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 مقدمة 

واك زوب؛ اامز الذي دائًما ما كان  كككككككك ً ا لطاملا كان السككككككككيان امل الخن ر  اكبا ككككككككز اات ا سزاة ال  ا ا  املسكككككككك     

من امل الخن  لى الفزار من ويال  اك زب وآثار ال  ا ا  املسككككككك    امل مزت في م      ضكككككككبم في إس ار أ  اد  ام اشكككككككزً 

 مناطق ال  اع حول العال ، فلتاكون م نه  وديارر  وربما  
 
ا أ

ً
مًنا  كواة دال  االدر  أو آ كزر  ل فم  ااحيخن  ن مالً

 ارسما.ل

وق  ي   النظز إلى قضكككككككككككايا الطوزت  خا الطو ل  وال ووة وال  ول ال اللي  لى أنها قضكككككككككككايا منف ككككككككككك   اذا ها   ع د  

ِاتنكا أمكا   القك  وثلبك  اخن ال  ا كا  املسككككككككككككك  ك  و  ك  البضكككككككككككككايكا، ف ظمز لنكا ااولى في أ  ك   قك  أ ككككككككككككك كالهكا؛ إ  أانكا اللو 

ا  وامِل ن امل ع ب  االياال . اامز الذي يعني ا وره أن ال عام  مع     البضكككايا اازماك ا    لى أنها السككك   ااول في 

و نكاولمكا ي ك  أ  ي زي في منكن   ن اك ك يكل  ن ال  ا كا  املسككككككككككككك  ك ، وأن اك ك يكل  ن و كككككككككككككع حك  ملعكااكات املمكاسزين 

ا ا  املسكككككككك    ووق  اا هاكا  والالسئخن والنازحخن دال ًلا   يسكككككككك بل  دون اك  يل  ن و ككككككككع ح  ل ثار امل مزت ل    

 البااون ال ولي اإلنساني  لى مسزل العم لا  الع ائل  في     ال  ا ا .

س اوا  لى  زا ديارر  ان  اد  
 
ومع  زاي  ال  ا ا  املسككككككككككككك    في سملع أرساة العال ،  زاي   أ  اد امل الخن الذين أ

 ككزورت النظز إلى معااات رء ة املو اين  لى  زا ديارر  في  ت خات   كك  إلى  اككزا  املاليخن. اامز الذي ا وره أت   لى

تما أد  ار فاع ِح ت اآلثار امل مزت ل    ال  ا ا  واتسككككككككككاع   ككككككككككلان اك  يل  ن ال  ا ا  املسكككككككككك    وآثاررا الوا ككككككككككع .

ال   ا  املسككككك    إلى رذه و ءدي اطاقما إلى ار فاع ِح ت معااات اافزاد الذين ا كككككطزوا لتاا منازلم  من سزاة اك زب، 

ومن  .1 ه ايالنتل كك   لى  ككككككككككككك لكك  امليككال  نكك مككا     ت   أطزا  ال  اع اواس ككا هككا   ككاه املكك الخن من  كك   ممككاسم ه  وحمكك 

اا   اره قااون ال  ا ا  املسككككك    الذي اله       ارا  إنسكككككاال  -رذا املنط ق، فب  حزص البااون ال ولي اإلنسكككككاني 

إلى و كككككككع   د من البوا   د  ل      تسككككككك   العم لا  الع ائل  في تاكككككككزي    -املسككككككك   ال  ا ا     إلى اك   من آثار  

 امل الخن واس ارر   لى  زا ديارر .

ل  ياكككككم   املنا أ لى منها من إلى أ  اد  خا مسككككك وق  والالسئخن والنازحخن دال ًلا ووصككككك ا أ  اد املماسزين قسكككككزًيا 

محن  ااشكككككككككككباص املضكككككككككككطزين لتاا الو ه  اتل   ال  ا ا  املسككككككككككك    وا ا هاكا  ق  ، وزاد معما الو كككككككككككع  كككككككككككوًةا أن  

فق آمال  و ي اننها ق ككخات 
 
ا  ن م  آ آمن دال  ا  انه  أو لارسما ل  تع  هارزت مءق   ي ول في اا

ً
وا  ككطزااا  احي

ا وطككال ي 2ااسكك  ال ووة إلى الكك ول املوككاورت لم  أو . اامز الككذي أد  اكك وره إلى  كك فق أ كك اد ممولكك  من املمككاسزين قسكككككككككككككزيككً

 خارككا من الكك ول، مككا أهمز العكك يكك  من ال حكك يككا  ا  كككككككككككككوص قضككككككككككككككايككا الطوزت الكك وللكك  والالسئخن. وأمككا  ن النككازحخن 

 
.3،ص.2018نفاألخرى"،جنيف،الجنةالدوليةللصليباألحمر،"التصديلمسألةالنزوحالداخليأثناءالنزاعاتالمسلحةوحاالتالع 1
2  للمفوضية: العالمية االتجاهات "تقرير الالجئين، لشؤون المتحدة لألمم السامية 1المفوضية المهجرين"، عداد في العالم سكان من المائة 8في الرابط:2020يونيو من االسترجاع تم ،
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ا، فبكك   زايكك   أ كك ادر   لى وسككو اكب كككككككككككككوص، وب م ال  ول الكك اللي ًروت ل  يسككككككككككككك ق لمككا ميلكك   لى مسككككككككككككك و   دال لككً

 .3العال 

قضككككككايا تناول  الالل رذا ال بزيز  مؤسسسسسسعسسسسسة موال نمعسسسسسوق اإلنسان ة ا ق   إل  عسسسسسو  ما  ارومن رذا املنط ق،  

الطوزت البسكككككككككزي  وال ووة وال  ول ال اللي في  كككككككككلان ال  ا ا  املسككككككككك    من سم  الواقع الذي تاكككككككككم ه     البضكككككككككايا 

طز البااوال  ًا  ال   
 
تعزي  الطوزت وال ووة وال  ول والفزون وأوسو ال  ال  . ويوضح رذا ال بزيز في ال  اي  واا

(؛النه  
ً
 دع را  يتناول و )ثااًلا(؛ ا ث  ي طزن إلى اإلطار البااوني ك ماي  املماسزين قسككككزًيا والالسئخن والنازحخن دال لً  )أو 

 )أثز ال  ا كا  املسككككككككككككك  ك   لى الطوزت وال ووة وال  ول 
ً
في دعض الك ول العزبلك     لى وسكو ال حك يك  ث  واقع اازمك  (؛اثكاليك

ال وصككككلا  في رذا اكب ككككوص في   ب ي ث   اا  كككك ا اسا  وا     ال بزيز دع را )رادًعا(؛التي تاككككم  ازا ا  مسكككك    

 .)ألخًاا(  وة ما  نعز و

 :
ا
 اإلنفرا  اأاجه إلنسدإلخل ب نهومفوه م إلنسقرير أاًل

رء ة ااشكباص الذين فزوا من ديارر  مضكطزين دسك   اك زب  لى أنه  مماسزين أو  سئخن من املمكن   كال  

 من اليالث م ط  ا .
ً
 أو اازحخن دال ًلا احس  حال ه ، إ  أاو من املم   و لح ما يام و تال

 واتسكاً ا، ًل  إً أاو ل م من الضكزوري أن  امل كط  ا  اليالث   ع  أتثاي مصسلح  إلنجرر  يمكن البول أن  
ً
شكمو 

 بسكل  الطوزت إلى   ت أاواع اناًة ي ك ن   لو وصك  مماسز. ومن املمكن  كيييون الشكب  ق  فز مضكطًزا من دياره 

، فل    بسكككككككلمما إلى ظوزت منظم  وظوزت ي لى املعلار امل  ع في ال بسكككككككل . فب  ييون ًل  املعلار رو اا كككككككا  البااون

ا منظمكك  وظوزت  خا شكككككككككككككز لكك ؛ وقكك  ييون املعلككار رو مكك   وسود إرادت ل ممككاسز من  كك مككو في إقكك امككو  لى الطوزت،  خ

أق     يها الفزد مضككككككككككطًزا؛ وق  ييون  ف يون إما ظوزت طو ل  أق     يها الفزد اإراد و اك زت أو قسككككككككككزي   خا طو ل 

ب قك    ع ق اكال  ا كا  املسككككككككككككك  ك  وحكا   العن  االز  أو املعلكار رو الك افع وراة البلكا  اكالطوزت، فبك   يون ا ككككككككككككك كا

أو  يون ا ككككككك اب   ع ق االعم  أو   خا الطو ل  في حا   الطوزت البسكككككككزي  أو  خار  وال  خا املناخي االيوارث ال لئل 

  املب ككككككككك ، ؛ تما ق  ييون املعلار رو م ت ميوث املماسز في ا في حا   الطوزت الطو ل   ال ع ل  أو ل  شكككككككككم  اا كككككككككزت

بع كارت موسزت، فبك   زفكا املنظمك  الك وللك  ل طوزت ال كادعك  لدم  امل حك ت املمكاسز و  ف يون إمكا ظوزت مءق ك  أو دائمك .

