
  *بغية حظر استعمال قذائف معينة في زمن الحرب ١٨٦٨إعالن سان بترسبورغ لسنة 
  ١٨٦٨نوفمبر /تشرين الثاني ٢٩وقع في سان بترسبورغ في 

بناء علي اقتراح مجلس وزراء قيصر روسيا، وإثر عقد اجتماع للجنة عسكرية دولية فـي سـان   
زمن الحرب بين األمم المتحضرة، بترسبورغ للنظر في مالءمة حظر استعمال قذائف معينة في 

وبعدما حددت تلك اللجنة باإلجماع الحدود التقنية لضرورات الحرب إزاء متطلبات اإلنسانية، فقد 
  :صرح للموقعين أدناه بموجب تعليمات من حكوماتهم بإعالن ما يأتي

  :حيث أنه
  ،يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر اإلمكان من كوارث الحرب

ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب هو إضـعاف قـوات   
  العدو العسكرية،

  ويكفي لهذا الغرض عزل أكبر عدد ممكن من الرجال عن القتال،
وقد يتم تجاوز هذا الغرض إذا استعملت أسلحة من شـأنها أن تفـاقم دون أي داع آالم الرجـال    

  و تؤدي حتما إلي قتلهم،المعزولين عن القتال أ
  ويكون استعمال مثل هذه األسلحة بالتالي مخالفا لقوانين اإلنسانية،

فإن األطراف المتعاقدة تتعهد بالكف بصورة متبادلة في حالة نشوب الحرب بينها عن اسـتعمال  
غرام وتكون قابلة لالنفجار أو  ٤٠٠قواتها العسكرية البرية أو البحرية ألي قذيفة يقل وزنها عن 

  .محملة بمواد صاعقة أو قابلة لاللتهاب
للمشاركة في مداوالت اللجنة العسكرية الدولية  سوف تدعو كافة الدول التي لم توفد مندوبين عنها
  .المجتمعة في سان بترسبورغ إلي قبول هذا التعهد

وهذا التعهد ملزم فقط لألطراف المتعاقدة أو التي تقبله في حالة نشوب الحرب بين إثنـين مـن   
  .وال ينطبق علي األطراف غير المتعاقدة أو التي ال تقبله. أطرافها أو أكثر

هذا التعهد ملزما أيضا إذا ما نشبت الحرب يبن بعض األطراف المتعاقـدة أو التـي   وال يصبح 
  .تقبله، وانضم طرف غير متعاقد أو طرف لم يقبل التعهد إلي أحد المحاربين

وتحتفظ األطراف المتعاقدة أو التي تقبل التعهد بحق التفاهم فيما بعد كلما قدم اقتراح محدد بشأن 
ي قد يدخلها العلم علي تسليح الجيوش، من أجل الحفاظ علي المبادئ التـي  التحسينات المقبلة الت

  .وضعتها والتوفيق بين ضرورات الحرب وقوانين اإلنسانية
الحادي عشر من كانون (نوفمبر /حرر في سان بترسبورغ في التاسع والعشرين من تشرين الثاني

  .سنة ألف وثمانمائة وثمانية وستين) ديسمبر/األول
 


