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 الدورة السابعة والسبعون 
 األعمالمن جدول  48البند 

استتتاع اا لتتتامل لسامل مستتتتلة ظماياال  من الستتت   م  
 جميع نوا ي هذه العماياال 

   
 نزع الس ح والاس يح وإظادة اإلدماج   

  
 تق ي  األمي  العا   

  

 موجز  
،  A/72/19يقدم هذا التقرير اســــــــــــتاالج لتقرير الاانج ال اعــــــــــــج الم ن ج ل ما ا      ال ــــــــــــ م   

(، الذي طابت ف ه الاانج ال اعـــــــــج عجرا  اســـــــــت را  لـــــــــامح ل ما ا   ز  ال ـــــــــ   والت ـــــــــري   206 ال قرة
 اإلدماج. وإعادة

ويقدم هذا التقرير اســـــت رامـــــا عاما لنلـــــاف األمم المتحدة الح ماال  ز  ال ـــــ   والت ـــــري  وإعادة  
الميدان والح المقر. وهو ي ــاا الءــو  عاو  عول عما ا   ز  ال ــ   والت ــري  وإعادة اإلدماج    اإلدماج الح

ــ ج،   ــنوا  ال م  المامـ ــاحج. وعاو مدخ ال ـ ــلد ال ام لانزاعا  الم ـ ــتادل الح الملـ ــتاالجل لاتايرا  التح   ـ اسـ
إعادة اإلدماج الدعم الح  قدم أعءـــــا  ال ريا ال امح الملـــــترا تين الوياب  الم نح تنز  ال ـــــ   والت ـــــري  و 

قل ت اليلا  ال ــ اقا  التح ب  وجد اليلا ا  اقا  ســ م تو يرة أعاو من و يرة  قديملم الدعم الح ال ــ اقا  التح وف
ا  اقا  ســـــ م. و ينما  اح ترام   ز  ال ـــــ   والت ـــــري  وإعادة اإلدماج متعا ا أســـــاســـــ ا لبنا  ال ـــــ م،  مج 

متزايدة، ومن تينلا جلود الحد من ال نف عاو عــــــــ يد الماتم ا  أدوا  أخرخ ذا  عــــــــاج  يت ــــــــ  أهم ج 
م الدعم أيءــا إلعادة عدماج األعءــا  ال ــالقين الح القوا    المحا ج واإلدالة اب تقال ج لألســاحج والذخا.ر. ويقد 
والاماعا  الم ــاحج عاو يامح  عام م لوم ال ــ م لما يلــ اه من ســا ــاج مترــاج ب  قترــر عاو ســ اقا   

 د ا تلا  النزا . وقد جرخ  دوين هذه التاييرا  الح ”الم ايير المتياماج لنز  ال ــــــــــ   والت ــــــــــري  وإعادة ما ل 

https://undocs.org/ar/A/72/19
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ـ ت ماخرا. و ف ــــــــــــــت ر  الح هـذا التقرير ال عوف ال ريءــــــــــــــج لاتاييرا  التح أدخـات عاو  دل اإلدمـاج  التح  ـف
 الت ري  وإعادة اإلدماج.الم ايير، لما الح ذلك  ل  األمم المتحدة المنقل  الح ماال  ز  ال    و 

ويتءــــــمن التقرير عدة  وعــــــ ا  لادول األعءــــــا  للــــــعن  ز  ال ــــــ   والت ــــــري  وإعادة اإلدماج  
 وعـــــــ ا  للـــــــعن الدينام ا    وجد تلا ل كا ، لما يلـــــــمح ال ـــــــ اقا  التح  وجد تلا ل كا  و اك التح ب الح

لبي ـا  الماا  ـج إلعـادة اإلدمـاج، ودعم عما ـا   ز  المحا ـج واإلقا م ـج، ومنا التانيـد وإعـادة التانيـد، و لي ـج ا
ال ـــــ   والت ـــــري  وإعادة اإلدماج ألطرا  الوســـــاطج، والرـــــ   الرالعج تين  ز  ال ـــــ   والت ـــــري  وإعادة 
اإلدماج و ين ععـــــــــــ   قعا  األمن، و اير المنا ، وال دالج اب تقال ج، والاريمج المنامج، وال دالج الانا. ج. 

ــمن التق ــري  وإعادة اإلدماج ف ما يت اا لاألط ال  ويتءــ ــ   والت ــ ــعن  ز  ال ــ ــ ا  محددة للــ ــا  وعــ رير أيءــ
ــعلتح الرــــحج ال قا ج والاوا. ، واإلجرا ا  التح  ــا  واأللــــ ا، ذوي اإلعاقج، علو جا   م ــ ــ ال والن ــ واللــ

 .يت ين أن يت ذها ال ريا ال امح الملترا تين الوياب 
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 مقدمة  - أوال   
ــدل   - 1 ــري  وإعادة اإلدماج  عـــ ــاتا لألمين ال ام عن  ز  ال ـــــ   والت ـــ ( الح A/65/741التقرير ال ـــ

، طابت الاانج ال اعــــــــــج الم ن ج ل ما ا      ال ــــــــــ م أن  اري 2018. والح عام  2011آذال/مالس   21
ال ـــــــ   والت ـــــــري  وإعادة اإلدماج وأن  بات الاانج تنت اته  األما ج ال امج اســـــــت رامـــــــا لـــــــام  ل ما ا   ز  

 A/72/19 ــاتا وأن الدول  206، ال قرة ــدول التقرير ال ـــ ــنوا  قد مرل  عاو عـــ ــر ســـ (. و النار علو أن علـــ
ــا  قد دعت، من خ ل الاانج ال اعـــــــــــــج، علو  حدي  هذه الم اوما ، ال إن هذا التقرير يقدم لادول  األعءـــــــــــ

اســــــت رامــــــا لاعالا المتعول لانزاعا  وما طرأ عاو جلود  ز  ال ــــــ   والت ــــــري  وإعادة اإلدماج  األعءــــــا  
  ايرا . من

القد  اير الملـــــــلد ال المح لانزاعا  الم ـــــــاحج خ ل ال قد المامـــــــح. ف ا  ي    لرـــــــولة متزايدة  - 2
مـا أـ ه الح ال ـدـيد من البـادان المـتع رة ـلالنزاعـا  عمـا ب  يون هـناا  امـتداد النزاعـا  الم ــــــــــــــاحـج  جـال أطول، ي

ا  اقا  ســ م وإما ي ون الموجود منلا عفرمــج ل  ل ال الح أي لحاج. وي    لرــولة متزايدة أن الاماعا   
ل قدلا    الم ــــاحج  يون مازلأة علو الرم عــــايرة، وهح  نتلــــر لاســــتمرال عذ  ءــــا لن  ــــلا أهداالا جديدة، و عول

ديدة، و  ـــــتقع  ماندين جددا. والح الوقت    ـــــه، يكيرا ما ي ون ال نف المت ادل تين الاماعا  الم ـــــاحج  ج
ه مــــد الح وما  المريزيج.  والمنحرــــر الح ال ــــ ام المحاح مت لــــ ا تن   دلجج   لــــح ال نف الم ــــا  الموجل

 ج و/أو لاإللهال.وي ون ل  ض الاماعا  الم احج أيءا ع    ر علا لالاريمج المنامج عبر الوطن  

ــاوا هذه الاماعا ، القد  - 3 ل م لا ســـــــــــ ــاحج ذا لا قد  عولل ، و عول و ما أن طب  ج الاماعا  الم ـــــــــــ
ك ل ت األمم المتحدة  لالا   ال  ز  ال ـــ   والت ـــري  وإعادة اإلدماج. والح أواخر  ما ين ا  القرن ال لـــرين 

ادة اإلدماج مرادالا لبرام   ز  ال ـ   والت ـري  وإعادة وعاو امتداد الت ـ ين ا ، يان  ز  ال ـ   والت ـري  وإع
ــا ادول وطوا  ماب وموبامبيا. ويان ياري  ر ي  هذه البرام  و ن يذها عادةل الح   اإلدماج، يتاك المن ذة الح ال ـ
قلا تين الح وما  الوطن ج والاماعا  الم ـاحج،   سـ اقا  ما ل د ا تلا  النزا ،  ي  ي ون هناا ا  ام سـ م وف
و يون هناا ل كج     ال ـــــ م  ال ج لألمم المتحدة  م  لـــــرها. تيد أ ه الح أواخر الت ـــــ ين ا  والح ال ـــــنوا  
األولو من األلف ج الاديدة، تدأ يالر ا ااه علو  وســــــ ا  عام وبيا  األمم المتحدة الح ماال     ال ــــــ م، 

ــا  ل  األمم المتحدة   ال  ز  ال ــــ   والت ــــري  وإع ا أيءــ ــل ســ ادة اإلدماج. البدب من الترييز القا عاو كما وف
المقا اين الح الل اكح ال  ـ ريج، تدأ النل  يريز عاو الماتم ا  المحا ج المتءـرلة من ال نف الم ـا . وأدخ  
ل من ترام   ز  ال ـــــــ   والت ـــــــري  وإعادة اإلدماج علو  ل  الحد من ال نف عاو عـــــــ يد الماتم ا   التحول

ل جديد للذه البرام  عاو  عام   (2006   1702ل ماا  األمن  المحا ج الح هايتح عم  لقرا ن  رـول علو  يول
ــ ج، وإع  ا  وقف   ــ اسـ ــا  ال ـ ــه، وما ابدياد و اقج ال  اطه لالم اومـ مناومج األمم المتحدة. والح الوقت    ـ

ح ماال ال ـــ م و نا  الكقج لالم لوم األوســـا، لم ي د يفنار علو  ز  عط م النال الناجحج، وجلود الوســـاطج ال
ال ـ   والت ـري  وإعادة اإلدماج عاو أ ه مارد عجرا  عما ا ح و قنح ي ـاهم الح  ن يذ ا  اقا  ال ـ م. تح ع ه 

 قد أع   من المت الف عا ه عاو  عام واسا أ ه عما ج  ا ر الح الدينام ا  ال  اس ج و تع ر تلا.

واليوم، ب  زال ترام   ز  ال ــــ   والت ــــري  وإعادة اإلدماج المن لذة ل د  وق ا ا  اقا  ســــ م  لــــ ح   - 4
جز ا ب يتازأ من جلود تنا  ال  م، أل لا  لدف علو م الاج الملاكح األمن ج التح  ع و عاو ال ع  عندما  

ادعم خ ل ال ترة الحرجج الممتدة من ياد المقا اون أ   ــــــلم مترويين ت  وســــــياج لي ــــــ  الربم أو لــــــ  ا  ل
ا تلــا  النزا  عبر مرا ــح ع  ل ال ــــــــــــــ م واإل  ــا  والتنم ــج. وما ذلــك، و ارا لاعب  ــج المتايرة لانزاعــا   
الم احج، أع    ز  ال    والت ري  وإعادة اإلدماج مرادالا أيءا ليتاج أ لعج أوسا  عاقا ل كير. والح  ين 

https://undocs.org/ar/A/65/741
https://undocs.org/ar/A/72/19
https://undocs.org/ar/S/RES/1702(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1702(2006)
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ل كج األمم المتحدة المتياماج المت ددة األل اد لتحقيا ابســـــــــتقرال الح    -ال ـــــــــ م    أن وبيا  أل ا ل كا  لح  
جملوليج أالريق ا الوســــــعو، و  كج منامج األمم المتحدة لتحقيا ابســــــتقرال الح جملوليج اليو او الديمقراط ج،  

مم المتحـدة الح جنول  و  ـكج األمم المتحـدة المتيـامـاج المت ـددة األل ـاد لتحقيا ابســــــــــــــتقرال الح مالح، و  ـكج األ
ــودان  ــمن   -ال ـــــ ــري  وإعادة اإلدماج، اللح لا ت  تءـــــ ز الح البدايج عاو ترام   ز  ال ـــــــ   والت ـــــ يا ت  ريل

المتمكاتين    ( 1  لرـولة متزايدة عاو مدخ ال قد المامـح علـالا  علو أدا ح  ز  ال ـ   والت ـري  وإعادة اإلدماج
 ا ار   ( 2  الماتم ــا  المحا ــج واإلدالة اب تقــال ــج لألســــــــــــــاحــج والــذخــا.رالح الحــد من ال نف عاو عــــــــــــــ يــد  

 األول(. الل ح
 

 الل ح األول  
اإللتتاراال ىلن نزع الستت ح والاستت يح وإظادة اإلدماجد والحد م  الع ص ظان لتتعيد المجامعاال المحايةد    

 م  والذخائ  في الوالياال الصادرة ظ  مجاس األ واإلدارة االناقالية لألساحة  

 
 ي تند الل ح علو الب ا ا  المقدلمج الح مرالا هذا التقرير. :م  اج 
 
وجرخ أيءــا  ءــمين الوبيا  الرــادلة عن ماا  األمن ف ما يت اا تنز  ال ــ   والت ــري  وإعادة  - 5

ــبيح المكال،  ــا  ج للـــــ ح عـــــري   ا ار اللـــــ ح الكا ح(. ال او ســـ ــعلج الان ـــ ــا لاجل   اط  الم ـــ اإلدماج أيءـــ
ل الماا  أن  لــــــــــــــمـح الملـام ذا  األولوـيج التح  فيالف تلـا  ، قرل الماا (2020  2531لموجـ  القرال  قرل

ل كج األمم المتحدة المتياماج الح مالح دعم  ام ا الاماعا  الم ــــــــــــاحج و ز  ســــــــــــ  لا و  ــــــــــــريحلا وإعادة 

 __________ 

 ل طل   عاو   ريف ألدوا   ز  ال    والت ري  وإعادة اإلدماج، ا ار ال ر   الكا من هذا التقرير. (1  
 فيالف ل ـكج األمم المتـحدة المتـيامـاج المتـ ددة األلـ اد لتحقيا ابســـــــــــــتقرال الح ـمالح توبـيج ـلدعم الـحد من ال نف عاو عـــــــــــــ ـيد الماتمـ ا    ( 2   

  2019الح جنول ال ودان لالق ام تذلك منذ عام  ( و فيالف ل كج األمم المتحدة  ( 2014    2164 قرال ماا  األمن    2014المحا ج منذ عام 
(. وأفدلج الحد من ال نف عاو عـــــ يد الماتم ا  المحا ج وإدالة األســـــاحج والذخا.ر ألول مرة الح وبيج ل كج األمم  ( 2019    2459 القرال  

( والح وبيج ( 2014    2149 القرال    2014تحقيا ابســــــــــتقرال الح جملوليج أالريق ا الوســــــــــعو الح عام  المتحدة المتياماج المت ددة األل اد ل 
 (. ( 2017    2348 القرال    2017ل كج منامج األمم المتحدة لتحقيا ابستقرال الح جملوليج اليو او الديمقراط ج الح عام 
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 ( 3  عدماجلا، ومواعاج  ن يذ تر ام  ماتم ح لاحد من ال نف، ما مراعاة اب ت اجا  ال اعج لان ا  واألط ال
ــدي لوجود    ،   ل الماا (2018   2448و المكح، الح القرال  ــعو عاو الترــ ــاعا  جملوليج أالريق ا الوســ ســ

ــاماج   عح األولويج لاحوال والتن يذ  ــترا  ا ج لــــــ ــاطلا الح الباد من خ ل  ن يذ اســــــ ــاحج و لــــــ الاماعا  الم ــــــ
 م  لامح وال ال ومرا  لامناول الان ا ح لات ري  و ز  ال    وإعادة اإلدماج.ال اجح لبر ا

