عمليات السالم
1

مفاوضات السالم هي واحدة من أكرث الطرق شيوعا
إلنهاء الرصاعات .
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مواقع عمليات السالم يف جميع أنحاء العامل
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26

أفريقيا )باستثناء منطقه الرشق األوسط
وشامل أفريقيا(
أسيا واملحيط الهادئ

20

الرشق األوسط وشامل أفريقيا

19

أوروبا واورواسيا

12

األمريكيتني

9

عابرة لألقاليم

وتنتهي الرصاعات أيضا بانتصار أحد أطراف الرصاع ،لكن حتى يف الحالة قد
تربز الحاجة للمفاوضات واالتفاقيات للتعامل مع آثار الرصاع .
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عند التوصل التفاق سالم بني األطراف املتحاربة
الرئيسية ،قد تحظى "لحظه املصافحة" باالهتامم ،ولكنها
مجرد لحظه واحدة يف عمليه سالم طويلة املدى .

تعالج معظم هذه االتفاقيات النزاعات الداخلية للدول،
والبعض منها تتعامل مع املنازعات بني الدول .
توزيع االتفاقيات املربمة بني اتفاقيات محلية داخل الدولة أو
اتفاقيات بني الدول
%4

نادرا ً ما تتحول عمليات السالم من
العنف إىل السالم بشكل مبارش ،فغالباً
ما تبدأ املحادثات ،وتتعرث ،لكنها
تستأنف من جديد .
4

إذا عدنا إىل اتفاقيات السالم منذ  ،1990فقد تم التوقيع
عىل أكرث من  1500اتفاق يف حوايل  150عملية سالم
مختلفة عىل مدى  35عاماً.

وتشمل هذه االتفاقيات

:

داخل الدولة
بني الدول

%96

الدخول يف مباحثات

تثبيت عملية وقف إطالق النار
5

وعىل نحو متزايد ،ميكن أن يكون الرصاع متعدد املستويات
ولذا يتطلب عمليات سالم متعددة املستويات كذلك .
تتعقد عمليات السالم أكرث وأكرث ،مام يفرض التوصل اىل اتفاقيات تكون
بطبيعتها :محليه ،وطنية ،ودولية .

توزيع أنواع االتفاقيات بحسب اتفاقيات بني الدول ،اتفاقيات
محلية ،اتفاقيات دولية  -داخلية
%14
%82

تنفيذ اتفاقيات سابقة

اتفاقيات حول كيفية حل النزاع

متوسط عدد االتفاقيات يف كل مرحلة من مراحل أي عملية سالم اعتيادية

%4

بني الدول  -متصلة برصاع داخيل
اتفاقيات محلية داخل الدولة
اتفاقيات بني الدول

لقد تم التوقيع عىل العديد من االتفاقيات املحلية يف كل من :كينيا والصومال
وجنوب السودان وليبيا واليمن وسوريا .

1.9

وقف إطالق النار

3.4

ما قبل املفاوضات

2.6

موضوعية  -جزئية

0.7

موضوعية  -شاملة

2.1

تنفيذ
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متيل الخطوات الصغرية املكونة من سالسل متعددة ألن تكون
مقياساً ،بدال من إنهاء الرصاع العسكري برضبة عمالقة واحدة .
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حتى صفقات السالم الشاملة ميكن ان تنهار
ومنذ الحرب الباردة ،حدثت  11حالة فرضت إعادة
النظر يف اتفاق السالم الشامل عند تجدد القتال ،أو
.بسبب أقصاء مجموعات رئيسة من العملية.

تشمل عمليات السالم عاده  3اتفاقيات لوقف إطالق
النار .يف حالة البوسنة والهرسك وحدها ،كان هناك
 68اتفاقاً لوقف إطالق النار تم التوصل إليها أثناء
النزاع خالل الفرتة ما بني .1992-1995

انظر عىل سبيل املثال ،البوسنة والهرسك وبوروندي وجمهورية الكونغو
الدميوقراطية والصومال وجنوب السودان
كذلك

الثلث من عمليات السالم هذه شهدت اتفاقا
شامال أعقبه اتفاق شامل آخر ،ثم تبع ذلك أكرث
من ست اتفاقيات يف باملعدل.
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الشمولية لكل األطراف تخلق سالما مستداما
توجد أدلة متزايدة عىل أن ضم مجموعة
أوسع من الجهات الفاعلة إىل جانب
األطراف املتحاربة يساعد يف إدامة
السالم وتجاوز "مطبات" التنفيذ.

إيرلندا الشاملية ،عىل سبيل املثال ،أبرمت  33اتفاقا
للسالم مع مختلف األحزاب السياسية تناولت تنفيذ
االتفاقيات ذاتها ومسائل أخرى عالقة.
)  11منها قبل اتفاقية بلفاست  /الجمعة العظيمة ،تالها  21اتفاقاً بعد
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ذلك(

االتفاقيات الدولية :

تتناول  206اتفاقيةدولية نزاعات داخلية أي ) %14من إجاميل االتفاقيات(
الدول واملنظامت الدولية املشاركة يف عملية السالم األفغانية

الدول القومية

عملية السالم األفغانية

منظمة التعاون االقتصادي
منظمة األمن والتعاون األورويب
منظمة حلف شامل األطليس
مؤسسة شانغهاي
جمعية جنوب أسيا للتعاون اإلقليمي
منظمة التعاون اإلسالمي
اإلتحاد األورويب
مؤمتر التفاعل وإجراءات بناء الثقة يف أسيا
األمم املتحدة

املنظامت الدولية
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قد تتعارض االلتزامات بارشاك األطراف املتقاتلة يف التسوية
السياسية الجديدة مع الرؤية األوسع لإلدماج .
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 %21من االتفاقيات فقط هي التي تذكر املرأة أو الجندر
بطريقة أو بأخرى .

%21

يستند هذا العمل عىل مطبوعات PSRP
www.politicalsettlements.org

كندا
مرص
فرنسا
أملانيا
إيطاليا
اليابان
الرنويج
بولندا
إسبانيا
السويد
اململكة املتحدة
الواليات املتحدة

البيانات مستخرجة من قاعدة بيانات

www.peaceagreements.org

PA-X

كذلك ،من النادر أن تعالج االتفاقيات وضع
األقليات الغري مهيمنة ،مام يجعل هذه
األقليات عرضة ملزيد من اإلقصاء .
والتهميش .
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