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محاية حقوق اليازحني مبوجب قواعد القاىوٌ الدولي العاو-)*(-
د .زياد عبدالوٍاب اليعيني
أشتاذ القاىوٌ الدولي العاو املصاعد
مركس الدراشات اإلقلينية /جامعة املوصل
املصتدلص
ٜػٗد اجملتُع ايدٚي ٞاي ّٛٝظاٖس ٠ددٜد ٠تتُجٌ بايٓصٚح ٖٞٚ ،تسى ايطهإ
٭َانِٓٗ َٚػادزتٗا ٭ضباب َتعددٚ ،٠تعد ٖر ٙاؿاي ١سدٜج ١قٝاضا إىل سا٫ت أخس٣
نايًذٚ ٤ٛاهلذسَٚ ،٠ا ميٝص ايٓصٚح عٔ غري ٖٛ ٙعدّ خسٚز ايؿسد َٔ سدٚد دٚيت٘ ٚايبكا٤
ؾٗٝا قُٔ َٓاطل أخس ٣أنجس أَٓا ي٘ ٚ٭ضست٘ٚ ،عً ٢ايسغِ إٔ ايٓاشسني يٝطٛا َٛقٛعا
٫تؿاق ١ٝدٚي ١ٝناي٬د٦ني ،إ ٫إِْٗ خيكع ،ٕٛيكاْ ٕٛسكٛم اٱْطإ ٚقت ايطًِ ٚايكإْٛ
ايدٚي ٞاٱْطاْ ٞيف ساي ١ايٓصاع املطًح.
إٕ ايٛقع ايرٜ ٟعٝػ٘ ايٓاشح ايٚ ّٛٝيعد ٠أضباب حيتاز عكد اتؿاق ١ٝدٚي١ٝ
يسعاٜتِٗ بػهٌ أؾكٌ ٚؼٌُ املطٚ٪ي ١ٝيف محاٜتِٗ ٚاؿؿاظ عً ٢سكٛقِٗ َٚعاؾ ١أضباب
ْصٚسِٗ متٗٝدا يعٛدتِٗ إىل َٓاطكِٗ.
ايهًُات املؿتاس :١ٝاؿُا ١ٜايدٚي ،١ٝايٓاشسني ،اتؿاقٝات ايدٚي ،١ٝايعسف ايدٚي.ٞ
Abstract
Today the international community is witnessing new
phenomenon of displacement: leaving the population to their
place and leaving it for a variety of reasons.
This situation is a new in comparison to other cases such as
asylum and migration.
The main characteristic of placement is the absence of
the individual leaving his country and staying in other safe
places for him and his family .This requires international
intervention through the establishment of International legal
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norms on displacement. as well as. On national legislation
that can contribute at finding solutions to it.
The research sheds light on the legal organization to
protect the right of displaced persons by stating the role of
international human rights law and the protection required
under International humanitarian law concerning
International and domestic armed conflicts.
Keywords: international protection, displaced persons,
international conventions, international custom.

املقدمـة

غهٌ ايٓصٚح َػهً ١ددٜد ٠تكاف إىل املػانٌ اييت ٜعاَْٗٓ ٞا اجملتُع ايدٚيٞ
ٚاجملتُعات ايٛطٓ ١ٝعً ٢سد ضٛا ،٤إذ أْتذت بعض ايهٛازخ ايطبٝعٚ ١ايٓصاعات املطًش،١
ٚدٛد عًُٝات ْصٚح نبري ٠داخٌ سدٚد ايدٚي ١ايٛاسدٚ ٠قُٔ ْطاقٗا ايٛطينٚ ،بدت
املػهً ١تتطع َع اتطاع ايٓصاعات املطًش ١اييت غٗدتٗا عدد َٔ ايد.ٍٚ
إٕ ظاٖس ٠ايٓصٚح ْكط ١ؾاؾً ١يف تطٛز اٱدسا٤ات املتدرٚ ٠طٓٝا ٚدٚيٝا ،إذ
تتطًب تػسٜع قٛاْني ٭دزاى خطس ٖر ٙا٭شَٚ ١استٛاٗ٥ا ٚقاٚي ١ؼكٝل انرب قدز ممهٔ
َٔ اٯيٝات اـاؾ ١يًشُاٚ ١ٜا٫ضتذاب ،١بتٛؾري املٓاطل اٯَٓ ١يًٓاشسني ست ٢ايعٛد ٠إىل
َٓاطكِٗ ا٭ؾًٚ ١ٝإعاد ٠اْدَادِٗ باجملتُع َس ٠أخس.٣
أَا دٚز ايكاْ ٕٛايدٚي ٞيف َٛقٛع ايٓصٚح ٚآثاز ٙؾٓٝطًل َٔ اػاٖني أضاضني،
املسنص ايكاْ ْٞٛيًٓاشسني  ٖٛٚسكٛقِٗ ٚٚادباتِٗ أٚ ،٫ٚمحا ١ٜتًو اؿكٛم ٚقت ايطًِ ٚيف
ظٌ ايٓصاعات املطًش ١ايدٚيٚ ١ٝغري ذات ايطابع ايدٚي ٞثاْٝاٖٚ ،ر ٜٔا٫ػاٖني ٫بد َٔ بٝإ
نؿايتُٗا بؿٛزٚ ٠اقش.١
أُٖ ١ٝايبشح:
تٓطًل أُٖ ١ٝايبشح َٔ خ ٍ٬دزاضَ ١ػهً ١ايٓاشسني داخًٝا ،اير ٜٔؾسٚا ْتٝذ١
ايٓصاعات أ َٔ ٚخٚ ٍ٬دٛد أشَات بٚ ،١ٝ٦ٝقد أؾبشت َػهً ١ايٓاشسني تٓاقؼ عًْ ٢طام
ٚاضع ٚتطتدعٚ ٞدٛد اتؿاق ١ٝدٚي ١ٝتعٓ ٢بػٖ ٕٚ٪ر ٙايػسحي ١املُٗ َٔ ١املدْٝني ايرٜٔ
ٜتٛادد ٕٚيف ظسٚف قاضٚ ١ٝاضتجٓا.١ٝ٥
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َػهً ١ايبشح
ٜٓطًل ايبشح َٔ دزاضَ ١ػهً ١نؿايٚ ١قُإ سكٛم ايٓاشسني ٚايٝات تٛؾري
اؿُا ١ٜهلِ يف ظٌ ايعسٚف ا٫ضتجٓا ١ٝ٥اييت ٜعٝػْٗٛا ،ؾُا َٖٛ ٛقـ اجملتُع ايدٚئَ ٞ
َػهً ١ايٓصٚحَٚ ،ا اير ٟقدَت٘ ايد ٍٚبٗرا ايػإَٔٚ ،ا ٖ ٛدٚز ايٛنا٫ت ٚايًذإ ايدٚي١ٝ
املتدؿؿ ١ػا ٙايتهساز املطتُس يعاٖس ايٓصٚح ٚاتطاع َدٜات٘؟ تًو اٱغهايٝات ٜعاؾٗا
ايبشح بؿٛزَ ٠ؿؿً.١
ؾسق ١ٝايبشح
إ اجملتُع ايدٚيٜ ٞعاْ َٔ ٞساي ١ددٜد ٠تتُجٌ بايٓصٚح يًُدْٝني بطبب ايٓصاعات
املطًش ١ا ٚايهٛازخ ايطبٝع ،١ٝيريو ٜؿرتض ايبشح إ مث ١محا ١ٜدٚي ١ٝناؾً ١هلِ ٚتٛؾري
استٝاداتِٗ ا٫ضاض ١ٝن ِْٗٛقشاٜا  ٫دخٌ هلِ يف َا سؿٌ ٚ ..إ ايكاْ ٕٛايدٚي ٞؿكٛم
اْ٫طإ ٚايكاْ ٕٛايدٚي ٞاْ٫طاْ ٞقد نؿ ً٬محا ١ٜعاَ َٔ ١املُهٔ إ تػٌُ ايٓاشسني
بٛؾؿِٗ اؾسادا َدْٝني ؾك ٬عٔ ايدٚز اير ٟتكطًع ب٘ املٓعُات ايدٚي ١ٝيتٛؾري اؿُا١ٜ
ايعاَٚ ١اـاؾ ١هلِ ْتٝذَ ١عاْاتِٗ اْ٫طاْ.١ٝ
َٓٗذ ١ٝايبشح
اعتُد ايبشح عً ٢املٓٗر ايتشً ًٞٝعرب دزاض ١ا٫تؿاقٝات ٚاملباد ٨اييت عاؾت
َػهً ١ايٓصٚح ٚتٛظٝؿٗا َٔ خ ٍ٬ؼدٜد ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛملعاؾٖ ١ر ٙايعاٖس.٠
ٖٝهً ١ٝايبشح
مت تكط ِٝايبشح ؾك ٬عٔ املكدَٚ ١اـامت ١إىل ث٬ثَ ١باسح :ٖٞٚ
املبشح ا٭ :ٍٚايتعسٜـ بايٓاشسني
املطًب ا٭ :ٍٚتعسٜـ ايٓاشسني داخًٝا ٚمتٝٝصِٖ عٔ غريِٖ
ايؿسع ا٭ :ٍٚتعسٜـ ايٓاشسني يػٚ ١اؾط٬سا
ايؿسع ايجاْ :ٞمتٝٝص ايٓاشح عٔ بعض َا ٜػابٗ٘ َٔ َؿطًشات
املطًب ايجاْ :ٞأضباب ايٓصٚح َٚساسً٘
ايؿسع ا٭ :ٍٚأضباب ايٓصٚح
ايؿسع ايجاَْ :ٞساسٌ ايٓصٚح
املبشح ايجاْ :ٞنؿاي ١سكٛم ايٓاشسني اٚقات ايطًِ
املطًب ا٭ :ٍٚمحا ١ٜسكٛم ايٓاشسني قُٔ املباد ٨ايتٛد ١ٝٗٝيٮَِ املتشد٠
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ايؿسع ا٭ :ٍٚتعسٜـ املبادٚ ٨بٝإ أٖداؾٗا
ايؿسع ايجاْ :ٞاملباد ٨املتعًك ١عُا ١ٜايٓاشسني
ايؿسع ايجايح ايك ١ُٝايكاْ ١ْٝٛيًُباد ٨ايتٛد."١ٝٗٝ
املطًب ايجاْ :ٞاتؿاق ١ٝنُبا ٫ؿُا ١ٜسكٛم ايٓاشسني
ايؿسع ا٭ :ٍٚتعسٜـ ايٓاشسني َٚطٚ٪ي ١ٝايدٚي ١عٔ محاٜتِٗ
ايؿسع ايجاْ :ٞايتصاَات ايدٚي ١ؾُٝا ٜتعًل بتكد ِٜاملطاعد٠
املبشح ايجايح :محا ١ٜسكٛم ايٓاشسني أثٓا ٤ايٓصاع املطًح
املطًب ا٭ :ٍٚايتعسٜـ باؿُاَٚ ١ٜؿادزٖا
ايؿسع ا٭ :ٍٚايتعسٜـ باؿُا ١ٜايدٚي١ٝ
ايؿسع ايجاَْ :ٞؿادز اؿُا ١ٜايدٚي١ٝ
املطًب ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜايٓاشسني يف ظٌ ايكٛاعد ا٫تؿاق١ٝ
ايؿسع ا٭ :ٍٚايتهٝٝـ ايكاْ ْٞٛؿاي ١ايٓاشسني
آيٝات محا ١ٜايٓاشسني يف ظٌ اتؿاقٝات دٓٝـ 1949
ايؿسع ايجايح :محا ١ٜايٓاشسني يف ْعاّ زَٚا ا٭ضاض ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝيعاّ 1998
ايؿسع ايسابع :اٯيٝات اٱدسا ١ٝ٥ؿُا ١ٜسكٛم ايٓاشسني
خامت١
املبحح األول
التعريف باليازحني
إٕ ؼدٜد ٚبٝإ َؿٗ ّٛايٓاشسني أَسٌ قسٚز ٌٟيتُٝٝصِٖ عٔ غريِٖ ممٔ تتػاب٘
سا٫ت َػادزتِٗ ملٓاطكِٗ ٚبٝإ َسنصِٖ ايكاْٚ ْٞٛاير ٟتتأضظ مبٛدب٘ سكٛقِٗ
ٚٚادباتِٗ يف ْعاّ قاَْ ْٞٛعني َٛٚقـ ا٫تؿاقٝات ايدٚي ١ٝاييت نٝؿت مبٛدب ْؿٛؾٗا
يتكد ِٜاؿُا ١ٜهلِ ،ؾشاي ١ايٓصٚح متجٌ ساي٪َ ١قت ١اضتجٓا ٫ ١ٝ٥ميهٔ إٔ تطتُس بؿٛز٠
دا ،١ُ٥يريو ٚدب ؼدٜد ٚتعسٜـ ايٓاشسني يػٜٛا ٚاؾط٬سٝا ٚمتٝٝصِٖ عٔ غريِٖ َٔ ايرٜٔ
تتػاب٘ ظسٚؾِٗ يف املطًب ا٭ٚ ٍٚأضباب َٚساسٌ ايٓصٚح املطًب ايجاْٚ ٞنُا ٜأت:ٞ
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املطلب األول
تعريف اليازحني داخليا ومتييسٍه عً غريٍه
ميجٌ تعسٜـ ايٓاشسني أَُٖ ١ٝهاْٚ ١ٝشَاْ ١ٝؾُٔ ايٓاس ١ٝاملهاْ ١ٝايٓاشسِٖ ٕٛ
اير ٜٔتٛاددٚا داخٌ ٚطِٓٗ ٚيهٔ يف غري أَانٔ ضهٓاِٖ ا٭ؾً َٔٚ ١ٝايٓاس ١ٝايصَاْ ١ٝؾإ
ايٓاشح جيب إٔ ٜه ٕٛي٘ َد ٠شَٜٓ ١ٝطتطٝع ؾٗٝا ايعٛد ٠بعد ذيو إىل َدٜٓت٘ أَ ٚطهٓ٘ بعد
اْتٗا ٤ا٭ضباب اييت أدت إىل ْصٚس٘ٚ ،هلرا ٫بد َٔ بٝإ ايتعسٜـ ايًػٚ ٟٛا٫ؾط٬سٞ
يًٓاشسني َٛٚقـ املػسع ايعساق َٔ ٞتعسٜـ ايٓاشسني يف ايؿسع ا٭.ٍٚ
ٚبٝإ ايٓتا٥ر اييت تٛؾٌ إيٗٝا ايؿكٗا ،٤ملد ٣تطابل ْؿٛف ا٫تؿاق ١ٝاـاؾ ١ب٘ .نُا
ضٓبشح يف ايؿسع ايجاْ ٞايتُٝٝص بني ايٓاشح َٚا ٜػابٗ٘ َٔ سا٫ت.
الفرع األول
تعريف اليازحني لػة واصطالحا

ايتعسٜـ ايًػ :ٟٛايٓصٚح يػْ َٔ :١صح ْصٚساْ ،صست ايداز تٓصح ْصٚسا إذا بعدت(ٜٚ )1كاٍ
ْصح إىل ،أْ ٚصح عٜٔٓٚ ،صح ْصسا ،ؾْٗ ٛاشح ٚاملؿعَٓ ٍٛصٚحْٚ ،صست ايداز ْأت ٚبعدت(.)2
أَا ايٓصٚح اؾط٬سا :إنسا ٙا٭غداف عً ٢اهلسب أ ٚعً ٢تسى َٓاشهلِ ،أ ٚأَانٔ إقاَتِٗ
املعتاد ،٠أ ٚاقطسازِٖ إىل ذيو٫ٚ ،ضُٝا ْتٝذ ١أ ٚضعٝاً يتؿاد ٟآثاز ْصاع َطًح أ ٚسا٫ت
عٓـ عاّ ا٭ثس أ ٚاْتٗانات سكٛم اٱْطإ أ ٚنٛازخ طبٝع ،١ٝأ ٚنٛازخ َٔ ؾعٌ ايبػس ٚمل

ٜعربٚا اؿدٚد ايدٚي ١ٝاملعرتف بٗا يًدٚي.)3(١
ؾايٓصٚح قٝاّ فُٛع َٔ ١ا٭غداف برتى َٓاطكِٗ خػ ١ٝتعسقِٗ إىل خطس ٜٗدد
سٝاتِٗ أ ٚميظ سسٜاتِٗ ْاتر عٔ ضًٛى بػس ٟنايٓصاعات املطًش ١ا ٚطبٝعْ ٞتٝذ١
ايهٛازخ ٚايص٫شٍ أ ٚايؿٝكاْات َا ٜدؾعِٗ يْ٬تكاٍ إىل َٓاطل أخس ٣أنجس أَٓا داخٌ سدٚد
دٚيتِٗ.
( )3إسساعيل بؼ عباد :معجػ السحيط في المغة  ،الجدء األول ،ب.ت ،ص.112

( )1دمحم بؼ بكخ الخازي :مختار الرحاح  ،دار الخسالة  ،الكؽيت ،ب،ت ،ص .426
( )1مبادئ تؽجييية بذأن التذخيج الجاخمي ،وثيقة األمػ الستحجة ،E/CN.4/1998/53/Add.2
تقخيخ مسثل األميؼ العام ،الديج فخانديذ م .ديشغ ،السقجم عسالً بقخار لجشة حقؽق

اإلندان .11/3111
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ٖٚرا ٜعين إٕ ايٓاشسني ٜػهً ٕٛايؿ٦ات اييت ٚقعت ؼت تأثري أخسدِٗ عٔ إزادتِٗ ٚدعاِٖ
إىل اـسٚز عٔ تًو أَ٫انٔ اـاؾ ١بِٗٚ ،ميهٔ ايتٛضع يف َؿٗ ّٛايٓصٚح يٝػٌُ ؾك ٬عٔ
ذيو ا٭شَات ا٫قتؿاد ١ٜأٜكا ناجملاع ١أ ٚايؿكس ،ؾِٗ خسدٛا "يًبشح عٔ ا٭َانٔ اييت
تٛؾس هلِ ا٭َإ ٜٚبك ٕٛيف محا ١ٜسهَٛتِٗ ستٚ ٢إ ناْت تًو اؿهَٛات ايطبب يف
ْصٚسِٗ"(.)1
ٜٚعسف قاْ ٕٛاهلذسٚ ٠املٗذس ٜٔايعساق ٞايٓاؾر يعاّ  2010ايٓاشسني بأِْٗ

"ا٭غداف اير ٜٔأنسٖٛا أ ٚاقطسٚا يًٗسب َٔ َٓاشهلِ أ ٚتسنٛا َهإ إقاَتِٗ املعتاد
داخٌ ايعسام يتذٓب آثاز ْصاع َطًح أ ٚاْتٗاى اؿكٛم اٱْطاْ ١ٝأ ٚنازث ١طبٝع ١ٝأ ٚبؿعٌ
اٱْطإ أ ٚدسا ٤تعطـ ايطًط ١أ ٚبطبب َػازٜع تطٜٛس.)2("١ٜ
ٚيف تعًٝكٓا عً ٢تعسٜـ املػسع ايعساق ٞلد اْ٘ سدد سا٫ت أ ٚؾٛز ايٓصٚح ٖٞٚ

اٱنسا ٙعً ٢ايٓصٚح ا ٚا٫قطساز إىل اهلسٚب َٔ املٓاشٍ أ ٚايرتى َ٫انٔ َٓاطكِٗ املعتاد٠
ٚاٱنساٚ ٙا٫قطساز قد ٜهَ ٕٛتطل َٓطكٝا َع سا٫ت ايٓصاعات املطًش ١اييت ذنسٖا
املػسع ٚدا ٤املعَٓ ٢طًكا ؾٜٗ ٛػٌُ ايٓصاعات املطًش ١ايدٚيٚ ١ٝغري ذات ايطابع ايدٚيٞ
ٚؾك ٬عٔ ايٓصاعات ؾٗٓاى اْ٫تٗانات ايٛاقع ١عً ٢سكٛم اٱْطإ ناؿل يف اؿٝاٚ ٠اؿس١ٜ
أ ٚممازض ١ايػعا٥س ايدٚ ١ٜٝٓغريٖا ،أ ٚايهٛازخ ايطبٝع ١ٝنايص٫شٍ ٚايؿٝكاْاتٜ ،ػٌُ
تعطـ ايطًط َٔ ١خ ٍ٬ؼدٜد اؿكٛم ٚاؿسٜات َج ٚ ٬أَا تسنِٗ َهإ اٱقاَ ١يًُٓاشٍ
ؾكد ٜهَ ٕٛتٛاؾكا َع َا ذنس ٙاملػسع يف عباز( ٠املػازٜع ايتطٜٛس )١ٜاييت قد تتبٓاٖا
دٗات سه ١َٝٛأ ٚغري سهٚ ١َٝٛايًؿغ َطًل ٖٓا قد حيتٌُ َعٓٝني ،ؾكد ت٪دٖ ٟرٙ
املػازٜع إىل ْصٚح ا٭ٖاي ٞإىل َدٕ أ ٚقاؾعات أخس ٣بطبب تًو املػازٜع ٚيهٔ املعٓ٢
َٔ نًُ ١ايتطٜٛس ٖٛ ١ٜقٝاّ دٗات سه ١َٝٛنٛشاز ٠أ ٚقاؾع ١بتطٜٛس َػسٚع َعني يف
َٓطكَ ١ا ت٪د ٟإىل اضتُ٬ى أزاق ٞأ ٚدٚز املٛاطٓني ٚتدؾعِٗ إىل ايٓصٚح ٚزمبا ٜعين ذيو
إٕ ٖر ٙاملػازٜع ٖدؾٗا تطٜٛس ايٛاقع اـدَٚ ٞيهٓٗا ت٪د ٟإىل اٱنسا ٙعً ٢ايٓصٚح َٔ تًو
املٓاطل ضٛا ٤مت ذيو بطًب َٔ تًو اؾٗات أ َٔ ٚخ ٍ٬زغب ١ا٭ٖاي ٞبايٓصٚح َٓٗا.

( )3التؽجييات االستخاتيجية لسفؽضية األمػ الستحجة لذؤون الالجئيؼ لمعام .1013-1031
متاح عمى السؽقعwww.UNhcr.org :

( )1السادة ( -1أوال) مؼ قانؽن و ازرة اليجخة والسيجخيؼ رقػ  13لدشة .1030
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إ تعسٜـ ايٓاشح ٚسطب َا ْسٜٓ ،٣طًل َٔ اػاٖني اضاضني ا ٍٚ٫ا٫ػاٙ
ايػهًٜٚ ٞسنص عً ٢ايٓاشح بؿؿت٘ ٖر ٙد ٕٚا٫يتؿات اىل بٝإ ا٫ضباب اييت ادت اىل ْصٚس٘
َٔ َٓطكت٘ اَا ا٫ػا ٙا٫خس ؾٗ ٛا٫ػا ٙاملٛقٛعٖٚ ،ٞرا ا٫ػاٜ ٙسنص عً ٢ايعسٚف اييت
ادت اىل عًُ ١ٝايٓصٚح بػض ايٓعس عٔ عدد ٚؾؿات ا٫غداف ايٓاشسني  َٔٚثِ ؾا٫ػاٙ
املٛقٛع ٞا٫قسب يًتشكل ٚا٫نجس دق ١يف ايتٛقٝح ٚايتعسٜـ َٔ ا٫ػا ٙايػهً.ٞ
الفرع الجاىي
متييس اليازح عً بعض ما يشابَُ مً مصطلحات
ٜدخٌ تعسٜـ ايٓصٚح قُٔ ْطام ٚاضع يًٗذس ٠أ ٚتسى املٓاطل ٭ضباب كتًؿ١
ٜ ٖٛٚػب٘ بريو ايًذٚ ٤ٛاهلذسَ ٠جٚ ،٬يهٔ ٖٓاى اخت٬ف يف ايتهٝٝـ ايكاْ ْٞٛيًٓصٚح عٔ
ايًذٚ ٤ٛأُٖٖ ١ٝرا ا٫خت٬ف يف ايتعسٜـ تهُٔ يف اخت٬ف املسنص ايكاْ ْٞٛيًػدـ  َٔٚثِ
اخت٬ف آيٝات اؿُا ١ٜإذ يهٌ سايْ ١عاّ قاْ ْٞٛخاف بٗا خيتًـ عٔ ا٫خسٚ ،ضٓعسض
هلر ٙا٫خت٬ؾات بني املؿاٖٚ ِٝنُا ٜأت:ٞ
أ :٫ٚايٓصٚح ٚايًذ٤ٛ
اي٬د ِٖ ٕٛ٦ا٭غداف اير ٜٔادربٚا عً ٢تسى بٛٝتِٗ خٛؾاً َٔ ا٫قطٗاد ،أؾساداً
ناْٛا أّ مجاعات ٭ضباب ضٝاض ١ٝأ ٚد ١ٜٝٓأ ٚعطهس ١ٜأ ٚ٭ضباب أخس ،٣نُا ٚزد يف
َعاٖد ٠ا٭َِ املتشد ٠ي٬د٦ني يعاّ  (1951قاْ ٕٛاي٬د٦ني) ؾاي٬د" ٧بطبب كاٚف
سكٝك َٔ ١ٝاقطٗاد بطبب ايعسم ،ايد ،ٜٔاؾٓط ،١ٝاْتُا ٘٥إىل طا٥ؿ ١ادتُاعَ ١ٝع ١ٓٝأٚ
ذات زأ ٟضٝاض ،ٞتٛادد خازز ايبًد اير ٟحيٌُ دٓطٝت٘ٚ ،غري قادز ،أ ٚبطبب ٖرٙ
املداٚف غري زاغب يف ا٫عتُاد عً ٢محا ١ٜدٚيت٘ ،أ ٚايعٛد ٠يبًد ٙبطبب املداٚف َٔ
ا٫قطٗاد…"( )1يف سني إ ؾؿ ١ايٓاشسني تتعًل با٭غداف ايرٜٗ ٜٔسب ٕٛبطبب ْصاع
َطًح ٚيهِٓٗ ٜبك ٕٛداخٌ بًداِْٗ ٜ ٫ٚعرب ٕٚاؿدٚد ايدٚي.)2(١ٝ
ٚاي٬د ِٖ ٕٛ٦ا٭غداف ايرٜٛ ٟدد ٕٚخازز بًداِْٗ ا٭ؾً ١ٝأ ٚخازز بًدإ إقاَتِٗ
املعتادٚ ٠اييت  ٫حيًُ ٕٛدٓطٝتٗا ْتٝذ ١اـٛف ٚا٫قطٗاد بطبب ايعسم أ ٚايد ٜٔأٚ
( )3السادة ( )1/3معاىجة األمػ الستحجة لالجئيؼ لعام .3123

( )1د .عمي زعالن نعسة واخخون :القانؽن الجولي اإلنداني :مكتبة الديدبان بغجاد ،1032
ص.10
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اؾٓظ أ ٚاْ٫تُا ٤إىل ؾ ١٦ادتُاعَ ١ٝع ١ٓٝأ ٚبطبب آزا ِٗ٥ايطٝاضٜ ٫ٚ ،١ٝطتطٝع٫ٚ ٕٛ
ٜسٜد ٕٚبطبب ٖرا اـٛف ايتُتع عُا ١ٜبًداِْٗ ا٭ؾً ١ٝأ ٚايعٛد ٠إيٗٝاٜٚ ،تُتع اي٬د ٧يف
د ٍٚا٫ضتكباٍ بٛقع قاْ ْٞٛادتٗدت اتؿاق ١ٝاي٬د٦ني عاّ  1951بػإ اي٬د٦ني يف
تٛقٝح ٚبٝإ سدٚد ٙايكاْٚ.)1(١ْٝٛقبٌ بٝإ ا٫خت٬ف بني ايٓاشسني ٚاي٬د٦ني ٫بد َٔ
بٝإ أٚد٘ ايتػاب٘ ب َٔ ِٗٓٝايٓٛاس ٞايتاي١ٝ
 -1إٕ نٌ َٔ ايٓاشح ٚاي٬د ٧اقطس إىل َػادزَ ٠طهٓ٘ ا٭ؾً.ٞ
 -2إٕ املػادز ٠يهٌ َٔ اي٬دٚ ٧ايٓاشح دا٤ت ٭ضباب قد تتعًل بايٓصاعات ٚايهٛازخ أٚ
أضباب ضٝاض ١ٝآ ٚغريٖا.
أَا أٚد٘ ا٫خت٬ف بني نٌ َٔ ايٓاشسني ٚاي٬د٦ني ؾٗٞ
 -1اخت٬ف املسنص ايكاْ :ْٞٛإٕ اي٬د ٧غادز َهاْ٘ ا٭ؾً ٞإىل َهإ آخس أنجس أَٓا
(خازز بًد )ٙإ ٫إٔ ايٓاشح غادز إىل َهإ آخس داخٌ سدٚد ٙبًد.ٙ
 -2اخت٬ف ايٓعاّ ايكاْ :ْٞٛسَ ٍٛعاؾ ١ساي ١ايٓصٚح داخًٝا ،أ ٚايًذ ٤ٛقُٔ
ا٫تؿاقٝات ايدٚي ،١ٝؾًهٌ سايْ ١عاَٗا ايكاْ ْٞٛاـاف بٗا ،اير ٫ ٟميهٔ تطبٝك٘
عً ٢اؿاي ١ا٭خس.٣
ثاْٝا :متٝٝص ايٓاشح عٔ املٗادس
املٗادس :نٌ غدـ ٜٓتكٌ ضٛا ٤بؿٛز ٠ؾسد ١ٜأ ٚمجاعَٛ َٔ ١ٝقع إىل آخس خازز بًدٙ
عجاً عٔ ٚقع أؾكٌ ادتُاعٝاً أ ٚاقتؿادٜاً أ ٚدٜٝٓاً أ ٚضٝاضٝاً .عًُاً إٔ ٖرا اْ٫تكاٍ
إزادٚ ٟطٛع ٞايتُاضاً ؿٝا ٠أؾكٌٚ ،يهٔ املٗادس َا إٕ خيتاز ايعٛد ٠إىل ٚطٓ٘ ؾطٝطتُس
يف ايتُتع عُا ١ٜسهَٛت٘ َس ٠أخس ٣٭ْ٘ ٜتُتع ظٓطٝت٘ ٜ ٫ٚؿكدٖا ،ؾِٗ ا٭غداف ايرٜٔ
ٜرتن ٕٛبًداِْٗ إىل أخس ٣بٓ ١ٝاٱقاَ ١ؾٗٝا بؿٝػ ١داٚ ١ُ٥عً ٢ذيو ؾإ ايطؿس بكؿد
ايطٝاس ١أ ٚقكا ٤بعض ا٭عُاٍ أ ٚاٱقاَ ١امل٪قتٜ ٫ ١عترب َٔ قب ٌٝاهلذسٚ ٠ؽتًـ
أضباب اهلذس ٠ؾكد ته ٕٛضٝاض ١ٝأ ٚاقتؿاد ١ٜأ ٚد ١ٜٝٓأ ٚادتُاعَ ١ٝجاهلا ٖذس٠
ايربٚتطتاْت ايؿسْطٝني ْتٝذ ١ملا ؿكِٗ َٔ اقطٗاد أبإ عٗد اٱؾ٬ح ايدٜين ٚأثٓا ٤ثٛز٠
ٖٚ ،1789ذس ٠ايهجري َٔ ايسٚع ْتٝذ ١ايجٛز ٠ايبًػؿٚ 1917 ١ٝاهلذس ٠ايؿًطط ١ٝٓٝاملتٛاي١ٝ
( )3د .حدام احسج ىشجاوي :القانؽن الجولي العام وحساية حقؽق األقميات ،دار الشيزة
العخبية ،القاىخة ،ب،ت ،ص.300-18
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َٓر عاّ  1948بطبب اقطٗاد ايهٝإ ايؿٗٚ ،ْٞٛٝسل اهلذس ٠يٝظ سكا َطًكا ؾكد ٜتِ
تكٝٝد َٔ ٙايدٚي ١ؾاسب ١املؿًش ١أ ٚايدٚي ١املطتكبً ،١إذ تس ٣بعض ايد ٍٚتكٝٝد سل
ٖذس ٠أبٓاٗ٥ا إىل اـازز بٌ قد ٜؿٌ ا٭َس إىل سد إيػا ٤اهلذس ٠إط٬قاٚ ،قد تدؾع ايعسٚف
ا٫قتؿاد ١ٜايؿعب ١بعض ايد ٍٚإىل تػذٝع أبٓاٗ٥ا عً ٢اهلذسٚ ،٠يدٚي ١ا٫ضتكباٍ ؾإ
َٛقٛع اهلذسٜ ٠عد َٔ قُٔ إطاز فاهلا احملذٛش ،عًٜ ٘ٝه ٕٛهلر ٙايدٚي ١اؿل يف قبٍٛ
أ ٚزؾض قب ٍٛاضتكساز املٗادس ٜٔأ ٚبعكِٗ عً ٢أزاقٗٝا ٜٚه ٕٛهلا تٓع ِٝاملطاٌ٥
املتعًك ١باهلذس ٠عٔ طسٜل إبساّ اتؿاقٝات ثٓاَ ١ٝ٥ع ايد ٍٚا٭خسٚ ،)1(٣بايٓطب ١يًُسنص
ايكاْ ْٞٛيًُٗادس ؾاْ٘ ٜ ٫ؿكد دٓطٝت٘ ا٭ؾًٜٚ ،١ٝبك ٢قتؿعا بٗا(.)2
اٚد٘ ايتػاب٘
ٜتؿل ايٓاشح ٚاملٗادس َٔ سٝح املسنص ايكاْ ْٞٛيًُٗادس ؾاْ٘ ٜ ٫ؿكد دٓطٝت٘
ا٭ؾًٜٚ ،١ٝبك ٢قتؿعا بٗا طاملا اْ٘ مل ٜهتطب دٓط ١ٝأخسٚ ،٣تٓـ بعض ايكٛاْني
ايٛطٓ ١ٝيبعض ايد ٍٚعً ٢إٔ املٗادس ٜؿكد دٓطٝت٘ مبذسد اهلذسَ ٠جٌ ايُٓطا ٚايطٜٛد
ٚايدمنازى ٚاجملس ٚزٚضٝاٚ ،أضاع ذيو سسف ٖر ٙايد ٍٚعً ٢عدّ ٖذس ٠أبٓاٗ٥ا  َٔٚثِ
ٜبك ٢ايٓاشح ٚاملٗادس َٛاطٓني تابعني يدٚيتِٗ ا٭ؾًٖٚ .١ٝرا ٖ ٛا٭ؾٌ.
أَا أٚد٘ ا٫خت٬ف بُٗٓٝا ؾٗ ٞنا٫ت-:ٞ
 -1ايٓاشح خيسز َٔ دٜازَ ٙكطسا ٭ضباب نجري ،٠بُٓٝا املٗادس خيسز دٚ ٕٚدٛد أ١ٜ
أضباب مما ذنسْا ٙضابكا.
 -2ايػا ١ٜاييت ٜبػ ٞايٓاشح َٔ اـسٚز ٖ ٞاؿؿ ٍٛعًَ ٢هإ أَ داخٌ سدٚد دٚيت٘،
أَا املٗادس ؾإ خسٚد٘ ٜه ٕٛ٭ضباب ؼطني َعٝػت٘ ٚمل مشٌ أضست٘.
 -3ايٓاشح فرب عً ٢ايعٛد ٠إىل دٜاز ٙبعد اْككا ٤ا٭ضباب ايٛادب ١ـسٚد٘ بؿٛز ٠أٚ
بأخس ،٣أَا املٗادس ؾٗ ٛسس يف عٛدت٘ ٚعدّ عٛدت٘ ٜ َٔ ٖٛٚكسز ذيو بإزادت٘ اـاؾ.١

( )3د .عمي صادق أبؽ ىيف  :القانؽن الجولي العام ،ط ،31مشذاة السعارف ،اإلسكشجرية،
 ،3111ص ،181ويشعخ كحلغ ،د .حدام احسج ىشجاوي ،القانؽن الجولي العام وحساية

