلا�تاورب.�حأي�تستخدتم�غمر�يصرح�به�صرتوة�في�تتفلقملا�جنمف�حبرحتحكحالتهل�تإلضلفمة�هح�إسلءة� �364
تستخدتم�الشلرة.



الشروط
ال�ُمينح�تاتصرمح�بلستخدتم�تسم�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�أح�صحرتهل�–�حتاشهلدة�365تاتي�

تؤكد�هذت�تاتصرمح�–�إاى�يقديي�تاسلع�حتاخديلا،�إال�حفقلً�الشرحط�تاتلامة:

أذهلن� – الصلمب�تألوير�أح�صحرتهل�أي�خلط�في� تادحامة� تالجنة� مثمر�تستخدتم�تسم� مجب�أال�
تاجيهحر�بمن�تالجنة�تادحامة�حأنشطة�يقدم�تاسلع�حتاخديلا�ح/أح�نحعمة�ينتجلته�حخديلته.

ال�مجحز�تستخدتم�تسم�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حصحرتهل�إال�افترة�زينمة�يوددة�بشكل� –
حتضح.

ال�مجحز�تستخدتم�تسم�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حصحرتهل�إال�في�يل�متعلق�بلاسلع�أح� –
تاخديلا�تايقدية�فعلملً.

مجب�أن�تستيد�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�ين�تستخدتم�تسيهل�أح�صحرتهل�فحتئد�يلدمة�أح� –
يلامة�ين�خالل�عالقلا�أفضل�يع�يقدم�تاسلع�أح�تاخديلا.366

إلقلية� تايعتيدة� تاسملسة� يع� تتنلقض� أنشطته� أح� حتاخديلا� تاسلع� يقدم� سملسلا� أّن� بدت� حإذت�
شرتكلا�يع�تاقطلع�تاخلص367،�فتيتنع�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�عن�ينح�يقدم�تاسلع�أح�
تاخديلا�تصرمولً�بلستخدتم�تسيهل�أح�صحرتهل.�كيل�تنظر�أمضلً�في�يل�إذت�كلن�ين�تاينلسب�إنهلء�

عالقتهل�بهذت�تايزحد�بلاسلع�حتاخديلا.

سحب�التصريح

توتفظ�تالجنة�تادحامة�بلاوق�في�سوب�تصرموهل�في�أي�حقا�كلن،�إذت�كلن�ثية�توتيلل�في�أن�
تعّرض�أنشطة�يقدم�تاسلع�حتاخديلا�سيعة�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�الخطر.

بعد�ينح�تاتصرمح،�تصدر�تالجنة�تادحامةالصلمب�تألوير�شهلدة�تتضين�حصفلً�اخطة�تستخدتم�يقدم�تاسلع�أح�تاخديلا�السم�تالجنة�تادحامة� �365
الصلمب�تألوير��ح/أح�صحرتهل�على�تاغالف.

ين�ينظحر�تافلئدة�يقلبل�تاتكلفة�)تستردتد�تاتكلفة(،�ين�تايهم�ضيلن�أن�مكحن�تالستثيلر�تايطلحب�اتنفمذ�هذه�تاخطحط�تاتحجمهمة�أقل�بشكل� �366
يلوحظ�ين�تافلئدة�تايتحقعة�،�حتاتي�ميكن�أن�تأخذ�على�سبمل�تايثلل�شكل�توسمن�شرحط�تابمع�ين�قبل�يقدم�تاسلع�أح�تاخديلا.

تم�تعتيلد�هذه�تاسملسة�ين�قبل�يجلس�تايندحبمن�في�سمحل�في�تشرمن�تاثلني/�نحفيبر�2005.�حتنص�على�أنه�ال�مجحز�ايكحنلا�تاوركة�� �367
تادخحل�في�شرتكة�يع�شركلا�تتعلرض�أنشطتهل�يع�أهدتف�تاوركة�حيبلدئهل�)إنتلج�أسلوة،�تنتهلكلا�اوقحق�تإلنسلن�أح�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�

أح�قلنحن�تاعيل،�أنشطة�ضلرة�بلاصوة،�أح�أنشطة�قد�مكحن�اهل�أثر�سلبي�على�قدرتا�تاوركة�تاتشغملمة،�...�إاخ(.

درتسة�عن�تستخدتم�تاشلرتا �224
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اللجوء�إلى�القانون

توتفظ�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�بلاوق�في�تإلفلدة�ين�تاقحتنمن�تانلفذة�في�سحمسرت�حتايتعلقة�
بويلمة�شلرة�تاصلمب�تألوير/تاهالل�تألوير�حتاعاليلا�تايسجلة�حتاشخصمة،�حقحتنمن�بلد�يزحد�
تاسلع�حتاخديلا�إذت�كلنا�قحتنمن�هذت�تابلد�تينح�على�تألقل�تادرجة�ذتتهل�ين�تاويلمة�تاتي�مينوهل�

تاقلنحن�تاسحمسري،�كيل�توتفظ�بلاوق�في�تتخلذ�أّي�إجرتء�ينصحص�علمه�بيحجبهل.

شهلدة�تؤكد�تاتصرمح�بلستخدتم�تسم�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�أح�صحرتهل368
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الجيعملا�تاحطنمة�تاورمة�في�تعتيلد�إجرتء�ييلثل�بإصدتر�شهلدة�يع�تاتصرمح�بلستخدتم�صحرتهل،�على�غرتر�تاشهلدة�تايعرحضة�أعاله.� �368
حكلن�هنلك�شعحر�بأّن�تاجيعملا�تاحطنمة�قد�ترى�فلئدة�في�هذت�تإلجرتء�حفي�نيحذج�تاشهلدة.�حمرجى�تايالوظة�أّن�تاخطحط�تاتحجمهمة�بشأن�

تستخدتم�تسم�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حصحرتهل�ين�قبل�يقديي�تاسلع�حتاخديلا،�يطبحعة�على�ظهر�تاشهلدة.
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 خطوط�توجيهية�بشأن�استخدام�شارة�الصليب�األحمر�
 واسم�اللجنة�الدولية�للصليب�األحمر�وشعارها�لغرض�

جمع�التبرعات

تقدم�هذه�تاخطحط�تاتحجمهمة�إجلبلا�عن�أسئلة�أسلسمة�بشأن�تستخدتم�تاشلرة�في�إطلر�تاشرتكلا

مقدمة

)تالستخدتم� للحماية� رمز� هي� �– بمضلء� أرضمة� على� أوير� –�صلمب� األحمر� الصليب� شارة�
الدالاة(.� )تالستخدتم� الصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير� تادحامة� تاوركة� الويلمة(�حالعضحمة�في�
جنمف� تتفلقملا� ين� تايينحوة� الويلمة� تاظلهرة� تاعالية� تايسلوة،� تانزتعلا� أحقلا� في� حهي�
الضولمل،�حالذمن�مقديحن�اهم�تايسلعدة؛�أيل�في�أحقلا�تاسلم،�فهي�ُتبّمن�ترتبلط�شخص�أح�شيء�
بلاوركة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير،�حتاتي�تشكل�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�
)تالجنة�تادحامة(�تاهمئة�تايؤسسة�اهل�.�حاهذت�تكحن�تاشلرة�أمضلً�ريزتً�اليبلدئ�تاسبعة�تألسلسمة�
حتاحودة،� تاتطحعمة،� حتاخدية� حتالستقالل،� حتاوملد،� تاتومز،� حعدم� تإلنسلنمة،� أي� الوركة�

حتاعلايمة.

استخدام�شعار�اللجنة�الدولية�للصليب�األحمر�

تستطمع�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�تستخدتم�شعلرهل�في�أودتث�أح�ويالا�اجيع�تاتبرعلا�
هذه� في� خلصة� شركلا� إشرتك� حمجحز� تاشلرة.� تستخدتم� بشأن� تاوركة� االئوة� حفقلً� تنظيهل�

تألودتث�أح�تاويالا�بيقتضى�تاشرحط�تاتلامة:

مجب�عدم�إودتث�خلط�في�أذهلن�تاجيهحر�بمن�أنشطة�تاشركة�أح�نحعمة�ينتجلتهل�ين�جهة،� –
حبمن�شعلر�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�أح�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�نفسهل�ين�جهة�

أخرى؛

مجب�أن�مرتبط�تاودث�أح�تاويلة�بنشلط�يعّمن؛�حاذاك،�مكحن�تستخدتم�تاشعلر�يودحدتً�زينملً؛ –

مجب�أال�تكحن�تاشركة�تايعنمة�يرتبطة�بأي�شكل�كلن�بأنشطة�تتعلرض�يع�أهدتف�تاوركة� –
حيبلدئهل،�أح�موتيل�أن�مرتهل�تاجيهحر�يثمرة�الشك�أح�تاجدل؛

توتفظ�تالجنة�تادحامة�بلاوق�في�إاغلء�عقدهل�يع�تاشركة�تايعنمة�في�أي�حقا�كلن،�حضين�فترة� –
تالجنة� أح�شعلر� تاشلرة� توترتم� تقّحض� تاشركة� أنشطة� كلنا� ولل� في� جدتً،� قصمرة� إخطلر�

تادحامة،�أح�تنتقص�ين�يقليهيل.

مجب�أن�تكحن�تافلئدة�تايلدمة�أح�تايلامة�تاتي�تجنمهل�تالجنة�تادحامة�ين�تاودث�أح�تاويلة�فلئدة� –
كبمرة؛

مجب�أال�تسيح�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�بعرض�شعلرهل�على�تايحتد�تايخصصة�البمع،� –
حاكنهل�تستطمع�تاسيلح�بنسخه�على�ينشحرتا�ينفصلة�تصوب�تايحتد�تايعرحضة�البمع�حفي�

تايحتد�تإلعالنمة�الشركة؛
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مجب�أن�تتضين�تاينشحرتا�تايرفقة،�حكذاك�أي�نحع�ين�تايحتد�تإلعالنمة�تاتي�مظهر�علمهل� –
حتاخديلا� تاويلة،� أح� بلاودث� متعلق� حتضولً� تألوير،�شرولً� الصلمب� تادحامة� تالجنة� شعلر�

تايقدية�إاى�تالجنة�تادحامة،�حكمفمة�تستخدتم�تاعلئدتا؛

مجب�أن�مكحن�وجم�شعلر�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�بأبعلد�يعقحاة�يقلرنة�ببقمة�عنلصر� –
تاصحرة�تايعرحضة؛

فمهل�شعلر� – نحع�ين�تإلعالنلا�معرض� أي� تادحامة�على� تالجنة� تاوصحل�على�يحتفقة� مجب�
تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�قبل�إرسلاهل�الطبلعة�أح�تإلنتلج.

استخدام�اسم�اللجنة�الدولية�للصليب�األحمر

الصلمب� تادحامة� "تالجنة� تالسم� تستخدتم� على� أمضلً� أعاله� تاحتردة� تاتحجمهمة� تاخطحط� تنطبق�
تألوير"�″International�Committee�of�the�Red�Cross"�أح�في�أمة�اغة�أخرى،��
حتألورف�تألحاى�ين�تالسم�″ICRC"�أح�في�أمة�اغة�أخرى.�تالسم�تاكليل�تاصومح�بلاعربمة�هح:�
تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حتألسيلء�تاكليلة�تاصوموة�حتألورف�تألحاى�بلالغلا�تإلنكلمزمة،�

حتافرنسمة،�حتألايلنمة،�حتإلسبلنمة،�هي�تاتلامة:

 – International�Committee�of�the�Red�Cross�)ICRC(

 – Comité�international�de�la�Croix-Rouge�)CICR(

 – Internationales�Komitee�vom�Roten�Kreuz�)IKRK(

 – Comite�Internacional�de�la�Cruz�Roja�)CICR(

تعطى�تألسيلء�حتألورف�تألحاى�تاصوموة�بلغلا�أخرى�عند�تاطلب.

مجموعة�الشركات�الداعمة�للجنة�الدولية

حتاعسكرمة،� تايدنمة� تاسلطلا� يع� حثمقة� عالقلا� عقحد� يدى� حعلى� تادحامة� تالجنة� طحرا�
حتاينظيلا�تادحامة،�حتاينظيلا�غمر�تادحامة،�حتادحتئر�تألكلدميمة.�يع�ذاك،�ام�مكن�الجنة�تادحامة،�
حوتى�حقا�قرمب،�غمر�تاقلمل�ين�تالتصلالا�تاينظية�يع�يجتيع�تألعيلل،�إال�عند�شرتء�سلع�

حخديلا�ين�شركلا�تيحمن�خلصة.

حفي�نهلمة�تاتسعمنملا،�شعرا�تالجنة�تادحامة،�حنصب�عمنمهل�عدة�أهدتف،�أنه�ين�تاضرحري�
سبمل� على� حتايهلرتا� تاخبرتا� اتبلدل� تاخلص� تاقطلع� يع� بلاتعلطي� عالقلتهل،� شبكة� تحسمع�
تايثلل،�حتنحمع�يصلدر�تيحملهل.�حاهذت�تاسبب،�قليا�تالجنة�تادحامة�يؤخرتً�بلالتصلل�بيجيحعة�

يختلرة�ين�تاشركلا،�حيقرهل�سحمسرت،�إلنشاء�مجموعة�الشركات�الداعمة.

حين�أجل�أن�تصبح�تاشركة�عضحتً�في�يجيحعة�تاشركلا�تادتعية،�مجب:
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أن�تتيتع�بأخالقملا�قحمة،�حأن�تتحتفق�سملسلتهل�حأنشطتهل�يع�يبلدئ�تالجنة�تادحامة�حقميهل؛ –

أن�تتعهد�بينح�يل�ال�مقل�عن�ثالثة�يالممن�فرنك�سحمسري�خالل�فترة�سا�سنحتا؛ –

أن�تستحفي�تايعلممر�تايوددة�في�سملسة�تاوركة�بشأن�إقلية�تاشرتكلا�يع�تاقطلع�تاخلص؛369 –

أن�توترم�"تايبلدئ�تألخالقمة�تاتي�تحجه�تاشرتكلا"�تاحتردة�أدنله.370 –

المبادئ�األخالقية�التي�توجه�شراكات�اللجنة�الدولية�

تضع�تايبلدئ�تألخالقمة�تاتحجمهمة�اشرتكلا�تالجنة�تادحامة�يع�تاشركلا�إطلر�عيل�العالقة�بمن�
تالجنة�تادحامة�حتاشركلا�تادتعية�الينظية�حتاتي�تتحتفق�يع�يبلدئ�تاوركة�حنظليهل�تألسلسي،�

حتايهية�تاخلصة�تايحكلة�إاى�تالجنة�تادحامة�نفسهل.

حمتم�تتخلذ�تاقرتر�بإقلية�تاشرتكة�على�أسلس�يل�تقتضمه�كل�ولاة�على�ودة،�حبعد�تألخذ�بثالثة�
تهتيليلا�بلاوسبلن:

كأحاحمة�يطلقة،�ال�تقبل�تالجنة�تادحامة�أي�دعم�ين�شركة�إذت�كلن�ين�شأن�هذت�تادعم�أن�معّرض� –
الخطر�قدرة�تاينظية�على�تاقملم�بيهيتهل�تاخلصة.

سملسلا� – أسلسي� بشكل� تتنلقض� أال� شرمطة� تاخلص� تاقطلع� ين� تادعم� تادحامة� تالجنة� تقبل�
حأنشطة�تاشركة�تايعنمة�يع�تانظلم�تألسلسي�الوركة�حتايهية�تاخلصة�بلالجنة�تادحامة.

تجري�تالجنة�تادحامة�تقمميلً�األثر�تايوتيل�الشرتكة�على�صحرتهل�أيلم�تاجيهحر. –

حسعملً�إاى�تحجمههل�في�تتخلذ�هذه�تاقرترتا،�حضعا�تاينظية�تايعلممر�تألخالقمة�تاتلامة:�

ال�تقبل�تالجنة�تادحامة�دعيلً�ين�تاشركلا�تاتي�تعيل�بشكل�يبلشر�في�صنلعة�تألسلوة�أح�بمعهل،� –
أح�تيتلك�أسهيلً�غلابة�في�يثل�هذه�تاشركلا.

ال�تقبل�تالجنة�تادحامة�دعيلً�ين�تاشركلا�تاتي�تشلرك�في�تنتهلكلا�القلنحن�تادحاي�تإلنسلني� –
تاينلطق� في� تحتجدهل� ين�خالل� ادمهل� تايتلوة� تايعلحيلا� على� بنلء� تادحامة� تالجنة� بهل� تعلم�

تايعرضة�النزتعلا�في�يختلف�أنولء�تاعلام.

تاعيل� – حيعلممر� تإلنسلن� وقحق� ترتعي� ال� تاتي� تاشركلا� ين� دعيلً� تادحامة� تالجنة� تقبل� ال�
تألسلسمة�تايعترف�بهل�دحاملً،�حالسميل�تلك�تاحتردة�في�تإلعالن�تاعلايي�اوقحق�تإلنسلن�حفي�

إعالن�ينظية�تاعيل�تادحامة�بشأن�تايبلدئ�حتاوقحق�تألسلسمة�في�تاعيل.

تاقرتر��10ين�يجلس�تايندحبمن�2005،�تايلوق:�"أوكلم�أسلسمة�اسملسة�تاوركة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير�بشأن�إقلية� �369
تاشرتكلا�يع�تاقطلع�تاخلص".

ترفق�دتئيلً�هذه�تايبلدئ�بيذكرة�تاتفلهم�تايحقعة�يع�تاشركلء�ين�تاشركلا�تادتعية.� �370
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ال�تقبل�تالجنة�تادحامة�دعيلً�ين�تاشركلا�تاتي�ُمعرف�على�نطلق�حتسع�أن�ينتجلتهل�ضلرة� –
تايتعلرف�علمهل�على� بلاقحتعد�حتألنظية� تاتزتيهل� بلاصوة،�أح�تحجد�تدعلءتا�يحثحقة�بعدم�

نطلق�حتسع،�كتلك�تاتي�تضعهل�ينظية�تاصوة�تاعلايمة.

تحاي�أمضلً�تالجنة�تادحامة�تهتيليلً�ايل�إذت�كلن�هنلك�جدل�علم�يهم�أح�شكحك�ترتبط�بينتجلا� –
تاشركة،�أح�سملسلتهل،�أح�أنشطتهل.�حتستند�في�وكيهل�إاى�تاتقلرمر�حعيلملا�تاتقممم�تاتي�تقديهل�

حكلالا�تقممم�يهنمة�حإاى�غمرهل�ين�تايعلحيلا�تايتلوة�ين�يصلدر�يحثحقة.

تايذكحرة� تايعلممر� بلوترتم� تلتزم� تاتي� تاشركلا� إقلية�شرتكلا�يع� إاى� تادحامة� تالجنة� حتسعى�
التنيمة� تألسلسمة� تايبلدئ� حتنفذ� تقّدر� تاتي� تاشركلا� يع� شرتكلا� إقلية� كذاك� حتؤمد� أعاله.�

تايستدتية�حتإلدترة�"تاصدمقة"�اليحترد�تابمئمة.

حمجحز�ألعضلء�يجيحعة�تاشركلا�تادتعية�تالختملر�بمن�تخصمص�تاهبلا�إيل�إاى�رأس�يلل�
تايؤسسة�تاخلصة�بلالجنة�تادحامة�أح�إاى�"صندحق�تاينح"�تاتلبع�اهل،�أح�إاى�تألنشطة�تإلنسلنمة�في�
تايمدتن�بشكل�يبلشر.�كيل�مجحز�األعضلء�أمضلً�تختملر�ول�يختلط.�حتيّحل�فحتئد�هذت�تاصندحق�

تاتدرمب�تايستير�ايحظفي�تالجنة�تادحامة.

تادحامة.�حتحفر� تالجنة� حتستفمد�تاشركلا�تألعضلء�في�هذه�تايجيحعة�ين�شرتكة�وصرمة�يع�
تاعضحمة�في�تايجيحعة�تافحتئد�تاتلامة�الشركلا:

عالقة�مميزة�مع�جهة�إنسانية�فاعلة�حقاً�على�صعيد�عالمي

أعضلء�يجيحعة�تاشركلا�تادتعية�هم�العبحن�علايمحن�في�تألسحتق�تاعلايمة.�حتؤثر�كل�كلرثة�
إنسلنمة�كبمرة�تودث�في�أي�يكلن�في�تاعلام�في�عيلهم�حفي�تايتعليلمن�يعهم�بطرمقة�أح�بأخرى.�
حتالجنة�تادحامة�تانلشطة�في�أكثر�ين�ثيلنمن�بلدتً،�هي�حتودة�ين�تاينظيلا�تاعلايمة�تاقلملة�تاتي�
تقدم�تستجلبة�فحرمة�ادى�ودحث�تاكحترث�تإلنسلنمة.�حعنديل�تصبح�تاشركة�تادتعية�عضحتً�في�
تالجنة� يع� حوصرمة� تأليد� طحملة� يتيمزة� عالقة� بنلء� معني� فهذت� تادتعية،� تاشركلا� يجيحعة�

تادحامة،�ييل�ميّكن�تاشرمكمن�ين�تاينلقشة�يعلً�حتايحتجهة�تاعلجلة�األزيلا�تإلنسلنمة.

العالقات�مع�المتعاملين�مع�هذه�الشركات

تلعب�تالجنة�تادحامة�عند�تاطلب�دحرتً�نلشطلً�في�تألودتث�تاخلصة�تاتي�مرغب�تاشرمك�تادتعم�في�
تنظميهل�اليتعليلمن�تألسلسممن�يعه�كلايحظفمن،�حتازبلئن،�حتاضمحف�أح�تاييّحنمن�تاييمزمن.

تقدمم�عرض�عند�عحدتهم�ين� تادحامة،� تالجنة� تاعيلملا�في� ايدرتء� تايثلل،� فميكن،�على�سبمل�
تايمدتن�ين�أجل�تبلدل�خبرتتهم�حتنطبلعلتهم.�حمستطمع�يدمر�أح�خبمر�ين�تالجنة�تادحامة�تاتركمز�
على�يسأاة�يوددة�كإدترة�تألزيلا،�أح�تاخديلا�تاصومة،�أح�يعلاجة�تايمله�حتحزمعهل،�أح�تقممم�

تايخلطر�أح�غمرهل�ين�تايحتضمع.

حبلإلضلفة�إاى�ذاك،�ميكن�أن�تحفر�تالجنة�تادحامة�يعلحيلا�يستيرة�عن�أنشطتهل�تإلنسلنمة�في�
"تاينلطق�تاسلخنة"�ين�خالل�يلوقلا�إخبلرمة،�حأفالم�فمدمح،�حيلصقلا،�حينشحرتا،�حطرق�

إعاليمة�أخرى.
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اجتماعات،�ومعلومات،�وتبادل�مهارات�حصرية

تالجنة� يع� تايعلحيلا� حتبلدل� تاوحتر� مخص� يل� في� فحتئد�وصرمة� ين� تادتعم� تاشرمك� مستفمد�
تادحامة.

حتنظم�تالجنة�تادحامة�تجتيلعلً�سنحملً�رفمع�تايستحى�يع�أعضلء�يجيحعة�تاشركلا�تادتعية،�تركز�
فمه�على�يسلئل�تسترتتمجمة�ذتا�تهتيلم�يشترك.

تادتعية� حتاشركلا� تادحامة� تالجنة� بمن� رفمع� تنفمذي� يستحى� تجتيلعلا�خلصة�على� تنظم� كيل�
تإلعالم،� أح� تاسملسمة،� تاجغرتفمل� تتجلهلا� تايثلل،� سبمل� )على� يوددة� يسلئل� بيعلاجة� تايهتية�

حإدترة�تايحترد�تابشرمة�خالل�تألزيلا،�أح�تقممم�تايخلطر،�...�إاخ(

الصورة�واإلعالم

ألعضلء� تينح� تيتملزتا� فثية� تادرتسة.� هذه� ين� تاغرض� إاى� بلانسبة� تألهم� تاجلنب� هح� هذت�
يجيحعة�تاشركلا�تادتعية،�اكنهل�تكحن�دتئيلً�يحتفقة�االئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991.�حتخّحل�
تاعضحمة�في�تايجيحعة�تاشركة�تاعضح�بلستخدتم�تسم�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حصحرتهل�
حشعلرهل�في�ويالتهل�تإلعاليمة�على�تانوح�تايذكحر�الوقلً،�حبيقتضى�يحتفقة�خطمة�يسبقة�ين�
تالجنة�تادحامة.�حتقتصر�تاعالية�أدنله�"ICRC�Corporate�Partner"�على�أعضلء�يجيحعة�

تاشركلا�تادتعية�دحن�سحتهم:

حمجحز�اعضح�يجيحعة�تاشركلا�تادتعية�أن�مستخدم�هذه�تاعالية�في�تايحتد�تإلعاليمة�الشركة�
)غمر�أنهل�ان�تستخدم�ألغرتض�تإلعالن�عن�ينتجلا�تاشركلا�حخديلتهل،�أح�تسحمقهل،�أح�بمعهل(.

تاصلمب� تاتحجمهمة�بشأن�تستخدتم�شلرة� أّن�"تاخطحط� إاى� إاى�ذاك،�تجدر�تإلشلرة� حبلإلضلفة�
تألوير�حتسم�تالجنة�تادحامة�حشعلرهل�ألغرتض�جيع�تاتبرعلا"�تايذكحرة�سلبقلً�)في�تافقرة�)ب(�
ين�هذت�تاقسم(،�تكحن�دتئيلً�يلوقة�بيذكرة�تاتفلهم�تايحقعة�يع�أعضلء�يجيحعة�تاشركلا�تادتعية.

حأخمرتً،�تقر�تالجنة�تادحامة�بيسلهيلا�تاشركلا�تادتعية�في�تايحتد�تإلعاليمة�تاخلصة�بلايؤسسة�
)كتقرمرهل�تاسنحي،�على�سبمل�تايثلل(.�كيل�تنشر�قلئية�أعضلء�يجيحعة�تاشركلا�تادتعية�في�

تاقسم�تايخصص�الشركلا�تادتعية�على�يحقع�تالجنة�تادحامة�على�شبكة�تإلنترنا.

Corporate 
Partner
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايحتد��38ح53،�تافقرة1،�ح�54ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايلدتلن��2تافقرتلن��3ح4،�ح�4تافقرة�2،�ين�تانظلم�تألسلسي�الوركة

تايبلدئ�تألسلسمة�الوركة�)تاحودة(

التوصيات371 

إن�تسجمل�ينظية�غمر�وكحيمة�أح�شركة�خلصة�َكيؤسسة�"صلمب�أوير"�أح�"هالل�أوير"� �-1
)أح�"كرمستلاة�)بلحرة(�ويرتء"(�في�دحاة�محجد�فمهل�جيعمة�صلمب�أوير/هالل�أوير�حطنمة�
يعترف�بهل�مشكل�تنتهلكلً�القحتعد�تاتي�توكم�تستخدتم�تالسم�حتاشلرة�حكذاك�تايبدأ�تألسلسي�

الحودة.�حهذت�أير�يوظحر.

في�ولل�ودحث�هذت�تألير،�مجب�أن�تبلدر�تاجيعمة�تاحطنمة�تايعترف�بهل،�حبلاتشلحر�يع� �-2
تاسلطلا�تايختصة�الدحاة،�بلتخلذ�تإلجرتءتا�تاينلسبة�ايعلاجة�هذه�تايشكلة:

تاقملم�بيسلٍع�حدمة�)تتصلل�بلاينظية�غمر�تاوكحيمة�أح�تاشركة�تاخلصة(؛ �•

تاتقدم�بطلب�رسيي�إاى�يكتب�تاتسجمل�"اشطب�تسجمل"�تاينظية�غمر�تاوكحيمة�أح� �•
تاشركة�تاخلصة؛

تالجحء�إاى�إجرتءتا�قضلئمة�ضد�تاينظية�غمر�تاوكحيمة�أح�تاشركة�تاخلصة. �•

تقع�يسؤحامة�ضيلن�تالوترتم�تاحتجب�القحتعد�بشأن�تستخدتم�تاشلرة�على�سلطلا�تادحاة�في� �-3
تاجيعمة� تقحم� أن� مجب� حاذاك،� يعهل.� تتعلحن� أن� تاحطنمة� تاجيعمة� حعلى� تألحل،� تايقلم�
تاحطنمة�ح/أح�تاسلطلا�بلإلجرتءتا�آنفة�تاذكر،�حاكن�بلاتشلحر�تادتئم�بمنهيل.�حتبقى�تالجنة�

تادحامة�حتالتولد�تادحاي�على�تستعدتد�ادعم�إجرتءتا�تاجيعمة�تاحطنمة�في�هذت�تاشأن.

تنطبق�تاتحصملا�أمضلً،�يع�يرتعلة�يل�ملزم�ين�تعدمل،�على�تاولالا�تاتي�تكحن�فمهل�تاينظية�غمر�تاوكحيمة�أح�تاشركة�تاخلصة�تاتي� �371
تستخدم�تالسم�ح/أح�تاشلرة�غمر�يسجلة،�أح�ام�متم�تسجملهل�بعد.�حمجب�أن�تستخدم�تاجيعمة�تاحطنمة�تاوجج�نفسهل،�حأن�تقحم�بإجرتءتا�ييلثلة�اول�

تايسأاة.

 تابلب�تاثلني�
تافصل�دتل-��تالستخدتم�ين�قبل�جهلا�فلعلة�أخرى

���منظمات�غير�حكومية�أو�مؤسسات�خاصة�تسجل�على�أنها�مؤسسات� 42
 "صليب�أحمر"�أو�"هالل�أحمر"�أو�"كريستالة�)بلورة(�حمراء"�
 في�دولة�توجد�فيها�جمعية�وطنية�معترف�بها:�كيف�ينبغي�معالجة�

هذه�المسألة؟
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التحليل

مقدمة

ودثا�في�عدة�بلدتن�يثل�هذه�تاولاة�تاتي�جرى�فمهل�تسجمل�372جيعمة�"صلمب�أوير"�أح�"هالل�
أوير"�أح�"كرمستلاة�)بلحرة(�ويرتء"�في�دحاة�كلنا�تحجد�فمهل�جيعمة�حطنمة�يعترف�بهل.

حجرى�تاتسجمل�ين�قبل�ينظية�غمر�وكحيمة�أح�شركة�خلصة�بلعتبلرهل�يؤسسة�"صلمب�أوير"�
أح�"هالل�أوير"�أح�"كرمستلاة�)بلحرة(�ويرتء"�على�أسس�يختلفة،�حفقلً�السملق�حتإلطلر�تاقلنحني�

الدحاة�تايعنمة،�حعلى�سبمل�تايثلل:

كشركة�تئتيلن�في�يكتب�تاتسجمل�تايختص؛ –

كجيعمة�في�يكتب�أيمن�سجل�تاجيعملا؛ –

كشركة�خمرمة�بيحجب�قلنحن�تاشركلا�في�يكتب�أيمن�سجل�تاشركلا؛ –

كلتولد�قلنحني�خلص�بيحجب�تاقلنحن�تاخلص�بلالتولدتا؛ –

كينظية�غمر�وكحيمة�بيحجب�تاتشرمعلا�ذتا�تاصلة. –

ما�المشكلة�في�ذلك؟

متعذر�تادفلع�عن�هذت�تاحضع�عند�تانظر�إامه�ين�زتحمتمن�يختلفتمن:

إساءة�استخدام�االسم�والشارة

تنص�تايلدة�53،�تافقرة�1،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�على�أنه:

"موظر�في�كل�تألحقلا�على�تألفرتد�حتاجيعملا�حتايؤسسلا�تاتجلرمة،�
تاعلية�حتاخلصة�على�ود�سحتء،�ين�غمر�تايخحل�اهم�بيقتضى�هذه�

تالتفلقمة،�تستخدتم�شلرة�أح�تسيمة�"تاصلمب�تألوير"�أح�"صلمب�جنمف"،�
أح�أمة�عالية�أح�تسيمة�تنطحي�على�تقلمد�اهل،�أملً�كلن�تاغرض�ين�هذت�

تالستخدتم،�حيهيل�كلن�تاتلرمخ�تاذي�مرجع�إامه�إقرتره".

حتضمف�تايلدة��54ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�يل�ملي:�"تتخذ�تألطرتف�تاسليمة�تايتعلقدة�تاتدتبمر�
تالستعيلل� إسلءة� ولالا� حقيع� ينع� أجل� ين� كلفملً� تألصل� ين� تشرمعهل� مكن� ام� إذت� تاالزية،�

تاينصحص�عنهل�بلايلدة��53في�جيمع�تألحقلا".

تستخدم�أوملنلً�كلية�"إدرتج"�بداًل�ين�"تسجمل". �372
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يويملن� تاويرتء� )تابلحرة(� تألوير/تاكرمستلاة� تألوير/تاهالل� تاصلمب� حشلرة� تسم� فإّن� اذاك،�
بيقتضى�تاقلنحن�تادحاي،�حتادحل�يلزية�بتنفمذ�هذه�تاويلمة�في�تشرمعلتهل�تاحطنمة.�373حمنبغي�أن�
تودد�هذه�تاتشرمعلا�تألشخلص�حتاكملنلا�تايخحاة�تستخدتم�تسم�حشلرة�تاصلمب�تألوير/تاهالل�

تألوير/تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء،�حينهل�تاجيعملا�تاحطنمة�تايعترف�بهل.374 

حاذاك،�موظر�سحء�تستخدتم�هذه�تألسيلء�ح/أح�تاشلرتا،�حمجب�ينع�تإلسلءة�ح/أح�حقفهل�ين�قبل�
تاكرمستلاة� تاهالل�تألوير،�أح� تايختصة.�حتستخدتم�تسم�حشلرة�تاصلمب�تألوير،�أح� تاسلطلا�
دحاة� بهل�في� قلئية�حيعترف� تحجد�جيعمة�حطنمة� كملن،�عنديل� أي� قبل� تاويرتء�ين� )تابلحرة(�

يعّمنة،�مشكل�إسلءة�تستخدتم.

انتهاك�المبدأ�األساسي�للوحدة

منص�يبدأ�تاحودة�تألسلسي�)تاحترد�في�دمبلجة�تانظلم�تألسلسي�الوركة(�على�أنه:�"ال�ميكن�أن�
تكحن�هنلك�سحى�جيعمة�حتودة�الصلمب�تألوير�أح�تاهالل�تألوير�في�تابلد�تاحتود".

تفي� أن� جيعمة� أي� "على� أنه� على� الوركة� تألسلسي� تانظلم� ين� �2 تافقرة� �4 تايلدة� تنص� كيل�
تاحومدة� تاحطنمة� تاجيعمة� تكحن� أن� � �)...( حطنمة:� كجيعمة� بهل� ُمعترف� اكي� تاتلامة� بلاشرحط�

الصلمب�تألوير�أح�تاهالل�تألوير�في�هذه�تادحاة".

حفي�تاغلابمة�تاعظيى�ين�تادحل،�ُمعترف�في�تاوقمقة�بلاجيعمة�تاحطنمة�على�أنهل�جيعمة�تاصلمب�
تألوير/تاهالل�تألوير�تاحومدة�تاتي�مجحز�اهل�تاقملم�بأنشطتهل�ضين�تألرتضي�تاحطنمة.�حعلدة�يل�
تاحطنمة.�375حتدرج� الجيعمة� تاقلنحني� تاحضع� مودد� أح�يرسحم� قلنحن� مدرج�هذت�تالعترتف�في�
تايلدة�نفسهل�في�تانظم�تألسلسمة�الجيعملا�تاحطنمة.�حهذت�أير�هلم.�حإذت�سجل/أح�أدرج� علدة،�
يكتب�تاتسجمل/تاتأسمس،�تاجيعمة�تاحطنمة�على�أسلس�تانظلم�تألسلسي�تاذي�متضين�هذه�تايلدة،�

فمصبح�ين�تسجمل/إدرتج�كملن�آخر�مستخدم�تاشلرة�ينلفملً�الينطق.

حاذاك،�فإّن�تسجمل/إدرتج�كملن�آخر�الصلمب�تألوير،�أح�تاهالل�تألوير،�أح�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�
تاويرتء�في�تابلد�نفسه�كجيعمة�حطنمة�يعترف�بهل،�ال�مشّكل�يسأاة�هلية�بلانسبة�إاى�تاجيعمة�

تاحطنمة�تايعترف�بهل�فوسب،�بل�أمضلً�بلانسبة�إاى�تايكتب�تايسؤحل�عن�ذاك.

