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این بانک   .تهیه شده است  X-PA(www.peaceagreements.orgهای صلح )  بر اساس بانک اطالعاتی توافقنامه این کار تحقیقی 

منعقد گردیده اند، شامل میشود. محتویات این   ۲۰۱۶الی  ۱۹۹۰اطالعاتی تمام مراحل پروسه توافقنامه های صلح را که طی سال های 

بوده و اطالعات کمی و کیفی توافقنامه های صلح را در دسترس بازدید کننده گان وب  بانک اطالعاتی )وب سایت( کامالً قابل جستجو

 طالعاتی قرار میدهد.سایت بانک ا

 

 نویسنده: رابرت فورستر

 (PSRPبرنامه تحقیقاتی و توافقات سیاسی )

 اکادمی عدالت جهانی 

 دیپارتمنت حقوق 

 ( Old Collegeمرکز آموزشی قدیمی )

 ( University of Edinburghپوهنتون ایدینبورگ )

 ( South Bridgeسوت بریچ )

 ایدینبورگ 

EH8 9YL 

 

 + ۴۴( ۰) ۱۳۱۶۵۱ ۴۵۶۶تلفن:  

 + ۴۴(۰) ۱۳۱۶۵۰۲۰۰۵فکس:

 PoliticalSettlements@ed.ac.ukامیل: 

www.politicalsettlements.org  

@PolSettlements 

 

 است که توسط  کمک های کشور انگلستان ی توافقنامه های سیاسیقاتای( برنامه تحقی  سپاسگزاری: این کارتحقیقی محصول )نتیجه

(UKAID) به همکاری وزارت توسعه بین المللی انگلستان ((DFID رای کمک به کشورهای درحال توسعه تمویل میشود. اطالعات  ب

ن وزارت و نظریات بیان شده در این اثر، متعلق به خود نویسنده میباشد؛ هیج بخشی از محتویات این کار تحقیقی، بیانگر دیدگاه ای

نمیباشد. برای هرگونه بهره برداری از این اثر، باید اسم نویسنده و برنامه تحقیقاتی توافقات سیاسی به عنوان منبع ذکر گردد. برای 

 تی توافقنامه های سیاسی( مراجعه کنند.قااستفاده آنالین، از خواننده گان خواهشمندیم تا به وب سایت اصلی یا منبع )برنامه تحقی

یستین بیل و لورا وایز برای اظهار نظر در مورد پیش نویس ابتدایی و همچنان ازهارییت کورنل، جینونگ سونگ و ریک  از کر 

 نماییم. می سپاسگزاری این اثر  اسمیت از نهاد »اسمیت دیزاین« به خاطر تصحیح و چاپ

  تصاویرروی جلد: حق چاپ تمام تصاویر محفوظ میباشند.

©2019 

http://www.peaceagreements.org/
mailto:PoliticalSettlements@ed.ac.uk
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 صلح   های توافقنامهنکات برجسته بانک اطالعاتی  مجموعه

به پرسش های مطرح شده   های صلح، مجموعه نکات برجسته یا "رهنمود های" بانک اطالعاتی توافقنامه

صدد تاثیرگذاری بر روند صلح  توسط کسانی که در در مورد مطالعه و تحلیل مقایسه یی قراردار های صلح  

، اطالعات مقایسه یی بحث مختصری را راجع به یک 1سخ میدهد. هر نکته برجسته و مرحله گذار هستند، پا

که در بسا موارد بااستناد به متن مشخصی که در مورد آن سوالی مطرح شده   ؛ نمایدموضوع کلیدی اریه می 

 است و گاهی هم به طور کلی معلومات الزم را در دسترس قرار میدهد.

(www.peaceagreements.org ) 

 

آن کدام ها اند؟ این رهنمود  مذاکرات آتش بس در کدام زمان و چگونه صورت میگیرد وعناصربنیادی 

،   ۲۰۱۵و   ۱۹۹۰موافقتنامه های آتش بس مندرج بانک اطالعاتی که بین سال های  ۲۶۷عناصر بنیادی 

 بررسی میگیرد. امضاء شده  اند را به 

 

 آتش بس چیست؟ 

ت  آتش بس تعهد طرفین  برای پایان دادن به همه اقدامات خصمانه زمینی، دریایی، هوایی و همچنین فعالی

های دیگری است که روحیه آتش بس یا گفت وگوهای جاری صلح را تضعیف میکند. در همه توافقنامه های  

مانند توافقنامه های گرجستان/ جمهوری  )صلح تعریف درست از آتش بس ارایه نمیگردد.  اما برخی از آنها  

 جانبه از آتش بس میباشد. (  در برگیرنده تعریف همه خودمختار ابخازیا، سودان جنوبی/ سودان

 

 تعريف محدوده و ترتیبات آتش بس 

 آیا گستره آتش بس سرتاسری است و یا منحصر به محدوده جغرافیایی خاص میباشد؟  :محدوده جغرافیايی

توافقنامه آتش بس میتواند شامل سرتاسر کشور باشد و یا هم از لحاظ جغرافیایی محدود به یک ساحه مشخص  

 باشد. 

 تعدادی از توافقنامه های آتش بس محدود به: 

 حومه های شهر/ محالت بازرسی •

 )مانند لبنان( شهرها  •

 ) لیبیا، مینداناو، سودان(مناطق، ولسوالی ها و شاروالی ها  •

 )گواتیماال، لیبریا( درسطح ملی )آتش بس عمومی(  •

 
1 Spotlight  

http://www.peaceagreements.org/
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 )برما( درساحات نامشخص با گروه های مشخص  •

 )اکوادور/پیرو، اتیوپی/ اریتره( بین دولت ها  •

و نظارت   نامهافق تو  تطبیقل کسی مسئو آتش بس را رعایت کند و چهکسی باید مقررات  چه :طرفین

 ؟ براجرای آن است

 گان آتش بس عبارتند از:ه امضاء کنند

 طرفین درگیر •

 شاهدان •

 تضمین کننده گان •

 پراکنده، یا افراد ملکی: طرف های که در لیست نیستند، نیروی های نا منظم و   •

 در بعضی از توافقنامه های آتش بس، مکلفیت همه این گروه ها را مشخص میسازد.

