اتفاقية حنيف بشأن معاملة أسرى الحرب

المؤرخة في  ١٢آب/أغسطس ١٩٤٩
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واﻻنضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي
لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب
المعقود في جنيف خﻼل الفترة من  ٢١نيسان/أبريل إلي  ١٢آب/أغسطس ١٩٤٩
تاريخ بدء النفاذ ٢١ :تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٥٠
الباب اﻷول :أحكام عامة
المادة ١

تتعهد اﻷطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه اﻻتفاقية وتكفل احترامها في جميع اﻷحوال.

المادة ٢

عﻼوة علي اﻷحكام التي تسري في وقت السلم ،تنطبق هذه اﻻتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلﺢ
آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من اﻷطراف السامية المتعاقدة ،حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
تنطبق هذه اﻻتفاقية أيضا في جميع حاﻻت اﻻحتﻼل الجزئي أو الكلي ﻹقليم أحد اﻷطراف السامية المتعاقدة
حتى لو لم يواجه هذا اﻻحتﻼل مقاومة مسلحة.

وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه اﻻتفاقية ،فإن دول النزاع اﻷطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها
في عﻼقاتها المتبادلة .كما أنها تلتزم باﻻتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه اﻷخيرة أحكام اﻻتفاقية وطبقتها.

المادة ٣

في حالة قيام نزاع مسلﺢ ليس له طابع دولي في أراضي أحد اﻷطراف السامية المتعاقدة ،يلتزم كل طرف في
النزاع بأن يطبق كحد أدني اﻷحكام التالية:

اﻷشخاص الذين ﻻ يشتركون مباشرة في اﻷعمال العدائية ،بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم
أسلحتهم ،واﻷشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو اﻻحتجاز أو ﻷي سبب آخر ،يعاملون
في جميع اﻷحوال معاملة إنسانية ،دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون ،أو الدين أو المعتقد ،أو
الجنس ،أو المولد أو الثروة ،أو أي معيار مماثل آخر.

ولهذا الغرض ،تحظر اﻷفعال التالية فيما يتعلق باﻷشخاص المذكورين أعﻼه ،وتبقي محظورة في جميع اﻷوقات
واﻷماكن:

)أ( اﻻعتداء علي الحياة والسﻼمة البدنية ،وبخاصة القتل بجميع أشكاله ،والتشويه ،والمعاملة القاسية ،والتعذيب،
)ب( أخذ الرهائن،

)ج( اﻻعتداء علي الكرامة الشخصية ،وعلي اﻷخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
(د )إصدار اﻷحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيﻼ قانونيا .وتكفل جميع
الضمانات القضائية الﻼزمة في نظر الشعوب المتمدنة.

2.يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.
يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة ،كاللجنة الدولية للصليب اﻷحمر ،أن تعرض خدماتها علي أطراف النزاع.
وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك ،عن طريق اتفاقات خاصة ،علي تنفيذ كل اﻷحكام اﻷخرى من هذه
اﻻتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق اﻷحكام المتقدمة ما يؤثر علي الوضع القانوني ﻷطراف النزاع.

المادة ٤

)ألف( أسرى الحرب بالمعني المقصود في هذه اﻻتفاقية هم اﻷشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات التالية،
ويقعون في قبضة العدو:

 .١أفراد القوات المسلحة ﻷحد أطراف النزاع ،والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات
المسلحة.
 2.أفراد المليشيات اﻷخرى والوحدات المتطوعة اﻷخرى ،بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة ،الذين
ينتمون إلي أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم ،حتى لو كان هذا اﻹقليم محتﻼ ،علي أن تتوفر
الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة ،بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة:
.٢
)أ( أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه،
)ب( أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،
)ج( أن تحمل اﻷسلحة جهرا،
)د( أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
 .٣أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون وﻻءهم لحكومة أو سلطة ﻻ تعترف بها الدولة الحاجزة.
 .٤اﻷشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها ،كاﻷشخاص المدنيين الموجودين
ضمن أطقم الطائرات الحربية ،والمراسلين الحربيين ،ومتعهدي التموين ،وأفراد وحدات العمال أو الخدمات
المختصة بالترفيه عن العسكريين ،شريطة أن يكون لديهم تصريﺢ من القوات المسلحة التي يرافقونها.
 .٥أفراد اﻷطقم المﻼحية ،بمن فيهم القادة والمﻼحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية
التابعة ﻷطراف النزاع ،الذين ﻻ ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخري من القانون الدولي.
 .٦سكان اﻷراضي غير المحتلة الذين يحملون السﻼح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية
دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية ،شريطة أن يحملوا السﻼح جهرا وأن يراعوا قوانين
الحرب وعاداتها.
)باء( يعامل اﻷشخاص المذكورون فيما يلي بالمثل كأسرى حرب بمقتضى هذه اﻻتفاقية:
 -١اﻷشخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت دولة اﻻحتﻼل ضرورة اعتقالهم
بسبب هذا اﻻنتماء ،حتى لو كانت قد تركتهم أحرار في بادئ اﻷمر أثناء سير اﻷعمال الحربية خارج اﻷراضي

التي تحتلها ،وعلي اﻷخص في حالة قيام هؤﻻء اﻷشخاص بمحاولة فاشلة لﻼنضمام إلي القوات المسلحة التي
يتبعونها والمشتركة في القتال ،أو في حالة عدم امتثالهم ﻹنذار يوجه إليهم بقصد اﻻعتقال.
 -٢اﻷشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات المبينة في هذه المادة ،الذين تستقبلهم دولة محايدة أو غير محاربة في
إقليمها وتلتزم باعتقالهم بمقتضى القانون الدولي ،مع مراعاة أية معاملة أكثر مﻼئمة قد تري هذه الدول من
المناسب منحها لهم وباستثناء أحكام المواد  ٨و  ١و  ،١٥والفقرة الخامسة من المادة  ،٣٠والمواد  ٦٧-٥٨و
 ٩٢و  ،126واﻷحكام المتعلقة بالدولة الحامية عندما تكون هناك عﻼقات سياسية بين أطراف النزاع والدولة
المحايدة أو غير المحاربة المعنية .أما في حالة وجود هذه العﻼقات السياسية ،فإنه يسمﺢ ﻷطراف النزاع التي
ينتمي إليها هؤﻻء اﻷشخاص بممارسة المهام التي تقوم بها الدولة الحامية إزاءهم بمقتضى هذه اﻻتفاقية ،دون
اﻹخﻼل بالواجبات طبقا لﻸعراف والمعاهدات السياسية والقنصلية.
)جيم( ﻻ تؤثر هذه المادة بأي حال في وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما هو محدد في المادة  ٣٣من
اﻻتفاقية.
المادة ٥

تنطبق هذه اﻻتفاقية على اﻷشخاص المشار إليهم في المادة  ٤ابتداء من وقوعهم في يد العدو إلي أن يتم اﻹفراج
عنهم وإعادتهم إلي الوطن بصورة نهائية.

وفي حالة وجود أي شك بشأن انتماء أشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في يد العدو إلي إحدى الفئات المبينة
في المادة  ،٤فإن هؤﻻء اﻷشخاص يتمتعون بالحماية التي تكفلها هذه اﻻتفاقية لحين البت في وضعهم بواسطة
محكمة مختصة.
المادة ٦

عﻼوة على اﻻتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد ،73 ،72 ،67 ،66 ،65 ،٦٠ ،٣٣ ،٢٨ ،٢٣ ،١٠
 ،132 ،122 ،119 ،118 ،110 ،109 ،75يجوز لﻸطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخري
بشأن أية مسائل تري من المناسب تسويتها بكيفية خاصة .وﻻ يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرا ضارا علي وضع
أسرى الحرب كما حددته هذه اﻻتفاقية ،أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.

ويستمر انتفاع أسرى الحرب بهذه اﻻتفاقات ما دامت اﻻتفاقية سارية عليهم ،إﻻ إذا كانت هناك أحكام صريحة
تقضي بخﻼف ذلك في اﻻتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات ﻻحقة لها ،أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من
أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر مﻼئمة لهم.

المادة ٧

ﻻ يجوز ﻷسرى الحرب التنازل في أي حال من اﻷحوال ،جزئيا أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى
اﻻتفاقية ،أو بمقتضى اﻻتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة ،إن وجدت.

المادة ٨

تطبق هذه اﻻتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالﺢ أطراف النزاع .وطبقا لهذه
الغاية ،يجوز للدول الحامية أن تعين ،بخﻼف موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين ،مندوبين من رعاياها أو رعايا
دول أخري محايدة .ويخضع تعيين هؤﻻء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها.

وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثل أو مندوبي الدول الحامية إلي أقصي حد ممكن.

ويجب أﻻ يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من اﻷحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه
اﻻتفاقية ،وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم .وﻻ يجوز تقييد
نشاطهم إﻻ إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها ،ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.