حتنص�تايلدة��2تافقرتلن��3ح4،�ين�تانظلم�تألسلسي�الوركة�على�يل�ملي:

"توترم�تادحل�تألطرتف،�حالسميل�تادحل�تاتي�تعترفا�بلاجيعمة�تاحطنمة�
تاينشأة�في�أرتضمهل،�بدعم�عيل�يكحنلا�تاوركة�كليل�كلن�ذاك�ييكنلً�

�.)...(

بشأن�حتجب�تادحل�في�هذت�تاشأن،�تنظر�تاسؤتامن��44ح�45في�تادرتسة. �373

تبعلً�األعرتف�أح�تألنظية�تاقلنحنمة،�ميكن�اهذت�تاتشرمع�أن�مكحن�قلنحنلً�خلصلً�بلتفلقملا�جنمف،�أح�قلنحنلً�خلصلً�بلستخدتم�تاشلرة�حويلمتهل،�� �374
...إاخ.

حضعا�تاوركة�في�إطلر�تايؤتير�تادحاي�العلم��1999قلنحنلً�نيحذجملً�متعلق�بلالعترتف�بلاجيعملا�تاحطنمة.�حتنص�تايلدة�1-�3ين�تاقلنحن� �375
تانيحذجي�على�أّن�تاشرط�تاتلاي�هح�ين�بمن�تاشرحط�تادنمل�تاتي�منبغي�أن�متضينهل�يثل�هذت�تاتشرمع:��"تاجيعمة�هي�تاجيعمة�تاحطنمة�تاحومدة�
الصلمب�تألوير�أح�تاهالل�تألوير�في�)تسم�تابلد(".�حهذت�تاوكم�هح�جزء�ين�تاشرحط�تاقلنحنمة�تادنمل�تاالزية�العترتف�تالجنة�تادحامة�بلاجيعمة�

تاحطنمة.
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توترم�تادحل�في�جيمع�تألحقلا�تاتزتم�كلفة�يكحنلا�تاوركة�بلايبلدئ�
تألسلسمة".

تادحاي� تايؤتير� في� أعضلء� بصفتهل� الوركة.،� تألسلسي� تانظلم� بلإلجيلع� تادحل� تعتيدا� حقد�
الصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير.�حُمتحقع�ين�تلك�تادحل،�كجزء�ين�تاتزتيهل�"بدعم"�تاجيعملا�

تاحطنمة�تايعترف�بهل،�أال�تتخذ،�على�تألقل،�إجرتءتا�تتنلقض�حأوكلم�تانظلم�تألسلسي.

الحجج�التي�ينبغي�استخدامها�

ميكن�الجيعملا�تاحطنمة�)حسلطلا�تادحاة(�تقدمم�تاوجج�تاتلامة�ادى�ينلقشة�هذه�تايشكلة:

شلرتا�حأسيلء�تاصلمب�تألوير،�حتاهالل�تألوير،�حتاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�يويمة� أ(�
حتاسلطلا� تألحاى(،� جنمف� تتفلقمة� ين� ح�53 �38 تايلدتمن� )حبخلصة� تادحاي� تاقلنحن� بيقتضى�
يلزية�بلتخلذ�جيمع�تإلجرتءتا�تاضرحرمة�اينع�حقيع�إسلءة�تستخدتم�تاشلرتا�حتألسيلء�)تايلدة�

�54ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى(.

هذه�تاشلرتا�حتألسيلء�تويمهل�أمضلً�تاتشرمعلا�تاحطنمة�الدحاة�تاتي�تنص�على�عقحبلا� ب(�
ضد�أي�شخص�أح�كملن�مستخدم�تاشلرتا/تألسيلء�دحن�أن�مكحن�يخحالً�تاقملم�بذاك.

موتيل�أن�تنتج�أضرتر�خطمرة�عن�سحء�تستخدتم�تاشلرتا.�حتتسبب�هذه�تإلسلءتا،�في�كل� ج(�
ولاة�ين�تاولالا،�في�تالنتقلص�ين�توترتم�تايقلتلمن�حتايدنممن�الوركة،�حمهدد�بذاك�قدرة�تاوركة�
حتألسيلء� تاشلرتا� ايعلني� خلطلً� تالستخدتم� إسلءة� تسبب� كيل� تإلنسلنمة.� يهليهل� إنجلز� على�
أحقلا� في� بلستخدتيهل� تايخحامن� األشخلص� تايينحوة� تاويلمة� بلاتلاي� حمضعف� حأهيمتهل،�

تانزتعلا�تايسلوة.

تأسسا�تاجيعمة�تاحطنمة�تايعترف�بهل،�حتم�تالعترتف�بهل�بيحجب�تشرمع�حطني�)قلنحن�أح� د(�
يرسحم�تعترتف(.�حميكن�تالستشهلد�بهذه�تايلدة�ين�تاتشرمع،�تاتي�تنص�على�أن�تكحن�تاجيعمة�
تاحطنمة�تايعترف�بهل،�هي�تاجيعمة�تاحطنمة�تاحومدة�الصلمب�تألوير/أح�تاهالل�تألوير/أح�تاكرمستلاة�

)تابلحرة(�تاويرتء�في�تادحاة.

متنلقض�تسجمل/إدرتج�تاكملن�تاذي�مسيء�تستخدتم�تاشلرة�حتالسم�حتايبدأ�تألسلسي�الحودة.� هـ(�
حترد�تايبلدئ�تألسلسمة�في�تانظلم�تألسلسي�الوركة�تاذي�تم�تعتيلده�في�تاعلم��1986ين�قبل�

تايؤتير�تادحاي�تاذي�كلن�مشيل�تادحاة�تايعنمة.

منبغي�تقترتح�شلرتا�حأسيلء�بدملة�الكملن�تاذي�مسيء�تستخدتم�تاشلرة�)على�سبمل�تايثلل،� و(�
تالحن�تألخضر�الصلمب�أح�تاهالل�أح�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�بدالً�ين�تألوير(.376 

منبغي�على�تألقل�تإلبقلء�على�إيكلنمة�تابدء�بإجرتءتا�قضلئمة�تستند�إاى�تاتشرمع�تاحطني� ز(�
حإبالغ�تاطرف�تاذي�مسيء�تستخدتم�تاشلرة�بذاك،�إذت�ام�تنجح�تايسلعي�تاحدمة.

االطالع�على�أيثلة�اشلرتا�بدملة�أخرى،�تنظر�تاسؤتل��40في�تادرتسة. �376
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خطوات�لمعالجة�المشكلة�

كيل�مودث�في�جيمع�ولالا�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة،�تقع�تايسؤحامة�تألحاى�إلمقلفهل�على�سلطلا�
حاهذت�ين� تاولالا.� هذه� في� تاسلطلا� بلاتعلحن�يع� تفحمضلً� تاحطنمة� تاجيعملا� حتيتلك� تادحاة.�
تايهم،�أن�متم�تاتشلحر�حتاتعلحن�بمن�تاجيعمة�تاحطنمة�حتاسلطلا�تايختصة�الدحاة،�إذت�أرمد�يعلاجة�

تايسأاة�بشكل�فعلل.

إال�أنه�منبغي�تاتأكمد�على�حجحب�تتخلذ�تاجيعملا�تاحطنمة�تايبلدرة�في�هذه�تاولاة�ألّن�اهل�تأثمرتا�
يبلشرة�علمهل.�حبيل�أن�تايحضحع�مشّكل�أحاحمة�الجيعمة�تاحطنمة�)في�ومن�أنهل�امسا�بلاضرحرة�

أحاحمة�السلطلا(،�فمجب�أن�تأخذ�تايبلدرة�في�تابدء�بلإلجرتءتا�تاالزية�ايعلاجة�تايشكلة.

هذه� يثل� في� تاحطنمة� تاجيعملا� ايسلعدة� تستعدتد� على� تادحاي� حتالتولد� تادحامة� تالجنة� حتبقى�
تاولالا.377 

محصى�بلتخلذ�تاسلسلة�تاتلامة�ين�تإلجرتءتا:

تاخطحة�تألحاى�تاتي�مجب�أن�تقحم�بهل�تاجيعمة�تاحطنمة�هي�دتئيلً�تالتصلل�تارسيي�)شفحملً� أ(�
-�تنظر�نيحذج�تارسلاة�تاصفوة�238(�بلاكملن�تاذي�مسيء�تستخدتم�تالسم�حتاشلرة،� أح�خطملً�
حبلاتشلحر�يع�تاسلطلا�تاعلية�تايختصة،�ين�أجل�يطلابته�بتغممر�تسيه�حشلرته.�حمنبغي�أن�تكحن�
تاوجج�تايذكحرة�آنفلً�جزءتً�ين�هذت�تإلجرتء�تألحل�ذاك�أن�غلابمة�ولالا�إسلءة�تالستخدتم�نلجية�
عن�جهل�بلاقحتعد�تاقلئية.�حمؤيل�كذاك�في�تاولاة�تايعنمة،�أن�مكحن�تاتفسمر�تاحتضح�اليسلئل�

كلفملً.

ميكن�الجيعمة�تاحطنمة�بعدئذ�تاتحجه�برسلاة�إاى�تاسلطلا�تايختصة�في�تادحاة�تطلب�ينهل� ب(�
حبرحتحكحالتهل� جنمف،� تتفلقملا� ألوكلم� حفقلً� حتسيه� شلرته� مغمر� كي� تايعني� الكملن� تكتب� أن�
تإلضلفمة،�حتاتشرمعلا�تاحطنمة.�حقد�تكحن�تاسلطلا�تايختصة�إيل�تاحزترة�تايسؤحاة�عن�ضيلن�
تنفمذ�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�أح�ويلمة�تاشلرة،�حإيل�تاحزترة�تاتي�تشيل�وقمبتهل�تاقضلمل�تايتعلقة�

بلاجيعمة�تاحطنمة.

في�ولل�تيتنلع�تاكملن�تايعني�عن�تتخلذ�تاخطحتا�تاينلسبة�اتغممر�شلرته�حتسيه،�تكحن� ج(�
إاى�سلطة� برسلاة� تاتحجه� تادحاة� في� تايختصة� تاسلطلا� ح/أح� تاحطنمة� الجيعمة� تاتلامة� تاخطحة�
تاتسجمل�تايختصة�تطلب�فمهل�شطب�تاكملن�ين�تاسجل�)تنظر�نيحذج�تارسلاة�تاصفوة�240(.�
حهذت�ال�معني�عدم�تاسيلح�إطالقلً�بتسجمل/أح�إدرتج�هذت�تاكملن،�إذ�مجحز�أن�"مسجل/أح�مدرج"�

قلنحنلً،�إنيل�توا�شلرة�يختلفة�حتسم�يختلف.�

ح/أح� تاحطنمة� الجيعمة� تايتلوة� تألخرى� تإليكلنمة� تكحن� حتسيه،� شلرته� تغممر� إذت�رفض� د(�
قلنحن� بيقتضى� تايختصة� تايوكية� أيلم� قضلئمة� دعحى� إقلية� تادحاة� في� تايختصة� تاسلطلا�

االطالع�على�تفسمر�يودد�ادحر�كل�ين�سلطلا�تادحاة،�حتاجيعملا�تاحطنمة،�حتالجنة�تادحامة،�عند�ودحث�إسلءة�تستخدتم�الشلرة،�تنظر� �377
تابلب�تاثلاث�تافصحل�أاف�إاى�دتل�ين�تادرتسة.�حفي�يل�مخص�تالتولد�تادحاي،�مجدر�تاتذكمر�بأن�تاقرتر��9ين�تادحرة�تاتلسعة�عشرة�ايجلس�وكلم�

يل�كلن�معرف��في�ذاك�تاومن�بلارتبطة�)عقدا�في�أكسفحرد�علم�1946(،�منص�على�يل�ملي:
�″The�Board�of�Governors,�taking�into�account�that�sometimes�there�exists,�at�the�same�time�as�a�
National�Society,�another�Society�which�illegally�uses�the�same�name,�considers�that�in�such�a�
situation,�the�League�should�intervene�to�stop�this�state�of�affairs�and�request�Governments�to�
support�National�Societies�in�their�efforts�to�that�effect.″
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تستخدتم�تاشلرة�حويلمتهل.�378حعندهل�مصبح�على�تايوكية�أن�تقرر�ترتكلب�تاكملن�إسلءة�الستخدتم�
تاشلرة�)حتالسم(،�حتأيره�بلاتلاي�بتغممر�شلرته�حتسيه�)حتفرض�علمه�تاعقحبة�تايوددة�في�تاتشرمع�
تاحتجب�تطبمقه(.�حمجب�إمالء�عنلمة�خلصة�اتقممم�تعقمدتا�تلك�تاعيلمة�حفرص�نجلوهل،�حكذاك�
بلإلجرتءتا� بلابدء� تاقرتر� تتخلذ� قبل� تاقضلئمة،� تادعحى� تاتي�تستغرقهل� تايلامة�حتايدة� تاتكلامف�
تاسلطلا� دعم� قضلئي� إجرتء� أّي� في� تاحطنمة� تاجيعمة� توتلج� تألوحتل،� كل� حفي� تاقضلئمة.�
تايختصة�في�تادحاة�)إذت�ام�تقم�هذه�تاسلطلا�بنفسهل�بلايبلدرة�في�تابدء�بهذه�تإلجرتءتا�تاقضلئمة(.

العوامل�المساعدة

التشريع

ين�تاحتضح�أّن�نحعمة�حدقة�تاتشرمع�تاحطني�تايعتيد�ين�قبل�تادحل�اتنفمذ�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�
حويلمة�تاشلرة،�تلعبلن�دحرتً�ولسيلً�في�ول�تايشكلة.

حعنديل�مكحن�تاتشرمع�حتضولً،�فين�تألسهل�بكثمر�على�تاطرف�تاذي�مستخدم�تاشلرة�بشكل�غمر�
سلمم�أن�مفهم�ايلذت�مجب�أن�مغمر�شلرته�حتسيه،�كيل�مكحن�ين�تاسهل�على�تاجيعمة�تاحطنمة�تقدمم�

وججهل،�حعلى�تايوكية�تتخلذ�تاقرتر�تاينلسب�)إذت�تطلبا�تاولاة�والً�ين�هذت�تانحع(.

حعلى�نوح�ييلثل،�عنديل�مكحن�تاحضع�تاقلنحني�الجيعمة�تاحطنمة،�حتاشرط�بأن�تكحن�تاجيعمة�
تاحطنمة�تاحومدة�تايعترف�بهل�في�تادحاة،�يوددمن�بشكل�حتضح�في�تاتشرمع/تايرسحم�تاخلص�
تايوكية� إقنلع� تألير،� ازم� حإذت� تاكملن،� إقنلع� بكثمر� تألسهل� ين� مصبح� تاحطنمة،� بلاجيعمة�

تايختصة.

اذاك،�ين�تايهم�تاتذكمر�بأن�على�تاجيعملا�تاحطنمة�تاسعي�ادى�سلطلتهل�تايختصة�الدفلع�عن�
حجهة�نظرهل�بلعتيلد�تاتشرمعلا�تاينلسبة.

حتحد�تالجنة�تادحامة،�في�هذت�تاصدد،�تذكمر�تاجيعملا�تاحطنمة�حتادحل�بحجحد�تاقحتنمن�تانيحذجمة�
تاتلامة�تاتي�قد�تسلعدهل�في�صملغة�تاتشرمعلا�تاينلسبة:

حتاكرمستلاة� – تألوير،� حتاهالل� تألوير،� تاصلمب� شلرتا� تستخدتم� بشأن� تانيحذجي� تاقلنحن�
)تابلحرة(�تاويرتء،�حويلمتهل؛

الجنة� – تاخديلا�تالستشلرمة� قبل� تتفلقملا�جنمف،�تيا�صملغته�ين� تانيحذجي�بشأن� تاقلنحن�
تادحامة؛

تاقلنحن�تانيحذجي�بشأن�تالعترتف�بلاجيعملا�تاحطنمة،�تايشلر�إامه�في�خطة�تاعيل�السنحتا� –
حتاهالل� تألوير� الصلمب� حتاعشرحن� تاـسلبع� تادحاي� تايؤتير� تعتيدهل� تاتي� �2003-2000

تألوير.379 

حفقلً�السملق�تاحطني،�ميكن�تودمد�تإلجرتءتا�حتايوكية�تايختصة�في�تألنيلط�تايختلفة�ين�تاتشرمعلا�تاحطنمة. �378

تاقرتر�1،�تايلوق2،�تاهدف�تانهلئي�3-3،�تافقرة�14)ب(. �379
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أنشطة�النشر

تجنبلً�اودحث�يثل�هذه�تايشلكل،�ين�تايهم�جدتً�نشر�تايعلحيلا�تايتعلقة�بدحر�تاجيعملا�تاحطنمة�
حتايبلدئ�تألسلسمة�الوركة�حيعنى�تاشلرة�حأهيمتهل،�حتاقحتعد�تاتي�توكم�تستخدتيهل.�حنظرتً�إاى�
أن�ولالا�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة�تنجم�غلابلً�عن�جهل�بهذه�تاقحتعد،�فإّن�أفضل�طرمقة�اينع�ودحث�
جمد� ابرنليج� تاحطنمة� تاجيعمة� إعدتد� هي� تاحطنمة"�380 تاجيعمة� "تزدحتجمة� ين� تاولاة� هذه� يثل�

تاتصيمم�ين�أجل�نشر�هذه�تاقحتعد.�

بلاطبع،�تبقى�بعثلا�تالجنة�تادحامة�على�تستعدتد�ايسلعدة�تاجيعملا�تاحطنمة�حتاتعلحن�يعهل�في�تصيمم�حتنفمذ�أنشطة�تانشر�هذه. �380



تاسلدة�تألفلضل،

)تابلحرة(� تألوير/تاكرمستلاة� تألوير/تاهالل� تاصلمب� �xxxx[ ينظيتكم،� بحجحد� يؤخرتً� علينل� اقد�
]تسم� اِـ� تاويرتء� )تابلحرة(� تألوير/تاكرمستلاة� تألوير/تاهالل� تاصلمب� جيعمة� أننل� حبيل� تاويرتء[.�

تادحاة[�تاحومدة�تايعترف�بهل،�نوثكم�على�تعدمل�تسم�ينظيتكم�حشلرتهل.

تويمهل� تاويرتء� )تابلحرة(� حتاكرمستلاة� تألوير،� حتاهالل� تألوير،� تاصلمب� حتسيملا� شلرتا� إّن�
تتفلقملا�جنمف�العلم��1949تاخلصة�بويلمة�ضولمل�تاورب�)حالسميل�تايلدتمن��38ح�53ين�تالتفلقمة�
تألحاى(�حبرحتحكحالتهل�تإلضلفمة.�حقد�تاتزيا�]تسم�تادحاة[�عنديل�أصبوا�طرفلً�في�تتفلقملا�جنمف،�
بلتخلذ�كلفة�تاتدتبمر�تاالزية�اينع�حقيع�أّي�إسلءة�تستخدتم�اهذه�تاشلرتا�حتاتسيملا�)تايلدة��54ين�

تالتفلقمة�تألحاى(.

حتسيملا� شلرتا� أمضلً� مويي� تادحاة[� ]تسم� اـِ� تاحطني� تاتشرمع� بأّن� تذكمركم� نحد� تاشأن،� هذت� حفي�
تاصلمب�تألوير،�حتاهالل�تألوير،�حتاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء،�حمنص�على�عقحبلا�األشخلص�
تاقلنحن� ين� �xxxxx تاقسم� )تنظر� بذاك� تاقملم� يخحاة� تكحن� أن� دحن� تستخديهل� تاتي� تاكملنلا� أح�

.)xxxxxتاتشرمعي/تاقلنحن/تايرسحم�

إننل�نرى�ضرحرة�يلسة�في�أن�تتفهيحت�أّن�أّي�إسلءة�تستخدتم�الشلرتا�أح�تاتسيملا�في�أي�حقا�كلن،�
ين�شأنهل�أن�تقّحض�تالوترتم�تاذي�مويله�تايقلتلحن�حتاسكلن�تايدنمحن�الوركة�تادحامة�الصلمب�تألوير�
حتاهالل�تألوير،�حبلاتلاي�تهدد�قدرة�تاوركة�على�إنجلز�يهليهل�تإلنسلنمة.�كيل�أنهل�تودث�خلطلً�حإربلكلً�
تايخحامن� تايينحوة�األشخلص� وحل�يل�تعنمه�تاشلرتا�حتاتسيملا،�ييل�منجم�عنه�إضعلف�الويلمة�

تستخدتيهل�في�أثنلء�تانزتعلا�تايسلوة.

اقد�تأسسا�جيعمة�تاصلمب�تألوير/تاهالل�تألوير/تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�تاـ��xxxxxفي�]تاعلم[�
]تاقلنحن� اهذت� ححفقلً� تالعترتف[.� تاتشرمعي/تاقلنحن/يرسحم� تاقلنحن� بيحجب]تسم� بهل� تالعترتف� حتم�
تاتشرمعي/تاقلنحن/تايرسحم[،�فإّن�جيعمة�تاصلمب�تألوير/تاهالل�تألوير/تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�
تاـ��xxxxxهي�تاجيعمة�تاحطنمة�تاحومدة�الصلمب�تألوير/تاهالل�تألوير/تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�

تاتي�مجحز�اهل�تاقملم��بأنشطتهل�على�أرتضي�]تسم�تادحاة[.

)تابلحرة(� تألوير/تاكرمستلاة� تألوير/تاهالل� تاصلمب� حشلرة� السم� ينظيتكم� تستخدتم� مشّكل� حاذاك،�
تاويرتء�تنتهلكلً�اقحتنمن�]تسم�تادحاة[.

ملحق�1

نيحذج�رسلاة:�ين�تاجيعمة�تاحطنمة�إاى�ينظية�غمر�وكحيمة/شركة�خلصة/جيعمة

درتسة�عن�تستخدتم�تاشلرتا �238
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تايبلدئ� حهذه� أسلسمة.� يبلدئ� بسبعة� تسترشد� تألوير� حتاهالل� تألوير� الصلمب� تادحامة� تاوركة� إن�
متضينهل�تانظلم�تألسلسي�الوركة،�تاذي�تم�تعتيلده�بلإلجيلع�في�تاعلم��1986ين�قبل�تايؤتير�تادحاي�
تاخليس�حتاعشرمن�الصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير،�تاذي�تيثلا�فمه�تادحل�تألطرتف�في�تتفلقملا�
جنمف�حصحتا�على�قرترتته.�حمنص�يبدأ�تاحودة،�حهح�أود�هذه�تايبلدئ،�صرتوة�على�أنه�"ال�ميكن�
أن�تكحن�هنلك�سحى�جيعمة�حطنمة�حتودة�الصلمب�تألوير�أح�تاهالل�تألوير�في�تابلد�تاحتود.�حمجب�

أن�تكحن�تاجيعمة�يفتحوة�الجيمع،�حأن�ميتد�عيلهل�تإلنسلني�إاى�جيمع�أرتضي�تابلد".

حفي�ضحء�يل�تقدم،�نحد�أن�نوثكم�بقحة�على�حقف�تستخدتم�تسم�حشلرة�تاصلمب�تألوير/تاهالل�تألوير/
تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء.�حنقترح�أن�تعداحت�تسم�ينظيتكم�حشلرتهل،�بأن�تستخديحت�على�سبمل�
تايثلل،�تسم�حشلرة�]"تاصلمب�تألخضر/تاهالل�تألخضر/تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاخضرتء"[.�حقد�مكحن�

يثل�هذت�تاول�عيلملً،�حان�مشّكل�ثقالً�يلاملً�على�ينظيتكم.

حتفضلحت�بقبحل�خلاص�عبلرتا�تاتقدمر

XXXXXXXXX

نسخ�يرفقة�إاى:
�حزترة�...�]تايسؤحاة�عن�تنفمذ�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني/ويلمة�تاشلرة[؛ �

حزترة�...�]تاتي�تشيل�وقمبتهل�تاجيعمة�تاحطنمة[؛ �
بعثة�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير؛ �

بعثة�تالتولد�تادحاي�اجيعملا�تاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير. �



درتسة�عن�تستخدتم�تاشلرتا �240

تاسلدة�تألفلضل

سجلا� �xxxx تاويرتء� )تابلحرة(� تألوير/تاكرمستلاة� تألوير/تاهالل� تاصلمب� جيعمة� أّن� علينل� اقد�
.]xxxxكينظية�غمر�وكحيمة/�كشركة�بيقتضى�]تاقلنحن/تاقلنحن�تاتشرمعي/تايرسحم�

اقد�تأسسا�جيعمة�تاصلمب�تألوير/تاهالل�تألوير/تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�تاـ��xxxxxفي�]تاعلم[�
]تاقلنحن� هذت� حبيقتضى� تالعترتف[.� تاتشرمعي/تاقلنحن/يرسحم� تاقلنحن� ]تسم� بـِ� بهل� تالعترتف� حتم�
تألوير/ تألوير/تاهالل� تاصلمب� جيعمة� فإّن� �،]xxxx تايلدة/تاقسم� تاتشرمعي/تاقلنحن/تايرسحم،�
تألوير/تاهالل� الصلمب� تاحومدة� تاحطنمة� تاجيعمة� هي� �xxxxx تاـ� تاويرتء� )تابلحرة(� تاكرمستلاة�

تألوير/تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�تاتي�مجحز�اهل�تاقملم�بأنشطتهل�على�أرتضي�]تسم�تادحاة[.

 xxxx تاويرتء� )تابلحرة(� تألوير/تاكرمستلاة� تألوير/تاهالل� تاصلمب� تسجمل/تأسمس� مشّكل� حاذاك،�
تنتهلكلً�اقحتنمن�]تسم�تادحاة[.

تتفلقملا� بشأن� تاتشرمعي� حويلمتهل/تاقلنحن� تاشلرة� تستخدتم� بشأن� تاقلنحن� فإّن� ذاك،� إاى� حبلإلضلفة�
جنمف�]تسم�تاقلنحن/تاقلنحن�تاتشرمعي/تايرسحم،�تايلدة/تاقسم�xxxx[�مودد�ين�مجحز�اه�تستخدتم�تسم�
غمر� تالستخدتم� ين� حمجعل� تاويرتء،� )تابلحرة(� تألوير/تاكرمستلاة� تألوير/تاهالل� تاصلمب� حشلرة�

تايرخص�به�اهذه�تألسيلء�حتاشلرتا�جريلً�]جنلئملً[.

تنتهلكلً� �xxxxتاويرتء� )تابلحرة(� تاصلمب�تألوير/تاهالل�تألوير/تاكرمستلاة� حمشّكل�تسجمل/تأسمس�
اقحتنمن�]تسم�تادحاة[�ين�هذه�تانلومة�أمضلً.

تادحامة� تالجنة� ين� تتكحن� تاتي� تألوير� حتاهالل� تألوير� الصلمب� تادحامة� تاوركة� تسترشد� حأخمرتً،�
تاحطنمة� حتاجيعملا� تاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير،� اجيعملا� تادحاي� الصلمب�تألوير،�حتالتولد�
بسبعة�يبلدئ�أسلسمة.�حهذه�تايبلدئ�متضينهل�تانظلم�تألسلسي�الوركة،�تاذي�تم�تعتيلده�بلإلجيلع�في�
تاذي� تألوير،� حتاهالل� تألوير� الصلمب� حتاعشرمن� تاـخليس� تادحاي� تايؤتير� قبل� ين� �1986 تاعلم�
تيثلا�فمه�تادحل�تألطرتف�في�تتفلقملا�جنمف�حصحتا�على�قرترتته.�حمنص�يبدأ�تاحودة،�حهح�أود�
هذه�تايبلدئ،�صرتوة�على�أنه�"ال�ميكن�أن�تكحن�هنلك�سحى�جيعمة�حطنمة�حتودة�الصلمب�تألوير�
أح�تاهالل�تألوير�في�تابلد�تاحتود.�حمجب�أن�تكحن�تاجيعمة�يفتحوة�الجيمع،�حأن�ميتد�عيلهل�تإلنسلني�

إاى�جيمع�أرتضي�تابلد".

تاويرتء� )تابلحرة(� تألوير/تاكرمستلاة� تألوير/تاهالل� تاصلمب� جيعمة� تسجمل/تأسمس� مشّكل� حاذاك،�
�xxxxتنتهلكلً�ايبدأ�تاحودة.

ملحق�2

نيحذج�رسلاة:�ين�تاجيعمة�تاحطنمة�إاى�يكتب�تاتسجمل/تاتأسمس�
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تألوير/ تألوير/تاهالل� تاصلمب� تسجمل/تأسمس� بشأن� قلقنل� على� تاتأكمد� نحد� تقدم،� يل� ضحء� حفي�
تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء��xxxxكينظية�غمر�وكحيمة/كشركة�حنطلب�شطب�أح�سوب�تسجمل/

تأسمس�هذه�تاينظية/تاشركة�في�]تسم�تادحاة[.

حتفضلحت�بقبحل�خلاص�عبلرتا�تاتقدمر

XXXXXXXXX

نسخ�يرفقة�إاى:
�حزترة�...�]تايسؤحاة�عن�تنفمذ�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني/ويلمة�تاشلرة[؛ �

حزترة�...�]تاتي�تشيل�وقمبتهل�تاجيعمة�تاحطنمة[؛ �
بعثة�تالجنة�تادحامة�الصلمب�تألوير؛ �

بعثة�تالتولد�تادحاي�اجيعملا�تاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير.�� �



األساس�القانوني�أو�التنظيمي�

تايلدة�53،�تافقرة�1،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايحتد�2-�5ح23،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991

التوصيات

كقلعدة�علية،�ححفقلً�اليلدة�35،�تافقرة�1،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�موظر�في�كل�تألحقلا� �-1
حتاخلصة�على�ود� تاعلية� تاشركلا،� أح� تاتجلرمة� حتايؤسسلا� حتاجيعملا� تألفرتد،� على�
سحتء،�ين�غمر�تايخحل�اهم�بيقتضى�تتفلقملا�جنمف،�تستخدتم�تاشلرة،�أح�أمة�عالية�أح�
تسيمة�تنطحي�على�تقلمد�اهل،�أملً�كلن�تاغرض�ين�هذت�تالستخدتم،�بيل�في�ذاك�جيع�تاتبرعلا�

ألود�يكحنلا�تاوركة.

ال�ُمسيح�ألشخلص�أح�كملنلا�خلصة�تقحم�بجيع�تاتبرعلا�بلستخدتم�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة� �-2
دحن�إعاليهل�يسبقلً�بذاك.

غمر�أّن�تاجيعملا�تاحطنمة�تستطمع�حضع�شعلر�خلص،�ال�يعرض�شارة�مميزة�)أو�أي�تقليد� �-3
لها(،�حتسيح،�عند�تاطلب،�اجليعي�تاتبرعلا�"تاعفحمة"�بعرضه،�على�أن�متقمدحت�بلاشرحط�

تاتلامة�يجتيعة:

ينتجلتهم� نحعمة� أح� تاتبرعلا� جليعي� أنشطة� بمن� تاجيهحر� أذهلن� في� خلط� إودتث� عدم� �•
حتاجيعملا�تاحطنمة�نفسهل؛

أن�مرتبط�عرض�تاشعلر�بنشلط�حتود�يعّمن،�حمحصى�بشكل�علم�أن�مكحن�يودحدتً�في�تازين�� �•
حفي�نطلقه�تاجغرتفي؛

أال�مكحن�جليع�تاتبرعلا�تايعني�يشلركلً�بأي�شكل�ين�تألشكلل�في�أنشطة�ينلفمة�ألهدتف� �•
تاوركة�حيبلدئهل،�أح�ميكن�أن�مرى�فمهل�تاجيهحر�يجلالً�الشك�أح�الجدل.

���هل�يجوز�"لجامعي�تبرعات�بشكل�عفوي"�استخدام�الشارة/شعار�الجمعية� 43
الوطنية؟
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التحليل

مقدمة

حطرمقة� تإلنسلنمة� تألزيلا� تقّرب� تاحتسعة،� تإلعاليمة� تاتغطمة� بمنهل� ين� كثمرة،� عحتيل� هنلك�
يحتجهتهل�ين�تاجيهحر،�حتدفعه�إاى�إبدتء�تضلينه.�حمشكل�جيع�تاتبرعلا�تاعفحي�–�ودث�أح�
ويلة�اجيع�تاتبرعلا�مقحم�بهل�شخص�أح�كملن�خلص�اصلاح�أود�يكحنلا�تاوركة�دحن�عليه�

–إودى�يظلهر�تالندفلع�تايعتلد�في�تايجلل�تإلنسلني.

حمظهر�أّن�هنلك�نحعمن�ين�جيع�تاتبرعلا�تاعفحي�ين�قبل�أطرتف�أخرى�دعيلً�ابرتيج�تاوركة،�
أي�ودث�أح�نشلط�مقحم�به�طرف�آخر�حمكين�في�يل�ملي:

يجرد�تشجمع�تايلنومن�على�تقدمم�يسلهيلا�يبلشرة�الجيعمة�تاحطنمة�)تانحع�)أ((؛ –

إاى�"تاصلمب�تألوير/تاهالل� – تايلنومن�يع�حعد�بتوحمل�وصملة�يل�مجيع� جيع�تأليحتل�ين�
تألوير"�)تانحع�)ب((.

القواعد�التي�تحكم�استخدام�الشارة�لغرض�جمع�التبرعات�

حفقلً�اليلدة�53،�تافقرة�1،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،

"موظر�في�كل�تألحقلا�على�تألفرتد�حتاجيعملا�حتايؤسسلا�تاتجلرمة،�
تاعلية�حتاخلصة�على�ود�سحتء،�ين�غمر�تايخحل�اهم�بيقتضى�هذه�

تالتفلقمة،�تستخدتم�تاشلرة�)...(،�أح�أمة�عالية�أح�تسيمة�تنطحي�على�تقلمد�
اهل،�أملً�كلن�تاغرض�ين�هذت�تالستخدتم،�حيهيل�كلن�تاتلرمخ�تاذي�مرجع�

إامه�إقرتره".

ين�جهة�أخرى�تنص�تايلدة�23،�تافقرة�1،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم��1991على�تاترخمص�
بلستخدتم�شعلر�تاجيعمة�تاحطنمة�في�أنشطة�جيع�تاتبرعلا�تاتي�تقودها�الجمعية�الوطنية�حفقلً�

الشرحط�تاتلامة:

مجحز�الجيعمة�تاحطنمة�تستخدتم�تاشلرة�اجيع�تاتبرعلا،�حذاك�في�ودحد�تايحتد��2–��5ين� –
الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم��381،1991حتشترط�تايلدة�23،�تافقرة�2،�ين�تاالئوة�أنه�.."عنديل�
أن�تكحن� تاويالا،�مجب� أح�يحتد�إعاليمة�في�هذه� أشملء� أح� تاشلرة�على�ينشحرتا� ُتظهر�
رسم� أح� يكتحبة� بنبذة� أح� تاجيعمة� بلسم� تاعيلمة،� تانلومة� ين� تإليكلن� قدر� على� يصوحبة،�

إعاليي".

جيع� – أجل� ين� أخرى� ينظية� أح� تجلرمة� شركة� يع� تتعلحن� تاتي� تاحطنمة� الجيعملا� مجحز�
عاليتهل� أح� تاشركة� اهذه� تاتجلرمة� تاعالية� ُتظهر� أن� بأنشطتهل� تاتحعمة� زملدة� أح� تاتبرعلا�
تايسجلة�أح�تسيهل�على�تألشملء�تاتي�تستخديهل،�أح�على�ينشحرتتهل�تإلعالنمة�أح�تاسلع�تاتي�

تايلدة�23،�تافقرة�1،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991.�ايزمد�ين�تاتحضمح�بخصحص�هذت�تاجلنب،�تنظر�أمضلً�تاسؤتل��33في� �381
تادرتسة.
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تبمعهل،�حذاك�بشرط�أن�تستحفى�تاشرحط�تاثيلنمة�تايشلر�إامهل�في�تايلدة�23،�تافقرة�3،�ين�
الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�382.1991 

كثب� عن� تايرتقبة� ين� تاحطنمة� تاجيعملا� تيّكن� دقمقة� تحجمهمة� خطحطلً� تاشرحط� هذه� حتضع�
الطرمقة�تاتي�معلن�بهل�عن�تايسلعدة�تاتي�تتلقلهل�"بومث�تتجنب�أي�إسلءة�تستخدتم�أح�يخلطر�
تاخلط�في�ذهن�تاجيهحر".�383حهكذت،�تستطمع�تاجيعمة�تاحطنمة�تاتي�تشلرك�في�يبلدرة�يل،�أن�
أن� ميكن� كيل� حأهدتفهل.� الوركة� تألسلسمة� تايبلدئ� تاطرف�تآلخر�حأنشطته�يع� تنسجلم� تضين�
مفرض�تاتشرمع�تاحطني�أمضلً�تيتثلالً�تليلً�القحتعد�حتإلجرتءتا�كشرط�إلصدتر�إمصلالا�تإلعفلء�

عن�تاضرتئب�ايسلهيلا�خمرمة.

