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، قطر، السعودية، لبنان، تركيا،  المتحدةالواليات دول لقادة وحكومات  التصريحات األخيرةتشير 

إنشائها أن إلى ن ومسؤولأشار في سوريا.  "مناطق آمنة"بـ مى خلق ما يساهتمام بإلى وجود  األردنو

، رغم عدم وجود خطط وربما مع لبنان واألردن، على طول حدودها مع تركياسيكون في سوريا 

للمدنيين هذه المناطق سمح تسبحسب هؤالء المسؤولين،  تفصيلية حول إنشاء وإدارة هذه المناطق.

 ةحاج، وستقلل الاإلنسانية اتالمساعد يتلقبجمات ومأمن من اله فيبأن يكونوا الفارين من النزاع 

 .ل عودة الالجئينسه  تإلى النزوح عبر الحدود و

 

حد الظروف غير آمنة و فينازحين الوضع  تجاه مخاوفمناطق آمنة  إنشاء إلىدعوات تثير اللكن 

قبل إليها نظر اللحكومات على اناقش أدناه العوامل التي نعلى الفرار إلى بلدان أخرى.  قدرتهممن 

، سواء من قبل أطراف النزاع أو مجلس األمن التابع لألمم آمنة أو مجال آمن إقامة أي منطقة

  المتحدة.

1.  

2.  

3.  

4.  

 حرمان  .5

6.  

 

 
 قوات عسكريةبنشر أطراف النزاع المسلح  بموجبهيقوم  المناطق محددة باتفاق المناطق اآلمنة" "

بموجب قرارات مجلس األمن الدولي. يمكن أن تشمل ها ؤيتم إنشا كما .عليها أو تنفيذ هجمات فيها

 جويةعات طل أطراف النزاع إجراء –أو كل  – بعضالتي تحظر على مناطق "حظر الطيران"، و

المساعدات حصولهم على  تسهيلو ،ماية المدنيين الفارين من القتالإلى ح. تهدف هذه المناطق فوقها

 قوات حفظ سالم تابعة لألمم المتحدة أو قوات أخرى.ع عنها بيُداف   اإلنسانية. قد
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لكنها  ،حديدعلى وجه التمنة اآلمناطق الوبروتوكوالتها اإلضافية  1949اتفاقيات جنيف لعام لم تذكر 

أو مناطق  مبانوهي " "مناطق منزوعة السالحوحمية" م"مناطق  سمتهامماثلة ترتيبات اعترفت ب

التي المناطق على الحماية، باإلضافة إلى  المدنيين داخلهاحصول على صغيرة يتفق أطراف النزاع 

طراف ألجنيف أيضا  أو قوانين الحرب. تسمح اتفاقيات الدوليسبق تقديمها بموجب القانون اإلنساني 

 إبرام "اتفاقات خاصة" لتحسين حماية المدنيين.بالنزاع 

 

المدنيين المفروض بموجب القانون اإلنساني  على هجماتالإنشاء مناطق آمنة على حظر ال يؤثر 

المدنيين بقاء يعني هذا . هاأم خارج ن داخل المنطقة اآلمنة المحددةوكان هؤالء المدنيأسواء  الدولي

 من الهجمات المتعمدة.محميين  منةاآلمناطق الخارج 

 

 
كبيرة غالبا ما تشكل خطورة ، ومنة" نادرا ما تبقى آمنةاآلمناطق الأظهرت التجارب الدولية أن "

. كافيةالضمانات اللم تتحقق إن سيكون وعد السالمة فيها ضربا من الوهم إذ ، على المدنيين داخلها

كون هناك أيضا ضغوط على الوكاالت اإلنسانية تهجوم متعمد. قد تحت  "مناطق آمنة"وقوع ن يمك

عرض المبادئ ت أشكالبمنة اآلمناطق الفي الوصول إلى  لتعاون مع القوات العسكرية المتحكمةل

 ة في الحياد والنزاهة واالستقالل للخطر. اإلنسانية المتمثل

 

بدل  المدنيين الفارين من عبور الحدوداستخدامها لمنع ة بني  ة إنشاء مناطق آمنبألطراف ا قد يقوم

ُ لهم ةيتوفير الحماية الحقيق لى الدول إستخدمت هذه المناطق كذريعة لمنع طالبي اللجوء من الهرب . ا

