
  قرارداد ژنو

  راجع به معامله با اسيران جنگي

  ١٩۴٩اوت  ١٢مورخ 

 

 ١٩۴٩اوت  ١٢آوريـل تـا تـاريخ     ٢١آننده درآنفرانس سياسي آه در شهر ژنو از تـاريخ   هاي شرآت امضاءآنندگان ذيل نمايندگان مختار دولت

ان جنگي تشكيل گرديده نسبت به مراتب ذيـل موافقـت حاصـل    راجع به معامله با اسير ١٩٢٩ژوئيه  ٢٧به منظور تجديدنظر در قرارداد ژنو مورخ 

 :نمودند

  

  باب اول

  مقررات عمومي

 

 .نمايند آه اين قرارداد را در همة احوال محترم شمارند و اتباع خود را به احترام آن وادارند هاي معظمة متعاهد تعهد مي ـ دولت١ماده 

موقع اجرا گذاشته شود اين قرارداد در صورت وقوع جنگي آه رسمًا اعالن شده باشد يا ـ عالوه بر مقرراتي آه بايد در زمان صلح به ٢ماده 

هرگونه نزاع مسلحانه آه بين دو يا چند دولت معظم متعاهد بروزآند اجرا خواهد شد ولوآنكه يكي از دول مزبـور وجـود وضـع جنگـي را تصـديق      

متي از خاك يكي از دول معظمة متعاهـد نيـز معتبـر اسـت ولـو آنكـه اشـغال مزبـور بـا          اين قرارداد درباره هرگونه موارد اشغال تمام يا قس. نكند

 .گونه مقاومت نظامي مواجه نشده باشد هيچ

هاي عضـو معـذلک در روابـط متقابـل خـود تـابع ايـن قـرارداد خواهنـد بـود و            چنانچه يكي از دول داخل در جنگ عضو اين قرارداد نباشد دولت

 .داد را قبول و مقررات آنرا اجرا آند در مقابل او نيز ملزم به اجراي اين قرارداد خواهند بودچنانچه آن دولت اين قرار

المللي نداشـته و در خـاك يكـي از دول معظمـة متعاهـد روي دهـد هـر يـك از دول داخـل در جنـگ            ـ چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بين٣ماده 

 .مكلفند الاقل مقررات زير را اجرا نمايند

آه مستقيمًا در جنگ شرآت ندارند، به انضمام افراد نيروهاي مسلحي آه اسلحه به زمين گذاشته باشند يا آساني آه بـه   يـ با آسان١

علت بيماري يا زخم يا بازداشت و يا هر علت ديگري قادر به جنـگ نباشـند بايـد در همـه احـوال بـدون هيچگونـه تبعـيض ناشـيه از نـژاد، رنـگ،            

 .نسب يا ثروت يا هر علت مشابه آن با اصول انسانيت رفتار شودمذهب، عقيده، جنس، اصل و 

  : اعمال ذيل در مورد اشخاص مذآور باال در هر زمان و در هر مكان ممنوع است و خواهد بود

 .رحمانه، شكنجه و آزار جمله قتل به تمام اشكال آن، زخم زدن، رفتار بي الف ـ لطمه به حيات و تماميت بدني قتل من

 .گروگانب ـ اخذ 

 .جمله تحقير و تخفيف ج ـ لطمه به حيثيت اشخاص من

 .دانند باشد د ـ محكوميت و اعدام بدون حكم قبلي دادگاهي آه صحيحًا تشكيل شده و جامع تضمينات قضايي آه ملل متمدن ضرورت مي

 .آوري و تحت معالجه قرار خواهند گرفت ـ بيماران و زخمداران جمع٢

 .تواند خدمات خود را به متخاصمين عرضه دارد المللي صليب سرخ مي طرف مانند آميته بين يك دستگاه نوعپرروي بي

هاي اختصاصي  نامه آذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعي خواهند آرد تمام يا قسمتي از ساير مقررات اين قرارداد را از طريق موافقت

 .به موقع اجراء گذارند

 .اصمين نخواهد داشتاجراي مقررات فوق اثري در وضع متخ

ـ الف ـ اشخاص ذيل متعلق به يكي از طبقات مشروحه پايين آه به دست دشمن افتند اسير جنگي بدانگونه آه مفهوم اين قرارداد  ۴ماده 

 :شوند است شمرده مي

 .بور باشندهاي داوطلب آه جزو نيروهاي مسلح مز ـ اعضاء نيروهاي مسلح يكي از متخاصمين و همچنين اعضاء چريك و دسته١

هاي مقاومت متشكل متعلق به يـك دولـت متخاصـم آـه      هاي داوطلب به انضمام اعضاء نهضت ها و اعضاء ساير دسته ـ اعضاء ساير چريك٢

هـاي داوطلـب و    هـا يـا دسـته    در داخل يا خارج خاك خود مشغول عمليات باشند ولو آنكه خاك مزبور اشغال شده باشد مشروط به اينكه چريـك 

 :مقاومت متشكل مذآور جامع شرايط زير باشند هاي نهضت

 .يكنفر رئيس در رأس آنها باشد آه مسئول اتباع خود باشد) الف

 .داراي عالمت مشخصة ثابتي باشند آه از دور قابل تشخيص باشد) ب

 .علنًا حمل اسلحه نمايند) ج

 .در عمليات خود مطابق قوانين و رسوم جنگ رفتار نمايند) د

اي مسلح منظم آه خود را وابسته به دولت يا مقامي معرفي نمايند آه از طرف دولت دستگيرآننده بـه رسـميت شـناخته    ـ اعضاء نيروه٣

 .نشده باشد

آنكـه مسـتقيمًا جـزو آن نيروهـا باشـند از قبيـل اعضـاء غيرنظـامي آارآنـان هواپيماهـاي            ـ آساني آه همراه نيروهاي مسلح هستند بي۴



دار آسـايش نيروهـاي مسـلحند مشـروط بـه اينكـه از        آنندگان اجناس، اعضاء واحدهاي آار يا خدمت آه عهـده  يهجنگي ـ خبرنگاران جنگي ـ ته  

آنند مجاز باشند براي اين منظور نيروهاي مسلح مزبور مكلفند آارت هويتي مطـابق نمونـه پيوسـت     طرف نيروهاي مسلحي آه همراهي مي

 .به اين قبيل اشخاص تسليم نمايند

هـاي متخاصـم آـه بـه      يروهاي بحريه بازرگاني من جمله فرماندهان و ناخداها و شاگردان و آارآنان هواپيمايي آشـوري دولـت  ـ آارآنان ن۵

 .الملل از معاملة مساعدتري برخوردار نيستند موجب ساير مقررات حقوق بين

نظم داشته باشند ارتجاًال براي مبارزه بـا  آنكه فرصت تشكيل نيروهاي م ـ اهالي اراضي اشغال نشده آه در موقع نزديك شدن دشمن بي۶

 .گيرند مشروط به اينكه علنًا حمل اسلحه نمايند و قوانين و رسوم جنگ را محترم شمارند دشمن اسلحه به دست مي

 :اي آه به موجب اين قرارداد براي اسيران جنگي تعيين گرديده برخوردار خواهند شد ب ـ اشخاص ذيل از معامله

آننـده بـه علـت همـين تعلـق       اند در صورتيكه دولت اشغال اند يا متعلق بوده ه نيروهاي مسلح آشور اشغال شده متعلقـ اشخاصي آه ب١

آه جنگ در خارج خاك اشغالي ادامه داشته آزاد آرده بوده خصوصًا در مـوردي   اقدام به بازداشت آنها را الزم بدانند ولو آنكه آنها را قبًال در زماني

درصدد الحاق به نيروهاي مسلح اصلي خود آه در جنگ داخل باشد برآمده و توفيق نيافته باشند يا در موردي آـه اشـخاص   آه اشخاص مزبور 

  .مذآور به اخطاري آه به منظور بازداشت به آنان بشود اطاعت ننمايد

را در خاك خود پذيرفته و طبق حقـوق  طرف يا غيرمتخاصم آنها  هاي بي ـ اشخاص متعلق به يكي از طبقات مشروحه در اين ماده آه دولت٢

هاي مذآور بخواهنـد دربـاره آنـان قائـل شـوند       باشند با قيد و شرط هرگونه معاملة مساعدتري آه دولت المللي مكلف به بازداشت آنان مي بين

هـاي حـامي در    ررات مربوط بـه دولـت  و به استثناي مق ١٢۶و  ٩٢و مواد  ۶٧لغايت  ۵٨، مواد ٣٠از ماده  ۵، بند ١۵، ١٠، ٨باستثناء مقررات مواد 

آـه روابـس سياسـي مزبـور موجـود       در مـوقعي . طرف يا غيرمتخاصم روابط سياسي موجود باشـد  هاي بي آه بين دول متخاصم با دولت موقعي

ه آن باشد دول متخامم متبوع اشخاص مذآور مجاز خواهنـد بـود وظـائفي راآـه بـه موجـب ايـن قـرارداد بـه عهـده دول حـامي اسـت نسـبت بـ              

نمايند چيـزي   اشخاص اجراء نمايند بدون آنكه اين عمل از وظايفي آه دول مزبور معموًال به موجب رسوم و عهود سياسي و آنسولي اجرا مي

 .بكاهد

 .دارد بيني شده محفوظ مي اين قرارداد پيش ٣٣اين ماده اساسنامه آارآنان بهداري و مذهبي را به نحويكه در ماده ) ج

آه به دست دشمن افتند تا آزادي و اعادهء قطعي آنها به آشورشان اجـراء   اي از لحظه ۴رارداد درباره اشخاص مذآور در ماده ـ اين ق۵ماده 

 .خواهد شد

اند متعلق به آدام يک از طبقات مذآور در مـاده   آميز مرتكب شده و به دست دشمن افتاده اگر شك باشد آه اشخاصي آه عمل مخاصمت

 .مزبور تا وضعشان به توسط دادگاه صالح معلوم نگرديده از حمايت اين قرارداد برخوردار خواهند بودباشند اشخاص  مي ۴

ايـن قـرارداد    ١٢٢، ١١٩، ١١٨، ١١٠، ١٠٩، ٧٣، ٧٢، ۶٧، ۶۶، ۶۵، ۶٠، ٣٣، ٢٨، ٢٣، ١٠هـايي آـه در مـواد     نامـه  ــ عـالوه بـر موافقـت    ۶ماده 

هاي اختصاصي ديگري راجع به هر مسـئله آـه حـل آن را اختصاصـًا      نامه توانند موافقت مي هاي معظمة متعاهد بيني شده دولت بالصراحه پيش

تواند به وضع اسيران جنگي به نحـوي آـه بـه موجـب ايـن قـرارداد معـين شـده          نامه اختصاصي نمي هيچ موافقت. مقتضي بدانند منعقد سازند

  .است تقليل دهدلطمه بزند يا حقوقي را آه برطبق اين قرارداد براي آنها مقرر 

هـا   نامـه  هاي مزبرر برخوردار خواهند شد مگر آنكـه در آن موافقـت   نامه اسيران جنگي در تمام مدتي آه مشمول قراردادند از مزاياي موافقت

 .شدهاي بعدي صريحًا خالف آن مقرر شده باشد و يا يكي از دول متخاصم اقدامات مساعدتري درباره آن اتخاذ آرده با نامه يا موافقت

هاي  نامه توانند در هيچ حالي از تمام يا قسمتي از حقوقي آه به موجب اين قرارداد يا احيانًا به موجب موافقت ـ اسيران جنگي نمي٧ماده 

 .نظر نمايند اختصاصي مذآور در ماده قبل درباره آنان تأمين شده صرف

بـراي  . دار حفظ منافع دول متخاصمند به موقع اجرا گذارده خواهد شد هاي حامي آه عهده ـ اين قرارداد با معاضدت و تحت نظر دولت٨ماده 

هـاي   بر مأمورين سياسي و آنسولي خـود نماينـدگاني از ميـان اتبـاع خـود يـا از ميـان اتبـاع دولـت          توانند عالوه هاي حامي مي اين منظور دولت

 .طرف ديگر تعيين نمايند بي

 .انجام وظيفه خواهند آرد قرار گيرند نمايندگان مزبور مورد پذيرش دولتي آه نزد آن

 .طرف تسهيل خواهندآرد هاي بي ترين وجهي در انجام وظيفه مأمورين يا نمايندگان دولت هاي متخاصم به وسيع دولت

صوصًا بايد شود تجاوز آنند مخ مأمورين يا نمايندگان دول حامي نبايد در هيچ مورد از حدود وظيفة خود بنحوي آه از اين قرارداد مستفاد مي

 .نمايند رعايت نمايند ضروريات عالية امنيت دولتي را آه نزد آن انجام وظيفه مي

طـرف ديگـر بـراي     المللي صـليب سـرخ يـا هـر دسـتگاه بشردوسـت بـي        هاي نوعپرورانه آه آميتة بين ـ مقررات اين قرارداد با فعاليت٩ماده 

 .الجمع نخواهد بود  متخاصم مربوطه به عمل آورد مانعههاي  حمايت اسيران جنگي و آمك به آنان با موافقت دولت

توانند در هر موقع بين خود توافق نمايند آه وظائفي را آه به موجب اين قرارداد به دول حامي محول است  هاي متعاهد مي ـ دولت١٠ماده 

 .المللي آه جامع آلية تضمينات بيطرفي وآارآمدي باشد محول سازند به يك دستگاه بين

مند نباشـند يـا    نچه بعضي از اسيران جنگي به علتي از فعاليت يك دولت حامي با يك دستگاه آه در بند اول اين ماده تعريف شده بهرهچنا

طـرف تقاضـا آنـد     هـاي بـي   طـرف و خـواه از يكـي از دسـتگاه     آننده بايد خواه از يك دولت بي مند بوده و ديگر استفاده نكنند دولت بازداشت بهره

 .شوند محول است برعهده گيرد هاي متخاصم تعيين مي آه به موجب اين قرارداد به عهده دول حامي آه از طرف دولت وظائفي را



المللـي صـليب سـرخ     آننده بايد از يك دستگاه نـوعپروري ماننـد آميتـة بـين     چنانچه تأمين حمايت بدين طريق مقدور نباشد دولت بازداشت

دار گردد و بايد با قيد مقررات اين ماده خـدماتي را آـه    ه موجب اين قرارداد به دول حامي محول است عهدهتقاضا آند وظايف نوعپرورانه را آه ب

 .شود بپذيرد از طرف چنين دستگاهي عرضه مي

آند بايـد در فعاليـت    شود يا خدمات خود را عرضه مي طرف يا هر دستگاهي آه براي مقاصد باال توسط دولت ذيربط دعوت مي هر دولت بي

خود متوجه مسئوليت خويش در قبال دولت متخاصم متبوع افراد مورد حمايت اين قرارداد بـود و تضـمينات آـافي بدهـد آـه قـادر اسـت وظـائف         

 .طرفانه انجام دهد مزبور را تأمين نمايد و بي

جملـه در   قت به علت وقايع نظامي مـن طور مو ها آه يكي از آنها ولو به نامه اختصاصي بين دولت تخلف از مقررات فوق به اتكاء هيچ موافقت

صورت اشغال تمام يا قسمت مهمي از خاك خود در قبال دولت ديگـر يـا در قبـال متحـدين خـود را از حيـث آزادي مـذاآرات محـدود باشـد مجـاز           

  . نيست

اده جانشـين دولـت حـامي    در هر جا آه در اين قرارداد عنوان دولت حامي ذآر شده عنوان مزبور شامل دستگاههايي آه به منظـور ايـن مـ   

 .باشد هستند نيز مي

جملـه در صـورت بـروز اخـتالف بـين دول       هاي حامي درك لية مواردي آه از لحاظ منافع اشخاص مورد حمايت مفيد بدانند من ـ دولت١١ماده 

 .متخاصم در باب اجرا يا تفسير مقررات اين قرارداد در حل اختالف وساطت خواهندآرد

اي از  هاي متخاصـم پيشـنهاد آنـد آـه جلسـه      تواند بنابر دعوت يك طرف متخاصم يا راسًا به دولت ک از دول حامي ميبراي اين منظور هر ي

طـرف آـه بـه مناسـب انتخـاب شـده باشـد تشـكيل          نمايندگان خود و مخصوصًا از مقامات مسئول سرنوشت اسيران جنگي احيانًا در خـاك بـي  

 .دارند ترتيب اثر دهند هايي آه در اين زمينه دريافت ميهاي متخاصم مكلفند به پيشنهاد دولت. دهند

المللـي صـليب سـرخ بـه      طرف يا شخصيتي را که از طرف آيمته بـين  هاي يك دولت بي توانند عنداالقتضاء يكي از شخصيت دول حامي مي

 .هاي متخاصم پيشنهاد نمايند نمايندگي معين شده باشد براي شرآت در جلسة مزبور جهت تصويب دولت

  باب دوم

  حمايت آلي اسيران جنگي

 

نظـر از   قطـع . انـد  آـه آنهـا را اسـير آـرده     باشـند نـه در اختيـار اشـخاص يـا نيروهـايي        ـ اسيران جنگي در اختيـار دولـت دشـمن مـي    ١٢ماده 

 .شود اي است آه با اسيران مزبور مي آننده مسئول معامله هاي شخصي آه ممكن است موجود باشد دولت بازداشت مسئوليت

تواند اسيران جنگي را به دولت ديگري انتقال دهد مگـر آنكـه آن دولـت عضـو قـرارداد باشـد آن هـم پـس از آنكـه           آننده نمي دولت بازداشت

آه اسيران بدين طريـق انتقـال يابنـد مسـئوليت اجـراي قـرارداد در تمـام         وقتي. مطمئن شود آه دولت مزبور مايل و قادر به اجراي قرارداد است

 .سيران سپرده به دولت مزبورند به عهده آن دولت خواهد بودمدتي آه ا

معهذا در صورتيكه دولت مزبور از تعهد خود در اجراي مقررات قرارداد در هر قسمت مهم آن تخلف آند دولتي آـه اسـيران جنگـي را انتقـال     

چنـين تقاضـايي   . اعـاده اسـيران جنگـي را تقاضـا آنـد      داده بايد به وصول اخطار دولت حامي اقدامات مؤثري براي اصالح وضع به عمل آورد و يا

 .حتمي االجراء است

آننده آه موجب فوت  هر عمل يا غفلت غيرموجه از طرف دولت بازداشت. ـ با اسيران جنگي بايد در هر زمان با انسانيت رفتار شود١٣ماده 

مخصوصـًا  . كم تخلف مهـم از ايـن قـرارداد شـمرده خواهـد شـد      يك اسير جنگي شود يا سالمت او را شديدًا در خطر اندازد ممنوع است و در ح

توان مورد جرح جسماني يا آزمايش طبي يا علمي از هر قبيل آه مجوز آن معالجة طبي اسير مزبـور نبـوده و بـه نفـع      هيچ اسير جنگي را نمي

 .وي نباشد قرار داد

آميز يا تهديد و در مقابـل ناسـزا وآنجكـاوي مـردم حمايـت       شونتهمچنين اسيران جنگي بايد در هر زمان باالخص در مقابل هرگونه عمل خ

 .شوند

 .اقدامات قصاصي بر عليه آنان ممنوع است

 .باشند ـ اسيران جنگي در همه احوال ذيحق به حرمت شخص و شرافت خويش مي١۴ماده 

همان معاملـة مسـاعدي آـه در حـق مـردان اعطـاء        با زنان بايد با آلية احتراماتي آه الزمه جنس آنان است رفتار شود و در هر حال بايد از

 .شود برخوردار گردند مي

آنند و دولت بازداشت آننده نبايـد اعمـال اسـتعداد     اسيران جنگي استعداد آشوري خود را بنحوي آه هنگام اسارت موجود بوده حفظ مي

 .مزبور را در خاك خود يا در خارج محدود سازد مگر در حدودي آه اسارت اقتضا آند

آننده اسيران جنگي مكلف است نگاهداري آنان را به رايگان فراهم آورد و معالجة طبـي را آـه وضـع مزاجـي آنهـا       ـ دولت بازداشت١۵ماده 

 .اقتضا دارد مجانًا تأمين آند

ران جنگـي بـه علـت    ـ با رعايت مقررات اين قرارداد راجع به درجه و جنس اسيران و با قيد هرگونه معامله ممتـازه آـه در حـق اسـي    ١۶ماده 

گونـه   آننده بايد با اسيران جنگـي عمومـًا بـه يـك نحـو و بـدون هـيچ        شود دولت بازداشت اي آنها اعطاء مي وضع مزاجي و سن و استعداد حرفه

  .تفاوت ناشي از نژاد، مليت، مذهب، عقيده سياسي يا هر تفاوت ديگري آه مبني بر نظائر علل مزبور باشد رفتار آند



 باب سوم

  رتاسا

  بخش اول

  شروع اسارت

 

در صورتيکه شماره نداشته باشد (ـ اسير جنگي در موقع تحقيق مکلف نيست جز نام و نام خانوادگي و تاريخ تولد و شماره خود و ١٧ماده 

  .موضوع ديگري اظهار دارد) مطلبي نظير آن

شـود مـورد    اسـيران هـم درجـه يـا هـم وضـع او داده مـي       که قاصدًا از اين قاعده تخلف کند ممکن است از حيث امتيازاتي کـه بـه    درصورتي

 .تضييقاتي واقع گردد

هاي متخاصم مکلف است به هر شخصي که در قلمرو وي واقع و ممکن اسـت بـه اسـارت جنگـي درآيـد يـک کـارت هويـت          هر يک از دولت

وه کارت مزبور ممکن است حاوي امضاء يا اثر انگشت عال به. حامي نام ـ نام خانوادگي ـ درجه ـ شماره يا مشخصات نظير آن و تاريخ تولد بدهد   

هاي متخاصم مايل باشند درباره اشخاص متعلـق بـه نيروهـاي نظـامي خـود بـه آن اضـافه کننـد          يا هر دو و هرگونه مشخصات ديگري که دولت

 .سانتيمتر بوده و در دو نسخه تنظيم شود ١٠× ۶ / ۵االمکان  ابعاد کارت بايد حتي. باشد

 .بايد اين کارت را هر موقع مطالبه شود ارائه دهد ولي در هيچ مورد نبايد کارت را از او گرفت اسير جنگي

اسـيراني  . گونه فشاري نبايد به اسيران جنگي وارد آيد تا از آنان اطالعاتي از هر قبيل کسب گـردد  گونه شکنجه بدني يا روحي و هيچ هيچ

 .ديد يا دشنام قرار گيرند يا در معرض ناراحتي و سلب مزايا از هر قبيل واقع گردندکه از دادن اطالع خودداري کنند نبايد مورد ته

هويت اين قبيـل اسـيران   . اسيران جنگي که به علل جسماني يا فکري قادر به ابراز هويت خود نباشد به ادارة بهداري تسليم خواهند شد

 .لوم خواهد گرديدبه هر وسيله که ممکن باشد با رعايت قيود و شرايط بند باال مع

 .بازجويي از اسيران جنگي بايد به زباني که بفهمند به عمل آيد

در تصـرف اسـيران جنگـي    ) به استثناي اسلحه ـ اسب ـ تجهيـزات نظـامي و اسـناد نظـامي      (ـ کلية اشياء و لوازم مصرف شخصي ١٨ماده 