 
 الل ح الكا ح  
ظدد اإللتتتتاراال الماعاقة بالمستتتتتلة الج ستتتتانية في الوالياال الصتتتتادرة ظ  مجاس األم   يما  اعا    زع    

 الس ح والاس يح وإظادة اإلدماج 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ــ اقا  ما ل د   - 6 الح يومنا هذا، لم   د عما ا   ز  ال ــــ   والت ــــري  وإعادة اإلدماج منحرــــرة الح ســ
النزا . تح ع لا  اعح يامح  عام ال ــــا ــــاج المترــــاج لم لوم ال ــــ م، تد ا من منا  لــــول النزاعا  ومرولا 

يرا ما  ن ذ أدوا   ز  ال ــ    تت ــويج النزاعا  و    ال ــ م، وعــوب علو تنا  ال ــ م والتنم ج الم ــتدامج. ويك 
والت ـــــــــري  وإعادة اإلدماج، مكح الحد من ال نف عاو عـــــــــ يد الماتم ا  المحا ج، الح تادان  لـــــــــلد  زاعا   

لاضل م ـــاحج جاليج. و المكح، يقدم الدعم الح ماال ععادة اإلدماج لألالراد الذين يتريون الاماعا  الم ـــاحج  
ــري  وإعادة اإلدماج  . و النار عملا عذا يان هناا ا  ام ســـ م هذه الالود المبذولج الح ماال  ز  ال ـــ   والت ـ

ــ اقا  ما ل د ا تلا  النزا ، اللح  م ن   ــ ام النزاعا  الااليج ب  قح أهم ج عن البرام  المن ذة الح ســـــــــ الح ســـــــــ
ال ــــــاعا  الوطن ج من ال ــــــ ح علو  حقيا أهداف  ز  ال ــــــ   والت ــــــري  وإعادة اإلدماج  تو الح  ال عدم 

ا اللروف الم  قج لتن يذ ترام  من هذا النو   ا ار ال ر   الكا(. ال ح ال  اقا  التح ب  وجد اليلا ا  اقا    حق  
ــلام الح  حقيا  ــري  وإعادة اإلدماج الح اإلســـ ــبيح المكال، يتمكح اللدف من  ز  ال ـــــ   والت ـــ ســـــ م، عاو ســـ

ــج تدلجج أكبر، ــتقرال ماموســــــ ــتقرال، وج ح ال ودة علو  الج ابســــــ و لي ج تي ا  ماا  ج ل ما ا  ال ــــــــ م   ابســــــ
المحا ج والوطن ج. ويما هو مبيلن الح اللـ ح الكال ، قام أعءـا  ال ريا ال امح الملـترا تين الوياب  الم نح 

 __________ 

 ‘2’  29، ال قرة  (2021   2612. وا ار أيءـــــــــا، عاو ســـــــــبيح المكال، القرال  ‘3’ أ(    28، ال قرة  (2020   2531قرال ماا  األمن   (3  
  ب( و  ف(.

 الوقت الحالح-2021
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عاو مدخ ال ـنوا  ال م  المامـ ج تتقديم الدعم الح ال ـ اقا  التح    ( 4  تنز  ال ـ   والت ـري  وإعادة اإلدماج
 س م تو يرة أعاو من و يرة  قديملم الدعم الح ال  اقا  التح للد   وق ا ا  اقا  س م.  ب  وجد تلا ا  اقا 

 
 الم ي  العامل المشا ك  ي  الوكاالال المع ي   زع الس ح والاس يح وإظادة اإلدماج

ال ــ   أ لــع  الاانج التن يذيج لا ــ م واألمن ال ريا ال امح الملــترا تين الوياب  الم نح تنز   
، وهو م الف لال مح عاو  ح ـــــــين أدا  المنامج الح ماال  ز  2005والت ـــــــري  وإعادة اإلدماج الح عام 

ــري  وإعادة اإلدماج. والح عام   ــندوقا و ر اماا   15، يا ت هناا  2006ال ــــــــ   والت ــــــ عدالة وويالج وعــــــ
وعــــــــــــــــح اليوم علو ممكاــج الح ال ريا ال ــامــح الملــــــــــــــترا تين الويــاب . وابداد  ام هــذا ال ريا  تو  

 عءوا. 27
  

 الل ح الكال   
المشاريع الاي  دأها أظضاء الم ي  العامل المشا ك  ي  الوكاالال المع ي   زع الس ح والاس يح وإظادة    

 اإلدماج في السياقاال الاي توجد  ها اتماقاال س   والسياقاال الاي ال  وجد  ها مثل هذه االتماقاال 

 
لم ي ـد  ن ـيذ عماـ ا   ز  ال ــــــــــــــ   والت ــــــــــــــري  وإعادة اإلدماج مقترــــــــــــــرا عاو وع وة عاو ذلك،   - 7

التح  وجد اليلا عما ج     ســـــــ م  ال ج لألمم المتحدة. الاألمم المتحدة  دعم أيءـــــــا  ز  ال ـــــــ     ال ـــــــ اقا 
والت ــــري  وإعادة اإلدماج من خ ل ل كا لا ال ــــ اســــ ج ال اعــــج، مكح ل كتيلا الح ال ــــودان وهايتح. والح قراله  

، قرل ماا  األمن ع لـــــــــــــــا  ل كــج األمم المتحــدة 2020 زيران/يو  ــه    3ا  ــذه الح    الــذي  (2020   2524
المتياماج لتقديم الم ــاعدة خ ل ال ترة اب تقال ج الح ال ــودان ي  كج ســ اســ ج خاعــج م ال ج توبيج أوســا  عاقا  

ــالقتلا، ال ما ج الم تاعج ل  حاد األالريقح واألمم المتحدة الح دالالول. والح  عاما  15هايتح، ل د  من وبيج ســـــــ
من ال مح تنما ل كا      ال ــــــــــ م  ل كج األمم المتحدة لتحقيا ابســــــــــتقرال الح هايتح و  كج األمم المتحدة 
لدعم  اام ال دالج الح هايتح(،  دث اب تقال علو  ما ال  كج ال ــــــــ اســــــــ ج ال اعــــــــج الح لــــــــ ح م ت  األمم 

 __________ 

يم ن ابط   عاو قا.مج لععءـا  ال ريا ال امح الملـترا تين الوياب  الم نح تنز  ال ـ   والت ـري  وإعادة اإلدماج عاو الرـ حج   (4  
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. ويمــا يفن ل عا ــه الح  2019ين األول/أكتو ر   لــــــــــــــر   16المتحــدة المتيــامــح الح هــايتح الــذي تــدأ عماــه الح  
، عاو التوالح، اـلإن م ـت  األمم المتحـدة المتيـامـح الح هـايتح هو (2021  2579و    (2019   2476القرالين  

ــ ج   ــ اســـــ خاعـــــــج م ا ج توبيج دعم الحد من ال نف عاو عـــــــ يد الماتم ا  المحا ج وإدالة األســـــــاحج  ل كج ســـــ
والذخيرة، و  كج األمم المتحدة المتياماج لتقديم الم ــــاعدة خ ل ال ترة اب تقال ج الح ال ــــودان م ال ج توبيج دعم 

المحا ج، واإلدالة اب تقال ج  ز  ال ــــــ   والت ــــــري  وإعادة اإلدماج، والحد من ال نف عاو عــــــ يد الماتم ا  
ــ ج   ــ اســ ــري  وإعادة اإلدماج من خ ل ال  كا  ال ــ ــا دعم  ز  ال ــــ   والت ــ ــتمر أيءــ ــاحج والذخا.ر. واســ لألســ
ال اعــــــــــــج الح يولومب ا  ل كج األمم المتحدة لاتحقا الح يولومب ا(، ومنعقج ال حيرا  اليبرخ  م ت  الم  وث 

ليبرخ(، وال رام  ل كج األمم المتحدة لتقديم الم ــــــــــــــاعدة علو ال رام(،  ال ا، لألمين ال ام لمنعقج ال حيرا  ا
وليب ا  ل كج األمم المتحدة لادعم الح ليب ا(، والرــــومال  ل كج األمم المتحدة لتقديم الم ــــاعدة علو الرــــومال(، 

اب حاد   وال من  م ت  الم  وث ال ا، لألمين ال ام علو ال من(، ويذلك من خ ل م ت  األمم المتحدة لدخ
ــ اقا      ال ـــ م، ي د من  ــ ج ال اعـــج، اليما هو الحال الح سـ ــ اسـ ــ اقا  ال  كا  ال ـ ــ ج ل ـ األالريقح. و الن ـ
ــري  وإعادة اإلدماج من خ ل  ل  متيامح ما أالرقج األمم  األمول المحوليج  قديم الدعم لنز  ال ـــــــــ   والت ـــــــ

، مكح األالرقج والرم ال مح الملـــــــــتريج تين المتحدة القعريج، لم ـــــــــا دة آل ا   ن ـــــــــيا عاو الرـــــــــ يد القعري 
 الوياب  والم ن ج تنز  ال    والت ري  وإعادة اإلدماج.

وخ ل ال ــــنوا  ال م  المامــــ ج، قام أعءــــا  ال ريا ال امح الملــــترا تين الوياب  أيءــــا، من  - 8
ــري  وإعادة خ ل أالرقج األمم المتحدة القعريج، تدعم الح وما  الوطن ج الح  ن يذ عما ا   ز   ــ   والت ــــ ال ــــ

اإلدماج الح ســ اقا  ب  وجد تلا عما ا  ســ م  ال ج لألمم المتحدة، يما هو الحال الح الياميرون وموبامبيا 
 وال ابين واليو او ولوا دا.

  
 اساع اا نشاط األمم الماحدة  - ثانيا  

 في الميدان -ألص   
ــتمدة من  - 9 ــتند هذا ال ر  علو الم اوما  الم ــــــــ ــا.دة، وإلو ي ــــــــ  حايح التقدم المحرب واب ااها  ال ــــــــ

مج من أعءــا  ال ريا ال امح الملــترا تين الوياب . وهو يبيلن النعام ال ريض لأل لــعج التح  الب ا ا  المقدل
دعملا األعءـــــــــا  الح ال ـــــــــنوا  األخيرة و نول   قاف الدخول البر اما ج والقعان ج التح يم ن أن  نعاا منلا 

   والت ري  وإعادة اإلدماج.جلود  ز  ال  
 

   امج نزع الس ح والاس يح وإظادة اإلدماج   

عاو مدخ ال ــــــنوا  ال م  المامــــــ ج، واعــــــات األمم المتحدة دعم ترام   ز  ال ــــــ   والت ــــــري   - 10
  2015وإعـادة اإلدمـاج المن ـذة لقـ ادة عقا مـ ج ووطنـ ج ل ـد  وق ا ا  ـاقـا  ســــــــــــــ م. الح ال ــــــــــــــودان، تين عـامح  

، جرخ دعم الاانج الوطن ج ال ـــــودا  ج لنز  ال ـــــ   والت ـــــري  وإعادة اإلدماج من قبح تر ام  األمم 2017 و
المتحـدة اإل مـا.ح وهي ـج األمم المتحـدة لام ـــــــــــــــاواة تين الان ــــــــــــــين و م ين المرأة  هي ـج األمم المتحـدة لامرأة( 

ــ ان وال ما ج الم تاعج ل  حاد األالريقح  ــندوم األمم المتحدة لا ــــ ــ    وعــــ واألمم المتحدة الح دالالول لنز  ســــ
ــعو، قامت ل كج األمم  3 000وإعادة عدماج  ــالقين الح دالالول. والح جملوليج أالريق ا الوســــــ من المقا اين ال ــــــ

المتحـدة المتيـامـاج الح جملولـيج أالريقـ ا الوســــــــــــــعو والبـنك اـلدولح ـتدعم  ن ـيذ البرـ ام  الوطنح لنز  ال ــــــــــــــ    
ز تر ــام  األمم المتحــدة اإل مــا.ح عاو النلـــــــــــــــاف والت ــــــــــــــري  وإعــادة اإلدمــاج واإل عــادة علو الوطن، تينمــا ليل

https://undocs.org/ar/S/RES/2476(2019)
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الماتم ح لدعم ععادة اإلدماج. و د ا من اإلط م الرســــــــمح لبر ام   ز  ال ــــــــ   والت ــــــــري  وإعادة اإلدماج  
،  م  ز  ســـــــــ    2020و تو يا ون األول/دي ـــــــــمبر  2018واإلعادة علو الوطن الح يا ون األول/دي ـــــــــمبر 

من الن ـــا . والح مالح، دعمت ل كج األمم المتحدة المتياماج   143من المقا اين، ومن تينلم   2 532ي   و  ـــر 
الح مالح   ومج مالح الح  ن يذ عما ج م ــرلعج لنز  ســ   و  ــري  وإعادة عدماج الاماعا  الم ــاحج الموقل ج  

  و زيران/  2019أتريــح  و   ــــــــــــــــان/  2018والممتكاـــج الح طــاو و م  تو وييـــدال الح  لــــــــــــــرين الكـــا ح/ والمبر  
ــتقرال  2020و   2016. والح الترة ما تين عامح 2020 يو  ه ، دعمت ل كج منامج األمم المتحدة لتحقيا ابســ

ــج اليو او  ــج لاملوليـ ــج الوطن ـ ــدولح، الح ومـ ــك الـ ــابلــــــــــــــتراا ما البنـ ــج، لـ ــديمقراط ـ ــج اليو او الـ الح جملوليـ
امرأة(.  54لج  و   1 843الاماعا  الم ــــــاحج  من أعءــــــا   1 897الديمقراط ج الح  ز  ســــــ   و  ــــــري   

ــ     ــا الح ومج الح  ز  ســ ــلا، دعمت ال  كج أيءــ ــاحج   2  371وخ ل ال ترة    ــ ــا  الاماعا  الم ــ من أعءــ
 األجنب ج وم اليلم و  ريحلم وإعاد لم علو تادا لم وإعادة  وطينلم.

