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  مقـدمـة

ى   عند اشتعال النزاعات المسلحة آثيرًا ما يتحول ا دنيون إل ل        لسكان الم ة من قب ات العدائي أهداف مباشرة للعملي
ائن،   . القوات المتحاربة وآثيرة هي أشكال الممارسات التي ترتكب بحقهم من عنف وقتل وتعذيب واحتجاز للره

ي             ا من ضروب الممارسات الت ة الصحية، وغيره ذاء والرعاي اء والغ د من الم ونهب للممتلكات وحرمان متعم
د           . شر الرعب والمعاناةتؤدي إلى ن ي ق دنيون خالل النزاعات المسلحة، ويالت الحروب الت انى السكان الم ويع
االضطهاد، وقد تمارس ضدهم   مالذ آمن يحميهم من الموت أو عن النزوح عن أماآن سكناهم بحثًا على ترغمهم

  . أعمال النقل القسري أو اإلبعاد والترحيل، من قبل أطراف النزاع المتحاربة
ازحين  و ة للن اني الحماي دولي اإلنس انون ال وفر الق ًا"ي ردين داخلي م  " المش دنيين توجب له ًا م ارهم أشخاص باعتب

ين              نهم وب ز بي دأ التميي دنيين، ومب كان الم الح الس ررة لص ة المق د الحماي ى قواع تنادًا إل ة، اس ة القانوني الحماي
ين الذين ال يشارآون في األعمال العدائية بأي األشخاص المقاتلين، والذي يوجب حظر مهاجمة األشخاص المدني

ويتوجب على األطراف المتنازعة اإلبقاء على حياتهم وحمايتهم، بموجب أحكام اتفاقية جنيف  . حال من األحوال
ام   1994الرابعة لعام  انون اإلنساني العرفي     1977، والبروتوآوالن اإلضافيان التفاقيات جنيف لع ، وقواعد الق

ة من أجل           التي تشكل مصد دابير الالزم ة الت اذ آاف زم األطراف المتنازعة باتخ رًا أساسيًا لهذا القانون، والتى تل
  .تجنب األوضاع التي قد تؤدي إلى تشريد األشخاص المدنيين

ادئ       وفر المب ًا، ت ردين داخلي خاص المش اني لألش دولي اإلنس انون ال ام الق ا أحك ي توفره ة الت افة للحماي وباإلض
ة بش داخليالتوجيهي ريد ال ة  -أن التش ادئ التوجيهي م المب ًا باس ترد الحق ي س ن خالل  -والت ة، م ذه الفئ ة له الحماي

اعي  جلس  المعن الصادرة الوثيقة  وق اإلنسان   ، االقتصادي واالجتم ة حق م المتحدة،     لجن ة لألم دورة  التابع  في ال
ل  والتي قدمت من، 1998فبراير 11 بتاريخ سين، المنعقدةالرابعة والخم م المتحدة     ممث ام لألم ين الع  ، السيد األم
    .إلى لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ، المعني بشئون األشخاص النازحين داخليًادينغ. فرانسيس م

ل،     ة التنق ي حري ة الحق ف ى آفال ة، عل ان الدولي وق اإلنس ق حق ًا، بموجب مواثي ردين داخلي ة المش تند حماي وتس
ة ان اإلقام ار مك د. واختي د أآ ان، و وق وق اإلنس المي لحق ك اإلعالن الع ى ذل الحقوقعل دولي الخاص ب د ال  العه

ه  المدنية والسياسية ، آما يعتمد مفهوم الحماية من التشريد التعسفي على احترام الحق في السكن وفقًا لما جاء علي
  .لعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةا

  1"األشخاص المشردين داخليًا" تعريف النازحين: أوًال
األشخاص أو "وفقًا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن األمم المتحدة بأنهم  يعرف األشخاص النازحون داخل بلدانهم،

ك،        ى ذل ادة، أو اضطروا إل امتهم المعت اآن إق جماعات األشخاص الذين أآرهوا على الهرب، أو على ترك منازلهم، أو أم
ة    والسيما نتيجًة أو س وارث طبيعي عيًا لتفادى آثار نزاع مسلح أو حاالت عنف عام األثر أو انتهاآات حقوق اإلنسان أو آ

  2."أو آوارث من فعل البشر، ولم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها للدولة

 :ويقتضى التعريف المذآور أعاله، توافر شرطين لحدوث حالة النزوح، وهما
راد سوى       ، "االضطراري "إلرادي عنصر الحراك القسري أو غير ا .1 ار آخر لألف رك أي خي ذي ال يت وال

 .الرحيل أو الهرب من مكان سكناهم
ازح، .2 ة للشخص الن ذا الحراك ضمن الحدود الوطني ان  أن يكون ه رار من مك ى الف ه اضطر إل أى أن

 3.سكناه إلى أماآن أخرى، داخل حدود بالده
 

رد  "د أو الجماعات  ويتعرض للنزوح وفقًا للتعريف السابق، األفرا اعي  ىبشكل ف ى      "أو جم في حال اضطروا إل
ادرة            ى مغ م عل ابهم لحمله القوة أو إره ك نتيجة لتعرضهم للطرد ب ى ذل ازلهم أو الفرار، أو أجبروا عل اآن   من أم

ادة  امتهم المعت ة   إق ر الدولي ة أو غي لحة الدولي ات المس بب النزاع دولي     -، بس انون ال ة الق ذه الفئ ى ه ق عل وينطب

                                                            
  .ياً، أو املشردين داخلياًيطلق على األشخاص النازحني عدة تسميات ، كالنازحني داخلياً، أو املهجرين قسر 1
ه ال حيدد حقوقاً خاصة يعد التعريف الوارد يف املبادئ التوجيهية، التعريف املعترف به بصفة عامة، لألمم املتحدة، إال أنه تعريف وصفى أكثر منه قانوين، كون 2

احلماية القانونية للقانون لىت يتمتع ا مواطين دولتهم، والذين يتمتعون بلألشخاص النازحني داخلياً مبوجب القانون الدويل، كوم جيب أن يتمتعوا بذات احلقوق ا
 ..القانون الدويل اإلنساين يف أوضاع الرتاع املسلح والدويل حلقوق اإلنسان،

-http://www.internal الدليل منشور على املوقع االلكتروين IDMC""دليل تدرييب على محاية املشردين داخلياً، املركز الدويل ملراقبة التهجري  3
displacement.org.  
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ةاإلن ذه الورق اني، موضوع ه ة عن  -س االت العنف الناتج ة لح ةأو نتيج وترات واالضطرابات الداخلي ، أو 4الت
إلقامة مشاريع التنمية الواسعة  آالجفاف والفيضانات والزالزل واألعاصير، أو نتيجة لحدوث الكوارث الطبيعية 

ى إ  ة إل ن دون سعي الحكوم دود م اء الس ة آبن ذها الدول ي تنف اآن النطاق الت وطينهم أو تعويضهم عن أم ادة ت ع
        5".تنطبق على هذه الفئة القوانين الوطنية ومواثيق حقوق اإلنسان"سكناهم 

ذي  شخص  ال"بأنه  1951وفقًا لنص المادة األولى من اتفاقية الالجئين لعام  بينما يعرف الالجئ د    يوجد ال خارج بل
ة،      يبرره من التعرض لالضطهاد  جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما دين، أو القومي بسبب العنصر، أو ال
ى  ة، أو إل ة معين ة اجتماعي ى طائف اء إل تظل  سياسي ىرأ أو االنتم د أن يس ك الخوف أو ال يري تطيع بسبب ذل ، وال يس

  ". دالبلد أو العودة إليه خشية التعرض لالضطها بحماية ذلك
  

ام  ة ع ًا التفاقي ة    الخاصة بوضع 1951ووفق ه حال وافر في د وأن تت ًا، ال ب ون الشخص الجئ ى يك ين، حت الالجئ
ف الالجئ     ي تعري واردة ف باب ال د األس ك الخوف متصًال بأح ون ذل ن التعرض لالضطهاد، وأن يك الخوف م

بالده    . المذآور أعاله ة ل ى    . وال يصبح الشخص الجئًا إّال عندما يتجه خارج الحدود الدولي ويحصل الشخص عل
   6.وال توجد مثل هذه الوثيقة لتحديد وضع المشرد داخليًا. انونيًا وفقًا لوثيقة قانونية دوليةوضع الجئ ق

ام  والبروتوآول اإلضافي الملحق     1951ويتمتع األشخاص الالجئون بالحماية التي تكفلها لهم اتفاقية الالجئين لع
باإلضافة إلى ذلك فهم يتمتعون . الالجئين ، وتسند مهمة متابعة شئونهم إلى المفوضية العليا لشئون1967بها لعام

وا في قبضة      بالحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي اإلنساني، عندما يكونون ضحايا لنزاع مسلح، في حال وقع
ات الحرب والمشردين        7.الطرف المعادي أو تعرضوا ألعمال عدائية في البلد المضيف  ين في أوق ويحق لالجئ

  8.ذات الحماية الخاصة التى يوفرها القانون الدولي اإلنساني لألشخاص المدنيينداخليًا، الحصول على 
 

  القواعد التي تكفل حماية المدنيين من النزوح: ثانيًا
ار              دنيين آث ى تجنيب الم ي تهدف إل دنيين، وتلعب قواعده الت يحظر القانون الدولي اإلنساني صراحًة تشريد الم

دنيين       . ي منع النزوحاألعمال العدائية، دورًا هامًا ف ررة للم ة المق اك قواعد الحماي ؤدي انته وفي أغلب األحيان ي
م        و ت اآن سكناهم، والتي ل أثناء سير العمليات العسكرية بين أطراف النزاع إلى دفع المدنيين إلى النزوح عن أم

دن             ين السكان الم زوح ب اك حاالت تشرد ون ان هن ا آ ل األطراف المتنازعة لم ذه   احترامها من قب ل ه يين، وتتمث
  9:القواعد في

اتهم   .1 دنيين وممتلك قواعد   تحظر ، حظر توجيه األعمال االنتقامية والعقوبات الجماعية ضد السكان الم
ين أو  القانون الدولي اإلنساني  اتهم مم عمليات االنتقام ضد األشخاص المحمي ة    تلك دأ التفرق ًا لمب ، تكريس

يجوز بأي حال من األحوال توجيه األفعال االنتقامية بحق   فال. بين األشخاص المقاتلين وغير المقاتلين
وفقًا . األشخاص المدنيين، عقابًا لهم عن أفعال لم يرتكبوها منعًا إليذاء المدنيين أو اإلضرار بممتلكاتهم

