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  ضايف إىل اتفاقيات جنيفاإلربوتوكول ال
  ١٩٤٩أغسطس /آب ١٢  املؤرخة يف

   بشأن اعتماد شارة مميزة إضافية
 )الربوتوكول الثالث(

  
  الديباجة 

  سامية املتعاقدة، إن األطراف ال

أغسطس / آب١٢ من جديد على أحكام اتفاقيات جنيف املؤرخة يف إذ تؤكد  )١(
والربوتوكولني ) من اتفاقية جنيف األوىل ٤٤ و٤٢ و٣٨ و٢٦وخاصة املواد  (١٩٤٩

 من ٣٨ و١٨ن اة املادتصوخا(، ١٩٧٧يونيو / حزيران٨ني يف خاإلضافيني إليها املؤر
بشأن استعمال الشارات )  من الربوتوكول اإلضايف الثاين١٢ل واملادة الربوتوكول اإلضايف األو

  املميزة، حيثما طُبقا، 

 يف تكميل األحكام سابقة الذكر لتعزيز قيمة احلماية اليت تنطوي عليها وإذ ترغب  )٢(
 وطابعها العاملي، 

مية املتعاقدة  أن هذا الربوتوكول ال ميس احلق املعترف به لألطراف الساوإذ تالحظ  ) ٣(
يف مواصلة استخدام الشارة اليت تستعملها وفقا اللتزاماا مبوجب اتفاقيات جنيف 

 والربوتوكولني اإلضافيني إليها حيثما طبقا، 

 بأن واجب احترام األشخاص واألعيان احملمية مبوجب اتفاقيات جنيف وإذ تذكِّر  )٤(
ماية اليت يتمتع ا هؤالء األشخاص واألعيان والربوتوكولني اإلضافيني إليها ينبع من نظام احل

وفق أحكام القانون الدويل بصرف النظر عن استعمال الشارات أو العالمات أو اإلشارات 
 املميزة، 
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 على أن الشارات املميزة ال يقصد منها أن حتمل مدلوالً دينياً أو عرقياً وإذ تؤكد  )٥(
 أو عنصرياً أو إقليمياً أو سياسياً، 

 على أمهية ضمان االحترام التام لاللتزامات املتعلقة بالشارات املميزة وإذ تؤكد  )٦(
 املعترف ا يف اتفاقيات جنيف والربوتوكولني اإلضافيني إليها، حيثما طُبقا، 

 من اتفاقية جنيف األوىل تفرق بني استعمال الشارات ٤٤ بأن املادة وإذ تذكِّر  )٧(
  للداللة،املميزة للحماية واستعماهلا

 بأن اجلمعيات الوطنية اليت تقوم بأنشطة يف أراضي دولة أخرى أيضاً وإذ تذكِّر  )٨(
جيب أن تتأكد من أن الشارات اليت تنوي استعماهلا يف إطار تلك األنشطة جيوز استعماهلا يف البلد 

 الذي جتري فيه األنشطة املذكورة ويف بلد أو بلدان العبور،

تواجهها بعض الدول واجلمعيات الوطنية يف قد وبات اليت  بالصعوإذ تعترف  )٩(
 استخدام الشارات املميزة القائمة، 

 عزم اللجنة الدولية للصليب األمحر واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب وإذ تالحظ  )١٠(
ا ااألمحر واهلالل األمحر واحلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر على االحتفاظ بشار

 . حلالية وتسميااا

 
  :قد اتفقت على ما يلي

  الربوتوكول ونطاق تطبيقه هذا  احترام -١املادة 

تتعهد األطراف السامية املتعاقدة بأن حتترم هذا الربوتوكول وتضمن احترامه يف مجيع             -١
  . األحوال

 ١٢ أحكام اتفاقيات جنيف األربع املؤرخة يف  -  ويؤكد- يكمل هذا الربوتوكول -٢
 ٨ والربوتوكولني اإلضافيني إليها حيثما طُبقا، واملؤرخني يف ١٩٤٩أغسطس /آب

 يف ما يتعلق بالشارات املميزة، خاصة الصليب األمحر واهلالل ١٩٧٧يونيو /حزيران
األمحر والشمس واألسد األمحرين، وينطبق على احلاالت نفسها املشار إليها يف تلك 