 

چه وقت آتش بس شروع میشود؟ یک    تاریخ و زمانی که ترتیبات آتش بس به مرحله اجرا گذاشته میشود:

 توافقنامه آتش بس در مواقع زیر میتواند به اجرا درآید: 

 درزمان امضاء  •

 ساعت بعد از امضاء ۷۲الی  ۲۴زمانی، معمواًل  تأخیر از یک بعد •

 زمانی که فرماندهان امر آتش بس را دریافت میکنند  •

 طی یک مراسم که توسط طرفین درگیر مشخص میشود، به طورمثال هنگامی که شخص ثالث  •

 این توافق را اعالم میکند. 

 

 آتش بس برای چه مدت دوام خواهد کرد؟ مدت زمان آتش بس:

ترتیبات آتش بس ممکن است نامحدود یا مؤقت، صریح )آشکار( و یاغیرصریح )غیر آشکار(  •

 باشد؛ 

توافقنامه های آتش بس مؤقتی معمواًل محدوده های زمانی از چند ساعت تا چندین ماه را   •

 دربرمیگیرند. 

 

 میگیرد؟آیا تطبیق آتش بس، طی جدول زمانی و یا مرحله وار صورت  رعايت تسلسل:

خروج نیروها از ساحه جنگ، تسلیم نمودن اسلحه  و آزاد کردن زندانی ها وغیره ممکن است در موارد 

 زیر رخ بدهند: 
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 ؛ بدون اینکه تاریخ و زمانالفبعد از    بتسلسل سهل انگارانه مراحل: به طور مثال، اجرای مرحله   •

 ( رخ داده بود بروندیچنین اتفاقی درمملکت  )تعیین شده باشد. اجرای الف

یا مطابق  )بروندی، گواتیماال، سودان جنوبی( مطابق با جدول زمانی دقیق و با توجه به تعداد روز   •

 )آنگوال( با تاریخ ذکرشده 

 . تطبیق شودهمزمان  آتش بس شایدهای اجرایی  تعدادی از بخش  •

 

 چگونه گی آتش بس 

بس   آتش  نوعیت  یا  گی  محدوده  منحصر  چگونه  منازعه   جغرافیاییبه  درگیر  طرفین  اهداف  بس،  آتش 

مسایل کلیدی مذاکرات    هطرفین ب  رسیده گی  مربوط بهنوعیت آتش بس    همچنین  .  است   میانجی ها  خواستو

 . استایجاد اعتماد بین طرفین  وصلح 

 

 روشهای متداول آتش بس شامل موارد زیر است:  

 پایان دادن و یا به تعلیق درآوردن خصومت ها الف: 

 از همدیگر  جنگیی  دور نگهداشتن نیروها  جدا کردن و یا تخلیه قوا: 

 (،  سریالنکامتر ) ۶۰۰الی  ۴۰۰به فاصله   •

 ( لیبیا )چندین کیلومتر دورتر از ساحات شهری  •

 ( بوسنیا هرزگویناکیلومتر ساحه تیررس توپ خانه )  ۳۰الی  ۲۰ •

 

 ی نظام افراد  تعداد و اسلحهو تعداد  نوعاطالعات در مورد  تبادله

  ی ، کشتطیارات ، ییهوا  سیستم دفاع ،  هینقل  لیوسا  ، توپخانه،  حاتیآمار مربوط به پرسنل، تسلارایه  •

اسیران از جمله    انی، زندانیکی، اطالعات لجست یمهندس  زاتیسبک، تجه  ی، سالح هاه ینقل  طیها، وسا

 .{(آنگوال )  یاسیس انی ، و زندانانیرنظام ی، غجنگی }نظامیان

 ( ایبخازا /  ای جورج) زاتیاز حرکت پرسنل، انتقال تجه   یقبل آگهی •

و  ابوسنیآنها )  و توانایی رزمی یفرمانده یساختارها  نظامی،  یاطالعات مربوط به واحدها •

 (اهرزگوین

پروسه   • اطالعات  در  شدن تبادل  دخیل  حاالت  بعضی  الزم    ینناظر  در  و    ایبوسن)  باشدمیخارجی 

 ( انیهرزگو
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درگیر  نیبمستقیم    یارتباط  یها  کانال  یجادا ها  جنوب)   گروه  ایجاد(  یسودان  همچنان  خطوط    و 

 (. انیو هرزگو ایبوسن)نظامی طرفین درگیرارتباطی بین فرماندهان 

 

 بشر دوستانه:   به خدمات تسهیل دسترسی

مددکاران و      ،نظامی  نیروهای  ،افراد ملکی  گشت وگذارامنیت    تأمینطرفین درگیر برای    ضمانت •

 ؛ (اهرزگوینو ابوسنی)  بین المللین ناظری

  سازمان های گان داخلی و  ه  بیجا شد   ونئمص  انتقالجهت    و پرسونل امنیتی    فراهم آوری وسایط نقلیه  •

 ؛ یبریا()ال  ارائه میکنند بشر دوستانه که خدمات

 مرور  - عبوربازرسی به منظور  ایجاد مکان هاییا    ،و(او)میندان  بازرسی/برداشتن محالت تالشی •

و   دیگر    .  یبریا()ال   اجناسمردم  بازرسی    ایجاداز سوی  های  کاالها از    یاتمال   اخذ  برایمکان 

 . )میانمار(

  ( کشته شده گان)  تبادله اجساد  .)لبنان(  افراد ملکی از ساحات یا جبهات جنگ  افراد زخمی وانتقال   •

 . جمهوری افریقای مرکزی()

زندا  • نظارتآزادی  تحت  سرخبالقوه    نیان  جمهوری    ،بروندی  ،او هرزگوین  ابوسنی)   کمیته صلیب 

 . دموکراتیک کانگو(

  ساختمان   ،سرک ها  ،میدان های هوایی  ،ربه شمول بناد   ،ژیکیاسترات زیربنا های عامه یا  دادن  ل  تحوی •

 . سریالنکا( ،یبریا)ال  های دولتی

 ادغام مجدد: و  خلع سالح ،نسبیکامل يا   خنثی سازی  مراحل

 . سودان جنوبی/سودان( ،جمهوری افریقای مرکزی ،)انگوال ادغام نیروها  •

 . مالی( ،)بروندیدولتی غیرو دولتیجنگجویان   اقامتگاه •

  نهاد یا شخص سالح های سنگین تحت نظارت    قراردادنمواد منفجره و  مهمات و    ،جمع آوری اسلحه •

