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للحفاظ عىل سالمتهم أو ألسباب عسكرية ملحة. ال تقم بتهجري السكان  املدنيني اال اذا كان ذلك رضوريا 1



إذا كنت مضطًرا إىل تهجري املدنيني ، فتأكد من أن  وأال تستمر لفرتة أطول من الرضورة القصوى.
حركتهم تتم بأمان وكرامة.
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ألسباب عرقية أو سياسية أو دينية. ال تقم بتهجري السكان املدنيني 3



ال تستخدم النازحني كدروع برشية.  احرتم الطابع املدين واإلنساين
ملواقع إيواء النازحني. ال تعرض النازحني للخطر.

       

4



ابذل قصارى جهدك لضامن حصول األطفال 
عىل التعليم.

ابذل قصارى جهدك لضامن حصول 
النازحني عىل املساعدة والرعاية.     5



ضد النازحین أو فیام بینهم.  ال تقم مبامرسة التمييز  6



استشري النازحني يف جميع القرارات التي  قم مبعاملة جمیع النازحني معاملة إنسانية. 
تخصهم سواء كانوا يف املخيامت أم ال.         7



قم بتحذیر النازحني من املناطق امللغومة.  ال تجرب الناس عىل التوجه أو العودة 
إىل مكان خطر.                       8



قم بتسهيل عملية العودة ، إذا كان ذلك آمنا. بدال من منع الناس من العودة إىل منازلهم ،  9



احرتم ممتلكات النازحني. ال تنهب وال ترسق ممتلكاتهم. 10



ال تفرق بني افراد العوائل بل حاول الحفاظ عىل وحدة األرسة أثناء النزوح. 11



هذه القواعد. قم بتطبيق و مامرسة 

قواعد
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 واملعاقبة عليها وفًقا لـلمعايري الدولية.

قواعد

يجب التحقيق يف االنتهاكات 13



تعاون مع نداء جنيف ملراقبة إحرتام هذه القواعد. 14



صك االلتزام

نــداء جنيــف وثيقــة رســمية تعــرف باســم صــك االلتــزام و  طــورت منظمــة
التــي متنــح الجهــات املســلحة الفرصــة الحــرتام املعايــري اإلنســانية الدوليــة. 

لحــد اآلن ، طــورت املنظمــة اريعــة وثائــق منهــا. 
• صــك االلتــزام للتقيــد بالحظــر الشــامل لاللغــام املضــادة لألفــراد والتعــاون 

يف األجــراءات املتعلقــة باأللغــام
• صك االلتزام الخاص بحامية األطفال من آثار النزاعات املسلحة

• صــك االلتــزام  الخــاص بحظــر العنــف الجنــيس يف حــاالت النــزاع املســلح 
والقضــاء علــی التمييــز بــني الجنســني

• صك االلتزام  الخاص بحامية الرعاية الصحية اثناء النزاعات املسلحة 
ــات  ــل الجه ــن قب ــزام م ــوك االلت ــذ صك ــب تنفي ــف وتراق ــداء جني ــم ن تدع

ــوك.  ــذه الصك ــىل ه ــة ع ــلحة املوقع املس

القانون الدويل اإلنساين 

القانــون الــدويل اإلنســاين عبــارة عــن مجموعــة مــن القواعــد تســعى ، 
ــزاع املســلح. يحمــي هــذا القانــون  ــار الن ألســباب إنســانية ،  للحــد مــن آث
ــة  ــودوا يشــاركوا يف األعــامل العدائي ــن ال يشــاركون أو مل يع األشــخاص الذي

ــرب.  ــاليب الح ــائل وأس ــد وس وتقيی
ــلحة   ــات  املس ــدی الجه ــة ل ــاء املعرف ــف إىل بن ــداء جني ــة ن ــعى منظم تس

ــا. ــىل تنفيذه ــا ع ــني قدرته ــة وتحس ــانية الدولي ــري اإلنس ــول املعاي ح
 تقــدم منظمــة نــداء جنيــف التدريــب واملشــورة الفنيــة للجهــات املســلحة 
حــول كيفيــة دمــج هــذه القواعــد يف سياســاتها  وقواعــد الســلوك واللوائــح 

الداخليــة األخــرى الخاصــة بهــا.

منظمة نداء جنيف: 

ــزة ومســتقلة تعمــل عــىل تحســني ــدة وغــري متحي منظمــة إنســانية محاي
حاميــة املدنيــني يف النزاعــات املســلحة. تعــزز املنظمــة مــن إحــرتام  الجهات 
املســلحة لقانــون النزاعــات املســلحة وتقدیــم الدعــم للمجتمعــات املحليــة 

يف جهودهــا لتحســني حاميتهــم.

مالحظة

يســتخدم هــذا الكتيــب كدليــل لقــادة ومقاتــيل الجهــات املســلحة حــول 
كيفيــة ضــامن حاميــة النازحــني اثنــاء النــزاع املســلح.  يســتند محتــوى هــذا 
ــيل  ــزوح الداخ ــن الن ــة ع ــادئ التوجيهي ــدويل واملب ــون ال ــب إىل القان الكتي

واملامرســات االيجابيــة.
 الغــرض مــن هــذا الكتيــب هــو تحســني الفهــم للقانــون الــدويل اإلنســاين. 
يجــب ان ال یتــم تفســیر هــذا الكتيــب كعامــل مشــجع مــن أجــل مامرســة 

ســلوك یتســم بالعنــف أو إســتخدام القــوة.
يُســتخدم مصطلــح «النازحــون» يف هــذا الكتيــب ليشــمل كال مــن النازحــني
داخلًيــا (داخــل بلدانهــم) والالجئــني (األشــخاص الذيــن فــروا وعــربوا 
ــامت أم ال. يجــب اخــذ  ــوا يعيشــون يف املخي ــة) ســواء كان الحــدود الدولي
الطابــع طويــل األمــد للنــزوح بعــني االعتبــار عنــد تطبيــق القواعــد الــواردة 

يف هــذا الكتيــب.




