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 چكيده
تااان يورريدونن ريوري نورتااااييعردميدهرمين دن رخييرد ر  ي ررخانمانميرويدادي ردتااا ريار ين رددررايرودرباريگيريناني ر يربي

د رپذداربييهريربنر شاات  ر،اداهبنالرادنرتااحيترراوريرريريااربارتااا ررتااي ررمين دن رد تصااني اردمتان،يار اميريرووواربارم  رربابا

ررادرن(رتاا  ر احيشرتااا ررخنمان ر)يرراايزربيشرد رددرتاايآرريدونن رتااادتااارم ن ريور نوهرباروتاااررااديردراديربي يدم  اوردرزددشروي

 دلاگگيربارددنرويداديريورطيربيس رتنلرنذدتتارتاهردت ورريم ن ربين

ميتااتنور ن ااار ااانرراادمر م يآرد  ي ردمساانميريربين رفنوفيعر م ي يرريدونيريدخگياربارريگي رمزالين ر شاات  رريدونن ريررر

ن ارر  نرتمرضر ريقردمسنميروددتنودن ر يمييرپايدختاريرباريم نلررشااد رددنرد اردتا رياربارم  ررتاي رپذدا رتاادارددنردراديريورمتيبارررر

دلاگگيردت ررنررمبنريارريدونن ريوريتتاتيربارخا ن ريو نميارخيودکار ستناردنريرم نيدن ربين ارريتطرييل   ر اض ارددمن رراتاييهر

 ار د ر يدمارم ييهريرباي رر ايضريريوربادبا رين  ربنرتااندادنارد ر ريقردمساانميرخييرب اهپذدا ريدژهدبزدودن ريساا ريور اريروووربنررتااي 

رتيماو

 

 خنمانميارريدونن ريدخگيريرپ ند انن ورسنميار ريقربشااربيد  ي ردمرکليد واژگان:
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 مقدمه

دلاگگيرودهردنرتاريربارنمتان ربينر1221دن(رييتادنرميد يردت ريارد رتنلررأ ينرد  ي ردمسانمير)يور رنب رد  ي رييل ر

ووورر اد ربار ي ااايهرپذدارد رماگار من اريييين ارتااانلديوينن ار اگيال ار  نماد ريرد رر رپسرد  ي رد شااانوررتاااي 

پذدامارياري اااي ر ايشااتيريرمين دن رددنرد شاانوررتااي رميزرد رماگار9دلاگگيرنشااتاردتاا ورريدونن ريدخگي  ن ثن ربين

 يگيي رمماررداينر يهرتااااهرر96ار ايير9111تااانلررطگ ا؛رفادرياررااديرددنردراديريورخنراا يرخنصررمن ارريم يريدژه

رباماورياريوريتيدورادنرتاددطربارتار ي
د رپيچياهرير شاااتا رباردباني رمنباربار ريقربشااااار ريقررراأ ينرد  يا ردمسااانميرباد رريدونان ريدخگيار ساااألاررررر

يور يويرددنردراديرميزرباررريو ردط ،ن دن ر يمييريورماعبشاااييتااتنماارسااگ رتاان  ارريتااااريروووربييهريريتاايدو ررر

دز اروغن ضرريدونن ريدخگيارمين   اربامن اردرزدداوريورمتيبااررايدا ريمييرمادويريارد اي هر سااألاپيچيانير سااألار ي

رر اي رد ر راود ر يمييريرپارياي رخ ءدنت و

يوردرادير)د رماگارروياريمييردور ان ر ترانبا ر يان رو،ند ر ريقربشااااريرددبنير سرد  ي ررررپژيدشرپيشررا اااياارر

ريدونن ريدخگي(ردتاا ؛ربار، نو ريدگااررضاااينرد  ي ردمساانميرريدونن ريدخگيرد رودگذورد تادآربار ريقربشااار يساااررر

دتا وريورددنرودتاتنارميتاتنور ن اارباريم نلرپنتدگيديربارييرتيدلردت :رردنر ايو ردت رريدونن ريدخگيرودربار، يد ررررر

باوتاايرير اند ر ادوريديتررضاااينرد  ي ردمساانميرريدونن ريدخگيرد رفارطادريررنايديرخنصرير بزدرد رتااندادنر يوي

ر يساردت ت
يورنمتنورر ن ارباردم رنمتنورررسيمرتاهريرباريم نلرباوتيرفگيمگيررضاينرد  ي ردمسنميرريدونن ريدخگيار رنلار

ري يراريورنمتنورتاايآربارمندگنهر ديلربارريساايمر م يآرد  ي ردمساانمياريورنمتنورييآربارراادمر م يآرريدونيريدخگير

دسااايلرودد انريور يويرريدونيريدخگياريورنمتنورف نوآرباررمني رريدونن ريرپ ند انن اريورنمتنورپ بمربارمرضر ريقر

نمانميرخي ااااي ربيردنريريورنمتنوردمتمربارخنرااخنمانمياريورنمتنورتاااشااامربار ساااتيلي رييل بشااااريوري ااااي ربي

ردت ني ردتتمنيهرتاهردت وررال آربارذياردت رياريورنايريو ر حنل ريورددنرخصيصرد رتييهپايد يوريورم ند ر ي

 

 گفتاراول: مفهوم امنیت انسانی

 بند اول: تعريف

يتطرباد رديلينربنورر«رودنديرد رمين »ير«رودنديرد رراو»نافاريير، صااردساگير م يآرد  ي ردمسانميريار، نور ارد رررر 

اربنرددنر نلردتتمنيهرد رددنر م يآريورنمتان ربينردلاگگيار9ي ر يويردتنوهريد عرنايدار1211وي يل ريريورتاد ادميرتنلرر

بن ر يرناييورد رر رمنريارنزدوشر ذييورر(UNDP)ر1 ر،ااد ر گ ر تيايررايدنرنزدوشربامن ار1221دغگ ربارتاانلر

 اووت ايي ر يماربارمظار يرديلينرننآربارتي ر  يثيرميدنر گاادير يرنايياريگيرمگا ريرينتتيردن رر ررن

د  ي ردمسااانمير)يار، نور ارد رد  ي رد تصاااني ارد  ي رغذدديارد  ي رررتااا ار زبيور اااانرباتاااااي ردم ر ريلار 

                                                           
9. Internally Displaced Persons (IDPs). 

9 . Roosevelt, F. D., State of the Union Address, Washington DC. 6 Jan 1941, Available at 

http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/poldocs/ uspressu/ SUaddressFRoosevelt.pdf, pp 66-74. 
1. UNDP, Human Development Report, New York: Oxford University Press, 1994. 
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(ر1پايد ي:ر)ر ر ير(اربارف نورخصيصا5ب ادتاتيارد  ي ر دسا ر ييحيارد  ي رتادصياد  ي ردمتان،ياريد  ي رتينتيررر

د ر ترنب رباردتادگار(ردوين رر ربارنيما9دنباور)دراديريرميد عر ي اااي،ي ر يرد رم انميردتااا ريارباد ريگياريغااغاارر

(ريدود ريم يرپيشاااگيادماربييهرير9د رد رم ن ربارتاااندار  نطيرميزردذانذدوردتااا ور)دماريردارر ادا ريوردارمرحايدبساااتا

يريورر6دن  ت يربارويدبطر ين رييل  ييوربييهريرمارر-(رراي1يندشريالد ر،اآرد  ي رباربا ادو ر بايرر ر ام ردت ور)

د رفي رناتا گياربيانو ريرتاييعرير)ع(ررديد اربارييريمار  مرر ر يرپايد ي:ر)دلم(رد  ي ريور رنب رخحاد ريداد ا

 1دراديريورخنماار ي رينوردنردمتانهورمنن نميرير داعريوردلگي ر مانيروي  اهر اند ريور رنب ردارنيماري ما

باد يردتا رپيشرد رپايدختنربارخصاندورير ييودن ردساگيرددر م يآارريسايمرر ر ايو ردت ورلذدريوننآررررر

رديلاربارر يينر م يآرد  ي ردمسنميرخيدديمرپايدخ ور

 م يآرد  ي ردمساانميررغن ربارينورياياريوررياربار  ظيوررشاااد ريرريتاااارر8يايساايي رد  ي ردمساانميرتاان  ن ر گ ررر

ر(ر ينرظ رد ردسااتا1دمتشاانوردنر ار م يآر يويرمظارودربادنرنيمارراادمرمايي:ر)ر9119يورتاانلررنزدوشرم نديرخييريا

(ر اند رد ر9دن ررمن ردوررنردنرتاريرد سااانورد  ي ربيشاااتا ري  اار)رد ريارر دي دنربارنيمادمسااان ردساااگير ين ريگيا

(رددباانير1داان ربيادميريررادنيارير)ر ي اياا (ر ماانباا رد ردراديريور راانباا ر9 ياانر اااار)ردان رب ياانيدنريااارميداهرر دي 

دن رتاينتاياردمتان،يار دس ر ييحيارد تصني ارمظن يريرراد گيرياريوري نوردتادگاردوين ردتنتيرباد ربرنارررتايساتمرر

ررر2دنر ادوريد او ين رير  زل رودريوردختينوردمسن 

ر : نو ريگايورريماربارتاروينريورراادمرد  ي ردمسنمير ايو ردتربار،رياه

 ردنرير منبرد  ي ردمسنميرمنباردت ربارد  ي ردارددرد ردراديريردمتان،ن ريور مانيروي  اهريرمارد  ي رييل  و1

 د ر ا دن رر ردنو

يورراادمر م يآر زبيواردتاتنلرنيمننيميرد رد  ي ر امظاردتا ريرمارسارنمر ينرظ رد ردراديريور رنب ريتا ن ررر و9

 خنوميو

نرد  ي ريورتاندار  نطير ترنب مريدبساتاردت وربارطيور ثنلرخشيم ارمنو ندتيارررارررد رد رم ن ربد  ي ريوردارمرحا و9

ا ريردن ر س  نما اررايودسمارماددمرراد گياربيانو ريربيانو ريورررادرناررتاين ر ايز ريردنرخنيور ينمارباريدتاحارر

مرن ررريد ربنريمييرمند  يريورتندامايدنباوريور،صااريدبستگير ترنب ريورتح رم ن اررريدونيربارتاندارمرن ريمينرودهر ير

 يمينارد سنورد  ي ريايو

يورديد ااري ر صايلرد  ي ردمسنميرودرسارنمرد رودگذور ييرراندزدن ريدخگيريربينردلاگگيريرددبنيرتتگيرم نميرد ررر

ي ارن ر يارمش ييو(رخنطر- ييور)يرمارم گر-يدمارير اانررأييارباردلگي ر نمي رد  ي ر  ت يربارمظنآر ري ير يساار ير