اء ديگري که به منظور حفاظت شخصي به آنان داده شـده نـزد   هاي ضدگاز و کلية اشي خودهاي فلزي و ماسک باقي خواهد ماند همچنين کاله

مزبـور جـزو   خود آنها باقي خواهد ماند و نيز اشياء و لوازم مربوط به ملبوس يا تغذيه آنان در اختيار خودشان خواهد ماند ولو آنکه اشـياء و لـوازم   

 .تجهيزات نظامي رسمي آنان باشد

به کسانيکه فاقد سند هويت باشند دولت بازداشت کننده سند هويت تسـليم  . هويت بمانندسند  اسيران جنگي در هيچ موقعي نبايد بي

 .خواهد نمود

 .ها و اشيايي را که باالخص ارزش شخصي يا احساسي دارند نبايد از اسيران جنگي گرفت عالئم درجه و مليت و نشان

يک نفر افسر آنهم پس از آنکه مبلغ آن با مشخصـات صـاحب آن    توان از آنان گرفت مگر بر حسب دستور وجوه نقدي اسيران جنگي را نمي

. طور خوانا حاوي نام و درجه و واحد شخص صادرکننده رسيد باشد به صاحب نقدينه تسـليم گـردد   در دفتر مخصوص ثبت و رسيد کاملي که به

به بستانکار  ۶۴ول آن کشور تبديل شده طبق ماده وجوهي که به پول کشور بازداشت کننده باشد با وجوه ديگري که بنا به تقاضاي اسير به پ

 .حساب اسير منظور خواهد شد

در ايـن صـورت طريـق عمـل همـان اسـت کـه        . تواند اشياء قيمتي اسيران جنگي را جز به علل امنيت ضـبط کنـد   کننده نمي دولت بازداشت

 .درباره وجوه نقدي ذکر گرديد

کننده بوده و صاحب آنان تقاضاي تبديل آن را به پول آن دولت نکرده باشند  ول دولت بازداشتاشياء مزبور و وجوه نقدي که به پولي غير از پ

 .کننده نگاهداري و در پايان اسارت به همان شکل اصلي به اسير مسترد گردد بايد توسط دولت بازداشت

کـه نسـبتًا از منطقـه جنـگ دور باشـند اعـزام        هـايي  ـ اسيران جنگي در اسرع وقت پس از آنکه دستگير شوند بايد بـه بازداشـتگاه  ١٩ماده 

 .شوند تا از خطر برکنار باشند

تـر از   توان موقتًا در يک منطقه خطرناک نگاهداشت که به علت جراحات يا بيمـاري اعـزام آنهـا بـه جـاي ديگـر خطرنـاک        فقط اسيراني را مي

 .اقامت در محل باشد

 .جهت در معرض خطر قرار داد منطقه جنگند بي اسيران جنگي را نبايد در زماني که منتظر تخليه از

. ـ تخلية اسيران جنگي بايد هميشه با انسانيت و در شرايطي نظير شرايط نقل و انتقال قواي دولت بازداشت کننـده صـورت گيـرد   ٢٠ماده 

وس و پرسـتاري طبـي الزم را   شوند آب مشروب و غذا به مقدار کافي و همچنـين ملبـ   دولت بازداشت کننده براي اسيران جنگي که تخليه مي

عالوه کلية احتياطات مفيد را به عمل خواهد آورد که در حين تخليه امنيت داشته باشـند و هـر چـه زودتـر صـورت اسـيران        به. تأمين خواهد کرد

 .شده را تنظيم خواهد نمود تخليه

هــا در ايــن قبيــل بازداشــتگاهها  مــدت اقامــت آن هــاي موقــت عبــور کننــد اگــر الزم باشــد کــه اســيران جنگــي در مــدت تخليــه از بازداشــتگاه

  .االمکان کوتاه خواهد بود حتي

  



 بخش دوم

  بازداشت اسيران جنگي

 فصل اول

 کليات

  

تواند به آنها قدغن کند که از حدود معيني از بازداشتگاه خـود   تواند اسيران جنگي را بازداشت کند و مي کننده مي ـ دولت بازداشت٢١ماده 

سواي مقررات اين قرارداد راجع به مجازاتهـاي جزايـي و انتظـامي    . که بازداشتگاه محصور باشد از حصار آن عبور نکنند يا درصورتيدورتر نروند و 

و در هـر حـال ايـن    . توان اسيران مزبور را زنداني کرد يا تحت نظر قرار داد مگرآنکه اين اقدام براي حفظ سالمت آنها ضـرورت داشـته باشـد    نمي

 .يش از طول مدت وجود موجوداتي که آن وضع را ايجاب کرده طول بکشدوضع نبايد ب

ايـن اقـدام   . توان بعضًا يا تمامًا به قيد قول يا تعهـد در صـورتي کـه قـوانين کشـور متبـوع آنـان اجـازه دهـد آزاد سـاخت           اسيران جنگي را مي

توان مجبور کـرد بـه قيـد قـول يـا تعهـد        ولي هيچ اسيري نمي خصوصًا در مواردي که در بهبود وضع مزاجي آنان دخيل باشد به عمل خواهد آمد

 .قبول آزادي نمايد

تواننـد بـه قيـد قـول يـا تعهـد قبـول آزادي         هر دولت متخاصم به محض شروع مخاصمات قوانين و مقرراتي را که به موجب آن اتبـاع وي مـي  

شـوند مکلفنـد بـه قيـد      ين و مقـررات بـه قيـد قـول يـا تعهـد آزاد مـي       اسيراني که به موجب اين قوان. نمايند به دولت طرف خود ابالغ خواهد کرد

در اين قبيـل  . اند کامًال ايفا نمايند شرافت شخصي خويش تعهداتي را که چه در قبال دولت متبوع خود و چه در قبال بازداشت کننده تقبل کرده

 .د آنان باشد بخواهد يا قبول کندموارد دولت متبوع آنها نبايد از آنان هيچ خدمتي را که برخالف قول يا تعه

جز در مـوارد  . توان جز روي زمين محکم که جامع کلية تضمينات بهداشتي و سالمتي باشد بازداشت نمود ـ اسيران جنگي را نمي٢٢ماده 

 .گاههاي نظامي بازداشت کرد مخصوص که نفع خود اسيران در آن باشد نبايد آنها را در توقيف

هواي آن براي آنان مضر باشد بازداشت شده باشند بايد هرچه زردتـر بـه محـل     و حي غير سالم يا در نواحي که آباسيران جنگي که در نوا

دولــت بازداشــت کننــده اســيران جنگــي را بــا رعايــت مليــت و زبــان و عــادات آنــان در . تــر باشــد انتقــال يابنــد هــواي آن مناســب و ديگــري کــه آب

اسيران مزبور را نبايد از اسيران جنگي متعلق به نيروهاي مسلحي که هنگام . ا مجتمع خواهد ساختبازداشتگاهها يا تقسيمات بازداشتگاهه

 .کردند مجزا ساخت مگر آنکه خودشان به اين کار رضا دهند دستگيري در آن نيروها خدمت مي

اشـت کـرد کـه در معـرض آتـش منطقـة جنـگ        اي بازد اي فرستاد يـا در ناحيـه   توان به ناحيه ـ هيچ اسير جنگي را در هيچ موقع نمي٢٣ماده 

 .وسيلة وجود او بعضي نقاط يا بعضي نواحي را از عمليات نظامي مصون ساخت توان به باشد و همچنين نمي

اسيران جنگي به همان ميزان اهالي کشوري محل پناهگاههاي ضد بمباران هوايي و هـر نـوع خطـر جنگـي ديگـر در اختيـار خـود خواهنـد         

ي کساني که از ميان آنها در حفظ محوطة خود از خطرات مزبور شرکت دارند سايرين بايد بتوانند در اسرع وقت به محض آژير به استثنا. داشت

هـاي   دولـت . آيـد دربـاره آنـان نيـز بايـد بـه عمـل آيـد         هرگونه اقـدام حفـاظتي ديگـر کـه دربـاره اهـالي بـه عمـل مـي         . خود را به پناهگاه برسانند

هاي حامي به يکديگر ابالغ  کلية اطالعات مفيد را درباره موقع جغرافيايي بازداشتگاههاي اسيران جنگي به توسط دولت کننده متقابًال بازداشت

 .خواهند کرد

کـه بـه طـور مشـخص و مشـهود از       P.Wيـا   P.Oوسـيله حـروف    هاي اسيران جنگي بـه  هر موقع که مقتضات نظامي اجازه دهد بازداشتگاه

توانند وسيلة ديگري براي نشان دادن بين خودشان قرار بگذارند  هاي ذيربط مي معهذا دولت. نشان داده خواهد شد آسمان معلوم باشد در روز

 .توان نشان داد هاي اسيران جنگي را بدينوسيله مي گاه فقط بازداشت

يد با شرايطي نظير آنچـه کـه در ايـن    بندي اسيران جنگي که جنبة دائمي دارند با ـ بازداشتگاههاي عبوري يا بازداشتگاههاي طبقه٢١ماده 

بيني شده احداث گردند و اسيران جنگي موجود در آنها از همان ترتيباتي که در ساير بازداشـتگاهها مقـرر اسـت برخـوردار خواهنـد       بخش پيش

 .بود

  

 فصل دوم

  مسکن و غذا و ملبوس اسيران جنگي

 

در . روهاي کشور بازداشت کننده که در همان ناحيه اقامت دارنـد باشـد  ـ وضع مسکن اسيران جنگي بايد به خوبي وضع مسکن ني٢۵ماده 

 .وضع مسکن اسيران جنگي بايد اخالق و عادات آنان را مورد رعايت قرار داد و در هيچ حالي نبايد وضع مسکن مضر به سالمت آنان باشد

ل حجـم هـوا و چـه از حيـث اثـاث و لـوازم خـواب        مقررات فوق مخصوصًا درباره خوابگاه اسيران جنگـي چـه از حيـث مسـاحت کلـي و حـداق      

 .جمله روپوش به موقع اجرا گذارده خواهد شد من

شود بايد کامًال غيرمرطوب بوده و به حد کافي گرم شـود و   هايي که براي مصرف شخصي يا جمعي اسيران جنگي تخصيص داده مي محل

 .سوزي به عمل آيد شود همه گونه احتياط در مقابل خطر آتش خاموش مي ها نور داشته باشد خصوصًا در فاصله بين غروب و ساعتي که چراغ

 .هاي مجزا براي اين زنان تخصيص داده شود شوند بايد خوابگاه در کليه بازداشتگاههايي که اسيران جنگي مرد و زن با هم نگاهداري مي



ي که اسيران جنگي را در حال سالمت کامل نگاهدارد و از ـ جيره اساسي يوميه بايد از حيث کم و کيف و تنوع کافي باشد به طور٢۶ماده 

 .در تغذيه اسيران جنگي بايد رژيم غذايي عادي آنها رعايت شود. غذايي جلوگيري کند تقليل وزن آنها يا عوارض کم

 .حوله را انجام دهندکنند غذاي اضافي الزم را تهيه خواهد کرد که بتواند کار م دولت بازداشت کننده براي اسيران جنگي که کار مي

 .استعمال دخانيات مجاز خواهد بود. آب مشروب کافي براي اسيران جنگي تهيه خواهد شد

. بايد در حدود امکان اسيران جنگي را در تهيه غذاي معمولي شرکت داد و براي اين منظور ممکن است در آشپزخانه از آنان اسـتفاده کـرد  

 .ه شود تا اضافه غذايي را که در اختيار دارند خودشان درست کنندبه عالوه بايد وسائل الزم به آنها داد

 .بيني خواهد شد هاي متناسبي براي غذاخوري افراد و افسران پيش محل

 .هرگونه مجازات انتظامي دسته جمعي که از حيث غذا صورت گيرد ممنوع است

ه آب و هواي محل اسـيران جنگـي بـه مقـدار کـافي بـراي آنـان        ـ ملبوس ـ لباس زير و کفش توسط دولت بازداشت کننده با توجه ب ٢٧ماده 

 .تهيه خواهد شد

افتد در صورتيکه با آب و هواي محل مناسب باشد براي ملبوس اسيران جنگي   اونيفرم نيروهاي دشمن که به دست دولت بازداشت کننده

 .مصرف خواهد شد

کنند در  از اين گذشته اسيران جنگي که کار مي. نده صورت خواهد گرفتتعويض و اصالح اين اشياء به طور منظم توسط دولت بازداشت کن

 .هر جا که نوع کار لباس مخصوص را ايجاب کند لباس مخصوص آن کار را دريافت خواهند کرد

را از آنجا بـراي   هايي داير خواهد شد که اسيران جنگي خواربار و اشياء عادي و صابون و دخانيات ـ در کلية بازداشتگاهها فروشگاه  ٢٨ماده 

 .خود تهيه کنند و بهاي فروش آن نبايد در هيچ موردي از بهاي کسب محلي تجاوز کند

گـاه،   متعمد بازداشـت . براي اين منظور حساب مخصوصي داير خواهد شد. ها به نفع اسيران جنگي به مصرف خواهد رسيد سود فروشگاه

 .يه آن شرکت نمايدحق خواهد داشت در اداره امور فروشگاه و اداره سرما

المللي تسليم خواهد شـد کـه بـه نفـع      در موقع انحالل بازداشتگاه موجودي بستانکار حساب مخصوص مزبور به يک دستگاه نوعپروري بين

در صورت اعاده عمـومي اسـيران بـه مـيهن خودشـان      . اند مصرف شود اسيران جنگي همان مليتي که در تشکيل حساب مزبور شرکت داشته

  .ر توسط دولت بازداشت کننده نگاهداشته خواهد شد مگر آنکه قرار ديگري بين دول ذيربط درباره آن داده شده باشدسود مزبو

 

  بهداشت و پرستاري طبي

  

ـ دولت بازداشت کننده مکلف است کلية اقدامات بهداشتي الزم را به منظور تأمين نظافت و سالمت بازداشـتگاهها و جلـوگيري از   ٢٩ماده 

 .اي واگيردار به عمل آورده بيماري

 .اسيران جنگي روز و شب تأسيساتي مطابق قواعد بهداشت که در حال نظافت دائمي نگاهداشته شود در اختيار خود خواهند داشت

ور هايي که در بازداشتگاه موجود خواهد بود براي اسيران جنگي آب و صابون به مقـدار کـافي بـه منظـ     از اين گذشته غير از حمامها و دوش

براي اين منظور تأسيسـات و تسـهيالت و وقـت الزم بـه آنهـا اعطـاء       . شوي لباس زير جهت آنان تهيه خواهد شد و نظافت بدني روزانه و شست

 .خواهد شد

ـ هر بازداشتگاه يک درمانگاه متناسب خواهد داشت که اسيران جنگي در آنجا پرستاري شـوند همچنـين داراي يـک رژيـم غـذايي      ٣٠ماده 

 .هاي واگيردار و اختالالت دماغي تخصيص داده شود در صورت لزوم بايد اماکن مجزا براي بيماران مبتال به بيماري. خواهد بود متناسب

اسيران جنگي که مبتال به بيماري شديد باشند و يا کسانيکه وضع مزاجي آنها معالجات مخصـوص يـا عمـل جراحـي يـا بسـتري شـدن در        

در هر دستگاه نظامي يا کشوري که براي معالجة آنهـا صـالحيت دارد پذيرفتـه شـوند ولـو آنکـه بنـا باشـد در آتيـه           بيمارستان را ايجاب کند بايد

 .نزديکي به ميهن خود اعاده کردند

انـد تسـهيالت خاصـي     براي پرستاري معلولين دائمي و مخصوصًا براي نابينايان و تجديد تعليم آنان تا زمانيکه به ميهن خودشان اعاده شده

 .فراهم خواهد گرديد

مـيهن خـود تحـت معالجـه قـرار       اسيران جنگي مرجحًا توسط کارکنان بهداري دولت متبوع خود و در صورت امکان توسط کارکنان بهداري هم

 .خواهند گرفت

ه هـر اسـير جنگـي    کننده بايد بـ  مقامات بازداشت. توان از مراجعه به مقامات بهداري به منظور معاينه ممنوع ساخت اسيران جنگي را نمي

که مورد معالجه قرار گرفته در صورت تقاضاي او گواهينامه رسمي حاوي نوع جراحات يا بيماري و مدت معالجـه و معالجـاتي کـه شـده تسـليم      

 .نمايند

 .نامه مزبور به آژانس مرکزي اسيران جنگي ارسال خواهد شد المثناي گواهي

و عينـک بـه   ) دندان و غيـره (م جهت حفظ سالمت اسيران جنگي من جمله اعضاء مصنوعي هزينه معالجه به انضمام هزينه کلية اشياء الز

 .عهده دولت بازداشت کننده خواهد بود

اين کار شامل بررسي و ثبت وزن هر اسير خواهد بـود و  . ـ الاقل ماهي يک بار بازرسي طبي از اسيران جنگي به عمل خواهد آمد٣١ماده 



هـاي واگيـردار مـن جملـه سـل و ماالريـا و ابتالئـات         ه وضع عمومي سالمت و تغذيه و نظافـت و کشـف بيمـاري   منظور از آن باالخص رسيدگي ب

طـور سـري روي ميکـروفيلم جهـت کشـف سـل در        براي اين منظور بايد از موثرترين اصول ممکن مانند راديوگرافي منظم بـه . زهروي خواهد بود

 .ابتداي ابتال استفاده نمود

نگي که جزو اداره بهداري نيروهاي مسلح خود نبوده ولـي طبيـب يـا دندانسـاز يـا پرسـتار باشـند ممکـن اسـت دولـت           ـ اسيران ج٣٢ماده 

بازداشت کننده از آنها بخواهد که فنون طبي خود را به نفع اسيران جنگي تـابع دولـت خودشـان بـه کـار برنـد ولـي در ايـن صـورت بايـد بـا ايـن             

 .شود کننده هستند مي بهداري مشابه که در بازداشت دولت بازداشت اشخاص همان معامله بشود که با اعضاء

 ممکن است به آنها تحميل شود معاف خواهند بود، ۴٩اين اشخاص از هر کاري که به موجب ماده 

  

 فصل چهارم

  شوند کارکنان بهداري و مذهبي که براي کمک به اسيران جنگي نگاه داشته مي

 

شوند اسير  و مذهبي که به منظور کمک به اسيران جنگي در اختيار دولت بازداشت کننده نگاهداشته ميـ اعضاء کارکنان بهداري ٣٣ماده 

هم جنگي شمرده نخواهند شد ولي بايد الاقل از کلية مزايا و حمايت اين قرارداد برخوردار شوند و همچنين کليه تسهيالت الزم بـراي آنـان فـرا   

 .ي يا معاونت مذهبي نمايندگردد که بتوانند به اسيران جنگي کمک طب

اين اشخاص در حدود قوانين و مقررات نظامي دولت بازداشت کننده و تحت امر ادارات مربوطه به اجراي وظائف طبـي يـا روحـاني خـود بـه      

عـالوه در   بـه . اي خـود ادامـه خواهنـد داد    نفع اسيران جنگي که مرجحًا متعلق به نيروهاي مسلح متبوع خودشان باشد بر طبق وجـدان حرفـه  

 :اجراي مأموريت طبي يا روحاني خود از تسهيالت زير برخوردار خواهند بود

هاي کار يا در بيمارستانهاي واقع در خارج بازداشـتگاه را در فواصـل معـين معاينـه      مجاز خواهند بود که اسيران جنگي موجود در دسته) الف

 .ين منظور در اختيار آنان خواهد گذاشتکننده وسائل نقليه الزم را براي ا دولت بازداشت. نمايند

در هر بازداشتگاهي ارشد پزشکان نظامي با رعايت قدمت توقف در درجة نظامي در قبال مقامات نظامي بازداشتگاهها مسـئول کليـه   ) ب

زم را جهـت انطبـاق   هـاي متخاصـم در بـدو شـروع مخاصـمات قـرار ال       براي اين منظور دولـت . عمليات کارکنان بهداري بازداشت شده خواهد بود

راجـع بـه بهبـود سرنوشـت      ١٩۴٩اوت  ١٢قـرارداد ژنـو مـورخ     ٢۶هـاي مـذکور در مـاده     درجات کارکنان بهداري خود به انضـمام کارکنـان جمعيـت   

 پزشک مزبور و کشيشان عسکر در مـورد کليـة مسـائل مربـوط بـه     . زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوکشي بين خود خواهند داد

گونـه تسـهيالت الزم را بـراي     وظيفة خود حق مراجعه مستقيم به فرماندهان مسـئول بازداشـتگاه خواهنـد داشـت و مقامـات مزبـور بايـد همـه        

 .مکاتبات مربوط به اين مسائل جهت آنان فراهم آورند

به انجام هيچ کاري که خارج از وظيفه طبي باشند ولي نبايد  اند اگرچه تابع انتظامات بازداشتگاه خود مي کارکناني که نگاهداشته شده) ج

 .يا مذهبي آنان باشد مجبور شوند

 .هاي متخاصم در مدت مخاصمات قراري بين خود براي تعويض اين قبيل کارکنان خواهند داد و طرز آن را معين خواهند نمود دولت

ي و روحـاني دربـاره اسـيران جنگـي بـه عهـده دارد معـاف        يک از مقررات باال دولت بازداشـت کننـده را از تعهـداتي کـه در زمينـه بهـدار       هيچ

 .سازد نمي

  

 فصل پنجم

 هاي فکري و بدني مذهب و فعاليت

  

ـ به اسيران جنگي براي اجراي مذهب خود و حضـور در مراسـم مـذهبي خـود آزادي کامـل داده خواهـد شـد مشـروط بـه اينکـه از           ٣۴ماده 

 .ده اطاعت نمايندمقررات انتظامي جاري که توسط مقام نظامي وضع ش

 .اماکن مناسب براي مراسم مذهبي آنان اختصاص داده خواهد شد

ـ کشيشان عسگر که به دست نيروي دشمن بيفتند و براي کمک به اسيران جنگي بمانند يا نگاهداشته شوند مجـاز خواهـد بـود    ٣۵ماده 

کشيشـان مزبـور   . شان خويش مراسم مـذهبي را اجـرا نماينـد   به اسيران جنگي کمک کنند و موافق وجدان مذهبي خود آزادانه در ميان همکي

. هاي کار اسيران جنگي متعلق به يک نيروي مسلح و متکلم به يک زبان يا متدين به يک ديانت تقسيم خواهند شد بين بازداشتگاهها و دسته

از آزادي مکاتبات جهت . مند خواهند بود اشتگاه بهرهبراي ديدار اسيران جنگي خارج بازد ٣٣از تسهيالت خصوصًا از وسائل نقلية مذکور در ماده 

. المللـي بـا قيـد و شـرط سانسـور برخـوردار خواهنـد بـود         هاي مذهبي بين امور مذهبي خود با رؤساي ديانتي کشور محل بازداشت و سازمان

 .عالوه خواهد شد ٧١فرستند به سهمية مذکور در ماده  هايي که براي اين منظور مي ها و کارت نامه

انـد مجـاز خواهنـد شـد کـه در مـذهبي کـه         ه ـ اسيران جنگي که کشيش مذهبي هستند ولي در ارتش خود کشيش عسگر نبود  ٣۶مادهء

کيشان خـود اجـرا نماينـد و بـراي ايـن منظـور بـا آنهـا ماننـد کشيشـان عسـگر کـه توسـط دولـت                هستند مراسم مذهبي خود را تمامًا بين هم

