
 

 

 

 لدولي اإلنسانياوالقانون  النازحون داخليًا

كل مباشر بشمشاركةً الن كفوا عإلى حماية األشخاص الذين ال يشاركون أو  - ألسباب إنسانية -مجموعة قواعد تهدف  منالقانون الدولي اإلنساني يتألف 

ومن ثمَّ، يُرِسي هذا القانون الحد األدنى من معايير السلوك اإلنساني  وأساليبها.، وإلى تقييد وسائل الحرب في أوقات النزاع المسلح في األعمال العدائية

وتعد  .بقائهم لى حماية السكان المدنيين وُسبُلوتهدف هذه المعايير، ضمن أمور أخرى، إ النزاع المسلح. حاالتمن حالة التي يجب االمتثال لها في أي 

رورة به ضما ال تتطل وتدمير الممتلكات في ،على المدنيين وكل أشكال إساءة معاملتهمالمباشرة الهجمات  مثل -انتهاكات القانون الدولي اإلنساني 

وفرض قيود غير قانونية على إمكانية الحصول على الرعاية الصحية وغيرها من  ،واالغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ،قهريةعسكرية 

من أجل تلبية  لنزوحابسبب ا ما يكافح المدنيون وغالبً  ية المؤدية إلى النزوح في النزاعات المسلحة اليوم.بعض األسباب الرئيس -الخدمات األساسية 

ضون لمخاطر شديدة مثل التوترات بينهم وبين المجتمعات المضيفة، والتوطين في أماكن غير في ظل تفاقم المصاعب، وقد يتعر احتياجاتهم األساسية

 موراءها غالبً إلى إمكانية الحصول على وثائق رسمية تركها النازحون  االفتقاركما أن  أو اإلعادة القسرية إلى مناطق غير آمنة. ،آمنة أو غير صالحة

ية مثل سا، وقد يحول بينهم وبين الحصول على خدمات أساالقلق الرئيسية التي تُؤث ِر على النازحين داخليً بواعث أثناء فرارهم هو أحد  في أو ضاعت

 الرعاية الصحية والتعليم.

 

ا إلى ضمان وهو يهدف أيضً  .ابتداءً عن وقوعه  ةالمعاناة الناتجمنع نزوح المدنيين وللحيلولة دون ويحتوي القانون الدولي اإلنساني على أحكام مهمة 

وبدون االحترام الكامل للقانون الدولي اإلنساني،  نزوحهم. المساعدة في كل مراحللهم تقدم أنه عند حدوث النزوح يلقي النازحون داخليا الحماية، و

 أثناء النزاعات المسلحة، ستستمر أرقام النزوح العالمية في االرتفاع.في ة لحماية السكان المدنيين بوبذل جهود دؤو

 

 

 

 

 

 قسم الخدمات االستشارية

 للقانون الدولي اإلنساني



 ؟من هم النازحون داخليا

 الذي يشيع استخدامه من "ن داخليًاوالنازح"مصطلح تعريف أُخذ 

ف تعر  إذ   لألمم المتحدة. "المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي"

أو جماعات  شخاصاأل" النازحين داخليًا بأنهم: المبادئ التوجيهية

األشخاص الذين أكرهوا على الهرب أو على ترك منازلهم أو أماكن 

إقامتهم المعتادة أو اضطروا إلى ذلك، وال سيما نتيجة أو سعيًا لتفادي 

آثار نزاع مسلح أو حاالت عنف عام األثر أو انتهاكات حقوق اإلنسان 

من فعل البشر ولم يعبروا الحدود الدولية ث كوارأو كوارث طبيعية أو 

 .1"المعترف بها للدولة

 

 ا؟د صك دولي لحماية النازحين داخليً هل يوج

يتناول على وجه التحديد محنة  اال يوجد صك عالمي ملزم قانونً 

، اتخذت لجنة األمم المتحدة 1998ولكن في عام  ،ازحين داخليً النا

لتشرد االمتعلقة ببالمبادئ التوجيهية ا يحيط علمً  الحقوق اإلنسان قرارً 

ليست في حد ذاتها ملزمةً  المبادئ التوجيهيةومع أن هذه  .الداخلي

فإنها تحتوي على العديد من القواعد التي هي جزء من القانون  ،اقانونً 

فضالً عن  .القائَمين الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني

مساندة واسعة من المجتمع الدولي،  هيةالمبادئ التوجيذلك، القت 

 أحدتعد و أنظمتها القانونية الوطنية. فيالكثير من الدول ها تأدرجو

 ةدولالتحمل هي المبادئ التوجيهية األساسية التي أكَّدت عليها النقاط 

هم ومساعدت االنزوح، وحماية النازحين داخليً  منعاألساسية ل مسؤوليةال

ولالضطالع بهذه  .ألوضاعهمحلول دائمة وتقديم ، واليتهافي نطاق 

ة، وطنيسياسات  معيارية وأطر ل وضع أُُطريجب على الدو ،المسؤولية

ل اتى يمكنها االستجابة على نحو فعهياكل وآليات التنفيذ الالزمة ح مع

 ونقاط ضعفهم. االحتياجات النازحين داخليً 

 

