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 مقــــدمـــــة
 

أول اشتراك لألمم المتحدة في عملية نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج آانت من خالل مجموعة 
لحين، نفذت األمم المتحدة ومنذ ذلك ا.  1989مراقبي األمم المتحدة في أمريكا الوسطى، التي نشرت عام 

 دولة حول العالم، سواء ضمن عمليات حفظ 20برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج في أآثر من 
 . السالم أو خارجًا عنها

ومع حصولها على خبرة معتبرة خالل السنين، إال أن األمم المتحدة ال يزال ينقصها إطار العمل 
آل مبادرة جديدة لنزع السالح . نزع السالح والتسريح وإعادة الدمجاالستراتيجي لتنفيذ ودعم برامج 

والتسريح وإعادة الدمج آان عليها أن تبدأ من الصفر تقريبًا، باالعتماد في معظمها على المعلومات 
والخبرات التي يمتلكها موظفو برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج، الذين عادة يعودون للتقارير 

ة، والدراسات واألعمال المتعلقة بنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج التي تعدها األمم المتحدة، العديد
إال أن اإلرشاد الذي . والوآاالت المانحة، والمنظمات الدولية والمحلية الغير حكومية، ومعاهد إجراء البحوث

 .  الصعوبة بمكان ترجمته عمــــــليًاقد ال يكون إال باالستنتاج، لم يكن دائمًا واضحًا وعادة ما يصبح من

ونتيجًة لذلك، فإن برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج آانت تنفذ بطريقة مجزأة؛ وتفتقد 
التنسيق الكافي بين بعثة األمم المتحدة لحفظ السالم، والوآاالت األخرى، والبرامج والصناديق؛ آما أنها 

 وعليه فقد ظهر اتفاق بين المعنيين في األمم المتحدة وبرامج نزع .تساوم بسوء التخطيط والدعم الضعيف
 . السالح والتسريح وإعادة الدمج حول الحاجة لتحسين أداء المنظمة في هذا المجال

وتم على إثر ذلك تطوير المعايير الموحدة لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج من قبل مجموعة 
بين ) IAWG-DDR(حول نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج عمل األمم المتحدة عبر الوآاالت 

، حيث تم تمثيل أربع عشرة دائرة، ووآالة وبرنامج وصندوق  إضافة للمنظمة العالمية 2004-2006
 . 1للهجرة في هذه المجموعة

ك وتقدم معايير األمم المتحدة الموحدة لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج توجيهًا وإرشادات ألولئ
ومع أن هذه المعايير .  المنخرطين في إعداد وتطبيق ودعم برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج

آانت قد طورت لبرامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج التي تنفذ في سياق حفظ السالم، إال أن 
تي تنفذ في سياقات ال ترتبط توجيهاتها وإرشاداتها تنطبق على برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج ال

 . بحفظ السالم

تجمع المعايير  الموحدة المعرفة والدروس والممارسة الجيدة لمجموعة واسعة من القضايا من 
 . المبادئ، السياسات، واالستراتيجيات إلى تخطيط البرامج والتصميم واإلدارة والمراقبة والتقييم

                                                 
 للهجرة، العالمية المنظمة العالمية، العمل منظمة العام، اإلعالم دائرة السياسية، الشؤون دائرة السالم، حفظ عمليات دائرة السالح، نزع شؤون دائرة -  1

 المتحدة األمم صندوق اإلنمائي، المتحدة األمم جبرنام للطفل، المتحدة األمم صندوق واإليدز،/ المناع نقص لفيروس المشترك المتحدة األمم برنامج
 البرنامج لالجئين، العليا للجنة المتحدة األمم مكتب السكاني، المتحدة األمم صندوق السالح، نزع لبحوث المتحدة األمم معهد المرأة، لدعم اإلنمائي
 .العالمية الصحة ومنظمة للغـذاء، العالمي



 

viii 

ح والتسريح وإعادة الدمج لتقدم مجموعة من السياسات وقد تم تصميم المعايير الموحدة لنزع السال
واإلرشادات واإلجراءات لعمليات األمم المتحدة لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج في سياقات حفظ 
السالم؛ إال أن هذه المعايير صالحة لالستخدام من قبل آل أولئك المنخرطين في العمل مع برامج نزع 

الدمج، سواء آجزء من برنامج األمم المتحدة أم خالف ذلك، وباستقاللية عن إنشاء السالح والتسريح وإعادة 
 . عملية حفظ سالم تابعة لألمم المتحـدة

الموظفون والمستشارون المرتبطون بالمنظمات التالية  والذين يعملون في برامج نزع السالح والتسريح 
حاء الدولة سوف يستفيدون من المعايير الموحدة وإعادة الدمج في اإلدارة أو على مستوى المناطق في أن

ممارسو أعمال نزع السالح "يمكن أن نطلق عليهم أيضا (لبرامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج 
 "): والتسريح وإعادة الدمـج

 بعثات، وآاالت، دوائر، برامج وصناديق األمم المتحدة؛  •
 يح وإعادة الدمج؛المفوضيات الوطنية  لبرامج نزع السالح والتسر •
 السلطات الوطنية والمحلية األخرى؛  •
المنظمات الدولية واإلقليمية، إضافة للمنظمات غير الحكومية التي تطور وتنفذ برامج نزع السالح  •

 والتسريح وإعادة الدمج بأنفسهم أو التي تقوم بدول الشرآاء المنفذين؛ 
 الوآاالت المتعددة والثنائية؛ و  •
 .رون المرتبطون بنزع السالح والتسريح وإعادة الدمجأصحاب الشأن اآلخ •

 

وإضافة لكونها وثيقة أساسية لتشكيل أطر عمل وطنية لنزع  السالح والتسريح وإعادة الدمج، وسياساتها 
ويستطيع . واستراتيجياتها وبرامجها، فإن المعايير الموحدة مفيدة أيضُا لإلدارة والتقييم وتدريب الموظفين

 : نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج استخدام هذه المعايير لألغراض التاليــةممارسو أعمال
تعزز المعايير الموحدة لنزع السالح والتسريح : صياغة إطار العمل والسياسة واإلستراتيجية •

 عامًا من دروس األمم المتحدة وممارساتها الجيدة في قضايا نزع السالح 15وإعادة الدمج 
 :تشتمل الوثيقة على المعلومات الضرورية لما يلي. الدمجوالتسريح وإعادة 

و فصول   التفاوض واإلعداد لعموم أطر عمل برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج، −
وجزئيات اتفاقيات السالم، إضافة للسياسات واإلستراتيجيات الوطنية  لنزع السالح والتسريح 

 وإعادة الدمج؛ و

د لدعم الجهود الوطنية لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج في تحديد نهج دولي عام وموح −
  .دولٍة ما

 من  يمكن أيضُا استخدام المعايير الموحدة لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج: تطوير البرامـج •
أجل اتخاذ القرارات المستنيرة وتطوير برنامج وطني واحد ومتماسك لنزع السالح والتسريح 

  من التخطيط حتى التصميم ومن التطبيق حتى المراقبة  والتقييم؛ وإعادة الدمـج،



 

ix 

 تجمع المعايير الموحدة لبرامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج المعرفة :إدارة البرامــــــــج •
آما تقدم هذه المعايير أيضًا إرشادات . واإلرشاد المطلوبين إلدارة هذه البرامج بكفاءة وفعالية أآبر

  المهام والبرامج وتمويلها ورصد ميزانيات لها وآذلك توظيف الموظفين المطلوبين؛حول دعم
 تضع المعايير الموحدة لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج المعايير التي يفترض :تقييم البرامــج •

 أن تستخدم بشكل واسع ويتوجب الرجوع إليها من قبل المقيمين عندما يقيمون ما إذا آان البرنامج
 . قد حقق المخرجات المطلوبة أم ال

 تعتبر المعايير الموحدة  لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج مصدرًا للتدريب :تدريب الموظفين •
فعلى . يجب أن تستخدم بشكل واسع وتتم اإلشارة لها في المبادرات التدريبية والتعريفية و التوجيهية

 لهذه المعايير قبل تعريف موظفي نزع السالح مستوى البالد، يفترض أن تقدم عرضَا سريعًا
  2.والتسريح وإعادة الدمج على بعض السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية المعينـة

 
ويعتمد تصميم هذه الدورة على النص الكامل للمعايير الموحدة لبرنامج نزع السالح والتسريح وإعادة 

ويفتخر معهد تدريب عمليات السالم بهذا االشتراك المبكر المهم  .  يرالدمج، إضافة للدليل العملي لهذه المعاي
في مثل هذا التحرك  المذهبي لألمم المتحدة، بتكامل وتدعيم مبادئ  نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج 

 .  وتوجهاتها اإلدارية
 

 ـان آنوارڤإيـ
2007 

                                                 
 تستخدم – المجموعة الموحدة لتدريب نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج –  إحدى اتحادات معاهد التدريب ، آانت ومازالت2006 منذ عام - 2  

