


  پيشگفتار
  

  دينگ. آقای فرانسس ام
  نماينده سرمنشی ملل متحد در امور بيجاشدگان داخلی

  
وظيفه خطيری که جامعه بين المللی با آن مواجه ميباشد، حمايت از 
افرادی است که در اثر درگيری های خشونت بار، تخطی های گسترده 

 رانده حقوق بشر و ساير حوادث تکان دهنده از محالت اصلی شان جبرًا
آنها همواره . شده، اما در داخل مرز های کشور های شان باقيمانده اند

. متحمل محروميت های جدی، مشقات و اعمال تبعيض آميز گرديده اند
اصول رهنمودی در مورد بيجاشدگی داخلی جهت مقابله با اين چالش ها 

  . ست  اايجاد گرديده
ز بيجاشدگان داخلی اين اصول حقوق و تضمين های مربوط به حمايت ا

همچنان اين اصول مردم . را در همه مراحل بيجاشدگی شناسای مينمايند
 اجباری حمايت نموده، اساس مساعدت و حمايت گیرا در مقابل بيجاشد

ی را برای بازگشت، استقرار ريان بيجاشدگی گذاشته و تضمين هارا در ج
آور نميباشند، اما اگرچه اين اصول الزام . و اسکان مجدد پيشکش مينمايند

در مطابقت با قانون بين المللی حقوق بشر، قانون بشری بين المللی و 
  . قانون پناهنده گی  بوده و انعکاس دهنده قوانين ياد شده ميباشند

اصول رهنمودی در مورد بيجاشدگی داخلی به تعقيب مأموريتی که در 
با تأکيد  توسط کميسيون حقوق بشر به من تفويض گرديد و 1992سال 

قطعنامه های بعدی کميسيون و مجمع عمومی ملل متحد ، در طول چندين 
در ابتداء از من خواسته شد تا داليل و پيامد های . سال ايجاد گرديد

بيجاشدگی داخلی، موقف بيجاشدگان داخلی در قوانين بين المللی، محدوده 
يبات رسمی رسيدگی به نيازمندی های بيجاشدگان داخلی در مطابقت با ترت

فعلی و شيوه های بهبود بخشيدن مساعدت ها به بيجاشدگان داخلی و 
  . حمايت از آنها را مورد مطالعه قرار دهم

بنابرين، ايجاد چارچوب های مورد نياز حقوقی و بنيادی برای بيجاشدگان 
داخلی و انجام بازديد از کشور ها جهت دخيل ساختن دولت ها و ساير 

 گفتگو ها، فعاليت های عمده مأموريت بنده را اران درينگدست اندر
در همکاری با يک تيم بين المللی متخصصين حقوقی، من . تشکيل ميداد



دايرۀ پوشش بيجاشدگان داخلی را بوسيلۀ قوانين بين المللی، مورد 
. را تهيه نمودم "تدوين و تحليل نورم های حقوقی"ارزيابی قرار داده 

يکه قوانين موجوده، بيجاشدگان داخلی را مطالعات نشان داد که در حال
بشکل گسترده تحت پوشش قرار ميدهند، ساحات مهمی ديگری نيز وجود 
دارند که اين قوانين نميتوانند به نيازمندی های حمايتی بيجاشدگان داخلی 

در نتيجه، کميسيون حقوق بشر و مجمع عمومی . رسيدگی مناسب نمايند
تا يک چارچوب قانونی مناسب را برای  ندملل متحد از من تقاضا نمود
اينکار منجر به تسويداصول رهنمودی گرديد . بيجاشدگان داخلی تهيه نمايم

که نورم های موجوده را تصريح نموده و در صدد وضاحت ساحات مبهم 
  . و پر نمودن خالء ها ميباشد
 اصول رهنمودی در مورد بيجاشدگی 1998بعد از آنکه من در سال 

ه کميسيون پيشکش نمودم، کميسيون با در نظرداشت اين داخلی را ب
اصول و نظريات من منحيث نماينده سرمنشی ملل متحد جهت استفاده از 
آن در مباحثات جاری با دولت ها و همه دست اندرکاران که مأموريت ها 
و فعاليت های شان در رابطه به نيازمندی های بيجاشدگان داخلی ميباشد، 