إل اد مبسو  لنسومسسه إل تسسو   م   إلنا ر  لى أاكو   أي شسسسسسسسسسسسسان قلسقسل أا إل سقسل اأو  سدا   ان سة أا  إلخسل  انسة مت سدا

 إلن ضسسسسسسسسسسسسل إلنقسسو     نم سسسسسسسسسسسسان  ا سسو  سسا 
ا
و مسسو    أسسسسسسسسسسسسس سسو  اد: أاًل

ا
و مسسو ل إل نسسو سسل إلطوريسسة   ا سسة أا  وو   ا سسة  ا سسونبسس

 
.5،ص.2016يبحقوقاإلنسانللمشردينداخليًا(،جنيف،اللجنةالدوليةللصليباألحمر،"ترجمةاتفاقيةكمباالإلىتطبيقعملي:عمليةالتقييم")تقديممنالمقررالخاصلألممالمتحدةالمعن 3
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و مسسو    مسسد  إل نسسومسسة . إ  أانككا، وفي  كككككككككككككلككان حكك يلنككا  ن العالقكك  اخن الطوزت وال  ا ككا  املسككككككككككككك  كك ، 4 إلطوريسسة  أا بإلمتسسا

 ف ط لع  اك ال  و  ناخا ام ط ح الطوزت إلى الطوزت البسزي   خا الطو ل  وحس .

، ف ما كان م كككككط ح الطوزت أتثا اتسكككككاً ا؛ فإن املماسزين أو ااشكككككباص الذي يسكككككافزون و ككككك   نحر ء االاسككككك  أما  

  أن ل  وضكككككككك ايا ا   ار اال اككككككككز. ا    اكواسككككككككل  حزكا  سما ل  م   ط  ق  ياككككككككم ون طال ي ال ووة والالسئخن و  ي ي 

ب   اخن الالسئخن واملمككاسزين وااككككككككككككككار لدولى  لى أنهككا رككذا   يعني أن الالسئخن ر  فئكك  من املمككاسزين، فكيخًاا مككا يبع اك

نسسل شسسسسسسسسسسسسان ق جسسد  معسسسسسسسسسسسس سس  خ   نسسه مسسو قأوب  مد إلنستر  . وي   تعزي  الالجآ  لى أاككو  5فئكك  فز لكك  من اليككاالكك 

نوضسسسسسسسسل و  معسسسسسسسس   ارنه أا  قاه أا جلعسسسسسسسسجسه أا إل سنوةه ل آ ائة إلجسنوا ة مت اة أا  بإلةه إلنعسسسسسسسس وسسسسسسسسس ة  خوب  بمد 

سككككككك     من ال عزي   وا   .6 عسسسسسسسسل ل أا ًل قريد معسسسسسسس    نت إلطا    أ   عسسسسسسسس ل ب نوقة  نت إلن مدجلعسسسسسسسجسه اًل  

السكككككككككككككااق أن الالسئخن ر  م مو   مح دت ومحمل  اظًزا ان الو كككككككككككككع املسككككككككككككك مز في ا  انه  ي ع  من  ود ه  لما أمًزا 

 االاسكك   لم 
ً
 ها لما ل ككوصككل  تسكك  ز  ا  تاا  االفارن   لى أنه  فئ  قائم  اذا يه . وبال الي ي   النظز إل7مسكك حلال

طز قااوال  
 
ك ماي  الالسئخن. واسكككككك وي أن ييون الشككككككب  ق  ح كككككك   لى  مسكككككك ب   املم  اخن الالجآ واملماسز ووسود أ

ا ككككككككككككك  ، حلل ييون ئا تاا  ر ككككككككككككك ي او كككككككككككككعو تالجآ أ   ، ًل  إً أن ا  تاا  احال  الالجآ رو أمز كاشككككككككككككك  ول م م 

ا ام زد ا . مفككاد مككا  ككككككككككككك ق أن الفككارن اار  اخن الالجآ واملمككاسز ولو كككااككا ظوز ككو 8 كككككككككككككتلفككا ه ل معككايخاالشكككككككككككككب   سئككً

قسكككككككككككككزيكك  رو أن الالجآ مككازال  خا قككادر  لى العودت إلى ا كك ه ال  كك  اظًزا   ككككككككككككك مزار الظزو  والعوامكك  التي دفع ككو إلى 

 ال ووة إلى ا   آلز.

ووأما  ن  اكوورزي النه  وبخن املماسزين ظوزت قسكككككككككككككزي  أو الالسئخن رو أن النازحخن ، فلع  الفارن إلناوز و   إلخم ا

ولكن  ب  ككز حزت ه   -أو الالسئخن إلى  زتم  ديارر   قسككزًيا ربما لنفم اا كك اب التي دفعا املماسزين-يتاكون ديارر  

يره إل الآ ترك  إلألشسسسسسسسسسسساو  لى ال حزا دال  إق ل  ال ول . ولذل ، ي   تعزي  النازحخن دال ًلا  لى أنه   
ُ
إلنذقد أ

 
ا
و نسفو ي   وب   إلس معسسسح  أا  وًل    ماوزن م أا أمويد لنومتهم إل تسو   أا إلضسسسلراإل ل آ  نت  اًل سسسس نو     ة أا سسسست ا

انم  تأواإل إلطوسسسدا    ااف اسسوق إلأل ر أا إل تهسسسونسسو   ق   إل  عسسسسسسسسسسسسسسو  أا ي بإلف    ت سسسة أا ي إلبف مد اتسسسل إلن  سسسسسسسسسسسسر

 أن النازل دال ًلا رو الشككب    ي ضككح .9 إلندان ة إل تتو  بهو
ً
من ال عزي  السككااق أمزين سورزيخنف ف سكك فاد منو أو 

تزه  لى المزب أو ا كككككككككككككطز إللككو، فليون 
 
ا اتل كك  هزو  لككارسلك   لزوسككو من ديككاره أو ميككان إقككام ككو املع ككاد الككذي أ دائمككً

ز  نب و  لى ال نب  من ميان قارزت لارس   ن إرادت ًل  الشككككككب ؛ وثااًلا أاو شككككككب  ل  يع ا ح ود ال ول  واق  كككككك 
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آللز دال  ا  ه. تما أن ال عزي  الوارد االفبزت السككككككااب  رو تعزي  وصككككككفي ول م تعزي  قااوني، ًل  إً أن النازل 

دال ًلا   يح كك   لى أي و ككع قااوني لاص، فمو مواطن أو مبل  ا ككف  ا  لادي  في ال ول  التي يع   فيها وي حزا 

 .10ا ال ما

ن امل كككككط  ا  اليالث   ز    ا عضكككككما ال عض من حلل اا ككككك اب و   ال  في تيخا من ااحلان وبلنها  و  شككككك  في أ

الع ي  من اباط ال ما . فلمكننا البول حول ار  اط م كككككككككككككط ح املماسز االالجآ أن الالجآ ق   أن ي  آ إلى دول   خا 

صكككككككككف  الالجآ ر كككككككككمًلا أو فع ًلا، كان لالل ال ول  التي كان يع   فيها ا ككككككككك اب لارس   ن إراد و،  كككككككككواة ح ككككككككك   لى 

وصككككككولو إلى وسم و االخات مطوًزا قسككككككزًيا أو كان  حزتو  ككككككمن حزكا  ل طوزت  خا الطو ل  أو البسككككككزي ، إ  أاو مازال 

 خا قادر  لى العودت إلى ا  ه. تما ييون الالجآ في سملع ااحوال م  ًاا  لى ال ووة، إ  أن املماسز ل م االضككككزورت أن 

وملا كان ح يلنا حول الطوزت في رذا   يون ظوز و قسككككزي ، فب   يون طو ل  ا كككك اب كالتي أورداارا في تعزي  الطوزت.

أن م ط ح الطوزت البسزي  ل م م ط ح قااوني   و لح  املبا   لب  ز  لى الطوزت البسزي ، فمن اارمل  اميان

. ويمكن 11سئخن واملطوزين وأحلاًاا ضكككككك ايا ا   ار اال اككككككزم عار    لو دولًلا، إ  أاو يسكككككك     لوصكككككك   حزكا  الال 

اإلات سو  لًل أ هسو تال ي تعزي  الطوزت البسكككككككككككككزيك   لى وسكو اكب كككككككككككككوص  لى أنهكا    ريسة إلنجرر  إلني،  ان  تا اسل  

 حزكا  الطوزت  12 الآ إل ج وب اإل يرإل  
ً
. ف سكككككككك     م ككككككككط ح الطوزت البسككككككككزي  لوصكككككككك  حزت  الطوزت ًا ها، لاصكككككككك 

س ا  لى  زا ا ك ه واا بل اكو اامز اكالفعك  إلى ال واسك  في ا ك  آلز 
 
اكومكا لك ، أمكا إًا مكا أشكككككككككككككاراكا إلى الشكككككككككككككب  الكذي أ

ا آمًنا فليون اادن رنا رو ا ككككككك   ا  وصككككككك  الالجآ. وأحلاًاا ي    بسكككككككل  الطوزت البسكككككككزي  افسكككككككما إلى 
ً
اا   اررا مالً

 .13كوارث ط لعل  ن  ظوزت ااسم   ن ال  ا ا  املس    وظوزت ااسم 

وأما  ن  الق  الطوزت البسكككككزي  وال ووة اال  ول، فب  ييون الشكككككب  املماسز قسكككككزًيا ق     وره اك  ود ال ولل   

ا دالك  ا ك ه أو ال  ك  التي ا  كاد الع    إلى ا ك  آلز أو الشكككككككككككككب  الالجآ ق ك  كووةه إلى ا ك  آلز قك   ككككككككككككك ق وككان اكازحكً

ل ًلا رو الذي أد  اأو ق  ييون ازوحو د ،في اا ككككككككا  لطوت ق     وره اك  ود ال ولل فيها. فزبما كان ازوحو دال ًلا 

او إلى الوصككككككككككككول إلى اك  ود ال ولل  و  وررا اتل   اتسككككككككككككاع النطان اكو زافي لد كككككككككككك اب والعوام  التي دفع و إلى  زا 

 امليان الذي ا  اد الع   فلو.