 مظرري اردتاااتمنيهرد رميايدن ريارد  ي ر  ت يربارمظنآر ري يرر  نريورميد عر  ظمرير نميما ار يرير يرناييوربار،رياه

                                                           
5. Ibid. pp 24-5. 

6. Ibid, pp 22-3. 

1. Ibid, p 23. 

8. Commission on Human Security. 

2 . CHS, Human Security Now: Protecting and Empowering People, 2003, Available at 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/91BAE E DBA 50C6907C1256D19006A9353-chs-

security-may03.pdf  

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/91BAE%20E%20DBA%2050C6907C1256D19006A9353-chs-security-may03.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/91BAE%20E%20DBA%2050C6907C1256D19006A9353-chs-security-may03.pdf


دماارباد ررأ ينرد  ي ردمسااانميرد  يا ريور م يآرتااا تيرر ريار،اارنمرباد ريرنهريور رنب ر ا  رخنوميرطاد يرتااااهرر

ررر11تن يورار يدرغنمستن رير،ادق(رريت ربارددنرميايدناردي نهرودريخيمر  نت رميس ريرننهر) نم ارربابا

ضرودنديردراديرد رمند  يرمنتااايرد رمر»دويپنارد  ي ردمسااانميرودرردن رد  يتيردرينيدانزدوشرنايهرريريرانرير انبگي ررر

 رمنريارتن يورد ررراادمريايهريربادنرطاديردور ن ر ين رد  ي ردمسنميرير ريقربشارودربامستار ير11«رن شر ريقربشاار

دور ن ر ين رددنريير م يآريررمتيدرر رييرد ردتادگار او رپيچياهردتااا اريورب اررريرباررمضاااي رباد رپايدختارخيددار

د ر» ارياريظن يربارتنداردبانيرد  ي ارخنطارمشن ر يرغييارويدتايرد رد  ي رمرتااورنزدوشر زبيور اانريم نلرياي رتييهرر

ريد ربنردبزدودن رساااارنمرر رمنريارديچرددرد رخحاد ريرر اداد ر يمييريوريمين ري يميارساااارنمرمظن يرميسااات اارماير

رورر19«مظن يرباررمن رغگ ارياي

دمير  سااابمريرمن عرد رر ريررااررايدا ريمييرمادويريارد  ي ردمسااانمير م ي يرنساااتايهريرپيچياهربييهريردودالارر

اريورم نميري»مانداوربنرددنر نلرف ينريد ايتيريدلربار ااامرددنر م يآرميساا ؛رفادرياردن ر صاايلرباد ريتاايدور يوده

وربنرددنر نلربار19« گيريد ا ريرتا  ردودالارتيياربنداربارر رتدريايرريد اين رير شات  ربساينورپيچياهردسات ااردنارودهررر

رغييارربادنريريورمتي ر م يآرد  ي ردمسنميريوريدي شربارمنينور ا رريمارساشربارد  ي رييل ريد رنمطيورخ ساار ير

ن ردويدتايرد رد  ي رمظن يرير منب رد ر ا دن ر گيريور رنب رخحاد رخنوميربارد  ي ردراديردمساانميريورتااندار،اسااار

رودچادلاگگيريرمگادستنرباردارويداديرد ريبين ين ربشاا رددبنيرنايداهرير، نورس رد ر ييود ربدشيا رباررايريورد يورر

ددنر م يآار ييود ررايردت ر)يرمارييل (ورباررريد ردي،نريايربنر ندامين دنريرد  ي ردرادير تأذارد رر ردرمنقورد رددنروير ي

ار  نرعريربرراايزرباررايردمساانميريارد ردمزد رذدريرد  ي ردمساانميردتاا ارخيدتااتنورريمارخنصرر»تااييرداينر   نرنمتار ي

وربار11«يدمادنر راآر يمين دن ردراديردتااا ريرد رم  ردخ  يريرريگيگيار  نرعريرمين دن ردراديرودربار  نرعريرمين دن رييل 

  نر ر سااانال رد ر ا دن ر گيار،اآرد  ي رمارر، يهربانرريمااربااريدبساااتگير ترنب ردوين رم ن ري يميريررادرارورتنريگياررر

اد ردن ر ايمردت اربگتارر ادا ربدنرتاريرييل رپذداريورميد عرياتارريتاادن ررتي هوي رنايفنلشيرما رپيش

نادريربادبا رطگ ربييهريرتايلرداورد رددنروي ر م يآرد  ي ردمسنميرم ن بشااد ريورتاادتاارمرن رم ن ربار سنعر يررر

ارخيددنمااريورتح رم نمير  حرنمر  ببادبا رددنرودينر »بنتااوررمنبارباررأ ينرد  ي رباد رداگن ر نرماگاردرادير،ني ر ي

تييوووروريورددنريداننهرران يردراديردمسنميرد ردو شرذدريريربادباردخ  ير شاتاکر  ت يرباردو شربادبار يرربارمي،يريغاغا

نو ربنرداتباخيويدوردسااات ااريرب انباددنرد  يا رر ردانرباارطيورذدريريربادباردداي ريدويريريور يدويرلزيآربندارددنرد  ي رررررر

رورر15«دلاگگير يريرتييبين

تايدليريار اتنردتا ريورددنر ا گار حاترناييرددنردت ريارفار سنالگيرذد ر م يآرد  ي ردمسنمير ادورنارتاريرررر

                                                           
11. Kaldor, Mary, Human Security in Complex Operations, PRISM, Vol. 2, No. 2, March 2011, pp 3-14. 

11. Study Group on Europe's Security Capabilities, A Human Security Doctrine for Europe, 15 Dec 2004, Presented 

to EU High Representative for Common Foreign and Security Policy Javier Solana, p 6, Available at 

http://www2.lse.ac.uk/internationalDevelopment/research/CSHS/humanSecurity/ barcelonaReport.pdfر 
19. Ibid. p 8.  
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مين   ارريماريدژهردسات اورنافارديالمر،اآررايينر صاا ر ي ي،ن ر ار طربنرد  ي ردمسنمياربار  ظيوربن ربيي رودهرم  ررر

وتااريرذنمينمررني ي ر  ن ثن ر دني ريورخصيصر اينوررشديورسيو رردن ر تمني ررااا ربارمظار ين بنما ر ي اي 

رخحا ريور  اهرتيينارتاردت ارد نر اينوردودالارتاهرريتطريايسيي رد  ي ردمسنمير يرريدماروددگشنربنتا:ررمچارت  ر ي

ورب نباددنررأ ينرد  ي ردمسنميربار ا ن ر16أرير،گ رر ،ايرر ردت ريرمار  شردتيرد رر اداد رد  ي ردمسنميربار سنعررداا

ارددنرد ارلزي نمربادنر ا نرميس ريارر اداد ربند» اند ريور رنب رر ادادريردت رياريور ارخنسيرد رتا ربنت اوردل تار

رورر11«بارطيور ستريمر ين ردمسن رودرداشر ادوريد ااربگتاربندارما ربييهرير تيمار  نرعردتنتيربنت ا

دن ر ساااا اررغيياد ر دنم نورمي ارندان رددنرنمتانورال آرباارذياردتااا ريااربانرريماارباارراديآرررااربيانو ررررررريورپارر

 دنسااان ارماددمرتاان  ن ردنرتاارتاااييعارخشاايم ريرووور)يارداگير،ن  رددبنيرراوريرمين ردساات ا(ر ااايو ردتاا رر

ارت ردنر وربنرددنر نلربنرريمارباريمييرديثدن ريندشرر ريد  ي ردمسانميرتا نتنديرتاهريربارتييهرررخحاد رر اداي  اه

 نمارفادديرطاتر م يآرمادارد  ي ررد رياريورددنرمنر   مر يريقريور م يآر ريقربشاااارمتتاردن ررشاااد رتاااه ؤلما

دمساانميريررمتيدر ين رد  ي ردمساانميرير ريقربشاااريربار، نو ريدگاردور ن رددنريير م يآريريميهردرتادقريردتااتادکرر ر

رد ريورددنرخصيصرخيدديمرپايدخ و ورلذدريورب اررريربارذيارخ سادنت

ر

 بند دوم: امنیت انسانی و حقوق بشر

(ربن ر1229،ااد ر گ ر تياريورتااانلرر)يرتااانداردمانالمربارنزدوشربامن ار1221طاتر م يآرد  ي ردمسااانميربارتااانلرر

رد،  ياردلاگگيرودر صاانيشربنررصاايد ريورنمتان ربيننايي؛رب نباددنر تيردناربنررساان  ررغن ردتااتمنيهرد ر ريقربشااارر ي

م نميربادميمر)ياردل تارددنربايدتاا رخنليرد ردتااتنلرميساا (اررايدا ريمييرمادويريار ريقربشاااريور رندساااربنرد  ي رررر

ييال راررتااييريوردذد ريارنمتار يدلاگ ردتاا ؛ربارنيمايدوراريورديبين ر ريقربينراريرودشااادمساانميار م ي يرمندرتنيه

دوررنردنرتاردت ورر12دلاگ ربارمندگنهريومارديليورتينت ربينر18 ريقربشارد رمندگنهريومارييآ»م نميرپسرد رم گرتاير

دلاگگيريريورم ند رر اهرتااا رر ر يد،اردتيرد ر،يد  ردسااگيرددنري اااي ارر اد رتااا ر يد،ار ريقربشاااربار،اشربين

د رد ر  ن ثرماداربار ريقرينريريدويرتااانختنرطيمرنساااتايهردن رپيشاااوربارداينريلي ربادمر ي رفنوفيع91«دتااا 

ردلاگ رلزي نمربندار يماربنتاوربين

 يلررم نميردن رباروتاي رت نختارتاهد رد ر اد   باي،ا»دنار ريقربشاارودردمانالمربادنرطاديرراادمري يم:ررر

  زل ردمسانميردتاتيدوردتا ريرسارنمرد رددنررررياد  رير»ياربارر91« ييوردمسانمي اررادرارد ر،يد گيرفي رراد گاريدنرير يآر

نيايرووورياربشاااردتاا روووريرالماآرييرباارتااگ يريرددبنبيرر ر يويررأيياردتاا :رددبنبياريور رنآررم  رباربشااارراگير ي

د رانقريرد،انلر يريرريريرير،ي ي ربدشااايا ربارياد  ردمسااانمي؛رتاااگ ياريور رنآريرنهرير انما رد رر نممارربني ريررر

                                                           
16. CHS, Op. cit, p 11. 
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18. Low Politics. 

12. High politics. 
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  ن ثرررارنايداهريرطاتراريربغامجدور ن ر ين رد  ي ردمسنميرير ريقربشارپيچياهر؛رر رننهر سألا99«ختنرر  دايشرتن

يداريارمارر  نرفيز ربار منديمردنرودرد ا ر دداريرغيا اااايو رمگيهر يدن رمادارم  ر اند رد ردمسااان يرفنوفيع