اتفاقية  2009وعلى المستوى اإلقليمي، اعتمد االتحاد األفريقي في عام 

 المبادئ المستوحاة من.  وتُعد هذه االتفاقية 2اكمباال بشأن النازحين داخليً 

 لي.النزوح الداخقضية يتناول  الزم قانونً أول صك إقليمي مُ  التوجيهية

ا مهمً أكيدًا تالستفحال المشكلة في أفريقيا، تعد اتفاقية كمباال ونظًرا 

                                                           
األمم المتحدة، المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي، الطبعة الثانية،  1

OCHA/IDP/2004/012004 ،،  نيويورك: األمم المتحدة: 

https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/GuidingPrinciplesDi

spl.pdf كل عناوين مصادر المعلومات على شبكة اإلنترنت تم االطالع عليها في تشرين ،

 .2017األول/أكتوبر 

ت دماتفاقية االتحاد األفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليًا في أفريقيا )اتفاقية كمباال(. اعتُ   2

 تشرين األول/أكتوبر 23في  أثناء انعقاد مؤتمر القمة االستثنائي لالتحاد األفريقي في كمباال

2009: -protection-convention-union-https://au.int/en/treaties/african

africa-persons-displaced-internally-assistance-and 

من الجدير بالمالحظة، أن اتفاقية كمباال تتجاوز قواعد القانون الدولي اإلنساني في بعض  3

النواحي، على سبيل المثال في أحكامها الخاصة بالعودة اآلمنة والطوعية وبشأن الحصول على 

 تعويض وغيره من أشكال الجبر. 

للقواعد القائمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون  اوضروريً 

الدولي اإلنساني، ومساهمةً من أجل تعزيز سبل الحماية الممنوحة 

ن االتفاقية تفاصيل التزامات الدول 3اللنازحين داخليً  . وتتضمَّ

في منع  الدولية المسلحة من غير الدول والمنظمات والمجموعات

م اتفاقية كمباال وتُقد حدوث النزوح وحماية النازحين داخليا ومساعدتهم.

شامالً يمكن للدول األفريقية أن تسترشد به في اعتماد معايير  اإطارً 

 ال مع مشكلةعملية وطنية للتعامل على نحو فعوسياسات وتدابير 

ن أ كاملة الضروري حتى تُحق ِق االتفاقية أهدافها ومن النزوح الداخلي.

إلى تدابير عملية  أحكامهاتُترجم ق عليها دول القارة، وأن تصد  

 .4ملموسة

 

 ا؟داخليً كيف يكفل القانون الدولي اإلنساني الحماية للنازحين 

يشتمل القانون الدولي اإلنساني على أحكام بشأن منع النزوح وحماية 

وتوجد هذه  من السكان المدنيين. اجزءً باعتبارهم داخليًا النازحين 

ن يوالبروتوكولين اإلضافي 1949األحكام في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

. 5ا القانون الدولي اإلنساني العرفيوأيض 1977األول والثاني لعام 

 القانون الدولي اإلنساني بما في ذلكوتقع على الدول مسؤولية تنفيذ 

 .الوطنيةالقانونية  هاأطرفي بإدراج قواعد القانون الدولي  االلتزام

وعلى وجه الخصوص، ينبغي األخذ بعين االعتبار األحكام التالية عند 

 سن تشريعات وطنية:

 

 حظر النزوح القسري وكفالة حق العودة الطوعية اآلمنة

يحظر القانون الدولي اإلنساني صراحةً على أطراف نزاع مسلح 

في النزاعات المسلحة الدولية وغير تعريض المدنيين للنزوح القسري 

المدنيين المعنيين أو أمن ذلك يقتضي الدولية على السواء، ما لم 

، 147و 49)اتفاقية جنيف الرابعة، المادتان قهرية ضرورة عسكرية 

()أ(، والبروتوكول اإلضافي 4)85والبروتوكول اإلضافي األول المادة 

، 129، والقانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة 17مادة الثاني، ال

(، 1)78(، و7)51 ادتانالبروتوكول اإلضافي األول الم اراجع أيضً 

شأنه  -وهذا الحظر  (.ـ()ه3)4والبرتوكول اإلضافي الثاني، المادة 

ا ا أفريقيً بلدً  25م في نحو ، أجرت اللجنة الدولية للصليب األحمر عملية تقيي2016في عام  4

الستخالص الدروس المستفادة، وتحديد الممارسات الجيدة، والتحديات الرئيسية التي تعترض 

تفاقية ا كما نصت عليها افي ما يتصل بالنازحين داخليً بفعالية جهود الدول لكي تُنف ِذ التزاماتها 

