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شكر وتقدير

شكر وتقدير

 في الدساتير إعداد حول إدنبره حوار من السادسة الدورة لفعاليات ًإستكماال التقرير هذا صياغة جرت
 أبحاث برنامج من جزء هو الحوار هذا .٢٠١٩ ديسمبر/األول كانون في انعقد الذي الصراع بعد ما فترات

 واالنتخابات للديمقراطية الدولية المؤسسة تنظيمه في اشترك وقد إدنبره، جامعة في السياسية التسويات
.الدستوري للقانون إدنبره ومركز

 
 في وأسهموا القيمة ومناقشاتهم المتبصرة بمالحظاتهم أفادونا ممن للكثيرين شكرنا عن نعرب أن نود

 على الجزيل الثناء نثني كما .فيه الواردة الحاالت دراسات في والنظر التقرير بهذا الخاص التصور صياغة
 وعلى القيمة، والشفوية الكتابية بمشاركاتهم أفادونا الذين أنفسهم إدنبره حوار فعاليات في المشاركين

 وشيريل واالنتخابات للديمقراطية الدولية المؤسسة من بيساريا وسوميت إدنبره جامعة من بيل كريستين
.التقرير لهذا األولية للمسودات ومراجعات تعديالت من اقترحوه لما ملبورن جامعة من ساوندرز
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الملخص

 الدستوري، للقانون إدنبره مركز مع باالشتراك( واالنتخابات للديمقراطية الدولية المؤسسة إستضافت
 مالي وبدعم إدنبره، لجامعة التابعين السياسية التسويات حول البحوث وبرنامج للعدل الدولية واألكاديمية

 السادسة الدورة ٢٠١٩ ديسمبر/األول كانون ١٠و ٩ يومي )والتنمية والكومنولث الخارجية الشؤون وزارة من
 هو إدنبره حوار .الصراع بعد ما فترات في الدستور بناء حول )Edinburgh Dialogue( إدنبره حوار من

 النزاعات وفض الدستور بناء مجاالت في المختصين والمهنيين الخبراء من لفيف فيه يشارك سنوي ملتقى
 بناء مبحث ضمن المنضوية المجاالت من فرعي مجال في البحثية الجهود تعزيز أجل من والوساطة

 الحكم ترتيبات’ موضوع على السنة هذه الحوار منظمي اهتمام إنصب .الصراع بعد ما فترات في الدستور
‘.الصراع بعد ما وبيئات الهشة البيئات في المؤقت

 
 الرئيسية السياسي االنتقال مراحل خالل المؤقت الحكم عليه يقوم الذي النظام التقرير هذا ويشرح

 تشريعي، وأحيانا تنفيذي، جهاز ممارسة المؤقت الحكم بترتيبات والمراد .الواقع أرض على اشتغاله وطريقة
 ًغالبا( ًنزاعا تشهد أو مضطربة بيئة في اإلصالح وعمليات الحكومية المهام إنجاز بغرض العامة للسلطة

 مؤسسات أو جديدة مؤسسات بواسطة الدستوري النظام استعادة أجل من )بالدستور العمل تعليق عقب
 الحكم ترتيبات تكون االنتقالية، الفترات خالل ).٢-١ :٢٠٢٠ وويبوش غروف دي( ًإصالحا تشهد قديمة

 تلك فيها تعثرت بلدان على كثيرة أمثلة سوق ويمكن .االنهيار لخطر ومعرضة وحساسة حرجة المؤقت
 أو )٢٠١٤ منذ اليمن غرار على( جديد صراع فيها ظهر أو )٢٠١٥ عام منذ السودان جنوب غرار على( الترتيبات

 المؤقت الحكم ترتيبات تصميم وعند ).١٩٩٣ سنة رواندا غرار على( ًمجددا القديم الصراع فيها عاد
:الحسبان في المهمة االعتبارات من عدد أخذ ينبغي وتنفيذها،

 ًغالبا سلطوي نظام يحكمه بلد تمكين أجل من إرساؤه تم مؤسسي إطار هي المؤقت الحكم ترتيبات إن .١
 بين يفرق ال ديمقراطية أكثر نظام يحكمه جديد عهد وبداية عنيفة أو سياسية أزمة لتجاوز ‘ًجسرا’ ليشكل

 دستورية وترتيبات حكم جهاز بإرساء يسمح ًجسرا المؤقت الحكم ترتيبات كانت ولما .ومكوناته مواطنيه
 واضعو يتوخى أن ينبغي .ذاتها حد في ًهدفا وليست أسمى لغاية وسيلة المعنى بهذا فإنها ،ًاستقرارا أكثر
 يمكن التي النتائج تماثل المنتظرة النتائج أن الناس ظن في يذهب ال حتى واقعية مقاربة الترتيبات هذه

 واضعي يوازن أن المثال، سبيل على أهمية، تكتسي التي االعتبارات ومن .مستقر وضع ظل في تحقيقها
 تحميل عدم إلى الحاجة وبين شاملة بإصالحات والقيام كافة األطراف إشراك متطلبات بين الترتيبات

.السياسي االنتقال عملية بانهيار يهدد ما وهو استيعابه طاقة يفوق بما الجسر

 هذه فإن دولة، كل في السائد المخصوص بالوضع مرتبط الوقتية الترتيبات ستتخذه الذي الشكل ألن. ٢
 الحكم؛ أعباء المعنية األطراف خاللها من تتقاسم حكومة تشكيل )أ( :ثالثة مكونات ًغالبا تتضمن الترتيبات

 االنتقالية المرحلة بعد ما حكومة إلى السلطة بنقل تسمح آلية )ج(و العدائية؛ األعمال بوقف التعهد )ب(
).عادة االنتخاب طريق عن(
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ملخص

:االنتقال عملية تشملها أن يمكن محددة ‘مسارات’ أربعة في عادة مدرجة تكون الثالثة المكونات هذه . ٣

 الفترة خالل الحكم أعباء تولي مهمتي إليها توكل مؤقتة حكومة تشكيل على ينص سياسي مسار•
اإلصالح؛ عمليات وتنفيذ االنتقالية

 وتسريح المسلحة الميليشيات سالح لنزع آليات وإرساء النار، إطالق وقف فرض يشمل أمني مسار•
 دمج إمكانية ذلك في بما الحكومي، األمني القطاع إصالح إلى إضافة إدماجهم، وإعادة مقاتليها
العسكرية؛ القيادة وهيئات القوات

 إلجراء آليات إرساء بينها من ودستورية قانونية إصالحات إجراء على ينص دستوري مسار•
و عامة؛ مشاورات

.االنتقال لعملية خارجية تمويالت على الحصول إلى يهدف اقتصادي مسار•

 النخب بين شرسة منافسة االنتقالية الفترات خالل االنتقالية العملية مكونات من مكون كل يشهد .٤
 التقييم ويكتسي .والدوليين المحليين المصلحة أصحاب رقابة تحت كله ذلك ويظل العسكرية،-السياسية

 إضفاء في تأثير أيما يؤثر ألنه بالغة أهمية ‘اإلنصاف’و الشمول بمبدأي القرار صناع تقيد لمدى الشعبي
 هشاشتها، من يزيد االنتقالية العملية مسارات إلى جديد مسار أي إضافة وإن .برمتها العملية على الشرعية

 أحد صعيد على تقدم تحقيق حال وفي .اآلخر في مسار كل وتأثير المسارات تلك ترابط إلى راجع وذلك
 تعطيل أي فإن المقابل، وفي .السياسي االنتقال تعطل صعوبة أي يبدد ًزخما ذلك يشكل فقد المسارات

.برمتها االنتقالية العملية في تقدم تحقيق يعطل قد ما مسار يشهده

 االتفاقات وعقد المؤقتة المؤسسات تشكيل في ًثانويا ًدورا ‘الجيد التصميم’ اعتبارات تؤدي ما ًغالبا .٥
 المفاوضات منطق على اإلصالح عمليات بدفع الكفيلة العوامل تعتمد ذلك، من ًبدال .اإلصالح عمليات بشأن