 . األحكام
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  ميزة الشارات امل-٢املادة 

يعترف هذا الربوتوكول بشارة مميزة إضافية عالوة على الشارات املميزة الواردة يف  -١
وتكون الشارات متساوية من حيث . اتفاقيات جنيف وختدم مثلها األغراض نفسها

  . ها القانوينوضع

 بيضاء طبقاً وأرضيتهعلى حده اً قائم  أمحرمربعاًتكون هذه الشارة املميزة اإلضافية  -٢
 هذه الشارة املميزة يف هذا وتسمى.  يف ملحق هذا الربوتوكوللرسم الواردل

 ". شارة الربوتوكول الثالث" الربوتوكول

عن الشروط اليت تطبق واحترامها شارة الربوتوكول الثالث  ال ختتلف شروط استعمال -٣
يها على الشارات املميزة اليت أقرا اتفاقيات جنيف والربوتوكوالن اإلضافيان إل

 . ، حيثما طُبقا١٩٧٧املؤرخان يف عام 

جيوز للخدمات الطبية واهليئات الدينية بالقوات املسلحة التابعة لألطراف السامية  -٤
شارة مميزة أي املتعاقدة أن تستعمل بصورة مؤقتة ودون املساس بشاراا احلالية، 

ا االستعمال أن يعزز  من هذه املادة، مىت كان من شأن هذ١ عليها يف الفقرة اًمنصوص
 . محايتها

  استعمال شارة الربوتوكول الثالث للداللة-٣ املادة

جيوز للجمعيات الوطنية التابعة لتلك األطراف السامية املتعاقدة اليت تقرر استعمال  -١
شارة الربتوكول الثالث، عند استعماهلا وفق قانوا الوطين ذي الصلة، أن ختتار 

  :  بداخلها ألغراض الداللةالشارات أدناه وتضعها

  إحدى الشارات املميزة اليت اعترفت ا اتفاقيات جنيف أو اجلمع بينهما؛ أو  ) أ

شارة أخرى استعملها أحد األطراف السامية املتعاقدة فعالً لسنوات عديدة   ) ب
ألطراف السامية املتعاقدة األخرى وإىل اللجنة الدولية للصليب ا ا إىلأعلن عنهو

 . اإليداع قبل اعتماد هذا الربوتوكولدولةإىل األمحر و

 . الوارد يف ملحق هذا الربوتوكوللرسم لطابقةدماج معملية اإلكون توينبغي أن 
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جيوز للجمعية الوطنية اليت ختتار إدماج شارة أخرى داخل شارة الربوتوكول الثالث  -٢
رة وأن  أعاله، وفق قوانينها الوطنية، أن تستعمل تسمية تلك الشا١طبقاً للفقرة 

 .تعرضها داخل أراضيها الوطنية

جيوز للجمعيات الوطنية، وفق قانوا الوطين ويف حاالت استثنائية ولتسهيل عملها، أن  -٣
 .  بصفة مؤقتة من هذا الربوتوكول٢تستعمل الشارة املميزة املشار إليها يف املادة 

عترف ا يف اتفاقيات جنيف  الوضع القانوين للشارات املميزة امليفال تؤثر هذه املادة  -٤
  الوضع القانوين ألي شارة معينة عنديفويف هذا الربوتوكول، كما أا ال تؤثر 

 .  من هذه املادة١إدماجها ألغراض الداللة وفق الفقرة 

اللجنة الدولية للصليب األمحر واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل - ٤املادة 
  األمحر

لدولية للصليب األمحر واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل جيوز للجنة ا
 من هذا ٢ يف املادة املشار إليها ةاألمحر وملوظفيهما املرخص هلم استعمال الشار

  .  ولتسهيل عملهم بصورة استثنائية وذلكالربوتوكول،

  مهام حتت إشراف األمم املتحدة- ٥املادة 

د الوحدات الدينية املشاركة يف عمليات حتت إشراف وز للخدمات الطبية وأفراجي
، ٢ و١ يف املادتني املشار إليهااألمم املتحدة أن تستعمل إحدى الشارات املميزة 

