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 لقد تم التوقيع ع� العديد من ا�تفاقات ا�حلية � كل من: كينيا والصومال
وجنوب السودان وليبيا واليمن وسوريا

عمليات الس�م

3

داخل الدولة

ب� الدول

%4

%96

 وع� نحو متزايد، �كن أن يكون ال�اع متعدد ا�ستويات
ولذا يتطلب عمليات س�م بتسويات متعددة

 أصبحت عمليات الس�م أك� تعقيدا، وقد تحتاج إ� اتفاقات:
.محلية ووطنية ودولية

 معظم هذه ا�تفاقات تتعامل مع النزاعات داخل الدول،
وبعضها تتعامل مع ال�اعات ب� الدو

توزيع ا�تفاقات ا��مة ب� الدول وداخلها

مواقع عمليات الس�م � جميع أنحاء العا�

 تنتهي ال�اعات أيضا بانتصار أحد ا�طراف، وحتى حينها قد تكون

هناك حاجه للمفاوضات وا�تفاق للتعامل مع تداعيا ال�اع

أفريقيا (باستثناء منطقه ش¨ل أفريقيا)

أسيا وا�حيط الهادئ

ال°ق ا�وسط وش¨ل أفريقيا

أوروبا واورواسيا

ا�مريكيت�

عابرة ل±قاليم

.

.

.

.

 توزيع أنواع ا�تفاقات بحسب كونها ب� الدول أو داخلية أو

بينية- داخلية

.

داخل الدولة

ب� الدول

 ان مفاوضات الس�م هي إحدى الطرق ا�ك� شيوعا
§نهاء ال�اعات

.
.

.

.

الدخول � مباحثات

تطبيق اتفاقات سابقة

تثبيت عملية وقف إط�ق النار

حول كيفية حل النزاع

4
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عدد ا�تفاقات � كل مرحلة من مراحل أي عملية س�م اعتيادية

وتشمل هذه ا�تفاقات

 من النادر أن تتحول عمليات الس�م من

 العنف إ� الس�م بشكل مبا´، فغالبا

 ما تبدأ ا�حادثات وتتعرض ل�نهيار

وتبدأ من جديد

 إذا عدنا إ´ اتفاقات الس�م، منذ 1990، فقد تم التوقيع
 ع� أك� من 1500 اتفاق � حوا· 150 عمليه س�م

مختلفة ع� مدي 25 سنه

 قد تحظى "لحظه ا�صافحة" عند التوصل �تفاق س�م
 ب� ا�طراف ا�تحاربة الرئيسية با�هت½م، ولكنها مجرد

لحظة واحدة � عملية س�م مداها أطول

.

:

وقف إط�ق النار

ما قبل ا�فاوضات

موضوعي - جز¹

موضوعي - شامل

التنفيذ

.

.



عدد ا�تفاقات � كل مرحلة من مراحل أي عملية س�م اعتيادية
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9

 تبدو أن الخطوات ا�تسلسلة الصغÁة وا�تعددة Àثل القاعدة،
بد� من Ãبة عم�قة واحدة توجه §نهاء ال�اع العسكري

 قد تتضارب ا�لتزامات بإÅاك ا�طراف ا�تقاتلة � تسوية 10
سياسية جديدة مع الرؤية ا�شمل لÉدماج

ا�تفاقات الدولية: 206 اتفاق دو· تعالج نزاعات داخلية (14% من جميع ا�تفاقات)
كندا
م�

فرنسا
أ�انيا

إيطاليا
اليابان

ال½ويج
بولندا
إسبانيا
السويد

ا�ملكة ا�تحدة
الو�يات ا�تحدة

منظمة التعاون ا�قتصادي
Àمنظمة ا�من والتعاون ا�ورو

Áمنظمة حلف ش¨ل ا�طل
مؤسسة شانغهاي

جمعية جنوب أسيا للتعاون اÃقليمي
منظمة التعاون اÃس�مي

Àتحاد ا�وروÃا
مؤÄر التفاعل وإجراءات بناء الثقة � أسيا

ا�مم ا�تحدة

PSRP 
www.politicalsettlements.org

PA-X هذا العمل مقتبس من مطبوعات
www.peaceagreements.org

 البيانات مستخرجة من قاعدة بيانات

 تشمل عمليات الس�م عاده 3 اتفاقات لوقف إط�ق
 النار. � حالة البوسنة والهرسك وحدها، كان هناك
 68 اتفاق لوقف إط�ق النار تم التوصل إليها أثناء

النزاع خ�ل الفÉة من 1992-1995

 ثلث عمليات الس�م شهدت اتفاقا شام� أعقبه اتفاق
شامل آخر ثم أعقبه أك� من سته اتفاقات � ا�توسط

.

.

11

.

.

عملية الس�م ا�فغانية

الدول القومية

ا�نظ½ت الدولية

.

(       منها قبل اتفاق بالفاست / الجمعة العظيمة، و21 بعده)

33 
أبرمت إيرلندا الش¨لية، ع� سبيل ا�ثال

تتناول عمليات التنفيذ وا�سائل العالقة

،
اتفاق س�م مع مختلف ا�حزاب السياسية

www.ed.ac.uk/is/graphic-design
تصميم : خدمات تصميم الغرافيك خدمات  LTW للمعلومات

جامعة إدنÎه:

.

حتى صفقات الس�م الشاملة �كن ان تنهار 7

الشمول لكل ا�طراف يخلق س�ما مستداما 8

 حدثت 11 حالة منذ الحرب الباردة فرضت اعادة
 النظر � اتفاق الس�م الشامل عند تجدد القتال، أو

بسبب اقصاء مجموعات رئيسية من العملية

 توجد أدلة متزايدة ع� أن ضم مجموعة
 أوسع من الجهات الفاعلة إ� جانب

 ا�طراف ا�تحاربة يساعد ع� استدامة
الس�م وتجاوز "مطبات" التنفيذ

.

 انظر ع� سبيل ا�ثال، البوسنة والهرسك وبوروندي وجمهورية الكونغو

الدÑوقراطية والصومال وجنوب السودان

.

.

 فقط  من ا�تفاقات هي التي تذكر ا�رآه أو النوع11
ا�جت½عي بطريقة أو بأخرى       

%21

%21

 كذلك، من النادر معالجة وضع ا�قليات
 الصغÒة � ا�تفاقيات، م¨ يجعلها
.عرضه �زيد من اÃقصاء والتهميش

.


