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الملخص:
ُيعنى القانون الدوول العداب مايايدل الين دين والنداداين وا فيداد ٍد

ع
دوو يدن ٍتو د

ٍي د يو األشد ا

الذين يغاوتون وولل أصفهب أو وولدل قاداي هب اليع داوت ن يندل دوٍهب يدن ال عدتم عتادهب يدن الايايدل

الووليدل ميوندأ أامدداب القدانون الدوول لين ددينل وٍد اداو مانددض الوولدل اليادي ل لين ددين عدي
ّ

نداع ي فح ي م و القانون الدوول انن دان م قدويب ادوت قاداٍ يدن الايايدل يدم ي ات دات ا د يتات

االددل
ميد

القانون الوول لين ينل
قال أن الوام ي فف معم الش مالن مل لفناداين وا فياد الذين ال يغاوتون اووو الوولدل ال د ين يدون
قليهدا مصصدفهب أو وولدل قاداي هب اليع دداوت ٍ مقدى ي داوليل ايداي هب فدى ددا

لدذ الوولدل ال د م يد ادت يددا

مددون ال ددمأ ٍ د ندددواهب وي تنددون يددن وا دتت ايايددل القددانون الددوول لين ددين وون أن ي قددووا ايايددل
القانون الوول انن ان ل
صمض أاماب القدوانين ال دام ذمتلدا ُند تو ال يايهدا فدى اشد
ّ
لمنهددا لددب
وت مددض في د الوانمدداض ّ

ا اليندا أو النداده ٍقدويض لد الاقدو

ددت لي ددصلل ايايددل الايددد النغ اتٍ د الددذت ي د ب ددو ين الين ددين

والناداين وا فياد ٍي ميصوى يااض تي يا ي ب ايناو او ليشامفهب والدذت ي دذ لالمداد شدمو اي ّديبا ُينشدا
فى نو ال يعاأ األ واو المميتت لفيشتوينل

لقدو شدمو ليدداأ ال ناديب الددواي لي دصلل ايايددل الي ّييداض و اويدو شددتو واوا دو قنشددا ها ٍندوت اانونيددل

ددياض م ددتأ ال واددى لددوا و معددم لددذ الي ّييدداض ييددا أووى مددصتواه الي دداض يددن ددمانهال األيددت

الذت ا و ى العيو فى صميو و ويت ايموأ ال امم اليون وانن ان لفي ّيياضا ين نانأ مدو يدن
العايلل
الفننل ال ن يذيل لمتنايج الي وم ال اي وينفس األين والنيعيل ّ

ج

Abstract:
The Public International Law provides protection to refugees and
internal displaced persons by a number of its branches. So the people
who leave their country of origin or habitual residency as a result of
fear of being persecuted benefit from the protection of International
Refugee Law and get the refugee status.
In the case of asylum country experiencing armed conflict, International
Humanitarian Law grants an additional protection to refugee people,
while they continue to enjoy protection under International Refugee
Law.
The situation looks different for the internal displaced persons who
don't leave their country of origin or habitual residency, thus, that state
has a duty to protect them, no matter if it was the reason behind their
displacement. In this case internal displaced persons don't benefit from
the protection of International Refugee Law, but they don't lose the
protection of International Humanitarian Law.
All provisions of laws that previously mentioned focused on the
personal protecting of refugees and internal displaced persons, but it
didn't concern for the physical protection of the temporary shelter
where they live, which often takes type of camp.
The absence of accurate arrangement and rules related to physical
protection of refugee camps formed the reason why the chaos had
spread in some of those camps, and killed hundreds of people. Which
required working on emphasis and development the principle of "the
civilian and humanitarian character of refugee camps" by the United
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Executive Committee,
the UN General Assembly and the UN Security Council.
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قلى والوت الذت مان يي ك ميوت الصغيتت وينصض ي يعاد آل ات

ال وليل الياامل اوون أن

يااكا يولياد قيات أن ا مفب مش ء ذو ألييلل شم ادت ألنك فّي ن أن أ مت ن ن
وأن اا تاب آتاء اآل تين وأنصض ليا يقولون

ماتيل و قل

ولب ااوو أموا أن اعن ٍ االأ ال أ ي أن أمون

ٍي ل

قلى أي للل صاامل ال او األممت ٍ مو اصيو ونووتل قلى َي ْن فّي ن أن اييل انن ان ن و
ُّ
مال ن يي تاض العوت ال
شمو ويال ونو يل األٍمات ال يا ويها لذا الوياغ ٍفيس مو يا يفيمُ
ذلمادل

تض ليصمح ونوولا األاأ
قلى الما ناض ال مانض صغيتت ويد نل امالن مل ل ا يوياد يا واآلن َمم ْ
أن ال شاتميل أيت اتوتت ٍ الايات وأن ال
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قلى َي ْن أ م ض أن اأَ َت ال تاشلا لي ض ينتو ناتيل ٍيديا يلل ٍعفى التلب ين
صفنا ا ا ض مف ها ومتب أ ياها وا يصها ٍ يفها أن تك
الي اٍاض ال
أ ادت ٍ افم ال ُييمن ق ا ُل
قلى الوم وتت اليا تيل قييان يايى ايوان ال

شتٍ ن

مقمولها انشتاف فى ت ال

ومي امع ها ل ممو ٍاصفل ( ) ونق ل (ل) ليس لمفيل شمت أن عمت ن يوى أي نان لك

و قويتت ِّ
لمو يياال اوي هال

و

جزيل الشكر
قلى الوم وت القويت يا ت مفدت الذت تاٍقنا ليوت ايين ٍ لذ التافل ٍ ُمّنا يااواين
مونوو والى نييم اليوت ين األماتب الذين ألنونا مع ا هبلللل

ز

المقدمة:
ين ماس العي و نداع ي فّح قلى ماس االن قاو قلى ي ّيعب لين ين أو الناداين وا ّفيادل تافلٌ شاال
شتو معو أن ا ّ ذ
ذواوا ي اتتت ال ّ
وااايلٌ ليت يييونل يعيشها أش ا ٌ يونيون ّ
يين أتليوا فى أن ي ّ
ع
ياولين مذلك اليون
نالل اتاتلب ماتأ اوانين وأ تاف الاتأ تم الاا
أ تاف النداع فى ُ
ّ
ع
ييا ينمت ّمانها فى التايو ينها اايفين يعهب يا ي ّت
ييوان
والقتى اآلينل قلى
ّ
لفعيفياض الاتميل ّ
ين أي عل ما اد ن يصوى يا ا اقّهب مالمقاء ليس قالل

وت ليت يناّب مال داين يم

قيا أن ُمنى مشمو
وال قماو لذ النيوع ي ّب قنشاء الي ّيياض ال
ّ
صيفيل وي مقل و مون األ يتت
اليشتوين وا ّيا أن ُمنى مقاد ل ل يو
وصوو أ واو ي دايوت ين
ّ
ّ
الووليل ننشاء الي ّيياض ين ايث اليوام والانب وال صييب األيت الذت
ُي َع ّوت م تيقل ات اليعاييت
ّ

انيل قلي ل وٍ
ي الب قلى ّ
يفيل ا ا األين وا و الي ّيب وايصاو الي ا واض انن ّ
او مميت م هيو ّ
اليهنتين ا ادت اوو العالب ين
وايل األيب الي اوت لشاون الين ين مفغ وو
ّ
آ ت قاصا يل لي ّ
قتيماد 1يعي يا يديو ن  8يفيون ينهب ٍ ي ّيياضل
الن ين وناداين وا ّفياد  79,5مليون ش
اليشتوين وا ّفياد واّف الايات ياا اد يو ٍ تت اناايل ٍيها وين
وٍ لالميل ي ّيياض الين ين و ّ
اليوت
الي ايو قتيماد أن يام األش ا
اد لفي قمو نويا ال يمون لويهب ّأيل ٍمتت ن وو ّ

اليشتوون وا ّفياد قاتاد أت قوب اا صاوت
ال
يقاونها ايث يقييونل وناو ادت يا ي يم الين ون و ّ
واو ينالوون ين أنو الاصوو فى ميو لفعي  .2ون ينلد ل عا ل الوام االا صاوت وٍقوان األيو

ٍخ
( اصلد الشماأ واأل او ينهب) ٍتي لد هفل الواوع ٍ
مايات أٍاو يصمح لاالء األش ا
ّ
ال ننيو ٍينوون أن هب ا وين مإتاو هب أاياناد ويتليين أاياناد أ تى قلى اااض الق او ال مانوا او
أنش ض ل صويهب ين لوو الاتأ

ٍتوا ينها وٍ معم األايان يعيفون فى نقفها قلى ي ّييا هب ال
ّ
لمث الذ ت وال وف ليس لقا ني ٍا أ
ٍيصمح اليفنص الذت ي تم أن يمون يون ّ ال امم يصو ادت ّ
مو لمايو الين قل ال يقم ٍيهال ولذا يا ُي ف في يص فح ا متت الي ّيياضال
لذ الاالتت ال

ان شتض ٍ

النصف ال ان

ين القتن العشتين ما ض قاوى أم ت شوالو الين يم

انيل ليا لها ين أ عت
الوول واليناّياض انن ّ
اليونيين و قويب الي ا وت قليهبل
انيل ال ااوو نالوتد الوصوو لفيا انين ين
ّ
انن ّ

فى ال فب واألين الووليين و فى

يو اليناّياض
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اإلنسان الخاصة بالالجئين و/أو المشردين داخليّا الذين يعيشون في المخيّمات ,األمم المتحدة ,نيويورك وجنيف,
,2001صفحة .100
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إشكالية البحث:
قشماليل الماث ٍ اننامل ن األ فل اآل يل:
 مين
ّ
ناوو ايايل الي يياض واألش ا الذين لهب ا اناايل ٍيها ٍ ا ّو
 -يا يوى م ايل األاماب ال
القانون الوول انن ان والقانون الوول لين ين؟ ويا يوى اوتت لذ األاماب فى يوانهل ال اوياض
والي ا ت النانيل ن الن اد اض وال

اّت فماد ٍ أين الي ّيياض؟

او ا
ألييل ووت النهاض ال ا فل
أت ّ
ّ
 -يا ّ
الووليل ٍ الا اا فى أين لذ الي ّيياض؟ والى ّ
لذ النهاض النناه مهذ اليهيل؟

ا ض

أهداف البحث:
 اويو ان ات القانون لايايل الين ين والناداين وا ّفياد وٍقداد ألامداب القدانون الدوول انن دانوالقانون الوول لين ينل

 و ات ل الوام القانون لألش ا الي وانوين ٍ ي ّيب الهوولألييل االا اا فى ال امم اليون وانن ان لفي ّيياضا ميموأ ين يماوئ القانون
 ال تميد فى ّالوول

-

ويا او يننب ن ان يو م ين وااأل

د ددفي الاد ددوء فد ددى ال اد ددوياض ال د د

الي فّالل

وان د د الا د دداا فد ددى أيد ددن الي ّييد دداض د دديو الن اد د دداض

متت الي ّيياض ماالتت ي نوت ٍ ييوان الماث العفي ل

 ال ّت لاالتت -اويو النهاض الي اولل ن ايايل الي ّيياض فى الصعيو الو ن والوول .

أهمية البحث:
مشمو

اب و متد الن اد اض

يعوالض الفنوء والندوه الوا ف
يشهو العالب أنيم ات ا اد ممي ادت ٍ
ّ
ش ّمو يصوت يعانات الالماد يا ي وو أيولاا
الي فّال مصاو ألب العوايو الي ّممل لهذ الاالتت ال
مياد لا يد ين الصعوماض ٍ ي فف النواا الايا ّيلل واو يصلف
ليييين
ّ
اليشتوين الذين يوانهون ّ

أن الوام يدواو وءاد قلى او ي و اوتت
لاالء معاها ا ى صمح ندءاد ين ايا هب
ّ
اليوييل قال ّ
ايو نويا ي ّب و ين الين ين والناداين ٍ ي ّيياض ُ تم فيهب ٍيها
انن ان ال ميع
فى ال ّ
او االا نادل ونا ادت لين شات الوا م
ايوو يش ّووت فى الاتمل ليصو األيت ٍ م يت ين األايان ّ
القايل مالشصن ال وتت اصلد معو أن ماض الندء
لفي يياض ٍ ي فف ووو العالب وات ما لذ
ّ
الشيال

ين أتاا

الوولل ال وتيل يعج معوو مميت ين ي يياض الناداين وا فياد اينا مإ واو لذا

الماث الذت يعالج ي صلل ايايل الي ّيياض و ّمانها يو الن اد اض الي فّالل
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األهمية العلمية :ي و األلييل العفييل لفو ات ل ٍ يعالن ها ليواوع لاب واويث ن مياد او ال عتم

ٍ الي ّيياض

ون ال ياب الماا ين لو ات ل معاض العي
ل ٍ يياوين الماث العفي ٍمالتلب ين ّ
يس أينها قال أن لذا النوع ين الو ات اض الداو افييد ن مياد ولب ي ب ناول
والاوالت ال
ّ
اَمو الماا ين العتأل

امقاد ين

األهمية العملية :نمم األلييل العيفيل لفماث ين ا عتاا لقايل هب أت وولل ُينشا فى أتاايها
ي يب لفناداين أو الين ين وذلك ين يو يااول ل ض النات قلى اوياض اناايل ٍ الي يياض
وال

ت الذت او شمف لذ الي يياض فى أين وا قتات الوولل ٍ ااو لب ي ب الا اا فى امعها

اليون وانن ان

و قويي ليال ن أمتد الو ا و اليع يوت لف

يف ين ا ّوت لذا ال

تل

الدراسات السابقة:
لب

ت الو ات اض مالفغل العتميل لي صلل الايايل الووليل لي يياض الين ين والناداين وا فياد ولذا يا

ي ت وب ا ياو الماث فى يصاوت تميلل

معم ينها وواد ين النقا الواتوت ٍ الماث ما
أيا مالن مل لفو ات اض مالفغل اننمفيديل ٍقو ناوو ٌ
الندء الي عف مي يب الهوول
ين ألب الو ات اض ال امقل لفيواوع وال

يض اال

ناء

اوت ينها:

 Armed Conflict and Displacement "The Protection of Refugees and
Displaced Persons under International Humanitarian Law".
يناا

الم اأ ليال

"Jacques, Melanieا ٍ

معل ٍصوو ينيو لد ين القاايا الي عفقل

مالندوه وال هنيت النانب ن الن اد اض الي فالل ولنالك وت نقا

نيم اليالَف يم ما نا لذا ٍمي

الما ين ناوال الاويث ن ووت القانون الوول انن ان ٍ ايايل الين ين والناداين وا فياد وايايل

ناء
ي ييا هب يم انشاتت لاالتت متت الي يياضل قال أنهيا ي ف ان ٍ أن الم اأ ال ام ذمت َ
ااص ادت فى و ات ل ايايل الين ين والناداين وا فياد ين داويل القانون الوول انن ان وون القانون
الوول

لين ين مذلك لب ي ناوو ي اوليل الوولل والنهاض ال ا فل الووليل ٍ

الي يياضل
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الا اا

فى أين

And

International

Refugees

War

 Refuge From

?Inhumanity

Humanitarian Law.

يعدالج الم داأ ليال د " "Cantor, David Jamesوآ دتون االدل الن د الادتأ ٍد ادوء أامداب
وي ددت ٍد ندددعء يند لفاددويث ددن ال ددامم اليددون

القددانون الددوول لين ددين والقددانون الددوول انن ددان

وانن ددان لفي ييدداض ويش د تك ٍ د لددذ اليوااددم يددم ما نددا قال أن د لددب ي ندداوو ي ددصلل ايايددل الندداداين

وا فياد َوالَ ي اوليل الوولل والنهاض ال ا فل الووليل ٍ الا داا فدى أيدن الي ييداض ومدذلك ميدن نقدا
اال يفل

حدود البحث:
الحدود الموضوعية :نو و ات ل ّأيل ي صلل عفّ مقاايا الين ين والناداين وا ّفياد ا فى الصعيو
أن لنالك أتمعل ٍتوع لفقانون الوول ت م و عالج لذ القا وت ٌّ
اصل
الوول ا ننو ّ
مو ين داوي ال ّ
ولذ القوانين ل  :القانون الوول لين ين والقانون الوول لاقو انن ان والقانون الوول انن ان
والقانون الوول

الننا ل ولن ي عنا ٍ

لذا الماث الاويث قال

ن ا نين ين لذت األٍتع ليا:

القانون الوول لين ين والقانون الوول انن ان ل
الحدود المكانية :يناا
ويتمد مشمو ا

مي يياض الين ين والناداين وا فياد أينيا مانوا

الماث وت ااايا عف

فى الوام ٍ ي يب الهوو الذت ب ا ياو مي او

الحدود الزمانية :ناصت الاووو الديانيل لفماث قتيماد ٍ
ننيف التامعل مشصن ايايل األش ا

الي اوت ال اصل موام الين ين
2021ل

اليونيين ٍ

ميق ل

ال تت اليي وت ين اتيخ ا ياو ا اايل

واض الاتأ

اب 1949

ف ها ا اايل األيب

اب  1951ا ى واض ق واو لذ الو ات ل م اتيخ شما ٍ/متايت

المنهج المتبع:
ي ياوت ما نا لذا اوو و ات ل وام الين ين والناداين وا ّفياد الي وانوين ٍ ي ّيياض وااعل اين
األيت الذت
الووليل الي اولل ن ايان ايايل لذ ال ل ين األش ا
ين قل نداع ي فّح والقوانين
ّ
فّأ اال ياو فى الينهنين ال صصيف

وال افيف

ن واو  .ايث مان لفينهج ال صصيف

ووت ٍ

انشمالياض ال ناولها الماث موءاد ين الند ّياض وصوالد ليتافل موين
ا عتام ووصف القاايا و
ّ
القانونيل
أيا الينهج ال افيف ٍقو ّب واي ٍ افيو أاماب النصو
ّ
صوتت شايفل ن اليواوعل ّ

يا ّو الو ات ل و ميان يوى م اي ها ويواام القصوت ٍيها.

4

خطة البحث:
لغددتم ق ددواو لددذ الو ات ددل اينددا م ق دديب الماددث قلددى ٍصددفين ت ي دديين ي ددتع ددن مد عدو ينهيددا يما ددينل
ندداوو ال صددو األوو اليعنددون أ "اإلطااار القااانوني لحمايااة الالجئااين والنااازحين داخلي ااً المقيمااين فااي

المخيماااتا ٍ د اليماددث األوو ين د يواددوع ايايددل الين دين والندداداين وا في داد ميونددأ أامدداب القددانون
الوول لين ين والقانون الوول انن ان وشتو ا اقا لدذ الايايدل واداالض اال د معاو ينهدال وٍد

ٍيد الندداداون

اليماددث ال ددان ددب ا د عتام الواددم القددانون ل ددمان ي د ّديب الهددوو ال ددوتت الددذت يعددي
ال ددوتيون والين ددون العتاايددون الهدداتمين يددن م د نا دديب (وا د ) قلددى ن دوات يقددا فين ددامقين ٍد د
(وا

) و ا ي هبل

أي ددا ال ص ددو ال ددان اليعن ددون أ احماياااة مخيماااات الالجئاااين والناااازحين داخليااااً أ نااااء النزاعاااات

المسلحةا ٍيعالج ٍد اليمادث األوو يند ألييدل الا داا فدى أيدن الي ييداض ويدا لدذلك يدن انعمداس
ف ددى أي ددن الوول ددل ال د د
صددي

ا دديف ي ييد داد ف ددى أ اتا دديها وال ددفب واألي ددن ال ددووليين مش د ع
دمو ددابل و ددب

اليا ددي ل لين ددين أو وول ددل اناف دديب مالن ددمل
اليما ددث ال ددان لفا ددويث ددن ي دداوليل الوولددل ُ

لفناداين وا فياد ٍ الا اا فدى ال دامم اليدون وانن دان

لذ اليهيل نياملد ن الووللل
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والاداالض ال د

داوت ٍيهدا النهداض الووليدل

الفصل األول
اإلطار القانوني لحماية الالجئين والنازحين داخلياً المقيمين في
المخيمات

تمهيد:
يعي

يييين الين ين والناداين وا فياد اوو العالب ٍد ي ييداض يصدفون قليهدا معدو أن يمدون ادو دانوا

ال

الذوا مال تات ينها وأن يوٍت لهب األيان ين ال هويو مواوع يديو ين ان هاماض اقو انن دان1ل قال

مال عو ين ف فل ان هاماض لاقواهب

فى أيو أن يي و الي يب الذت ي ب و ينهب ٍي ا يناد لفاالل

أن الواادم ٍد ألفدأ األايدان يمدون ي يدأ لذيداو قذ يواند األشد ا

ٍد

اداالض النددوه الدوا ف

والفندوء قمداض دوت عتادو يد عهب ماقدواهب ييدا يهدوو ديي هب من يندل الاد ي هب يدن ندذوتلب 2لعدو

أليها قييو اتم هب والاو ين اتي هب ماا نادلب فى ناو ع

اين ي يياض ييا ينعفهب تال

لفعنف واال غيو واليعايفل ال يييديل ويقفو ٍتصل وصولهب قلى ال وياض العايل والايايل االن يا يل

وي قددولب أت ددميو لم ددأ العددي 3ل اددا ف ددوتت األوادداع ٍ د الي ييدداض و دددواو ال اددوياض ال د
واند دمان ٍد اداو مددان وااعداد ٍد ين قددل ندداع ي ددفح أو فدى يقتم عدل ينهددا ايدث يددا ت الندداع مشددمو
فم

فى وصوو يوا

انلا ل وشاناض الي ا وت انن انيل الغذا يدل ينهدا وال ميدل ييدا يايدو يعد

الع د دود و د ددتوت الوا ددم الصد ددا لف د ددمان اص ددل األ د دداو ي ددنهب4ل مي ددا ي دداوت انعدددواب األيدددن
الن ددوع و َ
()1مفوضيةاألممالمتحدةالساميةلحقوقاإلنسان,دليللالتلدريبعللىالرصلد,الفصلل العاشلررصلد وحمايلة حقلوق
اإلنسلان الخاصلة بلالالجئينو/أو المشلردين داخليلا اللذين يعيشلون فلي المخيملات,األملمالمتحلدة,نيويلوركوجنيلف,
,2001صفحة.97
)(2
M. Birkeland, Nina: Internal Displacement: Global Trends In Conflict-Induced
Displacement, International Review Of The Red Cross, Volume 91, Number 875, 2009, P
498.
()3تجعل السلطات الوطنية واإلقليمية فيبعضالدولمثل الهند وميانمار وسيريالنكا النلازحين داخليلارنلن اإلقاملة فلي
مخيمات بغلرض فصللهم علن أفلرادالمجتملعالمضليف ألسلباب أمنيلة مزعوملة كلذلكتحتجلزالسللطاتاليونانيلةآ ف
السوريينفيمخيماتمكتظةفيجزيرةليسبوسفيظل انعدامتلو ّفرخلدماتالصلرفالصلحيالمناسلبةومحدوديلة
الرعايةالطبية,وشحالمياهحيثيخدّمصنبورمياهواحدفقطكل1300شخص,وتشيرمنظمةأطبلا بلالحلدود للى
ترديالصحةالنفسيةلالجئينالمحتجزين لىجانبالصحةالبدنيةنتيجلةا فتقلار للىآليلاتالحمايلةالالزملةونقلص
الخدمات,األمرالذيدفعبأطفال تتجاوزأعمارنم10سنواتلمحاولةا نتحار 
موقعمنظمةأطبا بالحدود,بيانصحفيبعنوان " خال المخيماتاليونانيةالقلذرةضلرورةمل ّحلةاأنأكثلرملنأي
وقتمضىفيظلتفشيفيروسكوفيد,"19-آخرزيارة https://cutt.us/zbNUc2020/11/12
( )4أفادتتقاريرلألممالمتحدةعنتسجيلثمانيةوفياتألطفالدونسنالخامسةفيمخيمالهولالسلوريخلاللأقلل
مناسبوعبأمراضمتفاوتةمنبينهلامضلا عفاتمرتبطلةبسلو التغذيلة,وجفلافنلاجمعلناإلسلهال,ونزيلفداخللي
ونقصالسكرفيالدم .
موقعأخباراألممالمتحدة,مقالبعنوان"سوريا:وفياتاألطفالفيمخيمالهولتلفتا نتباه لىالمعاناةالتلييملرون
بهافيمخيماتتفتقرللمياهوالخدماتالصحية" ,آخرزيارةhttps://https://cutt.us/sLGhf 2020/11/12
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واال قتات قلى ان شات الق و وال عذيأ وال ننيو الق تت وا و الي يبل فى اوء األ ماأ ال ام ذمتلا
مددتد الاانددل يفاددل لايايددل األش د ا

الي وانددوين اددين لددذ الي ييدداض و قددويب الي ددا وت لهددب يددن

النهاض الو نيل الاموييل قااٍلد لفنهاض الووليل اليعنيل ماال نامل لي و لذ الااالضل
نناا

ٍ لذا ال صو ي صلل ايايل الين ين والناداين وا فياد ميونأ أاماب القانون الوول انن ان

والق ددانون ال ددوول لين ددين قا دداٍلد لو ات ددل الوا ددم الق ددانون ل ددمان ي دديب الهد دوول يق دديين قي ددا قل ددى

يما ين:

المبحث األول :الحماية الدولية لالجئين والنازحين داخلياً
المبحث ال اني :دراسة تطبيقية على مخيم الهول
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المبحث األول
الحماية الدولية لالجئين والنازحين داخليا
ُ تف قفيو ينح الييذ اآلين لألش ا
ايدث ُوندوض قشداتاض لدذلك ٍد نصدو

الممدتى األولدى ٍد الشدت األو د

الّدذين ي ّدتون يدن االاد هاو مصادو ال دياض األولدى لفااداتت
ُم مدض امدو 3500داب ديو يتافدل ادولدات االيم ات وتيداض

ي دو الا ّيدين والمدامفيين وادوياء اليصدتيين1ل ويشدهو ي داو أ دو

اأياد مان لن ُي َك
اليض الذت ين ّ و نا اد أل و يا ان ل ادالد ُنق
فى ي فم األي ت مالفغل ال ويتيل ّ
3
2
أن
وي ُ ٍ اتب اليعموا فى متيس الاااتت ال ويتّيدل لهدذا ال قفيدو يندذ أم دت يدن  2000داب ل ليدت ّ
ُ
ي ه ددوب اياي ددل الين ددين ٍد د ال دداتيخ الا ددويث ات ددم مش ددمو ممي ددت مالق دداتت األوت ّميد دل ا ّد دى ذل ددأ مع ددم
اشد د ها

أوتوميد دادل ويع ددوو ددمأ ذلددك قل ددى ٍ ددتاض الا ددتوأ ال ويف ددل ال د د
اليددالّ ين قل ددى ا م ددات ي هويد داد
ّ
الين قل ويا تاٍقها ين اا هاو لف مان الذين اا توا ٍ م يت ين األايان ل تك يدوا نهب والهدتوأ
لفووو اليناوتت فماد لفايايل األيت الذت ن ج ند أديداض لندوء ي اليدل أ قفدض مالدو الدووو اليادي ل4ل
وٍ ي فم القتن العشتين أصماض يشمفل الين ين يا ّ ال ياب الين يم الوول الذت أ ذ فى ا ق
ميو ذلك وادعض صدمل األيدب نيوذنداد لفعيدو الدوول

يو يو العون لهبل وٍ
اوليل قويب الايايل و ّ
ي ّ
ووليل َل َوٍض قلى قيناو افوو ليشميض الين ين وال
تاٍق قمتاب ّوت ا ااياض ّ

يف ين يعانا هبل

الووليدل لين ددينا ومددان الين ددون الددتوس الهدداتمون يددن ال ددوتت
شد ّمفض لددذ ال ددوت موايددل االايايددل
ّ
د ت ادين ييات د هب
أوو الي يوين ين لذ الايايل ين يو يناهب و دا
المفش ّيل والينا ل لب َ
لاقهب ٍد اتيدل ال نقدو5ل ومعدو انهيدات صدمل األيدب وانقاداء ال دنواض اليافيدل لفادتأ العالييدل ال انيدل

6
اتك دتيعاد ننشداء
فّ ض اتاملَ ي ين يفيون ش
ال
مين الندا ونداده مدوأض األيدب الي ّادوت مدال ّ
ع
آليل ووليل ُعنى م قويب الي دا وت و دصيين الايايدل لين دين ٍد ّب ص ديس ي وا ّديل األيدب الي ادوت لشداون

ووليدل اصددل مواددم الين ددين ٍد
الين ددين  UNHCRويددن ددب ا يدداو ا اايددل ّ

دداب  1951أومفددض

( )1المفوضيةالساميةلشؤونالالجئين,حمايةالالجئينودورالمفوضيةالساميةلشؤونالالجئين,جنيف,2009,صفحة 5
)(2
A Newspaper Article "Museum Of Lost Objects: The Lion Of Al-Lat" Published On bbc
News Website, Last Visit 12/11/2020, Available At: https://cutt.us/EXlaV
()3الموقعالرسميلمنظمةاليونسكو",ا نتها منترميمتمثالأسدالالتمنمدينةتدمراألثريّةبعدتدميرهعللىيلد
داعش",آخرزيارة https://cutt.us/XuMcQ,2020/11/13
)(4
Holzer, Vanessa: The 1951 Refugee Convention and the Protection of People Fleeing
Armed Conflict and Other Situations of Violence, UNHCR, Legal And Protection Policy
Research Series No. 28, Division Of International Protection, Geneva, 2012, P 9.
( )5المفوضيةالساميةلشؤونالالجئين,دليلاإلجرا اتوالمعاييرالواجبتطبيقهالتحديدوضع جئبمقتضىاتفاقية
1951وبروتوكول1967الخاصينبوضعالالجئين,جنيف,1979,صفحة 9
)(6
Bugnion, Francois: Refugees, Internally Displaced Persons, And International
Humanitarian Law, Fordham International Law Journal, Volume 28, Issue 5, 2004, P1398.
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1
أت
لفي وا ّديل ي
ّ
داوليل انشدتاف فدى ن يدذ الدووو الل اديدا ها ميونمهدا ل لدب نداوو ا اايدل ٍ 1951د ّ
يدن نصوصددها ايايددل اليشددتوين وا دو مفددوانهب ايددث ا مددتض ي ددصلل ايداي هب يددن ي دداوليل الوولددل ال د

يقييددون فددى أ اتا دديها وال اانددل لي ددناهب الايايددل الووليددل لي ددا ٍ د ذل ددك يددن ددو و ٍد د شدداون الوول ددل
اليعنيددل قال أن د ددب ا يدداو يمدداوئ ونيهيددل مشددصن الندددوه الددوا ف ٍ د

دداب  1998مانددض الغايددل ينهددا

قتشاو الدووو قلدى مي يدل ايايدل النداداين وا فيداد والاقدو ال د ي وندأ فيهدا يدناهب أيالدا2ل و دب مفيدف
ي وايل األيب الي اوت لشاون الين ين م قويب الي ا وت لهب ٍ معم األايانل

المطلب األول :القوانين الدولية الناظمة لحماية الالجئين والنازحين داخلياً
العايدل لفقدانون الدوول لاقدو انن دان وأامداب
ينو النااب الوول لايايل الين ين أ ا َ ُ ٍ اليمداوئ ّ
القددانون الددوول لين ددين وأ اتٍ د اص دلد فددك الي د قات يددن ا ّ اايددل  1951ومتو ومولهددا اليفا د لعدداب

 1967قااٍلد قلى القانون الوول انن ان 3ل و شد ّمو لدذ القدوانين الد يث ين يعدلد النددء األممدت يدن
انيل4ل وي يو الناداون وا ّفياد ين الايايل
يماوئ القانون الوول العاب ال
عى لايايل المتايل انن ّ

ال د يقد ّدويها القددانون الددوول انن ددان
الوول لين ين ياووواد ٍ لذا ان اتل

والقددانون الددوول لاقددو انن ددان ٍ د اددين يمقددى ووت القددانون

و يق صددت اددوي نا ٍ د لددذا الي فددأ ددن الايايددل ال د يقد ّدويها القددانون الددوول لين ددين والقددانون
الوول انن ان لم ّو ين الين ين والناداين وا ّفيادل
الفرع األول :حماية الالجئين في ضوء أحكام القانون الدولي لالجئين والقانون الدولي اإلنساني
داوليل اياي ددل يوا نيه ددا لم ددن ٍد د مع ددم األاي ددان م ددون ل ددذ
يق ددم ف ددى ددا اموي ددل مد د ّو وول ددل ي د ّ
الامويدداض ليددت ادداوتت أو ليددت تالمددل مددصواء وانما هددا نددا اليدوا نين الي وانددوين فددى أ اتادديها األيددت
يعتاهب ل ت االا هاو وان هاك اقواهب األ ا ّيل ٍيا تون ليغاوتت وولهب وال ياس الايايل
الذت ّ
عتا د الن هامدداض ي دتت لاقوا د
يددن وولددل أ ددتى5ل ٍددالينا لددو الش د
الددذت ٍد تدت يددن مفددو شدديل ّ

()1الجمعية العامةلألمم المتحدة,مذكرة بشأن الحماية الدوليةتقرير المفوض السامي,2011 ,A/AC.96/1098صفحة 3
()2انظر:المجلسا قتصاديوا جتماعي,تقريرممثلاألمينالعام,السيدفرانسيسم دينغ,المقدمعمالبقرارلجنة
حقوقاإلنسان,39/1997الوثيقة[/11,]E/CN.4/1998/53/Add.2شباط1998/
)(3
Feller, Erika: International refugee protection 50 years on: The protection challenges
of the past, present and future, International Review Of The Red Cross, Vol. 83 No 843,
2001, p582.
)(4
Cantor, David James Et Al: Refuge from Inhumanity? War Refugees and International
Humanitarian Law, Volume 2, Brill Nijhoff, Leiden The Netherlands,2014, P9.
)(5
UNHCR, REFUGEE PROTECTION: A Guide to International Refugee Law, GENEVA,2001,
P8.
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صاويين“ وليدتلب يدن
انيل وليا هاو1ل وينأ االن ما ين ال ف مين الين ين واليهانتين ”االا
ّ
انن ّ
اليهدانتين الددذين يغدداوتون دداوتد ميولددب وا يددل يددن أندو ال يدداس ايددات أٍاددو ٍد مفددوان أ ددتى مينيددا
الينا ليس ل

عتم ل ين ال هويو ماالا هاو2ل
يات وى ال تات ين ميو م مأ يا ي ّ

أوالً :حماية الالجئين بموجب أحكام القانون الدولي لالجئين
ُيعد ّدو القددانون الددوول لين ددين أاددو ٍددتوع القددانون الددوول العدداب الاوي ددل ن ددمياد وي ددو ددا ت ٍددتوع القددانون
عاي دل لفقددانون
الددوول ي د ّ
يو القددانون الددوول لين ددين يصدداوت يددن اليعالددواض واأل دتاف واليمدداوئ ال ّ

والق د اتتاض القاددا يل 3وُعد ّدو ا اايددل األيددب الي اددوت ال اصددل مواددم الين ددين لعدداب  1951ومتو ومولهددا
دانونيين
اليفا د د لعد دداب 1967و ايدددل لدددذا القد ددانون وتميد د د األ ا ددديل قذ يشد ددمين يع د داد العنص د دتين القد د ّ
النولتّيي ن ٍ النااب الوول لايايل الين دين واليعيدات الدذت قداس مد نييدم ال دواميت الواندأ ا ما هدا
مالايايدل
لايايدل الين دين ويعدايف هب4لو ا ّدب ا اايدل داب ٍ 1951د صديييها العدتف ال دا

الووليدل ال د ُواد َعض أ ا داد لي عاادل دن الايايدل الومفويا ديل ال د ُيدنح داوتد لفيدوا نين ٍد
مفوان أو أت ع
ال اتج5لو م ددوأ لذ الايايل م ددصيين امد ددوو الين د ددين وايان وب ق او هب قلى ع
ام مون

ٍيهدا ايدا هب أو ا ّدتي هب يه ّدووت مال ت(لدذا يدا ُيعدتف ميمدوأ دوب ان داوت الق دتيل) 6واا دتاب اقددواهب
األ ا ديل و ن ه مال ياس ا ّو وا ب قيا أن يمون مإ او هب قلدى مفدولب األصدف أو دو ينهب ٍد المفدو
اليا دديف أو ق دداوت ددو ينهب ٍد د مف ددو ال ددث7ل وٍد د ياو ه ددا األول ددى ا د ّدووض ا ااي ددل  1951اليقص ددوو
ميص فح النا ايث ّتٍ ُ فى ّأن ام ّو ش

يونو من ينل أادواث واعدض امدو  1مدانون ال دان /

( )1الموقلللعالرسلللميلمنظملللةالعفلللوالدوليلللة,الالجئلللونوطلللالبواللجلللو والمهلللاجرون,آخلللرزيلللارة2020/11/15
 https://cutt.us/UJykv
()2الموقعالرسميللمفوضيةالساميةلشؤونالالجئين,مانياتفاقيةعام1951الخاصةبوضعالالجئين,
آخرزيارة https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html2020/11/15
()3المفوضيةالساميةلشؤونالالجئين,مدخل الى الحماية الدوليلة لالجئلينحمايلة األشلخاص اللذين نلم موضلع انتملام
المفوضيةبرنامج التعليم الذاتي ,1جنيف,2005,صفحة 27
()4الجمعيللللةالعامللللة,اللجنللللةالتنفيذيلللل ةلبرنللللامجالمفوضلللليةالسللللامية,مللللذكرةبشللللأنالحمايللللةالدوليللللة,الوثيقللللة
[/7,]A/AC.96/830أيلول,1994/فقرة15
( )5الجمعيللللةالعامللللة,اللجنللللةالتنفيذيللللةلبرنللللامجالمفوضلللليةالسللللامية,مللللذكرةبشللللأنالحمايللللةالدوليللللة,الوثيقللللة
[/28,]A/AC.96/1098حزيران,2011/فقرة 3
( )6نمبدأعدم اإلعادةالقسرية(أيحظر عـادةأيفـرد لىمنطقةقـدتتعـرضفيهاحياتهأوحريتلهللخطلر,أوقلد
يتعللرضفيهللالالضللطهادأوالتعللذيبأوأيشللكلآخللـرمللـنأشللكالالمعاملللةأوالعقوبللةالقاسللـيةأوالال نللـسانيةأو
المهينـة)نومبـدأراسـخفيمعانـداتحقلـوقاإلنسلان,وكلذلكفلياتفاقيلةالالجلـئينلعلـام,1951ويلـتعيناعتبلـاره
جـز امـنالقـانونالعـرفيالـدولي وينطبـقحظلـراإلعلـادةالقلـسريةبموجلـبالقلـانوناللـدوليالمتعللـقبلـالالجئين
علـىأيشــكلمــنأشــكالالتنقيــلبـلـالقوة,بمـلـافليذلـلـكالترحيـلـلوالطـلـردوتـلـسليمالمجلرمينوالنقـلـلـلـير
الرسمـيأو“تـسليماألشـخاص”وعـدمالـسماحبالـدخولعلـىالحـدود 
الجمعيللةالعامللةلألمللمالمتحللدة,مللذكرةاألمللينالعللام"حمايللةحقللوقاإلنسللانوالحريللاتاألساسلليةفلليسللياقمكافحللة
اإلرناب",الوثيقة[/15,]A/62/263آب,2007/فقرة49
()7الجمعيةالعامةلألممالمتحدة,تقريـرمفوضيلـةاألملـمالمتحـلـدةلشـلـؤونالالجئلين,الوثيقلة[,2000,]A/55/12
فقرة 11
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يمتت يدن ال ع ّدتم لياد هاو م دمأ تاد أو ويند أو نن ّدي أو
ينايت  1951وم مأ وف ل يا ّ
يعينل أو آ ات ال يا ّديل داتج مفدو نن ّدي وال ي د يم أو ال يتيدو م دمأ
ان يا قلى ٍ ل ان يا يل ّ
ال ييفدك نن ّديل ويوندو داتج مفدو قااي د
ذلدك ال دوف أن ي د ا ّو مايايدل ذلدك المفدو أو مد ّو شد
اليع داوت ال دام من يندل ي دو فدك األادواث وال ي د يم أو ال يتيدو م دمأ ذلدك ال دوف أن يعدوو قلد