 
.4اللجنةالدوليةللصليباألحمر،"التصديلمسألةالنزوحالداخليأثناءالنزاعاتالمسلحةوحاالتالعنفاألخرى"،مشارإليهسابقًا،ص. 10

11 International Organization for Migration, "International Migration Law: Glossary on Migration", Geneva, 2019, p. 77. 
12 Ibid. 
13 Migration Data Portal, "Forced migration or displacement", 30 June 2021.Retrieved from: migrationdataportal.org/themes/forced-migration-or-

displacement  

https://migrationdataportal.org/themes/forced-migration-or-displacement
https://migrationdataportal.org/themes/forced-migration-or-displacement
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و: إل  وب إلنقو      إل  عو   ام نف إلنقو    إلندا    و  ا

ا من سزاة  ا والالسئخن والنككازحخن دال لككً يمكننككا  بسكككككككككككككل  البوا كك  البككااوالكك  التي  هكك   إلى حمككايكك  املمككاسزين قسكككككككككككككزيككً

ال  ا ا  املسككك    إلى م مو   البوا   التي  ه     ق ال اب أما  سع  امل الخن مضكككطزين لتاا منازلم  قسكككًزا ومنع 

 إلى حماي  من ا طزوا االفع  لتاا منازلم  من املزي  من ا ا هاكا .    املعااات اا  اًة وقوا    ه   

وإًا مككا  حكك ثنككا  ن البوا كك  البككااوالكك  التي  هكك   إلى حمككايكك  املكك الخن في زمن ال  ا ككا  املسككككككككككككك  كك  من ال عز  ملككا 

اكب كككككككككككككوص. حلكل   ي  ار   لى  زا منكازلم ، فال ريك  في أن البكااون الك ولي اإلنسكككككككككككككاني رو الاكككككككككككككزاعك  اململمنك  في ركذا

 ه   قوا   البااون ال ولي اإلنسككككككككككككاني إلى حماي  ااشككككككككككككباص الذين   ياككككككككككككاركون في اا مال الع ائل  إاان ال  ا ا  

اوككك ي البااون ال ولي اإلنسكككاني اذل  حً ا أدنت من املعايخا التي ي    املسككك   ، وإلى  بلل  و كككائ  وأ كككالل  اك زب؛ فخ 

. ف  ت    14سككككككك ح، ومن أر  ما  ه   إللو رذه املعايخا حماي  السكككككككيان امل يخن و ككككككك    ابا ه ا م يال إليها أثناة ال  اع امل

ااطزا  امل حارب  اموس  البااون ال ولي اإلنسككككاني،  لى احو   ل م فلو، ان   بو  داككككي  م اشككككز االتسكككك   في  زا 

ااكككن البااو  ن ال ولي اإلنسكككاني   ًدا من ا لت اما  االز  امل الخن ملنازلم  قسكككًزا، فلما يعز  اال طوخا البسكككزي. تما ي 

 هك   إلى حمكايك  املك الخن من آثكار ال  اع املسككككككككككككك ح والعم لكا  العك ائلك  املنفكذت لاللكو. مكا ي عك  أحيكا  البكااون الك ولي  

لل  اإلنسككاني داككنن ال  ول البسككزي ل م الخن سزاة ال  اع املسكك ح أحيا  وا ككع   ط ق في سملع ال  ا ا  املسكك    ال و 

منها و خا ال ولل ، تما تاككككككككم      ااحيا  م     اك ا   التي يضككككككككطز فيها امل الخن لتاا ديارر  اتل   ًل  ال  اع 

املسككككككككك ح  كككككككككواة كان ازول امل الخن دال  ح ود اإلق ل ، فل ككككككككك حون اذل  اازحخن دال ًلا، أو ا كككككككككطزوا لع ور اك  ود 

 .15ال ولل ، فنص حوا اذل   سئخن

من رذا املنط ق، ساة  ا فاقل  سنل  الزادع  وحظز   النب  اكو اي اكوماعي أو الفزدي لدشكككككككككككككباص امل ملخن 

 كااا 
ً
أو افيه  من ااراضكككككككككك ي امل     إلى أراضكككككككككك ي دول  ا ح الل أو إلى أراضكككككككككك ي أي دول  ألز ، مح    أو  خا مح   ، أيا

ملنطب  معلن ، و لى أن  لالةإا  ا ح اللم    قلا  دول  دوا لو ، إ  إًا اق ضكككككك ل أمن السككككككيان أو أ كككككك اب  سكككككككزي  

. تمكا ا   ا  ا  فكاقلك  أن  النفي أو النبك   خا املاكككككككككككككزوع  16    ا كاد ه  إلى مواطنه  ام زد  وق  اا مكال العك ائلك 

قلك  سنل   . وا   ا ال او وكول اإل ككككككككككككككافي اليكاني أن م كالفك  اك ظز الوارد في ا فكا17رو أحك  املبكالفكا  اكوسكككككككككككككلمك  لمكا

. وسككاة ال او وكول اليككاني  18الزادعكك  داككككككككككككككنن النبكك  اكو اي لدفزاد امل ملخن رو أحكك  ا ا هككاكككا  اكوسكككككككككككككلمكك  ل  او وكول 

وا   لى حظز  اامز اتاحل  السككككيان امل الخن ا كككك اب    كككك  اال  اع  ما ل  ي ط   أمن امل الخن املعنلخن أو أ كككك اب 

 
،تماالسترجاعمنالرابط:1،ص.2017،"النازحونداخليًاوالقانونالدولياإلنساني"اللجنةالدوليةللصليباألحمر، 14

www.icrc.org/ar/download/file/73312/ar_internally_displaces_persons_2017.pdf
.400ص.،2007القاهرة،،اللجنةالدوليةللصليباألحمر،يةالعرب،الطبعة"القواعد:القانونالدولياإلنسانيالعرفي،المجلداألول"بيك،-ماريهنكرتسولويزدوزوالد-جون 15
بشأنحمايةاألشخاصالمدنيينفيوقتالحرب.1949(مناتفاقيةجنيفالرابعةلعام49المادة) 16
بشأنحمايةاألشخاصالمدنيينفيوقتالحرب.1949(مناتفاقيةجنيفالرابعةلعام147المادة) 17
.1977()أ(منالبروتوكولاإلضافياألولالتفاقياتجنيفلعام4)85المادة 18

https://www.icrc.org/ar/download/file/73312/ar_internally_displaces_persons_2017.pdf
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. وألخًاا، فب  19زاد امل الخن  لى ال  ول  ن أرا كككيه  ا ككك اب    ككك  اال  اع  سككككزي  م    ًل ، مع حظز  إر ا  ااف

حظز البااون ال ولي اإلنساني العزفي رو اآللز البلا   اتاحل  أو اب  السيان امل الخن قسًزا  أو اامز  ا  ول السيان 

 .20  اب  سكزي  قمزي  امل الخن  ك ًلا أو سزئًلا إ  إًا اق ض ل ًل   أمن امل الخن املعنلخن أو ا 

ا، ف ككاة ا  كككككككككككككوص حظز  زحلكك   
ً
ا، إً سككاة مع أولى محككاو   ل بنخن قوااخن اك زب حكك ييكك واعكك  رككذا اك ظز قكك يمككً

نب  املواطنون العاديون االبوت إلى مناطق دعل ت  . ااإل ككككككككككاف  21امل الخن أو اب م  في م وا  لل ا أاو  ل  يع  سائًزا أن ي 

اا ككككاوكككك ي ل محكم  اكونائل  ال ولل ، ياككككي   اإلدعاد أو النب   خا املاككككزو خن  ل سككككيان إلى ًل ، ف مب ضكككك ل النظا  

امل الخن أو قلا  دول  ا ح الل اككككككككككككككككك إدعاد أو اب  ك   ككككيان اار  امل     أو أسزاة منه  دال  رذه اار  أو لارسما  

 كمكك  اورم اأ أن   زحلكك  السكككككككككككككيككان . ومن ق كك  امل كمكك  اكونككائلكك  الكك وللكك  ا   ا النظككا  اا ككككككككككككككاوككككككككككككك ي مل22سزيمكك  حزب

. تما ا   ا  النظ  اا كككككككا كككككككل  ل محكم  اكونائل  ال ولل   23امل الخن من أو في ااراضككككككك ي امل      ياكككككككي  سزيم  حزب

للو و كككككككككككالفلا السكككككككككككااب  وامل كم  اكونائل  ال ولل  لزواا ا وامل كم  اكونائل  ال ولل  أن اإلدعاد أو النب  البسكككككككككككزي 

 .24في زمن ال  ا ا  املس     خا ال ولل  ياي  سزيم     اإلنساال  ل سيان املز ك 

يسكك فاد من ًل  أن البااون ال ولي اإلنسككاني يحظز  لى ااطزا  امل حارب  تعم   زحل  السككيان امل الخن أو اب م   

   ال ولل  أو ال  ا ا  قسًزا،  واة    ًل  إلى لارأ إق ل  ال ول  أو دال ما، و واة كان ًل  في حال  ال  ا ا  املس 

اا  حظز ال طوخا البسككككزي  لى النحو السككككااق سزًةا من البااون ال ولي اإلنسككككاني العزفي، تما  املسكككك     خا ال ولل . 

 ما يعني أن سملع أطزا  ال  ا ا  املس    في ك  دول العال  م اط خن ا    ااحيا .