ز     "اإلضافي األول والتى نصت على  لمن البروتوآو) 48(لنص المادة  ى التميي زاع عل تعمل أطراف الن
أمين      بين السكان ا ك من أجل ت ا، وذل لمدنيين والمقاتلين وبين األعيان المدنية واألهداف العسكرية دون غيره

 ".  احترام وحماية السكان المدنيين واألعيان المدنية
من  ) 51(، جاء هذا الحظر بموجب المادة حظر الهجوم على المدنيين وحظر شن الهجمات العشوائية .2

ي فقر ول اإلضافي األول ف ه  البروتوآ ى أن ى نصت عل ة، والت ا الرابع وائية، "ته ات العش ر الهجم تحظ
ة أو وسيلة      . وتعتبر هجمات عشوائية، تلك التى ال توجه إلى هدف عسكري محدد  ى تستخدم طريق ك الت أو تل

                                                            
ل قوى حكومية دف ال ترتقي حالة التوترات واالضطرابات الداخلية إىل حالة الرتاعات املسلحة، إال أا تتسم باستخدام القوة ووسائل القمع األخرى من قب 4 

ومن األمثلة على هـذه احلـاالت   . اإلنساين، بل لقانون الوطين ومواثيق حقوق اإلنساناحملافظة على األمن العام، وبالتايل ال تنطبق عليها أحكام القانون الدويل 
وتضمن حاالت التوتر . لّحةأعمال الشغب كالتظاهرات، وأعمال العنف املتفرقة والعرضية، والرتاعات اإلثنية العنيفة اليت ال تصل حدا إىل مستوى الرتاعات املس

حمددة من انتهاكات حقوق اإلنسان كاالعتقاالت اجلماعية الواسعة النطاق، والتوقيف اإلداري واإلقامـة اجلربيـة واالعتقـاالت     الداخلي اخلطرية عادة أنواعاً
  .  السياسية،  وسوء املعاملة أو ظروف حبس غري إنسانية وغريها من التدابري اليت حتد من احلرية الشخصية

 .مرجع سابق دليل تدرييب على محاية املشردين داخلياً، 5
 . دليل تدرييب على محاية املشردين داخلياً، مرجع سابق  6
 .دليل تدرييب على محاية املشردين داخلياً، مرجع سابق  7
 .ر، اللجنة الدولية للصليب األمح"مقتطفات من دليل اخلدمة واحلماية"حقوق اإلنسان و القانون اإلنساين يف املفهوم املهين لقوات الشرطة واألمن   8
  .ملزيد من التفاصيل حول هذه القواعد، انظر الكتيب اخلاص حبماية السكان املدنيني يف الرتاعات املسلحة، مركز امليزان حلقوق اإلنسان  9
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ذا اللحق          ه ه ذى يتطلب ى النحو ال ا عل ول "للقتال ال يمكن حصر آثاره إن من شأنها أن      " البروتوآ م ف ومن ث
ل حا ي آ ز  تصيب ف ة دون تميي ان المدني دنيين أو األعي كرية واألشخاص الم داف العس ذه، األه ة آه ا ". ل آم

دنيين، أو األشخاص       "نصت الفقرة السادسة من ذات المادة على أنه  ردع ضد السكان الم تحظر هجمات ال
 ".المدنيين

دمير األهداف التي     حظر تجويع السكان .3 ا   المدنيين، آوسيلة من وسائل الحرب، وحظر ت ى عنه ال غن
ه     ) 54(وفقًا لنص المادة  ،لبقاء السكان المدنيين ى أن من البروتوآول اإلضافي األول والتى نصت عل

رب  " اليب الح ن أس لوب م دنيين آأس ع الم ر تجوي ان   . يحظ ل األعي ل أو تعطي دمير أو نق ة أو ت ر مهاجم يحظ
واد     ا الم دنيين، ومثاله اه      والمواد التى ال غنى عنها لبقاء السكان الم ة ومرافق مي اطق الزراعي ة والمن الغذائي

ا           دنيين أو الخصم لقيمته ا عن السكان الم ك في منعه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذل
  ..".الحيوية مهما آان الباعث سواء آان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم ألي باعث أخر

دروع       بشرية، حظر استخدام المدنيين آدروع .4 دنيين آ يحظر البروتوآول اإلضافي األول استخدام الم
ادة      ابعة من الم رة الس ى    ) 51(بشرية من قبل أطراف النزاع وفقًا لنص الفق ال يجوز  " والتى تنص عل

ة ضد           اطق معين اط أو من ة نق اتهم في حماي دنيين أو تحرآ دنيين أو األشخاص الم التوسل بوجود السكان الم
ات الع كرية     العملي ات العس ة العملي ذ أو إعاق ة أو تحبي كرية أو تغطي زاع    . س راف الن ه أط وز أن يوج وال يج

   ".تحرآات السكان المدنيين أو األشخاص المدنيين بقصد محاولة درء الهجوم
زوح السكان        .5 ى ن ؤدى إل الي ي ازل، وبالت حظر العقاب الجماعي، الذي يتمثل في الغالب في تدمير المن

 اتفاقيةمن  )33(ة الماد، و1907لعام  الرابعة الهاي اتفاقية الئحةمن ) 50-47(ًا للمواد فوفق ،المدنيين
ة جنيف ادة الرابع ام ) 75(، والم ول اإلضافي األول لع ن البروتوآ ى أطراف  حظر،  ي1977م عل

لب أو تدمير أو نهب وس  مصادرةالقيام ب الجماعية بحق السكان المدنيين، أولعقوبات النزاع  ارتكاب ا
، فنصت المادة 1907أآدت على ذلك الئحة اتفاقية الهاي الرابعة لعام و. بالمدنيين الممتلكات الخاصة

ى) 46( ه عل وز       " أن ة، وال تج ة الخاص خاص والملكي اة األش ا وحي رة و حقوقه رف األس رام ش ي احت ينبغ
رًا تا  " بالنص على) 47(وتلتها المادة  ".مصادرة الملكية الخاصة اً يحظر السلب حظ ادة    ".م ا أآدت الم  آم

ى  ) 53( ة عل ف الرابع ة جني ن اتفاقي ة أو  "م ات خاصة ثابت دمر أي ممتلك تالل أن ت ة االح ى دول ر عل يحظ
ت     ة، إال إذا آان ات االجتماعي ة أو المنظم لطات العام ة أو الس ات أو بالدول أفراد أو جماع ق ب ة تتعل منقول

  10."الضرورة األمنية تقضي بهذا التدمير
زام جمي  .6 ة  إل راف المتنازع دول واألط اعدات        ع ال ديم المس ة، وتق دادات اإلغاث رور إم ة م دم إعاق بع

ادة   واد      ) 23(الضرورية لبقاء المدنيين، وفقًا لنص الم ة، والم ة جنيف الرابع من  ) 71و 70(من اتفاقي
 . البروتوآول اإلضافي األول

  مراحـل النـزوح :ثالثًا
اآن سكنا   ة،          يتنقل المشردين داخليًا، من أم زوح متتابع دانهم بمراحل ن اآن أخرى داخل حدود بل ى أم هم إل

  :والمتمثلة في
ذه   .1 زوح، أو فشل ه ة الن ب حال ى تجن ة إل ود الرامي اب الجه د غي كناهم، عن اآن س ن أم روب م اله

 .الجهود
 .الوصول إلى المجتمعات المضيفة، أو إلى مأوى للطوارئ أو مخيمات لجوء بشكل مؤقت .2
 .مضيف، أو مخيم أو بنية حضرية ىمجتمع محل اإلقامة لمدة أطول في .3
ر               .4 ان غي ائي، في مك وطين النه ادة الت د أو إع ه من جدي دماج في ى الموطن األصلي واالن العودة إل

   11.محل اإلقامة األصلي

   األخطار التي تهدد أمن المشردين أثناء مراحل النزوح: رابعًا
اة آنتيجة      سكان األراضي ال" المشردون داخليًا"يتعرض النازحون  واع المعان تي تشهد نزاعات مسلحة، لشتى أن

دنيين          ين األشخاص الم ز ب ي ال تمي ة، الت دول المتحارب ل ال مباشرة النتهاك أحكام القانون الدولي اإلنساني من قب
ة واألهداف العسكرية من جانب أخر          ان المدني ين األعي ب، وب ق      . والمقاتلين من جان ى خل ؤدى إل ذي ي األمر ال

ا يترتب             ظروف بال ات العسكرية، وم ى تعرضهم المباشر ألخطار العملي دنيين، إضافًة إل الم للم غة الشدة واإلي
ان          تقرار، وحرم ى ظروف االس ة، والقضاء عل ة والثقافي روابط االجتماعي على ذلك من تفريق األسر وتمزيق ال

م    ريض أرواحه ائهم، وتع تمرار بق ة الس ية والحيوي ات األساس ن المقوم ازحين م وتالن ذي. لخطر الم ر ال  األم
                                                            

 .واألعيان الثقافيةملزيد من التفاصيل، انظر الكتيب اخلاص حبماية املمتلكات واألعيان املدنية يف الرتاعات املسلحة، والكتيب اخلاص حبماية املمتلكات  10
  .النازحون داخل بلدام، منشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر 11
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ازحون   ر    يضطرهم إلى قطع مسافات شاسعة بحثاًً عن مالذ آمن بعيدًا عن القتال، مما يجعل الن ر ضعفًا وأآث أآث
  : وهناك بعض العوامل التي قد تزيد من حاجة المشردين للحماية، والمتمثلة في. عرضًة للمخاطر

ى اللجوء    وجود المشردون داخليًا في حالة تنقل من مكان إلى − آخر، أو يكونوا مختبئين، أو مجبرين عل
ا،  آإلى مناطق غير  منة، أو تدور على أراضيها عمليات عسكرية أآثر عنفًا من المناطق التى فروا منه

 .يكونون أآثر عرضًة للهجمات العسكرية المباشرة، وسوء المعاملة يوبالتال
يم االج  − ة، وتعرض التنظ زق أوصال العائل اد خطر تم ًا للضرر  ازدي ردين داخلي ع المش اعي لمجتم تم

ا  مما يفرق بين أفراد األسرة الواحدة،  التشتتو فيفقد األطفال االتصال بذويهم أثناء فوضى الفرار، بينم
ام    ال يقوى آبار السن العاجزون على الفرار، فيترآون لمواجهة مصيرهم،  ى القي وقد تضطر النساء إل

