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พิธีสารเพิ่มเติม 
อนุสัญญาเจนีวา ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากการขัดกัน 
ทางอาวุธระหว่างประเทศ ค.ศ. 1977 
(พิธีสารฉบับที่ 1) ลงวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1977

อารัมภบท

บรรดาอัครภาคีผู้ท�าสัญญา

ประกาศถึงความปรารถนาอย่างจริงจังที่จะเห็นสันติภาพยั่งยืนอยู่ท่ามกลางประชาชน

ระลึกว่า	 รัฐทุกรัฐมีหน้าที่ตามกฎบัตรสหประชาชาติที่จะละเว้นจากการคุกคามหรือ

การใช้ก�าลังต่ออธิปไตยบูรณภาพอาณาเขต	 หรือเอกราชทางการเมืองของรัฐใด	 ใน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 หรือในลักษณะอ่ืนใดโดยไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของ

สหประชาชาติ

มีความเชื่อว่า	 แม้กระนั้นก็ตาม	 มีความจ�าเป็นท่ีจะยืนยันอีกครั้งหนึ่งและพัฒนา

บทบัญญัติต่าง	 ๆ	 ในการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากการขัดกันทางอาวุธและจะเสริม

มาตรการต่าง	ๆ	เพื่อที่จะให้บทบัญญัติต่าง	ๆ	ดังกล่าวเกิดผลบังคับใช้

แสดงออกซึ่งความเชื่อมั่นของตนว่า	 จะไม่มีการแปลความหมายพิธีสารฉบับน้ี	 หรือ

อนุสัญญาเจนีวา	ลงวันที่	 12	สิงหาคม	ค.ศ.	1949	 ให้การกระท�าการรุกรานหรือการ

ใช้ก�าลังในลักษณะอ่ืนใดอันขัดต่อกฎบัตรสหประชาชาติเป็นการกระท�าที่ถูกต้องตาม

กฎหมายหรือมีอ�านาจที่จะกระท�าได้

นอกจากนี้ยังยืนยันอีกครั้งหน่ึงว่า	 บทบัญญัติอนุสัญญาเจนีวา	 ลงวันท่ี	 12	 สิงหาคม	

ค.ศ.	1949	และบทบัญญัติพิธีสารฉบับนี้	 จะต้องใช้บังคับอย่างเต็มที่ในทุกพฤติการณ์

กบับคุคลทกุคนผูไ้ด้รบัการคุม้ครองโดยตราสารเหล่านี	้โดยไม่มข้ีอแตกต่างใด	ๆ 	ทัง้สิน้	

ไม่ว่าจะโดยสมอ้างจากลกัษณะหรอืจดุก�าเนดิของการขัดกันทางอาวธุนัน้	หรอืจากลัทธิ

คติใด	ๆ	ซึ่งภาคีคู่พิพาทเป็นผู้สนับสนุนหรือถูกยกให้ว่าเป็นเช่นนั้น

ได้ตกลงกันดังต่อไปนี้



10 พิธีสารฉบับที่ 1 ค.ศ. 1977

ภาค 1  
บทบัญญัติทั่วไป

ข้อ 1 – หลักเกณฑ์ทั่วไปและขอบข่ายแห่งการบังคับใช้

1.	 บรรดาอคัรภาคผีูท้�าสญัญารบัท่ีจะเคารพและจะใหป้ระกนัการเคารพตอ่พธิสีารฉบบั

นีใ้นทกุพฤตกิารณ ์

2.	 ในกรณีท่ีพิธีสารฉบับน้ีหรือความตกลงระหว่างประเทศอื่น	 ๆ	 มิได้ครอบคลุมถึง

ก็ตาม	 แต่บรรดาพลเรือนและพลรบจะคงอยู่ภายใต้ความคุ้มครองและอ�านาจ

ของหลักกฎหมายระหว่างประเทศอันสืบเนื่องมาจากจารีตประเพณีที่ยืนยงจาก

หลักมนุษยธรรมและจากข้อก�าหนดแห่งมโนธรรมของสาธารณะโดยรวม

3.		 พิธสีารฉบบันี	้ซึง่เพิม่เตมิอนสุญัญาเจนวีา	ลงวนัท่ี	12	สงิหาคม	ค.ศ.	1949	ว่าด้วย

การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากสงคราม	จะใช้บังคับในสถานการณ์ต่าง	ๆ	ที่ระบุไว้

ในข้อ	2	ของอนุสัญญาดังกล่าวทุกฉบับ

4.		 สถานการณด์งัทีอ่า้งถงึในวรรคกอ่นใหร้วมถงึการขดักนัทางอาวธุซึง่ประชาชนตา่ง	ๆ	

ก�าลงัตอ่สูเ้พือ่ตอ่ตา้นการปกครองแบบอาณานคิมและการครอบครองโดยชนตา่งดา้ว

และเพือ่ตอ่ตา้นระบอบทีแ่บง่เชือ้ชาติ	 ทัง้นีด้ว้ยการใชส้ทิธใินการก�าหนดอนาคตของ

ตนเอง	 ดงัทีไ่ดบ้ญัญติัไว ้ในกฎบตัรสหประชาชาตแิละปฏิญญาวา่ดว้ยหลกักฎหมาย

ระหวา่งประเทศเก่ียวกับความสมัพนัธฉ์นัมติรและความรว่มมอืระหวา่งรฐัตา่ง	ๆ 	ตาม

กฎบตัรสหประชาชาติ

ข้อ 2 –  ค�าจ�ากัดความ

เพือ่วตัถปุระสงคข์องพธิสีารฉบบันี้

ก)	 “อนุสัญญาฉบับท่ี	 1”	 “อนุสัญญาฉบับที่	 2”	 “อนุสัญญาฉบับที่	 3”	 และ	

“อนุสัญญาฉบับท่ี	 4”	 หมายความถึง	 อนุสัญญาเจนีวาเพื่อให้ผู้บาดเจ็บ

และป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น	 ลงวันที่	 12	 สิงหาคม	 ค.ศ.	

1949	 อนุสัญญาเจนีวาเพื่อให้ผู้สังกัดในกองทัพขณะอยู่ในทะเลซึ่งบาดเจ็บ	

ป่วยไข้	และเรือต้องอับปาง	มีสภาวะดีขึ้น	ลงวันที่	12	สิงหาคม	ค.ศ.	1949	

อนุสัญญาเจนีวาเก่ียวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก	 ลงวันที่	 12	 สิงหาคม	 ค.ศ.	

1949	 อนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการคุ้มครองบุคคลพลเรือนในเวลาสงคราม	

ลงวันที่	12	สิงหาคม	ค.ศ.	1949	ตามล�าดับ	โดยค�าว่า	“อนุสัญญาทั้งหลาย”	

หมายความถงึ	อนสุญัญาเจนวีา	วนัที	่12	สิงหาคม	ค.ศ.	1949	รวมทัง้	4	ฉบบั

ว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากสงคราม
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ข)	 ค�าว่า	 “กฎแห่งกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับในกรณีการขัดกันทาง

อาวุธ”	หมายความถึง	กฎต่าง	ๆ	ที่ใช้บังคับในกรณีพิพาททางอาวุธ	ซึ่งระบุ

ในความตกลงระหว่างประเทศต่าง	ๆ	ซึ่งภาคีคู่พิพาทนั้นเป็นภาคี	และหลัก

เกณฑ์และกฎของกฎหมายระหว่างประเทศทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป	ซึง่ใช้บงัคบั

ได้กับกรณีการขัดกันทางอาวุธ

ค)		 ค�าว่า	 “ประเทศที่คุ้มครอง”	 หมายความถึง	 รัฐที่เป็นกลางรัฐหน่ึงหรือรัฐ

อื่นที่มิใช่ภาคีคู่พิพาท	ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยภาคีคู่พิพาทและได้รับการยอมรับ

โดยฝ่ายปฏิปักษ์และเป็นฝ่ายที่ตกลงที่จะด�าเนินการต่าง	 ๆ	 ตามหน้าที่ของ

ประเทศที่คุ้มครองภายใต้อนุสัญญาและพิธีสารนี้

ง)		 ผู้ท�าหน้าที่แทน	 หมายความถึง	 องค์การหน่ึงซ่ึงกระท�าการในฐานะของ

ประเทศที่คุ้มครองตามที่ก�าหนดในข้อ	5

ข้อ 3 –   การเริ่มต้นและการสิ้นสุดของการบังคับใช้อนุสัญญา

ทัง้น้ีโดยไม่เป็นการกระทบกระเทอืนต่อบทบญัญตัใิด	ๆ 	ซึง่ใช้บงัคบัอยูต่ลอดเวลาอยูแ่ล้ว

ก)		 อนุสัญญาทั้งหลายและพิธีสารฉบับนี้จะใช บ้ังคับนับจากการเริ่มต น้ของ

สถานการณต์า่ง	ๆ	ตามทีอ่า้งถงึในขอ้	1	ของพธิสีารฉบบันี้

ข)		 การบังคับใช้อนุสัญญาท้ังหลายและพิธีสารฉบับนี้จะส้ินสุดลงในอาณาเขต

ของภาคีคู่พิพาท	หากการปฏิบัติการทางทหารได้สิ้นสุดลง	และในกรณีของ

ดนิแดนทีถ่กูยดึครอง	หากการยดึครองนัน้ได้สิน้สดุลง	ทัง้นีเ้ว้นแต่ในภาวการณ์ 

หนึ่งเช่นท่ีกล่าวน้ี	 หากเป็นกรณีของบุคคลใดผู้ซึ่งได้รับการปล่อยตัว 

โดยเด็ดขาดหรือได้รับการส่งกลับคืนสู่ประเทศเดิมหรือมีการตั้งถิ่นฐานใหม่

เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว	 บุคคลเช่นว่านี้จะได้รับประโยชน์ต่อไป

จากบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของอนุสัญญาทั้งหลายและของพิธีสารน้ีตราบจน

ได้มีการปล่อยตัวโดยเด็ดขาดหรือการส่งกลับคืนสู่ประเทศเดิมหรือการตั้ง

ถิ่นฐานใหม่

ข้อ 4 – สถานภาพทางกฎหมายของภาคีคู่พิพาท

การบังคับใช้อนุสัญญาทั้งหลายและพิธีสารฉบับนี้	 ตลอดจนการท�าความตกลงต่าง	 ๆ  

ภายใต้อนุสัญญาทั้งหลายและพิธีสารดังกล่าว	 จะไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพทาง

กฎหมายของภาคีคู่พิพาท	 และการเข้ายึดครองอาณาเขตหน่ึงใดหรือการบังคับใช้

อนสุญัญาทัง้หลายและพธิสีารฉบบันี	้จะไม่มผีลกระทบต่อสถานภาพทางกฎหมายของ

อาณาเขตนั้น	ๆ	
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ข้อ 5 –  การแต่งตั้งประเทศที่คุ้มครองและผู้ท�าหน้าที่แทนประเทศที่คุ้มครอง

1.		 นับตั้งแต่การเริ่มต้นของกรณีการขัดกัน	 ให้ถือเป็นหน้าที่ของภาคีคู่พิพาทที่จะ

ให้บรรลุผลในเรื่องการตรวจตราดูแลและการปฏิบัติตามอนุสัญญาทั้งหลายและ

พิธีสารฉบับนี้	ด้วยการน�าใช้ระบบประเทศที่คุ้มครอง	รวมทั้งการแต่งตั้งและการ

ยอมรบัประเทศผูคุ้้มครองเช่นว่านัน้ตามทีก่�าหนดไว้ในวรรคต่อไปนี	้ซึง่ประเทศที่

คุ้มครองจะมีหน้าที่พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของภาคีคู่พิพาท

2.		 นับตั้งแต่การเริ่มต้นสถานการณ์ดังกล่าวในข้อ	 1	 ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้อง

เสนอแต่งต้ังประเทศทีคุ่ม้ครองโดยไม่ชกัช้า	ทัง้นีด้้วยวตัถปุระสงค์เพือ่น�าใช้บงัคับ

อนุสัญญาท้ังหลายและพิธีสารฉบับน้ี	 และจะต้องยินยอมโดยไม่ชักช้าและโดย

วัตถุประสงค์เช่นเดียวกันดังกล่าวเพื่อให้มีการปฏิบัติการโดยประเทศที่คุ้มครอง

ซึ่งตนได้ยอมรับหลังจากที่ฝ่ายปฏิปักษ์ได้เสนอแต่งตั้งมา

3.		 ถ้าหากยงัไม่มกีารเสนอแต่งต้ังหรอืการยนิยอมรับประเทศทีคุ่ม้ครองนบัตัง้แต่การ

เริ่มต้นของสถานการณ์ดังกล่าวในข้อ	 1	 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

อาจเสนอให้ความช่วยเหลือของตนแก่ภาคีคู่พิพาท	 ในอันที่จะแต่งตั้งประเทศ

ที่คุ้มครองโดยความยินยอมของภาคีคู่พิพาทโดยมิชักช้า	 ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อสิทธิ

ขององค์การมนุษยธรรมอื่นใดท่ีไม่มีความล�าเอียงที่จะอ�านวยความช่วยเหลือ

เช่นเดียวกัน	 เพื่อการนี้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศอาจให้ภาคีแต่ละ

ฝ่ายส่งรายชือ่ของรฐัจ�านวนห้ารฐั	ซึง่ภาคนีัน้พจิารณาเหน็ว่าเป็นทีย่อมรบัให้เป็น

ประเทศท่ีคุ้มครองผลประโยชน์ของคนในความสัมพันธ์กับฝ่ายปฏิปักษ์ได้	 และ

ขณะเดียวกันก็อาจให้ฝ่ายปฏิปักษ์แต่ละรายส่งรายชื่อประเทศต่าง	ๆ	อย่างน้อย

ห้าประเทศท่ีตนยอมรับให้เป็นประเทศที่คุ้มครองของฝ่ายแรก	 รายช่ือเหล่านี้จะ

ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในสองสัปดาห์หลังจากได้รับค�าขอ	โดยคณะ

กรรมการจะเปรียบเทียบรายชื่อเหล่านั้นและแสวงหาความตกลงกับรัฐซ่ึงได้รับ

การเสนอชื่อมาในทั้งสองรายชื่อนั้น

4.		 ในกรณทีีย่งัหาประเทศทีคุ่ม้ครองไม่ได้	แม้ได้มกีารด�าเนนิการดงักล่าวข้างต้นแล้ว

ก็ตาม	 ภาคีคู่พิพาทจะยอมรับโดยไม่ชักช้าซ่ึงข้อเสนอของคณะกรรมการกาชาด

ระหว่างประเทศหรอืขององค์การอืน่ใดทีม่หีลักประกนัความไม่ล�าเอยีงและความ

มปีระสทิธผิล	เพือ่ทีจ่ะกระท�าการในฐานะผูท้�าหน้าทีแ่ทน	ทัง้นีภ้ายหลงัจากทีไ่ด้มี

การปรกึษากบัคูพ่พิาทดงักล่าวและด้วยการค�านงึถงึผลของการปรกึษานีด้้วย	ด้วย

การปฏิบัติหน้าที่ต่าง	 ๆ	 ของผู้ท�าหน้าที่แทนให้ขึ้นอยู่กับความยินยอมของภาคีคู่

พิพาท	 ทั้งนี้ภาคีคู่พิพาทจะต้องพยายามในทุกวิถีทางที่จะอ�านวยความสะดวก



พิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949  13

ส�าหรับการปฏบิติัหน้าทีข่องผู้ท�าหน้าทีแ่ทนภายใต้อนสัุญญาทัง้หลายและพธิสีาร

ฉบับนี้

5.		 การแต่งตั้งและยินยอมรับประเทศที่คุ้มครองเพื่อวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้

อนสุญัญาทัง้หลายและพธิสีารฉบบันี	้จะไม่มผีลกระทบต่อสถานภาพทางกฎหมาย

ของภาคีคู่พิพาทหรืออาณาเขตใด	 ๆ	 รวมทั้งดินแดนที่ถูกยึดครอง	 ทั้งนี้ตามที่

ก�าหนดในข้อ	4

6.		 การธ�ารงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างภาคีคู่พิพาท	 หรือการมอบหมาย

การคุ้มครองดูแลผลประโยชน์และคนชาติของภาคีคู่พิพาทหนึ่งใดให้แก่รัฐที่สาม

ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกับความสัมพันธ์ทางการทูตนั้น	 จะไม่

เป็นอุปสรรคต่อการแต่งตั้งประเทศท่ีคุ้มครองเพื่อวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้

อนุสัญญาทั้งหลายและพิธีสารฉบับนี้

7.		 การกล่าวถงึใด	ๆ 	ในล�าดบัต่อไปในพธิสีารฉบบันีท้ีเ่กีย่วกบัประเทศทีคุ่ม้ครองย่อม

รวมถึงผู้ท�าหน้าที่แทนด้วย

ข้อ 6 –  ผู้ทรงคุณวุฒิ

1.		 แม้ในยามสงบ	บรรดาอัครภาคีผู้ท�าสัญญาจะใช้ความพยายามในการฝึกอบรมให้

บุคลากรมีคุณวุฒิ	 เพ่ือเอื้ออ�านวยต่อการบังคับใช้อนุสัญญาทั้งหลายและพิธีสาร

ฉบับนี้	และโดยเฉพาะเพื่อการปฏิบัติการต่าง	ๆ 	ของประเทศที่คุ้มครอง	ทั้งนี้ด้วย

การช่วยเหลือของสภากาชาดประจ�าชาติ	 (สภาเสี้ยววงเดือนแดง	 สภาสิงโตแดง

และดวงอาทิตย์)

2.		 การจดัหาและการฝึกอบรมบคุลากรดงักล่าว	ให้อยู่ภายใต้เขตอ�านาจภายในของรฐั

3.		 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศจะเก็บไว้ซึ่งรายช่ือของบุคคลผู้ได้รับ

การอบรมเช่นที่กล่าวนี้	 โดยพร้อมที่จะส่งมอบแก่อัครภาคีผู้ท�าสัญญาผู้ซ่ึงได้

เป็นผู้ก�าหนดรายการและแจ้งไว้แก่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเพื่อ

วัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว

4.		 ในแต่ละกรณ	ีเงือ่นไขการว่าจ้างบคุลากรดงักล่าวภายนอกอาณาเขตของรฐัจะขึน้

อยู่กับความตกลงพิเศษระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้อง
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ข้อ 7 –  การประชุม

ผูร้บัจดทะเบยีนของพิธสีารฉบบันีจ้ะจัดให้มกีารประชมุอัครภาคผู้ีท�าสัญญาตามค�าร้อง

ขอของภาคีดังกล่าวรัฐหนึ่งหรือหลายรัฐและโดยค�ารับรองของภาคีเสียงข้างมากในอัน

ที่จะพิจารณาปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการบังคับใช้อนุสัญญาทั้งหลายและพิธีสารฉบับนี้

ภาค 2  
ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ และผู้ที่เรืออับปาง

หมวด 1    
การคุ้มครองทั่วไป

ข้อ 8 –  การให้ค�านิยาม

เพื่อวัตถุประสงค์ของพิธีสารฉบับนี้

ก)	 “ผู้บาดเจ็บ”	 และ	 “ผู้ป่วยไข้”	 หมายถึง	 บรรดาบุคคลไม่ว่าจะเป็นทหารหรือ

พลเรอืนผูซ่ึ้งต้องการความช่วยเหลอืหรือดูแลรกัษาทางการแพทย์อันเนือ่งมาจาก

แผลหรือโรคภัย	หรือความผิดปกติ	หรือความพิการทางร่างกาย	หรือจิตใจอื่น	ๆ	

และโดยเป็นผู้ซึ่งละเว้นจากการสู้รบ	 ความหมายของค�าดังกล่าวให้หมายรวมถึง

การดูแลครรภ์	 เด็กทารกที่เกิดใหม่	 และบุคคลอื่นใดผู้ซึ่งอาจต้องการความช่วย

เหลือหรือการดูแลรักษาทางการแพทย์โดยทันที	 เช่น	 ผู้ที่ไม่แข็งแรงหรือสตรีที่

ก�าลังมีครรภ์	และเป็นผู้ซึ่งละเว้นจากการสู้รบ

ข)		 “ผู้ท่ีเรืออับปาง”	 หมายถึง	 บรรดาบุคคล	 ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือพลเรือน	 ผู้ซึ่ง

ประสบภัยในทะเลหรือในน่านน�้าอื่น	 ๆ	 อันเป็นผลมาจากเคราะห์ภัยที่มาถึงตน

หรือถงึเรอืหรอืถึงอากาศยานซ่ึงตนโดยสารมา	และโดยเป็นผูซ่ึ้งละเว้นจากการสูร้บ	

บคุคลเหล่านีห้ากได้ละเว้นจากการสูร้บอย่างต่อเนือ่ง	จะยงัคงได้รบัการพจิารณา

ว่าเป็นผูท้ีเ่รอือบัปางในระหว่างทีไ่ด้รบัความช่วยเหลือจนกว่าบคุคลดังกล่าวจะได้

รับสถานภาพอื่นใดภายใต้อนุสัญญาทั้งหลายหรือพิธีสารฉบับนี้

ค)		 “บคุลากรทางการแพทย์”	หมายถึง	บคุคลซึง่ได้รับมอบหมายจากภาคคีูพ่พิาทให้

ท�างานเพือ่วตัถปุระสงค์เฉพาะทางการแพทย์ตามทีร่ะบใุนข้อ	จ)	หรอืในด้านการ

อ�านวยการของหน่วยทางการแพทย์	หรอืการปฏบิตักิารหรอืการอ�านวยการขนส่ง

ทางการแพทย์	 การมอบหมายดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว	

ความหมายดังกล่าวให้รวมถึงบุคลากรดังต่อไปนี้
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(1)		บคุลากรทางการแพทย์ของภาคคีูพิ่พาท	ผูซ้ึง่ไม่ว่าจะเป็นทหารหรอืพลเรอืน

รวมทั้งบุคลากรที่ระบุในอนุสัญญาฉบับที่	1	และฉบับที่	2	และบุคลากรผู้ที่

ได้รับมอบหมายให้ท�างานในองค์การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

(2)	 บุคลากรทางการแพทย์ของสภากาชาดประจ�าชาติ	 (สภาเสี้ยววงเดือนแดง	

สภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย์)	 และสภาอาสาสงเคราะห์ประจ�าชาติอื่น	 ๆ	

ซึ่งได้รับการรับรองและได้รับมอบหมายอ�านาจจากภาคีคู่พิพาทฝ่ายหนึ่ง

(3)		บคุลากรทางการแพทย์ของหน่วยทางการแพทย์หรอืการขนส่งทางการแพทย์

ตามที่ระบุในข้อ	9	วรรค	2

ง)		 “บุคลากรทางศาสนา”	 หมายถึง	 บุคคลซึ่งเป็นทหารหรือพลเรือน	 ดังเช่น	 อนุ

ศาสนาจารย์	 ผู้ซ่ึงมีหน้าท่ีเฉพาะในด้านศาสนกิจและประจ�าการอยู่ในหน่วยงาน

ดังต่อไปนี้

(1)	 กองทัพของภาคีคู่พิพาท

(2)		หน่วยทางการแพทย์หรือการขนส่งทางการแพทย์ของภาคีคู่พิพาท

(3)		หน่วยทางการแพทย์หรอืการขนส่งทางการแพทย์ตามทีร่ะบไุว้ในข้อ	9	วรรค	2 

หรือ

(4)		องค์การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของภาคีคู่พิพาท

การประจ�าการของบุคลากรทางศาสนาอาจเป็นการถาวรหรือชั่วคราวได้และให้น�า

บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องดังได้ระบุไว้ในข้อ	ฎ)	ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวด้วย

จ) 	 “หน่วยทางการแพทย์”	 หมายถึง	 องค์การหรือหน่วยอื่น	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นทหาร	

หรือพลเรอืนซึง่ได้จดัตัง้ข้ึนเพือ่วตัถปุระสงค์ในทางการแพทย์	กล่าวคอื	การค้นหา	

การเก็บรวบรวม	 การขนส่ง	 การวินิจฉัยโรคหรือการบ�าบัดรักษา	 ซึ่งรวมทั้งการ

ปฐมพยาบาลผูบ้าดเจบ็	ผูป่้วยไข้	และผูท้ีเ่รอือบัปาง	หรอืเพือ่การป้องกนัโรคภยัไข้

เจ็บ	ตัวอย่างของค�านิยามนี้ให้รวมถึงโรงพยาบาลและหน่วยอื่นที่มีลักษณะคล้าย

กัน	ศูนย์ถ่ายโลหิต	ศูนย์และสถาบันเพื่อเวชศาสตร์ป้องกัน	สถานีการแพทย์และ

คลังยาและเวชภัณฑ์ของหน่วยดังกล่าว	หน่วยทางการแพทย์อาจมีลักษณะตั้งอยู่

ประจ�าที่หรือเป็นหน่วยเคลื่อนที่	หรือมีลักษณะถาวรหรือชั่วคราวก็ได้

ฉ)		 “การขนส่งเพ่ือการแพทย์”	หมายถงึ	การขนส่งโดยทางภาคพืน้ดนิ	พืน้น�า้	หรอืทาง

อากาศของผู้บาดเจ็บ	ผู้ป่วยไข้	ผู้ที่เรืออับปาง	บุคลากรทางการแพทย์	บุคลากร

ทางศาสนา	บริภัณฑ์ทางการแพทย์	หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่าง	ๆ	ซึ่งได้รับ

การคุ้มครองโดยอนุสัญญาและพิธีสารฉบับนี้
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ช)		 “การขนสง่ทางการแพทย”์	หมายถงึ	วธีิการหรอืปจัจยัการขนสง่ใดเพือ่การแพทย์

ไมว่า่จะเป น็ทหารหรอืพลเรอืนในลกัษณะอยา่งถาวรหรอืชัว่คราว	ซึง่ไดร้บัมอบ

หมายเป น็พเิศษเฉพาะการขนสง่เพือ่การแพทยแ์ละอยูภ่ายใตก้ารควบคมุดแูล

ของเจา้หนา้ทีผู่ม้อี�านาจของภาคคีูพ่พิาท

ซ)	 “ยวดยานทางการแพทย”์	หมายถงึ	พาหนะการขนสง่ทางการแพทย ์ใด	ๆ	โดย

ทางภาคพืน้ดนิ

ฌ)		 “เรอืและยานทางการแพทย”์	 หมายถงึ	 พาหนะการขนสง่ทางการแพทย ์ใด	 ๆ	

โดยทางน�า้

ญ)		 “อากาศยานทางการแพทย”์	หมายถงึ	พาหนะการขนสง่ทางการแพทย์ใด	ๆ 	โดย

ทางอากาศ

ฎ)		 “บคุลากรทางการแพทยป์ระจ�า”	 “หนว่ยทางการแพทยป์ระจ�า”	 และ	 “การ

ขนสง่ทางการแพทยป์ระจ�า”	หมายถงึ	บคุลากร-หนว่ย-การขนสง่ซ่ึงไดร้บัมอบ

หมายโดยเฉพาะเพือ่วตัถปุระสงค์ในทางการแพทย ์ในระยะเวลาซ่ึงมไิดก้�าหนด

ไวเ้ป น็การเฉพาะ	 “บคุลากรทางการแพทยช์ัว่คราว”	 “หนว่ยทางการแพทย ์

ชัว่คราว”	และ	“การขนสง่ทางการแพทยช่ั์วคราว”	หมายถงึ	บคุลากร-หนว่ย-

การขนสง่ซึง่มุง่เฉพาะเพือ่วตัถปุระสงค์ในทางการแพทย ์ในระยะเวลาอนัจ�ากดั

ในระหวา่งชว่งเวลาทัง้หมด	 ทัง้นี้	 หากมไิดม้กีารก�าหนดไวเ้ป น็อยา่งอืน่	 ค�าวา่	

“บคุลากรทางการแพทย”์	 “หนว่ยทางการแพทย”์	 และ	 “การขนสง่ทางการ

แพทย”์	ยอ่มหมายรวมถงึกรณทีีม่ลีกัษณะประจ�าและชัว่คราว

ฏ)		 “เครือ่งหมายพเิศษ”	หมายถงึ	เครือ่งหมายพเิศษของกาชาด	เสีย้ววงเดอืนแดง	

สิงโตแดงและดวงอาทิตยบ์นพ้ืนสีขาว	 เพือ่ใช ้ ในการคุม้ครองหนว่ยทางการ

แพทยแ์ละการขนสง่ทางการแพทย ์	 หรอืบคุลากรทางการแพทยแ์ละบุคลากร

ทางศาสนา	และวสัดหุรอือปุกรณ ์

ฐ)		 “สญัญาณพเิศษ”	หมายถงึ	สญัญาณหรอืขอ้ความทีก่�าหนดไวส้�าหรบัการแสดง

ตนอันเป น็การเฉพาะของหนว่ยทางการแพทยห์รอืการขนสง่ทางการแพทย ์ใน

สว่นที่	3	ของภาคผนวกที่	1	แหง่พธิสีารฉบบันี้

ข้อ 9 –  ขอบเขตของการบังคับใช้

1.		 บทบัญญัติต่าง	 ๆ	 ในภาคนี้ซึ่งมุ่งประสงค์เพื่อให้ผู้บาดเจ็บ	 ผู้ป่วยไข้	 และผู้ที่เรือ

อับปางมีสภาวะดีขึ้น	 จะใช้ได้กับบรรดาบุคคลดังกล่าวซึ่งได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ที่ก�าหนดในข้อ	1	ทั้งนี้โดยปราศจากข้อแตกต่างใด	ๆ	ทั้งสิ้น	ไม่ว่าจะ

บนพืน้ฐานในเรือ่งชาต	ิสผีวิ	เพศ	ภาษา	ศาสนาหรอืความเชือ่	ความคดิเหน็ทางการ
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เมอืงหรอืความคดิเหน็อืน่	ถิน่ก�าเนดิทางชนชาตหิรอืสงัคม	ฐานะ	การก�าเนดิ	หรอื

สถานภาพอื่น	ๆ	หรือเกณฑ์อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

2.		 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในข้อ	27	และ	32	ของอนุสัญญาฉบับที่	1	จะใช้กับหน่วย

ทางการแพทย์ถาวรและการขนส่งทางการแพทย์ถาวร	(นอกเหนอืจากเรอืพยาบาล

ต่าง	ๆ 	ซึง่อยูใ่ต้บงัคบัของข้อ		25	แห่งอนสุญัญาฉบับที	่2)	และบคุลากรของหน่วย

และการขนส่งดังกล่าวซ่ึงจัดเตรยีมไว้ส�าหรบัภาคคีูพ่พิาทเพือ่วตัถปุระสงค์ในทาง

มนุษยธรรม	ดังนี้

ก)		 โดยรัฐที่เป็นกลางหรือรัฐอื่นซึ่งมิได้เป็นภาคีคู่พิพาท

ข)		 โดยสภาสังคมสงเคราะห์ท่ีได้รับการรับรองและได้รับมอบหมายอ�านาจของ

รัฐดังกล่าว

ค)	 โดยองค์การมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่ไม่ล�าเอียง

ข้อ 10 –  การคุ้มครองและดูแล

1.		 บรรดาผู้บาดเจ็บ	 ผู้ป่วยไข้	 และผู้ท่ีเรืออับปาง	 ไม่ว่าจะเป็นคนชาติของคู่พิพาท

ฝ่ายใด	จะได้รับความเคารพและคุ้มครอง

2.		 ไม่ว่าในพฤติการณ์ใด	ๆ 	บคุคลดงักล่าวจะได้รบัการปฏบิตัอิย่างมมีนษุยธรรมและ

จะได้รับการดแูลรักษาทางการแพทย์และความเอาใจใส่ตามสภาพแห่งตนด้วยการ

ปฏบิตัอิย่างเตม็ทีแ่ละโดยความล่าช้าน้อยทีส่ดุเท่าทีจ่ะพงึกระท�าได้	ทัง้นีโ้ดยไม่มี

การแยกแยะในระหว่างบุคคลเหล่าน้ันโดยเหตุหน่ึงเหตุใดนอกจากด้วยเหตุผล

ทางการแพทย์

ข้อ 11 –  การคุ้มครองบุคคล

1.		 สุขภาพและบูรณภาพทางกายและจิตใจของบุคคลผู้ซ่ึงตกอยู่ในอ�านาจของฝ่าย

ปฏิปักษ์หรือผู้ซึ่งถูกควบคุม	 กักขัง	 หรือท�าให้เสื่อมอิสรภาพอย่างใด	 ๆ	 อันเป็น

ผลมาจากสถานการณ์ที่อ้างถึงตามข้อ	1	จะต้องไม่ได้รับอันตรายด้วยการปฏิบัติ

หรอืการละเว้นจากการปฏบิตัอินัไม่เป็นธรรมใด	ๆ 	ทัง้ส้ินตามนยัดงักล่าวนัน้	ห้าม

มิให้บังคับให้บุคคลตามข้อนี้จ�าต้องตกอยู่ภายใต้กระบวนการรักษาพยาบาลการ

แพทย์ซึง่มไิด้ต้องตามสขุภาพของบคุคลนัน้และซึง่ไม่ถกูต้องตามมาตรฐานทางการ

แพทย์อนัเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปและอนัอาจใช้ภายใต้ภาวการณ์ทางการแพทย์ที่

คล้ายคลงึกนักบับคุคลซึง่เป็นคนชาตขิองภาคทีีเ่ป็นผูป้ฏบิตักิารทางการแพทย์นัน้

และเป็นบุคคลผู้มิได้สูญเสียเสรีภาพแต่ประการใด

2.		 ห้ามมิให้ปฏบิตัดิงัต่อไปนีโ้ดยเฉพาะกับบคุคลดงักล่าว	แม้ว่าโดยความยนิยอมของ

บุคคลดังกล่าว	กล่าวคือ
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ก)		 การท�าให้ร่างกายพิการ

ข)		 การทดลองทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์

ค)		 การเคลื่อนย้ายเนื้อเยื่อหรืออวัยวะของร่างกายเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ

	 ทั้งนี้เว้นแต่กรณีการกระท�าดังกล่าวน้ีมีเหตุผลอันสอดคล้องต่อเงื่อนไขที่ก�าหนด 

	 ไว้ในวรรค	1

3.		 ข้อยกเว้นจากข้อห้ามตามวรรค	 2	ค)	 นั้นอาจมีได้เฉพาะในกรณีของการบริจาค

โลหติเพือ่การถ่ายโลหติหรอืบรจิาคผวิหนงัเพือ่การศลัยกรรม	โดยจะต้องอยูภ่ายใต้

เงือ่นไขทีว่่า	ผูบ้รจิาคได้บรจิาคโดยสมคัรใจและโดยปราศจากการบงัคับขูเ่ขญ็หรอื

การจูงใจใด	ๆ 	และทั้งนี้เป็นเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการรักษาโรคภายใต้

เงื่อนไขต่าง	ๆ 	ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและการควบคุมทางการแพทย์อันเป็นที่

ยอมรบักนัโดยทัว่ไปซึง่ได้ก�าหนดขึน้เพือ่ประโยชน์แก่ทัง้ผู้บรจิาคและผู้รบับรจิาค

4.		 การจงใจปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติการใด	ๆ 	ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ

สุขภาพร่างกายหรือจิตใจหรือต่อบูรณภาพของบุคคลใด	ๆ	ผู้ซึ่งอยู่ภายใต้อ�านาจ

ของภาคฝ่ีายหนึง่นอกเหนอืจากภาคีซึง่บคุคลนัน้สังกดัอยูแ่ละซ่ึงละเมดิต่อข้อห้าม

ใด	ๆ	ที่ก�าหนดในวรรค	1	และ	2	หรือเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของวรรค	

3	นั้น	จะถือเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงต่อพิธีสารฉบับนี้

5.		 บุคคลต่าง	ๆ 	ตามที่กล่าวในวรรค	1	มีสิทธิที่จะปฏิเสธการผ่าตัดทางศัลยกรรมใด	ๆ  

โดยในกรณขีองการปฏเิสธนัน้	บคุลากรทางการแพทย์จะใช้ความพยายามในการ

ให้ได้มาซึ่งค�าแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่มกีารลงนามหรือรับรองโดยผู้ป่วย

6.		 ภาคีคู่พพิาทแต่ละฝ่ายจะเกบ็รกัษาบนัทกึทางการแพทย์ส�าหรบัการบรจิาคโลหติ

เพือ่การถ่ายโลหติหรอืการบริจาคผวิหนงัเพือ่การศลัยกรรมโดยบคุคลต่าง	ๆ 	ตาม

ที่กล่าวในวรรค	1	ทุกครั้ง	หากการบริจาคนั้นได้มีการด�าเนินการภายใต้ความรับ

ผดิชอบของภาคฝ่ีายน้ัน	นอกจากนี	้ภาคคีูพ่พิาทแต่ละฝ่ายจะใช้ความพยายามใน

การเก็บรักษาบันทึกบรรดาข้ันตอนการรักษาทางการแพทย์ต่อบุคคลผู้ถูกกักกัน	

คุมขัง	 หรือท�าให้สูญเสียเสรีภาพโดยผลของสถานการณ์ตามที่อ้างในข้อ	 1	 โดย

บันทึกดังกล่าวเหล่านี้จะพร้อมให้ประเทศคุ้มครองตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ 12 –  การคุ้มครองหน่วยทางการแพทย์

1.		 หน่วยทางการแพทย์จะได้รับการเคารพและคุ้มครองในตลอดเวลาและจะไม่เป็น

เป้าหมายของการโจมตี

2.		 ความในวรรค	1	จะใช้ได้กับหน่วยทางการแพทย์ของพลเรือนภายใต้เงื่อนไขที่ว่า

หน่วยทางการแพทย์นั้นมีลักษณะดังนี้
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ก)		 เป็นของภาคีคู่พิพาทฝ่ายหนึ่ง

ข)		 ได้รับการรับรองและการอนุญาตโดยเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ�านาจของภาคีคู่พิพาท

ฝ่ายหนึ่ง	หรือ	

ค)		 ได้รับการอนุญาตตามข้อ	 9	 วรรค	 2	 ของพิธีสารฉบับน้ี	 หรือข้อ	 27	 ของ

อนุสัญญาฉบับที่	1

3.		 ภาคีคู่พิพาทหากประสงค์จะต้องแจ้งต่อภาคีคู่พิพาทอีกฝ่ายหน่ึงถึงต�าแหน่งที่ตั้ง

ของหน่วยทางการแพทย์ซึง่ตัง้อยูป่ระจ�า	การละเว้นต่อการแจ้งดงักล่าวจะไม่ท�าให้

ภาคีฝ่ายใดหลุดพ้นจากพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของวรรค	1

4.		 ไม่ว่าในพฤตกิารณ์ใด	ๆ 	หน่วยทางการแพทย์จะต้องไม่ถกูใช้ในความพยายามทีจ่ะ

เป็นเกราะก�าบังเป้าหมายทางการทหารจากการโจมต	ี โดยในกรณีที่จะเป็นไปได้

นั้น	ภาคีคู่พิพาทจะให้หลักประกันว่าหน่วยทางการแพทย์จะต้องตั้งอยู่ในบริเวณ

ที่ปลอดภัยจากการโจมตีต่อเป้าหมายทางการทหาร

ข้อ 13 –  การสิ้นสุดความคุ้มครองหน่วยทางการแพทย์ของพลเรือน

1.	 การคุ้มครองหน่วยทางการแพทย์ของพลเรือนตามสิทธิที่ได้รับนั้นจะไม่สิ้นสุดลง	

เว้นแต่จะมีการใช้หน่วยการแพทย์ของพลเรือนดังกล่าวในการกระท�าอันก่อให้

เกิดอันตรายต่อฝ่ายศัตรู	ทั้งนี้โดยนอกเหนือจากหน้าที่ทางมนุษยธรรมของตน	

	 อย่างไรก็ตาม	การคุ้มครองจะสิ้นสุดลงได้ก็ต่อเมื่อภายหลังจากที่มีการเตือน	โดย

ระบุก�าหนดระยะเวลาอันสมควรในกรณีที่เหมาะสมและภายหลังจากค�าเตือนยัง

คงถูกเพิกเฉย

2.		 ลักษณะดังกล่าวต่อไปนี้จะไม่ถือว่าเป็นการกระท�าอันก่อให้เกิดอันตรายต่อศัตรู

ก)		 การที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยการแพทย์ได้พกอาวุธเบาประจ�ากายส�าหรับการ

ป้องกันตัวหรือส�าหรับป้องกันผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของตน

ข)		 มีการระวังรักษาหน่วยการแพทย์โดยหน่วยระวังหรือทหารยามหรือหน่วย

คุ้มครอง

ค)		 การทีห่น่วยการแพทย์มอีาวธุขนาดเล็กและกระสนุปืนซึง่ยดึได้จากผูบ้าดเจบ็

และผู้ป่วยไข้โดยยังมิได้ส่งมอบต่อหน่วยงานที่เหมาะสม

ง)		 มสีมาชกิของกองทพัหรอืพลรบอยูใ่นหน่วยทางการแพทย์ด้วยเหตผุลทางการ

แพทย์
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ข้อ 14 –  ข้อจ�ากัดการเรียกเกณฑ์หน่วยทางการแพทย์ของพลเรือน

1.		 ประเทศทีย่ดึครองมหีน้าทีใ่ห้ประกนัว่า	ความต้องการทางการแพทย์ของประชากร

พลเรือนภายในดินแดนที่ยึดครองจะยังคงได้รับการสนองตอบ

2.		 ดังน้ันประเทศทีย่ดึครองจะไม่ท�าการเรยีกเกณฑ์หน่วยทางการแพทย์ของพลเรอืน	

อุปกรณ์	วัสดุครุภัณฑ์	หรือบริการต่าง	ๆ	จากบุคลากรของหน่วยทางการแพทย์

นัน้	ตราบเท่าทีท่รพัยากรเหล่านีย้งัเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นต่อการให้บรกิารทางการแพทย์

ทีเ่พยีงพอส�าหรบัประชากรพลเรอืนและต่อการดแูลรกัษาทางการแพทย์อย่างต่อ

เนื่องส�าหรับผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยไข้ซึ่งก�าลังอยู่ภายใต้การบ�าบัดรักษา

3.		 ประเทศที่ยึดครองอาจเรียกเกณฑ์ทรัพยากรต่าง	ๆ	ดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขดังต่อ

ไปนี้โดยค�านึงถึงหลักทั่วไปในวรรค	2

ก)		 ทรัพยากรต่าง	ๆ	นั้นจ�าเป็นต่อการบ�าบัดรักษาทางการแพทย์อย่างเพียงพอ

และในทันทีส�าหรับผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยไข้ซ่ึงเป็นสมาชิกของกองทัพของ

ประเทศที่ยึดครองหรือส�าหรับเชลยศึก

ข)		 การเรียกเกณฑ์คงมีอยู่ตราบเท่าที่ยังมีความจ�าเป็นเท่านั้น	และ

ค)		 มีการตกลงกันอย่างทันทีเพื่อให้การประกันว่า	ความจ�าเป็นต้องการทางการ

แพทย์ต่าง	ๆ	ของประชากรพลเรือนตลอดจนของผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยไข้ซึ่ง

ก�าลงัได้รบัการบ�าบดัรกัษาอยูแ่ละได้รบัผลกระทบจากการเรียกเกณฑ์นัน้จะ

ยังคงได้รับการสนองตอบต่อไป

ข้อ 15 –  การคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์พลเรือนและบุคลากรทางศาสนา

พลเรือน

1.		 บุคลากรทางการแพทย์พลเรือนจะได้รับความเคารพและคุ้มครอง

2.		 ในกรณีที่จ�าเป็น	 จะต้องจัดหาความช่วยเหลือทั้งปวงส�าหรับบุคลากรทางการ

แพทย์พลเรือนในพื้นท่ีซ่ึงบริการทางการแพทย์พลเรือนถูกระงับไปด้วยเหตุของ

การด�าเนินการสู้รบ

3.		 ประเทศทีย่ดึครองจะจดัหาความช่วยเหลอืทกุอย่างส�าหรบับคุลากรทางการแพทย์

พลเรอืนในดินแดนทีย่ดึครองเพือ่ให้บคุลากรดงักล่าวปฏิบตัหิน้าทีท่างมนษุยธรรม

ได้อย่างดีที่สุดตามความสามารถของตน	ประเทศที่ยึดครองไม่อาจก�าหนดได้ว่า	

ในการปฏบิตัหิน้าทีดั่งกล่าวนัน้	บคุลากรดงักล่าวจะต้องบ�าบดัรกัษาบคุคลใดเป็น

ล�าดบัแรกเว้นแต่ด้วยเหตผุลทางการแพทย์	บคุลากรดงักล่าวนัน้จะไม่ถกูบงัคับให้

ปฏิบัติหน้าที่อันไม่สอดคล้องกับงานทางมนุษยธรรมของตน
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4.		 บคุลากรทางการแพทย์พลเรอืนจะเข้าไปในสถานทีใ่ดก็ได้ซึง่การปฏบิตัหิน้าทีข่อง

ตนเป็นส่ิงจ�าเป็น	 แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับมาตรการด้านการควบคุมและความ

ปลอดภัย	ซึ่งภาคีคู่พิพาทที่เกี่ยวข้องอาจเห็นว่ามีความจ�าเป็นต้องก�าหนดขึ้น

5.		 บุคลากรทางศาสนาพลเรือนจะได้รับความเคารพและคุ้มครอง	 บทบัญญัติของ

อนุสัญญาทั้งหลายและพิธีสารฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับการคุ้มครองและการแสดงตน

ของบุคลากรทางการแพทย์จะใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าวเช่นเดียวกัน

ข้อ 16 –  การคุ้มครองทั่วไปต่อหน้าที่ทางการแพทย์

1.		 ไม่ว่าในพฤตกิารณ์ใด	ๆ 	บคุคลหนึง่ใดจะไม่ได้รบัการลงโทษส�าหรบัการด�าเนนิการ

ทางการแพทย์อนัสอดคล้องกบัจรรยาบรรณทางการแพทย์	ทัง้นีโ้ดยมต้ิองค�านงึถงึ

ผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการนั้นแต่อย่างใด

2.		 บุคคลผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการทางการแพทย์จะไม่ถูกบังคับให้ปฏิบัติ

หน้าที่หรือด�าเนินงานในลักษณะตรงกันข้ามกับหลักจรรยาบรรณทางการแพทย์

หรือหลักทางการแพทย์อื่นซ่ึงก�าหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้บาดเจ็บและผู้ป่วย

ไข้	หรือบทบัญญัติของอนุสัญญาทั้งหลาย	หรือพิธีสารฉบับนี้	หรือให้ละเว้นจาก

การปฏิบัติหน้าที่	หรือด�าเนินงานตามที่หลักและบทบัญญัติดังกล่าวได้ก�าหนดไว้

3.		 จะไม่มีบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการทางการแพทย์ต้องถูกบังคับให้ต้อง

ให้ข้อมูลใดที่เกี่ยวกับผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยไข้ซ่ึงอยู่หรือเคยอยู่ในความดูแลรักษา

ของตนต่อบคุคลใดซึง่เป็นคนชาตขิองฝ่ายปฏปัิกษ์หรอืต่อภาคฝ่ีายตนเอง	เว้นแต่

กฎหมายของภาคีฝ่ายตนจะได้ก�าหนดไว้	ทั้งนี้โดยบุคคลนั้นเห็นว่าข้อมูลดังกล่าว

อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยท่ีเก่ียวข้องหรือครอบครัวของผู้ป่วยนั้น	อย่างไร

ก็ตามระเบียบส�าหรับการบังคับให้มีการแจ้งเรื่องโรคติดต่อนั้นจะต้องได้รับความ

เคารพ

ข้อ 17 –  บทบาทของประชากรพลเรือนและสภาผู้ช่วยเหลือ 

1.		 ประชากรพลเรือนจะเคารพต่อผู้บาดเจ็บ	 ผู้ป่วยไข้	 และผู้ที่เรืออับปาง	 ถึงแม้ว่า

บุคคลนั้นจะเป็นคนชาติของฝ่ายปฏิปักษ์	 และจะไม่กระท�าการรุนแรงต่อบุคคล

เหล่านั้น	 ประชากรพลเรือนและสภาผู้ช่วยเหลือ	 เช่น	 สภากาชาดประจ�าชาติ	

สภาเสี้ยววงเดือนแดง	 สภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย์	 จะได้รับอนุญาต	 หรือแม้

โดยความริเริ่มของตนเอง	ในการรวบรวมและดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ	ผู้ป่วยไข้	และ

ผู้ที่เรืออับปาง	 แม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกรุกรานหรือถูกยึดครอง	 ทั้งนี้	 ส�าหรับ 

การด�าเนินการทางมนุษยธรรมดังกล่าวนี้	 จะต้องไม่มีบุคคลใดได้รับอันตราย	 

ถูกด�าเนินคดี	ถูกตัดสินว่ากระท�าผิด	หรือถูกลงโทษ
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2.		 ภาคคีูพ่พิาทอาจร้องขอต่อประชากรพลเรอืนและสภาผู้ช่วยเหลือตามทีก่ล่าวถงึใน

วรรค	1	ให้รวบรวมและดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ	ผู้ป่วยไข้	และผู้ที่เรืออับปาง	และให้

ค้นหาผูเ้สยีชวีติและรายงานให้ทราบต�าแหน่งแห่งหน	โดยภาคคีูพ่พิาทจะให้ความ

คุ้มครองและอ�านวยความสะดวกท่ีจ�าเป็นแก่ประชากรพลเรือนและสภาผู้ช่วย

เหลือผู้ซึ่งตอบรับค�าร้องขอนี้	 หากฝ่ายปฏิปักษ์ได้มาหรือได้คืนมาซ่ึงการควบคุม

พืน้ที	่ภาคดีงักล่าวจะให้ความคุม้ครองและอ�านวยความสะดวกเช่นเดยีวกนัตราบ

เท่าที่ความคุ้มครองหรือสิ่งอ�านวยความสะดวกนั้นเป็นสิ่งที่จ�าเป็น

ข้อ 18 –  การแสดงตน

1.		 ภาคคีูพ่พิาทแต่ละฝ่ายจะใช้ความพยายามในการให้ประกนัว่าจะระบกุารแสดงตน

ของบคุลากรทางการแพทย์และบคุลากรทางศาสนาและหน่วยทางการแพทย์และ

การขนส่งทางการแพทย์ได้

2.		 ภาคีคู ่พิพาทแต่ละฝ่ายจะใช้ความพยายามในการน�าและบังคับใช้วิธีและ

กระบวนการซึง่จะท�าให้จ�าแนกหน่วยทางการแพทย์และการขนส่งทางการแพทย์

ที่ใช้เครื่องหมายและสัญญาณพิเศษได้

3.		 ในอาณาเขตซึ่งถูกยึดครองและในพื้นที่ซ่ึงการต่อสู้ได้เกิดขึ้นหรือที่อาจเกิดขึ้น	