حقؽق األقميات ،مرجر سابق ،ص.301-304

( )1د .عمي صادق أبؽ ىيف :القانؽن الجولي العام ،مرجر سابق ،ص.181
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املطلب الجاىي
أشباب اليسوح ومراحلُ
قًٓا ضابكا إٔ ايٓصٚح ي٘ أضباب٘ اـاؾٖٚ ،١ر ٙا٭ضباب ٖ ٞاييت متٝص ٙعٔ غريٙ
َٔ سا٫ت تسى ايب٬د أ ٚاملد ١ٜٓأ ٚاملهإ ٚاْ٫تكاٍ إىل َهإ أخس أنجس أَٓاٚ ،يهٔ ٌٖ
ايٓصٚح ٜأت ٞيطبب ٚاسد أّ يعد ٠أضباب ،يف ايٛاقع إٕ ايؿٛز ٠ا٭ٚىل ؿاي ١ايٓصٚح تعطٞ
اْطباعا بأْ٘ ٜأت ٞ٭ضباب َتعددَٚ ٠تػريَٚ ٠تطٛزٚ ٠يهٔ ايٓتٝذ ١املتشككٚ َ٘ٓ ١اسد،٠
 ٖٞٚتسى ايدٜاز ،ؾك ٬عٔ تًو ا٭ضباب ؾايٓصٚح ٜ ٫أت ٞمبسسًٚ ١اسد ٠بٌ ميس بعدَ ٠ساسٌ
ٚعًٖ ٢را ا٭ضاع ،ؾإْٓا ْكطِ املطًب إىل ؾسعني َطتكًني ْعاجل يف ايؿسع ا٭ ٍٚأضباب
ايٓصٚح ٚيف ايؿسع ايجاَْ ٞساسٌ ايٓصٚح ٚنُا ٜأت:ٞ
الفرع األول
أشباب اليسوح
إٕ َعسؾ ١أضباب ايٓصٚح ت٪د ٟإىل ٚدٛب َعسؾ ١اٱغهايٝات ايٛاقع ١ٝاييت دؾعت
ايػدـ ٚعاً٥ت٘ أ ٚفُٛع َٔ ١ا٭غداف إىل تسى َٓاطكِٗ ،بؿٛز ٠اقطسازٜٚ ،١ٜكع
عً ٢عاتل ايد ،ٍٚتٛؾري املُسات اٯَٓ ،١اييت تهؿٌ خسٚدِٗ بؿٛز ٠ؾشٝشَ ،١ع اؿؿاظ
عً ٢سٝاتِٗ َٔ ،أ ١ٜاْتٗانات ٚاقع ١عً ٢سكٛقِٗ ٚسسٜاتِٗ ٚميهٔ عح أضباب ايٓصٚح :
()1
أ :٫ٚايٓصاعات املطًش١
متجٌ ايٓصاعات املطًش ١ايدٚي ١ٝأ ٚغري ذات ايطابع ايدٚي ،ٞاسد أِٖ أضباب ايٓصٚح
ايداخًْ ٫ٚ ٞػاي ٞإذا قًٓا أْٗا ايطبب ايسٝ٥ظ يًٓصٚح ،إذ ٜتُجٌ قؿـ املدٕ اٯًٖ١
بايطهإ أ ٚقاؾستٗا ،أثسا نبريا يف ْصٚح ايطهإ ،عرب ممسات آَٓ ١تٛؾسٖا ايطًطات
تطع َٔ ٢خ٬هلا إىل اؿؿاظ عً ٢سٝا ٠املٛاطٓني ٚأَِٓٗ ٚضَ٬تِٗٚ ،يريو تدؾع ٖرٙ
ايعسٚف إىل قٝاّ ايطهإ مبػادز ٠ؾسد ،١ٜأ ٚعً ٢غهٌ فُٛعات ،بؿٛز ٠اقطساز١ٜ
( )3تقخيخ حؽل الشدوح الجاخمي  ،السمخص العالسي لالتجاىات والتطؽرات لمعام ،1001
مجمذ الالجئيؼ الشخويجي ومخكد رصج لمشدوح الجاخمي ،ص 1متاح عمى السؽقع:
 ..http://www.internalتاريخ الديارة .1038displacement.org/assets/publications/2010/2010-global-overview2009global-ar.pdf
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يًدسٚز َٔ دٜازِٖ قاؾدَ ٜٔهاْا أنجس أَٓا ٚاضتكسازٚ ،ي ٛأخرْا أَجً ١س ٍٛعدد
ايٓاشسني (غري اي٬د٦ني) ؾُا ٜكازب ايــ ( )992أيـ ْصسٛا بطبب ايٓصاع املطًح يف
مجٗٛز ١ٜايهْٛػ ٛايدميكساط ١ٝيٝؿٌ ايعدد خ ٍ٬ايؿرت ٠ا٭خري ٠عدد ايٓاشسني يف مجٝع
أما ٤ايب٬د أنجس َٔ (َٛ ًَٕٛٝ )2اطٔ ٚعًَ ٢د ٣ايـ  15غٗسا اييت َكت ٚؾٌ ايعدد
ايهً ٞيًٓاشسني إىل ( ًَٕٛٝ )3,7غدـ( )1ؾُٝا ٚؾٌ عدد املدْٝني املتكسز َٔ ٜٔايٓصاع
املطًح يف ضٛزٜا م( ٛث٬ث ١عػس ًََٚ ٕٛٝا ١٥أيـ) غدـ  ِٖٚحيتاد ٕٛإىل املطاعدات
ٚاؿُا ،١ٜب( ِٗٓٝضتٜ٬َ ١ني ْاشح) داخٌ ا٭زاق ٞايطٛز .)2(١ٜسطب تكسٜس يٮَِ املتشد٠
يعاّ ٚ ،2018يف أؾػاْطتإ ،تسى بٛٝتِٗ يف ايعاّ  2016سٛاي )653( ٞأيـٚ ،يف ْٝذريٜا
(.)3

( )501أيـٚ ،يف اي )478( ُٔٝأيؿا َ٪خسًا
أَا يف ايعسام ؾكد أغاز تكسٜس يٮَِ املتشد ٠إٔ عدد ايٓاشسني بطبب ايٓصاعات
املطًشَٓٚ ١ر عاّ  2014قد بًؼ (ْ ًَٕٛٝ )3.112.914اشحٜٚ ،طهٔ ( )%67يف َأ٣ٚ
خاف ناملٓاشٍ امل٪دس ٠أ ٚايؿٓادم أ ٚاضس َكٝؿ )%20 (ٚ ،١ضهٔ غري ََ ِ٥٬جٌ أبٓ١ٝ
َدزض ١ٝقٝد اٱْػا ،٤أ ٚا٭بٓ ١ٝايد ١ٜٝٓأَ ٚطتٛطٓات غري قاْ ١ْٝٛناملدازع ،أَا ()%8
ؾٝطهٓ ٕٛاملدُٝات( .)4يف سني أغاز تكسٜس يبعج ١ا٭َِ املتشد ٠عاّ  2018إٔ "عدد

( )3تقخيخ األمػ الستحجة حؽل الكؽنغؽ الجيسقخاطية  :األمػ الستحجة 1.1 :مميؽن مذخد بدبب
العشف في الكؽنغؽ الجيسقخاطية خالل  32شيخا .تاريخ الديارة  1تذخيؼ األول .1038

( )1فيسا يرل عجد الالجئيؼ الدؽرييؼ الى ( )2,2خسدة مالييؼ ونرف السميؽن الجئ مشح
بجاية الشداع السدمح في سؽريا لمسديج يشعخ تقخيخ األمػ الستحجة  :بعج  8سشؽات مؼ

الرخاع ،أكثخ مؼ  31مميؽن سؽري بحاجة إلى السداعجة والحساية:

https://news.un.org/ar/story/2018/01/1001291

تاريخ الديارة  1تذخيؼ األول 1038

( )1تقخيخ مذتخك لسجمذ الشخويجي لالجئيؼ ومخكد رصج لمشازحيؼ .1034
( )6تقخيخ حؽل عجد الشازحيؼ العخاق صادر عؼ األمػ الستحجة مشذؽر عمى السؽقع:
www.Uniraq.org
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ايعساقٝني ايٓاشسني يف ايٛقت اؿايٜ ٞصٜد عٔ ٚ ،ًَٕٛٝ 2.3عدد ايعا٥د ٜٔإىل َٓاطكِٗ ٜؿٌ
إىل أنجس َٔ  ًَٕٛٝ 3.5عٝح ٜتذاٚش ايـ  100أيـ غٗسٜا"(.)1
ثاْٝا :اْ٫تٗانات اؾط ١ُٝايٛاقع ١عً ٢سكٛم املدْٝني
قد ٪ٜد ٟايٓصاع املطًح إىل سدٚخ اْتٗانات ٚاقع ١عً ٢سكٛم ايطهإ ،داخٌ
املٓطك ١اييت تػٗد ْصاعا ،ضٛا ٤نإ داخًٝا أ ٚدٚيٝاٖٚ ،ر ٙاْ٫تٗانات ،قد ته ٕٛبايكتٌ
أ ٟايٛاقع ١عً ٢سل اؿٝا ،٠أ ٚباؿبظ أ ٟايٛاقع ١عً ٢سس ١ٜايػدـٚ ،تكٝدٖا إدبازٜا،
ٚقد ٜهٖٓ ٕٛاى اعتدا٤ات ٚاقع ١عً ٢ؾَ ١٦ع ١ٓٝنا٫غتؿاب يًٓطاٚ ،٤قد تهٚ ٕٛاقع ١عً٢
سل اٱْطإ يف املطهٔ أ ٚاملأنٌ أ ٚايب ١٦ٝاٯَٓ ١ايٓعٝؿ ،١نٌ تًو اْ٫تٗانات اؾط١ُٝ
ضتعٌُ عً ٢دؾع ايطهإ يًُػادز ٠خازز دٜازِٖ خٛؾا عً ٢سٝاتِٗ ٚسسٜتِٗ َٔ ا٫عتدا٤
ايٛاقع عًٚ ،ِٗٝميهٔ يًكٛاعد ايعاَ ١يًكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاْ ٞاييت تهؿٌ اؿُا ١ٜيًُدْٝني إٔ
تعٌُ عًَٓ ٢ع ايٓصٚح ي ٛأْٗا ٫قت ا٫سرتاّ امل َٔ ِ٥٬بعض ايد ٍٚا٭طساف ،نُا ميهٔ إٔ

تٛؾس اؿُا ١ٜأثٓا ٤ايٓصٚح ساٍ ٚقٛع٘(.)2
إٕ َطاي ١اْ٫تٗانات ايٛاقع ١عً ٢سكٛم اٱْطإ يف ظٌ ايٓصاعات املطًش ١قد
عجت عًْ ٢طام دٚيٚ ٞقد ت٪د ٟإىل تدخٌ دٚي َٔ ٞخ ٍ٬ا٭َِ املتشدٚ ،٠قد ضًطت
ايدزاضات ايكاْ ١ْٝٛايك ٤ٛعًَٛ ٢قـ ا٭َِ املتشدٖ َٔ ٠ر ٙاْ٫تٗانات ،ؾاْ٫تٗانات
اؿاؾً ١عً ٢سكٛم اٱْطإ ٖ ٞيف ايٛقت ع ٘ٓٝتسخٝـ يٮَِ املتشد ٠يًتدخٌ يف ايػٕٚ٪
ايداخً ١ٝيًد ٍٚيف بعض ا٭سٝإ ،تتدر َا تسآَ ٙاضبا ٱٜكاف تًو اْ٫تٗانات"(ٚ ،)3ؽكع
َطاي ١اؿُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛؿكٛم اٱْطإ إىل ا٭عُاٍ اييت تٗدف ؿُا ١ٜأزٚاح ايبػس نُا ٖٛ
قدد يف ايؿهٛى ايدٚي ،١ٝنايكاْ ٕٛايدٚي ٞؿكٛم اٱْطإٚ ،ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاْ،ٞ
ٚقاْ ٕٛاي٬د٦ني.

( )3تقخيخ بعثة األمػ الستحجة في العخاق لعام  www.Uniraq.org 1038تاريخ الديارة 6
تذخيؼ األول .1038

( )1الحساية القانؽنية لمشازحيؼ داخل بمجانيػ تقخيخ لجشة الرميب األحسخ مشذؽر عمى السؽقع
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5lvgz4.htm

( )1د .عامخ الجؽمخد :تجخل األمػ الستحجة في شؤون الجول ،مجمة الخافجيؼ لمحقؽق العجد
الثالث ،3111 ،ص.360
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ثايجا :أضباب أخس٣
قد تهٖٓ ٕٛاى أضباب أخس ٣تدؾع يًٓصٚح غري ايٓصاعات املطًش ،١إذ متجٌ
ايهٛازخ ايطبٝعٚ ١ٝا٭شَات اييت متس بٗا ايد ٍٚذات ؾؿ ١طبٝع( ،١ٝايهٛازخ ا٭عاؾري،
ايص٫شٍ ،ايؿٝكاْات -ايب )١٦ٝأ ٟاييت  ٫دخٌ ٱزاد ٠اٱْطإ ؾٗٝا ،إىل ايٓصٚح عٔ ا٭َانٔ
اييت ٜك ُٕٛٝبٗاٜٚ ،طتػعس ٕٚبٛدٛد خطس ٜٗدد سٝاتَِٗ ،ا جيعًِٗ ٜٓتكً ٕٛإىل َٓاطل
أنجس أَٓاٖٚ ،ر ٙا٭ضباب  ٫متت يًٓصاعات املطًش ٫ٚ ،١تعد أثسا هلا  ٫ٚضابك ١عًٗٝاَ .جاٍ
ذيو ْدز ٠املٝاٚ ٙتًٛثٗا يف بعض َٓاطل ايعسام ضٓ 2018 ١أدت إىل تٛقـ ضبٌ ايعٝؼ
ايصزاع ١ٝإىل ْصٚح ( )360أضس ٠عساق َٔ ١ٝدٓٛب ايعسام أَ ٟا ٜكازب( )3,780غدـ،
ْتٝذ ١عدّ ؾ٬س ١ٝاملٝا ٙي٬ضتٗ٬ى ايصزاعٚ .)1(ٞقد ٜه ٕٛضبب ايهازث ١ايطبٝع١ٝ
ايؿٝكاْات اييت ػتاح ايد ٍٚنايؿٝكاْات اييت غٗدٖا قكا ٤ايػسقاط يف قاؾع ١تهسٜت

بايعسامٚ ،اييت تطببت بٛؾا ٠أنجس َٔ  10أغداف ٚخطازَ ٠ادْٚ ١ٜصٚح مجاع َٔ ٞايككا٤
إىل َٓاطل أنجس أَٓا عً ٢سٝاتِٗ .
يف ْٝذريٜا اييت غٗدت يف أ 2018 ًٍٜٛؾٝكاْات أٚدت عٝا 100 ٠غدـٚ ،نريو
اضرتايٝا اييت غٗدت يف ْٝطإ  2017ؾٝكاْات يف ٜ٫ٚيت نٜٓٛصْ٫د  ْٛٝٚضاٚخ ًٜٚص
ؾٝكاْات َا دؾع ايطًطات اىل إؾداز ا٭ٚاَس بإخ ٤٬عاؾُ ١نٜٓٛص( ٕ٫بسٜطباَٚ )ٜٔد١ٜٓ
بٛدٜسزت ،بعد ا٭قساز املاد ١ٜاييت غٗدتٗا ٚتطببت با٭قساز يعػسات اٯ٫ف َٔ
املٓاشٍ(.)2
إٕ َا ٜكازب ( ًَٕٛٝ )24غدـ تعسقٛا يًهٛازخ ايطبٝعٚ ،١ٝغايبٝتِٗ اقطسٚا
ملػادزَٓ ٠اشهلَِٚ .جاهلا ايؿنيٚ ،ؾٌ عدد ايٓاشسني بطبب ايهٛازخ ايطبٝع ١ٝإىل ()7.4
ًَ ٕٛٝإْطإٚ ،يف ايؿًبني بًؼ ( ،ًَٕٛٝ )5.9أَا يف اهلٓد (ٚ ،ًَٕٛٝ )2.4يف إْدْٝٚطٝا
( ًَٕٛٝ )1.2إْطإ(.)3

( )3تقخيخ مكتب األمػ الستحجة لتشديق الذؤون اإلندانية  ،OCHAالشذخة اإلندانية في
العخاق آب .1038

( )1لمسديج يشعخ:
Arabic/world:www.Bbc.com/
( )1تقخيخ مذتخك لسجمذ الشخويجي لالجئيؼ ومخكد رصج لمشازحيؼ.1034
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الفرع الجاىي
مراحل اليسوح
إٕ عًُ ١ٝايٓصٚح ايداخً ٞيٝطت عًُٚ ١ٝاسد ،٠بٌ متس بعدَ ٠ساسٌ َتهاًََ ١ع

بعكٗا ٚتهٌُ ا٭خسٚ ٣ميهٔ ا٫ضرتغاد إىل َساسٌ ايٓصٚح( َٔ )1خ ٍ٬ا٫ت: ٞ
أ :٫ٚاهلسٚب َٔ َٓاطكِٗ :ميجٌ اهلسٚب ايٛض ١ًٝا٭ٚىل يًٓاشسني ٚاهلسٚب ٖ ٛساي ١ايطهإ
ايرٜ ٫ ٜٔطتطٝعَ ٕٛكا ١َٚا٭سداخ اؿاؾً ،١داخٌ َٓاطكِٗ ،أ ٚتؿػٌ اؾٗٛد اييت تعٌُ
عً ٢تٛؾري أضاضٝات اؿٝا ،٠أٜ ٚؿكدَ ٕٚطانِٓٗ َا ٜدؾعِٗ إىل اهلسٚب َٔ َٓاطكِٗ،
ٚؼدخ سايٖ ١سٚب ايٓاشسني َٔ َٓاطكِٗ ٭ضباب نُا ذنسْا ٫ٚ ،ميهٔ قؿسٖا عً ٢ساي١
َع ١ٓٝبراتٗا د ٕٚا٭خس.٣
ثاْٝا :ايٛؾ :ٍٛبعد إٔ ٜٓذح ايٓاشس ٕٛيف اهلسٚب َٔ َٓاطكِٗ ؾُٔ امل٪ند أِْٗ ضٝؿًٕٛ
ملٓطكَ ١ع ٫ٚ ١ٓٝميهٔ اؾصّ بإ ٖر ٙاملٓطك ٖٞ ١املٓطك ١ايٛسٝد ٠اييت ٜؿًْٗٛا
مجٝعا ،ؾهٌ فُٛع ١تؿٌ َٓطكَ ١عٚ ،١ٓٝتهٖ ٕٛرَٓ ٙاطل ٚؾٛهلِ ،بؿٛز ٠أَٓ١
ٚضًَ ،١ُٝع اؿؿاظ عً ٢سكٛقِٗ ٚسسٜاتِٗٚ ،بسأٜٓا ؾإ ايٛؾ ٍٛإىل بعض املٓاطل
خؿٛؾ ًا يف سا٫ت ايٓصاع املطًح ،أ ٚسدٚخ نازث ١طبٝع ،١ٝؾإ ايدٚيًَ ١صَ ١بتٛؾري
كُٝاتَٓٚ ،اطل َع٫ ،١ٓٝضتكباهلِ ٚتَٗ ١٦ٝطتًصَات اؿٝاَٚ ٠كَٛاتٗا بؿٛز ٠ؾشٝش١
ٜٚهٖ ٕٛرا بعد تٗ ١٦ٝتًو املٓاطل قب ٌٝأ ٚأثٓا ٤سدٚت املػهً ١يف َٓطكَ ١ع.١ٓٝ
ثايجا :اٱقاَ :١املسسً ١ايجايج ٖٞ ١اٱقاَ ١يف املٓاطل اييت مت تٗ٦ٝتٗا َٔ اؿه ١َٛأٚ
اؾٗات ذات ايع٬قٚ ،١اٱقآَٖ ١ا  ٫تعين اٱقاَ ١املطًك ،١أ ٚغري احملدد ٠بٌ ٖ ٞإقاَ١
َ٪قت ،١قد ٜتِ بعدٖا ْكٌ ايٓاشسني إىل َٓاطل أنجس أَٓا ،أَٓ ٚاطل انرب أ ٚقد تكسز
اؿه ١َٛأ ٚاؾٗات املدتؿ ١بكا ِٖ٤ؾٗٝا ملدَ ٠ع َٔٚ ،١ٓٝثِ ٜعٛد ٕٚإىل دٜازِٖ بعد
اْتٗا ٤ا٭ضباب ،اييت أدت يٓصٚسِٗٚ ،تطاِٖ إىل دٓب اؿهَٓ ١َٛعُات (ا٭َِ املتشد٠
ٚاملٓعُات ايدٚي ١ٝاملدتؿ ١ؾك ٬عٔ املٓعُات غري اؿه )١َٝٛيف إْػا ٤املدُٝات

( )3حؽل تعجاد مخاحل الشدوح فقط (اليخوب الؽصؽل اإلقامة والعؽدة) يشعخ :الشازحؽن

السذخدون داخميا ،في القانؽن الجولي اإلنداني سمدمة القانؽن الجولي اإلنداني رقػ 8
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ٚتٛؾري أضاضٝات اؿٝاَ َٔ ٠أنٌ ًَبظ َٚاٚ ٤خدَات يف اجملا٫ت ايؿش ١ٝناملسانص
ٚاملطتػؿٝات املتٓكً. ١
زابعا :ايعٛد ٠إىل املٛطٔ ا٭ؾً :ٞاملسسً ١ا٭خريَ َٔ ٠ساسٌ ايٓصٚحٚ ،ميهٓٓا ايك ٍٛإٔ
أُٖٖ ١ٝر ٙاملسسً ١نْٗٛا تعط ٞايٛؾـ ايدقٝل ملؿٗ ّٛايٓصٚح ،ؾهًُا ظٌ ايؿسد بعٝدا عٔ
َٓاطل ضهٓاٚ ٙدٜاز ٙعد ْاشساٚ ،سني تتشكل ٖر ٙاملسسًٜ ١ه ٕٛايٓصٚح قد اْتٗ٢
بعٛدتِٗ إىل دٜازِٖ بػهٌ ضًٚ ،ِٝقد ته ٕٛايعٛد ٠طٛع ١ٝأ ٚعٛد ٠إيصاَ ١ٝبعد إٔ تكسز
اؿه ١َٛعٛدتِٗ ؾٛزا أْ٫ ٚكطاع أضاضٝات اؿٝا ٠يف املٓاطل اييت ْصسٛا إيٗٝا ،أ ٚاييت
تػٗد َػانٌ اقتؿاد .١ٜأ ٚغريٖا.
املبحح الجاىي
كفالة حقوق اليازحني اوقات الصله
َٔ املعً ّٛإٔ املسنص ايكاْ ْٞٛيًٓاشسني ٜ ٫تػري ٭ِْٗ ٜك ُٕٛٝداخٌ بًداِْٗ َٔٚ
ثِ ٜطس ٟعً ِٗٝقاْ ٕٛبًدِٖ (ايكاْ ٕٛايٛطين) يريو ؾِٗ يٝطٛا َٛقٛعا ٫تؿاق ١ٝخاؾ١

()1

بِٗ نُا ٖ ٛساٍ اي٬د٦ني ،إ ٫أِْٗ ٜتُتع ٕٛباؿُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛنايكٛاْني ايٛطٓ١ٝ
ٚايكاْ ٕٛايدٚي ٞؿكٛم اٱْطإ ،ؾك ٬عٔ ذيو ٜتُتع ٕٛعُا ١ٜايكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاْ ٞيف
ساي ١ايٓصاع املطًح .
ٜٗدف ايكاْ ٕٛايدٚي ٞؿكٛم اٱْطإ إىل َٓع ايٓصٚح ٚنؿاي ١اؿكٛم ا٭ضاض١ٝ
يًٓاشسني ساٍ سدٚث٘ .إذ ٜػٌُ اؿل يف ايط ١َ٬ايػدؿٚ ١ٝاؿل يف ٚطٔ ٚيف ايػرا٤
ٚاملأٚ ٣ٚايتعًٚ ِٝايعٌُ ٚايعدٜد َٔ ٖر ٙاؿكٛم هلا ؾً ١أٜكا بكك ١ٝايعٛدٚ ٠اْ٫دَاز

باجملتُع َس ٠أخس.)2(٣

( )3يخزع الشازحيؼ العخاقييؼ لقانؽن اليجخة والسيخجيؼ السخقػ  13لدشة  1030الشافح.
( )1الحساية القانؽنية لمشازحيؼ داخل بمجانيػ ،مشذؽر عمى السؽقع االلكتخوني لمجشة الجولية
لمرميب األحسخ:
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5lvgz4.htm
تاريخ الديارة .1038-30-6
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ٜٚعسف ايكاْ ٕٛايدٚي ٞؿكٛم اٱْطإ بأْ٘ "فُٛع ١ايكٛاعد ايدٚي ١ٝا٫تؿاقٚ ١ٝايعسؾ١ٝ

اييت ت٪ند اسرتاّ اٱْطإ ٚاشدٖاز )1("ٙأ" ٖٛ ٚؾسع َٔ ايكاْ ٕٛايدٚي ٞايعاّ تٗدف قٛاعدٙ
ايعسؾٚ ١ٝا٫تؿاق ١ٝإىل محا ١ٜاؿكٛم املتأؾً ١يف طبٝع ١ا٭ؾساد ٚاؾُاعات ٚا٭قًٝات
ٚايػعٛب ٚاييت ٜ ٫تطٓ ٢بػريٖا ايعٝؼ نبػس"(.)2
إٕ ايكاْ ٕٛايدٚي ٞؿكٛم اٱْطإ( )3ميجٌ ؾسعا ُٜعٓ ٢باؿكٛم املدْٚ ١ٝايطٝاض١ٝ
ٚايجكاؾٚ ١ٝا٫قتؿادٚ ١ٜا٫دتُاعَٗٓٚ ،١ٝا سل املدْٝني ايٓاشسني ،دسا ٤ايتٛتسات ٚايهٛازخ

ايطبٝع ،١ٝأ ٚأ ١ٜإدسا٤ات َٔ غري سا٫ت ايٓصاعات املطًشٜٚ ،١طتُد ايكاْ ٕٛايدٚي ٞؿكٛم
اٱْطإ َٔ فُٛع َا ٚزد يف َٝجام ا٭َِ املتشدٚ ،٠اٱع ٕ٬ايعامل ٞؿكٛم اٱْطإ،1948
ٚايعٗد ٜٔايدٚيٝني ٚ ،1966متجٌ مبذُٛعٗا(ايػسع ١ايدٚيٚ )١ٝميهٔ بٝإ سكٛم ايٓاشسني يف
ظٌ ايكاْ ٕٛايدٚي ٞؿكٛم اٱْطإ ٚقت ايطًِ قُٔ املباد ٨ايتٛد ١ٝٗٝيٮَِ املتشد ٠يعاّ
 1998يف املطًب ا٭ ،ٍٚأَا املطًب ايجاْْ ٞبشح ؾ ٘ٝمحا ١ٜسكٛم ايٓاشسني قُٔ اتؿاق١ٝ
نُباٚ ٫نُا ٜأت-:ٞ
املطلب األول
محاية حقوق اليازحني ضنً املبادئ التوجيَية لألمه املتحدة
قدّ ممجٌ ا٭َني ايعاّ يٮَِ املتشد ٠املعين با٭غداف ايٓاشسني داخًٝا ,ؾساْطٝظ
ّ .دْر إىل ؾٓ ١ا٭َِ املتشد ٠ؿكٛم اٱْطإ يف دٚزتٗا ايـ 54تكسٜسا بعٓٛإ "َباد٨
تٛد ١ٝٗٝبػإٔ ايٓصٚح ايداخًٚ ،"ٞأقست ايًذٓ ١بإمجاع اٯزا ٤قسازا غازى يف زعاٜت٘ أنجس
َٔ ( )50دٚي ,١قُٔ مجً ١أَٛز ,بكساز ايًذٓ ١ايدا ١ُ٥املػرتن ١بني ايٛنا٫ت بايرتسٝب
باملباد ٨ايتٛدٚ ،١ٝٗٝتػذٝع أعكاٗ٥ا عً ٢إط٬ع فايطٗا ايتٓؿٝر ١ٜعًٗٝاٖٚ ,رٙ
( )3نقال عؼ د .عساد خميل إبخاىيػ ،القانؽن الجولي لحقؽق اإلندان ،مشذؽرات زيؼ الحقؽقية،
ط ،3لبشان ،1031 ،ص.21

( )1عثسان رحسؼ دمحم :تأثيخات القانؽن الجولي لحقؽق اإلندان في الجستؽر العخاقي الجائػ،
مخكد كخدستان لمجراسات االستخاتيجية ،الدميسانية  ،1033ص.13

( )1يسيل جان بكيتيو إلى تدسية القانؽن اإلنداني عمى ذلغ الجدء السيػ مؼ القانؽن الجولي
الحي يجيؼ بفكختو إلى الذعؽر باإلندانية ويختكد عمى حساية الفخد ،لمسديج يشعخ :د.عساد

خميل إبخاىيػ القانؽن الجولي لحقؽق اإلندان  ،مرجر سابق ،ص.21
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املباد ١َُٗ ٨يف عًُٚ ١ٝقع إطاز قاَْ ْٞٛكب ٍٛعَُٛا ؿُاَ ١ٜا ٜكدز بٓش 20(ٛإىل )25
ًَ ٕٛٝغدـ ْاشح داخًٝا يف أما ٤ايعامل.
الفرع األول
تعريف املبادئ وبياٌ أٍدافَا
٫بد َٔ ايتعسٜـ بٗر ٙاملبادٚ ٨نريو بٝإ أٖداؾٗا اييت دا٤ت بٗا  ..إذ تػهٌ
أ ٍٚاـطٛات م ٛإعُاٍ اؿُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛايدٚي ١ٝيًٓاشسني ٚتعٌُ عً ٢بٝإ املسنص
ايكاْ ْٞٛيًٓاشح َٔ سكٛم ٚٚادبات تكع عً ٘ٝأثٓا ٤ايٓصٚح بٛؾؿ٘ َٛاطٓاً نُا إٔ يًُباد٨
أُٖ ١ٝما ٍٚبٝاْٗا يف ٖرا ايؿسع أٜكاٖٚ ..را َا ضٓبشج٘ يف ؾكستني اثٓتني ايتعسٜـ
ٚا٭ُٖٚ ١ٝنُا ٜأت:ٞ
أ :٫ٚتعسٜـ باملباد ٨ايتٛد: ١ٝٗٝ
ميهٔ ايك ٍٛإٕ املباد ٨ايتٛدْ ٖٞ ،١ٝٗٝتاز َا خًؿت إي ٘ٝدزاضَٛ ١ضع ١بعٓٛإ"
()1

ػُٝع ٚؼً ٌٝاملعاٜري ايكاْ "١ْٝٛقاّ بإعدادٖا ؾسٜل َٔ اـربا ٤ايكاْْٛني بتٛد ٘ٝايطٝد
دْرٚ ،قدَت إىل ؾٓ ١سكٛم اٱْطإ ضٓٚ .1996 ١ايػسض َٓٗا ؼدٜد َدٚ ٣ؾا ٤ايكإْٛ
ايدٚي ٞؿكٛم اٱْطإٚ ،ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاْٚ ,ٞقاْ ٕٛاي٬د٦ني ,بايكٝاع ،ؿادات
ايٓاشسني داخًٝا يف ث٬ث ١أٚقاع َعرتف بٗا يف ايكاْ ٕٛايدٚي" ٖٞٚ .ٞسا٫ت ايتٛتس
ٚا٫قطسابات أ ٚايهٛازخ اييت ٜٓطبل عًٗٝا قاْ ٕٛسكٛم اٱْطإ; سا٫ت ايٓصاع املطًح
غري ايدٚي ٞاييت تػطٗٝا املباد ٨ايسٝ٥ط ١يًكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاْٚ ٞقُاْات نجري ٠ؿكٛم

( )3ىحه السبادئ مدتؽحاة مؼ القانؽن الجولي الستعمق بحقؽق اإلندان ،وتتفق معيا .وتخمي
السبادئ إلى إرشاد:
أ -مسثل األميؼ العام السعشي بالسذخديؼ داخمياً في اضطالعو بؽاليتو؛
ب -الجول عشجما تعتخضيا ظاىخة التذخيج الجاخمي؛
ج -سائخ الدمطات والجساعات واألشخاص في عالقاتيػ مع السذخديؼ داخمياً؛

د -السشعسات الحكؽمية الجولية والسشعسات غيخ الحكؽمية في تشاوليا لسذكمة التذخيج
الجاخمي ".لمسديج يشعخ مخفق مبادئ تؽجييية بذان التذخيج الجاخمي ،فقخة (.)1
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اٱْطإ; سا٫ت ايٓصاع املطًح بني ايد, ٍٚاييت تٓطبل ؾٗٝا ا٭سهاّ املؿؿً ١يًكإْٛ
اٱْطاْ ٞبايدزد ١ا٭ٚىل"ٚ ,تعٌ َعاٜري أضاض ١ٝنجري ٠ؿكٛم اٱْطإ ضاز ١ٜعًٗٝا(. )1
ثاْٝا :أٖداف املباد ٨ايتٛد١ٝٗٝ
تٗدف املباد ٨ايتٛد ١ٝٗٝإىل تٓا ٍٚا٫ستٝادات احملدد ٠يًٓاشسني داخًٝاً يف
مجٝع أما ٤ايعامل بتعٝني اؿكٛم ٚايكُاْات ذات ايؿً ١عُاٜتٗا .إذ تتأيـ َٔ(َ )30بدأ
تػٌُ َٔ سٝح ايٓطامٚ .تعني املباد ٨اؿكٛم ٚايكُاْات ايسٝ٥ط ١ٝذات ايؿً ١عُا١ٜ
ا٭ؾساد قد ايٓصٚح ٚمحاٜتِٗ َٚطاعدتِٗ أثٓا ٤ؾرت ٠ايٓصٚح ٚأثٓا ٤عٛدتِٗ أ ٚإعاد٠
تٛط ِٗٓٝأ ٚإعاد ٠إدَادِٗ يف اجملتُعٚ .٭غساض ٖر ٙاملباد ,٨ؾإٕ ا٭غداف ايٓاشسني
داخًٝا ِٖ "ا٭غداف أ ٚفُٛعات ا٭غداف اير ٜٔأدربٚا أ ٚاقطسٚا يًٗسب أ ٚتسى
دٜازِٖ أ ٚأَانٔ إقاَتِٗ املعتادٚ ,٠غاؾ ١نٓتٝذ ١يٓصاع َطًح أ ٚسا٫ت عٓـ عاّ أٚ
اْتٗانات ؿكٛم اٱْطإ أ ٚنٛازخ طبٝع ١ٝأ َٔ ٚؾٓع اٱْطإ ,أ ٚيتؿاد ٟآثاز ٖرٙ
ا٭ٚقاعٚ ,يهِٓٗ مل ٜعربٚا اؿدٚد ايدٚي ١ٝاملعسٚؾ ١يًدٚي.)2("١
ٚمتجٌ ٖر ٙا٭ٖداف دص٤ا َٔ اؿُا ١ٜايعاَ ١ؿُا ١ٜسكٛم اٱْطإ ٚقت ايطًِ
خؿٛؾا ايٓاشسني اير ٜٔجيد ٕٚأْؿطِٗ يف ظسٚف خاؾ ١تدؾعِٗ ملػادزَٓ ٠اطكِٗ إىل
َٓاطل اخس ٣داخٌ بًدِٖ.
الفرع الجاىي
املبادئ املتعلقة حبناية اليازحني
ٜطًل عً ٢ايٓاشسني َؿٗ" ّٛاملػسد ٜٔداخًٝاً" ٚبايٓطب ١يًُباد ٨ايتٛد ١ٝٗٝؾكد
عح اؿُا ١ٜاملتعًك ١عكٛم ايٓاشسني يف َباد ٖٞ ٨يف ا٫ؾٌ دص َٔ ٤املباد ٨اييت ٜكّٛ
عًٗٝا ايكاْ ٕٛايدٚي ٞؿكٛم اٱْطإ ٚتطبٝكٗا هلا َ ٖٞٚتعددٚ ،٠ضٓبشح يف ٖرا ايؿسع
َكُ ٕٛاملباد ٨ايتٛد ١ٝٗٝنُا ٜأت-:ٞ