 . وذلك باالتفاق مع الدول املشاركة

  وقمعهمنع سوء االستعمال -  ٦املادة 

، ١٩٧٧ يف عام إن أحكام اتفاقيات جنيف وأحكام الربوتوكولني اإلضافيني املؤرخني -١
 تطبق أيضاً على شارة  وقمعهحيثما طُبقا، املتصلة مبنع سوء استعمال الشارات املميزة

وعلى وجه اخلصوص، تتخذ األطراف السامية املتعاقدة . الربوتوكول الثالث
اإلجراءات الالزمة ملنع أي سوء استعمال للشارات املميزة وتسمياا املشار إليها يف 

 أعاله يف مجيع األوقات، مبا يف ذلك االستعمال الغادر أو استعمال أي ٢ و١املادتني 
  . عالمة أو تسمية تكون تقليداً هلا
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 أعاله جيوز لألطراف السامية املتعاقدة أن تسمح ملن سبق هلم ١رغم ما ورد يف املادة  -٢
رط أال استعمال شارة الربوتوكول الثالث أو أي عالمة مقلدة هلا، مبواصلة استعماهلا ش

يبدو االستعمال املذكور، يف زمن الرتاع املسلح وكأنه يوفر احلماية املنصوص عليها يف 
ن ، حيثما طُبقا، وشرط أ١٩٧٧اتفاقيات جنيف والربوتوكولني اإلضافيني إليها لعام 

 . تكون حقوق مثل هذا االستعمال مكتسبة قبل اعتماد هذا الربوتوكول

   النشر-٧املادة 

اف السامية املتعاقدة يف وقت السلم ويف وقت الرتاع املسلح بنشر أحكام هذا  األطرتلتزم
الربوتوكول على أوسع نطاق ممكن يف بلداا، وخاصة، بإدراج دراسته يف براجمها للتدريب 

 هذا الربوتوكول يصبحالعسكري، كما ينبغي أن تشجع السكان املدنيني على دراسته، حىت 
  . حة والسكان املدنينيلدى القوات املسلمعروفاً 

   التوقيع-٨املادة 

األطراف يف اتفاقيات جنيف يوم اعتماده ويظل لتوقيع   مفتوحاً هذا الربوتوكولكوني
 . مفتوحاً للتوقيع مدة اثين عشر شهراً

   التصديق-٩املادة 

وتودع وثائق التصديق لدى . يتم التصديق على هذا الربوتوكول يف أسرع وقت ممكن
اتفاقيات جنيف والربوتوكوالن اإلضافيان لعام  املودع لديه ادي السويسريالس االحت

١٩٧٧ .  

   االنضمام -١٠املادة 

ينضم إليه أي طرف يف اتفاقيات جنيف مل يكن قد وقع  مفتوحاً ل هذا الربوتوكوليكون
  . وتودع وثائق االنضمام لدى دولة اإليداع. عليه

  بدء النفاذ -١١املادة 

  . التصديق أو االنضماميت الربوتوكول بعد ستة أشهر من إيداع وثيقذايبدأ نفاذ ه -١
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هذا الربوتوكول بالنسبة ألي طرف يف اتفاقيات جنيف يصدق عليه أو ينضم يبدأ نفاذ  -٢
 .  تصديقه أو انضمامهوثائقإليه الحقاً بعد ستة أشهر من إيداع ذلك الطرف 

 الربوتوكوللدى بدء نفاذ  العالقات التعاهدية -١٢املادة 

يف طراف األ إذا كانتمكملة ذا الربوتوكول باعتبارها تطبق اتفاقيات جنيف  -١
  . يف هذا الربوتوكول أيضاًاالتفاقيات أطرافاً 

 أحد حىت لو كانتظل األطراف يف الربوتوكول مرتبطة بأحكامه يف عالقاا املتبادلة  -٢
 وترتبط فضالً عن ذلك ذا الربوتوكول أطراف الرتاع غري مرتبط ذا الربوتوكول،

 به إذا ما قبل ذلك الطرف أحكام الربوتوكول املرتبطةإزاء أي من األطراف غري 
 . وطبقها