مسألة�"جمع�التبرعات�العفوي"�

عنديل�مقحم�شخص�أح�كملن�خلص�بجيع�تاتبرعلا�اصلاح�أود�يكحنلا�تاوركة،�بدحن�تصرمح�
رسيي،�حبدحن�علم�تألخمر�بذاك،�هنلك�خطر�بأن�تكحن�أنشطته�)ضلرة�بلابمئة�يثالً(�أح�ترتبلطه�

بكملنلا�أخرى�)كشركلا�تألسلوة�يثالً(�غمر�يطلبقة�ألهدتف�تاوركة�أح�يبلدئهل�تألسلسمة.

تألوير/تاكرمستلاة� تألوير/تاهالل� تاصلمب� اشلرة� تاعفحي� تالستخدتم� تسهمل� أح� إتلوة� أّن� كيل�
)تابلحرة(�تاويرتء�)أح�تقلمد�اهل(،�أح�تالسم�أح�تاشعلر�تاخلص�بجيعمة�حطنمة،�ميكن�أن�مؤدي�إاى�

يحتقف�ورجة�تضطر�فمهل�تاجيعمة�تاحطنمة�إاى�رفض�هبلا�قديهل�أفرتد�الجيعمة.

حفي�"تانحع�)أ(�ين�جيع�تاتبرعلا�تاعفحي"�-�جيع�تبرعلا�مقحم�به�أفرتد�بصفتهم�تاخلصة،�
إامهل�بشكل� تاتي�قديا� تاهبلا� بأّن� تاحطنمة�على�يعرفة� تاجيعمة� حبيبلدرة�ينهم�-�قد�ال�تكحن�
يبلشر�ين�يلنومن،�نلجية�عن�جهحد�عفحمة�اجيع�تاتبرعلا.�حعلدة،�ُتقبل�هذه�تاهبلا،�حمعطى�
فعلى� حتاهبلا،� تاتبرعلا� بمن�جيع� تارتبط� برز� يل� حإذت� تاضرتئب.� اإلعفلء�ين� إمصلالا� بهل�
تاجيعمة�تاحطنمة�أن�ترتجع�عيلمة�جيع�تاتبرعلا�كيل�ودثا�في�تاحتقع.�فإذت�تبمن�أنهل�تتحتفق�يع�
تايبلدئ�تألسلسمة�حيع�تألهدتف�تاخلصة�بلاجيعمة�تاحطنمة،�فميكنهل�قبحل�تاهبلا�وتى�حإن�كلن�
جيع�تاتبرعلا�غمر�يرخص�به.�أيل�إذت�كلن�جيع�تاتبرعلا�ال�متحتفق�يع�تايبلدئ�تألسلسمة�حيع�

تألهدتف�تاخلصة�بلاجيعمة�تاحطنمة،�فمنبغي�إعلدة�تاهبلا�إاى�تايلنومن.

جيع� أسلحب� طبمعة� عن� تإلفصلح� ُموتيل� تاعفحي"� تاتبرعلا� جيع� ين� )ب(� "تانحع� في� أيل�
تاتبرعلا�عنديل�تقدم�تاوصملة�في�نهلمة�تألير�إاى�تاجيعمة�تاحطنمة.�حعندهل�منبغي�تاقملم�بيرتجعة�
ييلثلة،�حقد�تقبل�تاجيعمة�تاحطنمة�تاهبلا�إذت�كلن�تاتحتفق�تايطلحب�حتضولً.�أيل�إذت�ُرفضا�تاهبة�
بسبب�عدم�تاتحتفق،�فمنبغي�تشجمع�تايلنح�على�إعلدة�تاهبلا�إاى�تايسلهيمن�)حين�تايوتيل�أن�
مكحن�هذت�تألير�يستومالً(،�أح�تابوث�عن�قضمة�أخرى�ذتا�صلة�بلاهبة.�حمنبغي�إعالم�تاينّظم�

تنص�تايلدة�23،�تافقرة�3،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم��1991على�يل�ملي: �382
"أ(�عدم�الخلط��في�ذهن�تاجيهحر�بمن�أنشطة�تاشركة�أح�نحعمة�ينتجلتهل�حبمن�تاشلرة�أح�تاجيعمة�تاحطنمة�نفسهل؛

ب(�مجب�أن�توتفظ�تاجيعمة�تاحطنمة�بوق�اإلشراف�على�تاويلة�بشكل�تلم�حبخلصة�فميل�متعلق�بلاسلع�تاتي�تحضع�علمهل�تاعالية�تاتجلرمة�الشركة�
أح�عاليتهل�تايسجلة�أح�تسيهل�حيكلن�حشكل�حوجم�هذه�تاعالية�تاييمزة؛

ج(�مجب�أن�تكحن�تاويلة�يرتبطة�بنشاط�خاص�حتكحن�كقلعدة�علية�يودحدة�في�يدتهل�تازينمة�حينطقتهل�تاجغرتفمة؛
د(�مجب�أال�تيلرس�تاشركة�تايعنمة�أنشطة�تتعلرض�يع�أهداف�الحركة�ومبادئها�أح�يل�معتبره�تاجيهحر�أيرتً�يشكحكلً�فمه�حيثمرتً�الجدل؛

هـ(�مجب�أن�توتفظ�تاجيعمة�تاحطنمة�بحقها�في�إلغاء�تاتعلقد�يع�تاشركة�تايعنمة�عنديل�ترى�ضرحرة�اذاك،�حفي�أقرب�حقا،�إذت�يل�تسببا�أنشطة�
تاشركة�في�تإلسلءة�إاى�يكلنة�تاشلرة�حتالوترتم�تاحتجب��نوحهل؛

ح(�مجب�أن�توصل�تاجيعمة�تاحطنمة�ين�جرتء�هذه�تاويلة�على�عائد�مادي�ومالي�ينلسب،�حذاك�دحن�تعرمض�تستقالل�تاجيعمة�الخطر؛
ز(�مجب�أن�مكحن�العقد�بمن�تاجيعمة�تاحطنمة�حشرمكهل�يوررتً�كتلبملً؛

ح(�مجب�أن�توافق�تإلدترة�تايركزمة�الجيعمة�تاحطنمة�على�هذت�تاعقد".�)تأكمد�يضلف(
بخصحص�تستخدتم�شعلرتا�تاشركلا�تادتعية�الجيعمة�تاحطنمة�على�يحقعهل�على�شبكة��تإلنترنا،�تنظر�أمضلً�تاسؤتل��35في�تادرتسة.

تاتعلمق�على�تايلدة�23،�تافقرة�3،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �383
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اجيع�تاتبرعلا�بعدم�صوة�تاقملم�بهذه�تألنشطة�بدحن�ترخمص�ين�تاجيعمة�تاحطنمة�مينح�بيحجب�
إسلءة� يسأاة� أمضلً� اه� ُتشرح� أن� منبغي� آخر،�كيل� قبل�طرف� تاتبرعلا�ين� بجيع� تتفلق�يالئم�

تستخدتم�تسم�حشلرة�تاصلمب�تألوير/تاهالل�تألوير/تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء.

استخدام�الشارة�

في�كال�"تانحعمن�)أ(�ح)ب("�ين�جيع�تاتبرعلا�تاعفحي،�ال�ُمسيح�الشخص�أح�تاكملن�تاخلص�
تاذي�قلم�بجيع�تاتبرعلا�بدحن�علم�يسبق�ين�أود�يكحنلا�تاوركة،�بلستخدتم�تاشلرة�)تاشلرتا(�

تاييمزة،�بيقتضى�تتفلقمة�جنمف�حالئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991.

حمنبغي�الجيعملا�تاحطنمة�أن�تلفا�تنتبله�"جليعي�تاتبرعلا�تاعفحمة"�إاى�وظر�تستخدتم�تاشلرة،�
ال� أنهل� أمضلً� تاحطنمة� تاجيعملا� تحضح� أن� منبغي� كيل� حتاشعلرتا.� تألسيلء� تستخدتم� حوظر�
تستطمع�أن�تقبل�إال�تاهبلا�تاتي�تم�جيعهل�بطرمقة�تتحتفق�يع�تايبلدئ�تألسلسمة.�حاذاك،�ميكن�
الجيعمة�تاحطنمة�إنشلء�شعلر�خلص�مستخديه�أشخلص�أح�جهلا�خلصة�موتيل�أن�تقحم�بجيع�

تاتبرعلا.

حمجب�أال�ُمظهر�هذت�تاشعلر�أي�شلرة�ين�تاشلرتا�تايعتيدة.�حميكن�أن�مويل،�على�سبمل�تايثلل،�
تاكليلا�تاتلامة�حتوتهل�خط�أوير:

��"دعم�ـ�تسم�تاجيعمة�تاحطنمة/تألورف�تألحاى�ين�تسيهل"

اهذت� "تاعفحمة"� تاتبرعلا� جليعي� بلستخدتم� تاطلب،� عند� تاحطنمة،� تاجيعمة� ترخص� أن� حميكن�
تاشعلر�على�ينشحرتتهم،�أح�يحتدهم�تإلعالنمة،�أح�تاسلع�تاتي�معتزيحن�بمعهل،�على�أن�تستحفى�

تاشرحط�تاثالثة�تاتلامة:

تاتبرعلا�أح�نحعمة�ينتجلتهم�حبمن� – عدم�إودتث�خلط�في�ذهن�تاجيهحر�بمن�أنشطة�جليعي�
تاجيعملا�تاحطنمة�نفسهل؛384  

ترتبلط�عرض�تاشعلر�بنشلط�خلص،�حمحصى�بشكل�علم�أن�مكحن�يودحدتً�في�تازين�حفي� –
نطلقه�تاجغرتفي؛385 

عدم�يشلركة�جليع�تاتبرعلا�تايعني،�بأي�شكل�ين�تألشكلل،�بأنشطة�تتعلرض�يع�أهدتف� –
تاوركة�حيبلدئهل،�أح�ميكن�أن�مرى�فمهل�تاجيهحر�يجلالً�الشك�حتاجدل.386 

بلاقملس�يع�تايلدة�23،�تافقرة�3،�تافقرة�تافرعمة�)أ(،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �384

بلاقملس�يع�تايلدة�23،�تافقرة�3،�تافقرة�تافرعمة�)ج(،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �385

بلاقملس�يع�تايلدة�23،�تافقرة�3،�تافقرة�تافرعمة�)د(،�ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �386





 تابلب�تاثلاث-�
 تحصملا�اينع�ولالا�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة�ححقفهل
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايحتد�1،�ح38–44،�ح47،�ح49،�ح53،�ح54،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايحتد�1،�ح41-45،�ح48،�ين�تتفلقمة�جنمف�تاثلنمة

تايحتد�1،�ح18،�تافقرتلن��3ح4،�ح20،�تافقرة�3،�ح144،�ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة
تايحتد�1،�ح18،�ح23،�ح37-38،�ح83،�ح�85تافقرة��3)ح(،�ح�87تافقرة�2،�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي

تايلدتلن��12ح19،�ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي�
تايحتد�1تافقرة�1،�ح6،�ح7،�ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي

تاقرتر�5،�تايؤتير�تادبلحيلسي،�جنمف،�1949
تاقرتر�11،�تايؤتير�تادحاي�تاثلاث�حتاعشرحن��الصلمب�تألوير،�بحخلرسا،�1977

التوصيات

مجب�أن�تعتيد�تادحل�تدتبمر�دتخلمة�قلنحنمة،�حتنظميمة،�حعيلمة.�حفي�يل�ملي�أيثلة�على�ذاك: �-1

تودمد�تاشلرتا�تايعترف�بهل�حتايويمة�في�تادحاة؛ �•  

تودمد�تالستخدتيلا�تايرخص�بهل�الشلرتا؛�387 �•  

تودمد�ين�موق�اه�تستخدتم�تاشلرتا؛388  �•  

تودمد�تاسلطة/تاسلطلا�تاحطنمة�تايكلفة�بتنظمم�تستخدتم�تاشلرتا�حيرتقبته؛ �•  

•� تودمد�تاحسلئل�تاتي�مجحز�بحتسطتهل�الذمن�موق�اهم�تستخدتم�تاشلرة،�تاتعرمف�بهحملتهم�  
تاييمزة�على�تألعالم،� تاشلرة� تايثلل،�إظهلر� تاشلرة،�)على�سبمل� تستخدتم� ين�خالل�
تايسلوة(،� القحتا� تاتلبعة� تاطبمة� بلاخديلا� تاخلصة� حتايعدتا� تاذرتع،� حعاليلا�

حتالعترتف�تاحتجب�ينوه�اهل؛

تايدنمحن،� حتايحظفحن  تايسلوة،� تاقحتا� فمهل� بيل� تايعنمة،� تألطرتف� جيمع� •� إعالم�  
حتاجيهحر،�بلالستخدتم�تاسلمم�الشلرتا.389 

تنظر�"يبلدئ�حيفلهمم�علية"�في�يقدية�تادرتسة. �387

تنظر�"يبلدئ�حيفلهمم�علية"�في�يقدية�تادرتسة. �388

بشأن�نشر�تاقحتعد�تاتي�توكم�تستخدتم�تاشلرة،�تنظر�تاسؤتل��45في�تادرتسة. �389
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متحجب�على�تادحل�أن�تدرج�في�تشرمعلتهل�تاحطنمة�أوكليلً�تنص�على�تدتبمر�خلصة�اتجنب� �-2
جيمع�ولالا�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة�حقيعهل�حيعلقبتهل�في�أحقلا�تاسلم�حفي�ولالا�تانزتعلا�
تايسلوة�على�ود�سحتء.�حميكن�أن�تتخذ�هذه�تاتدتبمر�شكل�عقحبلا�جزتئمة،�أح�إدترمة،�أح�

تأدمبمة.

ميكن�أن�متخذ�إديلج�تاقحتعد�تاينلسبة�في�تاقحتنمن�حفي�تاييلرسلا�تاحطنمة�أشكلالً�يختلفة.� �-3
فقد�مكفي�في�بعض�تادحل�حجحد�قلنحن�خلص�يستقل�منظم�تستخدتم�تاشلرة�حمودد�تاعقحبلا�
ين� يجيحعة� في� إديلجهل� متحجب� فقد� أخرى،� دحل� في� أيل� تستخدتيهل.� إسلءة� ولل� في�
تألدحتا�تاقلنحنمة�تاحطنمة�)بيل�في�ذاك،�تاقحتنمن�تاجزتئمة،�أح�تاعسكرمة،�أح�تإلدترمة،�أح�
تاقلنحن� أح�في� تاقلنحني،� تاحطنمة�ححضعهل� بلاجيعمة� بلالعترتف� تاخلص� تاحطني� تاقلنحن�
تاخلص�بلاعاليلا�تاتجلرمة�تايسجلة(.�حقد�مكحن�ين�تاضرحري�أمضلً�إدرتج�أوكلم�خلصة�

بلستخدتم�تاشلرة�حويلمتهل�في�تاقحتعد�تاتنظميمة�حتاكتمبلا�تاعسكرمة.

أّعد�قسم�تاخديلا�تالستشلرمة�تاخلصة�بلاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�في�تالجنة�تادحامة�نيحذج� �-4
قلنحن�شليل�هح�تاقلنحن�تانيحذجي�بشأن�تستخدتم�شلرتا�تاصلمب�تألوير،�حتاهالل�تألوير،�
بلتفلقملا� تاخلص� تاقلنحن� هح� ثلنملً� حنيحذجلً� حويلمتهل،� تاويرتء� )تابلحرة(� حتاكرمستلاة�
جنمف"�أدرجا�فمهيل�أوكلم�يوددة�بخصحص�يعلقبة�إسلءة�تالستخدتم.�حمقترح�تانظر�في�
هذمن�تاقلنحنمن�تانيحذجممن�على�تادحل�تاتي�تتبع�نظلم�تاقلنحن�تايدني�أح�نظلم�تاقلنحن�تاعلم�

تإلنكلمزي�على�تاتحتاي.

التحليل

مقدمة

بيقتضى�تايلدة�تألحاى�تايشتركة�في�تتفلقملا�جنمف�تألربع،�تتعهد�تادحل�تألطرتف�في�تتفلقملا�
جنمف�بأن�توترم�هذه�تالتفلقملا�حتكفل�توترتيهل�في�جيمع�تألوحتل.�حهذت�تالاتزتم،�تاذي�متكرر�
ذكره�أمضلً�في�كل�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�حتابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�390هح�جزء�
تاقلنحن� تادحاي،�حكّرسته�ييلرسة�تادحل�قلعدة�في� تاقلنحن� تاعلم�الدحل�في�توترتم� ين�تالاتزتم�

تادحاي�تاعرفي�تاينطبق�في�تانزتعلا�تايسلوة�تادحامة�حغمر�تادحامة�على�ود�سحتء.391 

حهذت�"تالاتزتم�تاثنلئي�تاجلنب"،�392بأن�توترم�حتكفل�تالوترتم،�معني�أّن�تادحاة�يلزية�بلاتلاي:�

تاقملم�بكل�يل�بحسعهل�اضيلن�توترتم�تاقحتعد�تايعنمة�ين�قبل�تألجهزة�تاتلبعة�اهل�حين�قبل�جيمع� –
تألجهزة�تألخرى�تاخلضعة�اسلطتهل�تاقضلئمة،

تتخلذ�جيمع�تاتدتبمر�تايستطلعة�اضيلن�توترتم�تاقحتعد�ين�قبل�تاجيمع. –

تايلدة��1تافقرة��1ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�حتايلدة��1تافقرة��1ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي. �390

درتسة�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�تاعرفي،�تاقلعدة�139،�تاصفوة�433.  391

تنظر: �392
Laurence�Boisson�de�Chazournes,�Luigi�Condorelli,�"Common�Article�1�of�the�Geneva�Conventions�
revised:�Protecting�collective�interests",�IRRC,�No.�837,�2000,�pp.�67-87.
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التزامات�الدول�الناجمة�عن�قواعد�القانون�الدولي�اإلنساني

تتفلقملا�جنمف�أن�ُتضّين� تادحل�تألطرتف�في� تتفلقمة�جنمف�تألحاى�ين� تايلدة��54ين� تطلب�
تشرمعلتهل�تاحطنمة�جيمع�تاتدتبمر�تاالزية�ين�أجل�ينع�حقيع�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة�تاينصحص�
علمهل�في�تايلدة��53ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�في�جيمع�تألحقلا.�393حهذت�معني،�كيل�جلء�في�

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى:

"بصرف�تانظر�عن�تاتدتبمر�تاتي�اهل�طلبع�إدتري،�حتاتي�مجب�أن�تتخذهل�
تاسلطلا�تايختصة�في�جيمع�تألحقلا،�ين�تاضرحري�أن�تسن�كل�دحاة�
تشرمعلً�موظر�إسلءة�تالستخدتم�حمعلقب�علمهل،�جيلعملً�حفردملً�على�ود�

سحتء.

حتالعتدتءتا�على�عالية�تاويلمة�في�أحقلا�تاورب�تندرج�بطبمعة�تاولل�في�
تختصلص�تاتشرمع�تاجزتئي�تاذي�معنى�بلالعتدتءتا�على�قحتنمن�حأعرتف�
تاورب.�حتشّكل�علدة�تإلسلءتا�تألخرى�يحضحع�قحتنمن�خلصة�تطبمقلً�

التفلقملا�جنمف؛�حبيل�أنهل�تكحن�جزءتً�ين�تاقلنحن�تاعلم�أح�تاقلنحن�تإلدتري،�
فهي�تشيل�بلاطبع�بنحدتً�جزتئمة".394 

حتنص�في�هذت�تاشأن�تايلدة�53،�تافقرتلن��1ح4،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�بحضحح�على�أنه:

"موظر�في�كل�تألحقلا�على�تألفرتد�حتاجيعملا�حتايؤسسلا�تاتجلرمة،�
تاعلية�حتاخلصة�على�ود�سحتء،�ين�غمر�تايخحل�اهم�بيقتضى�هذه�

تالتفلقمة،�تستخدتم�شلرة�أح�تسيمة�"تاصلمب�تألوير"�أح�"صلمب�جنمف"،�
أح�أمة�عالية�أح�تسيمة�تنطحي�على�تقلمد�اهل،�أملً�كلن�تاغرض�ين�هذت�

تالستخدتم،�حيهيل�كلن�تاتلرمخ�تاذي�مرجع�إامه�إقرتره.

)...(�حمنطبق�تاوظر�تاينصحص�علمه�في�تافقرة�تألحاى�ين�هذه�تايلدة�
كذاك�على�تاشلرتمن�حتاتسيمتمن�تايشلر�إامهيل�في�تافقرة�تاثلنمة�ين�تايلدة�
38،�دحن�أن�مؤثر�ذاك�على�أي�وقحق�تكتسبا�بسبب�تالستعيلل�تاسلبق".�

395

ححفقلً�التعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�مجب�تاتيممز�بشكل�حتضح�بمن�إسلءة�تستخدتم�عالية�
تاويلمة�حإسلءة�تستخدتم�عالية�تادالاة:

تنص�تايلدة��54ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�على�أنه�متعمن�"أن�تتخذ�تألطرتف�تاسليمة�تايتعلقدة�تاتدتبمر�تاالزية،�إذت�ام�مكن�تشرمعهل�ين� �393
تألصل�كلفملً،�ين�أجل�ينع�حقيع�ولالا�إسلءة�تالستعيلل�تاينصحص�عنهل�بلايلدة��53في�جيمع�تألحقلا.��حفي�يل�متعلق�بلاورب�تابورمة،�تطلب�
تايلدة��45ين�تتفلقمة�جنمف�تاثلنمة�أمضلً،�ين�تادحل�أن�تينع�حتقيع�أمة�إسلءة�تستعيلل�الشلرة�تاينصحص�عنهل�في�تايلدة��44ين�تتفلقمة�جنمف�

تاثلنمة.�حبلإلضلفة�إاى�ذاك،�محصي�تاقرتر��5اليؤتير�تادبلحيلسي�تاذي�عقد�في�جنمف،�في�تاعلم��1949بيل�ملي:
That�″States�take�strict�measures�to�ensure�that�the�]red�cross[�emblem,�as�well�as�other�emblems�
referred�to�in�Article�38�of�the�Geneva�Convention�for�the�Amelioration�of�the�Condition�of�the�
Wounded�and�Sick�in�Armed�Forces�in�the�Field�of�August�12,�1949,�is�used�only�within�the�limits�
prescribed�by�the�Geneva�Conventions,�in�order�to�safeguard�their�authority�and�protect�their�high�
significance."

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�54،�تاصفوة�392.  394

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�53،�تاصفوة�383  395
According�to�the�Commentary on GC I,�"Article�]53�of�GC�I[�has�the�same�standing�as�the�various�
other�prohibitions�in�the�Convention�)in�regard�to�the�wounded,�medical�units,�and�so�on(."�
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"تاولاة�تألحاى�هي�تألكثر�خطحرة�على�تإلطالق�في�أحقلا�تاورب،�ألن�ين�
شأنهل��تعرمض�أرحتح�أنلس�الخطر.�حتختلف�خطحرة�تإلسلءة�بلختالف�

تاظرحف�–�ين�عيل�طلئش�اطبمب�مضع�عالية�صلمب�أوير�على�تاذرتع�
بوسن�نمة،�يع�أنه�امس�فردتً�ين�أفرتد�تاخديلا�تاطبمة،�إاى�أعيلل�غدر�

كحضع�شلرتا�كبمرة�تاوجم�على�يستحدع�الذخمرة�ين�أجل�تضلمل�تاعدح.�
حبمن�هذمن�تاودمن،�مستطمع�تايرء�أن�متصحر�إسلءتا�ين�كل�درجة�ييكنة�

ين�درجلا�تاخطحرة.

حين�تأليثلة�تانيحذجمة�على�إسلءة�تستخدتم�عالية�تادالاة،�تالستخدتم�غمر�
تايرخص�اعالية�تاتعرمف�تاخلصة�بجيعمة�صلمب�أوير،�أح�تستخدتم�تاشلرة�

ين�قبل�كميملئممن،�أح�تستخدتيهل�في�تاعاليلا�تاتجلرمة�تايسجلة".396 

حبيل�أن�تايلدة��54ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�هي�يلدة�إازتيمة�–�حقد�قبلا�تادحل�تألطرتف�بنفسهل،�
عند�تاتصدمق�على�تتفلقملا�جنمف،�تالاتزتيلا�تانلجية�عنهل�–�فمجب�بلاتلاي�تعدمل�تاتشرمعلا�

تاحطنمة�ومثيل�تكحن�غمر�كلفمة.397 

التدابير�الوطنية�لتنفيذ�قواعد�القانون�الدولي�اإلنساني

تدابير�تشريعية

)بحخلرسا،� تألوير� الصلمب� حتاعشرمن� تاثلاث� تادحاي� تايؤتير� عن� تاصلدر� �11 تاقرتر� دعل�
قمد� تاقلئية� تاحطنمة� تاقحتنمن� إاى�حضع� تتفلقملا�جنمف� تادحل�تألطرتف�في� 1977(�وكحيلا�
تاتنفمذ،�ين�أجل�ينع�حقيع�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة،�حسن�يثل�هذه�تاقحتنمن�في�ولل�عدم�حجحدهل؛�

حتودمد�تاعقحبلا�تاينلسبة�اليذنبمن.398 

يسلئل�نيحذجمة�منبغي�أن�مأخذهل�تايشّرع�تاحطني�بعمن�تالعتبلر:

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�53،�تاصفوة�385  396
 The Commentary�states�also�that�"]i[t�is�the�duty�of�the�authorities�in�each�country�to�decide�if�a�given�
mark�constitutes�an�imitation.�The�decision�may�sometimes�be�a�difficult�one.�The�criterion�should�be�
whether�there�is�a�risk�of�confusion�in�the�public�mind�between�the�mark�and�the�red�cross�emblem,�
as�it�is�precisely�this�that�the�clause�is�intended�to�prevent."

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�54،�تاصفوة�393.  397

تنظر�نص�تاقرتر��11اليؤتير�تادحاي�تاثلاث�حتاعشرمن�الصلمب�تألوير�)بلالغة�تإلنكلمزمة(: �398
"The�23rd�International�Conference�of�the�Red�Cross,
having�considered�the�difficulties�arising�in�several�countries�by�the�misuse�of�the�emblem�of�the�red�
cross,�red�crescent,�red�lion�and�sun�by�numerous�unauthorized�persons,�private�enterprises�and�
organizations,
recalling�the�provisions�of�the�First�Geneva�Convention�of�12�August�1949�restricting�the�use�of�the�
emblem,�by�which�the�States�Parties�to�this�Convention�have�undertaken�to�take�necessary�measures�
for�the�prevention�and�repression�at�all�times�of�the�misuse�of�the�emblem,
invites�the�governments�of�States�Parties�to�the�Geneva�Convention�to�enforce�effectively�the�existing�
national�legislation�repressing�the�abuses�of�the�emblem�of�the�red�cross,�red�crescent,�red�lion�and�
sun,�to�enact�such�legislation�wherever�it�does�not�exist�at�present�and�to�provide�for�punishment�by�
way�of�adequate�sentences�for�offenders,
takes�note�with�satisfaction�of�the�steps�undertaken�by�the�ICRC�in�this�field�with�National�Societies�
and�invites�it�to�continue�its�efforts�in�conjunction�with�those�governments�wherever�necessary,
invites�the�National�Societies�to�assist�their�own�governments�in�fulfilling�their�obligations�in�this�
respect�and�to�support�the�efforts�of�the�ICRC�to�that�end."



253 تافصل�أاف-��تاتزتيلا�تادحل�  تابلب�تاثلاث�

إبرتز�تاتيممز�بمن�تستخدتم�تاشلرة�الويلمة�حتستخدتيهل�الدالاة؛399  –

تودمد�نطلق�تاويلمة؛400  –

تودمد�تاشلرتا�تاييمزة�حتاتسيملا�تايويمة�بيقتضى�تاقلنحن�تاحطني؛ –

تودمد�تاهمئلا،�حتألشخلص،�حتايحظفمن،�حتاحودتا،�ححسلئط�تانقل�تايخحاة�تستخدتم�تاشلرة� –
كحسملة�الويلمة،�حظرحف�هذت�تالستخدتم�حشرحطه؛

تودمد�شرحط�تستخدتم�تاشلرة�ين�قبل�تاجيعمة�تاحطنمة�حين�قبل�تاهمئلا�تافلعلة�تادحامة�دتخل� –
تاوركة؛

تاجزتئمة� – تاعقحبلا� حالسميل� تاشلرة،� تستخدتم� إسلءة� حينع� ايرتقبة� تاالزية� تاتدتبمر� إعدتد�
تاينلسبة�في�ولل�إسلءة�تالستخدتم،�يثل�تجرمم�تستخدتم�تاغلدر�كجرمية�ورب،�401حعلى�تدتبمر�

انشر�تاتحعمة�في�صفحف�تاقحتا�تايسلوة؛402 

تامد�على�تألشملء�حتايحتد� – تاتدتبمر�تاحتجب�تتخلذهل�في�ولل�إسلءة�تالستخدتم،�كحضع� إعدتد�
تايستخدية�ح/أح�تديمرهل؛

تعتيلد�تدتبمر�اينع�تسجمل�تالتولدتا،�حتألسيلء�تاتجلرمة،�حتاعاليلا�تاتجلرمة�تايسجلة،�تاتي� –
تسيء�تستخدتم�تاشلرتا�أح�تسيملتهل.

تودمد�تاسلطة�)أح�تاسلطلا(�تاحطنمة�تايسؤحاة�عن�يرتقبة�تستخدتم�تاشلرة،�حتانص�على�دحر� –
تاجيعمة�تاحطنمة�حيسلهيتهل�تايوتيلة�في�هذت�تايجلل.

حين�أجل�تسهمل�هذه�تاعيلمة،�حضعا�تالجنة�تادحامة�قلنحنلً�نيحذجملً،�على�أيل�أن�مشكل�يرجعلً�
معحد�إامه�صلنعح�تاقحتنمن،�في�صملغة�تاقحتنمن�تاحطنمة�أح�في�توسمن�تاقحتنمن�تاقلئية�تايتعلقة�

بينع�حيعلقبة�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة.403 

حمجدر�تاتأكمد�على�أّن�تاتشرمع�تاشليل�في�هذت�تايحضحع�قد�مأخذ�شكل�تاقلنحن�تاحتود�تايستقل�
تاقلنحن�تاجنلئي� أح�تدرج�أوكليه�في�قحتنمن�حأنظية�حطنمة�يتنحعة�)يثل�قلنحن�تاعقحبلا،�أح�
بلاجيعمة� بلالعترتف� تاخلصة� تاقحتنمن� أح� تايسجلة،� تاتجلرمة� تاعاليلا� قحتنمن� أح� تاعسكري،�

تاحطنمة�أح�بحضعهل�تاقلنحني،�أح�تألنظية�تاعسكرمة(.

تنظر�تايحتد�38-�44ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى؛�حتايلدتمن��41ح�42ين�تتفلقمة�جنمف�تاثلنمة؛�حتايلدتمن��18ح�20ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة؛� �399
حتايلدة��18ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي؛�حتايلدة��12ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي؛�حتايلدة��3ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي.�تنظر�أمضلً�

"يبلدئ�حيفلهمم�علية"�في�يقدية�تادرتسة.

مطلب�ين�تادحل�بيقتضى�تايلدة��18ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�تحسمع�تاويلمة�تايينحوة�بيحجب�تاقلنحن�اتشيل�تاعاليلا�تاييمزة� �400
تايستخدية�اتعرمف�تاحودتا�تاطبمة�ححسلئط�تانقل�تاطبي�بنلء�على�تايلوق�تألحل�البرحتحكحل.

تنظر،�على�تألخص،�تايلدة��85تافقرة��3)ح(�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�حتايلدة�8)ب()7"(�ين�تانظلم�تألسلسي�اليوكية�تاجنلئمة�تادحامة. �401

تنظر،�على�تألخص،�تايلدة��47ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�حتايلدة��48ين�تتفلقمة�جنمف�تاثلنمة،�حتايلدة��144ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة،� �402
حتايلدتمن��83ح�87تافقرة��2ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي،�حتايلدة��19ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي،�حتايلدة��7ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�

تإلضلفي.�حبشأن�نشر�تاقحتعد�تاتي�توكم�تستخدتم�تاشلرة،�تنظر�تاسؤتل��45في�تادرتسة.

تنظر�تايقلل�في�تايجلة�تادحامة�الصلمب�تألوير�:� �403
Jean-Philippe�Lavoyer,�"National�Legislation�on�the�Use�and�Protection�of�the�Emblem�of�the�Red�
Cross�or�Red�Crescent",�IRRC,�No.�313,�1996,�pp.�482-485
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حمستند�"تاقلنحن�تانيحذجي�بشأن�تستخدتم�شلرتا�تاصلمب�تألوير،�حتاهالل�تألوير،�حتاكرمستلاة�
)تابلحرة(�تاويرتء�حويلمتهل"�إاى�تتفلقملا�جنمف�العلم��1949حبرحتحكحالتهل�تإلضلفمة�العليمن�
�1977ح�404.2005حمعرض�تألوكلم�تاتي�منبغي�إدرتجهل�في�نظلم�قلنحني�شليل�اتنظمم�تستخدتم�

تاشلرة�حويلمتهل�حفقلً�ايتطلبلا�تتفلقملا�جنمف�حبرحتحكحالتهل�تإلضلفمة.

حمهدف�تاقلنحن�تانيحذجي�إاى�تزحمد�تادحل�بأدتة�عيل�سهلة�تافهم�حتعرض�يجيحعة�تايحتضمع�
تاتي�مجب�تغطمتهل.�حمنبغي�بلاطبع�تكممفه،�أح�تعدمله،�أح�تكيلته�كي�مكحن�يالئيلً�األنظية�تاقلنحنمة�

حتايتطلبلا�تاخلصة�بكل�دحاة�ين�تادحل.

حفي�تادحل�تاتي�تتبع�نظلم�تاقلنحن�تاعلم�تإلنكلمزي،�مبرز�علدة�يحضحع�ويلمة�تاشلرة�في�
في� طرفلً� تادحل� هذه� تصبح� حعنديل� جنمف.� بلتفلقملا� تاخلص� تاقلنحن� فصحل� ين� فصل�
قلنحنهل� ترتجع� أن� منبغي� فمهل،� أن�تصبح�طرفلً� أجل� ين� أح� تإلضلفي،� تاثلاث� تابرحتحكحل�
تاخلص�بلتفلقملا�جنمف�كي�تحسع�نظلم�ويلمة�تاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير�امشيل�تاشلرة�
تاثلاث�تإلضلفي� تابرحتحكحل� تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�–�حأن�تديج�نص� تإلضلفمة�–�

كيلوق�به.

حقد�أعّد�قسم�تاخديلا�تالستشلرمة�تاخلصة�بلاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�في�تالجنة�تادحامة�نيحذجلً�
اقلنحن�خلص�بلتفلقملا�جنمف،�حميكن�تالتصلل�بهذت�تاقسم�الوصحل�على�يسلعدة�تقنمة�في�تنفمذ�

أوكلم�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي.405 

حبلإلضلفة�إاى�ذاك،�حتسهمالً�العتيلد�تدتبمر�حطنمة�اتنفمذ�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني،�ُتنصح�تادحاة�
بإنشلء�اجنة�حطنمة�تضم�جيمع�تاسلطلا�تاحطنمة�تايعنمة.�حميكن�أن�تكحن�تالجنة�تاحطنمة�يسؤحاة�

عن�صملغة�قلنحن�بشأن�تستخدتم�تاشلرتا�حويلمتهل.406 

تدابير�إضافية

اكي� تإلضلفمة� تاعيلمة� أح� تاتنظميمة� تاتدتبمر� تعتيلد�سلسلة�ين� في� أمضلً� تفكر� أن� تادحل� على�
تضين،�بشكل�خلص،�أّن�جيمع�تألطرتف�تايعنمة�–�في�تاقحتا�تايسلوة،�حفي�صفحف�تايحظفمن�
تاتدتبمر� تتخذ� تاشلرتا،�حأنهل� تنظم� تاتي� بلاقحتعد� تايهنمة�-�على�علم� تايدنممن،�حتايجيحعلا�
تاتوضمرمة�تاالزية�التعرمف�بلاهحمة�ححضع�تاعاليلا�تاييمزة�)يثل�عرض�تاشلرتا�تاييمزة�
على�تألعالم،�حعاليلا�تاذرتع،�حتايعدتا�تاخلصة�بلاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة(.