( )3نقال عؼ :روبخت ك .جؽلجمان :تجويؼ القؽاعج الجولية الستعمقة باألشخاص الشازحيؼ
داخميا السجمة الجولية لمرميب األحسخ ،العجد  324عمى السؽقع:
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ynhwx.htm
( )1السبادئ التؽجييية بذان التذخيج الجاخمي ،3118الجيباجة والغخض والشطاق.)1( ،
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أَ :٫ٚبدأ املطاٚا٠
ْـ املبدأ ( َٔ )1/1املباد ٨ايتٛدَ ١ٝٗٝا ٜأتٜ" ٞتُتع املػسد ٕٚداخًٝاً يف
بًدِٖ ،عً ٢قدّ املطاٚا ٠ايتاَ ،١بٓؿظ َا ٜتُتع ب٘ ا٭غداف اٯخس ٕٚيف ايبًد َٔ سكٛم
ٚسسٜات مبٛدب ايكاْ ٕٛايدٚيٚ ٞاحملًٚ. ٞجيب أ ٫ميٝص قد ٖ ٤٫٪ا٭غداف يف ايتُتع
بأٖ َٔ ٟر ٙاؿكٛم ٚاؿسٜات بدع ٣ٛأِْٗ َػسد ٕٚداخًٝا”)ٖٚ .)1ر ٙدعٚ ٠ٛاقش ١يف
املطاٚا ٠بني سكٛم ايٓاشسنيٚ ،اقتكت ايؿكس ٠ا٭ٚىل عدّ ايتُاٜص بني ا٭ؾساد ٭ ٟضبب
نإ ٖٚرا تطبٝل يٲع ٕ٬ايعامل ٞؿكٛم اٱْطإ يف املطاٚاٚ ٠تأنٝدٌ ي٘ .يف عدّ ايتُٝٝص
بني ايٓاشسني بايًػ ١أ ٚاؾٓظ أ ٚايد ٜٔأ ٚاملعتكد ؾايهٌ َتطا ٚيف اؿكٛم ٚايٛادبات.
ثاْٝاَ :بدأ عدّ ايتُٝٝص
أغاز املبدأ (ٖ َٔ )2ر ٙاملباد ٨إىل عدّ ايتُٝٝص بني ايٓاشسني يف تعاٌَ
ايطًطات ٚا٭غداف َعِٗ إذ بٓٝت ايؿكسات ( َٔ )2-1املبدأ ايجاْ ٞبايٓـ" تساعٖ ٞرٙ
املباد ٨ناؾ ١ايطًطات ٚاؾُاعات ٚا٭غداف بػض ايٓعس عٔ َسنصِٖ ايكاْٚ ،ْٞٛتُطبل
د ٕٚأ ٟمتٝٝص َتكازب٪ٜ ٫ٚ .ثس ايتكٝد بٗر ٙاملباد ٨يف املسنص ايكاْ ْٞٛ٭ ٟضًطات أٚ
مجاعات أ ٚأغداف ٜعٓ ِٗٝا٭َس"ٖٚ .را تطبٝل ٚاقح َٓٚطك ٞملبدأ املطاٚا ٠ايٛازد يف
املبدأ ا٭ٖ َٔ ٍٚر ٙاملباد ،٨ؾُٝا ٜتعًل بايتطبٝل ٚاٱدسا٤ات ايٛادب إتباعٗا َٔ
ايطًطات ٚا٭ؾساد يف ايتعاٌَ َع ايٓاشسنيٚ ،بني املبدأ ( )2/2إٔ تؿطري ٖر ٙاملباد ٨جيب
أٜ ٫عترب قٝدا عً ٢أ ٟؾو دٚيٜ ٞتعًل عكٛم اٱْطإ أ ٚايكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاْ ٞأ ٟأ١ٜ
سكٛم ممٓٛس ١مبكتك ٢ايكاْ ٕٛايٛطين يًدٚي ،١نُا إٔ ٖر ٙاملباد ٫ ٨ؽٌ عل ايٓاشح
بطًب ايًذ ،٤ٛإذ إٔ ٖرا اؿل ٜػٌُ ايتصاّ ايد ٍٚيف َطاي ١ايًذٚ ٤ٛعدّ اَتٓاع ايدَٔ ٍٚ
تٛؾري ٖرا اؿل يٓاشسٗٝا إٔ زغبٛا يف ذيوٖٚ ،را َا أغاز إي ٘ٝاملبدأ( )2/2بايٓـ "٫
جيٛش تؿطري ٖر ٙاملباد ٨باعتبازٖا تكٝد أسهاّ أ ٟؾو َٔ ايؿهٛى ايدٚي ١ٝاملتعًك١
عكٛم اٱْطإ أ ٚايكاْ ٕٛاٱْطاْ ٞايدٚي ٞأ ٚاؿكٛم املُٓٛس ١يٮغداف مبكتك٢
ايكاْ ٕٛاحملً ،ٞأ ٚتعدٍ تًو ا٭سهاّ أ ٚتٓتكـ َٓٗاٚ .بٛد٘ خاف ،يٝظ يف ٖرٙ

( )3السبجأ ( )3مؼ السبادئ التؽجييية .3118
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املبادَ ٨ا خيٌ باؿل يف طًب ايًذ ٤ٛأ ٚايتُتع ب٘ يف بًدإ أخسٚ .)1("٣تأنٝدا ملا ضبل
أغاز املبدأ (ٖ َٔ )1/4ر ٙاملباد ٨إىل َا ٜأت "ٞتطبل ٖر ٙاملباد ٨د ٕٚمتٝٝص َٔ أٟ
ْٛع ضٛا ٤بطبب ايعسم أ ٚايً ٕٛأ ٚاؾٓظ أ ٚايًػ ١أ ٚايد ٜٔأ ٚاملعتكد أ ٚايسأ ٟايطٝاضٞ
أ ٚغري ٙأ ٚا٭ؾٌ ايك َٞٛأ ٚا٫ثين أ ٚا٫دتُاع ٞأ ٚاملسنص ايكاْ ْٞٛأ ٚا٫دتُاع ٞأٚ
ايطٔ أ ٚاملًه ١ٝأ ٚاملٛيد أ ٚأَ ٟعٝاز مماثٌ آخس"(.)2
ثايجا :اؿُا َٔ ١ٜايتػسد:

ٜػهٌ َؿٗ ّٛاؿُا َٔ ١ٜايتػسد اسد اٱدسا٤ات ايٛقا ١ٝ٥إذ ٜكع عً ٢ضًطات
ايدٚي ١إعُاٍ تًو اٯيٝات مبا ٜطاعد عً ٢تؿاد ٟايٓصٚح أ ٚايتكً َٔ ٌٝأثاز ٙيف ساي٘ ٚقٛع٘.
ٚميهٔ تكطَ ِٝبدأ اؿُا َٔ ١ٜايتػسٜد إىل دصٝ٥ني ا٭َ ٍٚدْٜ ٞتعًل باؿكٛم املدْ١ٝ
ٚا٭خس دٓاٜ ٞ٥تعًل باؿُا ١ٜاؾٓا.١ٝ٥
 -1اؿُا ١ٜاملدْ١ٝ
بٓٝت املبادَ )9-8-7-6-5 ( ٨طاي ١محا ١ٜاملٛاطٓني َٔ زعاٜا ايدٚئَ ١
ايتػسد إذ ْـ املبدأ (" )5عً ٢مجٝع ايطًطات ٚا٭طساف ايدٚي ١ٝاملعٓ ١ٝاسرتاّ ٚقُإ
اسرتاّ ايتصاَاتٗا مبكتك ٢ايكاْ ٕٛايدٚي ،ٞمبا يف ذيو سكٛم اٱْطإ ٚايكاْ ٕٛاٱْطاْ ،ٞيف
ناؾ ١ايعسٚفٚ ،ذيو ملٓع ٚػٓب ْػ ٤ٛأ ١ٜأٚقاع ميهٔ إٔ ت٪د ٟإىل تػسٜد

أغداف"(.)3
ٖٚرا اٱدساٜ ٤عترب سكا يًُٛاطٓني ٚٚادبا عً ٢ايطًطات املعٓ ١ٝضٛا ٤اؿه١َٝٛ
ا ٚا٭طساف املعٓ ١ٝاؽاذ اٱدسا٤ات اييت ت٪د ٟإىل اسرتاّ ٚقُإ اسرتاّ ا٫يتصاَات اييت

( )3السبجأ ( )1مؼ السبادئ التؽجييية لمشدوح الجاخمي  ،3118وأكج عمى ذلغ السبجأ ()32
مؼ السبادئ التؽجييية إذ أشار عمى يكؽن لمسذخديؼ داخمياً ما يمي :الحق في التماس

األمان في مكان آخر من البلد؛ ب-الحق في مغادرة بلدهم -ج -الحق في طلب

اللجهء في بلد آخر؛ د-الحق في الحماية من العهدة القدرية إلى أي مكان تكهن فيه

حياتهم أو سالمتهم أو حريتهم و/أو صحتهم معرضة للخطر ،أو التهطن القدري في
ذلك المكان.

( )1السبجأ ( )3/6مؼ السبادئ التؽجييية .
( )1السبجأ (  )2مؼ السبادئ التؽجييية .
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (69), Year (22

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )02العدد ( ، )96السنة ()00

751

نؿًتٗا ا٫تؿاقٝات ايدٚي ١ٝؿُا ١ٜاؿكٛم ملٓع ْػٛب أٚقاع ت٪د ٟبا٭غداف يًٓصٚح
ٚتػسٜدِٖ خازز أَانٔ ضهٓاِٖ
ؾُٝا أغاز املبدأ ( )6اْ٘ "يهٌ إْطإ اؿل يف اؿُا َٔ ١ٜإٔ ٜػسد تعطؿاً َٔ
َطهٓ٘ أ َٔ ٚقٌ إقاَت٘ املعتاد)ٚ ،بني املبدأ ( )6إٔ ٖٓاى أسٛاٍ ٜه ٕٛؾٗٝا ايتػسٜد
أ ٚايٓصٚح تعطؿٝا  ٖٞٚنا٫ت:ٞ
أ -عٓدَا ٜك ّٛعً ٢أضاع ضٝاضات ايؿؿٌ ايعٓؿس ،ٟأ ٚضٝاض" ١ايتطٗري ايعسق "ٞأٚ
أ ١ٜممازضات مماثً ١تسَ ٞا ٚتػري ايرتنٝب ١ا٭ثٓ ١ٝأ ٚايد ١ٜٝٓأ ٚايعسق ١ٝيًطهإ
املتكسز;ٜٔ
ب -يف سا٫ت ايٓصاع املطًحَ ،ا مل ٜتطًب٘ أَٔ املدْٝني املعٓٝني أ ٚؼتُ٘ أضباب
عطهس;١ٜ
ز -يف سا٫ت َػازٜع ايتُٓ ١ٝايٛاضع ١ايٓطام اييت  ٫تربزٖا َؿًش ١اؾُٗٛز ايعًٝا
ٚايػايب;١
د -يف سا٫ت ايهٛازخَ ،ا مل ٜهٔ قسٚزٜاً إد ٤٬ا٭غداف املتكسز ٜٔسؿاظاً عً٢
ضَ٬تِٗ ٚؾشتِٗ;

((8

ٖـ 0عٓدَا ٜطتددّ نأدا ٠يًعكٛب ١اؾُاع١ٝ

ٚيف نٌ ا٭سٛاٍ  ٫جيٛش إٔ ٜطتُس ايتػسٜد

َد ٠أط ٍٛمما تكتك ٘ٝايعسٚف.)1).
أغاز املبدأ إىل ايٓصٚح ايتعطؿ ٞايرٜ ٟكع عً ٢ا٭ؾساد ٜٚطتٓد إىل تطٗس عسق ٞأٚ

ؾؿٌ عٓؿس ٟآ ٚغري ذيو ٚقد بني املبدأ ( )2/6اؿا٫ت اييت حيعس ؾٗٝا ايٓصٚح أٚ
ايتػسٜد ايتعطؿ ٞايكا ِ٥عً ٢أضاع ايتُاٜص ٭ ٟضبب نإ ،ؾُٝا أيصّ املبدأ ( )7ايطًطات
املعٓ ،١ٝقبٌ اؽاذ أ ٟقساز ٜكك ٞبتػسٜد أغداف ،إٔ تعٌُ عً ٢اضتط٬ع ناؾ ١ايبداٌ٥
املُهٓ ١يتذٓب ايتػسٜد نً .١ٝؾإذا مل تٛدد بدا ٌ٥اتُدرت ناؾ ١ايتدابري يٲق ٍ٬إىل أقؿ٢
سد َٔ ايتػسٜد  َٔٚآثاز ٙايكازٚ .)3(٠جيب عً ٢ايطًطات اييت تك ّٛبريو ايتػسٜد إٔ
ؼسف ،بأقؿَ ٢ا تطتطٝع َٔ ايٓاس ١ٝايعًُ ،١ٝعً ٢إتاسَ ١أَٓ ٣ٚاضب هل٤٫٪
( )3السبجأ ( )1/ 4مؼ السبادئ التؽجييية
( )1السبجأ ( )1/4مؼ السبادئ التؽجييية
( )1السبجأ ( )1مؼ السبادئ التؽجييية
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املػسدٚ ٜٔعً ٢إٔ ٜتِ تٗذريِٖ يف ظسٚف َسق َٔ ١ٝسٝح ايطٚ ١َ٬ايتػرٚ ١ٜايؿش١
ٚايٓعاؾٚ ١عدّ تػتٝت أؾساد ا٭ضس ٠ايٛاسد .٠نُا بني املبدأ ( )7اْ٘ إذا سدخ تػسٜد يف
غري سا٫ت ايطٛازٚ ٨ايؿساعات املطًشٚ ١ايهٛازخ ٚدب اضتٝؿا ٤ايكُاْات ايتاي-:١ٝ
" -1تتدر ضًطات ايدٚي ١ذات ايؿ٬س ١ٝايكاْ ١ْٝٛقسازاً قدداً يٮَس بايتدابري املطًٛب;١
تتدر ايتدابري ايهاؾ ١ٝيكُإ تصٜٚد املساد تػسٜدِٖ بهاؾ ١املعًَٛات املتعًك ١بأضباب
ٚإدسا٤ات ايتػسٜد ٚبايتعٜٛض ٚإعاد ٠ايتٛطني ،سطب ا٫قتكا;"٤
" -2ايطع ٞيًشؿ ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١املساد تػسٜدِٖ َٛاؾك ١سسٚ ٠عٔ عًِ";
" -3تعٌُ ايطًطات املعٓ ١ٝعً ٢إغساى املتكسزٚ ،ٜٔغاؾ ١ايٓطا ،٤يف ؽطٝط ٚإداز٠
عًُٝات إعاد ٠ايتٛطني";
" -4تتدر ايطًطات ايكاْ ١ْٝٛاملدتؿ ١إدسا٤ات إْؿاذ ايكٛاْنيٚ ،ؾكاً ملكتك ٢اؿاٍ";
" -5ؼرتّ سل ا٭غداف يف ايتُاع ضبٌ اْتؿاف ؾعاي ،١مبا يف ذيو عسض ايكسازات
املتعًك ١بِٗ عً ٢ايطًطات ايككا ١ٝ٥املدتؿ ١ٱعاد ٠ايٓعس ؾٗٝا".
ٚأيصَت املباد ٨أٜكا بإ ٜ ٫ه ٕٛايتػسٜد عً ٢م ٛتٓتٗو ؾ ٘ٝاؿكٛم يف
اؿٝاٚ ٠ايهساَٚ ١اؿسٚ ١ٜا٭َٔ ملٔ ٜطاهلِ ذيو ٚبني املبدأ ( )8قسٚز ٠ايتأنٝد عً ٢محا١ٜ
اؿكٛم يف اؿٝاٚ ٠ايهساَ ،١أثٓا ٤ايٓصٚح إذ  ٫جيٛش اؽاذ أ ١ٜإدسا٤ات َٔ غاْٗا ايتعدٟ
عً ٢تًو اؿكٛم أ ٚػاٚشٖا ،إذ ْـ املبدأ عً ٢اٯتٜ ٫" ٞه ٕٛايتػسٜد عً ٢م ٛتٓتٗو

ؾ ٘ٝاؿكٛم يف اؿٝاٚ ٠ايهساَٚ ١اؿسٚ ١ٜا٭َٔ ملٔ ٜطاهلِ ذيو"(.)1
ٚبٓٝت اْ٘ عً ٢ايد ٍٚايتصاّ خاف مبٓع تػسٜد ايػعٛب ا٭ؾًٚ ١ٝا٭قًٝات
ٚايؿ٬سني ٚايسعاٚ ٠غريِٖ َٔ اؾُاعات اييت تعتُد اعتُاداً خاؾاً عً ٢أزاقٗٝا ٚهلا تعًل

ٚدداْ ٞبٗا(.)2

 -2اؿُا ١ٜاؾٓا ١ٝ٥يًٓاشسني
ؾك ٬عٔ اؿُا ١ٜاملدْ ١ٝؾكد أغازت املباد ٨ايتٛد ١ٝٗٝإىل اؿُا ١ٜاؾٓأَ ١ٝ٥
أ ٟؾعٌ ميجٌ(دٓا ١ٜأ ٚدٓشٜ )١كع عً ِٗٝأثٓا ٤ايٓصٚح ،إذ ٜعد ذيو دسميٚ ،١قد أغاز إىل
ذيو املبدأ ( َٔ )10املباد ٨ايتٛدٚ ١ٝٗٝميهٔ بٝاْٗا با٫ت :ٞاٱباد ٠اؾُاع ;١ٝايكتٌ;
( )3السبجأ( )8مؼ السبادئ التؽجييية
( )1السبجأ ( )1مؼ السبادئ التؽجييية
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سا٫ت اٱعداّ بإدسا٤ات َٛدص ٠أ ٚتعطؿاً; سا٫ت ا٫ختؿا ٤ايكطس ،ٟمبا يف ذيو ا٫ختطاف
أ ٚا٫ستذاش د ٕٚاٱقساز بريو ،عٓدَا ٜٗدِّد اٱْطإ باملٛت أٜ ٚؿك ٞإيٚ .٘ٝايتٗدٜد
بازتهاب أ َٔ ٟا٭ؾعاٍ ايطابل ذنسٖا أ ٚايتشسٜض عً ٢ازتهابٗا.
نُا ٚحيعس يف مجٝع ايعسٚف غٔ اعتدا٤ات أ ٚازتهاب أعُاٍ عٓـ أخس ٣قد
املػسد ٜٔداخًٝاً ايرٜ ٫ ٜٔػازن ٕٛيف ا٭عُاٍ ايعدا ١ٝ٥أ ٚاير ٜٔتٛقؿٛا عٔ املػازن ١ؾٗٝا.
ٚبٛد٘ خاف ،جيب محا ١ٜاملػسد ٜٔداخًٝاً مما " :ًٜٞا٫عتدا٤ات املباغس ٠أ ٚايعػٛا١ٝ٥
أ ٚأعُاٍ ايعٓـ ا٭خس ،٣مبا يف ذيو إْػآَ ٤اطل ُٜطُح ؾٗٝا بػٔ اعتدا٤ات عً ٢املدْٝني
ايتذٜٛع طسٜك َٔ ١طسم ايكتاٍ; اضتدداَِٗ ندزع ؿُا ١ٜأٖداف عطهس َٔ ١ٜاهلذ ّٛأٚ
ؿُا ١ٜعًُٝات عطهس ١ٜأ ٚيًُطاعد ٠عًٗٝا أ ٚتعٜٛكٗا; غٔ اعتدا٤ات عً ٢كُٝاتِٗ أٚ

َطتٛطٓاتِٗ; اضتدداّ ا٭يػاّ املكاد ٠يٮؾساد" ).)3

 -3محا ١ٜايٓاشسني َٔ ايؿ٦ات اـاؾ١
َٔ املعً ّٛإٔ ايكاْ ٕٛايدٚي ٞؿكٛم اٱْطإ ٚغري َٔ ٙايكٛاْني  ٫ميهٔ إٔ ميٝص
بني ايؿ٦ات احملُ ١ٝمتٝٝصا جيعٌ َٔ ايبعض أؾكً ١ٝعً ٢اٯخس ٜٔإذ جيب إٔ ٜطبل ايكإْٛ
عً ٢اؾُٝع د ٕٚاضتجٓاٖٚ ،٤را ٖ ٛا٭ؾٌٚ ،يهٔ يكسٚزات قد تتعًل باؾٓظ أ ٚايعُس أٚ
اؿاي ١اـاؾ ١بايؿسد ٜه ٕٛيًكاْ ٕٛدٚز ٙيف إعطاْٛ ٤ع َٔ اؿُا ١ٜاـاؾ ١هلِ نُا ٖٛ
ساٍ ايٓطاٚ ٤ا٭طؿاٍ ٚذ ٟٚا٫ستٝادات اـاؾ ،١إذ تكتك ٞايكٛاعد إٔ ٜه ٕٛهلِ محا١ٜ
خاؾ ١ؾك ٬عٔ اؿُا ١ٜايعاَ ١املكسز ٠هلِٚ ،أندت املباد ٨ايتٛد ١ٝٗٝعً ٢محا١ٜ
ايٓاشسني َٔ ا٭طؿاٍ ٚايٓطاٚ ٤ذ ٟٚا٫ستٝادات اـاؾ ١إذ أغاز املبدأ ( )13إىل َا ٜأتٞ
" ٫جيٛش بأ ٟساٍ َٔ ا٭سٛاٍ ػٓٝد أطؿاٍ َػسد ٜٔأ ٚإدبازِٖ عً ٢املػازن ١يف أعُاٍ
عدا ١ٝ٥أ ٚايتؿسٜح هلِ باملػازن.)2("١
ؾاملاد ٠ايطابك ١أيصَت بعدّ ايتعسض إىل سٝا ٠ا٭طؿاٍ ٚسسٜاتِٗ َٔ خَٓ ٍ٬ع
ػٓٝدِٖ أ ٚإدبازِٖ عً ٢املػازن ١يف أعُاٍ عدا ١ٝ٥أ ٚايتؿسٜح هلِ باملػازن ١ؾٗٝا ٖٞٚ
محا ١ٜخاؾَ ١ستبط ١باؿُا ١ٜايعاَ ١املكسز ٠ؿكٛم اٱْطإ أٜكا َٚطاي ١ؼدٜد ايعُس

( )3السبجأ ( )1/30مؼ السبادئ التؽجييية
( )1السبجأ ( )31مؼ السبادئ التؽجييية
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ايرٜ ٟه ٕٛؾ ٘ٝاملٓع إيصاَٝا ٚٚدٛبٝا ٜتِ ؼدٜدٚ ٙؾل ايكاْ ٕٛايٛطين ايرٜ ٟبني اؿا٫ت
املػُٛي ١بٗا تًو ايؿ٦ات ٚا٭طؿاٍ يؿغ عاّ ضٛا ٤نإ َٔ ايرنٛز أ ٚاٱْاخ.
نريو أغاز املبدأ ( )19إىل ا٫تٜ" ٞتًك ٢مجٝع اؾسسٚ ٢املسق َٔ ٢املػسدٜٔ
داخًٝاًٚ ،نريو املعٛق ،ٕٛايسعاٚ ١ٜايعٓا ١ٜايطبٝتني اير ِٖ ٜٔعاد ١إيٗٝاٚ ،ذيو إىل أقؿ٢
سد ممهٔ عًُٝاً ٚد ٕٚتأخري ٜرنس ٚبد ٕٚمتٝٝص يدٚاع غري طبٚ .١ٝتٛؾس اـدَات ايٓؿط١ٝ
ٚا٫دتُاع ١ٝيًُػسد ٜٔداخًٝاً ،سطب اؿادٜٓ"ٚ "١بػ ٞإ ٤٬ٜاٖتُاّ خاف ي٬ستٝادات
ايؿش ١ٝيًٓطا ،٤مبا يف ذيو ٚؾٛهلٔ إىل َكدَ ٞخدَات ايسعا ١ٜايؿشٚ ١ٝسؿٛهلٔ عً٢
تًو اـدَات َٔٚ ،قُٓٗا خدَات ايسعا ١ٜايؿش ١ٝاٱلاب ،١ٝؾك ً٬عٔ خدَات اٱزغاد
(.(3

املٓاضب ١يكشاٜا ا٫عتدا٤ات اؾٓطٚ ١ٝغريٖا َٔ ا٫عتدا٤ات"
ْٚس ٣إٔ ا ٤٬ٜاٖ٫تُاّ دا ٤ؿُا ١ٜا٭طؿاٍ ٚايٓطاٚ ٤اؾسسٚ ٢ذ ٟٚا٫ستٝادات
اـاؾ ١٭ِْٗ أنجس قشاٜا ايٓصاعات أ ٚا٫قطسابات اييت ت٪د ٟإىل ايٓصٚحٖٚ ،ر ٙاؿُا١ٜ
تػٌُ ايٓاشسني أٚ ٟضا ٌ٥محا ٤٫٪ٖ ١ٜا٭غداف َٔ ايؿ٦ات ا٭نجس تكسزا دسا ٤عًُ١ٝ
ايٓصٚح ٚتأثري ٙايهبري عً .ِٗٝؾاملباد ٨بٓٝت محا ١ٜخاؾ ١ؾك ٬عٔ اؿُا ١ٜاملدْ١ٝ
ٚاؾٓا ١ٝ٥اـاؾ ١بهٌ ايٓاشسني ٚخؿؿت ٖرا املبدأ ؿُا ١ٜا٭طؿاٍ َٔ أ ١ٜتؿسؾات
بايتذٓٝد أ ٚإدبازِٖ عً ٢املػازن ١يف أعُاٍ عدا ١ٝ٥أ ٚايتؿسٜح هلِ باملػازن.١
زابعا :سل ايبكاٚ ٤املػادز٠
َٔ قُٔ اؿكٛم اييت بٓٝتٗا املباد ٨ايتٛد ١ٝٗٝسل ايبكا ٤أ ٚاملػادز ،٠إذ أغاز
املبدأ ( )15سكٛم ايٓاشسني أ ٚاملػسد ٜٔداخًٝا يف عد ٠أَٛز تتعًل عل ايبكا ٤أٚ
املػادز ٠أ ٚايعٛد ،٠إذ ْـ املبدأ ( )15عًَ ٢ا ٜأتٜ" ٞه ٕٛيًُػسد ٜٔداخًٝاً َا
:ًٜٞاؿل يف ايتُاع ا٭َإ يف َهإ آخس َٔ ايبًد; ٚاؿل يف َػادز ٠بًدِٖ; ٚاؿل يف طًب
ايًذ ٤ٛيف بًد آخس;ٚاؿل يف اؿُا َٔ ١ٜايعٛد ٠ايكطس ١ٜإىل أَ ٟهإ ته ٕٛؾ ٘ٝسٝاتِٗ أٚ

ضَ٬تِٗ أ ٚسسٜتِٗ  /ٚأ ٚؾشتِٗ َعسق ١يًدطس ،أ ٚايتٛطٔ ايكطس ٟيف ذيو املهإ(.)2
ؾشل ايبكاَ ٤هؿ ٍٛؾُٝع ايٓاشسني نريو جيٛش يًٓاشح إٔ ٜطًب ايًذ ٤ٛإىل دٚي ١أخس ٣أٚ
بًد آخسٚ ،نريو حيل ي٘ طًب اؿُا َٔ ١ٜايعٛد ٠ايكطس ١ٜيف ساي ١إدباز ايطًطات عً٢

( )3السبجأ ( )1-3/31مؼ السبادئ التؽجييية
( )1السبجأ ( )32مؼ السبادئ التؽجييية
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ايعٛد ٠إىل املٓاطل اييت ْصح َٓٗا إذا ناْت  ٫تصاٍ تػهٌ خطسا عً ٢سٝات٘ ٚسٝا ٠أؾساد
أضست٘ .نُا أغازت إىل" يهٌ إْطإ اؿل يف اؿُا َٔ ١ٜإٔ ٜػسد تعطؿاً َٔ َطهٓ٘ أَٔ ٚ
قٌ إقاَت٘ املعتاد .
امل٬سغ إٔ اؿل يف عدّ ايعٛدٜ ٠كابً٘ اؿل يف اؿُا َٔ ،١ٜإٔ ٜتعسض يًتػسٜد
َٔ َطهٓ٘ (إذا نإ َٛاطٓا حيٌُ اؾٓط ) ١ٝأ ٚقٌ إقاَت٘( إذا نإ َكُٝا يف تًو
ايدٚي.)١
ٚبني املبدأ(  )15اؿا٫ت اييت تعد ٜٓدزز ؾٗٝا “سعس ايتػسٜد ايتعطؿ "ٞيف ا٭سٛاٍ
ايتاي-:١ٝ
(أ) "عٓدَا ٜك ّٛعً ٢أضاع ضٝاضات ايؿؿٌ ايعٓؿس ،ٟأ" ٚايتطٗري ايعسق ،"ٞأ ٚأ١ٜ
ممازضات مماثً ١زاَ ١ٝأ٪َ ٚد ١ٜإىل تػٝري ايرتنٝب ١ا٭ثٓ ١ٝأ ٚايد ١ٜٝٓأ ٚايعسق١ٝ
يًطهإ املتكسز;"ٜٔ
(ب) "يف سا٫ت ايٓصاع املطًحَ ،ا مل ٜتطًب٘ أَٔ املدْٝني املعٓٝني أ ٚؼتُ٘ أضباب
عطهس"١ٜ
(ت) "يف سا٫ت َػازٜع ايتُٓ ١ٝايٛاضع ١ايٓطام اييت  ٫تربزٖا َؿًش ١اؾُٗٛز ايعًٝا
ٚايػايب"١
(خ) "يف سا٫ت ايهٛازخَ ،ا مل ٜهٔ قسٚزٜاً إد ٤٬ا٭غداف املتكسز ٜٔسؿاظاً عً٢
ضَ٬تِٗ ٚؾشتِٗ"
(ز) "عٓدَا ٜطتددّ ايتػسٜد ( ايٓصٚح) أدا ٠يًعكٛب ١اؾُاع."١ٝ
ٚيف مجٝع ا٭سٛاٍ بني املبدأ اْ٘ "٫جيٛش إٔ ٜطتُس ايتػسٜد َد ٠أط ٍٛمما
تكتك ٘ٝايعسٚف".
خاَطا :اؿل يف ايطهٔ ٚاملأ٣ٚ
أغاز املبدأ( )18إىل اؿكٛم اٱْطاْ ١ٝا٭خس ٣ايٛادب ايٓؿاذ ؿُا ١ٜايٓاشسني ،إىل
داْب َا تكدّ ذنس َٔ ٙسكٛم٫ٚ ،بد َٔ ايك ،ٍٛإٔ ضسد اؿكٛم دا ٤تأنٝدا ٚؽؿٝؿا
يًشكٛم ايٛازد ٠يف اٱع ٕ٬ايعامل ٞؿكٛم اٱْطإ ٚايعٗد ٜٔايدٚيٝني يعاّ ٚ ،1966ميهٔ إٔ
تتبني مجًٖ ١ر ٙاؿكٛم ٚؾل َا ب ٘ٓٝاملبدأ ( )18با٫ت:ٞ
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" – 1اؿل يف ايتُتع مبطتَ ٣ٛعٝػ٥٫ ٞل".
" – 2جيب إٔ تٛؾس ايطًطات املدتؿ ١يًٓاشسني ،نشد أدْٚ ٢بػض ايٓعس عٔ ايعسٚف
ٚدٚمنا متٝٝص ،ايًٛاشّ ايتايٚ ١ٝتهؿٌ هلِ ايٛؾ ٍٛاٯَٔ إيٗٝا":
أ" -ا٭غر ١ٜا٭ضاضٚ ١ٝاملٝا ٙايؿاؿ ١يًػسب";
ب" -املأ ٣ٚا٭ضاضٚ ٞاملطهٔ";
ز" -امل٬بظ امل;"١ُ٥٬
د" -اـدَات ايطبٚ ١ٝاملساؾل ايؿش ١ٝا٭ضاض."١ٝ
نُا أغازت ايؿكس ٠ايجايج َٔ ١املبدأ إىل قسٚز ٠إٔ " تبرٍ دٗٛد خاؾ ١يهؿاي١
املػازن ١ايهاًَ ١يًُسأ ٠يف ؽطٝط ٚتٛشٜع ايًٛاشّ ا٭ضاض.)1("١ٝ
ضادضا :اؿكٛم ايطٝاض١ٝ

يًٓاشسني ٚمبٛدب املباد ٨ايتٛد ،١ٝٗٝسكٛقا أخس ٣يف املبدأ ( )22إذ أغاز إىل
اٯت" :ٞا٭غداف املػسد ٕٚداخًٝاً ،ضٛا ٤ناْٛا ٜعٝػ ٕٛيف كُٝات أّ  ٫ ،٫جيٛش
ايتُٝٝص قدِٖ ،عهِ ٚقعِٗ نُػسد ،ٜٔيف ايتُتع باؿكٛم ايتاي-:"١ٝ
 "سس ١ٜايتؿهريٚ ،ايٛددإٚ ،ايد ٜٔأ ٚاملعتكدٚ ،ايسأٚ ٟايتعبري"; " ايبشح عٔ ٚظا٥ـ ٚيف املػازن ١يف ا٭ْػط ١ا٫قتؿاد;"١ٜ "ته ٜٔٛاؾُعٝات ٚاملػازن ،١عً ٢قدّ املطاٚا ،٠يف ايػ ٕٚ٪اجملتُع;"١ٝ "ايتؿٜٛت ٚاملػازن ١يف ايػ ٕٚ٪اؿهٚ ١َٝٛايعاَ ،١مبا يف ذيو اؿل يف اؿؿ ٍٛعً٢ايٛضا ٌ٥اي٬شَ ١ملُازضٖ ١را اؿل";
 "اؿل يف ايتداطب بًػٜ ١ؿُْٗٗٛا"(.)2ٜٚؿِٗ َٔ ٖرا ايٓـ إٔ اؿكٛم تأنٝد عً ٢إٔ ايٓاشسني ٚزغِ ٚقعِٗ ا٫ضتجٓاٞ٥
ؾأِْٗ ٜ ٫صايٜ ٕٛتُتع ٕٛباؿكٛم ا٭ؾ ١ًٝاييت ٜكسٖا ايكاْ ٕٛايٛطين ٚايكاْ ٕٛايدٚيٞ
ؿكٛم اٱْطإ ٫ٚ ،ميهٔ اضتجٓا ٤ايتُتع بٗر ٙاؿكٛم أثٓا ٤ايٓصٚح ٭ ٟضبب أ ٚتعطًٗٝا
أ ٚإيػاٗ٥ا أ ٚايتٓاشٍ عٓٗا.