 بين ومن .باستمرار فيها التحكم ينبغي التي الهيكلية بالعوامل كذلك تتأثر أن ويمكن المصلحة أصحاب بين
:العوامل هذه

توازن القوى بين أصحاب المصلحة؛•
قوة المؤسسات القائمة؛•
طبيعة األزمة التي تضرب العملية االنتقالية؛•
الحاجة إلى تحقيق تقدم رمزي؛•
طبيعة عملية التفاوض السياسي؛ و•
.األطر القانونية القائمة قبل العملية االنتقالية•

 المؤقت الحكم ترتيبات على التعويل يمكن .ًمحليا أو ًوطنيا ًطابعا المؤقت الحكم ترتيبات تتخذ أن يمكن .٦
 .محلية سياسية تسويات لعقد آلية الترتيبات تُـشكل بحيث صراعات، تشهد التي والجهات المناطق في

 دستور لها يوفره الذي ‘الدستوري الحيز’ بـ مقيدة المحلية المؤقت الحكم ترتيبات أن نعلم أن ينبغي ولكن
 ال المحلي، المستوى على ودائمة مؤقتة حكم ترتيبات إعداد إمكانية من يحد قد الذي األمر المركزي، الدولة

.المحاكم أمام والدستورية القانونية مشروعيتها في يُـطعن قد بل

 المؤقتة الحكومات وإرساء اإلصالحات تنفيذ في األهمية بالغ بدور الفاعلة الدولية األطراف تضطلع .٧
 .وتمويله االنتقالي للمسار وعسكري وسياسي فني دعم وتوفير الدولي االعتراف نيل عبر استقرارها وكفالة

 أن المفارقات من لكن .االنتقال تمويل مسألة هي أفضل مقاربات انتهاج تقتضي التي المهمة المسائل ومن
 ذات األمد قصيرة تمويالت على للحصول مضطرة األحيان من الكثير في نفسها تجد المؤقتة الحكومات

 منتظمة تمويالت نيل عن تعجز فإنها أدائها لتقييم سجل إلى افتقارها إلى ًونظرا كذلك، .محددة غايات
.اإلنمائية المالية المؤسسات من األمد طويلة
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 تتخذها التي للقرارات األمد الطويلة التأثيرات وبين المؤقتة للترتيبات الوقتية الطبيعة بين تضارب هناك .٨
 منافسة المؤقت الحكم فترة تشهد .االنتقالية الفترة خالل المنشأة المؤسسية وللهياكل المؤقتة الحكومات

 وكفالة الدولة موارد من حصتها ضمان إلى تسعى التي المعنية األطراف مختلف بين شرسة سياسية
 ًراهنا للدولة السياسية األجندات في التأثير مواصلة على وقدرتها السياسية الساحة في وجودها استمرار

 صاحبة األطراف التزام ضعف في األول يتمثل :برمتها االنتقال عملية يهددان خطران هناك .ًومستقبال
 مواقفها تحسين بغية والحيطة الحذر شديد ًتعامال السياسي االنتقال مع وتعاملها بتعهداتها المصلحة

 في موقع لضمان الفاعلة المسلحة األطراف أحد دخول إمكانية في فيتمثل الثاني أما .ًمستقبال التفاوضية
:تتضمن وهذه لها، حلول إيجاد ينبغي التي الرئيسية الصعوبات تتعدد .االنتقالية المؤسسات

 الالزمة لكفالة ‘عقد الصفقات’ كيفية الموازنة بين شمول النخب السياسية العسكرية وبين :الشمول•
 االستقرار مع ضمان أوسع مشاركة مدنية ممكنة وتوسيع قاعدة التشاور من أجل استدامة االنتقال

.السياسي على المدى الطويل

 كيفية تنظيم مختلف مسارات اإلصالح على نحو يخضع للتسلسل المنطقي ويستجيب :التسلسل•
.للواقع السياسي المحلي لكل منطقة

 كيفية التصدي للصعوبات األمنية المتعلقة بإيقاف العنف الدائر من جهة، وبمنع دخول طرف :األمن•
.جديد إلى معترك الصراع خالل الفترة االنتقالية من جهة أخرى

 إضافة إلى ذلك، يوجد عدد من العقبات التي قد تعيق تحقيق تقدم في عملية االنتقال وتقتضي عادة .٩
:ويشمل ذلك .إيجاد حلول لتجاوزها

.الصعوبات المتعلقة بتشكيل حكومة يتقاسم فيها مختلف األطراف الصالحيات•

.إختصاصات غير واضحة ومتداخلة للمؤسسات االنتقالية•

.الجداول الزمنية غير الواقعية أو التي ال يمكن التقيد بها•

 حيث تتوقف العملية عند أحد المسارات وتسعى ‘تحوالت تطرأ ضمن تحوالت أخرى’ صعوبة إدارة•
.ترتيبات حكم مؤقت جديدة الستبدالها

 للخروج من السلطة في نهاية االنتقال وسعيها إلى تخريب ًعدم استعداد األطراف الحاكمة مؤقتا•
.االنتقال أو إطالته

.إستياء عام وفقدان للشرعية بسبب العجز عن التأثير في مجريات األمور على األرض•

.الصعوبات المتعلقة بتأخير المواعيد المتفق عليها وتمديدها وتأجيلها•

 القادرة على التأقلم مع تطور االنتقال والحاجة ‘اإلدارة المتكيفة’ الصعوبات المتعلقة بإرساء نموذج•
.إلى التعامل مع سياقات جديدة ومتغيرة

:معها والتعامل العقبات هذه لتفادي الحاسمة القرارات من عدد اتخاذ ينبغي ،ًأخيرا .١٠

 إيالء األولوية لتشكيل هيئات الحكم المؤقتة على نحو يشمل األطراف كافة ولتحديد اإلجراءات•
.ًواضحا ًالمتعلقة بصنع القرار والمشاورات تحديدا

 التكفل بها أو التي ستستمر ًينبغي فصل عناصر جدول األعمال، التي يمكن للمؤسسات القائمة راهنا•
 بعد نهاية الفترة االنتقالية الرسمية، عن سائر عناصر جدول األعمال وإعداد جدول زمني خاص

.لذلك ًبهذهاإلصالحات وفقا

.اإلتفاق على آليات لفض النزاعات تتسم بالواقعية والمصداقية•

 توخي الواقعية في وضع الجدول الزمني لمراحل المسار االنتقالي والحرص على أال تكون اآلجال•
 على نحو يسبب فقدان الزخم ًقصيرة وغير مرنةعلى نحو يسهل عدم التقيد بها، أو طويلة جدا

.والتأييد الشعبي

 الحرص على حصول األطراف الموكل إليها أمر تنفيذ اإلصالحات على التمويالت الكافية لدعم•
.االنتقال
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ملخص

 اإلنفتاح على أسلوب اإلدارة المتكيفة، واإلقرار بدور إجراءات الوساطة القائمة في الحفاظ على•
.الصلة بين عمليات اإلصالح المدني ومسارات التسوية السياسية، والعمل على تنفيذ تلك اإلجراءات
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ترتيبات الحكم المؤقتة جسر لتجاوز األزمة .١

 الناجمة الحكم عن العجز حالة إلجتياز ‘جسر’ بناء إلى يرمي مؤسسي إطار هي المؤقت الحكم ترتيبات إن
 إلى كذلك المؤقتة الترتيبات وترمي .عادة سلطوية دولة سياق في عنيفة أزمة أو سياسية أزمة اندالع عن

 مجموعة أو واحدة هيئة من المؤقت الحكم ترتيبات تتكون.وديمقراطية ًوشموال سلمية أكثر حكم تركيز
 اإلجراءات من مجموعة على اإلشراف مهام إليها توكل منتخبة حكومة شكل عادة وتتخذ هيئات

 واعتُـمدت ١٩٩٠ سنة منذ واالنتقال السالم عمليات في مشتركة سمة الترتيبات هذه باتت وقد .اإلصالحية
 )أ( الملحق أنظر ؛٢٠١٤ ستراشيم( السياسية التسويات إلى ًوصوال السياسية األزمات من للخروج أول كحل

