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מיום  12באוגוסט  , 1949בדבר הגנת

קורבכות סכסוכים מוויכים בלנלאומיים ( פרוטוקול ו

)

מלום  8בלוני 1977

מבוא

הצידים

המתקשרים ,

מגרניט על שאיפתם הכנה לחזות בשלום שורר בין העמים ,
בזנרם כו על כל מדינה מוטלת החובה  ,בהתאם לממלת האומות המאוחדות ,
להימנע ביחסיה הבינלאומיים מאוום או משימוש בכוח כנגד ריבונותה של מדינה
כלשהו  ,שלמותה הטריטוריאלית או עצמאותה המדונות  ,או בכל אופו אחר אשר
אינו עולה בקנה אחד עם מטרות האומות המאוחדות ,
מאמינים כי בכל זאת

לש

הכרח לאשר מחדש ולפתח את ההוראות הממנות על

קורבנות סכסוכים מזוינים ולהוסיף אמצעים המכוונים לחזק את החלתו ,

מביעים אמונתם כי איו

בפרוטוקול זה או באמנות ג ' נבה מיום  12באוגוסט

 1949דבר אשר ניתן לפרשו כהכשר או כהרשאה למעשה תוקפנות כלשהו או לכל
שימוש אחר בכוח שאינו עולה בקנה אחד עם מגילת האומות המאוחדות ,

שביס ומאשרים עוד כי יש להחיל במלואו את ההוראות

של אמנות ג ' נבה מיום

 12באוגוסט  1949ושל פרוטוקול זה בכל הנסיבות על כל בני האדם המוגנים על  -פי
מסמכים

אלה  ,ללא הבחנה לרעה המבוססת על טבעו או מקורו של הסכסוך

או על המניעים אותם אימצו הצדדים לסכסוך או המיוחסים להם ,
השכימו כדלהלן

:

המזויו ,

חלק

1

הוראות כלללות
סעיף
.1

- 1

עקיוגות נלליים והיקף התחולה

הצדדים המתקשרים מתחייבים לכבד פרוטוקול זה ולהבטיח את כיבודו בכל
הנסיבות .

על  -ידי הסכמים בינלאומיים

 . 2במקרים שאינם מכוסית על  -די
אחרים  ,יישארו אזרחים ולוחמים תחת המתם ומרותם של עקרונות המשפט
(

פרוטוקול זה או

הבינלאומי הנובעים ממנהג מקובל  ,מעקרונות האנושיות ומצווי המצפון
הציבורי .
 . 3פרוטוקול זה  ,המשלים את אמנות ג ' נבה מיום  12באוגוסט  1949להגנת קורבנות
מלחמה  ,יחול על מצבים אליהם מתייחס סעיף  2המשותף לאותו אמנות .
.4

המצבים אליהם מתייחסת הפסקה הקודמת כוללים סכסוכים מזוינים בהם
לוחמים עמים נגד שליטה קולוסאלית וכיבוש זר ונגד משטרים מעמים  ,חוד
מימוש זכותם להגדרה עצמית כפי שעוגנה בממלת האומות המאוחדות ובהכרזה
על עקרונות המשפט הבינלאומי בדבר יחסים ידידותיים ושיתוף פעולה בין
מדינות בהתאם לממלת האומות המאוחדות .

סעיף

- 2

הגדיות

למטרות פרוטוקול זה
( א)

:

" האמנה הראשונה "  " ,האמנה השניה "  " ,האמנה השלושות " ו " האמנה
הרביעית " משמע  ,בהתאמה  ,אמנת ג ' נבה להטבת מצבם של פצועים וחוללם
מבין אנשו הכוחות המזוינים בשדה הקרב מיום

 12באוגוסט  ; 1949אמנת

ג ' נבה להטבת מצבם של פצועים  ,חולים וניצולי ספינות שנטרפו מביו אנשי
הכוחות המזוינים בים מיום
בשבויי מלחמה מיום
בעת מלחמה מיום

 12באוגוסט 1949ן אמנת

 12באוגוסט 1949ן

 12באוגוסט 1949ן

אמנת ג ' נבה בדבר הגנת אזרחים

" האמנות " משמע ארבע אמנות

ג ' נבה מיום  12באוגוסט  1949להגנת קורבנות
(ב)

ג ' נבה בדם -הטיפול

מלחמה ;

" כללי המשפט הבינלאומי החלים בסכסוך מזויו " משמע הכללים החלים
בסכסוך מזוין כפי שנקבעו בהסכמים בינלאומיים אשר הצדדים לסכסוך
צדדים להם וכן העקרונות והכללים המוכרים של המשפט הבינלאומי
החלים על סכסוך מזויון

(ג)

" מעצמה ממנה ' י משמע מדינה לניטרלית או מדינה אחרת שאינה צד לסכסוך

ואשר יועדה ככזו על  -די צד לסכטוד ונתקבלה על  -ידי
לבצע את התפקידים שנקבעו למעצמה מגינה על  -פי האמנות ועל  -פי
פרוטוקול זה

הצד היריב  ,והסכימה

(

,

(ד )

" מחליף " משמע ארגון הפועל במקומה

של מעצמה מלנה בהמאס לסעיף . 5

שעיף  - 3כאשית תחולה וסופה
מבלי לפגוע בהוראות אשר חלות בכל עת
( א)

 1לפרוטוקול
( ב)

:

האמנות ופרוטוקול זה יחולו מראשיתו של כל מצב אליו מתייחס סעיף
זה ;

תחולת האמנות ופרוטוקול זה תיפסק  ,בשטחם של הצדדים לסכסוד ,
בסיומו הכללי של פעולות צבאיות  ,ובמקרה של שטחים כבושים  ,עם תום
הכיבוש למעט  ,בכל אחד סו המקרים  ,לגבי בם אדם אשר שחרורם  ,השבתם
למולדתם או יישובם מחדש הסופיים מתרחשים לאחר מכו  .בני אדם אלה
ימשיכו ליהנות מההוראות הרלבנטיות של האמנות ושל פרוטוקול זה עד
שחרורם  ,השבתם למולדתם או יישובם מחדש הסופיים .

שעיף - 4

מעמדם המשפשי של הצדדים ליכסוד

תחולת האמנות ופרוטוקול זה  ,כמו גם כריתתם של ההסכמים הנדונים בהם ,
לא ישפיעו על מעמדם המשפטי של הצדדים לסכסוד  .כיבושו של שטח או החלת
האמנות ופרוטוקול זה לא ישפיעו על מעמדו המשפטי של השטח האמור .

סעיף - 5
1

,

מינוייו

של מעצמות מגינות ושל מחליפיהן

חובתם של הצדדים לטכסוד  ,מראשיתו
על האמנות ופרוטוקול זה ואת יישומם

של אותו סכסוך  ,להבטיח את הפיקוח

על  -ידי

החלת מנגנון המעצמות הממנות

לרבות  ,בין השאר  ,יעוד של אותו המעצירות וקבלתו בהתאם לפסקאות
המעצמות המגינות יישאו בחובה לשמור
(

שלהלן .

על האינטרסים של הצדדים לסכסוד .

 . 2מתחילתו של מצב אליו מתייחס סעיף , 1

ייעד

כל צד מהצדדים לסכסוך ללא

דיחוי מעצמה ממנה למטרה של החלת האמנות ופרוטוקול זה ויתיר  ,גם כן ללא
שיהוי ולאותה מטרה  ,את פעילויותיה של המעצמה הממנה אשר נתקבלה על  -ידו
ככזו לאחר שיועדה

על  -ידי

הצד היריב .

 . 3אס לא יועדה או נתקבלה מעצמה ממנה מראשיתו של מצב אליו מתייחס סעיף

 , 1הוועד הבינלאומי של הצלב האדום  ,מבלי לפגוע בזכותו של כל ארגון הומניטרי

נטול פניות אחר לעשות כן  ,יציע

את שירותיו הטובים לצדדים לסכסוד וזאת

על  -מנת לייעד ללא דיחוי מעצמה ממנה עליה יסכימו הצדדים לסכסוד  .למטרה

זאת  ,הוועד הבינלאומי של הצלב האדוס יהיה רשאי  ,בלך השאר  ,לדרוש מכל

צד להמציא לו רשימה המונה לפחות חמש מדינות אותן רואה אותו צד כקבילות
לפעול כמעצמה ממנה למענו ביחס לצד יריב  ,ולבקש מכל צד יריב להמציא לו
רשימה המונה לפחות חמש מדינות אותו יקבל אותו צד כמעצמה המגינה של
הצד הראשוון רשימות אלה יועברו לוועד הבינלאומי של הצלב האדום תוך

,

שבועיים מקבלת הדרישה הוועד הבינלאומי של הצלב האדום ישווה בוו
הרשימות ויבקש את הסכמת המדינות המוצעות שצויינו בשתי הרשימות .
 . 4אם  ,למרות האמור לעיל  ,און מעצמה

מגינה  ,יסכימו הצדדים לסכסוך ללא

דיחוי להצעה שאפשר שתיעשה על  -ידי הוועד הבינלאומי של הצלב האדום או
על  -ידי כל ארגון אחר המצינו את כל הערובות של העדר  -פניות ולעילות  ,לאחר

התייעצויות מתאימות עם הצדדים האמורים ותוך התחשבות בתוצאותיהן של
אותו התייעצויות  ,לפעול כמחליף  .תפקודו של מחליף כאמור יהיה כפוף
להסכמתם של הצדדים לסכסודן הצדדים לסכסוד וינשו כל מאמץ להקל על
פעולותיו של המחליף בביצוע משימותיו

על  -פל

האמנות ועל  -פי פרוטוקול

זה .

 . 5בהתאם לסעיף  , 4ייעוד המעצמות הממנות וקבלתו למטרה של החלת האמנות
ופרוטוקול זה לא ישפיעו על מעמדם המשפטי של הצדדים לסכסוד או של כל
שטח  ,לרבות שטח כבוש .
.6

קיומם של יחסים דיפלומטיים בין הצדדים לסכסוד או הפקדת ההגנה על
האינטרסים של צד ועל אלה של אזרחיו בידי מדינה שלישית בהתאס לכללים
של המשפט הבינלאומי בדבר יחסים דיפלומטיים אינס מהווים מכשול לוועודו
של מעצמות ממנות למטרת החלת האמנות ופרוטוקול זה .

 . 7כל אזכור להלן של מעצמה מגונה בפרוטוקול זה  ,כולל גם מחליף .

סעיף - 6

גגי אדם כשירים

 . 1הצדדים המתקשרים יפעלו  ,גם בעת שלום  ,בסיוע אגודות צלב אדום ( סהר

אדום  ,אריה ושמש אדומים ) לאומיות  ,להדריך סגל שיוכשר על  -מנת לאפשר

את החלת האמנות ופרוטוקול זה  ,ובמיוחד את פעולותיהך של מעצמות מגינות .

 . 2גיוסו של סגל כגון זה והדרכתו מצויים במסגרת סמכותו הפנימית של המדינות .
 . 3הוועד הבינלאומי של הצלב האדות יחזיק לשימוש הצדדית המתקשרים את
רשימות בני האדם אשר הודרכו כאמור ככל שאלה הוכנו

על  -ידי

הצדדים

המתקשרים והועברו אליו למטרה זאת .
.4

התנאים המסדירים את העסקתו של סגל כגוו זה מחוץ לטריטוריה הלאומית

יהיו  ,בכל מקרה ומקרה  ,כפופים להסכמים מיוחדים ביו הצדדיס הנוגעים בדם. -

יעיף

 - 7מפגשיט
הדפוזיטר של פרוטוקול זה יכנס מפגש של הצדדיס המתקשרים  ,וזאת לבקשת
אחד או ( ותר מהצדדים האמורים ובאישורם של רוב הצדדים האמורים  ,על  -מנת
לדון בבעיות כלליות הנוגעות לתחולת האמנות ופרוטוקול זה .

חלק

%%

פצועיכ)  ,חולים וניצולי נזפינורג שנטרפו

נציבנו
שעיף

- 1

- 8

ורגנה 3לליוצ

מינוח

למטרות פרוטוקול זה
(א)

:

" פצועים " וייחוליה " משמע בני אדם  ,בין אם אנשי צבא או אזרחים  ,אשר ,
בשל טראומה  ,מחלה  ,הפרעה או מוגבלות פיסית או נפשית אחרת  ,זקוקים
לסיוע או טיפול רפואי  ,ואשר נמנעים מכל מעשה איבה  .מונחים אלה
כוללים יולדות  ,ילודים ובני אדם אחריש העשויים להיזקק לסיוע או טיפול
רפואי מיידי  ,כגוו נכיס או נשים הרות  ,ואשר נמנעים מכל מעשה איבהן

(ב)

" ניצולו ספונות שנטרפו " משמע בני אדם  ,בין אם אנשי צבא או אזרחים ,
המצויים בסכנה בים או במים אחרים כתוצאה מביש מזל שפקד אותם
או את כלי השיט או המטוס שנשא אותם  ,ואשר נמנעיס מכל מעשה איבה .
בני אדם אלה  ,בתנאי שהם ממשיכים להימנע מכל מעשה איבה  ,יוסיפו
להוחשב נוצולו ספונות שנטרפו במהלך חילוצם עד שירכשו מעמד אחר

על  -פי האמנות או
( ג)

פרוטוקול זהו

" סגל רפואה " משמע אותת בני אדס

שהוקצו  ,על  -ידי צד לסכטוד  ,באופו

בלעדי למטרות הרפואיות המנויות בתת  -פסקה ( ה ) או למינהל של יחידות
רפואה או לתפעול או מינהל של כלי תעבורה רפואות  .הקצאות כאלה
אפשר שוהיו קבועות או זמניות  .המונה כולל
()1

סגל רפואה של צד

לסכסוך  ,בין

:

אם צבאי או אזרחי  ,לרבות אלה

המתוארים באמנה הראשונה ובשניה  ,ואלה שהוקצו לארגוני הגנה
אזרחיתן
(  ) 11סגל רפואה של אגודות צלב אדום ( סהר אדום  ,אריה ושמש

אדומים )

לאומיות  ,ואגודות סיוע התנדבותיות לאומיות אחרות שהוכרו והוסמכו

כיאות על  -ידי

צד לסכסודן

(  ) 111סגל רפואה של יחידות רפואה או של כלי תעבורה רפואית המתוארים

בסעיף  , 9פסקה . 2
(ד )

" סגל דת " משמע אנשי צבא או אזרחים  ,כגוו כוהנו דת  ,העוטקום באופו
בלעדי בכהונתם הדתית  ,והנספחים

:

() 1

לכוחות המזוינים של צד לסכסוך ,

() 1

ליחידות רפואה או לכלו תעבורה רפואית של צד לסכסוך ,

,

(  ) 111ליחידות רפואה או לכלי תעבורה רפואית המתוארים בסעיף  , 9פסקה
2ן

או

( ,י ) 1לארגוני הגנה אזרחית של צד

לסכסוד .

סיפוחו של סגל דת אפשר שיהיה קבוע או זמני וההוראות הרלבנטיות המכרות

בתת  -פסקה ( יא
(ה)

)

חלות עליון

" יחידות רפואה " משמע מוסדות ויחידות אחרות  ,בין אם צבאיות או
אזרחיות  ,המאורגנות

למטרות רפואיות  ,דהיינו חיפוש  ,איסוף  ,תעבורה ,

אבחנה או טיפול  -כולל טיפול עזרה ראשונה  -של הפצועים  ,החולים ,
ניצולי ספונות

שנטרפו  ,או לשם מניעת מחלות  .המונח כולל  ,לדוגמא ,

בתי  -חולים ויחידות דומות אחרות  ,מרכזים לעירוי דם  ,מרכזים ומוסדות
לרפואה מונעת  ,מחסני הרפואה ואפסניית הרפואה והרוקחות של יחידות
כאלה .
(ו)

(

חלדות רפואה אפשר שתהיינה נייחות או ניידות  ,קבועות או וממות ,

" תעבורה רפואית " משמע הובלה ביבשה  ,במים או באוויר של הפצועים ,
החולים  ,ניצולי

ספ31ות

שנטרפו  ,סגל רפואה  ,סגל דת  ,ציוד רפואה או

אספקה רפואית המוגכם על  -פי האמכות ועל  -פי פרוטוקול זה ,
(ן)

" כלי תעבורה רפואית " משמיו

כל אמצעי תחבורה ,

ביו

אם צבאי או אזרחי ,

קבוע או זמני  ,המוקצה באופו בלעדי לתעבורה רפואית  ,והמצוי תחת

שליטהה של רשות מוסמכת של צד לסכסוד ,
1ח )

" רכבי רפואה " משמע כל כלי תיגבורה רפואית

( ט)

" ספינות וכלי שיט רפואיים " משמע

ל)

" כלי טיט רפואיים " משמע כל כלי תעבורה רפואית באוויר ,

בובשהן

כל כלי תעבורה רפואית

במים ,

( יא ) " סגל רפואה קבוע "  " ,יחידות רפואה קבועות " ו " כלי תיגבורה רפואית
קבועים " משמע

אלה שהוקצו באופן בלעדי למטרות רפואיות לתקופת זמו

בלתי מוגדרת  " .סגל רפואה זמני "  " ,יחידות רפואה זמניות " ו " כלי תעבורה
רפואית זמניים " משמע אלה המוקדשים באופו בלעדי למטרות רפואיות
לתקופות זמן מוגבלות למשך כל אותן הקופות  .אלא אם פורט אחרת ,

המונחים " סגל רפואה "  " ,יחידות רפואה "

ו " כלו תעבורה

רפואית " כוללים

הו את הסוג הקבוע ואת הסוג הזמני ,
( יב ) " סמל הבחנה " משמע סמל ההבחנה של הצלב האדום  ,הסהר האדום או
האריה והשמש האדומים על רקע לבו  ,כאשר הוא משמש להגנה של יחידות
רפואה וכלי תעבורה רפואית  ,או סגל רפואה ודת  ,ציוד או אספקה רפואיים
או

דתיים ;

( יג

יאותות הבחנה " משמע כל איתות או הודעה המפורטים באופו בלעדי עבור

)

זיהויין של יחידות רפואה או של כלי תעבורה רפואית בפרק ווו של נספח 1
לפרוטוקול זה .

שעיף  - 9שדה התחולה

 . 1חלק זה  ,שהוראותיו מיועדות להיטיב את מצבם של הפצועים  ,החולים ומצולי
ספינות שנטרפו  ,יחול על כל אלה הנתונים להשפעת אחד המצבים אליהם
מתייחס סעיף  , 1ללא כל הבחנה פסולה המבוססת על גזע  ,צבע  ,מין  ,שפה  ,דת

או אמונה  ,השקפה פוליטית או אחרת  ,מוצא לאומי או חברתי  ,עושר  ,הורתו
של אדם או מעמד אחר  ,או על כל אמת מידה דומה

אחרת .

 . 2ההוראות הרלבנטיות של סעיפים  27ו  32 -של האמנה הראשונה  ,יחולו על

יחידות רפואה קבועות וכלי תעבורה רפואית קבועים ( למעט ספינות בית  -חולים ,
עליהן חל סעיף
למטרות

 25לאמנה השמה ) ועל הסגל שלהם שהועמדו לרשות צד לסכסוך

הומניטריות

:

( א)

על  -ודי מדינה נווטרלית או מדינה אחרת אשר אונה צד לסכסוד זהו

( ב)

על  -ידי

אגודת סיוע מוכרת ומוסמכת של מדינה

(ג)

על  -ידי

ארגון הומניטרי בינלאומי נטול פניות .

כזאת ;

שעיף  - 10הגגה ושיפול
 . 1כל

הפצועים  ,החולים ונוצולו הספינות שנטרפו  ,ואחת הוא למו מן הצדדים הם

משתייכים  ,יכובדו ויוגנו .
 . 2בכל

הנסיבות ינהגו בהם ביחס אנושי והם ייזכו  ,במלוא ההיקף המעשי ותוך

הדיחוי המזערי ביותר שאפשר  ,לטיפול ולתשומת הלב הרפואיים הנדרשים
על  -פי מצבם  .לא תהיה בידיהם כל הבחנה המבוססת על כל נימוק שהוא שאינו
רפואי .

שעיף  - 11הגנת בם אדם
.1

בריאותם הפיסית או הנפשית ושלמותת של בם אדש המצויית בודי הצד היריב
או שנעצרו  ,נכלאו או שחירותם נשללה באופו אחר כתוצאה ממצב אליו מתייחס

סעיף  , 1לא יועמדו בסכנה על  -ידי מגישה

או מחדל שאיכם מוצדקים  .בהתאם

לכד  ,אסור לחשוף את בני האדם המתוארים בסעיף זה לכל הליד רפואי אשר
אינו נדרש על  -פי מצבו הבריאותי של האדם הנוגע בדבר ואשר אינו עולה בקנה

אחד עם סטנדרטים רפואיים מקובלים אשר  ,בנסיבות רפואיות דומות  ,היו
מיושמים על בני אדם שהם

בעלו לאום של הצד המבצע את ההליך ואשר

חירותם לא נשללה בכל דרך שהיא .

.2

במיוחד אטור לבצע על בני אדם כאלה  ,ואפילו בהסכמתם
( א)

הטלת מום בגופם

(ב)

ניסויים

(ג)

הסרת רקמות או איברים להשתלה ,

רפואתם או

:

מדעיים

למעט כאשר מעשים אלה מוצדקים בהתאם לתנאים שנקבעו בפסקה . 1

 . 3חריגים לאיסור בפסקה  ( 2ג ) ייתכנו רק במקרים של תרומות של דם לעירוי או
של עור להשתלה וזאת בתנאי שהן ניתנות מרצון וללא כל כפייה או תמריץ ,
ורק למטרות ריפוי  ,בתנאים העולים בקנה אחד עם סטנדרטים רפואיים
מקובלים ובבקרה המיועדת הו לתועלתו של התורס והן לזו של המקבל

,

 . 4כל מעשה או מחדל מכוון המסכך באופו משמעותו את בריאותו הפיסית או
הנפשית או את שלמותו של אדם כלשהו המצוי בידי צד שאינו הצד עליו הוא
נסמך  ,והמפך איסור מן האיסורים שבפסקאות  1ו  2 -או שאינו עונה על הדרישות
שבפסקה  , 3יהווה הפרה חמורה של פרוטוקול זה .
 . 5לבני האדם הנזכרים בפסקה  1נתונה הזכות לסרב לפעולה כירורגית  .במקרה

של סירוב  ,סגל רפואה יפעל להשיג הצהרה על כד בכתב  ,חתומה או מאושרת
על  -ידי המטופל .
 . 6כל צד מהצדדים לסכסוד ינהל רשומה רפואית לכל תרומת דם לעירוי או עור

על  -ידי

להשתלה שניתנו

בס האדם שמכרו בפסקה  , 1אם התרומה האמורה

נעשית תחת אחריותו של אותו צד  .בנוסף  ,כל צד מהצדדים לסכסוד יפעל לקיום
רשומה של כל ההליכים הרפואיים שבוצעו ביחס לכל אדם שנעצר  ,נכלא או
שחירותו נשללה באופו אחר כתוצאה ממצב אליו מתייחס סעוף  . 1רשומות
אלה

יעיף
.1

- 12

יהיו זמינות

בכל עת לביקורת על  -לדי המעצמה המגינה .

הגנת יחידות רפואה

יחידות רפואה יכובדו ויוגנו בכל עת  ,ולא תהיינה מטרה

 . 2פסקה

 1תחול על

וחידות רפואה אזרחיות  ,בתנאו שהו

להתקפה .

:

( א)

משתיוכות לאחד הצדדים לסכסוד ,

(ב)

מוכרות ומוסמכות על  -ודי רשות מוסמכת של אחד הצדדים לסכטודי או

(ג )

מוסמכות בהתאם לסעיף  , 9פסקה  , 2של פרוטוקול זה או סעיף

 27של

האמנה הראשונה .
.3

הצדדים לסכסוד מוזמנים להודיע אחד למשנהו על מיקומן של יחידות הרפואה
הנייחות שלהם  .היעדר הודעה כזאת לא יפטור מי מהצדדים מהחובה לעמוד
בהוראות פסקה

.1

 . 4בשום נסיבות שהו לא ישמשו יחידות רפואה בניסיון למגו מטרות צבאיות מפס
התקפה  .כל אימת שהדבר אפשרי  ,הצדדים לטכסוד יבטיחו כי

וחידות רפואה

ימוקמו כד שהתקפות נגד מטרות צבאיות לא יסכנו את בטיחותו .

סעיף  - 13הפסקת ההנגה על יחידות רפואה אזרחיות
.1

ההגנה לה זכאיות יחידות רפואה אזרחיות לא תיפסק אלא אם נעשה בהו

שימוש לביצוע  ,מחוץ לתפקידו ההומניטרי  ,מעשים הפוגעים באויב  .עם זאת ,
ההגנה אפשר שתיפסק רק לאחר מתו התראה הקוצבת  ,כל אימת שהדבר
מתאים 5 ,רק זמו סביר  ,ולאחר שהתראה כזו נותרה ללא מענה .
.2

האמור להלו לא ייחשב כמעשים הפוגעים באויב
( א)

:

העובדה כי אנשי סגל היחידה מצוידים בנשק אישי

קל להגנתם האישית

או להגנת הפצועוס והחולים שעליהם הם מופקדיסן
( ב)

ע

העובדה כי היחידה נשמרת על  -ידי משמר או על  -ידי זקיפים

או

על  -ידי ליווי

;

העובדה כי נשק קל ותחמושת שנלקחו מהפצועים והחולים  ,וטרם נמטרו

)

לשירות המתאים  ,מצויים ביחידה ,

( ד)

העובדה כי חברי הכוחות המזוינים או לוחמים אחרים נמצאים ביחידה
בשל סיבות רפואיות .

סעיף  - 14הגבלות על הפקעת יחידות רפואה אזרחיות

 . 1על המעצמה הכובשת מוטלת החובה להבטיח כי הצרכים הרפואיים של
האוכלוסיה האזרחית בשטח כבוש ימשיכו לבוא על סיפוקם .
 . 2אשר על כן  ,המעצמה הכובשת לא תפקיע יחידות רפואה אזרחיות  ,את ציודו ,
אספקתו או את שירותי הסגל שלהן  ,כל עוד משאביס אלה הכרחיים למתו
שירותי רפואה נאותים לאוכלוסיה האזרחית ולהמשך הטיפול הרפואי בפצועים
ובחולים המצויים כבר בטיפול .
 . 3בתנאי שהכלל שבפסקה  2ממשיך להיות מקויים  ,רשאית המעצמה הכובשת
להפקיע את המשאבים האמורים  ,בכפוף לתנאים הפרטניוס הבאוס
( א)

שהמשאבים הכרחיים לטיפול רפואי נאות

ומ ( ( 7

(

:

בפצועים ובחולים מקרב

חברי הכוחות המזוינים של המעצמה הכובשת או מקרב שבויי מלתמהן

יב

)

(ג)

,

שההפקעה תימשך רק כל עוד הכרח כזה מתקיים וכן
שנעשיש סידורים מידיים על  -מנת להבטיח כי הצרכים הרפואיים של
האוכלוסיה האזרחית ושל הפצועים והחולים שבטיפול והמושפעים
מההפקעה  ,ימשיכו לבוא על סיפוקם .