أطزا  ال  اع واسً ا في اك ل ول  دون أن  تسكك   أ مالم  امل  كك   ى ًل  وحسكك ، إً ييون  لى لو  ي وق  اامز  

،  لى ااق      اا مال امل ظورت حتل ولو ل  ي عم وا ًل  اال  اع في ا ككككككككككطزار ااشككككككككككباص امل ملخن مل ادرت منازلم 

 اككككككككككوائل ، اموس  البااون ال ولي اإلنسككككككككككاني مي   زواع السككككككككككيان امل الخن، البلا  اطوما   كككككككككك ر ،  نفلذ ظوما  

ا ككككككككككككك  كك ا    واع املك الخن ككن ككككككككككككك وب من أ ككككككككككككككاللكك  اك زب، ممككاسمكك  أو  ك مخا أو ابكك  اا لككان التي    نل  نهككا ل بككاة 

السكككككككككككككيكان املك الخن، ا ككككككككككككك  ك ا  املك الخن تك روع داكككككككككككككزيك ، البلكا  اكن مكال اا بكاملك   ككككككككككككك  املك الخن أو املم  يكا  املك الك  

، وتذل   لى  25الوفاة اا لت اما  امل ع ب  ااملسكككككككككككا  ت اإلنسكككككككككككاال  امل مل ، العبوبا  اكوما ل   ككككككككككك  امل الخن،    

وسو اكب وص م الف  البا  ت اا ا ل  التي  بض ي اككككككككككك ال ملخ  اخن السيان امل الخن واملبا  خن وبخن اا لان امل ال  

 
.1977(منالبروتوكولاإلضافيالثانيالتفاقياتجنيفلعام17المادة) 19
.2005(منقواعدالقانونالدولياإلنسانيالعرفيالصادرةعناللجنةالدوليةللصليباألحمرعام129القاعدة) 20

21 Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field (Lieber Code), 24 April 1863, Art. (23). 
.1998(مننظامرومااألساسيللمحكمةالجنائيةالدوليةلعام8المادة) 22
قبةكبارمجرميالحربفيالمحوراألوروبي)ميثاقنورمبرج(.الملحقباتفاقيةمقاضاةومعا1945)ب(منميثاقالمحكمةالعسكريةالدوليةلعام6المادة 23
()د(مننظامروما1)7؛والمادة1994)د(منالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدوليةلرواندالعام3؛المادة1993)د(منالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدوليةليوغوسالفياالسابقةلعام5المادة 24

.1998للمحكمةالجنائيةالدوليةلعاماألساسي
؛403بيك،المرجعالسابق،ص.-ماريهنكرتسولويزدوزوالد-جون 25

.15الجنةالدوليةللصليباألحمر،"التصديلمسألةالنزوحالداخليأثناءالنزاعاتالمسلحةوحاالتالعنفاألخرى"،مرجعسابق،ص.
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وص من ااحيا  التي  . و  ضكككح     اك ماي  التي أقزرا البااون ال ولي اإلنسكككاني في رذا اكب ككك 26واار ا  العسككككزي  

 اك مكككايككك  املككك الككك  ل سكككككككككككككيكككان من دعض  واقككك   أورد هكككا ا فكككاقلككك  سنل  الزادعككك  في الف ككككككككككككككك  اليكككاني منهكككا  حكككا  نوان

، وااحيا  التي أوردارا ال او وكولخن 28والف ككك  اليالل  حا  نوان  و كككع ااشكككباص امل ملخن ومعام  ه   27اك زب 

 من
ً
. فليون أطز  ال  اع  لى ركككذا النحو 29ه   حكككا  نوان  السكككككككككككككيكككان املككك الون اإل ككككككككككككككككافلخن في ال كككاب الزادع من تال

محم خن طوال الوقا امسئولل      تعزيض امل الخن إلى  زا منازلم  قسًزا  واة تعم  أطزا  ال  اع ًل  وقاموا او 

 داي  م اشز أو تس  ا أ مالم  في مي  رذا اامز.

أن  1970أت   اكومعل  العام  لدم  امل ح ت في قزاررا ال كككككككادر  ا    ولارأ إطار البااون ال ولي اإلنسكككككككاني، فب 

السكككككككككيان امل الخن واافزاد منه    ي وز اب م  قسكككككككككزًيا، اا   ار أن ًل  رو أح  امل ادل اا كككككككككا كككككككككل  ك ماي  السكككككككككيان 

ر السككككككيان امل الخن إلى  وأما  ن اك ل ول  دون تسكككككك   اا مال الع ائل  في ا ككككككطزا  .30امل الخن أثناة ال  ا ا  املسكككككك   

اكبزوأ من ديارر ، فب  ساة في امل ادل ال وسيهل  داكككككنن ال  ول ال اللي أاو   لى سملع السككككك طا  وااطزا  ال ولل   

 ]الك ولي[املعنلك  احتاا  و كككككككككككككمكان احتاا  الت امكا هكا امب ضككككككككككككك ل البكااون الك ولي، امكا في ًلك  حبون اإلنسكككككككككككككان والبكااون 

ل  ملنع و  ن  ناوة أي  أو اع يمكن أن  ءدي إلى تازي  أشباص اإلنساني، في كاف  الظزو   .31، ًو

ا إًا مكا لزسوا  لزسوا-وأمكا  ن البوا ك  البكااوالك  التي  هك   إلى حمكايك  الالسئخن والنكازحخن دال لكً
 
من ديكارر   -أو أ

  في رذا ال  د. فن ا و بطعا له  اا  اب، فب  ساة البااون ال ولي اإلنساني تذل  دع د من ااحيا  ًا  ال  

ملنطب  مح    معلن  أو كان رناا  اإلالةا فاقل  سنل  الزادع   لى أاو في حال  ما إًا اق ضكككككككك ل أمن السككككككككيان البلا  

أ ككككككككككككك اب  سككككككككككككككزي  قمزي  لذل ، فإن قلا  دول  ا ح الل اذل    ي وز أن يتا     لو ازول امل الخن إ  دال  ح ود 

ا  فكككاقلككك  دولككك  اإلح الل اكككإ كككادت رء ة السكككككككككككككيكككان املنبولخن إلى مواطنه  ام زد  وق   ااراضككككككككككككك ي امل   ككك . تمكككا ألزمكككا

ا لال فككاقلكك ،   ت   دولكك  اإلح الل اككنن   ككنتكك  إلى أق ككككككككككككك ل حكك   اا مككال العكك ائلكك  في رككذا البطككاع. وإلى أن ي   ًلكك ، فوفبككً

ال  إلى     املناطق في هزو  مز كككل  من ممكن من  وفخا أماتن اإلقام  املنا ككك     ككك ب ال النازحخن، وأن     ال نب

ا من  كك    فزيق أفزاد العككائ كك  الواحكك ت  ن  حلككل السكككككككككككككالمكك  والظزو  اليككككككككككككك لكك  واامن وال  ككذيكك ، وأن   ككنتكك  أيضككككككككككككككً

. وا  ال او وكول اإل كككافي الياني تذل   لى أاو في حال اق ضكككا الظزو  اامز امي  ًل  التاحل   32دعضكككم  ال عض

سزاةا  املمكنك    ككككككككككككك ب كال السكككككككككككككيكان املك الخن في هزو  مز كككككككككككككلك  من حلكل املكنو  وااو كككككككككككككاع فل ك  ا  كاً  ككافك  اإل 

، تما ا   ا أاو من  كمن الضكمااا  اا كا كل  ل معام   اإلنسكاال  33اليك ل  الوقائل  والعالسل  والسكالم  وال  ذي  

 
.1977األولالتفاقياتجنيفلعام(منالبروتوكولاإلضافي48المادةمن) 26
بشأنحمايةاألشخاصالمدنيينفيوقتالحرب.1949(مناتفاقيةجنيفالرابعةلعام26(إلى)13الموادمن) 27
بشأنحمايةاألشخاصالمدنيينفيوقتالحرب.1949(مناتفاقيةجنيفالرابعةلعام142(إلى)27الموادمن) 28
.1977(منالبروتوكولاإلضافيالثانيالتفاقياتجنيفلعام18(إلى)13الموادمن)و؛1977(منالبروتوكولاإلضافياألولالتفاقياتجنيفلعام78(إلى)48الموادمن) 29
30  رقم المتحدة لألمم العام الجمعية 2675قرار في 9الصادر 1970ديسمبر المتحدة: األمم وثائق ،675/(XXV)A/RES/2:الرابط من االسترجاع تم .

digitallibrary.un.org/record/201888?ln=ar
31 Guiding Principles on Internal Displacement, op. cit., p. 6, Principle (5). 

بشأنحمايةاألشخاصالمدنيينفيوقتالحرب.1949الرابعةلعام(مناتفاقيةجنيف49المادة) 32
.1977(منالبروتوكولاإلضافيالثانيالتفاقياتجنيفلعام1)17المادة 33

https://digitallibrary.un.org/record/201888?ln=ar
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. تما ساة في البااون ال ولي  34  أن     ذ سملع اكبطوا  املنا ك   لتسكمل  سمع شكم  اا كز التي تاك تا لفتات مءق 

ا داككنن معام   ااشككباص النازحخن أن     ذ  ك  اإلسزاةا  املمكن  للتسككنل ا كك ب ال امل الخن املعنلخن  اإلنسككاني أيضككً

في هزو  مز ككككككل  من حلل املنو  والاككككككزوط اليكككككك ل  واليكككككك   ال  ال  واامان وال  ذي  و     فزيق أفزاد العائ   

س اوا  لى  زا ديارر  في العودت إليها حال  ، 35الواح ت 
 
وأقز البااون ال ولي اإلنسككككككاني العزفي حق ااشككككككباص الذين أ

 .36اا فاة اا  اب التي أد  إلى لزوسم  منها، وا   لى احتاا  حبون امل كل  لمء ة ااشباص

والالسئخن والنازحخن دال ًلا، ا   أنها  لى  وإًا ما احينا  ن ال كككككككككيوا ال ولل  املكز ككككككككك  ك ماي  املماسزين قسكككككككككزًيا 