خاتمة

تاصلمب�تألوير،�حتاهالل�تألوير،�حتاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء،�هي�ريحز�معترف�بهل�تاقلنحن�
تادحاي�تإلنسلني�حمويمهل.�حمكحن�تعتيلد�تاتدتبمر�تاحطنمة�تاالزية�اضيلن�توترتم�هذه�تاشلرتا�
أيرتً�أسلسملً�الوفلظ�على�عدم�تاتومز�حتاوملد�تايرتبطمن�بتقدمم�تايسلعدة�تإلنسلنمة�تاتي�تسيح�هذه�

تقترح�تالجنة�تادحامة�هذت�تاقلنحن�تانيحذجي�على�تادحل�تيلشملً�يع�تإلعالن�تاختليي�اليؤتير�تادحاي�اويلمة�ضولمل�تاورب�)جنمف،��30آب/ �404
أغسطس�إاى��1أملحل/�سبتيبر�1993(�حتحصملا�يجيحعة�تاخبرتء�تاوكحيممن�)جنمف،��23إاى��27كلنحن�تاثلني/منلمر�1995(.�حميكن�
http://www.icrc.org.�:تالطالع�على�تاقلنحن�تانيحذجي�تاذي�تم�تعدمله�بعد�تعتيلد�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�على�يحقع�تالجنة�تادحامة

/http://www.icrc.org�:تنظر�يحقع�تالجنة�تادحامة �405

تنظر�تايقلل�في�تايجلة�تادحامة�الصلمب�تألوير�: �406
Jean-Philippe�Lavoyer,�″National�Legislation�on�the�Use�and�Protection�of�the�Emblem�of�the�Red�
Cross�and�Red�Crescent″,�IRRC,�No.�313,�July-August�1996,�pp.�482-485.
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تاريحز�بلاتعرف�علمهل.�حمصبح�بذاك�أسهل�بكثمر�توسمن�أحضلع�تاذمن�هم�بولجة�إاى�تاويلمة�
حتايسلعدة.

حميكن�أن�مؤدي�تخلّف�دحاة�يل�عن�تتخلذ�تاتدتبمر�تاينلسبة�إاى�إسلءة�تستخدتم�تاشلرتا�حتاتقلمل�
ين�تالوترتم�تاحتجب�اهل،�حين�تاثقة�تايينحوة�اهل.�حمجب�تاتنبه�أمضلً�إاى�أّن�تاتخلف�عن�يعلقبة�
إسلءة�تالستخدتم�في�أحقلا�تاسلم�مسلهم�في�إسلءة�تالستخدتم�في�تانزتعلا�تايسلوة.�حهذت�مؤدي�
إاى�تقحمض�تاقمية�تاويلئمة�الشلرتا،�حتعرمض�أرحتح�تألشخلص�تايخحامن�بلستخدتيهل�الخطر،�

حإعلقة�تقدمم�تارعلمة�حتاويلمة�اليدنممن�كيل�الجروى�أح�تايرضى�ين�تايقلتلمن.



درتسة�عن�تستخدتم�تاشلرتا �256

األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايلدة��1ين�قحتعد�الهلي�العلم�1907
تايلدة��47ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايلدة��48ين�تتفلقمة�جنمف�تاثلنمة
تايلدة��127ين�تتفلقمة�جنمف�تاثلاثة
تايلدة��144ين�تتفلقمة�جنمف�تارتبعة

تايحتد��80ح�83تافقرة��2ح�87تافقرة��2ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي�
تايلدة��19ين�تابرحتحكحل�تاثلني�تإلضلفي�
تايلدة��7ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي

التوصيات

كيل�هي�تاولل�بلانسبة�اجيمع�تاقحتعد�تألخرى�القلنحن�تادحاي�تإلنسلني،�متحجب�على�تادحل� �-1
نشر�تاقحتعد�تاتي�توكم�تستخدتم�تاشلرة�على�أحسع�نطلق�ييكن�في�صفحف�ويلة�تاسالح/

حصلنعي�تاقرتر،�حتاسكلن�عيحيلً.

عنديل�تنشر�تاقحتعد�تاتي�توكم�تستخدتم�تاشلرة�في�صفحف�تاقحتا�تايسلوة،�مجب�إديلجهل� �-2
في�تاتدرمب�تاعلدي�حفي�تاينلحرتا،�حجعل�تطبمقهل�علدملً.�حمجب،�بصحرة�خلصة،�تدرمب�
تاقلدة�تاعسكرممن�على�إديلج�تإلجلبلا�تاينصحص�علمهل�بشأن�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة�)بيل�

في�ذاك�تالستخدتم�تاغلدر�اهل(�في�عيلمة�صنع�تاقرترتا�حفي�تنفمذ�قرترتتهم.

أيل�بخصحص�نشر�هذه�تاقحتعد�في�يؤسسلا�تاتعلمم�تاعلاي،�فمنبغي�أن�ُمدرج�تاقلنحن�تادحاي� �-3
تإلنسلني�)حبلاتلاي،�تاقحتعد�تألسلسمة�تاتي�توكم�تستخدتم�تاشلرة�أمضلً(�في�تابرتيج�تارسيمة�
يستحى� على� تادحامة،� تاعالقلا� حأقسلم� تاوقحق� كلملا� درتسلا� برتيج� حفي� تايقررة،�

درتسلا�تاشهلدتا�تاعلمل،�حيل�قبلهل،�حيل�بعدهل.

تحصى�تادحل�بقحة�بنشر�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�)حبلاتلاي،�تاقحتعد�تألسلسمة�تاتي�توكم� �-4
تستخدتم�تاشلرة�أمضلً(�في�صفحف�تاشبلب.

   �ما�هي�التزامات�الدول�بخصوص�نشر�القواعد�التي�تحكم�استخدام� 45
 الشــارة؟
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التحليل

مقدمة

مشكل�تاتصدمق�على�يعلهدتا�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�ححضعهل�قمد�تاتنفمذ�في�تاقحتنمن�تاحطنمة�
أّن�نشر�يضيحنهل�على� تادحاي�تإلنسلني.�كيل� تاقلنحن� اقحتعد� بلتجله�تاليتثلل� خطحتمن�هليتمن�
أحسع�نطلق�ييكن�هح�تاعنصر�تألسلسي�تآلخر�في�أّي�تسترتتمجمة�تهدف�إاى�خلق�بمئة�ُتفضي�
تايقلم� تإلنسلني�في� تادحاي� تاقلنحن� تنشر�قحتعد� أن� تاقلنحن.�حمجب� إاى�تصرفلا�يتيلشمة�يع�
تألحل�دتخل�صفحف�تاقحتا�تايسلوة،�حفي�يعلهد�تاتعلمم�تاعلاي�حتاجليعلا،�حفي�أحسلط�تاشبلب.

نشر�القانون�الدولي�اإلنساني�في�صفوف�القوات�المسلحة407 

ين�خالل�تصدمقهل�على�تتفلقمة�الهلي�العلم�1907،�تاتزيا�تادحل�"بأن�تصدر�إاى�قحتتهل� أ(�
تايسلوة�تعلميلا�تكحن�يطلبقة�االئوة�تايلوقة�بهذه�تالتفلقمة�حتاخلصة�بلوترتم�قحتنمن�حأعرتف�

تاورب�تابرمة".408 

نص� تنشر� "بأن� ييلثلة� بصحرة� تادحل� تاتزيا� جنمف،� تتفلقملا� على� تصدمقهل� خالل� حين�
تالتفلقملا"�ح"تدرج�درتستهل�ضين�برتيج�تاتعلمم�تاعسكري".409 

على� متعمن� أنه� على� فمنص� تالاتزتم،� هذت� تفلصمل�على� تإلضلفي� تألحل� تابرحتحكحل� حمضمف�
تألطرتف�أن�"تتخذ�دحن�إبطلء�كلفة�تإلجرتءتا�تاالزية�اتنفمذ�تاتزتيلتهل�)...(�حتصدر�تألحتير�
حتاتعلميلا�تاكفملة�بتأيمن�توترتم�)...(�حتشرف�على�تنفمذهل"�)تايلدة�80،�ين�تابرحتحكحل�تألحل�
تإلضلفي(؛�كيل�"مجب�على�أمة�سلطلا�عسكرمة�أح�يدنمة�تضطلع�أثنلء�تانزتع�تايسلح�بيسؤحاملا�
تتعلق�بتطبمق�تالتفلقملا�حهذت�تالوق�‘تابرحتحكحل’�أن�تكحن�على�إايلم�تلم�بنصحص�هذه�تايحتثمق"�
)تايلدة��83تافقرة�2،�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي(؛�حأن�متطلّب�تألطرتف�"ين�تاقلدة�–�كل�
وسب�يستحته�ين�تايسؤحامة�–�تاتأكد�ين�أّن�أفرتد�تاقحتا�تايسلوة،�تاذمن�معيلحن�توا�إيرتهم�

على�بمنة�ين�تاتزتيلتهم"�)تايلدة��87تافقرة�2،�ين�تابرحتحكحل�تألحل�تإلضلفي(.

ين� �19 تايلدة� في� تاحترد� تالاتزتم� منطبق� تادحامة،� غمر� تايسلوة� تانزتعلا� مخص� يل� حفي�
تاثلني�تإلضلفي�"على�أحسع�نطلق� تابرحتحكحل� تاثلني�تإلضلفي�-�بنشر�يضيحن� تابرحتحكحل�
ييكن"�-�على�تاقحتا�تاوكحيمة�حعلى�جيمع�تايجيحعلا�تايسلوة�تايشلركة�في�تانزتع�تايسلح�

على�ود�سحتء.

إعدتد�تاقحتا� حبلاطرمقة�نفسهل�تاتي�مجري�فمهل�تإلعدتد�الجحتنب�تاعسكرمة،�مجب�أمضلً� ب(�
تايسلوة،�في�أحقلا�تاسلم،�الجحتنب�تإلنسلنمة�تاتي�تبرز�في�أي�نزتع�يوتيل.�حمعتيد�توترتم�
تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�أثنلء�تاعيلملا�تاعسكرمة،�إاى�ود�كبمر،�على�يل�تم�إديلجه�يسبقلً�ين�هذت�

تاقلنحن�في�كل�جلنب�ين�جحتنب�تاوملة�تاعسكرمة.

تنظر�تاحثمقة�تاتي�أعدتهل�شعبة�تالجنة�تادحامة�العالقلا�يع�تاجمش�حقحتا�تألين: �407
http://www.icrc.org�"Armed�Forces:�Integration�of�IHL"

تايلدة�1،�ين�تتفلقمة�الهلي�العلم�1907. �408

تايلدة�47،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى؛�تايلدة�48،�ين�تتفلقمة�جنمف�تاثلنمة؛�تايلدة�127،�ين�تتفلقمة�جنمف�تاثلاثة؛�حتايلدة�144،�ين�تتفلقمة� �409
جنمف�تارتبعة.
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حين�أجل�توسمن�تاليتثلل�اقحتعد�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني،�مجب�تتخلذ�تاخطحتا�تاالزية�اديج�
تاعقمدة،�حتاتعلمم،�حتاتدرمب،�حتإلجرتءتا� تاعسكرمة�ين�خالل� تاثقلفة� تاصلة�في� تاقحتنمن�ذتا�

تاتأدمبمة.410 

بلارغم�ين�أن�ترجية�صكحك�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�إاى�تالغلا�تاحطنمة�هي�تدبمر�توضمري�
أسلسي،�في�يل�متعلق�بلستخدتم�تاشلرة،�مظل�يجرد�تعرمف�تاجنحد�بضرحرة�توترتم�تاشلرة�أح�
بتفلصمل�تاقحتعد�تاتي�توكم�تستخدتيهل�غمر�كلف.�فمجب�أن�تديج�تاقحتعد�تألسلسمة�تاتي�توكم�
تستخدتم�تاشلرة�في�تانزتعلا�تايسلوة،�كيل�تاقحتعد�تألسلسمة�تألخرى�القلنحن�تادحاي�تإلنسلني،�

في�تدرمب�تاجنحد�حفي�ينلحرتتهم،�حمصبح�تطبمقهل�أيرتً�تعتملدملً.

أيل�تاقلدة�فمجب�أن�مكحنحت�على�درتمة�بلاتدتبمر�تايليحسة�تاحتجب�تتخلذهل�ايحتجهة�ولالا�إسلءة�
تستخدتم�تاشلرة�)حبخلصة�تالستخدتم�تاغلدر�الشلرة(�تاتي�مرتكبهل�يرؤحسحن�هم�توا�يسؤحامتهم.�
حمجب�أن�متلقحت�تاتدرمب�على�إديلج�هذه�تايعرفة�في�عيلمة�صنع�تاقرترتا�حفي�تنفمذ�قرترتتهم.

نشر�القانون�الدولي�اإلنساني�في�التعليم�العالي

تادحل�تألطرتف�يلزية�بنشر�يضيحن�تتفلقملا�جنمف�حبرحتحكحالتهل�تإلضلفمة�على�أحسع�نطلق�
تاتدرمب�تاعسكري�أير� تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�في� ييكن،�في�نطلق�سلطلتهل.�حكيل�أّن�إديلج�
أسلسي،�فإّن�ترحمج�تايعرفة�بلاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�في�صفحف�تاذمن�مستهدف�ويلمتهم�–�أي�
كلايحظفمن� �– يستقبالً� أح� ولضرتً� تطبمقه� علمهم� متحجب� ين� حفي�صفحف� �– تايدنممن� تاسكلن�
تارسيممن،�حتاقضلة،�حتايوليمن،�حتادبلحيلسممن،�حتاصولفممن،�حتاطالب�أير�مرتدي�تألهيمة�ذتتهل،�

حهح�أسلسي�اضيلن�تنفمذ�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�في�أحقلا�تانزتعلا�تايسلوة.411 

حاذاك،�في�يل�مخص�تاتعلمم�تاعلاي،�منبغي�إدرتج�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�في�تابرتيج�تارسيمة�
تايقررة،�حفي�برتيج�درتسلا�كلملا�تاوقحق�حأقسلم�تاعالقلا�تادحامة،�على�يستحى�برتيج�تاشهلدتا�

تاعلمل،�حيل�قبلهل،�حيل�بعدهل.412 

حعالحة�على�ذاك،�منبغي�دعم�تابوحث�حتانشر�في�يجلل�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني،�حتطحمر�يرتكز�
تاتحثمق�حبرتيج�تاتدرمب�على�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني،�حخلصة�بمن�تألكلدميممن�تاذمن�مدّرسحن�
تاقلنحن،�حتاعالقلا�تادحامة،�حوقحق�تإلنسلن،�حغمرهل�ين�تايحتد�ذتا�تاصلة.�كيل�ميكن�تطحمر�
تايعرفة�حتالهتيلم�بلاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�في�صفحف�طالب�تاجليعلا�ين�خالل�تنظمم�أودتث�
بمن� تاتبلدل� حبرتيج� يخصصة،� يقلالا� كتلبة� في� حتايسلبقلا� تاصحرمة،� كلايولكم� ترحمجمة،�

تاجليعلا.

تنظر�تاكتمب�تاذي�نشرته�تالجنة�تادحامة�:�إديلج�تاقلنحن،�تاقلهرة،��2008.�حتنظر�أمضلً�تاسؤتل��47في�تادرتسة. �410

تنظر�تايرجع�تاتلاي:� �411
Marco�Sassoli,�Antoine�Bouvier,�How�Does�Law�Protect�in�War?,�Volume�I,�ICRC,�2nd�Edition,�Geneva,�
2006,�p.�274.�

حتنظر�تايقلاة�في�تايجلة�تادحامة�الصلمب�تألوير:�
Umesh�Kadam,�"Teaching�International�Humanitarian�Law:�an�Overview�of�an�ICRC�Dissemination�
Programme",�IRRC,�No.�841,�2001,�pp.�167-169.

تنظر�في�تايجلة�تادحامة�الصلمب�تألوير:� �412
Stéphane�Hankins,�"Promoting�International�Humanitarian�Law�in�Higher�Education�and�Universities�
in�the�Countries�of�the�Commonwealth�of�Independent�States",�IRRC,�No.�319,�1997,�pp.�451-454;�
Luisa�Vierucci,�"Promoting�the�Teaching�of�International�Humanitarian�Law�in�Universities:�the�ICRC's�
experience�in�Central�Asia",�IRRC,�No.�841,�2001,�pp.�155-165.
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نشر�القانون�الدولي�اإلنساني�في�صفوف�الشباب

يثمرتً� تايحضحع� حمبقى� أمضلً.� الشبلب� فلئدة� حذتا� يهية� تإلنسلني� تادحاي� تاقلنحن� يعرفة� إن�
االهتيلم��حينلسبلً�في�كل�يكلن،�بصرف�تانظر�عن�تجربة�يعّمنة�انزتع�يسلح�أح�اولالا�عنف�

أخرى�عرفهل�هذت�تابلد�أح�ذتك،�حذاك�ألسبلب�عدة�:

تزتمد�تامحم�عدد�تاشبلب�تايتأثرمن�بنزتعلا�يسلوة�حبولالا�عنف�أخرى�في�أنولء�كثمرة�ين� –
تاعلام؛

مطلع�تاشبلب،�حبأعدتد�أكبر�ين�أي�حقا�يضى،�على�تاتغطمة�تإلعاليمة�اهذه�تاولالا�ين� –
تاعنف��حميلرسحن�أشكلالً�ين�تاتسلمة�تجعل�ين�آثلر�تاعنف�أيرتً�أقل�جدمة؛

ميكن�أن�مكحن�البرتيج�تاتعلميمة�تأثمر�غمر�يبلشر�في�تهدئة�تألحضلع�في�أحقلا�تاتحترتا� –
تالجتيلعمة�حتاسملسمة�تاولدة،�في�تاولالا�تاتي�تعقب�تانزتعلا�يثالً،�أح�في�فترتا�إعلدة�تابنلء�

تالجتيلعي.

حقد�أعدا�تالجنة�تادحامة�بلاتعلحن�تاحثمق�يع�تايركز�تاتربحي:��EDCبرنليجلً�تعلميملً�بعنحتن�
"تستكشلف�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني".�حمهدف�تابرنليج�تايحجه�إاى�تاشبلب�في�كل�يكلن�تاذمن�
تادحاي� القلنحن� تألسلسمة� بلاقحتعد� تانلشئمن� تعرمف� إاى� �13ح�18سنة،� بمن� أعيلرهم� تترتحح�
تإلنسلني�ين�خالل�تاتأكمد�على�تطبمق�يفلهمم�توترتم�حويلمة�تاوملة�حتاكرتية�تإلنسلنمة�في�ولالا�

تانزتعلا�تايسلوة�حغمرهل�ين�ولالا�تاعنف�تاولامة.413 

حتحصى�تادحل�حتاجيعملا�تاحطنمة�بشدة�بلستخدتم�هذه�تألدتة�تاتعلميمة�تايفمدة.�حبيل�أّن�تابرنليج�
ال�مقدم�يعلحيلا�يفصلة�عن�تاقحتعد�تاتي�توكم�تستخدتم�تاشلرة،�ُمشّجع�تألسلتذة�على�تارجحع�

إاى�يقدية�هذه�تادرتسة.

االطالع�على�سلسلة�تايحتد�تاتعلميمة،�حيخططلا�إعدتد�تادرحس،�حتألنشطة�تايخصصة�النقلش،�حتالقطلا�تايصحرة�بلافمدمح،�حغمرهل،� �413
http://www.ehl.icrc.org�:مرجى�زملرة�تايحقع
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايحتد��3تافقرة��1ح2،�ح�5تافقرة��2)ح(،�ح4)أ(،�ين�تانظلم�تألسلسي�الوركة
تايقدية،�تافقرة�3،�حتايلدة��7ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991

التوصيات

مجب�أن�تقحم�دتئيلً�تاجيعملا�تاحطنمة�بأنشطتهل�تإلنسلنمة،�حخلصة�عنديل�تستخدم�تاشلرة/ �-1
ألنظيتهل� ححفقلً� تإلضلفمة،� حبرحتحكحالتهل� جنمف� التفلقملا� حفقلً� تاحطنمة،� تاجيعمة� شعلر�

تألسلسمة،�حالئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991،�حتشرمعلتهل�تاحطنمة.

تحصى�تاجيعملا�تاحطنمة�أمضلً�بلعتيلد�أنظية�دتخلمة�تضين�توترتم�تاشلرة�دتخل�ينظيلتهل. �-2

منبغي،�على�تايستحى�تاحطني،�أن�تشجع�تاجيعملا�تاحطنمة�سلطلا�دحاهل�على�تاتصدمق� �-3
على�تتفلقملا�جنمف�حبرحتحكحالتهل�تإلضلفمة،�حتعتيلد�قحتنمن�حطنمة�خلصة�بلاشلرة.

بلإلضلفة�إاى�ذاك،�منبغي�أن�تتعلحن�تاجيعملا�تاحطنمة�يع�تاسلطلا�اضيلن�ويلمة�تاشلرة� �-4
)ينع�إسلءة�تالستخدتم�ححقفهل(.�حعلى�تاصعمد�تاعيلي،�ُتشجع�تاجيعملا�تاحطنمة�بشدة�على�

تتخلذ�تاتدتبمر�تاتلامة�احقف�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة:

�تالتصلل�)عبر�تابرمد�تإلاكترحني�أح�تارسلئل�تاخطمة(�بلاذمن�مسمئحن�تستخدتم�تاشلرة،� �• �
حتفسمر�تاويلمة�تاتي�تتيتع�بهل�تاشلرة�حتايخلطر�تانلجية�عن�سحء�تستخدتيهل،�حتقترتح�

عاليلا�بدملة�ميكن�تستخدتيهل؛

�تأيمن�يتلبعة�هذت�تالتصلل�تألحاي�)ين�خالل�تتصلالا�هلتفمة�على�سبمل�تايثلل(؛ �• �

�في�ولل�عدم�نجلح�كل�هذه�تاجهحد،�رفع�تاقضمة�إاى�تاسلطة�تايختصة�التخلذ�تإلجرتءتا� �• �
تاالزية�.

منبغي�أن�تقحم�تاجيعملا�تاحطنمة�بلاتحعمة�حتانشر�حتاتدرمب�على�يعنى�تاشلرتا�حأهيمتهل،� �-5
خلصة�في�صفحف�يحظفمهل�حيتطحعمهل،�حوليلي�تاسالح(�ين�تاشرطة�حتاقحتا�تايسلوة،�

على�سبمل�تايثلل(�حطالب�تايدترس،�حادى�تاجيهحر�عيحيلً.
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ُتشجع�تاجيعملا�تاحطنمة�على�تالتصلل�ببعثلا�تالجنة�تادحامة�ح/أح�بيقرهل�تارئمسي�ين�أجل� �-6
تاوصحل�على�تايزمد�ين�تايسلعدة�أح�تانصح�أح�تبلدل�تايعلحيلا�بشأن�جيمع�هذه�تأليحر.�
حميكن�أمضلً�أن�تكحن�جيعملا�حطنمة�أخرى�ادمهل�خبرة�في�يجلل�ويلمة�تاشلرة�يصدرتً�

يفمدتً�النصح�حتايعلحيلا.

التحليل

مقدمة

على� مجب� إذ� تايسؤحامة:� ين� نحعلن� تاشلرة� تستخدتم� في� تاحطنمة� تاجيعملا� مترتب�على�وق�
تاسلطلا� يع� تتعلحن� حأن� تاشلرة،� تستخدتم� توكم� تاتي� تاقحتعد� توترم� أن� تاحطنمة� تاجيعملا�

تاحطنمة�في�يرتقبة�هذت�تالستخدتم.414 

ثقمالً،�مجب�أن�ُتعتبر،�كيل�أشلر�إامه�"يمكلمل� حوتى�اح�بدا�أوملنلً�هذه�تايهية�تألسلسمة�عبئلً�
يممر"،�"جزءتً�ين�تاثين�تاذي�تدفعه�تاوركة�يقلبل�يكلنتهل�تافرمدة".415 

استخدام�الشارة�من�قبل�الجمعيات�الوطنية

تنص�تايلدة��3تافقرة��1ين�تانظلم�تألسلسي�الوركة�على�أّن�تاجيعملا�تاحطنمة�مجب�أن�"تضطلع�
بأنشطتهل�تإلنسلنمة�طبقلً�ألنظيتهل�تألسلسمة�تاخلصة�حتشرمعلتهل�تاحطنمة،�ين�أجل�توقمق�تايهية�

تايحكلة�إاى�تاوركة،�ححفقلً�اليبلدئ�تألسلسمة".

حبلانسبة�الشلرة،�مجب�أن�توترم�تاجيعملا�تاحطنمة�دتئيلً�تاقمحد�تاتي�تفرضهل�الئوة�تستخدتم�
تاشلرة�اعلم�1991.�حمجحز،�بلاطبع،�الجيعملا�تاحطنمة�حضع�قحتعد�أكثر�صرتية�خلصة�

بهل.416 

حتحضح�يقدية�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم��1991تاصلة�بمن�تاالئوة�حتتفلقملا�جنمف،�فلاالئوة�
"تحسع�نطلق�تايلدة��44ين�تالتفلقمة�تألحاى�تاتي�تودد�تاتزتيلا�تاجيعمة�تاحطنمة�فميل�مخص�
تاشلرة".�417حفي�يل�متعلق�بلابرحتحكحالا،�"عنديل�مكحن�تابرحتحكحل�تألحل�قلباًل�التطبمق،�فإّن�
أوكليلً�يعمنة�ين�تاالئوة�تتسم�بيغزى�أحسع�نطلقلً�مخص�تاجيعمة�تاحطنمة�الدحاة�تاتي�مطبق�فمهل�
هذت�تابرحتحكحل؛�على�ومن�ال�مخص�تاجيعمة�تاحطنمة�تاتلبعة�ادحاة�امسا�طرفلً�في�تابرحتحكحل،�

إال�إذت�وصلا�على�يحتفقة�تاسلطة".418 

تنظر�تايقلاة�في�تايجلة�تادحامة�الصلمب�تألوير �414
Michael�Meyer,�″Protecting�the�Emblems�in�peacetime:�the�experience�of�the�British�Red�Cross�
Society″,�IRRC,�No.�272,�1989,�pp.�459464-

تايرجع�نفسه�: �415
Michael�Meyer,�″Protecting�the�Emblems�in�peacetime:�the�experience�of�the�British�Red�Cross�
Society″,�IRRC,�No.�272,�1989,�p.�459.

تايقدية،�تافقرة��3ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991؛�تنظر�أمضلً�تادمبلجة،�تافقرة��4ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �416

تايقدية،�تافقرة��3ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �417

تايقدية،�تافقرة��3ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �418
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جنمف� التفلقملا� حفقلً� دتئيلً� تاشلرة� تستخدم� أن� تاحطنمة� تاجيعملا� على� أن� تاحتضح� حين�
حبرحتحكحالتهل�تإلضلفمة،�حالئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991.�حعالحة�على�ذاك،�مجب�أن�تعتيد�
تاجيعملا�تاحطنمة�أنظية�دتخلمة�تضين�توترتم�تاشلرة�دتخل�ينظيلتهل.�حتنص�تايلدة��7ين�الئوة�

تستخدتم�تاشلرة�اعلم��1991على�يل�ملي:

"تضع�تاجيعمة�تاحطنمة�تاشرحط�تاتي�تنظم�تستخدتم�تاشلرة�في�الئوة�أح�
تحجمهلا�دتخلمة.

حتتكحن�تاالئوة�أح�تاتحجمهلا�على�سبمل�تايثلل�ين�تاعنلصر�تاتلامة:

أ-��يل�متعلق�بلستخدتم�تاشلرة�الويلمة:

–��تإلشلرة�إاى�تاتشرمع�تاحطني�وحل�تايحضحع�حإاى�تاالئوة؛
–��بملن�تاسلطلا�تايختصة�تاتي�مجحز�اهل�تاسيلح�بلستخدتم�تاشلرة؛

–��قلئية�بلاتدتبمر�تاحتجب�تتخلذهل�في�بدتمة�تانزتع�اتجنب�أي�خلط�يع�
تستخدتم�تاشلرة�الدالاة؛

–��تاشرحط�تاتي�تنظم�تستخدتم�تاشلرة�فميل�مخص�تاجيعمة�تاحطنمة�ين�
أشخلص�حأشملء؛

ب-��يل�متعلق�بلستخدتم�تاشلرة�الدالاة:

–��تإلشلرة�إاى�تاتشرمع�تاحطني�وحل�تايحضحع�حإاى�تاالئوة؛
–��تاشرحط�تاتي�تنظم�تستخدتم�تاشلرة�بحتسطة�أعضلء�تاجيعمة�تاحطنمة�

حأعضلء�شبلب�تاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير؛
–��بملن�تألشخلص�تآلخرمن�تاذمن�امسحت�أعضلء�في�تاجيعمة�تاحطنمة،�حاكن�

دربتهم�تاجيعمة�تاحطنمة�حسيوا�اهم�بويل�تاشلرة؛
–��قلئية�بيرتكز�تإلسعلف�حسملرتا�تإلسعلف�تاتي�متم�تشغملهل�بحتسطة�

طرف�آخر�يرخص�اه�بلستخدتم�تاشلرة؛
–��أبعلد�حنسب�تاشلرة؛

–��تفلصمل�يتعلقة�بلستخدتم�تاشلرة�اجيع�تأليحتل�حتاتحعمة�بلألهدتف�
حتستخدتيهل�على�تايمدتاملا�حغمرهل�ين�تاتذكلرتا�تاريزمة؛

–��تاقحتعد�تاتي�تنظم�تاحثلئق�تاتي�مويلهل�تألشخلص�اتبرمر�تستخدتيهم�
الشلرة،�أح�تاتي�مويلهل�غمرهم�ين�تألشخلص�تايسؤحامن�عن�يهيلا�

ييمزة�بلاشلرة".

 كيف�يمكن�أن�تلعب�الجمعيات�الوطنية�دوراً�في�مساعدة�حكوماتها�
لحماية�الشارة؟

من�خالل�تشجيع�الحكومات�على�االنضمام�التفاقيات�جنيف�وبروتوكوالتها�اإلضافية�وتنفيذها�
في�القوانين�الوطنية�

تتفلقملا�جنمف� قد�صدقا�على� تادحاة� تكحن� عنديل� تاشلرة� تستخدتم� إسلءة� تألسهل�حقف� �ين�
حنفذتهل�في�قحتنمنهل�تاحطنمة.�حفي�هذه�تاولاة،�ميكن�أن�تستند�جهحد�تاجيعمة�تاحطنمة�ايعلاجة�
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إسلءة�تستخدتم�تاشلرة�إاى�تتفلقملا�جنمف�)حبرحتحكحالتهل�تإلضلفمة،�إذت�كلنا�تادحاة�قد�صدقا�
علمهل�حنفذتهل�أمضلً(�حإاى�تاقحتنمن�تاحطنمة.

تاشلرة� تستخدتم� توكم� تاتي� تاقحتعد� تنفمذ� في� هليلً� تلعب�دحرتً� أن� تاحطنمة� تاجيعملا� حتستطمع�
بإقنلع�سلطلا�دحاهل�بلاتصدمق�على�تتفلقملا�جنمف�حبرحتحكحالتهل�تإلضلفمة،�حتعتيلد�قحتنمن�

حطنمة�خلصة�بلاشلرة.419 

من�خالل�أنشطة�النشر�المتعلقة�بالشارات�ومدلوالتها�

ميكن�أن�تسلعد�أنشطة�تانشر�تايتعلقة�بيداحل�تاشلرتا�في�تعزمز�تافهم�حزملدة�تاحعي�في�صفحف�
تاجيهحر�عيحيلً�ح/أح�فئلا�يعمنة�ين�تاسكلن.

حبيقتضى�تانظلم�تألسلسي�الوركة،�أعطما�تاجيعملا�تاحطنمة�يهية�يوددة�تقضي�بنشر�تاقلنحن�
تادحاي�تإلنسلني�تاذي�متضين�بحضحح�تاقحتعد�تاتي�توكم�تستخدتم�تاشلرة.�حتنص�تايلدة��3تافقرة�
�2ين�هذت�تانظلم�تألسلسي�على�أّن�تاجيعملا�تاحطنمة�"تنشر�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�حتسلعد�

وكحيلتهل�في�نشره".

كيل�تنص�تايلدة��5تافقرة��2)ح(�حتافقرة��4)أ(�ين�تانظلم�تألسلسي�الوركة�على�أّن�تالجنة�تادحامة�
حتاجيعملا�تاحطنمة�تتعلحن�في�نشر�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني،�حتدرمب�تاعليلمن�في�تايجلل�تاطبي�

حإعدتد�تاتجهمزتا�تاطبمة.

حفي�يل�ملي�بعض�تأليثلة�عن�يبلدرتا�جيعملا�حطنمة�في�هذت�تاشأن:

– �″How�to�say�don’t�shoot�me�in�350�languages″�،يلصقلا�)على�سبمل�تايثلل
‘كمف�تقحل�ال�تطلق�تانلر�علي�في��350اغة’،�تاصلمب�تألوير�تابرمطلني(؛

تاعالية؟‘،� – هذه� تعرف� ’هل� �″Herkent� u� dit� teken?″ تايثلل،� سبمل� )على� كتمبلا�
تاصلمب�تألوير�تاهحاندي(؛

صفولا�على�شبكة�تإلنترنا�)على�سبمل�تايثلل،�نيحذج�اإلبالغ�عن�ولالا�إسلءة�تستخدتم� –
تاشلرة�يتحفر�على�يحقع�على�شبكة�تإلنترنا،�ين�إعدتد�تاصلمب�تألوير�تاكندي(؛420 

أسئلة�سرمعة�وحل�تاشلرة�على�تايحقع�تإلاكترحني�الصلمب�تألوير�تابلجمكي�)تاقسم�تافلينكي(؛� –

تزحمد�يكتب�تاتسجمل�بيعلحيلا�حجهلا�تتصلل�اضيلن�عدم�إسلءة�تستخدتم/تقلمد�الشلرة�)أح� –
تالسم(�ين�قبل�أّي�عاليلا�تجلرمة�يسجلة�)تاصلمب�تألوير�تانرحمجي(؛

إرسلل�كتمبلا�أح�حثلئق�أخرى�بشكل�ينتظم�إاى�حكلالا�تاتصيمم،�حتايستشفملا،�حأطرتف� –
اصلنعي� تاكندي� تألوير� تاصلمب� ين� تايفتحوة� تارسلاة� تايثلل،� سبمل� )على� أخرى� يعنمة�
تألاعلب�تإلاكترحنمة(.�حبيل�أّن�يعظم�إسلءتا�تستخدتم�تاشلرة�تودث�في�تايجلل�تاطبي،�منبغي�

في�يل�متعلق�بلعتيلد�سلطلا�تادحل�تدتبمر�قلنحنمة�حتنظميمة�حعيلمة�على�تايستحى�تاحطني،�تنظر�تاسؤتل��44في�تادرتسة. �419

http://www.redcross.ca��:تنظر�تانيحذج�تاخلص�بإسلءة�تستخدتم�تاشلرة�على�تايحقع� �420
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تاوفلظ�على�تتصلالا�ينتظية�يع�تاجيعملا�تاطبمة�حجيعملا�طب�تألسنلن�تايهنمة،�حكذاك�
تايؤسسلا� إاى� تايعلحيلا� إرسلل� بدحرهل� تستطمع� تاتي� تاصوة� إدترتا� أح� حزترتا� يع�
حتايصلاح�تاينلسبة.�كيل�أّن�تاترحمج�إلدرتج�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�في�ينلهج�كلملا�أح�أقسلم�

تاطب�في�تاجليعلا�ميكن�أن�مكحن�يفمدتً�أمضلً.421 

من�خالل�مراقبة�حاالت�إساءة�استخدام�الشارات�ومعالجتها�

منبغي�أن�تلعب�تاجيعملا�تاحطنمة�دحرتً�ولسيلً�في�يرتقبة�تستخدتم�تاشلرة�حيحتجهة�ولالا�إسلءة�
تستخدتيهل.�حتحصى�تاجيعملا�تاحطنمة�بتنفمذ�نهج�تاخطحة�تلح�تاخطحة�على�تانوح�تاتلاي:

ألف-��تإلبالغ�عن�إسلءتا�يوتيلة�الشلرتا�حتسيملتهل

مقحم�تألفرتد�أح�تألعضلء�في�تاجيعمة�تاحطنمة�بلإلبالغ�إاى�تايقر�تارئمسي�الجيعمة�تاحطنمة�عن�ولالا�
مشتبه�فمهل�بلستخدتم�غمر�يرخص�الشلرتا�حتاتسيملا،�أح�بإسلءة�تستخدتيهل.�حين�تايهم�جدتً�أن�مكحن�

هنلك�تنسجلم�في�يعلاجة�جيمع�ولالا�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة.