 Translating the Kampala Convention intoكمباال. انظر اللجنة الدولية، 

Practice: A Stocktaking Exercise، 2016، جنيف، للصليب األحمر اللجنة الدولية: 

-kampala-translating-https://www.icrc.org/en/publication/4287

practice-convention 

بيك،  القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول:  -جان ماري هنكرتس ولويز دوزوالد 5

 :2009ودار نشر جامعة كامبريدج، للصليب األحمر القواعد، الطبعة الثالثة، اللجنة الدولية 

https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom 
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 نزوحالشأن القواعد األخرى للقانون الدولي اإلنساني التي تمنع وقوع 

فضالً عن  .نزوحالتكرار ا المدنيين من خطر مي أيضً يح - من األساس

و هم أمنازللى إذلك، للنازحين داخليا الحق في العودة الطوعية اآلمنة 

أماكن إقامتهم المعتادة حالما تزول أسباب نزوحهم )اتفاقية جنيف 

من القانون الدولي اإلنساني  132، والقاعدة 49الرابعة المادة 

 العرفي(.

 

 عدم التمييز

ة ا احتياجات خاصما يكون للنازحين داخليً  ابسبب حالة النزوح، غالبً 

ا من جانب ومواطن ضعف شديدة قد تتطلَّب استجابة ُمعدَّة خصيصً 

ا معاملةً وفي الوقت نفسه، يجب معاملة النازحين داخليً  السلطات.

إنسانية، وعدم التمييز ضدهم على أساس نزوحهم أو ألي أسباب 

 تاالسياسأطر األهمية بمكان أال تقضي األُُطر القانونية وومن  أخرى.

بمعاملتهم على نحو أقل تفضيالً من المعاملة التي يلقاها السكان الوطنية 

ويجب معاملة المدنيين دون أي تمييز ضار )اتفاقية جنيف  بوجه عام.

، 75، والبروتوكول اإلضافي األول المادة 27و 13و 3المواد الرابعة 

 87(، والقاعدتان 1)4( و1)2ادتان وكول اإلضافي الثاني الموالبروت

 من القانون الدولي اإلنساني العرفي(. 88و

 

 من السكان المدنيين اتوفير الحماية لهم باعتبارهم جزءً 

جزًءا من السكان المدنيين، وبالتالي يحق لهم  اداخليً يُعَد النازحون 

 الذين ال يشاركون أو شخاصالحصول على الحماية المكفولة لجميع األ

كفوا عن المشاركة المباشرة في األعمال العدائية )اتفاقية جنيف الرابعة، 

(. وتوجد أحكام مهمة أخرى هي البروتوكول 27و 4المادتان خاصة و

، والبرتوكول اإلضافي الثاني 75و 51اإلضافي األول، المادتان 

دولي اإلنساني من القانون ال 7و 1، والقاعدتان 5و 4المادتان 

الحال بالنسبة  يكما ه –ال يجوز أن يكون النازحون داخليا و العرفي(.

 لهجوم مباشر ما لم يقوموا بدور مباشر في محاًل  - للمدنيين كافة

األماكن يجب حماية وبالمثل،  .وطوال مشاركتهم فيها األعمال العدائية

 ال تدام ية، ماا مدنا وتعتبر أعيانً التي يأوي إليها النازحون داخليً 

، 51ستخدم ألغراض عسكرية )البروتوكول اإلضافي األول المادة تُ 

 15و 14و 7و 1 ، والقواعد13والبروتوكول اإلضافي الثاني المادة 

 من القانون الدولي اإلنساني العرفي(. 22و

 

 

 

                                                           
ائع وق موجزلمزيد من المعلومات، راجع الخدمات االستشارية للجنة الدولية للصليب األحمر،  6

 Prevention and Criminal Repression of Rape and Other :قانونية بعنوان

Forms of Sexual Violence during Armed Conflicts،  اللجنة الدولية للصليب

and-/preventionhttps://www.icrc.org/en/document-:2015األحمر، جنيف، 

 الحياة والكرامة والمعاملة اإلنسانية احترام

ويتعيَّن حمايتهم ومعاملتهم  وكرامتهم.ا يجب احترام حياة النازحين داخليً 

، والبروتوكول 32و 27و 3المواد  4معاملةً إنسانية )اتفاقية جنيف 

، 4، والبروتوكول اإلضافي الثاني المادة 75اإلضافي األول المادة 

  (.89و 87 القاعدتان خاصةوالقانون الدولي اإلنساني العرفي، 

 

 وال يجوز أن يكونوا عرضة:

، والبروتوكول 33)اتفاقية جنيف الرابعة المادة  الجماعيةللعقوبات  -

د(، والبروتوكول اإلضافي الثاني ()2)75اإلضافي األول المادة 

من القانون الدولي اإلنساني  103ب(، والقاعدة ()2)4المادة 

)اتفاقية جنيف الرابعة المادة استخدامهم كدروع بشرية العرفي، أو 

(، والبروتوكول 7)51ول المادة ، والبروتوكول اإلضافي األ28

من القانون الدولي  97(، والقاعدة 1)13اإلضافي الثاني المادة 

 ؛اإلنساني العرفي(

، 147و 34و 3)اتفاقية جنيف الرابعة المواد  احتجازهم كرهائنأو  -

ج(، والبروتوكول ()2) 75والبروتوكول اإلضافي األول المادة 

من القانون الدولي  96والقاعدة ج(، ()2)4اإلضافي الثاني المادة 

 أو ؛اإلنساني العرفي(

ة )اتفاقي تعريضهم لالغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي -

(، والبروتوكول اإلضافي األول 2)27و 3المادتان الرابعة جنيف 

، والبروتوكول اإلضافي الثاني المادة 77، و76(، و2)75المواد 

 . 6الدولي اإلنساني العرفي(من القانون  93(، والقاعدة 2)4

 

وكول دنية والعقلية )البروتبباإلضافة إلى ذلك، ينبغي حماية سالمتهم ال

أ(، والبروتوكول اإلضافي الثاني المادة ()2)75 ةدااإلضافي األول الم

من القانون الدولي اإلنساني  93–90، والقواعد و)ج( أ(()2)4

 العرفي(.

 

الحق في اختيار مكان إقامتهم والتنقل ا للنازحين داخليً يجب أن يكون و

 مات أو التجمعات السكنية األخرى أو خارجها.يبحرية سواء داخل المخ

ا أو إخضاعهم لإلقامة الجبرية إال إذا وال يجوز احتجاز النازحين داخليً 

في حالة أرض  –أو  ،الحاجزةالدولة أمن اقتضى ذلك بصورة مطلقة 

غه إذا كانت  – محتلة تتعلق باألمن في النزاعات قهرية أسباب تسو 

 99، والقاعدة 78و 42المسلحة الدولية )اتفاقية جنيف الرابعة المادتان 

وفي النزاعات المسلحة غير  من القانون الدولي اإلنساني العرفي(.

-during-violence-sexual-forms-other-and-rape-repression-criminal

armed 

https://www.icrc.org/en/document/prevention-and-criminal-repression-rape-and-other-forms-sexual-violence-during-armed
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أو االحتجاز التعسفي في جميع األحوال )القاعدة  التوقيفالدولية يُحَظر 

 العرفي(. من القانون الدولي اإلنساني 99

 

 مستوى معيشة ُمرٍض ومساعدات إنسانية

يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة حتى يحصل  ،في حالة وقوع النزوح

ا على مستوى مرٍض من السكن والنظافة العامة النازحون داخليً 

(، 3)49المادة الرابعة والصحة والسالمة والتغذية )اتفاقية جنيف 

من القانون  131(، والقاعدة 1)17المادة والبروتوكول اإلضافي الثاني 

ا من األحكام ا أيضً ويستفيد النازحون داخليً  الدولي اإلنساني العرفي(.

ة تلبيضمان العديدة في القانون الدولي اإلنساني التي تهدف إلى 

الذين يتأثرون بنزاع مسلح  نيالمدني لسكانلحتياجات األساسية اال

 على الخدمات األساسية. وحصولهم

 

أو  أعيانوفي النزاعات المسلحة، يُحَظر مهاجمة أو تدمير أو إزالة 

مواد ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين مثل المواد الغذائية والمحاصيل 

وأشغال الري )البروتوكول اإلضافي  ،والماشية وإمدادات مياه الشرب

، 14(، والبروتوكول اإلضافي الثاني المادة 2)54األول المادة 

ا ويُحَظر أيضً  من القانون الدولي اإلنساني العرفي( 54والقاعدة 

استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب )البروتوكول 

ي الثاني المادة (، والبروتوكول اإلضاف1)54اإلضافي األول المادة 

(، 25ب()()2)8 ، والنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة14

 من القانون الدولي اإلنساني العرفي(. 53والقاعدة 

 

النزاعات المسلحة، يجب على أطراف النزاع توفير وضمان  أثناء وفي

ا على الخدمات الطبية األساسية دون تمييز حصول النازحين داخليً 

ويجب أن يحصل الجرحى والمرضى إلى أقصى حد ممكن وبأقل  ضار.

تأخير ممكن على الرعاية الطبية واالهتمام الذي تقتضيه حالتهم دون 

سمحت الظروف، يجب اتخاذ كل ومتى  طبية. ألسبابأي تمييز إال 

جميعهم وت ىللبحث عن الجرحى والمرضوبال تأخير،  ،التدابير الممكنة

 احترامال بد أيًضا من ولتحقيق هذه الغاية  وإجالؤهم دونما تمييز ضار.