บุคลากรทางการแพทย์พลเรือนและบุคลากรทางศาสนาพลเรือนจะได้รับการ

จ�าแนกออกโดยเครื่องหมายพิเศษและบัตรประจ�าตัวรับรองสถานภาพของตน

4.		 หน่วยทางการแพทย์และการขนส่งทางการแพทย์จะมกีารก�าหนดโดยเครือ่งหมาย

พิเศษ	ทั้งนี้โดยความยินยอมของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจ	โดยเรือและยานตามข้อ	22	

ของพิธีสารฉบับน้ีจะมีการก�าหนดเครื่องหมาย	ทั้งนี้ตามบทบัญญัติในอนุสัญญา	

ฉบับที่	2

5.		 นอกจากในเรื่องเครื่องหมายพิเศษแล้วนั้น	 ภาคีคู่พิพาทอาจมีอ�านาจในการใช้

สัญญาณพิเศษเพื่อการแสดงตนของหน่วยทางการแพทย์และการขนส่งทางการ

แพทย์	 ตามท่ีก�าหนดไว้ในบทบัญญัติในส่วนที่	 3	 ของภาคผนวก	 1	 ของพิธีสาร

ฉบับนี้	ทั้งนี้	ในกรณีพิเศษซึ่งอยู่ภายใต้บทบัญญัติของส่วนดังกล่าวนั้น	การขนส่ง

ทางการแพทย์อาจใช้สัญญาณพิเศษโดยไม่ต้องแสดงเครื่องหมายพิเศษได้โดยถือ

เป็นข้อยกเว้น

6.		 การใช้บทบัญญัติวรรค	1-5	ของข้อนี้	 ก�าหนดให้อยู่ภายใต้บังคับของส่วนที่	 1-3	

ของภาคผนวก	1	ของพธิสีารฉบับนี	้โดยสญัญาณทีก่�าหนดไว้ในส่วนที	่3	ของภาค

ผนวกส�าหรับการใช้โดยเฉพาะของหน่วยทางการแพทย์และการขนส่งทางการ

แพทย์นั้น	 จะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกเหนือไปจากการแสดงตนของหน่วย
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ทางการแพทย์และการขนส่งทางการแพทย์ดังระบุไว้ในส่วนดังกล่าว	ทั้งนี้เว้นแต่

ที่ก�าหนดไว้ในส่วนนั้น

7.		 ข้อนีไ้ม่ได้ให้อ�านาจในการใช้เครือ่งหมายพเิศษในยามสันตมิากเกนิกว่าทีไ่ด้บญัญตัิ

ไว้ในข้อ	44	ของอนุสัญญาฉบับที่	1

8.		 บทบัญญัติของอนุสัญญาท้ังหลายและพิธีสารฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการ

ควบคุมการใช้เครื่องหมายพิเศษและเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการใช้

เครื่องหมายดังกล่าวโดยมิชอบนั้น	ให้น�ามาใช้กับสัญญาณพิเศษ

ข้อ 19 –  รัฐที่เป็นกลาง หรือรัฐอื่นซึ่งมิได้เป็นภาคีคู่พิพาท

รัฐที่เป็นกลางและรัฐอ่ืนซึ่งมิได้เป็นภาคีคู่พิพาทจะใช้บัญญัติที่เกี่ยวข้องของพิธีสาร

ฉบบันีต่้อบคุคลซึง่ได้รบัความคุ้มครองในภาคนี	้ผูซ่ึ้งอาจถกูรบัตวัหรือควบคมุตวัภายใน

อาณาเขตของรัฐนั้น	และต่อผู้เสียชีวิตใดของภาคีคู่พิพาทซึ่งภาคีดังกล่าวอาจพบตัว

ข้อ 20 –  การห้ามท�าการโต้ตอบ

ห้ามมิให้ใช้การโต้ตอบต่อบุคคลและสิ่งของซึ่งได้รับความคุ้มครองในบทบัญญัติของ

ภาคนี้

หมวด 2 
การขนส่งทางการแพทย์

ข้อ 21 –  ยวดยานทางการแพทย์

ยวดยานทางการแพทย์จะได้รบัความเคารพและคุม้ครองเช่นเดยีวกนักบัหน่วยทางการ

แพทย์เคลื่อนที่ภายใต้อนุสัญญาทั้งหลายและพิธีสารฉบับนี้

ข้อ 22 –  เรือพยาบาลและยานช่วยเหลือชายฝั่ง

1.		 บทบัญญัติของอนุสัญญาทั้งหลายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรณีต่าง	ๆ	ดังนี้

ก)		 เรือตามที่ระบุไว้ในข้อ	22	24	25	และ	27	ของอนุสัญญาฉบับที่	2

ข)		 เรือชูชีพและยานเล็กของเรือดังกล่าว

ค)		 ลูกเรือและบุคลากรของเรือดังกล่าว	และ

ง)		 ผู้บาดเจ็บ	ผู้ป่วยไข้	และผู้ที่เรืออับปางที่อยู่บนเรือ

จะใช้บงัคบัได้เช่นเดยีวกนัในกรณเีรอืดงักล่าวบรรทกุพลเรอืน	ผูบ้าดเจบ็	ผูป่้วยไข้	และ

ผู้ที่เรืออับปางผู้ซึ่งมิได้จัดอยู่ในประเภทต่าง	ๆ 	ดังกล่าวไว้ในข้อ	13	ของอนุสัญญาฉบับ
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ที	่2	อย่างไรกต็าม	พลเรอืนดงักล่าวจะไม่ต้องถกูส่งมอบตวัต่อภาคใีด	ๆ 	ซึง่ตนมไิด้สงักดั

อยู่หรือถูกจับตัวในทะเล	 หากปรากฏว่าพลเรือนดังกล่าวตกอยู่ในอ�านาจของภาคีคู่

พพิาทซึง่มใิช่รฐัของตน	บคุคลนัน้จะตกอยูภ่ายใต้อนสุญัญาฉบบัที	่	4	และพธิสีารฉบบันี้

2.		 การคุ้มครองตามที่ได้ก�าหนดไว้ในอนุสัญญาส�าหรับเรือที่ระบุไว้ในข้อ	 25	 ของ

อนสัุญญาฉบบัที	่2	จะขยายครอบคลมุถงึเรอืพยาบาลซึง่มุง่ใช้ในวตัถปุระสงค์ทาง

มนุษยธรรมส�าหรับภาคีคู่พิพาทโดยได้มีการจัดหามาให้	ดังนี้

ก)		 โดยรัฐที่เป็นกลางหรือรัฐอื่นซึ่งมิได้เป็นภาคีคู่พิพาทหรือ

ข)		 โดยองค์การระหว่างประเทศทางด้านมนุษยธรรมซ่ึงไม่มีความล�าเอียง	 ทั้งนี้

โดยมเีงือ่นไขว่า	ข้อก�าหนดอนัได้ระบไุว้ในข้อดงักล่าวจะได้รบัการปฏิบตัติาม

ไม่ว่าในกรณีใดกรณีหนึ่งนั้น

3.		 ยานเล็กดังระบุไว้ในข้อ	27	ของอนุสัญญาฉบับที่	2	จะได้รับความคุ้มครองแม้ว่า

มไิด้มกีารแจ้งดงัทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในข้อน้ัน	อย่างไรกต็าม	ภาคคีูพ่พิาทพึงแจ้งต่อภาคี

อืน่ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดส�าหรบัรายละเอยีดต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วกบัยานดงักล่าว	ซึง่จะอ�านวย

ความสะดวกในเรื่องการแสดงตนและการจ�าแนกออก

ข้อ 23 –  เรือและยานทางการแพทย์อื่น ๆ 

1.		 เรอืและยานทางการแพทย์นอกจากทีไ่ด้อ้างถงึในข้อ	22	ของพธิสีารฉบบันีแ้ละข้อ	

38	ของอนุสัญญาฉบับที่	2	จะได้รับความเคารพและคุ้มครองในลักษณะเดียวกัน

กบัหน่วยทางการแพทย์เคลือ่นทีภ่ายใต้อนสุญัญาทัง้หลายและพธิสีารฉบบันี	้ทัง้นี้

ไม่ว่าจะอยู่ในทะเลหรือน่านน�้าอื่นใด	โดยที่การคุ้มครองดังกล่าวนี้จะประสิทธิผล

ก็ต่อเมื่อสามารถแสดงตนและจ�าแนกออกได้ในฐานะที่เป็นเรือหรือยานทางการ

แพทย์	ฉะนัน้	เรอืดงักล่าวจงึควรมีเครือ่งหมายพิเศษก�ากบัไว้และมีการปฏบิตัเิท่า

ที่จะเป็นไปได้ตามวรรค	2	ของข้อ	43	แห่งอนุสัญญาฉบับที่	2

2.		 เรือและยานดังได้อ้างถึงในวรรค	 1	 จะคงอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการสงคราม	

โดยเรอืรบบนผวิน�า้ใดทีบ่งัคับให้ปฏบิตัติามค�าส่ังของตนได้โดยทนัทอีาจสัง่ให้เรอื

และยานเหล่านัน้ให้หยดุ	ให้เดนิออกนอกเส้นทาง	หรอืให้ใช้เส้นทางใดโดยเฉพาะ	

และเรือกบัยานเหล่านัน้จะปฏบิตัติามค�าสัง่ทกุค�าสัง่ดงักล่าว	นอกไปจากกรณเีช่น

ทีก่ล่าวนีแ้ล้ว	เรอืและยานดงักล่าวไม่อาจถกูหนัเหจากการปฏิบตัหิน้าทีใ่นทางการ

แพทย์ตราบใดทีเ่รอืและยานเหล่านัน้ยงัมคีวามจ�าเป็นส�าหรับผูบ้าดเจบ็	ผูป่้วยไข้	

และผู้ที่เรืออับปางซึ่งอยู่บนเรือหรือยานนั้น

3.		 การคุม้ครองตามทีบ่ญัญติัในวรรค	1	จะสิน้สุดลงกแ็ต่ภายใต้เงือ่นไขเท่าทีก่�าหนดไว้

ในข้อ	34	และ	35	ของอนสุญัญาฉบบัท่ี	2	ซึง่การปฏเิสธอย่างแจ้งชัดว่าจะไม่ยอม 
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ปฏิบัติตามค�าสั่งท่ีได้รับตามวรรค	 2	 จะถือเป็นการกระท�าอันเป็นภยันตราย 

แก่ฝ่ายศัตรูภายใต้ข้อ	34	ของอนุสัญญาฉบับที่	2

4.		 ภาคีคู่พิพาทอาจแจ้งฝ่ายปฏิปักษ์ให้ทราบเนิ่นนานก่อนการเดินเรือมากที่สุดเท่า

ที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับช่ือ	 รูปพรรณสัณฐาน	 ก�าหนดเวลาการเดินเรือที่ได้คาดไว้	

เส้นทางและอัตราความเร็วของเรือหรือยานตามท่ีได้ประมาณไว้	 โดยเฉพาะเรือ

ที่มีขนาดระวาง	2,000	ตันกรอสขึ้นไป	และอาจให้ข้อมูลอื่นใดซึ่งจะอ�านวยความ

สะดวกในด้านการแสดงตนและการจ�าแนกออก	โดยฝ่ายปฏิปักษ์จะให้การตอบรบั

ว่าได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว

5.		 บทบัญญัติต่าง	 ๆ	 ของอนุสัญญาฉบับที่	 2	 จะใช้กับบุคลากรทางการแพทย์และ

บุคลากรทางศาสนาซึ่งอยู่บนเรือและยานดังกล่าว

6.		 บทบัญญัติต่าง	ๆ	ของอนุสัญญาฉบับที่	2	จะใช้บังคับกับผู้บาดเจ็บ	ผู้ป่วยไข้	และ

ผูท้ีเ่รอือบัปางซึง่จดัอยูใ่นประเภทเดียวกนักบัทีไ่ด้กล่าวไว้ในข้อ	13	ของอนสุญัญา

ฉบบัที	่2	และข้อ	44	ของพธิสีารฉบบันี	้ผูซ้ึง่อาจอยูบ่นเรอืหรอืยานทางการแพทย์

ดังกล่าว	 โดยพลเรือนผู้บาดเจ็บ	 ผู้ป่วยไข้	 และผู้ที่เรืออับปาง	 ผู้ซึ่งอยู่นอกเหนือ

กรณีดังได้กล่าวไว้ในข้อ	13	ของอนุสัญญาฉบับที่	2	ขณะที่อยู่ในทะเล	จะต้องไม่

ถูกส่งมอบตัวต่อภาคีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดซึ่งตนมิได้สังกัด	 หรือถูกเคล่ือนย้ายจากเรือ

หรือยานดังกล่าว	 ทั้งนี้	 หากปรากฏว่าตนตกอยู่ในอ�านาจของภาคีคู่พิพาทนอก

เหนือไปจากประเทศของตน	บุคคลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้อนุสัญญาฉบับที่	4	และ

พิธีสารฉบับนี้

ข้อ 24 –  การคุ้มครองอากาศยานทางการแพทย์

อากาศยานทางการแพทย์จะได้รับความเคารพและคุ้มครองภายใต้การบังคับใช้ของ

บทบัญญัติในภาคนี้

ข้อ 25 –  อากาศยานทางการแพทย์ในพื้นที่ที่มิได้ควบคุมโดยฝ่ายปฏิปักษ์

บริเวณดินแดนทั้งในและเหนือพื้นดินซึ่งได้มีการควบคุมทางกายภาพโดยกองก�าลัง

พันธมิตร	 หรือทั้งในและเหนือบริเวณทะเลซ่ึงฝ่ายปฏิปักษ์มิได้มีการควบคุมในทาง

กายภาพนั้น	การเคารพและการคุ้มครองอากาศยานทางการแพทย์ของภาคีคู่พิพาทไม่

จ�าต้องขึน้อยูก่บัความตกลงใด	ๆ 	กบัฝ่ายปฏปัิกษ์	อย่างไรกต็าม	เพือ่ให้มคีวามปลอดภยั

เพิ่มมากขึ้น	 ภาคีคู่พิพาทซึ่งได้ปฏิบัติการทางด้านอากาศยานทางการแพทย์ของตนใน

บริเวณพื้นที่ดังกล่าวอาจแจ้งให้ฝ่ายปฏิปักษ์ได้ทราบ	ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในข้อ	29	โดย

เฉพาะเมือ่อากาศยานดงักล่าวได้ท�าการบนิโดยอยูใ่นรศัมขีองระบบอาวธุการยงิจากพืน้

ผิวสู่อากาศของฝ่ายปฏิปักษ์
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ข้อ 26 –  อากาศยานทางการแพทย์ในเขตประชิดหรือแนวเขตอื่น ๆ ที่มีลักษณะ

คล้ายกัน

1.		 บริเวณท้ังในและเหนือเขตประชิดซ่ึงถูกควบคุมทางกายภาพโดยกองก�าลัง

พันธมิตร	 และบริเวณท้ังในและเหนือพ้ืนท่ีซึ่งการควบคุมทางกายภาพมิได้มีอยู่

อย่างแจ้งชดันัน้	การคุ้มครองอากาศยานทางการแพทย์จะสามารถด�าเนนิไปอย่าง

มปีระสทิธภิาพกแ็ต่ด้วยการท�าความตกลงกนัล่วงหน้าระหว่างเจ้าหน้าทีท่างทหาร

ผูม้อี�านาจของภาคคีูพ่พิาทตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในข้อ	29	ทัง้นี	้ในกรณีทีไ่ม่ได้มคีวาม

ตกลงดังกล่าวนั้น	 ถึงแม้ว่าอากาศยานทางการแพทย์จะปฏิบัติการอยู่ด้วยความ

เสี่ยงภัยของตนเองก็ตาม	 แต่อากาศยานดังกล่าวจะได้รับความเคารพภายหลัง

จากได้รับการรับรองเช่นนั้นแล้ว

2.		 “เขตประชิด”	หมายถึง	บริเวณบนพื้นดินใดซึ่งหน่วยหน้าของกองก�าลังฝ่ายตรง

ข้ามกนัประชดิอยูกั่บอกีฝ่ายหนึง่	โดยเฉพาะในกรณทีีก่องก�าลงันัน้สามารถท�าการ

ยิงกันโดยตรงได้จากพื้นดิน

ข้อ 27 –  อากาศยานทางการแพทย์ในพื้นที่ควบคุมโดยฝ่ายปฏิปักษ์

1.		 อากาศยานทางการแพทย์ของภาคคีูพ่พิาทจะได้รบัการคุม้ครองอย่างต่อเนือ่งขณะ

บินเหนือพื้นดินหรือพื้นทะเลซ่ึงถูกควบคุมทางกายภาพโดยฝ่ายปฏิปักษ	์ โดยมี

เงื่อนไขว่ามีการยินยอมตกลงล่วงหน้าในเรื่องการบินดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ผู้มี

อ�านาจของฝ่ายปฏิปักษ์แล้ว

2.		 อากาศยานทางการแพทย์ซ่ึงบินเหนือบริเวณซึ่งถูกควบคุมทางกายภาพโดยฝ่าย

ปฏปัิกษ์โดยไม่มหีรอืไม่เป็นไปตามเงือ่นไขของความตกลงดังได้บญัญตัไิว้ในวรรค	

1	นัน้	ทัง้นีไ้ม่ว่าได้เกดิจากความผดิพลาดทางการบนิหรอืโดยเพราะเหตฉุกุเฉนิอนั

ส่งผลต่อความปลอดภัยในการบินน้ัน	 จะต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางในอันที่

จะแสดงตนและแจ้งฝ่ายปฏปัิกษ์ทราบถึงสภาพการณ์ดงักล่าว	ทัง้นี	้ในระยะเวลา

ทนัททีีอ่ากาศยานทางการแพทย์ได้รบัการรบัรองโดยภาคฝ่ีายปฏปัิกษ์	ภาคนีัน้จะ

ใช้ความพยายามตามสมควรในการออกค�าสั่งเพื่อที่จะให้อากาศยานลงจอดหรือ

ร่อนลงสู่พื้นน�้าตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ	30	วรรค	1	หรือในการด�าเนินมาตรการใน

การคุ้มกันผลประโยชน์ของตนและไม่ว่าในกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้นเพื่อเป็นการ

ให้เวลาอากาศยานในการปฏิบัติตามก่อนที่จะท�าการโจมตีอากาศยานนั้น

ข้อ 28 –  ข้อจ�ากัดในการปฏิบัติการของอากาศยานทางการแพทย์

1.		 ห้ามมิให้ภาคีคู่พิพาทใช้อากาศยานทางการแพทย์ในความพยายามที่จะให้ได้มา

ซึง่ความได้เปรยีบทางการทหารเหนอืฝ่ายปฏปัิกษ์	โดยอากาศยานทางการแพทย์
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ทีม่อียูจ่ะต้องไม่น�ามาใช้ในความพยายามทีจ่ะคุม้กนัเป้าหมายทางทหารให้พ้นจาก

การโจมตี

2.		 อากาศยานทางการแพทย์จะต้องไม่ถูกน�ามาใช้ในการรวบรวมหรือส่งข้อมูลข่าว

กรอง	 และจะต้องไม่ถูกน�ามาใช้บรรทุกบริภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว	 โดย

ห้ามมิให้ใช้อากาศยานดังกล่าวในการบรรทุกบุคคลหรือสินค้าซึ่งมิได้รวมอยู่ใน

ค�านิยามในข้อ	 8	ฉ)	 ทั้งนี้	 การบรรทุกสัมภาระส่วนบุคคลของผู้ครอบครองหรือ

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในอันที่จะอ�านวยความสะดวกทางการบิน	การสื่อสาร	

หรือการแสดงตนนั้น	จะไม่ถือว่าถูกห้าม

3.		 อากาศยานทางการแพทย์จะไม่บรรทกุอาวธุใด	เว้นแต่อาวธุขนาดเลก็หรือกระสุน

ซึง่ยดึได้จากผูบ้าดเจบ็	ผูป่้วยไข้	และผูท้ีเ่รอือบัปางทีอ่ยูบ่นอากาศยานนัน้	และยงั

มไิด้ส่งมอบให้กบัหน่วยงานทีเ่หมาะสม	และอาวธุเบาประจ�ากายอนัจ�าเป็นในอนัที่

จะให้บคุลากรทางการแพทย์บนอากาศยานใช้ป้องกนัตนเองและผู้บาดเจบ็	ผูป่้วย

ไข้	หรือผู้ที่เรืออับปางซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของตน

4.		 ในขณะที่ก�าลังปฏิบัติการบินตามท่ีอ้างถึงในข้อ	 26	 และ	 27	 นั้น	 อากาศยาน

ทางการแพทย์จะต้องมิถูกน�ามาใช้ในการค้นหาผู้บาดเจ็บ	 ผู้ป่วยไข้	 และผู้ที่เรือ

อับปาง	เว้นแต่ได้มีความตกลงล่วงหน้ากับฝ่ายปฏิปักษ์

ข้อ 29 –  การแจ้งและความตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอากาศยานทางการแพทย์

1.		 การแจ้งภายใต้ข้อ	25	หรอืค�าร้องขอส�าหรบัความตกลงล่วงหน้าภายใต้ข้อ	26	27	

28	วรรค	4	หรือข้อ	31	จะต้องระบุถึงจ�านวนของอากาศยานทางการแพทย์ที่ได้

เสนอไว้	แผนการบิน	และวิธีการแสดงตน	และจะต้องเป็นที่เข้าใจว่าเที่ยวบินทุก

เที่ยวจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อ	28

2.		 ภาคซีึง่ได้รบัการแจ้งภายใต้ข้อ	25	จะแสดงการรบัทราบการแจ้งดงักล่าวโดยทนัที

3.		 ภาคีซึ่งได้รับค�าร้องขอเพื่อท�าความตกลงล่วงหน้าภายใต้ข้อ	26	27	28	วรรค	4	

หรือข้อ	31	จะต้องแจ้งให้ภาคีที่ร้องขอได้ทราบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	ถึง

รายละเอียดดังนี้

ก)		 ค�าร้องขอได้รับการตกลงยินยอม

ข)		 ค�าร้องขอถูกปฏิเสธ	หรือ

ค)		 ข้อเสนอทางเลือกอื่น	 ๆ	 อันสมเหตุสมผลแทนค�าร้องขอ	 โดยรัฐผู้รับค�าร้อง

ขออาจเสนอการห้ามหรือการจ�ากัดเท่ียวบินอื่นในพื้นท่ีในระหว่างเวลาที่

เกี่ยวข้อง	 ทั้งนี้	 หากภาคีซ่ึงส่งค�าร้องขอได้ยอมรับข้อเสนอทางเลือกอื่น	 ๆ	

ภาคีนั้นจะต้องแจ้งให้ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงการยอมรับดังกล่าว
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4.		 บรรดาภาคีจะด�าเนินมาตรการที่จ�าเป็นในการให้ประกันว่า	 การแจ้งและความ

ตกลงต่าง	ๆ	จะท�าได้อย่างรวดเร็ว

5.		 ภาคีจะด�าเนินมาตรการท่ีจ�าเป็นด้วยเช่นกันในอันที่จะเผยแพร่อย่างรวดเร็ว

ในสารัตถะของการแจ้งและความตกลงเช่นว่าน้ันไปยังหน่วยทางการทหารที่

เกี่ยวข้อง	 และจะสั่งหน่วยต่าง	 ๆ	 ดังกล่าวในเร่ืองวิธีการแสดงตนซึ่งจะใช้โดย

อากาศยานทางการแพทย์นั้น	ๆ

ข้อ 30 –  การลงจอดและการตรวจสอบอากาศยานทางการแพทย์

1.		 อากาศยานทางการแพทย์ขณะบินอยู่เหนือพื้นที่ซึ่งถูกควบคุมทางกายภาพโดย

ฝ่ายปฏิปักษ์หรือเหนือบริเวณซ่ึงการควบคุมทางกายภาพมิได้มีอยู่อย่างแจ้งชัด	

อาจได้รับค�าสั่งให้ลงจอดหรือร่อนลงสู่พื้นน�้าตามความเหมาะสมเพื่ออนุญาตให้

มกีารตรวจสอบตามความในวรรคต่อไป	โดยอากาศยานทางการแพทย์จะต้องเชือ่

ฟังค�าสั่งดังกล่าวนั้น

2.		 หากอากาศยานได้ลงจอดหรือร่อนลงสู่พ้ืนน�้า	 ไม่ว่าจะได้รับค�าส่ังให้ปฏิบัติตาม	

หรือโดยเหตุผลอื่นใดน้ัน	 อากาศยานอาจได้รับการตรวจสอบเพียงเพื่อพิจารณา

กรณีที่ได้ระบุไว้ในวรรค	3	และวรรค	4	โดยการตรวจสอบนั้นจะต้องเริ่มกระท�า

โดยมิชักช้าและด�าเนินการในลักษณะที่รวดเร็ว	 ซึ่งภาคีที่ตรวจสอบจะไม่ก�าหนด

ให้มกีารย้ายผูบ้าดเจ็บและผูป่้วยไข้ออกจากอากาศยาน	เว้นแต่การเคลือ่นย้ายดงั

กล่าวเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบัการตรวจสอบ	ภาคดัีงกล่าวจะให้ประกนัในทกุกรณว่ีา	 

ในการตรวจสอบหรือเคลื่อนย้ายสภาพของคนบาดเจ็บและป่วยไข้จะไม่เกิดผล 

กระทบในทางที่เป็นผลร้าย

3.		 ถ้าการตรวจสอบอากาศยานปรากฏว่า

ก)		 เป็นอากาศยานทางการแพทย์ในความหมายของข้อ	8	ญ)

ข)		 มิได้ละเมิดเงื่อนไขในข้อ	28	และ

ค)		 มิได้บินผ่านโดยปราศจากหรือละเมิดความตกลงล่วงหน้าในกรณีที่จ�าเป็น

ต้องมีความตกลงดังกล่าว	 อากาศยานและผู้ที่อยู่ในอากาศยาน	 ผู้ซ่ึงสังกัด

ฝ่ายปฏิปักษ์	 หรือรัฐที่เป็นกลางหรือรัฐอื่นซึ่งมิได้เป็นภาคีคู่พิพาท	 จะได้รับ

อนุญาตให้ท�าการบินต่อได้โดยปราศจากความล่าช้า

4.		 ถ้าการตรวจสอบปรากฏว่าอากาศยานนั้น	ๆ

ก)		 มิได้เป็นอากาศยานทางการแพทย์ในความหมายข้อ	8	ญ)

ข)		 ละเมิดเงื่อนไขที่ก�าหนดในข้อ	28	หรือ
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ค)		 ท�าการบนิโดยปราศจากหรอืละเมดิความตกลงล่วงหน้าในกรณทีีจ่�าเป็นต้อง

มีความตกลงดังกล่าว

อากาศยานอาจถกูยดึ	บคุคลทีอ่ยูใ่นอากาศยานนัน้จะได้รบัการปฏิบตัติามบทบญัญตัทิี่

เกี่ยวข้องของอนุสัญญาทั้งหลายและพิธีสารฉบับนี้	อากาศยานซึ่งถูกยึดใด	ๆ	ซึ่งได้เคย

รับมอบภารกิจให้เป็นอากาศยานถาวรทางการแพทย์อาจใช้ได้ภายหลังจากนั้นก็แต่ใน

ฐานะที่เป็นอากาศยานทางการแพทย์เท่านั้น

ข้อ 31 – รัฐที่เป็นกลางและรัฐอื่น ๆ ซึ่งมิได้เป็นภาคีคู่พิพาท

1.		 อากาศยานทางการแพทย์จะไม่บนิเหนอืหรอืลงจอดในดนิแดนของรัฐทีเ่ป็นกลาง	

หรือรัฐอื่นซึ่งมิได้เป็นภาคีคู่พิพาท	 ทั้งนี้เว้นแต่ได้มีความตกลงล่วงหน้า	 อย่างไร

ก็ตาม	ในกรณีที่มีความตกลงดังกล่าว	อากาศยานจะได้รับความเคารพในการบิน

โดยตลอดและในช่วงระหว่างการจอดแวะในอาณาเขต	อย่างไรกต็าม	อากาศยาน

จะต้องเชื่อฟังค�าสั่งให้ลงจอดหรือร่อนลงสู่พื้นน�้าตามความเหมาะสม

2.		 ในกรณีที่ไม่ได้มีความตกลงหรอืกรณทีี่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของความตกลง	หาก

อากาศยานทางการแพทย์ได้บนิเหนอือาณาเขตของรฐัทีเ่ป็นกลางหรอืรฐัอืน่ซึง่มไิด้

เป็นภาคคีูพ่พิาท	ไม่ว่าจะเป็นเพราะความผดิพลาดทางด้านการบนิหรอืเนือ่งจาก

เหตุฉุกเฉินอันส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการบิน	 อากาศยานนั้นจะต้อง

ใช้ความพยายามในทุกวิถีทางในการแจ้งการบินและในการแสดงตน	 โดยทันที

ที่อากาศยานทางการแพทย์เช่นว่าได้รับการจ�าแนก	 รัฐดังกล่าวจะต้องใช้ความ

พยายามตามสมควรในอันท่ีจะออกค�าสั่งให้ลงจอดหรือร่อนลงสู่พื้นน�้าตามที่อ้าง

ถึงในข้อ	30	วรรค	1	หรือด�าเนินมาตรการอื่นในการคุ้มกันผลประโยชน์ของตน	

และไม่ว่าในกรณีใดกรณีหนึ่งนั้น	จะให้เวลาส�าหรับอากาศยานในการปฏิบัติตาม

ก่อนที่จะท�าการโจมตีอากาศยานนั้น

3.		 หากอากาศยานทางการแพทย์ได้ลงจอดหรือร่อนลงสู่พื้นน�้าในอาณาเขตของรัฐ

ที่เป็นกลางหรือรัฐซึ่งอันมิได้เป็นภาคีคู่พิพาท	 ไม่ว่าจะได้รับค�าส่ังให้กระท�าเช่น

นั้นหรือด้วยเหตุผลอื่นใด	 อากาศยานจะได้รับการตรวจสอบเพ่ือวัตถุประสงค์ใน

การพิจารณาว่าเป็นอากาศยานทางการแพทย์อย่างแท้จริงหรือไม่	 ทั้งนี้ไม่ว่าโดย

ความตกลงหรือสภาพการณ์ตามท่ีได้ระบุไว้ในวรรค	 2	 การตรวจสอบจะเริ่มต้น

โดยปราศจากความล่าช้าและด�าเนินการในลักษณะท่ีรวดเร็ว	 ภาคีที่ตรวจสอบ

จะไม่ก�าหนดให้มีการย้ายผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยไข้ของภาคีที่ใช้อากาศยานนั้น	เว้น

แต่การย้ายดังกล่าวจะเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการตรวจสอบ	 โดยภาคีผู้ตรวจสอบ

จะให้ประกันในทุกกรณีว่า	 การตรวจสอบหรือการเคลื่อนย้ายสภาพของคนบาด

เจ็บและป่วยไข้จะไม่เกิดผลกระทบอันเป็นผลร้าย	 หากการตรวจสอบปรากฏว่า
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อากาศยานดังกล่าวเป็นอากาศยานทางการแพทย์อย่างแท้จริง	 อากาศยานและ

ผู้ที่อยู่บนอากาศยานนอกเหนือจากผู้ซึ่งจะต้องถูกกักกันไว้ตามกฎแห่งกฎหมาย

ระหว่างประเทศทีใ่ช้บงัคบัในกรณกีารขดักนัทางอาวธุ	จะได้รบัอนญุาตให้ท�าการ

บินต่อและจะต้องอ�านวยความสะดวกตามสมควรส�าหรับการบินต่อไป	 หากการ

ตรวจสอบปรากฏผลว่าอากาศยานมไิด้เป็นอากาศยานทางการแพทย์	อากาศยาน

นั้นจะถูกยึดและผู้ที่อยู่ในอากาศยานนั้นจะได้รับการปฏิบัติตามวรรค	4

4.		 เว้นแต่กรณีท่ีได้มีการตกลงระหว่างรัฐและภาคีคู่พิพาทนั้น	 ผู้บาดเจ็บ	 ผู้ป่วยไข	้

และผู้ที่เรืออับปางที่ได้ลงจากอากาศยานทางการแพทย์แล้วโดยมิใช่เป็นการลง

ชั่วคราว	 โดยความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในอาณาเขตของรัฐท่ีเป็นกลาง

หรือรัฐอื่นซึ่งมิได้เป็นภาคีคู่พิพาท	จะต้องถูกกักขังโดยรัฐนั้น	ในกรณีที่ก�าหนดไว้

ตามกฎแห่งกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับในกรณีการขัดกันทางอาวุธ	ทั้งนี้

ในลักษณะที่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่สามารถเข้ามีส่วนในการสู้รบได้อีก	โดยค่าใช้

จ่ายการรักษาพยาบาลและการกักขังจะให้ประเทศที่บุคคลดังกล่าวสังกัดอยู่เป็น

ผู้รับผิดชอบ

5.		 รัฐที่เป็นกลางหรือรัฐอื่นซ่ึงมิได้เป็นภาคีคู่พิพาทอาจใช้เงื่อนไขและข้อจ�ากัดใน

เรือ่งการบนิผ่านหรอืร่อนลงสูอ่าณาเขตของตนส�าหรบัอากาศยานทางการแพทย์

ในลักษณะเดียวกันส�าหรับภาคีคู่พิพาททุกฝ่าย

หมวด 3 
บุคคลที่สูญหายและตาย

ข้อ 32 –  หลักทั่วไป

ในการบังคับใช้หมวดนี	้การด�าเนนิการต่าง	ๆ 	ของอคัรภาคผู้ีท�าสญัญาของภาคีคูพ่พิาท

และขององค์การระหว่างประเทศทางด้านมนุษยธรรมดังที่ได้กล่าวไว้ในอนุสัญญาทั้ง

หลายและพิธีสารฉบับนี้	 จะใช้เรื่องสิทธิของครอบครัวในอันที่จะทราบถึงชะตากรรม

ของญาติเป็นแรงชักจูงเป็นหลัก

ข้อ 33 –  บุคคลที่สูญหาย

1.		 ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะค้นหาบุคคลผู้ซ่ึงได้รับรายงานจากฝ่ายปฏิปักษ์ว่าได้

สูญหาย	ทั้งนี้ตราบที่พฤติการณ์จะอ�านวย	และอย่างช้าที่สุดนับแต่การสิ้นสุดของ

การใช้ก�าลงัสูร้บ	ฝ่ายปฏิปักษ์ดังกล่าวจะส่งข้อมลูทีเ่กีย่วข้องท้ังหมดของบคุคลเช่น

ว่านั้นเพื่ออ�านวยความสะดวกในการค้นหา
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2.		 ในการอ�านวยความสะดวกส�าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวรรคก่อนนั้น	 ใน

ส่วนที่เกี่ยวกับบุคลผู้ซึ่งมิได้รับการพิจารณาในเชิงอนุเคราะห์มากกว่าน้ีภายใต้

อนสัุญญาทัง้หลายและพธิสีารฉบบัน้ี	ภาคคู่ีพพิาทแต่ละฝ่ายจะด�าเนนิการ	ดงัต่อไปนี้

ก)		 บันทึกข้อมูลดังได้ระบุไว้ในข้อ	 138	 ของอนุสัญญาฉบับที่	 4	 ในส่วนที่เกี่ยว

กับบุคคลดังกล่าวซึ่งถูกกักขัง	 จ�าคุก	 หรือถูกควบคุมตัวไว้เป็นเวลานานกว่า	

2	สัปดาห์	อันเป็นผลสืบเนื่องจากการสู้รบหรือการยึดครอง	หรือเป็นบุคคล

ผู้ซึ่งเสียชีวิตในระยะเวลาที่ถูกคุมขัง

ข)		 อ�านวยความสะดวกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 และในกรณีที่จ�าเป็นก็

ด�าเนินการค้นหาและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวหากเสียชีวิต

ในพฤติการณ์อันเป็นผลจากการสู้รบหรือการยึดครองหรือไม่

3.		 ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบับคุคลซึง่ได้รบัรายงานว่าสญูหายตามวรรคแรกและค�าร้องขอ

ส�าหรับข้อมลูดงักล่าวจะต้องถูกส่งไปไม่ว่าโดยทางตรงหรอืผ่านประเทศทีคุ่ม้ครอง	

หรือส�านักตัวแทนกลางเพื่อการค้นหาของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	

หรอืสภากาชาดประจ�าชาต	ิ(สภาเสีย้ววงเดอืนแดง	สภาสงิโตแดงและดวงอาทติย์)	

ในกรณีที่ข้อมูลมิได้ส่งไปยังคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและส�านัก

ตวัแทนกลางเพือ่การค้นหาของคณะกรรมการดงักล่าว	ภาคคีูพ่พิาทแต่ละฝ่ายจะ

ให้ประกันว่า	ข้อมูลดังกล่าวได้มีการจัดส่งไปยังส�านักตัวแทนกลางเพื่อการค้นหา

ด้วยแล้ว

4.		 ภาคีคู่พิพาทจะใช้ความพยายามในอันที่จะตกลงในเรื่องการจัดเตรียมคณะเพื่อ

ค้นหา	พิสูจน์รูปพรรณสัณฐาน	 และน�าผู้เสียชีวิตออกจากพ้ืนที่การสู้รบ	ทั้งนี้ใน

กรณีที่เหมาะสมก็ให้รวมถึงการจัดเตรียมให้คณะดังกล่าวได้มีเจ้าหน้าที่ของฝ่าย

ปฏปัิกษ์ร่วมตดิตามขณะปฏบิตัภิารกจิในพืน้ทีซ่ึง่ถกูควบคุมโดยฝ่ายปฏิปักษ์	โดย	

เจ้าหน้าที่คณะดังกล่าวจะได้รับการเคารพและความคุ้มครองขณะที่ด�าเนินการ

ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอยู่เท่านั้น

ข้อ 34 –  ศพของผู้เสียชีวิต 

1.	 ศพของบคุคลซึง่ได้เสยีชวิีตด้วยเหตผุลเนือ่งจากการยดึครองหรอืการกกัขงัอนัเป็น

ผลจากการยึดครองหรือการสู้รบ	และศพของบุคคลซึ่งมิได้มีสัญชาติของประเทศ

ซึง่ตนได้เสยีชวีติอนัเป็นผลจากการสูร้บนัน้	จะได้รบัความเคารพ	และหลมุศพของ

บคุคลเช่นว่าทัง้หมดจะได้รบัความเคารพ	ดแูลรกัษา	และก�าหนดเครือ่งหมายตาม

ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ข้อ	130	ของอนสุญัญาฉบบัที	่4	ทัง้นีเ้ป็นกรณทีีศ่พหรอืหลมุศพอาจ
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จะไม่ได้รบัการพจิารณาในเชงิอนเุคราะห์มากกว่านีภ้ายใต้อนสุญัญาทัง้หลายและ

พิธีสารฉบับนี้

2.		 ทันทีที่พฤติการณ์และความสัมพันธ์ในระหว่างผู้เป็นปฏิปักษ์จะอ�านวย	อัครภาคี

ผู้ท�าสัญญาซึ่งในอาณาเขตมีหลุมฝังศพและสถานที่อื่น	 ๆ	 แล้วแต่กรณีอันเป็นที่

บรรจุศพของบุคคลผู้ซ่ึงเสียชีวิตอันเป็นผลจากการต่อสู้หรือระหว่างการยึดครอง	

หรือในการกักขังนั้น	จะท�าความตกลงเพื่อที่จะด�าเนินการดังต่อไปนี้

ก)		 อ�านวยความสะดวกส�าหรับบรรดาญาติของผู้ตายและผู้แทนหน่วยบริการ

ทะเบียนหลุมฝังศพในการเข้าไปยังหลุมศพ	 และจัดระเบียบความตกลงใน

ทางปฏิบัติส�าหรับการเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว

ข)		 คุ้มครองและดูแลรักษาหลุมศพดังกล่าวในลักษณะถาวร

ค)		 อ�านวยความสะดวกในการส่งคืนศพและของใช้ส่วนตัวของผู้ตายกลับสู่

ประเทศเดิมตามค�าร้องขอของประเทศนั้น	 หรือตามค�าร้องขอของญาติที่ 

ใกล้ชิดที่สุด	หากมิได้มีการคัดค้านจากประเทศดังกล่าว

3.		 ถ้าไม่มีความตกลงดังกล่าวไว้ในวรรค	 2	ข)	 หรือ	ค)	 และหากประเทศเดิมของ 

ผู้ตายที่ไม่ประสงค์ที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายส�าหรับการดูแลรักษาหลุมศพดังกล่าว	

อัครภาคีผู้ท�าสัญญาซ่ึงได้มีหลุมศพตั้งอยู่ในอาณาเขตของตนอาจเสนอให้ความ

สะดวกในการส่งคนืศพไปยงัประเทศเดิมได้	ในกรณคี�าเสนอไม่ได้รบัการตอบสนอง 

อัครภาคีผู ้ท�าสัญญาอาจจัดการตามกฎหมายของตนที่เกี่ยวกับสุสานและ 

หลุมฝังศพ	ทั้งนี้ภายหลังจากการสิ้นสุดระยะเวลา	5	ปี	นับจากวันที่ค�าเสนอและ

ได้มีการแจ้งที่เหมาะสมไปยังประเทศเดิมแล้ว

4.		 อัครภาคีผู้ท�าสัญญา	ซึ่งได้มีหลุมศพตั้งอยู่ในอาณาเขตตนที่กล่าวถึงในข้อนี้	จะได้

รับอนุญาตให้ขุดศพได้แต่ในกรณี

ก)		 ตามวรรค	2	ค)	และ	3	หรือ

ข)		 กรณีการขุดค้นนั้นถือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความจ�าเป็นทางสาธารณะ	 รวมทั้ง

กรณีของความจ�าเป็นในการชันสูตรพลิกศพและทางการแพทย์	ซึ่งเป็นกรณี

ซึ่งอัครภาคีผู้ท�าสัญญาจะต้องให้ความเคารพต่อศพตลอดเวลา	 และจะต้อง

แจ้งยังประเทศเดิมถึงวัตถุประสงค์ของตนในการขุดศพขึ้นมาพร้อมทั้งราย

ละเอียดของสถานที่ที่ก�าหนดให้เป็นที่เก็บศพแห่งใหม่
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ภาค 3 
วิธีการและปัจจัยในการท�าสงคราม  
พลรบและสถานภาพของเชลยศึก

หมวด 1 
วิธีการและปัจจัยในการท�าสงคราม

ข้อ 35 –  กฎเกณฑ์พื้นฐาน

1.		 ในกรณีการขัดกันทางอาวุธใด	 ๆ	 น้ัน	 สิทธิของภาคีคู่พิพาทในการเลือกวิธีและ

ปัจจัยในการท�าสงครามมิใช่ว่าไม่มีข้อจ�ากัด

2.		 ห้ามมใิห้ใช้อาวุธ	กระสนุและวตัถ	ุและวธิกีารท�าสงครามในลกัษณะทีจ่ะก่อให้เกดิ

การบาดเจ็บเกินสมควรหรือความทุกข์ทรมานโดยไม่จ�าเป็น

3.		 ห้ามมิให้ใช้วิธีการหรือปัจจัยในการท�าสงครามซ่ึงมุ่งหวังหรือที่อาจคาดได้ว่าจะ

ท�าให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเสียหายในลักษณะขยายเป็นวงกว้าง	มีระยะ

เวลายาวนาน	และมีลักษณะรุนแรง

ข้อ 36 –  อาวุธใหม่

ในการศึกษา	 การพัฒนา	การได้มา	หรือการยอมรับซึ่งอาวุธ	 วิธีการหรือปัจจัยในการ

ท�าการสงครามอันเป็นของใหม่น้ัน	 อัครภาคีผู้ท�าสัญญาอยู่ภายใต้พันธกรณีในอันที่จะ

ตัดสินว่า	การใช้อาวุธหรือวิธีการหรือปัจจัยใหม่นั้น	ๆ	ในบางกรณี	หรือทุกพฤติการณ์	

จะถูกห้ามโดยพิธีสารฉบับนี้หรือกฎแห่งกฎหมายระหว่างประเทศอื่น	ๆ	ที่ใช้บังคับกับ

อัครภาคีผู้ท�าสัญญา

ข้อ 37 –  การห้ามล่อลวง

1.		 ห้ามมใิห้ประหาร	ท�าให้บาดเจบ็	หรอืควบคมุตวัฝ่ายปฏปัิกษ์ด้วยการล่อลวง	ทัง้นี	้

การกระท�าทีช่กัชวนให้ฝ่ายปฏปัิกษ์เกดิความวางใจอนัชกัน�าไปสูซ่ึง่ความเชือ่ว่าตน

มีสิทธิได้รับหรือมีพันธกรณีต้องให้ความคุ้มครองภายใต้กฎแห่งกฎหมายระหว่าง

ประเทศทีใ่ช้บังคับกบักรณพีพิาททางอาวธุ	โดยมเีจตนาจะหกัหลงัย้อนความวางใจ

น้ัน	การกระท�าดงักล่าวจะถอืเป็นการล่อลวงตวัอย่างของการกระท�าล่อลวง	มดีงันีค้อื

ก)		 การแสร้งว่ามีเจตนาที่จะเจรจาภายใต้ธงอันแสดงถึงการพักรบหรือถึงการ

ยอมจ�านน

ข)		 การแสร้งว่าได้ไร้ความสามารถเนื่องเพราะได้รับบาดเจ็บหรือป่วย
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ค)		 การแสร้งว่ามีสถานภาพเป็นพลเรือนหรือของผู้ที่ไม่ใช่พลรบ	และ

ง)		 การแสร้งว่ามีสถานภาพของผู ้ได้รับการคุ้มครองด้วยการใช้สัญญาณ

เครือ่งหมาย	หรอืเครือ่งแบบขององค์การสหประชาชาตหิรือของรฐัทีเ่ป็นกลาง 

หรือของรัฐอื่นซึ่งมิได้เป็นภาคีคู่พิพาท

2.	 กโลบายทางการสงครามนั้นจะไม่มีการห้าม	กโลบายดังกล่าว	ได้แก่	การกระท�า

ซึ่งมุ่งให้ฝ่ายปฏิปักษ์เกิดความเข้าใจผิดหรือชักชวนให้กระท�าการโดยปราศจาก

การไตร่ตรอง	แต่ทัง้นีก้ารกระท�าเช่นว่านัน้มไิด้ละเมดิต่อกฎแห่งกฎหมายระหว่าง

ประเทศท่ีใช้บังคับในกรณีการขัดกันทางอาวุธ	 และมิได้มีลักษณะการล่อลวง	

เพราะการกระท�านัน้มไิด้ชกัจูงฝ่ายปฏปัิกษ์ให้เกดิความวางใจในเรือ่งการคุม้ครอง

ภายใต้กฎหมายนั้น	ตัวอย่างของกโลบายดังกล่าวมีดังนี้คือ	การใช้เครื่องอ�าพราง	

เครื่องล่อ	ปฏิบัติการลวง	และการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ข้อ 38 –  เครื่องหมายพิเศษซึ่งเป็นที่ยอมรับ

1.		 ห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายพิเศษของกาชาด	 เสี้ยววงเดือนแดง	 หรือสิงโตแดงและ

ดวงอาทิตย์แดง	หรือเครื่องหมาย	สัญญาณ	หรือสัญลักษณ์อื่นใดซึ่งก�าหนดไว้ใน

อนุสัญญาทั้งหลายหรือในพิธีสารฉบับนี้ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม	 ในกรณีการขัด

กนัทางอาวธุนัน้	ห้ามมใิห้ใช้ในลกัษณะทีผิ่ดและจงใจซึง่เครือ่งหมายสัญญาณหรอื

สัญลักษณ์ในเรื่องการคุ้มครองอันเป็นที่ยินยอมรับในระดับระหว่างประเทศ	รวม

ทั้งธงของการพักรบและเครื่องหมายเพื่อการคุ้มครองในทรัพย์สินทางวัฒนธรรม

2.		 ห้ามมิให้มีการใช้เครื่องหมายพิเศษขององค์การสหประชาชาติ	 ยกเว้นในกรณี

องค์การดังกล่าวได้ให้อ�านาจไว้

ข้อ 39 –  เครื่องหมายพิเศษในเรื่องสัญชาติ

1.		 ในกรณีการขัดกันทางอาวุธ	 ห้ามมิให้มีการใช้ธงหรือเคร่ืองหมายทางการทหาร	

แถบเครื่องหมายหรือเครื่องแบบของรัฐที่เป็นกลางหรือรัฐอื่น	 ๆ	 ซึ่งมิใช่ภาคีคู่

พิพาท

2.		 ห้ามมิให้มีการใช้ธงหรือเครื่องหมายทางการทหาร	 แถบเครื่องหมายหรือเครื่อง

แบบของฝ่ายปฏปัิกษ์ระหว่างการโจมตหีรอืเพือ่ทีจ่ะใช้ป้องกนัให้ความอนเุคราะห์	

คุ้มครอง	หรือขัดขวางการปฏิบัติการทางทหาร

3.		 บทบัญญัติในข้อนี้	 หรือข้อ	 37	 วรรค	 1	 จะไม่มีผลกระทบต่อกฎแห่งกฎหมาย

ระหว่างประเทศซ่ึงได้รบัการยอมรบัโดยทัว่ไปในปัจจบุนัในเรือ่งการจารกรรมหรอื

การใช้ธงในกรณีการขัดกันทางอาวุธทางทะเล
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ข้อ 40 –  ความเมตตา

ห้ามมใิห้ออกค�าสัง่ว่าจะไม่ให้มบีคุคลใดรอดชวีติหรอืขูค่กุคามเช่นนีก้บัฝ่ายปฏิปักษ์หรอื

กระท�าการสู้รบบนพื้นฐานดังกล่าว

ข้อ 41 –  การคุ้มกันศัตรูผู้ซึ่งถูกกันออกจากการสู้รบ

1.		 บคุคลผูซ้ึง่ได้รบัการรบัรอง	หรอืผูซ้ึง่ในภาวการณ์ทีค่วรจะได้รบัการรบัรองว่าเป็น