المادة ٩

ﻻ تكون أحكام هذه اﻻتفاقية عقبة في سبيل اﻷنشطة اﻹنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب
اﻷحمر أو أية هيئة إنسانية غير متحيزة أخري بقصد حماية وإغاثة أسرى الحرب ،شريطة موافقة أطراف
النزاع المعنية.
المادة ١٠

لﻸطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلي هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفأة
بالمهام التي تلقيها هذه اﻻتفاقية علي عاتق الدول الحامية.

وإذا لم ينتفع أسرى الحرب أو توقف انتفاعهم ﻷي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقا للفقرة اﻷولي
أعﻼه ،فعلي الدولة اﻵسرة أن تطلب إلي دولة محايدة أو إلي هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي
تنيطها هذه اﻻتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.

فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو ،فعلي الدول اﻵسرة أن تطلب إلي هيئة إنسانية ،كاللجنة الدولية
للصليب اﻷحمر ،اﻻضطﻼع بالمهام اﻹنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه اﻻتفاقية ،أو أن تقبل،
رهنا بأحكام هذه المادة ،عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.

وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق اﻷغراض المذكورة أعﻼه ،أو قدمت
هي عرضا للقيام بذلك ،أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسؤولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي
ينتمي إليه اﻷشخاص المحميون بمقتضى هذه اﻻتفاقية ،وأن تقدم الضمانات الكافية ﻹثبات قدرتها علي تنفيذ
المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.
ﻻ يجوز الخروج على اﻷحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض
مع الدولة اﻷخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب ،ولو بصورة مؤقتة ،وعلي اﻷخص في حالة احتﻼل كل
أراضيها أو جزء هام منها.

وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه اﻻتفاقية ،فإن مدلولها ينسحب أيضا علي الهيئات البديلة لها بالمعني
المفهوم في هذه المادة.

المادة ١١

تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخﻼفات في جميع الحاﻻت التي تري فيها أن ذلك في
مصلحة اﻷشخاص المحميين ،وعلى اﻷخص حاﻻت عدم اتفاق أطراف النزاع علي تطبيق أو تفسير أحكام هذه
اﻻتفاقية.
ولهذا الغرض ،يجوز لكل دولة حامية أن تقدم ﻷطراف النزاع ،بناء علي دعوة أحد اﻷطراف أو من تلقاء ذاتها،
اقتراحا باجتماع ممثليها ،وعلي اﻷخص ممثلي السلطات المسؤولة عن أسرى الحرب ،عند اﻻقتضاء علي

أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة .وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقا لهذا الغرض.
وللدول الحامية أن تقدم ،إذا رأت ضرورة لذلك ،اقتراحا يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي
إلي دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب اﻷحمر لﻼشتراك في هذا اﻻجتماع.

الباب الثاني :الحماية العامة ﻷسرى الحرب

المادة ١٢

يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية ،ﻻ تحت سلطة اﻷفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم،
وبخﻼف المسؤوليات الفردية التي قد توجد ،تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها اﻷسرى.
ﻻ يجوز للدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب إﻻ إلي دولة طرف في اﻻتفاقية ،وبعد أن تقتنع الدولة الحاجزة
برغبة الدولة المعنية في تطبيق اﻻتفاقية وقدرتها على ذلك .وفي حالة نقل أسرى الحرب على هذا النحو ،تقع
مسؤولية تطبيق اﻻتفاقية علي الدولة التي قبلتهم ما داموا في عهدتها.
غير أنه إذا قصرت هذه الدولة في مسؤولياتها في تنفيذ أحكام اﻻتفاقية بشأن أية نقطة هامة ،فعلي الدولة التي
نقلت أسرى الحرب أن تتخذ ،بمجرد إخطارها من قبل الدولة الحامية ،تدابير فعالة لتصحيﺢ الوضع ،أو أن
تطلب إعادة اﻷسرى إليها .ويجب تلبية مثل هذه الطلبات.

المادة ١٣

يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع اﻷوقات .ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو
إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها ،ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه اﻻتفاقية .وعلى اﻷخص ،ﻻ يجوز
تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما ﻻ تبرره المعالجة
الطبية لﻸسير المعني أو ﻻ يكون في مصلحته.

وبالمثل ،يحب حماية أسرى الحرب في جميع اﻷوقات ،وعلى اﻷخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد،
وضد السباب وفضول الجماهير.

وتحظر تدابير اﻻقتصاص من أسرى الحرب.

المادة ١٤

ﻷسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع اﻷحوال.

ويجب أن تعامل النساء اﻷسيرات بكل اﻻعتبار الواجب لجنسهن .ويجب علي أي حال أن يلقين معاملة ﻻ تقل
مﻼءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال.
يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في اﻷسر .وﻻ يجوز للدولة الحاجزة
تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه اﻷهلية ،سواء في إقليمها أو خارجه إﻻ بالقدر الذي يقتضيه اﻷسر.

المادة ١٥

تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية
مجانا.

المادة ١٦

مع مراعاة أحكام هذه اﻻتفاقية فيما يتعلق برتب اﻷسرى وجنسهم ،ورهنا بأية معاملة مميزة يمكن أن تمنﺢ لهم
بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهﻼتهم المهنية ،يتعين علي الدولة الحاجزة أن تعاملهم جميعا علي قدم
المساواة ،دون أي تمييز ضار علي أساس العنصر ،أو الجنسية ،أو الدين ،أو اﻵراء السياسية ،أو أي معايير
مماثلة أخري.

الباب الثالث :اﻷسر

القسم اﻷول :ابتداء اﻷسر

المادة ١٧

ﻻ يلتزم أي أسير عند استجوابه إﻻ باﻹدﻻء باسمه بالكامل ،ورتبته العسكرية ،وتاريخ ميﻼده ،ورقمه بالجيش
أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل .فإذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة.

إذا أخل اﻷسير بهذه القاعدة باختياره فإنه قد يتعرض ﻻنتقاص المزايا التي تمنﺢ لﻸسرى الذين لهم رتبته أو
وضعه.
على كل طرف في النزاع أن يزود جميع اﻷشخاص التابعين له والمعرضين ﻷن يصبحوا أسرى حرب ،ببطاقة
لتحقيق الهوية يبين فيها اسم حاملها بالكامل ،ورتبته ،ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل
أو معلومات مماثلة ،وتاريخ ميﻼده .ويمكن أن تحمل بطاقة الهوية أيضا توقيع حاملها أو بصمات أصابعه أو
كليهما ،وقد تتضمن كذلك أية معلومات أخري يرغب طرف النزاع إضافتها عن اﻷشخاص التابعين لقواته
المسلحة .وكلما أمكن يكون اتساع البطاقة  ١٠ * ٦٫٥سنتيمترات وتصدر من نسختين .ويبرز اﻷسير بطاقة
هويته عند كل طلب لكن ﻻ يجوز سحبها منه بأي حال من اﻷحوال.

وﻻ يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه علي أسرى الحرب ﻻستخﻼص معلومات منهم من
أي نوع .وﻻ يجوز تهديد أسرى الحرب الذين يرفضون اﻹجابة أو سبهم أو تعريضهم ﻷي إزعاج أو إجحاف.

يسلم أسرى الحرب العاجزون عن اﻹدﻻء بمعلومات عن هويتهم بسبب حالتهم البدنية أو العقلية إلي قسم
الخدمات الطبية .وتحدد هوية هؤﻻء اﻷسرى بكل الوسائل الممكنة مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة.

يجري استجواب أسرى الحرب بلغة يفهمونها.

المادة ١٨

يحتفظ أسرى الحرب بجميع اﻷشياء واﻷدوات الخاصة باستعمالهم الشخصي -ماعدا اﻷسلحة ،والخيول،
والمهمات الحربية ،والمستندات الحربية-وكذلك بخوذتهم المعدنية واﻷقنعة الواقية من الغازات ،وجميع اﻷدوات
اﻷخرى التي تكون قد صرفت لهم للحماية الشخصية .كما تبقي في حوزتهم اﻷشياء واﻷدوات التي تستخدم في
ملبسهم وتغذيتهم حتى لو كانت تتعلق بعدتهم العسكرية الرسمية.
ﻻ يجوز في أي وقت أن يكون اﻷسرى بدون وثائق تحقيق هويتهم .وعلي الدولة الحاجزة أن تزود بها اﻷسرى
الذين ﻻ يحملونها.
ﻻ يجوز تجريد أسرى الحرب من شارات رتبهم وجنسيتهم ،أو نياشينهم ،أو اﻷدوات التي لها قيمة شخصية أو
عاطفية.

