
 مفاوضات الس	م هي واحدة من أك� الطرق شيوعا
�نهاء ال�اعات

 تتعقد عمليات الس�م أك
 وأك
، م يفرض التوصل ا� اتفاقيات تكون
بطبيعتها: محليه، وطنية، ودولية
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ب� الدول - متصلة ب�اع داخ�
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 لقد تم التوقيع ع� العديد من ا�تفاقيات ا�حلية � كل من: كينيا والصومال
وجنوب السودان وليبيا واليمن وسوريا

عمليات الس�م

3

داخل الدولة

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

 تعالج معظم هذه ا�تفاقيات النزاعات الداخلية للدول،
والبعض منها تتعامل مع ا�نازعات ب� الدول

مواقع عمليات الس	م ¦ جميع أنحاء العا¤

 وتنتهي ال�اعات أيضا بانتصار أحد أطراف ال�اع، لكن حتى � الحالة قد

ت§ز الحاجة للمفاوضات وا�تفاقيات للتعامل مع آثار ال�اع

أفريقيا (باستثناء منطقه ال»ق ا©وسط
وشل أفريقيا)

أسيا وا�حيط الهادئ

ال»ق ا©وسط وشل أفريقيا

أوروبا واورواسيا

ا©مريكيت�

عابرة ل²قاليم

.

.

 توزيع أنواع ا�تفاقيات بحسب اتفاقيات ب� الدول، اتفاقيات

محلية، اتفاقيات دولية - داخلية

اتفاقيات محلية داخل الدولة

اتفاقيات ب� الدول

.

.

.

الدخول ¦ مباحثات

تنفيذ اتفاقيات سابقة

تثبيت عملية وقف إط	ق النار

اتفاقيات حول كيفية حل النزاع
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متوسط عدد ا�تفاقيات ¦ كل مرحلة من مراحل أي عملية س	م اعتيادية 

وتشمل هذه ا�تفاقيات

 نادراً ما تتحول عمليات الس�م من
 العنف إ� الس�م بشكل مبا¶، فغالباً

 ما تبدأ ا�حادثات، وتتع
، لكنها

تستأنف من جديد

 إذا عدنا إ³ اتفاقيات الس	م منذ 1990، فقد تم التوقيع
 ع� أك� من 1500 اتفاق ¦ حواµ 150 عملية س	م

مختلفة ع� مدى 35 عاماً

 عند التوصل �تفاق س	م ب� اºطراف ا�تحاربة
 الرئيسية، قد تحظى "لحظه ا�صافحة" با�هت¼م، ولكنها

مجرد لحظه واحدة ¦ عمليه س	م طويلة ا�دى

.

:

وقف إط�ق النار

ما قبل ا�فاوضات

موضوعية - جزئية

موضوعية - شاملة

تنفيذ

.

.
توزيع ا�تفاقيات ا�Âمة ب�  اتفاقيات محلية داخل الدولة أو

اتفاقيات ب� الدول 

.



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

 الدÁوقراطية والصومال وجنوب السودان

كذلك

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

النزاع خ�ل الفÅة ما ب� 1992-1995

الدول وا�نظ¼ت الدولية ا�شاركة ¦ عملية الس	م اºفغانية
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9

 Åيل الخطوات الصغÄة ا�كونة من س	سل متعددة  ºن تكون
مقياساً، بد� من إنهاء ال�اع العسكري بÆبة عم	قة واحدة

 قد تتعارض ا�لتزامات باÈاك اºطراف ا�تقاتلة ¦ التسوية10
السياسية الجديدة مع الرؤية اºوسع لËدماج

ا�تفاقيات الدولية
كنداتتناول 206 اتفاقيةدولية نزاعات داخلية أي (14% من إج¼µ ا�تفاقيات)

م�
فرنسا
أ�انيا

إيطاليا
اليابان

الÇويج
بولندا
إسبانيا
السويد

ا�ملكة ا�تحدة
الو�يات ا�تحدة

منظمة التعاون ا�قتصادي
Èمنظمة ا©من والتعاون ا©ورو

Éل ا©طلمنظمة حلف ش
مؤسسة شانغهاي

جمعية جنوب أسيا للتعاون اËقليمي
منظمة التعاون اËس�مي

Èتحاد ا©وروËا
مؤÌر التفاعل وإجراءات بناء الثقة � أسيا

ا©مم ا�تحدة

PSRP 
www.politicalsettlements.org

PA-X يستند هذا العمل ع� مطبوعات
www.peaceagreements.org

 البيانات مستخرجة من قاعدة بيانات

 الثلث من عمليات الس�م هذه شهدت اتفاقا

 شام� أعقبه اتفاق شامل آخر، ثم تبع ذلك أك

من ست اتفاقيات � با�عدل

.

.
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عملية الس	م اºفغانية

الدول القومية

ا�نظ¼ت الدولية

.

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

جامعة إدن§ه:

.

حتى صفقات الس	م الشاملة �كن ان تنهار 7

الشمولية لكل اºطراف تخلق س	ما مستداما 8

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

.بسبب أقصاء مجموعات رئيسة من العملية

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

 ا©طراف ا�تحاربة يساعد � إدامة
الس�م وتجاوز "مطبات" التنفيذ

.

.

 من ا�تفاقيات فقط هي التي تذكر ا�رأة أو الجندر11
بطريقة أو بأخرى
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 كذلك، من النادر أن تعالج ا�تفاقيات وضع
 ا©قليات الغÓ مهيمنة، م يجعل هذه

.ا©قليات عرضة �زيد من اËقصاء والتهميش

.

 إيرلندا الشلية، ع� سبيل ا�ثال، أبرمت 33 اتفاقا
 للس�م مع مختلف ا©حزاب السياسية تناولت تنفيذ

ا�تفاقيات ذاتها ومسائل أخرى عالقة

(      منها قبل اتفاقية بلفاست / الجمعة العظيمة، ت�ها 21 اتفاقاً بعد ذلك)

:

.