  .المعايير الموحدة لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج آأساس لكل برامج التدريب التي تقدمها المجموعة
  http://www.unddr.org : يمكن الحصول على جدول الدورة من موقع
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 تصمـــيم الدراســــــــــة
 
 

 .ة المستقلة وبالسرعة التي يقررها الطالبهذه الدورة مصممة للدراس
 

 
 

 :نمط الدورة وترخيـص المواد المقدمة
 

      وحدات دراسية •
   سهولة االستعراض •
        تعلم مضطرد •

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مسئوليات الطالب
 
 

 :على الطالب أن يتحمل مسئولية ما يلي
 

          تعلم مواد الدورة •
 ورةدخول وإتمام امتحان نهاية الد •
          تسليم امتحان نهاية الدورة •

 
 

 الرجاء متابعة بريدك اإللكتروني لتأآيد  تسجيلك أو انتظار نهاية هذه الدورة للحصول 
 على تعليمات تسليم االمتحانات

 
 

 



 

xi 

 طريقة الدراســـــة
 
 

بديلة ومع أن الطالب قد يكون لديهم طرق . فيما يلي مقترحات لكيفية البدء والسير في الدورة
 :قد تكون فعالة، إال أن النقاط التالية قد آانت عملية وجيدة بالنسبة للعديد من الطالب

 
الحظ تخطيط الدروس للحصول على . قبل أن تبدأ الدراسة الفعلية، استعرض عامة مواد الدورة •

 . فكرة عامة عن ما ستدرسه أثناء الدورة
 

حفظ التفاصيل مفردًة، اجتهد في فهم المبادئ فبدل أن ت. يجب أن تكون المواد منطقية ومباشرة •
 . والمنظور العام لنظام األمم المتحـدة

 
 .ضع خطوطًا تسترشد بها عن الكيفية التي تريد أن تنظم بها وقتك •
 
وإذا آان . وفي بداية آل درس تعرف على النقاط المهمة. ادرس محتويات الدروس وأهداف التعلم •

رة لتضمن أقصى حد من الفهم والحفظ، واسمح للوقت بأن ينقضي بين ممكنًا اقرأ المـادة أآثر من م
 . القراءات

 
ولتصحيح أي خطأ ارجع لقسم . اختبار نهاية الدرس/عندما تنتهي من أحد الدروس قم بحل تمرين •

 .وقبل أن تستمر انتبه للفروقات في الفهم التي أدت إلى الخـطأ. الدرس المتعلق واقرأه مرة أخرى
 

ثم قم بحل اختبار نهاية الدورة دفعة . مل جميع الدروس، راجع النقاط المهمة في آل درسبعد أن تك •
 .واحدة ما دامت المعلومات ال تزال طرية في الذاآرة

 
أو أعلى، فستتم %) 75(سيتم تصحيح االمتحان الذي قمت بحله، وإذا آانت النتيجة عالمة النجاح  •

، فإنك ستعطى فرصة واحدة %75انت عالماتك أقل من أما إذا آ. مكافأتك بشهادة إتمام الدورة
 . لحل نسخة ثانية من امتحان نهاية الدورة

 
  :المستخدمة) التهجئة(مالحظة حول حروف الهجاء •

 .  باللغة اإلنجليزية المستخدمة في المملكة المتحـدة النسخة األصلية من هذه الدورة مكتوبة
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .حة خالية عن قصدتم ترك هذه الصف
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 1الـــدرس 

 
 هنج األمم املتحدة حنو 

 نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج
 

 

 منطق وأهـداف نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج -1-1

 برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج ضمن حفظ السالم المتعددة األوجـه -1-2

 ع السالح والتسريح وإعادة الدمجالمالمح الرئيسية لبرنامج نز -1-3

مختصر لإلرشادات الرئيسية حول نهج األمم المتحدة نحو نزع السالح والتسريح  -1-4
 وإعادة الدمـج
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 أهـداف الــدرس

 

 : بعد إنهاء هذا الدرس، يجب أن يكون الطالب قادرًا على
 

 ؛شرح وتبرير أسس وتفويض برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج •

معرفة السبب الذي جعـل برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمـج بهذه األهمية الكبيرة في  •

  وتطوير عمليات األمم المتحدة متعددة األوجـه؛

 .تحديد أهم مالمح وصفات برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمـجو •

 



- 1الدرس   نهج األمم المتحدة نحو نزع السالح والتسريح وإعادة الدمـج  3  

 

 مقـــدمـــــة

 تستدعى بشكل متزايد لدعم تطبيق برامج نزع السالح منذ نهاية الثمانينيات، أضحت األمم المتحدة
ففي سياق حفظ السـالم، أصبح هذا . والتسريح وإعادة الدمج في الدول التي خرجت لتوها من النزاعات

التوجه جزءًا من التحرك نحو عمليات معقدة  تضطلع بالتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا ت تمتد من 
 تحكيم القانون، واالنتخابات والحاآمية االقتصادية بدًال من حفظ السالم التقليدي األمن حتى حقوق اإلنسان و

 . حيث يتم الفصل بين طرفين متنازعين بخط وقف إطالق النار الذي يقوم بمراقبته جنود القبعات الزرقاء
 

ًا بين دوائر وتتطلب الطبيعة المتغيرة الستراتيجيات حفظ السالم والتعافي بعد النزاعات تنسيقًا مرآز
في الماضي، الخمس سنوات الماضية فقط، تم إشراك . األمم المتحدة، ووآاالتها وصناديقها وبرامجها

برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج في تفويض عمليات حفظ السالم متعددة األوجـه في بروندي، 
وفي نفس الوقت، زادت األمم . ســودانساحل العاج، جمهورية الكونغو الديمقراطية، هاييتي، ليبيريا وال

المتحدة من اشتراآها في سياقات غير حفظ السالم، وبالتحديد في أفغانستان، جمهورية أفريقيا الوسطى، 
 . ، النيجر، الصومال، جزر سليمان و أوغندا)آتشيه(الكونغو، إندونيسيا 

 
ة برامج نزع السالح والتسريح ومع أن األمم المتحدة قد حصلت على خبرة متميزة في تخطيط وإدار

 والتسريح وإعادة الدمج،  وإعادة الدمـج، إال أنه ال يزال عليها أن تؤسس لمنهج شامل لبرامج نزع السالح
أو إيجاد سياسات  وخطوط إرشادية قابلة للتطبيق من أجل تفعيل التنسيق والتعاون بين وآاالت ودوائر 

 . وبرامج األمم المتحدة
 

 سس المنطقية لبرامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمجاألهـداف واأل -1-1

يزداد انخراط األمم المتحدة في عمليات معقدة لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمـج، سواء تنفيذًا 
وقد تطلب ازدياد مستوى وتعقيد ونوع عمل األمم .  لعمليات حفظ السالم أو في سياقات خارج حفظ السالم

في الماضي آانت برامج . زع السالح والتسريح وإعادة الدمج تغيير نهج هذه المنظمةالمتحدة في برامج ن
نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج تتم بطريقة غير مرتبطة وغير متكاملة نظرًا لضعف التنسيق، 

 . والتخطيط والدعم وأحيانًا بسبب التنافس بين وفيما بين عمليات  وآاالت وصناديق وبرامج حفظ السالم

ونتيجًة لذلك لم يتم توفير الدعم الكافي للجهود الوطنية والدولية لتثبيت األمن مما أضعف فرص 
 . نجاح عملية السالم

 2000 الصادر في أغسطس (A/55/305;S/2000/809)وقد أآـد تقرير اإلبراهيمي  رقم 
و المشارآة في، عمليات األمم على أهمية  جميع وآاالت األمم المتحدة، وصناديقها وبرامجها العاملة مع، أ

وألن نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج  عملية . المتحدة للسالم، التي تعمل في اتجاه تحقيق نفس الهـــدف
متعددة األبعاد وتستقطب خبرة عدد من الجهات الفاعلة لدعم مسرح العمليات، فإنه ال بد من وجود نهج 
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وهذا بدوره .  والعمليات تعمل بتناسق وفي نفس االتجاه لنهاية واحدةمتكامل لضمان أن هذه الجهات الفاعلة 
 .يحتاج لمبادئ وسياسات و ُبَنى وعمليات جيدة وشاملة إلرشاد وتطبيق العمليات المتكاملة

وآجزء من عملية بناء السالم بشكل رسمي في الدول الخارجة من نزاع مسلح، فإن نزع سالح 
المسلحين سواء من القوات المسلحة الحكومية أو المجموعات والقوات وتسريح وإعادة دمج المقاتلين 

المسلحة الغير حكومية يمكن أن يساعد في إيجاد جو من الثقة واألمن، الضروريين لبدء أنشطة العودة للحياة 
وتتم عادة الموافقة على تثبيت عملية نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج خالل وقف إطالق .  الطبيعية