ميان همچنان کميسيون تصميم کميته دايمی .  نمودقطعنامۀ را صادر
 را مورد توجه قرار داد که از اصول رهنمودی استقبال ادارات ملل متحد

نموده و اعضای خود را تشويق مينمايد تا آنرا با هيأت های مديره و 
کارمندان شان، مخصوصا در ساحه شريک ساخته و در فعاليت های خود 

  .  مورد اجراء قرار دهنددر مورد بيجاشدگان داخلی
اصول رهنمودی در مورد بيجاشدگی بايد به دولت ها، ساير مقامات 
ذيصالح و سازمان های دولتی و غير دولتی در فعاليت های شان در 

اميدوارم . رابطه به بيجاشدگان داخلی، رهنمود های عملی را فراهم نمايد
در ساحه اجراء که اين اصول رهنمودی بشکل گسترده منتشر گرديده و 
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  لیبيجاشدگی داخاصول رهنمودی ملل متحد در مورد 

  ابعاد و اهداف: مقدمه
 داخلی در گانمندی های معين بيجاشدنيازبه اين اصول رهنمودی  .1

اصول متذکره حقوق و ضمانت های . ميپردازدسراسر جهان 
مربوط به حمايت از افراد بيجا شده اجباری، حمايت و مساعدت 

 و همچنان بازگشت، اسکان و به آنها در جريان بيجا شدگی
  . استقرار مجدد  شانرا شناسايی مينمايند

ی گروه اشخاص يا   دراين اصول، بيجاشدگان داخلیازمنظور  .2
 ترک منازل يا محالت  اند که مجبور به فرار يااز اشخاص

 يا به منظور  جنگ شان، خاصتًا در نتيجههميشگیبودوباش 
ضاع خشونت های وه ،امسلحانهای  درگيری خساراتاجتناب از 

 دست بشرعی و يا ساخته يعمومی، نقض حقوق بشر يا حوادث طب
 را عبور کشوره بين المللی يک گرديده اما سرحد شناخته شد

 .نموده اندن
قانون ق بشر و اين اصول انعکاس دهنده قوانين بين المللی حقو .3

 ا درمطابقت با قوانين فوقبشری بين المللی بوده ورهنمايی های ر
 :به مراجع ذيل ارايه ميدارند

 انجام راستايدر  درامور ييجاشدگان داخلینماينده سرمنشی :الف
  ، شان ماموريت      
    ميگردند، مواجه دولت ها زمانيکه با پديده مهاجرت داخلی :ب
   شان با روابط واشخاص درگروههاتمام ادارات ديگر،  :ج

 گان داخلی،بيجا شد    
   بيجاشدگی مسا يل به کهدولتی و غير الدولبين موسسات  :د   

               .داخلی ميپردازند       های
 .اين اصول بايد تا حد امکان بطور وسيع پخش و تطبيق گردد .4
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  فصل اول    
  کلیاصول 

  اصل اول 
حقوق و آزادی عين گان داخلی بايد بطور مساويانه از بيجا شد .1

 قوانين ملی و بين قت باساير افراد يک کشور در مطابکه  یها
 نبايد بدليل ايشان.دندگربهره مند ميگردند،  از آن مستفيدالمللی
  حقوق و آزادی های شان مورددر استفاده ازگی داخلی بيجا شد

     .      تبعيض قرار گيرند
اساس حقوق بين المللی افراد را براين اصول مسووليت جرمی  .2

د بشريت و جرايم  در ارتباط به نسل کشی، جرايم ضتًاخاص
 .    سا قط نمی سازدجنگی

 
  اصل دوم 

ها و اشخاص، بدون در گروهاين اصول بايد توسط تمام ادارات،  .1
نظر داشت موقف حقوقی ايشان رعايت و بدون هرگونه امتياز 

حقوقی هيچ يک از وضعيت   بررعايت اين اصول . تطبيق گردد
   .يدنبايد اثر نما ها و اشخاص ذيدخل هادارات، گرو 

اين اصول طوری تفسير نخواهد گرديد که احکام اسناد بين المللی  .2
حقوق بشر يا حقوق بشری بين المللی يا حقوق اعطا شده انفرادی 

حق پناه اصول اين . داخلی را محدود، تعديل يا تضعيف نمايد
 .را ساقط نمی سازدمندی از آن در ممالک ديگر ه جويی و بهر