 .(بوسنی و هرزگوین)  ثالث

 . )اریتره/ایتویوپیا(است  کیلومتر(۲۵ )فراتراز آن  انداخت که بردسالح های سنگین  کشیدنعقب  •

مناطق • خدمات  فراهم    ،نظامیغیر  ایجاد  ارائه  جهت  تسهیالت  امنآوری  مناطق  و    ، بشردوستانه 

 . (گینه بیسایو ،موکراتیک گانگویجمهوری د ،بروندی ،۱۹۹۴و ۱۹۹۲)بوسنی و هرزگوین 

 . جمهوری گانگو( ،) بوروندی انجمن هاو  ،جنبش ها  ،احزاب سیاسی غیرنظامی شدن •

 . (قفقاز)استقرارمجدد نیروهای امنیتی  •

 . ) جمهوری کانگو(جامعه مجدد جنگجویان در دغاما •
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 استثنائات نقض آتش بس و 

منع نقض حقوق بشر که   :که دارای اشتراکات نیزاست قرارمیگیرددر دو دسته بندی  نقض آتش بس معمواًل 

ه منظور منع فعالیت های نظامی از جمله اقدامات انجام شده بو  ، است  افراد ملکیبیشترمربوط به حمایت از

 قوای   ای دولتی وزیرا نیروه  ،بسیار مهم است  دسته بندیاین دو     می.ژیک یا نظایدستیابی به منافع استرات 

 در مواضع متفاوت  ،یاخیر  را دارند  نظامی  از قدرتحق استفاده مداوم    آنها  آیا  اینکه  موردغیردولتی در  

 قراردارند.

 

 نقض حقوق بشر: 

  ، شکنجه  ،افراد  غیرقانونی  وتوقیفدستگیری    ،ها  توقیف گروگان  ،ناپدیدشدن  ،آدم ربایی  ،اختطاف •

توقیف    تحقیق عزت  ،غیرانسانیرفتار  ،خودسرانهو  به  بروندیاذیت  و  آزار  ،تهدید  ،صدمه   ( ،  

 ؛ (میانمار

ه  گان داخلی و پناهنده  شد  حمله به بیجا  ،اخاذی  ،مصادره اجباری زمین  ،یی اجباری افراد ملکیجابجا  •

  زدن اموال و آتش  تخریب    ،گرفتن  گیه  د بر  به  ،فراد ملکیاز  یا خدمات  کار  - غذا   درخواست  ،گان

 . (میانمار ،)دافور

برده داری جنسی و   ،جنسیبهره برداری    ،تجاوزجنسی ،خشونت مبتنی برجنسیت  ،خشونت جنسی •

 . (میانمار ،)جمهوری افریقای مرکزیجنسی یت اذآزار و

)جمهوری ها و نسل کشی ها    قتل عام    ،بدنقطع اعضای    ،یل قومیزندانیان به دال   قتل های خودسرانه •

 .(سودان  ،میانمار ،موکراتیک کانگویجمهوری د ،افریقای مرکزی

کارمندان نهادهای   ،های غیردولتی  سازمان  ،افراد ملکی  گشت وگذار   حرک و منعمحدود کردن ت •

ها و   لوله ،ها راه آهن ،حمالت برجاده ها  ،بین المللی های  سازمان  ،بشردوستانهارائه کننده خدمات 

ایجاد    ،ملکیو هرنوع کاروان نظامی یا    ،اجتماعات مردمی  ،تسهیالت حمل ونقل  ،تأسیسات آبرسانی

دادن    ،غیرضروری  بازرسی/شی تال  محالت جمهوری   ،یاچچن)  ملکی  ومی  نظا  طیاراتسقوط 

 . (کراتیک کانگویمود

و    افراد ملکی  یا محافظت از  ایجاد نماید   های بشردوستانه   ه کمکارائ  در  خیرتأ  یا ی که مانع  تاقداما •

خشونت    ،خصومت  ،. اعمال تهدید) دارفور(  را در پی داشته باشد  نه مردمااد محدود کردن حرکت آز

  های محلی و بین المللی   های سازمان  گیه  اعضای نمایند  ،تجهیزاتسیسات یا  تأ  ،کارمندانیا حمله به  
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های بین المللی    سازمان  ،متحد  ازجمله نماینده گی های سازمان ملل  ،بشردوستانه  ارائه کننده خدمات

 .)دارفور(اعضای رسانه ها و  های غیردولتی و سازمان

حکومت   • ساختن  محلی    ، انتخابات  ،قتمؤمختل  تعلیم)لیبریا(حکومت  حق  در  دخالت  تخریب    ،. 

اکادمیک مذهبی  زیرساخت  ،)علمی(  تسهیالت  تأ  ، های  و  تسهیالت درمانی  های    اردوگاه سیس  و 

 . (میانمار ،مینداناوو ،آچه) ها درچنین مکان نظامی

 

 فعالیت های نظامی: 

انتقال سالح های غیرقانونی که نوعیت سالح و ساحه فعالیت ها باید تعریف و واضح    حمل یا  ،داشتن •

 . )میانمار( گردد

سیسات نظامی و تأ ،مسکونی  محالتحاصره  م توقیف یا    ، جنگ  خط مقدم  جابجاییگسترش قلمرو یا  •

 . (یاچچن)جاده ها 

از بمب های  استفاده    ،ها  بمب گذاری  ،ماین گذاری ها  ،ها  کمین  ،ها  درگیری  ،تعدی ها  ،حمالت •

های    موریت مأ  ،کارانه  بااعمال خر  ،فعالیت های کشفی یا استخباراتی  ،گلوله باری  ،ترورها  ،دستی

 . سریالنکا(  ،مینداناوو ،یا چچن ،آچه بند ) ،نظامی ی واحدها توسطوذی ففعالیت های ن  انجام ،انتحاری

اسلحه  و  تجارت  ،ساخت • انفجاری  : مهمات و مواد حساس از جملهخریداری    ، قاچاق    ، یمس  ، مواد 

ازراه دوردستگاه    ،بطری نماها  ،سیم خاردار  ،کنترول  بوگنویلوسایل بصری وغیره    ،قطب   ( ،  

 . سریالنکا(

 . )صربستان(حمالت انتقام جویانه   •

فرا تر از مناطق  (و یا کسب اطالعات استخباراتی  زنی یا بازدید )بازدید برای اکتشاف انجام گشت •