تنا  ال ــــــ م، قام تر ام  األمم والح ال ــــــ اقا  التح ب  وجد تلا ل كا ، ومن خ ل دعم عــــــندوم   - 11
، تدعم الاانج الروا ديج لات ـــــــــري  وإعادة اإلدماج  2019المتحدة اإل ما.ح وهي ج األمم المتحدة لامرأة، منذ عام 

من   554من األالراد الم ـــادين من جملوليـــج اليو او الـــديمقراط ـــج، لمـــا الح ذلـــك    1  635الح ععـــادة عدمـــاج  
الـتاة(.  420 التو و 412ط     832امرأة م ـاـلج و  249 مرأة وا ـدة(، ولج  وا 553المـقا اين ال ــــــــــــــالقين  

تدعم م ت  الم ـــــــــتلـــــــــال الر.اســـــــــح ل ما ج   2017والح ال ابين، يقوم تر ام  األمم المتحدة اإل ما.ح منذ عام  
ي ـملو م ت  الم ـتلـال الر.اسـح للـاون ال ـ م والمرـالحج والو دة( الح    2021ال ـ م  الذي أعـ   الح عام  

عما ا  جبلج مولو اإلســــ م ج لاتحرير من خ ل ملــــرو  لدعم تنا  ال ــــ م والتعب ا، لالت اون الو يا وقف  
 .ما اللي ج الم تقاج لوقف ال ما ا  وأالرقج ال  م واألمن الملتريج

 
 األدواال الماصاة   زع الس ح والاس يح وإظادة اإلدماج   

ــترا تين الوي - 12 ــا  ال ريا ال امح الملـــــ ــاج تنز  ال ـــــــ    قام أعءـــــ ــا تدعم األدوا  المترـــــ اب  أيءـــــ
، عاو ســـــــــــبيح 2021و   2016والت ـــــــــــري  وإعادة اإلدماج الح ماموعج متنولعج من ال ـــــــــــ اقا . البين عامح 

المكال، دعمت ل كج منامج األمم المتحدة لتحقيا ابسـتقرال الح جملوليج اليو او الديمقراط ج المناما  طير 
ملــاليا  34  874لــاليا الحد من ال نف عاو عــ يد الماتم ا  المحا ج ل ا.دة  الح وم ج المحا ج الح  ن يذ م

، دعمت ل كج األمم 2017/2018امرأة(. والح جملوليج أالريق ا الوســـــــــــعو الح ال ترة  13  570 لمن الح ذلك 
المتحــدة المتيــاماــج الح جملوليـج أالريق ــا الوســــــــــــــعو والمنامــج الـدول ــج لالارة وم تــ  األمم المتحــدة ل ــدمـا   

ــاليا ترام  الحـد من ال نف عاو عــــــــــــــ ـيد الماتم ـا  المحاـ ج ل ـاـ.دة  ال من أالراد الماتم ـا    14  338ملــــــــــــ
المحا ج، لمن الح ذلك أعءــــا  ســــالقون الح الاماعا  الم ــــاحج يا وا طير م ــــتوالين للــــروف اب ءــــمام علو 

ــري  وإعادة اإلدماج. والح عام  المتياماج وم ت  ، دعمت ال  كج 2016البر ام  الوطنح لنز  ال ـــــــــ   والت ـــــــ
األمم المتحدة ل دما  الملـــاليا أيءـــا أعءـــا  الح الاماعا  الم ـــاحج، ومن تينلم مقا    ســـالقا ، ممن 
كا وا عاو اســــت داد لترا أســــاحتلم الح عطال تر ام   حءــــيري لنز  ال ــــ   والت ــــري  وإعادة اإلدماج. والح  

الالود المبذولج لاحد من ال نف الح الماتم ا    2019ال رام، دعمت المنامج الدول ج لالارة اتتدا  من عام 
ــ  ــالقون الح    1 000المحا ج من خ ل  قديم الدعم لـــــــــــــــ ــا  سـ من أالراد الماتم ا  المحا ج، لمن الح ذلك أعءـ

، دعم تر ام  األمم المتحدة اإل ما.ح  2020علو عام  2014الاماعا  الم ـاحج قا اوا مـد داع . ومن عام 
ــتقرال  الاانج الوطن ج ال ــــودا  ج ل نز  ال ــــ   والت ــــري  وإعادة اإلدماج الح  ن يذ تر ام  ماتم ح لألمن وابســ

 الح ست وبيا  متاخمج لانول ال ودان.
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و اإلمــــــــاالج علو ذلك، دعم أعءــــــــا  ال ريا ال امح الملــــــــترا تين الوياب  جلود عدالة األســــــــاحج   - 13
  وإعادة اإلدماج لت زيز الرقالج عاو األسـاحج  والذخا.ر التح يم ن  وظ  لا يعداة مترـاج تنز  ال ـ   والت ـري 

والذخا.ر والم ـــــا لج عنلا وإدال لا عاو مدخ دولة   ا لا، لما الح ذلك ومـــــا األطر وال ما ا  والممالســـــا  
  2016لءـــــــمان اقتنا  المواد و يدي ـــــــلا و قالا و ت ل لا والترـــــــرلف اليلا عاو  حو آمن ومعمون. و ين عامح  

ــاس الح ماال عدالة  ، أجرخ م لد األم2020 و ــا  لتحديد خا األســـــــــ م المتحدة ل حوث  ز  ال ـــــــــــ   دلاســـــــــ
ــو وطا ا وليبريا والن ار وجملوليج أالريق ا الوســــعو   ــيراليون و وليينا الاســ ــومال وســ ــاحج والذخا.ر الح الرــ األســ

ل ج وال رام ويو  دي وال وجملوليج اليو او الديمقراط ج و  ايريا. و اإلمـــــــــــاالج علو ذلك، وعاو ســـــــــــبيح المتا
ــاحج والذخيرة يا ت قد أوالد  علو هايتح الح عام   ،   او ت عدالة عما ا  2019ل  كج  قي م  قنح إلدالة األســـــــــ

ال ـــــــــــ م وم ت  لـــــــــــاون  ز  ال ـــــــــــ   ما يح من م ت  األمم المتحدة المتيامح الح هايتح، و ر ام  األمم 
ــ    والتنم ج الح أمري ا ال  ين ج ومنعقج  المتحدة اإل ما.ح، ومريز األمم المتحدة اإلقا مح لا ـــــــــ م و ز  ال ـــــــ

ال حر الياليبح، وم لد األمم المتحدة ل حوث  ز  ال    لدعم هايتح الح ع لا  عطال لامح لتحديد األساحج.  
ر  عدالة عما ا  ال ـــ م وم ت  لـــاون  ز  ال ـــ  ، لالت اون ما م لد األمم المتحدة  وع وة عاو ذلك، ي ـــل

ل كج األمم  عما ا دلاسـج عن دينام ا  األسـاحج والذخيرة الح ال ـودان دعما لبد    ل حوث  ز  ال ـ  ، عجرا 
 .2020المتحدة المتياماج لتقديم الم اعدة خ ل ال ترة اب تقال ج الح ال ودان الح عام 

و ارا لاعالا ال ــــ اســــح لماال  ز  ال ــــ   والت ــــري  وإعادة اإلدماج، لــــالا ممالســــو هذا الماال   - 14
ــا الح ج لود الوســــــاطج، لما الح ذلك الح جملوليج اليو او الديمقراط ج وال ــــــودان وال ابين واليو او وليب ا  أيءــــ

ومالح. و اإلمــــــــــــاالج علو ذلك، قدم م ت  األمم المتحدة ل دما  الملــــــــــــاليا الدعم إلعداد ا  اقا  ال ــــــــــــ م  
 .2020علو عام  2015عدالة اللاون ال  اس ج و نا  ال  م( الح ال من من عام   ما

 
 دظم ىظادة اإلدماج   

لاإلمــاالج علو دعم ععادة اإلدماج مــمن عطال ترام   ز  ال ــ   والت ــري  وإعادة اإلدماج،  م دعم  - 15
  2018هذا الم ـــــــــــ و أيءـــــــــــا الح ســـــــــــ اقا  ب يوجد تلا مكح هذه البرام . ال او ســـــــــــبيح المكال، الح عامح  

 قديم دعم ععادة اإلدماج لألعءـــــا  ال ـــــالقين ، دعمت المنامج الدول ج لالارة   ومج موبامبيا الح 2019 و
الح المقاومج الوطن ج الموبامب ق ج. وخ ل ال ترة    ــــــــــلا، قام تر ام  األمم المتحدة اإل ما.ح وعــــــــــندوم األمم 
ــ م، تتقديم الدعم لح ومج اليو او الح ععادة عدماج مقا اح  ــندوم تنا  ال ـ ــ ان، تدعم مالح من عـ المتحدة لا ـ

وأالراد أســــرهم وطير ذلك من أالراد الماتم ا  المحا ج الح منعقج تول. و اإلمــــاالج علو ذلك،  النيناا ال ــــالقين
ــ ج األمم المتحدة لحقوم اإل  ــــــان،  يقوم  ال ا تر ام  األمم المتحدة اإل ما.ح والمنامج الدول ج لالارة وم ومــــ

ط ج لتقديم الم اعدة الح ماال  من خ ل عندوم تنا  ال  م، تتقديم الدعم لح ومج جملوليج اليو او الديمقرا
ععادة اإلدماج لألالراد الذين يتريون النلــــــــــــــاف ال  ــــــــــــــ ري من  اقا  أ   ــــــــــــــلم الح ياســــــــــــــاي و ناا  قا. ومنذ 

ــام ــاج  2019 عـ ــادة اإلدمـ ــالح األمن وإعـ ــج الح ماـ ــا.ح الالود الماتم  ـ ــدة اإل مـ ــام  األمم المتحـ ــدعم تر ـ ، يـ
 اون مد داع  الح ال رام.لامقا اين المتعوعين ال القين الذين يا وا يقا  

م الدعم أيءــــــــــــا علو الح وما  الوطن ج التح  ت امح ما األعءــــــــــــا  ال ــــــــــــالقين الح الاماعا    - 16 وقفدل
ــري  وإعادة اإلدماج. وقامت   ــنل ج يمناما  علهات ج لما يتااوب عما ا   ز  ال ــــــــ   والت ــــــ ــاحج المرــــــ الم ــــــ

ا  ال ــــــــــــــ م، والمنامـج الـدولـ ج لالارة، و رـ ام  األمم المـديرـيج التن ـيذـيج لااـنج م ـاالحـج اإللهـال، وإدالة عما ـ 
المتحـدة اإل مـا.ح، وم تـ  م ـاالحـج اإللهـال، وم تـ  األمم المتحـدة الم نح ـلالم ـدلا  والاريمـج تتقـديم الـدعم 
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ــتقرال واإل  ا  و نا  القدلة   ــترا  ا ج اإلقا م ج لتحقيا ابســـ ــاهم الح  ن يذ ابســـ ــاد، مما ســـ الح  و  لحيرة  لـــ
التح  ملت  ود الح المناطا المتءــــــــــــرلة من جماعج تويو  رام الح منعقج  و  لحيرة  لــــــــــــاد،عاو الرــــــــــــم

. و اإلمـاالج علو ذلك،  دعم المنامج الدول ج لالارة و ر ام  األمم المتحدة اإل ما.ح  2018عـ اطتلا الح عام 
ععادة عدماج األعءـا  ال ـالقين ومنامج األمم المتحدة لاع ولج  اليو   ـف(، لابلـتراا ما اب حاد األولو ح،  

ــومال   ــا   ومج الرـــــ ــتريج. ودعمت المنامج الدول ج لالارة أيءـــــ ــا  القوة المد  ج الملـــــ الح تويو  رام وأعءـــــ
اب حاديج الح  ن يذ ملــــــــاليا ل ودة األعءــــــــا  ال ــــــــالقين الح  ريج اللــــــــ ال، لما الح ذلك البرام  التح  ريز  

  عاو ال مح الذي أ از ه آل ج التمويح لتحقيا ابســـــتقرال، يدعم  حديدا عاو الن ـــــا . وأخيرا، والح عطال البنا
ــالحج وإعادة اإلدماج الح ال رام لاناب ين، لما الح ذلك  تر ام  األمم المتحدة اإل ما.ح الالود الماتم  ج لامرـ

ــملوا علو داع  أو أل لا ي ــ ان عاو أ لا مر  عج تداع  ألن منلا أالرادا ا ءــ ــر التح ينار عليلا ال ــ ا ت األســ
      الح ألا  ي  عر عايلا داع .

 
 المسائل الجامعة   

 اللاون الان ا  ج   
ــعلج   - 17 ــا عنرــــــرال ي اط  الم ــــ  ءــــــملن ال ديد من جلود  ز  ال ــــــ   والت ــــــري  وإعادة اإلدماج أيءــــ

األمم الان ـــــــا  ج للـــــــ ح عـــــــري . ال او ســـــــبيح المكال، قامت هي ج األمم المتحدة لامرأة، لالت اون ما تر ام   
المتحـدة اإل مـا.ح واليو   ــــــــــــــف، تـدعم   ومـج يولومب ـا الح  قـديم دعم لـــــــــــــــامـح جن ـــــــــــــــا  ـا إلعـادة اإلدمـاج 

الا   اللــــــ بح أالراد    -ابقترــــــادي لامقا اين ال ــــــالقين الح القوا  الم ــــــاحج الكوليج اليولومب ج -ابجتماعح
وي ح البر ام  ملــاليج المرأة الح   وأســرهم، الءــ  عن دعم الماتم ا  المحا ج عاو م ــتوخ القاعدة اللــ ب ج.

، دعمت المنامج الدول ج لالارة الح ومج الح  دلي  األعءــا  ال ــالقين 2019الملــاليا اإل تاج ج. والح عام 
لجال( وأعءـــــــا  الماتم ا   103امرأة و   137الا   اللـــــــ بح    -الح القوا  الم ـــــــاحج الكوليج اليولومب ج 
ومنا ال نف الان ـا ح. و اإلمـاالج    المرأة  م ين  م ـاواة تين الان ـين و المحا ج من الرجال والن ـا  الح ماال ال

علو ذلك، دعم تر ام  األمم المتحدة اإل ما.ح واليو   ـــف   ومج جملوليج أالريق ا الوســـعو الح ععادة اإلدماج  
الح  لابكا وجماعا  ســــيا  ا الم ــــاحج، لما   -ابجتماعح وابقترــــادي لامراهقين المر  عين لميا لــــ ا  أ تح  

ــ ما الناج ا  من  ــدة، وب ســـــــــ ــا  لا عر للـــــــــ ــا  الم رمـــــــــ ذلك من خ ل  قديم الدعم لتم ين ال ت ا  والن ـــــــــ
 الان ا ح. ال نف

 
 األط ال   

ز عاو عط م ســــرا  وإعادة عدماج األط ال الذين يا وا  - 18 ظح ق ــــم يبير من ال مح المءــــعاا له يريل
،  2020و  2016منا  انـيد األطـ ال. البين عـامح  مر  عين ســــــــــــــالـقا ـلالقوا  والامـاعـا  الم ــــــــــــــاحـج، وعاو  

دعمـــت اليو   ــــــــــــــف الح ومـــا  الوطن ـــج الح جملوليـــج أالريق ـــا الوســــــــــــــعو والاملوليـــج ال ر  ـــج ال ــــــــــــــوليـــج 
والرــــــومال والياميرون ومالح وال من، مــــــمن تادان أخرخ. والح مالح، قدمت اليو   ــــــف خدما    وال ــــــودان

ــح التو( الح أل  ج من مراكز ال بول  544التاة و   49ط     593ابجتماعح لـــــــــــــــــــــــ   - الحمايج والدعم الن  ــــــ
، قـام تر ـام  2017و    2016. و ين عـامح  2020وآذال/مـالس    2017والتوج ـه الح الترة مـا تين  موب/يول ـه  

األمم المتحدة اإل ما.ح، لالت اون ما اليو   ــــــــــــــف وهي ج األمم المتحدة لامرأة و ر ام  األطذيج ال المح، تتقديم  
ج جملوليج اليو او الديمقراط ج الح ععادة اإلدماج الماتم ح لألط ال الذين يا وا مر  عين ســـالقا الدعم لح وم

ط   يا وا مر  عين ســــــالقا لالقوا  والاماعا    748لالقوا  والاماعا  الم ــــــاحج. وقدم البر ام  الدعم علو 
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ــديدي الت رل  لا عر، و  ــاحج وطير ذلك من األط ال لـ ــ ج   748الم ـ ــرة م  لـ ــا(   6 000 والح  أسـ ــ رـ لـ
ــمال ج. والح المامح، قدمت اليو   ــــــــــف الح جملوليج  13  000 و من   ميذ المدالس الح مقاط ج ي  و اللــــــــ

ــ  -الدعم إلعادة اإلدماج ابجتماعح  2020و   2016اليو او الديمقراط ج تين عامح   8  855ابقترــادي لــــــــــــــ
، عمح 2020و   2019وأخيرا، الح عامح  ط   ممن يا وا مر  عين ســـــــالقا لالقوا  أو الاماعا  الم ـــــــاحج.  