ผู้ซึ่งถูกกันออกจากการสู้รบ	จะไม่ตกเป็นเป้าหมายแห่งการโจมตี

2.		 บุคคลจะเป็นผู้ซึ่งถูกกันออกจากการสู้รบในกรณีดังต่อไปนี้

ก)		 ผู้ตกอยู่ในอ�านาจฝ่ายปฏิปักษ์

ข)		 ผู้ซึ่งได้แสดงเจตนาอย่างแจ้งชัดที่จะยอมจ�านน	หรือ

ค)		 ผูซ้ึง่หมดสตหิรอืไม่กไ็ร้ความสามารถด้วยการบาดเจบ็หรอืป่วยไข้	และดงันัน้

จงึเป็นผูท้ีไ่ม่สามารถป้องกนัตนเอง	ทัง้นีโ้ดยมเีงือ่นไขว่า	ในกรณใีดกรณหีนึง่

ดังกล่าวนั้น	 บุคคลดังกล่าวได้ละเว้นจากการกระท�าอันเป็นปรปักษ์และไม่

พยายามที่จะหลบหนี

3.	 ในกรณทีีบ่คุคลผูซ้ึง่มสีทิธไิด้รบัความคุม้ครองในฐานะเชลยศกึได้ตกอยูใ่นอ�านาจ

ของฝ่ายปฏปัิกษ์ภายใต้สภาพอนัไม่ปกตขิองการรบ	จนท�าให้มสิามารถอพยพออก

ไปดังเช่นทีบ่ญัญตัไิว้ในภาค	3	หมวด	1	ของอนสุญัญาฉบบัที	่3	นัน้	บคุคลดงักล่าว

จะได้รับการปล่อยตวัและจะต้องให้มกีารด�าเนินมาตรการในทกุประการในอนัทีจ่ะ

ประกันความปลอดภัยของบุคคลนั้น	ๆ

ข้อ 42 –  ผู้ที่อยู่ในอากาศยาน

1.		 ห้ามมิให้ใช้บุคคลผู้ใช้ร่มชูชีพจากอากาศยานที่อยู่ในภาวะคับขันจ�าต้องเป็น 

เป้าหมายของการโจมตีในระหว่างที่ก�าลังใช้ร่มชูชีพลงสู่พื้นดิน

2.		 ขณะลงสู่พื้นดินในอาณาเขตซึ่งถูกควบคุมโดยฝ่ายปฏิปักษ์นั้น	บุคคลผู้ใช้ร่มชูชีพ

จากอากาศยานที่อยู่ในภาวะคับขัน	 จะมีโอกาสในการขอยอมจ�านนก่อนที่จะตก

เป็นเป้าหมายของการโจมต	ี ท้ังน้ีนอกจากเป็นท่ีประจะษ์ว่าบุคคลดังกล่าวก�าลัง

กระท�าการอันเป็นปรปักษ์

3.		 กองอากาศโยธินจะไม่ได้รับการคุ้มครองในข้อนี้
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หมวด 2 
สถานภาพของพลรบ และเชลยศึก

ข้อ 43 –  กองทัพ

1.		 กองทัพของภาคีคู่พิพาทจะหมายความรวมถึงกองทัพ	กลุ่มและหน่วยต่าง	ๆ 	ซึ่งมี

การจดัตัง้เป็นระบบและอยูภ่ายใต้การบงัคับบญัชารบัผิดชอบของภาคีนัน้ส�าหรบั

การปฏบิตักิารของผูใ้ต้บงัคบับญัชา	ถงึแม้ว่าภาคดีงักล่าวจะมตีวัแทนเป็นรฐับาล

หรือคณะเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้รับการรับรองโดยฝ่ายปฏิปักษ์ก็ตาม	 กองทัพเช่นว่า

จะอยู่ภายใต้ระบบวินัยภายในซ่ึงจะบังคับให้มีการปฏิบัติสอดคล้องกับกฎแห่ง

กฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับในกรณีการขัดกันทางอาวุธ	เป็นอาทิ

2.		 บคุคลผูส้งักดัในกองทพัของภาคคีูพิ่พาทจะเป็นพลรบ	(ยกเว้นบคุคลทีเ่ป็นบคุลากร

ทางการแพทย์หรอือนศุาสนาจารย์ตามทีไ่ด้บญัญตัไิว้ในข้อ	33	ของอนสัุญญาฉบบั

ที่	3)	กล่าวคือ	บุคคลดังกล่าวมีสิทธิในการเข้ามีส่วนในการสู้รบโดยตรง

3.		 ในกรณีทีภ่าคีคู่พพิาทฝ่ายหนึง่ได้น�าหน่วยคล้ายทหารหรอืหน่วยทีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบั

การบงัคบัใช้กฎหมายและตดิอาวธุเข้ามาสมทบในกองทพั	คู่พพิาทฝ่ายนัน้จะต้อง

แจ้งให้ภาคีฝ่ายอื่นได้ทราบด้วย

ข้อ 44 –  พลรบและเชลยศึก

1.		 พลรบตามค�าจ�ากัดความในข้อ	 43	 ผู้ซึ่งตกอยู่ภายใต้อ�านาจของฝ่ายปฏิปักษ์จะ

ถือเป็นเชลยศึก

2.		 ในขณะทีบ่รรดาพลรบมีพันธะในการปฏบิตัติามกฎแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ

ทีใ่ช้บงัคบักรณกีารขดักนัทางอาวธุ	การละเมดิต่อกฎดงักล่าวนัน้จะไม่ท�าให้พลรบ

นั้น	ๆ	หมดสิทธิในการเป็นพลรบหรือเป็นเชลยศึก	หากตกอยู่ภายใต้การควบคุม

ของฝ่ายปฏิปักษ์	ทั้งนี้เว้นแต่กรณีที่ได้ก�าหนดไว้ในวรรค	3	และ	4	ของข้อนี้

3.		 ในการส่งเสริมให้มีการคุ้มครองประชากรพลเรือนจากผลกระทบในการสู้รบน้ัน	

พลรบจะมพีนัธะในการแสดงตนให้แตกต่างจากประชากรพลเรอืนในขณะทีก่�าลัง

ท�าการโจมตีหรือในขณะที่เตรียมการปฏิบัติการทางทหารเพื่อการโจมตี	 อย่างไร

ก็ตาม	 โดยท่ียอมรับกันว่าอาจมีสถานการณ์บางกรณีในการขัดกันทางอาวุธ	 ซึ่ง

เป็นเพราะลักษณะของการสู้รบน้ันท�าให้พลรบไม่สามารถแสดงตนให้แตกต่าง

จากพลเรือนดังเช่นว่าได้	 พลรบดังกล่าวจะยังคงสถานภาพของตนไว้ได้	 แต่ทว่า

ในสถานการณ์เช่นนั้น	พลรบนั้นจะต้องถืออาวุธโดยเปิดเผย

ก)		 ในขณะปฏิบัติการทางทหารในแต่ละครั้ง	และ
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ข)		 ในชั่วระยะเวลาตราบเท่าท่ีคู่ปฏิปักษ์สามารถมองเห็นพลรบนั้นขณะที่ก�าลัง

กระท�าการอยู่ในกระบวนยุทธวิธีก่อนหน้าท่ีจะเริ่มการโจมตีซ่ึงพลรบนั้นจะ

มีส่วนเข้าร่วมด้วย

การกระท�าทั้งหลายซึ่งสอดคล้องต่อข้อก�าหนดแห่งวรรคน้ี	 จะไม่ถือว่าเป็นการล่อลวง

ตามความหมายในข้อ	39	วรรค	1	ข)

4.		 พลรบผู้ซึ่งตกอยู่ภายใต้อ�านาจของฝ่ายปฏิปักษ์โดยไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ

ก�าหนดตามที่ระบุไว้ในประโยคท่ีสองของวรรค	 3	 น้ันจะสูญสิทธิแห่งการเป็น

เชลยศึก	 อย่างไรก็ตาม	 พลรบผู้นั้นจะได้รับความคุ้มครองทั้งหลายเทียบเท่าใน

ทุกประการกับเชลยศึกตามความในอนุสัญญาฉบับที่	3	และพิธีสารฉบับนี้	ความ

คุม้ครองนีร้วมถงึความคุม้ครองต่าง	ๆ 	ทีใ่ห้ต่อเชลยศกึตามทีบ่ญัญตัไิว้ในอนสุญัญา

ฉบบัที	่3	ในกรณทีีบ่คุคลดงักล่าวถกูด�าเนนิคดีและลงโทษเพราะการกระท�าผดิใด	ๆ  

ของตน

5.		 พลรบใดผู้ซึ่งตกอยู่ภายใต้อ�านาจของฝ่ายปฏิปักษ์ในขณะที่ไม่ได้ก�าลังอยู่ใน

ระหว่างการโจมตหีรอืในการเตรยีมการปฏิบัตกิารทางทหารเพือ่การโจมตนีัน้	จะ

ไม่สญูสทิธใินการเป็นพลรบของตนและการเป็นเชลยศกึเนือ่งจากการกระท�าของ

ตนก่อนหน้านั้น

6.		 บทบญัญตัแิห่งมาตรานีจ้ะไม่เป็นผลเสือ่มเสยีต่อสทิธขิองบคุคลใดในการเป็นเชลย

ศึกตามที่บัญญัติไว้ในข้อ	4	แห่งอนุสัญญาฉบับที่สาม

7.		 บทบญัญตัแิห่งข้อนีไ้ม่มีวัตถปุระสงค์ทีจ่ะการเปลีย่นแปลงแนวปฏบิตัทิีบ่รรดารฐั

ได้ให้ยอมรับในลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับการสวมเครื่องแบบของพลรบสังกัดหน่วย

ทหารประจ�าการซึ่งแต่งเครื่องแบบและติดอาวุธของภาคีคู่พิพาท

8.		 นอกเหนือจากประเภทของบุคคลต่าง	ๆ	ดังที่บัญญัติไว้ในข้อ	13	ของอนุสัญญา

ฉบบัที	่1	และ	2	แล้ว	บรรดาผูส้งักัดกองทพัของภาคคีูพ่พิาททัง้ปวงตามทีไ่ด้นยิาม

ไว้ในข้อ	43	ของพิธีสารฉบับนี้	จะได้รับคามคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาดังกล่าวทั้ง

สองนัน้	หากว่าบคุคลนัน้เป็นผูบ้าดเจบ็	หรอืผูป่้วยไข้	หรอืหากเป็นผู้ซึง่เรอือบัปาง

ในทะเล	หรือในน่านน�้าอื่นก็เฉพาะในกรณีอนุสัญญาฉบับที่	2	

ข้อ 45 –  ความคุ้มครองบุคคลผู้ที่เข้ามีส่วนในการสู้รบ

1.		 บคุคลผูเ้ข้ามส่ีวนในการสูร้บและตกอยูภ่ายใต้อ�านาจของฝ่ายปฏิปักษ์จะได้รบัการ

สนันษิฐานว่าเป็นเชลยศกึ	และดงันัน้จะได้รับความคุ้มครองโดยอนสุญัญาฉบบัที	่3 

หากบุคคลนั้นอ้างสิทธิในเรื่องสถานภาพของการเป็นเชลยศึก	 หรือหากปรากฏ

ว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีสิทธิในสถานภาพน้ัน	หรือหากภาคีซึ่งบุคคลนั้นสังกัดอยู	่
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เรียกร้องสถานภาพดงักล่าวในนามของบคุคลดังกล่าวต่อประเทศทีค่วบคุมตวัหรอื

ประเทศทีคุ่ม้ครอง	ในกรณทีีเ่ป็นทีส่งสยัว่าบคุคลผูน้ัน้สมควรได้รบัสทิธใินการเป็น

เชลยศกึหรอืไม่นัน้	บคุคลดงักล่าวจะด�ารงสิทธใินสถานภาพดงักล่าว	และดงันัน้จะ

ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาฉบับที่	3	และพิธีสารฉบับนี้ตราบจนถึงเวลาที่

สถานภาพของตนจะได้ก�าหนดโดยศาลที่มีอ�านาจพิจารณาพิพากษา

2.		 หากบุคคลผู้ซ่ึงตกอยู่ภายใต้อ�านาจของฝ่ายปฏิปักษ์ไม่ได้รับการพิจารณาว่า

เป็นเฉลยศึกและจะถูกด�าเนินคดีโดยภาคีดังกล่าวในข้อหาว่าได้กระท�าความผิด 

ในระหว่างการสู้รบ	 บุคคลนั้นจะมีสิทธิท่ีจะอ้างสิทธิในสถานภาพของการเป็น 

เชลยศึกต่อศาลยุติธรรมและจะขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาในประเด็นดังกล่าวได ้

เมื่อใดก็ตามพอที่จะเป็นไปได้ภายใต้กระบวนวิธีพิจารณาที่ใช้ในเรื่องดังกล่าวนี	้

การพจิารณาพพิากษาประเดน็ดงักล่าวจะต้องมีข้ึนก่อนการไต่สวนฟ้องการกระท�าผดิ	

ผู้แทนของประเทศที่คุ ้มครองจะมีสิทธิเข้าร่วมฟังการไต่สวนในการพิพากษา

ประเด็นดังกล่าว	 เว้นแต่ในกรณีข้อยกเว้นซ่ึงการไต่สวนต้องกระท�าอย่างลับเพ่ือ

ประโยชน์ทางด้านความมัน่คงแห่งรฐั	ในกรณดีงักล่าว	กองก�าลงัทีค่วบคมุตวับคุคล

ผู้นั้นจะแจ้งต่อประเทศที่คุ้มครองทราบตามนั้น

3.		 บุคคลใดผู้ได้เข้ามีส่วนในการสู้รบ	 ผู้ซึ่งไม่มีสิทธิในสถานภาพของการเป็นเชลยศึก 

และเป็นผู้ท่ีไม่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติในเชิงอนุเคราะห์มากกว่านี้ตาม

อนสุญัญาฉบบัที	่4	บคุคลผูน้ัน้จะมสิีทธไิด้รบัความคุ้มครองตามข้อ	75	ของพธิสีาร

ฉบบันีโ้ดยตลอดเวลา	โดยในอาณาเขตทีย่ดึครองนัน้	บคุคลดงักล่าวใด	ๆ 	จะมสิีทธิ

ในเรือ่งการตดิต่อสือ่สารภายใต้อนสุญัญาฉบบัที	่4	อกีด้วยหากตนมไิด้เป็นจารชน	

ทั้งนี้โดยไม่ค�านึงถึงบทบัญญัติข้อ	5	แห่งอนุสัญญาฉบับดังกล่าว

ข้อ 46 –  จารชน

1.	 ผูส้งักดักองทพัของภาคคีูพ่พิาท	ผูซ้ึง่ตกอยูภ่ายใต้อ�านาจของฝ่ายปฏปัิกษ์	ในขณะ

ที่ท�าการจารกรรมอยู่นั้น	จะไม่ได้รับสิทธิในสถานภาพของการเป็นเชลยศึก	และ

อาจได้รับการปฏิบัติในฐานท่ีเป็นจารชน	 ทั้งนี้โดยไม่ค�านึงถึงบทบัญญัติอื่นของ

อนุสัญญาทั้งหลายหรือพิธีสารฉบับนี้

2.		 ผู้สังกัดกองทัพของภาคคู่พิพาท	 ผู้ซึ่งท�าการรวบรวมข้อมูลหรือพยายามที่จะ

รวบรวมข้อมูลโดยกระท�าการในนามของภาคีฝ่ายดังกล่าวและอยู่ในพื้นที่ท่ีถูก

ควบคุมโดยฝ่ายปฏิปักษ์	จะไม่ถือว่าเกี่ยวข้องกับการท�าจารกรรม	หากบุคคลนั้น

ได้สวมเครื่องแบบของกองทัพของตนขณะที่ก�าลังกระท�าการดังกล่าว



พิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949  39

3.		 ผู้สังกัดกองทัพของภาคีคู่พิพาทที่มีถิ่นพ�านักในอาณาเขตที่ถูกยึดครองโดยฝ่าย

ปฏิปักษ์และเป็นผู้ซึ่งรวบรวมข้อมูลหรือพยายามรวบรวมข้อมูลอันทรงคุณค่า

ทางการทหารภายในอาณาเขตนั้น	 โดยได้กระท�าในนามของภาคีที่ตนสังกัดอยู	่

จะไม่ถอืว่าเกีย่วข้องในการกระท�าจารกรรม	เว้นเสยีแต่ว่าบคุคลนัน้ได้กระท�าการ

ในลกัษณะหลอกลวงด้วยวธิกีารลีล้บัโดยจงใจ	นอกจากนัน้	บคุคลผู้มทีีถ่ิน่ทีอ่ยูด่งั

กล่าวจะไม่สูญเสียสิทธิในสถานภาพของการเป็นเชลยศึก	 และไม่อาจได้รับการ

ปฏิบัติในฐานที่เป็นจารชน	 เว้นแต่หากบุคคลน้ันถูกจับได้ในขณะที่ก�าลังกระท�า

จารกรรม

4.		 ผู้สังกัดกองทัพของภาคีคู่พิพาทท่ีมิใช่ผู้มีถ่ินพ�านักในดินแดนที่ฝ่ายปฏิปักษ์ยึด

ครองและเป็นผู้ได้เก่ียวข้องกระท�าการจารกรรมในอาณาเขตดังกล่าว	 จะไม่ 

สญูเสยีสทิธใินสถานภาพของการเป็นเชลยศกึ	และไม่อาจได้รบัการปฏบิตัใินฐาน

ที่เป็นจารชน	เว้นแต่หากบุคคลนั้นถูกจับได้เสียก่อนที่จะได้กลับเข้าไปในกองทัพ

ตนที่สังกัดอยู่

ข้อ 47 –  ทหารรับจ้าง

1.		 ทหารรับจ้างจะไม่มีสิทธิในการเป็นพลรบหรือเชลยศึก

2.		 ทหารรับจ้าง	คือบุคคลใด	ๆ	ผู้ซึ่ง

ก)		 ได้รบัการว่าจ้างเป็นพเิศษในท้องถิน่หรอืจากต่างประเทศเพือ่เข้าต่อสูใ้นการ

ขัดกันทางอาวุธ

ข)		 ได้เข้ามีส่วนโดยตรงในการสู้รบโดยแท้จริง

ค)		 มีมูลเหตุจูงใจในการเข้ามีส่วนในการสู้รบ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์

ส่วนตนโดยเฉพาะ	และโดยแท้จริงแล้วได้รับค�าสัญญาจาก	หรือในนามของ

ภาคีคู่พิพาทฝ่ายหน่ึงว่าจะให้ค�าชดเชยเป็นทรัพย์สินมากกว่าท่ีได้สัญญาว่า

จะให้	 หรือที่ได้จ่ายให้ต่อพลรบท่ีมีล�าดับยศ	 หรือที่มีหน้าที่คล้ายคลึงกันใน

กองทัพของภาคีนั้น

ง)		 มิได้เป็นคนชาติของภาคีคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	หรือเป็นผู้มีถิ่นพ�านักอยู่ใน

อาณาเขตภายใต้การควบคุมของภาคีคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

จ)		 มิได้เป็นผู้สังกัดในกองทัพของภาคีคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและ

ฉ)		 มิได้รับการจัดส่งโดยรัฐที่ไม่ใช่ภาคีคู ่พิพาทให้ไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น

ทางการในฐานะที่เป็นผู้สังกัดในกองทัพของรัฐนั้น
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ภาค 4  
ประชากรพลเรือน

หมวด 1  
ความคุ้มครองทั่วไปจากผลกระทบของการสู้รบ

ส่วนที่ 1  

กฎพื้นฐานและขอบเขตของการใช้บังคับ

ข้อ 48 –  กฎพื้นฐาน

ภาคคีูพ่พิาทจะจ�าแนกประชากรพลเรอืนออกจากพลรบและทรพัย์ส่ิงของพลเรอืนออก

จากเป้าหมายทางทหารอยู่ตลอดเวลา	 และดังนั้นก็จะด�าเนินปฏิบัติการโดยเพ่งเล็ง

เฉพาะต่อเป้าหมายทางทหารเท่าน้ัน	 ท้ังน้ีเพื่อที่จะเป็นประกันส�าหรับการเคารพและ

การคุ้มครองประชากรพลเรือนและทรัพย์สิ่งของพลเรือน

ข้อ 49 –  ค�านิยามของการโจมตี และขอบเขตการใช้บังคับ

1.		 “การโจมตี”	หมายถึง	การกระท�าการในลักษณะรุนแรงต่อฝ่ายปฏิปักษ์	ไม่ว่าจะ

เป็นในเชิงรุกหรือเชิงรับ

2.	 	บทบัญญัติแห่งพิธีสารฉบับนี้	ในส่วนที่เกี่ยวกับการโจมตี	จะใช้ส�าหรับการโจมตี

ในทุกกรณี	 ไม่ว่าจะมุ่งกระท�าในอาณาเขตใด	 รวมทั้งอาณาเขตของภาคีคู่พิพาท

เองแต่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายปฏิปักษ์

3.		 บทบญัญตัแิห่งหมวดนีจ้ะใช้ส�าหรบัการสงครามบนพืน้ดนิ	พืน้อากาศ	หรอืพืน้น�า้ 

ใด	 ๆ	 ซึ่งอาจส่งพลกระทบต่อประชากรพลเรือน	 พลเรือนปัจเจกบุคคล	 หรือ 

เป้าหมายทางพลเรอืนท่ีอยูบ่นพืน้ดนิ	บทบญัญตัดิงักล่าวนีย้งัใช้บงัคับส�าหรบัการ

โจมตีในทุกกรณีจากพื้นน�้าหรือจากอากาศต่อเป้าหมายที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน	แต่จะ

ไม่กระทบต่อกฎแห่งกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับในกรณีการขัดกันทาง

อาวุธทางทะเลหรือในอากาศ

4.		 บทบัญญัติแห่งหมวดนี้เป็นบทบัญญัติที่ผนวกเพิ่มเติมต่อกับกฎต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยว

กับการคุ้มครองทางมนุษยธรรมที่ได้บัญญัติไว้ในอนุสัญญาฉบับที่	 4	 โดยเฉพาะ

ในภาค	2	และในข้อตกลงระหว่างประเทศอื่น	ๆ	ซึ่งมีผลผูกพันต่ออัครภาคีผู้ท�า

สัญญา	ตลอดจนกฎอื่น	 ๆ	 ของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง

พลเรือนและเป้าหมายทางพลเรือนที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน	พื้นน�้า	หรือพื้นอากาศจาก

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสู้รบ
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ส่วนที่ 2 
พลเรือนและประชากรพลเรือน

ข้อ 50 –  ค�านิยามของพลเรือนและประชากรพลเรือน

1.		 พลเรือน	ได้แก่	บุคคลใดผู้ซึ่งไม่ได้จัดอยู่ในประเภทของบุคคลตามที่ได้ก�าหนดไว้

ในข้อ	4	ก	(1)	(2)	(3)	และ	(6)	แห่งอนุสัญญาฉบับที่	3	และในข้อ	43	แห่งพิธีสาร

ฉบบันี	้ในกรณเีป็นทีส่งสยัว่าบคุคลนัน้เป็นพลเรอืนหรอืไม่	บคุคลนัน้จะได้รบัการ

พิจารณาว่าเป็นพลเรือน

2.		 ประชากรพลเรือนประกอบด้วยบุคคลทุกคนที่เป็นพลเรือน

3.		 การที่ปรากฏมีปัจเจกบุคคลผู้ซ่ึงไม่ได้อยู ่ภายใต้ค�านิยามของพลเรือนอยู่ใน

ท่ามกลางประชากรพลเรือน	 จะไม่ท�าให้ประชากรแห่งน้ันต้องสูญเสียลักษณะที่

เป็นพลเรือนไป

ข้อ 51 –  การคุ้มครองประชากรพลเรือน

1.		 ประชากรพลเรือนและพลเรือนปัจเจกบุคคลจะได้รับความคุ้มครองทั่วไปจาก

ภยันตรายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติทางทหาร	 โดยในการอ�านวยผลในเรื่องความ

คุ้มครองดังกล่าว	จะต้องให้การพิจารณาในทุกพฤติการณ์ถึงกฎต่าง	ๆ	ซึ่งผนวก

เพิ่มเติมต่อหลักของกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับอื่น	ๆ	ดังที่จะได้กล่าวถึง

ต่อไป

2.		 ประชากรพลเรือนดงักล่าว	ตลอดจนพลเรอืนปัจเจกบคุคล	จะไม่ตกเป็นเป้าหมาย

ของการโจมตี	 ห้ามมิให้มีการกระท�าหรือการคุกคามว่าจะใช้ความรุนแรง	 โดย

มีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อเป็นการสร้างความหวาดกลัวให้แพร่หลายไปในหมู่

ประชากรพลเรือน

3.		 พลเรือนจะได้รับความคุ้มครองตามที่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้	เว้นแต่ว่าและตราบ

เท่าช่วงเวลาที่พลเรือนนั้นเข้ามีส่วนในการสู้รบโดยตรง

4.		 ห้ามมิให้มีการโจมตีในลักษณะการไม่เลือกปฏิบัติ	อนัไดแ้ก่	

 ก)		 การโจมตีโดยไม่ได้กระท�าโดยตรงต่อเป้าหมายทางทหารในลักษณะเฉพาะ

ข)		 การโจมตีโดยใช้วิธีการหรือปัจจัยการรบ	 ซึ่งไม่สามารถเพ่งเล็งต่อเป้าหมาย

ทางทหารในลักษณะเฉพาะได้	หรือ

ค)		 การโจมตโีดยใช้วธิกีารหรอืปัจจยัการรบ	ซึง่ก่อให้เกดิผลอนัไม่สามารถจ�ากดั

ขอบเขตได้ตามที่ก�าหนดไว้ในพิธีสารฉบับนี้	
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	 และจะเป็นผลให้การโจมตีแต่ละกรณีเช่นว่ามีลักษณะเป็นการท�าลายเป้าหมาย 

	 ทางทหารและพลเรือน	หรือทรัพย์สิ่งของพลเรือนโดยปราศจากซึ่งการจ�าแนก

5.		 นอกจากกรณีอื่น	ๆ	แล้ว	รูปแบบของการโจมตีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการโจมตี	ที่มี

ลักษณะไม่เลือกปฏิบัติ

 ก)		การโจมตใีนลกัษณะการระดมการใช้วธิกีาร	หรอืปัจจยัใด	ๆ 	ซึง่ปฏบิตักิารต่อ

เป้าหมายทางทหารหลายจุดที่แยกกันอย่างเห็นได้ชัด	ซึ่งตั้งอยู่ในนคร	เมือง	

หมู่บ้าน	 หรือบริเวณอื่นใดอันมีการจุกตัวกันอยู่ของพลเรือนหรือเป้าหมาย

พลเรือนโดยถือเสมือนว่าเป็นเป้าหมายทางทหารเพียงแห่งเดียว

ข)		 การโจมตีซ่ึงอาจคาดได้ว่าจะยังผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตของพลเรือนที่

อาจพลอยเกิดขึ้น	 การบาดเจ็บของพลเรือน	 ความเสียหายต่อทรัพย์ส่ิงของ

พลเรือน	 หรือความเสียหายดังกล่าวรวมกัน	 ซึ่งทั้งน้ีเป็นการสูญเสียที่มาก

เกินกว่าความได้เปรียบทางการทหารที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมและโดยตรง

อันได้คาดหมายไว้

6.		 ห้ามมิให้มีการโจมตีต่อประชากรพลเรือนหรือพลเรือนในลักษณะการตอบโต้

7.		 จะไม่ให้มีการใช้การท่ีมีหรือการเคลื่อนย้ายของประชากรพลเรือนหรือพลเรือน

ปัจเจกบคุคลเพือ่ประโยชน์บางแห่งหรอืบางท้องทีไ่ด้รบัความคุม้กนัจากการปฏบิตัิ

การทางทหาร	 โดยเฉพาะในความพยายามที่จะปกป้องเป้าหมายทางทหารจาก

การโจมตี	หรือจะปกป้อง	สนับสนุน	หรือขัดขวางการปฏิบัติการทางทหาร	ภาคี

คู่พิพาทจะไม่ส่ังการเคล่ือนย้ายประชากรพลเรือนหรือพลเรือนปัจเจกบุคคลเพ่ือ

วัตถุประสงค์ท่ีจะปกป้องเป้าหมายทางทหารจากการโจมตีหรือปกป้องกันการ

ปฏิบัติการทางทหาร

8.		 การละเมิดใดในข้อห้ามดังกล่าวจะไม่ท�าให้ภาคีคู่พิพาทพ้นจากพันธกรณีทาง

กฎหมายที่เกี่ยวกับประชากรพลเรือนและพลเรือนปัจเจกบุคคล	 ตลอดจน

พันธกรณีที่จะใช้มาตรการระมัดระวังล่วงหน้าตามที่ได้ก�าหนดไว้ในข้อ	57

ส่วนที่ 3 
ทรัพย์สิ่งของพลเรือน

ข้อ 52 –  การคุ้มครองทั่วไปต่อทรัพย์สิ่งของพลเรือน

1.		 ทรัพย์สิ่งของพลเรือนจะไม่ถือเป็นเป้าหมายแห่งการโจมตีหรือการปฏิบัติการ

ตอบโต้	ทรพัย์สิง่ของพลเรอืน	ได้แก่	บรรดาทรพัย์สิง่ของซึง่ไม่ใช่เป้าหมายทางการ

ทหารตามที่ได้นิยามไว้ในวรรค	2
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2.		 การโจมตีจะต้องจ�ากัดอย่างเคร่งครัดเพียงต่อเป้าหมายทางการทหารในกรณีที่

เกี่ยวกับทรัพย์สิ่งของนั้น	เป้าหมายทางการทหารจะจ�ากัดเฉพาะทรัพย์สิ่งของซึ่ง

โดยลักษณะ	สถานที่ตั้ง	วัตถุประสงค์	หรือการใช้	จะช่วยก่อให้เกิดประสิทธิผลใน

การปฏิบัติการทางทหาร	และการท�าลายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน	การยึด	หรือ

การท�าให้หมดสมรรถภาพของทรัพย์สิ่งของนั้นจะก่อให้เกิดความได้เปรียบทาง

ทหารอย่างชัดเจนตามสภาวการณ์ขณะที่ด�าเนินการนั้น

3.		 ในกรณีท่ีสงสัยว่าทรัพย์สิ่งของซึ่งโดยซึ่งปกติแล้วจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทาง

พลเรือน	เช่น	ปูชนียสถาน	บ้านหรือที่อยู่อาศัยอื่น	หรือโรงเรียน	ถูกน�ามาใช้เพื่อ

ช่วยก่อให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติการทางทหารหรือไม่นั้น	 ให้สันนิษฐานไว้

ก่อนว่ามิได้น�ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น

ข้อ 53 –  การคุ้มครองทรัพย์สิ่งของทางวัฒนธรรม และปูชนียสถาน

โดยมิได้กระทบกระเทือนต่อบทบัญญัติต่าง	 ๆ	 ของอนุสัญญากรุงเฮกท่ีเก่ียวกับการ

คุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในสถานการณ์แห่งการขัดกันทางอาวุธ	 ลงวันที่	 14	

พฤษภาคม	ค.ศ.	1954	หรือตราสารระหว่างประเทศอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	การกระท�าดัง

ต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการต้องห้าม

ก)		 การกระท�าการสูร้บใดโดยตรงต่ออนสุาวรย์ีทางประวตัศิาสตร์	งานศลิปะ	หรอื

ปูชนียสถานซึ่งก่อให้เกิดมรดกทางวัฒนธรรมหรือจิตใจของประชาชน	

ข)		 การใช้เป้าหมายดังกล่าวเพื่อสนับสนุนความพยายามทางการทหาร

ค)		 การใช้เป้าหมายดังกล่าวเพื่อเป็นเป้าหมายแห่งการตอบโต้

ข้อ 54 –  การคุ้มครองทรัพย์สิ่งของซึ่งมีลักษณะจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของ

ประชากรพลเรือน

1.		 ห้ามใช้ความอดอยากหิวโหยของพลเรือนเพื่อเป็นวิธีการสงคราม

2.		 ห้ามมิให้โจมตี	ท�าลาย	เคลื่อนย้าย	หรือท�าให้เสียซึ่งทรัพย์สิ่งของที่จ�าเป็นส�าหรับ

การด�ารงชวีติของประชากรพลเรอืน	เช่น	อาหาร	พืน้ทีท่�าการเกษตรเพือ่การผลติ

อาหาร	พืชผล	ปศุสัตว์	หรือสถานที่เก็บและจ่ายน�้าดื่มและการชลประทาน	โดย

มีวัตถุประสงค์เฉพาะในอันท่ีจะกันมิให้ประชากรพลเรือนหรือฝ่ายปฏิปักษ์ได้

รับประโยชน์เพื่อการยังชีพของตน	 ทั้งนี้ไม่ว่าจะโดยมูลเหตุจูงใจใด	 ไม่ว่าเพื่อให้

ประชาชนพลเรือนอดอยาก	 หรือท�าให้ต้องโยกย้ายถิ่นที่อยู่ออกไป	 หรือเพื่อมูล

เหตุจูงใจอื่นใด
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3.		 การห้ามตามที่ได้บัญญัติไว้ในวรรค	 2	 จะไม่ใช้บังคับส�าหรับทรัพย์สิ่งของตาม

บทบัญญัติ	วรรค	ดังกล่าว	ซึ่งฝ่ายปฏิปักษ์จะใช้เพื่อ

ก)		 การยังชีพโดยเฉพาะของผู้สังกัดกองทัพของตน	หรือ

ข)		 การสนบัสนนุโดยตรงต่อการปฏบิติัการทางทหาร	หากมใิช่กรณเีพือ่การยงัชพี	

แต่ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่า	 ไม่ว่ากรณีใดจะไม่มีการด�าเนินการต่อทรัพย์ส่ิงของ

เหล่านั้น	ซึ่งอาจเป็นที่คาดหมายได้ว่าจะท�าให้ประชาชนพลเรือนขาดแคลน

อาหารหรือน�้า	จนเป็นเหตุให้ประชากรพลเรือนต้องตกอยู่ในสภาพอดอยาก	

หรือเป็นการบังคับให้ต้องโยกย้ายถิ่นที่อยู่

4.		 ทรัพย์สิ่งของเหล่านี้จะไม่ใช้เป็นเป้าหมายเพื่อการตอบโต้

5.		 โดยค�านึงถึงความจ�าเป็นส�าคัญของภาคีคู่พิพาทฝ่ายใดในการป้องกันอาณาเขต

แห่งชาตขิองตนจากการรกุราน	การยกเว้นจากข้อห้ามตามทีก่�าหนดไว้ในวรรค	2	

อาจสามารถกระท�าได้โดยภาคคีูพิ่พาทภายในอาณาเขตภายใต้การควบคมุของตน

ในกรณีความจ�าเป็นทางทหารอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้

ข้อ 55 –  การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

1.	 ในการสงครามนั้น	จะต้องให้มีการดูแลเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติต่อ

ความเสยีหายทีม่ลีกัษณะกว้างขวาง	มรีะยะเวลายาวนาน	และรนุแรง	การคุม้ครอง

ดังกล่าวให้รวมถึงการห้ามใช้วิธีการหรือปัจจัยทางการสงคราม	ซึ่งมุ่งประสงค์

หรืออาจคาดได้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ	 และ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวก็ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสุขภาพหรือการด�ารงชีวิตของ

ประชากร

2.		 ห้ามมิให้ท�าการโจมตีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในลักษณะของการตอบโต้

ข้อ 56 –  การคุ้มครองงาน และสิ่งติดตั้งที่บรรจุพลังงานอันตราย

1.		 งานและสิง่ตดิตัง้ทีบ่รรจพุลงังานอนัตราย	กล่าวคอื	เขือ่น	ท�านบ	หรอืโรงไฟฟ้าพลงั

นวิเคลยีร์	จะไม่ถกูให้เป็นเป้าหมายการโจมต	ีถงึแม้ในกรณทีีส่ถานทีเ่หล่านีเ้ป็นเป้า

หมายทางทหารกต็าม	หากการโจมตดีงักล่าวอาจก่อให้เกดิการปลดปล่อยพลังงาน

อันตรายและเป็นผลให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชากรพลเรือน	เป้า

หมายทางการทหารอืน่ซึง่ตัง้อยู	่หรอือยูใ่นบรเิวณใกล้เคียงกนักบังานหรอืส่ิงตดิตัง้

เหล่านี้	จะไม่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตี	หากการโจมตีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการ

ปลดปล่อยพลงังานอนัตรายจากงานหรอืส่ิงติดตัง้	และเป็นผลให้เกดิความเสียหาย

อย่างร้ายแรงต่อประชากรพลเรือน
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2.		 การให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษจากการโจมตีตามที่บัญญัติไว้ในวรรค	1	จะสิน้สุดลง 

ดังนี้

ก)		 กรณีเขื่อนหรือท�านบ	 ก็เฉพาะหากได้ใช้นอกเหนือไปจากหน้าที่ตามปกติ	

และใช้ในการสนับสนุนในลักษณะประจ�าส�าคัญ	 และโดยตรงต่อการปฏิบัติ

การทางทหาร	 และหากการโจมตีดังกล่าวเป็นวิธีการที่อาจน�าใช้ได้แต่เพียง

วิธีเดียวในอันที่จะยุติการสนับสนุนนั้น

ข)		 กรณโีรงไฟฟ้าพลังนวิเคลยีร์	กเ็ฉพาะหากได้ผลติพลังไฟฟ้าเป็นการสนบัสนนุ

ในลักษณะประจ�าส�าคัญและโดยตรงต่อการปฏิบัติการทางทหาร	 และหาก

การโจมตดีงักล่าวเป็นวธิกีารทีอ่าจน�าใช้ได้แต่เพยีงวธิเีดยีวในอนัทีจ่ะยตุกิาร

สนับสนุนนั้น

ค)		 กรณเีป้าหมายทางทหารอืน่	ๆ 	ซึง่ตัง้อยูห่รอือยูใ่นบรเิวณใกล้เคยีงกนักบังาน

หรือสิ่งติดตั้งเหล่านี้	ก็เฉพาะหากได้ใช้ในในการสนับสนุนในลักษณะประจ�า

ส�าคัญและโดยตรงต่อการปฏิบัติการทางทหาร	 และหากการโจมตีดังกล่าว

จะเป็นวิธีการที่อาจน�าใช้ได้แต่เพียงวิธีเดียวในอันที่จะยุติการสนับสนุนนั้น

3.	 ในทุกกรณี	 ประชากรพลเรือนและพลเรือนปัจเจกบุคคลจะทรงไว้ซึ่งการ

คุ้มครองตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ	รวมทั้งความคุ้มครอง

ส�าหรับมาตรการการระมัดระวังล่วงหน้าตามที่บัญญัติไว้ในข้อ	 57	 หาก

ความคุ้มครองดังกล่าวนั้นสิ้นสุดลงและได้มีการโจมตีงานหรือสิ่งติดตั้ง	หรือ

เป้าหมายทางทหารตามท่ีได้ระบุไว้ในวรรค	 1	 บรรดาการปฏิบัติของการ

ระมัดระวังล่วงหน้าทั้งปวง	จะน�ามาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการปลดปล่อยพลังงาน

อันตรายนั้น	ๆ

4.		 ห้ามมิให้ใช้งานหรือสิ่งติดตั้ง	หรือเป้าหมายทางทหาร	ตามที่ระบุไว้ในข้อ	1	เป็น

เป้าหมายแห่งการตอบโต้

5.		 ภาคีคู่พิพาทจะใช้ความพยายามในการหลีกเลี่ยงการจัดตั้งเป้าหมายทางทหาร

ในสถานที่ใกล้เคียงกับงาน	หรือสิ่งติดตั้งตามที่ระบุไว้ในวรรค	1	อย่างไรก็ตามจะ

ให้การอนุญาตส�าหรับส่ิงติดตั้งท่ีได้สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะส�าหรับการ

ป้องกนังาน	หรือสิง่ตดิตัง้ทีไ่ด้รบัความคุ้มครอง	และงานหรอืส่ิงตดิตัง้ดงักล่าวจะไม่

ตกเป็นเป้าหมายแห่งการโจมตทีัง้นีโ้ดยมเีงือ่นไขว่าจะไม่น�าไปใช้ในการสู้รบ	เว้นไว้

แต่เป็นการกระท�าเพือ่ป้องกันเท่าทีจ่�าเป็นในการโต้ตอบการโจมตทีีมี่ต่องานหรอื

สิง่ตดิตัง้อนัได้รบัความคุม้ครองนัน้	และการตดิก�าลงัอาวธุจะจ�ากดัเฉพาะแต่อาวธุ

ทีม่สีมรรถนะแต่เพยีงเพือ่ต่อต้านการกระท�าอนัเป็นปรปักษ์ต่องานหรอืสิง่ตดิตัง้ที่

ได้รับความคุ้มครองนั้น
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6.		 อัครภาคผีูท้�าสญัญาและภาคคีูพ่พิาทจะได้รับการส่งเสรมิให้จดัท�าข้อตกลงอืน่อกี

เพื่อจัดให้มีการคุ้มครองเพิ่มเติมส�าหรับทรัพย์สิ่งของที่บรรจุพลังงานอันตราย

7.		 ภาคคีูพ่พิาทอาจก�าหนดสญัลกัษณ์พเิศษในทรัพย์สิง่ของทีไ่ด้รบัความคุม้ครองซึง่

ประกอบด้วยกลุ่มของวงกลมสีส้มสด	3	วง	ตั้งอยู่บนแกนเดียวกัน	ดังที่ก�าหนดไว้

ในข้อ	 16	 ของภาคผนวก	 1	 ของพิธีสารฉบับนี้	 ทั้งนี้เพื่ออ�านวยความสะดวกใน

การแสดงตนของทรัพย์สิ่งของท่ีได้รับความคุ้มครองในข้อนี้	 การที่ไม่ได้ก�าหนด

เครื่องหมายดังกล่าวนั้น	 จะไม่ท�าให้ภาคีคู่พิพาทพ้นจากพันธกรณีของตนภายใต้

บทบัญญัติข้อนี้

ส่วนที่ 4 
มาตรการการระมัดระวังล่วงหน้า

ข้อ 57 –  การระมัดระวังล่วงหน้าในการโจมตี

1.		 ในการปฏิบัติการทางทหาร	 จะต้องใช้ความระมัดระวังตลอดเวลา	 เพื่อมิให้

ประชากรพลเรือนและทรัพย์สิ่งของพลเรือนต้องถูกกระทบกระเทือน

2.		 ส่วนที่เกี่ยวกับการโจมตี	จะต้องให้มีการระมัดระวังล่วงหน้า	ดังนี้

ก)		 ผู้วางแผนหรือผู้ตัดสินใจในการโจมตีจะ

(1)		กระท�าทุกวิถีทางเท่าท่ีจะเป็นไปได้เพื่อตรวจสอบว่า	 เป้าหมายในการ 

โจมตีมิได้เป็นพลเรือนหรือทรัพย์สิ่งของพลเรือน	 และมิใช่กรณีที่ได้รับ

ความคุ้มครองเป็นพิเศษ	 แต่เป็นเป้าหมายทางทหารภายใต้ความหมาย

ที่บัญญัติไว้ในวรรค	 2	 ข้อ	 52	 และซึ่งไม่ใช่กรณีต้องห้ามการโจมตีตาม

บทบัญญัติของพิธีสารฉบับนี้

(2)		ด�าเนินการทั้งปวงเพ่ือการระมัดระวังล่วงหน้าที่เป็นไปได้ในการเลือก

ปัจจยัและวธิกีารเข้าโจมต	ีโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่การหลีกเล่ียงและอย่าง

น้อยก็เพ่ือลดการสญูเสยีชวีติพลเรอืนทีอ่าจพลอยเกดิขึน้	การบาดเจ็บของ

พลเรือน	และความเสียหายต่อทรัพย์สิ่งของพลเรือน

(3)		ละเว้นจากการตดัสนิใจทีจ่ะโจมตีซึง่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความ

สญูเสยีต่อชวีติของพลเรอืนทีอ่าจพลอยเกดิขึน้	การบาดเจบ็ของพลเรอืน	

ความเสยีหายต่อทรพัย์พลเรอืน	หรอืความเสยีหายดงักล่าวรวมกนั	ซึง่ทัง้นี้

เป็นการสูญเสียท่ีมากเกินกว่าความได้เปรียบทางการทหาร	 ที่มีลักษณะ

เป็นรูปธรรมและโดยตรงอันได้คาดหมายไว้
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ข)		 การโจมตจีะถกูระงบัหรอืเลือ่นเวลาออกไป	หากปรากฏว่าเป้าหมายแห่งการ

โจมตีนั้นไม่ใช่เป้าหมายทางทหาร	หรือเป็นเป้าหมายที่ได้รับความคุ้มครอง

เป็นพิเศษ	 หรือการโจมตีนั้นอาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดการสูญเสีย

ชีวิตพลเรือนที่อาจพลอยเกิดขึ้น	การบาดเจ็บของพลเรือน	ความเสียหายต่อ

ทรัพย์สินสิ่งของพลเรือนหรือความเสียหายดังกล่าวรวมกัน	 ซึ่งทั้งนี้เป็นการ

สูญเสียที่มากเกินกว่าความได้เปรียบทางการทหารที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม

และโดยตรงอันได้คาดหมายไว้

ค)		 จะให้มีการเตือนล่วงหน้าอย่างเป็นผลก่อนการโจมตีใด	 ๆ	 ซึ่งอาจส่งผลกระ

ทบต่อประชากรพลเรือน	เว้นไว้แต่ว่าพฤติการณ์ไม่อ�านวยให้

3.		 ในกรณทีีอ่าจมทีางเลอืกได้ส�าหรบัเป้าหมายทางทหารหลายแห่งเพือ่จะบรรลคุวาม

ได้เปรียบทางการทหารท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน	 เป้าหมายที่ได้รับเลือกโจมตีจะ

ต้องเป็นเป้าหมายซึง่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกดิอนัตรายต่อชวีติของพลเรอืน	

และทรัพย์สิ่งของพลเรือนในลักษณะที่น้อยที่สุด

4.		 ในการปฏิบัติภารกิจทางทหารในทะเลหรือในอากาศ	 ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะ

ใช้ความระมัดระวังล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผลท้ังปวง	 เพื่อหลีกเล่ียงการก่อให้

เกิดความสูญเสียต่อชีวิตของพลเรือนและความเสียหายต่อทรัพย์ส่ิงของพลเรือน	

ทั้งนี้โดยสอดคล้องต่อสิทธิและหน้าท่ีตามกฎแห่งกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้

บังคับในกรณีการขัดกันทางอาวุธ

5.		 จะไม่มบีทบญัญตัใิดแห่งข้อนีท้ีอ่าจตคีวามไปในทางทีเ่ป็นการให้อ�านาจในการเข้า

โจมตีประชากรพลเรือน	พลเรือน	หรือทรัพย์สิ่งของพลเรือน

ข้อ 58 –  การระมัดระวังล่วงหน้าต่อผลที่เกิดจากการโจมตี

ภาคีคู่พิพาทจะด�าเนินการดังต่อไปนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ก)  ความพยายามในการเคลือ่นย้ายประชากรพลเรอืน	พลเรือนปัจเจกบคุคล	และ

ทรพัย์สิง่ของพลเรอืนทีอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุของตนให้พ้นจากพืน้ทีใ่กล้เคยีง

กบัเป้าหมายทางทหาร	ทัง้นี	้โดยไม่เป็นการกระทบกระเทอืนบทบญัญตัข้ิอ	49 

แห่งอนุสัญญาฉบับที่	4

ข)		 การหลีกเลี่ยงการจัดตั้งเป้าหมายทางทหารภายในหรือใกล้เคียงบริเวณที่มี

ประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น

ค)		 การใช้การระมดัระวงัล่วงหน้าทีจ่�าเป็นอืน่	ๆ 	เพือ่คุม้ครองประชากรพลเรอืน	

พลเรือนปัจเจกบุคคล	 และทรัพย์สิ่งของพลเรือนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม 

ของตนให้พ้นจากภยันตรายต่าง	ๆ 	อนัเป็นผลมาจากการปฏบิตักิารทางทหาร
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ส่วนที่ 5 
สถานที่และเขตภายใต้ความคุ้มครองพิเศษ

ข้อ 59 –  สถานที่ซึ่งไม่สามารถป้องกันตนเองได้

1.		 ห้ามมิให้ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายโจมตี	 ไม่ว่าโดยวิธีใด	ๆ	ต่อสถานที่ซึ่งไม่สามารถ

ป้องกันตนเองได้

2.		 เจ้าหน้าทีท่ีเ่หมาะสมของภาคคีูพ่พิาทอาจประกาศให้สถานทีใ่ดเป็นสถานทีซ่ึง่ไม่

สามารถป้องกันตนเอง	 เมื่อสถานที่นั้นเป็นสถานที่อยู่อาศัยซ่ึงอยู่ใกล้หรืออยู่ใน

เขตที่มีกองทัพตั้งประชิดกัน	ซึ่งได้เปิดให้มีการยึดครองโดยฝ่ายปฏิปักษ์	สถานที่

ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

ก)		 บรรดาพลรบ	ตลอดจนอาวธุเคลือ่นทีแ่ละอปุกรณ์ทางทหารเคลือ่นทีจ่ะต้อง

ได้เคลื่อนย้ายออกจากสถานที่นั้นแล้ว

ข)		 จะไม่ใช้สิ่งติดตั้งหรือสิ่งปลูกสร้างทางทหารในการสู้รบ

ค)		 เจ้าหน้าที่หรือประชากรจะไม่กระท�าการสู้รบและ

ง)		 จะต้องไม่มีการกระท�ากิจกรรมใด	ๆ	ที่เป็นการสนับสนุนการปฏิบัติการทาง

ทหาร

3.		 การปรากฏซ่ึงบคุคลผูไ้ด้รบัความคุม้ครองเป็นพิเศษภายใต้อนสุญัญาทัง้หลายและ

พธิสีารฉบบันี	้และกองก�าลงัของต�ารวจ	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ธ�ารงไว้ซึง่กฎหมาย	

และความสงบเรียบร้อยในสถานที่ดังกล่าว	 จะไม่ถือว่าขัดต่อเงื่อนไขที่ได้ก�าหนด

ในวรรค	2

4.		 ค�าประกาศที่ได้จัดท�าขึ้นภายใต้วรรค	 2	นั้น	 จะต้องแจ้งให้ฝ่ายปฏิปักษ์ได้ทราบ	

และจะให้ค�านยิามและค�าอธบิายในเรือ่งข้อจ�ากดัของสถานทีซ่ึง่ไม่สามารถป้องกัน

ตนเองในลกัษณะทีถ่ีถ้่วนทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้	ภาคคีูพ่พิาทซึง่ค�าประกาศนัน้ได้