 .اين اشخاص را نبايد به هيچ کار ديگري مجبور ساخت. باشند معامله خواهد شدبازداشت کننده نگاهداشته شده 



ـ در مواردي که اسيران جنگي به کشيش عسگر يا به کشيش اسيري از کيش خود دسترسي نداشته باشند يـک نفـر کشـيش      ٣٧مادة 

ر دو يک نفر غيرکشـيش صـالحيت دارد در صـورتيکه از    که متعلق به مذمب اصلي آنها يا متعلق به مذهبي نظير آن باشد و يا درصورت فقدان ه

 .پذير باشد برحسب تقاضاي اسيران به منظور اجراي مراسم مذهبي تعيين خواهد شد لحاظ مذهبي امکان

با  کننده است با موافقت عامة اسيران ذينفع به عمل خواهد آمد و در مواردي که الزم باشد اين انتصاب که منوط به تصويب دولت بازداشت

هـائي   نامـه  شود بايد بر طبق کليه آئـين  کسي که بديظريق تعيين مي. تصويب مقام مذهبي محلي متعلق به همان ديانت صورت خواهد گرفت

 .که دولت بازداشت کننده به منظور انتظام و امنيت نظامي وضع کرده است رفتار نمايد

هـاي فکـري و تربيتـي و تفريحـي و      شـمارد فعاليـت   ر اسير را محتـرم مـي  ـ دولت بازداشت کننده در عين اينکه تمايالت شخصي ه٣٨ماده 

ورزشي اسيران جنگي را تشويق خواهد کرد و بـا واگـذاري امـاکن متناسـب و ادوات الزم در اختيـار اسـيران جنگـي اقـدامات الزم بـراي تـأمين           

 .اجراي فعاليتهاي مزبور به عمل خواهد آورد

بـراي ايـن منظـور در    . هاي بدني من جمله بازي و اسپرت اشتغال ورزنـد و از هـواي آزاد اسـتفاده کننـد     اسيران جنگي بايد بتوانند به ورزش

 .ها فضاهاي آزاد کافي تخصيص داده خواهد شد کلية بازداشتگاه

  

  فصل ششم

 انتظامات

  

ظم دولت بازداشت کننـده قـرار   ـ هر بازداشتگاه اسيران جنگي تحت امر مستقيم يک افسر مسئول متعلق به نيروهاي مسلح من  ٣٩ماده 

کنند  افسر مزبور متن اين قرارداد را خواهد داشت و مراقبت خواهد کرد که مقررات آن معروف مأموريتي که زير دست وي کار مي. خواهد گرفت

 .افسر مزبور تحت نظارت دولت خود مسئول اجراي قرارداد خواهد بود. باشد

به کلية افسران دولت دستگيرکننده اعم از هر درجه که داشته باشند سالم بدهنـد و مراسـم    اسيران جنگي به استثناي افسران مکلفند

 .احترامات ظاهري را که در ارتش خودشان مرسوم است درباره آنان به جاي آورند

د ولـي در هـر   افسران اسير جنگي فقط مکلفند به افسران دولت بازداشت کننده که از حيث درجه ارشد بر خودشـان باشـند سـالم بدهنـ    

 .حال به فرمانده بازداشتگاه اعم از هر درجه که داشته باشد سالم بدهند

 .ها مجاز خواهد بود ـ نصب عالئم درجه و مليت و همچنين نصب نشان۴٠ماده 

بـان اسـيران   بينـي شـده بـه ز    پـيش  ۶کـه در مـاده    هـاي اختصاصـي   نامه ـ در هر بازداشتگاه متن اين قرارداد و مضمون کليه موافقت۴١ماده 

در صـورتيکه بعضـي از اسـيران جنگـي قـادر نباشـند بـه        . هايي که اسيران بتوانند به آنها مراجعه کنند نصب و اعالن خواهد شد جنگي در محل

 .متن اعالن مراجعه کنند به محض تقاضاي آنان بايد متن آنها به ايشان ابالغ شود

ل مربوط به اداره امور اسيران جنگي بايد به زباني که بفهمند به آنان ابالغ گـردد و بـه وضـع    ها از هر قبي نامه و اوامر و اخطارها و آگهي آئين

 .مذکور در بند باال اعالن و الصاق شود و يک عده از نسخ آن به معتمد اسيران جنگي تسليم گردد

  . صادر گرددشود نيز بايد به زباني که بفهمند  کلية احکام و اوامري که انفرادًا به اسيران داده مي

نمايند فقـط بايـد بـه عنـوان      کنند يا اقدام به فرار مي ـ استعمال اسلحه بر عليه اسيران جنگي خصوصًا بر عليه کساني که فرار مي۴٢ماده 

 .آخرين وسيله به کار رود آنهم پس از اخطارهاي قبلي که متناسب با اوضاع و احوال باشد

  

 فصل هفتم

  درجات اسيران جنگي

 

ايـن قـرارداد را بـه يکـديگر اطـالع       ۴دول متخاصم به محض شروع مخاصمات متقابًال عناوين و درجات کلية اشخاص مذکور در ماده ـ ۴٣ماده 

چنانچه عناوين يا درجاتي بعـدًا برقـرار شـود بـه همـين ترتيـب در       . خواهند داد تا تساوي معامله بين اسيران صاحب درجه متساوي تأمين گردد

 .واهد گرديداعالم آنها اقدام خ

کننده ترفيعاتي را که به اسيران جنگي داده شود و رسمًا توسعه دولت متبوع آنان به وي اعـالم گـردد بـه رسـميت خواهـد       دولت بازداشت

 .شناخت

 .که مربوط به درجه و سن آنهاست رفتار خواهد شد ـ با افسران و همرديفان که اسير جنگي شوند با احتراماتي۴۴ماده 

که همزبان افسـران   هاي افسران عده کافي سرباز اسير جنگي از همان نيروهاي مسلح و حتي االمکان سربازاني ازداشتگاهبراي خدمت ب

 .مزبور باشند با رعايت درجه افسران و همرديفان گذاشته خواهند شد

 .اين قبيل سربازان به هيچ کار ديگري موظف نخواهند گرديد

 .گونه مساعدت خواهد شد به دست خودشان همه براي اداره امور غذايي عادي افسران

 .ـ گذشته از افسران و همرديفان با ساير اسيران جنگي با احترامات مربوطه به درجه و سن آنها رفتار خواهد شد۴۵ماده 



 .گونه مساعدت به عمل خواهد آمد براي اداره امور غذاي عادي اسيران به دست خودشان همه

  

 فصل هشتم

  نگي پس از ورود به بازداشتگاهانتقال اسيران ج

 

گيـرد بايـد منـافع خـود اسـيران را مـورد توجـه قـرار دهـد           ـ دولت بازداشت کننده هنگامي که تصميم به انتقال اسيران جنگي مـي   ۴۶ماده 

 .خصوصًا از اين نظر که مشکالت اعاده آنها به اوطانشان مزيد نشود

. کننـده نباشـد   ي صورت خواهد گرفت کـه بـدتر از وضـع انتقـال سـربازان دولـت بازداشـت       انتقال اسيران جنگي همواره با انسانيت و با وضع

همواره وضع آب و هواي معتاد اسيران جنگي در نظر گرفته خواهد شد و در هيچ موردي شرايط انتقال نبايد براي سالمت اسيران جنگي مضـر  

 .باشد

شروب و غذاي کافي جهت حفظ سالمت آنان و همچنـين ملبـوس و منـزل و    کننده براي اسيران جنگي در حين انتقال آب م دولت بازداشت

کليه احتياطات مفيد را خصوصًا در صورت مسافرت با کشتي يا با هواپيما به منظور امنيـت آنـان در   . هاي طبي الزم را تهيه خواهد کرد پرستاري

 .رکت آنها تنظيم خواهد نمودحين انتقال به عمل خواهد آورد و صورت کامل اسيران انتقالي را قبل از ح

بيند نبايد انتقال يابند مگر آنکـه انتقـال از لحـاظ     واسطة مسافرت لطمه مي ـ اسيران جنگي بيمار يا مجروح مادام که معالجة آنها به۴٧ماده 

 .رعايت امنيت آنها ضرورت حتمي داشته باشد

تـوان بـه محـل ديگـر انتقـال داد کـه        اشتگاه را فقـط در صـورتي مـي   چنانچه جبهه جنگ به بازداشتگاهي نزديک شود اسيران جنگي آن بازد

 .انتقال آنها با امنيت کامل انجام گيرد و يا در صورتيکه خطر توفف آنها در بازداشتگاه بيش از خطر انتقال باشد

اين اطالع بايد قـبًال  . ع شوندـ اسيران جنگي در صورت انتقال بايد رسمًا از حرکت خود و همچنين از نشاني جديد پستي خود مطل۴٨ماده 

 .با فرصت کافي به آنها داده شود که بتوانند اثاث خود را جمع کنند و خانواده خود را مطلع سازند

وزن ايـن  . هايي را که به نشاني ايشـان وارد شـده بـا خـود ببرنـد      اسيران جنگي اجازه خواهد داشت که اشياء شخصي و مکاتبات و بسته

توانـد بـا خـود حمـل کنـد محـدود        ر صورتيکه اوضاع و احوال انتقال ايجاب کند به مقداري عادالنه کـه يـک نفـر اسـير مـي     اشياء را ممکن است د

 .ساخت ولي در هيچ حال وزن مجاز بيش از بيست و پنج کيلو نخواهد بود

به محل جديد آنـان فرسـتاده خواهـد    که به نشاني بازداشتگاه سابق براي اسيران جنگي فرستاده شود بدون تأخير  هايي مکاتبات و بسته

تواند ترتيب الزم را براي حمل اموال مشترک اسيران جنگي و اثاثي که اسيران مزبور نتوانند بـه   فرمانده بازداشتگاه با موافقت معتمد مي. شد

 .علت محدوديت مذکور در بند دوم اين ماده با خود ببرند بدهد

  

 بخش سوم

  کار اسيران جنگي

 

عنوان کـارگر بـه    تواند اسيران جنگي سالم را با رعايت سن و جنس و درجه و استعداد جسماني آنها به کننده مي ت بازداشتـ دول۴٩ماده 

 .کار گمارد مخصرصًا از لحاظ اينکه آنها را در حال سالمت جسماني و روحاني نگاهدارد

که به کار نظـارتي گماشـته    کساني. رهاي ديگر مجبور ساختتوان جز به کارهاي نظارتي به کا افسران جزء را که اسير جنگي باشند نمي

 .توانند کار ديگري که مناسب حالشان باشد بخواهند و آن کار تا حدود امکان براي آنان تهيه خواهد شد نشوند مي

توان  در هيچ حالي نميچنانچه افسران و همرديفان کاري مناسب حال خود بخواهند آن کار تا حدود امکان براي آنان تهيه خواهد شد ولي 

 .آنها را به کار وادار کرد

ـ اسيران جنگي گذشته از کارهاي مربوط به اداره و تنظيم و نگاهداري بازداشتگاه خودشان نبايد بکار ديگري جز کارهاي مربوط بـه  ۵٠ماده 

 :انواع مشروحه زير وادار شوند

 کشاورزي) الف

ي به استثناي صنايع فلزي و مکانيکي و شيميايي و کارهاي فوائد عامه و سـاختمان ابنيـه   ا صنايع استحصالي يا استخراجي يا کارخانه) ب

  . که جنبه نظامي داشته باشد يا براي مقاصد نظامي ساخته شود

 .حمل و نقل و بارگيري و باراندازي که جنبه يا مقصد نظامي نداشته باشد) ج

 .هاي بازرگاني يا هنري فعاليت) د

 .خدمات خانگي(  ه

 .خدمات عمومي که جنبه يا مقصد نظامي نداشته باشد) و

 .دارند استفاده نمايند ٧٨در صورت تخلف از مقررات باال اسيران جنگي مجاز خواهند بود از حق شکايتي که طبق ماده 

شـرايط مزبـور نبايـد    . وندمنـد شـ   ـ اسيران جنگي بايد از شرايط کار مناسب خصوصًا از جهت غذا و منزل و پوشاک و لوازم کـار بهـره  ۵١ماده 



عالوه وضع آب و هوا نيـز بايـد    به. اي که به همان کارها اشتغال دارند معمول است کمتر از شرايطي باشد که درباره اتباع دولت بازداشت کننده

  . رعايت شود

کننـد   احي که اسيران مزبـور کـار مـي   دهد مراقبت خواهد کرد که در نو کننده که کار اسيران جنگي را مورد استفاده قرار مي دولت بازداشت

 .هاي مربوط به تأمين کارگران اجرا گردد نامه قوانين ملي مربوط به حمايت کار و مخصوصًا آئين

به اسيران جنگي بايد تعليمات و وسايل حفاظي مربوط به کاري که بايد انجام دهند داده شـود و نظيـر همـان تعليمـات و وسـائل حفـاظي       

 .شرد ولت بازداشت کننده داده ميباشد که به اتباع د

 .اسيران جنگي را ممکن است مشمول خطرات عادي کارگران کشوري قرار داد ۵٢با قيد شروط مقررات مذکور در ماده 

 .تر از معمول ساخت در هيچ موردي نبايد شرط کار را به وسيلة اقدامات انتظامي سخت

ه جنبه ناسالم يا خطرناک دارند به خدمت گماشت مگر آنکه اسيري داوطلبانه حاضـر  توان در کارهايي ک ـ هيچ اسير جنگي را نمي۵٢ماده 

 .شود

 .توان به کاري که براي يک فرد نيروهاي مسلح دولت بازداشت کننده تحقيرآميز باشد گماشت هيچ اسير جنگي را نمي

 .آوري مين يا آالت ديگر نظير آن جزو کارهاي خطرناک محسوب است جمع

ت کار روزانه اسيران جنگي به اضافه مدت اياب و ذهاب به محل کار نبايد زياد باشد و در هر حال نبايد از مدت کار کـارگران غيـر   ـ مد۵٣ماده 

 .کننده که در همان محل و به همان کار اشتغال دارند زيادتر باشد نظامي اتباع دولت بازداشت

 .به کارگران داده شود در وسط کار روزانه بايد اجبارًا الاقل يک ساعت استراحت

به عالوه . چنانچه مدت استراحت کارگران تبعه دولت بازداشت کننده بيشتر باشد اسيران جنگي نيز همان مدت استراحت خواهند داشت

 در هر هفته بيست و چهار ساعت متوالي تعطيل خواهند داشت و تعطيل هفتگي مرجحًا روز يکشنبه يا هـر روز تعطيـل ديگـري کـه در کشـور     

اسيران جنگي معمول است خواهد بود همچنين هر کارگري که يکسال کـار کـرده باشـد هشـت روز متـوالي مرخصـي خواهـد داشـت و فـوق          

 .العاده او در اين مدت پرداخت خواهد شد

 .آالت باشد طرز مزبور نبايد موجب افزايش مدت کار گردد اگر طرز کار معمول از نوع کار قطعات معين ماشين

 .اين قرارداد معين خواهد شد ۶٢گيرد بر طبق مقررات ماده  العاده کار که به اسيران جنگي تعلق مي فوقـ ۵۴ماده 

به عـالوه دولـت   . اسيران جنگي که دچار سوانح کار شوند و يا در حين کار يا به علت کار بيمار گردند تحت معالجات الزم قرار خواهند گرفت

ه آنــان خواهــد داد تــا بــراي اســتيفاي حقــوق خــود بــه دولــت متبــوع خــويش ارائــه نماينــد دولــت نامــه پزشــکي بــ بازداشــت کننــده يــک گــواهي

 .ارسال خواهد داشت ١٢٢کننده يک نسخه ازگواهينامه مزبور را به آژانس مرکزي اسيران جنگي مذکور در ماده  بازداشت

هاي  در معاينه. هاي طبي بررسي خواهد شد سيلة معاينهـ در فواصل معين و الاقل ماهي يک بار استعداد کار اسيران جنگي به و۵۵ماده 

چنانچه يـک اسـير جنگـي خـود را قـادر بـه کـار ندانـد مجـاز          . مزبور بايد باالخص نوع کاري که اسيران جنگي بايد انجام دهند در نظر گرفته شود

ند توصيه نمايند که اسيراني که به عقيده آنـان قـادر   توان خواهد بود براي معاينه به مقامات پزشکي بازداشتگاه خود مراجعه کند و پزشکان مي

 .به کار نيستند از کار معاف شوند

 .هاي کار نظير تشکيالت بازداشتگاههاي اسيران جنگي خواهد بود ـ طرز تشکيالت دسته۵۶ماده 

مي و فرمانده بازداشتگاه مزبور تحـت  مقامات نظا. هر دسته تحت نظر يک بازداشتگاه اسيران جنگي بوده و از نظر اداري تابع آن خواهد بود

 .نظارت دولت خود مسئول رعايت مقررات اين قرارداد در دسته کار خواهند بود

المللي صليب سرخ يا بـه   هاي کار بازداشتگاه خود را منظمًا تهيه و به نمايندگان دولت حامي و کميتة بين فرمانده بازداشتگاه صورت دسته

 .ان جنگي که بازداشتگاه را معاينه نمايند، تسليم خواهد کردساير دستگاههاي کمک به اسير

ـ معامله با اسيران جنگي که به حساب اشخاص عادي کار کنند ولو آنکه اين اشخاص حفاظت و حمايت آنان را به مسئوليت خـود  ۵٧ماده 

دولـت بازداشـت کننـده و مقامـات     . ينـي شـده اسـت   ب اي باشد که به موجب اين قرارداد پـيش  تأمين نموده باشند بايد الاقل مساوي با معامله

العـاده کـار و معاملـه بـا      دار مسئوليت کامل نگاهـداري و پرسـتاري و پرداخـت فـوق     نظامي و فرمانده بازداشتگاه اين قبيل اسيران جنگي عهده

 .اسيران جنگي مزبور خواهند بود

 .اشتگاه خود حفظ کننداسيران جنگي مذکور حق خواهند داشت تماس خود را با معتمدين بازد

  

 بخش چهارم

  منابع مالي اسيران جنگي

 

تواند حداکثر وجهي را  ـ دولت بازداشت کننده به محض شروع مخاصمات و تا زمانيکه قرار الزم در اين باب با دولت حامي بدهد مي۵٨ماده 

ر مقدار مازادي که مشروعًا در تملک آنان باشد و مأخوذ يـا  ه. توانند نقدًا يا شبيه به نقد با خود داشته باشند معين کند که اسيران جنگي مي

ضبط شده و همچنين هر پولي که خودشان بسپارند به حساب آنان سپرده خواهد شد و نبايد بدون موافقت خـود آنـان بـه پـول ديگـري تبـديل       

 .شود



هـاي مربوطـه بـه توسـط خـود اسـيران        هنـد پرداخـت  که اسيران جنگي اجازه يابند از خارج بازداشتگاه خريد کنند يا مـزد خـدمتي بد   موقعي

. ها صورت خواهد گرفت و اداره نامبرده پرداختي را به بدهکار حساب اسيران ذينفع منظـور خواهـد داشـت    جنگي يا به وسيلة اداره بازداشتگاه

 .دولت بازداشت کننده مقررات مربوط به اين موضوع را وضع خواهد کرد

 ۶۴از اسيران جنگي در موقع دستگيري آنان مأخوذ شود طبق مفاد ماده  ١٨ولت بازداشت کننده طبق ماده ـ وجوهي که به پول د۵٩ماده 

 .اين قرارداد به بستانکار حساب هر کدام منظور خواهد شد

 .د شدهمچنين وجوه حاصل از تسعير ساير نقودي که در همان موقع از اسيران جنگي اخذ شود نيز به بستانکار آن حساب منظور خواه

ـ دولت بازداشت کننده به کليه اسيران جنگي پيش پرداختي بابت حقوق ماهانه خواهد کرد که ميزان آن عبارت از مبالغ مشروحه ۶٠ماده 

  : ذيل تسعيرًا به پول کشور بازداشت کننده خواهد بود

طبقة  .هشت فرانک سوئيس: ـ اسيراني که درجه آنها کمتر از سرجوخه باشد١

طبقه  .دوازده فرانک سوئيس: خه و افسران جزء ديگر يا اسيران هم درجة آنانـ سرجو٢

طبقة  .پنجاه فرانک سوئيس: ـ افسر تا درجه سروان يا اسيران همدرجه آنان٣

طبقه .شصت فرانک سوئيس: يا اسيران همدرجه آنان ٢و  ١ـ سرگرد و سرهنگ ۴

طبقة  .فرانک سوئيسهفتاد و پنج : ـ افسران ارشد يا اسيران همدرجه آنان۵

هاي حقوق اسيران جنگي طبقات مختلف را که در باال شـرح داده شـده بـه     توانند رقم پيش پرداخت هاي متخاصم ذي نفع مي معهذا دولت

 .هاي اختصاصي تغيير دهد موجب موافقتنامه

دولـت بازداشـت کننـده زيـاد باشـد يـا در        عالوه در صورتيکه مبالغ مذکور در بند باال نسبت به حقوق پرداختي به اعضاي نيروهاي مسلح به

نامة مخصوص با  تواند تا زمان عقد موافقت کننده مي صورتي که به هر علت ديگري موجب زحمت مهمي براي دولت مزبور گردد دولت بازداشت

 :دولت متبوع اسيران جنگي درباره تغيير مبالغ فوق اقدامات ذيل را به عمل آورد

 .کماکان با مبالغ باال بستانکار نمايد حساب اسيران جنگي را) الف

شود موقتًا به ارقام معتدلي محدود  آنان گذاشته مي  مبالغ برداشتي از پيش پرداخت حقوق را که براي مصرف اسيران جنگي به اختيار) ب

پردازنـد   ضاء نيروهاي مسلح خود مـي سازد ولي در مورد اسيران طبقة اول مبالغ مزبور نبايد هيچوقت از مبالغي که دولت بازداشت کننده به اع

 .کمتر باشد

 .علل اين محدوديت بايد بالفاصله به دولت حامي اطالع داده شود

آنان بفرسـتد قبـول خواهـد کـرد       ـ دولت بازداشت کننده وجوهي را که دولت متبوع اسيران جنگي به عنوان متمم حقوق براي۶١ماده 

يران جنگي يک طبقه متساوي باشد و به کلية اسيران متبوع آن دولت از آن طبقه داده شـود و  مشروط به اينکه مبالغ مزبور براي کلية اس

يـک از تعهـداتي    ارسال وجوه متمم مزبور هـيچ . منظور گردد ۶۴بمحض امکان به بستانکار حساب شخصي اسيران جنگي طبق مفاد ماده 

  . قاط نخواهد کردرا که به موجب اين قرارداد بر عهده دولت بازداشت کننده است اس

اي بابت کار دريافت خواهند داشت و ميـزان آن توسـط    العاده عادالنه کننده فوق ـ اسيران جنگي مستقيمًا از مقامات بازداشت  ۶٢ماده 

زان دولت بازداشت کننـده ميـ  . دولت مزبور تعيين خواهد شد ولي در هر حال از ربع فرانک سوئيس بابت هر روز کامل کار کمتر نخواهد بود

 .کند به اسيران جنگي و همچنين به توسط دولت حامي به دولت متبوع آنان اطالع خواهد داد العاده کار روزانه را که تعيين مي فوق