 . لیبریا( ،ابخازیا) ایجاد موانع اضافی یا زیربناهای نظامی  ،مجاز

مسلح    ،استفاده از اطفال به عنوان سرباز  ،سربازگیری اجباری  ،استخدام و آموزش سربازان جدید  •

جمهوری    ،دارفور  ،افریقای مرکزی)جمهوری  ها    استفاده از تروریستآموزش و    ،افراد ملکیکردن  

کانگوید دیگردرمجاورت    .میانمار(  ،موکراتیک  نظامی  فعالیت  هرگونه  یا    های ه  اقامتگااستخدام 

 . دارفور( ،) میانمار گانه پناهند

به عنوان    ،جز درشرایط خاص ه  نیروها ب  یا ترخیص   تجدید  نیروها،  ازدحام یا جمع شدن غیرموجه •

خدمات  لباس و    ،یی غذامواد  مین  تأ  ،با اطالع قبلی  در انجام کار  (یک   رعایت نوبت )یک به  ؛مثال

 .سودان( ،)بوسنی و هرزگوین غیرهو ی نظامی در ساحهابرای نیروه صحی
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پنهان ک  ینطرفتالش   • تجهیزاتبرای  نظامی    ،ردن  فعالیتنیروهای  دید نماینده گی های    ها  یا  از 

های مشابه   یا هرگونه سازمان  ،کمیته بین المللی صلیب سرخ/ هالل احمر  ،اتحاد افریقا  ،سازمان ملل

 . دارفور()دیگر

 ازجمله:   عالیت های که داللت برخصومت دارد،یا ف ،اقدامات تبلیغاتی تحریک آمیز •

 . (مینداناوو)نمیباشد در مناطق که تحت کنترول آنها گروه ها بیرق  برافراشتن )بلند کردن( -

 . )جمهوری دموکراتیک کانگو(ی  پراگنی قومی و قبیله ی نفرتو تحریک  -

تحقیرکننده درداخل و غیرواقعی یا    ،از جمله اظهارات توهین آمیزت خصمانه  استفاده از تبلیغا -

 . سودان( ،گواتیماال )خارج از کشور 

سالح - خلع  در  بندوبار   و  ناکامی  بی  نیروهای  طرفین   انحالل  منظم  عضو  که  )نیروهای 

 . (شیاکرو)نیستند(

 

 : گنجانیده شودآتش بس نقض   موارداز واضح تعریف باید های آتش بس  نامه توافقدر 

 : زمیندر

یا هرشکل دیگری    و ،خانهتوپ راکت، ،سالح گرمکه شامل باشد  یا غیرعمدیخواه عمدی  هرنوع سالحفیر

که آیا  ست ا در بر گیرنده آن کردن فیردر مورد  بیشتر جزییات و وضاحت (.یا چچن)از گلوله باری میشود 

 . (ا یشکرو)اتفاق افتاده است یا خیر؟در ساحه تحت کنترول یکی از طرفین این مورد فقط 

 در هوا: 

مین أت  ،تجهیزات  حمل و نقل  ،برای فعالیت های  نظامی از جمله بمباران های هوایی  افض  از  استفادههر گونه  

 .بخازیا(ا)  پروازهای کشفی یا استخباراتی و منابع جنگی مجدد

 در دريا: 

هر گونه اختالل  یا دریاچه ها و    نوردیدریا  رهر گونه حمله یا فعالیت دیگری که موجب نقض اصل آزادی د

  . (ایشکرو ،)آنگوال  شود افرادمرور  - و نقل کاال یا عبور حملگیری،   تجاری از جمله ماهیدر فعالیت های 

گیری در   ماهی  : ساحاتمشخص شده مانندو  های تجاری در مناطق معین    فعالیت  و ممنوع قرار دادننقض  

 . )سریالنکا( ها بندرگاه
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 نقض آتش بس در  استثنائات

نقض آتش بس تعبیر  ،  فعالیت کدامکه د شومیذکر  اً س صریحآتش بتوافقنامه های   ترتیبات و یا برخی ازدر  

 . چنین فعالیت ها شامل موارد زیر اند:  نمیشوند

 .(مینداناوو) فعالیت های حفظ صلح توسط نیروهای تعیین شده •

پ •  ،متهمین  دستگیری  جنایی،  تحقیقات  ،گشت زنی جهت پیشگری از وقوع جرایم  و  یسول اقدامات 

و    قاچاق و حمالت تروریستی  ،اختطاف  راهزنی،  ،سرقت مواشی  ،دریایی  انجستجو و توقیف دزد 

 . (مینداناوو ،یبریا)ال  موارد دیگر

دفاعی • طرف  اقدامات  خود  یک  نیروهای  امنیت  از  اطمینان    ، سیسات تأ   ،تسهیالت  حفظ  ،یبرای 

 . (مینداناوو) نهادهای مدنی و شهروندان  نیت و آرامشئومصتجهیزات، خطوط ارتباطی، 

  ، استفاده از نیروی الزم و متناسب برای دفاع از خود یا دیگران  "حق دفاع از خود" به عنوان مثال؛ •

شدت و   ،میزان  ،نظر به ضرورت  استفاده از هرگونه نیرو؛  حمله احتمالی.  هر نوع   یا  حمالتدفع  

 . )صربستان(نه بیشتر به منظور دفاع از خود استفاده شودمدت آن 

    اجرأت تأيیدونظارت  چگونه گی

میتواند  ،نظارت تطبیق  و  اجرأت  مختلفی به تأیید  های  ترین    گونه  معمول  از  یکی  شود.  ایجاد  انجام  آنها 

  مسئولیت   ( است کهی نظارتی کمیته های نظارتی یا  ها   )کمیسیون  یا چند طرف  متشکل از دومستقل یا  نهادهای  

 عهده دارند. بر را نظارت 

ممکن است قبل از شروع آتش بس،    ینظارت  ینهادها  جادیابرای دستورالعمل تهیه    نظارتی:  ايجاد نهادهای

زمان خاصی را برای ایجاد  در طرزالعمل  ممکنیا   صورت گیرد ()بروندی مانندآتش بس   هیدر مراحل اول

 . (آچه بند ) گردداحیا دوباره   یته های قبلیکم گزینه دیگر شاید این باشد که در نظر نگرفت. ینظارت ینهادها