وحماية العاملين الطبيين والمرافق ووسائل النقل الطبية )اتفاقيات جنيف 

 20و 18و 17و 16المشتركة، واتفاقية جنيف الرابعة المواد  3المادة 

، 21–10د ، والبروتوكول اإلضافي األول الموا56و 55و 23و 21و

، 11، و10، و9، و8(، و2)7والبروتوكول اإلضافي الثاني المواد 

 من القانون الدولي اإلنساني العرفي(. 110–109و 29–25والقواعد 

 

كل طرف من أطراف نزاع مسلح التزام أساسي بتلبية يقع على عاتق و

االحتياجات األساسية للسكان الخاضعين لسيطرته )اتفاقيات جنيف 

، والبروتوكول 55المشتركة، واتفاقية جنيف الرابعة المادة  3المادة 

 غير ضالً عن ذلك، للمنظمات اإلنسانيةوف (.69اإلضافي األول المادة 

لحق في ا ،للصليب األحمر )اللجنة الدولية( المتحيزة مثل اللجنة الدولية

خدماتها من أجل تنفيذ أنشطة إنسانية )منها تلك التي يستفيد منها عرض 

ون احتياجات أولئك الذين يتأثر تُلبى سيما حينما ال ا( الالنازحون داخليً 

المشتركة والمادة المشتركة،  3بالنزاع المسلح )اتفاقيات جنيف المادة 

نفَّذ التي تُ غير المتحيزة وتخضع هذه األنشطة اإلنسانية  ،(9/9/9/10

 تفاقيات)اة المعني  في حاالت النزاع المسلح لموافقة أطراف النزاع 

 ،18والبروتوكول اإلضافي الثاني المادة  المشتركة، 3جنيف المادة 

. (59، واتفاقية جنيف الرابعة المادة 9/9/9/10المشتركة والمادة 

تحصل وحالما  ولكن هذه الموافقة يجب أال تُمنع على نحو غير قانوني.

أطراف  ، يجب علىعدم التحيزعلى برامج إغاثة إنسانية تتسم ب الموافقة

النزاع المسلح السماح بمرور مواد اإلغاثة وتسهيل مرورها بسرعة 

وبدون عرقلة مع احتفاظ األطراف بالحق في مراقبتها )البروتوكول 

من القانون الدولي اإلنساني  55والقاعدة  ،70اإلضافي األول المادة 

 العرفي(.

 

، اخليً داوفي الحاالت التي يحدث فيها تدفق أعداد كبيرة من النازحين 

ما تفتقر فيها الدول إلى الموارد البشرية والمالية الالزمة  اوالتي غالبً 

لالضطالع بدورها الرئيسي وواجبها في االستجابة لمحنة النزوح 

الداخلي أو ال تريد أن تفعل ذلك، فإن الوصول الفعال والمتكرر إلى 

 امالعيعد  غير المتحيزةمن جانب المنظمات اإلنسانية  االنازحين داخليً 

 يفة.ضفي تلبية االحتياجات األساسية للنازحين والمجتمعات المُ  ارئيسي

 

 عائالتووحدة الالعائلية احترام الحياة 

فاقية )اتالعائالت ر اإلمكان، وحماية وحدة قدالعائلية يجب احترام الحياة 

اإلنساني من القانون الدولي  105، والقاعدة 27جنيف الرابعة المادة 

النزاع المسلح أثناء  في وفي حاالت االعتقال أو االحتجاز العرفي(.

 ةدا)اتفاقية جنيف الرابعة الم معًاالواحدة العائلة ع أفراد ينبغي جم

(، 5)75(، والبروتوكول اإلضافي األول المادة 3( و)2)82

ويجب اتخاذ جميع  أ(.()2)5والبروتوكول اإلضافي الثاني المادة 

ائالتهم عن عن أفراد يأولئك النازح عدم تفريقالتدابير الممكنة لضمان 

من القانون الدولي  131(، والقاعدة 3)49)اتفاقية جنيف الرابعة المادة 

ق شمل األسر  اإلنساني العرفي(. النزوح ألسباب نتيجة وفي حالة تفرُّ

ملهم شجمع ة لتيسير متصلة بالنزاع، يجب اتخاذ كل الخطوات المناسب

، والبرتوكول اإلضافي األول المادة 26)اتفاقية جنيف الرابعة المادة 

 105ب(، والقاعدة ()3) 4، والبرتوكول اإلضافي الثاني المادة 74

، أحد أفراد العائلة فقدوفي حال  من القانون الدولي اإلنساني العرفي(.