اا     خا كافل . ف الاسكككككك   إلى الطوزت البسككككككزي    يوس  صكككككك  دولي       كككككك ككككككلو ل ناول رذه املسككككككنل ، ولع  ِ    

. وأما  ن ال  ول ال اللي، فمع اا كككك    37ًل  أن امل ككككط ح في اا ككككا  رو م ككككط ح  خا قااوني تما أوضكككك نا  كككك ًفا

 املي م ز  قااوًاا يتناول مسكككككككككنل  ال  ول ال اللي. ومع ًل ، فب  اا ا م ادل اام  امل ح ت ال وسيهل    يوس  أي صككككككككك 

، تما أن الع ي  من قوا  را ادال لً دانن ال  ول ال اللي مزسًعا ر مًلا حول تلفل  تعام  ال ول مع محن  النازحخن 

. إ  أاكو  لى املسككككككككككككك و  اإلق ل ي، فبك  ا  مك  38اإلنسكككككككككككككانقك  اكا كا تاكككككككككككككيك  سزًةا   ي  زأ من البكااون الك ولي ك بون 

عنل احماي  ومسكا  ت النازحخن دال ًلا 2009اافزيبي  ا    ا  حاد ، والذي      الم   39أول صك  إق ل ي م  ز  قااوًاا ي 

خن، ف نتي ا  فاقل  . أما االاسك   لالسئ40اارزت في محن  النازحخن دال ًلا ل م فب  في أفزيبلا ا  في سملع أاحاة العال 

 41اكباص  او ع الالسئخن ال ادرت  ن مء مز اام  امل ح ت ل مفو خن دانن الالسئخن و  ي ي اكواسل  وبزو وكولما 

ال كككككككككككككك    اكك وررككاا  فككاقلكك  وتاكككككككككككككيكك   .42كككنول وثلبكك  قككااوالكك  دوللكك  م زمكك   تنككاول النوا ي اكوورزيكك  لبضكككككككككككككلكك  الالسئخن

مع وسود   ،سورز العم   لى صككككككككككلاا  حبون الالسئخن حول العال و   ككككككككككاع الالسئخنالبااوني ااول  املًلا ا  ككككككككككوص أو 

ا في أي من ا  فكاقلك  وال او وكول أو في ك يهمكا 149
ً
ا من حق اإلنسكككككككككككككان في ط ك   43دولك  طزفك

ً
. وسكاة  ا  فكاقلك  ااطالقك

ا  م وكن في ا ك ان ألز  ال ووة، والكذي أر كككككككككككككاه اإل الن العكاملي ك بون اإلنسكككككككككككككان ان كككككككككككككو  لى أاكو  ليك  فزد حق ال مك 

 .44وال م ع او لالًصا من ا  طماد 

 
.1977منالبروتوكولاإلضافيالثانيالتفاقياتجنيفلعام3(4المادة)34
.2005لصادرةعناللجنةالدوليةللصليباألحمرعام(منقواعدالقانونالدولياإلنسانيالعرفيا131القاعدة) 35
.2005(منقواعدالقانونالدولياإلنسانيالعرفيالصادرةعناللجنةالدوليةللصليباألحمرعام133(،)132القاعدتين)36

37 International Organization for Migration, "International Migration Law: Glossary on Migration", op. cit. 
؛16الجنةالدوليةللصليباألحمر،"التصديلمسألةالنزوحالداخليأثناءالنزاعاتالمسلحةوحاالتالعنفاألخرى"،مرجعسابق،ص. 38

ومابعدها.38،ص.2020،القاهرة،"المنظمةالدوليةللهجرة،"المصطلحاتاألساسيةللهجرة
.2009أكتوبر23ةومساعدةالنازحينداخليًافيأفريقيا)اتفاقيةكمباال(الصادرةعنمؤتمرالقمةاالستثنائيلالتحاداألفريقيفياتفاقيةاإلتحاداألفريقيلحماي 39
.5مرجعسابق،ص.،اللجنةالدوليةللصليباألحمر،"ترجمةاتفاقيةكمباالإلىتطبيقعملي:عمليةالتقييم" 40
.1967؛البروتوكولالخاصبوضعالالجئينلعام1951جئينلعاماالتفاقيةالخاصةبوضعالال 41
www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.htmlالخاصةبوضعالالجئين"،تماالسترجاعمنالرابط:1951المفوضيةالساميةلألممالمتحدةلشؤونالالجئين،"ماهياتفاقيةعام 42
www.unhcr.org/ar/4f449ed56.htmlالخاصةبوضعالالجئ"،تماالسترجاعمنالرابط:1951المفوضيةالساميةلألممالمتحدةلشؤونالالجئين،"اتفاقيةعام 43
 .1948عالنالعالميلحقوقاإلنسانلعام(مناإل1)14المادة 44

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html
https://www.unhcr.org/ar/4f449ed56.html


 اإلطار القانوني وواقع األزمة اليوم : أوضاع الهجرة واللجوء والنزوح بسبب النزاعات المسلحة

9                                                                                                                                    

 

و
ا
 أ ر إلننزإلاو  إل عحوة الآ إلنجرر  اإلنحر ء اإلننزاح:  ونب

  خا ال ولل  منها،  زاي   أ  اد ااشككككككباص املو اين  
ً
مع  زاي  ال  ا ا  املسكككككك    لالل السككككككنوا  االخات، لاصكككككك 

 لى  زا منازلم ، من مماسزين قسككككزًيا و سئخن واازحخن دال ًلا، ان  اد ونسكككك   خا مسكككك وق . ف ح ول العا  املاضكككك ي، 

س اوا  لى  زا من2020
 
م لون شكككككككب   لى ااق  اتل   ال  ا ا   82.4ازلم  إلى ، وصككككككك ا أ  اد ااشكككككككباص الذين أ

 .45حبون ا نسان وا  طزااا   واا هاكااملس    والعن  وا  طماد 

ا يءدي ا ككككككككككككك مزار ال  ا ككا  املسككككككككككككك  كك  إلى  فككاق  ااو ككككككككككككككاع اإلنسككككككككككككككاالكك ، اامز الككذي ي عكك  من حلككات املكك الخن  دائمككً

ا فيها. ن في مناطق ال  ا ا  املسككككككككك      ل  يع ريامل ضكككككككككز 
ً
اكككككككككواو  حا اخاان ااطزا  امل حارب  في معزت  ل سكككككككككوا طزف

البااون   اا هاكاال  اع املسككككككك ح وحسككككككك ، وإاما اتل     وسود و الً ا ما يضكككككككطز ااشكككككككباص إلى  زا منازلم  ل م ملوزد

ن ِق   أطزا  ال ولي اإلنسكككككككاني أو حبون اإلنسكككككككان اا كككككككا كككككككل ؛ ما يعني أاو إًا ما كان رناا ثم  الت ا  من اا كككككككا  م

ال  اع االبوااخن واس   ال ط لق  كككواة قوا   البااون ال ولي اإلنسكككاني أو البااون ال ولي ك بون اإلنسكككان ملا ا كككطزوا 

 .46رء ة ااشباص لتاا ديارر  ول مكن معظمم  من ال باة في ااماتن التي ا  ادوا الع   فيها

أ  اد الالسئخن والنازحخن دال ًلا يمكننا النظز إلى اارقا  الضكبم   ول  عز   لى م    نثخا ال  ا ا  املسك     لى 

في م     مناطق ال  ا ا  املسككك    حول العال . وملا كااا ال  ا ا  املسككك    ق  ألذ  في الزيادت من حلل أ  ادرا 

ت لالل السكككككككككككككنوا  ررككا املكك مز احول العككال  وبككا ككا في اتسككككككككككككككاع مسككككككككككككك مز من حلككل اطككاقمككا اكو زافي وار فككاع مت ايكك  في آثكك 

االخات، فب   ضكككككككككا فا معما أ  اد الالسئخن. ًل  إً ار فع   د الالسئخن امل كككككككككو خن ل   املفو كككككككككل  السكككككككككامل  لدم  

امل ح ت لاكككككككككءون الالسئخن ووكال  اام  امل ح ت إل اث  وتاككككككككك ل  الالسئخن الف سكككككككككطلالخن وطال ي ال ووة الذين  ب موا 

. ا نما ار فع   د النازحخن دال ًلا في 2020م لون  ا   30.5إلى  2005ون  ا  م ل 16ر كككككككككككككمًلا اط  ا  كووة فب  من 

 .202047م لون  ا   48إلى  2005م لون  ا   23.3م     ال ول التي تام  ازا ا  مس    من 

ا  ن أماتن أتثا أماًاا، منه   11.2ا كككطز لالل العا  املاضككك ي وح ه 
ً
 م لون  9.8م لون شكككب  إلى  زا ديارر  احي

ا دون   ور اك ك ود الك وللك  و م لون شكككككككككككككب    اوا اك ك ود الك وللك  طكال خن اك مكايك  لكارأ ا ك انه .   1.4ازحوا دال لكً

 ل    العالق  اخن ال  ا ا  املسكككككك    والطوزت البسككككككزي  وال ووة وال  ول ال اللي،   كككككك ر  ال ول التي تاككككككم  
ً
واتل  

قائم  ال ول التي اح و   لى   اكوسككلم  ل بااون ال ولي اإلنسككانيوقع لاللما   د ت خا من ا ا هاكا    ازا ا  مسكك   

 
 
 شككككم   ا كككك مزاًرا الاسكككك   اات ا من النازحخن دال ًلا وامل

ً
 كككك رت لالسئخن لالل العا  املاضكككك ي. ومن اخن     ال ول دو 

   ل   ا ا  املس    واازما  التي اا لعا لالل السنوا  املا ل ، مي   وري  واللمن وأف انس ان
ً
وال ومال؛ أو دو 

 
45 United Nations High Commission for Refugees - USA, "UNHCR Figures at a Glance", 18 June 2021. Retrieved from: www.unhcr.org/en-us/figures-at-a-

glance.html 
.2،ص.2010،القاهرة،"النزوحالداخليفيالنزاعاتالمسلحة:مواجهةالتحديات"اللجنةالدوليةللصليباألحمر، 46

47 United Nations High Commission for Refugees - USA, ibid. 

https://www.unhcr.org/en-us/figures-at-a-glance.html
https://www.unhcr.org/en-us/figures-at-a-glance.html
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اا لعا فيها ازا ا  مسكك    أو أزما  س ي ت لالل العامخن املا ككلخن، مي  أثلوبلا وأرملالا وأًربل ان ودول السككاح  

 48اافزيبي وموزم لق.

