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 : المستخلص

اغلب اسباب النزوح هو النزاع المسلح بين الدول اوبيين مماايام لسيلوا والن ياس السياسيا ال يا        
او فيميييا بين,يييا م وانيييدلا فوييياول حيييا فتصيييع ا  فو يييع ار اليييياب اليييد ال تصيييع ار يييت رف بييي   ال واايييد 

ليييابين لالييييا  ال تفييييا او ال ا و ييييا الاليييا وميييدم لالن يييي  النزاايييام مل ل يييين  يييوافا وبيييار   الميييد يين
فكييو   ومييتصح او رييابن لمنزلييا  ا مييا ايين للايي  اليين فييا ابا حولالييا او ف بييت الوييدوح الييد حول لايياوب 

 رمئا في,ا.
ولييكلا احييبوه ةيياهت  النييزوح ال سييتل الييدا لا لال يي اة رميي  حور حميييت   سييبب اليييتااام       

المسييلوا م وا ,يي  روزالييو  روالمال ييو   الومافييا الدوليييا والوةنيييا المصلوبييام ف لييد الييي يد الييدا لا بييد  
  ا ال ليه اليد المشتاو  الدسالوبصو  وولو  لسالا النزوح انافا  احا فيا حيياغا الوئيا ع الدولييا م ئي

 ر زصزها رب ا لالصوب البيئا السياسيا الدوليا.
                                                                                             
Abstract :                                                     

         Most of the causes of displacement are the armed conflict between 

states or between armed groups and the existing political system or between 

them ,when each team tries to achieve victory over the other, it does not 

abide by the customary or legal rules that have been established to regulate 

conflicts, leaving victims, especially civilians, dead or wounded or leaving 

home .Seeking refuge in his country or crossing the border into neighboring 

countries in which he is a refugee. 

     The internal phenomenon of forced displacement of persons has thus 

become a problem of many States because of armed conflicts and they still 

do not enjoy the necessary international and national protection .At the 

internal level, constitutional lawmakers have begun to pay particular 

attention to the drafting of international documents and have moved to 

strengthen them in accordance with evolution of the international political 

environment.                                                                                              
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 : المقدمة
 ييي,د ال يييال  لنيييك بيييدا ال لي يييا حيييتااام بيييين البشيييت م بدافيييا بيييين ال با يييا ئييي  بيييين الميييد         

وحور الد  توب لاسيا بين الدول مولع الالصوب الكل حا ب ار سيا  فيا لايارم ارسيلوا 
ر  الييد احييبوه اليييتااام الدا ليييا والدوليييا  الييا وال يييا  احييبح لييييتن بييين ال نيياا والب يياام

ام ولييد ملبييه رلييا الوييتوب  ييالد ا ييواع الم ا ييا  وارهييوال وارامييال الو شيييام الالييا رانب,يي نفمكيي
الالييدم الييد غيييت الم ييارلين و احييا السييكا  المييد يين ولييد بينييه الممابسييام الالييا حشيي ه ان,ييا 
هكن الوتوب ةاهت  النزوح والالت يا ال ستل للمد يينم لما حاا الماالمع الدولا الد ال ما اليد 

 يييتاب النارايييا اييين رليييا الييييتااام فيييا ارليييوال واربواح مفيييكهب الماالميييع روايييي  ور لييييا ار
الييدولا الييد رصييوصت ال وااييد المن مييا للوييتب ليين امييا الم النيييام ار سييا يا ائنيياا اليييتااام 

 المسلوا الدوليا والدا ليا.
ميا ولما حا ه الوتوب   ي ا لا ما والم ا ا  اه  سمار,ا م السيد السيكا  الميد يين  وا        

اليييد لواايييد لا و ييييا روميييي,  لييين النيييزوح وار  ييياح ال سيييتل اليييكل وال ت يييو  ليييا فيييا الييييتااام 
المسييلوا بنواي,ييا الييد ابا الوالييع لالييوفيت الومافييا المصلوبييا للسييكا  المييد يين ليين لمييا هييكن 
الممابسام ارلت اليكل فسيالومب اليتاب  مافيا راليا ل,ي  او اليد ارليا الويد لين ةياهت  النيزوح 

 ال ستل.وار  اح 
ف ليييد اليييي يد اليييدا لا لليييدول بيييد  المشيييتاو  الدسيييالوبصو  ووليييو  لسيييالا النيييزوح انافيييا       

 احا فا حياغا الوئا ع الدوليا مئ  ا ال له الد ر زصزها رب ا لالصوب البيئيا السياسييا الدولييا م 
الاليييا  وح ليييه المت ليييا الواسيييما  ااالبييياب الييييام الومافيييا الدولييييا الاليييا ر  يييا الويييد لييين الايييتا  

رتر ييب  وييع  ييوافا النزااييام المسييلوا ليين ار يي اة المييد يين وارايييا  الييد  ييد سييواا هييو 
 لا ام ف تف  ال ا و  الدولا ار سا ا.
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ا  ةيياهت  النييزوح ال سييتل الييدا لا لال يي اة  ييمله حور حميييت  فييا ا ويياا ال ييال  والالييا      
ايداح النياز ين لسيتصا حا يا حول,ي  غالبا لار و   سبب اليتااام المسلواملما احى الد زصياح  ا 

 ااس   د ااس م وا ,  روزالو  روالمال و   الومافا الدوليا والوةنيا المصلوبا.
وليين بييين ادمييت حول ال ييال  ل ا ييا  ليين هييكن ال يياهت  ال ييتا  الييكل ف ييا ا اليييوس ليين لشييادا      

ارلنيا ورويزالم ولين  ورودفام حبيت  وفا ل دلال,ا لشكلا النزوح م اذ  ,د ال دود لن الالودفام
بين,ييا ال نييال وار ييصتا ام الدا ليييا وال مليييام اربهابيييا الالييا رسييال,دف المييد يين ال ييزلم والالييا 
احم بدوبها الد لوما  زوح واسي ا النصيا  م و احيا   يد الال يييت اليكل  ييا فيا ال يتا  فيا 

لتليييد ارليييالين س   يييد ر اييييت 3002س م ورزاويييد اايييداح ال يييتاليين النييياز ين فيييا اييياس 3002اييياس 
الييييي,  السييييالس فييييا سييييالتاام ورزاوييييد ال مليييييام اربهابيييييا وا ييييدا  ارلالالييييال الصييييا  ام وليييين ئيييي  
ار ييييدا  ار يييييت  الالييييا  يييي,دها البلييييد   ييييد ا ييييالالل لافسييييمد بالن ييييي  حاايييي  اربهييييابا لييييب   
المواف ييام ال تلييييا فالايياوز ايييدح النيياز ين المالئيييا لالوييين  ييي   م سييب لييياوبح فييا الموليييع 

 ا لوزاب  ال,ات  والم,اتصن.التسم
ورييارا اهميييا لو ييوع النيياز ين  سييبب رنييالا ةيياهت  اليييتااام المسييلوا الدا ليييا م ارلييت     

الكل احى الد زصاح  ا ال,ادام اةتاف النزاع فا  ع السيكا  الميد يين وامبيابه  اليد النيزوح او 
لن,ا الماالمع الدولا  شيكا ا  احه   ال و  وبالالالا احبح لو وع الناز ين فمما لشكلا ف ا ا 

دبيت فا الوله الوا ت م ا افا الد الصا ع ار سيا ا اليكل رالييال  يا املييا ريوفيت الومافيا 
 والمسااد  للناز ين.

 ا  ا الياب ا ل,كا المو وع ف وح رسباب ادود  لن,ا:   
ال سييتل رزاوييد لمابسييا اةييتاف اليييتااام المسييلوا الدا ليييا رسييلوب الالت يييا وار  يياح  -1

داسييلوب رانييد ئمييابن  سييتاا وهييو الو ييع الييكل حشيي ه انييا اليييتااام الدا ليييا المسييلوا 
 الالا متم فا  البلدا  ال تبيا فا ال الت  ار يت .
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التغبييا فييا ال شييال ايين موا ييب الومافييا الالييا والمالييع ب,ييا السييكا  المييد يو   ييد النييزوح  -3
 والالت يا ال ستل ائناا اليتااام المسلوا الدا ليا.

الال ييييتام الدفموغتافيييا ال صيييت  الالييا روييدئ,ا امليييام الالت يييا والنييزوح ال سييتل ارلييت  -2
الييكل ف لييع  الييا ليين اييدس ارسييال تاب والييكل بييدوبن و,ييدح ارليين والسييل  الييدوليينم فنييال ايين 

 ر,دود ارلن الوةنا للدولا.
 بيا  حوب ارم,ز  والمؤسسام الم نيا  ومافا الناز ين حا ليا.-4
 ف الد اه  الولول الالا رال ك لموام,ا لشكلا النزوح الدا لا. الال ت -5

هيييكا المو يييوع اليييكل فشيييما ال دويييد لييين المسيييا ا فيكيييو  لييين ال سييييت بيا يييا اليييد  وألهمييييا    
لسييالوى وا ييد ليين الدلييا والشييمول م وهييو لييافمكن لال  الييا فييا رناولنييا لموالوصييام البويي  م اذ 
اسال ننا فا   ن,ا   تا رهميال,ا م وادال ينا فا   ن,ا ار يت  ميا رسيالدايا ةبي يا المو يوع 

 المال تا اليا. 
اا رناولنييا ل,ييكا المو ييوع فييا هييكا البويي   يييي ا لبومييين م ارول والنيياول الومافييا وهكييكا ميي    

 الدوليا للناز ين حا ليا م الا المبو  الما ا سنالناول فيا الومافا الوةنيا للناز ين حا ليا.
 ولن هللا الالوفيع

 .المبحث االول: الحماية الدولية للنازحين داخليا 
د لن الموا يع الم,ميا الاليا  ي له  يال الماالميع اليدولا لنيك ر ا ا  لشكلا الناز ين ر     

لييدف  الزلييا  ولازالييه رشييكا  نييوبا  ييابزا فييا اييال  اليييوس لمييا رشييكلا ليين   ي ييا فاييدب الولييوف 
 اندها وال ما الد افااح الولول المناسبا ل,ا حو ,ا رم  ارلن والسل  الدوليين.

ن سييوف  بين,ييا بمالئييا لصالييبم ارول لال تص ,ييا ولال اةييا  م ,ييوس الومافييا الدوليييا للنيياز ي     
ل ا واحصال ام وفا المصلب الما ا  بين ارساس ال ا و ا الدولا لومافا النياز ينم وسينالصت  

 لدوب ارم,ز  الدوليا فا  مافا الناز ين فا المصلب المال .
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 المطلب االول: تعريف الحماية الدولية:
از ين ربييد ليين بيييا  الال تصيي  الل ييول وارحييصال ا ل,ييا للولييوف الييد الومافييا الدوليييا للنيي    

 وحما ولا:
 الفرع االول: تعريف الحماية لغة واصطالحا : 

 اوال: تعريف الحماية لغة . 
مافيياأ  ال سييت:  ل َلَنَ ييا م و مييد المييتص  لييا فنييتن: لَنَ ييا        يييا  م ف ييال: َ َمييد الشيياا َفومم

: الميتص  الممنيوع لين الص ياس والشيتابإفانم وا المد هو لين ذليا وروم:د:الالنيعم  يا: م  (1)والَومم
م وص يال: َ مييه  المكيا : َلَن ال يا    ف  يتبم وا الميد (33)وص ال: َ َميه  ال وس  مافاأ  ل:  ييتر, 

 .(2)التما لن حكا:  ل ار ان
ياأ  ل: لو يوب ر ف يتب. وَ َميال يا  مافياأ: إذا حف يه انيام ولن يه         وص ال هكا  ياا َ مم

ي  : ال تصب  المش ع  وسما بكلا؛ أل :يا فواليد   مافياأ لكوصيا ف,يو ويدافع اين,   لنا لن ف َتَبا م والومم
يميياأ  ) الم يياب : ييي { َ مم ييَ ل  َ مم  اييد   : الومافييا ريي را (. وفييا الاملييا 10دمييا لييال ر ييالد: ََور َفسح

الد ل اٍ  ها: )المنع ( و)النيت  ( وها حا لا روه ل ند المنع؛ أل  النييت  لنيع ال ييت لين 
 .( 4)اإل تاب  المنتوب

 ثانيا: تعريف الحماية اصطالحا : 
ر ييتف الومافييا فييا هييكا الماييال  ييي ا االييا مميييع ار شييصا الالييا ر,ييدف لنييما         

. ولييييد اتفييييه (5)و ييييو  وف ييييا ليييين  وبوح ال ييييوا ين ذام اليييييلا ار الييييتاس ال الييييا ل,ييييكن ال
                                                           

 .20م حاب حاحبم بيتومم لبنا  م بدو  سنا الصبعم ة 1ابن لن وب :لسا  ال تبم ط -1
 .355همة1402م اال  ال البم بيتومم لبنا م 1ابن ال صاع : حالاب ال  الم ط- 3
 .62الزل شتل: اساس البالغام م. ابد الت ي  لوموحم حاب الم تفا م ة- 2
 .355هم ة1411م حاب ال ل  م حلشعم 3التاغب ارح ,ا ا: ل تحام ال تا  مط- 4
ح. دمحم حافا ووسال: الومافا الدوليا للمشيتحون لسيتصا حا يا حول,ي م حاب الن,نيا ال تبييا مال ياهت م لييتم - 5

 .1سم ة3004
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)فتا سوازبو يا سولينيا( الومافا   ول,ا : ) ر نا الومافا ارلتاب  يا  لالفيتاح   وليا م وا  
السلصام الالا رمابس السلصا اليي,  ليدو,ا الالزاليام م و  نيا اليدفاع اين الوميوح ال يا و ا 

لا ر كيي  ف ييت  الومافييا مميييع ارمييتااام الماحفييا لالفييتاحم الييد ما ييب ومييوحه  الميياحل ملييك
 . (1)الالا رمكن ارفتاح الم ت ين لل صت لن الالمالع  الو و  (

وهنان ال ميت لن الال ابص  فب ن,  لسم,ا الد  مافا لبا ت  وغييت لبا يت  م ولين,       
لييين ا ييياب اليييد ا ,يييا هيييا وامبيييام ال,يئيييام وارم,يييز  الم الييييا الاليييا لييين وامب,يييا و يييع 
الم الت ام او ار اذ ارمتااام لمنع  ل ا ال,ان لو و  ار سا  ول,كن ال مت  لن الال يابص  

 ل ا للومافا . ل   اد ر تص ا لا  ا ما
 الفرع الثاني: تعريف الدولية لغة واصطالحا:

 اوال:التعريف اللغوي للدولية:
ول مولييا        ول وحم ولا ال  با فيا الميال والوتبمولييا هميا ل اليا  في,ميا والاميع ح  الَدولا والد 

ول  النييي  فييا الميييال ف ال:حيياب ال ييياا   ولييياأ  الَدولييا  يييال الح فييا الويييتب ا  رييدال ال ئاليييين موالييد  ح 
لا اس  الشاا الكل والداول والَدلا ال  ا وار ال ال لين  يال اليد  يال بين, م .    (3)ولال الزما  الد 
وحالييييه ارفيييياس  وحال ارلييييت ا ال ييييا ليييين  ييييال الييييد  ييييالم وحولييييا ف,ييييو حا ييييا. َحورم وييييدولم حالم

وريياب  ل,ييؤرا . واحال الشيياا م لييا لداولييام ل ريياب  ل,ييؤرا  زالييهم حابامموحالييه حولييا ارسييالبداحم
َولم َول. وحولييا ل ييتح مم ييا  حورم موح  اللييي  والمالييع بن يياس  كييولا واسييال الل  واليييوس الَدولييا: وحم

ولم َوليا اس  لؤ   لنسوب الد حول سياسام َحوليا :اس  لنسوب الد ح   .(2)وح 
                                                           

م حاب المالويييينم 1فتا سيييواز بو ييييا سيييولينيا: ال يييالوس ال يييالما لو يييو  ار سيييا  :رتمميييا لوميييوح  يييياب:ط- 1
 .204مة3002بيتومم

ح. ا ميد ل الياب اميت:ل ا  الل يا ال تبيييا -.  352ملييدب سيابعمة11ابين لن يوب : لسيا  ال يتب م  - 3
 .716-717سمة3001مالمالد ارولماال  ال الابم1الم احت  مط

 

-717سمة3001مالماليد ارولمايال  ال اليابم1ح. ا مد ل الاب امت:ل ا  الل ا ال تبيا الم احيت  مط-- 2
716. 
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 ثانيا: التعريف االصطالحي للدولية:
ذحييييت لييياف   اليييدول اموليييا  كييييا انيييد الويييدو  اييين ل ييييتح  الدولييييا احيييصال ا مهيييو        

ارميييتااام وارلالزاليييام واليييي ام اموليييا ولبييييا  ر تصييي  الدولييييا احيييصال ا فيييا هيييكا المايييال 
مربد لن ار اب  الد ل تح  الومافا ل ,ا موذلا للوحول الد ل تفيا هيكن الم يتح  مليكا ربيد لنيا 

م الن يياا الالييا ليين اسييال تاا لييا ةت ييا ال  ييا ليين ر تصيي  وارلالييياب اليييا: فييا ا ييدى  ل ييا
س مربنييد لمملييا المن مييام ار سييا يا 1666  مال,ييا اللانييا الدوليييا لليييليب ار مييت فييا ايياس 

الال تصيي  اررييا:) ل ,ييوس الومافييا الدوليييا فشييما احييصالح الومافييا فييا لاييال   ييو  ار سييا  
 ي ا االا مميع ار شصا الالا ر,دف لنما  ار التاس ال الا ل,يكن الو يو  وف يا لين  وبوح 

 (.1) وا ين ذام اليلا(ال
حكلا اتفه الومافا الدولييا ا ,يا:) ر مين فيا ارسياس فيا ار ياذ ال دويد لين ارميتااام        

ال الييا الالييا رمابسيي,ا ارم,ييز  المال ييييا فييا ارليي  المالوييد  ماو لييا رمابسييا ام,ييز  الومافيييا 
والاليييا    ار سيييا مالدولييييا ال احيييا المسيييؤولا اييين لتالبيييا رن ييييك اليييدول الالزالار,يييا  يييا التاس   يييو 

ا شييي م  موميييب ار الييييام الوحيييارم الدولييييا المال يييييا وارر الييييام الاليييا رليييه ليميييا  ارلييي  
المالود  (موا  هكا الال تص  ليت الومافيا اليد رليا الاليا روميا اليي ا الدولييا سيواا لابسيال,ا 

 (.3)ارل  المالود  او الوحارم المال ييا

                                                           
مالمكالييب 1ح.  بيييا ابييد الييت من  احييت الدون: ييما ام   ييو  ار سييا  و ماوال,ييا وف ييا لل ييا و  الييدولامط - 1

  .115سمة3002الاال ا الودو مارسكندبصام
س 3004لدوليييا للمشييتحون لسييتصا حا ييا حول,يي محاب الن,نييا ال تبيييا مال يياهت مح.دمحم حييافا ووسييال :الومافييا ا -3

 .1مة
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ولييد اييتف الييب   الومافييا الدوليييا ا ,ييا ) ارمييتااام الالييا رال ييكها ال,يئييام الدوليييا ازاا        
حوليا ليا م للالادييد اين لييدى الالزال,يا بالن يييك لار ,يدم والالزليه  ييا فيا ارر اليييام الدولييا لو ييو  

 .                                          (1)ار سا موال شال ان ا ال,ادار,ا وو ع ل الت ام او ار اذ امتااام لمنع هكن ار ال,ادام(
 المطلب الثاني: االساس القانوني الدولي لحماية النازحين داخليا.

ال ميييت ليين حول ال ييال  رشيي,د  زااييام لسييلوا حا ليييا ولييد ر ييو  هييكن النزااييام بييين ال ييوام     
م المسلوا ا  سي,  المسلوا للدولا وممااام لسلوا لالمتح  او لن يلا م او فيما بين الامااا

م ويؤحل هييكا النيزاع الييد  ييزوح الميواةنين المييد يين ليين لنياةع النييزاع الييد لنياةع ا ييتى وبومييو  
في,ييا ايين ارليين والومافييا مووامييب الدولييا ر ييدف  الومافييا ل,يي  و سييب  يييوة ال ييوا ين الوةنيييا 

لماالمييع الييدولا دمييا فييا  الييا النييزاع الييدولام ولمييا حا ييه النزااييام الدا ليييا ادمييت  يييواا ا بييتى ا
الد احداب لوااد لا و يا حولييا لال يدف  الومافيا للنياز ين حا لييام رممليه فيا ايد  ليوا ين  الصيت  

 الي,ا وحاررا:
 االول: حماية النازحين وفق القانون الدولي لحقوق االنسان. ال تع
رؤلن,يا الناز و  لما حافا ار  اة ال ا  ين لسلصا الدولا ول,ي  الويع  الومافيا الاليا      

ال وا ين الوةنيا م وبما ا  لا و    يو  ار سيا  ويوفت الومافيا لميواةنا الدوليا فيا وليه السيل  
والو يييال اليييد   يييول,  فيييارولد ا  فوميييا النييياز ين فيييا اوليييام النيييزاع المسيييلح م واسيييو  ببيييالا 

ولا لو يو  ارفتاح والالمالع  المساوا  ال اللا  اميع الو يو  والوتصيام م واهي  لوائييع ال يا و  اليد
 -ار سا  الالا رنمنه  مافا  مافا الناز ين ها:

 
 
 

                                                           
 اسييييييييا ووسيييييييال: مافا   يييييييو  ار سيييييييا  م وييييييي  فيييييييا الميييييييؤرمت الميييييييالن اشيييييييت رروييييييياح المويييييييالين  -- 1

 .20سمة1662ال تبمالم تبم
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 م.8491اوال: االعالن العالمي لحقوق االنسان لسنة 
س ايين الام يييا ال الييا لالليي  الالوييد م 1641حييدب اراييال  ال ييالما لو ييو  ار سييا  ايياس     

وص ييد افنييا  وحييوره اليييا ادمييت الييدول  وييي  رمالييع  امميياع اييالما م والالييزاس الييدول  مباح ييا م
 ليدبا رغلب الموائيع والم اهدام الدوليا وارلليميا المال ل ا  و و  ار سا .