ة ُأسرهن     ة إلعال زوح، أو  يضطرر         بأدوار غير تقليدي اء الن د االتصال برب األسرة أثن  نفي حال فق
ات لالغتصاب     . للعيش في ظل ظروف صعبًة تزيد من ضعفهن باإلضافة لخطر تعرض النساء والفتي

أو العنف الجنسي، أثناء فوضي الفرار، وقد يجبر األطفال على التجنيد اإلجباري لصالح أحد أطراف    
 .النزاع

ين داخليًا، وخاصًة المسنين منهم واألطفال والنساء الحوامل والمرضعات من  معاناة األشخاص المشرد −
حية   ة الص بل الرعاي ذاء، وس أوى والغ ية آالم دمات األساس ادهم للخ ًة الفتق حية، نتيج ات ص األزم

 . واالعتناء بهم وتلقى الخدمات الطبية
 .سية لبقائهمفقدان المشردون داخليًا، لمصادر عملهم والتي تمثل سبل الرزق األسا  −
 .يؤدى التشريد إلى تعطل الخدمات األساسية، التي يتلقاها المدنيون آالتعليم والصحة −
ى           − ويتهم، أو الت ات ه ة الضرورية إلثب ى األوراق الثبوتي افتقار المشردون داخليًا في بعض الحاالت إل

ًة لع       انون نتيج ام الق م أم راف به تالك المشردون   تمكنهم من الحصول على منافع معينة، أو لالعت دم ام
للوقت الكافي الصطحاب أوراقهم الثبوتية أثناء فرارهم، وفي حاالت أخرى قد يتخلصوا منها خوفًا من 

  12. االضطهاد في حال دلت على هويتهم

 القسري للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة" اإلخالء"حظر النقل : خامسًا

 تعريف اإلخالء القسري 
وق اال ة الحق رت لجن م  ذآ ام رق ق الع ة بموجب التعلي ة والثقافي ة) 7(قتصادية واالجتماعي ه الثالث ي فقرت أن  13ف

اإلآراه    اآن ب الء المس االت إخ ي ح تخدمة ف ذا المس ام  ه ق الع ا   ،التعلي رف بأنه ر و  "تع راد واألس ل األف أو /نق
وت و  ي يش   /المجتمعات المحلية، بشكل دائم أو مؤقت وضد مشيئتهم، من البي غلونها، دون إتاحة  أو األراضي الت

ا   ر أن حظر   . سبل مناسبة من الحماية القانونية أو غيرها مـن أنـواع الحمايـة أو إتاحة إمكانية الحصول عليه غي
دين    انون والعه حاالت إخالء المساآن باإلآراه ال يسري على حاالت اإلخالء التي تطبق باإلآراه وفقا ألحكام الق

   14".الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان

ًا عنهم، من     /أو العائالت و/الطرد الدائم أو المؤقت لألفراد و"اإلخالء القسري بأنه  يعرف وبالتالي ات رغم أو التجمع
واع             ا من أن ة وغيره ة القانوني وفير أشكال مناسبة من الحماي المنازل أو األراضي التي يشغلونها، من دون إتاحة أو ت

ا يتماشى مع نصوص     الحماية، بيد أن اإلخالء القسري ال ينطب ق على عمليات اإلخالء التى تتم بالقوة وفقًا للقانون وبم
     15".المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان

                                                            
  .  www.idpproject.org املشروع العاملي لألشخاص النازحني داخليا للمجلس النروجيي لالجئنيً،  األشخاص النازحون داخليا 12
الدول األعضاء بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق  مدى تطبيق والتزامهي كيان مكون من خرباء مستقلني تتابع  ،قتصادية واالجتماعية والثقافيةجلنة احلقوق اال 13

 1985مايو  28بتاريخ  1985/17وقد أسست اللجنة مبوجب قرار الس االقتصادي واالجتماعي رقم . 1976لعام  االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية و  للقيام مبهام املتابعة املوكلة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة مبوجب اجلزء الرابع من العهد

 .الثقافية
جتماعية و الثقافية، يف الدورة السابعة عشر يف العـام  على احلق يف السكن املالئم، صادر عن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية و اال) 7(التعليق العام رقم  14

ــب  ،1997 ــع مبوجـ ــق الرابـ ــن املرفـ ــة مـ ــوتيا E/1998/22الوثيقـ ــة منيسـ ــان، جامعـ ــوق اإلنسـ ــة حقـ  .، مكتبـ
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/cescr-gc7.html. 

  MDE 15/033/2004الوثيقة رقم نازل و تدمري األراضي،حتت األنقاض، هدم امل: منظمة العفو الدولية، إسرائيل واألراضي احملتلة 15
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رة لقواعد         "النقل التعسفي"ثل اإلبعاد والترحيل تمو ة، وتشكل انتهاآات خطي ر قانوني اًال غي للسكان المدنيين أعم
ادة   ى أن        ) 147(القانون الدولي اإلنساني، وفقًا لنص الم ة، والتى أآدت عل ة جنيف الرابع ات  "من اتفاقي المخالف

ين أو     ت ضد أشخاص محمي ة إذا اقترف ال التالي د األفع ي تتضمن أح ابقة هي الت ادة الس ا الم ير إليه ي تش يمة الت الجس
ة   ة باالتفاقي ة     : ممتلكات محمي ذيب أو المعامل د، والتع ل العم ك التجارب الخا    الإلنسانية القت ا في ذل اة،    ، بم م الحي صة بعل

  16...."وتعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أو الصحة، والنفي أو النقل غير المشروع

قيام الجهات المختصة في الدولة، بإصدار قرار إداري تطالب بموجبه الشخص األجنبي المقيم في ويتمثل اإلبعاد 
ي      . أراضي إقليمها دون رضاه على إقليمها بواجب الرحيل والمغادرة عن ة الت دابير واإلجراءات األمني آأحد الت

ى أراضيها،            ه عل ى استمرار إقامت ا ترتب عل ا من األجانب إذا م تتخذها الدولة في مواجهة من يقيم على إقليمه
   17.إلحاق الضرر بمصالح الدولة وأمنها ونظامها العام

د           وقد تلجأ الدول لإلبعاد آعقوبة على بعض األفعا ة، أو ق يم الدول ى إقل ا عل ام به ي القي ى األجنب ي يحظر عل ل الت
ال           ه ألي من األفع ي في حال ارتكاب يم األجنب ى المق يستخدم ضمن ما يعرف بالعقوبات التبعية، التي تفرض عل

و               ة المحك دة العقوب تنفاذه م ور اس ي ف اد األجنب تم إبع ة، حيث ي ة للدول ا في التشريعات الجزائي م التي يعاقب عليه
يم            18.بها ى إقل ين األجانب عل ة المقيم ا إال بمواجه ة ال يمكن تطبيقه ة جزائي ي أو عقوب دبير أمن ويعتبر اإلبعاد آت

دولي اإلنساني ضد        . الدولة انون ال ذين يتمتعون بحصانة الق لذلك ال يجوز أن يمتد اإلبعاد ليشمل رعايا الدولة ال
  19 .هذا اإلجراء

 القسري للسكان المدنيين القواعد التي تحظر اإلخالء والنقل .1
دنيين       ل القسري للسكان الم اإلخالء والنق تحظر أحكام القانون الدولي اإلنساني على األطراف المتنازعة، القيام ب

ة   ر الدولي ة وغي لحة الدولي ات المس اء النزاع دنيين    . أثن كان الم ررة للس ة المق د الحماي ًا لقواع ك تكريس أتى ذل وي
دولي  اآن سكناهم،             بموجب قواعد القانون ال دنيين من أم ل وإخالء السكان الم ى تحظر نق ي، الت اإلنساني العرف

   20:على أنه) 129(فنصت القاعدة رقم 

ة، من      " .1 ة أو جزئي ال يقوم األطراف في نزاع مسلح دولي، بترحيل أو نقل السكان المدنيين قسرًا، بصورة آلي
 .و ألسباب قهريةأرِض محتلة، إال إذا اقتضى ذلك أمن المدنيين المعنيين أ

النزاع، إال   .2 ال يأمر األطراف في نزاع مسلح غير دولي بنزوح السكان المدنيين، آليًا أو جزئيًا، ألسباب تتعلق ب
  ".  إذا اقتضى ذلك أمن المدنيين المعنيين أو ألسباب عسكرية قهرية

  

ذه المدون    - ترحيل السكان المدنيين عن أماآن سكناهم" مدونة ليبر"وتحظر د ه ة  تع ة  ة، أول مدون درج  قانوني ت
ولن  أبراهام"الرئيس األمريكي الصادرة عن  ،حرباألعمال التى تشكل جرائم ال فيها اء   ،1863ام في ع   "لنك أثن

                                                            
، يف مالحظاته االفتتاحيـة    نورمربغللحلفاء يف احملاكمة اجلنائية للقادة النازيني يف احملكمة العسكرية الدولية يف  نائب املدعي العاممساعد بيري مونييه،  أفاد  16
وأعراف احلرب، واملبادئ العامة للقانون اجلنـائي، كمـا هـي     نيانومن أنظمة الهاي وق 46املادة ، بأن اإلبعاد ميثل انتهك 1945 سبتمرب/أيلول 20بتاريخ

ولذلك فان احملكمة العسـكرية الدوليـة    .والقوانني اجلزائية احمللية يف الدول اليت حدثت فيها مثل هذه اجلرائم .مستمدة من القوانني اجلنائية لكل األمم املتحضرة
من ميثـاق احملكمـة   ) ج( 6يف املادة " جرائم ضد اإلنسانية"من ميثاق احملكمة العسكرية الدولية، و) ب/6 (يف املادة" جرائم احلرب"عريف أدخلت اإلبعاد يف ت
 . ما أدين باملثل منع عودة األشخاص الذين طردوا بالقوة باعتباره عمال غري قانوين. العسكرية الدولية

 .ناصر الريس، مرجع سابق 17
  .يس، مرجع سابقناصر الر 18
  .ناصر الريس، مرجع سابق 19
من الفصل الثامن و الثالثون، اخلاص بالرتوح واألشخاص النازحون، قواعد القانون الدويل اإلنساين العريف، الد األول، جون ماري ) 129(القاعدة رقم  20

  .اللجنة الدولية للصليب األمحر هنكرتس، ولويز دوزوالد بك، منشورات
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دولي اإلنساني العرفي   الحرب األهلية األمريكية ى      -21، والتي شكلت جزءاًَ من القانون ال ة عل ذه المدون د ه وتؤآ
   .22"واطنون العاديون بالقوة إلى مناطق بعيدةلم يعد جائزًا أن ينقل الم"أنه 