ﻻ يجوز سحب النقود التي يحملها أسرى الحرب إﻻ بأمر يصدره ضابط وبعد تقييد المبلغ وبيان صاحبه في
سجل خاص ،وبعد تسليم صاحب المبلغ إيصاﻻ مفصﻼ يبين فيه بخط مقروء اسم الشخص الذي يعطي اﻹيصال
المذكور ورتبته والوحدة التي يتبعها .وتحفظ لحساب اﻷسير أي مبالغ تكون من نوع عملة الدولة الحاجزة أو
تحول إلي هذه العملة بناء علي طلب اﻷسير طبقا للمادة .٦٤
وﻻ يجوز للدولة الحاجزة أن تسحب من أسرى الحرب اﻷشياء ذات القيمة إﻻ ﻷسباب أمنية .وفي هذه الحالة
تطبق اﻹجراءات المتبعة في حالة سحب النقود.

تحفظ في عهدة الدولة الحاجزة اﻷشياء والنقود التي تسحب من اﻷسرى بعمﻼت مغايرة لعملة الدولة الحاجزة
دون أن يطلب أصحابها استبدالها ،وتسلم بشكلها اﻷصلي إلى اﻷسرى عند انتهاء أسرهم.

المادة ١٩

يتم إجﻼء أسرى الحرب بأسرع ما يمكن بعد أسرهم ،وينقلون إلي معسكرات تقع في منطقة تبعد بقدر كاف عن
منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر.

ﻻ يجوز أن يستبقي في منطقة خطرة ،وبصورة مؤقتة ،إﻻ أسرى الحرب الذين يتعرضون بسبب جروحهم أو
مرضهم لمخاطر أكبر عند نقلهم مما لو بقوا في مكانهم.
يجب أﻻ يعرض أسرى الحرب للخطر دون مبرر أثناء انتظار إجﻼئهم من منطقة قتال.

المادة ٢٠

يجب أن يجري إجﻼء أسرى الحرب دائما بكيفية إنسانية وفي ظروف مماثلة للظروف التي توفر لقوات الدولة
الحاجزة في تنقﻼتها.
علي الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يتم إجﻼؤهم بكميات كافية من ماء الشرب والطعام وبالمﻼبس
والرعاية الطبية الﻼزمة .وعليها أن تتخذ جميع اﻻحتياطات لضمان سﻼمتهم أثناء نقلهم ،وأن تعد بأسرع ما
يمكن قائمة بأسرى الحرب الذين يتم إجﻼؤهم.

فإذا اقتضى اﻷمر مرور أسرى الحرب أثناء نقلهم بمعسكرات انتقالية ،وجب أن تكون مدة إقامتهم في هذه
المعسكرات أقصر ما يمكن.

القسم الثاني :اعتقال أسرى الحرب
الفصل اﻷول :اعتبارات عامة
المادة ٢١

يجوز للدولة الحاجزة إخضاع أسرى الحرب لﻼعتقال .ولها أن تفرض عليهم التزاما بعدم تجاوز حدود معينة
من المعسكر الذي يعتقلون فيه ،أو بعدم تجاوز نطاقه إذا كان مسورا .ومع مراعاة أحكام هذه اﻻتفاقية فيما يتعلق
بالعقوبات الجنائية والتأديبية ،ﻻ يجوز حجز أو حبس اﻷسرى إﻻ كإجراء ضروري تقتضيه حماية صحتهم،
وﻻ يجوز أن يدوم هذا الوضع علي أي حال ﻷكثر مما تتطلبه الظروف التي اقتضته.
يجوز إطﻼق حرية أسرى الحرب بصورة جزئية أو كلية مقابل وعد أو تعهد منهم بقدر ما تسمﺢ بذلك قوانين
الدولة التي يتبعونها .ويتخذ هذا اﻹجراء بصفة خاصة في اﻷحوال التي يمكن أن يسهم فيها ذلك في تحسين
صحة اﻷسرى .وﻻ يرغم أي أسير علي قبول إطﻼق سراحه مقابل وعد أو تعهد.

علي كل طرف في النزاع أن يخطر الطرف اﻵخر ،عند نشوب اﻷعمال العدائية ،بالقوانين واللوائﺢ التي تسمﺢ
لرعاياه أو تمنعهم من قبول الحرية مقابل وعد أو تعهد .ويلتزم أسرى الحرب الذين يطلق سراحهم مقابل وعد
أو تعهد وفقا للقوانين واللوائﺢ المبلغة علي هذا النحو بتنفيذ الوعد أو التعهد الذي أعطوه بكل دقة ،سواء إزاء
الدولة التي يتبعونها ،أو الدولة التي أسرتهم .وفي مثل هذه الحاﻻت ،تلتزم الدولة التي يتبعها اﻷسرى بأن ﻻ
تطلب إليهم أو تقبل منهم تأدية أية خدمة ﻻ تتفق مع الوعد أو التعهد الذي أعطوه.

المادة ٢٢

ﻻ يجوز اعتقال أسرى الحرب إﻻ في مبان مقاومة فوق اﻷرض تتوفر فيها كل ضمانات الصحة والسﻼمة ،وﻻ
يجوز اعتقالهم في سجون إصﻼحية إﻻ في حاﻻت خاصة تبررها مصلحة اﻷسرى أنفسهم.
يجب بأسرع ما يمكن نقل أسرى الحرب المعتقلين في مناطق غير صحية ،أو حيث يكون المناخ ضارا بهم،
إلي مناخ أكثر مﻼءمة لهم.
تجمع الدولة الحاجزة أسرى الحرب في المعسكرات أو أقسام المعسكرات تبعا لجنسياتهم ولغاتهم وعاداتهم،
شريطة أن ﻻ يفصل هؤﻻء اﻷسرى عن أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة التي كانوا يخدمون فيها عندما
أسروا إﻻ بموافقتهم.

المادة ٢٣

ﻻ يجوز في أي وقت كان إرسال أي أسير حرب إلي منطقة يتعرض فيها لنيران منطقة القتال ،أو إبقاؤه فيها،
أو استغﻼل وجوده لجعل بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العمليات الحربية.

يجب أن توفر ﻷسرى الحرب ،بقدر مماثل لما يوفر للسكان المدنيين المحليين ،مﻼجئ للوقاية من الغارات
الجوية وأخطار الحرب اﻷخرى ،ويمكنهم -باستثناء المكلفين منهم بوقاية مآويهم من اﻷخطار المذكورة-أن
يتوجهوا إلي المخابئ بأسرع ما يمكن بمجرد إعﻼن اﻹنذار بالخطر .وبطبق عليهم أي إجراء آخر من إجراءات
الوقاية يتخذ لمصلحة اﻷهالي.
تتبادل الدول الحاجزة ،عن طريق الدول الحامية ،جميع المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي لمعسكرات
الحرب.
أسرى
كلما سمحت اﻻعتبارات الحربية ،تميز معسكرات أسرى الحرب نهارا بالحروف  PWأو  ،PG1التي توضع
بكيفية تجعلها مرئية بوضوح من الجو .على أنه يمكن للدول المعنية أن تتفق علي أية وسيلة أخري لتمييزها.
وﻻ تميز بهذه الكيفية إﻻ معسكرات أسرى الحرب.

المادة ٢٤

تجهز المعسكرات اﻻنتقالية أو معسكرات الفرز التي لها طابع الدوام في أوضاع مماثلة لﻸوضاع المنصوص
عنها في هذا القسم ،ويفيد اﻷسرى فيها من نفس نظام المعسكرات اﻷخرى.

الفصل الثاني :مأوي وغذاء وملبس أسرى الحرب
المادة ٢٥

توفر في مأوي أسرى الحرب ظروف مﻼئمة مماثلة لما يوفر لقوات الدولة الحاجزة المقيمة في المنطقة ذاتها.
وتراعي في هذه الظروف عادات وتقاليد اﻷسرى ،ويجب أﻻ تكون ضارة بصحتهم بأي حال.

وتنطبق اﻷحكام المتقدمة على اﻷخص علي مهاجع أسرى الحرب ،سواء من حيث مساحتها الكلية والحد اﻷدنى
لكمية الهواء التي تتخللها أو من حيث المرافق العامة والفراش ،بما في ذلك اﻷغطية.

ويجب أن تك ون اﻷماكن المخصصة لﻼستعمال الفردي أو الجماعي ﻷسرى الحرب محمية تماما من الرطوبة،
ومدفأة ومضاءة بقدر كاف ،وعلي اﻷخص في الفترة بين الغسق وإطفاء اﻹضاءة .وتتخذ جميع اﻻحتياجات
لمنع أخطار الحريق.

وفي جميع المعسكرات التي تقيم فيها أسيرات حرب مع أسرى في الوقت نفسه ،تخصص لهن مهاجع منفصلة.

المادة ٢٦

تكون جرايات الطعام اﻷساسية اليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها لتكفل المحافظة علي صحة
أسرى الحرب في حالة جيدة وﻻ تعرضهم لنقض الوزن أو اضطرابات العوز الغذائي .ويراعي كذلك النظام
الغذائي الذي اعتاد عليه اﻷسرى.

وعلي الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يؤدون أعماﻻ بالجرايات اﻹضافية الﻼزمة للقيام بالعمل
الذي يؤدونه.
ويزود أسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب .ويسمﺢ لهم باستعمال التبغ.