 
  اصل سوم

فراهم آوری مساعدت های ۀ فه و مسووليت اوليادارات ملی  وظي .1
در قلمرو خويش   رااز آنها  و حمايتبشری به بيجاشدگان داخلی

  . دارندبدوش 
 شدگان داخلی حق تقاضا و بدست آوردن حمايت و مساعدت بيجا .2

آنها نبايد بخاطر چنين تقاضا . های بشری را از اين ادارات دارند
  .يرندتحت آزار، اذيت و مجازات قرار گ
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  اصل چهارم
رنگ،   نژاد،برمبنایاين اصول بايد بدون هرگونه تبعيض  .1

 يا ساير نظريات،مذهب يا عقيده، نظريات سياسی  زبان، ،يتجنس
  يا اجتماعی، موقف حقوقی و اجتماعی، سن، یملی، قوممنشأ 

  .معيوبيت، ملکيت، تولد و معيار های مشابه ديگر، تطبيق گردند
 مانند اطفال، مخصوصٌا اطفال بدون انگبيجاشدمعين اشخاص  .2

، زنان سر خردسالمادران با اطفال  سر پرست، مادران حامله،
حمايت و به ، بزرگساالنپرست خانواده ، اشخاص معيوب  و 

 ضروريات به و رسيدگی  بودهمساعدتی که مقتضی احوال آنها
  .  مستحق شناخته شوند،خاص آنها ميباشند
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 ل دومفص
  شدگی جا اصول مربوط به حمايت در برابربي

  
  اصل پنجم

تمام ادارات و نهاد های بين المللی به منظور جلوگيری و اجتناب از 
د، بايد مکلفيت های خويش شبه بيجاشدگی افراد خواهد منجر شرايطی که 

بشری بين قانون  منجمله حقوق بشر و ،بين المللیدر مطابقت با قوانين را 
  .، در هر گونه شرايط رعايت و احترام نمايندالمللی

 
  اصل ششم

گی خود سرانه از منزل و ان حق دارد تا در مقابل بيجاشدهر انس .1
  .  خويش حمايت گرددهميشگیمحالت بودوباش 

گی خودسرانه شامل بی جاشدگی در حاالت ذيل بيجا شداز جلوگيری  .2
 : می گردد 

       يا )قومی پاکسازی(،ارتايدبر مبنای سياست های اپزمانيکه  :الف     
قومی، مذهبی  هدف تغيير در ترکيب به  بوده و مشابه روش های           
      منجر به چنين  صورت گرفته و يا يا نژادی افراد متأثر شده            
 .شود تغييرات            

     ی اهال نيترگيری های مسلحانه، مگر اينکه مصئودرشرايط د :ب     
 .نظامی چنين تقاضا و حکم نمايدملکی يا داليل           

     موجه و  داليلفی که برمبنای در مورد پروژه های وسيع انکشا :ج    
 .باشد  منافع عامه توجيه نگرديدهبر اساس ومهم        

   بهبود نيت وئومصبخاطر مگر اين که  حوادث،بروز در صورت  :د    
 ، وباشد ضروری  آنهاانتقال افراد متاثر شده  یصح وضعيت         

        .صورت بگيرد توسلجمعی به آن دسته زمانيکه به حيث مجازات  :ـه    
آنرا ايجاب می کند، دوام  شرايط مدتی که بيشتر از نبا يدگیبيجاشد .3

  .نمايد
 

 اصل هفتم
قبل از اتخاذ هر گونه تصميم  که مستلزم بيجا شدگی افراد باشد،  .1

های ممکن  ذيربط بايد حصول اطمينان نمايند که تمام بديل راتادا
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در صورت .  جستجو گردد همگانیگیجهت اجتناب از بيجا شد
گی و ابير جهت کاهش بيجا شدتمام تدبايد عدم موجوديت بديل ها 

  . آن اتخاذ گرددناگوارتاثيرات 
گی ها را به عهده چنين بيجا شدمسئوليت رسيدگی به اداراتيکه  .2

 مناسب به بيجا محل بودوباش به پيمانه وسيع و عملیبايد  ند،دار
 بايد حصول اطمينان نمايند تا ادارات ذيربط.  فراهم نمايندگانشد