ورمبرغ    ي ن رب ف ي الح ة مجرم ة لمحاآم كرية الدولي ة العس اق المحكم د ميث كان   ويؤآ ل س ر ترحي ى حظ عل
ة،           ة حرب دولي ي تشكل جريم ال الت األراضي المحتلة ألماآن أخرى، ويعتبر النقل القسري للسكان، من األعم

ى   ) ب(حيث جاء في المادة السادسة فقرة  ة عل ي       "من ميثاق المحكم ا يل : يشمل التعريف الخاص بجرائم الحرب م
ا للعمل بالسخرة أو ألي قصد آخر             ة أو فيه ة محتل اد ضد سكان منطق ة السيئة، واإلبع ا يشمل     ..."القتل والمعامل آم

ى  من ميثاق المحكمة ال) ج(الواردة في المادة السادسة، الفقرة  "الجرائم ضد اإلنسانية"تعريف  عسكرية الدولية عل
ي ا يل اء  ": م ل أو أثن دنيين قب رف ضد السكان الم انية أخرى تقت ر إنس ال غي اد وأعم ادة واالستعباد، واإلبع ل واإلب القت
   23".الحرب

ة   ف الرابع ة جني اءت اتفاقي ي        وج كناهم، ف اآن س ن أم دنيين ع كان الم الء الس ل وإج ر ترحي ى حظ د عل لتؤآ
ردي لألشخاص      "التي نصت على أنه ) 49(المادة ب النزاعات المسلحة الدولية، بموج اعي أو الف ل الجم يحظر النق

ًا     ة أي ر محتل المحميين أو نفيهم من األراضي المحتلة إلى أراضي دولة االحتالل أو ألي أراضي دولة أخرى محتلة أو غي
  ...".آانت دواعيه

ى حظر نقل السكان المدنيين في النزاعات   ، عل1977تفاقيات جنيف لعام آما أآد البروتوآول اإلضافي الثاني ال
  :أآدت على أنه يبفقرتيها األولى والثانية، والت) 17(المسلحة غير الدولية، بموجب المادة 

دنيين  " .1 ك أمن السكان الم ب ذل م يتطل ا ل النزاع، م دنيين، ألسباب تتصل ب ل السكان الم ر بترحي ال يجوز األم
  .المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة

  24".ز إرغام األفراد المدنيين على النزوح عن أراضيهم ألسباب تتصل بالنزاعال يجو .2
  

رم    "بموجب المبدأ الخامس على أنه  وأآدت المبادئ التوجيهية، ة احت ة المعني على جميع السلطات واألطراف الدولي
انون          دولي لحقوق اإلنسان والق انون ال ك الق ا في ذل ة     التزاماتها بمقتضى القانون الدولي، بم دولي اإلنساني، في آاف ال

ريد األشخاص    ى تش ؤدي إل ن أن ت ة أوضاع يمك وء أي ب نش ع وتجن ك لمن روف، وذل ن  ". الظ ادس م دأ الس د المب وأآ
ا أمن السكان        ي يقتضي فيه ة الت المبادئ التوجيهية، على حماية السكان المدنيين من النقل التعسفي، إال في الحال

ة والبروتوآول اإلضاف   المدنيين ذلك، مؤآًدا على األحكام  ذى نص     يالواردة في اتفاقية جنيف الرابع اني، وال الث
  :على

 لكل إنسان الحق في الحماية من أن يشرد تعسفًا من مسكنه أو من محل إقامته المعتاد،"  ) أ(
  عندما يستخدم آأداة للعقوبة الجماعية،: ... يندرج تحت حظر التشريد التعسفي األحوال التالية   ) ب(
 ". تمر التشريد مدة أطول مما تقتضيه الظروفال يجوز أن يس  ) ت(
 

  االستثناء الوارد على حظر نقل السكان المدنيين .2
ي         دنيين ف كان الم ل الس ر نق زاع، حظ راف الن ى أط اني عل دولي اإلنس انون ال ام الق ها أحك ي تفرض دة الت القاع

ابقة   رة الس ذا الح . النزاعات المسلحة الدولية، وفقًا لما ورد في الفق ان        إال أن ه تثناًءا في حال آ ه اس رد علي ظر ي

                                                            
، منظمة العفو 2000آب /أغسطس ،IOR 40/06/00: الوثيقة) 5(صحيفة الوقائع  ،املالحقة القضائية ملرتكيب جرائم احلرب :اجلنائية الدوليةاحملكمة  21
  . http://www.amnesty.org/fr/library/asset/IOR40/006/2000/ar/dom-IOR400062000ar.html الدولية

    .مرجع سابق ،بك -مارى هنكرتس، و لويز دوزوالد -جون 22
    . املادة السادسة، من ميثاق احملكمة العسكرية الدولية يف نورمربغ انظر 23
من الواضح أنه ال ميكن تربير األسباب العسكرية امللحة "من الربوتوكول اإلضايف الثاين أفادت  ) 17(يف تعليق اللجنة الدولية للصليب األمحر على املادة   24

  ".فعلى سبيل املثال، يحظر ترحيل أشخاص هلدف السيطرة بشكل أكرب على جمموعة عرقية متمردة. بواسطة الدوافع السياسية
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ادة    . السبب وراء اإلخالء والنقل القسري للسكان المدنيين بهدف الحفاظ على أمنهم ه الم ) 49(وهذا ما أآدت علي
يجوز لدولة االحتالل أن تقوم بإخالء آلي أو جزئي  "... ، والتى تنص على أنه 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

ات اإلخالء        لمنطقة محتلة معي ى عملي ة، وال يجوز أن يترتب عل نة إذ اقتضى ذلك أمن السكان أو ألسباب عسكرية قهري
ة             ة المادي ك من الناحي ذر ذل م يتع ا ل ة، م ادة   . نزوح األشخاص المحميين، إال في إطار حدود األراضي المحتل ويجب إع

  ...".عدائية في هذا القطاعالسكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف األعمال ال

وجاء البروتوآول اإلضافي الثاني التفاقيات جنيف ليؤآد على حظر نقل السكان المدنيين في النزاعات المسلحة    
ادة    ه       ) 17(غير الدولية بموجب الم ى أن ة والتى نصت عل دنيين،      "آقاعدة عام ل السكان الم ال يجوز األمر بترحي

ك           وأوردت  ..."ألسباب تتصل بالنزاع دنيين ذل ذا الحظر في حال  تتطلب أمن السكان الم ى ه أيضًا، استثناًءا عل
  ...".ما لم يتطلب ذلك أمن األشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة"... عندما نصت على 

  :هما نوبذلك يجوز نقل السكان المدنيين في حالتين استثنائيتي

دنيين في       .1 دد أمن الم اآن سكناهم  أن يكون ثمة خطر يه م        . أم ة، ومن ث م بصورة مؤقت تم نقله الي ي وبالت
 .تؤمن إعادتهم بمجرد زوال الخطر وسببه

أن تقتضي أعمال الضرورة الحربية ذلك، إال أن هناك قيودًا شديدة إلضفاء الشرعية على هذه الحالة، إذ  .2
م،    آما يجب ت . ال يجوز نقل السكان المدنيين خارج حدود بلدهم إال ألسباب قهرية م له ديل المالئ وفير الب

ة  راد      . على أن تتوفر فيه شروط مالئمة من الناحية الصحية واألمنية والغذائي ين أف ة ب ويجب عدم التفرق
تمكن             ى ت االت حت ة إخالءات أو انتق ا بأي ة يتوجب إخطاره ة حامي العائلة الواحدة، وفي حال وجود دول

     25.الدولة الحامية من متابعتها
  

تثناء            وتحظر قواعد ال اذ اس ع األحوال، اتخ ى األطراف المتنازعة في جمي دولي اإلنساني عل انون ال األسباب  "ق
ة  كرية القهري ريدهم    " العس طهادهم وتش ة الض دنيين، آذريع كان الم ل الس تثنائي    26.لنق وافر االس ال ت ي ح  نوف

ا أآدت           ذا م تهم، وه ى خارج أراضي دول دنيين إل ه اتفاقي  المذآورين أعاله، يحظر نقل السكان الم ة جنيف  ـعلي
ين، إال في         "... ه ــبأن) 49(الرابعة بموجب المادة  زوح األشخاص المحمي ات اإلخالء ن ى عملي ال يجوز أن يترتب عل

  ....". إطار حدود األراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية

  تجرم نقل وإبعاد السكان المدنيين يالقواعد القانونية الت .3
ان تحظر أحكا - ردي من األراضي           يم القانون الدولي اإلنس اعي أو ف ة بشكل جم ل سكان األراضي المحتل نق

دنيين      ل السكان الم ي أو نق المحتلة إلى أراضي دولة االحتالل أو إلى أراضي أية دولة أخرى، حيث يمثل نف
 .  المذآور أعاله) 147(، وفقًا لنص المادة 1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام ألحكام  أحد المخالفات الجسيمة

ل   ) 8/ب/2(بموجب المادة الثامنة من الفقرة  "روما"وأآد ميثاق محكمة الجزاء الدولية  - ي ونق على اعتبار نف
ى أن      ى نصت عل رب، والت رائم الح ن ج ة م دنيين جريم كان الم وانين  "الس رى للق رة األخ ات الخطي االنتهاآ

ة  حة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، أيالسارية على المنازعات الدولية المسل واألعراف : فعل من األفعال التالي
ي           ) ب( .... ى األرض الت دنيين إل ل أجزاء من سكانها الم ر مباشر، بنق قيام دولة االحتالل، على نحو مباشر أو غي

  27 ...".تحتلها، أو إبعاد أو نقل آل سكان األرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو خارجها
ة السكان   - ي مواجه تخدامه ف م اس ا ت رائم الحرب، إذا م ة من ج ي جريم ار النف ى اعتب ر عل وال يقتصر األم

ة الخاصة بمح       . المدنيين في حالة الحرب ة العسكرية الدولي اق المحكم د ميث ة مجرمي الحرب     حيث أآ اآم
ة     "نورمبرغ"األلمان  ة الجزاء الدولي ا "وميثاق محكم ة     "روم ار جريم ى اعتب ل ضمن نطاق     عل النفي والنق

رة    الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية ا في الفق والتي  ) د/1(، وهذا ما أآدت عليه المادة السابعة من ميثاق روم
ة ضد اإلنسانية   "لغرض هذا النظام األساسي، يشكل أي فعل من األفعال التالية "نصت على أنه  ى   "جريم مت