ذلك المفوال

العالييل ال انيل ٍإنها ناءض يقيوت
ون ينلد لصيالل اال اايل فى اوء األديل ال أ قمض الاتأ
ّ
مقيوين قيد زماني (اا صت عتي ها فى األش ا اليونووين اتج وولل أصفهب ن يندل لألادواث ال د

واعض امو  1مانون ال ان  /يندايت  )1951وقياد جررافاي ا يداتت (اليندا لدو مد ّو يدن أصدمح الن داد

1
أن اتمدداض الين ددين لي ددض
أن ال ددنواض ال اليددل لفاددتأ ّمينددض ّ
ن ين دلَ أاددواث واعددض ٍ د أوتومددا) ل قال ّ
ينتو االتت فّ ها الاتأ وان هض مان ها ها ايث موأض ينيو اض نويوت ين الين ين مال وٍّ ديو
ّ

ييدا
ّ

فّدأ ق ددواو ا اايددل ووليددل لف صددوت لألوادداع الووليددل

ينياض القددتن اليااد
دينياض و د ّ
ٍ دتت ي د ّ
دداب  1967ددب ا ي دداو المتو وم ددوو اليفاد د ما ااي ددل  1951ال ددذت م ددان اله ددوف يند د
النوي ددوت وٍد د

اتماض الين ين اليعاصتتل ويش ّمو و يقل ي قفّل ييمن لفووو
اال تاف
ّ
مإيمانيل مي اال اايل فى ّ
االناياب قلي وون أن مون تٍاد ٍ ا اايل 1951ل
ااٍاَ المتو وموو فى عتيف الينا الواتو ٍ ا اايل  1951لمن ألغى القيوين الديان واليمان
ال ددام ذمتليددا ٍصصددمح ال عتيددف مددذلك أم ددت يتون دلد قال ّأن د ا د تو ليددت شددايو لنييددم الادداالض الي د ّدممل

أن الن اد دداض الي دفّال وليتلددا يددن ادداالض العنددف مانددض ال ددمأ الت ي د الددذت
لفنددوءل ٍعفددى الددتلب يددن ّ
أن ا اايل  1951لب ع تف لف ّاتين يدن الن اد داض الي دفّال
الب ٍ
ّوت القانون الوول لين ين قال ّ
2
أن وااع ال عتيف ااولوا قيناو صيغل واٍقيدل ادين
موام النا واو يعوو ال مأ ٍ ذلك قلى ّ
اناددياب أممددت ددوو يددن الددووو لي اايددل مال ددال و دديم ان ددات النغ اتٍ د لايايددل الين ددينل ٍميددا لددو

ال ددووو األ د دتاف واا دداٍل

أن االنا ددياب قل ددى اال ااي ددل يفقد د مص م دداء وال ادي دداض ف ددى ددا
يع ددتوف ّ
الن اد اض م مأ ين أ ماأ الفنوء تّميا يقفّو ين تلمل الووو ماالنادياب لي اايدل ناد ادت لم اٍدل ان شدات

دت
الن اد اض اوو العدالب واأل دواو الها فدل ل دالم الفندوء ال داتين ينهدا الدذين يشد ّمو ا د قمالهب م داد ممي اد
3
أن اال اايددل والمتو ومددوو تمددا المدداأ
ايف د ل ليددت ّ
فددى معددم الددووو اددو ال م دون لددويها القددوتت فددى ّ
)(1

Op.cit, UNHCR, REFUGEE PROTECTION: A Guide to International Refugee Law, p8.
()2المفوضيةالساميةلشؤونالالجئين,دليلاإلجرا ات والمعاييرالواجبتطبيقهالتحديدوضع جئبمقتضلىاتفاقيلة
1951وبروتوكول1967الخاصينبوضعالالجئين,مرجعسابق,صفحة 51
( )3أثبتتبعضالدولالمجاورةلدولفيحالةحربميلها ستقبال" جئيالحرب"بسخا ,كمادعمالنظلامالقلانوني
فيالدولاإلفريقيةودولامريكاالالتينيةنذاالنهجبشكلكبير,كذلكتسلتقبلدولآسلياوالشلرقاألسلطأعلداداكبيلرة
من جئيالحربعلىالرـممنأنمعظمنذهالدولليستطرفابالصكوكالدوليةلحمايةالالجئين  
Op.Cit, Cantor, David James Et Al: Refuge From Inhumanity? War Refugees And
International Humanitarian Law, P83.
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ي وا داد أيدداب الددووو ل ّمن د عتيددف يو ّ دم لينددا ٍ د ا دوانينهب الو نيددل ميددا يفددض معددم اال اايدداض
انافيييددل فددى و دديم عتيددف الينددا ليشدديو الهدداتمين يددن ن اد دداض ي دفّال أو ص دتاع يددون قادداٍلد

ليا هاو ولذا يا ناءض م ا اايل ينايل الواوت األٍتيقيل لعاب 11969ل

وميا د ليددنح واددم النددا لألٍ دتاو
ون د ي اديددو ٍ د ٍق د ا دانون الين ددين وأ ّ
فددى أت ادداو لنال دك ّ
األلفي دل والن اد دداض الي دفّال ا ددى وان لددب ُي َع د ّووا مددذلك ميونددأ ا ّ اايددل 1951
الهدداتمين يددن الاددتوأ
ّ
ددت االا د هاو ألاددو األ ددماأ ال دواتوت ٍ د

ومتو ومددوو  1967شددت أن ي م دوا ّأنهددب مددانوا يوانهددون
اال اايل من ينل لنداع ي فّح ي و اال هواف الع متت لينيو ل ين ال مان م مأ تاهب أو وينهب أو

يعينل أو آ ات هب ال يا يل2ل لمن يهيدا مدان ال د اء الدذت
نن ّي هب أو ان يا هب قلى ٍ ل ان يا ّيل ّ
ٍإن الم يت ين الين ين الهاتمين ين الاتوأ األلفيل وليتلدا يدن أشدماو
م منوو اال اايل والمتو وموو ّ
ّمد

الندداع الي دفّح يقعددون دداتج ن ددا ايايددل القددانون الددوول لين ددين 3يادداف قلددى ذلددك ونددوو  48وولددل
لي ض تٍاد ٍ ا ّ اايل  1951أو متو وموو  1967يدن مينهدا ووو يادي ل أل دواو مميدتت يدن الين دين
ذوت ااالض الفنوء الي ّوو ي و لمنان وتيا ومام ان4ل
انياً :حماية الالجئين بموجب أحكام القانون الدولي اإلنساني
الن اد اض واا هاو ال ف اض مو

او مميت مالهتوأ ين ينا
ق تن ال وٍّقاض اليعاصتت لين ين قلى ّ
قن اله ددوف الواي ددو ل ددمعم الا ددتوأ األلفي ددل أص ددمح ي ي ّد دو ٍد د ال ددتو الق ددتت وال هني ددت لينيو دداض
ّ
ي هوٍل ين ال دمان5ل وم يد ادت يدا يغداوت أول دك الين دين مفدولب األصدف أو مفدو قاداي هب اليع داوت ليندووا

أن دووى الندداع ادو ين قدو قليهدا معدو ا د قتاتلب مهدا ٍد
أن هب ٍ قافديب وولدل عداي ن اد داد ي دفّااد أو ّ
لذ الاالل يعان الين ون االهب ااو ماا ال مان ين معاض النداع وي ا ت مو او يوانهون د ادت
()1عرفتالمادةاألولىمناتفاقيةمنظمةالوحدةاألفريقيةالالجئعلىأنه :
ألـراضنذها تفاقية–مصطلح" جئ"يعنيكلشخصيتواجدخارجبالدهخوفامنا ضطهادبسببالعلرق,أو
اللدين,أوالجنسللية,أوبسلببعضللويةمجموعلةاجتماعيللةمعينلة,أوبسللبباللرأيالسياسللي,ويكلونـيللرقللادرأو–
بسببمثلنذاالخوف–ـيرراـبفيا ستفادةمنحمايةتلكالدولة أومنيكلونـيلرقلادر–بسلببعلدمحملله
لجنسلللللية,وكونلللللهخلللللارجدوللللللة قامتلللللهالمعتلللللادةالسلللللابقةكنتيجلللللةلمثللللللنلللللذهاألحلللللداث–أنيعلللللود ليهلللللا.
 -2ينطبقكذلكمصطلح" جئ"عللىكللشلخصيجبلرعللىتلركمحلل قامتلهالمعتلادةبسلبباعتلدا خلارجي,أو
احتالل,أونيمنةأجنبية,أوأحداثتعكرالنظامالعامبشكلخطيرفيكلأوجز ملنبللدمنشلأهأوجنسليتهملنأجلل
البحثعنملجأفيمكانآخرخارجبلدمنشأهأوجنسيته .
)(2
Jacques, Melanie: Armed Conflict and Displacement The Protection of Refugees and
Displaced Persons under International Humanitarian Law, First Edition, Cambridge
University Press, New York,2012, P157.
( )3الجمعيللللةالعامللللة,اللجنللللةالتنفيذيللللةلبرنللللامجالمفوضلللليةالسللللامية,مللللذكرةبشللللأنالحمايللللةالدوليللللة,الوثيقللللة
[/7,]A/AC.96/830أيلول,1994/فقرة 30
)(4
UNTC website, Convention Relating To The Status Of Refugees, Last visit 16/11/2020,
 Available At: https://cutt.us/F2nlU
( )5الجمعيللللةالعامللللة,اللجنللللةالتنفيذيللللةلبرنللللامجالمفوضلللليةالسللللامية,مللللذكرةبشللللأنالحمايللللةالدوليللللة,الوثيقللللة
[/2,]A/AC.96/882تموز,1997/فقرة 1
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أش د ّدو ويص ددا أ قا دداٍيل ي ددو ٍد د ص ددعومل الوص ددوو لف ددوياض األ ا د ّديل وال ع ددتم ل قيي ددو الاتّيد دل
الش صيل قااٍل ل ت ان اوت الق تيل1ل ٍيا القانون الذت ياين اياي هب ٍ ي و لذ األاواو؟
أن اددتوف الن دداع
ال ي واّ دف القددانون الددوول لين ددين ددن ال مي د ديددن الن اد دداض الي دفّال قال ّ
د و يددنح الين ددين ايايددل قادداٍيل يددن ٍددتع آ ددت يددن ٍددتوع القددانون الددوول ولددو االقددانون الددوول

انن ددان ا الددذت يمددوأ ميق د ٍددوت نشددوأ أت ن دداع ي دفّح2ل ولمددن ٍ د اددين ي اد ّدين اددانون الين ددين
أن ذلدك ال يعند
ٍإن القانون انن ان اليداو لاياداد لفغايدل ٍد لدذا الشدصن ليدت ّ
عتي اد وايقاد لينا ّ
أن القددانون الددوول انن ددان يهيددو الين ددين أو ي د نيهب يددن اياي د  3مددو شدديفهب أاماي د
مددصت ادداو ّ

أن لدذ الايايدل ماندض دامقل لفايايدل اليقدتتت
ال اصل مايايل اليدونيين مشدقّي العتٍد وال عاادوت ا دى ّ
ميونأ ا اايل 41951ل
أن القوا ددو العتٍيددل
وم دالنات قلددى اوا ددو القددانون الددوول انن ددان ال اصددل مايايددل اليد ّ
دونيين ننددو ّ
الي تمقل ٍ ي فف أنواع الن اد اض ُفق فى ا أ تاف النداع دوواد يدن االل اديداض ادين دييل
دانيل ليدت اا يدل
اليونيين و ّف ين و صت النداع فيهب نذمت ينها وانأ يعايفدل اليدونيين يعايفدل قن ّ
فى أ اس يييدت واء ا أ العت أو الفون أو الننس أو الفغل أو الوينلللل و وب نواد اال دواء

فى ايا هب أو يي هب المونيل أو متاي هب الش صيل ين ديو ال عدذيأ أو اليعايفدل القا ديل اليهيندل

دونيين يوا ددعاد لف ن دداتأ ال ّمي ددل وأ ددذلب
وااّد دت العقوم دداض الموني ددل والعقوم دداض النيا ي ددل ونع ددو الي د ّ
ين الاتيل5ل
متلا ن وا وايهب موتوع مشتيل والاتيان ال ع
أيا مالن مل ألاماب القانون الوول انن ان ال اصل مايايدل اليدونيين ٍد ان دات ال عاادوت ٍيم ّدو
مد فدى
ين ال يييد نو و ات ها مدين األامداب الي ّمقدل فدى الن اد داض الي دفّال الووليدل و فدك ال د
الن اد اض الي فّال ليت الووليل ولذا يا نمين ٍييا يف ل

)(1

Gieseken, Helen Obregon: The Protection Of Migrants Under International
 Humanitarian Law, International Review Of The Red Cross, Vol 99, 2017, P122.
)(2
Op.Cit, Melanie Jacques, Armed Conflict And Displacement The Protection Of Refugees
And Displaced Persons Under International Humanitarian Law, P158.
()3جان– فليب فواييله,الالجئلونواألشلخاصالمهجلرون:القلانوناللدولياإلنسلانيودوراللجنلةالدوليلةللصلليب
األحمر,مقالمنشورعلىموقعاللجنةالدوليةللصليباألحمر,آخرزيارة2020/11/19يمكنالوصول ليلهعللى
الرابطاأتيhttps://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5zxhvp.htm :
المبدأعدماإلعادةالقسريةو َج َدأساسهُبدايةفيالمادة()45مناتفاقيةجنيفالرابعلةلعلام1949
()4علىسبيلالمث
َ
ومنثمتمتبنيهفياتفاقيةاألممالمتحدةالخاصةبوضعالالجئينفيعام 1951
Op.Cit, Bugnion, Francois: Refugees, Internally Displaced Persons, And International
Humanitarian Law, P1406.
()5ننكرتس,جونماريودوزوالدبك,لويز:القانونالدولياإلنسانيالعرفي,المجلداألول,اللجنةالدوليةللصلليب
األحمر-جنيف,2007-القاعدة87ومابعدنا
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أ :حالة النزاعات المسلحة الدولية
نمون أياب نداع ي فّح وول نويا فنص وولل أو أم ت ين وولدل قلدى ا د واب القدوت الي دفّال ا ّدو وولدل
أ تى أو قلى اا يو أتاايها مشمو مفّ أو ند  1قااٍلد لاالل الن اد اض الي فّال ال نااو مها
الشعوأ او ال فّ اال عياتت واالا يو األننم واألنايل العنصتيل2ل

ٍد د ل ددذ األا ددواو د د ّ ا ااي ددل نني ددف التامع ددل والمتو وم ددوو انا دداٍ األوو م ددصيين الاياي ددل
لفيددونيينل ايددث اد ّدووض ا اايددل ننيددف التامعددل األش د ا اليشدديولين ماياي هددا ٍ د اليدداوت  4ينهددا ال د
ناء ٍ نصها :ااألش ا الذين اييهب اال اايل لب أول ك الذين يندوون أن دهب ٍد لاادل يدا ومدصت

شددمو مددان ٍ د االددل ايدداب ن دداع أو اا د يو اددض ددف ل ددتف ٍ د الن دداع لي دوا يددن ت ايددا أو وولددل
نض ين ق ات اياي ها :ت ايا الوولل ليدت اليت م دل مهدا وت ايدا

اا يو لي وا ين ت ايالاا قال ّأنها ا
الوولددل الياايددوت اليونددووون ٍ د أ اتا د وولددل يااتمددل مانادداٍل قلددى ت ايددا الوولددل اليااتمددل ياوايددض
الوولل ال

اوياد ٍ الوولل ال
ين يون قليها يي ّفل ي ييد ومفويا ياد ّ

يقعون اض ف هال وٍ الواض

ألن ا اايداض ننيدف ادو وصدفض لفعالييدل اليدداو
الذت لدب يعدو ٍيد اال د ناء األوو يشد ّمو
اد
دت ّ
ٍعفيداد ّ
اوت ٍ الوولل ال د
ا ناء ت ايا الوولل الياايوت وت ايا الوولل اليااتمل ال لويها ي يو ومفويا
يقعددون اددض ددف ها ي فد قشددماليل مميدتت ي ددو ٍد اتيددان الين دين ت ايددا وولددل ي اال ددل يددم الوولددل

اليا فل (ال

ي اعون ل ي ت ها) ين الايايل ويموو الوامُ ييا يد مالن مل لين ين اليونووين فى

قافديب اا ف د ُ وولدل أصددفهب األيددت الددذت يشد ّمو هويدواد أليددنهب و دديي هب ايددث قّنهددب اددو يمونددون تاددل
أن يعيات النن يل الذت ا نوض فيد
الن قاب ال ف اض ال مانوا او ٍتوا ين اا هاولال ولنا نياا ّ
ا اايددل ننيددف التامعددل نددو عتي هددا لألش د ا

ٍيهب الين ين ين الايايل3ل

اليشدديولين ماياي هددا ياددتب ٍ ددل ممي دتت يددن اليددونيين ميددن

فأ ا اايل ننيف التامعل ين المفو اليايف يعايفل الين ين الدذين مدانوا ادو

داوت ()44
وٍ اليد ّ
ٍتوا ين وولل يعاويل وال ي ي ّعون مايايل أيدل امويدل معاملاة تفضايلية ٍصونمدض فدى الوولدل الاداندت
لهب نو مي واميت اليتاامل أال عايفهب مصنانأ أ واء لينتو معيد هب القانونيدل لوولدل يعاويدل4ل وٍد
()1انظر:المادة()2المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربعلعام1949
()2انظر:المادة )4(1من البروتوكول اإلضافي األوللعام.1977
( )3خاللالحربالعالميةالثانيةفرعددكبيرملناأللملانيينوالنمسلاويينالمعارضلينللنازيلة للىدولمجلاورة(مثلل
فرنسا,نولندا)تماحتاللها حقامنقبلالقواتاأللمانيلةالنازيلةالتليأرسللتمعظلمنلؤ الالجئلين للىمعسلكرات
ا عتقالحيثلقواحتفهمنتيجةللظروفالمروعةالتيعاشونا,وكي تتكررالمأساةثانيةتماعتمادنذاالنص 
Op.Cit, Bugnion, Francois: Refugees, Internally Displaced Persons, And International
Humanitarian Law, P1408.
()4وردالتزاممماثلفياتفاقية1951المادة()8حيثجا فيها":حينيتعلقاألمربالتدابيرا ستثنائيةالتييمكنأن
تتخذضدأشخاصأوممتلكاتأومصالحمواطنيدولةأجنبيةمعينلة,تمتنلعاللدولالمتعاقلدةعلنتطبيلقنلذهالتلدابير
عليأي جئيحملرسمياجنسيةتلكالدولةلمجردكونهيحملنذهالجنسية وعلياللدولالمتعاقلدةالتلي تسلتطيع
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االل اا يو وولل األصو لوولل اليفنص ااّتض اليدداوت ( )70فدى وولدل االاد يو القدمم فدى ت ايالدا

الددذين لنددصوا امددو مددوء الندداع قلددى األ اتاد اليا فددل أو ياددامي هب أو قواند هب أو قمعدداولب ددن األ اتاد

اليا ف ددل قال م ددمأ ي ال دداض اا تٍول ددا مع ددو م ددوء األ ي دداو العوا ي ددل أو م ددمأ ي ال دداض لفق ددانون الع دداب

اا تٍولددا امددو مددوء األ يدداو العوا يددل و مد ّدتت ددفيب الي ّهيددين قلددى امددوي هب ٍد واددض ال ددفب مقداد لقددانون
الوولددل اليا فددل أ اتادديها1ل لددذ اليدداوت ددب صميددولا و ويتلددا يددن دديو اليدداوت ( )73يددن المتو ومددوو
أاتض مشيوليل أاماب الايايل ال د نصدض فيهدا ا اايدل ننيدف التامعدل لألشد ا
انااٍ األوو ال
ّ
اليع ددتف لهددب مواددم النددا امددو مددوء العيفيدداض العوا يددل ومددذلك األش د ا الددذين ال ين يددون ألت وولددل
( ويي النن يل)ل
ٍد لددذ اليدداوت ددب قلغدداء يعيددات النن دديل مص دداس ليددنح الايايددل لمددن اد اال د اوت يددن اياي هددا

أا صت فى ت ايا الووو األ تاف ٍ المتو وموو انااٍ األوو2ل
ب :حالة النزاعات المسلحة غير الدولية

يشيت يص فح االنداع الي فّح ليت الوول ا قلى االل ين ااالض العنف ن وت فدى يوانهداض ي دفّال

الامويي دل ونيا ددل أو أم ددت يددن النيا دداض الي دفّال اليناّيددل أو مددين فددك
ويفددل األيددو مددين الق دواض
ّ
النيا اض معاها المعمل وذلك فدى نقديم الندداع الي دفّح الدوول الدذت ن دت ٍيد القدواض الي دفّال

لفددووو3ل نددو ايايددل اليددونيين أ ا ددها مي ددو لددذ الادداالض ٍ د ن د
المتو ومددوو انادداٍ

اليدداوت ) )3اليش د تمل وأامدداب

ال ددان 4ل قذ اددين اليدداوت ال ال ددل اليش د تمل معددم اليمدداوئ األ ا دديل لايايددل
الدذين ال يشد تمون يماشدتت ٍد األ يداو العوا يدل ينمغد أن

أن األشد ا
اليونيين ٍمعدو أن نداء ٍيهدا ّ
يعددايفوا ٍ د نييددم األاد دواو يعايفددل قن ددانيل اا ددض مااددت ال ص دتٍاض ال الي ددل :اال ددواء فددى الاي ددات
اصل الق و منييم أشمال
وال ييل المونيل (وم ّ
واال واء فى المتايل الش صيل (و فى األ

وال عذيأ وال شوي واليعايفدل القا ديل) وأ دذ التلدا ن

اليعايفل اليهينل والاا ل مالمتايل) واصوات األاماب

بمقتضىتشريعهاتطبيقالمبدأالعامالمنصلوصعليلهفلينلذهالملادةأنتقلوم,فليالحلا تالمناسلبة,بملنح عفلا ات
لمثلنؤ الالجئين" .
( )1فواييه,جان–فليب :الالجئونواألشلخاصالمهجلرون:القلانوناللدولياإلنسلانيودوراللجنلةالدوليلةللصلليب
األحمر,مقالمنشورعلىموقعاللجنةالدوليةللصليباألحمر,آخرزيارة2020/11/19يمكنالوصول ليلهعللى
الرابطاأتي https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5zxhvp.htm :
()2انظر:المادة96منالبروتوكولاإلضافياألوللعام 1977
()3الموقعالرسميللجنةالدوليلةللصلليباألحملر,النزاعلاتالداخليلةأوحلا تالعنلفاألخلر –ملاالفلرقبالنسلبة
للضحايا؟ آخرزيارةhttps://cutt.us/lX5uT,2020/11/20
()4ميلتسر,نيلس :القانونالدولياإلنسانيمقدمشاملة,بدونطبعلة,اللجنلةالدوليلةللصلليباألحملر,جنيلف,2016,
صفحة 63
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و ن يذ العقوماض وون قنتاء يااميل امقل أياب ياميل يشمفل شمييد اانونياد و م دو نييدم الادياناض

القاا يل األ ا يلل وٍايد ن ذلك ينمغ قيواء اليتاى والنتاى واال ناء مهب1ل

فيهددا ٍد اليدداوت ال ال ددل

وادو ّمندى المتو ومددوو انادداٍ ال ددان الاددياناض األ ا د ّديل الينصددو
اليش تمل وأااف قليها ّوت ال داياض أليها :اات الت و ناتت التايد منييدم صدوتلا وأ يداو ال دفأ
والنهأ وونوأ وٍيت الت ايل واليعونل لأل او مقوت يا يا انون قلي 2ل

الفرع ال اني :حماية النازحين داخلياً
الناداون وا فياد لب األٍتاو الدذين أُنمدتوا فدى ال دتات يدن أيدامن قاداي هب لتمداد يدن ا فدل ندداع ي دفّح أو
ااالض نف أو ان هاماض لاقو انن ان أو مواتث ميعيل3ل و فى يف الين ين يمقى النداداون

وا ّفياد اين مفوانهب وٍ ايايل امويا هب ا ى وان مانض فك الاموياض ال مأ ٍ ندواهب4ل

مددتدض أديددل الندددوه فددى ال دداال الووليددل ٍ د أوا ددت يانينيدداض القددتن العش دتين وأصددماض ااد ّديل

أولويل يو ال عينياض5ل ايث أُاييض وا و يناويل األيب الي اوت ليامو ل عديدد ال ن دي
ووليل ذاض ّ
شتو الوا ف ن ذأ ال ياب
شتو الوا ف  .وأصماض الي ا و الي عفّقل مال ّ
و ا ين اال نامل لااالض ال ّ

أن أ دواو
المداا ين واليوت دين وو دات ال مدت ٍد اليا داض األماويييدل والما يدل ٍد العدالب أنيدم .قال ّ
أن أي ّس اا يانا هب وم اصل ٍ ينداو
اليشتوين وا ّفياد ال داو ٍ صا و ي يت وون مامحل ميا ّ

الايايل ال داو ٍ ااالض م يدتت ندواد ال ندو يدن يفميهدا6ل وادو وصدو دوو النداداين وا فيداد قلدى أ فدى
ي د وى ل د

فددى ان ددي ٍ د

دداب  2020الددذت شددهو ات داع مميددت مص ددواو الندداداين وا فّي داد ٍ د نييددم

أناداء العدالب7ل وماندض لدذ الديدداوت ي ّدتوت يدم ادويداو ال وند نلددي الادووو واهدوت صد ات اض نويددوت
ويفل األيو1ل

( )1فواييه,جان–فليب :الالجئونواألشلخاصالمهجلرون:القلانوناللدولياإلنسلانيودوراللجنلةالدوليلةللصلليب
األحمر,مقالمنشورعلىموقعاللجنةالدوليةللصليباألحمر,آخرزيارة2020/11/19يمكنالوصول ليلهعللى
الرابطاأتي https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5zxhvp.htm :
()2انظر:البروتوكولاإلضافيالثانيالمادة 4
()3المفوضيةالساميةلشؤونالالجئين,األشخاصالنازحونداخلياأسئلةوأجوبة,جنيف,2006,صفحة 6
()4الموقللللعالرسللللميللمفوضلللليةالسللللاميةلشللللؤونالالجئللللين,النللللازحونداخليللللا ,آخللللرزيللللارة2020/11/23
 https://www.unhcr.org/ar/4be7cc273f7.html
)(5
Ahmad, Nafees: Internally Displaced Persons And International Refugee Law:
Protection Gaps, Challenges And Implementation In Practice, The King’s Student Law
Review, Vol. 8, No. 2 (2017), P94.
()6الجمعيلةالعامللةلألملمالمتحللدة,مللذكرة األمللينالعلام"حمايللة المشللردين داخليلا وتقلديم المسللاعدة للليهم",الوثيقللة
[/29,]A/58/393أيلول,2003/فقرة 1
( )7يشلليرالتقريللرالعللالميالصللادرعللنمرصللدالنللزوحالللداخلي لللىأنننللاك45.7مليللونشللخصيعللانونمللن
النللزوحالللداخلينتيجللةللنزاعللاتوأعمللالالعنللففللي61دولللة,ـللالبيتهمفلليسللورياوكولومبيللاوجمهوريللةالكونغللو
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أوالً :حماية النازحين داخلياً بموجب أحكام القانون الدولي لالجئين
داين
امب يعايفل الين ين ٍ الوولدل اليادي ل و ّ

ياين القانون الوول لين ين القوا و القانونيل ال
ّ
عتاددون ل د ٍ د
ايدداي هب يددن الي ددا ت وال اددوياض النانيددل ددن لددتومهب يددن االا د هاو الددذت مددانوا ي ّ
أن الناداين وا فياد او يوانهون ي قميد أشو دوتت يدن الدذت يوانهد
وولهب األصفيل و فى التلب ين ّ
الين ون قذ لالماد يا ينوون أن هب القين ٍ
يصوون قلي

وال ف اض الاموييل ال

اب نداع ي فّح ين وون أن يمون لويهب يمدان آيدن

ي تم أن قوب الايايل لهب م ي ادت يا نات قليهب فى ّأنهب

ت

ييدا ينعفهدب لدوٍاد لفعندف أو اال د غيو أو ال يييدد م دمأ ان يدا هب ال يا د أو
فيها أو أ دواء لفوولدل ّ
2
أن أامدداب القددانون الددوول لين ددين ال ّم د فددى أول ددك اليشد ّدتوين وا ددو اددووو
دتاهب أو ويددنهب قال ّ

مفدولبل وٍد الواادم ال يوندو قلدى اآلن ّأيدل يعالدوت ووليدل ع ّدتف النداداين الدوا فيين أو امدب يعدايف هب
ايث نتى قفيوياد ا ماتلب ين ي اوليل امويل المفو الي وانوين فى أ اتادي ومال دال ُي َعد ّو أت دو و
لووو أو يناياض ووليل فى أن و و ليس ل يا يمتت ٍ شاون المفو اليعن 3ل وٍ ادو دوب وندوو

ق ددات اددانون وول د اددا ب لايدداي هب و ددااب أدي د هب مددوأ العيددو اددض يافددل األيددب الي اددوت

فددى ق ددواو

و ات ل يو عل معنوان" :تجميع وتحليل المعايير القانونياة" اداب مهدا ٍتيد يدن ال مدتاء القدانونين مغدتم
اويو يوى وٍاء القدانون الدوول لاقدو انن دان والقدانون الدوول انن دان وادانون الين دين ماانداض
وليا ّمين اصوت لذ القوانين فى قويب الايايدل لفنداداين وا فيداد ٍد معدم الاداالض
الناداين وا فياد ّ
ونيهيل ال ايو امم انلداب يصدييل صيصداد ل فميدل
موأ العيو فى صيالل ينيو ل ين اليماوئ ال
ّ
اا ياناض األش ا الناداين وا فيادل ي تو لدوف لدذ الو يقدل ٍد ق داوت ميدان اليمداوئ العايدل لفايايدل
م صيو أممت ويعالنل أون الغيوم وال غتاض ال

ّمين ها الو ات ل4ل

دصلف اليمداوئ ال ونيهيددل مشدصن النددوه الددوا ف ال د

دب ا ياولددا ٍد  17ني دان /أمتيددو 1998

يددن  30يمددوأد اددينض اقددو الندداداين وا فيداد وميددف ينمغد ايدداي هب وي ددا و هب أ ندداء الندددوه ا ددى
الديمقراطيلللةوالللليمنوأفغانسلللتان كملللاأنننلللاك5.1مليلللونشلللخصآخلللرفلللي95دوللللةاضلللطربهلللمالحلللال للللى
النزوحالداخليبسببالكوارثالتيتعرضوالها .
الموقللعالرسللميلمرصللدالنللزوحالللداخلي,تقريلرصللادرفللي28نيسللان/أبريللل,2020آخللرزيللارة2020/11/20
 https://cutt.us/lMIGr
)(1
Geoffroy, Agnes De: Fleeing War And Relocating To The Urban Fringe – Issues And
Actors: The Cases Of Khartoum And Bogota, International Review Of The Red Cross,
Volume 91 Number 875, 2009, P509.
)(2
E. Odhiambo, Abuya: Refugees And Internally Displaced Persons: Examining
Overlapping Institutional Mandates Of The ICRC And The UN High Commissioner For
Refugees, Singapore Journal Of International & Comparative Law, Vol 7,2003, P 237.
()3المفوضيةالساميةلشؤونالالجئين,مدخل اللى الحمايلة الدوليلة لالجئلينحمايلة األشلخاص اللذين نلم موضلع انتملام
المفوضيةبرنامج التعليم الذاتي,1مرجعسابق ,صفحة 100
( )4الموقعالرسلميللجنلةالدوليلةللصلليباألحملر,مقلالبقللمروبلرتك جوللدمان,تلدوينالقواعلدالدوليلةالمتعلقلة
باألشخاصالنازحينداخليا,آخرزيارة https://cutt.us/ixSWN2020/11/25
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الوصدوو قلددى اد ّو وا دب لهددب1ل ومددان لفقدانون الددوول لين ددين ووت اليفهدب لندددء ينهددا اصدلد ٍييددا ي عفّد
ميواوع صيين العووت اآلينل لفناداين وا ّفياد وا اوت و ينهب أو ق اوت قويانهب ٍ الين يم اليايفل
و ع مت االيماوئ ال ونيهيل مشصن الندوه الوا ف ا أوو اليعاييت الووليل ال

ب واعها لايايل النداداين

وا فياد يلا ا ياو ا اايل مشصن ايايل وي ا وت اليشتوين وا فياد ٍ أٍتيقيا (ا اايل مايماال) ين امو
يا يت القيل اال

نا

لتا اء ووو واموياض اال ااو األٍتيق اليعن مالين ين والعا وين واليشتوين
تيد

دصيين الايايدل

يهيدل ٍد
وا فياد ٍ شدتين األوو /أم دومت  2009ي ّفدض لدذ اال اايدل دوت ّ
الووليل لفناداين مصوو صك قافيي يفدب اانوناد يناّب ااالض ال شتو الوا ف ٍ ين قل ممايفها2ل
انياً :حماية النازحين داخلياً بموجب أحكام القانون الدولي اإلنساني

دونيون ٍد االددل نشدوأ ندداع ي دفّح ماصدانل يددن شدصنها أن اددعهب
يدن ايدث اليمددوأ ي ي ّدم ال ددمان الي ّ
اوت انيمان ٍ يصين ين آ ات الادتأ وُي ّمدنهب يدن العدي ايدات اويدل ٍد أيدامن دمنهب اليع داوت3ل
اع ي دفّح ماالشد عاو ٍد ين ق عدل يدا ا ّدى مدوأ أ دواو
أن الواام ُياهت مس ذلك ٍيا قن يمدوأ ٍ يد ُو ندد ع
قال ّ
4
انيل مميتت قامفها يونلٌ ين االن قاو
ييا ي ا قلى يص ات واا ياناض قن ّ
الناداين ين ال مان مال دايو ّ
وند د أل د دتاف الند دداعل ولفا ددويث ددن الاياي ددل ال د د يوٍّتل ددا الق ددانون ال ددوول انن ددان له ددذ ال ددل ي ددن
ّ
اليددونيين المد ّدو يددن ال يييددد مددين ندددوه ال ددمان مشددمو ددو ن ين دلد لصددعومل المقدداء ٍ د أيددامن اش د واو
العيفياض الاتميل ومين الندوه الق تت الذت ُيتلب ين يل ال مان فى تك وياتلب5ل

أ :حالة النزوح الطوعي
ي د يو الندداداون وا ّفيداد يددن ايايددل األامدداب العايددل لفقددانون الددوول انن ددان

يفددل ٍ دتت ددوب يشدداتم هب

فيهب األامداب العتٍيدل ال اصدل مايايدل اليدونيين ن دها وال د

دم ذمتلدا

ماأل ياو العوا ّيل و ن م
ُيادداف قليهددا القا ددوت ( )131يددن الو ات ددل ال د أ د ّدو ها الفننددل الووليددل لفصددفيأ األايددت ددن االقواعااد

( )1الموقللعالرسللميللمفوضلليةالسللاميةلشللؤونالالجئللين,مقللالبقلللم:مللاثيومبللوكبيللغ ,ننللاكحاجللة”لتكثي لفلللدعم“
لألشخاصالنازحينداخليا,آخرزيارةhttps://cutt.us/nzoQR 2020/11/25
( )2الجمعيلللةالعاملللة,اللجنلللةالتنفيذيلللةلبرنلللامجالمفوضللليةالسلللامية ,ملللذكرة بشلللأن الحمايلللة الدوليلللة,الوثيقلللة
[/30,]A/AC.96/1085حزيران,2010/فقرة 59
( )3فواييه,جان–فليلب :الالجئلونواألشلخاصالمهجلرون:القلانوناللدولياإلنسلانيودوراللجنلةالدوليلةللصلليب
األحمر,مقالمنشورعلىموقعاللجنةالدوليةللصليباألحمر,آخرزيارة2020/11/19يمكنالوصول ليلهعللى
الرابطاأتي https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5zxhvp.htm :
()4في  9تشرين األول/أكتوبر ,بدأت تركيا ,بدعم من قوات مسلّحة ـير تابعة للدولة عملية "ربيلعالسلالم "فلي المنطقلة
الواقعة بين تل أبيض ورأس العين في الجمهورية العربية السورية.وأسفرتاألعمالالقتاليةفيتلكالمنطقلةعنتشلريد
أكثر من 200000شخص 
مجلساألمن,تقريراألمينالعام,الوثيقة[/16,]S/2019/949كانوناألول,2019/فقرة3
)(5
J. Willms: Without Order, Anything Goes? The Prohibition Of Forced Displacement In
Non-International Armed Conflict , International Review Of The Red Cross, Volume 91,
Number 875, September 2009, P548.
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العرفية في القانون الدولي اإلنسانيا ال ناء ٍيها ا ّ ذ ٍ اداالض النددوه مد ّو انندتاءاض الييمندل
دايل والصددال المونيددل
لي د ّدنى ا د قماو اليددونيين ٍ د اددتوف ُيتا ديل يددن ايددث اليددصوى والشددتو الصد ّ
واأليدان وال غذيدل و دوب تيد العا فدلا والقا دوت ( )132ال د أادتض ماد النداداين ٍد العدووت ال و يددل
مصيان قلى وياتلب أو أيامن منهب اليع او االيا ن
وٍ الن اد اض الي فّال الووليل ي