راييور تيرباخيردمادشااا اد ر اترامارطاترويدتايرد  ي ندرزددااربگتارتاا  ردب نآريرتااايونايربيشااتار ي يمييرماير

دلاگگير ريقر اميرير ريقر  اوجريوريير يثنقربينرتاانالو ريردماتنور بايريگياوي ريوريديد دمساانميار نساا ر دنيهر

دمترنيد اريمييردارييرروغمريگياور،گي99تااينتاايرير ريقرد تصااني اردمتان،يريرراد گيريور نل ر م ي يريدگاردتاا ررر

اربار ريقربشاريوررأيي»تييردمتنوربييهريربارداينريلي رنمتار يدلاگگيريردور ن ر ين رر رييرغيا نب  م يآريورنمتان ربين

ورلذدريورديد ارباريميهردرتادقرير91«دن ردخياارتااادادمربنررأيياربارد  ي ردمساانميريوردور ن ردتاا دلاگگيريوريداتااينتاا ربين

رددنريير م يآرپايدختارخيددارتاورردور ن 

يررد ر ري يردت ريد رنم ر ريقربشار ريلايورخصايصرلزيآرطاتر م ي ير بزدرري ر، يد رد  ي ردمسنمير يرر

د رد ر يد،اار ريقريررتنليم؛رد نرد  ي ردمساانمير م ي ير ري يرميساا اربگتارداشريري ااايتير حگيعرمنباربار باي،ا

ربنتاااوربار، نو ريدگارد  ي ردمساانميررارد ا رمنباربارنسااتاشر،اساااردن ر سااتاار يشدتاا ريارمي رباد ر سااتگزآرر 

دراديردمساانميرباد رباخيويدو رد ر ينريرداادهربنرياد  ريردو شردتاا ريريورددنرودتااتنرردنرباد ريگيادنريرراساا دمتدنع

اارديلينربااردور ن ر ين رد  ي ردمساانميريرتاان ررريد ر سرد  ي ريوردراديرخيدداربييورد رددنر  ظدماد ر ريقربشااار  ي ا

فنوفيبيرد بنو رير اماير م ي يردت رياربار  ظيورر ريقربشاررتتنور يرنايي:ر ريقربشارير گزي ن رر ارتن ماه

ريتااااريردماد رد  ي ردمساانميرلزي نمربندار يويردتااتمنيهر ادورنياي؛ربار، نو ريدگاررمچاريارييتادنرد  ي ردمساانميرودرد ررر

د اربارادمارود چنورتان ياردليد ريردداي ر ريقربشااريوردماد رر ردت ؛رفادرياربار،رياهررايدن رتا تير تاندزر يررويدت

ير اگيرد ردنريوررضنددت نير ريقربشا رددنردت رياردمسن رمنمشاينريايساييمار،نلير ريقربشاارتن  ن ر گ ارداشريگياررر

 راود ر  اوجريوردتاا نير ريقربشااا رددررري ري  اوريگيار دي ارياد  اربادبا ريرو،ند ر ريقربشاااارد ساانورد  ر

ي  ا:ردنار ادوردتااا ردراديردمسااانميرددانربييهارتااادصاااي رخييرودرباررتن  روتااانماهريريورمي ر اگير  حيرودريم نلر ي

د  ي ردمساانمياررد ر دي رر مسري  اار ااايو ردتاا رددنر ريقردمساانميرو،ند رتاااهرير يوير اند ر ادورنيايورميداهر

م نمير ريقربشار نالزردداي ردت رياررد،  يار98ردن ردتانتايردتا ريرد رددنر  ظار نيهرررادآربار ريقربشااريرر دي رد ت

دن ر  اوجردلاگگير ريقريرر دي ي اارداريسر يريدويربا ادو رمظايرودربديددااريارد رليناردمتان،يريربينرر راور ي

ريد رد رب نباددنريور،صااااريدبساااتگير ترنب رم نميارساااارنمر يرر95ذدويويورددنرد،  يارودررأ ينريايهريرر ردنرودرباردمادرن

رد رد رم ن اربارد  ي ريت ردنر ورودگذورددمن رمرشيريورو،ند ر ريقربشاريوردارنيتا

ن رددسااگيرد  ي ردمساانميرد ريداننهربدشرد،ظمر  ي ا»باارييآردور ن ريير م يآردنيتاااهار، نو ردتاا رد رددنريارر

-دسااگيرد  ي ردمساانمياررايرروردان رنيماريارپيشرد رددنرخنطارمشاان رنايداار  ي ا96«رتارتاااهردتاا ر ريقربشااا ربانا

                                                           
 )د ر را ار تامم(ور98يرر91وردان ارسور99
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ريقربشا رباخير تمتاد اررصيد ردت نير ربنتاوربار،رياه ييو ردت ريار ستريانمربانارتارد رويدتاير ريقربشا ر ي

 ر،ا مردلاگگيرر اد ريايهريربادنرراريبينر،ارر اهد ارباخيرد ر يد،ارددنرودينر رودربار يددلاگگيردنر  حرايورتاااح ربين

وريورددنرويدتاير91 ييوريديهردتااا -دلاگا رمن رخييرودربارويدتايرراير ر ريقربين ييوريور،اساااا-ويدتايرييلا ر

رياماورن تا ينمااردراديرماربار، يد رد،ضن رددرد گي ردنردر نهرددريشيواربگتاربارساشردمسن ربيي ر يويرريمار ادور ي

رخادنربااردور ن رد  ي ردمسااانميرير ريقربشاااااردذابدشاااير ترنب رر رييرباردتادگاردتااا اربارميي ريار حنبيرررر

دمسنميربارري  اورد رددرتاير م يآرد  ي رنزدوشريايسايي رد  ي ردمسانمياربارميي ر يذاردتادگارودررريد ريررتاي ر يرر

يرد رتااي ريدگاار ندي ر ريقريررتنليمريورري ارياريورتاااددطرخنصريور ااخرخحاماتاا نتااندير ري يريادر ي

 ريقربشاارتا نتانديردداي ردخ  يريرتاينتايرد  ي ردمسانميرودر يسارتنختاريربادنرراري ر يدآربيشتا ربارد  ي ردمسنميررررررر

ر98بدشا؛رفادريار ريقربشاربارم  ر ندي رخنصرخيياردايدوهربنررا ادريرداادهردت و ي

ر

 لیگفتار دوم: تعريف مفهوم آوارگی داخ

نديردد رمين   ارريم ن ريررضاااي ن ريدژهردساات اورريدونن ريدخگيريوري نورنايهپذداريوردارمن ااد شاانوررتااي ر

دن ردنريرر ي شدن ر ي يرير ذد يار  نماد ار اگيال ريردراديريدود رريدمنديفي ريييين ارتاانلديوينن ار من ارد گي 

ويرباردبانير تمني ررأ ينرد  ي ردمسااانميرباد رريدونن ريارميتاااتنورپيشرنيامااورد رر رمنرراارذدا رددنر، يد ر ادور يريم

رراادميرد ر م يآرريدونيريدخگيرخيدداربييورپايد يارلذدرديلينرننآاردودالايدخگيرير يدمعرر ر ي

ر دلاگگير ادورنار ارد ي رراادميري ييرد ي اايهرريدونيريدخگيريوريتااتيوينوربينر1221ر  نميرياريورديدد ريدار

ددنر م يآريوريتتاورم ييوربنرددنر نلارت نخ رددنرمااي ريرمين دن ررمن ارنايريو ردط ،ن ار ن،اهرتن  ريرتينت ر

رف ينرراادميربييوررنذدو رباد ريادربارر ردنار ستگزآردودالا

(ر9ير)منديربا(ر ندي ردم نو رمن1يور بايهاريمييريير، صااريورراادمرريدونيريدخگيريد  رير  ادنردت :ر)رر

 ارياررمنديريوريدخ ر ا دن رييل ر ت يهر)يار اينو رباد ررمتيدرريدونن ريدخگيرد رپ ند انن ربار سااانعر يبامن

ر92ي  ا(و(ربارخنوجرد ر ا دن رييل ر ت يهرخييرمر ر تن ر ي1251ي يدمسااايي ري اااايه رپ ند انن ر)ر1 ر حنبيربنر نيه

(ر1229يبياي رتاان  ن ر گ رخحنعربارتاايود ر ريقربشااار)يورتاانلررررديلينرننآريورراادمرريدونيريدخگياريورنزدوش

بارطيورمنن نميريردنرغيا  تظاهريربارم  رباي ر»دنديرراادمريايريارربايدتااتارتاااوري رريدونن ريدخگيرودردراديريرنايهر

دي ريتيعرادن ريدخگيارمرضرتيستانريدر ريقربشاريردنرب دن رط يايريردمسنمياريوررا دنساان ر ساگينمااريشاتشررر

ورراادمردودالارتاااهرريتااطريبياي رد ر91«دمادن رخييرناددتاريريوريدخ ر ا دن رييل ر ت يهرخييرريدوهرنشااتارد رخنما

منراييلتيرودريارباد رمنبرودز رتاااهدن رطاتتااينتاا «ربارطيورمنن نميريردنرغيا  تظاه»ف ارم  ر ضااييربيي:رديالمر يار

نار ر) نم اروخاديدن ربا ااردرييپيرير،ادق(وررداارمنيداهر يدنرباردمادريور يرادانرير تيريداررياي ردراديريورطيرتااانل
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دنريردخادجردم نو ر ب يوربارراکر ي رتاتيمتشن رتاهرردرادي رودرياربارم  ررداد رخنما«رناددتنرد رخنما»ذنمينمر اينور

ب نباددنرر91تااايلر م يآر ادورمايريديورري ريدداهرااديردماييرد ردراديرودر«ررااديريتاايع»نار ورذنلثنمر ياربييمااريوباماي

يبياي رتن  ن ر گ ربار  ظيوررايينرفنوفيعر م ي يرريدونيريدخگير  صيعررارماند اه99اررادمسيسريمگ1229يورتنلر

رنايداور

دساايلرودد ان ر ابي ربار»يورر1228راادمردودالارتاااهرريتااطررادمساايسريمگرباريايساايي ر ريقربشااااريورتاانلرر

ددنرت ااررد ر را ار9ورباردتنورب ار99ياريوردان رتنلرريتطريايسيي ر زبيور  تشارنايداارن بنماهرتا«رريدونيريدخگي

يرربنوريگيدن رخشاايم ر ر دنسااان ر سااگينمااري اااي ررربايريورمتيبا»دنديردساات ارياررريدونن ريدخگيردراديردنرنايه

،اي يارمرضر ريقربشااردنرب دن رط يايردنردمسنميريردنربار  ظيورمگينيا رد ررذنوريرپين ادن رددنرربندعار ب يوردنر گزآرر