باء-��إرسلل�رسلاة�إاكترحنمة/رسلاة�خطمة�

مكتب�يحظفح�تاجيعمة�تاحطنمة�رسلاة�إاكترحنمة/رسلاة�خطمة�اطمفة�حابقة،�تلفا�تانظر�فمهل�إاى�
تاقمحد�تايفرحضة�على�تستخدتم�تاشلرة�بيقتضى�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني،�حإاى�تاضرر�تاذي�قد�
تسببه�إسلءة�تالستخدتم.�ميكن�أمضلً�تقترتح�تستخدتم�عاليلا�بدملة�)تنظر�نيحذج�تارسلاة�صفوة�

.)268

حمنبغي�أن�تصف�أمضلً�تارسلاة�تادحر�تاخلص�الجيعمة�تاحطنمة�في�تايسلعدة�على�يرتقبة�تستخدتم�
تاشلرة،�حتأيمن�يتلبعة�تايسأاة�في�ولل�إسلءة�تستخدتيهل.

تافقرة�ذتا�تاصلة�في� بلارسلاة�تإلاكترحنمة�نسخة�ين� بلارسلاة�تاخطمة�أح� كيل�مجب�أن�ترفق�
حكذاك� تاحطني،� تاصعمد� على� تاشلرة� بويلمة� تايتعلق� تاتشرمعي� تاقلنحن� أح� تاحطني� تاقلنحن�

تاعاليلا�تابدملة�تايقتروة.

حمنبغي�تحضمح�تافكرة�تارئمسمة�حرتء�تاشلرة�بعنلمة،�حعرض�تألسلس�تاقلنحني�اتقممد�تستخدتيهل�
بشكل�حتضح�في�تارسلاة�تاخطمة/تارسلاة�تإلاكترحنمة.�غمر�أنه�مستوسن�أال�تكحن�اهجة�تارسلاة�
ذتا�صبغة�قلنحنمة�بوتة.�كيل�أّن�رسلاة�تشدد�بصحرة�رئمسمة�على�إيكلنمة�تالجحء�إاى�إجرتء�

قضلئي�قد�تبدد�تاتعلطف�يع�تاوركة،�حتكحن�نتمجتهل�سلبمة.

حُتظهر�تاييلرسة�أّن�تالتصلل�سحتء�بحتسطة�رسلاة�خطمة�أح�رسلاة�إاكترحنمة�معطي�نتلئج�جمدة�
تيّكن� تايخلطبة،� في� أكثر�رسيمة� أنهل�طرمقة� إاى� بلإلضلفة� تاخطمة،� تارسلئل� أّن� غمر� نسبملً.�
تاجيعملا�تاحطنمة�ين�إرسلل�كتمبلا�يرفقة�بهل،�تتضين�يعلحيلا�إضلفمة�وحل�تاقلنحن�تادحاي�

تإلنسلني،�حتاجيعملا�تاحطنمة،�حتاوركة،�حتاشلرة.

هذه�أيثلة�قلملة�ين�تاتدتبمر�تاهلية�جدتً�تاتي�تتخذتهل�تاجيعملا�تاحطنمة�في�يل�متعلق�بلستخدتم�تاشلرة. �421



درتسة�عن�تستخدتم�تاشلرتا �266

حعنديل�مقترح�تستخدتم�عاليلا�بدملة،�ميكن�إعطلء�تاعاليلا�تاتلامة�كأيثلة:

عالية�إسعلف�أحاي:�صلمب�1-
أبمض�على�أرضمة�خضرتء

سملرتا�إسعلف2-

-3 Hيستشفملا�كبمرة�بمضلء�
تاورف�على�أرضمة�زرقلء

صمداملا4-

صمداملا:�صلمب�أخضر�5-
على�أرضمة�بمضلء

يركز�رعلمة�طبمة6-

جيم-��تايكلايلا�تاهلتفمة�

يع�أّن�تالتصلالا�تاهلتفمة�تبقى�أقل�يالءية�ألحل�تتصلل�ين�تارسلئل�تاخطمة�أح�رسلئل�تابرمد�
تإلاكترحني،�إال�أنهل�ميكن�أن�تكحن�يفمدة�جدتً�ايتلبعة�تأليحر.

دال-��تإلجرتءتا�تاقلنحنمة

قد�متحجب�تالجحء�إاى�تإلجرتءتا�تاقلنحنمة�في�ولل�رفض�تاطرف�تايعني�حقف�إسلءة�تستخدتم�
تاشلرة.�حميكن�أن�تشرع�سلطلا�تادحاة�أح�تاجيعمة�تاحطنمة�بهذه�تإلجرتءتا.�حُتظهر�تاييلرسة�
أّن�تاجيعمة�تاحطنمة�هي�ين�مبلدر�علدة�بتورمك�تإلجرتءتا�تاقلنحنمة�في�يثل�هذه�تاولالا.�حعلى�
تهم�ضد� بتحجمه� تاعلم� تالدعلء� سلطلا� إقنلع� تاحطنمة� تاجيعمة� تولحل� أن� ميكن� تايثلل،� سبمل�

تاطرف�تايعني.

حتكحن�تإلجرتءتا�تاقلنحنمة�في�عهدة�تاهمئلا�تاوكحيمة،�حاكن�ميكن�تستشلرة�تاجيعمة�تاحطنمة�
ين�أجل�إبدتء�رأمهل.

حتجب�تإلشلرة�إاى�أّن�كلفة�يثل�هذه�تإلجرتءتا�تاقلنحنمة�ميكن�أن�تكحن�علامة�جدتً�ين�نلومة�
تايلل�حتاحقا�على�ود�سحتء.�اذاك،�مفضل�أن�مكحن�تالجحء�إامهل�كخملر�أخمر.
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يالوظة:�تبقى�تالجنة�تادحامة،�ين�خالل�طلقيهل�في�تايمدتن�حكذاك�في�تايقر�تارئمسي،�بتصرف�
تاجيعملا�تاحطنمة�اتقدمم�أّي�يسلعدة�في�يثل�هذه�تايسلئل�قد�تطلبهل�ينهل�تاجيعمة�تاحطنمة.�422كيل�
النصح� يفمدتً� يصدرتً� تكحن� أن� تاشلرة� ويلمة� في� خبرة� اهل� أخرى� حطنمة� اجيعملا� ميكن�

حتايعلحيلا.

بشأن�دحر�تالجنة�تادحامة�في�يل�متعلق�بينع�حقيع�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة،�تنظر�تاسؤتل��47في�تادرتسة. �422
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تاسلدة�تألفلضل،

بدتمة،�نحد�أن�نشكركم�على�تاتكرم�بأخذ�بعض�حقتكم�االتصلل�بنل.�حاربيل�تعليحن�أن�تستخدتم�شلرة�
الجيعمة�تاحطنمة� تاصلمب�تألوير/تاهالل�تألوير/تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�هح�يسأاة�هلية�جدتً�
تادحامة�الصلمب�تألوير�حتاهالل� بسبب�تألثر�تاذي�ميكن�أن�متركه�على�عيلنل�حعلى�عيل�تاوركة�

تألوير�بكليلهل.

حفي�هذت�تاشأن،�نحد�أن�نلفا�تنتبلهكم�إاى�تانقلط�تاتلامة:

تنظم�تتفلقملا�جنمف�العلم��1949حبرحتحكحالتهل�تاثالثة�تإلضلفمة�في�جيمع�تألحقلا�)أي�في�  -1
أحقلا�تانزتعلا�تايسلوة�حفي�أحقلا�تاسلم�على�ود�سحتء(�تستخدتم�شلرة�تاصلمب�تألوير�حتاشلرتا�

تايويمة�تألخرى�)تاهالل�تألوير�حتاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء(.

حتنص�تايلدة�44،�تافقرتا�1،�ح2،�ح3،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�العلم��1949على�يل�ملي:

"بلستثنلء�تاولالا�تايذكحرة�في�تافقرتا�تاتلامة�ين�هذه�تايلدة،�ال�مجحز�تستخدتم� �
شلرة�تاصلمب�تألوير�على�أرضمة�بمضلء�حعبلرة�"تاصلمب�تألوير"�أح�"صلمب�
جنمف"�سحتء�في�حقا�تاسلم�أح�في�حقا�تاورب،�إال�اتيممز�أح�ويلمة�تاحودتا�
حتاينشآا�تاطبمة،�حتايحظفمن�تايويممن�حتايهيلا�تايويمة�بيقتضى�هذه�تالتفلقمة�
حتالتفلقملا�تادحامة�تألخرى�تاتي�تنظم�يثل�هذه�تأليحر.�حمنطبق�تاشيء�نفسه�على�

تاشلرتا�تايشلر�إامهل�بلافقرة�تاثلنمة�ين�تايلدة��38بلانسبة�البلدتن�تاتي�تستخديهل.�حال�
مجحز�اجيعملا�تاصلمب�تألوير�تاحطنمة�حغمرهل�ين�تاجيعملا�تايشلر�إامهل�بلايلدة�
�26أن�تستخدم�تاشلرة�تاييمزة�تاتي�تينح�ويلمة�تالتفلقمة�إال�في�إطلر�أوكلم�هذه�

تايلدة.

حبلإلضلفة�إاى�ذاك،�مجحز�الجيعملا�تاحطنمة�الصلمب�تألوير�)أح�تاهالل�تألوير� �
أح�تألسد�حتاشيس�تألويرمن(�أن�تستخدم�في�حقا�تاسلم�حفقلً�اتشرمعلتهل�تاحطنمة�تسم�
حشلرة�تاصلمب�تألوير�في�أنشطتهل�تألخرى�تاتي�تتفق�يع�تايبلدئ�تاتي�حضعتهل�

تايؤتيرتا�تادحامة�الصلمب�تألوير.�حفي�ولاة�يتلبعة�هذه�تألنشطة�في�حقا�تاورب،�
مكحن�تستخدتم�تاشلرة�بومث�ال�ميكن�تعتبلرهل�يلنوة�الويلمة�تاتي�تقتضمهل�تالتفلقمة،�
حتكحن�تاشلرة�ذتا�أبعلد�صغمرة�نسبملً،�حال�مجحز�حضعهل�على�عاليلا�تاذرتع�أح�

فحق�أسطح�تايبلني.

ملحق

نيحذج�رسلاة�بشأن�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة
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حمسيح�األجهزة�تادحامة�الصلمب�تألوير�حيحظفمهل�تايعتيدمن�وسب�تألصحل� �
بلستخدتم�شلرة�تاصلمب�تألوير�على�أرضمة�بمضلء�في�أي�حقا".

تايويمة� تاشلرتا� )أح� تألوير� تاصلمب� شلرة� تستخدتم� تايخحاة� تايؤسسلا� فإّن� ترحن،� حكيل� �-2
تألخرى(�يوددة�في�تتفلقملا�جنمف�العلم�1949.�حبدحن�تادخحل�في�تفلصمل�كثمرة،�هذه�تايؤسسلا�

هي�بشكل�أسلسي�تاتلامة:

تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�الدحل؛ –

الصلمب� – تادحامة� تالجنة� أي� )تاوركة(،� الصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير� تادحامة� تاوركة� يكحنلا�
تألوير،�حتالتولد�تادحاي�اجيعملا�تاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير،�حتاجيعملا�تاحطنمة�الصلمب�

تألوير�أح�تاهالل�تألوير؛

تايستشفملا�تايدنمة�حتاحودتا�تاطبمة�)بيقتضى�شرحط�يوددة(. –

تاقلعدة،� اهذه� تاحومد� تالستثنلء� حمتعلق� تاشلرة.� بلستخدتم� تاخلصة� الشركلا� يبدئملً� مسيح� ال� �-3
اتقدمم� تايخصصة�وصرتً� حبيقتضى�شرحط�صلرية،�بسملرتا�تإلسعلف�حيرتكز�تإلسعلف�تألحاي�
تارعلمة�تايجلنمة�الجروى�أح�تايرضى�)تايلدة�44،�تافقرة�4،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�العلم�1949(.

حيع�أّن�تاشعلر�تاذي�تقديتم�به�إامنل�إلبدتء�تارأي/تاذي�تستخديحنه�]صلمب�أوير�حرتء�صلمب� �-4
أزرق[�ال�مطلبق�تيليلً�شلرة�تاصلمب�تألوير�تايعترف�بهل�بيحجب�تتفلقملا�جنمف�العلم�1949،�إال�
أنه�مشلبه�كثمرتً�تاشلرة�تايويمة�بيحجب�تاقلنحن�تادحاي.�حقد�مظهر�حكأنه�مشّكل�تقلمدتً�يوظحرتً�اشلرة�

تاصلمب�تألوير.�

العلم� تألحاى� تتفلقمة�جنمف� 1،�ين� تافقرة� �،53 تايلدة� إاى� تنتبلهكم� نلفا� أن� تاصدد،� حنحد،�في�هذت�
�1949تاتي�تنص�على�أنه:

"موظر�في�كل�تألحقلا�على�تألفرتد�حتاجيعملا�حتايؤسسلا�تاتجلرمة،� �
تاعلية�حتاخلصة�على�ود�سحتء،�ين�غمر�تايخحل�اهم�بيقتضى�هذه�تالتفلقمة،�

تستخدتم�شلرة�أح�تسيمة�"تاصلمب�تألوير"�أح�"صلمب�جنمف"،�أح�أية�عالمة�أو�
تسمية�تنطوي�على�تقليد�لها،�أملً�كلن�تاغرض�ين�هذت�تالستخدتم،�حيهيل�كلن�

تاتلرمخ�تاذي�مرجع�إامه�إقرتره�..."�)تاتأكمد�يضلف(.

حوتى�اح�تم�تعدمله�بشكل�طفمف،�فلاصلمب�تألوير�على�خلفمة�بمضلء�مشّكل�تقلمدتً�يوظحرتً.�حمؤكد�
هذت�تارأي�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�العلم��1949)�تاتعلمق�على�تتفلقملا�جنمف�تايؤرخة�في�
�12آب/أغسطس�1949،�تايجلد�تألحل،�تايلدة�53،�تالجنة�تادحامة،�جنمف،�1952،�ص.�385(.�
حمكين�في�تاحتقع�تايعملر�تاذي�على�أسلسه�متقرر�تعتبلر�شعلر�بأنه�مشكل�تقلمدتً�الشلرة،�في�توتيلل�
خلق�خلط�في�أذهلن�تاجيهحر�بمن�تاشعلر�حشلرة�تاصلمب�تألوير،�حهح�بلاتودمد�تاخلط�تاذي�تهدف�
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تاتسبب�بأي�ضرر،�منبغي�تستبدتل�هذت�تاشعلر� تايلدة�إاى�تجنبه.�حوتى�اح�ام�مقصد�تايستخدم� هذه�
حتختملر�شعلر�يختلف�امول�يوله.

حعالحة�على�ذاك،�تجدر�تإلشلرة�إاى�أّن�تادحل�تألطرتف�في�تتفلقملا�جنمف�العلم��1949يلزية� �-5
بلعتيلد�تشرمعلا�تضين�ينع�حقيع�إسلءة�تستخدتم�تاشلرتا،�بيل�في�ذاك�أي�تقلمد�اهل�)تايلدة��54ين�

تتفلقمة�جنمف�تألحاى�العلم�1949(.

تعتبر�]تسم�تاجيعمة�تاحطنمة�أح�تألورف�تألحاى�ين�تالسم[�أن�تستخدتم�تاشعلر�تايقدم�ين�جلنبكم� �-6
مشّكل�إسلءة�تستخدتم�اشلرة�تاصلمب�تألوير.�حاذاك،�توثكم�]تسم�تاجيعمة�تاحطنمة�أح�تألورف�تألحاى�
ين�تالسم[�على�عدم�تستخدتيه،�حعلى�تختملر�تصيمم�بملني�آخر�كشعلر�اشركتكم�]حعلى�سبمل�تايثلل،�

صلمب�أزرق�دحن�أن�مكحن�خلفه�صلمب�أوير[.

حأخمرتً،�نحد�تاتأكمد�على�أّن�هذه�تاقحتعد،�حتاتي�قد�تبدح�صلرية،�تعتيدتهل�تادحل�تألطرتف�في�تتفلقملا�
جنمف�العلم��1949توقمقلً�ايصلوة�تاضولمل�تافضلى)حبخلصة�ضولمل�تانزتعلا�تايسلوة(�حيصلوة�
إنجلز�تايهيلا�تإلنسلنمة.�إذ�إّن�ويلمة�تاشلرة�يسأاة�ذتا�أهيمة�ولسية�في�هذت�تاسملق.�حأي�إسلءة�
تستخدتم�الشلرة�تحاّد�خلطلً�في�أذهلن�تاجيهحر�حتعّرض�تايخحامن�تستخدتيهل�الخطر.�حكلنل�ثقة�بأنكم�

ستتفهيحن�هذه�تايبلدئ�حتحتفقحن�علمهل.

حتفضلحت�بقبحل�خلاص�عبلرتا�تاتقدمر،

XXXXXXXXX
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي�

تايلدة�44،�تافقرة�تاثلاثة�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايلدة��5تافقرة��2)ج(�ح)ز(،�ين�تانظلم�تألسلسي�الوركة

تايلدة��4تافقرة��1)ج(�ح)ز(،�ين�تانظلم�تألسلسي�الجنة�تادحامة
تايلدة�2.1.6.)أ()د(،�ين�تتفلق�إشبملمة

تافقرة��4ين�تاقرتر�10،�يجلس�تايندحبمن�اعلم�1993 

التوصيات

على�تالجنة�تادحامة�أن�توترم�تاقحتعد�تاتي�توكم�تستخدتم�تاشلرة�في�جيمع�تاظرحف. �-1

تادحامة�أن�تضين�إاى�أفضل�ود� تالجنة� تادحاي�تإلنسلني"،�على� القلنحن� بصفتهل�"رتعمًة� �-2
ييكن،�أن�تكحن�تاقحتعد�تاتي�توكم�تستخدتم�تاشلرة�يفهحية،�حيقبحاة،�حيعيية،�حيطبقة�في�

كلفة�تألحضلع،�حخلصة�في�أحقلا�تانزتعلا�تايسلوة.

حتوقمقلً�اهذه�تايهية�تايحكلة�إامهل،�متعمن�على�تالجنة�تادحامة�تاقملم،�على�تألخص،�بلألنشطة� �-3
تاتلامة:

يسلعدة�تادحل�في�تالنضيلم�إاى�صكحك�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�حتاتصدمق�علمهل،�حفي� �•
حضع�تدتبمر�حطنمة�اتنفمذ�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني،�حخلصة�يل�متعلق�بلستخدتم�تاشلرة�

حويلمتهل؛

تاسالح� كويلة� يعنّمة،� جيلعلا� في�صفحف� تاشلرة� تستخدتم� توكم� تاتي� تاقحتعد� نشر� �•
)حخلصة�في�تاقحتا�تايسلوة�تاتلبعة�الدحل(،�حطالب�تاجليعلا�حتاشبلب؛

�تقدمم�تايشحرة�أح�تتخلذ�تاتدتبمر�تايطلحبة�اينع�ح/أح�حقف�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة؛ �•

تايسلعدة�في�تعزمز�قدرتا�تاجيعملا�تاحطنمة�على�تاتعلحن�يع�تاسلطلا�اضيلن�ويلمة� �•
تاشلرة�)ينع�ولالا�إسلءة�تالستخدتم�ححقفهل(؛423 

اليزمد�ين�تالعتبلرتا�بشأن�دحر�تاجيعملا�تاحطنمة�تايتعلق�بويلمة�تاشلرة،�تنظر�تاسؤتامن��46ح�51ين�هذه�تادرتسة. �423
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تستخدتم� في� تبرز� تاتي� تاخطمرة� تايشلكل� بشأن� تانقلش� إثلرة� ذاك�ضرحرملً،� بدت� كليل� �•
تاقلنحن�أح� تاشلرة�حتاولحل�تاييكنة�اهل،�سحتء�أكلنا�هذه�تاولحل�تتطلب�تغممرتا�في�

تتخلذ�إجرتءتا�أخرى.

التحليل

مقدمة

تأسسا�تالجنة�تادحامة�في�تاعلم��1863النظر�في�تالقترتومن�تالذمن�قديهيل�هنري�دحنلن�في�كتلبه�
تذكلر�ين�سحافرمنح�حتاعيل�على�تنفمذهيل�أي�تشكمل�جيعملا�إغلثة�تطحعمة�في�أحقلا�تاسلم�ين�
أجل�أن�تعيل�كجهلا�يسلعدة�الخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�في�أحقلا�تاورب،�حدفع�
تادحل�إاى�تحقمع�تتفلقمة�تويي�تاجروى�في�سلولا�تاقتلل�حجيمع�تاذمن�متقديحن�ايسلعدتهم.�حكلن�
تالقترتح�تألحل�في�أصل�نشحء�تاوركة،�أيل�تاثلني�فكلن�يصدر�إاهلم�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني.424 

حاهذت�كلن�تعتيلد�شلرة�ييمزة�يحودة�الدالاة�على�تاخديلا�تاطبمة�الجمحش�حجيعملا�تإلغلثة�
تاتطحعمة�أود�تألهدتف�تارئمسة�الجنة�تادحامة�ينذ�تجتيلعلتهل�تألحاى.425 

حتلعب�تالجنة�تادحامة،�تاتي�تعّرف�هحمتهل�بشلرة�تاصلمب�تألوير،�دحرتً�فرمدتً�في�تانظلم�تادحاي،�
توكم� تاتي� تاقحتعد� ذاك� في� بيل� تإلنسلني� تادحاي� القلنحن� تأليمن� تاتطبمق� إاى� ين�خالل�سعمهل�

تستخدتم�تاشلرة،�حنشره،�حتاعيل�على�تطحمره.

استخدام�الشارة�من�قبل�اللجنة�الدولية�

تنص�تايلدة�44،�تافقرة�3،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�على�أنه�"مسيح�األجهزة�تادحامة�الصلمب�
تألوير�حيحظفمهل�تايعتيدمن�وسب�تألصحل�بلستخدتم�شلرة�تاصلمب�تألوير�على�أرضمة�بمضلء�

في�أي�حقا".

حاذاك،�فقد�ينوا�تالجنة�تادحامة�)حكذاك�تالتولد�تادحاي(�تاوق�في�تستخدتم�تاشلرة�دحن�توفظ.426 
حمنطحي�بلاطبع�هذت�تاوق�على�تاتزتم�يقلبل�بلالوترتم�تاصلرم�القحتعد�تايتعلقة�بلستخدتم�تاشلرة.�
حكيل�مشدد�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�"منبغي�الينظيلا�تادحامة،�كيل�تاجيعملا�تاحطنمة�

تنظر�تايقلاة�في�تايجلة�تادحامة�الصلمب�تألوير:� �424
François�Bugnion,�Red�Cross,�Red�Crescent,�Red�Crystal,�Geneva,�ICRC,�May�2007,�pp.�4-5;�

حتنظر�أمضلً:�
Yves Sandoz, The�International�Committee�of�the�Red�Cross�as�guardian�of�international�
humanitarian�law,�ICRC,�Geneva,�1998,�32��pp

تنظر�تايرتجع�تاتلامة�:� �425
Jean�Pictet,�ed.,�″Unpublished�documents�relative�to�the�founding�of�the�Red�Cross,�Minutes�of�the�
Committee�of�Five″,�IRRC,�English�supplement,�Vol.�II,�No.�3,�March�1949,�p.�127;�Procès-verbaux�
des�séances�du�Comité�international�de�la�Croix-Rouge,�17�février�1863�–�28�août�1914,�ed.�
Jean-François�Pitteloud,�with�Caroline�Barnes�and�Françoise�Dubosson,�Geneva,�ICRC�and�Henry�
Dunant�Society,�1999,�p.�18,�quoted�by�François�Bugnion,�Red�Cross,�Red�Crescent,�Red�Crystal, 
Geneva,�ICRC,�May�2007,�p.�5.�

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�44،�تاصفوة�336  426
�″]t[he�authorization�is�without�reservation.�Consequently�–�as�the�discussions�at�the�Conference�
clearly�show�–�the�sign�may�have�protective�value�when�circumstances�and�the�nature�of�the�work�
require″
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بلاوذر� اهل�دحن�توفظ،� تايينحح� تاوق� أن�تكحن�ورمصة�على�ييلرسة�هذت� الصلمب�تألوير،�
تاحتجب�".427 

حبلإلضلفة�إاى�ذاك،�مدعح�تاقرتر�8،�تافقرة�4،�تاذي�تعتيده�يجلس�تايندحبمن�في�تاعلم�1993،�
تالجنة�تادحامة�)حتالتولد�تادحاي(�إاى�تاتقمد�بلاقحتعد�تاتي�توكم�تستخدتم�تاشلرة�الدالاة�حتازخرفة�
 1991 اعلم� تاشلرة� تستخدتم� الئوة� أّن� حبيل� �.1991 اعلم� تاشلرة� تستخدتم� الئوة� وددتهل� كيل�
تادحامة� تالجنة� مجعل� سبب� ين� فلمس� تألحاى،�428 جنمف� تتفلقمة� ين� �"44 تايلدة� نطلق� "تحسع�

)حتالتولد�تادحاي(�تومد�عن�أوكلم�تاالئوة.

حبنلء�على�يل�تقدم،�ين�تاحتضح�أّن�تالجنة�تادحامة�مجب�أن�توترم�تاقحتعد�تاتي�توكم�تستخدتم�
تاشلرة�في�جيمع�أنشطتهل�حفي�كلفة�تاظرحف.�حمعطي�بدحره�تاليتثلل�اهذت�تالاتزتم�تايصدتقمة�
حعلى� تإلنسلني،� تادحاي� القلنحن� بلانسبة� تايودد� بدحرهل� تاقملم� أجل� ين� تادحامة� الجنة� تاالزية�

تألخص،�تاقحتعد�تاتي�توكم�تاشلرة.

اللجنة�الدولية�باعتبارها�"راعية�القانون�الدولي�اإلنساني"

تنص�تايلدة��5تافقرة��2)ج(�ح)ز(�ين�تانظلم�تألسلسي�الوركة�على�أّن�الجنة�تادحامة�تفحمضل�بيل�
ملي:

"ج(��تالضطالع�بلايهلم�تايحكحاة�إامهل�بيحجب�تتفلقملا�جنمف،�حتاعيل�ين�
أجل�تاتطبمق�تأليمن�القلنحن�تادحاي�تإلنسلني�تاحتجب�تاتطبمق�في�
تانزتعلا�تايسلوة،�حأخذ�تاعلم�بأي�شكلحى�يبنمة�على�يزتعم�

بلنتهلكلا�هذت�تاقلنحن؛
)…(

ز(��تاعيل�على�فهم�حنشر�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�تاحتجب�تاتطبمق�في�
تانزتعلا�تايسلوة�حإعدتد�أي�تطحمر�اه".429 

حفي�يل�مخص�تاشلرة،�معطي�تتفلق�إشبملمة�تالجنة�تادحامة�دحرتً�يوددت�كذاك.�فحفقلً�اليلدة�2-1-6  
أاف()د(�ين�تتفلق�إشبملمة،�حفي�تاولالا�تاتي�تقحم�فمهل�تالجنة�تادحامة�بدحر�تاحكلاة�تارتئدة،�مكحن�
تاصلمب� شلرتي� بلستخدتم� تايتعلقة� تاسلرمة� تاقحتعد� توترتم� "ضيلن� تايوددة� يسؤحاملتهل� ين�

تألوير�حتاهالل�تألوير�اغرض�تاويلمة".

حمشدد�تتفلق�إشبملمة�على�تايسؤحامة�تايوددة�الجنة�تادحامة�بخصحص�تستخدتم�تاشلرة�في�ولالا�
يل� بذل�كل� تادحامة�في� الجنة� تاعلية� تايسؤحامة� ملغي� أح� مستبدل� أنه�ال� إال� تايسلوة.� تانزتعلا�
بحسعهل�في�جيمع�تاولالا�اينع�ححقف�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة،�على�غرتر�أي�تنتهلك�آخر�القلنحن�

تادحاي�تإلنسلني.

تالجنة� طحرا� بلاشلرة،� متعلق� يل� حفي� تإلنسلني"� تادحاي� القلنحن� "كرتعمة� دحرهل� إطلر� حفي�
تادحامة�سلسلة�حتسعة�ين�تألنشطة�ين�أجل�توقمق�هدف�ثالثي�تألبعلد:

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�44،�تاصفوة�336.  427

تايقدية،�تافقرة��3ين�الئوة�تستخدتم�تاشلرة�العلم�1991. �428

تتضين�تايلدة��4تافقرة��1)ج(�ح)ز(�ين�تانظلم�تألسلسي�الجنة�تادحامة�تانص�ذتته. �429
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نطلق� – أحسع� على� حيطبقة� حيفهحية،� حيعرحفة،� يقبحاة،� تاقلئية� تاقحتعد� جعل� على� تاعيل�
ييكن؛

توضمر�تادحل�حيكحنلا�تاوركة�توضمرتً�يالئيلً�متمح�اهل�تاترحمج�الستخدتم�تاشلرة�حويلمتهل� –
ين�إسلءة�تالستخدتم؛

تكممف�تاقحتعد،�عند�تاضرحرة،�ين�أجل�تعزمز�تاقمية�تاويلئمة�الشلرة. –

األنشطة�الملموسة�التي�تقوم�بها�اللجنة�الدولية�

�مشاركة�الدول�في�معاهدات�القانون�الدولي�اإلنساني�والتدابير�الوطنية�لتنفيذها

في�سعمهل�انشر�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني،�تشجع�تالجنة�تادحامة�تادحل�على�تاتصدمق�على�تاصكحك�
تاتي�تعتيدتهل�تايؤتيرتا�تادبلحيلسمة.�حين�تاضرحري،�في�تاحتقع،�أن�تكحن�جيمع�تألطرتف�يلزية�

بلاقحتعد�نفسهل�خلصة�ومن�تودث�نزتعلا�يسلوة.

حتتحاى�تاخديلا�تالستشلرمة�في�تالجنة�تادحامة�يسؤحامة�تقدمم�تايسلعدة�تاقلنحنمة�حتاتقنمة�اسلطلا�
تادحل�اكي�تسّهل�على�تادحل�أن�تصبح�أطرتفلً�في�صكحك�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�)بتحفمرهل�يثالً�
نيلذج�اصكحك�تالنضيلم�حتاتصدمق(�حتعتيد�تاتدتبمر�تاتشرمعمة،�أح�تاتنظميمة،�أح�تإلدترمة�تايطلحبة�

التصدمق�على�هذه�تاصكحك�حتنفمذهل.430 

تألوير،� تاصلمب� شلرة� بلستخدتم� خلص� "قلنحن� نيحذج� تالستشلرمة� تاخديلا� أمضلً� ححضعا�
خلص� تشرمعي� "قلنحن� حنيحذج� حويلمتهل"� تاويرتء،� )تابلحرة(� حتاكرمستلاة� تألوير،� حتاهالل�
بلتفلقملا�جنمف"،�الدحل�تاتي�تتبع�نظلم�تاقلنحن�تايدني�أح�تاقلنحن�تاعلم�تإلنكلمزي�على�تاتحتاي،�يع�

إبرتز�تألوكلم�تاتي�مجب�إدرتجهل�في�نظلم�قلنحني�شليل�منظم�تستخدتم�تاشلرة�حويلمتهل.431 

إدماج�ونشر�القواعد�التي�تحكم�استخدام�الشارة

حكيل�أشمر�إامه�سلبقلً،�فلادحل�يلزية�بنشر�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�على�أحسع�نطلق�ييكن.432 
حاطلايل�سلعدا�تالجنة�تادحامة�تادحل�في�تإلمفلء�بهذت�تالاتزتم،�ين�خالل�تنفمذ�سلسلة�حتسعة�ين�

تألنشطة�ححضع�أدحتا�ترحمجمة�تتعلق�بهذت�تايحضحع.

أيل�بلانسبة�انشر�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�في�صفحف�تاقحتا�تايسلوة،�حقحتا�تألين�حتاشرطة،�
حوليلي�تاسالح�تآلخرمن،�فقد�طحرا�تالجنة�تادحامة�يفهحم�"إديلج"�تاقلنحن،�433تألير�تاذي�معني�
أن�إدترة�تاعيلملا�تاعسكرمة�بيل�متحتفق�يع�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�)حبلاتلاي�تاقحتعد�تاتي�تنظم�

تاصك�تانيحذجي�االنضيلم�حتاتصدمق�على�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي�يتحفر�على�تإلنترنا�على�يحقع�تالجنة�تادحامة:� �430
.http://www.icrc.org

بلانسبة�التدتبمر�تاحطنمة�اتنفمذ�قحتعد�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�تاتي�مجب�أن�تتخذهل�تادحل،�تنظر�تاسؤتل�44. �431

تنظر�تاسؤتل�45. �432

تنظر�كتمب�تالجنة�تادحامة�:�إديلج�تاقلنحن،�تايرجع�2008�،0900/004،�تاصفوة�22. �433
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تستخدتم�تاشلرة(،�متطلب�أن�مصبح�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�جزءتً�أسلسملً�ين�تاعنلصر�تألربعة�
تاتلامة:�تاعقمدة،�434حتاتعلمم،�435حتاتدرمب/تايعدتا،�436حتاعقحبلا.437

حال�تقدم�تالجنة�تادحامة�اوليلي�تاسالح�تدرمبلً�تقنملً�حعيلملً؛�حإنيل�ترّكز�على�تإلطلر�تاقلنحني�تاذي�
علمهم�أن�معيلحت�ضينه،�حيسلعدتهم�على�تودمد�يل�مترتب�على�ذاك�على�صعمد�سمر�تاعيلملا،�

حتإلجرتءتا�تاتي�مجب�أن�متخذحهل�ين�أجل�تاليتثلل�بلاقلنحن.

حفي�يل�متعلق�بلاتعرمف�بلاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�في�أحسلط�تاشبلب�حفي�يعلهد�تاتعلمم�تاعلاي�
تدّرس� أن� تإلنسلني�مجب� تادحاي� تاقلنحن� قحتعد� بأّن� قنلعة� تادحامة�على� فلالجنة� حتاجليعلا،�
كجزء�ين�ينلهج�تاتدرمس�تاعلية.�438حاهذت�تاغرض،�تقحم�بشكل�خلص�حودة�برتيج�تاتربمة�
في� تإلنسلني� تادحاي� تاقلنحن� انشر� جدمدة� أدحتا� بتحفمر� تادحامة،� تالجنة� في� تاسلحك� حقحتعد�
جليعمة� برتيج� حدعم� تاتربمة؛�440 حزترتا� يع� تعلميمة� برتيج� حتخطمط� تانلشئمن؛�439 صفحف�
تتعلق�بلاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني؛�441حتنظمم�دحرتا�صمفمة�سنحمة�وحل�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني،�
بلاتعلحن�يع�تاجيعملا�تاحطنمة؛�442حتايشلركة�في�تنظمم�يسلبقلا�تايولكم�تاصحرمة�حدعيهل.443 

نصائح�وإجراءات�لمنع�إساءة�استخدام�الشارة�ووقفها

تقدم�تالجنة�تادحامة�يسلعدتهل�بصحرة�خلصة�إاى�تادحل،�حتاجيعملا�تاحطنمة،�حتاينظيلا�غمر�
تاوكحيمة،�حتاشركلا،�حتألفرتد،�في�كل�تايسلئل�تايتعلقة�بلستخدتم�تاشلرة/تاشعلر.

حفي�ولالا�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة،�تقحم�تالجنة�تادحامة�باالتصال�بلاجهة�تاتي�ترتكبا�تإلسلءة؛�حتقحم�
بالتوعية�وحل�تألثر�تاذي�ميكن�أن�تخلّفه�إسلءة�تالستخدتم�هذه�على�عيل�تالجنة�تادحامة�حعلى�عيل�
تاوركة�بكليلهل؛�حتذّكر�بالقواعد�ذات�الصلة�تاتي�توكم�تستخدتم�تاشلرة�)تألسس�تاينطقمة�حتاقلنحنمة�

تنظر�كتمب�تالجنة�تادحامة�:�إديلج�تاقلنحن،�تايرجع�2008�،0900/004،�تاصفوة�28. �434
"تفهم�تاعقمدة�على�أنهل�تشيل�كل�تايبلدئ�تايعملرمة�تاتي�مسترشد�بهل�عيل�ويلة�تاسالح�على�تايستحملا�تالسترتتمجمة�حتلك�تايتعلقة�بلاعيلملا�

حتاتكتمك،�بغض�تانظر�عن�تألشكلل�تاتي�تتخذهل�هذه�تايبلدئ".

تنظر�كتمب�تالجنة�تادحامة�:�إديلج�تاقلنحن،�تايرجع�2008�،0900/004،�تاصفوة�31 �435
"مركز�تاتعلمم�على�تزحمد�تألفرتد�بلايعرفة�تانظرمة�وحل�يل�منبغي�تاقملم�به�".