مما يوجـد إطار عمل سياسي و عملي .  لنار، أو نهاية العمليات المسلحة أو خالل عملية سالم شاملةا
ورغم ذلك فإنه في العديد من حاالت ما بعد النزاع، لم تكن األطراف المتنازعة التي . وقانوني  ملزم قانونًا

تلك القدرة على تصميم أو تخطيط أو م تثق ببعضها وال تمالاتفقت على وقف إطالق النار أو وقعت اتفاقية س
وعليه يتم الطلب من طرف ثالث آاألمم المتحدة ليكون .  تطبيق برنامج نزع سالح وتسريح و إعادة دمج

وسيطًا  التفاقية عملية السالم وتوفير المساعدة لتخطيط  وتطبيق عمليات بناء السالم آما هي الحال في نزع 
 . السالح والتسريح وإعادة الدمج

نزع السالح والتسريح، متبوعين بإعادة الدمج على المدى البعيد للمقاتلين السابقين في الحياة 
المدنية، آل ذلك يساعد على التعامل مع المشاآل األمنية التي تحدث بعد النزاعات وذلك بتوفير بديل 

د يكونون اعتمدوا وشبكات الدعم العسكري التي ق) المعيشة(للمقاتلين السابقين عن مصادر آسب العيش 
على أن برامج نزع السالح والتسريح . عليها خالل فترة النزاع، والتي لم تعد صالحة أثناء فترة النزاع

وإعادة الدمج لوحدها ال تستطيع حل النزاع أو منع العنف؛ ولكنها، على آل حال، يمكنها المساعدة في إيجاد 
ء السالم، بما في ذلك إدارة السالح ، وإصالحات قطاع بيئة آمنة من أجل استمرار عناصر إستراتيجية بنا
 . األمن، وآذلك إصالح االنتخابات وسيادة القانون

تنظر األمم المتحدة  لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج على أنها خطوة أولية في سلسلة من 
اإلدارة الفورية عمليات بناء السالم، حيث يرآز برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج على 

  هذا البرنامج يضع األعمال على .لألشخاص الذين آانوا مرتبطين سابقًا  بالقوات والمجموعات المسلحة
األرض من أجل حماية واستمرارية المجتمعات التي يمكن أن يعيش فيها هؤالء األشخاص آمواطنين 

 .يد، القدرة الوطنية للسالم واألمن والتنميةملتزمين بالقانون آما يبنى هذا البرنامج أيضًا، على المدى البع
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نزع السالح والتسريح وإعادة الدمـج ضمن برنامج األمم المتحدة المتعدد األبعاد  -1-2
 لحفـظ السالم

وآجزء من عملها لحفظ السالم، تشترك 
األمم المتحدة في عمليات نزع السالح والتسريح 

ع  عامًا مما جم15وإعادة الدمج منذ أآثر من 
لها خبرة ومعرفة آبيرتين من التنسيق والتصميم 
والتطبيق والتمويل والمراقبة فيما يتعلق ببرامج 

وآانت . نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج
نشأة برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج 
المتكاملة من أجزاء مختلفة من والية األمم 

األمم المتحدة األساسية، آما هو مبين في ميثاق 
المتحدة، خاصة نواحي السالم واألمن، التنمية 
االقتصادية واالجتماعية، حقوق اإلنسان، و 

وتستطيع دوائر األمم . المساعدات اإلنسانية
المتحدة ووآاالتها وبرامجها وصناديقها أن تقوم 
بشكل فريد بدعم عمليات متكاملة لنزع السالح 
والتسريح وإعادة الدمج ضمن عمليات حفظ 

وذات قدرة بنائية وذلك من خالل اشتراك سالم، مقدمًة بذلك عمليات واسعة النطاق، حيادية ونزيهة ال
ويجب أيضًا ربط برنامج نزع السالح والتسريح .  الدمجالمهارات الفنية لنزع السالح والتسريح وإعادة 

ناء الشرطة والقوة   بمجال أوسع من إصالح قطاع األمن، بما في ذلك القضاء وإعادة بالدمجوإعادة 
 . العسكرية

 
 مبدأ و تعريفات نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج

إن هدف عملية نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج هو المساهمة في األمن واالستقرار في أوضاع ما 
 المقاتلين وتعتبر عملية نزع سالح وتسريح وإعادة دمج. بعد النزاع وذلك لكي تبدأ عملية التعافي والتنمية

العملية  وتهدف.  السابقين عملية معقدة، وذات أبعاد سياسية وعسكرية وأمنية وإنسانية واجتماعية اقتصادية
إلى التعامل مع المشاآل األمنية بعد النزاعات والتي تنتج عن ترك المقاتلين السابقين دون مصادر للحياة أو 

ل الفترة االنتقالية من النزاع إلى السالم ومن ثم شبكات دعم، سوى رفقاء السالح السابقين، وذلك خال
 :هذه الرؤية لبرنامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج لها عدة معان ضمنية سياسية وعملية. التنمية

برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج ما هو إال واحد من العديد من عمليات التدخل لتثبيت  •
 وعليه فإنه ال بد من التخطيط والتنسيق له بدقة آجزء من جهود سياسية .االستقرار بعد النزاعات

 وإنشائية أآبر تحدث بذات الوقت؛  

 دول حول 10المنظر العام لالجتماع السابع واألربعين للجنة المكونة من 
نزع السالح الذي عقد في قصر األمم  بجنيف، سويسرا، برئاسة ممثلي 

 .)1960 يونيو 27(لمملكة المتحدة بولندا وا
  )133039 :المتحدة رقمصورة األمم :المصدر(
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يجب أن تتعامل عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج بشكل آامل مع جميع أوجه نزع  •
مج على فينما يرآز برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة الد. السالح وضبط وإدارة األسلحة

االستقرار الفوري للقضية في دولة ما  من خالل عملية نزع السالح، فإن االستقرار على المدى 
 البعيد ال يمكن أن يتحقق إال من خالل برامج مسئولة ومدروسة بعناية إلدارة األسلحة؛

ن يجب أن تدعم برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج عملية تحويل المقاتلين إلى مواطني •
هذه العملية تبدأ في مرحلة التسريح حيث يتم خاللها تفكيك بنية القوات أو المجموعات . منتجين

 المسلحة ومن ثم ينال المقاتلون الوضع المدني بشكل رسمي؛

ولكنها ال تتمكن من ذلك . برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج مصممة لتحقيق إدماج مستمر •
بط بعملية أآبر ت نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج يجب أن تكون تربمفردها، وعليه فإن برامج

 من التنمية وإعادة البناء الوطنية؛ 

الهدف النهائي لبرامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج هو منع عودة النزاع العنيف، أي جعل  •
تسريح وإعادة الدمج ومن أجل تحقيق ذلك فإن على برامج نزع السالح وال. السالم غير قابل للنقض

  والثقة والتعامل مع جذور مشكلة النزاع؛ االطمئنانأن تشجع 

برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج عملية مرنة يجب أن يتم تكييفها بما يختص بحاجات  •
وبحسب الظروف، فإنه ليس من الضروري تطبيق جميع جوانب البرنامج في . بذاته) وإقليم(آل بلد 

 الت، وقد ال يتم تنفيذهم بنفس الترتيب في آل عملية؛بعض الحا

آتعبير شامل يشمل األنشطة " DDR"وختامًا، فإن على األمم المتحدة أن تستخدم مبدأ واختصار  •
. المرتبطة به، مثل إعادة التهجير، إعادة التأهــيل، المصالحة وغير ذلك، بهـدف تحقيق إعادة الدمج

 تصبح جزءًا من المبدأ العام والتخطيط لعملية إعادة الدمـج حيث وعليه فإن هذه األنشطة يجب أن
 . يكون ذلك ضروريًا

، ُيَعرِّف السكرتير العام لألمم المتحدة عناصر برنامج )A/C.5/59/31(وفي آتابه للجمعية العمومية 
م أيضًا لتقرير وهذه التعريفات تستخد. نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج آما هي مبينة في الجدول أدناه

الميزانية التي وافقت الدول األعضاء في األمم المتحدة على تمويل مراحل برنامجها لنزع السالح والتسريح 
 . ، وذلك من الميزانية المقدرة لحفظ السالم)بما في ذلك إعادة اإلسكان(وإعادة الدمج 
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 نزع االسالح 
 هو جمع وتوثيق وضبط والتخلص من األسلحة الصغيرة والذخائر والمتفجرات نزع السالح

لسالح وتشمل عملية نزع ا. واألسلحة الخفيفة والثقيلة من المقاتلين وآثيرًا ما تجمع أيضًا من المدنيين
 .أيضًا تطوير برامج إدارة السالح بشكل مسئول

 
 التسـريح

. التسريح هو اإلعفاء الرسمي للمقاتلين الفعليين من القوات المسلحة أو المجموعات األخرى المسلحة
وأول مرحلة من التسريح قد تمتد من عملية تسريح المقاتلين األفراد في مراآز مؤقتة إلى األعداد 