( )3السبجأ( )38مؼ السبادئ التؽجييية.
( )1السبجأ ( )11مؼ السبادئ التؽجييية.
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ضابعا :اؿل يف ايتعًِٝ
ؾك ٬عٔ ٖر ٙاؿكٛم ؾإ املبدأ( )23أغاز يف ؾكست٘ ا٭ٚىل إىل سل أضاض ٞأ٫
" ٖٛٚاؿل يف ايتعً ٫ٚ "ِٝميهٔ إعُاٍ ٖرا اؿل إ َٔ ٫خ ٍ٬قٝاّ ايطًطات املعٓ١ٝ
بتٛؾري ٙهل ٤٫٪ا٭غداف خؿٛؾا ا٭طؿاٍ ٚبػهٌ فاْ ٞيف املطت ٣ٛا٫بتداٚ ٞ٥مبا
ٜتٓاضب ٚثكاؾتِٗ ٚيػتِٗ ٖٚرا َا بٓٝت٘ ايؿكس ٠ايجاْٚ ،١ٝأٚيت ايؿكس ٠ايجايج َٔ ١املبدأ ()23
عٓا ١ٜخاؾ ١يًٓطاٚ ٤ايؿتٝات َٚػازنتِٗ عً ٢قدّ املطاٚا ٠يف ايرباَر ايتعًٚ ١ُٝٝضٛا٤
ناْٛا ٜعٝػ ٕٛيف كُٝات أّ  ،٫طاملا تطُح ايعسٚفٚ ،ٱعُاٍ ٖرا اؿل اٚدب
املبدأ(.)23
 -1تهؿٌ ايطًطات املعٓ ١ٝايتعً ِٝهل ٤٫٪ا٭غدافٚ ،غاؾ ١ا٭طؿاٍٚ ،أيصَت إٔ
ٜه ٕٛايتعً ِٝفاْٝاً ٚإيصاَٝاً يف املطت ٣ٛا٫بتدا .ٞ٥نُا ٚجيب إٔ ؼرتّ ايطًطات
ايتعً ِٝاهل ١ٜٛايجكاؾ ١ٝهل ٤٫٪ا٭غداف ٚنريو يػتِٗ ٚد.ِٜٗٓ
 -2نريو أيصّ املبدأ إٔ تبرٍ دٗٛد خاؾ ١يكُإ َػازن ١ايٓطاٚ ٤ايؿتٝاتَ ،ػازن١
ناًَٚ ١عً ٢قدّ املطاٚا ،٠يف ايرباَر ايتعً.١ُٝٝ
 -3قسٚز ٠تٛؾس املساؾل ايتعًٚ ١ُٝٝايتدزٜب ١ٝيًٓاشسني ،خؿٛؾاً ؾػاز ايطٔ ٚايٓطا،٤
ضٛا ٤ناْٛا ٜعٝػ ٕٛيف كُٝات أّ  ،٫إذا ناْت ايعسٚف تطُح بريو(.)1
ثآَاًٚ :ادب ايدٚي ١يف محا ١ٜسكٛم ايٓاشسني
ؾك ٬عٔ اؿُا ١ٜاملكسزٚ ٠ؾل املباد ٨ايتٛد ١ٝٗٝؾإ ٖٓاى سكٛقا أخس٣
يًٓاشسني تعد يف ايٛقت ْؿط٘ ٚادبا ٜكع عً ٢ايطًطات ايٛطٓ ١ٝيًدٚي ،١ؾايٓاشسني ِٖ
َٛاطٓني  ٫خيتًؿ ٕٛعٔ غريِٖ ٚساي ١ايٓصٚح ساي ١اضتجٓا ١ٝ٥زمبا ت٪د ٟإىل قٝاع سكٛقِٗ
ٚممتًهاتِٗ ٚغريٖاٚ ،يريو ٚدب عً ٢ايدٚي ١إٔ تطاِٖ يف إعادٚ ٠تعٜٛض ٖر ٙاؿكٛم قدز
اٱَهإ.
 عً ٢ايد ٍٚايتصاّ خاف مبٓع تػسٜد ايػعٛب ا٭ؾًٚ ١ٝا٭قًٝات ٚايؿ٬سني ٚايسعا٠ٚغريِٖ َٔ اؾُاعات اييت تعتُد اعتُاداً خاؾاً عً ٢أزاقٗٝا ٚهلا تعًل ٚدداْٞ
بٗا(.)2

( )3السبجأ ( )11مؼ السبادئ التؽجييية .
( )1السبجأ ( )1مؼ السبادئ التؽجييية.
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 تطع ٢ايطًطات املعٓ ١ٝإىل ؼدٜد َؿري َٚهإ ٚدٛد املػسد ٜٔداخًٝاً املبًؼ عٔاختؿاٚ ِٗ٥تتعاَ ٕٚع املٓعُات ايدٚي ١ٝذات ايؿً ١اييت تتٛىل ٖر ٙاملُٗٚ .١عًٗٝا إٔ
تعًِ أقسب ا٭قسبا ٤مبد ٣ايتكدّ يف ايتشكٝل َٛٚاؾاتِٗ بايٓتا٥ر.
 تطع ٢ايطًطات املعٓ ١ٝإىل اضت ّ٬زؾات املتٛؾ َٔ ٢ايٓاشسني ٚايتعسف عًَٓٚ ٘ٝعاْتٗاى سسَت٘ أ ٚايتُج ٌٝب٘ ٚتطٌٗ عٛد ٠ايسؾات إىل أقسب ا٭قسبا ٤أ ٚتتهؿٌ بايدؾٔ

َع ا٫سرتاّ اي٥٬ل(.)1
تاضعا :املباد ٨املتعًك ١باملطاعد ٠اٱْطاْ١ٝ

أغازت املباد ٨ايتٛد ١ٝٗٝإىل اٱدسا٤ات ايٛادب إتباعٗا يف تكد ِٜاملطاعدات
اٱْطاْ ١ٝيًٓاشسني داخًٝا ،إذ أغازت املٛاد ( ) 27ٚ 26ٚ25ٚ 24إىل اٯيٝات ٚامل٪ضطات
اييت تعٌُ عً ٢تكدٖ ِٜر ٙاملطاعدات مبا ٜهؿٌ تٛؾري اؿادات ا٭ضاض ١ٝهلَِٔٚ ،
ايطبٝع ٞإٔ تكد ِٜاملطاعدات تدخٌ قُٔ سكٛقِٗ اٱْطاْٚ ١ٝتكع يف ؾًب ايٛادبات اييت
عً ٢عاتل نٌ َٔ ايدٚيٚ ١املٓعُات اٱْطاْ ١ٝذات ايؿً:١
أ :٫ٚتكدَّّ املطاعد ٠اٱْطاْ ١ٝمجٝعٗا ٚؾكاً ملباد ٨اٱْطاْٚ ١ٝايتذسد ٚدٚمنا متٝٝص .
()2

ثاْٝاٜ :كع عً ٢عاتل ايطًطات ايٛطٓ ،١ٝباملكاّ ا٭ٚ ،ٍٚادب َٚطٚ٪ي ١ٝتكد ِٜاملطاعد٠
اٱْطاْ.١ٝ
ثايجا :ملٓعُات اٱْطاْ ١ٝيعسض خدَاتٗا يًٓاشسني ظاْب ايدٚيَ ١ع اخر ٖرا ايتٛد٘ بأْ٘
عطٔ ْٚ ١ٝيٝظ تدخ ٬يف غ ٕٚ٪ايد ٍٚايداخً ،١ٝإذ ْـ املبدأ ( )2/25عًَ ٢ا ٜأتٞ
"حيل يًُٓعُات اٱْطاْ ١ٝايدٚيٚ ١ٝغريٖا َٔ ا٭طساف املعٓ ١ٝعسض خدَاتٗا ملطاعد٠
املػسد ٜٔداخًٝاًٚ .جيب أٜٓ ٫عس إىل ٖرا ايعسض عً ٢أْ٘ اضتعدا ٤أ ٚتدخٌ يف ايػٕٚ٪
ايداخً ١ٝيًدٚيٚ ،١إمنا جيب ايٓعس إي ٘ٝعطٔ ْٚ .١ٝجيب أُُٜ ٫تٓع اعتباطاً عٔ املٛاؾك ١عً٢
ٖرا ايعسضٚ ،غاؾ ١إذا مل ٜهٔ بٛضع ايطًطات املعٓ ١ٝتكد ِٜاملطاعد ٠اٱْطاْ ١ٝاملطًٛب١
أ ٚناْت زاغب ١عٔ ذيو".
ٚامل٬سغ إٔ إعطا ٤ايد ٍٚيًُٓعُات ٜأت ٞبػسٚط أُٖٗا إٔ ٜه ٕٛعٔ طسٜل
ايطًطات ايٛطٓٚ ،١ٝأٜ ٫ه ٕٛتكد ِٜاملطاعد ٠بداؾع ايتدخٌ إمنا عطٔ ْٚ ،٘ٝجيب إٜ ٫هٕٛ
( )3السبجأ ( )1/1/34مؼ السبادئ التؽجييية.
( )1السبجأ  16مؼ السبادئ التؽجييية.
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ٖٓاى اعرتاض عً ٢املٛاؾك ١يتًو املٓعُات خؿٛؾا يف اؿا٫ت اييت ٜ ٫ه ٕٛؾٗٝا يًدٚي١
تكد ِٜاملطاعدات ا ٚمل تهٔ هلا زغب ١يف ذيو.
ٚأغازت ايؿكس ٠ايجايج َٔ ١املبدأ ( )25إىل قسٚز ٠تطٗ ٌٝعٌُ ٖر ٙاملٓعُات
يتكد ِٜاملطاعدات اٱْطاْ ١ٝإذ ْؿت عً "٢تتٛىل ناؾ ١ايطًطات املعٓ ١ٝإتاسٚ ١تٝطري
املسٚز اؿس يًُطاعد ٠اٱْطاْٚ ١ٝمتهني ا٭غداف ايكاُ٥ني عً ٢تٛؾري ٖر ٙاملطاعدَٔ ٠
ايٛؾ ،ٍٛبطسعٚ ١د ٕٚعٛا٥ل ،إىل املػسد ٜٔداخًٝا( )1ؾُٝا بني املبدأ ( َٔ )26املباد٨
ايتٛد ١ٝٗٝغسط عدّ تعسض املٓعُات اٱْطاْ ١ٝإىل أ ٜ٘أعُاٍ أٖ ٚذ ّٛأ ٚأعُاٍ عٓـ
أثٓا ٤تكدميِٗ املطاعدات إذ أغاز املبدأ إىل "ُٜهؿٌ ا٫سرتاّ ٚاؿُا ١ٜيٮغداف ايكاُ٥ني
عً ٢تٛؾري املطاعد ٠اٱْطاْٚ ١ٝيٛضا٥ط ايٓكٌ ايتابع ١هلِ ٚملا ٜكدَ َٔ ْ٘ٛاملٚ .ٕ٪جيب
أٜ ٫هْٛٛا عسق ١٭ٖ ٟذ ّٛأ ٚ٭ ٟعٌُ آخس َٔ أعُاٍ ايعٓـ"(.)2
نُا أيصّ املبدأ ( َٔ )27املباد ٨ايتٛد ١ٝٗٝإٕ ٜه ٕٛعٌُ املٓعُات اٱْطاْ١ٝ
ببرٍ عٓا ٖٞٚ ١ٜايعٓا ١ٜايٛادب ١ملتطًبات اؿُاٚ ،١ٜسكٛم اٱْطإ يًٓاشسنيٚ ،قسٚز٠
تكٝدٖا باملعاٜري ٚقٛاعد ايطًٛى ٚإ تتدر ايتدابري املٓاضبٚ ١امل ١ُ٥٬يف ٖرا ايؿدد نُا
جيب إٔ تًتصّ باملعاٜري ايدٚيٚ ١ٝقٛاعد ايطًٛى ذات ايؿً ،١إذ ْـ عًٜٓ" ٢بػٞ
يًُٓعُات اٱْطاْ ١ٝايدٚيٚ ،١ٝا٭طساف املعٓ ١ٝا٭خس ،٣يد ٣تكد ِٜاملطاعد ،٠ا ٤٬ٜايعٓا١ٜ
ايٛادب ١ملتطًبات اؿُاٚ ١ٜؿكٛم اٱْطإ ،يًُػسد ٜٔداخًٝآًٜٚ ،بػ ٞهلا إٔ تتدر
ايتدابري املٓاضب ١يف ٖرا ايؿددٜٓٚ .بػ ٞهلر ٙاملٓعُات ٚا٭طساف ،يد ٣قٝاَٗا بريو ،إٔ

تتكٝد باملعاٜري ايدٚيٚ ١ٝقٛاعد ايطًٛى ذات ايؿً.)3("١
عً ٢ايسغِ َٔ َا اندت٘ املباد ٨ايتٛد َٔ ١ٝٗٝتكد ِٜاملطاعدات اْ٫طاْ ١ٝا ٫إ
ٖٓاى بعض ايؿعٛبات اييت تعتض تطبٝكٗا يف بعض ا٫سٝإ َٔ خ ٍ٬اْهاز ٚدٛد
ايٓاشسني يف بعض ايد ٍٚبطبب ايٓصاعات املطًش ١ا ٚاعُاٍ عٓـ ا٫خس ،٣ؾؿ ٞبعض

ايبًدإ َجٌ اؾصا٥س اَ ٚآُٜاز ا ٚبابٛا يف إْدْٝٚطٝا اعرتؾت ايطًطات ايٛطٓ ١ٝبايهاد
بٛدٛد ْاشسني ٚسا٫ت ْصٚح َع ٖرا ابدت عدّ اضتعدادٖا يًتعاَ ٕٚع ا ١ٜدٗ ١دٚي ١ٝيًعٌُ
قُٔ ْطام ايٓاشسني اَا يف ايطٛدإ ( دازؾٛز) ٚضسْ٬ٜها ٚازتريٜا ؾكد ؾسقت ايطًطات
( )3السبجأ ( )1/1/ 12مؼ السبادئ التؽجييية.
( )1السبجأ ( )14مؼ السبادئ التؽجييية.
( )1السبجأ ( )11مؼ السبادئ التؽجييية.
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يف ٖر ٙايد ٍٚاٚاَس ؾازَ ١عً ٢تؿاعٌ اؾٗات ايدٚي ١ٝملطاعد ٠ايٓاشسني يف ب٬دٖا مما اثس
ضًبا عً ٢اٚقاع ايٓاشسني ٖٓاى ٚيف شميبابٚ ٟٛست ٢تػه ٌٝاؿه ١َٛاؾدٜد ٠املٛسد ٠يف
غباط عاّ  2009مل ٜهٔ ٖٓاى اعرتاف زمس ٞبايٓاشسني عً ٢ايسغِ إ اؿه ١َٛاؾدٜد٠
()1
اقست بعض ا٫دسا٤ات اٱجياب ١ٝملطاعدتِٗ.
الفرع الجالح
القينة القاىوىية للنبادئ التوجيَية
إٕ ٖر ٙاملبادٚ ٨أُٖٝتٗا متجٌ تطٛزا ْٛعٝا م ٛتػهْ ٌٝعاّ قاْ ْٞٛيًٓاشسني
حيع ٢مبٛاؾك ١ايدٚ ٍٚبسعا ١ٜا٭َِ املتشد ٠نُا ٖ ٛساٍ اتؿاق 1951 ١ٝس ٍٛاي٬د٦ني،
ٚزغِ ٖر ٙا٭ُٖ ١ٝتبكٖ ٢ر ٙاملباد ٨تٛد ١ٝٗٝمل تؿٌ َسسً ١اٱيصاّ ايكاْٚ ،ْٞٛميهٔ
ٚؾؿٗا بأْٗا متجٌ ق ١ُٝأدب ١ٝميهٔ قٝاضٗا عً ٢اٱع ٕ٬ايعامل ٞؿكٛم اٱْطإ ،ؼع٢
باسرتاّ ايدٚ ٍٚتأخر بٗا ايد ٍٚاملعٓ ١ٝد ٕٚإيصاّ َٔٚ ،ثِ ؾإ هلر ٙاملباد ٨ق ١ُٝإْطاْ١ٝ
أدب ١ٝأخ٬ق.١ٝ
ٚميهٔ ايٓعس إىل املباد ٨ايتٛد ١ٝٗٝمبا تكُٓت٘ َٔ قٛاعد ٚتكطُٗٝا عًٖ ٢را
ا٫ضاع ،ؾاملباد ٨اييت اضتُدت َٔ ايكاْ ٕٛايدٚي ٞؿكٛم اْ٫طإ ا ٚايكاْ ٕٛايدٚيٞ
اْ٫طاْ ٞتتُتع باٱيصاّ اَا املباد ٨اييت دا٤ت د ٕٚاَتداد يتًو ايكٛاعد ٚتأنٝدٍ هلا
ؾُذسد َٔ ٠ؾؿتٗا ا٫يصاَ.١ٝ
ٚبا٫ضتٓاد اىل اـ٬ف ايؿكٗ ٞس ٍٛايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛيًُباد ٨ايتٛد ١ٝٗٝؾٗٓاى
َٔ جيد يف املباد ٨ايتٛد ١ٝٗٝعَُٛا عباز ٠اعٔ اؾ ٍٛعًُٚ ١ٝؾًطؿ ١ٝتٛقح اٖداف
ايٓعاّ ايٛادب ايتطبٝل ٚتٛقح َعامل ٚاٖداف اجملتُعٚ ،تٛد٘ َٓٗاز ايعٌُٖٚ ،رٙ
املبادٚ ٨سطب ٖرا ايسا ٟتعٌُ عً ٢تٛقٝح ْ ٘ٝاملػسع َطتكبَ ٬عامل ْػاط٘ بإ ٜعٌُ
عً ٢اسرتاَٗا ٚاٜ ٫ؿدز تػسٜعا خيايؿٗا.
ٜٚس ٣بعض ايؿك٘ ايدضتٛز ٟيف ايتُٝٝص بني َكدَ ١ايدضتٛز ٚاملباد ٨ايتٛد١ٝٗٝ
(ٚميهٔ قٝاع املباد ٨ايتٛد ١ٝٗٝقٌ عجٓا عً ٢بعض ازا ٤ايؿك٘ ايدضتٛز ٟؾُٝا خيـ
( )3الشدوح الجاخمي :السمخص العالسي لالتجاىات والتطؽرات لعام  ،1001مخكد الشدوح
الجاخمي ،مجمذ الالجئيؼ الشخويحي ،عمى السؽقع االلكتخوني:
 www.interal-displacement.orgتاريخ الديارة  6اذار .1031
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ايك ١ُٝايكاْ ١ْٝٛيًدضاتري) ٚعَُٛا ؾإ ايبعض ٜس ٣إ ٖٓاى متٝٝصا بني ْٛعني َٔ املباد٨
ايٛازد ٠يف َكدَ ١ايدضاتري اٚ٫ىل تتُتع بايك ٠ٛايكاْٚ ١ْٝٛاعتبازٖا قٛاعد قاًَْ ١ْٝٛصَ١
ٚايجاْ ١ٝفسد َٔ ٠قُٝتٗا ايكاْٚ ١ْٝٛيٝظ هلا ؾؿ ١ا٫يصاّ امنا تعد َٔ قب ٌٝاملباد٨
ايتٛد.)1(١ٝٗٝ
إ املباد ٨ايتٛد ١ٝٗٝؼدد ا٫طاز ايعاّ جملُٛع َٔ ١ايكٛاْني ايسآٖٚ ١اييت تهؿٌ
محا ١ٜاؿكٛم ا٫ضاض ١ٝيٮغدافٚ ،تبني َطٚ٪ي ١ايدٚيٚ ،١بايسغِ َٔ عدّ ايصاَٝتٗا َٔ
ايٓاس ١ٝايكاْ ١ْٝٛؾإْٗا تػهٌ اؿد ا٫دْ َٔ ٢املعاٜري ايػاًَ ١ملعاًَ ١ا٫غداف املدْٝني
ايٓاشسني ٜٚطبكٗا عدد َتصاٜد َٔ ايدٚ ٍٚامل٪ضطات ٚتطِٗ يف متهني ايٓاشسني ٚممجًِٗٝ

َٔ اؿؿ ٍٛعً ٢سكٛقِٗ(.)2
ٜٚس ٣ايبعض ،إ املباد ٨ايتٛد ٫ ١ٝٗٝتعدٍ  ٫ٚؼٌ قٌ ا ١ٜقاعد َٔ ٠قٛاعد
ايكاْ ٕٛايدٚي ٞايعاّ بؿسع ١ٝايكاْ ٕٛايدٚي ٞؿكٛم اْ٫طإ ٚايكاْ ٕٛايدٚي ٞاْ٫طاْ٫ٚ ٞ
ميهٓٗا إ تعدٍ ا ٚؼٌ قٌ اؿكٛم ايٛازد ٠يٮؾساد مبكتك ٢ايكٛاْني ايٛطٓ َٔٚ ،١ٝثِ
ؾإ تًو املبادَ ٨ؿُُ ١اىل سد نبري يتٛؾري اٱزغاد بػإ ايطسٜك ١اييت ٜٓبػ ٞتؿطس
ايكاْٚ ٕٛتطبٝك٘ اثٓا ٤ؾرت ٠ايٓصٚح ملٓاغد ٠ايطًطات املعٓٚ ١ٝاملٓعُات املدٛي ١ناؾ١
٫سرتاّ ايتصاّ ايٓاشسني مبكتك ٢ايكاْ ٕٛايدٚي ٞايعاّ .
ٜٚطتطسد ٖرا ايسا ٟإ تًو املباد ٨ػطد ٚتتؿل َع ايكاْ ٕٛايدٚي ٞؿكٛم
اْ٫طإ ٚايكاْ ٕٛايدٚي ٞاْ٫طاْٚ ٞايٛاقع ؾإ ايهجري َٓٗا ٚخاؾ ١ؾُٝا ٜتعًل باؿُا١ٜ
اثٓا ٤ايٓصٚح ٖ ٞاضاضا مبجاب ١اع ٕ٬يًكاْ ٕٛايعسيف اييت ت٪ند عً ٢ايػسض املػرتى يه٬
ايكاْْٛني  ٖٞٚمحا ١ٜاؿٝاٚ ٠ايهساَٚ ،١قد ؾٝػت برات ايُٓط اير ٟتؿاؽ ب٘ ا٫تؿاقٝات
ايدٚي ١ٝاملعٓ ١ٝعكٛم اْ٫طإ ا ٚتهاد تهْ ٕٛك ٬سسؾٝا عٓٗا يف بعض املباد ،٨نريو ؾإ

( )3ايسان ىاني قاسػ :طبيعة مقجمات الجساتيخ والداميتيا ،مجمة الحقؽق ،كمية القانؽن،
جامعة السدتشرخية ،السجمج ،6 ،العجد ( )31-34الدشة  1031ص .616-633

( )1االشخاص الشازحؽن داخميا :اسئمة واجؽبة (السبادئ التؽجييية) تقخيخ مشذؽر عمى مؽقع
االمػ الستحجة www.un.org ،تاريخ الديارة  6اذار .1031
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املباد ٨املتعًك ١بإعاد ٠ايتٛطٔ ٚاْ٫دَاز َطتًُٗ ١اىل سد نبري َٔ اتؿاق 1951 ١ٝاـاؾ١
باي٬د٦ني

(.)1

ٚقد تكدَت ايكاز ٠اٱؾسٜك ١ٝعً ٢بك ١ٝايد ٍٚيف ٖرا ا٭َس بٛقع اتؿاق ١ٝنُبا،٫
ٖٚرا َا ْطُح أي ٘ٝيف املطتكبٌ بٛقع اتؿاق ١ٝعاَ ١بسعا ١ٜا٭َِ املتشد ٠ؿُا ١ٜسكٛم
ايٓاشسني تطرتغد مبا دا ٤يف ٖر ٙاملبادٚ ٨تطٛزٖا مبا  ِ٥٬ٜايٛقع اٱْطاْ ٞيًٓاشسني.
إ ايطبب ا٫ضاع يف اخت٬ف ايسا ٟس ٍٛايطبٝع ١ايكاْٚ ١ْٝٛسطب َا ْس ٖٛ ٣اهلدف َٔ
ٖر ٙاملبادٚ ٨ايػا ١ٜاٜكا ،ؾسمبا إ تًو املباد ٨تػهٌ تٛضعا َٛقٛعٝا يف َؿٗ ّٛمحا١ٜ
سكٛم اْ٫طإ ٚخؿٛؾا ٖٚرا ايتٛضع قد ٜه ٕٛيد ٣بعض ايؿك٘ غري َربز ٚا٫نتؿا ٤مبا
ٚزد يف ايػسع ١ايدٚيٚ ١ٝقت ايطًِ ا ٚاتؿاق ١ٝدٓٝـ ايسابع ١يعاّ ٚ 1949ايربٚتٛن ٍٛا٫قايف
ا ٍٚ٫يعاّ  1977د ٕٚاملصٜد َٔ ايكٛاعد اييت ت٪د ٟاىل ؾكدإ ايكٛاعد املٛقٛع١ٝ
ا٫ضاض ١ٝاُٖٝتٗا بعد ذيو ،نريو َٔ امل٪ند إ ٖٓاى َٔ ٜتؿل َع ٚدٛد تًو املباد٨
ٚؽؿٝؿٗا َٔ ادٌ تستٝب اؿُا ١ٜايدٚي ١ٝبٓطام خاف ٚقُٔ قٛاعد خاؾ ١عسؾ ١ٝاٚ
اتؿاق ١ٝاهلدف َٓٗا تٛؾري ا٫طاز ايكاْ ْٞٛؿُا ١ٜايٓاشسني ٚؾل ْعاّ قاْ ْٞٛخاف غاِْٗ
يف ذيو غإ اي٬د٦ني ايرٜ ٜٔتُتع ٕٛعُا ١ٜخاؾٚ ١ؾل اتؿاق َٔٚ ،1951 ١ٝامل٪ند إ
اٯزا ٤اييت تكـ َع عدّ ايتٛضع يف َؿٗ ّٛاؿُا ١ٜايدٚي ١ٝضتٓهس ايك ١ُٝايكاْ ١ْٝٛيًُباد٨
عَُٛا اَا ايرٜ ٜٔكؿَ ٕٛع ؽؿٝـ قٛاعد خاؾ ١ؿُا ١ٜايٓاشسني ؾاِْٗ ٪ٜطس ٕٚتًو
املباد ٨اَا عً ٢اضاع اْٗا َطتُد َٔ ٠ايكاْ ٕٛايدٚي ٞؿكٛم اْ٫طإ ا ٚايكاْ ٕٛايدٚيٞ
اْ٫طاْ ٞاْ ٚك ٬عٓ٘ ٚإ تًو املباد ٨تتُتع بٛؾؿٗا ازغادا ٚتٛدٗٝا يًدٚ ٍٚاملػسع ؾُٝا
ٜػسع٘ َٔ قٛاْني اٜ ٚتدر قسازات تتٛاؾل غهَٛٚ ٬قٛعا َع تًو املباد ٨يته ٕٛؾُٝا بعد
قاعد ٠قاْ ١ْٝٛعسؾ ١ٝتتُتع بايػعٛز باٱيصاّ ٚاؾصا ٤يف ساي ١كايؿتٗا.
ٚميهٔ ايك ٍٛإ تًو املباد ٫ ٨تتُتع بؿؿ ١ا٫يصاَ ٫ٚ ١ٝميهٔ ػص ١٥املباد٨
ٚاعطا ٤ايبعض ؾؿ ١ا٫يصاّ ٚػسٜد ايبعض ا٫خس َٔ تًو ايؿؿ ١ا٫يصاَ ،١ٝؾ ٬ميهٔ اعتباز
دص َٔ ٤تًو املبادًَ ٨صّ ٚا٫خس غري ًَصّٚ ،عً ٘ٝؾإ تًو املباد ٨هلا ق ٠ٛقاْ ١ْٝٛعسؾ١ٝ
( )3روبخت ك .جؽلجمان :تجويؼ القؽاعج الجولية الستعمقة باألشخاص الشازحيؼ داخميا ،السجمة
الجولية لمرميب االحسخ ،العجد  ،116متاح عمى السؽقع االلكتخوني:
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ynhwx.htm
تاريخ الديارة  1اذار .1031
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َٔ خ ٍ٬ا٫خر بٗا َٔ ايدٚ ٍٚا٫يتصاّ مبا ٚزد ؾٗٝا ٚعدّ كايؿتٗا يف ا ١ٜتػسٜعات ٫سك١
عً ٢ؾدٚزٖا ٚاضرتغاد احملانِ ايدٚي ١ٝبتًو املبادَٚ ،٨ا ٜ٪ٜد زآٜا ٚقع اَجً ١عً٢
َد ٣ا٫يتصاّ بتًو املبادٚ ٨ا٫ضرتغاد بٗا َٔ قُٔ ( )51سايْ ١صٚح ؾؿًت ٖ٦ٝات سكٛم
اْ٫طإ ايدٚي )47( ١ٝسايَٗٓ ١ا َٓر اط٬م املباد ٨ايتٛد ١ٝٗٝعاّ  َٔٚ 1998بني ايككاٜا
مل ٜهٔ ٖٓاى اغازت ( )11ساي ١اغازت ايٗٝا احملانِ يًُباد ٨ايتٛد( ١ٝٗٝاغاز ٠ؾسحي،)١
ٚقدَت ٖر ٙاؿا٫ت املسدع ايكاْ ْٞٛيًُباد ،٨نُشهُ ١ايد ٍٚاَ٫سٜه ١ٝؿكٛم اْ٫طإ
(مثإ قكاٜا)ٚ ،احملهُ ١اٚ٫زٚب ١ٝؿكٛم اْ٫طإ (اثٓتإ) ٚايًذٓ ١ا٫ؾسٜك ١ٝؿكٛم
()1
اْ٫طإ (قكٚ ١ٝاسد)٠
املطلب الجاىي
اتفاقية كنباال حلناية حقوق اليازحني
تكع اتؿاق ١ٝا٫ؼاد ا٭ؾسٜك ٞؿُاَٚ ١ٜطاعد ٠ايٓاشسني املعسٚؾ ١باضِ (اتؿاق١ٝ
نُبا )٫عاّ  ،2009إطازاً قاْْٝٛاً يًشُاٚ ١ٜاملطاعدٚ ،٠تًصّ ايد ٍٚا٭ؾسٜك ١ٝبايطع ٞإىل
إجياد ضبٌ ملٓع ايٓصٚح ايداخً ٞاٱدبازٚ ،ٟميجٌ دخ ٍٛا٫تؿاق ١ٝسٝص ايتٓؿٝر ،إلاشا
تازخيٝا ،٭ْ٘ ٜٛؾس اؿُا ١ٜملا ٜكازب.
عػسٜ٬َ ٠ني َػسد يف أؾسٜكٝا( )2يف فاي ٞايكاْ ٕٛاٱْطاْ ٞايدٚيٚ ٞايكإْٛ
ايدٚي ٞؿكٛم اٱْطإٚ ،تؿسض عً ٢ا٭طساف قُإ ٖرا ا٫سرتاّ(ٚ )3ميهٔ إٔ منٝص

ْكطتني أضاضٝتني سطب ٚد٘ ْعسْا ؾُٝا ٜتعًل با٫تؿاق-:١ٝ
– أْٗا اتؿاق ١ٝؽتـ بايػإٔ ا٭ؾسٜك ٞبطبب َا َست ب٘ ايكاز ٠ا٭ؾسٜك.١ٝ

( )3ديبؽار كدليؼ :السبادئ التؽجييية في محاكػ حقؽق االندان ،نذخة اليجخة القدخية ،العجد

 ،1038 ،21ص ، 61عمى السؽقع االلكتخوني ،تاريخ الديارة  6اذار . 1031
https://www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20/casalin
(2)http://www.un.org/arabic/news/story.asp?newsID=17675#.WbP93r
Zpw2w
( )1كاتيشكا ريجربؽس :اتفاقية كسباال والتدامات الجساعات السدمحة ،نذخة اليجخة القدخية،
مخكد رصج الشدوح التابع لمسجمذ الشخويجي مشذؽر عمى السؽقع:
http://www.fmreview.org/ar/non-state/ridderbos.html
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 بايسغِ َٔ ايطابع اٱقً ُٞٝي٬تؿاق ١ٝإ ٫أْٗا أ ٍٚاتؿاق ١ٝدٚي ١ٝؽتـ بايٓاشسنيٚدا٤ت يتهٌُ َا بدأت٘ املباد ٨ايتٛد ١ٝٗٝغؿٛؾِٗ  ٖٞٚمتجٌ َسسًَ ١تطٛز ٠يف
َٛقٛع ايٓاشسني ٚمحاٜتِٗ يف ظٌ ايكٛاعد ايدٚي ١ٝا٫تؿاق.١ٝ
الفرع األول
تعريف اليازحني ومصؤولية الدولة عً محايتَه
أغازت ا٫تؿاق ١ٝإىل تعسٜـ ايٓاشسني ٚبٓٝت َطٚ٪ي ١ٝايدٚي ١عٔ محاٜتِٗ ٚيريو
٫بد َٔ بٝإ ذيو بػهٌ ٚاقح يف ؾكستني نُا ٜأت: ٞ
أ :٫ٚايتعسٜـ بايٓاشسني
تعين عباز( ٠ايٓاشسني داخًٝاً) يف ظٌ اتؿاق ١ٝنُبا( :٫ا٭غداف أ ٚاجملُٛعات
اير ٜٔاقطسٚا يًٗسٚب أَ ٚػادزَ ٠طانِٓٗ أ ٚأَانٔ إقاَتِٗ املعتاد ،٠بؿؿ ١خاؾْ ١تٝذ١
يٰت ٞأ ٚبػ ١ٝتؿاد :ٜ٘أثاز ايٓصاعات املطًشٚ ،١أعُاٍ ايعٓـ ٚاْتٗانات سكٛم اٱْطإ
ٚايهٛازخ َٔ ؾٓع اٱْطإٚ ،اير ٜٔمل ٜعربٚا سدٚد ايدٚي ١املعرتف بٗا دٚيٝا)(.)1
امل٬سغ عً ٢ايتعسف اْ٘ مل ٜأت ٞبػ ٞددٜد س ٍٛايٓاشسني إمنا ايتعسٜـ سدد سا٫ت

ايٓصٚح طبعا يًتعسٜـ  ٖٞٚسا٫ت ايٓصاع املطًح ٚأعُاٍ ايعٓـ ٚاْتٗانات سكٛم اٱْطإ
ٚنريو ايهٛازخ َٔ ؾٓع اٱْطإ ٚمل ٜهس ايتعسٜـ ايهٛازخ ايطبٝع.١ٝ
ثاْٝاَ :طٚ٪ي ١ٝايدٚي ١عٔ محا ١ٜايٓاشسني
تكس اتؿاق ١ٝنُبا ٫ا٫يتصاّ ايعاّ يًد ٍٚباَ٫تٓاع عٔ ايتطبب يف ايتػسٜد ايتعطؿٞ
يًطهإ ٚسعسَٓٚ ٙع٘"ٖ ،را ؾك ً٬عٔ ا٫يتصاّ مبٓع بعض ا٭ضباب ايهآَٚ ،١زا،ٙ٤
ناٱقؿاٚ ٤ايتُٗٝؼ ايطٝاضٚ ٞا٫دتُاعٚ ٞايجكايفٚ ،اسرتاّ ٚمحا ١ٜسكٛم اٱْطإ
ٚاسرتاّ ايكاْ ٕٛاٱْطاْ ٞايدٚي َٔ )2(ٞخ ٍ٬تٛؾري اؿُا ١ٜاملدْٚ ١ٝاؾٓا ١ٝ٥يًٓاشسني ٚنُا
ٜأت-:ٞ

( )3السادة (/3ك) مؼ اتفاقية كسباال
( )1السادة (/3/1أ) مؼ اتفاقية كسباال.
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 -1اؿُا ١ٜاملدْ ١ٝيًٓاشسني:
أيصَت ا٫تؿاق ١ٝايد ٍٚا٭طساف باسرتاّ ٚقُإ اسرتاّ ٚمحا ١ٜسكٛم اٱْطإ
ايٓاشح داخًٝا مبا يف ذيو املعاًَ ١اٱْطاْٚ ١ٝعدّ ايتُٝٝص ٚاملطاٚاٚ ٠اؿل يف اؿُا١ٜ
ايكاْ .)1(١ْٝٛنُا أيصَت ا٫تؿاق ١ٝعً ٢دَر ايتصاَات ايد ٍٚمبٛدب ا٫تؿاق ١ٝيف ايكإْٛ
احملً ٞعٔ طسٜل ضٔ أ ٚتعد ٌٜايتػسٜعات املتعًك ١بتٛؾري اؿُاٚ ١ٜاملطاعد ٠يًٓاشسني،
ٚؾكاً ٫يتصاَات ايد ٍٚمبٛدب ايكاْ ٕٛايدٚيًٜٚ .ٞصّ ايٓـ ايد ٍٚا٭طساف اؽاذ تدابري
أخس ،٣ناعتُاد ضٝاضات ٚاضرتاتٝذٝات ٚطٓٚ ١ٝقً ١ٝبػإٔ املػسد ٜٔداخًٝاً ،آخر ٠يف

اعتبازٖا أٜكاً استٝادات اجملتُعات املكٝؿ.)2(١
ٚدعت ا٫تؿاق ١ٝايد ٍٚا٭طساف إىل ابتهاز أْعُْ ١عاّ َبهس يف ضٝام ايٓعاّ
املبهس يف ايكاز ٠يف املٓاطل اييت حيتٌُ إٔ حيدخ ؾٗٝا ايٓصٚح ٚتكع ٚتٓكر اضرتاػٝات
يًشد َٔ خطس ايهٛازخ ٚتدابريٚ ٙإداز ٠ايطٛازٚ ٨تكدّ عٓد ايكسٚز ٠اؿُا ١ٜاملطاعد٠

ايؿٛز ١ٜهلِ(ٚ .)3دعت ا٫تؿاق ١ٝايد ٍٚإىل قُإ املطٚ٪ي ١ٝايؿسد ١ٜعٔ أعُاٍ ايتػسٜد
ايتعطؿ ٞاييت ٜستهبٗا َٛظؿ ٛايدٚيٚ ١ايهٝاْات غري اؿه ،١َٝٛمبا يف ذيو ايػسنات َتعدد٠
اؾٓطٝات أ ٚاملٓعُات ا٭َٓ ١ٝاـاؾ.)4( ١