                                                            
  .2005حممد فهاد الشاللدة، القانون الدويل اإلنساين، منشأة املعارف، طبعة  25
 .ركز امليزانانظر الكتيب اخلاص مببادئ القانون الدويل اإلنساين، م" الضرورة العسكرية"ملزيد من التفاصيل حول  26
ال جيوز أن يكون السكان "، املتعلق باملبادئ األساسية حلماية السكان املدنيني أثناء الرتاعات املسلحة بأنه 1970لعام 2675أكدت اجلمعية العامة يف قرارها رقم  27

بشأن محاية النساء واألطفال يف حاالت الطوارئ و  ،1974الصادر عام 33178كما أكدت يف قرارها رقم ". املدنيون، أو األفراد منهم عرضة، للنقل القسري
  ".اإلرغام على الرتوح القسري الذي يرتكبه املتحاربون يف سياق العمليات العسكرية أو يف األراضي احملتلة، يعترب جناية"الرتاعات املسلحة بأن 
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م          ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي    دنيين، وعن عل ة مجموعة من السكان الم موجه ضد أي
  28."للسكان يإبعاد السكان أو النقل القسر ...بالهجوم

  

  حظر نقل سكان دولة االحتالل إلى األراضي المحتلة : سادسًا
ا    ل مواطنيه ا "يمثل قيام دولة االحتالل بنق ة،        " رعاياه تيطانهم لألراضي المحتل ل واس يم المحت ى أراضي اإلقل إل

دنيين عن أراضيهمع زوح السكان الم ذلك ي. امًال إضافيًا لعوامل ن تيطان ل اني االس دولي اإلنس انون ال حظر الق
ة      لحماية األراضي المحتلة من مصادرتها من قبل مواطني دولة االحتالل، إال أن هدفه األساسي أيضًا هو حماي

ى مظ         م عل زاحمتهم له دنيين من هؤالء المستوطنين وم دراتها  السكان الم اة ومق الي اضطرارهم   . اهر الحي وبالت
  29.للفرار عن أماآن سكناهم

  القواعد القانونية التى تحظر نقل رعايا دولة االحتالل إلى األراضي المحتلة 
ى    - تالل إل ة االح واطني دول كان م ل س ل أو نق ي، حظر ترحي اني العرف دولي اإلنس انون ال د الق تكرس قواع

ى   ) 130(دة رقم األراضي المحتلة، بموجب القاع ل جزًءا       "والتى أآدت عل ل أو نق دول بترحي ام ال حظر قي
ا    ى تحتله ى األراضي الت دنيين إل كانها الم ن س دولي      30."م انون ال د الق دى قواع دة إح ذه القاع د ه وتجس

 . العرفي، التى استقرت ممارسة الدول عليها أثناء النزاعات المسلحة الدولية
ل جزءًا       "... يف الرابعة على أنه من اتفاقية جن) 49(تنص المادة  - ل أو تنق ة االحتالل أن ترّح ال يجوز لدول

اني، من     ...". من سكانها المدنيين إلى األراضي التي تحتلها دولي اإلنس انون ال والغاية التى ابتغتها قواعد الق
ا، ه   ى   حظر ترحيل أو نقل أجزاء من السكان المدنيين لدولة االحتالل إلى األراضي التي تحتله اظ عل و الحف

ه األصليين،      . أراضي اإلقليم المحتل ر أهل وبالتالي عدم جواز استيطان اإلقليم المحتل بسكان آخرين من غي
ضمانًا لحق السكان األصليين لإلقليم المحتل في حرية التنقل دون عوائق أو قيود تفرضها سلطات االحتالل  

   31.إال لضرورات أمنية محددة
ة   " المستوطنون"دولة االحتالل آذلك يشكل نقل مواطني  - ام اتفاقي إلى األراضي المحتلة، انتهاآًا جسيمًا ألحك

ادة    رة  ) 85(جنيف الرابعة، وفقًا لنص الم ه        ) أ/4(فق ى أن من البروتوآول اإلضافي األول والتي نصت عل
ابقة وفي اال          " رات الس ة، فضًال عن االنتهاآات الجسيمة المحددة في الفق ة   تعد األعمال التالي ات، بمثاب تفاقي

ق   ذا اللح يمة له ات جس ول"انتهاآ ق   "البروتوآ ات أو اللح ة لالتفاقي د، مخالف ن عم ت ع ، إذا اقترف
ل أو     ) أ": (البروتوآول" ا، أو ترحي ي تحتله قيام دولة االحتالل بنقل بعض سكانها المدنيين إلى األراضي الت

ك األراض     ادة    نقل آل أو بعض سكان األراضي المحتلة داخل نطاق تل ة للم ا، مخالف من  ) 49(ي أو خارجه
  ". االتفاقية الرابعة

ة      - ة الجزاء الدولي اق محكم ا "ويعتبر ميث ة         "روم ة جريم ى األراضي المحتل ة االحتالل إل واطني دول ل م ، نق
ادة    ب الم رب، بموج ى  ) 2/ب/8/2(ح ي نصت عل رائم     : "والت ق بج ا يتعل ة اختصاص فيم ون للمحكم يك

ة ارتكاب واسعة النطاق      الحرب، وال سميا عندما ترت كب في إطار خطة أو سياسية عامة أو في إطار عملي
ى نحو مباشر      .. جرائم الحرب"، لغرض هذا النظام األساسي، تعنى ...لهذه الجرائم ة االحتالل، عل قيام دول

رض أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى األرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل آل سكان األ  
   32".المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو خارجها

   

                                                            
  .2005ؤسسة احلق ناصر الريس، املخالفات اجلسيمة، دليل تدرييب حول القانون الدويل اإلنساين، م 28
  .ناصر الريس، مرجع سابق 29
 .جون مارى هنكرتس، مرجع سابق 30
  .2005ناصر الريس، املخالفات اجلسيمة ألحكام، دليل تدرييب يف القانون الدويل اإلنساين، مؤسسة احلق 31
مـواطين دولـة االحـتالل إىل تلـك األراضـي، مبوجـب القـرارات رقـم         حمتلة بنقـل   أدان جملس األمن التابع لألمم املتحدة حماوالت تغيري التركيبة السكانية ألراضٍ 32

ة بشأن أبعاد حقوق كما أدانت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وجلنة حقوق اإلنسان، ممارسات االستيطان مبوجب التقرير اخلتامي للمقرر اخلاص لألمم املتحد. 446/452/476
وأصدرت احملكمة . ه مسؤولية الدولة واملسؤولية اجلنائية لألفرادليأمر غري شرعي يترتب ع" زرع املستوطنني"نني واملستوطنات، فإن اإلنسان لنقل السكان، مبا يف ذلك زرع املستوط

  ".اثنني من املتهمني مذنبان حملاولة إضفاء الطابع األملاين على األراضي احملتلة"العسكرية الدولية يف نورمربغ قرارها بأن 



11 
 

  اإلجراءات الواجب على أطراف النزاع اتخاذها في حال نقل السكان المدنيين قسريًا: سابعًا
اآن   يتقضي القاعدة العامة وفقًا ألحكام القانون الدولي اإلنسان ، حظر نقل أو إجالء السكان المدنيين قسرًا عن أم

كناهم،  ادة  س ص الم ب ن وارد بموج تثناء ال ادة  ) 49(إال أن االس ة والم ف الرابع ة جني ن اتفاقي ن ) 17(م م
نهم، أو         1977اإلضافي الثاني لعام  لالبروتوآو ى أم اظ عل اآن سكناهم للحف دنيين عن أم ، يجيز نقل السكان الم

زاع   إال أن هذا االستثناء ال يؤخذ على. في حال اقتضت أعمال الضرورة الحربية ذلك إطالقه، بل يقيد طرف الن
  :التالية تاإلجراءاالذي يعمل على إجالء السكان المدنيين قسرًا من أماآن سكناهم باتخاذ 

  اتخاذ أطراف النزاع لإلجراءات الكفيلة للوصول األمن وتوفير المأوى المناسب  .1
زو           دنيين حال ن دولي اإلنساني الوصول اآلمن للسكان الم انون ال ام الق زام أطراف     تكفل أحك حهم، من خالل إل

أوى           ازحين في ظروف مرضية من حيث الم تقبال الن النزاع بالعمل على اتخاذ اإلجراءات الممكنة، ليتسنى اس
ة الواحدة              راد العائل ق أف ى عدم تفري ة والعمل عل ان والتغذي ة واألم ذه   33 .والشروط الصحية والصحة البدني وه

زة إضافية       قاعدة آفلتها أحكام القانون الدولي العر ة، آمي ر الدولي ة وغي في المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولي
لحق المدنيين النازحين في الحماية التي يتمتع بها المدنيين وفقًا للحماية العامة المقررة لهم بموجب اتفاقية جنيف  

  34.الرابعة

ادة  نص اتفاقية جتو إجالء        ) 49(نيف الرابعة بموجب الفقرة الثالثة من الم وم ب ي تق ة االحتالل الت زام دول ى إل عل
ة أن         نهم، أو ألسباب عسكرية قهري دنيين، من أجل أم وفير        "... السكان الم ى أقصى حد ممكن من ت تتحقق إل

االت تجري     ة      أماآن اإلقامة المناسبة الستقبال األشخاص المحميين، ومن أن االنتق في ظروف مرضية من جه
ة الواحدة    راد العائل ق    . 35...."السالمة والشروط الصحية واألمن والتغذية، ومن عدم تفريق أف ادي تفري ك لتف وذل

  .أفراد العائلة الواحدة قدر اإلمكان أثناء نقل السكان المدنيين وإجالئهم من قبل سلطات االحتالل

 األساسية ضمان استمرار تلقي األشخاص النازحين للخدمات .2
ة وضمان               ى آفال ة االحتالل، العمل عل دولي اإلنساني األطراف المتنازعة ودول انون ال ام وقواعد الق زم أحك تل

ا        م إليه م إجالئه ى ت اآن الت ازحين، في األم من خالل   . توفير الخدمات الضرورية لبقاء واستمرار األشخاص الن
ى   اء         اتخاذ اإلجراءات الكفيلة للوصول اآلمن للنازحين إل ة لبق ديم الخدمات األساسية الالزم ه تق وافر في أوى يت م

ة       ة الطبي اه والمالبس والرعاي ذاء والمي ه     . السكان المدنيين، من المرافق الصحية األساسية والغ د علي ا أآ ذا م وه
ادة  ى من الم رة األول ي الفق رر ف دما ق اني عن ة اإلجراءات ) "... 17(البروتوآول اإلضافي الث اذ آاف يجب اتخ

