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ة خاصة لإلنسان ،                     وفير حماي ل في ت دولي اإلنساني يتمث انون ال إن الهدف األساسي للق

ة           ة والرعاي ديم الحماي ه وتق عسكريا آان أو مدنيا ، في زمن النزاعات المسلحة ، وتخفيف آالم

  . النزاعاتالتي يكون في أشد الحاجة لها عندما يصبح من ضحايا هذه 

ارتي    ي ش ة ف وارث المختلف ين من ضحايا الحروب والك د المالي نين وج ر الس ى م وعل

الل   ر واله ليب األحم ر،الص ف     األحم ارك أو تعس ف المع ن عن يهم م الذا يحم دو،م دا  الع وي

ن     م المح ي خض ة ف ة،لإلغاث ران        العام ا ني اد تمحقه ي تك انية الت اء روح اإلنس ي إحي ال ف وأم

  . الحروب

ز          ةا لشارعتبرحيث ت ة ضرورية لمساعدة الضحايا ، وبفضلها يمكن تميي زة عالم الممي

الخدمات الطبية في ساحة المعارك بوضوح ، مما يمكنها من إغاثة الضحايا دون عوائق ، وفي   

تكون      ة س ت المصالح الطبي ا بوضوح ، آان رف عليه ن التع ي يمك ة الت ذه العالم ل ه اب مث غي

  .     أو قد ال يتم تمييزها وتحييدها بسهولةبسهولة هدفا للمتحاربين ، 

ذلك      و فالشارة المميزة إذن آرست لحماية الضحايا        اثتهم ، وآ ى إغ ون عل ذين يعمل أولئك ال

 .1األشياء واألماآن المستخدمة لهذا الغرض

جنيف  اتفاقياتمبينة ومفصلة بشكل دقيق في  فقد جاءت الشارة وأغراضها استخدامات أما       

ام  ي  و  1949لع ام  ف افيين لع ولين اإلض ول  1977البروتوآ بة للبروتوآ ر بالنس ـك األم ، وآذل

دة والمؤرخ في           زة الجدي ات جنيف والخاص بالشارة الممي ديسمبر   05اإلضافي الثالث التفاقي

الل      2005 ر واله ة للصليب األحم ة الدولي وائح الحرآ رارات ول ي ق ذلك ف ي موضحة آ ، وه

  .شريعات الوطنية ذات الصلة لألطراف السامية المتعاقدةاألحمر ، وفي الت

ع    باب ودواف ع أس اريوترج وع   اختي ذا الموض دولي      –له انون ال ي الق ارة ف ام الش نظ

  : لعاملين رئيسيين وهما  –اإلنساني 

ن      -1 ي زم لم أو ف ن الس ي زم واء ف زة س ارة الممي ه الش ذي تلعب ال ال ام والفع دور اله راز ال إب

  ).الداللة ، والحماية (  المسلحة النزاعات

اإلنساني   الموضوع المهم في القانون الدوليآمـا أريد أن أضع لبنة أولى لدراسة شاملة لهذا   -2

  .لما ظهر من قلة المراجع الخاصة بهذا الموضوع
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غل بال ، وتشاإلنساني التي تثار من حين آلخر هذا الموضوع من أبرز المواضيع في القانون الدوليإن            
الحرآة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ، والمجتمع الدولي برمته ، وهذا لما یثيره من الحساسيات 

والمشاآل المختلفة ، وما آان یرافقها من محاوالت إلیجاد حلول لها على مر عقود طویلة من تاریخ القانون الدولي 
البروتوآول اإلضافي الثالث التفاقيات جنيف   اعتمادالمتمثل في اإلنساني ، وخير دليل على ذلك التطور األخير ، و

، والخاص بالشارة المميزة الجدیدة بهدف إیجاد حل شامل ودائم لتلك المشاآل  2005دیسمبر  05والمؤرخ في 

ثير والحساسيات المختلفة ، فموضوع الشارة المميزة في القانون الدولي اإلنساني موضوع قدیم متجدد ، وأثار الك
  …من الجدل السياسي والقانوني وحتى الدیني 

د راعيت           ة في الدراسة ومعالجة الموضوع ، فق ة المتبع ة العلمي أما فيما يتعلق بالمنهجي

اريخي للتطورات التي شهدتها       فيها المنهج التاريخي الذي يتالءم ويتناسب مع سرد التسلسل الت

ور القديم   ذ العص زة من ارة الممي ن الش زت م ىة ، ورآ ه عل اروابراز خالل  ات الخلفي اظه

ي   ا اتبعتوالحساسيات المختلفة التي آانت تثار وتبرز في مراحل هذا التطور ، ثم  نهج التحليل لم

انون    الستخداماتالقانوني الراهن  نظامال يلالذي يناسب  تحل ام الق الشارة المميزة في ضوء أحك

ة    يل دقيق ن تفاص ه م وي علي ا تنط اني ، وم دولي اإلنس أن    ال ا ب ارة هن در اإلش عبة ، وتج ومتش

  . دراستنا لهذا الموضوع قانونية بالدرجة األولى

  :أما اإلشكالية الجوهرية التي يتمحور حولها موضوع الدراسة تتمثل في 

انون     ام الق ي أحك ا ه نظم    م ي ت اني الت دولي اإلنس تخداماال ال ارة ل ةات المختلفس لش

  المميزة ؟

  : ؤالت التي يمكن تلخيصها في اآلتيساسية يندرج تحتها العديد من التساهذه اإلشكالية األ         

  القانون الدولي اإلنساني ؟ أحكام ما هي االستخدامات المشروعة للشارة في ظل

دولي           االستخداماتوما هي          انون ال ام الق ا في ظل أحك تم قمعه الغير مشروعة ؟ وآيف ي

  السامية المتعاقدة في هذا المجال ؟  اإلنساني دائما ؟ وما هو دور الدول

 

 

 



  : آل هذه التساؤالت سنجيب عنها متبعين الخطة اآلتية 

ل األول ور الت  :  الفص ه التط تعرض في ات ال نس ارة والخلفي ةاريخي للش ذ   مختلف ه ، من ل

، ثم شارتي الهالل األحمر ،  1864العصور القديمة ، مرورا بميالد شارة الصليب األحمر سنة 

د ة      واأل زة الجدي ة ظهور الشارة الممي ى    " سد والشمس األحمرين ، إلى غاي راء عل ورة الحم البل

دة في          2005ديسمبر   05في " أرضية بيضاء  ى الشارات األخرى المعتم ه إل ا في ا تطرقن ، آم

  . 1977، والبروتوآولين اإلضافيين لعام  1949أوت  12المؤرخة في  األربع جنيف اتفاقيات

ى ا  رج عل م نع الل النصوص      ث ن خ ك م زة ، وذل ارات الممي ذه الش ة له ألسس القانوني

  .في إطار القانون الدولي اإلنسانيالقانونية التي آرست هذه الشارات وأعطتها الصبغة القانونية 

دأ      االستخدامات سوف نتطرق إلى :  أما في الفصل الثاني زة ، ونب ة للشارة الممي المختلف

تخدامات ا أل  باالس روعة وفق ي      المش ة ف لة ، والمتمثل اني ذات الص دولي اإلنس انون ال ام الق حك

م           استخدام لم ، وفي زمن النزاعات المسلحة ، ث ة في زمن الس  استخدامها الشارة بغرض الدالل

زة             ارة الممي ا الش ي توفره ة الت اق الحماي ذلك نط لحة ، وآ ات المس ن النزاع ي زم ة ف  للحماي

  .    والحامية

واع من    تاالستخداماثم نتطرق إلى  الغير مشروعة للشارة المميزة والمتمثلة في ثالثة أن

  . الغادر للشارة االستخداموبعد نستعرض  الشارة، اغتصابوأولها هو التقليد ثم  االستخدامات،

ك      االستعماالت ثم ننتقل إلى تحديد المسؤولية المترتبة عن   ر مشروعة للشارة ، وذل الغي

ي ة ، وف ة دولي ة جنائي وء عدال ي ض امية  ف راف الس دول األط ة لل ريعات الوطني وء التش ض

  . المتعاقدة

  . المميزة التطبيق الوطني الجزائري لنظام الشارة ثم نتطرق إلى

  .واالقتراحاتوفي الخاتمة جمعنا بعض المالحظات 

  

  

  

  

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  



نساني يتطلب القيام بدراسة تاريخية إلالدولي اإن فهم أي موضوع من مواضيع القانون   

دا   هل ه القانوني،وه ، ودراسة مختلف مراحل تطوره ،آما تتطلب الدراسة أيضا التطرق إلى جانب

يمكن دراسة    اإلنساني ،حيث ال يما ينطبق على موضوع نظام الشارة المميزة في القانون الدول

دولي اإلن  انون ال ي الق زة ف ارة الممي اريخي  موضوع الش ا الت ى تطوره اني ، دون التطرق إل س

ة     ة  ووطني ة ، ديني ه المختلف خ… وخلفيات ارات      ال ة لش ول التاريخي م األص دف فه ك به ، وذل

ى الوقت   ة إل ذ العصور القديم زة من ارة الممي اريخي للش د الت ابع والبع انية واإلحاطة بالط اإلنس

  . الراهن 

ى األسس ال       ذلك التطرق إل انيد التي آرست الشارة      آما تتطلب الدراسة آ ة واألس قانوني

دولي اإلنساني   زة        المميزة في القانون ال انوني للشارات الممي ذا التأصيل الق م ه ذا   وآيف ت ، وه

ى    القانونيبهدف إعطاء الموضوع طابعه  ، ولإلحاطة بهده الجوانب ارتأينا تقسيم هدا الفصل إل

  :  مبحثين رئيسيين هما

  ریخي للشارة المميزة التطور التا :األولالمبحث  

  األسس القانونية للشارات المميزة :الثانيالمبحث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 المبحث األول

  التطور التاریخي للشارة المميزة 
  

دءا من اإلرهاصات     ،سوف نعود في هذا المبحث إلى الجذور التاريخية للشارة المميزة ب

ى بدا   ة إل ي العصور القديم ا ف ى لظهوره دايات األول ع   والب ور ، م ذا التط ديث له د الح ة العه ي

زة من حين آلخر           ا الشارة الممي الترآيز على الخلفيات والحساسيات المختلفة التي آانت تثيره

  .طرحها ، والمحاوالت الرامية إلى حلهاتوالمشاآل التي 

ل في    حديث، وصوال إلى آخر تطور  اد والمتمث ات بروتوآول إضافي ثالث     اعتم  التفاقي

  .2005ديسمبر  05والمؤرخ في  ةالجديد المميزةخاص بالشارة  1949جنيف لعام 

  

  اإلرهاصات األولى للشارة المميزة : المطلب األول 

  

دا موغال        استخدامإن  ات اإلسعاف والمستشفيات العسكرية تقلي شارة مميزة لحماية عرب

ة رن التاسع عشر آانت آل دول ى منتصف الق دم ، فحت ي الق زة  ف ارة ممي تخدم ش ون تس ذات ل

ة  معين ، إذ آانت النمسا مثال تستخدم شارة ذات لون أبيض لتميز عربات اإلسعاف وأفراد الخدم

ا   ها ، آم ي جيوش ة ف تخدمتالطبي رض   اس نفس الغ ر ل ون أحم زة ذات ل ارة ممي ا ش               فرنس

ا           واستعملت ون األصفر ، بينم ة الل ات المتحدة األمريكي بانيا والوالي دان   تاستعمل آل من إس بل

  .2الخ.…اللون األسود  ىأخر

ان     ه الشارات فك وهكذا فاللون لم يكن موحدا بين تلك الشارات المميزة ، أما إستخدام هات

  . 3ةيتم في زمن السلم آما في زمن النزاعات المسلح

ث اء          حي ا أثن رف عليه عوبة التع ى ص زة إل ارات الممي وان الش ي أل اين ف ذا التب أدى ه

الشيء الذي جعلها في واقع األمر ال تحظى باحترام المتحاربين ، فقد آانت  النزاعات المسلحة ،
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ات          ى عرب ذائف تسقط عل ات اإلسعاف ، والق ة تصيب عرب في آثير من األحيان طلقات المدفعي

  نقل الجرحى والمرضى ، وهذا راجع إلى سببين في تلك الفترة هما

زة موحدة محل    :األولالسبب   ارة ممي اق عدم وجود ش ى الطابع   اتف دل عل دول ت ين ال ب

  .السلمي لألفراد ومعدات الخدمات الطبية في الجيوش

ذه         اتفاقياتهو عدم وجود  :الثانيالسبب  نظم ه ة ت ين األطراف المتحارب ة خاصة ب دولي

  . المسألة وتمنحها قوة القانون

ان تعرض عرب           ات آ ذه المعطي اب ه ي ظل غي ة  اتف ران معادي ثال لني ، ال اإلسعاف م

ام      ذي ق داء يستدعي أآثر من األسف من جانب الطرف المحارب ال ك    باالعت ر ذل ، دون أن يعتب

  .4لقوانين وأعراف الحرب انتهاآا

رة          ي آث ل ف ا والمتمث ى لظهوره دايات األول ي الب زة ف ارة الممي دد للش ابع المتع إن الط

ى عدم وجود     لرغبات الدول منفردة، هذا اختيارهاألوانها ، والتي يخضع  واختالف باإلضافة إل

ذا            اتفاقيةنصوص قانونية  زة آل ه ألة إستخدام الشارة الممي نظم مس رة ت ك الفت بين الدول في تل

  .  جعل الشارة المميزة في تلك الفترة فاقدة للكثير من قيمتها الحمائية

عافهم     و ى إس ائمين عل ى والمرضى والق ة الجرح ة ورعاي ين بحماي ل المهتم ا جع ذا م ه

ك          يسعون ج دافها تل ا يعزز أه ة، بم زة والحامي ا يخص الشارة الممي اهدين لسد هذه الثغرات فيم

  . ويجعلها أآثر وحدة وعالمية وفاعلية
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  التطور الحدیث للشارة المميزة  :الثانيالمطلب 

  

زة    ارة الممي ا الش ي عرفته رات الت د الثغ ذا التطور ليس اء ه تعمالهاج ي العصور  واس ف

ة  القديمة، خاصة  ة ما تعلق منها بانعدام وجود أرضية قانوني ا إستخدام الشارة      اتفاقي يرتكز عليه

ك الشارات       ة تل وع في طبيع المميزة من طرف مختلف الدول ، باإلضافة إلى مسألة التعدد والتن

  . المميزة وألوانها المختلفة من دولة إلى أخرى

  

  شارة الصليب األحمر  :األولالفرع 

  

م يكن تأسيس الصل ر ل اعي وعمل الخي رة لتطور الضمير االجتم يب األحمر مجرد ثم

ورة       ر مباشرة للث اللذين ازدهرا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وإنما أيضا نتيجة غي

  .التي شهدتها صناعة األسلحة الحربية

ورا   ف ة تط لحة الناري رن التاسع عشر شهدت صناعة األس ن الق اني م خالل النصف الث

  . آبير لعدد القتلى والجرحى أثناء النزاعات المسلحة ارتفاعا نتج عنه مذهال  مم

را            ارك نظ اء المع ة أثن ى واإلغاث الء الجرح ود إج ا جه ور أيض ذا التط ل ه ا عرق آم

  .     وآثافة نيران تلك األسلحة الحديثة الشتدادها

تش   ب المف ه الطبي ا الحظ ذا م ودنز " وه يان ب ي  " لوس رم ف ى الق د إل دما أوف ة عن جويلي

ا دامت من      1855 ى   1854( ، التي آانت تشهد حرب وارث الصحية التي     ) 1857إل د الك ، بع

رة      اة الكبي ه المعان حدثت في تلك الفترة ، والذي آتب تقريرا عن مهمته الطبية هناك ، وصف في

ة              ه المدفعي ا قامت ب ى م ه إل دا ، وأشار في ل ج اء قلي ان عدد األطب للجرحى والمرضى ، بينما آ

ي  ا ت تغط ي آان ية الت حابلروس ها  انس ارك جيوش دى المع ن إح ا  م ت نيرانه ث وجه            ، حي

إلى األطباء الذين جاءوا لجمع الجرحى والمرضى وعالجهم ، آما أشار إلى  – استخفافبكل  –

ة    ي مجل راح ف ذا اإلقت م نشر ه د ت وش ، وق ع الجي دة لجمي زة موح ارة ممي رح تصميم ش ه يقت أن

المين  اريخ "  "revue des deux mondesالع ري  15، بت الي 1857فيف ى النحو الت       :عل

ذا … " وع ه ول دون وق ن أن نح تخفافيمك اق،  االس اء   باإلنف ل األطب ى أن يحم م عل ين األم ب

دان         ع البل ع الجيوش وجمي زة موحدة في جمي زهم   ومستخدموا المستشفيات شارة ممي تسهل تميي



د   1857لوفاة المبكرة لصاحب هذا اإلقتراح في ديسمبر وجاءت ا ، "…من جانب الطرفين  ليفق

  .  5خير نصير ومدافع عنه

ة     - 1859جوان  24ثم جاء بعده بعامين وبالضبط في  بينما آانت حرب الوحدة اإليطالي

ة       " هنري دونان " المواطن السويسري  –في أوجها  ى مدين ه إل ة خاصة قادت  الذي آان في رحل

ه    حيث ، " سولفرينو "  ا تعرضوا ل شاهد معرآة دامية ، والحظ بنفسه العدد الهائل للجرحى وم

  . من اإلهمال وعدم الرعاية

ة     انية العالي روح اإلنس وبعد عودته إلى موطنه حامال معه تلك الذآريات التي هزت فيه ال

ماه  اب س أليف آت ي ت ولفرينو " شرع ف ذآار س ي " ت اة الت ا رآه من المآسي والمعان ه م سرد في

  . بدها الجرحى في تلك المعرآة الشرسة مع قلة األطباء ورجال اإلغاثةتك

رح ذلك   واقت ه آ راحينفي اعدات       اقت ين المس مان تحس ة لض راءات جذري منان إج يتض

ام     -ب والمقدمة لضحايا الحر اب في ع راحين ا    - 1862نشر هذا الكت اذين االقت ل ه ذين  لويتمث ل

  : في اآلتي  امهبجاء 

راح األول ة  :  اإلقت ا العناي د مهمته ل بل ي آ وعين ف ن المتط ات م وين مجموع و تك ه

  .بالجرحى أثناء الحروب

اني  ة           :  اإلقتراح الث ة لمتطوعي اإلغاث وفير الحماي ى ت ة عل ى الموافق دان عل هو حث البل

  .    6والجرحى في ميدان القتال

د وقد أدى اإلقتراح األول إلى نشأة الجمعيات الوطنية الموجودة حاليا في   ول األطراف  ال

د  امية المتعاق ا الس راحأدى ة ،بينم ور    االقت ى ظه اني إل اتالث ولين   اتفاقي ف والبروتوآ جني

  .19777اإلضافيين لعام 

نة   ي س ة   1863وف ة خاص ت لجن رال ديفور   8قام ن الجن ألف م ه   ،تت تاف موانيي وغوس

ان    ، والطبيبين تيودور مونوار ، ولوي آبيا ري دون ؤتمر في جنيف    وهن ه   اشترك  ، بتنظيم م في

                                                           
  .349 – 347 ص ، ص 1989 ،08: ع ،م د ص أ  ،)إسهام أطباء اجليوش يف نشأة القانون الدويل اإلنساين (  ،جان غلريمان/ د 5
  . 114، ص  2005،  5طاللجنة الدولية للصليب األمحر ،  ،تذكار سولفرينو  ،هنري دونان  6
  .01ص  ، http://www.cicr.org 14.03.2006   :على نة الدولية للصليب األمحرات اللجمنشور ،)تاريخ الشارات (  ،مقال بعنوان 7
   .واليت أصبحت فيما بعد اللجنة الدولية للصليب األمحر ،هي اللجنة الدولية إلغاثة اجلنود اجلرحى  8



ر  17في  بالتحديد  بلدا وآان ذلك 16ممثلوا  ؤتمر الحكومات أن      ،1863ي فيف ذا الم وأوصى ه

  . 9تختار عالمة مميزة مشترآة لألشخاص واألعيان الذين يمنحون الحماية

ا            ن  آم دة م ة الموح رة العالم د،طرحت فك ادة   جدي ي الم دان ف ائر البل ن س دة م والمعتم

ة شروع  التاسعة من م  ام           االتفاقي ود الجرحى لعرضه أم ة الجن ة إلغاث ة الدولي ه اللجن ذي أعدت ال

  . الصليب األحمر شارة شهد مولد الذي 1863مؤتمر أآتوبر 

ان  د آ للق الم   آ ى الع وب أن يتبن و مطل ا ه ارة م زة ش ها    ممي وش يلبس ل الجي دة لك واح

اء، وق الو    األطب ا ف رف علمه عاف ويرف يارات اإلس ا س م به فيات  وتوس ة والمستش دات الطبي ح

  . 10الميدانية

ـدولي األول ، و  1863أآتوبر  26 حيث انعقد بتاريخ ذي   ،  المؤتمر ال ه   ال  14شارك في

ى المؤتمر عشرة قرارات  واعتمدمندوبا حكوميا   ات    من بين ما جاءت به النص عل إنشاء جمعي

اد حمر ، آما تم إلغاثة الجنود الجرحى ، التي أصبحت فيما بعد جمعيات الصليب األ شارة   اعتم

  . 11"بيضاء   صليب أحمر على أرضية"  عبارة عن وهيمميزة موحدة 

ذه الشارة      اد ه م اعتم د ت ى    لق اءا عل راح بن ا      اقت وي آبي دآتور ل ذي  L – APPIAمن ال ال

ور        اتخاذإقترح  رال دوف ؤتمر أن الجن شريط ذراع أبيض اللون ، وتشير سجالت ومحاضر الم

DUFOUR  ) ث ذي ح ى        ال ابق عل ت س ي وق درالي ف ري الفي اد السويس اذاإلتح عار  اتخ ش

ون     ) حمراء آعلم له الالصليب األبيض على األرضية  ، هو الذي أوصى برسم صليب أحمر الل

الوطني  هذا الشعار الذي يتطابق مع العلمعلى الشريط األبيض  ولقد تمت الموافقة بسهولة على 

  .السويسري مع عكس األلوان

  .  12خالل فترة وجيزة صارت هذه الشارة المميزة معروفة ومشهورةوفي حيث  

دولي ، دعت       اعتماد، في  1863ونزوال عند رغبة مؤتمر أآتوبر   انون ال صك من صكوك الق

ة ، وإعتمد مشروع  1864الحكومة السويسرية إلى عقد مؤتمر دبلوماسي في أوت  ذي   االتفاقي ال
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ا لم      ون أساس ة ليك ة الدولي ه اللجن م    أعدت ه ت ي ، ومن ؤتمر الدبلوماس ادداوالت الم ارة  اعتم             ش

  .13"الصليب األحمر على أرضية بيضاء " 

ة وراء    ارهم لكن مهندسوا هذه الشارة المميزة لم يذآروا األسباب الكامن ذه الشارة    اختي ه

  .14"صليب أحمر على أرضية بيضاء " المميزة بالذات 

ذه  اعتمادعلما أن  م بموجب   الشارة الممي   ه ة زة ت الم     د اتفاقي ع دول الع ة مفتوحة لجمي ولي

ىع تالف ل ة ،    اخ ا الفكري ة ، وتياراته ا الوطني اأنظمته ة ، ومور وانتماءاته افي  والديني ا الثق ثه

  . إلخ…والحضاري 

ز الخدمات           واستمر ة لتميي زة وموحدة وعالمي العمل بشارة الصليب األحمر آشارة ممي

دة  الطبية لجيوش الدول األطراف   امية المتعاق ة   الس ا الوطني زمن دون      وجمعياته د من ال دة عق لم

  . إثارة أي حساسيات أو مشاآل

  

  شارتا الهالل األحمر واألسد والشمس األحمرین : الفرع الثاني 

  

ين   خالل فترة النزاع الذي آان قائما  بين اإلمبراطو  1876(  رية العثمانية وروسيا ما ب

ت اإلمبراطور،)  1878 – ي     أعلن ة ف ذآرة مؤرخ الل م ن خ ك م ة وذل ة العثماني وفمبر  16ي ن

دو         احترامهاجاء فيها ، أنها مع  1876 لشارة الصليب األحمر التي تحمي سيارات إسعاف  الع

يارات      ة س ز وحماي ى أرضية بيضاء ، لتميي ر عل الل األحم ارة اله تقبال ش تعمل مس سوف تس

  .    اإلسعاف الخاصة بها

ارة أن الش ك ب ررة ذل دة في  مب زة المعتم ةالممي ام  اتفاقي تخدش مشاعر  1864جنيف لع

  .ألنهم يرون فيها عبارة عن رمز للديانة المسيحية ينجنودها المسلم

ى ،    ة الجرح ة إلغاث ة العثماني اء الجمعي ا بن ادت ترآي ا أع دتآم ر  واعتم الل األحم اله

د مراسالت عدي           دال من شارة الصليب األحمر ، وبع ا ب زا له اد    شعارا ممي ا واإلتح ين ترآي دة ب
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درالي السويسري  داع  –الفي ة اإلي ذا  –دول ول ه م قب تثناءت دة  االس ى م ة تقتصر عل بصفة مؤقت

  . النزاع فقط

ة الجرحى       ة إلغاث ة العثماني اء الجمعي تبدالها أما فيما يتعلق بإعادة بن لشارة الصليب    واس

ذلك يضع الجمعية العثمانية في وضع  فقد أآدت اللجنة الدولية أن  األحمر،األحمر بشارة الهالل 

  . شاذ فيما يتصل بعالقاتها مع الجمعيات األخرى إلغاثة الجرحى

د   ى   انضمت يحدث هذا مع العلم أن اإلمبراطورية العثمانية آانت ق ة إل ام    اتفاقي جنيف لع

  . 15، بدون إبداء أي تحفظ 1865جويلية  05، بتاريخ  1864

زة   ستبدلتاأما اإلمبراطورية الفارسية فقد  هي األخرى شارة الصليب األحمر بشارة ممي

ى أرضية بيضاء    "  شارة أخرى ، وهي ة    " األسد والشمس األحمرين عل ز الخدمات الطبي لتميي

  . في قواتها المسلحة في تلك الفترة

اءها        انهارتوهكذا فقد  د واحد فقط من إرس د عق قاعدة وحدة وعالمية الشارة المميزة بع

دان رأت أن شارة الصليب األحمر       1864عام في مؤتمر جنيف ل ذه البل ، وآان ذلك بسبب أن ه

دأ             اقض مع مب ذلك تتن ة المسيحية ، وهي ب ى الديان ا ترمز إل ة ، وأنه ذات أبعاد وخلفيات عقائدي

زة ،       ل للشارة الممي اه المؤسسون األوائ ارت الحياد الذي تبن ة شارة     فاخت ة العثماني اإلمبراطوري

ر   الل األحم المي   –اله دين اإلس ز ال ا      –رم رى ، أم المية أخ دان إس ك بل ي ذل ا ف وتبعته

شارة األسد والشمس األحمرين التي لها جذور في الحضارة  اختارتاإلمبراطورية الفارسية فقد 

  . الفارسية

هنا بدأت تظهر الهفوات واألخطاء التي وقع فيها المؤسسون والمهندسون األوائل للشارة  

ا أساسا في عدم تنبؤهم بأن خلف الشارة المميزة التي  المميزة ، والمتمثلة اد    اختاروه آرمز للحي

ة                ل رمز الديان ا تمث بعض أنه ا ال ديني ، سيرى فيه ك الصعيد ال ا في ذل ع األصعدة بم على جمي

  . 16المسيحية

ي      ؤرخين ف الم الم اي للس ؤتمري اله الل م ة  )  1907و  1899( وخ ؤتمر مراجع وم

ام   اتفاقية ة الفارسية            ، 1906جنيف لع ة ، واإلمبراطوري ة العثماني طالبت آل من اإلمبراطوري

يام ،  االعترافوس فن       ب عاف والس يارات اإلس ى س ة عل م للدالل ة به زة الخاص ارات الممي بالش
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ة وشارة       ة العثماني المستشفيات في هذه البلدان الثالث ، وهي شارة الهالل األحمر لإلمبراطوري

  . مبراطورية الفارسية وشارة الشعلة الحمراء في سياماألسد والشمس األحمرين لإل

دلول ديني ،    د وحرصا على تأآيد خلو الشارة المميزة من أي م ام     اعتم ؤتمر جنيف لع م

ى أرضية بيضاء ، ليست            1906 ذه الشارة أي الصليب األحمر عل أن ه د ب صيغة جديدة للتأآي

د الصليب األحمر في      تحاد السويسري عرفانا وتقديرا لهذه إلسوى معكوس علم ا الدولة التي ول

  .     الشارة المميزة تتناولربوعها، وآان هذا في نص المادة التي 

ه  أن إال ان دول األطراف ب ثالث لل ؤتمرات ال ذه الم د سمحت ه ك فق رغم من ذل ى ال وعل

ث       زة ، حي ارة الممي أن الش ات بش دي تحفظ تاتب ة     غتنم ة العثماني ن اإلمبراطوري ل م آ

ة الفارسية هذه الفرصة ، وتحفظتا لصالح شارتيهما الخاصتين وهما شارة الهالل  واإلمبراطوري

تحفظ لصالح  تخدام ال يام عن إس ي حين تخلت س رين ، ف د والشمس األحم ارة األس األحمر وش

  . شارة الشعلة الحمراء الخاصة بها

زة    انبالسماح لهذ ذا الحق    واستخدامهما البلدان بالتحفظ بشأن الشارة الممي بخصوص  له

دأ وحدة        ي عن مب ى التخل ا عل شارتيهما المميزتين ، تكون هذه المؤتمرات الثالث قد وافقت فعلي

ارة      ى ش دتين عالوة عل زتين جدي ا لتفسح المجال لظهور شارتين ممي زة وعالميته الشارة الممي

ة وشارة األسد والشمس         ةالصليب األحمر وهما شار ة العثماني  الهالل األحمر في اإلمبراطوري

  .  17األحمرين في إيران

د بجنيف سنة         ؤتمر الدبلوماسي المنعق  1929خالل التعديل الثاني لمؤتمر جنيف في الم

دوبوا آل          لالستفادةوالذي عقد  ى ، أصر من ة األول من الدروس المستخلصة من الحرب العالمي

ا   ة  (  من ترآي ة العثماني ى   ) اإلمبراطوري ة مصر عل ة الفارسية ودول رافواإلمبراطوري  االعت

د     اتين الشارتين ق بشارتي الهالل األحمر واألسد والشمس األحمرين مؤآدين على أن إستعمال ه

 . ومن ثم أصبحا أمرا واقعا  اعتراضوقع فعليا وبدون أي 

ثالث   وأمام هذا اإللحاح  دان ال ذه البل ؤتمر الدبلوماسي و   من ه رسميا   اعترف  ، وافق الم

   استخدامهمامع قصر  األحمر،ن يضافان إلى شارة الصليب بهاتين الشارتين آعالمتين مميزتي
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، معلنا في الوقت   على هذه البلدان الثالث ، وذلك لتجنب تعدد الشارات المميزة وتكاثرها

  .مستقبال نفسه عدم قبول أي طلبات مماثلة

ة       1929إال أن قراءة محاضر جلسات مؤتمر  "  ا إذا آانت الني تجعل المرء يتساءل عم

دة من        األساس دان جدي ع بل يس من اثر الشارات ، ول ار ية حينذاك هي الحيلولة دون تك شارة   اختي

ك     رز أيضا في      "الهالل األحمر إذا رغبت في ذل ا ب ذا م يد    ، وه ا الس ذآرة أدرجه ول دي  " م ب

ة للصليب     1929 اتفاقيةاألمين العام للمؤتمر في التعقيب على " غوت ة الدولي الذي نشرته اللجن

  . 18 1930 األحمر عام

ولكننا ندرك أنه لو أراد الحجاز أو اليمن على سبيل المثال « : هذا التعقيب الذي جاء فيه 

ا        اتفاقياتإلى  االنضمام ا أن نرفضه له ان من الصعب علين جنيف شريطة أن يعتمد الهالل ، لك

  .19»منطقيا

ز     إن    ارة الممي وا الش ا مهندس ع فيه ي وق اء الت رس األخط د آ ؤتمر ق ذا الم له  ة األوائ

رار   اذهم لق ادوباتخ دتين   اعتم زتين الجدي ارتين الممي مس   ( الش د والش ر ، واألس الل األحم اله

  . 20قد عززوا المعنى والرمز الديني للشارات المميزة ، وزيادة اإلغراء لتعددها) األحمرين 

ام   ة للصليب األحمر إخطار       1931هذا ما بدأ يظهر بالفعل ، ففي ع ة الدولي ا تلقت اللجن

ة في فلسطين تستخدم      راء   " بتشكيل جمعية لإلغاث ة داوود الحم ا     " نجم ا ، آم زة له آشارة ممي

االعتراف ب  ة  طالبت أفغانستان ب ة      1935سنة " المحراب األحمر   " جمعي والتي تتخذ من عالم

ة         ، حراب األحمر على أرضية بيضاء  الم ا تستعملها في الخدمات الطبي زة خاصة به شارة ممي

ة المحراب األحمر        لقواتها الم ة والتي تسمى بجمعي ة لإلغاث سلحة آما تستعملها جمعيتها الوطني

ان وحذرت           ذان الطلب ة رفضت ه ة الدولي زة التي تستعملها ، إال أن اللجن نسبة إلى الشارة الممي

 .192921أي شارة مميزة أخرى غير تلك المتفق عليها سنة  اختيارمن 

ا  ام   أم ي لع ؤتمر الدبلوماس اء الم ة   1949أثن د لمراجع ذي إنعق ات، ال ف اتفاقي ي  جني ف

ألة الشارة    اقتراحات طرحت ثالث فقد ، أعقاب الحرب العالمية الثانية زة تتمث  تتعلق بمس  لالممي

  :  فيما يلي
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  . شارة مميزة جديدة وحيدة اعتماديدعو إلى : من هولندا اقتراح  -1

د في ستوآهولم     :رغبة المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب األحمر    -2 و المنعق

  .   في العودة إلى إستخدام الصليب األحمر آشارة مميزة وحيدة والمتمثلة، 1948سنة 

راح ـ 3 ى  :إسرائيلي  اقت دعو إل رافي زة االعت ارة ممي دة وهي  بش ة داوود" جدي  نجم

راء لحة     "الحم وات المس ة للق ة التابع دمات الطبي زة للخ ة ممي تخدمة آعالم ت مس ي آان ، الت

  .سرائيليةاإل

ي عن     حيث              م التخل ة وت راحين دارت مناقشات مطولة حول هذه المقترحات الثالث  االقت

يد       اشتدبينما األول والثاني  دوب اإلسرائيلي الس دم المن ث، وق راح الثال » نجار «الجدل حول اإلقت

ة     افي لعالم اريخي والثق د الت ه البع اول في ا طويال تن راء "عرًض ة داوود الحم أن  ،"نجم ذآًرا ب م

راء  (نفسه االسمالتي تحمل - جمعية اإلغاثة اإلسرائيلية ة داوود الحم ة     -)نجم ذه العالم تستخدم ه

آشارة مميزة للخدمات الصحية التابعة للجيش  ستخدمتامنذ فترة تناهز العشرين عاًما، وأنها قد 

  .اإلسرائيلي أثناء حرب فلسطين التي دارت مؤخًرا

ن   ألة  لك رض المس د ع ويت   عن ى التص تبعدتعل روع    اس ؤتمر مش ى للم ة األول اللجن

ة  رائيلي بأغلبي ديل اإلس ل 21التع اع أصوات، و 10صوتا مقاب ي عن التصويت دول 8 امتن  ف

اع وفدا عن  19حين تغيب  ك أح   االجتم اب ذل ام،      ، وفي أعق ؤتمر الع ى الم ألة عل حيث  يلت المس

ة للصل  رئيس اللجنة » بول رويغير« طلب السيد ة ،   الدولي ؤثًرا    ويب األحمر الكلم ا م ألقى خطاًب

ى  » نجار«حذر فيه المؤتمر من خطر تكاثر عدد الشارات الحامية، في حين أآد السيد  مجددا عل

ى    ة األول ام اللجن ا أم د طرحه ان ق ي آ ج الت ؤتمر الحج د التصويت للم راحرفض  ، وعن  االقت

  ).صوًتا 21صوًتا مقابل  22(اإلسرائيلي بفارق صوت واحد

ام     وح ؤتمر الدبلوماسي لع داء       1949ين لم يستجب الم ى إب ادرت إل للطلب اإلسرائيلي ب

راء  تحفظ  ى    لصالح شارة نجمة داوود الحم ع عل د التوقي ات عن ام   اتفاقي دى    1949ع ه ل م أآدت ، ث

 .195122  جويلية  6إيداع صكوك التصديق في 

ام              ة ى الوضع الموروث عن    عل  1949وبالتالي فقد حافظ المؤتمر الدبلوماسي لع  اتفاقي

ام  ف لع رة  1929جني م آث ات، رغ ا   االقتراح رف به ثالث المعت ارات ال ت الش ددها ، وبقي وتع
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ات مكرسة في  ام    اتفاقي زة واألخطار التي         1949جنيف لع دد الشارات الممي ك لتجنب تع ، وذل

  . تترتب على ذلك

انون ا  وتطوير  أما المؤتمر الدبلوماسي إلعادة تأآيد د بجنيف     الق دولي اإلنساني ، المنعق  ل

ا  ين م م         ، ) 1977 – 1974(ب ل ، رغ ن قب ا م رف به ثالث المعت ارات ال ى الش ى عل د أبق فق

ى   ة إل رائيل الرامي ن إس دة م ة الجدي رافالمحاول ارة  االعت راء " بش ة داوود الحم ي " نجم والت

  . 23فشلت أيضا

غت حكومة الجمهورية اإلسالمية  ، أبل 1979عام  وبعد نجاح الثورة اإلسالمية في إيران

، قرارها بالتخلي عن إستعمال شارة األسد والشمس 1980اإليرانية  حكومة سويسرا في أآتوبر 

  .24لشارة الهالل األحمر بدال عنها في الخدمات الطبية لقواتها المسلحة واستخدامهااألحمرين ، 

ارة الهالل األحم  ه ش ذي تحمل ديني ال د المغزى ال ا يؤآ ذا م ورة وه ر إذ بمجرد نجاح ث

ي عن      1979الخميني اإلسالمية في إيران سنة  ى التخل دة إل ، سارعت الحكومة اإلسالمية الجدي

ارة  دين اإلسالمي األش ى ال ي ترمز إل ارة الهالل األحمر الت رين لصالح ش سد والشمس األحم

  .وتتناسب مع توجهات نظام الحكم الجديد في إيران

  

  ءة الحمراریستالشارة الك: الفرع الثالث 

  

اريخي يالحظ    نإ المتتبع لمسألة الشارة المميزة في القانون الدولي اإلنساني وتطورها الت

ة   أسلسلة من القرارات المتعاقبة من  اتخذاأن الحرآة الدولية ، والمجتمع الدولي  جل إرضاء دول

ل من فرص        ة آانت تقل ول الجزئي اد حل شامل    ما ، أو جمعية وطنية معينة ، وأن هذه الحل إيج

  . ودائم لهذه المسألة

انيال سنة    اتخذهخاصة بعد القرار الذي  ة      31981مؤتمر م ، بحل مجموعة العمل المكلف

زة ، دون أ  ارة الممي ة بالش ائل المتعلق ة المس ذا  بدراس ي ه ل ف ى أي ح ل إل أنن تتوص        .الش

اآل  يص المش ن تلخ ةويمك ار المتعلق ي ةبالش ا يل :فيم
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  قاعدة وحدة وعالمية الشارة المميزة انهيار :أوال

  

، عن تخليها عن شارة   1876سنة  –اإلمبراطورية العثمانية  –هذا منذ إعالن ترآيا حدث       

ة الفارسية       واستبدالهاالصليب األحمر  م إعالن اإلمبراطوري ا ، ث بشارة الهالل األحمر بدال عنه

م ت رين ، وت ارة األسد والشمس األحم تعمالها لش ك باس يم ذل اررس ةفي  االنهي ام  اتفاقي جنيف لع

، وغيرها "نجمة داوود الحمراء"شارة  اعتماد، وآذلك المطالبات اإلسرائيلية الرامية إلى 1929

ى حساب             ة عل ان الشارات والرموز الوطني دد بظهور وطغي رة التي باتت ته من الطلبات الكثي

ك    لمميزةالقاعدة األساسية المتمثلة في وحدة وعالمية الشارة ا  ى ذل ا يترتب عل من المخاطر    ،وم

  .العمل اإلنساني آضعف قوة الشارة الحمائية أثناء النزاعات المسلحة  ىعل

 

  الشكوك التي صارت تثار حول حياد الشارة المميزة: ثانيا 

  

ر ارت   كذل يظه ي ص ية الت ة والسياس ة والوطني يرات الديني الل التفس ن خ ا م تثيره

ذه الشكوك    الخ...اإلسالميوالهالل األحمر إلى الدين  المسيحية،األحمر يرمز إلى  فالصليب ، ه

وزه         زة أحد رم ذي يفترض أن تكون الشارة الممي اد ال ا جعل   صارت تهدد بنسف مبدأ الحي ، مم

ا الخاصة            ا تتناسب مع رموزه زة خاصة به االعتراف بشارات ممي الكثير من البلدان تطالب ب

ة،  ية والوطني ا والسياس ة منه ة الديني ا من القيم تنال حتم ة س أويالت المختلف يرات والت ذه التفس ه

بعض           ا ال رى فيه ة ي الم تتبنى شارات حامي ة من الع الحمائية الشارة المميزة، بل أن أجزاء معين

  .مسيئة لشعور اآلخرين في مناطق أخرى

  

  خطر تعدد الشارات المميزة: ثالثا 

  

اد والتي تطالب   لوطنية آان ذلك بعد ظهور العديد من الدول والجمعيات ا   اتشار  باعتم

دة  زة المعتم تعمال الشارات الممي ة من إس ياتها المختلف ا ، نظرا لحساس دة خاصة به زة جدي ممي

ا ميا والمعترف به ة  رس دولي والحرآ ع ال ل المجتم الرفض من قب ل ب ات آانت تقاب ذه الطلب ، ه

تثناءات لحرآة الدولية  وتمثل الدولية ، مما أبقى هذه الدول والجمعيات الوطنية خارج نطاق ا  اس



ة   ة الدولي ات اإلسرائيلية    عن المبدأ الوحدوي والعالمي للحرآ زة     آالمطالب اد شارتها الممي باعتم

  .1929وهذا منذ مؤتمر جنيف لعام " نجمة داوود الحمراء " الخاصة بها والمتمثلة في شارة 

  

  بلدانظهور مشكلة الشارة المميزة المزدوجة في بعض ال: رابعا 

  