م لـد األمم المتحـدة لاتـدليـ  وال حـ  ما ل كـج األمم المتحـدة لاتحقا الح يولومب ـا الح ســـــــــــــــان خوســــــــــــــ ـه دل  
الا   اللــ بح وأط ال   -طواف الي لتام ا أط ال األعءــا  ال ــالقين الح القوا  الم ــاحج الكوليج اليولومب ج  

 ح م ان وا د.أهالح الماتم ا  المحا ج المد يين ال
 

 الل ال   
والقا لا عج المت اقج لاللـــــــ ال وال ـــــــ م واألمن، يان لالـــــــ ال  ءـــــــول قوي أيءـــــــا الح جلود  ز   - 19

،  م عدلاج اللـــ ال  2016ال ـــ   والت ـــري  وإعادة اإلدماج عاو مدخ ال ـــنوا  ال م  المامـــ ج. المنذ عام  
المتحــدة  الح يولومب ــا وجملوليــج أالريق ــا الوســــــــــــــعو  الح ترام  ععــادة اإلدمــاج الماتم ح التح  ــدعملــا األمم  

وال رام واليو او وال ـودان( والح ترام  الحد من ال نف عاو عـ يد الماتم ا  المحا ج  الح جملوليج أالريق ا 
الوســــــــــــــعو وجملوليج اليو او الديمقراط ج وهايتح ومالح واليو او وال ــــــــــــــودان(. و ا  الحد من ال نف عاو 

ج يل ح لرولة متزايدة أداة ل.   ج الح التردي ل عر  انيد الل ال. ويان التيا ف ع يد الماتم ا  المحا  
تذلك يرـدل الح لاد  األمر الح سـ اقا      ال ـ م،  م لا  يرـدل لا  كا  ال ـ اسـ ج ال اعـج، يما أعـ   

ــ اقا  التح ب  وجد تلا ل كا ، يما الح اليو او. والح الترة ما تين عامح   ــا الح ال ـــــــــــ   2017ين لذ ا ن أيءـــــــــــ
، دعمـت المنامـج الـدولـ ج لالارة   ومـج يولومبـ ا لتن ـيذ ترـ ام  يريز  حـدـيدال عاو  ح ــــــــــــــين قـاتاـ ج 2019 و

 الل ال لاتوظ ف الح األعمال الرقم ج من ا بل  اطلم م تقب  لعل ال جديدة من ال نف الحءري.
 

 ( 19- ابستاالج لمر  اليروس يولو ا  كواليد   
لرــــ   الرالعج تين ال ــــ م واألمن و نا  ال ــــ م والتماســــك ابجتماعح ا 19-أترب  جا.حج يواليد - 20

الح   علح لــــــــديد لتن يذ عما ا   ز  ال ــــــــ      2020والرــــــــحج. و  ــــــــبل  تد  ظلول الاا.حج الح أوا.ح عام  
والت ـــري  وإعادة اإلدماج. ولـــلد  ترام   ز  ال ـــ   والت ـــري  وإعادة اإلدماج  عخيرا ، وعاو الرطم من أن 

األمم المتحدة المتياماج الح مالح، و  كج األمم المتحدة المتياماج الح جملوليج أالريق ا الوســـــــــــــعو، و  كج ل كج 
منامج األمم المتحدة لتحقيا ابستقرال الح جملوليج اليو او الديمقراط ج، وال ما ج الم تاعج ل  حاد األالريقح 

عاو ع يد الماتم ا  المحا ج، الإ لا واجلت   واألمم المتحدة الح دالالول واعات  ن يذ ترام  الحد من ال نف
قــا  لــــــــــــــــديــدة الح الق ــام تــذلــك، لمــا الح ذلــك البرو ويوب  الم مول تلــا لمنا ا تقــال ال يروس، والقيود  م ول
الم رومــــــــج عاو  ريج  نقح األالراد، ومحدوديج القدلة عاو لعــــــــد الملــــــــاليا. و الن ــــــــ ج ل  كج منامج األمم 

جملوليج اليو او الديمقراط ج، الم ا ج تدعم  ز  ال ـ   والت ـري  واإلعادة علو  المتحدة لتحقيا ابسـتقرال الح
الوطن وإعادة اإلدماج وإعادة التوطين، الإن القيود الم رومـــــج عاو ال ـــــ ر تين تادان منعقج ال حيرا  اليبرخ 

 لم هناا.أعاقت تدلجج يبيرة ععادة أعءا  الاماعا  الم احج الم رل ين علو تادا لم وإعادة  وطين 

التح   19-ولمواجلج هذه التحديا ، والح عطال ابسـترلـاد لعداة التقي م الذا ح ال ـريا ال اعـج ل واليد - 21
طولها ال ريا ال امح الملــــــترا تين الوياب ، قام ممالســــــو  ز  ال ــــــ   والت ــــــري  وإعادة اإلدماج لما ياح: 

د األولويا  التلــــــــــايا ج وابســــــــــترا  ا ج   ل( جدولج  عجرا   حاي   لمدخ األهم ج الحيويج لابرام ، لتحدي   أ(
عما ا   ز  ال ـــــ   والت ـــــري  وإعادة اإلدماج والقا لانما التدللجح المتداخح، ما الترييز عاو عما ا  جما 



A/77/610  

 

22-22946 13/25 

 

األســــاحج   ج(  يك ف و يرة الملام ال ــــ اســــ ج والم ــــاعح الحميدة عند   ذ ل  ن يذ ال ما ا    د( ا  اذ  داتير  
ــمان أب ــري  وإعادة اإلدماج من ال وامح الناقاج لا دوخ. وأعيد   لءــــ ــ   عما ا  وأالراد  ز  ال ــــــ   والت ــــ  رــــ

أيءـــــــــــــــا  وظ ف هـذه ال ما ـا  لحيـ   ـدعم الالود التح  بـذللـا الح ومـا  الوطن ـج لم ـاالحـج الاـا.حـج. والح  
ة لالنزا . ومن خ ل  جملوليج أالريق ا الوســـــــعو ومالح، لـــــــمات هذه الالود  ون ج الماتم ا  المحا ج المتع ر 

ععادة  وظ ف أ لــــــــــــعج الحد من ال نف عاو عــــــــــــ يد الماتم ا  المحا ج، و األخ  من جا   ل كج األمم 
ــا   ــالا أعءــــــــ ــعو و  كج األمم المتحدة المتياماج الح مالح، لــــــــ المتحدة المتياماج الح جملوليج أالريق ا الوســــــــ

 ج، مكح اليماما ، والح عقامج البنو التحت ج سـالقون الح الاماعا  الم ـاحج الح ع تاج م دا  الوقايج اللـ رـ 
الحيويج الح ماالح الرـحج والرـرف الرـحح، مكح آلال الم اه ومراكز ال زل. وا   ذ  أيءـا م ادلا  مما اج 
الح عطال البرام  الااليج لنز  ال ــ   والت ــري  وإعادة اإلدماج التح  ءــعاا تلا أالرقج األمم المتحدة القعريج  

 اديا والبرام  الرا.دة الح البي ا  التح ب  وجد تلا ل كا .والوياب  والرن 
 

 في المق  -باء   
الح المقر، واعـــــــات الممكاج ال اعـــــــج لألمين ال ام الم ن ج لاألط ال والنزا  الم ـــــــا  لعـــــــد الحالج   - 22

 . وإت غ الام  ج ال امج وماا  األمن ف ما يترــــــــــــح تتانيد األط ال واســــــــــــت داملم من قبح أطراف النزاعا
وواعـات أيءـا الدعوة علو اإلالراج ال ولي وطير الملـروف عن األط ال من القوا  والاماعا  الم ـاحج ومنا  

، أطاقت اليو   ـف والممكاج ال اعـج اب.ت ف ال المح 2018 انيد األط ال واسـت داملم. والح أياول/سـبتمبر 
جرا ا  عما ج جديدة ف ما يترــــــح ل ــــــبح من أجح ععادة عدماج األط ال الانود، وذلك من أجح  وليد أاليال وإ

ــح ال المح دعم  ــات عدالة التواعــ ــاالج علو ذلك، واعــ ــتدام. و اإلمــ ــ ح م ــ دعم ترام  ععادة عدماج األط ال للــ
ال ناعـــــر اإلع م ج لا ما ا  الميدا  ج التح  قوم لع لـــــعج الح ماال  ز  ال ـــــ   والت ـــــري  وإعادة اإلدماج. 

ن أالريق ا الدعوة علو ال ــــ م واألمن والتنم ج الم ــــتدامج الح أالريق ا، وواعــــح م ت  الم ــــتلــــال ال ا، للــــاو 
 . وعقد 2030الح ذلك الح عطال م ادلة اب حاد األالريقح التح   ـــــــــــــتلدف ”عســـــــــــــ ا  البنادم لحاول عام   لما

ــا ــو  ”كواليد  الم ت  أيءــ ــعن مومــ ــ ج للــ ــاج  والا  أالريق ا ابالترامــ ــا ــ ــ ا  البنادم الح أالريق ا:   19-ســ وإســ
 .2020ا  وال ر،  الح أيال/مايو التحدي 

  يا ون الكا ح/  1وما ععــــــــــــــ   ح  ح األمم المتحدة لا ــــــــــــــ م واألمن، الذي دخح  يز التن يذ الح   - 23
ــ ادة  2019 يناير ــري  وإعادة اإلدماج التالا إلدالة عما ا  ال ــــ م/م ت  ســ ــم  ز  ال ــــ   والت ــ ــ   ق ــ ، أعــ

مجالقا ون والماســـــــــــــ ـــــــــــــا  األمن ج جلج   لا دما  عاو  عام المناومج. وعاو مدخ ال ـــــــــــــنوا  ال م    مقدلِّ
المامــــ ج، قدمت عدالة عما ا  ال ــــ م الم ــــاعدة التقن ج الح ماال  ز  ال ــــ   والت ــــري  وإعادة اإلدماج الح  
البي ا  التح ب  وجد تلا ل كا ، لما الح ذلك ع يو  ا و وليينا الاســـــــــو و اياند و لـــــــــاد وســـــــــيراليون والياميرون  

ــا   و  ــقين المق مين وأعءــ يو  دي وال واليو او وموبامبيا،  ي    مح الح عطال من الت اون الو يا ما المن ــ
م الدعم أيءا لا  كا  ال  اس ج ال اعج ال اماج عاو الر يد اإلقا مح، مكح  أالرقج األمم المتحدة القعريج. وقفدل

ــعاا تلا م ت  الم  وث ال ا، لألمين ال ام لمنعقج ال حيرا  اليبرخ. ولــــــــ  مات األ لــــــــعج اإلقا م ج المءــــــ
م من عدالة عما ا  ال ــــ م و ر ام  األمم المتحدة اإل ما.ح بســــت را  ســــ اســــج اب حاد األولو ح   الدعم المقدل
لنز  ال ــ   والت ــري  وإعادة اإلدماج. وقدمت عدالة عما ا  ال ــ م والبنك الدولح وم ت  األمم المتحدة لدخ  

الم ــاعدة التقن ج علو الدول األعءــا  والاماعا  ابقترــاديج اإلقا م ج وعما ا  دعم  اب حاد األالريقح أيءــا
ال ــــــ م الح عطال تر ام  قدلا   ز  ال ــــــ   والت ــــــري  وإعادة اإلدماج التالا ل  حاد األالريقح. وع وة عاو 

للـــعن اإلدالة  ملـــروعا ملـــتريا    2016ذلك، تدأ  عدالة عما ا  ال ـــ م وم ت  لـــاون  ز  ال ـــ   الح عام 
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ال  الج لألســاحج والذخيرة الح ال ــ اقا  المتايلرة لنز  ال ــ   والت ــري  وإعادة اإلدماج. ويوالر الملــرو  موالد 
ال برا  والتوج ه والتدلي  والم ـاعدة التقن ج لاممالسـين الح  رـم م و ن يذ عما ا   ز  ال ـ   وأ لـعج اإلدالة  

تبرام   ز  ال ــــــ   والت ــــــري  وإعادة اإلدماج و رام  الحد من ال نف اب تقال ج لألســــــاحج والذخا.ر المترــــــاج  
 عاو ع يد الماتم ا  المحا ج.

ــا التلـــــالا الح ل.اســـــج ال ريا  - 24 وواعـــــات عدالة عما ا  ال ـــــ م و ر ام  األمم المتحدة اإل ما.ح أيءـــ
تيامح لادول األعءـا . والح  ال امح الملـترا تين الوياب  الم الف تومـا ال ـ اسـا  و قديم الدعم التقنح الم

ــ   2017عام  ــت را  الم ايير المتياماج لنز  ال ــــــ ــترا تين الوياب  قرالا لاســــــ ، ا  ذ ال ريا ال امح الملــــــ
عن  ز   2006والت ــري  وإعادة اإلدماج. و لــ ح الم ايير، التح قفدلمت ألول مرة الح  قرير األمين ال ام ل ام 

م ــتودعا لادلوس وأالءــح الممالســا  الم ــتمدة من  ار ج (، A/60/705ال ــ   والت ــري  وإعادة اإلدماج  
جم ا عدالا  األمم المتحدة ووياب لا وعــــــــناديقلا و رامالا ذا  الرــــــــاج. ويان األســــــــاس المنعقح لومــــــــا  

ة الذي يان مازأ قبح ذلك، وهو ما أســـــ ر هو م الاج  ل  األمم المتحد 2006الم ايير لامرة األولو الح عام 
ــه،  ــ يد أ لــــــــعج   ب ج الموالد، وعن ابدواج ج الح الل اكح اإلداليج  المرجا    ــــــ ــو    ع ا عاو عــــــ عن ســــــ

ملمت الم ايير لم ــاعدة الممالســين عاو  ح ــين الت ع ا ل ما ا   ز  ال ــ   والت ــري   58 ال قرة (. وقد عــف
ل ما ا  و ن يذها ولعـدها  والقا لت ري لا الح ال ر   الكا من هذا التقرير(  وإعادة اإلدماج و ح ـين  عوير هذه ا

م تويا  مال ج من  6سوا  الح ال  اقا  التح  وجد تلا ل كا  أو التح ب  وجد تلا ل كا ، وهح مق مج علو 
ريقح و ــدة. وقــامــت طــا. ــج من المنامــا  طير الح وم ــج، والمنامــا  اإلقا م ــج  لمــا اليلــا اب حــاد األال 36

واب حاد األولو ح(، والااان الوطن ج، وال ا كين الم ـــــتقاين، والماســـــ ـــــا  األكاديم ج، وماســـــ ـــــا  التدلي ، 
ــتوخ  ــم ا الم ـــ ــا و دا  جديدة. واعتفمد لســـ ــلاما  لتنق   الو دا  القا.مج وومـــ والمناما  الدول ج تتقديم عســـ

ال  ز  ال ــــــــ   والت ــــــــري  وإعادة اإلدماج، من الكا ح من الم ايير، الذي يحدد  ل  األمم المتحدة المنقل     
ــبتين   ــا  الح ال ريا ال امح الملــــــــــــترا تين الوياب  خ ل المناســــــــــ قبح ي ال مديري جم ا الي ا ا  األعءــــــــــ

 .2019 لرين الكا ح/ والمبر   19الرف  تح الم توخ الاتين أق متا لل ح متزامن الح  يويولا وجن ف الح 
  

 م ّقح  يال نزع الس ح والاس يح وإظادة اإلدماج نهج األمم الماحدة ال  - ثالثا  
الح  ل  األمم المتحدة المنقل    ال  ز  ال ــــــــــــ   والت ــــــــــــري  وإعادة اإلدماج، الم رو  مــــــــــــمن  - 25