).مؤقت حكم ترتيبات تعتمد التي الدول قائمة على لالطالع
 

 نحو على معقدة باتت المؤقت الحكم وترتيبات السالم عمليات أن الممارسين الخبراء لدى انطباع هناك
 كان بما مقارنة المؤقتة والهيئات والمهام الفرعية والمسارات المسائل من الكثير على ومنطوية متزايد،

 إلى تستند وصعوبة ًتعقيدا األكثر المعاصرة السالم عمليات بعض أن رغم لكن .التسعينيات خالل ًسائدا
 كبير، بشكل يتباين يزال ال الترتيبات لهذه الزمني النطاق فإن المتعددة، اإلصالح عمليات مع المؤقت الحكم
 مدة اختالف أسباب ومن .سنوات عدة إلى أسابيع بضعة من االنتقالية الفترات تستمر أن يمكن حيث

 ونزيهة حرة انتخابات إلجراء ًاستعدادا تنفيذها ينبغي التي المهام من هائل كم وجود االنتقالية الفترات
.التقرير هذا في مفصل نحو على سنتناولها األخرى الهيكلية العوامل من عدد إلى إضافة الكافي، بالقدر

 العملية أهمية على التشديد غايته بالجسر، المؤقتة الترتيبات بتشبيه الداللية لالستعارة استخدامنا إن
 االنتقالي للمسار المنفتحة الصبغة على الحفاظ على الحرص مع آخر، إلى وضع من ما بلد نقل في االنتقالية

:يتضمن كي

دعم االنتقال من حالة الصراع إلى حالة الوضع السلمي؛•
العمل على االنتقال من وضع الحكم غير الشرعي إلى وضع الحكم الشرعي؛•
السماح بمهلة كافية للتوافق على تسوية دستورية أكثر استدامة؛ و•
.بالتوازي مع تنفيذ عمليات إصالح أخرى ‘معتاد’ توفير إطار لتسيير الحكم بشكل•

 الفترة لكن .ذاته اآلن في ًآنفا المذكورة األهداف من الكثير تحقيق إلى المؤقتة الترتيبات معظم تسعى
 االنتصار إلى طرف كل فيسعى المصلحة، صاحبة األطراف بين ًجديدا ًسياسيا ‘ًميدانا’ كذلك تفرز المؤقتة

 التي االنتقالية الوضعية المثال سبيل على أخذنا ولو .الصراع انتهاء بعد الدولة شكل بشأن نظره وجهة إلى
 إرساء أجل من يناضلون’ الذين المدن في المتظاهرين بين توترات حدوث سنالحظ ،ًراهنا السودان يشهدها

 األولوية يعطون’ الذين النزاع مناطق في المقيمين المحتجين وبين ‘المدنية الحقوق مبادئ على قائم حكم
 ترتيبات لذلك ًتبعا تتحمل )٤ :٢٠١٩ موستسيلتا‘ (المناطقي التهميش وإنهاء األمن وبسط السالم إحالل إلى

 عقد على ًومشرفا ًوسيطا بدورها االضطالع مواصلة إلى مدعوة كونها عظيمة مسؤولية المؤقت الحكم
.المنشود الدولة شكل بشأن المتضاربة النظر وجهات تقريب أجل من والتسويات االتفاقات

١ 
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عناصر ترتيبات الحكم المؤقت .١-١
 عن المسؤولة الوقتية الحكم هيئات أو هيئة )أ( :أساسية عناصر ثالثة من المؤقت الحكم ترتيبات تتألف
 أجل من الهيئات تلك بإشراف تجري التي اإلصالح عمليات )ب( االنتقالية؛ الفترة خالل البالد شؤون تسيير
 هيئات تكون ما ًغالبا. اآلجال واضحة انتقالية فترة )ج(و االنتقالي؛ الوضع إلنهاء الالزمة الظروف توفير
 المركزي المكون الصراع، أطراف بين السلطة تقاسم أشكال من شكل على عادة تنطوي التي المؤقتة، الحكم
 مكثفة مفاوضات إلى داخلها الحقائب توزيع وكذا فيها والعضوية الهيئات هذه بنية تخضع .االنتقال لعملية

 إحدى أركانها وتوطيد المؤقتة التنفيذية السلطة تشكيل يكون ما ًغالبا .المتنافسين المصلحة أصحاب بين
 هيئات عاتق على وتقع .الصراع انتهاء بعد االنتقالية الفترة في بها االضطالع ينبغي التي األولى المهام
 للدولة اإلدارية بالوظائف االضطالع مواصلة هما رئيسيتان مسؤوليتان األول المقام في المؤقت الحكم
 القوانين سن األساسية الدولة مهام ومن ).٢٠١٤ ستراشيم( عليها المتفق اإلصالح عمليات بنود وتنفيذ

 السلع توفير وضمان )والمحاكم الشرطة قوات :مثال( المؤسسات عمل وتسهيل النظام وفرض وإنفاذها
 في البالد وتمثيل )اإلعمار إعادة وجهود النفايات من والتخلص والكهرباء الماء غرار على( والخدمات

 المالية المؤسسات من التمويالت على حصولها ضمان في بالغة أهمية يكتسي الذي الدولية المحافل
 المؤقتة الحكومة بعهدة المنوطة للمهام الكاملة للقائمة مستفيضة مناقشة جرت وقد .األطراف المتعددة
 لكن انتقالية، تشريعية هيئات إنشاء كذلك يمكن ).٣-٢ :٢٠١٤ هربرت أنظر( بينها التراتبية العالقات وتحديد

 ويحسن .معلقة التشريعية المهام وتبقي التنفيذية الجوانب على تقتصر االنتقالية التجارب من الكثير
 عن العجز إلى يؤدي التنفيذية السلطة وبنية الوقتية الهيئات عضوية على المنافسة احتدام أن على التنبيه
.مهامها أداء عن عجزها أو المؤقتة الحكم هيئات تشكيل

 
 وإن .الصراع أطراف أهم بين الحكم أعباء تقاسم مبدأ في تشترك كلها لكنها المؤقت، الحكم أشكال تختلف

 حيث السلطة، تقاسم على تقوم منتخبة غير وطنية ‘وحدة’ حكومة هو ًشيوعا المؤقت الحكم نماذج أكثر
 شبه األنظمة وفي ).الرئيسية الصراع أطراف عادة( المحليين المصلحة أصحاب بين موزعة المقاعد تكون

 يتولى الذي المعارضة زعيم وبين الرئيس منصب يتولى الذي الحالي القائد بين السلطة تقسم الرئاسية،
 الرئاسية األنظمة في أما ).ًمثال ٢٠١٣ سنة الوسطى إفريقيا جمهورية( البرلمان رئيس أو األول الوزير منصب
 :مثال( الصراع أطراف عدد بحسب للرئيس نواب أو نائب تعيين بينها من الخيارات، من مجموعة فتوجد

 المناصب في مشاركة أوسع لكفالة مسعى في رئاسي مجلس أو للدولة مجلس إنشاء يمكن ).٢٠٠١ القمر جزر
 ١٩٩٣ بين مرات خمس التفاوض وإعادة التفاوض إلى ليبيريا في الدولة مجلس تركيبة خضعت .التنفيذية

 الرئاسة قضية حول ٢٠١١و ٢٠٠٩ سنتي بين النقاش احتدم حيث مدغشقر في ذاته األمر وحدث .٢٠٠٣و
 الرئيس بينهم من أعضاء، تسعة من ٢٠١٥ سنة أنشئ الذي الليبي الرئاسي المجلس تألف .للبالد المشتركة

 المجموعات مختلف بين السلطة تقاسم أساس على هؤالء اختير وقد .وزراء وثالثة رئيس نواب وخمسة
 من مختلفة أساليب على قائمة حكم ونماذج القرار لصنع مختلفة آليات نجد سيناريو، كل وفي .المتصارعة

 لألشخاص أدنى عدد اشتراط إلى إضافة األغلبية، موافقة أو اإلجماع واشتراط الفيتو حق إسناد بينها
.الشرعية ينال حتى ما قرار على التصويت في المشاركين