أوض قلى ندواهبل

األ ماأ ال

يو الناداون ين ايايل ا اايدل ننيدف التامعدل ال اصدل مايايدل

1
أي دا ٍ د الن اد دداض الي دفّال ليددت الووليددل ٍ ددولى اليدداوت ال ال ددل
اليددونيين والمتو ومددوو انادداٍ األوو ّ
اليش تمل والمتو وموو انااٍ ال ان اياي هب2ل

ب :حالة النزوح القسري
قيدا مشدمو
ٍ معدم الاداالض يمدون نددوه ال دمان ن يندل ا د ات ّ
عيدوت ,د ويها أ دتاف الندداع ّ
ينيل ي ّ
فن ن تي قصوات أوايت لألش ا ميغاوتت ينادلهب أو منقفهب نوت أللتام يا ي ّيى ال هيت
العتاد

وا داوت لنو دل ال تميمدل الوييغتاٍيدل .أو مشدمو ليدت فند ويمدون ذلدك ندويا ال صدوت لدذ

النهداض أوايدت صدتيال مدالندوه وال دناب يفيدل النددوه لمنهدا دوٍم قليد

يدواد ما د واب أ داليأ ي دو

شن الهنياض اليماشدتت ادو اليدونيين واأل يدان اليونيدل ميدا ٍيهدا اليندادو وأيدامن العيدو والمنيدل ال ا يدل
و هويو ايات األشد ا و ديي هب3ل ومدووت ا ّدتب القدانون
واليي فماض الوينيل وال قاٍيل والعنف النن
الوول انن دان فدى أت دتف مدالنداع تايدو ال دمان اليدونيين أل دماأ ليدت شدت ّيل ميدا دب ا مدات

تايو اليو ّنيين مصاو االن هاماض الن ييل لفقانون الوول انن ان
األ ا 5ل

4

ونتييل اتأ ميونأ ناداب تويدا

ااتض الياوت ( )49ين ا اايل ننيف التامعل مذلك الياوت ( )17ين المتو وموو انااٍ ال دان
الي ّم ٍ الن اد اض الي فّال ليت الووليل ال تايو الق تت لفيونيين وناء ٍيها:
 -1ال يند ددود األيد ددت م تايد ددو ال د ددمان اليد ددونيين أل د ددماأ صد ددو مد ددالنداع يد ددا لد ددب ي فّ د دأ ذلد ددك أيد ددن

األشد د ا

الي ددونيين اليعني ددين أو أ ددماأ

ددمتيل يفا ددلل واذا ي ددا اا ا ددض الا ددتوف قند دتاء ي ددو ل ددذا

ال تايو ينأ ا اذ ماٍل اننتاءاض الييمنل ال قماو ال مان اليدونيين ٍد ادتوف ُيتاديل يدن ايدث
اليصوى واألوااع الصايل الواا يل والعينيل وال ييل وال غذيلل

اليونيين فى الندوه ن أتاايهب أل ماأ ّصو مالنداعل
 -2ال ينود قتلاب األٍتاو
ّ
()1انظر:المادة51ومابعدنامنالبروتوكولاإلضافياألوللعام1977
()2انظر:المادة4والمادة13منالبروتوكولاإلضافيالثانيلعام 1977
()3اللجنة الدولية للصليب األحمر,النزوح فلي أوقلاتالنلزاع المسللّحكيلف يلوفر القلانون اللدولي اإلنسلاني الحمايلةفلي
الحرب ,وما أنمية نذه الحماية,جنيف,2019,صفحة.38
()4انظر:المادة85منالبروتوكولاإلضافياألوللعام1977
))5انظر:المادة8فقرةب/7/مننظامرومااألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية
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قا دداٍلد لفاا ددت الد دواتو ٍد د ان ددات ال عاا ددوت ااّد دتض القا ددوت ( )129ي ددن الو ات ددل ال د د أ ددو ها



الفننل الووليل لفصفيأ األايت ن القوا و العتٍيل ٍ القانون الوول انن ان

ٍ الن اد اض الي فّال الووليل وليت الووليل1ل

تايو أو نقو اليونيين

المطلب ال اني :استبعاد الالجئين من الحماية الدولية
يا وام النا (أو يا ي ّيى منوو الشيوو) أنشصض
معو اويولا لفيعاييت الوانأ وٍّتلا لينح ش
يددا يددن الايايددل الووليددل
ا اايددل  1951يعدداييت اد ّدووض مهددا الادداالض ال د ُي د معو يددن يلهددا ش د
ون ناو ال ي ك مهذ المندوو معدو الديداوت المميدتت ٍد دوو دالم
مينا (منوو اال معاو)ل واو ادواو ال ّ
قيواد ٍ ينح
ييا ّأوى قلى ا ياو نهج أم ت ّ
الفنوء اصلد ٍ ووو الغتأ األوتوم وأييتما الشياليل ّ
واددم الن ددا ٍد د يااولددل ي ددن ف ددك ال ددووو ن دداء وا ددم الن ددا لألش د ا ال ددذين ي د د اقّون ٍقد د .2
و ددنوتس ٍ د لددذا الي فددأ مش د ء يددن ال صدديو الادداالض ال د ي د ب مهددا ا د معاو الين ددين يددن الايايددل

الووليلل

الفرع األول :حاالت االستبعاد بموجب أحكام اتفاقية 1951
لب يتو ٍ ا اايل  1951دوى ديث اداالض ت ي ديل ُي د معو ميونمهدا الدأ الفندوء يدن وادم الندا
ول ددب اال ددل األشد د ا ال ددذين ي فقّ ددون الاياي ددل أو الي ددا وت ي ددن األي ددب الي ا ددوت واألشد د ا ال ددذين ال

الووليددل واألش د ا
يع مددتون ماانددل لفايايددل
ّ
شته لمو ينها:

الوولي دلل ٍييددا يف د
الددذين ال يع مددتون ي د اقين لفايايددل
ّ

أوالً :األشخاص الذين يتلقون الحماية أو المساعدة من األمم المتحدة
ناء ٍ ال تع واو ين الياوت األولى ال اايدل  :1951اال ن مد لدذ اال اايدل فدى األشد ا

الدذين

االيداد مايايدل أو ي دا وت يدن لي داض أو ومداالض امعدل لأليدب الي ادوت ليدت ي واديل األيدب
ي ي عدون ّ
الي اوت لشاون الين ينٍ .إذا وا ض لذ الايايل أو الي ا وت ألت مأ وون أن يمون يصيت لاالء

األش ا او ُ ّوت نها يدادل مقداد ليدا ي صدو مداأليت يدن القد اتتاض ال د ا يدو ها النيعيدل العايدل لأليدب
يالفين لف ي م ميدايا لذ اال اايدلال ين مد مندو اال د معاو
نتاء ذلك
الي اوت يصمح لاالء األش ا
ّ
ل ددذا ف ددى أت شد د

ي فقّد دى الاياي ددل أو الي ددا وت ي ددن أا ددو أنهد ددت أو وم دداالض األي ددب الي ا ددوت لي ددت

()1جلا فلينلصالقاعلدة:129أ -يقلوماألطلراففلينلزاعمسللّحدولليبترحيللأونقللالسلكانالملدنيينقسللرا,
بصورةكليةأوجزئية ,منأرضمحتلة ّ ذااقتضىذلكأمنالمدنيينالمعنيينأوألسبابعسكريةقهرية
ب  .يأمراألطراففينزاعمسلّحـيردوليبنزوحالسكانالمدنيين,كليلاأوجزئيلا,ألسلبابتتعللقبلالنزاع ّ ذا
اقتضىذلكأمنالمدنيينالمعنيينأوألسبابعسكريةقهرية.
)(2
Gilbert,Geoff Current Issues In The Application Of The Exclusion Clauses, UNHCR Note,
2001, P3.
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قويان ي و لذا
ي ّوايل األيب الي اوت لشاون الين ين و نو ق واو لذ اال اايل مانض لناك ومال ان ّ
النددوع يددن الايايددل والي ددا وت ليددا :ومالددل األيددب الي اددوت ال ددامقل ل عييددت موتيددال وومالددل األيددب الي اددوت
نلا ل و شغيو الين ين ال ف

ينيين ٍ الشت األونى(1)UNRWAل

انياً :األشخاص الذين ال يعتبرون بحاجة للحماية الدولية
اايدل  :1951اال ن مد أامداب لدذ اال اايدل فد أت شد
ند ّ ال دتع (لدد) يدن اليداوت األولدى ال ّ
ا مت ال ف اض الي صل ٍ المفو الذت ا ذ ٍي يقاياد ل يالمداد لفاقدو و فيد االل اديداض اليت م دل

داليض الم داأ وادم
منن يل لذا المفوا .ين م لذا المنو فى األش ا الذين وٍّت لويهب ماٍل الي ّ
أن المفو الذت ا قمفهب والذت أاايوا ٍي قاايل وا يل او يناهب يعاب الاقو ال ي ي دم مهدا
النا قال ّ
ناء النن يلل وال يونو عتيف واي لفاقو والوانمداض ال د

شدمو دمماد لي د معاو

اليوا ن اوتد ما
يددا ييا ددو قل ددى اد ّدو مميددت لوا ددم
ليددت ّأن د ُيقدداو :ق ّن اال د د معاو ي عددو ي عول د قذا مددان وا ددم ش د
اليوا ن ٍ المفو و فى ون ال صو الايايل ين ان اوت الق تيل أو الن أو ال تايو2ل
ال ا :األشخاص الذين ال يعتبرون مستحقين للحماية الدولية
اوو ال تع (و) النشا اض ال
لقو ّ
أت يعيدات آ دت ناد ادت لفن دا ج ال
ّ

يا فى دميو الاصدت وال ييمدن

ميد

اوت قلى ا معاو ش
ّ
يدتت لي د معاو مالن دمل لف دتول وٍد اداو دب ا د معاو أادو أٍدتاو العا فدل

ل ددمأ يددن األ ددماأ اليع د تووت ٍ د لددذا ال ددتع ٍددي يعند ذلددك ا د معاو مايددو أٍ دتاو األ دتت اآل دتين ايددث
يمقى لم ّو او ٍ العا فل الا ٍ الي ات ات ال تويل أللفي ٍ الاصوو فى وام الينا3ل
يا الفنوء فى أتاها صديايل قدويت يدا قذا مدان أت
يمون لفوولل الي عااوت ال يف يس ش

ين منوو اال معاو لذ

اتيادل ول مي لذ المنوو يم

أن
أن لناك أ ماماد ّ
نويل دو و ال مدات ّ
قتيت ّ

()1أنشئت وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين فلي الشلرق األدنلى(األونلروا) عملال بقلرارالجمعيلة
العامةرقم(302د )4المؤرخ في8كانونالثاني/ديسمبر  1949وبدأت ا ضلطالع بمهامهلا فلي 1أيلار/ملاي 1950
و زالت لىيومنانذاتعملعلىتقديمالمساعدةوالحمايةلالجئينالفلسطينيينفيسوريا,ولبنان,واألردن,والضفة
الغربية ) بمافيهاالقدسالشرقية),وقطاعـزة وحيثأنها تعمل فينلذهالمنلاطقفلانالالجلئالفلسلطينياللذي
يجدنفسهخارجتلكالمناطقيمكنأنيتمالنظلربحالتلهلتحديلدوضلعهكالجلئبموجلبمعلايير1951وكلذلكالحلال
بالنسبةلألشخاصالذينلميعودوايتمتعونبالحمايةوالمساعدةمنقبلاألونروا  
انظر:الموقعالرسميلألونروا,أيننعمل,آخرزيارةhttps://cutt.us/sOQAa 2020/11/27
UNHCR, Note on the Applicability of Article 1D of the 1951 Convention relating to the
Status of Refugees to Palestinian Refugees, October 2002, Para 1,2.
( )2المفوضيةالساميةلشؤونالالجئين,دليلاإلجرا اتوالمعاييرالواجبتطبيقهالتحديدوضع جئبمقتضىاتفاقية
1951وبروتوكول1967الخاصينبوضعالالجئين,مرجعسابق,صفحة45ومابعدنا
()3المفوضيةالساميةلشؤونالالجئين,مدخل الى الحمايةالدوليلة لالجئلينحمايلة األشلخاص اللذين نلم موضلع انتملام
المفوضيةبرنامج التعليم الذاتي,1مرجعسابق,صفحة67
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أاو األ ياو اليذموتت او ّب ات مام وليس ي فوماد قيدتاو ق مداض ت دي ماصدوو يقاادات ننا يدل دامقل1ل
واألش ا الذين ال يع متون ي اقين لفايايل الووليل لب:
أ-األشد ا الدذين ات ممدوا نتييدل ا ّدو ال ديب أو نتييدل ادتأ أو نتييدل ادو انن دانيل مداليعن
فى أامايهال
الي وب لهذ الن ات ب ٍ الصموك الووليل اليواو ل لفن
أن ميق ا َدو نداو ادت
فى التلب ين واٍ قتاوت الووو فى ايين ا اايل  1951لهذا المنو قال ّ
دعينياض القددتن اليااد ايددث ّأوض ف ددل يددن
غيدت ٍد ين صددف د ّ
أن الواددم اددو ّ
ل ددنواض ويفددلل ميددو ّ
يي دا أ ددات اف د الددووو الي د قمفل يددن ونددوو أش د ا
الن اد دداض الواييددل قلددى ددوٍ مميددت ل ددالم الفنددوء ّ
ي وت ين معيفياض قنتاييل اين اواٍو الين ين ٍوٍعها ذلك قلدى ق داوت النادت مدالنهج الي مدم ٍد امدوو
الين ين وال شوو أم ت م مي لذا المنو2ل ميا مان ألاواث  11أيفوو /م يمت وموء يا ي ّديى الادتأ
فى انتلاأ أ ت مميت فى اقدو األناندأ وايايدل الين دين 3ايدث مدوأ الين يدم الدوول يعدان يدن

ي ددصلل ال وٍيد مددين األيددن الددوا ف وال هويددو الددذت يشددمف أول ددك األنانددأ العددامتين لفاددووو الووليددل فمداد
أن
لفايايددل و فددى الددتلب يددن اددعف األولّدل فددى ونددوو اتم د ينيددم الين ددين مالهنيدداض انتلاميددل قال ّ
الووو موأض ّ ذ نهناد أم ت اذ ادت ٍ اموو الين ين ين ديو ديداوت ال دواي ٍد فمداض الفندوءل ا ّدى

أن الي وا دديل ال دداييل لش دداون الين ددين اا تا ددض ف ددى ال ددووو ا دداذ ددواميت أيني ددل ينا ددمل ٍد د ين دداو
ّ
ال عايو يم الم الفنوء وشنع هب فى قوياج منوو اال معاو اين اوانينهب الو نيدل و دوب ال دالو
ٍ

ميقها4ل

أوو ٍ ل ين الن ات ب ال

او ال يبا ي

ن

فيها المنو (أ) لد الند ات ب ادو ال ديب لدب يعدو يصد فح االند ات ب

وياد ٍ القانون الوول الننا

الاال و يض اال عاال ند ميصد فح االعدووانا

5

()1المفوضيةالساميةلشؤونالالجئين,دليلاإلجرا ات والمعاييرالواجبتطبيقهالتحديدوضع جئبمقتضىاتفاقية
1951وبروتوكول1967الخاصينبوضعالالجئين,مرجعسابق,صفحة46
) (2نشبتفيفتلرةالتسلعينياتحلروبأنليلةفليكللملنيوـسلالفياالسلابقةوروانلداارتكبلتخاللهلاأفظلعالمجلازر,
والخروقاتللقانونالدولياإلنساني وقد فرعددكبيرمنمرتكبليا نتهاكلاتالجسليمةلقلانونالحلربوالجلرائمضلد
اإلنسانيةبحثاعنملجأآمنبعيداعنمسرحجرائمهم 
Op.cit, Gilbert,Geoff: Current Issues In The Application Of The Exclusion Clauses,P3.
Jennifer Bond, Principled Exclusion: A Revised Approach To Article1(F)(A) Of The Refugee
Convention, Michigan Journal Of International Law, Volume 35, Issue 1, 2013, P21.
)(3
Skaar, Elin Et Al: The New Asylum Dilemma: Refugee, War Criminal Or Terrorist? Chr.
Michelsen Institute (Cmi Prief Report Vol. 5 No. 1), 2006, P1.
)(4
Op.cit, Bond, Jennifer: Principled Exclusion: A Revised Approach to Article1(F)(a) of the
Refugee Convention, p22.
)(5
Aas, Maria Bergram Et Al: Exclusion From Refugee Status Rules And Practices In
Norway, Canada, Great Britain, The Netherlands And Denmark, A Comparative Study,
Commissioned By The Norwegian Directorate Of Immigration (Udi), 2013, P 31.
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الذت ب عتي ٍ يا يت مايماال اال عتاا لعاب  2010فى ّأن ااياب شد
أو الع متت لفوولل أو ين وني لذا العيو م
ٍعيد ين ال امب ٍ العيو ال يا
أو مددوء أو ن يددذ يددو ددووان يشددمو مامددب امعد

الي اوتا.

ون ااد

و وت د

يدا لد وادم ييمند
دي

أو ق دواو

ان هامددا واادداا ليي ددا األيددب

فيهددا المنددو (أ) ل د ن د ات ب الاددتأ ال د اد ّدب االن هامدداض
ال ددل ال انيددل يددن الن د ات ب ال د ن د
الن دييل ال اايداض ننيدف لعداب  1949و شديو الق دو العيدو ال عدذيأ أو اليعايفدل اليقن دانيل عيدو
قاواث يعانات شويوت أو قلاا أذى

يت مالن ب أو مالصال انمعاو أو النقو ليت اليشتو ين أ ذ

تلا ن.لل وفيحالةالنزاعاتالمسلّحةـيرالدوليةا نتهاكاتالجسيمة للمادةالثالثلة المشلتركة
بين اتفاقيات جنيف األربع,االن هاماض ال

يتت األ دتى لفقدوانين واأل دتاف ال داتيل فدى اليناد داض

الووليل الي فّال واليناد اض الي فّال ليت ذاض ال امم الوول

ٍ الن ا ال امض لفقانون الوول 1ل

أيدا ال ددل ال ال ددل لد الند ات ب اد ّدو انن ددانيل ٍقددو وتو ٍد نادداب تويددا األ ا د لفياميددل الننا يددل
ّ
أت ينهددا انتييددل اددو
الووليددل ينيو ددل يددن األٍعدداو فددى ددميو الي دداو ال الاصددت ال د ُي َعد ّو ات مدداأ ّ
يوند ادو أيدل ينيو دل يدن ال دمان
انن انيلا ي ى اتُممض ٍ ق ات لنوب وا م الن ا أو ينهند
ّ
قمعاو ال مان أو النقو الق تت
اليونيين و ن فب مالهنوب و شيو:الق و العيو انماوت اال تاا

لف مان ال نن أو الاتيان الشويو فى أت ناو آ ت ين الاتيل المونيل ميا ي الف القوا و األ ا يل
لفقانون الوول

ال عذيأ االل صاأ أو اال عماو النن

للل2ل

لاميدل ييمددن ا ماتلددا ن د ات ب
أن الن د ات ب اليصد ّدن ل فددى ّأنهددا أ يدداو قت ّ
ولنددا ال مددو يددن انشدداتت قلددى ّ
اتأ قذا يا واعض ٍ يا نداع ي فّح ميا ييمن وصي ها ٍ معم الااالض فى ّأنهدا ند ات ب ا ّدو

انيل واء واعض دين ال فب أو دين الاتأ3ل ومذلك ُي معو األشد ا
انن ّ
لي قاو مصنهب ات مموا أ ياالد قتلاميل ين ق ات الايايل الووليل لين ينل
أ -األشد ا

نويدل
الدذين دوٍت أ دماأ ّ

الدذين ات ممدوا نتييدل ن دييل ليدت يا ديل داتج مفدو الفندوء امدو امولد ٍد لدذا المفدو

مص ل النال

أن ٍا فهددا اددو أاددوب فددى
ييمددن وصدديف النتييددل ال ي دتت فددى ّأنهددا ليددت يا دديل نددويا ُي دتتنح ّ
ات مامه ددا ألل ددواف ش ص دديل أو ن ددويا ال يم ددون لن دداك اتمد د واا ددح م ددين النتيي ددل واله ددوف ال يا د د
اليد ددوب أو نددويا يمددون ال عددو ليددت ي نا ددأ يددم الهددوف ال يا د اليد ددوب ايددث مددون الددوواٍم ليددت

()1انظر:المادة8منالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية
()2انظر:المادة7منالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية 
)(3
UNHCR, Addressing Security Concerns Without Undermining Refugee Protection,
UNHCR’s Perspective, Geneva, 17 December 2015, Para 19.
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ال يا ّيل ل الغالمل1ل وال ُ َعد ّو دمماد لي د معاو قال النتييدل ال د ات ممدض أو ُي دتم ّأنهدا ات ممدض داتج
أيدا اليندا الدذت يت مدأ نتييدل يدتت
قافيب مفو اليفنص ومواض ام فى اموو الينا ٍد لدذا المفدو ّ
ٍ مفو الفنوء ي ام لفيااميل ا أ اوانين ذلك المفو2ل

ض -األش ا

يااوت أللواف األيب الي اوت ويماو هال
الذين ات مموا أٍعاالد
ّ

ايدل ن ّدواد ي دوا و يدم مندو اال د معاو الدواتو ٍد
ي ّاح ّ
أن منو اال معاو لدذا الدذت صديغ معمداتاض ّ
أن الند ات ب ا ّدو ال ديب (نتييدل العدووان) أو نتييدل الادتأ
ال تع (واو) (أ) ين الياوت ٍ 1ين النفّ ّ

او انن انيل ل أيااد أٍعاو يناٍيل أللواف ويماوئ األيب الي اوت الواتو ذمتلا ٍ ويمانل
أو الن ات ب ّ
داو ين األولددى وال انيددل يند ل ولم د يقددوب ٍددتو يددا مي ال ددل ألددواف ويمدداوئ
يي ددا األيددب الي اددوت وٍ د اليد ّ
موأ يتمد ف ل ٍ وولل او وأن يمون او الب مشدمو يماشدت ٍد
األيب الي اوت ال مو أن يمون او ّ
ي ال ل لذ اليماوئ3ل
الفرع ال اني :دراسة لبعض الحاالت الخاصة
اقي دل
فّ دأ و ات ددل وايقددل لف مددض يددن أ ّ

يفي دل اويددو واددم النددا اهددت معددم الادداالض ال د
دديو ّ
ال ددأ الفن ددوء مالاص ددوو ف ددى وا ددم الن ددال ددن ّمين ٍد د ل ددذا ال ددتع مع ددم الا دداالض ال د د

نش ددص ددن

الن اد اض الي فّال وي وت النوو مشصن يوى ا اقا أصاامها لوام النال
أوالً :هل يمكن للهارب من الجندية أن يكون الجئاً؟

ددميو

ييدنح يي ددا األيدب الي اددوت والقددانون الدوول العتٍد الاد ّ لمد ّو وولددل ٍد الددوٍاع ددن ن دهال وٍد
ذلددك َع د ّو الددووو ي ّولددل ل ننيددو يوا نيهددا ألواء ال ويددل الع ددمتّيل وال ُي َع د ّو ذلددك تا داد لاقددو األٍ دتاول
و ص ت الووو واولا مهذا الا ّ أت قّن ال يشيو النيا اض الي فّال ليت النااييلل ميا ياد لفوولدل
هتمين أو الي فّ ين ين ال ويل الع متّيل وذلك نويا يمدون دوب ال ادااهب
أن تم قوماض فى الي ّ
مال ويل الع متّيل ليت يمن

فى أ ماأ ونيهل4ل وال ع مت لذ العقوماض ين اميدو االاد هاو ا دأ

)(1

UNHCR, Guidelines On International Protection: Application Of The Exclusion Clauses:
Article 1f Of The 1951 Convention Relating To The Status Of Refugees, Doc
]HCR/GIP/03/05[, 2003, Para 15.
( )2المفوضيةالساميةلشؤونالالجئين,دليلاإلجرا اتوالمعاييرالواجبتطبيقهالتحديدوضع جلئبمقتضلىاتفاقيلة
1951وبروتوكول1967الخاصينبوضعالالجئين,مرجعسابق,صفحة 48
()3المرجعالسابقنفسه,صفحة50
)(4
UNHCR, Guidelines On International Protection No. 10: Claims To Refugee Status
Related To Military Service Within The Context Of Article 1a (2) Of The 1951 Convention
And/ Or The 1967 Protocol Relating To The Status Of Refugees, Doc ]HCR/GIP/13/10/Corr.
1[, 2014, Para 5,6,7.
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ي هوي د ال دواتو ٍ د ا اايددل  1951قال ٍ د ا دداالض يعينددل1ل ايددث ق ّن تٍددم األش د ا
الع ددمتيل اددو يمددون ن ين دلد لفعيددو الع ددمتت الددذت قددوب م د وول د والددذت ُي َع د ّو ي ال داد لفقوا ددو األ ا د ّديل
ويواناد ين امو الين يم الوول ل ميا ييمدن أن يمدون الدتٍم ا دواد لفيع قدواض الوينيدل
لف فوك انن ان ُ
ألواء ال وي ددل

مددذلك ييمددن أن يمددون ي عفقداد مص ددماأ اددييتيل2ل ٍد ي ددو لددذ الادداالض ُي َعد ّو ٍددتم قومدداض
لفشد
فى األش ا الهاتمين ين ال ويل الع متيل شميد ين أشماو االا هاو 3ويا ّ لهدب مال دال ال ي ّدم
موام النال

انيا :هل يمكن للجندي أو المقاتل أن يكون الجئاً؟
دونيين وون ليددتلب نا د ادت لف ميعددل ال ددفييل واليونيددل
يق صددت ا د الاصددوو فددى واددم النددا فددى اليد ّ
وانن انيل لا فأ الفنوء وال ييمن صوت أن يمون اليقا و الذت يشاتك ٍ النداع ياليد لنيو لذا

4
أن ددوٍقاض الين ددين لالمد داد يددا اي ددو م ددين ننما ه ددا أش اص داد م ددانوا يش دداتمين ددامقاد ٍد د
الواددم ل قال ّ
األ ياو العوا يل وألقوا ا فا هب أو اش اصاد ّب تياهب ين ال ويل الع متيلل

ٍ لذ الاالل ي ب النات قلى مدو يدن وادف دن اليشداتمل ٍد الندداع فدى أند ايدون ا وييمدن أن

أن ل ددتومهب م ددان ن ين ددل ددوٍهب ي ددن ال عد ددتم
ينا ددت م فمد د وي د د يو ي ددن وا ددم الن ددا قذا ي ددا م ددض ّ
5
لياد هاو وأنهددب ليددت يشدديولين مددصت منددو يددن منددوو اال د معاو ل وٍد ادداو مددان الددأ الفنددوء اددواد
امقاد مصاو النيا اض الي فّال ال د

مال عو ن أت نشا

قا دو ٍد ندداع ي دفّح وا فد

متت امو النات م فأ الفنوء6ل

لندا ال م ّدو يدن ال ص ّمدو يدن ّأند واّدف

)(1

UNHCR, Deserters and Persons avoiding Military Service Originating from the Federal
Republic of Yugoslavia in Countries of Asylum: Relevant Considerations, 1999, available
at:
https://www.unhcr.org/news/updates/1999/10/3c3c480e5/deserters-personsavoiding-military-service-originating-federal-republic.html. Last Visit 12/12/2020.
)(2
UN Conscientious Objection to Military Service, Doc ]E/CN.4/Sub.2/1983/30/Rev.1[,
1985, Para 127.
( )3المفوضيةالساميةلشؤونالالجئين,دليلاإلجرا اتوالمعاييرالواجبتطبيقهالتحديدوضع جلئبمقتضلىاتفاقيلة
1951وبروتوكول1967الخاصينبوضعالالجئين,مرجعسابق,صفحة 53
)(4
Nicholson, Frances And Kumin, Judith: A Guide To International Refugee Protection
And Building State Asylum Systems, Handbook For Parliamentarians N° 27, InterParliamentary Union And UNHCR, Geneva,2017, P133.
)(5
UNHCR, Legal And Protection Policy Research Series Under What Circumstances Can A
Person Who Has Taken An Active Part In The Hostilities Of An International Or A NonInternational Armed Conflict Become An Asylum Seeker?, 2014, P21, Available At:
https://www.refworld.org/docid/413c8b444.html Last Visit 12/12/2020.
)(6
UNHCR, The Civilian Character Of Asylum: Separating Armed Elements From Refugees,
2001, P5. Available At: https://cutt.us/NZ1L8 Last Visit 12/12/2020.
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ال ا :هل يمكن لألطفال الجنود أن يكونوا الجئين؟
اض ّن  18ي ّب ننيو لفيشداتمل ٍد ندداع ي دفّح مدصت
أت ش
يشيت يص فح ال و الننوت قلى ّ
شمو ين األشماو قذ ق ّن اليشاتمل ال ق صت فى األ ياو الق اليل مو ييمن ا واب األ او أل ياو
ال ه أو لايو األشياء أو لنقو الت ا و ميا ييمن أن يد ّب ا د غيلهب أللدتام نن ديل1ل ولالمداد يدا

ي د ّب ال ننيددو ما
أ تلب2ل

دداف األ دداو أو هويددولب أو قل دوا هب ومعددم األ دداو يش د تمون ٍ د الن دداع ن الددل

ااددتض اليدداوت ( )77يددن المتو ومددوو انادداٍ األوو لعدداب  1977واليدداوت ( )4يددن المتو ومددوو

انااٍ ال ان

ننيو األ او اض ن ( )15و ب ا مات مصاو االن هاماض الن ييل لفقدانون الدوول

الاموييد دل وان ددأ ا دديان أالّ يد د ب قشد دتاك
الاموييد دل ولي ددت
انن ددان ويق ددم ف ددى ددا أ د دتاف الند دداع
ّ
ّ
األ دداو ٍد الن اد دداض دواء ٍد ن اد د ع
داض ووليددل أو ليددت ووليددل ا ددى وان مددان ال ددو اددو ددوع مإتاو د
ٌ
لفق او3ل
ي عدووت يدن العدالب األيدت

أن االتت ننيو األ داو يوندووت ٍد يندا
مالتلب ين لذا الاات قال ّ
ال ددذت ي ددوٍم الم ي ددت ي ددن األ دداو الينن ددوين ل ف ددأ الفن ددوء ن ين ددل لفي ددا ت ال د د ي عتا ددون له ددا ف ددى
الصدعيوين الن د والن دوت ايددث قّنهدب يوانهدون ددوء اليعايفدل الي ي ّدو مإنمدداتلب فدى ايدو اليعد ّدواض
ال قيفل وا م ال واصو يم ا ي هب واالل صاأ و وتي هب مانويان فى الماوو والي وتاضل
دالفين لم دأ وادم الندا ميوندأ
ييا ينعفهدب ي ّ
و ع مت لذ اليعايفل ال ي ل ين اُميو االا هاو ّ
4
لمن يوااف الووو الدالض
الياوت ( )1ين ا اايل  1951فى ا ماتلب (ين يون ل ل ان يا يل يعينل) ل ّ
ي ماينل مهذا الشصن اصلد ٍ ااو مان لاالء األ او او ات مموا ن ات ب اتأ أو ند ات ب ادو انن دانيلل

ناء اياد ولب ي
ايث ق ّن ن ّ المنو األوو ين ال تع (واو) َ

ن األ او ين ن اا 5ل

ٍ ق ات ال صوت لهذ الي صلل أ ّموض الي وايل ال اييل لشاون الين دين ٍد اليمداوئ ال ونيهيدل
لفايايل الووليل فى اتوتت أ ذ الاذت الشويو نو مي منوو اال معاو فى األ او نا ادت لا ا ديل

ادو ٍ د معددم الادداالض ددوب
وي ّ
واددعهب ُ

ميد منددوو اال د معاو فددى األ دداو وٍ د االددل األ دداو
)(1

ICRC, Children Associated With Armed Forces Or Armed Groups, Geneva, 2013, P2.
UNICEF Website, Children Recruited By Armed Forces, Last Visit 12/12/2020, Available
At: https://www.unicef.org/protection/children-recruited-by-armed-forces
)(3
UNHCR, Refugee Children: Guidelines On Protection And Care, Geneva,1994, P85.
)(4
Happold, Matthew: Excluding Children From Refugee Status: Child Soldiers And Article
1F Of The Refugee Convention, American University International Law Review, Volume
17, Issue6, 2002, P 1139.
)(5
Rikhof, Joseph: Child Soldiers And Asylum – Duality Or Dilemma?, Washington & Lee
Public Legal Studies, Research Paper Series, No. 12, 2019, P4.
)(2
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أن ل داالء األ دداو لددب
دوت هب مات مدداأ ن د ات ب ي دتت ٍيددن اليهد ّدب أن نمق د ٍ د أذلاننددا ّ
الددذين ُيش د م م د ّ
ااايا لفعندف ولي دوا يندتيين وٍد م يدت يدن األايدان يمدون ات مدامهب لفند ات ب ن يندلد الن هداك اقدواهب
األ ا يلل لذلك ي ا ن وب

مي منو اال د معاو (واو) قال قذا مدان ال دو ادو وصدو ل دن الي داوليل

الننا يل ا أ يا لو ياوو ٍ القوانين الووليل والو نيل واض ات مام لفنتييل1ل

المبحث الثاني
دراسة تطبيقية على مخيم الهول
دوتيا يقدم شدياو شدتا الدميو

ي ّيب الهدوو لدو أممدت وأ دت ي ّييداض الين دين والنداداين وا فيداد ٍد
مالقتأ ين الاووو العتاايلل أنشا ين امدو األيدب الي ادوت ٍد داب  1991ال د قماو الين دين العدتاايين

يو اتأ ال فيجل وٍ اب  2016أ يو اٍ اه الي ّيب نيواء نداداين دوتيين ُشدتووا ندتاء العيفيداض
الع ددمتيل اددو نادديب (وا د )ل ويشددمو العددوو المف د لقددا ن الي د ّديب يددا يديددو ددن  64000ش د
 %94ينهب ين الن اء واأل او2ل

مان ل قو يوينل (المالود) آ دت نيدوأ ناديب (وا د ) ٍد

دوتيا أ دت مدالغ ٍد

اد ب ال عدواو

ال ددمان لفي د ّديب مهددذا الشددمو المميددت ايددث ددب نقددو يعاددب ن دداء وأ دداو ال نادديب قلددى ي د ّديب الهددوو
اليم ا مال عو مناداين وتيين والن ين دتاايين ٍمداض الي ّديب يادب فدى ادو دواء أٍدتاواد لداتمين يدن
نايب (وا ) و ا يض يقا ف (وا ) وأش اصاد يت م ين م ل
وينددذ وصددولهب مددوأ األش د ا

الددذين دتم هب صددفل و يقددل مددال نايب مياددايقل اليددونيين ال ددوتيين

والعتاايين واش وض و يتت أ ياو العندف ٍد الي ّديب اصدلد يدن امدو األناندأ الدذين يموندون داوتد أم دت
تٍاد ين ليتلب وٍ نهايل آذات ياتس اب  2019ااب معم األنانأ مات ياب مان آ تين ييا

اٍي ين
أا د ت ا دواض ددوتيل الوييق ات يددل الي ددي تت فددى الي د ّديب قلددى ٍصددو ال ددمان ٍ د ين ق ددين نغ دت ّ
ي ما و ين قاوالا ول األممت لفناداين ال وتيين والين ين العتاايين وال انيل لألنانأ3ل
ن ص

لذا اليماث ن

اء ٍمتت ايل ن ميعل األش ا

يشمو ٍ ندعء ين نق ل اا ناد لي اض اليقا فين ال امقين ٍ

نايب وا

اليقييين ٍ ي يب الهدوو الدذت
ل

( )1فيالنرويج يتماستبعاداألطفالالجنودأبداتحتسن15أمابالنسبةلألطفالبينعمر18–15فتلتمدراسلة
كلحالةعلىحد بنا علىالوقائعالمتوفرة 
Op.cit, Rikhof, Joseph: Child Soldiers and Asylum – Duality or Dilemma?, P22.
)(2
OCHA, Syrian Arab Republic North East Syria: Al Hol Camp Report, 11 October 2020, P1.
)(3
De Azevedo, Christian Vianna: ISIS Resurgence In Al Hawl Camp And Human Smuggling
Enterprises In Syria: Crime And Terror Convergence?, Perspectives On Terrorism, Volume
14, Issue 4, 2020, P45.
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المطلب األول :فئة المقاتلين السابقين المحتجزين بالمخيم
ٍد د ش ددهت آذات ي ددن دداب  2011م ددوأض ف ددفل ي ددن االاد د تاماض الوا في ددل ن دداه أ اتاد د النيهوتي ددل
العتميل ال وتيل
األيت مالني

ت ان يا اولض ٍ ي فم اب  2012قلى نداع ي فّح 1اناصتض أ تاٍ ٍ ماوئ

العتم ال وتت ين نهل ونيا اض ي فّال ين ليت الووو ين نهل أ تى ب يا لم ض

ال يٍدداض أن نشددمض مددين ٍصددا و لددذ النيا دداض ال د
آالف2ل ٍ

اددا ف ددوولا يددن يددان نيا دداض قلددى ددوت

اب  2014أ فنض نيا دل ي دفّال ي شدووت أ فقدض فدى ن دها ا دب االوولدل ان ديييل ٍد

) قنشاء وولل ال يٍل فى األتاا ال ااعل ل دي ت ها

الع ات والشابا أو يا ُيعتف ا صا ادت مد (وا
ٍ وتيل والع ات وال مفغض ي اا ها يا يديو ن  %30ين قافديب المفدوين3ل ميدا مدوأض مايفدل ننيدو
وا عل الن ا ا ق مض ين يلها يقدا فين يدن نييدم أتنداء العدالب قاداٍلد ل ننيدولا ل دمان اليندا

ال د

ددي تض فيهددا مي دن ٍدديهب األ دداول ويددم ددقو (المددالود) آ ددت يعااددو وا د

أول ك الذين ب ننيولب لنصتت ال نايب والق او ٍ ص وٍ قلى ي ّيب الهوول

ددب نقددو ددوو يددن

نقوب ٍ لذا الي فأ و ات ل لفوام القدانون لهداالء اليقدا فين الي واندوين ٍد الي ّديب يدن ونهدل
النات القانون الوول انن ان ل
الفرع األول :الوضع القانوني للمقاتلين السوريين السابقين
يشيت يص فح االيقا فون" ٍ

يا اليناد اض الي فّال الووليل قلى ا االش تاك اليماشت ٍ األ ياو

العوا يلل ٍميدا أادتض لنندل المفدوان األيتيميدل :قن "ال دت ي

الدذت يايفد اليقا دو لدو ٍد ندولت قندادت

لق و أو نته يقا ف العدوو و دوييت ألواٍد الاتميدل األ دتىال مال دال يمدون لفيقدا فين الشدت يين اصدانل
أو اي ياد ننمهب اليااميل ن األٍعاو اليشتو ل ال