ــترا تين الوياب  الم نح  ــري  وإعادة اإلدماج، يقرل ال ريا ال امح الملــ ــ   والت ــ الم ايير المتياماج لنز  ال ــ
وإعادة اإلدماج لعن  ز  ال ـ   والت ـري  وإعادة اإلدماج هح الح جوهره عما ج يتم من   تنز  ال ـ   والت ـري 

ــا  ــاحتلم وال ودة علو الح اة المد  ج. تيد أ ه يقرل أيءـــ خ للا دعم أالراد القوا  والاماعا  الم ـــــاحج إللقا  أســـ
ابســتقرال والح  لي ج تي ج لعن عما ا   ز  ال ــ   والت ــري  وإعادة اإلدماج يم ن أن   ــلم الح جلود  حقيا 

ــ  الربم وال مح ال .ا والتنم ج   ــبح ي ــــ ــ ج وابجتمان ج وســــ ــ اســــ ــالحج ال ــــ ــ م والمرــــ يم ن اليلا ل ما ج ال ــــ
الم ـتدامج أن  تاذلل. وب  لـمح هذه ال ما ا  جم ا التداتير الااليج لتحقيا ابسـتقرال واإل  ا ، تح  نحرـر 

 قوا  وجماعا  م احج  ال ا و/أو سالقا. الح التداتير التح  تردخ لوجود أعءا  الح

ــا عاو ععادة  عطير لنز  ال ـــــ   والت ـــــري  وإعادة اإلدماج  - 26 وينعوي  ل  األمم المتحدة المنق  أيءـــ
ل  ون مندلجا مـمن  ل  الح ا  عاو ال ـ م وعام  م ـاهما الح الالود األلـمح الرام ج علو عمـ ا  الرـ اج 

تين ال مح اإل  ــــا ح والتنم ج وال ــــ م. والح عطال هذا النل  المنق ، المن      ال ما ا  ج عاو النل  الترالعح
الح القرالين التوأمين الرــادلين عن الام  ج ال امج وماا  األمن للــعن اســت را  ح  ح تنا  ال ــ م التالا  

https://undocs.org/ar/A/60/705
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 ـاج ال ـ م  لألمم المتحدة،   ـالم الام  ج والماا  لءـرولة أن   مح األمم المتحدة ي ح عاو يامح  عام سـا
ــاج ــ ج لتوالير الدعم الح ماال ععادة عدماج ( 5  المترـــــ ــج لالن ـــــ ــم ا  ال المتر  ج عاو ذلك لعهم ج خاعـــــ . و ت ـــــ

المقا اين ال ــالقين واأللــ ا، الذين يا وا مر  عين ســالقا لالقوا  والاماعا  الم ــاحج. وذلك أل ه الح عطال  
اإلدماج مقترـرا عاو سـ اقا  ما ل د ا تلا  النزا ، تح  ل  الح ا  عاو ال ـ م، ب ي ون  قديم الدعم إلعادة 

يم ن أيءـــا  قديمه تينما النزا  ما بال جاليا. يما أن  ل  األمم المتحدة المنق  لنز  ال ـــ   والت ـــري  وإعادة 
ــتريج    وم ادلة ال مح من أجح  (  A/75/982اإلدماج يتمالـــــــــــو تدلجج يبيرة جدا ما أولويا  ”خعتنا الملـــــــــ

 ال  م.    

و النار علو التايرا  التح طرأ  عاو ال ـ اقا  التح  تم اليلا عما ا   ز  ال ـ   والت ـري  وإعادة  - 27
ال ما ا ، عاو  حو ما ذيره األمين ال ام اإلدماج، يبدو أن الوقت مناســ  بســت را  الت اليف الحال ج للذه 

وقــد اعتمــد  (.  A/C.5/59/31الموجلــج علو الام  ــج ال ــامــج    2005أيــال/مــايو    27الح مــذير ــه المالخــج  
 ك ا ا  األمم المتحدة الت اليف التال ج من خ ل الاانج التن يذيج:

هح جلود يلـــــــــالا اليلا أعـــــــــحال  الماساماة ل زع الستتتتتت ح والاستتتتتت يح وإظادة اإلدماج  العماياال   - 28
ــري  وإعادة  ــاحج مت ددون و تعلف من  ول  ا  م تا ج ومترالعج  اما تين ترام   ز  ال ــــــــــــ   والت ــــــــــ مرــــــــــ

لنل  اإلدماج، واألدوا  المترـاج تنز  ال ـ   والت ـري  وإعادة اإلدماج، ودعم ععادة اإلدماج. وهح جز  من ا
المت دد األل اد لمناومج األمم المتحدة، الذي يلــ ح عســلاما عاو يامح  عام ســا ــاج ال ــ م المترــاج، تد ا 

 من منا  لول النزاعا  ومرولا تت ويج النزاعا  و    ال  م، وعوب علو تنا  ال  م والتنم ج.

التداتير ذا  الرــــــــاج التح  تعلف من ماموعج من   امج نزع الستتتتت ح والاستتتتت يح وإظادة اإلدماج   - 29
 ندلج مـمن ال  ا  ال ما ا  ج لنز  ال ـ   والت ـري  وإعادة اإلدماج، ما أطر ملـتريج لانتا. . وب  يون هذه 

 البرام  قاتاج لاتعبيا عب ما  حقلا لروف م  قج م يلنج:

يوالر التوق ا عاو ا  ام لوقف عط م النال و/أو ا  ام ســـــــــــ م عن طريا الت او ، مما   أ( 
 عطالا لنز  ال    والت ري  وإعادة اإلدماج 

  واالر الكقج الح عما ج ال  م   ل( 

 است داد أطراف النزا  الم ا  لاملاليج الح  ز  ال    والت ري  وإعادة اإلدماج   ج( 

  واالر  د أد و من ممان األمن.  د( 

 ة اإلدماج. وذلك عاو النحو التالح:ويا  أن  يون جز ا من تر ام  لنز  ال    والت ري  وإعاد - 30

 ز  ال ــــ   هو جما األســــاحج والذخا.ر والمت ارا  التح ي ــــاملا طوعال  -  نزع الستتت ح  أ( 
ــ ان المد يون، و و يا هذه  ــا ال ـ ــاحج، وأ  ا ا أيءـ ــ ا، المر  عون لالقوا  والاماعا  الم ـ المقا اون واأللـ
األعـــناف ومراقبتلا والترـــرف اليلا. واللدف من  ز  ال ـــ   هو خ ض عدد األســـاحج والذخا.ر والمت ارا   

  ر الملروعج التح ياري  داوللا و/أو منا   رل لا علو م ت دمين طير مرخل  للم.طي 

 __________ 

قرال ماا   و  75/201، الاــذان أكــدهمــا قرال الام  ــج ال ــامــج  (2016   2282وقرال ماا  األمن   70/262قرال الام  ــج ال ــامــج   (5  
 .(2020  2558األمن 

https://undocs.org/ar/A/75/982
https://undocs.org/ar/A/C.5/59/31
https://undocs.org/ar/A/RES/70/262
https://undocs.org/ar/A/RES/70/262
https://undocs.org/ar/S/RES/2282(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2282(2016)
https://undocs.org/ar/A/RES/75/201
https://undocs.org/ar/A/RES/75/201
https://undocs.org/ar/S/RES/2558(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2558(2020)


 A/77/610 

 

16/25 22-22946 

 

ــاحج عن ح اكح الق ادة  -  الاستتتتت يح  ل(  ــح أالراد القوا  والاماعا  الم ــــــ ــري  هو الرــــــ الت ــــــ
والتح م ال  ــــــــــــ ريج وا تقاللم علو الحالج المد  ج. و لــــــــــــمح المر اج األولو من الت ــــــــــــري  عخراج أالراد القوا   

اعا  الم ــــاحج الح المواقا الم ــــملاة من النلــــاف ال  ــــ ري للــــ ح لســــمح خامــــا لارقالج. ويوالر ا  ام والام
ســ م اإلطال ال ــ اســح وال ــ اســا ح وال ما ا ح لات ــري ، ويم ن أن  رالا له و  قج  حدد ســ اســج  ز  ال ــ    

   والت ــري  وإعادة اإلدماج  والت ــري  وإعادة اإلدماج. وعندما  يون اللــروف الم ــ قج لوجود تر ام  لنز  ال ــ 
طير متحققج، يم ن    ــير اب تقال من ومــا المقا ح علو الومــا المد ح وإمــ ا  الرــ اج الرســم ج عاو هذا 

 اب تقال من خ ل  ل  م تا ج  ت  لا ال اعا  الوطن ج.

ععادة ابســـــــــــت  ال هح  -  ىظادة االستتتتتتتايعالد أو الم  اة الثانية م  ظماية الاستتتتتتت يح  ج( 
عدة ا تقال ج  قدم ل ترة  رــح علو ســنج وا دة، وهح   ــبا دعم ععادة اإلدماج. و قدم الم ــاعدة عاو ععادة م ــا

 ابست  ال لامقا اين واألل ا، المر  عين لالقوا  والاماعا  الم احج الذين  م   ريحلم لسم ا.

ــالقون ععـادة اإلدمـاج هح ال ماـ ج التح ينتقـح من خ للـا المقـ  -  ىظتادة اإلدمتاج  د(  ا اون ال ــــــــــــ
واأللــ ا، الذين يا وا مر  عين ســالقا لالقوا  والاماعا  الم ــاحج، للــ ح م ــتدام، لا    الح الماتم ا  
المحا ج التح ي تالو لا يععءـــــــــــا  مد يين الح الماتما. و تم ععادة اإلدماج عاو م ـــــــــــتويا  ال رد واألســــــــــرة  

ان ج واقترـاديج وسـ اسـ ج وأمن ج. و لـ ح عما ا  اجتم-والماتما المحاح، وي ون للا أل اد اجتمان ج و   ـ ج
ععادة اإلدماج جز ا من اب ت ا  والتنم ج عاو الرــــــــ د المحاح والوطنح واإلقا مح، ما ق ام الماتما الدولح 
تدول داعم عذا طفا  منه ذلك. ويم ن، عند ابقتءـــا ،  زويد الم الين وأالراد الماتما المحاح المءـــ ف تدعم 

 ععادة اإلدماج.

ــري  وإعادة اإلدماج طير متحققج،  - 31 ــ قج لوجود تر ام  لنز  ال ــــ   والت ــ ــروف الم ــ وعندما  يون اللــ
ياح من المم ن  قديم دعم ععادة اإلدماج لمن هم لرـدد  را القوا  والاماعا  الم ـاحج النلـعج. والح هذه 

ــاليا. وقد ي ملح هذا ال ــ   قعا  األمن أو األدوا   الحالج، ياح   ريف ععادة اإلدماج الوالد أع ه سـ دعم ععـ
  المتراج تنز  ال    والت ري  وإعادة اإلدماج لالم لوم األعمل.

واألدوا  المترـاج تنز  ال ـ   والت ـري  وإعادة اإلدماج هح  داتير م الـرة ومحددة األهداف. وهح  - 32
تقال ج لألســــاحج والذخا.ر، والحد من  لــــمح مر اج ما قبح  ز  ال ــــ   والت ــــري  وإعادة اإلدماج، واإلدالة اب  

ال نف عاو عــــــــــــ يد الماتم ا  المحا ج، والم ادلا  الرام ج علو منا األالراد من اب ءــــــــــــمام علو الاماعا   
ــنل ج يمناما  علهات ج، ودعم  ز  ال ـــ   والت ـــري  وإعادة اإلدماج ألطرا  الوســـاطج، ودعم  ــاحج المرـ الم ـ

ج ألطرا  التر ي ا  األمن ج اب تقال ج. و  تاف األهداف المحددة لألدوا    ز  ال    والت ري  وإعادة اإلدما
المترـاج تنز  ال ـ   والت ـري  وإعادة اإلدماج لاخت ف ال ـ ام، وهح قد  لـ ح عسـلاما الح الالود ال ـ اسـ ج  

ــادلة عن ماا  األمن والام  ج ــو ما الوبيا  الرــ ــمح، لما يتمالــ ــ م لالم لوم األلــ ال امج   وجلود تنا  ال ــ
واألطر ابســـــــــــترا  ا ج األلـــــــــــمح، مكح عطال األمم المتحدة لات اون من أجح التنم ج الم ـــــــــــتدامج و/أو وخعج  

  ابستاالج اإل  ا  ج و/أو اإلطال ابسترا  اح المتيامح.

ويومــــــ  اللــــــ ح ال  الا  الم تا ج لممالســــــح ماال  ز  ال ــــــ   والت ــــــري  وإعادة اإلدماج، التح  - 33
لما عذا يا ت اللـــــــروف الم ـــــــ قج لوجود تر ام  لنز  ال ـــــــ   والت ـــــــري  وإعادة اإلدماج متحققج.     تاف    ا

ــالة علو أ ه ين اح أن يقوم ممالســـــو  ز  ال ـــــ   والت ـــــري  وإعادة اإلدماج دوما لالتلـــــا ا عاو  و ادل اإللـــ
    الر.  ـ ج التح ير يز عط م سـرا  األط ال وإعادة عدماجلم دون لـروف م ـ قج. وهناا أيءـا عدد من الم اد
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ــياح للذه الم ايير الح   عايلا  ل  األمم المتحدة المنق  لنز  ال ـــ   والت ـــري  وإعادة اإلدماج. ويرد ت ان   رـ
 الم ايير المتياماج لنز  ال    والت ري  وإعادة اإلدماج.

 
 دماج قائمة الخياراال الماعاقة بالعماية الماساماة ل زع الس ح والاس يح وإظادة اإل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   الاحدياال والاولياال  - رابعا  
لاعب  ج المتايرة لانزا  الم ــا  والعب  ج الدا.مج التعول لنز  ال ــ   والت ــري  وإعادة اإلدماج،  ارا   - 34

 يبدو أن هناا عدة  حديا   ال ج وم تقبا ج، وذلك يما هو مبين أد اه.
 

   البعثاال السياسية الخالة والسياقاال الاي ال توجد  ها بعثاال   

يترــــح أ د التحديا  الر.  ــــ ج ل ون األمم المتحدة قد أعــــ حت  فدعو للــــ ح متزايد الح ال ــــنوا   - 35
األخيرة علو دعم عما ا  لنز  ال ـــ   والت ـــري  وإعادة اإلدماج الح تي ا  أخرخ خ ف تي ا      ال ـــ م.  

ل ل ض عما ا      ال ــ م علو ل كا  ســ اســ ج خاعــج، و ا  مزيد من طا ا    والح ال ــنوا  األخيرة،  حول
الدعم يرد من سـ اقا  ب  وجد تلا ل كا . وهذا ي    الرـاج الرالعج تين جلود  ز  ال ـ   والت ـري  وإعادة 
د الح أهـداف التنمـ ج   اإلدمـاج و ين األهـداف األكبر لبـنا  ال ــــــــــــــ م والتنمـ ج، وب ســــــــــــــ مـا عاو النحو الما ــــــــــــــل

د من ســــــ اقا  أخرخ خ ف ســــــ اقا      ال ــــــ م، الإن الم ــــــتدامج. وعاو الرطم من ابدياد العا ا  التح  ر 
التحـدي الـذي  واجلـه األمم المتحـدة هو االتقـال هـذه البي ـا  علو التمويـح والقـدلا  ال بمـج ل   راف الح جلود 

ولذلكد فإن ي ألتتجع الدول األظضتتاء ظان   ز  ال ـــ   والت ـــري  وإعادة اإلدماج عاو النحو الياالح وال بم.  
لقدراال والموارد السا ية لاابية الطاباال الماصتتاة   زع الستت ح والاستت يح وإظادة اإلدماج الاي  كمالة توجيه ا

  ت د م  البعثاال السياسية الخالة وم  البيئاال الاي ال توجد  ها بعثاال.