 ، ینظارت  نهادهایانواع 

 : (نفر ۹- ۳)  اجرأت و تخطی ها از مشترک نظارتی، تأیید کمیته

مؤ • کمیته  دایمیایجاد  یا  ورو  قت  از  ناظرینقبل  المللی  د  مؤقتبین  اقدام  یک  است  ممکن    باشد   ، 

 .)ابخازیا(

از  متشکل  نفر است که    ۹  الی  ۳  تخطی ها، معمواًل از اجرأت و  از  تأیید  مشترک    ساختار یک نهاد •

ی منطقه یی، دولت ها، گروه  ها  سازمان  گی  ه به نمایند  یک یا چند ناظر بین المللیطرفین درگیر  

مذهبی،   علمی    سازمانهای  نهادهای  و  دولتی،  غیر  حضور  های  آن  باشند.در  یبریا  )ال   داشته 

 . (ا گو نیکارا ،مینداناوو ،۱۹۹۱،۲۰۰۳



12 
 

ی یمنطقه    ،ساحات جغرافیایی را در سطح محلی  استممکن    اجرأت و تخطی ها  از  ی تأییدکمیته ها •

  ح در سطو   اعضای کمیته یا ممکن است    .جمهوری افریقای مرکزی(  ،)ابخازیا  و ملی نظارت کنند

 . )کرواسی( دادغام شون ، جهت نظارت فرماندهی نظامی مختلف

تأیید  تخصیص کرسی ها در • یا  اجرأت و تخطی ها، ممکن است تقسیم قدرت را    از  نهاد نظارتی 

 . (مینداناوو)  منعکس نماید

  ، معاون  یک الی سه  ، یک رییس  :شامل  اجرأت و تخطی ها از  تأیید    ساختار یک کمیته   :طور مثال •

 . )میانمار( سکرتر میشود و یک الی دو اعضاء معین نایک تعداد 

 

 شامل موارد زير باشد:میتواند   اجرأت و تخطی ها از تأيید ،نظارت  ديگر  های روش

، کمیته های مستقل حقیقت یاب  فوراً بررسی قضیه را در ساحه آغاز در صورت نقض آتش بس •

 .مینداناوو( ،)بوسنی و هرزگوین  میکنند

اجرأت و تخطی ها در خطوط مرزی )جبهات جنگ( که پروسه آتش  از  ایجاد دفاتر مشترک تأیید   •

 . نگوال()ا  بس را نظارت میکنند

 . )ابخازیا(  یبین الملل اد خط آتش بس با حضور داشت نهادهایامتدمشترک در  زنی های گشت •

 . )گواتیماال(  اند گماشته شده که جهت نظارتسئولین ارتباطات نظارت توسط م  •

 .نیروهای حافظ صلح  نظارت توسط  •

   .اتیوپی(  ،)اریتره رعایت آتش بساطیمنان از " برای " مناطق امنبررسی تخنیکی  •

 

 ترتیبات آتش بس شامل موارد زير میشوند:تأيید اجرأت يا تطبیق  ،بین المللی در نظارتجامعه دخالت 

 . رو(یپ  )اکوادور/ نناظری •

 . یا نقض آتش بس گان در صورت تخلفه تسهیل کنند   /از میانجی ها استفاده •

 تضمین کنندهکشورهای  •

 ملل متحد. سازمان یا های منطقه یی سازماننیروهای حافظ صلح  •

 عبارتند از: ها اجرأت و تخطیاز تأيید و  ینظارتنهادهای   موريتمأ مثال های از

  وارد میشوند )ساحات جنگی(  ی  درگیر  اطقمنوسایط نقلیه و طیاره های که به    ،بازرسی کشتی ها •

 . یبریا()ال 

 : ذیل انجام میشودتوجه به تخلفات  با ()قفقازبررسی هر گونه نقض آتش بس  •

 زمان نقض -
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 ند ه ا که در نقض آتش بس دخیل بود های طرف -

 موقعیت -

 ات تخلف نوع در باره توضیحات  -

 تعداد و نوع سالح های استفاده شده  -

 )لیبریا( وارده های جسمی آسیبتلفات و  ،آتش بس نقض  تأثیر -

 )ابخازیا(  های عموم مردم درخواستدر نظر گرفتن  -

طقه مورد عالقه پس از  حق دسترسی به هر من  طرفین،  از سویضمانت های ایمنی قبول شده  کسب   •

   )ابخازیا(. طرف ها مطلع ساختن

  که همه به آن دسترسی داشته باشند؛   تازههای عمومی    ارشزانتشار گعبارتند از:  مأموریت ها  سایر  

ه معلومات نقض آتش بس به ارائ  ،سه یا شش  ماه  ،و فعالیت های مالی در هر دوها    ارشزانتشار گ

 . )میانمار(  های بین المللی کمیته های مذاکره و سازمان
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 که از آنها در این رهنمود استفاده شده است  نامه های صلحتوافق :يماضم

 .۱۹۹۱ می ۳۱، نامه بیکسی(آتش بس )توافق نامهتوافق ، آنگوال 

https://peaceagreements.org/view/1316 

  

 .۱۹۹۲می  ۵، آتش بسنامه بوسنی و هرزگوین/ یوگسالوی )سابق(، توافق 

https://peaceagreements.org/view/1588 

 

در لندن امضا شد، تهیه    ۱۹۹۲  جوالی  ۱۷در    که  نامه، متن توافقبوسنی و هرزگوین/ یوگسالوی )سابق(

 .۱۹۹۲ جوالی ۱۷کتر کارادزیچ و دکتر سیالژدزیچ، ا، د توسط آقای بابانمتن 

https://peaceagreements.org/view/1477 

 

)کنفرانس  ی اجرأت و تخطی ها امنیت و تأیید  سازی، تأمین  بوسنی و هرزگوین/ یوگسالوی )سابق(، اعتماد

 .۱۹۹۲ گستا۲۷، لندن(

 https://peaceagreements.org/view/1165 

 

،  سارایوو  یمنطقه میدان هوایاز  نیروها    دور سازی    رد، توافق در موبوسنی و هرزگوین/ یوگسالوی )سابق(

 .۱۹۹۲دسامبر  ۲۲

 https://peaceagreements.org/view/1616 

 