 
وبالنظز إلى اا  اد داكككككككككككي   ا  طوال السكككككككككككنوا  املا كككككككككككل  حول العال ، از  أن ال ول التي لزأ، وي زأ، منها الع د  

قاصكككككك ين دول أتثا ا كككككك بزاًرا  ي ال ول اات ا من ااشككككككباص الذين ا ككككككطزوا إلى  زا االدر  و  اوا اك  ود ال ولل  

معظ  إق لممكا. ف كنتي  كككككككككككككوريك   لى رأ  البكائمك ،   يهكا ف سكككككككككككككطخن، ث   أو ا  كككككككككككككطزااكا  التي طكالكا آثكار ال  اع املسككككككككككككك ح

 .49ف  ويال، أف انس ان، سنوب السودان، ملاامار، اليون و ال يمبزاطل ، ال ومال، السودان، وأفزيبلا الو طت

ل ًلا الذين يع اككككون  لى أر ككككما، ف نهاي  اوأما  ن ال ول التي أد  ال  ا ا  املسكككك    فيها إلى ار فاع أ  اد النازحخن د

دول  تاكككككم  ازا ا  مسككككك    وأح اث  59ل في م لون ااز  48وصككككك ا أ  اد النازحخن دال ًلا حول العال  إلى  2020 ا  

ا، و   هككا اليون و الكك يمبزاطلكك ، ث  كولوم لككا، اللمن، أف ككانسككككككككككككك ككان،   ن . أ ككا  كككككككككككككوريكك   لى رأ  رككذه البككائمكك  أيضككككككككككككككً

 .50ال ومال، ال خايا، السودان، أثلوبلا، وسنوب السودان

 
48 United Nations High Commission for Refugees, "Global Trends in Forced Displacement - 2020 Report", Copenhagen, 2021, p. 5 et seq. 
49 Ibid. p. 7; 

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, "UNRWA in Figures – 2019", Jerusalem, 2020, p. 1. Retrieved from: 

www.unrwa.org/resources/about-unrwa/unrwa-figures-2019-2020  
50 Internal Displacement Monitoring Centre, "IDMC’s 2021 Global Report on Internal Displacement", Geneva, 2021, p. 14. 

Source: UNHCR 

http://www.unrwa.org/resources/about-unrwa/unrwa-figures-2019-2020
https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/
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اإلنل إلألزمة ف  إلندال إلنترب ة إلني، ت  د   إلاو  و:    بإلمتا

زمن م  الت اال  ا ا  املس    وا  طزااا   املنطب  العزبل  منطب  ليون  اظًزا ،  لى احو ار فعا ِح  و داي  م 

لالل العب  االخا اتل   ااتاار ال  ا ا  املس     خا ال ولل  و ف  ي هارزت اكوما ا  اإلرراال  وهزو  اإلح الل 

وواح ت من أ لى  أح  أتثا مناطق العال     يًزا لالسئخن وال  لال  ااسن ل  ا   عماري ، اا ا ال ول العزبل   ي

في أ  اد النازحخن دال ًلا. ومازالا معااات السيان امل الخن في مناطق ال  ا ا  املس    في ال ول العزبل    العال   مناطق

و وري  والعزان  في ف سطخن قسزًيا والالسئخن والنازحخن دال ًلا املماسزينز  او ول من واقع أ  اد مس مزت، و   

واللمن ولل لا. وتما أوض نا لالل  ناولنا لإلطار البااوني، فال ري  في أن اازم  اإلنساال  ل مماسزين قسزًيا والالسئخن 

. ويزي  من والنازحخن دال ًلا في     ال ول يب  وراةرا   د ضب  من ا ا هاكا  التي ار كبها، ويز كبها، أطزا  ال  اع

ال ول التي      و مول     ا ا هاكا ، ا  و حارب االوكال   نها دعض أطزا   طال  أم  ال  اعوإ  فاق  الو ع

 ال  ا ا  في املنطب  العزبل .

 البز  الف سطلال    طوخا الع ي  منفي  1948منذ  ا   إل سرإلة ل إل  سول ، شزع إلملوسمة امعلو  انة  ففي

ول  يك في اإلح الل االفظائع  . 51أل  ف سطلني وق ها 700وار ياب م ازر احق أر ما، ما أد  إلى تازي  أتثا من 

في  وبناة املس وطنا  في  لا ا و املمنطو  ل طوخا الف سطلالخن من ديارر ا  مز  ، ف1948واكوزائ  التي ار كبها  ا  

في  آ   ف سطلني 10، ففي العب  االخا وح ه     طوخا احو ل وفي الب   الازق 1967ااراض ي امل     دع   ا  

 
51 United Nations General Assembly Official Records, Supplementary Report of the United Nations Conciliation Commission for Palestine, UN Doc. No. 

A/1367/Rev. 1, 23 October 1950. Retrieved from: unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/93037E3B939746DE8525610200567883  

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/93037E3B939746DE8525610200567883
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 من  طوخا الف سطلالخن     املمار ا  محاو  ، وكان آلز 52ر   منازلم أو طزدر   دع  الضف  ال زبل  امل    

البااون ال ولي ، ا  مزاًرا لس س   من سزائ  اك زب واا هاا أحيا  لالل العا  اكواري  أحلاة م ين  الب   امل    

  اه امل الخن   االت اما و  لى احو فج اإل زائللياإلح الل  وإلالل اإلنساني التي حظز  ال طوخا وا  تلطان 

 . ا ف و   ط  إح الل نالف سطلالخ

تما  ءدي ظوما  اإلح الل املوسم     امل الخن في قطاع  زت إلى تازي  السيان في منطب   ح وي االفع   لى 

وتعاني من اك  ار الذي يفز و  1967و 1948من م     امل ن الف سطلال  منذ  امي  ت خا من النازحخن  د 

ا اذل  أحيا  البااون ال ولي اإلنساني التي حظز  ا  ه ا  امل الخن واا لان امل ال  والعبوبا   ،اإلح الل
ً
من هي

ولي ك بون اإلنسان في الضف  ال زبل  امل     والب   أ   إلى ًل  اا هاكا  اإلح الل احيا  البااون ال   اكوما ل .

م     امل ادل وااحيا  التي   ق   افز وباي ، امل    . وي ضح من ًل  أن اإلح الل ق   زب دعز  اك ائ 

 مال و طزقنا لما حول اإلطار البااوني دانن     التس   في الطوزت البسزي  وال ووة وال  ول واك ول دون تس   اا 

  ائل  في وقو م .الع

اإلح الل، وص    د الالسئخن والنازحخن دال ًلا الف سطلالخن إلى أتثا من  نانت اًما  لى  70وبع  أتثا من اللو ، 

ينتي رذا الع د من الالسئخن والنازحخن في ف سطخن   .53وتع   نس    خا ق ل   منه  في م لما  الالسئخن؛ ماليخن 6

تياني أت ا   د في العال  دع   وري ، ما يكا   ن سزة من من ات الاع  الف سطلني التي تس   فيها اإلح الل  

داي  م اشز  لى م ار   ع   بود من ال طوخا وال طمخا العزقي وا   ه ا  امل اشز ل م الخن و خا ًل  من سزائ  

ا هاا أحيا   ومازال اإلح الل مس مًزا في ا واا هاكا  البااون ال ولي اإلنساني والبااون ال ولي ك بون اإلنسان.  اك زب

من    لى  زا منازلم   امل الخن الف سطلالخنالبااون ال ولي اإلنساني والبااون ال ولي ك بون اإلنسان، م  ًاا املزي  من  

 خا املتسب  ال    مع أحيا  البااون ال ولي  متس ً ا في أ مالو الع ائل سزاة ال طوخا وا  تلطان املس مزين، أو 

 إلى مناطق ألز  دال  ف سطخن أو ال ووة ل ول ألز . السيان امل الخن ازولاإلنساني في 

  ، فب  ألزسا  از  نوا  من ال  اع املس ح رناا الع د اات ا من الالسئخن إلطرن  بية إلنترب ة إلنع بيةوأما في 

ال ادع   . أد  ال  اع املس ح ال ائز في  وري  اخن البوا  النظامل 54 د اات ا من النازحخن دال ًلا حول العال والع

م لون م ني  وري ملنازلم  وال ووة إلى الع ي  من ال ول   6.7إلى  زا    امل ناحزت  واكوما ا  املس     ل  يوم  السوري 

 .55م لون إلى مناطق ألز  دال   وري  6.5حول العال ، وازول 

 
52 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, "Breakdown of data on demolition and displacement in the West Bank". Retrieved 

from: 

app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJkZGRhYWQtODk0MS00MWJkLWI2NTktMDg1NGJlMGNiY2Y3IiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2

MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9  
53 United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, ibid. 
54 United Nations High Commission for Refugees, ibid., p. 3; 