وال ييو  ارايييال  لييين حوباميييا وئالئييين لييياح  م  ييي  هيييكن المييواح رنيييمن   يييو  النيييازح فيييا      
الوييييا  والوتصيييا م و يييما   تصيييا الالن يييا والسيييكن وا اليييتاس  يوحييييالا م والو يييال اليييد ارسيييت  

ما  ايييدس الالميييييز اليييد اسييياس الاييين  م والويييع فيييا لسيييالوى ل ا يييا ر يييع م و ماوال,يييا م و ييي
م وهييكن ابييتز الو ييو  الالييا (1)والوييع فييا الويييول الييد ال ييدلام ارمالماايييا م والسييكن المال يي 

 ذحتها اراال  ال الما لو و  ار سا .
 م.8411ثانيا: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 

ال الييا لالليي  المالوييد  ال ,ييد الييدولا للو ييو  المد يييا والسياسيييا  مومييب ااالمييدم الام يييا     
سم ولييد الترييا الاميييا ال الييا  ارمميياع م 12/13/1622(والمييؤبف فييا 3300لتابهييا ذل ال ييدح)

 .(3)س32/2/1672واد  افكا فا 
وال ييييو  ال ,ييييد ليييين حوبامييييا وئييييال  و مسييييو  ليييياح  رالنييييمن حافييييا   ييييو  النييييازح المد يييييا      

يا حمييواةنم اذ ادييدم  يييوة ال ,ييد الييد  ييع النييازح  ييالالمالع  اميييع الو ييو   م ييزل والسياسيي
ايين ا الما ييا او  ل يالييا م وح لييه لييا  ييع الوتصييا فييا الالن ييا فييا ا الييياب لوييا الالالييا اونمييا حييا  
حا ييا  ييدوح البلييد الييكل ونالمييا اليييا م واييدس ر ت ييا رل  مييالم غيييت لا و يييا رميي   ييتفا او 

 .(2)افا ارست  والو ال الي,اسم الا م  ار افا الد  م
 

                                                           
 س.1641( لن اراال  ال الما لو و  ار سا  لسنا35-12-13-12-2المواح )- 1
 س.1622( لن ال ,د الدولا ال اة  الو و  المد يا والسياسيا ل اس46الماح  )- 3
 س.1622( لن ال ,د الدولا ال اة  الو و  المد يا والسياسيا  لسنا32-17-13-3المواح) - 2
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 م.8411ثالثا:العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وال ييو  هييكا ال ,ييد ليين حوبامييا وا ييدى وئالئيييين ليياح  م ااالمدرييا الام يييا ال الييا فييا اييياس      

 ( لنا.37سم وف ا ر كاس الماح  )2/1/1672سم واحبح  افكا بالابصخ 1622
ا  لييواح هييكا ال ,ييد رالنييمن حافييا   ييو  النييازح حمييواةن او ل ييي  الييد اربا ييا الوةنيييا      

لبالحن ولن اه  هكن الو و  م ادس الالميييز فيا لينح الو يو  الاليا  ي  الي,يا هيكا ال ,يد ارايان 
المييواةنين م ورل سييبب حييا  ف و ييا  ييازح رفمنييع ليين رمال ييا  ييالو و  ارلالييياحفا وارمالماايييا 

 .(1)اوالم افي
وادييدم  يييوة هييكا ال ,ييد الييد الوييع فييا ال مييا موصوييع ل ييا  يي   ا  والمالييع  شييتوط      

اما ف الابهيام و يع حيا  ي    النيما  ارمالميااام و يتوب  لينح ارسيت  ادبيت ليدب لمكين 
لن الومافا والمسااد  م والوع فا لسالوى ل ا ا لناسب للشي   ورفيتاح اسيترام والويع فيا 

 .(3)الالتبيا والال لي 
وهنان لوائيع حوليا ا تى فا ال ا و  الدولا لو يو  ار سيا  وحل,يا رنيمن   يو  النيازح      

 -دمواةن ل ي  الد اربا ا الوةنيا لبالحن وها:
 البتور ول ار اليابل الملوع  ال ,د الدولا ال اة  الو و  المد يا والسياسيا.-1
 س.1676لسنا ار اليا ال ناا الد مميع ا كال الالمييز  د المتا   -3
 س.1616ار اليا   و  الص ا لسنا  -2

 الفرع الثاني: حماية النازحين وفق القانون الدولي االنساني.
اه  اهداف ال ا و  اليدولا ار سيا ا هيو و يع ال واايد ال ا و ييا لومافيا الشي    ااالبيابن      

 ييت فمكيين ال ييول  ييا  ا سييا ام و ييمله هييكن الومافييا افيياس السييل  وفييا  ييال النييزاع المسييلح  م نييد ا

                                                           
 س.1622( لن ال ,د الدولا ال اة  الو و  ارلالياحفا وارمالماايا والم افيا لسنا 10الماح  )- 1
 د   سا.( لن ال ,2الماح  )- 3
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ال ا و  اليدولا ار سيا ا الم احيت و يع لواايد لا و ييا لومافيا   يو  ار سيا  فيا وليه السيل  
 م وسواا حا  حا ليا او حوليا.(1)ووله النزاع المسلح

ا  ال ا و  الدولا ار سا ا ل  ووبح فا لوا ي ا ر بيت حتصح ان النياز ين حا لييا ار ا      
روحولي,ا ار افيين رمنح  مافا واس ا للسكا  المد ين ور,يدف اليد ريوفيت ار اليام منيال وبتو 

الومافيييا ارساسييييا الاليييا لييين  يييا ,ا لنيييع النيييزوحم و مافيييا السيييكا  ائنااالنزوحمولسييياادر,  فيييا 
 .(3) ال وح  الد حفابه    د ا ال,اا النزوح

 -واه  النيوة الدوليا الالا وال و  لن,ا ال ا و  الدولا ار سا ا ها:
 م. 8494وال: اتفاقيات جنيف االربع لعام ا

س ارسييي  الاليييا فسيييالند الي,يييا ال يييا و  اليييدولا 1646رشيييكا ار الييييام منييييال ارببيييع ل ييياس       
س احيييبوه هيييكن ارر الييييام لييييدلا الي,يييا لييين ممييييع حول ال يييال  3002ار سيييا ام فمنيييك اب 

 .(2)حولا(164ر تصبام  ل )
هييي  اردميييت ات يييا ل صيييت النزاايييام المسيييلوام سيييواا لميييا ر يييا فييييا ا  السيييكا  الميييد يو     

دا ييه هييكن النزااييام حوليييا اس غيييت حوليييام ول ييد  يي,د الالييابصخ ار سييا ا اهييوال الوييتب ال الميييا 
الما يييامالالا  ل ييه ال دوييد ليين النييوافا المييد يين الييكون سيي صوا حات ييد ولاللييد ولشييتحون  سييبب 

 .(4)رلا النزااام الالا  ,در,ا الوتب
                                                           

ب يييا ا ميييد  ايييازل: ال يييا و  اليييدولا ار سيييا ا وحوبن فيييا  مافيييا  يييوافا النزاايييام المسيييلوامحاب المن,يييا  - 1
 .11سمة3006اللبنا امبيتومم 

هبييييا ذهييييب ليييياو: الومافييييا الدوليييييا للنيييياز ين فييييا ال ييييا و  الييييدولا ار سا امبسييييالا لامسيييياليتمدليا ال ييييا و  -3
 .21مة3012والسياسام يت م

سم 3007النيياز و  حا ييا بلدا , ماحييدابام اللانييا الدوليييا لليييليب ار متمبت ييه باوييه للداافييا واراييال م- 2
 .3ة

ح.  ميييوح  لنالييييت سييي يد:  و  ار سيييا  ائنييياا النزاايييام المسلوا)حباسيييا ف ,ييييا فيييا  يييوا ا كييياس ال يييا و  - 4
 .135سمة3001م 1الدولا ار سا ا(محاب الاال ا الادود مارسكندبصامط
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للماسييا الالييا المييه  البشييتصا مم يياامر  ا ييد لييؤرمت حبلولاسييا فييا منيييال  ييال  انييا و  ييتا     
سمر ل ييه ارولييد  ومافييا مت ييد ولت ييد 13/1/1646ااالميياح ار اليييام منيييال ارببييع بالييابصخ 

ال وام المسلوا فا الميدا م والما يا ا اليه  ومافا غتليد ومت يد ولت يد ال يوام المسيلوا 
 مافا استى الوتبماليا ارر الييا التا  يا وار ييت  ر ل يه  ومافيا  فا البوابم والمالما ر ل ه فا

المييد يين فييا زليين الوييتبم ا  هييكن ارر اليييا رنييمنه  يييوة لا و يييا هالييا فييا لاييال  مافييا 
السكا  الميد يين لين النيزوح اليدا لا و مافيا النياز ين حا لييام وليو ا  الومافيا لي  رنوييت فيا 

ل ييه  اميييع امليييام النييزوح سييوااا ذلييا الييكل فوييد  فييا النيياز ين حا ليييا  ييي ا  احيياماذ ر 
 صا   دوح الدولا او  ابم,ام  ي  رنمنه ال دود لن النيوا   الاليا فسيالومب اليد اةيتاف 

 . (1)النزاع الال يد ب,ا
ااالبتم ارر الييا التا  يا ميتا   ار  ياح ال سيتل للسيكا  رشيكا ا ال,اديا ر كال,يا اذا ابر بيه     

 (.3)لمالل ام ل نيا  د ا  اة لوميين او
لد وتغ      المد يين الد ل احب  لسادن,  وال تاب لن,ا فييبوو   ياز ين حا لييا مفيا ,      

فسييالمتو  فييا الالمالييع  الومافييا بوحيي ,  لييد يينم وارلييت رف اليييت الييد  مافييا النيياز ين ائنيياا 
  ائنياا النزاايام النزااام المسلوا الدوليا حمد يين بيا ونييتف اليد رماليع النياز ين حا يا حول,ي

المسيلوا غييت الدولييا  ومافييا رشيا ا الومافيا الالييا والماليع ب,يا النيياز و  ائنياا النزاايام المسييلوا 
الدوليام وذلا بوح ,  لد يين ااحوين م ف د  يه المياح  المالميا المشيالتحا فيا ار الييام منييال 

ا فوي  لين حيتالال,  س الد  توب  ادس ل اللال,  ل اللا لاسييا او ل,ينيا اولي1646ارببع ل اس
ليييع ايييدس ا نيييياا,  رل حيييوب  لييين حييييوب الال كوبموايييدس ميييواز اراالييييداا اليييد  يييييار,  او 

 ساللال,  البد يا او ا كه  حتها ن.
 

                                                           
 .57سمة3015م 1فابو   موح :الومافا الدوليا للناز ين حا لياملتحز الدباسام ال تبيامليتمالايز مط- 1
 س.1646(لن ار اليا منيال التا  ا ل اس 47الماح  )- 3
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 م.8411البروتوكوالن االضافيان لعام ثانيا:
 يالن ت للالصييوبام الاليا  يييله   يد رصبيييع ار اليييام منييال ورزاوييد النزاايام المسييلوا الالييا     

 لصييا ع الييدولام السييه ار اليييام منيييال لاحييت  ايين  مافييا  ييوافا النزااييام المسييلوامررالسيي   ا
احى ذلييا  اللانييا الدوليييا لليييليب ار مييت  ييامتاا لشيياوبام  ييول الكا يييا سييد الم ييتام وذلييا 

سمواللييكا  امييال الييد 1677 احييداب بتوروحييولين ا ييافيين رر اليييام منيييال ئيي  احييدابها ايياس
 -موحما ولا:(1) لال,ا لواادارر اليامروسيع  صا  الومافا الالا ح

 البروتوكول االضافي االول :-8
ا  اه  لاادد اليا البتوروحول المكحوب هو ااالبياب ليياس حوليا ار يالالل بالت ييا او   يا حيا     

او     سكا  اربا ا المواللا حا ا  صا  هكن اربا اما ال,ادا مسيما للبتوروحول ورصبيع 
 .(3)لاسيما رر اليا منيال التا  االيا ا كاس ار ال,ادام ا

 م:8411البروتوكول االضافي الثاني لعام-2
ف ال  البتوروحول الما ا فا  مافا  وافا النزااام المسلوا غيت الدولييا م والاليا رنشيب     

بين الوكولا وب   الامااام المنش ا او بين مماايام لسيلوا لالنيا ت  م فا يا فكيتب الو يت 
الييد رت يييا السييكا  المييد يين سييواا حييا  حا ييا بلييده  اس ابييت الوييدوحمفا ائنيياا النزااييام غيييت 

ذا لار  رت يل,  لستصا فا  لين هنيا ف البيت  تليا رر الييام منيالمواحيبح متصميا  يتب الدولياموا
موالييييا فيييا  هيييكن الومافيييا ر يييدس (2)فيييا ائنييياا النزاايييام المسيييلوا ا  حا يييه حولييييا اس غييييت حولييييا

 للناز ين افنا حمواةنين وااالبابه  لن  وافا لما هكن النزااام.
 
 

                                                           
 . 14سمة3006م 1ح.دمحم الماكوب وح.ةاب  الماكوب:ال ا و  الدولا ار سا املنشوبام الولبامبيتوممط-1
 س.1677لن البتوروحول ار افا ارول رر اليام منيال لسنا  / (15/4الماح  )- 3
 س.1677(لن البتوروحول ار افا الما ا ل اس 17( لن الماح  )3و1ال  ت )- 2
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 انون الدولي الجنائي:الفرع الثالث: حماية النازحين وفق الق
ا  ائيت الومافييا الدوليييا وف ييا لل ييا و  الييدولا الانيا ا اراييان النيياز ين وبييتز ليين  ييالل حوب      

المويياد  الدوليييا الانا يييا الالييا ا شييئه سييواا  شييكا حا مييا او لؤلييه لموادمييا لال,مييين  ابر يياب 
لنييياز ين والاليييا ايييدم ميييتا   حولييييامولن ابيييتز هيييكن الايييتا   متصميييا الالت ييييا وار  ييياح ال سيييتل ل

اسييالناحا ل ييوا ين رلييا المويياد  او ةب ييا ر كيياس ال ييا و  الييدولا ار سييا ا حاييتا    ييتب او مييت   
 .(1) د ار سا يا

وسييينالناول فيييا هيييكا المايييال الموكميييا الانا ييييا الدولييييا ف  مالميييا ا  هنيييان لوييياد  منا ييييا      
يا مر  اميا ليكحتها موذليا ر  لؤلالا لما لوكما  وبلبوبغ ولوكميا ةوحييو ولوكميا ووغسيالف

 الدوليا حا   الال فا هكا المو وع. الن اس ارساسا للموكما الانا يا
هييا هيئيا حا مييا ل,ييا السييلصا فييا لمابسييا ا الياحييار,ا الييد  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة:     

ار  اة  ازاا ا د الاتا    صوب  مولو وع ارهالماس الدولا هيا ا   ر يو  الموكميا لكمليا 
لال الياحام ال نا يا الانا يا الوةنيا وص نع ا الياة الموكما واسلوب امل,يا ر كياس 

 .(3)ليما  بولا
ا لن ياس بوليا للن ييت فيا ابب يا ا يواع لين الايتا   الدولييا وهييا وليد اليتم ورفيا الموكميا وف ي    

متصميا ار ياح  الاماايييا والايتا    يد ار سييا يا م وميتا   الويتب ومييتا   ال يدوا م ولين الاييتا   
الالييا ر ييد  ييد ار سييا يا هييا متصمييا ار  يياح ال سييتل م والن ييت فييا هييكن الاتصمييا هييو للوييد ليين 

 متا   النزوح و مافا الناز ين.
 

                                                           
م 3017اماب حايت فالح:الومافا ال ا و يا للناز ين حا ليامبسيالا لامسياليتمل ,د ال لميين للدباسيام ال لييام - 1

 .114ة
اس ارساسا للموكما م ولد وبح ر تص  الموكما  ييي  ل الل يا ل ن,يا ريؤحل اليد   ي  ( لن الن 1الماح  ) - 3

 المدلول فا الم ند.
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 المطلب الثالث: دور االجهزة الدولية في حماية النازحين.
وفييا حميييت ليين ار يييا  رالشييا ا ارسييباب المؤحفييا للاييوا لييع رلييا المؤحفييا للنييزوح م ار ا       

النيياز ين ليي  فكيين  م ييدوبه  ابييوب الوييدوح الدوليييا لييبالحه  او لال نيييا الب يياا فييا لنيياةع النييا 
 و   الدبما ارساس فا اةاب المسؤوليا الوةنييا وصالمال يو  حا ا بلده م لكلا فا  الناز ين ف 

 ومافيييا لا و ييييا لييين ام,زر,يييا م ار ا  لييين النا ييييا ال ملييييا ر يييو  ام,يييز  الدوليييا فيييا حمييييت لييين 
ار يييا  غيييت ليياحب  او غيييت باغبييا فييا ر يييي  الومافييا ال ا و يييا المصلوبييا ل,ييؤرا النيياز ينم لييكلا 

م,زر,يا فيا ريوفيت الومافيا ال ا و ييا الالزليا ور يدف  المسيااد  رالد ا الا,وح الدوليا لن  يالل ا
 .(1)للناز ين

لييكلا سن سيي  هييكا المصلييب الييد فييتاين م ارول  النيياول فيييا حوب لؤسسييام ارليي  المالوييد  م     
 وال تع الما ا  بين فيا حوب المن مام الدوليا غيت الوكوليا فا  مافا الناز ين حا ليا.

 مؤسسات االمم المتحدة في حماية النازحين.الفرع االول: دور 
لاللييي  المالويييد  حوب رفمكييين ا  يييابن فيييا لسيييااد  النييياز ين وذليييا لييين  يييالل الومافيييا الاليييا     

 ر دل,ا لؤسسار,ا ل,  م  بين,ا ربااا.
 اوال : الجمعية العامة لالمم المتحدة.

سياسيييام ال المييييا الام ييييا ال اليييا هيييا االيييد م,ييياز حوليييا وهيييا المسيييؤولا اييين ر تصيييت ال     
المال ل ييا بالو يييع اهييداف ارليي  المالوييد  م وليين بين,ييا لالا  ييا المييؤرمتام ال الميييا الم نيييا  و ييو  

 .(3)ار سا  وال احا  الناز ين واحداب ال تابام الالا ر دس الومافا ال ا و يا الالزلا ل, 
مئيين وفيع ال ييا للام يا ال الا الوع فا ا  رصلب لن الم و يا الساليا لشيؤو  الال      

الالاسع لن   اس الم و ياارساسيا ا  ر يوس  ا شيصا ا يتى غييت الم,ياس المنييوة الي,يا فيا 

                                                           
 .144ح. افمن احوب ساللا: الومافا الدوليا لصالب اللاوا م حاب الن,نا ال تبيا م ليتم ة- 1
 .315سم ة3012م 1ح. هاحل   ي  المال ا: المن مام الدوليا ملكالبا السيسبا  م   داحم ط- 3
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  ال,ييييا ارسيييياسم  ييييي  ا  الام يييييا ال الييييا ادييييدم الييييد لسييييؤوليا الم و يييييا فييييا  ييييارم 
 .(1)الصوابلا رغائا الالمئين والناز ين حا ليا

و يييا فييا لسييااد  النيياز ين فييا  ييمال ال ييتا  و الياييا للييدوب ال  ييال الالييا لالييه  ييا الم       
ا يييا  فاليييت  الالسييي ينام وحيييكلا فيييا ووغسيييالفيا السيييا  ا م فيييا  الام ييييا ار يييكم ليييتابا اديييدم فييييا 
سما ,ا للم و يا بالوسيع  صا  اهالمال,ام حما ابتم اين حام,يا للام,يوح الاليا ف يوس ب,يا هيكا 

للنيييياز ين م الييييكون وومييييدو  فييييا الا,يييياز ليييين امييييا رييييوفيت ارغائييييا ار سييييا يا ور ييييدف  الومافييييا 
و يييي يام رسييييالداا ارسييييال اح  ليييين  بييييت  الم و يييييا وراتبال,ييييا للويلولييييا حو   ييييدو  لشييييادا 

 .(3)لالمئين والمساهما فا  ل,ا
وبينه الام يا ال الا لن  يالل ادميت لين لوليال ليا و ا ل,يا  ا ,يا   ييه م  يا  النيزوح     

كلا حاييييه الماالمييييع الييييدولا لالسييييالاا ا فممييييا لشييييكلا رب يييي  الييييد ال لييييع ار سييييا ا الشييييدودم ليييي
ر اليامام الناز ين و توب  ال ما الد روفيت المسااد  ار سا يا والومافيا ال ا و ييا الالزليام 

 -فاحدبم ال دود لن ال تابام ب,كا الشا   كحت لن,ا:
سم فا  يوة روفيت الومافيا والمسيااد  3000( لسنا 127/54لتاب الام يا ال الا بل )-1

 ن حا ليا.للناز ي
سم   يييوة  مافييا ولسييااد  30/3/3003( بالييابصخ 124/52لييتاب الام يييا ال الييا بليي )-3

 الناز ين حا ليا.
سم   يييييوة رييييوفيت 13/2/3005( الييييياحب فييييا 177/51لييييتاب الام يييييا ال الييييا بليييي  )-2

 الومافا والمسااد  للناز ين حا ليا.
 