مع شارة معينة ، والجزء اآلخر   هذه البلدان تماثل ديانة جزء من سكان سببب حدث هذا 

زاع           ة نشوب ن ل ومشاآل خاصة في حال ك من عراقي مع شارة مميزة أخرى ، وما ينتج عن ذل

ل     ائي ، وتش ا الحم زة دوره ارة الممي د الش ة وتفق ات الوطني ك الجمعي م تل ي ، فتنقس لح داخل مس

  .25ية الوطنية في الوقت الذي يصبح فيه تدخلها ضروري جداحرآة الجمع

ادة   استناداآما أنه  ة من   38إلى الم ى   اتفاقي ام   جنيف األول ى نص شروط     ،1949لع وإل

راف دة   االعت ة الجدي ات الوطني ادة   بالجمعي ي الم ة      4/5ف ة الدولي ي للحرآ ام األساس ن النظ م

ر  رت، للصليب األحم ة للصليب اعتب ة الدولي ا أن  اللجن ر دائم اتاألحم يح  االتفاقي تخدامتب  اس

ليب       ة للص ارة المزدوج تخدام الش يح إس ا ال تب ر، لكنه ليب األحم ن الص دًال م ر ب الل األحم اله

ة       ،األحمر والهالل األحمر على أرضية بيضاء ة الدولي م تعترف اللجن ك ل ى ذل ا   وبناًءا عل إطالق

  .بأي جمعية تستخدم هذه الشارة المزدوجة

د          من األمث ا نجده عن ة التي تستخدم الشارة المزدوجة م ات الوطني لة عن الدول والجمعي

اذ جمعية الهالل األحمر والصليب األحمر لكازاخستان     انفردتجمهورية آازاخستان التي   باتخ

ة     ارة المزدوج ذه الش اظرة له مية من ها بتس ب نفس ا وبتلقي عاًرا له ة ش ارة المزدوج ة ( الش جمعي

ين مسلمين ومسيحيين       )يب األحمر الهالل األحمر والصل ا ب ، حيث يتساوي توزيع سكانها تقريًب

جنيف  اتفاقياتإلى  ابانضمامهبرلمان آازاخستان مرسوما يقضي  اعتمد 1993مارس  31وفي 

  :مع إبداء التحفظ التالي

ر  « ر وصليب أحم ن هالل أحم ألف م ة تت ارة مزدوج تان ش ة آازاخس تخدم جمهوري تس

  .»ارة وعالمة مميزة للخدمات الطبية في القوات المسلحة على أرضية بيضاء آش

   . 26بهذه الجمعية االعترافمنها بموقفها الثابت، رفضت اللجنة الدولية  والتزاما
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ألة الشارة        ادة النظر في مس ة إلع آل هذه العراقيل والمشاآل تحولت إلى أسباب جوهري

ة للصليب   " سوماروغا آورنيليو " المميزة مجددا ، وهذا ما دعى إليه السيد  رئيس اللجنة الدولي

ى ضرورة البحث مجددا      دعى األحمر ونشرتها عنه المجلة الدولية للصليب األحمر ، حيث     إل

اد أي       ا إليج ع شروط يجب مراعاته إليجاد حل شامل ودائم لمسألة الشارة المميزة ، ووضع أرب

  : حل شامل ودائم وتتمثل هذه الشروط في 

  . ا الحل على قبول یكون على أوسع نطاق ممكنضرورة حصول هذ:  1

ي عن الشارات        :  2 ى التخل ة عل ات الوطني دول والجمعي ال ینبغي لهذا الحل أن یجبر ال

  . لم تكن ترغب في ذلك االمميزة الحالية إذ

د   ینبغي أن تتميز أي شارة جدیدة محتملة ببسا:  3  طة في الشكل تضمن رؤیتها عن بع

  . لخإ…ویل دیني أو سياسي أو وطني وتكون ال تحتمل أي تأ

   .27للتكاثر في عددها حتمالایجب تجنب تعدد الشارات وضرورة منع أي :  4

اد شارة             ادي باعتم ة للصليب األحمر ، وتن ة الدولي دعوة التي تعكس موقف اللجن هذه ال

د  لكي مميزة إضافية تخلو من أي دالالت دينية أو سياسية أو وطنية ، ول توضع تحت تصرف ال

ر           د أق ل ، وق دتين من قب والجمعيات الوطنية التي ال تستطيع أن تستخدم إحدى الشارتين المعتم

د      م تع دة ل واضع هذه الشروط ضمنيا بأن العودة إلى إستعمال شارة الصليب األحمر آشارة وحي

دتين من     في الممكن ، آما أن عناصر الحرآة الدولية ليست مستعدة للتخلي عن الشارتين المعتم

  .         28امأجل شارة جديدة تحل محله

ة وبالرغم مما أثارته مبادرة اللجنة الدولية للصليب األحمر من ردود فعل      ة     انفعالي أولي

ة  ادرة    إال أنه تم تشكيل فريق عمل داخل الحرآ ذه المب دوره بمجموعة      لدراسة ه دم ب ذي تق ، وال

  . 1997في نوفمبر  ةبأشبيليإلى مجلس المندوبين ، المنعقد  االقتراحاتمن 

ذه   باعتمادأوصى فريق العمل في تقريره حيث  ستة معايير لتقييم أي حل ممكن وتتمثل ه

  : المعايير فيما يلي 

ى        -1 ؤدي إل حایا وی ا للض ي یكفله ة الت اس الحمای ى أس ل عل يم أي ح ي أن یق ینبغ

  . تحسينها
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 مستخدمتين اليوم على قدمارتين الینبغي ألي حل أن یأخذ في الحسبان وجود الش   - 2        

  . عالمي باعترافالمساواة ، واللذان یحظيان 

ة ، وأن یكون            -3 رة وحدة الحرآ ام فك دة أم یجب أن یتجنب أي حل خلق عوائق جدی

  . مطابقا لهذا الهدف المثالي

ى  -4         إن الطموح في       حتى وإن آان مبدأ الوحدة المنشود یمتد عل  نحو طبيعي للشارة ف

اد ش ذليل   إیج و ت الي ه ال ، فالهدف الح دول األعم ى ج يس عل ة ل ة والدالل دة للحمای ارة موح

الصعاب التي تواجهها الدول والجمعيات الوطنية التي ال تستطيع قبول إستخدام شارة الصليب  

  . األحمر أو الهالل األحمر

دة      -5      اآل جدی ق مش كالت دون أن یخل ذه المش ل ه عى لح د أن یس رح ال ب ل یط  أي ح

ذا الصدد    ي ه اآل ف ن مش اني م ي ال تع ة الت ات الوطني ر ( للجمعي ات الصليب األحم جمعي

  ). والهالل األحمر 

ى         انقسامال ینبغي للشارة أن تؤدي إلى  -6          ل عل د ینبغي أن یقب أي حل جدی ة ، ف الحرآ

   .29نطاق واسع ، وأن تتخذ القرارات بشأنه باإلجماع

راء    30مجلس المندوبين اعتمدقد ل هذا التقرير ، وقرر التشاور مع فريق مشترك يضم خب

 .الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر حكوميين وآخرين من الحرآة

ت يدة  واقترح ن " الس ة  " ماغنوس ة الدائم ابع للجن ل الت ق العم ة فري ي    31رئيس المعن

ارة اد، بالش ة ، ي  اعتم ة ، أو ديني ن أي دالالت قومي ة م ارة إضافية خالي ة ش ن لغرض الدالل مك

   ).الصليب األحمر ، الهالل األحمر (الجمع بينها وبين إحدى الشارتين المعتمدتين

د آما  ق عمل        1999 سنة  تبنى مجلس المندوبين المنعق وين فري رر تك راح ، وق ذا اإلقت ه

ة الصليب        دولي لحرآ ؤتمر ال رار الم ذا الق مكلف بإيجاد حل شامل ودائم لهذه المشكلة ،  وأآد ه

اند   )  1999( ألحمر والهالل األحمر المنعقد في نفس السنة    ا ذي س راح ، وال ة   رئيسة  اقت  جمعي

ري  ر السويس ليب األحم ن ( الص يدة ماغنوس ليب ) الس ارتي الص ى ش اظ عل من الحف المتض
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والهالل األحمرين  وإنشاء شارة إضافية ثالثة متفق عليها تكون خالية من أي دالالت سياسية أو  

ة أو ق تعمال إحدى  ديني ا إس ي ال يمكن له ة الت ات الوطني دولي والجمعي ع ال ا المجتم ة  يتبناه ومي

  . 32الشارتين المعتمدتين

آما أن إمكانية وضع إحدى الشارات المميزة المستخدمة بالفعل ، أي الصليب األحمر أو  

ل األحمر  الهالل األحمر أو نجمة داوود الحمراء أو الشارة المزدوجة للصليب األحمر مع الهال  

بهذه الجمعيات الوطنية التي آانت   لالعترافداخل الشارة الجديدة بغرض الداللة سيفتح المجال 

ة   الي إتاحة الفرصة للحرآ زة ، وبالت ارات الممي ه الش تخدام إحدى هات ي إس تواجه صعوبات ف

ات أعضاء    ذه الجمعي ة   الدولية لتحقيق العالمية التي تطمح إليها منذ سنين ، حيث ستصبح ه آامل

  . الحقوق في الحرآة الدولية باستخدامها للشارة اإلضافية الجديدة

ي  اعوف ي    اجتم ارة ف ف بالش ل المكل ق العم ل فأ 14 – 13فري م   2000ري ذي ض ، وال

ة  ة للصليب            33ممثلين عن خمسة عشر دول ة الدولي ة ، واللجن ة الدائم ة أعضاء من اللجن ، وأربع

دولي ، وممثل اد ال ينين األحمر ، واإلتح ة  اثن ة الدائم ا اللجن ين وجهت لهم ين وطنيت عن جمعيت

  . دعوة خاصة

ذا  اعتوصل ه ى   االجتم ول عل امل ومقب ى حل ش دة للوصول إل ة الوحي ى أن اإلمكاني إل

  .1949جنيف لعام  التفاقياتنطاق واسع لمسألة الشارة تكمن في تبني بروتوآول إضافي ثالث 

ر   ليب األحم ة للص ة الدولي ت اللجن ول  وآلف ذا البروتوآ روع ه ياغة مش داد وص بإع

  . اإلضافي ، بالتشاور مع اإلتحاد الدولي لمنح الشارة الجديدة قوة القانون

ة مشروع البروتوآول اإلضافي الثالث         2000جويلية  05 بتاريخ ة الدولي ، سلمت اللجن

والن     ف ، والبروتوآ ات جني داع التفاقي ة اإلي فتها دول رية بص ة السويس ى الحكوم افيان إل اإلض

جنيف  وأجرت    اتفاقيات، والتي قامت بدورها بتبليغه إلى جميع الدول األطراف في  1977لعام

ة أو    ات متجول اد بعث ق إيف ن طري ف ، وع ي جني أنه ف دة بش اورات عدي نمش فاراتها  م الل س خ

  . بمختلف الدول
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ومي       انعقاد وبعد بتمبر   6و  5مؤتمر تحضيري غير رسمي في جنيف في ي ،  2000س

اريخ     اتفاقياتضم ممثلي جميع الدول األطراف في  جنيف ، صرحت السلطات السويسرية أن ت

اد ي        انعق يكون ف دة س ارة الجدي اص بالش ي الخ ؤتمر الدبلوماس وبر  25الم ف   2000أآت بجني

ة            ا مالئم ؤتمر ، وآانت الظروف حينه دول من أجل المشارآة في الم ووجهت دعوة رسمية لل

  . راء بشأن مشروع البروتوآولللتوصل إلى إجماع لآل

ع  ن م دالعلك بتمبر ان داث أواخر س ي الشرق األوسط  2000أح تمرارهاف أدرآت  واس

  . 34هذا المؤتمر ، وقررت تأجيله إلى أن تستقر الظروف الحالية انعقادحكومة سويسرا صعوبة 

ه المحددة أس   ا في   تتمثل هذه األحداث التي عرقلت انعقاد المؤتمر الدبلوماسي في آجال اس

ا      رة طابع ه الفت التطورات التي شهدها الشرق األوسط حيث اتخذت االنتفاضة الفلسطينية في هات

هاد   يلته استش ت حص كريا آان عيدا عس لحا وتص ل  700مس طيني ومقت رائيلي،  300فلس إس

وريا      ى س ول الحرب عل رائيل طب ت إس ث دق ط حي رق األوس ي الش واء الحرب ف يطرة أج وس

مصر وإسرائيل وحدث جمود في العالقات األردنية اإلسرائيلية، وآانت    وتصاعدت األزمة بين

ا  ا وإسالميا وعالمي دا عربي تباك داخل قاعات المفاوضات واتخذت بع دس ذروة االش قضية الق

ان         ائق واألساطير وآ دين والحق ا وال اريخ بالميثولوجي ا الت فهي تثير محفزات وآوابح يختلط فيه

  .دس هو عام معرآة الق 2000عام 

ة           ة الدائم يما من طرف اللجن ألة ظلت مستمرة ، ال س إال أن الجهود المبذولة بشأن المس

تهما مع البعثات الدائمة لمختلف الدول في جنيف بهدف    اتحاد الدولي ، حيث واصلتا مشاورواإل

  . الحصول على تعليقات حول مشروع البروتوآول الثالث

ال     دول أعم ي ج ارة ف ألة الش ت مس ا أدرج اعياآم ي  جتم دوبين ف س المن وفمبر  مجل ن

، وآذلك في جدول األعمال للمؤتمر الدولي الثامن والعشرون للصليب   2003، ونوفمبر 2001

  . اإلضافية الجديدة المميزة األحمر والهالل األحمر ، حيث تم صدور عدة قرارات تتعلق بالشارة

بصيغته المؤرخة في  أظهرت المشاورات أن مشروع البروتوآول اإلضافي الثالث حيث 

اش يمكن     2000أآتوبر  12 تناد ، ظل مقبوال على نطاق واسع آقاعدة للنق ا   االس تئناف إليه  الس

  . المفاوضات حالما تسمح الظروف بذلك
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ق عمل    انتخبهاوأخيرا ، شكلت اللجنة الدائمة التي  المؤتمر الدولي الثامن والعشرون فري

ى الجمعي   ة لكل من    جديد يتكون من شخصيات تنتمي إل ا   –مصر  : ات الوطني  –ليسوتو   –آيني

ة المتحدة    –إندونيسيا  –إيران  –سوريا  –الواليات المتحدة األمريكية  ا ، إضافة    –المملك ألماني

ه   " إلى اللجنة الدولية واإلتحاد الدولي ، وترأس هذا الفريق السفير   ة   " فيليب آوفيي عضو اللجن

دان       الدائمة وممثلها الخاص حول مسألة ا يما في بل دة ال س ر بمهمات عدي لشارة ، وقام هذا األخي

د ،       ن جدي ية م ة الدبلوماس اء روح العملي ة إحي ة إمكاني دف دراس ط ، به رق األوس ادالش  العتم

  .  35مشروع البروتوآول اإلضافي الثالث

ة الشرق األوسط سنة      بعد ة     2005بروز ترتيبات جديدة في منطق ة الدولي ، طلبت اللجن

ة السويسرية       واإلتحاد ة من الحكوم ة الدائم تئناف الدولي واللجن المشاورات الدبلوماسية من     اس

د بهدف    اد جدي فيرا       اعتم درالي السويسري س ين المجلس الفي البروتوآول اإلضافي الثالث ، فع

  . مكلفا بمهمة خاصة

ا  ل ام   قد أجرى هذا السفير مشاورات مكثفة مع البعثات الدائمة لبلدان عديدة بجنيف ، آم ق

ا   ة    –سوريا   –إسرائيل   –مصر  : بزيارة عواصم البلدان المعنية مباشرة ، ومنه ة العربي المملك

ران  –السعودية   ة    –إي دة األمريكي ات المتح ة الظروف    –الوالي د تهيئ السلطة الفلسطينية ، وبع

 05في   المؤتمر الدبلوماسي العتماد مشروع البروتوآول اإلضافي الثالث التفاقيات جنيف انعقد

  .2005ديسمبر 

ذي آرس    اعتمادبعد مفاوضات مكثفة لمدة ثالثة أيام ، تم  البروتوآول اإلضافي الثالث ال

دة تسمى    راء   " وأسس لشارة مميزة جدي تالة الحم ارة عن   " الكريس ائم     "وهي عب ع أحمر ق مرب

ة أن      "على حده ومفرغ من داخله ات الوطني دول والجمعي تضع   بحيث يمكن لمن يستعمله من ال

الل        ر أو اله ليب األحم ا الص ميا وهم دتين رس ارتين المعتم واء الش زة س ارة ممي ه أي ش بداخل

داع    ااستخدامهاألحمر ، أو تلك الشارات األخرى التي جرى  ة اإلي من  قبل ، وأطلعت عليها دول

  . ، ويكون هذا لغرض الداللة فقط 36التفاقيات جنيف واللجنة الدولية للصليب األحمر
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دلول سياسي أو ديني أو       اعتمادالتوصل إلى  هكذا تم و من  أي م شارة مميزة جديدة تخل

ة      ... وطني   ة الدولي وغ الحرآ بيل بل ات التي آانت تقف في س ر العقب م حل أآب الي ت خ، وبالت إل

 . 37للعالمية التي تتطلع إليها منذ سنين طويلة

 

 الشارات المميزة األخرى: الفرع الرابع 

  

جنيف والبروتوآولين  اتفاقياتالشارات المميزة األخرى التي آرستها  نتناول فيه مختلف

ة حول موضوع  الدراسة ، وهي شارات        الملحقين بها ، وهذا بهدف إعطاء نظرة شاملة وعام

ان  اطق واألعي زة والمن بعض األجه زة ل ة ممي ى    المدني اني إل دولي اإلنس انون ال دف الق ي يه الت

ا لألضرار التي        تحييدها وحمايتها ، لما لها من  ة ، وتجنب اة اإلنسان من جه أهمية حيوية في حي

م  و ت دنيين ل تهدافهاتلحق بالم دد   اس و مح ا ه ا م ارات منه ذه الش لحة ، وه اء النزاعات المس أثن

ى أطراف    أمر التي آرستها ، ومنها ما ترك االتفاقياتصراحة بموجب نصوص في  تحديدها إل

  . نهمبي االتفاقالنزاع المعنيين عن طريق 

  

  الشارات المحددة بموجب نصوص االتفاقيات :أوال 

  

هي شارات مميزة آرستها نصوص إتفاقيات جنيف والبروتوآولين الملحقين بها بهدف حمایة 

بعض األجهزة العاملة في الحقل اإلنساني ، وبعض األعيان التي ال تمثل أهداًفا عسكریة 

، حيث توسم بها هذه لمدني السلمي المحضبطبيعتها وبعض األماآن والمناطق ذات الطابع ا

    .األجهزة واألعيان لتمييزها وحمایتها من االستهداف المتعمد أثناء النزاعات المسلحة 
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 الشارة المميزة لألعيان الثقافية   -أ 

 

نظرا لما لألعيان الثقافية من أهمية في حياة اإلنسان وطابعها الحضاري الخالص ، فقد نص  

درع مدبب من  «نساني على وسمها بشارة مميزة خاصة بها، وهي عبارة عن القانون الدولي اإل

يض،   ون أزرق وأب ون     (أسفل مكون من قطاعات منفصلة ذات ل ع أزرق الل درع يتكون من مرب

ا             ون ، وآالهم ع مثلث أزرق الل ذا المرب وق ه ع ف دبب ألسفل، ويق اه القسم الم يحتل إحدى زواي

  .)يحدد مثلثا أبيًضا من آل جانب

ادة  و ا الم نص عليه ة ت ة معين ات ثقافي ز ممتلك ن  18لتميي ةم ام  اتفاقي اي لع تم 1954اله ، ي

 .38تكرار الشعار المميز ثالث مرات

ة           راد حماي ة وأف ان الثقافي ة األعي ز وحماي ه تميي راد ب دما ي يستعمل الشعار المميز بمفرده عن

ا يكرر الشعار ة، بينم ة عام ان حماي ز األعي ة ثالث مرات لتمي الممي ان الثقافي ة األعي ز وحماي ي

  .39حماية خاصة أي معززة

ة         ة عام ة، حماي ن الحماي وعين م ة ن ان الثقافي تنتج أن لألعي ره نس بق ذآ ا س الل م ن خ وم

ا الشارة   )واحدة(وتستعمل فيها الشارة المميزة بمفردها ، وحماية خاصة أي معززة وتستعمل فيه

ة الخاصة    المميزة مكررة ثالث مرات ، فالحماية العامة تمن ا الحماي ح لجميع األعيان الثقافية، أم

واد من     ا في الم ذات منصوص عليه ان محددة بال نح ألعي ززة فتم ى 8أو المع ة  11إل من اتفاقي

  :وتتمثل في 1954الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام 

 .نزاع مسلحالمخابئ المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة في حالة  -

رى شريطة          - ة الكب ة األخرى ذات األهمي ة الثابت ة ، والممتلكات الثقافي مراآز األبنية التذآاري

 :توافر ثالث شروط هي

ر أو أي    - 1  ز صناعي آبي ن أي مرآ ة م افة آافي ى مس ز عل ابئ أو المراآ ذه المخ ون ه أن تك

  .هدف عسكري مهم يعتبر نقطة حيوية، آمطار أو محطة إذاعية
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  . تستعمل ألغراض عسكريةأال -2

أ أو المرآز في      -3 ذا المخب ة الموضوعة تحت       «تسجيل ه دولي للممتلكات الثقافي السجل ال

  . 40»نظام الحماية الخاصة

التعقيد في الشكل في حين أن األمر     شدةالثقافية  نلألعيا المميزةيالحظ على هذه الشارة ما 

  .   41لتعرف عليها من بعديتطلب وضع شارة مميزة بسيطة الشكل حتى يسهل ا

 

 شارة الدفاع المدني  -ب 

 

ة  ( جهاز الدفاع المدني  قدم ي  اال  ادور) الحماية المدني ة      فع ات اإلجالء واإلغاث في عملي

دولي اإلنساني    …واإلنقاذ  انون ال إلخ، وذلك في زمن السلم وزمن النزاعات المسلحة ، لذلك فالق

ز ارة ممي ه ش ة وآرس ل ه الحماي دفاع أصبغ علي ات ال زة وآلي اني وأجه ا مب ة خاصة ، توسم به

ذه   المدني المختلفة ، ويحملها األفراد العاملين بهذا الجهاز لحمايتهم أثناء النزاعات المسلحة ، وه

  ".مثلث متساوي األضالع أزرق اللون على أرضية برتقالية " الشارة على شكل 

  جنيف لعام  التفاقياتافي األول وتم تأسيس هذه الشارة المميزة في البروتوآول اإلض

1977  42.  

  

 شارة األشغال الهندسية والمنشآت المحتویة على قوى خطرة  -جـ

  

ارة عن    ه          "هي عب ى المحور ذات ة توضع عل ون زاهي ة الل ر برتقالي ة  " ثالث دوائ للدالل

ل   الجسور والسدود والمحطات    : على تلك األشغال والمنشآت التي تحوي مواد وقوى خطرة مث

ه        تج عن د ين ا ق وى خطرة    انطالق النووية لتوليد الطاقة الكهربائية ، لحمايتها من أي هجوم لم ق

ذه المنشآت         ك بشرط أال تستخدم ه ة ، وذل ة الطبيعي ترتب خسائر جسيمة للسكان المدنيين والبيئ
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از   ة ، وإال ج راض عدائي تهدافهاألغ كرية  اس رر الضرورة العس ذه  43تحت مب ريس ه م تك ، وت

د      الشارة  دولي اإلنساني المنعق انون ال المميزة أثناء المؤتمر الدبلوماسي إلعادة تأآيد وتطوير الق

 .1977ـ 1974ما بين 

  

 واألمان االستشفاءشارة مناطق   - د

 

كل        ي ش ل ف راء " تتمث ة حم رطة مائل وق  " أش ة وف ة للمنطق دود الخارجي ى الح توضع عل

ا را  44مبانيه ا نظ اطق وتحميه ذه المن ز ه ى ، لتمي ن الجرح لمي المخصص ألم ا الس لطابعه

اطق          ذه المن ز ه اطق، فبفضلها يمكن تميي ذه المن دنيين به وعالجهم ، وتوفير األمن لهم ولكل الم

داد وحمايتها من  ذه              امت ائر تلحق بمن يلجأون له ه من خس ا تتسبب في ا وم ة له ات الحربي العملي

اطق   من المدنيين والجرحى والمرضى فهذه الشارة تعتب المناطق ذه المن ر السند المرئي لحماية ه

  . واألماآن وتحييدها زمن النزاعات المسلحة 

  

 شارة معسكرات أسرى الحرب  -هـ

 

ا معسكرات أسرى     "  PG" أو "  PW" هي شارة مميزة تتكون من الحرفين     توسم به

ذه المعسكرات من اإلستهداف            د ه ة بوضوح ، حتى تحي ا مرئي ة تجعله الحرب ، وتوضع بكيفي

، وما ينجر عنه من قتلى وجرحى في صفوف األسرى علما 45لمتعمد من أطراف النزاع المسلحا

اتلين لمجرد       أنهم من الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي اإلنساني  ودوا مق م يع م ل ألنه

 . لذا تخصص لهم معسكرات ذات شارة مميزة وحامية خاصة  وقوعهم في األسر

                                                           
 .1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  56املادة  43
 1949من امللحق األول التفاقية جنيف الرابعة لعام  6املادة  44
 1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  23املادة  45



  

  تقالاالعشارة معسكرات -و

 

ة بوضوح ألطراف        IC"46" هي شارة مكونة من الحرفين  ا مرئي ، توضع بشكل يجعله

ون  ى ال تك زاع حت ذه المعسكرات الن دفاه زاع ه د عن خطوط  ألطراف الن ون بعي ار ، وتك الن

ين وضمان عدم تعرض معسكرات          رلتوفي ة المعتقل ة لفئ ة الالزم الهم الحماي داء  اعتق ا   لالعت وم

  . في صفوفهم ينجر عنه من ضحايا

  

 ) علم الهدنة ( العلم األبيض   - ز

 

ة وعدم      االستسالميستعمل هذا العلم للتفاوض أو   ة ، الحماي ، ويضمن لحامله بحسن الني

الهاي المتعلقة  اتفاقيةفي  1907سنة  اعتمادهمن قبل الطرف الخصم ، وآان  لالعتداءالتعرض 

  .47ةبقوانين وأعراف الحرب البرية ، والئحتها التنفيذي

راف ولقد آانت الراية البيضاء موضع    زة        اعت ة الممي ى مر العصور بوصفها العالم عل

 .فهي عالمة مميزة لحماية من يحملونها بحسن النية  للمندوب المفاوض أو للجندي المستسلم

 

  الشارات المميزة التي ترك أمر تحدیدها للدول المعنية بالنزاع  : ثانيا 

  

ا حق    باالتفاق تحدد هذه الشارات المميزة بين أطراف النزاع لتمييز بعض المناطق ومنحه

 .لما لها من طابع سلمي االستهدافالحماية وعدم 
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 شارة المناطق المجردة من وسائل الدفاع  - أ

 

ا   االتفاقهي عالمة يتم   اطق المجردة من وسائل      عليها بين أطراف النزاع وتوسم به المن

ا من    لحمايتها من أي هجوم عسكري ، الدفاع ويمكن ألي طرف في نزاع ما أن يعلن مكانا خالي

وات        ة تماس الق القرب من منطق ع ب داخلها ،   اوسائل الدفاع ، يكون آهال بالسكان يق لمسلحة أو ب

  :مع مراعاة الشروط الالزمة لذلك ، من

  .إجالء للقوات المسلحة والمعدات العسكرية المتحرآة عنه -1

  . عدائيا ستخدامااالعسكرية الثابتة بها المنشآت والمعدات  ستخداماعدم  -2

 .أال ترتكب أي أعمال عدائية من طرف السلطات أو السكان بهذه المنطقة  -3

 .أال يجري بها أي نشاط يمثل دعما للمجهود الحربي ألحد أطراف النزاع   -4

ين           -5 ا ب ق عليه زة المتف ارة الممي ون الش ة وتك اطق بدق ذه المن دد ه ب أن تح ا يج آم

 .48مرئية بوضوح ألطراف النزاع المسلح أطراف النزاع

انون            وير الق د وتط ادة تأآي ؤتمر الدبلوماسي إلع اء الم زة أثن ارة الممي ذه الش ريس ه م تك ت

 . 1977ـ  1974الدولي اإلنساني المنعقد مابين 

  

 شارة المناطق المنزوعة السالح  -ب 

 

ة    على تحديدها بين طرفي  النزاع ، لتوسم به االتفاقويتم   ا على المحيط الخارجي للمنطق

اطق      ذه المن ة له اتهم الحربي وحدودها وطرقها الرئيسية ، بحيث يمنع على طرفي النزاع مد عملي

  .المحدودة بشروط منها 

  . عنهاإجالء جميع المقاتلين واألسلحة والمعدات واآلليات العسكرية   -1

  .وتجميد نشاطات المنشآت العسكرية الثابتة بها   -2

  .أي أعمال عدائية من طرف السكان وسلطات المنطقة  رتكاباوعدم   -3
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ذه    والتوقف -4 ن ه ق م د األطراف ينطل ي ألح ود الحرب م للمجه ل دع اط يمث عن أي نش

  .49المناطق

انون           د وتطوير الق ادة تأآي ؤتمر الدبلوماسي إلع اء الم زة أثن وتم تكريس هذه الشارة الممي

  .1977ـ  1974الدولي اإلنساني المنعقد مابين 

ع   ة م أة بالمقارن ة النش ا حديث زة أنه ارات الممي ه الش اريخي لهات ى التطور الت المالحظ عل

ع النزاعات   )الصليب األحمر ، والهالل األحمر(شارات اإلنسانية السابقة  وهذا راجع إلى أن واق

ناعية من      ع األصعدة الص ى جمي ور عل ن تط دولي م ع ال هده المجتم ا ش ة وم لحة الحديث ا المس ه

ى العمل          ...والثقافية والسياسية والعسكرية  ذي أدى إل ال ال ر الفع ذا التطور األث ان له د آ الخ، وق

ى          د عل ا استجد من تطورات للتأآي ا مع م على تطوير اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني وتكييفه

ى  الحماية الواجبة لبعض المناطق واألعيان التي دعت ضرورات التطور الحديث إلى النص   عل

ؤتمر    حمايتها فكل هذه الشارات تقريبا تم ظهورها بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بدءا من الم

ؤتمر الدبلوماسي     1949الدبلوماسي لعام  ذلك الم الذي نعقد لالستفادة من دروس هذه الحرب وآ

ة الهاي    1977-1974إلعادة تأآيد وتطوير إتفاقيات جنيف المنعقد مابين  ذالك اتفاقي ة   وآ لحماي

ام   لح لع زاع المس االت الن ي ح ة ف ات الثقافي ذه  1954الممتلك افيين، فه ا اإلض وبروتوآوليه

ة     االت االقتصادية والثقافي ي المج ور الحاصل ف اءت لتواآب التط ديثا ج ة ح ارات المكرس الش

ذه التطورا    ة ه ت والسياسية الحاصلة في هذه الفترة ، فالقانون الدولي اإلنساني يعمل على مواآب

ه              ة اإلنسان وآل مقومات بقائ ة ي حماي ه المنشودة والمتمثل ى غايت ا حتى يصل إل ويتكيف معه

  .والحفاظ على آرامته

ي   زة والمكرسة ف ارات الممي ه الش ة عن تطور هات ا لمحة تاريخي د أعطين ون ق ذا نك هك

ا        إ ة منه ة العرفي ى األسس القانوني ى أن نتطرق إل ة   تفاقيات القانون الدولي اإلنساني عل واالتفاقي

 .  للشارات المميزة ، حتى نعطي للموضوع طابعه القانوني
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 المبحث الثاني

  األسس القانونية للشارات المميزة

  
ة         دولي اإلنساني مجرد رموز تاريخي انون ال لم تكن هذه الشارات المميزة في الق

ان     كآذل ترتكزبل  ى أس اء عل ة  يدعلى أرضية قانونية صلبة تؤسس لها وتكرسها بن  عرفي

  . متضمنة في إتفاقيات القانون الدولي اإلنساني واتفاقية وقواعد 

  

    أسس الشارات المميزة القديمة: المطلب األول 

  

عندما تطرقنا للتطور التاريخي للشارات المميزة ، وجدنا أن لها جذور تاريخية موغلة في  

ة تستخدم       ين      القدم ، فحتى منتصف القرن التاسع عشر آانت آل دول ون مع زة ذات ل شارة ممي

ة         ة الطبي راد الخدم ات اإلسعاف وأف ز عرب فالنمسا مثال آانت تستخدم راية ذات لون أبيض لتمي

نفس األغـراض،       استخدمتفي جيوشها ، آما  ون أحمر ل زة ذات ل  واستخدمت فرنسا شارة ممي

دان أخرى    ستعملت اآل من إسبانيا والواليات المتحدة األمريكية شارة ذات لون أصفر ، بينما  بل

  .إلخ…شارة ذات لون أسود 

، حيث  اتفاقيةوالحظنا أن الشارة المميزة في تلك الفترة لم تكن تستند إلى أرضية قانونية 

  . لم تكن هناك إتفاقيات دولية تنظم موضوع الشارة المميزة ، وتعطيها األساس القانوني

رن    إال أن هذا ال يعني في حقيقة األمر عدم وجود أي سن ة الق د للشارة المميزة ، فمع بداي

ال ، وتشكل           ات القت ة بسير عملي ادات المتعلق ة والع  تالثامن عشر ظهرت بعض القواعد العرفي

، ولم يعد المرضى والجرحى   الميدانية قواعد عرفية ، بحيث صارت هناك حصانة للمستشفيات

ين من   يعاملون آأسرى حرب ، وأصبح األطباء ومساعدوهم المرشدون الدين يون معافين ومحمي

  50…عتداءالااألسر أو 
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ق بالتأسيس             ما يجعلنا ة تتعل ة توجد قواعد عرفي ك القواعد العرفي ين تل ه من ب نستنتج أن

ال      اء ورج ن األطب ا م ن يحمله ا لم ي تمنحه ة الت وة الحمائي رة وللق ك الفت ي تل زة ف ارة الممي للش

زة       انوني للشارة الممي ة ، فاألساس الق ل         اإلغاثة الطبي ه مث رة هو أساس عرفي مثل ك الفت في تل

  .الكثير من القواعد العرفية التي آانت سائدة في تلك الفترة من تاريخ القانون الدولي اإلنساني

تعملها         ي تس زة الت ارات الممي ك الش أن تل ة تقضي ب د عرفي دريجيا قواع كلت ت د تش فلق

ن  ل س ل الجرحى آانت تمث ات اإلسعاف لنق ا عرب م به وش ، وتس ة لمن  ادالجي ي الحماي للحق ف

الي يجب تجنب  ا ، وبالت تهدافهايحمله ك  اس ي تل ي سلوك الجيوش ف رة ف ذه الفك ع رسوخ ه وم

المعنوي بعدم التعرض لها ولمن يحمل تلك الشارات المميزة في   االلتزامالفترة ، تشكل نوع من 

  .زمن الحروب

ل     ه  ،فاألسس التي تستند عليها الشارة المميزة في تلك العصور  ا مث ة مثله ي أسس عرفي

رة ، أي خالل النصف     باقي قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي التي آانت سائدة في تلك الفت

  . األول من القرن التاسع عشر ، والتي قننت في إتفاقيات دولية الحقة

م تزاي     هذا ة ث ة الدولي د و آما هو معلوم فإن العرف هو األسبق في تكوين القواعد القانوني

ادي وهو      دور المعاهدات في النظام القانوني الدولي ، فالقاعدة العرفية تتكون من عنصرين ، م

أن         دول ب اس ال و إحس وي وه دول وعنصر معن ب ال ن جان ة م ال المادي ة األفع رار ممارس تك

ذي              العرف يتكون من سوابق التصرف ال انون ، ف ال هي أمور يفرضها الق ذه األفع ممارسة ه

رة   زم           يتكون عبر فت اعي حيث يل ر عن إرادة الجماعة وضميرها الجم ر محددة ، وهو تعبي غي

  .51أعضاءها ضمنا بقاعدة معينة من قواعد السلوك

دايات             زة في ب ا الشارة الممي انيد التي آرست بموجبه ى األسس واألس هذا ما ينطبق عل

العصور  حيث مع إضطراد وتواتر ممارسات الدول في تلك ،ظهورها واإلرهاصات األولى لها 

ق  ا يتعل تخدامفيم ي     باس ة ف دمات الطبي راد الخ عاف وأف ات اإلس م عرب ة لوس زة معين ارة ممي ش

ة   رام جيوشها تكون نوع من اإلحساس والشعور بإلزامي ا    احت ذه الشارات وحامليه راد    ه من األف

  . أثناء الحروب واألجهزة الطبية
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  أسس الشارات الحديثة : المطلب الثاني 

  

لقواعد القانونية المؤسسة للشارات المميزة الحديثة في االتفاقيات الدولية إلى ا هنا نتطرق

ذي         دولي اإلنساني الحديث وال انون ال يالد الق اريخ م منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر ت

  .تميز ببداية تقنينه في إتفاقيات دولية

  

  األساس القانوني لشارة الصليب األحمر : الفرع األول 

  

وبر     شار ظهرت ؤتمر أآت رارات م ه     ،1863ة الصليب األحمر بموجب ق ذي دعت إلي ال

  .52"لجنة الخمس " اللجنة الدولية إلغاثة الجنود الجرحى 

ى      اتفاقيةلم يعتمد أي " لكن المؤتمر المذآور  ك إل ود ذل ا يع دولية في هذا المجال ، وربم

ه  آون المؤتمر لم تكن له صالحية معالجة المسائل القانونية أو أل ر ن انية التي     اعتب ة اإلنس الحماي

ت ستتضمنها  ةآان ن     االتفاقي ر م ي آثي دول الصطدامها ف بة لل ا بالنس ل موضوعا حساس ، تمث

  . 53"في وقت الحروب  االعتباراتالسياسية التي تتقدم على غيرها من  باالعتباراتاألحيان 

دا     اتفاقيةأما  ام  جنيف األولى لتحسين حال الجرحى العسكريين في المي د  1864ن لع ، فق

ا   جاء نص المادة السابعة منها يشكل السند القانوني لشارة الصليب األحمر ، والتي نصت على م

ات إجالء المصابين          :" يلي  ات اإلسعاف وعملي زة وموحدة للمستشفيات ومرآب تعتمد راية ممي

  .ويجب أن  تكون الراية مصحوبة في جميع األحوال بالعلم الوطني

ة          ويجوز        ذه العالم ة ذراع ، لكن إعطاء ه وا عالم اد أن يحمل لألفراد الذين يتمتعون بالحي

ى أرضية    را عل ذراع صليبا أحم ة ال ة وعالم ن الراي ل م ل آ كرية ، يحم لطات العس رك للس يت

  ."بيضاء 

ة  وفير الحماي دة من أجل ت زة موح ارة ممي ادة عن ضرورة حمل ش ذه الم رت ه د عب فق

ات اء النزاع ة أثن ي    الالزم رة ف ة طرحت ألول م ارة الحماي ة بش دة المتعلق ذه القاع لحة فه المس

                                                           
 .228، ص1989، 8: م د ص أ، ع، )اتفاقية جنيف األوىل (جان بكتبه ، 52
 .23، ص1997،  1:عمر سعد اهللا ، تطور تدوين القانون الدويل اإلنساين، دار الغرب اإلسالمي، بريوت لبنان، ط/د 53



ى أرضية بيضاء           اتفاقية ون موضوع عل دوليـة ، وتتمثل هذه الشارة في رمز صليب أحمر الل

  .54فإذا حملت هذه الشارة من قبل أيا آان أثناء الحرب بصورة مرئية ، أعتبر ذلك سندا للحماية

زة، إال     التي جاءت االتفاقياتوحافظت  ذه الشارة الممي بعدها على هذا النص المؤسس له

ة أن ام   اتفاقي ف لع ارة   1906جني افت عب را   " أض م سويس وس عل دير   " معك بيل التق ى س عل

ق            ة لقطع الطري ا ومحاول والعرفان لهذه الدولة التي تأسست شارة الصليب األحمر في ربوعه

ى أ        ر عل ليب األحم ارة الص دلول ش ون م ذين يؤول ى ال دين     عل ز لل ة ترم ة ديني ا ذات خلفي نه

  .المسيحي

ة حافظت لقد    ام    اتفاقي انوني المكرس لشارة الصليب األحمر         1929جنيف لع ند الق ى الس عل

ارة الصليب    انوني لش ند الق ى نفس الس نص عل م ال ا ت ا، آم عة عشر منه ادة التاس ي الم ك ف وذل

  .  1977حقين بها لعام وآذلك في البروتوآولين المل 1949األحمر في إتفاقيات عام 

 

  أسس شارتي الهالل األحمر واألسد والشمس األحمرين : الفرع الثاني 

  

ك   1906جنيف مرة ثانية بعد تعديلها األول سنة   اتفاقيةجرى تعديل  تفادة ، وذل من   لالس

ي  ك ف ان ذل ى وآ ة األول رب العالمي ن الح ة م دروس المستخلص ؤتمر  1929ال اء الم ، وأثن

بشارتي الهالل األحمر واألسد  االعترافرت آل من ترآيا وفارس ومصر على الدبلوماسي أص

ثالث ، وتجسد      دول   ال ه ال والشمس األحمرين، مما جعل المؤتمر يستجيب في النهاية لطلب هات

راف هذا  ادة التاسعة عشر من       االعت ة " في الم جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى       اتفاقي

  .  192955جويلية  27المؤرخة في "  بالقوات المسلحة في الميدان

تقديرا لسويسرا ، يحتفظ بالشعار المكون من صليب أحمر      :" والتي نصت على ما يلي 

ة في     على أرضية بيضاء ، وهو معكوس العلم السويسري آشارة وعالمة مميزة للخدمات الطبي

الل        ل اله تخدم بالفع ي تس دان الت ة البل إن حال ك ف ع ذل لحة ، وم وات المس د  الق ر أو األس األحم
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ارتين  اتين الش دال من الصليب األحمر ، يعترف به ى أرضية بيضاء ب رين عل والشمس األحم

    ."أيضا حسب منطوق هذه االتفاقية 

م  ذا ت رافوهك ى   االعت رين إل د والشمس األحم ر واألس الل األحم ارتي اله مي بش الرس

ا نف    األحمر،جانب الصليب  ام  وبالتالي صار هناك ثالث شارات له في   واالستخدامات س األحك

  .  القانون الدولي اإلنساني

ا ات تأبق آم ام  اتفاقي ع لع ف األرب ام  ،1949جني ين لع ولين الملحق ذلك البروتوآ وآ