تنظر�كتمب�تالجنة�تادحامة�:�إديلج�تاقلنحن،�تايرجع�2008�،0900/004،�تاصفوتلن��34ح37 �436
"مركز�تدرمب�ويلة�تاسالح�على�تزحمد�تألفرتد�بخبرتا�عيلمة�وحل�كمفمة�أدتء�حظلئفهم�يع�تالاتزتم�بلاقلنحن"

"تحفر�تايعدتا�األفرتد�يل�ملزم�اتنفمذ�تايهيلا�تيلشمل�يع�تاقلنحن".

تنظر�كتمب�تالجنة�تادحامة�:�إديلج�تاقلنحن،�تايرجع�2008�،0900/004،�تاصفوة�40 �437
"منبغي�أن�تكحن�تاعقحبلا�حتضوة�حيتحقعة�حفعلاة".

تنظر�تاسؤتل�45. �438

أعدا�تالجنة�تادحامة،�على�سبمل�تايثلل،�تابرنليج�تاتعلميي�"تستكشلف�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني"�)EHL(،�تايصيم�اتعرمف�تانلشئمن� �439
)تترتحح�أعيلرهم�بمن��13ح�18سنة(�بلاقحتعد�حتايبلدئ�تألسلسمة�القلنحن�تادحاي�تإلنسلني�حتايسلئل�ذتا�تاصلة.�حمتضين�هذت�تابرنليج�يعنى�

تاشلرة�حأهيمتهل�حتاقحتعد�تألسلسمة�تاتي�توكم�تستخدتيهل.

تنظر�تايرتجع�تاتلامة�:� �440
Stéphane�Hankins,�"Promoting�International�Humanitarian�Law�in�Higher�Education�and�Universities�
in�the�Countries�of�the�Commonwealth�of�Independent�States",�IRRC,�No.�319,�1997,�pp.�451-454;�
Yves Sandoz, The�International�Committee�of�the�Red�Cross�as�guardian�of�international�
humanitarian�law,�ICRC,�Geneva,�1998,�32�pp.;�Luisa�Vierucci,�"Promoting�the�Teaching�of�
International�Humanitarian�Law�in�Universities:�the�ICRC's�experience�in�Central�Asia",�IRRC,�No.�
841,�2001,�pp.�155-165.�

يثلاًل�على�ذاك،�تحفر�"أكلدميمة�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�حوقحق�تإلنسلن"�في�جنمف�تخصصلً�في�يجلل�تاقلنحن�تايتعلق�بلانزتعلا�تايسلوة� �441
حولالا�تاطحترئ.

تحفر�دحرتا�تالجنة�تادحامة�تاصمفمة�تاسنحمة�وحل�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�يقدية�شليلة�وحل�تايحضحع�ين�خالل�يزمج�ين�تايولضرتا� �442
حدرتسة�تاولالا.

يسلبقة�جلن�بمكتمه�هي�ودث�تدرمبي�على�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�يخصص�الطالب�مستغرق�يدة�أسبحع،�حمشيل�ولالا�يولكلة�حتيثمل� �443
أدحتر،�حمتمح�الجنة�تاوكم�في�تايسلبقة�تقممم�تايعرفة�تانظرمة�الفرق�تايشلركة�حفهيهل�تاعيلي�القلنحن�تادحاي�تإلنسلني.
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الستخدتم�تاشلرة(؛�حتقترح�الحلول�الممكنة،�بلستخدتم�شلرتا�بدملة�يثالً؛�حتؤّين�المتابعة�وتى�
تتحقف�إسلءة�تالستخدتم.�حتقحم�بعثلا�تالجنة�تادحامة�بتقدمم�هذه�تانصلئح،�حإجرتء�هذه�تايسلعي،�

بيسلعدة�تقنمة�ين�تايقر�تارئمسي�الجنة�تادحامة،�كليل�دعا�تاولجة�اذاك.

حتسلعد�أمضلً�تالجنة�تادحامة،�ين�خالل�بعثلتهل،�تاجيعملا�تاحطنمة�في�تخطمط�حتنفمذ�"تاويالا�
تاخلصة�بويلمة�تاشلرة"،�حيشلركتهل�بشكل�خلص�في�تقممم�تايشلكل�حتالوتملجلا،�ححضع�خطط�

تاعيل.444 

�المساعدة�في�تعزيز�كفاءات�الجمعيات�الوطنية

كيل�تم�تحضموه�في�أجزتء�أخرى�ين�هذه�تادرتسة،�فلدى�تاجيعملا�تاحطنمة�يهية�تقضي�بلاتعلحن�
يع�تاسلطلا�تاعلية�اضيلن�ويلمة�تاشلرتا.445 

خالل� ين� تايهية،� هذه� في� تايستطلع� قدر� تاحطنمة� تاجيعملا� يسلعدة� تادحامة� تالجنة� حتولحل�
تايسلعدة،�بصحرة�خلصة،� إامهل.�حتتخذ�هذه� تايحكلة� بلايهية� الحفلء� بنلء�قدرتتهل� يسلندتهل�في�

تألشكلل�تاتلامة:

تادحامة�حتاجيعمة�تاحطنمة�احقف�)أح�ينع(�إسلءة� – تالجنة� تاتي�تقحم�بهل� تإلجرتءتا�تايشتركة�
تستخدتم�تاشلرة�)كيل�جلء�في�تانقطة��3أعاله(�ميكن�أن�تسلعد�تاجيعمة�تاحطنمة�في�تعزمز�

يعرفتهل�بهذه�تايسأاة�)كيل�تسلعد�تالجنة�تادحامة(؛

تضع�تالجنة�تادحامة�تايحتد�حتألدحتا�تاتي�ميكن�أن�تستخديهل�تاجيعملا�تاحطنمة�)حتألطرتف� –
)تم� تإلنسلنمة"� خدية� في� حتودة� حوركة� شلرتا� "ثالث� تاجدمدة� كلانشرة� تايعنمة(� تألخرى�
إنتلجهل�يع�تالتولد�تادحاي(،�حيلصقلا،�حتقدمم�عرحض�بنسق�PowerPoint،�حغمرهل.

تاجيعملا� – برتيج� تاتقنمة،� تايسلعدة� أح� تاتيحمل� خالل� ين� سحتء� أمضلً،� تادحامة� تالجنة� تدعم�
تاحطنمة�في�"تاقلنحن�حتايبلدئ�تألسلسمة"�تاتي�تشيل�تاتعرمف�بيعنى�تاشلرة�حأهيمتهل�حتاقحتعد�

تاتي�توكم�تستخدتيهل.

إعداد�صكوك�جديدة

تعيل�تالجنة�تادحامة�على�حضع�صكحك�جدمدة�في�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني�عيحيلً،�حتاتي�ين�
تايوتيل�أن�تشيل�صكحكلً�جدمدة�بشأن�تاشلرة.

حقد�تؤدي�هذه�تايسلعي�إاى�تعتيلد�تتفلقملا�دحامة�جدمدة،�كلابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي،�اكن�
 1991 اعلم� تاشلرة� تستخدتم� الئوة� تعتيلد� حمعطي� كذاك.� تاولل� تكحن� أن� بلاضرحرة� امس�
حيرتجعتهل،�حإعدتد�هذه�تادرتسة،�إاى�ود�يل،�فكرة�عن�تنحع�تألدحتا�تايختلفة�حتاصكحك�تاتي�

ميكن�أن�تنتج�عن�عيل�تالجنة�تادحامة�في�هذت�تايجلل.

هذت�يل�جرى،�على�سبمل�تايثلل،�في�تاويالا�تاتي�نظيا�في�بنغالدمش،�حتاهند،�حنمبلل،�حأحغندت�)تنظر�تاسؤتل��51في�هذه�تادرتسة(. �444

بشأن�دحر�تاجيعملا�تاحطنمة�في�يل�مخص�تاشلرة،�تنظر�تاسؤتامن��46ح51. �445
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي�

تايلدة��5ين�تانظلم�تألسلسي�الوركة
تايلدة�2.1.6.)أ()ج(،�ح)د(،�ين�تتفلق�إشبملمة

التوصيات

تالجنة�تادحامة�يسؤحاة،�عنديل�تقحم�بدحرهل�كحكلاة�رتئدة،�عن�ضيلن�توترتم�تاقحتعد�تاتي� �-1
توكم�تستخدتم�تاشلرة.�حتديج�هذه�تاقحتعد�في�تألطر�تألينمة�تايقررة�يولملً،�حتاتي�تضعهل�
تألطر� حتهدف� تاعليلة.� تاحطنمة� تاجيعمة� تألسلسي،� شرمكهل� يع� بلاتعلحن� تادحامة� تالجنة�
نهج� تاعليلمن�ضين� اليحظفمن� تابدنمة� تاسالية� أقصى�ود�ييكن،� إاى� تأيمن،� إاى� تألينمة�
تاعيل�تاينسق�الوركة.�حمكحن�هنل�تالستخدتم�تاسلمم�الشلرة�عليالً�أسلسملً�في�إدترة�تإلطلر�

تأليني.

توقمقلً�ايهيتهل�"كرتعمة�القلنحن�تادحاي�تإلنسلني"،�متعّمن�على�تالجنة�تادحامة�تاقملم�بأقصى� �-2
جهد�ييكن�ين�أجل�ضيلن�تالستخدتم�تاسلمم�الشلرة�)الويلمة�حالدالاة(،�بيل�في�ذاك�في�

تاولالا�تاذي�تقحم�فمهل�بدحر�تاحكلاة�تارتئدة،�كيل�تكرر�ذكره�في�تتفلق�إشبملمة.446

تحصى�يكحنلا�تاوركة�بلستشلرة�تالجنة�تادحامة�حتتبلع�تحصملتهل�بشأن�تستخدتم�تاشلرة،� �-3
السميل�في�ولالا�تانزتع�تايسلح.

التحليل

مسؤوليات�اللجنة�الدولية�بموجب�اتفاق�إشبيلية

تالجنة� فمهل� تقحم� تاتي� تألحضلع� حفي� أنه،� على� إشبملمة،� تتفلق� ين� 6-1-2)أ()د(� تايلدة� تنص�
تاسلرمة� تاقحتعد� توترتم� "ضيلن� تاخلصة� يسؤحاملتهل� ين� مكحن� تارتئدة،� تاحكلاة� بدحر� تادحامة�

تايتعلقة�بلستخدتم�شلرتي�تاصلمب�تألوير�حتاهالل�تألوير�في�أغرتض�تاويلمة".447 

وحل�تايهية�تاعلية�الجنة�تادحامة�حيسؤحاملتهل�بشلن�تستخدتم�تاشلرة،�تنظر�تاسؤتل��47في�هذه�تادرتسة. �446

مرجى�يالوظة�أن�في�تاولالا�تاتي�مقحم�فمهل�تالتولد�تادحاي،�أح�تقحم�فمهل�جيعمة�حطنمة،�بدحر�تاحكلاة�تارتئدة،�مكحن�اه/اهل�يسؤحاملا� �447
ييلثلة�بضيلن�توترتم�تاقحتعد�تاسلرمة�تايتعلقة�بلستخدتم�تاشلرة.

 ���ما�هي�مسؤوليات�اللجنة�الدولية�بشأن�استخدام�الشارة�عندما�تقوم� 48
 بدور�الوكالة�الرائدة�وفقاً�التفاق�إشبيلية؟�وما�هي�التدابير�التي�ينبغي�

 أن�تتخذها�في�هذا�الشأن؟�



درتسة�عن�تستخدتم�تاشلرتا �278

حتنص�تايلدة�6-1-2)أاف()ج(�ين�تتفلق�إشبملمة،�أّن�على�تالجنة�تادحامة،�عند�تاقملم�بدحر�تاحكلاة�
أقصى�ود� إاى� تابدنمة،� تاسالية� تاضرحرمة�اضيلن� تاتدتبمر� "تودمد� على� أمضلً� تاعيل� تارتئدة،�

ييكن،�األفرتد�تايشتركمن�في�عيلملا�تإلغلثة�في�تايمدتن،�حتاتأكد�ين�تطبمق�هذه�تاتدتبمر".

حين�تاحتضح�أّن�هذمن�تاوكيمن�يرتبطلن�ببعضهيل�تابعض.�فإيكلنمة�رؤمتهم�حتاتعرف�بحضحح�
إاى�هحمتهم�عنصرتن�أسلسملن�اضيلن�سالية�تايحظفمن�حتايتطحعمن�تاعليلمن�تاتلبعمن�ايكحنلا�
تاوركة.�حفي�تاحقا�عمنه،�ين�تألهيمة�بيكلن،�ضيلنلً�اتأيمن�تالوترتم�تاينلسب�الشلرة،�أن�موترم�

تألشخلص�حتاكملنلا�تايخحاة�بلستخدتيهل،�تاقحتعد�تاتي�توكم�هذت�تالستخدتم.

حتؤكد�تافقرة�)أاف(�)د(�ين�تايلدة�6-1-�2ين�تتفلق�إشبملمة،�على�أهيمة�ضيلن�توترتم�تاشلرة�
عنديل�تستخدم�كحسملة�الويلمة.�يع�ذاك،�حكيل�حرد�في�أيلكن�أخرى�ين�هذه�تادرتسة،�448ين�
به� تاذي�توظى� تالوترتم� أثر�على� اهل� الشلرة� تادالاة� تستخدتم�حظمفة� إسلءة� أن� تيليلً� تاحتضح�
تاشلرة�بشكل�علم،�حعلى�حظمفتهل�تاويلئمة�كذاك.�حبلاتلاي،�ترى�تالجنة�تادحامة،�كجزء�ين�يهيتهل�
تادتئية،�حفي�دحرهل�تايؤقا�كحكلاة�رتئدة،�أّن�ادمهل�يسؤحامة�خلصة�بيحجب�تتفلق�إشبملمة،�في�

تاتعلطي�بجيمع�تايسلئل�تايتعلقة�بلستخدتم�تاشلرة.

تنفيذ�المسؤوليات

تنفمذتً�ايسؤحاملتهل�كحكلاة�رتئدة،�تتعهد�تالجنة�تادحامة�بيل�ملي:

تستير�في�إعدتد�"إطلر�أيني�الوركة"�على�تايستحى�تاعلم،�مشيل�قسيلً�متعلق�بلستخدتم�تاشلرة:� –
حمكحن�هذت�تإلطلر�تاعلم�هح�تاذي�مجب�أن�تتبعه�يكحنلا�تاوركة�ين�أجل�ضيلن�أينهل�في�

ولالا�تانزتع�تايسلح.

تضع�بعثلا�تالجنة�تادحامة،�ومن�مكحن�ذاك�ضرحرملً،�خطحطلً�تحجمهمة�ايعلاجة�يسلئل�يوددة� –
تبرز�في�سملقلا�يعّمنة.�حتكحن�هذه�تاخطحط�تاتحجمهمة�يوددة،�حيصيية�اسملقلا�يوددة،�حقد�
حضعا�ايحتجهة�يسلئل�يعّمنة�أح�يخلطر�جرى�تودمدهل.�حقد�تكحن�يفصلة�إاى�ود�كبمر،�أح�
ترّكز�على�يحضحع�يودد�تيليلً،�أح�ميكن�أن�تكحن�يجرد�تكرتر�القحتعد�تألسلسمة�تاتي�مجب�
تطبمقهل�في�سملق�يعّمن.�حمنبغي�ينلقشة�هذه�تاخطحط�تاتحجمهمة�يع�تاجيعمة�تاحطنمة�تاعليلة�
يكحنلا� جيمع� يع� )حربيل� تادحامة� الجنة� تألسلسي� تاشرمك� بلعتبلرهل� بتبنمهل(� )حيطلابتهل�
تاوركة�تألخرى�تاتي�قد�تكحن�يعنمة(،�حنشرهل�على�أحسع�نطلق�ييكن�في�صفحفهل.�حالتعلحن�
يع�تاجيعملا�تاحطنمة�تاعليلة�أهيمة�خلصة،�إذ�إن�ادمهل�يعرفة�يبلشرة�بلاسملق،�حبلاصعحبلا�

تايوتيلة�تايرتبطة�بلستخدتم�تاشلرة،�حبلاتشرمعلا�حتالحتئح�ذتا�تاصلة.

بلستخدتم� – تتعلق� أّي�يسأاة� اينلقشة� تاوركة� نفسهل�في�تصرف�يكحنلا� تادحامة� تالجنة� تضع�
تاشلرة:�حهي�يستعدة،�على�سبمل�تايثلل،�إلسدتء�تانصح،�بشأن�قضمة�خلصة�أح�بصحرة�علية،��
وحل�تستخدتم�تاشلرة،�أح�تاقملم�بلاتدخل�تايطلحب�احقف�ولالا�ين�إسلءة�تالستخدتم�أبلغتهل�به�

يكحنلا�تاوركة،�أح�غمرهل�ين�تأليحر.

تستخدتيهل� – ضيلن� أجل� ين� السلطلا� تاالزية� تايالوظلا� اتقدمم� يستعدة� تادحامة� تالجنة�
)حتستخدتم�جيمع�تألشخلص�أح�تاكملنلا�تألخرى(�الشلرة�تستخدتيلً�سلميلً.

تنظر،�على�سبمل�تايثلل،�تايقدية،�حكذاك�تابلب�تاثلاث�ين�تادرتسة. �448
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ما�ينتظر�أن�تفعله�اللجنة�الدولية�كوكالة�رائدة

تالجنة�تادحامة�يسؤحاة�عن�حضع�حإدترة�إطلر�أيني�الوركة�حتايولفظة�علمه،�حضيلن�تالستخدتم�
تاسلمم�الشلرة�دتخل�تاوركة�في�ولالا�تانزتع�تايسلح.�حتيتلك�تالجنة�تادحامة�خبرتا�تكتسبتهل�

خالل�سنحتا�طحملة�حيعرفة�حتسعة�بأفضل�تاييلرسلا�تاتي�ميكن�تعتيلدهل.

حترتدي�تاطرمقة�تاتي�تستخدم�فمهل�يكحنلا�تاوركة�تاشلرة،�حعيحيلً،�طرمقة�تاتعرمف�بهحمتهل،�
في�سملق�يعّمن،�أهيمة�كبمرة�بلانسبة�إاى�تألثر�تاذي�تخلفه�أنشطتهل�حنجلح�هذه�تألخمرة.�اذاك،�
تالجنة� حتلتزم� تاشلرة.� تستخدتم� توكم� تاتي� القحتعد� حتالوترتم� تالنسجلم� تاضرحري�ضيلن� ين�
تادحامة�ببذل�كل�يل�بحسعهل�اتحفمر�تاتحجمه�تايالئم�في�هذت�تاشأن.�حتوث�تالجنة�تادحامة،�في�تاحقا�
تالجنة� تايشحرة�ين� نزتع�يسلح�على�طلب� تعيل�في�ولاة� تاتي� تاوركة� نفسه،�جيمع�يكحنلا�

تادحامة�حتألخذ�بتحصملتهل.

اللجنة�الدولية�بصفتها�"راعية�للقانون�الدولي�اإلنساني"

ين�تايهم�تاتذكر�أّن�تالجنة�تادحامة�تبقى�يلتزية�بضيلن�أفضل�توترتم�ييكن،�في�جيمع�تاظرحف،�
القحتعد�تاتي�توكم�تستخدتم�تاشلرة.�449حقد�أحكلا�إامهل�بصفتهل�"رتعمة�القلنحن�تادحاي�تإلنسلني"،�
يهية�تقدمم�تاتحصملا�تاالزية�ين�أجل�توقمق�هذت�تاهدف،�حتقدمم�جيمع�تالوتجلجلا�تاضرحرمة�

اينع�ححقف�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة.

حأخمرتً،�ين�تايهم�تاتذكمر�بأن�على�تالجنة�تادحامة�تالضطالع�بدحر�خلص�اضيلن�تالستخدتم�تاسلمم�
الشلرة�عنديل�تعيل�كحكلاة�رتئدة،�غمر�أن�جيمع�يكحنلا�تاوركة�تتويل�أمضلً�فردملً�يسؤحامة�تأيمن�

تستخدتيهل�الشلرة�تستخدتيلً�سلميلً�في�جيمع�تألحقلا.

بيحجب�تايلدة��5تافقرة��2)ج(�ين�تانظلم�تألسلسي�الوركة،�الجنة�تادحامة�حتجب�"تاعيل�ين�أجل�تاتطبمق�تأليمن�القلنحن�تادحاي�تإلنسلني".� �449
ايزمد�ين�تاتولمل�وحل�هذت�تايحضحع،�تنظر�تاسؤتل��47في�تادرتسة.
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايلدتلن��53ح�54ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�
تايلدة��6تافقرة��1ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي

التوصيات

تاتقلمد�هح�شكل�ين�أشكلل�سحء�تستخدتم�تاشلرة�أح�تالسم،�أي�تستخدتم�عالية�أح�تسيمة�ميكن� �-1
أن�تودث،�بسبب�شكلهل�ح/أح�احنهل�أح�تسيهل،�تاتبلسلً�بلانسبة�إاى�تاشلرة�أح�تسيهل.

2-�تايعملر�تاذي�متقرر�على�أسلسه�تعتبلر�شعلر�يل�تقلمدتً�الشلرة،�هح�خطر�ودحث�تاتبلس�في�
تألكثر� بلاطرمقة� تالختبلر� هذت� تأحمل� حمنبغي� حتاشلرة.� تاعالية� تلك� بمن� تاجيهحر� أذهلن�

تنسجليلً�يع�تتفلقملا�جنمف�حتاشلرة�)ح/أح�تالسم(.

3-�ال�مجحز�الكملنلا�أح�تألشخلص�تايخحامن�تستخدتم�تاشلرة�ضين�شرحط�يوددة�تستخدتم�تقلمد�
اهل�في�ولل�عدم�تستمفلء�تلك�تاشرحط.�

التحليل

مقدمة

حجدا�ولالا�سحء�تستخدتم�تاشلرة�)ح/أح�تالسم(�ينذ�تعتيلد�تتفلقمة�جنمف�اعلم��450.1864حينذ�
بدء�تالعترتف�بلاشلرة�تقرمبلً،�أصبح�جلملً�أن�ولالا�سحء�تستخدتم�تاشلرة،�بيل�في�ذاك�تستخدتم�
تاشلرة�في�تاعاليلا�تاتجلرمة،�تسببا�بيشكالا،�حأن�ين�تاضرحري�وظرهل�صرتوة�بيحجب�

تاقلنحن�تادحاي،�تألير�تاذي�ام�مكن�يتحفرتً�في�تتفلقمة�جنمف�اعلم�1864.�

تتفلقمة�توسمن�ولل�تاجروى�تاعسكرممن�في�تايمدتن�تايعتيدة�في�جنمف�في��22آب/أغسطس�1864.�اليزمد�ين�تاتحضمح�تنظر�على�سبمل� �450
تايثلل،�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�53،�تاصفوتلن�381-382.�حيل�ام�مشر�إاى�خالف�ذاك،�تدل�أمضلً�إسلءتا�تستخدتم�تاشلرة�في�

هذت�تاسؤتل�)ولالا�تاتقلمد(�إاى�إسلءتا�تستخدتم�تسم�"تاصلمب�تألوير"�أح"تاهالل�تألوير"�أح�"تاكرمستلاة"�)تابلحرة(�تاويرتء".

���ما�ذا�يعني�حسب�القانون�الدولي�اإلنساني�مصطلح�"�تقليد"�الشارة�أو� 49
 "تقليد"�االسم؟

 تابلب�تاثلاث�
تافصل�دتل-��يسلئل�خلصة



اسحء� اوظر�صرمح� تاغملب� هذت� �1906 اعلم� جنمف� تتفلقمة� ين� ح�27 �23 تايلدتلن� حعلاجا�
تاوظر� هذت� تعتيلد� بعد� كبمرة� حبسرعة� بدأا،� تاتجلرمة� تاشركلا� أن� تاشلرة.�451غمر� تستخدتم�
بأنهل�كذاك.� اكنهل�أعطا�تالنطبلع� أوير،� تعتبلرهل�صلمبلً� ميكن� تاصرمح�تستخدم�عاليلا�ال�
حظنا�هذه�تاشركلا�أن�ذاك�ميكن�أن�مينوهل�بعضلً�ين�تاشهرة�تايالزية�الشلرة�دحنيل�تاتعرض�

اعقلب.452 

حظر�تقليد�الشارة

إاى�تسحمة�تايشكلة�تايطرحوة�أعاله،�وظرا�تايلدتلن��24ح�28ين�تتفلقمة�جنمف�اعلم� سعملً�
اكل�شلرة�أح�تسم� �1929تالستخدتم�غمر�تايرخص�به�امس�فقط�الشلرة�تألصلمة،�حإنيل�أمضلً�
معتبرتن�تقلمدتً�الشلرة�حتسيهل.�453حكرسا�هذت�تاوظر�تايلدة�53،�تافقرتا��1ح�2ح�4ين�تتفلقمة�

جنمف�تألحاى،�تاتي�جلء�فمهل�يل�ملي:

"يحظر�في�كل�األوقات�على�تألفرتد�حتاجيعملا�حتايؤسسلا�تاتجلرمة،�
تاعلية�حتاخلصة�على�ود�سحتء،�ين�غمر�تايخحل�اهم�بيقتضى�هذه�

تالتفلقمة،�تستخدتم�شلرة�أح�تسيمة�"تاصلمب�تألوير"�أح�"صلمب�جنمف"،�

تتفلقمة�توسمن�ولل�تاجروى�حتايرضى�في�تايمدتن،�تايعتيدة�في�جنمف�في��6تيحز/محامح�1906.�حتنص�تايلدتلن��23ح�27ين�تتفلقمة� �451
جنمف�اعلم��1906)غمر�يترجية�إاى�تاعربمة(�على�يل�ملي:

″Art.�23.�The�emblem�of�the�red�cross�on�a�white�ground�and�the�words�'Red�Cross'�or�'Geneva�Cross'�
may�only�be�used,�whether�in�time�of�peace�or�war,�to�protect�or�designate�sanitary�formations�and�
establishments,�the�personnel�and�'matériel'�protected�by�the�convention.
)…(
Art.�27.�The�signatory�powers�whose�legislation�may�not�now�be�adequate�engage�to�take�or�
recommend�to�their�legislatures�such�measures�as�may�be�necessary�to�prevent�the�use,�by�private�
persons�or�by�societies�other�than�those�upon�which�this�convention�confers�the�right�thereto,�of�the�
emblem�or�name�of�the�Red�Cross�or�Geneva�Cross,�particularly�for�commercial�purposes�by�means�
of�trade-marks�or�commercial�labels.
The�prohibition�of�the�use�of�the�emblem�or�name�in�question�shall�take�effect�from�the�time�set�in�
each�act�of�legislation,�and�at�the�latest�five�years�after�this�convention�goes�into�effect.�After�such�
going�into�effect,�it�shall�be�unlawful�to�use�a�trade-mark�or�commercial�label�contrary�to�such�
prohibition.″

تنظر�على�سبمل�تايثلل،�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�53،�تاصفوتلن�386-385. �452

تتفلقمة�توسمن�ولل�تاجروى�حتايرضى�تاعسكرممن�في�تايمدتن،�تايعتيدة�في�جنمف�في��27تيحز/محامح�1929.�تنص�تايلدتلن��24ح28  �453
ين�تتفلقمة�جنمف�اعلم��1929)غمر�يترجية�إاى�تاعربمة(�على�يل�ملي:�

″Art.�24.�The�emblem�of�the�red�cross�on�a�white�ground�and�the�words�"Red�Cross"�or�"Geneva�Cross"�
shall�not�be�used�either�in�time�of�peace�or�in�time�of�war,�except�to�protect�or�to�indicate�the�medical�
formations�and�establishments�and�the�personnel�and�material�protected�by�the�Convention.
)…(
Art.�28.�The�Governments�of�the�High�Contracting�Parties�whose�legislation�is�not�at�present�
adequate�for�the�purpose,�shall�adopt�or�propose�to�their�legislatures�the�measures�necessary�to�
prevent�at�all�times:
)a(�The�use�of�the�emblem�or�designation�"Red�Cross"�or�"Geneva�Cross"�by�private�individuals�or�
associations,�firms�or�companies,�other�than�those�entitled�thereto�under�the�present�Convention,�as 
well�as�the�use�of�any�sign�or�designation�constituting�an�imitation,�for�commercial�or�any�
other�purposes;
)b(�By�reason�of�the�compliment�paid�to�Switzerland�by�the�adoption�of�the�reversed�Federal�colours,�
the�use�by�private�individuals�or�associations,�firms�or�companies�of�the�arms�of�the�Swiss�
Confederation�or�marks�constituting�an�imitation,�whether�as�trademarks�or�as�parts�of�such�marks,�
for�a�purpose�contrary�to�commercial�honesty,�or�in�circumstances�capable�of�wounding�Swiss�
national�sentiment.
The�prohibition�in�)a(�of�the�use�of�marks�or�designations�constituting�an�imitation�of�the�emblem�or�
designation�of�‘Red�Cross’�or�‘Geneva�Cross,’�as�well�as�the�prohibition�in�)b(�of�the�use�of�the�arms�
of�the�Swiss�Confederation�or�marks�constituting�an�imitation,�shall�take�effect�as�from�the�date�fixed�
by�each�legislature,�and�not�later�than�five�years�after�the�coming�into�force�of�the�present�Convention.�
From�the�date�of�such�coming�into�force,�it�shall�no�longer�be�lawful�to�adopt�a�trademark�in�
contravention�of�these�rules.″�)Emphasis�added(
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أح�أمة�عالية�أح�تسيمة�تنطحي�على�تقليد�اهل،�أيا�كان�الغرض�من�هذا�
االستخدام،�حيهيل�كلن�تاتلرمخ�تاذي�مرجع�إامه�إقرتره.�

حبسبب�تعتيلد�يعكحس�أاحتن�علم�تالتولد�تاسحمسري�تقدمرتً�اسحمسرت،�
وبسبب�ما�يمكن�أن�ينشأ�من�خلط�بين�الشعارات�السويسرية�وبين�شارة�

االتفاقية�المميزة،�موظر�في�كل�تألحقلا�على�تألفرتد�حتاجيعملا�
حتايؤسسلا�تاتجلرمة�تستعيلل�شعلرتا�تالتولد�تاسحمسري،�أح�عاليلا�

تنطحي�على�تقلمد�اهل،�سحتء�كعاليلا�يسجلة�أح�عاليلا�تجلرمة�أح�كجزء�
ين�هذه�تاعاليلا�أح�اغرض�متعلرض�يع�تأليلنة�تاتجلرمة�أح�في�ولالا�

قد�تجرح�تاشعحر�تاحطني�تاسحمسري.

حمنطبق�تاوظر�تاينصحص�عنه�في�تافقرة�تألحاى�ين�هذه�تايلدة�كذاك�على�
تاشلرتمن�حتاتسيمتمن�تايشلر�إامهل�في�تافقرة�تاثلنمة�ين�تايلدة�38،�دحن�أن�

مؤثر�ذاك�على�أي�وقحق�تكتسبا�بسبب�تالستعيلل�تاسلبق."�454)تأكمد�
يضلف(

تعريف�"التقليد"�

كيل�حرد�في�يقدية�هذه�تادرتسة،�معد�تاتقلمد�شكالً�ين�أشكلل�سحء�تالستخدتم،�حالسميل�تستخدتم�
شلرة�أح�تسيمة�ين�شأنهل�أن�تودث�خلطلً�يع�تاشلرة�أح�تسيهل،�بسبب�شكلهل�ح/أح�احنهل�أح�تسيهل.

حتنص�تايلدة��54ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�على�يسؤحامة�سلطلا�تادحاة�في�تقرمر�يل�إذت�كلنا�
عالية�يل�تشكل�تقلمدتً.�455حكيل�أشلر�تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى�)تايلدة�53(�فإن�تايعملر�
تاذي�على�أسلسه�متقرر�يل�إذت�كلن�شعلر�يل�ُمعتبر�تقلمدتً�الشلرة،�هح�خطر�إحداث�خلط�في�أذهلن�

تاجيهحر�بمن�تاعالية�أح�تسيمتهل�حتاشلرة�أح�تسيهل.456 

حفي�يل�متعلق�بلاعالية�فمجب�أن�مكحن�شكل�ولون�تاعالية�قرمبمن�جدتً�ين�تاشلرة�إاى�ود�توتيلل�
أن�مؤدي�جمعهما�إاى�إودتث�خلط�في�أذهلن�تاجيهحر.�فلاوصلن�تألوير�أح�تاصلمب�تألصفر�ال�
عن� تابعد� كل� بعمدتن� تألصفر� حتالحن� تاوصلن� تصيمم� ألن� الشلرة،� تقلمد� إاى� مرقمل� أن� ميكن�
تاتصيمم�حتالحن�تألوير�الشلرة.�حعلى�تانقمض�ين�ذاك،�حوسب�طرمقة�تظلمل�تارسم،�فإن�صلمبلً�

برتقلاملً�أح�هالالً�أرجحتنملً�ميكن�أن�مشكال�تقلمدتً�الشلرة.��
 

تاصلمب� شلرة� اتقلمد� تاتلامة� تأليثلة� �)53 )تايلدة� تألحاى� جنمف� تتفلقمة� على� تاتعلمق� حمعرض�
تألوير:

"صلمب�أوير�يع�رسم�أح�صلمب�آخر�حضع�فحقه؛�أح�صلمب�يومطه�أح�
جزء�ينه�فقط�بلالحن�تألوير؛�أح�خلفملا�ين�أاحتن�يختلفة؛�أح�صلمب�

حرد�وظر�تقلمد�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء�في�تايلدة��6تافقرة��1ين�تابرحتحكحل�تاثلاث�تإلضلفي. �454

منبغي�أن�مفهم�"سلطلا�تادحاة"�بشكل�حتسع�على�أنه�ال�مشيل�فقط�تاسلطلا�تاتنفمذمة،�حإنيل�أمضلً�تايولكم،�أح�أجهزة�تادحاة�تألخرى�تاتي�قد� �455
تكحن�يسؤحاة�عن�تتخلذ�تاتدتبمر�تاالزية�اينع�حيعلقبة�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة.

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�53،�تاصفوة�385.  456



درتسة�عن�تستخدتم�تاشلرتا �284

أوير�نصفه�أوير�حنصفه�تآلخر�أبمض�على�أرضمة�ُعِكس�فمهل�تالحنلن؛�
أح�نجية�ويرتء�تبدح�ين�بعمد�حكأنهل�صلمب".457

تصحر�تاعاليلا�تاتلامة�بعض�ولالا�تاتقلمد�تألخرى:�

منطبق�أمضلً�تايعملر�تايشلر�إامه�أعاله�بشأن�خطر�إودتث�خلط�في�أذهلن�تاجيهحر�على�تقلمد�
تسيملا�تاشلرة.�حبلاتلاي�فإن�"bed�cross"�أح�"rex�crystal"�على�سبمل�تايثلل�ين�شأنهيل�

أن�مكحنل�تقلمدمن�اتسيمة�تاشلرة�)بلإلنكلمزمة(،�حهح�يل�موظره�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني.�

اهل� حمجب،�ين�ومث�تايبدأ،�أال�تؤخذ�في�تاوسبلن�نمة�تاشخص�تاذي�مستخدم�تاشلرة�أح�تقلمدتً�
بشكل�غمر�يالئم:�فلالستخدتم�غمر�تايالئم�الشلرة�أح�اتقلمد�اهل�هح�غمر�شرعي.�458إال�أن�في�ولاة�
تاشك�بشأن�يل�إذت�كلنا�تاعالية�تشكل�تقلمدتً�أم�ال،�ميكن�تاقملم�بيولحاة�اتودمد�يل�إذت�كلنا�ادى��
تاشخص�نمة�فعلمة�في�خدتع�تاجيهحر�أح�تستغالل�شهرة�تاشلرة.�حعلى�ضحء�تاتعلمق�على�تتفلقمة�
جنمف� التفلقملا� تأممدتً� تألكثر� بلاطرمقة� تالختملر� تفسمر� مجب� �،)53 )تايلدة� تألحاى� جنمف�

حتاشلرتا:

"إذت�كلن�يستخدم�تاشلرة�ال�مقصد�تاتسبب�بأي�أذى،�ايلذت�مختلر�عالية�
شبمهة�بلاصلمب�تألوير�)أح�تاهالل�تألوير�أح�تاكرمستلاة�)تابلحرة(�

تاويرتء(؟�حال�ميكن�أن�مكحن�هنلك�أي�تعترتض�يشرحع�على�إبدتاهل�
بريز�يختلف�تيليلً".459

حمعني�ذاك�أنه�إذت�سلد�شك�يعقحل�في�أن�ين�تاييكن�خلط�عالية�أح�شعلر�يع�تاشلرة،�فمجب�
تعتبلرهيل�تقلمدتً،�حبلاتلاي�عدم�تسجملهيل�كعالية�تجلرمة�أح�تستخدتيهيل�بأي�طرمقة�أخرى.