لإلفادة عن ة يجب على أطراف النزاع اتخاذ كل التدابير الممكن

ويجب عليها تقديم أي معلومات لديها فقدهم، الذين أُبِلغ عن  األشخاص



، واتفاقية جنيف 122بشأن ما حدث لهم )اتفاقية جنيف الثالثة المادة 

، والبروتوكول اإلضافي األول المادتان 26و 136الرابعة المادتان 

 ي(.من القانون الدولي اإلنساني العرف 117، والقاعدة 33و 32

 

 المستندات

كل األطفال في األراضي المحتلة يجب تحديد هويتهم وتسجيلهم، وعلى 

سلطة االحتالل اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية لتسهيل ذلك )اتفاقية 

باإلضافة إلى ذلك، إذا حدث إجالء لألطفال  (.50جنيف الرابعة المادة 

 السلطاتالدولية فيجب على المسلحة بصورة مؤقتة في النزاعات 

 ،وعلى الدول ((3)78تسجيلهم )البروتوكول اإلضافي األول المادة 

ضمان حصول المدنيين المعتقلين على ب ملتزااالعلى وجه الخصوص، 

كن لديهم هذه المستندات )اتفاقية جنيف تالمستندات األساسية إذا لم 

 (.6)97الرابعة المادة 

 

 األعيان والممتلكات المدنية

حاالت النزاع المسلح، يُحظر سلب أموال المدنيين وممتلكاتهم  أثناءفي 

(، والبروتوكول اإلضافي الثاني 2)33)اتفاقية جنيف الرابعة المادة 

من القانون الدولي اإلنساني العرفي(،  52والقاعدة  ،ز(()2)4المادة 

وفي النزاعات المسلحة الدولية يُحَظر تعريضها لتدابير االقتصاص 

(، والبروتوكول اإلضافي األول 3)33نيف الرابعة المادة )اتفاقية ج

 من القانون الدولي اإلنساني العرفي(. 147والقاعدة  (،1)52المادة 

ا لهجمات مباشرة أو أعمال وال يجوز أن تكون األعيان المدنية هدفً 

 48اقتصاص أو هجمات عشوائية )البروتوكول اإلضافي األول المواد 

من القانون الدولي  11و 7والقاعدتان ، 85( و1)52( و4)51و

وفي جميع األحوال، يُحَظر تدمير ممتلكات الخصم  اإلنساني العرفي(.

ة قهريضرورة عسكرية  يستلزم ذلكأو االستيالء عليها، ما لم يكن 

من القانون الدولي  50، والقاعدة 147)اتفاقية جنيف الرابعة المادة 

حرب في النزاعات المسلحة  ل هذا جريمةويُشك اإلنساني العرفي(.

الدولية وغير الدولية بموجب نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية 

ب( ()2)8الدولية )النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة 

 (.12()ـه()2)8، و(13)

 

من القانون الدولي  133ويجب احترام حقوق الملكية للنازحين )القاعدة 

في العودة الطوعية  اد حق النازحين داخليً يؤكو اإلنساني العرفي(.

 اآلمنة إلى منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة حالما تزول أسباب نزوحهم

 .ضرورة احترام حقوق الملكية

                                                           
 (1)78راجع البروتوكول اإلضافي األول، المادة  7

لمزيد من المعلومات عن التدابير التي يمكن للدول اتخاذها على المستوى الوطني، راجع  8

لحماية االتنفيذ الوطني لنظام  :صحيفة الوقائع القانونية للجنة الدولية للصليب األحمر بعنوان

 التشغيل والحماية االجتماعية

بعدم التمييز الواردة في القانون الدولي المتعلقة األحكام العامة تسري 

والبروتوكول اإلضافي  ،27جنيف الرابعة المادة اإلنساني )اتفاقية 

ا على أيضً  ةالمسلح اتفي النزاع والمنطبقة ((1)75األول المادة 

لحد ليجب االمتثال و التشغيل واألنشطة االقتصادية واألمن االجتماعي.

األدنى من معايير ظروف العمل لفئات ُمعيَّنة من األشخاص الذين 

لنزاع المسلح الدولي )اتفاقية جنيف يجبرون على العمل في حاالت ا

ا العمل التعسفي وغير المدفوع األجر ويُحَظر أيضً  (.40الرابعة المادة 

، والبروتوكول اإلضافي الثاني 95و 51)اتفاقية جنيف الرابعة المادتان 

ويُحَظر  من القانون الدولي اإلنساني العرفي(. 95(، والقاعدة 1)5

ي )البروتوكول اإلضافي الثانجميع صورها بوتجارة الرقيق الرق  أيضاً 

 من القانون الدولي اإلنساني العرفي(. 94( والقاعدة 2)4المادة 

 