وان مان فومهب يي و نتييل
انن ان

وال ييا ن ات ب الاتأل

يقويون مها أ ناء يت العيفياض الاتميل ا ى

يتت واض ال فب ليت ّأن ييمن يقااا هب ن ان هاك القانون الوول

()1فيتموز 2012أعلنتاللجنةالدوليةللصليباألحمرأنعتبةالعنلففليسلورياوصللت للىحلدالنلزاعالمسللح
ـيرالدولي,أماالدوللةالسلوريةملنجانبهلااعتبلرتفليالمرسلومالتشلريعيرقلم15للعلام 2019أنبدايلةالنلزاع
كانتمن 2011/3/15
ّ
ولكللينكللونأمللامحالللةنللزاعمسللحـيللردولللييتطلللبالقللانونالللدولياإلنسللانيتحقللقمعيللاريننمللا:أنيتللوفرلللد 
الجماعاتالمسلّحةالمنخرطةحدأدنىمنالتنظيم,وأنتصلالمواجهاتالمسلّحة لىمستو ٍ أدنىمنالحدة 
الموقللعالرسللميللجنللةالدوليللةللصللليباألحمللر,النزاعللاتالداخليللةأوحللا تالعنللفاألخللر –مللاالفللرقبالنسللبة
للضحايا؟ آخرزيارة https://cutt.us/lX5uT,2020/11/20
()2موقعأخباراألممالمتحدة,حقبةجديدةمنالنزاعوالعنف ,آخرزيارة2020/11/28
 https://www.un.org/ar/un75/new-era-conflict-and-violence
)(3
P. Scharf, Michael: How The War Against Isis Changed International Law, Case Western
Reserve Journal Of International Law, Vol 48 , 2016, P 2.
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ٍإند ياد لهدب ال ي دم موادم أ دتى الادتأ 1واال د اوت يدن
وي ى وام اليقا فون ٍد امادل العدوو ّ
الايايدل ال د م فهدا لهدب ا اايدل ننيدف ال ال دلل وموند داب ُي َعد ّو أٍدتاو القدواض الي دفّال ال امعدل لفدووو

الوين يقا فين
اليش تمل ٍ نداع ي فّح وول (والييفيشياض اليت م ل مها) وا اليوا ين ال ّميين وتناو ّ
شت يين2ل
لمن الوام يموو ي ف اد ٍ االدل الن اد داض الي دفّال ليدت الووليدل قذ لدب يدتو ذمدت ليصد فح ايقا دوا

ٍ د د اليد دداوت ال ال دددل اليش د د تمل ال اايد دداض ننيدددف األتمعدددل  1949أو ٍ د د المتو وم ددوو اناددداٍ ال د ددان

لعدداب1977ل ويعددوو ذلددك ال نددا قتاوت الددووو قلددى ددوب اال دتاف مواددم اددانون لفيقددا فين ٍ د ص د وف
النيا دداض الي دفّال الددذين يقددا فون اد ّدولا أو الددذين ي ّ ددذون يددن قافييهددا ي ددتااد لن اد ددا هب .ومددذلك ال
ي ي م أٍتاو النيا اض الي فّال ميا ي يى ااصانل يقا وا ايث ييمن لفوولل أن اداميهب وٍقداد لقانونهدا

الو ن لينتو ايفهب ال يه3ل

نن دمهب
لمددن اليدداوت ال ال ددل يددنح أٍ دتاو النيا دداض الي دفّال ال ددتف مددالنداع اد ّدواد أونددى يددن الايايددل ل ّ
ددت ع ّ دف ال ددف اض ٍ د ا د عياو اقهددا ميياق د هب قال ّأنهددا لددب اددوو الشددتو الوانددأ وٍّتلددا ٍ د
()1منخاللتعريفهاألسر الحربحددتاتفاقيةجنيفالثالثةالحا تالتيتمكننامناعتبلاراألفلراداللذينيقلاتلون
فينزاعمسلّحدوليعلىأنهم"مقلاتلينشلرعيين",بالتلالييسلتفيدونملنامتيلازاتالمقاتللوملنبينهلاالتمتلعبوضلع
اسيرحرب حيثجا ف يالمادةالرابعةمنها:أسر الحرببالمعنيالمقصودفينلذها تفاقيلةنلماألشلخاصاللذين
ينتمون لي حد الفئاتالتالية,ويقعونفيقبضةالعدو:
 -1أفرادالقواتالمسلّحةألحدأطرافالنزاع,والمليشياتأوالوحلداتالمتطوعلةالتليتشلكلجلز املننلذهالقلوات
المسلّحة.
 -2أفرادالمليشياتاألخر والوحداتالمتطوعةاألخر ,بمنفيهمأعضا حركاتالمقاومةالمنظمة,الذينينتمون
ليأحدأطرافالنزاعويعملونداخلأوخارج قليمهم,حتىلوكاننذااإلقليممحتال,عليأنتتوفرالشروطالتالية
فينذهالمليشياتأوالوحداتالمتطوعة,بمافيهاحركاتالمقاومةالمنظمةالمذكورة(:أ)أنيقودنلاشلخصمسلؤول
عنمرؤوسيه(,ب)أنتكونلهاشارةمميزةمحددةيمكنتمييزنامنبعد(,ج)أنتحملاألسلحةجهرا(,د)أنتلتزم
فيعملياتهابقوانينالحربوعاداتها.
 -3أفرادالقواتالمسلّحةالنظاميةالذينيعلنونو نملحكومةأوسلطة تعترفبهاالدولةالحاجزة.
 -4األشخاصالذينيرافقونالقواتالمسلّحةدونأنيكونوافيالواقعجز امنهلا,كاألشلخاصالملدنيينالموجلودين
ضمنأطقمالطائراتالحربية,والمراسلينالحربيين,ومتعهديالتموين,وأفرادوحداتالعمالأوالخلدماتالمختصلة
بالترفيللللللهعللللللنالعسللللللكريين,شللللللريطةأنيكللللللونلللللللديهمتصللللللريحمللللللنالقللللللواتالمسلللللللّحةالتللللللييرافقونهللللللا.
 -5أفراداألطقمالمالحية,بمنفيهمالقادةوالمالحونومساعدونمفيالسفنالتجاريةوأطقلمالطلائراتالمدنيلةالتابعلة
ألطلللللرافالنلللللزاع,اللللللذين ينتفعلللللونبمعامللللللةأفضللللللبمقتضلللللىأيأحكلللللامأخلللللريملللللنالقلللللانوناللللللدولي.
 -6سكاناألراضيـيرالمحتلةالذينيحملونالسالحمنتلقا أنفسهمعنداقترابالعدولمقاومةالقواتالغازيلةدون
أنيتللوفرلهللمالوقللتلتشللكيلوحللداتمسللّحةنظاميللة,شللريطةأنيحملللواالسللالحجهللراوأنيراعللواقللوانينالحللرب
وعاداتها .
وقدمنحالبروتوكولاإلضافياألوللعام1977وضعأسيرحربللمقاتلينفليالنزاعلاتالمسللحةالتليتناضللبهلا
الشعوبضدالتسلطوا حتاللاألجنبيوضدالتفرقةالعنصرية  
()2انظر:القاعدة3منقواعدالقانونالدوليالعرفي 
()3يشللجعالقللانونالللدولياإلنسللانيالحكومللاتعلللىمللنحالعفللوعلللىأوسللعنطللاقممكللنعنللدمايضللعالنللزاعالمسللّح
أوزاره,ولكنهيستثنياألشخاصالمشتبهفيارتكابهمجرائمحربأوالمتهملينبارتكابهلاأوالمحكلومعلليهمبارتكلاب
تلكالجرائم.انظر:المادة()6منالبروتوكولاإلضافيالثانيلعام1977
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أن أت نيا دل ي دفّال قا دو ٍد
النيا ل الي فّال ا ى ي ب ا ماتلا تٍداد ٍد الندداع ٍهدو يعند ذلدك ّ
نداع ي فّح ليت وول يالفل ألن ي ب ا ماتلا تٍاد ٍ النداع؟؟
ال مات نيا ل ي فّال تٍاد ٍ النداع ال مو أن يمون لويها اوت ع
ماف ين ال نايب ويعن ذلك فى
دمتيل

يعين) وأن يمون لويها القدوتت فدى ش ّدن لنيداض
ميو الي او (أن يمون لفنيا ل ليمو اياوت ّ
فى ناو امض1ل ٍ ااو ونوو وت نيا اض ي دفّال ين ت دل ٍد الق داو ٍد ندداع ي دفّح واادو ال م ّدو
ين اياس ي وى ال نايب وشوت الهنياض ال ييمن أن ن ذلا م ّو نيا ل فى اوت معيا هدا الي ماولدل

يم الوولل قال قذا موأض لذ النيا اض قا و ننماد قلى ننأ وأاهدتض نو داد يدن ال ن دي وال عداون ٍييدا
أي دا ٍد ادداو ان صدداو ٍصدديو ددن النيا ددل األب
مينهددا ييمددن لنددا ايدداس يعيددات الشددوت مشددمو نيددا
ّ
و شددميو نيا ددل ي دفّال ي د قفل قددوب مشددن لنيدداض مشددمو ين صددو ددن النيا ددل األب لنددا المد ّدو يددن

و ات ل يعيات الشوت وال نايب مالن مل لهذ النيا ل الينشقّل ميعدو ن النيا ل األب2ل

أت نيا ددل ي دفّال ( دواء
و شدديت اليدداوت ال ال ددل اليش د تمل مددين ا اايدداض ننيددف قلددى ّ
أن ينددتو مددون ّ
أُ ف فيها نيا ل اقنتاييلا أو ايقا فون ين أنو الاتيلا أو اقتلاميلا أو ديف ذلدك) تٍددا ٍد ندداع

ي د دفّح ال ييناه ددا أت وا ددم ددا

ميون ددأ الق ددانون ال ددوول انن ددان

اانونيل شصنها ٍ ذلك شصن أت تف ٍ نداع ي فّح3ل

ولم ددن يت ددأ فيه ددا ال ادي دداض

بالنسبة لمقااتلي تنظايم الدولاة اإلساالمية فاي العارال والشاامٍ :د الموايددل مددان نادديب الوولددل ان دديييل ٍد
الع د ات و ددوتيا ٍصددييد وااددواد يددن مددين ي دداض الينيو دداض الي دفّال األ دتى ٍد
أمتيو  2013مدوأ لدذا ال ناديب ينيدو ليصددمحادوت ي دفّال يهييندل
اليصلولل ٍ

ددوتيل4لوٍد ني ددان

دي ت فدى أندداء مميدتت يدن اليندا

وتيل والع ات وينايل ناييياد نيدواد عي ددو ا ددض اي دداوت ي دداولل و ددب مهيم ددو د د ات م

)(1

ICRC Website, How Is The Term "Armed Conflict" Defined In International
Humanitarian Law? Opinion Paper, March 2008, Last Visit 15/12/2020,
https://cutt.us/eEeqE
)(2
ICRC, International Humanitarian Law And The Challenges Of Contemporary Armed
Conflicts, Opinion Paper, 2014, P51, Last Visit 15/12/2020, available at:
https://cutt.us/vJVPY
()3الموقعالرسميللجنةالدوليلةللصلليباألحملر,النزاعلاتالداخليلةأوحلا تالعنلفاألخلر –ملاالفلرقبالنسلبة
للضحايا؟آخرزيارة https://cutt.us/X41nE,2020/11/25
( )4كللانتنظلليم"الدولللةاإلسللالميةفلليالعللراق"احللدالتنظيمللاتالمقاتلللةفلليالعللراقالتابعللةللقاعللدة مللعبدايللةاألزمللة
السوريةثارخالفبينقياديتنظيم"الدو لةاإلسلالميةفليالعلراق",وقائلدتنظليمالقاعلدة,وذللكبعلدأنرـلباألول
بتوسيعنشاطهليشلملاألراضليالسلورية ضلافةللعلراق,لتحتلدوتيلرةالخلالف حقلاحتلىبلغلتحلدانفصلالتنظليم
الدولللةاإلسللالميةعللنالقاعللدةبشللكلتللامفلليمطلللععللام,2014وأعللادالتنظلليمتسللميةنفسللهب"الدولللةاإلسللالميةفللي
العراقوالشام"  
مقالمنشورعلىشبكةأخباربيبيسي,كيفاختلفتنظيم"الدولةا سالمية"عنتنظيمالقاعدة؟
آخرزيارة https://cutt.us/yTK27,2020/11/25
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و ش د ّمو

د ادت فددى ال دديب واال د قتات ٍ د الين قددل1ل ومددذلك ننددو أن (وا د ) ي ّددو تٍ داد ٍ د الن دداع

داتت ال نادديب والقددوتت فددى شد ّدن لنيدداض فددى اددوت يددن الشددوت
الي دفّح ليددت ال دوول نا د ادت ال د ي ا ها ليعيد َ
ويع مددت يقا فولددا ايقددا فين ياتوي د االي يددا ادضا ييمددن لفوولددل ال ددوتيل يياق د هب لينددتو ايفهددب ال دديه
اولال

الفرع ال اني :الوضع القانوني للمقاتلين األجانب
يوا دو ٍ د القددانون الددوول ليص د فح اليقددا فين األنانددأ وأم ددت عتيددف ت ددي
ال يونددو عتيددف اددانون
ّ
ييمددن اال يدداو فيد ٍد لددذا الصددوو ذلددك الددذت ندداء ٍد ادتات ينفددس األيددن تاددب  2178ايددث ددتف
اليقدا فين انتلدداميين األناندأ فددى أنهدب :ااألٍدتاو الددذين ي داٍتون قلددى ليدت الددووو ال د يقييددون ٍيهددا أو

يايفدون نن د ّدي ها مغدتم ات مدداأ أ يداو قتلاميددل أو ددوميتلا أو ان دواو لهددا أو اليشداتمل ٍيهددا أو ددوٍيت
وتيأ فى أ ياو االتلاأ أو فق ذلك ال وتيأا2ل
لالمداد يددا ي ددهب لداالء اليقددا فين ٍد ديدداوت اددوت الن اد دداض ويد ّدو ها وا عصددا ها فددى الاددو ميددا ال
تنح أن يي ّدو ليشديو الدووو ال د يعمتونهدا
يق صت تلب فى الوولل ال ي اٍتون قليها مو يدن اليد ّ

والووو الينداوتت ليندا

أصفهب3ل

الندداع ال د ينشد ون ٍيهدا والدووو ال د يندوون العدووت قليهدا و فدى أت دها وولدل

أن ال تميددد فيهددا مددوا
وميددا لددو يعددتوف لي ددض ي ددصلل ننيددو اليقددا فين األنانددأ ماددالتت اوي ددل قال ّ
وااددااد ٍد ال ددنواض الياادديل اصددل ٍد دديا الندداع ٍد ددوتيل والعد ات الددذت نددذأ آالف اليقددا فين

األنانأ 4ايث َ يفض الوولل ان يييل ٍ الع ات والشداب يندذ موايدل ص ي دها فدى ندذأ يقدا فين يدن
ي فف النن ّياض وٍ ميو ذلك ا يوض مشمو مميت فى و ا و اال صاو الاوي ل وشممل االن تنض
()1تقريــرلجنــةالتحقيــقالدوليــةالمســتقلة المعنيــةبالجمهوريــةالعربيــةالسلورية,حكلمالرعلب:الحيلاةفليظلل
الدوللللةاإلسلللالميةفللليالعلللراقوالشلللامفللليسلللوريا,2014,فقلللرة, 7يمكلللنالوصلللول ليلللهعللللىاللللرابطالتلللالي:
 https://cutt.us/oO3nA
()2نالحللظأنقللرارمجلللساألمللنأسللتخدممصللطلح"اإلرنللابيين"لوصللفالمقللاتليناألجانللب,وأكللدعلللىضللرورة
التصديلهذهالظانرةفي طارمكافحةاإلرناب فليحلينتلمتعريلفمصلطلحالمقلاتليناألجانلببشلكلمختللففلي
أدبياتالقانون ذجا فيأحدالتعريفات :نالمقاتليناألجانبنمأفراديغادروندولةأصللهمأودوللةسلكنهمالمعتلاد
ُقاتلفينزاعمسلّح,تربطهممعهأيديولوجيةمشتركةأودينأوصلةقرابة 
لالنضمام لىطرفي
ٍ
De Guttry, Andrea, F Capone, C Paulussen: Foreign Fighters Under International Law And
Beyond, Springer/Asser Press 2016, P2.
Dr. Cuyckens, Hanne & Dr. Paulussen, Christophe: The Prosecution Of Foreign Fighters In
Western Europe: The Difficult Relationship Between Counter-Terrorism And International
Humanitarian Law, Research Paper, 2019, P3.
()3قرارمجلساألمنالوثيقة[/24,]S/ RES/2178ايلول,2014/صفحة2
()4
Op.Cit, Dr. Cuyckens, Hanne & Dr. Paulussen, Christophe: The Prosecution Of Foreign
Fighters In Western Europe: The Difficult Relationship Between Counter-Terrorism And
International Humanitarian Law, P3.
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ومال عددو نناددض ما د قواب يددا يديددو ددن

ال د ددا و ها فددى نشددت أٍماتلددا الي ّتٍددل فددى أو ددم ن ددا
 40000أننم (تناو ون اء وٍ معم الااالض ب اص ااأ األ او) ين  130وولل1ل

دنعض (وا د د ) لن ددت هن مغ ددتم
أيد دا الن دداء الفد دوا ش د ّ
م ددان الق دداو ل ددو ال ددووت الت ي د د لفتن دداو ّ
لهن ووت ماأل يداو الق اليدل
دوينه ّن ين الينالوين والقياب ماأل ياو اليندليل وت ايل األ او لب يمن ّ

غيد دت ن ددويا م ددوأ ال نا دديب م ددال قهقت ن يند دلد لفهني دداض اليم ددل ا د ّدو
أن الوا ددم أ ددذ ي ّ
ٍد د المواي ددل مي ددو ّ
دأ
داوت أوو اد
وأصدماض الن دداء ّ
أن الق دداو واند ٌ
ات أم ددت ايويددل ٍد الييدداوين الاتميدل معددو أن أ فددن ال ناديب ّ
فى الن اء2ل

معو اتت (وا ) آل ت نق ل ل ٍ ين قل (المالود) الاووويل ّب نقو معدم التنداو اليقدا فين
و ددوو مميددت يددن الن دداء واأل دداو الددذين شدداتك الم يددت يددنهب ٍد الق دداو قلدى ي د ّديب الهددوو واا نددادلب ٍد

أن معم الدووو
ا اع ا تي يا ي ب ال واصو يم اموياض وولهب وال ت يأ يعها ل صيين وو هب قال ّ
يين مدانوا يقدا فون ٍد صد وف (وا د ) ون ّدتوض آ دتين يدن نن ّدي هب ل يندم
تٍاض ا قماو يوا نيها ّ
3
عتاددون ٍيهددا
ددوو هب قلددى أ اتادديها ل ولنددصض معددم الددووو قلددى اليواٍقددل فددى نقفهددب قلددى مفددوان اددو ي ّ
لف عذيأ أو وء اليعايفل أو لعقومل ان دواب ولدذا يدا يشد ّمو ان هامداد ليمدوأ دوب ان داوت الق دتيل ال امدض
ٍ القانون الوول انن ان والقانون الوول لاقو انن ان4ل

)(1

Speckhard, Anne & D. Ellenberg, Molly: ISIS In Their Own W ISIS In Their Own Words:
Recruitment History, Motivations For Joining, Travel, Experiences In ISIS, And
Disillusionment Over Time – Analysis Of 220 In-Depth Interviews Of ISIS Returnees,
 Defectors And Prisoners, Journal Of Strategic Security, Vol. 13, No. 1, 2020, P82.
)(2
Capone,Francesca: The Children (And Wives) Of Foreign ISIS Fighters: Which
Obligations Upon The States Of Nationality?, QIL, Zoom-In 60 (2019), P75.
()3فلليخطللابٍألقتلهُالمفوضللةالسللاميةميشلليلباشلليليتفلليافتتللاحالللدورةالحاديللةواألربعللينلمجلللسحقللوقاإلنسللان
أشارت لىوجودأكثرمن 11ألففردمنعائالتمقاتليداعشاألجانلبالمشلتبهبهلم زاللوامحتجلزينفليمخليّم
الهولشمالشرقسوريا,فيظلرفلضاسلتقبالهمملنقبللدولهلم,وشلجبتالمفوضلةالسلاميةالتلدابيرالتلياتخلذتها
بعضدولالمنشأبتجريداألفرادمنجنسليتهم,ملنأجللمنلععلودتهم,وقاللت:جعللاألشلخاصعلديميالجنسليةلليس
خيارامقبو أبدا.كماأكدتعلىضرورة عادةأفراداألسرةاألجانب لىوطنهم,ملاللمتلتممحلاكمتهمعللىالجلرائم
وفقاللمعاييرالدولية .
وفيسابقةخطيرةاتخذتالسلطاتالبريطانيلةقلراربتجريلدالمواطنلة"شلميمبيغلوم"التليالتحقلتبتنظليمداعلشفلي
عمرالخامسةعشروتماحتجازنا حقافيمخيمالهولملنالجنسليةالبريطانيلةعللىاللرـمملنأنهلا تمللكجنسلية
أخر معليينذلكبأنهاتشكلتهديدالألمنالقوميالبريطاني 
موقعأخباراألممالمتحدة,مفوضةحقوقاإلنسان:حرمانعائالتداعشمنالجنسيةليسخيارامقبو أبدا,
آخرزيارة https://news.un.org/ar/story/2019/06/1035681 2020/12/1
موقعصحيفةاندبندنتالعربية,مقالبعنوانماتعانيهفتاةداعششميمةبيغوم ستعادةالجنسيةالبريطانية"سببتهني
لنفسها,آخرزيارة https://cutt.us/aYPOx2020/12/1
()4الموقعالرسميللمفوضيةالسلاميةلحقلوقاإلنسلان ,اللجنلةالتابعلةلألملمالمتحلدةللتحقيلقبشلأنسلوريا:يجلبعلدم
تقويضاحت رامسيادةالقانونوالحقوقاألساسيةبسببالمنفعةالسياسليةأوالتضلحيةبهلا عتبلاراتأمنيلةآخلرزيلارة
 https://cutt.us/su2Jh2020/12/1
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ومالنات لفوام القانون لفيقا فين األنانأ ين ونهل نات القانون الدوول انن دان نندو ّأنهدب ال
ي ي عون موادم ادانون دا ٍد ادو لدذا القدانون ولديس لنالدك أيدل اوا دو اصدل مدال مي فديهب
وانيا ي اعون لفقوا و واليماوئ العايل الي مقل فى أت ش

يشاتك ٍ العيفياض العوا يل ميا ٍ

أن أامداب القدانون
ذلك القوا و الناايل لإلنتاءاض وال واميت ال ييمدن لفدووو ا اذلدا ليدوانه هبل وميدا ّ
الدوول انن ددان ال د امددب الن اد داض الي دفّال الووليددل فددف ددن فدك ال د امددب الن اد دداض الي دفّال
ٍإن وام اليقا فين األنانأ ي فف ما يف النداع الذت يشاتمون م ل
ليت الووليل ّ

نااييدل ُيعددايفون يعايفددل
ٍعنددويا ين ت ددون مالق دداو ٍد دديا ندداع ي دفّح وولد قلددى نانددأ ادواض
ّ
1
أيدا ٍد اداو يشداتم هب ٍد ندداع
االيقا و الشت ا وي يوون ين االي ياداض ال د يقتتلدا لد القدانون ّ

ي فّح ليت وول ُيعايفون ميقا فين ياتويين ين االي ياداض وييمن ياامي هب الش تامهب ٍ العيفياض
قاداٍلد لوندوأ يياقد هب

العوا ّيل أو لايفهب ال يه ا ى وان ال ديوا مقوا و القانون الوول انن دان
أت ينها2ل ولذ الاالل ي ّو وام اليقا فين
ن ان هاماض القانون الوول انن ان ٍ ااو ّب ات ماأ ّ
األنانأ اليا ندين ٍ ي ّيب الهوول

المطلب ال اني :المدنيون المتواجدون في المخيم
الياييدل ميونددأ أامدداب القددانون الددوول انن ددان الددذت دتٍهب فددى أنهددب:
دونيون أاددو ال دداض
ّ
يشددمو اليد ّ
انييددم األش د ا ليددت اليشدداتمين ٍ د األ يدداو العوا يددلا .ولالم داد يددا يددا ت الن دداع فددى أيددن و ددييل
اليونيين مشمو فم ويشمو هويواد فى ايا هب األيت الذت يوٍعهب ل تك أيامن منهب واالم عداو دن

قيا ناداين وا فياد وا ّيدا الن دين وٍد معدم الاداالض يف قد
وا تت النداع ل ّ
ننأ أ ات وليصماوا مذلك ّ
الندداداون يددم الين ددين ٍد ي د ّديب وااددو ميددا لددو الادداو ٍد ي د ّديب الهددوو الددذت أُ يددو اٍ ااد معددو أن د ّدب
وات ناصت نايب الوولل ان يييل ٍ الع ات والشاب ال

النداداين ال ددوتيين الهدداتمين يددن م د
ع
واض ام ل
ال نايب او ي ت فيها ٍ

مانض

ي ت فدى يويندل الهدوو لي د قمو

ال نادديب والن ددين دتاايين اصدلد يددن يوينددل اليوصددو ال د مددان

الفرع األول :النازحون السوريون
ددوتيل قلددى شدتيو يييددين األشد ا

اليددونيينل معاددهب

ّأوض ٍواددى الندداع الي د يت لعشدتت أ دواب ٍد
ا اع موت الاووو الووليل لينو يفنص ل ٍ ووو أ تى وآ دتون مقدوا وا دو الادووو ال دوتيل ليعدانوا
)(1

ICRC, International Humanitarian Law And The Challenges Of Contemporary Armed
Conflicts, P61-62.
)(2
Op.Cit, Dr. Cuyckens, Hanne & Dr. Paulussen, Christophe: The Prosecution Of Foreign
Fighters In Western Europe: The Difficult Relationship Between Counter-Terrorism And
International Humanitarian Law, P5.
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أن وااددواد يددن مددين ا نددين يددن التندداو والن دداء
يص ددات الندددوه ي د ات ادت و م د ات ادتل ايددث أ م ددض اناصددا ياض ّ
واأل دداو ال ددوتيين اا د ّتوا لفندددوه ا د ادت ينددذ موايددل الن دداع ٍ د آذات/يدداتس  12011ومددان لينددا
نصيأ مميت ين هنيت امنيها وألم ت ين يتت ن ينلد لم تت ال ناذماض مين أ دتاف
شياو شت وتيل
ٌ
النداع ٍ يااولل ينهب ل تم ي ت هب فيهال
ي عدووت يدن النددء الشديال لإلافديب

لاميدل فدى يندا
مدوأض اتمدل النددوه يدم دي تت ناييداض قت ّ
أمتدلددا نادديب نمهددل النص دتت ال ددامم لفقا ددوت وادواوض معددو ددي تت (وا د ) واليعدداتك ال د واتض مينهددا

ومددين نمهددل النص دتت وا د يتض قلددى اددين لدييددل (وا د )ل ومددال داين يددم يوندداض الندددوه الي عاامددل د ّدب
قنشاء وت ي ّيياض ال ااٍل الناداين ُي َع ّو ي ّيب الهدوو أممتلدا وأافّهدا أينداد ٍم يدت يدن النداداين الدذين
وصو مهب الي داف قلدى الي ّديب الدذت ٍُ ادض أموامد ال د قمالهب وندووا أن دهب يا نددين ننمداد قلدى نندأ

ويايوي د ٍد اددتوف ليددت قن ددانيل معددو أن اايددض ادواض دوتيل الوييق ات يددل
يددم يقددا ف نادديب (وا د ) ّ
اليعتوٍدل ا صدا ات م د (ا دو) م ددتم ايدوو ليددت اانونيدل فدى اتمددل النداداين ال ددوتيين ايدث صدداوتض
يددن اليغدداوتت 2يددن وون أن يمددون لددويها أت ق مدداض

و ددا لويددل ددمان الي د ّديب وينعد هب مشددمو ع د
أت
أن قييددو اتمددل ل داالء األش د ا
فددى ّ
الي اددع ين أص ديد اددتوتت لهددا أ ددماأ أينيددل شددت يل أو ّ
أ ماأ أ تى3ل
وماا نادلا لفيونيين الناداين مون ا و او ال ض يا ناء ٍ اليماوئ ال ونيهيل لفنددوه الدوا ف
و ددوب ندواد القددمم فيد أو اا ندداد

ال د أ ّمدوض فددى اد مددو قن ددان ٍد الاتيددل واأليددن الش صد
4
ع اد ويق ا ق ياو لذا الا وب نواد امس الناداين ٍ ي ّديب أو انددلب ٍيد ل وان همدض ند ّ
الياوت ال ال ل اليش تمل ال ااياض ننيف ال قا مونوأ يعايفدل اليدونيين يعايفدل قن دانيل وايداي هب
ين نييم أشماو العنف واليعايفل اليهينلل ومعو يناشواض ويوت ين األيب الي اوت وليتلا ين النهاض

ال ا فل الووليل أصوتض ا دو ادتات م داتيخ  2020/10/14ند

فدى ال دياه لفعوا دو ال دوتيل النادادل

واليقييل ٍ ي ّيب الهوو التالمين مال توج ين الي ّيب والعووت قلى ينا قهبل

()1الموقعالرسميللمفوضيةالساميةلشؤونالالجئين,بعد9سنواتمنالمأساةوالعزيمةوالتضامن,عللىالعلالمأ 
ينسىالالجئينوالنازحينالسوريين,آخرزيارةhttps://cutt.us/86ulv2020/12/2
( )2يسمح حراس الهول للنسا واألطفال بمغادرة المخيم عندما تتم مرافقتهم لحا ت الطلوار ,،مثلل الجراحلة ـيلر
المتوفرة في مستشفياتالمخيم  
تقريرنيومنرايسووتشسوريا :ظروف قاسية تعيشها عائالت المشتبه بهم من"داعش" مُتلاحعللىالموقلعالرسلمي
لمنظمةنيومنرايتسووتش,آخرزيارة https://cutt.us/PcDnQ2020/12/1
( )3الموقعالرسميلمنظمةنيومنرايتسووتش,سوريا:آ فالنازحينمحتجزونفيمخيماتحريّةالتنقلمقيّدة
فيالمناطقالمُسترجعةمن"داعش",آخرزيارة https://cutt.us/aGwvk 2020/12/1
()4انظر:المبدأ12منالمباد،التوجيهيةبشأنالنزوحالداخلي
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الفرع ل اني :الالجئون العراقيون
ددانى الع د ات يددن اددتوأ وأديدداض ي اليددل ينددذ قددوو مددان آ تلددا ددي تت نادديب وا د

فددى يددا ُيقدداتأ

 %40يددن ي داال ا اتاددي األيددت الددذت أ د ت ددن ندددوه أم ددت يددن  3يييددين اتا د ٍ د ماٍددل أنادداء

الع ات ينذ موايل داب  2014ولندوء ادوال  220 000آ دتين ٍد المفدوان الينداوتت ن يندلد الاد هاو
األافي دداض واالن هام دداض الش ددويوت لاق ددو انن ددان ال د د يات ددها ال نا دديب وال د د

ي ف ددض ماالن ش ددات الوا ددم

لعيفياض ان واب النيا يل واالل صاأ اليينهج وليتلا ين أ ياو العنف اليتو ل1ل

مان ل قو يوينل اليوصو ان أممت يون الع ات ميو ال ناديب ٍد /4اديدتان 2014/ووت مميدت ٍد
و دوتيا ال د ا اداٍض ا اتمدل  9000الندا ٍد

دياوت يفيل ال هنيت ما نا تميا وموتو ان الع ات

ي يياض توج و نوتود والهوو 2ويا ند األ يت ا يض تاايل يونيل عي

و د ووايدل اانونيدل مدين

ي الماض المعم مالعووت قلدى مفدو األصدو معدو أن ان هدض العيفيداض الع دمتيل ادو وا د

نادديب العددي

لف دي

يدن

ٍد الي دديب و شدديل آ دتين يددن العددووت وٍداد يددن أن ي عتادوا لي قدداو أو الامددب فدديهب

مع قوماض اا يل صو قلى ان واب الت ما هب مشمو ليت يماشت مال نايب أو الت ما أاو أٍدتاو دا ي هب

مل

الي ّدو ى فديهب
ايث أواح قتيت أيي ّ
أن ان هاماض يعاييت اليااميل العاولل ٍ الع ات ّتاض ُ
ع
لغمن مميت يقاتنل يم نهل االو اء م مأ ي يو اانون ليدت ٍ ّعداو وايمانيداض يادوووت ل قدويب األولدل أو

أن اال ياو الي ت فى اال تاٍاض ٍد ادو يد اد ب ي م ّدتتت مال عدذيأ و دوء اليعايفدل
ال عن مهال ميا ّ
لب ُعالج ين امو الياامب مشمو ع
ماو ذا ان ها دما لاقو انن انل
ماف يش ّمو ّ

(ّ )1
وثقتقريرلألممالمتحدةأعدتهبعثةاألممالمتحدةلمساعدةالعلراقبا شلتراكملعمكتلبالمفلوضالسلاميلحقلوق
اإلنسانسلسلةمنا نتهاكاتللقانوناإلنسانيالدوليوانتهاكاتجسليمةلحقلوقاإلنسلانتلمارتكابهلاعللىملد فتلرة
ثالثةأشهرفيعام2014منقبلالدولةاإلسالميةفيالعراقوالشام(داعش)بشكلممنهجوواسعالنطلاق وشلملت
نذها نتهاكاتقتلالمدنيينوالخطفوا ـتصابوالرقوا تجاربالنسا واألطفالوالتجنيدالقسريلألطفالوتدمير
األماكنذاتاألنميلة الدينيلةوالتراثيلةوالنهلبوالحرملانملنالحريلاتاألساسليةوجلرائمأخلر ,كلذلكتلماسلتهداف
وعلللىنحللوومنهجلليومتعمللدأفللرادالمكونللاتالعرقيللةوالدينيللةالعراقيللةالمتنوعللة,ويشللملذلللكالتركمللانوالشللبك
والمسيحيينواأليزيديينوالصابئةوالكاكائيينوالكردالفيليينوالشيعةالعلربوآخلرين,ملنقبللداعلشوالمجموعلات
المسلحةالمرتبطةبهاحيثتعرضوا نتهاكاتجسليمةلحقلوقاإلنسلانفيملابلداأنلهسياسلةمتعملدةتهلدف للىتلدمير
وقمعوطردنذهالمكوناتبشكلنهائيمنالمناطقالتيتخضعلسيطرتهم 
الموقعالرسميللمفوضيةالساميةلشؤونالالجئين,حالةالطوار،فيالعراق ,آخرزيارة2020/12/1
 https://www.unhcr.org/ar/58fc75e24.html
الموقعالرسميلمفوضيةاألممالمتحدةلحقوقاإلنسان ,العراق:تقريلراألملمالمتحلدةيوثلقانتهاكلاتحقلوقاإلنسلان
ذاتالطابعالطائفيالمتزايد,آخرزيارة https://cutt.us/0HlYm2020/12/3
)(2
UNHCR, UNHCR Position On Returns To Iraq, 2016, P18, Last Visit 15/12/2020,
Available At: https://www.refworld.org/pdfid/58299e694.pdf
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مذلك تّمدض الياامياض ميونأ اانون يماٍال انتلاأ العتاا (الذت ينيد قومل ان واب وال نن
ع
فى ااالن ياءا قلى يناّيل قتلاميل ين وون ال يييد
مشمو أ ا
يوى الايات لينتو االن ياء لوا )
مين ين شاتك ٍ العنف وات ماأ ن ات ب ووليل وين ان يى قلى وا

مانم ات أو لفننات من

وان لذ الينيو ل ين الين ين ت ان اوت الق تيل ٍ ااو لب َ
فى ا قها ميونأ الياوت ال ال ل اليش تمل ال ااياض ننيف األتمعل  1949ال
اادت فددى أ ددتف الندداع نقددو أشد ا

مان هاك اقواهب األ ا يل2ل

1ل

اا وا ماالل داب الذت يقم
ب

يتلا فدى أنهدا

يقعددون ادض ددف هب قلددى ددف ل أ دتى قذا مددان لنالددك هويددو

()1تقلليمبعللضالللدولاألوروبيللة) ,ومنهللا ألمانيللا,والللدنمارك,وفرنسللا,والسللويد,والمملكللةالمتحللدة ,ونولنللدا(خلللف
الكواليس مفاوضاتمس ّرعة معالسلطاتالعراقيةبشأننقلالقواتالكرديةآ فاألجانلبالمشلتبهبانتملائهمللداعش
منشمالشرقسوريا لىالعراقلمقاضاتهمنناك وعلىالرـمملنأنللمحلاكماألوروبيلةقلدرةأكبلرملننظيراتهلا
العراقيةعلى جرا محاكمات ذاتمصداقيةتفليبالمعلاييرالدوليلة,لكلن رـبلةلتللكالحكوملاتفلياتخلاذقلرار 
يحظىبشعبيةكبير ةيتمثللفلياسلتعادةالمشلتبهبانتملائهمللداعشوعلائالتهم,نانيلكعلنالمخلاوفاألمنيلة,وصلعوبة
تأكيدنويتهمو يجادأدلةإلجرا مالحقاتجنائيةناجحة .
الموقعالرسلميلمنظملةنيلومنرايلتسووتلش ,مقلالبعنلوانترحيللالمشلتبهبانتملائهمللـ"داعش" للىالعلراقمللي 
بالمخاطر,آخرزيارة https://www.hrw.org/ar/news/2019/11/01/335236,2020/12/1
األممالمتحدةمجلسحقوقاإلنسان ,العراق:تقريرلألممالم ّتحدةحولمحاكماتمقاتليداعشيحيّيالجهلودالمبذوللة
ّ
ويدقناقوسالخطر,آخرزيارة https://cutt.us/KBhlr2020/12/3
)(2
ICRC, Note On Migration And The Principle Of Non-Refoulement, Reports And
Documents, P5.
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الفصل ال اني
حماية مخيمات الالجئين والنازحين داخلياً أ ناء النزاعات
المسلحة

تمهيد:
نا يل وياا ل الا واء الين ين والناداين

ا ناملد لااالض ال واتئ ي ب قنشاء الي ّيياض مإنتاءاض ا
1
اددو لالميددل
وا في داد تي يددا ي د يعون العددووت قلددى أيددامن قادداي هب أو قيندداو افددوو وا يددل ألدي د هب ل قذ ّ
انيل أ فوأ قيدواء الين دين والنداداين وا فيداد ٍد ي ّييداض مدوالد يدن ال دياه لهدب
الووو واليناّياض انن ّ
ماناايل اتنها واال ي مال مان اليافّيين لفين يم اليايف ُيعففين ذلك ميا لفي ّيياض ين ييداض
يفيددل ٍييددا ي عفد م ددهيو وصدديو ال ددوياض والي ددا واض قليهددا و اويددو لويددل اليقييددين ٍيهددا و نادديب
ّ