 .امنه واي فرلتد اإلعادة الالجئين إلى البالمبرر المجاورة وك

 

استخدام المنطقة  عبر أومدنيين البين أحيانا  –عسكريين الوجود يمكن أن يؤدي إضافة إلى ذلك، 

أن يمكن أيضا كما منطقة آمنة حقا.  كونهابدل هدفا عسكريا، إلى جعل المنطقة  – هجماتاآلمنة لشن 

 األطفال.وحتى المنطقة اآلمنة لتجنيد المقاتلين، ستخدم تُ 

 

قد ال يكون السكان ين، إذ لنازحمخيمات اتعانيها منة أيضا من نفس المشاكل التي اآلمناطق التعاني 

 الغذائيةعلى المساعدات ما قد يزيد اعتمادهم ، مزارعهم مثالقادرين على الوصول إلى العمل أو 

بسبب االكتظاظ  ا بنسب أكبرجنسي االرعاية الصحية. قد تواجه النساء عنفالخدمات مثل باقي و والمياه

أو ألسباب  أو للحطبمياه لجمع ا وألعمل ل لخروجن إلى اتهحاجو متوترةالوالديناميات االجتماعية 

مكانات لفرض القانون قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة أو غيرها اإلال تتوافر لدى قد أخرى. 

 والنظام.

 

من سريبرينيتشا في  –سجل سيئ  لها تاريخيامنة لحماية المدنيين والفقراء المناطق اآلباختصار، 

  . مواليتيفو في سريالنكاإلى وصوال هو في رواندا، كيبيإلى البوسنة والهرسك، 

 البوسنة والهرسك
أكبر الفظائع  إحدىإلى برنيتشا يأدى فشل قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة لحماية بلدة سر

في البوسنة والهرسك. أظهر سقوط  1995إلى  1992 عام التي استمرت منحرب خالل ال



ف التزام ضع 1995 تموز/قوات صرب البوسنة في أوائل يوليو أمام سريبرينيتشا وضواحيها

عام الها "مناطق آمنة تحت حماية األمم المتحدة" أعلنحماية المناطق التي المجتمع الدولي المعلن ب

1993.  

 

جيب الالمتمركزة داخل هم قواتمن  مساندةطلبات اللألمم المتحدة في احفظ السالم  مسؤولو لم يستجب

 األممبسهولة ودون تدخل من جنود المدينة  احياجتبلقوات صرب البوسنة ، ما سمح نةفي شرق البوس

خالل احتاللها "المنطقة  رجل وصبي. 7000أكثر من بحق  عمدمتال جماعيالعدام اإلتنفيذ و ،المتحدة

نساء الضد وانتهاكات أخرى  جنسيالعنف الغتصاب واالقوات صرب البوسنة  ارتكبتاآلمنة"، 

سريبرينيتشا الضوء على مخاطر خلق "منطقة آمنة" من دون توفير يسلط مثال . عجائزالوطفال األو

 وقدرات عسكرية كافية لردع الهجمات.، نازحينسالمة الالحماية الكافية ل

 

 سريالنكا

، 2009عام الفي سريالنكا أوائل عاما  26الحرب األهلية التي دامت من خالل األشهر األخيرة 

مع تقلص أعلنت الحكومة، مية مرارا وبشكل عشوائي مناطق مكتظة بالسكان. القوات الحكوقصفت 

، "مناطق حظر إطالق نار" أو "مناطق "تاميلالجبهة نمور تحرير "المنطقة التي تسيطر عليها 

القوات الجوية ألقت هناك. لجوء المواطنين إلى الةً مناسبات، داعي 3في من طرف واحد آمنة" 

المناطق في أقرب وقت ممكن، لكن واصلت تناشد المدنيين االنتقال إلى تلك ت السريالنكية منشورا

سيطرة مناطق نمور التاميل المدنيين من الفرار إلى منعت جبهة  تها.القوات الحكومية مهاجم

 كدروع بشرية.واستخدمتهم الحكومة، 

 

الجبهة،  سيطرةمناطق حتفهم في آالف المدنيين في سريالنكا  لقي عشراتعلى مدى عدة أسابيع، 

الجيش مرارا تقارير عن سقوط رفض قصف الجيش السريالنكي. أغلبهم في المناطق اآلمنة بسبب 

قوات الجبهة داخل انتشار عن  اتجةخسائر بين المدنيين نالعلى القول إن  ضحايا مدنيين وأصر

 المنطقة اآلمنة.