 التعليم

أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية الحق في  في لألطفال

الحصول على احترام وحماية خاصة بما في ذلك الحصول على خدمات 

في و من القانون الدولي اإلنساني العرفي(. 135التعليم )القاعدة 

النزاعات المسلحة الدولية، على أطراف النزاع أن تتخذ التدابير 

األطفال دون الخامسة عشرة من العمر  الضرورية لضمان عدم إهمال

الذين تيتموا أو افترقوا عن عائالتهم بسبب النزاع المسلح، وتيسير 

 .((1)24تعليمهم في جميع األحوال، )اتفاقية جنيف الرابعة المادة 

ْسن تشغيل المنشآت ا ضمان حُ دولة االحتالل أيضً  على وينبغي

مادة )اتفاقية جنيف الرابعة، الالمخصصة للتعليم في األراضي المحتلة 

ألسباب عالوة على ذلك، يتعين، في حالة حدوث إجالء  .(1)50

غة ُمسوَّ
هد اإلمكان تزويد الطفل أثناء وجوده خارج البالد جَ  متابعة 7،

ما في ذلك تعليمه الديني واألخالقي. )البروتوكول اإلضافي ببالتعليم، 

 يجب ،النزاعات المسلحة غير الدوليةأثناء في و((. 2)78األول المادة 

أن يتلقَّى األطفال التعليم بما في ذلك التربية الدينية والخلقية 

وتنطبق  .((2)28أ(، و()3)4)البروتوكول اإلضافي الثاني المادتان 

 على األطفال النازحين. ًضاهذه األحكام أي

 

 حظر التجنيد القسري لألطفال واستخدامهم في األعمال العدائية

جموعات مأو الالمسلحة يتعرض األطفال للتجنيد القسري في القوات قد 

. ويحظر القانون الدولي اإلنساني تجنيد األطفال في القوات 8المسلحة

ت المسلحة ويُوجب عدم السماح لهم بالمشاركة مجموعاأو الالمسلحة 

 ،(2)77لبروتوكول اإلضافي األول المادة افي األعمال العدائية )

مبادئ توجيهية، اللجنة  –قوات مسلحة أو جماعات مسلحة  المشاركين فيألطفال لشامل ال

 :2011للصليب األحمر، جنيف،  الدولية



من  137و 137( والقاعدتان 3)4والبروتوكول اإلضافي الثاني المادة 

ويُعد تجنيد األطفال دون الخامسة  القانون الدولي اإلنساني العرفي(.

في األعمال العدائية جريمة حرب في  للمشاركة فعليًّاعشرة من العمر 

النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية )النظام األساسي للمحكمة 

 .(7()ـه()2)8(، و26ب()()2)8جنائية الدولية المادتان ال

 

وباإلضافة إلى ذلك، يشير البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل 

إلى إشراك األطفال في  2000الذي اعتمدته األمم المتحدة في عام 

 .9النزاع المسلح

 

 القمع الجنائي

المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام  السامية يقع على كاهل األطراف

وأطراف النزاعات  1977والبروتوكول اإلضافي األول لعام  1949

احترامه  نالمسلحة مسؤولية احترام القانون الدولي اإلنساني وضما

، والبروتوكول اإلضافي األول 1)اتفاقيات جنيف المادة المشتركة 

 نساني العرفي(.من القانون الدولي اإل 139(، والقاعد 1)1المادة 

 

 

وبموجب اتفاقيات جنيف والبروتوكول اإلضافي األول، على الدول 

مرتكبي على بفرض عقوبات جنائية فعالة  تزاملاالاألطراف 

" في النزاعات الدولية المسلحة )اتفاقية جنيف الجسيمة نتهاكات"اال

، 51و 50، واتفاقية جنيف الثانية المادتان 50و 49األولى المادتان 

، واتفاقية جنيف الرابعة 130و 129واتفاقية جنيف الثالثة المادتان 

، 85، والبروتوكول اإلضافي األول المادة 147و 146المادتان 

ا على ويجب أيضً  من القانون الدولي اإلنساني العرفي(. 158والقاعدة 

الدول األطراف اتخاذ كل التدابير الالزمة لقمع كل األفعال المخالفة 

 نتهاكاتليها اإلضافيين بخالف االوالتفاقيات جنيف وبروتوك

 .10الجسيمة

 

باإلضافة إلى ذلك، في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على 

قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي على أنه  إحدىالسواء، تنص 

من  هاارتكابفي كل جرائم الحرب التي يُزَعم  التحقيقيجب على الدول 

                                                           
-fact-https://www.icrc.org/ara/resources/documents/legal

01.htm-04-2011-principles-guiding-sheet/children 

راجع البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في المنازعات  9

 25في   A/54/263 رقم المسلحة، والذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها

 :2002 شباط/فبراير 12ودخل حيز النفاذ في  2000أيار/مايو 
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اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف،  ،ي: قمع جرائم الحربالعقاب الجزائقانونية بعنوان 

المشتبه ومحاكمة بَل مواطنيها أو قواتها المسلحة أو على أراضيها، قِ 

في جرائم الحرب األخرى  أيًضا أن تحققويجب  بهم عند االقتضاء.

اعدة )القعند االقتضاء المشتبه بهم  ومحاكمة، الداخلة ضمن اختصاصها

 .11من القانون الدولي اإلنساني العرفي( 158

 

 معياريةوبمقتضى هذه االلتزامات يجب على الدول وضع أُُطر 

واضحة، وآليات تقاضي قوية، وتدابير فعالة لضمان المحاسبة من أجل 

 منع جرائم الحرب ومعاقبة من يثبت إدانتهم بارتكابها.