ٍعاليل و ماليف انلا ل وتصو وام الين ين والناداين2ل
الو وو لفين قل وا اأ ّ

أن المي ددل اليغفقددل لفي ّييدداض اددو ا د قلددى واددوع ددمانها اددايلد لفعنددف واال د غيو وي فددف
قال ّ
أشماو ان اءت ين امو معم األش ا الذين ي غفّون ال ميعل الهشل لين يم الي ّيياضل ميا ييمن

او انعواب األيدن ٍد الي ّديب اصدل ٍد اداالض الن اد داض الي دفّال ال د لالمداد
أن ي ااب الوام ليصو ّ
يا ي و آ اتلا ل او الي ّيياضل
وي َعد ّدو ونددوو ناصددت ي
ُ
الا دداا فددى أيددن الي د ّديب

اليعنيددل ٍ د
دفّال اددين الي ّييدداض يددن أمددتد العوا د ال د وان د النهدداض
ّ
ٍم ي د ادت يددا اد ّدب ددوٍقاض الين ددين والندداداين ناصددت ي دفّال يفندداون قلددى
دونيين ناد د ادت لا د د ايل الع ددوو ويد ددا قن يصد ددفون
ويصد ددعأ ييي دددلب د ددن اليد د ّ

دونيين ن ددها
ي ّيي دداض اليد د ّ
ييددا يهد ّدوو ال ددامم اليددون وانن ددان
وي د ّ
قتون ٍ د الي د ّديب ا ّددى مددوأ االا د تاماض األينيددل مددالاهوت ّ
3
دونيين ا ّدوياض أينيدل يدتت مالن دمل
لفي ّيياض ايث يولّو ونوو العناصت الي فّال ادين صد وف الي ّ
الياددي ل والين يددم اليافّد
لين ددين والوولددل ُ

والعددايفين ٍد اليندداو انن ددان

الياي ل مالووو األ تى وأين وا قتات الين قلل
ّ
يهوو يااض الوولل ُ

وٍ د معددم الادداالض

)(1

 UNHCR Website, Refugee Camps, Last Visit 20/12/2020, https://cutt.us/bn2oo
()2بالك,ريتشارد:توطينالالجئينفيالمخيمات,نشرةالهجلرةالقسلرية,برنلامجدراسلاتالالجئلينبا شلتراكملع
مشروعالمسحالعالميألوضاعالنازحينداخليا,العدد,1998,2صفحة5
)(3
Executive Committee Of The High Commissioner’s Programme, The Security, And
Civilian And Humanitarian Character Of Refugee Camps And Settlements, Doc
]Ec/49/Sc/Inf.2[, 14 January 1999, Para 1.
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وييمن اوت وادوع اداالض ييا فدل قذا يدا ا ّ دذض الوولدل ال د يقدم الي ّديب فدى أ اتاديها ومي دا وت يدن
الين يددم الددوول قندتاءاض و ددواميت أينيددل صدداتيل لا ددا النادداب وان دداذ القددانون و فد مي ددل آينددل وينددم
هوو أين الوولل الياي ل و ف و ت ٍد العياداض مينهدا ومدين ع
ووو
الين ين ين االش تاك ٍ أنش ل ّ
ُ
أ تىل
وي ْن ل النهاض
ّ
نمين ٍ لذا ال صو ألييل الا اا فى أين ي ّيياض الين ين والناداين وا فياد َ
الي اولل ن لذ اليهيل ين يو ق يي قلى يما ين:

المبحث األول :أمن مخيمات الالجئين والنازحين داخلياً
المبحث ال اني :الجهات المسؤولة عن حماية المخيمات

"مخيم الهول نموذجاً"
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المبحث األول
أمن مخيمات الالجئين والنازحين داخلياً
ادواو االل ياب الوول مي صلل ام أيدن الي ّييداض ٍد العقدوو اليااديل معدو ٍوادى الفندوء ٍد ين قدل
المايتاض الممتى انٍتيقيل ويقدوونيا و ييدوت الشدتايل ولينيدا و ندانيدا ويدا تاٍقهدا يدن ا ّدوياض عفد مدصين
وا قتات الي ّيياض والا اا فى ال امم اليون وانن ان لفي ّيياض1ل

ووليددل
ولددب ندداوو ا ّ اايددل  1951ي ددصلل الايايددل ّ
الياويددل لي ّييدداض الين ددين وال يونددو أت ا اايددل ّ
ُعنددى مشددمو ددا م نادديب ايايددل ي ّييدداض الين ددين والندداداين وا في داد 2قال ّأن د ييمددن قيندداو معددم

القوا و واألاماب ذاض الصفل مهذ القايل ٍ

وت و ا

ووليل واافيييل3ل
ويعالواض ّ

داوت قلددى ددت أيددن الي ّييدداض المد ّدو لنددا يددن و ات ددل اددالتت
ول هددب ميعددل ال هويددواض ال د د ّ
أشو االت ما مالين ين والناداين وا فياد ومالي ّيياض ال صويهبل
الي ّيياض اليت م
ّ

ددمتت

المطلب األول :الوضع القانوني للمخيمات وحمايتها وفقاً للقانون الدولي اإلنساني
انيل ما ل تي قلى صيين ي اال آينل ميعدو ن
ُن َشص ي ّيياض الين ين والناداين وا فياد لغاياض قن ّ
أن يواددم الي ّييدداض الددذت لالم داد يددا يمددون
الن دداع الددوا ت لألش د ا اليد ّ
دونيين الددذين شد ّدتولب الق دداول قال ّ
اتيأ ين ينا

صدعأ
الصتاع ال ي ا و فى الا اا فى امعها اليدون وانن دان ويهدوو أينهدا ُ
وي ّ

اياي ها ميا ينعفها ماانل لايايل أاماب ويماوئ القانون الوول انن ان ل

)(1

Opaye, Christopher: Refugee Camp Security In West Africa: An Ecowas Priority?, Kaiptc,
Research Paper No.11, 2005, P3.
)(2
Op.Cit, Jacques, Melanie: Armed Conflict And Displacement The Protection Of Refugees
 And Displaced Persons Under International Humanitarian Law, P211.
()3علىسبيلالمثالنصتالملادة)6(2ملناتفاقيلةمنظملةالوحلدةاإلفريقيلة"للدواعياألملن–تقلومدولاللجلو –
بقدراإلمكان–بتوطينالالجئينعلىمسافةمعقولةمنحدودبلدنماألصلي".كذلكنصالمبدأ)2(10ملنالمبلاد،
التوجيهيةبشأنالنزوحالداخليعلى :
يحظللرفلليجميللعالظللروفشللناعتللدا اتأوارتكللابأعمللالعنللفأخللر ضللدالمشللردينداخليللاالللذين 
يشاركونفياألعمالالعدائيةأواللذينتوقفلواعلنالمشلاركةفيهلا وبوجلهخلاص,يجلبحمايلةالمشلردين
داخلياممايلي:
(أ)ا عتدا اتالمباشرةأوالعشوائيةأوأعمالالعنفاألخر ,بمافيذلك نشا مناطقيُسمحفيهابشناعتدا ات
علىالمدنيين
(ب)التجويعكطريقةمنطرقالقتال
(ج)استخدامهمكدرعلحمايةأندافعسكريةمنالهجومأولحمايةعملياتعسكريةأوللمساعدةعليهاأوتعويقها؛
(د)شناعتدا اتعلىمخيماتهمأومستوطناتهم
(ن)استخداماأللغامالمضادةلألفراد .
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يميندين ألدب اليمداوئ
ن ناوو ٍ لذا الي فأ شته ي هوب ال امم اليون وانن ان لي ّيياض الين دين ّ
واألامدداب الدواتوت ٍد القددانون الددوول انن ددان وال د ييمددن اال د اوت ينهددا لايايددل لددذ الي ّييدداض ديددن

الن اد اض الي فّالل

الفرع األول :الطابع المدني واإلنساني لمخيمات الالجئين والنازحين داخلياً
الووليل لين ين ويموو
انيل ا الفنوء ينذ المواياض األولى ل نايب الايايل
ّ
الديض الص ل ال ِّفييل وانن ّ
الووليددل الياقددل لهددا 1وٍ د ق ددين الفنددوء انافيي د
يقويددل ا اايددل  1951والصددموك
ذلددك نفي داد ٍ د
ّ
ّ
أن ينح الفنوء لو قندتاء دفي ّ وان دان وال
العايل لأليب الي اوت والذت ناء ٍي ّ
الصاوت ن النيعيل ّ
أن قا دتات يمددوأ اال ددامم اليددون وانن ددان لي ّييدداض
أليددل وولددل أن عد ّدو ي ديد ليددت ّ
ينددود ّ
ووتل ليددت ّ
شنض وولدل نندوأ قٍتيقيدا داب 1978
الفنوءا لب ياهت قال ٍ نهايل
معينياض القتن الياا معو أن ّ
ّ

نوياد فى وت يواام ٍ أنغوال ين مينها ي ّيب لين ين مان ياب ناصت ي فّال امعل ل نايب
لنوياد ّ
ع
يعاو لننوأ قٍتيقيا2ل
يذيدل لمتندايج الي وا ّديل 3ال د مدوأض مدووتلا مإ دواو و ات داض ادوو
ل ض لذا الهنوب نات الفننل ال ن ّ
4
ون الي ّوم
الووليل اب 1983
اليواوعل وٍ قتيت قلى الفننل ال ت يل النايعل اليعنيل مالايايل
ّ
ّ

ألييددل أيددن الي ّييدداض معددو أن
ال دداي لشدداون الين ددين اٍيفدديمس شددنايوتا ان مددا الين يددم الددوول قلددى ّ
أن ال صدوت لقا ّديل الهنيداض الع دمتيل فددى ي ّييداض الين دين ي فّدأ اداٍت نهدوو العناصددت
أ فدن ّ
ٍعالل لواف
انيل) وال ييمن لفي
ّ
ال يا يل وليت ال يا ّيل (انن ّ
وايل ال اييل واولا أن ّ ذ قنتاءاض ّ

()1

Op.cit, Cantor, David James Et Al: Refuge from Inhumanity? War Refugees and
International Humanitarian Law, P226.
()2
Op.cit, Jacques, Melanie: Armed Conflict and Displacement The Protection of Refugees
and Displaced Persons under International Humanitarian Law, p209.
()3أنشأالمجلسا قتصاديوا جتماعيالتابعلألممالمتحدةاللجنةالتنفيذيةلبرنامجالمفوضالساميفيالعام1958
وأصللبحلهللذهالهيئللةاإلداريللةوجللودرسللميفللي1يناير/كللانونالثللاني 1959تللؤدياللجنللةمهامهللاكهيئللةفرعيللة
تابعة للجمعيةالعامة,وتجتمعفليجنيلفسلنويالمراجعلةواعتملادبلرامجوميزانيلةالمنظملةو سلدا المشلورةبشلأن
الحمايةالدوليةومناقشةمجموعةمنالقضايااألخر معالمفوضيةوالشركا الحكلومييناللدوليينوـيلرالحكلوميين.
تتألفمنممثلينعنالدولاألعضا فياألممالمتحلدةأوفليأيملنالوكلا تالمتخصصلة ينتخلبالمجللسنلؤ 
الممثلين“ علىأوسعنطاقجغرافيممكنمنبينتلكالدولالمعروفةبانتمامهلابحللمشلكلةالالجئلينوبحماسلهافلي
نذاالسبيل  
الموقعالرسميللمفوضيّةالساميةلشؤونالالجئين,اللجنةالتنفيذية,آخرزيارة2020/12/15
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc2724f.html
( )4تللماسللتبدالاللجنللةالفرعيللةالجامعللةالمعنيللةبالحمايللةالدول ّيللةواللجنللةالفرعيللةالمعنيللةبالمسللائلاإلداريللةوالماليللة
السابقتينباللجنةالدائمةفيأواخرالعام .1995
الموقلللعالرسلللميللمفوضللليّةالسلللاميةلشلللؤونالالجئلللين ,اللجنلللةالتنفيذيلللة:اللجلللانالفرعيلللةالسلللابقة,آخلللرزيلللارة
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27267.html,2020/12/15
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لذ الاالتت وون عاون أنهدت األيب الي اوت1ل ومال عدو مدوأ يندذ ذلدك الادين العيدو مشدمو يشد تك فدى

صمي ددو و ددويت يم ددوأ ال ددامم الي ددون وانن ددان لي ّيي دداض الين ددين ي ددن اَم ددو الفنن ددل ال ن يذي ددل لمتن ددايج
العايددل ميددا ددب ا مددات أاددو يمدداوئ القددانون الددوول 2ل وينددو
الي ددوم ال دداي وينفددس األيددن والنيعيددل ّ
ٍيدل وال عااويدل فدى أت دها اليمداوئ
لذا اليموأ أ ا ٍد ينيو دل وا دعل يدن يدو ّاو القدانون الدوول العت ّ

دونيين والع دمتّيين
وي َع ّو يموأ ال يييد مين الي ّ
األ ا ّيل لفقانون الوول انن ان ال و ب اال تاف م ُ
اليونيدل يدن الهنيداض الع دمتّيل يدن ألدب اليمداوئ الوانمدل ال ميد
اليونيين واأل يان
ياين ايايل
ّ
ّ
الذت ّ
يونيددل ال ينددود ا د هواٍها
ٍ د لددذا ال دديا ايددث ُيناددت لفي ّييدداض وٍق داد لهددذا اليمددوأ فددى ّأنهددا أ يددان ّ
اليونيل لذ ينأ ا
ولفا اا فى الص ل
ّ

اليونيين ٍق 3ل
وايها نيواء
ّ

ويميو م ٌو ين الياوت  )4(2ين يي دا األيدب الي ّادوت وادانون الايداو ان دات القدانون لفا داا فدى
ُ
ال ددامم اليددون وانن ددان لي ّييدداض الين ددينل ايددث ندداء ٍد ند اليدداوت  4/2ايي نددم أ ادداء الهي ددل

الووليد ددل د ددن ال هويد ددو ما د د عياو القد ددوت أو ا د د وايها اد د ّدو ددييل األ اتا د د أو
نييع د داد ٍ د د ياد ددا هب
ّ
أليل وولل أو فى أت ون آ ت ال ي ويقاصو األيب الي اوتال
اال قيو ال يا
ّ

الووليددل اا دواء
واددو ٍ ّ ددتض الي واد ّديل ال دداييل لشدداون الين ددين دديو اليشدداوتاض العالييددل لفايايددل
ّ
ي ّيياض الين ين ألش ا مانوا يقا فون ٍ ندداع ي دفّح امدو أن ي فمدوا الفندوء ٍد وول عدل يدا وال يدداو
لويهب ات ما اض مال تف الذت مانوا يقا فون ٍ ص وٍ

فى أتاايها) ٍ الا اا فى ال فب واألين الووليين4ل

فدى أند

دت الل دداب الوولدل (ال د يقدم الي ّديب

مذلك تم ا اايدل اللدات ال اي دل امشدصن اقدو ووانمداض الدووو الياايدوت واألشد ا

الياايدوين

يفيدداض وا ّي ددل ي ددن
ٍ د اال ددل الاددتأ المتّيد دلا ف ددى الددووو اليااي ددوت أن ي ن ددم ددن ال ددياه مش ددن أت ّ
أتاايها وٍ ااو ا قمفض فدى أ اتاديها ادواض امعدل لنيدو يقا فدل يندأ أن عد قفهب ٍد يع دمتاض

5
أن
معو  -اوت انيمان  -ي اٍل ن ي ته
ّ
العيفياض ل و فى التلب ين ّ
الووليددل قال ّأند يددن اليقمددوو يويداد أن ُ تمد لددذ األامدداب م تيد القيدداس
ٍد االددل الن اد دداض الي دفّال
ّ

مي ا اايل اللات يناصت

)(1

Executive Committee Of The High Commissioner’s Programme, The Security, And
Civilian And Humanitarian Character Of Refugee Camps And Settlements, Doc
]Ec/49/Sc/Inf.2[, 14 January 1999, Para 5.
)(2
Op.Cit, Cantor, David James Et Al: Refuge From Inhumanity? War Refugees And
International Humanitarian Law,P226.
)(3
Janmyr, Maja: Protecting Civilians In Refugee Camps, Unable And Unwilling States,
UNHCR And International Responsibility, Volume 1, P136.
)(4
UNHCR, Operational Guidelines On Maintaining The Civilian And Humanitarian
 Character Of Asylum, Geneva, 2006, P13.
()5انظر:المادتين()5و()11اتفاقية ناي"بشأنحقلوقوواجبلاتاللدولالمحايلدةواألشلخاصالمحايلدينفليحاللة
الحربالبرية" 
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الووليل1ل أيا مالن دمل لفنداداين وا فيداد ٍقدو اادت اليمدوأ ( )10يدن اليمداوئ
فى الن اد اض الي فّال ليت
ّ
ونيهيل مشصن ال شتيو الوا ف شن ا واءاض فى ي ّيياض الناداين أو ي و نا هبل
ال
ّ
دإن ذلددك يشد ّمو
وٍد ادداو ال شددو ٍد اليااٍاددل فددى ال ددامم اليدون وانن ددان الماددض لفي ّييداض ٍد ّ
دياوت قلدى ا د اوت ناصدت ي دفّال يدن انيدواواض الغو يدل فدى الددتلب
دونيين و ّ
د ادت فدى دييل الي ّ

دإن ال صدا و الي ااتمدل عيدو
ين ّأنهدب ليدت ألدو ل فقّد الايايدل أو الي دا وت
ّ
الووليدل ٍاديد دن ذلدك ٍ ّ
ييدا يعدو دوو هب أو قينداو افدوو
ين اين قلى آ ت ين أنو ال ي تت فى اتمل الين ين والناداين ّ
ياوت قلى ولوت الاالدل ٍد ين قدل مص دتلا قذ لالمداد يدا مدون الي ّييداض
ي وايل أ تىل ميا ييمن أن ّ

ييددا
ٍ د الددووو اليندداوتت لمفددو الين ددين األصددف اتيمددل لفغايددل يددن الاددووو و صددمح ّ
يمو ددل ماأل ددفال ّ
داوت قلددى ددو ت
ينعفهددا تاددل لي ددواءاض مددت الاددووو وادداالض ال دفّو الع ددمتت األيددت الددذت اددو يد ّ
العيااض مين المفوين2ل

الفرع ال اني :حماية المخيمات بموجب أحكام القانون الدولي اإلنساني
ال ييددنح القددانون الددوول انن ددان ايايددل اصددل لي ّييدداض الين ددين أو الندداداين وا فيداد لمنهددا ُصددنف
يونيل مال ال ال ينود ا هواٍها و شيفها ايايل اليماوئ العايل لهذا القانون واألاماب
فى ّأنها أ ٌ
يان ّ
نمين ألب اليماوئ واألاماب ال ين
الواتوت ٍ ا اايا ال اصل مايايل األ يان اليونيل3ل وٍييا يص
ّ
شصنها صيين اوت ين الايايل لفي ّيياض الوااعل ٍد ين قدل ندداع ي دفّح وُ َع ّدو نددءاد يدن القدانون الدوول
الووليدل وُفدددب ماٍدل أ دتاف
الووليدل وليددت
ييدا ي د مم ميقهدا ٍد الن اد داض الي دفّال
ّ
ّ
انن دان العتٍد ّ

النداع4ل

أوالً :مبدأ التمييز بين األهداف المدنية واألهداف العسكرية
ُي َع ّو لذا اليموأ انت الداويل ٍ القانون الوول انن ان ويقا مونوأ أن يييد نييم اليشاتمين ٍ
اليونيدل ال د
دالب ٍد الينهدوو الاتمد ومدين األ يدان
األ ياو العوا يل مين األلواف الع متيل ال د
ّ
ال ي ب ا

وايها ٍ األلدتام الع دمتيل5ل ولدذا يدا أ ّمدو ند

اليداوت ( )48يدن المتو ومدوو اناداٍ
)(1

UNHCR, Operational Guidelines On Maintaining The Civilian And Humanitarian
Character Of Asylum, Geneva, 2006, P14.
()2مجلساألمن,تقريراألملينالعلامعلنحمايلةالملدنيّينفليالصلراعالمسللّح,الوثيقلة[/8,]S/1999/957ايللول/
,1999فقرة 15
( )3يشللكلتوجيللهنجمللاتعسللكريةضللدمواقللعمدنيللةأحللدا نتهاكللاتالخطيللرةللقللوانينواألعللرافالسللاريةعلللى
المنازعللاتالدوليللةالمسلللحة,ويعللدجريمللةحللربحسللبالمللادة8فقللرة(ب)مللنالنظللاماألساسلليللمحكمللةالجنائيللة
الدولية 
( )4األممالمتحدة,مكتبالمفوضالساميلحقوقاإلنسلان,الحمايلةالقانونيلةالدوليّلةلحقلوقاإلنسلان,منشلوراتاألملم
لمتحدة,نيويوركوجنيف,2011,صفحة25
)(5
ICRC, How Does Law Protect In War, Case Book, Last Visit 25/12/2020, Available At:
 https://casebook.icrc.org/law/principle-distinction
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دونيين واليقدا فين
األوو لعاب  1977وال ناء ٍيها :ا عيو أ تاف النداع فى ال يييد مدين ال دمان الي ّ
يفيا ها او األلدواف الع دمتيل وون ليتلدا
ون
ومين األ يان
ّ
اليونيل واأللواف الع متيل وين ب ّ
ّ
اليونيل".
اليونيين واأل يان
وذلك ين أنو صيين اا اتب وايايل ال مان
ّ
ّ
اليونيددل فددى ّأنهددا
واددو تٍددض اليدداوت ( )52يددن المتو ومددوو انادداٍ ال ددان لعدداب  1977األ يددان
ّ
ٍعاللا
"ماٍل األ يان ال لي ض ألواٍاد متيل واأللواف الع متيل ل األ يان ال
الب اي اليل ّ
ٍد األ يدداو الع ددمتيل ا ددأ ميع هددا ويواعهددا والغايددل ينهددا أو يددن ا د وايها وال د ياقّد
ال اب أو الند أو اال ييء فيها أو ع يفها ٍ الاتوف ال ا وت اينذاك ييدت

اليونيل ل ال
ٍإن الص ل
ااو ات الش ّ
ّ
ك اوو ميعل أاو األ يان ّ

ددوييتلا

دمتيل أميدوتلا وٍد

ُتنحل

وٍد نييدم الن اد داض الي دفّال اادت الهنيداض فدى األ يدان
اليونيدل يدا لدب قدو الايايدل معداد
ّ
1
يو
يونيلا مال ال
ناء امقاد ُ َع ّو الي ّيياض اأ ياناد ّ
ال وايها ين نانأ أاو ا تاف النداع  .وميا َ
يددن ايايددل يمددوأ ال يييددد الددذت ُياد ّدتب وني د الا دتماض الع ددمتيل لهددا دواو ٍ دتت ا ااهددا فددى امعهددا

اليون ل

انياً :حظر الهجمات العشوائية
يي ددد م ددين األل ددواف الع ددمتيل
ياا ددت الق ددانون انن ددان أت ن ددوع ي ددن الهني دداض العشد دوا يل ألنه ددا ال ّ
واليونيددل .ويعددو لددذا الااددت أاددو القوا ددو العتٍيددل لفقددانون الددوول انن ددان  2ميددا من د اليدداوت  51يددن
المتو وموو انااٍ األوو ايث تٍض الهنياض العشوا يل فى ّأنها:
 )1فك ال

ال ون قلى لوف

متت ياوول
متت ياوول

 )2أو فك ال

ون قلى لوف
وب تيقل أو و يفل لفق او ال ييمن أن ّ

 )3أو فك ال

وب تيقل أو و يفل لفق او ال ييمن اصت آ اتلا فى الناو الذت ي فّم لذا

الفا االمتو ومووا وين ب ٍإ ّن ين شصنها أن صيأ ٍ م ّو االل مهذ األلدواف الع دمتيل
اليونيل وون يييدل
اليونيين أو األ يان
واألش ا
ّ
ّ

اووض ال قتت  5ين الياوت ( )51أنواع الهنياض ال
واو ّ

ُ َع ّو ميندلل لنياض شوا يل:

أ -الهنددوب اصد اد مالقنامددو ّأيداد مانددض ال ددت والو ددا و الددذت يعددالج ددوواد يددن األلددواف الع ددمتيل
الوااددال ال ما ددو وال ييددد معاددها ددن الددمعم اآل ددت والوااعددل ٍ د يوينددل أو مفددوت أو اتيددل أو
اليونيل
اليونيين أو األ يان
اب تم ادد ين
ّ
ّ
ين قل أ تى ّ

فى أنها لوف

متت وااول

)(1

ICRC, How Does Law Protect In War, Case Book, , Last Visit 25/12/2020, Available At:
 https://casebook.icrc.org/law/conduct-hostilities#chapter3
))1
انظر:القواعد()13-12-11منالقانونالدولياإلنسانيالعرفي 
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اليونيين أو قصامل مهب أو أا ات ادت
أ -الهنوب الذت ييمن أن ُي واتم ين أن ي ّمأ اتت ٍ أتواه
ّ
اليونيل أو أن ياوث ف اد ين لدذ ال دا ت واألادتات ي دت ٍد نداود يدا ين ادت
ماأل يان
ّ
أن ي ت ن ذلك الهنوب ين ييدت

متيل يفيو ل ويماشتتل

وانددو الي ّييدداض قذ
ونا د ادت ل امعهددا اليددون المد ّدو يددن ددو ّ وني د لنيدداض ش دوا يل ٍ د ينددا
اليونيدل ا ٍد المندو (أ) يدن
دونيين أو األ يدان
ّ
نياا أن قااٍل ماتت اين قل أ تى اب تم ادد يدن الي ّ
ال قتت ( )5نعو ال عتيف شاييد لينا ي و ي ّيياض الين ين والنداداين أو أت داو الين دين الهداتمين
فى تي يعين ويا قلى لنالك1ل

و فددى ال ددتلب يددن ل ددذا الااددت ٍق ددو عتا ددض الم يددت ي ددن الي ييدداض لهني د ع
داض ش دوا يل وي دداو ذل ددك

الهنيدداض ال د شددنها اددالف القدواض الوييق ات يددل ل اتيددت المونغددو فددى يوينددل امي ددوا دداب1996و الددض
ي يياض الين ين اليونووت ٍ الين قل2ل
ال اً :مبدأ التناسب

مد ّدتس المتو وم ددوو انادداٍ األوو لع دداب  1977ل ددذا اليمددوأ ٍد د الي دداو ين ( )51و( )57ين د مي ددا د ّدب
3
ويقصو مد ال نا دأ
ا مات َ
يميو ليموأ ال يييد ُ
أاو اوا و القانون الوول انن ان العتٍ ل ولو يموأ ّ
مين الييدت الع دمتيل اليدتاو اقيقهدا والو ديفل الي د ويل لفوصدوو لهدذ الييددت دواء يدن ايدث الق ّدوت أو

نوع ال يه أو ال م يك الع متت الي وبل يهوف ذلدك مشدمو أ ا د قلدى يندم ال ع ّ دف ٍد ا د واب
اليونيدل الوااعدل
دونيين أو األ يدان
القوت وال ع
ّ
ّ
لفاو ين األاتات ال انويل أو العتايل ال فا مالي ّ
فى يقتمل ين لوف

متت يشتوع ي ّب ا هواٍ 4ل

دا ت تاديل ٍد أتواه

ميدا ياادت يمدوأ ال نا دأ الهندوب االدذت ييمدن أن ي واّدم يند أن ي دمأ
اليونيل أو أن ُياوث في اد ين لذ ال ا ت واألاتات
اليونيين أو قصامل مهب أو أا ات ادت ماأل يان
ّ
ّ
ي دت ٍد نداود يدا ين ادت أن ي د ت ند ذلدك الهندوب يدن ييددت دمتيل يفيو دل ويماشدتتا ويدوٍت
أت وتنل ييمن متيت لذ األاتات ميونأ القانون الوول
اليعيات الذت ينعو ين الييمن اويو قلى ّ

()1كالسهوفن,فريتسوتسغفلد,ليزابيث:ضوابطتحكمخوضالحرب"مدخلللقلانوناللدولياإلنسلاني",مطبوعلات
اللجنةالدوليّةللصليباألحمر,جنيف,2004,صفحة 121
)(2
Op.cit, Jacques, Melanie: Armed Conflict and Displacement The Protection of Refugees
and Displaced Persons under International Humanitarian Law, P225.
()3انظر:القاعدة()14منقواعدالقانونالدولياإلنسانيالعرفي 
()4مصالحة,تامر :المباد ،األساسية فيالقانون الدولي اإلنساني ,الطبعة األولى,مركزمساواة,حيفا,2009,صفحة 82
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انن دان قذ الم ّدو يدن أن يمدون لنداك ات مدا
اليتلوأ ٍيها1ل

ين قد

مدين الدويات اليشدتوع واآل دات العتاديل ليدت

اليونيدل ياادوتت أصديد مدان قيديب
دونيين واأل يدان
ّ
وليدا ماندض الهنيداض اليماشدتت ادو ال دمان الي ّ
ّ
2
يهيداد ٍقد
يونهدل ادو ألدواف يشدتو ل ل ويندو لدذا اليمدوأ ينداالد
ندويا مدون الهنيداض ّ
ال نا دأ ّ
ل ميق ٍ يا ايايل الي ّيياض نو اوو الي ّيياض أللدواف
ي فّال موا فها أو م مأ ا وايها ل دين أ فال أو ذ يتتل

دمتيل دواء م دمأ وندوو ناصدت

رابعاً :مبدأ االحتياط في الهجوم واالفتراضات في حالة الشك
اليونيدل
دونيين أو األ يدان
ّ
عين فى أت دتف ٍد ندداع ي دفّح أن يادت ما د يتات فدى ننيدأ الي ّ
ي ّ
مشن لنوب أن ي عو م ّو يا ييمن
األاتات نو ن يذ ّ
يفياض متيلل وينأ فى ال تف الذت يقوب ّ

3
المو ين االل داب ميموأ ال نا أ وا ّ داذ
أن األلواف ل ألواف متيل ل قلى نانأ ذلك ّ
لف اق ين ّ
نييدم ال دواميت الي د ا ل ندو ا يدات أنايدل األ دفال واأل دفال والدذ ا ت وال م يمداض (ي دو وايدض

ننأ قاواث
الهنوب وداوي وات ا ) ين أنو ّ
اليونيل4ل
اناتات ماأل يان
ّ

اليونيين أو قلاا انصامل مهب أو
ا ت ٍ أتواه
ّ
ا ت وأا ات ادت ي ت ل مالن دمل قلدى الييددت الع دمتيل

أن الهنوب يفا
وٍ ااو مان ين الوااح ّ
شن الهنوبل ميا ينأ وني
اليفيو ل واليماشتت الي واّعل ينمغ فى ال تف اليهانب أن ُيانب ن ّ
اليونيين يا لب او الاتوف
قنذات ٍعف ومو ا و ينويل نويا ُي واّم أن ا ت الهنياض فى ال مان
ّ
وون ذلك5ل نويا يمون ال يدات ييمنداد مدين دوت ألدواف دمتيل لفاصدوو فدى ييددت دمتيل ييا فدل
ُي ات الهوف الذت ي واّم أن ي مأ الهنوب فيد أاد ّو
الياييين واأل يان الياييل األ تى6ل
األش ا
ّ

اليونيدل أو
دونيين واأل يدان
ّ
دت فدى أتواه الي ّ

()1يجب قياس الضرر العرضي المتوقع أن يصيب الملدنيّين واألعيلانالمدنيّلة بالنسلبة للى احتملال تلأثرنم) ونلو األملر
الذي يعتمد عللى سلبيل المثلال عللى ملوقعهموالتضلاريس وحجلم األسللحة المسلتخدمة ودقتهلا وظلروف الطقلس وطبيعلة
األندافالعسكرية المعنية ,وما لى ذلك) ومن ثم ,فان تحديد ما ذا كان الضرر المتوقع يفوقالميزة العسكرية الملموسة
والمباشرة المنتظرة من الهجوم يعتمد على تحليل كمي ونوعيللملدنيّين واألعيلان المدنيّلة التلي ملن المتوقلع أن تتعلرض
للضرر جرا الهجوم)أي عددملن الملدنيّين المحتملل تعرضلهم للمعانلاة جلرا اإلصلابة أو الوفلاة ,وأنميلة البنيلة التحتيلة
المدنيّة المحتمل تعرضها للضرر ,وما لى ذلك) .
كارسلويل,أنلدرو جيله وآخلرون:القواعلد الدوليّلة التلي تحكلم العمليّلات العسلكرية,منشلوراتاللجنلةالدوليّلةللصلليب
األحمر,جنيف,2013,صفحة 148
ساسلولي,ملاركو وبوفييله,أنطلوان:كيلف يلوفرالقلانون الحمايلةفلي الحلرب؟,بلدونطبعلة,منشلوراتاللجنلةالدوليّلة
للصليباألحمر,جنيف,2011,صفحة8
()2نيلسميليستر:مقدمةشاملةللقانونالدولياإلنساني,مرجعسابق,صفحة 97
()3اللجنةالدوليّةللصليباألحمر,القانون الدولي اإلنساني( جابات على أسئلتك),جنيف,2014,صفحة48
()4كارسويل,أندرو جيه وآخرون:دليلالقواعد الدوليّةالتي تحكم العمليّاتالعسكرية,مرجعسابق,صفحة149
()5اللجنةالدوليّةللصليباألحمر,القانون الدولي اإلنساني( جابات على أسئلتك),مرجعسابق,صفحة48
()6كارسويل,أندرو جيه وآخرون:دليلالقواعد الدوليّةالتي تحكم العمليّاتالعسكرية,مرجعسابق,صفحة149
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ياين لذا اليموأ ي وى ين الايايل نو ونوو لوف متت قلدى ندوات أادو الي ّييداض مدذلك ٍد
ااو ي تت نيا ل ي فّال فى قاوى ا ا اض الي ّيب مشمو ي اد ّب يعد ونيد ادتمل دمتّيل قليد ل

او آ ات الهنياض معوب وام
ونأ فى أ تاف النداع ا ّ اذ االا يا اض أيااد ّ
وٍ نييم األاواو ي ّ
اليونيدل ميدا ٍيهدا
دونيين واأل يدان
ألدواف
ّ
دمتيل "ادوت انيمدانا ٍد ين قدل ينداوتت لف دمان الي ّ

الي ّيياضل

المطلب ال اني :أ ر النزاعات المسلحة على أمن المخيمات
واند ايايددل الين ددين والندداداين وا فيداد ا مددا ادت اا ددياد نددويا ين د االا دتاب لف ددامم اليددون وانن ددان

دمتيل فيهداٍ 1قددو

اء مدان ذلدك ماال ددواء الي دفّح فدى الي ّييداض أو مإاد اء صدمغل
لفي ّييداض دو ٌ
ياددوث ٍ د اددب الن اد دداض الي دفّال أن ي ددفو معددم العناصددت الي دفّال قلددى ي ّييدداض الين ددين أو
النداداين وا فيداد ليهدوووا مدذلك أيدن الي ّديب و دييل اا نيد الدذين يد ب قنمداتلب داوتد فدى القيداب مص يداو
ي ف ل لصالح لذ العناصت ين مينها قشتامهب ٍ الق او2ل و فى الدتلب يدن دوب وندوو اناص صاري "

ٍد ا اايددل  1951أو ٍد المتو ومددوو اليفاد مهددا لعداب  31967وا ددى ٍد اليمدداوئ ال ونيهيددل مشددصن
الندوه الوا ف لعاب  1998ي تم فى الين ين أو الناداين وا فياد ال داب ماالي ناع ن االشد تاك ٍد

أن لذا االي ناع لو أيت مويه لفا اا فى ال امم اليون وانن ان لفي ّيياض4ل
أنش ل ي فّال قال ّ
()1الجمعيللللةالعامللللة,اللجنللللةالتنف يذيللللةلبرنللللامجالمفوضلللليّةالسللللامية,مللللذكرةبشللللأنالحمايللللةالدوليللللة,الوثيقللللة
[/2,]A/AC.96/882تموز,1997/فقرة 18
)(2
Op.Cit, Opaye, Christopher: Refugee Camp Security In West Africa: An Ecowas Priority?,
 P4.
()3يمكنا ستد لمننصالمادة()2التيجا فيها":علىكل جئ زا البلدالذييوجدفيهواجباتتفرضعليه,
خصوصا,أنينصاعلقوانينهوأنظمته,وأنيتقيدبالتدابيرالمتخذةفيهللمحافظةعليالنظامالعام"علىموقلفاتفاقيلة
األممالمتحدةالخاصةبوضعالالجئينالرافض شتراكالالجئينبأينشاطيمسبالنظامالعامللدولةالمضيفة 
كمانصتبعلضا تفاقيلاتوالوثلائقاإلقليميلةصلراحةعللىحظلراشلتراكالالجئلينفليأنشلطةمسللّحة نلذكرمنهلا
ّ
اتفاقيةمنظملةالوحلدةاإلفريقيلةالتليأوردتفليالملادة()3منهلاالتلزامبامتنلاعالالجلئعلنا شلتراكفليأينشلاط
تخريبي,وجا فيها :
 -1علىكل جئواجباتنحوالبلدالذيوجدنفسهفيهوالذييتطلبعلىوجهالخصوصأنيلتزمبقوانينهولوائحه
وكلذلكاإلجللرا اتالتليتتخللذللحفلاظعلللىالنظلامالعللام,ويمتنللعكلذلكعللنأيأنشلطةتخريبيللةضلدأيدولللةعضللو
ّ
بمنظمةالوحدةاألفريقية.
ّ
 -2تتعهدالدولالموقعةبمنعالالجئينالمقيمينفيأراضيهامنمهاجمةأيدولةعضوبمنظمةالوحدةاألفريقيلةبلأي
نشاطمنالمحتملأنيسببالتوتربينالدولاألعضا وخاصةباستخداماألسلحةأوعنطريقالصحافةأواإلذاعة.
ونص عالنكارتاخينا(نو عالن قليميـيرملزم,لحمايةالالجئينتماعتمادهعام1984منقبلمندوبينملن10
دولمنأمريكاالالتينية)فيالفقرة(ر)منله,عللىواجلباللدولالمُضليفةلالجئلينباتخلاذ جلرا اتمناسلبةللحيلوللة
دونمشاركةالالجئينفينشاطاتمعاديةلدولةأصلهم  
كذلكاشتملتوثيقةكونتادوراللسلموالتعاونفيأمريكاالوسطىلعلام1983عللىتعهلداللدولبايجلادتلدابيرمناسلبة
فلليالبلللدانالمسللتقبلةلالجئللينللحيلولللةدوناشللتراكهمباألنشللطةالموجهللةضللدبلللدالمنشللأوذلللكمللعاحتللرامحقللوق
الالجئيناإلنسانيةفيجميعاألوقات 
( )4الجمعيللللةالعامللللة,اللجنللللةالتنفيذيللللةلبرنللللامجالمفوضلللليّةالسللللامية,مللللذكرةبشللللأنالحمايللللةالدوليللللة,الوثيقللللة
[/2,]A/AC.96/882تموز,1997 /فقرة 18
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ددنناا ٍ د لددذا الي فددأ ي ددصلل ا ددمتت ي ّييدداض الين ددين والندداداين وا في دادا ال د مانددض يا د
أناات الم يت ين الماا ين ٍ ال تت األ يتت ن ينلد لشوت وت ها و عل ان شاتلال
الفرع األول :ظاهرة عسكرة المخيمات
ٍ الواام ليس لنالك عتيف وااح ويواو ليص فح ا