  . 192956على نفس الشارات الثالث المعترف بهم منذ عام 1977

  .2005دیسمبر 8للبروتوآول اإلضافي الثالث المؤرخ في  وآذلك األمر بالنسبة

  

   أساس شارة الكريستالة الحمراء: رع الثالث الف

  

دة   زة الجدي ارة الممي انوني للش ل األساس الق راء " يتمث تالة الحم ي " الكريس اء ف ا ج فيم

، وبالذات في نص  2005ديسمبر  05البروتوآول اإلضافي الثالث التفاقيات جنيف المؤرخ في 

  : المادة الثانية منه التي نصت على ما يلي 

ف هذا البروتوآول بشارة مميزة إضافية عالوة على الشارات المميزة الواردة يعتر -1" 

ث وضعها     ن حي اوية م ارات متس ون الش ها ، وتك دم األغراض نفس ف ، وتخ ات جني ي إتفاقي ف

  . القانوني

  مربعا أحمرا قائما على حده وأرضيته بيضاء  اإلضافية،تكون هذه الشارة المميزة  -2

ي   وارد ف م ال ا للرس ذا  طبق ول،ملحق ه ذا   البروتوآ ي ه زة ف ارة الممي ذه الش مى ه وتس

   ."شارة البروتوآول الثالث " البروتوآول 

ي  دة ه ارة الجدي ذه الش ائعة له مية الش راء  : إال أن التس ورة الحم ت(البل الة الكريس

آبر ،حيث تم باعتماد هذه الشارة الخالية من أي دالالت وطنية أو دينية أو سياسية حل ا)الحمراء

ه،وبالتالي أتاحت الفرصة  دولي برمت ع ال ة والمجتم ة الدولي ا الحرآ ي آانت تواجهه ات الت العقب

 .الدولية لبلوغ العالمية لبلوغ العالمية التي آانت تطمح إليها منذ نشأتها ةللحرآ
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  األسس القانونية للشارات األخرى: الفرع الرابع 

  

اني            رع لألس ذا الف تها       سوف نتطرق في ه زة األخرى والتي آرس ة للشارات الممي د القانوني

اطق   إتفاقيات القانون الدولي اإلنساني لتكون سندا للحق في حماية بعض األعيان واألجهزة والمن

ا            ا السلمي وتجنب اة اإلنسان وطابعه ة في حي ة حيوي ا من أهمي واألفراد العاملين بها وذلك لما له

 .من أطراف النزاع المسلح استهدافهاحمية لو تم لألضرار التي قد تلحق بالفئات الم

  

 بموجب نصوص  ةلشارات المحدد ا أسس: أوال 

  
قانونية تحدد شكل ولون الشارات المميزة بدقة في نصوصها  تتمثل هذه األسس في قواعد      

 :ومنها بحيث التترك المجال للدول الختيار شارة مميزة غيرها التأسيسية

  

 زة لألعيان الثقافيةأساس الشارة الممي  -أ 

 

الهاي لحماية الممتلكات   اتفاقيةورد األساس القانوني للشارة المميزة لألعيان الثقافية في 

ام  ادة       1954الثقافية في حالة نزاع مسلح لع اب الخامس عشر ، الم ه والتي جاء     16، في الب من

  : نصها آاآلتي

دبب من أسفل مكون       االتفاقيةشعار  -1"  من قطاعات منفصلة ذات    عبارة عن درع م

اه القسم          ( لون أزرق وأبيض  ل أحد زواي ون يحت ع أزرق الل درع مكون من مرب وهذا ال

ا أبيضا من     المدبب األسفل ويقع فوق هذا المربع مثلث أزرق اللون ، وآالهما يحدد مثلث

  آل جانب 

ى شك        17يجوز وفقا لشروط المادة  رده أو مكرر ثالث مرات عل ل إستعمال الشعار بمف

  .")على أن يكون شعارا واحدا موجها إلى األسفل ( مثلث 

ادة    2وللتطرق إلى الشروط التي أحالتنا عليها الفقرة  ا في     16من الم والمنصوص عليه

 . ذآرها هنا على سبيل اإليضاح ارتأينا االتفاقيةمن نفس  17المادة 



 

  

  :التاليةيستعمل الشعار مكررا ثالث مرات في الحاالت  -1

ل الممتلكات      للممتلكا  ة الخاصة لنق ت الثقافية الثابتة الموضوعة تحت نظام الحماي

  . 13و  12الثقافية وفقا للشروط الواردة في المادتين 

  .   للمخابئ المرتجلة ، وفقا للشروط المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية 

  :يستعمل الشعار المميز بمفرده في الحاالت التالية   -2

  . التي لم توضع تحت نظام الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية 

  . لألشخاص المكلفين بأعمال الرقابة وفقا ألحكام الالئحة التنفيذية 

  .للموظفين المكلفين بحماية ممتلكات ثقافية  

   .لبطاقات تحقيق الشخصية الوارد ذآرها في الالئحة التنفيذية  

  

  أساس شارة الدفاع المدني    -ب 

 

ات في البروتوآول الملحق األول ورد النص المؤسس لها   ام    التفاقي  في  1977جنيف لع

ادة  ي  66الم ا يل ى م ي تنص عل ة ، والت رة الرابع ه الفق زة :" .. من ة الممي ة الدولي تتكون العالم

ة   تخدم لحماي ين تس ة ح ى أرضية برتقالي اوي األضالع عل ث أزرق متس ن مثل دني م دفاع الم لل

  ".دها ولوازمها لحماية المخابئ المدنيةأجهزة الدفاع المدني ومبانيها وأفرا

د   م واح ي الملحق رق دني ف دفاع الم ارة ال انوني لش ند الق ذا الس ى ه نص عل رر ال ا تك  آم

ول األول ادة    للبروتوآ ي الم ة ف ق الهوي ة بتحقي ة المتعلق ي الالئح ها   16ف اء نص ي ج ا والت منه

دني المنص  :" آاآلتي  ة من      تكون العالمة الدولية المميزة للدفاع الم رة الرابع ا في الفق وص عليه

ادة  ول " من الملحق  66الم ى " البروتوآ ون عل ى شكل مثلث متساوي األضالع أزرق الل عل

 ". …أرضية برتقالية اللون 

 

  

  



 أساس شارة األشغال الهندسية والمنشآت المحتویة على قوى خطرة    -ج 

  

ـ   56ورد أساسها القانوني في البروتوآول اإلضافي األول في مادته  ة  : والمعنونة ب حماي

ا ، والتي جاء           ابعة منه رة الس وى خطرة ، في الفق ى ق األشغال الهندسية والمنشآت المحتوية عل

ذه        … :" نصها آما يلي  ة ه ان المشمولة بحماي ى األعي يجوز لألطراف بغية تيسير التعرف عل

ة           ر برتقالي ة خاصة تتكون من ثالث دوائ ذه بعالم ان ه ى    المادة أن تسم األعي ة توضع عل زاهي

ذا الملحق        16محور ذاته حسبما هو محدد في المادة  م واحد له " البروتوآول  " من الملحق رق

أي حال     التزاماتهوال يعفي عدم وجود هذا الوسم أي طرف في النزاع من  ادة ب بمقتضى هذه الم

  ". من األحوال 

ة   فالشارة المميزة هنا تعتبر سندا للحق في الحماية ، وال يعني ع دم وجودها سقوط الحماي

ل الوجه         ا ، فهي تمث ا في     المرئي  عن هذه األشغال والمنشآت التي توسم به ذي يؤسس لحقه ال

  .  الحماية المقررة لها أصًال وفقا ألحكام هذه المادة

  

   واألمان االستشفاءأساس شارة مناطق   -د 

  

ا جاء في الملحق األول         ى م زة إل ة تستند هذه الشارة الممي ة   ج التفاقي نيف الرابع

ع   االتفاقمشروع " من  ،1949لعام  فاء بشأن مناطق ومواق ان  االستش ادة    "واألم في الم

  :  السادسة منه والتي جاء نصها آالتالي 

اطق "  ز من فاءتمي ى أرضية بيضاء    االستش راء عل ة حم ان بواسطة أشرطة مائل واألم

  ".توضع على الحدود الخارجية للمنطقة وفوق مبانيها 

ة      ولم تح ة للسلطة التقديري ذلك متروآ دد هذه المادة عدد األشرطة المائلة الحمراء وهي ب

رام      زة حتى تلقى اإلحت للدول مع مراعاة عامل وضوح الرؤية عن بعد لهذه الشارة الممي

  . الالزم لها في زمن النزاعات المسلحة

ي يجب ت                روط الت ق الش س الملح ن نف ة م ادة الرابع ددت الم د ح ي  ولق ا ف وفره

  :واألمان وهي االستشفاءمناطق 

 .ال تشغل إال جزًءا صغيرا من األراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة التي تنشئهاأ -1



 .االستيعابتكون قليلة الكثافة السكانية بالمقارنة على قدرتها على  -2

ة ، ومجردة          -3 دة عن أي أهداف عسكرية وأي منشآت صناعية أو إداري تكون بعي

 .هداف من مثل هذه األ

  .  في أن تكون ذات أهمية في سير الحرب احتمالال تقع في مناطق يوجد أي  -4

هذه المناطق اقتضت الضرورات اإلنسانية أثناء النزاعات المسلحة تحديدها حتى ال                

يتأثر المدنيون ومن ال يشارآون في الحرب إلى تبعات األعمال الحربية لذا فقد قيدت بالعديد من 

  .شروط حتى تكون محصنة من امتداد األعمال الحربية لهاال

  

 أساس شارة معسكرات أسرى الحرب  -ه 

  

زة في       ذه الشارة الممي انوني له ة ورد األساس الق ام     اتفاقي ة لع   1949جنيف الثالث

  : منها ، والتي نصت عنها آما يلي  23في المادة 

محت … "  ا س اراتآلم رى ال  االعتب كرات أس ز معس ة تمي ارا الحربي رب نه ح

  ". التي توضع بكيفية تجعلها مرئية بوضوح من الجو "  PG" أو "  PW" بالحروف 

اقي                          الف ب ى خ روف عل كل الح ذت ش ا اتخ ارة أنه ذه الش كل ه ى ش ظ عل المالح

ا أهملت       ة بينم ين الفرنسية واالنجليزي الشارات المميزة األخرى واتخذت هذه الحروف من اللغت

ا خاصة في حاالت             باقي اللغا د يجعل من الصعب التعرف عليه ذه الشارة ق ت،آما أن شكل ه

  .الليل أو في الظروف الجوية الصعبة

  

  االعتقالأساس شارة معسكرات   -و 

 

ال تم النص على األساس القانوني المؤسس لشارة مراآز ومعسكرات   في   االعتق

  : ء نصها آما يلي والتي جا  83، في المادة  1949جنيف الرابعة لعام  اتفاقية

كرات  … "  ز معس التمي محت   االعتق ا س اراتآلم الحرفين   االعتب ة ب "  IC" الحربي

 ".…اللذين يوضعان بكيفية تجعلهما واضحين بجالء في النهار من الجو 

  .هذه الشارة ينطبق عليها نفس المالحظات التي لوحظت على سابقتها



 )علم الهدنة والتفاوض ( أساس الرایة البيضاء   -ز 

 

وانين       ة بق ة المتعلق ي الالئح ا ف انوني المؤسس له نص الق د ورد ال رب  لق راف الح وأع

ة المؤرخة في           باتفاقية، والملحقة البرية وانين وأعراف الحرب البري احترام ق الهاي الخاصة ب

وبر  18 ادة  1907أآت ي الم ك ف ي  32وذل ا يل اء نصها آم ي ج ا ، والت د مفاوضا آل :" منه يع

ه أ ز ل راء شخص يجي زاع إج د أطراف الن ا  صالاتح امال علم ون ح ع الطرف اآلخر ، ويك م

داء أبيضا، ويتمتع المفاوض بالحق في عدم    وق         االعت ا هو الشأن بالنسبة للب ى سالمته ، آم عل

  ".والطبال وحامل العلم والمترجم الذي يرافقه 

وق الت        صهذا الن ين الحق ذه الشارة،آما ب نح لمن   يحدد من لهم الحق في استعمال ه ي تم

  .يحملها بحسن النية والمتمثلة في عدم االعتداء عليه وعلى من يرافقونه

  

 األسس القانونية للشارات الغير محددة : ثانيا 

  

ة      النزاع مباشرة حري ة ب ار هي أسس قانونية ترك للدول المعني ون     اختي ة وشكل ول طبيع

  .ةقشارات مميزة لحماية أماآن محددة بد

  

 المجردة من وسائل الدفاع  أساس شارة األماآن  - أ

  

زاع          اتفاقياتترآت  زة ألطراف أي ن ه الشارة الممي ة هات د شكل وطبيع جنيف أمر تحدي

ق  اقعن طري ول  االتف ي البروتوآ انوني ف ها الق نهم حسب مقتضى الحال ، وجاء أساس ا بي فيم

ادة   1977اإلضافي األول لعام  ى         29، في الم ا السادسة التي تنص عل ه في فقرته ي   من ا يل : م

ذا       -6" ل ه ع يشمله مث ى موق اق يجب على الطرف الذي يسيطر عل ان     االتف در اإلمك أن يسمه ق

ا     ن رؤيته ث يمك ى أن توضع بحي ع الطرف اآلخر ، عل ا م ق عليه د يتف ي ق ات الت ك العالم بتل

  ".بوضوح وخاصة على المحيط الخارجي للموقع وعلى حدوده وعلى طرقه الرئيسية 



ين أطراف       يعتبر هذا ال      ه من عالمات ب د يتفق علي زاع   نص هو األساس القانوني لما ق أي ن

ا من طابع              مسلح ا له ا من أي هجوم ، لم اطق لتشكل الوجه المرئي لحمايته ذه المن لتوسم به ه

  .اطقالمدنيين المقيمين بهذه المنمدني ، وحفاظا على سالمة السكان 

  

 أساس شارة المناطق منزوعة السالح   - ب

  

ادة    ورد أساس انوني في الم ام      60ها الق م   1977من البروتوآول اإلضافي األول لع ، وت

ة أن يسمها          … :" النص عليها آما يلي  ذه المنطق ل ه ى مث ذي يسيطر عل ى الطرف ال يجب عل

ى أن توضع بحيث يمكن   ا مع الطرف اآلخر ، عل ق عليه د يتف ي ق ان بالعالمات الت در اإلمك ق

ى ا    يما عل وح ، وال س ا بوض ا       رؤيته ى طرقه دودها وعل ى ح ة وعل ارجي للمنطق يط الخ لمح

  ". …الرئيسية 

ا     امتدادذلك بهدف حماية هذه المناطق من  ا له زاع لم األعمال العدائية لها من أطراف الن

  . من طبيعة مدنية سلمية

دولي اإلنساني          انون ال زة في الق بتطرقنا إلى األسس واألسانيد التي آرست الشارة الممي

  .نا موضوع الدراسة طابعه القانوني التأسيسي نكون قد أعطي

ذا الفصل       تنا له الل دراس ن خ ه م ص إلي ن أن نخل ا يمك ارة  (وم اريخي للش ور الت التط

ة ها القانوني زة وأسس تعمالن أ، )الممي ة  اس راد اإلغاث ة أف ى حماي ة عل زة للدالل ارة الممي الش

طراف السامية المتعاقدة أو بالنسبة اإلنسانية سواء من طرف الخدمات الطبية للجيوش التابعة لأل

ة،     وارث العام لحة أو الك ات المس راء النزاع ة الجرحى والمرضى ج ة إلغاث ا الوطني لجمعياته

دولي اإلنساني   انون ال يالد الق ل م ة أي قب ى العصور القديم ى إل د حت دم يمت وغًال في الق دا م تقلي

ث تمي   ر ، حي ع عش رن التاس اني للق ل النصف الث ديث أي قب وان  الح دد أل ة بتع ذه المرحل زت ه

ى أسس      اتفاقيةالشارات المميزة من جهة وعدم وجود أسس قانونية  تكرسها بل آانت ترتكز عل

دة         ارة موح ر آش ليب األحم ارة الص رة ش رت ألول م ث ظه د حي ا بع ورت فيم م تط ة ث عرفي

ة بموجب   ة ومكرس ةوعالمي ة  اتفاقي ة(دولي ام   اتفاقي ى لع ف األول م )1864جني م ل ث أن ، ث تلب

ا شارتا الهالل األحمر واألسد والشمس األحمرين وال        اءا  ل ظهرت شارتان جديدتان وهم ذين ج

ي  ارة الصليب األحمر والت ي لش ل دين ر من تأوي ا ظه رتنتيجة لم دين المسيحي  اعتب ًزا لل رم



هذا قاعدة وحدة الشارة المميزة وعالميتها ، مما جعل الحرآة الدولية تسعى إلنقاذ  انهارتوهكذا 

المبدأ األساسي وذلك بتكريس شارة مميزة جديدة تخلو من أي مدلول ديني أو سياسي أو وطني    

ك في البروتوآول اإلضافي الثالث المؤرخ في           راء وذل تالة الحم ديسمبر   5وهي شارة الكريس

2005 .  

ا      زة فجاءت آله أما الشارات األخرى والمكرسة لحماية بعض األماآن واألعيان واألجه

ي إ ام  ف ع لع ف األرب ات جني ام   1949تفاقي ا لع ين به ولين الملحق ارة  1977والبروتوآ ل ش ، مث

  .إلخ...  االعتقالالدفاع المدني وشارة معسكرات 

ة     ة وهذه الشارات جاءت آلها مكرسة بموجب نصوص قانوني ات    اتفاقي ة في إتفاقي  مبثوث

دول  القانون الدولي اإلنساني الحديث انون ال اقي حيث أصبحت     ،أي منذ ميالد الق ي اإلنساني االتف

هذه الشارات ذات طابع دولي عالمي بعدما آانت تخضع في اختيارها لرغبات الدول منفردة في 

   .العصور القديمة

انوني   بعد دراسة الطابع القانوني التأسيسي للشارات المميزة نتحول إلى دراسة الطابع الق

انون   ام الق ك بهدف الكشف عن        الوظيفي للشارات المميزة في ظل أحك دولي ذات الصلة، وذل ال

  .االستخدامات المختلفة للشارات المميزة في ظل الوضع القانوني الراهن

   

  
  
  
  
  
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

    



أو األهداف واألغراض التي آرست من    االستخداماتسوف نتطرق في هذا الفصل إلى 

ك في إطار     أجلها الشارة الم ميزة في القانون الدولي اإلنساني ، وهذا هو صلب الموضوع ، وذل

ة للهالل  ة الدولي ي تصدر عن الحرآ رارات الت وائح والق دولي اإلنساني ، والل انون ال ام الق أحك

ى      رق إل م نتط لة ، ث ر ذات الص ليب األحم ر والص تخداماتاألحم ه   االس روعة لهات ر مش الغي

ذه          الشارات ، وما يترتب علي  دولي اإلنساني ه انون ال ار وآيف عالج الق ا من آث  االستخدامات ه

ذه      ين ه ي تب ة الت ى النصوص القانوني التطرق إل ك ب روعة وذل ر مش تخداماتالغي دد  االس وتح

ي ت  د الت ى القواع م نتطرق إل ا ، ث ا وتصحيح  إ دعواأنواعه ا وردعه راءات لقمعه ى سن اإلج ل

ا      االستخدامات ك في إط ر مشروعة وذل ة ، وفي إطار التشريعات       الغي ة الدولي ة الجنائي ر العدال

ري لنظام      وطني الجزائ الوطنية للدول األطراف المتعاقدة ثم في األخير ، نتطرق إلى التطبيق ال

ر لتشريعاتها            ة تكييف الجزائ ى آيفي ـاني من خالل التعرض إل دولي اإلنس الشارة في القانون ال

  .الوطنية ذات الصلة بالموضوع

ل الت ين         وقب ز ب ب أن نمي ن المناس راهن ، م انوني ال ام الق ن النظ ل م ذا الفص رق له ط

  . مستويين يتطابق آل منهما مع وضع قانوني معين

ام   ات المستوى األول هو ما جاء في أحك ة      اتفاقي ا اإلضافيان المتعلق جنيف وبروتوآواله

  . ةبشارة حماية الخدمات الطبية ، وشارة الجمعيات الوطنية وتسميتها من جه

اد     الدولية المستوى الثاني هو ما جاء في النظام األساسي للحرآة والنظام األساسي لإلتح

  . بها من جهة ثانية واالعترافالمتعلقة بشارة الجمعيات الوطنية وتسميتها 

  . 57يوجد ترابط وثيق بين هذين المستويين في العديد من النقاط المشترآةحيث 

  :        ن همالقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثي

 االستخدامات المشروعة للشارة المميزة :المبحث األول

 ااالستخدامات الغير مشروعة للشارة والمسؤولية المترتبة عنه:المبحث الثاني
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 المبحث األول

  المشروعة للشارة المميزة  االستخدامات

  
ون  تعماليك ي  االس ام النصوص ذات الصلة ف ع أحك ا م اء متفق اتاتمشروعا إذا ج  فاقي

رارات    وائح وق ي ل اء ف ا ج ع م ا اإلضافيين ، وم ف وبروتوآوليه ةجني ة للصليب  الحرآ الدولي

  .األحمر والهالل األحمر ذات الصلة

دولي اإلنساني هو تحقيق         استعمالوالغرض األساسي من  انون ال زة في الق الشارة الممي

لم أو في زمن    االستعمالهدفين رئيسيين سواء آان هذا  ا   المسلحة، النزاعات   في زمن الس وهم

  .58بغرض الحماية واستعمالها الداللة،بغرض  استعمالها

  

  الشارة المميزة بغرض الداللة  استخدام: المطلب األول 

  

ا هو التعريف أو     اء المقصود بالداللة هن ة، أو  االنتم ك خاصة في زمن       التبعي ويكون ذل

  .  إال أنه قد يمتد لزمن الحرب أحيانا آثيرة السلم،

  

  في زمن السلم  :األولالفرع 

  

املون        دول األطراف ، يجب أن يكون الع بالنسبة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في ال

المنشآت والهياآل الصحية معروفة ومميزة من بعيد حتى تتجنب تعريضها إلطالق  في الطبيون 

دأ    1949النار أثناء الحروب، إال أن مندوبي الدول في سنة  روا بمب ة اللم يق ى    دالل واإلطالع عل

ات         رار والمخطط ى األس را عل ل خط ان يمث ك آ كرية ، ألن ذل حية العس آت الص اآن المنش أم

ة     ذه المصالح الطبي العسكرية ، هذا الخطر الذي أصبح أقل بكثير في وقتنا الحاضر ، حيث أن ه

دة عن خطوط         ع بعي ة تق ذل  أو الصحية أصبحت تعمل أآثر في منشآت ثابت ار وآ  وحدات ال كالن
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ة اإلعالم       الطبية روا بإمكاني م ي المتنقلة التي تتبع الجيوش، آما أن مشرعوا البروتوآول األول ل

  .59) 3 فقرةال 12المادة ( واإلدالء بأماآن المنشآت الصحية الثابتة للقوات المسلحة 

رام ال يعفي عدم توفر هذه المعلومات من واجب  ة ، ويجب أن يكون      احت الوحدات الطبي

د   التعر ا ، تؤآ ف عليها قبل آل شيء عبر وسيلة الشارة المميزة ، وبخصوص هذه النقطة  أساس

  .1929جنيف لعام  اتفاقيةعلى أحكام  38في مادتها  1949لعام  األولى االتفاقية

ى  ترسم الشارة المميزة على رايات المصالح الطبية ومعداتها ، وآذلك  ذراع   عل ة ال عالم

ة ، فهي           ، فالشارة إذن  3960المادة  ة الالزم نح الحماي ة حتى تم ى وجود المصالح الطبي دل عل ت

  .61االتفاقياتالداللة الواضحة للحماية المنصوص عليها في 

راز أو      و إب ا ه دف والغرض منه ون اله دما يك ة عن زة للدالل ارة الممي تعمل الش ا تس آم

، دون أن  62حمر إظهار أن شخصا ما أو شيئا ما له صلة بمؤسسة الصليب األحمر أو الهالل األ  

  . 63و دون أن تشمله هذه الحماية االتفاقيةيكون باإلمكان وضعه تحت حماية 

  :  بما يلي  االلتزامالشارة المميزة للداللة ال يتم إال مع  واستخدام

  . الوطني ذي الصلة مع الشروط التي يحددها التشريع  االستخدامأن يتفق هذا  -1

 64لشارة المميزة تتفق مع مبادئ الصليب األحمر أن تكون األنشطة التي تستخدم فيها ا -2

  .وتنسجم معها

ث      ادة  حي ل الم ن  44تمث ةم ام    اتفاقي ى لع ف األول ذا    ،1949جني ية له دة األساس القاع

وعلى الرغم من أنها ال تعطي تفاصيل محددة عن حجم وأبعاد شارة الداللة ، إال أنها   االستخدام

ى وقت الحرب تكون الشارة          نصت على أنه في الحاالت التي تستمر لم إل فيها أنشطة وقت الس

                                                           
  . 1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  12من املادة  3نص الفقرة  59
على إخطار بعضهم البعض اآلخر ، مبواقع وحداهتم الطبية الثابتة ، وال يترتب على عدم القيام هبذا اإلخطار أي من األطراف يعمل أطراف الرتاع  - 3" 

  ".من التزامه بالتقيد بأحكام الفقرة األوىل 
  .  1949من اتفاقية جنيف األوىل لعام  39نص املادة  60
  ".يع املهمات املتعلقة باخلدمات الطبية وذلك حتت إشراف السلطة احلربية املختصة توضع الشارة على األعالم وعالمات الذراع وعلى مج" 

61  VEROUNIQUE  HAROUEL :TRAITE DE DROIT HUMANITAIRE, op – cit; PP : 232 – 233. 
أو للحماية يف كل أنشطتها اليت تتفق مع وكذلك األجهزة الدولية للصليب األمحر اليت تتمتع مبركز متميز وبوسعها استخدام الشارة املميزة للداللة  62

  .1949من اتفاقية جنيف األوىل لعام  3الفقرة  44املبادئ األساسية للصليب األمحر ، وهذا وفقا للمادة 
  .327، ص  1989 ، 09: م د ص أ  ع  ، )جوانب خاصة الستخدام شاريت الصليب األمحر واهلالل األمحر (  ،أنطوان بوفري 63
  .اخل…احلياد ، اإلنسانية ، اخلدمة اجملانية الطوعية : هذه املبادئ  من 64



ة المستعملة  بيا   للدالل اد صغيرة نس ا ذات أبع ط أو   65حينه ك لتجنب أي خل اس، وذل ارة  التب بالش

  . المستعملة للحماية أثناء النزاعات المسلحة

وق     ذراع أو ف آما نصت هذه المادة على أنه ال يجوز وضع شارة الداللة على عالمات ال

  . 66ح المبانيأسط

ة   اسمالشارة للداللة يستحسن آتابة  استخداموعند  ة الجمعي ا     لحو  الوطني الشارة أو تحته

  . 67عن آتابة أو رسم أي شيء فوق الشارة بالذات االمتناعمع 

ة بالدرجة                 بالرغم من أن الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر هي المعني

ار تخدام ش ى باس ة   األول ادئ حرآ وطني ذي الصلة ، ومب ريع ال ا للتش لم طبق ن الس ة زم ة للدالل

تستعمل عربات اإلسعاف ومراآز    استثنائيةالصليب األحمر والهالل األحمر ، إال أنه وبصورة 

  :اإلغاثة الشارة للداللة ، وذلك بشروط منها 

  .مراعاة القوانين ذات الصلة  - 1

   .الوطنية للهالل األحمر أو الصليب األحمر  والحصول على ترخيص من الجمعيات  - 2

  .والعالج المجاني  - 3

  .وأن يكون ذلك في زمن السلم فقط   - 4

ات           ك للجمعي ارة مل ة،ألن الش ة   الوطني ال إغاث ز وأعم ود مراآ ى وج ا عل دل هن ا ت وإنم

  .فقط استثنائيةمعينة بصفة 

لم        تفسر هذه الشروط التقييدية الصارمة على        ة في زمن الس زة للدالل استخدام الشارة الممي

زة ، ألن     ارة الممي ة للش تخدام المحتمل اءة االس االت إس وع ح ة دون وق ى الحيلول دف إل ا ته بأنه

احترام       ة ب ا مرهون ة الشارة وقيمته مكانة الشارة تكون أآبر إذا ما احترمت في زمن السلم ومكان

  .  زمن النزاعات المسلحة شروط استخدامها سواء في زمن السلم أو في 

 

 
                                                           

  : كما يلي  1949من اتفاقية جنيف األوىل لعام  44وهو ما نصت عليه املادة  65
ا الوطنية اسم جيوز للجمعيات الوطنية للصليب األمحر أو اهلالل األمحر أو األسد والشمس األمحرين أن تستخدم يف وقت السلم وفقا لتشريعاهت… " 

تقتضيها  وشارة الصليب األمحر ، ويف حالة متابعة هذه األنشطة يف وقت احلرب ، يكون استخدام الشارة حبيث ال ميكن اعتبارها ماحنة للحماية اليت
  "… االتفاقية ، وتكون الشارة ذات أبعاد صغرية نسبيا ، وال جيوز وضعها على عالمات الذراع أو أسطح املباين 
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ا  ارةم در اإلش ه وتج ادة  إلي رة  44أن الم ن  2الفق ةم ام  اتفاقي ى لع ،  1949جنيف األول

ثالث   ارات ال دى الش ات ذات إح ذآر الجمعي د  ( ت ر ، األس الل األحم ر ، اله ليب األحم الص

رين  مس األحم رى  ) والش ة األخ ات اإلغاث إن جمعي الي ف ط ، وبالت ا 68فق ق له تخدام ، ال يح  اس

  . 69الشارة المميزة في زمن السلم

 1949جنيف الرابعة لعام  اتفاقيةمن  1870أما فيما يتعلق بالمستشفيات المدنية فإن المادة 

ر بشرط    الل األحم ر أو اله ارة الصليب األحم ات بوضع ش ل األوق ي آ ا ف ى تمييزه نص عل ت

ادة أ        ذه الم ذلك ، والمقصود من نص ه ة ب ة المستشفيات    الترخيص لها من الدول ز وحماي ن تميي

اب       ه من ب ة في      االستحسان المدنية أمر مطلوب أثناء الحرب فقط ، إال أن ا بشارة الدالل تمييزه

بشرط الحصول  االستعمالوتحسبا ألي طارئ ، ومن جهة أخرى ربط هذا  لالحتياطزمن السلم 

زاع    على ترخيص من الدولة ، وباإلشراف المستمر من قبل السلطات لتجنب الخ ة الن لط في حال

د من أن      ة ، والتأآ تم       استخدام المسلح بين شارة الداللة و شارة الحماي ات ي الشارة في آل األوق

  .  جنيف اتفاقياتوفق األغراض اإلنسانية التي جاءت بها 

ادة   وق الم ا أن منط ة المختصة    18وبم لطات الحكومي دد أي الس م يح ابقا ل ذآورة س الم

ك أن آل     ) الترخيص واإلشراف المستمر (  ضمانوالمؤهلة لتوفير هذا ال ى ذل ، فإنه يترتب عل

د الظروف التي            وطني ذي الصلة ، مع تحدي ذلك في تشريعها ال دولة تحدد السلطة المختصة ب

  .  71غير مشروع استخدامتعمل فيها هذه السلطة واإلجراءات الالزمة لردع أي 

انون الساري     ل الوضع في ظل الق د تحلي ة   ، وخاص وعن ارة الدالل ق بحجم ش ا يتعل ة م

ة   تخدمة للدالل ارة المس ى أن الش نص عل د ت إن القواع ا ، ف ة  –وأبعاده ون ذات  –بصفة عام تك

                                                           
  : واليت جاء فيها  1949من اتفاقية جنيف األوىل لعام  26املنصوص عليها يف املادة  68
موظفو اجلمعيات الوطنية للصليب األمحر وغريها من مجعيات اإلغاثة الطوعية املعترف  24وظفني املشار إليهم يف املادة يوضع على قدم املساواة مع امل" 

املادة ، شريطة هبا واملرخص على النحو الواجب من قبل حكوماهتا ، الذين يستخدمون يف تنفيذ نفس املهام اليت يقود هبا املوظفون املشار إليهم يف تلك 
  .ع موظفي هذه اجلمعيات للقوانني واللوائح العسكرية اخلضو

ته وعلى كل طرف من األطراف السامية املتعاقدة أن خيطر الطرف اآلخر بأمساء اجلمعيات اليت يكون قد رخص هلا بتقدمي مساعداهتا حتـت مسـؤولي  
دء األعمال احلربية أو خالهلا ، وعلى أي حال قبل بدء استخدام للخدمات الطبية الرمسية للقوات املسلحة ، ويتم هذا اإلخطار يف وقت السلم أو عند ب

   ".فعلي هلذه اجلمعيات 
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ة يجب أن     أبعاد صغيرة نسبيا، وهذا ما جعل الجمعيات الوطنية تقتنع شيئا فشيئا بأن شارة الدالل

ا    ا تكون ذات أبع ة     تكون ذات أبعاد صغيرة في آل الحاالت ، وأنه دما تستخدم للحماي رة عن د آبي

ب     ة تطال ات الوطني ل الجمعي ذي جع و ال اري ، وه انون الس اطئ للق ير خ ذا تفس ط ، وه فق

ة    ضطرابات االالشارة للحماية زمن  باستخدامبالترخيص لها  وترات الداخلي وهي حاالت    –والت

الي   اني الح دولي اإلنس انون ال ا الق يع  –ال يحكمه رض توس ب تفت ذا الطل ي به د  وه اق قواع نط

ذا       ة ، وه ة باستخدام الشارة للحماي راض القانون الدولي اإلنساني السارية المفعول والمتعلق  االفت

ا في تفسير     ة         واستخدام يمكن تجاوزه إذا فكرن ة باستخدام الشارة للدالل ة المتعلق القواعد القانوني

ة ، خاصة إذا   شارات ذات أبعاد آبير ستخداماوبالتحديد ينبغي إعادة دراسة مسألة  ة بهدف الدالل

ن تصغير ية م ة األساس ا أن الغاي م  علمن ارة   حج ين ش ا وب ط بينه ب الخل ة هي تجن ارة الدالل ش

ة        استمرتا لو مالحماية هذا الخلط الذي قد يحدث في ة في إستخدام شارة الدالل ات الوطني الجمعي

ة ذات   ألنشطتها الغير رسمية في حالة نزاع مسلح دولي أو غير دولي ، حيث تكون شارة الحماي

وم        –األبعاد الكبيرة تغطي األنشطة الرسمية  ك التي تق ا هي تل والمقصود باألنشطة الرسمية هن

ر           زاع ، وغي ة لجيش أحد أطراف الن ة بالخدمات الطبي ا ملحق بها الجمعيات الوطنية وتكون فيه

ات  ة  الرسمية هي التي ال تكون فيها الجمعي ة بخدمات الجيش    الوطني ة  ملحق ألحد أطراف    الطبي

  .-ح النزاع المسل

ة   ي حال طراباتوف ذا       و االض ل ه دث مث دة ال يح ات الجدي ة والنزاع وترات الداخلي الت

ي   زامن ف تخدامالت ة  اس ارة للدالل تخدامهاالش ة   واس ي حال ه ف زمن ، ألن س ال ي نف ة ف للحماي

  . والتوترات الداخلية ال تستخدم الشارة للحماية أصال االضطرابات

ة      ( ثل هذه الحاالت تكون الفوائد المحققة في م من حيث مساعدة الضحايا وتحسين حماي

انية   ق   ) رجال اإلغاثة والمسعفين وهو مبرر آل القواعد اإلنس رة    استخدام عن طري شارات آبي

  . المحتمل االستخدامالحجم للداللة تتفوق على مخاطر الخلط وإساءة 

ة في سنة      الشار  استخدامولهذا الغرض ، فإن الئحة  دة بصفة مؤقت تنص   1987ة المعتم

تبعد     ...:"على ما يلي  ه ال يس ر أن رة في بعض الحاالت ، وال        استخدام غي اد آبي شارة ذات أبع

  ".…سيما خالل األحداث التي يكون فيها من المهم تمييز المسعفين بسرعة 



ذا النص    الالئحة في تحديد وتعريف الحاالت التي يشير إليه    هذه ولم يرغب واضعوا ا ه

غير أنه من الواضح أن المساعدة التي يقدمها المسعفون التابعون لجمعية وطنية إلغاثة الجرحى 

  . والتوترات الداخلية هي جزء من هذه الحاالت التي تعنيها الالئحة االضطراباتأثناء 

م   ا بحك ر له ر أو الهالل األحم ارة الصليب األحم و أن ش ا ه ه هن ارة إلي ا تجدر اإلش وم

  . الواقع قيمة حمائية في هذه الحالة

  :وهذا راجع لسببين هما 

ي   -1 ورة الت تالص انية       انطبع دماتها اإلنس ة خ الل نوعي ن خ ة م ة الوطني ن الجمعي ع

  . المحضة

  . الجهد المبذول في سبيل نشر القانون الدولي اإلنساني والتعريف به وتدريسه -2

ى أن    لم    الشارات ذات   استخدام وأخيرا تجدر اإلشارة إل رة وقت الس اد الكبي ة   األبع للدالل

ا تبق      يجب أن يسمح به التشريع الوطني أو ل ال يحظره ، بينم ى األق ات  يعل اب    اتفاقي جنيف الب

  .72مفتوحا في هذا الصدد

  

  في زمن الحرب: الفرع الثاني 

  

ات       وطني ذي الصلة ، تستمر الجمعي في مثل هذه الحاالت وبقدر ما يسمح به التشريع ال

ى أنشطتها التي تخرج       الشارة  استخدام للصليب األحمر والهالل األحمر في الوطنية  ة عل للدالل

ا ذات   المميزةعن نطاق المساعدات الصحية الرسمية ، وتكون الشارة  في مثل هذه الحاالت دائم

  . 73أبعاد صغيرة

ة         حيث    ه صلة بالحرآ ا ل يئا م ا أو ش راز أن شخصا م ا أيضا هو إب يكون المقصود هن

ات الصليب األحمر أو       الدولي ة من جمعي ة وطني ة للصليب األحمر أو الهالل األحمر ، أي جمعي

ة    ا اللجن ر ، وإم الل األحم ر واله ات الصليب األحم دولي لجمعي اد ال ر ، أو اإلتح الل األحم اله
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اد صغيرة   ارة ذات أبع ون الش ر ، وتك ة للصليب األحم بيا الدولي ذه   نس ـأن ه ذآير ب يلة للت ووس

  . 74مل طبقا لمبادئ الحرآة الدوليةالمؤسسات تع

وات   ة للق دمات الطبي ة بالخ ن ملحق م تك ا ل ة ، م ة للحماي ا مانح ارة هن ون الش وال تك

ة في مساعدة    75المسلحة  ة تعمل خارج نطاق النشاطات الرسمية والمتمثل ذه الحال ، فهي في ه

  .     ومسؤوليتها الخدمات الطبية للقوات المسلحة ألحد أطراف النزاع وال تعمل تحت إشرافها

ون      ن  تك ي زم ة ف ارة الدالل بيا  ذاتالحرب ش اد صغيرة نس ط   ،أبع ب الخل دف تجن ذا به وه

  .مع شارة الحماية وااللتباس

ين   ط ب ال الخل ا الحتم ر وتجنب يط الوضع أآث تخدامولتبس ة  اس ارة للدالل تخدامهاالش  واس

د أعضاء    ى تعوي ل عل ة العم ات الوطني ن الجمعي ب م ة  طل ى للحماي تخدامها عل الصحيح  االس

ا    والسليم للشارة المميزة ، وعلى أال يستخدموا إال الشارة التي تستوفي الشروط التي نصت عليه

ة ة   اتفاقي بيا ، ويستحسن آتاب م نس ة صغيرة الحج ارة الدالل ون ش ة  اسمجنيف بحيث تك الجمعي

ا ، و  ب أي شيء فوقه م أو يكت ا  وال يرس ارة أو تحته ة حول الش وق أسطح الوطني أال توضع ف

  .76المباني أو على شارة الذراع

في البروتوآول اإلضافي الثالث  اعتمادهاالتي تم  وفيما یخص الشارة المميزة الجدیدة ،

ي   ؤرخ ف مبر  05الم ارة   2005ديس ماة بش ث   والمس افي الثال ول اإلض تالة رالك( البروتوآ يس

راء  ده مف    ،)الحم ى ح ائم عل ر ق ع أحم ن مرب ارة ع ي عب هوه ن داخل ام   77رغ م ن نظ ا ع ، أم

الشارات األخرى المعترف     استخدام هذه الشارة المميزة الجديدة فال يختلف عن نظام      استخدام

جنيف ، حيث نصت المادة الثانية في فقرتها األولى من هذا البروتوآول   اتفاقياتبها من قبل في 

  :اإلضافي الثالث على ما يلي 
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رة مميزة إضافية عالوة على الشارات المميزة الواردة يعترف هذا البروتوآول بشا -1" 

وتكون الشارات متساوية من حيث وضعها القانوني  نفسها،جنيف وتخدم األغراض  اتفاقياتفي 

."  