العاده کار توسط مقامات بازداشت کننده به اسـيران جنگـي کـه بـه طـور دائـم بـه مشـاغل يـا کارهـاي دسـتي مربـوط بـه اداره و               فوق

اري بازداشتگاه و همچنين به اسيران جنگي که براي اجراي وظايف روحاني يـا بهـداري بـه نفـع همقطـاران خـود       تنظيمات داخلي و نگاهد

 .شوند نيز تأديه خواهند گرديد کماشته مي

ميـزان آن توسـط معتمـد مزبـور     . العاده کار متعمد و معاونين و احيانًا مشاورين او از صندوق سـود فروشـگاه برداشـت خواهـد شـد      فوق

العـاده کـار    و به تصويب فرمانـده بازداشـتگاه خواهـد رسـيد چنانچـه چنـين صـندوقي موجـود نباشـد مقامـات بازداشـت کننـده فـوق              معلوم

 .اي به اسيران مزبور تأديه خواهد کرد عادالنه

  .رسد دريافت دارند ـ اسيران جنگي مجازند وجوهي را که انفرادًا يا اجتماعًا برايشان مي۶٣ماده 

حق دارد از موجودي بستانکار حساب خود به ترتيب مذکور در ماده ذيل در حدودي که دولت بازداشت کننده معـين نمـوده   هر اسير جنگي 

اسيران جنگي اجـازه خواهنـد داشـت بـا رعايـت      . شود اجرا نمايد طريق مي هاي پرداختي را که بدين استفاده کند و دولت مزبور بايد درخواست

در اينصـورت دولـت   . هـايي بـه خارجـه بدهنـد     ضرورت اساسـي آن را دولـت بازداشـت کننـده الزم بدانـد حوالـه       هاي مالي يا پولي که محدوديت

 .فرستند موافقت خواهد کرد بازداشت کننده باالخص به احوالجاتي که اسيران جنگي براي اشخاص تحت تکفل خود مي

 :هايي در کشور خود به ترتيب ذيل بنمايند توانند با موافقت دولت متبوع خود پرداخت در هر حال اسيران جنگي مي

اي حاوي کليه اطالعات مفيد درباره صادر کننده حواله و گيرنده آن با ذکر مبلـغ بـه پـول     کننده به توسط دولت حامي اعالميه دولت بازداشت

اسـير ذيـربط و امضـاي فرمانـده      اعالميـه مزبـور بايـد بـه امضـاي     . دولت بازداشت کننده براي دولت متبوع اسـير جنگـي ارسـال خواهـد داشـت     

شـود توسـط    مبـالغي کـه بـدينطريق حوالـه مـي     . دولت بازداشت کننده آن مبلغ را به مديون حساب اسير جنگي خواهد بـرد . بازداشتگاه باشد

 .دولت بازداشت کننده به بستانکار حساب دولت متبوع اسيران جنگي منظور خواهد شد



 .اين قرارداد نوشته شده مراجعه نمايد ۵نامه نمونه که در پيوست شماره  جراي مقررات باال به آيينتواند براي ا کننده مي دولت بازداشت

 :ـ دولت بازداشت کننده براي هر اسير جنگي حسابي که الاقل داراي مندرجات ذيل باشد نگاه خواهد داشت۶۴ماده 

مبـالغي کـه از اسـير    . اده کار يا هـر عنـوان ديگـري دريافـت نمـوده     الع پرداخت حقوق و فوق ـ مطالبات اسير جنگي و مبالغي که بابت پيش١

جنگي به پول دولت بازداشت کننده مأخوذ شده مبالغي که از اسير جنگي مأخوذ و بر حسب تقاضـاي خـود او بـه پـول دولـت بازداشـت کننـد        

 .تسعير شده است

ايي که بر حسب تقاضاي او به حساب او به عمل آمده، مبـالغي  ه ـ مبالغي که نقدًا يا نظير نقدي به اسير جنگي پرداخت شده، پرداخت٢

 .که از اسير جنگي مأخوذ و برحسب تقاضاي خود او به پول دولت بازداشت کننده تسعير شده است

د نمايـ  شود بايد توسط خود او يا توسط معتمدي که به نام او عمل و اقـدام مـي   ـ هر رقمي که به حساب يک اسير جنگي درج مي۶۵ماده 

 .امضاء يا پاراف شود

حساب ممکن . اسيران جنگي در هر زمان تسهيالت کافي خواهند داشت که به حساب خود مراجعه کنند و رونوشتي از آن دريافت نمايند

 .کنند رسيدگي شود است توسط نمايندگان دولت در مواقعي که به بازداشتگاه سرکشي مي

. يابنـد حسـاب آنـان نيـز بايـد بـه بازداشـتگاه جديـد منتقـل شـود           زداشتگاه ديگر انتقال مـي موقعي که اسيران جنگي از بازداشتگاهي به با

کننده  يابند آن قسمت از وجوه آنان که به پول دولت بازداشت موقعي که اسيران جنگي از يک دولت بازداشت کننده به دولت ديگري انتقال مي

 .اي به آنان تسليم خواهد گرديد ر بستانکار حسابشان مانده باشد گواهينامهنباشد نيز منتقل خواهد شد و نسبت به ساير مبالغي که د

هاي اسيران جنگي را به وسيلة دولت حامي  توانند بين خود ترتيبي بدهند که در فواصل معين صورت حساب هاي متخاصم ذيربط مي دولت

 .براي يکديگر ارسال دارند

اي به امضـاي يـک نفـر     ادي يا اعاده به ميهن خاتمه يابد دولت بازداشت کننده گواهينامهـ وقتي که اسارت اسير جنگي از طريق آز۶۶ماده 

هايي حاوي  کننده صورت به عالوه دولت بازداشت. افسر مسئول مبني بر تصديق موجودي بستانکار او در پايان اسارت به او تسليم خواهد کرد

ه اعـاده بـه مـيهن، آزادي، فـرار، فـوت يـا بـه هـر نحـو ديگـر خاتمـه يافتـه يـا گـواهي               کليه اطالعات مربوط به اسيراني که اسارت آنان به واسط

هـاي مزبـور بايـد توسـط يـک       هر برگ از صورت. وسيلة دولت حامي براي دولت متبوع آنان خواهد فرستاد هاي بستانکار حساب آنان به موجودي

 .کننده گواهي شده باشد نفر نماينده مجاز دولت بازداشت

 .نامة مخصوصي تغيير دهند توانند تمام يا قسمتي از مقررات باال را به موجب موافقت ذيربط ميهاي  دولت

دولت متبوع اسير جنگي مسئول اقدام در تصفيه موجودي بستانکاري خواهد بود که دولت بازداشت کننده در پايان اسارت بـه وي بـدهکار   

 .است

شود در حکـم آن تلقـي خواهـد شـد کـه توسـط        حقوق به اسيران جنگي پرداخت مي از محل ۶٠پرداختهايي که طبق ماده  ـ پيش۶٧ماده 

هايي که توسط آن دولـت بـه موجـب بنـد      پرداختهاي مزبور به انضمام کلية پرداخت نسبت به پيش. دولت متبوع اسيران مزبور تأديه شده است

 .بوط قرارهاي الزم داده خواهد شدهاي مر آيد در پايان جنگ بين دولت به عمل مي ۶٨و ماده  ۶٣سوم از ماده 

العاده غرامت که توسط يکي از اسيران جنگي به علت سانحه يا معلوليت ديگري ناشي از کـار بـه عمـل     ق ـ هرگونه درخواست فو۶٨ماده 

اي مبني بر گواهي  مهگواهينا ۵۴در هر حال دولت بازداشت کننده بر طبق ماده . آيد به توسط دولت حامي به دولت متبوع او ابالغ خواهد شد

هاي طبي يا بستري شـدن در بيمارسـتان کـه دربـاره آن اسـير بـه        نوع زخم يا معلوليت و اوضاع و احوال وقوع آن و اطالعات مربوط به پرستاري

 .عمل آمده است به وي خواهد داد

 .توسط طبيب بهداري ارتش گواهي شود کننده برسد و توضيحات طبي بايد اين گواهينامه بايد به امضاي افسر مسئول دولت بازداشت

کننده هرگونه درخواست غرامتي را که از يک نفر اسير جنگي بابت لوازم شخصي و نقدينه يا اشياء قيمتي کـه بـه موجـب     دولت بازداشت

مت مربوط به فقدان از وي اخذ شده و هنگام اعاده او به ميهن خويش به وي مسترد نگرديده باشد و همچنين هرگونه درخواست غرا ١٨ماده 

بـالعکس دولـت   . چيزي که اسير تقصير آنرا منسوب به دولت بازداشت کننده يا يکـي از اعمـال آن بدانـد بـه دولـت متبـوع او ابـالغ خواهـد کـرد         

کننـده   تبازداشت کننده بايد لوازم شخصي را که اسير جنگي در مدت اسارت الزم دارد به هزينة خود تعويض نمايـد در هـر حـال دولـت بازداشـ     

اي به امضاي افسر مسئول حاوي کلية اطالعات مفيد به اسير جنگي خواهد داد که معلـوم نمايـد بـه چـه جهـت لـوازم و نقدينـه يـا          گواهينامه

بـراي   ١٣٣نامه به توسط آژانس مرکزي اسـيران جنگـي مـذکور در مـاده      اشياء قيمتي مزبور به او مسترد نشده است نسخة ثاني اين گواهي

 .بوع اسير ارسال خواهد شددولت مت

  

 بخش پنجم

  روابط اسيران جنگي با خارج

 

بيني کـرده   ـ دولت بازداشت کننده به محض اينکه اسيران جنگي به دستش افتند بايد اقداماتي را که براي اجراي اين قرارداد پيش۶٩ماده 

همچنين هر تغييري را که در اقـدامات مزبـور داده   . نيز برساند به اسيران جنگي اطالع دهد و به وسيلة دولت حامي به اطالع دولت متبوع آنان

  .شود اطالع خواهد داد



ـ هر اسير جنگي به محض اينکه به اسارت درآمد يا منتهي يک هفته بعد از ورود به بازداشتگاه ولو بازداشتگاه عبـوري و همچنـين   ٧٠ماده 

گري بايد بتواند کارتي که در صـورت امکـان مطـابق نمونـه پيوسـت ايـن قـرارداد باشـد         در صورت بيماري يا انتقال به بيمارستان يا بازداشتگاه دي

ارسال و آنها را از اسـارت و نشـاني و وضـع سـالمت      ١٢٣مستقيمًا به خانواده خود و همچنين به آژانس مرکزي اسيران جنگي مذکور در ماده 

 .خود مستحضر سازد

  .شد و نبايد دچار هيچگونه تأخيري شوندها با کمال سرعت ممکن ارسال خواهد  اين کارت

چنانچه دولت بازداشت کننده معتقد باشـد کـه الزم اسـت مکاتبـات     . ـ اسيران جنگي مجازند که کارت و نامه دريافت و ارسال کنند٧١ماده 

سـت ايـن قـرارداد باشـد بدهـد      هـاي پيو  المقـدور طبـق نمونـه    مزبور محدود شود الاقل بايد هر ماه اجازه ارسال دو نامه و چهار کـارت کـه حتـي   

 ).جزو اين تعداد نيست ٧٠هاي مذکور در ماده  کارت(

توان برقرار ساخت مگر آنکه دولت حامي به مالحظة مشکالتي که براي دولت دستگيرکننده در اسـتخدام عـده    هاي ديگري نمي محدوديت

 .ر و صالح خود اسيران تشخيص دهدهاي مزبور را بخي کافي مترجم خوب جهت اجراي سانسور موجود باشد محدوديت

هاي وارده به عنوان اسيران جنگي محدود شود تصميم آن را فقط دولـت متبـوع آنـان احيانـًا بنـابر تقاضـاي دولـت         در صورتيکه بنا باشد نامه

د حمل شود و نبايـد آنهـا را بـراي    ترين وسايلي که دولت بازداشت کننده دار ها بايد توسط سريع ها و نامه بازداشت کننده بايد اتخاذ نمايد کارت

 .مقاصد انضباطي نگاهداشت يا به تأخير انداخت

خبر مانده باشند يا وصول و ارسال خبر براي آنها از طريق عادي غيرمقدرر باشد و آنهايي که با  اسيران جنگي که مدتي از خانواده خود بي

وجه اين قبيل تلگرافات به بدهکار حساب آنان . تلگرافاتي به کسان خود بفرستند العاده دارند اجازه خواهند يافت خانواده خود بعد مسافت فوق

تواننـد از ايـن قاعـده     نزد دولت بازداشت کننده منظور يا از محل پولي که موجرد دارند پرداخت خواهد شد همچنين اسيران در مقام فوريت مـي 

 .استفاده کنند

توانند السنه ديگـري را هـم مجـاز     هاي متخاصم مي ري خودشان تحرير خواهد يافت و دولتطور کلي مکاتبات اسيران جنگي به زبان ماد به

 .نمايند

هاي حاوي پست اسيران جنگي به دقت مهر و موم خواهد شد و برچسبي خواهد خورد که محتويات آنهـا را بـه طـور وضـوح معلـوم       کيسه

  .کند آن وقت به دفاتر پست مقصد ارسال خواهد گرديد

اسيران جنگي اجازه خواهند داشت که به وسيله پست يا هر وسيلة ديگري امانات انفرادي يا دسـته جمعـي دريافـت دارنـد کـه      ـ ٧٢ماده 

من جمله حاوي مواد غذايي ـ لباس ـ دارو و اشياء مخصوص رفـع احتياجـات مـذهبي و مطالعـاتي و اوقـات بيکـاري آنـان از قبيـل کتـاب و لـوازم             

ل امتحانات و آالت موسيقي و لوازم ورزش و اشيائي باشد کـه اسـيران بـه وسـيلة آن بتواننـد مطالعـات خـود را        مذهبي و ادوات علمي و فرمو

 .ادامه دهند يا فعاليت هنري نمايند

 .اين قبيل مرسوالت به هيچ وجه دولت بازداشت کننده را از تعهداتي که به موجب اين قرارداد بر عهده دارد معاف نخواهد ساخت

هايي است که دولت حامي براي خير و صالح خود اسيران  يتي که ممکن است در مورد اين قبيل مرسوالت قائل شد محدوديتتنها محدود

کند به علت تراکم وسايط نقليـه و   المللي صليب سرخ و هر دستگاه ديگري که به اسيران جنگي کمک مي جنگي پيشنهاد کند و يا کميته بين

 .هايي پيشنهاد نمايد نات محدوديتارتباطات فقط از لحاظ حمل اما

هاي مخصـوص بـين دول زيـربط معلـوم خواهـد شـد و ايـن         نامه جمعي در صورت لزوم به موجب موافقت طرز ارسال امانات شخصي يا دسته

. د محتـوي کتـاب باشـد   امانات و خوار بار و ملبوس نبايـ . ها نبايد در هيچ حال موجب تأخير توزيع امانات امدادي اسيران جنگي گردد نامه موافقت

 .هاي دسته جمعي ارسال شود اعانات بهداري بايد عمومًا در بسته

هاي مخصوصي بين دول ذيربط راجع به طرز دريافت و توزيع امانات حاوي اعانات دسته جمعي موجـود نباشـد    نامه ـ چنانچه موافقت٧٣ماده 

 .موقع اجراء گذاشته خواهد شدجمعي پيوست اين قرارداد به  نامة مربوط به اعانات دسته آيين

جمعـي اسـيران جنگـي و     وجه نبايد حـق معتمـد را از حيـث تحويـل گـرفتن اعانـات دسـته        هاي مخصوص مذکور در فوق به هيچ نامه موافقت

  . تقسيم و صرف آنها بخير و صالح اسيران محدود سازد

المللـي صـليب سـرخ يـا هـر دسـتگاه ديگـر کمـک بـه           کميتة بـين  هاي مزبور نبايد حقي را که نمايندگان دول حامي و نامه همچنين موافقت

 .داري ايصال امانات دسته جمعي و بررسي در تقسيم آن بين گيرندگان دارند محدود سازد اسيران جنگي از حيث عهده

 .ـ کلية امانات حاوي اعانات جهت اسيران جنگي از هرگونه حقوق ورودي و گمرک و غيره معاف خواهند بود٧۴ماده 

مکاتبات و امانات حاوي اعانات و امانات نقدي مجاز کـه بـه عنـوان اسـيران جنگـي فرسـتاده شـود يـا توسـط آنهـا بـه وسـيلة پسـت خـواه               

ارسال گردد از هرگونه عوارض پستي چـه در کشـورهاي مبـدأ و مقصـد و چـه در       ١٢٣مستقيمًا و خواه به توسط دفاتر اطالعات مذکور در ماده 

 .ف خواهد بودکشورهاي عرض راه معا

کرايه حمل امانات حاوي اعانات به مقصد اسيران جنگي که حمل آن به علت وزن يا هر علت ديگري به وسيلة پست مقدور نباشد در تمام 

د هاي مزبور را در قلمرو خـو  هاي عضو اين قرارداد هزينه دولت. اراضي که تحت نظارت دولت بازداشت کننده است به عهده آن دولت خواهد بود

 .تحمل خواهند کرد

هـاي مـذکور    هاي ناشي از حمل اين قبيل امانات که معمول معافيت هاي ذيربط هزينه هاي مخصوص بين دولت نامه در صورت فقدان موافقت



 .در فوق نباشد به عهده فرستنده خواهد بود

االمکـان   نماينـد حتـي   کننـد يـا دريافـت مـي     هاي معظمة متعاهد سعي خواهند کرد مخارج تلگرافاتي که اسـيران جنگـي مخـابره مـي     دولت

 .تخفيف يابد

و  ٧٠ـ در صورتيکه عمليات جنگي مانع از آن باشد که دول ذيربط تعهداتي را که از حيث تأمين حمل و نقل امانـات مـذکور در مـواد       ٧۵ماده 

يا هـر دسـتگاه ديگـري کـه مـورد قبـول متخاصـمين        المللي صليب سرخ  برعهده دارند ايفاء نمايند دول حامي مربوط و کميتة بين ٧٧و  ٧٢و  ٧١

  . دار گردند عهده) واگن ـ کاميون ـ کشتي ـ هواپيما و غيره(توانند حمل امانات را با وسائل مناسب  باشد مي

بايد توسط  ترين مدت ممکن به عمل آيد و فقط هاي صادره آنان بايد در کوتاه هاي واصله جهت اسيران جنگي يا نامه ـ سانسور نامه٧۶ماده 

 .توانند يک نامه را بيش از يک بار سانسور کنند هر يک از اين دو دولت نمي. دولت فرستنده و دولت گيرنده صورت گيرد

اين بازرسـي در غيـر   . بازرسي امانات اسيران جنگي نبايد طوري صورت گيرد که حفظ و نگاهداري مواد غذايي محتوي آنها را مشکل سازد

تسـليم امانـات   . در حضور گيرنده امانت يا يکي از رفقاي او که رسـمًا نماينـدگي او را داشـته باشـد صـورت خواهـد گرفـت        مورد کتاب يا نوشته

 .انفرادي يا دسته جمعي به اسيران نبايد به بهانه مشکالت سانسور به تأخير افتد

ر شـود فقـط جنبـة مـوقتي خواهـد داشـت و       هاي متخامم به علل نظامي يا سياسي مقـر  هرگونه قدغن ارسال مراسالت که توسط دولت

 .مدت آن حتي االمکان کوتاه خواهد بود

گونه تسهيالت فراهم خواهنـد آورد کـه اوراق و اسـناد وارده بـه عنـوان اسـيران جنگـي يـا صـادره           هاي بازداشت کننده همه ـ دولت٧٧ماده 

 .به مقصد برسد ١٢٣مرکزي اسيران جنگي مذکور در ماده  نامه به توسط دولت حامي يا آژانس نامه و وصيت توسط آنان خصوصًا وکالت

در همه احوال دول بازداشت کننده در تنظيم اين قبيل اسناد براي اسيران جنگي تسهيالت الزم فراهم خواهند کرد و باالخص به آنان اجازه 

  .ه صحت امضاي اسيران به گواهي برسدخواهند داد که با يک نفر حقوقدان مشورت نمايند و اقدامات الزم به عمل خواهند آورد ک

  

 بخش ششم

 روابط اسيران جنگي با مقامات رسمي

 فصل اول

  شکايات اسيران جنگي به علت کيفيات اسارت

 

انـد   ـ اسيران جنگي حق دارند نسبت به کيفيات اسارت که در حق آنان معمـول اسـت بـه مقامـات نظـامي کـه آنهـا را اسـير کـرده         ٧٨ماده 

 .عرضحال بدهند

وسيله معتمد خود و خـواه چنانچـه الزم بداننـد مسـتقيمًا بـه نماينـدگان دول حـامي         گونه محدوديتي حق دارند خواه به چنين بدون هيچهم

 .مراجعه و موارد شکايت خود را نسبت به کيفيات اسارت خويش ابراز نمايند

 .شمرد ٧١وع ماده ها و شکايات مزبور را نبايد محدود کرد و يا جزو سهمية مکاتبات موض عرضحال

 .اساسي آن معلوم گردد ها و شکايات بايد فورًا به مقصد برسد و نبايد موجب هيچ گونه تنبيه شاکي شود ولو آنکه بي عرضحال

ها و احتياجات اسيران جنگـي بـه نماينـدگان دول حـامي ارسـال       هايي راجع به وضع بازداشتگاه توانند در فواصل معين گزارش معتمدين مي

 .دارند

  

 فصل دوم

  نمايندگان اسيران جنگي

 

ـ در کلية اماکني که اسيران جنگي اقامت دارند به استثناي اماکن افسران هر شش ماه يـک مرتبـه اسـيران جنگـي آزادانـه و بـا         ٧٩ماده 

مللي صـليب سـرخ و هـر    ال هاي حامي و کميتة بين رأي مخفي معتمديني انتخاب خواهند کرد که نمايندگي آنان را نزد مقامات نظامي و دولت

 .معتمدين پس از شش ماه قابل تجديد انتخابند. دستگاه تعاوني ديگري داشته باشد

هاي مختلط ارشد افسـران اسـير بـا رعايـت قـدمت توقـف در درجـه معتمـد بازداشـتگاه           در بازداشتگاه افسران و همرديفان يا در بازداشتگاه

 . شوند او را معاونت خواهند کرد ند نفر مشاور که از بين افسران انتخاب ميهاي افسران يک يا چ در بازداشتگاه. خواهد بود

 .هاي مختلط معاونين توسط اسيران جنگي غير از افسر و از بين خودشان انتخاب خواهند شد در بازداشتگاه

جـام آن قسـمت از وظـايف اداري    هاي کار اسيران جنگي افسران اسير جنگي که از همـان مليـت اسـيران مزبـور باشـند بـراي ان       در اردوگاه

  . اردوگاه که به عهده اسيران جنگي است منصوب خواهند شد

در ايـن صـورت معـاونين    . اين افسران ممکن است عالوه بر آن به سمت معتمد اسيران جنگي نيز طبق مفاد بند اول اين ماده تعيين شـوند 

 .معتمد از بين اسيران جنگي غير افسر انتخاب خواهند شد

چنانچـه دولـت بازداشـت کننـده از     . کننـده قـرار گيـرد    شود بايد قبل از شروع به کار مورد تصويب دولت بازداشت تمدي که انتخاب ميهر مع