وبقدر اﻹمكان ،يشترك أسرى الحرب في إعداد وجباتهم ،ولهذا الغرض ،يمكن استخدامهم المطابخ .وعﻼوة
علي ذلك ،يزودون بالوسائل التي تمكنهم من تهيئة اﻷغذية اﻹضافية التي في حوزتهم بأنفسهم.

وتعد أماكن مناسبة لتناول الطعام.

ويحظر اتخاذ أي تدابير تأديبية جماعية تمس الغذاء.

المادة ٢٧

تزود الدولة الحاجزة أسرى الحرب بكميات كافية من المﻼبس ،والمﻼبس الداخلية واﻷحذية ،المﻼئمة لمناخ
المنطقة التي يحتجز فيها اﻷسرى.
وإذا كان ما تستولي عليه الدولة الحاجزة من مﻼبس عسكرية للقوات المسلحة المعادية مناسبا للمناخ ،فإنه
يستخدم لكساء أسرى الحرب.

وعلي الدولة الحاجزة مراعاة استبدال وتصليﺢ اﻷشياء سالفة الذكر بانتظام.

وعﻼوة علي ذلك ،يجب صرف المﻼبس المناسبة لﻸسرى الذين يؤدون أعماﻻ ،حيثما تستدعي ذلك طبيعة
العمل.
المادة ٢٨

تقام مقاصف )كنتينات( في جميع المعسكرات ،يستطيع أن يحصل فيها اﻷسرى علي المواد الغذائية ،والصابون،
والتبغ ،وأدوات اﻻستعمال اليومي العادية .ويجب أﻻ تزيد أسعارها علي أسعار السوق المحلية.

تستخدم اﻷرباح التي تحققها مقاصف المعسكرات لصالﺢ اﻷسرى ،وينشأ صندوق خاص لهذا الغرض .ويكون
لممثل اﻷسرى حق اﻻشتراك في إدارة المقصف وهذا الصندوق.
وعند غلق أحد المعسكرات ،يسلم رصيد الصندوق الخاص إلي منظمة إنسانية دولية ﻻستخدامه لمصلحة أسرى
حرب من نفس جنسية اﻷسرى الذين أسهموا في أموال الصندوق .وفي حالة اﻹعادة العامة إلي الوطن ،تحتفظ
الدولة الحاجزة بهذه اﻷرباح ما لم يتم اتفاق بين الدول المعنية يقضي بغير ذلك.

الفصل الثالث :الشروط الصحية والرعاية الطبية
المادة ٢٩

تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتأمين نظافة المعسكرات ومﻼءمتها للصحة
والوقاية من اﻷوبئة.

يجب أن تتوفر ﻷسرى الحرب ،نهارا وليﻼ ،مرافق صحية تستوفي فيها الشروط الصحية وتراعي فيها النظافة
الدائمة .وتخصص مرافق منفصلة للنساء في أي معسكرات توجد فيها أسيرات حرب.

ومن ناحية أخري ،وإلي جانب الحمامات والمرشات )اﻷدشاش( التي يجب أن تزود بها المعسكرات ،يزود
أسرى الحرب بكميات كافية من الماء والصابون لنظافة أجسامهم وغسل مﻼبسهم ،ويوفر لهم ما يلزم لهذا
الغرض من تجهيزات وتسهيﻼت ووقت.

المادة ٣٠

توفر في كل معسكر عيادة مناسبة يحصل فيها أسرى الحرب علي ما قد يحتاجون إليه من رعاية ،وكذلك علي
النظام الغذائي المناسب .وتخصص عند اﻻقتضاء عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.

أسرى الحرب المصابون بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم عﻼجا خاصا أو عملية جراحية أو رعاية
بالمستشفي ،ينقلون إلي أية وحدة طبية عسكرية أو مدنية يمكن معالجتهم فيها ،حتى إذا كان من المتوقع إعادتهم
إلي وطنهم في وقت قريب .ويجب منﺢ تسهيﻼت خاصة لرعاية العجزة ،والعميان بوجه خاص ،وﻹعادة تأهيلهم
لحين إعادتهم إلي الوطن.

يفضل أن يقوم بعﻼج أسرى الحرب موظفون طبيون من الدولة التي يتبعها اﻷسرى ،وإذا أمكن من نفس
جنسيتهم.
ﻻ يجوز منع اﻷسرى من عرض أنفسهم علي السلطات الطبية المختصة لفحصهم .وتعطي السلطات الحاجزة
ﻷي أسير عولج شهادة رسمية ،بناء علي طلبه ،تبين طبيعة مرضه وإصابته ،ومدة العﻼج ونوعه .وترسل
صورة من هذه الشهادة إلي الوكالة المركزية ﻷسرى الحرب.
تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف عﻼج أسرى الحرب ،بما في ذلك تكاليف أي أجهزة ﻻزمة للمحافظة علي صحتهم
في حالة جيدة ،وعلي اﻷخص اﻷسنان والتركيبات اﻻصطناعية اﻷخرى والنظارات الطبية.

المادة ٣١

تجري فحوص طبية ﻷسرى الحرب مرة واحدة علي اﻷقل في كل شهر .ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن
كل أسير .والغرض من هذه الفحوص هو علي اﻷخص مراقبة الحالة العامة لصحة اﻷسرى وتغذيتهم ونظافتهم،
وكشف اﻷمراض المعدية ،وﻻسيما التدرن والمﻼريا )البرداء( واﻷمراض التناسلية .وتستخدم لهذا الغرض
أكثر الطرائق المتاحة فعالية ،ومنها التصوير الجموعي الدوري باﻷشعة علي أفﻼم مصغرة من أجل كشف
التدرن في بدايته.
المادة ٣٢

يجوز للدولة الحاجزة أن تكلف أسرى الحرب من اﻷطباء ،والجراحين ،وأطباء اﻷسنان ،والممرضين أو
الممرضات بمباشرة مهامهم الطبية لمصلحة أسرى الحرب التابعين لنفس الدولة ،حتى إذا لم يكونوا ملحقين
بالخدمات الطبية في قواتهم المسلحة .وفي هذه الحالة يستمر اعتبارهم أسرى حرب ولكنهم يعاملون معاملة
أفراد الخدمات الطبية المناظرين الذين تستبقهم الدولة الحاجزة ،ويعفون من أداء أي عمل آخر كالمنصوص
عنه في المادة .٤٩

الفصل الرابع :أفراد الخدمات الطبية والدينية
المستبقون لمساعدة أسرى الحرب
المادة ٣٣

أفراد الخدمات الطبية والدينية ،الذين تستبقهم الدولة اﻵسرة لمساعدة أسرى الحرب ،ﻻ يعتبرون أسرى حرب.
ولهم مع ذلك أن ينتفعوا كحد أدني بالفوائد والحماية التي تقضي بها هذه اﻻتفاقية ،كما تمنﺢ لهم جميع التسهيﻼت
الﻼزمة لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الدينية لﻸسرى .

ويواصلون مباشرة مهامهم الطبية والروحية لمصلحة أسرى الحرب الذين يفضل أن يكونوا من التابعين للدولة
التي ينتمي إليها اﻷفراد المذكورون ،وذلك في إطار القوانين واللوائﺢ العسكرية للدولة الحاجزة ،تحت سلطة
خدماتها المختصة ووفقا ﻷصول مهنتهم .وينتفعون كذلك بالتسهيﻼت التالية في ممارسة مهامهم الطبية أو
الروحية:

)أ( يصرح لهم بعمل زيارات دورية ﻷسرى الحرب الموجودين في فصائل العمل أو المستشفيات القائمة خارج
المعسكر .ولهذا الغرض ،تضع الدولة الحاجزة وسائل اﻻنتقال الﻼزمة تحت تصرفهم،
يكون أقدم طبيب عسكري في المعسكر مسؤوﻻ أمام سلطات المعسكر الحربية عن كل شئ يتعلق بأعمال
)ب(
أفراد الخدمات الطبية المستبقين .وتحقيقا لهذه الغاية ،تتفق أطراف النزاع عند نشوب اﻷعمال العدائية علي
موضوع الرتب المناظرة ﻷفراد الخدمات الطبية ،بمن فيهم اﻷفراد التابعون للجمعيات المنصوص عنها في
المادة  ٢٦من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان ،المؤرخة في ١٢
آب/أغسطس .١٩٤٩
ويكون لهذا الطبيب العسكري اﻷقدم ،وكذلك لرجال الدين ،الحق في اﻻتصال بسلطات المعسكر المختصة بشأن
جميع المسائل المتعلقة بواجباتهم .وعلى هذه السلطات أن تمنحهم جميع التسهيﻼت الﻼزمة ﻹجراء اﻻتصاﻻت
المتعلقة بتلك المسائل.
وعلى الرغم من أن هؤﻻء اﻷفراد يخضعون لنظام المعسكر الداخلي المستبقين فيه ،فإنهم ﻻ يرغمون
)ت(
علي تأدية أي عمل خﻼف ما يتعلق بمهامهم الطبية أو الدينية.
وتتفق أطراف النزاع أثناء اﻷعمال العدائية على إمكان اﻹفراج عن اﻷفراد المستبقين وتضع اﻹجراءات التي
تتبع في ذلك.
وﻻ يعفي أي حكم من اﻷحكام المتقدمة الدولة الحاجزة من التزاماتها إزاء أسرى الحرب من وجهة النظر الطبية
أو الروحية.