שעיף  - 15הגנת סגל רפואה אזרחי וסגל דת
 . 1סגל רפואה

אזרחי יכובד ויוגו .

 . 2אם היא נחוצה  ,כל עזרה זמינה תינתן לסגל הרפואה האזרחי באזורים בהם
שירותי הרפואה האזרחיים השתבשו כתוצאה מפעילות קרבית .

 . 3המעצמה הכובשת תעמק לסגל הרפואה האזרחי בשטחים כששים את כל הסיוע
על  -מנת לאפשר לו לבצע את תפקידיו ההומנוטרייס על הצד הטוב ביותר .
המעצמה הכובשת אינה רשאית לדרוש כי הסגל  ,בביצוע תפקידים אלה  ,ייתן
עדיפות לטיפול באדם כלשהו  ,אלא מסיבות רפואיות  .סגל הרפואה האזרחי לא

יאולץ לבצע משימות אשר אינו
 . 4לסגל

עולות בקנה אחד עם משימתו ההומניטרית .

רפואה אזרחי תהיה גישה לכל מקוס בו שירותיו חיוניים  ,בכפוף לאותם

אמצעי פיקוח ובטיחות שאותם רואה הצד הרלבנטי לסכסוך כהכרחיים .
 . 5סגל דת אזרחי יכובד ויוגו  .הוראות האמנות ופרוטוקול זה הנוגפות להגנתו של
סגל רפואה ולזיהויו יחולו במידה שווה על בנו אדם אלה .

סעיף - 16

הגנה נעלית על חובית רפואיות

 . 1בשום

נסיבות שהו לא ייעכש אדם כלשהו בשל ביצוע פעילויות רפואיות העולות

בקנה אחד עם האתיקה הרפואות  ,ללא קשר לזהותו של האדם שהטיפול מיטיב
עמו .
.2

בני אדס העוסקים בפעילויות רפואיות לא יאולצו לעשות מעשים או לבצע
עבודות בסגוד

לכללו האתיקה הרפואות או לכללים רפואיים אחרים המיועדים

לתועלתם של הפצועים והחולים או להוראות האמנות או פרוטוקול זה  ,או
להימנע מעשיית מעשים או מביצוע עבודות כנדרש מכללית והוראות אלה

,

 . 3לא יאולץ אדס העוסק בפעילויות רפואיות למסור לגורם כלשהו המשתיוך לצד

היריב  ,או המשתייך לצד שלו למעט כנדרש על  -פי חוקי הצד שלו  ,מידע

כלשהו

באשר לפצועים וחולים המצויים או שנמצאו בטיפולו  ,אס מידע כזה עלול
לדעתו להתגלות כמזיק למטופלים הנוגעים בדבר או למשפחותיהם  .אף על
כן ,

יש

פל

לכבד תקנות בדבר חובת הודעה על מחלות מדבקות .

שעיף  - 17תפקידה שע האוכלוסיה האזרחית ותפקידו של אגודית שיוע

 . 1האוכלוסיה האזרחית תכבד את הפצועים  ,החולים וניצולי ספינות שנטרפו  ,גם
אם אלה משתייכים לצד היריב  ,ולא תבצע נגדם כל מנושה אלימות  .האוכלוסיה
האזרחית ואגודות הסיוע  ,כגוו אגודות צלב אדום ( סהר אדום  ,אריה ושמש
האדומים ) לאומיות  ,יורשו  ,גס ביוזמתו שלהן  ,לאסוף את הפצועים  ,החולים
ואת ניצולי הספינות שנטרפו ולטפל בהם  ,אפילו באזורי פלישה או כיבוש  .אף
אדם לא יינזק  ,יועמד לדוו  ,יורשע או ויענש במו מעשים הומניטריים כאלה .
.2

הצדדים לסכסוד יכולוס לפנות לאוכלוסיה האזרחית ולאגודות הסיוע אליהו
מתייחסת פסקה

 1בבקשה לאסוף את

הפצועים  ,החולים וניצולי הספינות

שנטרפו ולטפל בהם  ,וכן לחפש אחר המת " ס ולדווח על מיקומטן הצדדים יעניקו

הו את ההגנה והן את האמצעים ההכרחיים לאלה אשר יגיבו לפנייתם

זו  .אס

הצד היריב זוכה בשליטה או בשליטה מחודשת באזור  ,צד זה יעניק גם הוא
את אותה ההגנה ואת אותם האמצעים כל עוד הם נחוצים .

סעיף  - % 8זיהוי
 . 1כל צד

מהצדדים לסכסוך ופעל להבטיח כי סגל הרפואה והדת  ,יחידות רפואה

וכלי תעבורה רפואית יהיו ניתנים לזיהוי .
 . 2כל צד מהצדדום לסכסוד ופעל גם לאמץ וליישם שיטות והליכים אשר יאפשרו
את זיהוים של יחידות רפואה וכלי תעבורה רפואית המשתמשים בסמל ההבחנה
ובאיתותי הבחנה .
 . 3בשטח כבוש ובאזורים בהם מתנהלת לחימה או סביר שתתנהל  ,על סגל רפואה

אזרחי וסגל דת אזרחי להיות ניתנים לזיהוו על  -פי סמל ההבחנה ועל  -ידו תעודת
זיהוי המאשרת את מעמדם .
 . 4בהסכמת הרשות

המוסמכת  ,יחידות

רפואה וכלי תעבורה רפואית יסומנו בסמל

ההבחנה  .הספינות וכלי השיט אליהם מתייחס סעיף  22של פרוטוקול זה יסומנו
בהתאם להוראות האמנה השנוה .
 . 5בנוסף לסמל ההבחנה  ,רשאי צד לסכסוד  ,כפי שנקבע בהוראות פרק

111

של

נספח  1לפרוטוקול זה  ,לאשר השימוש באיתותי הבחנה לשם זיהוי יחידות רפואה
וכלו תעבורה רפואית  .באופו חריג במקרום המיוחדים אותם מכסה הפרק

האמור  ,יהיו

רשאום כלי תעבורה רפואות לעשות שימוש באיתותי הבחנה מבלי

להציג את סמל ההבחנה .
 . 6תחולת הוראות פסקאות  1עד  5של סעיף זה מוסדרת בפרקים  1עד תו של נספח
 1לפרוטוקול זה  .לא יעשה שימוש באיתותים שיוחדו בפרק

לשימושם הבלעדי של יחידות רפואה וכלי תעבורה

 IAשל נספח ו

רפואית  ,למעט כקבוע שם ,

לכל מטרה שאינה זיהוי יחידות רפואה וכלי תעבורה רפואית כמפורט בפרק
האמור .
 . 7סעוף זה אינו מסמוך כל שימוש רחב וותר בסמל ההבחנה בעת שלום מזה שנקבנו
בסעיף  44לאמנה הראשונה .
 . 8הוראות האמנות ופרוטוקול זה  ,המתייחסות לפיקוח על השימוש בסמל ההבחנה

ולמניעת ולמיגור כל שימוש לרעה בו  ,יוחלו על איתותי

סעיף

- %9

מדיגות מיטיליית

הבחנה .

ומדינות אחרות שאינו צדדיט לטכסוד

מדינות נייסרליות ומדינות אחרות שאינן צדדים לסכסוד יחילו את ההוראות
הרלבנטיות של פרוטוקול זה לבני האדם המוגנים על  -פי חלק זה הנקלטים או

העצורים בשטחוי ולגבי אלה ממתיהם של הצדדים לאותו טכסוד אותם הו
מוצאות .

סעיף
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איסיר מעשי תגמול

מעשי תגמול כנגד בני אדם ואובייקטים המוגנים על  -ידי

סיננו
סעיף

- %%

- 2%

חלק זה הינם אסורים .

ותעבורה רפואית

רכבי רפואה

רכבי רפואה יכובדו ויוגנו באופו זהה ליחידות רפואה ניידות על  -פי האמנות
ועל  -פי פרוטוקול זה .

שעיף  - 22ספיגות בית  -חולים וכלי שיש תופיים לחילוץ והצלה
 . 1הוראות האמנות המתייחסות

:

השניה ,

( א)

לכלי שיט המתוארים בסעיפים , 24 , 22

( ב)

לסירות ההצלה ולכלי השיט הקטנים שלהם ,

ע)

לסגליהס ולצוותיהם  ,וכן

(ד )

לפצועים  ,לחולים ולאצולי הספינות שנטרפו הנמצאים על סיפונם ,

(

 , 25ו  27 -לאמנה

חולו גם כאשך כלי השיט האמורים נושאים אזרחים פצועים  ,חולים וניצולו

ספינות שנטרפו אשר אינס משתייכים לאחד הסוגים הנזכרים בסעיף  13של

האמנה השניה  .עם זאת  ,אזרחים כאמור לא יימסרו לידי
שלהם ולא יילקהו בשבי בים  .במקרה שימצאו עצמם בידי
הצד שלהם  ,יכוסו הם על  -ידי האמנה הרביעית ועל  -ידי פרוטוקול

צד כלשהו שאינו הצד
צד לסכסוך שאינו

 . 2ההגנה המוענקת על  -פי האמנות לכלי השיט המתוארים בסעיף

זה .
 25לאמנה

השניה  ,תקיף גס ספינות בית  -חולים אשר הועמדו למטרות הומניטריות לרשותו
של צד לסכסוד

:

(א)

על  -ידי

(ב)

על  -ידו ארגון הומניטרי בינלאומי נטול פניות ,

מדינה נייטרלית או מדינה אחרת שאינה צד לאותו סכסודי או

בתנאי בכל אחד מהמקרים  ,שהדרישות שפורטו באותו סעיף נתקיימו .
.3

כלי שיט קטנים המתואריס בסעוף
הודעה על  -פי אותו

 27לאמנה

השניה יוגנו גס אם לא ניתנה

סעיף  .הצדדים לסכסוד מוזמנים אף על

פי

כן ליידע אחד

את משנהו בדבר כל פרס מפרטי כלי השיט הללו העשוי להקל על זיהויים
וההכרה בהם .
סעיף
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ספינות וכלי שיש רפואיים אחרים

 . 1ספינות וכלי שיט רפואיים שסעיף  22לפרוטוקול זה וסעיף  38לאמנה השניה

אינס מתייחסים אליהם  ,יכובדו ויוגנו  ,בין אם בים או במיס אחרית  ,באופו זהה

ליחידות הרפואה הניידות על  -פי
זו תהא יעילה רק אם יהיה ניתן לזהותם ולהכירם כספינות וכלי שיט רפואיים ,

האמנות ועל  -פי פרוטוקול זה  .מכיוון שהגנה

עליהם להיות מטוממס בסמל ההבחנה  ,ולקיים  ,ככל האפשר  ,את הפסקה השמה
של סעיף  43לאמנה השניה .
 . 2הספינות וכלי השיט אליהם מתייחסת פסקה  1יישארו כפופים לדיה המלחמה .

כל ספינת מלחמה על  -פני המים היכולה לאכוף באופו מיודי את פקודותיה
רשאית להורות להם לעצור  ,להתרחק או לאלצם לבחור בנתיב מסוים  ,והם
יצייתו לכל פקודה שכזו  .אסור להטות ספינות וכלי שיט כאלה בכל דרך אחרת
ממשימתם הרפואית כל עוד הם דרושים לפצועים  ,לחולים ולניצולי ספינות
שנטרפו שעל

סיפונם .

 . 3ההגנה הקבועה בפסקה  1תיפסק רק
לאמנה

השניה  .סירוב ברור לציית לפקודה הניתנת בהתאם לפסקה

מעשה הפוגע
.4

על  -פי התנאים הקבועים בסעיפים

באויב לפי סעוף

 34לאמנה

 34ו 35 -

 2תהווה

השניה .

צד לסכסוך רשאי להודיע לכל צד יריב  ,מוקדם

ככל האפשר לפני ההפלגה  ,על

שם  ,תיאור  ,מועד הפלגה משוער  ,נתיב ומהירות משוערת של ספינה או כלי שיט
רפואיים  ,במיוחד במקרים של ספינות שמשקלו מעל  2 , 000טון ברוטו  ,והוא

רשאי לספק כל מודע אחר אשר יקל על זיהויה וההכרה בה  .הצד היריב ( אשר
את קבלת המידע .
 . 5הוראות סעיף  37לאמנה השניה יחולו על סגל רפואה ודת באותם ספינות וכלי
שיט .
 . 6הוראות האמנה השניה ( חולו על הפצועים  ,על החולים ועל ניצולי הספינות

שנטרפו המשתייכ ( ם לסוגים הנזכרים בסעיף  13של האמנה השניה ובסעיף 44
של פרוטוקול זה  ,העשויים להיות על סיפונם של ספינות וכלי שיט רפואיים
כאלה  .אזרחים פצועים  ,חולים וניצולי סמכות שנטרפו  ,אשר אינס משתייכ ( ם

לאחד הסוגים המכריס בסעוף  13של האמנה השניה  ,לא ימסרו בים לידי צד
(

כלשהו

שא1נ 1הצד שלהם ולא

יורדו בים מספונות או כלי שיט כאלהי במקרה

שימצאו עצמם בידי צד לטכסוד שאינו הצד שלהם יכוסו הם

על  -ודו

האמנה

הרביעית ועל  -ידו פרוטוקול זה .

סעיף  - 24הגנת כעי טיס רפיאיים
כלי טיס רפואיים יכובדו ויוגנו בכפוף להוראות חלק זה .

תעיף
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כלי טיט רפואיים באזורים שאינם בשלישת צד יריב

באזורים יבשתיים שבשליטה פיסית של כוחות ידידותיים ומעליהם  ,ובאזורים
ימיים שאינס בשליטה פיסית של צד יריב  ,כיבודם והגנתם של כלי טיס רפואוים

של צד לסכטוד אינם מותנים בהסכמה מכל סוג שהוא עם צד ריב  .עם זאת ,
לשש בטיחות מירבית צד לסכסוך המפעול את כלי הטוס הרפואיים שלו באזורים
(

אלה רשאי להודיע על  -כן לצד היריב כקבוע בסעיף  , 29במיוחד

כאשר כלי טיס

אלה מבצעים טיסות המביאות אותם אל תוך טווח מערכות נשק קרקע  -אוויר
של הצד היריב .

שעיף
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כלי טיס רפיאיים באזורי מגע או באזורים דומים

 . 1באותם חלקים של אזור המגע ומעליהם שבשליטה פיסית של כוחות ידידותיים
ובאותם אזורים בהם השליטה הפיסית אינה מבוססת בבירור ומעליהם  ,הגנתם
של כלי טיס רפואיים יכולה להיות יעילה במלואה רק על  -ידל הסכם קודם

ביו

הרשויות הצבאיות המוסמכות של הצדדים לסכסוד  ,על  -פי
אף על פי  ,בהיעדר הסכם כזה  ,שכלי טיס רפואיים פועלים באחריותם שלהא ,
הם יכובדו בכל זאת לאחר שזוהו ככאלה .
הקבוע בסעיף

. 29

 " . 2אזור מגע " משמע כל אזור יבשתי בו אלמנטים קדמיים של הכוחות המתעמתים
מצויים במגע זה עם זה  ,במיוחד כאשר הס חשופים לירי ישיר מהקרקע .

סעיף  - 27כלי סיס רפואיים באזורים הנשלשים בידי צד יריב
 . 1כלי הטיס הרפואיים של צד לסכסוד ימשיכו להיות מוגנים בעת טיסה מעל
אזורים יבשתיים או ימיים שבשליטתו הפוסלת של צד יריב בתנאו שהושגה
הסכמה קודמת לטיסות כאלה מהרשות המוסמכת של אותו צד יריב .

 . 2כלי טיס רפואי הטס מעל אזור שבשליטתו הפיסית של צד יריב ללא הסכם
כאמור בפסקה  , 1או בסטייה מתנאיו  ,אם בשל טעות ניווט או בשל מצב חירום

המשפיע על בטיחות הטיסה  ,יעשה כל מאמץ לזהות את עצמו וליידע את הצד
היריב בדבר הנסיבות  .מיד עם זיהויו של כלי טיס רפואי שכזה על  -ידי הצד
היריב  ,יעשה צד זה כל מאמץ סביר להורות על נחיתה ביבשה או על  -פני המיס ,
כאמור בסעיף  , 30פסקה  , 1או לנקוט באמצעים אחרים לשמירה על האינטרסים
שלו  ,ובכל אחד מהמקרים  ,לאפשר לכלי הטיס זמו לקיום ההוראה בטרם יפנה
להתקפה נגד כלי הטיס .

סעיף - 28
 . 1אסור

מגבננית על פעילית של בלי טיס י15איים
לצדדים לסכסוד להשתמש בכלי הטיס הרפואיים שלהם בניסיון לרכוש

יתרוו צבאי כלשהו על צד לריב  .לא ייעשה שימוש בנוכחותם של כלי טיס
רפואיים בניסיוו להעניק למטרות צבאיות חסינות מפני התקפה .
.2

לא ייעשה שימוש בכלי טיס רפואיים לאיסוף או להעברת מידע מודיעתי והם
לא יישאו ציוד כלשהו המיועד למטרות ממיו זה  .כאטר עליהם לשאת אדם
כלשהו או מטעו שאינם כלולים בהגדרה שבסעיף  , 8תת  -פסקה ( ו )  .נשיאתם על

הסיפון של חפציהם האישיים של אלה המצווים על הסיפוו או נשיאת ציוד
המיועד אד ורק לאפשר ניווט  ,קשר או זיהוי לא תיחשב כאסורה .
.3

כלי טיס רפואיים לא יישאו כל חימוש מלבד נשק קל ותחמושת שנלקחו
מהפצועים  ,מההוללס ומניצולי הספינות שנטרפו הנמצאים על הסלפוו ואשר
טרם נמסרו לשירות המתאים  ,ואותם כלי נשק אישיים הנדרשים על  -מנת
לאפשר לסגל הרפואה שעל הסיפון להגו על עצמו ועל הפצועים  ,החולים ומצולי
הספינות שנטרפו עליהם הם מופקדים .

 . 4בעת ביצוע הטיסות אליהו מתיוחסיס סעיפים  26ו  , 27 -לא יעשה שימוש בכלי
טיס רפואיים לחיפוש אחר הפצועים  ,ההולים וניצולי הספינות שנטרפו  ,אלא
בהסכת קודם עם הצד

סעיף
.1
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היריב .

הודעות יהסכמיס קודמים בדבי נעי סיס רפואיים

הודעות על  -פי סעיף  , 25או בקשות להסכמים קודמים על  -פי סעיפים , 27 , 26
 ( 28פסקה

 , ) 4או  , 31יציינו את המספר המוצע של כלי הטיס הרפואיים  ,תוכחות

הטיסה ואמצעי הזיהוי שלהם  ,ויובנו כקובעות כי כל טיסה תתבצע הוד ציות
לסעיף

. 28

 . 2צד המקבל הודעה שנמסרה
.3

על  -פי סעיף

25

יאשר לאלתר את קבלת ההודעה .

צד המקבל דרישה להסכם קודם על  -פי סעיפים
מהר ככל האפשר  ,לצד המבקש :

 ( 28 , 27 , 26פסקה

 , ) 4או  , 31יודיע ,

יא כי הדרושה מוסכמת ,
הדרישה נדחית  ,או
ב
יה על הצעות חלופיות סבירות לדרישה  .כו רשאי הוא להציע איסור 'נל טיסות
)

(

)

כו

אחרות באזור במשך הזמו הנדוו או את הגבלתו אם הצד שהגיש את
,

הבקשה מקבל את ההצעות החלופיות  ,יודיע הוא לצד האחר על קבלה זו .
 . 4הצדדים ונקטו באמצעים ההכרחיים להבטיח כי הודעות והסכמים יוכלו
להיעשות במהירות .

 . 5הצדדים ינקטו גם באמצעים ההכרחיים על  -מנת להפיץ את תוכן ההודעות
וההסכמים במהירות ליחידות הצבא הנוגעות בדבר וינחו יחידות אלה בדבר
אמצעי הזיהוי בהט יעשו שימוש כלי הטיט הרפואיים הנדונים .

סעיף  - 30נחיתת כלי טית רפואיים ובייקתם
.1

ניתן לפקוד על כלי טיס רפואיים המסיס מעל אזורים שבשליטה פיזית של צד
יריב  ,או מעל אזורים בהם השליטה הפיסית אינה מבוססת בבירור  ,לנחות
ביבשה או על  -פני המים  ,לפי המקרה  ,על  -מנת לאפשר בדיקה בהתאם לפסקאות

הבאות  .כלי טיס רפואיים יצייתו

לכל פקודה שכזאת .

.2

אם כלי טיס כזה נוחת ביבשה או על  -פני

המום  ,בוו אם קיבל פקודה לעשות

כד ובין אם מסיבות אחרות  ,גיתן להכפיפו לבדיקה אד ורק בכדי לקבוע בדבר
העניינים אשר פסקאות  3ו 4 -

מתייחסות אליהם  .כל בדיקה כזאת תתחיל ללא

דיחוי ותיערך במהירות  .הצד הבודק לא ידרוש כי הפצועים והחולים וורדו
מכלי הטיס  ,אלא אם הורדתם חיונית לבדיקה  .בכל מקרה  ,אותו צד יבטיח כי
מצבם של הפצועים והחולים לא יושפע לרעה מהבדיקה או מהורדתם כאמור .
 . 3אם

מעלה הבדיקה כי כלי הטיס

:

(א)

הוא כלי טיס רפואי כמשמעותו בסעיף  , 8תת  -פסקה ( י ) ,

(ב)

אינו מפר את התנאים הקבועים בסעיף  , 28וכן

(ג)

לא טס ללא הסכם קודם  ,או תוך הפרתו  ,מקום בו נדרש הסכם כזה ,

יורשו כלי הטיס

ואלה המצויים על סיפונו המשתייכים לצד היריב  ,או למדינה

נייטרלית או מדינה אחרת אשר אינה צד לסכסוך להמשיך בטוסה ללא דיחוי
 . 4אם מעלה הבדוקה כו כלו הטיס

:

(א)

אינו כלי טיס רפואי כמשמעותו בסעיף  , 8הנת  -פסקה ( י ) ,

( ב)

מפר את התנאים הקבועים בסעוף  , 28או

ע)

טס ללא הסכם קודם  ,או תוך הפרתו  ,מקום בו נדרש הסכם כזה ,

ניתן לתפוס את כלי

הטיס  .אלה המכוייס על סיפונו יזכו ליחס בהתאם להוראות

הרלבנטיות של האמנות ושל פרוטוקול זה  .כל כלי טיס שנתפס ואשר הוקצה
ככלי טיס רפואי קבוע  ,ויתו יהיה  ,לאחר מכו  ,לעשות בו שימוש רק ככלי טיס
רפואי .

שעיף בג  -מדיגות 3יישרליות ימדי3ות אחרות שאינו צדדים ליכשוד
 . 1למעט בהסכמה קודמת  ,כלי טיט רפואיים לא יטוסו מעל או ינחתו בשטחה של
מדינה נייטרלית או של מדינה אחרת שאינה צד לסכסוד  .למרות זאת  ,במקרה
של הסכמה כזאת  ,כלי הטיס הרפואיים וכובדו בכל זמו

זמו שהותם בשטח  .אף על פי כו  ,עליהם לציית
ביבשה או על  -פני המים  ,לפי המקרה .

טוסתם וגם במשך כל

לכל קריאה המורה להם לנחות

 . 2כלי טיס רפואי הטס  ,בהעדר הסכם או בסטייה מהוראותיו של הסכם  ,מעל
שטחה של מדינה נייטרלית או מדונה אחרת שאינה צד לסכסוד  ,אם בשל טעות
ניווט או בשל מצב חירום המשפיע על בטיחות הטיסה  ,יעשה כל מאמץ ליחו

הודעה בדבר הטיסה ולזהות את עצמו  .מיד עם זיהויו של כלי הטיס הרפואי
ככזה  ,תעשה מדינה זו כל מאמץ סביר להורות על נחיתה ביבשה או על  -פ3י
המיס  ,כאמור בסעיף  , 30פסקה  , 1או לנקוט באמצעים אחרים לשמירה 'נל
האינטרסים שלה  ,ובכל אחד מהמקרים  ,לאפשר לכלו הטיס זמו לקיום ההוראה
בטרש תפנה להתקפה נגד כלי הטיס .

.3

אם  ,בהסכם או בנסיבות הנזכרות בפסקה  , 2נוחת כלי טיס רפואי ביבשה או
על  -פנו המים בשטחה של מדינה נייטרלית או מדינה אחרת שאינה צד לסכסוך ,
בין אס קיבל פקודה לעשות כך ובין אם מסיבות אחרות  ,יהא כלי הטיס כפוף
לבדיקה על  -מנת לקבוע אס הוא אכן כלי טיס רפואי  .הבדיקה תתחיל ללא

דיחוי
מכלי הטיס  ,אלא אם הורדתם חיונית
מצבם של הפצועים והחולים לא יושפע לרעה מהבדיקה או מהורדתם כאמור .

ותוערך במהירות  .הצד הבודק לא ודרוש כו הפצועים והחולים יורדו
לבדיקה  .בכל מקרה  ,אותו צד

אכ מעלה הבדיקה

כי כלי הטיס

יבטיח כי

הוא אכו כלי טיס רפואי  ,כלי הטיס ואלה

המצויים על סיפונו  ,למעט אלה אשר חובה לעצרם על  -פי כללי המשפט הבינלאומי

החלים בסכסוך מנווו  ,יורשו לחדש את הטיסה  ,ויינקטו אמצעים סבירים
להמשכת הטיסה  .אם מעלה הבדיקה כי כלי הטיס אינו כלי טיס רפואי  ,כלי
הטיס ייתפס ואלה המצויית 'נל סיפונו יטופלו בהתאם לפסקה . 4
.4

הפצועים  ,החולים ומצולי ספינות שנטרפו אשר  ,למעט באופו זמת  ,ירדו מסיפונו
של כלי הטיס הרפואי בהסכמת הרשויות המקומיות בשטחה של מדינה וניטרלית
או מדינה אחרת שאינה צד לסכסוך  ,אלא אם הוסכם אחרת בין מדינה זאת

לבין הצדדים לסכסוד  ,ייעצרו על  -ידי מדינה זאת מקום בו נדרש הדבר על  -פי
כללי המשפט הבינלאומי החלים בסכסוד מזויו באופו כזה שלא יוכלו עוד ליטול
חלק במעשי האיבה  .עלוה הטיפול בבית  -החולים ועלות המעצר יינשאו על  -ידי

המדינה אליה משתייכיס בני אדם אלה .
.5

מדינות נליטרלוות או מדינות אחרות שאינו צדדים לסכסוך חילו על כל הצדדים
(

לסכסוד באופו שווה כל תנאי ומגבלה על מעבר כלי טיס רפואיים מעל שטחו
או כחיתתס בו .