قبول يک نفر اسير جنگي که به توسط رفيقان اسارت خويش به سمت معتمد انتخاب شده امتناع ورزد بايد علل امتناع خود را به دولت حامي 

 .اطالع دهد

. احوال معتمد بايد با اسيران جنگي که نمايندگي آنان را به عهده دارد داراي يک مليت و يـک زبـان و رسـوم و عـادات واحـد باشـند       در همه

اند به نسـبت هـر قسـمت     هاي مختلف يک بازداشتگاه بر حسب مليت و زبان و عادات خود تقسيم شده بنابراين اسيران جنگي که در قسمت

 .بند سابق خواهند داشت معتمد جداگانه طبق مفاد

مخصوصًا در صورتي که اسيران جنگي بخواهند . ـ معتمدين بايد به آسايش جسماني و روحاني و فکري اسيران جنگي کمک کنند٨٠ماده 

بين خود تعاون متقابل تشکيل دهند تشکيالت مزبور قطع نظـر از وظـايف خاصـي کـه بـه موجـب سـاير مقـررات بـه معتمـدين سـپرده شـده در             

 .حيت معتمدين خواهد بودصال

 .توان صرفًا به علت وظيفة سرپرستي که به عهده دارند مسئول تخلفات اسيران جنگي قرار داد معتمدين را نمي

 .داري کار ديگري مزاحم انجام وظيفة معتمدين باشد نبايد آنها را به هيچ کاري ديگر مجبور ساخت ـ در صورتي که عهده٨١ماده 

گونه تسهيالت مادي خصوصًا تا حـدي آزادي آمـد و شـد کـه      همه. معاونيني را که الزم دارند از بين اسيران انتخاب کنندتوانند  معتمدين مي

 .براي آنان فراهم خواهد گرديد) هاي کار دريافت امانت حاوي اعانات و غيره معاينة دسته(براي انجام وظيفة آنان ضروري است 

که محل بازداشت اسيران جنگي است معاينه کنند و اسيران جنگي حـق خواهنـد داشـت آزادانـه بـا      معتمدين مجاز خواهند بود اماکني را 

 .معتمد خود مشورت نمايند

المللـي صـليب سـرخ و نماينـدگان آنـان و همچنـين بـا         براي مکاتبات تلگرافي و پستي با مقامات بازداشت کننده و دول حامي و کميتة بين

گونه تسهيالت براي معتمدين فراهم  هاي تعاوني ديگري که به کمک اسيران جنگي آمده باشند همه گاههاي مختلط پزشکي و دست کميسيون

 .خواهد گرديد

ها از همين تسهيالت برخـوردار خواهنـد بـود مکاتبـات مزبـور محـدود        هاي کار نيز در مورد مکاتبه با معتمد اصلي بازداشتگاه معتمدين دسته

 .شمرده نخواهد شد ٧١ده نبوده و جزو سهميه مذکور در ما

 .هيچ معتمدي را نبايد به جاي ديگر منتقل ساخت مگر آنکه فرصت کاني به او داده شود که جانشين خود را به امور جاري واقف سازد

  .در صورت عزل يک نفر معتمد بايد علل اين تصميم به دولت حامي اطالع داده شود

 

 فصل سوم

  تنبيهات جزايي و انتظامي

  عمومي ـ مقررات١

 

ها و احکام عمومي خواهند بود که در نيروهـاي مسـلح دولـت بازداشـت کننـده مجـري        نامه ـ اسيران جنگي مشمول قوانين و آئين٨٢ماده 

ها و احکام عمومي مزبـور تخلـف نمـوده باشـد      نامه دولت بازداشت کننده مجاز خواهد بود نسبت به هر اسير جنگي که از قوانين و آيين. است

چنانچـه قـوانين و   . گونه تعقيب يا تنبيهي که مخالف مفاد اين ماده باشـد مجـاز نخواهـد بـود     قضائي يا انتظامي اتخاذ نمايد ولي هيچ تصميمات

کننده ارتکاب اعمـالي را توسـط اسـير جنگـي قابـل مجـازات بدانـد کـه آن اعمـال در صـورت ارتکـاب             ها و احکام عمومي دولت بازداشت نامه آيين

  .مسلح همان دولت قابل مجازات نباشد اين قبيل اعمال فقط ممکن است موجب تنبيهات انتظامي گردد اعضاي نيروهاي

ـ در صورتيکه ترديد حاصل شود که عمل ارتکابي اسير جنگي مشمول مجازات انتظامي يا مجازات قضـائي اسـت دولـت بازداشـت     ٨٣ماده 

در قضاوت امر مرعـي دارنـد و تـا جاييکـه ممکـن اسـت تصـميمات انتظـامي را بـر           کننده مراقبت خواهد کرد که مقامات مربوطه کمال اغماض را

 .تعقيب قضائي مرجح دارند

توانند اسيران جنگي را دادرسي کنند مگر آنکه قوانين دولت بازداشت کننـده مصـرحًا بـه دادگاههـاي      ـ تنها دادگاههاي نظامي مي٨۴ماده 

 .ود آن دولت را مرتکب همان عمل خالف اسير جنگي شده باشند دادرسي کنندکشوري اجازه داده باشد افراد نيروهاي مسلح خ

طرفي نباشد و بـاالخص در دادگـاهي کـه جريـان      در هيچ موردي اسير جنگي نبايد در دادگاهي که متضمن تضمينات معمول استقالل و بي

 .تأمين نکند دادرسي شود ١٠۵دادرسي آن حقوق و وسائل دفاع را طبق ماده 

اند تحت تعقيب  ـ اسيران جنگي که به موجب قوانين دولت بازداشت کننده به علت اعمالي که قبل از دستگيري خرد مرتکب شده٨۵ماده 

 .قرار بگيرند مشمول مزاياي اين قرارداد خواهند بود ولو آنکه محکوم شوند

 .مجازات کردتوان به علت يک عمل يا يک اتهام بيش از يک بار  ـ هيچ اسير جنگي را نمي٨۶ماده 

هايي که براي همـان اعمـال    توان توسط مقامات نظامي يا دادگاههاي دولت بازداشت کننده جز به مجازات ـ اسيران جنگي را نمي٨٧ماده 

 .هاي ديگر محکوم ساخت بيني شده به مجازات مورد اتهام درباره اعضاء نيروهاي مسلح همان دولت پيش

تـرين وجهـي در نظـر بگيرنـد کـه چـون مـتهم تبعـه          وسيع نده در موقع تعيين مجازات بايد اين نکته را بهکن دادگاهها و مقامات دولت بازداشت

ست دولت بازداشت کننده نيست هيچگونه وظيفة وفاداري در قبال آن دولت ندارد و اينکه در اختيار آن دولت است فقط بر اثر اوضاع و احوالي ا

 .که خارج از اختيار شخص او بوده است



ها و مقامات نامبرده مختار خواهد بود که آزادانه مجازاتي را که جهت تخلف اسير معين اسـت تخفيـف دهنـد و مکلـف نخواهنـد بـود        دگاهدا

  . حداقل مجازات معين جهت تخلف مزبور را اجرا نمايد

از روشـنايي روز محـروم باشـد و بـه      جمعي براي اعمال انفرادي و هرگونه تنبيه بدني و هرگونه حبس در اماکني که هرگونه مجازات دسته

تواند هيچ اسير جنگي را از درجة خود محروم سازد  کننده نمي از اين گذشته دولت بازداشت. طورکلي هرگونه شکنجه و قساوت ممنوع است

 .و يا از حمل عالمات آن ممانعت نمايد

شـود   اي کـه بـا آنهـا مـي     شـوند نبايـد معاملـه    يـا قضـائي مـي   ـ افسران و افسران جزء و سربازان اسير جنگي که مجازات انتظامي ٨٨ماده 

اي باشد که با افراد نيروهاي مسلح دولت بازداشت کننده که داراي همان درجه و محکـوم بـه همـان مجـازات شـده باشـند        تر از معامله سخت

 .شود مي

وميـت زنـان وابسـته بـه نيروهـاي دولـت بازداشـت        اسيران جنگي از جنس اناث نبايد در موقع تعيين مجازات به محکوميتي شـديدتر از محک 

شود شديدتر از رفتاري باشد کـه بـا زنـان     کننده که مرتکب همان جرم شده باشد محکوم شوند يا در دوره اجراي مجازات رفتاري که با آنها مي

 .شود وابسته به نيروهاي آن دولت مي

مجازات به محکوميتي شـديدتر از محکوميـت مـردان عضـو نيروهـاي جنگـي        در هيچ حالي اسيران جنگي از جنگ اناث نبايد در موقع تعيين

 .دولت بازداشت کننده که مرتکب همان جرم شده باشند محکوم گردند يا در موقع اجراي مجازات معاملة شديدتري با آنها بشود

شـود بـا رفتـاري کـه بـا       که با او مـي  د رفتاريهاي انتظامي يا قضائي درباره اسير جنگي که محکوميت يافته باشد نباي پس از انجام مجازات

 .شود متفاوت باشد اسيران مي

  

  هاي انتظامي ـ مجازات٢

  : هاي انتظامي که درباره اسيران جنگي ممکن است اجراء شود به قرار ذيل است ـ مجازات٨٩ماده 

 .در مدتي که زياده بر سي روز نباشد ۶٢و  ۶٠العاده کار مذکور در مواد  ـ جريمه تا ميزان پنجاه درصد از مساعده حقوق و فوق١

 .شود ـ حذف مزايايي که عالوه بر مقررات اين قرارداد داده مي٢

 .هايي که از دو ساعت در روز تجاوز نکند ـ بيکاري٣

 ـ توقيف۴

 .توان درباره افسران معمول داشت را نمي ٣مجازات بند 

 .و توأم با خشونت يا متضمن خطر براي سالمت اسيران جنگي باشد هاي انتظامي نبايد خالف انسانيت در هيچ موردي مجازات

در موارد جرم انتظامي مدت توقيف احتياطي که متهم قبل از دادرسي . روز متجاوز نخواهد بود ٣٠ـ مدت يک تنبيه واحد هيچگاه از ٩٠ماده 

 .و اعالم مجازات تحمل نموده از مدت محکوميت کسر خواهد شد

نبايد تجاوز شود ولو آنکه يک نفر اسير جنگي بايستي نسبت به چنـد قضـيه اعـم از اينکـه بـا هـم ارتبـاط داشـته يـا          حداکثر سي روز فوق 

 .ارتباط باشند از جنبه انتظامي جواب بدهد بي

 .بين رأي انتظامي و اجراي آن نبايد بيش از يک ماه فاصله شود

جديدي محکوم شود درصورتيکه مدت يکي از دو محکوميت مزبـور ده روز يـا    چنانچه يک نفر اسير جنگي محکوم مجددًا به مجازات انتظامي

 .بيشتر باشد بايد بين اجراي دو مجازات الاقل سه روز فاصله قائل گرديد

 :ـ فرار يک اسير جنگي در موارد ذيل مقرون به موفقيت شناخته خواهد شد٩١ماده 

 .نيروهاي مسلح يک دولت متحد آن ملحق شود ـ در صورتي که به نيروهاي مسلح دولت متبوع خود يا به١

 .که از اراضي تحت اختيار دولت بازداشت کننده يا دولت متفق آن خارج شود ـ درصورتي٢

هـاي سـاحلي دولـت بازداشـت کننـده باشـد        ـ در صورتي که به يک کشتي تحت پرچم دولت متبوع خود يا يک دولت متحـد آن کـه در آب  ٣

 .کننده واقع نباشد شتي مزبور تحت امر دولت بازداشتملحق شود مشروط به اينکه ک

اسيران جنگي که به مصداق اين ماده موفق به فرار شـوند اگـر مجـددًا اسـير کردنـد مشـمول هيچگونـه مجـازاتي بـراي فـرار سـابق خـود             

 .نخواهند بود

ستگير شود نسـبت بـه عمـل مزبـور ولـو در صـورت       ، د٩١ـ اسير جنگي که اقدام به فرار کند و قبل از توفيق يافتن به مصداق ماده ٩٢ماده 

 .تکرار فقط مشمول يک مجازات انتظامي خواهد بود

 .فراري دستگير شده هر چه زودتر به مقامات نظامي مربوط تسليم خواهد گرديد

تحـت مراقبـت    ٨٨رغـم بنـد چهـارم از مـاده      اسيران جنگي که بر اثر فرار مقرون با عدم موفقيت مجـازات شـده باشـند ممکـن اسـت علـي      

مخصرص قرار داده شوند ولي مشروط به اينکه مراقبت مزبور به سالمت مزاج آنها صدمه نزنـد و در بازداشـتگاه اسـيران جنگـي صـورت گيـرد و       

 .متضمن حذف هيچ يک از تضميناتي که به موجب اين قرارداد به آنان اعطاء شده نباشد

رار در مورد اسير جنگي که به علت تخلف ارتکابي در حين فرار يا اقدام به فرار به دادگاه احاله ـ فرار يا اقدام به فرار ولو در صورت تک٩٣ماده 

 .شده باشد در حکم علل مشدده شمرده نخواهد شد



ـ تخلفاتي که اسيران جنگي منحصرًا به منظور تسهيل فرار خود مرتکب شوند و متضمن هيچگونـه اعمـال خشـونت    ٨٣مطابق مدلول ماده 

اشخاص نباشد خواه تخلف از مقررات مالکيت عمومي يا سرقت بدون قصد تمول و خـواه تهيـه يـا اسـتعمال اوراق جعلـي يـا پوشـيدن        بر عليه 

 .هاي انتظامي خواهند بود لباس کشوري باشد فقط مشمول مجازات

 .ت انتظامي خواهند بوداسيران جنگي که در فرار يا اقدام به فرار معاونت کرده باشند از اين بابت فقط مشمول يک مجازا

فقط بـه منظـور اطـالع بـه دولـت متبـوع او        ١٢٢ـ چنانچه يک اسير جنگي فراري دستگير شود مراتب بر طبق ترتيب مذکور در ماده ٩۴ماده 

 .اعالم خواهد گشت

شوند مگر آنکه همين عمـل  هاي انتظامي متهمند به انتظار رأي نبايد در توقيف احتياطي نگاهداشته  ـ اسيران جنگي که به خالف٩۵ماده 

هـاي نظيـر آن مجـري باشـد و يـا اينکـه منـافع عاليـة حفـظ نظـم و انتظـام             درباره اعضاي نيروهاي مسلح دولت بازداشت کننده در مـورد خـالف  

 .بازداشتگاه چنين توقيفي را ايجاب کند

آيد به حداقل تقليل خواهد يافت و از چهارده روز  هاي انتظامي به عمل مي در مورد کلية اسيران جنگي توقيف احتياطي که در صورت خالف

 .تجاوز نخواهد کرد

 .اين فصل درباره اسيراني که به علت خالف انتظامي در توقيف احتياطي هستند اجرا خواهد گرديد ٩٨و  ٩٧مقررات مواد 

 .ـ اعمال خالف انتظام مورد بازجويي فوري قرار خواهد گرفت٩۶ماده 

ها و مقامات عالية نظامي فقط توسط افسري که به سـمت فرمانـده بازداشـتگاه داراي     عين حفظ صالحيت دادگاههاي انتظامي در  مجازات

 اختيارات انتظامي باشد يا توسط يک افسر مسئول که جانشين او باشد و يا افسري که فرمانده مزبور اختيارات انتظامي خود را به وي تفويض

 .کرده باشد معلوم خواهد شد

قبل از صدور حکم مجازات انتظامي بايد . ارات در هيچ حالي نبايد به يک اسير جنگي تفويض يا توسط يک اسير جنگي اعمال شوداين اختي

 .موارد اتهام به طور دقيق به او اجازه داده شود که عمل خود را توضيح دهد و از خود دفاع نمايد

حکـم  . برساند و در صورت لزوم به يک نفر متـرجم ذيصـالحيت متوسـل گـردد     وي اجازه داده خواهد شد که شهادت شهود خود را باصغاء به

 .صادره به اسير جنگي و معتمد اعالم خواهد شد

دفتر مزبور در اختيـار نماينـدگان دولـت حـامي نگاهداشـته      . هاي انتظامي صادره نگاه دارد فرمانده بازداشتگاه بايد دفتري براي ثبت مجازات

 .خواهد شد

گـاه نظـامي ـ زنـدان      زندان ـ توقيف (هاي انتظامي به مؤسسات تأديبي  ان جنگي را در هيچ موردي نبايد براي اجراي مجازاتـ اسير٩٧ماده 

 .انتقال داد) محکوميت اعمال شاقه و غيره

برنـد   سر مي به اسيران جنگي که در دوره مجازات. باشد ٢۵هاي انتظامي بايد مطابق شرايط بهداشتي مذکور در ماده  کلية اماکن مجازات

گـاه افسـران و همرديفـان از توقيفگـاه انسـران جـزء و افـراد جـدا          نگاهدارند توقيف ٢٩بايد قادر باشند که خود را در حال نظافت طبق مفاد ماده 

 .خواهد بود

توقيـف شـوند و مسـتقيمًا    برند بايد در اماکني متمايز از امـاکن مـردان    اسيران جنگي از جنس اناث که در دوره مجازات انتظامي به سر مي

 .تحت مراقبت زنان باشند

مند خواهند بود مگر در حـدودي کـه نفـس     ـ اسيران جنگي که بر اثر مجازات انتظامي در توقيفند کماکان از مقررات اين قرارداد بهره٩٨ماده 

 .از آنان سلب گردد نبايد در هيچ حالي ١٢۶و  ٧٨معهذا مزاياي مواد . توقيف مقررات مزبور را غيرقابل اجرا سازد

اسـيران جنگـي کـه مجـازات انتظـامي      . يابند نبايد از مزاياي وابسته به درجه آنان محروم ساخت اسيران جنگي را که مجازات انتظامي مي

 .يابند حق خواهند داشت که ورزش بدني کنند و الاقل دو ساعت در هواي آزاد به سر برند مي

 .اشت در معاينه طبي روزانه حاضر شوندکه تقاضا کنند حق خواهند د در صورتي

کند دريافت خواهند داشت و در صورت لزوم به درمانگاه بازداشتگاه يا بـه بيمارسـتان منتقـل     هايي را که وضع مزاج آنان ايجاب مي پرستاري

 .خواهند شد

رسـد پـس از پايـان     ي کـه بـراي آنـان مـي    همچنين حق خواهند داشت بنويسند و بخوانند و نامه دريافت و ارسال دارنـد ولـي امانـات و پـول    

اين قبيل امانات و مرسوالت تا پايان مجازات آنان به معتمد بازداشتگاه سـپرده خواهـد شـد و معتمـد مزبـور      . مجازات به آنها تسليم خواهد شد

 .مواد غذايي فاسد شدني موجود در امانات را به درمانگاه تسليم خواهد کرد

  

 ـ تعقيب قضايي٣

توان به واسطة عملي تعقيب يا محکوم کرد که آن عمل به موجب قوانين دولـت بازداشـت کننـده يـا بـه       يچ اسير جنگي را نميـ ه٩٩ماده 

 .المللي که در تاريخ ارتکاب آن عمل معتبر است مصرحًا ممنوع نباشد موجب حقوق بين

 .نگي وارد آيدهيچ فشار روحي يا بدني نبايد به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسير ج

  .توان محکوم نمود مگر آنکه وسيلة دفاع داشته باشد و يک نفر مدافع ذيصالحيت به او معاونت کند هيچ اسير جنگي را نمي

ـ در مورد تخلفاتي که طبق قوانين دولت بازداشت کننده مشمول حکم اعدام است بايد مراتب هر چه زودتر به اسـيران جنگـي و   ١٠٠ماده 



 .اطالع داده شوددولتهاي حامي 

 .توان بدون موافقت دولت متبوع اسيران با حکم اعدام مجازات کرد گونه تخلفي را نمي بعد هم هيچ

ـ مخصوصًا به اين نکته جلب شده   ٨٧توان حکم اعدام صادر کرد مگر پس از آنکه توجه دادگاه طبق بند دوم از ماده  درباره اسير جنگي نمي

بازداشت کننده نيست هيچگونه وظيفة وفاداري در قبال آن دولت ندارد و فقـط بواسـطة عللـي خـارج از اختيـار       باشد که چون متهم تبعة دولت

 .خود اوست که به دست دولت بازداشت کننده افتاده است

دولت حـامي   به ١٠٧ـ چنانچه درباره يک اسير جنگي حکم اعدام صادر گردد حکم مزبور از تاريخي که شرح جزئيات آن طبق ماده ١٠١ماده 

 .به نشاني معين برسد تا انقضاي الاقل شش ماه نبايد به موقع اجرا گذاشته شود

ـ حکم صادره بر عليه اسير جنگي در صورتي معتبر است کـه توسـط همـان محـاکم و مطـابق همـان اصـول دادرسـي کـه دربـاره           ١٠٢ماده 

از آن گذشته اعتبار آن در صورتي است کـه مفـاد ايـن فصـل     . باشداشخاص متعلق به نيروهاي دولت بازداشت کننده معمول است صادر شده 

  . رعايت گرديده باشد

دهـد جريـان يابـد بـه طـوري کـه        ـ هر بازپرسي قضايي بر عليه اسير جنگي بايد در کمال سرعتي کـه اوضـاع و احـوال اجـازه مـي     ١٠٣ماده 

 .دادرسي هرچه زودتر به عمل آيد

ف احتياطي نگاهداشت مگر به ميزاني که درباره اعضاي نيروهاي مسلح دولت بازداشت کننده بـراي  توان در توقي هيچ اسير جنگي را نمي

نظير همان تخلفات مجري است و يا در صورتي که امنيت کشور توقيف اسير را ايجاب کند ولي در هيچ حـالي توقيـف احتيـاطي مزبـور نبايـد از      

  .سه ماه تجاوز کند

ز مدت مجـازات محروميـت از آزادي اسـير محکـوم کسـر خواهـد گرديـد از ايـن گذشـته در موقـع تعيـين            مدت توقيف احتياطي اسير جنگي ا

  . مجازات هم مدت مزبور در نظر گرفته خواهد شد

  . مند خواهد بود اين فصل بهره ٩٨و  ٩٧اسيران جنگي در مدت توقيف احتياطي از مقررات مواد 

تصميم به تعقيب قضايي يک اسير جنگي بگيرد مراتب را هر چه زودتر و الاقل سه هفته  ـ در هر موردي که دولت بازداشت کننده١٠۴ماده 

شود که اطالع نامه به دولـت حـامي بـه     مهلت سه هفته مزبور از تاريخي شروع مي. قبل از شروع دادرسي به دولت حامي اطالع خواهد داد

 .برسدنشاني که دولت مزبور قبال به دولت بازداشت کننده اطالع داده 

 :اطالع نامة مزبور حاوي مطالب زير خواهد بود

 .ـ نام و نام خانوادگي اسير جنگي با ذکر درجه و شماره و تاريخ تولد او در صورتيکه شغلي داشته باشد با تعيين شغل و حرفه او١

 .ـ محل توقيف يا بازداشت٢

 .ات قابل اجرا استـ شرح اتهام يا اتهامات با ذکر مقررات قانوني که درباره آن اتهام٣

 .ـ تعيين دادگاهي که قضيه را دادرسي خواهد کرد با ذکر تاريخ و محلي که براي شروع دادرسي در نظر گرفته شده۴

