
 

  



 تمهيد
 ليو  الجئ حول العامل،، اطااااااا ملا ال  ال ما       79.5، كام  ناامأ ثك م     2020بحلول عام   

 ليو  الجئ فملًا    26االطاااااا عما لثعممل العاب،    بياع،  حو  الازاعمت المساااااالحت لحمالت 

 ليو   مزح ااخليم بمإلطااامفت ال    45.7   الازاعمت المسااالحت، لل اااما ندد العاا ثل ااام  حو  

 ليو  الجئ    فازللاًل،  ع العل، ا  ندد اإلحصاامةيت ال ضم اام    3.6 ليو  طملب لجوء ل 4.2

افعمع الاااادل   المااااامد  ثل  البيئاااات  ال     الجئو  حما    كمغيم ا جاااامت  المااااامخياااات  المغيمات   ،

لالكوا ث   ا ال ي ام مت ال   غما   المامط  الدل  لساكاونم ااواء ال   امط  ثخما ااخا 

 .بلاا ع، ثل الل ثخما

  لإل  األابمب المةيسيت للجوء ضكم  في الازاعمت المسلحت لثعممل العاب لاالقمممل الااخلي، 

عل  ا  ااااااامء اض مقيت خميااااااات بوطاااااااعيت الالجئي     ثجا  1951  عملت األ ، الممحا  في عم 

في بلاا اللجوء الغيم قامبلا     األااااااااماااااااايات جموعا     الح و     لاع امةع،طااااااامام  حماملمع،  

  ألااابمب االطاا عما       بم  خو   ا شاا ل لال ثنو  فملالجئ االض مقيت  لبحساابللمصاام ،  

 السااااايمااااااي المثا ثل   عيات اجمممعيت  فئت  ال  اال مممء  ثل الجاسااااايت ثل  الال   ثل  بملعم   ضمعل 

حيمض .  عل   ذلك ل كا خ ما ث  لعوا الي بلاد حيث  ث علال لسم ي  جاسيم  بلا خم ج  للكو 

جااا ثحمب       عاااا اام شااااااااااتخل اات اذ بيجاام   وجاا  جااالاااد لالجئي     2020عاام     ل ع  عااملاات

الحمب قم ت اذ بيجم  بم معمأ    لخاللبعم،   المحي ت  لالمامط اقلي، كم ابمد   عل  الساااااااي م 

اا الي قما  ث األ م الدا الما يتضعمات اااااااامعاا  االعيم  اإل ساااااام ي، عاا م ال م و  الاللي  

 قام و يغيم   ب اااااااكااالماا يي     عل  عام قام ات بامل ب   االعاالاا    الماا يي  في بيوضع، كمام  

 لقملع،. بمعدلبع،  لقم ت

    لالميمدالكعمبمء    شاابكمت   ا  للبايت المحميت  األذ بيجم يتال وات   اااامعاا الي   بمإلطاامفت

 ا ي  عظمع،   100000كا ندد العوا ا نمب حوالي    لبسببالازلح    عل اجا اجبم  السكم   

حيمضع،.  عظ، نؤالء االشا م  قا ضمكوا   عل لي ا  يايم خوفم ا  لالكبم  لالاسامء   االط مل 

ليااااولع، الي ا  يايم ضعمطااااوا لصااااا   اخما   لعاا الاجم ل اةع، اااااعيم الي     مملكمضع،كا  

ض، الواةع، في ا مك    للعدا   السااااكم    العااااااااميعمب ندا  عل حيث ا عم كم ت غيم قما د 

 األامايتاا الي ض  ي الوبمء بياع،. كمم ا  غالء االحميمجمت  ث مم   لالماا س  ا المصم ع  

المسااااامعاات  عل  اع، لالعممما  ك يمالاطااااا م   للدلك ،احميمجمضع م  ضلبي  ثعمة    تقا لق 

 الازاعالعالا    المامط  اثامء  عل اذ بيجم     اااااي م    بساااابب  ثالي   بمإلطاااامفت.  اإل ساااام يت

ال  لم ملم  لباملماملي لعاا  نادا االك يم  اع، الجئي  ب اااااااكاا ااة، في ا  يايام.    ثياااااااب   لبعااد،

ضسااااليض ال ااااوء عل  المعم م  لاأللطاااامع الصااااعبت المي خل عم الازاع في اقلي، ا ضساااامد عل  

الالجئي  لاال معمكمت المي ا ضكبمعم ال وات األذ بيجم يت إلجبم  الساااكم  عل  الازلح لاللجوء ال   

 ث  يايم. 
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االعيم    يتذ بيجم ال وات االا ضساااااامد بساااااابب اااااااامعاا  ثقلي،  زح العالا    السااااااكم     

  ض، ضوثي  ضساااااااع غم ات عل   ا  لقمر في كم ابمد حيث بملساااااااكم     المأنولتلالما    الما يت

األذ بيجااام يااات   ال وات  بعااام  قااام ااات  علي  ف ااام اااتللاحاااا  في ث  يايااام   130ثك م       باااملعجو  