סינטו

ןןן -

בם אדם נעדרים ומהים

סעיף  - 32עקרון כללי
ביישומו של סימו זה  ,יונעו פעילויותיהם של הצדדים המתקשרים  ,של הצדדים
לסכטוד ושל הארגונים ההומניטריים הבינלאומיים המכרים באמנות ובפרוטוקול
זה  ,בעיקר על  -ידי זכותו של משפחות לדעת מה עלה בגורל קרוביהם .

סעיף
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בני אדם ועדיים

 . 1מוקדם ככל

שהנסיבות מתירות זאת  ,ולכל המאוחר ע 0תום מעשי האיבה

הפעילים  ,יחפש כל צד לסכסוך את בני האדם אשר דווחו על  -ידי
כנעדרים  .צד יריב זה יעביר את כל המידע הרלבנטי באשר לבני

הצד היריב
אדם אלה

על  -מנת להקל על חיפושים ממין זה .
.2

ויל מנת להקל על איסוף המודע על  -פי הפסקה הקודמת  ,כל צד לסכסוד  ,ביחס

לבני האדם אשר אינם זוכים ליחס עדיף על  -פי האמנות ועל  -פי

פרוטוקול זה

:

יקיים רישום

( א)

של המידע המפורט בסעיף  138של האמנה הרבועית ביחס

לבני אדם אשר נעצרו  ,נאסרו או הוחזקו בשבי בכל דרך אחרת למעלה
משבועיים כתוצאה ממעשו איבה או כיבוש  ,או שמתו במשך תקופת מעצר
כלשהין

יקל  ,במלוא ההיקף המעשי ובמידת הצורד יבצע  ,את החיפוש ואת רישום

( ב)

המידע באשר לבני אדם כאלה אס מתו בנסיבות אחרות כתוצאה ממעשו
איבה או

כיבוש .

 . 3מידע באשר לבני אדש שדווחו כנעדרים בהתאם לפסקה

 1ובקשות

למידע מסיו

זה  ,ועברו ישירות או באמצעות המעצמה המגינה או סוכנות האיתור המרכזות
(

של הוועד הבינלאומי של הצלב האדום או אגודות צלב אדום ( סהר אדום  ,אריה

ושמש אדומים ) לאומיות  .מקום בו המידע כזה אינו מועבר באמצעות הוועד
הבינלאומי של הצלב האדום וסוכנות האיתור המרכזית שלו  ,כל צד לטכסוד
בטיח כי מידע כזה יינתן גם לסוכנות האיתור המרכזית

(

.4

,

הצדדים לסכסוך יפעלו להסכלם בדבר סידורים בעמיו צוותים לחיפוש  ,לזיהוי
והשבה של המתים מאזורי שדות קרב  ,לרבות סידורים  ,אם ראוי הדבר  ,בדבר
ליווייס של צוותים כאלה על  -ידו סגל של הצד הוריב בעת ביצוע משומות אלה
באזורים שבשליטתו של הצד היריב  .סגל צוותים כאלה יכובד ויוגו בעת שהוא
מבצע באופו בלעדי חובות אלה .

שעיר  - 34שרידיהם של נפטרים
 . 1שרידיהם של בני אדם שמתו מסיבות הקשורות בכיבוש  ,או במעצר כתוצאה
מכיבוש או ממעשי איבה  ,ושל בני אדם שאינם בעלי הלאום של המדינה בה
מתו כהוצאה והמעשי האיבה  ,יכובדו  ,ואתרי הקטרה של

כל בני אדס אלה

יכובדו  ,יתוחזקו ויסומנו כאמור בסעיף  130של האמנה הרביעית  ,מקום בו
שרידיהם או אתרו קבורתם אינס זוכים ביהם ונדיף

על  -פי

האמנות ועל  -פו

פרוטוקול זה .

 . 2מיד כשהנסיבות והיחסים בין הצדדים היריבים מאפשרים זאת  ,הצדדים

המתקשרים שבשטהיה 0מצויים קם -ים  ,ועל  -פי

המקרה  ,מקומות אחרים בהם

מצויים שרידיהם של בני אדם שמתו כתוצאה ממעשי איבה  ,במשד כיבוש או

במעצר  ,יכרתו הסכמים על  -מנת
(א)

:

לאפשר גישה לאתרי הקבורה לקרובי הנפטרים ולנצימס של שירותי רישום
הקברים הרשמי ולהסדיר את הסידורים המעשיום של גושה כזאתן

( ב)

להגו על אתרי קבורה כאלה ולתחזקם באופו קבוען

(ג )

לאפשר את החזרת שרידיהם של הנפטרום וחפצוהם האישיים לארץ

מולדתם על  -פי בקשתה או  ,אלא אס אותה מדינה מתנגדת  ,על  -פי בקשתם
של שאריס .

.3

בהיעדר ההסכמים האמורים בפסקה 12ב ) או 1ג )  ,ואם ארץ מולדתם של נפטרים
כאלה אינה מוכנה להסדיר במימונה את תחזוקתם של אתרי הקבורה  ,הצד
המתקשר שבשטחו מצויים אתרי הקבורה רשאי להציגו כי תתאפשר החזרתם
של שרידיהם של הנפטרים לארץ מולדתם  .מקום בו הצונה כזאת אינה מתקבלת ,
רשאי הצד המתקשר  ,לאחר שפקעו חמש שמס ממועד ההצעה ובהודעה מתאימה
לארץ המולדת  ,לאמץ את הסידורים הקבועים בחוקיו שלו בקשר לבתי  -קברות
וקברים .

 . 4צד מתקשר שבשטחו מצווית אתרי הקבורה שסעיף זה מתייחס אליהם  ,יורשה
להוציא את השרידים מקברם רק :
1א )

1ב

)

בהתאם לפסקאות 12ג ) ו  , 3 -או
כאשר הוצאה מהקם -היא ענויו של הכרח ציבורי עליון  ,לרבות מקרים של
הכרח רפואי או חקירתי  ,ובמקרה כזה הצד המתקשר יכבד בכל עת את
השרידים וויתו הודעה מתאימה לארץ המולדת בדבר כוונתו להוציא את
השרידים מהקבר  ,יחד עם פרטים בדבר המקוס המיועד לקבורה מחדש .

חלק % % %

שיטות ואמצעי לחימה
מעמד לוחם ושבול מלחמה

סימו
שעיף
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 . 1בכל

שיטוה ואמצעי לחימה
כללי _ ייוד

סכטוד מזוין שהוא  ,זכותם של הצדדים לסכסוך לבחור שיטות ואמצעי

לחימה אינה בלתי  -מוגבלת .

 . 2אסור לעשות שימוש בכלי נשק  ,בקליעים ובחומרי ושיטות לחימה

שטבעם

לגרום לפציעה שאינה נחוצה או לסבל מיותר .
 . 3אסור לעשות שימוש בשוטות או באמצעי לחימה המיועדים לגרום  ,או שנותו
לצפות כי יגרמו  ,מק נרחב  ,ארוד טווח וחמור לסביבה הטבעית .

שעיף  - 36כלי נשק חדשים

במחקר  ,פיתוח  ,רכישה או אימוץ של כלי נשק  ,אמצעי או שיטות לחימה חדשים ,
חובה על צד מתקשר לקבוע אם השימוש בהם  ,בנסיבות מסויימות או בכולו ,
יהא אסור על  -פו פרוטוקול זה או על  -פו כל כלל אחר של המשפט הבינלאומי
החל על הצד המתקשר .

יעיף
.1
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איסיר

מעל

אסור להרוג  ,לפצוע או ללכוד יריב על  -ידי שימוש במעל  .מנישום המזמינים את
אמון היריב על  -מנת להביאו להאמין כי הוא זכאי להגנה או מחויב להעניקה

על  -פי כללי

המשפט הבינלאומי החלים בסכסוך מזויו  ,בכוונה לבגוד באמון זה ,

יהוו מעל  .המעשים הבאים הם דוגמאות למעל
( א)
( ב)

ע

)

(ד )

:

בדיית כוונה לנהל משא ומתו תחת דגל הפוגה או דגל כמעה ,
בדיית העדר  -יכולת בשל פציעה או מחלה ,
בדיית מעמד אזרח  ,לא  -לוחם  ,וכן

בדיית מעמד מוגו על  -ידי שימוש בסימנים  ,סמלים או מדים של האומות
המאוחדות או של מדינות נייטרליות או מדינות אחרות שאינו צדדים
לסכסוך .

.2

תחבולות מלחמה אינו אסורות  .תחבולות כאלה הינן מעשים המכוותם להוליד
שולל את הורוב או לגרום לו לפעול בפזיזות  ,אד שאיכם מפרום כלל מכללי
המשפט הבינלאומי החלום בסכסוד מזויו ואשר אונם מעל מכיוון שאונם

מזמינים את אמון היריב בהתייחס להגנה 'נל  -פי

משפט זה  .האמור להלן

הו

דוגמאות לתחבולות כאלה  :שימוש בהסוואה  ,במטרות דמה  ,בפעולות דמה
ובמידע מטעה .

יעיף
.1
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ממעים מוכריט

אסור לעשות שימוש בלתי  -ראוי בסמל ההבחנה של הצלב האדום  ,הסהר האדום
או האריה והשמש האדומים  ,ובסמלים  ,בסימנים או באיתותים אחרים שנקבעו
באמנות או בפרוטוקול זה  .כן אטור לעשות בסכטוד מזוין שימוש לרעה  ,במתכוון ,

בסמלו  ,בסימני

או באיתותי הננה אחרים המוכרים בינלאומית  ,לרבות דגל

הפוגה  ,וסמל ההגנה על ככסי תרבות .

 . 2אסור לעשות שימוש בסמל ההבחנה של האומות המאוחדות למעט כפי שאושר

על  -ידי

ארגון זה .

סעיף  - 39סמלי לאום
.1

אסור לעשות שימוש בסכסוד מזויו בדגלים  ,בסמלים צבאיים  ,באותות או
במדים של מדינות נייטרליות או מדינות אחרות שאיל צדדים לסכסוד .

 . 2אסור לעשות שימוש בדגלים  ,בסמלים צבאיים  ,באותות או במדים של צדדים
וריבים בינת בשוע התקפות  ,או על  -מנת למגו  ,לקדם  ,להגך או לעכב פעולות
צבאיות .

 . 3דבר מהאמור בסעיף זה או בסעיף  , 37פסקה  ( 1ד )  ,לא ישפיע על

הכללום

המוכרים הקיימים של המשפט הבינלאומי החלים על ריגול או על השימוש

בדגלים בניהול סכסוך מזויו

בים .

סעיף  - 40קבלת כמעה
אסור לפקוד כי לא יהיו ניצולים  ,לאיים בכך על יריב או לנהל מעשי איבה

על  -בסיט זה .
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שמירה על אויב המצה מחוץ למערכה

 . 1אדם המוכר או שבהתאם לנסיבות  ,צריך להיות מוכר כמצוי מחוץ למערכה לא
יועשה מטרה להתקפה .
 . 2אדם

יא
יב
יג

מצוי מחוץ למערכה אם

:

)

הוא נמצא בידי צד יריבן

)

הוא מבטא באופן ברור כוונה להיכנע ; או

)

הוא איבד את הכרתו או נעדר יכולת בדרך אחרת  ,בשל פצועה או מחלה ,

ומשוס כד נבצר ממנו להגן על עצמו ,
ובתנאו שבכל אחד מן המקריס הללו הוא נמנע מכל מעשה איבה ואינו מנסה
להימלט .
 . 3כאשר ב3ו אדם הזכאים להגנה כשבווי מלחמה נפלו בידו צד ירוב בנסיבות

לחימה בלתי רגולות המונעות את פינויים כאמור בחלק  , 111סימן

 1של האמנה

השלושית  ,הם ( שוחררו ויינקטו כל אמצעי הזהירות בנו הביצוע בכדי להבטיח
את בטחונם .

סעיף  - 42אלה המצויים על סיפוכו של כלי טיס
.1

אדם הצונח מכלי טיס במצוקה לא ייעשה מטרה להתקפה במהלך צנוחתו .

.2

בהרעו לקרקע בשטח שבשליטת צד יריב  ,תינתן

לאדם שצנח מכלי טוס במצוקה

הזדמנות להוכנע טרם ייעשה מטרה להתקפה  ,אלא אם ניכר שהוא עוסק במעשה
איבה .
 . 3חיולוס מוטסוס אונם מוגנים

על  -פו

סעיף זה .

מימו
סעיף
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מעמד לוחט ושבוי מלחמה

כוחות מזויהם

 . 1הכוחות המזוינים של צד לסכסוך מורכבים מכל הכוחות המזויהם המאורגנים ,
קבוצות ויחידות המפוייס תחת פיקוד האחראי כלפי אותו צד על התנהגותם
של הכפופים לו  ,גס אם אותו צד מיוצג על  -לדי ממשלה או רשות שאינה מוכרת

על  -ידי צד יריב  .כוחות מזוינים אלה יהיו כפופים למערכת משמזותות פנימית
אשר  ,בין השאר  ,תאכוף

צוות לכללי המשפט הבינלאומי החליש בסכסוך מזויו .

 . 2חברי הכוחות המזוינים של צד לסכסוד ( למעט סגל רפואה וכוהני דת המכוסים

'נל  -ידי סעיף
חלק ישיר במעשי

 33לאמנה

איבה .

השלישית

)

הס

לוחמים  ,כלומר  ,יש

להם הזכות לוטול

 . 3כל עת שצד לסכסוד מצרף סוכנות פארא  -צבאית או סוכנות אכיפת חוק מזוינת

לכוהותיו המזוינים עליו להודיע על _ כד לצדדים האחרים לסכסוד .
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 . 1כל

לוחמים ושבויי מלחמה

לוחם  ,כמוגדר בסעיף  , 43הנופל לידי צד ריב יהיה שבוי
(

מלחמה .

 . 2בעוד שכל הלוחמים מחויבים לציית לכללי המשפט הבינלאומי ההליס בסכסוד
מזויו  ,הפרות של כלליס אלה לא ישללו מלוחם את זכותו להיות לוחם או  ,אם
הוא נופל לידי צד יריב  ,את זכותו להיות שבוי מלחמה  ,למעט כפי שנקבע
בפסקאות

 3ו.4-

 . 3על מנת לקדם את ההגנה על האוכלוסיה האזרחית מפני השפעות מעשי איבה ,
לוחמים מחויבים להבחין עצמם מהאוכלוסיה האזרחית בשעה שה 0עוסקים
בהתקפה או בפרזולה צבאית בהכנה להתקפה  .ואולם  ,בשל הכרה כי ישנם מצבים
בסכסוכים מזויניס בהם  ,בגלל טבעם של מעשי האיבה לוחם מזויו אינו יכול

להבחין עצמו כאמור  ,הוא ישמור על מעמדו כלוחם  ,בתנאי
הוא נושא את נשקו בגלוי

שבמצבוס כאלה

:

(א)

במהלך כל היתקלות צבאית  ,וגם

(ב)

במהלד אותו הזמו בו הוא גלוי לעוו היריב בעת שהוא ננסוק בהיערכות
צבאית הקודמת לפתיחה בהתקפה בה הוא עומד ליצול חלק .

מעשים המקיומיס את דרושות פסקה זאת לא ייחשבו כמעל כמשמעותו בסעוף

 , 37פסקה
.4

( 1ג) .

לוחם  ,הכופל לידי הצד היריב בעת
השנו שבפסקה  3יאבד את זכותו להיות שבוי מלחמה  ,אולם  ,למרות זאת  ,יקבל

שאונו עומד בדרישות המפורטות במשפט

הגנות שוות ערד מכל הבחינות לאלה המוענקות לשבויי מלחמה על  -פי האמנה
השלישית ועל  -פי פרוטוקול זה  .הגנה זו כוללת הגנות שוות ערד לאלה המוענקות

לשבויי מלחמה על  -פי האמנה השלישית במקרה בו אדם כזה נשפט ונענש בניו
עבירה כלשהי שביצע .
 . 5לוחם כלשהו הנופל לידי צד יריב בעת שאינו עוסק בהתקפה או בפעולה צבאית
בהכנה להתקפה  ,לא יאבד את זכויותיו להיות לוחם ושבוי מלחמה בשל פעולותיו
הקודמות .
 . 6האמור בסעיף זה אינו בא לפגוע בזכותו של כל אדם להיות שבוי מלחמה בהתאם
לסעיף  4של האמנה השלישית .
 . 7סעיף זה אינו מיועד לשנות את הנוהג המקובל של מדינות באשר ללבישת מדים

על  -ידי

לוחמים שהוקצו ליחידות המזוינות הסדירות במדים של צד לסכסוך .

 . 8בנוסף לסוגי בנו האדם הנזכרים בסעיף  13של האמנות הראשונה והשניה  ,כל
חברו הכוחות המזוינים של צד לסכטוד  ,כהגדרתם בסעיף  43של פרוטוקול זה ,

יהיו זכאים להגנה לפי אותו אמנות אס הם פצועים  ,חולים
האמנה השניה  ,ניצולי ספינות שנטרפו בים או במיס אחרים .

יעיף
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או  ,במקרה של

התת בס אדט אשר נשלו חלק במעשי איבה

 . 1אדם הנוטל חלק

במעשי איבה ונופל לידו צד יריב יהא בחזקת שבוי מלחמה ,

ולכו יהיה מוגן על  -פי האמנה השלישית  ,אם הוא תובע מעמד
או אם נראה כי

של שבוי המלחמה ,

הוא זכאי למעמד כזה  ,או אס הצד עליו הוא נסמך תובע מעמד

כזה למענו בהודעה למעצמה הכולאת או למעצמה המגינה  .באם מתעורר ספק
כלשהו באשר לזכאותו של אדם כזה למעמד שבוי מלחמה  ,הוא ימשיך להחזיק

במעמד זה  ,ולפיכך  ,להיות מוגו על  -פי
בו ייקבע מעמדו על  -ידי טריבונל מוסמך .

האמנה השלישית ופרוטוקול זה עד המועד

.2

אם אדם שנפל לידי צד יריב אינו מוחזק כשבוי מלחמה והוא עומד להישפט

בידי אותו צד במן עבירה הנובעת ממעשי איבה  ,תהא לו הזכות לטעון לזכאותו
למעמד שבוי מלהמה בפני טריבונל שיפוטי וכי העמיו יוכרע  .כל אימת שהדבר
אפשרי במסגרת ההליך המתאים  ,הכרעה זו תועשה לפני המשפט בגין העבירה .
נציגי המעצמה המגינה יהיו זכאים להיות נוכחים בהלוכים בהם הענייו מובא
להכרעה  ,אלא אם  ,באופו היוצא מגדר הרגיל  ,ההלוכים מתנהלים בדלתיים
סגורות בשל אינטרס של בטחון המדינה  .במקרה כזה  ,המעצמה הכולאת תביא
את הדבר לידיעת המעצמה המגינה בהתאם .
 . 3לכל

אדם אשר נטל חלק במעשי איבה  ,ושאונו זכאי למעמד שבוי מלחמה ואשר

אינו נהנה מיחס עדיף בהתאם לאמנה הרביעית  ,תהא הזכות בכל עת להגנה

על  -פי

סעוף  75של פרוטוקול

זה  .בשטח כבוש  ,כל אדם כזה  ,אלא אם הוא מוחזק

כמרגל  ,יהא זכאי גס  ,על  -אף האמור בסעיף  5של האמנה הרביעית  ,לזכויות

הקשר שלו על  -פי

האמנה האמורה .

סעיף
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מרגלים

 . 1על אף האמור בכל הוראה אחרת של האסכות או של פרוטוקול זה  ,לא תהיה

לחבר כלשהו בכוחות המזוינים של צד לסכסוך הנופל לידי צד יריב בעת שהוא
עוסק בריגול הזכות למעמד שבוי מלחמה וניתן להתייחס אליו כאל מרגל .
 . 2חבר בכוחות המזוינים של צד לסכסוד אשר  ,בעבור אותו צד ובשטח שבשליטת
צד יריב  ,אוסף או מנסה לאסוף מידע  ,לא ייחשב כעוסק בריגול אס  ,בעת שהוא
פועל כאמור  ,הוא לובש את מדי הכוחות המזוינים אליהם הוא
 . 3חבר בכוחות המזווניס של צד לסכסוד שהוא תושב של שטח הכבוש

משתייך .

על  -ידי

צד

יריב  ,ואשר  ,בעבור הצד עליו הוא נסמך  ,אוסף או מנסה לאסוף מידע בעל ערד

צבאי בתוך אותו שטח לא יחשב כעוסק בריגול אלא אס הוא עושה כן על  -ידי
מנושה של העמדת פנים כוזבת או במתכוון באופו חשאי  .יתר 'נל כן  ,תושב כזה
(

לא יאבד את זכותו למעמד שבוי מלחמה ולא ויתן להתייחס אליו כאל מרגל
אלא אם נלכד כשהוא עוסק בריגול .
 . 4חבר בכוחות המזויהם של צד לסכטוד אשר אתו תושב של שטח הכבוש

על  -ידי

צד יריב ואשר עסק בריגול באותו שטח  ,לא יאבד את זכותו למעמד של שבוו
מלחמה ולא גיתך להתייחס אליו כאל מרגל אלא אס נלכד בטרם הצטרף שוב
לכוחות המזוינים אליהם הוא משתייך .

סעיף י- 4

שבירי חרב

.1

לשכיר חרב לא תהא הזכות להיות לוחם או שבוי מלחמה .

.2

שכיר חרב הוא כל אדם אשר

:

(א)

מגויס במיוחד מקומית או מחוץ לארץ על  -מנת להילחם בסכטוד מזויו ,

( ב)

נוטל  ,למעשה  ,חלק שיר במעשי האיבהן

(ה)

מונע ליטול חלק במעשי האיבה בעיקר מהוד שאיפה לרווח אישי

(

ולמעשה ,

מובטח לו  ,על  -ידו צד לסכסוד או בעבורו  ,פיצוי חומרי החורג באופו ממשו
מזה המובטח או המשולם ללוחמים בעלי דרגות ותפקידים דומים בכוחות

המזוינים של אותו צד ,
(ד)

אינו בעל לאום של צד לסכסוד ואינו תושב של שטח שבשליטתו של צד

לסכטוד ,
(ה)

איננו חבר בכוחות המזוינים של צד לסכסודי וכן

(ו)

לא נשלח על  -ודי מדינה שאינה צד לסכסוד בתפקיד רשמי כחבר בכוחותיה
המזויהם .

חלק ,
אוכלוסיה ~
אזרחית
%

סימו

- %

הגנה כללית מפני השפעות מעשי איבה

כלל  -יסוד ושדה תחולה

פרק

- %
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כלל  -יסוד

על  -מנת להבטיח את כיבודם של האוכלוסיה האזרחית ושל אובויקטים אזרחוים

ואת ההגנה עליהם  ,הצדדים

לסכסוך יבחינו בכל עת בין האוכלוסיה האזרחית

לבין הלוחמים ובין אובייקטים אזרחיים לביו מטרות צבאוות  ,ובהתאם יכוונו
את פעולותיהם רק נגד מטרות צבאיות .

סעיף  - 49הגדרת התקפות והיקף התחולה
.1

" התקפות " משמע מעשו אלומות כנגד היריב  ,בין בהתקפה או בהגנה .

.2

הוראות פרוטוקול זה באשר להתקפות  ,חלות על כל התקפה שהיא המתנהלת
בכל טריטוריה שהיא  ,לרבות הטריטוריה הלאומית השייכת לצד לסכסוד אד
המצויה תחת שליטתו של צד יריב .

 . 3הוראות סימן זה חלות על כל לחימה

ביבשה  ,באוויר

או ביס  ,אשר יש בה כדי

להשפוע על האוכלוסיה האזרחית  ,על אזרחים והידים או על אובייקטים אזרחיים
ביבשה  .הן חלות בנוסף על כל התקפה מהים או מהאוויר כנגד אובייקטים

ביבשה  ,אד איו

בהן כדי להשפיע בדרך אחדת על כללי המשפט הבינלאומי החלים

בסכסוך מזויו בים או באוויר .
.4

הוראות סימו זה מהוות תוספת להוראות בדבר הגנה הומניטרית הכלולות
באמנה הרביעית  ,במיוחד בחלק ה שלה  ,ובהסכמים בינלאומיים אחרים המחייבים
את הצדדים המתקשרים  ,כמו גם לכללים אחרים של המשפט הביכלאומי בדבר

המה על אזרחים ועל אובייקטיס אזרחיים ביבשה  ,בים או באוויר מפני השפעות
מעשי איבה .
פרק

- !%

אזרחים ואוכלוסיה אזרחית
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הגדרת אזיחיס ואיכלישיה אזרחית

 . 1אזרח הוא כל אדם אשר

אינו משתייך לאחד מסות בני האדם אליהם מתייחסים

סעיף 4א (  ) 1י

( ,)2

( )3ו)6(-

של האמנה השלישית וסעוף  43של פרוטוקול זה .

במקרה של ספק באשר להיותו של אדם אזרח  ,ייחשב אדם זה כאזרח .
 . 2האוכלוסיה האזרחית כוללת את כל בני האדם שהם אזרחים .

 . 3נוכחותם בקרב האוכלוסיה האזרחית של יחידים

אשר אינם באום בגדר הגדרת

אזרחית אינה שוללני מהאוכלוסיה את אופייה האזרחי .

סעיף

- $1

הגנת האוכלוסיה האזרחית

 . 1האוכלוסיה האזרחית ואזרחים יחידים ייהנו מהגנה כללית מפת סכנות הנובעות
מפעולות צבאיות  .על  -מנת ליתו תוקף להגנה זו  ,הכללים הבאים  ,המהווים
תוספת לכללים חלים אחריש של המשפט הבינלאומי  ,יקוימו בכל הנסיבות .
.2

האוכלוסיה האזרחית באשר היא  ,כמו גם אזרחים יחידים  ,לא יהיו מטרה
להתקפה  .מעשי אלימות או איומים באלימות שמטרתם העיקרית היא לזרוע
פחד בקרב האוכלוסיה האזרחית הינם אסורים .

.3

אזרחים יוהרו מן ההגנה המוענקת על  -פי סימו זה  ,אלא אם ולמשך אותו הזמו
בו הם נוטלים חלק ישיר במעשי איבה .

 . 4התקפות חסרות הבחנה

אסורות  .התקפות חסרות הבחנה

הו

:

( א)

אלה שאינו מכוונות נגד מטרה צבאית מסוימתן

( ב)

אלה העושות שימוש בשיטת או באמצעי לוחמה שלא ניתן לכוונם נגד

,

מטרה צבאית מסוימת או

ע

)

אלה העושות שימוש בשיטת או באמצעי לוחמה שלא ניתן להגביל את

השפעותיהם כנדרש על  -פי פרוטוקול זהי
ושמטבעו  ,עקב כד  ,בכל אחד מו המקרים  ,הוא לפגוע במטרות צבאיות ובאזרחים
או באובייקטים אזרחיים ללא הבחנה .
 . 5בוו השאר  ,ההתקפות מהסוגים שלהלן תחשבנה כחסרות הבחנה
( א)

התקפה על  -ידי

:

הפצצה בכל שיטה או אמצעי  ,המתייחסת למספר מטרות

צבאיות נפרדות ומובחנות באופו ברור והממוקמות בעור  ,עיורה  ,כפר או
אזור אחר המכיל ריכוז דומה של אזרחים או אובייקטים אזרחיים  ,כאל
מטרה צבאית יחידהן וכן
( ב)

התקפה שניתו לצפות כי תגרוס לאובדן נלווה של

חיי

אזרחים  ,פציעה

נלווית של אזרחים  ,נזק נלווה לאובייקטים אזרחיים  ,או שילוב של כל
אלה  ,אשר יהיו מופרזים ביחס ליתרון הצבאי הקונקרטי והישיר הצפוי .
 . 6התקפות תד האוכלוסיה האזרחית או אזרחים על  -דרך של מעשי תגמול אסורות .