ة       ال ة والعالجي أوى واألوضاع الصحية الوقائي ممكنة الستقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية من حيث الم
   ...".والسالمة والتغذية

داخلي     ة بشأن التشريد ال زاع   وتلزم المبادئ التوجيهي ة  "، أطراف الن ة    "السلطات المعني وفير وآفال ، بوجوب ت
ذا  أوى والمسكن األساسي،        وصول األشخاص النازحين داخليًا بأمان للغ اء الصالح للشرب والم ء األساسي والم

م       دأ رق ك المب ى ذل د عل ى   ) 18(والملبس المناسب، والخدمات الطبية والصحية الضرورية، وأآ ذي نص عل : وال
ًا، آحد     . لكافة المشردين داخليًا الحق في التمتع بمستوى معيشي الئق" توفر السلطات المختصة للمشردين داخلي

ا وهي         أدنى و م الوصول اآلمن إليه ل له ة وتكف وازم التالي ز، الل ة  : بغض النظر عن الظروف ودونما تميي األغذي
ق  ة والمراف ة، الخدمات الطبي أوى األساسي والمسكن، المالبس المالئم اه الصالحة للشرب، الم ية والمي األساس

  ". الصحية األساسية

 الحفاظ على وحدة العائلة واحترامها .3
ة الواحدة، لضمان          تفرض أحكام ال رام وحدة العائل ى احت زاع العمل عل قانون الدولي اإلنساني، على أطراف الن

وتلزم سلطات االحتالل بالعمل على تسهيل جمع   . عدم افتراق أفراد األسرة، أثناء نقل أو إجالء السكان المدنيين
                                                            

 .مرجع سابق جون مارى هنكرتس، 33
باحلماية القانونية  ملزيد من التفاصيل حول أحكام احلماية اخلاصة باملدنيني، انظر الكتيب اخلاص حبماية املدنيني أثناء الرتاعات املسلحة،و الكتيب اخلاص 34

  .لسكان األراضي احملتلة، مركز امليزان
  .حبماية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب، اخلاصة 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام) 49(انظر املادة  35
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ة  ادة   . شمل األسر التي تعرضت للشتات بسبب األعمال الحربي ى      ) 26(وأآدت الم ة عل ة جنيف الرابع من اتفاقي
وم      "الحفاظ على وحدة العائلة، عندما نصت  ى يق ال البحث الت على آل طرف من أطراف النزاع، أن يسهل أعم

ه أن                نهم، وإذا أمكن جمع شملهم، وعلي د االتصال بي تتة بسبب الحرب، من أجل تجدي ائالت المش راد الع بها أف
ات المكرسة ل     دها وأن تراع     يسهل بصورة خاصة عمل الهيئ د اعتم ة، شريطة أن يكون ق ذه المهم دابير  ىه الت

دة   "من البروتوآول اإلضافي األول ) 74(آما نصت المادة ". األمنية التى اتخذها امية المتعاق تيسر األطراف الس
وأطراف النزاع قدر اإلمكان جمع شمل األسر التي شتت نتيجة للمنازعات المسلحة، وتشجع بصفة خاصة عمل  

ذا اللحق            المن ات وه ام االتفاقي ا ألحك ة طبق ذه المهم ا له ي تكرس ذاته انية الت ًا  " البروتوآول "ظمات اإلنس وإتباع
  ".  للوائح األمن الخاصة بكل منها

رات               اء فت ديهم أثن وا عن وال ذين تفرق ال ال ة لألطف اني، الحماي دولي اإلنس انون ال وفر قواعد الق إضافة إلى ذلك ت
زوح زم أطراف. الن ث يل ة    حي ديم الحماي د تق ازحين عن ن األشخاص الن ل شخص م ة آ ي حال النظر ف زاع ب الن

ذاء            حة والغ الء، آالص ة اإلج اء عملي ية أثن ال األساس ات األطف ار حاج ي االعتب ذ ف ع األخ م، م اعدة له والمس
آذلك أآد ، و1977من البروتوآول اإلضافي األول لعام ) 78(وهذا ما أآدت عليه المادة . واستمرار تلقي التعليم

تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع  "على أن ) ب/3فقرة (البروتوآول اإلضافي الثاني في المادة الرابعة 
  36".شمل األسر التي تشتت لفترة مؤقتة

دولي الخامس                ؤتمر ال رر الم ة، ق ى وحدة العائل اظ عل دولي اإلنساني للحف انون ال ا الق ي يقره ة الت وتأآيدًا للحماي
ى   ) 9(للصليب األحمر، بموجب القرار رقم  والعشرين بشأن حماية األطفال أثناء النزاع المسلح، والذي نص عل

آما أوصت اللجنة الدولية للصليب األحمر بموجب    ". جميع التدابير الضرورية للحفاظ على وحدة العائلة"اتخاذ 
م   ة الدو       ) 2(القرار رق دولي السادس والعشرين للجن ؤتمر ال ة      الصادر عن الم ر، بشأن حماي ة الصليب األحم لي

ؤدي        "السكان المدنيين في زمن النزاع المسلح على أن  زاع المسلح أي عمل يهدف أو ي ة أطراف الن تتفادى آاف
    37".إلى التسبب بتفريق العائالت بطريقة تخالف القانون الدولي اإلنساني

رة ا   ى أن      آما أآدت المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي، في الفق ابع عل دأ الس ة من المب ي   "لثاني السلطات الت
أوى مناسب لهؤالء          ى إتاحة م ة، عل ة العملي تقوم بذلك التشريد عليها أن تحرص، بأقصى ما تستطيع من الناحي
المشردين وعلى أن يتم تهجيرهم في ظروف مرضية من حيث السالمة والتغذية والصحة والنظافة وعدم تشتيت 

  : على أن) 17(آما ينص المبدأ ". أفراد األسرة الواحدة

 .لكل إنسان الحق في أن تحترم حياته األسرية"  .1
اء      .2 دون البق ذين يري وإلعمال هذا الحق في حالة المشردين داخليًا، تلبى رغبات أفراد األسرة الواحدة ال

 .معًا
ة       .3 ة الخطوات المالئم ا التشريد وتتخذ آاف م    يجب بأسرع ما يمكن لم شمل األسر التي يفرقه ل بل للتعجي

ال  ود أطف ة وج ي حال رة، وبخاصة ف ذه األس لطا. شمل ه ة  توتيسر الس راد األسر مهم ئولة ألف المس
 .االستفسار عما يريدون، وتشجع المنظمات اإلنسانية التى تسعى إلى لم شمل األسر وتتعاون معها

الحبس أو الحجز      .4 دت حريتهم الشخصية ب ات، الحق     ألفراد األسر المشردة داخليًا، الذين قي في المخيم
 ". في البقاء معًا

 

 االستمرار في تلقى المساعدات اإلنسانية .4
اه    ام والمي مل الطع ي تش لحة والت ات المس راء النزاع ن ج ازحين المتضررين م ات األشخاص الن وع احتياج  تتن

تهم الطبي         انهم من بيئ ًة لحرم ائهم نتيج ة لبق ادوا    والمأوى وغيرها من الضروريات األساسية الالزم ى اعت ة الت عي
ازحين في       . على تلبية احتياجاتهم فيها، مما يهدد قدرتهم على توفير تلك االحتياجات ذى يفرض حق الن األمر ال

ائهم    ه لبق ى عن انية وهو حق أساسي ال غن ى المساعدات اإلنس ة باألشخاص  . الحصول عل ئولية العناي ع مس وتق

                                                            
الدول األطراف تكفل عدم تفريق الطفل عن والديه رغماً "على أن ) 9/1(أكدت اتفاقية حقوق الطفل على تكريس احلق يف وحدة العائلة، مبوجب املادة  36

  ".عن إرادة الوالدين
  .جون ماري هنكرتس، مرجع سابق  37
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زاع تالل أو طرف الن ة االح اتق دول ى ع ازحين عل ادة  الن دت الم ى أراضيه، فأآ ين عل ة ) 30(المقيم ن اتفاقي م
ة للصليب أو              ة الدولي ة أو اللجن ة الحامي ى الدول اتهم إل دم بطلب دنيين في التق جنيف الرابعة، على حق السكان الم
ائهم       ة لبق واد األساسية الالزم وافر الم  الهالل األحمر أو أي هيئة تضطلع بتقديم الغوث اإلنساني، في حال عدم ت

   38.واستمرارهم
 

ى أراضيها،    تقع المسئولية األساسية عن توفير المساعدة اإلنسانية على عاتق الدولة التي يدور النزاع المسلح عل
تنص على  يمن اتفاقية جنيف الرابعة، والت) 55(أو على عاتق قوات االحتالل في األراضي المحتلة وفقًا للمادة 

ه  ل "أن تالل أن تعم ة االح ن واجب دول ائلها، عل م ه وس مح ب ا تس ة   ى، بأقصى م المؤن الغذائي كان ب د الس تزوي
ا عل    ة، ومن واجبه دادات الطبي ا إذا       ىواإلم ة وغيره ات الطبي ة والمهم زم من األغذي ا يل األخص أن تستورد م

ة   ر آافي ة غي وارد األراضي المحتل ت م ك ". آان ى ذل د عل ادة  وتؤآ افي األول  ) 69(الم ول اإلض ن البروتوآ م
  .1977لعام

 
ًا في السماح ب             ة االحتالل التزام زاع المسلح أو دول ى عاتق أطراف الن ع عل ة    ويق دون عرقل المرور السريع وب

وثإل زات الغ اليات وتجهي اني رس ا اإلنس املين عليه ول األول بموجب . والع ام البروتوآ ك أحك ى ذل دت عل وأآ
زاع وآل    "والتي ألزمت  ) 70(الفقرة الثانية من المادة  د أن يسمح ويسهل المرور       أطراف الن ام متعاق طرف س

اليات  ع إرس ة لجمي دون عرقل ريع وب اً   الس م وفق ا وبه د به تم التزوي ي ي ا والت املين عليه وث والع زات الغ  وتجهي
   ."ألحكام هذا القسم حتى ولو آانت هذه المساعدة معدة للسكان المدنيين التابعين للخصم

  
دنيين آأسلوب من أ    ع دخول الغوث اإلنساني للسكان          ويحظر تجويع السكان الم ق من اليب الحرب، عن طري س