فإنه ال تختلف عن  واحترامهاشارة البروتوآول اإلضافي الثالث  استعمالأما عن شروط 

ي       زة الت ارات الممي ى الش ق عل ي تنطب روط الت دتهاالش ات اعتم ولين   اتفاقي ف والبروتوآ جني

  . 197778اإلضافيين لعام 

ص  ا یخ ا فيم تعمالأم ة  اس ث للدالل افي الثال ول اإلض ارة البروتوآ ام  ش إن أحك ، ف

رر            دة والتي تق امية المتعاق ة لألطراف الس ات الوطني ة للجمعي البروتوآول الثالث أعطت الحري

ار الشارات       شارة البروتوآول الثالث للداللة و استعمال وطني ذي الصلة أن تخت ا لتشريعها ال فق

  : اآلتية وتضعها بداخل الشارة الجديدة وذلك بهدف الداللة وهي 

  .جنيف أو الجمع بينهما  اتفاقياتبها  اعترفتإحدى الشارات المميزة التي  -1         

امية المت   استعملهاشارة أخرى  -2          ن   أحد األطراف الس دة فعال لس ن  عاق دة ، وأعل  وات عدي

ة   عنها إلى األطراف السامية المتعاقدة األخرى ، وإلى اللجنة الدولية للصليب األحمر ، وإلى دول

  . هذا البروتوآول اعتمادقبل  )حكومة سويسرا(  اإليداع

ك الشارة     آما يجوز لهذه الجمعيات الوطنية وألغراض الداللة دائما أن تستعمل تسمية تل

  . ترابها الوطنيوأن تعرضها داخل 

ول  ي البروتوآ دة ف زة المعتم ارة الممي تعمل الش ة أن تس ات الوطني ن للجمعي ا يمك آم

االت    ي ح وطني وف ريعها ال ا لتش ة ووفق ث وبصفة مؤقت تثنائيةاإلضافي الثال هيل  اس دف تس به

  . 79عملها

ذه ا                 ل ه ا مث ين لن م تب ال ول ا مجم ا حكم رة أعطتن رة األخي ذه الفق ظ أن ه االت المالح لح

تثنائية تدعي   االس ي تس تعمالالت دف      اس ة به فة مؤقت ث وبص افي الثال ول اإلض ارة البروتوآ ش

ة أن     ات الوطني ا   أداءتسهيل عمل الجمعيات الوطنية ، ولعل هذا يحدث عندما تجد الجمعي مهامه

ا   ون صعبا إذا م ل أو يك تخدمتسوف يعرق ة  اس ارتها التقليدي ر أو الصليب  ( ش الل األحم اله
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ل              ) حمر األ ا يتسبب في مشاآل تعرق ثال مم دى الجمهور م ره من حساسيات ل د يثي ا ق نظرا لم

  .  نشاط الجمعية الوطنية

ال يختلف في جوهره عن  للداللة هذه الشارة الجديدة الستخدامعموما فإن النظام القانوني 

ا في     ات النظام القانوني الستخدام الشارات التقليدية والمعترف به ا جاء في     جنيف  اتفاقي ، إال م

من البروتوآول اإلضافي الثالث والمتعلقة بإدماج الشارات األخرى داخل     3من المادة  1الفقرة 

  .  80الشارة الجديدة ألغراض الداللة

ه جان      ستخلصلقد ا نهم الفقي ه من  بعض الفقهاء في القانون الدولي اإلنساني ومن بي  بكتي

  :وهيالشارة المميزة بغرض الداللة  ستخدامالالمبادئ واألحكام السابقة ثالث جوانب 

  

 االنتماءشارة  -1

  

ا                ى أن شخصا م ة عل ة الوطني تدل هذه الشارة عندما تكون مصحوبة باسم الجمعي

ات الصليب األحمر أو الهالل األحمر       ، أو أو شيئا ما ينتمي إلى جمعية وطنية من جمعي

ال   ر واله ات الصليب األحم دولي لجمعي اد ال ليب  اإلتح ة للص ة الدولي ر أو اللجن ل األحم

   . األحمر

وان  أو     آما       تكون الشارة بهذا الشكل مرسومة على الرايات أو على لوحة تحمل عن

وظفين     زة للم ة ممي ى عالم يارة ، أو عل رقيم س ى لوحة ت رارات  إ…عل ر أن الق خ ، غي ل

ي  دتهااالت ه  عتم ر أوصت بأن ة للصليب األحم ؤتمرات الدولي ات  ال،الم رخص الجمعي ت

اءة االستعمال       ك لتجنب إس اتهم ، وذل الوطنية ألعضائها بحمل الشارة إال أثناء أداء واجب

 .  المحتملة

  

  
                                                           

ألطراف السامية جيوز للجمعيات الوطنية التابعة لتلك ا -1:"  كما يلي  2005من الربتوكول اإلضايف الثالث لعام  3من املادة  1جاء نص الفقرة  80
عها بداخلها املتعاقدة اليت تقرر استعمال شارة الربوتوكول الثالث ، عند استعماهلا ، وفق قانوهنا الوطين ذي الصلة ، أن ختتار الشارات أدناه وتض

  : ألغراض الداللة 
  إحدى الشارات املميزة اليت اعترفت هبا اتفاقيات جنيف أو اجلمع بينهما ، أو ـ  

ى استعملها أحد األطراف السامية املتعاقدة فعال لسنوات عديدة وأعلن عنها إىل األطراف السامية األخرى وإىل اللجنة الدولية للصليب شارة أخرـ 
  ".  … داع قبل اعتماد هذا الربوتوكول ياألمحر وإىل دولة اإل



 نارة التزیيش  -2

  

ة أو اإلشهارية أو           ى الملصقات الدعائي ى األوسمة ، أو عل تستخدم عند رسم الشارة عل

 .هدف التزيين واإلشهارعلى الرسوم الزخرفية التي تستخدمها الجمعيات الوطنية ب

  

 الشارة التلميحية  -3

  

ات             ة ، أو مرآب عاف األولي ات اإلس ى محط ر عل دما تظه ة عن ارة تلميحي ون الش تك

ا لمعالجـة الحاالت            رخيص منه ا تعمل بت ـة ، لكنه ـة الوطني ى الجمعي اإلسعاف التي ال تنتمي إل

دنيي       دم بالمجان للمصابين أو المرضى الم ل  الطارئة التي تق ة    : ن ، مث مراآز اإلسعافات األولي

  . على الطرق السريعة التي ترخص لها الجمعية الوطنية بحمل شارة الداللة في زمن السلم

ن     نجم ع د ت ي ق اطر الت را للمخ تخدامونظ اءة    االس ن إس ارة م ي للش تخدامالتلميح  االس

ذا   المحتمل ، يتعين تقييد هذه الممارسة بقدر اإلمكان ،  تم ه رخيص   االستعمال  ویجب أال ی إال بت

ا      ذه الخدمات مجان خاص من الجمعية الوطنية ، بحيث ال یمنح هذا الترخيص إال عندما تقدم ه

التلميحي للشارة إال في زمن السلم    االستخداموذلك وفاءا لروح الشارة ، آما یشترط أال یكون 

  . 81كل صارم وفعالالتلميحي للشارة بش االستخدامآما تتكفل الجمعية الوطنية بمراقبة 

ار أن         استعمالنستخلص مما سبق أن  ة يكون بهدف إيضاح وإظه الشارة بغرض الدالل

أو شخصا ما أو شيئا ما ينتمي إلى إحدى الجمعيات الوطنية للهالل األحمر أو الصليب األحمر ،  

  .مراللجنة الدولية للصليب األح واإلتحاد الدولي لجمعيات الهالل األحمر والصليب األحمر أ

تثنائية إال أنه وفي بعض الحاالت     ى سيارات اإلسعاف ومراآز        االس يمكن وضعها عل

اإلغاثة التي تتوفر فيها شروط معينة آالعالج المجاني مثال ، آما يمكن وسم المستشفيات المدنية 

ك     ة ، وذل روط معين ا لش ة وفق ارة الدالل اطبش تعداد لالحتي ك   واالس ة ، وذل وارئ ممكن ألي ط

  . الدولة المعنية السلطة المختصة في منبترخيص 

ام   إن قواعد وأحك ا ف ة سواء في   استعمال عموم ارة الدالل اتش رارات  االتفاقي أو في الق

 ية للصليب األحمر والهالل األحمر   واللوائح التنظيمية ذات الصلة التي تصدر عن الحرآة الدول
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ة   ات الوطني ة والجمعي ة الدولي ية للحرآ نظم األساس ذلك ال ة ذات الصلة  وآ ريعات الوطني  والتش

ة دون حدوث إساءات       ذا للحيلول م ، وه ط    االستخدام موضحة بشكل دقيق ومحك ا ألي خل وتجنب

  .يحدث بينها وبين الشارة المستعملة للحماية

  

  الشارة بغرض الحمایة  استخدام: المطلب الثاني 

  

وظيفي ال  استخداميعتبر  ه الشارة     الشارة المميزة بغرض الحماية الهدف ال ذي تلعب اني ال ث

ذا في زمن النزاعات  اني ذات الصلة ، ويكون ه دولي اإلنس انون ال ام الق زة في ظل أحك الممي

دولي اإلنساني            82المسلحة انون ال ا الق ة التي يمنحه ، بحيث تصبح الشارة الوجه المرئي للحماي

اب        ذلك النشاطات ذات الط ة ، وآ ة بحمل الشارة للحماي ع اإلنساني المحض    لبعض الفئات المعني

وآل ما يستعمل في هذا الصدد من األجهزة واألعيان وهيئات اإلغاثة اإلنسانية التي تعمل وفق    

ن    ام ذات الصلة م ي األحك ة ف ددة بدق روط مح اتش ا   اتفاقي ة به والت الملحق ف والبروتوآ جني

ة للصليب األحمر والهالل  ة الدولي رارات الحرآ ذلك ق روآ دول الوط توالتشريعا األحم ة لل ني

  . األطراف المتعاقدة ذات الصلة

  

  الشارة للحمایة في النزاعات المسلحة  استخدام: الفرع األول 

  

اتلون أن    رف المق ي يع لحة لك ات المس اء النزاع ة أثن زة للحماي ارة الممي تخدم الش تس

ا والجوي       ة منه ة البري ا المختلف ي بأنواعه ل الطب ائل النق ة أو وس دات الطبي خاص والوح ة األش

ات والبحرية محمية بموجب   ام    اتفاقي ام      1949جنيف لع ا لع ين به ولين الملحق   1977والبروتوآ

ك هي    اع ومن اآلثار المترتبة على ذل ى هؤالء         االمتن ه ضرباتهم إل اتلين عن توجي وري للمق الف

  . األشخاص أو األشياء

ث ن ال   حي ر م م أآب دة بحج ة مع تخدمة بغرض الحماي ارة المس ون الش ارة يجب أن تك ش

ى أقصى         زاع عل ل أطراف الن ا من قب المستخدمة لغرض الداللة وذلك تسهيال لرؤيتها ومعرفته
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يال أو في حاالت     دام مسافة ممكنة ، لذلك يجوز إضاءة الشارة الحامية وتزيينها باألنوار ل أو  انع

  . 83الرؤية انخفاض

ة     ي واجب لحة فه ات المس ة النزاع ي آاف ا ف ة لحامله ارة الحماي وفر الش رام وت ي  االحت ف

ة التي   ، 84النزاعات الدولية وغير الدولية فالشارة المستخدمة للحماية تعتبر وسيلة لضمان الحماي

  .85الخ…يكفلها القانون الدولي اإلنساني ألفراد الخدمة الطبية أو الخدمات والمنشآت والمواد

ء التي توسم  العالمة المستخدمة لغرض الحماية تعطي لمن يحملها من األفراد واألشياإن 

بها وفقا ألحكام القانون الدولي اإلنساني حصانة ومناعة ضد األعمال العدائية من آل األطراف   

ا  وتلقى    االمتناع، وتثير الشارة بمجرد رؤيتها رد فعل المسلحفي النزاع  عن إطالق النار نحوه

ر عنصر تأسيسي م         االحترام ذلك تعتب زاع المسلح ، وهي ب م للحق في    الالزم من أطراف الن ه

  . الحماية

ة      افترضناإال أنه لو  ة ال تحمل شارة الحماي زاع مسلح    أن وحدة طبي اء ن ك ال    أثن إن ذل ف

يلة أخرى وجب           أي وس ة ب ا وحدة طبي دو إذا أدرك أنه ة ، ألن الع يعني تجريدها من هذه الحماي

  . احترامهاعليه 

ة بصفة خ    ات المحمي ذه الفئ ة ه يلة لمعرف ع وس ن وأنج ر أن أحس يلة  غي ي وس  اصة ، ه

ة الخاصة           لشارةا نح الحماي ة بشكل واضح لكي تم المستعملة للحماية ، لذا يجب أن تكون مرئي

زة  86والكاملة و أن تكون معدة بشكل واضح وبأبعاد آبيرة ،وان تثبت على أسطح المباني واألجه

  . المحمية

زة  ارة الممي ة الش ألة ضرورة وضوح رؤی ا یخص مس إن التطور التكن وفيم وجي ف  ول

ديثا املين    لح ى الع تحيل التعرف عل ن المس ل م اليبها جع ائل الحرب وأس ى وس رأ عل ذي ط ال

ين ارك  الطبي دان المع ي مي ة     ف زة التقليدي ارة الممي تخدم الش ي تس ة الت ات الطبي ذلك المهم         ، وآ

ر (  ر أو الصليب األحم الهالل األحم ا) آ د أساس ي تعتم ة  والت ة العادي ى الرؤي  )رية البص( عل
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ا          ل أن يصبح مرئي دمر الهدف قب دة بحيث ت حيث تستخدم الحروب الحديثة وسائل تقنية جد معق

  .للعين المجردة

ة       إيجاد وسائل لهذا أصبح من الضروري العمل على  ز ، وجعل رؤي ة للتميي ة تكميلي تقني

  . لطبيةالشارات المميزة أآثر وضوحا لتأمين حماية فعالة لهؤالء العاملين ولوسائل النقل ا

هذا ما تم النص عليه في الفصلين الثالث والرابع من الملحق األول للبروتوآول اإلضافي           

  .197787جنيف لعام  التفاقياتاألول 

نة     ق األول س ذا الملح ون ه راء فني ح خب د نق ي  1990وق اع، ف ة   اجتم ه اللجن دعت إلي

ك إلدراج    من البرو  98الدولية للصليب األحمر وفقا ألحكام المادة  توآول اإلضافي األول ، وذل

ة المتخصصة    دتها أن  88بعض األحكام التقنية التي سبق للمنظمات الدولي في الملحق األول    اعتم

  .1994للبروتوآول األول ، ودخلت هذه التعديالت حيز النفاذ في مارس 

ى أ           زة إل ة الشارة الممي ة رؤي ى تحسين إمكاني ك بهدف العمل عل ر  آان ذل در آب   نممك  ق

ة   ة التابع ال اإلغاث ي مج املين ف ي ، والع ل الطب ائل النق ة ووس ة المنشآت الطبي ق من هوي للتحق

ة     ات الوطني ة للجمعي ة التابع دمات الطبي راد الخ ذلك أف دة ، وآ امية المتعاق راف الس دول األط لل

ى    ا عل  المعترف بها ، والملحقة بالخدمات الطبية للجيوش والقوات المسلحة للدول والمرخص له

  .النحو الواجب

ة التي ي        ة الغواصات الحربي ا  مفعلى سبيل المثال نجد أنه من وسائل الحروب الحديث كنه

ق دون أن     ا وراء األف دف فيم ة أي ه تطاعتها مهاجم ة ، وباس دة طويل اء ولم وث تحت الم المك

ا أي  ون له فن      اتصاليك ز الس ألة تميي االت تصبح مس ذه الح ل ه ي مث ه ، وف بق ب بصري مس

ة وم     المحمي ة حسب مفه رى المحمي ائل األخ ن الوس ا م اتوغيره ارة   اتفاقي دى الش ف تتع جني

ى سماع            تند إل ل الشارة الصوتية التي تس دة مث ة جد معق المميزة التقليدية إلى وسائل أخرى تقني

ا من      ذه األصوات أساس وتحليل مجمل األصوات الناجمة عن آل سفينة تمخر البحار ، وتتولد ه

ذه     …المحرآات الفرعية ، وآذلك من دوران المروحة المحرك الرئيسي و اد ه ل إتح خ ، ويمث إل

وتية        ارتها الص فينة ش ل س ا أن لك روف نظري ن المع فينة ، وم وتية للس ارة الص وات الش األص

  . ألغراض التعريف والداللة استعمالهاالمحددة والمنفردة ، أي بصمة صوتية يمكن 
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فينة        نمط من ل ا اإال أنه هناك عوائق تعترض هذ ز فالشارة الصوتية لكل س وسائل التميي

ذلك   ليست ثابتة وتتأثر بعوامل مثل حمولة آل سفينة التي قد تحدث تغيير في الشارة الصوتية وآ

ا         طراز تبعا لقدم ا ، مم دخل عليه ديالت التي ت ا أو للتع السفينة ، أو تبعا لألضرار التي تلحق به

اد عرف على الهوية يمكن  يجعلنا نجزم أنه ليست هناك أي وسيلة للت ا   االعتم ادا عليه ا    اعتم مطلق

ة     فالوسائل البصرية تضعف حتما بسبب المشاآل الجوية وبعد المسافة ومختلف العوائق الطبيعي

  . األخرى االصطناعيةأو 

لكية   االتصاالتفمن الممكن عرقلة  األخرى أما فيما يتعلق بوسائل التمييز التكميلية الالس

دابير       المستعملة بهدف  رة بالت ة بصورة خطي ز اإللكتروني التمييز ، والتشويش على وسائل التميي

، ويجب أن تؤخذ    الخ…ونظم الرادار  تصالاالالحربية اإللكترونية مثل التشويش على شبكات 

ذه   ين   االحتماالت آل ه ار بع الي        االعتب زاع المسلح ، وينبغي بالت رة الن مختلف   استعمال في فت

ى    وسائل التمييز في  ة عل ل المحمي آن واحد لكي تتمكن أطراف النزاع آافة من تمييز وسائل النق

  . 89نحو سريع وفعال

باإلضافة إلى دور الشارة المميزة في حماية وسائل النقل الطبي واألجهزة المستعملة في   

راد         ة لألف د الهوي افية لتحدي اك أدوات إض اني ، هن ل اإلنس ي الحق املين ف راد الع ة واألف اإلغاث

ا  ال ة محميين نصت عليه ام     اتفاقي ى لع ذراع ، وحمل قرص       1949جنيف األول ا شريط ال ، منه

  :آأساس للحماية على النحو التالي  90وبطاقة تحقيق الهوية

  

 شریط الذراع -1

 

بتسليم شريط أبيض للذراع عليه هالل أو صليب أحمر لجميع األفراد  االتفاقيةتقضي           

اييس  إال  الطبيين ولم تحدد مقاييس م عينة لهذا الشريط ليكون هناك نوع من المرونة في هذه المق

الشريط بنظام موحد ، فقد تم التأآيد على تثبيت شريط الذراع  استخدامحرصا على ضمان  و أنه

  . على الساعد األيسر
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 قرص وبطاقة الهویة  -2

  

ذه             ة أوجبت ه املي        االتفاقي راد الع رد من األف ى آل ف ين ، ضرورة   أيضا عل ن المحمي

ه تثبت              ى معلومات عن حامل وي عل ين يحت دني من قطعت ة ، وهو قرص مع حمل قرص الهوي

ين ، ووصفت         انتمائه املين المحمي راد الع ات األف ى أي من فئ ة إل أن     االتفاقي ة ب القرص والبطاق

ذي   لهما فاعلية بفضل مميزاتهما والبيانات التي تشتمل عليها ، ولهذا يجب أن تكون من ا  وع ال لن

ة ، وتصدر عن         بال يتأثر بالماء و ة الوطني حجم صغير يسمح بوضعها في الجيب ، تحرر باللغ

راد      ة لألف ة تحقيق الهوي السلطات العسكرية وتحمل خاتمها ، ونظرا ألهمية شريط الذراع وبطاق

ذه     د نصت ه ين ، فق املين المحمي ةالع ن      االتفاقي ا م ا ، وهم دهم منه وز تجري ه ال يج ى أن  عل

ذه      م بموجب ه ة له ة الممنوح ى الحماي يتهم ، وحصولهم عل ات شخص ة إلثب تندات الالزم المس

شريط  استخدام، على أنه قد طلب إلى أفراد الجمعيات الوطنية وقت الحرب بعدم جواز  االتفاقية

 . 91الذراع إال أثناء ممارستهم ألعمال المساعدة للخدمات الطبية العسكرية

 

 لجمعيات الوطنية الزي الموحد ألفراد ا -3

  

ذه   م تضع ه ةل ات   زىأي مواصفات بخصوص  االتفاقي ن الجمعي وعين م راد المتط األف

ن          اعدة م ة المس رفض الدول ور أن ت ة وال يتص ات الوطني ر للترتيب ذا األم رك ه ة ، وت الوطني

ه           ة أن توضع علي ة ، مع إمكاني دون زي الخدمات الطبي ا يرت الجمعية الوطنية ما لم يكن أفراده

دون زي         بع ة يرت ات الوطني راد الجمعي إن أف ض العالمات الخاصة ، ولكن في معظم الحاالت ف

ة ال         ه ألسباب عملي ر أن ا ، غي تبعدة  نظري ر مس جمعيتهم إن وجد ، أما المالبس المدنية فإنها غي

  .   أثناء العمل ارتدائهايحبذ 

ا بصدد موضوع  ا دمن زىم د ال ة   الموح دعوة القائم ع ال ق م ا نتف ة فإنن أة الحرآ ذ نش من

دمات          راد الخ المة أف ؤمن س ي ت ائل الت ل الوس أن أفض ادي ب ي تن ة ، الت ة  الدولي ة التابع الطبي
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موحد خاص بهم على أن يتميز بلون مخالف  لزيضرورة وضع نموذج  هي،للجمعيات الوطنية

  . 92للون الزي العسكري

دول  با الشارة للحمایة زمن النزاعات المسلحة استعمالیرجع الحق في  لدرجة األولى لل

دات      لحة ، آالوح ا المس ي قواته ة ف دماتها الطبي ا ، خ ز به ي تمي دة لك امية المتعاق راف الس األط

ة          ات اإلغاث ة للجيش ، وجمعي ة التابع ة الثابت ة والمنشآت الطبي ان  ( الطبية المتحرآ  – 19المادت

  .1949جنيف األولى لعام  اتفاقيةمن )  42

وظفين  ة والم دات الطبي دم  الوح ي تق دة الت دان المحاي ي البل ات ف ابعين للجمعي ين الت الطبي

  .1949جنيف األولى لعام  اتفاقيةمن )  53 – 40 – 27المواد ( المساعدة ألحد أطراف النزاع 

ات   ة، الموظفين الطبيين والدينيين الدائمين في الجيوش وجمعي يهم الموظفين     اإلغاث ا ف بم

  .1949جنيف األولى لعام  اتفاقيةمن )  40 – 26 – 24المواد ( اإلداريين 

ون        م يحمل ة وه ام طبي امهم بمه اء قي الموظفين الطبيين والدينيين المؤقتين في الجيوش أثن

 .1949األولى لعام  االتفاقيةمن )  41 – 24المادتان ( عالمة ذراع خاصة 

التفاقية من ا)  39 – 34 – 33المواد ( المهمات الطبية التابعة للجيش وجمعيات اإلغاثة 

  .194993األولى لعام 

اء     ة أثن ارة الحماي ل ش ة بحم ات المرخصة والمؤهل ات والجمعي ق بالمنظم ا يتعل ا فيم أم

  :  النزاعات المسلحة فتتمثل فيما يلي 

ادة     26جمعيات اإلغاثة المنظمة التي تقدم مساعدتها للخدمات الطبية في الجيش وفقا للم

إضافة  ) خاصة جمعيات الهالل األحمر والصليب   األحمر   (،  1949األولى لعام  االتفاقيةمن 

واء     ة ، س ارة للحماي تخدام الش ا باس رخص له ي ي ة األخرى ، الت ة الطوعي ات اإلغاث ى جمعي إل

ك بشروط       ة   األخرى ، وذل ات الدولي الجمعيات المحلية أو جمعيات الدول المحايدة ، أو الجمعي

ة في    ات محددة بدق ذلك    جنيف وبروتوآوال  اتفاقي ان ، وآ ا الملحق ة     ه رارات الحرآ وائح وق في ل

  .يةالدول
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هو أن تكون   لحماية ، لهذه الجمعيات حمل الشارة لالذي يخول  والمطلق الشرط األساسي        

ا  زاع المسلح  وفق د أطراف الن وات المسلحة ألح ة للق ة بالخدمات الطبي ات ملحق ذه الجمعي ه

  .194995 من االتفاقية األولى لعام 2694للمادة 

  : شارة الحماية فتتمثل فيما يلي  الستخدامأما الشروط العامة 

ة وإشراف   -1 ة موضوعين تحت رقاب ارة بغرض الحمای ون مستعملي الش یجب أن یك

  .االستخدامالصحيح وقمع حاالت إساءة  االستخدامالدولة المعنية ، وذلك لضمان 

  . من قبل الدولة المعنية یجب أن یكون مستعملوا الشارة بغرض الحمایة مرخصا لهم  -2

طة     -3 ة أنش لحة ولحمای ات المس ي النزاع ة إال ف ارة بغرض الحمای تخدم الش ه ال تس أن

   .طبية

شارة الحماية إال لموظفيها الذين  استخدامأما بالنسبة للجمعيات الوطنية فإنها ال تملك حق 

  : تتوفر فيهم الشروط التالية 

ت الطبية العسكریة بحيث یمارسون   للخدما –بصفة حصریة  –تقدیم مساعداتهم  -1

كریة       وائح العس وانين والل عون للق كریين ویخض ين العس املين الطبي ائف الع س وظ نف

زاع   االندماجوبالتالي  الوظيفي في الخدمات الطبية للقوات المسلحة لدولة طرف في الن

  .المسلح

ة     -2 دمات صحية تابع ة أو بخ فيات مدني ل بمستش كل آام وا مخصصين بش أن یكون

  .96جهزة الدفاع المدنيأل

ق    ا يتعل ا فيم تخدامأم ة  باس ارة للحماي رف ا  الش ن ط ر    م ليب األحم ة للص ة الدولي للجن

واإلتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر فإن لها الحق في ذلك أثناء النزاعات  

ادة     ة من الم ة من   44المسلحة  حسب ما جاء في الفقرة الثالث ام   جنيف األو  اتفاقي ى لع ،  1949ل

                                                           
موظفو اجلمعيات الوطنية للصليب األمحر وغريها من  24يوضع على قدم املساواة مع املوظفني املشار إليهم يف املادة :" جاء نص املادة كما يلي  94
هبا عيات اإلغاثة الطوعية املعترف هبا واملرخص هلا على النحو الواجب من قبل حكوماهتا ، الذين يستخدمون يف تنفيذ نفس املهام اليت يقوم اجلم
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بدء أي للخدمات الطبية الرمسية لقواته املسلحة ، ويتم هذا اإلخطار يف وقت السلم أو عند بدء األعمال احلربية أو خالهلا ، وعلى أي حال قبل 
  ".…استخدام فعلي هلذه اجلمعيات 
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نظم       ةالمنقوطوطالما أن الوظائف  ة وال ام االتفاقي بهاتين المؤسستين تندرج في إطار تطبيق أحك

  . 97األساسية لكال المؤسستين

الخوف     استخداموتفسر هذه الشروط التقييدية الصارمة المفروضة على  ة ب الشارة للحماي

ق بضرورة     للشارة ، خاص االستخداممن الحاالت المحتملة إلساءة  ة في الشرط األساسي المتعل

ى      ذي        استخدام اإلشراف المباشر للسلطات الرسمية عل د ال ة ، فهو الشرط الوحي الشارة للحماي

  .98المحتملة للشارة  المستعملة ألغراض الحماية االستخداميمكن من تجنب حاالت إساءة 

ام   اإلضافي  ويوسع البروتوآول  ذه الشروط فيعطي    197799األول لع  استخدام حق   ، ه

ة   الشارة للحماية في النزاعات المسلحة لكل الموظفين الطبيين التابعين للجمعيات األخرى لإلغاث

لطات       رف الس ن ط ا م رخص له ا والم رف به ة المعت ة  الطوعي فيات   المعني ذلك المستش ، وآ

ات    ك الجمعي ديرها تل ي ت ة الت ات الطبي ي     ،والمهم وظفين الطبي ع الم ى جمي افة إل ذا باإلض ن ه

ذا    ط ه ر ، ورب الل األحم ر واله ة للصليب األحم ات الوطني ابعين للجمعي تخدامالت ع  االس الموس

م     االعترافلشارة الحماية بشرط  والترخيص لها على النحو الواجب من طرف السلطات التي ت

  .100التأآيد على مسؤوليتها

ام   تجدر اإلشارة آذلك أن البرتوآول األول ى    1977لع ة  شار  استخدام ينص عل ة الحماي

بواسطة الوحدات الطبية المدنية المعترف بها والمرخص لها من قبل الحكومة في مناطق النزاع  

  .101وبواسطة رجال الدين المدنيين

اني    أما ما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي فإن البرتوآول اإلضافي الث

ع    اتفاقياتفي  102الثة المشترآة، يسد الثغرة الموجودة في نص المادة الث 1977لعام  جنيف األرب

  .103للشارة استخدام، والتي ال تذآر أي  1949لعام 
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ادة   من البرتوآول    12حيث أن الدول واللجنة الدولية تدارآوا ذلك الفراغ ونصوا في الم

آما حددوا الشروط الالزمة  الحاالت،الشارة للحماية في هذه  استخدامعلى حق  الثاني،اإلضافي 

  .104من طرف أفراد الخدمات الطبية والدينية ووسائط النقل الطبي االستخدام لهذا

رة النزاعات    استخدامإال أن هذه المادة الوحيدة التي تنص على حق  الشارة للحماية في فت

غير الدولية ، تعطينا حكما عاما ال يحتوي على تفاصيل حول الهيئات المخولة باستخدام الشارة   

ا جاء في            12ص المادة للحماية ، حيث أن ن ى خالف م ذا الصدد ، وهو عل جاء سطحي في ه

  .جنيف األربع ، والبروتوآول اإلضافي األول اتفاقياتإطار 

اني ، ال يتضمن          ادة من البروتوآول الث ذه الم والصعوبة األساسية تكمن في أن نص ه

ي ال   ارآة ف دول المش دو أن ال ه يب ين إال أن وظفين المحمي ا صريحا للم يتعريف ؤتمر الدبلوماس  م

  .آانت تتجه نحو التمييز بين الهيئات من خارج الصليب األحمر المحلية والهيئات األجنبية

ة ات اإلغاث إن هيئ ذا التفسير ف  من خارج الصليب األحمر أو الهالل األحمر  وحسب ه

الصليب  ، بينما الهيئات األجنبية خارج للحماية المحلية وحدها التي يرخص لها باستخدام الشارة

  .النزاعات المسلحة غير الدولية زمن في للحماية األحمر فال يرخص لها باستخدام الشارة

ؤتمر وهو      بهوهذا راجع لمبرر هام تقدم  تجنب  " مندوب إحدى الدول المشارآة في الم

د    ارج البل ن خ ة خاصة م ول مجموع ادخ ا   وانتفاعه رف به ة دون أن يعت ة اإلغاث بصفة جمعي

  ".المتمردون 

ة للصليب األحمر أو الهالل          أ ات الوطني ر الجمعي ة من غي ات المحلي ما الهيئات والجمعي

  : الشارة للحماية بترخيص من السلطة المختصة ، وبشروط منها  استخداماألحمر ، فيحق لها 

ومي أو الطرف  -1 ة للطرف الحك اون للخدمات الطبي از مع ا آجه ا به ون معترف أن تك

  . المنشق

زاع وتحت  أن تضطلع بأنشطتها  -2 راف الن د أط ة أح ة بموافق ارة للحمای ل الش وتحم

 .إشرافه

  

                                                           
  :على ما يلي  1977من الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام  12تنص املادة  104
تصة املعنية ، إبراز العالمة املميزة جيب على أفراد اخلدمات الطبية وأفراد اهليئات الدينية والوحدات ووسائط النقل الطيب بتوجيه من السلطة املخ" 

يف كل للصليب األمحر أو اهلالل األمحر أو األسد والشمس األمحرين على أرضية بيضاء ووضعها على وسائط النقل الطيب وجيب احترام هذه العالمة 
  ".األحوال وعدم إساءة استعماهلا 



   

  .105أن تكون األنشطة ذات طبيعة طبية دون غيرها -3

ى  ة عل ق شرط اإلشراف والرقاب ر  استخدامإال أن تطبي ارة من طرف السلطات يثي الش

ا   س مشكلة إشراف سلطة الطرف المنشق ، أي سلطات المتمردين ، والمشكلة تظهر في أن األس

انوني ذ            106الق لطات أن تتخ ذه الس ى ه ب عل ه يج ة ، إال أن ا مختلف ق عليه ي تطب روط الت للش

والبروتوآولين اإلضافيين من أجل ضمان   االتفاقياتالخطوات الضرورية بما يتناسب مع روح 

ة    ارة لألنشطة الطبي ا الش ي تمنحه ة الت ن الحماي تفيد م ى تس ة لمصلحتها حت ال خدم إشراف فع

  .107ةوأعمال اإلغاث

د            ة من طرف السلطات ق ى استخدام الشارة للحماي ة عل ا أن شرط اإلشراف والرقاب آم

يئا          يئا فش ة ش ات الوطني اء النزاعات المسلحة فتتحرر الجمعي تعترضه بعض العقبات العملية أثن

  .إلى استخدام الشارة للحمایة بدون ترخيص صریح من السلطات المعنية من هذا القيد وتلجأ 

ة، خاصة إذا    ال الستعمال لحالة من الجوانب والحاالت الخاصة     تعتبر هذه ا شارة للحماي

ات هو أن يخضع      الستخدامعلمنا أن الشرط األساسي والمطلق  شارة الحماية من طرف الجمعي

ا من تجنب         االستخدامهذا  اال يمكنه لمسؤولية السلطات المعنية التي يجب أن تمارس إشرافا فع

اءة  االت إس تخدامح ا اس ارة   الش تخدم ش ة أن تس ن ألي جمعي ة ال يمك ة القانوني ن الناحي رة ، وم

د    راف ق رخيص واإلش ذا الت ة ، إال أن ه لطات المعني ن الس راف م رخيص وإش دون ت ة ب الحماي

ة حصول     يكون في بعض الحاالت غير ممكن الحصول نتيجة لظروف معينة تحول دون إمكاني

  .هذا الترخيص واإلشراف من قبل السلطات 

ى الدرجة    ـ آح ومي إل الة تعقد وحدة نزاع ما ، یؤدي إلى إلحاق األضرار بهياآل الجهاز الحك

  .وتطبيق القرارات التي تختص بها عادة  اتخاذالتي تعجز فيها الحكومة على 

ز السلطات التي               ه من الصعب حتى تميي ي مكثف یصبح في زاع داخل ة حدوث ن ـ أو في حال

  .ليم ميدان النزاع تسيطر بالفعل على جزء ما من اإلق
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ة          وفي مثل هذه الحاالت قد تكون الجمعية الوطنية من بين آخر المؤسسات اإلغاثية العامل

ة  تصبح    في ميدان اإلسعاف وإغاثة الضحايا والجمعية الوطنية باعتبارها معاونا للخدمات الطبي

ن ب   ن الممك د م م يع ن إشراف ل ا م دور رئيسي يحرره يئا تضطلع ب يئا فش ذي ش ع ال م الواق حك

مبادرات دون أن تتمكن من طلب   اتخاذتفرضه هذه الظروف ، وتضطر الجمعيات الوطنية إلى 

 استخدامالفعلية إلشراف السلطات على  االستحالةالترخيص من هذا الطرف أو ذاك ، وأمام هذه 

ة أو  ة ،    الجمعيات اإلغاثية لشارة الحماية ، والتي قد تحدث في إطار النزاعات الدولي ر الدولي غي

ات    دولي لجمعي وباستثناء العمليات التي تتم في إطار اللجنة الدولية للصليب األحمر أو االتحاد ال

رة        ا مرآز خاص بموجب الفق ادة    3الصليب  األحمر أو الهالل األحمر التي له من   44من الم

ام     اتفاقية ى لع ارين        1949جنيف األول ام خي ات األخرى تصبح أم ا الجمعي ا   –، أم  استخدام إم

الشارة للحماية بدون ترخيص من السلطات المعنية ألحد طرفي النزاع ، وإما أال تستخدم الشارة 

  . للحماية بحجة عدم وجود ترخيص صريح من السلطات المعنية

  . وأمام هذا الخيار وذلك ، هناك حجج مؤيدة وأخرى معارضة       

  

  دون ترخيص صریحالشارة للحمایة ب الستخدامالحجج المؤیدة   - أ

  

رخيص صريح       استخداميرى هذا الفريق من مؤيدي             ة من دون ت الشارة للحماي

ذا   تخدام أن له ات ال     االس حايا النزاع ى ض ود عل رة تع د آبي ل  فوائ ى العم لحة وعل مس

   :، وتتمثل حججهم في ما يلي  اإلنساني عموما

ماح  -1 تخدامبالس تف    باس رخيص سيس ة دون ت ارة للحماي ا   الش ن حمايته عفون م يد المس

  .وبالتالي يزداد عدد الضحايا الذين يمكن إنقاذهم

نح حق  -2 تخدامبم ام    اس ة أم ات الوطني رخيص توضع الجمعي دون ت ة ب ارة للحماي الش

ر للعمل  ة أآب ا حري تقالليةمسؤولياتها ، وتعطيه رة  واالس ذه النقطة األخي دو ه ، وتب

  . ت الطابع الدوليمهمة خاصة في زمن النزاعات المسلحة غير ذا

م لتجنب شلل      استخدامفي مثل هذه الحاالت يصبح  -3 رخيص مه الشارة للحماية بدون ت

ى    حرآة الجمعيات الوطنية ، وما يترتب عليه من آثار سلبية في الجانب اإلنساني عل

  . ضحايا هذه النزاعات المسلحة



ل في زمن النزاعات ا        -4 ة تقل ات الوطني ر   بإعطاء حرية أآبر لعمل الجمعي لمسلحة غي

ات     الدولية، الي  " منشقة  " من مخاطر نشوء جمعي رام وبالت دأ الوحدة ، وهو     احت مب

 . أحد المبادئ األساسية للحرآة الدولية

  

 شارة الحمایة بدون ترخيص صریح  الستخدامالحجج المعارضة   - ب

  

ارض أن      ق المع رى الفري تخدامي ن      اس ريح م رخيص ص ن دون ت ة م ارة للحماي الش

ا    السلطات س ات وف يترتب عليه آثار سلبية على القواعد والضوابط التي جاءت به جنيف   اتفاقي

ل        ا وتتمث ر عن أحكامه رد خطي والبروتوآولين اإلضافيين والتشريعات الوطنية ذات الصلة وتم

  :أدلتهم وحججهم في ما يلي 

يع لحق  -1 تخدامإن أي توس اءة  اس ه حاالت إس ة تترتب علي ارة للحماي تخدامهاالش   الس

  .وما ينجم عنها من آثار سلبية على العمل اإلنساني برمته 

انون الساري المفعول ال      استخدامإن شروط  -2 الشارة للحماية المنصوص عليها في الق

ان  يما المادت ن )  53 – 44( س ةم ة  اتفاقي ى ، والئح ف األول تخدامجني           اس

ا ، آانت موضوع مباحثات طويلة  الخ…الشارة  وة    هو   واحترامه د لق الضمان الوحي

  . الشارة الحمائية

ل   –في بعض الحاالت  –إذا قبلنا باستخدام الشارة للحماية دون ترخيص  -3 نخاطر بتحل

اءة     الشارة   استخدام الدول عموما من مسؤوليتها وتتخلى عن أي إشراف أو قمع إلس

  .المحتملة

رخي     عند  -4 دون ت ة ب أن   السماح للجمعيات الوطنية باستخدام الشارة للحماي ص نخاطر ب

ادئ األساسية للصليب األحمر       احترام المب تقدم منظمات وجمعيات أخرى ال ترتبط ب

ذا الحق في  دورها به ة ب ى المطالب تعمالوالهالل األحمر عل ة من  اس ارة للحماي الش

  .دون ترخيص صريح من السلطات الرسمية للدولة

دة  ة المؤي ج واألدل ة الحج ل ومقارن د التحلي تخداموعن ار الس رف ش ن ط ة م ة الحماي

وى من حجج     الجمعيات الوطنية والحجج واألدلة المعارضة ، يمكننا القول أن حجج المؤيدين أق

وي           ا يحت ة رغم م ات الوطني ل الجمعي ة من قب ذه الحال المعارضين فاستخدام شارة الحماية في ه



ة الضحايا ، ويسهل عمل ا     ات  عليه من مخاطر فهو يساهم بشكل إيجابي في تحسين حماي لجمعي

  . 108الوطنية

شارة الصليب األحمر     استعمالنظام الجمعيات الوطنية بشأن  –هذا ما رجحه واضعوا           

ذي   –أو الهالل األحمر   ده ال ا سنة       اعتم دولي العشرون بفيين ؤتمر ال ، ونقحه مجلس    1965الم

  :يلي ، في مادته الثامنة والتي جاء نصها آما  1991109المندوبين في بودابست سنة 

تحالوإذا … "  نح التصريح   اس ا أن تم لطة عملي ى الس بب نشوب ( عل  اضطراباتبس

ة   ،)خطيرة مثال  ة أن        احتياجات وتطلب األمر تلبي ة الوطني ة ، جاز للجمعي ة وعاجل انية جلي إنس

دأ اإل  دفعها المب ة ي ن جه ى التصريح ، فم ذا  تفترض حصولها عل ى ه ى التصرف عل اني إل نس

ه ينص في جوهره          ، ومن جهة أخالنحو دولي ، ألن انون ال ا أن تخشى جزاء الق رى ال ينبغي له

روح   ا ال ابق تمام ي تط ادرات الت كلية المب ة ش ان ، وال يجوز أن تشل أي عقب ة اإلنس ى خدم عل

  ".… القانون إزاء ضرورة إنسانية واضحة 

ة       ذا النظام بشأن إمكاني ا ه ة   الشارة  استخدام لكن هذه الصيغة الرسمية التي منحه للحماي

ود        ة وج ة بحج لطات المعني ن الس رخيص صريح م ن دون ت ة م ات الوطني رف الجمعي ن ط م

د تعترضه بعض         استحالة فعلية لحصوله بسبب ما تمر به هذه السلطات من ظروف صعبة ، ق

ذه    ل ه ي حصول مث د المعن ي البل مية المختصة ف لطات الرس ر الس ل أن تنك ة مث ات العملي العقب

ذه   وأنها لم االستحالة تكن عاجزة عن أداء مهامها بهذا الصدد ، فإن نشاط الجمعية الوطنية في ه

اد الحالة يصبح محل  ق بشرعية     انتق ا يتعل ى       استخدامها فيم ة من دون حصول عل لشارة الحماي

اإلجراءات        ام ب ن القي ا ع رت عجزه د أنك ون ق ي تك ة الت لطات المعني ن الس بق م رخيص مس ت

  .الالزمة في هذا الصدد

رر      إال أن ر من مب ا أآث راض هذا ال يعطينا مبررا قوي رخيص من      افت ى الت الحصول عل

ع       ي الواق ارب ف ا أن التج ا ، خصوص ابق ذآره االت الس ك الح ل تل ي مث ة ، ف لطات المعني الس

ة      استخدمت توضح أنه في الحاالت التي    ة فعال ات وطني ا جمعي دى    ( فيه ة ل ة ومحترم أي مقبول

زاع    راف الن ع أط ارة ل) جمي إن     الش لطات ، ف ن الس دد م رخيص مح دون ت ة ب راملحماي  االحت
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ذين    هاتتوالمكانة التي تتمتع بها  الجمعيات لم تضعف ، بينما زاد بشكل واضح عدد الضحايا ال

   110.أمكن إنقاذهم 

ص    ا یخ ا فيم تعمالأم تالة    اس ة الكریس ارة الحمای دة "ش رعوا    ،" الجدی إن مش ف