 . 7לא ייעשה שימוש בנוכחות של אוכלוסיה אזרחית או של אזרחים יחידים

או

בתנועותיהם כדי להעניק חסינות מפני פעולות צבאיות לנקודות או לאזורים

מסוימים  ,בפרט על  -ידי

נסיונות למגו מטרות צבאיות מפני התקפות  ,או למגו ,

לקדם או לסכל פעולות צבאיות הצדדים לסכסוך לא יכוונו את תנועתה של
,

האוכלוסיה האזרחית או של אזרחים יחידים במטרה לנסות ולמגך מטרות
צבאיות מפני התקפות  ,או למגו פעולות צבאיות .
 . 8כל הפרה של איסורים אלה לא תשתרך את הצדדים לטכסוד מחובותיהן
המשפטיות ביחס לאוכלוסיה האזרחית ולאזרחים  ,לרבות החובה לנקוט באמצעי
הזהירות הקבועים בסעיף . 57
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אובייקטים אזרחיים

סעיף  - 52הגנה כללית על אובייקטים אזרחיים
נ  .אובייקטים אזרחיים לא יהיו מטרה להתקפה או למעשי תגמול  .אובייקטים
אזרחיים הס כלל האובייקטים אשר אינם מטרות צבאיות כמוגדר בפסקה
 . 2התקפות תוגבלנה

.2

באופו מוחלט למטרות צבאיות  .בכל הנוגע לאובייקטים ,

מטרות צבאיות מוגבלות לאותם אובייקטים אשר מטבעת  ,מיקומם  ,מטרתם
או השימוש בהם תורמים תרומה אפקטיבית לפעולה צבאית ושהריסתם ,
תפיסתם או נטרולם  ,באופן מוחלט או חלקו  ,בנסיבות המתקיימות באוהו
הזמן  ,מקמם יתרוו צבאי מובהק .
 . 3במקרה של ספק אס

באובייקט שבאופו רגיל מיועד למטרות אזרחיות  ,כגוו

מקום פולחו  ,בית או מגורים אחרים או בית  -ספר  ,נעשה שימוש לתרום תרומה
אפקטיבית לפעולה צבאית  ,חזקה שלא נעשה בו שימוש כזה .

סעיף  - 53הגנת אובייקטים תרבותיים ומקומות פולחו
מבלי לפגוע בהוראות אמנת האג להגכת נכסי תרבות בשעת סכסוך מזויו מיום
 14במאי  , 1954ומהוראות מסמכים בינלאומיים רלבנטיים אחרים  ,נאסר

:

( א)

לבצע כל מעשי איבה המכוונים נגד מונומנטים היסטוריים  ,יצירות אמנות

או מקומות פולחן המהווים את מורשתם התרבותית או הרוחנית של עמים ,
( ב)

לעשות שימוש באובייקטים כאלה בתמיכה במאמץ הצבאי ,

(ג)

לעשות אובייקטים אלה מטרה למעשי תגמול .

סעיף  - 54הגנת אובייקשיס חיוניים להישרדות האוכלוסיה האזרחית
 . 1הרעבת אזרחוס
.2

כשיטת לחימה הינה אסורה .

אסור לתקוף  ,להרוס  ,לסלק או להוציא מכלל שימוש אובייקטיס החיוניים
להישרדות האוכלוסיה האזרחית  ,כגוו מוצרי מזון  ,שטחים חקלאיים המשמשים

לייצור מוצרי מזון  ,בולים  ,משק חי  ,מתקו ואספקת מי שתלה ומפעלי השקיה ,
(

(

למטרה המפורשת של שלילת ערכם לקיומה של האוכלוסיה האזרחית  ,או לצד
יריב  ,ויהא המניע אשר והא  ,בין אם במטרה להרעיב אזרחים  ,לגרום להם לנוע ,
או מכל מניע אחר .
.3

האיסורים בפסקה
יריב משתמש בהם

לא ( חולו על אותם אובייקטים אוחס היא מכסה שצד

2
:

( א ) לצורכי המחייה של חברי הכוחות המזוינים שלו בלבד  ,או

אם לא לצורכי מחייה  ,אזי בתמיכה ישירה לפעולה צבאית  ,ובתנאי  ,עם
זאת  ,שבשוס מקרה לא תינקטנה פעולות כעד אובייקטים אלה אשר ניתן
לצפות כי יותירו את האוכלוסיה האזרחית במחסור של מזוו ומים העלול

( ב)

להביא להרעבתה או לכפות עליה לנוע .

 . 4אובייקטים אלה לא יעשו מטרה למעשי תגמול .
(

 . 5בהכרה

בצרכיו החיוניים של כל צד שהוא לסכסוך בהגנה על הטריטוריה

הלאומית שלו מפני פלישה  ,גריעה מהאיסורים הכלולים בפסקה

 2אפשר

שתיעשה על  -ודי צד לסכסוד בתוך טריטוריה זו המצויה בשליטתו שלו  ,כאשר

נדרש הדבר על  -ידי

הכרח צבאי מוחלט .

שעיף  - 55הגנת הסביבה הטבעית
 . 1וש לנקוט זהירות בלחימה על  -מנת להגן על הסביבה הטבעית מפני נזק נרחב ,
ארוד  -טווח וחמור  .הגנה זו כוללת איסור על שימוש בשוטות ובאמצעי לחימה

המיועדים  ,או שניתו לצפות שיגרמו נזק שכזה לסביבה הטבעית  ,ומתוך כד
לפגוע בבריאות האוכלוסיה או בהישרדותה .
 . 2התקפות נגד הסביבה הטבעית

על  -דרך של מעשי תגמול הינו

אסורות .

סעיף  - 56הגנת מפעלים ומתקנים המכילים כוחות משוכנים
.1

מפעלים או מתקנים המכולים כוחות מסוכנים  ,דהיינו סכרים  ,תעלות ותחנות
כוח גרעיניות לייצור חשמל  ,לא " עשו מטרה להתקפה  ,גם במקום בו אובייקטים
אלה מהווים מטרות צבאיות  ,אם התקפה כזו עלולה לגרום את שחרורם של
כוחות מסוכמם וכתוצאה מכד לאבידות חמורות בקרב האוכלוסיה האזרחית .
מטרות צבאיות אחרות הממוקמות באותת מפעלים או מתקנית או בקרבתם

לא יעשו מטרה להתקפה אס התקפה כזאת עלולה לגרום את שחרורם של
(

כוחות מסוכנים מהמפונליס או מהמתקנוס וכתוצאה מכד לאבידות חמורות
בקרב האוכלוסיה האזרחית
.2

,

ההמה המיוחדת מפט התקפה הקבועה כפסקה
( א)

1

תופסק :

לגבי סכר או תעלה  ,רק אם נעשה בהם שימוש השונה מתפקודם הרגיל

ולתמיכה סדירה  ,משמעותות ולשירה בפעולות צבאיות  ,ואס התקפה כזאת

היא הדרך בת הביצוע היחודה להביא אותה תמיכה לסיומה ,
( ב)

לגבי תחנת כוח גרעינית לייצור חשמל  ,רק אס הוא מספקת כוח חשמלי
לתמיכה סדירה  ,משמעותית וישורה בפעולות צבאיות ואם התקפה כזאת
היא הדרד בת הביצוע היחידה להביא אותה תמיכה

(ג)

לסיומה ;

לגבי מטרות צבאיות אחרות הממוקמות באותם מפוזליה או מתקנים או
בקרבתם  ,רק אס נעשה בה 0שימוש לתמיכה סדירה  ,משמעותית וישירה
בפעולות צבאיות ואם התקפה כזאת היא הדרך בת הביצוע היחודה להביא
אותה תמיכה לסיומה .

.3

בכל מקרה ומקרה  ,האוכלוסיה האזרחית ואזרחים יחודים יישארו זכאים לכל
הגנה המוענקת להם על  -פי המשפט הבינלאומי  ,לרבות ההגנה של נקיטת אמצעי
הזהירות הקבועים בסעיף  . 57אם ההגנה מפסיקה ואחד סו המפעלים  ,המתקנים
או המטרות הצבאיות הנזכרים בפסקה  1מותקף  ,חובה לנקוט את כל אמצעי
הזהירות המעשיים בכדי למנוע את שחרורם של הכוחות המסוכנים .

 . 4אסור לעשות את המפ 'נליס  ,המתקנים או המטרות הצבאיות הנזכרות בפסקה
 1מטרה

למעשי

תגמול .

 . 5הצדדים לסכסוך יפעלו להימנע מלמקם מטרות צבאיות כלשהו בקרבת המפעלים

או המתקנים המכרים בפסקה  . 1אף על פי כן  ,מתקנים שהוקמו במטרה בלעדית
להגן על המפעלים והמתקנים המוגנים מפני התקפה הינם מותרות  ,ולא ייעשו
מטרה להתקפה בעצמם  ,בתנאי שלא נעשה בהם שימוש במעשי איבה פרט
לפעולות ההגנה הדרושות בתגובה להתקפות נגד המפעלים והמתקנים המוגנים
וכי חימושם מוגבל לכלי 3שק שבכוחם רק להדוף פעולות איבה נגד המפעלים
והמתקנים המוגנים .
 . 6הצדדים המתקשרים והצדדים לסכסוך נקראים לכרות הסכמים נוספים

לצורד הענקת הגנה נוספת לאובייקטים המכולים כוהות
.7

ביציהם

מסוכנים .

על  -מנת להקל על זיהויים של האובייקטים המוגנים על  -פי סעיר זה  ,רשאים
הצדדים לסכסוד לסמנם בסימן מיוחד המורכב מקבוצה של שלושה עיגולים
בצבע כתום בוהק המונחים על אותו הציר  ,כמפורט בסעיף  16של נספח ו
לפרוטוקול זה  .היעדרו של סימון זה לא יפטור בשוס אופו  ,צד כלשהו לסכסוך
מחובותיו

פרק
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סעיף

- 57

.1

על  -פי סעיף

זה .

אמצעי זהירות
אמצעי זהירות בהתקפה

בניהול פעולות צבאיות  ,תיכקט זהירות מתמדת במטרה לחוס על האוכלוסיה
האזרחית  ,על אזרחים ועל אובייקטים אזרחיים .

 . 2באשר להתקפות  ,יינקטו אמצעי הזהירות הבאיכ
(א)

אלה המתכננים או המחליטים על התקפה

מ

)

יעשו כל דבר בר

:

:

ביצוגי על  -מנת לוודא כי

המטרות העומדות להיות

מותקפות אינן אזרחים או אובייקטים אזרחיים וכי אינן נתונות להגכה
מיוחדת אלא הן מטרות צבאיות במשמינות פסקה

 2של סעוף

, 52

ושהוראות פרוטוקול זה לא אוסרות להתקיפון

,

( ו ) ( נקטו את כל אמצעי הזהירות בני הביצוע בבהירת האמצעי ושיטות
ההתקפה במטרה למנוע  ,ובכל מקרה

לצמצם  ,אובדו

נלווה של

חיי

אזרחים  ,פציעה נלווית לאזרחים ונזק נלווה לאובייקטים אזרחיים ,
חח ) יימנעו מלהחליט לפתוח בכל התקפה שניתו לצפורנ כי תגרום לאובדו
נלווה של חיי אזרחים  ,פציעה נלווית של אזרחים  ,מק נלווה לאובייקטים
אזרחיים או שילוב של

יהיו

כל אלה  ,אשר

מופרזלכ ביחס ליתרון

הצבאי הקונקרטי והישור הצפוי ,
(ב)

התקפה תבוטל או הושעה  ,אם מתברר כי המטרה איננה מטרה צבאית  ,או
שהיא נתונה להגנה מיוחדת או שניתו לצפות

כל

תגרום לאובדו נלווה של

חיי אזרחים  ,פציעה נלווית של אזרחים  ,נזק נלווה לאובייקטים אזרחיים
או שילוב של כל אלה  ,אשר יהיו מופרזים ביחס ליתרון הצבאי הקונקרטי
והישיר הצפוין
(ג )

התראה יעילה מוקדמת תינתן בדבר התקפות העלולות להשפיע לרעה על
האוכלוסיה האזרחית  ,אלא אס הנסיבות אינו מתירות זאת

 . 3כאשר

,

אפשרית הבחירה ביך מספר מטרות צבאיות להשגת יתרון צבאי דומה ,

המטרה שתיבחר תהיה זו שניתן לצפות כי תקיפתה הגרום לסכנה המעטה ביותר
לחיי אזרחים ולאובייקטים אזרחיים
 . 4במהול פעולות

וחובותיו

צבאיות ביכ או באוויר  ,ינקוט כל צד לסכסוד  ,בהתאם לזכויותיו

על  -פו

כללי המשפט הבינלאומי החלום בסכסוד מזוין  ,בכל אמצעי

זהירות סבורים על  -מנת למנוע אובדן
.5

איו

,

חיי

אזרחים ונזק לאובייקטים אזרחייכ .

לפרש כל הוראה מהוראות סעיף זה כמרשה התקפות כלשהן נגד האוכלוסיה

האזרחית  ,אזרחים או אובייקטים אזרחיים .

שעיף  - 58אמצעי זהירות 3גד השפעותיהן של התקפות
הצדדים לסכסוד  ,במידה המירבית שמתו לבצעה
(א)

מבלי לפגוע בסעיף

 49לאמנה

:

הרביעית  ,יפעלו להוציא את האוכלוסיה

האזרחית  ,אזרחים יחידים ואובייקטים אזרחיים שבשליטתם מקרבתו של

מטרות צבאיות ,

( ב)

יימנעו מלמקס מטרות צבאיות בחוד אזורים צפופי אוכלוסין או בסמוך
להם

1ג )

;

ינקטו אמצעו זהירות נדרשים אחרים כדי להגו על האוכלוסיה האזרחות ,
על אזרחים יחידים ועל אובייקטים אזרחיים שבשליטתם כנגד הסכנות
הנובעות ממגולות צבאיות .

פרק 'ו  -מקומות ואדויים הותוגים להגנה יווידונ
~
שעיף

מקומות לא  -מוגמש

- 59

 . 1אסור
.2

לצדדים לסכסוך לתקוף  ,בכל אמצעי שהוא  ,מקומות לא  -מוגנים .

הרשויות המתאימות של צד לסכסוד רשאיות להכרם כמקוס לא  -מוגו על מקוס
מיושב כלשהו  ,הנמצא בסמוד לאזור בו כוחות מזוינים באים במגע ואפשר
שייכבש בידי הצד היריב או בתוד אזור כזה  .מקוס כזה יקיים את התנאים
הבאים

:

1א )

חובה כי פונו ממגו כל הלוחמים  ,כמו גם כלי נשק ניידים וציוד צבאי גיידן

( ב)

לא יעשה שימוש עוין כלשהו במתקנים ובמוסדות צבאיים נייחימן

1ג )

לא יבוצעו פעולות איבה על  -ידי הרשויות או האוכלוסיהן וכן

(ד)

לא יינקטו פעולות בתמיכה בפעולות צבאיות .

(

 . 3נוכחותם במקום זה של בני אדם הנתואם להגנה מיוחדת על  -פי האמנות ועל  -פי
פרוטוקול זה  ,ושל כוחות משטרה שהושארו למטרה הבלעדית של שמורה על
חוק וסדר  ,אוננה וגומדת בניגוד לתנאים שפורטו בפסקה
.4

ההכרזה שנעשתה על  -פי

.2

פסקה  2תמוען לצד היריב ותגדיר ותתאך  ,באופן מדויק

ככל האפשר  ,את גבולותיו של המקוס הלא מוגן  .הצד לסכסוד אליו ממוענת

ההכרזה ואשר את קבלתה ויתייחס למקום כאל מקוס לא  -מוגו אלא אם התנאים
שפורטו בפסקה  2אינם מתקייימים בפועל במקרה כזה ודיע על כד מיד לצד
(

,

שותו את ההכרזה  .גם אם התנאים שפורטו בפסקה 2
המקוס ליהנות מההגנה המוענקת על  -פי הוראותיו האחרות

אינס מתקיימים  ,ימשיך
של פרוטוקול זה

והוראות כללים אחרים של המשפט הבינלאומי החלים בסכסוך מזוין .

 . 5הצדדית לסכסוך רשאים להסכים על הקמתם של מקומות לא  -מוגנים אף אם

מקומות אלה אינס מקיימים את התנאוס שפורטו בפסקה  . 2על ההטכס להגדיר
ולתאר  ,באופו מדויק ככל האפשר  ,את גבולותיו של המקום הלא  -מוגון אם נחוץ
הדבר  ,ווכל ההסכם לקבוע את שיטות הפיקוח .
 . 6הצד שבידו השליטה על מקוס המוסדר

על  -פי

הסכם שכזה יסמנו  ,עד כמה

שאפשר  ,באמצעות אותם סימביס עליהם ווסכס עם הצד האחר  ,אשר יוצגו

במיקום בו יהיו גלויים בבירור לעוו  ,ובמיוחד
ועל כבישים ראשיוס .

בתחומו של המקום  ,בגבולותיו

 . 7מקום מאבד את מעמדו כמקום

לא  -מוגו כאשר הוא מפסיק לקיים את התנאים

 2או בהסכם

אליו מתייחסת פסקה  . 5במקרה כזה  ,ימשיך

שפורטו בפסקה

המקום ליהנות מההגנה המוענקת על  -פי הוראותיו האחרות

של פרוטוקול זה

והוראות כלליס אחרים של המשפט הבינלאומי החלים בטכסוד מזויו .

סעיף  - 60אזורים מבויזיט
 , 1אסוך על הצדדים לסכסוך להרחיב את פעולותיהם הצבאיות לאזורים להם
הקנו בהסכם מעמד של אזור מפורז  ,אם הרחבה כזאת עומדת בניגוד לתנאו
הסכם זה .

 . 2ההסכם יהוה הסכם מפורש ,

יכול שייכרת בעל  -פה או בכתב  ,במישריו

או

באמצעות מעצמה מגינה  ,או באמצעות כל ארגון הומניטרי נטול פניות  ,ואפשר

שייעשה מהצהרות הדדיות ותואמות  .מתו לכרות את ההסכם בימי
לאחר פרוץ מנושי האיבה  ,ועליו להגדיר ולתאר  ,באופו מדויק

שלום  ,או

ככל האפשר  ,את

גבולותיו של האזור המפורז  ,ואם נחוץ הדבר  ,לקבוע את שיטות הפיקוח .
 . 3נושא הסכם כזה
( א)

יהיה באופו

רחל כל אזור שהוא המקיים את התנאים הבאים

:

חובה כי פונו ממנו כל הלוחמים  ,כמו גם כלי נשק ניידים וציוד צבאו נייד ,
נייחים

( ב)

לא ייעשה שימוש זנויו כלשהו במתקנים ובמוסדות צבאיים

(ג )

לא יבוצעו פעולות איבה על  -ודי הרשויות או האוכלוסיה ; וכן

(ד )

חובה כי כל פעילות הקשורה במאמץ המלחמתי פסקה .

הצדדים לסכסוך יסכימו על הפירוש שיינתן לתנאי שפורט בתת  -פסקה ( ד ) ועל
בני אדם שיורשו להיכנס לאזור המפורז ושאינם אלה הבזכרים בפסקה 4
 . 4נוכהותס באזור זה של

,

בני אדם הנתונים להגנה מיוחדת על  -פי האמנות ועל  -פי

פרוטוקול זה  ,ושל כוחות משטרה שהושארו למטרה הבלעדית של שמירה על
חוק וסדר  ,איתה עומדת בסגוד לתנאים שפורטו בפסקה . 3

 . 5הצד שבידו השליטה על אזור כזה יסמנו  ,עד כמה שאפשר  ,באמצעות אותם

סימנים עליהם יוסכם עם הצד האחר  ,אשר יוצגו במיקום בו יהיו גלויים בבירור
לעין  ,ובמיוחד בתחומו של המקום  ,בגבולותיו ועל כבישים ראשיים .
 . 6אם

הלחימה מתקרבת בסמוך לאזור מפורן  ,ואם הצדדים לסכסוד הסכימו כד ,

אף אחד מהם לא יהא רשאי להשתמש באזור למטרות הקשורות בניהול פעולות

צבאיות או לבטל את מעמדו של האזור באורח חד  -צדדי .
 . 7אם אחד

מהצדדית לסכסוד מבצע הפרה יסודית של הוראות פסקאות

3

או , 6

הצד האחר יהיה משוחרר מחובותיו על  -פי ההסכם המקנה לאזור את המעמד

של אזור מפורז  .במקרה כזה  ,האזור מאבד את מעמדו אד הוא ימשיד ליהנות
מההגנה המוענקת על  -פי הוראותיו

האחרות של פרוטוקול זה והוראות כללים

אחרים של המשפט הבינלאומי החלום בסכסוך מזוין .

פרק

- %' %

הגנה אזרחיה

סעיף  - 61הגדרות והיקר
למטרות פרוטוקול זה
(א)

:

" הגנה אזרחיתי משמע ביצוע של מקצת או כל המשימות ההומניטריות
הנזכרות להלן המיועדות להגו על האוכלוסיה האזרחית מפט סכנות  ,ולסיוע
לה להתאושש מההשפעות המיידיות של מעשי איבה או אסונות  ,וגם לספק
את התנאים הנחוצים להישרדותה  .משימות אלה הן

:

( )1

אזהרה ,

( ) 11

פינוין

()1 ]1

מהול מקלטים ,

( ע) 1

ניהול אמצעי האפלה ,

( ץ)

הצלה ;

( 1ץ )

שירותי רפואה  ,לרבות עזרה ראשונה  ,וסיוע דתי ,

( 11ע )

כיבה  -אשן

(  11ע )

גילוי וסימון אזורי סכנה ,

,

( ) 1%
( )%

טיהור ואמצעי הגנה דומים ,
מתן דיור ואספקת חירום ,

( )% 1

סיוע חירום בהשבת הסדר על כנו ובשמירתו באזורי

( ) % 11

תיקוו חירום של שירותים ציבוריים חיוניים ,

מצוקה ;

( 111ן ) פינוי חירום של המתים ,
( xiv

~

( ,זן )

( ב)

סיוע בשימור אובייקטים החיוניים להישרדות ,
פעולות משלימות הנחוצות לביצוען של אילו מהמשימות הנזכרות

לעיל  ,כולל  ,אד ללא הגבלה  ,תכנון וארגון ,

וארגוני הגנה אזרחותי משמע אותם מוסדות ויחידות אחרות המאורגנות

או מוסמכות על  -ידי הרשויות המוסמכות של צד לסכסוך  ,לבצע כל משימה
מן המשימות שפורטו בתת  -פסקה ( א )  ,ואשר הוקצו ומקדישים עצמם באופו

בלעדי למשימות אלה ,
(ג )

ייסגלו ארגוני הגנה אזרחית משמע אותם בני אדם אשר הוקצו באופן בלעדי

על  -ידי צד לסכסוד לביצועו של המשימות הנזכרות בתת  -פסקה ( א )  ,לרבות

סגל שהוקצה באופו בלעדי על  -ידי

של ארגונים אלה ,

הרשות המוסמכת של אותו צד למינהל

(ד )

" אספקה " של ארגוני הגנה אזרחית משמע ציוד  ,מצרכים וכלי  -תחבורה
המשמשים בידי ארגונים אלה לביצוע המשימות המכרות בתת  -פסקה ( א ) .

סעיף  - 62הגנה כללית
1

,

ארגוני הגנה אזרחית אזרחיים והסגל שלהם יכובדו ויוגנו  ,בכפוף להוראות
פרוטוקול זה  ,ובמיוחד להוראות סימו זה  .הם יהיו זכאים לבצע את משימות
ההגנה האזרחית שלהם פרט במקרה של הכרח צבאי מוחלט .

 . 2הוראות פסקה

1

יחולו גם על אזרחים אשר  ,למרות שאינם חברים בארגוני הגנה

אזרחית אזרחיים  ,נענים לפניית הרשויות המוסמכות ומבצעים משימות הגנה
אזרחית תחת שליטתן .

 . 3בניינים ואספקה המשמשים למטרות הגנה אזרחית ועל מקלטים שסופקו
לאוכלוסיה האזרחית מכוסים על  -ידי סעיף

. 52

איו

להרוס או להטות משימושם

הנכוו אובייקטים המשמשים למטרות הגנה אזרחית  ,למעט כאשר הדם -נעשה

על  -ידי

הצד אליו הס משתייכיס .

שעיף  - 63הגנה אזרחית בששחים כבושים
.1

בשטחים כבושים  ,ארגוני הגנה אזרחית אזרחיים יקבלו מהרשויית את האמצעים
הנחוצים לביצוע משימותיהם  .סגל של ארגוני הגנה אזרחית אזרחיים לא יאולץ ,
בשום נסיבות שהו  ,לבצע פעולות אשר יפריעו בביצועו התקיך של אותן משימות .
המעצמה הכובשת לא תשנה את המבנה או את הסגל של אותם ארגונים בכל
דרד העלולה להעמיד בסכנה את הביצוע היעיל של משימתם  .ארגונים אלה לא
ידרשו לתת עדיפות לבעלי הלאוס או לאינטרסים של מעצמה זו .

(

 . 2המעצמה הכובשת לא תאלץ  ,תכפה או

תמרוץ ארגוני הגנה אזרחות אזרחיים

לבצע את משימותיהם בכל דרד הפוגעת באינטרסים של האוכלוסיה האזרחית .

 . 3המעצמה הכובשת רשאית לפרק סגל הגנה אזרחית מנשקו מטיבות של בטחון .
 . 4המעצמה הכובשת לא תטה משימושם הנכוו בנויכום או אספקה השייכים או
משמשים לארגוני הגנה אזרחית ולא הפקיעם אם ההטיה או ההפקעה כאמור
יפגעו באוכלוסיה האזרחית .
.5

בתנאי שהכלל שבפסקה

4

ממשיד להיות מקויית  ,המעצמה הכובשת רשאית

להפקיע או להטות משאבוא אלה  ,בכפוף לתנאים הפרטניים הבאים

:

,

( א)

שהבניינים או האספקה הכרחיים לצרכים אחרים של האוכלוסיה האזרחית וכן

(ב)

שההפקעה או ההטיה תימשד רק כל עוד הכרח כזה מתקוים

,

 . 6המעצמה הכובשת לא תטה ולא תפקיע מקלטים שסופקו לשימושה של
האוכלוסיה האזרחית  ,או הנחוצים לאותה אוכלוסיה .