الفصل الخامس :اﻷنشطة الدينية والذهنية والبدنية
المادة ٣٤

تترك ﻷسرى الحرب حرية كاملة في لممارسة شعائرهم الدينية ،بما في ذلك حضور اﻻجتماعات الدينية الخاصة
بعقيدتهم ،شريطة أن يراعوا التدابير النظامية المعتادة التي حددتها السلطات الحربية.

تعد أماكن مناسبة ﻹقامة الشعائر الدينية.

المادة ٣٥

يسمﺢ لرجال الدين الذين يقعون في أيدي العدو ويبقون أو يستبقون بقصد مساعدة أسرى الحرب ،بتقديم المساعدة
الدينية وممارسة شعائرهم بحرية بين أسرى الحرب من نفس دينهم وفقا لعقيدتهم .ويوزعون على مختلف
المعسكرات وفصائل العمل التي تضم أسرى حرب يتبعون القوات ذاتها ،ويتحدثون نفس لغتهم أو يعتنقون نفس
العقيدة .وتوفر لهم التسهيﻼت الﻼزمة ،بما فيها وسائل اﻻنتقال المنصوص عنها في المادة  ،٣٣لزيادة أسرى
الحرب الموجودين خارج معسكرهم .ويتمتعون بحرية اﻻتصال فيما يختص باﻷمور التي تتعلق بواجباتهم
الدينية مع السلطات الدينية في بلد اﻻحتجاز والمنظمات الدينية الدولية ،شريطة خضوع المراسﻼت للمراقبة.
وتكون الرسائل والبطاقات التي قد يرسلونها لهذا الغرض إضافة إلى الحصة المنصوص عنها في المادة .٧١

المادة ٣٦

ﻷسرى الحرب الذين يكونون من الدينيين ،دون أن يكونوا معينين كرجال دين في قواتهم المسلحة ،أن يمارسوا
شعائرهم بحرية بين أعضاء جماعتهم ،أيا كانت عقيدتهم .ولهذا الغرض ،يعاملون نفس معاملة رجال الدين
المستبقين بواسطة الدولة الحاجزة ،وﻻ يرغمون على تأدية أي عمل آخر.

المادة ٣٧

عندما ﻻ تتوفر ﻷسرى الحرب خدمات رجل دين مستبقي أو أسير حرب من رجال دينهم ،يعين بناء علي طلب
اﻷسرى للقيام بهذا الواجب رجل دين ينتمي إلي عقيدتهم أو إلي عقيدة مشابهة لها ،وإذا لم يوجد ،فأحد العلمانيين
المؤهلين ،إذا كان ذلك ممكنا من وجهة النظر الدينية .ويتم هذا التعيين ،الذي يخضع لموافقة الدولة الحاجزة،
باﻻتفاق مع طائفة اﻷسرى المعنيين ،وإذا لزم اﻷمر بموافقة السلطات الدينية المحلية من المذهب نفسه .وعلي
الشخص الذي يعين بهذه الكيفية مراعاة جميع اللوائﺢ التي وضعتها الدولة الحاجزة لمصلحة النظام واﻷمن
العسكري.

المادة ٣٨

مع مراعاة اﻷفضليات الشخصية لكل أسير ،تشجع الدولة الحاجزة اﻷسرى علي ممارسة اﻷنشطة الذهنية،
والتعليمية ،والترفيهية والرياضية ،وتتخذ التدابير الكفيلة بضمان ممارستها ،بتوفير اﻷماكن المﻼئمة واﻷدوات
الﻼزمة لهم.

وتوفر ﻷسرى الحرب فرص القيام بالتمارين الرياضية ،بما في ذلك اﻷلعاب والمسابقات والخروج إلي الهواء
الطلق .وتخصص مساحات فضاء كافية لهذا الغرض في جميع المعسكرات.

الفصل السادس :النظام
المادة ٣٩

يوضع كل معسكر ﻷسرى الحرب تحت السلطة المباشرة لضابط مسؤول يتبع القوات المسلحة النظامية للدولة
الحاجزة .ويحتفظ هذا الضابط بنسخة من هذه اﻻتفاقية ،وعليه أن يتأكد من أن أحكامها معروفة لموظفي المعسكر
والحراس ،ويكون مسؤوﻻ عن تطبيقها تحت إشراف حكومته.

علي أسرى الحرب ،باستثناء الضابط ،أن يؤدوا التحية لجميع ضباط الدولة الحاجزة وأن يقدموا لهم مظاهر
اﻻحترام التي تقضي بها اللوائﺢ السارية في جيوشهم.

وﻻ يؤدي الضباط اﻷسرى التحية إﻻ لضباط الرتب اﻷعلى في الدولة الحاجزة .غير أنه يتعين أداء التحية لقائد
المعسكر أيا كانت رتبته.

المادة ٤٠

يسمﺢ بحمل شارات الرتب والجنسية وكذلك اﻷوسمة.

المادة ٤١

يعلن في كل معسكر نص هذه اﻻتفاقية ومﻼحقها وأي اتفاق خاص مما تنص عليه المادة  ،٦بلغة أسرى الحرب،
في أماكن يمكن فيها لجميع اﻷسرى الرجوع إليها .وتسلم نسخ منها لﻸسرى الذين ﻻ يستطيعون الوصول إلي
النسخة المعلنة ،بناء علي طلبهم.

تبلغ جميع أنواع اللوائﺢ واﻷوامر واﻹعﻼنات والنشرات المتعلقة بسلوك أسرى الحرب بلغة يفهمونها ،وتعلن
بالكيفية الموصوفة آنفا ،وتسلم نسخ منها لمندوب اﻷسرى .وكل أمر أو طلب يوجه بصورة فردية ﻷسرى
الحرب يجب كذلك أن يصدر إليهم بلغة يفهمونها.

المادة ٤٢

يعتبر استخدام اﻷسلحة ضد أسرى الحرب ،وبخاصة ضد الهاربين أو الذين يحاولون الهرب وسيلة أخيرة يجب
أن يسبقها دائما إنذارات مناسبة للظروف.
الفصل السابع :رتب أسرى الحرب

المادة ٤٣

تتبادل أطراف النزاع عند نشوب اﻷعمال العدائية اﻹبﻼغ عن ألقاب ورتب جميع اﻷشخاص المذكورين في
المادة  ٤من هذه اﻻتفاقية ،بغية ضمان المساواة في المعاملة بين اﻷسرى من الرتب المتماثلة ،وفي حالة إنشاء
ألقاب ورتب فيما بعد ،فإنها تبلغ بطريقة مماثلة.
وتعترف الدولة الحاجزة بالترقيات التي تمنﺢ ﻷسرى الحرب والتي تبلغها بها الدولة التي ينتمي إليها اﻷسرى
علي النحو الواجب.

المادة ٤٤

يعامل أسرى الحرب من الضباط ومن في حكمهم باﻻعتبار الواجب لرتبهم وسنهم.

ولتأمين خدمة معسكرات الضباط ،يلحق بها عدد كاف من الجنود اﻷسرى من نفس قواتهم المسلحة ،وبقدر
اﻹمكان ممن يتكلمون نفس لغتهم ،مع مراعاة رتب الضباط ومن في حكمهم من اﻷسرى ،وﻻ يكلف هؤﻻء
الجنود بتأدية أي عمل آخر.
ويحب بكل وسيلة تيسير إدارة مطعم الضباط بواسطة الضباط أنفسهم.

المادة ٤٥

يعامل أسرى الحرب اﻵخرون بخﻼف الضباط ومن في حكمهم باﻻعتبار الواجب لرتبهم وسنهم.
ويجب بكل وسيلة تيسير إدارة المطعم بواسطة اﻷسرى أنفسهم.

الفصل الثامن :نقل أسرى الحرب بعد وصولهم إلى المعسكر
المادة ٤٦

عندما تقرر الدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب يجب أن تراعي مصلحة اﻷسرى أنفسهم ،وذلك علي اﻷخص
لعدم زيادة مصاعب إعادتهم إلي الوطن.
ويجب أن يجري نقل أسرى الحرب دائما بكيفية إنسانية وفي ظروف ﻻ تقل مﻼءمة عن ظروف انتقال قوات
الدولة الحاجزة .ويجب أن تؤخذ في اﻻعتبار دائما الظروف المناخية التي اعتاد عليها اﻷسرى ،ويجب أﻻ تكون
ظروف نقلهم ضارة بصحتهم بأي حال.
علي الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب أثناء النقل بمياه الشرب والطعام بكميات كافية تكفل المحافظة
عليهم في صحة جيدة ،وكذلك بما يلزم من مﻼبس ومسكن ورعاية طبية .وتتخذ الدولة الحاجزة اﻻحتياطات
المناسبة ،وبخاصة في حالة السفر بالبحر أو الجو لضمان سﻼمتهم أثناء النقل ،وتعد قبل رحيلهم قائمة كاملة
بأسماء اﻷسرى المرحلين.