มส่ีงมาถงึจะแสดงการรบัทราบค�าประกาศนัน้และจะปฏบิตัต่ิอสถานทีน่ัน้ในฐานะ

เป็นสถานท่ีซ่ึงไม่สามารถป้องกันตนเอง	 เว้นแต่กรณีเงื่อนไขต่าง	 ๆ	 ที่ได้ก�าหนด

ไว้ในวรรค	 2	 น้ันจะไม่ได้รับการปฏิบัติตาม	 ซึ่งในกรณีดังกล่าวภาคีฝ่ายที่ได้รับ

แจ้งจะต้องแจ้งให้ภาคีฝ่ายที่แจ้งให้ทราบในทันที	 ถึงแม้ว่าเงื่อนไขต่าง	 ๆ	 ตามที่

ได้ก�าหนดไว้ในวรรค	 2	 น้ันจะไม่ได้รับการปฏิบัติตาม	 สถานท่ีตั้งนั้นจะคงได้รับ

ความคุ้มครองตามที่ได้ก�าหนดไว้ในบทบัญญัติอื่น	 ๆ	 แห่งพิธีสารฉบับนี้	 และกฎ

อื่น	ๆ	แห่งกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับกับกรณีการขัดกันทางอาวุธ
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5.		 ภาคีคูพ่พิาทอาจตกลงก�าหนดสถานท่ีซึง่ไม่สามารถป้องกนัตนเองได้ถงึแม้ว่าสถาน

ทีด่งักล่าวจะไม่สอดคล้องต่อเงือ่นไขตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในบทบญัญตัวิรรค	2	ความ

ตกลงดังกล่าวควรจะให้ค�านิยามและค�าอธิบายในเรื่องขอบเขตของสถานที่ซ่ึงไม่

สามารถป้องกันตนเองในลักษณะที่ถี่ถ้วนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 ทั้งนี้ในกรณีที่

จ�าเป็น	ความตกลงนั้นอาจวางระเบียบวิธีการควบคุมดูแล	

6.		 ภาคีซ่ึงควบคุมสถานท่ีท่ีอยู่ภายใต้ความตกลงดังกล่าวจะให้มีการก�าหนดสถานที่

นั้นเท่าท่ีจะเป็นไปได้	 โดยใช้สัญลักษณ์ซึ่งอาจได้ตกลงไว้กับภาคีอีกฝ่ายหน่ึง	 ซ่ึง

สัญลักษณ์นั้นจะแสดงไว้ในสถานท่ีซ่ึงอาจมองเห็นได้ชัดเจน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อาณาบริเวณหรือขอบเขตของสถานที่นั้นและบนทางหลวง

7.		 สถานที่ดังกล่าวจะสูญเสียสถานภาพแห่งการเป็นสถานที่ซึ่งไม่สามารถป้องกัน

ตนเองได้	เมือ่สถานทีแ่ห่งนัน้ไม่คงเป็นไปตามเงือ่นไขทีไ่ด้บญัญติัไว้ในวรรค	2	หรอื

ตามความตกลงที่กล่าวไว้ในวรรค	5	อีกต่อไป	ในกรณีการสิ้นสุดดังกล่าว	สถานที่

นั้นจะยังคงได้รับความคุ้มครองตามท่ีก�าหนดไว้ในบทบัญญัติอื่นแห่งพิธีสารฉบับ

นี	้และกฎอืน่	ๆ 	แห่งกฎหมายระหว่างประเทศทีใ่ช้บงัคบักรณกีารขดักนัทางอาวธุ

ข้อ 60 –  เขตปลอดทหาร

1.		 ห้ามไม่ให้ภาคีคู่พิพาทขยายการปฏิบัติการทางทหารเข้าไปในเขตใดซึ่งได้รับ

สถานะเป็นเขตปลอดทหารตามความตกลงท่ีได้กระท�ากันไว้	 หากการขยายการ

ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการกระท�าที่ขัดต่อข้อบัญญัติของความตกลงนี้

2.		 ความตกลงจะต้องเป็นความตกลงพิเศษ	โดยอาจจัดท�าขึ้นด้วยวาจาหรือเป็นลาย

ลักษณ์อักษร	 ไม่ว่าจะเป็นกรณีโดยตรงหรือผ่านประเทศที่คุ้มครองหรือองค์การ

มนุษยธรรมที่ไม่มีความล�าเอียง	และอาจประกอบด้วยค�าประกาศต่างถ้อยทีถ้อย

ปฏบิตัแิละสอดคล้องต้องกัน	ความตกลงนีอ้าจจดัท�าขึน้ในยามสงบตลอดจนภาย

หลงัการเกดิขึน้ของการสูร้บ	และควรจะให้ค�านยิามและค�าอธบิายทีถ่ีถ้่วนทีสุ่ดเท่า

ทีจ่ะเป็นไปได้ถงึขอบเขตของเขตปลอดทหารและวางระเบยีบวธิกีารควบคมุดแูล

ในกรณีที่จ�าเป็น

3.		 สาระตามความตกลงดงักล่าวนัน้	โดยปกตจิะเป็นเขตใด	ๆ 	ซึง่สอดคล้องต่อเงือ่นไข

ต่าง	ๆ	ดังนี้

ก)		 บรรดาพลรบตลอดจนอาวุธเคลื่อนท่ีและอุปกรณ์ทางทหารเคลื่อนท่ีจะต้อง

ได้เคลื่อนย้ายออกจากสถานที่นั้นแล้ว	

ข)		 จะไม่ใช้สิ่งติดตั้งหรือสิ่งปลูกสร้างทางทหารในการสู้รบ

ค)		 เจ้าหน้าที่หรือประชากรจะไม่กระท�าการสู้รบ	และ
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ง)		 การกระท�ากิจกรรมใดทีเ่ก่ียวกับความพยายามทางการทหารจะต้องสิน้สดุลง

	 ภาคคีูพ่พิาทจะตกลงกนัทีเ่กีย่วกบัการตคีวามของเงือ่นไขทีไ่ดบ้ญัญตัไิว ้ในขอ้	ง) 

และเกีย่วกับบุคคลที่พึงไดร้ับอนญุาตใหเ้ขา้อยู ่ในเขตปลอดทหารนอกเหนอื 

ไปจากบคุคลทีไ่ดก้ลา่วถงึในวรรค	4

4.		 การปรากฏซ่ึงบุคคลผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษภายใต้อนุสัญญาทั้งหลาย

และพิธีสารฉบับนี้	 และกองก�าลังของต�ารวจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธ�ารงไว้ซึ่ง

กฎหมายและความสงบเรียบร้อยในเขตปลอดทหารนั้น	จะไม่ถือว่าขัดต่อเงื่อนไข

ที่ได้ก�าหนดในวรรค	3

5.		 ภาคีซึ่งควบคุมเขตดังกล่าวจะให้มีการก�าหนดเขตน้ันเท่าท่ีจะเป็นไปได้โดยใช้

สัญลักษณ์ซ่ึงอาจได้ตกลงไว้กับภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง	 ซึ่งสัญลักษณ์นั้นจะแสดงไว้ใน

เขตซ่ึงอาจมองเห็นได้ชัดเจน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาณาบริเวณหรือขอบเขตของ

เขตนั้นและบนทางหลวง

6.		 หากการสูร้บได้เคลือ่นเข้าใกล้เขตปลอดทหาร	และหากภาคคีูพ่พิาทได้ตกลงกนัไว้

แล้ว	จะไม่มีภาคีคู่พิพาทฝ่ายใดใช้เขตดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการ

ทางทหารหรือประกาศเพิกถอนสถานภาพแห่งเขตนั้นโดยล�าพังแต่ฝ่ายเดียวได้

7.		 หากภาคีคู่พิพาทฝ่ายหน่ึงกระท�าละเมิดอย่างร้ายแรงในบทบัญญัติแห่งวรรค	 3	

หรือวรรค	 6	ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งจะพ้นจากพันธกรณีของคนภายใต้ความตกลงที่ให้

เขตมีสถานะเป็นเขตปลอดทหาร	ในกรณีเช่นที่กล่าว	เขตนั้นจะสูญเสียซึ่งสถานะ	

แต่จะคงได้รบัความคุม้ครองตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในบทบญัญตัอิืน่แห่งพิธสีารฉบบันี	้

และกฎอืน่	ๆ 	แห่งกฎหมายระหว่างประเทศทีใ่ช้บงัคบัในกรณกีารขดักนัทางอาวธุ

ส่วนที่ 6 
การป้องกันพลเรือน

ข้อ 61 –  ค�านิยามและขอบเขต

เพื่อวัตถุประสงค์แห่งพิธีสารฉบับนี้

ก)		 การปอ้งกนัพลเรอืน	 หมายถงึ	 การปฏบิตังิานดา้นมนษุยธรรมบางสว่นหรอื 

ทัง้หมดดงัจะไดก้ล่าวต่อไป	ซ่ึงมจีดุมุง่หมายในการคุม้ครองประชากรพลเรอืนจาก 

อนัตรายและช่วยให้บคุคลดงักล่าวฟ้ืนคืนสภาพจากผลกระทบในทันทีของการ 

สูร้บ	หรอืภยัพบิตัิ	และจดัหาสภาวะตา่ง	ๆ	ทีจ่�าเป น็เพือ่การด�ารงชวีติ	ภารกจิ

ดงักลา่วมดีงันี้

	 (1)	 การเตือนภัย
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	 (2)	 การอพยพโยกย้าย

	 (3)	 การจัดการเรื่องที่พัก

	 (4)	 การจัดการเรื่องมาตรการการดับไฟฟ้า

	 (5)	 การกู้ภัย

	 (6)	 บริการการแพทย์	 รวมทั้งการปฐมพยาบาลและการให้ความช่วยเหลือ 

	 ทางด้านศาสนา

	 (7)	 การดับเพลิง

	 (8)	 การสืบหาและการจัดท�าเครื่องหมายบริเวณพื้นที่อันตราย

	 (9)	 การขจัดการปนเปื้อนและมาตรการการป้องกันในลักษณะที่คล้ายกัน

	 (10)	การจัดหาสถานที่พักและเสบียงในยามฉุกเฉิน

	 (11)	ความช่วยเหลือฉกุเฉนิในการฟ้ืนฟแูละรกัษาความสงบเรยีบร้อยในพืน้ที ่

	 ประสบภัยพิบัติ

	 (12)	การจัดซ่อมบ�ารุงอย่างฉุกเฉินในเรื่องสาธารณูปโภคอันจ�าเป็น

	 (13)	การจัดการเรื่องศพอย่างฉุกเฉิน

	 (14)	การช่วยเหลือในการคุ้มครองรักษาทรัพย์สิ่งของอันจ�าเป็นส�าหรับการ 

	 ด�ารงชีวิต

	 (15)	กจิกรรมเสรมิทัง้หลายอนัจ�าเป็นต่อการด�าเนินงานต่าง	ๆ 	ดังกล่าวข้างต้น  

	 ทั้งนี้	โดยรวมถึงแต่มิใช่จ�ากัดลงเฉพาะการวางแผนและการจัดองค์กร

ข) 	 องคก์รปอ้งกนัพลเรอืน	หมายถงึ	องคก์รทัง้หลายและหนว่ยงานอืน่	ๆ	ซึง่ไดม้ี

การจดัตัง้	 หรอืไดร้บัมอบอ�านาจจากเจา้หนา้ทีผู่ม้อี�านาจของภาคคีูพ่พิาทเพือ่

ด�าเนนิการในงานดงักลา่วภายใตอ้นุมาตร	 ก)	 และซึง่ไดร้ับมอบหมายและมุง่

เฉพาะส�าหรับงานดงักลา่ว

ค)		 “บคุลากร”	ขององคก์รปอ้งกนัพลเรอืน	หมายถงึ	บคุคลซึง่ไดร้บัมอบหมายโดย

ภาคคีูพิ่พาทในลกัษณะเฉพาะเพือ่ปฏบิตังิานดงักลา่วภายใตอ้นมุาตรา	ก)	 รวม

ทัง้บคุลากรผู ้ไดร้บัมอบหมาย	 โดยเจา้หนา้ทีผู่ม้อี�านาจของภาคดีงักลา่วในการ

บรหิารองคก์รดงักลา่วนัน้โดยเฉพาะ

ง)		 “พสัด”ุ	ขององคก์รปอ้งกนัพลเรอืน	หมายถงึ	อปุกรณ	์วสัด	ุและปจัจยัการขนสง่	

ซึง่องคก์ารเพือ่การตา่ง	ๆ	ดงักลา่วใชป้ฏบิตังิานดงักลา่วภายใตอ้นมุาตรา	ก)
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ข้อ 62 –  การคุ้มครองทั่วไป

1.		 องค์กรป้องกันพลเรือนของฝ่ายพลเรือนและบุคลากรขององค์กรจะได้รับความ

เคารพและความคุ้มครองภายใต้บทบัญญัติของพิธีสารฉบับนี้	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

บทบัญญัติแห่งหมวดนี้	 บุคลากรดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการปฏิบัติงานคุ้มครอง

พลเมือง	เว้นแต่ในกรณีของความจ�าเป็นทางการทหารอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้

2.		 บทบญัญตัแิห่งวรรคแรก	จะใช้บงัคบัเช่นเดยีวกนัส�าหรบัพลเรอืน	ผู้ซึง่แม้มไิด้เป็น

สมาชิกขององค์กรป้องกันพลเรือนของฝ่ายพลเรือน	หากแต่ได้ตอบรับค�าร้องขอ

ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจและปฏิบัติงานป้องกันพลเรือนภายใต้การควบคุมของ

เจ้าหน้าที่นั้น

3.		 อาคารและพัสดุซึ่งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันพลเรือนและที่พักซึ่งได้จัด

เตรียมไว้ส�าหรับประชากรพลเรือนจะอยู่ภายใต้บทบัญญัติข้อ	 52	 ทรัพย์สิ่งของ

ซึ่งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันพลเรือนไม่อาจถูกท�าลายหรือเปลี่ยนแปลง

การใช้ที่เหมาะสมของทรัพย์สิ่งของนั้นได้	 เว้นแต่โดยภาคีซ่ึงเป็นเจ้าของอาคาร

หรือทรัพย์สิ่งของนั้น

ข้อ 63 –  การป้องกันพลเมืองในดินแดนที่ถูกยึดครอง

1.	 	องค์กรการป้องกันพลเรือนของฝ่ายพลเรอืนจะได้รบัการอ�านวยความสะดวกเท่า

ที่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงานขององค์กรจากเจ้าหน้าที่ในดินแดนที่ถูกยึดครอง	

ไม่ว่าในพฤติการณ์ใด	 จะไม่มีการบังคับให้บุคลากรต้องกระท�าใดซึ่งอาจเป็นการ

แทรกแซงต่อการปฏบัิตภิารกจิทีเ่หมาะสมในงานของตน	ประเทศทีย่ดึครองจะไม่

เปลีย่นแปลงโครงสร้างหรอืบคุลากรขององค์กรดงักล่าวแต่อย่างใด	ๆ 	ซึง่อาจเป็น

ผลร้ายต่อการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	องค์กรเหล่า

นี้จะไม่ถูกก�าหนดให้ต้องให้ความส�าคัญในล�าดับแรกต่อคนชาติหรือผลประโยชน์

ของประเทศที่ยึดครองนั้น

2.		 ประเทศที่ยึดครองจะไม่บังคับ	 ขู่เข็ญ	 หรือชักจูงองค์กรการป้องกันพลเรือนให้

ปฏิบัติงานในหน้าท่ีขององค์กรในลักษณะที่อาจเป็นผลเสียต่อผลประโยชน์ของ

ประชากรพลเรือน

3.		 ประเทศทีย่ดึครองอาจปลดอาวธุของบคุลากรป้องกนัพลเรอืนเพือ่เหตผุลทางด้าน

ความมั่นคงได้

4.		 ประเทศท่ียึดครองจะไม่เปลี่ยนแปลงการใช้งานที่เหมาะสมหรือยึดน�ามาใช้ซึ่ง

อาคารหรือพัสดุอันเป็นของหรือท่ีได้ใช้โดยองค์กรป้องกันพลเรือน	 หากการ

เปลี่ยนแปลงหรือการยึดมาใช้นั้นจะก่อให้เกิดอันตรายต่อประชากรพลเรือน
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5.		 ประเทศทีย่ดึครองอาจยดึมาใช้หรอืเปลีย่นแปลงทรพัยากรเหล่านีไ้ด้โดยขึน้อยูก่บั

เงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้	ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่า	กฎทั่วไปในวรรค	4	จะยังคงได้รับ

การเคารพปฏิบัติตาม

ก)		 อาคารหรือพัสดนุัน้จ�าเป็นส�าหรบัความต้องการอืน่	ๆ 	ของประชากรพลเรอืน	

และ

ข)		 การยึดมาใช้หรือการเปลี่ยนแปลงจะคงเป็นไปเพียงช่ัวระยะเวลาของความ

จ�าเป็นนั้นเท่านั้น

6.	 ประเทศที่ยึดครองจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือยึดมาใช้ซึ่งที่พักซึ่งจัดเตรียมไว้ส�าหรับ

การใช้หรือตามความต้องการของประชากรพลเรือน

ข้อ 64 –  องค์กรป้องกันพลเรือนของฝ่ายพลเรือนของรัฐที่เป็นกลางหรือรัฐอื่นที่

มิได้เป็นภาคีคู่พิพาทและองค์การประสานงานระหว่างประเทศ

1.		 ข้อ	62	63	65	และ	66	จะน�ามาใช้ในกรณีเดียวกันส�าหรับบุคลากรและพัสดุของ

องค์กรป้องกันพลเรือนของฝ่ายพลเรือนของรัฐท่ีเป็นกลางหรือรัฐอื่นที่มิได้เป็น

ภาคีคู่พิพาท	 ซึ่งได้ปฏิบัติการป้องกันพลเรือนดังกล่าวไว้ข้อ	 61	 ในดินแดนของ

ภาคีคู่พิพาท	 ทั้งนี้โดยความยินยอมและภายใต้การควบคุมของภาคีนั้น	 การให้

ความช่วยเหลือดังกล่าวจะต้องแจ้งต่อภาคีปฏิปักษ์อื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดย

เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้	ไม่ว่าในพฤติการณ์ใด	การด�าเนินการดังกล่าวจะไม่ถือว่า

เป็นการแทรกแซงในกรณีการขัดกัน	 อย่างไรก็ตาม	 การด�าเนินการนี้ควรกระท�า

โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของภาคีคู่พิพาทที่เกี่ยวข้อง

2.		 ภาคคีูพ่พิาทซึง่ได้รบัความช่วยเหลอืตามทีไ่ด้กล่าวถงึในวรรคแรก	และอคัรภาคผีู้

ท�าสัญญาผู้ให้ความช่วยเหลือนั้น	ควรจะอ�านวยความสะดวกในการประสานงาน

ระหว่างประเทศในเรื่องของการป้องกันพลเรือนตามความเหมาะสม	 ในกรณีดัง

กล่าวบทบัญญัติของส่วนนี้จะครอบคลุมถึงองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

3.		 ในดินแดนที่ถูกยึดครอง	 ฝ่ายที่ยึดครองอาจห้ามหรือจ�ากัดซึ่งการด�าเนินการของ

องค์กรป้องกันพลเรือนของฝ่ายพลเรือนของรัฐท่ีเป็นกลางหรือรัฐอื่นที่มิใช่ภาคีคู่

พพิาทและขององค์การความร่วมมอืระหว่างประเทศได้กเ็พยีงหากตนสามารถให้

ประกนัว่า	การปฏบิตังิานป้องกันพลเรอืนจากทรพัยากรของตนหรอืของอาณาเขต

ที่ถูกยึดครองจะมีความเพียงพอได้
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ข้อ 65 – การสิ้นสุดการคุ้มครอง

1.		 การให้ความคุ้มครองต่อองค์กรป้องกนัพลเรอืนของฝ่ายพลเรอืน	บคุลากร	อาคาร	

ที่พัก	และพัสดุขององค์การ	จะไม่สิ้นสุดลงหากไม่ได้มีการกระท�าหรือมีการใช้ใน

กระท�าการอันก่อให้เกิดอันตรายต่อศัตรูนอกเหนือจากการงานที่เหมาะสมของ

องค์กร	อย่างไรก็ตาม	ความคุ้มครองอาจสิ้นสุดลงได้ก็แต่เพียงภายหลังจากที่ได้มี

ค�าเตอืนให้ทราบโดยให้ก�าหนดเวลาพอสมควรหากว่าเหมาะสมและภายหลงัจาก

ค�าเตือนนั้นถูกเพิกเฉย

2.		 การกระท�าดังต่อไปนี้จะไม่ถือว่าเป็นการท�าให้เกิดอันตรายต่อศัตรู

ก)		 การด�าเนินงานป้องกันพลเรือนอันได้มีการปฏิบัติภายใต้การก�ากับหรือการ

ควบคุมของเจ้าหน้าที่ทางการทหาร

ข)		 การท่ีบุคลากรป้องกันพลเรือนของฝ่ายพลเรือนร่วมมือกับบุคลากรทางการ

ทหารในการปฏิบัติการในงานป้องกันพลเรือน	 หรือกรณีบุคลากรทางการ

ทหารได้ร่วมอยู่ในองค์การป้องกันพลเรือน

ค)		 การปฏิบัติการในงานป้องกันพลเรือนอาจก่อให้เกิดประโยชน์โดยบังเอิญ

ส�าหรับ	ผู้ประสบภัยทางการทหาร	โดยเฉพาะผู้ซึ่งถูกกันออกจากการสู้รบ

3.		 การที่บุคลากรป้องกันพลเรือนพกอาวุธเบาประจ�ากายเพื่อวัตถุประสงค์ในการ

รักษาความสงบเรียบร้อยหรือส�าหรับการป้องกันตนเองนั้น	 จะไม่ถือว่าเป็นการ

ท�าให้เกิดอันตรายต่อศัตร	ู อย่างไรก็ตาม	 ในพื้นที่ที่มีการต่อสู้หรือก�าลังจะมีการ

ต่อสูก้นับนบก	ภาคคีูพ่พิาทจะด�าเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่จ�ากดัอาวธุดงักล่าว

ลงให้ใช้แต่เฉพาะปืนพก	เช่น	ปืนสัน้หรอืปืนลกูโม่	ทัง้นีเ้พ่ือช่วยให้เกดิการจ�าแนก

ระหว่างบุคลากรป้องกันพลเรือนและพลรบ	ถึงแม้ว่าบุคลากรป้องกันพลเรือนจะ

พกพาอาวธุเบาประจ�ากายอืน่	ๆ 	ในบรเิวณดงักล่าว	อย่างไรกต็าม	บคุลากรนัน้จะ

ยังคงจะได้รับความเคารพและความคุ้มครองทันทีที่ได้รับการยอมรับสถานภาพ

4.		 การจัดตั้งองค์กรป้องกันพลเรือนตามแนวทางการทหารและการเรียกเกณฑ์ให้มี

การด�าเนินงานในองค์กรนั้น	 จะไม่ท�าให้ความคุ้มครองที่ได้รับตามที่ก�าหนดไว้ใน

ส่วนนี้ต่อองค์กรดังกล่าวต้องหมดสิ้นลง

ข้อ 66 –  การแสดงตน

1.		 ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะพยายามให้ประกันว่าองค์กรป้องกันพลเรือนของตน	

บคุลากร	อาคาร	และพสัดขุององค์กรดงักล่าว	สามารถแสดงตนในขณะมุง่ปฏบิตัิ

งานแต่เฉพาะในการด�าเนินการป้องกันพลเรือน	ที่พักที่ได้จัดไว้ส�าหรับประชากร

พลเรือนนั้นจะให้มีการแสดงตนได้ในลักษณะที่คล้ายกัน
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2.		 ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะพยายามน�าและบังคับใช้วิธีการและกระบวนการซ่ึงจะ

สามารถท�าให้เป็นไปได้ในอนัทีจ่ะให้มกีารยอมรบัทีพ่กัพลเรอืน	ตลอดจนบคุลากร

ป้องกนัพลเรอืน	อาคาร	และพสัดซุึง่ได้แสดงสญัลกัษณ์พเิศษระหว่างประเทศของ

การป้องกันพลเรือน

3.		 ในดินแดนที่ถูกยึดครองและในพื้นท่ีท่ีมีการสู้รบหรือก�าลังจะมีการรบเกิดข้ึนนั้น	

บคุลากรป้องกนัพลเรอืนของฝ่ายพลเรอืนจะได้รบัการรบัรองโดยสัญลักษณ์พเิศษ

ระหว่างประเทศของการป้องกันพลเรือนและโดยบัตรประจ�าตัวแสดงสถานภาพ

ของตน

4.		 สัญลักษณ์พิเศษระหว่างประเทศของการป้องกันพลเรือนจะเป็นรูปสามเหลี่ยม

ด้านเท่าสีน�้าเงินบนพื้นสีส้มส�าหรับใช้ในความคุ้มครององค์กรป้องกันพลเรือน	

บุคลากร	อาคาร	และพัสดุขององค์กร	และส�าหรับที่พักของพลเรือน

5.		 นอกเหนือจากการใช้สญัลกัษณ์พเิศษ	ภาคคีูพ่พิาทอาจตกลงกนัในการใช้สญัญาณ

พิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงตนของการป้องกันพลเรือนได้

6.		 การบังคับใช้บทบัญญัติในวรรค	1	ถึง	4	นั้น	ให้อยู่ภายใต้ส่วนที่	5	ของภาคผนวก	1 

ของพิธีสารฉบับนี้

7.		 ในยามสงบ	สญัลกัษณ์พเิศษดงัได้กล่าวไว้ในวรรค	4	อาจมกีารใช้เพือ่วตัถปุระสงค์

ในการแสดงตนของการป้องกันพลเรือนได้	ทั้งนี้โดยความยินยอมของเจ้าหน้าที่ผู้

มีอ�านาจแห่งชาติ

8.		 อคัรภาคผีูท้�าสญัญาและภาคคีูพ่พิาทจะใช้มาตรการทีจ่�าเป็นในการตรวจสอบการ

แสดงสญัลกัษณ์พเิศษระหว่างประเทศของการป้องกนัพลเรอืนและในการป้องกนั

และปราบปรามการใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวโดยไม่ถูกต้อง

9.		 การแสดงตนของบุคลากรทางศาสนาและบุคลากรทางการแพทย์	หน่วยทางการ

แพทย์	 และการขนส่งทางการแพทย์ในการป้องกันพลเรือน	จะอยู่ภายใต้ข้อ	 18	

เช่นเดียวกัน

ข้อ 67 –  สมาชิกของกองทัพและหน่วยทางการทหารซึ่งได้รับมอบหมายให้

ประจ�าการในองค์กรป้องกันพลเรือน

1.		 สมาชิกของกองทัพและหน่วยทหารท่ีได้รับมอบหมายให้ประจ�าองค์กรป้องกัน

พลเรือนจะได้รับการเคารพและคุ้มครองโดยมีเงื่อนไขว่า

ก)		 บุคลากรและหน่วยดังกล่าวได้รับมอบหมายให้ประจ�าการอย่างถาวรและมุ่ง

เฉพาะในการด�าเนินการงานใด	ๆ	ดังได้กล่าวในข้อ	61
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ข)		 หากได้รบัมอบหมายเช่นนัน้แล้ว	บคุลากรดงักล่าวจะไม่ปฏบิตัหิน้าทีท่างการ

ทหารอื่นใดในระหว่างที่มีการขัดกัน	

ค)		 บคุลากรดงักล่าวจะมลีกัษณะทีแ่ตกต่างชดัเจนจากสมาชกิอืน่	ๆ 	ของกองทพั	

ด้วยการแสดงสัญลักษณ์พิเศษระหว่างประเทศของการป้องกันพลเรือน	 ซ่ึง

จะมีขนาดใหญ่ตามความเหมาะสม	 และบุคลากรนั้นจะได้รับบัตรประจ�าตัว

ตามที่บัญญัติไว้ในส่วนที่	5	ของภาคผนวก	1	แห่งพิธีสารฉบับนี้	ส�าหรับการ

รับรองความถูกต้องในสถานภาพของตน

ง) 	 บุคลากรและหน่วยดังกล่าวจะมีเพียงอาวุธเบาประจ�ากายเพื่อวัตถุประสงค์

ในการรกัษาความสงบเรยีบร้อยหรอืเพ่ือป้องกนัตนเอง	บทบญัญตัขิองข้อ	65 

วรรค	3	ให้น�ามาใช้ด้วยเช่นเดียวกันส�าหรับกรณีนี้

จ)		 บุคลากรดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมโดยตรงในการสู้รบ	 และนอกเหนือจากงาน

ป้องกันพลเรือนแล้ว	 จะไม่กระท�าการหรือได้รับการใช้ให้กระท�าการใด	 ๆ	

อันเป็นอันตรายต่อฝ่ายปฏิปักษ์

ฉ)		 บุคลากรและหน่วยดังกล่าวจะปฏิบัติหน้าที่ของตนในการป้องกันพลเรือน

เพียงเฉพาะในอาณาเขตแห่งชาติของภาคีของตน

การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ในข้อ	จ)	ข้างต้นโดยสมาชิกใดของกองทัพ	ผู้ซึ่งอยู่

ใต้บังคับเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ใน	ก)	และ	ข)	ข้างต้นนั้นจะกระท�ามิได้

2.		 บคุลากรทางการทหารซึง่ได้ปฏบิตังิานกับองค์กรป้องกนัพลเรอืนจะถอืเป็นเชลยศกึ 

หากตกอยู่ภายใต้อ�านาจของฝ่ายปฏิปักษ์ในดินแดนที่ถูกยึดครองนั้น	บุคคลดัง

กล่าวอาจได้รับการใช้ให้ปฏิบัติงานป้องกันพลเรือนตราบเท่าที่มีความจ�าเป็นเกิด

ขึ้น	 เพียงเฉพาะเพื่อประโยชน์ของประชาการพลเรือนของอาณาเขตนั้น	อย่างไร

กต็าม	ทัง้นี	้โดยมเีงือ่นไขว่า	เจ้าหน้าทีน่ัน้สมัครใจเข้าท�างานดงักล่าว	หากงานนัน้

เป็นงานที่มีลักษณะอันตราย

3.		 อาคารและอุปกรณ์และปัจจัยขนส่งหลักของหน่วยทหารซึ่งมอบหมายให้องค์กร

ป้องกันพลเรือนใช้นั้น	 จะมีการก�าหนดสัญลักษณ์พิเศษระหว่างประเทศของการ

ป้องกันพลเรือนที่ชัดเจน	สัญลักษณ์นี้จะมีขนาดใหญ่ตามความเหมาะสม

4.		 พัสดุและอาคารของหน่วยทหาร	 ซึ่งได้รับมอบหมายให้ประจ�าองค์กรป้องกัน

พลเรือนในลักษณะถาวรและใช้เฉพาะในการปฏิบัติงานการป้องกันพลเรือนน้ัน	

จะยงัคงอยูภ่ายใต้กฎหมายสงคราม	หากพสัดแุละอาคารดงักล่าวตกอยูภ่ายใต้การ

ควบคมุของฝ่ายปฏิปักษ์	พสัดแุละอาคารของหน่วยดงักล่าวจะไม่อาจเปล่ียนแปลง

ไปจากวัตถุประสงค์ของการป้องกันพลเรือน	 ตราบเท่าที่ยังเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับ

การปฏิบัติงานป้องกันพลเรือน	 นอกจากจะได้มีข้อตกลงก่อนหน้าน้ันในการจัด
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เตรียมทีเ่พียงพอเพือ่สนองความจ�าเป็นต้องการของประชากรพลเรอืนไว้แล้ว	ทัง้นี้

เว้นแต่ในกรณีความจ�าเป็นทางการทหารที่มีลักษณะบังคับ

หมวด 2
การบรรเทาทุกข์เพื่อประโยชน์แก่ประชากรพลเรือน

ข้อ 68 –  ขอบเขตการใช้บังคับ

บทบัญญัติของหมวดนี้ให้ใช้ส�าหรับประชากรพลเรือนตามที่ได้นิยามไว้ในพิธีสารฉบับ

นี้	และให้เป็นการเสริมข้อ	23	55	59	60	61	และ	62	และบทบัญญัติอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ของอนุสัญญาฉบับที่	4

ข้อ 69 –  ความจ�าเป็นพื้นฐานในอาณาเขตที่ถูกยึดครอง

1.		 นอกเหนือไปจากหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ในข้อ	55	แห่งอนุสัญญาฉบับที่	4	อันเกี่ยวกับ

อาหารและบรภิณัฑ์ทางการแพทย์	ประเทศทีย่ดึครองจะให้ประกนัเช่นเดยีวกนัใน

การจดัหาเสือ้ผ้า	เครือ่งนอน	ทีพ่กัพงิ	บรภิณัฑ์อืน่	ๆ 	ทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชวีติของ

ประชากรพลเรือนของอาณาเขตที่ถูกยึดครองและทรัพย์ส่ิงของที่จ�าเป็นต่อการ

นับถือศาสนา	 ทั้งนี้โดยใช้ปัจจัยท้ังหลายท่ีพึงมีอย่างเต็มที่ที่สุดและโดยไม่มีการ

แบ่งแยกโดยอคติ

2.		 การบรรเทาทุกข์เพ่ือประโยชน์แก่ประชากรพลเรือนของอาณาเขตที่ถูกยึดครอง

นั้นให้อยู่ในบังคับแห่งข้อ	59	60	61	62	108	109	110	และ	111	แห่งอนุสัญญา

ฉบบัที	่4	และโดยข้อ	71	ของพธิสีารฉบบันี	้และจะให้มกีารบงัคบัใช้โดยปราศจาก

ความล่าช้า

ข้อ 70 –  การด�าเนินการบรรเทาทุกข์

1.		 หากประชากรพลเรือนในอาณาเขตภายใต้การควบคุมของภาคีคู่พิพาทในกรณี

นอกเหนือจากอาณาเขตท่ีถูกยึดครองมิได้รับบริภัณฑ์ตามที่ระบุในข้อ	 69	 ใน

ลักษณะที่เพียงพอนั้น	 จะให้มีการด�าเนินการบรรเทาทุกข์ทางด้านมนุษยธรรมที่

มีลักษณะไม่ล�าเอียงและปฏิบัติงานโดยปราศจากการแบ่งแยกโดยอคติ	 ทั้งนี้โดย

ขึ้นอยู่กับความตกลงของภาคีที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการบรรเทาทุกข์ดังกล่าว	

การเสนอให้การบรรเทาทกุข์เช่นว่านีจ้ะไม่ถอืเป็นการแทรกแซงในการขดักนัทาง

อาวุธหรือการปฏิบัติในลักษณะของความไม่เป็นมิตร	 ในการแจกจ่ายส่ิงของเพื่อ

การบรรเทาทุกข์นั้น	จะให้มีความส�าคัญเป็นล�าดับแรกต่อบุคคลต่าง	ๆ	เช่น	เด็ก	
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หญงิมคีรรภ์	คนไข้สติูนรเีวช	และหญงิมีลกูทารก	ผูซ้ึง่จะได้รบัการปฏบิตัอิย่างเป็น

พิเศษหรือการคุ้มครองพิเศษภายใต้อนุสัญญาฉบับที่	4	และพิธีสารฉบับนี้

2.		 ภาคคู่ีพพิาทและอัครภาคผีูท้�าสญัญาแต่ละรฐัจะอนญุาตและอ�านวยความสะดวก

อย่างรวดเร็ว	 โดยไม่มีการหน่วงเหนี่ยวซ่ึงการขนผ่านบรรดาส่ิงของบรรเทาทุกข	์

อุปกรณ์	 และบุคลากรตามที่ก�าหนดไว้ในหมวดน้ี	 ถึงแม้ว่าการบรรเทาทุกข์ดัง

กล่าวจะมีจุดหมายปลายทางส�าหรับประชากรพลเรือนของฝ่ายปฏิปักษ์

3.		 ภาคีคู่พิพาทและอัครภาคีผู้ท�าสัญญาแต่ละรัฐซึ่งได้อนุญาตให้แก่การขนผ่านซึ่ง

สิ่งของบรรเทาทุกข์	อุปกรณ์	และบุคลากรตามวรรค	2

ก)		 จะมีสิทธิก�าหนดกระบวนการทางเทคนิค	 ซึ่งรวมทั้งการตรวจค้นส�าหรับใช้

พิจารณาอนุญาตการขนผ่านเช่นว่า

ข)  อาจท�าให้การอนญุาตดงักล่าวขึน้อยูก่บัเงือ่นไขให้มีการแจกจ่ายส่ิงของบรรเทาทกุข์

นี้โดยด�าเนินการภายใต้การควบคุมดูแลภายในของประเทศที่คุ้มครอง

ค)		 จะไม่เปลีย่นแปลงไม่ว่าโดยวธิใีดให้สิง่ของบรรเทาทกุข์หนัเหไปจากความมุง่

หมายซึง่ก�าหนดไว้หรอืก่อให้เกิดความล่าช้าในการขนส่ง	เว้นแต่ในกรณคีวาม

จ�าเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของประชากรพลเรือนที่เกี่ยวข้อง

4.		 ภาคีคู่พิพาทจะให้ความคุ้มครองสิ่งของบรรเทาทุกข์และอ�านวยความสะดวก

ให้การแจกจ่ายสิ่งของนั้นอย่างรวดเร็ว

5.		 ภาคีคู่พิพาทและอัครภาคีผู้ท�าสัญญาแต่ละภาคี	 จะสนับสนุนและอ�านวยความ

สะดวกส�าหรับการร่วมมือระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ

ช่วยเหลือดังที่กล่าวในวรรค	1

ข้อ 71 –  บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์

1.		 ในกรณีจ�าเป็น	 บุคลากรเพื่อการบรรเทาทุกข์อาจถือเป็นส่วนประกอบของความ

ช่วยเหลือตามที่ได้ก�าหนดไว้ในการด�าเนินการบรรเทาทุกข์ใด	ๆ	โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในการขนส่งและการแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์	 การมีส่วนร่วมของบุคลากร

ดงักล่าวจะอยูภ่ายใต้ความเหน็ชอบของภาค	ีซึง่บคุคลดงักล่าวจะปฏบิตัหิน้าทีใ่น

อาณาเขต

2.		 บุคลากรดังกล่าวจะได้รับการเคารพและความคุ้มครอง

3.		 ภาคีแต่ละฝ่ายซึ่งได้รับสิ่งของบรรเทาทุกข์จะให้ความช่วยเหลือในทางปฏิบัติใน

ลักษณะเต็มความความสามารถของตนต่อบุคลากรเพื่อการบรรเทาทุกข์ดังกล่าว

ในวรรคแรกในการปฏิบัติงานตามภารกิจบรรเทาทุกข์น้ัน	 การปฏิบัติการของ

บคุลากรเพือ่การบรรเทาทกุข์อาจถูกจ�ากัดหรือความเคล่ือนไหวของบคุคลดงักล่าว
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อาจถูกจ�ากดัได้ชัว่คราวกแ็ต่เฉพาะในกรณคีวามจ�าเป็นทางการทหารทีม่ลีกัษณะ

บังคับเท่านั้น

4.		 ภายใต้ทุกภาวการณ์	 บุคลากรเพื่อการบรรเทาทุกข์ไม่อาจจะกระท�าการนอกเหนือ

ภารกิจของตนภายใต้พิธีสารฉบับนี้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลดังกล่าวจะต้อง

พิจารณาถึงข้อก�าหนดในด้านความม่ันคงของภาคีซึ่งตนปฏิบัติหน้าที่อยู ่ใน

อาณาเขต	 ภารกิจของบุคลากรใดผู้ซึ่งขาดความเคารพต่อเงื่อนไขน้ีอาจถูกระงับ

ลงได้

หมวด 3
การปฏิบัติต่อบุคคลซึ่งตกอยู่ในอ�านาจของภาคีคู่พิพาท
ส่วนที่ 1 ขอบเขตของการใช้บังคับ และการคุ้มครองบุคคลและทรัพย์สิ่งของ

ข้อ 72 –  ขอบเขตของการใช้บังคับ

บทบัญญัติในหมวดนี้ถือเป็นการเพิ่มเติมกฎท่ีเก่ียวกับความคุ้มครองทางมนุษยธรรม

ส�าหรับพลเรือนและทรัพย์สิ่งของพลเรือนซึ่งตกอยู่ในอ�านาจของภาคีคู่พิพาทตาม

อนุสัญญาฉบับที่	4	โดยเฉพาะส่วนที่	1	และ	3	ของอนุสัญญาดังกล่าว	รวมทั้งกฎอื่น

ของกฎหมายระหว่างประเทศทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐานในระหว่าง

การขัดกันระหว่างประเทศทางอาวุธ

ข้อ 73 –  ผู้ลี้ภัยและผู้ไร้สัญชาติ

บคุคลใดผูซ่ึ้งได้รับการพิจารณาก่อนหน้าการสูร้บจะเริม่ขึน้แล้วว่าเป็นผู้ไร้สญัชาต	ิหรือผู้

ลีภ้ยัภายใต้ตราสารระหว่างประเทศท่ีเกีย่วข้องอนัได้รบัการยอมรบัโดยภาคีสมาชกิหรือ

ภายใต้กฎหมายแห่งชาติของรัฐที่ให้การลี้ภัยหรือรัฐที่มีถิ่นพ�านักนั้น	จะเป็นบุคคลที่ได้

รับความคุ้มครองในความหมายของส่วนที่	1	และ	3	ของอนุสัญญาฉบับที่	4	ทั้งนี้ในทุก	ๆ 

ภาวการณ์	และโดยปราศจากความแตกต่างหรืออคติใดทั้งสิ้น

ข้อ 74 –  การรวบรวมครอบครัวที่กระจัดกระจาย

อัครภาคีผู้ท�าสัญญาและภาคีคู่พิพาทจะอ�านวยความสะดวกในทุกวิถีทางเท่าที่จะเป็น

ไปได้ในการรวบรวมครอบครวัทีก่ระจดักระจายไป	ซึง่เป็นผลมาจากการขดักนัทางอาวธุ	

และจะสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างย่ิงในงานขององค์กรมนุษยธรรมที่เกี่ยวกับภารกิจดัง

กลา่วนีต้ามบทบัญญตัิแหง่อนสุัญญาทัง้หลายและพิธสีารฉบับนี้	และโดยสอดคล้องกบั

ระเบียบทางด้านความมั่นคงนั้น	ๆ	
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ข้อ 75 –  หลักประกันพื้นฐาน

1.		 บุคคลผู้ซึ่งตกอยู่ในอ�านาจของภาคีคู่พิพาทและผู้ซึ่งมิได้รับประโยชน์จากการ

ปฏบิตัใินเชงิอนเุคราะห์มากกว่านีภ้ายใต้อนสัุญญาทัง้หลายหรอืพิธสีารฉบบันี	้จะ

ได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมในทุกภาวการณ์และอย่างน้อยที่สุดก็จะได้รับ

ความคุ้มครองดังที่ก�าหนดไว้โดยข้อนี้	 โดยปราศจากการแบ่งแยกตัวอคติอันเกิด

จากเรื่องเช้ือชาติ	 สีผิว	 เพศ	 ภาษา	 ศาสนาหรือความเช่ือ	 ความคิดเห็นทางการ

เมือง	หรือความคิดเห็นอื่น	ๆ	ถิ่นก�าเนิดทางชนชาติหรือสังคม	ฐานะทางการเงิน	

ชาตกิ�าเนดิ	หรอืสถานภาพอืน่	ๆ 	หรอืโดยอาศยัเกณฑ์อืน่ใดในลกัษณะทีค่ล้ายกนั	

ทัง้นี	้ตราบทีบ่คุคลดงักล่าวได้รบัผลกระทบโดยสถานการณ์ตามทีไ่ด้กล่าวไว้ในข้อ	1 

ของพิธีสารฉบับนี้	ภาคีแต่ละฝ่ายจะเคารพต่อบุคคล	เกียรติยศ	ศรัทธาความเชื่อ	

และการปฏิบัติกิจทางศาสนาของบรรดาบุคคลดังกล่าว

2.		 การกระท�าต่อไปนี้ถือเป็นอันต้องห้ามและจะยังคงถูกห้ามในเวลาและในสถานที่

ใดไม่ว่าจะได้กระท�าโดยบุคคลไม่ว่าจะพลเรือนหรือทหาร

ก)	 การกระท�ารุนแรงต่อชีวิต	สุขภาพ	หรือความเป็นอยู่ทางกายภาพหรือจิตใจ

ของบุคคล	โดยเฉพาะ

	 (1)	การฆาตกรรม

	 (2)	การทรมานทุกชนิดไม่ว่าทางกายหรือจิตใจ

	 (3)	การลงโทษทางกาย	และ

	 (4)	การตัดอวัยวะของร่างกาย

ข)	 การกระท�าอันเป็นการท�าลายศักดิ์ศรีของบุคคล	 โดยเฉพาะการปฏิบัติ 

อันเป็นการลบหลู่เหยียดหยาม	 การบังคับให้กระท�าการค้าประเวณี	 และ 

รูปแบบใด	ๆ	ของการกระท�าอนาจาร

ค)	 การจับเป็นตัวประกัน

ง)	 การลงโทษหมู่	และ

จ)	 การคุกคามว่าจะกระท�าการใด	ๆ	ดังกล่าวข้างต้น

3.		 บคุคลใดถกูจบักมุ	คมุขงั	หรอืกกักนัโดยเหตขุองการกระท�าอนัเก่ียวกบัการขดักนั

ทางอาวุธ	จะได้รับการแจ้งโดยทันที	 ด้วยภาษาที่ตนสามารถเข้าใจ	ถึงเหตุผลใน

การใช้มาตรการดังกล่าว	 บุคคลเช่นว่าจะได้รับการปล่อยตัวโดยให้มีความล่าช้า

ทีน้่อยทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้และไม่ว่าในกรณใีดต้องทนัททีีภ่าวการณ์ต้นเหตขุอง

การจบักมุ	คมุขัง	และกกักนัได้ยตุลิง	ทัง้นีเ้ว้นแต่ในกรณกีารจบักมุหรอืคมุขงัเนือ่ง

ในความผิดทางอาญา
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4.		 จะไม่มีการออกค�าพิพากษาและไม่มกีารลงโทษต่อบคุคลผูซ้ึง่กระท�าผดิในคดอีาญา

ทีเ่กีย่วกบัการขดักนัทางอาวธุ	เว้นแต่การตดัสนิลงโทษซึง่ได้พพิากษาโดยศาลทีม่ี

ลกัษณะไม่ล�าเอยีงต่อฝ่ายใดและได้มกีารจดัตัง้ขึน้ตามปกตอิยูแ่ล้ว	ทัง้นีโ้ดยค�านงึ

ถึงหลักการต่าง	ๆ	อันเป็นที่รับรองโดยทั่วเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาความในศาล

ปกติ	ซึ่งรวมถึงหลักการดังต่อไปนี้

ก)		 กระบวนพิจารณาจะให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งโดยมิชักช้าถึงสาระของข้อหา

ความผดิของตนและจะอ�านวยในเรือ่งสทิธต่ิาง	ๆ 	ตลอดจนข้อต่อสูใ้นทางคดี

ที่จ�าเป็น	ทั้งในระยะก่อนและระหว่างการพิจารณา

ข)		 จะไม่มีผู้ใดได้รับการลงโทษ	เว้นแต่ในกรณีของความรับผิดทางอาญาเฉพาะ

บุคคล

ค)		 จะไม่มผีูใ้ดถกูกล่าวหาหรอืได้รบัการลงโทษเพราะการกระท�าหรอืการละเว้น

การกระท�าใดซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดความผิดทางอาญาภายใต้กฎหมายแห่งชาติ

หรือกฎหมายระหว่างประเทศท่ีจะใช้บังคับกับบุคคลนั้นในเวลาทีกระท�า

ความผิดนั้น	 หรือจะได้รับโทษหนักไปกว่าท่ีได้เคยก�าหนดไว้ตั้งแต่เวลาท่ีได้

มีการกระท�าผิดนั้น	หากภายหลังจากการกระท�าความผิดนั้นได้มีบทบัญญัติ

ก�าหนดโทษที่เบากว่า	ผู้กระท�าผิดจะได้รับประโยชน์จากกรณีดังกล่าวนั้น

ง)	 บุคคลใดผูถ้กูกล่าวหาว่าได้กระท�าผดิ	จะได้รบัการสันนษิฐานว่าเป็นผู้บรสุิทธิ	์

จนกว่าจะได้มีการพิสูจน์ว่ามีความผิดตามกฎหมาย

จ)	 บุคคลใดผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท�าผิดมีสิทธิท่ีจะได้รับการพิจารณาต่อหน้า

ตนเอง

ฉ)	 จะไม่มีการบังคับให้ผู้ใดให้ค�าให้การอันขัดต่อประโยชน์ของตนหรือให้ค�า

สารภาพว่าได้กระท�าความผิด

ช)	 บุคคลใดผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท�าความผิดจะมีสิทธิในอันที่จะขอสืบพยาน	

หรอืให้มกีารสบืพยานผูเ้บกิความเป็นปฏปัิกษ์ต่อตน	และในอนัทีจ่ะเบิกและ

สืบพยานของตนภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับพยานผู้เบิกความเป็นปฏิปักษ ์

ต่อตน

ซ)	 จะไม่มีผู้ใดถูกด�าเนินคดีหรือถูกลงโทษโดยภาคีเดียวกันส�าหรับการกระท�า 

ความผิดซึ่งได้มีค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้มีลงโทษหรือปล่อยบุคคลดังกล่าว 

ก่อนหน้านั้นแล้วภายใต้กฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาเดียวกัน

ฌ)	 บุคคลใดผู้ถูกด�าเนินคดีในข้อหากระท�าความผิดจะมีสิทธิในอันที่จะให้มีการ

อ่านค�าพิพากษาต่อตนนั้นกระท�าอย่างเปิดเผย
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ญ)	 บคุคลผูถ้กูลงโทษจะได้รับแจ้ง	ณ	เวลาทีถ่กูพพิากษาลงโทษนัน้ถงึลูท่างแก้ไข

ส�าหรบัตน	ไม่ว่าทางศาลหรอืทางอืน่	ๆ 	อกีทัง้ถงึก�าหนดระยะเวลาทีจ่ะด�าเนนิ

การตามลู่ทางนั้น	ๆ

5.		 สตรีทีถ่กูจ�ากดัเสรภีาพโดยเหตผุลทีเ่กีย่วกบัการขดักนัทางอาวธุจะต้องกันให้อยูใ่น

สถานที่ควบคุมที่แยกต่างหากจากส่วนบุรุษ	บุคคลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การดูแล

อย่างใกล้ชดิโดยสตรด้ีวยกนั	อย่างไรกต็ามในกรณซีึง่ครอบครวัถูกคมุขงัหรือกกักนั

นั้น	ในกรณีที่เป็นไปได้	สตรีดังกล่าวจะได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน	และด้วยการจัด

ให้อยู่กันอย่างเป็นครอบครัว

6.		 บุคคลผู้ถูกจับ	 คุมขัง	 หรือกักกันโดยเหตุผลที่เกี่ยวด้วยการขัดกันทางอาวุธจะได้