סעיף

- 64

ארגוני הגגה אזרחית אזרחיים של מדינות 13יטרליות או מדינות אחרות
שאינו צדדים לטכשוד וארגונים בי3לאימיים מתאמים

.1

סעיפים , 63 , 62

 65ו 66 -

יחולו גם על סגל ואספקה של ארגוני הגנה אזרחית

אזרחיים של מדינות נייטרליות או מדינות אחרות שאינן צדדים לסכסוך  ,ואשר
מבצעים משימות הגנה אזרחית הנזכרות בסעיף

 61בשטחו של צד

לטכסוד ,

בהסכמתו ותחת שליטתו של אותו צד  .הודעה בדבר סיוע כזה תינתן מוקדם
ככל האפשר לכל צד יריב הנוגע בדבר  .פעילות כזאת לא תחשב  ,בשום נסיבות
שהו  ,כהתערבות בסכסוך  .עם זאת  ,פעילות זאת תבוצע תוך התחשבות נאותה
באינטרסים הביטחוניים של הצדדים לסכסוד הנוגעים בדבר .
.2

על הצדדים לסכסוד המקבלים את הסיוע אליו מתייחסת פסקה

 1ועל

הצדדים

המתקשרים המעניקים אותו לאפשר תיאות בינלאומי של אותו פעולות הגנה

אזרחית כאשר הדבר נדרש במקרים אלה  ,יכוסו הארגונים הבינלאומיים
,

הרלבנטיים על  -ידי
.3

(

הוראות פרק זה .

בשטחים כבושים  ,המעצמה הכובשת רשאית לשלול או להגביל את פעולותיהם
של ארגונו הגנה אזרחית אזרחיים של מדינות נייטרליות או של מדונות אחרות
שאינן צדדים לסכסוד ושל ארגונים בינלאומיים מתאמים  ,רק אם היא יכולה
להבטיח כי משימות ההגנה האזרחית יבוצעו כיאות ממשאביה שלה או מאלה
של השטח הכבוש .

שעיף  - 65המסקת הגגה
 . 1ההגנה לה

זכאים ארגוני הגנה אזרחית אזרחיים וכן הסגל  ,הבניינים  ,המקלטים

והאספקה שלהם לא תופסק  ,אלא אם הם מבצעים או נעשה בהם שימוש לביצוע ,
מחוץ למשימותיהם הראויות  ,מעשים הפוגעים באויב  .עם זאת  ,ההגנה אפשר
שתיפסק רק לאחר מתן התראה הקוצבת  ,כל אימת שהדבר מתאים  ,פרק זמו
סביך  ,ולאחד שהתראה כזו נותרה ללא מיננה .
 . 2האמור להלן לא
(א)

ייחשב כמעשים הפוגעים באויב

:

העובדה כי משימות ההגנה האזרחית מתבצעות תחת ניהולו או שליטתו
של רשויות צבאיותן

(ב)

העובדה כי סגל אזרחו של הגנה אזרחית משתף פעולה עם סגל צבאי בביצוע
משימות הגנה אזרחית  ,או כי מספר אנשי סגל צבאיים מסופחים לארגוני

הגנה אזרחית אזרחיים ,
(ג)

העובדה כי ביצועו של משימות הגנה אזרחית עשוי להועיל באופו נלווה
לקורבנות צבאיים  ,במיוחד אלה המצויים מחוץ למערכה .

 . 3כמו

כן  ,לא תיחשב כמעשה הפוגע באויב העובדה כי סגל אזרחי של הגנה אזרחית

נושא נשק אישי קל למטרה של שמירה על הסדר או להגנה עצמית  .אולם ,

באזורים בהם מתנהלת לחימה ביבשה או סביר שתתנהל  ,הצדדים לסכסוך
ינקטו באמצעים המתאימים להגביל כלי כשק אלה לכלי יריה המוחזקים ביד ,
כגוו אקדחים או אקדחו  -תוף  ,וזאת על  -מנת לסייע להבחנה בין סגל הגנה אזרחית

לבין לוחמים  .גס אם סגל הגנה אזרחית נושא באזורים אלה נשק אישי

קל אחר ,

הם בכל זאת יכובדו ויוגנו  ,מיד משזוהו ככאלה .

 . 4הקמת ארגוני הגנה אזרחית אזרחיים על  -פי קווי מתאר כבאייס והנהגת שירות
חובה בהם

סעיף - 66

לא תשלול מהם את ההגנה המוענקת

על  -פי

פרק זה .

זיהיי

 . 1כל צד

מהצדדים לסכסוד יפעל להבטיח כי ארגוני ההגנה האזרחית שלו  ,וכן

הסגל  ,הבניינים  ,והאספקה שלהם  ,יהיו ניתנים לזיהוי בעת שה 0מוקדשים
באופו בלעדי לביצועו של משימות הגנה אזרחית  .מקלטים שסופקו לאוכלוסיה
האזרחית יהיו נותנים לזיהוי באופו דומה .
 . 2כל צד מהצדדים לסכסוד ופעל גם לאמץ וליישם שיטות והליכים אשר יאפשרו
את זיהוים של מקלטים אזרחיים וכו סגל  ,בניינים ואספקה של הגנה אזרחית

עליהם מוצג סימו ההבחנה הבינלאומי של הגנה אזרחית .
 . 3בשטחים כבושים ובאזורים בהם מתנהלת לחימה או סביר שתתנהל  ,על סגל

הגנה אזרחית אזרחי להיות ניתן לזיהוי על  -ידו סימו ההבחנה הבינלאומי של
הגנה אזרחית
.4

ועל  -ידי

תעודת זיהוי המאשרת את מעמדם .

סימו ההבחנה הבינלאומי
רקע כתום כאשר הוא משמש להגנה על ארגוני הגנה אזרחית  ,ועל הסגל  ,הבנייתם

של הגנה אזרחית הוא משולש שווה  -צלעות כחול על

והאספקה שלהם  ,או להגנה של של מקלטים אזרחיים .

 . 5בנוטף לסימו ההבחנה  ,רשאים צדדים לסכסוד להסכים

על השימוש באיתותי

הבחנה למטרות זיהוי של הגנה אזרחית .
.6

תחולת הוראות פסקאות

 . 7בעיתות שלום  ,הסימן

 1ונד  4מוסדרת בפרק

ע של נספח

 1לפרוטוקול

זה .

המתואר בפסקה  4יכול  ,בהסכמה של הרשויות הלאומיות

המוסמכות  ,לשמש למטרות זיהוי הגנה אזרחית .

 . 5הצדדים המתקשרים והצדדים לסכסוד ינקטו באמצעים הנחוצים על  -מנת לפקח
על אופך הצגתו של סימך ההבחנה הביכלאומי של הגנה אזרחית  ,ולמכוע ולמגר
כל שימוש לרעה בו .

 . 9זיהוים של סגל רפואה ודת  ,חידות רפואה וכלי תיגבורה רפואית של הגנה
(

אזרחית מוסדר גם בסעיף

. 18

סעיף
.1

- 51

חברי הכוחות המזו1מס ויחידות צבא שהוקצו לארגוני הגנה אזרחית

חברי הכוחות המזוינים ויחידות צבא שהוקצו לארגוני הגנה אזרחית יכובדו
ויוגנו  ,בתנאי
( א)

:

שסגל כזה ויחידות כאלה מוקציט באופן קבוע ומוקדשים באופו בלעדי
לביצוע משימה כלשהי מהמשימות שנזכרו בסעיף

( ב)

שאס הוקצה כאמור  ,אותו סגל לא יבצע כל תפקידים צבאיים אחרים
במהלך

(ג)

61ן

הסכטוד ;

שניתו יהיה להבחין בבירור בין סגל כזה לבין החברים האחרים בכוחות

המזוינים על  -ידי

הצגתו באופן בולט של סימו ההבחנה הבינלאומי של הגנה

אזרחית  ,גדול ככל המתאים  ,ושאותו סגל יצויד בתעודת הזיהוי אליה

מתייחס פרק 'י של נספח  1לפרוטוקול זה  ,המאשרת את מעמדו ,
(ד )

שסגל כזה ויחידות כאלה יצוידו אד ורק

בנשק אושי קל למטרה של שמורה

על הסדר או להגנה עצמית  .הוראות סעיף  , 65פסקה  , 3יחולו גם במקרה

(ה)

זהי
שסגל כזה אונו נוטל חלק ושיר במעשי איבה  ,ואינו

מבצע  ,ולא נעשה בו

שימוש לביצוע  ,מחוץ למשימות ההגנה האזרחית שלו  ,מעשים הפוגעים
בצד היריבן
()1

שסגל כזה ויחידות כאלה יבצעו את משימות ההגנה האזרחית שלהם אד
ורק בטריטוריה הלאומית

אי  -קוום התנאים שנקבעו

של הצד שלהם .

ב  ( -ה ) לעיל על  -ידי חבר כלשהו בכוחות המזויניס ,

,

המחויב בתנאים שפורטו ב  ( -א ) ו  ( -ב לעיל  ,אסור .
.2

חברי סגל צבאי המשרתים במסגרת ארגוני הגנה אזרחית והיו  ,אם הם נופלים
בידי צד יריב  ,שבויי מלחמה  .בשטח כבוש  ,מתו יהיה להעסיקם במשימות הגנה
אזרחית  ,אך רק לטובת האוכלוסיה האזרחית של אותו שטח  ,ככל שמתעורר
הצורד  ,ובתנאי עוד שאס עבודה זו מסוכנת  ,הם יתנדבו למשימות כאלה .

.3

הבניינים ופריטי הציוד העיקריים וכלי תעבורה

של יחידות צבא המוקצות

לארגוני הגנה אזרחית יסומנו בבירור בסימו ההבחנה הבינלאומי של הגנה

אזרחית  .סימן ההבחנה היה גדול
(

 . 4אם הס נופלים בידי צד יריב ,

ככל הנדרש .

האספקה והבניינים של וחידות צבא המוקצות

באופו קבוע לארגוני הגנה אזרחית ומוקדשות באופו בלעדי לביצוע של משימות
הגנה אזרחית יישארו כפופים לדיני המלחמה .

איו

להטותם ממטרת ההגנה

האזרחית שלהם  ,כל עוד הם דרושים לביצוע משימות הגנה אזרחית  ,אלא במקרה

של הכרח צבאי מוחלט  ,אלא אם נעשו סידורים קודמים לאספקה הולמת של
צרכי האוכלוסיה האזרחית .

הימו
סעיף

- %1
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סיוע לטובה האוכלוסיה האירחית

שדה התחקה

הוראות סימן זה יחולו על האוכלוסיה האזרחית כהגדרתה בפרוטוקול זה והן

משלימות את סעיפים , 60 , 59 , 55 , 23

 61ו  62 -והוראות

רלבנטיות אחרות של

האמנה הרבועית .

שעיף  - 69צרכים בסיסיים בשטחים כבושים
 . 1נוסף על החובות שפורטו בסעיף

הרביעית באשר למזון ואספקה

 55של האמנה

רפואית  ,המעצמה הכובשת גס תבטיח  ,בהיקף המירבי של האמצעים העומדים
לרשותה וללא כל הבחנה פסולה  ,הספקה של ביגוד  ,ציוד שינה  ,אמצעי מחסה ,
והספקה אחרת החיונית להישרדות האוכלוסיה האזרחית של השטח הכבוש ,
ושל אובייקטים הנחוצים לפולחו

דתי .

 . 2פעולות סיוע לתועלתה של האוכלוסיה האזרחית בשטחים כבושים מוסדרות
בסעיפים , 109 , 108 , 62 , 61 , 60 , 59
 71של פרוטוקול

טעיף סי -

 110ו  111 -של האמנה

הרביעית  ,ובסעיף

זה  ,והו ייושמו ללא דיחוי .

פעולות סיוע

 . 1אם אוכלוסיתו האזרחית של שטח כלשהוא שבשליטתו של צד לסכסוך  ,ושאונו

שטח כבוש  ,אינה מקבלת במידה מספקת את ההספקה הנזכרת בסעיף , 69
(

ינקטו פעולות סיוע הומניטריות ונטולות פתות באופיין והמנוהלות ללא הבחגה

פסולה  ,בכפוף להסכמת הצדדים בעלי הענייו בפעולות סיוע שכאלה  .הצעות
לסיוע כזה לא ייראו כהתערבות בסכטוד המזויו או כמעשים לא ידידותיים .
בחלוקה של משלוחי סיוע  ,תינתן עדיפות לאותם בני אדם  ,כגוו ילדים  ,נשים

הרות  ,יולדות ואמהות ממקות  ,אשר על  -פי האמנה הרביעית או על  -פי
זה ,
.2

יש להעניק

להם יחס עדיף או הגנה מיוחדת

פרוטוקול

,

הצדדים לטכסוד וכל אחד מהצדדים המתקשרים יתירו את מעברם המהיר
וללא עיכוב של כל משלוחי הסיווג  ,הציוד והסגל שכקבעו בהתאם לסימו זה
ויקלו עליו  ,אף אם סיוע כזה מוועד לאוכלוסיה האזרחות של הצד היריב .

.3

הצדדים לטכסוד וכל אחד מהצדדים המתקשרים המתירים את מעברם של
משלוחי הסיוע  ,הציוד והסגל בהתאם לפסקה
( א)

ייהנו מהזכות לקבוע את הסידורים הטכניים  ,לרבות חיפוש  ,שעל  -פיהם
יותר

(ב)

2

:

המעבר ;

רשאים להתנות היתר כזה בכד שחלוקת הסיוע תיעשה תחת פיקוחה

המקומי של מעצמה מגינה ,

(ג)

לא יטו  ,בכל דרך שהיא  ,משלוחי סיוע מהמטרה אליה יועדו ואף לא ייעכבו
את העברתם  ,אלא במקרים של הכרח דחוף לטובת האוכלוסיה האזרחית
הנוגעת

בדבר .

 . 4הצדדים לסכסוך יגנו על משלוחי סיוע ויקלו על חלוקתם

המהירה .

 . 5הצדדים לסכסוד וכל אחד מהצדדים המתקשרים הנוגעים בדבר יעודדו תיאום
בינלאומי

יעיל

של פעולות הסיוע הנזכרות בפסקה ויקלו עליו .

סעיף  - 71סגל הנוטל חלק במעולות סיוע
 . 1מקום

שיש הכרח  ,רשאי סגל סיוע להוות חלק מהסיוע הניתן בכל פעולת סיוע

שהוא  ,במיוחד לשינועם

,

של משלוחו סיוע ולחלוקתם השתתפותו של סגל כזה

תהא כפופה לאישורו של הצד אשר בשטחו אמור הוא לבצע את תפקידיו .
 . 2סגל כזה
 . 3כל

יכובד ויוגו .

צד המקבל משלוחי סיוע  ,יסייע

במלוא ההיקף המעשי לסגל הסיוע הנזכר

בפסקה  1בביצוע משימות הסיוע  .רק במקרה הכרח צורך צבאי מוחלט ניתן

יהיה להגביל את

פעולות סגל הסיוע או להגביל זמנית את תנועותיו .

 . 4בשום נסיבות שהו  ,לא יחרוג סגל סיוע מתנאי משימתו על  -פי פרוטוקול

זה .

במיוחד יקחו הם בחשבון את דרישות הבטחון של הצד שבשטחו הם מבצעים
את תפקידיהם  .ניתן לסוית את משימתו של כל חבר סגל שאינו מכבד תנאים
אלה .

סינטו
מרק

1

וייפ בידי צד להנקיד

9 - % % %ל 1ל22ני ? ונ 1ו7נ
~~
~
~~
 -שדה ההחולה והגנת בני אלט ואובייקטים

סעיף  - 72שדה התחולה
הוראות סימו זה מהוות תוספת לכללים בדבר ההגנה ההומניטרית על אזרחים
ואובייקטים אזרחיים המצויים בודי צד לסכסוד הכלולים באמנה הרביעית ,
במיוחד בחלקים

1

ו 1 -ו 1שלה  ,כמו גם לכללים חלים אחרים של המשפט הבינלאומי

המתייחסים להגנה על זכויות אדם וסודיות במהלך סכסוך מזוין בינלאומי מזויו .

סעיף 3ו  -מליטים ובגי אדם חתרי אזרחות

בני אדם  ,אשר לפני תחילת מעשי האיבה נחשבו חסרי אזרחות או פליטים על  -פי
המסמכים הבינלאומיים הרלבנטיים שנתקבלו יגל הצדדים הנוגעים בדבר או
על  -פי החקיקה הלאומית של מדינת המחסה או מדינת המושב  ,יהיו בני אדם

מוגנים במשמעות חלקים

 1ו  111 -של

האמנה הרביעית  ,בכל הנסיבות וללא כל

הבחנה פסולה שהיא .

סעיף  - 74איחוד משפחות שנתפזרו
הצדדים המתקשרים והצדדים

לסכסוך יקלו בכל דרך אפשרית את איחודו

מחדש של משפחות שנתפזרו כתוצאה מסכסוכים מזוינים ויעודדו בפרט את
עבודתם של הארגונים ההומניטריים העוסקים במשימה זו בהתאם להוראות
האמנות  ,פרוטוקול זה ותוך קיום תקנות הבטחון שלהם .

סעיף  - 75ערובות יסוד
 . 1ככל שהם נתואם להשפעת אחד מן

המצבים אליהם מתילהס סעיף

 1לפרוטוקול

זה  ,בני אדם המכוייס בידי צד לסכסוד  ,ואשר אינם נהנים מיחס עדיף
האמנות או

על  -פי

על  -פו

פרוטוקול זה  ,יזכו ליחס אנושי  ,בכל הנסיבות  ,וייהנו  ,לכל

הפחות  ,מההגנה הקבועה בסעיף זה ללא כל הבחנה פסולה המבוססת על מע ,

צבע  ,מין ,

שפה  ,דת או אמונה  ,השקפה פוליטית או אחרת  ,מוצא לאומי או

חברתי  ,עושר  ,הורתו של אדם או מעמד אחר  ,או על כל אמת מידה דומה אחרת
כל צד יכבד את גופם  ,כבודם  ,אמונותיהם ומנהגי דתם של כל אותם בני אדש .

,

 . 2המעשיש הבאים הינם אסורים ויישארו אסורים בכל עת שהיא ובכל מקוס

שהוא  ,בוו אס בוצעו על  -ידי אזרחים או 'נל  -ידי

גורמים צבאיים

:

( א ) אלימות כלפי חייהם  ,בריאותם  ,או רווחתם הפיסית או הנפשות של בני
אדם  ,בפרט

ח
ח),
)

:

רצחן

עינויים מכל סוג שהוא  ,בין אם פיסיים או נפשיים

,

(  ) 111עונשי גוף וכן
( ע ) 1הטלת מוסן

.3

(ב)

פגיעות חמורות בכבוד האישי  ,במיוחד יחס משפיל ומבזה  ,זנות בכפייה

(ג)

וכל צורה של תקיפה מגונה ,
לקיחתם של בני ערובה ,

(ד )

ענישה קולקסיביתן וכן

(ה)

איומים לבצע כל מעשה מהמעשים האמורים

יש ליידע מיד

לעיל .

כל אדם שנאסר  ,נכלא או נעצר בשל פעולות הקשורות לסכסוד

המזויו  ,בשפה המובנת לו  ,בדבר הסיבות לנקיטת אמצעים אלה  .למעט במקרים

של מאסר או כליאה בגין עבירות עונשיות  ,בני אדם

כאלה ישוחררו תוך הדיחוי

המזערי ביותר האפשרי  ,ובכל מקרה ברגע שהנסיבות המצדיקות את המאסר ,
המעצר או הכללאה חדלו מלהתקיים .
 . 4לא

יינתן גזרןיד  -דין ולא לודא לפועל עונש כלפי אדם שנמצא אשם בעבירה עו3שית

הקשורה -
לסכסוד המזויך  ,אלא בהתאם להרשעה שנתנה על  -ידי בית
פניות  ,המורכב כדיו המכבד את העקרונות המוכרים של הליד שיפוטי סדיר ,

משפט נטול

הכולל את האמור להלן
(ח)

:

ההליד יקבע כי פרטי העבירה הוטענת נגדו יימסרו לנאשם ללא דיחוי
ויעמק לנאשם  ,לפס משפטו ובמהלכו  ,את כל הזכויות והאמצעים ההכרחים

להגנה ,
( ב)

לא יורשע אד 0בעבירה אלא על בסיס של אחריות עונשית

(ג)

לא יואשם או יורשע אדם בעבירה פלילית בשל כל מעשה או מחדל שלא

אישית ;

היוו עבירה פלילית לפי המשפט הלאומי או הבינלאומי אליו הוא היה כפוף

,

בעת ביצועה ואר לא יוטל עונש כבד יותר מאשר זה שחל במועד בו בוצעה

,

העבירה הפלילית אם  ,לאחר ביצוע העבירה  ,נקבעה הוראה בחוק המטילה

עונש קל יותר  ,יהנה ממנה העבריין ,
(ד )

כל אדם המואשם בעבירה הוא בחזקת חף מפשע עד שהוכח

על  -פי חוק

כי

אשת הוא

;

( ה)

לכל אדם המואשס בעבירה תהא הזכות להישפט בנוכחותון

(ו)

לא יחויב אדם להעיד נגד עצמו או להודות באשמהן

(ז )

לכל אדם המואשם בעבירה תהיה הזכות לחקור או לכד שייחקרו אלה
המעידים

נגדו  ,ולהבטיח את נוכחותם וחקירתם של אלה המעידים לטובתו ,

באותם התנאים של אלה המעידיס נגדו ,
(ח )

לא יועמד אדם לדין או ייענש בידי אותו צד  ,בשל עבירה שבמנה ניתן קודם

לכו 'נל  -פי אותו חוק והליך שיפוטי פסק דיו

אותו אדם ,

(ט)

י

( )

חלוט  ,המזכה או המרשוע

,

לכל אדם העומד לדין במו עבירה תהיה הזכות כי 5סק הדין יינהו בפומבי וכן

אדם שהורשע  ,יובאו לידיעתו בעת ההרשעה הסעדים השיפוטיים והאחרים
העומדים לרשותו  ,וכו מגבלות הזמו במסגרתו הס ניתנים למימוש .

 . 5נשים אשר הירותן הוגבלה מסיבות הקשורות לסכסוד המזויו תוחזקנה במגורים
הנפרדים ממגורי גברית  .הו תהיינה תחת פיקוחו המילדי של נשים  .ואולם ,

במקריס בהם משפחות נעצרות או נכלאות  ,הן ( וחזקו באותו מקום וישוכנו
כיחידות משפחתיות כל אומת שהדבר אפשרי .
.6

.

בני אדם שנאסרו  ,נעצרו או וכלאו מטובות הקשורות לסכסוד המזויו יהנו
(

מההגנה הקבועה בסעיף זה עד שחרורם  ,השבתם למולדתם או יישובם מחדש
הסופיים  ,אף לאחר תום הסכסוד המזויו

 . 7על  -מנת למנוע כל ספק בנוגע להעמדתם לדיו ולמשפטם של בני אדם המואשמים
בפשעי מלחמה או בפשעים נגד האנושות  ,יחולו העקרונות הבאים
(א)

:

יש להעמיד לדיו בני אדם המואשמים בפשעים כאלה ולשפטם בהתאם

,

לכללים החלים של המשפט הבינלאומי וכן
(ב)

כל בני אדם מאלה שאינם זכאים ליחס עדיף על  -פי האמנות או על  -פי
פרוטוקול זה  ( ,זכו ליחס שנקבע בסעיף זה  ,בין אס הפשעים בהם הם
מואשמים מהווים הפרות חמורות של האמנות או של פרוטוקול זה ובין
אם לאו .

 . 8איו

לפרש הוראה מהוראות סעיף זה כמגבילה או מפרה הוראה עדיפה אחרת

המעניקה הגנה רהבה יותר ,

על  -פל

כללים חלים אחרים כלשהם של המשפט

הבינלאומי  ,לבני אדם אותם מכסה פסקה

.1

פיק וו  -צעדים לטובת נש ' ס וילדים
סעיף  - 76הגנת נשים
.1

נשים תהיינה נשוא לכבוד מיוחד ויוגנו במיוחד מפני אונס  ,זנות בכפויה וכל
צורה של תקיפה מגונה .

 . 2ענוונוהו של

נשים הרות ואמהות להן ילדוס בגיל תלות בהו  ,הנאסרות  ,נכלאות

או נעצרות מסיבות הקשורות בסכטוד המזויו ייבחנו בעדיפות עליונה .
.3

במידה המירבית שניתו לבצעה  ,הצדדים לסכסוך יימנעו ממתו עונש מוות על
נשים הרות ואמהות להו ילדים

בגול תלות

בהן  ,בשל עבירה הקשורה בסכסוך

המזויו  .עונש המוות במן עבירות כאלה לא יוצא אל הפועל ביחס לנשים כאלה .

שעיף רד  -הגנוז ילדים
 . 1ולדוס

יהיו

נשוא לכבוד מווחד ויוגנו מפני כל צורה של תקופה מגונה  .הצדדים

לסכטוד יעניקו להם את הטיפול והסיוע הדרושים להם בשל גילם או מכל סיבה
אחרת .
 . 2הצדדות לסכסוך ינקטו בכל הצעדים בני הביצוע על  -מנת שילדים שלא מלאו

להם חמש  -עשרה שנוס לא ייטלו חלק ישיר במעשי איבה וכן במיוחד  ,יימנעו
מגיוסם
שנים  ,אד טרם מלאו להם שמונה  -עשרה שניס  ,פעלו הצדדים לסכסוד ליתו
עדיפות למבוגרים ביותר מביניהם .

לכוחותיהם המזוינים  .בגיוס מבין אותם בס אדם שמלאו להם חמש  -עשרה
(

 . 3אס  ,במקרים חריתם  ,למרות הוראות פסקה  , 2ילדים שלא מלאו להם חמש  -עשרה

שנים נוטלים חלק במעשי איבה ונופלים לידי צד יריב  ,ימשיכו
המיוחדת המוענקת על  -פי סעיף

הם ליהנות מההגנה

זה  ,בין אם הם שבויי מלחמה וביו אם לאו .

 . 4אם

נאסרו  ,נעצרו או נכלאו מסיבות הקשורות בסכסוך המזויו  ,יוחזקו ילדים

במגורים הנפרדים ממגורי בוגרים  ,פרט למקום בו משפחות משוכנות כיחידות
משפחתיות כפי שנקבע בסעיף  , 75פסקה

.5

 . 5עונש מוות בשל עבירה הקשורה לסכסוך המזויו לא יוצא אל הפועל ביחס לבבי
אדם שלא מלאו להם שמונה  -עשרה שמם בעת ביצוע העבירה .

שעיף  - 78פינוי ילדים
יסדיר צד שהוא לסכסוד את פינויים של ילדים  ,למעט בעלי הלאום שלו ,

 . 1לא

למדינה זרה אלא לשם פינוי זמני מקוס בו סיבות מכריעות של בריאות הילדים
או הטיפול הרפואי בהם או  ,להוציא בשטחים כבושים  ,בטחונם דורשים

זאת .