دة     2005البروتوآول اإلضافي الثالث لعام  ، قد أآدوا على أنه فيما تعلق باستعمال الشارة الجدي

ام   اتفاقياتيتم طبقا لما جاء في أحكام  ا     1949جنيف األربع لع ولين اإلضافيين إليه ، والبروتوآ

زة ، خاصة شارات الصليب األحمر والهالل األحمر          1977لعام  ، فيما يخص الشارات الممي

  . 111لى نفس الحاالت المشار إليها في تلك األحكامواألسد والشمس األحمرين ، وتنطبق ع

ي   زة اإلضافية الت ارة الممي إن الش الي ف ذا البروتوآول  يعترف وبالت ا ه ث،به تخدم  الثال

ي   واردة ف زة ال ارات الممي راض الش س أغ اتنف ف، اتفاقي ام   جني ي النظ ا ف اوى معه وتتس

  . 112القانوني

ا أن شروط  تعمالآم ول الثالث  اس ارة البروتوآ ق ش ي تنطب ال تختلف عن الشروط الت

ا     ي أقرته رى الت ارات األخ ى الش اتعل ا     اتفاقي ان حيثم والن الملحق ع والبروتوآ ف األرب جني

  .113طبقا

ح أن  بق يتض ا س تعمالومم ة  اس رض الحماي ث بغ افي الثال ول اإلض ارة البروتوآ ش

س األحمرين من  شارات الصليب األحمر أو الهالل األحمر أو األسد والشم استعمالتتساوى مع 

ي  ام ذات الصلة ف اتحيث الشروط واألحك ام  اتفاقي ع لع والن  1949جنيف األرب ، والبروتوآ

د   ذه الشروط عن ق ه ث تطب تعمالاإلضافيان ، حي ام   اس ث لع ول اإلضافي الثال ارة البروتوآ ش

س  2005 ي نف ترآون ف انوني ، ويش ـام الق س النظ ا نف ون له را لك اس نظ ق القي ن طري ، ع

  ).الداللـة ، الحماية ( واالستعماالت األغراض

  

  نطاق الحمایة التي توفرها الشارة   : الفرع الثاني 
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ا جاء في         استخداما الشارة للحماية  استخدامعند  ليما صحيحا ويتماشى مع م ات س  اتفاقي

ام  ع لع ام  1949جنيف األرب ولين اإلضافيين لع ي  1977، والبروتوآ ام الت ع األحك ذلك م ، وآ

ا          استخدامالئحة  تضمنتها اع آل م ك بإتب ة ذات الصلة  ، وذل ة التشريعات الوطني الشارة ، وآاف

ل          بح آ دها تص ة ، عن رض الحماي ارة بغ تخدام الش ة الس ام تقييدي روط وأحك ن ش ا م اء فيه ج

ة والسفن المستشفيات         ة والمستشفيات وسفن اإلغاث ة والمتحرآ الوحدات والمنشآت الطبية الثابت

ن  ة م نة ومحمي راف      محص ة أو ألط ة الطوعي ات اإلغاث ة لجمعي ت تابع واء آان وم ، س أي هج

ى    ل الجرح ائل نق ا ، ووس رف به ة المعت فيات المدني ذلك المستش د ، وآ د محاي زاع أو لبل الن

والمرضى المدنية عن طريق البر أو البحر أو الجو آالقطارات والسفن والطائرات المخصصة    

ة    لذلك الغرض ، وجميع أفراد الخدمات ا ا الثابت ة له لصحية العسكرية أو المدنية والمنشآت التابع

  .منها أو المتنقلة ، الدائمة أو المؤقتة والتي تخدم أغراض طبية بحتة

ابع      ران الصحي الت ات والطي ل آالعرب ائل النق زات الصحية ووس ى التجهي افة إل باإلض

  . للجيش أو لجمعيات اإلغاثة الطوعية

ذين تشملهم ح   م    أما األفراد ال ة الشارة فه و ماي ة للجيش أو      موظف ة والديني الخدمات الطبي

ذا المجال          املين في ه دة ، وآل الع دول المحاي ات ال جمعيات اإلغاثة ألطراف النزاع ، أو جمعي

ة ذات الصلة باستخدام           دولي اإلنساني ، والتشريعات الوطني انون ال ام الق م أحك والذين تسمح له

  . 114في األحكام ذات الصلة استخدامهاشروط الشارة للحماية والذين يحترمون 

تعمالإن  ة  اس ارة للحماي تعماالالش دولي    اس انون ال ام الق ي أحك اء ف ا ج ا لم صحيًحا وفًق

راد  ا من األف ة لمن يحمله ة والحصانة المطلق نًدا للحماي ا س اناإلنساني يجعل منه خ ...واألعي إل

ه        انتهاآاألن ذلك سيكون  اعتداءوذلك بعدم تعرضهم ألي  ا يجرم ة الشارة وهو م ًرا لحرم خطي

ذا   القانون الدولي اإلنساني بل ويرتقي به في بعض الحاالت إلى مصاف جرائم الحرب، إال أن ه

دم وجود أي  ي ع تثناءال يعن ان  اس ا آ ارة خاصة إذا م ة الش ى حرم تعمالهاعل ى  اس ينطوي عل

ل ان ال تمث ة أعي ارة لحماي تعمل الش أن تس ا  بعض الخدع العسكرية، آ دافا عسكرية بطبيعته أه

ان       فااللتزاملكنها حولت إلى أهداف عسكرية بوظيفتها،  ة ضد األعي ال العدائي ه األعم بعدم توجي

دم  ثال مرهون بع ة م تعمالهاالثقافي ا من طرف  اس ة به دات حربي ة آتخزين مع ألغراض عدائي
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تهدافها لمثل هذه األغراض جاز   استعملتالعدو، فإذا  دمير  اس رر  وت الضرورة العسكرية   ها بمب

  :تى تحقق شرطين هماموذلك 

  

  

 .أن تكون هذه األعيان قد تحولت من حيث وظيفتها إلى هدف عسكري -1

ا             -2 زة التي يتيحه ة للمي دة عسكرية مماثل زة وفائ ي لتحقيق مي ديل عمل عدم وجود ب

 .توجيه عمل عدائي ضد ذلك الهدف

رة     ي الفق ه ف نص علي م ال ا ت ذا م ادة   »أ«ه ن الم ن الب 6م اني  م افي الث ول اإلض روتوآ

  .1151999الهاي لعام  التفاقية

من خالل دراستنا لالستخدامات المشروعة للشارة المميزة تبين أن أحكام اتفاقيات جنيف           

وآذلك البروتوآول اإلضافي الثالث   1977والبروتوآولين الملحقين بها لعام  1949األربع لعام 

ام  رارات  2005لع وائح وق ذلك ل ر ذا   ، وآ الل األحم ر واله ليب األحم ة للص ة الدولي  تالحرآ

راز أن    : الصلة تميز بين استعمالين للشارة المميزة وهما ك إلب ة وذل استعمال الشارة بهدف الدالل

ر،  ة للصليب األحمر والهالل األحم ات الوطني ى إحدى الجمعي ا تنتمي إل ا م ا أو عين شخصا م

لم وال      اني الس ي زم تخدام ف ذا االس ون ه ام ذات        ويك ي األحك روط ف دة ش د بع و مقي حرب،وه

ى شريط          بيا، وأن لتوضع عل ة ذات حجم صغير نس الصلة، آأن تكون الشارة المستخدمة للدالل

  .الخ...الذراع 

ي           ق ف ي للح ند المرئ اء الس ى إعط دف إل و يه ة فه ارة لغرض الحماي تعمال الش ا اس أم

ذين يحمل       راد ال ا      الحماية والحصانة من التعرض لألف ان الموسومة به ة واألعي ون شارة الحماي

دة     د بع و مقي لحة وه ات المس ن النزاع ي زم تخدام ف ذا االس ون ه ام ذات الصلة ويك ا لألحك وفق

  .الخ..شروط آذلك آأن تكون الشارة المستعملة للحماية ذات حجم آبير 

ام ا       ا ألحك دولي   أما عن نطاق الحماية التي تمنحها الشارة المستعملة للحماية وفق انون ال لق

ع    تعماال صحيحا يتماشى م ة اس ارة للحماي تعمل الش ن يس ل م ة آ ذه الحماي اني، فتشمل ه اإلنس

ان             ل األعي ة آ ذه الحماي مل ه ا تش لة، آم وائح ذات الص وانين والل ات والق ي االتفاقي اء ف ماج

ذ   ة فه ه الحصانة  واألجهزة الثابتة والمتحرآة التابعة للخدمات الطبية للجيش أو للجمعيات الوطني
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ة      ذه الحماي والحماية تشمل جميع من يستعمل الشارة لهذا الغرض استعماال صحيحا، والتسقط ه

ام     إال إذا استخدمت هذه الشارة للحماية في زمن النزاعات المسلحة استعماال اليتماشى مع األحك

 .  ذات الصلة

  

 

 يالمبحث الثان

  ترتبة عنهاالغير مشروعة للشارة والمسؤولية الم االستخدامات

  
 انتهاآاالغير مشروعة للشارة ، والتي تعتبر  االستخداماتنتناول في هذا المبحث مختلف 

لم    االستخدامللقوانين والقواعد التي تنظم  المشروع للشارة المميزة ، سواء آان ذلك في زمن الس

ا  وال     اتفاقياتأو في زمن الحرب ، وذلك بموجب  ان به ة في   جنيف والبروتوآوالن الملحق مكمل

دول األطراف         استخدام أحكام مشروع الئحة    ة ذات الصلة لل الشارة ، وفي التشريعات الوطني

  . المتعاقدة

ذا المبحث آيف عالجت       ات آما نتناول في ه ا      اتفاقي ان به جنيف والبروتوآوالن الملحق

ذه   ر مشروعة   واالستخدامات  االنتهاآات الجانب المتعلق بالمسؤولية المترتبة عن ه للشارة    الغي

وص  ف أن نص اتوآي ذه   اتفاقي ددت ه د ح ان ، ق والن الملحق ف والبروتوآ اتجني  االنتهاآ

  .والمخالفات وحثت على ضرورة قمعها وردعها من قبل الدول األطراف السامية المتعاقدة 

  

   الغير مشروعة للشارة المميزة االستخدامات :األولالمطلب 

  

اءة الستخدامها آل     الشار  استخدام  في يعد من قبيل التعسف زة أو إس ا  ة الممي  لإست عم

  . 116جنيف والبروتوآولين الملحقين بها اتفاقياتغير مرخص به بموجب 
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ادة   ة من   53وتعرف الم ام     اتفاقي ى لع اءة    21949جنيف األول الشارة   استخدام معنى إس

اريخ ا        االستخداماتوتنص على حظر هذه  ان الت ا آ ا ، ومهم ان الهدف والغرض منه ذي  أيا آ ل

  . الغير مشروعة االستخداماتيرجع إليه صدور هذه 

  الفرع  3 الفقرة 85الشارة في المادة  استعمالفي  االنحرافاتآما تم النص على هذه 

ام  " واو "  ول اإلضافي األول لع ن البروتوآ رم  1977م ذي يج تخدام، وال ادر  االس الغ

ارات الحماي   ل ش ر وآ الل األحم ر واله ارات الصليب األحم ي  لش ا ف رف به رى والمعت ة األخ

مشروع تقنين الجرائم ضد السلم ( جنيف والبروتوآولين الملحقين بها ، وآذلك بموجب  اتفاقيات

ادة  ي الم انية ف ه  20وأمن اإلنس ي ) من ة ف ة الدولي ة الجنائي ام األساسي للمحكم ي النظ ذلك ف وآ

  . منه 2الفقرة  8المادة 

ا         دخ آم ل  لي ذا آ تعمالضمن ه ة ،  اس ة األخرى المعروف ارات الحماي ر مشروع لش غي

دني ، وشارة المنشآت التي تحوي        دفاع الم ارة ال ة وش العلم األبيض وشارة الممتلكات الثقافي آ

ي  دنيين ، والشارات الت تقالت الم ارة مع ارة معسكرات أسرى الحرب ، وش وى خطرة ، وش ق

اطق ال        زاع المسلح لوسم المن ين أطراف الن ا ب اطق      يتفق عليه دفاع ، والمن مجردة من وسائل ال

المنزوعة السالح ، وآل اإلشارات الضوئية والالسلكية واإللكترونية لحماية وسائط النقل الطبي 

  . 117المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والبروتوآولين الملحقين بها

ه أي          تخلص أن بق نس ا س دامم ق م  مإست خ زة ، ال يتواف ارات الممي ه الش ام لهات ع األحك

ات المنصوص عليها في  ام         اتفاقي وانين واألحك ع الق ا ، وجمي ان به جنيف والبروتوآوالن الملحق

ذه             استخداما ذات الصلة يعتبر  تم ه ة ت أي آيفي ان مصدره وب ا آ ه الشارات أي ر مشروع لهات غي

  .، وفي أي زمن تقع سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب االستخدامات

ا تحت ثالث        ماتاالستخداوآل هذه  درج وتكيف قانون زة تن الغير مشروعة للشارة الممي

   : وهيالشارة المميزة  استخداملقوانين  انتهاآاأنواع من االستخدامات التي تعد 

  التقليد: أوال

ين إحدى الشارات      استخداميقصد به   ا وب زة، عالمة يمكن الخلط بينه ابه    الممي نتيجة تش

  .118في الشكل أو اللون

                                                           
117  ERIC DAVID, PRINCIPES DES DROITS DES CONFLICTS ARMES , BRUYLANT , BRUXELES 3eme 

edition 2002 , P 705. 
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  الشارة اغتصاب :ثانيا

و   ه ه ود ب تخدامالمقص ا      اس ق له ات ال يح خاص أو هيئ رف أش ن ط زة م ارة الممي الش

تخدامها ل   اس ا ، مث تخدامهاقانون ات     اس يادلة ، والمنظم ة والص ات التجاري رف المؤسس ن ط م

  .الخ…األهلية الغير معترف بها والغير مرخص لها ، وآذلك من طرف األشخاص العاديين

ل  ن قبي د م ا يع اب آم ارة  اغتص تخدامهاالش م   اس رخص له خاص م رف أش ن ط م

  .119االستخدامعلى نحو يخالف القواعد القانونية ذات الصلة بهذا  عادة،باستخدامها 

د وهو         اغتصابوآمثال واقعي على جريمة  الم جيمس بون الشارة ، ما حدث في أحد أف

 –وآأنها تحدث في أفغانستاني تظهر والت –حيث توضح المشاهد " القتل ليس لعبا " فلم بعنوان 

ا تستخدم ألي         ة  يتضح أنه ى طائرات عمودي ون ، وعل شارة الصليب األحمر على أآياس األفي

  .غرض آخر غير األغراض اإلنسانية

ذا   د أدى ه تعمالوق ى    االس ارة إل ف للش اجالمزي ة      احتج ات الوطني ن الجمعي د م العدي

ى ضرورة إدراج ووضع      ، حرص االحتجاجوأيدتها اللجنة الدولية في هذا  ات عل ت أحد الجمعي

اءة   االنتباهمالحظة في بداية عرض الفيلم ، تلفت  لشارة الصليب    استخدام إلى ما يحتويه من إس

  . األحمر

  الغدر : ثالثا

دات         استخداممعناه   اتلين أو مع ة مق الشارة للحماية زمن النزاعات المسلحة بهدف حماي

  . 120عسكرية

ى      آما يعني اللجوء إلى ا ه عل ى خداعه لحث ة عل لغدر االستعانة بحسن نية الخصم مع الني

ه       دولي اإلنساني أو أن انون ال االعتقاد بأن له الحق في التمتع بالحماية التي تنص عليها قواعد الق

  .ملزم بمنح هذه الحماية

ال  عوآمث ن الواق ى  م تخدامعل ارة ،  االس ادر للش وات الك   الغ ه ق ت ب ا قام               نتراوم

ا - ث     رابنيك تخدمتغوا ـ حي دادات      اس ل إم ر لنق ليب األحم ارة الص ل ش ة تحم ائرة عمودي ط

  . 121عسكرية
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interparlementaire , 1993, P 51.  
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ق    ا یتعل ا فيم تخداماتأم ث       باالس افي الثال ول اإلض ارة البروتوآ روعة لش ر مش الغي

والمتعلقة  –منه  122، فإن نص المادة السادسة 2005 دیسمبر 05التفاقيات جنيف والمؤرخ في 

ى   –الستعمال وقمعه بمنع سوء ا اق في فقرتها األولى قد أآدت عل ام    انطب ات وسريان أحك  اتفاقي

ام   ؤرخين ع ولين اإلضافيين الم ام البروتوآ ف وأحك ع   1977جني ا ، المتصلة بمن ا طبق ، حيثم

ك       ،الشارات المميزة وقمعه استعمالسوء  ا في ذل  االستعمال على شارة البروتوآول الثالث وبم

  .لعالمة أو تسمية تكون تقليدا لها عمالاستالغادر أو أي 

الوحيد الذي ورد في الفقرة الثانية لنفس المادة هو ما يتعلق بمخالفة تقليد شارة  ثناءواالست

م   بق له ن س ماح لم و الس ث ه ول الثال تعمالالبروتوآ ا    االس دة له ة مقل ارة أو أي عالم ذه الش له

ه    االستعمالبشرط أال يبدو  االستعمالبمواصلة هذا  المذآور ، في زمن النزاعات المسلحة وآأن

ي  ا ف ة المنصوص عليه وفر الحماي اتي ام  اتفاقي ا لع ولين اإلضافيين له   1977جنيف البروتوآ

  .هذا البرتوآول اعتمادوشرط أن تكون حقوق هذا االستعمال مكتسبة قبل 

ا  ام     م ذا ، أن أحك ل ه ن آ م م اتيفه افيين ا   اتفاقي ولين اإلض ف والبروتوآ ة جني لمتعلق

ى       اس عل ق القي ا عن طري باالستعماالت الغير مشروعة للشارات المميزة تطبق وتسري أحكامه

ديسمبر   05الشارة المميزة الجديدة والمعتمدة بموجب البرتوآول اإلضافي الثالث المؤرخ في       

2005 .  

     ل نفس البروتوآو من ة من المادة السادس 2الوحيد الوارد في الفقرة  االستثناءما عدا 

ث(     م        ) الثال بق له ن س مح لم أن تس دة ب امية المتعاق راف الس دول األط ق لل ى الح ذي أعط ال

ا بمواصلة    استعمال ى أن   استعمالها شارة البروتوآول اإلضافي الثالث أو أي عالمة مقلدة له عل

  : شرطين هما  االستعماليتحقق في هذا 

ا     في زمن النزاع المسلح االستعمالـ أال يبدو هذا 1 ة المنصوص عليه وآأنه يوفر الحماي

  . حيثما طبقا 1977جنيف والبروتوآولين اإلضافيين إليها لعام  اتفاقياتفي 
                                                           

  :  2005ديسمرب  05املادة الساسة من الربوتوكول اإلضايف الثالث املؤرخ يف  نص  122
، حيثما طبقا ، املتصلة مبنع سوء استعمال الشارات املميزة وقمعه  1977إن أحكام اتفاقيات جنيف والربوتوكولني اإلضافيني املؤرخني يف عام  -1" 

خلصوص تتخذ األطراف السامية املتعاقدة اإلجراءات الالزمة ملنع أي سوء استعمال للشـارات  تطبق أيضا على شارة الربوتوكول الثالث ، وعلى وجه ا
ستعمال أي عالمة أو تسمية تكون تقليـدا  إأعاله ويف مجيع األوقات ، مبا يف ذلك االستعمال الغادر أو  2و  1املميزة وتسميتها املشار إليها يف املادتني 

  . هلا
ستعمال شارة الربوتوكول اإلضايف الثالـث أو أي عالمـة   إأعاله جيوز لألطراف السامية املتعاقدة أن تسمح ملن سبق هلم  1رغم ما ورد يف املادة  -2

نيـف  مقلدة هلا ، مبواصلة استعماهلا شرط أال يبدو االستعمال املذكور زمن الرتاع املسلح وكأنه يوفر احلمايـة املنصـوص عليهـا يف اتفاقيـات ج    
  ".، حيثما طبقا ، وشرط أن تكون حقوق مثل هذا االستعمال مكتسبة قبل اعتماد هذا الربوتوكول  1977افيني هلا لعام والربوتوكولني اإلض



  .البروتوآول الثالث  اعتمادمكتسبة قبل  االستعمالـ أن تكون حقوق مثل هذا 2

ق    زة      باالستخدامات من خالل دراستنا لهذا المطلب والمتعل ر مشروعة للشارة الممي الغي

ا   استخداموإساءات  االنحرافاتدنا أن القانون الدولي اإلنساني قد نص على هذه وج الشارة وبينه

  : بشكل آافي، حيث يمكن تكييفها في مجملها إلى ثالث أنواع من الجرائم وهي

  .جريمة تقليد الشارة المميزة: أوال                   

  .لمميزةالشارة ا اغتصابجريمة : ثانيا                   

  .جريمة الغدر: ثالثا                   

د الشارة            ة تقلي ل جريم لم وزمن الحرب مث ع في زمن الس هذه األنواع الثالث منها ما يق

  .الشارة، ومنها ما يقع في زمن الحروب فقط آجريمة الغدر اغتصابوجريمة 

امية   جنيف والبروتوآوالن اإلضافيان من الدول ا اتفاقياتآما طالبت أحكام  ألطراف الس

 االنتهاآاتالمتعاقدة بضرورة العمل على سن اإلجراءات التشريعية والقانونية الالزمة لقمع هذه 

ق إرساء نظام قمع وردع           استخداملقواعد  ك عن طري اني، وذل دولي اإلنس انون ال الشارة في الق

  .مع وردع وطنية في الدول األطراف المتعاقدةقدولي، وعن طريق نظم 

 

  الغير مشروع للشارة  االستعمالالمسؤولية المترتبة عن : الثاني  المطلب

ا    زة وآيفه بعد أن حدد القانون الدولي اإلنساني االستخدامات الغير مشروعة للشارة الممي

اء     ن الحرب ، ج ي زم لم أو ف ن الس ي زم ذه تمت ف تخدام ه اءات االس ت إس واء آان ا ، س قانون

ي    ة الت د القانوني ن القواع ة م دعو بمجموع ى  ات اذإل ذه     اتخ ردع ه ة ل راءات قانوني دابير وإج ت

ة جزء        االستخدامات ك ألن العقوب وطني ، ذل دولي وال الغير مشروعة ، وذلك على الصعيدين ال

  . ال يتجزأ من آل بنيان قانوني متكامل ، وأن التهديد بفرض العقوبة هو عنصر رادع



إلى فئتين من  1977لعام  ، والبروتوآولين اإلضافيين 1949جنيف لعام  اتفاقياتوتشير 

  :  تتمثل فيما يلي ،االنتهاآات

ة ى الفئ ي :  األول ل ف اتتتمث ا  االنتهاآ دول بقمعه زم ال يمة وتل ات جس ا مخالف ي توصف بأنه الت

  .جنائيا 

  . 123التي تلزم الدول بوقفها فقط دون أن تحدد طريقة تدخلها االنتهاآاتوهي :  الفئة الثانية

ا      إن  ى االنتهاآات التي يتعرض له هذا التفصيل والتقسيم ينطبق آذلك ويسري بدوره عل

اك         استخدام نظام  دولي اإلنساني ، فهن انون ال زة في الق ى     انتهاآات الشارة الممي ة األول من الفئ

ا وتل  جسيمة انتهاآاتبحيث تكيف على أنها  ا  زم الدول بقمعه ا    وردعه ا    ،  جنائي ا م ومن أمثلته

ادة و ي الم ام   85رد ف ول اإلضافي األول لع ن البروتوآ ع  1977م ة بقم ات، والمتعلق  االنتهاآ

ق    ذا الملح ات وه ول " لالتفاقي ددت  ، " البروتوآ ي ع اتوالت ا     االنتهاآ ى أنه ف عل ي تكي الت

ات ا   انتهاآ رت بينه يمة ، وذآ تعمال" جس ادة   االس ة الم ادر مخالف زة  "  37"الغ ة الممي للعالم

ة   للصليب األ حمر أو الهالل األحمر أو األسد والشمس األحمرين ، أو أية عالمات أخرى للحماي

  ". 124يقرها هذا البروتوآول

من الفئة الثانية وهي االنتهاآات التي تلزم الدول بوقفها فقط دون أن تحدد   االنتهاآاتأما 

د    ال استخدام يسري آذلك على نظام  االنتهاآاتطريقة تدخلها ، فهذا النوع من  اك العدي شارة فهن

ا          استخدام من االنتهاآات لقواعد   دول وقفه زة طالبت النصوص ذات الصلة من ال الشارة الممي

دول بحيث      ة لل فقط دون أن تتدخل في تحديد وسائل هذا التدخل ، بل ترآت ذلك للسلطة التقديري

ل ا        ا مناسبة مث ة التي تراه ة بالطريق ة الثاني ة أو   تلتزم بوقف االنتهاآات من الفئ ات اإلداري لعقوب

  .االنتهاآاتاللجوء إلى فرض الغرامات المالية لحمل الطرف المعني على وقف هذا النوع من 

ى       االستخداماتعموما يتم قمع  دولي اإلنساني عل انون ال الغير مشروعة للشارات في الق

   :مستويين

  في إطار عدالة جنائية دولية  -

   جنيف اتفاقياتاألطراف في في إطار التشريعات الوطنية للدول   -
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  في إطار عدالة جنائية دولية :األول الفرع

  

ة بقمع             ة الدولي ى      االنتهاآات تختص هذه السلطة القضائية الجنائي ة األول الجسيمة من الفئ

ي     دخل ف ي ت رائم الت ن الج وع م ذا الن رائم حرب ، ه ا ج ي توصف بأنه ك الت  اختصاصأي تل

ذآر     المحكمة الجنائية الدول ذي ي ا األساسي ، وال ية حسب ما نصت عليه المادة الثامنة من نظامه

دولي اإلنساني ، والتي         انون ال ة في الق زة والحامي فيها نوعين من الجرائم المتعلقة بالشارة الممي

د            اختصاصهاتدخل بهذا في  ابع والبن د الس ا في البن ا جاء النص عليهم ا م آجرائم حرب ، وهم

  : من هذه المادة واللذين جاء نصها آما يلي " باء " الفقرة  الرابع والعشرون من

اءة  -7"  تعمالأي إس م       اس م األم كرية أو عل اراته العس دو أو ش م الع ة أو عل م الهدن عل

ا     ف ، مم ات جني زة التفاقي عارات الممي ذلك الش كرية ، وآ ا العس اراتها أو أزياءه دة أو ش المتح

  ".بالغة بهم  يسفر عن موت األفراد أو إلحاق إصابات

تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد  -24" 

  .125"جنيف طبقا للقانون الدولي  اتفاقياتمن مستعملي الشعارات المميزة المبينة في 

ة   االختصاصفهاتان الجريمتان تعتبران جريمتا حرب وتدخالن في  الموضوعي للمحكم

دة في    الجنائية الد زة المعتم ات ولية ، وهما جريمتان تتعلقان بإساءة استخدام الشارات الممي  اتفاقي

ران    ا ، ويعتب داءات جنيف والبروتوآوالن اإلضافيان له اء النزاعات       اعت ة الشارة أثن ى حرم عل

دولي اإلنساني         انون ال ام الق ا ألحك دات وفق راد والمع ذات المسلحة وحرمة من يحملونها من األف

ق           الصلة  زة ،حيث تتعل انون استخدام الشارة الممي ى انتهاآات لق ان  عل ان تنطوي ، وهما جريمت

ين        ولين الملحق ات جنيف والبروتوآ دة في اتفاقي الجريمة األولى بإساءة استخدام الشارات المعتم

م             د رق ا ماجاء في البن ة بهم،أم راد أو إلحاق إصابات بالغ ه موت لإلف من   24بهما،مما ينتج عن

مادة من نظام روما األساسي فانه يتعلق بجرائم تنتهك فيها حرمة الشارات المميزة بحيث  نفس ال

راد          ل الطبي واألف ة ووسائل النق اني والوحدات الطبي يتم بموجبها تعمد توجيه هجمات ضد المب

في اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني ،فهذه جريمة حرب  ةمن مستعملي الشارات المميزة المعتمد

ل  نات ائل النق اني ووس راد والمب ن األف تعمليها م زة ومس ارات الممي رام الش دم احت ن ع ة ع ج
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انون ذات            ام الق ا إلحك زة  وفق م استخدام الشارات الممي ا ممن يحق له والوحدات الطبية وغيره

  .الصلة 

وم         دولي اإلنساني سوف تق انون ال زة في الق فهذه الجرائم التي تتصل وتتعلق بنظام الشارة الممي

زاع مسلح     المحكمة الجنائية الدولية بقمعها على أساس أنها جرائم حرب سواء وقعت في إطار ن

ا        ادم وتنطبق عليه دولي أو نزاع مسلح غير دولي ، آما أن هذا النوع من الجرائم ال تسقط بالتق

  .126الدولي االختصاصآافة نظريات 

ة الدول   ة الجنائي ذه       إال أن مبدأ التكامل الذي تعمل به المحكم ة في قمع ه ة يعطي األولوي ي

رائم  ائي  لالختصاصالج وطني،القضائي الجن ل  ال ال ينتق ة  االختصاصف ة،للمحكم إال  الجنائي

  .127عندما تكون المحاآم الوطنية غير فعلية وذلك بهدف التأآد من تحقيق العدالة

  : وتكون المحاآم الوطنية غير فعلية في حالتين

  .، آما آان الوضع في يوغسالفيا السابقة أو روندا  النظام القضائي الداخلي انهيار -1

دوره     -2 ام ب تطيع القي دوره القضائي أو ال يس وم ب ي أن يق ام وطن رفض أي نظ ا ي حينم

دخل من السلطة      استقاللنتيجة لظروف خاصة مثل عدم وجود  قضائي ، أو وجود ت

ع        ي قم دوره ف ه ب ول دون قيام وطني وتح اء ال ل القض د تعرق ي ق ة الت ذه  التنفيذي ه

  .128الجرائم

دول األطراف     حيث تعود   وطني لل ائي ال األولوية في قمع هذه الجرائم تعود للقضاء الجن

الجنائي للمحكمة الجنائية  االختصاصبينما يعتبر  اإلضافيين،جنيف والبروتوآولين  اتفاقياتفي 

  . الوطني األصيل لالختصاصالدولية تكميلي 

 

   الوطنية للدول األطراففي إطار التشریعات  : الثانيالفرع 

  

جنيف لعام  اتفاقياتالوطني دورا مهما فيما يتعلق بتطبيق وتنفيذ ما أقرته  ناط بالمشرع ي

ة   1977والبروتوآولين اإلضافيين لعام  1949 ، وذلك باتخاذ إجراءات تشريعية مناسبة ومالئم
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ون       ذين يرتكب ى األشخاص ال ة عل جسيمة المنصوص   ال االنتهاآات لفرض عقوبات جزائية فعال

  .129والبروتوآولين اإلضافيين أو يأمرون بارتكابها االتفاقياتعليها في تلك 

ي   ل راف ف دول األط دت ال د تعه اتق ام  اتفاقي ف لع ة   1949جني ريعات وطني ن تش ، بس

  .130للشارة المميزة سواء آان ذلك في زمن السلم أو الحروب استخدامجزائية تردع أي إساءة 

انون الجزائي العسكري في         استخدامعقوبات إساءة  ينبغي إدراجآما      ة في الق الشارة للحماي

  .131وقت النزاع المسلح

دولي اإلنساني ، بحيث يمكن            انون ال ام الق ة أحك ات الوطني أمول أن تستكمل اآللي من الم

ق بالضحايا    ي تلح ويض األضرار الت ع  –تع ي الواق ع –فف ي قم ؤولين   ال يكف ذه  المس ن ه ع

ذه   األعمال ، ب م  فه ل يجب أيضا أن يعوض الضحايا تعويضا عادال عن األضرار التي لحقت به

ى        ة عل دولي اإلنساني ، وتتطلب تسوية مكمل المسألة لم تسو بعد تسوية آاملة بموجب القانون ال

  .الصعيد الوطني

ى    التي  الجسيمة االنتهاآاتف رد عل اقي         استخدام ت ا نفس الدرجة مع ب ة له الشارة للحماي

اتاالنت دولي    هاآ انون ال يمة للق اني،الجس ادة      اإلنس ص الم ي ن ا ورد ف ا لم ذا طبق ن  85وه م

  .من نظام روما األساسي 8، والمادة 1977البرتوآول اإلضافي األول لعام 

دور أساسي في قمع وردع       بحيث تتكفل أطراف النزاع أو األطراف المتعاقدة األخرى ب

  .ساني وتتحمل مسؤوليتها القانونية بذلكالجسيمة للقانون الدولي اإلن االنتهاآات

ائد     آما  انوني الس دأ الق ليم   " يتم ذلك عن طريق تطبيق المب ة أو التس ة   " المحاآم ففي حال

ة ، أو      انتهاكحدوث  ه الوطني ى محاآم ين إل جسيم يمكن للطرف المتعاقد المعني أن يحيل المتهم

هؤالء األشخاص آما  التهامدلة الكافية تسليمهم إلى طرف متعاقد آخر لمحاآمتهم ما دام يملك األ

ان       االلتزامال يتوقف  ذنب أو مك ى جنسية الم ه بقمع المخالفات الجسيمة عل ا    ارتكاب ة وفق للمخالف

المي    االختصاص " لمبدأ  ائي الع دول األطراف في المعاهدات         " الجن ى آل ال ذي يفرض عل ال

مبرمة بين األطراف  اتفاقيةيمكن التذرع بأي بقمع هذه المخالفات بالفعل ، وال  االلتزاماإلنسانية 

  . المعنية للمس بهذا المبدأ
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إن  ذا ف اتله ى    اتفاقي د عل ه التحدي ى وج نص عل ف ت زامجني ف  االلت ات " بتعري العقوب

في القانون الوطني ، وبناءا على ذلك فإن القانون الدولي اإلنساني ينظم مسألة " الجزائية الفعالة 

ي ت   ال الت د األعم رب   تحدي رائم ح ل ج ل  –مث تعمالمث ة    االس ارة الحماي ادر لش ز  –الغ ويجي

  .132للسلطات القضائية الوطنية أن تحدد العقوبات الواجب تطبيقها

دول اإلنساني جرائم حرب          انون ال دها الق ومن أجل ردع االنتهاآات األخرى التي ال يع

ة بجعل      دة إدراج الوسائل الكفيل انون     ينبغي على الدول األطراف المتعاق الوضع يتماشى مع الق

  .133التنظيمية شريعية أوذي الصلة في اآلليات الداخلية الت

اءة   االنتهاآاتومن بين هذه حيث  زة سواء في زمن       استخدام ما يتعلق بإس الشارة الممي

ا دون      ى وقفه ة العمل عل السلم أو الحرب ، من الفئة الثانية التي طلب من الدول األطراف المعني

درج  في تشريعها          التدخل في تح دول األطراف أن ت ى ال ذلك ، بحيث يجب عل ديد آيفية القيام ب

اك الوطني واللوائح التنظيمية من التدابير والعقوبات ما يتالءم مع درجة خطورة آل      ى   انته عل

ل ح ى تجع تخدامدا  حت ي     اس ه ف وص علي و منص ا ه ا لم تم وفق ارة ي اتالش ف  اتفاقي جني

  .للوائح والقرارات والتشريعات الوطنية ذات الصلةوالبروتوآولين اإلضافيين وا

ا ذا الصدد  تلعب آم ي ه ة    ف ه عناي ا أن توج ث يمكنه ا حي ة دورا مهم ات الوطني الجمعي

نظرا ألن السلطات المعنية هي وحدها ال    تالحظها،السلطات إلى أي إساءة الستعمال الشارة قد 

  .134الوضعمعالجة تستطيع 

انون ا تنتج أن الق بق نس ا س اءة  مم ة إس ل بمعالج د تكف اني ق دولي اإلنس تخدامل ارة  اس الش

المختلفة سواء تلك المصنفة من الفئة األولى أي التي تكيف على أنها جرائم حرب ، أو المصنفة  

ق    من الفئة الثانية والتي ترآت األمر للدول المعنية لتعمل على إيقافها ، وهذا التكفل تم عن طري

ة تت   ا حتى تجعل      آليات دولية وأخرى وطني ا بينه زة    استخدامات كامل فيم تم  الشارة الممي ا  ت وفق

ا يعزز    للقوانين ذات الصلة سواء آان ذلك في زمن السلم أو في زمن النزاعات المسلحة وهذا م

وارث  ة ضحايا الحرب والك ي حماي ة ف ة والمتمثل ا الالئق ا مكانته ارة ويعطيه ة الش ول حماي مفع

 . العامة
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  يق الوطني الجزائري لنظام الشارة التطب :الثالثالفرع 

  

اذ، به الدولة على الصعيد الدولي يكون واجب  التزمتمن المعروف أن ما  ك في    النف وذل

  .إطار نظمها الداخلية ،حتى ولو لم تكن هناك تشريعات داخلية تنظم المسألة المعنية

  : ويؤيد هذا العديد من المبادئ المستقرة في القانون الدولي ومنها 

   pactasunt survandaدأ الوفاء بالعهد مب

   ex consensun adventvinculumمبدأ التراضي ملزم 

  .مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي 

ن     ل م ة للتحل ا الداخلي ذرع بقوانينه ة أن تت وز للدول ه ال يج دأ القاضي بأن االمب  التزاماته

  الدولية

  .ني للعالقات بين الدول مبدأ مراعاة األمن واالستقرار القانو

  . 135مبدأ عدم تناقض مواقف الدولة داخليا ودوليا

ى    االتفاقيةباإلضافة إلى هذه المبادئ ، هناك العديد من النصوص القانونية  د عل التي تؤآ

ة       التزمتواجب الوفاء بما  ا الوطني اذه في نظمه ى إنف به الدول في المعاهدات الدولية والعمل عل

ه   بحسن نية ، وهذا  ا قررت ة م انون المعاهدات المؤرخة في       اتفاقي ا لق ا  23فيين ، في   1969 يم

ا  ي  46136و  26مادتيه متوالت ي   انض ر ف ا الجزائ وفمبر  8إليه ذا  1988ن ى ه ، وبمقتض

  .137الجزائر بسمو القانون الدولي على القانون الداخلي اعترفت االنضمام

ام    من الدستور  132وهذا ما تم التأآيد عليه في المادة  ري لع ، والتي جاء    1996الجزائ

ة حسب الشروط المنصوص         :" نصها آالتالي  يس الجمهوري ا رئ المعاهدات التي يصادق عليه

  ".ور ، تسمو على القانون ـعليها في الدست
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ة  ة الجزائري اوالدول د باعتباره ى  ق اتصادقت عل ام  اتفاقي ع لع ذ  1949جنيف األرب من

اريخ  وان  20ت ى البرو 1960ج ام  ، وعل افي األول لع ول اإلض ذ أوت  1977توآ   1989، من

اني    ات وآذلك البرتوآول اإلضافي الث ام    التفاقي ذ     1977جنيف لع ة بتنفي ا معني ا ، فإنه  التزاماته

ة      االتفاقياتبموجب هذه  ادئ والنصوص القانوني والبروتوآولين الملحقين بها ، وهذا عمال بالمب

ام   التفاقياتآة السابقة وبموجب المادة األولى المشتر ، التي جاء نصها     1949جنيف األربع لع

ل   االتفاقيةتتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه :" آما يلي  ا وتكف ع    احترامه في جمي

  ".األحوال 

، 1977الحكم في الفقرة الرابعة من المادة األولى للبروتوآول األول لعام    اهذ تكررقد ل

ل ويسري        احتراماحترام وآفالة وعليه فإن االلتزام ب ة ، ب ى النزاعات المسلحة الدولي يسري عل

ة  المشترآة             ادة الثالث ا الم ا تغطيه در م ة بق ر الدولي ى النزاعات المسلحة غي ات آذلك عل  التفاقي

زام جنيف ، فعلى الرغم من أن   االحترام  االلت ة   ب رام وآفال ى النزاعات      االحت د صراحة إل ال يمت

ة   اعتبارهالية آما يعرفها البروتوآول الثاني ، إال أن هذه النزاعات يمكن المسلحة غير الدو داخل

اني أن        دو أن يكون البروتوآول الث م ، حيث ال يع في ذلك بشكل غير مباشر في نطاق هذا الحك

ين     واستكمال يكون مجرد تطوير     ة المشترآة ب ادة الثالث اتاتللم ذي   جنيف   فاقي ، وهو األمر ال

  ).الثاني ( ة األولى من هذا البروتوآول نصت عليه الماد

انبين    باحترام االلتزامينطوي هذا  ى ج ك   ،وآفالة االحترام للقانون الدولي اإلنساني عل ذل

ا  رين هم ى أم دول إل دعو ال ه ي رم " أن ل " وأن " أن تحت رامتكف ات"  احت رام"  االتفاقي " واالحت

ة موضوع     يعني أن الدولة   تفعل آل ما في وسعها لضمان أن ت  رام كون القواعد المعني من   احت

ا          ا ، أم ذين يخضعون لواليته ع أولئك ال ا ، ومن جمي ة  " آل أجهزته رام آفال ه   "  االحت فتعني أن

دابير            ة الت ا ، أن تتخذ آاف زاع م ر مشترآة في ن يتعين على الدول ، سواء آانت مشترآة أم غي

  .138ن قبل أطراف النزاع بصفة خاصةالقواعد من قبل الجميع ، وم احترامالممكنة التي تكفل 

ف         يح موق داخلي وتوض انون ال دولي بالق انون ال ة الق انوني لعالق يل الق ذا التأص د ه بع

ادة        ة من خالل الم ذه العالق ى    1996من دستور سنة     132المشرع الجزائري من ه ود إل ، نع

ام   قياتاتفاالمشرع الجزائري لما جاء في  استجابةموضوع الدراسة والمتمثل في مدى  جنيف لع
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ام    1949 ين لع ولين الملحق وطني      1977، والبروتوآ ريع ال ف التش ألة تكيي ق بمس ا يتعل ، فيم

تعماالتبخصوص  ن    اس ك م ان ذل واء آ وطني ، س توى ال ى المس ة عل زة المختلف ارة الممي الش

ة     ة الوطني ن طرف الجمعي وطني أو م يش ال ي الج ة ف دمات الطبي ر ( طرف الخ الل األحم اله

  ومختلف الهيئات األخرى المعنية آالمستشفيـات المدنية ، ومراآز اإلسعاف ) ري الجزائ

  .الخ…األولية 

  

  شارة في الخدمات الطبية العسكریةال استعمالعلى مستوى التشریع الوطني الذي ینظم  :أوال

  

ى     ت ا ، إل ين به ولين الملحق  استخدام تطرق العديد من األحكام في اتفاقيات جنيف والبرتوآ