رياريورتاااح ردن رخييرودرراکرنمتاردنرد رر رمنربگادزما؛رد نرد ر ا دن رييل ر ت يهرخييردنردنرد ن تگنهدمارخنمارتااااه

ي:رديالمررارد رريساايمريبياي ربيراادمردخيارد رتااارم  رمن ع«وردماار، يورمتايهدلاگگير يويرتاا نتاانديريد عرنايداهبين

باي ردتيرد ر،گ ر ذييواردرادي رودرياربار  ظيورپيشااگيا رد رپين ادن ريخيمرر ررتاااهريورمتيباخنمان ، يهرباردراديربي

نار ورذنمينمرباد رريريرراادمرريدونن اريدگارال آرم ييرياررايرلزي نمرمتاربييمااريوربار ي ي رتتيم رخييرودرراکرن

رراکرد ن تگنه»د ريدتاااتاريرر رودرراکريايهربنتاااااربگتارخنما منديريورمنبا»نار ورذنمينمر اينورميزرذد رراادمر ادور ي«

غيياررغيياردنر ررنربادنرطاديرد تانلرر«ردلاگگيبينرتاهر،اآر، يورد ر ا دن رتا نختار»بار«ريدخ ر ا دن رييل ر ت يهرخيي

ر91منن نمير ا دنر) نم اررمچاريوررايپنتيردرينيرمانديارتيوي ريردينس ي رتنبيروي ريدي(ريورمظارنارتارتييو

(رريدونن رمنتاايرد ردماد ر1ر يدارراادمرريدونيريدخگير سااتگزآرري ااي ربيشااتاريورخصاايصرييرنايهردتاا :ر)ررر

(رريدونن رمنتايرد رررارتاادارير شت  رد تصني وريورخصيصرنايهرمدس رال آربارذياردت ررر9،اادميرير)ردن پايژه

دن ر،اادميربار، يد ردتيرد ريالد رريدونيريورراادمرددنرپاداهريوردسااايلرودد انارننهريارنافار،اآردتااانوهربارپايژه

ررايدا ردت وررودرعردارنيمار6ساد ريوردس ررناييارد نردتنوهت  ررشت ررودر ي

اررااديرريدونن رمنتير9115خنمانميريدخگيرريتطر ايزرمظنو ربارددنرپاداهريورتنلرمگنديرم نميرباري ااي ربيرر

ريدويرددنردراديريور رندساربنرتندادن ر،اادميرودربيشرد رريدونن رمنتيرد رباي ر دنسان ريدمستاريربين ر يد ردماد رپايژه

نايهرييآارريدونن رر95ي  اوتا رد رييل ر ت يهرخييردنرم نيدن ربشااييتتنماريودنر ر يردن رياخنمان ارياددراديربي

ردم نو»ريد ر،اآري ااايتريوروينرمنتااايرد ررراردسااات اريارذد رراادمرددنرپاداهر ادورمگارتارير،گ رر رودر ي ورر ري«

ايديردسيلر ذييورن»دسيلرودد انرري  اهتااددطريدمس ورب نباردب نود رودبا رنگا ناردتيرد رد،ضن رريمر ري يرر يار

خنمانميريبري ااربگتارباريم نلرپايدختنربار شارن رنايديرخنصردت رياريورمتيبارماداربنرمين دنديرخنصرودرددبنيرماي

دم نو رمين   ار اند رير سان،ا ريدژهردتا وربساطرراادمرددنرپاداهارخحارد ريت ريدي رراايزربار ي يهرريدونيرررر

                                                           
91. Mooney, Erin, Op.cit. p 11. 

99. Francis Deng 

99. UNCHR, Guiding Principles on Internal Displacement, UN Doc E/CN.4/1998/53/Add.2 (11 Feb 1998). 

91. Mooney, Erin, Op.cit. p 11. 

95. IDMC, Internal Displacement: Global Overview of Trends and developments in 2004, pp 35-37, cited in Ibid, 

p 13. 



وردل تاررمچارنمتارتااااربارديچر، يد ربار ا ن ريمردداي ررگريرياي ر96«مظارودريورپيرخيدداريدتااا يدخگيريرنايهر يوير

ربضن، رميس ور شت  ردراديربي

ريدونيريدخگيردودالارتااااهردتااا ارراادمر  اوجريورر حنبيررمچاررني ي رنمتارتاااااررخادنرراادميريارد رپاداهر

اييرنمندگنهريرد،ت نور ري يرر ر حاتر يرريورت ار زبيوار سألازدآدسايلرودد انتا ارلتنرمظاربار ندي ر ري يرغيادلرر

رياريورنمتنوررريربارطيورخ سارباد رپايدختارخيددارتاو

ر

 گفتار سوم: جايگاه حقوقی اصول راهنما در مورد آوارگی داخلی

يدونن ريدخگياري ااااي ررردانريور  ي اررادنرراانليا ررداان رنيماارياارپيشرد رددنرميزرخانطارمشااان رنايدااار  مرررررر

يبياي رتااان  ن ر گ ريورودبحاربنررريو ردط ،ان ريرد بنودناريررايدنر يد،ا ريورددنرخصااايصرريتاااطرماند اهررماع

(ردمبنآرتااهردت ؛ردل تارال آربارذياردت رر91يرپسرد ري اريدلتارينلينر9111رنرر1229ريدونن ريدخگير)رادمسايسريمگرد رر

رن  ن ر گ اريايسااييمار،نلير ريقربشااااريرتارداند گيرد يوربشاااييتااتنمارردن ريايسااييمار،نليرپ ند انن رتااريارر ش

 رأذيارم ييهردت و يمييريورددنريرتااريورددنر  ي اربير92منديريدخگييربدشر ين ررژدمسيرمنبار98تن  ن ر گ 

ن اريورد انريوردساايلرودد انارباخ شر ريقرپ نيوردبتاد ربيثرال آربارذياردتاا رياربنرريماربار ندي رغيادلزدآر

دالر ن،يريمييرمادتاااتارير ريقردرادير ذييوررنبعرددردنرف ار يويرد رودبحااربانرريدونن ريدخگيرديچرتااا ار ري يرال آرر

ر يدويرذد رخيدداربيي:

  يدمينريدخگيرييل ر ت يهرريدونن  -1

 دلاگگير ريقربشارير ريقربشاييتتنمامظنآربين -9

يور انداد رساااگيير نم ار انداد رساااگ ربيتااا يريرر راود ر ري يريرم اني رخنسااايريور يويريدونن ريارر -9

 ر11ر يزماودلاگ رودريودمر يدا نيدناريي ييريرريايورتا ير حاترتاهريردوين ر ريقريدخگيريربين

شگيا رپيرخنمانميرپايدختار) ا گابنرددنر نلاردسايلرودد انرر  نرتا ا ردت رياربارطيور  سبمربارتار ا گارد ربيررر

  ر شاات رد رطاديررخنمانميرير ا گاردنريورييوهربيدنرير اند   ا رد ريادب اهرشااا ار ا گاخنمان رمدنر يرباربي

گيريردلاگدناررژدمسردن ربيند رريتطرييل بارطيورنستايه»بن نش ربارخنماريرديغنآر بايريورمن ااردنردتتن ر باي(رير

دن ردساايلرودد انريداننهرورخصاايصردو شريررنداهي«وردتاا دن رغياييلتير يويردتااتمنيهريردومنهر ادورنارتاتاان  ن 

را ريورتنخ رپيشار ر  م»د رر رودريدمساتارير،اهر«ربين ر باير ريقر يميي»د رر رودرساارنمرر تمنيريريمييريدويور،اه

ريرد،اانلر يد،ار ري ير ريدويراردتااا رياربين ر يوتاااارپذداشريداننديرباريد اي رمزيددبارمظار ير11ي  اورگرير ي«

                                                           
96. Regional Seminar on Internal Displacement in the Americas, Mexico City, Mexico, February 18-20, 2004, p 

12. Available at www.brookings. edu/ fp/ projects/ idp/ conferences/MexReport.pdf  
91. Walter Kälin. 

98. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 

92. Inter-Agency Internal Displacement Division. 

11. Borton, J., Buchanan-Smith M. & Otto, R., Support to Internally Displaced Persons –learning from Evaluations, 

2005, p 78, Available at http://reliefweb.int/report/world/support-internally-displaced-persons-learning- 

evaluations. 
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يقردلاگگير ريقربشارير رييتاار يد،ار ار طربنر ريقرريدونن ريدخگيرودريارپيشرد رددنريورمظنآربينرسايلرودد انر يرد»

بشاااييتااتنمار حاترنايداهاريور نل رددرتاا ارنايردمرريويهارمرن رخنيسااتا رير   مرودررتااتنورتاانختاريرخ ءدن رر

 يدمينريدخگيرباخيريشاايودنر)ديلينربنورريتااطررمگيال(اررروريور رير ارودهردنرتنردساايلر ذييوربا19« يمييرودرپارتاان ي

دن ريدخگيرريدررن رداتنو رراادي رد ريشيودنربنرم نيدن رتن  ن ر گ ر)بايما ارتييد ريرديننماد(رير   ظن ريديننه

راهيدنارتاا  رتاااهرددنردساايلرد ربااردخ  يرميزردو تااا اررگريرتاايماوربار،ررربار  ظيوربارفنلشريشاايا ر،اگتايرييل 

دنر تگمربارر اي رد رر رريورم ييهريرد رددنرم  رييل رادمسااايسريماگارنافااردسااايلرودد اانربارلينار ري يردلزدآرررر

ريور،اريررگريرد روي درزي ربار، يد ر ريقردلزدآدتااا اربارنيمار19ميسااات ااارد انرباار،گا رددنريار  ت يربار ريقر اي رررر

ريدونن ريدخگياربارساشردمسن ربيي رباد ررمن ريورمظارنارتارتاهريرد رد ر ريقريااربدشر،ااهري ي رددنر11تييو ي

ندشن ريورد ت نبارر ريور ريقربشااردنر ريقربشاييتتنمار يمييردت وربارطيور ثنلرنافار يربن نش رريدونن ربارخنمار

ير رد ر مانيرخنميدينريو ر يويردتنوهر ادورمگارتاارد نربار   ن ر ير نلتي ارر دي رور ريرر اار اندرديچرت اردلزدآ

ناييوردان رنيماريارپيشرد رددنرميزرري ي ريديهر  ا رد ر ساتنر  نتا ار يربن نشا ربارخنمارريميار يرررير يربارب اه

دود ردماارب نباددنردسيلرودد انريار  ت يربارف ينر يد،ا ردست ااريدلاگگيرتاهتااار ريقرب ينيدنربشاارر اد ربار،اشربينرر

راربييورد،ت نو ر شنبارخيدد 

د رياريورپندن رددنرنمتنورتااندن رذياردتاا ارددنردتاا ريارربابين ر نسااگارد ريد اين ر يمييريوريگا ينريررررمتتار