 

                                                           
 س.14/11/1611( فا 22/135لتاب الام يا ال الا المتل  )- 1
 س.13/1662/ 30( 41/12لتاب الام يا ال الا لالل  المالود  المتل  ) - 3
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 ثانيا:مجلس االمن الدولي.
سياسيييا ورن يييكفا ليين ام,ييز  ارليي  المالوييد  م وصالومييا رب ييا   يي  ف ييد لاليي  ارليين م,ييازا     

السل  وارلن الدوليين  مومب الماح  التا  ا وال شيتصن لين ليميا  ارلي  المالويد  م ولين ئي  فا يا 
فسالصيع الاليدل للمسا ا المال ل ا  و و  ار سيا م وبميا ا    يو  النيازح حا سيا  رنال,يا ائنياا 

ال ا و  الدولا ار سيا ا م ورميا هيكا ا  لمالي  ارلين السيلصا فيا النزوحم وحكلا وال  ا ال,ان 
فويي   ل  ييزاع او لولييال لييد وييؤحل الييد ا ال ييان حولييا او لييد وميييت  زااييا م ل يين ف ييتب فيمييا اذا 

 .(1)دا  هكا النزاع لن  ا ا ا  ف تا لل صت     السل  وارلن الدوليين
وحييكلا وييداو لاليي  ارليين الييد اللاييوا الييد الوييا السييلما للنزااييام الموليييا ايين ةتصييع     

اسيييال داس الالن يميييام ارلليمييييا او بواسيييصا الوحيييارم ارلليمييييا وصكيييو   صليييب لييين اليييدول الاليييا 
 .(3)ف ني,ا ارلت او  ار الا الي,ا لن ما ب لال  ارلن

از ين فيييا ال يييوح  اليييد حفيييابه  وليييد احيييدب لالييي  ارلييين ليييتابام ادويييد  فيييا  يييع النييي
ال يياة   نيييا البوسيينا وال,تسييا ليوحييد ا  )ل افييا  130/1662السييا  ا م اذ ميياا ال ييتاب بليي  

النيياز ين حا ليييا الوييع فييا ال ييوح  الييد حفييابه  السييا  ا وفييا المسييااد  لالو يييع ذلييا( وصؤحييد لييت  
م هييا اامييال غيييت  ا ييتى ) ييا   ل اسيياليالا الييد ابا  ييال و  او  ل لمابسييا للالص,يييت ال تلييا

 لا و يا وغيت ل بولا ابدا.....(.
س الييكل حييدب ايين لاليي  ارليين ولييتب فيييا )اذ وؤحييد 1664فييا ايياس  647وحييكلا ال ييتاب بليي  

لادحا الد  ع حا الناز ين فا ال يوح  الصواييا اليد بييوم لنشيئ,   سياللا وحتاليا  مسيااد  

                                                           
 ( لن ليما  ارل  المالود .24الماح  ) - 1
ابييو الوفييا: لن مييا ارليي  المالوييد  موالمن مييام المال ييييا وارلليميييا)لع حباسييا  احييا لمن مييا ح. ا مييد - 3

 .315سم ة1667الالااب  ال الميام حاب الن,نا ال تبيام ال اهت م 
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حيد اليد حوب لالي  ارلين فيا ر يدف  م ار افا الد لتابام ا تى ل,ما رؤ (1)الماالمع الدولا(
 الومافا للناز ين.

 ثالثا: المفوضية السامية لشؤون الالجئين:
ا ش م الام يا ال الا لاللي  المالويد م لكاليب ارلي  المالويد  السيالا لشيؤو  الالمئيين          
سم حمواوليييا لييين  يييمن الموييياورم الاليييا لييياس ب,يييا الماالميييع اليييدولا فيييا ال يييت  1650فيييا اييياس 

صن والالييا حييا  هييدف,ا رييوفيت الومافييا الالزلييا لالمئييينم ف ييا  حوبهييا ارسيياس هييو لسييااد  ال شييت 
واغائا الالمئين ول ن  الياا ل مت   ارم النزوح فا ال ال  ادالسبه الم و يا حوبا ا يافيا اليد 
ما ييب ل,ال,ييام فاحييبوه رشييالتن فييا ر ييدف  المسييااد  والومافييا لل ا ييدون الييد اوةييا , م بييا ا  

 اره ر دس المسااد  وروفت الومافيا للنياز ين حا لييا واليكون لي  ف بيتوا الويدوح الدولييا الم و يا 
 -لبالحه  م وصمكن  يت  شاةام الم و يا فا هكا الماال الد النوو الالالا:

رشييما بييتال  الم و يييا المال ل ييا  ييال وح  الصوايييا لالمئييين م وفييا اغلييب ار يييا  النيياز ين -1
المنص ا   س,ا الالا ف وح الي,ا الالمئو  و احا اندلا ر يو  النيتوف حا ليا والموموحون فا 

المؤحفييا للاييوا هييا   سيي,ا الالييا احم الييد النييزوح الييدا لام وابييتز ارلملييا الييد ذلييا هييا بييتال  
الم و ييييا راييياح  الالاهييييا فيييا منيييوب السيييوحا  الالمئيييين ال ا يييدون والنييياز ين حا لييييا م وحيييكلا 

 وسصد.الوال فا ةاميكسالا  واسيا ال
وفيييا  ييييارم ا يييتى فشييييما  شييياط الم و يييييا حا ييييا حوليييا الملايييي  م الالمئيييين ليييين الييييدول  -3

المااوب والنيياز ين حا ليييا الييكون فكو ييو   ييوافا النييزاع ارلليمييا   سييا وليين ارلملييا الييد ذلييا 

                                                           
ح. س د ابد الت ما  زصدا : رد ا ارل  المالود فا النزااام المسلوا غيت ذام الصا ع الدولامحاب ال اليب - 1

 .374سم ة3001 ال ا و يامليتم
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س وحيييكلا  شييياة,ا فيييا 1675 شيياط الم و ييييا فيييا ال,نيييد واليييين فاليييت  ال مسيييينام  اليييد ايياس 
 .(1)الس ينامدتواريا لناليال ال

فيييا   ييي  ار ييييا  فصليييب لييين الم و ييييا  شيييكا  ييياة وذليييا لييين لبيييا الام ييييا ال اليييا  -2
اسييالناحا الييد الن يياس ارسيياس للم و يييا  ييا  ر ييوس الم و يييا بال ييدف   ييدلار,ا للنيياز ين حا ليييا م 
 التغ  لن ايدس وميوح رمئيين او اا يدونمورالمما هيكن الويارم انيدلا فكيو  هنيان ر سيي  ف ليا 

ل ينيا  سيبب الويتوب ارهليييا الاليا غالبيا لاوتاف ,يا  يزوح ااييداح حبييت  لين الميواةنين حمييا  لدوليا
 .(3)هو الوال  النسبا للشيشا 

وفييييا ال ييييتا  رتحييييز الم و يييييا  شيييياةار,ا الييييد لسييييااد  الالمئييييين والنيييياز ين حا ليييييا م ورلالييييزس 
تصن م ور مييا الوحالييا الم و يييا  مسييااد  الوكولييا ال تاليييا وفييا ل ييدلال,ا وزاب  ال,اييت  والم,ايي

( ليين المييوة ين الييدوليين والموليييين فييا ال ييتا  م وليين  الل,يي  151 صييال  امييا لكييو  ليين )
رييوفت المسيياادام ار سييا يا الالزلييا لاميييع النيياز ين حا ليييا م فييال تاليو   ار ييافا الييد ر ييدف  

والالييييدبصب الومافييييا ال ا و يييييا ل,يييي  هنالييييا ال دوييييد ليييين ار شييييصا ار ييييتى فييييا لاييييارم اروييييواا 
  (.2)والالاهيا

 رابعا: شعبة النزوح الداخلي المشتركة بين الوكاالت.
س 3004سم ورييي  ااييياح  رسيييميال,ا وهيكلال,يييا اييياس 3003ا شيييئه و يييد  النيييزوح اليييدا لا اييياس     

لالوما الالسميا الواليا )  با النزوح اليدا لا( وهيا  ي با را  يا لمكاليب ارلي  المالويد  لالنسييع 
 تهييا لكالييب ارليي  المالوييد  لالنسيييع الشييؤو  ار سييا يا فييا منيييالم وصالنييح الشييؤو  ار سييا يا ول

                                                           
( وال  ترييييا من A/52/12/12( بليييي  )53ر تصييييت الام يييييا ال الييييا لالليييي  المالوييييد م الوئييييا ع التسييييميا للييييدوب )- 1

 (.171,176الملوع)
 .145ح . افمن احوب ساللا:ليدب سابعم ة- 3
ارليي  المالوييد  ر مييا ليين امييا ال تا م ويي  لنشييوب فييا لالييا )ليين امييا ال ييتا (م ريييدب ايين المكالييب -- 2

-unamiملنشيييييوب اليييييد الموليييييع33سم ة3011االليييييا لب ميييييا ارلييييي  المالويييييد  لمسيييييااد  ال يييييتا  م ار
information@un,org.        
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حوبهيييا فيييا ا  ييياذ الييين,  الال ييياو ا فيييا حو ,يييا ا شيييئه  يييي ا لموام,يييا النيييزوح ال سيييتل اليييدا لا 
موار ييتاف اليييد رصبيييع رومي,يييام ارم,ييز  الدولييييا الاليييا ر ييوس  ومافيييا ولسييااد  النييياز ين  ميييا 

واب بين,يييا وف يييا لميييا والماليييع  يييا حيييا وا يييد لييين,  لييين لزافيييا فنيييمن فيييا  ,افيييا المصييياف روزصيييع ارح
 .(1) سبيا
الد التغ  لن الا,وح الالا ر وس ب,ا ارم,ز  الم نيا بالنسيع الال او  بين ل اللال ارم,يز       

والمن مام الدوليا فا  ا  الومافا والمسااد  الالا ر يدس للنياز ينم ار ا  الواليع ال مليا فشييت 
هيكن ارم,يز  ورين ك   الاليالا اليد الميوة ين اليكون فنيصل و  بالن ييك الد ليوب ف اليتل اميا 

سياسييال,ا فييا الميييدا  م وافنييا الييد لسييالوى ولنييمو  الومافييا والمسييااد  الالييا ر ييدس لنييوافا 
 .(3)النزوح ال ستل الدا لا

 الفرع الثاني: دور المنظمات غير الحكومية.
ر تف المن مام غيت الوكوليا :  ا ,ا هيئام او ارواحام او ممااام   بيا ليسيه ل,يا      

حيي ا  كوليييا غيييت ا   شيياة,ا الييد المييياحون الالييا رييد ا فييا ا الييياة الماليي  ارلالييياحل 
 .(2)( لن ليما  ارل  المالود 7وارمالمااا م الكل ماا فا الماح  )

الالا لابسه ولارزال مل اللال ا واع النشياط ار سيا ا  ولد بتزم ال دود لن هكن المن مام     
 (.4)سواا حا  سياسيا اس اسكتصا اس الالياحفا اس امالماايا

                                                           
  idp,/ www.relefweb, intلولع الش با الد  بكا الم لولام الدوليا- 1
سم 3004ح. دمحم حييييافا ووسييييال:الومافا الدوليييييا للمشييييتحون حا ييييا حول,يييي  محاب الن,نييييا ال تبيييييا م ال يييياهت م- 3

 .151ة
 .152ح. دمحم حافا ووسال: الميدب سابعم ة- 2
 .112ح. س د ابد الت من زصدا : ليدب سابعم ة- 4
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وليين ابييتز هييكن المن مييام هييا اللانييا الدوليييا لليييليب ار مييت ولن مييا ال,اييت  الدوليييا م         
النيييياز ين  وسيييين ال ا بالسييييلي  النييييوا الييييد حوب اللانييييا الدوليييييا لليييييليب ار مييييت  فييييا باافييييا

 دنموذ  ل ما المن مام غيت الوكوليا وحوبها ال بيت فا ر دف  المسااد  والومافا للناز ين. 
ابريييب  اسييي  اللانيييا الدولييييا للييييليب ار ميييت  ال يييا و  الدوليـــة للصـــليب االحمـــر:  اللانيييا     

ا لايال سم ارلت الكل لنو,ا لكا ا لال دليا في 1124الدولا ار سا ا لنك ار اليا منيال لسنا 
باافييا ورييوفيت الومافييا للمييد يين م وهييكن اللانييا هييا لن مييا غيييت لالويييز  ولسييال لا ورييؤحل ل,مييا 
ا سييا يا  والييا رشييما  مافييا ولسييااد  المييد يين ائنيياا اليييتااام المسييلوا اسييالناحا الييد ار اليييام 

 .(1)س وبتوروحورر,ا ار افيا1646منيال اربب ا لسنا 
(لسيينا 45/2موفييع لييتاب الام يييا ال الييا لالليي  المالوييد  بليي  ) وااالبيتم اللانييا لن مييا حوليييا    

س وال اة  منح اللانا ح ا المتالب لدو,ام الما ا ,يا ا شيام  م النيد ار يا  ا ي اة 1660
 ااحوين ور نع لل ا و  السوصستل.

فمكيين للانييا اييتا  ييدلار,ا الييد اةييتاف النييزاع المسييلح غيييت الييدولا م وذلييا  م النييد      
( ليين الن يياس ارساسييا للانييا الدوليييا 5شييالتحا رر اليييام منيييال ارببييع والميياح  )( الم2الميياح  )

لليييليب ار مييت مول يين حوب اللانييا سييواا فييا ائنيياا النزااييام المسييلوا الدوليييا اس غيييت الدوليييا 
والولييال الييد لواف ييا اةييتاف النييزاع م ولييع ا  مميييع ار كيياس الييوابح  فييا ارر اليييام الالييا ا ييت ا 

س ارساسييييا ل مييييا المن مييييا م ليييي  فسييييند  شييييكا حييييتصح للانييييا  مافييييا ولسييييااد  الي,ييييا او الن ييييا
الناز ين ار ا ,ا ر ال   ومافا ولسااد  النياز ين فيا اةياب اهالمال,يا ال ياس  ومافيا ولسيااد  

 .(3)مميع المد يين
ولييييين اهييييي  ا شيييييصا اللانيييييا الال ليدفيييييا )اسيييييال اح  الييييييالم ال ا لييييييام المسييييياادام ال كا ييييييا     

يام اااح  راهيا ال دلام اليويا والوةا ال اليويا(م ورواف  اللانا اليد رواميدها وغيتال كا 

                                                           
 .1106س م ة3007لنشوبام اللانا الدوليا لليليب الومت لسنا - 1
 .102ح. دمحم حافا ووسال : ليدب سابع م ة- 3
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المنييال   فيييا الميييدا م اذ فسيييمح ل,ييا بتحيييد الو يييع ايين لتصيييب م حمييا ر يييدس اللانييا حام,يييا اليييد 
السلصام افنا فا حوب  ر او  حولا وردبصب وا شصا للنشيت لمسياادر,ا فيا لنيع ار ال,اديامم 

 ييي  بيييين ال ييياح  الميييد يين وال سيييكتصين لييين ارةيييتاف المالواببيييا رمكييين فنيييال اييين الاليييا  يييواب حا
اللانيييا الدولييييا لييين ال ميييا حوسيييي  لواويييد لميييا فسييي,ا ا يييد ار اليييام ر,يييدف اليييد  يييا المشيييادا 

 ار سا يا م لما ا شاا لناةع لوميا او امالا ار  اة الكون  وال ت و  لل صت .
ين الييكون ريي  ا الاييازه  حا ييا بلييده  رسييباب رسيي د اللانييا الدوليييا الييد رودوييد هوصييا النيياز     

رال لع  النزاعم ورصلب ارذ  بزصابر,  م ورساا اسما ,  ورتحد ا وال,   يالل فاليت  ا الايازه  م 
وروفت اللانا لن  الل زصابار,ا للموالازصن ال تحا لمتاسلا الابب,  ان ةتصيع بسيا ا الييليب 

  الناز ين  كافا السيبا الممكنيا فيا اليا  ار مت م ورو  اللانا السلصام الوكوليا الد اااح
وحتالييا م اذا الكيين ذلييا م حمييا رالادييد اللانييا ليين ا  النييتوف الماحفييا لناسييبا ل ييوحر,  م وهنييا 
افنا روفت اللانا لزصدا لن ارلا  للناز ين ان ةتصع ليتاف ال,  انيد ابيوب اربا يا الم احفيا 

ل,ييي  افنيييا لسييياادام ليييييت  ارميييا  ولسييياادر,  اليييد اسيييال اح  اردال ييياا اليييكارا م وليييد ر يييدس
 .(1)للال ايا  اسال اح  الا ,  ارلالياحل

ورييييتى اللانييييا الدوليييييا ا  المشييييادا الناراييييا ايييين النييييزوح الييييدا لا لسييييالا ليييين لسييييا ا        
السلصام الوةنييا اور وا ييتام ف,يا الاليا رالوميا المسيؤليا ارساسييا لاللبييا ا الياميام النياز ينم 
ور يييو  اللانيييا الدولييييا وال,يئيييام ار سيييا يا ار يييتى لسيييال د  لاللبييييا ار الياميييام اردميييت الوا يييا 

كا  الناز ينم ول ن لساهمال,ا ر و  الد  وو لؤله ورفمكن ا  ا  ر و  بدفال اين اميا للس
 الوكولام.

 
 

                                                           
اسالا حبتل دمحم:  مافا الناز ين فا النزااام المسلوا م  و  لنشوب فا لالا ال احسيا لل ا و  وال ليوس - 1

 .306سمة3010(م المالد المال م 3-1السياسيام ال دحا )
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 المبحث الثاني: الحماية الوطنية للنازحين.
رل ب ال وا ين الوةنييا حوبا حبييتا فيا  مافيا النياز ين وذليا لين  يالل  ييوة ال يوا ين       

  لييين باافيييا الدوليييا وصومليييو  منسييييال,ا فيكيييو  فيييا لكافويييا النيييزوح و مافيييا الدوليييا ل,ييي  م حيييو ,
 ابرباة,  ب,ا سياسيا ولا و يام وسوف  بين ذلا فا ابب ا لصالب ربااا:

 المطلب االول: تعريف الحماية الوطنية والنزوح الداخلي.
لال اةا  مو وع الومافيا الوةنييا للنياز ين ربيد لين الوليوف اليد بييا  ر تصي  الومافيا      

 بيا  ر تص  النزوح الدا لا وحما ولا: الوةنيا وحكلا 
 الفرع االول: تعريف الحماية الوطنية.