 المحلي السياق في السائدة الخاصة للظروف خاضعة المؤقتة الحكم ترتيبات وضع مسألة تكون أن يجب
 الصوري التنفيذي الرئيس اتفاقية أفغانستان في ١٩٩٢ لعام بيشاور اتفاق خالف المثال، سبيل على .بلد لكل

 فيها يتركز التي البلدان في .االنتقالي الحكم بأعباء لالضطالع ًعضوا ٥١ من مؤلف إسالمي مجلس القتراح
 األطر خالل من للدولة التابعة المؤقت الحكم هيئات تتشكل ما ًغالبا البالد، داخل معينة مناطق في الصراع

 إتفاقية نصت الفيلبين، في مينداناو نزاع في .بها تلتزم أن يجب والتي ًسلفا الموجودة والدساتير القانونية
 تنفيذ عن مسؤولة تكون لمينداناو انتقالية لجنة تشكيل على بانغسامورو بشأن ٢٠١٢ لعام العمل إطار

 المركزية البالد حكومة مواصلة على االتفاق جرى ذاته، اآلن وفي .االتفاقية في المحددة اإلصالح عمليات
 أبطل الجديدة، غينيا بابوا بوغانفيل، في .مينداناو شؤون تسيير )الحال بطبيعة انتقالية تكن لم التي(

 وجرى .البالد دستور بنود من لعدد مخالفته بسبب ١٩٩٨ سنة المبرم األساسي االتفاق البرلمان في تصويت
 تُـقسم لم السلطة لكن الجديدة، غينيا بابوا من أخرى مناطق في ذاته النمط على إقليمية حكومة تشكيل

 الجماعات هذه وجدت النكسة، هذه من الرغم وعلى .المطلوب النحو على بوغانفيل في الجماعات بين
 ساعد مما ،ًتمثيال أكثر كان والذي بوغانفيل، شعب مؤتمر وتشكيل الرسمي اإلقليمي الحكم لتعليق طريقة

 التي المؤقتة اإلقليمية للحكومة استشارية هيئة بوصفه الرسمي االعتراف ونال ،ًقدما بالعملية الدفع في
).٣٥-٣٢ :٢٠٠٢ ريغان( ٢٠٠٥ سنة ًالحقا تشكلت
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عمليات اإلصالح في الفترة االنتقالية
 كم حيث من للغاية مختلفة المؤقت الحكم ترتيبات فإن المؤقتة، الحكومات بنية اختالف إلى إضافة

 اإلصالح عمليات على األطراف مختلف تتفق .االنتقالية الفترة طيلة تنفيذها تم التي اإلصالحات وطبيعة
 حكومة تشكيل )أ( :التالية الثالثة العناصر المؤقت للحكم نموذج أبسط ويتضمن .بينها مفاوضات بعد

 إلى السلطة لنقل آلية )ج(و العدائية؛ األعمال بإيقاف االلتزام )ب( السلطة؛ المصلحة أصحاب فيها يتقاسم
 تشهد التي البلدان في ًغالبا البسيطة النماذج تُـعتمد ).عادة االنتخابات عبر( االنتقالية الفترة بعد ما حكومة

 أن تبين حيث ،١٩٩٩ عام بيساو غينيا في وقع الذي االنقالب أعقاب في حدث مثلما محدودة، صراعات
.األزمة اندالع في السبب كان للسلطة الديمقراطي والتداول الديمقراطية فشل

 
 النظام إصالح إلى األمد الطويلة المسلحة النزاعات تعالج التي ًتعقيدا األكثر التحوالت تسعى ما ًغالبا

 ،٢٠٠٥-٢٠٠٠ بوروندي المثال سبيل على( ذاتها الدولة طبيعة تمس شاملة إصالحات وتتضمن للبلد، السياسي
 قطاعات عادة اإلصالحات تستهدف ).٢٠١١-٢٠٠٥ السودان ،٢٠٠٦-٢٠٠٣ الديمقراطية الكونغو جمهورية

 واالقتصاد اإلنسان وحقوق والعدالة القانونية والنظم واألمن الحكم بينها من محددة استراتيجية
 مع تكون اإلصالح عمليات من الكثير لكن ).٢٠١٩ غروف دي( )ذلك ونحو والضرائب الموارد من االستفادة(

 الفترة خالل توقعه يمكن ال نحو على واتساعها العملية ‘تضخم’ إلى يؤدي قد الذي األمر مرتبطة، ذلك
 الموقت الحكم ترتيبات تشمل أن انتخابات تنظيم إلى البالد حاجة تقتضي المثال، سبيل على .االنتقالية

 قانوني ومراجعة اإلدارية الوحدات تنظيم وإعادة سكاني تعداد وإجراء وطنية انتخابية لجنة تشكيل
 ما بحسب القانوني الصعيد على اإلصالحات هذه تكريس إلى إضافة السياسية، واألحزاب االنتخابات

.االنتقالية الفترة تحتاجه

المسارات المختلفة لعمليات اإلصالح .١ الشكل

):بتصرف( المصدر

Bell, C. and Forster, R. A., ‘Constituting Transitions: “Predicting Unpredictability”’,  in E. 
De Groof and M. Weibusch (eds), International Law and Transitional Governance: Critical 
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 يمكن التي الطريقة لفهم ًومبسطا ًمختزال ًعرضا ويقدم اإلصالح مسارات مختلف إلى ١ الشكل يشير
 ببعضها اإلصالح عمليات ارتباط ولطريقة االنتقال، وعملية المؤقت الحكم ترتيب بين الربط بواسطتها

 إلى يشير قوسين بين هو ما .مختلف بشكل حدة على انتقال عملية كل لبنات ترتيب وكيفية البعض،
:المسارات هذه وتشمل .تحدث قد لكنها ،ًكثيرا تُـعتمد ال التي العناصر

 أصحاب عليه يتفق الذي االنتقالي اإلطار وتنفيذ مؤقتة حكومة تشكيل على وينص السياسي، المسار .١
 االنتخابي القانون وإصالح والسياسي المدني للقطاعين النطاق الواسع اإلصالح ذلك ويشمل المصلحة،

.تنظيمها وكيفية االنتخابات موعد وتحديد

 وتسريح المسلحة األطراف سالح لنزع آليات وإرساء النار، إطالق وقف فرض ويشمل ،األمني المسار .٢
 القوات دمج إمكانية ذلك في بما الحكومي، األمني القطاع إصالح إلى إضافة إدماجهم، وإعادة مقاتليها
.العسكرية القيادة وهيئات

 السياسية الترتيبات بهديها تهتدي ودستورية قانونية إصالحات تنفيذ على وينص ،الدستوري المسار .٣
 في حدث كما( الشعبية الفعاليات باستشارة تتعلق خيارات تنفيذ ذلك في بما واالقتصادية، واألمنية

 في حدثت التي الشعبية االستشارات أو ٢٠١٨ سنة ليبيا وفي ٢٠١٤و ٢٠١٣ سنتي باليمن الشعبية الحوارات
.دستوري استفتاء إجراء الحاالت بعض وفي دستورية هيئة وتشكيل )٢٠١٩و ٢٠٠٩-٢٠٠٨ سنتي زمبابوي

 المؤقتة الحكومة ودعم اإلنسانية اإلغاثة لجهود الخارجي التمويل على ينصو االقتصادي، المسار .٤
 في اإلعمار إعادة وجهود المساعدات تقديم عبر والتنموي اإلنساني الدعم إلى إضافة اإلصالح، وعمليات

 خالل أهمية اكتست التي المركزية القضايا من( العقوبات رفع ًأيضا ذلك يشمل قد .الصراع بعد ما مرحلة
 الجمود لكسر دبلوماسية أداة بوصفه الدولي التمويل من الحرمان أو )٢٠١٩ سنة السودان في االنتقال عملية

).لالنتخابات تمويالتها المانحة األطراف سحبت عندما ٢٠١٣ سنة مدغشقر في وقع ما غرار على(