). معسكرات، مخيمات، مناطق تجمع أو ثكنات(وعات في مخيمات تقام لهذا الغرض الكبيرة في مجم
 ". إعادة اإلسكان"المقدمة للمسرحين، والتي يطلق عليها  أما المرحلة الثانية فتشمل حزمة الدعم 

 
 إعادة اإلسكـان

ل عملية إعادة إعادة اإلسكان هي المساعدة المقدمة للمقاتلين السابقين خالل فترة التسريح ولكن قب
وإعادة اإلسكان هي المساعدة االنتقالية لتغطية االحتياجات األساسية . الدمج ذات المدى األطول

للمقاتلين السابقين وعائالتهم  ويمكن أن تشمل عالوات االنتقال اآلمن، الطعام، المالبس، المأوى، 
وفي الوقت الذي تكون . دواتالخدمات الطبية، التعليم قصير المدى، التدريب، التوظيف وبعض األ

فيه إعادة الدمج عملية تنمية طويلة األمد ومستمرة على المستوى االجتماعي واالقتصادي، فإن إعادة 
اإلسكان تعتبر مساعدة عينية أو مالية قصيرة األمد لتلبية االحتياجات الفورية ويمكن أن تستمر لمدة 

 . عــام واحـد
 

 إعادة الدمــــج
 وضع المواطن ويحصل على على يحصل فيها المقاتلون السابقون ي العملية التيإعادة الدمج ه

إعادة الدمج هي بالضرورة عملية اجتماعية واقتصادية بإطار وقت مفتوح، . وظيفة  ودخل دائمين
ويحدث بشكل أساسي في مجتمعات على المستوى المحلي، وهي جزء من التنمية العامة للبالد وهو 

 . وعادة ما تتطلب بالضرورة  مساعدة خارجية على المدى البعيـدمسئولية  وطنية،
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 إستراتيجيـــة نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج

ق نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج، فإن لألمم المتحدة أن تطبق أو تدعم عددًا من من أجل تحقي
وقد تشمل هذه . استراتيجيات نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج وتكييفها بما يوافق آل حالة

 : االستراتيجيات ما يلي

لحة من يد المقاتلين إزالة األس: استراتيجيات نزع السالح على المدى القصير والمدى البعـــيد •
. يعتبر وجهًا واحدًا فقط من نزع السالح ضمن أنشطة برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج

فهناك مجموعة واسعة من األنشطة على المدى القصير التي يجب أن تصاحب هذه العملية، بما في 
 األسلحة؛ إعادة إنشاء جمع األسلحة المبنية على بنية المجتمع ووضع برامج لها؛ تدمير: ذلك

األنظمة القانونية المدنية المتعلقة بالتحكم بحيازة األسلحة، وتنظيم مصانع إنتاج األسلحة المحلية، 
ويجب في .  وإدارة إمداد ونقل األسلحة؛ وتأمين مخازن الدولة لمنع تسرب األسلحة إلى المجتمـع

 الدولية واإلقليمية لحضر األسلحة هذا المجال استخدام اإلجراءات الخارجية مثل المعاهدات
الصغيرة والخفيفة وذلك من أجل صياغة استراتيجيات إقليمية تعاونية لضبط تدفق األسلحة الغير 

 قانوني عبر الحـدود؛ 

يعتبر هذا النشاط مرآزيًا من أجل خلق بيئة آمنة، ولكن من المهم : نزع سالح المقاتلين السابقين •
ائد على النتائج القصيرة المدى، مثل آميات السالح المجموعة  وعدد أن ال يكون هناك ترآيزًا ز

في الماضي آانت هناك ثغرة في األنشطة العملية والبرمجية . المقاتلين السابقين الذين تم تسريحهم
وآانت النتيجة هي . والتمويلية أدت إلى فصل هاتين العمليتين عن الخطط بعيدة المدى إلعادة الدمج

دد العنف بين المقاتلين السابقين العاطلين الغير مدعومين والذين ينتظرون بدء عملية اإلحباط وتج
وعليه فإن نزع السالح السريع بمستوى آبير قد يكون لها نتائج سلبية بعيدة المدى . إعادة دمجهم

 بالنسبة لعملية السالم إذا لم تبدأ عملية إعادة الدمـج فورًا؛

قت الذي يكون فيه تنظيم إمـداد األسلحة الموجودة هو الخطوة األولى في الو: تنظيم إمداد األسلحة •
نحو إيجاد برنامج شامل وفعال للتحكم في األسلحة، فإنه أيضًا من الضروري التعامل مع حقيقة أن 

و . الناس يشعرون أنهم يحتاجون لحيازة األسلحة وأن يتم بذلك التقليل من الطلب على هذه األسلحة
ل من الطلب على األسلحة فإن برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج يجب أن من أجل التقلي

 تحاول فهم أسباب النزاع وآيفية التعامل معها؛

إذا تم تفويض قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة من قبل : العمليات العسكرية المستهدفة •
المجموعات المسلحة لتقوم بنزع مجلس األمن، فإن بإمكان هذه القوات الضغط على القوات و

مثل هذه العمليات . سالحها تطوعًا  من خالل عمليات عسكرية من أجل تحقيق نتائج محددة
وقد يتضمن ذلك استخدام . تستهدف آسر قبضة القوات والمجموعات المسلحة  وإضعاف بنيتها

ذ عمليات بحث األمم المتحدة القوة إلنشاء مناطق خالية من السالح، أو ضرب حصار وتنفي
 لمصادرة مخابئ األسلحة؛
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تشتمل إعادة الدمج القابلة للبقاء على أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، : إعادة الدمج الشاملة •
سياسيًا يجب إنشاء أنظمة . وجميعها يجب أن تحتويها عملية نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج

ية للمواطنين واألطراف المعنية من خالل قنوات تسمح للتعامل مع الشكاوى والتظلمات السياس
ويجب أن تشجع هذه األنظمة على التصالح طويل األمـد . شرعية بدل من حمل السالح للمطالبة بها

وقد يشمل التجديد السياسي إنشاء أليات إنصاف انتقالية مثل لجنة الحقائق، وإجراءات . وإعادة البناء
 وتشكيل أحزاب سياسية جديدة، وإقامة انتخابات وآذلك بناء إصالح رسمية، وآتابة دستور جديد،

 . نظام قضائي وخدمات عسكرية وسياسية جديدة

و من أجل إمكانية دعمهم ألنفسهم ومشارآتهم في إعادة بناء االقتصاد، فإن أولئك الذين شارآوا في 
.    الغير مبني على الحروبويتوجب إدماجهم في االقتصاد. النزاع يحتاجون إلى إعادة تدريبهم وتعليمهم

الالجئين، األشخاص الذين (اجتماعي جديد  بين مختلف أنواع العائدين ) اتفاقية(ويجب التوصل إلى عقد 
، والقادمون الجدد وأولئك الذين تخلفوا  وذلك من أجل )تمت إزاحتهم من نفس البلد، المقاتلين السابقين
ويجب أن يبنى هذا . ت خالل النزاع وإعادة بناء المجتمعاتالتعامل بشكل جماعي مع الجرائم التي ارتكب

 . العقد على مبادئ المشارآة الديمقراطية

على المخططين أن يبنوا نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج على معرفة األسباب األساسية للعنف 
 معًا عن قرب في والنزاع، ويكون هدفهم هو عناصر عملية نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج للعمل
و تتوفر العديد من . جميع األوقات، آما أن عليهم التخطيط لالنتقال إلى التعافي والتطوير على المدى البعيد

طرق تحليل النزاعات للبدء في هذه 
المهمة، حيث قدمت اللجنة التنفيذية 
في مجموعة التنمية التابعة لألمم 
المتحدة والمختصة بلجنة العمل في 

 اإلنسانية في الحاالت المساعدات
االنتقالية قدمت مجموعة من 
اإلرشادات لتطوير إطار عمل لعبر 
الوآاالت لتحليل النزاعات في 

 . الحاالت االنتقالية

 

، يلقي )اليمين(رئيس مجلس األمن سيد حميد بن سيد جعفر البار، وزير خارجية ماليزيا 
خطابه في المجلس أثناء مناقشة صيانة السالم واألمن وبناء السالم بعد النزاعات، مع 

مدينة . (ج المقاتلين السابقين في بيئة حفظ السالمالترآيز على نزع أسلحة وتسريح وإعادة دم
 Milton /129667:المتحدة رقمصورة األمم  :المصـدر(  .)1999 يوليو 8نيويورك، 

(Grant 
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 متى يكون تطبيق نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج مناسبًا؟

اسية أو عند توقيع النزاعات المسلحة ال تتوقف دائمًا بشكل آامل عندما يتم التوصل لتسوية سي
ومعالجة المشاآل السياسية واألمنية واالجتماعية واالقتصادية واألسباب األخرى األساسية . اتفاقية سالم