ان       ال دة سواء آ دول األطراف المتعاق ة لل شارة من طرف الخدمات الطبية للقوات المسلحة التابع

لم   ذلك في زمن السلم أو زمن الحرب ، ولكي يكون دور الشارة المميزة فعاال سواء في زمن الس

ي زمن الحرب يجب  رامأو ف اني  احت دولي اإلنس انون ال د ذات الصلة بالق االقواع ا   احترام دقيق

نظم       ومن ة ت ا ، وينبغي     استعمال الضروري لهذا الغرض سن تشريعات وطني الشارة وحمايته

ليما         ا س ذه القواعد تطبيق فضال عن ذلك أن تبذل السلطات آل ما في وسعها لكي يكون تطبيق ه

ى   ة عل ة دقيق امال ، وأن تفرض مراقب تعمالوش راد   اس د ذات الصلة ألف غ القواع ارة ، وتبل الش

، وإذا عدنا إلى التشريع العسكري الجزائري فإننا نجده خال من القواعد التي   139قواتها المسلحة

ا           استخدامتنظم  ذا م وطني الشعبي ، وه ة للجيش ال ى مستوى الخدمات الطبي الشارة المميزة عل

ى     بالتزاماتيمثل فراغا قانونيا يخل  ات الجزائر القانونية الناتجة عن مصادقتها عل جنيف   اتفاقي

ام  ع لع ولين الم 1949 األرب ين به والبروتوآ ام لحق ان   1977ا لع ى وإن آ اد، حت ى  االعتم عل

تنباط ام ذات الصلة من نصوص  االس اتالمباشر لألحك ا  االتفاقي ين بهم ولين الملحق والبروتوآ

ر آاف إذ يتطلب األمر سن            ه غي زة ، إال أن وطني لنظام الشارة الممي يعتبر من قبيل التطبيق ال

ة ،   ريعات دقيق تعانةوتش ة      االس ة الدولي ه اللجن ذي أعدت وذجي ال انون النم ال بالق ذا المج ي ه ف

ر   140وحماية شارتي الهالل األحمر والصليب األحمر استعمالللصليب األحمر بشأن  ، فهو يعتب

ريعات         ن التش ة س ا عملي هل عليه ي يس امية، لك راف الس دول األط ت تصرف ال ل تح أداة عم
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لكي   استكماله عة الحال تكييف القانون النموذجي أو تعديله أو الوطنية ذات الصلة ، وينبغي بطبي

ريع العسكري    ث يجب أن يتضمن التش ا، حي ة ومتطلباته ل دول انوني لك ام الق ع النظ يتماشى م

نظم  ة ت د دقيق تعمالقواع وات   اس ة للق دمات الصحية التابع ب إدارة الخ ن جان زة م ارة الممي الش

ا في آل       الشا استعمالالمسلحة، وأن تميز بين  ة، والشروط الواجب مراعاته رة للتمييز وللحماي

دائم    استعمالهذه الحاالت وأن تتضمن هذه النصوص التشريعية تدابير مراقبة  الشارة والسهر ال

الشارة المميزة سواء في زمن السلم أو في زمن    باستعمالالدقيق للقواعد المتعلقة  االحترامعلى 

ى  ، السيما بنشر القواعاستعمالهاسبة لتفادي إساءة الحرب، وأن تتخذ التدابير المنا د المذآورة عل

 .  أفراد القوات المسلحة لىأوسع نطاق ممكن ع

اءة           ن إس ة ع ة المترتب ات الرادع كري العقوب ي العس انون الجزائ ي أن يتضمن الق ا ينبغ آم

ي توص ات الت ى من االنتهاآ ة األول ا بالفئ ق منه ا تعل ارة خاصة م تعمال الش ا جرائم اس ف بأنه

م        ري الصادر بموجب األمر رق حرب ،وفي هذا الصدد نجد أن قانون القضاء العسكري الجزائ

عقوبات على من يسيؤون استخدام    299،قد حدد في مادته1971افريل  22المؤرخ في  71/28

ن     ي زم ه حق ف دون وج زة ب ارات الممي تخدمون الش ن يس ى م د عل زة وبالتحدي ارات الممي الش

كريا أو     الحرب أو اءة عس ذه اإلس ان مرتكب ه واء آ ا ،س القرب منه ات أو ب ة العملي ي منطق ف

دخل          ة ت ذه الجريم ين السنة والخمس سنوات سجنا ،وه مدنيا، حيث حدد لها عقوبة تتراوح ما ب

زة من   ارات الممي تخدام الش ا اس ي تعرف بأنه ارة ، والت ة اغتصاب الش ا يسمى بجريم تحت م

ات ال يحق ل م  أشخاص أو هيئ ات يحق له ا ،أو من طرف أشخاص أو هيئ تخدامها قانون م اس ه

  .استخدامها عادة،على نحو يخالف القواعد القانونية التي تنظم هدا االستخدام

ا استخدام                    در باستعمال الشارة، والتي تعرف بأنه ة الغ دا النص جريم دخل ضمن ه آما ي

  .و نقل معدات حربيةالشارة زمن النزاعات المسلحة بهدف حماية مقاتلين أ

  

   )الهالل األحمر الجزائري ( على مستوى الجمعية الوطنية :  ثانيا

  

ام     ذ ع ري من ورة    ،1956لقد تم اإلعالن عن ميالد جمعية الهالل األحمر الجزائ اء الث أثن

وظلت تعمل وفقا لمبادئ الحرآة الدولية للهالل األحمر والصليب األحمر  الجزائرية،التحريرية 

  . االستقاللية حصول الجزائر على إلى غا



 06صدور مرسوم رئاسي في     تم االستقاللومع تشكيل الحكومة الجزائرية األولى بعد 

بتمبر  اد،  1962س ة  العتم ة الوطني ري( الجمعي ر الجزائ الل األحم وم ) اله ذا المرس وسجل ه

م  ى   62-524تحت رق ه عل نص في م ال ث ت راف، حي ة  االعت ة الوطني ر لها(بالجمعي الل األحم

ى أساس        )الجزائري ة عل ـة القانوني ع بالشخصي ة تتمت ات ، آجمعي ة     اتفاقي ادئ الحرآ جنيف ومب

ا الدولية للصلب األحمر والهالل األحمر ، آما تم  وات       اعتماده ة في الق آمساعد للخدمات الطبي

من ) ل األحمر الهال( الشارة المميزة  استعمالالمسلحة ، إال أن هذا المرسوم لم يشر إطالقا إلى 

ذا   راف قبل جمعية الهالل األحمر الوطنية ، وتم تجديد ه ري ، في      االعت الهالل األحمر الجزائ ب

وبر   06، مؤرخ في    319-98مرسوم تنفيذي رقم  م      1998أآت تمم المرسوم رق ذي ي -62، وال

ارة ش  باستعمال ، والذي لم يذآر فيه آذلك أي إشارة تتعلق  1962سبتمبر  06المؤرخ في  542

د   الهالل األحمر آشعار للجمعية ، إال أنه ترك في المادة الرابعة منه للجمعية الوطنية حرية تحدي

ة للهالل       ابموجب قانونه اوأجهزته اوتنظيم عمله ة العام ه الجمعي األساسي ، والذي تصادق علي

  .يهمااألحمر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول 

ية   ة األساس ى األنظم وع إل د الرج ري   وعن ر الجزائ الل األحم داخلي لله انون ال والق

ألة     2000منذ سبتمبر  االنتخابيةوالمعتمدة أثناء الجمعية العامة  ى مس ، فإننا ال نجدها تطرقت إل

ذا المو  استفسارناالمختلفة ، وعند  واستعماالتهاالشارة المميزة  دى المس   عن ه ولين في  ؤضوع ل

شارة الهالل األحمر من طرف  باستعمالوطني خاص الجمعية ، آان ردهم بأنه ال يوجد تشريع 

زة   نيلجأ والجمعية وأفرادها ، وأنهم  ة   واستعماالتها عند التعامل مع مسائل الشارة الممي المختلف

األحكام من النصوص ذات الصلة  واستنباطجنيف والبروتوآولين الملحقين  اتفاقياتمباشرة إلى 

  .اشراوتطبيقها تطبيقا مب االتفاقياتفي هذه 

زة         وطني الخاص بالشارة الممي راغ في التشريع ال من طرف    واستعماالتها أمام هذا الف

ى             ى سده والعمل عل ى العمل عل دعوا الضرورة إل ذي ت ري ، وال جمعية الهالل األحمر الجزائ

ا  ه عليه ا يملي ر بم ي الجزائ ى تف ه حت زامتدارآ ى  االلت انوني بموجب مصادقتها عل اتالق  اتفاقي

ف األر ام جني ع لع ام   1949ب ا لع ين به ولين الملحق ن  1977، والبروتوآ ك بس ون ذل ، ويك

وائح     االتفاقياتتشريعات وطنية تتماشى مع ما جاء  ا ، ومع ل األربع والبروتوآولين الملحقين به

ذا الصدد ،       تعانة وقرارات الحرآة الدولية للهالل األحمر والصليب األحمر به في سبيل    واالس

ذا   – شارة الصليب األحمر أو الهالل األحمر استعمالجمعيات الوطنية بشأن نظام ال –ذلك بـ  ه



المؤتمر الدولي العشرون   واعتمدهالقانون النموذجي الذي أعدته اللجنة الدولية للصليب األحمر ،

دول      1991141، ونقحه مجلس المندوبين في بودابست سنة    1965بفيينا سنة  ه ال دي ب ، آي تقت

  .للصليب األحمر والهالل األحمر في سن تشريعاتها الوطنية ذات الصلة والجمعيات الوطنية

ق    ة       باستعماالت حيث يجب أن يحتوي التشريع المتعل زة من طرف الجمعي الشارة الممي

ة           ين بعض القواعد العام ة التي تب ام والنصوص الدقيق الوطنية الجزائرية على العديد من األحك

ارة  داف الش اصآأه ة واختص ةال الجمعي ين    وطني ز ب ذا التميي ارة، وآ ة الش ة وحرم ومكان

تعمالين زة  االس ارة الممي ة  (للش ة والحماي ارة     ) الدالل ة الش ة رؤي ارة، وإمكاني م الش ة رس وآيفي

  .المستعملة للحماية والتنظيم الداخلي للجمعية الوطنية

ي  م تفصل ف تعمالث روط   اس لطة المختصة وش ة الس دًءا بموافق ك ب ة وذل ارة للحماي  الش

م   االستعمال ة والممتلكات الخاصة           استعمالها ث ة الوطني املين في الجمعي راد الع من طرف األف

  .بالجمعية الوطنية، آالوحدات الصحية ووسائل النقل الصحي

ز   الشارة  استعمال ثم تفصل في  ة والتميي ون لحمل      للدالل ين األشخاص المؤهل ، بحيث تب

الشارة للتمييز من المباني والمكاتب التي    استعمالها الشارة للتمييز وآذا الممتلكات التي يجوز ل

ذا  ة، وآ ة الوطني تعملها الجمعي الل  تس تعمل     خ ة وتس ة الوطني ا الجمعي وم به ي تق الت الت الحم

خاللها الشارة للتمييز، وطرق التعاون مع منظمات أخرى، وغيرها من األحكام والقواعد الدقيقة 

  .زة من طرف الجمعيات الوطنيةالشارة الممي استعمالالمتعلقة بنظام 

زة       ق بنظام الشارة الممي وطني والمتعل بعد إطالعنا على مدى مواآبة وتكييف التشريع ال

دم   اني من ع زال يع ري ذي الصلة ال ي ين أن التشريع الجزائ اني ، تب دولي اإلنس انون ال ي الق ف

ق    كري المتعل ريع العس توى التش ى المس ك عل ان ذل واء آ دوين س ين والت ارة  التقن تخدام الش باس

دني من خالل سن      المميزة في الخدمات الطبية في القوات المسلحة ، أو فيما يتعلق بالتشريع الم

ارة  تعمال الش ألة اس نظم مس ة ت ريعات وطني زةتش ر  الممي الل األحم ة اله رف جمعي ن ط م

  … الجزائري وباقي األجهزة المعنية آالمستشفيات المدنية ومراآز اإلسعاف 

ن  ذا فم اء    ل ل الوف ن أج ريعي م راغ التش ذا الف دارك ه ة ت لطات المعني ى الس الواجب عل

ادقتها عل   ى مص ة عل ة المترتب ر الدولي ات الجزائ ات ىبالتزام ام   اتفاقي ع لع ف األرب  1949جني

  .1977الملحقين بها لعام  والبروتوآولين
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ا  ه من خالل تناولن ا نخلص إلي تخداماتمم زة  لالس ارة الممي ة للش ا أن  ضحاتالمختلف لن

تخدامات ا        اس يين وهم دفين رئيس ق ه تم لتحقي اني ت دولي اإلنس انون ال ي الق ارة ف ة ( الش الدالل

ة تنتمي          فاستخدام) والحماية ا معين ا أو عين ه إيضاح أن شخصا م الشارة للداللة يقصد من ورائ

ا        ر، أم الل األحم ر أو اله ليب األحم ات الص ن جمعي ة م ة وطني ى جمعي أخرى إل ة أو ب بطريق

ات الشارة للحماية فهي إليضاح أن هذا الشخص أو المبنى محمي بموجب   استعمال جنيف   اتفاقي

ذين          ا ه ي، ولكلت ا المرئ ة ووجهه شروط   االستعمالين فالشارة هنا تصبح عنصر مؤسس للحماي

لم     استعمالتقييدية دقيقة وصارمة وهذا لتجنب حاالت إساءة  الشارة سواء آان ذلك في زمن الس

  .النزاعات المسلحةأو في زمن 

ا بينت نصوص  اتآم ام  اتفاقي ام  1949جنيف لع ولين اإلضافيين لع  1977والبروتوآ

واع من حاالت          االستعماالت الغير مشروعة للشارة المميزة والتي يمكن تلخيصها في ثالث أن

اءة  تعمالإس ك   االس ارة وذل د الش ي تقلي ل ف تعمالوتتمث كل أو  باس ي الش ا ف دا له ل تقلي ز يمث  رم

ه     اغتصاب اللون، وفي   ات        استعمال الشارة ويقصد ب ة من طرف هيئ ة أو الحماي الشارة للدالل

م  تعمالهاوأشخاص ال يحق له و   اس ى نح ن عل ك لك م ذل ن طرف أشخاص يحق له أصال أو م

اني      استخداميخالف القواعد القانونية ذات الصلة وهذين النوعين من إساءة  ان في زم الشارة يتم

ة في              ،السلم أو الحرب ا الشارة للحماي در، والتي تستخدم فيه ة الغ وع الثالث وهو جريم ا الن أم

  .زمن النزاع المسلح بهدف حماية مقاتلين أو معدات عسكرية

إن    استخدام في  االنحرافاتأما في الجانب المتعلق بالمسؤولية المترتبة عن هذه  الشارة ف

دابير     القانون الدولي اإلنساني نص على ضرورة أن تتخذ الد ة اإلجراءات والت ول األطراف آاف

ذه     وطني لقمع ه ات على المستوى الدولي أو ال ة         االنحراف رز من خالل ظهور عدال ا يب ذا م وه

ات  ذه المخالف واع ه ع أخطر أن ى قم دف إل ة ته ة دولي ي  ،جنائي ل ف ي تتمث تعمالوالت ر  االس الغي

در والت     مشروع للشارة في زمن النزاعات     ق الغ ة     آيفت   يالمسلحة عن طري ا جريم ى أنه عل

  .حرب

أما على المستوى الوطني للدول األطراف فإن نصوص وقواعد القانون الدولي اإلنساني  

ذه    يةحثت الدول على تحديد العقوبات المناسبة في نظمها الوطنية القضائية منها واإلدار ردع ه ل

  .المخالفات ومحاآمة مرتكبيها



د      أما ما يتعلق بالتطبيق الوطني الجزائر دولي اإلنساني فبع انون ال ي لنظام الشارة في الق

وطني   انون ال دولي بالق انون ال ربط الق ي ت ة الت ة القانوني ا العالق ددنا موقف المشرع  ،أن بين وح

ى        ،1996الجزائري منها من خالل دستور    ر صادقت عل ا أيضا آيف أن الجزائ ات وبين  اتفاقي

ذه الم  ل ه د آ ولين اإلضافيين بع ري  جنيف والبروتوآ ريع الجزائ ع التش ى واق دنا إل ات، ع عطي

نظم عمل      ذي ي الخاص بنظام الشارة في القانون الدولي اإلنساني، وذلك على مستوى التشريع ال

الشارة   استعمال الخدمات الطبية في القوات المسلحة الجزائرية أو من خالل التشريع الذي ينظم 

ة  ري   ( من طرف الجمعية الوطني م تعمل      اتضح ، حيث  )الهالل األحمر الجزائ ر ل ا أن الجزائ لن

ة      (على سن تشريعات وطنية في هذا الشأن وعلى المستويين  ة في الجيش، جمعي الخدمات الطبي

ر الل األحم د   )اله ام وقواع ق بأحك ا يتعل ل م تخدام، وأن آ ق    اس ن طري تم ع زة ي ارة الممي الش

ا جاء في      االستنباط ات المباشر لم ولين الم   اتفاقي رارات     جنيف والبروتوآ وائح وق ذا ل ين وآ لحق

   .الحرآة الدولية للهالل األحمر والصليب األحمر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  



   

من خالل دراستنا لموضوع نظام الشارة في القانون الدولي اإلنساني تبين أن لهذا النظام  

وان       جذور تاريخية موغلة في القدم آانت الد زة ذات أل رة تستخدم شارات ممي ك الفت ول خالل تل

تم   ه الشارات في     استخدام مختلفة لتمييز وحماية مرآبات اإلسعاف ونقل الجرحى آما آان ي هات

ارة    رة عب زمن السلم وفي زمن النزاعات المسلحة، وآانت األسس القانونية للشارات في تلك الفت

قانون الدولي اإلنساني في تلك المرحلة من تاريخه أي  عن قواعد عرفية مثلها مثل باقي قواعد ال

  .ما قبل النصف الثاني من القرن التاسع عشر

ذا           ى تطوير ه دولي اإلنساني الحديث، والتي عمل عل انون ال ثم جاءت بعدها مرحلة الق

  :النظام عبر مراحل مختلفة، وذلك من جانبين هما

زة موحدة ومشترآة      العمل على توحيد الشارة المميزة من خالل :أوال إيجاد شارات ممي

زة   بين الدول يستخدمها أفراد ومعدات الخدمات الطبية والدينية في الجيوش ، وآذلك أفراد وأجه

  .ومعدات الجمعيات الوطنية في تلك الدول لتمييزها وحمايتها لطابعها اإلنساني الخالص

رام   واستخداماتهاالعمل على تقنين نظام الشارة المميزة  :ثانيا المختلفة وذلك من خالل إب

ام   واتفاقيات، 1864جنيف األولى لعام  اتفاقيةدولية في هذا الشأن مثل  اتفاقيات جنيف األربع لع

، والبروتوآول اإلضافي الثالث المؤرخ في      1977، وآذا البروتوآولين اإلضافيين لعام 1949

مبر  5 ذه  2005ديس ت ه ا أسس ات، آم دة لتميي  االتفاقي ارات جدي زة  ش ة بعض األجه ز وحماي

دفاع   ارة ال اني محض آش ه من دور إنس ا تلعب لمي وم ابع س ا من ط ا له اطق لم ان والمن واألعي

  .إلخ...المدني، وشارة حماية األعيان الثقافية وشارة معسكرات أسرى الحرب

ام التي تحدد                 د من القواعد واألحك الشارة   استعماالت وشهدت هذه المرحلة ظهور العدي

ين      ام التي تب ة واألحك ات المميزة بدقة آأحكام إستعمال الشارة للداللة والحماي ة   االنحراف المحتمل

  .الشارة استخداموإساءات  االنتهاآاتالشارة واألحكام التي تدعوا إلى ردع وقمع هذه  الستعمال

ى    امية إل راف الس دول األط وص ال ذه النص ت ه ث دع اذحي راءات  اتخ ع اإلج جمي

ذه      التشريعية و وع من ه ك في    االنتهاآات التدابير المختلفة وتحديد العقوبات المناسبة لكل ن وذل

  .نظمها الوطنية القضائية منها واإلدارية وآذلك في إطار عدالة جنائية دولية

ة خاصة           االتفاقياتآما دعت هذه  ى سن تشريعات وطني ى العمل عل دول األطراف إل ال

ق تكييف     الشارة المميزة وحمايتها و باستعمال ك عن طري ذلك في زمن السلم وزمن الحرب وذل



ا جاء في       وطني ذي الصلة بم ات ومواءمة تشريعها ال ام    اتفاقي ولين   1949جنيف لع والبروتوآ

  .1977الملحقين بها لعام 

التطبيق    ق ب ومن خالل دراستنا لحالة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فيما يتعل

ا جاء في        الوطني لنظام الشارة ا ري ذي الصلة مع م لمميزة، وتكييف ومواءمة التشريع الجزائ

ة ذات الصلة       اتفاقيات ة الدولي رارات الحرآ وائح وق جنيف والبروتوآولين الملحقين وآذلك في ل

ة التطبيق المب      زال في مرحل شر  اتبين لنا أن الجزائر على غرار العديد من الدول األطراف ال ت

ي نصوص  ا جاء ف الم ق  تاتفاقي ام تتعل ا من أحك ين به ولين الملحق تخدامجنيف والبروتوآ  باس

ة     ى مستوى جمعي الشارة المميزة، وذلك على مستوى الخدمات الطبية في القوات المسلحة أو عل

ي خاص     ريع وطن ن تش ى س ر عل ل الجزائ م تعم ث ل ري، حي ر الجزائ الل األحم تعمالاله  باس

زام نافى مع الشارة المميزة وهذا يعتبر فراغ قانوني يت دولي       االلت انون ال ادئ الق ذي تفرضه مب ال

ادة       ي الم اء ف ا ج ع م وطني، وم انون ال دولي والق انون ال ين الق ة ب ا يخص العالق ن  132فيم م

ى ضرورة سده     1996الدستور الجزائري لعام  دعوة إل ، هذا الفراغ القانوني الذي يدعونا إلى ال

  :وذلك من خالل 

ریع ال   -1 ف التش ى تكيي ل عل ارة    العم تعمال ش يم إس ألة تنظ ا یخص مس ري فيم جزائ

ه          دد في لحة، تح وات المس ي الق ة ف دمات الطبي رف الخ ن ط ر م الل األحم اله

زة، سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب،          االستعماالت المختلفة للشارة الممي

دار      ر إص ب األم ث یتطل ة، بحي ر الوطني الل األحم ة اله بة لجمعي ر بالنس ذلك األم آ

ذه   استخداماتاخلي ینظم تشریع د شارة الهالل األحمر وحمایتها، وذلك آي تكون ه

جنيف والبروتوآولين الملحقين  اتفاقياتتتفق وتتماشى مع ما جاء في  االستعماالت

 .1977بها لعام 

ان       -2 ة بالمسألة مباشرة، وباإلمك وزارات المعني المبادرة بإنشاء لجنة وطنية تجمع ال

 .د قانون بشأن إستعمال وحمایة شارة الهالل األحمرأن تكلف هذه اللجنة بإعدا

ة للصليب األحمر المتعلق          االستعانة -3 ة الدولي ه اللجن ذي أعدت بالقانون النموذجي ال

ة    ات الوطني ام الجمعي تعمالبنظ ر      الس الل األحم ر أو اله ليب األحم ارة الص ش

ألة    نظم مس ة ت ریعات وطني ك لسن تش ا، وذل تخداموحمایتهم ارة المم اس زة، الش ي

ان  ك ببي تعماالتهاوذل ي   اس دات الت راف واألشخاص والمع ة، واألط المشروعة بدق



ا  ق له تخدامیح ن     اس ي زم لم أو ف ن الس ي زم ة ف ة أو للحمای واء للدالل ارة س الش

ين   ا تب لحة، آم ات المس تعماالتالنزاع رق    االس دد ط ارة وتح روعة للش ر مش الغي

   .ردعها وقمعها والسلطات المخولة بذلك بدقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  الملحق رقم واحد

بشأن  1949آب / أغسطس  12البروتوآول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في 

  اعتماد شارة إضافية مميزة

  )البروتوآول الثالث ( 

   2005آانون األول / دیسمبر  8

بشأن  1949آب / أغسطس  12ي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في البروتوآول اإلضاف

  اعتماد شارة إضافية مميزة إضافية

  )البرتوآول الثالث ( 

  الدیباجة

  إن األطراف السامية المتعاقدة ، 

ات جنيف المؤرخة في      .1 إذ تؤآد من جديد على أحكام البروتوآول اإلضافي إلى اتفاقي

ة جنيف    44و  42و  38و  26 وخاصة المواد(  1949آب / أغسطس  12 من اتفاقي

ران   8والبروتوآولين اإلضافيين إليها المؤرخين في ) األولى  و  /  حزي ،  1977يوني

ان  (  ة المادت ادة     38و  18وخاص افي األول والم ول اإلض ن البروتوآ ن  12م م

  بشأن استعمال الشارات المميزة ، حيثما   طبقا ،) البرتوآول اإلضافي الثاني 

ا  وإذ   .2 ترغب في تكميل األحكام السابقة الذآر لتعزيز قيمة الحماية التي تنطوي عليه

  وطابعها العالمي ، 

امية   .3 راف الس ه لألط رف ب ق المعت س الح ول ال يم ذا البروتوآ ظ أن ه وإذ تالح

ب       ا بموج ا اللتزاماته تعملها وفق ي تس ارة الت تخدام الش لة اس ي مواص دة ف المتعاق

  لين اإلضافيين حيثما طبقا ،اتفاقيات جنيف والبروتوآو

ات جنيف         .4 ة بموجب اتفاقي ان المحمي رام األشخاص واألعي وإذ تذآر بأن واجب احت

ؤالء   ا ه ع به ي يتمت ة الت ام الحماي ن نظ ع م ا ينب افيين إليه ولين اإلض والبروتوآ

تعمال   ن اس ر ع رف النظ دولي بص انون ال ام الق ق أحك ان وف خاص واألعي األش

  اإلشارات المميزة ، الشارات أو العالمات أو 



ا أو     .5 ا أو عرقي دلوال ديني وإذ تؤآد على أن الشارات المميزة ال يقصد منها أن تحمل م

  عنصريا أو إقليميا أو سياسيا ،

زة    .6 ارة الممي ة بالش ات المتعلق ام وااللتزام رام الت ة ضمان االحت ى أهمي د عل وإذ تؤآ

  إليها ، حيثما طبقا ، المعترف بها في اتفاقيات جنيف والبروتوآولين اإلضافيين

ادة   .7 ان الم ذآر ب ارات      44وإذ ت تعمال الش ين اس رق ب ى تف ف األول ة جني ن اتفاقي م

  المميزة للحماية واستعمالها للداللة ، 

ة أخرى           .8 وم بأنشطة في أراضي دول ة التي تق ات الوطني وإذ تذآر أيضا بأن الجمعي

وي استعمالها في إطار       ك األنشطة يجوز     يجب أن تتأآد من أن الشارات التي تن تل

  استعمالها في البلد الذي تجري فيه األنشطة المذآورة وفي بلد أو بلدان العبور ، 

ي         .9 ة ف ات الوطني دول والجمعي ا بعض ال د تواجهه ي ق عوبات الت رف بالص وإذ تعت

  استخدام الشارات المميزة القائمة ، 

دولي    .10 اد ال ر واالتح ليب األحم ة للص ة الدولي زم اللجن ظ ع ات وإذ تالح لجمعي

الصليب األحمر والهالل األحمر والحرآة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر    

  : على االحتفاظ بشاراتها الحالية وتسميتها قد اتفقت على يلي 

  احترام هذا البروتوآول ونطاق تطبيقه – 1المادة 

ع    .1 ي جمي ه ف ول وتضمن احترام ذا البروتوآ رم ه أن تحت امية ب د األطراف الس تتعه

  .األحوال

آب  12أحكام اتفاقيات جنيف األربع المؤرخة في  –ويؤآد  –يكمل هذا البروتوآول  .2

 8، والبرتوآولين اإلضافيين إليها حيث ما طبقا ، والمؤرخين في  1949أغسطس / 

زة ، خاصة الصليب األحمر          1977يونيو / حزيران  ق بالشارات الممي ا يتعل في م

ى الحاالت نفسها المشار       والهالل األحمر والشمس واألسد ا ألحمرين ، وينطبق عل

  .إليها في تلك األحكام



  الشارات المميزة – 2المادة 

واردة     .1 زة ال يعترف هذا البروتوآول بشارة مميزة إضافية عالوة على الشارات الممي

ث         ن حي ارات م ون الش ها ، وتك راض نفس ا األغ دم مثله ف وتخ ات جني ي اتفاقي ف

  .وضعها القانوني

ى حده وأرضيته بيضاء        تكون هذه  .2 ا عل را قائم الشارة المميزة اإلضافية مربعا أحم

ذا      زة في ه طبقا للرسم الوارد في ملحق هذا البروتوآول ، وتسمى هذه الشارة الممي

  ".شارة البروتوآول الثالث " البروتوآول 

ي    .3 روط الت ا عن ش ث واحترامه ول الثال ارة البروتوآ تعمال ش روط اس ف ش ال تختل

ات جنيف والبروتوآوالن اإلضافيان     تطبق على  الشارات المميزة التي أقرتها اتفاقي

  ، حيثما طبقا ، 1977إليها المؤرخان في عام 

امية         .4 ة لألطراف الس القوات المسلحة التابع ة ب ات الديني يجوز للخدمات الطبية والهيئ

زة  المتعاقدة أن تستعمل بصورة مؤقتة دون المساس بشارتها المحلية ، أي شارة مم ي

ذا االستعمال أن        1منصوصا عليها في الفقرة  ان من شأن ه من هذه المادة ، متى آ

  .يعزز حمايتها

  استعمال شارة البروتوآول الثالث للداللة – 3المادة 

يجوز للجمعيات الوطنية التابعة لتلك األطراف السامية المتعاقدة التي تقرر استعمال   .1

تعمال    د اس ث ، عن ول الثال ارة البروتوآ لة ، أن   ش وطني ذي الص ا ال ق قانونه ها وف

  : تختار الشارات أدناه وان تضعها بداخلها ألغراض الداللة

  إحدى الشارات المميزة التي اعترفت بها اتفاقيات جني أو الجمع بينهما ، أو   ) أ

ن            ) ب دة وأعل دة فعال لسنوات عدي امية المتعاق شارة أخرى استعملها أحد األطراف الس

ة للصليب األحمر       عنها إلى األطراف الس ة الدولي ى اللجن امية المتعاقدة األخرى وال

  .قبل اعتماد هذا البروتوآول اإليداعوإلى دولة 

  وينبغي أن تكون عملية اإلدماج مطابقة للرسم الوارد في ملحق هذا البروتوآول

ول         .2 ارة البروتوآ ل ش رى داخ ارة أخ اج ش ار إدم ة أن تخت ة الوطني وز للجمعي يج

ك الشارة      1فقرة الثالث طبقا لل أعاله ، وفق قوانينها الوطنية ، أن تستعمل تسمية لتل

  . وان تعرضها داخل أراضيها الوطنية



هيل      .3 تثنائية ولتس االت اس ي ح وطني وف ا ال ق قانونه ة ، وف ات الوطني وز للجمعي يج

من هذا البرتوآول بصفة   2عملها أن تستعمل الشارة المميزة المشار إليها في المادة 

  .مؤقتة

ات        .4 ا في اتفاقي زة المعترف به ال تؤثر هذه المادة في الوضع القانوني للشارات الممي

ة   جنيف وفي هذا البروتوآول ، آما أنها ال تؤثر في الوضع القانوني ألي شارة معين

  .من هذه المادة 1عند إدماجها ألغراض الداللة وفق الفقرة 

 الدولي لجمعيات الصليب األحمر اللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد – 4المادة 

  والهالل األحمر

يجوز للجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل    

ادة   ذا البرتوآول     2األحمر ولموظفيهما المرخص لهم استعمال الشارة المشار إليها في الم من ه

  . ، وذلك بصورة استثنائية ولتسهيل عملهم

  مهام تحت إشراف األمم المتحدة – 5المادة 
م     يجوز للخدمات الطبية وأفراد الوحدات الدينية المشارآة في عمليات تحت إشراف األم

ادتين       ا في الم زة المشار إليه اق مع     2،  1المتحدة أن تستعمل إحدى الشارات الممي ك باالتف وذل

  . الدول المشارآة

  منع سوء االستعمال وقمعه – 6المادة 
  

ام    كام اتفاقيات جنيف وأحكام البروتوآولين إن أح .1   1977اإلضافيين المؤرخين في ع

ى       ه تطبق أيضا عل زة وقمع حيثما طبقا ، المتصلة بمنع سوء استعمال الشارات الممي

دة        امية المتعاق شارة البروتوآول الثالث ، وعلى وجه الخصوص تتخذ األطراف الس

ا      اإلجراءات الالزمة لمنع أي سوء استعمال لل   زة وتسميتها المشار إليه شارات الممي

ادتين   ي الم ادر أو       2و  1ف تعمال الغ ك االس ي ذل ا ف ات ، بم ع األوق ي جمي اله ف أع

  .استعمال أي عالمة أو تسمية تكون تقليدا لها

أعاله يجوز لألطراف السامية المتعاقدة أن تسمح لمن سبق    1رغم ما ورد في المادة  .2

ا ، بمواصلة استعمالها     لهم استعمال الشارة البروتوآو دة له ل الثالث أو أي عالمة مقل

ة المنصوص      وفر الحماي ه ي أال يبدو استعماال المذآور ، في زمن النزاع المسلح وآأن



ام    ا لع ا ،    1977عليها في اتفاقيات جنيف والبروتوآولين اإلضافيين إليه ا طبق ، حيثم

  .اد هذا البروتوآولوشرط أن تكون حقوق مثل هذا االستعمال مكتسبة قبل اعتم

  

  

  النشر – 7المادة 

تلتزم األطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم وفي وقت النزاع المسلح بنشر أحكام هذا 

البروتوآول على أوسع نطاق ممكن في بلدانها ، وخاصة ، بإدراج دراسته في برامجها للتدريب 

ى دراس      دنيين عل ذا البروتوآول     العسكري ، آما ينبغي أن تشجع السكان الم ته ، حتى يصبح ه

  .  معروفا لدى القوات المسلحة والسكان المدنيين

  التوقيع – 8المادة 
اده ويظل            وم اعتم ات جنيف ي ع األطراف في اتفاقي ا لتوقي يكون هذا البروتوآول مفتوح

  .مفتوحا للتوقيع مدة اثنتي عشر شهرا

  التصدیق – 9المادة 
دى        يتم التصديق على هذا البروتوآول ف  ائق التصديق ل ودع وث ي أسرع وقت ممكن  وت

  . 1977المجلس االتحادي السويسري المودع لديه اتفاقيات جنيف والبرتوآوالن اإلضافيان لعام 

  االنضمام – 10المادة 
ع          د وق م يكن ق ات جنيف ل يكون هذا البروتوآول مفتوحا لينضم إليه أي طرف من اتفاقي

  .اإليداعدولة عليه ، وتودع وثائق االنضمام لدى 

  بدء النفاذ – 11المادة 
  .ستة أشهر من إيداع وثيقتي التصديق أو االنضمام يبدأ نفاذ هذا البروتوآول بعد .1

ه أو ينضم     .2 يبدأ نفاذ هذا البرتوآول بالنسبة ألي طرف في اتفاقيات جنيف يصدق علي

  . إليه الحقا بعد ستة أشهر من إيداع ذلك الطرف وثائق تصديقه أو انضمامه

  لدى بدء نفاذ البرتوآول التعامدیةالعالقات  – 12المادة 

ي   .1 راف ف ت األط ول إذا آان ذا البرتوآ ة به ا مكمل ف باعتباره ات جني ق اتفاقي تطب

  .االتفاقيات في هذا البرتوآول أيضا



ان         وتظل األطراف في البر .2 و آ ة حتى ل ا المتبادل ه في عالقته توآول مرتبطة بأحكام

رتب  ر م زاع غي راف الن د أط ذا   أح ك به ن ذل رتبط فضال ع ول ، وت ذا البروتوآ ط به

ام  ك الطرف أحك ل ذل ا قب ه إذا م ر المرتبطة ب البرتوآول إزاء أي من األطراف غي

  .البروتوآول وطبقها

  التعدیالت – 13المادة 

غ        .1 ذا البرتوآول ، ويبل ى ه ديالت عل يمكن ألي طرف سام متعاقد أن يقترح إجراء تع

ة األطراف        اإليداع نص أي تعديل مقترح إلى دولة د التشاور مع آاف رر ، بع التي تق

ات الصليب     دولي لجمعي السامية المتعاقدة واللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد ال

  .األحمر والهالل األحمر ، ما إذا آان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في التعديل المقترح

ة  .2 دعو دول داعت ة إل  اإلي دة آاف امية المتعاق راف الس ذلك األط ؤتمر وآ ك الم ى ذل

  .األطراف اتفاقيات جنيف سواء آانت موقعة على البرتوآول أم لم تكن موقعة عليه

  النقض – 14المادة 

إذا ما نقض أحد األطراف السامية المتعاقدة هذا البرتوآول ، ال يسري هذا النقض إال  .1

اقض لل  برتوآول  بعد مضى سنة على استالم وثيقة النقض ، ولكن إذا آان الطرف الن

ذا          نقض ناف زاع مسلح أو احتالل ، فال يصبح ال عند انقضاء هذه السنة مشارآا في ن

  . قبل انتهاء النزاع المسلح أو االحتالل

ة    .2 ى جه داع يبلغ النقض آتابة إل امية         اإلي ع األطراف الس ى جمي ولى إبالغه إل التي تت

  .المتعاقدة

  . ال يكون هذا النقض ساريا إال على الطرف الناقض .3

 يكون للنقض الذي يتم بمقتضى الفقرة األولى أي أثر على االلتزامات التي سبق أن ال .4

ارتبط بها الطرف الناقض ، بموجب هذا البرتوآول نتيجة للنزاع المسلح أو االحتالل 

  .، وذلك ما يتعلق بأي فعل يرتكب قبل أن يصبح هذا النقض نافذا

  اإلخطارات – 15المادة 

داع تتولى دولة  ات جنيف        إب  اإلي ذلك أطراف اتفاقي دة ، وآ امية المتعاق الغ األطراف الس

  : سواء منها الموقعة أو غير الموقعة على هذا البرتوآول ، بما يلي 



واد       ) أ( ا للم التواقيع التي تذيل هذا البرتوآول وإيداع وثائق التصديق واالنضمام طبق

  ؛ 10و  9و  8

  عشرة أيام من بدء نفاذه ؛خالل  11تاريخ نفاذ هذا البرتوآول طبقا للمادة   ) ب(

  ؛ 13اإلخطارات المستلمة بموجب المادة   ) ت(

  .14حاالت النقض بموجب المادة   ) ث(

  التسجيل – 16المادة 

م المتحدة           اإليداعترسل دولة  .1 ة لألم ة العام ى األمان اذه إل دء نف د ب هذا البروتوآول بع

  .من ميثاق األمم المتحدة 102بغية التسجيل والنشر طبقا للمادة 

اه    اإليداعأيضا دولة تبلغ  .2 د تتلق أمانة األمم المتحدة عن آل تصديق وانضمام ونقض ق

  .بشان هذا البرتوآول

  النصوص ذات الحجية – 17المادة 

التي تتولى إرسال صور طبق   اإليداعيودع النص األصلي من هذا البرتوآول لدى دولة 

ف ، وتتس        ات جني ي اتفاقي راف ف ع األط ى جمي ه إل دة من ل معتم ة  األص ه العربي اوى نصوص

 .والصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية في حجيتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  

  2الملحق رقم 

  قانون نموذجي بشأن

  وحماية شارة الصليب األحمر استعمال

  أو الهالل األحمر

  قواعد عامة  –أوال 

  المادة األولى

  موضوع الحماية

  في نظر 

وبروتوآوليها اإلضافيين المؤرخين في     1949أغسطس / آب  12اتفاقيات جنيف المؤرخة في 

و  8 ران / يوني ق     1977حزي افي األول المتعل ول اإلض ق األول للبروتوآ ك الملح ي ذل ا ف ، بم

  بقواعد تحقيق هوية الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي؛

الل األح      ر أو اله ليب األحم ارة الص تعمال ش ان اس ة بش ات الوطني ام الجمعي ذي  ونظ ر ، وال م

  اعتمده المؤتمر الدولي العشرون للصليب األحمر والهالل األحمر ، وتعديالته الالحقة؛

انون  خ  ( والق وم ال ي  ) المرس ؤرخ ف رف ب .. ……الم ذي اعت ليبوال ر  الص الهالل ( األحم ب

  .. . …في ) األحمر 

  تحمى بموجب هذا القانون 

  بيضاء؛شارتا الصليب األحمر والهالل األحمر على أرضية 

  ؛"الهالل األحمر " و " األحمر  الصليب" وتسميتا 

  .والشارات المميزة المخصصة لتحقيق هوية الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي

  المادة الثانية

  استعمال الشارة للحماية والتمييز

ة            ة المظهر المرئي للحماي ل الشارة المستعملة للحماي زاع مسلح ، تمث في وقت نشوب ن

ات   الممنوح ة أفراد الخدمات الطبية ، وآذلك للوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي بموجب اتفاقي

  .جنيف وبروتوآوليها اإلضافيين ، ويتعين بالتالي أن تكون الشارة معدة بأآبر قياس ممكن



وتبين الشارة المستعملة للتمييز أن شخصا أو عينا من األعيان له صلة بمؤسسة الصليب  

  .ل األحمر ، ويتعين عندئذ أن تكون الشارة معدة بقياس صغيراألحمر أو الهال

  قواعد استعمال الشارة : ثانيا 

  استعمال الشارة للحماية –ألف 

  المادة الثالثة

  االستعمال من جانب إدارة الخدمات الصحية

  التابعة للقوات المسلحة

وات المسلحة في     أن تستعمل  ) ة اسم الدول  ( … على إدارة الخدمات الصحية التابعة للق

ز  ) الهالل األحمر   ( في زمن السلم وفي النزاعات المسلحة أيضا ، شارة الصليب األحمر    لتميي

ك تحت        وا ، وذل را وج را وبح ي ب ل الطب ائل النق ة ووس داتها الطبي ة ووح دمتها الطبي راد خ أف

  .إشراف وزارة الدفاع

ات ل     ة ذراع وبطاق ة عالم دمات الطبي راد الخ ل أف ين أن يحم ا   ويتع ة عليه ق الهوي تحقي

  ).وزارة الدفاع ( … الشارة ، تمنحها لهم 

راد الخدمات      ا الممنوحة ألف ويتمتع رجال الدين الملحقون بالقوات المسلحة بالحماية ذاته