رل ييب ال ييوا ين الوةنيييا حوبا ابالييدا يا فييا  مافييا النيياز ين حا ليييا ا صاللييا ليين ا  النييازح        
حا ليا لاهو ار ا د لواةنا الدولاموبالالالا الد الدول ا  رشتع او ر دل فيا لوا ين,يا الوةنييا 

 ا لمالصلبيييام النيييزوح وليييا ف ل يييا لييين لشيييادا لا و ييييا م واليييدول بيييكلا رر ليييع ا ييي اة اسيييالاا
لا و يا با ر ما الد لوا ما الالشتص ام لاللا المالصلبام م ولن ارلمليا اليد ذليا  يع المل ييا 
و ما  ا اليتاس هيكا الويع فيا النصيا  اليكل  ييا فييا النيزوح م حيكلا ر يدوا او رشيتصع ليا و  

حا لييا لو وليا السياسييا حالمشيابحا فيا ار ال ا يام فيا المنص يا الاليا  يزح  فك ا لمابسا النيازح
الي,ييييا وحييييكلا  ييييما  الال لي مو اييييد لييييمال ا  افتص يييييا  الياييييا ل مييييت  النزااييييام في,ييييا ارا,ييييه الييييد 
رشيييتص ام وةنييييا ول اهيييدام الليمييييا لم اميييا رليييا المشيييادا المال ل يييا  يييالنزوح حم اهيييد  حمبيييار 

 .(1)والالا اادر,ا لن ما الدول ارفتص ياال احا  الناز ين حا ليا 

                                                           
اميياب حايييت فييالح: الومافييا ال ا و يييا للنيياز ين حا ليييا )ال ييتا  ا موذمييا(م بسييالا لامسيياليتم ل ,ييد ال لميييينم - 1

 .32م ةس3017
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الومافيا الوةنييا هيا الومافيا الاليا رني ي,ا الدوليا اليد باافاهيا انيدلا وال ت يو  رااليداا     
فميي   يييار,  وسيياللال,  البد يييا او ا ييوال,  م ول,ييكن الومافييا  ييتوط فاييب روافتهييا ل ييا رسييالصيع 

 .   (1)الدولا لبا تر,ا
واتفه الومافا الوةنيا ها لارالنمنا ال وا ين ال احفا لن  يوة لمكافويا ةياهت  النيزوحم   

والومافا الوةنيا ها  مافا الدولا للمنالمين الي,يا بتا صيا الانسييا م  ااالبابهيا التا صيا ال ا و ييا 
فاهيييا والسياسيييا الالييا رييتب  ارفيييتاح  الدولييام وليين ئييي  فيييبح اهيي  وامبار,يييا ا  رالييولد  مافييا باا

حا لييييا اييين ةتصيييع ار  ميييا وال يييوا ين الاليييا ر تبهيييا م و ابمييييا اييين ةتصيييع لييياف تف  الومافيييا 
 .(3)الدبلولاسيا

ولييد اتفييه الومافييا الوةنيييا  ا ,ييا الومافييا الالييا ر ييتب لتاافييا   ييو  ارفييتاح ليين النيياز ين م     
وفيا ةيا او ياع النيزوح فيا  ال يا و  اليوةنا هيو اليكل سييصبع م وذليا ر  النياز ين هي  لين 
باافييا الدولييا الالييا ومييدوا ا  سيي,  في,ييا وصتربصييو  ب,ييا بتا صييا لا و يييا وبييكلا والمال ييو   الومافييا 

 .(2)اللا فا ال ا و  الوةناال 
و  ييييتف الومافييييا الوةنيييييا ال احييييا  ومافييييا الناز ين: ا ,ييييا الالشييييتص ام الالييييا ر تهييييا الدولييييا    

 وارليام الالا ر دها لومافا   و  لواةني,ا فا لتا ا لالبا وائناا وب د النزوح.
 
 

                                                           
سم 3002اليييا مبييياب حتصيييدل: الومافيييا الدولييييا لالمئيييينم اةتو يييا ححاليييوبانم حلييييا ال يييا و م مال يييا   يييداحم - 1

 .51ة
لؤصييد مبييياب  مييييد: النيييما ام الدولييييا والوةنييييا لو ييو  الالمئيييين ال يييتالينم بسيييالا لامسييياليتمدليا ال يييا و  - 3

 .67سم ة3013والسياساممال ا البيت م 
ينا: الومافييا الدوليييا للم,ايتصن لسييتصا حا ييا اوةيا , م حباسييا فييا  يوا ال ييا و  الييدولا ح.لاليا لنسييا الوسي-2

م 15ار سيييييييا ام  وييييييي  لنشيييييييوب فيييييييا لادليييييييا الو و مدلييييييييا ال يييييييا و م الاال يييييييا المسالنييييييييتصام ال يييييييدح/
 .4سمة3011
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 الفرع الثاني: تعريف النزوح الداخلي.
تصيي  لو ييد للنييزوح الييدا لا فييكهب لسيي  ليين,  الييد ر تص ييا ليي  وال ييع ف ,يياا ال ييا و  الييد ر      

 ا ييا )امبيياب او ادييتان لامواييا ليين السييكا  ر ييي   يييوب  لا و ييياالد اب يي,ا او فييا حفابهيياالد 
ار ال ييال اليييد لنص يييا ا يييتى  يييمن الدوليييا   سييي,ا بنييياا اليييد لن,اييييا وا يييتاف الدوليييا   سييي,ا او 

لسي د للالص,ييت ف يوس اليد اسياس الالميييز  الامااام الالا  ا ل,ا او ممااام ا تى اليوى م فيا
ال تلييا او ارئنيييا او ال يييولا او اليييدونا او الالوميييا السياسيييا فييا رليييا المنص يييا الاليييا ويييال  ا  ييياح 

 .(1)السكا  لن,ا
وفييييييا الال تصييييييت الالوليلييييييا للام يييييييا ال الييييييا لالليييييي  المالوييييييد   ييييييول النيييييياز ين حا ليييييييا فييييييا    
اس لالليييي  المالوييييد  الم نييييا  ار يييي اة س ور تصييييت الالوليييييا ال يييياة  ييييارلين ال يييي14/3/1663

النييياز ين)فتاون  حونييي ( حالهميييا ايييتف النييياز ين  يييا ,  )ار ييي اة اليييكون امبيييتوا اليييد ال يييتاب 
 ااداح حبيت  لن لسادن,  الد  وو ل اماا م وغيت لالولع  الياا ليتاع لسلح او ا يصتا ام 

ار سيييا  وليييازالوا  حا لييييا او ا ال,اديييام لسيييالمت  لو يييو  ار سيييا  او حيييواب  ةب ييييا لييين حييينع
 .(3)لوموحو  حا ا اللي  حولال, 

ا  افاييياح ر تصييي  حلييييع و يييالا ل ييياهت  النيييزوح اليييدا لا ف النيييا لييين البوييي  فيييا احيييا     
ال لمييام الدالييا الييد هييكا الميييصلحم  ييي  ف البييت الن ييا ال سييتل م او الال,ايييت ال سييتلم وحييكلا 

الييييد ل نييييد وا ييييد وهييييو النييييزوح الالشييييتصد ال سييييتلم والالت يييييا الابييييتلم حل,ييييا فييييا ل ناهييييا رييييدل 
م ار ا  ل ناهييييا ميييياا  ييييالال فييييا ل اللييييال اليييييكون وارر اليييييام الدوليييييا المال ل ييييا (2)الييييدا لا

                                                           
ولييييييييي   ايييييييييب مييييييييوب   ييييييييياب:ل ,وس الاييييييييتا    دار سييييييييا يا فييييييييا ال ييييييييا و  الييييييييدولا م لتحييييييييز حباسييييييييام -1

 .224سمة3001 تبيامبيتوممالو د ال
3 -  deny international displaced person and international law,October,1995, 

p45..Dr.francis 
ح. بييييييييولا ابيييييييد ال الييييييياح  ايييييييازل: الموكميييييييا الانا ييييييييا الدولييييييييام حاب ال  يييييييت الايييييييال ا مارسيييييييكندبصا م - 2

 . 542سمة3004
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 ال ييييا و  الييييدولا ار سييييا ام حار اليييييا منيييييال التا  ييييا ال احييييا  ومافييييا المييييد يين زليييين الوييييتب 
ؤبف فيييييا سم او الن ييييياس ارسييييياس للموكميييييا الانا ييييييا الدولييييييا المييييي13/1/1646الم  يييييوح  فيييييا 

سم فا المواح المال ل ا  الن ا وار  اح ال سيتل للسيكا  الميد يين اذ غصيه الم ياهي  17/7/1661
الييوابح  فييا المييواح المال ل ييا  ييالنزوح م مميييع امليييام النييزوح سييوااا ذلييا الييكل فوييد  فييا اةيياب 

لنصييا  الوييدوح الوةنيييا للدولييا او  ابم,ييا م  ل ا ,ييا الييتم  مافييا السييكا  النيياز ين وليي  روييدح ا
المكا ا الكل رود  فيا هكن ال ملييا م   يالف الييكون الدولييا ار يتى حالمبياحلا الالومي,ييا 
المال ل ا  النزوح اليدا لا م وار الييا حمبيار ال احيا  ومافيا النياز ين حا لييا فيا افتص ييا المبتليا 

 .(1)سم الالا ماام  م اهي  ادمت حلا وو وح32/2/3006بالابصخ 
ار  اح ال ستل ف اللال فا ل نان ان النزوح الدا لا  سب اباا اليب   م  هكا وا  حا        

اذ ا  اليييدحالوبدمحم  يييتص   سييييو ا فيييا ر تص يييا لال  ييياح لييييزن اييين النيييزوح اليييدا لا م ل تفيييا هيييكا 
ار يت  ا ا) تحا السكا  لن لنص ا الد ا يتى حا يا   ي  الدوليا (فيا  يين ا    يا الميد يين 

     .(3)احالن بلد الد ا ت ف البتن ا  
( لن الن اس ارساسيا للموكميا 7/3فا الماح )  ار ا  ر تص  المومكا الانا يا الدوليا       

الم نيييين    ييا ار ي اة( سم فسيتم ار  ياح والن يا ال سيتل للسييكا   ا يا1661اليياحب سينا 
 لسييتا ليين المنص ييا الالييا وومييدو  في,ييا  يييوب  لشييتواام  ييالصتح او  ييال ف ييا لسييتل ا ييتم حو  
لبتبام فسمح ب,يا ال يا و  اليدولا( ولين هنيا والنيح لنيا ملييا  يا  ار  ياح والن يا ال سيتل فشيما 

 فا ل نان ةاهت  النزوح الدا لا.
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واتف  ا ا: ار  اح حا ا     الدولا م  ل   ا ار  اة الميت لين اليد لوليع ا يت حا يا    
 .(1)البلد   سا

الا فاد في,ا ار  اة ا  س,  لابتصن اليد ريتن واتف النزوح الدا لا  ا ا)رلا الوالا ال    
اليييادن اليييالال,  الم الييياح م وار ال يييال اليييادن ا يييتى  وميييا اييين ارلييين والومافيييا م  اليايييا او سييي يا 
لال ييياحل ائييياب النيييزاع المسيييلح م او  يييارم ال نيييال ال ييياسم اوا ال,اديييام   يييو  ار سيييا ماوال واب  

 .(3)وزوا فا ذلا  دوح حولال, (الصبي يام او ال واب  لن حنع البشتم حو  ا  والاا
وبنيييااا اليييد لار يييدس لييين  يييالل الال تص يييام ا  حيييا لييين الن يييام ار  ييياحم الالت ييييام والالشيييتصد     

ال ستل ر صا فا ل ناها ةاهت  النيزوح اليدا لا اليكل ونصيول اليد انييت ارديتان لال ي اة 
لبو  اين لنياةع ا يتى الد ل احب  الادن الالال,  الم الاح م ارلت الكل وؤحل ب,   الما الد ا

 ادمت النا وساللا.
وبالالالا فمكن ر تص  النزوح اليدا لا:  ا يا اديتان ار ي اة الميد يين اليد ل ياحب  لنياةع     

الييالال,  الدا مييا  سييبب النزااييام المسييلوا او ال ييواب م  ومييا ايين ارليين والومافييا حا ييا  ييدوح 
 حولال, . 

 اية النازحين .المطلب الثاني : االساس القانوني الوطني لحم
لين اميا  يما   مافيا النياز ين حا لييا م فايب اليد حيا حوليا ا  رال يك لاموايا لين         

الالدابيت   ييا رو ييع الومافيا للنياز ين اليد الليم,يا م وا  المسيؤليا  الدبميا ارسياس فيا ر يدف  
وا  يييمن الومافييا والمسييااد  للنييياز ين ر ييع اليييد اييارع السييلصام الوةنييييا لييدولال,  ر ,ييي  لييازال

الودوح الدوليا لدولال,  م وهكا لا اددريا المبياحلا الالوم,ييا ال احيا  ومافيا النياز ين اذ  ييه 

                                                           
م 1الييدولا الم احييتم حوييوا  المصبواييام الاال يييا مبيين اكالييو مالازا تمطح. امييت سيي د هللا: ل ايي  ال ييا و  -1

 .7سم ة3005
 .32فابو   موح  : الومافا الدوليا للناز ين حا ليام ليدب سابعم ة- 3
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الييد ا  )ليين لسييؤليا السييلصام الوةنيييا فييا الم يياس ارول وفييا  صييا  وروال,ييا ا  رييوفت الومافييا 
 .   (3)م ور ما الد ر دف  المسااد  ار سا يا الالزلا ل,  (1) للناز ين(
ا ال وا ين الوةنيا ارساس ال ا و ا لومافا الناز ين م واليا ف   الد مميع اليدول رشك       

ا  رالنييمن لوا ين,ييا وسياسييال,ا الوةنيييا لوااييد ال ييا و  الييدولا وال ييا و  الييدولا لو ييو  ار سييا  
وال ييا و  الييدولا ار سييا ا م وربنييا رشييتص ام  احييا  النيياز ين م فالنيياز و  لواةنييو  ل يمييو  

ا البلييد الييكل ف يشييو  فيييا م وصاييب ا  والمال ييوا  ييالو و  والوتصييام الالييا والمالييع ب,ييا حا ميييو  فيي
ار يي اة الم يمييين فييا البلييد . ولبيييا  لو ييوع الالشييتص ام الوةنيييا ربييد ليين حباسييال,ا وفييع لييا 

س م وال ييوا ين ال احفييا وال ييتابم م  ااالبابهييا ارسيياس  3005ميياا  الدسييالوب ال تالييا النافييك ل يياس 
 فا للناز ين حا ا ال تا  . لال دف  الوما

 م. 2002الفرع االول : حماية النازحين وفق الدستور العراقي لسنة 
الدسالوباه  النما ام ال ا و يا لو و  ار سيا  فيا الالشيتص ام الوةنييا مال  يليا  نيما         

  يييو  الميييواةنين و تصيييار,  ارساسييييا م حيييكلا  يييتة المشيييتع ال تاليييا اليييد ريييوفيت  يييما ام 
للناز ين فا الدسالوب ال تالا ذهبه الد روفيت الومافا والمسيااد  ل,ي    ةياب الومافيا ال اليا م 

ميياا فيا حوبامالييا ال دويد ليين ارلييوب الاليا بفنييه الال,اييت وال مييع وبحيزم الييد ا  ابنيياا  فميمال
 .(2)البلد لالساو  الاس ال ا و  م حما ذحت  ا  ال تا  لال دح ال وليام وارحفا  والمكاهب

                                                           
 س .  1661( لن المباحلا الالومي,يا لومافا الناز ين لسنا 2المبد  ) - 1
 مي,يا   س,ا . ( لن المباحلا الالو 35ال  ت  ارولد لن المبد  ) -3
ح. فا ا ابد الزهتن ال تاول : الم,اتو  وال ا و  الدولا ار سيا ا م لنشيوبام الولبيا الو ولييا م لبنيا    - 2

 . 101مة3012م 1م بيتوم م ط
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حكلا  يه     لواحن فا  ياب الو يو  والوتصيام اليد   ي  الو يو  ملن,يا  يما         
يع ارفيتاح وذليا لين اميا الو يال اليد النسيي  ارمالميااا و يما  رو ييع الال دحفا الدونيا لام

 .(1)السل  ارهلا بين ابناا الش ب الوا د
ولييد   ييت الدسييالوب  ل  ,يي  والبنييد الال  يييت والالص,يييت الصييا  ا وال نيييتصا وال نييال الييكل        

 .( 3)وؤحل الد اليتاع الدا لا والكل ونال  انا  زوح المواةنين لن حفابه  
 .(2)و من الدسالوب ل ا فتح اتالا الوع فا الويا  وارلن والوتصا        
و  يييت الدسيييالوب لييينح الانسييييا ال تالييييا رغيييتاا الاليييوةين السيييكا ا الم يييا  الالتحيبيييا         

ملمييا لييد ف لييع لومييا النييزوح والال,ايييت حمييا  يييا فييا لسييالا الال,ايييت ( 4)السييكا يا فييا ال ييتا 
احم و من الدسيالوب  تصيا الالن يا والسي ت والسيكن حا يا ال يتا  او ال ستل الكل ر تا لا اردت 

م  ل لنيع (5) ابمام و  ت الدسالوب   ا  ل اتالا او ا  احن او  تلا ا لن ال وح  الد اليوةن
  ل اما وؤحل الد لنع اوح   ل لواةن ا صت الد رتن لنزلا او لوا الالالا.

 اقية .الفرع الثاني: حماية النازحين وفق القوانين العر 
ا ييافا الييد الومافييا الالييا ر ييدل,ا الدسيياريت فا ييا ف ييع الييد سييا ت الييدول لسييؤوليا الالادييد         

لن ا  لوا ين,ا وسياسال,ا الوةنييا رتاايا ور كي  الالزالار,يا  موميب ال يا و  اليدولا م  ار يافا 
تاح الي,يا م الد ا ا الي,ا ا  رتاايا ورواديب رصيوب ال يوا ين ور يدول,ا  ميا والناسيب ليع  اميا ارفي

ر  ال ييييييتا ليييييين و ييييييع الالشييييييتص ام وال ييييييوا ين هييييييو ل الاييييييا ورن ييييييي  ال اللييييييا بييييييين ال ييييييتح 
 -ملكلا سنالناول ال وا ين الالا ا اب  الد لو وع الناز ين وحما ف را :(2)والدولا

                                                           
 س . 3005(م لن حسالوب مم,وبصا ال تا  لسنا 3/3الماح  ) - 1
 (م لن الدسالوب   سا .7/1الماح  ) - 3
 لدسالوب   سا .(م لن ا15الماح  ) - 2
 س .3005( لن حسالوب مم,وبصا ال تا  لسنا 11الماح  ) - 4
 ( لن الدسالوب   سا.44الماح  )- 5
 . 111ح.فا ا ابد الزهتن ال تاول م ليدب سابع مة- 2
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  م المعدل :8414لسنة  888اوال : قانون العقوبات العراقي رقم 
ا  لييا و  ال  وبييام ال تالييا ف ييد ليين بييين ال ييوا ين ال تاليييا الالييا و يي ه لوااييد للوييد ليين       

ارامال الالا لن الممكن ا  رساه  فا  زوح ار  اة وحكلا ويوفت  مافيا لال ي اة اليكون 
وال ت ييو  ل صييت النييزوح م والييكل فشيييت فييا البيياب الماليي  لنييا الييد راييتص   ل ف ييا وييؤحل الييد 

ار سييا  ال تالييا او الال,دوييد  سيياللالا او سيياللا لمالل ارييا م ومييتس افنييا الال,دوييد المسيياس  ويييا  
الياحب لين ال ييت م ولنيع الال يتا ليا  يال  يكا لين ار يكال م ولين  يالل ليا ر يدس ف يد هيكا 

 ال ا و  لن ال وا ين الالا لدله الومافا للناز ين حا ليا . 
 م . 2002لسنة  81رقم  ثانيا : حماية النازحين وفق قانون مكافحة االرهاب

وبييدو ا  المشييتع ال تالييا فييا هييكا ال ييا و  سيياب فييا بحييب الالشييتص ام الازا يييا الالييا            
افتحم لوا ين لسال لا لمكافوا متصما اربهاب م وااصيه ل ,وليا لالبهياب والاتصميا اربهابييا م 

س م لا ميا ةوصليا  3005 ي  رنمنه الماح  الما ييا لين ليا و  لكافويا اربهياب ال تاليا ل ياس 
وبمميا ا ف يتام لين ارف يال الاليا اذا ليا رو  يه ايدم اف يال ابهابييا م لميا اسيال داس ال نيال او 
الال,دود اليكل و,يدف اليد ال ياا التايب بيين النياس او ر يتا  ييار,  والين,  لل صيت م ور يتص  

ا لين   فيتحل او لمالل ار,  والوال,  للاللال افيا حا يه بوااميا واغتا يا ف يع رن ييكا لمشيتوع ابهياب
( ليين الميياح  الما يييا 1م5,2,7م3,2,4م فنييال ايين اف ييال ا ييتى وبحم فييا ال  ييتام )(1)ممييااا 

 لن ال ا و  المكحوب.
ولن اسال تاا    الماح  التا  ا لن ال ا و  المشاب اليا ا  يا ف يد رنيمن ا وبيام رييا        

اليييد ارايييداس  ويييع لييين ابر يييب اميييال ابهابييييا سيييواا حيييا  فيييااال احيييليا اس  يييتصكا م حميييا االيييب 
الموييتا والممييول والم صيي  م وحييا ليين لكيين اربهييابين ليين ابر يياب الاييتا   الييوابح  فييا هييكا 

 .(3)ا ال ااا ارحلا وها ا وبا اراداس ال ا و     وب

                                                           
 س . 3005لسنا  12(م لن لا و  لكافوا اربهاب ال تالا بل  3/1الماح ) - 1
 س .3005لسنا  12اب ال تالا بل  ( لن لا و  لكافوا اربه4/1الماح  ) - 3
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والبين لنا  ا  الاتا   المكحوبن فا هكا ال ا و  وال  وبام الالا رصبع  وع لين وتر ب,يا ليا       
هييا ار  مافييا للنيياز ين ليين هييكن الاييتا   م الالييا ل,ييا ائيياب ال و ييد وال ييوف بييين النيياس واح ييا 

يت اليييد الو يييد  الوةنييييام لميييا فسيييبب  يييزوح التايييب فيييي,  ور,دويييد ارسيييال تاب ارمالميييااا والاليييائ
ار  اة لن المناةع الالا رتر ب في,ا هكن الاتا   والالا غالبيا ليا رتر يب لين لبيا مماايام 

 (.1لن ما او لن لبا فتحا    ت رصتفا)
 م  2001لسنة  21ثالثا: قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق االنسان في العراق رقم 

( لياح  لا و ييا 11م و يا ال ليا المسال لا لو يو  ار سيا  فيا ال يتا  لين )والالال لا و  ال     
 .(3)( والالا ربين وامبام الم و يا 5اهم,ا الماح  بل  )

ر البيييت الم و ييييا لؤسسيييا وةنييييا اسيييالناحا اليييد ال يييا و  اايييالن م واليييكل فشييييت اليييد ل,ييياس      
وكوليييا  الشييكا الييكل فو ييع الالواحييا لييع لؤسسييام   ييو  ار سييا  الدوليييا المسييال لا وغيييت ال

اهداف الم و يا م ورل ب الم و يا اسالناحا ل ا و ,ا حوبا حبيتا فا ر يدف  الومافيا للنياز ين لين 
  الل لتالبا لدى الالزاس الوكولا بالن يك ال ,وح والموائيع الدوليا المال ل ا  و و  الناز ين . 