ولهذا . للحروب عملية طويلة ويبقى دائمًا خطر عودة المجتمع للعنف خالل الفترة المباشرة التي تلي الحرب
 األمم المتحدة آعملية نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج، السبب، وقبل البدء في أي عملية مدعومة من قبل

 هو األآثر مالئمًة – آليا أو جزئيًا –فإنه ال بد من تقرير ما إذا آان نزع السالح والتسريح وإعادة الدمـج 
ي فإذا تم تقرير أن عملية نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج عملية مالئمة، فإن أ. استجابًة لحالة معـينة

عملية يجب أن تكون مبنية على تحليل لألسباب الجذرية  للنزاع وطبيعة هذا النزاع وآذلك بيئة ما بعـد 
 . النزاع

وآثيرًا ما تنخرط األمم المتحدة  في دعم عمليات نزع السالح المكونة من ترآيبة من القوات 
ل جزءًا من أحكام اتفاقية وقف المسلحة والمجموعات المسلحة والمليشيات، إذا أن قرارًا بذلك سوف يشك

وسوف يتم تقاسم المسئولية نحو عملية نزع السالح والتسريح وإعادة . إطالق النار أو اتفاقية سالم شاملة
 . الدمج بين األمم المتحدة والموقعين على اتفاقية السالم، مع دعم تمويلي دولي

 : لها ع السالح والتسريح وإعادة الدمجوبشكل عام هناك ثالث حاالت رئيسية يمكن استدعاء برنامج نز

قد تطلب بعض الحكومات المساعدة في تحجيم أو : تحجيم القوات الحكومية أو القوات المسلحة •
مرتبات، فوائد، خدمات (إعادة بناء وتدريب جيوش محترفة وبنية تحتية مؤسساتية داعمة لها 

ح والتسريح وإعادة الدمج ان يقدم نصائح وفي هذه الحالة، يمكن لفريق نزع السال...). أساسية، ألخ
فنية وأنواع المساعدات التخصصية، مثل إدارة نزع األسلحة وأنشطة التسريح والتنسيق في عملية 

  ؛إعادة الدمـج

ومع أن الحكومة عادة تقوم بالمبادرة في هذا المجال، إال أن األمم المتحدة قد تقوم بإدارة المخيمات  •
مثًال آما حدث في (مكن لموظفي األمم المتحدة أيضًا أن يخدموا آمراقبين وي. والثكنات العسكرية

 ؛)وآوسفوندا او روآمبوديا 

 أن يمكن أيضًا لبرنامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج: تسريح القوات المسلحة والمليشيات •
رة والتحكم، عندما يكون هناك أعداد آبيرة من المجموعات المسلحة أو المليشيات مع ضعف السيط

وعادة ما يكونون (وعدم وجود منظمة أو بنية رسمية، وباالعتماد على أشخاص تنقصهم المهارة 
والذين حصلوا على ) شباب عاطلين، وأطفال ونساء مرتبطين بالقوات والمجموعات المسلحة

 تدريب بسيط أو لم يوفر لهم تدريب مطلقًا؛

وأخيرًا، فإن برنامج نزع السالح : طبيق القانوننزع السالح والتسريح وإعادة الدمج دعمًا لت •
والتسريح وإعادة الدمج يمكن أن يصمم ليدعم تطبيق القانون وإعادة تثبيت التشريع الذي يتحكم في 

ويشمل ذلك عدد آبير من ).  آالنزاع العرقي، مثًال(األسلحة في حالة من النزاع االجتماعي المعمم 
 المجتمعات المرتبطة بها بقوة، حيث يندفع الناس بحوافز قد ال المجموعات المسلحة المتواجدة في
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تكون بالضرورة مرتبطة باألسباب السياسية األوسع مدًى، آما أن هناك التنظيم، والتدريب 
وهذا النوع من نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج مدعومة . والتنسيق بين المجموعات المنخرطة

معات، تأسيس مناطق خالية من السالح في مقابل مساعدات للتنمية ببرامج لتشجيع نزع سالح المجت
ويمكن أيضًا توفير الدعم الفني على شكل معدات .  أو  توفير العفو لمالكي األسلحة الغير قانونية/و

مثًال في بابوا (معلومات فنية، إصدار بطاقات هوية، موارد هندسية وتخزين أو تدمير األسلحة 
 ) غينيا الجديدة

هناك فرق بين نزع سالح وتسريح وإعادة دمج آل من أفراد القوات المسلحة والمجموعات اريًا، إد
واإلحالة للمساعدة يتبع ذلك جمع المعلومات آالهما يتطلب تسجيًال آامًال لألسلحة والموظفين، . المسلحة

ن خطر فشل هذه الجهود في إال أ. وتقديم النصح وهي أمور مطلوبة قبل تنفيذ أي برنامج فعال إلعادة الدمـج
الحاالت التي يكون المقاتلون فيها أعضاء في المجموعات المسلحة الغير نظامية يصبح أعلى بسبب إمكانية 

آذلك، قد ال يثق قادة هذه المجموعات عملية السالم، وقد يمنعون . مقاومة المجتمعات لهذا الدمج رفض
والتسريح وإعادة الدمج وذلك من أجل إبقاء احتياطي بعض جنودهم من المشارآة في عملية نزع السالح 

مثال ذلك ما (لهم الجنود الذين يتمكنون من جمعهم إذا لم تصمد عملية السالم وتم اللجوء للقتال من جديد 
 .) حدث في جمهورية الكونغو الديمقراطية و بوروندي والسودان

 
 ج؟لمن ُأِعـدَّ برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمـ

 :هناك خمس فئات من الناس يجب أخذهم بعين االعتبار في برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمـج

 المقاتلون الذآور والمقاتالت اإلناث؛ .1
  األطفال المرتبطين بالقوات والمجموعات المسلحة؛ .2
 ؛)بما في ذلك النساء( أولئك الذين يقومون بأدوار ليست قتالية  .3
 ذوي اإلعاقات واألمراض المزمنة؛ والمقاتلون السابقون  .4
 .المعولون/ التابعون .5

   
وفي الوقت الذي يتوجب فيه  وضع أحكام لضم المجموعات األربع األولى المذآورة أعاله في 
برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج، فإنه يمكن ضم المجموعة الخامسة ، بحسب الموارد المتوفرة 

أما المؤسسات . ة إعادة الدمج  من برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمجوالظروف المحلية، في مرحل
الوطنية فستقرر عمومًا سياستها  بناًء على الفوائد المباشرة التي ستتلقاها هذه المجموعة خالل عملية إعادة 

 .الدمـج
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التي سيعود لها هناك حاجة الستشارة المدنيين والمجموعات المدنية االجتماعية في المجتمعات 
أعضاء من المجموعات المذآورة أعاله وذلك خالل التخطيط ومرحلة تصميم برامج نزع السالح والتسريح 

آما أن هناك حاجة أيضًا إلعالم هذه المجتمعات والمدنيين باألمر ولمساعدتهم في تلقي . وإعادة الدمج
ويجب إعطاء هذه المجتمعات وسائل دعم إعادة . المقاتلين السابقين والتابعين لهم خالل مرحلة إعادة الدمـج

وبينما يكون الهدف األساسي لبرنامج نزع السالح والتسريح .  التأهـيل والدمج الدائمين لهذه المجموعات
وإعادة الدمج هو تثبيت األمن من خالل إدارة المقاتلين المسلحين، فإنه ال بد من توجيه االهتمام لحاجات 

وينطبق ذلك على النساء واألطفال . و الذين ارتبطوا دون رضاهم بالقوات المقاتلةاألفراد المختطفين أ
 . بالتحـديد

 
 

 خصائص أساسية لبرنامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمــج -1-3

جميع برامج األمم المتحدة لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج يجب أن ترتكز على الناس، آما 
 . فافة، مسئولة ومملوآة وطنيًا، متكاملة ومخطط لها جيدًايجب أن تكون مرنة، ش

 
 مرتكزة على الناس

 أحقية المشارآة

إن تحديد المعايير التي تقرر أي الناس لهم أحقية المشارآة في برنامج نزع السالح والتسريح 
يًا إذا آان السعي وإعادة الدمج، وخاصة في الحاالت التي تتورط فيها المجموعات المسلحة، يعتبر شيئًا أساس

 من هو المقــأتل؟
، حول معاملة أسرى الحرب 1949بناًء على القياس مع التعريف المبين في معاهدة جنيف الثالثة لسنة 

 : المشارآين في النزاعات المسلحة الدولية، فإن المقاتل هوبالنسبة لألشخاص

 العضو في الجيش الوطني أو الجيش غير النظامي؛ أو •
 الشخص المشارك بشكل فعال في األنشطة العسكرية والقتالية؛ أو  •
 المنخرط في توظيف وتدريب الموظفين العسكريين؛ أو •
 يش وطني أو منظمة مسلحة؛ أو يحتل منصبًا يخوله إصدار األوامر والقرارات ضمن ج •
يكون قد وصل إلى دولة مضيفة حامًال أسلحة أو بالبزة العسكرية أو آجزء من جيش عسكري؛  •