ادة      ن الم ى م رة األول نص الفق ًا ل رائم الحرب وفق ن ج ة م كل جريم ه يش دنيين، آون ول ) 54(الم ن البروتوآ م
اليب الحرب       "اإلضافي األول الذي نص على أنه  دنيين آأسلوب من أس ع السكان الم اق   ". يحظر تجوي د ميث وأآ

ادة       " روما"الدولية  المحكمة الجنائية ة من جرائم الحرب، بموجب الم على اعتبار تجويع السكان المدنيين جريم
 ).25/ب/8/2(
  

وث         ال الغ دمات وأعم ي خ ًا بتلق ردين داخلي ق المش ى ح داخلي عل زوح ال أن الن ة بش ادئ التوجيهي دت المب وأآ
ة إتاحة وتيسير المرور الحر      تتولى آافة السلطات ا"والذي نص على أن ) 25/3(اإلنساني بموجب المبدأ  لمعني

ق،           ذه المساعدة من الوصول، بسرعة ودون عوائ وفير ه ى ت ائمين عل للمساعدة اإلنسانية وتمكين األشخاص الق
ة    ) 26(آما أآد المبدأ ". إلى المشردين داخليًا ال اإلغاث ى أعم رام   "على حماية األشخاص القائمين عل ل االحت يكف

ه من المؤن   والحماية لألشخاص القائمين  . على توفير المساعدة اإلنسانية، ولوسائط النقل التابعة لهم ولما يقدمون
  39"ويجب أّال يكونوا عرضًة ألي هجوم أو ألي عمل آخر من أعمال العنف

  

  حق األشخاص النازحين في العودة اآلمنة إلى ديارهم: ثامنـًا
ودة بموجب ال ًا بحق الع راد المشردين داخلي ع األف ع جمي يًة يتمت ذا الحق ضمانًة أساس دولي، ويشكل ه انون ال ق

. لتسهيل عودتهم إلى بيوتهم، عندما يهّجرون منها رغمًا عن إرادتهم وبشكل قسري، فور توقف األعمال العدائية
رك            " الحق في العودة"يشكل و ارهم وت ال من دي ى االنتق روا عل ذين أجب ًا، ال إنصافًا لألشخاص المشردين داخلي

ة ". للحق في العودة"جسيدًا ممتلكاتهم، وت ى حق      .هذا الحق الذى تعترف به وتقره المواثيق الدولي د عل والتى تؤآ
  .  األفراد في الدخول إلى بلد المنشأ وحقهم في اختيار محل اإلقامة، والذي يتضمن الحق في العودة إلى الديار

  القانون الدولي اإلنساني وحق العودة  .1

                                                            
  .2001التدخل اإلنساين، خمتارات من أعداد  الة الدولية للصليب األمحر، 38
  .دليل تدرييب حول التشريد الداخلي، مرجع سابق 39
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اآن     تكفل أحكام القانون الدولي ا ارهم أو أم ى دي ان إل إلنساني لألشخاص النازحين، الحق في العودة الطوعية بأم
دنيين       . سكناهم المعتادة فور انتهاء األسباب التي أدت إلى نزوحهم ل السكان الم ة نق ة جنيف الرابع وتحظر اتفاقي

ذ  )49(قسرًا من مساآنهم وفقٌا للمادة  ادة وال زاع الحق     ، إال أن االستثناء الوارد في هذه الم ي يعطي ألطراف الن
. يوجب إعادتهم فور انتهاء األعمال العدائية -وفقًا لما ذآر أعاله  –في إخالء السكان المدنيين حفاظًا على أمنهم 

واطنهم   ىهذا النحو إل   ىيجب إعادة السكان المنقولين عل"... بالنص على أنه ) 49(وهذا ما أآدت عليه المادة  م
أمين   ..."لعدائية في هذا القطاعبمجرد توقف األعمال ا وتشمل تدابير تسهيل العودة للمشردين داخليًا، من خالل ت

ودة     " المشردين"أطراف النزاع إلعادة األشخاص المهجرين  ات الع ة لمتطلب إلى ديارهم باتخاذ اإلجراءات الكفيل
   40.اآلمنة

  مواثيق حقوق اإلنسان وحق العودة .2
وق اإلن   ية، وآقاعدة             يقر القانون الدولي لحق انون الجنس دول في ق ًا لل ًا ملزم ًا فردي اره حق ودة باعتب سان حق الع

دول      ة لل ام الملزم دولي الع انون ال ى الحق في         . عرفية من قواعد الق وق اإلنسان عل المي لحق د اإلعالن الع ويؤآ
ا  "والتى نصت على أن ) 13/2(العودة بشكل عام بموجب المادة  د، بم ده،     لكل فرد حق مغادرة أي بل ك بل في ذل

ى    " وفي العودة إلى بلده دخول إل هذا الحق الذى تعترف به وتقره المواثيق الدولية، وتؤآد على حق األفراد في ال
ديار   ى ال ة   .  بلد المنشأ وحقهم في اختيار محل اإلقامة، والذي يتضمن الحق في العودة إل وق   حيث أآدت لجن حق

ة بموجب      ة العام ة عن الجمعي م    اإلنسان المنبثق رار رق ى   26/1998الق ين   "عل ة الالجئ والمشردين  ... حق آاف
 41".أو منطقة المنشأ، في حال رغبتهم في ذلك/داخليًا في العودة إلى منازلهم ومحل إقامتهم المعتادة في بلد و

ارهم             وأآد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  ى دي ودة إل ًا في الع ى حق المشردين داخلي دة عل رارات عدي في ق
ى أن      280/1993لسابقة، حيث جاء القرار رقم ا د عل ة المشردين   "الخاص بقضية البوسنة والهرسك ليؤآ لكاف

ك   ق ذل ه  مجلس       "داخليًا الحق في العودة بسالم إلى ديارهم السابقة وفي المساعدة لتحقي د علي ا أآ ذا أيضًا م ، وه
ة     إذ يؤآد مجددًا ع"والذي قرر أنه  947/1994األمن في القرار رقم  ودة الطوعي لى حق آل المهجرين في الع

دولي       ة بمساعدة المجتمع ال ئهم بسالمة وآرام م    ". إلى بيوت منش رار رق رة   " 820/1993وبموجب الق د م يؤآ
ة    ر مقبول أخرى بأن أي استيالء على أرض بالقوة أو بأي ممارسة للتطهير العرقي، هي أعمال غير قانونية وغي

ابقة     وإذ يصر على أن لكل ا.... أبدًا وتهم الس ى بي ودة بسالم إل ة     ".لمهاجرين الحق في الع ة العام ررت الجمعي وق
ارهم       3236بموجب القرار رقم  22/11/1974بتاريخ  ى دي ودة إل الذي أآد على حق الفلسطينيين الثابت في الع

ا    ادتهم إليه ب بإع ا، وطال ردوا منه ي ش اتهم الت اريخ .  وممتلك ة الع  6/12/1971وبت تنكرت الجمعي ي  اس ة ف ام
ى   ) 26الدورة (ج  2792قرارها رقم  ورًا عن    "الترحيل القسري للمدنيين في غزة، ودعت إسرائيل إل التوقف ف

ة كناهم الحالي اآن س رحيلهم عن أم ين وعن ت اآن الالجئ دم مس ى"ه ورا إل ادتهم ف ا بإع ي  ، وطالبته اآنهم الت مس
  42.رحلوا عنها

اء      ة بالقض دة الخاص م المتح ة األم ا أوردت لجن ري   آم ز العنص ى التميي ة    43عل ة الثاني ياتها العام ي توص ف
ه  ز العنصري أن ع أشكال التميي ى جمي ة للقضاء عل ة الدولي ادة الخامسة من االتفاقي ع "والعشرين حول الم يتمت

                                                            
 .النازحون داخل بلدام، مرجع سابق 40
اً من حق ال جيوز حرمان أحد تعسف"والىت نصت يف فقرا الرابعة على أنه ) 12(أكد العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على ذلك يف املادة  41

 ".الدخول إىل بلده
،  انظر القرارات الصادرة عن األمم املتحدة، حول حق الالجئني الفلسطينيني يف العودة إىل ديارهم، على موقع األوبرا اإللكتروين 42

http://www.un.org/unrwa/arabic/Roll/Ru2792.htm.  
تتعهد الدول األطراف بتحرمي التمييز العنصري والقضاء عليه يف "شكال التمييز العنصري  على أنه من املادة اخلامسة من اتفاقية إلغاء مجيع أ) د(تنص الفقرة   43

: .... تع باحلقوق التاليةكل أشكاله وضمان حق اجلميع دون متييز بناء على العنصر أو اللون أو األصل القومي أو العرقي يف املساواة أمام القانون وخاصة يف التم
 ". ي بلد مبا فيها بلد الشخص والعودة إليهاحلق يف مغادرة أ



15 
 

ا خالل            ... جميع وا منه ي حرم اتهم الت تعادة ممتلك الحق في اس ارهم، ب ى دي الالجئين والمشّردين، بعد عودتهم إل
  44".الحصول على تعويض مالئم مقابل أّي ممتلكات يتعذر استردادهاالنزاع، و

ردي           ودة الف ى حق الع ة لحقوق اإلنسان النص عل ة الثالث ة    وتشمل المعاهدات الدولي دة األمريكي ل المعاه فتكف
 وآذلك المعاهدة األوروبية لحماية حقوق اإلنسان). 22/5(حق العودة بموجب المادة  1969لحقوق اإلنسان لعام 

ع ) 3/2(في نصها المتعلق بحق العودة في المادة  1950والحريات األساسية لعام  اق  . من البروتوآول الراب وميث
   ).  12/2(، بموجب المادة 1981بانجول األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لعام 

  
ازحين في العودة، على حق األشخاص الن) 28(بموجب المبدأ  وتؤآد المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي

ين  . 1"بالنص على أنه  يقع على عاتق السلطات المختصة واجب ومسؤولية تهيئة الظروف وتوفير الوسائل لتمك
وطن الطوعي     ادة أو الت المشردين داخليًا من العودة الطوعية، آمنين مكرمين، إلى ديارهم أو أماآن إقامتهم المعت

د   ن البل ر م ان آخ ي مك لطات . ف ذه الس ل ه اد      وتعم دين أو المع ًا العائ ردين داخلي ج المش ادة دم ير إع ى تيس عل
وطينهم ادة    . 2. ت ودتهم وإع يط وإدارة ع ي تخط ًا ف ردين داخلي ة للمش ارآة التام ة المش ود خاصة لكفال ذل جه تب