 المسارات تكون الممارسة صعيد فعلى .لألمور مثالية رؤية يقدم ١ رقم الشكل أن إلى اإلشارة تجدر لكن،
 العمليات باختالف المكونات تتابع ونمط مكون كل مضمون ويختلف .وثيق نحو على مترابطة جميعها

 في االندماج وإعادة والتسريح السالح نزع تطبيق طريقة تختلف المثال، سبيل فعلى .االنتقالية
 في ودمجهم الوطن إلى وإعادتهم قواته بتسريح ًطوعا الطاجيكية المعارضة اتحاد قام حيث( طاجيكستان

 بالمسائل الخاص البروتوكول( بالمئة ٣٠ القانون إنفاذ قوات في حصته وكانت الطاجيكستاني الجيش
 وإعادة األمن قوات دور تحديد إعادة ببساطة وقع حيث( الغابون في تطبيقها طريقة عن )١٩٩٧ العسكرية،

).١٩٩٤ باريس إتفاق( القيادي التسلسل تنظيم

 تحقق بأن مرحلة لكل يسمح مندمج نحو على تسلسلها وتنظيم جميعها المسائل هذه مع التعامل ينبغي لكن
 ترتيبات تعتمد ذلك، إلى وإضافة .عام بوجه االنتقال لعملية النهائي الهدف نجاح في وتسهم الخاص نجاحها
 لعملية والمالي اللوجستي الدعمين توفر التي األطراف المتعددة الدولية الهياكل على المؤقت الحكم

 على 'االنتقال إدارة' في المتخصصة الدولية الهياكل قدرة على التحفظات بعض وجود رغم االنتقال،
).١-٤ القسم أنظر( الغاية هذه تحقيق

العوامل المؤثرة في اختيار عمليات اإلصالح .٢-١

 عمليات وتنفيذ الوقتية المؤسسات إنشاء في بالغة أهمية ‘التصميم حسن’و الشكلية االعتبارات تكتسي ال
 عمليات وتخضع .المصلحة أصحاب بين التفاوض منطق على االهتمام ينصب ذلك، من ًبدال .اإلصالح
:التالية العوامل إلى اإلصالح

 
 وجهة فرض على األقدر ًغالبا األقوى الطرف يكون المفاوضات خالل .المصلحة أصحاب بين القوى توازن
 .الحكومة في وأهمها الحقائب من عدد أكبر على االستحواذ ذلك ويشمل االنتقالية، الفترة بخصوص نظره

 قوات على باالعتماد وسلطتهم قوتهم يعززون وقد امتيازات عادة الحكومية المناصب ألصحاب يكون
 لنزع ضغط )للمعارضة التابعة المسلحة للميليشيات ًخالفا( القوات هذه على يمارس ال إذ .وأمنية عسكرية
).٢٠٠٧ سفينسون( اإلصالح عمليات تنفيذ فترة خالل سالحها
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ترتيبات الحكم المؤقت في البيئات الهشة وبيئات ما بعد الصراع

 واستقاللية قوة أكثر )المحاكم غرار على( المؤسسات بعض تكون البلدان، بعض في .القائمة المؤسسات قوة
 بالناس الظلم إيقاع تفادي على المؤسسات تلك قدرة ذلك يعكس وقد .المؤسسات بسائر مقارنة وموثوقية

 وعدم استقالليتها صون على قدرتها إلى ذلك يعود قد أو المجتمعات، تلك في األخرى المؤسسات تفعل كما
 تكتسي الحاالت، بعض في .شعوبها على الليبيرالية غير الحكومات سلطته الذي الظلم في انخراطها

 فض آليات من كآلية دورها خالل من المؤقت الحكم ترتيبات إنجاح في بالغة أهمية القوية المؤسسات
 سوى ِيقتض ولم ًقويا القانوني النظام كان إفريقيا، وجنوب نيبال غرار على البلدان بعض في .النزاعات

 القوي القانوني نظامها على البلدان تلك وعولت ،ًشموال أكثر يصير حتى الطفيفة اإلصالحات بعض
.االنتقالية استحقاقاتها الستكمال

 المضي دون حالت عقبة ًومستقال ًفاعال ًسياسيا ًطرفا بوصفها المؤسسات قوة شكلت أخرى، بلدان في
 بدور عادة العسكرية المؤسسة تضطلع الصراعات، بها تعصف التي الدول من الكثير ففي .اإلصالح في ًقدما
 على قادرة يجعلها الذي األمر الدولة، ميزانية من كبيرة بحصة وتستأثر البالد حكم في األهمية بالغ

 الحكم لترتيبات ينبغي لذلك، ونتيجة .ًمستقال ًسياسيا ًفاعال بوصفها الوطني القرار صنع في المشاركة
 دعم لضمان الترتيبات بتلك باالشتراك العسكرية المؤسسة لممثلي تسمح، ًوأحيانا تستوعب، أن المؤقت

 عدة االنتقالي المسار في بالتدخل هدد الذي( الجيش رفض مدغشقر، حالة ففي .االنتقال لعملية العسكريين
 ؛١٨ :٢٠١٠ كاوثرا( وحداته بين الشقاق رغم على اإلصالح يستهدفها التي المؤسسات من يكون أن )مرات

 العهدة قصر رغم االنتقالي الميثاق من 22 المادة المالغاشية العسكرية المؤسسة رفضت ).٢٧-٥٢٥ :٢٠١١ هيغ
 كما( العسكريين مشاركة أن الظن على والغالب ).٢٠٠٩ االنتقال ميثاق( المقترحة األمنية للجنة الممنوحة

 قد ذلك ألن ومحاسبتهم مساءلتهم على القدرة من سيحد )٢٠١٩ سنة السوداني االنتقال عملية في رأيناه
).١٩٩٩ ،٢٠٢٠ سكار( العسكريين المسؤولين لكبار السياسي المستقبل يهدد

 أزمة تعقب التي المؤقت الحكم ترتيبات ًغالبا تسعى .االنتقال شرارة إطالق إلى المؤدية األزمات نوع
 النظام غرار على محددة، مجاالت تستهدف إصالحات تنفيذ إلى ًانقالبا أو ًسياسيا ًمأزقا أو انتخابية

 الوظائف مثل( بعينها قطاعات في الجماعات لبعض المتدني التمثيل أو الالمركزية، إرساء أو االنتخابي،
 فإن المعنى، وبهذا .السلطة تقاسم عبر الحكومة في الثقة من مناخ إرساء أو ،)العسكرية والمؤسسة العامة

 ١٩٩٩ سنة بيساو وغينيا ٢٠٢٠ سنة غينيا في وقع ما وهذا شاملة، إصالحات تنفيذ تستهدف ال الترتيبات هذه
 عنصر على تركز باالنفصال مطالبة على تنطوي التي الصراعات فإن المقابل، وفي .٢٠٠٨ سنة ولبنان

 مينداناو/الفيلبين ؛١٩٩٨ -١٩٩٤ بوغانفيل/الجديدة غينيا بابوا( الجوهري االهتمام مجال باعتباره الالمركزية
 بإجراء عادة يطالبون األمد الطويلة األهلية الصراعات في المصلحة أصحاب فإن أخرى، جهة ومن ).٢٠١٠

 ونستثني ).٢٠٠٧ ونيبال ٢٠٠٥ السودان مثال( القطاعات من الكثير مستوى على للدولة شاملة إصالح عملية
 فهي ،)٥ :٢٠٢٠ وآخرون بيل‘ (واحد جانب من سالم عملية’ بـ يعرف ما تنفذ التي الحكومات التعميم هذا من

 أو )٢٠٠٠( البحرين في حدث ما وهذا النطاق، واسعة انشقاقات لحدوث ًتفاديا محدودة إصالحات تنجز
 في األزمة نوع يؤثر الحاالت هذه من حالة كل وفي .كبيرة إصالحات لتنفيذ نية ال حيث ،)١٩٩٤( الجزائر
.ونطاقها المقترحة اإلصالحات نوعية