Internal Displacement Monitoring Centre, ibid., p. 14. 
55 Ibid. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJkZGRhYWQtODk0MS00MWJkLWI2NTktMDg1NGJlMGNiY2Y3IiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJkZGRhYWQtODk0MS00MWJkLWI2NTktMDg1NGJlMGNiY2Y3IiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
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لالل  بً ا   ار ك  أطزا  ال  اع في  وري ،  واة اك يوم  السوري  أو اكوما ا  املس    املن زط  في ال  اع،وق   

اا هاكا  البااون ال ولي اإلنساني والبااون ال ولي ك بون اإلنسان منذ اا  ع ال  اع     ح ز لو من ا  دً  من الب ال

ار ياب املذااح، الب   لارأ إطار البااون،   ال طوخا البسزي، وحتل اللو . شم ا رذه ا ا هاكا  وسزائ  اك زب

ول  يك في أطزا  ال  اع ا      .56ا   بال ال عسفي، ألذ الزرائن واإللفاة البسزي، العن  اكواس ي وا    اب

ظوما   خا مازو      امل الخن  ذاتنفل التي أد  إلى  زواع امل الخن  لى احو سسل  وحس ، ا  قاموا  ا ا هاكا

ا  ه ا  ااشباص واا لان امل م عخن احماي  لاص ، فز  اك  ار، وا    ا  أ      منها امل ال ،  واا لان

فق أم   ودت الالسئخن   .57محزم  دولًلا 
 
 من أن يسعى أطزا  ال  اع إلى   فل  ِح ت اازم  أو أن ي ول في اا

ً
وب  

 .58ان  اد أتثا مما   با   إلى اللو   ، فب  ا  مزوا في تازي  املزي  من السوريخنوالنازحخن السوريخن إلى أرا يه 

  ًوي ااطماع ا   عماري      د من ااطزا  اكبارسل ب   ار   ب ال  اك يوم  السوري  واكوما ا  املس   ، فو 

ام     أشيال ال    االز     اح  أطزافود مم       ل م  امل اشز في ال  اع أو من لالل   واة  في زيادت الو ع كارثل 

ل أسزاة  ، والتي تس  ا منذ اس لاإلطرن  بية إلنتوي ة اال منازع و نتي في مب م      ال ول  .الواقع   ا ا هاكامن ك  

ا    من اكوما ا  املس    املوالل  لما في ازول أ  اد ت خات من امل الخن،  2016ت خات من الامال السوري  ا  

. تما قاما اكوما ا  املس     59أل  اازل في أح  املزا   ن ما اس احا م ين   فزين 200و  طا     اا  اد 

 حا مزأ     ع د ت خا من اا هاكا  البااون ال ولي ك بون اإلنسان االخات د  املوالل  لتاتلا في املناطق السوري  التي  ح  ما

  لى  لا ا   زتلا60ومسمع من قوا  اإلح الل التاكي 
ً
، من محاو   ل تاي  امل ن  في ااراض ي التي  ح  ما ًا ها .  الوت

، والتي ق   ز بي إلى  لا ا   طمخا  زقي. أد  ًل  النطج، ااإل اف  وال ملخ  اخن امل الخن السوريخن  لى أ ا  العزن 

 واة  -، إلى تس    زتلا منذ ا أ ال  اع كوما ا  املس    املن هك  ل بااون ال ولي اإلنسانيع د من اإلى د    زتلا ل

ي ضح من  السوريخن. ازحخن والنفي املعااات التي تع اما نس    خا ق ل   من الالسئخن  - ا ورت م اشزت أو  خا م اشزت

ًل  أن اك يوم  السوري  واكوما ا  املس    وااطزا  ااسن ل  في ال  اع البائ  في  وري  ل  ي لزوا سمً ا طوال 

العب  االخا في  زواع وإرراب امل الخن في م     امل ن السوري ،  لى احو ا فق املو مع ال ولي  لى     مازو ل و 

ا وأدااو  لى اطان وا 
ً
ع، ما ح ا اماليخن السوريخن إلى الفزار من ديارر  والتاتا في م     دول العال  إلى اللو  احي

ل  اإلسزا . ا آمن من سزاة     الفظائع ًو
ً
  ن مالً

فب   ز    لى الفا  الذراع كوملع أطزا  ال  اع في ا لت ا  انحيا  البااون ال ولي  إلطرن  بية إلن نا ةوأما  ن 

لبااون ال ولي ك بون اإلنسان منذ إا  ع ال  اع أن اا ا اللمن  ي اازم  اإلنساال  اا وأ  لى مس و  وااإلنساني 

 
56 United Nations Human Rights Council, "Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic", 12 February 2014, 

UN Doc. No. A/HRC/25/65, paras. 20-150. Retrieved from: undocs.org/A/HRC/25/65   
57 Ibid. 
58 Internal Displacement Monitoring Centre, ibid., p. 39. 
59 Reuters, "More than 200,000 people fled Syria's Afrin, have no shelter: Kurdish official", 19 March 2018. Retrieved from: https://reut.rs/2HNlcnj  
60 United Nations Human Rights Council, "Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic", 14 August 2020, 

UN Doc. No. A/HRC/45/31, paras. 37-69. Retrieved from: undocs.org/A/HRC/45/31  

https://undocs.org/A/HRC/25/65
https://reut.rs/2HNlcnj
https://undocs.org/en/A/HRC/45/31
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، 62لاص  م  الا اك وثي  طزا  اال ا  لناة،اا  ك  من  ا ا هاكا. وقعا 61- تما   فما دائًما اام  امل ح ت-العال  

وتس  ا     ا ا هاكا  في  بوط  ازا  اآل   من الض ايا في صفو  امل الخن من سزاة العم لا  الع ائل  

ول  يتس   ال  اع في تازي  ماليخن   .63أل  ق ل  230 ما يزي وا   ه ا  امل اشز ل م الخن فب ، ا نما ل   ال  اع 

ع من ال  ا ل فووحس ، ا  أد  ال مار الذي  ادال لً احلل أص ح واح  من ك  ثماال  يمنلخن اازل  امل الخن اللمنلخن

سع  حلات رء ة اافزاد في اللمن صع    إلى ااتاار ل ووع والفبز مع  ف  ي لدوبئ  في ه  انهلار املنظوم  الي ل 

 .64، في ا   يع م  ث ثي  يااو  لى املسا  ا  اإلنساال ل  اي 

و ن اا هاكا  أطزا  ال  اع ل بااون ال ولي اإلنساني، فب  ار ك ا البوا  املوالل  ل  يوم  اللمنل  املعتا  لها 

ما تس   ا وره في فزار   د من امل الخن من     امل الخن،     ا ا هاكا  ًدا من    دولًلا في املناطق الواقع   حا  لطز ها

، إلطو ث  إل عحوة  ممج  ووأما  ن ا ا هاكا  املز ك   اوا ط   ،      ا ا هاكا املناطق الواقع   حا  لطز ها رزًبا من  

فلنتي في مب م ها ا    ا  امل الخن ت روع دازي  وإقام  مااآ   سكزي  في املناطق امل ال  املك ظ  االسيان، 

    مزا ات أحيا  البااون  قذائ  الماون اتل    اا    ا  ااإل اف  إلى التس   في مب   أ  اد ت خات من امل الخن

. 66، وا    ا  اا     امل زم  دولًلا كاال ا  املضادت لدفزاد65ال ولي اإلنساني دانن قوا    خا العم لا  الع ائل 

، والتي 67 بااون ال ولي ك بون اإلنسان في املناطق الواقع   حا  لطزت اك وثلخن ل الوا ع  ا هاكا ا  اارل   ن 

  لى تس    .68ا ا هاكا  اكوسلم  املز ك   احق ااطفال في اللمن منذ ا أ ال  اعشم ا أ     
ً
سما   اك وثلخن   او الوت

في ازول آ   امل الخن اللمنلخن من املناطق امل ضزرت من العم لا  الع ائل  اخن اك وثلخن و ائز أطزا  ال  اع أو من 

كا   افزت ل بااون ال ولي ك بون اإلنسان، فب  تعز    د ت خا املناطق الواقع   حا  لطزت اك وثلخن وتام  اا ها

 .69ل ب   ابذائ  امل فعل  واا     اليبل   من ِق   اك وثلخن  من م لما  النازحخن دال ًلا والالسئخن في اللمن

طوال فتات ال  اع   إل قرإل  ةإلطرن  بية إل سوم ة  سما   اك وثلخن، فب  ه اا ا هاكا  املز ك   من ِق   ور   ك  

 
61 UN News, "Humanitarian crisis in Yemen remains the worst in the world, warns UN", 14 February 2019. Retrieved from: 

news.un.org/en/story/2019/02/1032811  
62 United Nations Security Council, "Letter dated 26 January 2018 from the Panel of Experts on Yemen mandated by Security Council resolution 2342 (2017) 

addressed to the President of the Security Council", 26 January 2018, UN Doc. No. S/2018/68. Retrieved from: www.securitycouncilreport.org/un-

documents/document/s201868.php 
63 United Nations Office for the Coordination ofHumanitarian Affairs, "Global Humanitarian Overview 2021" Geneva, 2020, p. 111. 
64 UN News, "First Person: Yemen ‘cannot even afford to worry about the coronavirus’", 28 February 2021. Retrieved from: 

news.un.org/en/story/2021/02/1085732  
65 United Nations Security Council, ibid., p. 297. 
66 United Nations Human Rights Council, ibid., p. 8. 
67 Human Rights Watch, "World Report 2020", USA, 2020, p. 641. 
68 United Nations, "Children and armed conflict, Report of the Secretary-General", 9 June 2020, UN Doc. No. A/74/845, p. 25. Retrieved from: 

undocs.org/en/A/74/845  
69 Human Rights Watch, "Yemen: Houthis Attacking Displaced People’s Camps", 23 March 2021. Retrieved from: www.hrw.org/news/2021/03/23/yemen-

houthis-attacking-displaced-peoples-camps  

https://news.un.org/en/story/2019/02/1032811
https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/s201868.php
https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/s201868.php
https://news.un.org/en/story/2021/02/1085732
https://undocs.org/en/A/74/845
https://www.hrw.org/news/2021/03/23/yemen-houthis-attacking-displaced-peoples-camps
https://www.hrw.org/news/2021/03/23/yemen-houthis-attacking-displaced-peoples-camps
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   ظز    يز اا     ل وما ا  هاتما ك، مع وسود د ئ   لى اا 70 ي م  ر ال    املادي والعسكزي ااول ل وما  

