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 غالًبا ما تكون التفاوتات ا�قتصادية � قلب ال�اع، و�كن
أن تكون معالجتها مهمة �نهاء ال�اع العنيف

لتقاسم السلطة ا�قتصادية الناشئة عن مفاوضات واتفاقات الس�م خمسة أشكال رئيسية

..

نسبة اتفاقات تقاسم السلطة التي تشمل تقاسم السلطة ا�قتصادية

 غالًبا ما يتم ا�تفاق ع� تقاسم السلطة ا�قتصادية �
اتفاقات شاملة تحاول توف� إطار شامل لحل النزاع

النسب لكل مرحلة من مراحل ا�تفاقات التي تتضمن أحكاماً لتقاسم

السلطة ا�قتصادية 

بدون تقاسم السلطة ا�قتصادية

تقاسم السلطة
ا�قليمية 

تقاسم السلطة
العسكرية 

تقاسم السلطة
السياسية 

وقف إط�ق النارالتنفيذالجوهري والشامل

ما قبل التفاوض

الجوهري والجز�

.

�كن أن تشمل ا¤قاربات السياسية لتقاسم السلطة ا�قتصادية، والتي تتقاسم السلطة ع� ا¤وارد 

 والقرارات ا�قتصادية، مناصب محددة للجهات الفاعلة غ� الحكومية أو الج§عات العرقية � الوزارات

.(الرئيسية أو ا¤ؤسسات العامة أو ا¤ؤسسات ا�قتصادية (مثل البنوك ا¤ركزية

 تنطوي ا¤قاربات ا�قليمية لتقاسم السلطة ا�قتصادية ع� أشكال من

"الفيدرالية ا¤الية" التي تتوافق مع تقاسم السلطة ا�قليمية

 ترتيبات  محددة ل"تقاسم ال³وة" خاصة با¤وارد الطبيعية ا¤رتبطة بالنزاع

).(ا¤اس أو النفط أو ا¤عادن

 تنشأ  ترتيبات تقاسم السلطة ا�قتصادية ·ن ا·طراف توافق ع� تقاسم السلطة ع� ا¤وارد

العابرة للحدود الجديدة التي خلقتها اتفاقية الس�م، مثل الغابات أو مصائد ا·س§ك

 هناك أشكال أخرى لتقاسم السلطة ا�قتصادية مثل ا�ص�حات ا¤رتبطة با·راº أو دفع

رواتب للمقاتل¾ ا¤¿ح¾ أو التوزيع ا¤ش½ك ·موال إعادة ا�ع§ر والتعويضات

.

.

.
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ت
الخÀة � ال�اعا

الخÀة ا�قتصادية

 يجب أن يعالج تصميم عملية الس�م ع� وجه التحديد الع�قة ب¾ ا¤وارد
ا�قتصادية وال�اع

 من ا·فضل معالجة النزاعات السياسية ع� ا¤وارد الطبيعية باعتبارها مشاكل فنية
�كن حلها خارج ا¤حادثات

www.ed.ac.uk/is/graphic-design :صممتها خدمة تصميم الجرافيك - خدمات ا�علومات، جامعة إدن�ة

Çالتوصية ا·و

التوصية الثانية

.

تشمل ا¤واضيع التي يجب مراعاتها

يجب أن تتمتع ا¤نظ§ت ا¤شاركة � جهود ا¤ساعدة ا�Éائية وتعزيز الس�م بالقدرة التنظيمية

وأساليب العمل التي 

�كن أن يساعد دعم الوساطة � إعادة تأط� مناقشات تقاسم السلطة ا�قتصادية بطرق تساعد

ع� احتواء  التوتر ما ب¾ الدوافع السياسية لتصميم تقاسم السلطة ا�قتصادية والحاجة 

إÇ مؤسسات اقتصادية فاعلة وخاضعة للمساءلة 

:

كيف ترتبط مسائل توزيع ال³وة وعدم ا¤ساواة بال�اع؟ 

•

:

Ëكن إنشاء فرق تحليل مش½كة مكونة من مستشارين � التنمية ا�قتصادية و� ال�اع

 ما إذا كانت هناك موارد طبيعية ذات قيمة عالية ع� ا¤حك، والتي تنقسم 
ا·طراف حول التعامل معها

 ما إذا كان أي من الطرف¾ قد وضع تقاسم السلطة ا�قتصادية ع� أجندة 
عملية الس�م

 ما إذا كانت مفاوضات تقاسم السلطة السياسية أو ا�قليمية لها آثار 
مباÐة ع� إدارة ا¤وارد الطبيعية بعد ال�اع

 ما إذا كان ا¤جتمع ا¤دÑ يدافع عن معالجة ا¤وارد الطبيعية كجزء من 
أي حل للنزاع. (داوز 2016
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.

.
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.

.

 يجب أن يقدم الداعمون الدوليون لعمليات الس�م خÀة مزدوجة � ا�قتصاد
وال�اع

التوصية الثالثة
.

.
 تضمن وصول ا¤شارك¾ � الجهود الدبلوماسية والوساطة إÇ الخÀة التقنية ا�قتصادية �•

مسائل مثل ال�مركزية ا¤الية

 تضمن أن الخÀاء � ا�قتصاد وا�دارة ا¤الية يفهمون الطرق التي تحتمها الÒورات•
السياسية ا·خرى ا¤تعلقة بأسباب ال�اع، ستدفع ا¤فاوضات

  تفهم أنه � بعض ا·حيان يجب أن تفسح " أفضل" ال½تيبات الخاصة با�دارة ا�قتصادية•
ا¤جال للتداب� التي �كن أن تتفق عليها ا·طراف

.
.

.

.

www.politicalsettlements.org/publications-database

www.politicalsettlements.org/wp-content/uploads/2018/07/2018_Bell_PA-X-Economic-Power-Sharing-Report.pdf
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