 

قرار الحكومة أدى والمأوى واألدوية. عانى المدنيون في المنطقة اآلمنة أيضا من نقص الغذاء والماء 

 فاقملمنطقة التي تسيطر عليها الجبهة إلى تالوكاالت اإلنسانية ابمنع دخول  2008 أيلول/في سبتمبر

ات من ساهم القتال الدائر، وانعدام الرقابة، والتالعب في تقديم المساعد محنة المدنيين بشكل كبير.

 يرة بين المدنيين.خسائر كبقبل الحكومة وقوات الجبهة في 

 

 
صعب يمنة" في كثير من األحيان مشاكل أمنية قد اآلمناطق ال"تخلق  ،مهما كانت النوايا وراء إنشائها

، في أغلبهم من دين أو عرق معينكبيرة من المدنيين،  امنة أعداداآلمناطق ال تجمع. حلهاستحيل يأو 

كما في مهاجمتهم.  ا ومكشوفا لألطراف المتحاربة الراغبةها هدفا واضحما يجعلمكان واحد، 

اعات المسلحة غير التابعة المقاتلين، ال سيما أعضاء الجمستجذب أي منطقة محمية من القصف 

در غني للجماعات المسلحة لالستيالء منة بطبيعتها مصاآلمناطق تمثل الما يجعلها أقل أمنا.  ،للدولة

مخاطر إضافية.  إلى ،األطفالمنهم و ،ما يعرض المدنيين ،مجندين جددجذب وعلى المساعدات 



غير المقيمين في تلك المناطق لديهم حماية أقل مقارنة بتلك إنشاء مناطق آمنة بأن المدنيين يوحي 

 .يهمالمساعدات إلرفض إيصال أو  من هم خارج المنطقةعلى لهجوم امن خطر  المناطق، ما يزيد

 

 
المنطقة اآلمنة لألكراد النازحين شمال العراق  أثارتلكن ، واضحامنطقة آمنة نجاحا لم تحقق أي 

 مر السنين.متباينة على آراء 

 

 شمال العراق

األكراد ، سحقت الحكومة المركزية بوحشية انتفاضة 1991عام ال بعد هزيمة العراق في حرب الخليج

ن الجنود األتراك م   وضعالفرار إلى تركيا، لكن كردي ألف  450 ابةقر. حاول في شمال العراق

العراق في انتهاك للقانون أعادوهم إلى  منطقة الحدود الجبلية أوضمن إلى تركيا تمكن من الوصول 

 الدولي لالجئين.

 

وصول الخاص ب ،688جلس األمن الدولي بموجب قرار مفويض تالتوسع ، 1991نيسان /في أبريل

 ،ت اإلنسانية الدولية إلى جميع أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة في جميع أنحاء العراق""المنظما

 ""عملية توفير الراحة بدءإلى الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وحلفاء آخرين دعوة  ليشمل

لبس لألكراد في المنطقة التي تقطنها أغلبية كردية في شمال العراق لتوفير الغذاء والمأوى والم

عمليات عبر منطقة حظر جوي المملكة المتحدة وفرنسا والواليات المتحدة  تالنازحين. فرض

إلنشاء "منطقة آمنة"، معادية كانت الحكومة العراقية ، اإلنسانية األوضاعتحسن رغم عسكرية. 

منة في آلامنطقة الفي  مسلحرجل شرطة  200ونشرت تعديا على سيادة العراق، شكل ا تة أنهمعتبر

األمم المتحدة لرصد امتثال العراق  من مراقب 500تموز، وصل /. في يوليو1991 نيسان/أبريل

 انسحبت القوات العراقية من المحافظات الشمالية. تشرين األول،/. في أكتوبر688للقرار 

 

اق، في شمال العر "حزب العمال الكردستاني" ، ادعت الحكومة التركية اختباء متمردي1992عام ال

 منة".اآلمناطق اللى "إضافي إجندي  ألف 35، أرسلت 1995عام الأرسلت جيشها للهجوم عليهم. و