، توافق نهایی بینهرزگوین/ یوگسالوی )سابق(بوسنی و     ،SRSG نماینده ویژه دبیرکل سازمان    کاشیاآقای    

  ۱۹۹۴  اپریل  ۲۳،  و نظامی صرب بوسنیایی   و مقامات نظامی  صربستانی(- ملل متحد، مقامات ملکی )بوسنی 

 به دست آمد. 

https://peaceagreements.org/view/1499 

 

یوگسالوی   و هرزگوین/  موافقتنامه  )سابق(بوسنی  آن    منطقه  سازی  نظامیغیر،  مجموعی    ۳که وسعت 

 .۱۹۹۴ یم ۲۱، بود رودخانه درینادر شرق   لومتر مربعكی

https://peaceagreements.org/view/1637 

 

 Conseil National pour la Defense de laآتش بس بین دولت انتقالی بروندی و  نامه، توافقبروندی

Democratie-Force pour la Defense de la Democratie ،۲  ۲۰۰۲دسامبر. 

 https://peaceagreements.org/view/321 

 

توافقبوروندی بس  نامه،  آتش  و  فراگیر  جامع  بوروندی  جمهوری  دولت  و    بین  مسلح  نیروهای شورشی، 

 .۲۰۰۶سپتامبر ۷، آزادیخواه بروندی

https://peaceagreements.org/view/336 

 

 .۲۰۰۷ل اپریAccord de Paix de Birao ،۱، فریقای مرکزیاجمهوری 

https://peaceagreements.org/view/1316
https://peaceagreements.org/view/1588
https://peaceagreements.org/view/1588
https://peaceagreements.org/view/1588
https://peaceagreements.org/view/1477
https://peaceagreements.org/view/1477
https://peaceagreements.org/view/1477
https://peaceagreements.org/view/1165
https://peaceagreements.org/view/1165
https://peaceagreements.org/view/1165
https://peaceagreements.org/view/1616
https://peaceagreements.org/view/1616
https://peaceagreements.org/view/1616
https://peaceagreements.org/view/1499
https://peaceagreements.org/view/1637
https://peaceagreements.org/view/321
https://peaceagreements.org/view/321
https://peaceagreements.org/view/321
https://peaceagreements.org/view/336
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https://peaceagreements.org/view/760 

 

مرکزیاجمهوری    Accord de cessez-le-feu entre le Gouvernement de la،  فریقای 

RépubliqueCentrafricaine و la CoitationSéléka ،۱۱ ۲۰۱۳ جنوری. 

https://peaceagreements.org/view/811 

 

 .۲۰۱۴  جوالی ۲۳، اه خصومت به مورد پایان دادنویل در برز نامه، توافق فریقای مرکزیاجمهوری 

https://peaceagreements.org/view/818 

 

 .۱۹۹۱سپتامبر  ۱، آتش بس نامهکرواسی/ یوگسالوی )سابق(، توافق 

https://peaceagreements.org/view/1448 

 

 .۱۹۹۲ جنوری ۲نامه، بق(، توافق برای به اجرا گذاشتن توافقیوگسالوی )سا /کرواسی

https://peaceagreements.org/view/1019 

 

 ۱۹۹۴  مارچ ۲۹ ،آتش بسنامه وافق ، تکرواسی/ یوگسالوی )سابق(

. https://peaceagreements.org/view/324 

 

 .۱۹۹۹ جوالی ۱۰، س )توافق نامه لوساکا(آتش ب نامه، توافقموکراتیک کنگویجمهوری د

https://peaceagreements.org/view/319 

 

 .۱۹۹۵ فبروری Declaracion de Itamaraty ،۱۷، اکوادور/ پرو

https://peaceagreements.org/view/352 

 

پی و دولت  موکراتیک اتیویدولت جمهوری فدرال د  میان، توافق برای پایان دادن به خصومت  اریتره / اتیوپی

 .۲۰۰۰ جون۱۸، ایالت اریتره

 https://peaceagreements.org/view/261 

 

نظارت بر رعایت   جهتبخازیا و ترتیبات  اآتش بس در   نامه، توافقبخازیااجمهوری خود مختار    /گرجستان

 .۱۹۹۳ جوالی۲۷آن )توافق نامه سوچی( ، 

https://peaceagreements.org/view/249 

 

،  بخازیااآن در    یاجرایمیکانیزم های  آتش بس و، توافق در مورد بخازیااجمهوری خود مختار    /گرجستان

 .۱۹۹۳سپتامبر ۲۷

 https://peaceagreements.org/view/1693 

 

 ، بخازیااهای گرجستان و  طرف بازدید از ساحات ، پروتکلبخازیا اجمهوری خود مختار  /گرجستان

https://peaceagreements.org/view/760
https://peaceagreements.org/view/811
https://peaceagreements.org/view/818
https://peaceagreements.org/view/1448
https://peaceagreements.org/view/1019
https://peaceagreements.org/view/324
https://peaceagreements.org/view/324
https://peaceagreements.org/view/324
https://peaceagreements.org/view/319
https://peaceagreements.org/view/352
https://peaceagreements.org/view/261
https://peaceagreements.org/view/249
https://peaceagreements.org/view/1693
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 .۱۹۹۸دسامبر  ۲۱

 https://peaceagreements.org/view/25 

 

  جون  ۲۴، نامه سوچی( )توافققفقازو جستانگر زعهاصول حل و فصل منا، توافقنامه باالی قفقاز/  گرجستان

۱۹۹۲. 

 https://peaceagreements.org/view/1699 

 

 .۱۹۹۶دسامبر  ۴، گواتماال، توافق در مورد آتش بس قطعی

https://peaceagreements.org/view/253 

 

 .۱۹۹۸  آگست ۲۶، آتش بس در گینه بیسائو  نامهق، تواف گینه بیسائو

https://peaceagreements.org/view/323 

 

آچهیاندون توافقزی/  دادن  هنامه چ،  اندون  بین دولت  ها  خصومتبه  ارچوب خاتمه  زی و جنبش یجمهوری 

 . ۲۰۰۲دسامبر  ۹ ،. آچهیخواهآزاد

https://peaceagreements.org/view/325 

 

 .۲۰۱۴ آگست ۵، ساعته آرسل ۲۴آتش بس   نامه، توافقلبنان

https://peaceagreements.org/view/1840 

 