 .عين اين اطالع نامه توسط دولت بازداشت کننده به معتمد اسير جنگي تسليم خواهد شد

هفنته  حامي و اسير جنگي و معتمد ذيربز اطالع نامه فوق را الاقل سه چنانچه در موقع شروع دادرسي با ارائه سند مدلل نشود که دولت

  .اند دادرسي به عمل نخواهد آمد و موکول به بعد خواهد گرديد قبل از شروع دادرسي دريافت داشته

کنـد دفـاع    ب مـي وسيلة يک نفر وکيل که خود انتخا ـ اسير جنگي حق خواهد داشت توسط يکي از رفقاي خود معاونت شود و به١٠۵ماده 

دولت بازداشت کننده بـه موقـع قبـل از دادرسـي بـه او اطـالع       . گردد شاهد به دادگاه بياورد و در صورت لزوم يک نفر مترجم ذيصالحيت بخواهد

 .خواهد داد که اين حقوق را دارد

دولت حـامي بـراي ايـن کـار الاقـل يـک       . چنانچه اسير جنگي مدافع تعيين نکرده باشد دولت حامي يک نفر مدا فع براي او تهيه خواهد کرد

هفته فرصت خواهد داشت و دولت بازداشت کننده بر حسب تقاضاي آن دولت صورتي از کساني که براي تأمين دفاع صالحيت دارند جهـت او  

نده رأسًا يک نفر که مدافع توسط اسير جنگي يا دولت حامي هيچکدام انتخاب نشده باشد دولت بازداشت کن در صورتي. ارسال خواهد داشت

 .وکيل ذيصالحيت براي دفاع متهم تعيين خواهد کرد

وکيل مدافع براي تهية مقدمات دفاع متهم الاقل دو هفته از شروع دادرسي وقت خواهد داشت و نيز از تسهيالت الزم برخوردار خواهد بود 

توانـد بـا کليـة شـهود مـتهم مـن جملـه اسـيران          همچنين مي. تواند آزادانه با متهم مالقات و بدون حضور کسي با او صحبت کند من جمله مي

 .مند خواهد بود وکيل نامبرده تا پاپان مواعد استينافي از اين تسهيالت بهره. جنگي گفتگو کند

وع شود با فرصت کافي قبـل از شـر   ادعانامه و مدارکي که به طورکلي طبق قوانين جاريه ارتش دولت بازداشت کننده به متهمين ابالغ مي

ادعانامه و مدارک مزبور بـه همـين کيفيـت بـه مـدافع مـتهم نيـز تسـليم         . دادرسي به زباني که متهم بفهمد به اسير متهم تسليم خواهد شد

 .خواهد گرديد

نمايندگان دولت حامي حق خواهند داشت در جلسات دادرسي حضور يابند مگر آنکه دادرسـي از لحـاظ مصـالح تـأميني کشـور در جلسـة       

 .در اين صورت دولت بازداشت کننده اين موضوع را به دولت حامي اطالع خواهد داد. به عمل آيدغيرعلني 

ـ هر اسير جنگي حق خواهد داشت طبق کيفيات معمول در مورد اعضـاي نيروهـاي مسـلح دولـت بازداشـت کننـده در مـورد هـر         ١٠۶ماده 

هاي اعمال حقوق مزبور بـه   حقوق واخواهي او و همچنين مهلت. ر نمايداش صادر شده تقاضاي پژوهش يا فرجام يا تجديدنظ حکمي که درباره



  .تفصيل به او اطالع داده خواهد شد

ـ حکمي که درباره يک نفر اسير جنگي صادر شود بالفاصله به صورت اطالع نامه اجمالي با ذکر اينکـه آيـا اسـير حـق پـژوهش يـا       ١٠٧ماده 

  .امي خواهد رسيدفرجام يا تجديدنظر دارد به استحضار دولت ح

همچنين درصورتي که رأي محکمه در حضور مـتهم صـادر نشـده باشـد بـه زبـاني کـه        . نامه مزبور به معتمد ذيربط تسليم خواهد شد اطالع

بـه   بفهمد به او ابالغ خواهد گرديد به عالوه دولت بازداشت کننده بالفاصله تصميم اسير جنگي را درباره استفاده از حقوق واخـواهي کـه دارد  

  .دولت حامي اطالع خواهد داد

کننـده   که در دادگاه بدوي حکم اعدام صادر شـده باشـد دولـت بازداشـت     از اين گذشته درصورتي که محکوميت قطعي شود و يا در صورتي

  :نامه مبسوطي که حاوي مطالب ذيل باشد هرچه زودتر براي دولت حامي ارسال خواهد داشت اطالع

  .ـ متن صحيح حکم١

  .ش اجمالي بازپرسي و دادرسي با ذکر رئوس مسائل اتهام و دفاعـ گزار٢

  .ـ عنداالقتضاء ذکر محلي که محکوميت در آنجا انجام خواهد شد٣

کننده اطـالع داده صـورت خواهـد     هاي حامي به نشاني که دولت مزبور قبًال به دولت بازداشت ابالغ اطالعات مذکور در بندهاي باال به دولت

  .گرفت

يابد در همـان مؤسسـات و بـه همـان کيفيتـي کـه بـراي         هايي که طبق احکام صادره برعليه اسيران جنگي قطعيت مي ـ مجازات١٠٨ماده 

کيفيات مزبور بايد در همه احوال مطابق مقتضيات بهداشت و انسانيت . اعضاي نيروهاي دولت بازداشت کننده معمول است اجرا خواهد گرديد

  .باشد

  .که بدين طريق محکوميت يابد در اماکن مجزا و تحت نظارت زنان قرار خواهد گرفت اسير جنگي از جنس اناث

ازيـن  . ايـن قـرارداد برخـوردار خواهنـد بـود      ١٢۶و  ٧٨آزادي شوند از مفاد مواد   در هر حال اسيران جنگي که محکوم به مجازات محروميت از

  . قل ماهي يک بسته امانت دريافت و منظمًا در هواي آزاد ورزش کنندگذشته اجازه خواهد داشت که نامه دريافت و ارسال دارند و الا

. آنان است و همچنين درصورتي که مايل باشند کمک روحاني نيز دريافت خواهند داشـت   هاي بهداري که مستلزم وضع سالمت پرستاري

  .بودخواهد  ٨٧شود منطبق با مفاد بند سوم از ماده  هايي که درباره آنها اجرا مي مجازات

  

  باب چهارم

  پايان اسارت

  بخش اول

  بازگشت مستقيم به ميهن و بستري شدن در کشور بيطرف

  

هاي متخاصم با قيد و شرط بند سوم اين ماده مکلفند اسيران جنگي را که شديدًا بيمار يا شديدًا مجروحند بدون مالحظه  ـ دولت١٠٩ماده 

  .از آنکه قادر به حمل و نقل شدند به ميهن خودشان عودت دهندآنان طبق بند اول از ماده بعد پس  تعداد يا درجه 

هاي متخاصم سعي خواهند کرد که با معاضـدت دولتهـاي بيطـرف ترتيبـات الزم بدهنـد کـه اسـيران بيمـار يـا           در تمام مدت مخاصمات دولت

هـايي بـين خـود بـه منظـور اعـاده        وافقتنامـه به عالوه ممکـن اسـت م  . طرف بستري شوند زخمدار مذکور در بند دوم از ماده بعد در کشوري بي

  .طرف منعقد سازند اند به ميهن خودشان يا بازداشت آنها در يک کشور بي مستقيم اسيراني که مدت طوالني در اسارت به سر برده

ت برخالف ميل خود هيچ اسير جنگي که به موجب بند اول اين ماده براي بازگشت به کشور خود در نظر گرفته شده نبايد در دوره مخاصما

  . او بازگشت داده شود

  :ـ اشخاص ذيل مستقيمًا به ميهن خود بازگشت داده خواهند شد١١٠ماده 

  .ـ بيماران و زخمدان غيرقابل عالج که استعداد فکري يا جسماني آنان تقليل کلي يافته باشد١

آنهـا مسـتلزم معالجـه      قابـل عـالج نبـوده و وضـع مزاجـي     هاي طبي درظرف مدت يک سال  بيني ـ بيماران و زخمداراني که به موجب پيش٢

  .باشد و استعداد فکري يا جسماني آنان تقليل کلي يافته باشد

  .اند ولي استعدادي فکري يا جسماني آنان تقليل کلي و دائمي يافته باشد ـ زخمداران و بيماراني که معالجه شده٣

  :ان بستري کردطرف در بيمارست اشخاص ذيل را ممکن است در کشور بي

شود مشروط به اينکه با معالجه در  ـ زخمداران و بيماراني که عالج آنان در ظرف يک سال از تاريخ وقوع جراحت يا شروع بيماري تصور مي١

  .شود بيني مي تري پيش تر و مطمئن طرف عالج سريع کشور بي

ي بـا ادامـه اسـارت در معـرض مخـاطره جـدي اسـت ولـي         هـاي طبـ   بينـي  ـ اسيران جنگي که سالمت فکري يا جسماني آنان طبق پيش٢

  .طرف ممکن باشد آنها را ازين خطر برکنار سازد بستري شدن در بيمارستان کشور بي

طـرف چـه    هاي مخصوص بين خود تعيين خواهند کرد که بـراي بسـتري شـدن در بيمارسـتان در دولـت بـي       دول ذيربط به موجب موافقتنامه

طـور کلـي اسـيران جنگـي کـه در کشـور        بـه . جمع باشد و همچنين طرز اقـدام را بـين خـود معلـوم خواهنـد کـرد       شرايطي بايد در اسير جنگي



  .که جزو يکي از تقسيمات ذيل باشند به کشور خودشان اعاده خواهند شد اند در صورتي طرف بستري شده بي

  .اند به ميهن شدهکه وضع مزاجشان شدت يافته به طوري که جامع شرايط بازگشت مستقيم  ـ کساني١

  . العاده باقي مانده باشد که استعداد جسماني يا فکري آنان بعد از معالجه کماکان در حال نقصان فوق ـ کساني٢

هاي خاصي در باب تعيين موارد معلوليت يا بيماري که مستلزم بازگشت مستقيم يا بستري شدن در  چنانچه بين دول متخاصم موافقتنامه

نعقد نشده باشد موارد مذکور برطبق اصول مندرج در موافقتنامه نمونـه مربـوط بـه بازگشـت مسـتقيم اسـيران جنگـي        طرف است م کشور بي

هاي پزشکي مختلط که هر دو پيوست اين قـرارداد   کميسيون  نامه طرف و اصول مندرج در آيين زخمدار و بيمار و بستري شدن آنها در کشور بي

  .است معين خواهد گرديد

طـرف کـه مـورد قبـول طـرفين باشـد سـعي خواهنـد کـرد           دولت بازداشت کننده و دولت متبوع اسيران جنگـي و يـک دولـت بـي    ـ ١١١ماده 

  .طرف در بازداشت نگاه داشت آن بتوان اسيران جنگي را تا پايان مخاصمات در خاک آن کشور بي  هايي منعقد نمايند که به موجب موافقتنامه

هاي مختلط پزشکي تعيين خواهند شد که بيماران و زخمداران را معاينه کنند و درباره آنان  کميسيونـ به محض شروع مخاصمات ١١٢ماده 

  .نامه پيوست اين قرارداد خواهد بود هاي مزبور برطبق مفاد آيين طرز تعيين و وظايف و ترتيب عمل کميسيون. گونه تصميمات مفيد بگيرند همه

تواننـد بـه مـيهن     کننده به طور وضوح زخمدار شديد يا بيمار شديد باشند مي ي دولت بازداشتمعهذا اسيراني که طبق نظر معاينات پزشک

  .آنکه محتاج کميسيون پزشکي مختلط باشند خود اعاده شوند بي

 شود اسيران زخمدار و بيماري که جزو طبقات ذيـل  کننده معلوم مي ـ عالوه بر کساني که توسط مقامات پزشکي دولت بازداشت١١٣ماده 

  :بيني شده مراجعه نمايند هاي پزشکي که در ماده بعد پيش باشند حق خواهند داشت براي معاينه به کميسيون

ميهن يا تابع دولت متحد دولت متبوع آنان که در بازداشتگاه به حرفه طبابت اشـتغال دارد   ـ زخمداران و بيماراني که توسط يک پزشک هم١

  . پيشنهاد شوند

 .اني که توسط معتمد خودشان پيشنهاد شوندـ زخمداران و بيمار٢

 .ـ زخمداران و بيماراني که توسط دولت متبوع خود يا توسط يک دستگاه مورد قبول دولت مزبور که به کمک اسيران آمده پيشنهاد شوند٣

ن معتمد آنـان مجـاز خواهـد بـود     توانند براي معاينه مراجعه کنند و همچني معهذا اسيراني که به هيچيک از طبقات فوق تعلق ندارند نيز مي

 .که در موقع معاينه حضور داشته باشد

سازند از حيـث اعـاده بـه مـيهن يـا       ـ اسيران جنگي که دچار سوانح شده باشند به استثناي کساني که عمدًا خود را مجروح مي١١۴ماده 

 .دطرف از مزاياي اين قرارداد برخوردار خواهند بو بستري شدن در بيمارستان کشور بي

ـ هيچ اسير جنگي که محکوم به مجازات انتظامي شده باشد و جامع شرايطي باشد که براي اعاده به ميهن يـا بسـتري شـدن    ١١۵ماده 

 .بيني شده نبايد به علت اينکه به مجازات مزبور نرسيده نگاه داشته شود طرف پيش در کشور بي

يافته باشند در صورتي که براي اعاده به ميهن يا بستري شدن در کشـور  اسيران جنگي که تحت تعقيب قضايي بوده يا محکوميت قضايي 

طرف معين شده باشند نيز مي توانند در صورت موافقت دولت بازداشت کننـده قبـل از پايـان دادرسـي يـا قبـل از پايـان مجـازات ازيـن مـاده            بي

 .استفاده کنند

 .ن اجراي مجازات نگاه داشته خواهند شد به يکديگر ابالغ خواهند کرددول متخاصم اسامي کساني را که تا پايان دادرسي يا تا پايا

طرف از مـرز کشـور بازداشـت کننـده بـه بعـد بـه عهـده          ـ هزينه بازگشت اسيران جنگي به ميهن يا هزينه حمل آنان به کشور بي١١۶ماده 

 .دولت متبوع آنان خواهد بود

 . توان به خدمت نظامي فعال گماشت ـ هيچ اسيري را که به ميهن اعاده شده نمي١١٧ماده 

  

 بخش دوم

 آزادي و بازگشت اسيران جنگي در پايان مخاصمات

  

 .ـ اسيران جنگي بالفاصله پر از ختم مخاصات عملي آزاد و به کشور خود اعاده خواهند شد١١٨ماده 

ا اصًال چنين قراردادي بين طرفين منعقد نشده در صورتيکه در قرارداد ختم جنگ بين طرفين قرار مخصرصي در اين باب داده نشده باشد و ي

 .کننده طرحي براي اعادهء اسيران طبق اصول مذکور در بند فوق تنظيم و بالفاصله به موقع اجرا خواهد گذاشت باشد هر يک از دول بازداشت

 .در هر يک از موارد باال اقداماتي که در نظر گرفته شده به اطالع اسيران جنگي خواهد رسيد

در تقسـيم  . نه بازگشت اسيران جنگي در هر حال به طور عادالنه بين دولت بازداشت کننده و دولت متبوع اسيران تقسيم خواهد شدهزي

  : هاي مزبور اصول ذيل مورد رعايت قرار خواهد گرفت هزينه

دار  کننـده بـه بعـد عهـده     دولـت بازداشـت   مرز باشند دولت متبوع اسيران جنگي هزينه بازگشت آنان را از مرز در صورتيکه دو دولت هم) الف

 .خواهد شد



کننده هزينة حمل اسيران را تا مرز يا بنـدري کـه بـه دولـت متبـوع اسـيران نزديکتـر         در صورتيکه دو دولت هممرز نباشند دولت بازداشت) ب

ي تقسيم عادالنه آن بـين خـود خواهنـد    هاي مربوطه قراري با هم برا نسبت به بقيه هزينه بازگشت اسيران دولت. باشد برعهده خواهد گرفت

 .ترين تأثيري در اعاده اسيران جنگي بشود انعقاد اين قرارداد در هيچ حالي نبايد موجب جزئي. داد

بينـي شـده بـا توجـه بـه       اين قرارداد براي انتقال اسيران جنگي پـيش  ۴٨لغايت  ۴۶ها با کيفياتي نظير آنچه که در مواد  ـ بازگشت١١٩ماده 

 .و مواد مابعد صورت خواهد گرفت ١١٨ده مفاد ما

مأخوذ شده و وجوه نقـدي بـه پـول خـارجي کـه بـه پـول دولـت          ١٨هنگام بازگشت بايد اشياء قيمتي که از اسيران جنگي طبق مفاد ماده 

 .بازداشت کننده تسعير نگرديده به آنها مسترد شود

سيران جنگي به علتي به آنان مسـترد نشـده باشـد بـه دفتـر اطالعـات       اشياء قيمتي يا وجوه نقدي به پول خارجي که در موقع بازگشت ا

 .تسليم خواهد شد ١٢٢مذکور در ماده 

وزن آنهـا ممکـن اسـت در صـورتي     . ها و امانات وارده به عنوان خود را با خود ببرند اسيران جنگي اجازه خواهند يافت اشياء شخصي و نامه

تواند با خود حمل کند محدود گردد ولي در هر حال هر اسـيري مجـاز خواهـد بـود      سير جنگي ميکه اوضاع بازگشت ايجاب کند به ميزاني که ا

 .کيلو با خود ببرد ٢۵الاقل 

ساير لوازم شخصي اسير جنگي توسط دولت بازداشت کننده نگاه داشته خواهد شد و به محض آنکه بين آن دولت با دولـت متبـوع اسـير    

 .هاي مربوط منعقد گردد براي صاحب آن ارسال خواهد گرديد مل و پرداخت هزينهاي درباره طرز ح نامه جنگي موافقت

اسيران جنگي که به علت جنايت يا جنحه مربوطه به حقوق جزا تحت تعقيب قضايي باشـند ممکـن اسـت تـا پايـان دادرسـي و در صـورت        

 .اقتضا تا پايان مجازات نگاه داشته شوند

 .حه مربوط به حقوق جزا محکوم شده باشندهمچنين کساني که به علت جنايت يا جن

 .هاي متخاصم اسامي اسيران جنگي راکه تا ختم دادرسي يا ختم مجازات نگاه خواهند داشت به يکديگر اطالع خواهند داد دولت

اسـرع وقـت   هايي براي جستجوي اسيران متـواري و تـأمين بازگشـت آنـان در      دولتهاي متخاصم بين خود ترتيبي خواهند داد که کميسيون

 .تشکيل شوند

  

 بخش سوم

 فوت اسيران جنگي

  

هاي اسيران جنگي طوري تنظيم خواهد شد که جامع شرايطي باشند که به موجب قوانين کشور اصـلي آنـان بـراي     نامه ـ وصيت١٢٠ماده 

در صـورت  . کننـده برسـد   لـت بازداشـت  نامه الزم است کشور مزبور اقدامات الزم به عمل خواهد آورد که شرايط مذکور به اطـالع دو  اعتبار وصيت

نامه بدون فوت وقت به دولت حامي و يک نسخه رونوشت گواهي شده آن به آژانس  تقاضاي اسيران جنگي و در هر حال پس از فوت او وصيت

 .مرکزي اطالعات تسليم خواهد شد

اند با تصديق يک نفـر افسـر    که در اسارت فوت کردههاي کلية اسيران جنگي  هاي فوت طبق نمونه پيوست اين قرارداد با صورت نامه گواهي

 .شود ارسال خواهد گرديد تشکيل مي ١٢٢مسئول در اسرع وقت به دفتر اطالعات اسيران جنگي که به موجب ماده 

دفن بـه  ذکر شده همچنين محل و تاريخ و علت فوت و محل و تاريخ  ١٧اطالعات مربوط به هويت متوفيات که فهرست آن در بند سوم ماده 

 .هاي مزبور قيد گردد ها يا صورت نامه انضمام کليه اطالعات الزم جهت تشخيص قبور بايد در گواهي

قبل از دفن يا سوزاندن بايد جنازه مورد معاينة پزشکي قرارگيرد تا وقوع فوت مسلم و تنظيم کزارش فـوت ميسـر و در صـورت اقتضـا هويـت      

 .متوفي معين گردد

کننـد بـا احتـرام و در صـورت امکـان بـر طبـق اصـول          مراقبت خواهند کرد که اسيران جنگي که در اسارت فـوت مـي  مقامات بازداشت کننده 

مذهبي خود به خاک سپرده شوند و قبور آنان محترم شمرده شود و بطرز آبرومند نگاهـداري گـردد و عالئمـي داشـته باشـد کـه پيـداکردن آن        

 .گي متوفي که متعلق به يک دولتند در يک محل دفن خواهند شددر صورت امکان اسيران جن. هميشه مقدرر باشد

. اسيران جنگي متوفي انفرادًا دفن خراهند شد مگر در صورت وجود قوه قاهره که دفن آنها را در يـک قبـر مشـترک اضـطرارًا ضـروري سـازد      

سـوزاندن داده باشـد يـا خـود متـوفي خواسـته       اجساد را نبايد سوزاند مگر در صورتيکه ضرورت بهداشت ايجاب کند يـا مـذهب متـوفي دسـتور     

 .درصورت سوزاندن مراتب با ذکر علل آن در سند فوت ذکر خواهد شد. باشد

کننـده تأسـيس    براي آنکه بتوان قبور را هميشه باز يافت کليه اطالعات مربوط به دفن و قبور بايـد توسـط يـک اداره قبورکـه دولـت بازداشـت      

ها يا در جاهاي ديگر براي دولت متبـوع اسـيران جنگـي     و اطالعات مربوط به اسيران جنگي مدفون در قبرستانصورت قبور . نمايد ثبت گردد مي

دولتي که زمين قبرستان را متصرف است در صورتيکه عضو اين قرارداد باشد مکلـف اسـت قبرهـا را توجـه کنـد و هـر       . مزبور ارسال خواهد شد

اين مقررات در مورد خاکسترهايي که اداره قبور تا وصول تصـميم قطعـي دولـت اصـلي     . د ثبت نمايدياب جسدي که بعدًا به جاي ديگر انتقال مي

 .دارد نيز معتبر خواهد بود صاحبان آن نگاه مي



ـ هر فوت يا جراحت شديد يک اسير جنگي که توسط يک نفر قراول يا يک اسير جنگي ديگر يـا هـر شـخص ديگـري وقـوع يابـد يـا        ١٢١ماده 

به دست اين اشخاص باشد و همچنين هر فوتي که به علت غير معلوم واقع شود فورًا توسط دولت بازداشت کننده مورد تحقيق  مظنون بوقوع

 .رسمي قرار خواهد گرفت

آوري خواهـد   شهادت شهود خصوصـًا شـهادت اسـيران جنگـي جمـع     . اي در اين موضوع به دولت حامي ارسال خراهد شد بالفاصله ابالغيه

 .حاوي اين اطالعات براي دولت مزبور ارسال خواهد گرديد شد و گزارشي

چنانچه نتيجهء تحقيق به مجرميت يک يا چند نفر منجر شود دولت بازداشت کننده همه گونه اقدامات را بـراي تعقيـب قضـايي مسـئول يـا      

