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1חלק

כלללותהוראות

התחולהוהיקףנללייםעקיוגות-1סעיף

בכלכיבודואתולהבטיחזהפרוטוקוללכבדמתחייביםהמתקשריםהצדדים.1
.הנסיבות

בינלאומייםהסכמיםידי-עלאוזהפרוטוקולדי)-עלמכוסיתשאינםבמקרים.2
המשפטעקרונותשלומרותםהמתםתחתולוחמיםאזרחיםיישארו,אחרים

המצפוןומצוויהאנושיותמעקרונות,מקובלממנהגהנובעיםהבינלאומי

.הציבורי

קורבנותלהגנת1949באוגוסט12מיוםנבה'גאמנותאתהמשלים,זהפרוטוקול.3

.אמנותלאותוהמשותף2סעיףמתייחסאליהםמצביםעליחול,מלחמה

בהםמזויניםסכסוכיםכולליםהקודמתהפסקהמתייחסתאליהםהמצבים.4
חוד,מעמיםמשטריםונגדזרוכיבושקולוסאליתשליטהנגדעמיםלוחמים
ובהכרזההמאוחדותהאומותבממלתשעוגנהכפיעצמיתלהגדרהזכותםמימוש

ביןפעולהושיתוףידידותייםיחסיםבדברהבינלאומיהמשפטעקרונותעל
.המאוחדותהאומותלממלתבהתאםמדינות

הגדיות-2סעיף

:זהפרוטוקוללמטרות

האמנה"ו"השלושותהאמנה","השניההאמנה","הראשונההאמנה"(א)
וחוללםפצועיםשלמצבםלהטבתנבה'גאמנת,בהתאמה,משמע"הרביעית

אמנת;1949באוגוסט12מיוםהקרבבשדההמזויניםהכוחותאנשומבין

אנשימביושנטרפוספינותוניצוליחולים,פצועיםשלמצבםלהטבתנבה'ג
הטיפול-בדםנבה'גאמנת1949ןבאוגוסט12מיוםביםהמזויניםהכוחות

אזרחיםהגנתבדברנבה'גאמנת1949ןבאוגוסט12מיוםמלחמהבשבויי
אמנותארבעמשמע"האמנות"1949ןבאוגוסט12מיוםמלחמהבעת

;מלחמהקורבנותלהגנת1949באוגוסט12מיוםנבה'ג

החליםהכלליםמשמע"מזויובסכסוךהחליםהבינלאומיהמשפטכללי"(ב)
לסכסוךהצדדיםאשרבינלאומייםבהסכמיםשנקבעוכפימזויןבסכסוך

הבינלאומיהמשפטשלהמוכריםוהכלליםהעקרונותוכןלהםצדדים

מזויוןסכסוךעלהחלים



לסכסוךצדשאינהאחרתמדינהאולניטרליתמדינהמשמעי'ממנהמעצמה"(ג)

והסכימה,היריבהצדידי-עלונתקבלהלסכטודצדדי)-עלככזויועדהואשר

פי-ועלהאמנותפי-עלמגינהלמעצמהשנקבעוהתפקידיםאתלבצע
,זהפרוטוקול

.5לסעיףבהמאסמלנהמעצמהשלבמקומההפועלארגוןמשמע"מחליף"(ד)

וסופהתחולהכאשית-3שעיף

:עתבכלחלותאשרבהוראותלפגועמבלי

סעיףמתייחסאליומצבכלשלמראשיתויחולוזהופרוטוקולהאמנות(א)

;זהלפרוטוקול1

,לסכסודהצדדיםשלבשטחם,תיפסקזהופרוטוקולהאמנותתחולת(ב)

תוםעם,כבושיםשטחיםשלובמקרה,צבאיותפעולותשלהכלליבסיומו
השבתם,שחרורםאשראדםבםלגבי,המקריםסואחדבכל,למעטהכיבוש

אלהאדםבני.מכולאחרמתרחשיםהסופייםמחדשיישובםאולמולדתם

עדזהפרוטוקולושלהאמנותשלהרלבנטיותמההוראותליהנותימשיכו

.הסופייםמחדשיישובםאולמולדתםהשבתם,שחרורם

ליכסודהצדדיםשלהמשפשימעמדם-4שעיף

,בהםהנדוניםההסכמיםשלכריתתםגםכמו,זהופרוטוקולהאמנותתחולת
החלתאושטחשלכיבושו.לסכסודהצדדיםשלהמשפטימעמדםעלישפיעולא

.האמורהשטחשלהמשפטימעמדועלישפיעולאזהופרוטוקולהאמנות

מחליפיהןושלמגינותמעצמותשלמינוייו-5סעיף

הפיקוחאתלהבטיח,סכסוךאותושלמראשיתו,לטכסודהצדדיםשלחובתם,1

הממנותהמעצמותמנגנוןהחלתידי-עליישומםואתזהופרוטוקולהאמנותעל
.שלהלןלפסקאותבהתאםוקבלתוהמעצירותאותושליעוד),השארבין,לרבות

.לסכסודהצדדיםשלהאינטרסיםעללשמורבחובהיישאוהמגינותהמעצמות

ללאלסכסוךמהצדדיםצדכלייעד,1סעיףמתייחסאליומצבשלמתחילתו.2

ללאכןגם,ויתירזהופרוטוקולהאמנותהחלתשללמטרהממנהמעצמהדיחוי

ידו-עלנתקבלהאשרהממנההמעצמהשלפעילויותיהאת,מטרהולאותהשיהוי
.היריבהצדידי-עלשיועדהלאחרככזו

סעיףמתייחסאליומצבשלמראשיתוממנהמעצמהנתקבלהאויועדהלאאס.3

הומניטריארגוןכלשלבזכותולפגועמבלי,האדוםהצלבשלהבינלאומיהוועד,1

וזאתלסכסודלצדדיםהטוביםשירותיואתיציע,כןלעשותאחרפניותנטול

למטרה.לסכסודהצדדיםיסכימועליהממנהמעצמהדיחויללאלייעדמנת-על

מכללדרוש,השארבלך,רשאייהיההאדוסהצלבשלהבינלאומיהוועד,זאת



כקבילותצדאותורואהאותןמדינותחמשלפחותהמונהרשימהלולהמציאצד

לולהמציאיריבצדמכלולבקש,יריבלצדביחסלמענוממנהכמעצמהלפעול

שלהמגינהכמעצמהצדאותויקבלאותומדינותחמשלפחותהמונהרשימה
תוךהאדוםהצלבשלהבינלאומילוועדיועברואלהרשימותהראשווןהצד

בווישווההאדוםהצלבשלהבינלאומיהוועד,הדרישהמקבלתשבועיים
.הרשימותבשתישצויינוהמוצעותהמדינותהסכמתאתויבקשהרשימות

ללאלסכסוךהצדדיםיסכימו,מגינהמעצמהאון,לעילהאמורלמרות,אם.4

אוהאדוםהצלבשלהבינלאומיהוועדידי-עלשתיעשהשאפשרלהצעהדיחוי
לאחר,ולעילותפניות-העדרשלהערובותכלאתהמצינואחרארגוןכלידי-על

שלבתוצאותיהןהתחשבותותוךהאמוריםהצדדיםעםמתאימותהתייעצויות

כפוףיהיהכאמורמחליףשלתפקודו.כמחליףלפעול,התייעצויותאותו
עללהקלמאמץכלוינשולסכסודהצדדיםלסכסודןהצדדיםשללהסכמתם
.זהפרוטוקולפי-ועלהאמנותפל-עלמשימותיובביצועהמחליףשלפעולותיו

האמנותהחלתשללמטרהוקבלתוהממנותהמעצמותייעוד,4לסעיףבהתאם.5
כלשלאולסכסודהצדדיםשלהמשפטימעמדםעלישפיעולאזהופרוטוקול

.כבוששטחלרבות,שטח

עלההגנההפקדתאולסכסודהצדדיםביןדיפלומטייםיחסיםשלקיומם.6
לכלליםבהתאסשלישיתמדינהבידיאזרחיושלאלהועלצדשלהאינטרסים

לוועודומכשולמהוויםאינסדיפלומטייםיחסיםבדברהבינלאומיהמשפטשל
.זהופרוטוקולהאמנותהחלתלמטרתממנותמעצמותשל

.מחליףגםכולל,זהבפרוטוקולמגונהמעצמהשללהלןאזכורכל.7

כשיריםאדםגגי-6סעיף

סהר)אדוםצלבאגודותבסיוע,שלוםבעתגם,יפעלוהמתקשריםהצדדים.1

לאפשרמנת-עלשיוכשרסגללהדריך,לאומיות(אדומיםושמשאריה,אדום
.מגינותמעצמותשלפעולותיהךאתובמיוחד,זהופרוטוקולהאמנותהחלתאת

.המדינותשלהפנימיתסמכותובמסגרתמצוייםוהדרכתוזהכגוןסגלשלגיוסו.2

אתהמתקשריםהצדדיתלשימושיחזיקהאדותהצלבשלהבינלאומיהוועד.3
הצדדיםידי-עלהוכנושאלהככלכאמורהודרכואשרהאדםבנירשימות

.זאתלמטרהאליווהועברוהמתקשרים

הלאומיתלטריטוריהמחוץזהכגווסגלשלהעסקתואתהמסדיריםהתנאים.4
.-בדםהנוגעיםהצדדיסביומיוחדיםלהסכמיםכפופים,ומקרהמקרהבכל,יהיו

מפגשיט-7יעיף

לבקשתוזאת,המתקשריםהצדדיסשלמפגשיכנסזהפרוטוקולשלהדפוזיטר
מנת-על,האמוריםהצדדיםרובשלובאישורםהאמוריםמהצדדיםותר)אואחד

.זהופרוטוקולהאמנותלתחולתהנוגעותכלליותבבעיותלדון



%%חלק

שנטרפונזפינורגוניצוליחולים,(פצועיכ

3לליוצורגנה-1נציבנו

מינוח-8שעיף

:זהפרוטוקוללמטרות

,אשר,אזרחיםאוצבאאנשיאםבין,אדםבנימשמע"וייחוליה"פצועים"(א)

זקוקים,אחרתנפשיתאופיסיתמוגבלותאוהפרעה,מחלה,טראומהבשל
אלהמונחים.איבהמעשהמכלנמנעיםואשר,רפואיטיפולאולסיוע
טיפולאולסיועלהיזקקהעשוייםאחרישאדםובניילודים,יולדותכוללים

איבהןמעשהמכלנמנעיםואשר,הרותנשיםאונכיסכגוו,מיידירפואי

,אזרחיםאוצבאאנשיאםבין,אדםבנימשמע"שנטרפוספונותניצולו"(ב)
אותםשפקדמזלמבישכתוצאהאחריםבמיםאוביםבסכנההמצויים

.איבהמעשהמכלנמנעיסואשר,אותםשנשאהמטוסאוהשיטכליאתאו

יוסיפו,איבהמעשהמכללהימנעממשיכיםשהםבתנאי,אלהאדםבני
אחרמעמדשירכשועדחילוצםבמהלךשנטרפוספונותנוצולולהוחשב

זהופרוטוקולאוהאמנותפי-על

באופו,לסכטודצדידי-על,שהוקצואדסבניאותתמשמע"רפואהסגל"(ג)

יחידותשללמינהלאו(ה)פסקה-בתתהמנויותהרפואיותלמטרותבלעדי
כאלההקצאות.רפואותתעבורהכלישלמינהלאולתפעולאורפואה

:כוללהמונה.זמניותאוקבועותשוהיואפשר

אלהלרבות,אזרחיאוצבאיאםבין,לסכסוךצדשלרפואהסגל(1)

הגנהלארגונישהוקצוואלה,ובשניההראשונהבאמנההמתוארים

אזרחיתן

(אדומיםושמשאריה,אדוםסהר)אדוםצלבאגודותשלרפואהסגל(11)

והוסמכושהוכרואחרותלאומיותהתנדבותיותסיועואגודות,לאומיות
לסכסודןצדידי-עלכיאות

המתואריםרפואיתתעבורהכלישלאורפואהיחידותשלרפואהסגל(111)

.2פסקה,9בסעיף

באופוהעוטקום,דתכוהנוכגוו,אזרחיםאוצבאאנשימשמע"דתסגל"(ד)

:והנספחים,הדתיתבכהונתםבלעדי



,לסכסוךצדשלהמזויניםלכוחות(1)
,לסכסוךצדשלרפואיתתעבורהלכלואורפואהליחידות(,1)
פסקה,9בסעיףהמתואריםרפואיתתעבורהלכליאורפואהליחידות(111)

או2ן

.לסכסודצדשלאזרחיתהגנהלארגוני(י1,)

המכרותהרלבנטיותוההוראותזמניאוקבועשיהיהאפשרדתסגלשלסיפוחו
עליוןחלות(יא)פסקה-בתת

אוצבאיותאםבין,אחרותויחידותמוסדותמשמע"רפואהיחידות"(ה)
,תעבורה,איסוף,חיפושדהיינו,רפואיותלמטרותהמאורגנות,אזרחיות

,החולים,הפצועיםשל-ראשונהעזרהטיפולכולל-טיפולאואבחנה

,לדוגמא,כוללהמונח.מחלותמניעתלשםאו,שנטרפוספונותניצולי
ומוסדותמרכזים,דםלעירוימרכזים,אחרותדומותויחידותחולים-בתי

יחידותשלוהרוקחותהרפואהואפסנייתהרפואהמחסני,מונעתלרפואה

,וממותאוקבועות,ניידותאונייחותשתהיינהאפשררפואהחלדות).כאלה
,הפצועיםשלבאוויראובמים,ביבשההובלהמשמע"רפואיתתעבורה"(ו)

אורפואהציוד,דתסגל,רפואהסגל,שנטרפוספ31ותניצולי,החולים
,זהפרוטוקולפי-ועלהאמכותפי-עלהמוגכםרפואיתאספקה

,אזרחיאוצבאיאםביו,תחבורהאמצעיכלמשמיו"רפואיתתעבורהכלי"(ן)

תחתוהמצוי,רפואיתלתעבורהבלעדיבאופוהמוקצה,זמניאוקבוע

,לסכסודצדשלמוסמכתרשותשלשליטהה
בובשהןרפואיתתיגבורהכליכלמשמע"רפואהרכבי"(1ח

,במיםרפואיתתעבורהכליכלמשמע"רפואייםשיטוכליספינות"(ט)
,באוויררפואיתתעבורהכליכלמשמע"רפואייםטיטכלי"(ל
רפואיתתיגבורהכלי"ו"קבועותרפואהיחידות","קבוערפואהסגל"(יא)

זמולתקופתרפואיותלמטרותבלעדיבאופןשהוקצואלהמשמע"קבועים

תעבורהכלי"ו"זמניותרפואהיחידות","זמנירפואהסגל".מוגדרתבלתי
רפואיותלמטרותבלעדיבאופוהמוקדשיםאלהמשמע"זמנייםרפואית

,אחרתפורטאםאלא.הקופותאותןכללמשךמוגבלותזמןלתקופות

כוללים"רפואיתתעבורהכלו"ו"רפואהיחידות","רפואהסגל"המונחים

,הזמניהסוגואתהקבועהסוגאתהו
אוהאדוםהסהר,האדוםהצלבשלההבחנהסמלמשמע"הבחנהסמל"(יב)

יחידותשללהגנהמשמשהואכאשר,לבורקעעלהאדומיםוהשמשהאריה
רפואייםאספקהאוציוד,ודתרפואהסגלאו,רפואיתתעבורהוכלירפואה

;דתייםאו



עבורבלעדיבאופוהמפורטיםהודעהאואיתותכלמשמע"הבחנהיאותות(יג)

1נספחשלווובפרקרפואיתתעבורהכלישלאורפואהיחידותשלזיהויין

.זהלפרוטוקול

התחולהשדה-9שעיף

ומצוליהחולים,הפצועיםשלמצבםאתלהיטיבמיועדותשהוראותיו,זהחלק.1
אליהםהמצביםאחדלהשפעתהנתוניםאלהכלעליחול,שנטרפוספינות

דת,שפה,מין,צבע,גזעעלהמבוססתפסולההבחנהכלללא,1סעיףמתייחס
הורתו,עושר,חברתיאולאומימוצא,אחרתאופוליטיתהשקפה,אמונהאו
.אחרתדומהמידהאמתכלעלאו,אחרמעמדאואדםשל

עליחולו,הראשונההאמנהשל32-ו27סעיפיםשלהרלבנטיותההוראות.2

,חולים-ביתספינותלמעט)קבועיםרפואיתתעבורהוכליקבועותרפואהיחידות
לסכסוךצדלרשותשהועמדושלהםהסגלועל(השמהלאמנה25סעיףחלעליהן

:הומניטריותלמטרות

זהולסכסודצדאונהאשראחרתמדינהאונווטרליתמדינהודי-על(א)

;כזאתמדינהשלומוסמכתמוכרתסיועאגודתידי-על(ב)

.פניותנטולבינלאומיהומניטריארגוןידי-על(ג)

ושיפולהגגה-10שעיף

הםהצדדיםמןלמוהואואחת,שנטרפוהספינותונוצולוהחולים,הפצועיםכל.1
.ויוגנויכובדו,משתייכים

ותוךהמעשיההיקףבמלוא,ייזכווהםאנושיביחסבהםינהגוהנסיבותבכל.2

הנדרשיםהרפואייםהלבולתשומתלטיפול,שאפשרביותרהמזעריהדיחוי
שאינושהואנימוקכלעלהמבוססתהבחנהכלבידיהםתהיהלא.מצבםפי-על

.רפואי

אדםבםהגנת-11שעיף

היריבהצדבודיהמצוייתאדשבםשלושלמותתהנפשיתאוהפיסיתבריאותם.1
מתייחסאליוממצבכתוצאהאחרבאופונשללהשחירותםאונכלאו,שנעצרואו

בהתאם.מוצדקיםשאיכםמחדלאומגישהידי-עלבסכנהיועמדולא,1סעיף

אשררפואיהלידלכלזהבסעיףהמתואריםהאדםבניאתלחשוףאסור,לכד
בקנהעולהאינוואשרבדברהנוגעהאדםשלהבריאותימצבופי-עלנדרשאינו

היו,דומותרפואיותבנסיבות,אשרמקובליםרפואייםסטנדרטיםעםאחד
ואשרההליךאתהמבצעהצדשללאוםבעלושהםאדםבניעלמיושמים

.שהיאדרךבכלנשללהלאחירותם



:בהסכמתםואפילו,כאלהאדםבניעללבצעאטורבמיוחד.2

בגופםמוםהטלת(א)

מדעייםאורפואתםניסויים(ב)
,להשתלהאיבריםאורקמותהסרת(ג)

.1בפסקהשנקבעולתנאיםבהתאםמוצדקיםאלהמעשיםכאשרלמעט

אולעירוידםשלתרומותשלבמקריםרקייתכנו(ג)2בפסקהלאיסורחריגים.3
,תמריץאוכפייהכלוללאמרצוןניתנותשהןבתנאיוזאתלהשתלהעורשל
רפואייםסטנדרטיםעםאחדבקנההעוליםבתנאים,ריפוילמטרותורק

,המקבלשללזווהןהתורסשללתועלתוהוהמיועדתובבקרהמקובלים

אוהפיסיתבריאותואתמשמעותובאופוהמסכךמכווןמחדלאומעשהכל.4
הואעליוהצדשאינוצדבידיהמצויכלשהואדםשלשלמותואתאוהנפשית
הדרישותעלעונהשאינואו2-ו1שבפסקאותהאיסוריםמןאיסורוהמפך,נסמך

.זהפרוטוקולשלחמורההפרהיהווה,3שבפסקה

במקרה.כירורגיתלפעולהלסרבהזכותנתונה1בפסקההנזכריםהאדםלבני.5

מאושרתאוחתומה,בכתבכדעלהצהרהלהשיגיפעלרפואהסגל,סירובשל
.המטופלידי-על

עוראולעירוידםתרומתלכלרפואיתרשומהינהללסכסודמהצדדיםצדכל.6

האמורההתרומהאם,1בפסקהשמכרוהאדםבסידי-עלשניתנולהשתלה

לקיוםיפעללסכסודמהצדדיםצדכל,בנוסף.צדאותושלאחריותותחתנעשית

אונכלא,שנעצראדםלכלביחסשבוצעוהרפואייםההליכיםכלשלרשומה

רשומות.1סעוףמתייחסאליוממצבכתוצאהאחרבאופונשללהשחירותו

.המגינההמעצמהלדי-עללביקורתעתבכלזמינותיהיואלה

רפואהיחידותהגנת-12יעיף

.להתקפהמטרהתהיינהולא,עתבכלויוגנויכובדורפואהיחידות.1

:שהובתנאו,אזרחיותרפואהוחידותעלתחול1פסקה.2

,לסכסודהצדדיםלאחדמשתיוכות(א)
אולסכטודיהצדדיםאחדשלמוסמכתרשותודי-עלומוסמכותמוכרות(ב)

של27סעיףאוזהפרוטוקולשל,2פסקה,9לסעיףבהתאםמוסמכות(ג)

.הראשונההאמנה

הרפואהיחידותשלמיקומןעללמשנהואחדלהודיעמוזמניםלסכסודהצדדים.3
לעמודמהחובהמהצדדיםמייפטורלאכזאתהודעההיעדר.שלהםהנייחות
.1פסקהבהוראות

מפסצבאיותמטרותלמגובניסיוןרפואהיחידותישמשולאשהונסיבותבשום.4
רפואהוחידותכייבטיחולטכסודהצדדים,אפשרישהדבראימתכל.התקפה

.בטיחותואתיסכנולאצבאיותמטרותנגדשהתקפותכדימוקמו



אזרחיותרפואהיחידותעלההנגההפסקת-13סעיף

בהונעשהאםאלאתיפסקלאאזרחיותרפואהיחידותזכאיותלהההגנה.1

,זאתעם.באויבהפוגעיםמעשים,ההומניטרילתפקידומחוץ,לביצועשימוש
שהדבראימתכל,הקוצבתהתראהמתולאחררקשתיפסקאפשרההגנה
.מענהללאנותרהכזושהתראהולאחר,סבירזמו5רק,מתאים

:באויבהפוגעיםכמעשיםייחשבלאלהלוהאמור.2

האישיתלהגנתםקלאישיבנשקמצוידיםהיחידהסגלאנשיכיהעובדה(א)

מופקדיסןהםשעליהםוהחוליםהפצועוסלהגנתאו

;ליוויידי-עלאוזקיפיםידי-עלאומשמרידי-עלנשמרתהיחידהכיהעובדה(ב)

נמטרווטרם,והחוליםמהפצועיםשנלקחוותחמושתקלנשקכיהעובדה(ע
,ביחידהמצויים,המתאיםלשירות

ביחידהנמצאיםאחריםלוחמיםאוהמזויניםהכוחותחבריכיהעובדה(ד)

.רפואיותסיבותבשל

אזרחיותרפואהיחידותהפקעתעלהגבלות-14סעיף

שלהרפואייםהצרכיםכילהבטיחהחובהמוטלתהכובשתהמעצמהעל.1
.סיפוקםעללבואימשיכוכבושבשטחהאזרחיתהאוכלוסיה

,ציודואת,אזרחיותרפואהיחידותתפקיעלאהכובשתהמעצמה,כןעלאשר.2

למתוהכרחייםאלהמשאביסעודכל,שלהןהסגלשירותיאתאואספקתו
בפצועיםהרפואיהטיפולולהמשךהאזרחיתלאוכלוסיהנאותיםרפואהשירותי
.בטיפולכברהמצוייםובחולים

הכובשתהמעצמהרשאית,מקוייםלהיותממשיך2שבפסקהשהכללבתנאי.3
:הבאוסהפרטניוסלתנאיםבכפוף,האמוריםהמשאביםאתלהפקיע

מקרבובחוליםבפצועים)7))ומנאותרפואילטיפולהכרחייםשהמשאבים(א)

מלתמהןשבויימקרבאוהכובשתהמעצמהשלהמזויניםהכוחותחברי

וכן,מתקייםכזההכרחעודכלרקתימשךשההפקעה(יב

שלהרפואייםהצרכיםכילהבטיחמנת-עלמידייםסידוריםשנעשיש(ג)

והמושפעיםשבטיפולוהחוליםהפצועיםושלהאזרחיתהאוכלוסיה

.סיפוקםעללבואימשיכו,מההפקעה

דתוסגלאזרחירפואהסגלהגנת-15שעיף

.ויוגויכובדאזרחירפואהסגל.1

בהםבאזוריםהאזרחיהרפואהלסגלתינתןזמינהעזרהכל,נחוצההיאאם.2

.קרביתמפעילותכתוצאההשתבשוהאזרחייםהרפואהשירותי



הסיועכלאתכששיםבשטחיםהאזרחיהרפואהלסגלתעמקהכובשתהמעצמה.3

.ביותרהטובהצדעלההומנוטרייסתפקידיואתלבצעלולאפשרמנת-על

ייתן,אלהתפקידיםבביצוע,הסגלכילדרושרשאיתאינההכובשתהמעצמה

לאהאזרחיהרפואהסגל.רפואיותמסיבותאלא,כלשהובאדםלטיפולעדיפות

.ההומניטריתמשימתועםאחדבקנהעולותאינואשרמשימותלבצעיאולץ

לאותםבכפוף,חיונייםשירותיובומקוסלכלגישהתהיהאזרחירפואהלסגל.4

.כהכרחייםלסכסוךהרלבנטיהצדרואהשאותםובטיחותפיקוחאמצעי

שללהגנתוהנוגפותזהופרוטוקולהאמנותהוראות.ויוגויכובדאזרחידתסגל.5

.אלהאדםבנועלשווהבמידהיחולוולזיהויורפואהסגל

רפואיותחוביתעלנעליתהגנה-16סעיף

העולותרפואיותפעילויותביצועבשלכלשהואדםייעכשלאשהונסיבותבשום.1
מיטיבשהטיפולהאדםשללזהותוקשרללא,הרפואותהאתיקהעםאחדבקנה
.עמו