 . م2004لسنة  28رابعا : قانون وزارة الهجرة والمجرين رقم 
( لاح  لا و يا   ي  في,يا اميا اليوزاب  وبيين 15والالال لا و  وزبا  ال,ات  والم,اتصن لن )      

( ايييتف ال يييا و  النييياز ين  يييا ,  )النييياز و  ال تالييييو  اليييكون 3/1اهيييداف,ا م وبموميييب المييياح  )
نيب ادتهوا او ا يصتوا لل,يتوب لين لنيازل,  م او رتحيوا لكيا  اليالال,  الم الياح حا يا ال يتا  لالا

ائاب  زاع لسلح م او  يارم انيال اياس م او ا ال,يان الو يو  ار سيا يا م او حابئيا ةبي ييا م او 
    ا ار سا  او متاا ر سال السلصا م او  سبب لشابصع رصوصتصا(. 

                                                           
 ( لن ال ا و    سا.1الماح  ) - 1
 س . 3001لسنا  52لا و  الم و يا ال ليا المسال لا لو و  ار سا  بل   - 3
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احييدبم الييوزاب  ال دوييد ليين الال ليمييام الالييا ريين    ييؤو  ال ئييام الالييا ر مييا الييد  ماوال,ييا     
س ور ليميام حيتف المينح 3014ش   رسيايا النيزوح الصيابلا ل ياس ولن,ا الال ليمام ال احا  

 .(1)الماليا ل, 
وربيييد لييين ار ييياب   يييا  اليييوزاب  رسييي د اليييد روسيييين او ييياع ال ئيييام الميييكحوب  وفيييا  يييوا      

المبييياحلا الالومي,ييييا لاللييي  المالويييد  م وال يييوا ين والموائييييع وارايييتاف الدولييييا ليييع ار يييك بن يييت 
 ةنيا واراالبابام الدا ليا. اراالباب الميلوا الو 

 خامسا: الموائمة بين القانون الوطني والقانون الدولي .
ليين امييا الوييد ليين ار ال,ادييام الالييا وال ييتا ل,ييا ار يي اة النيياز ين حا ليييا ولنييما         

رن يك ال وااد ال ا و يا الالا ر  ا ل,ي  الومافيا م ونب يا اليد ممييع اليدول ا  ر ميا ماهيد  اليد 
وذليا لين اميا  يما  ف الييا رصبي ,يا   ميا والوافيع ليع ال يا و  اليدولا ص ار,ا الوةنييار دوا رشت 

الييد الييي يد الييوةنا م ولمييع ار ال,ادييام الالييا وال ييتا ل,ييا النيياز ين الييد الييي يد الييوةنا م 
والالاديييد الييد ار الييياة ال ييالما فييا مييتا   الوييتب م لييكلا فييا  الييدول  مواف ال,ييا بسييميا الييد 

س م ر ييو  لييد ر ,ييدم  ييا التاس هييكن ارر اليييام فنييال ايين 1646ب ييا ل يياس ار اليييام منيييال ارب 
الميياح  اروليييد المشيييالتحا الاليييا رؤحييد  يييالالزاس اليييدول في,يييا م والالييا رييين  )رال ,يييد اليييدول ارةيييتاف 

 .(3)الساليا المال الد   ا  روالتس هكن ارر اليا ور  ا ا التال,ا فا مميع ار وال (
ام الدوليا ال احا  ومافا الناز ين حا لييا اول  صيو  ر يوس ب,يا ف د ار نماس الد ارر الي     

الدولا لالن يك لوااد ال ا و  الدولا الد المسالوى اليوةنام والييا ونب يا اليد اليدول ا  ريياح  
او ريين   الييد ار اليييام ال ييا و  الييدولا لو ييو  ار سييا  وحييكلا ال ييا و  الييدولا ار سييا ا وحييا 

 س الومافا للناز ين حا ليا.ارر اليام الدوليا الالا ر د

                                                           
 الييد اسييماايا وا ييتو  م النييزوح ال بيييت .) ازلييا النيياز ين فييا ال ييتا    ييد  ييتب حاايي  (لتحييز  ييالحل  - 1

 . 132مة 3012  داح م للدباسام وار وا  السالتارياا . 
 .133 الد اسماايا وا تو  م النزوح ال بيت . ليدب سابع .ة - 3
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وليين اهيي  ارر اليييام والم اهييدام الدوليييا الالييا حيياح  الي,ييا ال ييتا  او ا  يي  الي,ييا هييا:      
س والاليييييا حييييياح  الي,يييييا ال يييييتا  باليييييابصخ 1641ار الييييييا لنيييييع متصميييييا ار ييييياح  الامااييييييا لسييييينا 

لباليييييابصخ س والاليييييا حييييياح  الي,يييييا ال تا1646سم وار الييييييام منييييييال اربب يييييا ل ييييياس 30/1/1656
س والالييييا حيييياح  الي,ييييا ال ييييتا  بالييييابصخ 1616سم وار اليييييا   ييييو  الص ييييا لسيييينا 14/3/1652
سم ل يين ال ييتا  ليي  ويين   للن يياس ارساسييا للموكمييا الانا يييا الدوليييا م وحييكلا ليي  15/2/1664

 .(1)ون   الد البتوروحولين ار افيين رر اليام منيال
 مجلس الوزراء العراقي.الفرع الثالث: حماية النازحين وفق قرارات 

الن ياس ال ييا و ا فييا ال ييتا  فنيع ال ييتابام الالييا ريييدب اين لاليي  الييوزباا ال تالييا فييا        
المتربييا ال ا و يييا المالمييا  ل   ييد الدسييالوب وال ييوا ين ال احفييا الالييا ريييدب ايين السييلصا الالشييتص يا 

دا النيياز ينم ور يييدف  )لاليي  النييواب( فيييا ال ييتا  م فشيييكله اساسييا لا و يييا هاليييا لم الاييا لشيييا
س ال يياة بالشييكيا لانييا 3014(لسيينا 231الومافييا ل,يي  م واهيي  هييكن ال ييتابام هييو ال ييتاب بليي  )

الييييا لشيييؤو  النييياز ين بت اسيييا  ا يييب ب يييي  اليييوزباا و يا يييا وزصيييت ال,ايييت  والم,ايييتصن وانيييوصا 
يييام اربهابيييام الييوزابام ارلنيييا وال دليييامل ا رالييولد اوييواا واغائييا ال وا ييا الناز ييا مييتاا ال مل

( للياب حونياب 500س ال اة بال يي  لبل  ا افا لدبن )3014( لسنا 420وحكلا ال تاب )
س ال ياة 3014( لسينا 261الد اللانا ال ليا ال احا  اغائا النياز ين واويوا , م وال يتاب بلي  )

والمييواح  بال لييال وزابرييا الالايياب  والييينااا والم ياح  بالا,يييز لاييا  ارغائييا  امييع لييواح ارغائييا
س اليييكل ليييتب فييييا المالييي  ااالبييياب ليييار تا ليييا 3014( لسييينا 63ال كا ييييا م وحيييكلا ال يييتاب )

ارزصييدوو  والالتحمييا  والمسيييح والشييبا وال و ييام ال تاليييا ار ييتى ليين مييتا   الييد وييد ايييا ام 
س  ال ياة  يالزاس 3014( لسينا 431حاا  ارمتاليا الد ا ,ا متا   ا اح  مماايا م وال يتاب )

ب  الالااب  الد حفع ليما لواح البصالا الالموصنيا الد الميواةنين النياز ين والاليا لي  رسيل  اليي,  وزا

                                                           
ح.  تص  االل  ودمحم ابد الوا د: لوسواا ار اليام ال ا و  الدولا ار سا ام النيوة التسميا لالر اليام - 1

 ولا   دها. 41سم ة3004والدول الميدلا والمول ام لنشوبام اللانا الدوليا لليليب ار مت م
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س اليكل  يدح فييا الييام 3015( لسينا 1سموال تاب بلي  )3014 الل لد  ار ,ت الما يا لسنا 
( لسييينا 45حيييتف بواريييب الميييوة ين النييياز ين السيييادنين فيييا المنييياةع ارلنيييا م وال يييتاب بلييي  )

ال يياة بال ليييال اللاييا  المشييكلا ليين لبييا لاليي  الييوزباا  مالا  ييا ارمييتااام الالزلييا س 3015
 .(1)لالالين اوح  الناز ين الد لناةع سكناه  فا المد  الموتب 

و ييتى ا  لسييؤوليا  مافييا النيياز ين ور ييدف  المسييااد  ل,يي  هييا ليين حييلب وامبييام السييلصا      
ل ا و يييا الالييا رسيياه  فييا رييوفيت الومافييا ل,يي  الوةنيييا لييدولال,  م وذلييا ليين  ييالل ومييوح ارةييت ا

 والالاديد الد   ول,  الالا فاب ا  والمال وا ب,ا.
ولن  الل لار دس  يتى ا  لالي  اليوزباا ال تاليا ليد لياس بيدوب هياس اليد لسيالوى احيداب      

ال ييتابام الالييا ر ييال  لشييادا النيياز ين ورييوفيت الومافييا ل,يي  م وذلييا ل ييدس ومييوح رشييتصع  يياة 
 كلا الناز ين فا ال تا .ف ال  لش

 المطلب الثالث: دور االجهزة الوطنية في حماية النازحين داخليا.
ا  لسؤليا ر دف  الومافا للناز ين واووا ,  ر ع الد اارع الدولا ولؤسسار,ا م وذلا لين       

 سيا ا  الل ا التاس الالزالار,ا المال ل ا  و و  ار سيا  و يما  ا اليتاس لواايد ال يا و  اليدولا ار
م وا  لييييا اددرييييا المبيييياحلا الالومي,يييييا  شييييا  النييييزوح الييييد ا  المسييييؤوليا ايييين ر ييييدف  الومافييييا 

 .(3)للناز ين ولساادر,  ر ع الد اارع الوكولا الوةنيا 
ولنيتوب  ل الاييا هيكن المشييكلا فييا ال يتا  حو ييا ف ييع الييوس فييا المتربييا التا  يا االميييا ليين      

 يالالف ارحواب الاليا ر يوس ب,يا لؤسسيام الدوليا ارايان  مافيا  ي  ااداح الناز ين فيام وحيكلا ا
النيياز ين ليين  ييي   ايي  المسييؤوليا والمت لييا الالييا  ييد  في,ييا النييزوح م ورمييا  ييما  اسييال اح  
الناز ين لن  مافا ولسااد  ف الالين ولال مالين ولسالدالالين م فيال بيد لين ل تفيا حي ييا رصبييع 

 لب فا فتاين . المسؤوليا م لكا  سيال  رناول هكا المص

                                                           
 .124 الد اسماايا وا تو : النزوح ال بيتم ليدب سابع م ة - 1
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 الفرع االول : دور السلطات الحكومية الوطنية في حماية النازحين داخليا.
ورالممييا هيييكن السيييلصام فيييا ال يييتا   السيييصام ال اليييا اررواحفيييا وسيييلصام الوكييي  ارلليميييا      

 والمولا والمؤسسام الوةنيا لو و  ار سا  سوف  الناولا ربااا: 
 اوال: السطات العامة االتحادية .

ا ود لين وامبيام السيلصام ال اليا فيا ال يتا  ا  ر يوس  يامتااام اامليا ر اليواا ازليا      
س والاليا ليت ب,يا النياز و  3014س ل افيا اياس 3002النزوح م الاليا  يدئه فيا ال يتا  لين اياس 

فيييا ةيييتوف ا سيييا يا حييي با م ف لي,يييا ا  ر يييال  النا ييييا الم ا ييييا وار سيييا يا م ور  ييييال وةيييا  
ا وارمالماايييا الالييا لاسيياها النيياز و  ف ييا  للسييلصام ال الييا اررواحفييا حوب حبيييت ارئيياب الن سييي

فيييا  مييياوال, م ورالمميييا هيييكن السيييلصام ال اليييا  السيييلصا الالشيييتص يا والسيييلصا الالن يكفيييا والسيييلصا 
ال نيييا يا م وليييد ر لمنيييا اييين ر يييدف  الومافيييا للنييياز ين بواسيييصا السيييلصا الالشيييتص يا فيييا المصليييب 

 ن حوب السلصا الالن يكفا وال نا يا ربااا: السابع م وسنالود  ا
 دور السلطة التنفيذية:-8

رالمما السلصا الالن يكفا فا لالي  اليوزباا واليوزابام ال تالييا حافيام ف يا  لمالي  اليوزباا       
حوب حبييييت فيييا اليييتاب لييياهو لناسيييب لال يييدف  الومافيييا للنييياز ين واويييوا ,  وبفيييع ميييزا لييين الم ا يييا  
والماسام الالا فمتو  ب,ا م وحكلا لبالا الوزابام وحا  سب ا الياحا م ف ا  لوزاب  ال,ايت  
وال,اييتصن حوب فييا رن ييي  ا ييوال النيياز ين وبالال يياو  لييع الم و يييا السيياليا لشييؤو  الالمئييين م 
ور دف  ال دلام ل,  فا ل اللال الماارم والس ا لالالين الوليول لم الايا او ياا,  للوحيول 
اليييد  يييد اح يييد حاسييياس ويييال  رودويييدن بنيييااأ اليييد ل ييياويت وا يييوا ولويييدح  فيييا  يييوا المبييياحلا 

ام ب,ييا ارر اليييام والموائيييع واراييتاف الدوليييا م لييع ار ييك بن ييت اراالبيياب وار كيياس الالييا مييا
الميلوا الوةنيا واراالبيابام الدا لييا م وحيا  ليب   اليوزابام حوبا ا يت ا الييا سيا  ا م  ويي  

 ر  روزصع هكن الم,ما حا  سب ا الياحا وحال يالا  مو وع النزوح.
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 دور السلطة  القضائية:-2
اسيباب النيزوح اليكل  ييا فيا ال يتا  فالبيد لين ا  رويدح لسيؤوليا ارةيتاف ل,ما حا ه      

الالا لاله  ا لينالوا مزا ,  ال احل م و توب  رن ت هكن الاتا   الاس الموياد  الوةنييا م و  يتا 
رهمييييا متصميييا الال,اييييت ال سيييتل الاليييا  ييييله فيييا ال يييتا  وميييت   النيييزوح ار ييييت  م ولنيييتوب  

ا   م وغياب النيوة ال ا و يا اليتصوا   يوة هكن الايتا   فيا لواسبا لتر با هكن الات 
ال ييوا ين ال  ابيييا ال تاليييا م حا ييه الوامييا حبيييت  الييد ا شيياا لومكييا وةنيييا للن ييت فييا لمييا هييكن 
الاتا   م و احا ال تا  ل  ون   الد الن اس ارساسا لموكما بولام ولن ئ  حا  لن اليي ب 

 .(1)الدوليا اتا هكن ال نافا الاس الموافا 
س حا ييه ررن يييت  ايييتا   3002ا  اغلييب الموييياد  الاليييا ريي  رشيييكيل,ا فيييا ال ييتا    يييد اييياس      

 النزوح ولن اه  هكن الواد : 
سم 3002( لسيينا 12الموكمييا الانا يييا المتحزصييا الالييا رشييكله  ييالت سييلصا ار ييالالف المييتل )-

 -والمشكلا ا ساالا لع ليتابام لالي  ارلين م ف,يا راليولد الن يت فيا الايتا   الالالييا) اربهياب
 الالا ر ع  سبب ار الماا ال تلا او ال ولا او ارئنا او الدونا(.  -اامال ال نال

 (1يا الم اليا  الاتا    د ار سا يا م الالا ر  رشكيل,ا  موميب ال يا و  بلي )الموكما الانا -
 .(3)س والياحب ان لال  الوك  ال تالا3002لسنا 

سم (2)3005( لسيينا 10الموكمييا الانا يييا ال تاليييا ال ليييا الالييا رشييكله  مومييب ال ييا و  بليي  )-
   يييد ار سيييا يا وميييتا   الويييتبم والاليييا رن يييت فيييا الايييتا   المال ل يييا  ار ييياح  الامااييييا والايييتا 

 وا ال,ادام ال وا ين ال تاليا.

                                                           
 .140اماب حايت فالح: الومافا ال ا و يا للناز ينم ليدب سابعم ة- 1
ال اة  التاب لا و  الموكما الم اليا  الاتا    د  6/13/3002( فا 137لتاب لال  الوك  المتل  )- 3

 ار سا يا.
 س.11/10/3005( فا 4002متصد  الولا ع ال تاليا م ال دح)- 2
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 ال يي   ييا  حييا هييكن المويياد  ررن ييت  اييتا   النييزوحم ل يين ليين  ييالل   تهييا فييا الاييتا         
المييكحوب  ااييالن ف,ييا رسييااد فييا الوييد ليين النييزوحم ورييوفيت الومافييا للنيياز ين حييو ,  ا يي اة 

الموياد   مافييا النياز ين لين هييكن الايتا   فيا  ييال  وةنييو  فيا ال ييتا  م والييا فيا  الييد هيكن
 دا وا فيا  از ين او لسال تصن.

 ثانيا: سلطات الحكم االقليمي والمحلي.
ل د حا  للوكولام الموليا غيت المنال ميا  ياللي  او سيلصام ارلليي  )الليي  حتحسيالا ( حوب      

 ا الي,ا لن لنياةع النيزاع المسيلح فا ر,يئا ال توف والمساللزلام رسال بال واوواا ال وا ا الناز 
ور ييدف  التاافييا ل,يي  فييا اروييواا المؤلييه م ليين  ييالل ر ييدف  المسييااد  ار سييا يا والمييواح ال كا يييا 
والصبيييا ولييواح اغائييا ةاب ييا م وليين ئيي  الالنسيييع لييع فييتوع وزاب  ال,اييت  والم,اييتصن فييا ارللييي  

ليييام الالسييايا وار ييياا والال يياو  لييع والمواف ييام ال يييت لنال مييا  يياللي  م وال ييياس  ييامتاا ام
الوحيييارم الدولييييا والا,يييام ال االيييا ار سيييا يا م فنيييال اييين اليييدوب اليييت ي  فيييا احاب  ل يميييام 
اروييواا ورودوييد الييادن ا شييا ,ا وافيييال ال ييدلام ارساسيييا ل,ييا م وحييا لييا وال لييع  ييالن,  واليين 

ه النيياز ين بييا حييا  هنييان حوب لمالل ييار,  م وليي  ف اليييت الييدوب للوكولييام الموليييا الالييا اسييال بل
ادبييت للوكولييام الموليييا فييا المواف ييام ذام المنيياةع السييا نا ائنيياا لت لييا النييزوح وروسييين 
ارو اع ارلنيا والم ا يا م ور,يئا ارو اع ارلنيا المال ما لل وح  الصوايا لل وا ا الناز ا 

ا و يا والماحفا وال ينيا( م وروفيت الد لناةع سكناه  ارحليا م ورالين المسااد  ار سا يا )ال 
فتة ال مام ورشكيا لاا  لاتح ار تاب الالا لو ه  ممالل ار,  وال ما الد ااياح  ال يدلام 
ارساسيا لل ا يدون لين النيزوح   يد ا  حلتهيا النيزاع المسيلحم والاليا رسيااد فيا رو ييع ارسيال تاب 

 .(1)ا حا ا الماالمعلل وا ا ال ا د  م وال ما الد رو يع الميالوا الماالم ي

                                                           
رمالمييييياع اليييييوزابل للم و ييييييا السييييياليا لشيييييؤو  الالمئيييييينم باليييييابصخ دلميييييا وزصيييييت ال,ايييييت  والم,ايييييتصن فيييييا ا- 1

س م لنشييوب الييد 1651( رر اليييا ارليي  المالوييد  لشييؤو  الالمئييين ل يياس 20سم الييكحتى ))12/13/3011
 المولع ارل التو ا:
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 ثالثا: المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان.
س واليكل ف ي  ارةياب اليدولا 1662فيا  41/142بنااأ الد لتاب ارلي  المالويد  الميتل       

 .(1)لالشكيا المؤسسام الوةنيا لو و  ار سا  والالا رسمد لباحئ  ابص 
( لسيييينا 52ومييييب ال ييييا و  بليييي )رشييييكله الم و يييييا ال ليييييا لو ييييو  ار سييييا  فييييا ال ييييتا   م    

س بوح ,ا لؤسسا وةنيا اتاليا لسال لا مفمنح ال ا و  للم و ييا ورفيا واسي ا فيا رل يا 3001
الشييكاول  يييول ا ال,اديييام   يييو  ار سيييا م وال ييياس  الالو ي يييام ارولييييا  ييييدحها م وا الال,يييا اليييد 

 . ارحااا ال اس رر اذ ارمتااام ال ا و يا وا  اب الم و يا  النالا  
ورميييا رو يييييع ر يييدف  الومافييييا و يييما  ا الييييتاس   يييو  ار سييييا م بيييدام الم و يييييا الالنسيييييع    

والال او  لع لؤسسام الماالمع المد ا والمؤسسام الدوليا ال اللا فيا لايال   يو  ار سيا  م 
 .(3)ور دف  البوو  والدباسام والم الت ام  يدح والع   و  ار سا 

س ول افيييا 10/2/3014 و  والم,ايييتو  حا لييييا(لل الت  لييين ر تصيييت الم و ييييا   نيييوا  )النييياز -1
 ( ح وا.40سم لدس للم تب ال اة فا ارل  المالود  وصال و  لن )10/5/3015
ر تصييييت ايييين ارو يييياع ار سييييا يا لالة ييييال النيييياز ين فييييا لواف ييييا  ينييييوى م وبييييين فيييييا اييييدح -3

 ن.ارة ال وار ال,ادام الالا ر ت وا ل,ا والكون ه  فا ل يمام الناز ي
ر تصييت  ييالا ايين والييع النيياز ين فييا ال ييتا    نييوا  ) ايياس و يييال ليين النييزوح ( والييكل لييدس -2

س م وصالنيييمن الم الت يييام والالوحييييام لييين اميييا وليييال 3012اليييد البتلميييا  فيييا حيييا و  الميييا ا 
 .(1)ح وا(  173ار ال,ادام م وصال و  لن )

                                                                                                                                                                   

httpi//www.momd.gov-iq/news. 
ايالن  شيا  الم ياويت وارةيت الالشي يليا لباحئ  ابص  و  ال,ا الام يا ال الا لالل  المالويد  فيا ال يتاب ا -71   

 للمؤسسام الوةنيا لو و  ار سا .
 