 .مسئولين به عمل خواهد آورد

  

 باب پنجم

 جنگيهاي تعاوني مربوط به اسيران  دفتر اطالعات و جمعيت

  

ـ به محض شروع جنگ و درکلية موارد اشغال هر يک از دولتهاي متخاصم يک دفتر رسمي اطالعات در باب اسيران جنگي کـه در  ١٢٢ماده 

را  ۴طرف يا غيرمتخاصم که در خاک خود اشخاصي متعلق به يکي از طبقات مذکور در ماده  هاي بي دولت. اختيار خود دارد تأسيس خراهد کرد

دولـت ذيـربط مراقبـت خواهـد کـرد کـه دفتـر اطالعـات امـاکن و لـوازم           . اشند نيز در مورد اشخاص مزبور به همين قرار رفتار خواهد کردپذيرفته ب

 .وکارمند کافي در اختيار داشته باشد تا بتواند به طرز مؤثري کار بکند

قرار دهد مشروط براينکه شرايط مقرر در بخش مربوط به کار دولت مزبور مختار خواهد بود که در دفتر مزبور اسيران جنگي را مورد استفاده 

  .اسيران جنگي مندرج در اين قرارداد را محترم شمارد

هر يک از دول متخاصم درکوتاهترين مدت ممکن اطالعات مندرج در بندهاي چهارم و پنجم و ششم اين قـرارداد را در بـاب هـر فـرد دشـمن      

طرف يا غيرمتخاصم نيز  دول بي. باشد و به دست او افتد براي دفتر نامبرده ارسال خواهد داشت ۴اده که متعلق به يکي از طبقات مذکور در م

  . در مورد اشخاص متعلق به طبقات مذکور که در خاک خود پذيرفته باشند به همين قرار رفتار خواهد کرد

ل حامي و از طرف ديگر بوسـيلة آژانـس مرکـزي موضـوع مـاده      وسيله دو ترين وساثل اطالعات مزبور را از يک طرف به دفتر اطالعات با سريع

 .عالقه خواهد فرستاد هاي ذي براي دولت ١٢٣

اطالعات مزبور تا آنجا که مربـوط بـه دفتـر اطالعـات     . هاي ذينفع را سريعًا مستحضر ساخت  اطالعات مزبور بايد طوري باشد که توان خانواده

مشتمل بر نام و نام خانوادگي و درجه و شماره و محل و تـاريخ کامـل تولـد و تعيـين      ١٧قررات ماده است بايد در مورد هر اسير جنگي با قيد م

 .نويسي به عنوان اسير باشد دولت متبوع و نام پدر و مادر و نام و نشان شخصي که بايد اسارت اسير به او اطالع داده شود و نشاني نامه

مربوط به نقل و انتقال و آزادي و بازگشـت بـه مـيهن و فـرار و بسـتري شـدن در بيمارسـتان و        دنتر اطالعات از دواير مختلف مربوط اطالعات 

 .طريق مذکور در بند سوم باال به دولت ذينفع اطالع خواهد داد فوت را دريافت و به

اي يکبـار فرسـتاده    تـه همچنين اطالعات مربوط به حال مزاجي اسيران جنگي کـه شـديدًا بيمـار و زخمدارنـد منظمـًا و در صـورت امکـان هف       

 .خواهد شد

دار پاسخ هرگونه سؤاالتي خواهد بودکه درباره اسيران جنگي به انضمام کساني که در اسارت وفات يافته باشند  و نيز دفتر اطالعات عهده

 .هدچنانچه اطالعات مطلوب را نداشته باشد مبادرت به تحقيقات الزم خواهد نمود تا جواب سؤاالت را بد. از او بشود

 .دهد بايد امضاء يا مهر رسميت يابد کلية اطالعات کتبي که دفتر اطالعات مي

عالوه دفتر اطالعاث مأمور خواهد شد که کلية اشياء شخصي قيمتي که هنگام بازگشت به مـيهن يـا آزادي يـا فـوت اسـير جنگـي از او        به

آوري و بـه   ننده و اسنادي راکـه بـراي نزديکـان داراي اهميـت باشـد جمـع      ک باقي مانده باشد به انضمام وجوه نقدي به پول غير از پول بازداشت

هـاي مزبـور    بـه بسـته  . هايي که توسط دفتر اطالعات ممهور شده باشد ارسال خواهد شـد  اشياء مزبور در بسته. هاي ذينفع ارسال دارد دولت

سـاير اشـياء شخصـي    . تويـات بسـته منضـم خواهـد شـد     اي حاوي اطالعات دقيق راجع به هويت مالک اشياء و همچنين صورت کامـل مح  ورقه

 .اسيران مذکور بر طبق قرارهايي که بين دول متخاصم ذينفع داده شود ارسال خواهد گرديد

المللـي صـليب سـرخ در     کميتـه بـين  . طرف تأسيس خواهد يافت ـ يک آژانس مرکزي اطالعات راجع به اسيران جنگي درکشور بي١٢٣ماده 

 .تشکيل چنين آژانسي را به دولتهاي ذينفع پيشنهاد خواهدکرد صورتي که الزم بداند

آژانس مزبور مأمور تمرکز دادن اطالعات مربوط به اسيران جنگي خواهد بود که خـواه از طريـق رسـمي و خـواه بـه طـور خصوصـي تحصـيل         

هـاي   بـوع آنـان ارسـال خواهـد داشـت دولـت      آژانس مزبور اين اطالعات را در اسرع وقت به دولت اصـلي اسـيران جنگـي يـا بـه دولـت مت      . نمايد

 .منظور ارسال اين اطالعات براي آژانس مرکزي فراهم خواهند آورد گونه تسهيالت را به متخاصم همه

شوند که کمک مـالي را   گردند دعوت مي مند مي هايي که اتباعشان از خدمات آژانس مرکزي بهره هاي معظمة متعاهد باالخص دولت دولت

 .ر الزم دارد به آن بنمايندکه آژانس مزبو

را  ١٢۵هـاي تعـاوني مـذکور در مـاده      المللـي صـليب سـرخ و جمعيـت     مقررات فوق نبايد چنين تلقي شود که فعاليت نوعپرورانة کميتة بـين 

 .سازد محدود مي



و در حدود امکـان از معافيـت    ٧۴هاي مذکور در ماده  ـ دفاتر ملي اطالعات آژانس مرکزي اطالعات از معافيت پستي وکلية معافيت١٢۴ماده 

 .مند خواهند بود هاي عمده نسبت به هزينة تلگرافي بهره مخابرات تلگرافي يا الاقل از تخفيف

داننـد   کننده با حفظ حق اقداماتيکه براي تضمين امنيت يا مواجهـه بـا هرگونـه ضـرورت عادلـه ديگـر الزم مـي        هاي بازداشت ـ دولت١٢۵ماده 

هاي تعاوني يا هر سازمان ديگري را که به کمک اسيران جنگي بيايد با حسن قبول تلقي خواهنـد کـرد و کليـة     عيتهاي مذهبي و جم سازمان

يمـي  تسهيالت را براي آنها و نمايندگان رسمي آنها به منظور مالقات اسيران و تقسيم اعانات و لوازم از هر مبدأ که براي مقاصد مذهبي و تعل

 .التي براي اوقات بيکاري در داخل بازداشتگاه اختصاصي داشته باشد فراهم خواهند آوردو تفريحي وکمک در ايجاد تشکي

المللـي   هاي فوق ممکن است خواه در خاک دولت بازداشت کننده يا در کشور ديگري تشکيل شوند و خواه جنبه بـين  ها و سازمان جمعيت

 .داشته باشند

مانهايي را که نمايندگان آنها اجازه فعاليت در خاک او تحت نظر او دارند محـدود سـازد   ها و ساز تواند عده جمعيت دولت بازداشت کننده مي

 .مشروط به اينکه اين محدوديت طوري نباشدکه مانع شود از اينکه به کلية اسيران جنگي کمک مؤثر وکافي برسد

 .ه و محترم شمرده خواهد شدالمللي صليب سرخ در اين مرحله به رسميت شناخت در هر زمان موقعيت مخصوص کميته بين

شود و يا الاقل در اسرع وقـت رسـيدهايي بـه امضـاي      هنگامي که اعانات يا لوازمي براي مقاصد مذکور فوق به اسيران جنگي تسليم مي

ان حـال  معتمد اسيران مزبور، مربوط به هر مرسوله، به عنوان جمعيت تعاوني يـا سـازماني کـه امانـت را فرسـتاده تنظـيم خواهـد شـد در همـ         

 .اند تسليم خواهد گرديد دار حراست اسيران جنگي رسيدهايي براي امانات مزبور توسط مقامات اداري که عهده

  

 باب ششم

  اجراي قرارداد

  بخش اول

  مقررات عمومي

 

توقيـف و بازداشـت   هاي  ـ نمايندگان يا مأمورين دول حامي مجاز خواهند بود به کليه اماکن اقامت اسيران جنگي خصوصًا به محل١٢۶ماده 

هـاي   همچنـين اجـازه خواهنـد داشـت بـه محـل      . وکار بروند و به کلية اماکني که مورد استفادهء اسيران جنگي است حق ورود خواهند داشت

تـرجم  توانند بدون حضور شاهد با اسيران و خصوصًا بـا معتمـد آنهـا و در صـورت لـزوم بوسـيله م       مي. حرکت و عبور و ورود اسيران انتقالي بروند

 .صحبت کنند

هاي مزبور و  مدت سرکشي. به نمايندگان و مأمورين دول حامي آزادي کامل داده خواهد شد که به هر محلي که بخواهند سرکشي کنند

ها را ممنوع ساخت که مقتضيات عالية نظامي ضـرورت آنـرا ايجـاب نمايـد      توان اين سرکشي فقط در صورتي مي. تعداد آنها محدود نخواهد شد

 .هم فقط به طور استثناء و موقت خواهد بودآن

توانند در صورت اقتضا بين خود ترتيبـي دهنـد کـه     دولت بازداشت کننده و دولت متبوع اسيران جنگي که بايد مورد سرکشي قرار گيرند مي

  .ها شرکت کنند ميهنان اسيران مذکور در سرکشي بعضي از هم

تعيين نمايندگان مزبـور بايـد مـورد پـذيرش دولتـي قـرار       . مند خواهند بود ز همين امتيازات بهرهالمللي صليب سرخ نيز ا نمايندگان کميتة بين

 .گيرد که اسيران جنگي موضوع سرکشي در اختيار او هستند

ن تـرين ميـزا   نمايند که در زمان صلح و در زمان جنـگ مـتن ايـن قـرارداد را درکشـور خـود بـه وسـيع         ـ دول معظمة متعاهد تعهد مي١٢٧ماده 

هاي تعليمات نظامي و در صورت امکان تعليمات کشوري بگنجانند به طوري که اصـول آن   ممکنه اشاعه دهند و مخصوصًا تدريس آن را در برنامه

  .معروف جامعه نيروهاي مسلح و نفوس آنان باشد

بايـد مـتن ايـن قـرارداد را موجـود      هايي نسـبت بـه اسـيران جنگـي برعهـده دارنـد        مقامات نظامي يا غيرنظامي که در زمان جنگ مسئوليت

  . داشته و مقررات آن مخصوصًا به آنان تعليم شده باشد

وسـيله   هايي که ممکن است براي تأمين اجراي آن وضع نمايند بـه  نامه ـ دول معظمة متعاهد ترجمة اين قرارداد را با قوانين و آيين١٢٨ماده 

 .به يکديگر ابالغ خواهندکرد وسيلة دول حامي شوراي متحده سوئيس و در حين جنگ به

هاي مناسب درباره کساني که مرتکـب   نمايند که کليه اقدامات تقنينيه الزم را براي تعيين مجازات ـ دول معظمة متعاهد تعهد مي١٢٩ماده 

 .يا آمر هر يک از تخلفات عمده مقررات اين قرارداد به شرح ماده آتي باشند به عمل آورند

ست اشخاصي راکه متهم به ارتکاب يا آمر به ارتکاب يکي از تخلفات عمـده هسـتند جسـتجوکند و آنهـا را اعـم از      هر دولت متعاهد مکلف ا

 .هاي خرد نمايد هر سمتي که دارند تسليم دادگاه

ه تعقيـب  تواند طبق شرايط مقرر در قوانين خود اشخاص مزبور را براي دادرسي به يک دولت متعاهـد ديگرکـه بـ    دولت مزبور اگر بخواهد مي

هر دولت متعاهـد اقـدامات   . آنها ذيعالقه باشد تسليم نمايد ولي مشروط به اينکه آن دولت داليل اتهامي کافي عليه آن اشخاص داشته باشد

 .الزم را به عمل خواهد آورد که قطع نظر از تخلفات عمده که در ماده آتي بيان شده ساير اعمال مخالف مقررات اين قرارداد فطع شود



اين قـرارداد و مـواد مابعـد آن کمتـر نباشـد برخـوردار        ١٠۵هر حال متهمين از تضمينات دادرسي و دفاع آزادکه از تضمينات مذکور در ماده در 

 .خواهند بود

ـ تخلفات عمده که منظور ماده باالست عبارت از تخلفاتي است که متضمن ارتکاب يکي از اعمال ذيل بر عليه اشـخاص يـا امـوال    ١٣٠ماده 

 :ورد حمايت اين قرارداد باشدم

قتل عمدي، شکنجه و رفتار خالف انسانيت به انضمام آزمايشهاي بيولوژي، ايراد تألمات شديد به عهد يا لطمـه بـه تماميـت جسـماني يـا      

طبق مفاد سالمت، وادار ساختن اسير جنگي به خدمت در نيروهاي مسلح دولت خصم يا محروم ساختن او از حق دادرسي منظم و بيطرفانه 

 .اين قرارداد

هايي که به علت تخلفات مذکور در ماده باال بـه خـود    تواند خود يا دولت متعاهد ديگري را از مسئوليت ـ هيچ دولت متعاهدي نمي١٣١ماده 

  . او يا به دولت متعاهد ديگر متوجه است معاف سازد

هـاي ذينفـع    لت متخاصم تحقيقاتي بر طبق ترتيبـي کـه بـين دولـت    ـ در مورد هرگونه ادعاي نقـض قرارداد برحسب تقاضاي يک دو١٣٢ماده 

 .داده خواهد شد به عمل خواهد آمد

طرز تحقيق توافق حاصل نشود دول مزبـرر يـک نفـر داور انتخـاب خواهـدکرد کـه طـرز اقـدام را معـين           هاي مزبور نسبت به  چنانچه بين دولت

 .نمايد

 .تخاصم هر چه زودتر به آن پايان خواهند داد و از آن جلوگيري خواهند کردهاي م پس از آنکه نقض قرارداد محرز شود دولت

  

  بخش دوم

  مقررات نهائي

 

 .ـ اين قرارداد به فرانسه و انگليس تحرير شده و هر دو متن متساويًا معتبرند١٣٣ماده 

 .شوراي متحده سوئيس ترجمه رسمي آن را به زبان روسي و اسپانيايي تهيه خواهد کرد

 .خواهد بود ١٩٢٩وهفتم ژوئيه  هاي معظمة متعاهد جانشين قرارداد مورخ بيست ـ اين قرارداد در روابط بين دولت١٣۴ماده 

باشـند خـواه تعهـد     هايي که به موجب قرارداد الهه راجع به قوانين و رسوم جنگ زميني متعهد و ملتـزم مـي   ـ در روابط بين دولت١٣۵ماده 

هاي مزبـور در ايـن قـرارداد شـرکت کننـد       باشد در صورتي که دولت ١٩٠٧اکتبر  ١٨و خواه طبق قرارداد مورد  ١٨٩٩ژوثيه  ٢٩مزبور طبق قرارداد 

  .اين قرارداد مگمل فصل دوم آئين نامه پيوست قراردادهاي مذکور الهه خواهد بود

 ١٩۴٩آوريـل   ٢١عضو کنفرانس که در تـاريخ  هاي  به نام دولت ١٩۵٠فوريه  ١٢ـ اين قرارداد که به تاريخ امروز است ممکن است تا ١٣۶ماده 

شـرکت دارنـد    ١٩٢٩ژوثيـه   ٢٧انـد ولـي در قـرارداد مـورخ      در شهر ژنو شروع شده و همچنين توسط دولي که در کنفرانس مزبور شرکت نکـرده 

  . امضاء شود

 .د شدـ اين قرارداد هرچه زودتر به تصريب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن به برن تسلبم خواه١٣٧ماده 

در موقع تسليم هر سند تصويب صورت مجلسي تنظيم خواهد شد که يک نسخه مصدق آن توسط شوراي متحد سوئيس به کليـه دولـي   

  .اند ارسال خراهد شد اند يا الحاق خود را به آن اعالم نموده که قرارداد را امضاءکرده

بعدًا براي هر دولت معظم متعاهـد پـس   . ليم شود اعتبار خواهد يالتماه پس از آنکه الاقل دو سند تصويب تس ـ اين قرارداد شش١٣٨ماده 

 .ماه از تاريخي که سند تصويب خود را تسليم کند معتبر خواهد بود از شش

 .ـ اين قرارداد به محض اينکه اعتبار يافت براي الحاق هر دولتي که آن را امضاء نکرده باشد مفتوح خواهد بود١٣٩ماده 

 .بايدکتبًا به شوراي متحده سوئيس ابالغ شود و شش ماه پس از تاريخ وصول ابالغ اعتبار خواهد يافت ـ هر الحاق١۴٠ماده 

 .اند اطالع خواهد داد ها را به دولي که قرارداد را امضاء يا الحاق خود را اعالم کرده شوراي متحدهء سوئيس الحاق

هايي که از طرف دول متخاصم قبل يا بعد  ها و الحاق ش آيد بالفاصله تصويبپي ٣و  ٢هاي مذکور در مواد  ـ به محض اينکه موقعيت١۴١ماده 

هـاي متخاصـم بـه     هاي واصـله از دولـت   ها يا الحاق ابالع تصويب. از شروع مخاصمات يا اشغال تسليم يا ابالغ شده باشد رسميت خواهد يافت

 .توسط شوراي متحده سوئيس به اسرع طرق صورت خواهد گرفت

 .يک از دول معظمه متعاهد حق فسخ اين قرارداد را دارد ـ هر١۴٢ماده 

 .فسخ آن بايد کتبًا به شوراي متحده سوئيس اطالع داده شود و شوراي نامبرده مراتب را به کلية دول معظمة متعاهد ابالغ خواهد کرد

کننده در جنگـي وارد باشـد    دولت فسخفسخ پس از يکسال از تاريخ ابالغ آ به شوراي متحدهء سوئيس رسميت خواهد يافت ولي چنانچه 

مادام که عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام کـه عمليـات اسـتخالص و بازگشـت اشـخاص مـورد حمايـت ايـن قـرارداد پايـان نيافتـه            

  . رسميت نخواهد يافت

جـب اصـول حقـوق بشـر ناشـي از      هـاي متخاصـم مکلفنـد بـه مو     فسخ فقط درباره فسخ کننده معتبر است و نسبت به تعهداتي که دولـت 

 .رسوم مقرر بين ملل متمدن و قوانين انسانيت و مقتضيات وجدان عمومي اجرا نمايند بال اثر خواهد بود



همچنين هـر تصـويب يـا الحـاق يـا      . ـ شوراي متحده سوئيس اين قرارداد را در دبيرخانة سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانيد١۴٣ماده 

 .ين قرارداد دريافت نمايد به دبيرخانه سازمان نامبرده اطالع خواهد دادفسخي که در مورد ا

 .اند اين قرارداد را امضاء کردند هاي خود را تسليم نموده در تصديق مراتب باال امضاءکنندگان زيرکه اعتبارنامه

بايگـاني کشـور متحـدهء سـوئيس ضـبط      نسـخه اصـلي در   . به زبانهاي فرانسه و انگليسـي تحريـر شـد    ١٩۴٩اوت  ١٢در شهر ژنو به تاريخ 

ه و همچنـين بـه دولـي کـه بـه ايـن قـرارداد         هاي امضاءکنند شوراي متحده سوئيس يک رونوشت مصدق قرارداد را به هر يک از دولت. شود مي

  . ملحق شوند ارسال خواهد داشت

  

 ١بيوست شماره 

رجـوع شـود بـه مـاده     (طـرف   ن آنان در بيمارستانهاي کشور بينامه نمونه راجع به بازگشت مستقيم اسيران جنگي و بستري شد موافقت

١١٠(  

 ـ اصول مربوط به بازگشت مستقيم و بستري شدن در کشور بيطرف١

 الف ـ بازگشت مستقيم به ميهن

 :اشخاص ذيل مستقيمًا به ميهن خود اعاده خواهند شد

 :هاي ذيل شوند ـ کليه اسيران جنگي که بر اثر جراحت دچار معلوليت١

دان يک عضو، فلج، ناتواني مفاصل يا غيره مشروط به اينکه ناتواني مزبور الاقل عبارت از فقدان يک دست يا يک پا و يا معـادل بـا فقـدان    فق

 .يک دست يا يک پا باشد

تري درباره بنـد   شود ولي ذکر اين موارد نبايد سبب شود که بر تغبير و تفسير وسيع موارد ذيل معادل با فقدان يک دست يا يک پا تلقي مي

  .باال لطمه وارد آيد

هـاي متـارزين    فقدان دست، فاقدان کلية انگشتان، فقدان شست و سبابه يک دست، فقدان پا يا فقـدان کليـة انگشـتان و اسـتخوان    ) الف

Metarsiens يک پا. 

ز مفاصـل عمـده يـا کليـة     اعوجاج استخوان، فقدان فسخ استخواني، جمع شدن پوست بر اثر جراحـت کـه موجـب سـلب عمـل يکـي ا      ) ب

 .مفاصل يک دست شود

 .استخوانهاي بلند Pseudarthroseپسودارتروز ) ج

العاده تقليل يافتـه   تغيير شکل ناشي از شکستگي استخوان يا سانحه ديگرکه در نتيجه آن فعاليت يا استعداد حمل اشياء سنگين فوق) د

 .باشد

بيني شود که مجروح مزبور با وجـود معالجـه در ظـرف     وري مزمن شده باشد که پيشـ کلية اسيران جنگي مجروح که وضع جراحت آنها ط٢

  :مثًال مانند موارد ذيل. يکسال پس از تاريخ جراحت بهبودي نيابد

 .وجود فطعات گلوله در قلب ولو آنکه کميسيون پزشکي مختلط در موقع معاينه اختالل مهمي مشاهده نکرده باشد) الف

 .العمل محلي يا عمومي مشاهده کند يا ريه ولو آنکه کميسيون پزشکي مختلط در موقع معاينه نتواند عکسقطعات فلز در مغز ) ب

بينـي نشـود و ظـاهرًا چنـين معلـوم باشـدکه بـه انکيلـوز          که عالج آن در ظرف يکسال از تاريخ جراحت پيش osteomyeliteاستو مينليت ) ج

Ankylose ادل فقدان يک دست يا يک پا باشد منتهي خواهد شديک مفصل يا به اختالالت ديگري که مع. 