 بهداشتتغذی، صحت و  نيت،مصئواز نگاه چنين بيجاشدگی ها 
و اعضای چنين خانواده ها در شرايط قناعت بخش صورت گرفته 

 .جدا نگردنداز همديگر 
 ،جا شدگی در حاالت  غير از مراحل اضطراریهر گاه بي .3

با تضمين بايد يوندد، مپدرگيری های مسلحانه يا حوادث به وقوع 
 :همراه باشدهای ذيل 

 توسط اداره الزم در رابطه به اقداماتص تصميم مشخاتخاذ  :الف          
      تدابير را داشته  چنين صالحيت يکه نظر به حکم قانون                 
 باشد؛                 

 به داليل و رابطه  معلومات کامل درتا  اتخاذ گرددتدابير کافی :ب          
      قابل تطبيق  جاييکه شده و تا طرزالعمل بيجا نمودن تهيه                
    آنهايکه بيجا ميشوند تضمين  خساره و انتقال جبران باشد؛                
     .   گردد                

  جستجو گردد، می گردند  يکه  بيجااد آنهاتوافق آگاهانه و آز :ج          
 زنان را درپالن  ،آسيب ديده افراد تانمايند ادارات ذيربط سعی  :د          

  آنها از يک محل به محل ديگر  انتقاليسازمان دهگذاری و                
        .سازند دخيل               

     ايد،توسظنم  بيق قانون، در جايکه ايجاب تطاقدامات جهت: ـه          
 گردد،حقوقی ذيصالح، اتخاذ    ادارات             

 چنين فيصله  در ر، منجمله تجديد نظخساراتموثرجبران حق  :و          
      .احترام قرار گيرد  توسط ادارات مناسب قضايی، موردها              

 
  اصل هشتم

ه را نقض شد بيجا عزت، آزادی و امنيت افراد بايد حق حيات،نگی بيجاشد
  .نمايد
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  اصل نهم 
 مردمان بومی، اقليت ها، دهقانان، جلوگيری از بيجا شدن برایدولت ها 

که با زمين های شان وابستگی های  هایهی و ساير گرو يمردمان روستا
  . ميباشنده دارای مکلفيت های ويژخاص دارند، 
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 فصل سوم
  گیربوط به حمايت در جريان بيجا شداصول م

  
  اصل دهم 

هر انسان بطورذاتی دارای حق حيات ميباشد که بايد توسط قانون حمايت 
جا شدگان داخلی  بي.دگردهيچ کس نبايد خود سرانه ازحيات محروم . گردد
  : بماننداز اتفا قات ذيل مصئون صتًاخابايد 

 نسل کشی :الف
   قتل   :ب
    اعدام های خود سرانه و بدون محاکمه   :ج
  رسمی، تهديد غيرناپديد شدن اجباری، منجمله آدم ربايی يا توقيف    :د

  يا تهديد منتج به  قتل،           
  .      به رتکاب اعمال متذکره ممنوع قرار داده شودتهديد و تحريک 

عليه بيجا شدگان داخلی که ديگر در آميز خشونت اعمال ساير   ياحمالت
گان بيجا شد .ممنوع ميباشددر هر گونه شرايط دخيل نيستند،  دشمنی ها

  :داخلی بايد خاصتٌا در برابر اعمال ذيل حمايت گردند 
    اعمال خشونت ساير يا موم مردمحمالت عليه ع حمالت مستقيم يا :الف

ه در آنها زمينه حمالت باالی افراد ملکی بار، منجمله ايجاد ساحاتی ک      
 مساعد باشد،      
      جنگی، هایشيوه يکی از گرسنه نگهداشتن آنها منحيث  :ب
                   اهداف نظامی در يا  جهت دفاع، بخاطر  سپرمنحيث  استفاده ازآنها :ج

 منفعت جوئی و يا جلوگيری  از عمليات  نظامی،      
 وليه کمپ ها و اقامتگاه های آنها؛ت عحمال :د
  استفاده از ماين های زمينی ضد پرسونل :ـه
  