نذدو ردن رب تارييل ردنريدارسااشرن بنما ردسايلرودد انريور يدمينريدخگيرلزي نمر تاديشربنرتينت رررمگيالرمشان ر ير

د نر اد  ر نميميريمييريدويريارييل ر تگمربارپنتدگيديريور رنب رريدور ريقرريدونن ريدخگيرميس اب  ييردري نريد

رر15ر ربنتاو

ر

 گفتار چهارم: تفاوت پناهندگان و آوارگان داخلی

رادنرنايهربارريدونن ريدخگيربارلينار شات  رير شارن ررياي رتاهارپ ند انن ردست اورت ند رددنرييرررمزيددر

ورد هنرتاايدليريار16« اند رين  رد ر ريقريرد  ي رتاادصاايرر ردنريوردودالادن رر ردنرييرنديرييل »نايهر، نورسا رد رر

تييرددنردت ريار نلريارپ ند انن ريرريدونن ريورخصيصرييرباخيوير ري ير تمني ربنرددنرييرنايهر شنبار حاتر ي

 ادورر1261 ريرپايرتر1251باماربارفار،گ رپ ند انن رري رتاااايلري يدمسااايي رردان ر شااانبارومجر يريدخگيرد رماند  ير

 رتاااايلرر ورپنتاااخربارددنرتااايدلريوريميهردرتادقرتاااارننمار ين ريير م يآرنياماريرريدونن ريدخگيرخنوجرد ريدداه ي

رخنمانميريدخگيرم متاردت :پ ند انيريربي

دتانتانمر ضيوريوريدخ ر گاايرددرييل ريرخنوجرد رر اربارلينار اندتيرر ان ر تمنيريرودريورپيريدويورداشرررر-1

دنر  ظيورريدم اربارتااتگيرباد رد ر اند رباد ردرادي ردتاا ريارمايرررايدنرفنوفيبير ري يرباد رپ ند انن اردودالارد 

                                                           
19. Borton, J., Buchanan-Smith M. & Otto, R., Op. cit. p 79. 
19. Hard law 

11. Ibid. 

15. Ibid. p 134. 
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ابي ردمارياررا اد ر بارييل ر ت يهرخيدشررتياري  ا؛رد نرريدونن ريدخگيرد ي رد ر گاايرييل ر ت يهرخييرخنوجرمشاه

ر11بار ريقرپ ند انن ريور يويرر ردنر حاترناييو

رريسااايمي»رراادمرريدونيريدخگيربارخ شرپ ند انيارساااارنمريدود رم  ار-9 نريار؛ربادنر ا « ري ي»دتااا رمار«

، نو ر ذييورر  نربارريسايمري ااي رريدونن ريوريدخ ريشايورخييرپايدختارير تضانرت نتنديرددري اي رخنصرررر

 ريقرير»ا اااايو ردتااا ؛رفادريارريدلتارينلينريورمظارنارتنري ااااي رخنصر ري يرغيرباار،رياهرر18 ري يرميسااا و

رضااي نريريارريدونن ريدخگير ستييررم اارمشأ رنارتارد رددنريد اي ردت ريارر ردنردمسن ربييهريرت ايماد ردنر ريان رر

ردسااگي(رتااايريوردتاانوهررد اوووردساايلرودد انربنرن بنما رراادمر ذييوريور را ار)يرمارباماييلتيرخنصربار ساانعر ي

ريسااايميريرغيا ري يرر ريدويوربنرددنر نلررمچارنمتارتااااربار ا ن ري نورنذدتاااتنرد اد نريردمادديرررگيدييربار ندي ر

ررر12«و) نم ارذ  ردتن يرريدونن رمين   ار اند ريورتح ريدخگي(رميس 

ارييل ربنتاااورف نمچدلاگگيرمايدن رريدونيريدخگيرلزي نمر يم رمگادميربيني اااي رباخ شرپ ند انياريگيار-9

وخيدتاا ردلاگ رميساا ار گارباريبينرد ر يذاربارورعرمين دن ررمن ربپايد يارمين  رباريخنل رمن ااريدونن ربارنيمار ت يه

ر51ييل ر ذييوو

پسرد رپايدختنرباريميهردرتادقرريدونيريدخگيريرپ ند انيارمين ربارري ي رلزيآرريماربارريدونن ريدخگيربار، يد رر

تااان يررداوررمچاريارريدونن ريدخگيرودرد رتااانداردرادير تاندزر يدماارپيشر يژهنايدير بزدرياارميان   اارريم ان ريدرررر

پذدا رتادارر ردنت ور سگانمرريدونن ربدشيرد رنايهربزونتا ر تشت رد ردراديرمين   ارمين دن ر  يصارباررايريررتي 

،مرخنمانميارر ردنرودريور ااخرخحا ر ضندست ار) نم ارغيامظن ين ردنردرادير تأذارد رباي رب دن رط ياي(؛ربنرددنر نلربي

يد اي رد ارددنردت ريارريدونن ريدخگيرمين دنديريدوماريار»ويبارنرييدنر تدصاور ريقربشااارررريداوربار،رياه ادور ي

باي ررايدارريدونن ريدخگير»وريميسر درمن نودرميزر اتراردتااا ر51«تااان يدن رمن اار تاندزر يرمان رودرد رتااانداربدشر

رو59«اي  دنرودريودنر ر يرادنريادپذداربييهريريمدماريارباربيشتادنر يزد ررتي ماگاردرادي ربييهردايدوهرد 

ماندارددنردت ريارت نتنديرريدونن ريدخگيربار، يد رنايديرخنصارد رياريوردد بنردتانوهرباد ر اايو ر يررمتتار

يقرضااينرددنرد اردتا رياريوري نورتندادنربار ررربار ا ن ر نال رتاا ر ري يربيشرد رتاندادنرباد رر ردنرميسا اربگتاررررر

دويريرمن رميزرريمارتاييوريورداينرودتاتنرديلينردسا رد ردسيلرودد انر انررأييارباردس ربادبا رير،اآرر ايضار راور يررر

ر دندير يايآرنايماريارتاانداردراديريورييل ر ت ي،شاانرخنمانميشاان ارد ر ريقريرر دي ريدونن ريدخگيرم نداربارم  ربي

  اماوريدلتارينلينريوررمسايارخييرد ردس ر زبيور اتراردت رنافاريوردت نير ريقربشا ار ا ي،يتيرساد ريوررد رر رب اه
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ر9رد ر نيهر9م نميارب اررد،  يار1رخصااايصرد،انلرر ايضرمسااا  ربارريدونن ريدخگيريمييرمادويارد نرد رر رمنريار نيهر

 يثنقر ريقر اميريرتااينتاايريوري نور ا ي،ي رر96رير نيهر9رد ر نيهر1ب ارر يثنقر ريقرد تصااني اردمتان،يريرراد گيري

رتانداريالد ر»د،انلرر ايضربار   ن رمژديارم ساي ار بن ريرووواربارر   رريد ردي،نريايرد،انلرر ايضربارمي اار يدتنوهر ي«

 ندارد رخنطارييوريدت رياردس ربادبا ربنرددنر نلرمر59خنمانميرذد ر يدير ذييور ادورنارتاريربارددنريلي ر ا يهردت وبي

ورتنوربادبارلزي نمربار ا ن رورتنو ر،ي نمر شااانبار» انمعرد ردردانذرد ااد انريرخانصرباد رنايديرخانصرمايرنايي؛رفادرياارررررررر

نايي؛ريو نليرياربادبا ريور،نلمريد عاربادبا ريور نمي ار نمعرد رد،انلردارنيمارر ايضر ي»ورري اااي رددنريار51«ميسااا 

ن رد ر نساا رناييريار يدن ر تمنيريرتااييررنرد رددنرودگذورمتيباتاا ر  باربار ااايو ردردنذرورتنودنريرتااييه اتنرد

وردل تاررمچارنمتارتاااارلزي نمربادنر ا نرميسااا ريارمين دن رريدونن ريدخگيرودر55«دن ر دتگمررانيلربا ادورتااان ي ي اي 

ف ن رايياربنداردمدنربار   ن رمين رررسيمرني اريادد تضنر يرطاريرياييوييودمار راآربارتندادنربادميماربگتاردس ربي

دن ربشااااييتاااتنمار يويرريمار ادورنارتارير اند رد رريدونن ريدخگيربار، يد ربدشااايرد ررباار، يد ر ايانو ريوريادرر

ردراديرمين   ارد،انلرناييوررويدتايريگيريادرباريگيا

 ردندشان ردبزدودن ريسر رريدونن ريدخگيرياربارم  رراکرخنماريد رنمددنرنمتنوربارطيورخ ساار يرريورخنراار

ردنريريصاااي ريرب يوريرباي رريدمنديردن ر اند ردمتان،يارد سااانورراگيربار تنميرخنصارد تن رديد ايور اارتااا تا

و ردت ريرد اورب نباددنر ادن رمن ااربارتانور يپذدارادنرنايهيد ااردغگ رمزيررتي دتتااديدندشن رودرد ريت ر ي

پذدا ربنتاريرمارسارنمرراادمر منديايرخنص؛رد رددنر  ظارم نداربيشرد ر ارباردن ربشااييتتنمااررتي ر اينورراگيرياد

دوررارد رنايهر يويرمظار ادنريوردان رتاددطردنر تيرتاددحيريخيمنايديرخنصرراايزرياي؛رفادريارف نمچارتندارنايه

خ  يرمن يمارير تيريورويدتاي ريتااايعرمنينور اردتااا وربنرددنر نلاردغگ رريدومااارراايزربارنايهرخانصرباارليناردررر

رريدونن ريدخگيربارم  ر ي اي ربارتا ر تزلزلشن ر ستير اريارمين دندشن ر راآربارتندادنرتاايهرتييو

ر

 خانمانی  گفتار پنجم: نقض حقوق بشر در وضعیت بی

رايدارساشريمييردرادي رياريوريدخ ر گاايرييل ربيرد ر ريقربشا ردت و م يآرريدونيريدخگيردتانتنمر سألارر

يدمارر ت يهرخييرريدوهردساات اارمشاان رد رمرضر ريقربشاااريدوي؛رفادرياردمرمرضر ري ير تاايرمظيار يربار نلتي ر يرر

زيي رناييوردرخنمانميربنتااااريردمريورطيرريدونيريدخگيرباردار،گتيارمرضردميدهر دتگميرد ر ريقرربابار يتااا  ربي

يبياي ريورد يورريدونن ررماند اه»)يرر اد رر رد رر9111يبياي ريورتاانلرربار، يد رتاان  نميرماند اه«ر ريقربشااا»نو ر، 

(ر نييرد رداينرپييماردت ورلذدريورديد اربارر ريتتار51«يبياي ريور يوير ريقربشارريدونن ريدخگيرماند اه»بارر56«يدخگي