 .جراحت نافذ و چرکين مفاصل بزرگ) د

 .جراحت جمجمه با فقدان يا تغيير مکان نسج استخواني) ه

 .جراحت يا سوختگي صورت با فقدان نسج و جراحت مربوط به وظايف االعضاء) و

 .جراحت نخاع شوکي) ز

عادل فقدان يک دست يا يک پـا باشـد و عـالج آن بـيش از يکسـال از تـاريخ وقـوع جراحـت طـول          جراحت اعصاب محيطي که عواقب آن م) ح

اعصاب وسطي يا سياتيک و جراحت مشترک اعصاب سـاعد و بـازو و اعصـاب مشـترک      Lombo sacreيا  Plexus brachialبکشد مانند جراحت 

جـب بازگشـت بـه مـيهن نخواهـد بـود مگـر در صـورت انقباضـات يـا           ساق يا فخذ و غيره، جراحت مجزاي اعصاب ساعد، بازو، سـاق يـا فخـذ مو   

  . مهم Neurotrophiqeاختالالت نوروتروفيک 

 .جراحت جهات ميزراه که عمل آنرا شديدًا لطمه زده باشد) ط

شـروع بيمـاري    ـ کليه اسيران جنگي بيمارکه بيماري آنها طوري مزمن شده باشد که عالج آنها با وجود معالجة در ظرف يکسـال از تـاريخ  ٣

 :بيني شود مثًال در موارد ذيل پيش

طرف معالجه کرد يا الاقل بهبـودي مهمـي    وسيلة درمان در کشور بي بيني طبي نتوان به سل متحول هر عضوي از بدن که طبق پيش) الف

 .به آن بخشيد

 .ذاتا الحنب چرکي) ب



بـا يـا بـدون    (عـالج تصـور شـود ماننـد اتسـاع شـديد مجـاري ريـه         هاي شديد آالت تنفسي کـه ناشـي از سـل نبـوده و غيرقابـل       بيماري) ج

 .که بيش از مدت يکسال اسارت طول بکشد، برونکتازي و عيره *، برنشيت مزمن*، تنگ نفس مزمن)برونشيت

مـيهن اسـيران جنگـي و متکـي بـه معاينـه        رأي کميسيون پزشکي مختلط بيشتر متکي به مالحظات پزشک بازداشتگاه و پزشکان هـم  *(

 ).پزشکان متخصص متعلق به دولت بازداشت کننده خواهد بود

ها و ميوکارد که در دوره اسارت عالثم عدم جبران بـروز داده باشـد    هاي مزمن و شديد دستگاه جريان خون از قبيل عرارض دريچه بيماري) د

عـروق   Anevrisme، آنوريسـم  Buergerبيمـاري بـورگر   (ولوآنکه کميسيون مختلط در موقع معاينه عالئم مزبور را نبيند، عـوارض پريکـاردو عـروق    

  .و غيره) بزرگ

عشر، عواتـب عمـل جراحـي معـده کـه در دوره اسـارت صـورت گرفتـه          هاضمه از قبيل زخم معده يا قرحة اثني ـ عوارض مزمن شدپد جهاز۶

شـد و وضـع عمـومي مـزاج را قويـًا مختـل سـازد،        مزمن که بيش از يکسال طـول بک  Coliteيا کوليت  Enteriteآنتريب  Gostriteباشد، کاستريت 

 .و غيره Cholecystopathieاستسقاي کبد، کله سيستوپاتي مزمن 

بـه علـت    Nephrectomyعوارض مزمن شديد آالت تناسلي و ميزراه از قبيل بيماريهاي مزمن کليه يا اخـتالالت ناشـي از آن، نفرکتـومي    ) و

عـوارض تناسـلي شـديد مـزمن،      Hydroou Pyonephroseضـيق مجـراي مـزمن، هيـدروياپيونفروز      مـزمن يـا   Pyeliteها، پيليـت   سل يکي ازکليه

 .طرف غيرمقدور باشد و غيره که بستري شدن در کشور بي بارداري و عوارض زايمان هنگامي

 Payshoses ouاعصــاب مرکــزي و محيطــي از قبيــل پســيکوزها يــا پســيکونوروزهاي مشــهود  ٠هــاي مــزمن و شــديد دســتگاه بيمــاري) ز

psychonevrosesma nifestes     ،مانند صرع شديد و پسيکونوروز اسارت شديد و غيره که رسمًا توسط يک نفر متخصص مشـاهده شـده باشـد

، مزمن که بـيش از  Nevrite، تصلب شرائين مغز، نوريت Xکه رسمًا توسط پزشک بازداشتگاه مشاهده شده باشد  Epilepseiليس  هرگونه اپي

  .کشد و غيرهيکسال طول ب

تقليل عمـده وزن و تقليـل   : همراه با تقليل عمده استعداد فکري يا جهاني Neurovegetatifبيماريهاي مزمن شديد دستگاه نورووژتاتيف ) ح

 .فعاليت عمومي

تقليـل ديدکـه   نابينايي دو چشم يا نابينايي يک چشم در حالي که دپد چشم ديگر با وجود استعمال عينک اصالحي کمتر از يک باشد، ) ط

و کلوروئيـديت   Glaucome Iritisساير عوارض مهم چشم از قبيل گلوکوم، ايـريتس   *ميسر نباشد اصالح آن ال اقل در مورد يکث چشم بقرار 

Chloroidite و تراخم و غيره.  

2
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 .و غيره *از يک متر فاصله نشنود عوارض شنوايي از قبيل کري کامل يک گوش در حالي که گوش ديگر حرف عادي را) ي

  . هاي شديد متابوليسم از قبيل ديابت تندي که مستلزم معالجه با انسولين باشد و غيره بيماري) ک

 Addison، بيمــاري آديســن Hypothireoseهيچوتيئــوز  Thyreotexicoseعــوارض شــديد غــدد ترشــحي داخلــي از قبيــل تيرئوتوکســيکوز  ) ل

  .Tetanie، تناني Cachexie de Simmondsکاشکسي سيموندز 

 .Hematopoietiqueتيک  هاي شديد و مزمن جهاز هماتوپويه بيماري) م

و مســموميت مــرفين وکوکــائين و  Hydargyrsmeو هيدرارژيريســم  Saturnismeهــاي شــديد مــزمن از قبيــل ساتورنيســم  مســموميت) س

  .الکليسم و مسموميت با گاز يا تشعشع و غيره

دهنـده، پولياتريـت متحـول مـزمن درجـه       تغييرشکل Arthroeesاعضاء محرکه با اختالالت عملي مشهود از قبيل آرتروزهاي عوارض مزمن ) ع

 .رماتيسم با مظاهرکلينيکي شديد و غيره Polyerthriteاول و دوم 

 .عوارض جلدي مزمن و شديد که در مقابل معالجه مقاومت کند) ت

  .Neoplasme Melinهرگونه نئوپالسم خبيثه ) ص

ماند از قبيل ماالريا بـا اخـتالالت عضـوي بـارز، اسـهال خـوني        بيماريهاي عفوني مزمن شديد که پس از شروع تا مدت يکسال باقي مي) ق

 .جذام و غيره. اي که در مقابل معالجه مقاومت کند اعضاء حفره ٣آميبي يا باسيلي با اختالالت عمده، سيفليس درجه 

  .گي شديد بنيه کمکمي ويتامين شديد يا ) ر

 

 بستري شدن در بيمارستان در کشور بيطرف) ب

 :طرف معرفي خواهند شد اشخاص ذيل براي بستري شدن در بيمارستان درکشور بي

طرف بتوان آنها را معالجه نمـود يـا    ـ کلية اسيران جنگي مجروح که در اسارت قابل عالج نباشند ولي درصورت بستري شدن در کشور بي١

 .حالشان بخشيد مي بهبهبودي مه

طرف احتماًال موجب عالج آنان خواهد شد بـه   ـ اسيران جنگي که مبتال به هر نوع سل در هر عضو بدن باشند و معالجة آنها در کشور بي٢

  . استثناي سل درجة اول که قبل از اسارت معالجه نشده باشد

هاضـمه، اعصـاب،    الجـه يکـي از اعضـاي جهـاز تنفسـي، دوران دم،      ـ اسيران جنگي که مبتال به هرگونه بيمـاري باشـند کـه مسـتلزم مع    ٣

 .طرف مؤثرتر از حالت اسارت باشد احساس، تناسلي و ميزراه، جلدي، محرکه و غيره باشد و معالجة آن ظاهرًا درکشور بي



در حال عالج  Osteomyeliteيليت ـ اسيران جنگي که در اسارت به علت درد کليه غير سلي کليه آنها برداشته شده و يا مبتال به اوستوم۴

  .يا در حال کمون و يا مبتال به ديابت قندي باشند که مستلزم معالجه با انسولين نباشد و غيره

نوروزهاي اسارتي کـه پـس از سـه مـاه بسـتري      . که بر اثر جنگ يا بر اثر اسارت پيدا شده باشد Nevroseـ اسيران جنگي مبتال به نوروز ۵

طور وضـوح روبـه بهبـودي قطعـي نـرود مبتاليـان آن بـه مـيهن خـود اعـاده            طرف معالجه شود يا بعد از سه ماه به کشور بيشدن در بيمارستان 

 .خواهند شد

و احتمـال معالجـة آنهـا در کشـور     ) گازهـا، فلـزات، مـواد قليـايي و غيـره     (ـ کلية اسيران جنگي که مبتال به مسموميت مزمن شده باشند ۶

 .بيطرف بيشتر باشد

 .زا باشند به اتفاق کودکان شيرخوار و اطفال کوچک آنها لية اسيران جنگي از طائفه نسوان که حامله يا تازهـ ک٧

 :طرت مستثني خواهد بود اشخاص ذيل از بستري شدن درکشور بي

 .که رسمًا تشخيص شده باشد psychoseـ کلية موارد پسيکوز ١

 .اند العالجـ کلية بيماريهاي عصبي عضوي يا حرکتي که عرفًا ٢

 .هاي واگيردار در دوره واگيري به استثناي سل ـ کلية بيماري٣

  

 ـ مالحظات عمومي٢

 .ـ شرايط معينة فوق بايد به طورکلي در کمال سعه نظر تفسير و اجرا شود١

مخصوصـًا از ايـن سـعه     در اثر جنگ يا اسارت ظـاهر شـود بايـد    Etats nevropathiques et psychopathiquesحاالت نوروپاتي و پسيکوپاتي 

  .نظر برخوردار شوند

يک از آنها جداگانه مجوز اعاده به ميهن نيست با توجه به حالت روحي آنها کـه ناشـي از    اند و هيچ اسيران جنگي که چندين زخم برداشته

 .تعدد زخمهاست با همان سعه نظر مورد معاينه قرار خواهند گرفت

قطع يکي از اعضاء، نابينائي يـا کـري کامـل، سـل ريـوي مفتـوح،       (دهد  اعاده مستقيم به ميهن مي ـ کلية موارد غير قابل ترديدي که حق٢

هاي اطباي نظـامي کـه توسـط دولـت بازداشـت       هرچه زودتر توسط پزشکان بازداشتگاه و کميسيون) بيماري دماغي، نئوپالسم بدخيم و غيره

  .خواهند شدشوند معاينه و به کشور خود بازگشت داده  کننده تعيين مي

هاي مربوط به قبل از جنگ که شدت نيافته باشند و همچنين زخمهاي جنگ که مانع عـودت بخـدمت نظـام شـده باشـد       ـ بيماريها يا زخم٣

 .سبب حق بازگشت به ميهن نخواهد گرديد

ة تسـهيالت الزم را بـراي   هـا و مقامـات ذيـربط کليـ     دولـت . ـ مقررات حاضر در کليـة دول متخاصـم بـه يـک نحـو تفسـير و اجـرا خواهـد شـد         ۴

 .هاي پزشکي مختلط در اجراي وظيفه خود فراهم خواهند ساخت کميسيون

کساني که وضعشان کامًال با اين مقررات تطبيق نکند . فوق فقط به عنوان مورد نمونه ذکر گرديده است) ١(هاي مذکور در قسمت  ـ مثال۵

  .نامه مورد قضاوت قرار خواهند گرفت در اين موافقت اين قرارداد و با اصول مندرج  ١١٠با روح مفاد ماده 

  

 ٢پيوست شماره 

  هاي پزشکي مختلط نامه کميسيون آيين

  )١١٢رجوع شود بهماده (

 

قرارداد مرکب از سه عضو خواهند بود که دو نفـر از آنهـا متعلـق بـه يـک کشـور        ١١٢هاي پزشکي مختلط مذکور در ماده  ـ کميسيون١ماده 

  .طرف خواهد بود رياست کميسيون با يکي از اعضاي بي. ر سوم توسط دولت بازداشت کننده معين خواهد شدطرف بوده و نف بي

المللـي صـليب سـرخ بـا موافقـت دولـت حـامي تعيـين          طرف بر حسب تقاضاي دولت بازداشت کننده توسط کميتة بين ـ دو عضو بي٢ماده 

 .طرت ديگر و خواه در کشور بازداشت کننده باشد علي السويه است ر کشور بيمحل اقامت آنها خواه درکشور خودشان خواه د. خواهند شد

المللـي   هاي متخاصم مورد پذيرش واقع شوند و دولتهاي نامبرده موافقـت خـود را بـه کميتـة بـين      طرف بايد توسط دولت ـ اعضاي بي٣ماده 

 .صاب اعضاي مزبور رسميت خواهد يافتبه محض اعالم اين موافقت انت. صليب سرخ و دولت حامي اعالم خواهند داشت

تعيـين آنهـا بـا    . ـ يک عده اعضاي علي البدل نيز به تعداد کافي معلوم خواهند شدکه درصـورت لـزوم جانشـين اعضـاء اصـلي شـوند      ۴ماده 

 .اعضاء اصلي يکجا و يا المحاله در اسرع وقت صورت خواهد گرفت

طرف نباشد اعضاء مزبور توسط دولت حامي تعيين خواهنـد   ي قادر به تعيين اعضا بيالمللي صليب سرخ به علت ـ چنانچه کميتة بين۵ماده 

 .شد

  .طرف پزشک و ديگري جراح خواهد بود ـ حتي االمکان يکي از دو عضو بي۶ماده 

ت را بـراي اجـراي   گونـه تسـهيال   طرف در قبال دولت متخاصم از استقالل کامل برخوردار خواهند بود و دول مزبور بايد همه ـ اعضاء بي٧ماده 

 .وظيفة آنان فراهم آورند



نامـه شـرايط خـدمت     اين آيين ۴و  ٢کننده در موقع انتصابات مذکور در مواد  المللي صليب سرخ با موافقت دولت بازداشت ـ کيمته بين٨ماده 

  .اشخاص ذينفع را تبيين خواهد نمود

ختلط هرچه زودتر و در هـر حـال در ظـرف سـه مـاه از تـاريخ پـذيرش        طرف برسد کميسيونهاي پزشکي م ـ همينکه پذيرش اعضاء بي٩ماده 

 .شروع به کار خواهند کرد

قرارداد را معاينه و بازگشت آنها را به ميهن يا استثناء از بازگشـت و   ١١٣ـ کميسيونهاي پزشکي مختلط کلية اسيران موضوع ماده ١٠ماده 

  .ها با به اکثريت آراء خواهد بود رأي کميسيون. اهندکرديا تعليق بازگشت آنها را به معاينء ثانوي پيشنهاد خو

المللـي   ـ رأي کميسيون در هر مورد به خضوص در ظرت يکماه از تاريخ معاينة به دولت بازداشت کننده و دولت حامي و کميتـة بـين  ١١ماده 

ا که معاينه نموده به خود او ابالغ خواهد نمود عالوه کميسيون پزشکي مختلط رأي متخذه درباره هر اسيري ر به. صليب سرخ ابالغ خواهد شد

 .اي طبق نمونه پيوست تسليم خواهدکرد و به کساني که براي بازگشت به ميهن پيشنهاد کرده گواهينامه

 .ـ دولت بازگشت کتنده مکلف است آراء کميسميون پزشکي مختلط را در ظف سه ماه از تاريخ ابالغ به موقع اجراء گذارد١٢ماده 

طرف وجود نداشته باشد و اگـر بـه علتـي     ـ درکشوري که فعاليت يک کميسيون پزشکي مختلط مورد ضرورت است اگر پزشک بي١٣ماده 

طرف مقيم کشور ديگر ميسر نباشد دولت بازداشت کننده با موافقت دولت حامي يک کمسيون پزشکي تشکيل خواهد داد  تعيين پزشکان بي

 .نامه انجام خواهد داد اين آيين ٨و  ۶و  ۴و  ٣و  ٢و  ١ط را به استثناي مفاد مواد که همان وظايف کميسيون پزشکي مختل

هاي پزشکي مختلط به طور دائم انجام وظيفه خواهند کرد و هر بازداشتگاه در فواصلي که کمتـر از شـش مـاه نباشـد      ـ کميسيون١۴ماده 

  .سرکشي خواهند کرد

  

 ٣پيوست شماوه 

  به اسيران جنگي آيين نامه اعانات دسته جمعي

  )٧٣رجوع شود به ماده (

 

شود بـه کليـة اسـيراني کـه از نظـر اداري       جمعي راکه ابواب جمع آنها مي ـ معتمد اجازه خواهند داشت امانات محتوي اعانات دسته١ماده 

 .ها اقامت دارند تقسيم نمايند ها يا در ساير دارالتأديب جزو بازداشتگاه آنها باشند به انضمام کساني که در بيمارستانها يا در زندان

کـه معتمـدين ترتيـب خواهنـد داد صـورت       اي جمعي طبق دستور اهداکننـدگان و موافـق نقشـه    ـ تقسيم امانات محتوي اعانات دسته٢ماده 

ا و هـ  تواننـد در بيمارسـتان   هـاي طبـي مرجحـًا بـا موافقـت سرپزشـکان انجـام خواهـد شـد و سرپزشـکان مـي             ليکن تقسيم کمک. خواهدگرفت

شـود   در حـدودي کـه بـدين طريـق تعيـين مـي      . نماينـد تجاوزکننـد   ها از دستور اهداء کنندگان تا حدي که حوائج بيمـاران ايجـاب مـي    خانه نقاهت

  .تقسيم هدايا همواره به طرزي عادالنه صورت خواهد گرفت

ن جهـت اهداءکننـدگان معتمـدين و معـاونين آنهـا اجـازه       ـ براي رسيدگي کم وکيف کاالهاي رسيده و تهيه گزارش مبسوطي درباره آ٣ماده 

 .هاي ورود امانات که نزديک به بازداشتگاه باشد بروند خواهد يافت به محل

ـ به معتمدين تسهيالت الزم داده خواهد شد که رسيدگي و معلـوم نماينـد آيـا تقسـيم اعانـات دسـته جمعـي درکليـة تقسـيمات و          ۴ماده 

  .تورشان انجام گرفته يا خيرملحقات بازداشتگاه طبق دس

) تقسـيم، احتياجـات، مقـادير و غيـره    (هايي مربوط به اعانـات دسـته جمعـي     ها يا پرسشنامه ـ معتمدين اجازه خواهند داشت نمونه۵ماده 

ايـن  . پرکننـد  هـا  خانـه  هـا و نقاهـت   هـاي کـار يـا توسـط سرپزشـکان بيمارسـتان       براي ارسال به اهداکنندگان پرکنند يا به توسط معتمدين دسته

 .ها بدون فوت وقت براي اهداکنندگان ارسال خواهد شد ها يا پرسشنامه نمونه

ـ محض تأمين تقسيم منظم اعانات دسته جمعي بين اسيران جنگي بازداشـتگاه و احيانـًا بـه منظـور تـأمين احتياجـاتي کـه بـا ورود         ۶ماده 

بـراي ايـن منظـور    . جمعي مقداري ذخيره ترتيب دهند و نگاهدارنـد  اعانات دستهتوانند از  هاي جديد جنگي پيش خواهد آمد معتمدين مي دسته

هر انباري دو قفل خواهد داشت که کليـد يکـي نـزد معتمـد و کليـد ديگـري نـزد فرمانـده         . انبارهاي متناسب در اختيار آنان گذاشته خواهد شد

 .بازداشتگاه خواهد بود

چنانچـه يـک نفـر اسـير بـيش از      . اقل مالکيت يک دست لباس کامل را حفظ خواهد کـرد ـ در صورت وصول ملبوس، هر اسير جنگي ال٧ماده 

يکدست لباس داشته باشد معتمد بازداشتگاه مجاز خواهد بود ازکساني که سهم بيشـتري دارنـد ملبـوس زيـادي يـا بعضـي از قطعـات را کـه         

 .تر ضروري باشد امي براي رفع احتياجات اسيران جنگي محرومتعداد آنها اضافه بر واحد باشد بگيرد و اين در صورتي است که چنين اقد

تـوان گرفـت مگـر در صـورتي کـه       معهذا زيرپوش و جوراب و کفش اضافي را که مازاد آن منحصر به يک دست يا يک جفت اضافي باشد نمي

 .هيچ وسيلة ديگري براي تهيه اين اشياء جهت اسير محروم ديگري موجود نباشد

ة متعاهد و باالخص دول بازداشت کننده هر نوع خريدي را بـه حـداکثر امکـان و يـا بـه ميـزان مقـررات مربـوط بـه خواربـار           ـ دول معظم٨ماده 

همچنين انتقال وجوه و اقدامات مالي و فنـي و اداري را  . عمومي در خاک به منظور تقسيم اعانات مشترک به اسيران جنگي اجازه خواهد داد

 .ود تسهيل خواهند کردش که براي خريدهاي مزبور مي

جمعي قبل از ورود به بازداشتگاه يا در حين انتقال و همچنين با  ـ مقررات فوق با حق اسيران جنگي نسبت به دريافت اعانات دسته٩ماده 



هـا را بـين    آن المللي صليب سرخ يا هر دستگاه تعاوني ديگرکـه ايصـال ايـن اعانـات و تقسـيم      حق نمايندگان دول حامي و نمايندگان کميته بين

  .الجمع نيست دارگردند مانعه ذوي الحقوق به هر طريق مقتضي عهده



  



  



  



  



  



 



  ۵پيوست شماره 

  هاي ارسالي توسط اسيران جنگي نامه نمونه راجع به حواله آيين

  به کشور خودشان

  )۶٣رجوع شود به ماده (

  

  :خواهد بودحاوي اطالعات ذيل  ۶٣ـ آگهي مذکور در بند سوم از ماده ١

  . ـ درجه ـ نام و نام خانوادگي اسير جنگي فرستنده حواله١٧شماره نظامي مذکور در ماده ) الف

 .نام و نشاني گيرنده حواله در کشور مقصد) ب

 .ذکر مبلغي که بايد پرداخت شود به پول کشور بازداشت کننده) ج

باشد عالمتي در اين ورقه خواهد گذاشت و عالمت مزبور توسـط يـک    سواد چنانچه بي. ـ اين آگهي به امضاي اسبر جنگي خواهد رسيد٢

 .معتمد نيز اين آگهي را امضاء خواهد کرد. نفر شاهد گواهي خواهد شد

اي به اين آگهي پيوست و گواهي خواهد کرد که موجودي بستانکار حسـاب اسـير جنگـي ذيـربط کمتـر از       ـ فرمانده بازداشتگاه گواهينامه٣

 .تمبلغ حواله نيس

هاي مزبور توسـط معتمـد گـواهي و امضـاء و صـحت آن       ها ممکن است به صورت فهرست هم تنظيم شود و هر برگ فهرست ـ اين آگهي۴

 .توسط فرمانده بازداشتگاه تصديق خواهد شد