  ". توطينهم وإدماجهم
  

ادئ   د ذات المب ا تؤآ ة       آم ة واآلمن ودة الطوعي هيل الع راءات تس دابير وإج اذ ت رورة اتخ ى ض خاص  عل لألش
دأ     ه     ) 30(النازحين وإعادة دمجهم في المجتمع من خالل المب ى أن ذي نص عل ة     "وال ة السلطات المعني يح آاف تت

ة الوصول      ه، إمكاني ا لواليت وتيسر للمنظمات اإلنسانية الدولية واألطراف المعنية األخرى، لدى ممارسة آل منه
  ".ساعدتهم في العودة أو التوطن واالندماج من جديدالسريع غير المقيد إلى األشخاص المشردين داخليًا لم

  حق المشردين داخليًا في استعادة ممتلكاتهم : تاسعًا
ى                أمين عل ون من الت ابق، فال يتمكن ازلهم بشكل سريع ومن دون إشعار س ًا من ادر المشردون داخلي غالبًا ما يغ

اتهم د تتعرض ممتل . ممتلك ات، ق ي المخيم دهم ف روبهم وتواج اء ه دمار أو وأثن ة للنهب وال ة المتبقي اتهم المادي ك
في   كل تعس تالل بش لطات االح ا س تولي عليه اتهم   . تس وتهم وممتلك ترداد بي ودتهم، اس دافع وراء ع ون ال د يك وق

زوح، األمر       اء الن ا أثن الخاصة، باعتبارها المالذ األمن لهم بعد ما شهدوه من أعمال عنف ومخاطر تعرضوا له
  .  ادهم لمنازلهم وممتلكاتهم الخاصةالذي يقضى بضرورة استرد

اني دولي اإلنس انون ال نص الق رد ضمنًا   وال ي ذا الحق ي كل صريح، إال أن ه ات بش تعادة الممتلك ى حق اس عل
ة    ) 46(فتنص المادة ". األعيان المدنية"بموجب الحماية المخصصة للممتلكات العامة والخاصة  من الئحة اتفاقي

ام    الهاي المتعلقة بقوانين وأعر  ة لع ه    1907اف الحرب البري ى أن ا،      "عل رام شرف األسرة وحقوقه ينبغي احت
خاص  اة األش ة الخاصةوحي ة الخاصة  ...والملكي ادرة الملكي وز مص ادة  ". ال تج د الم ا تؤآ ن ذات ) 55(آم م

اني العمو      "الالئحة على أنه  ع من المؤسسات والمب ة  ال تعتبر دولة االحتالل نفسها سوى مسئول إداري ومنتف مي
ع تحت االحتالل         د الواق ة والتي توجد في البل وينبغي  . والغابات واألراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادي

  ."عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقًا لقواعد االنتفاع

ادة  نص الم ام  ) 53(وت ة لع ف الرابع ة جني ن اتفاقي ه  1949م ى أن ر عل"عل تالل أن ىيحظ ة االح دمر أي  دول ت
ة    ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات االجتماعي

ى   ) 147(آما تنص المادة  ."هذا التدمير أو التعاونية، إال إذا آانت العمليات الحربية تقتضي حتمًا على الجرائم الت
ة   ال             "تعتبر انتهاآًا ألحكام االتفاقي ي تتضمن أحد األفع ابقة هي الت ادة الس ا الم ي تشير إليه ات الجسيمة الت المخالف

دمير واغتصاب الممتلكات عل     ...:التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية باالتفاقية نحو   ىوت
   ."نطاق آبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية ىال تبرره ضرورات حربية وعل

ل النصوص ال دميروتكف ال الت ا الحصانة ضد أعم ة والخاصة وتمنحه ات العام ة للممتلك ذآورة الحماي وتسمح . م
ا فحسب   ذه         . لسلطات االحتالل بالسيطرة على الملكية باعتبارها مديرة له ادة ه ه يجب إع ى أن دل عل ذى ي األمر ال

                                                            
  .حق املشردين داخلياً، يف العودة إىل الديار، دليل تدرييب على محاية املشردين داخلياً، مرجع سابق 44
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از            ى حق الن د عل م التأآي ة، ومن ث ال العدائي اء األعم د انته ى     الملكية إلى أصحابها بع تهم الت تعادة ملكي حين في اس
  45.ترآوها ورائهم أثناء نزوحهم

ان المشردين     ) 21(بموجب المبدأ  بينما تتناول المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي على عدم وجوب حرم
ال العن        وائّية أو أعم رة أو العش داءات المباش ب، االعت الل النه ن خ اتهم م والهم أو ممتلك ن أم فًا م ًا تعس ف داخلي

ام       ل انتق ون مح كرية، أو أن تك داف عس ات أو أه دروع لعملي تخدامها آ رى، أو اس دميرها أو  . األخ وز ت وال يج
ة من أجل    . االستيالء عليها آشكل من أشكال العقوبات الجماعية يجدر بالسلطات المختصة اتخاذ الخطوات الالزم

افة    ال، باإلض ذه األعم ل ه ن مث ًا م ردين داخلي ات المش ة ممتلك تالل أو    حماي تيالء أو االح ن االس ا م ى حمايته إل
 .االستخدام التعسفي وغير القانوني

دأ  نص المب ه   ) 29(ي ى أن ة عل ه الثاني ي فقرت اعدة    "ف ؤولية مس ة واجب ومس لطات المختص اتق الس ى ع ع عل يق
نهم وقت تشر    ا أمكن   المشردين داخليًا على استرداد أموالهم وممتلكاتهم التى ترآوها ورائهم أو انتزعت م يدهم، م

وع آخر       . ذلك ديم تعويض مناسب أو بن فإذا تعذر استرداد هذه األموال والممتلكات، تكّفلت السلطات المختصة بتق
  ".من الترضية، أو ساعدت هؤالء األشخاص في تعوضيهم أو ترضيتهم

ا         صدرت قرارات عديدة عن األمم المتحدةو ة في أوضاع م تعادة الملكي د الحرب  تؤآد على الحق في اس د  . بع وق
م  رار رق دة الق م المتح ة لألم ة العام ام  35/124تبنت الجمعي ى حق المهجرين  1980لع د عل اد التأآي ذي أع وال

د   51/126وجاء قرار الجمعية العامة . العودة إلى ديارهم"والالجئين في  والخاص بفلسطين وإسرائيل ليعيد التأآي
ران  على حق أولئك المهّجرين بسبب األعمال العدو اآن     / 1967انية التى بدأت في حزي وتهم أو أم ى بي ودة إل والع

رار  . إقامتهم السابقة ودة         194وهذا ما أآد عليه أيضًا القرار رقم الق راغبين في الع ين ال ه ينبغي السماح لالجئ بأن
العودة، وعن  إلى بيوتهم، والقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، آما ينبغي دفع التعويض ألولئك الذين يختارون عدم 

   46.األضرار التي لحقت بممتلكاتهم

   

                                                            
حقوق املواطنة املركز الفلسطيين ملصادر / ، بديل2003نيسان ) 1(بول بريتيتور، احلق يف السكن واستعادة امللكية، دراسة حالة، ورقة عمل رقم  45

    www.badil.org. والالجئني، بيت حلم، فلسطني
 .بول بريتيور، مرجع سابق 46
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  المصـادر
  : المادة مقتبسة بتصرف من المراجع التالية

د         - ويز دوزوال اري هنكرتس، ول ي، جون م دولي اإلنساني العرف ة      -القانون ال د األول، اللجن ك، المجل ب
 .الدولية للصليب األحمر

 .2001عداد المجلة الدولية للصليب األحمر، مختارات من أ -
 .النازحون داخل بلدانهم،  منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر -
 .هدم المنازل وتدمير األراضي والممتلكات -تحت األنقاض: إسرائيل واألراضي المحتلة -
دولي            - انون ال ول الق دريبي ح ل ت اني، دلي دولي اإلنس انون ال يمة للق ات الجس ريس، المخالف ر ال ناص

 .2005قاإلنساني، مؤسسة الح
 .1977اإلضافيان لعام  ن، والبروتوآوال1949لعام ةاتفاقية جنيف الرابع -
داخلي، - ة بشأن التشرد ال ادئ التوجيهي دورة   المب ي ال اعي ف الصادرة عن المجس االقتصادي واالجتم

 ..E/CN.4/1998/53/Add الوثيقة رقم  1998فبراير11الرابعة والخمسون بتاريخ 
ة ال    - ى حماي دريبي عل ر      دليل ت ة التهجي دولي لمراقب ًا، المرآز ال ى   IDMC""مشردين داخلي ، منشور عل

 .displacement.org‐http://www.internalالموقع االلكتروني
ًا،  - ازحون داخلي خاص الن ا،األش ازحين داخلي خاص الن المي لألش روع الع ي  المش س النرويج للمجل

 . www.idpproject.org   جئين منشور على الموقع االلكتروني للمجلسلال
ة - ة الدولي ة الجنائي رائم الحرب :المحكم ي ج ة القضائية لمرتكب ائع  ،المالحق ة) 5(صحيفة الوق : الوثيق

IOR  طس ،40/06/00 ة          2000آب /أغس و الدولي ة العف     ، منظم
‐h p://www.amnesty.org/fr/library/asset/IOR40/006/2000/ar/dom 

  .2005هاد الشاللدة، القانون الدولي اإلنساني، منشأة المعارف، طبعة محمد ف. -
تعادة    - م       بول بريتيتور، الحق في السكن واس ة عمل رق ة، ورق ة، دراسة حال ، 2003نيسان  ) 1(الملكي

  www.badil.org. المرآز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين، بيت لحم، فلسطين/ بديل
التعليقات العامة للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية على العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية   -

 .1977امواالجتماعية والثقافية لع
، عن الجمعية العامة 1948ديسمبر/ آانون األول 10اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الصادر بتاريخ  -

 ).3 -د(ألف  217لألمم المتحدة بموجب القرار رقم 
عن   1976ديسمبر/ آانون األول 16العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر بتاريخ  -

 ).21 -د(ألف  2002المتحدة بموجب القرار رقم  الجمعية العامة لألمم
اريخ         - ة، الصادر بت ة والثقافي الحقوق االقتصادية واالجتماعي انون األول  16العهد الدولي الخاص ب / آ

 ).21 -د(ألف  2002عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب القرار رقم  1976ديسمبر
ام  اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية األشخاص - ، و البرتوآوالن  1994المدنيين في وقت الحرب لع

 .1977اإلضافيان لعام 
ة الهاي   الئحة اتفاقية الهاي   - تشرين   18 المؤرخة في   الالئحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البري

  .1907أآتوبر /األول
 