לבצעאומעשיםלעשותיאולצולארפואיותבפעילויותהעוסקיםאדסבני.2
המיועדיםאחריםרפואייםלכלליםאוהרפואותהאתיקהלכללובסגודעבודות

או,זהפרוטוקולאוהאמנותלהוראותאווהחוליםהפצועיםשללתועלתם
,אלהוהוראותמכלליתכנדרשעבודותמביצועאומעשיםמעשייתלהימנע

לצדהמשתיוךכלשהולגורםלמסוררפואיותבפעילויותהעוסקאדסיאולץלא.3
כלשהומידע,שלוהצדחוקיפי-עלכנדרשלמעטשלולצדהמשתייךאו,היריב

עלולכזהמידעאס,בטיפולושנמצאואוהמצוייםוחוליםלפצועיםבאשר

פלעלאף.למשפחותיהםאובדברהנוגעיםלמטופליםכמזיקלהתגלותלדעתו

.מדבקותמחלותעלהודעהחובתבדברתקנותלכבדיש,כן

שיועאגודיתשלותפקידוהאזרחיתהאוכלוסיהשעתפקידה-17שעיף

גם,שנטרפוספינותוניצוליהחולים,הפצועיםאתתכבדהאזרחיתהאוכלוסיה.1
האוכלוסיה.אלימותמנושהכלנגדםתבצעולא,היריבלצדמשתייכיםאלהאם

ושמשאריה,אדוםסהר)אדוםצלבאגודותכגוו,הסיועואגודותהאזרחית

החולים,הפצועיםאתלאסוף,שלהןביוזמתוגס,יורשו,לאומיות(האדומים
אף.כיבושאופלישהבאזוריאפילו,בהםולטפלשנטרפוהספינותניצוליואת
.כאלההומניטרייםמעשיםבמוויענשאויורשע,לדוויועמד,יינזקלאאדם

אליהוהסיועולאגודותהאזרחיתלאוכלוסיהלפנותיכולוסלסכסודהצדדים.2
הספינותוניצוליהחולים,הפצועיםאתלאסוףבבקשה1פסקהמתייחסת
יעניקוהצדדיםמיקומטןעלולדווחס"המתאחרלחפשוכן,בהםולטפלשנטרפו

אס.זולפנייתםיגיבואשרלאלהההכרחייםהאמצעיםאתוהןההגנהאתהו



הואגםיעניקזהצד,באזורמחודשתבשליטהאובשליטהזוכההיריבהצד

.נחוציםהםעודכלהאמצעיםאותםואתההגנהאותהאת

זיהוי-8%סעיף

רפואהיחידות,והדתהרפואהסגלכילהבטיחופעללסכסוךמהצדדיםצדכל.1

.לזיהויניתניםיהיורפואיתתעבורהוכלי

יאפשרואשרוהליכיםשיטותוליישםלאמץגםופעללסכסודמהצדדוםצדכל.2

ההבחנהבסמלהמשתמשיםרפואיתתעבורהוכלירפואהיחידותשלזיהויםאת

.הבחנהובאיתותי

רפואהסגלעל,שתתנהלסביראולחימהמתנהלתבהםובאזוריםכבושבשטח.3

תעודתידו-ועלההבחנהסמלפי-עללזיהווניתניםלהיותאזרחידתוסגלאזרחי

.מעמדםאתהמאשרתזיהוי

בסמליסומנורפואיתתעבורהוכלירפואהיחידות,המוסמכתהרשותבהסכמת.4

יסומנוזהפרוטוקולשל22סעיףמתייחסאליהםהשיטוכליהספינות.ההבחנה

.השנוההאמנהלהוראותבהתאם

של111פרקבהוראותשנקבעכפי,לסכסודצדרשאי,ההבחנהלסמלבנוסף.5

רפואהיחידותזיהוילשםהבחנהבאיתותיהשימושלאשר,זהלפרוטוקול1נספח
הפרקמכסהאותםהמיוחדיםבמקרוםחריגבאופו.רפואיתתעבורהוכלו

מבליהבחנהבאיתותישימושלעשותרפואותתעבורהכלירשאוםיהיו,האמור

.ההבחנהסמלאתלהציג

נספחשלתועד1בפרקיםמוסדרתזהסעיףשל5עד1פסקאותהוראותתחולת.6

IAבפרקשיוחדובאיתותיםשימושיעשהלא.זהלפרוטוקול1

k

ונספחשל

,שםכקבועלמעט,רפואיתתעבורהוכלירפואהיחידותשלהבלעדילשימושם
בפרקכמפורטרפואיתתעבורהוכלירפואהיחידותזיהוישאינהמטרהלכל

.האמור

שנקבנומזהשלוםבעתההבחנהבסמלוותררחבשימושכלמסמוךאינוזהסעוף.7

.הראשונהלאמנה44בסעיף

ההבחנהבסמלהשימושעללפיקוחהמתייחסות,זהופרוטוקולהאמנותהוראות.8

.הבחנהאיתותיעליוחלו,בולרעהשימושכלולמיגורולמניעת

לטכסודצדדיטשאינואחרותומדינותמיטילייתמדיגות-9%סעיף

ההוראותאתיחילולסכסודצדדיםשאינןאחרותומדינותנייסרליותמדינות
אוהנקלטיםזהחלקפי-עלהמוגניםהאדםלבניזהפרוטוקולשלהרלבנטיות

הואותםטכסודלאותוהצדדיםשלממתיהםאלהולגביבשטחויהעצורים
.מוצאות



תגמולמעשיאיסיר-20סעיף

.אסוריםהינםזהחלקידי-עלהמוגניםואובייקטיםאדםבניכנגדתגמולמעשי

רפואיתותעבורה-%%סיננו

רפואהרכבי-%2סעיף

האמנותפי-עלניידותרפואהליחידותזההבאופוויוגנויכובדורפואהרכבי
.זהפרוטוקולפי-ועל

והצלהלחילוץתופייםשישוכליחולים-ביתספיגות-22שעיף

:המתייחסותהאמנותהוראות.1

,השניהלאמנה27-ו,22,24,25בסעיפיםהמתואריםשיטלכלי(א)

,שלהםהקטניםהשיטולכליההצלהלסירות(ב)

וכן,ולצוותיהםלסגליהס(ע

,סיפונםעלהנמצאיםשנטרפוהספינותולאצולילחולים,לפצועים(ד)

וניצולוחולים,פצועיםאזרחיםנושאיםהאמוריםהשיטכליכאשךגםחולו)

של13בסעיףהנזכריםהסוגיםלאחדמשתייכיםאינסאשרשנטרפוספינות

הצדשאינוכלשהוצדלידייימסרולאכאמוראזרחים,זאתעם.השניההאמנה

שאינולסכסוךצדבידיעצמםשימצאובמקרה.ביםבשבייילקהוולאשלהם

.זהפרוטוקולידי-ועלהרביעיתהאמנהידי-עלהםיכוסו,שלהםהצד

לאמנה25בסעיףהמתואריםהשיטלכליהאמנותפי-עלהמוענקתההגנה.2

לרשותוהומניטריותלמטרותהועמדואשרחולים-ביתספינותגסתקיף,השניה
:לסכסודצדשל

אוסכסודילאותוצדשאינהאחרתמדינהאונייטרליתמדינהידי-על(א)

,פניותנטולבינלאומיהומניטריארגוןידו-על(ב)

.נתקיימוסעיףבאותושפורטושהדרישות,מהמקריםאחדבכלבתנאי

ניתנהלאאםגסיוגנוהשניהלאמנה27בסעוףהמתואריסקטניםשיטכלי.3
אחדליידעכןפיעלאףמוזמניםלסכסודהצדדים.סעיףאותופי-עלהודעה

זיהוייםעללהקלהעשויהללוהשיטכלימפרטיפרסכלבדברמשנהואת
.בהםוההכרה

אחריםרפואייםשישוכליספינות-23סעיף

השניהלאמנה38וסעיףזהלפרוטוקול22שסעיףרפואייםשיטוכליספינות.1

זההבאופו,אחריתבמיסאוביםאםבין,ויוגנויכובדו,אליהםמתייחסיםאינס



שהגנהמכיוון.זהפרוטוקולפי-ועלהאמנותפי-עלהניידותהרפואהליחידות

,רפואייםשיטוכליכספינותולהכירםלזהותםניתןיהיהאםרקיעילהתהאזו

השמההפסקהאת,האפשרככל,ולקיים,ההבחנהבסמלמטוממסלהיותעליהם

.השניהלאמנה43סעיףשל

.המלחמהלדיהכפופיםיישארו1פסקהמתייחסתאליהםהשיטוכליהספינות.2

פקודותיהאתמיודיבאופולאכוףהיכולההמיםפני-עלמלחמהספינתכל
והם,מסויםבנתיבלבחורלאלצםאולהתרחק,לעצורלהםלהורותרשאית
אחרתדרךבכלכאלהשיטוכליספינותלהטותאסור.שכזופקודהלכליצייתו

ספינותולניצולילחולים,לפצועיםדרושיםהםעודכלהרפואיתממשימתם
.סיפונםשעלשנטרפו

35-ו34בסעיפיםהקבועיםהתנאיםפי-עלרקתיפסק1בפסקההקבועהההגנה.3

תהווה2לפסקהבהתאםהניתנתלפקודהלצייתברורסירוב.השניהלאמנה

.השניהלאמנה34סעוףלפיבאויבהפוגעמעשה

על,ההפלגהלפניהאפשרככלמוקדם,יריבצדלכללהודיערשאילסכסוךצד.4

שיטכליאוספינהשלמשוערתומהירותנתיב,משוערהפלגהמועד,תיאור,שם

והוא,ברוטוטון000,2מעלשמשקלוספינותשלבמקריםבמיוחד,רפואיים

אשר)היריבהצד.בהוההכרהזיהויהעליקלאשראחרמודעכללספקרשאי
.המידעקבלתאת

וכליספינותבאותםודתרפואהסגלעליחולוהשניהלאמנה37סעיףהוראות.5

.שיט

הספינותניצוליועלהחוליםעל,הפצועיםעלחולו)השניההאמנההוראות.6

44ובסעיףהשניההאמנהשל13בסעיףהנזכריםלסוגיםם)המשתייכשנטרפו

רפואייםשיטוכליספינותשלסיפונםעללהיותהעשויים,זהפרוטוקולשל

ם)משתייכאינסאשר,שנטרפוסמכותוניצוליחולים,פצועיםאזרחים.כאלה

צדלידיביםימסרו)לא,השניההאמנהשל13בסעוףהמכריסהסוגיםלאחד

במקרהכאלהישיטכליאומספונותביםיורדוולאשלהםהצדשא1נ1כלשהו
האמנהודו-עלהםיכוסושלהםהצדשאינולטכסודצדבידיעצמםשימצאו

.זהפרוטוקולידו-ועלהרביעית

רפיאייםטיסכעיהגנת-24סעיף

.זהחלקלהוראותבכפוףויוגנויכובדורפואייםטיסכלי

יריבצדבשלישתשאינםבאזוריםרפואייםטיטכלי-25תעיף

ובאזורים,ומעליהםידידותייםכוחותשלפיסיתשבשליטהיבשתייםבאזורים
רפואויםטיסכלישלוהגנתםכיבודם,יריבצדשלפיסיתבשליטהשאינסימיים



,זאתעם.ריב)צדעםשהואסוגמכלבהסכמהמותניםאינםלסכטודצדשל
באזוריםשלוהרפואייםהטוסכליאתהמפעוללסכסוךצדמירביתבטיחותלשש
טיסכליכאשרבמיוחד,29בסעיףכקבועהיריבלצדכן-עללהודיערשאיאלה

אוויר-קרקענשקמערכותטווחתוךאלאותםהמביאותטיסותמבצעיםאלה
.היריבהצדשל

דומיםבאזוריםאומגעבאזורירפיאייםטיסכלי-26שעיף

ידידותייםכוחותשלפיסיתשבשליטהומעליהםהמגעאזורשלחלקיםבאותם.1
הגנתם,ומעליהםבבירורמבוססתאינההפיסיתהשליטהבהםאזוריםובאותם

ביוקודםהסכםידל-עלרקבמלואהיעילהלהיותיכולהרפואייםטיסכלישל
.29בסעיףהקבועפי-על,לסכסודהצדדיםשלהמוסמכותהצבאיותהרשויות

,שלהאבאחריותםפועליםרפואייםטיסשכלי,כזההסכםבהיעדר,פיעלאף
.ככאלהשזוהולאחרזאתבכליכובדוהם

המתעמתיםהכוחותשלקדמייםאלמנטיםבויבשתיאזורכלמשמע"מגעאזור".2
.מהקרקעישירליריחשופיםהסכאשרבמיוחד,זהעםזהבמגעמצויים

יריבצדבידיהנשלשיםבאזוריםרפואייםסיסכלי-27סעיף

מעלטיסהבעתמוגניםלהיותימשיכולסכסודצדשלהרפואייםהטיסכלי.1
שהושגהבתנאויריבצדשלהפוסלתשבשליטתוימייםאויבשתייםאזורים

.יריבצדאותושלהמוסמכתמהרשותכאלהלטיסותקודמתהסכמה

הסכםללאיריבצדשלהפיסיתשבשליטתואזורמעלהטסרפואיטיסכלי.2
חירוםמצבבשלאוניווטטעותבשלאם,מתנאיובסטייהאו,1בפסקהכאמור

הצדאתוליידעעצמואתלזהותמאמץכליעשה,הטיסהבטיחותעלהמשפיע
הצדידי-עלשכזהרפואיטיסכלישלזיהויועםמיד.הנסיבותבדברהיריב

,המיספני-עלאוביבשהנחיתהעללהורותסבירמאמץכלזהצדיעשה,היריב
האינטרסיםעללשמירהאחריםבאמצעיםלנקוטאו,1פסקה,30בסעיףכאמור

יפנהבטרםההוראהלקיוםזמוהטיסלכלילאפשר,מהמקריםאחדובכל,שלו

.הטיסכלינגדלהתקפה

י15אייםטיסבלישלפעיליתעלמגבננית-28סעיף

לרכושבניסיוןשלהםהרפואייםהטיסבכלילהשתמשלסכסודלצדדיםאסור.1

טיסכלישלבנוכחותםשימושייעשהלא.לריבצדעלכלשהוצבאייתרוו
.התקפהמפניחסינותצבאיותלמטרותלהעניקבניסיוורפואיים

והםמודיעתימידעלהעברתאולאיסוףרפואייםטיסבכלישימושייעשהלא.2
אדםלשאתעליהםכאטר.זהממיולמטרותהמיועדכלשהוציודיישאולא

עלנשיאתם.(ו)פסקה-תת,8שבסעיףבהגדרהכלוליםשאינםמטעואוכלשהו



ציודנשיאתאוהסיפוועלהמצוויםאלהשלהאישייםחפציהםשלהסיפון
.כאסורהתיחשבלאזיהויאוקשר,ניווטלאפשרורקאדהמיועד

שנלקחוותחמושתקלנשקמלבדחימושכליישאולארפואייםטיסכלי.3
ואשרהסלפוועלהנמצאיםשנטרפוהספינותומניצולימההוללס,מהפצועים

מנת-עלהנדרשיםאישייםנשקכליואותם,המתאיםלשירותנמסרוטרם

ומצוליהחולים,הפצועיםועלעצמועללהגוהסיפוןשעלהרפואהלסגללאפשר

.מופקדיםהםעליהםשנטרפוהספינות

בכלישימושיעשהלא,27-ו26סעיפיםמתיוחסיסאליהוהטיסותביצועבעת.4
אלא,שנטרפוהספינותוניצוליההולים,הפצועיםאחרלחיפושרפואייםטיס

.היריבהצדעםקודםבהסכת

רפואייםסיסנעיבדביקודמיםיהסכמיסהודעות-29סעיף

,26,27סעיפיםפי-עלקודמיםלהסכמיםבקשותאו,25סעיףפי-עלהודעות.1
תוכחות,הרפואייםהטיסכלישלהמוצעהמספראתיציינו,31או,(4פסקה)28

ציותהודתתבצעטיסהכלכיכקובעותויובנו,שלהםהזיהויואמצעיהטיסה
.28לסעיף

.ההודעהקבלתאתלאלתריאשר25סעיףפי-עלשנמסרההודעההמקבלצד.2

,יודיע,31או,(4פסקה)26,27,28סעיפיםפי-עלקודםלהסכםדרישההמקבלצד.3
:המבקשלצד,האפשרככלמהר

,מוסכמתהדרושהכי(יא
או,נדחיתהדרישהכו(ב)

טיסותנל'איסורלהציעהוארשאיכו.לדרישהסבירותחלופיותהצעותעליה
אתשהגישהצדאם,הגבלתואתאוהנדווהזמובמשךבאזוראחרות

.זוקבלהעלהאחרלצדהואיודיע,החלופיותההצעותאתמקבלהבקשה

יוכלווהסכמיםהודעותכילהבטיחההכרחייםבאמצעיםונקטוהצדדים.4

.במהירותלהיעשות

ההודעותתוכןאתלהפיץמנת-עלההכרחייםבאמצעיםגםינקטוהצדדים.5

בדבראלהיחידותוינחובדברהנוגעותהצבאליחידותבמהירותוההסכמים

.הנדוניםהרפואייםהטיטכלישימושיעשובהטהזיהויאמצעי

ובייקתםרפואייםטיתכלינחיתת-30סעיף

צדשלפיזיתשבשליטהאזוריםמעלהמסיסרפואייםטיסכליעללפקודניתן.1
לנחות,בבירורמבוססתאינההפיסיתהשליטהבהםאזוריםמעלאו,יריב

לפסקאותבהתאםבדיקהלאפשרמנת-על,המקרהלפי,המיםפני-עלאוביבשה

.שכזאתפקודהלכליצייתורפואייםטיסכלי.הבאות



לעשותפקודהקיבלאםבוו,המוםפני-עלאוביבשהנוחתכזהטיסכליאם.2

בדברלקבועבכדיורקאדלבדיקהלהכפיפוגיתן,אחרותמסיבותאםוביןכד
ללאתתחילכזאתבדיקהכל.אליהםמתייחסות4-ו3פסקאותאשרהעניינים

וורדווהחוליםהפצועיםכיידרושלאהבודקהצד.במהירותותיערךדיחוי
כייבטיחצדאותו,מקרהבכל.לבדיקהחיוניתהורדתםאםאלא,הטיסמכלי
.כאמורמהורדתםאומהבדיקהלרעהיושפעלאוהחוליםהפצועיםשלמצבם

:הטיסכליכיהבדיקהמעלהאם.3

,(י)פסקה-תת,8בסעיףכמשמעותורפואיטיסכליהוא(א)

וכן,28בסעיףהקבועיםהתנאיםאתמפראינו(ב)

,כזההסכםנדרשבומקום,הפרתותוךאו,קודםהסכםללאטסלא(ג)

למדינהאו,היריבלצדהמשתייכיםסיפונועלהמצוייםואלההטיסכלייורשו

דיחויללאבטוסהלהמשיךלסכסוךצדאינהאשראחרתמדינהאונייטרלית

:הטיסכלוכוהבדוקהמעלהאם.4

,(י)פסקה-הנת,8בסעיףכמשמעותורפואיטיסכליאינו(א)

או,28בסעוףהקבועיםהתנאיםאתמפר(ב)

,כזההסכםנדרשבומקום,הפרתותוךאו,קודםהסכםללאטס(ע

להוראותבהתאםליחסיזכוסיפונועלהמכוייסאלה.הטיסכליאתלתפוסניתן

הוקצהואשרשנתפסטיסכליכל.זהפרוטוקולושלהאמנותשלהרלבנטיות

טיסככלירקשימושבולעשות,מכולאחר,יהיהויתו,קבוערפואיטיסככלי
.רפואי

ליכשודצדדיםשאינואחרותימדי3ות3יישרליותמדיגות-בגשעיף

שלבשטחהינחתואומעליטוסולארפואייםטיטכלי,קודמתבהסכמהלמעט.1
במקרה,זאתלמרות.לסכסודצדשאינהאחרתמדינהשלאונייטרליתמדינה

כלבמשךוגםטוסתםזמובכלוכובדוהרפואייםהטיסכלי,כזאתהסכמהשל

לנחותלהםהמורהקריאהלכללצייתעליהם,כופיעלאף.בשטחשהותםזמו
.המקרהלפי,המיםפני-עלאוביבשה

מעל,הסכםשלמהוראותיובסטייהאוהסכםבהעדר,הטסרפואיטיסכלי.2
טעותבשלאם,לסכסודצדשאינהאחרתמדונהאונייטרליתמדינהשלשטחה
ליחומאמץכליעשה,הטיסהבטיחותעלהמשפיעחירוםמצבבשלאוניווט

הרפואיהטיסכלישלזיהויועםמיד.עצמואתולזהותהטיסהבדברהודעה
פ3י-עלאוביבשהנחיתהעללהורותסבירמאמץכלזומדינהתעשה,ככזה
נל'לשמירהאחריםבאמצעיםלנקוטאו,1פסקה,30בסעיףכאמור,המיס

ההוראהלקיוםזמוהטיסלכלולאפשר,מהמקריםאחדובכל,שלההאינטרסים

.הטיסכלינגדלהתקפהתפנהבטרש



אוביבשהרפואיטיסכלינוחת,2בפסקההנזכרותבנסיבותאובהסכם,אם.3
,לסכסוךצדשאינהאחרתמדינהאונייטרליתמדינהשלבשטחההמיםפנו-על
כפוףהטיסכלייהא,אחרותמסיבותאםוביןכךלעשותפקודהקיבלאסבין

ללאתתחילהבדיקה.רפואיטיסכליאכןהואאסלקבועמנת-עללבדיקה

יורדווהחוליםהפצועיםכוודרושלאהבודקהצד.במהירותותוערךדיחוי

כייבטיחצדאותו,מקרהבכל.לבדיקהחיוניתהורדתםאםאלא,הטיסמכלי
.כאמורמהורדתםאומהבדיקהלרעהיושפעלאוהחוליםהפצועיםשלמצבם

ואלההטיסכלי,רפואיטיסכליאכוהואהטיסכליכיהבדיקהמעלהאכ

הבינלאומיהמשפטכלליפי-עללעצרםחובהאשראלהלמעט,סיפונועלהמצויים

סביריםאמצעיםויינקטו,הטיסהאתלחדשיורשו,מנווובסכסוךהחלים

כלי,רפואיטיסכליאינוהטיסכליכיהבדיקהמעלהאם.הטיסהלהמשכת
.4לפסקהבהתאםיטופלוסיפונונל'המצוייתואלהייתפסהטיס

מסיפונוירדו,זמתבאופולמעט,אשרשנטרפוספינותומצוליהחולים,הפצועים.4
וניטרליתמדינהשלבשטחההמקומיותהרשויותבהסכמתהרפואיהטיסכלישל
זאתמדינהביןאחרתהוסכםאםאלא,לסכסוךצדשאינהאחרתמדינהאו

פי-עלהדברנדרשבומקוםזאתמדינהידי-עלייעצרו,לסכסודהצדדיםלבין
ליטולעודיוכלושלאכזהבאופומזויובסכסודהחליםהבינלאומיהמשפטכללי
ידי-עליינשאוהמעצרועלותהחולים-בביתהטיפולעלוה.האיבהבמעשיחלק

.אלהאדםבנימשתייכיסאליההמדינה

הצדדיםכלעלחילו)לסכסוךצדדיםשאינואחרותמדינותאונליטרלוותמדינות.5

שטחומעלרפואייםטיסכלימעברעלומגבלהתנאיכלשווהבאופולסכסוד
.בוכחיתתסאו

ומהיםנעדריםאדםבם-ןןןסינטו

כלליעקרון-32סעיף

הצדדיםשל,המתקשריםהצדדיםשלפעילויותיהםיונעו,זהסימושלביישומו

ובפרוטוקולבאמנותהמכריםהבינלאומייםההומניטרייםהארגוניםושללסכטוד
.קרוביהםבגורלעלהמהלדעתמשפחותשלזכותוידי-עלבעיקר,זה

ועדייםאדםבני-33סעיף

האיבהמעשיתוםע0המאוחרולכל,זאתמתירותשהנסיבותככלמוקדם.1
היריבהצדידי-עלדווחואשרהאדםבניאתלסכסוךצדכליחפש,הפעילים

אלהאדםלבניבאשרהרלבנטיהמידעכלאתיעבירזהיריבצד.כנעדרים

.זהממיןחיפושיםעללהקלמנת-על

ביחס,לסכסודצדכל,הקודמתהפסקהפי-עלהמודעאיסוףעללהקלמנתויל.2

:זהפרוטוקולפי-ועלהאמנותפי-עלעדיףליחסזוכיםאינםאשרהאדםלבני



ביחסהרבועיתהאמנהשל138בסעיףהמפורטהמידעשלרישוםיקיים(א)

למעלהאחרתדרךבכלבשביהוחזקואונאסרו,נעצרואשראדםלבני
מעצרתקופתבמשךשמתואו,כיבושאואיבהממעשוכתוצאהמשבועיים

כלשהין

רישוםואתהחיפושאת,יבצעהצורדובמידתהמעשיההיקףבמלוא,יקל(ב)
ממעשוכתוצאהאחרותבנסיבותמתואסכאלהאדםלבניבאשרהמידע
.כיבושאואיבה