כאשר מתו למצוא את ההורים או האפוטרופוסים החוקיים  ,נדרשת הסכמתם

בכתב לפינוי כזה  .אס לא נותו למצוא בני אדם אלה  ,נדרשת לפינוי כזה הסכמה

בכתב של בני האדם אשר על  -פי חוק או מנהג
בילדים  .כל פינוי כזה יהא בפיקוחה של המעצמה המגינה בהסכמת הצדדים
הנוגעים לעניין  ,קרי  ,הצד המסדיר את הפינוי  ,הצד המקבל את הילדים וכל צד

נושאום בעיקר האחריות לטיפול

שבעלי הלאוס שלו מפונים  .בכל מקרה ומקרה  ,כל הצדדים לסכסוד ינקטו בכל
אמצעי הזהירות בני הביצוע על  -מנת להימנע מסיכון הפינוי .
 . 2בכל עת בה מתבצע פינוי בהתאם לפסקה  , 1חינוכו של כל ילד וולד  ,ובכלל זה

חינוכו הדתי והערכי על  -פי

רצון הוריו  ,וסופק בעת העדרו בהמשכיות המרבית

האפשרית .
 . 3במטרה להקל את חזרתם של ילדים שפונו כאמור בסעיף זה למשפחותיהם
ולארצם  ,רשויות הצד המסדיר את הפינוי וכן  ,אם נדרש  ,רשויות המדונה

המקבלת  ,יכוכו לכל ילד תעודה נושאת תמונות  ,אותה ישלחו אל סוכנות האיתור
המרכזית של הוועד הבינלאומי של הצלב האדום  .כל תעודה תכלול  ,כל אימת

שהדבר אפשרי  ,וכל אימת שהדם -אינו כרוד בסיכון של פסעה בילד  ,את המידע
הבא

יא

)

( ב)

ע

)

:

שם ( או שמות ) המשפחה של

הילד ;

שם פרטי ( או שמות פרטיים ) של הילדן

מינו של הילד ,

(ד)

מקום ותאריך הלידה ( או  ,אם תאריך זה אינו ידוע  ,גיל מקורבן

( ה)

שמו המלא של האבן

(ו)

שמה המלא של האם ושם נעוריהן

ח

)

(ח)

שאריו של

הילד ;

הלאום של הילוי ,

שפת האם של הילד  ,וכל שפה אחרת אותה הוא דובר ,

(ט)

י

( )

( יא
( יב
( יג

)

)

כתובת משפחתו של הילד ,
כל מספר זיהוי של הילד ,
מצבו הבריאותי של הילד ,
סוג הדס של הילדן

)

( יד ) סימנים מזהים
( טו )
( טן )
( ין )

( יח

)

כלשהמן

התאריך והמקות בהם נמצא הילד ,

התאריד בו עזב את המדונה והמקום ממנו עזבה ,
דתו של הילד  ,אס יש כזו ,
כתובתו הנוכחית של הילד במדינה המקבלת ,

( יט ) אס הילד מת לפני חזרתו  ,תאריך  ,מקוס ונסיבות המוות ומקום הקבורה .

פרק

סעיף
.1

- %%%

- 79

עוצוגאיט

צעדים להגנת עתתאים

עתונאים העוסקים במשימות מקצועיות מסוכנות באזורי סכסוך מזויו ייחשבו
לאזרחים במשמעותו של סעוף  , 50פסקה

.2

.1

הם יוגנו ככאלה על  -פי האמנות ועל  -פי פרוטוקול זה  ,בתנאי

שלא ינקטו בכל

פעולה המשפיעה לרעה על מעמדם כאזרחים  ,ומבלי לפגוע בזכותם של כגנבים
כבאייס שהואמנו לכוחות המזוינים למעמד שנקבע בסעיף

 . 3הם רשאים לקבל תעודת זיהוי הדומה לדוגמא שבנספח
זו  ,אשר תונפק

על  -ידי

4ח ( ) 4

לאמנה השלישית .

 11לפרוטוקול

זה  .תעודה

ממשלתה של המדינה שהעתונאי הוא בעל לאום שלה או

שבשטחה הוא מתגורר או בה ממוקם אמצעי התקשורת החדשותי המעסיק
אותו  ,תעיד על מעמדו כעתונאי .

חלק ע
ביצוע האמנות ופרוטוקול זה

סימו ו  -הוראות כלליות
שעיף
.1

- 80

צעדים לשם ביצוע

הצדדים המתקשרים והצדדים לסכסוך ינקטו ללא דיחוי בכל הצעדים ההכרחיים
לביצוע חובות יהם על  -פי האמנות ועל  -פי פרוטוקול זה .

 . 2הצדדים המתקשרים והצדדים לסכסוד יתנו פקודות והנחיות להבטיח את קיום
האמנות ופרוטוקול זה  ,ויפקחו על ביצועו .

יעיף
.1

- 81

פעולותיהם של הצלב האדום ושל ארגונים הומניטריים אחרים

הצדדים לסכסוד יעניקו לוועד הבינלאומי של הצלב האדום את כל האמצעים
שבכוחם על  -מנת לאפשר לו לבצע את התפקידים ההומניטריים שהוקצו לו

על  -פי האמנות ועל  -פי

פרוטוקול זה בכדי להבטיח את ההגנה על קורבנות

,

סכסוכים ומתו סיוע להם הוועד הבינלאומי של הצלב האדום רשאי גם לבצע
פעילויות הומניטריות אחרות כלשהו לטובת אותם קורבנות  ,בכפוף להסכמת
הצדדים לסכסוד הנדוו .

 . 2הצדדים לסכסוך יעניקו לארגוני הצלב האדום ( הסהר האדום  ,האריה והשמש

האדומים ) שלהם  ,את האמצעים ההכרחיים לביצוע פעילויותיהם ההומניטריות
לטובת קורבנות הסכסוך  ,בהתאם להוראות האמנות ופרוטוקול זה ועקרונות
היסוד של הצלב האדום כפי שאלה נוסחו על  ( -דו וועידות הצלב האדום

הבינלאומיות .
.3

הצדדיס המתקשרים והצדדים לסכסוד יקלו  ,בכל דרך אפשרית  ,על הסיוע
שארגוני צלב אדום ( סהר אדום  ,אריה ושמש אדומים ) וחבר אגודות הצלב
האדום1
מושיטים לקורבנות סכסוכים בהתאם להוראות האמנות ופרוטוקול
זה ולעקרונות היסוד של הצלב האדוש כפי שאלה נוסחו

על  -ידי

וועידות הצלב

האדום הבינלאומיות .
.4

הצדדים המתקשרים והצדדים לסכסוד יעמידו  ,ככל שרק גיתו  ,אמצעים דומים
לאלה הנזכרים בפסקאות

1

 2ו  3 -לרשות

הארגונים ההומניטריים האחרים אליהם

ב  28 .בניבמבר  1991שינה חבר אגודות הצלב האדום והסהר האדום את שמו ל " פדרציה המבלאומית

של אגידות צלב אדום וסהר אדיס " .

1העורד ) .

מתייחסות האמנות ופרוטוקול זה שהוסמכו כיאות על  -די הצדדים
(

לסכסוך

הנוגעים בדבר והמבצעים את פעילויותיהם ההומניטריוה בהתאם להוראות
האמנות ופרוטוקול זה .

סעיף - 82

יועצים משפטיים בכוחות מזויהם

בכל עת יבטיחו הצדדים המתקשרים  ,והצדדים לסכסוד בעת הסכסוך

המזוין ,

כי יועצים משפטיים יהיו זמינים  ,בעת הצורד  ,בכדי לייעץ למפקדי הצבא בדרסם
המתאימים בדבר החלת האמנות ופרוטוקול זה ובדבר ההנחיות המתאימות
שיש ליחו לכוחות המזוינים בנושא זה .

סעיף  - 83הפצה
.1

הצדדים המתקשרים מתחייב ס  ,בעת שלום כבעת סכסוך מזויו  ,להפיץ את
(

האמנות ואת פרוטוקול זה באופו הרחב ביותר האפשרי במדינותיהם  ,ובפרט ,
לכלול את לימודם בתכניות ההכשרה הצבאית ולעודד את לימודם

על  -ידי

האוכלוסיה האזרחית  ,כו שהכוחות המזוימס והאוכלוסיה האזרחית ידעו ויכירו
מסמכים אלה .

 . 2כל הרשויות הצבאיות או האזרחיות אשר  ,בעת סכסוד מזויו  ,נושאות באחריות
בנוגע להחלת האמנות ופרוטוקול זה  ,יכירו במלואו את הכתוב

סעיף
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בהם .

כללי החלה

הצדדים המתקשריס יעבירו אחד למשנהו  ,מוקדם ככל האפשר  ,באמצעות

הדפוזיטר וכן  ,כמתאים על  -פי הנסיבות  ,באמצעות המעצמות המגינות  ,את
תרגומיהם הרשמיים לפרוטוקול זה  ,וכמו כן את החוקים והתקנות אשר אפשר
שאומצו

סימו

ו- %

על  -ידו בכדי להבטיח

את החלתו .

מיגור המרוה של האמנות ושל מרוטוקול זה

שלף  - 85מיהר הפרוה של פרוטוקול זה
.1

הוראות האמנות בדבר מיגורו של הפרות והפרות חמורות  ,אותן משלימות
הוראות סימו זה  ( ,חולו על מיגורן של הפרות והפרות חמורות של פרוטוקול זה .

 . 2מעשים המתוארים באמנות כהפרות חמורות הם הפרות חמורות של פרוטוקול

זה אם בוצעו נגד בני אדם המצוים בידי צד יריב והמוגנים על  -פי סעיפים , 44
 , 45ו  73 -של פרוטוקול

זה  ,או נגד הפצועים  ,החולים וניצולי הספינות שנטרפו

של הצד היריב והמוגנים על  -פי

פרוטוקול זה  ,או נגד אותם סגל רפואה או דת ,

יחידות רפואה או כלי תעבורה רפואית שבשליטת הצד היריב והמוגנים על  -פי
פרוטוקול זה .
 . 3נוסף על ההפרות החמורות המוגדרות בסעיף  , 11המעשים הבאים ייראו כהפרות
חמורות של פרוטוקול זה  ,כאשר הס מבוצעים במכווו  ,תוך הפרה של ההוראות
הרלבנטיות של פרוטוקול זה  ,וגורמים מוות או פגיעה חמורה בגוף או בבריאוה

:

( א)

עשייתה של האוכלוסיה האזרחית או של אזרחים יחידים מטרה

( ב)

פתיחה בהתקפה חסרת הבחנה המשפיעה לרעה על האוכלוסיה האזרחית

להתקפהן

או על אובייקטוס אזרחיים בידיעה שהתקפה כזאת תגרום לאובדו מופרן

של היי

אזרחים  ,פציעה מופרזת של אזרחים או נזק מופרז לאובייקטים

אזרחיים כמוגדר בסעיף  , 57פסקה  ( 2א ) ( , ) 111
(ג)

פתיחה בהתקפה נגד מפעלים או מתקנים המכילים כוחות מסוכנים בידיעה
שהתקפה כזאת תגרום לאובדו מופרז של חיי אזרחים  ,פציעה מופרזת של

אזרחים או נזק מופרז לאובייקטים אזרחיים כמוגדר בסעיף  , 57פסקה
 ( 2א ) (  ) 111ן

( ד)

עשיית מקומות  -לא מוגנים ואזורים מפורזים מטרה להתקפה ,

( ה)

עשיית אדם מטרה להתקפה בידיעה שהוא מצוי מחוץ למערכה

ע

)

;

שימוש במעל  ,תוד הפרת סעוף  , 37בסמל ההבחנה של הצלב האדום  ,הסהר
האדום או האריה והשמש האדומים או בסמלי הגנה אחרים המוכרים
על  -פי האמנות ועל  -פי פרוטוקול זה .

 . 4נוסף על ההפרות החמורות המוגדרות בפסקאות הקודמות ובאנונות  ,המעשים

להלן ייראו כהפרות חמורות של פרוטוקול זה  ,כאשר הם מבוצעים במכוון ותוך
הפרת האמנות או פרוטוקול זה
(א)

העברה

על  -ידי

:

המעצמה הכובשת של חלקים מאוכלוסיתה האזרחית שלה

אל תוד השטח אותו היא כובשת  ,או מרושה או העברתה של כל אוכלוסית
השטח הכבוש או חלקים ממנה בתוך שטה זה או אל מחוץ לו  ,תוך הפרה
של סעיף  49לאמנה הרביעיתן
( ב)

דיחוי ללא הצדקה בהשבתם למולדת של שבויי מלחמה או אזרחים

(ג)

נהגי אפרטהייד ונהגים לא אנושיים ומבן ( ס אחרים הכרוכים בפגיעות

חמורות בכבוד אישי  ,על  -בסיס אפליה תעיתן
(ד)

עשייתם

של מונומנטים היסטוריים יצירות אמנות או מקומות פולחו

המזוהים בבירור המהווים את מורשתם התרבותית או הרוחנית של עמית
להם מתנה הגנה מיוחדת בהסדר מיוחד  ,לדוגמא  ,במסגרת ארגון בינלאומי
מוסמך  ,מטרה להתקפה  ,הגורמת כתוצאה מכד להרס נרחב שלהם  ,כאשר

איו ראייה להפרה בידי הצד היריב של סוייף  , 53תת  -פסקה ( ב )  ,וכאשר
אותם מונומנטים היסטוריים  ,יצירות אמנות ומקומות פולחן אינם ממוקמים

יה

בקרבתו המיידית של מטרות צבאיות ,
)

שלילת הזכות למשפט הוגן וסדיר מאדם המוגן על  -פי האמנות או שפסקה
 2של

סעיף זה מתייחסת

אליו .

 . 5מבלי
ייראו כפשעי מלחמה .

לפגוע בתחולת האמנות ופרוטוקול זה  ,הפרות חמורות של מסמכים אלה

יעיף
.1
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אי עשיית

מעשה

הצדדים המתקשרים והצדדים לסכסוך ימגרו הפרות חמורות  ,וינקטו את
הצעדים ההכרחיים למיגור כל הפרות אחרות של האמנות או של פרוטוקול זה

הנובעות מאי  -עשיית מעשה כאשר קיימת חובת

עשה .

 . 2העובדה כי הפרה של האמנות או של פרוטוקול זה בוצעה

על  -ידי

כפוף  ,אינה

פוטרת את הממוכם עליו מאחריות עו3שית או משמעתית  ,בהתאם לנסיבות ,
אם הם ידעו  ,או שהיה מישותם מידע שהיה בו כדי לאפשר להם להסיק בנסיבות

שבאותה עת  ,כי

הוא ביצע או עמד לבצע הפרה כזאת והם לא נקטו בכל האמצעים

בני הביצוע שהיו בכוחם כדי למנוע את ההפרה או למגרה .

סעיף  - 81חובתם של מפקדים

 . 1הצדדים המתקשרים והצדדים לטכסוד ידרשו ממפקדי צבא  ,ביחס

לחברו

הכוחות המזוינים שבפיקודם ובני אדם אחרום שבשליטתם  ,למנוע  ,ובמקום
בו הדבר הכרחי  ,למגר הפרות של האמנות ושל פרוטוקול זה ולדווח עליהן
לרשויות המוסמכות .

 . 2על  -מנת למנוע הפרות ולמגרו  ,הצדדים המתקשרים והצדדית לסכסוד ידרשו

כי מפקדים ( בטיחו  ,באופו ההולם את רמת אחריותם  ,כי חם  -י הכוחות המזוינים
שבפיקודם מודעים לחובותיהם על  -פי האמנות ועל  -פי פרוטוקול זה .
 . 3הצדדים המתקשרים והצדדים לסכסוד

ידרשו בי

כל מפקד המודע לכד שכפופיו

או בני ארס אחרים שבשליטתו עומדוס לבצע או ביצעו הפרה של האמנות או

של פרוטוקול זה  ,ייזום את אותם הצעדים הנחוצים כדי למנוע הפרות כאלה
של האמנות או פרוטוקול זה וכן  ,מקוס בו נדרש הדבר  ,ליזום פעולה משמעתית
או עונשים נגד המפרים אותם .

שעיף  - 88שיוע הדדי בעסינים פליליים
.1

הצדדית המתקשרים יגישו האחד למש3הו את המידה הרבה ביותר של סיוע
בקשך להליכים פליליים שבמו הפרות חמורות של האמנות ושל פרוטוקול זה .

 . 2בכפוף לזכויות ולחובות שנקבעו באמנות ובסעיף  , 85פסקה  , 1של פרוטוקול זה ,

וכאשר הנסיבות מתירות זאת  ,הצדדית המתקשרים ישתפו פעולה בעסין הסגרה .
הם יעניקו את ההתחשבות המתאימה לבקשה של המדינה אשר בשטחה אירעה
העבירה לכאורה .
 . 3חוקי הצד המתקשר אליו הופנתה בקשה יחולו בכל המקרים  .עם זאת  ,הוראות
הפסקאות הקודמות לא ישפיעו על החובות הנובעות מהוראות כל אמנה אחרת ,

בעלת אופי דו  -צדדי או רב  -צדדו  ,המסדירה או שתסדיר את נושא הסיוע ההדדי
בנושאים פליליים  ,כולו או

תעיף
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חלקו .

שיתוף פעולה

במצבים של הפרות כבדות משקל

של האמנות או של פרוטוקול

המתקשרים מתחייבים לפעול  ,יחדיו

זה  ,הצדדים

או כל אחד בנפרד  ,בשיתוף פעולה עם

האומות המאוחדות והוד קיום ממלת האוננות המאוחדות .

סעיף  - 90ועדה בינלאומית לבירור עובדות
 ( . 1א ) תוקם ועדה בינלאומית לבירור עובדות ( להלן  " :הוועדה " ) המורכבת
מחמישה עשר  -עשר חברים ממעלה מוסרית גבוהה המוכרים כנטולי פניות .
( ב)

כאשר לא פחות מעשרים צדדים מתקשרים הסכימו לקבל את סמכותה

של הוועדה בהתאם לפסקה  , 2יכנס

הדפוזלטר אז  ,ובהפוגות של חמש שנים

לאחר מכו  ,מפגש של נציגי אותם צדדים מתקשרים למטרת בחירתם של
חברי הוועדה  .במפגש יבחרו הנציגים את חברי הוועדה בהצבעה חשאית
מתוך רשימת בנו אדם אליה רשאי כל אחד מאותם צדדים מתקשרים

להציע אדם אחד .
(ג)

החברים בוועדה ( שרתו בכשרותם האישית ויכהנו בתפקיד עד לבחירתם
של חברים חדשים באסיפה העוקבת .

(ד)

בבחירות  ,הצדדים המתקשרים יבטיחו כי כל אחד מבני האדם שייבחרו
לוועדה היכו בעל הכישורים הדרושים וכי בוועדה בכללותה מובטח ייצוג
גאוגרפי צודק .

(ה)

במקרה של התפנות מקום מקרית  ,הוועדה עצמה תמלא את המקוס הפנוי
האמור  ,תוך התחשבות מתאימה כהוראותיהן של תתי  -הפסקאות הקודמות .

(ו )

הדפוזוטר יעמיד לרשות הוועדה את האמצעים המנהליים הנחוצים לביצוע
תפקידיה .

.2

( א)

הצדדים המתקשרים רשאים בעת החתימה על פרוטוקול זה  ,אשרורו או
ההצטרפות אליו  ,או בכל עת שלאחר מכן  ,להצהיר כי הס מכירים למעשה וללא

.

הסכם מיוחד  ,ביחס לכל צד מתקשר אחר המקבל את אותה התחייבות  ,בסמכותה

של הוועדה לחקור טענות על  -ידי אותו צד אחר  ,על  -פי

ההסמכה בסעיף זה

( ב)

ההצהרות האמורות לעיל יופקדו אצל הדפוזיטר אשר יעביר העתקים מהו
לצדדים המתקשרים .

(ג )

הוועדה תהיה מוסמכת

ח

)

:

לחקור עובדות כלשהך שנטעו כי הן הפרה חמורה כמוגדר באמנות
ובפרוטוקול זה או הפרות כבדות משקל אחרות של האמנות או של
פרוטוקול זהו

(  ) 11להקל באמצעות שירותיה הטובים  ,על חידושו של יחס של כבוד
לאמנות ולפרוטוקול זהו
(ד )

במצבים אחרים  ,הוועדה תפתח בחקירה על  -פי בקשת

צד לסכסוד רק

בהסכמת הצד או הצדדים האחרים הנוגעים בדבר .
(ה)

בכפוף להוראות האמורות לעיל של פסקה זאת  ,הוראותיהן
של האמנה

הראשונה  ,סעיף

השלישית וסעיף

 53של

האמנה הש13ה  ,סעיף

של סעיף 52

 132של

האמנה

האמנה הרביעית ימשיכו לחול על כל הפרה

 149של

לכאורה של האמנות וישתרעו על כל הפרה לכאורה של פרוטוקול זה .
 ( . 3א)

אלא אם כן הוסכם אחרת

על  -ידי

הצדדים הנוגעים בדבר  ,כל החקירות

יבוצעו בידי מותב המורכב משבעה חברים שמונו כדלקמן
()1

חמישה מחם-

על  -ידי נשיא

(

הוועדה  ,שאינם אזרחים

:

של צד כלשהו לסכסוד  ,שמונו

הוועדה על בסיס ייצוג גאוגרפי צודק  ,לאחר התייעצות

עם הצדדים לסכסוד ,
( ) 11

שני חברים אד הוק  ,שאינם אזרחים של צד כלשהו לטכסוד  ,שמונו
אחד בידי כל

(ב)

צד .

עם קבלת בקשת החקירה  ,נשיא הוועדה יפרט מגבלת זמו מתאימה לקביעת
המותב אם חמי אד הוק כלשהו לא מונה במגבלת הזמן  ,ימנה הנשיא מיד
,

את אותם הבך או חבך

.4

( א)

(

המותב שנקבע לפי פסקה

וועדה הנחוצים להשלמת החברות במותב .
 3לשם

ביצוע חקירה יזמין את הצדדים לטכסוד

לסייע לו ולהציג ראיות  .המותב רשאי גם לחפש ראיות אחרות כפי שהוא
מוצא לנכון והוא רשאי לבצע חקירה של המצב על אתר .
(ב)

כל הראיות תהיינה גלויות במלואו לצדדים  ,ותהא להם הזכות להעור
הערותיהם עליהן לוועדה .

.5

(ג )

לכל צד תהיה הזכות לחלוק על ראיות אלה .

( א)

הוועדה תטש לצדדים דיו וחשבון על ממצאיו העובדתיים של המותב  ,יחד
עם אותו המלצות שתמצא לנכוו .

(ב)

אם איו ביכולתו

של המותב להשיג ראיות מספיקות עבור ממצאים עובדתיים

וחסרי פניות  ,תציין הוועדה את הסיבות לחוסר יכולת

זה .

(ג

הוועדה לא תפרסם את ממצאיה ברבים  ,אלא אם כל הצדדים לסכסוך
~

דרשו מהוועדה לעשות כן .

 . 6הוועדה תקבע כלליס משלה  ,לרבות כללוס עבור נשואות הוועדה ונשיאות

המותב  .כללים אלה יבטיחו כי תפקידיו

של נשיא הוועדה ימולאו בכל עת וכן

כי במקרה של חקירה  ,הם ימולאו בידי אדם שאיננו בעל לאוס של צד לסכסוד .

 . 7הוצאות המינהל של הוועדה יכוסו על  -ידי
נתנו הצהרות על  -פי פסקה  , 2ועל  -די
(

תרומות מהצדדים המתקשרים אשר

תרומות וולונטריות  .הצד או הצדדיס

לסכסוד הדורשים חקירה יעבירו את הכספים הדרושים להוצאות המותב  ,והצד
או הצדדים שנגדם נטעו ישיבו להם כספים אלה בשיעור של חמישים אחוזים

מעלויות המותב  .כאשר מובאות האשמות שכנגד בפני המותב  ,יעביר

כל צד

חמישים אחוזים מהכספים הדרושים .

שעיף  - 91אחריות
צד לסכסוד המפר אח הוראות האמנות או את הוראות פרוטוקול זה יהיה
מחויב  ,אס המקרה מחייב זאת ,

לשלם פיצויים  .הוא

המעשים שבוצעו בידי בני אדם המהווים

יהיה אחראי

עבור כל

חלק מכוחותיו המזוינים .

חלק וץ
הוראות סלוא
שעיף

- 92

חתימה

פרוטוקול זה יהיה פתוח לחתימה על  -ידי הצדדים לאמנות שישה חודשית לאחר
חתימתו של הכתב הסופי ויישאר פתוח לתקופה של שנים  -עשר חודשים .

העיף  - 93אשרור
פרוטוקול זה יאושרר בהקדם האפשרי  .כתבי האשרור יופקדו אצל המועצה
הפדרלית השוויצרית  ,דפוזיטר האמנות .

שעיף  - 94הצטרכות

פרוטוקול זה יהיה פתוח להצטרפות על  -ידי

כל צד שהוא לאמנות שלא חתם

עליו  .כתבי ההצטרפות יופקדו אצל הדפוזיטר .

סעיף

- 95

כניסה לתוקף

 . 1פרוטוקול זה ייכנס לתוקף שישה חודשים לאחר הפקדת שני כתבי אשרור או
הצטרפות .
 . 2לגבי כל צד לאמנות שיאשרר פרוטוקול זה או יצטרף אליו לאחר מכו  ,פרוטוקול
זה ייכנס לתוקף שישה חודשים לאחר שהפקיד צד זה את כתב האשרור או
ההצטרפות שלו .

שעיף

- 96

יחסי  -אשגיח

עם

נמית

פרוטוקול זה לתוקפו

 . 1כאשר הצדדים לאמנות הס גם צדדים לפרוטוקול זה  ( ,חולו האמנות כפי
שהושלמו

על  -ידי

פרוטוקול זה .

 . 2כאשר אחד הצדדים לסכסוך איננו מחויב על  -פי פרוטוקול זה  ,הצדדים לפרוטוקול
ישארו מחויבים על  -פיו ביחסיהם ההדדיים  .תר על כן  ,הם יהיו מחויבים על  -פי
(

(

פרוטוקול זה ביחס לכל אחד מהצדדים שאינו מחויב על  -פיו  ,אם זה מקבל ומחיל
את הוראותיו .
 . 3הרשות המייצגת עם המצוי נגד צד מתקשר בטכסוד מזויו מהסוג אליו מתייחס
סעיף  , 1פסקה  , 4רשאית לוטול 'נל עצמה להחיל את האמנות ואת פרוטוקול

זה ביחס לאותו סכסוך באמצעות הצהרה חד  -צדדית המופנית אל הדפוזיטר .

הצהרה כזאת  ,עם קבלתה על  -ידי
התוצאות הבאות
( א)

הדפוזיטר  ,תהיינה לה ביחס לאותו סכסוד

:

האמנות ופרוטוקול זה נכנסות לתוקפו לגבי הרשות האמורה כצד לסכסוך
בתוקף מיידין

( ב)

הרשות האמורה נושאת בזכויות וחובות הזהות לאלה שקיבל על עצמו הצד

,

המתקשר באמנות ובפרוטוקול זה וכן
(ג )

האמנות ופרוטוקול זה מחויבים במודה שווה את כל הצדדים לסכסוך .