المسالشيياب  سييين ملييوب السيياادل و ح. الييا ابييد هللا ابيياس: لن,ييا  الالييدبصب ول دلييا فييا حباسييا   ييو  - 3
ار سييا  م احييدابام المتحييز الييوةنا لو ييو  ار سييا  فييا وزاب    ييو  ار سييا  م لصب ييا لواف ييا   ييداح 

 .251سم ة3012 المتحزصام
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 الفرع الثاني : دور المؤسسات غير الحكومية.
اليدوب ال ياس اليكل رنيصلع  يا المؤسسيام الوةنييا التسيميا م فيا  هنيان حوب  ار افا الد     

ا ت للمؤسسام غيت الوكوليا فا للال الناز ين م والد باس,ا حوب المتم ييا الدونييا ولين ئي  
لؤسسيييام الماالميييع الميييد ا المولييييا او لارسيييمد  المن ميييام غييييت الوكولييييا المولييييام وحيييكلا 

   ان,ا ربااا:اراالس الوةنا المولام وسنال ل
 اوال: دور المرجعية الدينية . 

إ : المتم يا الدونيا فا ال تا  لد  واله حوب  إ سا يا ا يميا و اليد  فيا األذهيا             
 ول ا النا   بناا الوةن لن حو  رمييز الد  سياس ليكهبا  و ليولا  و اليد  سياس الليو  

ر لييييا ليين بييتائن ال يييا ام اإلبهابيييا  و الييدون م و   هم,يي  هييو الو ييال الييد و ييد  ال ييتا  و 
ال الليييييام ولييييور الييييدا  ال بيييييت والمسييييالمت للمتم يييييا الدونيييييا فييييا ال ييييتا م  الالييييا ربنييييه األف يييياب

ييا هيي  فيييا ليين ليييٍسم وسنو ييح م,ييوح  لويييله ليسييا مدوييد  للنيياز ين والم,اييتصنم فنييالأ ام 
 المتم يا إلوواا واغائا  الناز ين والم,اتصن وحما ولا:

يييت   ر,يئيييا-1  ليييد  الزا يييتصن الالا  يييا لل البيييا الوسيييينيا المص, 
: حيييا   ول إميييتاا إلغائيييا و ويييواا (3)

 الناز ين والم,اتصن لن المتم يا الدونيا فا لواف ا حتبالا الم دسا.
ال ناح  والموادب والوسيينيام: وري  إويواا اشيتام امرف لين األ سيت الناز يا والم,ايت  فيا -3 

ا  ال اليييييا للنييييياز ين والم,ايييييتصن لييييين المواف يييييام ال تبييييييا فنييييياح  رييييي  اسيييييالئاابها ور يييييييي,
والشيماليام اييالو  اليد المسييامد والوسيينيام الالا  ييا لل البيام الم دسييا لبا يت م  و رلييا الاليا ريي  
                                                                                                                                                                   

 .http://ihchr.iqالمولع التسما للم و يا ال ليا المسال لا لو و  ار سا :- 1
ييت  الييد  ةييتاف لتحييز لواف ييا حييتبالا  - 3 لييد  الزا ييتصن هييا حييتوح اماللييا   شيي ر,ا ال البييا الوسييينيا المص, 

ليين إة يياس و وييواا ابييت لواوبهييا المالئييا )  ييداح وبابييا والناييال( وروالييول هييكن المييد  الييد ال ييدلام حافييا 
و لادن اسالتا ام و دلام ةبيام ولسامد لليال م وغيتها لن المتافع النيتوبصام وربلي  لسيا ا الوا يد  

( بنافا  صا  ينم وحيا لاايا لين هيكن 12(  لال لالت لتبع وروالول الد لااام لناس ربل  )50000لن,ا )
 (     وحكلا لسالوحال حوا لل ال  الصبي ا .300ال ااام س ال,ا )
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ارر يييا  ليييع  حيييواب,ا رسيييال مال,ا فيييا إويييواا النييياز ين والم,ايييتصنم والال  يييا  امييييع لالصلبيييار,  
 .(1)ال كا يا والم يشيا 

المتمييع الييدونا األالييد السيييد الييا السيسييالا ا لام يياأ سييكنياأ إلوييواا النيياز ين  ا ايياز لكالييب-2
المامييع ف ييع اليييد فمييين الييدا ا فيييا »فييا لواف ييا الناييال األ يييتفم وذحييت بيييا  للمكاليييب    

 200لدونا الناال األ تف لن ةتصيع حيتبالا الم دسيام وليد ري  إ اياز المت ليا األوليد    شياا 
لالييتاأ لتب يياأ ل ييا  40م وهييا و ييدام اازلييا للوييتاب   مسييا ا اا لييا 200و ييد  سييكنيا إلسييكا  

 .(3)و د م رال لال لن )غتفا ل يشام لصبخم غتفالا  وسم  ماس( 
دميا حاييه المتم ييا الدونيييا األلي  المالوييد  والوكولييا ال تالييا الييد  يتوب  رلبيييا ا اليامييام -4

ليييا  يييالل زصييياب  حيييوبي  النييياز ين والم,ايييتصن وزصييياح  اليييدا  ل,ييي  وا اليييتاس   يييول,  وحيييتالال, م وذ
 . (2) 30/4/3015لمما األلين ال اس لألل  المالود  للسيد السيسالا ا بالابصخم 

وليييدله المتم ييييا ال مييييت لييين المسييياادام واراا يييام وليييواح ارغائيييا الاليييا  يييمله حيييا   
المواف ييام الالييا ح لال,ييا ايييا ام حاايي  ارمتاليييا والالييا ر ييدب  مالوييين الييدوربام م ور فسييع 
الماال لن اما الالصت  إلد حا الا,وح الاليا لاليه ب,يا المتم ييا الدونييا فيا ال يتا  لين  ميا 

ز ين والم,اييييتصنم ولييييد اب ييييت المالوامييييدو  فييييا الم  ي مييييام ليييين النيييياز ي ن إ  يييياذ ولسييييااد  النييييا
والم,ايييتصن اييين الالنيييا ,  ال يييالا لم ييياس المتم ي يييا الدوني يييا اليييد هيييكن الم بييياحب  األبوص يييا لتاييياوال,  
وزصابار,ييا الم سييالمت   ل,يي  لال  ييده  وارة ييالع الييد   ييوال, م ور ييدف  الييدا  المالواحييا فييا  حيي ب 

ال ميييت ليين المسييؤولين بييدوب المتم يييا الدونيييا  مييا لدلالييا لتاافييا النيياز ين ال ييتوف. ولييد   يياح 

                                                           
 .157 الد إسماايا وآ تو م النزوح ال بيتم ليدب سابعم ة - 1
 م 20/07/3012لؤسسا الوكما للم افا اإلسالليام  - 3

                                           http://www.alhikmeh.org/news/archives/104677 
زصاب  حوبي  لمما األلين ال اس لألل  المالود  للسيد السيسالا ام لالا المولال السياسام الال با الوسينيام  - 2

 . 46م ة3012م 14ال دح 
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والم,اتصن لن الت اسام المالئا والنواب والوزباا والسياسيين وزاماا ال شا ت وبميال اليدون لين 
ل اللال لكو ار, م حما رله الا,وح المبكولا لن المتم يا الدونيا اهالمالا حبييتا لين المسيؤولين 

  ليال السييد  يابلو ليابحو  ال  يو ليدوت لن ميا  ةبياا  يال  يدوح    المن ميا رايد الدوليينم  ي
فييا حايي  السيييد السيسييالا ا سيينداأ لوصيياأ لمواحييلا  ييدلار,ا اإل سييا يا فييا ال ييتا م وحمييا لييدس السيييد 
بياليت ليوصت ب ييي  اللانيا الدولييا لليييليب األ ميت  يكتن والالنا ييا للسييد السيسيالا ا ولييا ف يوس  ييا 

ليين رييوفيت لسيياادام إ سييا يا للنيياز ين والم,اييتصن فييا ل يمييار, م ولييال السيييد  لكالييب سييما الا
اميييتو لوسيييد األليييين ال ييياس للاال يييا ال تبييييا السيييابع فيييا  يييدو  للييييو يينم    ف يييت السييييد 
السيسالا ا حميا ف,ماليا هيو    الوليه ليد  يا  أل  رين   اليي وف إلاياح  بنياا ال يتا  لين حو  

حيا ليو  اين  يكت واتفيا  األلي  المالويد  ليدا  سيما ا السييد اسالمناا   دم و اتب السيد  يا  
 . (1)لاميع الا,وح التاليا  لومافا المد يين فا اليتاع الوالا فا ال تا  

 ثانيا: مؤسسات المجتمع المدني)المنظمات غير الحكومية(.
رمما لؤسسام الماالمع المد ا ا دى ارليام الوةنيا لومافا   و  ار سيا  م ولين بيين      

 ال ئام الالا رتااها المؤسسام ها فئا الناز ين.
سم 3010( لسيينا 13ور مييا هييكن المن مييام وفييع لييا و  المن مييام غيييت الوكوليييا بليي  )     

ت الت يسييا ليين  ييي  الومافييا وص ييد الال يياو  بييين الييدول ولن مييام الماالمييع المييد ا ليين ال ناحيي
والمسييااد  ال  ييالالين للنيياز ين حا ليامولييد ائبالييه هييكن المن مييام حوبهييا البييابز ليين  ييالل ازلييا 

وفييا حافييا الماييارمم اذ سيياهمه فييا بييتال  اروييواا  10/2/3014النييزوح ار يييت    ييد ا ييدا  
  و .وارغائا الصاب ا للناز ين م وبحده  لال ال,ادام الالا وال تا ل,ا الناز 

                                                           
لؤسسييا الوكمييا للم افييا اإلسييالليام ل يياا السيييد السيسييالا ا لييع  ييا  حييا لييو  ارلييين ال يياس لالليي  المالوييد   - 1

 http://www.alhikmeh.org/news/archives/104677س .34/7/3014سا  ا :
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واهيي  النيييوة الدوليييا وارلليميييا الالييا  يييه  شييكا حييتصح الييد رن ييي  حوب لؤسسييام      
الماالمييع المييد ا فييا ر ييدف  الومافييا والمسييااد  للنيياز ين  ييالل مميييع لتا ييا النييزوح م ار وهييا 

 .(1)س3006ار اليا حمبار لسنا 
 ثالثا: االعالم الوطني:

لا المت يييا والمسيييموع والم يييتوام بيييدوب ل,ييي  فيييا فنيييصلع ارايييالس الموليييا  م الليييال ا يييكا      
بحدال نافا ارساس للناز ين وحا لاوال لع  و ول,  وذليا لين  يالل رشي ي  ليواةن ال ليا 
فييا ارحاا التسييما فييا الال الييا لييع ازلييا النيياز ين م وحييكلا بحييد ار ال,ادييام الالييا وال ت ييو  

 ييييابصت اراالليييييا  يييييدحهام ل,ييييا ليييين حافييييا الا,ييييام الوكوليييييا اس غيييييت الوكوليييييا م وااييييداح الال
 ار ييافا الييد لتالبييا الومافييا والمسييااد  الالييا فويييلو  الي,ييا وال ييدلام الم دلييا ل,يي  سييوااأ 
اليييد لسيييالوى الال ليييي  او الييييوا او المييياوى او ال يييكاا والوييييول اليييد فيييتة ال ميييا والو يييع 

ت لييين م وليييد  شيييت ال ميييي(3)ارلنيييا ال ييياة ب,ييي   ار يييافا اليييد روسيييين او ييياا,  ارمالمااييييا 
الموا يع الاليا ر ي  النياز ين وار ال,اديام الاليا وال ت يو  ل,يا وال يتوف ال اسييا الاليا ليتم 

 ب, .
 المطلب الرابع: مراحل تقديم الحماية الوطنية للنازحين.

ر اللييال اسييباب النييزوح الييدا لا لييابين  ييزاع لسييلح او فو ييد االييا او ا ال,ادييام لو ييو         
النيزوح اليدا لا ) ا يا  تحيا امبابصيا ونال يا في,يا النياز ين ار سا  او حيواب  ةبي ييام وصوحيال 

 لن الادن سكناه  الد لناةع ا تى  وما ان الومافا(.

                                                           
دارين ييا بصييدبصوس: ار اليييا حمبييار والالزالييام الامااييام المسييلوام ل ييال لنشييوب فييا  شييت  الال,ايييت ال سييتل - 1

 .11سمة3007
 .142اماب حايت فالح: الومافا ال ا و يا للناز ينم ليدب سابعمة- 3
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ا  الومافييا الالييا فوالام,ييا ار  احييا الييكون لييوبس  ييده  ار  يياح ال سييتل  ليين حفييابه        
و يو  حا ا  الحه  م ولميا ذحيت فسيوف ر الليال  سيب حيا لت ليا لين لتا يا النيزوح حميا ا  ال

 المنال,كا ل,  ر اللال لن لت لا الد ا تى م وسوف  الناول هكن المتا ا لالالاليا:
 الفرع االول: مرحلة الحماية من النزوح)منع النزوح(.

ا  الومافا لن النزوح ال ستل هو  ع ا سا ا م فالنزوح فسلب الناس   يول,  فيا ا اليياب      
 .(1)لالن ا  ادتاه,  الد رتن حفابه المكا  الكل ف يمو  فيا وصوتل,  افنا لن  تصا ا

والد السلصام الم اليا وامب بكل ال نافا فا لنيع ارسيباب الاكبصيا للنيزوح والال  ييال       
لن,يييا ول الاال,يييا وارلالنييياع اييين  ليييع  ل او ييياع فمكييين ا  ريييؤحل اليييد النيييزوحم وصايييب ريييوفيت 

ن ارلالزالام واميب ا اليتاس م ورشما هك(3)الومافا والمسااد  ار سا يا ل,  لن اما لنع  زو , 
  ييو  ار سييا  وال ييا و  الييدولا ار سييا ام وحييكلا وامييب بييكل ال نافييا ليين امييا  مافييا   ييو  

 .(2)ار سا   ار اذ الالدابيت الممكنا حافا لالانب النزوح او ارلالل لنا الد اليد  د
 ابن هو لاولا:الا لار وس  ا السلصام الوكوليا للومافا لن النزوح او الال ليا لن ائ     
الييد الدولييا ا  ر ييوس بو ييع سياسييا االييا لم الاييا ل اللييال ارسييباب الالييا رييينع النييزوحم  اور:

وبميييا ا  حافيييا ار ييي اة والمال يييو   يييالوع فيييا الومافيييا لييين النيييزوح اليييدا لا الال سييي ا واليييكل 
والو ييع  سييبب سياسييام الالمييييز ال نيييتل وارامييال التاليييا الييد ر ييييت الالتحيبييا ارمالماايييا م 

ال,ان   و  ار سا  او ال ا و  الدولا ار سا ا م ف ا هيكن الواليا اليد وحكلا والو ع  سبب ا 
الدولا ا  ريدب رشتص ام رمنع النزوح وروفت الومافا ائناا النيزوح م ور,يئيا ال يتوف المناسيبا 

 لل وح  ارلنا او الالوةين فا لناةع ا تى لن البالح واااح  ار دلا .

                                                           
 .5م ةداليب رصبيع المباحئ الالومي,يا  شا  النزوح م ليدب سابع- 1
 س. 1661( لن المباحئ الالومي,يا  ول  مافا الناز ين لسنا 2المبد  )- 3
 ( لن المباحئ   س,ا.2-5-2المباحئ )- 2
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ا هيكن الالشيتص ام والسياسيام م وذليا ر  فيا ال يتا  وا  الوال فا ال تا   واما الد لمي     
ال ميت لن الدفا ام وال وليام والصوا ال والمكاهب م اذ  الد السلصا الالشتص يا فيا ال يتا  ا  
رشيييتع ليييا و   ييياة  النييياز ين وص,ييياا ارلييييام الاليييا ريييؤلن ايييوحر,  او ريييوةين,  فيييا لنييياةع 

 فسالصي و  في,ا  ار دلا  لع الماالمع.
الممكيين ا  فكييو  رودوييد بييدوا للنييزوح الييدا لا و احييا فييا النييزاع المسييلح م والييد ليين ئا يييا: 

سبيا الممال الالا لمت الن فسيمح بالوحييا ال يكاا للماالم يام الم زوليا  سيبب النيزاع سييا ا 
لن غيت النتوبل لسكا  هكن المد  ا  ونال لوا الد لتادز اروواا وارغائيام واذا لي  فكين افاياح 

 بكل الا,وح لال ليا  ا  النزوح و ما  ار ال ال ارلن ل, .بدا ا فالبد لن 
ربييد ليين الالشيياوب لييع ارةييتاف المالييائت   ييالنزاع المسييلح م  ل ا ييتاد,  فييا ال ييتابام الالييا  ئالمييا:

ر يي  لسييال بل,  م حييو ,  اراليي   ار اليييابام الممكنييا ليين السييلصام الوةنيييام ولييد فكييو  لييدو,  
 ييال الي,ييا او   ييا ,  فييا الييادن النييا ل زولييا فييا ولييه النييزاع اباا ايين ارلييادن الالييا فاييب ار ال

 المسلح.
 الفرع الثاني : حماية النازحين اثناء النزوح.

لييين الواميييب ال ميييا اليييد  مافيييا النييياز ين و احيييا لييين ال,اميييام ال سيييكتصا او الم الليييا      
فالبيد لين ر ييي  الال سا يا او ار الااز ورشياله ارسيت ولين ا ال,يان الو يو  ار سيا يا ار يتىم 

الم يييياةت ولييييواةن النيييي ال وال مييييا الييييد ر ييييدف  ال ييييدلام ارساسيييييا والوامييييام النييييتوبصا 
 رسالمتاب الويا وحما ولا:

فايييب ر يييدف  ر يييابصت وبيييين في,يييا الواميييام ارساسييييا للسيييكا  النييياز ين و احيييا فيييا لويييا  اور:
الموالملا م و يارم الني ال  اروواا والالوةين م وال ما الد ر يي  الال,دودام ارلنيا ال  ليا او

النامما ان حبت السين و يوع الاين  م وحباسيا ال الليام بيين النياز ين والماالم يام المنيي ا م 
ولتاايييا  الم ييياةت الاليييا ف يشيييو  في,يييا ف يييد فكيييو  هنيييان ال ييياس او ذ يييا ت غييييت لال ايييت   اليايييا 

 لنزااام سا  ا.
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ارلنييييا للنيييياز ين الييييد ابا ييييي,  الو ييييال الييييد ا ميييياط السييييكن الدا مييييا م ورييييوفيت ال ييييوح   ئا يييييا:
ولنيييازل, م وليييد رويييول ال يييتوف لييين حو  الكا ييييا ال يييوح  م ف ليييد المسيييؤولين اييين هيييكا المليييال 
رسيي,يا وحييول النيياز ين الييد التبيياا ل,يي  فييا لنيياةع ا ييتى او ا يي اة وتربصييو  ب,يي  حونيييا او 

ايييواب لولييييا  ويييي  فمكييين المشيييابحا فيييا السيييكن بييين   المبنيييد والاليييا لييياوى ا يييافا لن ييييا  
ارست  المسالني ام وفا هكن الوالا فاب ر دوت ابر اع ال مافا السكا يا وزصاح  الصلب اليد حيا 

 ل ولام الماالمع والويول الي,ا  صت  ررؤحل الد رتن ائاب سيئا الد الناز ين.
روفيت المسالوةنام البشتصا الامااييا المؤلاليا للنياز ين غييت ال ياحبصن اليد ال يوح  وال ييت  ئالما:

غبين فا ال وح  الد لسكن,  ارحلا لوين روةين,  فيا المنياةع الاليا وتغبيو  ارلاليا في,يام با 
 واه  هكن المسالوةنام ها المدابس والمتادز الدونيا والمؤسسام الوكوليا ال الا وال ناح .