 المباشرة العوامل من ًعامال االنتقالية الفترات خالل المؤسسات بعض تعد .التغيير إلى الرمزية الحاجة
 المسائل تشمل قد .ًتغييرا تتطلب التي األعمال جدول عناصر من ًرئيسيا ًعنصرا يجعلها ما وهذا لألزمة،
 ظل في صلة ذات بغير تصبح التي أو الحكم سوء باستمرار تسمح التي القائمة الدستورية األطر الرمزية

 العسكرية أو األمنية المؤسسات بعض عمل يقترن قد .تجديدها يقتضي الذي األمر التشريعية، الضرورة
 .الثقة بناء إعادة إلى تهدف بإصالحات التعجيل يقتضي الذي األمر بالقمع، أو اإلنسان لحقوق بانتهاكات

 بإنجاز شعبية مطالبات هناك تكون قد الديمقراطية، من المزيد إتاحة االنتقالية العمليات تستهدف عندما
 المثال، سبيل على مصر في .القديم النظام عن ‘الصلة قطع’ لتسهيل المركزية للمؤسسات شاملة إصالحات

 مبارك حسني بالرئيس اإلطاحة بعد المسلحة للقوات األعلى المجلس قادها التي االنتقالية الفترة بداية في
 ًرمزيا ًتغييرا إتاحته حيث من أساسية ركيزة أنه على إليه يُـنظر الدستوري اإلصالح كان ،٢٠١١ عام مطلع
.السابق النظام مع الصلة يقطع

 نقاط في السياق على ًإعتمادا ًأيضا المؤقتة الحكم ترتيبات تفاصيل مستوى يختلف .التفاوض مرحلة
 ًملخصا توفر التي ‘الطريق خارطة’ غرار على المبسطة الوثائق إن .التفاوض عملية في مختلفة

 ترتيبات اقترح الذي آرتا إعالن .اإلصالحات هذه تحقيق تفاصيل في مغرقة تكون لن الضرورية لإلصالحات
 يتم تفاصيل، وجود عدم لمراعاة .الوثائق هذه مثل على مثال هو ٢٠٠٠ عام الصومال في مؤقتة حكم

 عليها المتفق التغييرات تحدد متعددة اتفاقات خالل من المؤقت الحكم ترتيبات من العديد على التفاوض

٢
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ترتيبات الحكم المؤقتة جسر لتجاوز األزمة .١

 جدول’ بمثابة تكون ‘تصميم مخططات’ شكل في تكون التي الوثائق فإن المقابل، وفي .مجزأة بطريقة
 الهامش ،٩٠٧ :٢٠٢٠ وناش الكاتوس في ورد ،١٩٩١ هولستي( الطريق خرائط من ًغموضا وأقل شامل ‘أعمال

 في وقع ما غرار على واحدة شاملة وثيقة في االتفاقات من العديد جمع عبر ذلك إنجاز يمكن ).١
 لومي اتفاق في وقع ما غرار على األمد طويلة لمفاوضات كنتيجة أو )١٩٩٧ لسنة العام االتفاق( طاجيكستان

.السودان في ٢٠٠٥ لسنة الشامل السالم اتفاق أو سيراليون، في ١٩٩٩ لسنة

 سيتخذ بما وستتأثر القائم القانوني اإلطار وفق االنتقالية الترتيبات كذلك ستتشكل .القائمة القانونية األطر
 ‘القانونية الشرعية إضفاء’ أما .عنها النظر غض أم مراجعتها أم تعويضها أتقرر سواء /قرارات من شأنها في

 أو قائم، دستوري إطار إلى االستناد بينها من مختلفة، خيارات بشأنه فتوجد المؤقت، الحكم ترتيبات على
 قانونية أطر سن أو الدستور، نطاق خارج إعالنات سن عبر القائمة القانونية األطر مع ‘المؤقت القطع’

 إلى بالنسبة .ضعف ونقاط قوة نقاط خيار ولكل ).٢٠٢٠ وفورستر بيل( القديمة األطر مع ًنهائيا تقطع جديدة
 الممكن اإلصالحات نطاق من تحد ًقيودا تواجه فقد القائمة األطر إلى االستناد ترتأي التي الترتيبات

 على تبعات إلى ذلك أدى ما، دولة من محددة مناطق على تنفيذها اقتصر التي الترتيبات حالة ففي .إنجازها
 ومن .مينداناو/الفيلبين وفي بوغانفيل/الجديدة غينيا بابوا في إرساؤه المراد الالمركزية نطاق اتساع مدى
 بمدى تتعلق مشاكل تواجه ًتماما جديدة قانونية وأطر دستور سن إلى الرامية اإلجراءات فإن أخرى، جهة

 الخاصة االتفاقات إلى وبالنسبة ).ًالحقا لذلك مفصال ًتناوال تجدون( فيها والمشاركين المشاورات شرعية
 سابقة قانونية نصوص وجود بسبب تنفيذها عرقلة تتم فقد بشأنها، التفاوض يُـعاد التي المؤقت بالحكم

 بالنسبة .إليها االستناد المصلحة أصحاب أحد يرفض عندما االنتقالي والحكم السلم إحالل قضايا على تنص
 في وتمثل ٢٠١٥ سنة منذ التفاوضي المسار في تجاوزه ينبغي ال أحمر خط ضعُو فقد اليمن، حالة إلى

 مجلس مبادرة )أ( :هو الثالث بالمرجعيات والمقصود ‘.الثالث المرجعيات’ ب الصارم االلتزام وجوب
 مخرجات )ب( وشرعيتها؛ هادي منصور ربه لعبد المؤقتة الحكومة تدعم التي ٢٠١١ لسنة الخليجي التعاون

 عدد األمن مجلس قرار )ج(و الخليجي؛ التعاون مجلس مبادرة من المدعوم الشامل الوطني الحوار مؤتمر
 لحكومة ًمالئما ًإطارا الوثائق هذه توفر .الحديثة السالم مفاوضات قواعد على ينص الذي ٢٠١٥ لسنة ٢٢١٦

.شرعيته من الكثير )السلطة في سنوات ٨ بعد( فقد الذي هادي منصور

دور األطراف الفاعلة الدولية .٣-١

 أهمية ذات السالم حفظ ومجال والمالي السياسي المجالين في الناشطة الدولية المؤسسات ماتكون ًغالبا
 على تنطوي التي الحاالت في خاص بوجه واضح وهذا .وتمكينها االنتقالية بالعمليات الدفع في بالغة

 مثال( غير ال شكلية سيطرة البالد من أجزاء على وتسيطر بها دولي اعتراف إلى تحتاج انتقالية حكومات
 الواحد البلد داخل النزاعات تؤثر ).١٤ :٢٠١٨ سالزبوري أنظر اليمن، ؛٢٥٣-٢٥٢ :٢٠١٠ هيسّـي أنظر الصومال،

 إلى الالجئين وتدفق الهجرة بقضايا السياسية أم التجارية بالجوانب األمر تعلق سواء المجاورة الدول في
 يقع ما ًغالبا ما بلد داخل تنشب التي الصراعات فإن ذلك، إلى إضافة .الحرب في المشاركة غير الجوار بلدان

 مجموعة أو دولتين حدود على العرقي االنتماء وتر على اللعب التدويل يشمل وقد .الطرق بشتى تدويلها
 أمر يسهل ما دولة حدود في ثغرات وجود أو للحدود، ًعابرا ًعسكريا/ًسياسيا ًدعما ما دولة تلقي أو دول،

 الدولية القانونية اللتزاماتها تمتثل أن المؤقتة الحكومات على يتعين ).٢٠٠٧ جليديتش أنظر( اختراقها
 لتنمية التمويالت وتلقي التجارة لممارسة مؤهلة تصبح كي اإلنسان وحقوق الرشيد بالحكم المتعلقة

 بدور الفاعلة الدولية األطراف تضطلع وقد ).الطبع قيد سلمون،( فيها السالم حفظ جهود ودعم اقتصادها
:التالية الجوانب ذلك ويشمل االنتقال، عملية دعم في األهمية بالغ