  .الطبية ، ويعرفون أنفسهم بالطريقة ذاتها

  المادة الرابعة

  استعمال الشارة من جانب المستشفيات

  خرىوالوحدات الطبية المدنية األ
ة  ة المدني دات الطبي فيات والوح ة والمستش ة المدني دمات الطبي راد الخ ز أف ين تميي يتع

األخرى ، وآذلك وسائل النقل الطبي المدني ، المخصصة بصفة خاصة لنقل ومعالجة الجرحى   

رخيص صريح من             ى ت اء عل ة ، بن والمرضى والغرقى في النزاعات المسلحة ، بشارة الحماي

  . إشرافهاوزارة الصحة وتحت 

ا          ة عليه ات لتحقيق الهوي ذراع وبطاق ة عالمات ال ويتعين أن يحمل أفراد الخدمات الطبي

  ).وزارة الصحة ( … الشارة ، تمنحها لهم 



وا      ة األخرى أن يعرف وعلى رجال الدين المدنيين الملحقين بالمستشفيات والوحدات الطبي

  .بأنفسهم بالطريقة ذاتها

  المادة الخامسة

  الصليب األحمر بارة من جاناستعمال الش
  …في ) الهالل األحمر ( 

أن يضع تحت تصرف إدارة     ) … ( في  ) الهالل األحمر   ( يرخص للصليب األحمر   ب

ل الطبي ، ويخضع     الخدمات الطبية للقوات المسلحة موظفين طبيين ووحدات طبية ووسائل للنق

وانين    ي للق ل الطب ائل النق دات ووس ذه الوح ون وه ؤالء الموظف وز ه كرية ، ويج وائح العس والل

  .لغرض الحماية) الهالل األحمر ( لوزارة الدفاع أن ترخص لهم بحمل شارة الصليب األحمر 

ا          ة ، وفق ق الهوي ات لتحقي ذراع وبطاق ات ال ون عالم ؤالء الموظف ل ه ين أن يحم ويتع

  .من هذا القانون)  2(  3ألحكام المادة 

داتها      ويجوز الترخيص للجمعية الوطنية باستعما ين ووح ا الطبي ة موظفيه ل الشارة لحماي

  .من هذا القانون 4الطبية وفقا ألحكام المادة 

  استعمال الشارة للتمييز  –باء 

  المادة السادسة

  استعمال الشارة من جانب الصليب األحمر
  …في ) الهالل األحمر ( 

مييز لكي باستعمال الشارة لغرض الت… في ) الهالل األحمر ( يرخص للصليب األحمر 

يوضح أن شخصا ما أو عينا من األعيان له عالقة به ، ويجب أن تكون مقاييس الشارة الصغيرة 

  .لتفادي أي التباس مع الشارة المستعملة لغرض الحماية

ة    " أن يطبق  … في  ) الهالل األحمر   ( وعلى الصليب األحمر    ات الوطني نظام الجمعي

ر أو اله  ارة الصليب األحم تعمال ش أن اس ر بش ة ".الل األحم ة األجنبي ات الوطني ى الجمعي وعل

ة  ( … للصليب األحمر أو الهالل األحمر ، المتواجدة في أراضي  رخيص   ) اسم الدول بموجب ت

  . ، أن تستعمل الشارة بالشروط ذاتها… في ) الهالل األحمر ( من الصليب األحمر 

  



  

  

  

  

   المؤسسات الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر –جيم 

  المادة السابعة

  استعمال الشارة من جانب المؤسسات الدولية

  للحرآة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
يجوز للجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل    

  .األحمر أن تستعمال الشارة في آل وقت وفي آل أنشطتهما

  ات المراقبة والعقوب –ثالثا 

  المادة الثامنة

  تدابير المراقبة
لطات  ى س ة ( … عل م الدول د  ) اس دقيق للقواع رام ال ى االحت ل وقت عل ي آ أن تسهر ف

" و " الصليب األحمر   " المتعلقة باستعمال شارة الصليب األحمر أو الهالل األحمر ، وتسمية     

ر   الل األحم ة دقيق   " اله ارس مراقب ا أن تم زة ، وعليه ات الممي خاص  والعالم ى األش ة عل

  .المرخص لهم باستعمالها

د     ر القواع يما بنش تعمالها ، ال س اءة اس ادي إس بة لتف دابير المناس ل الت ذ آ ا أن تتخ وعليه

لطات           رطة والس وات الش لحة وق وات المس راد الق ى أف ن عل اق ممك ع نط ى أوس ذآورة عل الم

  .والسكان المدنيين

  المادة التاسعة

  …في ) حمر الهالل األ( دور الصليب األحمر 
ى الصليب األحمر  ي ) الهالل األحمر ( عل ا … ف اون مع السلطات في جهوده أن يتع

  …الرامية إلى تفادي وقع أي إساءة استعمال ، ويكون له الحق في اإلبالغ عن المخالفات لدى



  .في المشارآة في اإلجراءات الجنائية أو المدنية أو اإلدارية) السلطة المختصة (  

  اشرةالمادة الع

  إساءة استعمال الشارة
دة   الحبس لم ب ب هرا  ( … يعاق ا أو ش درها  /و) يوم ة ق ة مالي ة  ( أو بغرام غ بالعمل المبل

  ) :المحلية

ارة             دون حق شارة الصليب األحمر أو الهالل األحمر ، عب دا وب " آل من يستعمل عم

ة أخرى أو    " الهالل األحمر " أو " الصليب األحمر  زة أو أي عالم تسمية أو شارة    وشارة ممي

  تمثل تقليدا لها أو تدعو إلى االلتباس ، مهما آان الغرض من هذا االستعمال ؛

اوين المحالت        ى عن ذآورتين أعاله عل ارتين الم وآل من يضع بخاصة الشارتين أو العب

ع      ات ، أو يبي أو الملصقات أو اإلعالنات أو نشرات الدعاية أو أوراق التجارة أو السلع أو المغلف

  .ا مميزة بهذا الشكل أو يعرضها للبيع أو للتداولسلع

ة   ( وإذا اقترفت المخالفة في اإلدارة التي يباشرها شخص معنوي  ة أو جمعي شرآة تجاري

  .فإن العقوبة تطبق على األشخاص الذين اقترفوا المخالفة أو أمروا باقترافها) الخ 

  المادة الحادیة عشر

  الحربإساءة استعمال شارة الحمایة في زمن 
دة    الحبس لم ؤدي        … يقترف جريمة حرب ويعاقب ب اال ت دا أعم سنة آل من يقترف عم

ذه    اقتراف ه إلى الوفاة أو تسبب أضرار جسيمة للسالمة البدنية ألي خصم أو صحته ، أو يأمر ب

ى    اللجوء إل األعمال ، باستعمال شارة الصليب األحمر أو الهالل األحمر أو شارة مميزة أخرى ب

  .الغدر

ى    وي ه عل عني اللجوء إلى الغدر االستعانة بحسن نية الخصم ، مع النية على خداعه ، لحث

دولي  اإلنساني ، أو         انون ال ا قواعد الق االعتقاد بأن له الحق في التمتع بالحماية التي تنص عليه

  .بأنه ملزم بمنح هذه الحماية

دة   جن لم ب بالس نة ( … ويعاق هرا أو س دو  ) ش دا وب تعمل عم ن يس ل م ارة آ ق ش ن ح

ا أو      دا له ل تقلي الصليب األحمر أو الهالل األحمر أو أي عالمة مميزة أو أي عالمة أو شارة تمث

  .بإمكانها أن تدعو إلى االلتباس



  المادة الثانية عشر

  إساءة استعمال الصليب األبيض على أرضية حمراء
إن استعمال    بسبب االلتباس الذي قد ينجم بين شعار سويسرا وشارة الصليب األحمر ،    ف

الصليب األبيض على أرضية حمراء ، فضال عن أي شارة أخرى تمثل تقليدا لها ، يحظر أيضا  

ين ، أو           اتين العالمت ر ه د عناص ة ، أو آأح ناعية أو تجاري ة ص واء آعالم ت ، س ل وق ي آ ف

ة            اعر الوطني رار بالمش أنها اإلض ن ش وال م ي أح ة ، أو ف ة التجاري ة لألمان راض مخالف ألغ

  )بالعملة المحلية ( … سرية ، ويعاقب المخالفون بغرامة مالية قدرها السوي

  المادة الثالثة عشر

  تدابير مؤقتة
لطات   ي لس ة  ( …  ينبغ م الدول ا     ) ٍاس وز له رورية ويج ة الض دابير المؤقت ذ الت أن تتخ

ة شارة            انون ، وتقضي بإزال ذا الق ة له زة مخالف دات الممي ياء والمع أمر بحجز األش  بخاصة أن ت

ة   " الهالل األحمر " أو " الصليب األحمر " الصليب األحمر أو الهالل األحمر وعبارة  ى نفق عل

  .المخالف ، وتقرر إتالف األدوات المستخدمة في تقليدها

  المادة الرابعة عشر

  تسجيل الجمعيات واألسماء التجاریة والعالمات
ات ا       داع العالم ة وإي ماء التجاري ات واألس جيل الجمعي رفض تس ة  ي ناعية والتجاري لص

" والرسوم والنماذج الصناعية ، التي تستعمل شارة الصليب األحمر أو الهالل األحمر أو تسمية 

  .مخالفة لهذا القانون" الهالل األحمر " أو " الصليب األحمر 

  تطبيق القانون ودخوله حيز التنفيذ  –رابعا 

  المادة الخامسة عشر

  تطبيق هذا القانون
  .بتطبيق هذا القانون) وزارة الدفاع ، وزارة الصحة  ... (يعهد إلى 



  المادة السادسة عشر

  تطبيق هذا القانون
  ).  تاريخ اإلصدار ، الخ ( … يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في 

  

  

  

  

  

  

  

  03الملحق رقم 

  نظام الجمعيات الوطنية بشأن استعمال شارة الصليب األحمر أو الهالل األحمر

  ؤتمر الدولي العشرونالذي اعتمده الم 

  ) 1965في فيينا سنة ( 

  ونقحه مجلس المندوبين

  ) 1991في بودابست سنة ( 

  الدیباجة 

ة بشأن استعمال شارة الصليب          ات الوطني اعتمد المؤتمر الدولي العشرون نظام الجمعي

نة     ا س ي فيين ر ف الل األحم ر أو اله ي     1965األحم ت ف ي بودابس دوبين ف س المن ه مجل ، ونقح

وفم اني / بر ن رين الث رين ، عرضت     1991تش ادس والعش دولي الس ؤتمر ال ل الم ر تأجي ، وإث

ى        ا إل ف ، ودعته ات جني ي اتفاقي راف ف دول األط ل ال ى آ ام عل ذا النظ ة نص ه ة الدولي اللجن

ة          ى أن اللجن دتها ستة أشهر ، ونظرا إل ة م إطالعها على اعتراضاتها المحتملة في غضون مهل

  .طلب تعديل خالل المهلة المذآورة ، فقد أصبح هذا النظام نافذاالدولية لم تتسلم أي 

ي         ة ف ف المؤرخ ات جني ي اتفاقي ارة ف تعمال الش ية الس د الرئيس رد القواع / آب  12وت

دة    1949أغسطس  دان عدي دتها بل ة آل من        ، وقد اعتم ة لمعاقب ا في تشريعاتها الوطني ، أدرجته



المنشود اليوم من وضع هذا النظام هو توضيح   ، والغرض يحاول إساءة استعمالها على األخص

  .وتحديد اشتراطات استعمال العالمة من قبل الجمعيات الوطنية وأعضائها

نة     ام س ة النظ ى مراجع ي دعت إل باب الت ين األس ن ب ماح   1991وم ى الس الحرص عل

االحترام الو    ا ب اس إطالق ة ، دون المس ا المالي يع موارده ع وتوس ة بتنوي ات الوطني اجب للجمعي

  .  للشارة ، عالوة على اسم الصليب األحمر أو الهالل األحمر

دد أن           ذا الص ي ه رى ف ي ت انون ، وه ام للق ة النظ ة بمطابق ة الدولي كت اللجن د تمس وق

ول تفسير          رى من المقب ا ت د أنه ات جنيف ، بي المراجعة تطابق بقدر اإلمكان ما تتطلع إليه اتفاقي

يس هن  ع ، ول و أوس ى نح ات عل ر   االتفاقي دود أآث د بح ن التقي ة م ات الوطني ع الجمعي ا يمن اك م

  .صرامة وتشددا في هذا الشأن
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  مقدمة

  ود الغرض المنش -1

ة     ( يحدد هذا النظام  د بكلم ا بع ه فيم مختلف اشتراطات استعمال    " ) النظام  " المشار إلي

ى           اء عل ى أرضية بيضاء ، بن ة لشارة الصليب األحمر أو الهالل األحمر عل ات الوطني الجمعي

ة للصليب األحمر و الهالل            ة الدولي ادئ األساسية للحرآ دولي اإلنساني والمب انون ال شروط الق

  " ).الحرآة " المشار إليها فيا بعد بكلمة ( ر األحم

  األسس القانونية  -2

ي      ة ف ف المؤرخ ات جني ى اتفاقي ام إل تند النظ طس / آب  12يس يما  1949أغس ، وال س

تند في        ا يس دان ، آم االتفاقية األولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المي

ول األول اإلض ى البروتوآ ام إل ة ضحايا بعض األحك ق بحماي ات جنيف ، المتعل ى اتفاقي افي إل

  .1977حزيران / يونيو  8المنازعات المسلحة الدولية ، المؤرخ في 

ة   44وتميز المادة  من اتفاقية جنيف األولى بين استعمالين للشارة ، هما االستعمال للحماي

  .نظم هذين االستعمالينواالستعمال للتمييز، وتحدد هذه المادة الخطوط العريضة للقواعد التي ت



لطة           يح للس ة ، إذ يت ارة للحماي تعمال ش اق اس ع نط ه يوس ول األول ، فإن ا البروتوآ أم

بعض  " ) السلطة " المشار إليها فيما بعد بكلمة ( المختصة في الدولة  إمكانية تخصيص الشارة ل

عن ذلك ، فإنه  ، وفضال 1949فئات من األشخاص والممتلكات التي ال تشير إليها اتفاقيات سنة 

  . يسمح باستعمال اإلشارات المميزة البصرية أو الصوتية أو اإللكترونية

  نطاق التطبيق  -3

ينطبق النظام على جمعية وطنية للصليب األحمر أو الهالل األحمر ، وهو يوسع نطاق      

ادة  ان     44الم ات بش ة بعض االلتزام ات الوطني ى الجمعي رض عل ي تف ى الت ة األول ن االتفاقي م

ت تعماالت           اس ددها لالس ي يح ود الت رام القي ب احت ن الواج ان م ه إذا آ ث أن ارة ، حي عمال الش

المشروعة للشارة ، إال أنه ال يمنع الجمعيات الوطنية من النص على قواعد أآثر صرامة وتشدد 

  . في هذا الشأن

بد أن وفي حالة قابلية تطبيق البروتوآول األول ، تأخذ بعض أحكام النظام داللة أوسع ال 

تم           ا ، دون أن ته ذا فيه ول األول ناف ون البرتوآ ي يك ة الت ة للدول ة التابع ة الوطني تم الجمعي ته

  .  الجمعية الوطنية التابعة للدولة غير الطرف في البروتوآول األول ما لم توافق السلطة عليها

  مضمون النظام -4

ة ، وفصال مخصصا ال        ستعمال الشارة   يتضمن النظام فصال مخصصا الستعمال شارة الحماي

اد حل للحاالت التي        ا السمح بإيج للتمييز ، وهذان الفصالن مسبوقان بقواعد عامة الغرض منه

  .  ربما لم ترد صراحة في أحد هذين الفصلين

ويلي عادة مواد النظام شرح بالحروف المائلة ، يشير عند االقتضاء إلى األحكام ذات الصلة من  

  .  ولاتفاقيات جنيف والبروتوآول األ

  الفصل األول

  قواعد عامة

  1المادة 

  أهداف الشارة

املين ،           ة والع ز الممتلكات الصحية والديني ة هو تميي الغرض من استعمال الشارة للحماي

  .الذين يجب احترامهم وحمايته أثناء النزاعات المسلحة



صلة  الذين لهم  األشخاص،والغرض من استعمال الشارة للتمييز هو تعيين الممتلكات أو 

  .بالحرآة

ا  ان ، وتبع تعماالن مختلف ا اس ر ، يمكن أن يكون له دة ال غي ارة واح ر إذا بش ق األم يتعل

دولي اإلنساني      انون ال ا الق للداللة األولى للشارة ، فإنها تمثل المظهر المرئي للحماية التي يمنحه

ى الخدمات الصحية       ة   لبعض األشخاص والممتلكات ، أي على األخص لكل من ينتمي إل التابع

ات   ة للجمعي دمات الصحية التابع راد الخ ذه الخدمات ، أو أف للجيش أو يوضع تحت تصرف ه

دني        دفاع الم ان  ( الوطنية للصليب األحمر أو الهالل األحمر ، أو منظمات ال  44و  38المادت

ة ل ) من البروتوآول األول " ج "  8من االتفاقية األولى والمادة  ا   وتبعا للداللة الثاني لشارة ، فإنه

  . تعني فقط الصلة بالحرآة

  2المادة 

  اختصاص الجمعية الوطنية
ا   لطة ووفق ة الس ة إال بموافق ارة للحماي تعمل الش ة أن تس ة الوطني وز للجمعي ال يج

  .لالشتراطات التي تحددها هذه السلطة

لم والمنازعات المسلحة        ز في وقت الس  ويجوز للجمعية الوطنية أن تستعمل شارة التميي

  . ضمن الحدود التي يقضي بها التشريع الوطني وهذا النظام والئحته التنفيذية

ذه ، أن تستعمل الشارة      : فيما يتعلق بالفقرة األولى  ة ، بصفتها ه ال يحق للجمعية الوطني

ة ،           ارة   للحماي تعمال الش ماح باس ة للس دابير الالزم ذ الت دول أن تتخ ق لل ا يح ة ، وإنم للحماي

ة ه ة وضمان مراقب ة الجمعي لم مهم ي وقت الس لطة ف دد الس ذ أن تح تعمال ، ومن المحب ذا االس

ة      الوطنية آمؤسسة مساعدة للخدمات الصحية التابعة للجيش ، وحقها في استعمال الشارة لحماي

ة أي          ى حين غرة في بداي ة عل ة الوطني العاملين فيها وممتلكاتها الصحية ، لكي ال تؤخذ الجمعي

  .نزاع مسلح

  3المادة 



  مكانة واحترام الشارة
ادئ التي       ة للمب ال يجوز للجمعية الوطنية أن تستعمل الشارة إال مباشرة األنشطة المطابق

ي آل  ا أن تسهر ف ة للصليب األحمر أو الهالل األحمر ، وينبغي له ؤتمرات الدولي تضعها الم

  . األحوال على أال يشوب مكانة الشارة أي شائبة أو ينقص االحترام الواجب لها

ادئ التي تحدد أهداف       المبادئ المذآورة هنا ، وفي مقدمتها المبادئ األساسية ، هي المب

حايا     ذبين والض ة للمع ة المقدم اعدة المجاني دد ، أي المس ا المح اس عمله ل أس ة وتمث الحرآ

ة        ذآر ديباج ة ، وت ة واالجتماعي وارث الطبيعي ات والك رين للمنازع ر المباش رين أو غي المباش

  . ساسي للحرآة بعلة وجود الصليب األحمر والهالل األحمرالنظام األ

دما تباشر أنشطة ال تمت      وينبغي بالتالي أن تمتنع الجمعيات الوطنية عن رفع الشارة عن

  .  إال بصلة بعيدة بمهمتها األساسية

  4المادة 

  التمييز بين استعمالين
ة نشوب   يجب تالفي آل التباس في استعمال الشارة للحماية واستعملها ل لتمييز ، وفي حال

أي نزاع مسلح ، ينبغي للجمعية الوطنية التي تستمر في مزاولة األنشطة التي تمارسها في وقت  

ي يضعها    زة الت ارة الممي أن الش ن اإلحساس ب دابير الضرورية لكي يمك ل الت ذ آ لم أن تتخ الس

ة ، وال    ة الخاصة    األشخاص أو ترفع على الممتلكات ال تدلل إال على صلة بالجمعي نح الحماي تم

بيا ،        اييس الشارة صغيرة نس التي يخولها القانون الدولي اإلنساني ، وينبغي خاصة أن تكون مق

ي         ى ، وينبغ قف أي مبن ى س اعدة أي شخص أو عل ى س عها عل ن وض اع ع ي االمتن ا ينبغ آم

اس بالشارة   للجمعية الوطنية أن تراعي القاعدة السابقة في وقت السلم ، لكي يمكن تالفي آل الت ب

  .المستعملة للحماية فور بداية أي نزاع

إن    الي ف تعمالها ، وبالت روف اس ارة أو ظ م الش ى رس اس عل ال االلتب ف احتم ال يتوق

ضرورة تالفي آل التباس تطرأ خاصة في الحاالت التي تستعمل فيها الشارة للحماية أيضا ، أي 

الجمعيات الوطنية باستعمال شارة صغير في المنازعات المسلحة ، وتفاديا لهذا الخطر ، توصي 

لم وللسبب    الحجم نسبيا في زمن السلم ، عندما تستعمل الشارة للتمييز ، آما توصي في زمن الس

ذاته االمتناع عن وضع الشارة على ساعدة أي شخص أو سقف مبنى أو حتى على األعالم ، بيد 



ي بعض ا      م ف رة الحج ارة آبي تعمال ش تبعاد اس ن اس ال   أن ال يمك د احتف يما عن االت ، ال س لح

  . الجمعية الوطنية بأحداث من المهم التعرف فيها بسرعة على متطوعيها

  5المادة 

  رسم الشارة
ون      ي أن تك كلها البحت ، أي ينبغ ة بش تعملة للحماي ارة المس ا بالش اظ دائم ي االحتف ينبغ

ى أرضي        ى الصليب أو الهالل األحمر أو عل ة بيضاء ، وينبغي   الشارة خالية من أي إضافة عل

استعمال صليب يتكون من عارضين ، األولى عمودية والثانية أفقية ، وتتقاطعان في وسطهما ،   

أطراف          ة ، وال ينبغي أن يكون الصليب أو الهالل متصال ب ويرسم شكل الهالل واتجاهه بحري

  . ة بيضاءالعلم أو الشعار ، وال تحدد درجة اللون األحمر ، وينبغي دائما أن تكون األرضي

ا          ة أو بأحرفه ة الوطني ز مصحوبة باسم الجمعي وينبغي أن تكون الشارة المستعملة للتميي

ا أن يكون     األولى وال ينبغي أن يظهر أي رسم أو آتابة على الصليب أو الهالل الذي ينبغي دائم

  . العنصر الغالب للشارة ، وينبغي دائما أن تكون األرضية بيضاء

ادة   ومن المصرح به استعما ام الم سواء في    3ل الشارة ألغراض زخرفية في حدود أحك

ة ،         ة والحرآ ة الوطني ل الجمعي ز عم تهدف تعزي ي تس واد الت ى الم ة أو عل االت العام االحتف

آالمطبوعات و األفالم أو الميداليات أو غيرها من أوسمة اإلجالل والتقدير ، ويجوز عندئذ رسم 

در       الشارة على نحو أآثر مرونة ، ما لم ك ، وينبغي أيضا وبق ى ذل يعترض التشريع الوطني عل

  . اإلمكان أن يكون استعمال الشارة للتمييز مصحوبا باستعمالها الزخرفي

من الضروري رسم الشارة بوضوح ، لكي يمكن التعرف        :فيما یتعلق بالفقرة األولى 

م استعمالها بسهولة ، ويمكن بال       ذين يحق له ة    على الممتلكات واألشخاص ال ايتهم حماي الي حم ت

ز      ر الممي ز أو غي فعالة ، بيد أن الحماية ال تتوقف على الشارة ، وال يفقد الشخص المحمي الممي

  . بها حقة في الحماية بحكم ذلك فقط بطبيعة الحال

ة   الفقرة الثاني ق ب ا یتعل ى أن     :وفيم ة عل ارة للدالل تعمال الش ين اس ا ب ز هن يجب التميي

ا         شخصا أو عقارا ما ينتمي ه دقيق تلزم أن يكون رسم الشارة في إلى الجمعية ، وهو استعمال يس

م   واستعمال الشارة لتعزيز عمل الجمعية والحرآة ، وهو استعمال يسمح فيه ببعض المرونة ما ل

ريع        ا للتش م تبع ة أن تحك ة الوطني ي للجمعي رة ؛ ينبغ ة األخي ي الحال ارة ، وف ة الش تضر بمكان

آان من الممكن والمستحسن التصريح بمثل هذا االستعمال ، ويجوز   الوطني وسياقه الوطني إذا



ه األحمر        ذهب ، أو في هالل يتضمن لون مثال أن تتمثل مرونة الرسم في صليب احمر مرع بال

ي ، وال ينبغي   م زخرف ا رس ارة يغطيه ي ش ي صليب مقصوص ، أو ف درجات ، أو ف بعض الت

ى روق مراسالتها ، ألن   للجمعية أن تستعمل مثل هذا الرسم على المبا ني التي تستعملها ، أو عل

  .األمر يتعلق هنا بطبيعة الحال باستعمال الشارة للتمييز

  6المادة 

  إمكانية رؤیة الشارة للمستعملة للحمایة
رة            ة ، وتكون آبي افة ممكن ة من أقصى مس ى الشارة المستعملة للحماي يجب التعرف عل

ة انخفاض   الحجم بقدر ما تبرره الظروف ، ويجوز  إضاءتها أو تزيينها باألنوار في الليل أو حال

الرؤية ، وينبغي بقدر اإلمكان أن تكون مصنوعة من مواد تسمح بالتعرف عليها بوسائل الكشف 

ة      التقنية ، وتكون موضوعة على أعالم أو على سطح مستو يمكن رؤيته من آل الجهات الممكن

  .  بما فيها الفضاء الجوي

  7المادة 

  يم الداخلي للجمعية الوطنيةالتنظ
  .تحدد الجمعية الوطنية شروط استعمال الشارة في نظام داخلي أو في تعليمات داخلية

  :ويجوز أن يتضمن النظام أو التعليمات ما يأتي على األخص 

  فيما يتعلق باستعمال الشارة للحماية   ) أ

  ؛اإلشارة إلى التشريع الوطني المطبق في هذا الشأن ، والى النظام  -

  تصريح السلطات المختصة باستعمال الشارة ؛ -

تعملة      - ارة المس أن الش اس بش ب التب زاع لتجن ة أي ن ي بداي ا ف دابير الواجب اتخاذه ة الت قائم

  للتمييز ؛

  .شروط استعمال الشارة بالنسبة إلى أشخاص  وممتلكات الجمعية الوطنية -

  وفيما يتعلق باستعمال الشارة للتمييز     ) ب

  ع الوطني المطبق في هذا الشأن ، والى النظام ؛اإلشارة إلى التشري -

بيبة الصليب األحمر أو        - ة ، وأعضاء ش ة الوطني شروط حمل الشارة من قبل أعضاء الجمعي

  الهالل األحمر ؛



دربين      - ة والم ة الوطني تحديد األشخاص المصرح لهم بحمل الشارة ، من غير أعضاء الجمعي

  مع ذلك تحت إشرافها ؛

  ت اإلسعاف التي يديرها الغير مصرح له باستعمال الشارة ؛قائمة بمراآز وسيارا -

  قياس وحجم الشارة ؛ -

داليات أو  - ى المي تعمالها عل ع التبرعات والنشر ، واس ارة لجم تعمال الش إيضاحات بشأن اس

  غيرها من أوسمة اإلجالل والتقدير ؛

يكون مسؤوال   قواعد إصدار مستندات الثبوتية التي يحملها آل من يستعمل الشارة أو آل من -

 . عن الممتلكات التي ترفع عليها الشارة

  

  

  الفصل الثاني

  استعمال الشارة للحماية

  القسم األول

  المبــدأ

  8المـادة 

  موافقة السلطة واشتراطات االستعمال

ة ،     ارة للحماي تعمال الش ل اس لطة قب ة الس ى موافق ة أن تحصل عل ة الوطني ى الجمعي عل

وينبغي للجمعية الوطنية أن تتخذ التدابير الكفيلة بضمان احترام  وتحدد معها شروط االستعمال ،

  .أعضائها لهذه الشروط ، وبتالفي أي التباس في استعمال الشارة للتمييز

د شروط استعمال       لم في تحدي ينبغي للجمعية الوطنية أن تشترك مع السلطة في وقت الس

زاع     ت الن ي وق ة ف ارة الحماي حية لش آتها الص ا ومنش اطر    موظفيه ى مخ بة إل لح ، وبالنس المس

  .  4االلتباس أنظر المادة 

  

رة     ( وإذا استحال على السلطة عموما أن تمنح التصريح  بسبب نشوب اضطرابات خطي

ة أن تفترض         ) مثال  ة الوطني ة ، جاز للجمعي ة وعاجل انية جلي وتطلب األمر تلبية احتياجات إنس

ذا النحو ، ومن     حصولها على التصريح ، فمن جهة يدفعها المبدأ  ى ه اإلنساني إلى التصرف عل



ة     ى خدم وهره عل ي ج نص ف ه ي دولي ألن انون ال زاء الق ا أن تخشى ج ي له ة أخرى ال ينبغ جه

انون إزاء     ا روح الق ابق تمام ي تط ادرات الت كلية المب ة ش ل أي عقب وز أن تش ان ، وال يج اإلنس

 . من هذا النظام 10و  9و  8وتتعلق هذه المالحظات بالمواد . ضرورة إنسانية واضحة 

 

  

  القسم الثاني

  األشخـاص

  9المادة 

  أفراد الخدمات الصحية العاملون في الجمعية الوطنية
م بوضع      ة والمصرح له ة الوطني ي الجمعي املين ف دمات الصحية الع راد الخ ي ألف ينبغ

ى   الشارة على سبيل الحماية أن يحملوها أثناء أداء وظيفتهم على نحو يضمن وضوح     ا إل رؤيته

  . أقصى حد

ات     م السلطات إلثب وينبغي لهؤالء األفراد أن يحموا بطاقة تحقيق الهوية التي تصدرها له

  . وضعهم القانوني

ى   الفقرة األول ق ب ا یتعل راد   : فيم انوني ألف ة بالوضع الق ة الوطني و الجمعي ع موظف يتمت

ة للجيش   الخدمات الصحية ، عندما يكونون تحت تصرف الخدمات الصحية التا    ادة  ( بع  26الم

ة فقط        ) من االتفاقية األولى  ة لتشغيل أو إدارة المستشفيات المدني ون بصورة منظم وعندما يعين

  ).من االتفاقية الرابعة  20المادة ( أثناء مباشرة مهماتهم 

راد    ل أف ة لك ارة الحماي تعمال ش ق اس نح ح لطة أن تم ول األول للس ز البروتوآ ويجي

راد الخدمات الصحية ألي        الخدمات الصحية الم ين صفوفهم أف دنيين ، الذين يجوز أن يضموا ب

نة       ات س يهم اتفاقي ير إل ة ال تش ة وطني دمات      1949جمعي راد الخ رف أف ى تع الع عل ، ولالط

  ".ج"الصحية وفقا للبروتوآول األول ، ارجع إلى مادته الثامنة الفقرة 

ى األخص ، عن     ارة عل ة الش ى وضوح رؤي ديد عل ي األراضي  ويجب التش ا ف د حمله

ال ، أنظر أيضا       ا القت دور فيه المحتلة ومناطق النزاع التي يدور فيها القتال أو من المحتمل أن ي

  . من النظام 6المادة 



ى ،    41و  40أنظر المادتين : وفيما یتعلق بالفقرة الثانية  ة األول والملحق الثاني لالتفاقي

ادتين  من البروتوآول األول ) 3( 18وآذلك المادة  من الملحق األول للبروتوآول     2و  1، والم

ا أن تصدر     ه يجب عليه د الضرورة بأن لطة عن ذآر الس ة أن ت ة الوطني ي للجمعي األول ، وينبغ

 . بطاقات تحقيق الهوية ألفراد الخدمات الصحية العاملين فيها

 

  

  القسم الثالث

  الممتلكات

  10المادة 

  الوحدات الصحية

  معية الوطنيةووسائل النقل الصحي للج

توضع الشارة على الوحدات الطبية ووسائل النقل الصحي للجمعية الوطنية التي تصرح   

  .لها السلطة بحمل شارة الحماية ، على نحو يضمن وضوح رؤيتها إلى أقصى حد

آت      دمات والمنش ل الصحي والخ ائل النق دات الصحية ووس ات بالوح ي االتفاقي يقصد ف

انظر الفصول الثالث والخامس والسادس      ( وسائل النقل الصحي  الصحية والمباني والمعدات و

ى  ة األول ن االتفاقي فيات  ) م ة بالمستش ر خاص ق األم ة ، يتعل ة الوطني ى الجمعي بة إل وبالنس

واد الصحية ،      تودعات الم ة ومس ات الجوي فيات والمرآب فن والمستش عاف والس يارات اإلس وس

ة إذا     عندما توضع تحت تصرف الخدمات الصحية التابع ذلك المستشفيات المدني ل آ ة للجيش ، ب

  ).من االتفاقية الرابعة  18انظر المادة ( اعترفت بها السلطة وصرحت لها برفع الشارة 

دات     ل الوح ة لك ارة الحماي تعمال ش ق اس نح ح لطة أن تم ول األول للس ز البروتوآ ويجي

ة ، التي يمكن أن تضم      الي الوحدات الصحية     الصحية المدنية ووسائل النقل الصحي المدني بالت

نة         ف لس ات جني ا اتفاقي ير إليه ة ال تش ة وطني ي ألي جمعي ل الطب ائل النق رد  1949ووس ، وي

( و ) و( و ) هـ (  8التعريف الوحدات الصحية والنقل الصحي ووسائل النقل الصحي في المادة 

  .من البروتوآول األول) ز 

من االتفاقية األولى ، وفي الفصل  42 وترد تفسيرات عن وضوح رؤية الشارة في المادة

  . من هذا النظام 6الثاني من الملحق األول للبروتوآول األول ، انظر المادة 



  11المادة 

  قواعد محددة بشأن التمييز
ى النحو        ة بالشارة عل ة الوطني تميز السفن والمستشفيات وزوارق اإلنقاذ الساحلية لجمعي

  .1949قية جنيف الثانية لعام من اتفا 42المنصوص عليه في المادة 

ادة          ام الم ا ألحك ة وفق ة الوطني ة الصحية للجمعي ات الجوي ة    36وتميز المرآب من االتفاقي

  . األولى

ى   اذ الساحلية      :فيا یتعلق بالفقرة األول ق    –السفن والمستشفيات وزوارق اإلنق التي يطل

زوارق    بسبب أهمية حمولتها ومدى عم " سفن اإلنقاذ " عليها اليوم اسم  ذه ال يجب   –ل بعض ه

ا   حسب المصطلح   ( أن تتزود بمستند من السلطة تعلن فيه أنها أخضعتها لمراقبتها أثناء تجهيزه

ذه            ) البحري  زاع ، وتعفى ه ا لكل أطراف الن الغ أسمائها ومميزاته ا ، ويجب إب د إبحاره وعن

رد قواعد تفصيلية في ه         اذ من الضبط ، وت ز في    السفن المستشفيات وسفن اإلنق ذا الشأن التميي

من االتفاقية الثانية والمواد من  35إلى  22من االتفاقية الثانية ، انظر أيضا المواد من  43المادة 

  . من الملحق األول للبروتوآول األول 11إلى  3

ادة   ى الم اء عل رى     23وبن زوارق األخ فن وال ا الس ز أيض ول األول ، تمي ن البروتوآ م

 43تستعمل بصفة مؤقتة أو دائمة ألغراض صحية ، وفقا ألحكام المادة للجمعية الوطنية ن التي 

  . من االتفاقية الثانية ، وال تعفى هذه السفن والزوارق من الضبط)  2(

ة  الفقرة الثاني ق ب ا یتعل ادة  :وفيم واد ذات الصلة هي الم ى ،  36الم ة األول من االتفاقي

واد من     22من االتفاقية الثانية ، والمادة  39والمادة  ة ، والم ى   24من االتفاقية الرابع من   31إل

  .  من الملحق األول للبروتوآول األول 13إلى  5البروتوآول األول ، والمواد من 

  12المادة 

  اإلشارات المميزة االختياریة
ل     ائلها للنق داتها الصحية ووس ز وح لطة ، أن تمي ة الس ة ، بموافق ة الوطني وز للجمعي يج

اء         الصحي باستعمال اإل  ا ، أي اإلشارة الضوئية الزرق ة المعترف به زة االختياري شارات الممي

  . واإلشارة الالسلكية والوسائل اإللكترونية لتحديد الهوية ، باإلضافة إلى  الشارة 

  :يرد التنظيم المتعلق باإلشارات المميزة 



  من الملحق األول للبروتوآول األول؛ 8إلى  5في المواد من  -

  ؛)األضواء الزرقاء ( من الدليل التقني لمنظمة الطيران المدني الدولي  9051وفي الوثيقة  -

  )النقل الصحي ( 40،وآذلك في القسم الثالث من المادة ن  40وفي القسم الثاني من المادة   -

  من نظام االتصاالت الالسلكية لالتحاد الدولي للمواصالت السلكية والالسلكية ؛ 

لمدونة الدولية لإلشارات ، التي نشرتها المنظمة الدولية للمالحة  وفي الفصل الرابع عشر من ا -

 .البحرية

  

  13المادة 

  التمييز بالشارة فور استتباب السالم

ز وحدات وسائل        تتباب السالم ، أن تمي ور اس يجوز للجمعية الوطنية بموافقة السلطة وف

زاع مسلحة ب    الشارة واإلشارات   النقل التي سبق تخصيصها لألغراض الصحية وقت نشوب الن

  .المميزة االختيارية

  

  القسم الرابع

  قواعد خاصة

  14المادة 

  االستعمال المتزامن للشارة للحمایة والتمييز

ى سبيل       يجوز للجمعية الوطنية التصريح ألعضائها بوضع الشارة التي تحمل اسمها عل

  .لسلطة تعليمات مخالفة التمييز وآذلك الشارة التي تستعمل للحماية في آن واحد ، ما لم تصدر ا

ى الممتلكات التي           ة عل ع الشارة التي تحمل اسم الجمعي ووفقا للشروط ذاتها ، يجوز رف

  .تضوع تحت تصرف السلطة

ة         م الجمعي ز واس تعملة لتميي ارة المس اييس الش ون مق ب أن تك التين ، يج ا الح ي آلت وف

  . الوطنية صغيرة

  15المادة 

  حایدةالجمعية الوطنية التابعة لدولة م



  أو لدولة أخرى غير طرف في النزاع
على الجمعية الوطنية التابعة لدولة محايدة أو لدولة غير طرف في النزاع ، والراغبة في 

بقا         زاع المسلح ، أن تحصل مس وضع موظفين أو ممتلكات صحية تحت تصرف طرف في الن

ت   . على موافقة الطرف المذآور وسلطاته الحكومية  د شروط اس ة   ويجب تجدي عمال شارة الحماي

ذآور  زاع الم م . من طرف الن ور رحله ارة ف ل الش ات حم ؤالء األشخاص والممتلك ويجوز له

 . من االتفاقية األولى 27ألداء مهمتهم انظر في هذا الصدد المادة 

  

  الفصل الثالث

  استعمال الشارة للتمييز

  القسم األول
  األشخاص

  16المادة 
  أعضاء وموظفو الجمعية الوطنية

د        يج ادة عن اييس صغيرة ع ا وضع شارة ذات مق وز ألعضاء الجمعية الوطنية وموظفيه

  .مباشرة أي نشاط لخدمة أغراض الجمعية

دا في        اييس صغيرة ج وخالفا لهذا النشاط ، ال يجوز لألعضاء إال وضع الشارة ذات مق

  .شكل مشبك أو شعار مثال

ة أ   ة الوطني دا     وينبغي أن تكون الشارة مصحوبة باسم الجمعي ا ع ى ، فيم ا األول و بحروفه

  .بعض الحاالت االستثنائية

ا        :فيما یتعلق بالفقرة األولى  ادة يجوز أحيان اييس الصغيرة ع الشارة المستعملة ذات مق

ا السماح بتعريف            ان الغرض منه يما إذا آ رة ، ال س اييس آبي ك ذات مق أن تكون بالرغم من ذل

  ).حها وشر 4انظر المادة ( هوية المتطوعين بسرعة 

اييس الشارة صغيرة          :وفيما یتعلق بالفقرة الثانية  ة ، يجب أن تكون المق ذه الحال في ه

  .  جدا ألنها موضوعة هنا خارج نطاق أي نشاط ملموس لخدمة أغراض الجمعية



ة    : وفيما یتعلق بالفقرة الثالثة  من المستحسن عادة تعريف المتطوعين آأعضاء للجمعي

االت ي بعض الح ة وف م   الوطني تعمال اس اع عن اس م باالمتن ماح له ك الس ع ذل ن األفضل م ، م

ثال ،   الجمعية الوطنية أو حروفها األولى إلى جانب الشارة ، عندما تنشب اضطرابات داخلية   م

  .مما قد يعرقل أنشطتها عندئذ بسبب هذه الكتابة

  17المادة 

  أعضاء شبيبة الصليب األحمر أو الهالل األحمر
ا  ارة     16دة تطبق قواعد الم بيبة الصليب األحمر    " وتصحب الشارة بعب بيبة  " أو " ش ش

  .أو بالحروف األولى ألي منهما" الهالل األحمر 

  18المادة 

  األشخاص اآلخرون الذین تصرح لهم الجمعية الوطنية
داخلي ،    ا ال ي تنظيمه ددة ف روط المح ا للش رح ، وفق ة أن تص ة الوطني وز للجمعي يج

ة أو  لألشخاص الذين ال يكون ون أعضاء في الجمعية ويكونون مع ذلك قد تابعوا دوراتها التعليمي

ة أو       م الجمعي دا ومصحوبة باس غيرة ج اييس ص ارة ذات مق ا ، بوضع ش ي امتحاناته وا ف نجح

  .بحروفها األولى ، في شكل مشبك أو شعار مثال
  .فراد الجمهور إليهم بهذه الصفةيتعلق األمر هنا في أغلب األحيان بالمتطوعين أو الممرضين الذي يلفت نظر أ

  القسم الثاني

  الممتلكات

  19المادة 
  المباني والمكاتب التي تستعملها الجمعية الوطنية

يجوز رفع الشارة المصحوبة باسم الجمعية الوطنية على المباني والمكاتب التي تستعملها 

  . الجمعية ، سواء أآانت تملكها أم ال

ع الشارة إال      وإذا استعملت الجمعية الوطنية ا رف جزءا من المباني فقط ، فإنه ال يجوز له