ل ل كج لح   ال ــ م علو ل كج ســ اســ ج خاعــج هو مالــر عيااتح يدلل عاو ع راب   - 36 وعــح   أن  حول
م عاو م ـــــــــ  يرة الباد المءـــــــــ ف  حو ال ـــــــــ م والتنم ج الم ـــــــــتدامين، ولينه قد يوللد  حديا  عاو عـــــــــ يد  قدل

ا               الح  ال  حق 
 اللروف الم  قج

ا                   الح  ال عدم  حق 
 اللروف الم  قج

تر ام  لنز  ال    
والت ري  وإعادة 

 اإلدماج

 دعم ععادة اإلدماج

األدوا  المتراج 
تنز  ال    والت ري  

 وإعادة اإلدماج
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التح  يون الح األعــح عما ا  ســ اســ ج  -ال ــ   والت ــري  وإعادة اإلدماج. وخ ل ال ــ اقا  اب تقال ج    ز 
و ام وجودها الح  م قدة  نعوي عاو عمح يبير عاو عــ يد ععادة  لــ يح وجود األمم المتحدة واســترا  ايتلا  

يم ن أن  ادي  اب  عط م ال  كا  علو القدان القدلة عاو التع ير ال ــــــــــــ اســــــــــــح وإلو التول اهتمام   -تاد ما  
الماتما الــدولح. وعنــدمــا يــع ح عط م ال  كــا  ودخول المرا ــح اب تقــال ــج لــالتزامن ما  قال   ام  ــدالقــا   

ــ   اإل اابا  ــاكل عم ا  ج التنبا تلا،  رـــ ــري     الم و ج و ءـــ ــ ج المتحققج الح ماال  ز  ال ـــــ   والت ـــ الر.  ـــ
ولذلك فإن ي ألتجع الدول األظضتاء ظان كمالة أن ي ل االهاما  الستياستي  وإعادة اإلدماج عرمـج لاءـ ا . 

  زع الستتتتت ح والاستتتتت يح وإظادة اإلدماج قائما  ان  ام الاثّب  م  ىظادة ىدماج األظضتتتتتاء الستتتتتابقي  في 
  ة ظان نحو مسادا .القواال والجماظاال المساح

 
 الد  امياال المحاية والوط ية واإلقايمية   

ــري    - 37 يتمكح أ د التحديا  األخرخ التح  واجللا األمم المتحدة عند ق املا تدعم  ز  ال ـــــــــ   والت ـــــــ
ــتلو. ف م ن لام ععا  المحا ج   ــتويا  لــ ــب ا  النزا   ن ا من م ــ ــتوخ   -وإعادة اإلدماج الح أن م ــ عاو م ــ

أن  دالا،  -األســـــــــرة أو ال لـــــــــيرة أو الو دة الباديج أو العا. ج أو اإلقا م المحاح أو الاماعج ال رق ج ال رد أو 
جز. ا عاو األقح، الح ا ااه اســــــتمرال ال نف الم ــــــا . وا  اقا  ال ــــــ م المبرمج عاو الم ــــــتوخ الوطنح  ولو
دخ   التح  تم الح ماـال  ز    ـال  دومـال مـا ياري من عنف عاو الم ــــــــــــــتوخ المحاح. وـ المـكح، الـإن التـ  ب

ال ــ   والت ــري  وإعادة اإلدماج عاو الرــ يد المحاح، مكح أ لــعج الحد من ال نف عاو عــ يد الماتم ا  
المحا ج، قد ب  ليئ دوما الاروف الماا  ج إلقامج عما ا  ســـــ م عاو الم ـــــتوخ الوطنح. وع وة عاو ذلك، 

ال  قا  ال ــــــ اســــــ ج وابجتمان ج وابقترــــــاديج المتداخاج تين الدول  الإن األل اد والم ــــــب ا  اإلقا م ج لانزا  و 
ــا  حديا    تر    ع ا و رـــــم م و ن يذ عما ا   ز   المتااولة التح  تقاســـــم  دودا طير آمنج  لـــــ ح أيءـــ
  ال ـ   والت ـري  وإعادة اإلدماج، لما الح ذلك التحديا  المت اقج لاإلعادة علو البادان األعـا ج و نقح األسـاحج

  والذخا.ر عبر الحدود.

وأينما يان هذا م .ما، أ  ل الدول األعءــــــــــــا ، لما الح ذلك من خ ل المناما  اإلقا م ج وطيرها   - 38
من اللي ا  الح وم ج الدول ج، عاو  قديم الدعم ل ما ا  الت او  عاو ا  اقا  ال ـ م المحا ج لاإلمـاالج علو 

ـيح الموا يا المحاـ ج ل ـدم ابعـتدا ، واب ـ اـقا  المت اـقج ـلالوعــــــــــــــول اب ـ اـقا  الوطنـ ج، و ن ـيذهـا، وذـلك من قب 
ــا   -علو مناطا محددة  الرعاة  ــتا ل الموالد العب   ج(، وا  اقا  وقف عط م النال وإ لــــــــ المزالعون، واســــــــ

  المناطا ال ال ج من األساحج، وا  اقا  الحد من ال نف عاو ع يد الماتم ا  المحا ج.

ذلك، ألـاا الدول األعءـا  التح  قوم لعدوال الح جلود الوسـاطج لاا   األمم المتحدة وع وة عاو  - 39
عاو علـــــــــراا خبرا  الح ماال  ز  ال ـــــــــ   والت ـــــــــري  وإعادة اإلدماج الح أالرقج الوســـــــــاطج التح   مح عاو 

ــ م  الوطن ج والمحا ج(. اللاب  ال برا  يقومون تدول  يوي الح جلود ال ــاطج،  الت او  عاو ا  اقا  ال ــــــ وســــــ
لما الح ذلك عاو الم ــــــــــــتوخ المحاح و ين الاماعا  الم ــــــــــــاحج. وهم يقومون لعدوال الاعاج الح الالود التح 
  ـــــاعد عاو تنا  الكقج وابطم نان. ولذلك، الإن  ز  ال ـــــ   والت ـــــري  وإعادة اإلدماج ل   مارد أداة  قن ج،  

  تح ع ه أداة س اس ج أيءا.

ء ىلن الح ص ظان معالجة الصتت ال ال ابطة  ي  المستتاوياال الوط ي  وأخي ًاد أدظو الدول األظضتتا - 40
والمحاي واإلقايميد بما في ذلك م  خ ل لتتتيااة استتتا اتيجياال ماعددة المستتتاوياال ووالياال ىقايمية ل زع  

وم  األمور الاي تستاح  مزيدا م  في هذا الصتدد موالتاة استاسشتا     الست ح والاست يح وإظادة اإلدماج.
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واال الماصتتتاة   زع الستتت ح والاستتت يح وإظادة اإلدماجد والسييية الاي يمذ   ها لهذه األدواال  استتتاخدا  األد
 أن تهّيئ ال  و  المؤاتية إلقامة ظماياال س   ظان الصعيد المحاي و/أو الوط ي.

 
 ال زاظاال المساحة الجارية   

الح س اقا  النزاعا  الم احج النلعج، ياد ممالسو  ز  ال    والت ري  وإعادة اإلدماج أن عايلم  - 41
ل وب ا لا. والح هذه  ــاملا و بدل كها وا ق ــ ــال الاماعا  الم ــــاحج و ازل الت امح ما جوا   م قلدة مر  عج لا تلــ

ا، و رـــولة متزايدة، أمام مـــرولة  ال ـــ اقا ، ياد ممالســـو  ز  ال ـــ   والت ـــري  وإعادة اإلدماج أ   ـــلم أيءـــ 
الترــــــــدي أل لــــــــعج التانيد الااليج من جا   الاماعا  الم ــــــــاحج. والوقايج  ف تبر  ار باويج لام ا جلود 

م الدعم القا لمن يتريون الاماعا  الم ـــــــــــــاحج الح محاولج لمنا ععادة التانيد،   ما األمم المتحدة. وعندما يقدل
، الإن هذا ينتق  الح يكير من الحاب  من التع ير ال ام لالود اعا عهمال أول ك المت قلين الح عـــــ وف الام

 ز  ال ــــ   والت ــــري  وإعادة اإلدماج. والح هذه ال ــــ اقا ،  اتزم األمم المتحدة لابســــتمرال الح مــــمان يون 
ــتاالا نا ومـــــمان عي   عنايج يبيرة لءـــــمان أب  لـــــ ح الم اســـــ  التح  تع و من  ز   الوقايج الح عـــــدالة اســـ

وفي هذا الصتددد أ   الدول األظضاء    والت ري  وإعادة اإلدماج عام  مح لزا عاو التانيد ألول مرة.  ال  
ظان موالتتتتاة استتتتاسشتتتتا  ودظم استتتتاخدا  الحد م  الع ص ظان لتتتتعيد المجامعاال المحاية ودظم ىظادة  

  اإلدماج لم ع الاج يد وإظادة الاج يد.

ــ اقا   زاعا  م ـــاحج جاليج،  ي   وقد  اري عما ا   ز  ال ـــ   والت ـــري  - 42   وإعادة اإلدماج الح سـ
 يون هناا جماعا  م ـــاحج مرـــن ج يمناما  علهات ج من جا   الدولج ال ءـــو المءـــ  ج أو الدول الما حج  
أو المنامـا  اإلقا مـ ج، أو من جـاـ   ماا  األمن. وطـالـ ا مـا ـ ع ح ما هـذه الترــــــــــــــن ـ ا  محاولا  ـقا و ـ ج 

م الدعم. ويت ين عاو ممالســــــح  ز  ال ــــــ   والت ــــــري  وإعادة اإلدماج عدلاا  ع ير هذه  ت اا لالت اعح و قدي 
المحاولا  عاو عمالم، وياـ  أن يءــــــــــــــ وا الح اعتـ الهم األطر التيمياـ ج األخرخ التح   ـاطـ  الامـاعـا   

ــا. ج  وإعادة التعهيح التح  دلجلا األمم المتحدة الح قوا.م المناما  اإللهات ج، لما الح ذلك أطر الم  قج القءــ
وإعادة اإلدماج، والتح  ن ذ والقا بســـــــــترا  ا ج األمم المتحدة ال الم ج لم االحج اإللهال، وقرالا  ماا  األمن 
ذا  الرــــاج، والرــــ وا الدول ج ذا  الرــــاج لم االحج اإللهال. ويا   ن يذ اإلطال الدولح لم االحج اإللهال  

ــترا  ا ا  منا وم االحج اإللهال والتعرف ال ــن ف ي ان ما يتنا م علهاتح من خ ل  واســـــ  ن ف الح  ال  رـــــ
الم  قج القءـــــــا. ج وإعادة التعهيح وإعادة اإلدماج، ويذلك الح  ال ال يال أعمال علهات ج من قبح الاماعا   
الم ــــاحج أو أعءــــا.لا الملــــاليين الح عما ا   ز  ال ــــ   والت ــــري  وإعادة اإلدماج، الح عطال من ابمتكال 

وب ســــــــ ما القا ون اإل  ــــــــا ح الدولح والقا ون الدولح ل ج ين والقا ون     ج األخرخ ذا  الرــــــــاج،لام ايير الدول
  الدولح لحقوم اإل  ان.

 
 العماياال الماساماة ل زع الس ح والاس يح وإظادة اإلدماج   

ــا  تين عنرــــــــــري  ز  ال ــــــــــ   - 43   لعالما أدليت الالا  ال اعاج الوطن ج والدول ج أهم ج الر ا ال ــــــــ
ــري  وإعادة اإلدماج. تيد أ ه  ارا ألن  ز   ــ   والت ـ ــر ععادة اإلدماج الح ترام   ز  ال ـ ــري  و ين عنرـ والت ـ
ــعج الم تا ج  مكح الحد من ال نف  ــ   ا ن مر  عا لحزمج من األ لـ ــري  وإعادة اإلدماج قد أعـ ــ   والت ـ ال ـ

ــاحج والذ ــ يد الماتم ا  المحا ج، واإلدالة اب تقال ج لألســ ــري  وإعادة عاو عــ ــ   والت ــ خا.ر، و رام   ز  ال ــ
اإلدماج، وأ لـــعج ما قبح  ز  ال ـــ   والت ـــري  وإعادة اإلدماج، وعما ا  ععادة اإلدماج، وما علو ذلك(، الإن 
التن ــــــــيا تين م تاف الي ا ا  التح   نو لم تاف عناعــــــــر عما ج  ز  ال ــــــــ   والت ــــــــري  وإعادة اإلدماج  
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ا الدول األعءـــا  عاو ال ـــ ح لرـــولة  لـــعج، قدل اإلم ان، علو ابداد أهم ج. و حق قا ل قد لذه الاايج، أفلـــال
مــمان  ناطم أ لــعج  ز  ال ــ   والت ــري  وإعادة اإلدماج التح يفءــعاا تلا الح     ال ــ ام القعري و يون  

عو م تا ج ولين مترــاج. ويم ن    ــير ذلك من خ ل  م   الح ماال اإلع م واب رــال ابســترا  اح يرا 
اليلا أن  يون متناطمج ووامــــحج. وأوعــــح الدول األعءــــا  أيءــــا لعن   زب و دعم أعمال الت ع ا والتقي م  
الملـــــتريج تين م تاف الي ا ا  التح  قوم لعدوال الح  ز  ال ـــــ   والت ـــــري  وإعادة اإلدماج. و اإلمـــــاالج علو 

دة تين م تاف ممالســـــح  ز  ال ـــــ   وال ظ ضتتت ي في ت ـــــري  وإعادة اإلدماج، ذلك، ومـــــما ا لاتيالم تااج مو ل
الم ع ثالثا م  هذا الاق ي  الاعاريف الم ّقحة ل زع الست ح والاست يح وإظادة اإلدماج الاي اظامدتها كياناال  

كمتتا أن ي أطاتتى ىلن التتدول    األمم الماحتتدة م  خ ل الاج تتة الا ميتتذيتتةد والاي تستتتتتتتتتاختتدمهتتا السيتتانتتاال.
الادريى الماسامل في مجال نزع الستت ح والاستت يح وإظادة اإلدماج  أن تقد  الدظم ألظضتتاء ف ي   األظضتتاء

في ما  بذلونه م  جهود لاوفي  مزيد م  الادريى ظان نهج األمم الماحدة الم ّقح ل زع الستتت ح والاستتت يح  
  وإظادة اإلدماج ضمانًا ألن يذون ال هج الجد د م اعيا لام  وراال االجاماعية بالقدر السافي.