סעיף  - 91תיקוו
 . 1כל צד מתקשר

רשאי להציע תיקונים לפרוטוקול זה  .נוטח כל תיקוו מוצע יועבר

לדפוזיטר אשר יחליט  ,לאחר התייעצות עם כל הצדדים המתקשרים והוועד
הבינלאומי של הצלב האדום  ,האם יש לכנס ועודה על  -מנת לשקול את התיקוו
המוצע .
.2

הדפוזיטר יזמין לוועודה כאמור את כל הצדדים המתקשרים וכו את הצדדים

לאמנות  ,בין אם הם חתומים 'נל פרוטוקול זה ובין אם לאו .

סעיף  - 98בחיגה מחדש שע 3טכח ו
 . 1לא ואוחר מארבע

שנים לאחר כנוטתו של פרוטוקול זה לתוקף ולאחר מכו

בהפוגות של לא פחות מארבע שניס  ,הוועד הבינלאומי של הצלב האדום ייוועץ

בצדדים המתקשרים בנוגע לנספח

ן לפרוטוקול

זה  ,ואם הוא רואה לנחוץ  ,יהיה

רשאי להציע מפגש של מומחית טכניים על  -מנת לבחון את נספח  1ולהציע לגביו
את אותם תיקונים שייראו רצויים  .למעט אם  ,חוד שישה חודשים מהעברת
ההצעה בדבי מפגש כגון זה לצדדים המתקשרים  ,יתנגד שליש מהם  ,יכנס הוועד
הבינלאומי של הצלב האדום את המפגש ויזמין גם משקיפים מארגונים בינלאומיים
מתאימים  .מפגש כזה יכונס בנוסף על ידי הוועד הבינלאומי של הצלב האדות
בכל עת לפי בקשתם של שליש מהצדדים המתקשרים .
.2

הדפוזיטר יכנס וועידה של הצדדים המתקשרים ושל הצדדים לאמנות על  -מנת

'

לבחוו תיקונים המוצעים נל  -ידי מפגש של מומחים טכניים אם  ,לאחר מפגש
זה  ,מבקשים זאת הוועד הבינלאומי של הצלב האדום או שליש מהצדדים
המתקשרים .

 . 3מתו יהא לאמץ בוועידה כאמור תיקומס לנספח  1ם  -וב של שני שלישים מהצדדים
המתקשרים הנוכחים ומצביעים
.4

,

הדפוזיטר יעביר לצדדים המתקשריס ולצדדים לאמנות כל תיקון שאומץ כאמור .
בתום תקופה של שנה לאחר שהועבר כאמור  ,ייחשב זה כתיקון שנתקבל אלא
אם  ,בתוך אותה תקופה  ,נמסרו לדפוזיטר הצהרות בדבר אי  -קבלת התיקוו מלא
פחות משליש מהצדדים המתקשרים .

 . 5תיקוו שליחשב כתיקון שנתקבל בהתאם לפסקה  4ייכנס לתוקפו שלושה חודשים
לאחד שנתקבל לגבי כל הצדדים המתקשרים להוציא אלה שנתנו הצהרה בדבר
או  -קבלה בהתאם לאותה פסקה  .כל צד שנתן הצהרה כזאת רשאי למשכה בכל
עת  ,שאז ייכנס התיקוו לתוקפו  ,לגבי אותו צד  ,שלושה חודשים לאחר מכן .
 . 6הדפוזיטר יודיע לצדדים המתקשרים ולצדדים לאמנות על כניסתו לתוקף של

כל תיקוו  ,על הצדדים המחויבים על  -פיו  ,על תאריך כניסתו לתוקף לגבי כל צד ,
על הצהרות אי  -קבלה שנעשו בהתאם לפסקה  4ועל משיכות של הצהרות כאלה .

שעיף  - 99השתלקות
 . 1במקרה שצד מתקשר

יסתלק מפרוטוקול זה  ,תיכנס ההסתלקות לתוקף רק שנה

לאחר קבלת כתב ההסתלקות  .אם  ,בכל זאת  ,עם פקיעתה של אותה שנה  ,הצד
המסתלק מצוי באחד המצבים אליהם מתייחס סעיף  , 1ההסתלקות לא תכנס

לתוקף לכנו תום הסכסוך המזוין או הכיבוש  ,ובכל מקרה  ,לא לפני סיומו של
פעולות הקשורות בשחרורם  ,השבתם למולדת או יישובם מחדש הטופייס של
בנו האדם המוגנים על  -פי האמנות או 'נל  -פי פרוטוקול זה .
 . 2ההסתלקות תימסר בכתב לידיעת הדפוזיטר אשר יעבירה לכל הצדדים המתקשרים .
 . 3ההסתלקות תהא תקפה רק לגבי הצד המסתלק .

 . 4איו בהסתלקות כלשהי לפי פסקה  1כדי להשפיע על החובות 'נל  -פי

פרוטוקול

זה אותו נטל אותו צד מסתלק על עצמו  ,בשל הסכסוך המזויו  ,ביחס למעשה
כלשהו אשר בוצע בטרם נכנסה ההסתלקות לתוקף .

סעיף

- 100

הודעות

הדפוזיטר יידע את הצדדים המתקשרים וכן את הצדדים לאמנות  ,בוו אם הם
חתומים על פרוטוקול זה ובין אם לאו  ,אודות
( א)

:

חתימות על פרוטוקול זה והפקדתם של כתבי אשרור והצטרפות

על  -פו

סעיפים  93ו , 94 -
(ב)

יג

)

(ד )

תאריך כניסתו של פרוטוקול זה לתוקף על  -פי סעיף

הודעות והצהרות שנתקבלו על  -פי סיזיפים , 84

95ן

 90ו 97 -ן

הצהרות שנתקבלו על  -פי סעיף  , 96פסקה  , 3ואשר הודעה על מסירתם
תבוצע בשיטות המהירות ביותרן וכן

(ה)

סעיף

הסתלקויות לפי סעיף

- 101

. 99

רישום

 . 1לאחר כניסתו לתוקף  ,יועבר פרוטוקול זה על  -ידי
המאוחדות לרישום ופרסום  ,בהתאם לסעוף

הדפוזיטר למזכירות האומות

 102של

מגילת האומות המאוחדות .

 . 2הדפוזיטר גס יודינו למזכירות האומות המאוחדות על כל אשרורים  ,הצטרפויות
והסתלקויות אשר קובל ביחס לפרוטוקול זה .

סעיף

- 102

ניסח מהימן

עותק המקור של פרוטוקול זה  ,אשר נוסחיו בערבית  ,סינית  ,אנגלית  ,צרפתית ,
רוסית וספרדית מהימנים במידה שווה  ,יופקדו אצל הדפוזיטר  ,אשר יעביר
עותקים מתאימים למקוך שלהם לכל הצדדים לאמנות .

3ג %פח

%

ונקנות בדבר
סעיף

- %

היראית

זלהול

כלליות

 . 1התקנות בדם -

זיהוי שבנספח זה מיישמות את ההוראות הרלוונטיות של אמנות

ג ' נבה והפרוטוקולן הן מכוונות להקל על זיהויים של

תעבורה ומתקנים המוגנים על  -פי אמנות ג ' נבה
 . 2כללים אלה לכשעצמם אינס מכוננים את הזכות

הסעיפים

סגל  ,אספקה  ,יחידות  ,כלי

והפרוטוקול .

להגנה  .זכות זו מוסדרת 'נל  -ידי

הרלווכטוס של האמנות והפרוטוקול .

 . 3הרשויות המוסמכות רשאיות  ,בכפוף להוראות הרלוונטיות של אמנות ג ' נבה
והפרוטוקול  ,להסדיר בכל עת את השימוש בסימת ואיתותי ההבחנה  ,הצגתם ,
הארתם ואת תכונת היותם בני גילוי .
 . 4הצדדים המתקשרות ובמיוחד הצדדים לטכסוד מוזמגיס בכל עת להסכים על

טימניס או מערכות נוספים או אחרים שיגבירו את אפשרות הזיהוי וינצלו עד
תום התפתחויות טכ3ולומות

פרק

- %

בתחום .

תעודת זיהוי

סעיף  - 2תעודת זיהה לסגל רפואה אזרחי ולסגל דת קבועיט
 . 1על תעודת

הזיהוי לסגל רפואה אזרחי וסגל דת קבועים אליהו מתייחס סעיף

 , 18פסקה  , 3לפרוטוקול

:

(א)

לשאת את סמל ההבחנה ולהיות בגודל המאפשר את נשיאתה בכיסן

( ב)

להיות עמידה עד כמה שהדבר מעשי ,

(ג )

להיות מנוסחת בשפת הלאום או בשפה הרשמית ובנוסף  ,עד כמה שהדבר

מתאים  ,בשפה המקומית של האיזור הנוגע בדבר ,
(ד)

לציין את השם  ,את תאריך הלידה ( או  ,אם זה אינו זמין  ,את הגיל בננת

ההנפקה ) ואת מספר הזהות  ,אס קיים

כזה  ,של המחזיקי

(ה)

להצהיר על הכשרות מכוחה זכאי המחזיק להגנת האמנות והפרוטוקולן

(ו )

לשאת את תמונת המחזיק  ,וכן את חתימתו או טביעת אגודלו  ,או שניהסן

(ז)

לשאת את חותמת הרשות המוסמכת ואת חתימתהן

(ח )

לציין את תאריד הנפקת התעודה ותאריך פקיעתה ,

(ט)

לציין  ,כל אימת שהדבר אפשרי  ,את סוג הדס של המחזיק 'נל גבה של
התעודה .

.2

תעודת הזיהוי תהיה אחידה בכל שסחו של כל אחד מהצו דיס המתקשרים ,
'

וככל שרק ניתן  ,מסוג זהה לגבי כל הצדדים

לסכסוך  .הצדדים לסכסוד רשאים

להיות מונחים על  -ידי הדוגמא החד  -לשונית המוצגת באיור

.1

עם פרוץ מעשי

האיבה  ,יעבירו הצדדים האחד למשנהו דוגמא של תעודת הזיהוי בה הס
משתמשים  ,אם דוגמא זו שונה מזו המוצגת באיור

במידת

.1

תעודת הזיהוו תונפק ,

האפשר  ,בשני העתקים  ,שאחד מהם יישמר אצל הרשות המנפיקה  ,אשר

לה השליטה בתעודות שהנפיקה .
 . 3בשוס נסיבות שהו לא תישללנה מסגל רפואה אזרחי ומסגל דת קבועים תעודות

הההוי שלהם  .במקרה של אובדו של תעודה  ,הם יהיו זכאים

לקבל הונתק .

סעיף  - 3תעודת זיהוי לסגל רפואה אזרחי ולסגל דת זמגייט
.1

על תעודת הזיהוי לסגל רפואה אזרחי וסגל דת זממים  ,להוות כל אימת שהדבר
אפשרי  ,דומה לזאת האמורה בסעיף  1של תקנות אלה  .הצדדים לסכסוד רשאים
להיות מונחים על  -ידי הדוגמא המוצגת באיור . 1

.2

כאשר הנסובות מונעות מתן תעודות זיהוי לסגל רפואה אזרחי וסגל דת זמניים
הדומות לאלה המתוארות בסעיף  2של תקנות אלה  ,ניתן להנפיק לסגל האמור

אושור חתות בידי

הרשות המוסמכת המאשר כו האדם אשר הונפק לו האישור

מוקצה לתפקיד כסגל זמני והמצהיר  ,אס ניתן  ,את משד הזמו של אותה משומה
ואת זכותו לשאת את סמל ההבחנה  .על האושור לציון את ש 0המחזיק ותאריך

לידתו ( או  ,אס זה אינו זמין  ,את המל בעת הנפקת האישור )  ,תפקידו ומספר
הזהות  ,אם קיים  .האישור יישא את חתימתו או את טביעת אגודלו  ,או את
שכיהם .
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סמל ההבחנה

צורה

סמל ההבחנה ואדום על רקע לבון יהא גדול ככל המתאים על  -פי
הצורות של הצלב  ,הסהר או האריה והשמש " ,

הנסיבות  .לגבי

הצדדים המתקשרים רשאים

להיות מונחים על  -ידי

הדוגמאות המוצגות באיור

.2

ש4
איור  , 2סמלי

מעיף

- 5

הבחנה באדם על רקע לבן

שימיש

 . 1סמל ההבחנה יהא מוצג  ,בכל עת אפשרית  ,על  -פני משטח שטוח  ,על דגלים או
בכל דרך אחרת המתאימה לתנאי הקרקע  ,כד שהוא יהא נראה לעין ממספר
רב ככל האפשר של כיוונים וממרחק רב ככל האפשר  ,ובייחוד מהאוויר .
 . 2בלילה או כאשר הראות לקויה  ,סמל ההבחנה יכול שיהלה מואר או

מאיר .

 . 3סמל ההבחנה יכול שיהיה עשוי מחומרים העושים אותו פתו לזיהוי על  -ידי
אמצעו מלוי טכניים  .על החלק האדום להיות צבוע על צבע  -יסוד שחור בכדי

להקל על זיהויו  ,בייחוד על  -ידי מכשירי
 . 4סגל

אינפרא  -אדום .

רפואה וסגל דת המבצעים את תפקידיהם באזור הקרב חייבים ,

ויתו  ,לחבוש כיסוי ראש וללבוש ביגוד הנושאים את סמל ההבחנה .

4

אף מדינה לא השתמשה בסמל האריה והשמש מאז . 1980

ככל שרק

פרק
שעיף

- 111

- 6

איתותי הבחנה

שימוש

 . 1השומוש בכלל

ולכלי תעבורה

איתותי ההבחנה המפורטום בפרק זה מותר ליחידות רפואה
רפואית .

 . 2איתותי ההבחנה  ,העומדים לרשותם הבלעדית של יחידות רפואה וכלי תעבורה
רפואית  ,לא ישמשו לכל מטרה אחרת  ,בסייג השימוש באיתות האור ( ראו פסקה
 3להלן ) .

 . 3בהעדר הסכם מיוחד בין הצדדדים לסכסוך המסייג את השימוש באורות > ln

Dy

מהבהבים לזיהויום של רכבי רפואה  ,ספינות וכלו שוט רפואיים  ,השימוש ~
באיתות
זה עבור כלי רכב  ,ספינות וכלי שיט אחרים אונו אסור .
.4

כלי טיס רפואיים זממים שאינם יכולים  ,אס מחמת העדך זמו או בשל מאפיעיהס ,
להיות מסומנים בסמל ההבחנה  ,רשאים לעשות שימוש באותותי ההבחנה
שאושרו בפרק זה .

סעיף - 7
.1

איתות אוי

איתות האור  ,המורכב מאור כחול מהבהב כמוגדר

ב AirForthiness Technical -

"

) of the International cjvjl ,41, 1 11017 Or azljzatjon (ICAO

 , Man~ alמשמד , 9051

נקבע לשימושם ~
של כלי טוס רפואיים כדי לאותת על זהותם  .לא יעשה כל כלי

טוס אחר שימוש באיתות זה  .על כלי טיס רפואיים העושים שימוש באור כחול

מהבהב להציג אותם אורות כדרוש על  -מנת לעשות את איתות האור נראה לעין
ממספר רב ככל האפשר של כיוונים .

 . 2בהתאם להוראות פרק ע ]  , %פסקה
הימי העולמי

( 10

,

 4של קוד

האיתותים הבינלאומי של הארגון

 , ) 1על כלו שיט המוגנים

על  -פו אמנות

ג ' נבה

של 1949

והפרוטוקול להציג אור כחול מהבהב אחד או יותר הנראים לווין מכל כיוון
שהוא .

 . 3על רכבי רפואה להציג אור כחול מהבהב אחד או יותר הנראים לעיו ממרחק רב
ככל האפשר  .על הצדדים המתקשרים ובמווחד הצדדום לסכסוד העושום שימוש

באורות בצבעים אחרים ליחו על  -כד

הודעה .

 . 4הצבע הכחול המומלץ מתקבל כאשר הכרומטיות שלו נופלת בתחומי טבלת

.
.

הכרומטיות של מועצת התאורה הבינלאומית

התחום הירוק
התחוס הלבו
התחום הסגול

%

0 . 805

ן -

0 . 600 7

קצב ההבהוב המומלץ לאור הכחול הוא

( )1 ]1

0 . 065

כמוגדר במשוואות הבאות
=

:

7

7 = 0 . 400

0 , 133

= %

ביו ששים

למאה הבהובים בדקה .

סעיף
.1

- 5

איתות הרדיו יורכב מאיתות החירום ומאיתות ההבחנה כמתואר בתקנות הרדיו
( 40

.2

איתות רדיו
א

Artj ~ les 40 an

( של

איגוד התקשורת הבינלאומי ( . ) 170

שדר הרדיו שיבוא לאחר איתות החירום ואיתות ההבחנה שנזכרו בפסקה  , 1ישודר
בשפה האנגלית במרווחים הנאותים בתדר או בתדרים שנקבעו למטרה זו בתקנות
הרדיו  ,והוא יעביר את המידע הבא באשר לתיגבורה הרפואית הנוגעת בדבר
( א)

אות הקריאה או אמצעי זיהוי מוכרים אחרים ,

( ב)

מיקוטן

(ג)

מספר כלי הרכב וסוגיהסן

(ד)

המסלול

המוועד ;

(ה )

זמו משוער בדרך וזמן משוער של היצואה וההגעה  ,לפי המתאום ,

(ו )

כל מידע אחר כגוו גובה טיסה  ,תדרי
מכ " ש למעקב משני וקידודיו .

:

קשר שמוריס  ,שפות  ,וכמו כן אפנוכי

 . 3בכדי להקל על התיקשורת כאמור בפסקאות  1ו  , 2 -כמו גס על התקשורת כאמור
בסעיפים  23 , 22ו  25 -עד  31של הפרוטוקול  ,הצדדים המתקשרים  ,הצדדים
לסכסוך  ,או אחד הצדדים לסכסוד  ,הפועלים בהסכם או לבד  ,יכולים לייעד ,
בהתאם לטבלת הקצאת התדרים אשר בתקנות הרדיו הנספחות לאמנת
התקשורת הבינלאומית  ,ולפרסם תדרים ארציים נבחרים בהם יינשו הם שימוש
לתקשורות כאלה  .איגוד התקשורת הבינלאומית יקבל הודעה בדבר תדרים
אלה בהתאם לנוהלים שיאושרו על ידי וועידת המינהלה העולמית לרדיו .

שעיף - 9
.1

זיהיי

אלקשרימ

ניתן לעשות שימוש במערכת המכ " מ למעקב משכי  ,כמפורט בנספח

 10לאמנת

שוקנו בדבר תעופה אזרחית בינלאומית מיום  7בדצמבר  , 1944כפי שתוקנה
מעת לעת  ,כדי לזהות כלי טיט רפואיים ולעקוב אחר מסלולם  .אפנון המכ " ם
למעקב משני וקידודו אשר יישמרו לשימושם הבלעדי של כלי טיס רפואיים ,
ייקבעו '( ל  -די הצדדים המתקשרים  ,הצדדים לסכסוד  ,או אחד הצדדים לסכסוד ,
(

הפועלים בהסכם או לבד  ,בהתאס לנהלים עליהם ימליץ ארגון התעופה האזרחית
הבינלאומי .

.2

כלי תעבורה רפואית מוגמס רשאים  ,למטרה של זיהויים ומיקומם
אירונאוטיס סטנדרטיים של מכ " ם ו  /או טרנספונדריס ימיים סטנדרטיים

של טרנספונדריס
של

מכ " ם חיפוש והצלה .
תהיה לכלי תעבורה רפואית מוגנים האפשרות להיות מזוהים

על  -ידי כלי שיט

וכלי תעופה המצויידים במערכת מכ " ם למונקב משני באמצעות קוד שישודר
על  -ידי טרנספונדר מכ " ם  ,למשל באפנון  , 3 / 4המורכב על  -גבי כלו התעבורה

הרפואית .

על הקוד שישודר על  -ידי
לכלו תעבורה זה על  -ידי

טרנספונדר של כלי תעבורה רפואית להיות מוקצה

הרשויות המוסמכות ולהיות מובא לידיעת כל הצדדים

לסכסוך .
.3

באמצעות שוטה מתאימה של אותות

האפשרות להיות מזוהים על  -ידי
אקוסטי תת  -מומו מתאים שישודר על  -ידי

האותות האקוסטי התת  -מימי יורכב

מאות הקרואה ( או מכל אמצעי זיהוי מוכר

תהיה

כלי

לכלו תעבורה רפואית מוגנים

צוללות

התעבורה הרפואית .

אחר של כלי תעבורה רפואית ) של הספינה לפניו תבוא הקבוצה היחידה

YY

~

שתשודר במורס בתדר האקוסטי המתאים  ,למשל  5קה " צ .

צדדים לסכסוך המבקשים לעשות שומוש באיתות הזוהוי האקוסטי התת  -מימי
המתואר לעול יביאו את האותות לידיעת הצדדים הנוגעים בדם -בהקדם האפשרו ,
וכאשר הם נותנים הודעה באשר לשימוש בספינות בתי החולים שלהן  ,יאשרו
הם את התדר בו ויעשה שימוש .
 . 4צדדים לסכסוד רשאים  ,בהסכם מיוחד בידיהם  ,לכונן לשימושם מערכת אלקטרונית
דומה לזיהויים של רכבי רפואה וספונות רפואה וכלי שיט רפואיים .

פרק זו  -תשדורות
שעיף

- 10

תשיורות רדיי

 . 1אותות החירום ואותות ההבחנה שנקבעו בסעיף  , 8יכולים לבוא לפני תשדורות
רדיו מתאימות של יחידות רפואה וכלי תעבורה רפואות בהחלת הנהלום
המבוצניים על  -פי סעיפים  23 , 22ו  25 -עד  31של הפרוטוקול .
.2

כלי התעבורה הרפואית אליהם מתייחסים סעיפים

יסימו

 , 111מס

על  -ידי

,

40

(סימן

,

 , 11מס  3209 .ו 40 -

א

 ) 3214של תקנות הרדיו של ה  -ט 17רשאים גם לשדר תשדורותיהם

מערכות לוווו  ,בהתאם להוראות סעיפים

37 , 37

א

ו  59 -של תקנות

הרדיו

של ה  TV -בדבר שירותי לוויו ניידים .

~

סעיף

- 11

שימוש בקודים בינלאומיים

יחידוהנ רפואה וכלי תעבורה רפואית רשאים בנוסף לעשות שימוש בקודים
ובאיתותים אשר נקבעו על  -ידי איגוד התקשורת הבינלאומי  ,ארגון התעופה
האזרחית הבינלאומי והארגון הימי העולמי  .השימוש בקודים ואיתותים אלה

ייעשה בהתאם לאמות המידה  ,הנהגים והנהלום הנקבעים 'נל  -ידי
סעיף

- 12

ארגונים אלה .

אמצעי תקשורת אחרים

כאשר תקשורת רדיו דו  -כיוונית אינה אפשרית  ,ניתן לעשות שימוש באיתותים
שנקבעו בקוד הבינלאומי לאיתותים שאומץ על  -ידי הארגון הימי העולמי או

בנספח המתאית לאמנת שיקגו בדם -תעופה אזרחית בינלאומית מיום  7בדצמם -

 , 1944כפי שתוקנה מעת

לעת .

שעיף  - 13תכניות ט " שה
ההסכמים וההודפות המתייחסים לתכניות טיסה הקבועים בסעיף
( נוסחו  ,ככל שרק ניתן  ,בהתאכ לנהליכ שנקבעו

על  -ידי

29

לפרוטוקול ,

ארגון התעופה האזרחית

הבינלאומי .

שעיף  - 14איתותים ונהלים ליירוט כלי טיש רפואי
אס נעשה שימוש במטוס מיירט בכדי לוודא את זהותו של כלי טיס רפואי בעת
בטיסה או בכדו לדרוש ממנו לנחות בהתאם לסעיפים 30

ו  31 -של

הפרוטוקול ,

המטוס המיירט וכלי הטיס הרפואי יעשו שימוש בנהליכ הסטנדרטים בדבר
( ( רוט חזותי ויירוט רדיו הקבועיכ בנספח  2לאמנת שיקגו בדבר תעופה אזרחית
בינלאומית מיום  7בדצמבר  , 1944כפי שתוקנה מעת לעת

פיק

,

ז  -הגנה אזרחית

סעיף 5נ  -תעודת זיהוי
 . 1תעודת הזיהוי של סגל ההגנה האזרחית שנקבעה בסעיף  , 66פסקה  , 3של
הפרוטוקול  ,מוסדרת
.2

על  -ידי

ההוראות הרלבנטיות של סעיף

 2של

תקנות אלה .

תעודת הזיהוי של סגל ההגנה האזרחית יכול שתיעשה 'נל  -פי הדוגמא המוצגת
באיוד . 3

 . 3אס

אנשי הגנה אזרחית מורשיכ לשאת נשק אישי קל  ,ייעשה רישום לאותו ענייו

על גבי התעודה

האמורה .

-
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סעיף
.1

מימו הבחנה בינלאומי

- 16

סימן ההבחנה הבינלאומי של הגנה אזרחית שנקבע בסעיף  , 66פסקה  , 4של
הפרוטוקול הוא משולש שווה צלעות כחול על רקע

כתום  .דוגמא מוצגת באיור

:4

אייר  , 4משולש כחול על רקע כתום

 . 2הופלץ
( א)

כי

:

אס המשולש הכחול מצוי על דגל או סרט זרוע או אפודה  ,הרקע למשולש

יהיו

דגל  ,סרט זרוע או או אפודה כתומים

( ב)

אחת מזוויות המשולש תכוון במאוגד כלפי מעלה ,

(ג )

אף אחת מזוורות המשולש לא תוגע בקצה הרקע הכתום .

 . 3סימו ההבחנה הבינלאומי יהיה גדול ככל המתאים על  -פי הנסיבות  .סימו
ההבחנה יהא מוצג  ,בכל עת אפשרית  ,על  -פני משטחים שטוחים או על דגלים
הנראים לעין ממספר רב ככל האפשר של כיוונים וממרחק רב ככל האפשר .
בכפוף להוראותיה של הרשות המוסמכת  ,אנשי הגנה אזרחית  ,ככל שרק ויתו ,
( הבשו כיסוי ראש וילבשו בבגדים הנושאים את סימן ההבחנה הבינלאומי .

בלילה או כאשר הראות לקויה  ,יכול הסימו להיות מואר או מאיר ; ניתן גם

והעשה מחומרים העושים אותו התו לזיהוי על  -ידי

פיק
שעיף
.1

אמצעי גילוי טכניים .

וע  -מפעלים ומהקנים המכילים כוחות מסוכנים
- 17

סימן בינלאומי מייחד

הסימו הבינלאומי המיוחד למפעלים ומתקנים המכילים כוחות מסוכנים  ,כפי
שנקבע בסעיף  , 56פסקה  , 7של הפרוטוקול  ,יהוה קבוצה של שלושה עיגולים
בצבע כתום בוהק  ,בגודל זהה  ,המונחים על אותו ציר  ,כאשר המרחק בין כל
עיגול יהא רדיוס אחד  ,בהתאם לאיור

.2

 5המוצג

להלן .