ر و  هكن الولول فا المناةع الالا رتر ع في,ا الال,دويدام ارلنييا وحيكلا الكا ييا الوييول     
 الخ.0000ال دلام ارساسيا الالا رفمكن ال ي  بدو ,ا حالماا وال كاا الد
ولييد ر ييو  هييكن المسييادن المؤلالييا الييد  ييكا لنشيييم غيييت ئابالييا حال تفا ييام او رال ييك  ييكا     

 .(1)بناا ئابه  سي  فمكن رصوصتن وهو لافصلع اليا اليوس فا ال تا  بدوب واةئا ال ل ا
ل وا ييا الناز ييا وااللار,ييا وحوبهييا فييا الماالمييع و ميياوال,  رب ييا ال مييا الييد حباسييا والييع ابا  ييا: 

 ل تف  زو ,  م ولاغيتم ال توف الصاب ا الالا ا اةه ب, .
وربييد ليين ارلال ييام الييد  ايي  ارسييت  و ييوع ال ا لييا والال ييوصن ال مييتل والايين  وال,ييابام والال لييي  

ا م وارلييت ار ييت هييو ر زصييز والصب ييا ارمالماايييا انييد حباسييا ور يييي  بييتال  المسييااد  ار سييا ي
سبا ال ي  وذلا  م تفا النشاط ارلالياحل لبا النيزوح واسيالمماب فيتة ال ميا المالا يا ل,ي  م 
ورييييوفيت المسييييياادام ارساسيييييا لييييين اللييييوازس الش يييييييا حييييالمال   وارلمشيييييا وال ييييدح المنزلييييييا 

 دالمداف  والولوح فنال ان اراا ام الماليا.

                                                           
س والكل ر  رن يكن لمسااد  الوكولام الموليا )لشيتوع اليدوب 3002( لسنا 54لتاب الوكولا ال تاليا بل  )- 1

 واةئا ال ل ا(.
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 النازحين بعد انتهاء النزوح.الفرع الثالث: حماية 
ر مييد الدولييا الييد افايياح  لييول  ,ا يييا لمشييكلا النيياز ين وبشييكا حا يي   مييا فنييمن سيياللال,        

و  يي  حييتالال, م وبمييا ا  النيياز ين والمال ييو   كافييا   ييو  ار سييا  م وبالالييالا فسييالصي و  اايياح  
ا او رييوةين,  لوليييا فييا بنيياا  يييار,  م سييواا حييا  ذلييا ليين  ييالل ال ييوح  الييد لسييادن,  ارحييلي

 المنص ا الالا ار كوها للاا ل,  او  ل لكا  ا ت فا البلد م وصوع للناز ين ار الياب فا ذلا.
وهييكا لييا ادييدم اليييا المبيياحئ الالومي,يييا  شييا   مافييا النيياز ين الالييا  يييه الييد وامييب       

 .(1)اللناز ينالسلصام الم اليا فا ر,يئا ال توف وروفيت الوسا ا لالو يع الولول الدا م
ا  حميت لن الوكولام رشاع الد  يياب ايوح  النياز ين اليد حفيابه  ارحيليا اليد  يالا      

ال ييييابام ار يييتى م وذليييا للو يييال الالتحيبيييا الدفموغتافييييا للسيييكا م وحيييكلا اسيييالمماب ال يييدلام 
ارساسيا الموموح  فا الموةن ارحلا م والكل سيوفت للوكولام الكا يام لسيااد  النياز ين 

ر ييدلا  الادوييد او اايياح  الالييوةين المولييا م وليين امييا رودوييد الولييول الدا مييا ربييد فييا الييادن ا
 -لن حباسا ال والا الم,ما الالاليا:

اسييباب النييزوح : انييد ل تفييا اسييباب النييزوح والاليييدل ل,ييا م والصلييب ذلييا اايياح  اليين والييا  -1
 لسالدالين وامليام سالس او ردابيت لو   السالس.

النيزوح المصيول م ليد فواليا  ارليت اليد م,يوح ل ينيا راياح  احليا   لد  النيزوح: فيا  يارم-3
الماالم ييام الناز ييا م  مييا في,ييا لييمال ادالسيياب النيياز ين حا ليييا ل,ييابام مدوييد  رسييااده  الييد 

 .(3)الوحول الد اسوا  ال ما 
اةييياب النيييزوح : سيييواا حيييا   نيييتصا او بص ييييا م او فيييا و يييع ل يميييام او لتاديييز ممااييييا -2

 .(1) ا لي  لن الممكن ا  رمما الم يمام  ال اووا يا حا مالالوواام ر

                                                           
 .24داليب رصبيع المباحئ الالومي,يا  شا  النزوح الدا لا م ليدب سابع م ة- 1
 .24اماب حايت فالح: الومافا ال ا و يا للناز ينم ليدب سابعم ة- 3
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انيييد ل تفيييا هيييكن ال واليييا فمكييين افاييياح الوليييول الدا ميييا وريييوفيت بيئيييا النيييا ولييينح الوئيييا ع      
الالزلييا واايياح  الممالل ييام رحييواب,ا او ر ييوص  امييا ر ييتا لن,ييا للنييياع والالييدليت ورييوفيت 

لام وفييييتة حسييييب ال ييييي م ورمييييا رو يييييع هييييكن النييييتوبصام ارساسيييييا للويييييا  ورييييوفيت ال ييييد
 -ارمتااام والولول فكو  لن  الل ئال  سبا وها:

 اوال:العودة االمنة الطوعية :
فشييكا الوييع فييا ال ييوح  ا يييافا لال يي اة النيياز ين حا ليييا م الييكون امبييتوا الييد ار ال ييال     

تن الموائييع الدولييا م ف يد لن حفابه  ورتن لمالل ار,  م وراسييدا ل,يكا الويع اليكل ر اليتف  يا ور ي
اددم ال دود لن هكن النيوة الد  ع مميع ارفيتاح  مينو,  ارباح  الويت  فيا ا اليياب   ,ي  

 .(3)لن ار ال ال او ارلالا فا لكا  ا ت م والكل والنمن الوع فا ال وح  الد حفابه 
راهييا وا يدلا   والد السلصام الوةنيا روفيت ممييع وسيا ا ال يوح  ورسي,يا املييا ااياح       

الناز ين ال ا يدون اليد ليواةن,  ارحيليام حميا فايب الي,يا ار ياذ ال صيوام الالزليا الاليا ر  يا 
ا الييتاس   ييو  ار سييا  وال ييا و  الييدولا ار سييا ا ور ييدف  المسييااد  المال مييا للنيياز ينم ورييوفيت 

ويد  وال ميا اليد ااياح  ا ال ال,   الا م وحكلا  مافيا ارفيتاح ائنياا وب يد   ل,ي  اليد ارليادن الاد
ال يدلام ارساسييا وااياح  رتسييخ حوب ال يا و  و لييع الييام لليدفاع اين   يو  ار سيا  وا ييياا 

 ارمتااام ال نا يا الالا ر  ا  ا النزااام  كا حوبها.
وصايييب ا  فنيييمن ل,ييي  اسيييالتحاح لمالل يييار,    يييد ال يييوح م اس اذا حيييا  ارسيييالتحاح غييييت لمكييين     

 .(2)ان ال ساب  او رل ا  ل  كا ا ت لن الال وص  ال احل المسالوع فياب ا  وال  الال وص 
                                                                                                                                                                   

سم فيييدب ايين لتحييز النييزوح الالييا ع 3010النييزوح الييدا لا: المل يي  ال ييالما لالرااهييام والالصييوبام لل يياس - 1
 .Interal-displacment.orgالد لولع: لمال  اللائين النتوصاام لنشوب

 .55داليب رصبيع المباحئ الالومي,يا لومافا الناز ينم ليدب سابعم ة- 3
الماح  ال ا ت  لن ال تع التا ع ال اة  الوع فا ال وح  الصوايا  ساللا وحتالا ملن المباحئ المال ل ا بيتح - 2

والم دلييا ليين لبييا لانييا   ييو  ار سييا  فييا س 3007المسييادن والممالل ييام الييد الالمئييين والنيياز ين لسيينا 
 ارل  المالود .
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ولالو ييييع ال يييوح  ربيييد لييين ريييالين الم لوليييام اييين ريييوفت لشيييتواام ال يييو  ال يييا و ا او لتاديييز 
الم لولييام وايين ارمييتااام ال ا مييا رحييداب وئييا ع ئبوريييا بييدل  ييا ع او رييالالم وامييتااام بح 

 دا  ال اة  امع  ما ارست .لل يا اربا والمسادن وارلالنم وال
والال تصيي   ييالبتال  الوةنيييا والدوليييا للمسيياادام واليييام الالوزصييع والم يياويت ارهليييا للسييكن      

وارغكفييا والميييان واليييتف اليييوا والتاافييا الصبيييا والال لييي  وفييتة ال مييا او النشيياط الالاييابل 
 .(1)فا ارسوا  الموليا 

الوكوليييا الالييا التر,ييا الدولييا واسييالالباب ارليين  سييبيا فييا  وفييا ال ييتا  سيياهمه ارمييتااام      
    المناةع الد رشايع ال وح  والالا اسالمتم ريابار,يا  الالييااد ف يد بل يه اايداح النياز ين 

( اا لييا م وب ييد حييدوب الييت ب ييي  22175(  ييازح وب ييد ايياس وا ييد )250000س )3001ايياس 
ون ليييين اسييييال اح   ييييياز  لنييييازل,  المواللييييا ( الييييكل فمكيييين للنيييياز ين ال ا ييييد101الييييوزباا المييييتل  )

س  اليكل وين  اليد لينح ااا يام لالييا 3001( فيا 323وحدوب لتاب لال  الوزباا الميتل  )
( حونييياب لل وا يييا الاليييا رييي  200000( ا ييي,ت  امميييالا لبلييي  لييين الميييال ليييدبن )2لالفاييياب لميييد  )

س 3010 ( م فاحيييييييبح ايييييييدح النييييييياز ين ال ا يييييييدون اييييييياس101ا الاهيييييييا  موميييييييب ارليييييييت بلييييييي  )
 .(3)  يا135360

س وح ول حاا  لل يتا  10/2/3014الا ار يا يام الالا ر   الناز ين   د ا دا        
والسيييصت  الييد   يي  المواف ييام ال تاليييام وروتصتهييا ليين حاايي  بالييوابصخ ل الل ييا م فييال وومييد 

 ي ا.ا يا يام حاللا لود ار  ربين ادح الناز ين او ادح ال ا دون لن النزوح  يي ا حل
 ثانيا: االندماج المحلي:

فمكن ر تص  ار دلا  المولا  ا ا ا ي,اب ال تح او ارست  او ا  تاة,  حا يا الاماايا او    
 الماالمع والمشابحا فا ليم,ا وابا ,ا ولوال ,ا والالمالع  و ولا واحاا وامبارا فا الماالمع.

                                                           
 .263حليا اب احل  ول  مافا الناز ين م ليدب سابع م ة- 1
 .24س م ة3010ر تصت   ما   و  ار سا  الالا  ا لالل  المالود  فا ال تا  ل اس - 3
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ولييد ووامييا ار ييدلا    يي  الوييوامز الالييا ر يييع ار ييدلا  المولييا المسييالدف  فييا لنيياةع      
مدويييد    ييي  الوليييه موليييد ر ييياوس السيييلصام والماالم يييام المنيييي ا اليييد  يييد سيييواا لوييياورم 
النياز ين ال ييياس بييكلام ف ييد واحييله السييلصام ارلليميييا المنييا ايين ار ييدلا  ليين امييا ر يياحل  ل 

لدفموغتافا والسياسا فا لناة ,  م فممال وافع  كياس ارليالي  فيا اف ا سيالا  ر ييت فا الالواز  ا
الييد الالييا النيياز ين المؤلالييا فييا لنيياة ,  فييا  ييال ر ييكب اييوحر,  الييد حفييابه   سييبب ا  ييداس 
ارلن م ول ن حو  ال بول  ارحلا  المولا حويا حا ي  م وليد رفكيو  ارحليا  الموليا المسيالداس 

 .(1)با الماالم ام المني ا لوموح الناز ينلمكنا فا  ال ادس ر 
ور ييد امليييا احلييا  النيياز ين امليييا لال ييدح  الومييون وذام لسيياب ئنييا ا ورالصلييب م,يييوحا       

وبييييكل,ا ارةييييتاف الم نيييييا ممي ييييا م وصشييييما ذلييييا ا سييييااس النيييياز ين وا ييييي,ابه  لييييع الماالمييييع 
د ما ب اسال داح الماالم يام المنيال لن حو  ار صتاب الد الال لا ان هوصال,  الم افيا م ال

المنييييي ا والمؤسسييييام ال الييييا  يييييوب  لمائلييييا للالت يييييب  النيييياز ين ورلبيييييا ا اليامييييام الامييييوع 
 .(3)المالنواا لن, 

س روزاليو  فسيكنو  لنياةع 3002وفا ال تا  وومد ااداح حبيت  لين النياز ين لبيا وب يد        
 ,  م وهيييكا ف نيييا ايييدس رو ييييع الويييا  يييزو ,  ور وزاليييو  فومليييو  لليييع الومافيييا المتربصيييا بنيييزو 

الدا   لنزو , م ور ,ت هكن ارليوب لين  يالل حي وبا الوييول اليد الين الويياز  م او فيتة 
ال مييام او ارلالييا السيييئا او سييوا غييياب ال ييدلام الييد  ييين اةييال  الوكولييا ال تاليييا لبت ييال  

 ييابام الاليوةين الاليا  س م وبميا ا  النيزوح احيبح اةيول ليد  م فيا 3013الولول الدا ميا ل ياس 
فمكيين ا  رناسييب النيياز ين ال ييتالين ولاالم ييار,  الالييا ف يشييو  في,ييا لييد ر يييتم م فب ييد لومييام 

س و سيب ر ييي  امتريا المن ميا الدولييا لل,ايت  3001و3007و3002النزوح ال بييت    يد اايواس 

                                                           
 .156اماب حايت فالح: الومافا ال ا و يا للناز ين م ليدب سابعم ة- 1
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 مييا بغبييال,  % ليين النيياز ين الييكون  ييملال,  حباسييا المن2الدوليييا م   ييد اببييع سيينوام ابييدى ف يي  
% ليين النيياز ين ا  لسييال بل,  فييا ار ييدلا  15فييا ال ييوح  الييد لنيياة ,  ارحييليا م بينمييا باى 

فييا لاالم ييار,  المنييي ام المييا  ا ييا فييا ر يييي  سييابع ليين   المن مييا ا ييا  فالييتام النييزوح ابييدى 
% لييين النييياز ين بغبيييال,   يييال وح  اليييد لنييياة ,  ارحيييليا م وهيييكا وؤحيييد ا  املييييا 45لا سيييبالا 

ر ييدلا  هييا امليييا ل  ييد م فبينمييا وييال  و يييع ارمييتااام والشييتوط الالييا ولييزس رصبي ,ييا لا يييا ا
ار ييدلا   ييال حا مييا م بنييااأ الييد الم يياويت الدوليييا م فييا  لن ييوب النيياس  ييول ار ييدلا  هييو الييا 
لو وايا وبواما الد ال ,  ولواولا الوا لن  الل امليا اسالشاب  ةواييا لتااييا ولشيابحا 

ناز ين لن اما  ما  ار دلا  او اذا ابح ا ا  رصبع ارميتااام  شيكا ف يال م فيا  للسكا  ال
ال دوييد ليين ارةييتاف المسييؤلا روالييا  الييد ف,يي  ليياذا ف نييا ار ييدلا  للنيياز ين م وليياها ال وا ييع 
الاليا فشي تو  ا ,يا رميين ,  لين ار يدلا  م وروييزال هيكا ال ,ي   الييا فييا اةياب ادياحفما م  ول يين 

ر مييا الوكولييا لييع الماالم ييام المالنييتب  ليين النييزوح ولييع الشييتحاا الييدوليين الييد   الم ابييا ليي 
ل اببييام لسييالدفما ةوصلييا المييدى رالناسييب لييع و ييع النييزوح م فييا  ليين المسييالويا الوحييول الييد 

 .(1) لول حا ما
لن الم,  ا  را يك المن ميام الوةنييا والدولييا المال الليا ليع النيزوح   يين اراالبياب حي ييا      
النيياس ورصبييي ,  لال ييدلا  فييا السيييا  ال تالييام  يوحييا ليياوال لع  ييال نال المسييالمت وللييا ف,يي  

ارليين فييا البلييدم وانييد ف,يي  هييكا فيييبح ليين الممكيين رصييوصت بييتال  ف الييا رالنييمن افايياح  لييول 
لسييالدفما وصمكيين رو يييع الولييول المسييالدفما ف يي  ليشيي ت النيياز و   ييا    ييول,  اايييدم ورو  ييه 

ا  فويييا لييين غييييت حايي   كيييولا وتحيييز الييد ارسيييالماع اليييد  اميييام  ال الييا وهيييكا رفمكييين 
 .(3)الناز ين ور ما ل ,  حشتحاا

                                                           
 .120اماب حايت فالح: الومافا ال ا و يا للناز ين م ليدب سابع م ة- 1
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 ثالثا: اعادة التوطين المحلي.
رال لع اااح  الالوةين  شكا  اة  النياز ين ال يال ين فيا او ياع  صيت  او المسالني  ين      

شيو  فييام ور فتحييا  شيكا  ياة او اليكون رراليياح ل,ي  فتحيا ار ييدلا  فيا الماالميع الييكل ف ي
 ال وح  ارلنا الد لوةن,  ارحلا.

وصمكيييين ال ييييول  ييييا  اايييياح  الالييييوةين هييييا رييييوةين النيييياز ين فييييا لنيييياةع غيييييت لييييوةن,         
ارحيييلام وصسيييال ما للال بييييت اييين بدافيييا  ييييا  مدويييد  للنيييازح فيييا لكيييا  ا يييت  سيييب ال يييتوف 

 والمال سام الالا احم الد النزوح .
وةين انيييدلا فييييبح لسيييالويال رو ييييع ال يييوح  اليييد اليييوةن وار يييدلا  وليييالم  ااييياح  الالييي        

المولييييا  ييييالل اةيييياب زلنييييا ل بييييول م وفييييا حميييييت ليييين ار يييييا  رشييييكا هييييكن لييييدبا حبيييييتا ليييين 
ار صتاب فا  يا  ارفتاح الم نيينم   تا لما والصلبا ذلا فا ر ييال امالمااا وئ يافا و  سيا 

 .(1)لن اما ار دلا  فا لاالمع مدود
بييين  ييا  الييدا  المومييا الييد ال ييوح  فييا الم يياس ارول ئيي  ار ييدلا  المولييا م وصييارا فييا وال     

 الم اس ار يت الالوةينم وحا   ياب ال وح  هو ادمت ال يابام الناموا والمسالدالا .
س وئي ا ب يسيا روميا اميا الوكوليا 3001وفا ال تا  حا ه السياسا الوةنيا للنزوح ااس      

س 3011فييا ريييوفيت الومافييا والمسيييااد  للنيياز ينم ورييي  رصييوصت  صيييا  يياللا  يييول النييزوح اييياس 
 وي  رودح  صوام للموسا لنما  الالنسييع ال اليا بيين اليوزابام لال يدف  ال يدلام فيا الوليه 

سييييالتاريايا للولييييول الدا مييييا م اذ بييييدام وزاب  ال,اييييت  والم,اييييتصن فييييا ال ييييتا   المناسييييب وافايييياح
س ب,ييدف روسيييع  صييا  المسييااد  3013المت لييا ارولييد ليين  صييا ال مييا المن وييا فييا  يسييا  

الم دلا للناز ين حا لييا لالسيتصع ال يوح  وار ال يال وار يدلا  الموليام وبحيزم السيالتاريايا  شيكا 
ماليييا ور زصييز اايياح  ارحلييا  ليين  ييالل روسييين بيئييا الومافييا م ول يين ميييد الييد ر ييدف  الميينح ال

                                                           
ارة ال الالمئو )لباحئ رومي,يا  شا  الومافا والمسيااد ( احيداب الم و ييا السياليا لشيؤو  الالمئيينم  - 1

 .145سم ة1664لتحز ارهتاس للالتمما والنشتم ليتم 
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س وبنياا اليد ةليب 3012رب د فيتة الوييول اليد ال يدلام لل ا يدون لويدوح  م فيا  يسيا  
لن وزاب  ال,ات  والم,اتصنم واف يه ل و ييا ارلي  المالويد  لشيؤو  الالمئيين اليد حاي  رصيوصت 

ر ييييي   الييا   المت لييا ارولييد م ولييد ريي  رشييكيا فتصييع المت لييا الما يييا ليين ال صييا والالييا رالنييمن 
رنسيع مدود ريا ع لاللي  المالويد  ل نيا  النياز ين لم الايا لسيالا النيزوح ليع الوكوليا ال تالييام 
ورمه حياغا ل اهي   ول و يع  صيا اميا سيالتاريايا رفاياح  ليول حا ميا للسيكا  النياز ين 

 .(1) موليا ولن,ايا ووال يا  رالناول النزوح الدا لا فا ال تا   صتص ا ادمت
 : الخاتمة

 اوال: االستنتاجات:
ا  ل ,ييوس النييزوح ف الييييت الييد اولئيييا الييكون ادتهييوا اليييد ال ييتاب لييين لسييادن,  وليييي   -1

 الكون غاحبوها للويول الد لسالوى ل ا ا افنا لما ه  اليا.
حا لييا النزوح الدا لا ةاهت  رنتب الن واسال تاب الدولا م اذ ا  ار  اة الناز و   -2

غالبا لاوؤئتو  الد الويا  ارمالماايا وارلالياحفا والسياسيا فيا الدوليام ارليت اليكل 
 وتهع حاها الدولا الالا ريبح للزلا بالوفيت ا اليامار,  ارساسيا.