ــاحتلا بعتقادها أ ه عذا وقد أظل - 44 ر  التار ج أن الاماعا  الم ـــــــــــاحج يكيرا ما  حام عن علقا  أســـــــــ
 ي  العرف ا خر عن ا  ام ال ـــ م ســـتيون هح عرمـــج لالاوم. وهذا قد يت ـــب  الح  عخيرا  يبيرة عاو 

ــت ا ج لاإل دالة اب تقال ج عـــــ يد  ن يذ تر ام  لنز  ال ـــــ   والت ـــــري  وإعادة اإلدماج. وإ نح ماتزم تت زيز ابســـ
ا الدول األعءــــا  عاو  لألســــاحج والذخا.ر مــــمن عطال ترام   ز  ال ــــ   والت ــــري  وإعادة اإلدماج، وأفلــــال
مواعاج دلاسج ي ف ج است دام اإلدالة اب تقال ج لألساحج والذخا.ر الح عطال ترام   ز  ال    والت ري  وإعادة 

ر التن يذ ا كما أن ي ألتتتتتتتجع الدول  لمترـــــــــــاج لاإل اام عن علقا  ال ـــــــــــ  . اإلدماج لاتاال  عاو  اب   عخل
األظضتتاء ظان استتاسشتتا  السييية الاي يمذ   ها تعميم اإلدارة االناقالية لألستتاحة والذخائ  بستت ستتة في 
جهودها الوط ية ل زع الست ح والاست يح وإظادة اإلدماجد بما في ذلك استا اتيجياتها وأنشتطاها الوط ية لاحد  

  ان لعيد المجامعاال المحايةد ىلن جانى ال هج المجامعية إلظادة اإلدماج.م  الع ص ظ

وقد اســـــــــت اد ال ديد من الماتم ا  المحا ج من أ لـــــــــعج الحدل من ال نف عاو عـــــــــ يد الماتم ا   - 45
المحا ج الح ســــــ اقا  لــــــتلو من تينلا جملوليج أالريق ا الوســــــعو ومالح وهايتح. وعاو الرطم من ذلك، ال ندما 

الحد من ال نف عاو عـــــ يد الماتم ا  المحا ج لمنا التانيد ألول      ـــــت دم ترام  قرـــــيرة األجح الح ماال
ــاحج، ي ون هناا  ــالقين الح القوا  والاماعا  الم ـ ــا  ال ـ ــت  ال األعءـ ــ ال ععادة اسـ ــ ح من ألـ مرة، أو يلـ

دعم ععادة اإلدماج    حد خا، يتمكح الح مـمان ل ا الحد من ال نف عاو عـ يد الماتم ا  المحا ج لالود
األطول أج ، أو لاير ذلــك من ترام  اإل  ــا  والتنم ــج. الــإذا لم يتم هــذا الر ا، قــد يبــدأ التانيــد و/أو ععــادة 

وم  أجل وضتع لب اال الست    التانيد لمارد ا تلا  أ لـعج الحد من ال نف عاو عـ يد الماتم ا  المحا ج. 
تقوية الصت ال ال ابطة  ي  الب امج القصتي ة األجل لاحد م   الدائمد ألتّجع الدول األظضتاء ظان استاسشتا  و 

 الع ص ظان لعيد المجامعاال المحاية ودظم ىظادة اإلدماج وب امج اإلنعاش والا مية األطول أج .

(،  A/65/741ويما ولد الح التقرير ال اتا لألمين ال ام عن  ز  ال    والت ري  وإعادة اإلدماج   - 46
ــالقين الح   ــا  ال ــــ ــادي لألعءــــ ــ اســــــح وابقترــــ الإن  قديم الدعم إلعادة اإلدماج من الاوا   ابجتماعح وال ــــ
القوا  والاماعا  الم ـاحج يعر   حديا  من  و  خا،. الإدماج المقا اين ال ـالقين واأللـ ا، الذين يا وا 

ج هو  لــــــاف طويح األجح، و  د عقامج الرــــــ   الرالعج ل عا  مر  عين ســــــالقا لالقوا  والاماعا  الم ــــــاح
التنم ج العوياج األجح متعا ا  رجا. طير أن ماســــــــ ــــــــا  الح م الح البادان المتع رة لالنزاعا  طال ا ما  يون  
مـــــ   ج، وابقترـــــادا  قد  يون طير قادلة عاو  عديج وظا. لا عب لالياد، وب ســـــ ما ما اســـــتمرال النزا  ألمد 

https://undocs.org/ar/A/65/741
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وما ابدياد ليو  النزاعا  العوياج األمد، قد  ر   ععادة اإلدماج الح الح اة المد  ج أمرا ع  ا لل ح    طويح.
خا، الح الم ـــتقبح، وب ســـ ما لالن ـــ ج لألالراد الذين أمءـــوا ســـنوا  عديدة من   ا لم الح عـــ وف جماعا   

اإلدمـاج التح  ـدوم   م ــــــــــــــاحـج. وقـد  زداد الرــــــــــــــ و ـج أل ـه ياـح من الرــــــــــــــ ـ   ـعمين التمويـح لبرام  ععـادة
  (.26سنوا ، يما هو موعو له الح التقرير ال اتا  المرجا    ه، ال قرة    ث

و تر ل  عاو النزا  الم ـــا  آ ال خعيرة عاو عـــ د  والير ال دما  ال امج األســـاســـ ج و واالر الر،  - 47
م ال مـح المـدالو  األجر و ون ـج الوظـا.ف المتـا ـج. وع وة عاو ذلـك، ب يفيتـ    الناـا  لاتـدليـ  الملنح المقـدل

الح عطال تر ام  إلعادة اإلدماج عب عذا  م ل عه تبرام  ألــــــمح ل اا الر، ال مح ال .ا، لما الح ذلك  نم ج 
القعا  ال ا،. ولذلك، الإ نح ألــاا الدول األعءــا  عاو  لي ج تي ا  ماا  ج إلعادة اإلدماج، وب ســ ما الح  

مد. وهذا يلـمح دعم ال ـ اسـا  التح  لـاا عاو ابسـت ا ج لال مالج وال ءـا.ا  اب  النزا  الم ـا  العوياج األ
المحا ج الح  عوير وعـــ ا ج البنو التحت ج  وال ـــ اســـا  الوطن ج الداعمج لأللـــاال اليك  ج اليد ال اماج  و  زيز 

ذلك عمــ ا    اللــراكا  ما الماســ ــا  المال ج الدول ج  و اديد ودعم ال ــ اســا  والتلــري ا  الوطن ج، لما الح
ــمح، وذلك لتلي ج تي ج ماا  ج لاقعا  ال ا، الوطنح  ــاد طير الرســــ ــم ج عاو قعاعا  ابقترــــ ــ اج الرســــ الرــــ
والدولح وإلقامج الملــــــــاليا الرــــــــايرة والمتوســــــــعج الح المناطا الريف ج والحءــــــــريج، لما الح ذلك  قديم  واالز  

  الم احج و  زيز اللمول المالح. لالريا  المحا ج لتوظ ف األعءا  ال القين الح القوا  والاماعا 

وي دل الرعــــــد والتقي م متعابين  يويين لتقي م أ ر  ل  األمم المتحدة المنق  لنز  ال ــــــ   والت ــــــري    - 48
وإعادة اإلدماج. و مج عم ا  ج لتوسـ ا النعام الحامح لام ادلا  التح عاو لـاكاج  اك المت اقج لإدالة عما ا  

حج، التح  دعملا ي ا ا  األمم المتحدة، وذلك إلمـــــــ ا  الرـــــــ اج المنلا ج عاو ال روج من النزاعا  الم ـــــــا
ولهذا الستتتبىد ألتتتّجع الدول األظضتتتاء والم ي  العامل المشتتتا ك  ي   األدوا  والبرهنج عاو  حقيا النتا. .  

م  أجل  الوكاالال المع ي   زع الستت ح والاستت يح وإظادة اإلدماج ظان العمل معًا ظان تعزيز جمع البياناال  
ال لتتتتتد والاقييم المّعالي  ل تجاهاال الستتتتتائدة والاقد  المح   وال اائج الماحققة ظان لتتتتتعيد ظماياال نزع  
الستتتتت ح والاستتتتت يح وإظادة اإلدماج م  أجل توليد الممارستتتتتاال المضتتتتتان القائمة ظان األدلة القائمة ظان  

  الاج يى العمايد وال سيما بالاعاون مع البا ثي  األكاديميي .
 

 المسائل الجامعة   

ــت دملم.   - 49 ــاحج  انلد األط ال و  ــــــــ عاو الرطم من الالود الااليج، ب  زال القوا  والاماعا  الم ــــــــ
و ت ر  أعداد متزايدة من األط ال لاحرمان من الحريج ل ب  ال  اطلم المزعوم أو ال  اح لاماعا  م احج.  

ــتمر الح التمويح  ــاالج علو ذلك، ي وم ال از الم ــــــ البرام  التح  دعم ععادة عدماج األط ال المر  عين و اإلمــــــ
ا (.  A/74/845-S/2020/525لالقوا  والاماعا  الم ـاحج عاو  حو م ـتدام  ا ار  وللذه األسـ ال، أفلـال

 الدول األعءا  عاو مءاع ج جلودها لمنا  انيد األط ال.

ــا م هاب  األط ال علو الالا  ال اعاج المد  ج   كما أ نح أكيد - 50 ــايح مو دة لت ــــــ ــا عجرا ا   لــــــ ومــــــ
و قديم الدعم إلط م ســرا لم وإعادة عدماجلم، لما الح ذلك من خ ل  والير خدما    ( 6  الم ن ج لحمايج الع ح

ل أ ه ب ين اح أتدا - الرـــــحج الن  ـــــ ج ال  اف  لمارد ال  اطلم أوا تااب األط ال   ابجتمان ج وال قا ج. وأفكرل
 والديلم لالاماعا  الم احج.

 __________ 

 .19، ال قرة (2018  2427قرال ماا  األمن  (6  

https://undocs.org/ar/A/74/845
https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
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ويكيرا ما ياري  ن يذ عما ا   ز  ال ــــــــ   والت ــــــــري  وإعادة اإلدماج الح  اب   يون اليلا أطاب ج   - 51
ــ الا  تراو  أعمالهم تين   ــالقين لــــــ ــنج. وي ون لا رد الح هذه ال  ج ال مريج ماموعج   24و   15المقا اين ال ــــــ ســــــ

دة سـا ال. وي تبر األلـ ا، الذين   ت اجا  ول   من ال ـلحالريدة من اب   رـن ف هاب  األالراد الح ال ا  محدل
ح من  زيـد أعمـالهم عن   18 قـح أعمـالهم عن   عـامـا أط ـاب مر  عين لـالقوا  والامـاعـا  الم ــــــــــــــاحـج. وي ـامـ 

ــ ام عما ا   ز  ال ـــــــ   والت ـــــــري  وإعادة اإلدماج، عاو الرطم من أ 18 ــنج ي الاين الح ســـــ  لم عذا يا وا  ســـــ
ــاله العب  ح  قـد ـنلدوا وهم أط ـال، الـإن  مـا هم ال ـاط ح وابجتمـاعح والت ا مح ل مـا ي ون قـد خرج عن م ــــــــــــ جف

للـ ح خعير. و مالـ ا ما ال عج المت اقج لاللـ ال وال ـ م واألمن، يازم  م ين اللـ ال من الملـاليج لرـولة  
عما ا   ز  ال ــــ   والت ــــري  وإعادة اإلدماج.   ذا  مازخ الح أعمال   ع ا و رــــم م و ن يذ ولعــــد و قي م

و يثما كان ذلك م استتتتتتتباد ألتتتتتتتّجع الدول األظضتتتتتتتاء ظان دظم الستتتتتتتاطاال الوط ية في تصتتتتتتتميم وت ميذ  
 اسا اتيجياال خالة بالشبال لاابية اال اياجاال الاي تخّصهم تحد دًا.

لالقوا  والاماعا  الم ـاحج الح  وعاو الرطم من الالود المبذولج لت زيز ملـاليج الن ـا  المر  عا  - 52
جلود  ز  ال ـ   والت ـري  وإعادة اإلدماج، يازم  والير مزيد من الدعم التقنح وال ـ اسـح والمالح لتن يذ قرالا   

أدظو الدول  . و مالـ ا ما ال عج المت اقج لالمرأة وال ـ م واألمن،  ( 7  ماا  األمن للـعن المرأة وال ـ م واألمن
دظم وتعزيز مشتتتاركة الم أة بصتتتورة ذاال م زع في أظمال تصتتتميم وتخطي  وت ميذ   األظضتتتاء ىلن موالتتتاة

ورلتتد وتقييم ظماياال نزع الستت ح والاستت يح وإظادة اإلدماج. وهذا يشتتمل جمع البياناال المصتت مة  ستتى  
 نوع الج س ودظم ال اجياال م  الع ص الج سي والج ساني.

 ز  ال ــــ   والت ــــري  وإعادة اإلدماج ععاقا  تد  ج   وقد  يون لدخ الملــــاليين المحتماين الح جلود - 53
اجتمان ج، لما الح ذلك ما ي ون قد لحا تلم خ ل النزا  الم ـــــا . وي ون   - أو   ـــــل ج أو عدلاك ج أو    ـــــ ج

الناجون من ال نف الان ح عاو وجه ال رو،  سوا  من أهالح الماتم ا  المحا ج أو األعءا  ال القين 
ــ جالح القوا  والاماعا ــج ل عر أن  احا تلم ععاقا     ـــ ــاحج( عرمـــ ــديج    -   الم ـــ اجتمان ج وإعاقا  ج ـــ

مر  عج لال نف و/أو ل عر اإلعـــــــالج ل يروس  ق  المناعج ال لـــــــريج وطيره من األمرا  المنقولج جن ـــــــ ا. 
وإن ي أ ّ  الدول األظضتتتتتاء ظان اتخاذ خطواال لضتتتتتمان تمذي  األلتتتتتخاص ذوش اإلظاقة م  المشتتتتتاركة  

ماة في ظماياال نزع الستتتتتتت ح والاستتتتتتت يح وإظادة اإلدماج الشتتتتتتتاماة لاجميع وضتتتتتتتمان وتابية  بصتتتتتتتورة كا
اال اياجاال الخالتة  هم تحد دا. وقد تؤدش الب مجة الم مصتاة الاي تاعامل مع كل لت يحة كو دة مستاقاة  

 ىلن مزيد م  الاهميش واإلقصاء.

ــ ما عندما يتم  من جديد التحديا  المر  عج  19-وقد أترب  جا.حج يواليد - 54 لاألمرا  الم ديج، وب ســــ
عيوا  الملــــــاليين الح عما ا   ز  ال ــــــ   والت ــــــري  وإعادة اإلدماج م ال الح     المواقا ال ــــــ ن ج، وعندما  
ياادل هاب  األالراد هذه المواقا لا ودة علو ماتم ا لم المحا ج، وعندما يتاملا األهالح لحءـــــــــــول األ لـــــــــــعج  

ا الدول األعءـا  عاو   زيز الملـتريج، مكح أ لـعج التك  ق ف أو التدلي . وعاو مـو  الاا.حج األخيرة، ألـال
الاوا   الرــح ج لنز  ال ــ   والت ــري  وإعادة اإلدماج ودعملا مال ا، والتعكلد من أن الملــاليين الح عما ا  

يرــــــ حوا  اقاين    ز  ال ــــــ   والت ــــــري  وإعادة اإلدماج والم ــــــت يدين منلا وموظ يلا  ما اوا لالــــــ ا  وأ لم لن
وباإلضتتتافة ىلن ذلكد فع دما تي قل ظماياال الاخطي  وظماياال الاقييم األخ ع ىلن البيئة اإللسا ونية  لا دوخ. 

العالميةد فإن ي أ ّ  الدول األظضتتتتتتاء ظان ستتتتتتد المجوة ال قمية    19-ألش ستتتتتتبىد م  قبيل جائحة كوفيد

 __________ 

 .36، ال قرة S/2021/827  وا ار أيءا 13، ال قرة (2000  1325قرال ماا  األمن  (7  

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/2021/827
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اإلنا ن  محدودةد وأ ثها ظان ىظهار الم ونة  لضتمان لتمول أولئك الذ   قد تسون قدرتهم ظان االتصتال ب
 م  خ ل السماح لاسياناال بإظادة   مجة األنشطة.