מסיולמידעובקשות1לפסקהבהתאםכנעדריםשדווחואדשלבניבאשרמידע.3
המרכזותהאיתורסוכנותאוהמגינההמעצמהבאמצעותאוישירותועברו),זה

אריה,אדוםסהר)אדוםצלבאגודותאוהאדוםהצלבשלהבינלאומיהוועדשל

הוועדבאמצעותמועבראינוכזההמידעבומקום.לאומיות(אדומיםושמש

לטכסודצדכל,שלוהמרכזיתהאיתורוסוכנותהאדוםהצלבשלהבינלאומי
,המרכזיתהאיתורלסוכנותגםיינתןכזהמידעכיבטיח)

לזיהוי,לחיפושצוותיםבעמיוסידוריםבדברלהסכלםיפעלולסכסוךהצדדים.4
בדבר,הדברראויאם,סידוריםלרבות,קרבשדותמאזוריהמתיםשלוהשבה
אלהמשומותביצועבעתהוריבהצדשלסגלידו-עלכאלהצוותיםשלליווייס

שהואבעתויוגויכובדכאלהצוותיםסגל.היריבהצדשלשבשליטתובאזורים

.אלהחובותבלעדיבאופומבצע

נפטריםשלשרידיהם-34שעיר

כתוצאהבמעצראו,בכיבושהקשורותמסיבותשמתואדםבנישלשרידיהם.1
בההמדינהשלהלאוםבעלישאינםאדםבניושל,איבהממעשיאומכיבוש

אלהאדסבניכלשלהקטרהואתרי,יכובדו,האיבהוהמעשיכהוצאהמתו

בומקום,הרביעיתהאמנהשל130בסעיףכאמורויסומנויתוחזקו,יכובדו

פו-ועלהאמנותפי-עלונדיףביהםזוכיםאינסקבורתםאתרואושרידיהם

.זהפרוטוקול

הצדדים,זאתמאפשריםהיריביםהצדדיםביןוהיחסיםכשהנסיבותמיד.2
בהםאחריםמקומות,המקרהפי-ועל,ים-קםמצוייםשבשטהיה0המתקשרים

אוכיבושבמשד,איבהממעשיכתוצאהשמתואדםבנישלשרידיהםמצויים

:מנת-עלהסכמיםיכרתו,במעצר

רישוםשירותישלולנצימסהנפטריםלקרוביהקבורהלאתריגישהלאפשר(א)

כזאתןגושהשלהמעשיוםהסידוריםאתולהסדירהרשמיהקברים

קבועןבאופוולתחזקםכאלהקבורהאתריעללהגו(ב)

לארץהאישייםוחפצוהםהנפטרוםשלשרידיהםהחזרתאתלאפשר(ג)

בקשתםפי-על,מתנגדתמדינהאותהאסאלא,אובקשתהפי-עלמולדתם
.שאריסשל



נפטריםשלמולדתםארץואם,(1גאו(12בבפסקההאמוריםההסכמיםבהיעדר.3
הצד,הקבורהאתרישלתחזוקתםאתבמימונהלהסדירמוכנהאינהכאלה

החזרתםתתאפשרכילהציגורשאיהקבורהאתרימצוייםשבשטחוהמתקשר
,מתקבלתאינהכזאתהצונהבומקום.מולדתםלארץהנפטריםשלשרידיהםשל

מתאימהובהודעהההצעהממועדשמסחמששפקעולאחר,המתקשרהצדרשאי
קברות-לבתיבקשרשלובחוקיוהקבועיםהסידוריםאתלאמץ,המולדתלארץ

.וקברים

יורשה,אליהםמתייחסזהשסעיףהקבורהאתרימצוויתשבשטחומתקשרצד.4
:רקמקברםהשרידיםאתלהוציא

או,3-ו(12גלפסקאותבהתאם(1א

שלמקריםלרבות,עליוןציבוריהכרחשלענויוהיא-מהקםהוצאהכאשר(1ב
אתעתבכליכבדהמתקשרהצדכזהובמקרה,חקירתיאורפואיהכרח

אתלהוציאכוונתובדברהמולדתלארץמתאימההודעהוויתוהשרידים
.מחדשלקבורההמיועדהמקוסבדברפרטיםעםיחד,מהקברהשרידים

%%%חלק

לחימהואמצעישיטות
מלחמהושבוללוחםמעמד

לחימהואמצעישיטוה-%סימו

ייוד_כללי-35שעיף
ואמצעישיטותלבחורלסכסוךהצדדיםשלזכותם,שהואמזויןסכטודבכל.1

.מוגבלת-בלתיאינהלחימה

שטבעםלחימהושיטותובחומריבקליעים,נשקבכלישימושלעשותאסור.2

.מיותרלסבלאונחוצהשאינהלפציעהלגרום

שנותואו,לגרוםהמיועדיםלחימהבאמצעיאובשוטותשימושלעשותאסור.3

.הטבעיתלסביבהוחמורטווחארוד,נרחבמק,יגרמוכילצפות

חדשיםנשקכלי-36שעיף

,חדשיםלחימהשיטותאואמצעי,נשקכלישלאימוץאורכישה,פיתוח,במחקר
,בכולואומסויימותבנסיבות,בהםהשימושאםלקבועמתקשרצדעלחובה
הבינלאומיהמשפטשלאחרכללכלפו-עלאוזהפרוטוקולפו-עלאסוריהא
.המתקשרהצדעלהחל



מעלאיסיר-37יעיף

אתהמזמיניםמנישום.במעלשימושידי-עליריבללכודאולפצוע,להרוגאסור.1
להעניקהמחויבאולהגנהזכאיהואכילהאמיןלהביאומנת-עלהיריבאמון
,זהבאמוןלבגודבכוונה,מזויובסכסוךהחליםהבינלאומיהמשפטכלליפי-על

:למעלדוגמאותהםהבאיםהמעשים.מעליהוו

,כמעהדגלאוהפוגהדגלתחתומתומשאלנהלכוונהבדיית(א)
,מחלהאופציעהבשליכולת-העדרבדיית(ב)
וכן,לוחם-לא,אזרחמעמדבדיית(ע

האומותשלמדיםאוסמלים,בסימניםשימושידי-עלמוגומעמדבדיית(ד)
צדדיםשאינואחרותמדינותאונייטרליותמדינותשלאוהמאוחדות
.לסכסוך

להולידהמכוותםמעשיםהינןכאלהתחבולות.אסורותאינומלחמהתחבולות.2
מכלליכללמפרוםשאיכםאד,בפזיזותלפעוללולגרוםאוהורובאתשולל

שאונםמכיווןמעלאונםואשרמזויובסכסודהחלוםהבינלאומיהמשפט

הולהלןהאמור.זהמשפטפי-נל'להגנהבהתייחסהיריבאמוןאתמזמינים
דמהבפעולות,דמהבמטרות,בהסוואהשימוש:כאלהלתחבולותדוגמאות
.מטעהובמידע

מוכריטממעים-38יעיף

האדוםהסהר,האדוםהצלבשלההבחנהבסמלראוי-בלתישימושלעשותאסור.1
שנקבעואחריםבאיתותיםאובסימנים,ובסמלים,האדומיםוהשמשהאריהאו

,במתכוון,לרעהשימושמזויןבסכטודלעשותאטורכן.זהבפרוטוקולאובאמנות
דגללרבות,בינלאומיתהמוכריםאחריםהננהבאיתותיאובסימני,בסמלו

.תרבותככסיעלההגנהוסמל,הפוגה

שאושרכפילמעטהמאוחדותהאומותשלההבחנהבסמלשימושלעשותאסור.2

.זהארגוןידי-על

לאוםסמלי-39סעיף

אובאותות,צבאייםבסמלים,בדגליםמזויובסכסודשימושלעשותאסור.1
.לסכסודצדדיםשאילאחרותמדינותאונייטרליותמדינותשלבמדים

צדדיםשלבמדיםאובאותות,צבאייםבסמלים,בדגליםשימושלעשותאסור.2
פעולותלעכבאולהגך,לקדם,למגומנת-עלאו,התקפותבשועבינתוריבים

.צבאיות

הכללוםעלישפיעלא,(ד)1פסקה,37בסעיףאוזהבסעיףמהאמורדבר.3

השימושעלאוריגולעלהחליםהבינלאומיהמשפטשלהקיימיםהמוכרים

.ביםמזויוסכסוךבניהולבדגלים



כמעהקבלת-40סעיף

איבהמעשילנהלאויריבעלבכךלאיים,ניצוליםיהיולאכילפקודאסור
.זהבסיט-על

למערכהמחוץהמצהאויבעלשמירה-41סעיף

לאלמערכהמחוץכמצוימוכרלהיותצריך,לנסיבותשבהתאםאוהמוכראדם.1

.להתקפהמטרהיועשה

:אםלמערכהמחוץמצויאדם.2

יריבןצדבידינמצאהוא(יא

או;להיכנעכוונהברורבאופןמבטאהוא(יב

,מחלהאופצועהבשל,אחרתבדרךיכולתנעדראוהכרתואתאיבדהוא(יג

,עצמועללהגןממנונבצרכדומשוס

מנסהואינואיבהמעשהמכלנמנעהואהללוהמקריסמןאחדשבכלובתנאו

.להימלט

בנסיבותירובצדבידונפלומלחמהכשבווילהגנההזכאיםאדםב3וכאשר.3

האמנהשל1סימן,111בחלקכאמורפינוייםאתהמונעותרגולותבלתילחימה

להבטיחבכדיהביצועבנוהזהירותאמצעיכלויינקטושוחררו)הם,השלושית

.בטחונםאת

טיסכלישלסיפוכועלהמצוייםאלה-42סעיף

.צנוחתובמהלךלהתקפהמטרהייעשהלאבמצוקהטיסמכליהצונחאדם.1

במצוקהטוסמכלישצנחלאדםתינתן,יריבצדשבשליטתבשטחלקרקעבהרעו.2

במעשהעוסקשהואניכראםאלא,להתקפהמטרהייעשהטרםלהוכנעהזדמנות

.איבה

.זהסעיףפו-עלמוגניםאונםמוטסוסחיולוס.3



מלחמהושבוילוחטמעמד-11מימו

מזויהםכוחות-43סעיף

,המאורגניםהמזויהםהכוחותמכלמורכביםלסכסוךצדשלהמזויניםהכוחות.1

התנהגותםעלצדאותוכלפיהאחראיפיקודתחתהמפוייסויחידותקבוצות

מוכרתשאינהרשותאוממשלהלדי-עלמיוצגצדאותואםגס,לוהכפופיםשל

פנימיתמשמזותותלמערכתכפופיםיהיואלהמזויניםכוחות.יריבצדידי-על
.מזויובסכסוךהחלישהבינלאומיהמשפטלכלליצוותתאכוף,השארבין,אשר

המכוסיםדתוכוהנירפואהסגללמעט)לסכסודצדשלהמזויניםהכוחותחברי.2

השלישיתלאמנה33סעיףידי-נל'
לוטולהזכותלהםיש,כלומר,לוחמיםהס(

.איבהבמעשיישירחלק

מזוינתחוקאכיפתסוכנותאוצבאית-פאראסוכנותמצרףלסכסודשצדעתכל.3
.לסכסודהאחריםלצדדיםכד_עללהודיעעליוהמזויניםלכוהותיו

מלחמהושבויילוחמים-44סעיף

.מלחמהשבוייהיהריב)צדלידיהנופל,43בסעיףכמוגדר,לוחםכל.1

בסכסודההליסהבינלאומיהמשפטלכללילצייתמחויביםהלוחמיםשכלבעוד.2

אם,אולוחםלהיותזכותואתמלוחםישללולאאלהכלליסשלהפרות,מזויו
שנקבעכפילמעט,מלחמהשבוילהיותזכותואת,יריבצדלידינופלהוא

.4-ו3בפסקאות

,איבהמעשיהשפעותמפניהאזרחיתהאוכלוסיהעלההגנהאתלקדםמנתעל.3

עוסקיםשה0בשעההאזרחיתמהאוכלוסיהעצמםלהבחיןמחויביםלוחמים

מצביםישנםכיהכרהבשל,ואולם.להתקפהבהכנהצבאיתבפרזולהאובהתקפה

יכולאינומזויולוחםהאיבהמעשישלטבעםבגלל,בהםמזויניסבסכסוכים

כאלהשבמצבוסבתנאי,כלוחםמעמדועלישמורהוא,כאמורעצמולהבחין

:בגלוינשקואתנושאהוא

וגם,צבאיתהיתקלותכלבמהלך(א)

בהיערכותננסוקשהואבעתהיריבלעווגלויהואבוהזמואותובמהלד(ב)

.חלקליצולעומדהואבהבהתקפהלפתיחההקודמתצבאית

בסעוףכמשמעותוכמעלייחשבולאזאתפסקהדרושותאתהמקיומיסמעשים
.(ג)1פסקה,37

במשפטהמפורטותבדרישותעומדשאונובעתהיריבהצדלידיהכופל,לוחם.4
יקבל,זאתלמרות,אולם,מלחמהשבוילהיותזכותואתיאבד3שבפסקההשנו

האמנהפי-עלמלחמהלשבוייהמוענקותלאלההבחינותמכלערדשוותהגנות
המוענקותלאלהערדשוותהגנותכוללתזוהגנה.זהפרוטוקולפי-ועלהשלישית



בניוונענשנשפטכזהאדםבובמקרההשלישיתהאמנהפי-עלמלחמהלשבויי
.שביצעכלשהיעבירה

צבאיתבפעולהאובהתקפהעוסקשאינובעתיריבצדלידיהנופלכלשהולוחם.5

פעולותיובשלמלחמהושבוילוחםלהיותזכויותיואתיאבדלא,להתקפהבהכנה

.הקודמות

בהתאםמלחמהשבוילהיותאדםכלשלבזכותולפגועבאאינוזהבסעיףהאמור.6

.השלישיתהאמנהשל4לסעיף

מדיםללבישתבאשרמדינותשלהמקובלהנוהגאתלשנותמיועדאינוזהסעיף.7

.לסכסוךצדשלבמדיםהסדירותהמזוינותליחידותשהוקצולוחמיםידי-על

כל,והשניההראשונההאמנותשל13בסעיףהנזכריםהאדםבנולסוגיבנוסף.8

,זהפרוטוקולשל43בסעיףכהגדרתם,לסכטודצדשלהמזויניםהכוחותחברו

שלבמקרה,אוחולים,פצועיםהםאסאמנותאותולפילהגנהזכאיםיהיו

.אחריםבמיסאוביםשנטרפוספינותניצולי,השניההאמנה

איבהבמעשיחלקנשלואשראדטבסהתת-45יעיף

,מלחמהשבויבחזקתיהאיריבצדלידוונופלאיבהבמעשיחלקהנוטלאדם.1

,המלחמהשבוישלמעמדתובעהואאם,השלישיתהאמנהפי-עלמוגןיהיהולכו
מעמדתובענסמךהואעליוהצדאסאו,כזהלמעמדזכאיהואכינראהאםאו

ספקמתעוררבאם.המגינהלמעצמהאוהכולאתלמעצמהבהודעהלמענוכזה

להחזיקימשיךהוא,מלחמהשבוילמעמדכזהאדםשללזכאותובאשרכלשהו

המועדעדזהופרוטוקולהשלישיתהאמנהפי-עלמוגולהיות,ולפיכך,זהבמעמד

.מוסמךטריבונלידי-עלמעמדוייקבעבו

להישפטעומדוהואמלחמהכשבוימוחזקאינויריבצדלידישנפלאדםאם.2

לזכאותולטעוןהזכותלותהא,איבהממעשיהנובעתעבירהבמןצדאותובידי
שהדבראימתכל.יוכרעהעמיווכישיפוטיטריבונלבפנימלהמהשבוילמעמד

.העבירהבגיןהמשפטלפניתועשהזוהכרעה,המתאיםההליךבמסגרתאפשרי

מובאהענייובהםבהלוכיםנוכחיםלהיותזכאיםיהיוהמגינההמעצמהנציגי
בדלתייםמתנהליםההלוכים,הרגילמגדרהיוצאבאופו,אםאלא,להכרעה

תביאהכולאתהמעצמה,כזהבמקרה.המדינהבטחוןשלאינטרסבשלסגורות

.בהתאםהמגינההמעצמהלידיעתהדבראת

ואשרמלחמהשבוילמעמדזכאיושאונו,איבהבמעשיחלקנטלאשראדםלכל.3

להגנהעתבכלהזכותתהא,הרביעיתלאמנהבהתאםעדיףמיחסנהנהאינו

מוחזקהואאםאלא,כזהאדםכל,כבושבשטח.זהפרוטוקולשל75סעוףפי-על
לזכויות,הרביעיתהאמנהשל5בסעיףהאמוראף-על,גסזכאייהא,כמרגל

.האמורההאמנהפי-עלשלוהקשר



מרגלים-46סעיף

תהיהלא,זהפרוטוקולשלאוהאסכותשלאחרתהוראהבכלהאמוראףעל.1

שהואבעתיריבצדלידיהנופללסכסוךצדשלהמזויניםבכוחותכלשהולחבר
.מרגלכאלאליולהתייחסוניתןמלחמהשבוילמעמדהזכותבריגולעוסק

שבשליטתובשטחצדאותובעבור,אשרלסכסודצדשלהמזויניםבכוחותחבר.2
שהואבעת,אסבריגולכעוסקייחשבלא,מידעלאסוףמנסהאואוסף,יריבצד

.משתייךהואאליהםהמזויניםהכוחותמדיאתלובשהוא,כאמורפועל

צדידי-עלהכבוששטחשלתושבשהואלסכסודצדשלהמזווניסבכוחותחבר.3

ערדבעלמידעלאסוףמנסהאואוסף,נסמךהואעליוהצדבעבור,ואשר,יריב

ידי-עלכןעושההואאסאלאבריגולכעוסקיחשב)לאשטחאותובתוךצבאי
כזהתושב,כןנל'יתר.חשאיבאופובמתכווןאוכוזבתפניםהעמדתשלמנושה

מרגלכאלאליולהתייחסויתןולאמלחמהשבוילמעמדזכותואתיאבדלא

.בריגולעוסקכשהואנלכדאםאלא

ידי-עלהכבוששטחשלתושבאתואשרלסכטודצדשלהמזויהםבכוחותחבר.4
שבוושללמעמדזכותואתיאבדלא,שטחבאותובריגולעסקואשריריבצד

שובהצטרףבטרםנלכדאסאלאמרגלכאלאליולהתייחסגיתךולאמלחמה

.משתייךהואאליהםהמזויניםלכוחות

חרבשבירי-י4סעיף

.מלחמהשבויאולוחםלהיותהזכותתהאלאחרבלשכיר.1

:אשראדםכלהואחרבשכיר.2

,מזויובסכטודלהילחםמנת-עללארץמחוץאומקומיתבמיוחדמגויס(א)
האיבהןבמעשישיר)חלק,למעשה,נוטל(ב)

,ולמעשהאישילרווחשאיפהמהודבעיקרהאיבהבמעשיחלקליטולמונע(ה)

ממשובאופוהחורגחומריפיצוי,בעבורואולסכסודצדידו-על,לומובטח

בכוחותדומיםותפקידיםדרגותבעליללוחמיםהמשולםאוהמובטחמזה
,צדאותושלהמזוינים

צדשלשבשליטתושטחשלתושבואינולסכסודצדשללאוםבעלאינו(ד)

,לסכטוד
וכןלסכסודיצדשלהמזויניםבכוחותחבראיננו(ה)

בכוחותיהכחבררשמיבתפקידלסכסודצדשאינהמדינהודי-עלנשלחלא(ו)

.המזויהם



,חלק
~
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אזרחיתאוכלוסיה

איבהמעשיהשפעותמפניכלליתהגנה-%סימו

תחולהושדהיסוד-כלל-%פרק

יסוד-כלל-48שעיף

אזרחויםאובויקטיםושלהאזרחיתהאוכלוסיהשלכיבודםאתלהבטיחמנת-על
האזרחיתהאוכלוסיהביןעתבכליבחינולסכסוךהצדדים,עליהםההגנהואת

יכוונוובהתאם,צבאוותמטרותלביואזרחייםאובייקטיםוביןהלוחמיםלבין

.צבאיותמטרותנגדרקפעולותיהםאת

התחולהוהיקףהתקפותהגדרת-49סעיף

.בהגנהאובהתקפהבין,היריבכנגדאלומותמעשומשמע"התקפות".1

המתנהלתשהיאהתקפהכלעלחלות,להתקפותבאשרזהפרוטוקולהוראות.2

אדלסכסודלצדהשייכתהלאומיתהטריטוריהלרבות,שהיאטריטוריהבכל

.יריבצדשלשליטתותחתהמצויה

כדיבהישאשר,ביסאובאוויר,ביבשהלחימהכלעלחלותזהסימןהוראות.3
אזרחייםאובייקטיםעלאווהידיםאזרחיםעל,האזרחיתהאוכלוסיהעללהשפוע

אובייקטיםכנגדמהאוויראומהיםהתקפהכלעלבנוסףחלותהן.ביבשה

החליםהבינלאומיהמשפטכלליעלאחדתבדרךלהשפיעכדיבהןאיואד,ביבשה
.באוויראוביםמזויובסכסוך

הכלולותהומניטריתהגנהבדברלהוראותתוספתמהוותזהסימוהוראות.4
המחייביםאחריםבינלאומייםובהסכמים,שלההבחלקבמיוחד,הרביעיתבאמנה

בדברהביכלאומיהמשפטשלאחריםלכלליםגםכמו,המתקשריםהצדדיםאת

השפעותמפניבאוויראובים,ביבשהאזרחייםאובייקטיסועלאזרחיםעלהמה

.איבהמעשי

אזרחיתואוכלוסיהאזרחים-!%פרק

אזרחיתואיכלישיהאזיחיסהגדרת-50יעיף

מתייחסיםאליהםהאדםבנימסותלאחדמשתייךאינואשראדםכלהואאזרח.1



.זהפרוטוקולשל43וסעוףהשלישיתהאמנהשל(6)-ו(3),(2)י(1)4אסעיף

.כאזרחזהאדםייחשב,אזרחאדםשללהיותובאשרספקשלבמקרה

.אזרחיםשהםהאדםבניכלאתכוללתהאזרחיתהאוכלוסיה.2

הגדרתבגדרבאוםאינםאשריחידיםשלהאזרחיתהאוכלוסיהבקרבנוכחותם.3

.האזרחיאופייהאתמהאוכלוסיהשוללניאינהאזרחית

האזרחיתהאוכלוסיההגנת-1$סעיף

הנובעותסכנותמפתכלליתמהגנהייהנויחידיםואזרחיםהאזרחיתהאוכלוסיה.1
המהווים,הבאיםהכללים,זולהגנהתוקףליתומנת-על.צבאיותמפעולות
.הנסיבותבכליקוימו,הבינלאומיהמשפטשלאחרישחליםלכלליםתוספת

מטרהיהיולא,יחידיםאזרחיםגםכמו,היאבאשרהאזרחיתהאוכלוסיה.2
לזרועהיאהעיקריתשמטרתםבאלימותאיומיםאואלימותמעשי.להתקפה

.אסוריםהינםהאזרחיתהאוכלוסיהבקרבפחד

הזמואותוולמשךאםאלא,זהסימופי-עלהמוענקתההגנהמןיוהרואזרחים.3
.איבהבמעשיישירחלקנוטליםהםבו

:הוהבחנהחסרותהתקפות.אסורותהבחנהחסרותהתקפות.4

מסוימתןצבאיתמטרהנגדמכוונותשאינואלה(א)

נגדלכוונםניתןשלאלוחמהבאמצעיאובשיטתשימושהעושותאלה(ב)

או,מסוימתצבאיתמטרה

אתלהגבילניתןשלאלוחמהבאמצעיאובשיטתשימושהעושותאלה(ע

זהיפרוטוקולפי-עלכנדרשהשפעותיהם

ובאזרחיםצבאיותבמטרותלפגועהוא,המקריםמואחדבכל,כדעקב,ושמטבעו
.הבחנהללאאזרחייםבאובייקטיםאו

:הבחנהכחסרותתחשבנהשלהלןמהסוגיםההתקפות,השארבוו.5

מטרותלמספרהמתייחסת,אמצעיאושיטהבכלהפצצהידי-עלהתקפה(א)

אוכפר,עיורה,בעורוהממוקמותברורבאופוומובחנותנפרדותצבאיות

כאל,אזרחייםאובייקטיםאואזרחיםשלדומהריכוזהמכילאחראזור

וכןיחידהןצבאיתמטרה

פציעה,אזרחיםחיישלנלווהלאובדןתגרוסכילצפותשניתוהתקפה(ב)

כלשלשילובאו,אזרחייםלאובייקטיםנלווהנזק,אזרחיםשלנלווית
.הצפויוהישירהקונקרטיהצבאיליתרוןביחסמופרזיםיהיואשר,אלה

.אסורותתגמולמעשישלדרך-עלאזרחיםאוהאזרחיתהאוכלוסיהתדהתקפות.6

אויחידיםאזרחיםשלאואזרחיתאוכלוסיהשלבנוכחותשימושייעשהלא.7

לאזוריםאולנקודותצבאיותפעולותמפניחסינותלהעניקכדיבתנועותיהם



,למגואו,התקפותמפניצבאיותמטרותלמגונסיונותידי-עלבפרט,מסוימים
שלתנועתהאתיכוונולאלסכסוךהצדדים,צבאיותפעולותלסכלאולקדם