 أو 
وصول الشخص إلى الدولة المضيفة آمدني عادي، وبعدها يقوم بـ ، أو يظهر عزمه بأنه سيقوم  •

 .  بـأي من المشارآات المذآورة أعاله
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ضباط وجنود من فيلقين في قندهار يحملون علم أفغانستان وهم يسيرون في استعراض عسكري إلعالن 
  م2004ادة البناء في يونيو دخولهم في برنامج نزع السالح والتسريح وإع

 http://www.unddr.org/photos.php?c=121) :المصـدر (

ويجب تصميم معايير أحقية المشارآة بعناية آبيرة . هو تحقيق أهداف نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج
 .ويجب أن يكون برنامج عملية التدقيق جاهزًا لالستخدام في مراحل نزع السالح والتسريح من العملية

لقوات والمجموعات المسلحة، التي قد برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمـج موجهة نحو ا
 مجموعات ثوار، –تشتمل على مختلف أنواع الناس الذين شارآوا في النزاع ضمن مختلف التشكيالت 

ومن أجل تزويد آل مجموعة . عصابات مسلحة، مرتزقـة، أعضاء في قوات عسكرية منظمة، وغيرهم
ت العملية والتطبيقية التي تتعامل مع الحاجات بأفضل المساعدات، فإنه يتوجب تبني  مختلف االستراتيجيا

مثًال إنشاء مخيمات منفصلة  لألطفال متخصصة في المساعدة على إعادة (الخاصة لمثل هذه المجموعات 
 ) الدمج، الدعم الطبي المناسب للمصابين باألمراض المزمنة، إلخ

 الشمولية

آل من مرحلة التصميم ومرحلة التطبيق من يعتبر عدم التفريق والعدل والمساواة مبادئ أساسية في 
أي برنامج متكامل لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج، مما يعني أنه يجب عدم التمييز ضد األفراد على 
أساس الجنس أو العمر أو الساللة أو الدين أو الجنسية أو األصل العرقي، أو الرأي السياسي، أو الصفات 

 عدم التمييز خصوصًا من األهمية بمكان عندما نريد وضع معايير االستحقاق ويعد. الشخصية أو ارتباطاته
لدخول الناس في برامج 
نزع السالح والتسريح 

وبناًء على .  وإعادة الدمج
حاجاتهم الخاصة، يجب أن 
يوفر للمقاتلين السابقين 

فوائد متساوية بغض /فرصا
النظر عن القوة المسلحة أو 
المجموعة المسلحة التي 

تلوا معها أو الحزب قا
 .السياسي الذي ينتمون إليه

ومن المحتمل أن 
تكون هناك حاجة لتحييد 

. المحتملين" المعكرين"
مثًال يمكن فعل ذلك بمناقشة 

مجموعة "إمكانية تقديم 
" فوائد خاصة) رزمة(

سماحهم للقادة من أجل ضمان ضمهم لعملية نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج ومن ناحية أخرى ضمان 
 .  وهذا التصالح يجب التحادث حوله بعناية وعلى أساس آل قضية على حدة.  للمقاتلين باالنضمام للعملية



- 1الدرس   نهج األمم المتحدة نحو نزع السالح والتسريح وإعادة الدمـج  14  

 

 المساواة بين الجنسين

في الوقت الذي قد يكون فيه الرجـال والصبية قد انخرطوا بشكل أساسي في العمليات القتالية، فإن 
ر مختلفة في المجموعات والقوات المسلحة، إما آمقاتالت أو هناك احتمال لقيام النساء والبنات بلعب أدوا

وعليه فإن تصميم وتطبيق برامج نزع . ألخ... داعمات أو أزواج لعبيد سابقين، مراسالت، أو طباخات
السالح والتسريح وإعادة الدمج يجب أن يهدف إلى تشجيع المساواة بين الجنسين بناًء على تقييمات حساسة 

ويجب أن .   االعتبار هذه الخبرات المختلفة، واألدوار والمسؤوليات خالل وبعد النزاعللجنس تأخذ بعين
تكون بعض اإلجراءات المحددة قد عداد التنفيذ لضمان مساواة مشارآة النساء في جميع مراحل نزع السالح 

لى تصميم وتطبيق  من التباحث حول اتفاقيات السالم وإنشاء المؤسسات الوطنية، إ–والتسريح وإعادة الدمج 
 . البرامج والمشاريع المحددة

 اإلفراج الغير مشروط عن األطفال وحمايتهم

يجب أن يكون اإلفراج الغير مشروط عن األطفال المرتبطين بالقوات والمجموعات المسلحة  
أو تطور برنامج نزع السالح /وآذلك حمايتهم أحد األولويات بغض النظر عن وضع مباحثات السالم و

ويجب أن ال يسمح لبرامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج المدعومة . تسريح وإعادة الدمج الوطنيوال
من قبل األمم المتحدة أن تشجع إعادة تجنيد هؤالء األطفال للعمل في القوات المقاتلة بأي طريقة، وخاصة 

امج نزع السالح والتسريح وإعادة من قبل القادة الذين يحاولون زيادة األعضاء المقاتلين الذين يدخلون بر
 . الدمـج من أجل الحصول على فوائد من المساعدات التي تقدم للمقاتلين

 حقوق اإلنسان ومبادئ وقوانين المساعدات اإلنسانية

وعليه فإن . الهـدف األساسي لبرنامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج هو زيادة أمن الناس
ح وإعادة الدمج التابعة لألمم المتحدة مبنية على احترام المبادئ الدولية لقانون عمليات نزع السالح والتسري

المساعدات اإلنسانية وتعزيز حقوق اإلنسان لكل من المشارآين في البرنامج والمجتمعات التي سيتم دمجهم 
تثبيت آليات ولضمان احترام جميع حقوق اإلنسان لجميع األشخاص في جميع األوقات، فإنه ال بد من . فيها

فكرامة اإلنسان تعتبر مبدًأ أساسيًا، إذ يعني ذلك أن جميع . للحد من عمليات االنتقام، والوصم والتفرقة
آرامتها في جميع األوقات؛ وهذا /اإلجراءات تتخذ بكامل االحترام للشخص المعني، مع ضمان آرامته

وحقوق جميع أولئك المحتاجين للمساعدات فالحاجة لحفظ آرامة . ينطبق بالتساوي على األطفال والبالغين
آما أن متطلبات تطبيق مبادئ . اإلنسانية يجب أن تكون هي المرشد لجميع األنشطة في جميع األوقات

 . المساعدات اإلنسانية تتضمن وجوب تقديم، والحق في استالم هذه المساعدات

ا ألي من األطراف في أني نزاع أو وعلى األمم المتحدة وشرآائها أن يبقوا محايدين، وأن ال ينحازو
خالفات سياسية أو عنصرية أو دينية أو عقائدية، أو التمييز في التعامل مع األطراف المختلفة المشارآة في 

 . برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج
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هاآات ولكن يجب أن ال تمنع حيادية األمم المتحدة من قيام موظفيها باالحتجاج ضد أو تسجيل انت
التأييد، الحضور المبسط، اتخاذ خطوات سياسية، المباحثات : مثل(حقوق اإلنسان أو اتخاذ إجراءات أخرى 

 .  لمنع مثل هذه االنتهاآات...) المحلية، إلـخ

وحيث يقوم طرف أو فرد أو أطراف أو أفراد بانتهاك االتفاقيات أو االلتزامات، فإن لألمم المتحدة 
.  أو تستثني األفراد من عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج/الجي المناسب وأن تتخذ اإلجراء الع

ويجب تصميم آليات تطبيق ذلك بحيث تمنع أولئك الذين قاموا بانتهاآات حقوق االنسان من اإلفالت من 
. لمنتهــكينالعقوبة ولضمان أن برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمـج ال تعمل آنظام جوائز ألسـوأ ا

ففي العديد من حاالت ما بعد النزاع، هناك عادة نزاع بين المصالحة والعـدل، ولكن يجب بذل الجهود 
لضمان التعامل مع انتهاآات حقوق اإلنسان وانتهاآات القوانين اإلنسانية الخطيرة التي يقوم بها المقاتلون 

 .أو الدوليةالسابقون ومؤيدوهم من خالل اآلليات القانونية الوطنية 

يجب أن تكون برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج المدعومة من قبل األمم المتحدة مرتبطة 
باآلليات المحلية والدولية لتسجيل الدعاوى القضائية وطلب سيادة القانون، بما في ذلك المحاآم الخاصة 

 . وآليات المصالحة التي قد يتم تثبيتها

 مبدًأ معياريًا يتوجب على قياس عمليات التدخل لنزع السالح والتسريح هو أيضًا" ال تؤذ"شعار 
ويجب عدم تقديم وعود زائفة أو آاذبة، وبشكل آامل، يجب عدم جعل . وإعادة الدمج عليه في جميع األوقات