رتيماارپايدختارخيددارتا: يد ر ريقردمسنميرياريورمادن رريدونيرمرضر

 يثنقرر11رم نميرير نيهرد،  يار95ر يرباريدتاااتنر ساااتن:ر يرباريدودربيي ر يگيرباد رتاااتيم رياريور نيهر -1

                                                           
59. Kalin, Walter, Op. cit. p 12. 

51. Ibid, p 13. 

55. Cited in Mooney, Erin, Op. cit. p 19. 

56. Secretary-General Representative on Internally Displaced Persons. 

51. Secretary-General Representative on Human Rights of Internally Displaced Persons. 



خنمانميربير ريقرد تصاني اردمتان،يريرراد گيرباروتاي رت نختارتاهارد رماگار ريقر  ايردت ريارد ردبتاد رفاخار

پذدا رريدونن ردتااا ريربن پسرنارتارر ررادنر،ن  ررتاااي راکر ي ر مانيار  مررنردمت ن رر ر يويرر نممردتااا و

گاريوردماور شت ريديردنرباررصاشرتندادنريور اهردن رددنردراديردنررداد رتااهردنريرخنمارادنرينو؛رفادريار  ين شات ر

درنديارسينو رد ريشيودن ررراددنرخصيصاريميير يدمينر،اريرمنباربار نلتي ريورباخيريشيودنت وربارطيور ثنلريورب

نيا رنايي؛رلذدربن پسدنريرد يدلربارمنآررايرخنسايرذ  رتاهريردسيالمر نلتي ربنررصاشر يرير يريوساارد ر  ينرر1ر  نر

دندشن ارد رتي ريدگارباريلي ردم نورريدونن ريدخگيربارراکرخنمار58دنرد ر تصاارينرماداربساينوريتايدورخيدداربييوررر  ين

ناييورعر يريم يريد رادنريررتتنورادنرمين رددنردراديردت رياردايدوهرباربيشتادنر ار يويربياپ نهر  مراددمرريوي رت

د رد رم ن ر نب رتاا نتاانديردتاا (ررردن رپ ند انن ر)ياريوردارمرحاباخ شرفنيودن رربيرومگرتاان  ن ر گ ريوريا 

دنديرفي رم  ريوربارادنرتااااددطريريور تن رخيويريربارداينف ينر ااندتيريور يويرريدونان ريدخگيربارفشااامرمايرر

 نزد  اوردن رت ا رتت ير يدن ر تاييارير دغا حنوارتنختان ردن ر دايباييپا

خنمانميارريدونن ربيشرد رتااندادنريور يرباريتااتاتاايربارغذدريررعررتاان يامي:ربارم ن رر ان رمنتاايرد ربيرر -9

 ياريوريرادنريالد ر اگرغذداردتيرد ر،ااهحنبيربنرباريويدنارتااايءد ريار پذداما؛ربارنيما رنب رمند  يرغذدديررتاااي 

دست اوربنرددنر نلرر52م نميرغذدردن ربامن ارادنرنايهر  تمعرد ريادبنتاورد رداينروي ارريدونن رنستايهددنرنايهر ي

نمانميارخوي يرمنتيرد ربيرتيي؛ر دادر،اارنمرتيکغذدرورعرمايرم ندارد رخنطارييوريدت ريار شت ر زبيوربنرساشردودالا

ناييوربار، يهاربارم  رد ن  رددنردراديريورمرن رييودرتنيهاردنديريوربگعرير شاات  رنيدوتااير يتاا  رباي ريتاايدو 

 ر61يادرميزربارتنينير يسارميس ور تيردودالا

گيريور ااخردنديريارريدونن ريدخ  ا رد رخا ن رب ادتااتيريريو نمي:رنافاربسااينو رد ربيانو ر يربارب اه -9

ر ر ادوريدومار)د ر  ي رتا ار نالودناردتا نلاريبنارتاخدرير   ژد (ر نب رپيشگياد ااربنرددنر نلرباريالدگيرمظياررايپنتيررر

دن رمن  نتااا ارخا ن ريو نميريوريشااايودن ر تأذارد رددنرپاداهاررراد ر  نبعر نليارتاااتيم ريور تن رتااايساااتمردودالا

دن ر ي يريرمژدي ريردنررراد ر ادوکرتا نتندياردغگ ر يرريدونن ريدخگيرر  ير اربارم  رخصاير ياييد ريورور 

ناييور يثنقر ريقرد تصاااني اردمتان،يريرراد گي(رمرضر ير19 ر  اا رد رخاا ان ريو انمير)  ااوجريور انيهرررررربارب اه

ادنر شت ر  ت ررلر  گدپيشاگياد ااربنرددنر نردن رناد نمگيارريدونن ر نب وغمردتانوهربارددنرمتتارياردغگ ربيانو ر،گي

 رديشيرم سيرد ر من ريريختاد ارر اد ربار سألاويدجرريشنريرب اهري /ددا ردتا رياريورمتيبارر بااردبت رباريدايوردچ

رغيا نب ري تالرنشتاردت ورر

، يهربارتا   رمساانميارب ادتا رويدميرريدونن ريدخگيرميزربارتا ريور ااخرر اداردت ؛رفادرياريورويماررررر

راي  اورددنردراديربارم  رد ساانورمنريدميريرينتااتيار نيوربار حنل خنمانميربنالرادنرتااحيترراوريرريريارودرربابار يبي

تات  اورد رداينروي اريورودتتن رن بنما ردبانيرمنباربارب ادت رويدميررتان رم ييهريردارفاربيشاتاريورخييرراير يرر ريق

وي يرر9115دنديرباد رم نيدن ررانلريورددنر،اسااريور نهرژيالنرتنلرودلاا ودز ريتتييورد اد ن ربشااييتاتنماريرطاترر

                                                           
58. IDMC, Internal Displacement: Global Overview of Trends and developments in 2011, p 80, Available at 

http://www.internal-displacement. org/ر 
52. World Food Program. 

61. Ibid, p 73. 



ررر69رأتيسرتاهردت ور69 ريدالايربينررژدمسييويايتار61خنص

دن رريزدتيرد رماگار ري يردت رياردايدوهر يربارد  ي رتادصاي:ر يربارد  ي رتادصيريور رنب رخشيم ررر -1

د  ي رتااادصاااياررررادنر،يد  ربادمر م اهد رماگاررن شيور يد دنر ريقربشاااا ر يويرراأييااريد عرنايداهردتااا ورررر

يور نل رربني ار نفنقرم سايارباينيرم سيار ن گگيردم نو ريرترطرم ينررر61دن رم سايرير  ت يربارم ساي ررخشايم ر

خنمانمير ايد رميزر ابنميرباخيردَتااتنلرر ربنتاا اارد ن(ر،اارنمر من ريرردم نو ردتاا ريار)نافار اتنردتاا ريورويماربير

ر  ا رد رخا ن رد ادي ريتن يورررااررراد ردانيماررانلي ريور ا دارمنبادبا ر من رير ايد ريورب اه رودر ابنمير ييختاد

دنرير تيرننهرخنمانمن رد رماگاريالد رد،انلرددنر  ي رخشاايم دن ربيربني ربار من رريدوهرريتااطر ايد رريدوهريوريا 

بارر61ناييو يرر66دنريورد د ريودنر رپيلردنرباخيرينالدن ر اااايو ر65ذدرنريدي ر من ريربارر رباد رباريتااا رريوي رغ

سي ردن ر  ت يربارم داينريلي ردتا رياردسيلرودد انر انررأيياربارلزيآر منب رد ر من ريريختاد ريور رنب رخشيم ر

 من ريريختاد ر(ر ستيلي ر اند رد ر99يرر12ار11دن ردودالارتاهر)يوردسيلريررضااينريتاتاتيربادباربارخا ن ريريادرر

 م اوردنر يييل رريدوهرودربار، اه

خنمانميارد ريت ريدي ردت نيرير ادوکرت نتنديار يرريصي رير يروأ :ردتيرد رويداديدن روددجريورويماربي -5

بارم  ر مرييرتاا ارد ر ين رورتنردنرباررصان  ر  نمان ريور ا ردت ريار يدمايرودريور سياريودنر رم اد رخسنو اررر

مانداوربار، يهارد رر رمنريارد،انلر يروأ ربنريوردختينوريدتتنر اودکريتتاتيربارخا ن رييلتيارددبنير يريصاي ريرر

منبارباررنباي رير ي رد ن  ريوردور ن رر گنر گردت اررراد ر ادوکرت نتنديردغگ ر  باربار ياي ي رريدونن ريدخگير

ن رتااأذيانذدوربار ين رتااينتااياردمتان،يريرد تصااني رردن ررنيا رد ر يروأ ريريورمتيبار،اآر شاانوي ريوررصااايمر

رر68ناييو ي

دن ر ني ار نلياردمتان،يرير حنبيررمچاررنرددنرمنرنمتارتاااارمند  ير ايشااتيرريدونن ريرمادديرر ردنرد رتااا نداررر

،ند رناييوررگذدروتاان ر يپذدا ررمن ريوربنالرادنرتااح ر اتنريرمرضردميدهر ريقردمساانميتاان رتاا  ررتااي راد گي

دلاگگيردماييريودنر ردن ريدخگيريربيند رمن اار)ياردغگ رياددمصااانشرلزي نمر ساااتگزآر اند رد رددنربدشر نتااايار

رپايد دمودنريور اند رد رريدونن ريدخگير يي ا(رخيدداربييوريورمتيباريورديد اربار ستيلي رييل  ي

ر

 ها در حمايت از آوارگان داخلیگفتار ششم: مسئولیّت دولت

دان رنيمارياريور  ن ثرپيشاينرخنطارمشن رنايداار اند رد رپ ند انن ريرريدونن ريدخگيررنبعرددرمظمر ري يررر

 ردنردست اارددنر سألاريور يويرريدوننميسا وريور نليريارپ ند انن رمين   ارتاتگيرباد رد ر اند رريتاطرتاندارييل رررر

                                                           
61. Inter-Agency Task Force on Mental Health and Psychosocial Support 

69. Inter-Agency Standing Committee (IASC) 

69. Ibid, pp 72 & 75. 

61. Sexual and gender-based violence 

65. Survival sex 

66. Transactional sex 

61. Ibid, p 67 

68. Mooney, Erin, Op.cit. p 17. 



د اديدن رر اند ريردودالاريآرد ردسيلرودد انر ستيلي رديلياد ردس رتر1ي اورري ي رددنرياارپنودنادشريدخگيرساقرماي

دلتاريريدماريارددنردراديريور گاايرس  ي رر رد ن  ريدوماوربار،رياهبشااييتتنماربارريدونن ريدخگيرودربار، اهرييلتير ير