מטרותולמגךלנסותבמטרהיחידיםאזרחיםשלאוהאזרחיתהאוכלוסיה
.צבאיותפעולותלמגואו,התקפותמפניצבאיות

מחובותיהןלטכסודהצדדיםאתתשתרךלאאלהאיסוריםשלהפרהכל.8

באמצעילנקוטהחובהלרבות,ולאזרחיםהאזרחיתלאוכלוסיהביחסהמשפטיות

.57בסעיףהקבועיםהזהירות

אזרחייםאובייקטים-%%%מרק

אזרחייםאובייקטיםעלכלליתהגנה-52סעיף

אובייקטים.תגמוללמעשיאולהתקפהמטרהיהיולאאזרחייםאובייקטים.נ
.2בפסקהכמוגדרצבאיותמטרותאינםאשרהאובייקטיםכללהסאזרחיים

,לאובייקטיםהנוגעבכל.צבאיותלמטרותמוחלטבאופותוגבלנההתקפות.2
מטרתם,מיקומם,מטבעתאשראובייקטיםלאותםמוגבלותצבאיותמטרות

,ושהריסתםצבאיתלפעולהאפקטיביתתרומהתורמיםבהםהשימושאו
באוהוהמתקיימותבנסיבות,חלקואומוחלטבאופן,נטרולםאותפיסתם

.מובהקצבאייתרוומקמם,הזמן

כגוו,אזרחיותלמטרותמיועדרגילשבאופובאובייקטאסספקשלבמקרה.3
תרומהלתרוםשימושנעשה,ספר-ביתאואחריםמגוריםאובית,פולחומקום

.כזהשימושבונעשהשלאחזקה,צבאיתלפעולהאפקטיבית

פולחוומקומותתרבותייםאובייקטיםהגנת-53סעיף

מיוםמזויוסכסוךבשעתתרבותנכסילהגכתהאגאמנתבהוראותלפגועמבלי
:נאסר,אחריםרלבנטייםבינלאומייםמסמכיםומהוראות,1954במאי14

אמנותיצירות,היסטורייםמונומנטיםנגדהמכווניםאיבהמעשיכללבצע(א)

,עמיםשלהרוחניתאוהתרבותיתמורשתםאתהמהוויםפולחןמקומותאו
,הצבאיבמאמץבתמיכהכאלהבאובייקטיםשימושלעשות(ב)
.תגמוללמעשימטרהאלהאובייקטיםלעשות(ג)

האזרחיתהאוכלוסיהלהישרדותחיונייםאובייקשיסהגנת-54סעיף

.אסורההינהלחימהכשיטתאזרחוסהרעבת.1

החיונייםאובייקטיסשימושמכלללהוציאאולסלק,להרוס,לתקוףאסור.2
המשמשיםחקלאייםשטחים,מזוןמוצריכגוו,האזרחיתהאוכלוסיהלהישרדות



,השקיהומפעלישתלהמיואספקת)מתקו,חימשק,בולים),מזוןמוצרילייצור
לצדאו,האזרחיתהאוכלוסיהשללקיומהערכםשלילתשלהמפורשתלמטרה
,לנועלהםלגרום,אזרחיםלהרעיבבמטרהאםבין,והאאשרהמניעויהא,יריב
.אחרמניעמכלאו

שצדמכסההיאאוחסאובייקטיםאותםעלחולו)לא2בפסקההאיסורים.3

:בהםמשתמשיריב

או,בלבדשלוהמזויניםהכוחותחברישלהמחייהלצורכי(א)

עם,ובתנאי,צבאיתלפעולהישירהבתמיכהאזי,מחייהלצורכילאאם(ב)
ניתןאשראלהאובייקטיםכעדפעולותתינקטנהלאמקרהשבשוס,זאת

העלולומיםמזוושלבמחסורהאזרחיתהאוכלוסיהאתיותירוכילצפות

.לנועעליהלכפותאולהרעבתהלהביא

.תגמוללמעשימטרהיעשו)לאאלהאובייקטים.4

הטריטוריהעלבהגנהלסכסוךשהואצדכלשלהחיונייםבצרכיובהכרה.5
אפשר2בפסקההכלוליםמהאיסוריםגריעה,פלישהמפנישלוהלאומית

כאשר,שלובשליטתוהמצויהזוטריטוריהבתוךלסכסודצדודי-עלשתיעשה
.מוחלטצבאיהכרחידי-עלהדברנדרש

הטבעיתהסביבההגנת-55שעיף

,נרחבנזקמפניהטבעיתהסביבהעללהגןמנת-עלבלחימהזהירותלנקוטוש.1

לחימהובאמצעיבשוטותשימושעלאיסורכוללתזוהגנה.וחמורטווח-ארוד
כדומתוך,הטבעיתלסביבהשכזהנזקשיגרמולצפותשניתואו,המיועדים

.בהישרדותהאוהאוכלוסיהבבריאותלפגוע

.אסורותהינותגמולמעשישלדרך-עלהטבעיתהסביבהנגדהתקפות.2

משוכניםכוחותהמכיליםומתקניםמפעליםהגנת-56סעיף

ותחנותתעלות,סכריםדהיינו,מסוכניםכוחותהמכוליםמתקניםאומפעלים.1
אובייקטיםבובמקוםגם,להתקפהמטרהעשו"לא,חשמללייצורגרעיניותכוח

שלשחרורםאתלגרוםעלולהכזוהתקפהאם,צבאיותמטרותמהוויםאלה

.האזרחיתהאוכלוסיהבקרבחמורותלאבידותמכדוכתוצאהמסוכמםכוחות

בקרבתםאומתקניתאומפעליםבאותתהממוקמותאחרותצבאיותמטרות

שלשחרורםאתלגרוםעלולהכזאתהתקפהאסלהתקפהמטרהיעשו)לא
חמורותלאבידותמכדוכתוצאהמהמתקנוסאומהמפונליסמסוכניםכוחות
,האזרחיתהאוכלוסיהבקרב

:תופסק1כפסקההקבועההתקפהמפטהמיוחדתההמה.2

הרגילמתפקודםהשונהשימושבהםנעשהאםרק,תעלהאוסכרלגבי(א)



כזאתהתקפהואס,צבאיותבפעולותולשירהמשמעותות,סדירהולתמיכה

,לסיומהתמיכהאותהלהביאהיחודההביצועבתהדרךהיא
חשמליכוחמספקתהואאסרק,חשמללייצורגרעיניתכוחתחנתלגבי(ב)

כזאתהתקפהואםצבאיותבפעולותוישורהמשמעותית,סדירהלתמיכה
;לסיומהתמיכהאותהלהביאהיחידההביצועבתהדרדהיא

אומתקניםאומפוזליהבאותםהממוקמותאחרותצבאיותמטרותלגבי(ג)

וישירהמשמעותית,סדירהלתמיכהשימושבה0נעשהאסרק,בקרבתם
להביאהיחודההביצועבתהדרךהיאכזאתהתקפהואםצבאיותבפעולות
.לסיומהתמיכהאותה

לכלזכאיםיישארויחודיםואזרחיםהאזרחיתהאוכלוסיה,ומקרהמקרהבכל.3

אמצעינקיטתשלההגנהלרבות,הבינלאומיהמשפטפי-עללהםהמוענקתהגנה

המתקנים,המפעליםסוואחדמפסיקהההגנהאם.57בסעיףהקבועיםהזהירות

אמצעיכלאתלנקוטחובה,מותקף1בפסקההנזכריםהצבאיותהמטרותאו

.המסוכניםהכוחותשלשחרורםאתלמנועבכדיהמעשייםהזהירות

בפסקההנזכרותהצבאיותהמטרותאוהמתקנים,נליס'המפאתלעשותאסור.4
.תגמוללמעשימטרה1

המפעליםבקרבתכלשהוצבאיותמטרותמלמקםלהימנעיפעלולסכסוךהצדדים.5

בלעדיתבמטרהשהוקמומתקנים,כןפיעלאף.1בפסקההמכריםהמתקניםאו
ייעשוולא,מותרותהינםהתקפהמפניהמוגניםוהמתקניםהמפעליםעללהגן

פרטאיבהבמעשישימושבהםנעשהשלאבתנאי,בעצמםלהתקפהמטרה
המוגניםוהמתקניםהמפעליםנגדלהתקפותבתגובההדרושותההגנהלפעולות

המפעליםנגדאיבהפעולותלהדוףרקשבכוחם3שקלכלימוגבלחימושםוכי
.המוגניםוהמתקנים

ביציהםנוספיםהסכמיםלכרותנקראיםלסכסוךוהצדדיםהמתקשריםהצדדים.6

.מסוכניםכוהותהמכוליםלאובייקטיםנוספתהגנההענקתלצורד

רשאים,זהסעירפי-עלהמוגניםהאובייקטיםשלזיהוייםעללהקלמנת-על.7
עיגוליםשלושהשלמקבוצההמורכבמיוחדבסימןלסמנםלסכסודהצדדים

ונספחשל16בסעיףכמפורט,הציראותועלהמונחיםבוהקכתוםבצבע

לסכסוךכלשהוצד,אופובשוסיפטורלאזהסימוןשלהיעדרו.זהלפרוטוקול

.זהסעיףפי-עלמחובותיו

זהירותאמצעי-4%'פרק

בהתקפהזהירותאמצעי-57סעיף

האוכלוסיהעללחוסבמטרהמתמדתזהירותתיכקט,צבאיותפעולותבניהול.1
.אזרחייםאובייקטיםועלאזרחיםעל,האזרחית



:הבאיכהזהירותאמצעייינקטו,להתקפותבאשר.2

:התקפהעלהמחליטיםאוהמתכנניםאלה(א)

להיותהעומדותהמטרותכילוודאמנת-עלביצוגיברדברכליעשו(מ
להגכהנתונותאינןוכיאזרחייםאובייקטיםאואזרחיםאינןמותקפות

,52סעוףשל2פסקהבמשמינותצבאיותמטרותהןאלאמיוחדת
להתקיפוןאוסרותלאזהפרוטוקולושהוראות

ושיטותהאמצעיבבהירתהביצועבניהזהירותאמצעיכלאתנקטו)(ו,)

חיישלנלווהאובדו,לצמצםמקרהובכל,למנועבמטרהההתקפה
,אזרחייםלאובייקטיםנלווהונזקלאזרחיםנלוויתפציעה,אזרחים

לאובדותגרוםכילצפורנשניתוהתקפהבכללפתוחמלהחליטיימנעו(חח
לאובייקטיםנלווהמק,אזרחיםשלנלוויתפציעה,אזרחיםחיישלנלווה

ליתרוןביחסמופרזלכיהיואשר,אלהכלשלשילובאואזרחיים

,הצפויוהישורהקונקרטיהצבאי
או,צבאיתמטרהאיננההמטרהכימתברראם,הושעהאותבוטלהתקפה(ב)

שלנלווהלאובדותגרוםכללצפותשניתואומיוחדתלהגנהנתונהשהיא

אזרחייםלאובייקטיםנלווהנזק,אזרחיםשלנלוויתפציעה,אזרחיםחיי
הקונקרטיהצבאיליתרוןביחסמופרזיםיהיואשר,אלהכלשלשילובאו

הצפויןוהישיר

עללרעהלהשפיעהעלולותהתקפותבדברתינתןמוקדמתיעילההתראה(ג)

,זאתמתירותאינוהנסיבותאסאלא,האזרחיתהאוכלוסיה

,דומהצבאייתרוןלהשגתצבאיותמטרותמספרביךהבחירהאפשריתכאשר.3

ביותרהמעטהלסכנההגרוםתקיפתהכילצפותשניתןזותהיהשתיבחרהמטרה

,אזרחייםולאובייקטיםאזרחיםלחיי

לזכויותיובהתאם,לסכסודצדכלינקוט,באוויראוביכצבאיותפעולותבמהול.4

אמצעיבכל,מזויןבסכסודהחלוםהבינלאומיהמשפטכלליפו-עלוחובותיו
.אזרחייכלאובייקטיםונזקאזרחיםחייאובדןלמנועמנת-עלסבוריםזהירות

האוכלוסיהנגדכלשהןהתקפותכמרשהזהסעיףמהוראותהוראהכללפרשאיו.5

.אזרחייםאובייקטיםאואזרחים,האזרחית

התקפותשלהשפעותיהן3גדזהירותאמצעי-58שעיף

:לבצעהשמתוהמירביתבמידה,לסכסודהצדדים

האוכלוסיהאתלהוציאיפעלו,הרביעיתלאמנה49בסעיףלפגועמבלי(א)
שלמקרבתושבשליטתםאזרחייםואובייקטיםיחידיםאזרחים,האזרחית
,צבאיותמטרות



בסמוךאואוכלוסיןצפופיאזוריםבחודצבאיותמטרותמלמקסיימנעו(ב)
;להם

,האזרחותהאוכלוסיהעללהגוכדיאחריםנדרשיםזהירותאמצעוינקטו(1ג
הסכנותכנגדשבשליטתםאזרחייםאובייקטיםועליחידיםאזרחיםעל

.צבאיותממגולותהנובעות

להגנההותוגיםואדוייםמקומות-ו'פרק
~

יווידונ

מוגמש-לאמקומות-59שעיף

.מוגנים-לאמקומות,שהואאמצעיבכל,לתקוףלסכסוךלצדדיםאסור.1

מקוסעלמוגו-לאכמקוסלהכרםרשאיותלסכסודצדשלהמתאימותהרשויות.2
ואפשרבמגעבאיםמזויניםכוחותבולאזורבסמודהנמצא,כלשהומיושב
התנאיםאתיקייםכזהמקוס.כזהאזורבתודאוהיריבהצדבידישייכבש
:הבאים

גיידןצבאיוציודניידיםנשקכליגםכמו,הלוחמיםכלממגופונוכיחובה(1א

נייחימןצבאייםובמוסדותבמתקניםכלשהועויןשימושיעשה)לא(ב)

וכןהאוכלוסיהןאוהרשויותידי-עלאיבהפעולותיבוצעולא(1ג

.צבאיותבפעולותבתמיכהפעולותיינקטולא(ד)

פי-ועלהאמנותפי-עלמיוחדתלהגנההנתואםאדםבנישלזהבמקוםנוכחותם.3
עלשמורהשלהבלעדיתלמטרהשהושארומשטרהכוחותושל,זהפרוטוקול

.2בפסקהשפורטולתנאיםבניגודוגומדתאוננה,וסדרחוק

מדויקבאופן,ותתאךותגדירהיריבלצדתמוען2פסקהפי-עלשנעשתהההכרזה.4

ממוענתאליולסכסודהצד.מוגןהלאהמקוסשלגבולותיואת,האפשרככל

התנאיםאםאלאמוגו-לאמקוסכאללמקוםויתייחסקבלתהאתואשרההכרזה
לצדמידכדעלודיע)כזהבמקרה,בפועלמתקייימיםאינם2בפסקהשפורטו

ימשיך,מתקיימיםאינס2בפסקהשפורטוהתנאיםאםגם.ההכרזהאתשותו
זהפרוטוקולשלהאחרותהוראותיופי-עלהמוענקתמההגנהליהנותהמקוס

.מזויןבסכסוךהחליםהבינלאומיהמשפטשלאחריםכלליםוהוראות

אםאףמוגנים-לאמקומותשלהקמתםעללהסכיםרשאיםלסכסוךהצדדית.5
להגדירההטכסעל.2בפסקהשפורטוהתנאוסאתמקיימיםאינסאלהמקומות
נחוץאםמוגון-הלאהמקוםשלגבולותיואת,האפשרככלמדויקבאופו,ולתאר
.הפיקוחשיטותאתלקבועההסכםווכל,הדבר

כמהעד,יסמנושכזההסכםפי-עלהמוסדרמקוסעלהשליטהשבידוהצד.6

יוצגואשר,האחרהצדעםווסכסעליהםסימביסאותםבאמצעות,שאפשר

בגבולותיו,המקוםשלבתחומוובמיוחד,לעוובבירורגלוייםיהיובובמיקום

.ראשיוסכבישיםועל



התנאיםאתלקייםמפסיקהואכאשרמוגו-לאכמקוםמעמדואתמאבדמקום.7
ימשיך,כזהבמקרה.5פסקהמתייחסתאליובהסכםאו2בפסקהשפורטו
זהפרוטוקולשלהאחרותהוראותיופי-עלהמוענקתמההגנהליהנותהמקום

.מזויובטכסודהחליםהבינלאומיהמשפטשלאחריםכלליסוהוראות

מבויזיטאזורים-60סעיף

להםלאזוריםהצבאיותפעולותיהםאתלהרחיבלסכסוךהצדדיםעלאסוך,1

לתנאובניגודעומדתכזאתהרחבהאם,מפורזאזורשלמעמדבהסכםהקנו

.זההסכם

אובמישריו,בכתבאופה-בעלשייכרתיכול,מפורשהסכםיהוהההסכם.2

ואפשר,פניותנטולהומניטריארגוןכלבאמצעותאו,מגינהמעצמהבאמצעות

או,שלוםבימיההסכםאתלכרותמתו.ותואמותהדדיותמהצהרותשייעשה

את,האפשרככלמדויקבאופו,ולתארלהגדירועליו,האיבהמנושיפרוץלאחר

.הפיקוחשיטותאתלקבוע,הדברנחוץואם,המפורזהאזורשלגבולותיו

:הבאיםהתנאיםאתהמקייםשהואאזורכלרחלבאופויהיהכזההסכםנושא.3

,ניידצבאווציודניידיםנשקכליגםכמו,הלוחמיםכלממנופונוכיחובה(א)
נייחיםצבאייםובמוסדותבמתקניםכלשהוזנויושימושייעשהלא(ב)

וכן;האוכלוסיהאוהרשויותודי-עלאיבהפעולותיבוצעולא(ג)

.פסקההמלחמתיבמאמץהקשורהפעילותכלכיחובה(ד)

ועל(ד)פסקה-בתתשפורטלתנאישיינתןהפירושעליסכימולסכסוךהצדדים

,4בפסקההבזכריםאלהושאינםהמפורזלאזורלהיכנסשיורשואדםבני

פי-ועלהאמנותפי-עלמיוחדתלהגנההנתוניםאדםבנישלזהבאזורנוכהותס.4
עלשמירהשלהבלעדיתלמטרהשהושארומשטרהכוחותושל,זהפרוטוקול

.3בפסקהשפורטולתנאיםבסגודעומדתאיתה,וסדרחוק

אותםבאמצעות,שאפשרכמהעד,יסמנוכזהאזורעלהשליטהשבידוהצד.5

בבירורגלוייםיהיובובמיקוםיוצגואשר,האחרהצדעםיוסכםעליהםסימנים
.ראשייםכבישיםועלבגבולותיו,המקוםשלבתחומוובמיוחד,לעין

,כדהסכימולסכסודהצדדיםואם,מפורןלאזורבסמוךמתקרבתהלחימהאם.6
פעולותבניהולהקשורותלמטרותבאזורלהשתמשרשאייהאלאמהםאחדאף

.צדדי-חדבאורחהאזורשלמעמדואתלבטלאוצבאיות

,6או3פסקאותהוראותשליסודיתהפרהמבצעלסכסודמהצדדיתאחדאם.7
המעמדאתלאזורהמקנהההסכםפי-עלמחובותיומשוחרריהיההאחרהצד

ליהנותימשידהואאדמעמדואתמאבדהאזור,כזהבמקרה.מפורזאזורשל
כלליםוהוראותזהפרוטוקולשלהאחרותהוראותיופי-עלהמוענקתמההגנה

.מזויןבסכסוךהחלוםהבינלאומיהמשפטשלאחרים



אזרחיההגנה-%'%פרק

והיקרהגדרות-61סעיף

:זהפרוטוקוללמטרות

ההומניטריותהמשימותכלאומקצתשלביצועמשמעאזרחיתיהגנה"(א)

ולסיוע,סכנותמפטהאזרחיתהאוכלוסיהעללהגוהמיועדותלהלןהנזכרות

לספקוגם,אסונותאואיבהמעשישלהמיידיותמההשפעותלהתאוששלה
:הןאלהמשימות.להישרדותההנחוציםהתנאיםאת

,אזהרה(1)
פינוין(11)

,מקלטיםמהול(1[1)
,האפלהאמצעיניהול(ע1)
;הצלה(ץ)

,דתיוסיוע,ראשונהעזרהלרבות,רפואהשירותי(1ץ)
אשן-כיבה(11ע)

,סכנהאזוריוסימוןגילוי(ע,11)
,דומיםהגנהואמצעיטיהור(%1)
,חירוםואספקתדיורמתן(%)
;מצוקהבאזוריובשמירתוכנועלהסדרבהשבתחירוםסיוע(1%)

,חיונייםציבורייםשירותיםשלחירוםתיקוו(11%)
,המתיםשלחירוםפינוי(111ן)

~
xiv(להישרדותהחיונייםאובייקטיםבשימורסיוע,

הנזכרותמהמשימותאילושללביצועןהנחוצותמשלימותפעולות(זן,)

,וארגוןתכנון,הגבלהללאאד,כולל,לעיל
המאורגנותאחרותויחידותמוסדותאותםמשמעאזרחותיהגנהוארגוני(ב)

משימהכללבצע,לסכסוךצדשלהמוסמכותהרשויותידי-עלמוסמכותאו

באופועצמםומקדישיםהוקצוואשר,(א)פסקה-בתתשפורטוהמשימותמן

,אלהלמשימותבלעדי
בלעדיבאופןהוקצואשראדםבניאותםמשמעאזרחיתהגנהארגוניייסגלו(ג)

לרבות,(א)פסקה-בתתהנזכרותהמשימותשללביצועולסכסודצדידי-על
למינהלצדאותושלהמוסמכתהרשותידי-עלבלעדיבאופושהוקצהסגל

,אלהארגוניםשל



תחבורה-וכלימצרכים,ציודמשמעאזרחיתהגנהארגונישל"אספקה"(ד)

.(א)פסקה-בתתהמכרותהמשימותלביצועאלהארגוניםבידיהמשמשים

כלליתהגנה-62סעיף

להוראותבכפוף,ויוגנויכובדושלהםוהסגלאזרחייםאזרחיתהגנהארגוני,1

משימותאתלבצעזכאיםיהיוהם.זהסימולהוראותובמיוחד,זהפרוטוקול
.מוחלטצבאיהכרחשלבמקרהפרטשלהםהאזרחיתההגנה

הגנהבארגוניחבריםשאינםלמרות,אשראזרחיםעלגםיחולו1פסקההוראות.2
הגנהמשימותומבצעיםהמוסמכותהרשויותלפנייתנענים,אזרחייםאזרחית
.שליטתןתחתאזרחית

שסופקומקלטיםועלאזרחיתהגנהלמטרותהמשמשיםואספקהבניינים.3
משימושםלהטותאולהרוסאיו.52סעיףידי-עלמכוסיםהאזרחיתלאוכלוסיה

נעשה-הדםכאשרלמעט,אזרחיתהגנהלמטרותהמשמשיםאובייקטיםהנכוו
.משתייכיסהסאליוהצדידי-על

כבושיםבששחיםאזרחיתהגנה-63שעיף

האמצעיםאתמהרשוייתיקבלואזרחייםאזרחיתהגנהארגוני,כבושיםבשטחים.1

,יאולץלאאזרחייםאזרחיתהגנהארגונישלסגל.משימותיהםלביצועהנחוצים
.משימותאותןשלהתקיךבביצועויפריעואשרפעולותלבצע,שהונסיבותבשום

בכלארגוניםאותםשלהסגלאתאוהמבנהאתתשנהלאהכובשתהמעצמה

לאאלהארגונים.משימתםשלהיעילהביצועאתבסכנהלהעמידהעלולהדרד
.זומעצמהשללאינטרסיםאוהלאוסלבעליעדיפותלתתידרשו)

אזרחייםאזרחותהגנהארגוניתמרוץאותכפה,תאלץלאהכובשתהמעצמה.2

.האזרחיתהאוכלוסיהשלבאינטרסיםהפוגעתדרדבכלמשימותיהםאתלבצע

.בטחוןשלמטיבותמנשקואזרחיתהגנהסגללפרקרשאיתהכובשתהמעצמה.3

אוהשייכיםאספקהאובנויכוםהנכוומשימושםתטהלאהכובשתהמעצמה.4
כאמורההפקעהאוההטיהאםהפקיעםולאאזרחיתהגנהלארגונימשמשים

.האזרחיתבאוכלוסיהיפגעו

רשאיתהכובשתהמעצמה,מקוייתלהיותממשיד4שבפסקהשהכללבתנאי.5
:הבאיםהפרטנייםלתנאיםבכפוף,אלהמשאבואלהטותאולהפקיע

וכן,האזרחיתהאוכלוסיהשלאחריםלצרכיםהכרחייםהאספקהאושהבניינים(א)

,מתקויםכזההכרחעודכלרקתימשדההטיהאושההפקעה(ב)

שללשימושהשסופקומקלטיםתפקיעולאתטהלאהכובשתהמעצמה.6

.אוכלוסיהלאותההנחוציםאו,האזרחיתהאוכלוסיה



אחרותמדינותאו13יטרליותמדינותשלאזרחייםאזרחיתהגגהארגוני-64סעיף

מתאמיםבי3לאימייםוארגוניםלטכשודצדדיםשאינו

אזרחיתהגנהארגונישלואספקהסגלעלגםיחולו66-ו62,63,65סעיפים.1
ואשר,לסכסוךצדדיםשאינןאחרותמדינותאונייטרליותמדינותשלאזרחיים
,לטכסודצדשלבשטחו61בסעיףהנזכרותאזרחיתהגנהמשימותמבצעים