رطة  تراجعه عن القتال، أو بحضور قوات األمم المتحدة لحفظ السالم، أو الشبعد أي فرد أو مجتمع أقل أمنـا
 . المدنيينأو الموظفين 

 برامج مرنة وشفافة ومسئولة

 :يجب أن تكون برامج األمم المتحدة لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج مرنة وشفافة ومسئولة

مع االلتزام بالمعايير الدولية لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج، فإنه يجب تكييف برامج : مرنـًة •
عادة الدمج لتالءم الدولة أو اإلقليم الذي تطبق فيه، وأن تكون سهلة التكيف نزع السالح والتسريح وإ

 واالستجابة للحاالت السريعة االنتشار وللظروف الغير متوقعة؛
يجب أن يتم تنفيذ برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج بطريقة تكون المعلومات فيها : شفافة •

ستفيدين والشرآاء والمالك، وأن تكون في الحدود المعقولة متوفرة ومفهومة من قبل المساهمين والم
 والمطلوبة لحماية الخصوصية وضمان األمن؛ 

يجب أن تكون برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج مسؤولة ليس فقط أمام المانحين : مسئولًة •
يجب إيجاد وضمان ولذا . الدوليين، ولكن أيضًا أمام الشرآاء المحليين، والمستفيدين والمشارآين

طريقة فعالة لكتابة التقارير عن ومراقبة وتقييم جميع  عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج 
  .وعمليات التمويل
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 مملوك وطنيًا

المسئولية األساسية لبرامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج تقع على عاتق الالعبين الوطنيين؛ 
ولكن الملكية الوطنية أوسع من ملكية الحكومة . دعم العملية آالعـب محايدودور األمم المتحدة هو 

حيث تتطلب الملكية الوطنية الحقيقية مشارآة مجموعة واسعة من الالعبين الحكوميين وغير . المرآزية لها
ات الحكوميين وذلك على المستوى الوطني واإلقليمي والمحلي، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظم

 . المجتمع المدني

وعلى األمم المتحدة أن تعمل على ضمان الملكية الوطنية لبرامج نزع السالح والتسريح وإعادة 
الدمج، إال أن الملكية الوطنية الحقيقية صعبة التحقيق، وخاصة في المراحل األولية لتثبيت االستقرار بعد 

مم المتحدة  أن تستغل آل فرصة من أجل تطويرها النزاع، إذ أن القدرة الوطنية تميل نحو الضعف وعلى األ
وتشتمل الملكية الوطنية على أآثر من القيادة الحكومية المرآزية فقط؛ حيث تشتمل .  وتقويتها بشكل ثابت

على مشارآة مجموعة واسعة من الالعبين الحكوميين وغير الحكوميين على المستوى الوطني والمحلي 
 . وعلى مستوى المحافظات

ن إطار المعايير الدولية لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمـج، تقوم األمم المتحدة بدعم وضم
وتطوير االستراتيجية الوطنية لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج، ليس بواسطة ممثلي مختلف أطراف 

فاعلة  للمجتمعات النزاع  فقط، ولكن بواسطة المجتمع المدني أيضًا؛ آما تقوم أيضًا بتشجيع المشارآة ال
والمجموعات المتأثرة، وخاصة تلك التي آانت مهمشة سابقًا، في برامج نزع السالح والتسريح وإعادة 
الدمج  وعمليات بناء ما بعد النزاع،  مثل ممثلي المجموعات النسائية و مناصري األطفال، وأشخاص من 

 . ةمجتمعات األقليات، وأشخاص من ذوي العاهات واألمراض المزمن

 :أسئلة أساسية للتأآد من مرونة وشفافية ومسئولية  نهــج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمـج
 

هل قمَت بتحليل شامل للنزاع وديناميكية األمن لتضمن أن برنامج نزع السالح والتسريح  •
 .لدمج محدد للبلد والحالة الخاصةوإعادة ا

 هل خططت لمختلف السيناريوهات؟ هل لديك خطط طوارئ؟ هل لديك آليات تمويل مـرنة؟ •
هل لديك سياسة معلومات عامة واتصاالت إستراتيجية لكٍل من المجموعات المستهدفة  •

 ؟)المشارآين، المستفيدين، الشرآاء والمالكين(
بة التقارير؟ آيف ستبين ذلك لكل مجموعة مستهدفة هل أنشأَت نظامًا للمراقبة وآتا •

 بحيث يتم إنجاز أهـداف البرنامـــج؟ ) المشارآين، المستفيدين، الشرآاء والمالكين(
 آيف ستشرك المشارآين، المستفيدين، الشرآاء والمالكــين في عملية التقــييم؟ •
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نابوآي تاناآا، نائب السكرتير العام لشئون نزع السالح، يشارك في مناقشة مجلس 
 1504رات األمن للتعاون  بين المجلس والمنظمات الدولية في تطبيق القرا

حول منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، في مقرا ألمم ) 2006 (1673و ) 2004(
  .)2007 فـبراير 23(المتحدة في نيويورك 

)Eskinder Debebe/139620:المتحدة رقمصورة األمم :المصدر(

 

 متكــاملة

عادة ما تتكون برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج  من حفظ السالم، بناء السالم بعد النزاع، 
التعافي والتنمية، آما ينخرط فيها عدد من الالعبين العسكريين الوطنيين والدوليين، الشرطة والمؤسسات 

وضع برنامج نزع السالح . المدنية
دمج يتطلب نهجًا والتسريح وإعادة ال

متكامًال، الذي يتطلب بدوره أآثر بكثير من 
حيث يتوجب على منهج . مجرد التنسيق

األمم المتحدة نحـو برنامج نزع السالح 
 :والتسريح وإعادة الدمـج أن يضمن

التخطيط وإنشاء البرامج والتمويل  •
المشترك والمتماسك على مستوى 

 اإلدارة والبالد؛
ع البرامج صالت مناسبة وآافية م •

المرتبطة، مثل التعافي وسيادة 
 القانون؛ و

صالت مناسبة مع المبادرات  •
اإلقليمية لنزع السالح والتسريح 

 .وإعادة الدمـج
 

 سريح وإعادة الدمـجأسئلة أساسية لضمان الملكية الوطنية لبرامج نزع السالح والت
 

آيف ستضمن أن الالعبين  الحكوميين وغير الحكوميين على المستوى الوطني واإلقليمي  •
والمحلي، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ممثلين بشكل آامل في 

 هيئات اتخاذ القرار ببرامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمـج؟
ية إلشراك الالعبين المحليين  بشكل آامل في تخطيط وتصميم ما هي اآلليات الضرور •

 وتطبيق ومراقبة  وتقييم برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمـج؟
هل قمَت بتقييم احتياجات قدرة االستيعاب لدى الالعبين الحكوميين وغير الحكوميين بما في  •

 ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المـدني؟ 
ا هي إستراتيجيتك لبناء القدرة  نحو هؤالء الالعبين؟ آيف ستقدم النصائح العملية، المساعدة م •

 الفنية، التدريب والدعم المالي لهم؟ 
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وحيث يكون ذلك ممكنًا، وبموجب قرارها، فإن على األمم المتحدة أن تنشئ وحدة متكاملة أو فريق 
إعادة الدمج، بحيث يدمج المصالح المدروسة للمهمة متكامل على مستوى الدولة لنزع السالح والتسريح و

 . والوآاالت، والصناديق والبرامج المشارآة على أساس مذآرة تفاهم  متفق عليها

     

 جيـدة التخـطيط
يجب أن تكون برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج المدعومة من قبل األمم المتحدة جيدة 

خـدمات، حيث تشير الدروس المستقاة من العمليات السابقة بوجوب تجنب التخطيط لضمان جودة  تقديم ال
 :عـدد من المشاآل وذلك بااللتفات بشكل خاص  للمسائل األساسية التالية

 السـالمة واألمــــن؛ •
 التنسيـــــــق؛ •
 التقييم المستمر، المراقبة والتقييم النهائي؛ •
 ؛المعلومات والتوعيــة •
 .لمغادرةإستراتيحية االنتقال وا •

 
 

 قضايا أساسية لألخذ بعين االعتبار عند تصميم برامج جيدة التصميم 
 لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمـــج

بروتوآول آل من األمن والسالمة من المخاطر وأمن وسالمة العمليات  •
ويجب أن ُيبنى ذلك . يجب أن يتم تحديدهما قبل أنشطة التخطيط والتطبيق

 . منية الشاملةعلى التحاليل األ
يجب أيضًا إدخال المخاوف األمنية في الخطط العملية، ويجب آذلك إيجاد  •

 .أو العمليــات/معايير بدء وتأخير وإيقاف وإلغاء األنشطة و

 السالمة واألمــن

يجب تحديد العقبات التي تواجه التنسيق الفعال بين وآاالت األمم المتحدة  •
ن والالعبين الوطنيين ومن ثم التعامل وبرامجها وصناديقها وبين المانحي