הסימו יהוה גדול ככל המתאים על  -פי הנסיבות  .בעת הצגתו על  -פני שטח ורחב ,

מתו לחזור עליו לעתית תכופות כראוי על  -פי הנסיבות  .הוא יוצג  ,בכל עת שמתו ,

על  -פנו משטחים שטוחים או על דגלים

האפשר של כיוונים וממרחק רב ככל

כד שיהיה נראה לעין ממספר רב ככל

האפשר .

 . 3על דגל  ,המרחק בין הגבולות החיצוניות של הסימו לצדדיו הסמוכוס של הדגל
יהא רדווס אחד

של עיגול  .הדגל

יהיה

מלב 13ורקעו

יהיה

לבו .

 . 4בלילה או כאשר הראות לקויה  ,יכול הסימן להיות מואר או מאיר ניתן גם
,

ווועשה מחומרים העושים אותו ניתן לזיהוי על  -ידו אמצעי גילוי טכ3ייס .

8
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בינלאומי מיוחד עבור > yOn
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פרוטוקול

11

פרוטוקול נוטף לאמנות זנבה
מלוס  12באוגוסט  , 1949בדבר הגנת
קורבפות הכבזוכים מזויפלם שאלפכ) בלנלאומלים ( פרוטוקול
מיום  8ביופל

) 11

1977

תבוא

הצדדיט המתקשרים ,
בצפדם כי העקרונות ההוממטריים המעוגמם בסעיף  3המשותף לאמנות ג ' נבה
מיום  12לאוגוסט  1949מהווים את היסוד לכבודם של בני האדם במקרש של סכסוך
מזויו שאינו בעל אופי בינלאומי ,

בזכרם עוד כי מסמכים בינלאומיים

בדבר זכויות אדם מציעים הגנה בסיסית

לבני האדם ,

מדמשיס את הצורד להבטיח הגנה טובה יותר לקורבנות סכסוכים מזוינים אלה ,
בזכים כי במקריס אשר אינם מכוסים על ידו החוק שבתוקף  ,בו
תחת הגנתם של עקרונות האנושיות וצווי המצפון הציבורי ,
הסכימו

כדלהלן

:

האדם נותר

חלק

[

הלקף פרוטוקול זה
סעיף

- 1

שדה התחולה המהותית

 1פרוטוקול זה  ,המפתח ומשליס את סעיף  3המשותף לאמנות ג ' נבה מיום 12
,

באוגוסט  1949מבלי לשנות את תנאו תחולתו הקיימוס  ,יחול על כל הסכסוכים
המזוינים אשר אינם מכוטום

על  -ידי סעיף

 1לפרוטוקול הנוסף לאמנות

ג ' נבה

מיום  12לאוגוסט  1949בדבר הגנת קורבנות סכסוכים מזוינים בינלאומיים
( פרוטוקול  ) 1ואשר מתרחשים בשטחו של צד מתקשר בין כוחותיו המזוינים

לב " ו

כוחות מזוינים מתנגדי משטר או קבוצות מזוינות מאורגנות אחרות אשר ,

תחת פיקוד אחראי  ,מקיימים שליטה

כזו על חלק משטחו המאפשרת להם

להוציא אל הפועל פעולות צבאיות מתמשכות ומתואמות וליישם פרוטוקול זה .
.2

פרוטוקול זה לא יחול על מצבים של הפרות סדר פנימיות ומתיחויות כגוו מהומות ,
מעשי אלימות בודדים וספוראדיים ומעשים אחרים בעלי אופי

דומה באשר

אינם סכסוכים מזוינים .

שעיף  - 2שדה התחולה האישי
 . 1פרוטוקול זה

יוחל  ,ללא כל הבחנה פסולה המבוססת על גזע  ,צבע  ,מין  ,שפה ,

דת או אמונה  ,השקפה פוליטית או אחרת  ,מוצא לאומי או חברתי  ,עושר  ,הורתו

של אדם או מעמד אחר  ,או על כל אמת מידה דומה אחרת ( להלן  " :הבחנה
פסולה " ) על כל בני האדם הנתונים להשפעת סכסוך מזוין כהגדרתו בסעיף . 1
 . 2בתום הסכסוך המזויו  ,כל בני האדם שחירותם נשללה או שחירותם הוגבלה
מסיבות הקשורות לסכסוך כגוו זה  ,וכמו כן אלה שחירותם נשללת או שחירותם

מוגבלת לאחר הסכסוד בשל אותן סיבות  ,ייהנו מהגנתם של סעיפים  5ו  6 -עד
לסיומה של אותה שלולה או הגבלה של חירות .

שעיף  - 3אי  -התערבות
 . 1דבר בפרוטוקול זה לא ייקרא על  -מנת להשפיע על ריבונותה של מדינה או על
אחריותה של הממשלה  ,בכל האמצעים החוקיים  ,לשמר או להשליט

מחדש ,

חוק וסדר במדינה או להגן על אחדותה הלאומית ושלמותה הטריטוריאלית של
המדינה .

.2

דבר בפרוטוקול זה לא ייקרא להצדקת התערבות באופו שיר או עקיף  ,מכל
(

סיבה שהיא  ,בסכסוך המזויו או בעמיתו הפנימיים או החיצוניים של צד מתקשר
שבשטחו מתרחש אותו

סכסוך .

חלק

%%

לחס אנושל
שעיף

- 4

 . 1כל

ערובות יסוד

בני האדם אשר אינם נוסליס חלק ישיר  ,או אשר חדלו ליטול חלק במעש

(

האיבה  ,בין אס חירותם הוגבלה ובין אם לאו  ,זכאים לכבוד גופם  ,כבודם ,
אמונותיהם ומנהגי דתם  .יש לנהוג בהם בכל הנסיבות ביחס אנושי  ,ללא כל
הבחנה פסולה  .אסור לפקוד כי לא להיו ניצולים .
.2

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  ,המעשים הבאים כנגד בני האדם אליהם
מתייחסת פסקה  1הינם ויישארו אסורים בכל זנת שהיא ובכל מקוס שהוא :
( א)

אלימות כלפי חייהם  ,בריאותם  ,או רווחתם הפיסית או הנפשית של בני
אדם  ,ובפרט רצח  ,כמו גם יחס אכזרי כגוו עינויים  ,הטלת מום או כל סוג
של עונשי גוףי

(ב)

ענישה קולקטיבותן

(ג )

לקיחתם של בני ערובה ,

(ד)

מעשי טרור ,

(ה)

פגיעות חמורות בכבוד האישי  ,במיוחד יחס משפיל ומבזה  ,אונס  ,זנות
בכפייה וכל צורה של תקיפה מגונהן

(ז)

עבדות וסחר בבני אדם על כל צורותיהם ,
ביזה ,

(ח)

איומים לבצע כל מעשה מהמוגשים האמורים

(ו)

.3

לעיל .

ילדים יזכו לטיפול ולסיוע הדרושים להם  ,ובמיוחד
(א)

:

הם יקבלו חינוך  ,כולל חינוד דתי וערכי  ,בהתאם לרצון הוריהם  ,או בהיעדר
הורים  ,בהתאם לרצונם של אלה האחראים על טיפולמן

( ב)

יינקטו כל הצעדים המתאימים על  -מנת לאפשר איחודו של משפהות אשר
הופרדו באופו זמניו

(ג)

ילדים שלא מלאו להם חמש  -עשרה שנים לא יגויסו לכוחות מזוינים או

לקבוצות מזוינות ולא יורשו ליטול חלק במעשי האיבה ,

(ד )

ההגנה המיוחדת המוענקת בסעיף זה לילדים שלא מלאו להם חמש  -עשרה

שנים תמשיך ותחול עליהם אף אם הם נוטלים חלק ישיר

במעשו האיבה

על אף האמור בתת  -פסקה ( ג ) והם נלכדון

יינקטו אמצעים  ,במודת הצורד  ,וכל אימת שהדסי אפשרי בהסכמת הוריהם

(ה)

או בס האדם

אשך

על  -פי

חוק או מנהג נושאים בעוקר האחריות לטיפול

בה , 0לפנות ילדיה באופו זמני מן האזור בו מתרחשים מעשי האיבה אל

אזור בטוח יותר באותה מדינה  ,ולהבטיח שהם יהיו מלווים

על

ידי

בנו

אדם האחראים לביטחונם ולרווחתם .

שעיף

- 5

בני אדם שחיריתם הוגבלה

 . 1בנוסף

להוראות סעיף  , 4יש לקיים

לכל הפחות את ההוראות הבאות ביחס לבני

אדם שחירותם נשללה מה 0מסיבות הקשורות לסכסוך המזויו  ,בין אס הס
נעצרו או נכלאו

:

(א)

הפצועים והחולים יזכו לטיפול בהתאם לסעיף , 7

( ב)

בס האדם הנזכרים בפסקה זו יזכו  ,באותו היקף כשל האוכלוסיה האזרחית
המקומית  ,לאספקת מזון ומי שתייה ולשמירה על הבריאות וההיגיינה

ולהגנה מפני קשיו האקלים ומפגי הסכסוך המזויוי
ע

הם יורשו לקבל סיוע אישי אן קולקטיבי .

)

(ד )

יותר לה 0לקיים את פולחכי דתם  ,ואם הדבר נדרש ומתאים  ,לקבל סיוע
רוחני מבני

(ה)

אד0

כגון

דת

כהני

הממלאים

תפקידים

דתיים ,

אם יידרשו לעבוד  ,הם ייהנו מתנאי עבודה ומבטחונות דומים לאלו מהם
נהנית האוכלוסיה האזרחית המקומית .

 . 2אלה

האחראים למעצרם או לכליאתם של בני האדם הנזכרים בפסקה

1

יכבדו

גם  ,במסגרת מגבלות וכולתם  ,את ההוראות הבאות ביחס לבני אדם אלה
(א)

פרט למקרים שבהם נשום וגם -וט

בני משפחה משוכתם יחדלו  ,יוחזקו

:

נשום

במגורים הנפרדים מאלה של גברים והן יהיו תחת פיקוחו הישיר של נשים ,
( ב)

הם יהיו זכאים לשלוח ולקבל מכתבים וגלויות  ,אשר את מספרם רשאית
רשות מוסמכת להגביל רק אס זו סבורה כי הדבר נחוץ

ע)

מקומות מעצר וכליאה לא ימוקמו בסמול לאזור הלחימה  .בכי האדם
ה3זכרו 0בפסקה  1ופונו כאשר המקומות בה 0הם עצורים או כלואים
הופכים חשופים במיוחד לסכנה הנובעת מו הסכטוד המזויו  ,אם ניתן לבצע

את פיסיים בתנאי בטיחות נאותים ,
(ד )

"

)

הס יהיו זכאים לבדיקות

רפואיותן

לא יועמדו בסכנה על " די מעשה או מחדל שאעם מוצדקים  .בהתאם לכה
אסור לחשוף את בני האדם המתוארים בסעיף זה לכל הליד רפואי אשר

אינו נדרש על  -פי

מצבו הברואותי של האדם הנוגע בדבר ואשר אינו עולה

בקנה אחד עם סטנדרטים רפואיים מקובלים המיושמים ביחס לבני אדם
חופשיים בנסיבות רפואיות דומות .
 . 3בני אדם שאינם מכוסים

על  -ידי

פסקה

 , 1אד חירותם

הוגבלה בכל דרך שהיא

מסיבות הקשורות לסכסוך המזויו  ,יזכו ליחס אנושי בהתאם לסעיף  4ולפסקאות

 ( 1א ) ( ,ג ) ו ( -ד ) ,

ו  ( 2 -ב ) של סעיף זה .

 . 4אס הוחלט לשחרר בם אדם שחירותם נשללה
להבטיח את ביטחונם

על  -ידי

מהם  ,יינקטו

אמצעוס הנחוצים

אלה המחליטים כד .

סעיף  - 6העמדה לדיו פלילי
.1

סוייף

זה חל על העמדה לדין בגין עבירות פליליות הקשורות לסכסוד המזויו ועל

ענישתם .

 . 2לא יינתן גזרדין  -דין ולא וודא לפועל עונש כלפי אדס שנמצא אשם בעבירה  ,אלא
להרשעה שנתנה על  -ודי בית משפט המעניק את הערובות החיוניות
בהתאם -

הבסיסיות של עצמאות והעדר  -פניות  .בפרט
( א)

:

ההליך יקבע כי פרטי העבירה הנטענת נגדו יימטרו ללא דיחוי לנאשם
ויעניק לנאשם  ,לפס ובמהלך משפטו  ,את כל הזכויות והאמצעים ההכרחים

להגנה ,
( ב)

לא יורשע אדם בעבירה אלא על בסיס של אחריות עונשית אישיתן

(ג)

לא יואשם או יורשע אד 0בעבירה פלילית בשל כל מעשה או מחדל שלא

היוו עבירה פלילית  ,לפי הדיו ,

בעת ביצועה ; ואף לא יוטל עונש כבד יותר

,

מאשר זה שחל במועד בו בוצעה העבירה הפלילית אם  ,לאחר ביצוע העבירה ,

נקבעה הוראה בחוק המטילה עונש קל יותר  ,יהנה
(ד )

ממנה העברייון

כל אדם המואשם בעבירה הוא בחזקת חף מפשע עד שהוכח כו אשם הוא

על  -פי דיו ,
( ה)

לכל אד 0המואשם בעבירה תהא הזכות להישפט בפגיון

(ו)

לא יחויב אדם להעיד עד עצמו או להודות באשמה .

 . 3אדם שהורשע  ,יובאו לידיעתו בעת ההרשעה הסעדלם השיפוטיים והאחרים
העומדים לרשותו  ,וכן מגבלות הזמן במסגרתו הם ניתנים
 . 4לא

יימר

למימוש .

עונש מוות על בני אדם שטרם מלאו להם שמונה  -עשרה שנים בעת

העבירה  ,ולא יוצא אל הפועל על נשים הרות או על אמהות לילדים רכים .
 . 5בתום מעשי האיבה  ,יפעלו הרשויות שבשלטון להעניק את החנינה האפשרית

.

הרחבה ביותר לבני אדם אשר השתתפו בסכסוך המזויו  ,או לאלה מהם נשללה
חירותם מסיבות הקשורות לסכסוד המזויו  ,בין אם נעצרו או נכלאו

חלק

111

פצועים  ,חוללם וניצולי ספינות שנטרפו
סעיף ו -
 . 1כל

הגנה ושיפול
הפצועים  ,החולים וניצולי הספינות שנטרפו  ,בין אס לקחו הם חלק בסכסוך

המזויו ובין אם לאו  ,יכובדו ויוגנו .

 . 2בכל הנסיבות ינהגו בהם ביחס אנושי והם יזכו  ,במלוא ההיקר

המעשו ותוך

הדיחוי המזערי ביותר שאמשך  ,לס51ול ולתשומת הלב הרפואיים הנדרשים על  -פי
מצבט  .לא תהיה ביניהם כל הבחנה המבוססת על כל נימוק שהוא שאינו רפואי .

סעיף

- 8

חיפוש

כל אימת שהנסיבות מאפשרות זאת  ,ובמיוחד לאחר היתקלות  ,יינקטו כל
האמצעים האפשריים  ,ללא דיחוי  ,כדי לחפש אחר הפצועים ולאספם  ,החולים
וניצולו הספינות שבטרפו  ,להגן עליהם מפני ביזה ויחס לא  -נאות  ,להבטיח כי
וטופלו כראוי  ,ולחפש אחר המתים  ,למנוע את ביזויים ולפנותם באופו ראוי .

סעיף  - 9תגנת תגל רפואה ודת
.1

סגלי רפואה ודת יכובדו ויוגנו  ,ותינתן להם כל העזרה הזמינה לצורד ביצוגי
תפקידיהם  .הס לא ואולצו לבצע משימות אשר אינו עולות בקנה אחד עם
משימתם ההומניטך ( ת .

 . 2בביצוע תפקידיו סגל רפואה לא יידרש ליתו עדיפות לאדם כלשהו  ,אלא מסיבות
רפואיות .

סעיף  - 10הגנה כללית על חוגות רפואיית
 . 1בשום נסיבות שהו לא ייענש אדם כלשהו בשל ביצוע פעילויות רפואיות העולות בקנה

אחד עם האתיקה הרפואית  ,ללא קשר לזהותו של האדם שהטיפול מיטיב
 . 2בני אדם

עמו .

העוטקלם בפעילויות רפואיות לא יאולצו לעשות מעשים או לבצע

עבודות בניגוד לכללי האתיקה הרפואית או לכללים רפואיים אחרים המיועדים
לתועלתם של הפצועים והחולים או לפרוטוקול זה  ,ולא ואולצו להימנע ממעשים
כנדרש מאלה .

.3

חובותיהם המקצועיות של בני אדם העוסקים בפעילויות רפואיות בענייו מידע
שהם עשויים לרכוש באשר לפצועים ולחולים המצויים בטיפולם תכובדנה ,
בכפוף לחוק הלאומי .

 . 4בכפוף לחוק הלאומי  ,לא יענש בכל דרך שהיא אף אד 0העוסק בפעילויות

רפואיות במן סירוב או אי  -נותו נידע באשר לפצועים ולחולים המצויים או
שנמצאו בטיפולו .

סעיף
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הגנת יחידות רפיאה ונעי

תעבורה רפואית

.1

יחידות רפואה וכלי תעבורה רפואי יכובדו ויוגנו בכל עת ולא יהיו מטרה להתקפה

.2

ההגנה שלה זכאים יחידות רפואה וכלי תעבורה רפואית לא תיפסק אלא אם

,

נעשה בהם שימוש לביצוע מעשי איבה  ,מחוץ לתפקידם ההומניטרי  .עם זאת ,
ההגנה אפשר שתיפסק רק לאחר מתו התראה הקוצבת  ,כל אימה שהדמי מתאים ,
פרק זמו סביר  ,ולאחר שהתראה כזו נותרה ללא מענה .

שעיף  - 12שמל ההבחנה
בהתאם להוראות הרשות המוסמכת הנוגעת לעניין  ,סמל ההבחנה של הצלב

האדוש  ,הסהר האדום או האריה והשמש האדומים על רקע לבן יוצגו על  -ידי
סגל רפואה ודת ויחידות רפואה  ,ועל כלי תעבורה רפואית  .הסמל יכובד בכל

הנסיבות  .לא יעשה בו שימוש בלתי  -ראוי .

חלבן קון
ווכלונזלה אזרחלוצ

~

יעיו
.1

- 13

המת האוכלוסיה האזרחית

האוכלוסיה האזרחית ואזרחים יחידים תהנו מהגנה כללית מפני סכנות הנובעות
מפעולות צבאיות  .על  -מנת ליחן תוקף להגנה זו  ,הכלליס הבאוס יקוימו בבל
הנסיבות .

 . 2האוכלוסיה האזרחות באשר היא  ,כמו גס אזרחים יחידים  ,לא יהיו מטרה
להתקפה  .מעשי אלימות או איומים באלימות שמטרתם העיקרית היא לזרוע
פחד בקרב האוכלוסיה האזרחית הינם אסורים .
.3

אזרחים ייהנו מן ההגנה המוענקת על  -פי
בו נוטלים הס חלק ישיר במעשי איבה .

חלק זה  ,אלא אס ולמשך אותו הזמו

סעיף

הגנת אובייקטים חיוניים להישרדות האוכלוסיה האזרחית

- 14

הרעבת אזרחים כשיטת לוחמה הינה אסורה  .משום כד אסור לתקוף  ,להרוס ,
לסלק או להוציא מכלל שימוש  ,למטרה זו  ,אובייקטים החיוניים להישרדות
האוכלוסיה האזרחית  ,כגוו מוצרי מזון  ,שטחים חקלאיים המשמשים לייצור
מוצרי מזוו  ,יבולים  ,משק חי  ,מתקני ואספקת מי שתיה ומפעלי השקיה .

סעיף  - 15הגנת מפעלים ומתקנים המכילים כוחות מסוכמם
מפעלית או מתקנים המכילים כוחות מסוכנים  ,דהוינו סכרים  ,תעלות ותחנות
כוח גרעיניות לייצור חשמל  ,לא ייעשו מטרה להתקפה  ,גס במקום בו אובייקטים
אלה מהווים מטרות צבאיות  ,אם התקפה כזו עלולה לגרום את שחרורם של
כוחות מסוכמם וכתוצאה מכד לאבידות חמורות בקרב האוכלוסיה האזרחית .

שעיף
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הגנת אובייקשיט תרבותייט ומקומות פולחו

מבלי לפגוע בהוראות אמנת האג להגנת נכסי תרבות בשעת סכסוך מזויו מיום
 14במאי  , 1954נאסר לבצע כל מעשי איבה המכוונים 3גד מונומנטים היסטוריים ,
יצורות אמנות או מקומות פולחו המהווית את מורשתם התרבותית או הרוחנות
של עמים  ,ולעשות בהם שימוש בתמיכה במאמץ הצבאי .

סעיף  - 17איסור על תנועות בכפייה ש 5אזרחים
.1

איו

להורות על עקירתה של האוכלוסיה האזרחית מסיבות הקשורות לסכסוך

אלא אם בטחונם של האזרחים הנוגעים בדבר או סיבות צבאיות מוחלטות

דורשים זאת  .היה ויש לבצע עקירות כאלה  ,ייכקטו

כל האמצעים האפשריים

על  -מנת שהאוכלוסיה האזרחית תיקלט בתנאים מספקים של מחסה  ,הימינה ,

ברואות  ,ביטחון
.2

סעיף
.1

אין

ותזונה .

לאלץ אזרחים לעזוב את הטריטוריה שלהכ מטיבות הקשורות לסכסוך
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,

אגודות סיוע ופעולות שיוע

אגודות סיוע הממוקמות בשטחו של צד מתקשר  ,כגון ארגוני צלב אדום וסהר
אדום  ,אריה ושמש אדומים )  ,רשאים להציע את שירותיהם לביצוע תפקידיהם
המסורתיים ביחס לקורבנות הסכסוך המזויו  .האוכלוסיה האזרחית רשאית ,

גם ביוזמתה שלה  ,להציע לאסוף את הפצועים  ,החולים ואת ניצולי הספינות
שנטרפו ולטפל בהם .
 . 2אם האוכלוסיה האזרחית טובלת מקשיים מופרן ( ם מחמת מחסור באספקה

החיונית להישרדותה  ,כגוו מוצרי מזון ואספקה רפואית  ,יינקטו

עבור האוכלוסיה

האזרחית פעולות סיוע שהו באופו בלעדי הומניטריות ונטולות פניות באופיין
והמנוהלות ללא הבחנה פסולה  ,בכפוף להסכמת הצד המתקשר הנוגע בדבר .

חלק ע
הוראות סיום
שעיף

 - 19הפצה
פרוטוקל זה יופץ באופן הרחב ביותר האפשרי .

שעיף

- 20

חתימה

פרוטוקול זה יהיה פתוח לחתימה על  -ידי הצדדית לאמנות שישה חודשים לאחר
חתימתו של הכתב הסופי ויישאר פתוח לתקופה של שנים  -עשר חודשים .

שעיף  - 21אשרור
פרוטוקול זה יאושרר בהקדם האפשרי  .כתבי האשרור יופקדו אצל המועצה
הפדרלית השוויצרית  ,דפוזיטר האמכות .

שעיף  - 22הצטרפות

פרוטוקול זה יהיה פתוח להצטרפות על  -ידי

כל צד שהוא לאמנות שלא חתם

עליו  .כתבו ההצטרפות יופקדו אצל הדפוזיטר .

שעיף  - 23כנישה לתוקף
 . 1פרוטוקול זה ייכנס לתוקף שישה חודשים לאחר הפקדת שני כתבי אשרור או
הצטרפות .
 . 2לגבי כל צד לאמנות שיאשרר פרוטוקול זה או יצטרף אליו לאחר מכו  ,פרוטוקול
זה ייכנס לתוקף שישה חודשים לאחר שהפקיד צד זה את כתב האשרור או
ההצטרפות שלו .

שעיף  - 24תיקוו
 . 1כל צד מתקשר

רשאי להציע תיקונים לפרוטוקול זה  .נוסח כל תיקוו מוצע יועבר

לדפוזיטר אשר יחליט  ,לאחר התייעצות עם כל הצדדים המתקשרים והוועד
הבינלאומי של הצלב האדום  ,האס יש לכנס ועודה על  -מנת לשקול את התיקוו
המוצע .

.2

הדפוזיטר יזמיו לוועידה

כאמור את כל הצדדים המתקשרים וכן את הצדדים

לאמנות  ,בין אם הם חתומים על פרוטוקול זה ובין אם לאו .

סעיף  - 25הסתלקות
 . 1במקרה שצד מתקשר

יסתלק מפרוטוקול זה  ,תיכנס ההסתלקות לתוקף רק

שישה חודשים לאחר קבלת כתב ההסתלקות  .אם  ,בכל זאת  ,עם פקיעתם של
שישה חודשים  ,הצד המסתלק מצוי במצב אליו מתייחס סעיף  , 1ההסתלקות
לא תכנס לתוקף לפני תום הסכסוך המזוין  .בני אדם שחירותם נשללה מהם ,
או שחירותם הוגבלה  ,מסיבות הקשורות בסכסוך ימשיכו אף על פי כן ליהנות
מהוראות הפרוטוקול ונד לשחרורם הסופי .
 . 2ההסתלקות תימסר בכתב לידיעת הדפוזיטר אשר יעבירה לכל הצדדים המתקשרים .

סעיף  - 26הודעות
הדפוזיטר יידע את הצדדים המתקשרים וכו את הצדדים לאמנות  ,בוו אם הם
חתומים על פרוטוקול זה וביו אס לאו  ,אודות
(א)

חתימות על פרוטוקול זה והפקדתם של כתבו אשרור והצטרפות

סעיפים

יעיף

( ב)

תאריך כניסתו של פרוטוקול זה לתוקף על  -פי סעיף , 23

(ג)

הודעות והצהרות שנתקבלו על  -פי סעיף

- 27

רישום

 . 1לאחר

על  -פו

22 - 1 21ן

וכו

. 24

כניסתו לתוקף  ,יועבר פרוטוקול זה על  -ידי

המאוחדות לרישום ופרסום  ,בהתאם לסעיף
.2

:

הדפוזיטר למזכירות האומות

 102של ממלת האומות המאוחדות .

הדפוזיטר גם יודינו למזכירות האומות המאוחדות על כל אשרורים והצטרפויות
אשר קיבל ביחס לפרוטוקול זה .

סעיף  - 28נוטח מהימן
עותק המקור של פרוטוקול זה  ,אשר נוסחיו בערבית  ,סוניה  ,אנגלית  ,צרפתית ,
רוסית וספרדית מהימנים במידה שווה  ,יופקדו אצל הדפוזיטר  ,אשר יעביר
עותקים מתאימים למקור שלהם לכל הצדדים לאמנות .