  اصل يازدهم
 روحی، یجسم و مصئونيت هر انسان دارای حق کرامت انسانی  .1

  .ميباشد و اخالقی
زادی آنها محدود  اينکه آصرف نظر ازگان داخلی، بيجا شد .2

  :گردند حفاظتاصتٌا در برابر اعمال ذيل گرديده يا خير، خ
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      رفتار يا مجازات  تجاوز جنسی، قطع اعضای بدن، شکنجه،:الف     
 خشن، ير انسانی يا تحقير کننده و ديگر اعمال شنيع مغايرعزت            
   خشونت های جنسی، فحشاء اجباری و هر گونه  فردی ، مانند            
 مل ناشايسته ديگر،ع           

   برای ازدواج، بهره  آن، مانند فروشا اشکال معاصربرده گی ي: ب     
 يا کار  اجباری اطفال؛ و جنسی، کشی            

  به قصد گسترش دهشت در ميان بيجاشدگان آميز اعمال خشونت : ج     
  .ميباشدتهديد و تحريک به ارتکاب اعمال متذکره ممنوع  .داخلی           

 
  اصل دوازدهم

هيچ کس . ق آزادی و امنيت شخصی ميباشدهر انسان دارای ح .1
 .نبايد مورد دستگيری يا توقيف خودسرانه قرار گيرد

ها   در کمپ  از چنين حقی، آنهاگان شدابيجبه منظوربهره مندی  .2
ط استثنايی چنين هرگاه شراي.  محصور نخواهند گرديدياتوقيف و
 شرايط مدت اقتضای، بيشتر از بسازد ضروری طلقًا موضعی را

 . م نخواهد کرددوا
گان از دستگيری و توقيف تبعيض آميز در نتيجه بيجا بيجا شد .3

 .مصئون بمانندشدگی خويش 
  . نشوندگان داخلی در هيچ حالت گروگان گرفته بی جا شد .4

 
  اصل سيزدهم

استخدام در نيرو های مسلح اطفال بيجا شده در هيچ گونه شرايط  .1
ه و نبايد از آنها داشتنها را جنگ نگرديده و اجازه اشتراک در 

  .تقاضا گردد تا در جنگ اشتراک نمايند
 به نيرو ها يا  تبعيض آميزگان داخلی در برابر استخدامبيجا شد .2

 خاصتًا. شوند حمايت شانهای نظامی در نتيجه بيجاشدگی گروه
آنها را هرگونه اعمال بی رحمانه، غير انسانی يا تحقير کننده که 

ها ساخته و در صورت عدم مجبور به استخدام درين نيرو 
، در هر گونه شرايط، گيرنداطاعت از آن مورد مجازات قرار 

  .استممنوع 
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  اصل چهاردهم
هرييجا شده داخلی دارای حق آزادی گشت و گذار جهت     .1

  . محل اقامت خويش  ميباشد  انتخاب 
 گان داخلی خاصتٌا حق دارند تا بطور آزادانه در داخل و بيجا شد2.   
  .خارج از کمپ و اقامتگاه های ديگر گشت و گذار نمايند     

 
  اصل پانزدهم

  :حقوق ذيل ميباشندبيجا شده گان داخلی دارای  .1
      ديگر کشور،نيت در بخش های حق جستجوی مصئو:الف          
  ،دحق ترک کشور خو: ب          
  حق پناه جويی در کشور های ديگر، و: ج          
          مجدد در اسکان حمايت در برابر عودت اجباری يا حق: د          

  محالتيکه زندگی، مصوونيت، آزادی و يا صحت آنها در خطر            
  .باشد           

 
  اصل شانزدهم

گان داخلی حق دارند تا در مورد سرنوشت و محل يجاشدتمام ب .1
  ، معلومات بدست آورندسکونت اقارب گمشده خويش 

ين سرنوشت و محل سکونت بيجاشدگان يربط جهت تعادارات ذي .2
 و با موسسات بين المللی ذيربط  که اين هداخلی گمشده سعی نمود

ادارات ذيربط از . نمايندوظيفه را به عهده دارند همکاری 
ونتايج  آنها اطالع داده اقاربپيشرفت تحقيقات به نزديکترين 

 .را به آنها ابالغ نمايندنکارشا
افراد  جهت دريافت و تشخيص اجساد باقی مانده  ذيربطادارات .3

 ازبين رفتن اجسادو اعضاء داده، از قطع بخرج   سعیمتوفی
،  شان تسهيل به نزديکترين اقاربجلوگيری نموده، انتقال آنها را 