รบัความคุม้ครองจากบทบญัญตัแิห่งข้อนีจ้นกระทัง่มกีารปล่อยในขัน้สุดท้าย	เดนิ

ทางกลบัสูถ่ิน่ฐานเดมิ	หรอืตัง้ถิน่ฐานใหม่	ทัง้นีแ้ม้ว่าจะเกดิขึน้ภายหลงัจากทีก่าร

ขัดกันทางอาวุธได้สิ้นสุดลง

7.		 ในอนัทีจ่ะหลกีเลีย่งความสงสยัใดเกีย่วกบัการฟ้องและการพจิารณาคดขีองบคุคล

ผูถ้กูกล่าวหาในเรือ่งอาชญกรรมสงครามหรอือาชญากรรมต่อมนษุยชาตนิัน้	จะให้

ใช้หลักดังต่อไปนี้บังคับ

ก)		 บุคคลผู้ถูกกล่าวหาในข้อหาอาชญากรรมดังกล่าว	 ควรถูกน�าส่งตัวเพื่อ

วัตถุประสงค์ในการฟ้องคดีและการพิจารณาคดีโดยให้สอดคล้องกับกฎของ

กฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ	และ

ข)	 บุคคลดังกล่าวผู ้ซ่ึงมิได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติในเชิงท่ีอนุเคราะห์

มากกว่าน้ี	 ภายใต้อนุสัญญาท้ังหลายหรือพิธีสารฉบับนี้	 จะได้รับการปฏิบัติ

ที่ก�าหนดโดยข้อนี้	ไม่ว่าอาชญากรรมที่ตนได้ถูกกล่าวหานั้นได้ก่อให้เกิดการ

ละเมิดต่ออนุสัญญาทั้งหลายหรือพิธีสารฉบับนี้อย่างร้ายแรงหรือไม่ก็ตาม

8.		 ไม่มบีทบญัญตัใิดของข้อนีท้ีอ่าจได้รบัการตคีวามในลกัษณะท่ีจ�ากดัหรอืละเมิดต่อ

บทบัญญัติอื่น	 ๆ	 ซึ่งมีลักษณะในเชิงอนุเคราะห์มากกว่าในการให้ความคุ้มครอง

ที่มากกว่าส�าหรับบุคคลที่อยู่ภายใต้วรรค	 1	 ภายใต้กฎของกฎหมายระหว่าง

ประเทศที่ใช้บังคับ
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ส่วนที่ 2    
มาตรการเพื่อประโยชน์ต่อสตรีและเด็ก

ข้อ 76 –  การคุ้มครองสตรี 

1.		 สตรีจะถอืเป็นกรณซีึง่ได้รบัความเคารพเป็นพิเศษ	และจะได้รบัความคุ้มครองโดย

เฉพาะจากการข่มขืน	การบังคับให้ท�าการค้าประเวณี	และรูปแบบอื่น	ๆ 	ของการ 

กระท�าอนาจาร

2.		 สตรีมีครรภ์และมารดาที่มีทารกผู้ติดตาม	 ผู้ซ่ึงถูกจับกุม	 คุมขัง	 หรือกักกัน	 โดย

เหตุผลที่เกี่ยวกับการขัดกันทางอาวุธน้ัน	 จะได้รับการพิจารณาคดีในล�าดับแรก

โดยเร็วที่สุด

3.		 ภาคีคู่พิพาทจะใช้ความพยายามอย่างมากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 ในอันที่จะ 

หลกีเลีย่งการตดัสนิประหารชวีติสตรมีคีรรภ์	หรอืมารดาทีม่ทีารกผู้ติดตามส�าหรบั

ความผิดที่เกี่ยวกับการขัดกันทางอาวุธ	 โดยโทษประหารชีวิตส�าหรับความผิด 

ดังกล่าวจะไม่ใช้ต่อสตรีดังกล่าว

ข้อ 77 –  การคุ้มครองเด็ก

1.		 เดก็จะถอืเป็นกรณซีึง่ได้รบัความเคารพเป็นพเิศษ	และจะได้รับความคุม้ครองจาก

การกระท�าอนาจารไม่ว่าในรปูแบบใด	โดยภาคคีูพ่พิาทจะจดัให้มกีารดแูลเดก็	และ

ให้ความช่วยเหลอืตามทีเ่ด็กต้องการ	ทัง้นีไ้ม่ว่าจะเป็นด้วยเหตแุห่งอายหุรอืเหตุผล

อื่นใด

2.		 ภาคีคู่พิพาทจะใช้บรรดามาตรการเท่าที่เป็นไปได้	เพื่อมิให้เด็กที่มีอายุไม่เกิน	15	ปี 

ได้เข้ามส่ีวนโดยตรงในการสูร้บ	และโดยเฉพาะอย่างยิง่	ภาคคีูพ่พิาทจะละเว้นจาก

การเกณฑ์เดก็เข้าประจ�าการในกองทพัของตน	ในการเกณฑ์เดก็ผู้ซ่ึงมอีายเุกนิกว่า	

15	ปี	แต่ยงัไม่ถงึ	18	ปี	นัน้	ภาคคีูพ่พิาทจะใช้ความพยายามในการให้ความส�าคญั

เป็นล�าดับแรกต่อเด็กผู้มีอายุมากที่สุด

3.		 ในกรณีข้อยกเว้น	แม้ว่าจะได้มีบทบัญญัติในวรรค	2	ดังกล่าว	หากเด็กผู้ซึ่งมีอายุ

ไม่เกิน	 15	 ปี	 ได้เข้ามีส่วนโดยตรงในการสู้รบและตกอยู่ภายใต้อ�านาจของฝ่าย

ปฏิปักษ์	 เด็กดังกล่าวจะยังคงได้รับประโยชน์จากความคุ้มครองพิเศษตามที่

ก�าหนดไว้ในข้อนี้	ไม่ว่าเด็กเหล่านั้นจะเป็นเชลยศึกหรือไม่ก็ตาม

4.		 หากเดก็ถกูจบักมุ	คมุขงั	หรอืกกักนัโดยเหตผุลทีเ่กีย่วกับกรณกีารขดักนัทางอาวธุ	

เดก็จะอยูใ่นสถานทีค่วบคุมโดยแยกส่วนจากผูใ้หญ่	เว้นแต่ในกรณคีรอบครวัทีจั่ด

ให้อยู่กันอย่างเป็นหน่วยครอบครัว	ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ	75	วรรค	5



64 พิธีสารฉบับที่ 1 ค.ศ. 1977

5.		 โทษประหารชีวิตส�าหรับกรณีการท�าผิดเกี่ยวกับการขัดกันทางอาวุธจะไม่ใช้

ส�าหรับบุคคลซึ่งมีอายุไม่เกิน	18	ปี	ในขณะที่ได้กระท�าความผิด

ข้อ 78 –  การอพยพเด็ก

1.		 จะไม่มภีาคคีูพ่พิาทฝ่ายใดจดัการให้มกีารอพยพเดก็ไปยงัต่างประเทศนอกจากคน

ชาติของตนเอง	 เว้นไว้แต่เพื่อการอพยพชั่วคราวเม่ือมีเหตุอันจ�าเป็นอันเนื่องมา

จากเรือ่งสขุภาพหรอืการรกัษาทางการแพทย์ส�าหรบัเดก็	หรอืความปลอดภยัของ

เดก็	นอกจากในกรณขีองอาณาเขตทีถ่กูยดึครอง	ในกรณทีีพ่บว่ามผีูป้กครองหรือ

ผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย	จะต้องมีการให้ค�ายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคล

ดังกล่าวในการอพยพนั้น	ถ้าไม่พบว่ามีบุคคลดังกล่าว	จะต้องมีหนังสือยินยอมใน 

การอพยพนัน้จากบคุคลผูซ้ึง่ตามกฎหมายหรอืประเพณไีด้ก�าหนดให้มคีวามรบัผดิชอบ 

เบื้องต้นในการดูแลเด็ก	 การอพยพดังกล่าวจะได้รับการควบคุมโดยประเทศที่

คุ้มครองโดยความตกลงกบัภาคีทีเ่กีย่วข้อง	กล่าวคือ	ภาคีท่ีได้จดัเตรยีมการอพยพ 

ภาคีที่รับเด็ก	 และภาคีใด	 ๆ	 ซึ่งคนชาติของตนก�าลังถูกอพยพ	 ในแต่ละกรณ	ี

ภาคีการขัดกันท้ังปวงจะใช้มาตรการระมัดระวังท้ังหลายเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อ 

หลีกเลี่ยงมิให้เกิดอันตรายในการอพยพ

2.		 เมือ่ใดกต็ามทีไ่ด้มกีารอพยพเกดิขึน้ตามความในวรรค	1	จะต้องจดัให้มกีารศกึษา

ของเด็กแต่ละคน	รวมทัง้การศกึษาทางศาสนา	และศลีธรรมตามความประสงค์ของ

ผูป้กครองระหว่างเวลาทีต้่องอพยพไปนัน้	ทัง้นีโ้ดยให้มคีวามต่อเนือ่งมากทีส่ดุเท่า

ที่จะเป็นไปได้

3.		 เจ้าหน้าที่ของภาคีที่จัดเตรียมการอพยพ	และในกรณีที่เหมาะสมก็คือ	เจ้าหน้าที่

ของประเทศผูร้บั	จะจดัให้เดก็แต่ละคนได้มีบตัรซึง่มรีปูถ่ายโดยเจ้าหน้าทีด่งักล่าว 

จะส่งไปยงัส�านกัตัวแทนฝ่ายค้นหากลางของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 

ทัง้นีเ้พือ่วตัถปุระสงค์ในการอ�านวยความสะดวกในการเดนิทางกลบัไปสูค่รอบครวั	

และประเทศของเด็กผู้ได้มีการอพยพตามความในข้อน้ี	 ในกรณีที่เป็นไปได้	 และ

กรณทีีไ่ม่เป็นการเสีย่งต่ออนัตรายส�าหรบัเดก็	บตัรแต่ละใบจะประกอบด้วยข้อมลู

ดังต่อไปนี้
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ก)		 ชื่อสกุลของเด็ก

ข)		 ชื่อของเด็ก

ค)		 เพศของเด็ก

ง)		 สถานที่และวันเกิด	(หรือถ้าไม่ทราบวันเกิด	ให้ใช้อายุโดยประมาณ)

จ)		 ชื่อเต็มของบิดา

ฉ)		 ชื่อเต็มของมารดาและชื่อก่อนสมรสของมารดา

ช)		 ญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของเด็ก

ซ)		 สัญชาติของเด็ก

ฌ)		ภาษาพูดมาแต่ก�าเนิดของเด็ก	และภาษาอื่นซึ่งสามารถพูดได้

ญ)		ที่อยู่ของครอบครัวของเด็ก

ฎ)		 เลขประจ�าตัวใด	ๆ	ของเด็ก

ฏ)		 สุขภาพของเด็ก

ฐ)		 หมู่เลือดของเด็ก

ฑ)		 ลักษณะเฉพาะใด	ๆ

ฒ)		วันที่และสถานที่ที่พบเด็ก

ณ)		วันที่และสถานที่ซึ่งเด็กเดินทางนอกประเทศ

ด)		 ศาสนาของเด็ก	(ถ้ามี)

ต)		 ที่อยู่ปัจจุบันในประเทศผู้รับเด็ก

ถ)		 วันท่ี	 สถานที่	 และสภาพของการเสียชีวิตและสถานท่ีฝังศพในกรณีที่เด็ก 

เสียชีวิตก่อนกลับประเทศ
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ส่วนที่ 3 
ผู้สื่อข่าว

ข้อ 79 –  มาตรการคุ้มครองผู้สื่อข่าว 

1.		 ผู้ส่ือข่าวซ่ึงปฏบิตัภิารกิจในสายงานวชิาชพีซึง่มอีนัตรายในพืน้ทีท่ีม่กีารขัดกันทาง

อาวุธ	จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นพลเรือนในความหมายของข้อ	50	วรรค	1

2.		 ผูส้ือ่ข่าวจะได้รบัความคุม้ครองดงักล่าวภายใต้อนสุญัญาทัง้หลายและพธิสีารฉบบั

นี้	โดยมีเงื่อนไขว่า	บุคคลดังกล่าวจะไม่มีการกระท�าอันมีผลกระทบที่เสียหายต่อ

สถานภาพของการเป็นพลเรือนของตนและโดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของ

นักข่าวสงครามท่ีได้รับแต่งตั้งให้ประจ�าในกองทัพในอันที่จะได้รับสถานภาพดัง

ได้บัญญัติไว้ในข้อ	4	ก	(4)	ของอนุสัญญาฉบับที่	3

3.		 ผู้ส่ือข่าวอาจได้รบับตัรประจ�าตวัทีม่ใีนลกัษณะคล้ายกบัแบบในภาคผนวก	2	ของ

พิธีสารฉบับน้ี	 บัตรน้ีซ่ึงจะมีการออกให้โดยรัฐบาลของรัฐซึ่งผู้สื่อข่าวมีสัญชาติ

สงักดัอยู	่หรอืของรฐัซึง่เป็นอาณาเขตของมถีิน่พ�านกัของตน	หรอืซึง่เป็นทีต่ัง้ของ

ส�านักข่าวที่ว่าจ้างตนจะรับรองสถานภาพความเป็นผู้สื่อข่าวของตน

ภาค 5 
การปฏิบัติตามอนุสัญญา และพิธีสารฉบับนี้

หมวด 1 
บททั่วไป

ข้อ 80 –  มาตรการในการปฏิบัติตาม

1.		 อคัรภาคผีูท้�าสญัญาและภาคคีูพ่พิาทจะใช้มาตรการทัง้หลายท่ีจ�าเป็นในการปฏบัิติ

ตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาและพิธีสารฉบับนี้โดยปราศจากการชักช้า

2.		 อัครภาคีผู้ท�าสัญญาและภาคีคู่พิพาทจะออกค�าส่ังและให้ค�าแนะน�าเพื่อเป็นหลัก

ประกันให้มีการเคารพอนุสัญญาท้ังหลายและพิธีสารฉบับนี้	 และจะควบคุมดูแล

การปฏิบัติตามกรณีดังกล่าว
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ข้อ 81 –  การด�าเนินงานของกาชาด และองค์การมนุษยธรรมอื่น ๆ 

1.		 ภาคีคู่พิพาทจะให้ความสะดวกทั้งหลายภายใต้อ�านาจของตนแก่คณะกรรมการ

กาชาดระหว่างประเทศ	 เพื่อให้องค์การดังกล่าวปฏิบัติภารกิจทางมนุษยธรรม

ตามที่ได้รับมอบหมายจากอนุสัญญาทั้งหลายและพิธีสารฉบับนี้	 เพื่อจะเป็นหลัก

ประกนัการคุม้ครองและความช่วยเหลอืต่อผูป้ระสบภยัจากการขดักนั	ทัง้นี	้คณะ

กรรมการกาชาดระหว่างประเทศยังอาจด�าเนินงานทางด้านมนุษยธรรมอื่น	ๆ	ได้	

เพื่อประโยชน์ส�าหรับผู้ประสบภัยเหล่านี้	 ทั้งนี้โดยความยินยอมของภาคีคู่พิพาท

ที่เกี่ยวข้อง

2.		 ภาคีคู่พิพาทจะให้ความสะดวกส�าหรับองค์การกาชาด	 (เสี้ยววงเดือนแดง	 สิงโต

แดงและดวงอาทิตย์)	 ตามท่ีจ�าเป็นส�าหรับด�าเนินงานทางด้านมนุษยธรรมเพื่อ

ประโยชน์ของผู้ประสบภัยจากการขัดกันในลักษณะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของอนุสัญญาทั้งหลายและกับพิธีสารฉบับนี้	และกับหลักการพื้นฐานของกาชาด

ซึ่งก�าหนดด้วยการประชุมระหว่างประเทศของกาชาด

3.		 อัครภาคผีูท้�าสญัญาและภาคีคูพ่พิาทจะอ�านวยความสะดวกในทกุวถีิทางเท่าทีจ่ะ

เป็นไปได้ในความช่วยเหลือซึง่องค์การกาชาด	(เสีย้ววงเดอืนแดง	สงิโตแดงและดวง

อาทติย์)	และสนันบิาตสภากาชาดจดัให้แก่ผูป้ระสบภยัจากการขดักนั	ในลักษณะ

ทีส่อดคล้องกบับทบญัญตัทิัง้หลายของอนสัุญญาทัง้หลายและกบัหลักการพืน้ฐาน

ของกาชาดซึ่งก�าหนดด้วยการประชุมระหว่างประเทศของกาชาด

4.		 อัครภาคีผู้ท�าสัญญาและภาคีคู่พิพาทจะให้ความสะดวกในลักษณะที่คล้ายกับที่

ได้กล่าวไว้ในวรรค	 2	 และ	 3	 เท่าท่ีจะเป็นไปได้ส�าหรับองค์การมนุษยธรรมอ่ืน

ที่ได้กล่าวถึงในอนุสัญญาท้ังหลายและพิธีสารฉบับน้ี	 โดยเป็นองค์การซึ่งภาคีคู่

พิพาทแต่ละฝ่ายได้ให้อ�านาจไว้และด�าเนินงานทางมนุษยธรรมโดยสอดคล้องกับ

บทบัญญัติของอนุสัญญาทั้งหลายและพิธีสารฉบับนี้

ข้อ 82 –  ที่ปรึกษาทางกฎหมายในกองทัพ

อคัรภาคผีูท้�าสญัญาไม่ว่าในเวลาใด	และส�าหรบัภาคคีูพ่พิาทกแ็ต่เฉพาะในเวลาทีม่กีาร

ขดักนัทางอาวธุ	จะต้องให้ประกนัว่า	ในกรณทีีจ่�าเป็นนัน้	จะให้มทีีป่รกึษาทางกฎหมาย

เพื่อให้ค�าแนะน�าแต่ผู้บัญชาการทางทหารในระดับท่ีเหมาะสมในการน�าอนุสัญญาทั้ง

หลายและพิธีสารฉบับนี้มาใช้บังคับและการออกค�าสั่งที่เหมาะสมให้แก่กองทัพในเรื่อง

ดังกล่าว
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ข้อ 83 –  การเผยแพร่

1.		 อัครภาคีผู้ท�าสัญญารับที่จะด�าเนินการ	ทั้งในเวลาสงบและในเวลาที่มีการขัดกัน

ทางอาวุธ	 ในอันที่จะเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาทั้งหลายและพิธีสาร

ฉบบันี	้ในลกัษณะทีก่ว้างขวางทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ในแต่ละประเทศของตน	โดย

เฉพาะอย่างย่ิงให้รวมถึงการศึกษาในเรื่องดังกล่าวในแผนการสอนทางการทหาร	

และในการสนับสนุนให้มีการศึกษาเรื่องดังกล่าวโดยประชากรพลเรือน	ทั้งนี้เพื่อ

ที่ว่าตราสารดังกล่าวจะเป็นที่ทราบกันส�าหรับกองทัพและประชากรพลเรือน

2.		 ในช่วงเวลาแห่งการขัดกันทางอาวุธ	 เจ้าหน้าที่ทางทหารและพลเรือนใดผู้มีหน้าที่ 

รับผิดชอบในเรื่องการใช้บังคับอนุสัญญาทั้งหลายและพิธีสารฉบับน้ี	 จะต้องมี

ความสนัทดัคุน้เคยอย่างเตม็ทีก่บัตัวบทของอนสุญัญาทัง้หลายและพธิสีารฉบบันี้

ข้อ 84 –  กฎระเบียบในการใช้บังคับ

อคัรภาคผีูท้�าสญัญาจะแจ้งต่อกนัและกนัโดยเรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้	โดยผ่านผู้รบัจด

ทะเบยีน	และในกรณทีีเ่หมาะสม	โดยผ่านทางประเทศทีคุ่ม้ครองเพ่ือให้ทราบถงึค�าแปล

ของพิธีสารนี้อย่างเป็นทางการของตน	 ตลอดจนกฎหมายและระเบียบซึ่งตนอาจน�าใช้

เพื่อเป็นหลักประกันการใช้บังคับพิธีสารดังกล่าว

หมวด 2 
การปราบปรามการละเมิดอนุสัญญาและพิธีสารฉบับนี้

ข้อ 85 – การปราบปรามการละเมิดพิธีสารฉบับนี้

1.		 บทบัญญัติของอนุสัญญาท้ังหลายที่เกี่ยวกับการปราบปรามการละเมิดและการ

ละเมิดอย่างร้ายแรง	ซึ่งเสริมเติมความโดยหมวดนี้	จะน�าไปใช้บังคับกับกรณีการ

ปราบปรามการละเมิดและการละเมิดอย่างร้ายแรงของพิธีสารฉบับนี้

2.		 การกระท�าซึ่งระบุว่าเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงในอนุสัญญาทั้งหลายให้ถือ

เป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงตามพิธีสารฉบับนี้	 หากได้กระท�าต่อบุคคลที่อยู่ใน

อ�านาจของฝ่ายปฏิปักษ์	 ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามข้อ	 44	 ผู้ป่วยไข้และผู้ที่เรือ

อบัปางของฝ่ายปฏปัิกษ์ซึง่ได้รบัความคุม้ครองโดยพิธสีารฉบบันี	้หรอืต่อบคุลากร

ทางการแพทย์	หรอืบคุลากรทางศาสนา	หน่วยทางการแพทย์	หรอืพาหนะทางการ

แพทย์ซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายปฏิปักษ์	 และได้รับความคุ้มครองโดย

พิธีสารฉบับนี้

3.		 นอกเหนอืจากการละเมดิอย่างร้ายแรงซึง่ได้ก�าหนดไว้ในข้อ	11	การกระท�าต่อไปนี้

จะถอืว่าเป็นการละเมดิอย่างร้ายแรงในพธิสีารฉบบันี	้เมือ่ได้มกีารกระท�าโดยจงใจ	
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โดยฝ่าฝืนบทบญัญติัทีเ่กีย่วข้องของพธิสีารฉบบันี	้และเป็นเหตใุห้ถงึแก่ความตาย	

หรือได้รับอันตรายอย่างสาหัสต่อร่างกายหรือสุขภาพ

ก)		 การท�าให้ประชากรพลเรอืนหรอืพลเรือนปัจเจกบคุคลเป็นเป้าหมายของการ

โจมตี

ข)		 การด�าเนนิการโจมตโีดยไม่เลอืกปฏบิตัซ่ึิงส่งผลกระทบต่อประชากรพลเรอืน	

หรอืทรพัย์สิง่ของพลเรอืน	ทัง้ทีท่ราบว่าการโจมตดีงักล่าวจะก่อให้เกดิความ

สูญเสียชีวิตมากเกินกว่าเหตุ	 การบาดเจ็บต่อพลเรือนหรือความเสียหายต่อ

ทรัพย์สิ่งของพลเรือนตามที่นิยามไว้ในข้อ	57	วรรค	2	ก)	(3)

ค)		 การด�าเนนิการโจมตต่ีองานหรอืสิง่ตดิตัง้ซึง่บรรจุพลงังานทีเ่ป็นอนัตรายโดย

ทราบว่าการโจมตดีงักล่าวจะก่อให้เกดิความสญูเสยีชีวติมากเกนิกว่าเหต	ุการ

บาดเจบ็ต่อพลเรอืน	หรอืความเสยีหายต่อทรพัย์สิง่ของพลเรอืนตามทีน่ยิาม

ไว้ในข้อ	57	วรรค	2	ก)	(3)

ง)		 การท�าให้สถานทีซ่ึง่ไม่สามารถป้องกนัตนเองได้และเขตปลอดทหารเป็นเป้า

หมายของการโจมตี

จ)		 การท�าให้บคุคลกลายเป็นเป้าหมายของการโจมตทีัง้ทีท่ราบว่าบคุคลนัน้เป็น

ผู้ซึ่งถูกกันออกจากการสู้รบ

ฉ)	 การใช้อย่างล่อลวง	ทัง้นีโ้ดยเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อ	37	ซึง่เครือ่งหมายพเิศษของ

กาชาด	เสีย้ววงเดือนแดง	หรอืสงิโตแดงและดวงอาทติย์	หรอืเครือ่งหมายเพ่ือ

การคุ้มครองอย่างอื่นตามอนุสัญญาทั้งหลายหรือพิธีสารฉบับนี้

4.		 นอกเหนือจากการละเมิดอย่างร้ายแรงตามที่ได้นิยามไว้ในวรรคก่อนและใน

อนุสัญญาทั้งหลายน้ัน	 กรณีดังต่อไปน้ีจะถือว่าเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงตาม

พธิสีารฉบบันี	้หากได้กระท�าโดยจงใจและฝ่าฝืนต่ออนสัุญญาทัง้หลายหรอืพธิสีาร

ฉบับนี้

ก)	 การที่ประเทศท่ียึดครองได้ย้ายประชากรพลเรือนของตนเองบางส่วนไป

ยังอาณาเขตที่ได้ยึดครอง	 หรือเนรเทศ	 หรือย้ายทั้งหมด	 หรือบางส่วนของ

ประชากรของอาณาเขตทีถ่กูยดึครองภายในหรอืภายนอกอาณาเขตดงักล่าว	

ทั้งนี้โดยเป็นการฝ่าฝืนข้อ	49	ของอนุสัญญาฉบับที่	4

ข)	 การส่งเชลยศกึหรอืพลเรอืนกลับคนืสูถ่ิ่นฐานเดมิ	โดยชกัช้าในลกัษณะทีไ่ม่มี

เหตุผลอันสมควร
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ค)	 การด�าเนินการแบ่งแยกโดยถือผิวและการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมและ

เหยยีดหยามอืน่ใดทีเ่กีย่วกบัการท�าลายเกยีรตยิศของบคุคลโดยมพีืน้ฐานมา

จากการเลือกปฏิบัติทางด้านเชื้อชาติ

ง)	 การท�าให้อนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ซ่ึงได้รับการรับรองอย่างแจ้งชัด	 งาน

ศิลปะ	 หรือสถานที่เคารพสักการะ	 ซ่ึงกอปรเป็นองค์มรดกทางวัฒนธรรม

หรอืทางจิตใจของประชาชน	และซ่ึงได้รบัการคุ้มครองเป็นพเิศษโดยข้อตกลง

พเิศษ	ดงัตวัอย่างเช่น	ภายใต้โครงงานขององค์การระหว่างประเทศทีม่อี�านาจ	

ตกเป็นเป้าหมายของการโจมต	ีซึง่ก่อให้เกดิผลอนัเป็นการท�าลายส่ิงเหล่านัน้

อย่างกว้างขวาง	ทัง้นีเ้ป็นกรณซีึง่ไม่มพียานหลักฐานว่ามกีารฝ่าฝืนข้อ	53	ข้อ

ย่อย	ข)	โดยฝ่ายปฏิปักษ์	และอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์	งานศิลปะ	และ

สถานท่ีเคารพสักการะดังกล่าวน้ันไม่ได้ตั้งอยู่ในสถานที่ใกล้ชิดอย่างมากกับ

เป้าหมายทางทหาร

จ)	 การท�าให้บุคคลซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยอนุสัญญาทั้งหลาย	หรือที่อ้างถึงใน

วรรค	2	ของข้อนี	้สญูเสยีสทิธใินอนัทีจ่ะได้รบัการพจิารณาคดทีีย่ตุธิรรมและ

ในลักษณะปกติ

5.		 ไม่ว่าการใช้บังคับอนุสัญญาท้ังหลายและพิธีสารฉบับนี้จะเป็นประการใด	 การ

ละเมิดอย่างร้ายแรงต่อตราสารดังกล่าวนี้จะถือว่าเป็นอาชญากรรมสงคราม

ข้อ 86 –  การละเว้นการกระท�า

1.		 อัครภาคีผู้ท�าสัญญาและภาคีคู่พิพาทจะปราบปรามการละเมิดอย่างร้ายแรงและ

ด�าเนินมาตรการท่ีจ�าเป็นในการปราบปรามการละเมิดอื่น	 ๆ	 ของอนุสัญญาท้ัง

หลายหรอืพธิสีารฉบบันีซ่ึ้งเป็นผลจากการละเว้นการกระท�าในเมือ่อยูภ่ายใต้หน้าท่ี

ที่จะต้องกระท�า

2.		 การที่การละเมิดอนุสัญญาทั้งหลายหรือพิธีสารฉบับน้ีได้กระท�าไปโดยผู้ใต้บังคับ

บญัชา	จะไม่ท�าให้ผูบ้งัคบับญัชาของตนพ้นจากความรบัผดิชอบในทางอาญาหรือ

ทางวินัย	แล้วแต่กรณี	ทั้งนี้หากว่าผู้บังคับบัญชานั้นได้รู้หรือได้มีข้อมูลซึ่งควรจะ

ท�าให้บุคคลดังกล่าวสามารถสรุปภาวการณ์ในเวลานั้นได้ว่า	ผู้ใต้บังคับบัญชานั้น

ไม่ได้ใช้บรรดามาตรการท้ังปวงท่ีจะเป็นไปได้ภายในอ�านาจของตนในอันที่จะ

ป้องกันหรือปราบปรามการละเมิดนั้น

ข้อ 87 –  หน้าที่ของผู้บังคับบัญชา

1.		 อคัรภาคผีูท้�าสญัญาและภาคคีูพ่พิาทจะก�าหนดให้ผูบ้ญัชาการทหารท�าการป้องกัน	

และในกรณีที่จ�าเป็นก็ในการปราบปราม	 และรายงานต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจใน
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เรือ่งการละเมดิอนสัุญญาทัง้หลายและพธิสีารฉบบันี	้ทัง้นีใ้นส่วนทีเ่กีย่วกบัสมาชกิ

ของกองทัพภายใต้การบังคับบัญชาและบุคคลอื่นซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้

บังคับบัญชาดังกล่าว

2.		 ในการป้องกนัและปราบปรามการละเมดิต่าง	ๆ 	นัน้	อคัรภาคผีูท้�าสญัญาและภาคี

คู่พิพาทจะก�าหนดให้ผู้บังคับบัญชาให้หลักประกันว่า	 สมาชิกของกองทัพภายใต้

การบญัชาการของตนจะได้ทราบถงึพนัธกรณภีายใต้อนสุญัญาทัง้หลายและพธีิสาร

ฉบับนี้	ทั้งนี้โดยค�านึงถึงระดับความรับผิดชอบของสมาชิกนั้น	ๆ

3.		 อัครภาคีผู้ท�าสัญญาและภาคีคู่พิพาทจะก�าหนดให้ผู้บังคับบัญชาใดผู้ซึ่งทราบว่า	

ผูใ้ต้บงัคบับญัชา	หรอืบคุคลอืน่ซึง่อยูภ่ายใต้การควบคมุของตน	ก�าลงัทีจ่ะกระท�า

การหรือได้กระท�าการละเมิดอนุสัญญาท้ังหลายหรือพิธีสารฉบับนี้	 จะต้องริเริ่ม

ด�าเนินการใดตามท่ีจ�าเป็นในการป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนอนุสัญญาทั้งหลายหรือ

พิธีสารฉบับนี้	 และในกรณีที่เหมาะสมก็จะต้องริเริ่มด�าเนินการทางวินัยหรือทาง

อาญาต่อผู้ฝ่าฝืนนั้น

ข้อ 88 –  ความช่วยเหลือกันในเรื่องทางอาญา

1.		 อัครภาคีผูท้�าสญัญาจะจดัให้มีมาตรการช่วยเหลือซึง่กนัและกนัให้มากทีส่ดุในเรือ่ง

ทีเ่กีย่วการด�าเนนิคดทีางอาญาในประเดน็การละเมดิอย่างร้ายแรงแห่งอนสุญัญา

ทั้งหลายและพิธีสารฉบับนี้

2.		 ภายใต้สิทธิและหน้าที่ท้ังปวงซึ่งก�าหนดขึ้นโดยอนุสัญญาทั้งหลายและในข้อ	 85	

วรรค	 1	 ของพิธีสารฉบับน้ี	 และเม่ือภาวการณ์อ�านวยให้ด�าเนินการเช่นนั้นได	้ 

อคัรภาคผีูท้�าสญัญาจะให้ความร่วมมอืในเรือ่งของการส่งผูร้้ายข้ามแดน	อคัรภาคี

ดังกล่าวจะให้การพิจารณาอย่างเหมาะสมถึงการร้องขอของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของ 

ดินแดนซึ่งการกระท�าผิดตามข้อกล่าวหาได้เกิดขึ้น

3.		 กฎหมายของอคัรภาคผีูท้�าสญัญาผูซ้ึง่ได้รบัค�าร้องขอจะน�ามาใช้บงัคบัในทกุกรณ	ี

อย่างไรก็ตาม	 บทบัญญัติของวรรคก่อนจะไม่มีผลกระทบต่อพันธกรณีท่ีเกิดจาก

บทบัญญัติของสนธิสัญญาอื่นใด	 ในลักษณะสนธิสัญญาทวิภาคีหรือสนธิสัญญา

พหุภาคี	 ซึ่งก�าหนดถึงหรือจะก�าหนดครอบคลุมท้ังหมดหรือบางส่วนในเรื่องของ

การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา

ข้อ 89 –  ความร่วมมือ

ในสถานการณ์ซึ่งมีการฝ่าฝืนอย่างร้ายแรงต่ออนุสัญญาท้ังหลายหรือต่อพิธีสารฉบับ

นี้	 อัครภาคีผู ้ท�าสัญญารับท่ีจะกระท�าร่วมกันหรือด้วยตนเองในความร่วมมือกับ

สหประชาชาติ	และในลักษณะที่สอดคล้องต่อกฎบัตรสหประชาชาติ
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ข้อ 90 –  คณะกรรมาธิการเสาะหาข้อเท็จจริงระหว่างประเทศ

1.  ก)		คณะกรรมาธิการเสาะหาข้อเท็จจริงระหว่างประเทศ	 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า	

“คณะกรรมาธกิาร”)	ซึง่ประกอบด้วยสมาชิกจ�านวนสิบห้าคนทีม่ฐีานะยกย่อง

ว่าเพียบพร้อมด้วยศีลธรรมและได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด	จะ

ได้รับการจัดตั้งขึ้น

 ข) 	ในกรณทีีอ่คัรภาคผีูท้�าสญัญาไม่น้อยกว่ายีสิ่บภาคไีด้ตกลงทีจ่ะยอมรบัอ�านาจ

ของคณะกรรมาธกิารตามวรรค	2	แล้ว	ฝ่ายผู้รบัจดทะเบยีนจะต้องจดัประชมุ 

ผูแ้ทนของอัครภาคีผู้ท�าสัญญาเพือ่วัตถปุระสงค์ในการเลอืกตัง้คณะกรรมาธิการ 

และจะต้องจัดให้มีการประชุมโดยเว้นระยะเวลาในทุก	 5	 ปี	 ในระหว่างการ

ประชุม	 ผู้แทนจะเลือกตั้งสมาชิกของคณะกรรมการด้วยการเลือกตั้งวิธีลับ

จากบัญชีรายชื่อของบุคคล	 ซึ่งอัครภาคีผู้ท�าสัญญาแต่ละประเทศอาจเสนอ

ชื่อเป็นจ�านวนหนึ่งคน

 ค)	 สมาชิกของคณะกรรมาธิการจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะส่วนตัวของตนและจะ

ด�ารงต�าแหน่งจนกระทั่งมีการเลือกตั้งสมาชิกใหม่ในการประชุมสมัยต่อมา

 ง)	 ในการเลอืกตัง้	อคัรภาคผีูท้�าสญัญาจะให้หลกัประกนัว่า	บคุคลผูจ้ะได้รบัการ

เลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมาธิการแต่ละคนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนด	

และส�าหรับคณะกรรมาธิการโดยรวม	 ก็จะต้องให้มีตัวแทนจากภูมิภาค 

ต่าง	ๆ	ในสัดส่วนที่ทัดเทียมกัน

 จ)	 ในกรณีที่เกิดมีต�าแหน่งว่างลงเฉพาะเหตุ	 คณะกรรมาธิการจะจัดให้มีการ

ทดแทนต�าแหน่งท่ีว่างลงน้ัน	 ท้ังน้ีโดยพิจารณาถึงบทบัญญัติของข้อย่อยดัง

กล่าวข้างต้น

 ฉ)	 ฝ่ายรบัจดทะเบยีนจะอ�านวยความสะดวกอนัจ�าเป็นทางด้านธรุการให้แก่คณะ

กรรมาธิการในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ

2.		 ก)		ในขณะการลงนาม	 การให้สัตยาบัน	 หรือการภาคยานุวัติพิธีสารหรือใน

เวลาต่อมาอื่นใด	 อัครภาคีผู้ท�าสัญญาอาจประกาศยอมรับตามนัยนั้น	 และ

โดยปราศจากความตกลงพิเศษซ่ึงอ�านาจของคณะกรรมาธิการ	 ในอันที่จะ

สอบสวนข้อกล่าวหาโดยภาคีอีกฝ่ายหนึ่งตามที่ข้อนี้ได้ให้อ�านาจไว้	 ทั้งนี้ใน

ส่วนที่เกี่ยวกับอัครภาคีผู้ท�าสัญญาอื่นใดผู้ยอมรับพันธกรณีเช่นเดียวกัน

 ข)		ค�าประกาศทีอ้่างถงึข้างต้นจะได้รบัการลงทะเบยีนไว้กบัฝ่ายผูร้บัจดทะเบยีน	

ซึ่งจะส่งส�าเนาค�าประกาศดังกล่าวไปให้อัครภาคีผู้ท�าสัญญาต่าง	ๆ	

 ค) 	คณะกรรมาธิการจะมีอ�านาจในการ
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(1)		สอบสวนข้อเท็จจริงใดท่ีมีการกล่าวอ้างว่าเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรง

ตามที่ได้นิยามไว้ในอนุสัญญาทั้งหลายและพิธีสารฉบับน้ี	 หรือการฝ่าฝืน

อย่างร้ายแรงอื่น	ๆ	ต่ออนุสัญญาทั้งหลายและพิธีสารฉบับนี้

(2)		อาศัยการไกล่เกลี่ยหว่านล้อม	 อ�านวยความสะดวกในการฟื้นแนวความ

คิดในอันที่จะให้การเคารพอนุสัญญาทั้งหลายและพิธีสารฉบับนี้

 ง) 	 ในสถานการณ์อืน่	ๆ 	คณะกรรมาธกิารจะเริม่การพจิารณาสอบสวนค�าร้องขอ

ของภาคีคู่พิพาทก็แต่เฉพาะด้วยความยินยอมของภาคีอีกฝ่ายหนึ่งหรือของ

ภาคีอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

 จ)  ภายใต้บทบญัญัติข้างต้นของวรรคนี	้บทบัญญติัข้อ	52	ของอนสุญัญาฉบบัที	่1 

ข้อ	53	ของอนุสัญญาฉบับที่	2	ข้อ	132	ของอนุสัญญาฉบับที่	3	และข้อ	149	

ของอนสุญัญาฉบบัที	่4	จะยงัคงใช้บงัคบัได้ในกรณทีีม่กีารอ้างว่าได้มกีารฝ่าฝืน

อนสุญัญาทัง้หลายและจะขายรวมถงึการกล่าวอ้างว่ามกีารฝ่าฝืนพธิสีารฉบบั

นี้ด้วย

3.		 ก)		 หากภาคทีีเ่กีย่วข้องมไิด้ตกลงเป็นอย่างอืน่	การสอบสวนท้ังปวงจะด�าเนนิการ 

	 โดยองค์คณะ	 ซ่ึงประกอบด้วยสมาชิกจ�านวน	 7	 คน	 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งดัง 

	 ต่อไปนี้

(1)		สมาชิกจ�านวน	 5	 คนของคณะกรรมาธิการ	 ซ่ึงมิได้เป็นคนชาติของภาคี

คู่พิพาทฝ่ายใด	 จะได้รับการแต่งตั้งโดยประธานคณะกรรมาธิการบนพื้น

ฐานของการมีตัวแทนจากภูมิต่าง	ๆ	ตามสัดส่วนที่ทัดเทียมกัน	ทั้งนี้โดย

ภายหลังจากได้มีการปรึกษากับภาคีคู่พิพาทแล้ว

(2)	 สมาชิกเฉพาะกิจ	จ�านวน	2	คน	ซึ่งไม่เป็นคนชาติของภาคีคู่พิพาทฝ่ายใด	

ซึ่งแต่ละคนจะได้รับการแต่งตั้งจากภาคีแต่ละฝ่าย

 ข)		เมื่อได้รับค�าร้องขอให้มีการสอบสวน	 ประธานคณะกรรมาธิการจะก�าหนด

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเลือกตั้งองค์คณะ	หากสมาชิกเฉพาะกิจในไม่ได้

รับการแต่งตั้งภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด	ประธานจะแต่งตั้งสมาชิกเพิ่มเติม

ดงักล่าว	หรือสมาชกิของคณะกรรมาธกิารตามทีจ่�าเป็นโดยทนัทเีพือ่ให้สมาชกิ

ขององค์คณะครบจ�านวน

4. ก)		องค์คณะซึ่งจัดตั้งขึ้นตามวรรค	 3	 เพื่อด�าเนินการสอบสวนจะเช้ือเชิญภาคี

คู่พิพาทให้ความช่วยเหลือและเสนอพยานหลักฐาน	 องค์คณะอาจแสดงหา

พยานหลักฐานอื่นใดอีกตามท่ีเห็นว่าเหมาะสม	 และอาจด�าเนินการสืบสวน

สถานการณ์ในท้องถิ่นนั้น	ๆ	เองก็ได้
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 ข)		บรรดาพยานหลักฐานจะมีการเปิดเผยต่อภาคีทั้งหลาย	 ซึ่งจะมีสิทธิที่จะให้

ความคิดเห็นต่อพยานหลักฐานดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการ

 ค)		ภาคีแต่ละฝ่ายจะมีสิทธิที่จะคัดค้านพยานหลักฐานดังกล่าว

5.		 ก)		คณะกรรมาธกิารจะส่งรายงานการสรปุผลข้อเทจ็จรงิขององค์คณะไปยงัภาคี

ทั้งหลายพร้อมกับข้อเสนอแนะตามที่เห็นว่าเหมาะสม

 ข)		หากองค์คณะไม่สามารถหาพยานหลักฐานได้อย่างเพียงพอส�าหรับจะท�าข้อ

สรุปในข้อเท็จจริงและอย่างเป็นกลางได้	 คณะกรรมาธิการจะแสดงเหตุผล

ชี้แจงกรณีดังกล่าว

 ค)		คณะกรรมาธกิารจะไม่รายงานข้อสรปุของตนต่อสาธารณะเว้นแต่บรรดาภาคี

คู่พิพาทได้ร้องขอให้คณะกรรมาธิการด�าเนินการเช่นนั้น

6.		 คณะกรรมาธิการจะก�าหนดกฎต่าง	 ๆ	 ของตน	 รวมทั้งกฎการเป็นประธานของ

คณะกรรมาธิการและประธานขององค์คณะ	กฎดังกล่าวจะให้หลักประกันว่าการ

กระท�าตามหน้าทีข่องประธานคณะกรรมาธกิารนัน้สามารถด�าเนนิการได้ในตลอด

เวลา	และในกรณีการสอบสวน	ก็จะมีหลักประกันด้วยว่าการปฏิบัติหน้าที่นั้นจะ

กระท�าโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นชาติของภาคีคู่พิพาท

7.		 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของคณะกรรมาธกิารจะได้รบัอุดหนนุด้วยการบรจิาค

จากอัครภาคีผู้ท�าสัญญาซ่ึงได้จัดท�าค�าประกาศไว้ภายใต้วรรค	 2	 และด้วยการ

ช่วยเหลือโดยความสมัครใจ	 ภาคีคู่พิพาทภาคีหนึ่งหรือหลายภาคีซ่ึงร้องขอให้มี

สอบสวน	 จะทดรองจ่ายเงินล่วงหน้าที่จ�าเป็นส�าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นขององค์

คณะ	และจะได้รบัการชดใช้คนืโดยภาคีหนึง่หรอืหลายภาคซีึง่ถกูกล่าวหาในอตัรา

ร้อยละห้าสบิของค่าใช้จ่ายขององค์คณะ	ในกรณทีีม่กีารพจิารณาข้อกล่าวหาแย้ง

โดยองค์คณะแต่ละฝ่ายจะทดรองจ่ายล่วงหน้าในอัตราร้อยละห้าสิบของจ�านวน

เงินที่จ�าเป็น

ข้อ 91 –  ความรับผิดชอบ

ภาคีคู่พิพาทซึ่งฝ่าฝืนบทบัญญัติของอนุสัญญาทั้งหลายหรือของพิธีสารฉบับน้ี	 จะต้อง 

รับผิดในการชดใช้ค่าทดแทนสมควรแก่กรณี	 ภาคีนั้นจะรับผิดชอบส�าหรับบรรดาการ 

กระท�าทั้งปวงซึ่งได้กระท�าโดยบุคคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพของตน
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ภาค 6  
บทสุดท้าย

ข้อ 92 –  การลงนาม

พธิสีารฉบบันีจ้ะเปิดให้ภาคขีองอนสุญัญาทัง้หลายเพือ่การลงนามในระยะเวลา	6	เดอืน	

ภายหลังจากที่ได้มีการลงนามในกรรมสารสุดท้าย	 และจะคงเปิดให้มีการลงนามเป็น

ระยะเวลา	12	เดือน

ข้อ 93 –  การให้สัตยาบัน

พิธีสารฉบับนี้จะมีการให้สัตยาบันโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 สัตยาบันสารน้ัน	 จะ

มอบต่อคณะมนตรีสหพันธ์สวิส	ซึ่งเป็นฝ่ายผู้รับจดทะเบียนของอนุสัญญาทั้งหลาย

ข้อ 94 –  การภาคยานุวัติ

พธิสีารฉบบันีจ้ะเปิดให้มกีารภาคยานวุตัโิดยภาคใีดของอนสุญัญาทัง้หลายซึง่ยงัมไิด้ลง

นามในพิธีสารภาคยานุวัตสารจะมอบกับฝ่ายผู้รับจดทะเบียน

ข้อ 95 –  การมีผลใช้บังคับ

1.		 พิธีสารฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในระยะเวลา	6	เดือน	ภายหลังจากที่ได้มีการมอบ

สัตยาบันสารหรือภาคยานุวัตรสาร	2	ฉบับแล้ว

2.		 ในกรณภีาคขีองอนสุญัญาทัง้หลายทีใ่ห้สตัยาบนัหรอืภาคยานวุตัพิธิสีารฉบบันีภ้าย

หลงันัน้	พธิสีารจะมผีลใช้บงัคบั	6	เดอืนหลงัจากทีไ่ด้มกีารมอบสตัยาบนัสารหรอื

ภาคยานุวัติสารโดยภาคีนั้น

ข้อ 96 –  ความสัมพันธ์ในทางสนธิสัญญาเมื่อมีการใช้บังคับของพิธีสารฉบับนี้

1.		 ในกรณีที่ภาคีของอนุสัญญาทั้งหลายเข้าเป็นภาคีของพิธีสารฉบับน้ีด้วยเช่นกัน	

อนุสัญญาทั้งหลายจะใช้บังคับโดยมีการเสริมเติมด้วยพิธีสารฉบับนี้

2.		 ในกรณทีีภ่าคพิีพาทฝ่ายหนึง่มไิด้ผกูพนัโดยพธิสีารฉบบันี	้ภาคขีองพธิสีารจะยงัคง

ผูกพันโดยพิธีสารฉบับนี้ในความสัมพันธ์ต่อกัน	ภาคีดังกล่าวจะผูกพันโดยพิธีสาร

ในความสมัพันธ์กบัแต่ละภาคทีีม่ไิด้ผกูพนัโดยพธิสีารหากภาคฝ่ีายหลงัยอมรบัและ

ใช้บทบัญญัติแห่งพิธีสารดังกล่าว

3.		 เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนซ่ึงต่อต้านอัครภาคีผู้ท�าสัญญาในการขัด

กันทางอาวุธในลักษณะที่ก�าหนดไว้ในข้อ	1	วรรค	4	อาจรับที่จะใช้อนุสัญญาทั้ง

หลายและพิธีสารฉบับน้ี	 ในกรณีการขัดกันดังกล่าว	 ด้วยการท�าค�าประกาศฝ่าย
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เดียวไปยังฝ่ายผู้รับจดทะเบียน	ค�าประกาศดังกล่าวจะมีผลต่อการขัดกันเมื่อฝ่าย

รับจดทะเบียนได้รับค�าประกาศไว้	ดังต่อไปนี้

ก)		 อนุสัญญาท้ังหลายและพิธีสารฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับเจ้าหน้าที่ดัง

กล่าวในฐานะที่เป็นภาคีคู่พิพาทโดยมีผลในทันที

ข)		 เจ้าหน้าท่ีดังกล่าวจะถือว่าได้รับสิทธิและพันธกรณีเช่นเดียวกันเสมือนกรณี

อัครภาคีผู้ท�าสัญญาของอนุสัญญาทั้งหลายและพิธีสารฉบับนี้	และ

ค)		 อนุสัญญาท้ังหลายและพิธีสารฉบับนี้มีผลผูกพันต่อบรรดาภาคีคู่พิพาทใน

ลักษณะที่เท่าเทียมกัน

ข้อ 97 –  การแก้ไข

1.		 อคัรภาคผีูท้�าสญัญาใดอาจเสนอให้มกีารแก้ไขพธิสีารฉบับนีไ้ด้	โดยข้อความทีเ่สนอ

ให้มีการแก้ไขจะต้องส่งไปให้ฝ่ายผู้รับจดทะเบียน	ซึ่งจะตัดสินภายหลังจากที่ได้

ปรกึษากบับรรดาอคัรภาคผีูท้�าสญัญาและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

ว่าควรที่จะจัดประชุมเพื่อพิจารณาการแก้ไขที่ได้รับการเสนอนั้นหรือไม่

2.		 ฝ่ายผูรั้บจดทะเบยีนจะเชิญอัครภาคผีูท้�าสญัญาตลอดจนบรรดาภาคขีองอนสุญัญา

ทั้งหลายให้เข้าร่วมประชุม	ไม่ว่าภาคีดังกล่าวจะเป็นผู้ลงนามในพิธีสารนี้หรือไม่

ข้อ 98 –  การทบทวนภาคผนวก 1

1.	 ภายในระยะเวลาสี่ปี	 ภายหลังจากท่ีพิธีสารฉบับนี้มีผลใช้บังคับ	 และหลังจาก

นั้น	โดยเว้นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	4	ปี	คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศจะ

ปรึกษากับอัครภาคีผู้ท�าสัญญาเกี่ยวกับภาคผนวก	1	ของพิธีสารฉบับนี้	และหาก

พิจารณาเห็นว่ามีความจ�าเป็น	 อาจเสนอให้มีการประชุมผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค

ในการทบทวนภาคผนวก	1	และเพือ่เสนอการแก้ไขภาคผนวกดงักล่าวตามทีอ่าจ

ปรากฏว่าน่ากระท�า	ภายในระยะเวลา	6	เดอืนของการส่งข้อเสนอให้มกีารประชมุ

ดังกล่าวไปยังอัครภาคีผู้ท�าสัญญา	หากภาคีจ�านวน	1	ใน	3	มิได้แสดงความเห็น

คัดค้านนั้น	คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศจะจัดให้มีการประชุมและเชิญ

ผู้สังเกตการณ์จากองค์การระหว่างประเทศที่เหมาะสมเข้าร่วมด้วย	 การประชุม

ดังกล่าวจะจัดให้มีขึ้นได้ในเวลาใด	ๆ	 โดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	

ตามค�าร้องขอของสมาชิกจ�านวน	1	ใน	3	ของอัครภาคีผู้ท�าสัญญา

2.		 ฝ่ายผู้รับจดทะเบียนจะจัดให้มีการประชุมอัครภาคีผู ้ท�าสัญญาและภาคีของ

อนสุญัญาทัง้หลายเพือ่พิจารณาการแก้ไขตามทีไ่ด้เสนอโดยผู้เชีย่วชาญทางเทคนคิ	



พิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949  77

หากปรากฏว่าคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	 หรืออัครภาคีผู้ท�าสัญญา

จ�านวน	1	ใน	3	ได้ร้องขอให้มกีารด�าเนนิการดังกล่าวภายหลงัการประชมุดงักล่าวนัน้

3.		 การแก้ไขภาคผนวก	1	อาจได้รบัการรบัรองโดยทีป่ระชมุดงักล่าวโดยเสยีงข้างมาก

จ�านวน	2	ใน	3	ของอัครภาคีผู้ท�าสัญญาซึ่งได้เข้าประชุมและลงคะแนนเสียง

4.		 ฝ่ายผู้รับจดทะเบียนจะส่งข้อแก้ไขใดตามที่ได้รับการรับรองไปยังอัครภาคีผู้ท�า

สัญญาและภาคีของอนุสัญญาทั้งหลาย	 การแก้ไขจะถือว่าได้รับการยอมรับเมื่อ

สิ้นระยะเวลา	1	ปี	 ภายหลังจากการจัดส่งข้อแก้ไขนั้น	 เว้นแต่ภายในระยะเวลา

ดงักล่าวได้มคี�าประกาศไม่ยอมรบัข้อแก้ไขนัน้	โดยจดัส่งไปยงัฝ่ายผูร้บัจดทะเบยีน

โดยอัครภาคีผู้ท�าสัญญาซึ่งมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	

5.		 ข้อแก้ไขซึง่พจิารณาว่าได้รับการยอมรบัตามวรรค	4	แล้ว	จะมผีลบงัคบัใช้ในเวลา	

3	 เดือน	 ภายหลังจากการยอมรับของบรรดาอัครภาคีผู้ท�าสัญญาอัครภาคีซ่ึงได้

จัดท�าค�าประกาศการไม่ยอมรับตามวรรคดังกล่าว	ภาคีใดซึ่งจัดท�าค�าประกาศไม่

ยอมรับดังกล่าวอาจเพิกถอนค�าประกาศนั้นได้ในเวลาใด	ๆ	และข้อแก้ไขจะมีผล

บังคับใช้ส�าหรับภาคีดังกล่าวภายในเวลา	3	เดือน	นับจากเวลานั้น

6.		 ฝ่ายผู้รับจดทะเบียนจะแจ้งไปยังอัครภาคีผู้ท�าสัญญาและภาคีของอนุสัญญาทั้ง

หลายให้ทราบถึงการมีผลบังคับใช้ของข้อแก้ไขใด	 ถึงชื่อภาคีมีพันธกรณีตามข้อ

แก้ไขนั้น	 ถึงวันที่ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส�าหรับภาคีแต่ละฝ่าย	 ถึงค�าประกาศการไม่

ยอมรับที่ได้จัดท�าขึ้นตามวรรค	4	และถึงการถอนค�าประกาศดังกล่าว

ข้อ 99 –  การบอกเลิก

1.		 ในกรณทีีอ่คัรภาคผีูท้�าสญัญาได้บอกเลกิพธิสีารฉบับน้ี	การบอกเลกิจะมผีลต่อเมือ่

สิน้สดุระยะเวลา	1	ปี	ภายหลงัจากได้รบัสารการบอกเลกินัน้	แต่อย่างไรกต็าม	หาก

สิน้สดุระยะเวลานัน้	ภาคทีีบ่อกเลกิได้เข้ามส่ีวนในสถานการณ์ใด	ตามทีก่�าหนดไว้

ในข้อ	1	นัน้	การบอกเลกิจะไม่มผีลก่อนการสิน้สดุของการขดักันทางอาวธุหรอืการ

ยดึครอง	และในกรณใีด	ๆ 	จะไม่มผีลก่อนการสิน้สดุของการด�าเนนิการทีเ่กีย่วกบั

การปล่อยครั้งสุดท้าย	การกลับสู่ถิ่นฐานเดิม	หรือการตั้งถิ่นฐานใหม่ของบุคคลผู้

ได้รับความคุ้มครองโดยอนุสัญญาทั้งหลายหรือพิธีสารฉบับนี้

2.		 การบอกเลกิจะได้มกีารแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัฝ่ายผูร้บัจดทะเบยีน	ซึง่จะ

จัดส่งการบอกเลิกดังกล่าวไปยังบรรดาอัครภาคีผู้ท�าสัญญา

3.		 การบอกเลิกจะมีผลเฉพาะภาคีฝ่ายที่เป็นผู้บอกเลิกเท่านั้น
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4.		 การบอกเลิกใด	ภายใต้วรรค	1	จะไม่มีผลกระทบต่อพันธกรณีของภาคีฝ่ายที่เป็น

ผู้บอกเลิก	 ซ่ึงได้เกิดขึ้นแล้วโดยเหตุผลในเร่ืองการขัดกันทางอาวุธภายใต้พิธีสาร

ฉบับนี้	ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระท�าใด	ซึ่งได้กระท�าก่อนที่การบอกเลิกนี้ได้มีผล

ข้อ 100 –  การแจ้ง 

ฝ่ายผู้รับจดทะเบียนจะแจ้งอัครภาคีผู้ท�าสัญญา	 ตลอดจนภาคีแห่งอนุสัญญาทั้งหลาย	

ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงนามในพิธีสารฉบับนี้หรือไม่	ให้ทราบถึงกรณีต่าง	ๆ	ดังนี้

ก)		 การลงนามพิธีสารฉบับนี้และการมอบสัตยายันสารและภาคยานุวัติสารภาย

ใต้ข้อ	93	และ	94

ข)		 วันที่พิธีสารฉบับนี้มีผลบังคับใช้ภายใต้ข้อ	95	

ค)		 การติดต่อทางเอกสารและค�าประกาศที่ได้รับภายใต้ข้อ	84	90	และ	97

ง)		 ค�าประกาศที่ได้รับภายใต้ข้อ	96	วรรค	3	ซึ่งจะแจ้งให้ทราบโดยวิธีที่เร็วที่สุด

จ)		 การบอกเลิกภายใต้ข้อ	91

ข้อ 101 –  การลงทะเบียน

1.		 ภายหลงัจากพธีิสารฉบบันีม้ผีลบงัคบัใช้	ฝ่ายผู้รบัจดทะเบียนจะส่งพธิสีารดงักล่าว

ไปยงัส�านักงานเลขาธกิารของสหประชาชาตเิพือ่การลงทะเบยีนและเผยแพร่ตาม

ข้อ	102	ของกฎบัตรสหประชาชาติ

2.		 ฝ่ายผู้รับจดทะเบียนจะแจ้งต่อส�านักงานเลขาธิการของสหประชาชาติถึงบรรดา

การให้สัตยาบัน	ภาคยานุวัติ	และการบอกเลิกซึ่งตนได้รับเกี่ยวกับพิธีสารฉบับนี้

ข้อ 102 –  เอกสารฉบับแท้

ต้นฉบับของพิธีสารฉบับนี้	ซึ่งได้มอบต่อฝ่ายผู้รับจดทะเบียนโดยฉบับภาษาอาหรับ	จีน	

อังกฤษ	ฝรั่งเศส	รัสเซีย	และสเปน	จะมีสถานะเท่าเทียมกันในความถูกต้อง	ฝ่ายผู้รับ

จดทะเบียนจะส่งส�าเนาท่ีมีการรับรองว่าเป็นส�าเนาของฉบับจริงให้บรรดาภาคีทั้งปวง

ของอนุสัญญาทั้งหลาย



พิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949  79

ภาคผนวก 11 
(ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ	30	พฤศจิกายน	ค.ศ.	1993) 

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทราบรูปพรรณ

ข้อ 1 –  บทบัญญัติทั่วไป

1.		 ข้อบังคับเก่ียวกับการทราบรูปพรรณในภาคผนวกนี้ใช้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของ

อนุสัญญาเจนีวาและพิธีสาร	มีวัตถุประสงค์เพื่ออ�านวยความสะดวกในการทราบ

รปูพรรณบคุลากร	วตัถ	ุหน่วย	การขนส่ง	และสิง่ตดิตัง้ทีไ่ด้รบัการคุม้ครองภายใต้

อนุสัญญาเจนีวาและพิธีสาร

2.		 กฎเหล่านี้ไม่ได้ก�าหนดซ่ึงสิทธิในการคุ้มครอง	 แต่สิทธินี้อยู่ภายใต้ข้อท่ีเกี่ยวข้อง

ในอนุสัญญาและพิธีสาร

3.		 เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจอาจควบคุมการใช้	 การแสดง	 การท�าให้ส่องสว่าง	 และการ

ตรวจจับเครื่องหมายและสัญญาณพิเศษอันเด่นชัดได้ทุกขณะโดยอยู่ภายใต้

บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของอนุสัญญาเจนีวาและพิธีสาร

4.		 อัครภาคีผู้ท�าสัญญา	 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคีคู่พิพาท	 จะได้รับเชิญเข้าร่วม

ทุกครั้งเพื่อตกลงเกี่ยวกับสัญญาณ	 วิธีการ	 หรือระบบเพ่ิมเติมหรืออื่น	 ๆ	 ที่ช่วย

เพิ่มความเป็นไปได้ในการทราบรูปพรรณและใช้ประโยชน์จากพัฒนาการทาง

เทคโนโลยีอย่างเต็มที่ในด้านนี้

ข้อ 2 –  บัตรประจ�าตัวส�าหรับบุคลากรพลเรือนประจ�าทางการแพทย์และทาง

ศาสนา2

1.		 บัตรประจ�าตัวส�าหรับบุคลากรพลเรือนประจ�าทางการแพทย์และทางศาสนา 

ที่อ้างถึงในข้อ	18	วรรค	3	ของพิธีสารนี้	ควรจะ

ก)		 มีเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดและมีขนาดที่พอเหมาะที่จะใส่ในกระเป๋าได้

ข)		 มีความคงทนพอใช้การได้

ค)		 มีถ้อยค�าในบัตรเป็นภาษาแห่งชาติหรือภาษาทางราชการ	 และในกรณีที่

เหมาะสมอาจมีถ้อยค�าในภาษาถิ่นแห่งภูมิภาคนั้นเพิ่มเติมอยู่ด้วย

ง)	 ระบุถึงชื่อ	 วันท่ีเกิดของผู้ถือบัตร	 (หรืออายุในเวลาที่ออกบัตรหากไม่มีวันท่ี

เกิด)	และหมายเลยประจ�าตัวของผู้ถือบัตรหากมี

1		ดูหมายเหตุบรรณาธิการ		ดูภาคผนวกฉบับใหม่	as	amended	on	30	November	1993	https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/9
19ea1456cfe9058c12563da00617b39/a1d622ee77f6964a41256650004c9909

2		ในฉบับก่อนข้อนี้เป็นข้อ	1	ซึ่งเนื้อหาในวรรค	ค)	ระบุไว้ว่า	“ให้ใช้ค�าในภาษาประจ�าชาติหรือภาษาราชการ	(และอาจใช้ค�าในภาษาอื่นด้วย)”
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จ)	 ระบุว่าผู้ถือมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองโดยอนุสัญญาต่าง	 ๆ	 และพิธีสาร

ในฐานะใด

ฉ)	 มรีปูถ่ายของผูถ้อืบตัรตลอดจนลายมอืช่ือหรอืลายพมิพ์นิว้หวัแม่มอืของผู้ถอื

บัตร	หรือทั้งสองอย่าง

ช)		 มีตราประทับและลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจ

ซ)	 ระบุวันที่ที่ออกและวันที่ที่บัตรหมดอายุ

ฌ)	 เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้	ระบุหมู่โลหิตของผู้ถือบัตรไว้ด้านหลังของบัตร

2.		 บัตรประจ�าตวัจะมลีกัษณะอย่างเดยีวกนัตลอดอาณาเขตของอคัรภาคผู้ีท�าสัญญา

แต่ละภาคี	และเท่าที่จะท�าได้	จะต้องให้เป็นแบบเดียวกันส�าหรับภาคีคู่พิพาททั้ง

ปวง	ภาคีคู่พิพาทอาจถือตามแบบภาษาเดียวที่แสดงในภาพที่	 1	 โดยเมื่อเริ่มต้น

สู้รบ	 ภาคีคู่พิพาทจะส่งตัวอย่างแบบของบัตรประจ�าตัวที่ตนใช้อยู่ให้กันและกัน	

หากแบบของบัตรแตกต่างจากแบบที่แสดงในภาพที่	1	หากเป็นไปได้บัตรประจ�า

ตวัจะต้องท�าขึน้เป็นสองฉบบั	ฉบบัหนึง่เกบ็ไว้ทีเ่จ้าหน้าทีผู้่ออกบตัร	ซ่ึงควรท�าการ

ควบคุมบรรดาบัตรที่ตนออกไว้

3.	 ไม่ว่าในพฤติการณ์ใด	 บุคลากรพลเรือนประจ�าทางการแพทย์และทางศาสนาจะ

ต้องไม่ถูกยึดบัตรประจ�าตัวของตน	 ในกรณีที่บัตรสูญหาย	 บุคคลเหล่าน้ันมีสิทธิ

ที่จะได้รับส�าเนาบัตร

ข้อ 3 – บัตรประจ�าตัวส�าหรับบุคลากรพลเรือนชั่วคราวทางการแพทย์และทาง

ศาสนา

1.		 เมื่อใดก็ตามท่ีเป็นไปได้	 บัตรประจ�าตัวส�าหรับบุคลากรพลเรือนชั่วคราวทางการ

แพทย์และทางศาสนา	จะคล้ายกับบัตรที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ	2	ของข้อบังคับเหล่านี้	

ภาคีคู่พิพาทอาจถือตามแบบที่แสดงในภาพที่	1

2.		 เมือ่มพีฤตกิารณ์เป็นอปุสรรคต่อการออกบตัรประจ�าตวับคุลากรพลเรอืนชัว่คราว

ทางการแพทย์และทางศาสนาที่คล้ายกับที่ได้กล่าวไว้ในข้อ	 2	 ของข้อบังคับเหล่านี้ 

บุคลากรดังกล่าวอาจได้รับหนังสือรับรองที่ลงนามโดยเจ้าหน้าที่ผู ้มีอ�านาจ	 

รับรองว่าบคุคลซ่ึงบตัรนีไ้ด้ออกให้นัน้ได้รบัมอบหมายให้ปฏบัิตหิน้าทีเ่ป็นบคุลากร

ชั่วคราว	 และหากเป็นไปได้	 ระบุระยะเวลาที่ได้รับมอบหมายหน้าที่นั้นและสิทธิ

ของผูน้ัน้ทีจ่ะสวมเครือ่งหมายพิเศษอนัเด่นชดั	หนงัสอืรับรองควรระบช่ืุอและวนัที่

เกิด	(หรือหากไม่มีวันที่เกิด	ควรระบุอายุของผู้ถือหนังสือเมื่อออกหนังสือรับรอง)	

หน้าท่ี	และหมายเลขประจ�าตัวของผูถื้อหากม	ีหนงัสือรบัรองจะมลีายมอืชือ่	หรอื

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือของผู้ถือหรือทั้งสองอย่าง
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ส่วนที่ 2 
เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัด

ข้อ 4 – รูปร่าง

เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัด	(สีแดงบนพื้นสีขาว)	จะต้องมีขนาดใหญ่พอสมควรภายใต้พฤติการณ์ต่าง	ๆ	

ส�าหรับรูปร่างของกาชาด	เสี้ยววงเดือนแดง	หรือสิงโตและดวงอาทิตย์		3อัครภาคีผู้ท�าสัญญาอาจถือตาม

แบบที่แสดงในภาพที่	2

           

ภาพที่ 2 เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดสีแดงบนพื้นสีขาว

ข้อ 5 –  การใช้

1.	 เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้	 เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดจะต้องแสดงไว้บนพื้นผิวราบหรือบนธงหรือ

วิธีใดที่เหมาะสมซึ่งมองเห็นได้จากหลายทิศทางและจากที่ที่ไกลที่สุดเท่าที่จะท�าได้	 โดยเฉพาะทาง

อากาศ

2.	 โดยในยามกลางคืนหรือเมื่อทัศนวิสัยลดลง	เครื่องหมายอันเด่นชัดนี้อาจได้รับการส่องให้สว่างหรือ

ท�าให้เรืองแสงได้

3.	 เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดอาจท�าจากวัสดุที่ช่วยให้พอที่จะสังเกตได้ด้วยวิธีการตรวจทางเทคนิค	

ควรทาส่วนสีแดงบนพื้นสีด�าเพื่อช่วยในการทราบรูปพรรณ	 โดยเฉพาะการทราบรูปพรรณโดยใช้

เครื่องมืออินฟราเรด

4.	 บคุลากรทางการแพทย์และบคุลากรทางศาสนาทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นบรเิวณสนามรบ	จะต้องสวมหมวก

และเครื่องแต่งกายที่มีเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดเท่าที่จะท�าได้

3	ไมม่รีฐัใดใชเ้ครือ่งหมายสงิโตและดวงอาทติยต์ัง้แต่	ค.ศ.	1980
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ส่วนที่ 3 
สัญญาณพิเศษอันเด่นชัด

ข้อ 6 –  การใช้

1.	 สัญญาณพิเศษอันเด่นชัดที่ระบุไว้ในส่วนนี้จะต้องใช้โดยหน่วยและพาหนะทางการแพทย์

2.	 สัญญาณท้ังปวงทีใ่ช้โดยหน่วยและพาหนะทางการแพทย์เป็นการเฉพาะ	จะต้องไม่น�ามาใช้เพือ่ความ

มุ่งประสงค์อื่น	เนื่องจากมีการสงวนการใช้สัญญาณทั้งปวงที่อ้างถึงในส่วนนี้	(ดูวรรคที่	3	ด้านล่าง)

3.	 ในกรณทีีไ่ม่มคีวามตกลงพเิศษระหว่างภาคคู่ีพพิาทเพือ่สงวนการใช้ไฟกะพรบิสนี�า้เงนิเพือ่ทราบรปู

พรรณของยวดยานทางการแพทย์	เรือพยาบาล	และเรือกู้ภัย	การใช้สัญญาณเช่นว่าส�าหรับพาหนะ

หรือเรืออื่นมิได้ถูกห้ามไว้

4.	 อากาศยานทางการแพทย์ชัว่คราวทีไ่ม่สามารถประทบัตราเครือ่งหมายพเิศษอนัเด่นชดั	เนือ่งจากไม่มี

เวลาพอหรอืเนือ่งจากลกัษณะพเิศษของอากาศยานอาจใช้สญัญาณพเิศษอนัเด่นชดัซึง่ได้ก�าหนดไว้

ในส่วนนี้	

ข้อ 7 –  สัญญาณไฟ

1.	 สัญญาณไฟ	 ซึ่งประกอบด้วยไฟสีน�้าเงินกะพริบตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มือทางเทคนิคที่สมควรเดิน

อากาศขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ	 (ICAO)	 9051	 ก�าหนดขึ้นส�าหรับเครื่องบิน

ทางการแพทย์ใช้เพื่อส่งสัญญาณเอกลักษณ์ของตน	 อากาศยานประเภทอื่นใดไม่อาจใช้สัญญาณ

นี้ได้	 อากาศยานทางการแพทย์จะติดตั้งไฟเช่นว่าน้ีเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้มองเห็นสัญญาณไฟได้จาก

หลายทิศทางเท่าที่จะท�าได้

2.	 เรือที่ได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญาเจนีวา	ค.ศ.	1949	และพิธีสาร	จะต้องมีไฟสีน�้าเงินกะพริบที่

มองเห็นได้จากทุกทิศทางอย่างน้อยหนึ่งดวง	ตามบทบัญญัติของบทที่	14	วรรค	4	แห่งประมวลข้อ

ปฏิบัติด้านการส่งสัญญาณระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ	(IMO)

3.	 พาหนะทางการแพทย์ควรมีไฟกะพริบสีน�้าเงินอย่างน้อยหนึ่งดวงที่มองเห็นได้จากระยะไกล	 อัคร

ภาคีผู้ท�าสัญญาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคีคู่พิพาทที่ใช้ไฟสีอื่นจะต้องแจ้งให้ภาคีฝ่ายอื่นได้ทราบ

ด้วย

4.	 สนี�า้เงนิทีแ่นะน�าได้มาจากขอบเขตของสทีีก่�าหนดโดยคณะกรรมาธกิารระหว่างประเทศว่าด้วยความ 

ส่องสว่างจากการใช้สามสีประสมกันดังนี้	 	  

ขอบเขตของสีเขียว	Y	=	0.065	+	0.805	X	  

ขอบเขตของสีขาว	Y	=	0.400	-	X	 

ขอบเขตของสีม่วง	X	=	0.133	+	0.600	Y

		 อัตราการกระพริบของไฟสีน�้าเงินที่แนะน�าอยู่ระหว่างหกสิบและหนึ่งร้อยครั้งต่อนาที
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ข้อ 8 –  สัญญาณวิทยุ

1.	 สัญญาณวิทยุจะประกอบด้วยสัญญาณเร่งด่วนและสัญญาณพิเศษอันเด่นชัดตามที่ระบุในข้อบังคับ

ทางวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	(ข้อบังคับทางวิทยุข้อ	RR	40	และ	N	40)	

2.	 ข่าวสารทางวิทยุซึ่งมีล�าดับอยู่หลังสัญญาณเร่งด่วนและสัญญาณพิเศษอันเด่นชัดที่กล่าวถึงในวรรค	 1 

จะต้องถูกส่งไปเป็นภาษาอังกฤษโดยช่วงความถี่หรือหลายความถี่ที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้เพื่อ

วัตถุประสงค์นี้ในข้อบังคับทางวิทยุ	 และจะต้องถ่ายทอดข้อมูลต่อไปน้ีเกี่ยวกับการขนส่งทางการ

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่

ก)		 นามเรียกขานของพาหนะทางการแพทย์

ข)		 ต�าแหน่งแห่งที่ของพาหนะทางการแพทย์

ค)		 จ�านวนและชนิดของพาหนะทางการแพทย์

ง)		 เส้นทางที่เจตนาไว้

จ)  เวลาโดยประมาณในการเดนิทาง	และของก�าหนดออกเดินทางและก�าหนดถึงทีห่มายทีเ่หมาะสม

ฉ)		 ข้อสนเทศอืน่ใด	เช่น	ระดบัความสงูของการบนิ	ความถีว่ทิยทุีร่กัษาไว้	ภาษา	และรปูแบบระบบ

เรดาร์ทุติยภูมิ	(SSR)	และรหัสต่าง	ๆ	

3.		 เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกในการสื่อสารที่อ้างถึงในวรรค	1	และ	2	รวมทั้งการสื่อสารที่อ้าง

ถึงในข้อ	22	23	และ	25	ถึง	31	ของพิธีสารนี้	อัครภาคีผู้ท�าสัญญา	ภาคีคู่พิพาท	หรือภาคีหนึ่งของ

ภาคีคู่พิพาทที่กระท�าตามความตกลงหรือตามล�าพัง	 อาจก�าหนดและเผยแพร่ความถี่แห่งชาติที่ได้

เลอืกสรรเพือ่น�าไปใช้ส�าหรบัการสือ่สารเช่นว่าตามตารางการจดัสรรความถีใ่นข้อบงัคบัทางวทิยซุึง่

เป็นภาคผนวกของอนุสัญญาโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	 จะต้องแจ้งความถี่เหล่านี้ไปยังสหภาพ

โทรคมนาคมระหว่างประเทศตามวธิดี�าเนนิการทีจ่ะได้รบัความเหน็ชอบโดยทีป่ระชมุบรหิารวทิยโุลก

ข้อ 9 – การทราบรูปพรรณด้วยอิเล็กทรอนิกส์

1.		 ระบบเรดาร์ทุติยภูมิ	(SSR)	ที่ระบุไว้ในภาคผนวก	10	ของอนุสัญญาชิคาโกว่าด้วยการบินพลเรือน

ระหว่างประเทศฉบับลงวันที่	7	ธันวาคม	(ค.ศ.	1944)	ซึ่งได้รับการแก้ไขในเวลาต่อ	ๆ 	มา	อาจน�ามา

ใช้เพื่อทราบรูปพรรณ	และเพื่อติดตามเส้นทางของอากาศยานทางการแพทย์	รูปแบบระบบเรดาร์

ทุติยภูมิ	(SSR)	และรหัสที่จะสงวนไว้ส�าหรับอากาศยานทางการแพทย์ใช้เป็นการเฉพาะจะก�าหนด

โดยอัครภาคีผู้ท�าสัญญาภาคีคู่พิพาท	 หรือภาคีหนึ่งของภาคีคู่พิพาทที่กระท�าตามความตกลงหรือ

ตามล�าพัง	ตามวิธีด�าเนินการที่จะแนะน�าโดยองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ

2.		 พาหนะทางการแพทย์ทีไ่ด้รบัการคุม้ครองอาจใช้ช่องสญัญาณเรดาร์การบินมาตรฐานและ/หรอืช่อง

สญัญาณเรดาร์ค้นหาและกูภ้ยัทางทะเลเพือ่การทราบรปูพรรณและต�าแหน่ง	พาหนะทางการแพทย์

ที่ได้รับการคุ้มครองอาจได้รับการทราบรูปพรรณโดยเรือหรือเครื่องบินล�าอื่นท่ีติดตั้งเรดาร์ทุติยภูม	ิ	

โดยใช้รหัสที่ส่งโดยดาวเทียมเรดาร์	เช่น	ในโหมด	3/A	ติดตั้งบนพาหนะทางการแพทย์หน่วยงานที่
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มีอ�านาจควรก�าหนดรหัสที่ส่งโดยช่องรับส่งผ่านสัญญาณพาหนะทางการแพทย์ให้แก่ยานพาหนะ

นั้นและแจ้งให้ทุกภาคีคู่พิพาททุกฝ่ายทราบ

3.		 เรอืด�าน�า้อาจพสิจูน์ทราบรปูพรรณพาหนะทางการแพทย์ได้ด้วยสญัญาณเสยีงใต้น�า้ทีส่่งโดยพาหนะ

ทางการแพทย์	สัญญาณเสียงใต้น�้าจะต้องประกอบด้วยสัญญาณเรียกขาน	(หรือวิธีการอื่นใดที่เป็น

ทีรู่้จะในการทราบรูปพรรณพาหนะทางการแพทย์)	ของเรือที่น�าหน้าด้วย	YYY	กลุ่มเดียวที่ส่งด้วยมอร์ส 

ด้วยความถ่ีเสียงที่เหมาะสม	 เช่น	 5	 กิโลเฮิร์ตซ์ภาคีคู่พิพาทที่ประสงค์จะใช้สัญญาณการทราบรูป

พรรณโดยเสียงใต้น�้าที่อธิบายไว้ข้างต้นจะต้องแจ้งให้ภาคีที่เกี่ยวข้องทราบถึงสัญญาณดังกล่าวโดย

เรว็ทีส่ดุ	และเมือ่แจ้งเกีย่วกบัการใช้เรอืพยาบาลของตนนัน้	จะต้องยนืยนัความถีท่ีจ่ะใช้ให้ทราบด้วย

4.		 ด้วยการท�าความตกลงพิเศษระหว่างกัน	ภาคีคู่พิพาทอาจจัดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกันเพื่อ

ทราบรูปพรรณของยวดยานทางการแพทย์	เรือพยาบาล	และเรือกู้ภัย

ส่วนที่ 4 
การสื่อสาร

ข้อ 10 –  การสื่อสารทางวิทยุ

1.		 สัญญาณเร่งด่วนและสัญญาณพิเศษอันเด่นชัดที่บัญญัติไว้ในข้อ	8	อาจมีล�าดับก่อนการสื่อสารทาง

วทิยทุีใ่ช้โดยหน่วยและพาหนะทางการแพทย์ในการใช้วธิดี�าเนนิการทีด่�าเนนิไปตามข้อ	22	23	และ	

25	ถึง	31	ของพิธีสารนี้

2.		 พาหนะทางการแพทย์ที่อ้างถึงในข้อ	40	(ส่วนที่	2	ที่	3209)	และ	N	40	(ส่วนที่	3	ที่	3214)	ของข้อ

บังคับทางวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	 อาจส่งการสื่อสารด้วยระบบดาวเทียมได้

ตามบทบญัญตัขิองข้อบงัคับทางวทิยขุองสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศข้อ	37	N	37	และ	59 

ส�าหรับบริการดาวเทียมเคลื่อนที่

ข้อ 11 –  การใช้รหัสระหว่างประเทศ

หน่วยและพาหนะทางการแพทย์อาจใช้รหัสและสัญญาณที่ก�าหนดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง

ประเทศ	 องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ	 และองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ	 รหัสและ

สัญญาณเหล่านี้อาจใช้ตามมาตรฐาน	แนวปฏิบัติ	และวิธีด�าเนินการที่ก�าหนดไว้โดยองค์การเหล่านี้

ข้อ 12 –  วิธีการอื่น ๆ ในการสื่อสาร

เมื่อการส่ือสารทางวิทยุสองฝ่ายไม่อาจใช้ได้	 อาจใช้สัญญาณที่บัญญัติไว้ในรหัสและสัญญาณระหว่าง

ประเทศทีร่บัเอาโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ	หรอืในภาคผนวกทีเ่หมาะสมในอนสุญัญาชคิาโกว่า

ด้วยการบนิพลเรือนระหว่างประเทศฉบับลงวนัที	่7	ธนัวาคม	ค.ศ.	1944	ซึง่ได้รบัการแก้ไขในเวลาต่อ	ๆ 	มา
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ข้อ 13 –  แผนการบิน

ความตกลงและการแจ้งเกีย่วกบัแผนการบนิทีบ่ญัญตัไิว้ในข้อ	29	ของพธิสีารนีจ้ะต้องวางให้เป็นระเบยีบ

เท่าที่จะท�าได้ตามวิธีด�าเนินการที่ก�าหนดไว้โดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

ข้อ 14 –  สัญญาณและวิธีด�าเนินการเพื่อการสกัดกั้นอากาศยานทางการแพทย์

หากใช้อากาศยานสกดักัน้เพือ่พสิจูน์เอกลกัษณ์ของอากาศยานทางการแพทย์ในระหว่างการบนิหรอืเพือ่

ขอให้อากาศยานร่อนลงตามข้อ	30	และ	31	ของพิธีสารนี้	การสกัดกั้นและอากาศยานทางการแพทย์จะ

ต้องใช้วธิดี�าเนนิการสกดักัน้ทางวทิยแุละมาตรฐานการมองเหน็	ก�าหนดไว้โดยภาคผนวก	2	ของอนสุญัญา

ชิคาโกว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับลงวันที่		7	ธันวาคม	ค.ศ.	1944	ที่ได้รับการแก้ไขในเวลาต่อ	ๆ	มา

ส่วนที่ 5 
การป้องกันพลเรือน

ข้อ 15 –  บัตรประจ�าตัว 

1.		 บัตรประจ�าตัวของบุคลากรทางการแพทย์ที่บัญญัติไว้ในข้อ	 66	 วรรค	 3	 ของพิธีสารน้ี	 อยู่ภายใต้

บังคับของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของวรรค	2	ของข้อบังคับเหล่านี้

2.		 บัตรประจ�าตัวส�าหรับบุคลากรป้องกันทางพลเรือนอาจเป็นไปตามที่แสดงไว้ในภาพที่	3

3.		 หากบุคลากรป้องกันพลเรือนได้รับอนุญาตให้พกอาวุธเบาประจ�ากายจะต้องระบุการมีผลอนุญาต

นั้นไว้ในบัตรที่กล่าวถึงด้วย
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ข้อ 16 –  เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดระหว่างประเทศ

1.	 เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดระหว่างประเทศของการป้องกันพลเรือนที่บัญญัติไว้ในข้อ	66	วรรค	4	

ของพิธีสารนี้	เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าสีน�้าเงินบนพื้นสีส้ม	ได้แสดงแบบไว้ในภาพที่	4	ดังนี้

Fig. 4 : Triangle bleu sur fond orange

ภาพที่ 4 สามเหลี่ยมสีน�้าเงินบนพื้นสีส้ม

 

2.		 มีข้อแนะน�าว่า

ก)		 หากสามเหลี่ยมสีน�้าเงินอยู่บนธง	 ผ้าพันแขน	หรือเสื้อคลุม	 สีพื้นของธง	 ผ้าพันแขน	 และเสื้อ

คลุมส�าหรับสามเหลี่ยมนั้นจะเป็นสีส้ม

ข)		 มุมหนึ่งของสามเหลี่ยมจะชี้เป็นแนวดิ่งตรง

ค)		 มุมของสามเหลี่ยมจะไม่ติดขอบของพื้นสีส้ม

3.		 เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดระหว่างประเทศจะต้องมีขนาดใหญ่พอเหมาะภายใต้พฤติการณ์ต่าง	ๆ 	

เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้	 เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดจะต้องแสดงไว้บนพื้นผิวราบหรือบนธงท่ีมอง

เห็นได้จากหลายทิศทางและจากระยะไกลที่สุดที่จะท�าได้	บุคลากรป้องกันทางพลเรือนจะต้องสวม

หมวกและเครื่องแต่งกายท่ีมีเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดระหว่างประเทศเท่าที่จะท�าได้ภายใต้ค�า

สัง่ของเจ้าหน้าทีผู่ม้อี�านาจ	โดยในยามกลางคนืหรอืเมือ่ทศันวสิยัลดลง	เครือ่งหมายนีอ้าจได้รบัการ

ส่องให้สว่างหรอืท�าให้เรืองแสงได้	เครือ่งหมายอาจท�าจากวสัดท่ีุช่วยให้พอทีจ่ะสงัเกตได้ด้วยวธิกีาร

ตรวจทางเทคนิค
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ส่วนที่ 6 
งานและสิ่งติดตั้งที่บรรจุพลังงานอันตราย

ข้อ 17 – เครื่องหมายพิเศษระหว่างประเทศ

1.		 เครือ่งหมายพิเศษระหว่างประเทศส�าหรบังานและสิง่ตดิต้ังทีบ่รรจพุลงังานอนัตรายทีไ่ด้บญัญตัไิว้ใน

ข้อ	56	วรรค	7	ของพิธีสารนี้	จะต้องเป็นกลุ่มวงกลมสีส้มสด	3	วง	ซึ่งมีขนาดเท่ากัน	ตั้งอยู่บนแกน

อันเดียวกัน	ระยะห่างระหว่างแต่ละวงเท่ากับหนึ่งเส้นรัศมีของวงกลม	ตามภาพที่	5	ด้านล่าง

2.		 เครือ่งหมายจะต้องมขีนาดใหญ่พอสมควรในพฤตกิารณ์ต่าง	ๆ 	เมือ่เครือ่งหมายประดับอยูบ่นพืน้ผวิ

ที่ขยายออกไปอาจประดับซ�้าได้อีกเท่าที่สมควรภายใต้พฤติการณ์ต่าง	ๆ 	เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้จะ

ต้องประดับเครื่องหมายน้ีบนพื้นผิวราบหรือบนธงซ่ึงมองเป็นได้จากหลายทิศทางและจากที่ที่ไกล

ที่สุดเท่าที่จะท�าได้

3.		 บนธง	 ระยะห่างของขอบนอกของเครื่องหมายและด้านที่ประชิดขอบของธงจะมีระยะเท่ากับหน่ึง

เส้นรัศมีของวงกลม	ธงจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีพื้นสีขาว

4.		 ในยามกลางคนืหรอืเมือ่ทศันวสิยัลดลง	เครือ่งหมายอาจได้รบัการส่องให้สว่างหรอืท�าให้เรอืงแสงได้	

เครื่องหมายอาจท�าจากวัสดุที่ช่วยให้พอที่จะสังเกตได้ด้วยวิธีการตรวจทางเทคนิค

Fig. 5 : Signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

Orange Fluo Pantone 811 

ภาพที่ 5 เครื่องหมายพิเศษระหว่างประเทศส�าหรับงานและสิ่งติดตั้งที่บรรจุพลังงานอันตราย



90 พิธีสารฉบับที่ 1 ค.ศ. 1977

ภาคผนวก 2
บตัรประจ�าตวัส�าหรบัผูส้ือ่ขา่ว 

ทีป่ฏบิตัภิารกจิทางอาชพีอนัมอีนัตราย

ด้านหน้า
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ด้านหน้า	
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พิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา 
ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949  
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากการขัดกันทางอาวุธ 
ที่ไม่มีลักษณะระหว่างประเทศ  
(พิธีสารฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1977

อารัมภบท

อัครภาคีผู้ท�าสัญญา

ระลกึว่าหลกัการทางมนษุยธรรมตามทีไ่ด้รบัรองไว้ในข้อ	3	ร่วมกนัแห่งอนสุญัญาเจนวีา	

ลงวันที่	12	สิงหาคม	ค.ศ.	1949	ทั้ง	4	ฉบับ	ได้ก่อตัวเป็นพื้นฐานส�าหรับการเคารพต่อ

ความเป็นมนุษย์ของบุคคลในกรณีการขัดกันทางอาวุธที่ไม่มีลักษณะระหว่างประเท

ระลึกเพิ่มเติมว่าบรรดาตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนได้ให้ความ

คุ้มครองขั้นพื้นฐานต่อบุคคล

ย�้าถึงการความจ�าเป็นในการให้ประกันความคุ้มครองที่ดีขึ้นส�าหรับผู้ประสบภัยในการ

ขัดกันทางอาวุธ

ตระหนกัว่า	ในกรณทีีก่ฎหมายซึง่บงัคบัใช้มไิด้ครอบคลมุนัน้	บคุคลจะคงอยูภ่ายใต้ความ

คุ้มครองของหลักมนุษยธรรมและจากข้อก�าหนดแห่งมโนธรรมของสาธารณะโดยรวม

ได้ตกลงกันดังนี้
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ภาค 1
ขอบข่ายของพิธีสารฉบับนี้

ข้อ 1 –  ขอบเขตการใช้บังคับในกรณีต่าง ๆ 

1.		 พิธีสารฉบับนี้	ซึ่งได้พัฒนาและเพิ่มเติม	ข้อ	3	ร่วมกันแห่งอนุสัญญาเจนีวา	ลงวัน

ที่	12	สิงหาคม	ค.ศ.	1949	โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบังคับใช้ที่มีอยู่

แต่อย่างใดนั้น	 จะใช้บังคับกับบรรดาการขัดกันทางอาวุธทั้งปวงซึ่งมิได้อยู่ภาย

ใต้ข้อ	 1	ของพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา	ลงวันที่	 12	สิงหาคม	ค.ศ.	 1949	

และเก่ียวกับการคุ้มครองผู้ที่ประสบภัยจากการขัดกันระหว่างประเทศทางอาวุธ	

(พิธีสารฉบับที่	1)	และซึ่งได้เกิดขึ้นในอาณาเขตของอัครภาคีผู้ท�าสัญญาระหว่าง

กองทัพของตนและกองก�าลังของฝ่ายต่อต้านหรือกลุ่มกองก�าลังท่ีได้มีการจัดตั้ง

ขึ้นอื่น	 ๆ	 ที่อยู่ภายใต้อ�านาจการบังคับบัญชาที่รับผิดชอบ	 ซ่ึงควบคุมอาณาเขต

ส่วนหนึ่งของภาคีนั้น	จนท�าให้กองก�าลังดังกล่าวด�าเนินการปฏิบัติการทางทหาร

ได้อย่างต่อเนื่องและพร้อมเพรียง	และปฏิบัติตามพิธีสารฉบับนี้ได้

2.		 พิธีสารฉบบันีจ้ะไม่ใช้บงัคบัในสถานการณ์ความยุง่ยากภายในและความตงึเครยีด

ต่าง	ๆ	เช่น	การจลาจล	การใช้ก�าลังรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวและไม่ต่อเนื่อง	

ตลอดจนการกระท�าอื่นท่ีมีลักษณะคล้ายกรณีดังกล่าวซึ่งมิใช่กรณีการขัดกันทาง

อาวุธ

ข้อ 2 –  ขอบเขตการบังคับใช้ส�าหรับบุคคล

1.		 พิธสีารฉบบันีจ้ะต้องใช้บงัคบัโดยปราศจากการแบ่งแยกด้วยอคตอินัเกดิจากเรือ่ง

เชื้อชาติ	 สีผิว	 เพศ	ภาษา	ศาสนาหรือความเชื่อ	ความคิดเห็นทางการเมืองหรือ

ความคิดเห็นอื่น	 ถ่ินก�าเนิดทางชนชาติหรือสังคม	 ฐานะทางการเงิน	 ชาติก�าเนิด	

หรือสถานภาพอื่น	ๆ	หรือโดยอาศัยเกณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายกันอื่นใด	(ซึ่งต่อไปนี้

จะใช้ค�าว่า	“การแบ่งแยกด้วยอคต”ิ)	ส�าหรบับรรดาบคุคลซึง่ได้รบัผลกระทบจาก

การขัดกันทางอาวุธ	ดังนิยามไว้ในข้อ	1

2.		 เมือ่การขัดกนัทางอาวธุสิน้สดุลง	บรรดาบคุคลทัง้ปวงผูไ้ด้สญูเสยีเสรภีาพหรอืต้อง

ถูกจ�ากัดเสรีภาพโดยเหตุผลที่เกี่ยวกับการขัดกันดังกล่าว	 ตลอดจนการสูญเสีย

เสรีภาพหรือถูกจ�ากัดเสรีภาพภายหลังจากได้มีการขัดกันน้ันด้วยเหตุผลเดียวกัน	

จะได้รับการคุ้มครองโดยข้อ	 5	 และข้อ	 6	 จนกว่าการสูญเสียหรือการถูกจ�ากัด

เสรีภาพดังกล่าวจะได้สิ้นสุดลง
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ข้อ 3 –  การไม่แทรกแซง

1.		 พิธีสารฉบบันีจ้ะไม่ใช้ในการกล่าวเพือ่ความมุง่หมายอนักระทบต่ออ�านาจอธิปไตย

แห่งรฐัหรอืต่อความรบัผดิชอบของรฐับาล	โดยวธิกีารทัง้ปวงอนัชอบด้วยกฎหมาย	

ในอันทีจ่ะธ�ารงหรอืฟ้ืนฟูความสงบเรยีบร้อยในรฐัหรือจะป้องกนัเอกภาพแห่งชาติ

และบูรณภาพทางดินแดนของรัฐ

2.		 พิธีสารฉบับน้ีจะไม่ใช้ในการกล่าวอ้างเพื่อหาความชอบธรรมในการแทรกแซง

โดยตรงหรือโดยอ้อม	หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามในการขัดกันทางอาวุธ	หรือใน

กิจการภายใน	 หรือภายนอกของอัครภาคีผู้ท�าสัญญาในอาณาเขตซึ่งการขัดกัน

นั้นได้เกิดขึ้น

ภาค 2 
การปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม 

ข้อ 4 –  หลักประกันมูลฐาน

1.		 บรรดาบุคคลท้ังปวงผู้ซ่ึงมิได้มีส่วนเข้าร่วมโดยตรง	หรือผู้ซึ่งได้ยุติการเข้าร่วมใน

การสู้รบ	 ท้ังน้ีไม่ว่าเสรีภาพของบุคคลน้ันจะถูกจ�ากัดหรือไม่ก็ตาม	 ย่อมมีสิทธิที่

จะได้รับความเคารพในตัวบุคคล	 เกียรติยศ	 ความเช่ือถือ	 และการประกอบพิธี

ทางศาสนา	บคุคลดงักล่าวจะได้รบัการปฏบิตัอิย่างมมีนษุยธรรมในทกุสภาวการณ์

โดยปราศจากซึง่การแบ่งแยกทีเ่ป็นอคต	ิห้ามมใิห้มกีารออกค�าส่ังว่าจะไม่ให้มผู้ีใด

มีชีวิตอยู่รอด

2.		 การกระท�าดังต่อไปนี้ต่อบุคคลที่กล่าวไว้ในวรรค	1	ให้ถือและจะถือเป็นการต้อง

ห้าม	ไม่ว่าในเวลาและสถานที่ใด	ทั้งนี้โดยมิเป็นการกระทบกระเทือนต่อลักษณะ

ทั่วไปของข้อบัญญัติที่ได้กล่าวมาข้างต้น	ได้แก่

ก)		 ความรุนแรงต่อชีวิต	 สุขภาพ	 และความเป็นปกติสุขทางร่างกายและจิตใจ

ของบุคคล	โดยเฉพาะการฆาตกรรม	ตลอดจนการปฏิบัติที่โหดร้าย	เช่น	การ

ทรมาน	การตัดอวัยวะของร่างกาย	หรือรูปแบบอื่นใดอันเป็นการลงโทษต่อ

ร่างกาย

ข)		 การลงโทษเป็นหมู่

ค)		 การจับเป็นตัวประกัน

ง)		 การกระท�าการก่อการร้าย
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จ)		 การกระท�าอันเป็นการท�าลายศักดิ์ศรีของบุคคลโดยเฉพาะการปฏิบัติอัน

เป็นการลบหลู่เหยียดหยาม	การข่มขืน	การบังคับให้ท�าการค้าประเวณี	และ

ในรูปแบบอื่นใดของการกระท�าอนาจาร

ฉ)		 การเอาคนลงเป็นทาสและการค้าทาสในรูปแบบต่าง	ๆ

ช)		 การปล้นสะดม

ซ) 	 การคุกคามจะกระท�าการใด	ๆ	ดังกล่าวข้างต้น

3.		 เดก็จะไดร้บัการดแูลและชว่ยเหลอืในสิง่ทีต่นจ�าเป น็ตอ้งการ	และโดยเฉพาะอยา่งยิง่	

ดงันี้

ก)		 เดก็จะได้รบัการศึกษา	รวมทัง้การศกึษาในทางศาสนาและศลีธรรม	ทัง้นีโ้ดย

ค�านึงถึงความประสงค์ของผู้ปกครอง	หรือถ้าหากไม่มีผู้ปกครอง	ให้ค�านึงถึง

ความประสงค์ของผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลเด็กนั้น

ข)		 ให้มีการน�าใช้บรรดาขั้นตอนด�าเนินการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่ออ�านวยความ

สะดวกต่อการให้ครอบครัวที่ถูกแบ่งแยกชั่วคราวได้กลับมารวมกัน

ค)  เด็กซึ่งมีอายุไม่เกิน	15	ปี	จะไม่ถูกเกณฑ์เป็นทหารในกองทัพหรือในกลุ่มใด	ๆ  

และจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสู้รบ

ง)		 ความคุม้ครองพเิศษตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในข้อนี	้ส�าหรบัเด็กซ่ึงมอีายไุม่เกนิ	15	ปี 

จะยังคงใช้บังคับได้	 แม้ในกรณีท่ีเด็กดังกล่าวได้เข้ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง

ในการสู้รบอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในอนุมาตรา	 (ค)	 ดังกล่าวและเด็ก

นั้นถูกจับได้

จ)		 ให้น�าใช้มาตรการต่าง	 ๆ	 เพื่อย้ายเด็กออกจากบริเวณที่มีการสู้รบกันไปยัง

บริเวณที่ปลอดภัยกว่าภายในประเทศน้ันเป็นการชั่วคราว	 และเพื่อประกัน

ว่าเด็กจะมีบุคคลที่รับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของ

ตนร่วมเดินทางไปด้วย	 ทั้งนี้ในกรณีที่จ�าเป็นและโดยได้รับความยินยอมเมื่อ

ใดก็ตามที่เป็นไปได้จากผู้ปกครองของเด็กเหล่านั้น	หรือจากบุคคลอื่นผู้ซึ่ง

ตามกฎหมายและประเพณีให้ถือว่ารับผิดชอบเบ้ืองต้นในการให้การดูแลแก่

เด็กเหล่านั้น

ข้อ 5 –  บุคคลผู้ซึ่งถูกจ�ากัดเสรีภาพ

1.		 นอกเหนอืจากบทบญัญตัใินข้อ	4	บทบญัญัตต่ิอไปนีจ้ะได้รบัความเคารพเป็นอย่าง

น้อยทีส่ดุ	โดยค�านงึถงึบคุคลซึง่สญูเสียเสรภีาพด้วยเหตผุลทีเ่กีย่วกบัการขดักนัทาง

อาวุธ	ทั้งนี้ไม่ว่าจะถูกกักกันหรือคุมขัง
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ก)		 ผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยไข้จะได้รับการปฏิบัติตามข้อ	7

ข)		 บุคคลตามท่ีได้กล่าวถึงในวรรคน้ีจะได้รับอาหารและน�้าดื่ม	 และได้รับความ

คุ้มกันในด้านสุขภาพและอนามัยและความคุ้มครองจากสภาพความรุนแรง

ของภูมิอากาศและอันตรายจากการขัดกันทางอาวุธ	 ในขอบเขตเดียวกันกับ

ที่ประชากรพลเรือนท้องถิ่นได้รับ

ค)		 บุคคลดังกล่าวจะได้รับอนุญาตให้ได้รับการบรรเทาทุกข์ในลักษณะ

ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม

ง)		 บุคคลดังกล่าวจะได้รับอนุญาตให้ประกอบศาสนกิจของตนได้	และหากว่ามี

การร้องขอและมคีวามเหมาะสม	กจ็ะได้รบัความช่วยเหลอืทางด้านจติใจจาก

บุคคลต่าง	ๆ	เช่น	ศาสนาจารย์เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