מוקדםתינתןכזהסיועבדברהודעה.צדאותושלשליטתוותחתבהסכמתו

נסיבותבשום,תחשבלאכזאתפעילות.בדברהנוגעיריבצדלכלהאפשרככל

נאותההתחשבותתוךתבוצעזאתפעילות,זאתעם.בסכסוךכהתערבות,שהו
.בדברהנוגעיםלסכסודהצדדיםשלהביטחונייםבאינטרסים

הצדדיםועל1פסקהמתייחסתאליוהסיועאתהמקבליםלסכסודהצדדיםעל.2
הגנהפעולותאותושלבינלאומיתיאותלאפשראותוהמעניקיםהמתקשרים

הבינלאומייםהארגוניםיכוסו),אלהבמקרים,נדרשהדברכאשראזרחית
.זהפרקהוראותידי-עלהרלבנטיים

פעולותיהםאתלהגבילאולשלולרשאיתהכובשתהמעצמה,כבושיםבשטחים.3

אחרותמדונותשלאונייטרליותמדינותשלאזרחייםאזרחיתהגנהארגונושל
יכולההיאאםרק,מתאמיםבינלאומייםארגוניםושללסכסודצדדיםשאינן

מאלהאושלהממשאביהכיאותיבוצעוהאזרחיתההגנהמשימותכילהבטיח

.הכבושהשטחשל

הגגההמסקת-65שעיף

המקלטים,הבניינים,הסגלוכןאזרחייםאזרחיתהגנהארגוניזכאיםלהההגנה.1
,לביצועשימושבהםנעשהאומבצעיםהםאםאלא,תופסקלאשלהםוהאספקה

אפשרההגנה,זאתעם.באויבהפוגעיםמעשים,הראויותלמשימותיהםמחוץ
זמופרק,מתאיםשהדבראימתכל,הקוצבתהתראהמתןלאחררקשתיפסק

.מיננהללאנותרהכזושהתראהולאחד,סביך

:באויבהפוגעיםכמעשיםייחשבלאלהלןהאמור.2

שליטתואוניהולותחתמתבצעותהאזרחיתההגנהמשימותכיהעובדה(א)

צבאיותןרשויותשל

בביצועצבאיסגלעםפעולהמשתףאזרחיתהגנהשלאזרחוסגלכיהעובדה(ב)

לארגונימסופחיםצבאייםסגלאנשימספרכיאו,אזרחיתהגנהמשימות

,אזרחייםאזרחיתהגנה
נלווהבאופולהועילעשויאזרחיתהגנהמשימותשלביצועוכיהעובדה(ג)

.למערכהמחוץהמצוייםאלהבמיוחד,צבאייםלקורבנות

אזרחיתהגנהשלאזרחיסגלכיהעובדהבאויבהפוגעכמעשהתיחשבלא,כןכמו.3
,אולם.עצמיתלהגנהאוהסדרעלשמירהשללמטרהקלאישינשקנושא



לסכסוךהצדדים,שתתנהלסביראוביבשהלחימהמתנהלתבהםבאזורים

,בידהמוחזקיםיריהלכליאלהכשקכלילהגבילהמתאימיםבאמצעיםינקטו

אזרחיתהגנהסגלביןלהבחנהלסייעמנת-עלוזאת,תוף-אקדחואואקדחיםכגוו
,אחרקלאישינשקאלהבאזוריםנושאאזרחיתהגנהסגלאםגס.לוחמיםלבין

.ככאלהמשזוהומיד,ויוגנויכובדוזאתבכלהם

שירותוהנהגתכבאייסמתארקוויפי-עלאזרחייםאזרחיתהגנהארגוניהקמת.4
.זהפרקפי-עלהמוענקתההגנהאתמהםתשלוללאבהםחובה

זיהיי-66סעיף
וכן,שלוהאזרחיתההגנהארגוניכילהבטיחיפעללסכסודמהצדדיםצדכל.1

מוקדשיםשה0בעתלזיהויניתניםיהיו,שלהםוהאספקה,הבניינים,הסגל

לאוכלוסיהשסופקומקלטים.אזרחיתהגנהמשימותשללביצועובלעדיבאופו
.דומהבאופולזיהוינותניםיהיוהאזרחית

יאפשרואשרוהליכיםשיטותוליישםלאמץגםופעללסכסודמהצדדיםצדכל.2

אזרחיתהגנהשלואספקהבניינים,סגלוכואזרחייםמקלטיםשלזיהויםאת

.אזרחיתהגנהשלהבינלאומיההבחנהסימומוצגעליהם

סגלעל,שתתנהלסביראולחימהמתנהלתבהםובאזוריםכבושיםבשטחים.3

שלהבינלאומיההבחנהסימוידו-עללזיהויניתןלהיותאזרחיאזרחיתהגנה

.מעמדםאתהמאשרתזיהויתעודתידי-ועלאזרחיתהגנה

עלכחולצלעות-שווהמשולשהואאזרחיתהגנהשלהבינלאומיההבחנהסימו.4

הבנייתם,הסגלועל,אזרחיתהגנהארגוניעללהגנהמשמשהואכאשרכתוםרקע
.אזרחייםמקלטיםשלשללהגנהאו,שלהםוהאספקה

באיתותיהשימושעללהסכיםלסכסודצדדיםרשאים,ההבחנהלסימובנוטף.5

.אזרחיתהגנהשלזיהוילמטרותהבחנה

.זהלפרוטוקול1נספחשלעבפרקמוסדרת4ונד1פסקאותהוראותתחולת.6

הלאומיותהרשויותשלבהסכמה,יכול4בפסקההמתוארהסימן,שלוםבעיתות.7

.אזרחיתהגנהזיהוילמטרותלשמש,המוסמכות

לפקחמנת-עלהנחוציםבאמצעיםינקטולסכסודוהצדדיםהמתקשריםהצדדים.5

ולמגרולמכוע,אזרחיתהגנהשלהביכלאומיההבחנהסימךשלהצגתואופךעל

.בולרעהשימושכל

הגנהשלרפואיתתיגבורהוכלירפואהחידות),ודתרפואהסגלשלזיהוים.9
.18בסעיףגםמוסדראזרחית



אזרחיתהגנהלארגונישהוקצוצבאויחידותהמזו1מסהכוחותחברי-51סעיף

יכובדואזרחיתהגנהלארגונישהוקצוצבאויחידותהמזויניםהכוחותחברי.1
:בתנאי,ויוגנו

בלעדיבאופוומוקדשיםקבועבאופןמוקציטכאלהויחידותכזהשסגל(א)

61ןבסעיףשנזכרומהמשימותכלשהימשימהלביצוע

אחריםצבאייםתפקידיםכליבצעלאסגלאותו,כאמורהוקצהשאס(ב)

;הסכטודבמהלך

בכוחותהאחריםהחבריםלביןכזהסגלביןבבירורלהבחיןיהיהשניתו(ג)
הגנהשלהבינלאומיההבחנהסימושלבולטבאופןהצגתוידי-עלהמזוינים

אליההזיהויבתעודתיצוידסגלושאותו,המתאיםככלגדול,אזרחית

,מעמדואתהמאשרת,זהלפרוטוקול1נספחשלי'פרקמתייחס
שמורהשללמטרהקלאושיבנשקורקאדיצוידוכאלהויחידותכזהשסגל(ד)

במקרהגםיחולו,3פסקה,65סעיףהוראות.עצמיתלהגנהאוהסדרעל

זהי
בונעשהולא,מבצעואינו,איבהבמעשיושירחלקנוטלאונוכזהשסגל(ה)

הפוגעיםמעשים,שלוהאזרחיתההגנהלמשימותמחוץ,לביצועשימוש

היריבןבצד

אדשלהםהאזרחיתההגנהמשימותאתיבצעוכאלהויחידותכזהשסגל(1)
.שלהםהצדשלהלאומיתבטריטוריהורק

,המזויניסבכוחותכלשהוחברידי-עללעיל(ה)-בשנקבעוהתנאיםקוום-אי
.אסור,לעיל,ב)-ו(א)-בשפורטובתנאיםהמחויב

נופליםהםאם,והיואזרחיתהגנהארגוניבמסגרתהמשרתיםצבאיסגלחברי.2

הגנהבמשימותלהעסיקםיהיהמתו,כבושבשטח.מלחמהשבויי,יריבצדבידי
שמתעוררככל,שטחאותושלהאזרחיתהאוכלוסיהלטובתרקאך,אזרחית

.כאלהלמשימותיתנדבוהם,מסוכנתזועבודהשאסעודובתנאי,הצורד

המוקצותצבאיחידותשלתעבורהוכליהעיקרייםהציודופריטיהבניינים.3

הגנהשלהבינלאומיההבחנהבסימובבירוריסומנואזרחיתהגנהלארגוני
.הנדרשככלגדולהיה)ההבחנהסימן.אזרחית

המוקצותצבאוחידותשלוהבנייניםהאספקה,יריבצדבידינופליםהסאם.4

משימותשללביצועבלעדיבאופוומוקדשותאזרחיתהגנהלארגוניקבועבאופו
ההגנהממטרתלהטותםאיו.המלחמהלדיניכפופיםיישארואזרחיתהגנה

במקרהאלא,אזרחיתהגנהמשימותלביצועדרושיםהםעודכל,שלהםהאזרחית

שלהולמתלאספקהקודמיםסידוריםנעשואםאלא,מוחלטצבאיהכרחשל

.האזרחיתהאוכלוסיהצרכי



האירחיתהאוכלוסיהלטובהסיוע-1%הימו

התחקהשדה-68סעיף

והןזהבפרוטוקולכהגדרתההאזרחיתהאוכלוסיהעליחולוזהסימןהוראות
שלאחרותרלבנטיותוהוראות62-ו23,55,59,60,61סעיפיםאתמשלימות

.הרבועיתהאמנה

כבושיםבשטחיםבסיסייםצרכים-69שעיף

ואספקהלמזוןבאשרהרביעיתהאמנהשל55בסעיףשפורטוהחובותעלנוסף.1
העומדיםהאמצעיםשלהמירביבהיקף,תבטיחגסהכובשתהמעצמה,רפואית
,מחסהאמצעי,שינהציוד,ביגודשלהספקה,פסולההבחנהכלוללאלרשותה
,הכבושהשטחשלהאזרחיתהאוכלוסיהלהישרדותהחיוניתאחרתוהספקה

.דתילפולחוהנחוציםאובייקטיםושל

מוסדרותכבושיםבשטחיםהאזרחיתהאוכלוסיהשללתועלתהסיועפעולות.2
ובסעיף,הרביעיתהאמנהשל111-ו59,60,61,62,108,109,110בסעיפים

.דיחויללאייושמווהו,זהפרוטוקולשל71

סיועפעולות-סיטעיף

ושאונו,לסכסוךצדשלשבשליטתוכלשהואשטחשלהאזרחיתאוכלוסיתואם.1

,69בסעיףהנזכרתההספקהאתמספקתבמידהמקבלתאינה,כבוששטח
הבחגהללאוהמנוהלותבאופייןפתותונטולותהומניטריותסיועפעולותינקטו)

הצעות.שכאלהסיועבפעולותהענייובעליהצדדיםלהסכמתבכפוף,פסולה
.ידידותייםלאכמעשיםאוהמזויובסכטודכהתערבותייראולאכזהלסיוע

נשים,ילדיםכגוו,אדםבנילאותםעדיפותתינתן,סיועמשלוחישלבחלוקה
פרוטוקולפי-עלאוהרביעיתהאמנהפי-עלאשר,ממקותואמהותיולדות,הרות

,מיוחדתהגנהאועדיףיחסלהםלהעניקיש,זה

המהירמעברםאתיתירוהמתקשריםמהצדדיםאחדוכללטכסודהצדדים.2
זהלסימובהתאםשכקבעווהסגלהציוד,הסיווגמשלוחיכלשלעיכובוללא
.היריבהצדשלהאזרחותלאוכלוסיהמוועדכזהסיועאםאף,עליוויקלו

שלמעברםאתהמתיריםהמתקשריםמהצדדיםאחדוכללטכסודהצדדים.3

:2לפסקהבהתאםוהסגלהציוד,הסיועמשלוחי

פיהם-שעל,חיפושלרבות,הטכנייםהסידוריםאתלקבועמהזכותייהנו(א)

;המעבריותר

פיקוחהתחתתיעשההסיועשחלוקתבכדכזההיתרלהתנותרשאים(ב)

,מגינהמעצמהשלהמקומי



ייעכבולאואףיועדואליהמהמטרהסיועמשלוחי,שהיאדרךבכל,יטולא(ג)
האזרחיתהאוכלוסיהלטובתדחוףהכרחשלבמקריםאלא,העברתםאת

.בדברהנוגעת

.המהירהחלוקתםעלויקלוסיועמשלוחיעליגנולסכסוךהצדדים.4

תיאוםיעודדובדברהנוגעיםהמתקשריםמהצדדיםאחדוכללסכסודהצדדים.5

.עליוויקלובפסקההנזכרותהסיועפעולותשליעילבינלאומי

סיועבמעולותחלקהנוטלסגל-71סעיף

סיועפעולתבכלהניתןמהסיועחלקלהוותסיועסגלרשאי,הכרחשישמקום.1
כזהסגלשלהשתתפותו,ולחלוקתםסיועמשלוחושללשינועםבמיוחד,שהוא

.תפקידיואתלבצעהואאמורבשטחואשרהצדשללאישורוכפופהתהא

.ויוגויכובדכזהסגל.2

הנזכרהסיועלסגלהמעשיההיקףבמלואיסייע,סיועמשלוחיהמקבלצדכל.3

ניתןמוחלטצבאיצורךהכרחבמקרהרק.הסיועמשימותבביצוע1בפסקה

.תנועותיואתזמניתלהגבילאוהסיועסגלפעולותאתלהגביליהיה

.זהפרוטוקולפי-עלמשימתומתנאיסיועסגליחרוגלא,שהונסיבותבשום.4

מבצעיםהםשבשטחוהצדשלהבטחוןדרישותאתבחשבוןהםיקחובמיוחד
תנאיםמכבדשאינוסגלחברכלשלמשימתואתלסויתניתן.תפקידיהםאת
.אלה

9ל1-%%%סינטו
~~

ל22ני
~
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~~

להנקידצדבידיוייפ

ואובייקטיםאלטבניוהגנתההחולהשדה-1מרק

התחולהשדה-72סעיף

אזרחיםעלההומניטריתההגנהבדברלכלליםתוספתמהוותזהסימוהוראות
,הרביעיתבאמנההכלוליםלסכסודצדבודיהמצוייםאזרחייםואובייקטים

הבינלאומיהמשפטשלאחריםחליםלכלליםגםכמו,שלה1ו1-ו1בחלקיםבמיוחד
.מזויובינלאומימזויןסכסוךבמהלךוסודיותאדםזכויותעללהגנההמתייחסים

אזרחותחתריאדםובגימליטים-3וסעיף

פי-עלפליטיםאואזרחותחסרינחשבוהאיבהמעשיתחילתלפניאשר,אדםבני
אובדברהנוגעיםהצדדיםיגלשנתקבלוהרלבנטייםהבינלאומייםהמסמכים

אדםבנייהיו,המושבמדינתאוהמחסהמדינתשלהלאומיתהחקיקהפי-על



כלוללאהנסיבותבכל,הרביעיתהאמנהשל111-ו1חלקיםבמשמעותמוגנים

.שהיאפסולההבחנה

שנתפזרומשפחותאיחוד-74סעיף

איחודואתאפשריתדרךבכליקלולסכסוךוהצדדיםהמתקשריםהצדדים

אתבפרטויעודדומזויניםמסכסוכיםכתוצאהשנתפזרומשפחותשלמחדש

להוראותבהתאםזובמשימההעוסקיםההומניטרייםהארגוניםשלעבודתם

.שלהםהבטחוןתקנותקיוםותוךזהפרוטוקול,האמנות

יסודערובות-75סעיף

לפרוטוקול1סעיףמתילהסאליהםהמצביםמןאחדלהשפעתנתואםשהםככל.1

פו-עלעדיףמיחסנהניםאינםואשר,לסכסודצדבידיהמכוייסאדםבני,זה

לכל,וייהנו,הנסיבותבכל,אנושיליחסיזכו,זהפרוטוקולפי-עלאוהאמנות

,מעעלהמבוססתפסולההבחנהכלללאזהבסעיףהקבועהמההגנה,הפחות

אולאומימוצא,אחרתאופוליטיתהשקפה,אמונהאודת,שפה,מין,צבע

,אחרתדומהמידהאמתכלעלאו,אחרמעמדאואדםשלהורתו,עושר,חברתי

.אדשבניאותםכלשלדתםומנהגיאמונותיהם,כבודם,גופםאתיכבדצדכל

מקוסובכלשהיאעתבכלאסוריםויישארואסוריםהינםהבאיםהמעשיש.2
:צבאייםגורמיםידי-נל'אואזרחיםידי-עלבוצעואסבוו,שהוא

בנישלהנפשותאוהפיסיתרווחתםאו,בריאותם,חייהםכלפיאלימות(א)

:בפרט,אדם

רצחן(ח

נפשייםאופיסייםאםבין,שהואסוגמכלעינויים(,ח

וכן,גוףעונשי(111)

מוסןהטלת(ע1)

בכפייהזנות,ומבזהמשפיליחסבמיוחד,האישיבכבודחמורותפגיעות(ב)

,מגונהתקיפהשלצורהוכל
,ערובהבנישללקיחתם(ג)
וכןקולקסיביתןענישה(ד)

.לעילהאמוריםמהמעשיםמעשהכללבצעאיומים(ה)

לסכסודהקשורותפעולותבשלנעצראונכלא,שנאסראדםכלמידליידעיש.3

במקריםלמעט.אלהאמצעיםלנקיטתהסיבותבדבר,לוהמובנתבשפה,המזויו
הדיחויתוךישוחררוכאלהאדםבני,עונשיותעבירותבגיןכליאהאומאסרשל



,המאסראתהמצדיקותשהנסיבותברגעמקרהובכל,האפשריביותרהמזערי
.מלהתקייםחדלוהכללאהאוהמעצר

גזריינתןלא.4
-
עו3שיתבעבירהאשםשנמצאאדםכלפיעונשלפועללודאולאדין-ןיד

נטולמשפטביתידי-עלשנתנהלהרשעהבהתאםאלא,המזויךלסכסודהקשורה

,סדירשיפוטיהלידשלהמוכריםהעקרונותאתהמכבדכדיוהמורכב,פניות
:להלןהאמוראתהכולל

דיחויללאלנאשםיימסרונגדוהוטענתהעבירהפרטיכייקבעההליד(ח)
ההכרחיםוהאמצעיםהזכויותכלאת,ובמהלכומשפטולפס,לנאשםויעמק
,להגנה

;אישיתעונשיתאחריותשלבסיסעלאלאבעבירהאד0יורשעלא(ב)

שלאמחדלאומעשהכלבשלפליליתבעבירהאדםיורשעאויואשםלא(ג)

כפוףהיההואאליוהבינלאומיאוהלאומיהמשפטלפיפליליתעבירההיוו

בוצעהבובמועדשחלזהמאשריותרכבדעונשיוטללאואר,ביצועהבעת
המטילהבחוקהוראהנקבעה,העבירהביצועלאחר,אם,הפליליתהעבירה

,העברייןממנהיהנה,יותרקלעונש
הואאשתכישהוכחעדמפשעחףבחזקתהואבעבירההמואשםאדםכל(ד)

;חוקפי-על

בנוכחותוןלהישפטהזכותתהאבעבירההמואשסאדםלכל(ה)

באשמהןלהודותאועצמונגדלהעידאדםיחויבלא(ו)

אלהשייחקרולכדאולחקורהזכותתהיהבעבירההמואשםאדםלכל(ז)

,לטובתוהמעידיםאלהשלוחקירתםנוכחותםאתולהבטיח,נגדוהמעידים
,נגדוהמעידיסאלהשלהתנאיםבאותם

קודםניתןשבמנהעבירהבשל,צדאותובידיייענשאולדיןאדםיועמדלא(ח)

המרשועאוהמזכה,חלוטדיופסקשיפוטיוהליךחוקאותופי-נל'לכו
,אדםאותו

וכן,בפומבייינהוהדין5סקכיהזכותתהיהעבירהבמולדיןהעומדאדםלכל(ט)

והאחריםהשיפוטייםהסעדיםההרשעהבעתלידיעתויובאו,שהורשעאדם(י)
.למימושניתניםהסבמסגרתוהזמומגבלותוכו,לרשותוהעומדים

במגוריםתוחזקנההמזויולסכסודהקשורותמסיבותהוגבלההירותןאשרנשים.5

,ואולם.נשיםשלהמילדיפיקוחותחתתהיינההו.גבריתממגוריהנפרדים

וישוכנומקוםבאותווחזקו)הן,נכלאותאונעצרותמשפחותבהםבמקריס

.אפשרישהדבראומתכלמשפחתיותכיחידות

יהנו)המזויולסכסודהקשורותמטובותוכלאואונעצרו,שנאסרואדםבני.6
מחדשיישובםאולמולדתםהשבתם,שחרורםעדזהבסעיףהקבועהמההגנה
.המזויוהסכסודתוםלאחראף,הסופיים



המואשמיםאדםבנישלולמשפטםלדיולהעמדתםבנוגעספקכללמנועמנת-על.7

:הבאיםהעקרונותיחולו,האנושותנגדבפשעיםאומלחמהבפשעי

בהתאםולשפטםכאלהבפשעיםהמואשמיםאדםבנילדיולהעמידיש(א)

וכן,הבינלאומיהמשפטשלהחליםלכללים

פי-עלאוהאמנותפי-עלעדיףליחסזכאיםשאינםמאלהאדםבניכל(ב)
הםבהםהפשעיםאסבין,זהבסעיףשנקבעליחסזכו),זהפרוטוקול

וביןזהפרוטוקולשלאוהאמנותשלחמורותהפרותמהוויםמואשמים

.לאואם

אחרתעדיפההוראהמפרהאוכמגבילהזהסעיףמהוראותהוראהלפרשאיו.8

המשפטשלכלשהםאחריםחליםכלליםפל-על,יותררהבההגנההמעניקה

.1פסקהמכסהאותםאדםלבני,הבינלאומי

וילדיםס'נשלטובתצעדים-וופיק

נשיםהגנת-76סעיף

וכלבכפויהזנות,אונסמפניבמיוחדויוגנומיוחדלכבודנשואתהיינהנשים.1
.מגונהתקיפהשלצורה

נכלאות,הנאסרות,בהותלותבגילילדוסלהןואמהותהרותנשיםשלענוונוהו.2
.עליונהבעדיפותייבחנוהמזויובסכטודהקשורותמסיבותנעצרותאו

עלמוותעונשממתויימנעולסכסוךהצדדים,לבצעהשניתוהמירביתבמידה.3
בסכסוךהקשורהעבירהבשל,בהןתלותבגולילדיםלהוואמהותהרותנשים

.כאלהלנשיםביחסהפועלאליוצאלאכאלהעבירותבמןהמוותעונש.המזויו

ילדיםהגנוז-רדשעיף

הצדדים.מגונהתקופהשלצורהכלמפניויוגנומווחדלכבודנשואיהיוולדוס.1

סיבהמכלאוגילםבשללהםהדרושיםוהסיועהטיפולאתלהםיעניקולסכטוד
.אחרת

מלאושלאשילדיםמנת-עלהביצועבניהצעדיםבכלינקטולסכסוךהצדדות.2

יימנעו,במיוחדוכןאיבהבמעשיישירחלקייטלולאשנוסעשרה-חמשלהם
עשרה-חמשלהםשמלאואדםבסאותםמביןבגיוס.המזויניםלכוחותיהםמגיוסם

ליתולסכסודהצדדיםפעלו),שניסעשרה-שמונהלהםמלאוטרםאד,שנים
.מביניהםביותרלמבוגריםעדיפות

עשרה-חמשלהםמלאושלאילדים,2פסקההוראותלמרות,חריתםבמקרים,אס.3

מההגנהליהנותהםימשיכו,יריבצדלידיונופליםאיבהבמעשיחלקנוטליםשנים

.לאואםוביומלחמהשבוייהםאםבין,זהסעיףפי-עלהמוענקתהמיוחדת



ילדיםיוחזקו,המזויובסכסוךהקשורותמסיבותנכלאואונעצרו,נאסרואם.4
כיחידותמשוכנותמשפחותבולמקוםפרט,בוגריםממגוריהנפרדיםבמגורים

.5פסקה,75בסעיףשנקבעכפימשפחתיות

לבביביחסהפועלאליוצאלאהמזויולסכסוךהקשורהעבירהבשלמוותעונש.5

.העבירהביצועבעתשמםעשרה-שמונהלהםמלאושלאאדם

ילדיםפינוי-78שעיף

,שלוהלאוםבעלילמעט,ילדיםשלפינוייםאתלסכסודשהואצדיסדירלא.1
הילדיםבריאותשלמכריעותסיבותבומקוסזמניפינוילשםאלאזרהלמדינה

.זאתדורשיםבטחונם,כבושיםבשטחיםלהוציא,אובהםהרפואיהטיפולאו

הסכמתםנדרשת,החוקייםהאפוטרופוסיםאוההוריםאתלמצואמתוכאשר
הסכמהכזהלפינוינדרשת,אלהאדםבנילמצואנותולאאס.כזהלפינויבכתב
לטיפולהאחריותבעיקרנושאוםמנהגאוחוקפי-עלאשרהאדםבנישלבכתב

הצדדיםבהסכמתהמגינההמעצמהשלבפיקוחהיהאכזהפינויכל.בילדים
צדוכלהילדיםאתהמקבלהצד,הפינויאתהמסדירהצד,קרי,לענייןהנוגעים