 . بسپارندبخاک يا آنها را محترمانه و 
مورد در هرگونه شرايط بايد گان داخلی قبرستان های بيجاشد .4

حق دسترسی بايد بيجاشدگان داخلی . رديگفاظت قرار  حاحترام و
  . را داشته باشندی خويش ابه قبرستان های اقارب متوف
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  اصل هفده هم
قرار احترام مورد   ویخانوادگیحيات حق هر انسان حق دارد تا  .1

  .گيرد
 های بيجاشدگان داخلی خانوادهجهت تحقق اين حق، اعضای  .2

زندگی مشترک باهم وی شان اجازه خواهند داشت تا مطابق آرز
 .نمايند

زود ه ب هايکه در اثر بيجاشدگی از هم جدا گرديده اند بايد خانواده .3
تمام تدابير مناسب جهت تسريع .  باهم بپيوندندترين فرصت ممکن

 ها خاصتًا زمانيکه اطفال مطرح باشند، اتخاذ خانوادهپيوند چنين 
ی خانواده ها را  تقاضا های اعضا  مسوولادارات. خواهند گرديد

در مورد اعضای گمشده خانواده های و پرسش  مبنی بر جستجو
پيوند بخش  که در و با سازمان های بشریل نموده يتسهشان 
 انجام اری نموده و آنها را درر ميکنند همک ه ها کا خانوادمجدد

 .کار های شان تشويق مينمايند
ندگی در  محصور و مقيد به زاعضای خانواده های بيجاشده که .4

   .ند زنده گی نمايکًا مشتر، حق دارند باهمکمپ ها شده اند
 

  اصل هژدهم
سطح زندگی مناسب داشتن حق   دارای بيجاشدگان داخلیتمام .1

  . ميباشند
بدون هر نوع رنظرداشت شرايط و ، بدون د ذيصالحادارات .2

موارد آتی مهيا را به بيجاشدگان داخلی تبعيض، دسترسی مناسب 
  : ميسازند

   ضروری و آب آشاميدنی؛غذائیمواد . الف     
  ؛سرپناه و مسکن. ب     
  پوشاک مناسب؛. ج     
  . بهداشتو  صحیخدمات ضروری . د     

در پروسه پالنگذاری و توزيع اين جهت مشارکت کامل زنان . 3
  . داده شودبخرج ايد مساعی الزم ضروريات اساسی، ب

 
  اصل نزدهم
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تا آخرين  اند، معيوب آنهايکه ض و مري،زخمی بيجاشدگان تمام .1
 و خدمات صحی را در اختيار داشتهتاخير، بدون حد ممکن و 

قرار  ، مورد توجه الزم صحیوضعيتبه استثنای  تمايزبدون 
و  یرواندرموقع ضرورت، بيجاشدگان به خدمات  .گيرند

    . باشندهداشتاجتماعی دسترسی 
به کارکنان  دسترسی منجملهبه نيازمندی های صحی زنان،  .2

 مشوره وقايه طفل و مادر وو خدمات صحی مانند زن صحی  
بد رفتاری ساير و  جنسی بهره کشی دهی مناسب برای قربانيان

 . بايد توجه خاص مبذول گردد، ها
 از جمله، ساری و انتانی جلوگيری از امراض بهبايد  همچنان .3

  .مبذول گرددتوجه خاص ، ايدز، در ميان بيجاشدگان داخلی
 

  اصل بيستم
که در همه جا به عنوان يک انسان در مقابل  هر کس حق دارد .1

  .قانون شناخته شود
 ذيربط اسناد مورد اداراتبيجاشدگان داخلی،   اين حقجهت تحقق .2

 هويت، تصديق تولد و نکاح نامه کارت ضرورت مانند پاسپورت،
. دن صادر نماي،شاناز حقوق قانونی آنان ی بهره مندجهت را 
مفقود مثنی اسناد صدور اسناد جديد ويا زمينه  اداراتين ا ويژهب

تحميل شرايط غيرضروری، شده در جريان بيجاشدگی را بدون 
 برای بدست آوردن اين اقامت معمولیمانند بازگشت به محل 

 . دناسناد، مساعد ميساز
زنان و مردان بطور مساويانه حق دارند تا چنين اسناد ضروری  .3