จ)		 ในกรณทีีถ่กูใช้งาน	บคุคลดังกล่าวจะได้รับประโยชน์จากสภาพของการท�างาน	

และความคุ้มกันในลักษณะที่คล้ายกับที่ประชากรพลเรือนในท้องถิ่นได้รับ

2.		 บุคคลผู้ซึ่งรับผิดชอบต่อการกักกักหรือคุมขังบุคคลตามที่ได้กล่าวไว้ในวรรค	 1	

จะเคารพต่อบทบญัญตัดิงัต่อไปนีท้ีเ่กีย่วกบับคุคลดงักล่าวอกีด้วย	ทัง้นีภ้ายใต้ข้อ

จ�ากัดในความสามารถของตน

ก)		 สตรจีะได้รบัการจดัให้อยูใ่นสถานทีพั่กซึง่แยกออกจากสถานทีข่องบรุษุ	และ

จะอยู่ภายใต้การดูแลโดยตรงโดยสตรี	 ทั้งนี้เว้นแต่กรณีท่ีบุรุษและสตรีของ

ครอบครัวถูกจัดให้อยู่ร่วมกัน

ข) 	 บุคคลดงักล่าวจะได้รบัอนญุาตให้ส่งและรับจดหมายและบตัรต่าง	ๆ 	ได้	ทัง้นี้

โดยจ�านวนของสิ่งของดังกล่าวอาจถูกจ�ากัดจ�านวนโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจ	

หากพิจารณาเห็นว่ามีความจ�าเป็นที่ต้องกระท�าเช่นนั้น

ค)		 สถานท่ีกักกักและคุมขังจะไม่ตั้งอยู่ใกล้เขตการสู้รบ	บุคคลตามที่ได้กล่าวไว้

ในวรรคแรกจะได้รบัการอพยพ	หากสถานทีท่ีต่นถกูกกักนัหรอืคมุขงัอาจเป็น

อนัตรายได้จากการขดักันทางอาวุธ	หากการอพยพบคุคลดงักล่าวด�าเนนิการ

ได้ภายใต้เงื่อนไขแห่งความปลอดภัยที่เพียงพอ

ง)		 บุคคลดังกล่าวจะได้รับประโยชน์จากการตรวจทางการแพทย์

จ)		 สุขภาพและบูรณภาพทางร่างกายหรือทางจิตใจ	 จะไม่ได้รับอันตรายจาก

การกระท�าหรือการละเว้นการกระท�าที่ไม่ชอบธรรม	ฉะนั้น	ห้ามมิให้บุคคล

ที่ได้กล่าวถึงในข้อนี้ต้องเข้าสู่ใต้กระบวนการทางแพทย์ใดซึ่งมิได้บ่งชี้เนื่อง

มาจากสภาพสขุภาพของบคุคลทีเ่กีย่วข้อง	และซึง่ไม่สอดคล้องกบัมาตรฐาน
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ทางการแพทย์อนัเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปทีใ่ช้กบับคุคลทีม่เีสรภีายใต้ภาวการณ์

ทางการแพทย์ที่มีลักษณะคล้ายกัน

3.		 บคุคลผูซ้ึง่มไิด้อยูภ่ายใต้วรรคแรก	แต่ได้ถกูจ�ากดัเสรภีาพไม่ว่าในทางใดโดยเหตผุล

ที่เกี่ยวกับการขัดกันทางอาวุธ	 จะได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมตามข้อ	 4	

และตามวรรคแรก	ก) ค)	และ	จ)	และวรรค	2	ข)	แห่งข้อนี้

4.		 หากมกีารตดัสนิปลอ่ยบคุคลซึง่สญูเสยีเสรภีาพ	 จะมกีารด�าเนนิการในมาตรการที่

จ�าเป น็เพือ่ใหป้ระกนัความปลอดภยัตอ่บคุคลดงักลา่วโดยบคุคลผูม้อี�านาจตดัสนินัน้

ข้อ 6 –  การด�าเนินคดีทางอาญา

1.		 ข้อนีใ้ห้ใช้ในเรือ่งการด�าเนนิคดแีละการลงโทษการกระท�าผิดทางอาญาทีเ่กีย่วกบั

การขัดกันทางอาวุธ

2.		 จะไม่มีการพิพากษาและการลงโทษบุคคลผู้ได้กระท�าความผิดจริง	 เว้นแต่จะได้

มีการตัดสินลงโทษโดยศาลซ่ึงให้หลักประกันท่ีส�าคัญในความเป็นอิสระและไม่

ล�าเอียงต่อฝ่ายใดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ก)		 กระบวนวธิพิีจารณาจะก�าหนดให้ผูถ้กูกล่าวหาว่ากระท�าผิดได้รบัแจ้งเกีย่วกบั

รายละเอยีดของข้อกล่าวหา	และจะให้โอกาสส�าหรบัผูถ้กูกล่าวหาดงักล่าวใน

ระยะเวลาก่อนและระหว่างการพจิารณาคดใีนการใช้สิทธแิละวธิกีารทัง้ปวง

เพื่อต่อสู้คดี

ข)		 จะไม่มีผู ้ใดถูกตัดสินว่ากระท�าผิด	 เว ้นแต่การตัดสินบนพื้นฐานของ 

ความรับผิดชอบทางอาญาในฐานะปัจเจกชน

ค)		 จะไม่มีผู้ใดถูกตัดสินว่ากระท�าผิดทางอาญาเนื่องจากการกระท�าหรือการ

ละเว้นการกระท�าใดซึ่งมิได้เป็นความผิดทางอาญาภายใต้กฎหมายในเวลาที่

ได้มีการกระท�าหรือการละเว้นการกระท�าน้ัน	 และจะไม่มีการลงโทษที่หนัก

กว่าโทษท่ีได้ใช้บงัคบัในเวลาทีไ่ด้มกีารกระท�าผดิทางอาญานัน้	หากภายหลงั

การกระท�าความผิดดังกล่าว	กฎหมายบัญญัติผู้กระท�าผิดจะได้รับประโยชน์

จากบทบัญญัตินั้นก�าหนดโทษในลักษณะที่เบากว่า

ง)		 บคุคลใดทีถ่กูกล่าวหาว่าได้กระท�าผดิจะได้รบัการสนันษิฐานว่าเป็นผู้บรสุิทธิ์

จนกว่าจะได้มีการพิสูจน์ว่ามีความผิดตามกฎหมาย

จ)	 บุคคลใดทีถ่กูกล่าวหาว่าได้กระท�าผดิจะมสีทิธทิีจ่ะได้รบัการพจิารณาคดโีดย

ไปปรากฏตัวด้วยตนเอง

ฉ)		 จะไม่มีการบังคับให้บุคคลใดให้การในลักษณะท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองหรือ

ให้การสารภาพว่าได้กระท�าผิด
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3.		 เมื่อถูกตัดสินว่าได้กระท�าผิด	บุคคลที่ถูกตัดสินเช่นว่าจะได้รับค�าแนะน�าเกี่ยวกับ

ลู่ทางการแก้ไขทางศาลและทางอ่ืน	 ๆ	 อีกทั้งก�าหนดเวลาส�าหรับการด�าเนินการ

แก้ไขนั้น	ๆ	

4.		 จะไม่มีการตัดสินประหารชีวิตบุคคลซึ่งมีอายุต�่ากว่า	18	ปี	ในเวลาที่ได้กระท�าผิด	

และจะไม่ใช้โทษประหารชีวิตต่อสตรีผู้มีครรภ์หรือมารดาของเด็กผู้เยาว์

5.		 เมือ่การสูร้บสิน้สดุลง	เจ้าหน้าทีผู่ม้อี�านาจจะพยายามให้มกีารนริโทษกรรมส�าหรบั

บุคคลผู้ซ่ึงได้เข้าร่วมในการขัดกันทางอาวุธหรือผู้ซึ่งสูญเสียเสรีภาพด้วยเหตุผล

ทางการขัดกันทางอาวุธในลักษณะที่กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 ทั้งนี้ไม่ว่า

บุคคลนั้นถูกกักกันหรือคุมขังอยู่

ภาค 3  
ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้และผู้ที่เรืออับปาง

ข้อ 7 –  การคุ้มครองและการดูแล

1.		 บรรดาผู้บาดเจ็บ	 ผู้ป่วยไข้	 และผู้ที่เรืออับปาง	 จะได้รับความเคารพและความ

คุ้มครอง	ทั้งนี้ไม่ว่าผู้นั้นจะเข้ามีส่วนในการขัดกันทางอาวุธหรือไม่

2.		 ในทุกภาวการณ์	 บุคคลดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมและจะได้

รับการดูแลรักษาและความเอาใจใส่ทางการแพทย์ตามสภาพในลักษณะเต็มตาม

ความสามารถที่จะปฏิบัติได้	 และให้มีความล่าช้าให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได	้

จะไม่มกีารแบ่งแยกในระหว่างบคุคลนัน้ด้วยสาเหตปุระการใด	ๆ 	นอกจากเหตผุล

ทางการแพทย์

ข้อ 8 –  การค้นหา

ตราบเท่าท่ีภาวการณ์จะอ�านวย	 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการสู้รบ	 จะมีการ

ด�าเนินบรรดามาตรการการค้นหาและรวบรวมผู้บาดเจ็บ	ผู้ป่วยไข้	 และผู้ที่เรืออับปาง

เพื่อคุ้มครองบุคคลดังกล่าวจากการปล้นสะดมและการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม	 เพื่อเป็น

หลักประกันในด้านการดูแลอย่างเพียงพอ	 และเพื่อค้นหาผู้เสียชีวิต	 ป้องกันไม่ให้ร่าง 

ผู้เสียชีวิตเน่าเปื่อย	และจัดการกับร่างผู้เสียชีวิตตามที่เหมาะสม

ข้อ 9 –  การคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรทางศาสนา

1.		 บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรทางศาสนาจะได้รับความเคารพและความ

คุม้ครอง	และจะได้รบับรรดาความช่วยเหลอืต่าง	ๆ 	ทีจ่ะหาได้ในการปฏบิตัหิน้าที่
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ของตน	 บุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกบังคับให้ปฏิบัติภารกิจใดซ่ึงไม่สอดคล้องกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ทางมนุษยธรรมของตน

2.		 ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน	 บุคลากรทางการแพทย์จะถูกก�าหนดให้ความส�าคัญ

เป็นล�าดับแรกต่อบุคคลใด	ๆ	มิได้	เว้นแต่ด้วยเหตุผลทางการแพทย์

ข้อ 10 –  ความคุ้มครองทั่วไปต่อการปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์

1.		 ภายใต้ทุกภาวการณ์	บุคคลใดจะไม่ถูกลงโทษเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ทางการ

แพทย์ซ่ึงสอดคล้องต่อจรรยาบรรณแพทย์	 ทั้งนี้โดยไม่จ�าต้องค�านึงถึงบุคคลผู้ได้

รับประโยชน์จากการนั้น

2.		 บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางการแพทย์จะไม่ถูกบังคับให้กระท�าการ	

หรือปฏิบัติงานใด	ๆ	ที่ขัดต่อจรรยาบรรณแพทย์	 หรือถูกบังคับให้ละเว้นกระท�า

การใด	ๆ	ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎแห่งจรรยาบรรณแพทย์	หรือกฎอื่นที่ก�าหนดเพื่อ

ประโยชน์ของผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยไข้	หรือพิธีสารฉบับนี้

3.		 ภายใต้บังคับกฎหมายแห่งชาติ	พันธกรณีในทางวิชาชีพของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

งานทางการแพทย์ในเรื่องข้อมูลซ่ึงตนอาจได้รับมาเก่ียวกับผู้บาดเจ็บและผู้ป่วย

ไข้ที่อยู่ใต้การดูแลของตนจะได้รับการเคารพ

4.		 ภายใต้บังคับกฎหมายแห่งชาติ	 บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับงานทางการแพทย์จะไม่ถูก

ลงโทษทางอาญาใด	ๆ 	ในการปฏิเสธหรือการไม่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้บาดเจ็บและ

ผู้ป่วยไข้ผู้ซึ่งได้อยู่หรือเคยอยู่ภายใต้การดูแลของตน

ข้อ 11 –  การคุ้มครองหน่วยทางการแพทย์และการขนส่งทางการแพทย์

1.		 หน่วยทางการแพทย์และการขนส่งทางการแพทย์	จะได้รบัความเคารพและความ

คุ้มครองตลอดเวลา	และจะไม่ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตี

2.		 ความคุ้มครองซึ่งหน่วยทางการแพทย์และปัจจัยขนส่งทางการแพทย์มีสิทธิ์ได้รับ

นั้นจะไม่สิ้นสุดลง	 เว้นไว้แต่หากได้น�าไปใช้ในการสู้รบที่อยู่นอกเหนือไปจากการ

ด�าเนินงานทางด้านมนุษยธรรม	 อย่างไรก็ตาม	 ความคุ้มครองนี้อาจส้ินสุดลงได้	

แต่ต้องเฉพาะภายหลังจากท่ีได้มีการให้ค�าเตือนในกรณีที่เหมาะสม	 โดยก�าหนด

ระยะเวลาพอสมควร	และภายหลังจากที่ค�าเตือนนั้นยังคงได้รับการเพิกเฉย

ข้อ 12 –  เครื่องหมายพิเศษ

ภายใต้การอ�านวยการของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรทางการแพทย์และ

บุคลากรทางศาสนา	 และหน่วยทางการแพทย์	 จะแสดงเครื่องหมายพิเศษของกาชาด	
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เสีย้ววงเดอืนแดง	หรอืสงิโตแดงและดวงอาทติย์บนพืน้ขาวและจะแสดงบนปัจจยัขนส่ง

ทางการแพทย์	 เครื่องหมายดังกล่าวจะได้รับความเคารพในทุกภาวการณ์และจะไม่ใช้

ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม

ภาค 4  
ประชากรพลเรือน

ข้อ 13 –  การคุ้มครองประชากรพลเรือน

1.		 ประชากรพลเรอืนและพลเรอืนปัจเจกบคุคล	จะได้รับความคุม้ครองโดยทัว่ไปจาก

อันตรายซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติการทางทหาร	เพื่อให้ความคุ้มครองดังกล่าวได้

สัมฤทธิ์ผล	กฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการเคารพในทุกภาวการณ์

2.		 ประชากรพลเรือนและพลเรือนปัจเจกบคุคลจะไม่ตกเป็นเป้าหมายแห่งการโจมตี	

ห้ามมใิห้กระท�าการหรือคกุคามว่าจะใช้ความรนุแรงโดยมีความมุง่หมายเบือ้งต้น

เพื่อแพร่ความหวาดกลัวในหมู่ประชากรพลเรือน

3.		 พลเรือนจะได้รับความคุ้มครองในบทบัญญัติส่วนนี้	 ตราบเท่าที่ตนมิได้เข้ามีส่วน

เกี่ยวข้องโดยตรงในการสู้รบ

ข้อ 14 –  การคุ้มครองทรัพย์สิ่งของที่จ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีพของประชากร

พลเรือน

ห้ามมิให้ใช้การก่อให้เกิดความอดอยากต่อประชากรพลเรือนเป็นวิธีการในการสู้รบ	 

ดังนั้น	โดยวัตถุประสงค์ดังกล่าว	ห้ามมิให้โจมตี	ท�าลาย	เคลื่อนย้าย	หรือกระท�าการให้

ปราศจากประโยชน์ซึง่ทรพัย์สิง่ของทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชพีของประชากรพลเรอืน	เช่น	

อาหาร	พืชผล	ปศุสัตว์	สิ่งติดตั้งและบริภัณฑ์น�้าดื่ม	และงานชลประทาน

ข้อ 15 –  การคุ้มครองงานและสิ่งติดตั้งที่บรรจุพลังงานอันตราย

งานหรือสิ่งติดตั้งที่บรรจุพลังงานอันตราย	 กล่าวคือ	 เขื่อน	 ท�านบ	 และโรงไฟฟ้าพลัง

นิวเคลียร์	 จะไม่ถูกก�าหนดให้เป็นเป้าหมายการโจมตี	 แม้ว่าทรัพย์สิ่งของเหล่านี้จะใช้

เป็นเป้าหมายทางการทหาร	 หากการโจมตีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการปล่อยพลังงาน

อันตรายและการสูญเสียอย่างมากติดตามมาต่อประชากรพลเรือน

ข้อ 16 –  การคุ้มครองทรัพย์สิ่งของวัตถุทางวัฒนธรรมและศาสนสถาน

ห้ามไม่ให้กระท�าการใดในเชิงการสู้รบต่ออนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์	งานศิลปะ	หรือ

ศาสนสถาน	 ซ่ึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมหรือทางจิตใจของประชาชน	และห้ามไม่ให้
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ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อสนับสนุนความพยายามในทางทหารของตน	ทั้งน้ี	 โดยไม่กระทบต่อ

บทบัญญัติของอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในกรณีที่

มีการขัดกันทางอาวุธ	ลงวันที่	14	พฤษภาคม	ค.ศ.	1954

ข้อ 17 –  การห้ามการเคลื่อนย้ายพลเรือนด้วยการบังคับ

1.  การเคลือ่นประชากรพลเรือนนัน้	จะไม่มีการสัง่ให้ด�าเนินการด้วยเหตผุลทีเ่กีย่วกบั

การขัดกัน	 เว้นแต่ในกรณีความม่ันคงของพลเรือนหรือด้วยเหตุผลความจ�าเป็น

ทางการทหารอันมิอาจเลี่ยงได้	 หากมีการเคลื่อนย้ายดังกล่าว	 จะมีการด�าเนิน

มาตรการทุกอย่างเพื่อท่ีว่าประชากรพลเรือนจะได้รับสภาพที่พึงพอใจในเรื่อง 

ที่อยู่	สุขอนามัย	สุขภาพ	ความปลอดภัย	และโภชนาการ

2.		 พลเรอืนจะไม่ถกูบงัคบัให้เดนิทางออกจากอาณาเขตของตนด้วยเหตผุลทีเ่กีย่วกบั

การขัดกัน

ข้อ 18 –  สภาผู้ด�าเนินการและการด�าเนินการบรรเทาทุกข์

1.		 สภาผู้ด�าเนินการบรรเทาทุกข์ซ่ึงตั้งอยู่ในอาณาเขตของอัครภาคีผู้ท�าสัญญา	 เช่น	

องค์การกาชาด	(เสีย้ววงเดอืนแดง	สงิโตแดงและดวงอาทติย์)	อาจเสนอให้บรกิาร

ส�าหรับการด�าเนินการตามหน้าที่ของตนในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ประสบภัยจากการ 

ขดักนัทางอาวธุ	ประชากรพลเรอืนอาจรเิริม่ด้วยตนเองกไ็ด้ในอนัทีจ่ะรวบรวมและ

ดูแลผู้บาดเจ็บ	ผู้ป่วยไข้	และผู้ที่เรืออับปาง

2.		 หากประชากรพลเรือนได้รับความเดือดร้อนจากความยากล�าบากที่เกินควร	

เนื่องจากการขาดปัจจัยท่ีจ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิต	 เช่น	 อาหารและยารักษา

โรค	 จะต้องมีการปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาทุกข์ส�าหรับประชากรพลเรือนดังกล่าว

ในลักษณะเฉพาะเพื่อมนุษยธรรมและการไม่ล�าเอียงต่อฝ่ายใด	ซึ่งด�าเนินการโดย

ปราศจากการแบ่งแยกทางอคติ	ทัง้นีภ้ายใต้ความยนิยอมของอคัรภาคผู้ีท�าสัญญา

ที่เกี่ยวข้อง

ภาค 5  
บทบัญญัติสุดท้าย

ข้อ 19 –  การเผยแพร่

พิธีสารนี้จะได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางเท่าที่จะกระท�าได้
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ข้อ 20 –  การลงนาม

พิธีสารฉบับน้ีจะเปิดให้ภาคีท้ังปวงของอนุสัญญาท้ังหลายลงนามได้เมื่อถึง	 6	 เดือน

ภายหลังจากท่ีได้มีการลงนามในกรรมสารสุดท้ายแล้ว	 และจะคงเปิดให้มีการลงนาม

เป็นระยะเวลา	12	เดือน

ข้อ 21 – การให้สัตยาบัน

พิธีสารฉบับนี้จะมีการให้สัตยาบันโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	สาส์นให้สัตยาบันสาร

จะมอบไว้ต่อคณะมนตรีสหพันธ์สวิสซึ่งเป็นฝ่ายผู้รับจดทะเบียนของอนุสัญญา

ข้อ 22 –  การภาคยานุวัติ

พธิสีารฉบับนีจ้ะเปิดให้มกีารภาคยานวุตัโิดยภาคีใดของอนสัุญญาซึง่ยังมิได้ให้การลงนาม 

ภาคยานุวัตสารจะมอบไว้กับฝ่ายผู้รับจดทะเบียน

ข้อ 23 –  การมีผลบังคับใช้

1.		 พิธสีารฉบบันีจ้ะมผีลบงัคับใช้เมือ่ถงึ	6	เดอืน	ภายหลงัจากทีไ่ด้มีการมอบสตัยาบนั

สารหรือภาคยานุวัติสาร	2	ฉบับแล้ว

2.		 ในกรณีภาคีของอนุสัญญาทั้งหลายที่ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติพิธีสารฉบับน้ี	

ภายหลงัจากนัน้พธิสีารจะมผีลบงัคบัใช้	6	เดอืน	หลงัจากทีไ่ด้มกีารมอบสตัยาบนั

สารหรือภาคยานุวัติสารแล้วโดยภาคีดังกล่าว

ข้อ 24 –  การแก้ไข

1.		 อคัรภาคผีูท้�าสญัญาใดอาจเสนอให้มกีารแก้ไขพธีิสารฉบบันีไ้ด้ข้อความทีเ่สนอให้มี

การแก้ไขจะต้องส่งไปให้ฝ่ายผูรั้บจดทะเบยีน	ซึง่จะตดัสนิภายหลังจากทีไ่ด้ปรกึษา

กบับรรดาอคัรภาคผีูท้�าสญัญาและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศว่าควรที่

จะจัดประชุมเพื่อพิจารณาการแก้ไขที่ได้รับการเสนอนั้นหรือไม่

2.		 ฝ่ายผู้รับจดทะเบียนจะเชิญอัครภาคีผู้ท�าสัญญาตลอดจนบรรดาภาคีทั้งปวงของ

อนสุญัญาทัง้หลายให้เข้าร่วมประชมุ	ไม่ว่าภาคดีงักล่าวจะเป็นผูล้งนามในพธิสีาร

นี้หรือไม่

ข้อ 25 –  การบอกเลิก

1.		 ในกรณีอัครภาคีผู้ท�าสัญญาได้บอกเลิกในพิธีสารฉบับนี้	 การบอกเลิกจะมีผล

ต่อเม่ือสิ้นสุดระยะเวลา	 6	 เดือน	 ภายหลังจากการรับตราสารการบอกเลิกนั้น	

อย่างไรก็ตาม	 หากสิ้นสุดระยะเวลา	 6	 เดือนนั้น	 ภาคีสมาชิกที่บอกเลิกได้เข้ามี

ส่วนเกี่ยวข้องในสถานการณ์ตามข้อ	1	นั้น	การบอกเลิกจะไม่มีผลก่อนการสิ้นสุด
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ของการขัดกนัทางอาวธุ	บคุคลผูซ้ึง่ถกูท�าให้ไร้เสรภีาพหรือผูซ้ึง่เสรภีาพของตนถกู

จ�ากัดด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับการขัดกันจะยังคงได้รับประโยชน์จากบทบัญญัติแห่ง

พิธีสารนี้ต่อไปจนกว่าได้รับการปล่อยตัวในที่สุด

2.		 การบอกเลิกจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังฝ่ายผู้รับจดทะเบียนซึ่งจะจัด

ส่งการบอกเลิกดังกล่าวไปยังบรรดาอัครภาคีผู้ท�าสัญญา

ข้อ 26 –  การแจ้ง

ฝ่ายผู้รับจดทะเบียนจะแจ้งอัครภาคีผู้ท�าสัญญาตลอดจนภาคีแห่งอนุสัญญาทั้งหลาย	

ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงนามในพิธีสารฉบับนี้หรือไม่	ในเรื่องดังนี้

ก)		 การลงนามพิธีสารน้ีและการมอบสัตยาบันสารและภาคยานุวัติสารภายใต ้

ข้อ	21	และ	22

ข)		 วันที่พิธีสารนี้มีผลบังคับใช้ตามข้อ	23	และ

ค)		 การติดต่อทางเอกสารและค�าประกาศที่ได้รับภายใต้ข้อ	24

ข้อ 27 –  การลงทะเบียน

1.		 ภายหลังจากพิธีสารฉบับนี้มีผลบังคับใช้	 ฝ่ายผู้รับจดทะเบียนจะส่งพิธีสารฉบับ 

ดงักล่าวไปยงัส�านกังานเลขาธกิารองค์การสหประชาชาติ	เพือ่การลงทะเบยีนและ

เผยแพร่ตามข้อ	102	ของกฎบัตรสหประชาชาติ

2.		 ฝ่ายผู้รับจดทะเบียนจะแจ้งต่อส�านักงานเลขาธิการองค์การสหประชาชาติถึง

บรรดาการให้สัตยาบันและการภาคยานุวัติซึ่งตนได้รับในส่วนที่เกี่ยวกับพิธีสาร

ฉบับนี้

ข้อ 28 –  เอกสารฉบับแท้

ต้นฉบบัของพธิสีารฉบบันีจ้ะได้มอบต่อฝ่ายผูร้บัจดทะเบยีน	โดยฉบบัภาษาอาหรบั	จนี	

อังกฤษ	ฝรั่งเศส	รัสเซีย	และสเปน	จะมีสถานะเท่าเทียมกันในความถูกต้อง	ฝ่ายผู้รับ 

จดทะเบียนจะส่งส�าเนาท่ีมีการรับรองว่าเป็นส�าเนาของฉบับจริงให้ต่อบรรดาภาคี 

ทั้งปวงของอนุสัญญาทั้งหลาย
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ข้อมติ 
ของการประชมุทางการทตู	ครัง้ที่	4

ข้อมติที่ 17

การใช้วธิกีารทราบรปูพรรณด้วยแสงและอิเลก็ทรอนกิส์ของเครือ่งบนิทางการแพทย์ท่ีได้รบัการคุม้ครอง

ภายใต้อนสุญัญาเจนวีา ค.ศ. 1949 และภายใต้พธิสีารเพิม่เตมิอนสุญัญาเจนวีา ลงวนัที ่12 สงิหาคม ค.ศ.

1949 และเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ (พิธีสารฉบับที่ 1)

การประชุมทางการทูตว่าด้วยการยืนยันและการพัฒนากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ

ในการขัดกันทางอาวุธ เจนีวา ค.ศ. 1974-1977

พิจารณาว่า:

ก) 	 เพือ่หลีกเลีย่งการสูร้บโดยกองก�าลงัรบ	จ�าเป็นต้องมกีารทราบรปูพรรณเครือ่งบนิทางการแพทย์

ที่บินอยู่ทั้งด้วยอิเล็กทรอนิกส์และแสง

ข)		 ระบบเรดาร์ทตุยิภมู	ิ(SSR)	มคีวามสามารถในการทราบรปูพรรณของเครือ่งบนิและรายละเอยีด

เที่ยวบินระหว่างการเดินทาง

ค) 	 องค์การการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศทีมี่ความเหมาะสมทีส่ดุ

ในการก�าหนดโหมดและรหัส	SSR	ในช่วงของสถานการณ์ที่คาดการณ์ไว้

ง) 	 การประชุมครั้งน้ีได้ตกลงท่ีจะใช้ไฟกะพริบสีน�้าเงินเป็นวิธีการทราบรูปพรรณเครื่องบินที่

เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางการแพทย์เท่านั้น4 

ตระหนกัว่าการก�าหนดโหมด	SSR	แบบเอกสิทธ์ิเฉพาะส�าหรบัทัว่โลกและรหสัส�าหรบัการทราบรปูพรรณ

เครือ่งบินทางการแพทย์อาจเป็นเร่ืองทีก่ระท�ามิได้เน่ืองจากมีการติดต้ังระบบ	SSR	เพือ่ใช้งานอย่างกว้างขวาง

1.  ขอให้ประธานการประชมุส่งเอกสารนีไ้ปยงัองค์การการบนิพลเรือนระหว่างประเทศพร้อมกบัเอกสาร

ที่แนบมาของการประชุมนี้	โดยเชิญชวนองค์การฯ	ให้ด�าเนินการดังนี้

ก)		 ก�าหนดขั้นตอนที่เหมาะสมส�าหรับการก�าหนดโหมด	 SSR	 และรหัสเฉพาะส�าหรับเครื่องบิน

ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ	และ

ข)		 จดบันทึกข้อตกลงของการประชุมครั้งน้ีในการรับรองไฟกระพริบสีน�้าเงินให้เป็นวิธีการทราบ

รูปพรรณเครื่องบินทางการแพทย์และจัดเตรียมเรื่องการใช้งานไว้ในเอกสารขององค์การการ

บินพลเรือนระหว่างประเทศที่เหมาะสม

2.		 เรียกร้องให้รัฐบาลที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมน้ีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อความพยายามนี้

ในกระบวนการให้ค�าปรึกษาขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศครั้งนี้	

การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 54 

7 มถินุายน 1977
4	ดภูาคผนวกของขอ้มตนิี้
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ภาคผนวก 
ขอ้	7	และ	9	ของขอ้บงัคบัในภาคผนวก	4		  

ของพธิสีารฉบบัที่	1

ข้อ 7 –   สัญญาณไฟ

1.		 สัญญาณไฟ	 ซึ่งประกอบด้วยไฟสีน�้าเงินกะพริบตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มือทางเทคนิคที่สมควรเดิน

อากาศขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ	(ICAO)	เลขที่	9051	ก�าหนดขึ้นส�าหรับเครื่อง

บนิทางการแพทย์ใช้เพือ่ส่งสัญญาณเอกลกัษณ์ของตน	อากาศยานประเภทอืน่ใดไม่อาจใช้สญัญาณ

นี้ได้	 อากาศยานทางการแพทย์จะติดตั้งไฟเช่นว่าน้ีเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้มองเห็นสัญญาณไฟได้จาก

หลายทิศทางเท่าที่จะท�าได้

2.		 เรือที่ได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญาเจนีวา	ค.ศ.	1949	และพิธีสาร	จะต้องมีไฟสีน�้าเงินกะพริบที่

มองเห็นได้จากทุกทิศทางอย่างน้อยหนึ่งดวง	ตามบทบัญญัติของบทที่	14	วรรค	4	แห่งประมวลข้อ

ปฏิบัติด้านการส่งสัญญาณระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ	(IMO)

3.		 พาหนะทางการแพทย์จะต้องมไีฟกะพรบิสนี�า้เงนิอย่างน้อยหนึง่ดวงทีม่องเห็นได้จากระยะไกล	อคัร

ภาคผีูท้�าสญัญาและโดยเฉพาะอย่างยิง่ภาคคีูพ่พิาททีใ่ช้ไฟสอ่ืีนจะต้องแจ้งให้ภาคฝ่ีายต่าง	ๆ ได้ทราบ

ด้วย

4.		 สีน�้าเงินที่แนะน�าได้มาจากขอบเขตของสีท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ 

ว่าด้วยความส่องสว่างจากการใช้สามสีประสมกันดังนี้	  

ขอบเขตของสีเขียว	y	=	0.065	+	0.805x		  

ขอบเขตของสีขาว	y	=	0.400	–	x		  

ขอบเขตของสีม่วง	x	=	0.133	+	0.600y		  

อัตราการกระพริบของไฟสีน�้าเงินที่แนะน�าอยู่ระหว่างหกสิบและหนึ่งร้อยครั้งต่อนาที

ข้อ 9 –  การทราบรูปพรรณด้วยอิเล็กทรอนิกส์

1.		 ระบบเรดาร์ทุติยภูมิ	(SSR)	ที่ระบุไว้ในภาคผนวก	10	ของอนุสัญญาชิคาโกว่าด้วยการบินพลเรือน

ระหว่างประเทศฉบับลงวันที่	7	ธันวาคม	ค.ศ.	1944	ซึ่งได้รับการแก้ไขในเวลาต่อ	ๆ	มา	อาจน�ามา

ใช้เพื่อทราบรูปพรรณ	และเพื่อติดตามเส้นทางของอากาศยานทางการแพทย์	รูปแบบระบบเรดาร์

ทุติยภูมิ	 (SSR)และรหัสที่จะสงวนไว้ส�าหรับอากาศยานทางการแพทย์ใช้เป็นการเฉพาะจะก�าหนด

โดยอัครภาคีผู้ท�าสัญญาภาคีคู่พิพาทหรือภาคีหน่ึงของภาคีคู่พิพาทที่กระท�าตามความตกลงหรือ

ตามล�าพังตามวิธีด�าเนินการที่จะแนะน�าโดยองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ

2.		 พาหนะทางการแพทย์ทีไ่ด้รบัการคุม้ครองอาจใช้ช่องสญัญาณเรดาร์การบินมาตรฐานและ/หรอืช่อง

สัญญาณเรดาร์ค้นหาและกูภ้ยัทางทะเลเพือ่การทราบรูปพรรณและต�าแหน่งเรอืหรอืเครือ่งบนิล�าอืน่

ที่ติดตั้งเรดาร์ทุติยภูมิ	 อาจทราบรูปพรรณพาหนะทางการแพทย์ที่ได้รับการคุ้มครองโดยใช้รหัสที่
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ส่งโดยดาวเทียมเรดาร์	เช่น	ในโหมด	3/A	ติดตั้งบนพาหนะทางการแพทย์หน่วยงานที่มีอ�านาจควร

ก�าหนดรหัสที่ส่งโดยช่องรับส่งผ่านสัญญาณพาหนะทางการแพทย์ให้แก่ยานพาหนะนั้นและแจ้งให้

ทุกภาคีคู่พิพาททุกฝ่ายทราบ

3.	 เรอืด�าน�า้อาจพสิจูน์ทราบรปูพรรณพาหนะทางการแพทย์ได้ด้วยสญัญาณเสยีงใต้น�า้ทีส่่งโดยพาหนะ

ทางการแพทย์สญัญาณเสียงใต้น�า้จะต้องประกอบด้วยสญัญาณเรยีกขาน	(หรอืวธิกีารอืน่ใดทีเ่ป็นทีรู่้

จะในการทราบรูปพรรณพาหนะทางการแพทย์)	ของเรือที่น�าหน้าด้วย	YYY	กลุ่มเดียวที่ส่งด้วยมอร์

สด้วยความถี่เสียงที่เหมาะสม	เช่น	5	กิโลเฮิร์ตซ์ภาคีคู่พิพาทที่ประสงค์จะใช้สัญญาณการทราบรูป

พรรณโดยเสียงใต้น�้าที่อธิบายไว้ข้างต้นจะต้องแจ้งให้ภาคีที่เกี่ยวข้องทราบถึงสัญญาณดังกล่าวโดย

เร็วที่สุด	 และเมื่อแจ้งเกี่ยวกับการใช้เรือพยาบาลของตนนั้น	 จะต้องยืนยันความถี่ที่จะใช้ให้ทราบ

ด้วย

4.		 ด้วยการท�าความตกลงพิเศษระหว่างกัน	ภาคีคู่พิพาทอาจจัดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกสท์ี่คล้ายกันเพื่อ

ทราบรูปพรรณของยวดยานทางการแพทย์	ลเรือพยาบาลและเรือกู้ภัย
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ข้อมติที่ 18

การใช้การส่งสัญญาณด้วยแสงเพ่ือทราบรูปพรรณพาหนะทางการแพทย์ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้

อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 และภายใต้พิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 

1949 และเกีย่วกบัการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากการขดักนัทางอาวธุระหว่างประเทศ (พธิสีารฉบบัที ่1)

การประชุมทางการทูตว่าด้วยการยืนยันและการพัฒนากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ

ในการขัดกันทางอาวุธ เจนีวา ค.ศ. 1974-1977

พิจารณาว่า

ก)		 เพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตี	 จ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงการทราบรูปพรรณด้วยแสงของพาหนะทางการ

แพทย์

ข)		 การประชุมครั้งนี้ได้ตกลงท่ีจะใช้ไฟกะพริบสีน�้าเงินเป็นวิธีการทราบรูปพรรณด้วยแสงท่ีจะใช้โดย

เครื่องบินที่มีส่วนร่วมในการขนส่งทางการแพทย์เท่านั้น5 

ค)		 ด้วยการท�าความตกลงพิเศษระหว่างกัน	ภาคีคู่พิพาทอาจสงวนการใช้ไฟกะพริบสีฟ้าเพื่อการทราบ 

รูปพรรณของยวดยานทางการแพทย์	 ละเรือพยาบาลและเรือกู้ภัย	 แต่ในกรณีที่ไม่มีการท�าความ

ตกลงดังกล่าว	ก็มิได้ห้ามให้ใช้สัญญาณดังกล่าวส�าหรับยานพาหนะหรือเรืออื่น	ๆ	

ง)		 นอกเหนือจากเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดและไฟกระพริบสีน�้าเงินแล้ว	ยังอาจใช้วิธีการอื่นในการ

ทราบรูปพรรณ	เช่น	ธงสัญญาณและพลุฉุกเฉินเพื่อทราบรูปพรรณพาหนะทางการแพทย์ได้

จ)		 องค์การที่ปรึกษาทางทะเลระหว่างรัฐบาล	(IMCO)	เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศที่เหมาะสมที่สุด

ในการก�าหนดและประกาศใช้สัญญาณแสงที่จะใช้ในสภาพแวดล้อมทางทะเล

สังเกตว่า	แม้อนุสัญญาเจนีวา	ลงวันที่	12	สิงหาคม	ค.ศ.	1949	จะรับรองการใช้เครื่องหมายพิเศษอันเด่น

ชัดของเรือพยาบาลและพาหนะทางการแพทย์	 แต่การใช้งานนี้ไม่ได้แสดงไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้องของ

องค์การที่ปรึกษาทางทะเลระหว่างรัฐบาล

1.  ขอให้ประธานการประชมุส่งข้อมตนิีไ้ปยงัองค์การทีป่รกึษาทางทะเลระหว่างรฐับาลพร้อมกบัเอกสาร

ของการประชุมนี้	โดยเชิญให้องค์การดังกล่าวด�าเนินการดังนี้

ก)		 พจิารณาการน�ามาใช้ในเอกสารทีเ่หมาะสม	เช่น	ประมวลข้อปฏบิตัด้ิานการส่งสญัญาณระหว่าง

ประเทศ	ไฟกะพรบิสนี�า้เงนิตามทีอ่ธบิายไว้ในข้อ	6	แห่งภาค	3	เกีย่วกบัข้อบงัคบัทีม่อียูใ่นภาค

ผนวก	1	ของพิธีสารฉบับที่	1

ข)	 จดัให้มกีารรบัรองเครือ่งหมายพเิศษอนัเด่นชัดในเอกสารทีเ่หมาะสม	(ดขู้อ	3	แห่งภาค	2	เกีย่ว

กับข้อบังคับดังกล่าว)

ค)		 พิจารณาก�าหนดสัญญาณธงที่ไม่ซ�้ากันและพลุสัญญาณ	เช่น	สีขาว-แดง-ขาว	ซึ่งอาจใช้ส�าหรับ

การทราบรูปพรรณด้วยแสงเพิ่มเติมหรือเป็นทางเลือกของพาหนะทางการแพทย์

5	ดภูาคผนวกของขอ้มตนิี้
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2.		 เรียกร้องให้รัฐบาลที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมน้ีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อความพยายามนี้

ในกระบวนการให้ค�าปรึกษาขององค์การที่ปรึกษาทางทะเลระหว่างรัฐบาล

การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 54 

7 มิถุนายน ค.ศ. 1977

ภาคผนวก
ข้อ	4	7	11	และ	12	ของข้อบังคับที่มีอยู่ในภาคผนวก	1	ของพิธีสารฉบับที่	1

ข้อ 4 –  รูปร่าง

เคร่ืองหมายพิเศษอันเด่นชัด	 (สีแดงบนพ้ืนสีขาว)	 จะมีขนาดใหญ่พอสมควรภายใต้พฤติการณ์ต่าง	 ๆ	

ส�าหรับรูปร่างของกาชาด	เสี้ยววงเดือนแดง	หรือสิงโตและดวงอาทิตย์*	อัครภาคีผู้ท�าสัญญาอาจถือตาม

แบบที่แสดงในภาพที่	2

          

ภาพที่ 2 เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดสีแดงบนพื้นสีขาว

ข้อ 7 –  สัญญาณไฟ

1.		 สัญญาณไฟ	 ซึ่งประกอบด้วยไฟสีน�้าเงินกะพริบตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มือทางเทคนิคที่สมควรเดิน

อากาศขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ	(ICAO)	เลขที่	9051	ก�าหนดขึ้นส�าหรับเครื่อง

บนิทางการแพทย์ใช้เพือ่ส่งสัญญาณเอกลกัษณ์ของตน	อากาศยานประเภทอืน่ใดไม่อาจใช้สญัญาณ

นี้ได้	 อากาศยานทางการแพทย์จะติดตั้งไฟเช่นว่าน้ีเท่าท่ีจ�าเป็นเพื่อให้มองเห็นสัญญาณไฟได้จาก

หลายทิศทางเท่าที่จะท�าได้

2.		 เรือที่ได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญาเจนีวา	ค.ศ.	1949	และพิธีสาร	จะต้องมีไฟสีน�้าเงินกะพริบที่

มองเห็นได้จากทุกทิศทางอย่างน้อยหนึ่งดวง	ตามบทบัญญัติของบทที่	14	วรรค	4	แห่งประมวลข้อ

ปฏิบัติด้านการส่งสัญญาณระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ	(IMO)

3.		 พาหนะทางการแพทย์ควรมไีฟกะพรบิสนี�า้เงนิอย่างน้อยหนึง่ดวงทีม่องเหน็ได้จากระยะไกล	อคัรภาคี

ผู้ท�าสัญญาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคีคู่พิพาทที่ใช้ไฟสีอื่นจะต้องแจ้งให้ภาคีฝ่ายอื่นได้ทราบด้วย
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4.		 สีน�้าเงินที่แนะน�าได้มาจากขอบเขตของสีที่ก�าหนดโดยคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วย 

ความส่องสว่างจากการใช้สามสีประสมกันดังนี้	  

ขอบเขตของสีเขียว	y	=	0.065	+	0.805x		  

ขอบเขตของสีขาว	y	=	0.400	–	x		  

ขอบเขตของสีม่วง	x	=	0.133	+	0.600y	

	 อัตราการกระพริบของไฟสีน�้าเงินที่แนะน�าอยู่ระหว่างหกสิบและหนึ่งร้อยครั้งต่อนาที

ข้อ 11 –  การใช้รหัสระหว่างประเทศ

หน่วยและพาหนะทางการแพทย์อาจใช้รหัสและสัญญาณที่ก�าหนดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง

ประเทศ	 องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ	 และองค์การที่ปรึกษาทางทะเลระหว่างรัฐบาล	 รหัส

และสัญญาณเหล่านี้อาจใช้ตามมาตรฐาน	แนวปฏิบัติ	และวิธีด�าเนินการที่ก�าหนดไว้โดยองค์การเหล่านี้

ข้อ 12 –  วิธีการอื่น ๆ ในการสื่อสาร

เมื่อการส่ือสารทางวิทยุสองฝ่ายไม่อาจใช้ได้	 อาจใช้สัญญาณที่บัญญัติไว้ในรหัสและสัญญาณระหว่าง

ประเทศทีร่บัเอาโดยองค์การทีป่รกึษาทางทะเลระหว่างรฐับาล	หรอืในภาคผนวกทีเ่หมาะสมในอนสัุญญา

ชิคาโกว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศฉบับลงวันที่	7	ธันวาคม	ค.ศ.	1944	ซึ่งได้รับการแก้ไขใน

เวลาต่อ	ๆ	มา	
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ข้อมติที่ 19

การใช้การสือ่สารทางวทิยเุพือ่ประกาศและทราบรปูพรรณพาหนะทางการแพทย์ทีไ่ด้รบัการคุม้ครอง

ภายใต้อนสุญัญาเจนวีา ค.ศ. 1949 และภายใต้พธิสีารเพิม่เตมิอนสุญัญาเจนวีา ลงวนัที ่12 สงิหาคม 

ค.ศ. 1949 และเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ (พิธีสาร

ฉบับที่ 1)

การประชุมทางการทูตว่าด้วยการยืนยันและการพัฒนากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ

ในการขัดกันทางอาวุธ เจนีวา ค.ศ. 1974-1977

พิจารณาว่า

ก)	 พาหนะทางการแพทย์จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้การสื่อสารพิเศษอันเด่นชัดและเชื่อถือได้เพื่อ

ระบุและประกาศให้ทราบเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย

ข)	 มีการพิจารณาอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเคล่ือนย้ายของ

พาหนะทางการแพทย์ก็ต่อเมื่อมีการทราบรูปพรรณโดยสัญญาณที่มีล�าดับความส�าคัญที่เป็นที่

ยอมรับในระดับสากล	เช่น	<<	กาชาด	>>	<<มนุษยธรรม>>	<<ความเมตตา>>	หรือค�าทาง

เทคนิคและสัทศาสตร์อื่น	ๆ

ค)	 พฤติการณ์ต่าง	 ๆ	 ท่ีอาจเกิดการขัดกันข้ึนท�าให้ไม่อาจเลือกความถี่วิทยุที่เหมาะสมล่วงหน้า

ส�าหรับการสื่อสารได้

ง)	 ความถี่วิทยุที่จะใช้ในการสื่อสารข้อมูลท่ีเก่ียวกับการทราบรูปพรรณและการเคลื่อนย้ายของ

พาหนะทางการแพทย์จะต้องแจ้งให้ทุกฝ่ายที่อาจใช้พาหนะทางการแพทย์รับทราบ

สังเกตว่า

ก)		 ข้อเสนอแนะฉบับที	่2	ของการประชมุผูม้อี�านาจเตม็แห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	

(ITU)	ค.ศ.	1973	เกี่ยวกับการใช้การสื่อสารทางวิทยุส�าหรับการประกาศและระบุเรือพยาบาล

และอากาศยานทางการแพทย์ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาเจนีวา	ค.ศ.	1949

ข)		 ข้อเสนอแนะฉบับที่	 Mar2-17	 ของการประชุมวิทยุการบริหารการเดินเรือสากลของสหภาพ

โทรคมนาคมโลก	เจนีวา	ค.ศ.	1974	ที่เกี่ยวกับการใช้วิทยุสื่อสารเพื่อการท�าเครื่องหมาย	การ

ทราบรูปพรรณ	การระบุต�าแหน่ง	 และการสื่อสารกับวิธีการขนส่งที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้

อนุสัญญาเจนีวา		ลงวันที่	12	สิงหาคม	ค.ศ.	1949	เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยสงคราม

และตราสารเพิ่มเติมใด	ๆ	ของอนุสัญญาเหล่านั้น	ตลอดจนการรับรองความปลอดภัยของเรือ

และอากาศยานของรัฐที่ไม่ใช่ภาคีคู่พิพาท

ค)		 บันทึกข้อตกลงของคณะกรรมการทะเบียนความถี่ระหว่างประเทศ	 (IFRB)	 ซึ่งเป็นหน่วยงาน

ถาวรของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	(ITU)	เกีย่วกบัความจ�าเป็นในการประสานงาน

ระดับประเทศในเรื่องการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ
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ตระหนักว่า

ก)		 -	การก�าหนดและการใช้ความถี่	รวมถึงการใช้ความถี่ประสบภัย

	 -	ขั้นตอนการด�าเนินงานในด้านบริการเคลื่อนที่

	 -	สญัญาณประสบภยั	เตอืนภยั	เหตฉุกุเฉนิ	และความปลอดภัย	และ	ล�าดบัความส�าคัญของการ

สื่อสารในด้านบริการเคลื่อนที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับทางวิทยุที่แนบท้ายอนุสัญญาโทรคมนาคม

ระหว่างประเทศ

ข)	 ข้อบงัคบัเหล่านีอ้าจได้รบัการแก้ไขด้วยการประชมุด้านการบรหิารจดัการทางวิทยแุห่งโลกของ

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศเท่านั้น

ค)		 การประชมุด้านการบรหิารจดัการทางวทิยแุห่งโลกครัง้ต่อไปจะมขีึน้ใน	ค.ศ.	1979	และรฐับาล

ควรส่งข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรส�าหรับการแก้ไขข้อก�าหนดวิทยุประมาณหน่ึงปีก่อนเปิด

การประชุม

1.  รบัทราบด้วยความขอบคณุท่ีมกีารบรรจุรายการจ�าเพาะไว้ในวาระการประชมุด้านการบรหิารจดัการ

ทางวิทยุแห่งโลก	เจนีวา	ค.ศ.	1979	ซึ่งมีข้อความว่า	“2.6	เพื่อศึกษาในด้านเทคนิคของการใช้การ

สือ่สารทางวทิยใุนการท�าเครือ่งหมาย	ระบ	ุค้นหาต�าแหน่ง	และส่ือสารกบัวธิกีารขนส่งทางการแพทย์

ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาเจนีวา	ค.ศ.	1949	และตราสารอื่น	ๆ	ของอนุสัญญาเหล่านี้”

2.		 ขอให้ประธานการประชุมส่งเอกสารนี้ไปยังรัฐบาลและองค์การทั้งหมดที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการ

ประชุมครั้งนี้พร้อมกับเอกสารแนบที่แสดงถึงข้อก�าหนดทั้งส�าหรับความถี่วิทยุและส�าหรับการรับ

รู้สัญญาณระหว่างประเทศที่มีล�าดับความส�าคัญที่เหมาะสม	 ซ่ึงจะต้องเป็นไปตามข้อก�าหนด	 การ

ด�าเนินการของการประชุมด้านการบริหารจัดการทางวิทยุแห่งโลก6 

3.		 เรยีกร้องให้รฐับาลทีไ่ด้รบัเชญิเข้าร่วมการประชมุครัง้นีจ้ดัท�าโดยเร่งด่วนซึง่การเตรยีมการทีเ่หมาะ

สมส�าหรับการประชุมด้านการบริหารจัดการทางวิทยุแห่งโลกที่จะจัดขึ้นใน	ค.ศ.	1979	 เพื่อให้ข้อ

ก�าหนดทีส่�าคัญของการสือ่สารส�าหรบัการขนส่งทางการแพทย์ทีไ่ด้รบัการคุม้ครองในการขดักนัทาง

อาวุธมีการก�าหนดไว้ในข้อบังคับทางวิทยุอย่างเพียงพอเหมาะสม

 การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 54 

7 มิถุนายน ค.ศ. 1977

6	ดภูาคผนวกของขอ้มตนิี้
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ภาคผนวก
ข้อ 8 9 และ 10 ของข้อบังคับที่มีอยู่ในภาคผนวก 1 ของพิธีสารฉบับที่ 1