 -2اؿُا ١ٜاؾٓا ١ٝ٥يًٓاشسني
ٚؾكاً يًُاد ٠ايتاضع َٔ ١ا٫تؿاق ،١ٝؾإ محا ١ٜسكٛم ا٭غداف ايٓاشسني (املػسدٜٔ
داخًٝاً) أثٓا ٤ؾرت ٠ايٓصٚح ذات ايطبٝع ١اؾٓا ١ٝ٥بػض ايٓعس عٔ أضباب٘ٚ ،اَ٫تٓاع عٔ
ممازض ١ايتُٝٝص َٓٚع٘ ،مبا يف ذيو ايتُٝٝص; َٓٚع اٱباد ٠اؾُاعٚ ١ٝاؾسا ِ٥قد اٱْطاْ،١ٝ
ٚدسا ِ٥اؿسب ٚغريٖا َٔ اْتٗانات ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاييت تستهب قد ايٓاشسني ; َٓٚع أغهاٍ
املعاًَ ١ايكاض ١ٝأ ٚاي٬إْطاْ ١ٝأ ٚاملٗ ،١ٓٝمبا يف ذيو ايكتٌ ايتعطؿٚ ٞاٱعداّ بإدسا٤ات َٛدص٠
ٚا٫عتكاٍ ايتعطؿٚ ٞا٫ختطاف ٚا٫ختؿا ٤ايكطس ٟأ ٚايتعرٜب; َٓٚع ايعٓـ اؾٓط ،ٞا ٚايعٓـ
ايكا ِ٥عًْٛ ٢ع اؾٓظ ،مبا يف ذيو ا٫غتؿابٚ ،املُازضات ايكازٚ ،٠ػٓٝد ا٭طؿاٍ
( )3السادة (/3/1د) مؼ االتفاقية
( )1السادة (/1/1أ) مؼ االتفاقية
( )1السادة ( )1/6مؼ االتفاقية
( )6السادة ( )4/6مؼ االتفاقية
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ٚاضتدداَِٗ يف ا٭عُاٍ ايكتايٚ ،١ٝايعٌُ ايكطسٚ ،ٟا٫ػاز بايبػس ٚايتٗسٜب َٓٚع ٚقٛع
اجملاعات ،ؾك ٬عً ٢ذيوٜ ،كع عً ٢ايد ٍٚايتصاّ بكُإ ضٚ ١َ٬أَٔ ٚنساَ ١ايٓاشسني
(املػسد ٜٔداخًٝاً)ٚ ،اسرتاّ ٚقُإ سسٜتِٗ يف ايتٓكٌ ٚاختٝاز َهإ اٱقاَٚ ،١محاٜتِٗ َٔ
اٱعاد ٠ايكطس ١ٜأ ٚإعاد ٠ايتٛطني يف َٓاطل تتعسض ؾٗٝا سٝاتِٗ ٚضَ٬تِٗ ٚسسٜتِٗ /ٚأٚ
(. )1

ظسٚؾِٗ ايؿش ١ٝيًدطس
ثاْٝا :ايؿ٦ات ايكعٝؿ١

أغازت ا٫تؿاق ١ٝإىل سكٛم ا٭طؿاٍ َٔ ذ ٟٚا٫ستٝادات اـاؾ ١إذ أيصَت تٛؾري
محاَٚ ١ٜطاعد ٠خاؾ ١يًُػسد ٜٔداخًٝاً َٔ ذ ٟٚا٫ستٝادات اـاؾ ،١مبٔ ؾ ِٗٝا٭طؿاٍ
غري املؿشٛبني ٚاملٓؿؿً ٕٛعٔ ذٚ ِٜٗٚزبأت ا٭ضسٚ ،ا٭َٗات اؿٛاٌَٚ ،أَٗات ا٭طؿاٍ
ايؿػازٚ ،ا٭غداف ذ ٚٚاٱعاقٚ ،١نباز ايطٔٚ ،اؽاذ تدابري يًبشح عٔ املؿكٛدٚ ٜٔمل

مشٌ ا٭ضس(.)2

الفرع الجاىي
التسامات الدولة فينا يتعلق بتقديه املصاعدة
ٚؾكاً يًُاد 9( ٠بؿكستٗا ايجاْ / ١ٝب) َٔ ا٫تؿاقٜ ،١ٝتعني عً ٢ايد ٍٚإٔ تٛؾس
يًُػسد ٜٔداخًٝاً ،إىل أقؿ ٢سد ممهٔ ٚبأضسع َا ميهٔ ،ايػراٚ ٤املاٚ ٤املأٚ ٣ٚاـدَات
ايؿشٚ ١ٝايؿسف ايؿشٚ ٞايتعًٚ ِٝغري ذيو َٔ أ ٟاـدَات ا٫دتُاع ١ٝاي٬شَٜٚ ،١تعني

عً ٢ايد ٍٚأٜكاً ،سطب ا٫قتكا ،٤تكد ِٜاملطاعدات يًُذتُعات احملًٚ ١ٝاملكٝؿ.)3(١
ٚأيصَت ا٫تؿاق ١ٝايد ٍٚا٭طساف ،إذا ناْت املٛازد املتاس ١غري ناؾ ،١ٝإٔ تتعا ٕٚعً ٢ايتُاع
املطاعد َٔ ٠املٓعُات ايدٚيٚ ،١ٝايٛنا٫ت اٱْطآَْٚ ،١ٝعُات اجملتُع املدْٚ ،ٞغريٖا َٔ
اؾٗات ايؿاعً ١املدتؿ .١يف ٖرا ايؿددٜٓ ،بػ ٞإٔ تتدر ايد ٍٚا٭طساف اـطٛات اي٬شَ ١نٞ
تهؿٌ يًُٓعُات اٱْطاْٚ ١ٝايهٝاْات ا٭خس ٣اييت ٜطعٗا بكدز أنرب تٛؾري اؿُاٚ ١ٜاملطاعد٠

( )3السادة ( )3/1مؼ االتفاقية .
( )1السادة (/1/1د) مؼ االتفاقية
( )1السادة(/1/1ب) مؼ االتفاقية
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يًُػسد ٜٔداخًٝاً إَهاْ ١ٝايٛؾ ٍٛإي ِٗٝبؿعايٚ ١ٝب ٬عساقٜٓٚ .ٌٝطبل ذيو أٜكاً عً ٢اؾٗٛد

ايساَ ١ٝإىل دعِ اؿً ٍٛايدا.)1(١ُ٥
ٚبسأٜٓا :أغازت اتؿاق ١ٝنُبا ٫ساهلا ساٍ املباد ٨ايتٛد ١ٝٗٝإىل َطاي ١املطاعدات اٱْطاْ١ٝ
ٚقسٚز ٠تعآَ ٕٚعُات اجملتُع املدْ ،ٞإ ٫إٕ َا ميٝص اتؿاق ١ٝنُبا ٖٞ ،٫ايٓـ ايؿسٜح عً٢
دٚز اجملتُع املدْ ٞيف تكد ِٜاملطاعد ٠اٱْطاْ ٖٞٚ ،١ٝتأنٝد ٚاعرتاف ؾسٜح بٗر ٙاملٓعُات،
ٚدٚزٖا ايؿاعٌ يف تكد ِٜاملطاعدات ،يًٓاشسني َع ايدٚي َٔٚ ،١خ ٍ٬أؾسادٖاٚ ،أعكاٗ٥ا ،مبا
ٜطِٗ َٔ ؽؿٝـ ايعب ٤عً ٢ايٓاشح ٚتطٗ ٌٝتكد ِٜاؿُاَٚ ١ٜتابع ١سايتِٗ ضٛا ٤ايؿش ١ٝآٚ
ايتعً ١ُٝٝأ ٚاٱْطاْ ١ٝعَُٛا.
املبحح الجالح
محاية حقوق اليازحني أثياء اليساع املصلح
تتكُٔ اؿُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛمحا ١ٜاملدْٝني أثٓا ٤ايٓصاع املطًحٚ ،ايٓصاع املطًح قد
ٜه ٕٛدٚيٝا ا ٚغري ذ ٟطابع دٚيٚ ،ٞايٓصاع املطًح ايدٚي ٖٛ ٞنٌ ْصاع ٜٓػب بني دٚيٝتني
ٚعًٖ ٢را املؿٗ ّٛأغازت املاد ٠ايجاْ ١ٝاملػرتن ١بني اتؿاقٝات دٓٝـ ا٭زبع يعاّ 1949
اييت أغازت إىل (تٓطبل ٖر ٙا٫تؿاق ١ٝيف ساي ١اؿسب املعًٓ ١أ ٚأ ٟاغتباى َطًح آخس
ٜٓػب بني طسؾني أ ٚأنجس َٔ ا٭طساف ايطاَ ١ٝاملتعاقد ،٠ست ٢ي ٛمل ٜعرتف أسدٖا عاي١
اؿسب)(. )2
ؾايٓصاع املطًح ايدٚي ٖٛ ٞنٌ ْصاع حيهُ٘ ايكاْ ٕٛايدٚي ٞؾٗ ٛايٓصاعات اييت
ؼدخ ب ني دٚيتني أ ٚأنجس بعباز ٠أخس ٣ايٓصاع ايدٚي ٖٛ ٞايكتاٍ اير ٟحيدخ بني دٚيتني أٚ
أنجس ست ٢ي ٛمل ٜعرتف اسد تًو ا٭طساف عاي ١ايٓصاع .
ٚتعكٝبٓا عً ٢ايتعسٜـ :ؾايٓصاع املطًح ايدٚي ٞايٜ ٫ ّٛٝكتؿس عً ٢ايد،ٍٚ
ؾايتهٝٝـ ايكاْ ْٞٛيًٓصاع ٜػٌُ ايدٚ ٍٚغريٖا َٔ أغداف ايكاْ ٕٛايدٚيٚ ،ٞيريو ؾإْٓا
ْس ٣إٔ ايٓصاع املطًح ايدٚي ٖٛ ٞنٌ ْصاع ٜٓػا بني أغداف ايكاْ ٕٛايدٚي ٞايعاّ نايٓصاع
بني ايدَ ٍٚع بعكٗا أ ٚدَٓٚ ٍٚعُ ١أَٓ ٚعُات ؾُٝا بٗٓٝاٚ ،يف نٌ ا٭سٛاٍ ٜطبل عً٘ٝ
ايكاْ ٕٛايدٚي ٞايعاّ ٚايربٚتٛن ٍٛاٱقايف ا٭.ٍٚ
( )3السادة ( )4/2مؼ اتفاقية كسباال.
( )1السادة (  )1مؼ اتفاقيات جشيف األربع لعام .3161
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أَا ايٓصاع املطًح ذ ٚايطابع غري ايدٚي ٞؾَٗ ٛا ٜتِ داخٌ سدٚد ايدٚي ١بني ايكٛات
اؿه ١َٝٛايسمسٚ ١ٝقٛات أخسَٓ ٣ػك ١عٓٗا أ ٚمجاعات َتٓاؾط ١أ ٚنٝاْات أ ٚتٓعُٝات
داخٌ سدٚد ايدٚي ١ايٛاسدٖٚ )1(٠را ايٓصاع تٓطبل عً ٘ٝاملاد ٠ايجايج ١املػرتن َٔ ١اتؿاقٝات
دٓٝـ ا٭زبع ٚايربٚتٛن ٍٛاٱقايف ايجاْ ٞيعاّ ٖٚ ،1977را ايٓٛع َٔ ايٓصاع متازع عً٢
إقً ِٝايدٚي ١بني مجاعات ؾُٓٝا بٗٓٝا أ ٚبني ايدٚيٚ ١مجاعات َٓػكَٓٚ ١طكَٓٚ ١عُ.)2(١
املطلب األول
التعريف باحلناية ومصادرٍا
يف عاّ ( )1993عني ا٭َني ايعاّ يٮَِ املتشد ٠أَٓٝاً عاَاً َطاعداً ٜرتأع َسنص
سكٛم اٱْطإ ٜٚهَ ٕٛط ً٫ٚ٪عٔ ٚقع ضٝاضات َتُاضه ١يتعصٜص ايتٓطٝل يف َٝدإ
سكٛم اٱْطإٜٚ ،عد مبجابَ ١سنص تٓطٝل ع٬قات ا٭َِ املتشدَ ٠ع املٓعُات اٱقً١ُٝٝ
املعٓ ١ٝعكٛم اٱْطإ ،نريو مت إْػاْ ٤عاّ (اٱْراز املبهس اٱْطاْ )ٞاير ٟدخٌ سٝص
ايتٓؿٝر عاّ ( )1994يٝتٝح ٖرا ايٓعاّ اضتُساز ايتعاٚ ٕٚشٜادت٘ بني ايٛنا٫ت اٱْطاْ ١ٝيف

اجملاٍ اٱْطاْ.)3(ٞ
يف عاّ ( )1993اْػات اؾُع ١ٝايعاَ ١يٮَِ املتشد ٠يف قسازٖا املسقِ ()141/48

ٚبٓا ً٤عً ٢تٛؾٝات امل٪متس ايعامل ٞؿكٛم اٱْطإ يف ؾٓٝٝا َٓؿب َؿٛض ا٭َِ املتشد٠
ايطاَ ٞؿكٛم اٱْطإ يٝطٌٗ اٖ٫تُاَات املتعًك ١عكٛم اٱْطإ ؼت ضًط ١ا٭َني
ايعاّ .نريو أؾدزت ا٭َِ املتشد ٠اٱع ٕ٬املتعًل عل َٚطٚ٪ي ١ٝا٭ؾساد ٚاؾُاعات

( )3د .احسج أبؽ الؽفا :الشعخية العامة لمقانؽن الجولي اإلنداني في القانؽن الجولي والذخيعة
اإلسالمية دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،1004 ،ص33-30

( )1د .شاري خالج معخوف :مدؤولية الجولة عؼ األضخار أثشاء الشداعات السدمحة دار الكتب
القانؽنية  ،دار شتات لمشذخ ،مرخ،1031 ،ص331

( )1نقال عؼ :د .عساد خميل إبخاىيػ :القانؽن الجولي لحقؽق اإلندان ،مرجر سابق ،ص،
.146
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٦ٖٝٚات اجملتُع يف تعصٜص ٚمحا ١ٜسكٛم اٱْطإ ٚاؿسٜات ا٭ضاض ١ٝاملعرتف بٗا عاملٝا
يف ٖرا املطًب ضٓبشح بؿسعني َطتكًني َؿٗ ّٛاؿُا ١ٜايدٚيَٚ ١ٝؿادزٖا ٚنُا ٜأت:ٞ
الفرع األول
التعريف باحلناية الدولية

ٚبايٓطب ١ملبدأ اؿُآَٚ ١ٜر ؾٝاغَٝ ١جام ا٭َِ املتشد ٠مت ايرتنٝص عً ٢اؿكٛم
ٜكابًٗا اؿا٫ت اييت جيب َساعاتٗا ٚاييت تدخٌ قُٔ اختؿاف ايدٚي ١أَ ٚبدأ ايطٝاد،٠
ٚايع٬ق ١بني َؿٗ َٞٛاؿُاٚ ١ٜايطٝادٚ ،٠ميهٔ تعسٜـ اؿُا ١ٜايدٚي ١ٝبأْٗا :فُٛع١
ايكٛاعد اييت متٓع اْتٗاى سكٛم اٱْطإ ا٭ضاض ١ٝاييت تكسزٖا ايكٛاعد ايدٚي َٔ ١ٝكتًـ
َؿادزٖا ٚقد أد ٣ذيو إىل ظٗٛز َؿٗ ّٛايكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاْ ٞبٛؾؿ ١ايٛض ١ًٝايكاْ١ْٝٛ
(. )2
يتٛؾري اؿُا ١ٜايدٚي ١ٝؿكٛم اٱْطإ
ٚقد عكدت عدد َٔ ا٫تؿاقٝات ٚأٚهلا اتؿاق ١ٝدٓٝـ عاّ (ٚ )1864ناْت بدا١ٜ
ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاْٚ ٞامل٬سغ إٕ َؿًح ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاْ ٞأ ٚقاْ ٕٛايٓصاعات
املطًشَ ١رتادؾإ ٚمت ٌٝؾٓ ١ايؿًٝب ا٭محس ٚاملٓعُات ايدٚي ١ٝإىل ا٭خر مبؿطًح
ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاْ .ٞايرٜ ٟػتٌُ عًَ ٢هْٛني أضاضني تكًٝد ٜٔميجَ ٕ٬ؿدزٜٔ
زٝ٥طٝني َٔ َؿادز ٙا٫تؿاقُٖ ١ٝا قاْٖ٫ ٕٛاٚ ٟقاْ ٕٛدٓٝـ:
أ ٫ٚقاْٖ٫ ٕٛا :ٟتػري ٖر ٙايتطُ ١ٝا٫ؾط٬س ١ٝيكاْ ٕٛاؿسب ايتكًٝدٚ ٟميهٔ ايك ٍٛاْ٘
فُٛع ١ايٓؿٛف ايٛازد ٠بؿٛز ٠أضاض ١ٝيف اتؿاقٝات ٖ٫اٚ )1907-1899( ٟضا٥س
ايٓؿٛف ايٛازد ٠يف اتؿاقٝات أخس ٣تٗدف إىل ٚقع قٛاعد عاَ ١ؼهِ ضري اؿسبٚ ،ؼد
َٔ ايٛضا ٌ٥املطتددَ ١يف ايكتاٍ عٔ طسٜل تٓع ِٝا٭عُاٍ ايعداٚ ،١ٝ٥ؼدٜد سكٛم
احملازبنيٚٚ ،ادباتِٗ يف إدازتٗا َٔ ؿع ١قٝاّ اؿسب ٚست ٢اْتٗاٗ٥ا(. )3
( )3اعتسج اإلعالن ونذخ بسؽجب قخار الجسعية العامة لألمػ الستحجة ( )21/366في 1
كانؽن األول 3118

( )1د .فؽاز محسؽد عيدى :الحساية الجولية لحقؽق اإلندان في ظل األمػ الستحجة ،دار
الجيل العخبي السؽصل ،1031 ،ص.11-10

( )1د . .ندار العشبكي :القانؽن الجولي اإلنداني ،دار وائل لمشذخ ،ط ،3عسان ،األردن،
 ،1030ص.321
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ثاْٝا :قاْ ٕٛدٓٝـ ٖٛٚ :فُٛع ١ايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛاييت ؼُ ٞقشٝا ايٓصاع املطًح َجٌ
ا٭ؾساد ايعطهسٜني اير ٜٔأؾبشٛا عادص ٜٔعٔ ايكتاٍ ٚاملدْٝني ايرٜ ٫ ٜٔػازن ٕٛأ ٚايرٜٔ
نؿٛا عٔ ايكتاٍ َباغس ٠يف ا٭عُاٍ ايعداٜٚ ١ٝ٥ته َٔ ٕٛا٫تؿاقٝات ا٭زبع ٚبسٚتٛن٫ٛتٗا
ايج٬ث:)1(١
ٜٚس ٣ايبعض إٔ ٖر ٙا٫تؿاقٝات ضاُٖت إضٗاًَا ععًُٝا يف تٛضٝع ْطام ايكإْٛ
ايدٚي ٞاٱْطاْٚ .ٞظٗس إٔ املاد )3( ٠املػرتن ١بني اتؿاقٝات دٓٝـ ا٭زبع سككت ْؿسًا ٫
ٜؿٛق٘ ْؿس ،إذ تٛضع ْطام َباد ٨ا٫تؿاقٝات يٝػٌُ ايٓصاعات املطًش ١غري ايدٚي،١ٝ
َتذاٚشًا بريو تًو ايؿعٛبات املستبط ١مببدأ ايطٝاد ٠ايٛطٓ .١ٝؾاضتٓادًا إىل املاد)3( ٠
أؾبشت ا٭طساف يف ايٓصاعات املطًش ١ايداخًًَ ١ٝصَ ١باسرتاّ سكٛم اٱْطإ ا٭ضاض. )2(١ٝ
تطٛز َؿٗ ّٛاؿُا ١ٜايدٚي ١ٝخ ٍ٬ايعكد ا٭خري َٔ ايكسٕ املاق ٞإذ اْتكًت ا٭َِ

املتشدَ ٠ع ْٗا ١ٜعكد ايجُاْٝات يف دزاضَ ١ؿٗ ّٛاؿُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛبٛؾؿٗا ايكٛاعد ايكاْ١ْٝٛ
ايدٚي ١ٝاملتكُٓ ١يف ا٫تؿاقٝات ايدٚي – ١ٝايعسؾٚ ١ٝايتعاٖد ١ٜاييت تػهٌ ايكاْ ٕٛايدٚيٞ
اٱْطاْ ،ٞأ ٖٞ ٚايؿهٛى اٱْطاْ ١ٝاييت تػهٌ مبذُٛعٗا ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاَْٚ ٞا

اتفاقية جشيف
( )3
اتفاقية جشيف األولى :خاصة بالجخحى والجشؽد السخضى في الحخب البخية و ّ
ّ
الثّانية :خاصة بالجخحى والسخضى الجشؽد الشاجيؼ مؼ الدفؼ الغارقة وقت الحخب.
خاصة بذأن أسخى الحخب ،وطخيقة معاممتيػ والتعامل
واتفاقية جشيف الثّالثة  :وىي
ّ
خاصة بحساية السجنييؼ واالعتشاء بيػ في حالة
الخابعة :وىي
معيػ .واتفاقية جشيف ّ
ّ

التفاقية جشيف البخوتؽكؽل
الحخوب بسا في ذلغ األراضي السحتمة .وبخوتؽكؽالت مزافة
ّ
األول :أضيف عام  3111خاص بالشداعات السدمحة الجولية بيؼ الجول ،والبخوتؽكؽل
ّ

الثّاني  3111الخاص بالشداعات السدمحة غيخ ذات الطابع الجولي ،والتي تجعى حخبا

أىمية .والبخوتؽكؽل الثّالث عام  ،1002بإضافة شارة.
ّ
لمسديج يشعخ. and lawwww.icrc.org/ara/war

( )1د .فيميب شبؽري :اتفاقيات جشيف لعام  :3161أصؽليا وأىسيتيا الخاىشة (ترخيح)
 1001مشذؽر عمى السؽقع االلكتخوني -:
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/statement/genevaconventions-statement-120809.htm
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تتدر ٙايدٚ ٍٚاملٓعُات اؿهٚ ١َٝٛغري اؿه َٔ ١َٝٛإدسا٤ات ٚتدابري ٖدؾٗا محا١ٜ

املدْٝني(.)1

الفرع الجاىي
مصادر احلناية الدولية
عٓد ؼًَ ٌٝؿٗ ّٛاؿُا ١ٜايدٚي ١ٝاييت نؿًٗا ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاْ ٞيًُدْٝني
عَُٛا  َٔٚقُٓٗا ايٓاشسني لد إْٗا تطتُد أضاضٗا َٔ ا٫تؿاقٝات ايدٚي ١ٝاملعٓ١ٝ
بايٓصاعات املطًشٚ ١أبسشٖا اتؿاقٖ٫ ١ٝا ٟيًشسب ايرب ١ٜعاّ ٚ 1907اييت أغازت يف ايكطِ
ايجاْ ٞإىل ا٭عُاٍ ايعداٚ ١ٝ٥بٓٝت إٔ اضتدداّ ا٭ضًش َٔ ١ا٭طساف يٝظ َطًكا ٚؼسِٜ
ايطاسٚ ١ايكرا٥ـ ٚاملٛاد َٔ غاْٗا إسداخ اٯَ ٫ ّ٫طٛؽ هلا ؾك ٬عٔ ؼس ِٜآثازٖا
ايعػٛا ١ٝ٥غري ايتُٝص ١ٜبني املكاتًني ٚاملدْٝني( .)2نريو اتؿاقٖ٫ ١ٝا ٟيًشسب ايرب ١ٜؾٗٓاى
اتؿاق ١ٝدٓٝـ ايسابع ١املعٓ ١ٝعُا ١ٜاملدْٝني يعاّ  1949اييت تعد تكدَا ٖاَا يف ايكإْٛ
ايدٚي ٞاٱْطاْ ٞإذ تكُٓت ٚإجياش ايكٛاعد املًصَ ١يًذُٝع ؿُا ١ٜاملدْٝني ؾُٝا ٜتعًل
بطَ٬تِٗ ٚسٝاتِٗ ؾك ٬عٔ ايتدابري ايٛقا ١ٝ٥اييت ٫بد َٔ ا٭خر بٗا يتذٓب ٚقع خطا٥س يف
أزٚاح املدْٝني أ ٚسسٜاتِٗ ٚغريٖا َٔ اٱدسا٤ات ا٭خس ٣اييت تٗدف إىل محاٜتِٗ( .)3اَا
املاد ٠ايجايج ١املػرتنٚ ١اييت تعد نُا قًٓا َعاٖدَ ٠ؿػس ،٠تتُجٌ اسد َؿادز تًو اؿُا١ٜ
ملا تكُٓ٘ َٔ أضاضٝات ٚقٛاعد تًصّ ا٭طساف عً ٢ايعٌُ بٗا يف ايٓصاع املطًح غري ذٟ
ايطابع ايدٚي ٞعًٚ ٢د٘ خاف(ٚ .)4ايربٚتٛنٛيني اٱقاؾٝني يعاّ  1977إذ أغاز
ايربٚتٛن ٍٛاٱقايف ا٭ ٍٚإىل اؿُا ١ٜيًُدْٝني يف ايباب ايسابع َٓ٘ ؾُٝا أغاز ايربٚتٛنٍٛ
اٱقايف ايجاْ ٞإىل اؿُا ١ٜأٜكا يف ايباب ايسابع اـاف عُا ١ٜا٭غداف ٚا٭عٝإ

( )3مالغ مشدي صالح الحديشي :الحساية الجولية لألىجاف السجنية  ،مرجر سابق ،ص.44

( )1لمسديج يشعخ مالغ مشدي الحديشي :الحساية الجولية لألىجاف السجنية  ،مرجر سابق،
ص ،48لالستدادة يشعخ السؽاد  24 -66مؼ اتفاقية الىاي لمحخب البخية عام .3101
( )1لمسديج يشعخ في ذلغ اتفاقية جشيف الخابعة لعام  3161الخاصة بحساية السجنييؼ .
( )6السادة ( )1السذتخكة في اتفاقيات جشيف األربع لعػ .3161
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املدْ )1(١ٝؾك ٬عٔ ايؿهٛى ايدٚي ١ٝاييت ذنسْاٖا ؾٗٓاى َؿدز أخس يًشُا ١ٜايدٚي،١ٝ
ٚايرٜ ٟتُجٌ بػسط (َازتٓص) اير ٟذنس إٔ املدْٝني ٚاملكاتًني ٜعً ٕٛيف اؿا٫ت غري
املٓؿٛف عًٗٝا يف ٖر ٙا٫تؿاقٝات ؼت محاٚ ١ٜضًطإ َباد ٨قاْ ٕٛايػعٛب ،املٓبجك١
عٔ ايتكايٝد ٚاملباد ٨اٱْطاَْٚ ،١ٝا ميً ٘ٝايكُري ايعاّٚ ،يف ظٌ ٖرا املبدأ ٜهٔ ت٬يف أٟ
قؿٛز يف ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاْٚ ٞضد ايٓكـ املؿرتض يف قٛاعد ٙعٓد َٛادٗ ١سا٫ت
قددٜٛ ٫ ٠دد بػأْٗا ْـ اتؿاق ٞأ ٚقاعد ٠عسؾَ ١ٝكبٛي ١اَ ٚعرتف بٗا َٔ قبٌ مجٝع

ا٭طساف(.)2
إٕ َؿٗ ّٛاؿُاَٚ ١ٜؿادزٖا متجٌ ا٭ضاع ايرٜ ٟطتٓد إي ٘ٝعُ ّٛاملدْٝني
ٚايٓاشسني خؿٛؾاً يف تعصٜص تًو اؿُا َٔ ١ٜادٌ سٝاتِٗ ٚضَ٬تِٗ ٚنساَتِٗ  ..نريو ميتد
يٝػٌُ ايؿ٦ات اـاؾ َٔ ١ا٭طؿاٍ ٚايٓطاٚ ٤نباز ايطٔ ٚذ ٟٚا٫ستٝادات اـاؾ.َِٗٓ ١
املطلب الجاىي
آليات محاية اليازحني يف ظل القواعد االتفاقية
نُا ذنسْا ؾإ ايٓاشسني خيكع ٕٛساهلِ ساٍ غريِٖ َٔ املدْٝني اىل ايكإْٛ
ايدٚي ٞاٱْطاْ ٞيف ساي ١ايٓصاع املطًح ٚيريو ؾإْٓا ضٓبشح يف ٖرا املطًب آيٝات اؿُا١ٜ
ايدٚيٚ ١أعُاهلا بٓؿٛف ا٫تؿاقٝات املعٓٚ ١ٝقبٌ ذيو ضٓبشح يف ايؿسع ا٭ ٍٚايتهٝٝـ
ايكاْ ٕٛيًٓاشسني  َٔٚثِ اٯيٝات ا٫تؿاق ١ٝيًشُا ١ٜايدٚي ١ٝيف ايؿسع ايجاْٚ ٞنِ ٜأت:ٞ
الفرع األول
التلييف القاىوىي حلالة اليازحني
خيتًـ ايتهٝٝـ ايكاْ ْٞٛؿاي ١محا ١ٜايٓاشسني يف ايٓصاع املطًح عٓ٘ يف غري
أٚقات٘ إذ تطبل قٛاعد ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاْٚ ٞايرٜٓ ٟعِّ ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاْٞ
ايع٬قات بني ايدٚ ٍٚاملٓعُات ايدٚيٚ ١ٝميهٔ ايك ٍٛإٕ خكٛعِٗ يكٛاعد ٖرا ايكإْٛ
( )3البخوتؽكؽل اإلضافي األول خاص بالسشازعات السدمحة الجولية فيسا يبحث البخوتؽكؽل
اإلضافي الثاني بالشداعات السدمحة غيخ ذات الطابع الجولي .

( )1حؽل السبجأ يشعخ كل مؼ :مالغ مشدي الحديشي :الحساية الجولية لألىجاف السجنية،

مرجر سابق ،ص ،12كحلغ د .ندار العشبكي ،القانؽن الجولي اإلنداني ،صجر سابق،
ص.111
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بٛؾؿِٗ ( أغداف َدْٝني) ٜ ٫ستب ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاْ ٞعً ِٗٝأٚ ١ٜادبات بٌ ٜستب
هلِ سكٛقا يًشؿاظ عًَ ٢سانصِٖ ايكاْ ١ْٝٛبٛؾؿِٗ َدْٝني حيًُ ٕٛدٓط ١ٝايدٚي ١اييت
تػٗد ْصاعا َطًشا ،آ ٚنٛازخ طبٝعٜٚ ،١ٝتُتع ٕٛؾك ٬عٔ ذيو باٖ٫تُاّ ٚا٫سرتاّ
ٚاملعاًَ ١اٱْطاْ ١ٝايكا ١ُ٥عً ٢عدّ ايتُٝٝص ب ِٗٓٝعً ٢أضاع ايد ٜٔأ ٚايطا٥ؿ ١أ ٚاؾٓظ
أ ٚايًػ ١أ ٚغري ذيوٚ ،مبا إٔ ايٓاشسني َدْ ٕٛٝؾإ تعسٜـ املدْ ٞأٚقشت٘ اتؿاقٝات
دٓٝـ مبٓاضب ١اؿُا ١ٜاملكسز ٠هلِ ؾاملدْٝني مبٛدب املاد ٠ايجايج ١املػرتنَٔ ١
اتؿاقٝات دٓٝـ ا٭زبع يعاّ  "1949ا٭غداف ايرٜ ٫ ٜٔػرتنَ ٕٛباغس ٠يف ا٭عُاٍ
ايعدا ،١ٝ٥مبٔ ؾ ِٗٝأؾساد ايكٛات املطًش ١اير ٜٔأيكٛا عِٓٗ أضًشتِٗٚ ،ا٭غداف ايعادصٕٚ
عٔ ايكتاٍ بطبب املسض أ ٚاؾسح أ ٚا٫ستذاش أ ٚ٭ ٟضبب آخسٜ ،عاًَ ٕٛيف مجٝع
ا٭سٛاٍ َعاًَ ١إْطاْ ،١ٝد ٕٚأ ٟمتٝٝص قاز ٜك ّٛعً ٢ايعٓؿس أ ٚايً ،ٕٛأ ٚايد ٜٔأٚ
املعتكد ،أ ٚاؾٓظ ،أ ٚاملٛيد أ ٚايجس ٠ٚأ ٚأَ ٟعٝاز مماثٌ آخس" ( (1أ ِٖ" ٚأٚي٦و ايرٜٔ
جيد ٕٚأْؿطِٗ يف ؿعَ ١ا ٚبأ ٟغهٌ نإ ،يف ساي ١قٝاّ ْصاع أ ٚاست ،ٍ٬ؼت ضًط١
طسف يف ايٓصاع يٝطٛا َٔ زعاٜا ٙأ ٚدٚي ١است ٍ٬يٝطٛا َٔ زعاٜاٖا" ( )2نُا عسف املدْ ٞيف

ايربٚتٛن ٍٛاٱقايف ا٭ ٍٚاملًشل باتؿاقٝات دٓٝـ ا٭زبع بأْ٘ " املدْ ٖٛ ٞأ ٟغدـ ٫
ٜٓتُ ٞإىل ؾ َٔ ١٦ؾ٦ات ا٭غداف املػاز إيٗٝا يف ايبٓٛد ا٭ٚ ٍٚايجاْٚ ٞايجايح ٚايطادع
َٔ ايؿكس( ٠أ) َٔ املاد ٠ايسابع َٔ ١ا٫تؿاق ١ٝايجايجٚ ١املادٖ َٔ 43 ٠را "ايربٚتٛنٚ ."ٍٛإذا
ثاز ايػو سَ ٍٛا إذا نإ غدـ َا َدْٝاً أّ غري َدْ ٞؾإٕ ذيو ايػدـ ٜعد َدْٝا"(.)3
ٚايٛاقح َٔ ٖر ٙايٓؿٛف إٔ ا٭ؾٌ يف ايتعاٌَ َع ا٭ؾساد ٜه ٕٛعً ٢اعتبازِٖ
َدْٝني يف ا٭ؾٌ  ِٖٚخيكع ٕٛيًشُا ١ٜايدٚيٚ ،١ٝإذا ثاز ايػو نٖ ٕٛرا ايػدـ َدْ ٞأّ
َكاتٌ ؾٝه ٕٛاعتبازَ ٙدْٝا عطب ا٭ؾٌ أ ٟإٔ ايػو ٜؿطس ملؿًش ١اعتبازَ ٙدْٝا
ٚيٝظ َكات ٖٛٚ ً٬أَس ٜعصش تًو اؿُاٜٚ ،١ٜدخٌ قُٔ ايؿ٦ات اييت تعد عهِ املدْٝني تًو
ايؿ٦ات اييت تساؾل ايكٛات املطًش ١د ٕٚإٔ ته ٕٛأؾ ٬دص٤ا َٓٗا ا٭طباٚ ٤زداٍ ايدٜٔ
ٚايعاًَ ٕٛيف املٓػآت ايؿشٚ ١ٝنريو ٜعترب َدْٝا أؾساد ايكٛات املطًش ١اير ٜٔايكٛا عِٓٗ
أضًشتِٗ ٚاَتٓعٛا عٔ ايكتاٍ ٚاملػازن ١ؾٚ ٘ٝاؾسسٚ ٢املسق َٔ ٢أؾساد ايكٛات املطًش١
( )3السادة ( )1السذتخكة التفاقيات جشيف األربع .3161
( )1السادة ( )6مؼ اتفاقية جشيف الخابعة الخاصة بحساية السجنييؼ 3161.
( )1السادة ( )20مؼ البخوتؽكؽل اإلضافي األول لعام .3111
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نريو فُٛع ضهإ ايبًدإ املػرتن ١يف ايٓصاع اذ ٜتُتع ٕٛبٓؿظ اؿُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛدٕٚ
(،)1

ٖٚرا ٜعين إٔ ٖٓاى زغب ١يف ايتٛضع يف َؿٗ ّٛاملدْ ٞيطببني

تؿسق ١عً ٢أ ٟأضاع
ٚسطب َا ْس:٣
ا٭ :ٍٚإعُاٍ اؿُا ١ٜايدٚي ١ٝبػهٌ ؾشٝح ٚتطبٝكٗا عً ٢أضظ ضًُ ١ٝخٛؾا َٔ إٔ ٜهٕٛ
ٖٓاى تأثري عً ٢ضٚ ١َ٬سٝا ٠اٱؾساد املدْٝني.
ايجاْ :ٞإٕ ايػسض ا٭ضاع َٔ اؿُا ٖٛ ١ٜتٛؾري ا٭َإ يًُدْٝني اير ٫ ٟذْب هلِ يف ايٓصاع
َٔ ادٌ ؼكٝل غا ١ٜاؿُا ١ٜؾهإ ٖرا ايتٛضع املٛقٛع ٞيف املؿٗٚ ّٛا٫بتعاد عٔ خطس
اضتٗداف ا٭غداف باعتبازِٖ َكاتًني ٚست ٢ي ٛثاز ايػو ؾٝعتربَ ٕٚدْٝني ٖٚرا ٖٛ
ا٭ؾٌ ايعاّ .
الفرع الجاىي
آليات محاية اليازحني يف ظل اتفاقيات جييف 9191
ميهٔ يًكٛاعد ايعاَ ١يًكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاْ ٞاييت تهؿٌ اؿُا ١ٜيًُدْٝني إٔ تعٌُ
عًَٓ ٢ع ايٓصٚح ي ٛأْٗا ٫قت ا٫سرتاّ امل ،ِ٥٬نُا ميهٔ إٔ تٛؾس اؿُا ١ٜأثٓا ٤ايٓصٚح
ساٍ ٚقٛع٘ٚ .ايطٝام ايٛسٝد ايرٜ ٟتٓا ٍٚؾ ٘ٝايكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاْ ٞؾساسَ ١طأي١
ايعٛد ٖٛ ٠ضٝام (ايٓصٚح ايػسع .)2( )ٞأ ٟإد ٤٬ايطهإ ٭ضباب تتعًل با٭َإ أ ٚيكسٚز٠
عطهسًَ ١ٜش .١ؾؿٖ ٞر ٙاؿا٫ت جيب إعاد ٠ايطهإ ايٓاشسني إىل دٜازِٖ ؾٛز تٛقـ

ا٭عُاٍٚ .عً ٘ٝضٓبشح يف آيٝات اؿُا ١ٜيف ايٓصاع املطًح ايدٚيٚ ٞغري ذات ايطابع ايدٚيٞ
ٚنُا ٜأت:ٞ

( )3لمسديج يشعخ السؽاد  :السادة  12مؼ اتفاقية جشيف األولى والسادة ( )1السذتخكة مؼ
اتفاقيات جشيف والسادة ( )31مؼ اتفاقية جشيف الخابعة .