نامه  )توافق  لیبریا  در  منازعاتها و حل و فصل مسالمت آمیز    خصومت  ، توافق برای پایان دادن بهلیبریا

 .۱۹۹۰اکتبر ۲۴، بانژول سوم(

 

 https://peaceagreements.org/view/635 

 

بین نیروهای مسلح   منازعات، توافق برای متوقف کردن خصومت ها و حل و فصل مسالمت آمیز  لیبریا

  فبروری  ۱۳، آتش بس لومه( یبریا، و جبهه ملی میهنی لیبریا، و جبهه میهنی مستقل ملی لیبریا )توافق نامه ل

۱۹۹۱. 

https://peaceagreements.org/view/1041 

 

ای لیبریا جلسه  نتایج  بررسی  نتیجه  در    ،  شد  در  جون  ۳۰و    ۲۹که  برگزار  )توافقنامه    یاموسسوکرو 

 ۱۹۹۱.  جون ۳۰ یاموسسوکرو(.

https://peaceagreements.org/view/38 

 

متحد برای    یبین دولت جمهوری لیبریا و لیبریایی هاها    آتش بس و متوقف کردن خصومت  نامه، توافقلیبریا

 .۲۰۰۳ جون ۱۷، کراسی در لیبریاوآشتی و دموکراسی و جنبش دم

https://peaceagreements.org/view/259 

https://peaceagreements.org/view/25
https://peaceagreements.org/view/25
https://peaceagreements.org/view/25
https://peaceagreements.org/view/1699
https://peaceagreements.org/view/1699
https://peaceagreements.org/view/1699
https://peaceagreements.org/view/253
https://peaceagreements.org/view/323
https://peaceagreements.org/view/323
https://peaceagreements.org/view/323
https://peaceagreements.org/view/325
https://peaceagreements.org/view/1840
https://peaceagreements.org/view/635
https://peaceagreements.org/view/635
https://peaceagreements.org/view/635
https://peaceagreements.org/view/1041
https://peaceagreements.org/view/38
https://peaceagreements.org/view/38
https://peaceagreements.org/view/38
https://peaceagreements.org/view/259
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 .۲۰۱۵نوامبر    ۱۲و الزویه،  نگ بین مناطق ورشفانا  ج  توقف  عدم درگیری و  نامهجلسات توافق   ، صورتلیبی

 

https://peaceagreements.org/view/1512 

 

Mali  ،Accord sur la cessation des hostilities entre le Gouvernement de la Republique 

du Mali d'une part  ،and le MouvementPopulaire de l'Azaouad and le Front 

IslamiqueArabed'autre part (Accords de Tamanrasset)،6 1991 جنوری. 

 https://peaceagreements.org/view/206 

 

 ۲۰۱۱سپتامبر  ۷، (NDAA)ائتالف اردوی دیموکراتیک ملی  نامهشرایط توافق، میانمار

https://peaceagreements.org/view/1582 

 

 .۲۰۱۲  گستا  ۲۵،  و دولت Pa-Oh (PNLO) آتش بس در سطح دولتی بین سازمان ملی  نامه، توافق میانمار

 https://peaceagreements.org/view/1579 

 

 . ۲۰۱۵اکتبر  ۱۵، کمیته نظارت مشترک برای هر سطح )پیش نویس(رهنمود  ،میانمار

 https://peaceagreements.org/view/1545 

 

نامه آتش بس  مطابق با توافق (EAO) های مسلح قومی  ، آیین نامه نظامی بین دولت برمه و سازمانمیانمار

 .۲۰۱۵نوامبر ۱۸ ،(NCA) ملی

 https://peaceagreements.org/view/1544 

 

توافق نیکاراگوئه قط  نامه،  بس  و  آتش  نیکاراگوئه  جمهوری  دولت  بین  مقاومت  اجبهه  عی  یاتاما  تالنتیک 

 .۱۹۹۰ اپریل ۱۸، میگوئل کاردینال اوباندو ی براوونیکاراگوئه تحت نظارت امینیت او 

https://peaceagreements.org/view/366 

 

 . ۱۹۹۸ اپریل ۳۰نامه آراوا( ، )توافق  جهت تطبیق آتش بس  نامهبیگین ویلی، توافق   /پاپوا گینه نو

 https://peaceagreements.org/view/557 

 

 .۱۹۹۷ جنوری۲۷،مگیونداناوو، بولدنخصومت ها در دادن مؤقت خاتمهمینداناوو  / فیلیپین

 https://peaceagreements.org/view/406 

 

 ۲۵،  محولهوظایف    اقدامات و  ،قتکمیته نظارت آتش بس مؤ  ترکیب،  ۱قطعنامه شماره  مینداناوو    / فیلیپین

 .۱۹۹۷ مارچ

https://peaceagreements.org/view/946 

 

https://peaceagreements.org/view/1512
https://peaceagreements.org/view/206
https://peaceagreements.org/view/206
https://peaceagreements.org/view/206
https://peaceagreements.org/view/1582
https://peaceagreements.org/view/1579
https://peaceagreements.org/view/1545
https://peaceagreements.org/view/1544
https://peaceagreements.org/view/366
https://peaceagreements.org/view/557
https://peaceagreements.org/view/406
https://peaceagreements.org/view/946
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، توقف کامل خصومت هادر مورد   GRP-MILF نامهعملیاتی توافق تطبیق رهنمودهای    ،وفیلیپین/ مینداناو

 .۱۹۹۷نوامبر  ۱۴

https://peaceagreements.org/view/403 

 

 .۱۹۹۸ چمار ۱۱، نامه ایجاد یک تیم واکنش سریعتوافقمینداناوو  / فیلیپین

 

https://peaceagreements.org/view/654 

 

 

امنیتی و    بین فرماندهی عالی نیروهای  دادن به خصومت ها  پایان،آتش بس و توافق باالی  جمهوری کنگو

 . ۱۹۹۹دسامبر ۲۹،  (FADR) دفاع از خودمقاومت و  فرماندهی عالی نیروهای

 https://peaceagreements.org/view/201 

 

و اقدامات    ها  خصومت  توقف مربوط به آتش بس وپروتکل نشست کمیسیون های مذاکرات  ،  روسیه/ چچن

 ۱۹۹۶ جون ۱۰، مسلحانه در منطقه جمهوری چچن ازعاتبرای حل و فصل من

https://peaceagreements.org/view/5111 

 