ق دارند تا اين اسناد بنام خودشان صادر را بدست بياورند و ح
  . شود

 
  اصل بيست و يکم

محروم  تصرف در آن ملکيت وهيچکس را نميتوان خودسرانه از  .1
  .ساخت

مورد ی های بيجاشدگان داخلی در همه شرايط يملکيت و دارا .2
 : ذيلموارد، مخصوصاًَ در مقابل رديميگقرار حمايت 
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  ؛غارت  :الف
 خشونت  يا ساير اعمال تفکيک و بدونمستقيم يا  حمالت :ب

   آميز؛
    اهداف نظامی؛در عمليات ياآنان بمنظور سپر  استفاده از :ج
  و؛  منحيث تالفی عمل ارتکاب يافته استفاده از آنان:د
 منحيث نوعی  ويا تصاحب غيرقانونی اموال آناننابود ساختن :ـه

  .از مجازات دسته جمعی
ان از خود بجا ميگذارند بايد در بيجاشدگی هايکه يملکيت يا دارا  .3

 ،اشغال و استفاده تصاحب خودسرانه و غيرقانونی، ،تخريببرابر 
  . ت گرددحفاظ

 
  اصل بيست و دوم

،  بسر ميبرند يا خيرهاکمپ در  اينکه صرف نظر ازبيجاشدگان داخلی، 
  : گيرندن مورد تبعيض قراردر بهره مند شدن از حقوق آتی

   آزادی بيانق و ح، مذهب يا عقيدهميرضحق آزادی انديشه،  :الف
 های   اشتراک در فعاليت جستجوی آزادانه فرصت های کاری وحق  :ب

         اقتصادی؛     
  اجتماعی؛مساويانه در امور مشارکت آزادانه و اشتراک حق  :ج
           منجمله حق امور دولتی و عامه،حق رای دهی و اشتراک در   :د

 وسايل ضروری به منظور استفاده ازين حق؛ دسترسی به      
     .  ميگويند سخنبه آنق افهام و تفهيم به زبانيکه ح :ـه
 

   اصل بيست و سوم
  .دارد  آموزشحقهر انسان  .1
حصول بايد  ذيربط ادارات اين حق بيجاشدگان داخلی، تحققجهت  .2

حق  ازنمايند که چنين اشخاص، خاصتًا اطفال بيجاشده،  اطمينان
، بهره  دوره ابتدائيه رايگان و اجباری ميباشد تربيه که در وتعليم

ت فرهنگی، زبان و بايد طوری باشد که هويآموزش . مند شوند
 . مورد احترام قرار دهدمذهب آنان را 

زنان و از مشارکت کامل و مساويانه حصول اطمينان  جهت بايد .3
 .داده شودبخرج تالش های ويژه  آموزشیدختران در برنامه های 
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درصورت برای بيجاشدگان داخلی، خاصتًا جوانان و زنان،  .4
آماده بمجرديکه شرايط  زيست ويا عدم زيست آنان در کمپ ها،

فراهم مراکز تعليمی و آموزشی زمينه دسترسی به ميگردد، 
   . ساخته شود

 
  اصل بيست و چهارم

 و ای بشری در مطابقت با اصول بشردوستیاعدت هتمام مس .1
  . انجام داده شودون تبعيض بيطرفی و بداصل 

 بيجاشدگان داخلی  در نظر گرفته شده برای مساعدت های بشری .2
عرضه  اشخاص ديگر رایبخاصتًا به داليل سياسی يا نظامی 

   . نميگردد
 

  اصل بيست و پنجم
وظيفه و مسئوليت عمده عرضه مساعدت های بشری به  .1

  . ملی ميباشد اداراتبيجاشدگان داخلی بدوش 
مربوط حق  یارگان ها و ساير  بين المللیی بشریسازمان ها .2

عرضه بيجاشدگان داخلی حمايت از برای دارند تا خدمات شانرا 
غيردوستانه و يا  عملپيشکش نمودن چنين خدمات منحيث . نمايند

مظهر حسن مداخله در امور داخلی يک کشور تلقی نگرديده و 
نين فعاليت ها توافق به انجام اين چبنابرين،  .شود نيت پنداشته

 ادارات گردد، خاصتًا زمانيکه تممانعبشکل خودسرانه نبايد 
ه يارانميتوانند ويا نميخواهند تا مساعدت بشری الزم را  ذيربط
 . نمايند