ع  طمل     ممتالعج ت ضلكلضمبملسكم   سموطات  ا يت، بمم في ذلك  سموطامت  كمظت 

 ثغاام ات جولاات ل ااافعياات لياااااااوا لح لاباامباامت لل، ضحمم  اذ بيجاام  خالل ناادد العجماامت  بااا

لفي ك يم    الحامالت كام  ااااااااامعااا  الماا يي   العساااااااكملاتلالم مل  بي  االنااا  الماا يات  

ات ندد ث  األناا  العسكملت كم ت بعيا  جًاا ع  األعيم  الما يت لقا  ثع  عما حيث   لكو 

في  ااامزلع،. لكاام     بي    لن،قملوا  ثغلبيمع،     ااا ياام علي االقااا.   52العجماامت الي   مااا  

الدا ُقما ثثامء لقوف  في شااااامفت شااااا م  بمل مب    عمً م  69ال اااااحملم الما يي ، ث كماا الاللمل  

لقا ثيايب ب اظملم يام لد ا  جم في   ، الا  اايبم مكيمتفي   ال ملث في شام ع ثليك  م وكيم 

 . حال ت المبا 

ماا ج  ا ياوا لح   ب بيعمعم،ض، ضا يد بع  ندد ال امبمت بماام اا  ثاالحت ع اواةيت   لقا

م.    122 لالاادخاامةم العا والاات المحظو   الليااً ض، ااااااااام اااا  الاادخاامةم العا والاات في   لقااا ل، 

  لفي  لالم امضلي الم مل  بي  الماا يي     ل بااثالماامط  الساااااااكايات في ضجامناا أل   الماا يي   

اااام اا  ندد الدخمةم في  لض،ا عمليمت عسااكمل   ثندد المامط  السااكايت ل، لم، الع و  ع   

  في ك يم    ثلي  ا بمإلطاااااامفت. مم     كمب الصااااااليب االحمم في اااااااميبم مكيمت   200نجو  

اقممب  اعام   اذا  ضا جم  ثلمك   األلغام ، لالمي    بم امبات  لضصاااااااب االلقامت ال ضا جم نادد الادخامةم  

    ل عظمع،ن،    الما يي    الما جم ٪    طاااحملم ندد الدخمةم غيم  80 لحواليشااا ل 

 . 1االط مل

حجمعم الصااااااغيم لشااااااكلعم غيم المألو  لثلوا عم ضجعلعم ضبال   ا األلعمب فمجدب    ثحيث  

فاام  احممااملياا    للاادلااكط اامل  حوناام كماام ا  االط اامل للعبو  في ال اااااااام ع باامااااااااممما   األ

  اا   لألط املنادا الي ض اااااااونامت   ملب    للؤاا   مض عات صااااااامافمع، للادخامةم غيم الما جم  

ندد الدخمةم   لضعمبم  2 ا  ت األع اامء الماماااليت.   األطما  لالعم  لالصاام، لاياامبمت ف اا 

ضحمأ   ل اعاتبع  نادد الادخامةم ل، ضا جم   لبامل عاا.  الماميات  لا ام عامة  ا ام  عواد الاامزحي  

 
1 Demining(2017).https://web.archive.org/web/20170903114920/http://www.un.org/en/sections/issues-
depth/demining/index.html   
2 https://www.unicef.org/media/media_24360.html   

https://www.unicef.org/media/media_24360.html


ضظا  للك   3 ا  الدخمةم المي ض، الع و  عليعم بملم مل لحي  لياااااااول فم  اإلغمثت لض،الما يي  

 . بعا و  عليعمنامأ العالا    الدخمةم المي ل، لم، الع 

لب مء السااكم     اجا  المعمتبمعما اااامعاا  الما اائمت   يتذ بيجم ال وات االقم ت لقا  

ماااااااامعااا  الم م المةيساااااااي ل مكز المحك، في باحياث ا عام قام ات   لاللجوء  اجبام ن، علي الازلح

الادا لوفم الكعمبامء للماالاات لب يات الما  ات لض، ال ااااااام قصاااااااب  ح امت الكعمبامء   ث ضسااااااامد

المحليت في ااااميبم مكيمت، ل ح مت الكعمبمء المحليت في البلاات لال مر األخمر، ف اااال ع  

 ح مت ثل الحم  ثطااااااما    10ض، ضا يم ثك م      لدلك،عاا كبيم    شاااااابكمت الكعمبمء. ل ميجت  

ل وات المساالحت األذ بيجم يت عماا عا   ح مت لموليا لل مقت  جساايمت بعم. ال اام قصاا ت ا

 . 4الممةيت في عم  البالا لوقب ا ممج الكعمبمء

  ل  لتقم ت ثذ بيجم  ال اام بمااامعاا   ح مت الميمد لخ ون األ مبيب  لفي الساايم  ذاض ،  

  ندد ال اااامبمت ضعالًاا لجواًلم لحيم  ليااااحت الاساااامء لاألط مل لكبم  الساااا  لجميع اااااكم

 مم ثار   قصااا،ث ضساامد. لض، اااامعاا  خ ون ث مبيب الغمز الممكزلت لثك م    ذلك بك يم ع  