( )1الحساية القانؽنية لمشازحيؼ داخل بمجانيػ  ،المجشة الجولية لمرميب األحسخ مشذؽر عمى
السؽقع االلكتخوني:
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5lvgz4.htm
تاريخ الديارة  1تذخيؼ األول 1038
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أ :٫ٚاؿُا ١ٜاملكسز ٠أثٓا ٤ايٓصاع املطًح ايدٚيٞ
إٕ َعاؾ ١ساي ١ايٓاشسني بؿٛز ٠خاؾ ١أثٓا ٤ايٓصاعات املطًش ١ايدٚيٚ ١ٝيف ظٌ
اتؿاقٝات دٓٝـ ا٭زبع ١مل تسد بؿٛز ٠ؾسحي ١نُا َ ٚعً ،ّٛيهٔ ميهٔ تطبٝل ايكٛاعد
ايعاَ ١املكسز ٠ؿُا ١ٜايطهإ املدْٝني ٚتطبٝكٗا عً ٢ايٓاشسني باعتبازِٖ َدْٝنيٚ ،ميهٔ
بٝإ آيٝات اؿُا ،١ٜؾايٓاشسٜ ٕٛتُتع ٕٛعؿاْ َٔ ١غاْٗا إٔ تكعِٗ قدز اٱَهإ يف
َأَٔ َٔ تبعات ايٓصاعات ٚأثازٖاٜٚ ،تبني ذيو َٔ خ ٍ٬اٯت:ٞ
 -1محا ١ٜسكٛم ا٭غداف املدْٝني :تٛدب اتؿاق ١ٝدٓٝـ ايسابع ١محا ١ٜسكٛم املدْٝني
٭غداؾِٗ يف غسؾِٗ ٚسكٛقِٗ ايعاٚ ١ًٝ٥ايعكا٥دٚ ١ٜايدٚ ١ٜٝٓايعادات ٚايتكايٝد َٚعاًَتِٗ
َعاًَ ١إْطاْٚ ١ٝمحاٜتِٗ قد أعُاٍ ايعٓـ ٚبطبٝع ١اؿاٍ ؾإ ٖر ٙايكاعد ٠تطس ٟعً٢
املدْٝني ايٓاشسني داخٌ بًداِْٗ ،إذ ْؿت املاد َٔ )27( ٠اتؿاق ١ٝدٓٝـ ايسابع ١يعاّ
 1949عً ٢اٯت "ٞيٮغداف احملُٝني يف مجٝع ا٭سٛاٍ سل ا٫سرتاّ ٭غداؾِٗ ٚغسؾِٗ
ٚسكٛقِٗ ايعاٚ ١ًٝ٥عكا٥دِٖ ايدٚ ١ٜٝٓعاداتِٗ ٚتكايٝدِٖٚ .جيب َعاًَتِٗ يف مجٝع ا٭ٚقات
َعاًَ ١إْطاْٚ ،١ٝمحاٜتِٗ بػهٌ خاف قد مجٝع أعُاٍ ايعٓـ أ ٚايتٗدٜدٚ ،قد ايطباب
ٚؾك ٍٛاؾُاٖري ٚجيب محا ١ٜايٓطا ٤بؿؿ ١خاؾ ١قد أ ٟاعتدا ٤عً ٢غسؾٗٔ٫ٚ ،ضُٝا
قد ا٫غتؿابٚ ،اٱنسا ٙعً ٢ايدعازٚ ٠أٖ ٟتو ؿسَتٗٔ"( ،)1نُا أغازت إىل ٚدٛب َساعا٠
ا٭سهاّ املتعًك ١باؿاي ١ايؿشٚ ١ٝايطٔ ٚاؾٓظٜ ،عاٌَ مجٝع ا٭غداف احملُٝني
بٛاضط ١طسف ايٓصاع اير ٟخيكع ٕٛيطًطت٘ ،بٓؿظ ا٫عتباز د ٕٚأ ٟمتٝٝص قاز عً٢
أضاع ايعٓؿس أ ٚايد ٜٔأ ٚاٯزا ٤ايطٝاض .١ٝعً ٢إٔ "٭طساف ايٓصاع إٔ تتدر إشا٤
ا٭غداف احملُٝني تدابري املساقب ١أ ٚا٭َٔ اييت ته ٕٛقسٚز ١ٜبطبب اؿسب".
 -2سعس اٱنسا ٙايبدْ ٞأ ٚاملعٓ :ٟٛميهٔ ايك ٍٛإٔ محا ١ٜايٓاشسني ٜدخٌ قُٔ املؿّٗٛ
ايٛاضع ؿُا ١ٜاملدْٝني يف ظٌ ايٓصاعات املطًش ١ايدٚي ١ٝأ ٚغري ايدٚيٚ ،١ٝعً ٘ٝميهٔ
تطبٝل ايٓـ اٯت ٞعً ٢ايٓاشسني بٛؾؿِٗ َدْٝني َا تكُٓت٘ املاد َٔ )31(٠اتؿاق١ٝ
دٓٝـ ايسابع ١يعاّ  1949بايٓـ عً "٢ؼعس ممازض ١أ ٟإنسا ٙبدْ ٞأَ ٚعٓ ٟٛإشا٤
ا٭غداف احملُٝني ،خؿٛؾاً بٗدف اؿؿ ٍٛعًَ ٢عًَٛات َِٓٗ أ َٔ ٚغريِٖ"(.)2

( )3السادة ( )11مؼ اتفاقية جشيف الخابعة الخاصة بحساية الدكان السجنييؼ لعام 3161
( )1السادة ( )13مؼ اتفاقية جشيف الخابعة .3161
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 -3سعس مجٝع ايتدابري اييت تطبب َعاْا ٠بد ١ٜٓأ ٚإباد ٠يٮغداف :ميهٔ تهٝٝـ
ايكٛاعد ايعاَ ١اييت تتعًل باملدْٝني يف ٖرا اجملاٍ عً ٢ساي ١ايٓاشسني ،إذ ْؿت املاد٠
( َٔ )32اتؿاق ١ٝدٓٝـ ايسابع ١يعاّ  1949بايٓـ عً" ٢سعس مجٝع ايتدابري اييت َٔ
غأْٗا إٔ تطبب َعاْا ٠بدْ ١ٝأ ٚإباد ٠يٮغداف احملُٝني املٛدٛد ٜٔؼت ضًطتٗا٫ٚ .
ٜكتؿس ٖرا اؿعس عً ٢ايكتٌ ٚايتعرٜب ٚايعكٛبات ايبدْٚ ١ٝايتػٚ ٜ٘ٛايتذازب ايطب١ٝ
ٚايعًُ ١ٝاييت  ٫تكتكٗٝا املعاؾ ١ايطب ١ٝيًػدـ احملُٚ ٞسطبٚ ،يهٓ٘ ٜػٌُ أٜكاً أٟ
أعُاٍ ٚسػ ١ٝأخس ،٣ضٛا ٤قاّ بٗا ٚنَ ٤٬دْ ٕٛٝأٚ ٚن ٤٬عطهس.)1("ٕٜٛ
 -4سعس َعاقب ١ا٭غداف احملُٝني :أغازت املاد َٔ )33( ٠اتؿاق ١ٝدٓٝـ ايسابع ١يعاّ
 1949إىل عدّ َعاقب ١أ ٟغدـ قُ ٞعٔ كايؿ ١مل ٜكرتؾٗا ٖ ٛغدؿٝا إذ ْؿت عً" ٢
 ٫جيٛش َعاقب ١أ ٟغدـ قُ ٞعٔ كايؿ ١مل ٜكرتؾٗا ٖ ٛغدؿٝاً .ؼعس ايعكٛبات
اؾُاعٚ ١ٝباملجٌ مجٝع تدابري ايتٗدٜد أ ٚاٱزٖاب"(.)2

 -5ايكٛاعد اييت ؼُ ٞايطهإ َٔ ا٭خطاز
ٜتُتع ايطهإ املدْٜٚ ٕٛٝػٌُ نريو ايٓاشس ٕٛعُا ١ٜعاَ َٔ ١ا٭خطاز ايٓامج ١عٔ
ايعًُٝات ايعطهسٚ ١ٜجيب َساعا ٠ايكٛاعد ايتاي: ١ٝ
أ ٫ -جيٛش إٔ ٜه ٕٛايطهإ املدْ ٕٛٝبٛؾؿِٗ ٖرا  ٫ٚا٭غداف املدْ ٕٛٝق ً٬يًٗذّٛ
ٚؼعس أعُاٍ ايعٓـ أ ٚايتٗدٜد ب٘ ايساَ ١ٝأضاضاً إىل بح ايرعس بني ايطهإ املدْٝني.
بٜ -تُتع ا٭غداف املدْ ٕٛٝباؿُا ١ٜاييت ٜٛؾسٖا ٖرا ايبابَ ,ا مل ٜكَٛٛا بدٚز َباغس
يف ا٭عُاٍ ايعداٚ ١ٝ٥عًَ ٢د ٣ايٛقت ايرٜ ٟك َٕٛٛخ٬ي٘ بٗرا ايدٚز(.)3
 -6ايكٛاعد اييت ؼعس ػٜٛع املدْٝني ٚتدَري ا٭عٝإ اييت  ٫غٓ ٢عٓٗا ؿٝا ٠ايطهإ:
تػٌُ محا ١ٜاملدْٝني باملعٓ ٢ايٛاضع محا ١ٜا٭عٝإ اييت ٚنُا ٚؾؿٗا
ايربٚتٛن ٍٛاٱقايف ايجاْ ٞبايٓـ" :ا٭عٝإ اييت  ٫غٓ ٢عٓٗا يبكا ٤ايطهإ املدْٝني عً٢
قٝد اؿٝاٚ ،"٠مبعٓ ٢أخس ا٭عٝإ اييت ٜستبط بٗا بكا ٤ايطهإ عً ٢قٝد اؿٝاٚ ٠إ
تدَريٖا ٪ٜثس عً ٢سٝاتِٗ ٚسكِٗ يف اؿٝاٖٚ ٠را َا أغازت إي ٘ٝاملادَٔ )14( ٠
( )3السادة ( )11مؼ اتفاقية جشيف الخابعة 3161
( )1السادة ( )11مؼ اتفاقية جشيف الخابعة .3161
( )1السادة  31مؼ البخوتؽكؽل اإلضافي الثاني لعام .3111
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ايربٚتٛن ٍٛاٱقايف ايجاْ ٞيعاّ  ،1977إذ ْؿت عً ٢اٯت" :ٞحيعس ػٜٛع املدْٝني
نأضًٛب َٔ أضايٝب ايكتاٍ َٔٚ ،ثِ حيعس ,تٛؾ ً٬يريوَٗ ,امج ١أ ٚتدَري أْ ٚكٌ أٚ
تعط ٌٝا٭عٝإ ٚاملٛاد اييت  ٫غٓ ٢عٓٗا يبكا ٤ايطهإ املدْٝني عً ٢قٝد اؿٝاَٚ ٠جاهلا
املٛاد ايػراٚ ١ٝ٥املٓاطل ايصزاع ١ٝاييت تٓتذٗا ٚاحملاؾٚ ٌٝاملاغَٚ ١ٝساؾل َٝا ٙايػسب
ٚغبهاتٗا ٚأغػاٍ ايس.)1("ٟ

 -7ايكٛاعد اييت تطُح بٛؾ ٍٛاٱغاث ١إىل املدْٝني ايٓاشسني
تًتصّ ايطًطات ايٛطٓٚ ١ٝاملعٓ ١ٝبإٜؿاٍ اٱغاث ١إىل املدْٝني ايٓاشسني ايرٜٔ
ٜعترب ٕٚقشاٜا ايٓصاع أ ٚايهازث ١اؿاؾً ١يف َٓاطكِٗ ٚمل ٜهٔ هلِ ٜد يف سدٚثٗا أٚ
املػازن ١بٗا ٤٫٪ٖٚ ،ايٓاشسني هلِ سكٛم نػريِٖ َٔ املٛاطٓنيٚ ،قد سعست املاد)14( ٠
َٔ ايربٚتٛن ٍٛاٱقايف ايجاْ ٞػٜٛع املدْٝني بٛؾـ ايتذٜٛع أضًٛب َٔ أضايٝب ايكتاٍ،
زمبا ٜهٖ ٕٛدؾ٘  -بسأٜٓا -دؾع ٖ ٤٫٪املدْٝني يًدخَ ٍٛع ايكٛات املتشازب ١أ ٚاملػازن١
َع اسد ا٭طساف قد اٯخسٜٚ ،ستبط بايتذٜٛع عًُ ١ٝتدَري ا٭عٝإ اييت  ٫غٓ ٢يًطهإ
املدْٝني عٓٗا يًشٝا ٠نُٓػآت املٝاٚ ٙؽص ٜٔاملٛاد ٚاملٓاطل ايصزاعٚ ١ٝغريٖا مما ذنس يف
ٖر ٙاملاد ٠باعتباز ذيو ٜدخٌ قُٔ َؿٗ ّٛايتذٜٛع يًُدْٝني مبعٓا ٙايٛاضع ٪ٜٚثس بؿٛز٠
َباغس ٠عً ٢سٝا ٠ايطهإ ٚا٭غداف املدْٝني أثٓاٚ ٤بعد ايٓصاع املطًح.
 -8تصٜٚد ايطهإ املدْٝني باملٖٚ :ٕ٪ر ٙاؿاي ١تهُٔ يف ظٌ ا٫ست ٍ٬اير ٟتتعسض ي٘
أزاق ٞدٚي ١طسف ٜٓٚتر عٔ ٖرا ا٫ستْ ٍ٬صٚح عدد َٔ ايطهإ إىل َٓاطل قسٜب ١أٚ
بعد ١ٜداخٌ دٚيتِٗ ؾته ٕٛدٚي ١ا٫ستًَ ٍ٬صَ ١مبٛدب قٛاعد ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاْٞ
عً ٢تٛؾري امل ٕ٪هلِ إذ ْؿت املاد َٔ )55( ٠اتؿاق ١ٝدٓٝـ ايسابع ١عًٚ َٔ" ٢ادب دٚي١
ا٫ست ٍ٬إٔ تعٌُ ،بأقؿَ ٢ا تطُح ب٘ ٚضاًٗ٥ا عً ٢تصٜٚد ايطهإ بامل ٕ٪ايػرا١ٝ٥
ٚاٱَدادات ايطبٚ َٔٚ ،١ٝادبٗا عً ٢ا٭خـ إٔ تطتٛزد َا ًٜصّ َٔ ا٭غرٚ ١ٜاملُٗات
ايطبٚ ١ٝغريٖا إذا ناْت َٛازد ا٭زاق ٞاحملتً ١غري ناؾ ،)2("١ٝنُا تًصّ دٚي ١ا٫ست ٍ٬إٔ
تطُح بعًُٝات اٱغاث ١ملؿًش ٤٫٪ٖ ١ايطهإ ٚتٛؾس ايتطٗ٬ٝت بكدز َا تطُح ب٘ َٔ
ٚضاًٗ٥ا ٚميهٔ إٔ تك ّٛبٗر ٙايعًَُٓ ١ٝعُ ١غري َتشٝص ٠نايًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًؿًٝب ا٭محس
( )3السادة  31مؼ البخوتؽكؽل اإلضافي الثاني لعام .3111
( )1السادة (  )22مؼ اتفاقية جشيف الخابعة لعام .3161
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خؿٛؾا ا٭غرٚ ١ٜاٱَدادات ايطبٚ ١ٝامل٬بظ( .)1نُا تًصّ دٚي ١ا٫ست ٍ٬تاَني ٖرٙ
ا٫ستٝادات بد ٕٚمتٝٝص فشـ َٔ خ ٍ٬تٛؾري ايهطاٚ ٤ايؿساؽ ٚٚضا ٌ٥يٲٜٛاٖٚ ٤را َا
أغازت إي ٘ٝاملاد َٔ )1/69( ٠ايربٚتٛن ٍٛاٱقايف ا٭ ٍٚيعاّ  1977بايٓـ عًَ ٢ا
ٜأت " :ٞإٔ ت َٔ٪بػاَ ١ٜا متًو َٔ إَهاْٝات ٚبد ٕٚأ ٟمتٝٝص فشـ ،تٛؾري ايهطا٤
ٚايؿساؽ ٚٚضا ٌ٥يٲٜٛاٚ ٤غريٖا َٔ املدد اؾٖٛس ٟيبكا ٤ضهإ ا٭قاي ِٝاحملتً ١املدْٝني
عً ٢اؿٝاٚ ٠نريو َا ًٜصّ يًعباد.)2("٠
ًٜٚتصّ نٌ طسف َٔ ا٭طساف بهؿاي ١سسَ ١ٜسٚز مجٝع إزضا٫ت ا٭دٚ ١ٜٚاملُٗات
ايطبَٚ ١ٝطتًصَات ايعباد ٠املسضً ١سؿساً إىل ضهإ طسف َتعاقد آخس َٔ املدْٝني ،ست٢
ي ٛنإ خؿُاًٚ .عً ٘ٝايرتخٝـ عسَ ١ٜسٚز أ ٟإزضا٫ت َٔ ا٭غر ١ٜايكسٚز،١ٜ
ٚامل٬بظٚ ،املكٜٛات املدؿؿ ١يٮطؿاٍ د ٕٚاـاَط ١عػس َٔ ٠ايعُسٚ ،ايٓطا٤

اؿٛاٌَ(.)3
ؾك ٬عٔ ذيو ؾإ ايٓاشسني ضٝعاْْ َٔ ٕٛكـ يًُٛاد ايػراٚ ١ٝ٥املطتًصَات
ايطبَ ١ٝا ًٜصّ ٚؾ ٍٛتًو املطاعدات إي ِٗٝبٛؾؿِٗ َدْٝنيٚ ،قد أغازت املاد)2/18( ٠
َٔ ايربٚتٛن ٍٛاٱقايف ايجاْ ٞإىل ذيو "تبرٍ أعُاٍ ايػٛخ ذات ايطابع اٱْطاْٚ ٞاؿٝادٟ
ايبشت ٚغري ايكا ١ُ٥عً ٢أ ٟمتٝٝص فشـ ,يؿاحل ايطهإ املدْٝني مبٛاؾك ١ايطسف ايطاَٞ
املتعاقد املعينٚ ,ذيو سني ٜعاْ ٞايطهإ املدْ َٔ ٕٛٝاؿسَإ ايػدٜد بطبب ْكـ
املدد اؾٖٛس ٟيبكا ِٗ٥نا٭غرٚ ١ٜاملٛاد ايطب.)4("١ٝ
ٚايٛاقح َٔ ايٓـ إٕ أعُاٍ ايػٛخ اييت تبرهلا اؾٗات ذات ايع٬قَ ١جٌ ايًذٓ١
ايدٚي ١ٝيًؿًٝب أ ٚاهل ٍ٬ا٭محس ايدٚي َٔ ٞادٌ إٜؿاٍ املطاعدات ايػراٚ ١ٝ٥ايطب ١ٝإىل
املدْٝني عَُٛا  َِٗٓٚايٓاشسني بطبب املعاْاٚ ٠اؿسَإ ايػدٜد َٔ ٖر ٙاملٛاد دسا٤
ايٓصاع املطًح ٖٚرا اٱدساٜ ٤تؿل نجريا َع ايٓصاعات املطًش ١غري ايدٚي ،١ٝنْٗٛا تكع يف
ازض دٚيٚ ١اسد ٠بني ايطًطات ٚبني دٗات أ ٚنٝاْات َعازق ١يًدٚيٚ ،١تًتصّ ايدٚي ١يف
ساي ١بطط ضٝطستٗا عً ٢ا٭زاق ٞاييت تعد َٓاطل ْصاع أ ٚا٭زاق ٞاييت ٜتِ ؾٗٝا ْصٚح
( )3السادة ( )21مؼ اتفاقية جشيف الخابعة.
( )1السادة ( )3/41مؼ البخوتؽكؽل اإلضافي األول لعام .3111
( )1السادة ( )11مؼ اتفاقية جشيف الخابعة لعام .3161
( )6السادة ( )1/38مؼ البخوتؽكؽل االضافي الثاني لعام .3111
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املدْٝني بتطٗ ٌٝدخ ٍٛايًذإ ايدٚي ١ٝيػسض اٱغاث ١ذات ايطابع اٱْطاْ َٔٚ ،ٞايبدٜٞٗ
ايك ٍٛإٔ أعُاٍ اٱغاث ١ته ٕٛسٝاد ١ٜد ٕٚأ ٟمتٝٝص فشـ ْٚعتكد إٔ ايتُٝٝص غري
اجملشـ ٖ ٛايكا ِ٥عً ٢إٜؿاٍ املطاعدات يٮطؿاٍ ٚايٓطاٚ ٤ايعذص ٠أ َٔٚ ٫ٚثِ ايطهإ
اٯخس ٜٔأّ اجملشـ ؾٗ ٛايتُٝٝص عً ٢أضاع ايعسم ٚايدٚ ٜٔايك ١َٝٛأ ٚايًػٖٚ ١را أَس غري
َكب ٍٛستُا.
 -9ايكٛاعد اييت ؼعس ايعكٛبات ايطايب ١يًشسب١
ميجٌ سعس ايعكٛبات ايطايب ١يًشس ١ٜقٝدا قاْْٝٛا ٜطتُد أضاض٘ َٔ اتؿاقٝات
دٓٝـ ٚايربٚتٛن ٍٛاٱقايف ايجاْ ،ٞإذ جيب أٜ ٫هٖٓ ٕٛاى أٖ َٔ ٟر ٙايعكٛبات يًٓاشسني
د ٕٚدٚاع أَٓ ١ٝتطُح يًكٝاّ بٗا عً ٢أضظ قاْ ١ْٝٛؾشٝشٚ ،١ميهٔ بٝإ ابسش ٖرٙ
ايعكٛبات نُا ٜأت:ٞ
 اٱقاَ ١اؾربٚ ١ٜا٫عتكاٍ ايكاْ ْٞٛأ ٚايٓكٌ أ ٚايرتس ٌٝايكطسٟٜكؿد باٱقاَ ١اؾرب ١ٜإدباز ايػدـ عً ٢ايبكا ٤داخٌ إقً ِٝايدٚيٚ ١عدّ ايطُاح
ي٘ باملػادزٜٚ ٠تكًـ املؿٗ ّٛيٝػٌُ اٱقاَ ١يف َٓطك ١أ ٚقاؾعَ ١ع ١ٓٝأ ٚأداز أ ٚبٓا ١ٜأٚ
َطتػؿ ٢أَ ٚأ ٣ٚع٬دٜ ٫ٚ ٞطُح ي٘ مبػادزتٗا ْٗاٝ٥ا يف سني ٜػهٌ ا٫عتكاٍ ايكاْْٞٛ
ٚقع ايػدـ اير ٟميجٌ خطسا آَٝا يف َهإ قدد أَٛ ٚقـ خاف ؼت سساض١
َػدد.)1(٠
 َٔٚايطبٝع ٞإٔ ٖر ٙاٱدسا٤ات  ٫جيٛش اؽاذٖا عل ايٓاشسني ضٛا ٤غسعٛا
بعًُ ١ايٓصٚح أّ ْصسٛا إىل أَانٔ أخس ٣إ ٫إذا ناْٛا ميجً ٕٛخطسا آَٝاً عً ٢أَ ٚض١َ٬
ايدٚيَٛٚ ١اطٓٗٝا ٚأزاقٗٝا ا ٚناْٛا دص٤ا َٔ ا٭غداف اير ٟقاَٛا بأعُاٍ قتٌ أ ٚؽسٜب
أ ٚتدَري يًُٓػآت ايتابع ١يًدٚي ١ا ٚاْ٫تُا ٤إىل أغداف أ ٚتٓعُٝات تٗدف إىل
ا٫قطسابات داخٌ ايدٚي ،١يف ٖر ٙا٭سٛاٍ ؾإ ايكاَ ١اؾربٚ ١ٜا٫عتكاٍ ايكاْ ْٞٛأَس
قسٚز٫ٚ ١ٜشّ ؿؿغ ا٭َٔ داخٌ ايدٚي.١
 ايٓكٌ أ ٚايرتس ٌٝايكطس ٟيًٓاشسني املدْٝنيسعست اتؿاق ١ٝدٓٝـ ايسابع ١يعاّ ْ 1949كٌ املدْٝني ؾساد ٣أ ٚمجاعات :نريو سعست
ا٫تؿاق ١ٝايٓكٌ اؾُاع ٞأ ٚايؿسد ٟإذ ْؿت "حيعس ايٓكٌ اؾُاع ٞأ ٚايؿسد ٟيٮغداف
( )3مالغ مشدي الحديشي :الحساية الجولية لألعيان السجنية ،مرجر سابق ،ص.333
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احملُٝني أْ ٚؿ َٔ ِٗٝا٭زاق ٞاحملتً ١إىل أزاق ٞدٚي ١ا٫ست ٍ٬أ ٚ٭ ٟأزاق ٞدٚي١
()1

أخس ٣قتً ١أ ٚغري قتً ١آٜا ناْت دٚاع"٘ٝ
أَا سل عٛدتِٗ ؾكد أغازت اتؿاق ١ٝدٓٝـ ايسابع ١يعاّ  1949إىل سل عٛد٠
املدْٝني إىل دٜازِٖ بعد َػادزتٗا ضٛا ٤بػهٌ مجاع ٞأ ٚؾسد ٟأ َٔ ٚخ ٍ٬قٝاّ ايكٛات
اؿهَ ١َٝٛج ٬بإخ ِٗ٥٬طبكا ملا بٓٝا ٙيف املاد َٔ )17( ٠ايربٚتٛن ٍٛاٱقايف ايجاْ،ٞ
ٚسل ايعٛد ٠سل أؾ ،ٌٝميهٔ تطبٝل ايكٛاعد ايعاَ ١ايٛازد ٠يف املاد َٔ )49( ٠اتؿاق١ٝ
دٓٝـ ايسابع ١عً ٢ساي ١ايٓاشسني إذ تٓـ "جيب إعاد ٠ايطهإ املٓكٛيني عًٖ ٢را ايٓشٛ
إىل َٛاطِٓٗ مبذسد تٛقـ ا٭عُاٍ ايعدا ١ٝ٥يف ٖرا ايكطاع" (ٖٚ .)2را أَس ٜٛاشْ ٟكًِٗ
ٚتسس ًِٗٝبعد اْتٗا ٤ا٭ضباب اييت أدت إىل ايٓصٚح ٚاْتٗاٗ٥ا مبا ٜ ٫ػهٌ خطساً عً٢
سٝاتِٗ ٚضَ٬تِٗ .
ثاْٝا :محا ١ٜايٓاشسني يف ايٓصاعات املطًش ١غري ذات ايطابع ايدٚيٞ
إٔ محا ١ٜايٓاشسني يف ايٓصاعات املطًش ١غري ذات ايطابع ايدٚي ٞؽكع يًُاد٠
ايجايج َٔ ١اتؿاقٝات دٓٝـ ٚايربٚتٛن ٍٛاٱقايف ايجاْ ٞيف بؿٛز ٠خاؾ ،)3(١إذ تكُٓت
ا٫تؿاقٝات ا٭زبعْ ١ؿظ املاد ٠املرنٛزٚ ،٠تٓـ املاد ٠ايجايج ١املػرتن َٔ ١اتؿاقٝات
دٓٝـ ا٭زبع ١عً "٢يف ساي ١قٝاّ ْصاع َطًح يٝظ ي٘ طابع دٚي ٞيف أزاق ٞأسد ا٭طساف
ايطاَ ١ٝاملتعاقدًٜ ،٠تصّ نٌ طسف يف ايٓصاع بإٔ ٜطبل نشد أدْ ٢ا٭سهاّ ايتاي.)4("١ٝ

 -1ا٭غداف ايرٜ ٫ ٜٔػرتنَ ٕٛباغس ٠يف ا٭عُاٍ ايعدا ،١ٝ٥مبٔ ؾ ِٗٝأؾساد ايكٛات
املطًش ١اير ٜٔأيكٛا عِٓٗ أضًشتِٗٚ ،ا٭غداف ايعادص ٕٚعٔ ايكتاٍ بطبب املسض أٚ
اؾسح أ ٚا٫ستذاش أ ٚ٭ ٟضبب آخسٜ ،عاًَ ٕٛيف مجٝع ا٭سٛاٍ َعاًَ ١إْطاْ ،١ٝد ٕٚأٟ
( )3السادة ( )61مؼ اتفاقية جشيف الخابعة لعام .3161
( )1السادة ( )61مؼ اتفاقية جشيف الخابعة 3161
( ) 1تذكل السادة الثالثة السذتخكة في اتفاقيات جشيف أىسية كبيخة في مجال حساية السجنييؼ
عسؽما ويسكؼ القؽل إنيا ىحه السادة تسثل اتفاقية مرغخة إذ تزع الحج األدنى مؼ

السعاييخ الترخف الحي يجب عمى أطخاف الشداع تطبيقو

( )6لمسديج يشعخ السادة( )1السذتخكة في اتفاقيات جشيف األربعة لعام  3161لمسديج يشعخ
مالغ مشدي صالح الحديشي :الحساية الجولية لألىجاف السجنية ،مشذؽرات زيؼ الحقؽقية،
ط ،3 ،بيخوت – لبشان ،1004،ص.13
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متٝٝص قاز ٜك ّٛعً ٢ايعٓؿس أ ٚايً ،ٕٛأ ٚايد ٜٔأ ٚاملعتكد ،أ ٚاؾٓظ ،أ ٚاملٛيد أٚ
ايجس ٠ٚأ ٚأَ ٟعٝاز مماثٌ آخسٚ ،هلرا ايػسض ،ؼعس ا٭ؾعاٍ ايتاي ١ٝؾُٝا ٜتعًل با٭غداف
املرنٛز ٜٔأعٚ ،ٙ٬تبك ٢قعٛز ٠يف مجٝع ا٭ٚقات ٚا٭َانٔ.
(أ) ا٫عتدا ٤عً ٢اؿٝاٚ ٠ايط ١َ٬ايبدْٚ ،١ٝغاؾ ١ايكتٌ ظُٝع أغهاي٘ٚ ،ايتػ،ٜ٘ٛ
ٚاملعاًَ ١ايكاضٚ ،١ٝايتعرٜب.
(ب) أخر ايسٖا.ٔ٥
(ز) ا٫عتدا ٤عً ٢ايهساَ ١ايػدؿٚ ،١ٝعً ٢ا٭خـ املعاًَ ١املٗٚ ١ٓٝاؿاطَّ ١بايهساَ.١
(د) إؾداز ا٭سهاّ ٚتٓؿٝر ايعكٛبات د ٕٚإدسا ٤قانُ ١ضابك ١أَاّ قهَُ ١ػهً ١تػهً٬ٝ
قاْْٝٛاًٚ ،تهؿٌ مجٝع ايكُاْات ايككا ١ٝ٥اي٬شَ ١يف ْعس ايػعٛب املتُدْ.١
 -2جيُع اؾسسٚ ٢املسقٜٚ ٢عتين بِٗٚ ،جيٛش هل ١٦ٝإْطاْ ١ٝغري َتشٝص ،٠نايًذٓ١
ايدٚي ١ٝيًؿًٝب ا٭محس ،إٔ تعسض خدَاتٗا عً ٢أطساف ايٓصاعٚ .عً ٢أطساف ايٓصاع إٔ
تعٌُ ؾٛم ذيو ،عٔ طسٜل اتؿاقات خاؾ ،١عً ٢تٓؿٝر نٌ ا٭سهاّ ا٭خسٖ َٔ ٣رٙ
ا٫تؿاق ١ٝأ ٚبعكٗاٚ .يٝظ يف تطبٝل ا٭سهاّ املتكدََ ١ا ٪ٜثس عً ٢ايٛقع ايكاْْٞٛ
٭طساف ايٓصاع.
إٕ َا تكُٓ٘ املاد ٠ايجايج ١املػرتن ١متجٌ قٛاعد عاَٚ ١أضاض ،١ٝؾٗ ٞتسضٞ
أسهاَا عاَ ٫ٚ ١ميهٔ إٔ تطبل عًْ ٢صاع د ٕٚأخس٫ ،ضُٝا ٚأْٗا متجٌ قاعد ٠أضاض١ٝ
جيب عً ٢أطساف ايٓصاع ا٭خر بٗا ٚتطبٝكٗا يف تعاًَِٗ َع املدْٝني يف ضب ٌٝقُإ
محاٜتِٗ ٚسسٜتِٗ ٚنساَتِٗ(.)1
 -1محا ١ٜايطهإ املدْٝني
أغاز ايربٚتٛن ٍٛاٱقايف ايجاْ ٞيعاّ  1977إىل محا ١ٜايطهإ املدْٝني ٖٞٚ
قٛاعد عاَ ١ميهٔ تطبٝكٗا عً ٢ايٓاشسني املدْٝني اير ٫ ٜٔؾً ١هلِ بايٓصاع ايكا ِ٥أٚ
َػازن ١يف ا٭عُاٍ ايعداٚ ١ٝ٥ؾكا يًربٚتٛن ٍٛاٱقايف ايجاْٜ ٞتُتع ايطهإ املدْ ٕٛٝعُا١ٜ
خاؾ ١ميهٔ إٔ تطس ٟعً ٢ايٓاشسني قُٔ ايكٛاعد ايعاَٚ ١تطبل عًْ ِٗٝتٝذ ١ايٓصاع
املطًح غري ذ ٟايطابع ايدٚيٚ ٞتتكُٔ ٖر ٙاؿُاَ ١ٜا ٜأت:ٞ

( )3السرجر الدابق :ص.11
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أ" -اؿُا ١ٜايعاَ َٔ ١ا٭خطاز ايٓامج ١عٔ ايعًُٝات ايعطهسٚ ١ٜجيب ٱقؿا ٤ؾاعً ١ٝعً٢
ٖر ٙاؿُاَ ١ٜساعا ٠ايكٛاعد دَٚا".
ب -محاٜتِٗ َٔ إٔ ٜهْٛٛا ق ً٬يًٗذ ّٛنريو ؼعس أعُاٍ ايعٓـ أ ٚايتٗدٜد ب٘ ايساَ١ٝ
أضاضاً إىل بح ايرعس ب."ِٗٓٝ
تٜ" -تُتع املدْ ٕٛٝبٗر ٙاؿُاَ ,١ٜا مل ٜكَٛٛا بدٚز َباغس يف ا٭عُاٍ ايعداٚ ١ٝ٥عً٢
َد ٣ايٛقت ايرٜ ٟك َٕٛٛخ٬ي٘ بٗرا ايدٚز"(.(3
إٕ اؿُا ١ٜاملكسز ٠يًطهإ املدْ ٕٛٝنؿًتٗا قٛاعد ايربٚتٛن ٍٛاٱقايف ايجاْ ٞمبا
ٜطتًصّ ايعٌُ بٗا أثٓا ٤ايٓصاعات املطًش ١غري ذات ايطابع ايدٚيٚ ٞعً ٢أطساف ايٓصاع