  . على المكاتب التي تستعملها

ى سقف المبنى ،           ا عل بيا ، وال ينبغي رفعه اييس الشارة صغيرة نس وينبغي أن تكون مق

  .لكي يمكن تالفي أي التباس بشأن الشارة المستعملة للحماية عند نشوب أي نزاع مسلح



إذا آانت الجمعية الوطنية تشارك المبنى مع أي شخص آخر  :األولى فيما یتعلق بالفقرة 

ر مباشرة       ا بصورة غي أو أي جمعية أخرى ، تعين عليها أن تسهر على أال تمس أنشطة جيرانه

  . بمكانة الشارة

  .4بالنسبة إلى مخاطر االلتباس ، انظر المادة  :وفيما یتعلق بالفقرة الثانية 

  20المادة 

  تب التي تملكها الجمعية الوطنية دون أن تشغلهاالمباني والمكا
ا دون أن تشغلها ،         اني أو المكاتب التي تملكه ى المب ال ترفع الجمعية الوطنية الشارة عل

  .والتي تؤجرها أو تعيرها للغير

  21المادة 

  مستشفيات ومراآز إسعاف

  ووسائل نقل الجمعية الوطنية
ة الوط  ى المستشفيات ومراآز اإلسعاف      يجوز رفع الشارة مصحوبة باسم الجمعي ة عل ني

تعملها   ي يس عاف ، الت يارات اإلس ة س ل ، وخاص ائل النق ى وس ة ، وعل ديرها الجمعي ي ت الت

، ينبغي أن تكون مقاييس الشارة المستعملة    13أعضائها وموظفوها ، ومع مراعاة أحكام المادة 

د نشوب      بهذا الشكل صغيرة نسبيا ، لكي يمكن تالفي التباس بشأن الشارة ة عن المستعملة للحماي

  .أي نزاع مسلح

ة    بالنسبة للمستشفيات ، يالحظ أن استعمال شارة التمييز مقصور على مستشفيات الجمعي

ع       ا برف زم السلطة التصريح له الوطنية وحدها ، بيد أنه ينبغي أن نتذآر أن المستشفيات التي تعت

الي      الشارة على سبيل الحماية في وقت النزاع يجوز لها ، ع الشارة بالت بموافقة السلطة ، أن ترف

  ). 13و  10انظر المادتين ( في زمن السلم 

ة الشارة       ى إزال د الضرورة عل وينبغي للجمعية الوطنية تالفيا ألي تجاوز ، أن تسهر عن

  .واسمها إذا أعارت إحدى وسائل النقل إلى منظمات أخرى

  .4وبالنسبة للمخاطر االلتباس ، انظر المادة 



  22مادة ال

  مراآز وسيارات اإلسعاف

  التي یدیرها أو یستعملها الغير
ا للتشريع        لم ووفق يجوز للجمعية الوطنية أن تصرح للغير باستعمال الشارة في وقت الس

يارات      ذلك س واه ، وآ اني دون س الج المج ة للع عاف المخصص ز اإلس ز مراآ وطني لتميي ال

  .اإلسعاف

ة    وال تمنح الجمعية الوطنية هذا التصر  ل حق مراقب االستعمال الشارة    أوجه يح إال بمقاب

  . بنظام ، وتحتفظ أيضا بحق سحب التصريح في آل وقت وبأثر فوري

ادة   مح الم ز      )  4(  44تس ذلك مراآ عاف وآ يارات اإلس ز س ى بتميي ة األول ن االتفاقي م

ة   " اإلسعاف  ة المجاني ذ     " المخصصة آلية لتقديم الرعاي رة المكتسبة في ه ا الشأن  وتكشف الخب

بان قاعدة المجانية هذه غالبا ما تفسر ببعض المرونة ، إذ ال يمكن قبول هذه الممارسة للمحافظة 

م ، وإذا   ى تحصيل أي رس ن األحوال عل ال م أي ح م يتوقف العالج ب ة إذا ل ى روح االتفاقي عل

  . احتفظ بفكرة الخدمة المجانية المرتبطة بالحرآة

  القسم الثالث

  اتالنشر وجمع التبرع

  23المادة 

  حمالت وتظاهرات الجمعية الوطنية
ى    ة إل اهرات الرامي الت والتظ ي الحم ارة ف تعمل الش ة أن تس ة الوطني وز الجمعي يج

التعريف بعملها أو نشر القانون الدولي اإلنساني والمبادئ األساسية للحرآة أو جمع التبرعات ،  

  .من النظام 5إلى  2وفي حدود أحكام المواد من 

ا  وينبغي  ا أو دعاماته ذه الحمالت أو أدواته ي المنشورات ه واردة ف ارة ال ون الش أن تك

ا من            ك ممكن ة ، شرط أن يكون ذل ل بنص أو برسم للدعاي ة ، ب األخرى مصحوبة باسم الجمعي

ى        . الناحية العملية  اء إل دولي اإلنساني أو باالنتم انون ال ة الق وحي األدوات بحماي وال ينبغي أن ت



ا ال ة ،آم ون      الحرآ انون ، ويجب أن تك ا للق تعماال مخالف ق اس ت الح ي وق تعمالها ف ي اس ينبغ

  . مقاييس األدوات صغيرة أو مصنوعة من مادة قابلة للزوال بسرعة

ات          ض المنظم ة أو بع ات التجاري ض المؤسس اعدة بع ة مس ة الوطني ت الجمعي وإذا نال

ا  األخرى من أجل جمع التبرعات أو النشر ، جاز لها أن تضع العال مة هذه المؤسسات أو رمزه

ى السلع التي           ة أو عل ى منشورات الدعاي دات التي تستعملها أو عل أو اسمها التجاري على المع

  :تعرضها للبيع ، شرط استيفاء الشروط التالية الذآر 

ة    ) أ( طة المؤسس ين أنش ور ب ة الجمه ن عام ي ذه اس ف نجم أي التب وز أن ي ال يج

ن ج  ا م ة منتجاته دة أو نوعي ة   المتعاق ن جه ة م ة الوطني ارة أو الجمعي ة ، والش ه

  أخرى ؛

تراقب الجمعية الوطنية بأآملها ، وخاصة اختيار األدوات أو األماآن التي توضع   ) ب(

كل       ذلك ش اري ، وآ مها التج ا أو اس ة أو رمزه ة المعني ة المؤسس ا عالم فيه

  ومقاييس وضعها ؛

ة بعمل خاص ، وتكون محدودة من حيث ال          ) ت( رتبط الحمل ان   ينبغي أن ت دة والمك م

  بوجه عام ؛ 

ات       ) ث( ال تباشر المؤسسة المتعاقدة بأي حال من األحوال أي نشاط يتعارض مع غاي

  ومبادئ الحرآة ، أو يكون من شانه خلق التباس في ذهن الرأي العام ؛

ا بالمؤسسة في آل وقت ،            ) ج( ذي يربطه د ال تحتفظ الجمعية الوطنية بحق فسخ العق

االحترام       وخالل مهلة قصيرة جدا ، إذا آا ن من شان أنشطة المؤسسة المساس ب

  والمكانة الواجبين للشارة ؛

ن          ) ح( ة م ة الوطني له الجمعي ذي ستحص الي ال ادي أو الم ربح الم ون ال ين أن يك يتع

  الحملة مجزيا ، دون أن يعرض استقاللية الجمعية للخطر ؛ 

  يبرم العقد بين الجمعية الوطنية وشريكها آتابيا ؛  ) خ(

  .ئات الرئاسية للجمعية الوطنية على هذا العقديتعين أن توافق الهي  ) د(

ذآر أي      ة أخرى ب ة أو ألي منظم ويجوز للجمعية الوطنية أن تصرح ألي مؤسسة تجاري

ا أو      ع لمصلحتها آلي هبة أو أي عمل ينجز لمصلحتها في مواد الدعاية أو السلع التي تعرض للبي

ة  اة الدقيق ى المراع ذا التصريح يتوقف عل د أن ه ا ، بي رة  جزئي ي الفق ا ف وارد ذآره للشروط ال



ة    ) " د ( و ) خ ( و ) ح ( و ) ج ( و ) ث ( و ) ت ( و ) أ " ( السابقة  ة الوطني وتحتفظ الجمعي

ك ،      ة ، وفضال عن ذل بحق الرقابة على حسابات شريكها االقتصادي المتعلقة بأي حملة ترويجي

ا     عليها أن تراقب بكل عناية آيفية ذآر الخدمات المقدمة في مواد الدعاية أو السلع السابق ذآره

يلة    ة أو وس ، وعليها أن تتصرف أيضا بهذا الشكل عند الضرورة لمراقبة آل صورة فوتوغرافي

لع         ى الس ارتها عل ع ش ريح بوض ا التص وز له ة ، وال يج الل الحمل تعمل خ رى تس رية أخ بص

رط    ديد وش راز ش د احت ة إال بع واد الدعاي ى م ذلك عل ع ، وآ اييس  المخصصة للبي ون مق أن تك

ة   الشارة صغيرة ومصحوبة بشرح واضح للخدمة الممنوحة لها ، ويتعين أخيرا أن تسهر الجمعي

ى أن شروط استعمال الشارة             رم مع شريكها االقتصادي عل د المب الوطنية على النص في العق

ثر فوري تمثل عنصرا أساسيا للعقد ، ويترتب على خرقها المتعمد أن يحق للجمعية فسخ العقد بأ

  .، دون االلتزام بدفع أي تعويض

ادة       :فيما یتعلق بالفقرة األولى  ى الم ة إل تنتج من اإلحال ول      3يس ان من المقب ه ، إذا آ ان

استعمال االسم والشارة ألغراض جمع التبرعات في حالية بيع سلعة أو خدمة مؤقتة ، فإن األمر 

ل ،  ة ال تتصل       يختلف مثال في حالة بيع خدمة دائمة أو ألجل طوي ق األمر بخدم يما إذا تعل ال س

إطالقا باألنشطة التقليدية للحرآة أو إذا نافست هذه الخدمة المماثلة التي تقدم على أساس تجاري  

ي        اهرات الت ة أو التظ ة الوطني دمات الجمعي لع أو خ ات س بح مبيع ادي أن تص و تف م ه ، والمه

  .واالجتماعيةتنظمها أآثر تمثيال لعملها من أنشطتها اإلنسانية 

ة   الفقرة الثاني ق ب ا يتعل ى    : وفيم وزع عل اع أو ت ي تب دعامات الت ذه ال ون ه وز أن تك يج

ع         واع ، أي منشورات ونشرات وملصقات وطواب ع األن الجمهور مطبوعات أو أدوات من جمي

د نشوب أي     دها عن بريدية وأفالم وأقالم وما شابه ذلك ، ونظرا إلى مخاطر االلتباس التي قد تول

ة        ن ة ، من الضروري أن تصحب الشارة باسم الجمعي زاع مسلح بشان الشارة المستعملة للحماي

  .  الوطنية بل بنص أو برسم للدعاية على المالبس أو األعالم أو الرايات الصغيرة

ة  الفقرة الثالث ق ب ا يتعل ى : وفيم رتين األول ي الفق واردة ف ة ال ق أيضا الشروط العام تنطب

ة        والثانية بطبيعة ال رة الثالث ذه الفق ذآورة في ه دولي   . حال على الحاالت الخاصة الم انون ال فالق

اإلنساني يحظر على األفراد أو الشرآات أو البيوت التجارية ، العامة والخاصة على حد سواء ، 

من اتفاقية جنيف األولى  35المادة ( أن تستعمل شارة أو اسم الصليب األحمر أو الهالل األحمر 

ه)  د أن ة أو   بي ا المؤسسات التجاري دمتها له ي ق وه بالخدمات الت ة أن تن ة وطني يجوز ألي جمعي



غيرها من المنظمات وال يمكن في الواقع القضاء بأن تظل هذه الخدمات  مجهولة ، وإال حرمت 

م أن  اندات   األخرى ، ولكن من المه ة أو من المس ة مهم ة من مصادر تمويلي ة الوطني الجمعي

اس في           تلتف الجمعية ا ذه الخدمات لتالفي أي تجاوز والتب ة ذآر ه ى طريق يقظ إل لوطنية بكل ت

ذهن عامة الجمهور ، وتسمح الشروط الواردة في الفقرة الثالثة بتحديد اإلطار المقبول على وجه 

  .التحديد

  )ب ( و ) أ ( الفقرتان الفرعيتان 

ت التجارية والشارة أو  ينبغي أوال تجنب أي التباس في ذهن عامة الجمهور بين المؤسسا

اندها في          . الجمعية الوطنية  ة تس أن مؤسسات تجاري ه ب ة التنوي ة وطني ه ، إذا أرادت جمعي وعلي

ا   ة م لع    ( حمل ات أو الس اج المطبوع يما إلنت ة     ) ال س د مهم ى تحدي هر عل ا أن تس ب عليه وج

ة جودة أل        أي حال من األحوال آعالم ة منتجات   المؤسسة صراحة ، وعلى أال تظهر الشارة ب ي

ام              ا أو اسمها التجاري بأحج ذه المؤسسة أو رمزه ة ه ان عالم د من بي ا أن تتأآ ين عليه آما يتع

  . معقولة بالمقارنة بالعناصر المرئية األخرى

  )ت ( الفقرة الفرعية 

ي   ا ف ة أنشطتها ، وإنم ي آاف ة ف ة تجاري ة أن تشرك أي مؤسس ة الوطني ال يجوز للجمعي

بقا ، وال ينبغي أن تتجاوز ثالث سنوات        وتحدد مدة. عمل خاص فقط  وفضال  . هذه الصلة مس

ة   عن ذلك ، يجب قصر هذه الصلة على األراضي الوطنية ، ما لم يعقد اتفاق مع الجمعية الوطني

  . التابعة ألي دولة أخرى التي يحتمل أيضا شن الحملة على أراضيها) أو الجمعيات الوطنية ( 

  )ث ( الفقرة الفرعية 

ة     تمارس  ع   ( المؤسسات أنشطة تخالف أهدافها بصورة مباشرة ألغراض الحرآ ل بي مث

ولذلك ) أو صناعة األسلحة والمشروبات الكحولية أو التبغ أو المنتجات المضرة صراحة بالبيئة 

  .يجب تفادي ربط بين اسم أو عالمة هذه المؤسسات واسم أو شارة أي جمعية وطنية

  )ج ( الفقرة الفرعية 

ا تصبح ة    ربم ة ألغراض الحرآ دافها مخالف ون أه ة ال تك ة تجاري ع مؤسس ارآة م المش

ذآور         ة والمؤسسة الم ة الوطني ين الجمعي اق ب ( مزعجة بسبب ظروف مجهولة وقت إبرام االتف

ة      ) مثل اتهام المؤسسة بارتكاب تلوث خطير  دور الجمعي ولذلك من الضروري أن يكون في مق

  . ها االقتصادي خالل مهلة قصيرة جداالوطنية وضع حد لكل تعاون مع شريك



  ) ح ( الفقرة الفرعية 

ا ،       ا م ة نوع ود مهم ون موضوع عق ذلك أن تك ين ل ر ، ويتع م وخطي ل مه ة عم الرعاي

ى أال           ة عل ة الوطني ه ينبغي أن تسهر الجمعي د أن رة ، بي د آبي وتسمح الجمعية الوطنية بجني فوائ

ى  . بالنسبة إلى المؤسسة المعنية تضعها الفائدة التي تجنيها في موقف التبعية  وإذا تعلق األمر عل

ة               ا اإلجمالي ة من موارده ه ال ينبغي أال تتجاوز نسبة معين نحو  ( األخص بخدمة مالية ، فإن

  ).على أآثر تقدير %  20

  ) خ ( الفقرة الفرعية 

ة          ة الوطني ين الجمعي رم ب اق المب تراطات االتف ل اش ون آ ا أن تك روري أيض ن الض م

  . لمؤسسة أو المنظمة المتعاقدة موضوع عقد آتابيوا

  ) د ( الفقرة الفرعية 

دة موضوع    يجب أن يكون إبرام العقد بين الجمعية الوطنية والمؤسسة أو المنظمة المتعاق

  . مناقشات مسبقة داخل الهيئة المختصة عادة باتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الجمعية الوطنية

ة  : الرابعة  وفيما يتعلق بالفقرة لكي ال تحرم الجمعية الوطنية من مواردها التمويلية المهم

، يجوز التسليم بأن تصرح للمؤسسات التجارية أو لغيرها من المنظمات بالتنويه بالخدمات التي  

ر أن       ة ، غي ا لمصلحة الجمعي ا أو جزئي تقدمها لها في مواد الدعاية أو على السلع التي تبيعها آلي

زات تظل آبيرة ، األمر الذي يتطلب مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة مخاطر التجاو

  .بكل دقة)" خ ( و ) ح ( و ) ج ( و ) ث ( و ) ت ( و ) أ " ( الثالثة 

دال وال      ه معت ذا التنوي وفضال عن ذلك ، ينبغي للجمعية الوطنية أن تسهر على أن يظل ه

ارة عل   اخ الش وز استنس اس ، ويج ق أي التب ر   يخل ه يحظ رآائها ، إال أن ة لش وارد الدعائي ى الم

يس في         ة ، ول دة طويل تج لم ا تن ا م وضعها على المنتجات أو السلع المعروضة للبيع ، ألنها غالب

  .  إمكان الجمعية الوطنية أن تراقب أوجه استعمالها

ها         ون مقاييس ي أن تك ة ، ينبغ واد دعائي ى م ارة عل اخ الش ريح باستنس ة التص ي حال وف

ة            صغير ين الجمعي ة ب ة القائم تفهم بوضوح العالق أن ي ة ، وان تصحب بشرح يسمح للجمهور ب

  . الوطنية والمؤسسة أو المنظمة المتعاقدة



ا           ة أن تحتفظ بحق فحص حسابات شريكها فيم ة الوطني ى الجمعي ومن جهة أخرى ، عل

ء مباشرة أو  يخص عمليات الحملة الترويجية ، وعليها أن تمارس هذا الحق عند الضرورة سوا  

  . بوساطة أي مؤسسة متخصصة في هذا المجال

ادة   ) ج ( وباإلضافة إلى حق الفسخ المنصوص عليه في الفقرة الثالثة  ى   23من الم ، عل

الجمعية الوطنية أن تحتفظ أخيرا بإمكانية فسخ العقد بأثر فوري ودون االلتزام بدفع أي تعويض  

 . متعاقدة شروط استعمال الشارة عن قصد، في حالة انتهاك المؤسسة أو المنظمة ال

  

  

  

  24المادة 

  طلبات استعمال الشارة من قبل الغير

واد      ي الم ا ف ار إليه االت المش دا الح ا ع تثناءات المنصوص   23و  22و  18فيم واالس

عليها في هذه المادة بغرض دعم أنشطة الجمعية والحرآة ، ال يجوز للجمعية الوطنية التصريح  

  .ل الشارةللغير باستعما

ى السلع التي تعرض          دم لوضع الشارة عل ويجوز للجمعية الوطنية أن تلبي آل طلب يق

ا      ع ، وفق م حمل الشارة في الواق ياء أو أشخاص يجوز له ل أش ع في السوق ، إذا آانت تمث للبي

م توضع الشارة      ز ، وإذا ل ألحكام اتفاقيات جنيف ، سواء على سبيل الحماية أو على سبيل التميي

هذه الحالة إلى جانب عالمة المؤسسة صاحبة الطلب ، وينبغي أن يكون التصريح محدودا        في

ان الغرض       ا ، إال إذا آ غ م ع مبل ى دف ف عل وز أن يتوق لع ، ويج دد الس زمن أو ع ث ال ن حي م

ة           ة الوطني دولي اإلنساني أو أنشطة الجمعي انون ال الرئيسي المنشود منه ينبغي أن يظل نشر الق

  .والحرآة

ة أن تصرح باستعمال الشارة للمؤسسات التي يقتصر غرضها         ويج وز للجمعية الوطني

  . غير التجاري على التعريف بأنشطة الجمعية والحرآة أو دعمها

ة          رورية لمراقب هيالت الض ل التس ديم آ ر بتق ب الغي ة أن تطال ة الوطني ي للجمعي وينبغ

  .أثر فورياستعمال الشارة في آل وقت ، وان تحتفظ بحق سحب تصريحها ب



ة أن تصرح         :فيما یتعلق بالفقرة األولى  ة الوطني ه يجوز للجمعي الي أن من الواضح بالت

للغير باستعمال الشارة ، فيما عدا الحاالت المذآورة ، ففي واقع األمر يتطلب مثل هذا التصريح  

  .ئيامراقبة صارمة جدا من قبل الجمعية الوطنية ، ويجب لذلك أن يظل التصريح أمرا استثنا

ة   الفقرة الثاني ق ب ا یتعل ياء    :وفيم ذه األش ؤالء األشخاص أو ه ون ه ثال أن يك وز م يج

ة    دمات الصحية التابع ل أعضاء الخ ل صغيرة تمث كرية مصغرة أو تماثي عاف عس يارات إس س

ويقتصر التصريح على أراضى بلد الجمعية الوطنية التي  تمنحه ،  . للجيش أو للجمعية الوطنية 

تفاق مع الجمعية الوطنية أو الجمعيات الوطنية لبلد آخر أو لبلدان أخرى وفضال عن  ما لم يبرم ا

اة قواعد حسن             ى مراع ا منحت أي تصريح ، عل ة أن تسهر ، إذا م ة الوطني ذلك ينبغي للجمعي

النية ، وعلى االمتناع عن محاباة مؤسسة بال حق على حساب مؤسسة أخرى ، وحتى ال يتوقف  

ا في       إصدار التصريح باست إن القواعد المنصوص عليه الي ، ف عمال الشارة على دفع أي رسم م

ذآور ،   23المادة  بشأن احترام الواجب للشارة تنطبق في حاالت المنصوص عليها في المادة الم

ح ، أن تطلب           ة في استعمال الشارة حتى دون تحقيق أي رب مثل يتعين على المؤسسات الراغب

  .23عا للشروط العامة الوارد ذآرها في المادة تصريحا من الجمعية الوطنية تب

ة   الفقرة الثالث ق ب ا یتعل بعض     :وفيم ارة ل تعمال الش ة باس ة الوطني ا الجمعي تصرح هن

ون   ي تك ة ، والت ة والحرآ ز الجمعي تهدف تعزي ي تس ات والمنشآت الت ر الجمعي المؤسسات نظي

ة ، وتجرد     آيانات قانونية مست) ضريبة مثال ( ألسباب عملية أو قانونية  ة الوطني قلة عن الجمعي

المالحظة هنا أنه ال يحق لهذه المؤسسات استعمال الشارة إال للتعريف بأنشطة الجمعية والحرآة 

ة   أو لدعمها ، وليس لمصلحة أعضائها في حد ذاتهم ، ومن المهم لذلك أن تراقب الجمعية الوطني

  ). انظر الفقرة الرابعة( استعمال الشارة بكل دقة وصرامة 

  القسم الرابع

  قواعد خاصة

  25المادة 

  التعاون مع منظمات أخرى

ة   24و  23باإلضافة إلى الحاالت المنصوص عليها في المادتين  ، يجوز للجمعية الوطني

ة مباشرة          انية أخرى ، في حال ة إنس بصورة استثنائية أن تستعمل الشارة إلى جانب شارة منظم



ة       عمل محدد ، وشرط أن يكون هذا االستع ة الوطني ين للجمعي اس ب ق أي التب دال وال يخل مال معت

  .وهذه المنظمة

ل      ال ينبغي للجمعية الوطنية مبدئيا أن تستعمل شارتها باالقتران بشارة منظمات أخرى ب

ل            ى مث ك ، واللجوء إل ا بتالفي ذل اد حل يسمح له ينبغي لها أن تسعى جاهدة على األخص إليج

ت    انية أو النشر       هذا االستعمال في الحاالت االس ال اإلنس ة   ( ثنائية فقط ، في إطار األعم في حال

زي   وال تتعلق هذه الحاالت المحتملة س ). إصدار مطبوعات مشترآة مثال  وى باالستعمال التميي

  .للشارة

  

  

  

  

  26المادة 

  الميداليات وغيرها من أوسمة التقدیر واإلجالل

ة    ة الوطني داليات الجمعي ى مي ارة عل ر الش وز أن تظه الل   يج مة اإلج ن أوس ا م وغيره

ة أو           ين مغزى الميدالي ة ، وإن أمكن ببضع آلمات تب والتقدير ، بشرط أن تصحب باسم الجمعي

دير   ن اإلجالل والتق دد الغرض م روط   . تح ا للش ي طبق و زخرف ى نح ارة عل م الش وز رس ويج

 . من النظام 5المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 

  

  27المادة 

  اد اإلغاثةشحن مو

ى ، للتأشير    يجوز للجمعية الوطنية أن تستعمل الشارة مصحوبة باسمها أو بأحرفها األول

على مواد اإلغاثة التي تشحنها بالقطار أو برا أو بحرا أو جوا ، وترسلها إلى ضحايا المنازعات 

وز في هذا المسلحة أو الكوارث الطبيعية ، وينبغي للجمعية الوطنية أن تسهر على تجنب أي تجا

  . الشأن

ا ، للسماح بالكشف          ة بحد ذاته واد اإلغاث ى م تجدر المالحظة أن هذا الحق ال ينطبق عل

  . عن مصدرها ، وأنه ال ينطبق على وسائل النقل المستعملة



  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

    
  
  



  الكتب بالعربية   -أ 
  
دآتور  -1 اء  :ال و الوف د أب ة    الن ،أحم اني،دار النهض دولي اإلنس انون ال ة للق ة العام ظري

  .2006: السنة  ،لطبعة األولى ا ،العربية، مصر
دولي اإلنساني     ،الدولية للصليب األحمر ، سويسرا    اللجنة  -2 انون ال ات عن    –الق إجاب

  .2005: السنة  ،الطبعة الثالثة ، _أسئلتك 
نهج درا  ،الدولية للصليب األحمر ، سويسرا    اللجنة  -3 دون   ،سي من خمس دروس   م ب

  .1974: عدد طبعات ، السنة 
ة للصليب األحمر      -4 ة الدولي ة للصليب األحمر والهالل       ،اللجن ات الوطني ل الجمعي دلي

  . األحمر بشأن أنشطتها في حاالت النزاع ، بدون عدد الطبعات ، وبدون تاريخ
ة للصليب األحمر،الط   ،تذآار سولفرينو  ، هنري دونان  -5 ة الخامسة ،   اللجنة الدولي بع

  .2005: السنة 
الجمعيات الوطنية للهالل األحمر والصليب األحمر وخدماتهما     ،محمد حمد العسبلي  -6

اني،     دولي اإلنس انون ال ة    المحمية في الق ا   ،دار الكتب الوطني ازي ، ليبي ة   ،بنغ الطبع
  .1995: األولى ، السنة 

دآتور -7 اللدة   :ال د الش د فه اني  ،محم دولي اإلنس انون ال ارف   ،الق أة المع ر  ،منش مص
  . 2005: السنة ،الطبعة األولى 

 يسالمتطور تدوين القانون الدولي اإلنساني،دار الغرب اإل ،عمر سعد اهللا : الدآتور  -8
  .1997: السنة ،الطبعة األولى  ،لبنان 

دآتور -9 الي  :ال امر الزم ورات المع   ،ع اني، منش دولي اإلنس انون ال ى الق دخل إل د م ه
ة    ،واللجنة الدولية للصليب األحمر    ،نسان ، تونس العربي لحقوق اإل ة الثاني  ،الطبع

  .1997السنة 
  

دآتورـ      10 اح  :ال د الفت ام عب م   ، عص ه وأه ادره، مبادئ اني، مص دولي اإلنس انون ال الق
 .2007:اإلسكندرية، مصر، السنة ،ة قواعده، دار الجامعة الجديد

وا ـ 11 ون بفرنس ار     ،وني كلة الش امل لمش ل ش و ح ليب    ة،نح ة للص ة الدولي اللجن
  .2006: السنة ،الطبعة الرابعة ،األحمر

ولينين  ـ      12 ديريك دي م ة        ،فري ة الدولي لحة، اللجن وات المس رب للق انون الح ل ق دلي
 .2000السنة  ،بدون عدد الطبعات ،مصر ،لقاهرة للصليب األحمر ، المطبعة الذهبية با

  
 المعاجم والقواميس  -ب 

  
دآتور -1 عد اهللا :ال ر س وا   ، عم دولي المعاصر، دي انون ال ي الق م ف ات معج ن المطبوع

  .2005: السنة  ،الطبعة األولى ر،الجامعية ،الجزائ
ولينيه   -2 يه س وا بوش ين ،    ،فرنس م للمالي اني، دار العل انون اإلنس ي للق اموس العمل   الق

  .  2005: السنة  ،الطبعة األولى ،لبنان 
  
  
  



 الرسائل والمذآرات   -ج 
   
حماية الممتلكات الثقافية في المنازعات المسلحة على ضوء  ، عبد الرحيم خياري -1

دولي  أحكام القانون الدولي اإلنساني ، مذآرة لنيل شهادة الماجستير في الق   انون ال
  .1997: السنة  ،آلية الحقوق  ،ر جامعة الجزائ،والعالقات الدولية 

رية -2 ة عواش ات ا   ،رقي ي النزاع ة ف ان المدني دنيين واألعي ة الم ر حماي لحة غي لمس
  .2001: الدولية، رسالة دآتوراه، جامعة عين شمس، آلية الحقوق، السنة

  
 المقاالت والدوریات واألبحاث بالعربية    -د 

  
   ،)القانون المصري الخاص باستخدام الشعار أو الشارة (  ،أحمد أبو الوفاء  -1

ر        ليب األحم ة للص ة الدولي ة اللجن اني، بعث دولي اإلنس انون ال ي الق ات ف  دراس
  .2000: بالقاهرة، دار المستقبل العربي، مصر، الطبعة األولى ، سنة 

ا هي المخاطر ؟      (  ،إيف ساندو -2  ،)شارتا الصلب األحمر والهالل األحمر م
  .1989: السنة  ، 09 :العدد ،المجلة الدولية للصليب األحمر 

جوانب خاصة الستخدام شارتي الهالل األحمر والصليب     (  ،أنطوان بوفير -3
  .1989: السنة  ، 09: العدد  ،المجلة الدولية للصليب األحمر ،)مراألح

المجلة المصرية  ،)تطبيق القانون الدولي االتفاقي في الجزائر (  ،الخير قشي -4
  .1995: السنة  ، 51: المجلد  ،للقانون الدولي 

وضوح رؤية الشارة المميزة للمنشآت والوحدات  (  ،آوادري –س –جيرالد  -5
دد   ،المجلة الدولية للصليب األحمر    ،)النقل الطبي  الطبية ووسائل   21: الع

  .1991: السنة 
 ،)سبل التعرف على وسائل النقل الطبي المحمية (  ،آوادري –س –جيرالد  -6

  .1994: السنة  ، 37: عدد ال ،المجلة الدولية للصليب األحمر 
ه  -7 ان بكتي ى   (  ،ج ف األول ة جني ليب ا   ،)اتفاقي ة للص ة الدولي ر المجل   ،ألحم

  .1989: السنة  ، 8: العدد 
ان -8 ان غليرم دولي  (  ،ج انون ال أن الق ي نش وش ف اء الجي هام األطب إس

  .1989 :السنة ، 08: العدد  ،المجلة الدولية للصليب األحمر ،)اإلنساني
التشريعات الوطنية المتعلقة باستعمال شارة الصليب    (  ،جان فيليب الفواييه -9

ر وحما الل األم ر واله ا األحم ر   ،)يتهم ليب األحم ة للص ة الدولي     ،المجل
  .1996: السنة ، 50: العدد 

انون المعاهدات      (هاي سبيكر،  :الدآتورة - 10 ا لق ة وفًق ان الثقافي ة األعي ، )حماي
ة للصليب األحمر          ة الدولي ة اللجن اني، بعث دولي اإلنس انون ال دراسات في الق

  .2000:لى، السنةبالقاهرة ، دار المستقبل العربي، مصر، الطبعة األو
ليم   :آتوردال - 11 ة شارتي الهالل األحمر والصليب األحمر       ( ،حبيب س حماي

اءة   ع إس تخدامهاوقم ر    ،) اس ليب األحم ة للص ة الدولي دد ،المجل  ،  09: الع
  .  1989: السنة 



اريخي ونطاق       (  ،حازم عتلم - 12 دولي اإلنساني وتطوره الت انون ال مدلول الق
ه انون ا محاض ،)تطبيق ي الق اني  رات ف دولي اإلنس تلم   ،ل ريف ع ر ش تحري
  .2005: السنة  ،الطبعة الخامسة  ،ة الدولية للصليب األحمر اللجن

، المجلة الدولية للصليب )وحدة وتعددية الشارات ( ،آورنيليو سوماروغا  - 13
  .1997: السنة  ، 26: العدد  ،حمر األ

دورللي   - 14 ويجي آون ازون ، ول ورنس دي ش ادة  (  ،ل ى الم دة عل رة جدي  نظ
ات جنيف    ة     –األولى المشترآة بين اتفاقي ة المصالح الجماعي ة  ،)حماي المجل

  .2000: مختارات من أعداد سنة  ،الدولية للصليب األحمر 
يس :آتوردال - 15 ين قس ر  (  ،مع ليب األحم ة للص ة الدولي ف بالحرآ التعري

وطني      ،القانون الدولي اإلنساني ،) والهالل األحمر ى الصعيد ال ه عل تطبيقات
ي ا ر   ألردن،اللجنف ليب األحم ة للص دون    ،ة الدولي ات وب دد الطبع دون ع ب

  .تاريخ الطبع
انون      (  ،محمد حمد العسبلي :آتوردال - 16 ذ الق ة في تنفي ات الوطني دور الجمعي

اني  دولي اإلنس اني )ال دولي اإلنس انون ال ى الصعيد  -، الق ق عل ل التطبي دلي
ة للصليب األحمر    بعثة اللجنة ا ،مصر  ،دار المستقبل العربي الوطني، لدولي
  .2003: السنة ،بدون عدد الطبعة ،بالقاهرة 

ي   - 17 زا دوتل ا تيري ديني ،ماري تينا بيالن ليب  (  ،آريس ة للص ة الدولي اللجن
اني        دولي اإلنس انون ال د الق الل بقواع ام اإلخ ذ نظ ر وتنفي ة  ،)األحم المجل

  .1994: السنة ، 36: العدد  ،الدولية للصليب األحمر 
ري - 18 ود الش يونيمحم ي ل (  ،ف بس ام األساس يم النظ ة تقي ة الجنائي لمحكم

ة اني     درا ،)الدولي دولي اإلنس انون ال ي الق ات ف ي ،  ،س تقبل العرب دار المس
ر  اهرة       ،مص ر بالق ليب األحم ة للص ة الدولي ة اللجن ى  ،بعث ة األول  ، الطبع
  .2000: السنة 

استعمال  نظام الجمعيات الوطنية للصلب األحمر والهالل األحمر بشأن (   - 19
 ،المجلة الدولية للصليب األحمر   ،)شارة الصليب األحمر أو الهالل األحمر 

  .1992: السنة  ، 27: العدد 
ة القانون الدولي اإلنساني والتشريعات ا( ،عامر الزمالي :آتوردال - 20   ،)لوطني

ة للصليب األحمر    الواقع والطموح، ،القانون الدولي اإلنساني   ،اللجنة الدولي
  .2000:السنة 

رش - 21 ب آي دولي   (  ،فيلي انون ال اق الق يع نط ة وتوس ة الجنائي المحكم
اني ر  ،)اإلنس ليب األحم ة للص ة الدولي دد   ،اللجن ع وع اريخ الطب دون ت ب
  . الطبعات

لي  - 22 ة للص ة الدولي ورات اللجن ر، بمنش ارات(األحم اريخ الش ) ت
http//www.cicr.org.  



  الوثائق بالعربية
  
ة -1 ال الجرح  اتفاقي ين ح ف لتحس دان ،   جني ي المي لحة ف القوات المس ى والمرضى ب

  .1929جويلية  27المؤرخة في 
  .1954الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام  اتفاقية -2
  .1969فيينا لقانون المعاهدات لعام  اتفاقية -3
  .1949جنيف األولى لعام  اتفاقية -4
  .1949جنيف الثانية لعام  اتفاقية -5
  .1949الثة لعام جنيف الث اتفاقية -6
  .1949جنيف الرابعة لعام  اتفاقية -7
  .1977البرتوآول اإلضافي األول التفاقيات جنيف لعام  -8
  .1977البرتوآول اإلضافي الثاني التفاقيات جنيف لعام  -9

  .1949الملحق األول التفاقية جنيف الرابعة لعام  - 10
  .1977الملحق رقم واحد للبروتوآول اإلضافي األول لعام  - 11
  ). 1998نظام روما ( ساسي للمحكمة الجنائية الدولية النظام األ - 12
  .1996 لعامالدستور الجزائري  - 13
م   - 14 ذي رق وم تنفي ي  319-98مرس ؤرخ ف وبر  15الم من  1998أآت ، والمتض

  .يمر الجزائربجمعية الهالل األح االعتراف
 .،والمتضمن قانون القضاء العسكري1971افريل 22المؤرخ في 71/28األمر رقم - 15

  
  باللغات األجنبية المراجع

  
  الكتب  - أ

  
  

1- Comité International de croix rouge. Union inter 
parlementaire – Respecter et faire respecter les droit 
international humanitaire – 1993 

2-   Eric DAVID : Principes des droits des conflits armés – 
BRUYLANT – Bruxelles 3eme édition : 2002. 

3- Véronique HAROUEL – Bureloup : Traité de droit 
humanitaire . 

 Presses universitaire de France – 1ere édition – Août : 2005. 
4- Véronique HAROUEL – Histoire de la croix rouge. Presse 

universitaire de France – Paris – 1ere édition. 1999.  
5- International Review of the Red Cross = adoption of an 

additional distinctive EMBLEM. . 
 volume  88 – Number 186 – 2006. 



  
   الوثائق باللغات األجنبية    - ب
  

 Décret N° 62 – 524 du 6 Septembre 1962 – portant 
reconnaissance d’une société national du croissant rouge Algérien. 

  
  
                           
                           

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                          
                                                                                                          
                                                                                                          

                                                                                                          
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  01  ...............................................……………………………مقدمة
  05  ..........................القانونية التطور التاریخي للشارة وأسسها :األولالفصل 
  07  ......…..........……………التطور التاریخي للشارة المميزة:األولالمبحث 
  07  .…...…………………اإلرهاصات األولى للشارة المميزة  :األولالمطلب 
  09  .…………………………التطور الحديث للشارة المميزة  :الثانيالمطلب 

  09  ………......………………………يب األحمر شارة الصل :األولالفرع 
  12  .……….……شارتا الهالل األحمر واألسد والشمس األحمرين  :الثانيالفرع 

  17 ....……......……………………شارة الكريستالة الحمراء : الفرع الثالث 
  25 …………....…………………الشارات المميزة األخرى  : الفرع الرابع 

  25  …………...…………وص االتفاقيات الشارات المحددة بموجب نص: أوال 
  29 ...………...……الشارات التي ترك أمر تحديدها للدول المعنية بالنزاع: ثانيا 

  32  .....…………………األسس القانونية للشارات المميزة: المبحث الثاني 
  32  ..……….....……………………أسس الشارات القديمة : المطلب األول 
  34 ………...………………………حديثة أسس الشارات ال: المطلب الثاني 

  34 .……………………األساس القانوني لشارة الصليب األحمر: الفرع األول 
  35 .........…أسس شارتي الهالل األحمر واألسد والشمس األحمرين : الفرع الثاني 
  36  ………….....……………أساس شارة الكريستالة الحمراء : الفرع الثالث 
  37 ..…….....………………نية للشارات األخرى األسس القانو: الفرع الرابع 

  37 ......................... ..…...……لشارات المحددة بموجب نصوص ا أسس:أوال
  41 …………....………………األسس القانونية للشارات الغير محددة : ثانيا 

  44   .........................االستخدامات المختلفة للشارة المميزة: الفصل الثاني 
  46 ..………..……… االستخدامات المشروعة للشارة المميزة: المبحث األول 
  46  ....………….....…………استخدام الشارة بغرض الداللة : المطلب األول 

  46  ...…………........………………………في زمن السلم : الفرع األول 
  51 ..………….......………………………في زمن الحرب : الفرع الثاني 
  56 ........................................استخدام الشارة بغرض الحماية : ي المطلب الثان
  56 ..................استخدام الشارة للحماية في زمن النزاعات المسلحة : الفرع األول 
  69 ........................................نطاق الحماية التي توفرها الشارة : الفرع الثاني 

  72 االستخدامات الغير مشروعة للشارة والمسؤولية المترتبة عنها: بحث الثاني الم
  72  ........................االستخدامات الغير مشروعة للشارة المميزة : المطلب األول 

  73 ...................................................................................التقليد : أوال 
  74 .......................................................................اغتصاب الشارة: ثانيا 
  74 ....................................................................................الغدر : ثالثا 

  76 ..........غير المشروع للشارةالمسؤولية المترتبة عن االستعمال ال: المطلب الثاني 
  78 ...............................................في إطار عدالة جنائية دولية : الفرع األول 



  79 ...........................في إطار التشريعات الوطنية للدول األطراف: الفرع الثاني 
  82  ...............................الشارة  التطبيق الوطني الجزائري لنظام: الفرع الثالث 

دمات     : أوال  ي الخ ارة ف تعمال الش نظم اس ذي ي وطني ال ريع ال توى التش ى مس عل
 ..............................................................................الطبية العسكرية 

  
84  

  85  )...................ألحمر الجزائري الهالل ا( على مستوى الجمعية الوطنية : ثانيا 
  90 ...........................................................................................خاتمة 
   94 ........................................................................................ المالحق

/ أغسطس   12البرتوآول اإلضافي التفاقيات جنيف المؤرخة في :  الملحق األول
زة  1949آب  ارة إضافية ممي اد ش أن اعتم ول الثالث ( بش مبر  08) البرتوآ ديس

2005........................................................................................... 

  
95  

ة شارة الصليب األحمر أو      قانون نموذجي:  الملحق الثاني بشأن استعمال وحماي
 .................................................................................الهالل األحمر 

  
102  

نظام الجمعيات الوطنية بشأن استعمال شارة الصليب األحمر أو    :  الملحق الثالث
ؤتم    ي الم ه ف د عن ذي يعتم ر ال الل األحم رون اله دولي العش نة  ( ر ال ا س ي فيين ف

 .......................)  1991في بودابست سنة ( ونقحه مجلس المندوبين )  1965

  
  

108  
  133 .................................................................................قائمة المراجع 

 134 ........................................................................المراجع باللغة العربية
  137 ......................................................................المراجع باللغة األجنبية 

  139 ..........................................................................................الفهرس
 
  
  
  
 