المادة ٤٧

يجب أﻻ ينقل المرضى أو الجرحى من أسرى الحرب إذا كانت الرحلة تعرض شفاءهم للخطر ،ما لم تكن
سﻼمتهم تحتم هذا النقل.
وإذا كانت منطقة القتال قريبة من أحد المعسكرات وجب عدم نقل أسرى الحرب الموجودين فيه إﻻ إذا جري
النقل في ظروف أمن مﻼئمة أو كان بقاؤهم في مكانهم يعرضهم إلي مخاطر أشد مما لو نقلوا منه.

المادة ٤٨

في حالة النقل ،يخطر اﻷسرى رسميا برحيلهم وبعنوانهم البريدي الجديد ،ويبلغ لهم هذا اﻹخطار قبل الرحيل
بوقت كاف ليتسنى لهم حزم أمتعتهم وإبﻼغ عائﻼتهم.

ويسمﺢ لهم بحمل أمتعتهم الشخصية والمراسﻼت والطرود التي تكون قد وصلتهم ،ويمكن تحديد وزن هذه
اﻷمتعة إذا اقتضت ظروف النقل ذلك بكمية معقولة يستطيع اﻷسير نقلها بحيث ﻻ يتجاوز الوزن المسموح به
بأي حال خمسة وعشرين كيلوغراما.
وتسلم لهم المراسﻼت والطرود المرسلة إلي معسكرهم السابق دون إبطاء ،ويتخذ قائد المعسكر باﻻتفاق مع
ممثل اﻷسرى اﻹجراءات الكفيلة بضمان نقل مهمات اﻷسرى المشتركة واﻷمتعة التي ﻻ يستطيعون حملها
معهم بسبب التحديد المقرر بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة.
تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف عمليات النقل.

القسم الثالث :عمل أسرى الحرب
المادة ٤٩

يجوز للدولة الحاجزة تشغيل أسرى الحرب الﻼئقين للعمل ،مع مراعاة سنهم ،وجنسهم ،ورتبتهم وكذلك قدرتهم
البدنية ،علي أن يكون القصد بصورة خاصة المحافظة عليهم في صحة جيدة بدنيا ومعنويا.

وﻻ يكلف أسرى الحرب من رتبة صف ضابط إﻻ بالقيام بأعمال المراقبة .ويمكن للذين ﻻ يكلفون منهم بهذا
العمل أن يطلبوا عمﻼ يناسبهم ويدبر لهم مثل هذا العمل بقدر اﻹمكان.

وإذا طلب الضابط أو من في حكمهم عمﻼ مناسبا ،وجب تدبيره لهم بقدر اﻹمكان .وﻻ يرغمون علي العمل بأي
حال.

المادة ٥٠

بخﻼف اﻷعمال المتعلقة بإدارة المعسكر أو تنظيمه ،أو صيانته ،ﻻ يجوز إرغام أسرى الحرب علي تأدية
أعمال أخري خﻼف المبينة أدناه:
)أ( الزراعة،
(ب )الصناعات اﻹنتاجية أو التحويلية أو استخراج الخامات ،فيما عدا ما اختص منها باستخراج المعادن
والصناعات الميكانيكية والكيميائية ،واﻷشغال العامة وأعمال البناء التي ليس لها طابع أو غرض عسكري،
)ج( أعمال النقل والمناولة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري،
)د( اﻷعمال التجارية والفنون والحرف،
)هـ( الخدمات المنزلية،
)و( خدمات المنافع العامة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري.
وفي حالة اﻹخﻼل باﻷحكام المتقدمة يسمﺢ لﻸسرى بمباشرة حقهم في الشكوى وفقا للمادة .٧٨
المادة ٥١

تهيأ ﻷسرى الحرب الظروف المﻼئمة للعمل ،وبخاصة فيما يتعلق باﻹقامة والغذاء والملبس والتجهيزات،
ويجب أﻻ تقل هذه الظروف مﻼئمة عما هو متاح لرعايا الدولة الحاجزة المستخدمين في عمل مماثل ،ويجب
أيضا أخذ الظروف المناخية في اﻻعتبار.

علي الدولة الحاجزة التي تشغل أسرى الحرب أن تتأكد من تطبيق التشريع الوطني المتعلق بحماية العمل،
وكذلك على اﻷخص تعليمات سﻼمة العمال في المناطق التي يعمل فيها اﻷسرى.

يجب أن يحصل أسرى الحرب على التدريب الﻼزم لعملهم ،وأن يزودوا بوسائل وقاية مناسبة للعمل الذين
يكلفون به ومماثلة لما يوفر لرعايا الدولة الحاجزة .ومع مراعاة أحكام المادة  ،٥٢يجوز أن يتعرض أسرى
الحرب لﻸخطار العادية التي يتعرض لها هؤﻻء العمال المدنيون.
ﻻ يجوز بأي حال زيادة صعوبة ظروف العمل عن طريق اتخاذ تدابير تأديبية.

المادة ٥٢

ﻻ يجوز تشغيل أي أسير حرب في عمل غير صحي أو خطر ما لم يتطوع للقيام به.
وﻻ يكلف أي أسير حرب بعمل يمكن اعتباره مهينا ﻷفراد قوات الدولة الحاجزة.

تعتبر إزالة اﻷلغام وغيرها من النبائط المماثلة من اﻷعمال الخطرة.
المادة ٥٣

يجب أﻻ تكون مدة العمل اليومي ،بما فيها وقت الذهاب واﻹياب ،مفرطة الطول .ويجب أﻻ تتجاوز بأي حال
المدة المسموح بها بالنسبة للعمال المدنيين في المنطقة من رعايا الدولة الحاجزة الذين يؤدون العمل نفسه.
ويجب منﺢ أسرى الحرب راحة ﻻ تقل عن ساعة في منتصف العمل اليومي ،وتكون الراحة مماثلة لما يمنﺢ
لعمال الدولة الحاجزة إذا كانت هذه الراحة لمدة أطول .ويمنحون ،عﻼوة علي ذلك ،راحة مدتها أربع وعشرون
ساعة متصلة كل أسبوع ،ويفضل أن يكون ذلك يوم اﻷحد أو اليوم المقرر للراحة في دولة منشئهم .وفضﻼ عن
ذلك ،يمنﺢ اﻷسير الذي عمل مدة سنة راحة مدتها ثمانية أيام متصلة يدفع له خﻼلها أجر العمل.
وفي حالة تطبيق طرائق من قبيل العمل بالقطعة ،فإنه يجب أﻻ يترتب عليها مغاﻻة في زيادة مدة العمل.
المادة ٥٤

تحدد أجور عمل أسرى الحرب طبقا ﻷحكام المادة  ٦٢من هذه اﻻتفاقية.

يجب أن يحصل أسرى الحرب الذين يقعون ضحايا إصابات عمل أو يصابون بمرض أثناء العمل أو بسببه
علي الرعاية التي تطلبها حالتهم .ومن ناحية أخري ،يتعين علي الدولة الحاجزة أن تعطيهم شهادة طبية تمكنهم
من المطالبة بحقوقهم لدي الدولة التي يتبعونها ،وترسل صورة من هذه الشهادة إلي الوكالة المركزية ﻷسرى
الحرب علي النحو الوارد في المادة .١٢٣

المادة ٥٥

يجري فحص طبي ﻷسرى الحرب للتحقق من قدرتهم على العمل بصفة دورية ،وعلى اﻷقل مرة كل شهر.
وتراعي بصفة خاصة في الفحص الطبي طبيعة العمل الذي يكلف به أسرى الحرب.

إذا اعتبر أحد اﻷسرى أنه غير قادر علي العمل ،سمﺢ له بعرض نفسه علي السلطات الطبية لمعسكره ،ولﻸطباء
أن يوصوا بإعفاء اﻷسرى الذين يرون أنهم غير قادرين علي العمل.

المادة ٥٦

يكون نظام فصائل العمل مماثﻼ لنظام معسكرات أسرى الحرب.

وتظل كل فصيلة عمل تحت إشراف أحد معسكرات أسرى الحرب وتتبعه إداريا .وتكون السلطات العسكرية
مسؤولة مع قائد المعسكر ،تحت إشراف حكومتهم ،عن مراعاة أحكام هذه اﻻتفاقية في فصائل العمل.

وعلي قائد المعسكر أن يحتفظ بسجل واف لفصائل العمل التابعة لمعسكره ،وأن يطلع عليه مندوبي الدولة
الحامية أو اللجنة الدولية للصليب اﻷحمر أو غيرها من الوكاﻻت التي تساعد أسرى الحرب ،عند زيارتهم
للمعسكر.