ا٫يتصاّ بٗا ٚتطبٝكٗا بػهٌ داٜٚ ِ٥دخٌ َٔ قُٔ اؿُا ١ٜسعس أعُاٍ اعٓـ أ ٚايتٗدٜد ب٘
ٚبح ايرعس بٜٚ ِٗٓٝطتُس ْطام اؿُا ١ٜيٮغداف املدْٝني طاملا بكٛا بعٝد ٜٔعٔ ايٓصاع
ٚمل ٜػازنٛا ؾ ٘ٝأ ٚمل ٜعتربٚا طسؾا َٔ أطساؾ٘ ٱقؿا ٤تًو اؿُا.١ٜ
 -2سعس ايرتس ٌٝايكطس ٟيًُدْٝني
َٔ قُٔ اؿُا ١ٜاملكس ٠يًُدْٝني ٚؾل ايكٛاعد ايعاَٚ ١اييت ميهٔ تطبٝكٗا عً٢
ايٓاشسني املدْٝني ايرٜ ٍ ٜٔػرتنٛا يف ا٭عُاٍ ايعداٚ ١ٝ٥مل ٜهْٛٛا طسؾا َٔ أطساؾٗا سعس
ايرتس ٌٝايكطسَٓ َٔ ٟاطل ضهٓاِٖ اذ أغاز ايربٚتٛن ٍٛاٱقايف ايجاْ ٞاْ٘ " ٫جيٛش ا٭َس
برتس ٌٝايطهإ املدْٝني ,٭ضباب تتؿٌ بايٓصاعَ ,ا مل ٜتطًب ذيو أَٔ ا٭غداف
املدْٝني املعٓٝني أ ٚأضباب عطهسًَ ١ٜشٚ .١إذا َا اقتكت ايعسٚف إدساَ ٤جٌ ٖرا
ايرتس ,ٌٝجيب اؽاذ ناؾ ١اٱدسا٤ات املُهٓ٫ ١ضتكباٍ ايطهإ املدْٝني يف ظسٚف َسق١ٝ

َٔ سٝح املأٚ ٣ٚا٭ٚقاع ايؿش ١ٝايٛقاٚ ١ٝ٥ايع٬دٚ ١ٝايطٚ ١َ٬ايتػر.(1)"١ٜ
ٚا٭ؾٌ إٔ ٜه ٕٛايرتس ٌٝقعٛزا يف ظٌ ايٓصاع املطًح غري ذ ٟايطابع ايدٚيٞ
ٚيهٓ٘ َطُٛح يف سايتني ُٖا  :أَ ا٭غداف املدْٝنيٚ ،قسٚزات عطهسًَ ١ٜش.١
ٖٚرإ ا٭َسإ ٜكدزُٖا أطساف ايٓصاع ٚحيددَ ٕٚتٜ ٢ه ٕٛذيو ايرتس ٌٝقسٚزٜا
َٚتٓاضبا َع نٌ ساي ١ؾإذا نإ ٖٓاى ساي ١قسٚز ١ٜيًشؿاظ عً ٢أَ ا٭غداف أ ٚإٔ ٖٓاى

( )3السادة  31مؼ البخوتؽكؽل اإلضافي الثاني لعام .3111
( )1السادة  31مؼ البخوتؽكؽل اإلضافي الثاني لعام .3111
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قسٚز ٠عطهسًَ ١ٜش ١أؾبح يصاَا عً ٢ا٭طساف ايكٝاّ برتس ٌٝاملدْٝني مبا ٜتٓاضب
ٚاؿُا١ٜ
ْٚس ٣إٔ ٚدٛب اؿُا ١ٜيف ساي ١ا٫ضتجٓا ٤تعد قُٔ ْطام اؿُاٚ ١ٜتطبٝكا هلا
بػهٌ ؾشٝح ٚضًٜٚ ،ِٝطتُس ْطام اؿُا َٔ ١ٜخ ٍ٬اضتكباٍ ايٓاشسني ٚتٛؾري
ا٫ستٝادات ايطبٚ ١ٝاملطهٔ ٚغريٖاٚ ،إذا مل ٜهٔ ٖٓاى أَس َٔ اسد ا٭َس ٜٔايطابكني
ؾا٭ؾٌ عدّ ايرتس ٌٝإذ " ٫جيٛش إزغاّ ا٭ؾساد املدْٝني عً ٢ايٓصٚح عٔ أزاق ِٗٝ٭ضباب

تتؿٌ بايٓصاع"(.)1

الفرع الجالح
محاية اليازحني يف ىظاو روما األشاشي
للنحلنة اجليائية الدولية لعاو 9111
 ٫تكتؿس اؿُا ١ٜايدٚي ١ٝؿكٛم اٱْطإ يف ظٌ ايٓصاعات املطًشٚ ١خؿٛؾا
املدْٝني َِٗ عً ٢اتؿاقٝات دٓٝـ ا٭زبع بٌ نإ يتطٛز ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛايدٚي ٞدٚزا يف إ
ٜتِ ٚقع ْعاّ زَٚا ا٭ضاضٚ ٞاير ٟمبٛدب٘ تػهًت احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝعاّ 1998
يٝهَ ٕٛهُ ٬ملا بٓٝت٘ اتؿاقٝات دٓٝـ بػإ اؿُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛيًُدْٝني َٔ اؾسا ِ٥اييت
تستهب عكِٗ أثٓا ٤ايٓصاعات املطًش ١ايدٚيٚ ١ٝغري ذات ايطابع ايدٚي.ٞ
ٚمبا إٔ ايٓاشسني بٛؾؿِٗ ٖرا ضهاْا َدْٝني ٚخيكع ٕٛيًكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاْٞ
أثٓا ٤قٝاّ ايٓصاع ؾإ ايٓعاّ ا٭ضاض ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايدٚيٜ ١ٝعد دص٤ا ٜ ٫تذصأ َٔ
آيٝات اؿُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛن ْ٘ٛميجٌ اٯيٝات ايككا ١ٝ٥اييت تبني اؾسا ِ٥اييت ؽكع
٫ختؿاف احملهُٚ ١تبٗٓٝا تؿؿَٗٓٚ ٬ٝا ميهٔ إٔ ْطرتغد إىل َا خيـ اؾسا ِ٥ايٛاقع١
عً ٢ايٓاشسني بٛؾؿِٗ ضهاْا َدْٝني  ٫دخٌ هلِ يف ايٓصاع ٚيٝطٛا َٔ أطساؾ٘ٚ ،احملهُ١
اؾٓا ١ٝ٥ايدٚي ١٦ٖٝ" ١ٝدا ١ُ٥هلا ايطًط ١ملُازض ١اختؿاؾٗا عً ٢ا٭غداف إشا ٤أغد
اؾسا ِ٥خطٛزَٛ ٠قع اٖ٫تُاّ ايدٚيٚ ."ٞذيو عً ٢ايٓش ٛاملػاز إي ٘ٝيف ٖرا ايٓعاّ
ا٭ضاض"ٚ , ٞتهَ ٕٛهًُ ١يًٜ٫ٛات ايككا ١ٝ٥اؾٓا ١ٝ٥ايٛطٓٚ ١ٝخيكع اختؿاف احملهُ١

ٚأضًٛب عًُٗا ٭سهاّ ايٓعاّ ا٭ضاض.)2("ٞ

( )3السادة ( )1/31مؼ البخوتؽكؽل اإلضافي الثاني لعام .3111
( )1السادة ( )3مؼ نعام روما األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية .3118
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ٚؽتـ احملهُ ١مبٛدب املاد ٠اـاَطْ َٔ ١عاّ زَٚا ا٭ضاض ٞباؾسا ِ٥ا٭غد
خطٛزَٛ ٖٞٚ ٠قع اٖتُاّ اجملتُع ايدٚيٚ ٞيًُشهُ ١اختؿاف ايٓعس يف اؾسا ِ٥اٯت:١ٝ
أ -دسا ِ٥اٱباد ٠اؾُاع.١ٝ
ب -اؾسا ِ٥قد اٱْطاْ.١ٝ
ت -دسا ِ٥اؿسب.
خ -دسا ِ٥ايعدٚإ.
ٚعسف ايٓعاّ ا٭ضاع دسا ِ٥اٱباد ٠اؾُاع ١ٝبأْٗا "أ ٟؾعٌ ٜستهب بكؿد

إٖ٬ى مجاع ١ق ١َٝٛأ ٚأثٓ ١ٝأ ٚعسق ١ٝأ ٚد ١ٜٝٓبؿؿتٗا ٖر٬ٖ ٙنا نًٝا أ ٚدصٝ٥ا"(.)1
ٜٚدخٌ قُٔ ٖر ٙايؿؿ َٔ ١اؾسا ِ٥قتٌ أؾساد اؾُاع ١أ ٚفُٛعَٔ ١
ا٭غداف أ ٚإؿام قسز دطد ٟأ ٚعكً ٞدط ِٝبإؾساد اؾُاع ١أ ٚإخكاع اؾُاع ١عُدا
٭سٛاٍ َعٝػٜ ١ٝكؿد َٓٗا إٖ٬نا نًٝا أ ٚدصٝ٥ا أ ٚؾسض تدابري َٓع اٱلاب أْ ٚكٌ
()2
أطؿاٍ اؾُاع ١عٓ ٠ٛإىل مجاع ١أخس٣
ٚميهٔ ايك ٍٛتعكٝبا عً ٢املاد )6( ٠اعتباز ْكٌ أطؿاٍ اؾُاع( ١ا٫ثٓ ١ٝأ ٚايد ١ٜٝٓأٚ
ايك ١َٝٛأ ٚايعسق )١ٝعٓ ٠ٛإىل مجاع ١أخسٜ ٣عد َٔ قُٔ دسا ِ٥اٱباد ٠اؾُاع ١ٝاييت تدخٌ
قُٔ َؿٗ ّٛايٓصٚح ايكطس ٟأ ٚاٱبعاد ايكطس ٟيٮطؿاٍ اير ٫ ٜٔدخٌ هلِ بايٓصاع املطًح
ْٚكًِٗ إىل مجاع ١أخس ٣نؿٛز َٔ ٠ؾٛز ايٓصٚح اييت تدخٌ قُٔ ْطام عجٓا.
أَا اؾسا ِ٥قد اٱْطاْ ١ٝؾًِ ٜعسؾٗا ْعاّ زَٚا ا٭ضاض ٞبػهٌ ٚاقحٚ ،بني
ؾٛزٖا ،إ ٫إٕ ايؿك٘ ادتٗد يف ٚقع عد ٠تعازٜـ َٓٗا" :اؾسا ِ٥اييت تستهب قد عدد َٔ
املدْٝني يف إطاز ٖذ ّٛعطهس ٟممتد ٚاضع ايٓطام َٚتهسز ٜعرب عٔ ْٗر ضًٛن َٔ ٞقبٌ
دٚي ١أَٓ ٚعُ ١تكك ٞبازتهاب ٖرا اهلذ ّٛأ ٚتعصٜصا هلر ٙايطٝاض.)3("١
ٚقد بٓٝت املاد ٠ايطابع ١ؾٛز اؾسا ِ٥قد اٱْطاْٚ ١ٝاييت تستهب قد ايطهإ
املدْٝني أثٓا ٤ايٓصعات املطًش ١ايدٚي ١ٝنايكتٌ ايعُد ٚاٱباد ٠اؾُاعٚ ١ٝا٫ضرتقام ٚإبعاد
( )3السادة ( )4مؼ نعام روما األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية.
( )1لمسديج يشعخ السادة ( )4مؼ الشعام األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية لعام .3118

( )1نقال عؼ :د .سييل الفتالوي و د .عساد دمحم ربيع  :القانؽن الجولي اإلنداني ،دار الثقافة
لمشذخ والتؽزيع ،األردن ،ط ،3اإلصجار الثاني  ،1001ص.104
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ايطهإ أ ٚايٓكٌ ايكطس ٟيًطهإ أ ٚايطذٔ ٚاؿسَإ ايػدٜد عً ٢م ٛآخس َٔ اؿس١ٜ
ايبد ١ٜٓمبا خيايـ ايكٛاعد ا٭ضاض ١ٝيًكاْ ٕٛايدٚي ،ٞنريو ٜدخٌ قُٓٗا ايتعرٜب
ٚا٫غتؿاب أ ٚا٫ضتعباد اؾٓط ٞأ ٚاٱنسا ٙعً ٢ايبػا ٤أ ٚاؿٌُ ايكطس ٟأ ٚأ ٟغهٌ َٔ
أغهاٍ ايعٓـ اؾٓطٚ ٞاقطٗاد أ ٟمجاع ١قدد ٠أ ٚفُٛع قدد َٔ ايطهإ ٭ضباب
ضٝاض ١ٝأ ٚعسق ١ٝأ ٚق ١َٝٛأ ٚأثٓ ١ٝأ ٚثكاؾ ١ٝأ ٚد ١ٜٝٓأَ ٚتعًك ١بٓٛع اؾٓظ نريو
ا٫ختؿا ٤ايكطس ٟيٮغداف ٚدسمي ١ايؿؿٌ ايعٓؿسٚ ٟا٭ؾعاٍ اي٬إْطاْ ١ٝا٭خس ٣ذات
ايطابع املُاثٌ اييت تطبب عُدا يف َعاْا ٠غدٜد ٠أ ٚأذ ٣خطري ًٜشل باؾطِ آ ٚبايؿش١
ايعكً ١ٝأ ٚايبدْ.)1(١ٝ
ٚؾُٝا ٜتعًل مبطاي ١ايٓصٚح ايكطس ٟؾكد بٓٝت املاد ٠ايطابع َٔ ١ايٓعاّ ا٭ضاضٞ
َا ٜدخٌ قُٔ َؿٗ ّٛاؾسا ِ٥قد اٱْطاْ ٖٞٚ ١ٝنُا ٚزدت يف املاد/1/7( ٠د) "إبعاد
ايطهإ أ ٚايٓكٌ ايكطس ٟيًطهإ"(ٖٚ .)2را َا ٜٓطبل عً ٢ايطهإ املدْٝني َٔ ايٓاشسني
إذا َا متت عًُ ١ٝإبعادِٖ أثٓا ٤ايٓصاعات املطًش ١بطسٜك ١غري َػسٚعَ٘ٚ ،سدع عدّ
َػسٚعٝت٘ يف ذيو يًكاْ ٕٛايدٚي ٞايعاّ ،نريو ٜطس ٟسهِ اؿبظ غري املػسٚع ،هلِ َٔٚ
ثِ ٜعترب أ ٟطسف ٜستهب ٖرا ايؿعٌ َع ايٓاشسني باعتبازِٖ ضهاْا َدْٝني قد ازتهبت
ؾٛز َٔ ٠ؾٛز دسا ِ٥اؿسب ايٛازد ٠يف ايٓعاّ ا٭ضاض ٞيًُشهُ .١ؾُٝا أٚقشت املاد٠
(/2/7د) إىل بٝإ املؿٗ ّٛبأْ٘ "إبعاد ايطهإ أ ٚايٓكٌ ايكطس ٟيًطهإ ٚاييت تعين ْكٌ
ا٭غداف املعٓٝني قطسا َٔ املٓطك ١اييت ٜٛدد ٕٚؾٗٝا بؿؿَ ١ػسٚع ١بايطسد أ ٚبأٟ

ؾعٌ قطس ٟأخس دَ ٕٚربزات ٜطُح بٗا ايكاْ ٕٛايدٚي.)3("ٞ
ٚميهٔ ايك ،ٍٛإٔ ضسٜإ ْطام املاد ٠ايطابعٜ ١ػٌُ املبعد ٜٔقطسا َٔ ايٓاشسني
َٔ َٓاطل ضهٓاِٖ إىل َٓاطل أخس ٣بؿؿ ١غري َػسٚع ١نايطسد َٔ املٓطكَ ١ج ٬أ ٚأٟ
إدسا ٤تعطؿٜ ٫ ٞدخٌ قُٔ ْطام املػسٚعٚ ١ٝؾل ايكاْ ٕٛايدٚيٚ ،ٞميهٓٓا ايكٚ ٍٛقٝاضا

عًَ ٢ا تكُٓت٘ اتؿاقٝات دٓٝـ ايسابع ١س ٍٛايٓصٚح املػسٚع ٜه ٕٛاٱبعاد ٚايٓصٚح قطسٜا
إذا مل ٜهٔ َتعًكا بأَٔ املدْٝني املعٓٝني أ ٚمل ٜهٔ يكسٚزات عطهسًَ ١ٜش ١أَا غري ذيو
ؾإ عًُ ١ٝاٱبعاد ٚايٓصٚح تعد عًُ ١ٝقطس ١ٜغري َػسٚع.١
( )3لمسديج حؽل ذلغ يشعخ السادة (  )1مؼ نعام روما األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية..
( )1السادة (/3/1د) مؼ نعام روما األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية.
( )1السادة ( /1/1د) مؼ نعام روما األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية.
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أَا دسا ِ٥اؿسب ؾكد بٓٝتٗا املاد ٠ايجآَْ َٔ ١عاّ زَٚا ا٭ضاضٚ ٞؾؿًت َا
ٜدخٌ يف ْطاقٗا  ٖٞٚايكتٌ ايعُد ٚايتعرٜب ٚاملعاًَ ١اي ٬إْطاْٚ ١ٝتعُد إسداخ َعاْا٠
غدٜد ٠أ ٚإؿام أذ ٣أ ٚإؿام تٗدٜد ٚاضع ايٓطام باملُتًهات اخر ايسٖاٚ ٔ٥تعُد تٛد٘ٝ
ٖذُات قد املدْٝني بؿؿتِٗ ٖر ٙأ ٚقد أؾساد ٜ ٫ػازنَ ٕٛباغس ٠يف ا٭عُاٍ ايكتاي١ٝ

ٚتعُد تٛدٖ ٘ٝذُات قد َٛاقع َدْ.)1(١ٝ
نُا بٓٝت املاد/2/8( ٠ب َٔ )25/ايٓعاّ ا٭ضاض ٞؾٛز َٔ ٠ؾٛز دسمي ١اؿسب
اييت تستهب قد ايطهإ املدْٝني ٚميهٔ تطبٝكٗا عً ٢ايٓاشسني سني ٜتِ ٚقٛعٗا عًِٗٝ
أثٓا ٤ايٓصاعات املطًش ١ايدٚي "ٖٞٚ ١ٝتعُد ػٜٛع املدْٝني نأضًٛب َٔ أضايٝب اؿسب
عسَاِْٗ َٔ املٛاد اييت  ٫غٓ ٢عٓٗا يبكا ،ِٗ٥مبا يف ذيو عسقً ١اٱَدادات ايػٛث ١ٝعً٢
ايٓش ٛاملٓؿٛف عً ٘ٝيف اتؿاقٝات دٓٝـ"(.)2
ٚتعكٝبٓا عً ٢ايٓـ املتكدّ ،ميهٓٓا ايك ،ٍٛأْ٘ ٜكبٌ ايتأ ٌٜٚيف سايتني:
ا٭ٚىلٜ :ػٌُ ايطهإ املدْٝني احملاؾس ٜٔيف َٓاطل ضهٓاِٖ اير ٜٔمل ٜطتطٝعٛا ايؿساز
ٚايٓصٚح ،ؾتعُد دٗ ١طسف يف ايٓصاع بتذٜٛعِٗ َٓٚع اٱَدادات عِٓٗ.
ايجاْٜ : ١ٝػٌُ ايٓاشسني ( َٛقٛع عجٓا) إذا َا ٚقع أثٓا ٤ايٓصاع املطًح ايدٚي ٞأ ٟعًُ١ٝ
ػٜٛع يًٓاشسني يف املٓاطل اييت ْصسٛا إيٗٝا باعتبازِٖ ضهاْا َدْٝني ٚبػهٌ َتعُد
يًُٛاد اييت ٭غٓ ٢عٓٗا يبكا ِٗ٥عً ٢قٝد اؿٝا ٠أَٓ ٚع ٚؾ ٍٛاٱَدادات اييت تتهؿٌ بٗا
املٓعُات اٱْطاْ ١ٝإي ،ِٗٝؾٝه ٕٛقُٔ ْطام ازتهاب دسمي ١سسب ٜٓٚطبل عًٚ ِٗٝؾـ

فسَ ٛاؿسب.
نُا أغازت املاد )8( ٠أٜكا إىل ساي ١ا٫ست ٍ٬اؿسبَٚ ٞا ٜرتتب عً َٔ ٘ٝأثاز
عً ٢ايؿعٝد أْطاْ ٞؾك ٬عٔ ايكتٌ ٚا٫عتكاٍ ٚاخر ايسٖا ٔ٥ؾكد تًذا دٚي ١ا٫ست ٍ٬إىل
ْكٌ ايطهإ املدْٝني قطسا إىل َٓاطل أخس ٣ؽكع يٓؿٛذ دٚي ١ا٫ستٖٚ ٍ٬را  ٫جيٛش طبكا
٫تؿاقٝات دٓٝـ ٚطبكا يًٓعاّ ا٭ضاض ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝاير ٟنٝؿت ٖرا ايؿعٌ
باعتباز ٙدسمي ١سسب ،إذ ْؿت عً" ٢قٝاّ دٚي ١ا٫ست ٍ٬عً ٢مَ ٛباغس أ ٚغري َباغس

( )3لمسديج حؽل ذلغ يشعخ السادة (  )8مؼ نعام روما األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية.
( )1لمسديج يشعخ السادة (/8ب )12 /مؼ نعام روما األساسي.
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بٓكٌ أدصا َٔ ٤ايطهإ املدْٝني إىل ا٭زض اييت ؼتًٗا أ ٚإبعاد أْ ٚكٌ نٌ ضهإ ا٭زض

احملتً ١أ ٚأدصا َِٗٓ ٤داخٌ ٖر ٙا٭زاق ٞأ ٚخازدٗا"(.)1
أَا أثٓا ٤املطًح غري ذات ايطابع ايدٚي ،ٞؾكد عاؾت املاد َٔ )ٙ /8( ٠ايٓعاّ
ا٭ضاض ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝآي ١ٝاؿُا ١ٜايدٚي ١ٝإذ ْؿت عً" ٢اْ٫تٗانات اـطري٠
ا٭خس ٣يًكٛاْني ٚا٭عساف ايطاز ١ٜعً ٢ايٓصاعات املطًش ١غري ذات ايطباع ايدٚي ٞيف ايٓطام
ايجابت يًكاْ ٕٛايدٚي ٞأ َٔ ٟا٭ؾعاٍ ايتاي.)2("١ٝ
ٚبٓٝت املادٖ/8( ٠ـ )8/اٱدسا ٤ايرٜ ٟتعًل بٓطام عجٓا  " ٖٛٚإؾداز أٚاَس
بتػسٜد ايطهإ املدْٝني ٭ضباب تتؿٌ بايٓصاع َا مل ٜهٔ ذيو بداع َٔ أَ املدْٝني

املعٓٝني أ ٚ٭ضباب عطهسًَ ١ٜش. )3(" ١
ٚايٛاقح َٔ ايٓـ املتكدّ إٔ تػسٜد ايطهإ ٚإدبازِٖ عً ٢ايٓصٚح َٔ َٓاطل
ضهٓاِٖ بػهٌ غري َػسٚع ٚغري َربز طبكا يًكاْ ٕٛايدٚيٜ ٞعد قُٔ اْ٫تٗانات اـطري٠
طبكا يًكٛاْني ٚا٭عساف ايطازٜٚ ١ٜػهٌ دسمي ١سسبٖٚ ،را ا٭ؾٌ َا مل ٜهٔ ٖٓاى اضتجٓا٤
عً ٢ا٭ؾٌ يف سايتني إذا تعًل ايٓصٚح بأَٔ املدْٝني املعٓٝني أ ٟإٔ ٚدٛدِٖ ضٝهٕٛ
خطسا عً ٢سٝاتِٗ ؾٝهْ ٕٛصٚسِٗ أٚ ٍٚثاْٝا إذا نإ ٭ضباب عطهسًَ ١ٜشٖٚ ١را خيكع
يتكدٜس ايطًطات ايعطهسٚ ١ٜسطب املٛقـ .
ٚامل٬سغ إٔ َا تكُٓت٘ املادٖ/8( ٠ـ) إمنا ٖ ٞتأنٝد ملا دا٤ت ب٘ اتؿاق١ٝ
دٓٝـ ايسابع ١س ٍٛا٫ضتجٓا ٤اؿاؾٌ عً ٢عًُ ١ٝايٓصٚح بطبب أَ املدْٝني أ ٚقسٚز٠
عطهسًَ ١ٜش.١

( )3لمسديج يشعخ السادة (/1/8ب )8/مؼ نعام روما األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية.

( )1مؼ السعمؽم أن ىحه السادة ال تشطبق عمى حاالت االضطخابات والتؽتخات الجاخمية مثل
أعسال الذغب وأعسال العشف السشفخدة أو الستقطعة أو غيخىا مؼ األعسال ذات الطبيعة
السساثمة  ..لمسديج يشعخ السادة ( /8د) مؼ نعام روما األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية.
( )1لمسديج يشعخ السادة (/8ىـ) مؼ نعام روما األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية.
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الفرع الرابع
اآلليات اإلجرائية حلناية حقوق اليازحني
ْكؿد باٯيٝات اٱدسا ١ٝ٥ايدٚز اير ٟتكطًع ب٘ املؿٛق ١ٝايطاَ ١ٝيٮَِ املتشد٠
يػ ٕٚ٪اي٬د٦ني ٚايًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًؿًٝب ا٭محس يف املٝدإٚ ،ضٓدؿـ ؾكستني يبشح
دٚزُٖا ؿُا ١ٜسكٛم ايٓاشسني ٚنُا ٜأت:ٞ
أ :٫ٚدٚز املؿٛق ١ٝايطاَ ١ٝيٮَِ املتشد ٠يػ ٕٚ٪اي٬د٦ني يف محا ١ٜايٓاشسني
تعد املؿٛق ١ٝايطاَ ١ٝاسد املٓعُات ايسا٥د ٠يف ايعامل ؿُا ١ٜاي٬د٦ني ٚغريِٖ
َٔ ايٓاشسني قطسا َٚػانٌ اْعداّ اؾٓط َٔ ١ٝخ ٍ٬عًُٗا املُتد ٭نجس َٔ  65عاّ،
ٚدا٤ت محً ١املؿٛق ١ٝيًتشدٜات ايهبري ٠يف فاٍ ايٓصٚح يتتذاٚش دٚزٖا ا٭ضاع يف
محا ١ٜاي٬د٦ني ٚتٛضعت ْػاطاتٗا يتػٌُ ايٓاشسني ٚ.يهٔ ٌٖ يًُؿٛق ١ٝمشْ ٍٛطام
عًُٗا عً ٢ايٓاشسني؟
تػري املؿٛق ١ٝإىل تؿطري ايٓعاّ ا٭ضاع هلا بػهٌ َسٕ ٜطُح هلا بايعٌُ َع
ا٭غداف ايٓاشسني داخًٝا ٚضٝعصش ايتعا ٕٚاؾدٜد ٖرا َع ٚدٛد عكبات اْعداّ ا٭َٔ
ٚعدّ ايكدز ٠عً ٢ايٛؾ ٍٛإىل أَانٔ ايٓاشسني ضٛا َٔ ٤داْب اؿهَٛات أ ٚاؾُاعات ،إذ
أؾبشت َػهً ١ايٓصٚح تٓاقؼ عًْ ٢طام ٚاضع عًَ ٢طت ٣ٛاجملتُع ايدٚي ٞهلرا ٫بد إٔ
ٜه ٕٛيًُذتُع ايدٚيَٛ ٞقؿا َٔ ٖر ٙا٭شَات خؿٛؾا بعد تصاٜد ٙاثس ايٓصاعات

املطًشٚ .)1(١تػري إسؿا ١ٝ٥املؿٛق ١ٝإىل إٔ َا ٜكازب ايــ (ْ ًَٕٛٝ )68,5اشح سٍٛ
ايعامل ايٜٚ ّٛٝعٝؼ أنجس ايٓاشس ٕٛيف ايبًدإ ايٓاَ ٖٛٚ ١ٝزقِ مل ٜطذٌ ي٘ َجٚٚ ،ٌٝؾكا
ملسنص زؾد ايٓصٚح ؾكد ْصح أنجس َٔ ( ًَٕٛٝ )40غدـ يف ايعاّ  2017٭ضباب نجري٠
َٓٗا ايٓصاعات املطًشٚ ١اْتػاز ايعٓـ ٚاْتٗانات سكٛم اٱْطإ ،سٝح نإ ذيو َٓاضبا
يػُ ٍٛايٓصٚح قُٔ عٌُ املؿٛق ١ٝيتٛؾري ايدعِ ايؿاعٌ ٱعاد ٠اْدَاز ايعا٥د َٔ ٜٔخٍ٬
املطاعد ٠اييت تكدَٗا املؿٛق ١ٝيًشهَٛات سٝجُا ؾعب عًٗٝا ذيو نريو اؾٗات ايؿاعً١
ٚايػسنا ٤ايدٚيٝني ٚاحملًٝني(.)2

( )3السفؽضية الدامية لذؤون الالجئيؼ عمى السؽقع االلكتخوني:
( )1السفؽضية الدامية لذؤون الالجئيؼ عمى السؽقع االلكتخوني:

www.UNchr.org
www.UNchr.org
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ؾؿ ٞايعسام َجٚ ٬اير ٟغٗد َٛد٘ ْصٚح بطبب ايٓصاعات املطًش ١خؿٛؾا بعد ايعاّ
 2014قسزت ا٭َِ املتشد ٠دعِ ا٭ضس ايٓاشس ١ايكعٝؿ ١اييت تعٝؼ يف املدُٝات ٚا٭َانٔ
ا٭خسٚ ،٣دعِ ا٭ضس غري ايكادز ٠عً ٢ايعٛد ٠إىل دٜازٖا بعد ْصٚسٗا ٚايٛؾ ٍٛإىل انرب عدد
ممهٔ َٔ ا٭ضس ايٓاشس ١سدٜجا ٚا٭ضس اييت ميهٔ ايٛؾ ٍٛإيٗٝا يتاَني تكد ِٜايدعِ
اٱْطاْ ٞهلا .ؾكد أغاز تكسٜس يٮَِ املتشد ٠إٔ عدد ايٓاشسني بطبب ايٓصاعات املطًش١
َٓٚر عاّ  2014قد بًؼ (ْ ًَٕٛٝ )3.112.914اشحٜٚ ،طهٔ ( )%67يف َأ ٣ٚخاف
ناملٓاشٍ امل٪دس ٠أ ٚايؿٓادم أ ٚاضس َكٝؿ )%20 (ٚ ،١ضهٔ غري ََ ِ٥٬جٌ أبَٓ ١ٝدزض١ٝ
قٝد اٱْػا ،٤أ ٚا٭بٓ ١ٝايد ١ٜٝٓأَ ٚطتٛطٓات غري قاْ ١ْٝٛناملدازع ،أَا ( )%8ؾٝطهٕٓٛ

املدُٝات( .)1يف سني أغاز تكسٜس يبعج ١ا٭َِ املتشد ٠عاّ  2018إٔ " عدد ايعساقٝني
ايٓاشسني يف ايٛقت اؿايٜ ٞصٜد عٔ ٚ ،ًَٕٛٝ 2.3عدد ايعا٥د ٜٔإىل َٓاطكِٗ ٜؿٌ إىل أنجس
()2

َٔ  ًَٕٛٝ 3.5عٝح ٜتذاٚش ايـ  100أيـ غٗسٜا
ثاْٝا :دعِ ا٭غداف اير ٜٔتعسقٛا يًعٓـ َٔ ادٌ َٛادٗ ١ايؿعاب ٚتكد ِٜاملطاعدات
اٱْطاْ ١ٝهلِٚ .بٓٝت خط ١ا٫ضتذاب ١يٮَِ املتشد ٠اـاؾ ١بايعسام ايػسنا ٤يف اجملاٍ
اٱْطاْٚ ٞخ ٍ٬عاّ  2018يكُإ سكٛم ا٭غداف ا٭نجس قعؿا ٚتكسزا ٚتٛؾري اؿُا١ٜ
اي٬شَ ١هلِ ٚقد قطِ ا٭غداف إىل مخط ١ؾ٦ات ٚنُا ٜأت:ٞ
ايؿ ١٦ا٭ٚىل :دعِ ا٭ضس ايٓاشس ١ايكعٝؿ ١ددا اييت تعٝؼ يف املدُٝات ٚا٭َانٔ ا٭خس٣
ذات املطت ٣ٛاملعٝػ ٞاملتدْ َٔ ٞخ ٍ٬تكد ِٜاملطاعد ٠اٱْطاْ ١ٝهلِ ٚايرٜ ٟكدز
عددِٖ ًَْٚ ٕٛٝؿـ املً ٕٛٝغدـ.
ايؿ ١٦ايجاْ :١ٝدعِ ا٭ضس ٠ايكعٝؿ ١ددا ٚايساغب ١بايعٛد ٠إىل دٜازٖا ٚيهٓ٘  ٫تكدز عً٢
ايعٛدٚ ٠ت٪ند املٓعُ ١إْٗا ضتدعِ ٖ ٤٫٪بتكد ِٜاملطاعدات ٜٚكدز عددِٖ عٛاي ٞث٬مثا١٥
ٚمخط ٕٛأيـ غدـ.