رد ر نيهر1 ارگ ر)  اوجريوربدلا ريقربينرينليناردس رتيآر ت يرباردس ر نياي ربار، يد ردتيرد ردسيلريداپنريرمندرتنيه

دنر ادورس  ي ريدخگيرييل ر  شيور گ ر تيا(ردت ؛رددنردس ر ادخگاريورد يو رودر ا يهر يريدويريارذدرنمريور ي هر9

نياماورددمن ررا ار زبيورتن  ررضاينريرو،ند ر ريقر اميارتينتيارد تصني اردمتان،يريرراد گيريردردنذرد اد ن ر ي

ررر62ال آرم  رت نتنديرريدونن ريدخگيريرپايدختنرباري اي رخنصرر ردنت ور ري يريردماددي

ن ن ريررانال ر رريورديد ااردساا رپ بمربار  ظيورپيشااگيا رد رباي رتاااددطر  باربارريدونيريدخگيارباررتگيمريگيار

نما(ريقربشااااييتاااتدلاگ ر)د رماگار ريقربشاااارير ردلاگگيريورر اي رد ررا اد رخييربار يم ر ريقربين ربين،اساااا

دلاگگيار، يهربار شنوي ريورددبنيردنررشاداردن ربيندنريرتان  ن ردن رتاندارييل رد،انلريرتاينتا رر»پايد ي؛رفادريار ي

د رداينرويت ريارنمتارر11«ودن رددبنيرتااهربار صاارريتااارميزر يذاربنتااررررمنديريدماريورمنبا دنساان ر ساگينماار يرر

رداورريبسينو ر يدويريربارميي ر نب رريماارد تانلرباي رريدونيريدخگيرودرررگي ر يرتييرو،ند ر يد دنر ذييوريو ي

اگگيردلبنرددنر نلارسااشرريمارباردسايلرتايآريرپ بمارودرعردب نآريورخصايصر ايير ستيلي ر رن ن ر گيريربينررررر

 ريدخگير اند رد رريدوننميس وربارداينرم  ردس ربيس ريرپ بمر انررأييار بايربار ستيلي رديليار رن ن ر گيريور

معرخا ن ربارمردلاگگيريوردودالابينر)يورب ارديلرخيي(اريورب ارييآربار يرم نيدن ربشااااييتاااتنماريرتااانداربن دگاد ر،اساااا

دنربنر سنرمي رباخيويريايهريرپيش  نيد ريادري اريار ايو ردت رييل ريدونن ريدخگيرپايدختاريرخنطارمشن ر ي

نريردم  رد رپذداشريادنادماريورد يوريدخگيرخييررگريرمت  اوردمرف ينرم نداربينر ادخگاودرد،اانليرغياييتاااتانمااردارررر

 ينرفردن رال آربييهردنر ند رباردودالايادردنردتت تنشري  ا؛رباريدژهر  نميريارخييرمنريد رد ردودالاو اند رباريودنر رر ر

اييتاتنمارودررس ي ريايهريرد تن ريتتاتيرتادعريرردن ربشارخا نريرم نتا اوربار، يهار اايو ردتا رويماردمترنلريادررر

ريرراربارريدونن رودرباد رد اديناد رراددمرتن ماوربي

يا ربارنخا ن رلزي نمربار ا ن ررصايمري  اهيدلتارينلينار ايو رد، آرو ند رد رمنم رييل ريودنر ربار،رياهر

حاربييهريرددرتان  ن ربشاييتتنمار نيوربنتار انرر   ن رسا  ادارر رييل رميسا وردنار ين رريدونن ريدخگيريورخرر

 رخا ن رد اديرطاريرير،اآرد،انلرر ايضرتاااددطرودرب  ييربدشااااريورر رساايو رلزي نمربندارباردودالاو،ند رتاااي ربي

دس رنبدن ربشااييتاتنمارم ييهردنر ند ربارددنرينورميساا ارمايرريادربپايد يوريورددنرتااددطارييلتيريارخيير نيورباردودالار

باي ريالد ر يمارپيشاا  نيريادرودرويري اوريورغيارددنرساايو اردتاات تنشرييل ر زبيورد رد، آرو ااند ر تاديشربنرررر

مرضررا اربار مظر ين ردرادير ن اااريور گاايرخييررگريرتاااهرير  باربارمرضر ريقرريدونن ريدخگيربار يم رمظنآرر

ر11ناييودلاگگير ريقربشارير ريقربشاييتتنمار يبين

دردمارد ردددنرمنردتاا رياريشاااتشاايرذدرير ين ر نياي رييلتيريارباخيردر ن،شريوريدخ ر گاايرر رريدوهريورر

خيويورد نرم ندارد رخنطارييوريدتاا ريارب نربارري اايين ر  اوجريوردلاگگيرد رتااي ريدگاربارفشاامر يتاايارير اند ربي

                                                           
62. Kalin, Walter, Op. cit. p 19. 

رورر111وررنرريگاتتايآاربنوبنوداردان ارصر11
11. Kalin, Walter, Op. cit. pp 118-119. 



ر19«ا،يربار انياي ريرماربار، يد رممير نياي ردان ريدگارباار، يد ررررييلا ر»ريد ردي،انريايريااررر ير95يرر5ار9دسااايلر

 اهردنررا ادريرد رددنريت ربا،ييل ر ت يهردتا ريرتاندارييل رررماند اوربادنر ا نريار ساتيلي رديلياربار، اهر ادخگار ي

مندير  بارمشااييريردنردنربارمنبادن رخييرر  ساان،ا ريور يد عربياد ريردنررضاااينرددنريارد،انلريرتااينتاا ررر»يدوما:ر

نيا ريايريار سااتيلي رريد رددنرنيمارمتيباورب نباددنر ي19«دماارددبنيرم اندامنرتاااه ادادريرودرباد ريساانميريارمنبار

ردنر نب رماعردت وييل ر يزبن رير ستيلي رتندارييل رديليا

مريد عاري ااعردنريورباارمظا رير ري يردتاا ؛رد نريور،نلرمچاررنرددنرمنر يويردتاانوهريد عرنايداار سااتيلي رييل ر

ناييريارييلتيريار،ن ادمارد ر اند رد رريدونن ريدخگيرخيييدو ربنتااااور شااات رد رمنديررغن ر يرن ا ر تمني ر ي

يو يردنر تيرخيير ستيلرددبنيرريدونيردت اربنرد اد نريرد ر  ي ررصيد ر يدمينر ياييي  اهربارددبنير يدمايريورودهر ي

پايد يوربارطيور ثنلاريورمادن ري يهربياد رريدونيريوردن ربشاييتتنمار ينرتن  ن دنردخا ن رريتاطرتندارييل رردودالا

دن رغياييلتيرباد ردارنيماررانلي رمين   اردخذر بي ربييماريرييل ريورتاان  ن ريشاايوردمايمز اربار يم ر نمي اريگيا

 ريقربشارير ريقربشاييتتنمارر،اسادن رغياييلتيررانلريورودتاتن رددادشرخييرد رساايور بي ررانلي رباد رتن  ن رر

يو داوردمرف ينرال آربارذياردت رياريورسيو ر،اآرراند ر رن ن ر گيربارپايدختنربار شت  رريدونن رخيييدو ر ي

دن رغياييلتيردغگ ريدود رمميذرتينتيردماييربييهريرف نمچاربيشرد ر ار يويردمتظنوريدخگيرير  ر سانال ررمن ارتان  ن رر

رر11تيماوانلي ري  ااربارتنينيربار، يد روي يرغيا ايو ري نورنذدتتار يييل ر ابيطارر

ريد رنم ار رن ن ر گير ساااتيلي رديلياربار اند رد ردراديرريدوهريوريدخ ريورپندن رددنرنمتنوربارطيورخ ساااار ير

يدتااتاريرتاانداردن رخنوميريورساايو رمنريدميرد ر  ر اضاا رودربار، اهر گاايرخييريرد، آرو ااند رباريودنر رياد

يررخنمان ريرر اي رد ر يد دنر ريقربشااادلاگگيريدود ر سااتيلي ررتايگيربار اند رد ردراديربيدن ربيندنريرتاان  ن ييل 

ندساا رباربدنر يبنتاا اورددنر اند  ريقربشاااييتااتنماربار  ظيورپيشااگيا رد رباي رتاااددطر  باربارريدونيريدخگير يرر

اردن رراگيريررد اهرودربپذدا رددنردراديرمساا  ربارمرضري ريدي رريدونن اررتااي د ردودالارناييريار ااانر شاانورنيما

د رراددمرتاان يريارددنردراديربنرد  ي ريربنردطاي ن رد ر اد  روتاانماهرير) حنبيربنردساا ربيساا ريردشااتم(رتاااددطرودربارنيما

 ار دنرتااتيم ريورتاندارمرن ريشاايوارب اهرردن رخييريد تادآربارياد  رير  زلتشان ارد رد تن ربن نشا ريديطگ نماربارخنمارر

دنربارم  ريدودربيي ردبزدودن رال آرم  رد،انلرنايمااوربانرددنر انلرم انداارد رخانطارييوريدتااا ريااريور،اا ارييل رررررررر

ر اوبنتدختينود رخييار نيورباردتتمنيهرد رر ردنرباد رتنمارخنليرياي رد رددمن ررا اربار اند رد رريدونن ريدخگير ي

ر

 خانمانیوضعیت بی فتم: خاتمهگفتار ه

پايد ير)يرماردمتساانعري اااي ر ري يرخنصربارد رر رمنرياردساايلرودد انرسااارنمربارريساايمرريدونن ريدخگير يرر

(ربن نش ربار1ي ا:ر)بي ير ي  ر اتنرودرپيشددنرپاداهردتنوهرمتايهريرر  نرييرودهررمن (اريورديچرب ا ربارتااددطرخنراار

(ردتااتن ريورتااندار  نطيريشاايووردساايلر زبيورويمارددمن رددنررا ارودر شاادورمتايهريرسااارنمررررر9)خنماردنر ي رد ن  ر

  ا رد رد  ي ارد تن ر شاانوي ريورتااااي:ريديطگ نماربيي ربن نشاا ردنردتااتن ر بايارب اهررتااايطيرودرباد رر ربار ي

                                                           
 و161رنرريگاتتايآاربنوبنوداردان ارصررو19
رو115وردان ورصر19

11. Borton, J., Buchanan-Smith M. & Otto, R., Op. cit. pp 78 & 88.  



رونن رير،اآرد،انلرر ايضورريديربارد يورخييار شنوي ريورد يور،اي يارد تادآربار  زل ردمسنميرريدتن ن 

ساگ ر ين رطارينر تدنسامردنرتان ن ريدي رباررداد ن رمنتيرد رب دن رررررال آربارذياردتا ريارسااشردمارنير انداهررر

نرتاررگريردريدونيرينريرميس ور تيرپسرد ربن نش ربارخنماردنردتترادور بايرميزر شت رخنراارپاداهرط يايارباد رخنراا