اشاااااام ت ل 5ال  حم م  جميع السااااااكم  الدل  لساااااام ا و  الغمز    المافئت لالممء الساااااامخ 

المامزل      ا: باي    7800ضلب اك م     كملمملي  جمءتطما  ندد العجممت ث   ث  األلليتالا اامت 

 غامز،  الكعمبامء،بايات ضحميات ل بام ي عام ا    اا   1310  ل حالت ضجام لات لثك م     شااااااا  ااااااااكايات،

  . 6،  ماكز ث مفيت ل صم عمتح م اضصمالت، ا اااات  يمد، جسو  ،  اا س، 

 

في  لن، اا يام    31  األذ بيجام ياتقملات ال وات  لفي ا معامأ لاطااااااا  لل ام و  الااللي اإل سااااااام ي  

بال    لقملع،ضعدلبع، في السااجو   لض،  قم و يض، ال ب  عليع، ب ااكا غيم   بعا ث ااام  اآل

االا ا شااااامنجلالم  الدا ب ي في كمبمد بعا ا االع الحمب لض، ذلك حمل   عل  ل  مل حمكممت  

في ذكمت  ال ب  عليا     قباا ال وات األذ بيجام يات ل امت    المعادلاب في الساااااااج  حياث  

بت ا مغيت حما  لضو   في المح لاطاااا ماب حما في نو اياااام  الوفم   ااااابب  ث لفمض   شااااعما 

حمل  ث ااااااي  جم خم يم  الدا اعم لم  السااااال مت األذ بيجم يت  لال اااااًم  لظمةب الا مغ الحيولت.  

حمل  لو ا ثاا يم ، الدا ب ي  لكدلك  . 7ثثامء الحمب لع م علي  الحً م   موًلم بميميت في  ثا  

 
3 https://www.hrw.org/news/2020/10/23/azerbaijan-cluster-munitions-used-nagorno-karabakh   
4 https://artsakhombuds.am/en/general-
report?fbclid=IwAR3JGOg9DT9vYGrGpHCjWQJ9DEgylipxo75lUV4dLyHHMEFHj3kfE5dtVWM 
5 https://artsakhombuds.am/en/general-
report?fbclid=IwAR3JGOg9DT9vYGrGpHCjWQJ9DEgylipxo75lUV4dLyHHMEFHj3kfE5dtVWM 
6 https://artsakhombuds.am/en/general-report  
7 Armenian civilians tortured by Azerbaijani soldiers, survey suggests desire for new political party. (2021). 
https://armenianweekly.com/2021/03/17/armenian-civilians-tortured-by-azerbaijani-soldiers-survey-suggests-desire-for-
new-political-party/   

https://www.hrw.org/news/2020/10/23/azerbaijan-cluster-munitions-used-nagorno-karabakh
https://artsakhombuds.am/en/general-report
https://armenianweekly.com/2021/03/17/armenian-civilians-tortured-by-azerbaijani-soldiers-survey-suggests-desire-for-new-political-party/
https://armenianweekly.com/2021/03/17/armenian-civilians-tortured-by-azerbaijani-soldiers-survey-suggests-desire-for-new-political-party/


لعام، لض، ال ب  عليا  نو لاحاا عماملا     قباا     ياتاألذ بيجامفي قملات ضيامأ بعاا غزل ال وات  

ثكموبم لض، ضاالل ال يالو عل   واقع المواياااا  15ل   12لض، اعاا ع، بي    األذ بيجم يو الجاوا  

 8. األذ بيجم يتاالجمممعي 

  ااااااامعاا   ثالاللي اال سااااام ي حيث    لال م و   العمفيتفعمل ا معمأ لل وا ي   ندد األ  لضم ا

لجوا   لعا ضؤاا الي اطااا ماب حيمد الما يي    لالميمد لالغمز  ا الكعمبمء  ال مقت ا ااائمت 

لي  ا    ل ا اااات الميمد اايؤاا ثال ئمت االك م طاع م كمم  عل في ال اممء اايؤثم   المافئت

 زلحع، بح م ع   وا ا للميمد   حم ل ثخما للممء قا ضكو   لوث   ثبحث السااااااكم  ع   صااااااما   

اااااااايؤاا الي  زلح    لالمحالت  لالمااا س  اا الماامزل    الماا ياتعيام     ااااااااامعااا  األثمام  ك

( من البروتكول االضااااااااف  االول 2)الفقرة   54  للمادةفوفقا   ا .  آالساااااااكم  بح م ع  حيمد  

من   48  للماادةايضاااااااا  بقاا    لبقاا  الكاااااااكاان.  المهماةيحظر اساااااااتهاداف الم  ااااااا اا   

العرفية   القاعدةيضا تم ع  أ  ،المدنيةاالعيان   استهدافول االضاف  يم ع  البروتكول األ

يضاااااا اتفاقية م ا ضاااااة  أ وتطبقالتعذيب والمعاملة القاساااااية أو النينكاااااانية   90  رقم

 المدنية( من العهد الدول  للحقوق 1)الفقرة    9ة للماد و بقاالتعذيب ف  حاال  الحرب 

قتل   الم اتركة  الثالثة المادةكما تم ع   ي شاص  تعكافاأال يجوز اعتقال   والكاياساية

 المدنيين.