متت الي ّيياضا أو يا يعتف مالفغل اننمفيديل

داب
أ اMilitarization Of Refugee Campsا قال أن ييمدن القدووّ :
قن الي هدوب يشديت مشدمو ّ
قلددى قشدتاك أٍدتاو أو ينيو دداض يددن الين ددين ٍد األنشد ل الع ددمتيل وا ددو و دداتج ي ّييدداض الين ددين
وييم ددن أن ش دديو ل ددذ األنشد د ل العن ددف ال يا د د والع ددمتت ال ددوتيأ ال ددو ب الصد دتيح أو الا ددين

لفيقد ددا فين واليقاويد ددل الي د دفّال1ل واد ددو ا د د ويض الي واد د ّديل يص د د فح االع د ددمتت ا لوصد ددف ا د د واب
دانيل و واي هد ددا ل ويدددل الن د دداع ال ددوا ت ٍ د د المفدددو
ي د د و ناض وي ّييد دداض الين د ددين ألل د دتام ليد ددت قن د د ّ
اليايف أو مفو يناوت2ل وين م الش ء ن

فى ي يياض الناداين وا فيادل

اليعنيددل م ددصيين
عد ّدوو األ ددماأ الماينددل وتاء ددمتت الي ييدداض ٍينهددا يددا يددت م م قصدديت النهدداض
ّ
الايايل وايان أين الي ّيب وينها يدا ي عفّد ميوادم الي ّديب الدذت لالمداد يدا يد ب قنشداا مياداذات الادووو
ال اصددفل مددين وول ددين مددون قاددواليا يصد ّدوتت لين ددين واأل ددتى ي د قمفل لهددب و فددى الددتلب يددن

ددوتت

اليادي ل ٍد م يدت يدن
يتوين قليد قال ّ
اليوام الذت ي هو هتيأ األ فال لفي ّيب و فّو الي ّ
أن الوولدل ُ
األايددان ال مددون ادداوتت فددى ددصيين يمددان مددويو أم ددت أيان داد3ل مددذلك يشد ّمو قنشدداء ي ّييدداض ٍد ينددا

د ادت فددى أيددن ي ّييدداض الندداداين ٍعفددى ددميو الي دداو دديو الاددتأ ٍ د نن ددوأ
اتيمددل يددن الن دداع
ال دووان ندده معدم ال ددمان يدن العاصديل انومداا واددايوا مإنشداء ي ّييداض موا ّيدل فددى اد ل نهدت النيددو
مالقتأ ين العاصيل ومان لقتأ الي ّيب ين ين قل النداع صفل و يقل ماي واو العنف قليها و مت ها4ل
دمت ها ايدث أاهدتض الو ات داض وندوو

يهياد او ي دالب ٍد
قااٍلد ليا م ُ َع ّو ي اال الي ّيب اييد ّ
يص ددعأ يفي ددل قوات د د
اتمد د م ددين ا ددالتت الع ددمتت واي ددواو الي د ّديب ف ددى ي دداااض وا ددعل األي ددت ال ددذت ّ
والا اا فى أين 5ل

)(1

Muggah, Robert: No Refuge: The Crisis Of Refugee Militarization In Africa, Zed Books,
London& New York, 2006, P7.
)(2
J. Nahm, Sue: The Militarization Of Refugee Camps And Its Implications For The
Delivery Of Humanitarian Assistance In Times Of War, Paper Presented At The Illinois
 State University Political Science Conference, 2006, P10.
)(3
Op.Cit, Jacques, Melanie: Armed Conflict And Displacement The Protection Of Refugees
And Displaced Persons Under International Humanitarian Law, P 211.
)(4
”J. Jansen, Bram: The Refugee Camp As Warscape: Violent Cosmologies, “Rebelization,
And Humanitarian Governance In Kakuma, International Journal of Human Rights,
Humanitarianism, and Development, Volume 7, Number 3, Winter 2016, P230.
)(5
UNHCR, The State Of The World’s Refugees UNHCR, Geneve, 2006, P85.
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نفددى ددمتت الي ّييدداض مصددوت ي عد ّدووت ويت م ددل معاددها مد ع
دنقوب ٍييددا يددص
دمعم ٍد آن وااددو و د ّ
أي فل ن أمتدلا:
أوالً :تواجد عناصر مسلحة في المخيم
دونيين ال ددمأ الت ي د لع ددمتت الي ّييدداض ايددث يعيفددون فددى
يش د ّمو ونددوو ناصددت ي دفّال مددين اليد ّ
لشن لنياض متّيل ول دين األ فال أو اال نات مها قااٍل أل ياو ال دوتيأ وال ننيدو,
ا وايها ّ
ايددث ي فد ونددوو لددذ العناصددت نددوع يددن ال ددو ت األين د ٍد الي د ّديب اددو يصددو اددو انهيددات النادداب ٍي د
األيددت الددذت يتاٍق د ديدداوت ادداالض االل صدداأ وليتلددا يددن أشددماو اال د عماو النن د وال عددذيأ 1واددو

دونيين يددن الايددات قذ اددوث أن مانددض ي ّييدداض الين ددين والندداداين وا في داد
يصددو األيددت قلددى اتيددان اليد ّ
ي تااد لن ات ب قماوت نيا يل م فك ال د واعدض ٍد ي ّييداض تواندوا لفنداداين2ل ومدذلك ييمدن أن يع ّدتم
ونوو ناصت ي فّال الي ّيياض لهنيداض مدت الادووو ميدا ييمدن أن يدا ت فدى أيدن وا د قتات الوولدل
الياي ل لين ين قلى ّمن يا ل أم ت وا يل نا الين ين3ل
مم ّو ّ
ييا يوٍم الوولل ُ
انياً :شن هجمات عسكرية على المخيم
ونه هددا
مددتدض اادديل شددن الهنيدداض اد ّدو الي ّييدداض فددى الصددعيو الددوول معددو الا دتماض النويددل ال د ّ
ٍتن ددا لي ّييدداض الين ددين الن اد دتّيين ٍ د ددونس دداب  41958الددض معددولا ا دواوث ييا فددل ٍ د ووو
اصدل يدن لدذا الندوع
ي ف ل ين مينها وت ي ّيياض قٍتيقيل مدذلك مدان لي ّييداض النداداين ٍد دوتيل ّ
ددمتيل يددن نانددأ

يددن اال ددواءاض ايددث أ د تض يفيددل تميددم ال دديب قلددى عد ّدتم ي ّييددين لهنيدداض
اليونيين قلى ي ّيياض أ تى شياو شتا الميو5ل
يءلب ونقو
ّ
القواض ال ّ
تميل األيت الذت ا ّب ق َ

يعتال لي د هواف مال دويل ن دها قذ فعدأ معدم
ميو ّأن ين الوااح أن لي ض نييم الي ّيياض ّ
ألب لذ العوايدو
العوايو وو ادت ممي ادت ٍ اويو ٍييا قذا مان الي ّيب يوان
ت اال هواف أب ال ين ّ
ال مددوين ال ددوييولتاٍ لف ددمان ا ددوو ال ددذموت أ ي ددات د ّمان الي د ّديبا ون ددوع الصد دتاع ومي د د وال نني ددو

يفياض النهأ6ل
الق تت وانماوت و ّ

)(1

UNHCR, Handbook For Emergencies, Third Edition, Geneve, 2007, P36.
UN OHCHR, Doc]E/CN.4/1996/52/Add.2[, 5 December 1995, Para 73.
)(3
Op.cit, UNHCR, Handbook For Emergencies, P36.
)(4
Op.cit, Janmyr, Maja: Protecting Civilians In Refugee Camps, Unable And Unwilling
States, UNHCR And International Responsibility, P121.
()5مجلساألمن,تقريراألمينالعام,الوثيقة[/16,]S/2019/949كانونالثاني,2019/فقرة 5
)(6
Op.cit, Janmyr, Maja: Protecting Civilians In Refugee Camps, Unable And Unwilling
States, UNHCR And International Responsibility, P121-122.
)(2
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ال اً :التجنيد القسري داخل المخيم
غيدت
دونيين وال ّدييا ٍد اد ّو ال دامم الي ّ
يمتد ال ننيو الق تت ٍد الي ّييداض م هويدو قاداٍ ل دييل الي ّ
داض مص دتلا
لفن اد اض اليعاصتت وان شات الن اد اض الي فّال ليت
عمدص ٍيهدا ين يع ٌ
الووليل وال لالماد يا ّ
ّ
ل وم الاتأ 1وُنمت معم األ تاف التناو واأل او الدذموت وٍد معدم األايدان الن داء وال يداض
فى اليشاتمل ٍ األ ياو العوا يل2ل

ويش ّمو األ او ال ل األم ت اع اد ٍ ق ات يفيل ال ننيو لذ لمونهب يي فون الغالميل العايى ين

3
قيدا
ال عواو ال مان لفي ّيياض من مل دو  %50وٍد معدم الاداالض يد ّب أ دذ األ داو يدن الي ّديب ّ
الياددي ل
ا د ادت أو اا يدداالد يددن أنددو ال تميددل الع ددمتّيل أو ال ددوتيأ الع ددمتت ميددا اايددض معددم الددووو ُ
لعيفيدداض ال ننيددو لددذ ايددث
دووانيين ٍد شدداو ي دداالد
ّ
م ننيددو الين ددين األ دداو وُ َعد ّدو االددل األ دداو ال د ّ
لالميل الي ّيياض الد ( ٍ )12شت شاو ننيواد لأل او اصلد ين امو ني اتيت ال دووان
شهوض
ّ

واتمل العوالل والي اواتل و شيت ال قاتيت قلى الفنوء قلى أ ياو ال عذيأ مو يفل لف ننيو الق تت4ل
ددالب وولد د هب ٍد د

يفي ددل

ددمتت

وين مد د األي ددت ن د د ف ددى ي ّيي دداض الن دداداين وا فيد داد ال ددذين ا ددو
عتادض ي ّييداض النداداين
ي ّييا هب ن تي ننيو امنيها لفق او قلدى نانمهدا ٍعفدى دميو الي داو ّ
لعيفياض ننيو ين امو الامويل والنيا اض الي فّال5ل
ٍ ليميتيا
ّ
ي ّددو األولددى مونددوو ناصددت

أن يفيددل ال ننيددو لالم داد يددا د ّب مإاددوى دتيق ين
واددو ونددو المدداا ون ّ
أيدا ال انيدل ٍ مدون ٍد االدل
ي فّال ٍ الي ّيب يعيفون فى ا وتاج األ داو مي فدف الو دا و لفق داو ّ
عتم الي ّيب لي هواف ين امو نيا ل ي فّال ي ت فى الي ّيب و قوب م ف األ او6ل
ّ
وي َع ّو األ او ليت اليصاومين أو الين صدفين دن أ دتلب أم دت تادل يدن ليدتلب لف ننيدو الق دتت
ُ
شتو وين ج ن لذا ال قوان
قذا م ي ادت يا ين صو األ او ن آما هب ٍ ليتت ٍواى النداع والهتأ وال ّ
( )1مجلساألمن,تقريراألمينعنتوفيرالحمايةللمساعدةاإلنسانيّةالمقدمة لىالالجئينوـيلرنممملنيوجلدونفلي
حا تالنزاع,الوثيقة[/22,]S/1998/883أيلول,1998/فقرة12
( )2فيـواتيما تستخدمجماعاتالمتمردينالفتياتفي عدادالطعامورعايةالجرحىوـسلالمالبس,كملايمكلنأن
يتم جبارننعلىتقديمخدماتجنسية,وفيأوـنداكانيتمتزويجالفتياتالالتييُخطفلنملنقبللجليشاللربلقلادة
المتمردينفاذاماتوفيالرجليزوجونالرجلآخرمنالمتمردين 
الجمعيةالعامة,مذكرةمناألملينالعلام"تعزيلزحقلوقاألطفلالوحمايتهلاأثلرالنلزاعالمسللّحعللىاألطفلال",الوثيقلة
[,1996/8/26,]A/51/306فقرة 45
)(3
Op.cit, UNHCR, Handbook For Emergencies, P29.
)(4
UNSC, Report Of The Secretary-General On Children And Armed Conflict In Chad (3 July
2007), Doc ]S/2007/400[, Para. 30.
)(5
Op.cit, Jacques, Melanie: Armed Conflict and Displacement The Protection of Refugees
and Displaced Persons under International Humanitarian Law, P 211.
)(6
Lischer, Sarah Kenyon: War, Displacement, And The Recruitment Of Child Soldiers, A
Research Presented To Ford Institute for Human Security, 2006, P5.
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ليدداأ اليصددوت الت ي د أليددن ال ددو الن د والمددون

يعتاين لألذى من مل مميتت1ل
لف و وينعفهب ّ

دويتت
ييددا يددننب ن د آ ددات ن دديل وان يا يددل يد ّ
ّ

الفرع ال اني :النتائج التي قد تترتب على تواجد عناصر مسلحة في المخيمات
دونيين أوالد قذ عيد د يد د ّعهب
اد د
ددمتت الي ّيي دداض قل ددى واا ددأ و يي ددل تيد د مايله ددا ف ددى الي د ّ
ماالي ي دداداض اليينوا ددل له ددب ميون ددأ الق ددانون ال ددوول انن ددان و نعفه ددب تا ددل لشد د ّى أند دواع األذى

(الن د والن ددوت) ميددا يددنعمس ددوب ا د قتات الواددم األين د ٍ د الي د ّديب فددى أيددن الين قددل ال د
ألب الن ا ج النانيل ن لذ الاالتت:
ي وانو ٍيهال وٍييا يص
ّ
أوالً :تحول المخيم إلى هدف عسكري

2
دونيينا وي ي ّعددون مايايددل أامدداب القددانون الددوول
ميددا ذمتنددا ددامقاد ُي َعد ّدو الين ددون والندداداون وا في داد ايد ّ
يونيدلا ال يندود
انن ان واو ٍ تت وب يشاتم هب ٍ األ ياو العوا يل ومذلك ُ َع ّو ي ّييا هب اأ يدان ّ

ا د هواٍهال لم ّدن الوادم القدانون لفي ّييدداض ول دامنيها ي فدف قذا يدا ددب ا د واب الي ّييداض فدى ناددو
اليونيين
اليونيل مصن ي ّب اويفها لين قل يتمد ناصت ي فّال أو ٍ ااو يشاتمل
ي الف ل ميع ها
ّ
ّ
الي وانددوين ٍيهددا ٍد األ يدداو العوا يددل دواء ددب ننيددولب يددن امددو د ع
دتف يددا أو شدداتموا مشددمو ددو ل
ّ
العيفيدداض العوا ّيددل قلددى أ يدداو ياد ّدووت يقددوب مهددا األٍ دتاو مندددء يددن
ويشدديت ي هددوب اليشدداتمل اليماشدتت ٍ د
ّ
العيفياض العوا يدل مدين أ دتاف الندداع وال م ّدو أن د وٍ لدذ األ يداو ي دل شدتو ين يعدل ل ُ َع ّدو
يت
ّ
ين اميو اليشاتمل اليماشتت ل :

 )1مفددوغ اد ّدو يعد ّدين يددن الاددتت(قذ ينددأ أن يمددون يددن شددصن لددذا العيددو أن يدداّت مشددمو ددفم ٍد
العيفيدداض الع ددمتيل أو الق ددوتاض الع ددمتيل ل ددتف يددن أ ددتاف النددداع أو أن يفادد الي ددوض أو
ّ
انصامل أو الويات ماألش ا

الياييين أو األ يان الياييل)ل

مميل يماشتت مين العيو والاتتل
 )2ونوو يال ّ
العيفياض العوا ّيل مين أ تاف النداع3ل ٍد لدذ الاالدل
 )3ونوو تام مين العيو الاتم اليعن و ّ
اليونيل ميونأ أاماب القانون الوول انن ان ل
لفيونيين واأل يان
ق الاصانل اليينوال
ّ
ّ
دونيين
نصاد ٍ المتو وموو انااٍ
األوو لعاب  1977ناء ٍي "ال ِّ
ان الي ّ
ليت ّ
ينتو ال د ّم َ
أن لنالك ّ
ّ
دونيين"ٍ 1هددو يعند ذلددك ّأند ال ينددود
يددن صد هب
اليونيددل وند ُ
دوو أٍدتاو ميددنهب ال ي ددتت فدديهب عتيددف اليد ّ
ّ
()1الجمعيةالعاملةلألملمالمتحلدة,ملذكرةملناألملينالعلام,تعزيلزحقلوقالطفللوحمايتهلا"أثلرالنلزاعالمسللّحعللى
األطفال",الوثيقة[ /26,]A/51/306آب,1996/فقرة 69
()2انظرسابقاالصفحة36,7
()3ميلللزر,نلليلس :دليلللتفسلليريلمفهللومالمشللاركةالمباشللرةفلليالعمل ّيللاتالعدائيللةبموجللبالقللانونالللدولياإلنسللاني,
الطبعةالعربيةاألولى,المركزاإلقليميلإلعالم,القانرة,2010,صفحة 46
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دونيين الددذين تٍادوا اليشدداتمل ماأل يدداو العوا يددل
ا د هواف الي د ّديب ٍد ادداو ونددوو ددوو يددن ال ددمان اليد ّ
قلى نانأ ناصت ي فّال؟؟؟
وتو ٍق ٍد المتو ومدوو اناداٍ األوو الي مد ٍد االدل

أن لذا الن
موايلد ّ
المو ين انشاتت قلى ّ
الووليددل وال يونددو ن د ٌ يقامف د ٍ د المتو ومددوو انادداٍ ال ددان الي م د ٍ د االددل
الن اد دداض الي دفّال
ّ
الووليل لفصفيأ
أن الفننل
الن اد اض الي فّال ليت
ّ
ّ
الووليلل ومالتنوع قلى يت الن ال ام ذمت ننو ّ
دونيينا أت وانددو ددوو افيددو يددن
أن اليقصددوو معمدداتت اأٍ دتاو ال ي ددتت فدديهب عتيددف اليد ّ
األايددت أ فنددض ّ
2
أيدا ٍد
العناصت الي فّال اين نيعاض
ّ
اليونيين ي و ونوو معم الننوو الدذين يددوتون دا ي هب ّ
ااو ونوو أ واو مميتت ٍيمون اال هواف يماااد3ل

انياً :زعزعة أمن واستقرار المنطقة
قن ا غيو أواداع الين دين يدن امدو ناصدت دعى ال ّ داذ مفدوان اليفندص اوا دو لألنشد ل الع دمتيل
ّ
يانينياض نش ض متياد ينيو اض ين الين ّيين
معينياض وال
قوت ال
وال يا يل ليس أي ادت نويواد ٍ
ّ
ّ
والين ين ٍ ينا القتن األٍتيق وننوأ آ ديا وأييتمدا الو د ى ادو مفدوان ينشدصلا و داليض ووو

أ تى ٍ ياادتت لذا النشا ولذا يا ي ت افل الشنأ الوول لهذ الاالتت4ل

ومشمو اب م ي ادت يا ُينات قلى الين ين ال اتين ين الن اد اض الي فّال الوا فيل م هويو يا يو أليدن
الياي ل او يصو قلى وتنل نقو الصتاع قلى أتاايها وم اصل قذا يا مانض فك الوولل يناوتت
الوولل ُ
لوولل األصول وي هب ٍ ذلك العويو ين العوايو ينهدا :وندوو الي يدتوين ادين نيعداض الين دين أو
اليادي ل
قويب الين ين الو ب لنيا اض ٍ الوولل ُ

أو أ نيل أو وينيل مين مان الين يم اليايف5ل

دعى لف يدتو مدذلك ق داتت الين دين ند داض تايدل

اليادي ل لفنداداينل و شد ّمو
ييمن أن ّ
اوت لذ العوايو وو ادت ييا ي ٍ نشدت ال دوّت ٍد الين يعداض ُ
ي ّييدداض الين ددين والندداداين مي ددل ينا ددمل لييات ددل أت يددن أ يدداو ال واددى أو األنش د ل اليعاويددل قذ
()1انظر:المادة()50منالبروتوكولاإلضافياألوللعام 1977
)(2
Sandoz, Yves Et Al: Commentary On The Additional Protocols Of 8 June 1977 To The
Geneva Conventions Of 12 August 1949, ICRC, Geneva 1987, P612.
()3تنصالفقلرة7ملنالملادة()51ملنالبروتوكلولاإلضلافياألوللعلام1977عللىأنله ":يجلوزالتوسللبوجلود
السكانالمدنيّينأواألشخاصالمدنّيينأوتحركاتهمفيحمايةنقاطأومناطقمعينلةضلدالعمليّلاتالعسلكريةو سليّما
فيمحاولةدر الهجومعناألندافالعسلكريةأوتغطيلةأوتحبيلذأو عاقلةالعمليّلاتالعسلكرية و يجلوزأنيوجله
أطرافالنزاعتحركاتالسكانالمدنيّينأواألشخاصالمدنيّينبقصدمحاولةدر الهجماتعناألندافالعسكريةأو
تغطيةالعمليّاتالعسكرية" .
( )4الجمعيةالعامة,اللجنةالتنفيذيةلبرنامجالمفوضالسامي,مذكرةبشأنالحمايةالدوليّة,الوثيقة[,]A/AC.96/882
/2تموز,1997/الفقرة 19
)(5
Forsberg, Erika: Refugees And Intrastate Armed Conflict: A Contagion Process
Approach, Research Paper, Uppsala University, 2009, P4.
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يفيدل
ّقنها اوتد يا قم ٍ ينا نا يل معيوت ن يتامد اليون واتيمدل يدن الادووو األيدت الدذت ي دهّو ّ
هتيددأ األ ددفال واليق ددا فين قليهددا ٍد د اددين م ددون الوولددل لي ددت تالمددل أو ليد دت ادداوتت ف ددى واددف ل ددذ

العيفياض و صيين الايايل لفي ّيياض1ل
ّ

واو ال يق صت أ ت متت الي ّيياض فى الين قل ال يقدم ٍيهدا الي ّديب مدو ييمدن أن يشد ّمو
ونويددل ال هويددواض ال د
يواددح يددوى ددوتت
ّ
قافييي داد وُ َعد ّدو أديددل ين قددل الماي دتاض العايددى يددت ي دداو ّ

د ادت

دويين يق ددوت
شددمفها الي ّيي دداض ف ددى اال د قتات انافييد د ل ٍ د د دداب  1996لتم ددض ينيو ددل يددن التوان د ّ
انويددل معددو
ددوولب ميفيددون ش د
قلددى اد يددت ال د ا ددمن هب ٍ د ي ّييدداض فددى يقتمددل يددن الاددووو التو ّ
انيل العايفل ٍ الي ّيب م ونيد ادذيتاض لفين يدم الدوول نمدا موندوو
أشهت افيفل موأض اليناّياض انن ّ
هويو لف امم اليون وانن ان لفي ّيياضل لب ي غت األيت قال القفيو يدن الوادض ا دى
الي ّيياض ٍ اد يت ماالل ين االا تاأ ّيض ين قل المايتاض العايى مصميفها.2

ّدممض

دمتت

ال اً :حرمان المدنيين من المساعدات اإلنسانية وصعوبة الوصول للمخيمات
دونيون
دانيل قذ لالمداد يدا ُيادتب ال دمان الي ّ
ين ج ن الن اد اض الي فّال اا ياناض مميتت لفي دا واض انن ّ
قيمانيددل الوصددوو قلددى الت ايددل
يددن الاددتوتاض األ ا د ّديل ي ددو الغددذاء واليدداء واليددصوى وال مددون لددويهب
ّ

يي ددا ينعفه ددب ماان ددل لفي ددا واض ال د د
الص د ّ
دايل وليتل ددا ي ددن ال ددوياض األ ا د ّديل ّ
انيل ووماالض الغوث3ل
انن ّ

ق د ّدويها اليناّي دداض

ون يندلد لفايددات ٍ د الي د ّديب وانعددواب يصدداوت الددو و يمددون الين ددون والندداداون وا في داد مددصيس الاانددل
لهذ الي ا واض ال يقم وانأ قوييها فى الوولل أوالد لمن ٍ ااو مانض الوولل ليت ااوتت أو ليت

اليهيل و عيدو فدى دصيين ي د فدياض العيشدل
انيل لذ
تالمل م قويب الي ا واض ولّى اليناّياض انن ّ
ّ
األ ا ّيل لهب.
ٍعداالد لفعناصدت الي دفّال الدذين ي دعون لي د اوت ينهدا
ليت ّ
أن لذ الي ا واض ش ّمو ايو نذأ ّ
واددو ياددوث ٍد معددم الادداالض أن يمددون لفي ددا واض أ ددت ددفم فددى وااددم الندداع ( فددى ددميو الي دداو
دانيل ال د ُقد توب ٍد
يفددض نيا دداض ي دفّال ٍد توانددوا ومو ددوٍو فددى ال ددي تت فددى الي ددا واض انن د ّ

)(1

Johnson, Richard A. I : Refugee Camp Security: Decreasing Vulnerability Through
Demographic Controls, Journal Of Refugee Studies, Volume 24, Issue 1, March 2011, P24.
)(2
Op.cit, Opaye, Christopher: Refugee Camp Security In West Africa: An Ecowas Priority?,
P5.
()3اللجنةالدوليّةللصليباألحمر,القانون الدولي اإلنساني( جابات على أسئلتك),مرجعسابق,صفحة 64
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الي ّيياض وا غيلها)1ل األيت الذت يوٍم اليناّيداض قلدى انانداب دن قدويب الي دا واض ٍد ي دو لدذ
الااالض ويمقى اليونيون موون يعيول
ادت فى أيدن و دييل العدايفين ٍد انلا دل ايدث ي ع ّدتم و دوو
مذلك ش ّمو متت الي ّيياض
دانيل قلددى يندا الندداع لإل اادل م ددمأ يدا ينشدص دن الندداع يدن انعدواب األيددن
يق ِّدوي الي دا واض انن ّ
دانيل 2و دااب الي دا ت ال د يوانههدا
و مون مف ل ذلك لا فل ين ايث األتواه المشدتيل واليعاندات انن ّ

دانيل يددن ن دتاء ونددوو اليقددا فين والعناصددت اننتاييددل ٍ د ي ّييدداض
األٍ دتاو العددايفون ٍ د الشدداون انن د ّ
الين ين والناداين وا فياد3ل
واددو ا د ّذتض ي وادديل األيددب الي اددوت لشدداون الين ددين ويناّيدداض قن ددانيل أ ددتى ٍ د ي دت ع
اض د ّدوت يددن
ّ
ّ
يت ا د د ات مع ددم العناص ددت الي د دفّال ل فد ددك
عفيد د الي ددا واض انن د ّ
دانيل ٍد د الي ّيي دداض قذا يد ددا ا د د ّ
وايل ال اييل لف ف اض ال شاويل معو أن وتو ها قاتيت
ونه الي
ّ
الي ّيياض وي او ذلك ال اذيت الذت ّ
ي ددو مون ددوو ا اتا دداض ددمتيل لي ّيي دداض الين ددين ال ددووانيين ٍد د
الين ين ٍ النداع الوا ت ٍ واتٍوت4ل

ش دداو م ددان ي ش ددى يعه ددا نني ددو

)(1

Op.cit, J. Nahm, Sue: The Militarization of Refugee Camps and its Implications for the
Delivery of Humanitarian Assistance in Times of War, P8.
()2مجلساألمن,تقريراألمينالعامعنتوفيرالحمايةللمساعدةاإلنسانيّةالمقدمةلالجئينوـيرنممملنيوجلدونفلي
حا تالنزاعالمسلّح,الوثيقة[/22,]S/1998/883أيلول,1998/فقرة 17
()3المرجعالسابقنفسه,فقرة 28
()4الموقعالرسميألخباراألممالمتحدة,األممالمتحدةتحذرمنتعليقعملياتهافليمخيملاتالالجئلينالسلودانيينفلي
تشادبسبباختراقبعضالمتمردينللمخيمات ,آخرزيارةhttps://cutt.us/rHu6R 2020/12/18
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المبحث ال اني
الجهات المسؤولة عن حماية المخيمات "مخيم الهول نموذجاً"
اوليل يشد تمل مدين الدووو
اوليل ايايل الي ّيياض والا اا فى امعها اليون وانن ان ل ي ّ
قن ي ّ
ّ
والين يددم الددوول ليددا لأليددت يددن ات مددا مال ددفب واأليددن الددووليين وم يد ادت يددا يددو و ينفددس األيددن األيددين
العداب لأليدب الي ادوت قلدى ا د عتم الاداالض ال د

ددواو ٍيهدا دت ل دص ّت الين دين واليشدتوين وا فيداد

م دت اليادايقل أو فدك ال د يددواو يعهدا ع ّدتم الي ّييداض ل دفّو العناصدت الي دفّال ييدا ادو يشد ّمو
هويدواد لف ديب واأليدن الدووليين ويعدتأ ٍ -د لدذا الصدوو  -دن ا د عواو لفنادت ٍد فدك الاداالض

دونيين الدذين
وا ّ داذ ال دواض الينا دمل ا دأ االا اداء يدن أندو الي دا وت ٍد هي دل مي دل آيندل لفي ّ
1
وي َع ّدو
عتادون لف دت م دمأ الصد ات اض منيفدل و دا و ينهدا قدويب الدو ب قلدى الدووو اليعنيدل ل ُ
ي ّ
يهي داد لفغايددل ل شددنيم الددووو فددى اا دتاب اليمدداوئ
ال ادداين الددوول و قا ددب األ مدداء ٍ د لددذ الادداالض ّ
انيلل
والوانماض انن ّ

المطلب األول :المسؤولية الوطنية عن الحفاظ على الطابع المدني واإلنساني للمخيمات
داوليل الوولددل مددتوع أت ٍعددو ي ددالف لفقددانون الددوول يقددم فددى أ اتادديهال
لدديس لنالددك يددن نددوو اددوو ي د ّ
دمتت الي ييدداض فددى ال دفب واأليددن الدووليين (األيددت الدذت ي ددالف يقاصددو
وناد ادت لف هويددو الدذت شددمف
األيب الي اوت) مون الوولل ال

يقم الي يب فى أتاايها ل الي اوو األوو ن الا اا فى امع

اليهيددل وميددف ييمددن ل قددا س الوولددل ددن صويددل
داوت لددذ
اليددون وانن ددان ل ولمددن ميددف لفوولددل أن د ّ
ّ
يهايهددا ٍ د ا ددا أيددن الي ّييدداض أن يدداّوت قلددى ددمت ها؟ لددذا يددا نواددا ُ ٍ د لددذا الي فددأ قلددى
نانأ و ات ل االل ي ّيب الهوو ال وتتل

الفرع األول :مسؤولية الدولة
اوليل الا اا فى ال امم اليون وانن ان لي ّيياض الين دين والنداداين وا فيداد ماليقداب األوو
قم ي ّ
يو لدذ
الياي ل مالن مل لاالل الين ين ووولل انافيب مالن مل لفناداين وا فيداد و د ّ
فى ا الوولل ُ

قن
الي ّ
اوليل أ ا ها ين يموأ ات خ ٍد القدانون الدوول أال لدو ايمدوأ دياوت الوولدل فدى قافييهداا ايدث ّ
وايل
لذ الي ّيياض لالماد يا ُن َشص ميواٍقل الوولل وا ّى ٍ ااو ّيض قواتت لذ الي ّيياض ين امو ي
ّ
دإن ذلدك ال
األيب الي اوت لشاون الين ين وشتما ها الين ّدذين ن يندل لعندد الوولدل دن القيداب موانما هدا ٍ ّ

( )1مجلساألمن,القرار,1296الوثيقة[/19,]S/RES/1296نيسان,2000/فقرة 14
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1
داوليل النهدوم مداننتاءاض ال د
ايدو الوولدل ي
ّ
يش ّمو ان قاصداد يدن دياوت الوولدل لومشدمو داب ّ
اليونيين اين الي ّيب والا اا فى أين الي ّيب وا قتات ل
ايايل
ّ

د د عين مه ددا

اد د ّويض الي وا د ّديل نيف ددل ي ددن انتش دداواض ييم ددن لف ددووو أن
اال ماايل ال ييمن أن ينم ين يلها ان هاك ال امم اليون وانن ان وٍييا يص

ناء ٍيها:2

م دو

ن ددو ا ياول ددا لإلند دتاءاض
ف ي

أللب يا

 -1قنشدداء الي ّييدداض ٍد أيددامن معيددوت ن ددمياد ددن الاددووو اليشد تمل مددين وول ددين مي دداٍل  50ميفددو
ي ت ماو أونىل
يت وال ّعدداو لعناصددت الشددت ل واأليددن اددوو الي ّييدداض لددتوع ادداالض ال ددفو قليهددا
 -2ال وانددو الي د ّ
وٍتم النااب واال ياو فى أ صا يين ٍ قواتت الي ّيياض لفي ا وت فى ينم الين ين ين
فييلل
االن ات ٍ أنش ل ليت ّ

 -3م يف التاامل فى الينا

الاووويل لفاو ين وٍ اليقا فين و هتيأ األ فال والذ ا تل

أللييل مقاء ين يعا هب ميعددو دن
يفيل اا ا األينا ين يو ال تويج
 -4قشتاك الين ين ٍ
ّ
ّ
متت و شنيعهب لف وع ماتاس لفي ّيب وانشاء ٍت لفيتااملل
أت نشا
 -5األ ددذ مالا ددمان قنشدداء الي ّييدداض ٍد أيددامن ينا ددمل معيددوت ددن نقددا االشد ماك ومددذلك ينددأ
ي ات ات انب و صييب الي ّيبل
ٍ -6صو اليقدا فين ال دامقين أو األشد ا
مإنتاء تيم وأول

دونيين
الدذين يشد م مادفو هب مص يداو قنتاييدل دن الي ّ

نو أيل يفيل و ين ٍ الي ّيياضل

 -7ال اقّ ين يوى م ايل ونالديل النهاد القاا
ن العوو المميت لفواٍوين النوو فى الين قلل

اليافّد لف عايدو يدم العدأء اناداٍ الندانب

دواو ألييل انتشاواض قذا يا مدان الي ديب وااعداد ٍد قافديب وولدل واند ن اد داد ي دفااد أو فدى أ اتاد

الياي ل لين ين فى ا ّ اذ
وولل يناوتت لوولل وان ن اد اد ي فااد ٍ لذ الاالل يهيا يفض الوولل ُ
ٍعداالد قال
قنتاءاض تاو دل واايدض م قويدل أينهدا الدو ن لف صدوت لع دمتت الي ّييداض ٍ ّ
دإن ذلدك لدن يمدون ّ

)(1

Op.cit, Janmyr, Maja: Protecting Civilians in Refugee Camps, Unable and Unwilling
States, UNHCR and International Responsibility, P170.
)(2
Op.cit, UNHCR, Handbook For Emergencies, P53-54.
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اب يم النداع وليس لنداك ّأيدل يصدالح يا ديل أو اا صداويل ي اداتمل
قذا مانض لذ الوولل فى اياو ّ
مينها ومين الوولل اليصوتت لين ين1ل
اليا ددي ل وو ادت اا ددياد ٍد د ال ددياه لا ددالتت ددمتت الي ّيي دداض ماالن ش ددات أو
وم ددذلك نن ددو ّ
أن لف ددووو ُ
مماهد ددا ويش د د ّمو واد ددم ي ّييد دداض الين د ددين األٍغد ددان يد ددت ي د دداو فد ددى ذلد ددك ٍمعد ددو الغد دددو ال د ددوٍيي
ألٍغان د ان دداب  1979لددتأ ددوو مميددت يددن الي دوا نين األٍغددان قلددى الددووو اليندداوتت ا د قمفض قي دتان
ومام د ان الق ددب األ اددب يددنهبل وٍددوت وصددولهب يفددض قي دتان فددى ويددج الين ددين مددالين يم اليافّ د

وونه د هب لفعيددو و اقي د االم دداء الددذا األيددت الددذت ن د ج ن د قاندداب الين ددين قلددى اد ّدو مميددت ددن
ّ
دصت نش ددا يا د د ومال ددال ا د د ا ض الوول ددل انيتاني ددل الا د ّدو ي ددن اه ددوت ا دداالض ددمتت
االن د د ات م د ّ

أيا الوام ٍ مام ان ٍمان ي ف اد ياياد ايث ّب ال ياه لين ين ماليشاتمل ٍ أنشد ل
لفي ّيياضل ّ
الووليدل ومدان
متّيل وا و الي ّيياض و اتنها ميا ّب يويو نشا ا هب ين امو العويو يدن النهداض
ّ
لمام د ان ووت أ ا د ٍد ندذأ لددذا ال يويددول وٍد الوادض الددذت لددب يمددن لدوى الين ددين األٍغددان ناديب
ٍعاو اليض مام ان مو ب و وني ينها مإنشاء معل أاداأ مافوو اب 1981ل ويدن ديو
يا
ّ
اليقيدو قلددى الي ّييداض ا د ا ض
الدو ب اليداوت الددذت ا د ق م مام د ان و دوٍيت قيمانيددل الوصدوو ليددت ّ

األٍغانيددل (يددن مينهددا نادديب المددان اليص دتنف فددى أن د نادديب قتلددام ) ننيددو ددوو مميددت يددن
الاتمدداض
ّ
اليقا فين م هولل2ل

أن الا دداا فددى أيددن الي ّييدداض لدديس وا يداد مدداأليت الي دديت ٍعفددى ف ّيددل الندداع ويددو األيددو ٍد
قال ّ
العايدل وينفدس األيدن اليعندون اأ دماأ
اوت ٍ قتيت قلى
قٍتيقيا أ ات األيين العاب لأليب الي ّ
ّ
النيعيدل ّ
النداع ٍ قٍتيقيا و عديد ال دفب الدوا ب وال نييدل الي د وايل ٍيهداا ي دصلل قدو دأء الايايدل والا داا فدى
د قمو أ ددواواد لا فددل يددن الين ددين واددث ينفددس األيددن