 .معها
يجب أن تترآز جهود التنسيق على إيجاد إطار عمل استراتيجي مشترك،  •

 .وآلية تمويل مشترآة، وآليات أخرى للتشاور واتخـاذ القرارات

 التنسيــــــــق

 أسئلة أسـاسية  لضمان نهـج متكامل نحو  برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمــج
 

ما هي وآاالت األمم المتحدة األساسية، وبرامجها وصناديقها التي يحتمل أن تشارك في العملية؟  •
 وما هي  فوائدها النسبية؟ وما هي األدوار التي يحتمل أن تؤديها؟

 هل سيتم الدمج على المستوى البرامجي أو المؤسساتي أو آالهما؟  •
ع السالح والتسريح وإعادة الدمج وبين البرامج ما هي الروابط التي يمكن بناؤها بين برنامج نز •

 األخرى؟
آيف يمكن دمج برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة البناء أو وصله بالمبادرات اإلقليمية ذات  •

 الصلة؟
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 .يجب أن ُيبنى التخطيط على تقييمات شاملة •
لشاملة الكمية والنوعية بشكل يجب أن يتم تعزيز عملية جمع البيانات ا •

 . مفصل بواسطة أنظمة إدارة المعلومات
 . يجب إيجاد آليات مراقبة وتقييم داخلية وخارجية منذ البداية •

التقييم المستمر 
والمراقبة التقييم 

 النهائي

  . يجب إعداد إستراتيجية للمعلومات والتوعية بأقرب وقت ممكن •
جات مختلف األشخاص، آما يجب يجب تكييف االستراتيجية لتناسب حا •

 .استخدام طرق اتصال متعددة ومالئمة محليا
 المعلومات والتوعية

 .يجب تحديد إستراتيجية انتقال ومغادرة •
أو المنظمات /يجب أن ُيبنى تحويل البرامج والخدمات إلى الحكومة و •

أو القائمين على التنمية على إستراتيجية لتنمية /الوطنية غير الحكومية و
 . لقدرةا

استراتيجية االنتقال 
 والمغادرة

 

 

 

 أسئلة أساسية لضمان التخطيط الجيد لبرنامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمـج
 

  األمن العملي في موقع عملك؟ هل موظفوآم على معرفة بها؟ما هو الحد األدنى من تطبيق معايير •
هل أنت على اتصال مع منسق األمم المتحدة األمني؟  هل تتعاون مع المنظمات األخرى الوطنية  •

 والدولية حول مسائل األمن والسالمة؟
 ما هي احتياجاتك فيما يتعلق بإنشاء نظام إلدارة المعلومات؟ وما هي الخيارات؟  •
هم شرآاؤك في جمع المعلومات؟ هل تبنيت معايير عامة في جمع وإدارة المعلومات هل سيسا •

 .لضمان التوافق
ما هو التغيير في السلوك الذي تهدف له حملة المعلومات واالتصاالت؟ ما هي التكتيكات واألدوات  •

 التي ستستخدمها؟
 غادرة؟ما هي العوامل األساسية المتبعة في تقرير مدة البقاء ومتى تتم الم •
 هل أشرآَت المشارآين والمستفيدين والشرآاء والمالكين في تصميم إستراتيجية االنتقال والمغادرة؟ •
 آيف ستبقي على فائدة واستمرارية إستراتيجية انتقالك ومغادرتك؟ •
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مختصر لإلرشادات األساسية لنهج األمم المتحـدة نحو نزع السالح والتسريح  -1-4
 الدمـج وإعادة

 
إن الهدف الشامل لنهج األمم المتحـدة تجاه نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج هو زيادة األمن  

 . من أجل استعادة التعافي والتنمية مرة أخرىواالستقرار في حاالت ما بعد النزاع 

ولذلك فإنه يتوجب أن : يعتبر برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج الموحد الطريق إلى األمام 

تقوم بعثات األمم المتحدة ووآاالتها وصناديقها  وبرامجها بتوحيد جهودها لتشكيل فريق واحد يعمل 

 . ويستخدم ترتيبات تمويلية مشترآة أيضًابموجب إستراتيجية واحدة مشترآة 

التخـطيط لبرنامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج يتطلب رؤيًة ويجب أن يبدأ بأسرع وقت  

 .  ممكن خالل عملية السالم
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 :عادة ما يتم إنشاء عملية نزع السالح والتسريح وإعادة الدمـج ويتم االتفاق عليها وتحديدها ضمن .1
  ؛إطالق النار، إنهاء األعمال الحربية أو اتفاقية سالم شاملةوقف  .أ 
 ؛استمرار العمليات الحربية وخطة حرب شاملـة .ب 
  ؛عملية انتخابية آجزء من تسجيل الناخبين .ج 
  .إعادة البناء االقتصادي والمالي بقيادة صندوق النقد الدولي .د 

 
 

 :بموجبتاريخيًا، نشأ برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج  .2
 ؛)8 و 6( الفصلين –ميثاق األمم المتحـدة  .أ 
  حول الالجئين؛1951معاهدة األمم المتحدة لسنة  .ب 
 تعهد األمم المتحدة بالحقوق السياسية والمدنية؛  .ج 
  . أجزاء مختلفة من أسس تفويض األمم المتحدة .د 

 
 

ج نزع السالح  الفئات التي يجب أخذها بعين االعتبار في برامال يدخلون ضمنأي من التالين   .3
 والتسريح وإعادة البناء؟

 األطفال المرتبطون بالقوات والمجموعات المسلحة؛ .أ 
 المقاتلون السابقون  المصابين بإعاقات أو أمراض مزمنة؛ .ب 
 ؛المرتزقـــة .ج 
 .المقاتلون البالغون من الذآور واإلناث .د 

 
 

 :  المرتبطة مثليشمل مبدأ نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج آمفردة شاملة على األنشطة .4
 االنتقام، التبادل وتنظيم القوات؛ .أ 
 اإلعادة إلى الوطن، التأهـيل والمصـالحة؛ .ب 
 .إعادة التسليح، تنظيم وإعادة بناء الوحدات العسكرية .ج 
 .المصالحة، إعادة التسليح واالنتقام .د 

 
 

 1الدرس 
 اختبار هناية الدرس
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 : يعرف السكرتير العام لألمم المتحــدة نزع السـالح بأنــه .5
 لعسكرية قبل أن يصبحوا سجناء حرب؛استسالم جميع الوحدات ا .أ 
 تسليم جميع األسلحة للصليب األحمر الدولي عند انتهاء النزاع؛ .ب 
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  استدعـاء برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج؟ال يتم فيهاأي من الحاالت التالية  .7
 حل المجموعات والمليشيات المسلحة؛ .أ 
 حماية المواقع األثرية في بيئة شبه حربية؛ .ب 
 تحجيم جيش الدولة أو القوات المسلحة؛ .ج 
 . تي يعم فيها النزاع االجتماعيإعادة إيجاد تشريع لضبط األسلحة في الحاالت ال .د 

 
 

  مقـاتًال؟ال يعتبرأي من األشخاص التالين  .8
 الشخص الذي يصل إلى الدولة المضيفة آالجئ؛ .أ 
 الشخص المنخرط في تجنـيد أو تدريب العسكريين؛ .ب 
 عضو الجيش الوطني أو الجيش غير النظامي؛ .ج 
 .لًة عسكريةالشخص الذي يصل إلى دولة مضيفة وهو يحمل السالح أو البسًا بد .د 

 
 

 
 



- 1الدرس   نهج األمم المتحدة نحو نزع السالح والتسريح وإعادة الدمـج  23  

 

 :يجب أن تكون جميع برامج األمم المتحدة لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج .9
 مملوآة دوليًا ومرآزة ذاتيًا؛ .أ 
 غير مرنة ومسئولة عن المقاتلين السابقين؛ .ب 
 .معزولة عن عمليات حفظ السالم وعمليات بناء السالم األخرى .ج 
 . موحـدة ومرنة .د 

 
 

 :مم المتحـدة إعادة اإلسكان المؤقت على أنهيعرِّف السكرتير العام لأل .10
 المساعدة المقدمة للمقاتلين السابقين خالل عملية التسريح وقبل إعادة الدمـج؛ .أ 
 المساعدة المقدمة للمقاتلين السابقين بعد عملية إعادة الدمـج؛ .ب 
 يين؛ المساعدة المقدمة من قبل المؤسسات المحلية والسكان بعد تسريح المقاتلين الغير قانون .ج 
 .عملية طويلة من المساعدة االنتقالية مدعومة من قبل المانحين الدوليين .د 

 



- 1الدرس   نهج األمم المتحدة نحو نزع السالح والتسريح وإعادة الدمـج  24  

 

 األجوبة
 

 1. أ  6. د
 2. د  7. ب

 3. ج  8. أ

 4. ب  9. د

10. أ  5. ج 
 