اااامعاا  البيوت لالما اائمت قم  الما يي  بمالحمممء في الم مبئ لالكامة  للك   لبساابب  

نجو  علي اذ بيجاام  قام ات باماااااااامعاااا  المااا يي  الم مبئي  في الكااامة  حيااث ض،  يااااااااا  

ل سامء لشايود في قبو كمضا اةيت غزا م اوضساوت الم ااات  غ، عل، اذ بيجم  بوجوا اط مل 

لضعمااات ضوجياا  طااااااامبمي  اليعاام    الكايسااااااااتالكاامضااا اةياا  للكاعاام ل، ضعم، بوجوا  ااا يي  في  

ل، ضك  ضسااااام ا  في عمليمت  الكايساااااتبماااااام اا  ياااااوا لح عمليت الاقت علي المغ،    ا  

لي الازحو  ناا  عسااكمل  قملب   مم جعا العالا    السااكم  ثا ثامأ  عسااكمل  لل، لك  ن

  بساابب العجو  ال ااالا  ثا ضساامد  اقلي،   ا ااا  في   ضعماا  يايم حيث ض ول لوااامبم لني 

األط مل لالاسااامء، األ م الدا اااالبي  علي   ضأثيماتاا الي حالث  ث  األذ بيجم يت   قبا ال وات  

  نجمامت ث، كمام  9لالالانام  يايام لنو  ام حااث  ع اخمي  اطااااااا م عااا كبيم  اع، للازلح ال  ث

الي    بمإلطااااااامفتاا الي ق ع الكعمبمء لوقت طولا ث  الكعمبمةيت  ال مقت ح مت  عل    اذ بيجم 

ضسااا ع اااا ب  اا الي ث  العجممت قا جعا ال بو المي ض مبئ في   ع عمةالضعم بمالنمزاز  مم  ث

قاا    لقملع، لضعادلبع،الماا يي   عل الي ا  ال ب   بامإلطااااااامفات. 10للعادا قام ات باملازلح   ازلعام

 زحت    حا لت بعا ا  شااااامنات الي  زلح الساااااكم  حيث ا   م جملمم كما يم  قا   ذلك ااا

 
8 https://artsakhombuds.am/en/document/785   
9 https://www.agbu.org/voicesoftruth/en/single/lusaber  
10 https://www.agbu.org/voicesoftruth/en/single/lusaber 

https://artsakhombuds.am/en/document/785
https://www.agbu.org/voicesoftruth/en/single/lusaber


اثاي       بإعاا ا المواياا االجمممعي لوطا  ا  الجاوا االذ بيجم  قا قم وا  لاامة عل فيالو 

الي ا امك     لعامةالضع،ات الي  زلح االط امل ثنادد الظمل    11    ازلعام.   ث مام بعاا    عل جيما عام 

 . ث امً  ثك م

 التهجير القكري .2

    للمعجيم ال سااااما بساااابب ال مل ت المعساااا يت المي لم، بعم ضعيي   ضعمض المواطاو  األ

 وفمبم ابع   9  ا اض م   ف ا  حالا  م بعا لقب اطال  الام . بمإلطمفت ال  ثجزاء    كم ابمد،  

ااااااااام ا  المساااااااؤللو  األذ بيجم يو  خماةض لقا   امط   حي ت بملجمعو لت ال  ثذ بيجم .  

اذ بيجم ي  لجزءطاااي  قا قسااا، الما  الي جزء ا  ياي   طمل   ثجوجا لعما الممااااي،. حيث  

في   امطعا  اااااااايو ياك في الجام اب   األ  ايات لالمحالتاا الي لقوع العاالاا    الماامزل  ث مام  

  لا اااالتفي ندد الممملكمت   بأح يمعم  األذ بيجم يتطملبت السااال مت    لقا  بأذ بيجم ال م   

 الممكيبت عم ضملا ضغييم  احيث   مامزللال غما ضع، اال اطاااااي    ب ااااامل  الجاوا لي بملا الساااااكم  

  المامط . لعدد  الالموغمافيت

السااكم  المحليو   امزلع، ل ئمت األفا ت    األ اطااي الز اعيت.    العمليمت ف العدد    ل ميجت

 سااااي،  ازل  ل ز عم  بي  الاللمي  لقمل  ةي  قملت ملفي   مطع  ااااايو يك ضعمض  جا ل

م    37ض اا،   -لت  عمة  12شااو  ود، نمكوب ث شاامكيم ، ا   شاا م  األ لنؤالء  . 12قا نجملا -شاا صااً

اإل سااااااام ي،  المعجيم ال ساااااااما   املب لل ام و  الااللي    للعاا  باا. لي األا   مملكامضع،قاا ف االا  

“اإلخالء ال ساااااااما لغيم ال ام و ي لمجموعات    األفماا لالساااااااكام     لالادا عمفا  عل  ث ا   

عيم لباإجماءات ضعسااااااا يات قعملات، األ ض المي ل يمو  عليعام،، لنو  مام اااااااات  مضب ات باملم 