 

ي االلتزامات المذكورة أعاله أيضً  ا جرائم الحرب المتصلة بحماية وتُغط ِ

الترحيل أو النقل القسري لسكان يُعد ى وجه التحديد، لوع المدنيين.

ما لم يتطلَّب ذلك أمن المدنيين المعنيين أو  من المدنيينأرض محتلة 

عة ا التفاقية جنيف الرابوفقً جسيًما ا انتهاكً  – قهريةسباب عسكرية أل

، 49والبروتوكول اإلضافي األول )اتفاقية جنيف الرابعة المادة 

 عن ذلك، يعد وفضاًل  أ(.()4)85اإلضافي األول المادة والبروتوكول 

القسري للمدنيين جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية  النزوح

وغير الدولية على السواء بموجب النظام األساسي للمحكمة الجنائية 

أ( ()2)8الدولية )النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادتان 

 (.8()ـه()2) 8(، و7)

 

 القانون الدولي اإلنساني على المستوى الوطني تنفيذ

لدولي محلية لتنفيذ القانون ا اعتماد تدابيريقع على عاتق الدول التزام ب

ويجب أن  ، بما في ذلك ما يتصل بالنازحين داخلياً.طبيقهاوت اإلنساني

في وقت الحرب والسلم على السواء، وقد تشمل على  التدابيرتُتَخذ هذه 

التزامات القانون  انتهاكاتسبيل المثال ال الحصر معاقبة مرتكبي 

الدولي اإلنساني المذكورة أعاله، وضمان تمتُّع األشخاص المشمولين 

ب بعض وستتطلَّ  أثناء النزاع المسلح. في بالحماية بالضمانات األساسية

تشريعات أو لوائح تنظيمية جديدة، وسيستلزم  اعتماد التدابيرهذه 

أو برامج مساعدات، وتجنيد أفراد تثقيفية برامج وضع البعض اآلخر 

 دارة.اإلتخطيط وفي مجالي الإجراءات استحداث أو تدريبهم، أو 

 

 

2003: 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/57jnxq.htm 

قائع موجز و -ا الخدمات االستشارية للجنة الدولية للصليب األحمر. راجع أيضً سابقالمرجع ال 11

جرائم الحرب بموجب نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومصادرها قانونية بعنوان 

  :2008اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف،  ،في القانون الدولي اإلنساني

-sheet/war-fact-https://www.icrc.org/ara/resources/documents/legal

311008.htm-factsheet-crimes 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/legal-fact-sheet/children-guiding-principles-2011-04-01.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/legal-fact-sheet/children-guiding-principles-2011-04-01.htm
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/57jnxq.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/legal-fact-sheet/war-crimes-factsheet-311008.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/legal-fact-sheet/war-crimes-factsheet-311008.htm


 دور اللجنة الدولية للصليب األحمر

 للقانون ها للخدمات االستشاريةقسممن خالل  ،م اللجنة الدوليةتُقد

المشورة والمساعدة للدول بشأن التزاماتها بتنفيذ  الدولي اإلنساني،

لمزيد من المعلومات  القانون الدولي اإلنساني على المستوى الوطني.

بشأن تحويل قواعد القانون الدولي اإلنساني إلى واقع عملي، يرجى 

لوطني ا تنفيذال دليل الرجوع إلى الدليل العملي للجنة الدولية وعنوانه

 .12لقانون الدولي اإلنسانيل

 

 اوقد تشتمل المساعدات المقدمة من اللجنة الدولية للنازحين داخليا أيضً 

المنزلية واللوازم والمياه الغذاء على توزيع إمدادات إغاثة )مثل 

األساسية( وتوفير المأوى، واإلسعافات األولية، وعمليات الجراحة، 

 التواصل بينإعادة  والرعاية الصحية، وكذلكوبرامج النظافة العامة 

ا برامج لدعم سبل كسب العيش وتُنف ِذ اللجنة الدولية أيضً  .أفراد العائلة

ية المعدات الزراعية والماشوتوف ر ، الصغيرةاالقتصادية  المشاريعمثل 

 ا على استعادة قدر من االعتماد على النفس.لمساعدة النازحين داخليً 
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، ، اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيفدليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي اإلنسانيراجع  12

2015: -domestic-https://www.icrc.org/ar/publication/4028

manual-law-humanitarian-international-implementation 

https://www.icrc.org/ar/publication/4028-domestic-implementation-international-humanitarian-law-manual
https://www.icrc.org/ar/publication/4028-domestic-implementation-international-humanitarian-law-manual
https://www.icrc.org/ar/publication/4028-domestic-implementation-international-humanitarian-law-manual