حأخمرتً،�مجب�تاتشدمد�على�أنه�ال�مجحز�الكملنلا�أح�تألشخلص�تايخحامن�تستخدتم�تاشلرة�ضين�
شرحط�يوددة�تستخدتم�تقلمد�اهل�في�ولل�عدم�تستمفلء�تلك�تاشرحط.

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�53،�تاصفوة�385.  457

بشأن�تاتيممز�بمن�تالستخدتم�غمر�تايالئم�الشلرة�أح�اتقلمد�اهل،�تنظر�"يبلدئ�حيفلهمم�علية"�في�يقدية�تادرتسة. �458

تاتعلمق�على�تتفلقمة�جنمف�تألحاى،�تايلدة�53،�تاصفوة�386.�تانسخة�تافرنسمة�ين�هذت�تاتعلمق�تشدد�على�يولحالا�تستغالل�تالعترتف�  459
تاعلايي�بلاشلرة�حشهرتهل�سعملً�الوصحل�على�يزتمل�تجلرمة:�

"]N['y�a-t-il�aucune�idée�de�fraude,�aucune�arrière-pensée�de�profiter�de�la�notoriété�de�l'emblème�?"�
La�Convention�de�Genève�pour�l’amélioration�du�sort�des�blessés�et�des�malades�dans�les�forces�
armées�en�campagne,�Commentaire�publié�sous�la�direction�de�Jean�S.�PICTET,�Genève,�CICR,�
1952,�p.�434.
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي

تايلدتلن��53ح54،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى
تايحتد��2تافقرة�3،�ح�3تافقرة�2،�ح�5تافقرة��2)ج(�ح)ز(،�ح�6تافقرة��4)ي(،�ين�تانظلم�

تألسلسي�الوركة

التوصيات

إسلءة� حيعلقبة� ينع� في� نفسهل� تايسؤحامة� تتويل� تاوركة،� يكحنلا� يع� بلاتعلحن� تادحل،� �-1
تستخدتم�تاشلرة�)حتالسم(�على�شبكة�تإلنترنا�يثليل�تفعله�تجله�أي�شكل�آخر�ين�أشكلل�
إسلءة�تالستخدتم�)كيل�تنص�علمه�تايلدتلن��35ح45،�ين�تتفلقمة�جنمف�تألحاى(.�460حمنبغي،�
حبشكل�خلص،�حجحد�آاملا�ينلسبة�تجعل�ين�تاييكن�تاقملم�بإجرتءتا�فحرمة�ضد�تالستخدتم�

تالوتملاي�الشلرة�)حتالسم(.

في�ولالا�إسلءة�تالستخدتم�على�مجاالت�الترتيب�األعلى�لرموز�البلدان�)عنلحمن�تإلنترنا� �-2
تتخلذ� تاحطنمة(��)Country�Code�Top�Level�Domains�)CCTLDs،�مجب�

تاتدتبمر�تاتلامة:

متعمن�على�تادحل�تودمد�تاسلطة�تايسؤحاة�عن�تتخلذ�تإلجرتءتا،�حإبالغ�تاجيعمة�تاحطنمة�بذاك؛ �•

 )server(تاخلدم� تودمد� الدحاة� تاتلبعة� تإلنترنا� اشبكة� تاتنظميمة� تاهمئلا� متعمن�على� �•
تاذي�ترسل�ينه�تارسلئل�تإلاكترحنمة�تاتي�تسيء�تستخدتم�تاشلرة�أح�تالسم،�حأن�مقتروحت�

تاسبل�تاينلسبة�اإلجرتءتا؛

بخصحص� تايتبعة� نفسهل� حتإلجرتءتا� تاخطحتا� تتخلذ� تاحطنمة� تاجيعملا� على� متعمن� �•
أح�يحزع� تالتصلل�بصلوب� تالسم(:� )أح� تاشلرة� تستخدتم� إسلءة� تألخرى�ين� تألشكلل�
إسلءة� حقف� طلب� ثم� تاشلرة؛� بهل� تتيتع� تاتي� تاويلمة� حتفسمر� تاشبكة؛� على� تايحقع�

تالستخدتم؛�حرفع�تاقضمة�إاى�تاسلطة�تايختصة�في�تادحاة،�إذت�دعا�تاولجة؛461 

ع�تاجيعملا�تاحطنمة�على�وجز�يجلل�تاترتمب�تألعلى�اريحز�تابلدتن�ين�أجل�إزتاة� ُتشجَّ �•
توتيلالا�دخحل�جهلا�أخرى�حتستخدتيهل؛

تإلنترنا� اشبكة� تاتنظميمة� تاهمئلا� خالل� ين� تإلايلم،� على� تاحطنمة� تاجيعملا� ع� ُتشجَّ �•
تاتلبعة�ادحاهل،�بلاتقنملا�تايتلوة�اتودمد�يلكمة�تايجلالا�حإدترتهل.

بشأن�أدحتر�تادحل�حيسؤحاملتهل�في�ينع�حيعلقبة�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة،�تنظر�تاسؤتل��44في�تادرتسة. �460

بشأن�تاخطحتا�حتاتدتبمر�تاتي�منبغي�الجيعملا�تاحطنمة�تتخلذهل�في�يحتجهتهل�إلسلءة�تستخدتم�تاشلرة�)أح�تالسم(،�تنظر�تاسؤتل��44في� �461
تادرتسة.
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في�ولالا�إسلءة�تالستخدتم�في�يجلالا�تاترتمب�تألعلى�تاعلايي� �-3 
)Global�Top�Level�Domains�)GTLDs،�منبغي�تتخلذ�تاتدتبمر�تاتلامة:

تستخدتم� إسلءة� فمه� تظهر� تاذي� تاعلايي� تألعلى� تاترتمب� يجلل� يحقع� يلكمة� تودمد� بعد� �•
تاشلرة�أح�تالسم،�تقع�تايسؤحامة�على�دحاة�تايلكمة�في�تتخلذ�تإلجرتءتا�تاالزية�إلغالق�
تاصفولا�ذتا�تاصلة�على�تايحقع�تإلاكترحني.�حميكن�عندهل�تتبلع�تاتدتبمر�تايشلر�إامهل�

.CCTLDsآنفلً�بخصحص�يجلالا�تاترتمب�تألعلى�اريحز�تابلدتن�

عنديل�تكحن�هنلك�أكثر�ين�دحاة�يعنمة�في�تاولاة،�منبغي�أن�تتعلحن�سلطلتهل،�حكذاك� �•
تاجيعمة�تاحطنمة�تايعنمة،�إلزتاة�تايحتد�غمر�تاشرعمة�بأسرع�يل�ميكن.�كيل�متعمن�علمهل�

أمضلً�إبالغ�تالجنة�تادحامة�حتالتولد�تادحاي.

يجلالا� يحتقع� على� تالسم� أح� الشلرة� تالوتملاي� االستخدتم� تاولالا�خطحرة� أكثر� في� �•
تاترتمب�تألعلى�تاعلايمة�تايعنمة�بهل�عدة�دحل�)على�سبمل�تايثلل،�ومن�ميكن�أن�متطلب�
عيل�تاشرطة�تاتنسمق�بمن�عدة�دحل(،�ميكن�أن�تلعب�ينظية�تاشرطة�تاجنلئمة�تادحامة،�

تإلنتربحل،�دحرتً�في�هذت�تألير.

في� تاحطنمة� الجيعملا� تانصح� تستعدتد�إلسدتء� على� تادحامة� حتالجنة� تادحاي� تالتولد� مبقى� �-4
جهحدهل�ايعلاجة�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة�حتالسم�على�شبكة�تإلنترنا.

التحليل

مقدمة

أصبوا�شبكة�تإلنترنا�تآلن�أدتة�تتصلل�هلية�اكثمر�ين�تايشلرمع�تاتجلرمة،�حيصدرتً�أسلسملً�
األخبلر�حتايعلحيلا�حتاتسلمة.

حقد�أدا�تاسهحاة�تاتي�ميكن�أن�مضع�فمهل�تألفرتد�أح�تاشركلا�يحتدهم�على�شبكة�تإلنترنا،�إاى�
مشّكل� قد� يحتد� تحزمع� حكذاك� نحع،� كل� ين� تايسجلة� تاتجلرمة� تاعاليلا� على� تاتعدملا� تكلثر�
تيتالكهل�جريلً�جنلئملً.�كيل�أّن�ين�تاسهل�نسبملً�على�تألفرتد�أح�تايجيحعلا�نقل�تاشعلرتا،�أح�
تاعاليلا�تاتجلرمة�تايسجلة،�أح�عاليلا�أخرى�التعرمف�بهحمة�يشلرمع�تجلرمة�أح�يجيحعلا�
أخرى.�حمتم�ذاك�أوملنلً�الجتذتب�تايشلرمع،�أح�اتسحمق�ينتجلا�بطرمقة�تهدف�إاى�تضلمل�تاقلرئ�

أح�وتى�تالوتملل�علمه.�حهذت�يل�مودث�بشكل�يتزتمد.

تعيل�شبكة�تإلنترنا�ين�خالل�نظلم�"تايجلالا"�تاتي�تشكل�تاسلطلا�تادحامة�حتاحطنمة�تاينظية�
الشبكة.�حتدتر�تايجلالا�ين�خالل�شركة�ين�تاقطلع�تاخلص�ال�تبغي�تاربح،�شركة�تإلنترنا�

تايعنمة�بلألسيلء�حتألرقلم�تايخصصة�على�تاشبكة�
�،Internet�Corporation�for�Assigned�Names�and�Numbers�)ICANN(
حيقرهل�في�كلامفحرنمل.�حيجلالا�تاترتمب�تألعلى�تاعلايي��GTLDهي�تاتي�تنتهي�عنلحمنهل�
على�تإلنترنا�)urls(�بلايقطع�تاالوق�″com″،″.net″،�...�إاخ.�في�ومن�أّن�يجلالا�تاترتمب�
 eg�،سحمسرت�=�ch(تنتهي�بلايقطع�تاالوق�تاخلص�بلابلد��CCTLDsتألعلى�اريحز�تابلدتن�
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=�يصر،�...�إاخ(.�حمنبغي�عيحيلً،�تعتبلر�تايحتد�تاتي�تظهر�على�يحقع�ين�يجلالا�تاترتمب�
تألعلى�اريحز�تابلدتن�حكأنهل�ُطبعا�في�هذت�تابلد.

حبسبب�تتسلع�نطلق�شبكة�تإلنترنا،�ميكن�تكتشلف�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة�على�تإلنترنا�حتإلبالغ�
عنهل�ين�أي�يكلن�في�تاعلام،�وتى�أكثر�ييل�مودث�يع�حسلئل�تإلعالم�تألخرى.�كيل�أّن�تاخديلا�
تاتجلرمة�اتوري�ولالا�تالوتملل�يتحفرة،�حتستخديهل�بعض�تاجيعملا�تاحطنمة.�حمأتي�تإلبالغ�
عن�يعظم�ولالا�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة�ين�أعضلء�في�تاجيعملا�تاحطنمة�الوظحت�تلك�تإلسلءتا،�

أح�ين�أفرتد�ين�تاجيهحر�حقعحت�في�شبلك�تايوتلامن.

حميكن�تادخحل�إاى�شبكة�تإلنترنا�ين�أي�يكلن�في�تاعلام،�حاكّن�تاطرمقة�تاتي�تنشر�فمهل�تايحتد�
ميكن�أن�تعطي�دامال�التعرف�على�هحمة�يؤافهل،�حعلى�تاقلنحن�تاذي�مطّبق�في�تلك�تاولاة.

إمكانية�تطبيق�القواعد�الخاصة�باستخدام�الشارة�على�شبكة�اإلنترنت�
ومسؤولية�تنفيذها�

ين�تاحتضح�أّن�تتفلقملا�جنمف�حبرحتحكحامهل�تإلضلفممن�تألحل�حتاثلني،�حوتى�الئوة�تستخدتم�
تاشلرة�اعلم�1991،�تم�تعتيلدهل�في�حقا�ام�مكن�تإلنترنا�يحجحدتً�)أح�ام�مكن�يستخديلً�بشكل�

علم(.

غمر�أّن�هذت�ال�معني�أّن�تاقحتعد�تايوددة�في�تاصكحك�تايشلر�إامهل�أعاله�ال�تنطبق�على�تستخدتم�
تتفلقمة�جنمف� تافقرة�1،�ح�54ين� تايلدتلن�53،� تاشلرة�على�تإلنترنا.�حعلى�تاعكس،�فتنص�

تألحاى�على�أنه:

"موظر�في�كل�تألحقلا�على�تألفرتد�حتاجيعملا�حتايؤسسلا�تاتجلرمة،�
تاعلية�حتاخلصة�على�ود�سحتء،�ين�غمر�تايخحل�اهم�بيقتضى�هذه�

تالتفلقمة،�تستخدتم�شلرة�أح�تسيمة�"تاصلمب�تألوير"�أح�"صلمب�جنمف"،�
أح�أمة�عالية�أح�تسيمة�تنطحي�على�تقلمد�اهل،�أملً�كلن�تاغرض�ين�هذت�

تالستخدتم،�حيهيل�كلن�تاتلرمخ�تاذي�مرجع�إامه�إقرتره.

)...(�تتخذ�تألطرتف�تاسليمة�تايتعلقدة�تاتدتبمر�تاالزية،�إذت�ام�مكن�تشرمعهل�
ين�تألصل�كلفملً�ين�أجل�ينع�حقيع�ولالا�إسلءة�تالستعيلل�تاينصحص�

عنهل�بلايلدة��53في�جيمع�تألحقلا".

حمنتج�عن�هلتمن�تايلدتمن�أّن�تادحل�يسؤحاة�أسلسلً�في�أن�"تتخذ�تاتدتبمر�تاالزية�ين�أجل�ينع�
حقيع"�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة�)حتألسيلء(�على�تإلنترنا�كيل�هي�تاولل�في�كلفة�تألوحتل�تألخرى.��
�462حكجزء�ين�يسؤحامتهل�تاعلية�اتأيمن�تالوترتم�القلنحن�تادحاي�تإلنسلني،�مجب�على�تادحل�أن�

تؤّين�حجحد�تشرمعلا�أح�صكحك�أخرى�ينلسبة�اليعلاجة�تافحرمة�إلسلءة�تالستخدتم�بهذت�تاشكل.

حفي�يل�مخص�تاجيعملا�تاحطنمة،�فلاتفحمض�تايينحح�اهل�)تايودد�بيقتضى�تايلدة��3تافقرة��2ين�
تانظلم�تألسلسي�الوركة(�بأن�"تتعلحن�يع�وكحيلتهل�)...(�اويلمة�تاشلرتا�تاييمزة�تاتي�تعترفا�
تاشلرة� بلانسبة�إلسلءة�تستخدتم� مبقى�دحن�تغممر� تتفلقملا�جنمف�حبرحتحكحالتهل�تإلضلفمة"� بهل�

بشأن�أدحتر�تادحل�حيسؤحاملتهل�في�ينع�حقيع�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة،�تنظر�تاسؤتامن��44ح�45في�تادرتسة. �462
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على�تالنترنا.�463حاذاك،�مجب�أن�تكحن�تاجيعملا�تاحطنمة�يستعدة�التعلحن�يع�تاسلطلا�تاعلية،�
بلاطرمقة�نفسهل�تاتي�تتعلحن�بهل�عند�يحتجهة�إسلءة�تستخدتم�"تقلمدمة"�الشلرة.

حتاتفحمض� تاحطنمة� تادحل�حتاجيعملا� تاتزتيلا� أّن� بلاوسبلن� أخذهل� تاتي�مجب� تاهلية� حتانقطة�
تاشلرة�)أح�تالسم(�على�تإلنترنا،�حأّن� تايينحح�اكل�ينهل�مشيل�بشكل�حتضح�إسلءة�تستخدتم�
تاويلمة�تاتي�تتيتع�بهل�تاشلرة�حتاتسيمة�هي�ويلمة�علايمة،�إذ�إّن�جيمع�تادحل�هي�تآلن�أطرتف�

في�تتفلقملا�جنمف.

بذل� تاخلصة،� حيسؤحاملتهيل� أدحترهيل� بيحجب� تادحاي،� حتالتولد� تادحامة� تالجنة� على� حمتعمن�
تالستخدتم� إسلءتا� يعلاجة� في� تاحطنمة� حتاجيعمة� تادحاة� سلطلا� ايسلعدة� جهحدهيل� قصلرى�
تانصح� اتقدمم� تستعدتد� على� تادحاي،� حتالتولد� تادحامة� تالجنة� تايؤسستمن،� كلتل� حتبقى� هذه.�464
الجيعمة�تاحطنمة�حاسلطلا�تادحاة�بشأن�تاتدتبمر�تاتي�مجب�تتخلذهل�ايعلاجة�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة�

حتاتسيمة�على�تالنترنا.

غمر�أّن�تاطلبع�تافرمد�اإلنترنا�معّقد�عيلمة�حقف�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة�أح�تالسم.�حمجب�أخذ�هذت�
تاطلبع�تافرمد�اإلنترنا�بلاوسبلن�عند�يولحاة�حقف�إسلءة�تالستخدتم.

كيف�ينبغي�معالجة�إساءة�استخدام�الشارة�واالسم�على�االنترنت؟�

إساءة�استخدام�على�موقع�من�عناوين�اإلنترنت�الوطنية�)مجاالت�الترتيب�األعلى�لرموز�
)CCTLDالبلدان�

عند�تإلبالغ�عن�إسلءة�تستخدتم�أح�تستغالل�اتسيمة�"تاصلمب�تألوير"،�أح�"تاهالل�تألوير"،�أح�
"تاكرمستلاة�)تابلحرة(�تاويرتء"،�أح�الشلرتا،�حبأّي�اغة�كلنا،�465منبغي�بذل�كل�تاجهحد�إلزتاة�

تإلسلءة�أح�تالستغالل�فحرتً�عن�تاشبكة�تاعلايمة�.

حمتعمن�على�سلطلا�تادحاة�أن�تتخذ،�بصحرة�خلصة،�تاخطحتا�تاتلامة:

مجب�أن�تودد�تادحاة�تاسلطة�تايسؤحاة�عن�تتخلذ�تإلجرتءتا�في�هذه�تاولالا.�حمجب�تعرمف� –
تألشخلص�تايعنممن�في�تاجيعمة�تاحطنمة�حفي�تاوكحية�بهحمة�هذه�تاسلطة�بومث�تتم�يعلاجة�

تايسأاة�بأقصى�تاسرعة�حتافعلامة�تاييكنة.

مرتكب�علدة�تالوتملل�على�شبكة�تإلنترنا�ين�قبل�أنلس�مستخديحن�عنلحمن�برمد�إاكترحني� –
ين� الدحاة� تاتلبعة� اإلنترنا� تاتنظميمة� تاهمئلا� تتيّكن� أن� حمجب� يجلالا.� أسيلء� ين� بدالً�
تايسلعدة�في�تودمد�تاخلدم�تاذي�ترسل�ينه�هذه�تارسلئل،�حعلى�تقترتح�تإلجرتءتا�تاينلسبة.

بشأن�أدحتر�تاجيعملا�تاحطنمة�حيسؤحاملتهل�في�ينع�حقيع�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة،�تنظر�تاسؤتل��44في�تادرتسة. �463

تنظر�تايلدة��5تافقرة��2)ج(�ح)ز(�ين�تانظلم�تألسلسي�الوركة.�حبشأن�دحر�حيسؤحاملا�تالجنة�تادحامة�في�ينع�حقيع�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة،� �464
تنظر�تاسؤتل��41في�تادرتسة.�حبيقتضى�تايلدة��6تافقرة��4)ي(�ين�تانظلم�تألسلسي�الوركة،�حين�بمن�يهلم�تالتولد�تادحاي�تاتزتيه�"يسلعدة�

تالجنة�تادحامة�في�تاترحمج�القلنحن�تادحاي�تإلنسلني�حتطحمره".

ستكحن�هنلك�ولالا�ين�ومن�إاى�آخر�ال�مكحن�فمهل�تالوتملل�يحجهلً�ضد�تاجيعمة�تاحطنمة�"تايضمفة"،�بل�ضد�جيعملا�حطنمة�أخرى،�أح� �465
ضد�تالجنة�تادحامة�أح�تالتولد�تادحاي.�حميكن،�بل�منبغي�تتخلذ�تإلجرتءتا�في�هذه�تاولالا�كذاك.
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حتجدر�تإلشلرة�أمضلً�إاى�وظر�إسلءة�تالستخدتم�تاصلدرة�ين�دحاة�"أاف"�حتاتي�تستهدف�تاسكلن�
في�دحاة�"بلء"�)حعلى�سبمل�تايثلل،�تتحجه�إاى�تانلس�بلغة�تادحاة�"بلء"(.�غمر�أّن�تاوظر�مجب�

أن�تنّفذه�سلطلا�تادحاة�"أاف".

حفي�يل�مخص�دحر�تاجيعمة�تاحطنمة�عنديل�تودث�إسلءة�تستخدتم�الشلرة�أح�تاتسيمة�على�يحقع�
يجلالا�تاترتمب�تألعلى�اريحز�تابلدتن�CCTLD،�غلابلً�يل�تتيّكن�تاجيعمة�تاحطنمة�ين�إزتاتهل،�
كيل�هي�تاولل�عند�ودحث�إسلءة�تستخدتم�في�حسلئل�تإلعالم�تايطبحعة�في�تادحاة�تايعنمة.�غمر�
أّن�تاطرمقة�تاتي�تجري�فمهل�يعلاجة�هذه�تإلسلءة�تختلف�ين�بلد�إاى�آخر�حفقلً�الطرمقة�تاتي�تدتر�

بهل�تايجلالا�حشبكة�تإلنترنا.

حين�أجل�يحتجهة�ولالا�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة�على�شبكة�تإلنترنا،�على�تاجيعملا�تاحطنمة�أن�
تقحم�بيل�ملي:�

تإلايلم�بلاتقنملا�تاتي�ميكن�أن�تحفرهل�اهل�تاهمئلا�تاتنظميمة�اإلنترنا�تاتلبعة�ادحاهل،�ين�أجل�تودمد� –
يلكمة�تايجلالا�حإدترتهل.�حهذت�عليل�أسلسي�في�أي�تسترتتمجمة�إلزتاة�تايضيحن�تاتعسفي.

تتبلع�تاخطحتا�حتإلجرتءتا�نفسهل�تاتي�أشمر�إامهل�بخصحص�تألشكلل�تألخرى�ين�إسلءة�تستخدتم� –
تاشلرة:�تالتصلل�بصلوب�أح�يحزع�تايحقع�على�تاشبكة�حشرح�تاويلمة�تاتي�تتيتع�بهل�تاشلرة؛�ثم�
طلب�حقف�إسلءة�تالستخدتم،�حإبالغ�تاقضمة�إاى�تاسلطة�تايختصة�في�تادحاة،�إذت�دعا�تاولجة.466 

تاتفكمر�بلتخلذ�تدتبمر�تستبلقمة�بلإلضلفة�إاى�يولربة�إسلءة�تالستخدتم:�حعلى�تاجيعملا�تاحطنمة�تاتنبه� –
إاى�أّن�وجز�يجلالا�ين�عنلحمن�تإلنترنا�تاحطنمة���CCTLDsهح�تامحم�ين�تاييلرسلا�تألفضل�

تاشلئعة�إلاغلء�توتيلل�دخحل�آخرمن�علمهل�حتستخدتيهل.

 GTLDإساءة�االستخدام�على�أحد�مواقع�مجاالت�الترتيب�األعلى�العالمي�

عنديل�تودث�إسلءة�تستخدتم�على�أود�يحتقع�يجلالا�تاترتمب�تألعلى�تاعلايي�GTLD،�تصبح�
تاييكن� تاعلام.�غمر�أن�ين� تايحتقع�ين�أي�يكلن�في� تايشكلة�أكثر�تعقمدتً،�إذ�ميكن�إدترة�هذه�
تاوصحل�على�يعلحيلا�أسلسمة�عن�صلوب�تايجلل،�حتاعيل�تنطالقلً�ين�هذه�تانقطة.�حيعظم�
يحتقع�يجلالا�تاترتمب�تألعلى�تاعلايي��GTLDاهل�يقرتتهل�تارئمسمة�في�تاحالملا�تايتودة،�ومث�
تاحطنمة� تإلنترنا� عنلحمن� يجلالا� خملر� مستخدم� تإلنترنا� يستخديي� ين� نسبملً� قلمل� عدد�

.CCTLD�).us(

حومن�تكتشف�ولاة�إسلءة�تستخدتم،�تكحن�تاخطحة�تألحاى�هي�تودمد�هحمة�صلوب�يحقع�يجلالا�
تاترتمب�تألعلى�تاعلايي��GTLDتاذي�مويل�تايلدة�تايسمئة.�حبعدهل�تقع�على�علتق�تادحاة�تايعنمة�
في�يسؤحامة�تتخلذ�تاخطحتا�تاالزية�إلغالق�تاصفولا�ذتا�تاصلة�بلإلسلءة.�غمر�أّن�هذت�تألير�
غلابلً�يل�متطلب�يشلركة�أكثر�ين�دحاة.�حمنبغي�أن�تتعلحن�تاسلطلا�تايعنمة�ين�أجل�إزتاة�تايلدة�

غمر�تاشرعمة�بأسرع�يل�ميكن.

بشأن�تاتدتبمر�تاتي�منبغي�الجيعمة�تاحطنمة�تتخلذهل�عند�يحتجهتهل�إسلءة�تستخدتم�الشلرة�)أح�تاتسيمة(،�تنظر�تاسؤتل��46في�تادرتسة. �466
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حعلى�تاجيعمة�تاحطنمة�تايعنمة�أمضلً�دحر�هلم�تؤدمه�في�تاعيلمة.�حفي�أغلب�تألوملن،�ستكحن�هي�
ين�مقحم�بلإلبالغ�عن�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة�أح�تاتسيمة�إاى�تاسلطلا�تايختصة�حتايطلابة�بلتخلذ�

تإلجرتءتا�احقف�يثل�هذه�تإلسلءة�.

حبنتلئج� تاولالا� بهذه� تادحاي� حتالتولد� تادحامة� تالجنة� إبالغ� تاحطنمة� تاجيعمة� على� متعمن� كيل�
تإلجرتءتا�تايتخذة.�حفي�تاولالا�تايعقدة،�حالسميل�تلك�تاتي�تتطلب�يشلركة�دحل�يختلفة�كثمرة،�

ميكن�أن�تضمف�يشلركة�تالجنة�تادحامة�حتالتولد�تادحاي�قمية�هلية�.

�،GTLDحأخمرتً،�ُسجلا�في�بعض�تاينلسبلا�يحتد�على�يحتقع�يجلالا�تاترتمب�تألعلى�تاعلايي�
حينهل�تسم�حشلرة�الوركة�كلنا�تهدف�بحضحح�إاى�إسلءة�تستخدتم،�أح�ُعرضا�فمهل�يحتد�كلنا�
تتطلب�تتخلذ�إجرتءتا�ين�قبل�تاشرطة.�حفي�هذه�تاولالا�تاتي�قد�موتلج�فمهل�عيل�تاشرطة�إاى�
تاتنسمق�بمن�عدة�دحل،�ميكن�اينظية�تاشرطة�تاجنلئمة�تادحامة،�تإلنتربحل،�أن�تلعب�دحرتً�في�ذاك.
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األساس�القانوني�أو�التنظيمي�

تايلدتلن��3تافقرة�2،�ح�5تافقرة��2)ح(�حتافقرة��4)أ(،�ين�تانظلم�تألسلسي�الوركة
تاتشرمعلا�تاحطنمة�ذتا�تاصلة�بلستخدتم�تاشلرة�حويلمتهل�

التوصيات

في�تأليلكن�تاتي�مبرز�فمهل�تنتشلر�حتسع�اولالا�سحء�تستخدتم�تاشلرة،�متعمن�على�تاجيعمة� �-1
تاحطنمة،�حفقلً�اليهية�تايحكلة�إامهل�بضيلن�ويلمة�تاشلرة،�إطالق�ويلة�تهدف�إاى�توسمن�

توترتم�تاشلرة�حويلمتهل.

ين�أجل�إدترة�ويلة�نلجوة�خلصة�بويلمة�تاشلرة،�متعمن�على�تاجيعمة�تاحطنمة�يعرفة�يل� �-2
إذت�كلنا�تاشرحط�تاتلامة�يتحفرة،�حفي�ولل�عدم�تحفرهل،�يولحاة�تأيمنهل،�قدر�تإليكلن،�أثنلء�

تنفمذ�تاويلة:

مجب�تأيمن�تاتعهد�تافردي�حتاتنظميي،�حتاولفز�ين�أجل�تاقضلء�على إسلءة�تستخدتم�تاشلرة،� �•
حالسميل�ين�خالل�تويمل�شخص�أح�يجيحعة�رئمسمة�يسؤحامة�تاويلة.

مجب�أن�مكحن�تإلطلر�تاقلنحني�اويلمة�تاشلرة�–�نقلط�قحته،�حنقلط�ضعفه�–�يأاحفلً�ين� �•
جيمع�تايعنممن،�حمتعمن�تستخدتيه�اتحجمه�تاويلة.

إذت�أرتدا�تاجيعمة�تاحطنمة�أن�تشكل�يثلالً�ُموتذى�به،�مجب�أن�تعتيد�تنظميلا�دتخلمة�تقدم� �•
إاى�أعضلئهل،�حيحظفمهل،�حيتطحعمهل�تعلميلا�وحل�كمفمة�تستخدتم�تاشلرة.

منبغي�أن�توصل�تاجيعمة�تاحطنمة،�حبأسرع�يل�ميكن،�على�تعهدتا�ين�أصولب�تايرتكز� �•
تابلرزة�في�تاوكحية�)على�تايستحى�تاحطني�حعلى�يستحى�تاينلطق(�حتاهمئلا�تايعنمة�
تألخرى�)تتولدتا�طبمة، ...�إاخ(،�تأخذ�بشكل�خلص�صمغة�تابملنلا�تاخطمة�ين�تاحزترة�
)أح�تاحزترتا(�تاينلسبة.�كيل�متعمن�على�تاجيعمة�تاحطنمة�إقنلع�تالتولدتا تاتنظميمة�بتقدمم��

تعهدتا�خطمة�حإصدتر�تحجمهلا�بدعم�تاويلة.

منبغي�تستخدتم�شبكة�يتطحعي�تاجيعمة�تاحطنمة�اتحسمع�تغطمة�تاويلة. �•

على�تاجيعمة�تاحطنمة�أن�تحّظف�يكلنتهل�حيصدتقمتهل�في�تايجتيع�إلقنلع�كل�ين�مسيء� �•
تستخدتم�تاشلرة�بلاتحقف�عن�تاقملم�بذاك.�كيل�منبغي�أن�تستفمد�ين�تاويلة�الترحمج�اصحرتهل�

تاخلصة�حهحمتهل.
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�مجب�أن�تستند�تاجيعمة�تاحطنمة�إاى�تايعلرف�تايحجحدة�سلبقلً�فتشكل�تاويلة�دتفعلً�اوث� �•
أحائك�تاذمن�مسمئحن�تستخدتم�تاشلرة�حهم�على�علم�أصالً�بلالستخدتم�تايالئم اهل�إاى�إودتث�

تاتغممرتا�تاضرحرمة.

منبغي�إدترة�تاويلة�بأسلحب�سهل�حإعاليي،�حيسلعدة�تاذمن�مطلب�ينهم�تغممر�شعلرتتهم�إاى� �•
تاترحمج�اشعلرتتهم�تاجدمدة،�حتقدمر�تإلنجلزتا�تاتي�موققهل�تاذمن�قليحت�في�تاسلبق بإسلءة�

تستخدتم�تاشلرة�)حربيل�تايكلفأة�على�توقمقهل(.

منبغي�أن�تشرك�تاجيعمة�تاحطنمة�عند�تالقتضلء�شركلء�تاوركة�تآلخرمن،�حتوشد�دعم� �•
طلقلتهل� به� تسيح� يل� حفي�ودحد� تادحامة،� تالجنة� بعثلا� حتبقى� تاويلة.� تاوركة�ألهدتف�
حيحتردهل،�على�تستعدتد�اتقدمم�تايسلعدة�في�تخطمط�أح�تنفمذ�تاويالا�تاخلصة�بويلمة�

تاشلرة.

مجب�أن�تضع�تاجيعمة�تاحطنمة�خطة�عيل�شليلة�تأخذ�بلاوسبلن�جيمع�يل�تقدم.�حمجب�أن� �-3
تالستخدتم؛� تألصلمة�إلسلءة� تألسبلب� تقممم� تاتلامة:� تاعنلصر� تتضين� تاخطة� أن� ين� تتأكد�
حتحفمر�تايمزتنمة�تاينلسبة؛�حتودمد�تألدحتر�حتايسؤحاملا�تاتي�مجب�أن�تكحن�حتضوة�اجيمع�
تايعنممن؛�ححضع�تالسترتتمجملا�تايالئية�)يثل�تارسلئل،�حتازملرتا�ين�بما�إاى�بما،�...�
إاخ(�الحصحل�إاى�تاذمن�مسمئحن�تستخدتم�تاشلرة�حإاى�تاجيهحر�عيحيلً؛�حتودمد�إطلر�زيني�
حتضح؛�حإنتلج�تايحتد�تاالزية؛�حعقد�تاعزم�على�تإلفلدة�ين�كل�تافرص�تايتلوة�اخلق�"بمئة�
خلامة�ين�إسلءة�تالستخدتم"؛�حإمجلد�نظلم�اليرتقبة،�حتقممم�خطة�تاعيل�حتعدملهل؛�حتعتيلد�

تسترتتمجمة�طحملة�تأليد�اليولفظة�على�تايكتسبلا.

التحليل

مقدمة

جرى�تاتأكمد�في�يل�سبق�على�أّن�الجيعملا�تاحطنمة�يهية�تقضي�بنشر�تاقلنحن�تادحاي�تإلنسلني،�
حضيلن�ويلمة�تاشلرة.467 

حين�تايالوظ�أّن�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة�في�بعض�تاينلطق�أح�تادحل،�السميل�ألغرتض�تجلرمة،�
يسأاة�رتسخة�ححتسعة�تالنتشلر.�حفي�يعظم�تاولالا،�تكحن�إسلءة�تالستخدتم�هذه�نلجية�عن�جهل�
أنيلط� إاى�ود�كبمر� تاحتجبة�الستخدتيهل.�حتختلف� الشلرة�حأهيمتهل،�حتاشرحط� تاوقمقي� اليعنى�
تألشخلص�حتاكملنلا�تاتي�تسيء�تستخدتم�تاشلرة�)حكلالا�إعالن،�ينتجح�أفالم،�يخلزن�كبرى،�
يؤسسلا�تجلرمة�ذتا�أنحتع�حأوجلم�يختلفة،�...�إاخ(.�غمر�أّن�تايسؤحامة�تارئمسمة�اهذت�تالنتشلر�
تاحتسع�اسحء�تستخدتم�تاشلرة�تعحد�إاى�أحسلط�تارعلمة�تاصومة�حتاطب،�حإاى�تايؤسسلا�حتايهن�

تايرتبطة�بهل�)كميملئمحن،�أطبلء،�صملداة،�يجيحعلا�أح�ينظيلا�شبه�طبمة،�...�إاخ(.

حمتعمن�على�تاجيعملا�تاحطنمة،�اكي�تضطلع�في�هذه�تاظرحف�بلايهية�تايحكلة�إامهل،�أن�تنظر�
بعنلمة�في�يل�ميكن�أن�تفعله�ين�أجل�تاتخفمف�ين�هذت�تانيط�ين�سحء�تالستخدتم،�حتقممده�حتاقضلء�
تاشلرة"�تكحن�شليلة� تاخملرتا�في�إطالق�"ويلة�اويلمة� تايطلف.�حمكين�أود� نهلمة� علمه�في�

تنظر�تاسؤتل��46في�تادرتسة. �467
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حتهدف�إاى�تاتقلمل�إاى�أقصى�ود�ييكن�ين�إسلءة�تالستخدتم،�حتاتحعمة�بقمية�تاشلرة�سحتء�أكلن�
ذاك�الويلمة�أح�الدالاة.

حتستنلدتً�إاى�تستنتلجلا�تستخلصا�ين�درتسة�ولالا�عدة،�468تقترح�تافقرتا�تاتلامة�طرقلً�إلدترة�
ويلة�نلجوة�اويلمة�تاشلرة.