ض و  ب  حكو مت ثل  جموعمت  معصاااااابت ضجمد  جموعت عمقيت ثل الايت  عيات، لثحيمً م طااااااا 

 جموعامت عاالاا ه بعاا  اخالء ث اضي  عياات لا بات بااللات، ثل فئات  عياات كمام عمتفات اض امقيامت 

،  1977  بعم لعم   ، لالبملضوكوال  الملح م1949ثغسااااااا   لعم   12جايب األ بع، المؤ خت في  

جماة، الحمب بأ عم اال معمكمت الجسيمت لل واعا الموطوعت اذا ضعل  األ م بملمعجيم ال سما،  

حظمت الا اا ال ساااااااما الجمامعي ثل ال ماا    1949   اض امقيات جايب المابعات لعام    49فاملماما   

في   لألشااااااا ام ، ثل   يع،     اامط  ااااااااكاامن، ال  ث اضي ثخمر، اال في حامل ث  لكو  نادا

   اضماع  129  العمفيت  ق، ال معا يااااملحع،ه بعا  ضجايبع،   مطم الازاعمت المساااالحت. ل

 ام ل، لم لاب ذلاك ث   الماا يي  المعايي  ثل ألاااااااابامب  االماا يي  في  ا  ا   حملا  قسااااااامً 

للمحكمت الجامةيت الالليت،   األااااماااايا(     ظم   ل م  -1-7كمم ث  المما  )  .13عساااكملت  لحت

 
11 'This Is A Different War': Nagorno-Karabakh Refugee Shudders At Video Showing Neighbors' 
Execution(2020).https://www.rferl.org/a/nagorno-karabakh-refugee-execution-video/30921794.html   
12 Manya Israyelyan(2021). Armenians Displaced By Post War Demarcations. 
https://reliefweb.int/report/armenia/armenians-displaced-post-war-demarcations 
13 Rule 129. The Act of Displacement https://bit.ly/3wMP0Ku  
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ُضجّم  عمليمت الممحيا ثل الا ا ال ساما، حيث ضال عل  ث  “ابعما الساكم  ثل الا ا ال ساما 

للساااااكم ،  م  ا ضكب في اطم  نجو  لاااااااع الا م ، ثل  اعجي  وج  طاااااا ثا  جموعت    

   ل م      ظم  8ل  7ل 6السااااكم  الما يي ، ل ااااكا جملمت طااااا اإل ساااام يت،. لبموجب المواا  

األاااااااامااااااااي، فاإ  “اإلبعاما ثل الا اا غيم الم اااااااملعي ،، ل اااااااكال  جملمات حمب، لضعاّا الماما   

 الممعل ت بحظم   ا السكم      امط ع، جزًءا    ال م و  الاللي اإل سم ي العمفي. 

  اوبعدالم ا ق خنل الحرب   علىاذربيجان   سيطرة .3

ثجزاء     ا  ات كام ابامد بمام في ذلاك  ا  ات    عل   باملساااااااي م خالل الحمب قام ات اذ بيجام   

 عل  بملسااي م اقمماب اذ بيجم   ل ع حا لت ل الات شااوشااي لع اامات المجممعمت األخمر

ندد المامط  قم  الساااااكم  بملعمب حيث ل ول الكسااااااا  اااااايمو يم  لنو  ا س جمبمز في 

بعا ل ااام  ث.   لني كم ت ضعمبم ثم ي اكبم  الا  في ا ضسااامدشاااوشاااي ا   ال لوجا ا    نامأ اآل

ثغاا ، فيزللي، جبماةيا،  ل ني ثذ بيجم     با ا اابع  امط  الي  وفمبم  9اض مقي   قم ت،  الحمب

لقباا ضسااااااالي، نادد الماامط  الي اذ بيجام  قام  اال      . زا جيال ، قوبامضلو، كيلبجام  لالشاااااااي 

 لقام   . موالع بيوضع، لكاامةساااااااع،بلقام وا    للمغاما  لحز عام ااااااااامعاااا     مملكامضع،بمجميع  

بح م ج اث ثقام بع، حياث ا ع، ل، لمغبوا في ضمكع، ل اءن، حياث ا ع، خ اااااااوا    بع   اع،ال

   . 14   ضا ي  اذ بيجم  لل بو 

شاااااا ل ن، ايااااااال الجئي       3500حوالي    لعاان، الا  كيلبجم    اااااااكم الجالم بملدكم ث  

بعماا  اداب  لع، قباا    األذ بيجام ياتبعاا ا  قام ات ال وات    الماالاات االاا  بامكو قاا  حلوا الي  

  األذ بيجم يت  السااي م   لصاابحوا  جااا ضحت ث     خمفواللدلك    ،15ااا ون االضحما السااوفيمي

  .   يايمثلح الي ز الا اخمم لالبملمملي  

 رمينياأاوضاع الالجئين في   ثانيا:

     100000  حوالي  ثال اا امت حياث    ل  ل  يايام    ااااااااوء االلطااااااامع  ثلعام ي الالجئي  في  