( )3تقخيخ حؽل عجد الشازحيؼ العخاق صادر عؼ األمػ الستحجة مشذؽر عمى السؽقع:
www.Uniraq.org
( )1تقخيخ بعثة األمػ الستحجة في العخاق لعام  www.Uniraq.org 1038تاريخ الديارة 6
تذخيؼ األول .1038
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (69), Year (22

حساية حقؽق الشازحيؼ بسؽجب قؽاعج القانؽن الجولي العام

896

ايؿ ١٦ايجايج: ١أندت املٓعُ ١ايدٚي ١ٝإ ايٛؾ ٍٛإىل انرب عدد َٔ ا٭ضس ايٓاشس ١سدٜجا
ٚا٭ضس اييت ميهٔ ايٛؾ ٍٛإيٗٝا َٔ خ ٍ٬تاَني ايٛؾ ٍٛا٭َٔ إىل اـدَات ٚتكدز
املٓعُ ١عددِٖ بٓش ٛث٬مثا ١٥أيـ غدـ.
ايؿ ١٦ايسابع :١دعِ ايطهإ ايكعؿا ٤اير ٜٔغري اؿاؾًني عً ٢ايدعِ ايهايف َٔ غبه ١ايسعاٜا
ا٫دتُاعٚ ١ٝقسٚز ٠دعُِٗ باملطاعدات ٜٚكدز عددِٖ عٛاي ٞاملًٚ ٕٛٝزبع املًٕٛٝ
غدـ.
ايؿ ١٦اـاَط :١دعِ ا٭غداف اير ٜٔتعسقٛا إىل ايعٓـ َٔ خ ٍ٬تكد ِٜاملطاعدات
اٱْطاْ ١ٝهلِ ٜٚكدز عددِٖ ب ًَْٛٝني َٚا٥تإ أيـ غدـ(.)1
إٔ َا ٚقعت٘ ا٭َِ املتشد ٠عٔ طسٜل خط ١ا٫ضتذاب ١ايطسٜعٜ ١ػهٌ دٚزا ؼأَ ٍٚ
خ٬ي٘ املٓعُ ١ايٛؾ ٍٛإىل قشاٜا ايٓصاعات املطًشٚ ١تكد ِٜاملطاعد ٠اٱْطاْ ١ٝهلِ بػهٌ
جيعًِٗ قادز ٜٔعً ٢ممازض ١سٝاتِٗ ٚسكٛقِٗ بػهٌ أؾكٌ.
ثاْٝا :ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًؿًٝب ا٭محس
زغِ ٚدٛد املباد ٨ايعسؾ ١ٝيكٛاعد ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاْ ،ٞإ ٫إْٗا مل ؼغ
با٭ُٖ ١ٝاملطًٛب َٔ ١ايد ،ٍٚخ ٍ٬ايٓصاعات املطًشَٚ ١جاهلا اؿسب بني اٜطايٝا اييت
اؾطدّ ؾٗٝا ايُٓطاٚ ٕٜٛٚايؿسْطٚ ٕٛٝاٜ٫طاي ٕٛٝيف َعسن( ١ضٛيؿس )ٜٛٓعاّ  1859اذ
ناْت املعسن َٔ ١أضٛأ املعازى يف تازٜذ ايبػسٚ ،١ٜعٓدَا غاٖد ٖٓس ٟدْٚإ اؾسس ٢يف
ايهٓا٥ظ ميٛت َٔ ٕٛآ ٫ٚ َِٗ٫ميهٔ إْكاذِٖ ا ٚست ٢إضعاؾِٗ إىل املطتػؿٝات اؾدز
نتاب بعٓٛإ (ترناز ضٛيؿس )ٜٛٓطًب إٔ ٜتِ إْػا ٤مجع ١ٝإغاث ١طٛع ١ٝيف نٌ بًد ،ؾذٗص
ْؿط٘ يتكد ِٜاـدَات يًذٝؼ اٚقات اؿسٚب ٚقسٚز ٠إ ٜتِ َؿادق ١ايد ٍٚعً ٢اتؿام
 َٔ٪ٜاؿُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛيًُطتػؿٝات ٚأؾساد اـدَات ايطبٚ ،١ٝدعا دٛضتاف َٛاْ ٘ٝاسد
ٚز٩ضا ٤اؾُعٝات اـري ١ٜإىل دزاض ١اقرتاسات ٖٓس ٟدْٚإ ،ؾتأيؿت ؾٓ َٔ ١مخط١
( )3يقجر عجد سكان العخاق بـ( )11مميؽن ندسة والدكان الحيؼ بحاجة لمجعػ وخطة
االستجابة يقجر بحؽالي ( )8.1مميؽن ندسة واألشخاص السدتيجفيؼ في السداعجة يقجر

بحؽالي ( )1.6مميؽن شخص ،أما قيسة السداعجة فتقجر بحؽالي ( )241مميؽن دوالر
وعجد الذخكاء مع األمػ الستحجة ( )301دولة ومشعسة ..لمسديج يشعخ :خطة االستجابة
اإلندانية حؽل العخاق ،شباط  1038عمى الخابط اآلتي-:
WWW.Uniraq.org.
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أغداف (دْٚإ َٛٚاْٚ ٘ٝٝاؾٓساٍ دٜؿٛز ٚطبٝبإ ُٖا ابٝا َْٛٛٚاز) بدأت ايًذٓ ١عاّ
ٚ 1863دعًت ْؿطا َ٪ضط ١داٚ ١ُ٥تعد ٖر ٙايًذٓ٪َ ١ضطا يًؿًٝب ا٭محسٚ ،ادتُع
ممجً 16 ٛدٚي ١يف دٓٝـ  1863يٛقع أضاع ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًؿًٝب ا٭محس ٚايرٜ ٟعد
َػسٚعا ٱغاث ١اؾسس ٢ايعطهسٜنيٚ ،مل ٜهٔ ٖرا امل٪متس ك ٫ٛملٓاقػ ١ايككاٜا ايكاْ١ْٝٛ
ٚنإ ذيو َٔ غإ َ٪متس دبًَٛاض ٞدعا إي ٘ٝيف ايعاّ  1864بػإ ؼطٔ ٚقع اؾسس٢
ايعطهسٜني يف ضاسات ايكتاٍ ٚناْت ٖر ٙا٫تؿاقْ ١ٝكط ١اْ٫ط٬م يًكاْ ٕٛايدٚيٞ

اٱْطاْ.)1(ٞ
ٜٚعد ْػس ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاْ ٞاسد ايٛضا ٌ٥ايٛقا ١ٝ٥اييت تطتددَٗا ايًذٓ١
ايدٚيٚ ١ٝإسد ٣خؿا٥ؿٗا إْٗا  ٫تكتؿس عً ٢ايٓصاع ؾكط بٌ متتد إىل َا قبٌ ٚبعد ايٓصاع
أٜكا ٜٚه ٕٛغاٜتٗا ايتأثري عًَٛ ٢اقـ ٚضًٛى ا٭طساف املتشازب ١يكُإ اسرتاّ ايكإْٛ

ايدٚي ٞاٱْطاْ ٞعٓد قٝاّ ايٓصاع املطًح ايدٚيٚ ٞغري ذات ايطابع ايدٚي.)2(ٞ
دٚز ايًذٓ ١يف محا ١ٜايٓاشسني

ٜٛاد٘ ا٭غداف ايٓاشس ٕٛايهجري َٔ ايعكبات يًتُتع عكٛقِٗ مما ٜٗدد ضَ٬تِٗ
بػهٌ َباغس ٚحيسَِٗ َٔ املطاٚا ٠يف اؿؿ ٍٛعً ٢اضتشكاقاتِٗ ،إذ ٜتعسض ايٓاشسٕٛ
إىل ايعدٜد َٔ اـاطس غاِْٗ غإ اجملُٛعات ايٓاشس ١ا٭خس ٣إىل ايهجري َٔ املداطسٚ ،جيب
أ ٫تكتؿس بساَر اؿُا ١ٜاملكدَ ١يًٓاشسني عً ٢اؿُاٚ ١ٜاملطاعدٚ ٠سطب بٌ متتد إىل
تٛؾري استٝاداتِٗ عً ٢مٜ ٛتٓاضب ٚنٌ ساي ١عً ٢سد ٠ؾٗ٪َ ٛغس عً ٢ايكعـ احملتٌُ

( )3د .شاري خالج معيؽف :مدؤولية الجولة عؼ األضخار أثشاء الشداعات السدمحة ،دار الكتب
القانؽنية ،دار شتات ،القاىخة ،1031 ،ص.11-14
( )1كحلغ انذات المجشة خجماتيا االستذارية عام  3114وىي تعطي األولؽية لعسؽمية
القانؽن الجولي اإلنداني وقسع جخائػ الحخب وحساية شارة الرميب واليالل األحسخ
وغيخىػ مؼ الذارات والمجان واألجيدة الؽطشية لمقانؽن الجولي اإلنداني ،لمسديج يشعخ:

سحشؽن زكخيا عبجالحسيج :السؽاجية الجولية النتياكات القانؽن الجولي اإلنداني ،مكتبة
الؽفاء القانؽنية ،اإلسكشجرية ،ط ،1038 ،3ص .311 ،312
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بايٓطب ١يدعُِٗ بايٓطب ١يتك ِٝٝأٚقاعِٗ اٱْطاْ ١ٝباعتبازِٖ ايطهإ املتكسزَٔ ٜٔ

ايعًُٝات ايعطهس ١ٜأ ٚسا٫ت ايعٓـ أ ٚاْ٫تٗانات ايٛاقع ١عً ٢سكٛم اٱْطإ(.)1
إٕ اخت٬ف ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًؿًٝب ا٭محس عٔ باق ٞاملٓعُات ٚايًذإ املعٓ ١ٝيف
إْٗا تدزى إٕ ايٓصٚح ايداخً ٞميهٔ إٔ ٜتؿاقِ َٔ قبٌ اجملتُعات احملً ١ٝاملتكسزَٔ ٠
ايٓصاعات املطًش ٫ ١تعترب ايًذٓ ١إٕ ايٓاشسني ِٖ َٔ ٜتِ اضتكعاؾِٗ ٚسطب بٌ ست٢
ايطهإ ايرٜ ٜٔبك ٕٛزاشسني يف َٓاطل ايٓصاع ٜهْٛٛا عاد ١يتكد ِٜاملطاعد ٠أٜكا ؾُٝا
بعد ايٓصاع ..ؾك ٬عٔ ا٭ضس املكٝؿ ١اييت تتكاضِ َٛازدٖا َع ايٓاشسني ٜه ْٕٛٛيف ساي١
اضتكعاف(ٚ .)2عًٖ ٢را ا٭ضاع ميهٔ ايك ٍٛإٔ دٚز ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًؿًٝب ا٭محس يف
محا ١ٜايٓاشسني ٜتُجٌ مبا ٜأت-: ٞ
أ :٫ٚؼدٜد استٝادات ايٓاشسني ٚا٫ضتذاب ١هلا بايٓعس إىل آي ١ٝايٓصٚح ٚظسٚؾ٘ ضٛا٤
ايٓاشسني أ ٚايباقني داخٌ املٓاطل أ ٚاير ٜٔقسزٚا ايعٛد ٠إىل َٓاطكِٖٗ ،را َا ٜطتتبع
تكد ِٜاملطاعدات اٱْطاْ ١ٝهلِ داخٌ املدُٝات ٚذيو عٓدَا تعذص املٓعُات اٱْطاْ١ٝ
ا٭خس ٣عٔ تكد ِٜاملطاعدات ،ؾكد ضعت ايًذٓ ١إىل تكد ِٜاملطاعدات إىل ْاشس ٞدازؾٛز
ٚمجٗٛز ١ٜايهْٛػ ٛايدميكساطٚ ١ٝضريْ٫ها ٚايؿًبني ٚغريٖا َٔ املٓاطل يًشًٛٝي ١د ٕٚسدٚخ
ْصٚح ددٜد عرب تكد ِٜاـدَات ٚاملطاعدات يًطهإ املدْٝني إذ قدَت ايًذَٓ ١طاعدات
عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ يف دازؾٛز عاّ 2004عٓدَا عذصت املٓعُات اٱْطاْ ١ٝعٔ ذيو.
ثاْٝا :تسنص ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًؿًٝب ا٭محس عً ٢املٓاطل ايٓاٚ ١ٝ٥املٓاطل ايسٜؿ ١ٝيتشكٝل
ا٫نتؿا ٤ايرات ٞإىل أقؿ ٢سد ممهٔ ٚعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ تٛؾري احملاؾٚ ٌٝبرٚزٖا ٚاملٛاد
ا٭ضاضٚ ١ٝا٭دٚات ايصزاعٚ ١ٝإعاد ٠تػػ ٌٝغبهات املٝاٚ ٙخدَات ايطب ايبٝطس.)3(ٟ
ثايجا :ا٭ؾٌ إٔ محا ١ٜسكٛم ايٓاشسني ٜكع عً ٢عاتل ايدٚي ١اييت ٜٓتُ ٞاٜ ٚك ِٝؾٗٝا
ايٓاشسٖٚ ٕٛرا ٖ ٛا٭ؾٌٚ ،يهٔ قد ته ٕٛاؿه ١َٛغري قادز ٠عً ٢تٛؾري ا٫ستٝادات
( )3نيشا بيخكالنج :الشدوح الجاخمي االتجاىات العالسية لمشدوح الشاشئ عؼ الشداع ،السجمة
الجولية لمرميب األحسخ السجمج  ،13العجد  814كانؽن األول  1001ص.362

( )1جاكؽب كالتبخغخ :استجابة المجشة الجولية لمرميب األحسخ لمشدوح الجاخمي مؽاطؼ القؽة
والتحجيات ،السجمة الجولية لمرميب األحسخ السجمج ( )13العجد ( )812أيمؽل ،1001
ص .313-310
( )1السرجر الدابق ،ص.313
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ايهاًَٚ ١املطاعدات اٱْطاْ ١ٝايكسٚز ١ٜهلِ َا ٜدؾع إىل تدخٌ ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًؿًٝب

ا٭محس يتكد ِٜايع ٕٛظاْب اؿه ١َٛايٛطٓ.)1(١ٝإذ جيٛش يًذُعٝات اٱْطاْٚ ١ٝايًذإ
املعٓ ١ٝإٔ تباغس أْػطتٗا ٚجيب متهٗٓٝا َٔ ايكٝاّ بٛادباتٗا  ٫ٚجيٛش ايتعسض هلا أٚ
َكاٜكتٗا أ ٚاٱقساز بٓػاطاتٗا اييت تعٌُ يتاَني ايطهإ املتكسز ٜٔعرب تكد ِٜاملٓؿع١
()2

ايعاَ ١ا٭ضاض ،١ٝتٛشٜع َٛازد اٱغاثٚ ١تٓع ِٝعًُ ١ٝاٱْكاذ
زابعا :إٕ ايٓاشسني عً ٢عهظ اي٬د٦ني  ٫تػًُِٗ ست ٢أ ٕ٫اتؿاق ١ٝدٚيَ ١ٝعٖٓٚ ١ٝرا َا
ٜجري يف بعض ا٭سٝإ ايك ٍٛبٛدٛد قؿٛز يف اٱطاز ايكاْ ْٞٛؿُاٜتِٗ َٚطاعدتِٗ زغِ
خكٛعِٗ يًكاْ ٕٛايٛطين يًدٚي ١غري إٔ اغًب ايتػسٜعات ايٛطٓ ١ٝتعاْْ ٞكؿا يف َطاعد٠
ايٓاشسني املتكسزٚ ٜٔمحاٜتِٗ بػهٌ عاّ ٚ.قد تٛيت ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًؿًٝب ا٭محس إداز٠
ك ِٝايكسٜك ١يف دازؾٛز ايرٜ ٟعد َٔ أقدِ املدُٝات يف ايعامل إذ ٜبًؼ عدد ضهاْ٘ ()125
أيـ ْطُ ١يف ٚقت سايت املعٛقات نعدّ ٚدٛد َٓعُات إْطاْ ١ٝزغِ إٔ ايًذٓ ١ايدٚي١ٝ
يًؿًٝب ا٭محس قد ضًُت َطٚ٪ي ١ٝتٛشٜع ايػرا ٤ملٓعُ )care( ١ايعاملٚ ١ٝبسْاَر ا٭غر١ٜ
ايعامل ،١ٝنريو يف َد ١ٜٓايؿاغس(ك ِٝايهطاب ٜٛدد أنجس َٔ ( )30أيـ ْاشح ناْٛا ٜعٝػٕٛ
أٚقاعا َأضا ١ٜٚؾػسعت ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًؿًٝب ا٭محس بإْػا ٤ك ُٞٝأب ٛغٛى ٚنطاب
يف دازؾٛز عاّ  2004إذ ناْت اـ٬ؾات ايطٝاض ١ٝؾك ٬عٔ ايكدزات احملدٚد ٠يًُٓعُات
اٱْطاْ ١ٝا٭خسٚ ٣قًٚ ١دٛدٖا ؾكد تؿاٚقت ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًؿًٝب ا٭محس َع ايطًطات
املدتؿ ١ٱْػا ٤كُٝات عً ٢أطساف املد ١ٜٓإذ قاَت ٚبايتعاَ ٕٚع اهل ٍ٬ا٭محس
ايطٛداْ ٞبإقاَ ١املدٚ ِٝأمسا ٤املكُٝني ؾٚ ٘ٝتٛشٜع َطتًصَات اٱٜٛاٚ ٤ايعسٚف غري
ايػراٚ ١ٝ٥تسنٝب غبهات املٝا ٙثِ تٛيت تٓطٝل أْػط ١املٓعُات اٱْطاْ ١ٝيًشًٛٝي ١دٕٚ
ا٫عتُاد عً ٢املطاعدات ٚتطٗ ٌٝعٛد ايٓاشسني ساٍ مساح ايعسٚف(.)3

( )3السرجر الدابق ،ص.311

( )1د .سييل الفتالوي و د .عساد دمحم ربيع :القانؽن الجولي اإلنداني ،مرجر سابق،

ص .323كحلغ يشعخ حؽل ذلغ السادة ( )41مؼ اتفاقية جشيف الخابعة الخاصة بحساية
الدكان السجنييؼ لعام .3161

( )1جاكؽب كالتبخغخ :استجابة المجشة الجولية لمرميب األحسخ لمشدوح الجاخمي /مرجر
سابق ،ص.311
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ٚميهٔ تكدَ ِٜجاٍ آخس سْ ٍٛػاط ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًؿًٝب ا٭محس يف كُٝات
نٝبات ٞقسب َد ١ٜٓغ ١َٛمشاٍ نٝؿ ٛيف ايهْٛػ ٛايدميكساط ١ٝعاّ  2008إذ قدَت ايًذٓ١
سؿؿا غرا ١ٝ٥قؿري ٠ا٭َد ٚإَدادات املٝا ٙنريو ا٭َس يف غسب بانطتإ يف أعكاب ْػٛب
ايٓصاع اير ٟأد ٣إىل سدٚخ ْصٚح مجاع ٞنبري إىل َٓاطل ٜؿعب نجريا ايٛؾ ٍٛإيٗٝا،
ٚتٛيت ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًؿًٝب ا٭محس ٚمجع ١ٝاهل ٍ٬ا٭محس ايبانطتاْ ٞيف إداز ٠املد ِٝيف
َٓطك ١ضٛابٚ ٞدعت ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝٱْػا ٤عدد َٔ املدُٝات ٚتكدَٛ ِٜاد غراٚ ١ٝ٥غري

غرا ١ٝ٥يًٓاشسني ٚيد ٣ا٭ضس املكٝؿ.)1(١
اخلامتـة

بعد إٔ اضتهًُٓا بٝإ اؿُا ١ٜاـاؾ ١عكٛم ايٓاشسني مبٛدب قٛاعد ايكإْٛ
ايدٚي ٞايعاّ ،تٛؾًٓا إىل مجًْ ١تا٥ر ٚتٛؾٝات خاؾ ١مبٛقٛع ايبشح ٚنُا ٜأت:ٞ
أ ٫ٚايٓتا٥ر
 -1إٕ ايٓصٚح عًَُ ١ٝعكد َٔ ٠ايٓاسٝتني ايدٚيٚ ١ٝايٛطٓ ،١ٝإذ متجٌ َػهً ١داخً ١ٝدٚي١ٝ
ؾٗ ٫ ٞتعٝل عٌُ ايطًطات داخٌ ايدٚي ،١ؾشطب ،بٌ هلا ايتأثري املباغس عً ٢اجملتُع
ايدٚي َٔ ٞخَ ٍ٬ا ٜتعًل عُا ١ٜسكٛم ايٓاشسنيٚ ،سسٜاتِٗ ا٭ضاضٚ ،١ٝتٛؾري
ساداتِٗ اٱْطاْٚ ١ٝدعِ اؿً ٍٛاييت تؿك ٞإىل عٛدتِٗ أخريا.
ٜ -2تُتع ايٓاشسني داخًٝا عكٛقِٗ ايدضتٛزٚ ١ٜايكاْ ١ْٝٛنأَٛ ٟاطٔ ٫ٚ ،ميهٔ ػسٜدِٖ
َٔ بعض ٖر ٙاؿكٛم بطبب ايعسٚف ا٫ضتجٓا ١ٝ٥اييت ميس ٕٚبٗا َٔٚ ،ثِ ٜه ٕٛهلِ
ممازض ١سكٛقِٗ ٚغعا٥سِٖ مبا ٜتؿل ٚايدضتٛز ايٛطين يًدٜٚ ٍٚكُٔ تطبٝكا ضًُٝا
ي٘ ٚآ ٟخسٚز عٔ ٖرا ا٭َس أ ٚعدّ تطبٝكٜ٘ ،عد اْتٗانا ؿكٛقِٗ املكسز ٠دضتٛزٜا .
ٜ -3عاْ ٞايٓاشسني َٔ ظسٚف اقتؿادٚ ١ٜادتُاع ١ٝؾعبٚ ١ميس ٕٚبعسٚف خاؾ١
ٚبعكِٗ ٜك ِٝيف املدُٝات أ ٚيف ممتًهات عاَ ١ناملدازع أ ٚغريٖاٖٚ ،را ٜطبب هلِ
ايهجري َٔ اٱغهايٝات ايؿشٚ ١ٝايػراٚ ١ٝ٥ايٓؿط ،١ٝخؿٛؾا ا٭طؿاٍ ٚايٓطا ،٤ملا
ٜعاْ ْ٘ٛيف ٖرا اجملاٍ.
 -4إٕ بعض ايد٫ٚ ٍٚضُٝا ايد ٍٚايٓاَ ١ٝاييت تهجس ؾٗٝا سا٫ت ايٓصٚح ايداخً ٞغري قادز٠
عً ٢تٓؿٝر مجٝع ايتصاَاتٗا املتعًك ١بايكاْ ٕٛايدٚيٚ ٞايتػسٜعات ايٛطٓ ،١ٝيٝظ
( )3السرجر الدابق ،ص .310
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يكؿٛزٖا بٌ ،يتطٛز عًُٝات ايٓصٚح ،مما ٜؿًعب املُٗ ١عً ٢اؿهَٛات يف ظٌ ٚاقع
اقتؿاد ٟؾعب.
 -5عدّ ٚدٛد ؾهٛى دٚي ١ٝخاؾ ١تعٓ ٢بايٓاشسني نػريَِٖ ،اعدا اتؿاق ١ٝا٫ؼاد
اٱؾسٜك( ،ٞنُبا )٫اييت ٚؾست أطازا قاْْٝٛا يٛقع قاْ ٕٛخاف يًٓاشسني ،يف
املطتكبٌ ،ميهٔ ا٫ضتٓاد ؾ ٘ٝعًٗٝا ،ؾك ٬عٔ املباد ٨ايتٛد ١ٝٗٝيًٓصٚح ،إقاؾ ١إىل
ايػسع ١ايدٚيٚ ،١ٝاتؿاقٝات دٓٝـ ا٭زبع ١اييت تتكُٔ قٛاعد عاَ ،١ميهٔ ايكٝاع
عًٗٝا يف تطبٝل َٛقٛع محا ١ٜسكٛم ايٓاشسني أثٓا ٤ايٓصاع املطًح دٚيٝا نإ أّ غري
دٚي.ٞ
 -6أثست عًُٝات ايٓصٚح عًَٝ ٢صاْ ١ٝايدٚيٚ ،١دٗٛدٖا َٔٚ ،ثِ ،ؾإْٗا تطتتبع ٚدٛد
أَٛاٍ يطد ايعذص اؿاؾٌ ،يف تٛؾري اـدَات اـاؾ ،١بايٓاشسني ٚاييت تعد دص٤ا َٔ
اؿُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛهلِ.
ثاْٝا :ايتٛؾٝات
 -1عً ٢ايد ٍٚدَر املباد ٨ايتٛد ١ٝٗٝبػإ ايٓصٚح ايداخً ٞيف ايتػسٜعات ايٛطٓ١ٝ
باعتبازٖا خط ٠ٛاجياب ،١ٝتعٌُ عً ٢تطٜٛس قدزات ايدٚي َٔ ،١ايٓاسٝتني ايكاْ١ْٝٛ
ٚاٱدسا ،١ٝ٥عً ٢اضتٝعاب َػهً ١ايٓصٚح ٚسًٗا.
 -2عً ٢ايد ٍٚايكٝاّ بتطبٝل ايدضتٛز ٚايكٛاْني ايٛطٓ ١ٝاييت تهؿٌ تٛؾري سكٛم ايٓاشسني
ساهلِ ساٍ غريِٖ َٔ َٛاطٓٗٝاٚ ،تكد ِٜايع ٕٛاملادٚ ٟايٓؿط ٞمبا ميهِٓٗ َٔ ػاٚش
ٖر ٙاملسسً ١ايؿعبٚ ١ا٫ضتجٓا ،١ٝ٥متٗٝدا ٱعادتِٗ إىل دٜازِٖ مبا حيؿغ سكٛقِٗ
ٚسسٜاتِٗ بعٝدا عٔ أ ١ٜاْتٗانات تكع عً ِٗٝأ ٚعً ٢أضسِٖ أ ٚعً ٢ممتًهاتِٗ.
 -3ايتأنٝد عً ٢ايتعا ٕٚايدٚي ٞيتٛؾري اؿُا ١ٜيًٓاشسني املدْٝني داخًٝا ،مبٛدب ايكإْٛ
ايدٚي ٞبؿسع ،٘ٝايكاْ ٕٛايدٚي ٞؿكٛم اٱْطإ ،أ ٚايكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاْ.ٞ
 -4عً ٢ايد ٍٚتػسٜع قٛاْني ٚطٓ ١ٝخاؾ ،١تعٌُ عًَ ٢عاؾَ ١ػهً ١ايٓاشسني
با٫ضرتغاد بكٛاعد ايكاْ ٕٛايدٚي ،ٞمبا ٜٛؾس اؿُا ١ٜا٭ضاض ،١ٝهلِ َٔ ايٓٛاسٞ
ايكاْٚ ١ْٝٛا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتؿاد.١ٜ
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 -5عً ٢اجملتُع ايدٜ ٍٚتبين اتؿاق ١ٝدٚي ١ٝتعٓ ٢بايٓاشسني ته ٕٛإطازا قاْْٝٛا ٜطتدٍ
ب٘ يًد ،ٍٚخؿٛؾا ايد ٍٚاملعٓ ،١ٝمبٛقٛع ايٓصٚح يف ظٌ تؿاقِ املػهًٚ ١عدّ إجياد
اؿً ٍٛايهاؾ ١ٝهلا.
 -6ايتأنٝد عً ٢دٚز املٓعُات ايدٚي ( ١ٝايعاَٚ ١املتدؿؿٚ )١املٓعُات ايدٚي ١ٝغري
اؿهٚ ١َٝٛاملعٓ ١ٝعكٛم اٱْطإ عَُٛا ،ملا هلا َٔ أُٖ ١ٝيف تطٗ ٌٝعٌُ
ايٓاشسنيٚ ،دعِ دٗٛد اؿهَٛات يف َا ٜكدَ َٔ ْ٘ٛتعاٚ ٕٚاقح يف ٖرا اجملاٍ
ٚا٫ط٬ع املباغسٚ ،املٝداْ ٞعً ٢أَانٔ إقاَ ١ايٓاشسني٫ٚ .بد يًد ٍٚإٔ تػًسع قٛاْني
يدعِ عٌُ ٖر ٙاملٓعُاتٚ ،يريو عً ٢ايد ٍٚإٔ ؼر ٚسر ٚا٫ؼاد ا٭ؾسٜك ٞيف َا
تكُٓت٘ ا٫تؿاق ١ٝاـاؾ ١بايٓاشسني املعسٚؾ ١باتؿاق ١ٝنُبا ٫س ٍٛدٚز اجملتُع
املدْ ٞيف إغاث ١ايٓاشسني ٚتكد ِٜايدعِ هلِ.
املصـادر
أ :٫ٚايهتب
 -3د .امحد أب ٛايٛؾا :ايٓعس ١ٜايعاَ ١يًكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاْ ٞيف ايكاْ ٕٛايدٚيٞ
ٚايػسٜع ١اٱض ١َٝ٬داز ايٓٗك ١ايعسب ١ٝايكاٖس.2006 ،٠
 -1إمساع ٌٝبٔ عبادَ :عذِ احملٝط يف ايًػ ،١اؾص ٤ا٭ ،ٍٚب.ت.
 -1د .سطاّ امحد ٖٓدا :ٟٚايكاْ ٕٛايدٚي ٞايعاّ ٚمحا ١ٜسكٛم ا٭قًٝات ،داز ايٓٗك١
ايعسب ،١ٝايكاٖس ،٠ب،ت.
 -6ضشٓ ٕٛشنسٜا عبداؿُٝد :املٛادٗ ١ايدٚيْ٫ ١ٝتٗانات ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاَْ ،ٞهتب١
ايٛؾا ٤ايكاْ ،١ْٝٛاٱضهٓدز ،١ٜط.2018 ،1
 -2د .ضٗ ٌٝايؿت ٚ ٟٚ٬د .عُاد قُد زبٝع  :ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاْ ،ٞداز ايجكاؾ١
يًٓػس ٚايتٛشٜع ،ا٭زدٕ،ط ،1اٱؾداز ايجاْ.2009 ٞ
 -4د .غاز ٟخايد َعٛٝفَ :طٚ٪ي ١ٝايدٚي ١عٔ ا٭قساز أثٓا ٤ايٓصاعات املطًش ،١داز
ايهتب ايكاْ ،١ْٝٛداز غتات ،ايكاٖس.2017 ،٠
 -1عجُإ زمحٔ قُد :تأثريات ايكاْ ٕٛايدٚي ٞؿكٛم اٱْطإ يف ايدضتٛز ايعساقٞ
ايداَ ،ِ٥سنص نسدضتإ يًدزاضات ا٫ضرتاتٝذ ،١ٝايطًُٝاْ.2011،١ٝ
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 -8د .عً ٞشعْ ٕ٬عُٚ ١آخس :ٕٚايكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاَْ :ٞهتب ١ايطٝطبإ بػداد
.2015
 -1د .عً ٞؾادم أبٖٝ ٛـ  :ايكاْ ٕٛايدٚي ٞايعاّ َٓػا ٠املعازف ،اٱضهٓدز،١ٜط،17
.1992
 -30د .عُاد خً ٌٝإبساٖ :ِٝايكاْ ٕٛايدٚي ٞؿكٛم اٱْطإَٓ ،ػٛزات ش ٜٔاؿكٛق١ٝ
بريٚت ط.2012،1
 -33د .ؾٛاش قُٛد عٝط :٢اؿُا ١ٜايدٚي ١ٝؿكٛم اٱْطإ يف ظٌ ا٭َِ املتشد ،٠داز
اؾ ٌٝايعسب ٞاملٛؾٌ.2013 ،
َ -31ايو َٓط ٞاؿطٝين :اؿُا ١ٜايدٚي ١ٝيٮٖداف املدْ ( ١ٝدزاض ١يف ق ٤ٛايكإْٛ
ايدٚي ٞاٱْطآَْ )ٞػٛزات ش ٜٔاؿكٛق ،١ٝط ،1بريٚت –يبٓإ.2006،
 -31قُد بٔ بهس ايساش :ٟكتاز ايؿشاح ،داز ايسضاي ،١ايهٜٛت ،ب،ت.
 -36دْ .صاز ايعٓبه :ٞايكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاْ :ٞداز ٚا ٌ٥يًٓػس ،ط ،1عُإ. 2010 ،
ايبشٛخ
 -1اميإ قاضِ ٖاْ :ٞطبٝعَ ١كدَات ايدضاتري ،فً ١اؿكٛم ،نً ١ٝايكاْ ،ٕٛداَع١
املطتٓؿس ،١ٜاجملًد( )4ايعدد( )17-16ايطٓ. )2012( ١
 -2زٚبست ى .دٛيدَإ :تد ٜٔٚايكٛاعد ايدٚي ١ٝاملتعًك ١با٭غداف ايٓاشسني داخًٝا
اجملً ١ايدٚي ١ٝيًؿًٝب ا٭محس ،ايعدد  324عً ٢املٛقع:
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ynhwx.htm

 -3د .عاَس اؾَٛسد :تدخٌ ا٭َِ املتشد ٠يف غ ٕٚ٪ايد ،ٍٚفً ١ايساؾد ٜٔيًشكٛم ايعدد
ايجايح .1997.
 -4دانٛب نايتربغس :اضتذاب ١ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًؿًٝب ا٭محس يًٓصٚح ايداخًَٛ ٞاطٔ ايك٠ٛ
ٚايتشدٜات ،اجملً ١ايدٚي ١ٝيًؿًٝب ا٭محس اجملًد ( )91ايعدد(  )875أ.2009 ًٍٜٛ
ْٓٝ -5ا برينْ٬د :ايٓصٚح ايداخً ٞا٫ػاٖات ايعامل ١ٝيًٓصٚح ايٓاغ ٧عٔ ايٓصاع ،اجملً١
ايدٚي ١ٝيًؿًٝب ا٭محس اجملًد  ،91ايعدد 876ناْ ٕٛا٭.2009 ٍٚ
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ا٫تؿاقٝات ايدٚيٚ ١ٝاملباد ٨ذات ايؿً١
 اتؿاقٖ٫ ١ٝا ٟيًشسب ايرب1907 ١ٜ اتؿاقٝات دٓٝـ ا٭زبع ١يعاّ .1949 اتؿاق ١ٝا٭َِ املتشد ٠ي٬د٦ني 1951 ايربٚتٛن ٍٛاٱقايف ا٭ ٍٚيعاّ .1977 ايربٚتٛن ٍٛاٱقايف ايجاْ ٞيعاّ .1977 ْعاّ زَٚا ا٭ضاض ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايدٚي.1998 ١ٝ َباد ٨تٛد ١ٝٗٝبػإٔ ايتػسٜد ايداخًٚ ،ٞثٝك ١ا٭َِ املتشد٠ ،E/CN.4/1998/53/Add.2تكسٜس ممجٌ ا٭َني ايعاّ ،ايطٝد ؾساْطٝظ ّ.
دٜٓؼ ،املكدّ عُ ً٬بكساز ؾٓ ١سكٛم اٱْطإ .39/1997
 اتؿاق ١ٝنُبا. 2009 ٫َٛاقع اْ٫رتْت :
 -1إبساٖ ِٝدزاد :ٞايًذٚ ٤ٛايٓصٚح ٚاهلذس ٠املٛضٛع ١ايعسب ،١ٝاملٛضٛع ١ايكاْ١ْٝٛ
املدتؿَٓ ١ػٛز عً ٢املٛقعhttp//www.arab-ecy.org :
 -2اؿُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛيًٓاشسني داخٌ بًداِْٗ تكسٜس ؾٓ ١ايؿًٝب ا٭محس َٓػٛز عً٢
املٛقع:
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5lvgz4.htm

 -3ايٓاشس ٕٛاملػسد ٕٚداخًٝا ،يف ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاٱْطاْ ٞضًطً ١ايكاْ ٕٛايدٚيٞ
اٱْطاْ ٞزقِ  8يعاّ .2008
 -4تكسٜس س ٍٛايٓصٚح ايداخً ،ٞاملًدـ ايعامل ٞي٬ػاٖات ٚايتطٛزات يًعاّ ،2009
فًظ اي٬د٦ني ايٓسٚجيَٚ ٞسنص زؾد يًٓصٚح ايداخًَ ،ٞتاح عً ٢املٛقع:
http://www.internaldisplacement.org/assets/publications/2010/2010global-overview2009-global-ar.pdf.

 -5تكسٜس َػرتى جملًظ ايٓسٚجي ٞي٬د٦ني َٚسنص زؾد يًٓاشسني .2016
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 -6تكسٜس ا٭َِ املتشد ٠س ٍٛايهْٛػ ٛايدميكساط : ١ٝا٭َِ املتشدَ ًَٕٛٝ 3.7 :٠ػسد
بطبب ايعٓـ يف ايهْٛػ ٛايدميكساط ١ٝخ 15 ٍ٬غٗسا .تازٜذ ايصٜاز 3 ٠تػس ٜٔاٍٚ٫
.2018
 -7تكسٜس َهتب ا٭َِ املتشد ٠يتٓطٝل ايػ ٕٚ٪اٱْطاْ ، OCHA ١ٝايٓػس ٠اٱْطاْ١ٝ
يف ايعسام آب . 2018
 -8تكسٜس بعج ١ا٭َِ املتشد ٠يف ايعسام يعاّ  www.Uniraq.org 2018تازٜذ
ايصٜاز 4 ٠تػس ٜٔا٭.2018 ٍٚ
 -9تكسٜس ا٭َِ املتشد : ٠بعد  8ضٓٛات َٔ ايؿساع ،أنجس َٔ  ًَٕٛٝ 13ضٛز ٟعاد١
إىل املطاعدٚ ٠اؿُا:١ٜ
https://news.un.org/ar/story/2018/01/1001291

 -10تكسٜس س ٍٛعدد ايٓاشسني ايعسام ؾادز عٔ ا٭َِ املتشدَٓ ٠ػٛز عً ٢املٛقع
 www.Uniraq.org -11ؾًٝٝب غبٛز :ٟاتؿاقٝات دٓٝـ يعاّ  :1949أؾٛهلا
ٚأُٖٝتٗا ايسآٖ ( ١تؿسٜح) َٓ 2009ػٛز عً ٢املٛقع ا٫يهرت:ْٞٚ
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/statement/genevaconventions-statement-120809.htm

 -12ناتٓٝها زٜدزبٛع :اتؿاق ١ٝنُباٚ ٫ايتصاَات اؾُاعات املطًشْ ،١ػس ٠اهلذس٠
ايكطسَ ،١ٜسنص زؾد ايٓصٚح ايتابع يًُذًظ ايٓسٚجيَٓ ٞػٛز عً ٢املٛقع
http://www.fmreview.org/ar/nonstate/ridderbos.html

َ -13باد ٨تٛد ١ٝٗٝبػإٔ ايٓصٚح ايداخًٚ: ٞزدت قُٔ تكسٜس ممجٌ ا٭َني ايعاّ ايطٝد
ؾساْطٝظ ّ .دٜٓؼ ،اجملًظ ا٫قتؿاد ٟا٫دتُاع -ٞؾٓ ١سكٛم اٱْطإ ،ا٭َِ
املتشد ،٠عً ٢املٛقع:
14- http://www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue21/GuidelineonI
nte
15- http://www.un.org/arabic/news/story.asp?newsID=17675#.WbP
93rZpw2w
16- www.icrc.org/ara/war and law/
17- https://www.icrc.org/ar/document/refugees-returnees-anddisplaced-persons-icrc-statement-united-nations-2017

 .18تكسٜس ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًؿًٝب ا٭محس س ٍٛاي٬د٦ني .2017
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