בכלינקטולסכסודהצדדיםכל,ומקרהמקרהבכל.מפוניםשלוהלאוסשבעלי
.הפינוימסיכוןלהימנעמנת-עלהביצועבניהזהירותאמצעי

זהובכלל,וולדילדכלשלחינוכו,1לפסקהבהתאםפינוימתבצעבהעתבכל.2

המרביתבהמשכיותהעדרובעתוסופק,הוריורצוןפי-עלוהערכיהדתיחינוכו

.האפשרית

למשפחותיהםזהבסעיףכאמורשפונוילדיםשלחזרתםאתלהקלבמטרה.3

המדונהרשויות,נדרשאם,וכןהפינויאתהמסדירהצדרשויות,ולארצם

האיתורסוכנותאלישלחואותה,תמונותנושאתתעודהילדלכליכוכו,המקבלת

אימתכל,תכלולתעודהכל.האדוםהצלבשלהבינלאומיהוועדשלהמרכזית

המידעאת,בילדפסעהשלבסיכוןכרודאינו-שהדםאימתוכל,אפשרישהדבר
:הבא

;הילדשלהמשפחה(שמותאו)שם(יא

הילדןשל(פרטייםשמותאו)פרטישם(ב)

,הילדשלמינו(ע
מקורבןגיל,ידועאינוזהתאריךאם,או)הלידהותאריךמקום(ד)

האבןשלהמלאשמו(ה)

נעוריהןושםהאםשלהמלאשמה(ו)

;הילדשלשאריו(ח

,הילוישלהלאום(ח)



,דוברהואאותהאחרתשפהוכל,הילדשלהאםשפת(ט)
,הילדשלמשפחתוכתובת(י)
,הילדשלזיהוימספרכל(יא)
,הילדשלהבריאותימצבו(יב)
הילדןשלהדססוג(יג)

כלשהמןמזהיםסימנים(יד)

,הילדנמצאבהםוהמקותהתאריך(טו)
,עזבהממנווהמקוםהמדונהאתעזבבוהתאריד(טן)
,כזוישאס,הילדשלדתו(ין)
,המקבלתבמדינההילדשלהנוכחיתכתובתו(יח)
.הקבורהומקוםהמוותונסיבותמקוס,תאריך,חזרתולפנימתהילדאס(יט)

עוצוגאיט-%%%פרק

עתתאיםלהגנתצעדים-79סעיף

ייחשבומזויוסכסוךבאזורימסוכנותמקצועיותבמשימותהעוסקיםעתונאים.1
.1פסקה,50סעוףשלבמשמעותולאזרחים

בכלינקטושלאבתנאי,זהפרוטוקולפי-ועלהאמנותפי-עלככאלהיוגנוהם.2

כגנביםשלבזכותםלפגועומבלי,כאזרחיםמעמדםעללרעההמשפיעהפעולה

.השלישיתלאמנה(4)4חבסעיףשנקבעלמעמדהמזויניםלכוחותשהואמנוכבאייס

תעודה.זהלפרוטוקול11שבנספחלדוגמאהדומהזיהויתעודתלקבלרשאיםהם.3

אושלהלאוםבעלהואשהעתונאיהמדינהשלממשלתהידי-עלתונפקאשר,זו

המעסיקהחדשותיהתקשורתאמצעיממוקםבהאומתגוררהואשבשטחה

.כעתונאימעמדועלתעיד,אותו



עחלק

זהופרוטוקולהאמנותביצוע

כלליותהוראות-וסימו

ביצועלשםצעדים-80שעיף

ההכרחייםהצעדיםבכלדיחויללאינקטולסכסוךוהצדדיםהמתקשריםהצדדים.1
.זהפרוטוקולפי-ועלהאמנותפי-עליהםחובותלביצוע

קיוםאתלהבטיחוהנחיותפקודותיתנולסכסודוהצדדיםהמתקשריםהצדדים.2

.ביצועועלויפקחו,זהופרוטוקולהאמנות

אחריםהומניטרייםארגוניםושלהאדוםהצלבשלפעולותיהם-81יעיף

האמצעיםכלאתהאדוםהצלבשלהבינלאומילוועדיעניקולסכסודהצדדים.1
לושהוקצוההומניטרייםהתפקידיםאתלבצעלולאפשרמנת-עלשבכוחם

קורבנותעלההגנהאתלהבטיחבכדיזהפרוטוקולפי-ועלהאמנותפי-על

לבצעגםרשאיהאדוםהצלבשלהבינלאומיהוועד,להםסיועומתוסכסוכים

להסכמתבכפוף,קורבנותאותםלטובתכלשהואחרותהומניטריותפעילויות

.הנדוולסכסודהצדדים

והשמשהאריה,האדוםהסהר)האדוםהצלבלארגונייעניקולסכסוךהצדדים.2

ההומניטריותפעילויותיהםלביצועההכרחייםהאמצעיםאת,שלהם(האדומים

ועקרונותזהופרוטוקולהאמנותלהוראותבהתאם,הסכסוךקורבנותלטובת

האדוםהצלבוועידותדו)-עלנוסחושאלהכפיהאדוםהצלבשלהיסוד

.הבינלאומיות

הסיועעל,אפשריתדרךבכל,יקלולסכסודוהצדדיםהמתקשריםהצדדיס.3

הצלבאגודותוחבר(אדומיםושמשאריה,אדוםסהר)אדוםצלבשארגוני האדום1
ופרוטוקולהאמנותלהוראותבהתאםסכסוכיםלקורבנותמושיטים

הצלבוועידותידי-עלנוסחושאלהכפיהאדושהצלבשלהיסודולעקרונותזה
.הבינלאומיותהאדום

דומיםאמצעים,גיתושרקככל,יעמידולסכסודוהצדדיםהמתקשריםהצדדים.4
אליהםהאחריםההומניטרייםהארגוניםלרשות3-ו2בפסקאותהנזכריםלאלה

המבלאומיתפדרציה"לשמואתהאדוםוהסהרהאדוםהצלבאגודותחברשינה1991בניבמבר28.ב1

.(1העורד."אדיסוסהראדוםצלבאגידותשל



לסכסוךהצדדיםדי)-עלכיאותשהוסמכוזהופרוטוקולהאמנותמתייחסות

להוראותבהתאםההומניטריוהפעילויותיהםאתוהמבצעיםבדברהנוגעים

.זהופרוטוקולהאמנות

מזויהםבכוחותמשפטייםיועצים-82סעיף

,המזויןהסכסוךבעתלסכסודוהצדדים,המתקשריםהצדדיםיבטיחועתבכל

בדרסםהצבאלמפקדילייעץבכדי,הצורדבעת,זמיניםיהיומשפטייםיועציםכי
המתאימותההנחיותובדברזהופרוטוקולהאמנותהחלתבדברהמתאימים

.זהבנושאהמזויניםלכוחותליחושיש

הפצה-83סעיף

אתלהפיץ,מזויוסכסוךכבעתשלוםבעת,ס)מתחייבהמתקשריםהצדדים.1
,ובפרט,במדינותיהםהאפשריביותרהרחבבאופוזהפרוטוקולואתהאמנות
ידי-עללימודםאתולעודדהצבאיתההכשרהבתכניותלימודםאתלכלול

ויכירוידעוהאזרחיתוהאוכלוסיההמזוימסשהכוחותכו,האזרחיתהאוכלוסיה

.אלהמסמכים

באחריותנושאות,מזויוסכסודבעת,אשרהאזרחיותאוהצבאיותהרשויותכל.2
.בהםהכתובאתבמלואויכירו,זהופרוטוקולהאמנותלהחלתבנוגע

החלהכללי-84סעיף

באמצעות,האפשרככלמוקדם,למשנהואחדיעבירוהמתקשריסהצדדים
את,המגינותהמעצמותבאמצעות,הנסיבותפי-עלכמתאים,וכןהדפוזיטר
אפשראשרוהתקנותהחוקיםאתכןוכמו,זהלפרוטוקולהרשמייםתרגומיהם

.החלתואתלהבטיחבכדיידו-עלשאומצו

זהמרוטוקולושלהאמנותשלהמרוהמיגור-%וסימו

זהפרוטוקולשלהפרוהמיהר-85שלף

משלימותאותן,חמורותוהפרותהפרותשלמיגורובדברהאמנותהוראות.1

.זהפרוטוקולשלחמורותוהפרותהפרותשלמיגורןעלחולו),זהסימוהוראות

פרוטוקולשלחמורותהפרותהםחמורותכהפרותבאמנותהמתואריםמעשים.2

,44סעיפיםפי-עלוהמוגניםיריבצדבידיהמצויםאדםבנינגדבוצעואםזה
שנטרפוהספינותוניצוליהחולים,הפצועיםנגדאו,זהפרוטוקולשל73-ו,45
,דתאורפואהסגלאותםנגדאו,זהפרוטוקולפי-עלוהמוגניםהיריבהצדשל



פי-עלוהמוגניםהיריבהצדשבשליטתרפואיתתעבורהכליאורפואהיחידות
.זהפרוטוקול

כהפרותייראוהבאיםהמעשים,11בסעיףהמוגדרותהחמורותההפרותעלנוסף.3

ההוראותשלהפרהתוך,במכווומבוצעיםהסכאשר,זהפרוטוקולשלחמורות

:בבריאוהאובגוףחמורהפגיעהאומוותוגורמים,זהפרוטוקולשלהרלבנטיות

להתקפהןמטרהיחידיםאזרחיםשלאוהאזרחיתהאוכלוסיהשלעשייתה(א)

האזרחיתהאוכלוסיהעללרעההמשפיעההבחנהחסרתבהתקפהפתיחה(ב)

מופרןלאובדותגרוםכזאתשהתקפהבידיעהאזרחייםאובייקטוסעלאו
לאובייקטיםמופרזנזקאואזרחיםשלמופרזתפציעה,אזרחיםהיישל

,(111)(א)2פסקה,57בסעיףכמוגדראזרחיים
בידיעהמסוכניםכוחותהמכיליםמתקניםאומפעליםנגדבהתקפהפתיחה(ג)

שלמופרזתפציעה,אזרחיםחיישלמופרזלאובדותגרוםכזאתשהתקפה
פסקה,57בסעיףכמוגדראזרחייםלאובייקטיםמופרזנזקאואזרחים

ן(111)(א)2

,להתקפהמטרהמפורזיםואזוריםמוגניםלא-מקומותעשיית(ד)
;למערכהמחוץמצוישהואבידיעהלהתקפהמטרהאדםעשיית(ה)

הסהר,האדוםהצלבשלההבחנהבסמל,37סעוףהפרתתוד,במעלשימוש(ע
המוכריםאחריםהגנהבסמליאוהאדומיםוהשמשהאריהאוהאדום

.זהפרוטוקולפי-ועלהאמנותפי-על

המעשים,ובאנונותהקודמותבפסקאותהמוגדרותהחמורותההפרותעלנוסף.4

ותוךבמכווןמבוצעיםהםכאשר,זהפרוטוקולשלחמורותכהפרותייראולהלן

:זהפרוטוקולאוהאמנותהפרת

שלההאזרחיתמאוכלוסיתהחלקיםשלהכובשתהמעצמהידי-עלהעברה(א)

אוכלוסיתכלשלהעברתהאומרושהאו,כובשתהיאאותוהשטחתודאל

הפרהתוך,לומחוץאלאוזהשטהבתוךממנהחלקיםאוהכבושהשטח

הרביעיתןלאמנה49סעיףשל

אזרחיםאומלחמהשבויישללמולדתבהשבתםהצדקהללאדיחוי(ב)

בפגיעותהכרוכיםאחריםס)ומבןאנושייםלאונהגיםאפרטהיידנהגי(ג)

תעיתןאפליהבסיס-על,אישיבכבודחמורות

פולחומקומותאואמנותיצירותהיסטורייםמונומנטיםשלעשייתם(ד)

עמיתשלהרוחניתאוהתרבותיתמורשתםאתהמהוויםבבירורהמזוהים

בינלאומיארגוןבמסגרת,לדוגמא,מיוחדבהסדרמיוחדתהגנהמתנהלהם

כאשר,שלהםנרחבלהרסמכדכתוצאההגורמת,להתקפהמטרה,מוסמך

וכאשר,(ב)פסקה-תת,53סוייףשלהיריבהצדבידילהפרהראייהאיו
ממוקמיםאינםפולחןומקומותאמנותיצירות,היסטורייםמונומנטיםאותם



,צבאיותמטרותשלהמיידיתבקרבתו
שפסקהאוהאמנותפי-עלהמוגןמאדםוסדירהוגןלמשפטהזכותשלילת(יה

.אליומתייחסתזהסעיףשל2

אלהמסמכיםשלחמורותהפרות,זהופרוטוקולהאמנותבתחולתלפגועמבלי.5

.מלחמהכפשעיייראו

מעשהעשייתאי-86יעיף

אתוינקטו,חמורותהפרותימגרולסכסוךוהצדדיםהמתקשריםהצדדים.1
זהפרוטוקולשלאוהאמנותשלאחרותהפרותכללמיגורההכרחייםהצעדים
.עשהחובתקיימתכאשרמעשהעשיית-מאיהנובעות

אינה,כפוףידי-עלבוצעהזהפרוטוקולשלאוהאמנותשלהפרהכיהעובדה.2

,לנסיבותבהתאם,משמעתיתאועו3שיתמאחריותעליוהממוכםאתפוטרת

בנסיבותלהסיקלהםלאפשרכדיבושהיהמידעמישותםשהיהאו,ידעוהםאם

האמצעיםבכלנקטולאוהםכזאתהפרהלבצעעמדאוביצעהואכי,עתשבאותה

.למגרהאוההפרהאתלמנועכדיבכוחםשהיוהביצועבני

מפקדיםשלחובתם-81סעיף

לחברוביחס,צבאממפקדיידרשולטכסודוהצדדיםהמתקשריםהצדדים.1

ובמקום,למנוע,שבשליטתםאחרוםאדםובנישבפיקודםהמזויניםהכוחות

עליהןולדווחזהפרוטוקולושלהאמנותשלהפרותלמגר,הכרחיהדברבו

.המוסמכותלרשויות

ידרשולסכסודוהצדדיתהמתקשריםהצדדים,ולמגרוהפרותלמנועמנת-על.2

המזויניםהכוחותי-חםכי,אחריותםרמתאתההולםבאופו,בטיחו)מפקדיםכי
.זהפרוטוקולפי-ועלהאמנותפי-עללחובותיהםמודעיםשבפיקודם

שכפופיולכדהמודעמפקדכלביידרשולסכסודוהצדדיםהמתקשריםהצדדים.3

אוהאמנותשלהפרהביצעואולבצעעומדוסשבשליטתואחריםארסבניאו

כאלההפרותלמנועכדיהנחוציםהצעדיםאותםאתייזום,זהפרוטוקולשל

משמעתיתפעולהליזום,הדברנדרשבומקוס,וכןזהפרוטוקולאוהאמנותשל

.אותםהמפריםנגדעונשיםאו

פלילייםבעסיניםהדדישיוע-88שעיף

סיועשלביותרהרבההמידהאתלמש3הוהאחדיגישוהמתקשריםהצדדית.1
.זהפרוטוקולושלהאמנותשלחמורותהפרותשבמופלילייםלהליכיםבקשך

,זהפרוטוקולשל,1פסקה,85ובסעיףבאמנותשנקבעוולחובותלזכויותבכפוף.2



.הסגרהבעסיןפעולהישתפוהמתקשריםהצדדית,זאתמתירותהנסיבותוכאשר

אירעהבשטחהאשרהמדינהשללבקשההמתאימהההתחשבותאתיעניקוהם

.לכאורההעבירה

הוראות,זאתעם.המקריםבכליחולובקשההופנתהאליוהמתקשרהצדחוקי.3

,אחרתאמנהכלמהוראותהנובעותהחובותעלישפיעולאהקודמותהפסקאות

ההדדיהסיוענושאאתשתסדיראוהמסדירה,צדדו-רבאוצדדי-דואופיבעלת
.חלקואוכולו,פלילייםבנושאים

פעולהשיתוף-89תעיף

הצדדים,זהפרוטוקולשלאוהאמנותשלמשקלכבדותהפרותשלבמצבים
עםפעולהבשיתוף,בנפרדאחדכלאויחדיו,לפעולמתחייביםהמתקשרים

.המאוחדותהאוננותממלתקיוםוהודהמאוחדותהאומות

עובדותלבירורבינלאומיתועדה-90סעיף

המורכבת("הוועדה":להלן)עובדותלבירורבינלאומיתועדהתוקם(א).1

מחמישה

-

.פניותכנטוליהמוכריםגבוההמוסריתממעלהחבריםעשר-עשר

סמכותהאתלקבלהסכימומתקשריםצדדיםמעשריםפחותלאכאשר(ב)

שניםחמששלובהפוגות,אזהדפוזלטריכנס,2לפסקהבהתאםהוועדהשל

שלבחירתםלמטרתמתקשריםצדדיםאותםנציגישלמפגש,מכולאחר

חשאיתבהצבעההוועדהחבריאתהנציגיםיבחרובמפגש.הוועדהחברי
מתקשריםצדדיםמאותםאחדכלרשאיאליהאדםבנורשימתמתוך

.אחדאדםלהציע

לבחירתםעדבתפקידויכהנוהאישיתבכשרותםשרתו)בוועדההחברים(ג)

.העוקבתבאסיפהחדשיםחבריםשל

שייבחרוהאדםמבניאחדכלכייבטיחוהמתקשריםהצדדים,בבחירות(ד)

ייצוגמובטחבכללותהבוועדהוכיהדרושיםהכישוריםבעלהיכולוועדה

.צודקגאוגרפי

הפנויהמקוסאתתמלאעצמההוועדה,מקריתמקוםהתפנותשלבמקרה(ה)

.הקודמותהפסקאות-תתישלכהוראותיהןמתאימההתחשבותתוך,האמור

לביצועהנחוציםהמנהלייםהאמצעיםאתהוועדהלרשותיעמידהדפוזוטר(ו)
.תפקידיה

אואשרורו,זהפרוטוקולעלהחתימהבעתרשאיםהמתקשריםהצדדים(א).2
וללאלמעשהמכיריםהסכילהצהיר,מכןשלאחרעתבכלאו,אליוההצטרפות

בסמכותה,התחייבותאותהאתהמקבלאחרמתקשרצדלכלביחס,מיוחדהסכם

.זהבסעיףההסמכהפי-על,אחרצדאותוידי-עלטענותלחקורהוועדהשל



מהוהעתקיםיעביראשרהדפוזיטראצליופקדולעילהאמורותההצהרות(ב)

.המתקשריםלצדדים

:מוסמכתתהיההוועדה(ג)

באמנותכמוגדרחמורההפרההןכישנטעוכלשהךעובדותלחקור(ח
שלאוהאמנותשלאחרותמשקלכבדותהפרותאוזהובפרוטוקול

זהופרוטוקול

כבודשליחסשלחידושועל,הטוביםשירותיהבאמצעותלהקל(11)

זהוולפרוטוקוללאמנות

רקלסכסודצדבקשתפי-עלבחקירהתפתחהוועדה,אחריםבמצבים(ד)

.בדברהנוגעיםהאחריםהצדדיםאוהצדבהסכמת

52סעיףשלהוראותיהן,זאתפסקהשללעילהאמורותלהוראותבכפוף(ה)

האמנהשל132סעיף,הש13ההאמנהשל53סעיף,הראשונההאמנהשל

הפרהכלעללחולימשיכוהרביעיתהאמנהשל149וסעיףהשלישית

.זהפרוטוקולשללכאורההפרהכלעלוישתרעוהאמנותשללכאורה

החקירותכל,בדברהנוגעיםהצדדיםידי-עלאחרתהוסכםכןאםאלא(א).3

:כדלקמןשמונוחבריםמשבעההמורכבמותבבידייבוצעו

שמונו,לסכסודכלשהוצדשלאזרחיםשאינם,הוועדה)-מחםחמישה(1)

התייעצותלאחר,צודקגאוגרפיייצוגבסיסעלהוועדהנשיאידי-על

,לסכסודהצדדיםעם
שמונו,לטכסודכלשהוצדשלאזרחיםשאינם,הוקאדחבריםשני(11)

.צדכלבידיאחד

לקביעתמתאימהזמומגבלתיפרטהוועדהנשיא,החקירהבקשתקבלתעם(ב)

מידהנשיאימנה,הזמןבמגבלתמונהלאכלשהוהוקאדחמיאם,המותב

.במותבהחברותלהשלמתהנחוציםוועדה)חבךאוהבךאותםאת

לטכסודהצדדיםאתיזמיןחקירהביצועלשם3פסקהלפישנקבעהמותב(א).4
שהואכפיאחרותראיותלחפשגםרשאיהמותב.ראיותולהציגלולסייע

.אתרעלהמצבשלחקירהלבצערשאיוהואלנכוןמוצא

להעורהזכותלהםותהא,לצדדיםבמלואוגלויותתהיינההראיותכל(ב)

.לוועדהעליהןהערותיהם

.אלהראיותעללחלוקהזכותתהיהצדלכל(ג)

יחד,המותבשלהעובדתייםממצאיועלוחשבוןדיולצדדיםתטשהוועדה(א).5
.לנכוושתמצאהמלצותאותועם

עובדתייםממצאיםעבורמספיקותראיותלהשיגהמותבשלביכולתואיואם(ב)

.זהיכולתלחוסרהסיבותאתהוועדהתציין,פניותוחסרי



ג)

~

לסכסוךהצדדיםכלאםאלא,ברביםממצאיהאתתפרסםלאהוועדה

.כןלעשותמהוועדהדרשו

ונשיאותהוועדהנשואותעבורכללוסלרבות,משלהכלליסתקבעהוועדה.6

וכןעתבכלימולאוהוועדהנשיאשלתפקידיוכייבטיחואלהכללים.המותב

.לסכסודצדשללאוסבעלשאיננואדםבידיימולאוהם,חקירהשלבמקרהכי

אשרהמתקשריםמהצדדיםתרומותידי-עליכוסוהוועדהשלהמינהלהוצאות.7

הצדדיסאוהצד.וולונטריותתרומותדי)-ועל,2פסקהפי-עלהצהרותנתנו

והצד,המותבלהוצאותהדרושיםהכספיםאתיעבירוחקירההדורשיםלסכסוד
אחוזיםחמישיםשלבשיעוראלהכספיםלהםישיבונטעושנגדםהצדדיםאו

צדכליעביר,המותבבפנישכנגדהאשמותמובאותכאשר.המותבמעלויות

.הדרושיםמהכספיםאחוזיםחמישים

אחריות-91שעיף

יהיהזהפרוטוקולהוראותאתאוהאמנותהוראותאחהמפרלסכסודצד
כלעבוראחראייהיההוא.פיצוייםלשלם,זאתמחייבהמקרהאס,מחויב

.המזויניםמכוחותיוחלקהמהוויםאדםבניבידישבוצעוהמעשים

וץחלק

סלואהוראות

חתימה-92שעיף

לאחרחודשיתשישהלאמנותהצדדיםידי-עללחתימהפתוחיהיהזהפרוטוקול

.חודשיםעשר-שניםשללתקופהפתוחויישארהסופיהכתבשלחתימתו

אשרור-93העיף

המועצהאצליופקדוהאשרורכתבי.האפשריבהקדםיאושררזהפרוטוקול

.האמנותדפוזיטר,השוויצריתהפדרלית

הצטרכות-94שעיף

חתםשלאלאמנותשהואצדכלידי-עללהצטרפותפתוחיהיהזהפרוטוקול

.הדפוזיטראצליופקדוההצטרפותכתבי.עליו



לתוקףכניסה-95סעיף

אואשרורכתבישניהפקדתלאחרחודשיםשישהלתוקףייכנסזהפרוטוקול.1
.הצטרפות

פרוטוקול,מכולאחראליויצטרףאוזהפרוטוקולשיאשררלאמנותצדכללגבי.2
אוהאשרורכתבאתזהצדשהפקידלאחרחודשיםשישהלתוקףייכנסזה

.שלוההצטרפות

לתוקפוזהפרוטוקולנמיתעםאשגיח-יחסי-96שעיף

כפיהאמנותחולו),זהלפרוטוקולצדדיםגםהסלאמנותהצדדיםכאשר.1

.זהפרוטוקולידי-עלשהושלמו

לפרוטוקולהצדדים,זהפרוטוקולפי-עלמחויבאיננולסכסוךהצדדיםאחדכאשר.2
פי-עלמחויביםיהיוהם,כןעלתר).ההדדייםביחסיהםפיו-עלמחויביםישארו)

ומחילמקבלזהאם,פיו-עלמחויבשאינומהצדדיםאחדלכלביחסזהפרוטוקול
.הוראותיואת

מתייחסאליומהסוגמזויובטכסודמתקשרצדנגדהמצויעםהמייצגתהרשות.3
פרוטוקולואתהאמנותאתלהחילעצמהנל'לוטולרשאית,4פסקה,1סעיף

.הדפוזיטראלהמופניתצדדית-חדהצהרהבאמצעותסכסוךלאותוביחסזה
סכסודלאותוביחסלהתהיינה,הדפוזיטרידי-עלקבלתהעם,כזאתהצהרה

:הבאותהתוצאות

לסכסוךכצדהאמורההרשותלגבילתוקפונכנסותזהופרוטוקולהאמנות(א)

מיידיןבתוקף

הצדעצמועלשקיבללאלההזהותוחובותבזכויותנושאתהאמורההרשות(ב)

וכן,זהובפרוטוקולבאמנותהמתקשר

.לסכסוךהצדדיםכלאתשווהבמודהמחויביםזהופרוטוקולהאמנות(ג)