ข้อ 8 –  สัญญาณวิทยุ

1.	 สญัญาณวทิยจุะต้องประกอบด้วยสญัญาณเร่งด่วนและสญัญาณพเิศษอนัเด่นชดัตามทีอ่ธบิายไว้ใน

ข้อบังคับทางวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	(ITU)	(ข้อ	RR	40	และ	N	40)

2.	 ข่าวสารทางวิทยุ	ซึ่งมีล�าดับอยู่หลังสัญญาณเร่งด่วนและสัญญาณพิเศษอันเด่นชัดที่ระบุไว้ในวรรค	1 

จะน�าส่งข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมตามความถี่หรือบรรดาความถี่ที่ระบุไว้ใน

ข้อบังคับทางวิทยุเพื่อจุดประสงค์น้ีและจะต้องส่งข้อมูลต่อไปน้ีที่เกี่ยวกับพาหนะทางการแพทย์ท่ี

เกี่ยวข้อง	ได้แก่

ก)		 นามเรียกขานของพาหนะทางการแพทย์

ข)		 ต�าแหน่งแห่งที่ของพาหนะทางการแพทย์

ค)		 จ�านวนและชนิดของพาหนะทางการแพทย์

ง)		 เส้นทางที่เจตนาไว้

จ)  เวลาโดยประมาณในการเดนิทาง	และของก�าหนดออกเดินทางและก�าหนดถึงทีห่มายทีเ่หมาะสม

ฉ) 	 ข้อสนเทศอืน่ใด	เช่น	ระดบัความสงูของการบนิ	ความถีว่ทิยทุีร่กัษาไว้	ภาษา	และรปูแบบระบบ

อันดับรองของการเฝ้าตรวจด้วยเรดาร์	และรหัสต่าง	ๆ 

3.		 เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกในการสื่อสารที่อ้างถึงในวรรค	 1	 และ	 2	 รวมทั้งการสื่อสารที่อ้างถึง

ในข้อ	 22	 23	 และ	 25	 ถึง	 31	 ของพิธีสาร	 อัครภาคีผู้ท�าสัญญา	ภาคีคู่พิพาท	หรือภาคีหนึ่งของ

ภาคีคู่พิพาทที่กระท�าตามความตกลงหรือตามล�าพัง	 อาจก�าหนดและเผยแพร่ความถี่แห่งชาติที่ได้

เลอืกสรรเพือ่น�าไปใช้ส�าหรบัการสือ่สารเช่นว่าตามตารางการจดัสรรความถีใ่นข้อบงัคบัทางวทิยซุึง่

เป็นภาคผนวกของอนุสัญญาโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	 จะต้องแจ้งความถี่เหล่านี้ไปยังสหภาพ

โทรคมนาคมระหว่างประเทศตามวิธีด�าเนินการทีจ่ะได้รับความเห็นชอบโดยท่ีประชมุบรหิารวทิยโุลก

ข้อ 9 –  การทราบรูปพรรณด้วยอิเล็กทรอนิกส์

1.	 ระบบเรดาร์ทุติยภูมิ	(SSR)	ที่ระบุไว้ในภาคผนวก	10	ของอนุสัญญาชิคาโกว่าด้วยการบินพลเรือน

ระหว่างประเทศฉบับลงวันที่	7	ธันวาคม	ค.ศ.	1944	ซึ่งได้รับการแก้ไขในเวลาต่อ	ๆ	มา	อาจน�ามา

ใช้เพื่อทราบรูปพรรณ	และเพื่อติดตามเส้นทางของอากาศยานทางการแพทย์	รูปแบบระบบเรดาร์

ทุติยภูมิ	(SSR)	และรหัสที่จะสงวนไว้ส�าหรับอากาศยานทางการแพทย์ใช้เป็นการเฉพาะจะก�าหนด

โดยอัครภาคีผู้ท�าสัญญาภาคีคู่พิพาท	 หรือภาคีหนึ่งของภาคีคู่พิพาทที่กระท�าตามความตกลงหรือ

ตามล�าพัง	ตามวิธีด�าเนินการที่จะแนะน�าโดยองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ
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2.	 พาหนะทางการแพทย์ทีไ่ด้รบัการคุม้ครองอาจใช้ช่องสญัญาณเรดาร์การบนิมาตรฐานและ/หรอืช่อง

สัญญาณเรดาร์ค้นหาและกู้ภัยทางทะเลเพื่อการทราบรูปพรรณและต�าแหน่งเรือหรือเครื่องบินล�า

อืน่ทีต่ดิตัง้เรดาร์ทตุยิภมูอิาจทราบรปูพรรณพาหนะทางการแพทย์ทีไ่ด้รบัการคุ้มครองโดยใช้รหสัที่

ส่งโดยดาวเทียมเรดาร์	เช่น	ในโหมด	3/A	ติดตั้งบนพาหนะทางการแพทย์หน่วยงานที่มีอ�านาจควร

ก�าหนดรหัสที่ส่งโดยช่องรับส่งผ่านสัญญาณพาหนะทางการแพทย์ให้แก่ยานพาหนะนั้นและแจ้งให้

ทุกภาคีคู่พิพาททุกฝ่ายทราบ

3.	 เรอืด�าน�า้อาจพสิจูน์ทราบรปูพรรณพาหนะทางการแพทย์ได้ด้วยสญัญาณเสยีงใต้น�า้ทีส่่งโดยพาหนะ

ทางการแพทย์	สญัญาณเสยีงใต้น�า้จะต้องประกอบด้วยสญัญาณเรยีกขาน	(หรอืวธิกีารอืน่ใดท่ีเป็นที่

รูจ้ะในการทราบรปูพรรณพาหนะทางการแพทย์)	ของเรือทีน่�าหน้าด้วย	YYY	กลุ่มเดียวทีส่่งด้วยมอร์ส 

ด้วยความถ่ีเสียงที่เหมาะสม	 เช่น	 5	 กิโลเฮิร์ตซ์ภาคีคู่พิพาทที่ประสงค์จะใช้สัญญาณการทราบรูป

พรรณโดยเสียงใต้น�้าที่อธิบายไว้ข้างต้นจะต้องแจ้งให้ภาคีที่เกี่ยวข้องทราบถึงสัญญาณดังกล่าวโดย

เรว็ทีส่ดุ	และเมือ่แจ้งเกีย่วกบัการใช้เรอืพยาบาลของตนนัน้	จะต้องยนืยนัความถีท่ีจ่ะใช้ให้ทราบด้วย

4.		 ด้วยการท�าความตกลงพิเศษระหว่างกัน	ภาคีคู่พิพาทอาจจัดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกันเพื่อ

ทราบรูปพรรณของยวดยานทางการแพทย์	ละเรือพยาบาลและเรือกู้ภัย

ข้อ 10 –  การสื่อสารทางวิทยุ

1.	 สัญญาณที่มีล�าดับความส�าคัญก่อนที่บัญญัติไว้ในข้อ	 8	 ของข้อบังคับเหล่าน้ีอาจมีล�าดับก่อนการ

สื่อสารทางวิทยุที่ใช้โดยหน่วยและพาหนะทางการแพทย์ในการปฏิบัติใช้วิธีด�าเนินการที่ด�าเนินไป

ตามข้อ	22	23	และ	25	ถึง	31	ของพิธีสาร

2.	 พาหนะทางการแพทย์ที่อ้างถึงในข้อ	40	(ส่วนที่	2	ที่	3209)	และข้อ	N	40	(ข้อ	3	ที่	3214)	ของ

ข้อบังคับทางวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศอาจส่งการสื่อสารด้วยระบบดาวเทียม

ตามบทบัญญัติของข้อ	37,	N	37	และ	59	ของข้อบังคับทางวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง

ประเทศส�าหรับบริการดาวเทียมเคลื่อนที่
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ข้อมติที่ 20 

การคุ้มครองทรัพย์สิ่งของวัตถุทางวัฒนธรรม

การประชุมทางการทูตว่าด้วยการยืนยันและการพัฒนากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ

ในการขัดกันทางอาวุธ เจนีวา ค.ศ. 1974-1977

รบัรองการใช้ข้อ	53	ทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองทรพัย์สิง่ของวตัถทุางวฒันธรรมและศาสนสถานตามทีก่�าหนด

ไว้ในข้อดงักล่าวซึง่มอียูใ่นพธิสีารเพิม่เตมิของอนสุญัญาเจนวีา	ลงวนัที	่12	สงิหาคม	ค.ศ.	1949	และเกีย่ว

กับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ	(พิธีสารฉบับที่	1)

ยอมรับว่าอนุสัญญาเพื่อการคุ้มครองทรัพย์สิ่งวัตถุทางวัฒนธรรมในเหตุการณ์การขัดกันทางอาวุธและ

พิธีสารเพิ่มเติมซึ่งลงนามที่กรุงเฮกเมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	ค.ศ.	1954	ถือเป็นตราสารที่มีความส�าคัญยิ่ง

ต่อการคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมระหว่างประเทศของมวลมนษุยชาตจิากผลกระทบของการขดักนัทาง

อาวธุและการบงัคับใช้อนสุญัญานีจ้ะไม่มผีลกระทบใด	ๆ 	ต่อการน�าข้อทีอ้่างถงึในย่อหน้าก่อนหน้านีไ้ปใช้

เรียกร้องให้รัฐที่ยังไม่ได้ด�าเนินการดังกล่าวให้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาดังกล่าว

การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 55 

7 มิถุนายน ค.ศ. 1977
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ข้อมติที่ 21

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่ใช้บังคับในการขัดกันทางอาวุธ

การประชุมทางการทูตว่าด้วยการยืนยันและการพัฒนากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ

ในการขัดกันทางอาวุธ เจนีวา ค.ศ. 1974-1977

เชื่อมั่นว่าความรู้ที่ดีเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการประยุกต์ใช้

อย่างมีประสิทธิผล

มั่นใจว่าความรู้อย่างกว้างขวางเก่ียวกับกฎหมายดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมอุดมการณ์ด้านมนุษยธรรมและ

จิตวิญญาณแห่งสันติภาพระหว่างประเทศต่าง	ๆ

1.  ย�้าเตือนอัครภาคีผู้ท�าสัญญาว่า	ภายใต้อนุสัญญาเจนีวา	ค.ศ.	1949	ทั้ง	4	ฉบับ	ถึงการด�าเนินการ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาเหล่านั้นให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะท�าได้	 และบรรดาพิธีสารท่ีที่

ประชุมรับรองได้เน้นย�้าและขยายให้ครอบคลุมพันธกรณีดังกล่าว

2.		 เชิญชวนให้รัฐผู้ลงนามใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรม

ระหว่างประเทศที่ใช้บังคับในการขัดกันทางอาวุธ	และหลักการพื้นฐานที่ใช้กฎหมายนั้น	ได้รับการ

เผยแพร่อย่างมีประสิทธิผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการด�าเนินการดังนี้

ก)		 สนบัสนนุให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องวางแผนและด�าเนนิการให้เกดิผล	ด้วยความช่วยเหลือและค�า

แนะน�าของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหากจ�าเป็น	ในการเตรียมการสอนกฎหมาย

มนุษยธรรมระหว่างประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกองทัพและหน่วยงานบริหารที่เหมาะสม	

ในลักษณะที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศ

ข)		 ด�าเนนิการฝึกอบรมบคุคลทีเ่หมาะสมเพือ่สอนกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศในยามสงบ

และเพือ่อ�านวยการประยกุต์ใช้ดงักล่าวตามข้อ	6	และ	82	ของพธิสีารเพิม่เตมิของอนสุญัญาเจ

นีวา	ลงวันที่	12	สิงหาคม	ค.ศ.	1949	และเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากการขัดกันทาง

อาวุธระหว่างประเทศ	(พิธีสารฉบับที่	1)

ค)		 แนะน�าให้หน่วยงานที่เหมาะสมเพิ่มการสอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศใน

มหาวิทยาลัย	(คณะนิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	การแพทย์	ฯลฯ	)

ง)		 แนะน�าให้หน่วยงานทางการศึกษาจัดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับหลักการของกฎหมายมนุษยธรรม

ระหว่างประเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนในระดับที่คล้ายคลึงกัน

3.	 เรยีกร้องให้สภากาชาด	สภาเสีย้ววงเดอืนแดง	และสภาสิงโตแดงและดวงอาทติย์ให้บรกิารแก่หน่วย

งานรัฐในประเทศของตนเพื่อเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพ
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4.		 เชิญชวนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเข้าร่วมอย่างแข็งขันในความพยายามที่จะเผยแพร่

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้วยการด�าเนินการดังนี้

ก)		 เผยแพร่เอกสารท่ีจะช่วยในการสอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและเผยแพร่ข้อมูล

ที่เหมาะสมส�าหรับการเผยแพร่อนุสัญญาเจนีวาและพิธีสาร

ข)		 จดัการสมัมนาและหลกัสตูรเกีย่วกบักฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศและความร่วมมอืใน

การด�าเนนิงานเพือ่จดุประสงค์นัน้กบัรฐัและสถาบนัทีเ่หมาะสม	โดยรเิริม่เองหรอืเมือ่ได้รบัการ

ร้องขอจากรัฐบาลหรือสภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงในประเทศ

การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 55 

7 มิถุนายน ค.ศ. 1977
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ข้อมติที่ 22

การติดตามเกี่ยวกับการห้ามหรือการจ�ากัดการใช้อาวุธตามแบบบางประเภท

การประชุมทางการทูตว่าด้วยการยืนยันและการพัฒนากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ

ในการขัดกันทางอาวุธ เจนีวา ค.ศ. 1974-1977

จัดการประชุมที่เจนีวาเป็นเวลาสี่ครั้งเมื่อ	 ค.ศ.	 1974	 1975	 1976	 และ	 1977	 และได้น�ากฎใหม่ด้าน

มนุษยธรรมที่เกี่ยวกับการขัดกันทางอาวุธและวิธีการและปัจจัยในการท�าสงครามมาใช้

เชือ่มัน่ว่า	ความทกุข์ทรมานของประชาชนพลเรอืนและพลรบอาจลดลงอย่างมนียัส�าคญัหากสามารถบรรลุ

ข้อตกลงเกีย่วกบัข้อห้ามหรือข้อจ�ากดัด้วยเหตผุลด้านมนษุยธรรมของการใช้อาวุธตามแบบเฉพาะ	รวมถงึ

อาวุธใด	ๆ	ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บมากเกินไปหรือเกิดผลกระทบโดยขาดซึ่งการพิจารณา

ระลึกว่า	 ประเด็นข้อห้ามหรือข้อจ�ากัดด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมของการใช้อาวุธตามแบบเป็นหัวข้อที่

มกีารอภปิรายอย่างมนียัส�าคญัในหมูค่ณะกรรมการเฉพาะกจิเร่ืองอาวธุตามแบบของการประชุมทัง้ส่ีครัง้

และในการประชมุของผูเ้ช่ียวชาญของรฐับาลทีจั่ดขึน้ภายใต้การอปุถมัภ์ของคณะกรรมการกาชาดระหว่าง

ประเทศเมื่อ	ค.ศ.	1974	ที่เมืองลูเซิร์นและเมื่อ	ค.ศ.	1976	ที่เมืองลูกาโน

ระลึกถึงการอภิปรายและข้อมติที่เกี่ยวข้องของสมัชชาแห่งสหประชาชาติและข้ออุทธรณ์ของบรรดา

ประมุขแห่งรัฐและรัฐบาลหลายประเทศในการนี้

ได้ข้อสรุปจากการอภิปรายเหล่านี้ว่า	 ข้อตกลงดังกล่าวมีอยู่บนความปรารถนาที่จะห้ามการใช้อาวุธตาม

แบบ	 ผลกระทบหลักคือการได้รับบาดเจ็บจากช้ินส่วนท่ีตรวจไม่พบโดยการเอกซเรย์	 และมีข้อตกลงใน

วงกว้างเกี่ยวกับทุ่นระเบิดและกับระเบิด

นอกจากนี้ยังได้ทุ่มเทความพยายามในการลดมุมมองท่ีแตกต่างกันให้แคบลงขึ้นเกี่ยวกับความปรารถนา

ที่จะห้ามหรือ	จ�ากัดการใช้อาวุธก่อความไม่สงบ	รวมถึงระเบิดนาปาล์ม

นอกจากนี้ยังได้พิจารณาถึงผลกระทบของการใช้อาวุธตามแบบอื่น	ๆ	เช่น	กระสุนปืนล�ากล้องขนาดเล็ก

และอาวุธระเบิดและสะเก็ดระเบิด	 และได้เริ่มพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการห้ามหรือจ�ากัดการใช้

อาวุธดังกล่าว

ตระหนักว่าเป็นสิ่งส�าคัญที่การท�างานในครั้งนี้จะด�าเนินต่อไปและด�าเนินการตามความเร่งด่วนที่ก�าหนด

โดยข้อควรพิจารณาด้านมนุษยธรรมที่เห็นได้ชัด

เชือ่ว่า	งานต่อไปควรสร้างขึน้จากขอบเขตของข้อตกลงทีร่ะบไุว้จนถงึตอนนีแ้ละรวมถงึการค้นหาขอบเขต

ของข้อตกลงเพิ่มเติม	และในแต่ละกรณีนั้น	ควรแสวงหาข้อตกลงที่กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

1.  มีมติให้ส่งรายงานของคณะกรรมการเฉพาะกิจและข้อเสนอที่น�าเสนอภายในคณะกรรมการนั้นไป

ยังรัฐบาลของรัฐที่เป็นตัวแทนในที่ประชุมและเลขาธิการสหประชาชาติ

2.		 ขอให้มีการพิจารณาอย่างจริงจังและโดยเร็วต่อเอกสารเหล่านี้และต่อรายงานการประชุมของ 

ผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลแห่งลูเซิร์นและลูกาโน
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3.		 เสนอแนะว่าควรจัดให้มีการประชุมแห่งรัฐบาลไม่เกินปี	 ค.ศ.	 1979	 เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ 

ดังต่อไปนี้

ก)	 ข้อตกลงเกี่ยวกับข้อห้ามหรือข้อจ�ากัดในการใช้อาวุธตามแบบที่เฉพาะเจาะจง	 รวมถึงบรรดา

อาวุธที่อาจถือได้ว่าเป็นอันตรายมากเกินไปหรือมีผลกระทบตามอ�าเภอใจโดยค�านึงถึงข้อควร

พิจารณาด้านมนุษยธรรมและการทหารและ

ข)	 ข้อตกลงเกีย่วกบักลไกในการทบทวนข้อตกลงดงักล่าวและส�าหรบัการพจิารณาข้อเสนอส�าหรบั

ข้อตกลงดังกล่าวต่อไป

4.		 ขอเรียกร้องให้มีการปรึกษาหารือก่อนที่จะมีการพิจารณาค�าถามนี้ในสมัยประชุมที่	32	ของสมัชชา

ใหญ่แห่งสหประชาชาติเพือ่จุดประสงค์ในการบรรลขุ้อตกลงเกีย่วกบัขัน้ตอนทีจ่ะต้องด�าเนนิการใน

การเตรียมการส�าหรับการประชุม

5.		 แนะน�าให้มีการประชุมปรึกษาหารือของรัฐบาลที่สนใจเข้าร่วมทุกรัฐบาลในช่วงเดือนกันยายน/

ตุลาคม	ค.ศ.	1977	เพื่อจุดประสงค์นี้

6.	 เสนอแนะเพิ่มเติมว่า	 บรรดารัฐท่ีเข้าร่วมในการปรึกษาหารือเหล่านี้ควรพิจารณาร่วมกันในการจัด

ตั้งคณะกรรมการเตรียมการซ่ึงจะมุ่งม่ันสร้างพ้ืนฐานท่ีดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้การประชุม

ความตกลงตามที่คาดการณ์ไว้ในข้อมตินี้ประสบความส�าเร็จ

7.		 เชิญชวนที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในสมัยประชุมที่	32	โดยพิจารณาจากผลของการ

ปรกึษาหารือทีด่�าเนนิการตามวรรค	4	ของข้อมตนิี	้เพือ่ด�าเนนิการใด	ๆ 	เพิม่เตมิทีอ่าจจ�าเป็นส�าหรบั

การจัดการประชุม	ในปี	ค.ศ.	1979

การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 55 

9 มิถุนายน ค.ศ. 1977



พิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949  119

ข้อมติที่ 24
การแสดงความขอบคุณต่อประเทศเจ้าภาพ

การประชุมทางการทูตว่าด้วยการยืนยันและการพัฒนากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ

ในการขัดกันทางอาวุธ เจนีวา ค.ศ. 1974-1977

มีการประชุมที่เจนีวาตามค�าเชิญของรัฐบาลสวิส

มีการประชุมสี่ครั้ง	เมื่อ	ค.ศ.	1974	1975	1976	และ	1977	ในระหว่างนั้นได้มีการพิจารณาร่างพิธีสาร

เพิม่เตมิของอนสุญัญาเจนวีา	ลงวนัที	่12	สงิหาคม	ค.ศ.	1949	ซึง่จดัท�าโดยคณะกรรมการกาชาดระหว่าง

ประเทศ

ได้รบัการอ�านวยควารมสะดวกตลอดการประชมุสีค่รัง้จากรฐับาลสวติเซอร์แลนด์และเจ้าหน้าทีส่าธารณรฐั

แห่งรัฐเจนีวา

ซาบซึ้งอย่างยิ่งต่อการต้อนรับและความเอื้อเฟื้อที่มอบให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมโดยรัฐบาลสวิตเซอร์

แลนด์และโดยเจ้าหน้าที่และประชาชนสาธารณรัฐแห่งรัฐเจนีวาและเมืองเจนีวา

สามารถสรุปการด�าเนินงานด้วยการรับรองพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา	 ลงวันที่	 12	 สิงหาคม	 ค.ศ.	

1949	สองฉบับและข้อมติต่าง	ๆ

1. แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ที่ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของที่

ประชมุนีอ้ย่างเตม็ที	่และโดยเฉพาะอย่างยิง่	ต่อนายปิแอร์	กราเบอร์	ประธานการประชมุ	ทีป่รกึษา

สหพนัธ์	หวัหน้าฝ่ายการเมอืงแห่งสหพนัธ์สมาพนัธ์สวสิ	ซึง่ให้ค�าแนะน�าอนัชาญฉลาดและหนกัแน่น

อันมีส่วนอย่างมากต่อความส�าเร็จของการประชุมครั้งนี้

2.	 แสดงความขอบคณุอยา่งจรงิใจต่อประชาชนสาธารณรัฐแห่งรัฐเจนีวาและเมืองเจนีวาส�าหรับการ

ต้อนรับและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งมอบให้แก่ที่ประชุมและผู้ที่เข้าร่วมในการประชุมนั้น

3.	 แสดงความยกย่องสรรเสริญต่อคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	ผู้แทน	และผู้เชี่ยวชาญของ

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศทีใ่ห้ค�าแนะน�าทีป่ระชุมอย่างทุม่เทและอดทนในทกุเรือ่งเกีย่ว

กับร่างพิธีสารและความผูกพันกับหลักการกาชาดของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศที่เป็น

แรงบันดาลใจต่อที่ประชุม

4.	 แสดงความขอบคุณต่อเอกอคัรราชทตูฌอง	ฮมัเบร์ิต	เลขาธกิารการประชมุ	และเจ้าหน้าการประชุม

ทุกคนส�าหรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาการประชุมทั้งหมด	4	ปี

การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 55 

9 มิถุนายน ค.ศ. 1977
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กรรมสารสุดท้ายแห่งการประชุมทางการทูต   
ณ เจนีวา ค.ศ. 1974-1977

การประชมุทางการทตูว่าด้วยการยนืยนัและการพฒันากฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศทีใ่ช้บงัคับใน
การขดักนัทางอาวธุ	ซึง่จดัขึน้โดยคณะมนตรสีหพนัธ์สวสิ	จดัขึน้	4	ครัง้	ทีเ่จนวีา	(ตัง้แต่วนัที	่20	กมุภาพนัธ์
ถึง	29	มีนาคม	ค.ศ.	1974	ตั้งแต่วันที่	3	กุมภาพันธ์ถึง	18	เมษายน	ค.ศ.	1975	ตั้งแต่วันที่	21	เมษายน
ถึงวันที่	11	มิถุนายน	ค.ศ.	1976	และ	17	มีนาคมถึง	10	มิถุนายน	ค.ศ.	1977)	โดยวัตถุประสงค์ของการ
ประชมุคอืการศกึษาร่างพิธสีารเพิม่เตมิ	2	ฉบบั	ทีจ่ดัท�าขึน้หลงัจากการปรกึษาหารอือย่างเป็นทางการและ
เป็นส่วนตวัโดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	และมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นส่วนเสรมิของอนสุญัญา
เจนีวา	ลงวันที่	12	สิงหาคม	ค.ศ.	1949	ทั้ง	4	ฉบับ

ในการประชุมสมัยแรกมีรัฐเป็นตัวแทนเข้าร่วม	124	รัฐ	ในสมัยที่สอง	120	รัฐ	ในสมัยที่สาม	107	รัฐ	และ
ในสมัยที่สี่		109	รัฐ

เนื่องจากการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการด�าเนินงานของที่ประชุมมีความส�าคัญยิ่งยวด	 ซ่ึงเป็น
ลักษณะพ้ืนฐานด้านมนุษยธรรม	 และเน่ืองจากการพัฒนาและการจัดท�าประมวลกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้ในการขัดกันทางอาวุธเป็นการด�าเนินงานระดับสากลที่ขบวนการปลด
ปล่อยแห่งชาติที่ได้รับการยอมรับจากองค์การระหว่างรัฐบาลระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องอาจมีส่วนช่วย
สนับสนุนอย่างแน่แท้	ที่ประชุมตามข้อมติที่	3	(1)	จึงตัดสินใจเชิญขบวนการปลดปล่อยแห่งชาติเข้าร่วม
อย่างเต็มท่ีในการพิจารณาของท่ีประชุมและคณะกรรมการหลัก	 โดยเป็นที่เข้าใจว่ามีเพียงคณะผู้แทนที่
เป็นตัวแทนของรัฐเท่านั้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศซึง่ไดจ้ัดท�าร่างพธิีสารเพิม่เตมิทัง้สองฉบบัไดเ้ข้าร่วมในการด�าเนิน
งานของการประชุมในฐานะผู้เชี่ยวชาญ

การประชุมได้รวบรวมตราสารดังต่อไปนี้

	 พธิสีารเพิม่เตมิอนสุญัญาเจนวีา	ลงวนัที	่12	สงิหาคม	ค.ศ.	1949	และเกีย่วกบัการคุม้ครองผูป้ระสบ
ภัยจากการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ	(พิธีสารฉบับที่	1)	และภาคผนวก	1	และ	2

	 พธิสีารเพิม่เติมอนสุญัญาเจนวีา	ลงวันที	่12	สงิหาคม	ค.ศ.	1949	และเกีย่วกบัการคุม้ครองผู้ทีป่ระสบ
ภัยจากการขัดกันทางอาวุธที่ไม่ใช่ระหว่างประเทศ	(พิธีสารฉบับที่	2)

พิธีสารเพิ่มเติมเหล่านี้ได้รับการรับรองโดยที่ประชุมเมื่อวันที่	8	มิถุนายน	ค.ศ.	1977	โดยจะน�าส่งไปยัง
บรรดารัฐบาลเพื่อพิจารณาและจะเปิดให้ลงนามในวันที่	12	ธันวาคม	ค.ศ.	1977	ณ	กรุงเบิร์นเป็นระยะ
เวลาสบิสองเดอืนตามทีบ่ทบญัญตักิ�าหนด	โดยตราสารเหล่านีจ้ะเปิดให้มกีารภาคยานวุติัตามทีบ่ทบญัญตัิ
ก�าหนดด้วย

จัดท�าที่เจนีวา	เมื่อวันที่	10	มิถุนายน	ค.ศ.	1977	เป็นภาษาอาหรับ	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	รัสเซีย	และสเปน
โดยเอกสารต้นฉบบัและเอกสารประกอบจะมอบไว้ต่อคณะมนตรีสหพนัธ์สวสิซึง่เป็นฝ่ายผู้รบัจดทะเบยีน
ของอนุสัญญา

เพื่อเป็นสักขีพยาน	บรรดาผู้แทนได้ลงนามในกรรมสารสุดท้ายนี้
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พิธีสารเพิ่มเติม 
อนุสัญญาเจนีวา ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949  
และการยอมรับเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดเพิ่มเติม 
(พิธีสารฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2005

อารัมภบท

อัครภาคีผู้ท�าสัญญา

(PP1)	เน้นย�้าถึงบทบัญญัติของอนุสัญญาเจนีวา	ลงวันที่	12	สิงหาคม	ค.ศ.	1949	(โดย

เฉพาะข้อ	 26	 38	 42	 และ	 44	 ของอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่	 1)	 และพิธีสารเพิ่มเติม

อนสุญัญาเจนวีา	ลงวนัที	่8	มถินุายน	ค.ศ.	1977	(โดยเฉพาะข้อ	18	และ	38	ของพิธสีาร

เพิ่มเติมฉบับที่	1	และข้อ	12	ของพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่	2)	เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมาย

พิเศษอันเด่นชัด

(PP2)	ปรารถนาที่จะเป็นบทเสริมของบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างคุณค่าการ

คุ้มครองและความเป็นสากล

(PP3)	 รับทราบว่าพิธีสารน้ีไม่มีผลกระทบต่อสิทธิอันเป็นที่ยอมรับของอัครภาคีผู้ท�า

สญัญาในการใช้เคร่ืองหมายทีใ่ช้อยูโ่ดยสอดคล้องกบัพนัธกรณขีองตนภายใต้อนุสัญญา

เจนีวาและพิธีสารเพิ่มเติมในกรณีที่เกี่ยวข้อง

(PP4)	ระลกึว่าพนัธกรณใีนการเคารพบคุคลและวตัถทุีไ่ด้รบัการคุ้มครองโดยอนสัุญญา

เจนวีาและพธิสีารเพิม่เตมินัน้มาจากสถานะทีไ่ด้รบัการคุม้ครองภายใต้กฎหมายระหว่าง

ประเทศและไม่ขึน้อยูก่บัการใช้เครือ่งหมายพเิศษอนัเด่นชดั	เครือ่งหมายสญัลักษณ์	หรอื

เครื่องหมายสัญญาณพิเศษอันเด่นชัด

(PP5)	 เน้นย�้าว่าเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดไม่ได้มีจุดมุ่งหมายให้มีนัยยะทางศาสนา	

ชาติพันธุ์	เชื้อชาติ	ภูมิภาค	หรือการเมืองแต่อย่างใด

(PP6)	 เน้นถึงความส�าคัญของการประกันความเคารพอย่างเต็มเปี่ยมต่อพันธกรณีที่

เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดที่ได้รับการยอมรับในอนุสัญญาเจนีวาและ

พิธีสารเพิ่มเติมดังกล่าว

(PP7)	ระลึกว่าข้อ	 44	ของอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่	 1	แบ่งแยกความแตกต่างระหว่าง

การใช้เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดเพื่อการคุ้มครองและเพื่อการชี้ระบุ
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(PP8)	 ระลึกเพิ่มเติมว่าสภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงประจ�าประเทศที่ด�าเนิน

กิจกรรมในดินแดนของอีกรัฐหน่ึงน้ันจะต้องประกันว่าเครื่องหมายท่ีตนมุ่งหมายจะใช้

ภายใต้กรอบของกิจกรรมดังกล่าวอาจมีการน�าไปใช้ในประเทศที่กิจกรรมน้ันเกิดขึ้น

และในประเทศหรือประเทศต่าง	ๆ	ที่เดินทางผ่าน

(PP9)	ยอมรบัถึงความยากล�าบากทีร่ฐัและสภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดอืนแดงประจ�า

ประเทศบางแห่งอาจมีต่อการใช้เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดเดิมที่มีอยู่

(PP10)	 รับทราบถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	 สหพันธ์

สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนระหว่างประเทศ	และกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววง

เดือนแดงระหว่างประเทศในการสงวนไว้ซึ่งชื่อเรียกและเครื่องหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ได้ตกลงกันดังนี้

ข้อ 1 – ความเคารพและขอบเขตของการใช้พิธีสารนี้

1.	 อัครภาคีผู้ท�าสัญญามีหน้าท่ีเคารพและประกันความเคารพต่อพิธีสารน้ีในทุก

สถานการณ์

2.	 พิธีสารน้ีเน้นย�้าและเป็นส่วนเสริมของบทบัญญัติอนุสัญญาเจนีวาส่ีฉบับ	 ลงวัน

ที่	 12	 สิงหาคม	 ค.ศ.	 1949	 (“อนุสัญญาเจนีวา”)	 และพิธีสารเพิ่มเติมทั้งสอง

ฉบับ	ลงวันที่	8	มิถุนายน	ค.ศ.	1977	(“พิธีสารเพิ่มเติม	ค.ศ.	1977”)	ที่เกี่ยวกับ

เครือ่งหมายพเิศษอนัเด่นชดั	ได้แก่	เครือ่งหมายกาชาด	เครือ่งหมายเสีย้ววงเดอืน

แดง	และเครือ่งหมายสงิโตแดง	และดวงอาทติย์	และจะใช้ในสถานการณ์เดยีวกนั

กับที่อ้างถึงในบทบัญญัติเหล่านี้

ข้อ 2 – เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัด

1.	 พิธีสารน้ียอมรับเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากและเพื่อ

วัตถุประสงค์เดียวกันกับเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดของอนุสัญญาเจนีวา	 โดย

เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดดังกล่าวจะมีสถานะเท่าเทียมกัน

2.	 เคร่ืองหมายพเิศษอนัเด่นชดัเพิม่เตมินี	้ซ่ึงประกอบด้วยรปูสีเ่หลีย่มจตัรุสัสแีดงบน

ขอบพืน้สขีาว	จะต้องสอดคล้องตามภาพประกอบในภาคผนวกของพธิสีารนี	้โดย

เครือ่งหมายพเิศษอันเด่นชัดมชีือ่เรยีกในพิธสีารนีว่้า	“เครือ่งหมายพธีิสารฉบบัที	่3”

3.	 เงื่อนไขส�าหรับการใช้และการเคารพเครื่องหมายพิธีสารฉบับที่	 3	 นั้นเหมือนกัน

กบัเครือ่งหมายพเิศษอนัเด่นชดัทีก่�าหนดโดยอนสุญัญาเจนวีาและพธิสีารเพิม่เตมิ	

ค.ศ.	1977	
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4.	 บคุลากรผูใ้ห้บรกิารทางการแพทย์และบคุลากรทางศาสนาประจ�ากองทพัของอคัร

ภาคีผู้ท�าสัญญาอาจใช้เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดที่อ้างถึงในวรรค	 1	 ของข้อน้ี

เป็นการชั่วคราว	เพื่อเสริมสร้างความคุ้มครองโดยไม่มีผลกระทบต่อเครื่องหมาย

ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

ข้อ 3 – การใช้เครื่องหมายพิธีสารฉบับที่ 3 เพื่อการชี้ระบุ

1.	 ในการใช้เครื่องหมายดังกล่าวให้มีความสอดคล้องตามข้อกฎหมายแห่งชาติที่

เกี่ยวข้องน้ัน	 สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงประจ�าประเทศของอัครภาคี

ผู้ท�าสัญญา	ซึ่งตัดสินใจใช้เครื่องหมายพิธีสารฉบับที่	 3	อาจท�าการเลือกรวมเอา

เครื่องหมายดังกล่าวไว้ด้วยกันเพื่อใช้ส�าหรับการชี้ระบุดังนี้

ก)	 เคร่ืองหมายพิเศษอนัเด่นชดัซึง่ได้รบัการยอมรบัจากอนสุญัญาเจนวีาหรอืการ

ควบรวมเครื่องหมายเหล่านี้ไว้ด้วยกัน	หรือ

ข)	 เคร่ืองหมายอืน่ทีอ่คัรภาคผีูท้�าสญัญาใช้อย่างมีประสทิธผิลและเป็นหวัข้อการ

สือ่สารผ่านผูร้บัจดทะเบยีนอนสุญัญาก่อนการรับรองพธิสีารนีไ้ปยงัอคัรภาคี

ผู้ท�าสัญญาอื่นและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

	 การผนวกรวมเข้าด้วยกันจะต้องสอดคล้องกับภาพประกอบในภาคผนวกของ

พิธีสารนี้

2.	 สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงท่ีเลือกรวมเครื่องหมายอื่นไว้ด้วยกันกับ

เครื่องหมายพิธีสารฉบับท่ี	 3	 ตามวรรค	 1	 ข้างต้น	 อาจใช้การก�าหนดสถานะ

เครื่องหมายนั้นและแสดงไว้ภายในดินแดนของประเทศตน	 โดยสอดคล้องตาม

กฎหมายภายในประเทศ

3.	 สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในแต่ละประเทศอาจใช้เครื่องหมายพิเศษ

อันเด่นชัดตามที่อ้างถึงในข้อ	2	ของพิธีสารนี้เป็นการชั่วคราว	 โดยการใช้จะต้อง

สอดคล้องกับกฎหมาภายในประเทศและในสถานการณ์พิเศษและเพื่ออ�านวย

ความสะดวกในการท�างาน

4.	 ข้อนี้ไม่มีผลกระทบต่อสถานะทางกฎหมายของเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดที่ได้

รับการยอมรับในอนุสัญญาเจนีวาและในพิธีสารน้ี	 และไม่มีผลกระทบต่อสถานะ

ทางกฎหมายของเครื่องหมายใด	ๆ	เมื่อรวมเข้าด้วยกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการชี้

ระบุตามวรรค	1	ของข้อนี้
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ข้อ 4 – คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและสหพันธ์สภากาชาดและสภา

เสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

คณะกรรมการสภากาชาดระหว่างประเทศและสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยว

วงเดือนแดงระหว่างประเทศ	 รวมทั้งบุคลากรที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง	 อาจใช้

เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดตามท่ีอ้างถึงในข้อ	 2	 ของพิธีสารนี้ในสถานการณ์พิเศษ

และเพื่ออ�านวยความสะดวกในการท�างานของตน

ข้อ 5 – ภารกิจภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติ

บริการทางการแพทย์และบุคลากรทางศาสนาที่เข้าร่วมในการด�าเนินงานภายใต้การ

อุปถัมภ์ขององค์การสหประชาชาติอาจใช้เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดที่ระบุไว้ในข้อ	 1 

และ	2	ตามข้อตกลงของรัฐที่เข้าร่วม

ข้อ 6 – การป้องกันและปราบปรามการใช้เครื่องหมายในทางที่ผิด

1.	 บทบัญญัติของอนุสัญญาเจนีวาและพิธีสารเพิ่มเติม	 ค.ศ.	 1977	 ที่ควบคุมการ

ป้องกันและปราบปรามการใช้เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดในทางที่ผิดจะมีผล

บงัคบัใช้อย่างเท่าเทยีมกนักบัเครือ่งหมายพธิสีารฉบบัที	่3	โดยเฉพาะอย่างยิง่อคัร

ภาคีผู้ท�าสัญญาจะต้องใช้มาตรการที่จ�าเป็นในการป้องกันและปราบปรามการใช้

เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดในทางที่ผิดตามที่กล่าวถึงในข้อ	1	และ	2	ตลอดจน

ก�าหนดสถานะเครื่องหมาย	รวมถึงการใช้โดยล่อลวงและการใช้เครื่องหมายหรือ

การก�าหนดสถานะใด	ๆ	ที่เป็นการเลียนแบบเครื่องหมายดังกล่าว

2.	 แม้ว่าวรรค	1	ข้างต้น	อัครภาคีผู้ท�าสัญญาอาจอนุญาตให้ผู้ใช้เครื่องหมายพิธีสาร

ฉบับที่	 3	 หรือเครื่องหมายใด	 ๆ	 ที่เป็นการเลียนแบบเครื่องหมายดังกล่าวก่อน

หน้านี้สามารถใช้งานต่อไปโดยมีเงื่อนไขว่า	 การใช้งานดังกล่าวจะไม่เป็นเช่นที่

ปรากฏเพื่อเป็นการมอบความคุ้มครองของอนุสัญญาเจนีวาและพิธีสารเพิ่มเติม	

ค.ศ.	 1977	 ในห้วงเวลาที่มีการขัดกันทางอาวุธ	 และมีเงื่อนไขว่าจะได้รับสิทธิ์ใน

การใช้งานดังกล่าวก่อนที่จะมีการยอมรับพิธีสารนี้

ข้อ 7 – การเผยแพร่

อัครภาคีผู้ท�าสัญญาด�าเนินการทั้งในห้วงเวลาสงบและในห้วงเวลาที่มีการขัดกันทาง

อาวุธเพื่อเผยแพร่พิธีสารนี้ในประเทศของตนให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	และ

โดยเฉพาะอย่างยิง่เพือ่ให้มกีารบรรจกุารเรยีนรูเ้กีย่วกบัพธิสีารนีไ้ว้ในแผนการเรยีนการ

สอนทางทหารและส่งเสรมิให้มกีารเรยีนรู้เกีย่วกบัพธิสีารนีใ้นหมูป่ระชาชนพลเรอืน	เพือ่

ให้พิธีสารนี้กลายเป็นที่รู้จักในหมู่กองทัพและประชาชนพลเรือน
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ข้อ 8 – การลงนาม

พธีิสารนีจ้ะเปิดให้ลงนามโดยภาคอีนสุญัญาเจนวีาในวนัทีม่กีารรบัรองและจะยงัคงเปิด

ให้ลงนามต่อไปเป็นระยะเวลาสิบสองเดือน

ข้อ 9 – การให้สัตยาบัน

พิธีสารนี้จะต้องได้รับการให้สัตยาบันโดยเร็วที่สุด	 โดยสัตยาบันสารจะต้องมอบไว้กับ

คณะมนตรีแห่งสมาพันธรัฐสวิส	 ซ่ึงเป็นผู้รับจดทะเบียนอนุสัญญาเจนีวาและพิธีสาร

เพิ่มเติม	ค.ศ.	1977

ข้อ 10 –  การภาคยานุวัติ

พธิสีารนีจ้ะเปิดให้มกีารภาคยานวุตัโิดยภาคใีด	ๆ 	ในอนสุญัญาเจนวีาซึง่ยงัไม่ได้ลงนาม	

โดยภาคยานุวัติสารจะต้องมอบไว้กับผู้รับจดทะเบียน

ข้อ 11 – การมีผลใช้บังคับ

1.	 พธิสีารนีจ้ะมีผลบงัคบัใช้หกเดือนหลงัจากมกีารมอบสัตยาบนัสารหรอืภาคยานวุตัิ

สารสองฉบับ

2.	 ส�าหรับภาคีแต่ละฝ่ายในอนุสัญญาเจนีวาหลังจากให้สัตยาบันหรือลงนามใน

พิธีสารนี้	 จะมีผลใช้บังคับหกเดือนหลังจากท่ีภาคีดังกล่าวมอบสัตยาบันสารหรือ

ภาคยานุวัติสาร

ข้อ 12 – ความสัมพันธ์ตามสนธิสัญญาเมื่อพิธีสารนี้มีผลใช้บังคับ

1.	 เมื่อภาคีของอนุสัญญาเจนีวาเป็นภาคีของพิธีสารน้ีด้วยแล้ว	 อนุสัญญาจะมีผล

บังคับใช้ตามที่เพิ่มเติมโดยพิธีสารนี้

2.	 เมื่อภาคีคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้ผูกพันตามพิธีสารนี้	 แต่ในความสัมพันธ์

ระหว่างกันนั้น	ภาคีแห่งพิธีสารจะยังคงผูกพันตามพิธีสารนี้อยู่	นอกจากนั้นภาคี

แห่งพิธีสารจะต้องผูกพันตามพิธีสารนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละภาคีที่ไม่ได้

ผูกพันตามพิธีสารนี้	หากฝ่ายหลังยอมรับและใช้บทบัญญัติของพิธีสารดังกล่าว

ข้อ 13 – การแก้ไข

1.	 อัครภาคีผู้ท�าสัญญาใด	ๆ	อาจเสนอให้มีการแก้ไขพิธีสารนี้	 โดยจะต้องแจ้งเกี่ยว

กบัเนือ้หาข้อความทีเ่สนอให้มกีารแก้ไขให้ผูร้บัจดทะเบียนอนสุญัญาซึง่เป็นผูท้ีจ่ะ

ต้องตดัสนิใจ	หลงัจากปรกึษาหารอืกับอัครภาคผีูท้�าสญัญาทัง้หมด	คณะกรรมการ
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กาชาดระหว่างประเทศ	และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดอืนแดงระหว่าง

ประเทศว่าควรจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาการแก้ไขที่เสนอหรือไม่

2.	 ผู ้รับจดทะเบียนอนุสัญญาจะต้องเชิญอัครภาคีผู ้ท�าสัญญา	 รวมทั้งภาคีของ

อนุสัญญาเจนีวา	 เข้าร่วมการประชุมน้ัน	 ไม่ว่าภาคีดังกล่าวจะเป็นผู้ลงนามใน

พิธีสารนี้หรือไม่ก็ตาม

ข้อ 14 – การบอกเลิกการเป็นภาคี

1.	 ในกรณีท่ีอัครภาคีผู้ท�าสัญญาจะบอกเลิกการเป็นภาคีพิธีสารนี้	 การบอกเลิกการ

เป็นภาคจีะมผีลภายในหนึง่ปีหลงัจากได้รบัสารการบอกเลกิการเป็นภาค	ีอย่างไร

ก็ตามหากในปีนั้น	ฝ่ายผู้บอกเลิกการเป็นภาคีมีฐานะเป็นฝ่ายหนึ่งในสถานการณ์

ทีม่กีารขดักนัทางอาวธุหรอืการยดึครอง	การบอกเลกิการเป็นภาคดีงักล่าวจะไม่มี

ผลก่อนที่การขัดกันทางอาวุธหรือการยึดครองนั้นจะสิ้นสุดลง

2.	 การบอกเลิกการเป็นภาคีจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้รับจดทะเบียน

ซึ่งจะส่งเรื่องต่อไปยังอัครภาคีผู้ท�าสัญญาทั้งหมด

3.	 การบอกเลิกการเป็นภาคีจะมีผลเฉพาะในส่วนของฝ่ายที่บอกเลิกการเป็นภาคี

4.	 การบอกเลิกการเป็นภาคีใด	ๆ 	ตามวรรค	1	จะไม่ส่งผลกระทบต่อพันธกรณีที่เกิด

ขึ้นแล้วภายใต้พิธีสารนี้	 เนื่องจากเหตุผลของการขัดกันทางอาวุธหรือการเข้ายึด

ครอง	 โดยภาคีผู้บอกเลิกการเป็นภาคีดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับการกระท�าใด	ๆ	

ที่กระท�าก่อนที่การบอกเลิกการเป็นภาคีนี้จะมีผลบังคับใช้

ข้อ 15 – การแจ้ง

ผูร้บัจดทะเบยีนจะแจ้งให้ทัง้อคัรภาคผีูท้�าสญัญาและภาคีอนสุญัญาเจนวีาไม่ว่าจะเป็น

ผู้ลงนามในพิธีสารนี้หรือไม่	ให้ทราบถึงกรณีต่างๆ	ดังนี้

ก)	 การลงนามในพิธสีารนีแ้ละการมอบสตัยาบนัสารและภาคยานวุตัสิารภายใต้

ข้อ	8	9	และ	10

ข)		 วันที่มีผลใช้บังคับของพิธีสารนี้ภายใต้ข้อ	11	ภายในสิบวันนับจากวันที่มีผล

ใช้บังคับ

ค)		 การติดต่อทางเอกสารที่ได้รับภายใต้ข้อ	13

ง)		 การบอกเลิกการเป็นภาคีภายใต้ข้อ	14



พิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949  127

ข้อ 16 – การลงทะเบียน

1.	 ภายหลงัจากพธิสีารนีม้ผีลบงัคบัใช้	ผูรั้บจดทะเบยีนจะส่งพธิสีารนีไ้ปยงัส�านกังาน

เลขาธิการแห่งสหประชาชาติเพื่อการลงทะเบียนและเผยแพร่ตามข้อ	 102	 ของ

กฎบัตรสหประชาชาติ

2.	 ผู้รับจดทะเบียนจะแจ้งให้ส�านักเลขาธิการแห่งสหประชาชาติทราบถึงการให้

สัตยาบัน	ภาคยานุวัติ	และการบอกเลิกการเป็นภาคีทั้งหมดที่ได้รับตามพิธีสารนี้

ข้อ 17 – เอกสารฉบับแท้

ต้นฉบับของพิธีสารนี้	โดยเป็นต้นฉบับภาษาอาหรับ	จีน	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	รัสเซีย	และ

สเปนที่มีสถานะเท่าเทียมกันในความถูกต้อง	 จะต้องเก็บรักษาไว้กับผู้รับจดทะเบียน

พิธีสาร	 ซึ่งผู้รับจดทะเบียนจะส่งส�าเนาที่มีการรับรองว่าเป็นส�าเนาของฉบับจริงไปยัง

บรรดาภาคีทั้งปวงของอนุสัญญาเจนีวา	
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ภาคผนวก
เครื่องหมายพิธีสารฉบับที่ 3

(ขอ้	2	วรรค	2	และขอ้	3	วรรค	1	ของพธิสีาร)

ข้อ 1 - เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัด

ข้อ 2 – การใช้เครื่องหมายพิธีสารฉบับที่ 3 เพื่อการชี้ระบุ

การผนวกรวมเขา้ดว้ยกนั 

ทีส่อดคลอ้งกบัขอ้	3



พันธกิจ	

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เป็นองค์กรที่เป็น 

กลาง เป็นอิสระ และไม่เลือกปฏิบัติ มีภารกิจด้านมนุษยธรรมเพื่อ

คุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีของผู้ประสบภัยจากการขัดกันทางอาวุธ

และสถานการณ์รุนแรงอื่น ๆ และเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่พวกเขา 

นอกจากน้ียังมุ่งม่ันป้องกันความทุกข์ทรมานไม่ให้เกิดขึ้นด้วยการส่ง

เสริมและเสริมสร้างกฎหมายมนุษยธรรมและหลักการมนุษยธรรม

สากล ICRC ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1863 โดยเป็นผู้ริเริ่มจัดท�าอนุสัญญา

เจนวีา จดัต้ังกลุม่องค์กรกาชาดและเสีย้ววงเดอืนแดงระหว่างประเทศ

ขึ้นมา และมีหน้าท่ีก�ากับและประสานงานกิจกรรมระหว่างประเทศ

ของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ ที่ด�าเนินการในพื้นที่การขัดกันทางอาวุธ

และสถานการณ์รุนแรงอื่น ๆ






