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 تقاسم السلطة السياسية
 إن تقاسم السلطة السياسية ينص ع� تقاسم السلطة �

.ا�ؤسسات السياسية ب� الج عات وا�حزاب ا�ختلفة

 �كن أن تكون اتفاقات تقاسم السلطة السياسية مؤقتة
 (� ترتيبات مؤقتة) أو إ� أجل غ� مسمى (� تسوية

سياسية جديدة

 توفر ترتيبات مشاركة السلطة السياسية ض نات أمنية مهمة للدولة و�حزاب ا�عارضة أو الج عات ا�تمردة من خ�ل تقديم مكان
لهم � الحكومة. هذه الض نات مفيدة ¦نهاء النزاع ولكنها غالباً ما تنتقد ل¢سباب التالية

.(

 �كن توف� تقاسم السلطة السياسية � الحكومة الوطنية
 أو � الحكومات ا¦قليمية أو ا�حلية الفرعية أو ع�

.جميع ا�ستويات

نسب ا�شكال ا�ختلفة لتقاسم السلطة داخل اتفاقيات تقاسم

السلطة السياسية 

:و�كن أن تشمل هذه العملية ما ي±
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تقاسم السلطة السياسية

ائت�ف تنفيذي

نظام تناسبي اخر

التناسب � الهيئة الت¸يعية

¼ط آخر من تقاسم السلطة السياسية

ا�شاركة الدولية

ا¾ستق�ل الذا½ القطاعي

شكل من حق النقض أو ا�غلبية ا�جتمعية

ا¾ئت�فات التنفيذية القÁية•

الهيئات الت¸يعية النسبية•

أشكال حق النقض الج عي•

التناسب � ا�ؤسسات السياسية والقانونية ا�خرى•

 ا¾ستق�ل الذا½ القطاعي (ع� سبيل ا�ثال أنظمة•
(تعليمية مختلفة �ختلف الج عات

ا�شاركة الدولية•

إ� أجل غ� مسمى
 تقاسم السلطة ع�
أساس عرقي دائم

مؤقت
ترتيب مؤقت

 Æأو انتقا

نسبة اتفاقيات ا�شاركة � السلطة السياسية التي تتضمن أحكاًما لتقاسم

السلطة ع� مستوى الحكومة ا�ركزية أو ا�ستوى ا�ح± أو ك� ا�ستوي� 

الحكومة ا�ركزية / الوطنية

ا�ستوى ا�ح� / ا�قليمي

ك� ا�ستوي�

:

 ترسيخ ا¾نقسامات التي � قلب
 الÉاع وترجمته إ� مؤسسات

 سياسية جديدة

 الÌكيز ع� اتفاق ب� النخبة Êا
يُقÍ أي عقد اجت عي



 غالًبا ما تنجح ترتيبات تقاسم السلطة � وقف الÉاع
Ðولكنها � الغالب ¾ توفر استقرار سيا

 غالباً ما تكون ا�رأة ممثلة Óثي� ناقصا � التسلس�ت الهرمية
 السياسية  -العسكرية � كِل من مفاوضات الس�م ومؤسسات

تقاسم السلطة
.

.

نسبة اتفاقيات الس�م التي تحتوي ع� اتفاقات تقاسم السلطة

السياسية والتي تتضمن اتفاقيات تش� إ� ا�رأة 

 يتمثل التحدي الرئي� � ضن أ� تكون ترتيبات تقاسم السلطة ل
 كـ"ميثاق ب� النخبة" فقط، بل أن تكون قادرة ع� التطور إ� عقد

.اجتعي أك� شمو�ً

 عندما يكون تقاسم السلطة مؤقًتا، قد تحتاج الÌتيبات
 الد�قراطية ا�صممة لتحل محلها إ� توف� امكانية

.ل�ستيعاب السياÐ للمجموعات

من ا�مكن أن تكون ترتيبات تقاسم السلطة صعبة التغي�

 تشكل تداب� حقوق ا¦نسان أيًضا ض نة مهمة لصفقات تقاسم
السلطة للمجموعات من خ�ل ا¾عÌاف بالحقوق الفردية

 ينبغي لÌتيبات تقاسم السلطة السياسية القاØة ع� هويات
 الج عات أو دمج النخب السياسية والعسكرية من الحكومة

وا�عارضة أن تتضمن احكام خاصة بالنساء وا�قليات

.

 يصعب استبدال ترتيبات تقاسم السلطة التي تهدف إ� تحقيق ا�ساواة
 السياسية للمجموعات العرقية القومية ا�قصية دون التأث§ سلبًا ع�

.ا�ساواة السياسية ا�همة للس�م

عقد اجت عي شامل ميثاق النخبة

تتضمن اتفاقية تش�
إ� النساء؟ 

تتضمن اتفاق لتقاسم
السلطة السياسية؟ 
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Àعندما يركز تقاسم السلطة ع� جلب العنا 
 ا�سلحة إ� ترتيب انتقا² مؤقت، قد يحتاج

 هؤ�ء الفاعلون إ� أن يكون لديهم بعض
 ا·مل � الوصول للسلطة � مرحلة ما بعد

ا�نتقال تحفيزاً لهم "�كل" عملية ا�نتقال