فعلي اااااابيا الم مل لعي   ،  يايمث ال الدل  فمل    للالت الحمب قا ااااااعوا للجوء      األ

  آ م ثلاااايبيم  لح ياانم  ث، حيث  لأللممسط مل في  صااااع  ثشااا ل  عظمع،   200حوالي  

 بعا 19-كوفيا ب يملسفي     الساااااملم بيامم ابامعم قا ايااااايبت   للام و لعي اااااو  نامأ 

ب يملس    اإليااامبت    لخصاااويااام الامزحي     خ م . للعم ي الك يم    األ16الازلح الي ا  يايم

 
14 Anger, Fear and Sorrow Consume Armenians Leaving Land Returned to 
Azerbaijan(2020).https://www.wsj.com/articles/anger-fear-and-sorrow-consume-armenians-leaving-land-returned-to-
azerbaijan-11606059000   
15 Armenia Is Still Grieving(2021).https://foreignpolicy.com/2021/04/24/armenia-azerbaijan-war-nagorno-karabakh-
aftermath/  
16 In Armenia, War Refugees Sleep Rough in the Diamonds(2020).https://www.usnews.com/news/world/articles/2020-10-
27/in-armenia-war-refugees-sleep-rough-in-the-diamonds  



 للحمملتكبيمد ال  لجوا االات  بأعااا  الامزحي  لمكااااااو  في  امط  طااااي   ثكو ل م حيث  

بمل يملس لض،  ياااااا    اإليااااامبت  ا الكحول لالكمم مت  مم لزلا    خ م   اإليااااامبت   خ م 

 ا ع م علي  جموعت    ف هملالك يم    الحمالت المي لمكاس بعم الامزحي  فعلي ااااااابيا الم 

 مًما  مبًعم  ع  12اااامت ثشااا م ، بياع، ط ال  لث بعت بملغي ، ل يمو  في غمفت  سااامحمعم 

 . 17  الميم  الكعمبمةي لا  ع بماممما ثحيث  الغمفتاململ  ف ض لال لوجا ضافئ  في 

زاا العااا اليو ي لحامالت كو ل ام في ث  يايام ثمام يات ثطاااااااعام  بساااااااباب العااا   الحمب،بااء  ل ااد

لي ابيا الم مل  ع  يايم فث عيم  الاظم  ال بي في الي اعااا األ  زلما اا  ث  لقا 18الكبيم للامزحي 

للعاا الكبيم للامزحي       ظماعاا الممطاي ب يملس كو ل م ضجملز عاا ااماةم المسام ا يمت  

في   الموجوا   بلاا  ضسااااااامكامازل   ث  يايام نو  ثلي ا عيام  الاظام  الصاااااااحي في  ع  كام ابامد ل  امل

للك    الحميمجمضع،شا ل لوجا طبيب لاحا لسامجيب   1100  لساك  بعم  كوضملك المي  مطعت 

  نؤالء الامزحي  ثلي  ا  بمإلطااامفت. 19 مزح  2500الحميمجمت    لالاااامجمبتبعا الحمب فعو   ااا م  

االياامبمت المي ضعمطااوا لعم اثامء ضواجان، في  امط  الحمب    ميجت يااحيت   عملتفي حمج  الي 

   عظ، الممواجاال  لعام و   ثالاامزحامت    احاارالمي لعام و   اعام ف املات    المز اات   ماضلاأل

 . 20مً لجسالثمت عليع، ع ليم ث  الحمب ثحيث  يحيت     مكا 

طااغض   لا ض معا السااكم     المز اتلممطااي اال ماض   األاللتشااماء    ثل اام اشاام ت الم م لم  ث

ب اكا بسايض حيث ا   ال    وجوا للاسامء الحوا ا    الصاحيت  المعملتالا  بمنظ  ال م  كمم ا  

الجئ  في  لطاااااا   لنيعم م  64كم ل    شااااااعما  لبحسااااااب 21لوجا طبيب ال  ممطاااااا  للموليا. 

الا   اط مل فعي ض ول ا عم ضعم ي    ا ض مع الكوليسمملل لالمعمب الم ميا لا ض مع طغض  

ب م  ف ما   بمإليااامبتبملكما ضسااام يع الم اااي للانم اليما    ا   ااةًمم لض، ض ااا يصاااعم ل

 . 22ع ضل ي العالج  ع ا االع الحمبيام اللكاي ل، 

 للدلكعاا فما ن،    ا ضساامد   لاال وال  ا المالب   الامزحي  قا ضمكوا كا  ممعع،    لنؤالء

 ماءاتجكمام ض، اض امذ اموجيا  ال ااما  الاااااااام بامل العامةالت الوافاا   ب  األ  ايات  الحكو اتقام ات  

 
17 https://reliefweb.int/report/armenia/thousands-children-flee-conflict-nagorno-karabakh-continues-escalate   

 
18 War in the time of COVID-19: humanitarian catastrophe in Nagorno-Karabakh and 
Armenia(2020).https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30510-6/fulltext 
19 https://reliefweb.int/report/armenia/health-issues-emerge-top-concern-among-nagorno-karabakh-refugees-arme  
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 األامايتالمواا غو ل     المبمع بمل عم  لالمالب  لغيمنم      الا   حم  لممك  اكم 