الياددي ل ال د
أيددن الي ّييدداض فددى الددووو ُ
مص النهل الي اولل وولياد ن ا ا ال فب واألين الووليان فى قنشاء نهاد وول ي ا و الاموياض

اليا ددي ل ٍد د الا دداا ف ددى أي ددن واي دداوت ي ّيي دداض الين ددين وي د د و نا هب وييم ددن له ددذا النه دداد أن
ُ
3
ياد فم مشداون ال دوتيأ والدو ب اليدال و قدويب يدوا األيدن وتصدو دوتيماض األيدن الدوول ل وٍد
تو

فدى قتيددت األيدين العدداب أاددت ينفدس األيددن ماددتوتت ا داذ

دواض لي ددا وت الدووو انٍتيقيددل فددى

دانيل لفي ّيي دداض وٍقد داد لفق ددانون ال ددوول لين ددين
ا د دين أي ددن الين ددين وص ددون الصد د ل
اليوني ددل وانن د ّ
ّ

)(1

Op.cit, Opaye, Christopher: Refugee Camp Security In West Africa: An Ecowas Priority?,
P10.
)(2
Schon, Justin: The Causes Of Refugee Militarization, A Thesis Presented To The
Department Of Political Science To Graduate From Bachelor Of Arts, The University Of
 Michigan, 2011, P 35.
( )3الجمعيةالعامة,مجلساألمنتقريراألمينالعام"اسبابالنزاعفيأفريقياوتعزيلزالسللماللدائموالتنميلةالمسلتدامة
فيها",الوثائق [/13,]S/1998/318[,]A/52/871نيسان,1998/فقرة 55
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داوليل األ ا ديل
داو وأم ّدو فدى الي
والقانون الوول انن ان والقانون الوول لاقو انن ان قال أند
َ
ّ
اليونيل1ل وٍ ااو مانض الوولل ليت اداوتت
الياي ل لم الل أين الي ّيياض وص ها
ال
ّ
ايفها الووو ُ
أو ليددت تالمددل مالوٍدداء مال دايا هددا ييمددن لهددا فددأ و ددب يددن الين يددم الددوول

وأاددو األي فددل فددى ذلددك

وايل ال اييل لشداون الين دين قلدى امويدل نيهوتيدل
الو ب الذت اوي الين يم الوول ن تي الي
ّ
ندانيا الي اوت اب  1995والذت ا ن الاالل األينيل ٍ ي ّيياض الين ين2ل
الفرع ال اني :حالة مخيم الهول
ال د يقدم

او ياوث  ٍ -يا الن اد اض الي فال الغيت ووليل  -أن م ّدوو يدوادين القدوى ٍد اليندا
الاموييدل لفوولدل و ادم ل دي تت
ٍيها ي ّيب لفناداين أو الين ين ل تج الين قل ين ن ا ال دي تت
ّ
نيا ل ي فّال ٍ صمح الوولل مذلك ليت ااوتت فى الا اا فى أين الي ّيبل
ٍ د ي ددو لددذ الادداالض ي ددتم القددانون الددوول انن ددان ال ادي داد فددى ددا

لددذ النيا ددل مدداا تاب

دونيين
نيعداض الي ّ
اال امم اليون لفي ّيياضا ومال ال وب وني اتماض متيل قليد أو ا د هواف ّ
دانيلا ليدت يييديددلل
دونيين الدذين يقعدون ادض دي ت ها ايعايفدل قن ّ
الي واندوين ٍيد ووندوأ يعايفدل الي ّ
الووليل ال يا وت فى اوا و ناوو
الي تم ٍ الن اد اض الي فّال ليت
ّ
قال ّ
أن القانون الوول انن ان ُ
العايدل 3ولديس لنالدك ند ّ يفددب النيا دل الي دفّال الي دي تت فدى
ي صلل وٍيت الناداب العداب وال دييل ّ
يعينل مإواتت ي ّيياض الين ين أو الناداين الوااعين ادض دي ت ها أو دصيين اياي هدا و داوتد يدا
نق ل ّ
ووليل مإواتت لذ الي ّيياض ٍ أوااع ييا فلل
ُيعهو ليناّياض ّ

المتويددل ددي ت ها فددى
أن الواددم ي فددف مالن ددمل لي د ّديب الهددوو ٍمعددو أن د ّدددض النيا دداض
ّ
ليددت ّ
ينددا شددياو شددت ددوتّيل قددأ ا الهددا لنيا دداض ي دفّال أ ددتى وال د ّدييا (وا د ونمهددل النص دتت)
ددي ت ها (مي ددا ٍد د ذل ددك الي ّيي دداض الوااع ددل ٍد د ف ددك الين ددا )
داوليل اياي ددل واواتت ين ددا
ولّددض ي د ّ

4
اواض دوتّيل الوييق ات ّيدل اا دوا م دتم ادوانين
ي يوتد ين واوت اياو ها واناما أٍتاولا ل ايث اايض ّ
أيندض ناصددت لا دا األيدن والناداب ٍيهدا (نشددتض ا دو معاداد يدن ناصددت
صداتيل وا دو الي ّييداض و ّ
يددن واددواض ايايددل الشددعأ اال ي ندداود ددوولب  400نصددتا ما دتاس يعيفددون فددى ا ددا األيددن ٍ د

()1مجلساألمن,القرار,1208الوثيقة[ ]S/RES/1208لعام/19تشرينالثاني,1998/فقرة 2
( )2مجلساألمن,تقريراألمينالعامعنتوفيرالحمايةللمساعدةاإلنسانيّةالمقدمةلالجئينوـيرنممملنيوجلدونفلي
حا تالنزاع,الوثيقة[/22,]S/1998/883أيلول,1998/فقرة 35
)(3
Op.cit, ICRC, International Humanitarian Law And The Challenges Of Contemporary
Armed Conflicts, P53.
( )4الجمعيللللةالعامللللة,تقريللللرلجنللللةالتحقيللللقالدول ّيللللةالمسللللتقلةالمعنيللللةبالجمهوريللللةالعربيللللةالسللللورية,الوثيقللللة
[/12,]A/HRC/25/65شباط,2014/فقرة 16
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لاموييددل م قددويب
الاموييددل وليددت ا
دانيل
ي د ّديب الهددوو) ميددا ددياض لفعويددو يددن اليناّيدداض
ّ
ّ
الووليددل انن د ّ
ّ
وياض وا و الي ّيياض1ل
يهيددل شددويوت الصددعومل ٍهددو لدديس م ددا ت ي ّييدداض
ونا د ادت ل امع د ال ددا ّ ُ َعد ّدو قواتت ي د ّديب الهددوو ّ
الين ددين أو الندداداين ا ددأ الي هددوب ال ددا و ايددث ّقند يشد ّمو ٍ د ندددء يند يتمددد ا قدداو لألش د ا
الذين مانض دتم هب صديض و يقدل م ناديب اوا د ا و ّدب القدمم فديهب معدو انهيدات ال ناديبل ُينمدا واندو

لفيونيين مانااٍل وايو أ تى مان نات يا يو لفوام األين ٍد
لذ ال ل ين األش ا ٍ ي ّيب
ّ
الي ّيب وٍييا يف شته أللب لذ العوايو:
أوالً :الموقع

يش ّمو واوع الي ّيب ٍ ينا نا يل ليت ااعل ل دف ل القدانون مشدمو ُيامدب أادو أمدتد ا ّدوياض أيدن
أينيدل
اويل نا يدل شدهوض اتوٍداد ّ
الي ّيياض ولذا لو الاداو ٍد ي ّديب الهدوو الدذت يقدم ٍد ين قدل صدات ّ
صدديمل ٍ د ال ددنواض ال ددم الياادديل 2ويغ ّ د ي دداال شا ددعل أُنش د ض ٍيهددا ينيو دداض يددن ال يدداب

اايل ال ال داو ّم ٍ ٍواى االا تاماض
ي تاييل األ تاف صف ي اٍل اتيمل ن الاووو العت ّ
فّ ها ي تت نايب اوا د ا فدى الين قدل ل يدس دنواضل ومدان ليوادم الي ّديب الا داس
األينيل ال
ّ
3
يفيدداض هتيددأ
الووليددل أ ددت مميددت ٍ د
والي ددالف لفيعدداييت
يفيدداض هتيددأ ال دديه لددوا و الي د ّديب و ّ
ّ
ّ

األش ا

ين 4ل

)(1

Op.cit, De Azevedo, Christian Vianna: ISIS Resurgence In Al Hawl Camp And Human
Smuggling Enterprises In Syria: Crime And Terror Convergence?, P44.
()2انظرالملحقرقم( )1
( )3تفيدوكلا ت خباريلةبضلبطعناصلرقسلدألسللحةفرديلةداخللالمخليّمبشلكلدائلمبعلدحملالتالتفتليش كملاتقلع
بالم خيّمحوادثقتلبأسلحةمزودةبكاتمصوت,حيثتماستهدافأحدعناصرحراسلةالمخليّمملنقبللمجهلولمملا
أود بحياته,كذلكتمقتلمسؤولمجلسالالجئينالعلراقيينالمعلروفبتعاونلهملعقسلدوثالثلة جئلينعلراقيينفلي
مخيّمالهولبنفسالطريقةخاللشهرتشرينالثاني 2020/
موقلللع شلللبكةأخبلللارنلللاسنيلللوز,اـتيلللال جلللئعراقللليفللليمخللليمالهلللولالسلللوري,آخلللرزيلللارة2020/12/21
 https://www.nasnews.com/view.php?cat=46379
Kurdistan 24 Website , Iraqi civilian killed with silenced firearm in notorious Syrian al-Hol
 camp: SOHR, Last Visit 22/12/2020, https://cutt.us/g9mYV
()4أشارتقريرنشرفيصحيفة"تلغراف"البريطانية ,للىعمليّلاتتهريلباألشلخاصملنمخليّمالهلولالتليأسلفرت
عننروبالعديدمنالنسا عنطريقتأمينتبرعاتماليةبهدفتوفيرطلرقمختلفلةلعمليّلاتالفلرار ,وقلدنشلرت
امرأةبريطانيةمنالتنظيمتمكنتمنالفرار لى دلبشماليسوريامقطعامصلوراعبلرمواقلعالتواصللا جتملاعي
تدعوفيهأنصارتنظيمداعشللتبرعبالمالمنأجل طالقسراحأخواتهمومساعدتهمعلىالفرار للى دللبوملنثلم
الذناب لىتركيا,مشيرة لى ضلرورةاإلسلراعفليالتبلرعلمسلاعدةالنسلا عللىالفلرارقبللنقلهلن للىأملاكنأكثلر
تحصيناوحراسة 
موقلللعشلللبكةأخبلللارنلللاسنيلللوز,تقريلللربريطلللانييكشلللفعلللنتهريلللب’داعشللليات’ملللنمخللليّمالهلللول,آخلللرزيلللارة
 https://www.nasnews.com/view.php?cat=396652020/12/21
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انياً :حجم المخيم
أن
ا ّمد ددو الو ات د دداض وند ددوو ياد ددل مد ددين اند ددب الي ّييد دداض و صد دديييها واد ددالتت الع د ددمتت قذ شد دديت قلد ددى ّ
ماو أاصى1ل لم ّدن ال دف اض اليشدتٍل فدى قواتت
الي ّيياض ينأ أالّ ا وت أم ت ين  20ألف ش
ّ
يا دب 64,619
ي دديب الهددوو لددب ددول لددذ الو ات دداض ّأيددل ألييددل ٍقددو أاهددتض آ ددت ال قدداتيت أن الي دديب ّ

ألف ش

2

ٍ اين أن اا اال يعاميل القصوى ل 40000ش

3ل ون ينلد ليم ااا الشويو

اصددل ال د ددوٍّت نو داد يددن اددتوف الايددات المتييددل
لدب يد ّب ا د يعاأ نييددم األ ددت ٍد ال يدداب العا فيددل ال ّ
صوصيل واأليدن ايدث ااد ُّت الم يدتون ألن يعيشدوا ٍد يندا نيا ّيدل وا دو ال يداب الي ا ّيدل
وال
ّ
ييا أ هب ٍ ادوياو ال وّتاض مين دمان الي ّديب
وال ياب المميتت ال وٍّت او ادت ا ييد ين ال
ّ
صوصيل ّ
ميا مان لفقيوو الي توال فى اتّيل الاتمل ووت ٍ صنيج لذ ال وّتاض4ل

دودع ال ددمان مددين يانيددل ا ا دداض ويفا د لألنانددأ يددن ليددت الع دتاايين 5يي ّددو االيفا د ا الق ددب
يد ّ
دانيل
األشد ّدو ددوتتد واألم ددت ما داد ٍ د الي دديب نا د ادت لصددعومل الوصددوو قلي د يددن نانددأ اليناّيدداض انن د ّ
ش د ّمو هويددواد ل ددييل العددايفين ٍ د

األينيددل وأ يدداو العنددف ال د ين ّددذلا ددامنو وال د
م ددمأ الاددتوف
ّ
ييددا ّأوى قلددى ّش د األي دتام واٍ قددات اليقييددين ٍي د قلددى الغددذاء والييددا الناي ددل
اليندداو انن ددان
ّ
الصايل6ل
وال وياض
ّ

دانيل نالد ددوتد فد ددى صيينهد ددا
أيد ددا مالن د ددمل لفق ا د دداض األ د ددتى ٍ عيد ددو العويد ددو يد ددن اليناّيد دداض انن د د ّ
ّ
أن الهن ددوب ال تمد د ٍد د ش ددياو ش ددت ددوتّيل م ددان لد د أ ددت
مالي د د فدياض الا ددتوتّيل لاي ددات ال ددمان قالّ ّ
انيل قلي ايدث ااد ّتض العويدو يدن
فم فى الوام انن ان ٍ الي ّيب ووصوو الي ا واض انن ّ

يفيا ها أو عفيقها7ل
اليناّياض قلى قنيء يواّ يها أو نقفهب ميا اايض معم الوماالض مالاو ين ّ

)(1

UNHCR, Operational Guidelines On Maintaining the Civilian and Humanitarian
Character of Asylum, Geneve, , 2006, P44.
()2حسبتقاريراألوتشاوصلعددالسكانفينيسان 2019/لى73,393شخص 
أوتشا,الجمهوريةالعربيةالسورية:ا ستجابةاإلنسانيّةفيمخيّمالهول,تقريرالحالةرقم1 ,3أيار/مايو,2019صفحة 1
OCHA, Syrian Arab Republic North East Syria: Al Hol camp Report, 11 October 2020, p1.
)(3
Op.cit, De Azevedo, Christian Vianna: ISIS Resurgence In Al Hawl Camp And Human
Smuggling Enterprises In Syria: Crime And Terror Convergence?, P44.
( )4أوتشا,الجمهوريةالعربيةالسورية:ا ستجابةاإلنسانيّةفيمخيّمالهول,تقريرالحالةرقم1 ,3أيار/ملايو,2019
صفحة2
()5انظرالملحقرقم()2
()6مجموعةاألزماتالدوليّة,النسا واألطفالأو  :خراجاألجانلبالملرتبطينبتنظليمالدوللةاإلسلالميةملنسلوريا,
تقريرالشرقاألوسطرقم(/18,)208تشرينالثاني,2019/صفحة 3
()7موقللعأخبللاراألمللمالمتحللدة,األمللمالمتحللدةقلقللةبشللأناحتمللالانللد عقتللالجديللدفلليالشللمالالشللرقيمللنسللوريا
وتداعياتهاإلنسانية,آخرزيارةhttps://news.un.org/ar/story/2019/10/1042481,2020/12/21
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ال اً :التركيبة الديموغرافية للمخيم ,وخطورة ساكنيه
ش ّمو ن مل الن اء واأل او  %94ين الينيوع المفّ ل مان الي ّيب

وو مميت ينهب يش م مادفو

اايدل وال دوتّيل)
لاميل أو و ي أو صييو لها ين ميدنهب  %15يدن نن ّدياض ي ف دل (ليدت العت ّ
مص ياو قت ّ
نااوا مدإتاو هب لفعدي ٍييدا مدان ي ّديى موولدل ال يٍدل ونصدتت ناديب اوا د ال  %53يدنهب أ داو وون
ن الد انيل شتت 1ولنالك أم ت ين  120يد ليت يصاوأ2ل
لهذ األتااب والالض يتت ٍ المي ل اليغفقل لفي ّيب يا دالض ن داء ال ناديب وأمنداالب يعيشدون ن دس
نيد د الاي ددات ال ددام ال ددذت م ددانوا يعيش ددون ٍد د ا ددو وول ددل ال يٍ ددل وي ددا داو األ دداو ي فقّن ددون األٍم ددات
دالل مالن دمل لهدبٍ 3يدن اليعدتوف

النهاويل الي تٍل ا ّى ما ض يشالو العنف ون ات ب الق و أيو ادت ي
ّ
ونه داد مميد ادت ل ننيددو األ دداو الددذين مددانوا ي فقددون فدديهب لقددأ ااألشددماوا ويناددتون
أن ل نادديب اوا د ا ّ
ّ
قلدديهب فددى ّأنهددب الددوب النويددو الددذت دديغ ّذت ال نادديب وياددين ا د ي اتتّي ميددا مددان يد ّب شددنيم اليقددا فين
فى قت او أمنا هب لف وتيأ الع دمتت يدن دن ال ا دعل4ل ي يدت مقداء لداالء األ داو ٍد ي دو لدذ المي دل

نويل ين ق اوت قاياء ال نايبل
ي اوف ّ
األننميداض
الوام وءاد قذ ي ّدو الن داء
ويديو تٍم الووو ق اوت يوا نيهب اليا ندين ٍ الي ّيب
ّ
َ
دايقن
ال ددل األم ددت شد ّدوواد و ّتٍ داد و دتم ل داالء الن ددوت ددي ت ّ
هن فددى ا ددب ايفا د األنانددأا ٍيا د َ
ان ياياد ويش ممن يم القواض الي اولل ن أين الي ّيب ٍ أ موعع
األ تياض األا ّو شوواد
ّ
ينهن يات َ
وااو يدن شدهت أيفدوو /دم يمت داب  2019أٍادض االشد ماماض الي دفّال يدم ناصدت أيدن الي ّديب قلدى
ا و اي أت ين ين اليفا ميدا ّدب الع دوت فدى ن ّ د ايد أت ين أ دتيين ُامدب فيهيدا مان دواب ٍد ياميدل

ش ددت يل يااّ ددل ُ ق ددوض ٍد د

يي ددل أااي ه ددا الن دداء الي ش د ّدوواض الي د د يعيف د َدن ف ددى ٍ ددتم الشد دتيعل ٍد د

)(1

OCHA, Syrian Arab Republic North East Syria: Al Hol camp Report, 11 October 2020, p1.
( )2موقعأخباراألممالمتحدة,سوريا:العاملونفيالمجالاإلنساني"قلقلونللغايلة"ألناأ فملازاللوايعيشلونفلي
مخيمالهول,آخرزيارة https://news.un.org/ar/story/2020/10/1064052,2020/12/21
( )3وسطمطالباتباعادةعوائلأعضا تنظيم"داعش"األلمان لىبلدنم,صرحتالحكومةاأللمانيةبأنمخيّمالهول
فيشمالسورياتحلول للى"مدرسلة رنابيلةخطيلرةللداعش",مُضليفةأننسلا التنظليميحضلرناألطفلالليصلبحوا
"الجيلالقادم"لداعش,كماأشارت لىارتفاع مستو التطرفبيناألطفالوالمرانقين,وازديادأعملالالعنلفالفعللي
واللفظي,منونة لىأنالمستو القياديلداعشينظلرعللىملايبلدو للىاألطفلالوالملرانقينفليمخيّملاتالالجئلين
والسجونعلىأنهم"الجيلالقادم"للتنظيم  
موقللعشللبكة DWاإلخباريللة,الحكومللةاأللمانيللة:مخلليمالهللولبسللوريا"مدرسللة رنللابخطيللرة",آخللرزيللارة
 https://cutt.us/WGQRf2020/12/22
)(4
Op.cit, Capone, Francesca: The Children (And Wives) Of Foreign ISIS Fighters: Which
Obligations Upon The States Of Nationality?, P76.
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الي ّيب 1وأٍاوض قاتيت قلى ع ّدتم ايد أت قنووني ديل اايدو وأب ل ي دل أ داو لفادتأ وال عدذيأ امدو أن
ُق َو فى يو ن ع
اء أ تياض2ل
واددح األي فددل ال ددامقل يددوى ددوتت الواددم ٍ د لددذا الندددء يددن الي د ّديب الددذت ن شددت ٍي د النتييددل
ّ
وأ يدداو العنددف وانتلدداأ من يند عدل يماشدتت ل ميعددل األشد ا الددذين ي ددمنون والددذين ي ددهب مقدداالب ٍد
ييدا
ايدلدل ّ
عديد لشاشل الوام األين الدوا ف لفي ّديب ممد ّو قاداٍلد لف هويدو الدذت يشد ّمفون لفين قدل ّ
نويل وااديل مهذا الشصن وتءاد لاالتت متت الي ّيبل
ي ونأ ا ّ اذ قنتاءاض ّ
واو أ تأ الي اوث الت ي ما ب يم أ األيب الي اوت ل ن ي الشاون انن انيل (أو شدا) دن مدالغ
افق د قداء ادويدداو ددولوت الواددم األين د ٍ د الي دديب ايددث فقددض األيددب الي اددوت قدداتيت يددو ميق ددو 12
شد

يددن ددمان الي دديب

دديو ال دتت اليي ددوت مددين  1و  16مددانون ال ان ينددايت 2021يددن ميددنهب

الن ل تاايل وااوتل واصامل ش

يتت ٍ لنوب نيف3ل

آ ت منتوه

المطلب ال اني :المسؤولية الدولية عن أمن المخيمات
ٍ ا ّو ال ناي اليفاوا لعوو الين ين والناداين وا ّفياد اوو العدالب عدان الم يدت يدن الدووو يدن دوب
الاووويددل ال د يصدعأ ال ددي تت فدى أينهددا
اصددل ٍد اليندا
دوٍّت ي فّمداض ا ددا األيدن والناداب
ّ
ّ
قيمانيداض الفهددا
الياددي ل لين ددين لدديس لددويها يددا يم د يددن
ّ
ٍعفددى ددميو الي دداو يعاددب الددووو انٍتيقيددل ُ

المو لفووو أن فنص ل فأ الي ا وت
لف عايو يم ااايا األين الوا ف مالشمو الينا أل ٍ لذ الاالل ّ
الووليل والين يم الوول ل دويولا ميا يي ّمنها ين الا اا فى أين الي ّيياضل
ين اليناّياض
ّ
الفرع األول :دور المنظمات اإلنسانية في تأمين الحماية
الووليل لفصفيأ األايت والي وا ّديل ال داييل لشداون الين دين الومدال ين ال ات دو ين ٍد ايايدل
ُ َع ّو الفننل
ّ
أت ندداع ي دفّح ولالمداد يدا عيدين يعداد ل دصيين ا د نامل
وي ا وت الين ين والناداين وا ّفياد ٍد ادب ّ
أٍاددو ليا ياندداض الي اديددوت ال د

تاددها اددتوف الن دداعل وينددذ مددوء يفهيددا أ ددذض م د ّو يددن الفننددل

()1مجموعةاألزماتالدوليّة,النسا واألطفالأو  :خراجاألجانلبالملرتبطينبتنظليمالدوللةاإلسلالميةملنسلوريا,
مرجعسابق,صفحة 3
)(2
Heide, Liesbeth Van Der & Alexander, Audrey: Homecoming: Considerations For
Rehabilitating And Reintegrating Islamic State-Affiliated Minors, Combating Terrorism
Center At West Point, United States Military Academy, 2020, P13.
()3موقعأخباراألممالمتحدة,سوريا:األممالمتحلدةتلدعوالسللطاتالتليتلتحكمبلأمنمخليمالهلول للىضلمانسلالمة
سكانهوالعاملينفيالمجالاإلنساني,آخرزيارةhttps://cutt.us/GtzYN ,2021/1/22
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الميي ددل ( ددوو
ّ
الووليددل لفص ددفيأ األاي ددت والي وا د ّديل ال دداييل م و دديم نشددا هيا ل دديس ٍقد د ي ددن النااي ددل ّ
ووليل نويوت1ل
العيفياض وانيهاللل) مو ين الناايل النو ّيل أيااد ين يو اال نامل لقاايا ّ
ّ
أوالً :مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
العايددل لأليددب الي اددوت مإنشدداء
ٍد أ قدداأ الاددتأ
ّ
العالييدل ال انيددل و اويددواد دداب  1950اايددض النيعيددل ّ
وايل ال اييل لأليب الي ّاوت لشاون الين دين مإادوى الومداالض ال امعدل لهدا مغيدل ي دا وت اليييدين
الي
ّ
ٍتوا ين وياتلب أو ٍقووا ينادلهب ن يندل الادتأ2ل معدو أن ا ّنهدض قتاوت الدووو ال د
ين األوتوميين الذين ّ
اويدل
مانض ال داو عاٍى ين الويات الذى ّدممض مد الادتأ
العالييدل ال انيدل قلدى اديان وندوو يناّيدل ّ
ّ

وٍعالل لايايل الين دين ٍد المفدوان ال د ال ي دوا ٍيهدا الفندوء وت ايدل يصدالاهب وي دا وت الامويداض
ّ
يو د ديث دنواض وادو
ٍ قيناو اافوو وا يلا لين ين ومانض واليل الي
وايل آنذاك ياووت ممتندايج ّ
ّ

العاي ددل اان ددل الي وا د ّديل ال ددى نوي ددو
يت نوي ددو والي ه ددا ا ددى دداب  2003اي ددث ألغ ددض
ّ
ا دد ّ
النيعي ددل ّ
والي ها3ل
العالييدل الوايدوت ال د لهدا دويم يا ّدوو لاديان ايايدل وي دا وت
وايل ال اييل ل اليناّيدل
والي
ّ
ّ
العيفيدداض اليشدديولل موالي هددا عيددو مشددمو يش د تك يددم ينيو ددل وا ددعل يددن
الين ددين وٍ د ددميو ن يددذ
ّ

الياي ل لين ين ووماالض األيب
النهاض ال ا فل األ تى ميا ٍ ذلك الووو اليانال لف يويو والووو ُ

الامويي ددل الو ني ددل واليافّي ددل وليتل ددا ي ددن النه دداض ال د د
الي ا ددوت واليناّي دداض لي ددت
ّ
الي ا وت4ل

ددهب ٍد د

ق ددويب

الاالي ددل لفي وا د ّديل اياي ددل اق ددو انن ددان األ ا د ّديل لين ددين والن دداداين أو ددويي
ش دديو الوالي ددل
ّ
أت مفددو اددو
النن دديل ٍ د مفددوان الفنددوء أو ٍ د مفددوان قادداي هب اليع دداوت وادديان ددوب ق دداو هب ا د ادت قلددى ّ
قددويب الي ددا وت لين ددين يددن

عتاددون ٍي د ليا د هاول و فددى اليددوى األ ددوو ددهب الي واد ّديل ٍ د
ي ّ
قي دا ددن تي د العددووت ال و ّي دل قلددى ويدداتلب وا ّيددا ددن تي د
أنددو قيندداو افددوو وا يددل ألدي د هب وذلددك ّ
وينهددب ٍد مفددوان الفنددوء أو ق دداوت ددو ينهب ٍ د مفددوان ال ددلل مددذلك ددعى الي واد ّديل ل عديددد أو ددوٍيت
دويل والاد ّدو يددن
الايايددل
القانونيدل والن د ّ
ّ

ددت العنددف اميددا ٍد ذلددك اال ددواء النن د ا الددذت ي عد ّدتم لد

)(1

Bradley, Miriam: Protecting Civilians In War The ICRC, UNHCR, And Their Limitations In
Internal Armed Conflicts, First Edition, Oxford University Press, United Kingdom, 2016,
P23.
()2الموقعالرسميللمفوضيّةالساميةلشؤونالالجئين,تاريخالمفوضلية"ملانلياتفاقيلةعلام1951الخاصلةبوضلع
الالجئين",آخرزيارةhttps://www.unhcr.org/ar/4be7cc271fb.html2020/12/25
( )3المفوضيّةالساميةلشلؤونالالجئلين,حمايلةالالجئلينودورالمفوضليّةالسلاميةلشلؤونالالجئلين,جنيلف-2008,
,2009صفحة 17
)(4
Loescher, Gil Et Al: The United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) The
Politics And Practice Of Refugee Protection Into The Twenty-First Century, , First Edition,
Routledge Global Institutions, New York, 2008, P73.
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او أونى ين اليصوى والغذاء
العويو ين الين ين
اصل ٍ الي ّيياضل ميا يعيو يواّ ولا فى وٍيت ّ
ّ
والياء والت ايل ال ّميل ٍ أ قاأ أت ندوه نيا 1ل
ٍ د يعاددب األايددان قد ّدوب الي واد ّديل ددويا ها قلددى نانددأ الوولددل ال د ي وانددو الين ددون أو الندداداون
فى أتاايها لمن ٍ ااو مانض الوولل ليت ااوتت فى االا يع مي اولي ها أل ماأ عفّ منق

ييمن لها أن فأ يدن الي وا ّديل ال داييل أن
انيمانياض أو م مأ اعف اليتمد ال يا
اليواتو و
ّ
اليهي ددل و اد د ّو يمانه ددا ٍد د مد د ّو ي ددا ي عفّد د ماياي ددل الين ددين والن دداداين وال ق ص ددت يه دداب
ددولّى ل ددذ
ّ
دايل
الي واد ّديل ٍ د ي ددو لددذ األا دواو فددى ا ددا األيددن و وديددم الي دواو الغذا ّيددل و نادديب الي اتٍ د الصد ّ
عفيييددل واّنيددا ي د ّدو ل شدديو واددم الف دوا ح الوا ّفيددل لفي د ّديب وٍددتم ااددت ال ند ّدوو وال د ا ّمب ماتمددل
وال
ّ
وايل فى قافيب الوولل يمون مص ل اايفا ييمن لفوولل
ألن وانو الي
ّ
الو وو وال توج ين الي ّيبل و ّ

أت واددض أن
الياددي ل ٍد ّ
ُ
2
أء الايايل انيلد ل

ايددو
فدأ ينهددا قيقدداف ّ
يفيا هددا واليغدداوتت ومددذلك يمددون فددى الوولددل أن ّ

وٍد ق ددات العيددو فددى الا دداا فددى ال ددامم اليددون وانن ددان لفي ّييدداض اا تاددض الفننددل ال ن يذيددل
اصاد مالعيو يقوب فى ف فل ين انندتاءاض ن ّدذ مشدمو ات مد مدوءاد
لمتنايج الي وم ال اي نهناد
ّ

اء واا ّيدادا وي ي ّددو مينيو ددل ال ددواميت ال د ّ ددذ مال عدداون يددم ددف اض
يددن انندتاء األوو الددذت ُي َعد ّدو اقندت د
الياددي ل لي د نامل مالشددمو األي ددو لاالددل ددوٍّ الين ددين أو الندداداينل قد ّدوب
قن دداذ القددانون ٍ د الوولددل ُ
العيفيدل و وصديا ها ال د هدوف قلدى يندم
وايل ٍ لذ اليتافل الي ا وت لفوولل ين ديو مت هدا
الي
ّ
ّ
اووث أت فو أين ٍ الي ّيياض و تّمد لذ ال وصياض اوت فى م ّو يدا ي عفّد م ناديب الي ّييداض
ين ايث (اليوام الانب ال صييبللل) قااٍل قلى دياوت ال واميت األينيلل
دوت ال انيدل أو انندتاء ال دان

أينيل ٍ الي ّيب ي ّب االن قاو قلدى ال
لمن ٍ ااو اووث اا تاماض ّ
دونيين ي ع ّدووت النن ّدياض يعيفدون ميدتاامين لفوادم األيند ٍد
الذت يع يو فى اال د عانل مصشد ا ي ّ
يفيل تصدو و قيديب
الياي ل ولّى مع ل اليتاامين
الووليين ّ
ّ
الي ّيياض معو الاصوو فى يواٍقل الوولل ُ

األينيددل ٍ د
يوادداون ٍي د ميعددل االا ياندداض
ّ
الواددم األين د ويقد ّدويون قتيددتلب قلددى ينفددس األيددن ّ
الي ّيياضل واو ّب الفنوء قلى لذا اننتاء ٍ مو وٍو ايث ّب نشدت ادوال  2000ي اتادأ يدون يدن
ي فف النن ّياض لف اقّ ين الوام األين 3ل

()1الموقعالرسميللمفوضيّةالساميةلشؤونالالجئين,توفيرالحماية ,آخرزيارة2020/12/25
 https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27563.html
)(2
Op.cit, Janmyr, Maja: Protecting Civilians in Refugee Camps, Unable and Unwilling
States, UNHCR and International Responsibility, P228.
()3طالللبمجلللساألمللنفلليقللراره1199لعللام1998تمكللينبعثللةالمللراقبينالتابعللةللجماعللةاألوروبيللةوالبعثللات
الدبلوماسيةالمعتمدةلد جمهوريةيوـسالفياا تحاديةمنالقيامبرصددوليفعالومستمرفيكوسلفو,بملافليذللك
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ييدا ادو
أيا اننتاء ال الث ٍي ّب الفنوء قلي قذا يا ااب الوادم األيند مشدمو يصدعأ ال دي تت فيد ّ
دووليين ويمددون م فددأ الي ددا وت يددن الين يددم الددوول مغيددل قت دداو ا دواض
يش د ّمو هويددواد لف ددفب واأليددن الد ّ
فى شتا ٍ ال تع ال ان ين لذا الي فأ1ل
ا ا ال يب ولذا يا نص
يفيا هددا ٍ د ي د ّديب الهددوو اد ّدويض الي واد ّديل انلا ددل ال ات ددل ينددذ دداب  2016لي دداض
ٍ د ق ددات ّ
الاووويددل ايددث وٍّددتض لهددب و ددا و النقددو ل اددين وصددولهب
العدتاايين الددذين مددانوا ددالقين فددى اليعددامت
ّ

مشددمو آيددن لفي د ّديب مددذلك يفددض فددى ددصيين ال يدداب والييددا ويدواو انلا ددل األ ددتى وٍددت ال دواتئ
وايل والشتماء م ّو يوب فى األتم
الصايل لين ين والناداين اليونووين ٍ الي ّيب2ل و وانو الي
ّ
ّ
ل اويد ددو االا ياند دداض و قد ددويب الي د ددا وت ٍ د د يند دداو الايايد ددل

الين صفين ن ذويهب والذين يا انون قلى ي ا واض ميل3ل

اص د دل لأل د دداو ليد ددت اليصد دداومين أو
ّ

انياً :اللجنة الدولية للصليب األحمر
ووليل
الفننل
الووليل لفصفيأ األايت يناّيل ّ
ّ
الاموييل األ تى
يٍاد ن اليناّياض ليت
ّ

مون ين ووو قال ّأنهدا
ليت
ّ
اموييل لها نشا وول وال ّ
ووليدل 4وُع ّدتف دن ن دها فدى
صيل
اانونيل ّ
ّ
ي ّم مش ّ
دانيل ما دل ي ّدو ٍد ايايدل أتواه وم اتيدل
ّ
يهيدل قن ّ
داوت ّ

ايددت
ّأنها يناّيل ي قفّل ياايدوت وليدت ي ّ
اداايا الادتأ والعندف الدوا ف و قدويب الي دا وت لهدب و دعى قلدى داوت اليعاندات دن تيد نشدت
العالييل.5
انيل
ّ
و عديد القانون الوول انن ان واليماوئ انن ّ

ب قنشاء الفننل اب  1863مهوف قويب الي ا وت والايايل لفننوو النتاى (ٍ الن اد داض الي دفّال

دونيين وايايدل
الووليل) وأ ذض أنش ها مال و ّ دم ل شديو قدويب الي دا وت أل دتى الادتأ واليع قفدين الي ّ
ّ
6
دونيين يويداد يدن آ دات الندداع ميدن ٍديهب الين دين والنداداين وا فيداد ل ايدث ّدب مفي هدا مشدمو ت دي
الي ّ
تأمينوصولهم لىكوسفو,وتنقلهمبحريةدونعراقيل,واإلسراعباصداروثائقسفرللملوظفيناللدوليينالمسلانمين
فيعمليةالرصد 
مجلساألمن,قرار,1199الوثيقة[/23,]S/RES/1199أيلول,1998/الفقرة(4ب) 
)(1
Executive Committee Of The High Commissioner’s Programme, The Security And
Civilian And Humanitarian Character Of Refugee Camps And Settlements, Doc
]EC/49/SC/INF.2[, 14 January 1999, Para 11-12-17-18.
()2الموقعالرسميللمفوضيّةالساميةلشؤونالالجئين,عراقيونيفرونمنالموصل لىاألمانالنسبيفيسوريا,
آخرزيارة  https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2016/5/574bee2c4.html2020/12/25
()3الموقعالرسميللمفوضيّةالساميةلشؤونالالجئين,فراراأ فمنالقتالفيشمالشرقسوريا,

 آخلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرزيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللارة2020/12/25
 https://www.unhcr.org/ar/news/briefing/2019/1/5c3881c14.html
()4الموقعالرسميللجنةالدوليّةللصلليباألحملر,مقلالبعنلوانحلقاللجنلةالدوليلةللصلليباألحملرفليعلدماإلد 
بشهادة:السريةفيالعمل,آخرزيارة https://cutt.us/gb8Th,2020/12/28
()5الموقعالرسميللجنةالدوليّةللصليباألحملر,مهمةاللجنلةالدوليلةللصلليباألحملروعملهلا:نظلرةعاملة,آخلرزيلارة
 https://www.icrc.org/ar/mandate-and-mission,2020/12/28
()6الموقعالرسميللجنةالدوليّةللصليباألحمر,مقالبعنوانمعلوماتتوضحالوضعالقانونيللجنةالدولية,
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داٍيين مايايد ددل وي د ددا وت األش د د ا الي اد د ّدتتين يد ددن
ميوند ددأ ا ّ اايد دداض ننيد ددف ومتو وموليهد ددا اناد د ّ
الووليدل) واداالض العندف األ دتى ميدا ُ هدو قليهدا منيفدل يدن اليهداب
(الووليل وليدت
الن اد اض الي فّال
ّ
ّ
ي ددو ديدداتت أ ددتى الاددتوأ وا دداوت الددتوام العا ّفي دل وادديان ال مي د ال ددفيب لفقددانون الددوول انن ددان
مانااٍل قلى ووتلا مو ي ياايو مين األ تاف الي ااتمل1ل
وٍ

ميو ايان ايايل الين ين والناداين وا فيداد عيدو الفنندل فدى نادو مدايف يدم الي وا ّديل