ين� مزمد� تاذي� تألير� تاويلة،� إطالق� قبل� وتى� قلئية� أدنله� تاحتردة� تاشرحط� بعض� تكحن� حقد�
توتيلالا�نجلح�تاويلة.�أيل�إذت�ام�تكن�يتحفرة،�فمجب�عندئذ�أخذ�ذاك�بلاوسبلن�ادى�تاتخطمط�

الويلة.

شروط�نجاح�"حملة�لحماية�الشارة"��

ميكن�إمجلز�تاشرحط�تألسلسمة�تاتي�تسلهم�في�إنجلح�تاويلة�على�تانوح�تاتلاي:

االلتزام�الفردي�والتنظيمي�بهدف�القضاء�على�سوء�استخدام�الشارة

متوقق�تالاتزتم�تاتنظميي�بفضل�تاتزتم�أفرتد�يندفعمن�مصييحن�على�توقمق�هدف�يشترك.�حال�
ميكن�أن�نبلاغ�في�تاتشدمد�على�أهيمة�حجحد�تاتزتم�تنظميي�قحي�ين�جلنب�تاجيعمة�تاحطنمة�نلجم�
عن�ويلس�بعض�تألفرتد�تألسلسممن�على�يستحى�تاقملدة،�كشرط�ضرحري�انجلح�ويلة�شليلة�

اويلمة�تاشلرة.

تاتحعمة،�حال�تحجه� اهل،�حتاتي�ترّكز�في�يعظيهل�على� تايتفرقة�حغمر�تايخطط� تايبلدرتا� أيل�
تايثلل،�ميكن�ابعض� تاينشحد�.�فعلى�سبمل� تانجلح� أال�تلقى� "دعحة�العيل"،�فين�تايوتيل�جدتً�
ولقلا� في� الشلرة� تاسلمم� تالستخدتم� تعليحت� تاذمن� تاويلس� شدمدي� تاحطنمة� تاجيعمة� يتطحعي�
إعاليمة،�حاكنهم�ام�متلقحت�تدرمبلً�على�كمفمة�تاتعليل�يع�أحائك�تاذمن�مسمئحن�تستخدتم�تاشلرة،�أن�
تانجلح،�حال� إاى� تاتصرف�ال�مؤدي� تانحع�ين� اه.�حهذت� عدتئملً�ال�دتعي� أسلحبلً� معتيدحت�أوملنلً�
مضمف�شمئلً�إاى�تاصحرة�تإلمجلبمة�الجيعمة�تاحطنمة.�حاذاك،�ين�تايهم�جدتً�أن�تأخذ�قملدة�تاجيعمة�

تاحطنمة�)حربيل�بدعم�ين�تالجنة�تادحامة(�قرترتً�حتعملً�بلعتيلد�نهج�أكثر�تركمزتً�حشيحامة.

حمتحجب�أمضلً�على�يختلف�يستحملا�تاقملدة�ضين�تاجيعمة�تاحطنمة�تطحمر�سمطرتهل�تاخلصة�
على�ويلة�ويلمة�تاشلرة�حتالاتزتم�بهل.�فميكن،�يثالً،�أن�تصدر�تاجيعمة�تاعلية�الجيعمة�تاحطنمة�
منبغي� كيل� بلاويلة.� تاخلصة� تألحاحملا� حتودد� تاتحجمهلا� تقدم� قرترتا� ينتظية،� فترتا� على�
اهل�بشكل�جمد�حتؤين� تسترتتمجمة�مخطط� إعدتد� تاويلة�ين�خالل� إنجلح� في� تايسلعدة� اإلدترة�

الويلة�تايحترد�تايلامة�تاالزية.

كيل�أن�تعممن�يجيحعة�أح�شخص�يسؤحل�عن�تاويلة�–"جهة�تتصلل�حتنسمق"�–�أير�أسلسي.�
حمجب�أن�تؤخذ�في�تالعتبلر�ادى�تختملر�"جهة�تالتصلل�حتاتنسمق"�تايؤهالا�تاينلسبة�اليهية،�
كليتالك�خلفمة�قلنحنمة،�حتاتولي�بصفلا�ين�يثل�تاويلس�حتاقدرة�على�تإلبدتع�حرحح�تايبلدرة�

مستند�هذت�تاسؤتل�بشكل�كبمر�إاى�تقمميمن�أعدتهيل��Leslie�Leachفي�بدتمة�تاعلم�2007: �468
Nepal�Red�Cross�Society.�Emblem�Protection�Campaign�Review,�in�collaboration�with�the�Nepal�Red�
Cross�Society�and�the�ICRC,�February�2007;
Bangladesh�Red�Crescent�Society.�Emblem�Protection�Campaign�Review,�in�collaboration�with�the�
Bangladesh�Red�Crescent�Society�and�the�ICRC,�March�2007.

كيل�أخذا�ويالا�أخرى�خلصة�بويلمة�تاشلرة�بعمن�تالعتبلر�عند�صملغة�هذت�تاسؤتل،�حالسميل�تاويلة�تاتي�جرا�في�أحغندت�بمن�أملحل/�
سبتيبر�1992حآذتر/يلرس�1993.
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حتاتفلني�اتوقمق�أهدتف�تاويلة.�469حين�تاحتضح�أنه�منبغي�أن�تكحن�"جهة�تالتصلل�حتاتنسمق"�
قلدرة�على�تالعتيلد�على�جيمع�تاعليلمن�حتايتطحعمن�في�تاجيعمة�تاحطنمة،�سحتء�أكلن�ذاك�في�
حضع�تالسترتتمجمة�حخطة�تاعيل،�أم�في�جيع�تأليحتل،�أم�في�تاقملم�بلألنشطة�تايتعلقة�بلاويلة.�
حميكن�تشكمل�فرمق�عيل�أسلسي�ضين�تاجيعمة�تاحطنمة�ايسلعدة�"جهة�تالتصلل�حتاتنسمق"�في�

عيلهل.

حمجب�أن�مكحن�تايقر�تارئمسي�الجيعمة�تاحطنمة�على�تايستحى�تاحطني�يسؤحالً�عن�تنسمق�حدعم�
خطة�التنفمذ�ينظية�بشكل�جمد.�470اكّن�ذاك�ال�مينع�إنشلء�نظلم�غمر�يركزي�ميتلك�تايسؤحامة�

حتاسلطة�التخلذ�تاقرترتا�حوشد�تاطلقلا�تاالزية�الويلة.

اإلطار�القانوني�لحماية�الشارة

إّن�حجحد�تشرمعلا�يتطحرة�حينفذة�بشكل�جمد�بشأن�تستخدتم�تاشلرة�حويلمتهل�هح�أير�هلم�انجلح�
ويلة�اويلمة�تاشلرة.�471حين�تايفمد�جدتً�أن�مكحن�تألشخلص�حتاكملنلا�تايخحاة�بلستخدتم�تاشلرة،�
حتاعقحبلا�تايفرحضة�على�إسلءة�تستخدتيهل،�يوددة�في�تاتشرمعلا�بشكل�حتضح.�حميكن�أن�

مكحن�اذاك�تأثمر�يلنع�قحي�مجعل�ين�تألسهل�حقف�إسلءة�تالستخدتم.

غمر�أنه�منبغي�تإلشلرة�إاى�أن�في�ولاة�نمبلل،�نجوا�جيعمة�تاصلمب�تألوير�تانمبلاي�في�تنفمذ�
ويلتهل�تاخلصة�بويلمة�تاشلرة،�بلارغم�ين�عدم�حجحد�قلنحن�خلص�بويلمة�تاشلرة،�أح�قلنحن�
تشرمعي�خلص�بلتفلقملا�جنمف�متضين�أوكليلً�اويلمة�تاشلرة.�حكلن�ين�تاعحتيل�تألسلسمة�اهذت�
تاتنظميمة� تالتولدتا� حفي� تاصوة� حزترة� في� تايعنمة� تاجهلا� قديته� تاذي� تافعلل� تادعم� تانجلح�
تايهنمة،�حتارسلئل�تاتي�تحاا�صملغتهل.�حتقرر،�في�هذه�تاويلة،�تاتشدمد�على�"تاوجج�تألدبمة�أح�
حطنمة� جيعمة� ادمهم� تكحن� أن� تاخلصة� ايصلوتهم� تألفضل� ين� بأّن� تألفرتد� حإقنلع� تألخالقمة"�
ُمعترف�بأنهل�ينظية�يولمدة�حغمر�يتومزة�بوق،�حتكحن�يويمة�في�أحقلا�تانزتعلا�تايسلوة،�

حبلاتلاي�أكثر�قدرة�على�تقدمم�تايسلعدة�حتاويلمة�الذمن�موتلجحنهل.

تالحتئح� تابملنلا�أح� تاينلسب�حتادعم�تاقحي�ين�تاسلطلا�ين�خالل� حهذتن�تاعليالن�-�تاتشرمع�
تاتنظميمة�-�اهيل�تأثمر�قحي�على�نجلح�هذه�تاويالا.472 

حسعملً�إاى�توقمق�تانجلح،�مجب�أن�تيتلك�تاجيعملا�تاحطنمة�فهيلً�حتضولً�اإلطلر�تاقلنحني�تاذي�
مويي�تستخدتم�تاشلرة�في�سملقهل�تاحطني.�حمشيل�هذت�تإلطلر�تاقلنحني�تاعليلمن�تالثنمن�تايشلر�
جنمف،� تتفلقملا� بيقتضى� تايوددة� تاشلرة� بلستخدتم� تاخلصة� تاقحتعد� حكذاك� أعاله،� إامهيل�

حبرحتحكحالتهل�تإلضلفمة،�حالئوة�تستخدتم�تاشلرة�اعلم�1991.

في�ولاة�نمبلل،�على�سبمل�تايثلل،�جرى�تعممن�رئمس�قسم�تانشر�"جهة�تالتصلل�حتاتنسمق".�تنظر: �469
Leslie�Leach,�Nepal�Red�Cross�Society.�Emblem�Protection�Campaign�Review,�in�collaboration�with�
the�Nepal�Red�Cross�Society�and�the�ICRC,�February�2007,�p.�8.

كيل�أشمر�إامه�سلبقلً،�مجب�أن�تتويل�يستحملا�تاقملدة�تايركزمة�يسؤحامة�جيمع�تايسلئل�تايتعلقة�بلستخدتم�تاشلرة�دتخل�تاجيعمة�تاحطنمة�ألن� �470
ين�تاضرحري�ضيلن�تالنسجلم�في�تالستخدتم�على�كل�يستحملا�تاجيعمة�تاحطنمة.

بشأن�تاتزتم�تادحل�بلعتيلد�هذه�تاتشرمعلا،�حبشأن�يضيحنهل،�تنظر�تاسؤتل��45في�تادرتسة. �471

قد�مكحن�أمضلً�اليفلهمم�تاعلية�القلنحن�حتاسلطة�في�ينلطق�يختلفة�ين�تاعلام�حعالقة�تانلس�بلاقلنحن�حتاسلطة،�أثر�على�أهيمة�تإلطلر� �472
تاقلنحني�في�نجلح�تاويالا�تاخلصة�بلاشلرة.
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�لوائح�داخلية�بشأن�استخدام�الشارة

مجب�أن�تقدم�دتئيلً�يكحنلا�تاوركة�يثلالً�جمدتً�محضح�تالستخدتم�تاسلمم�الشلرة.�حمصبح�هذت�تألير�
أكثر�أهيمة�عنديل�تقرر�جيعمة�حطنمة�تاقملم�بويلة�اويلمة�تاشلرة.

حان�تكحن�جهحد�تاجيعمة�تاحطنمة�يثيرة�على�تإلطالق�اح�تستخدم�أعضلؤهل،�أح�يحظفحهل،�أح�
يتطحعحهل�تاشلرة�بشكل�غمر�سلمم.�حاذاك،�ين�تايهم�ضيلن�حضع�سملسلا�حتحجمهلا�دتخلمة�
ينلسبة�توكم�تستخدتم�تاشلرة�ألغرتض�تادالاة�حتاويلمة�ين�قبل�أفرتد�تاجيعمة�تاحطنمة�)يالبس�
تايحظفمن�حتايتطحعمن�حتألعضلء،�ححسلئل�تاتعرمف�بهحملتهم(،�حفي�يعدتتهل�)تايحتد�تايطبحعة،�

حسملرتا�تإلسعلف،�حتاسلع�تايسّحقة،�...�إاخ(.

التزام�المسؤولين�الرئيسيين�في�الحكومة�والجهات�األخرى�المعنية�

إن�تأيمن�تاقملدة�حتادعم�ين�تايسؤحامن�تارئمسممن�حتاجهلا�تايعنمة�تايؤثرة�على�أعلى�تايستحملا،�
ينذ�بدتمة�تاويلة،�أير�أسلسي�انجلوهل.�حمجب�أن�تستخدم�في�هذت�تاشأن�وجج�الدفلع�ححسلئل�
إقنلع�قحمة�يبنمة�على�تألداة.�حميكن�تاقملم�بذاك�قبل�تاويلة�أح�في�أثنلئهل،�حاكن�مجب�تأيمنه�في�

حقا�يبكر�قدر�تإليكلن.

تاهلية،�فين�شأنه�تعزمز�� تاتنظميمة� أيل�كسب�تادعم�تايسبق�ين�تاحزترتا�حتاهمئلا/تالتولدتا�
يصدتقمة�تاويلة�حسلطتهل�بشكل�هلئل،�حتمسمر�تاتنفمذ�تانلجح�الجزء�تألسلسي�ينهل.

حكليل�قليا�تاهمئلا�تاتنظميمة�بتحزمع�تارسلئل�بلكرتً�على�أعضلئهل،�طلابة�إامهم�حقف�تستخدتم�
تاشلرة�حتابدء�بلستخدتم�شعلرتا�جيعملتهم،�كلن�ذاك�أفضل�الويلة.�حإذت�تم�هذت�تألير�قبل�أن�تبدأ�
تاجيعمة�تاحطنمة�بويلتهل�في�تازملرتا�ين�بما�إاى�بما،�فسحف�مسّهل�كثمرتً�تالتصلالا�تألحامة�

بلاذمن�مسمئحن�تستخدتم�تاشلرة.

كيل�أّن�دعم�تاحزترة�تايختصة�أير�هلم�أمضلً�انجلح�تاويلة.�اذاك،�مجب�على�تاجيعمة�تاحطنمة�
)حيكحنلا�تاوركة�في�يكلن�يعّمن(�تطحمر�حتقحمة�عالقلتهل�بلاييثلمن�تاوكحيممن�تارئمسممن.�فلح�
تفّهم�هؤالء�تايسؤحاحن�يغزى�تاويلة�وتى�قبل�تابدء�بهل،�سحف�مؤدي�ذاك�إاى�تحفمر�تاكثمر�ين�

تاحقا�حتاجهد.

حبعثا� تاصوف،� في� يذكرتا�عيحيمة� تاصوة� حزترة� أصدرا� نمبلل�ومث� يثلل� إاى� فلننظر�
برسلئل�إاى�جيمع�تاحكلالا�تايعنمة�تطلب�إامهل�ضيلنة�بعدم�تستخدتم�تاشلرة،�حينعا�تايركبلا�
تاتي�تويل�شلرتا�غمر�يرخصة�ين�تادخحل�إاى�ورم�يبلنمهل،�كيل�تم�تاتشدمد�على�هذت�تادعم�في�
تاكتمب�تاذي�أعّد�خصمصلً�الويلة.�حقد�أشلرا�جيمع�فرحع�تاصلمب�تألوير�تانمبلاي�تاتي�أجرما�
يعهل�يقلبالا�إاى�تابملن�تاخطي�احزترة�تاصوة�تاحترد�في�تاكتمب،�بلعتبلره�عليالً�أسلسملً�في�
إقنلع�تاذمن�كلنحت�مسمئحن�تستخدتم�تاشلرة�بتصومح�أسلامبهم.�حسلعد�هذت�تابملن�في�ضيلن�تالاتزتم�
تايجلل� في� حتاعليلمن� حتألطبلء،� بلاصمداملا،� تايرتبطة� تاطبمة� تالتولدتا� يختلف� ين� حتادعم�

تاطبي/أح�خديلا�سملرتا�تإلسعلف.473 

تنظر�: �473
Leslie�Leach,�Nepal�Red�Cross�Society.�Emblem�Protection�Campaign�Review,�in�collaboration�with�
the�Nepal�Red�Cross�Society�and�the�ICRC,�February�2007,�p.�9
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حمستطمع�تايسؤحاحن�في�تاسلطلا�تايولمة�أح�على�صعمد�تاينطقة�تقدمم�يسلهيلا�هلية�إلنجلح�
تاويلة،�حعلى�سبمل�تايثلل،�وضحر�تالجتيلع�تألحاي�تايولي�/�أح�على�يستحى�تاينطقة�الجهلا�
ببملنلا� تاويلة� تعزمز� ميكنهم� كيل� تاشلرة.� تستخدتم� تاتي�تسيء� بمن� ين� نفحذتً� تألكثر� أح� تألهم�

دتعية،�حأوملنلً�بلاتليمح�إاى�إيكلنمة�يعلقبة�ين�مرفض�تاتغممر.

�شبكة�قوية�ومتنوعة�تملكها�الجمعية�الوطنية

في�تأليلكن�تاتي�تكحن�فمهل�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة�أيرت�شلئعل�حرتسخل�ححتسع�تالنتشلر�حمتفشى�
اميتد�في�يختلف�أرجلء�تادحاة�وتى�تاينلطق�تانلئمة،�مشكل�حجحد�شبكة�حتسعة�حيتنحعة�ين�
تاجيعمة� تتردد� أال� حمنبغي� تاويلة.� انجلح� أسلسملً� عليالً� تايلتزيمن� حتايحظفمن� تايتطحعمن�
تاحطنمة�في�تإلفلدة�ين�يتطحعمهل�في�تاويلة�ين�أجل�تاحصحل�إاى�جيمع�تاينلطق�تاتي�تشهد�
ولالا�ين�سحء�تستخدتم�تاشلرة.�حمجب�أن�ميتلك�تايتطحعحن�تايعلحيلا�تاالزية�حتاتدرمب�

تاجمد.

حفي�ويلة�ويلمة�تاشلرة�تاتي�جرا�في�نمبلل،�تيا�تعبئة�حتدرمب�يتطحعي�قسم�تاشبلب�في�
تاجيعمة�تاحطنمة�في�يختلف�أرجلء�تابالد،�وتى�في�تاينلطق�تانلئمة�جدتً.�حكلن�دحرهم�فعلال�في�

جلنب�تاويلة�تايتعلق�بلازملرتا�ين�بما�إاى�بما.474 

مصداقية�الجمعية�الوطنية�داخل�المجتمع�المحلي

ميكن�تاقحل�أنه�كليل�كلنا�يكلنة�تاجيعمة�تاحطنمة�في�تايجتيعلا�تايولمة�أقحى،�كلن�إقنلع�تاذمن�
مسمئحن�تستخدتم�تاشلرة�بدعم�ويلة�اويلمة�تاشلرة�أسهل.

حعنديل�تكحن�تاجيعمة�تاحطنمة�يعرحفة�جمدتً�في�يختلف�أرجلء�تادحاة،�حدتخل�كل�تايجتيعلا�
تايولمة،�مزمد�ذاك�ين�يصدتقمتهل،�حتتعزز�بلاتلاي�يصدتقمة�تاويلة.

تاجيهحر� إقنلع� في� يسلعد� كعليل� حبلاخديلا� تاحطنمة� بلاجيعمة� تايعرفة� هذه� جلءا� حربيل�
بلايشلركة�في�تاويلة.

تاويلة،� تصيمم� في� حأنشطتهل� حيهيتهل،� إدرتج�صحرتهل،� تاحطنمة� تاجيعمة� تولحل� أن� حمنبغي�
تألير�تاذي�سمسلعد�على�تعزمز�هحمتهل.

تفاصيل�حمالت�نشر�المعلومات�في�صفوف�الفئات�الرئيسية

إن�تنظمم�جلسلا�انشر�تايعلحيلا�يخصصة�الجهلا�تارئمسمة�تايعنمة�حاشرتئح�ين�تاسكلن،�حين�
مسلهم�في� تاطبمة،� تاينلطق،�حتألحسلط� أح�على�يستحى� تايولمة� تاسلطلا� تايحظفحن�في� بمنهل�
تاتوضمر�الويلة�دتخل�تاينظية�حخلرجهل�على�ود�سحتء.�حموتيل�أن�مكحن�هؤالء�تايسؤحاحن�
تاسلمم�اهل،�حاكن�في�غملب� بيل�هح�تالستخدتم� تاشلرة�على�علم�أصالً� حتاذمن�مسمئحن�تستخدتم�
"دعحة�العيل"،�أح�طلب�بسلحك�يغلمر،�ان�مجد�أود�ينهم�سببلً�التصرف�بطرمقة�يختلفة.�حقد�تدفع�

تنظر�تايرجع�نفسه:� �474
Leslie�Leach,�Nepal�Red�Cross�Society.�Emblem�Protection�Campaign�Review,�in�collaboration�with�
the�Nepal�Red�Cross�Society�and�the�ICRC,�February�2007,�p.�10.
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تاويلة�إاى�تغممر�في�سلحك�هؤالء�تألشخلص،�حاهذت�منبغي�أن�تستثير�تاجيعمة�تاحطنمة�يعرفتهم�
بلالستخدتم�تاسلمم�الشلرة.

حميكن�توقمق�نتلئج�أفضل�إذت�أصبح�تاكثمر�ين�تألفرتد�تاعليلمن�في�تايجلل�تاطبي�أعضلء�في�
تاجيعمة�تاحطنمة،�حين�تألرجح�أن�مصبوحت�في�هذه�تاولل�أكثر�دعيلً�ألهدتف�تاويلة.

نهج�التعاون

كيل�أشمر�إامه�سلبقلً،�قد�مكحن�الطرمقة�تاتي�متصل�بهل�تايتطحعحن�في�تاجيعمة�تاحطنمة�بلاذمن�
مسمئحن�تستخدتم�تاشلرة�خالل�تاويلة�تأثمر�على�نجلوهل�بصحرة�علية.�حكيل�جرى�في�نمبلل،�
إّن� إذ� بل�حدمة�حإعاليمة.� تاشلرة�عدتئمة،� تستخدتم� مسمئحن� بلاذمن� تالتصلالا� تكحن� أال� منبغي�

تاهدف،�في�تانهلمة،�هح�إقنلعهم�بصوة�تاطلب�بعدم�تالستيرتر�في�تستخدتم�تاشلرة.475 

حميكن�تنفمذ�هذت�تانهج�تاتعلحني�بلاطرق�تاتلامة:

يسلعدة�تاذمن�مرمدحن�تغممر�شعلرتتهم�في�تاترحمج�اشعلرتتهم�تاجدمدة�ادى�تاجيهحر،�حتقدمم� –
بلاطالء�فحقه،�حتزحمدهم�بيلصقلا�تويل� اتغطمة�تاصلمب�تألوير/تاهالل�تألوير� تايسلعدة�

تاشعلر�تاجدمد؛

تايسلعدة�في�ترحمج�هذه�تاشعلرتا�تاجدمدة�ادى�تاجيهحر،�تألير�تاذي�مسلعد�بدحره�تألحسلط� –
تاطبمة�)أح�غمرهل(�في�تاتوحل�إاى�تودمد�هحمتهم�تاجدمدة؛

تايعنمة� – حتاجهلا� تاحطنمة،� تاجيعمة� توققهل� تاتي� اإلنجلزتا� تاتقدمر� عن� حتاتعبمر� تإلقرتر�
تارئمسمة�)تاوكحية�حتاهمئلا�تاتنظميمة(،�حأحائك�تاذمن�كلنحت�مسمئحن�تستخدتم�تاشلرة؛

يكلفأة�تانجلولا،�دتخل�تاجيعمة�تاحطنمة�حخلرجهل،�حإشرتك�تايجتيع�تايولي�في�يولحاة�خلق� –
بمئة�ال�تودث�فمهل�ولالا�ين�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة؛

إتلوة�تافرصة�الذمن�كلنحت�مسمئحن�تستخدتم�تاشلرة�بأن�مصبوحت�أعضلء�في�تاجيعمة�تاحطنمة. –

حميكن�أن�تكحن�اهذه�تايقلربة�تاحدمة�في�"ويلة�ويلمة�تاشلرة"،�آثلر�جلنبمة�تتيثل�في�يسلهية�
إمجلبمة�بتوسمن�صحرة�تاجيعمة�تاحطنمة�حتاوركة�عيحيلً�دتخل�تايجتيع�تايولي.

دعم�المكونات�األخرى�في�الحركة

قليا�تالجنة�تادحامة�بيسلعدة�عدة�جيعملا�حطنمة�في�تصيمم�حتنفمذ�"ويالا�اويلمة�تاشلرة".476  
حكلنا�اهذه�تاويالا�حنتلئجهل�تإلمجلبمة�أهيمة�أكمدة�الجنة�تادحامة�حالوركة�على�ود�سحتء.

تايرجع�تاسلبق:� �475
Leslie�Leach,�Nepal�Red�Cross�Society.�Emblem�Protection�Campaign�Review,�in�collaboration�with�
the�Nepal�Red�Cross�Society�and�the�ICRC,�February�2007,�pp.�7-8,�15-16�and�24-25.

هذت�يل�ودث�على�سبمل�تايثلل،�في�تاويالا�تاتي�جرا�في�بنغالدش،�حتاهند،�حنمبلل،�حأحغندت. �476
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حسحف�تدعم�بعثلا�تالجنة�تادحامة،�ضين�ودحد�يل�تسيح�به�يحتردهل،�تاجيعملا�تاحطنمة�تاعليلة�
تايشلكل� تقممم� في� تايشلركة� خالل� ين� حالسميل� تاويالا،� هذه� يثل� بإطالق� ترغب� تاتي�

حتالوتملجلا�تاقلئية،�ححضع�خطط�تاعيل.

حبلإلضلفة�إاى�بعثة�تالجنة�تادحامة،�منبغي�أن�تتصل�تاجيعمة�تاحطنمة�بيختلف�يكحنلا�تاوركة�
)تالتولد�تادحاي�حتاجيعملا�تاحطنمة�تاشرمكة(�تايحجحدة�في�تادحاة�تاتي�سمتم�فمهل�إطالق�تاويلة،�
حتبقمهل�على�تطالع�بيل�مجري�في�تاويلة،�حتنلقش�يعهل�كمفمة�يسلهيتهل�في�إنجلح�تاويلة�)ين�

خالل�تقدمم�تانصح�أح�تادعم�تايلدي�كلاتيحمل�يثالً(.

تقييم�الوضع�وإعداد�استراتيجية�وخطة�عمل�

مجب�أن�تحاى�تاعنلمة�تاالزية�اتخطمط�تاويلة.�فمنبغي�إعدتد�تالسترتتمجمة�حخطة�تاعيل�تاينلسبتمن�
ين�أجل�كسب�تهتيلم�تاذمن�مسمئحن�تستخدتم�تاشلرة،�حتهتيلم�تاجيهحر�أمضلً،�حتانجلح�في�يعلاجة�

أشكلل�تإلسلءة�تاتي�تم�تودمدهل،�حجذب�تاتيحمل�الويلة.

حادى�إعدتد�خطة�تاعيل�حتالسترتتمجمة،�مجب�يرتعلة�تاعنلصر�تآلنفة�تاذكر،�حتتخلذ�تإلجرتءتا�
تاتلامة:

تستخدتم� – مسمئحن� تاذمن� أحائك� تودمد� حالسميل� حتولملهل؛� تايومطة� تابمئة� حفهم� تاحضع،� تقممم�
إلسلءة� تاجذرمة� تألسبلب� حيحتجهة� حتايشلكل(؛� تإلسلءة� نطلق� )تولمل� ذاك� حأسبلب� تاشلرة�
تالستخدتم،�حتاذمن�مسمئحن�تستخدتم�تاشلرة�)تألحسلط�تاطبمة،�حرسليح�تالحولا،�حتاصنلعمحن،�

ححسلئل�تإلعالم،�حتاسفلرتا/تاجهلا�تايلنوة،�...�إاخ(؛

حضع�خطة�شليلة�حيمزتنمة�يبنمة�على�تافئلا�تايستهدفة�)تلك�تاتي�تسيء�تستخدتم�تاشلرة(،� –
تاحطني� تايستحى� تاحتضح�األدحتر�حتايسؤحاملا�حتالسترتتمجملا/تألنشطة�على� تاتودمد� يع�

حعلى�يستحى�تاينلطق.

تختملر�أنحتع�يختلفة�ين�تالسترتتمجملا�تايالئية�يثل�تنظمم�جلسلا�إعاليمة،�حويالا�في� –
حسلئل�تإلعالم،�حويالا�تنتقل�إاى�جيمع�تابمحا،�حكتلبة�رسلئل،�حتقدمم�جحتئز،�حتاتعبمر�عن�

تاتقدمر�إلنجلزتا�يعّمنة،�...إاخ.

حضع�إطلر�زيني�حتضح�الويلة. –

تاتأكد�ين�أن�تاخطة�تشيل�تالستخدتم�تاسلمم�الشلرة�دتخل�تاجيعمة�تاحطنمة�حفي�تايجتيعلا� –
تايولمة�كذاك.

تسيء� – تاتي� تاجهلا� بمن� ين� نفحذتً� تألكثر� أح� أهيمة� تألكثر� تاجهلا� تستهدتف� إاى� بلإلضلفة�
تاذي�مسيح�اه� تاتأكد�ين�أن�تاخطة�تشيل�تاجيهحر�عيحيلً،�اكي�معلم�ين� تاشلرة،� تستخدتم�
بلستخدتم�تاشلرة؛�كيل�مجب�أن�تشيل�تاخطة�تاشلرتا�تابدملة�الصمداملا،�حسملرتا�تإلسعلف،�

حتألطبلء/تاعملدتا،�حتايستشفملا.

احسلئل� – تايخصصة� تايحتد� حتطحمر� التسحمق؛� تاالزية� تايصلدر� حتحزمع� حطبلعة،� إعدتد،�
تإلعالم؛�حتدرمب�يحظفي�تاينلطق/�تايولفظلا،�بين�فمهم�تاشبلب؛�حتاوصحل�على�تاتيحمل.
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الشلرة� – تستخدتم� إسلءة� فمهل� ابمئة�ال�تودث� الترحمج� تاسنة� تاسلنوة�خالل� تافرص� تنتهلز�كل�
)حعلى�سبمل�تايثلل،�نشر�يقلالا�في�تانشرتا�تإلخبلرمة�الجيعمة�تاحطنمة�حفي�تانشرتا�تاتي�
تصدرهل�جيعملا�تاهمئلا�تاتنظميمة؛�حإدرتج�تايحضحع�في�جيمع�تاخطب�تايهية�تاتي�تلقمهل�
قملدة�تاجيعمة�تاحطنمة�حفي�جيمع�تابملنلا�تاصوفمة�على�شكل�شعلرتا�بلرزة،�كليل�كلن�ذاك�
تاسنحي؛� كلاتقرمر� تاخلرجمة� حتاحثلئق� تاكليلا� جيمع� في� تايحضحع� إاى� حتإلشلرة� ينلسبلً؛�
حتاتأكمد�على�تايحضحع�في�جيمع�برتيج�تاجيعمة�تاحطنمة�حفي�تاجلسلا�تإلعاليمة؛�حتنظمم�
تاشلرة؛� اويلمة� تحعمة� ألسبحع� حتاتخطمط� تألوير؛� الصلمب� تاعلايي� تامحم� بينلسبة�  توتفلل�

...�إاخ(.

يرتقبة�تنفمذ�تاخطة�حتقممم�تاتقدم�تايورز،�حتعدمل�تاخطة�عند�تالقتضلء. –

إعدتد�حتنفمذ�تسترتتمجمة�طحملة�تأليد�الوملحاة�دحن�ودحث�أّي�إسلءة�تستخدتم�في�تايستقبل. –

البيئة�المحيطة:�وجود�نزاع�مسلح

قد�مظهر�تندالع�نزتع�يسلح�تاولجة�اويلة�خلصة�بويلمة�تاشلرة�)كيل�كلنا�تاولاة�في�نمبلل،�على�
سبمل�تايثلل(.�حمنبغي،�بلاطبع،�عدم�تعتبلر�هذت�تاشرط�ضرحرملً�انجلح�يثل�هذه�تاويلة.�غمر�أن�
ين�تايؤكد�أن�ظرحف�تانزتع�تايسلح�سمكحن�اهل�تأثمر�دتخل�تاجيعمة�تاحطنمة�حعلى�تايعنممن�ين�

خلرجهل�على�ود�سحتء.

فقد�تشكل�ظرحف�تانزتع�تايسلح�ولفزتً�يؤسفلً�بلاتأكمد،�حاكنه�ولفز�قحي�الجيعمة�تاحطنمة�اتأيمن�
نجلح�تاويلة�على�تايستحى�تاحطني�حعلى�يستحى�تافرحع�على�ود�سحتء.�كيل�ميكن�أن�تسلعد�
ولاة�تانزتع�تايسلح�حتاعحتقب�تاسمئة�تايصلوبة�اه،�في�إقنلع�أحائك�تاذمن�مسمئحن�تستخدتم�تاشلرة�

ححسلئل�تإلعالم�حتاسلطلا�بدعم�تاويلة.

كيل�ميكن�أن�تشكل�تاعقبلا�تاتي�تحتجههل�جيعمة�حطنمة�في�توقمق�تاحصحل�تآلين�إاى�تاذمن�
موتلجحنهل�في�أثنلء�تانزتع�تايسلح�نتمجة�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة،�دتفعلً�اقملدة�تاجيعمة�تاحطنمة�
كي�تجعل�ين�ضرحرة�تاقملم�بويلة�اويلمة�تاشلرة�أحاحمة�اهل،�حقد�تحفر�أمضلً�الجيعمة�تاحطنمة�
تاويلة.� أثنلء� تايولمة� تايجتيعلا� دتخل� تستخدتيهل� تستطمع� تاتودي� هذت� ايثل� يقنعة� أيثلة�
تاتي� تاضولمل� إاى� تاحصحل� حإيكلنملا� تاسالية� قضلمل� بتولمل� تاحطنمة� تاجيعمة� حتحصى�
تحتجههل�في�يولحاتهل�اتقدمم�تايسلعدة�إاى�تاذمن�هم�بولجة�إامهل،�حتقممم�يدى�يسؤحامة�تفشي�
إسلءة�تستخدتم�تاشلرة�في�تاتودملا�تاتي�تحتجههل�في�عيلهل�بلانسبة�اهحمة�تاجيعمة�تاحطنمة�
حتاتعرف�علمهل.�حميكن�إجرتء�هذت�تاتقممم�بدعم�ين�تالجنة�تادحامة،�كيل�ودث�ذاك�في�نمبلل�على�

سبمل�تايثلل.477

حعالحة�على�ذاك،�ميكن�أن�مسلعد�حجحد�تانزتع�تايسلح�في�إقنلع�تاسلطلا�تاوكحيمة�بضرحرة�
تاتي� تايخلطر� تبمَّن�بحضحح� أن� تاويلة� فين�شأن�هذه� تاشلرة.� تانجلح�في�ويلة�ويلمة� توقمق�
تحتجههل�تاخديلا�تاطبمة�تاتلبعة�القحتا�تايسلوة�نتمجة�إسلءة�تستخدتم�تاشلرة،�حعحتقب�ذاك�على�

يكلنة�تاشلرة�في�أذهلن�تاجيهحر�حفي�صفحف�تايقلتلمن�كذاك.

تنظر�:� �477
Leslie�Leach,�in�collaboration�with�the�Nepal�Red�Cross�Society�and�the�ICRC,�February�2007,�p.�7
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حين�تاحتضح�أّن�ظرحف�تانزتع�تايسلح�قد�ال�تكحن�اهل�تآلثلر�تاينشحدة�على�أحائك�تاذمن�مسمئحن�
تستخدتم�تاشلرة.�فلابعض�ينهم�قد�مرغب�في�تالستيرتر�في�تستخدتم�تاشلرة�اويلمته�تاخلصة،�في�
تحفمر� على� حقلدرة� تاهحمة� حتضوة� حطنمة� حجحد�جيعمة� أّن� على� محتفقحن� قد� آخرمن� أّن� ومن�
تاويلمة�حتايسلعدة�ألحائك�تاذمن�موتلجحن�إامهل�أير�يهم�اهم�حاعلئالتهم.�حمجب�بلاطبع�تاتشدمد�
على�هذت�تالوتيلل�تألخمر�ين�أجل�تغممر�سلحك�أكبر�عدد�ييكن�ين�تانلس�نوح�تاتقلمل�إاى�تاود�

تألدنى�ين�سحء�تستخدتم�تاشلرة.