   عملت   الامزحي  بحمج  الي ث المل  ال اما    ثحاقمل    لقالعمةالت    ث ضسااااااامد ا  المي ضحممجعم

ل اكلو    لن،-  االط مل ثالي   بمإلطامفتا ع، ضحت ال اغض الا ساي لالجسااا. ثحيث    ياحيت

ال   عملت لاع، ثك م  مم لمك  ث  ل ا     للحممجو عم وا    الصاااااا ت   -عاا كبيم    الامزحي 

لاادل  فملا    العاب     جو  و كاام اباامد ال   ع  االط اامل ا  الااالليااتللف اام للم اام لم  ال اااا .  

حا االط مل ا   كم  ل اااااعم بمل و  في ثث  يايم ا ع، لعم وا    ال ل  لاالكمئمب لاأل   لقمل  

  عوا  لالاد بأ م  حيث ا   ل اااااعم بمل ل  لل م اد ك يًما لقمل ط ا  ا ضسااااامد لنو لامظم اآل

لدنمب ال  اااميبم مكيمت حيث ا   ل م ا لالاد    ل ااعم بحملت جيا  في لمل م ، لكا  لملا اثخم ث

 ل اجاااد. 

 للادلاكلامظمل  اخبام   اع، طوال اليو    لن، ذلليع،الحمب ف اا العاالاا    االط امل   لخالل

لحاا     ثجمضعام يااا يات    لم امبلاتلف ام    كبيمد. فام  خبم ف ااا  انلع، ااااااااي اااااااكاا لع، ياااااااا ا   

قمل يااامحب  با  ااااكاي لسااام ااايب في  نؤالء  بمؤااااسااات  معت  الاللي اإل سااام يال م و   

لالبع  اآلخم ل اام     األياااااااوات    آباامةع،،عاااا ذكم ثااااااااماامء      بع اااااااع، لبكيثاألط اامل  

 . الممض عت

ات الحمب ال اام الي فصااا االط مل ع  عمةالضع، حيث االبمء قا اع وا ابامةع، الي افماا ث ل ا

 لبصاحبمعماابيا الم مل ليالت جاد لدنبوا بع، الي ا  يايم فعلي   حم  الممما    عمةالضع،  

ل، الجساااا حيث  ل اام    األثل، الا سااي فع، لعم و   الي األ بمإلطاامفت. 23ط ا الي ا  يايم 14

  االط مل غيم المصااا حبي  كم وا في حمجت  ماااات ال  المالب  الاافئت لالب م يمت خميااا  ث

  االط مل لالع، لياااول  ثلجا ال مل   ال ااام  الوقت ع اقمماب اخول فصاااا ال اااممء في ندا 

 .  24 حالا ال  خا مت الصحت ل سملز مت الاظمفت

  فصاا   ع اخولؤالء قا ضصاما   كمم عم ي العالا    الامزحي  للبما ال مااي  ميجت ا   زلح ن

   ، األ م الدا جعا عاا كبيم  ا جمت الحما   في ث  يايم ضا    ب اكا كبيم   حيث ث ال اممء 

، في ا  يايم    ا ضسامد   مض ع  ال  اب ااعمد  ث   البما ال م س خصاويام لعم و   الساكم   

بع  دا جعاا  ل اااااااماء ثخ ااااااامب الماافئات، اال م الاال لملكو  المامل الكامفي    الاامزحي كمام ا   

لظا العالا    السكم    للك . المافئتعمةل  ب صو     500 لاااااااا   سمعادبم ال، الماظممت 

 األخمراال مك   كمم ث   25الدل  ل، لم، ضوفيم المساااااامعاات لع، بساااااابب العاا الكبيم للامزحي . 
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ضكو     عاملاأ  ألغيم    فعياالط امل    ل لامضالمااا س     ااالاامزحي     باماااااااام ااااااامفاتالمي ض و   

 .  الة، اك 

الي    بملعوا   50000قم  حوالي    الدا حاث بي  السااااااال مت اال  يايت لاألذ بيجم يت  االض م بعا 

الساااااكم     المامط  المي ااااااي مت عليعم اذ بيجم  خالل الحمب    في الم مبا ظا ،ا ضسااااامد

شااااا ل ثيااااابحوا   40000حوالي    لل اااااكلو  وفمبم   9المي اخدضعم طااااام  اض مقي     لالمامط 

    وا زح  االشاااا م  الدل ثحا لل ول لعملع،.   مملكمضع،كا  لف الائي  ب ااااكا ااة، الج

بامء المازل الدا كم  لسكا  حيث ا   كم   لاعما"ا   خالل المسعيامت ذنب الي كمبجم     كملبجم 

لال لعم    األخيم قا قملوا في الحمب   الساااامتابامة     لا  ا م بساااابب الحمب في المسااااعيامت  

ا ي نملمابميم  المي كم ت ضالم  كم  ضمفيعي لألط مل في  لاااااااا اخما ني لحمل . 26   مذا ل عااآل