תיקוו-91סעיף

יועברמוצעתיקווכלנוטח.זהלפרוטוקולתיקוניםלהציערשאימתקשרצדכל.1
והוועדהמתקשריםהצדדיםכלעםהתייעצותלאחר,יחליטאשרלדפוזיטר

התיקוואתלשקולמנת-עלועודהלכנסישהאם,האדוםהצלבשלהבינלאומי
.המוצע

הצדדיםאתוכוהמתקשריםהצדדיםכלאתכאמורלוועודהיזמיןהדפוזיטר.2
.לאואםוביןזהפרוטוקולנל'חתומיםהםאםבין,לאמנות

ו3טכחשעמחדשבחיגה-98סעיף

מכוולאחרלתוקףזהפרוטוקולשלכנוטתולאחרשניםמארבעואוחרלא.1
ייוועץהאדוםהצלבשלהבינלאומיהוועד,שניסמארבעפחותלאשלבהפוגות



יהיה,לנחוץרואההואואם,זהלפרוטוקולןלנספחבנוגעהמתקשריםבצדדים

לגביוולהציע1נספחאתלבחוןמנת-עלטכנייםמומחיתשלמפגשלהציערשאי
מהעברתחודשיםשישהחוד,אםלמעט.רצוייםשייראותיקוניםאותםאת

הוועדיכנס,מהםשלישיתנגד,המתקשריםלצדדיםזהכגוןמפגשבדביההצעה

בינלאומייםמארגוניםמשקיפיםגםויזמיןהמפגשאתהאדוםהצלבשלהבינלאומי
האדותהצלבשלהבינלאומיהוועדידיעלבנוסףיכונסכזהמפגש.מתאימים

.המתקשריםמהצדדיםשליששלבקשתםלפיעתבכל

מנת-עללאמנותהצדדיםושלהמתקשריםהצדדיםשלוועידהיכנסהדפוזיטר.2

מפגשלאחר,אםטכנייםמומחיםשלמפגשידי-נל'המוצעיםתיקוניםלבחוו
מהצדדיםשלישאוהאדוםהצלבשלהבינלאומיהוועדזאתמבקשים,זה

.המתקשרים

מהצדדיםשלישיםשנישלוב-ם1לנספחתיקומסכאמורבוועידהלאמץיהאמתו.3
,ומצביעיםהנוכחיםהמתקשרים

.כאמורשאומץתיקוןכללאמנותולצדדיםהמתקשריסלצדדיםיעבירהדפוזיטר.4
אלאשנתקבלכתיקוןזהייחשב,כאמורשהועברלאחרשנהשלתקופהבתום
מלאהתיקווקבלת-איבדברהצהרותלדפוזיטרנמסרו,תקופהאותהבתוך,אם

.המתקשריםמהצדדיםמשלישפחות

חודשיםשלושהלתוקפוייכנס4לפסקהבהתאםשנתקבלכתיקוןשליחשבתיקוו.5

בדברהצהרהשנתנואלהלהוציאהמתקשריםהצדדיםכללגבישנתקבללאחד
בכללמשכהרשאיכזאתהצהרהשנתןצדכל.פסקהלאותהבהתאםקבלה-או

.מכןלאחרחודשיםשלושה,צדאותולגבי,לתוקפוהתיקווייכנסשאז,עת

שללתוקףכניסתועללאמנותולצדדיםהמתקשריםלצדדיםיודיעהדפוזיטר.6

,צדכללגבילתוקףכניסתותאריךעל,פיו-עלהמחויביםהצדדיםעל,תיקווכל
.כאלההצהרותשלמשיכותועל4לפסקהבהתאםשנעשוקבלה-איהצהרותעל

השתלקות-99שעיף

שנהרקלתוקףההסתלקותתיכנס,זהמפרוטוקוליסתלקמתקשרשצדבמקרה.1
הצד,שנהאותהשלפקיעתהעם,זאתבכל,אם.ההסתלקותכתבקבלתלאחר

תכנסלאההסתלקות,1סעיףמתייחסאליהםהמצביםבאחדמצויהמסתלק
שלסיומולפנילא,מקרהובכל,הכיבושאוהמזויןהסכסוךתוםלכנולתוקף
שלהטופייסמחדשיישובםאולמולדתהשבתם,בשחרורםהקשורותפעולות

.זהפרוטוקולפי-נל'אוהאמנותפי-עלהמוגניםהאדםבנו

.המתקשריםהצדדיםלכליעבירהאשרהדפוזיטרלידיעתבכתבתימסרההסתלקות.2

.המסתלקהצדלגבירקתקפהתהאההסתלקות.3

פרוטוקולפי-נל'החובותעללהשפיעכדי1פסקהלפיכלשהיבהסתלקותאיו.4

למעשהביחס,המזויוהסכסוךבשל,עצמועלמסתלקצדאותונטלאותוזה

.לתוקףההסתלקותנכנסהבטרםבוצעאשרכלשהו



הודעות-100סעיף

הםאםבוו,לאמנותהצדדיםאתוכןהמתקשריםהצדדיםאתיידעהדפוזיטר
:אודות,לאואםוביןזהפרוטוקולעלחתומים

פו-עלוהצטרפותאשרורכתבישלוהפקדתםזהפרוטוקולעלחתימות(א)

,94-ו93סעיפים
95ןסעיףפי-עללתוקףזהפרוטוקולשלכניסתותאריך(ב)

97ן-ו84,90סיזיפיםפי-עלשנתקבלווהצהרותהודעות(יג

מסירתםעלהודעהואשר,3פסקה,96סעיףפי-עלשנתקבלוהצהרות(ד)
וכןביותרןהמהירותבשיטותתבוצע

.99סעיףלפיהסתלקויות(ה)

רישום-101סעיף

האומותלמזכירותהדפוזיטרידי-עלזהפרוטוקוליועבר,לתוקףכניסתולאחר.1
.המאוחדותהאומותמגילתשל102לסעוףבהתאם,ופרסוםלרישוםהמאוחדות

הצטרפויות,אשרוריםכלעלהמאוחדותהאומותלמזכירותיודינוגסהדפוזיטר.2
.זהלפרוטוקולביחסקובלאשרוהסתלקויות

מהימןניסח-102סעיף

,צרפתית,אנגלית,סינית,בערביתנוסחיואשר,זהפרוטוקולשלהמקורעותק
יעביראשר,הדפוזיטראצליופקדו,שווהבמידהמהימניםוספרדיתרוסית

.לאמנותהצדדיםלכלשלהםלמקוךמתאימיםעותקים



%פח3%ג

זלהולבדברונקנות

כלליותהיראית-%סעיף

אמנותשלהרלוונטיותההוראותאתמיישמותזהשבנספחזיהוי-בדםהתקנות.1
כלי,יחידות,אספקה,סגלשלזיהוייםעללהקלמכוונותהןוהפרוטוקולןנבה'ג

.והפרוטוקולנבה'גאמנותפי-עלהמוגניםומתקניםתעבורה

ידי-נל'מוסדרתזוזכות.להגנההזכותאתמכונניםאינסלכשעצמםאלהכללים.2
.והפרוטוקולהאמנותשלהרלווכטוסהסעיפים

נבה'גאמנותשלהרלוונטיותלהוראותבכפוף,רשאיותהמוסמכותהרשויות.3

,הצגתם,ההבחנהואיתותיבסימתהשימושאתעתבכללהסדיר,והפרוטוקול

.גילויבניהיותםתכונתואתהארתם

עללהסכיםעתבכלמוזמגיסלטכסודהצדדיםובמיוחדהמתקשרותהצדדים.4

עדוינצלוהזיהויאפשרותאתשיגבירואחריםאונוספיםמערכותאוטימניס
.בתחוםטכ3ולומותהתפתחויותתום

זיהויתעודת-%פרק

קבועיטדתולסגלאזרחירפואהלסגלזיההתעודת-2סעיף

סעיףמתייחסאליהוקבועיםדתוסגלאזרחירפואהלסגלהזיהויתעודתעל.1
:לפרוטוקול,3פסקה,18

בכיסןנשיאתהאתהמאפשרבגודלולהיותההבחנהסמלאתלשאת(א)

,מעשישהדברכמהעדעמידהלהיות(ב)
שהדברכמהעד,ובנוסףהרשמיתבשפהאוהלאוםבשפתמנוסחתלהיות(ג)

,בדברהנוגעהאיזורשלהמקומיתבשפה,מתאים
בננתהגילאת,זמיןאינוזהאם,או)הלידהתאריךאת,השםאתלציין(ד)

המחזיקישל,כזהקייםאס,הזהותמספרואת(ההנפקה

והפרוטוקולןהאמנותלהגנתהמחזיקזכאימכוחההכשרותעללהצהיר(ה)

שניהסןאו,אגודלוטביעתאוחתימתואתוכן,המחזיקתמונתאתלשאת(ו)

חתימתהןואתהמוסמכתהרשותחותמתאתלשאת(ז)

,פקיעתהותאריךהתעודההנפקתתארידאתלציין(ח)
שלגבהנל'המחזיקשלהדססוגאת,אפשרישהדבראימתכל,לציין(ט)

.התעודה



,המתקשריםדיס'מהצואחדכלשלשסחובכלאחידהתהיההזיהויתעודת.2
רשאיםלסכסודהצדדים.לסכסוךהצדדיםכללגביזההמסוג,ניתןשרקוככל

מעשיפרוץעם.1באיורהמוצגתלשונית-החדהדוגמאידי-עלמונחיםלהיות

הסבההזיהויתעודתשלדוגמאלמשנהוהאחדהצדדיםיעבירו,האיבה
,תונפקהזיהוותעודת.1באיורהמוצגתמזושונהזודוגמאאם,משתמשים

אשר,המנפיקההרשותאצליישמרמהםשאחד,העתקיםבשני,האפשרבמידת

.שהנפיקהבתעודותהשליטהלה

תעודותקבועיםדתומסגלאזרחירפואהמסגלתישללנהלאשהונסיבותבשוס.3

.הונתקלקבלזכאיםיהיוהם,תעודהשלאובדושלבמקרה.שלהםהההוי

זמגייטדתולסגלאזרחירפואהלסגלזיהויתעודת-3סעיף

שהדבראימתכללהוות,זממיםדתוסגלאזרחירפואהלסגלהזיהויתעודתעל.1

רשאיםלסכסודהצדדים.אלהתקנותשל1בסעיףהאמורהלזאתדומה,אפשרי
.1באיורהמוצגתהדוגמאידי-עלמונחיםלהיות

זמנייםדתוסגלאזרחירפואהלסגלזיהויתעודותמתןמונעותהנסובותכאשר.2

האמורלסגללהנפיקניתן,אלהתקנותשל2בסעיףהמתוארותלאלההדומות

האישורלוהונפקאשרהאדםכוהמאשרהמוסמכתהרשותבידיחתותאושור

משומהאותהשלהזמומשדאת,ניתןאס,והמצהירזמניכסגללתפקידמוקצה

ותאריךהמחזיקש0אתלציוןהאושורעל.ההבחנהסמלאתלשאתזכותוואת

ומספרתפקידו,(האישורהנפקתבעתהמלאת,זמיןאינוזהאס,או)לידתו
אתאו,אגודלוטביעתאתאוחתימתואתיישאהאישור.קייםאם,הזהות
.שכיהם
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ההבחנהסמל-%%פרק

צורה-4סעיף

לגבי.הנסיבותפי-עלהמתאיםככלגדוליהאלבוןרקעעלואדוםההבחנהסמל

רשאיםהמתקשריםהצדדים",והשמשהאריהאוהסהר,הצלבשלהצורות
.2באיורהמוצגותהדוגמאותידי-עלמונחיםלהיות

ש4
לבןרקעעלבאדםהבחנהסמלי,2איור

שימיש-5מעיף

אודגליםעל,שטוחמשטחפני-על,אפשריתעתבכל,מוצגיהאההבחנהסמל.1
ממספרלעיןנראהיהאשהואכד,הקרקעלתנאיהמתאימהאחרתדרךבכל
.מהאווירובייחוד,האפשרככלרבוממרחקכיווניםשלהאפשרככלרב

.מאיראומוארשיהלהיכולההבחנהסמל,לקויההראותכאשראובלילה.2

ידי-עללזיהויפתואותוהעושיםמחומריםעשוישיהיהיכולההבחנהסמל.3
בכדישחוריסוד-צבעעלצבועלהיותהאדוםהחלקעל.טכנייםמלויאמצעו

.אדום-אינפראמכשיריידי-עלבייחוד,זיהויועללהקל

שרקככל,חייביםהקרבבאזורתפקידיהםאתהמבצעיםדתוסגלרפואהסגל.4

.ההבחנהסמלאתהנושאיםביגודוללבושראשכיסוילחבוש,ויתו

.1980מאזוהשמשהאריהבסמלהשתמשהלאמדינהאף4



הבחנהאיתותי-111פרק

שימוש-6שעיף

רפואהליחידותמותרזהבפרקהמפורטוםההבחנהאיתותיבכללהשומוש.1

.רפואיתתעבורהולכלי

תעבורהוכלירפואהיחידותשלהבלעדיתלרשותםהעומדים,ההבחנהאיתותי.2
פסקהראו)האורבאיתותהשימושבסייג,אחרתמטרהלכלישמשולא,רפואית

.(להלן3

באורותהשימושאתהמסייגלסכסוךהצדדדיםביןמיוחדהסכםבהעדר.3
~

Dy> ln

באיתותהשימוש,רפואייםשוטוכלוספינות,רפואהרכבישללזיהויוםמהבהבים
.אסוראונואחריםשיטוכליספינות,רכבכליעבורזה

,מאפיעיהסבשלאוזמוהעדךמחמתאס,יכוליםשאינםזממיםרפואייםטיסכלי.4
ההבחנהבאותותישימושלעשותרשאים,ההבחנהבסמלמסומניםלהיות

.זהבפרקשאושרו

אויאיתות-7סעיף

AirForthiness-בכמוגדרמהבהבכחולמאורהמורכב,האוראיתות.1 Technical

)Or

~

azljzatjon (ICAO11017"1,41,Man~al of

;

the International cjvjl,9051משמד,
כליכליעשהלא.זהותםעללאותתכדירפואייםטוסכלישללשימושםנקבע

כחולבאורשימושהעושיםרפואייםטיסכליעל.זהבאיתותשימושאחרטוס

לעיןנראההאוראיתותאתלעשותמנת-עלכדרושאורותאותםלהציגמהבהב

.כיווניםשלהאפשרככלרבממספר

הארגוןשלהבינלאומיהאיתותיםקודשל4פסקה,%[עפרקלהוראותבהתאם.2

1949שלנבה'גאמנותפו-עלהמוגניםשיטכלועל,(10,1)העולמיהימי
כיווןמכללוויןהנראיםיותראואחדמהבהבכחולאורלהציגוהפרוטוקול

.שהוא

רבממרחקלעיוהנראיםיותראואחדמהבהבכחולאורלהציגרפואהרכביעל.3
שימושהעושוםלסכסודהצדדוםובמווחדהמתקשריםהצדדיםעל.האפשרככל

.הודעהכד-עלליחואחריםבצבעיםבאורות

טבלתבתחומינופלתשלוהכרומטיותכאשרמתקבלהמומלץהכחולהצבע.4

:הבאותבמשוואותכמוגדר(1[1)הבינלאומיתהתאורהמועצתשלהכרומטיות

7=%805.0.065.0הירוקהתחום

7=400.0-ןהלבוהתחוס

%=7600.0.133,0הסגולהתחום

.בדקההבהוביםלמאהששיםביוהואהכחוללאורהמומלץההבהובקצב



רדיואיתות-5סעיף

הרדיובתקנותכמתוארההבחנהומאיתותהחירוםמאיתותיורכבהרדיואיתות.1
anא40)

d

40

RR

Artj~ les((170)הבינלאומיהתקשורתאיגודשל.

ישודר,1בפסקהשנזכרוההבחנהואיתותהחירוםאיתותלאחרשיבואהרדיושדר.2

בתקנותזולמטרהשנקבעובתדריםאובתדרהנאותיםבמרווחיםהאנגליתבשפה
:בדברהנוגעתהרפואיתלתיגבורהבאשרהבאהמידעאתיעבירוהוא,הרדיו

,אחריםמוכריםזיהויאמצעיאוהקריאהאות(א)
מיקוטן(ב)

וסוגיהסןהרכבכלימספר(ג)

;המוועדהמסלול(ד)

,המתאוםלפי,וההגעההיצואהשלמשוערוזמןבדרךמשוערזמו(ה)
אפנוכיכןוכמו,שפות,שמוריסקשרתדרי,טיסהגובהכגוואחרמידעכל(ו)

.וקידודיומשנילמעקבש"מכ

כאמורהתקשורתעלגסכמו,2-ו1בפסקאותכאמורהתיקשורתעללהקלבכדי.3
הצדדים,המתקשריםהצדדים,הפרוטוקולשל31עד25-ו22,23בסעיפים
,לייעדיכולים,לבדאובהסכםהפועלים,לסכסודהצדדיםאחדאו,לסכסוך
לאמנתהנספחותהרדיובתקנותאשרהתדריםהקצאתלטבלתבהתאם

שימושהםיינשובהםנבחריםארצייםתדריםולפרסם,הבינלאומיתהתקשורת
תדריםבדברהודעהיקבלהבינלאומיתהתקשורתאיגוד.כאלהלתקשורות

.לרדיוהעולמיתהמינהלהוועידתידיעלשיאושרולנוהליםבהתאםאלה

אלקשרימזיהיי-9שעיף

לאמנת10בנספחכמפורט,משכילמעקבמ"המכבמערכתשימושלעשותניתן.1

שתוקנהכפי,1944בדצמבר7מיוםבינלאומיתאזרחיתתעופהבדברשוקנו
ם"המכאפנון.מסלולםאחרולעקוברפואייםטיטכלילזהותכדי,לעתמעת

,רפואייםטיסכלישלהבלעדילשימושםיישמרואשרוקידודומשנילמעקב
,לסכסודהצדדיםאחדאו,לסכסודהצדדים,המתקשריםהצדדיםדי)-ל)'ייקבעו

האזרחיתהתעופהארגוןימליץעליהםלנהליםבהתאס,לבדאובהסכםהפועלים

.הבינלאומי

טרנספונדריסשלומיקומםזיהוייםשללמטרה,רשאיםמוגמסרפואיתתעבורהכלי.2
שלסטנדרטייםימייםטרנספונדריסאו/ום"מכשלסטנדרטייםאירונאוטיס

.והצלהחיפושם"מכ

שיטכליידי-עלמזוהיםלהיותהאפשרותמוגניםרפואיתתעבורהלכליתהיה
שישודרקודבאמצעותמשנילמונקבם"מכבמערכתהמצויידיםתעופהוכלי
התעבורהכלוגבי-עלהמורכב,4/3באפנוןלמשל,ם"מכטרנספונדרידי-על

.הרפואית



מוקצהלהיותרפואיתתעבורהכלישלטרנספונדרידי-עלשישודרהקודעל
הצדדיםכללידיעתמובאולהיותהמוסמכותהרשויותידי-עלזהתעבורהלכלו

.לסכסוך

צוללותידי-עלמזוהיםלהיותהאפשרותמוגניםרפואיתתעבורהלכלותהיה.3

ידי-עלשישודרמתאיםמומו-תתאקוסטיאותותשלמתאימהשוטהבאמצעות
.הרפואיתהתעבורהכלי

מוכרזיהויאמצעימכלאו)הקרואהמאותיורכבמימי-התתהאקוסטיהאותות

היחידההקבוצהתבואלפניוהספינהשל(רפואיתתעבורהכלישלאחר
~

YY

.צ"קה5למשל,המתאיםהאקוסטיבתדרבמורסשתשודר

מימי-התתהאקוסטיהזוהויבאיתותשומושלעשותהמבקשיםלסכסוךצדדים
,האפשרובהקדם-בדםהנוגעיםהצדדיםלידיעתהאותותאתיביאולעולהמתואר
יאשרו,שלהןהחוליםבתיבספינותלשימושבאשרהודעהנותניםהםוכאשר

.שימושויעשהבוהתדראתהם

אלקטרוניתמערכתלשימושםלכונן,בידיהםמיוחדבהסכם,רשאיםלסכסודצדדים.4

.רפואייםשיטוכלירפואהוספונותרפואהרכבישללזיהוייםדומה

תשדורות-זופרק

רדייתשיורות-10שעיף
תשדורותלפנילבואיכולים,8בסעיףשנקבעוההבחנהואותותהחירוםאותות.1

הנהלוםבהחלתרפואותתעבורהוכלירפואהיחידותשלמתאימותרדיו

.הפרוטוקולשל31עד25-ו22,23סעיפיםפי-עלהמבוצניים

א40-ו,3209.מס,11סימן)40סעיפיםמתייחסיםאליהםהרפואיתהתעבורהכלי.2

תשדורותיהםלשדרגםרשאיםט17-השלהרדיותקנותשל(3214,מס,111יסימו
הרדיותקנותשל59-וא37,37סעיפיםלהוראותבהתאם,לוווומערכותידי-על
-השל

~
TVניידיםלוויושירותיבדבר.

בינלאומייםבקודיםשימוש-11סעיף

בקודיםשימושלעשותבנוסףרשאיםרפואיתתעבורהוכלירפואהיחידוהנ
התעופהארגון,הבינלאומיהתקשורתאיגודידי-עלנקבעואשרובאיתותים
אלהואיתותיםבקודיםהשימוש.העולמיהימיוהארגוןהבינלאומיהאזרחית

.אלהארגוניםידי-נל'הנקבעיםוהנהלוםהנהגים,המידהלאמותבהתאםייעשה

אחריםתקשורתאמצעי-12סעיף

באיתותיםשימושלעשותניתן,אפשריתאינהכיוונית-דורדיותקשורתכאשר
אוהעולמיהימיהארגוןידי-עלשאומץלאיתותיםהבינלאומיבקודשנקבעו



-בדצמם7מיוםבינלאומיתאזרחיתתעופה-בדםשיקגולאמנתהמתאיתבנספח

.לעתמעתשתוקנהכפי,1944

שה"טתכניות-13שעיף

,לפרוטוקול29בסעיףהקבועיםטיסהלתכניותהמתייחסיםוההודפותההסכמים
האזרחיתהתעופהארגוןידי-עלשנקבעולנהליכבהתאכ,ניתןשרקככל,נוסחו)

.הבינלאומי

רפואיטישכליליירוטונהליםאיתותים-14שעיף

בעתרפואיטיסכלישלזהותואתלוודאבכדימיירטבמטוסשימושנעשהאס

,הפרוטוקולשל31-ו30לסעיפיםבהתאםלנחותממנולדרושבכדואובטיסה
בדברהסטנדרטיםבנהליכשימושיעשוהרפואיהטיסוכליהמיירטהמטוס

אזרחיתתעופהבדברשיקגולאמנת2בנספחהקבועיכרדיוויירוטחזותירוט))

,לעתמעתשתוקנהכפי,1944בדצמבר7מיוםבינלאומית

אזרחיתהגנה-זפיק

זיהויתעודת-5נסעיף

של,3פסקה,66בסעיףשנקבעההאזרחיתההגנהסגלשלהזיהויתעודת.1

.אלהתקנותשל2סעיףשלהרלבנטיותההוראותידי-עלמוסדרת,הפרוטוקול

המוצגתהדוגמאפי-נל'שתיעשהיכולהאזרחיתההגנהסגלשלהזיהויתעודת.2
.3באיוד

ענייולאותורישוםייעשה,קלאישינשקלשאתמורשיכאזרחיתהגנהאנשיאס.3
.האמורההתעודהגביעל
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בינלאומיהבחנהמימו-16סעיף

של,4פסקה,66בסעיףשנקבעאזרחיתהגנהשלהבינלאומיההבחנהסימן.1
:4באיורמוצגתדוגמא.כתוםרקעעלכחולצלעותשווהמשולשהואהפרוטוקול

כתוםרקעעלכחולמשולש,4אייר

:כיהופלץ.2

למשולשהרקע,אפודהאוזרועסרטאודגלעלמצויהכחולהמשולשאס(א)

כתומיםאפודהאואוזרועסרט,דגליהיו

,מעלהכלפיבמאוגדתכווןהמשולשמזוויותאחת(ב)
.הכתוםהרקעבקצהתוגעלאהמשולשמזוורותאחתאף(ג)

סימו.הנסיבותפי-עלהמתאיםככלגדוליהיההבינלאומיההבחנהסימו.3
דגליםעלאושטוחיםמשטחיםפני-על,אפשריתעתבכל,מוצגיהאההבחנה
.האפשרככלרבוממרחקכיווניםשלהאפשרככלרבממספרלעיןהנראים
,ויתושרקככל,אזרחיתהגנהאנשי,המוסמכתהרשותשללהוראותיהבכפוף

.הבינלאומיההבחנהסימןאתהנושאיםבבגדיםוילבשוראשכיסויהבשו)

גםניתן;מאיראומוארלהיותהסימויכול,לקויההראותכאשראובלילה
.טכנייםגילויאמצעיידי-עללזיהויהתואותוהעושיםמחומריםוהעשה

מסוכניםכוחותהמכיליםומהקניםמפעלים-ועפיק

מייחדבינלאומיסימן-17שעיף

כפי,מסוכניםכוחותהמכיליםומתקניםלמפעליםהמיוחדהבינלאומיהסימו.1
עיגוליםשלושהשלקבוצהיהוה,הפרוטוקולשל,7פסקה,56בסעיףשנקבע
כלביןהמרחקכאשר,ציראותועלהמונחים,זההבגודל,בוהקכתוםבצבע