 
 تحديد في بالغة أهمية تكتسي قد التي التقنية للخبرة ًمصدرا الفاعلة الدولية األطراف تعد .التقني الدعم

 األولى شهر ١٨ فترة خالل والسيما االنتقال، بمسألة يتعلق ما في المحليين المصلحة أصحاب خيارات
 المتعددة والمنظمات األجنبية الحكومات توفرهم الذين التقنيون الخبراء ويقدم ).الطبع قيد سالمون،(

 على لالطالع الالزمين والتدريب الدعم والجامعات الدولية الحكومية غير والمنظمات الجنسيات
 العملية التجارب منوال على النسج خالل من االستراتيجية، القطاعات إصالح مجال في الفضلى الممارسات
 على االحترافي الطابع وإضفاء القدرات بناء في يسهم أن الطريقة بهذه الخبرات لنقل ويمكن .والمقارنة
 رسمية غير منتديات ًغالبا التدريبية البرامج تشكل .المحليين المصلحة أصحاب بين والتفاعالت النقاشات
 غير التدخالت تؤدي أن ويمكن .المدنيين الفاعلين من واسع وطيف الخصوم شمل وجمع للتفاوض
 لهيمنة يكون أن ويمكن .االنتقالية بالعملية الضرر إلحاق إلى ذلك مع دولية أطراف بها تقوم التي المبرمجة

٣
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 آليات ضعف أو المحلية األطراف صوت كتم عبر المحلية األجهزة على ًتأثيرا الدولية الفاعلة األطراف
 والغايات األهداف تضارب إلى المطاف نهاية في يؤدي الذي األمر الفاعلة، الدولية األطراف بين التنسيق

).٥٤-٥٠ :٠١٢٢الدولية والتنمية التعاون منظمة(

 والعقوبات السالم حفظ غرار على( العقابية بالتدابير ًبدءا التدابير من طائفة استخدام عبر .السياسي الدعم
 واإلجراءات الحميدة والمساعي واللقاءات المنتديات غرار على قسوة األقل بالتدابير وانتهاء )والتنديد

:خالل من االنتقالية العملية في التأثير الدولية الفاعلة لالطراف يمكن ،)٢٠٠٨ وبارنز غريفيث( رسمية األقل

تعزيز قدرات أصحاب المصلحة؛•
تسليط الضوء على المجموعات المهمشة وإبراز دورها؛•
؛)٢٠٠٢ والتر( تقديم ضمانات أمنية•
 الوكالة( السياسي الكافي لتحقيق التوافق واالتفاق ‘النضج’ حث أصحاب المصلحة على التحلي بـ•

؛)٦ :٢٠٠٩ األمريكية للتنمية الدولية
؛)٢٠٠٢ والتر( تقديم المساعدة لتخطي الصعوبات التي يتيح كشفها العثور على الحلول•
 إنشاء قنوات تواصل محايدة وموثوقة يمكن أن تكون همزة الوصل والوسيط بين األطراف•

المتفاوضة؛ و
 التأثير في البيئة االجتماعية واالقتصادية’ إحداث تغيير في العالقات بين أصحاب المصلحة عبر•

).١٥-١٤ :٢٠٠٦ فريركس‘ (التي يقع فيها تدور فيها القوى المحركة للصراع والسالم

 جانب إلى كثيرة أحيان في يصطف آخر ًشقا فإن الحياد، إلى تميل الدولية الفاعلة االطراف بعض أن ورغم
.الصراع أمد إطالة في ويسهم النزاع أطراف من طرف

 المفاوضات تمويل في أساسي بدور كذلك الفاعلة الدولية الجهات تضطلع .المؤقتة الترتيبات تمويل
 كانت حال في بالغة أهمية التمويل هذا ويكتسي .وتنفيذها المؤقت الحكم ترتيبات وضع إلى المفضية

 وتنامي باالستياء الشعبي للشعور ًتفاديا والخدمات السلع واقتناء األجور لتسديد مضطرة المؤقتة الدولة
 على الحصول أن هي األولى :اثنتين مشكلتين يواجه ما َغالبا الدولي التمويل لكن .االستقرار عدم حالة

 بتحديد ًومشروطا األمد قصير يكون التمويل ان هي والثانية البطء، شديدة عملية الدولي التمويل
 ترتيبات أن يعني وهذا ).٥٦ :٠١٢٢الدولية والتنمية التعاون منظمة( األموال فيها ستُـنفق التي المشاريع

 الجهات توقفت حال في التريبات تلك انهيار إلى يؤدي قد الذي األمر ما، حد إلى هشة المؤقت الحكم
 التي الثنائية العالقات من االستفادة عبر الدولي التمويل على الحصول يمكن .التمويالت تقديم عن المانحة

 عندما .اإلعمار إعادة في المساعدة أو المسار بدعم تتعهد التي المانحة الدول بسائر المؤقتة الحكومة تجمع
 إلى ًحديثا المشكلة المؤقتة الحكومات تلجأ أن يمكن األطراف، المتعدد التمويل توفير عن الدول تعجز

.التمويالت لتوفير وسطاء عن البحث

 البنك غرار على اإلنمائية بالبنوك العالقة ذات اإلنمائي التمويل أدوات في يتمثل للتمويل آخر مصدر هناك
 ببعض تلتزم أن البلدان على يتعين إنمائي، تمويل على وللحصول .اإلنسانية المساعدات إلى إضافة الدولي،
 تتقيد ال التي البلدان إن ).إلثباته وسعها الحروب تمزقها التي الدول تبذل أمر وهو( والتنمية الحكم معايير

 المتحدة، واألمم )اإلنمائية البنوك من وغيره( الدولي البنك نظر في حرج وضع في تكون المعايير بهذه
 كافية غير ذاتها حد في االنتقالية الفترة تكون ما ًغالبا .األمد طويلة تمويالت منح على قادر غير وكالهما

 التي األوقات على األمر هذا في السياسي الجانب يقتصر .المطلوبة بالمعايير االلتزام لمتابعة سجل إلعداد
 تدفق يصبح بالموافقة التصويت وبمجرد ما، لبلد التمويل لمنح رفضها أو موافقتها على البلدان فيها تصوت

 اإلنسانية المساعدة مشاريع على المؤقت الحكم ترتيبات تعول أن المرجح فمن ولذلك، .ًدائما التمويالت
 التي الشركاء متعددة االستئمانية الصناديق عبر إدارتها تتم التي المانحين تعهدات وعلى األمد قصيرة
).مؤرخ غير الشركاء، متعددة االستئمانية الصناديق أنظر( السالم إحالل ومشاريع الحوكمة لدعم تؤسس

 الجماعات ودعم الصراع أمد إطالة في بدور ًغالبا الخارجية الفاعلة الجهات تضطلع .العسكرية المساعدة
 مختلفة نزاعات في ًراهنا مستمرة لكنها الباردة الحرب خالل خاصة النزعة هذه شاعت وقد .المسلحة

 .٢٠١١ سنة منذ سوريا في المسلحة الجماعات لمختلف خارجي تمويل شكل المثال سبيل على وتتخذ
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ترتيبات الحكم المؤقتة جسر لتجاوز األزمة .١

 واألسلحة األموال تقديم’ التمويل يشمل أن يمكن ،)٣ :٢٠١٨ وغالفاناك دودويه( وغالفاناك دودويه وحسب
 بشكل التمويالت لتدفق يمكن المؤقتة، الترتيبات أركان توطيد مسار وخالل ‘.التدريب أو/و والمعدات

.االنتقالية العملية تقويض إلى يؤدي أن )خاص بوجه مختلفة مصادر من( متواصل

 ًأعماال إتيانها جراء ما دولة على تسلط التي العقابية التدابير من والحظر العقوبات تعد .والحظر العقوبات
 األذى من الحد أو )االقتصادي الحظر خالل من( الحربية قدراتها من الحد إلى ترمي وهي محمودة، غير
 المقاربات تختلف ).١٠ :٢٠٠٨ وبارنز غريفيث( )السالح بيع حظر خالل من( المستضعفين بالسكان يلحق الذي