ــا  وال نف  - 55 ــا  النزا  الم ـ ــاحج ألومـ ــالقين الح القوا  والاماعا  الم ـ ــا  ال ـ ويا ر   رل  األعءـ
تمال اســــت  ادهم   جال طوياج، وا  رــــاللم عن أســــرهم وماتم ا لم المحا ج، و د ح م ــــتويا  م  لــــتلم، وا 

ــا  وال ت ا (  ع يرا م الــــــــرا عاو عــــــــحتلم ال قا ج ولالاهلم الن  ــــــــح  ــ ما الن ــــــ  -ووعــــــــملم ماتم  ا  وب ســــــ
ــحج ال قا ج  ــ يد الرــ ــ ج عاو عــ ــاتون لحاب  مرمــ ابجتماعح. قد ياح المقا اون ي ا ون من اليرل أو يرــ

تم ا  التح      الح تي ا  هلـج ومتءـرلة واإلدمان ل د   ـريحلم وإعادة عدماجلم ل ترة طوياج. يما أن الما
من النزا   يون عرمـــج تدلجج عمـــاف ج لم اطر ال    الح قاا ولحاب  ابكترال التالح لارـــدمج وابكت ال 
و  اطح اليحول والم دلا  للــــ ح مــــال واب تحال. وقد  بي ن من التاالل ال ــــالقج أن عما ا   ز  ال ــــ    

ابجتماعح  حقا  تا.   -لــمح لعايج الح ماال الرــحج ال قا ج والدعم الن  ــحوالت ــري  وإعادة اإلدماج التح   
ــ يد الحد من ععادة التانيد. وما ذلك، هناا  اجج علو تذل مزيد من الالود  ــح، لما الح ذلك عاو عــــــ أالءــــــ

وإن ي أ ّ  الدول األظضتتتتتاء ظان اتخاذ خطواال ماموستتتتتة لتتتتتول  و يري  قدل أكبر من القدلا  والموالد.  
بتهمية الصتتحة العقاية في ظماياال نزع الستت ح والاستت يح وإظادة اإلدماج ظب  ستتبل م ها ىدماج  االظا ا   

خدماال الصتتتتحة العقاية ضتتتتم  ال ظاية الصتتتتحية األولية والعامة المقّدمة لألظضتتتتاء الستتتتابقي  في القواال  
جال الصتتتتحة  والجماظاال المستتتتاحةد وتزويد المجامعاال المحاية الماضتتتت رة م  ال زاع بخدماال فعالة في م

 العقاية واي  ذلك م  الخدماال المجامعية.
 

 الص ال ال ابطة بمسائل العدالة وإل ح قطاع األم  والج يمة الم  مة واالسادامة البيئية وت ي  الم اخ   

ــري  وإعادة اإلدماج مااب لاال   من ال قال عاو  - 56 ــ   والت ــــ ب ين اح أن   اا عما ا   ز  ال ــــ
الارا.م ال عيرة وا تلاكا   قوم اإل  ــان. ويتمكح أ د التحديا  الحال ج والم ــتقبا ج الح ي ف ج مــمان  يامح 

ا ا  ال دالج اب تقال ج األوســــــــا  عما ا   ز  ال ــــــــ   والت ــــــــري  وإعادة اإلدماج ما ال دالج الانا. ج، وما عم
ــ ج  ــت رــ ــامح لاماالم الم ــ ــا إليااد ع ج لــ  عاقا، أينما يان هذا منع قا. و ت   هذه الرــــ   الرالعج الرعــ
واســـــــــــت  ا  متعا ا  ال دالج، الءـــــــــــ  عن   زيز  قبلح الماتم ا  المحا ج لألعءـــــــــــا  ال ـــــــــــالقين الح القوا   

ــاحج. و تمكح ع دخ هذه الرـــــــــ    الح عما ج ال رب واإل الج التح يتم لموجبلا  حديد هويج والاماعا  الم ـــــــ
ولهذه األستتبالد أيلتتّجع الدول األظضتتاء ظان  الملــت ه الح ال ياتلم جرا.م خعيرة وا تلاكا  لحقوم اإل  ــان.  

ضتتتتمان أن تام ظماياال نزع الستتتت ح والاستتتت يح وإظادة اإلدماج بالا ستتتتي  مع أط  العدالة الج ائيةد ومع 
االناقالية األلتتتمل أ  ما كان هذا م طبقاد وموالتتتاة استتتاسشتتتا  السييية الاي يمذ   ها ل زع  جهود العدالة  

الستت ح والاستت يح وإظادة اإلدماج دظم   امج الاعوي  ظ  األضتت ارد والسييية الاي يمذ   ها لب امج الحد  
ة المستتادامة  م  أهدا  الا مي  16م  الع ص ظان لتتعيد المجامعاال المحاية أن تستتهم في تحقي  الهد   

  الاي يمذ   ها ىقامة لتتتاة رابطة  ي  ظ التتت  العدالة االناقالية  والسيييةبشتتتتن الستتت   والعدالة والا ميةد 
  .ودظم ىظادة اإلدماج

وي ون ال ديد من عما ا   ز  ال    والت ري  وإعادة اإلدماج متر  ل ما ا  عع   قعا    - 57
ر الح عما ج منلما علو  عخيرا  الح األخرخ. ومن التحديا   األمن األوسا  عاقا. وما ذلك، قد يادي التعخل

المتراج تلذا األمر م علج ممان وجود عجرا ا  ال رب الياف ج لءمان أب يفدم  الح قعا  األمن أالراد مملن 
ال يبوا جرا.م  رل و/أو جرا.م مد اإل  ا  ج و/أو علادة جمان ج و/أو ا تلاكا  ج  مج لحقوم اإل  ان 



 A/77/610 

 

24/25 22-22946 

 

أعمال علهات ج. وطال ا ما  يون عما ا  ال رب طوياج وم قدة وموما خ ف، وقد ير   ال كول عاو  و/أو
ولذلك فإن ي ألجع الدول األظضاء ظان تعزيز دظمها الاق ي الم اوما  المت اقج لال اح الانا.ح لألالراد. 

 والمالي لعماية الم  .

ــا   - 58 ــ اقا ، ي ون النزا  الم ــــ ــتا ل الموالد والح ال ديد من ال ــــ ــ  لالاريمج المنامج و/أو اســــ مترــــ
العب   ج و/أو  اير المنا . والح ل ض الحاب ، قد  يون الم اســــــ  القرــــــيرة األجح المتحرــــــح عايلا عن 
طريا الاريمج المنامج أكبر من الحواالز المتا ج لتلــا ا الملــاليج الح أ لــعج  ز  ال ــ   والت ــري  وإعادة 

ــتا  ــاحج قد يعيح  اإلدماج. يما أن ابســــ ل طير القا و ح لاموالد العب   ج من جا   القوا  والاماعا  الم ــــ
أمد النزا  وي    الرغ ج الح علقا  ال ـ   ووقف النلـاف ال  ـ ري. ويتزايد أيءـا ال  اف  اير المنا  لالنزاعا  

م الرعاة، ل ــب  الترــحر و حا  التر ج والا اف، عاو التوطلح الح مناطا   الم ــاحج، يما هو الحال عندما يفقدِّ
ــلم   ــبح ن لـ ــا  انيد األالراد الذين القدوا سـ ــاحج أيءـ ــتلدف الاماعا  الم ـ جديدة لحكا عن مرا  لقع ا لم. و  ـ
ل ــــــب   اير المنا . ويتحتلم عاو الدول األعءــــــا  ابعتراف لالرــــــ   الرالعج تين  ز  ال ــــــ   والت ــــــري   

والد العب   ج و/أو  اير المنا  وأن  راعح هذه الرــــ    وإعادة اإلدماج تين والاريمج المنامج و/أو عدالة الم
الح خععلا، وذلك ل   القا لتحديد الم اطر التح  لدد لإاللــال جلود  ز  ال ــ   والت ــري  وإعادة اإلدماج، 

وألتتتجع الدول األظضتتتاء بقوة ظان  تح وبطتنام ما قد ي ون هناا من الر، جديدة ومبتيرة إلعادة اإلدماج. 
م  أجل ىدراج هذه القضتتتتتتتايا نالاي م   ي ها مث  ىدارة الموارد الطبيعيةد والاخييف م   ممارستتتتتتتة الدظوة  

آثتتتار ت ي  الم تتتاخ في المجامعتتتاال المحايتتتةد ومتتتا ىلن ذلتتتك، في اتمتتتاقتتتاال الستتتتتتتتت  د  يثمتتتا كتتتان ذلتتك  
  وممذ ا. ض وريا

عتامتل المشتتتتتتتتتا ك  ي  اإلج اءاال المطاول م  األمم الماحتدة اتختاذهتاد بمتا في ذلتك م  جتانتى الم ي  ال   
 الوكاالال المع ي   زع الس ح والاس يح وإظادة اإلدماج 

ســ  ــ و ال ريا ال امح الملــترا تين الوياب  الم نح تنز  ال ــ   والت ــري  وإعادة اإلدماج جاهدا  - 59
ة علو عك ــــــال الممالســــــين والملــــــاليين الح عما ا  الت او  للــــــعن ا  اقا  ال ــــــ م ون ال تنل  األمم المتحد

المنق  لنز  ال ــــــــــ   والت ــــــــــري  وإعادة اإلدماج. و حق قا للذه الاايج، و يكما أم ن، ســــــــــ  مح ال ريا ال امح  
  الملترا تين الوياب  الح لراكج ما الريا التدلي  المتيامح الح ماال  ز  ال    والت ري  وإعادة اإلدماج.

نز  ال ـ   والت ـري  وإعادة اإلدماج دعم وسـيواعـح ال ريا ال امح الملـترا تين الوياب  الم نح ت  - 60
اعتماد  ل  ” و يد أدا  األمم المتحدة  عاو عـــــــ يد  ز  ال ـــــــ   والت ـــــــري  وإعادة اإلدماج عن طريا دعم 
التقي ما  الملـــتريج وعما ا    ع ا و ن يذ عما ا   ز  ال ـــ   والت ـــري  وإعادة اإلدماج وعما ا  لعـــدها 

 ريا ال امح الملترا تين الوياب .و قي ملا ف ما تين أعءا  ال 

وســــ قوم ال ريا ال امح الملــــترا تين الوياب  الم نح تنز  ال ــــ   والت ــــري  وإعادة اإلدماج تدعم   - 61
أعمال  ز  ال ـــــ   والت ـــــري  وإعادة اإلدماج من خ ل  ل  يحقا التيامح تين ال  كا  ال ـــــ اســـــ ج ال اعـــــج  

المتحدة القعريج، مدعوما لآل ا   ن ـــيا عاو الرـــ يد القعري من قبيح عما ا      ال ـــ م وأالرقج األمم  أو
األالرقج والرم ال مح الملــتريج تين الوياب  الم ن ج تنز  ال ــ   والت ــري  وإعادة اإلدماج. وســيواعــح ال ريا 

ــمن الم ايير المتيا ــتريج الوالدة مــ ــا   زيز التقيد لالم ايير الملــ ــترا تين الوياب  أيءــ ماج لنز  ال امح الملــ
ال ـ   والت ـري  وإعادة اإلدماج، لما الح ذلك من خ ل  عب قلا الح التقي ما  القعريج الملـتريج دعما ألطر  

 األمم المتحدة لات اون الح ماال التنم ج الم تدامج التح     س اقا  قعريج ل ينلا.
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 ــري  وإعادة اإلدماج علو عقامج  وســ  ــ و ال ريا ال امح الملــترا تين الوياب  الم نح تنز  ال ــ   والت  -   62
اللـــــــــــراكا  ومواعـــــــــــاج ال مح عاو   زيزها، لما الح ذلك من خ ل  لـــــــــــا ا الت اون ف ما تين تادان الانول تين  
الح وما  الوطن ج، والماتما المد ح، والق ادا  الن ــا. ج ولــ  ا لا عاو م ــتوخ القاعدة اللــ ب ج، وممكاح اللــ ال،  

ج، والقـعا  الـ ا،، والمناـما  اإلقا مـ ج ودون اإلقا مـ ج، والمناـما  ال حكـ ج،  ومناـما  األلــــــــــــــ ا، ذوي اإلعاقـ 
 وماس ا  التدلي ، لما الح ذلك الريا التدلي  المتيامح الح ماال  ز  ال    والت ري  وإعادة اإلدماج. 

وســــــيواعــــــح ال ريا ال امح الملــــــترا تين الوياب  الم نح تنز  ال ــــــ   والت ــــــري  وإعادة اإلدماج  - 63
التماس الت قي ا  من الممالســين الميدا يين واألكاديميين ومراكز ال ير وطير ذلك من ال برا  المت رــرــين، 

ري  وإعادة اإلدماج. وين اح  وســـيواعـــح عدماج الحوخ هذه الت قي ا  الح الم ايير المتياماج لنز  ال ـــ   والت ـــ 
لا ريا ال امح الملــــترا تين الوياب  أن يواعــــح م الاج الكارا  المحتماج عاو عــــ يد التوج ه ال ــــ اســــا ح 
 الما ظلر ، وأن ي  ح ا  ــام عجرا ا  التلــايح المو دة التح  ومــا ل ما ا   ز  ال ــ   والت ــري  وإعادة 

اج لنز  ال ـــــ   والت ـــــري  وإعادة اإلدماج. وســـــ  ـــــ و ال ريا ال امح  اإلدماج الح الميدان ما الم ايير المتيام
الملـترا تين الوياب  جاهدال علو عكمال  نق   جم ا و دا  الم ايير المتياماج لنز  ال ـ   والت ـري  وإعادة 

 .( 8  اإلدماج، وسينلئ آل ج ياري من خ للا است را  هذه الو دا  و حديكلا لا تاام

د  وسـيواعـح ال - 64  ريا ال امح الملـترا تين الوياب  الم نح تنز  ال ـ   والت ـري  وإعادة اإلدماج   لل
( لاعت اله أداة www.unddr.orgو عوير مريز موالد األمم المتحدة لنز  ال ـــ   والت ـــري  وإعادة اإلدماج  

من م ــــــــتوخ المقر والم ــــــــتوخ القعري. وإلو جا   ع ا ج    م يدة لمقرلي ال ــــــــ اســــــــا  والممالســــــــين عاو يح
ــاج ل ــــلولج، يوالر مريز الموالد طريقج ســــلاج ابســــت دام لاممالســــين   الوعــــول علو الم ايير والمواد ذا  الرــ

 لتقي م مدخ التزاملم لالم ايير المتياماج لنز  ال    والت ري  وإعادة اإلدماج.
 

 __________ 

للـــــعن التقي ما  المتياماج لنز    11-3  لم  نقل  ل د الو دا  التال ج لام ايير المتياماج لنز  ال ـــــ   والت ـــــري  وإعادة اإلدماج: الو دة (8  
للــعن المرأة والم ــعلج الان ــا  ج و ز  ال ــ      10-5للــعن ععادة اإلدماج، والو دة   30-4ال ــ   والت ــري  وإعادة اإلدماج، والو دة 

ز  ال ـ   والت ـري  للـعن الـرحج و   70-5للـعن التحريا  ال ـ ا  ج عبر الحدود، والو دة   40-5والت ـري  وإعادة اإلدماج، والو دة 
للعن    20-6للعن ماال  ز  ال    الت ري  وإعادة اإلدماج وع قته لإع   قعا  األمن، والو دة    10-6وإعادة اإلدماج، والو دة  

للــــــعن ماال  ز  ال ــــــ   والت ــــــري  وإعادة   50-6ماال  ز  ال ــــــ   والت ــــــري  وإعادة اإلدماج وع قته لال دالج اب تقال ج، والو دة 
 اإلدماج وع قته لالاماعا  الم احج المرن ج يمناما  علهات ج.

http://www.unddr.org/