مساعدت های بشری را  آزادانه اجرایزمينه   ذيريطتمام ادارات .3
به اشخاصيکه در عرضه چنين مساعدت ها مساعد ساخته و 

ممانعت به بيجاشدگان ينه دسترسی سريع و بدون  زم، اندذيدخل
  . فراهم نمايندرا داخلی 

 
  ست و ششماصل بي
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وسايل اند، ذيدخل  عرضه مساعدت های بشری دراشخاصيکه 
.  گرددحمايتمورد احترام قرار گرفته و اموال آنها بايد ترانسپورتی و 

  .آنها نبايد هدف حمالت يا ساير اعمال خشونت آميز قرار گيرند
 

  اصل بيست و هفتم
سازمان  مساعدت ها به بيجاشدگان داخلی، فراهم آوریدر وقت  .1

به نيازمندی بايد مربوط  و ساير ارگان هایبين المللی  بشریهای 
آنان توجه الزم نموده و درين مورد  بشری های حقوقی و حقوق

 فعاليت ها، ايندر وقت اجرای . اتخاذ نمايندرا  مناسب اقدامات
را  موازين اخالقی ن ها بايد معيار های بين المللی واين سازما

 . مراعات نمايند
بر مسئوليت های حقوقی سازمان های بين  بند اول اين اصل .2

 از مات شانالمللی که به همين منظور ماموريت دارند و خد
   . طرف حکومت ها تقاضا ميگردد، تاثيری وارد نميکند
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  فصل پنجم
  مجدد واسکان  به بازگشت،  مربوطاصول

  مجدداستقرار 
  

  اصل بيست و هشتم
مساعد جهت را  هاوليهای  و مسئوليت وظايف ذيصالح ادارات .1

 را بيجاشدگان داخلی  کهیفراهم نمودن وسايلشرايط و ساختن 
 خانه زت به عبا و  ، مصئونداوطلبانهبشکل سازد تا بقادر 

 ديگری نقاطا در وي  نمودهآنندخود  هميشگیومحالت بودوباش 
سعی  اداراتاين . بدوش دارند نمايند،سکونت اختيار از کشور 

برای استقرار را بخرچ ميدهند تا زمينه فراهم آوری تسهيالت 
مجدد آنعده از بيجاشدگان داخلی که عودت نموده ويا در محالت 

  . ديگر جايگزين گرديده اند، مساعد سازند
از اشتراک کامل اطمينان جهت حصول  مساعی خاص بايد .2

تنظيم پروسه بازگشت، بيجاشدگان داخلی در پالنگذاری و 
   . داده شودبخرج  آنانو اسکان مجدد استقرار مجدد 

 
  اصل بيست و نهم

 بودوباش ويا محالت  بيجاشدگان داخلی که به منازلآنعده .1
  ديگری از کشور شاننقاط شان بازگشته اند ويا در هميشگی

مورد تبعيض قرار  ، بخاطر بيجاشدگیندسکونت اختيار نموده ا
 و در ل و مساوی کامآنها حق دارند در امور عامه بطور. گيرندن

همه سطوح سهم گرفته و به خدمات عامه دسترسی مساويانه 
  . دنداشته باش

که را  ده از بيجاشدگان داخلید تا آنع مکلف انذيصالحت ادارا .2
يا در محلی بازگشته وشان  اصلی بودباش ت به محالدوباره

 اموال و ستردادادر تا حد ممکن، ديگری جايگزين گرديده اند، 
از  ويا در وقت بيجاشدن  که از خود بجاگذاشتهیيملکيت ها

در صورتيکه .  مساعدت نمايندصرف آنان خارج گرديده،ت
 ذيصالح ال و ملکيت ها ممکن نباشد، ادارات چنين امواسترداد
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منصفانه را برايشان ناسب و  مجبران خسارهزمينه بدست آوردن 
  . دنساز مساعد

 
  اصل سی ام

بشری سازمان های ال مانع ب  وسريع مربوط زمينه دسترسی اداراتتمام 
 به ،را در جريان ماموريت های مربوطه شان ارگان هابين المللی و ساير 
 و اسکان مجدد در زمينه بازگشت،را  آنها نمودهمساعد بيجاشدگان داخلی 

  . دننمايمساعدت د  مجداسقرار
  
  
 