 ت التعديال-١٣املادة 

ويبلغ .  تعديالت على هذا الربوتوكولإجراءميكن ألي طرف سام متعاقد أن يقترح  -١
 األطراف  كافة تقرر، بعد التشاور معنص أي تعديل مقترح إىل دولة اإليداع اليت

السامية املتعاقدة واللجنة الدولية للصليب األمحر واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب 
  . األمحر واهلالل األمحر، ما إذا كان ينبغي عقد مؤمتر للنظر يف التعديل املقترح

متر وكذلك أطراف تدعو دولة اإليداع األطراف السامية املتعاقدة كافة إىل ذلك املؤ -٢
 .اتفاقيات جنيف سواء كانت موقعة على الربوتوكول أم مل تكن موقعة عليه

  النقض -١٤املادة 

 إال النقض هذا يسري أحد األطراف السامية املتعاقدة هذا الربوتوكول، ال ما نقضإذا  -١
 للربوتوكول الناقض الطرف كانولكن إذا . النقضبعد مضي سنة على استالم وثيقة 

 نافذاً النقض فال يصبح نزاع مسلح أو احتالل، مشاركاً يفند انقضاء هذه السنة ع
  .  أو االحتالل املسلحقبل انتهاء الرتاع

 إىل مجيع األطراف السامية تتوىل إبالغه كتابة إىل جهة اإليداع اليت النقضيبلغ  -٢
 . املتعاقدة
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 . الناقضلطرف النقض سارياً إال على ا يكون هذاال  -٣

 سبق أن  الفقرة األوىل أي أثر على االلتزامات اليتمبقتضى الذي يتم للنقضال يكون  -٤
 هذا الربوتوكول نتيجة للرتاع املسلح أو االحتالل، مبوجب، ارتبط ا الطرف الناقض

 . اً نافذالنقضوذلك يف ما يتعلق بأي فعل يرتكب قبل أن يصبح هذا 

   اإلخطارات -١٥املادة 

 األطراف السامية املتعاقدة، وكذلك أطراف اتفاقيات جنيف سواء منها  إبالغيداع دولة اإلتتوىل
  : املوقعة أو غري املوقعة على هذا الربوتوكول، مبا يلي

 ٨  اليت تذيل هذا الربوتوكول وإيداع وثائق التصديق واالنضمام طبقاً للموادالتواقيع )أ(
  ؛١٠ و ٩ و

 ؛بدء نفاذه  خالل عشرة أيام من ١١للمادة هذا الربوتوكول طبقا نفاذ تاريخ  )ب(

   ؛١٣ مبوجب املادة املستلمة اإلخطارات  ) ج(

  . ١٤ مبوجب املادة حاالت النقض )د(

   التسجيل - ١٦املادة 

العامة لألمم املتحدة إىل األمانة  نفاذه بدء اإليداع هذا الربوتوكول بعد ةترسل دول -١
  . يثاق األمم املتحدة من م١٠٢نشر طبقاً للمادة ال وبغية التسجيل

 قد تتلقاه ونقض تصديق وانضمام عن كل دولة اإليداع أمانة األمم املتحدة  أيضاتبلغ -٢
 . الربوتوكول هذابشأن

  النصوص ذات احلجية - ١٧املادة 

 طبق صورتتوىل إرسال يودع النص األصلي من هذا الربوتوكول لدى دولة اإليداع اليت 
وتتساوى نصوصه العربية . ع األطراف يف اتفاقيات جنيفإىل مجياألصل معتمدة منه 

  .حجيتهايف  ليزية والفرنسية والروسية واإلسبانيةكوالصينية واإلن
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 امللحق

 شارة الربوتوكول الثالث

 ) من الربوتوكول١ الفقرة ٣ واملادة ،٢ الفقرة ٢املادة (

 

   الشارة املميزة-١املادة 

 

 

  

 

 

 

 وتوكول الثالث للداللة استعمال شارة الرب-٢املادة 

 

 

 
 

  إدماج شارة 
 ٣طبقا للمادة 
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Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme 
des textes originaux russe, chinois et arabe du Protocole 
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif 
à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole 
III), qui a été adopté à Genève le 8 décembre 2005 et sera 
déposé dans les Archives de la Confédération suisse. 
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