المادة ٥٧

يجب أﻻ تقل معاملة اﻷسرى الذين يعملون لحساب أشخاص ،حتى لو كان هؤﻻء اﻷشخاص مسؤولين عن
المحافظة عليهم وحمايتهم ،عن المعاملة التي تقضي بها هذه اﻻتفاقية ،وتقع علي الدولة الحاجزة والسلطات
العسكرية وقائد المعسكر الذي يتبعه اﻷسرى ،المسؤولية الكاملة عن المحافظة على هؤﻻء اﻷسرى ورعايتهم
ومعاملتهم ودفع أجور عملهم.
ولهؤﻻء اﻷسرى الحق في أن يبقوا على اتصال بممثلي اﻷسرى في المعسكرات التي يتبعونها.

القسم الرابع :موارد أسرى الحرب المالية

المادة ٥٨

للدولة الحاجزة أن تحدد عند بدء اﻷعمال العدائية ،وإلى أن يتم اﻻتفاق في هذا الشأن مع الدولة الحامية ،الحد
اﻷقصى من المبالغ النقدية أو ما شابهها مما يمكن لﻸسرى أن يحتفظوا به في حوزتهم .ويوضع أي مبلغ يزيد
علي هذا الحد كان في حوزتهم وتم سحبه منهم ،في حساب خاص بهم مع أي مبالغ أخري يودعونها ،وﻻ تحول
هذه المبالغ إلى أية عملة أخري إﻻ بموافقتهم.

عندما يسمﺢ لﻸسرى بعمل مشتريات أو بتلقي خدمات من خارج المعسكر مقابل مدفوعات نقدية ،يكون الدفع
بواسطة اﻷسير نفسه أو إدارة المعسكر التي تقيد المدفوعات على حساب اﻷسير المعني .وتضع الدولة الحاجزة
التعليمات الﻼزمة بهذا الخصوص.

المادة ٥٩

تودع المبالغ النقدية التي تكون قد سحبت من أسرى الحرب عند أسرهم بمقتضى المادة  ١٨وتكون من نفس
عملة الدولة الحاجزة ،في حساب كل منهم وفقا ﻷحكام المادة  ٦٤من هذا القسم.

وتضاف إلى هذا الحساب أيضا أي مبالغ بعملة الدولة الحاجزة ناتجة عن تحويل أي مبالغ من عمﻼت أخري
تكون قد سحبت من أسرى الحرب آنذاك.

المادة ٦٠

تصرف الدولة الحاجزة لجميع أسرى الحرب مقدمات شهرية من رواتبهم تحدد قيمتها بتحويل المبالغ التالية
إلي عملة هذه الدولة:
الفئة اﻷولي :أسرى الحرب دون رتبة رقيب :ثمانية فرنكات سويسرية ،الفئة الثانية :الرقباء وسائر صف
الضباط ،أو اﻷسرى من الرتب المناظرة :اثني عشر فرنكا سويسريا،

الفئة الثالثة :الضباط حتى رتبة نقيب ،أو اﻷسرى من الرتب المناظرة ،خمسين فرنكا سويسريا،

الفئة الرابعة :المقدمون أو النقباء ،أو العقداء ،أو اﻷسرى من الرتب المناظرة :ستين فرنكا سويسريا،

الفئة الخامسة :القادة من رتبة عميد فما فوق ،أو اﻷسرى من الرتب المناظرة :خمسة وسبعين فرنكا سويسريا.

على انه يمكن ﻷطراف النزاع المعنية أن تعدل بموجب اتفاقات خاصة قيمة مقدمات الرواتب التي تدفع ﻷسرى
الحرب من مختلف الفئات المبينة أعﻼه.
ومن ناحية أخري ،إذا كانت المبالغ المبينة في الفقرة اﻷولي أعﻼه تتجاوز إلي حد كبير الرواتب التي تدفع
ﻷفراد قوات الدولة الحاجزة ،أو ﻷي سبب آخر ترهق الدولة الحاجزة بشدة ،ففي هذه الحالة ،وفي انتظار
التوصل إلي اتفاق خاص مع الدولة التي ينتمي إليها اﻷسرى لتعديل هذه المبالغ ،فإن الدولة الحاجزة:

)أ( تلتزم بمواصلة إضافة المبالغ المبينة في الفقرة اﻷولي أعﻼه إلي حسابات اﻷسرى،
)ب( تستطيع بصفة مؤقتة أن تحدد قيمة معقولة للمبالغ التي تصرف من مقدمات الرواتب ﻷسرى الحرب لنفقاتهم
الخاصة ،علي أﻻ تقل هذه المبالغ مطلقا فيما يختص بالفئة اﻷولي عن المبالغ التي تصرفها الدولة الحاجزة
ﻷفراد قواتها المسلحة.
)ت( وتبلغ أسباب التحديد للدولة الحامية دون إبطاء.
المادة ٦١

تقبل الدولة الحاجزة توزيع المبالغ التي قد تقدمها الدولة التي يتبعها اﻷسرى علي هؤﻻء اﻷسرى كرواتب
إضافية لهم ،شريطة أن تكون المبالغ التي تدفع لكل أسير من أسرى الفئة الواحدة متساوية ،وأن يتم الصرف
لجميع اﻷسرى التابعين لتلك الدولة في هذه الفئة ،وأن تودع المبالغ في حساباتهم الخاصة في أقرب وقت ممكن
طبقا ﻷحكام المادة  .٦٤وﻻ تعفي هذه الرواتب اﻹضافية الدولة الحاجزة من أي التزام تقضي به هذه اﻻتفاقية.

المادة ٦٢

يحصل أسرى الحرب من السلطات الحاجزة مباشرة علي أجر مناسب عن عملهم ،تحدد السلطات المذكورة
معدله ،على أﻻ يقل بأي حال عن ربع فرنك سويسري عن يوم العمل الكامل .وعلي الدولة الحاجزة أن تبلغ
اﻷسرى والدولة التي يتبعونها عن طريق الدولة الحامية معدل اﻷجر اليومي الذي تحدده.
وتدفع السلطات الحاجزة كذلك أجر ﻷسرى الحرب المعينين بصفة مستديمة ﻷداء وظائف أو أعمال حرفية
تتصل بإدارة المعسكرات أو ترتيبها أو صيانتها ،وكذلك لﻸسرى الذين يطلب منهم القيام بوظائف روحية أو
طبية لمصلحة زمﻼئهم.
يخصم اﻷجر الذي يتقاضاه ممثل اﻷسرى ومساعدوه ،ومستشاروه إن وجدوا ،من الرصيد الناتج من أرباح
المقصف )الكنتين( ،ويحدد ممثل اﻷسرى معدل هذه اﻷجور ويعتمدها قائد المعسكر ،وإذا لم يكن هناك مثل هذا
الرصيد ،فإن السلطات الحاجزة تصرف أجرا مناسبا لهؤﻻء اﻷسرى.

المادة ٦٣

يسمﺢ ﻷسرى الحرب بتلقي المبالغ النقدية التي ترسل لهم أفرادا أو جماعات.

ويكون تحت تصرف كل أسير رصيد حسابه الدائن المنصوص عنه في المادة التالية في الحدود التي تعينها
الدولة الحاجزة التي تدفع المبالغ المطلوبة .ويسمﺢ ﻷسرى الحرب أيضا بسداد مدفوعات في الخارج ،مع
مراعاة القيود المالية أو النقدية التي تراها ضرورية .وفي هذه الحالة ،تعطي الدولة الحاجزة أولوية خاصة
للمدفوعات التي يرسلها اﻷسرى إلي اﻷشخاص الذين يعولونهم.

وعلى أي حال ،يمكن ﻷسرى الحرب ،إذا وافقت الدولة التي يتبعونها علي ذلك ،أن يرسلوا مدفوعات إلي
بلدانهم طبقا لﻺجراء التالي :ترسل الدولة الحاجزة إلي الدولة المذكورة عن طريق الدولة الحامية إخطارا
يتضمن جميع التفاصيل الﻼزمة عن مرسل المبلغ والمستفيد منه ،وكذلك قيمة المبلغ الذي يدفع مقدرا بعملة
الدولة الحاجزة .ويوقع اﻷسير المعني هذا اﻹخطار ثم يصدق عليه قائد المعسكر .وتخصم الدولة الحاجزة قيمة
المبلغ من حساب اﻷسير ،وتضاف المبالغ المخصومة على هذا النحو بمعرفتها لحساب الدولة التي يتبعها
اﻷسرى.