رغم اعتبارها منطقة  ،القوات الجوية التركية أهداف حزب العمال الكردستاني في المنطقةقصفت 

ال اإلغاثة من أعم تكرار الغارات التركية واالقتتال الداخلي في المنطقة األمن وحد  هدد . حظر جوي

 .القرىوإعادة إعمار 

 

دخلت جوي. الحظر البقي ، لكن ةكبيرهناك لدرجة دولي العسكري التواجد ال قل، 1996عام البحلول 

واعتقلت مئات األشخاص وأعدمت  1996أغسطس/آب  31قوات الحكومة العراقية مدينة أربيل في 

عن ملفات اإلنسانية وبحثت نظمات مكاتب المة العراقيداهمت القوات عشرات آخرين دون محاكمة. 

. أصبح الوضع خطيرا بالنسبة هموهددت الموظفينت ، واستجوبالحاسوبجهزة وصادرت أالموظفين 

لكثير من األكراد، وبشكل أكبر موظفي وكاالت المعونة األمريكية وأسرهم، بالتالي أجلت الحكومة 

 شخص. 6500األمريكية 

 



عملية توفير ن ، رأى مراقبوحق طلب اللجوءانتهاك لتركيا  بيرة، بما في ذلكرغم اإلخفاقات الك

لحماية لمجتمع الدولي لسيئة" بين خيارات كثر فعالية" أو "األقل سوءا من األ"البديل  الراحة

 نعوا من دخول تركيا.مُ الذين العراقيين النازحين 

 

حرمان  

ال ن طلب الحماية الدولية لالجئين. عالفارين من النزاع المسلح واالضطهاد ال ينبغي أبدا منع أو ثني 

"مناطق آمنة" داخلية.  وجودبالالجئين  أمامإبقاء حدودها مغلقة يمكن للحكومات في المقابل تبرير 

حياتهم أو تهددت فيها ماكن مفتوحة لألشخاص القادمين مباشرة من أإبقاء حدودها ملزمة ب الدول

لفترة مؤقتة على طالبي اللجوء[ ب] االعتراف"دائما وعليها  ،القانون الدولي لالجئينبموجب  حريتهم

على الحكومات األخرى "اتخاذ جميع التدابير الحماية لهم. . . دون أي تمييز"، كما  وفير، وتاألقل

الالجئين الذين  ترفضحكومة وضع. تنتهك أي الالتي تواجه هذا لمساعدة البلدان المضيفة  الالزمة"

اتها حياتهم أو حريتهم للخطر التزام يعرضطالبي اللجوء إلى الوضع الذي  عيددخلوا أراضيها أو ت

 بموجب القانون الدولي لالجئين.

 

الوكاالت  تلبية نداءاتلحكومات باقي اعلى حدودها أمام الالجئين. دول الجوار أن تفتح  المهممن 

 كما عليها الدول المجاورة الموارد للتعامل مع أي تدفق لالجئين،لضمان امتالك للتمويل الدولية 

الدولي المجتمع  دعملالجئين األكثر ضعفا. إذا ادة توطين الحفاظ على الممرات اآلمنة والقانونية إلعا

مخيمات أخرى مشابهة داخل مباشر أو غير مباشر إغالق الحدود وإقامة "مناطق آمنة" أو  بشكل

وصول في العالم تواجه أمكنة أخرى رسالة خطيرة للبلدان في هذا كبديل لفتح الحدود، سيرسل البالد 

 الالجئين على نطاق واسع. 

 

 
قدم أكبر قدر من السالمة تُ حقا. حتى عندما  ةمنة إلى أنها لن تكون آمناآلمناطق التاريخ يشير 

رون عقد يصبح من األسهل منع توزيع المساعدات، وسيكون من يشثمن.  ذلكلللمدنيين، يكون 

غير المقيمين في ن والمدنيكما قد يجد عبور الحدود الدولية،  علىقدرة لجوء أقل لطلب البحاجتهم 

، ينبغي النظر في إذا تم االتفاق على منطقة آمنة منة أنفسهم في خطر أكبر. مع ذلك،اآلمناطق ال

 المسائل التالية ومعالجتها للحد من المخاطر:

 

منزوعة إنشاء منطقة "لن يكون منة" محمية بشكل كاف. اآلمنطقة ال"يجب أن تكون  (أ

 العسكرية غير كافٍ القوات . منع جميع قوات حفظ السالم أو كاٍف ببساطةالسالح" 

 بحد ذاتهامناطق حظر الطيران ال تكون وخطير في حاالت األعمال العدائية المفتوحة. 