 .، ما يعني أنها   حم  ا وررا ساا  ت خا من املسئولل   ن من ات النازحخن دال ًلا في اللمن71املس    في اللمن 

، اتل   ال  اع فب  ودون احتساب النازحخن رناالمن إلى وصول   د النازحخن دال ًلا أد  ك  رذا وأتثا في ال

أل  يمني دس   ا  مزار   143. وفي العا  املاض ي وح ه، ازل  72م لون اازل  3.6اتل   السلول واليوارث الط لعل ، إلى 

اخن البوا  املوالل  ل  يوم  املعتا  لها دولًلا وسما   اك وثلخن املس   ، وكان الع ي  من  السادع ال  اع ل سن  

. ور   وصول أ  اد 73دازي  تما أوض نا  ت روعحا   ال  ول     دس   الطوما  العاوائل  وا    ا  امل الخن 

إلى أ  اد ل  ي   ت ول ما في اللمن من    -ول ولاص  السل- الط لعل النازحخن دال ًلا في اللمن ا  اب   ع ق االيوارث 

املس ح وا ا هاكا  املز ك   ق  ا م أتثا من لمس   از  ع    عق  ، إ  أن   د النازحخن لد  اب امل ع ب  اال  ا

، إً تس مز اللمن كنح  أازز النباط السالن  . أ   إلى ًل    د الالسئخن74ال لئل  اليوارث  د النازحخن دس   

أل  م ني في اللمن إلى  زا منازلم  في أ باب اا  ع ال  اع، مات خن    190حلل ا طز احو  ،  75أزم  الالسئخنا  وص  

 .76في م     دول العال 

 إلًلسسلسوجو 

م اشككزت. ي ضككح مما  ب   أن العالق  اخن ال  ا ا  املسكك    والطوزت  خا الطو ل  وال ووة وال  ول ال اللي  الق   

 كككككواة ا كككككورت  لى رذا النحو وق  حزص البااون ال ولي اإلنسكككككاني  لى   ق ال اب أما  س ا امل الخن  لى  زا ديارر  

من لالل تسككككككككك   العم لا  الع ائل  ال خا أو  خا م اشكككككككككزت   من لالل س ار   لى ًل  و طوخار  أو  زحل م   م اشكككككككككزت

، ف يون اككذلكك  اا هككاكككا  أطزا  ال  اع احيككا  البككااون الكك ولي اإلنسككككككككككككككاني و كك   قككااوالكك  في أ  ييواوا آمنخن في ديككارر 

ف  ي ال  ا ا  أد    تما.  في زمن ال  ا ا  املس      حم  ا لت اما  الواقع    يه   ي الس   في تازي  آ   امل الخن

، املس   ،   لما  خا ال ولل  منها، إلى ااف ار أزما  الطوزت البسزي  وال ووة وال  ول ال اللي  لى احو  خا مس ون 

للءتك  لنكا أن الت ا  أطزا  ال  اع املسككككككككككككك ح اكنحيكا  . يكنتي كك  ًلك  مكا زاد من ال حك يكا   لى احو أتثا من ًي ق ك  اكيخا

امل الخن ل يارر ، وأاو    نل  نو حتل   وق   ا     يها اك ول دون تسكككككك   ال  اع في  زا البااون ال ولي اإلنسككككككاني يت

 من ات املماسزين قسزًيا والالسئخن والنازحخن دال ًلا.
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 إلنس ص و 

 اما رو آ ف مء س  ما ا ل سال  وال نمل  وحبون اإلنسان وص ي في  وة ك  ما  ب  ، 

 إلألمن ةل آ إلملرسنل إلندا   اإلطر و   •

  م زمك  داكككككككككككككنن مسكككككككككككككنلك  ال  ول الك اللي، اظًزا ل لكاب صككككككككككككك  دولي م  ز  في ركذا اكب كككككككككككككوص لك صكككككككككككككلكا ك  ا فكاقلك  دول. 1

 ل  ح يا  الك خات التي أفززرا الت اي  المائ  ال خا مس ون في أ  اد النازحخن دال ًلا حول العال ؛
ً
 وا   اا 

مع ال ح يا  التي  واسو قضل  الالسئخن في اللو  اك الي، اظًزا  ة ي التع ي  ا  فاقل  اكباص  او ع الالسئخن اما . 2

ا، وب  لكك   وفخا قكك  70ل  ككاين رككذه ال حكك يككا   ن   كك  التي وسككِ    نكك  ا  مككاد ا  فككاقلكك  ق كك   أت ا من اك مككايكك   ر ككامككً

 سئخن اللو ؛ال ل

إليها لضككمان إقزار حبون الالسئخن  لى   اا اضككما حل ال ول التي ل   نضكك  إلى ا  فاقل  اكباصكك  او ككع الالسئخن . 3

 أو ع اطان ك خن تع ي  ا  فاقل  أو إقزار ص  قااوني آلز أتثا فا  ل ؛

 أ رإل  إلننزإلاو  إل عحوة مد إلندال ا وو إلندال ل آ  •

  اني التي  بض ي احظز اب  أو  طوخا امل الخن قسزًيا؛. ا م يال لبوا   البااون ال ولي اإلنس4

ا م يال لبوا   البااون ال ولي اإلنسككككاني والبااون ال ولي ك بون اإلنسككككان واس   ال ط لق التي  حول دون تسكككك   . 5

ا آمن؛
ً
ا  ن مالً

ً
 اا مال الع ائل  في ا طزار امل الخن مل ادرت منازلم  احي

إلى مواطنه   -ا  اب اق ضارا أمنه  أو ا  اب  سكزي  قمزي -السيان الذين    اب م  من ديارر  ا لت ا  اإ ادت . 6

 ؛ام زد  وق  اا مال الع ائل 

 إلندال إل عسق مة نوجئو ل آ  •

 ا م يال إلى قوا   البااون ال ولي وقزارا  الاكككككككز ل  ال ولل  وال كككككككيوا البااوال  اإلق لمل  ًا  ال ككككككك   ابضكككككككل . 7

 ؛سئخنالال 

 م  أ     اإل ادت البسزي ؛. 8
ً
 ا لت ا  اامل ادل املس بز   يها دولًلا ا  وص الالسئخن، وب اص 

  وفخا     الع   الكزي  واملعام   اإلنساال  كوملع الالسئخن امل واس ين  لى ار ما دون  ملخ ؛. 9

     ا طماد الالسئخن ملوزد كونه  من  خا أر  ال ول ؛. 10

و إلناوز و إل س إلجد الآ أبإلضيهو إلندال ل آ  •    إلخم ا

ا لت ا  ام ادل اام  امل ح ت ال وسيهل  دانن ال  ول ال اللي تح  أدنت ل معايخا الواس  ا  ا ما دانن النازحخن . 11

 دال ًلا؛
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اآللزون من  ككككيان معام   ال  احخن دال ًلا تم الخن ي م عون اذا  اك بون واك زيا  التي ي م ع لها ااشككككباص . 12

 ا  ر  اموس  البااون ال ولي والبااون امل لي؛

ا و خار  من املك الخن اك  و  أنه  اكازحخن و ك   ا كككككككككككككطمكادر  أو معكاق  ه  ملوزد  . 13  ك   ال ملخ  اخن النكازحخن دال لكً

 كونه  اازحخن؛

 ؛ وفخا     اك ماي  واملسا  ت اإلنساال  ل نازحخن دال ًلا. 14

 ان ة إل سخصصة اما نو  إلملرسنل إل د  إل ا نو  إلندل آ  •

قلا  املنظما  ال ولل  واإلق لمل  واملنظما  اإلنساال  واملنظما  االز  ًا  اكب ات في م ا   الطوزت وال ووة . 15

وفي  وال  ول ا ب ي  املاكككككككككككورت الفنل  أو ال    ل  يوما  داكككككككككككنن  نفلذ ال كككككككككككيوا ال ولل  ًا  ال ككككككككككك    ن  اك اس 

 ؛ح ود و ي ها

ا احبوقم  و بكككك ي  املسككككككككككككككككا كككك ت والكككك    لم . 16 ومسككككككككككككككككا كككك  ه   لى ا اكككك مككككاأ في   و لكككك  الالسئخن والنككككازحخن دال لككككً

 ؛املو معا  اكو ي ت التي ا طزوا إلى ا ا بال إليها

ل ًلا وحثه   لى  ب ي   اوالنازحخن د و ل  أفزاد املو معا  التي  ضككككككككككك   سئخن أو اازحخن دال ًلا احبون الالسئخن . 17

 ال    واملسا  ت لم  حتل   ي عز ون إلى  ملخ  أو ا طماد دال      امل  معا ؛

ز ل  املسا  ت في ا  ب ال الالسئخن والنازحخن دال ًلا في هزو  إنساال . 18   .م 


