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إنتهاء األرس: ثالثا

:لألسن  المعنويةالحقوق.أ

:لألسن  الماديةالحقوق.ب

:عمل أرسى الحرب. ج

:األرسى والخارج. د

:األرسى والدولة الحاجزة. ه

:شكاوى األرسى ( 1. ه

:التأديب والجزاء( 2. ه



 
 
:ن  لألسالمعنويةالحقوق.أ:بمعاملة أرسى الحر : ثانيا

 الحاجزةالدولةعىل.1
ا
.القانونيةاألهليةمناألسن  تجرد أل

 األرسىجميععىلالمساواةتطبيق.2
ا
.(السن)ةخاصمعاملةاألمر اقتصر إذا إل

ر عدم.3 ر التمين  ي أو عقائديأساسعىلاألرسىبي 
 
.سياسي أو عرق

.يةإضافمعلوماتإعطاءعىليكرهول ورتبتهبهويتهاألسن  يدلي .4

 )عودتهعند إليهوتعاد األرس عند منهالمأخوذةاألشياءتحفظ.5
ا
.(السالحإل

.نقلهعند واإلحتياطالعملياتمشحعنبعيدمكانإلاألسن  نقليجب.6



:الحقوق المادية لألسن  . ب
:تتكفل الدولة الحاجزة بالقيام بشؤون األرسى بدون مقابل

:األمنيةالناحية.1
.والصيانةالمأوى

:الغذائيةالناحية.2
.ةوالنظافواللباسالغذاء

ام.3 األرسىعاداتإحن 
.وتقاليدهم

:عمل أرسى الحرب. ج

للدولةةةةة الحةةةةاجزة .1
تشةةةةةةةةةةةغيل األرسى

.الجنود

الضةةةةباطاألرسى . 2
يمكةةةةةةةةةةةةةةةةنهم العمةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

.باختيارهم

األعمةةةةةةةال تحظةةةةةةةر . 3
ة الخطةةةةرة أو المهينةةةة

 بالتطوع
ا
.إل

ات الراحةةةةتةةةةراى. 4 ة فةةةةن 
واألجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور المالئمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

.والمراقبة الطبية



:األرسى والخارج. د

ي الحقلألرسى.1
ر
ي بأهليهمالتصالق

ر
.انيةاإلنسبالمنظماتأو الخارجق

ي إرسالحقلهم.2
يديةالطرود أوالرسائلوتلق  .قديةالنالتحويالتأوالنر

يد رسوممنوالتحويالتوالطرود المراسالتتعقر .3 .والنقلالنر

.رسىاألبحقوقالمساسدونالعاديةللمراقبةوالطرودالمراسالتتخضع.4

.لألرسىالقانونيةللمستنداتالتسهيالتالحاجزةالدولةتمنح.5



:األرسى والدولة الحاجزة. ه

:شكاوى األرسى ومطالبهم( 1

ةالشكوىتوجيهيمكن.1 .تفاقيةباإل اإلخاللعند المعنيةالسلطةإلمبارسر

،حاميةالوالدولة،الحاجزةالدولةأمامينوبونهممنتخبونممثلونلألرسى.2
.األحمرللصليبالدوليةواللجنة

بشؤوناماإلهتمعىلتساعدهموظيفيةبامتيازاتالممثلونهؤلءيتمتع.3
ي زمالئهم
ر
.التفاقيةبهتسمحما إطار ق



:التأديب والجزاء( 2:األرسى والدولة الحاجزة. ه

ر األرسىيخضع.1 .مسلحةالقواتها عىلوالمطبقةالحاجزةالدولةوأوامرولوائحلقواني 

 الجزاءأو للتأديبيتعرضفإنه،مخالفةاألسن  ارتكبإذا .2
 
ي تفاقيةاإل ألحكاموفقا

الت 
.الجزاءعىلالتأديبوتفضل"التخفيفظروف"تراىي 

 األسن  بمحاكمةالعسكريةالمحاكمتختص.3
ا
ر نصتإذا إل عىلزةالحاجالدولةقواني 

ي القضاءاختصاص
ر
ي المسلحةلقواتها بالنسبةالمدن

ر
.األفعالبعضق

ما جرائمببسبتتبعهوإمكانيةفعل،كلعىلواحدةمرةمنأكن  األسن  معاقبةعدم.4
.الجماىي العقابوحظر القضائيةبالضماناتالتقيدمعاألرس قبل

.ظرالنإعادةإلتماسأو الستئنافطريقعنالطعنويمكنه،الدفاعحقلألسن  .5



 
 
إنتهاء األرس: ثالثا

.الوفاة.1
.الناجحالهروب.2
ي إيوائهمأو أوطانهمإلاألرسىإعادة.3

ر
.(لصحي االوضعبسبب)محايدبلد ق

.العسكريةالعملياتإنتهاءبعداألوطانإلالعودة.4

تتناوللمو السهل،باألمر العسكريةالعملياتانتهاءبعد األرسىعودةموضوعليس❑
.ثثالطرفإلالذهابأو البقاءأو العودةعىلاألسن  إكراهموضوعالتفاقية
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النطاق الشخصي 

ي لتطبيق القانون الدولي اإلنس
ر
ان

اعات المسلحة) ر (ضحايا النر

✓ 
 
الجرىح والمرضى والغرق

ي للمقاتل: أرسى الحرب✓
الوضع القانونى

23 /108

:معاملة أرسى الحرب✓

:إنتهاء األرس✓
30 /109

الوضع الخاص لقوات منظمة دولية✓
6 /1110

المراجعة واالمتحان✓

1111/ 13ىاألشخاص الذين ليست لهم صفة األرس ✓

1112/ 20المفقودون والقتىل✓

1113/ 27المراجعة واالمتحان✓