اتفاق إنشاء منطقة يحتاج أي منة. اآلمنطقة اللحماية كافية  – دون قوات على األرض –

أعداد كافية من قوات حفظ السالم مع قواعد اشتباك صارمة  وجود ضمانإلى آمنة 

مساعدة في العلى  تكون قادرةإلى لحماية المدنيين بقوة في المنطقة اآلمنة. ستحتاج أيضا 

. الدخول أو الخروج منها وتهم الوصول إلى المنطقة اآلمنة أمحاول حماية المدنيين لدى

http://www.unhcr.org/en-us/excom/exconc/3ae68c6e10/protection-asylum-seekers-situations-large-scale-influx.html
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ومجهزة لردع ومحترفة مسلحة كون إلى أن تتحتاج قوات حفظ السالم المنتشرة 

استعداد ها على . يجب أن تكون البلدان التي تقدم قواتمناسبالشكل البالهجمات المحتملة 

هذه القوات التقيد الصارم على . إصاباتاحتمال وقوع تتقبل و طويل األجللتقديم التزام 

 .ينبالقانون اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان الدولي  

، منةاآلمنطقة عدم ترك المدنيين المقيمين خارج الألطراف المتحاربة إلى اانتباه  ضمان (ب

منع تُ ن ويمدني منةاآلمناطق الن خارج والمدنييبقى عند إنشائها، عرضة للهجوم. 

 .الهجمات التي تستهدفهم

خلط المجموعات العرقية أو الدينية هل سيؤدي منة. اآلمنطقة التحسين حجم وتكوين  (ت

سيخلق  إلى جعل المنطقة أقل عرضة للهجوم أم ،نزاعالذلك من طرفي  المختلفة، بما في

حماية  عدة مناطق آمنة أصغر أسهل منحماية هل ستكون مشاكل أمنية داخلية خطيرة؟ 

 المنطقةمحيط داخل  مالسالم خارج أ نشر قوات حفظيجب هل أكبر؟  واحدةمنطقة 

 ؟اآلمنة

منة اآلمنطقة رية التنقل. ال يمكن استخدام الحق في حللالمنطقة اآلمنة عدم انتهاك  ضمان (ث

النتهاك حقوق الناس في طلب اللجوء هربا من االضطهاد خارج بالدهم أو لمنع المدنيين 

؟ ما هي والخروج منها منطقةالإلى  الدخوليمكن تنظيم . كيف النزاعالفارين من مناطق 

 ،هاأو خارج اآلمنةداخل المنطقة حرية التنقل، إلى  تفي حال تعرضخطط الطوارئ 

 منة الترحيل القسري؟اآلمنطقة ن في الوالمقيم حاولأو في حال لإلعاقة 

الجهات عمل تأكد من الوجود قانون ونظام فعال ونزيه في المنطقة اآلمنة.  ضمان  (ج

الفاعلة المختلفة بشكل وثيق مع الوكاالت الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية 

ان المتضررين، بمن فيهم النساء، واعتماد التدابير المنصوص كلسلفضال عن ممثلين 

لسكان. على توفير السالمة واألمن الداخلي لاستخدامها في أي منطقة للنازحين ل على

 سبيل المثال، إنشاء الشبكات المجتمعية لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي.

سانية للوكاالت الحكومية الدولية ترتيبات واضحة لضمان وصول المساعدات اإلنإنشاء   (ح

لتقديم المساعدة للناس في المنطقة بشكل كامل ودون عوائق والمنظمات غير الحكومية 

عطاء موافقة مسبقة لهذا استعداد إلاآلمنة. يجب أن تكون األطراف المتحاربة على 

إنشاء ، والذي ال داعي لهتأخير الحتاج توصيل المساعدات إلى مراقبة لمنع يالوصول. 

دون موافقة الحكومة، منطقة آمنة الدولي  مجلس األمنأنشأ في حال آلية لحله بسرعة. 

وصول بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة لضمان ينبغي القيام بذلك 

 .قدون عوائ المساعدات اإلنسانية