السييييلصام الوةنيييييا هييييا المسييييؤولا  الدبمييييا ارسيييياس ايييين رييييوفيت الومافييييا والمسييييااد   -3
رمييييز م ولمييا والوافييع لييع ال ييوا ين الدوليييا ذام  ار سييا يا الالزلييا للنيياز ين حا ليييا حو  

ار الييياة والمبيياحئ الالومي,يييام و ييتوب  الال يياو  لييع الا,ييام ال االييا الم نيييا ليين 
 اما رو يع ذلا.

والبين  ا  ادح الالمئين ون   حلما ريوفتم  مافيا حولييا ووةنييا للنياز ين حا لييا ر   -4
 ال البيا ال  مد لن الالمئين ه   از و  حا ليا.

                                                           
فيا حيوي ا وليا ع م رييدب س: لنوا النياز ين حا لييا م ل اليا لنشيوب  3012اليوس ال الما لل ما ار سا ا - 1

ان لكالب اراالس ولكالب الالنسيع المال الا للالنميا والشؤو  ار سا يا الالا ع لليو يالا فيا )لكاليب ارلي  
 س.3012المالود  فا ال تا ( اب 
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ا  ال ا و  الدولا رويوفت الومافيا للنياز ين بين  حيتصح م وا ميا ووفتهيا ح اايد  االيا  -5
فيا  مافيا المييد يين م وحيكلا ال ييا و  اليدولا لو ييو  ار سيا  روييوفت الومافيا للنيياز ين 

 ار فا اةاب اهالمالا  ار سا   ي ا االا .
 احهيا لسيتا لين لنياةع ااالبت ال ا و  الدولا الانيا ا ا يص,اح الاماايام السيكا يا وا  -6

 سكن,ا م  ا ,ا متا    د ار سا يا .
ا تا  ار صتا ام والاليورتام الدا لييا لين لايال الومافيا الدولييا الاليا ووفتهيا ال يا و   -7

الدولا ار سا ا الد ااالباب ا ,يا رر يد حيتااام لسيلوا وا نياا,ا فيا الم ابيا اليد 
الومافيييا ارفنيييا لنيييوافا هيييكن  الموائييييع الدولييييا لو يييو  ار سيييا  غييييت حافييييا لنيييما 

 اليتااام .
ف البييت ا الييياة الموكمييا الانا يييا الدوليييا ر ميليييا الييد ا الييياة ال نيياا الييوةنا  -8

وهيييو اهييي  ال واليييا الاليييا رشييياع اليييدول اليييد ار نيييماس اليييد الميميييا  ارساسيييا للموكميييا 
 الانا يا الدوليا.

ال ييتا م حييا  لييا األئييت الييدوب األبييول والمسييؤول الييكل لالييه  ييا المتم يييا الدونيييا فييا - -9
اإل سا ام لن  ما  مافيا الميد يين والو يال اليد حيتالال,  اإل سيا يام وذليا لين  يالل 
لالييييدله ليييين الومافييييا واإلوييييواا واإلغائييييا الييييد الييييتغ  ليييين  ايييي  وةبي ييييا المسييييؤوليا 

 زصيتا   10والوامبام المل يا  اليد ايارع المتم ييا الدونييام وبال ييوة   يد   يدا  
3014. 

ا,يييوح اللانيييا الدولييييا للييييليب ار ميييت ارئيييت الوا يييح فيييا لايييال ل يييد حيييا  ل -11
  مافا المد يين فا زلن اليتااام المسلوا الدا ليا وفا زلن اليتاع الدولا.
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 ثانيا: التوصيات:
ا  فويييا رنييالن المييا  شييا  النيياز ين فمسييالا النييزوح لال ل ييا   ييتى ليين النييتوبل  -1

اسيييالبداحفا وحيييتاع المييييالح ارلاليييياحفا او  يييالان  البشيييتل م وبميييا ا  وميييوح ا  ميييا 
الوزبيييا او الصا  يييا الييد  سيياب الميييالح ار سييا يا لمواةني,ييا فا ييا لشييكلا النييزوح 
لشكلا حا ما م وا  رنالن الدول او الش وب لن  يا ا ا  ف  يال لين هيكن المشيكلا م 

ئيا وة رويه وصكو  هنان اهالماس االما وؤحل الد حشال ارسباب المؤحفا ل,ا فالنصيول 
 الن   ال الما المالزاود.

 توب  ربنا ارست  الدوليا لوااد لا و يا مدود  ان ةتصع ابتاس ار اليام حوليا  احيا  -2
ر  ييا   يياس الومافييا الدوليييا للنيياز ين حا ليييام لموام,ييا اليين   وال يييوب الييكل ف الييتل 
ال يييوا ين ذام الييييلا حافيييا سيييواا حا يييه حولييييا او وةنييييام وال ميييا اليييد ا شييياا لن ميييا 
 حوليا ر ند  شؤو  الناز ين الد غتاب الم و يا الساليا لالمئين فا ارل  المالود .

فاب ا  ريبح لشكلا الناز ين سبب لموب  بمال السياسا وال ا و  وال  ت وا  وين,   -3
هيييؤرا  مسيييؤليار,  حيييا فيييا لايييال ا الياحيييا لالنبييييا الماالميييع اليييدولا  يييال صت ال بييييت 

 للناز ين.  لمشكلا النزوح والم ا ا  ال اسيا
و ييع رشييتص ام وةنيييا رالناسييب لييع لشييكلا النييزوح فييا ال ييتا  ول و ييا فوالييا المتربييا  -4

 التا  ا بين حول ال ال  لن  ي  ااداح الناز ين. 
الد السلصام الوةنييا ر,يئيا ال يتوف المناسيبا لالمكيين ال يتاليين لين ال يوح  الصواييا  -5

  ا يت حا يا البليد حو  رميييز  ساللا وحتالا الد حفابه  او الالوةين الصيواا فيا لكيا
ور مييا الييد اايياح  ا ييدلام,  و ييما  لشييابحال,  فييا  ر صييي  واحاب  اييوحر,  او اايياح  

 روةين,  لوليا.
حاييي  الا,يييوح الدا لييييا التالييييا اليييد  يييما  المسييييلا ال تحفيييا اييين ار ال,اديييام الاسييييما  -6

الا,يوح التالييا  لل ا و  الدولا ار سا ا وال ا و  الدولا لو و  ار سا  م  ميا فيا ذليا
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الييد و ييع  ييد لم افييا ارفييالم ليين ال  يياب السييا د  ورشييايع ارفييتاح الييد النييال  ا  سيي,  
 ان الامااام المسلوا المسؤولا ان ار ال,ادام.

لصالبييييا الييييدول  نييييتوب  الال تصيييي   الم اهييييدام الالييييا رشييييكا ليييييدبا لو ييييو  ار سييييا   -7
احفا وارمالماايييييا والم افيييييام دال ,ييييدون الييييدوليين للو ييييو  المد يييييا والسياسيييييا وارلالييييي

وحيييكلا البتوروحيييولين ار يييافيين المكمليييين رر الييييام منييييال اربب يييا م والليييكا  ف يييدا  
 ليدبا هالا ل ميت لن  يوة ال ا و  الدولا ار سا ا.

لياس لال  النواب ال تالا بالبنا لشيتوع ليا و  ف يال  لشيكلا النيزوح فيا ال يتا  وذليا  -8
الاييا الوييارم المومييوح   اليييا ليين  ييالل  لييول لسييالدالا للوييد ليين  ييارم النييزوح ول 

ور يييوص  النييياز ين م وارسيييال اح  لييين الا,يييام الم نييييا ب,يييكا ال ييييوة)وزاب  ال,ايييت  
 الناز ين وار ك  م الت ار, (.–الم و يا ال ليا المسال لا لو و  ار سا  –والم,اتصن 

ا ال,ادييام ال ييا و  الييدولا اح ييال ال  وبييام الدوليييا الييد ال ييا و  الانييا ا الييوةنا لمنييع  -9
 ار سا ا م والالاديد الد ار الياة ال الما فا متا   الوتب. 

 قائمة المصادر:
 ه.1402م اال  ال البم بيتومم لبنا م 1ابن ال صاع : حالاب ال  الم ط -1
 .11م حاب حاحبم بيتومم لبنا  م   1ابن لن وب :لسا  ال تبم ط -2
موالمن مييييام المال ييييييا وارلليميييييا)لع  ح. ا مييييد ابييييو الوفييييا: لن مييييا ارليييي  المالوييييد  -3

 س.1667حباسا  احا لمن ما الالااب  ال الميام حاب الن,نا ال تبيام ال اهت م 
مالمالييييييد ارولماييييييال  1ح. ا مييييييد ل اليييييياب امييييييت:ل ا  الل ييييييا ال تبيييييييا الم احييييييت  مط -4

 س.3001ال الابم
 ه.1411م حاب ال ل  م حلشعم 3التاغب ارح ,ا ا: ل تحام ال تا  مط -5
 شتل: اساس البالغام م. ابد الت ي  لوموحم حاب الم تفا.الزل  -6



 

 والوطنية الدولية احلماية  
 البلداوي علي حممد رضيم.د.         داخليا للنازحني 

 

 

 

 
348 

اسييالا حييبتل دمحم:  مافييا النيياز ين فييا النزااييام المسييلوا م  ويي  لنشييوب فييا لالييا  -7
 س.3010(م المالد المال م 3-1ال احسيا لل ا و  وال لوس السياسيام ال دحا )

 ا ال تبيا م ليت.ح. افمن احوب ساللا: الومافا الدوليا لصالب اللاوا م حاب الن,ن -8
 اسيا ووسال: مافا   و  ار سا  م و  فا المؤرمت الميالن اشيت رروياح المويالين  -9

 س.1662ال تبمالم تبم
ح. بيييييولا ابييييد ال اليييياح  اييييازل: الموكمييييا الانا يييييا الدوليييييام حاب ال  ييييت الاييييال ا  -10

 س.3004مارسكندبصا م 
ابيييياس: لن,ييييا  الالييييدبصب المسالشيييياب  سييييين ملييييوب السيييياادل و ح. الييييا ابييييد هللا  -11

ول دلييا فييا حباسييا   ييو  ار سييا  م احييدابام المتحييز الييوةنا لو ييو  ار سييا  فييا وزاب  
 س3012  و  ار سا  م لصب ا لواف ا   داح المتحزصام 

ح.  ميييوح  لنالييييت سييي يد:  و  ار سيييا  ائنييياا النزاايييام المسلوا)حباسيييا ف ,ييييا فيييا -13 
 س.3001م 1حاب الاال ا الادود مارسكندبصامط وا ا كاس ال ا و  الدولا ار سا ا(م

ب ييييا ا مييييد  اييييازل: ال ييييا و  الييييدولا ار سييييا ا وحوبن فييييا  مافييييا  ييييوافا النزااييييام  -12
 س.3006المسلوامحاب المن,ا اللبنا امبيتومم 

ح. سيي د ابييد الت مييا  زصييدا : رييد ا ارليي  المالوييد فا النزااييام المسييلوا غيييت ذام  -14
 س.3001ب ال ا و يامليتم الصا ع الدولامحاب ال ال

ح.  ييييتص  اييييالل  ودمحم ابييييد الوا ييييد: لوسييييواا ار اليييييام ال ييييا و  الييييدولا ار سييييا ام  -15
النيوة التسميا لالر اليام والدول الميدلا والمول ام لنشيوبام اللانيا الدولييا للييليب 

 س .3004ار مت م
م حلييا ال يا و م مال يا الا مباب حتصدل: الومافيا الدولييا لالمئيينم اةتو يا ححاليوبان  -12

 س.3002  داحم 
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م لكالبييا الصلي ييام 3اميياح لصيييت الشييمتل:  ييزوح السييكا  )حباسييا ر ييييليا  يياللا م  -17
 س.3010  داحم  

امييياب حاييييت فالح:الومافيييا ال ا و ييييا للنييياز ين حا ليامبسيييالا لامسييياليتمل ,د ال لميييين  -11
 .3017للدباسام ال ليام 

ل ا و  اليدولا الم احيتم حويوا  المصبوايام الاال ييا مبين ح. امت س د هللا: ل ا  ا -16
 س.3005م 1اكالو مالازا تمط

فيييييييييييييييييابو   موح :الومافيييييييييييييييييا الدولييييييييييييييييييا للنييييييييييييييييياز ين حا ليييييييييييييييييياملتحز الدباسيييييييييييييييييام  -30
 س.3015م 1ال تبيامليتمالايز مط

ح. فا يييا ابيييد الزهيييتن ال يييتاول : الم,ايييتو  وال يييا و  اليييدولا ار سيييا ا م لنشيييوبام  -31
 .3012م 1 وليا م لبنا  م بيتوم م طالولبا الو

فتا سيييييواز بو ييييييا سييييييولينيا: ال يييييالوس ال يييييالما لو ييييييو  ار سيييييا  :رتمميييييا لومييييييوح  -33    
 س.3002م         حاب المالوينم بيتومم1 ياب:ط

حارين ا بصدبصوس: ار اليا حمبار والالزالام الامااام المسلوام ل ال لنشوب فيا  شيت        -32   
 س.3007تل الال,ايت ال س

ح.لاليا لنسييا الوسيينا: الومافييا الدولييا للم,اييتصن لسيتصا حا ييا اوةيا , م حباسييا فييا  -34   
 ييييوا ال ييييا و  الييييدولا ار سييييا ام  ويييي  لنشييييوب فييييا لادلييييا الو و مدليييييا ال ييييا و م الاال ييييا 

 س.3011م 15المسالنيتصام ال دح/
ملنشييييييييييييييييوبام ح.دمحم الماييييييييييييييييكوب وح.ةيييييييييييييييياب  الماييييييييييييييييكوب:ال ا و  الييييييييييييييييدولا ار سا ا -35

 س.3006م 1الولبامبيتوممط
ح. دمحم حييييافا ووسييييال:الومافا الدوليييييا للمشييييتحون حا ييييا حول,يييي  محاب الن,نييييا ال تبيييييا م     -32

 س.3004ال اهت م
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لؤصييييد مبيييياب  ميييييد: النييييما ام الدوليييييا والوةنيييييا لو ييييو  الالمئييييين ال ييييتالينم بسييييالا   -37
 س.3013لامساليتمدليا ال ا و  والسياساممال ا البيت م 

ح.  بيييييا ابييييد الييييت من  احييييت الدون: ييييما ام   ييييو  ار سييييا  و ماوال,ييييا وف ييييا لل ييييا و   -31
 س.3002مالمكالب الاال ا الودو مارسكندبصام1الدولامط

 س.3012م 1ح. هاحل   ي  المال ا: المن مام الدوليا ملكالبا السيسبا  م   داحم ط -36
 ييييييا و  الييييييدولا ار سا امبسييييييالا هبييييييا ذهييييييب ليييييياو: الومافييييييا الدوليييييييا للنيييييياز ين فييييييا ال -20

 .3012لامساليتمدليا ال ا و  والسياسام يت م
ولي   ايب موب   ياب:ل ,وس الاتا    دار سا يا فا ال يا و  اليدولا م لتحيز حباسيام  -21

 س.3001الو د ال تبيامبيتومم
23- deny international displaced person and international 

law,October,1995, p45..Dr.francis  
 س . 3005حسالوب مم,وبصا ال تا  لسنا  -22
 س . 3005لسنا  12لا و  لكافوا اربهاب ال تالا بل   -24
 س . 3001لسنا  52لا و  الم و يا ال ليا المسال لا لو و  ار سا  بل   -25
 س واليييكل رييي  رن ييييكن لمسيييااد  الوكوليييام3002( لسييينا 54ليييتاب الوكوليييا ال تالييييا بلييي  ) -22

 الموليا )لشتوع الدوب واةئا ال ل ا(.
ال ييياة  يييالتاب ليييا و  الموكميييا  6/13/3002( فيييا 137ليييتاب لالييي  الوكييي  الميييتل  ) -27

 الم اليا  الاتا    د ار سا يا.
 ليما  ارل  المالود . -21
 س.1641اراال  ال الما لو و  ار سا  لسنا -26
 س.1646ار اليا منيال التا  ا ل اس  -40
 س.1622,د الدولا ال اة  الو و  المد يا والسياسيا ل اسال  -41 
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 س.1622ال ,د الدولا ال اة  الو و  ارلالياحفا وارمالماايا والم افيا لسنا  -43
 س.1677البتوروحول ار افا ارول رر اليام منيال لسنا  -42
 س.1677البتوروحول ار افا الما ا رر اليام منيال ل اس  -44
 س.1661ساسا للموكما الانا يا الدوليا لسناالن اس ار -45
 س.14/11/1611( فا 22/135لتاب الام يا ال الا المتل  )  -42
 س.13/1662/ 30( 41/12لتاب الام يا ال الا لالل  المالود  المتل  ) -47
( A/52/12/13( بل  )53ر تصت الام يا ال الا لالل  المالود م الوئا ع التسميا للدوب )  -41

 (.171,176را  لن الملوع)وال  ت 
 س.3010ر تصت   ما   و  ار سا  الالا  ا لالل  المالود  فا ال تا  ل اس  -46
 س . 1661المباحلا الالومي,يا لومافا الناز ين لسنا  -50
لبيياحئ  ييابص  و يي ال,ا الام يييا ال الييا لالليي  المالوييد  فييا ال ييتاب ااييالن  شييا  الم يياويت  -51

 وارةت الالش يليا للمؤسسام الوةنيا لو و  ار سا . 
 س.11/10/3005( فا 4002متصد  الولا ع ال تاليا م ال دح) -53
 حاليب رصبيع المباحئ الالومي,يا  شا  النزوح الدا لا.  -52
 .http://ihchr.iqلتسما للم و يا ال ليا المسال لا لو و  ار سا :المولع ا -54
لالا المولال السياسامزصاب  حوبي  لمما األلين ال اس لأللي  المالويد  للسييد السيسيالا ام  -55

 .3012م 14ال البا الوسينيام ال دح 
ن ال اس لؤسسا الوكما للم افا اإلسالليام ل اا السيد السيسالا ا لع  ا  حا لو  ارلي -52

س 34/7/3014لالل  المالود سا  ا :
.http://www.alhikmeh.org/news/archives/10467 
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سم فييييدب اييين 3010النيييزوح اليييدا لا: المل ييي  ال يييالما لالرااهيييام والالصيييوبام لل ييياس  -21
-Interalلتحيييييييييز النيييييييييزوح الاليييييييييا ع لمالييييييييي  اللائيييييييييين النتوصايييييييييام لنشيييييييييوب اليييييييييد لوليييييييييع:

displacment.org. 
دا لا فييا ال ييتا  م ل ولييام ار ييدلا  م المن مييا الدوليييا لل,اييت  لكالييب ال ييتا م النييزوح اليي -51

 .www.iomiraq.netم لنشوب الد المولع: 17سم ة3012ال تا م
ارة ال الالمئو )لبياحئ رومي,ييا  شيا  الومافيا والمسيااد ( احيداب الم و ييا السياليا  -56

 س.3012س ال الما لل ما ار سا ا لشؤو اليو 
لنوييا النيياز ين حا ليييا م ل الييا لنشييوب  فييا حييوي ا ولييا ع م ريييدب ايين لكالييب اراييالس  -20

ولكالب الالنسيع المال اليا للالنمييا والشيؤو  ار سيا يا الاليا ع لليو يالا فيا )لكاليب ارلي  المالويد  
 س.1664والنشتم ليتم س.  الالمئينم لتحز ارهتاس للالتمما 3012فا ال تا ( اب 

النييياز و  حا يييا بلدا , ماحيييدابام اللانيييا الدولييييا للييييليب ار متمبت يييه باويييه للداافيييا  -21
 س.3007واراال م

 س.3007لنشوبام اللانا الدوليا لليليب الومت لسنا  -23
ارلي  المالوييد  ر ميا ليين امييا ال تا م وي  لنشييوب فيا لالييا )ليين اميا ال ييتا (م ريييدب  -22

ملنشييوب الييد 33سم ة3011ارااللييا لب مييا ارليي  المالوييد  لمسييااد  ال ييتا  م ايين المكالييب 
 .       unami-information@un,orgالمولع

 idp,/ www.relefweb, intلولع   با النزوح الد  بكا الم لولام الدوليا -24
 ملنشوب  الد لولع ار الت يه 3011حلما وزصت ال,ات  والم,اتصنم  -25
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