
 �كن أن يكون تقاسم السلطة العسكرية أداة فعالة �نهاء
 العنف �نه يركز ع� إدراج ا جموعات الرئيسية � النزاع -

 بد�ً من اف�اض أن الس�ح سينزع من الج�عات ا تمردة
وست�ح بين� يبقى جيش الدولة ع� حاله

تقاسم السلطة العسكرية
 ينطوي تقاسم السلطة العسكرية ع� تقاسم صنع القرار العسكري و / أو ا هام العملياتية

 ب¤ مختلف ا تنافس¤ ا سلح¤ ع� السلطة أو تضم¤ ا جموعات ا�ثنية القومية أو
ا قاتل¤ السابق¤ بشكل متناسب � صفوف القوات العسكرية وهياكل القيادة

.

.

 الصفحة 3، خطوات محددة، 5، اتفاقية إعادة هيكلة ال
طة (اتفاق بون -
بطرس�غ) البوسنة والهرسك - يوغوسفيا (سابقاً) 1996/04/25

نسبة ا�تفاقات مع تقاسم السلطة العسكرية مكوناتها
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تقاسم السلطة العسكرية

دمج القوات

نسبية أخرى

هيكل القيادة ا ش�ك

نحن متفقون ع� أنه، وع� النحو ا نصوص عليه � الدستور

“.

”

يأخذ تقاسم السلطة العسكرية أشكاً� مثل:

 هياكل القيادة العسكرية ا ش�كة (ب¤ قوات الدولة•
وقوات ا تمردين

 أشكال أخرى من التناسب ب¤ ا جموعات أو ا قاتل¤ � الجيش•
والÀطة وا ؤسسات ا�منية ا رتبطة بها (مثل لجان ا راقبة

عمليات إدماج قوات الدولة وقوات ا تمردين•

(

دراسة حالة: موزامبيق
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 تلقت ا قاومة الوطنية ا وزمبيقية ض�نات أمنية ومكانًا � قوات•
 أمن الدولة بين� احتفظت جبهة تحرير موزمبيق بعناÅ التحكم

(مانينغ 2002

ا قاومة الوطنية ا وزمبيقية

جبهة تحرير موزمبيق

 اتفاقيت¤ لتقاسم
السلطة العسكرية

 سعت إÈ دمج قوات ا قاومة الوطنية ا وزمبيقية
)(ا تمردون) وجبهة تحرير موزمبيق (قوات الدولة

.(

•

.(

 وُسمح  قاتÉ ا قاومة الوطنية ا وزمبيقية الذين أدمجوا � الجيش
 ا ش�ك با�حتفاظ برتبهم حتى لو Ì يتلقوا التدريب الذي يتناسب
 مع هذه ا ناصب ك� تم ض�ن أدوار رفيعة ا ستوى لكبار الضباط

(دايتون وكريسÑغ 2009

 ا شاركة الدولية كانت مهمة. ففي ح¤ جاء حضور الطرفان طوعاً•
 إÈ طاولة ا فاوضات، ي�ت ا�مم ا تحدة الطبيعة ا عقدة

. والحساسة للمداو�ت

(

الدستور ا�تحادي، يجب ع� حكومات الكانتونات

 يعكس تكوين الÀطة نفس ال�كيبة السكانية ا حلية وفًقا لتعداد

 السكان � عام Ô ،1991يطة أن يعكس تكوين Ôطة كل بلدية

تكوين هذه البلدية

أن تضمن أن



تتضمن
حقوق ا�نسان 
سيادة القانون

%46

 � تتضمن
حقوق ا�نسان
سيادة القانون

%54

قوة كوسوفو منظمة حلف
Öش�ل ا�طل

قوة التنفيذ

 تحديات الشمول: تركز ترتيبات تقاسم السلطة العسكرية ع� إدراج ا�طراف ا�ساسية � النزاع، لكن القيام بذلك �كن أن يخلق
حوافز ضارة للمجموعات ا�صغر وا وجودة خارج ا�ج�ع ع� اتفاق الس�م الرئيÖ لتحقق مطالبها باستخدام العنف

 ذكر وعالج مشاكل ج�عت¤
مسلحت¤

 حين� كان هناك � الواقع أكÚ من 24
ج�عة مسلحة

 غالًبا ما تشارك الجهات الفاعلة الدولية أيًضا � نسيج
 ترتيبات تقاسم السلطة العسكرية: كقوات حفظ الس�م،
.القيام � مهام الدعم العسكري، و� التدريب، والتمويل

Ýغالًبا ما يتم ا�تفاق ع� تقاسم السلطة العسكرية كشكل بديل لتداب 
 الت�يح ونزع الس�ح وإعادة ا�دماج، أو يتم تطبيقه كجزء من محاولة

 أوسع كإص�ح القطاع ا�مني. قد تكون كل من عملية نزع الس�ح والت�يح
 وإعادة ا�دماج وا�ص�ح ا�مني وأشكال تقاسم السلطة العسكرية جزًءا من

عملية "ا�نتقال ا�مني"، وهو بحد ذاته عملية سياسية

 يجب أن يفهم أن تقاسم السلطة العسكرية  هو جزء
واحد من "انتقال أمني" أوسع

 قد تكون النتيجة م�رسة مش�كة للسلطة � جيش دولة موحد
 أو قوة أمنية "منقسمة" مع "قوى داخل قوى" تتبع "حكومة

Èذو سلطات منقولة إ ßوحدة وطنية" مقسمة أو ترتيب سيا 
ا ستوى ا�قليمي

 قد يؤدي تقاسم السلطة إÈ تقاسم القوة العسكرية ضمن
 قوة موحدة أو شكل من أشكال "تقسيم" القوات و
"القوات داخل القوات"، والتي يصعب التحكم فيها

 نسبة اتفاقيات تقاسم السلطة العسكرية التي تتضمن أيًضا أحكاًما
لحقوق ا�نسان وسيادة القانون

 تقسيم السلطة العسكرية يعني أن أكÚ الجهات مسؤولية عن
 النزاع سوف تكون ا سيطرة ع� الجيش. �كن لسيادة القانون

وح�ية حقوق ا�نسان أن تساعد � تخفيف آثار ذلك

.

.

.

)اتفاق الس�م الشامل � السودان (2005

 وأدى هذا اÈ تكثيف الج�عات ا سلحة
 ا�خرى لعمليات العنف � محاولة

.للحصول ع� موقع � الجيش الوطني

.

.

.
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انظر ا�نشورات ع� الرابط التا�

سلسلة تقاسم السلطة). أدن�ة  ع� وجه الخصوص بيل، غلوكست£، فورس¢، وبوسيسيل (2018). تقاسم القوة العسكرية وإدماجها � عمليات السم (تقرير ،PA-X:
أكاد¨ية العدالة العا�ية، جامعة إدن�ة
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