ولتطبيق اﻷحكام المتقدمة ،يمكن للدولة الحاجزة أن تستأنس بنموذج الﻼئحة الوارد في الملحق الخامس بهذه
اﻻتفاقية.
المادة ٦٤

تحتفظ الدولة الحاجزة بحساب لكل أسير تسجل به البيانات التالية علي اﻷقل:

 -١المبالغ المستحقة لﻸسير أو التي تصرف له كمقدمات من راتبه أو أجور عمل أو بأي صفة أخري ،المبالغ التي
تسحب من اﻷسير بعملة الدولة الحاجزة ،والمبالغ التي تسحب من اﻷسير وتحول بناء علي طلبه إلي عملة
الدولة المذكورة.
 -٢المبالغ التي تصرف لﻸسير نقدا أو بأي شكل آخر مماثل ،والمبالغ التي تدفع نيابة عنه وبناء علي طلبه ،المبالغ
المحولة طبقا للفقرة الثالثة من المادة السابقة.
المادة ٦٥

كل بند يدرج في حساب اﻷسير يصير التوقيع عليه من قبل اﻷسير أو ممثل اﻷسرى الذي ينوب عنه.
تقدم ﻷسرى الحرب في كل وقت تسهيﻼت معقولة لﻺطﻼع على حساباتهم والحصول علي صور منها ،ويمكن
أيضا لممثلي الدول الحامية أن يتحققوا من الحسابات عند زياراتهم للمعسكر.

عند نقل أسرى الحرب من معسكر إلى آخر ،تنقل إليه حساباتهم الشخصية .وفي حالة النقل من دولة حاجزة
إلي دولة أخري ،تنقل إليها المبالغ التي تكون في حوزتهم بغير عملة الدولة الحاجزة ،وتعطي لهم شهادة بأي
مبالغ أخري تكون باقية في حساباتهم.
وﻷطراف النزاع المعنية أن تتفق علي أن يوافي كل منها الطرف اﻵخر عن طريق الدولة الحامية وعلي فترات
محددة بكشوف حسابات أسرى الحرب.

المادة ٦٦

عند انتهاء اﻷسر باﻹفراج عن اﻷسير أو إعادته إلي وطنه ،تسلمه الدولة الحاجزة بيانا موقعا من ضابط مختص
يوضﺢ فيه الرصيد الدائن المستحق له في نهاية أسره .ومن ناحية أخري ،ترسل الدولة الحاجزة إلي الحكومة
التي يتبعها اﻷسرى عن طريق الدولة الحامية كشوفا توضﺢ فيها جميع البيانات عن اﻷسرى الذين انتهي أسرهم
باﻹعادة إلي الوطن ،أو اﻹفراج ،أو الهرب ،أو الوفاة ،أو بأي شكل آخر ،وتبين بصورة خاصة اﻷرصدة الدائنة
في حساباتهم .ويصدق علي كل صفحة من هذه الكشوف ممثل مفوض من الدولة الحامية.

وللدول المعنية أن تعدل بموجب اتفاق خاص كل اﻷحكام المنصوص عنها أعﻼه أو جزءا منها.
تكون الدولة التي يتبعها أسير الحرب مسؤولة عن اﻻهتمام بأن تسوى معه الرصيد الدائن المستحق له لدي
الدولة الحاجزة في نهاية مدة أسره.

المادة ٦٧

تعتبر مقدمات الرواتب التي تصرف ﻷسرى الحرب طبقا للمادة  ٦٠كأنها مدفوعة بالنيابة عن الدولة التي يتبعها
اﻷسرى .وتكون هذه المقدمات وكذلك جميع المدفوعات التي قامت تلك الدولة بسدادها بمقتضى الفقرة الثالثة
من المادة  ،٦٣والمادة  ،٦٨موضوع ترتيبات بين الدول المعنية عند انتهاء اﻷعمال العدائية.
المادة ٦٨

تقدم طلبات اﻷسرى للتعويض عن اﻹصابة أو عن أي عجز آخر ناتج من العمل إلي الدولة التي يتبعها اﻷسرى
عن طريق الدولة الحامية .ووفقا ﻷحكام المادة  ،٥٤تسلم الدولة الحاجزة في جميع الحاﻻت ﻷسير الحرب شهادة
توضﺢ طبيعة اﻹصابة أو العجز ،والظروف التي حدث فيها ،والمعلومات المتعلقة بما قدم له من رعاية طبية
أو عﻼج بالمستشفى.

ويوقع على هذه الشهادة ضابط مسؤول من الدولة الحاجزة ويصدق علي المعلومات الطبية فيها من قبل أحد
أطباء الخدمات الطبية.
وتحيل الدولة الحاجزة أيضا إلي الدولة التي يتبعها أسرى الحرب أي طلبات تعويض مقدمة من اﻷسرى بشأن
المهمات الشخصية أو النقود أو اﻷشياء القيمة التي تكون الدولة الحاجزة قد سحبتها منه طبقا ﻷحكام المادة 18
ولم تردها إليه عند إعادته إلي الوطن ،وكذلك أي طلبات تعويض تتعلق بفقد متعلقات يعزوه اﻷسير إلي خطأ
من جانب الدولة الحاجزة أو أحد موظفيها .إﻻ أن الدولة الحاجزة تتحمل نفقات تعويض أسرى الحرب عن أي
متعلقات شخصية من هذا النوع تكون مطلوبة ﻻستعمال أسرى الحرب أثناء وجودهم في اﻷسر .وفي جميع

الحاﻻت ،تسلم الدولة الحاجزة لﻸسير شهادة يوقعها ضابط مسؤول وتوضﺢ بها جميع المعلومات الﻼزمة عن
أسباب عدم رد المتعلقات أو المبالغ أو اﻷشياء القيمة إليه .وترسل صورة من هذه الشهادة إلي الدولة التي يتبعها
اﻷسير عن طريق الوكالة المركزية ﻷسرى الحرب المنصوص عنها بالمادة .١٢٣

القسم الخامس :عﻼقات أسرى الحرب مع الخارج
المادة ٦٩

علي الدولة الحاجزة أن تقوم فور وقوع أسرى في قبضتها بإبﻼغهم وإبﻼغ الدول التي يتبعونها من خﻼل الدول
الحامية بالتدابير التي تتخذ لتنفيذ أحكام هذا القسم .وعليها أن تبلغ اﻷطراف المعنية بالمثل بأي تعديﻼت تستجد
علي هذه التدابير.

المادة ٧٠

يسمﺢ لكل أسير حرب ،بمجرد وقوعه في اﻷسر أو خﻼل مدة ﻻ تزيد علي أسبوع واحد من تاريخ وصوله إلي
المعسكر ،حتى لو كان هذا المعسكر انتقاليا ،وكذلك في حالة مرض اﻷسير ،أو نقله إلي مستشفي ،أو إلي
معسكر آخر ،بأن يرسل مباشرة إلي عائلته من جهة ،وإلي الوكالة المركزية ﻷسرى الحرب المنصوص عنها
بالمادة  ،١٢٣من جهة أخري ،بطاقة مماثلة بقدر اﻹمكان للنموذج الملحق بهذه اﻻتفاقية ،ﻹبﻼغها بوقوعه في
اﻷسر وبعنوانه وحالته الصحية .وترسل هذه البطاقات بأسرع ما يمكن وﻻ يجوز تأخيرها بأي حال.

المادة ٧١

يسمﺢ ﻷسرى الحرب بإرسال واستﻼم الرسائل والبطاقات .وإذا رأت الدولة الحاجزة ضرورة تحديد هذه
المراسﻼت ،فإنه يتعين عليها السماح على اﻷقل بإرسال رسالتين وأربع بطاقات كل شهر ،وتكون مماثلة بقدر
اﻹمكان للنماذج الملحقة بهذه اﻻتفاقية ،وﻻ تحتسب فيها بطاقات اﻷسر المنصوص عنها في المادة  .٧٠وﻻ
تفرض قيود أخري ما لم تقتنع الدولة الحامية بأن ذلك في مصلحة اﻷسرى أنفسهم بسبب عدم استطاعة الدولة
الحاجزة تدبير العدد الكافي من المترجمين اﻷكفاء للقيام بمهمة المراقبة البريدية الﻼزمة .وفي حالة ضرورة
فرض قيود علي الرسائل التي ترسل إلي اﻷسرى ،فإن هذا القرار ﻻ يصدر إﻻ من الدولة التي يتبعها اﻷسرى،
ربما بناء علي طلب الدولة الحاجزة .وترسل هذه الرسائل والبطاقات بأسرع طريقة متاحة للدولة الحاجزة ،وﻻ
يجوز تأخيرها أو حجزها لدواع تأديبية.
يسمﺢ ﻷسرى الحرب الذين لم تصلهم أخبار عائﻼتهم من مدة طويلة ،والذين ﻻ يمكنهم تلقي أخبار من ذويهم
أو إرسال أخبار لهم بالبريد العادي ،وكذلك الذين يبعدون عن ذويهم بمسافات هائلة ،بإرسال برقيات تخصم
أجورها من حساباتهم لدي الدولة الحاجزة أو تدفع بالنقدية التي تحت تصرفهم .ولﻸسرى أن يفيدوا من هذا
اﻹجراء كذلك في الحاﻻت العاجلة.

وكقاعدة عامة ،تحرر مراسﻼت اﻷسرى بلغتهم الوطنية .وﻷطراف النزاع أن تسمﺢ بالمراسلة بلغات أخري.
يجب أن تختم أكياس بريد اﻷسرى بعناية ،وتلصق عليها بطاقة تبين محتوياتها بوضوح ،وتكتب عليها عناوين
مكاتب البريد المرسلة إليها.