 Teksti integralهدریوگسالوی)سابق(/ /صربستان

iMarrëveshjessëpreservonënshkruarnëKonçul، ۱۲ ۲۰۰۱ چمار. 

 https://peaceagreements.org/view/1428 

 

 .۲۰۰۲ جنوری۱۹،  ش بس کوه های نوبا در مورد سوداننامه آت، توافقسودان

https://peaceagreements.org/view/470 

 

خصومت ها بین دولت سودان و جنبش/ ارتش آزادی   توقف ، یادداشت تفاهم در مورد سودان جنوبی/ سودان

 . ۲۰۰۲اکتبر  ۱۵،خواه خلق سودان

https://peaceagreements.org/view/453 

 

 امنیتی بین دولت سودانچگونه گی اجرای مقررات    ، توافق نامه آتش بس دائمی وسودان جنوبی/ سودان

(GOS)  ارتش آزادی بخش خلق / و جنبش آزادسازی خلق سودان (SPLM / SPLA)   در دوره های پیش

 .۲۰۰۴دسامبر  ۳۱، قتمؤاز 

https://peaceagreements.org/view/270 

 

و ببرهای آزادی بخش   مکراتیک سوسیالیست سریالنکایآتش بس بین دولت جمهوری د نامه، توافقسریالنکا

 .۲۰۰۲ فبروری ۲۲، تامیل ایالم

 

https://peaceagreements.org/view/248 

https://peaceagreements.org/view/403
https://peaceagreements.org/view/654
https://peaceagreements.org/view/201
https://peaceagreements.org/view/201
https://peaceagreements.org/view/201
https://peaceagreements.org/view/511
https://peaceagreements.org/view/511
https://peaceagreements.org/view/511
https://peaceagreements.org/view/1428
https://peaceagreements.org/view/470
https://peaceagreements.org/view/453
https://peaceagreements.org/view/270
https://peaceagreements.org/view/248
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 عدالت   جنبش، توافق آتش بس بین دولت سودان وسودان/ دارفور

 .۲۰۱۳ فبروری ۱۰،  (JEM) سودان- برابری و

https://peaceagreements.org/view/880 

 

 خذ أو م منابع

 PA -X (2018)های برنامه تحقیقاتی در مورد راه حل  .۱، نسخه  و توافق نامه های صلح   اطالعاتی  بانک 

 .ادینبورگ  ،ادینبورگ  پوهنتون  سیاسی،

www.peaceagreements.org 

 

توافق  تعریف  برای    نامهبرای  که  بس  استآتش  شده  استفاده  اطالعاتی  بانک  مجموعه  بهاین   ،Bell   ،

Christine  ،SanjaBadanjak  ،Robert Forster  ،Astrid Jamar  ،Jan Pospisil  ،Laura Wise 

کنید (2018) نسخه   PA-Xكتابنامه .مراجعه  تحقیقات   .۱،  ف  ی برنامه  و  هاحل  پوهنتون یسیاس  یصل   ،

 ادینبورگ. ادینبورگ،

http://www.peaceagreements.org/files/PA_X_codebook_Version1_Feb_20_200.pd

f 

 .مراجعه کنید PA-X (2018) ، بهآتش بس  نامهتوافق ۲۶۷لیست کامل دیدن برای 

https://edin.ac/2FOOB3y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://peaceagreements.org/view/880
http://www.peaceagreements.org/
http://www.peaceagreements.org/files/PA_X_codebook_Version1_Feb_20_200.pdf
http://www.peaceagreements.org/files/PA_X_codebook_Version1_Feb_20_200.pdf
https://edin.ac/2FOOB3y
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 درباره ما 

  -فراتر از نخبگان سیاسی - عمدتاً این را مطرح میکند که توافقنامه های سیاسی (PSRP) ی توافقات سیاسیاتبرنامه تحقیق

چگونه میتوانند برای آنهایی که از توافقنامه ها متأثر میشوند، باثبات تر و همه شمول تر باشد.  این برنامه مشخصاً رابطه  

 .بین ثبات و همه شمول بودن را بررسی میکند، که گاه به عنوان رابطه بین صلح و عدالت نیز یاد میشود

 :فقنامه های سیاسی می پردازداین برنامه به سه سؤال جامع تحقیقی مرتبط به توا 

: انواع مختلفی از توافقات سیاسی چگونه پدید می آیند و بازیگران ، نهادها، منابع و شیوه هایی که آنها را شکل میدهند، ۱

 کدام ها اند ؟

 بهبود بخشید؟   چگونه میتوان با ابتکارات داخلی، تأثیر رعایت جندر و نهادهای تطبیق کننده قانون را در  توافقات سیاسی  :۲

 : چگونه و با اجرای چه نقشی، بازیگران خارجی میتوانند حل و فصل های سیاسی را تغییر دهند؟۳

. شرکای برنامه تحقیقاتی حل   اکادمی جهانی عدالت در پوهنتون ادینبورگ نقش رهبری برنامه را در سازمان به عهده دارد

 (عبارتند از:PSRPو فصل های سیاسی )

مصالحه امنیتی (CR) منابع  مطالعات  انستیتیوت   ، (ISS) انستیتیوت   ،Rift Valley (RVI)  عدالت انستیتیوت  و 

 (، پوهنون اولستر. TJIانتقالی

 برای کسب معلومات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

www.politicalsettlements.org 

 

 

 

 

 

 

 

The Political Settlements Programme Consortium@PolSettlements 

Globle Justice Academy, University of Edinburgh, School of  PoliticalSettlements@ed.ac.uk
Law, Old College, South Bridge, EH8 9YL PSRP is funded by the Department for International 
Development (DFID), UK 

 
 

ت متحده  ال به کمک مالی انستیتوت صلح ایا ۲۰۲۰متن این مقاله از زبان انگلیسی به زبان دری در سال 

 ت. امریکا ترجمه و تألیف شده اس

http://www.politicalsettlements.org/
mailto:PoliticalSettlements@ed.ac.uk


21 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


	مجموعه نکات برجسته بانک اطلاعاتی توافقنامه های صلح
	تعریف محدوده و ترتیبات آتش بس
	چگونه گی آتش بس
	نقض آتش بس و استثنائات
	چگونه گی نظارت وتأیید اجرأت