.להלןהמוצג5לאיורבהתאם,אחדרדיוסיהאעיגול

,ורחבשטחפני-עלהצגתובעת.הנסיבותפי-עלהמתאיםככלגדוליהוההסימו.2

,שמתועתבכל,יוצגהוא.הנסיבותפי-עלכראויתכופותלעתיתעליולחזורמתו



ככלרבממספרלעיןנראהשיהיהכדדגליםעלאושטוחיםמשטחיםפנו-על
.האפשרככלרבוממרחקכיווניםשלהאפשר

הדגלשלהסמוכוסלצדדיוהסימושלהחיצוניותהגבולותביןהמרחק,דגלעל.3
.לבויהיהורקעומלב13יהיההדגל.עיגולשלאחדרדווסיהא

גםניתן,מאיראומוארלהיותהסימןיכול,לקויההראותכאשראובלילה.4
.טכ3ייסגילויאמצעיידו-עללזיהויניתןאותוהעושיםמחומריםווועשה

8
מסוכייךכוחותהמכיליםומתקניםDt>yOnעבורמיוחדבינלאומיסימן:5איוד





וונספח

עתונאלםעבורזיהויתעודת

מסוכנותמקצועלותבמשלמות
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11פרוטוקול

זנבהלאמנותנוטףפרוטוקול
הגנתבדבר,1949באוגוסט12מלוס

(11פרוטוקול)בלנלאומלים(שאלפכמזויפלםהכבזוכיםקורבפות

1977ביופל8מיום

תבוא

,המתקשריםהצדדיט

נבה'גלאמנותהמשותף3בסעיףהמעוגמםההוממטרייםהעקרונותכיבצפדם

סכסוךשלבמקרשהאדםבנישללכבודםהיסודאתמהווים1949לאוגוסט12מיום

,בינלאומיאופיבעלשאינומזויו

בסיסיתהגנהמציעיםאדםזכויותבדברבינלאומייםמסמכיםכיעודבזכרם

,האדםלבני

,אלהמזויניםסכסוכיםלקורבנותיותרטובההגנהלהבטיחהצורדאתמדמשיס

נותרהאדםבו,שבתוקףהחוקידועלמכוסיםאינםאשרבמקריסכיבזכים

,הציבוריהמצפוןוצוויהאנושיותעקרונותשלהגנתםתחת

:כדלהלןהסכימו



]חלק

זהפרוטוקולהלקף

המהותיתהתחולהשדה-1סעיף

12מיוםנבה'גלאמנותהמשותף3סעיףאתומשליסהמפתח,זהפרוטוקול,1

הסכסוכיםכלעליחול,הקיימוסתחולתותנאואתלשנותמבלי1949באוגוסט

נבה'גלאמנותהנוסףלפרוטוקול1סעיףידי-עלמכוטוםאינםאשרהמזוינים
בינלאומייםמזויניםסכסוכיםקורבנותהגנתבדבר1949לאוגוסט12מיום

המזויניםכוחותיוביןמתקשרצדשלבשטחומתרחשיםואשר(1פרוטוקול)

,אשראחרותמאורגנותמזוינותקבוצותאומשטרמתנגדימזויניםכוחותו"לב

להםהמאפשרתמשטחוחלקעלכזושליטהמקיימים,אחראיפיקודתחת

.זהפרוטוקולוליישםומתואמותמתמשכותצבאיותפעולותהפועלאללהוציא

,מהומותכגווומתיחויותפנימיותסדרהפרותשלמצביםעליחוללאזהפרוטוקול.2

באשרדומהאופיבעליאחריםומעשיםוספוראדייםבודדיםאלימותמעשי
.מזויניםסכסוכיםאינם

האישיהתחולהשדה-2שעיף

,שפה,מין,צבע,גזעעלהמבוססתפסולההבחנהכלללא,יוחלזהפרוטוקול.1
הורתו,עושר,חברתיאולאומימוצא,אחרתאופוליטיתהשקפה,אמונהאודת
הבחנה":להלן)אחרתדומהמידהאמתכלעלאו,אחרמעמדאואדםשל

.1בסעיףכהגדרתומזויןסכסוךלהשפעתהנתוניםהאדםבניכלעל("פסולה

הוגבלהשחירותםאונשללהשחירותםהאדםבניכל,המזויוהסכסוךבתום.2

שחירותםאונשללתשחירותםאלהכןוכמו,זהכגוולסכסוךהקשורותמסיבות

עד6-ו5סעיפיםשלמהגנתםייהנו,סיבותאותןבשלהסכסודלאחרמוגבלת

.חירותשלהגבלהאושלולהאותהשללסיומה

התערבות-אי-3שעיף

עלאומדינהשלריבונותהעללהשפיעמנת-עלייקראלאזהבפרוטוקולדבר.1

,מחדשלהשליטאולשמר,החוקייםהאמצעיםבכל,הממשלהשלאחריותה
שלהטריטוריאליתושלמותההלאומיתאחדותהעללהגןאובמדינהוסדרחוק

.המדינה



מכל,עקיףאושיר)באופוהתערבותלהצדקתייקראלאזהבפרוטוקולדבר.2
מתקשרצדשלהחיצונייםאוהפנימייםבעמיתואוהמזויובסכסוך,שהיאסיבה

.סכסוךאותומתרחששבשטחו

%%חלק

אנושללחס

יסודערובות-4שעיף

)במעשחלקליטולחדלואשראו,ישירחלקנוסליסאינםאשרהאדםבניכל.1

,כבודם,גופםלכבודזכאים,לאואםוביןהוגבלהחירותםאסבין,האיבה
כלללא,אנושיביחסהנסיבותבכלבהםלנהוגיש.דתםומנהגיאמונותיהם

.ניצוליםלהיולאכילפקודאסור.פסולההבחנה

אליהםהאדםבניכנגדהבאיםהמעשים,לעילהאמורבכלליותלפגועמבלי.2
:שהואמקוסובכלשהיאזנתבכלאסוריםויישארוהינם1פסקהמתייחסת

בנישלהנפשיתאוהפיסיתרווחתםאו,בריאותם,חייהםכלפיאלימות(א)
סוגכלאומוםהטלת,עינוייםכגוואכזרייחסגםכמו,רצחובפרט,אדם
גוףיעונשישל

קולקטיבותןענישה(ב)

,ערובהבנישללקיחתם(ג)
,טרורמעשי(ד)
זנות,אונס,ומבזהמשפיליחסבמיוחד,האישיבכבודחמורותפגיעות(ה)

מגונהןתקיפהשלצורהוכלבכפייה

,צורותיהםכלעלאדםבבניוסחרעבדות(ו)
,ביזה(ז)
.לעילהאמוריםמהמוגשיםמעשהכללבצעאיומים(ח)

:ובמיוחד,להםהדרושיםולסיועלטיפוליזכוילדים.3

בהיעדראו,הוריהםלרצוןבהתאם,וערכידתיחינודכולל,חינוךיקבלוהם(א)

טיפולמןעלהאחראיםאלהשללרצונםבהתאם,הורים

אשרמשפהותשלאיחודולאפשרמנת-עלהמתאימיםהצעדיםכליינקטו(ב)

זמניובאופוהופרדו

אומזויניםלכוחותיגויסולאשניםעשרה-חמשלהםמלאושלאילדים(ג)

,האיבהבמעשיחלקליטוליורשוולאמזוינותלקבוצות



עשרה-חמשלהםמלאושלאלילדיםזהבסעיףהמוענקתהמיוחדתההגנה(ד)

האיבהבמעשוישירחלקנוטליםהםאםאףעליהםותחולתמשיךשנים

נלכדוןוהם(ג)פסקה-בתתהאמוראףעל

הוריהםבהסכמתאפשרישהדסיאימתוכל,הצורדבמודת,אמצעיםיינקטו(ה)
לטיפולהאחריותבעוקרנושאיםמנהגאוחוקפי-עלאשךהאדםבסאו

אלהאיבהמעשימתרחשיםבוהאזורמןזמניבאופוילדיהלפנות,בה0

בנוידיעלמלוויםיהיושהםולהבטיח,מדינהבאותהיותרבטוחאזור

.ולרווחתםלביטחונםהאחראיםאדם

הוגבלהשחיריתםאדםבני-5שעיף

לבניביחסהבאותההוראותאתהפחותלכללקייםיש,4סעיףלהוראותבנוסף.1

הסאסבין,המזויולסכסוךהקשורותמסיבותמה0נשללהשחירותםאדם

:נכלאואונעצרו

,7לסעיףבהתאםלטיפוליזכווהחוליםהפצועים(א)
האזרחיתהאוכלוסיהכשלהיקףבאותו,יזכוזובפסקההנזכריםהאדםבס(ב)

וההיגיינההבריאותעלולשמירהשתייהומימזוןלאספקת,המקומית

המזויויהסכסוךומפגיהאקליםקשיומפניולהגנה

.קולקטיביאןאישיסיועלקבליורשוהם(ע

סיועלקבל,ומתאיםנדרשהדברואם,דתםפולחכיאתלקייםלה0יותר(ד)

,דתייםתפקידיםהממלאיםדתכהניכגוןאד0מבנירוחני
מהםלאלודומיםומבטחונותעבודהמתנאיייהנוהם,לעבודיידרשואם(ה)

.המקומיתהאזרחיתהאוכלוסיהנהנית

יכבדו1בפסקההנזכריםהאדםבנישללכליאתםאולמעצרםהאחראיםאלה.2
:אלהאדםלבניביחסהבאותההוראותאת,וכולתםמגבלותבמסגרת,גם

נשוםיוחזקו,יחדלומשוכתםמשפחהבניוט-וגםנשוםשבהםלמקריםפרט(א)

,נשיםשלהישירפיקוחותחתיהיווהןגבריםשלמאלההנפרדיםבמגורים
רשאיתמספרםאתאשר,וגלויותמכתביםולקבללשלוחזכאיםיהיוהם(ב)

נחוץהדברכיסבורהזואסרקלהגבילמוסמכתרשות

האדםבכי.הלחימהלאזורבסמולימוקמולאוכליאהמעצרמקומות(ע
כלואיםאועצוריםהםבה0המקומותכאשרופונו1בפסקהה3זכרו0

לבצעניתןאם,המזויוהסכטודמוהנובעתלסכנהבמיוחדחשופיםהופכים

,נאותיםבטיחותבתנאיפיסייםאת
רפואיותןלבדיקותזכאיםיהיוהס(ד)

"
לכהבהתאם.מוצדקיםשאעםמחדלאומעשהדי"עלבסכנהיועמדולא(

אשררפואיהלידלכלזהבסעיףהמתואריםהאדםבניאתלחשוףאסור



עולהאינוואשרבדברהנוגעהאדםשלהברואותימצבופי-עלנדרשאינו

אדםלבניביחסהמיושמיםמקובליםרפואייםסטנדרטיםעםאחדבקנה

.דומותרפואיותבנסיבותחופשיים

שהיאדרךבכלהוגבלהחירותםאד,1פסקהידי-עלמכוסיםשאינםאדםבני.3

ולפסקאות4לסעיףבהתאםאנושיליחסיזכו,המזויולסכסוךהקשורותמסיבות

.זהסעיףשל(ב)2-ו,(ד)-ו(ג),(א)1

הנחוציםאמצעוסיינקטו,מהםנשללהשחירותםאדםבםלשחררהוחלטאס.4

.כדהמחליטיםאלהידי-עלביטחונםאתלהבטיח

פלילילדיוהעמדה-6סעיף

ועלהמזויולסכסודהקשורותפליליותעבירותבגיןלדיןהעמדהעלחלזהסוייף.1

.ענישתם

גזריינתןלא.2

-

אלא,בעבירהאשםשנמצאאדסכלפיעונשלפועלוודאולאדין-דין

החיוניותהערובותאתהמעניקמשפטביתודי-עלשנתנהלהרשעהבהתאם
:בפרט.פניות-והעדרעצמאותשלהבסיסיות

לנאשםדיחויללאיימטרונגדוהנטענתהעבירהפרטיכייקבעההליך(א)

ההכרחיםוהאמצעיםהזכויותכלאת,משפטוובמהלךלפס,לנאשםויעניק
,להגנה

אישיתןעונשיתאחריותשלבסיסעלאלאבעבירהאדםיורשעלא(ב)

שלאמחדלאומעשהכלבשלפליליתבעבירהאד0יורשעאויואשםלא(ג)

יותרכבדעונשיוטללאואף;ביצועהבעת,הדיולפי,פליליתעבירההיוו

,העבירהביצועלאחר,אם,הפליליתהעבירהבוצעהבובמועדשחלזהמאשר

העברייוןממנהיהנה,יותרקלעונשהמטילהבחוקהוראהנקבעה

הואאשםכושהוכחעדמפשעחףבחזקתהואבעבירההמואשםאדםכל(ד)

,דיופי-על
בפגיוןלהישפטהזכותתהאבעבירההמואשםאד0לכל(ה)

.באשמהלהודותאועצמועדלהעידאדםיחויבלא(ו)

והאחריםהשיפוטייםהסעדלםההרשעהבעתלידיעתויובאו,שהורשעאדם.3
.למימושניתניםהםבמסגרתוהזמןמגבלותוכן,לרשותוהעומדים

בעתשניםעשרה-שמונהלהםמלאושטרםאדםבניעלמוותעונשיימרלא.4

.רכיםלילדיםאמהותעלאוהרותנשיםעלהפועלאליוצאולא,העבירה

האפשריתהחנינהאתלהעניקשבשלטוןהרשויותיפעלו,האיבהמעשיבתום.5

נשללהמהםלאלהאו,המזויובסכסוךהשתתפואשראדםלבניביותרהרחבה

.נכלאואונעצרואםבין,המזויולסכסודהקשורותמסיבותחירותם



111חלק

שנטרפוספינותוניצוליחוללם,פצועים

ושיפולהגנה-וסעיף

בסכסוךחלקהםלקחואסבין,שנטרפוהספינותוניצוליהחולים,הפצועיםכל.1

.ויוגנויכובדו,לאואםוביןהמזויו

ותוךהמעשוההיקרבמלוא,יזכווהםאנושיביחסבהםינהגוהנסיבותבכל.2

פי-עלהנדרשיםהרפואייםהלבולתשומתלס51ול,שאמשךביותרהמזעריהדיחוי
.רפואישאינושהואנימוקכלעלהמבוססתהבחנהכלביניהםתהיהלא.מצבט

חיפוש-8סעיף

כליינקטו,היתקלותלאחרובמיוחד,זאתמאפשרותשהנסיבותאימתכל
החולים,ולאספםהפצועיםאחרלחפשכדי,דיחויללא,האפשרייםהאמצעים
כילהבטיח,נאות-לאויחסביזהמפניעליהםלהגן,שבטרפוהספינותוניצולו

.ראויבאופוולפנותםביזוייםאתלמנוע,המתיםאחרולחפש,כראויוטופלו

ודתרפואהתגלתגנת-9סעיף

ביצוגילצורדהזמינההעזרהכללהםותינתן,ויוגנויכובדוודתרפואהסגלי.1
עםאחדבקנהעולותאינואשרמשימותלבצעואולצולאהס.תפקידיהם
.ת)ההומניטךמשימתם

מסיבותאלא,כלשהולאדםעדיפותליתויידרשלארפואהסגלתפקידיובביצוע.2

.רפואיות

רפואייתחוגותעלכלליתהגנה-10סעיף

בקנההעולותרפואיותפעילויותביצועבשלכלשהואדםייענשלאשהונסיבותבשום.1

.עמומיטיבשהטיפולהאדםשללזהותוקשרללא,הרפואיתהאתיקהעםאחד

לבצעאומעשיםלעשותיאולצולארפואיותבפעילויותהעוטקלםאדםבני.2

המיועדיםאחריםרפואייםלכלליםאוהרפואיתהאתיקהלכלליבניגודעבודות

ממעשיםלהימנעואולצוולא,זהלפרוטוקולאווהחוליםהפצועיםשללתועלתם

.מאלהכנדרש



מידעבענייורפואיותבפעילויותהעוסקיםאדםבנישלהמקצועיותחובותיהם.3

,תכובדנהבטיפולםהמצוייםולחוליםלפצועיםבאשרלרכושעשוייםשהם
.הלאומילחוקבכפוף

בפעילויותהעוסקאד0אףשהיאדרךבכליענשלא,הלאומילחוקבכפוף.4

אוהמצוייםולחוליםלפצועיםבאשרנידענותו-איאוסירובבמןרפואיות
.בטיפולושנמצאו

רפואיתתעבורהונעירפיאהיחידותהגנת-11סעיף

,להתקפהמטרהיהיוולאעתבכלויוגנויכובדורפואיתעבורהוכלירפואהיחידות.1

אםאלאתיפסקלארפואיתתעבורהוכלירפואהיחידותזכאיםשלהההגנה.2

,זאתעם.ההומניטרילתפקידםמחוץ,איבהמעשילביצועשימושבהםנעשה
,מתאיםשהדמיאימהכל,הקוצבתהתראהמתולאחררקשתיפסקאפשרההגנה

.מענהללאנותרהכזושהתראהולאחר,סבירזמופרק

ההבחנהשמל-12שעיף

הצלבשלההבחנהסמל,לענייןהנוגעתהמוסמכתהרשותלהוראותבהתאם
ידי-עליוצגולבןרקעעלהאדומיםוהשמשהאריהאוהאדוםהסהר,האדוש

בכליכובדהסמל.רפואיתתעבורהכליועל,רפואהויחידותודתרפואהסגל

.ראוי-בלתישימושבויעשהלא.הנסיבות

קוןחלבן

~
אזרחלוצווכלונזלה

האזרחיתהאוכלוסיההמת-13יעיו

הנובעותסכנותמפניכלליתמהגנהתהנויחידיםואזרחיםהאזרחיתהאוכלוסיה.1

בבליקוימוהבאוסהכלליס,זולהגנהתוקףליחןמנת-על.צבאיותמפעולות

.הנסיבות

מטרהיהיולא,יחידיםאזרחיםגסכמו,היאבאשרהאזרחותהאוכלוסיה.2

לזרועהיאהעיקריתשמטרתםבאלימותאיומיםאואלימותמעשי.להתקפה

.אסוריםהינםהאזרחיתהאוכלוסיהבקרבפחד

הזמואותוולמשךאסאלא,זהחלקפי-עלהמוענקתההגנהמןייהנואזרחים.3

.איבהבמעשיישירחלקהסנוטליםבו



האזרחיתהאוכלוסיהלהישרדותחיונייםאובייקטיםהגנת-14סעיף

,להרוס,לתקוףאסורכדמשום.אסורההינהלוחמהכשיטתאזרחיםהרעבת
להישרדותהחיונייםאובייקטים,זולמטרה,שימושמכלללהוציאאולסלק

לייצורהמשמשיםחקלאייםשטחים,מזוןמוצריכגוו,האזרחיתהאוכלוסיה

.השקיהומפעלישתיהמיואספקתמתקני,חימשק,יבולים,מזוומוצרי

מסוכמםכוחותהמכיליםומתקניםמפעליםהגנת-15סעיף

ותחנותתעלות,סכריםדהוינו,מסוכניםכוחותהמכיליםמתקניםאומפעלית
אובייקטיםבובמקוםגס,להתקפהמטרהייעשולא,חשמללייצורגרעיניותכוח
שלשחרורםאתלגרוםעלולהכזוהתקפהאם,צבאיותמטרותמהוויםאלה

.האזרחיתהאוכלוסיהבקרבחמורותלאבידותמכדוכתוצאהמסוכמםכוחות

פולחוומקומותתרבותייטאובייקשיטהגנת-16שעיף

מיוםמזויוסכסוךבשעתתרבותנכסילהגנתהאגאמנתבהוראותלפגועמבלי
,היסטורייםמונומנטים3גדהמכווניםאיבהמעשיכללבצענאסר,1954במאי14

הרוחנותאוהתרבותיתמורשתםאתהמהוויתפולחומקומותאואמנותיצורות

.הצבאיבמאמץבתמיכהשימושבהםולעשות,עמיםשל

אזרחיםש5בכפייהתנועותעלאיסור-17סעיף

לסכסוךהקשורותמסיבותהאזרחיתהאוכלוסיהשלעקירתהעללהורותאיו.1
מוחלטותצבאיותסיבותאובדברהנוגעיםהאזרחיםשלבטחונםאםאלא

האפשרייםהאמצעיםכלייכקטו,כאלהעקירותלבצעוישהיה.זאתדורשים

,הימינה,מחסהשלמספקיםבתנאיםתיקלטהאזרחיתשהאוכלוסיהמנת-על
.ותזונהביטחון,ברואות

,לסכסוךהקשורותמטיבותשלהכהטריטוריהאתלעזובאזרחיםלאלץאין.2

שיועופעולותסיועאגודות-15סעיף

וסהראדוםצלבארגוניכגון,מתקשרצדשלבשטחוהממוקמותסיועאגודות.1
תפקידיהםלביצועשירותיהםאתלהציערשאים,(אדומיםושמשאריה,אדום

,רשאיתהאזרחיתהאוכלוסיה.המזויוהסכסוךלקורבנותביחסהמסורתיים
הספינותניצוליואתהחולים,הפצועיםאתלאסוףלהציע,שלהביוזמתהגם

.בהםולטפלשנטרפו

באספקהמחסורמחמתם)מופרןמקשייםטובלתהאזרחיתהאוכלוסיהאם.2
האוכלוסיהעבוריינקטו,רפואיתואספקהמזוןמוצריכגוו,להישרדותההחיונית

באופייןפניותונטולותהומניטריותבלעדיבאופושהוסיועפעולותהאזרחית

.בדברהנוגעהמתקשרהצדלהסכמתבכפוף,פסולההבחנהללאוהמנוהלות



עחלק

סיוםהוראות

הפצה-19שעיף

.האפשריביותרהרחבבאופןיופץזהפרוטוקל

חתימה-20שעיף

לאחרחודשיםשישהלאמנותהצדדיתידי-עללחתימהפתוחיהיהזהפרוטוקול
.חודשיםעשר-שניםשללתקופהפתוחויישארהסופיהכתבשלחתימתו

אשרור-21שעיף

המועצהאצליופקדוהאשרורכתבי.האפשריבהקדםיאושררזהפרוטוקול
.האמכותדפוזיטר,השוויצריתהפדרלית

הצטרפות-22שעיף

חתםשלאלאמנותשהואצדכלידי-עללהצטרפותפתוחיהיהזהפרוטוקול

.הדפוזיטראצליופקדוההצטרפותכתבו.עליו

לתוקףכנישה-23שעיף

אואשרורכתבישניהפקדתלאחרחודשיםשישהלתוקףייכנסזהפרוטוקול.1

.הצטרפות

פרוטוקול,מכולאחראליויצטרףאוזהפרוטוקולשיאשררלאמנותצדכללגבי.2

אוהאשרורכתבאתזהצדשהפקידלאחרחודשיםשישהלתוקףייכנסזה

.שלוההצטרפות

תיקוו-24שעיף

יועברמוצעתיקווכלנוסח.זהלפרוטוקולתיקוניםלהציערשאימתקשרצדכל.1
והוועדהמתקשריםהצדדיםכלעםהתייעצותלאחר,יחליטאשרלדפוזיטר

התיקוואתלשקולמנת-עלועודהלכנסישהאס,האדוםהצלבשלהבינלאומי
.המוצע



הצדדיםאתוכןהמתקשריםהצדדיםכלאתכאמורלוועידהיזמיוהדפוזיטר.2

.לאואםוביןזהפרוטוקולעלחתומיםהםאםבין,לאמנות

הסתלקות-25סעיף

רקלתוקףההסתלקותתיכנס,זהמפרוטוקוליסתלקמתקשרשצדבמקרה.1
שלפקיעתםעם,זאתבכל,אם.ההסתלקותכתבקבלתלאחרחודשיםשישה
ההסתלקות,1סעיףמתייחסאליובמצבמצויהמסתלקהצד,חודשיםשישה

,מהםנשללהשחירותםאדםבני.המזויןהסכסוךתוםלפנילתוקףתכנסלא

ליהנותכןפיעלאףימשיכובסכסוךהקשורותמסיבות,הוגבלהשחירותםאו

.הסופילשחרורםונדהפרוטוקולמהוראות

.המתקשריםהצדדיםלכליעבירהאשרהדפוזיטרלידיעתבכתבתימסרההסתלקות.2

הודעות-26סעיף

הםאםבוו,לאמנותהצדדיםאתוכוהמתקשריםהצדדיםאתיידעהדפוזיטר
:אודות,לאואסוביוזהפרוטוקולעלחתומים

פו-עלוהצטרפותאשרורכתבושלוהפקדתםזהפרוטוקולעלחתימות(א)

22ן-211סעיפים

וכו,23סעיףפי-עללתוקףזהפרוטוקולשלכניסתותאריך(ב)

.24סעיףפי-עלשנתקבלווהצהרותהודעות(ג)

רישום-27יעיף

האומותלמזכירותהדפוזיטרידי-עלזהפרוטוקוליועבר,לתוקףכניסתולאחר.1
.המאוחדותהאומותממלתשל102לסעיףבהתאם,ופרסוםלרישוםהמאוחדות

והצטרפויותאשרוריםכלעלהמאוחדותהאומותלמזכירותיודינוגםהדפוזיטר.2

.זהלפרוטוקולביחסקיבלאשר

מהימןנוטח-28סעיף

,צרפתית,אנגלית,סוניה,בערביתנוסחיואשר,זהפרוטוקולשלהמקורעותק
יעביראשר,הדפוזיטראצליופקדו,שווהבמידהמהימניםוספרדיתרוסית

.לאמנותהצדדיםלכלשלהםלמקורמתאימיםעותקים