لقا اطااااامفت ا ي ا عم   ما  تالعلي   اذ بيجم   ااااااي مت  ثبعا   خسااااامضعمشاااااوشاااااي للكاعم  

حا الساااااكم  في ا  يايم حيث قمل لعم اذا كم  لالعم لطاي  في ا مةعم ث    للكمانيتضعمطااااات  

   27  جاوان، قا  مضوا    اجلعم. ثفلممجع ال  كم ابمد حيث 

ال  المامط  المي ض، االاميالء    بملعوا ل  لسم  المةي  األذ بيجم ي لأل      ذلك،عالل  عل  

لمك    لالالل الحمب حيث ياااامح بأ  جميع الزلم ات الي ندد المامط  لجب ث  ضموقب عليعم خ

لمك  ألا  اظماات اللياات بااماااااااام ااامء   اذ ع، لالألا  واط  ثجابي اخول ضلااك الما  اات ال   

الجئي  ب اكا   ثيابحوا  عاا كبيم    الساكم  قا  ث  لحيث. 28الصاليب األحمم الدنمب ال  نامأ

حيامد  ب  العي   لسااااااام يعوا  ثجاا  ث    اي  ي    يايام لجاب اا امجع، في المجممع األثااة، في  

 . كملمت

غيم  لعم و  ال اااام      اااامكا قم و ي  حيث ا  جمعو ل  ا ضساااامد   الامزحي  ثالي   بمإلطاااامفت

سااااااوا فإ  األ    الدل   زحوا    آ ضساااااامد خالل الحمب لي  ساااااام لت، عمم  بعم اللًيم كاللت 

لحم ظو  بوطع الامزحي  ااخلًيم أل ع،   ، حميي  بموجب ال م و  الاللي كالجئي . كمم ث ع، ل

الي  عملج    األ  ايت الحكو ت لضساااااااعي لعمبمل   واطاي  في ث ضسااااااامد عاا اخولع، ث  يايم. 

مك ولت لالجئي   ضلك ال  ممثلت   ا ا  الامزحي     ث ضسااامد ح وًقم    خالل  الم اااكلتندد 

عا  ضصااااي ع، كالجئي  فم ع، ال لمممعو     لبسااابباال  اي. لطملبي اللجوء بموجب ال م و   
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اذا ا اا ثا  مزح     ذلك،عالل  عل    الالجئي ،ال  الم ن، المماوح بموجب اض مقي   بح  العوا 

 29بع، كالجئي . حيث ل  لم، االعمما   بدلك،آ ضسمد اللجوء خم ج ث  يايم ل  لممك     ال يم  

 الخاتمة

الي   بمإلطاااااامفت لالبايت المحميت الما يتخالل الحمب قم ت اذ بيجم  بمعما اااااااامعاا  االعيم  

اا الي  زلح  ثلضعدلبع، لقملع،  مم    قم و يالما يي  ب اكا غيم  الع اواةي عل  ال ب  علي 

نؤالء االشااا م  قا عم وا بسااابب اكمظمن ا مك  اللجوء   ا  يايم،شااا ل الي    100000حوالي  

 الالجئي . اا الي ض  ااااي فيملس كو ل م بي  ا مم  ،األااااامااااايتبملسااااكم  ل  ل االحميمجمت  

  سااي  بساابب  م    بإ ماض ع، قا اياايبوا اطبي  حيث     عملت ع، في حمج  الي ثالي   بمإلطاامفت

 لأل ماضلحمامجو  الي االلا     ثل ااااااام، كمام  الي عالج   ساااااااي    للحمامجو شاااااااعاالد في الحمب  

 امط  الي اذ بيجم  بعا الحمب    7  ا   لبساااااابب. بمنظ  ال م   األاللتندد    ل عظ،  المز ات

شا ل   40000حوالي    ثياب جزء    كم ابمد خالل الحمب  عل اذ بيجم     ااي م الي   بمإلطامفت

 لتجمعو    ثصاااااول علي يااااا   اللجوء حيث حالجئي  ب اااااكا ااة، للكاع، ال لسااااام يعوا ال

 ا ضسمد غيم  عمم  بعم الليم. 

 ال :توص  وحده القانون الدول  االنكان  بمؤسكه ماعت   ولذلك

ال ااااغض عل  الحكو ت األذ بيجم يت    اجا لقب اال معمكمت طااااا السااااكم  في اقلي،  .1

 ا ضسمد. ل سمءلمعم ع  الجماة، المي ا ضكبمعم خالل فمم  الازاع. 

 الامزحي  في ا  يايما امل  سمعاات ا سم ي  الي  .2

 في المعم ا  ع الامزحي  األ  ايت  الحكو ت سمعاد  .3

المي ض،   لالما اااائمت  البايت المحميت بامءعوا  ا ااااامل  ساااامعاات الي ا ضساااامد    اجا   .4

 . ضا يمنم خالل الحمب

 األ  اي. ا ج الامزحي  ب كا ااة، في المجممع  .5

 . ل ئو  الالجئي  السم يت الم وطيت       قبا األ لالجئي حا الوطع ال م و ي   .6
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