دندير ريقربشا ر) يربارد  ي ار نلتي ار ستنارريصي رير انش(رير سنالگيرمنبارر ر  ن رفنلشتايي؛رفادريارد ررماي

دن رد تصاااني ريربار ريقربشااااييتاااتنمار)تااا ايارغذدريرخا ن ريو نميرد اااحادو (ارريتااااار)بن تااان  ر داتااانخ 

نسااردنرپسرد ردرانآر درتن يينودن رتينتير نياي ر نمي (ريرسگ رتن  ر)با ادو رذ ن رتينتيارد تصني ريردمتان،ي

رناييورخشيم ررادنيا(ر حاتر ي

د ر يوي رباخيويري اي رريدونيريدخگيربارنيمارباخيرسان  رمظاد اردمردي ي ريورخصايصرخنرااررربار،رياهر

(ر اينور  ت يربار،گ ر1نيايوردتاانتاانمرتااار اينوريورددنرودبحار يمييردتاا :ر)رتاااهريرننهرمتندجربسااينور تمنيرير نساا ر ي

  ر(ر اينور  ت يرباروده9خنمانميرد ر  ي ر دنساااااارب دن رط يايارر ايضااان ر ي يريرمژدي (ار)رنرااردنرتنرتااا  ربي)خ

يرد ردن رمنت(ر اينور  ت يربارمين ر)پندن ردنرتنرمين دنريررتي رپذدا 9)راددمرر ا رتااددطربن نشا ردنردتاتن ر باي(رير)ررر

رمتيبار15ي رداند گرير  سابمار ستگزآررايي ر اينودن ر ذييورخيدداربييورخنمانمي(؛رب نباددنريتا ردنرتنربارويدتاربي

ارتااايلردراديرمين   ارريمرخنمانميريرخنوجرياي رريدونن رد ريدداهبيرپاداهررايي رددنرتااار اينورددنردتاا ريارخنراار

نلرخييرمادتتاريرباي رد،اريدگارمين ربار سن،ا رير اند رباد ر  ر اض  »يدژهار صنيشردت ربنر  نميريارددنردرادير

رور16«نايما  ار يديچرنيمارر ايضيرد ر ريقردمسنميرخييرب اه

ريدونيريدخگير ساتگزآرريريرتاددطرخنسيردت ريارررريد ردي،نريايرخنراايورپندن رددنرنمتنوربارطيورخ ساار يرر

بنرر ا رد ر ريقردمسنميريوربادبا رين   دن ر ايشتيرمنتيرد رريدونيريرب اهدنريرمند  يپذدا ، نورسا رد رپندن ررتاي رر

ريد رريدونيريدخگيرودرخنرااردنرتاررگريريايرياريتااتاتاايرريدونن رباررعارغذداررتااندادنريرد رددنر  ظاارر  نر  نمير ي

دن ر يذارم  ربن تااان  ريردن ررأ ينر انشرير تنميزآد اردتاااتن ارخا ن ريو نميارراسااا ريانوارريصاااي  رپاندارر

ار  ينريرد يدلريرم اد رخسانود ر تيا رتاهاررضاينرناييورب نباددنررنر  ن رراديآرمين دن رخنصرددنررنيا رخنمابن پس

رخنمانميريدخگيرودرباروتاي رت نخ ورردرادياربنداريمييربي

                                                           
15. Mooney, Erin, Bringing the End into Sight for Internally Displaced Persons, Forced Migration Review, No. 17. 

2003, pp 4-7.  
16 . IASC Framework on Durable Solutions for Internally Displaced Persons, April 2012, p 5. Available at 

http://www.brookings.edu/research/ reports/ 2010/04/durable-solutions . 

http://www.brookings.edu/research/%20reports/%202010/04/durable-solutions


 گیرینتیجه

ير«رساانميد  ي ردم» سااتگزآرراادمردمانليريير م يآر«ررأ ينرد  ي ردمساانميرباد رريدونن ريدخگي»رپايدختنربار سااألا

ردت :«رريدونيريدخگي»

 ر  ا رد ر ينريرداادهربنرياددن ردراديرباد رب اهدنريرراس دمتدنعر،اسارد  ي ردمسانمير، نورس رد رريتاار  

دن ر دتگمر ين ربشاااا ريارد رودگذوردان ر،اساااارراانليا ررريردو شريرددبانيرمي،ير سرد  يا ريوردراديريورمادان ررر

 ناييورد يور نس ر ير ييود ربدشيا رباردراديريوريگيا

 ربايردنديردسااات ارياريورمتيبادسااايلرودد انارريدونن ريدخگيردراديردنرنايهر حانبيرراادمر  ااوجريور را ارر 

قربشاردنرب دن رط يايردنردمسنميريردنربار  ظيوربنوريگيرير،اي يارمرضر ريدن رخشايم ر دنساان ر ساگينمااري ااي ررر

دن رخييرودرراکرنمتاردنرد رر رمنرردنردنرد ن تگنهدمارخنمامگينيا رد ررذانوريرپيان ادن رددنرربندعار ب يوردنر گزآرتااااهرر

 ودماار، يورمتايهدلاگگير يويرت نتنديريد عرنايداهبگادزما؛رد نرد ر ا دن رييل ر ت يهرخييرياريورتح ربينر

غمرونايي:رريدونن ريدخگير،گيد رخ لرراادمرريدونيريدخگيردتا ريارپنتاخربارديلينرتايدلرريرييررتتنور يرررر

(ر ندي رريساايمير)يرمار ري ي(ر9(ر،اآرخايجرد ر گاايرييل ر ت يهرخييار)1ريا ر شاارنريرمظيارپ ند انن اربارم  ر)

يورسااايو رريدمنديرييل ر ت يهربار اند رد رر ردناررنبعرمظمرردلاگگيبينر(ر،اآرلزيآريخنل رمن اا9ي ااااي رر ردنرير)

ارتايماورال آربارذياردت ريارريماربارددنردراديربر ري ير نيمربارپ ند انن رم ييهريربار، يد رنايدير بزدرتا نتاندير يرر

ورسيو رير ا ن رت نتنديري ايه رخنصر ري يررمن رميس ربگتارريماربارنايديرمين   اريادريور،نلمريد عردت ريا

،اآرريماريدژهار شاارن رر ردنرراديآرخيدداريدتاا ؛رفادياربنرراکر ي رد ن  رخييردبزدودن ريساا ريور اار اند رر

دان رخييرودرد ريتااا ريديهريرمزءررريصاااياا ريرباي رريدمانديرردمتاان،يارد سااانورراگيرباار تان رخاانصارد تان رديد ااررررر

دنريرمين دن رخنصر)يرمارساشر ادورپذدا م  رداينررتي ر اهريرباردنريوردارمن ااربار سنعرپذدارادنرنايهرتي 

رنياماورنارتنرذد رراادمر م ي يرخنص(ر يويرريماريدژهر ادور ي

ا رخنمانميردتنتنمرفنلشير ريقربشيورپنتخرباريي ينرتيدلرددنرپژيدشرريماربارتارمتتار ايو ردت :ر)دلم(ربير

دسيلرر98يرر95ار5ار9ر ؛ر)ع(ربار يم ردسيلرردت ريردمرمتيبارخنمانميدتا ؛رفاديارمرضر ريقردمسانميردمر،ن  ربيرر

ن ردودد انر رن ن ر گير سااتيلي رديلياربار اند رد ردراديرريدوهريوريدخ ر گاايرخييريرد، آرو ااند رباريودنر ريادر

 ر سااتيلي ردلاگگيريدوددن ربيندنريرتاان  ن خنوميريورساايو رمنريدميرد ر  ر اضاا رودربار، اهريدتااتاريرتااندارييل ر

خنمان ريرر اي رد ر يد دنر ريقربشااارير ريقربشاااييتااتنماربار  ظيورپيشااگيا رد رباي رررررتايگيربار اند رد ردراديربي

ريورددنرتاا اربارلينار ري ياربارم  ربين ر بايريروغمر ندي رغيادلزدآبنتاا ار)،گيتاااددطر  باربارريدونيريدخگير ي

رد،ت نورباخيويدوردت (؛ر)ج(ر  ن رخنرااربشاارير ريقربشاييتتنماارد ردان ريوماردلاگگير ريقرر  سابمر يد دنرمظنآربينر

ر  ا رد ر ريقردمسنميريوربادبا ربندن رخنصرددنردراديريرب اهپذدا خنمانمير صانيشردتا ربنرپندن ررتاي ررري ااي ربير

يرپندن رررغن رماربارددنريارمرحاتااانداردراديرمان اااريربااي رد،اانلرديچرنيمارر ايضااايربار،گ رريدونيوريورمتيبااربنرريررررر

رپذدا رتاااي »ريد رنم ريير م يآرر رو،ند ر ريقربشااااارب نباددنر يرپذدا ردتااا ريرفنوهخنمانمياررتاااي بي ير«

ريد اور، نسار  مررأ ينرد  ي ردمسنميرباد رريدونن ريدخگيرودررشتي ر ي«ر  ا رد ر ريقربشاب اه»

د رد رم ن رد رطاديراريدبساااتگير ترنب رم نمياريارمند  يريوردارمرحايورپاندان رال آرباارذياردتااا ريااريور،صااارررررر

 ر ساا ارريدونيريررذنوررداد ر ييطر دسا ربارتندار  نطيرررراد گياربيانودنردنرتا  نما اررايودسامارماددمرتان  ن رر



يقرد تادآربار رريد رد رودگذورددمن رمرشايردارف ارييفدريورو،ند ر ريقربشار)د رماگارري اارساارنمر يرتاادد ر ير

دمسانميرريدونن ريدخگي(ربارد  ي ريتا ردنر ريريوررضندير اگيرد رر دي ارياد  اربادبا ريرو،ند ر ريقربشارد سنوررر

رد  ي ريايور
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Internally Displaced Persons and Human Security 

Abstract 

Homelessness is a phenomenon that totally diverse the life of an individual. Experiencing 

highest level of fear and derogation together with suppression of various needs such as 

economic, social, and so on, make displaced persons deeply vulnerable and face numerous 

problems. Increasing number of homeless people (more than one-third concentrated in Africa) 

attracted international concerns during last two decades. 

While introducing a definition for “human Security” and drawing a framework for 

“Internally Displacement”, present essay analyzes the minutes of the problems of displaced 

individuals and durable solutions for their plight. At the same time it seeks to explain that, due 

to deep vulnerability, as a result of violation of their human rights, the only solution of this 

dilemma is fulfillment of duties by states and international bodies. This should continue up to 

obtaining medical services, food, shelter and necessary equipment for gaining income. 

Relieving from all kinds of vulnerability they could enjoy their human rights without any 

discrimination with those living in their homes.  
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