دتنب لدذا ال عداون ٍد ييداوين
ال اييل والنهاض ال ا فل األ تى ال
ّ
وي َ
قوب الايايدل )ميدا ٍيهدا الدووو) ُ
الووليدل والي وا ّديل ال داييل مشدصن اادايا
ييددت لمد ّو يدن الفنندل
ّ
العيو ين يو اويو أووات ويهداب ي ّ
يدن اميدو المادث دن الي قدووين وا داوت الدتوام العا ّفيدل و دوٍيت الت ايدل ال ميدل لفنتادى يدن الين دين
د ت ات دل والا داا فدى ال دامم اليدون وانن دان لفندوء ,والمادث دن
والنداداين واصدوات و دا
أٍتاو ا يض األ او ليت اليصاومين ولب شيو فك العا يض.2

قيمانيدل الوصدوو
األلييل ٍ يا الا داا فدى أيدن الي ّييداض ليدا ي ّدم مد يدن
ولفننل ووت مالغ
ّ
ّ
قلى ينا ال ُي اه لغيتلا ين اليناّياض الوصوو قليها ٍميا لو يعتوف عيو الفننل ٍ الييوان ٍ

يو يو العون قلدى العدالقين و د الق داو ولمد ي ّدنى لهدا الوصدوو قلدى الين يعداض
ينا النداع فى ّ
اليافّيددل الي اد ّدتتت اددت الفننددل فددى مندداء ال قددل ددن تي د قددو ا دواتاض د ّدتيل يددم نييددم أ دتاف
النداع الي فّح أو الين ت ين ٍ ااالض نف أ تى .3وين ديو ال دايهدا مالايداو ال داب وا ما هدا ليمدوأ
ال تّيل فقى الفننل اموالد وا عاد ين نييم العناصت الاالعل ٍ الق اول

الووليل لفصفيأ األايت قواتت ي ّيب القتيادل ٍد واتٍدوت )الدذت ُي َع ّدو واادواد يدن أاد ب
ولّض الفننل
ّ
ي ّييداض النداداين وا فيداد ٍد العدالب قذ يمفدغ دوو د ّمان  125ألدف ن ديل( ٍد وادض االدض ٍيد

انيل األ تى ٍ الين قدلل ميدا أنشدصض ي ّديب "م داأا ٍد
اليعوااض
األينيل وون ونوو اليناّياض انن ّ
ّ
واتٍدوت ٍد داب  2004وماندض الامويدل لد الي داولل دن اديان األيدن الدوا ف وال داتن لهدذا

ووليل مال عاون يم الهيو األايت ال ووان م صييب الي ّيب و دنيو
الي ّيبل ٍ اين اايض الفننل ال ّ
أ ياء اليقييين ٍي و وديم ي فدياض انيواء وال توو ليت الغذا يل و تميأ شمماض الييا ب ولّض
4
دإن الي ّييداض
ٍد نهايدل الي داف ن دي أنشد ل اليناّيداض انن ّ
ايدل ٍ ّ
دانيل األ دتى ولمدن مصد ل ّ

آخرزيارة https://cutt.us/Mt9rI,2020/12/28
Op.Cit, Bradley, Miriam: Protecting Civilians In War The ICRC, UNHCR, And Their
Limitations In Internal Armed Conflicts, P24.
()2ـوتيريس,أنتونيو :دور اللجنة الدوليّة للصليباألحمر في ما يخصالنزوح القسري :آفاقالقرن الحادي والعشرين,
المجلة الدوليّةللصليب األحمر,المجلد  , 94العدد,2012 ,888صفحة 1240
()3الموقعالرسميللجنةالدوليّةللصليباألحمر ,مقالبعنوان ال ِّسرّية–أسئلةوأجوبة ,آخرزيارة2020/12/28
 https://www.icrc.org/ar/document/confidentiality-q
()4كالينبرـر,جاكوب :استجابة اللجنة الدوليّةللصليب األحمر للنلزوحاللداخلي:ملواطن القلوة والتحلدياتوالمعوقلات,
المجلة الدوليّةللصليب األحمر,المجلد  , 91العدد ,2009,87صفحة.129
)(1
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نيدوت موا د ل يناويدل األيدب
أينيدل
اصدل داوتد يدا فقّدى دوياض ّ
دييل ال د ال واند يعواداض ّ
الت ّ
ّ
الاموييدل ويق صدت يدو الفنندل فدى القيداب مدووت
دذيين يدن اليناّيداض ليدت
ّ
الي ادوت وشدتما ها ال ن ي ّ
اصل أو
يميو لهذ النهوو ين يو أنش ل ايف اييل
ّ
نو ا نامل لها1ل

ّدو ال ندواض ي دى ماندض االا يانداض ال

الووليدل لفصدفيأ األايدت ووت ٍد الا داا فدى
وايل ال اييل لشاون الين ين ليس لفننل
وميا الي
ّ
ّ
أيدن ي ّديب الهدوو قال ّأنهدا عيددو فدى دصيين ي دا واض ويدوت لألشد ا الي واندوين ٍيد مال عداون يددم
الشتيك األ ا

ٍ العيو الييوان الهيو األايت العتم ال وتتل ٍعفى ميو الي او اٍ ادض الفنندل

داب  2019مدان الم يدت يدنهب ادو أصديأ مندتوه

ييوانياد ٍ الي ّيب معو وصوو أ واو مميتت قليد
يش ى
ّ
دتيقهب قلددى الي د ّديب ميددا أنشددصض ي م داد نيا ي داد ل قددويب ونمدداض ال عدداب
اليدل أو ٍ د
أ ندداء
العيفيدداض الق ّ
ّ

يويي داد وا ددو و يددض تمي ددأ ال ادندداض ٍد د
لفعددا يضل و عي ددو الفننددل ف ددى ددوٍيت يي ددا الشددتأ الناي ددل ّ
2
األوليددل مشددمو وا ددب
دا اال شدداتاض ال ّميددل وان ددعاٍاض
ّ
الي د ّديب ويقد ّدوب يواّ ولددا ٍ د الق دداع الصد ّ

مذلك اليض الفنندل قلدى ناندأ النهداض ال ا فدل ٍد الينداو انن دان العايفدل ٍد الي ّديب مإنشداء ا دب
ا لفعدو ليوانهل نا ال «موٍيو3»19-ل

الفرع ال اني :دور قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة
الووليل ذاض الصدفل مالا داا فدى ال دامم اليدون وانن دان لي ّييداض
ٍ ااو ند الووو واليناّياض
ّ
الين ددين ييمددن اال د عانل مقد ّدواض األيددب الي اددوت لا ددا ال دديب مددإنتاء أ يددت ييمددن ا دداذ يددن ام ددو

الين يددم الددوول يي د ّيد مينفددس األيددنل ايددث عيددو لددذ القد ّدواض فددى ددوٍيت األيددن لفي ّييدداض وايايددل
دونيين ولدذا يدا أ فقدض فيد الفنندل ال ن يذيدل لمتندايج الي دوم
يهايها ٍ ايايل الي ّ
امنيها مندء ين ّ
ال اي ا ب ال يات الصعأ )4)Hard Optionل
يفيدداض األيددب الي اددوت لا ددا ال دديب أاددو أمددتد الياددالت الي عفّقددل ميهيددل األيددب الي اددوت ٍد ا ددا
ُ َعد ّدو ّ
العيفيدداض معددو نهايددل الاددتأ المدداتوت مشددمو ي ّددتو يددم ادويدداو
دووليينل واددو ادواو ددوو لددذ
ّ
ال ددفب واأليددن الد ّ
قفيويددل لا دا ال دديب
وند لي يدداو فدى نهددوو األيدب الي اددوت ٍد اد ّو الن اد داض ومانددض
العيفيداض ال ّ
ّ
ال ّ
هوف مشمو أ ا قلى يااولل اا واء النداع و ميض اال قتات ٍ ينا الصتاع تي يا ي ّب ال وصدو

()1المرجعالسابقنفسه,صفحة130
()2الموقعالرسميللجنةالدوليّةللصليباألحمر,سورية:افتتاحمشفىميدانيللنازحينفيمخيمالهول,
آخرزيارة https://cutt.us/AjZbf,2020/12/28
()3الموقللعالرسللميللجنللةالدول ّيللةللصللليباألحمللر,شللمالشللرقسللورية:الماليللينيواجهللوننقللصالميللاهوالخللدمات
الصحيةالمعطلة,آخرزيارةhttps://cutt.us/uUk1o ,2020/12/28
)(4
Executive Committee Of The High Commissioner’s Programme, The Security And
Civilian And Humanitarian Character Of Refugee Camps And Settlements, Doc
]EC/49/SC/INF.2[, 14 January 1999, Para 20.
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غيددت الددذت د أت فددى ميعددل الن اد دداض أٍاددى قلددى و دديم ق ددات لددذ
أن ال ّ
قلددى ا ّ ددا دديب وا ددب قال ّ
العيفياض ليس ين ناايل وو المع اض ٍا أ مو ين ناايل ميعل ون ا اليهاب أيااد1ل ٍقو مدتد ووت
ّ
دونيين معدو ال شدو المميدت لفين يدم الدوول مايداي هب يدن
اواض األيب الي اوت لا دا ال ديب ٍد ايايدل الي ّ

دعينياض الق ددتن
العن ددف اليي ددنهج والا ددتوف الواش د ّديل ال د د أن ن ه ددا الصد د ات اض الاوي ددل دديو ٍ د دتت د ّ
داوليل
العشدتين
اصددل ٍد يول دديٍيا ال ددامقل وتوانددوا و ندايى اال دتاف الددوول فددى ناددو وا ددم مي د ّ
ّ

دونيين يدن ند ات ب انمداوت النيا يدل وند ات ب الادتأ وال هيدت العتاد وليتلدا
القواض دن ايايدل الي ّ
لذ ّ
دانيل 2ا ددى أصددماض واليددل مع دداض ا ددا ال دديب اد ّدين مشددمو تو ين د انذن
يددن الن د ات ب اد ّدو انن د ّ
دونيين وٍد معددم الاداالض مانددض واليدل المع ددل يدنح األولويددل
ما ّ داذ نييددم ال دواميت اليديددل لايايدل اليد ّ
دونيين ام ددو نيي ددم األل ددواف األ ددتى ول ددذا ي ددا م ددان فيد د الا دداو ٍد د مع ددل األي ددب الي ا ددوت
لاياي ددل الي د ّ
3
يهيددل الايايددل فددى
لنيهوتيددل المونغددو الوييق ات يددل و شدداو ومددذلك ٍ د مع ددل ال ددووان ايددث اش د يفض ّ
دونيين الي واندوين ٍد الي ّييداض
دوٍيت األيدن وا دو ي ّييداض النداداين وا فيداد وتوع الهنيداض ادو الي ّ

أو ٍ القتى والمفواض والينا

النا يل4ل

الاو ين ق اءت
ٍ ق ات ايايل
نو ل ينها :العيو فى ّ
ّ
اليونيين قوب اواض األيب الي اوت مصواء يهاب ي ّ
يفيدداض الصددفح ال يا د ّديل و ددب نهددوو ق دداوت مندداء
دونيين ددوٍيت اال د قتات وت ايددل ّ
يعايفددل ال د ّمان اليد ّ
اليا ّ اض ٍ الوولل وال شيو يناالض اقو انن ان وان داذ القدانون وايايدل العدايفين ٍد الينداو

دانيل والا دداا فددى أيددن وايدداو ي ّييدداض الين ددين ميددا ٍ د ذلددك
انن ددان وايصدداو الي ددا واض انن د ّ
دونيين توع االن هامد دداض
دونيين قنشد دداء يند ددا آيند ددل لايايد ددل اليد د ّ
ال صد ددو مدددين العناصد ددت الي د دفّال واليد د ّ
ويياقل يت مم ن ات ب الاتأ5ل

قالّ أن اال د عانل مقد دواض ا ددا ال دديب أو القد دواض الي ع د ّدووت النن د ّدياض لدديس م دداأليت الي دديت قذ ي فّددأ
قاتأ ونهاض النات ال يا ّيل مين الووو و فى ون ال صو أ ااء ينفس األين6ل
)(1

Thakur, Ramesh: The United Nations Peace And Security From Collective Security To
The Responsibility To Protect, Cambridge University Press, New York, 2006, P37-39.
)(2
Refugees International Organization, Greater Expectations: Un Peacekeeping & Civilian
Protection, Washington, 2009, P1.
)(3
Ibid, P4.
)(4
Holt, Victoria Et Al: Protecting Civilians In The Context Of UN Peacekeeping Operations
 Successes, Setbacks And Remaining Challenges, United Nations , New York, 2009, P115.
( )5مجللللساألملللن,تقريلللراألملللينالعلللامعلللنحمايلللةالملللدنيّينفللليالصلللراعالمسللللّح,الوثيقلللة[,]S/1999/957
/8أيلول,1999/الفقرة 57
()6حدثأنقامتبعضالدولبالتدخلفيدولةٍأخر ونشرقواتهالحمايةالالجئينوالنازحينداخليامنـيرموافقة
مجلساألمنومثالذلك"التدخلاإلنسانيفيالعراق"الذيقامتبهكلمنالو ياتالمتحلدةوفرنسلاوبريطانيلاعلام
 1991حيثجا فيتصريحاتالدولالثالثأنالهدفمنالتدخلنوحمايةاألقليةالكرديةالتي ُ
شردمعظمابنائهلا
وأصللبحوافلليعللدادالالجئللينأوالنللازحينداخليللانتيجللةلالضللطهادالللذيتتعللرض ليللهمللنقبلللالسلللطاتالعراقيللة
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وٍ ألفأ األايان ي ب نشت لذ القواض ليعالندل الي دا و األشدو عقيدواد يدن اادايا الين دين والنداداين
ددالب ما دداذ الق دتات ٍ د

ددويم لددذ القد ّدواض

دونيين يش د ّمو أاددو العوايددو ال د
أن ش دتيو اليد ّ
وا في داد قالّ ّ
يهيددل الا دداا فددى أيددن الي ّييدداضل وٍ د الاددتوف اال د نا ّيل ال د ي د ب ٍيهددا نشددت ا دواض ا ددا ال دديب
ّ
ألواء يهاب عفّ مالا داا فدى أيدن الي ّييداض الم ّدو يدن ال ص ّمدو يدن نالديدل لدذ القدواض و دوتيمها فدى
مي يل ال عايو يم لذ الااالض1ل

وٍ نهايل األيت يعوو لينفدس األيدن اويدو قن ماندض لنداك ااندل قلدى نشدت ا ّدواض ا دا ال ديب و /أو
ا ّ اذ ليدت ذلدك يدن دواميت ميواٍقدل الوولدل وادو أ دتأ الينفدس ليدت ي ّدتت دن ّني د ٍد ال م ّدو اي يدا
يمون ذلك ينا ماد وينوياد مصن يني ممع اض ا ا ال يب الواليل الينا مل وأن يوٍّت لها اليواتو الماٍيل

مونيدل ميدا ٍد ذلدك عديدد ادوتت األيدب الي ادوت فدى
اليونيين
لايايل
اليعتاين ل هويو وشيك مص دات ّ
ّ
ّ
دونيين واألٍدتاو
ال دي والنشدت ال دتيعين ألٍدتاو ا دا ال ديب والشدت ل
اليونيدل ويدويتت المدتايج الي ّ
ّ
انيل ي
اليعنيين مالشاون انن ّ
ّ

وياد ال ت يماض االا يا ّيل ا أ االا ااء2ل

الحكومية,األمرالذييسلتدعيالتلدخلإلنشلا منلاطقآمنلةشلمالالعلراقلحمايلةالنلازحينومخيملاتالالجئلينعللى
طولالحدودالعراقيةالتركية يعدنذاالتدخلأحداشلكال"التلدخلاإلنسلاني" أنله يعلدجلز املنعمليلاتقلوات
حفظالسالمالتابعةلألممالم ّتحدةفيحمايةالمخيماتلكونهلميحظىبموافقةمجلساألمن 
Adelman, Howard: Humanitarian Intervention: The Case Of The Kurds, International
 Journal Of Refugee Law, Vol. 4 No1, Oxford University Press, 1992, P4-5.
)(1
Executive Committee Of The High Commissioner’s Programme, The Security And
Civilian And Humanitarian Character Of Refugee Camps And Settlements, Doc
]EC/49/SC/INF.2[, 14 January 1999, Para 20.
()2مجلساألمن,القرار,1296الوثيقة[/19,]S/RES/1296نيسان,2000/الفقرة 17
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الخاتمة:
نيدواد وادو أ م دض العويدو يدن ال ندداتأ
دات األي دو نيدواء الين دين وال ا ددى يدا ادت ّ
لي دض الي ّييداض ال ي َ
ال امقل وب ننا ل قال أن واام األيوت لالماد يا ي دتم قنشداءلا اصدلد ٍد االدل دوٍّ أ ع
دواو مميدتت
ّ
َ
يددن الين ددين قلددى وولددل يندداوتت لدديس لددويها القددوتت فددى ا د يعاأ لددذا المددبل ٍ ُن شددا الي ّييدداض نيدوا هب
انيل م قويب أشماو الي ا وت والعون لهبل
و م ّو اليناّياض انن ّ

واند قادوى وولهدا مدين الادين واآل دت ن اد داد

متت ما د يتات ٍد القداتت انٍتيقيدل ال د
نتى لذا اليشهو ي ّ
دونيين األيددت
ي دفّااد أو االددل اا د تاأ وا ف د صدداأ يعهددا يوندداض العنددف واالا د هاو لف د ّمان اليد ّ
الذت ينمتلب فى التايو نها و مون ووو النوات لد ونهد هب األولدىل ٍمعدو ند ات ب انمداوت النيا يدل

انويين قلى وولل اد يت الينداوتت (نيهوتيدل
ال
ون وو مميت ين التو ّ
يض أتناء توانوا اب ّ 1994
ياض ال قمالهبل
المونغو الوييق ات ّيل االياد) ايث أُاييض الي ّي ُ
اولددض لددذ الي ّييدداض قلددى
ونا د ادت لعددوب ي ّمددن الومدداالض
الووليددل يددن اويددو ّ
ّ
لويددل د ّمانها ددت ان يددا ّ
يح لفي اولين ن اليذامح ٍ توانوا ٍتصلد لي يتات ٍ تويم ال مان و اويدو الي دا واض
ينا

الووليل ين صعومل قيصالها م مأ و دوتت ال دت ٍد اد يدت) قلدى نندوو
انض الوماالض
انيل (ال
ّ
انن ّ
الني واليناّياض شم الع متّيلل
ومعيواد دن الاداالض ال د اد ّت ٍيهدا الدووو ناايدل الي ّييداض ند هج معدم الدووو انيدواء مالي ّييداض
مص د ع
دفوأ لف عايددو يددم أديدداض الين ددين أو الندداداين وا ّفي داد مغيددل ددلهب ٍ د ين قددل ياد ّدووت ويددنعهب يددن
ع يدولا دوو يدن الدووو ووت ٍد وادوع

أن ل يا ل الماأ الي وه ال د
االنوياج مال ّمان اليافيينل ميا ّ
اايل اناايدل ٍد الي ّييداضل و مدون الموايدل يدم ق دين لدذ الدووو دن ا د عواولا ال د قماو
الين ين
ّ
ع
يعيند ددل ٍ ق د ددم العهد ددوو ماد دديان ايد دداي هب وصد ددون اقد ددواهب ويد ددناهب
الين د ددين اليناد ددوتين يد ددن وولد ددل ّ
انيل ال أيفض فى اييتلا ا ّ اذ لذا اليواف
يمتتتد فومها مالووا انن ّ
ي فدياض العي المتيب ّ
ٍييددا د ّت الددوواٍم ال
د يم ال عايددو يعد ُ

وليددا صددو أ ددواو الين ددين الواٍددوين قليهددا اد ّدواد ال
يا د ّديل فددف لددذ الي د اد بل ّ
ٍإيددا أن غفد أموامهددا ٍد ونددولهب معددو تافددل ال ددع
مددوأ مددال يفّ يددن و وولددا ّ
ُ منهب ي ّيياض ُايقاو ّقنها ياا لا و نا ى أيتلبل ولذا يا اصدو يدم الين دين

لمفوغ أتاايها وا ّيا أن
اليونانيدل مان ادات
دانيل فدى النددت
ّ
ال وتّيين اليا ندين ٍ ي ّييداض ال د وٍ ّأيداد يدن اليعداييت انن ّ
األوتوميل ال و هب ٍ واض ام لفقووب قليهال
أن ي ب امولهب ٍ قاوى الووو
ّ
ونهددض الوولددل ننشدداء الي د ّديب ي دداتتد أب اددض اددغ الاددتوف ال د ا ّيددض فيهددا ذلددك مقددى
اء ّ
و دو ٌ
دانيل لد د القوا ددب اليشد د تمل ال د د ني ددم مد د تو َي ددن يقيي ددون ٍد د
األوا دداع ال ددي ل والا ددتوف لي ددت انن د ّ
الي ّييدداض ٍ د ّأيددل مقعددل نغتاٍيددل مانددضل ميددا يمقددى لددانس الا دداا فددى أي دن الي ّييدداض لددو الشددالو
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األمددتد الددذت ي د اوذ فددى ٍمددت الددووو ال د ا اددن ي ّييداد فددى أ اتادديها وال د ّدييا معددو ٍشددو الين يددم
ال ددوول ٍ د د ينا د د ع
دماض د د ّدوت ٍ د د ال صد د ّدوت لاد ددالتت د ددمتت الي ّييد دداض والا د دداا فد ددى امعهد ددا اليد ددون
وانن ان فى التلب ين ا عان مقواض األيب الي اوت لا ا ال يبل
و ي ّددو يندددتت ي د ّديب ميميهددو لفندداداين ٍ د ني ددان /أمتيددو  1995يددت وليد عدو فددى ذلددكل ٍمعددو أن دداتض
شددمهاض اددوو قيدواء الي د ّديب لعناصددت ي دفّال قددوب ما د واي ل شددميو ييفيشددياض ينالاددل لفامويددل ن ّدذ

ااي ها الي اض يدن اليدوا نين التواندويين
الني الو ن التوانوت يفيل متّيل نلي الي ّيب تاه
ّ
م
اواض األيب الي اوت ال مانض ي وانوت ٍ اليمان ولب
يعايهب ين الن اء واأل او أياب يتأى ّ

اين الي اليل ٍ
يهي ها مانض
ّ
ال و ّ و يم أن ّ
األين تاب  918لعاب 1994ل

صيين ايايل اليونيين وٍ يا ناء ٍد ادتات ينفدس

أن الا ّو الوايو لعيج االتت متت الي ّيياض وون قدلا أتواه األمتياء يمون ٍد وتء
ييا م ننو ّ
ّ
أن
واو هددا يددن دديو ا ّ دداذ النهددل الي دداولل ددن أيددن الي د ّديب نييددم ال ددواميت الواا يددل اليديددلل ليددت ّ

ياب ٍد نددء يند ينيو دل
مي لذ ال واميت ليس ماأليت ال هو مالن مل لي ّيب الهوو ال وتت الذت ّ
يددن اليقددا فين األنانددأ اال ددامقينا الددذين اَددويوا يددن ي فددف أصددقاع األتم ليناددووا اددض ل دواء قيددوت
ال ّتف وانتلاأ ال

يو نايب (وا

) فى ّمنيها ونشتلال

د يم النهددل الي دداولل ددن الي د ّديب مي د ال ددواميت الواا ّيددل المد ّدو أوالد يددن ش د يض شدديو ل داالء
ولم د
اليعنيددل صد ّديض آذانهددا ددن األصدواض اليناويددل
أن الددووو
ّ
األشد ا وا دداوت مددو يددنهب قلددى وول د ل ليددت ّ
اوليل ق اوت ت ايالا وياامي هب و ّنيادل
ايو م ّو وولل ي ّ
مونوأ ّ

و واداد ددن ذلددك مددذلض لددذ الدووو اصدداتى نهددولا نمقددا هب أمعددو يددا ييمدن ددن أ اتادديهال ميددا لددو أنهددا

داوليل ا داء َي ْدن
ايدو ال ّشديس ي
ّ
مان اات أن ي م ّ ت يفا األناندأ م عدو شديس الصداتاء الااتادل ٍ ّ
ٍي د ل ومددذلك ُ دداه لامويا هددا ٍتص دلَ ت ددا هب واأل ددف فددى ٍقددوانهب وا ددواو ال امدداض ال د شد ّدوو فددى
ع
أن ديددن اليعند دداض
ألييددل االل دداب ماليم دداوئ انن د ّ
دانيل ا ددض أت اددتف م ددانل قال ّأنهددب ا يد داد اددو ن د دوا ّ

ان هىل
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النتائج:
اين أاماب القانون الوول لين ين الواتوت ٍ ا اايل األيب الي اوت ال اصل موام الين ين لعداب
ّ -1
 1951ومتو ومددوو  1967اددو ادت نيددواد يددن الايايددل لين ددين الهدداتمين يددن االا د هاو الددذت يهد ّدوو
داتين يددن الن اد دداض
ايددا هب أو دديي هب
ّ
المونيددل ٍ د وولددل أصددفهب قال ّأنه دا ا د معوض األش د ا ال د ّ
الي فّال ين وصف النال يش ّمو لذا اال ناء أاو ألب العيوأ ال ع تت ا اايل األيب الي ادوت
ال اصل موام الين ين والمتو وموو اليفا مهال

 -2أل فدض ا اايداض ننيدف األتمعدل لعداب  1949ذمدت عتيدف لين دين ولدب ع دتف لهدب موادم ددا

أن اال اايدداض ال د يث األولددى ددب عددويفها وا يدداو اال اايددل التامعددل معددو
مالايايددلل فددى الددتلب يددن ّ
ع
اتأ الييل ف ض يييين الين دينل وادذا المتو ومدولين اناداٍيين لعداب  1977ادذوا اال اايداض
األتمعددلل ومددذلك ال ي د يو الين ددون قال يددن أامدداب الايايددل العايددل اليينواددل لفيددونيين ميددا ٍد

األام دداب ي ددن ي ددوأ أليهد ددا ا ي دداو ا ااي ددل نني ددف التامعد ددل ايعي ددات النن دديلا ل اوي ددو األش د د ا

فددك

الي د يوين يددن ايايددل أامايهددا واشد ات المتو ومددوو انادداٍ األوو أن يمددون الينددا يددن ت ايددا
وٍتلا أاماي ل

وولل تف مالمتو وموو م ي ي م مالايايل ال

أن
أن يعانددات الندداداين وا ّفي داد ال ق د ّو شددصناد ددن فددك ال د وان د الين ددين ليددت ّ
 -3فددى الددتلب يددن ّ
ووليدل ُع ّدتف النداداين
القانون الوول لين ين لب يشيفهب ماياي وال يوندو ا دى اآلن ّأيدل يعالدوت ّ
وا ّفياد أو امب يعايف هبل

العايل ال وٍّتلا ا ااياض القانون الوول
 -4ميا الين ون ي يو الناداون وا ّفياد ين أاماب الايايل ّ
النض ي صلل الندوه الوا ف ل
انن ان لفيونيين قااٍل قلى معم القوا و العتٍيل ال
دانيل مال ددال يق صددت فددى
قن يددنح واددم النددا لددو قن دتاء ددفي ليددت يا د ذو ميعددل قن د ّ
ّ -5
اليونيين ٍق وليس ليت مم الن ات ب أو العناصت الي فّال ا اال اوت ين ل
ّ
دفييل اد د الفن ددوء ال م د ّدو ي ددن الا دداا ف ددى ال ددامم الي ددون وانن ددان لي ّيي دداض الين ددين
 -6معد داد ل د ّ
وي د د و نا هب ويقاد د ذل ددك ددوب ند دواد اا د دواء ل ددذ الي ّيي دداض لعناص ددت ي د دفّال أو ا د د وايها
فى ي ّيياض الناداين وا ّفيادل
أللتام متيل وين م األيت ن
 -7لب ناوو ا اايل األيب الي اوت ال اصل موام الين دين لعداب ٍ 1951د أت يدن أامايهدا ي دصلل

ايايددل الي ّييدداض امص يددانا ومددذلك الادداو مالن ددمل لفمتو ومددوو اليفاد مهددال يشددمو ليدداأ ي ددو لددذا
الن يوام نق واصوت ٍ القانون الوول لين ينل
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 -8ددوٍّت أامدداب ويمدداوئ القددانون الددوول انن ددان الايايددل لي ّييدداض الين ددين والندداداين وا ّفي داد فددى
اوو لهوف متت يشتوع ن ينلد لي الي ها
أ اس أنها اأ يان يونيلا ال ينود ا هواٍها يا لب ّ
ٍعالل ٍ األ ياو الع متيلل
ي اليل ّ
دايل أو االن يا ّيددل أو
دنعل دواء يددن الناايددل الصد ّ
 -9يعاددب ندداتأ اني دواء مالي ّييدداض لددب مددن يشد ّ
داويل وا ّددى المي ّيددل وم يددت ينهددا اا ددتن مصاددواث نددف ويويددل األيددت الددذت ي د ونأ الاددذت
االا صد ّ
الشويو نو ال عايو يم يات مهذال
قن اد ددالتت ا د ددمتت الي ّييد دداضا يد ددا ل د د قال ن يند ددل يماش د دتت لإل د دديو ميمد ددوأ اال د ددامم اليد ددون
ّ -10
وانن ددان لفي ّييدداضا الددذت يقددم وانددأ ادديان اا اتي د فددى ددا الددووو أوالل وٍ د ادداو مانددض

الووليددل يفيددل الا دداا فددى
الوولددل ليددت ادداوتت أو ليددت تالمددل مددصواء يهي هددا ددولى النهدداض ال ا فددل
ّ
أين وايان اليموأ ال ام ذمت ل

دهو ي دديب الهددوو ال ددوتت واددعاد ا د نا ياد ي ال داد لنييددم اليعدداييت الووليددل ال د يددن شددصنها
َ -11يشد ُ
ال قفيو ين اا ياو

وا

متت الي يياضل ايث يعي

(ُيا ند األنانأ ينهب ٍد ا عدب دا

ٍي

وو مميت يدن اليقدا فين ال دامقين ٍد

ناديب

) قلدى ناندأ اليدونيين يدن نداداين دوتيين والن دين

تاايينل
التوصيات:

الووليل لفقانون الوول لين ين والقانون الوول انن ان ال وتاك
 -1لنالك اتوتت ل عويو اال ااياض
ّ
يا ٍيها ين نق ل
 ٍ -2الااالض ال د يمدون ٍيهدا انيدواء ٍد الي ّييداض أيد ادت ال مدو يند يندأ فدى الوولدل أال ن دى أن
الي ّيياض ُنشا اماو يااضا وال ينود اويفها قلى ا ّو وا بل
الووليددل ننشدداء الي ّييدداض األيددت الددذت ي ددا و فددى قفيددو يددا لمي هددا اليغفقددل يددن
 -3االل دداب ماليعدداييت
ّ
آ ات فميل فى أين و ييل امنيها وال فب واألين الووليينل
 -4العيو فى عديد نشت وايان اا تاب يموأ اال امم اليون وانن ان لفي ّيياضا ين ناندأ الدووو
اليعنيلل
الووليل
واليناّياض
ّ
ّ
 -5قنشاء نهاد وول ي ّ مايايل الي ّييداض والا داا فدى أينهدا فدى ي د وى ع
داو يدن النالديدل
وال م دتت ي د ّب اال د عانل م د ٍ د ادداو مانددض الوولددل الي دداولل ددن الايايددل ليددت ادداوتت أو ليددت تالمددل
مذلكل
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ميد منددوو اال د معاو الدواتوت ٍد ا اايددل األيددب الي اددوت ال اصددل مواددم الين ددين لعدداب

 -6ال شد ّدوو ٍد
يددا مددال ي ّم مالايايددل
ك اددوو أاقّيددل ش د
 1951والمتو ومددوو اليفا د مهددال وٍ د ادداو ددات الش د ّ
الووليل مينا ٍمو ينود ايوا ٍ ي ّيياض اليونيين تي يا ي ّب ال ّمض ين واع ل
ّ
 -7اتوتت ان تاع ٍ نقو األنانأ اليونووين ٍ ي يب الهوو قلى يتمد اا ناد ين صو ومعيو ن
الينددا

اوللل

اليونيددل تي يددا ي د ب ذلددك ال وصددو لا د ّو ياددين ددوو هب قلددى ويدداتلب أو ياددامي هب يااميددل
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تايو اليش م مان يا هب لداوا

اليوام الت ي لينايل ليوين تاي س وو

مالي ا ت ُي اه فى التام https://cutt.us/2TQWf :

-

اليوام الت ي

لينايل ليوين تاي س وو

قتيت معنوان

ا قلى الع ات يف ء

وتيا :اتوف اا يل عيشها

ا يض اليش م مهب ين"وا " ُي اه فى التام https://cutt.us/PcDnQ :
يقاو معنوان تايو اليش م مان يا هب لداوا
اليوام الت ي لينايل ليوين تاي س وو
-
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وتيا
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ُي اه فى التام https://www.nasnews.com/view.php?cat=39665 :
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النن يل المتي انيل ا مم ل لن ها ُي اه فى التام https://cutt.us/aYPOx :
يوام ينايل أ ماء مي اووو ميان صا معنوان اق يء الي يياض اليونانيل القذتت اتوتت
-

يفال اآلن أم ت ين أت واض ياى ٍ
ّ
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الفهرس
الموضوع

الصفحة

العنوان لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

أ

اال شهاو لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

أ

اليف

مالفغل العتميل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ج

اليف

مالفغل اننمفيديل للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

و

الشمت وال قويت للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

و

انلواء لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ه

اليقويل .للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ّ

1

ال صو األوو :ان ات القانون لايايل الين ين والناداين وا فياد اليقييين ٍ الي يياضل

6

اليماث األوو :الايايل الووليل لين ين والناداين وا فياد لللللللللللللللللللللللللللللل

8

الي فأ األوو :القوانين الووليل الناايل لايايل الين ين والناداين وا فياد لللللللللللللل

9

انن ان لل

9

أوالد :ايايل الين ين ٍ ق ات القانون الوول لين ين لللللللللللللللللللللللللللللللل

10

انياد :ايايل الين ين ٍ ق ات القانون الوول انن ان لللللللللللللللللللللللللللللل

12

ال تع ال ان  :ايايل الناداين وا ّفياد لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

16

ال تع األوو :ايايل الين ين ٍ اوء أاماب القانون الوول لين ين والقانون الوول

أوالد :ايايل الناداين وا فياد ميونأ أاماب القانون الوول لين ين للللللللللللللللللللل

17

انياد :ايايل الناداين وا فياد ميونأ أاماب القانون الوول انن ان للللللللللللللللللللل

18

الووليللللللللللللللللللللللللللللل
الي فأ ال ان  :ا معاو معم الين ين ين الايايل
ّ

20

ال تع األوو :ااالض اال معاو ميونأ ااماب ا اايل  1951للللللللللللللللللللللللللل

20

أوالد :األش ا

الذين ي فقّون الايايل أو الي ا وت ين األيب الي اوت للللللللللللللللللل

20

انياد :األش ا

الووليل للللللللللللللللللللللللللللل
الذين ال يع متون ماانل لفايايل
ّ

21

ال ا :األش ا

الووليل للللللللللللللللللللللللللل
الذين ال يع متون ي اقين لفايايل
ّ

اصل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ال تع ال ان  :و ات ل لمعم الااالض ال ّ
الننويل أن يمون الن اد؟ لللللللللللللللللللللللللللللللللل
أوالد :لو ييمن لفهاتأ ين
ّ
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21
24
24

انيا :لو ييمن لفننوت أو اليقا و أن يمون الن اد؟ للللللللللللللللللللللللللللللللللل

25

ال ا :لو ييمن لأل او الننوو أن يمونوا الن ين؟ لللللللللللللللللللللللللللللللللللل

26

ميقيل فى ي ّيب الهوو لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

27

اليماث ال ان  :و ات ل

الي فأ األوو ٍ :ل اليقا فين ال امقين اليا ندين مالي ّيب للللللللللللللللللللللللللللل

28

ال تع األوو :الوام القانون لفيقا فين ال وتيين ال امقين لللللللللللللللللللللللللللللل

28

ال تع ال ان  :الوام القانون اليقا فين األنانأ للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

31

الي فأ ال ان  :اليونيين الي وانوين ٍ الي يب للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

33

ال تع األوو :الناداين ال وتيين لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

34

ال تع ال ان  :الين ين العتاايين لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

35

ال صو ال ان  :ايايل ي يياض الين ين والناداين وا فياد أ ناء الن اد اض الي فال للللللل

37

األوو :أين ي ّيياض الين ين والناداين وا فيادلللللللللللللللللللللللللللللللل
اليماث ّ
األوو :الوام القانون لفي ّيياض واياي ها وٍقاد لفقانون الوول انن ان لللللللللللللل
الي فأ ّ

39

ال تع األوو :ال امم اليون وانن ان لي ّيياض الين ين والناداين وا فياد للللللللللللل
ال تع ال ان  :ايايل الي ّيياض ميونأ أاماب القانون الوول انن ان للللللللللللللللل

39
40
42

اليونيل واأللواف الع متيل لللللللللللللللللللللللللللل
ّأوالد :يموأ ال يييد مين األلواف
ّ
انياد :اات الهنياض العشوا يلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

43

ال ا :يموأ ال نا أللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

44

تامعاد :يموأ االا يا ٍ الهنوب واالٍ تاااض ٍ االل الشكللللللللللللللللللللللللللل

45

الي فأ ال ان  :أ ت الن اد اض الي فّال فى أين الي ّيياض لللللللللللللللللللللللللللل

46

ال تع األوو :االتت

متت الي ّيياض للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

انياد :شن لنياض

متيل فى الي ّيب لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

أوالد :وانو ناصت ي فّال ٍ الي ّيب لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ال اد :ال ننيو الق تت وا و الي ّيب للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ال تع ال ان  :الن ا ج ال

او ت أ فى وانو ناصت ي فّال ٍ الي ّيياض لللللللللل

أوالد :اوو الي ّيب قلى لوف

متت لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

انياد :د د ل أين وا قتات الين قل للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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47
48
48
49
50
50
51

انيل وصعومل الوصوو لفي ّيياض للللللللللل
ال اد :اتيان
اليونيين ين الي ا واض انن ّ
ّ

اليماث ال ان  :النهاض الي اولل ن ايايل الي ّيياض اي ّيب الهوو نيوذنادالللللللللللللل

اوليل الو نيل ن الا اا فى ال امم اليون وانن ان لفي ّيياضلل
األوو :الي ّ
الي فأ ّ
اوليل الوولل للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ال تع األوو :ي ّ
ال تع ال ان  :االل ي ّيب الهوو للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
أوالد :اليوام للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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اٍيل لفي ّيب و وتت امني لللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ال اد :ال تميمل الوييولت ّ

الي فأ ال ان  :الي اوليل الووليل ن ايايل الي يياض للللللللللللللللللللللللللللللل
انيل ٍ
ال تع األوو :ووت اليناّياض انن ّ
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