 األصول تجميد تشمل وهي والجماعية، منها الفردية بين التمييز يمكن حيث العقوبات، بتسليط الخاصة
 قد العقوبات فرض فإن ،ًأساسا الشتات من تمويالت تتلقى التي المجموعات إلى وبالنسبة .السفر من والمنع
 تحرير حركة إلى بالنسبة الحال هو كما المالي، الدعم من المزيد تقديم عن الممولة الجهات ثني في يساعد

 ).٦ :٢٠١٨ وغالفاناك دودويه( ٢٠٠٦ لسنة األوروبي االتحاد عقوبات قائمة إلى أضيفت التي إيالم تاميل نمور
 أثناء التنازالت تقديم على المتصارعة األطراف مختلف حمل في العقوبات تفيد قد األحيان، بعض في

 تلحق قد لكن ).صالح الله عبد علي السابق اليمني الرئيس على عقوبات بفرض التهديد ومثاله( المفاوضات
 الراية حول االلتفاف’و بهويته التشبث إلى المعاقب الطرف وتدفع االنتقالية بالعملية الضرر العقوبات
 بعض وضع غرار على( العقوبات من محددة ألنواع يمكن ،ًوأحيانا ).١١ :٢٠٠٨ وبارنز غريفيث‘ (الوطنية

 في أساسية تكون التي المصلحة صاحبة الجماعات بعض تعزل أن )اإلرهاب قائمة على الجماعات أو األفراد
 من المزيد نحو ويدفعها الحوار في مشاركتها يمنع نحو على االنتقالية للعملية التشاركي الطابع تأمين

 الدولية القوائم على المؤقتة الحكومة وضع أن تبين السودان، حالة في ).٢٠٠٨ وبارنز غريفيث( الراديكالية
 الحكم لترتيبات الالزمة التمويالت تأمين السودان محاوالت على كبير أثر له كان لإلرهاب الممولة للبلدان
).٢٠٢٠ هادسون( الراهنة المؤقت

ترتيبات الحكم المؤقت على المستوى المحلي .٤-١

 التي الجهود على ًردا )البالد مناطق من ما منطقة في( المحلي المستوى على المؤقت الحكم ينشأ أن يمكن
 مينخوس( المحليين األهالي من لتوكيل نتيجة أو وهيبتها الدولة قوة الستعادة القاعدة إلى القمة من تتم

 )الدولة دون ما بترتيبات ًالحقا إليها ويشار( الدولة دون ما مستوى على المؤقت الحكم ترتيبات إن ).٢٠٠٦
 شرح تم كما برمتها الدولة مستوى على تنفيذها يتم التي المؤقت الحكم بترتيبات مقارنة الحدوث نادرة
 األمر يتعلق عندما إليها اللجوء يتم لكن .والخصائص السمات حيث من عنها تختلف ال ولكنها ،ًآنفا ذلك

 حل مسعى من كجزء( الدولة دون ما مستوى على السلم وضع إلى الصراع وضع من االنتقال إلى بالسعي
 استخدام يرتبط ).٢٠١٧ وويليكاال فولشر-زولويتا( ًمثال الدولة دون ما مستوى على األرض حول صراع

 تسوية عقد إلى بالحاجة ًوغالبا الدولة، دون ما مستوى على تنشب التي بالصراعات الدولة دون ما ترتيبات
.المركزية الدولة وبين البالد داخل معينة منطقة بين جديدة عالقة وإقامة ما بلد في تشاركية أكثر إقليمية

 على االنتقال تأمين على ًأساسا ًمنصبا االهتمام يكون ال عندما .الشرعية إلضفاء ًعامال بوصفه المحلي البعد
 مبادرات على الوطني االنتقال قيام تكفل أساليب في التفكير إلى الحاجة تبرز الدولة، دون ما مستوى
 اإلطار على السياسي االنتقال عمليات من الكثير اهتمام ينصب .االنتقال وتحقيق للحكم جديدة محلية

 الداخلية المناطق ترفض عندما هشة تصبح العمليات هذه لكن المحلية، السياقات إغفال ويتم العام الوطني
 على تتم التي بالعمليات وثيقة صلة ولهذا .الوطني المستوى على تنفيذها تم التي االنتقالية العمليات
 التي الممارسات بعض في جليا ذلك ويظهر .للمواطنين اليومي الشأن يتجاهل نحو على الوطني المستوى

 البعيدة بالعواصم الفخمة الفنادق في مفاوضاتها تعقد التي األطراف قبل من انعزالية سياسة على تنطوي
 االنتقال حالة إلى وبالنسبة ).١٥٢ :٢٠١٨ العلي ؛٢٦٣ :٢٠١٧ هيل( الشائكة واألسالك االسمنتية بالكتل محصنة

 الداخلية للمناطق الجيش ممثلي حكم استمرار شجع فقد ،٢٠١٩ سنة بدأت التي السودان في السياسي
.المركزية االنتقال عملية مقاومة على المناطق تلك سكان )سابق وقت في الطوارئ حالة إعالن بسبب(

 أو اإلقليمية الحكومات على الوطني المستوى على السلطة تقاسم مبادئ تطبق ال عندما ذلك، على عالوة
 عبر مختلف نموذج اختبار تم أفغانستان، في .تستمر الوطني الصراع من المحلية المظاهر فإن المحلية،

 تعزيز بهدف والمجتمع، الدولة بين والمشاركة الخدمات لتحسين وسيلة ‘المواطنين مواثيق’ اعتماد
 اإلسالمية أفغانستان جمهورية حكومة( السيادة على المحلي الطابع وإضفاء للتنمية المحلي االستيعاب

 أو بدفع برمُأ قد السياسي االنتقال عمليات حول ًاتفاقا أن الناس شعر ما إذا ).٢٠١٨ لوها ًأيضا أنظر ؛٢٠١٦
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ترتيبات الحكم المؤقت في البيئات الهشة وبيئات ما بعد الصراع

 أزمة ويحدث المحلي االستيعاب على القدرة يضعف أن شأنه من ذلك فإن األجنبية، الحكومات من ضغط
.تداركها يصعب ثقة

 والمحلي الوطني المستويين بين التنسيق آليات .الوطنية والترتيبات المحلية الترتيبات بين المواءمة
 .الدولة دون ما مستوى على أو الوطني المستوى على المؤقتة الترتيبات كانت إذا عما النظر بغض ضرورية

 يجب المحلية، النزاعات في العنف إدارة يتجاوز نحو على السالم بناء في الدولة دون ما ترتيبات تسهم لكي
 فورستا وايزو( .السالم إحالل مستوى على تطورات من الدولة تشهده ما مع التنسيق من قدر يتوفر أن

 سلطة إنشاء على بانغسامورو بشأن ٢٠١٢ لعام اإلطاري االتفاق نص مينداناو،/الفلبين حالة في ).٢٠١٩ وبيل
.محلية ترتيبات وإنشاء مينداناو في االنتقال على لإلشراف جديدة انتقالية وطنية

 للتحرير اإلسالمية مورو جبهة من كل قبل من معينين أعضاء من مكونة انتقالية لجنة تشكيل ذلك بعد تم
 دستور وتنقيحات ،)األساسي القانون( البالد من المنطقة بهذه الخاص الدستور على للعمل الفلبين وحكومة
 بالترتيبات الخاص والملحق ٢٠١٢ لسنة بنغسمارو بشأن اإلطارية االتفاقية( لمينداناو التنمية وبرامج الفلبين،

 وسعها ميانمار بذلت أخرى، ناحية من ).٢٠١٣ لسنة بنغسمارو بشأن اإلطارية لالتفاقية االنتقالية والطرائق
 والتي ٢٠١٥ لعام الوطني الصعيد على النار إطالق وقف اتفاقية في الغموض بسبب التنسيق عملية لتسهيل
 ذلك، ومع ).EAO( العرقية المسلحة للمنظمات ‘االنتقالية الفترة خالل تنفيذها يتعين التي المهام’ منحت

 آلية أي أو المهام هذه تحديد في االتفاقية فشلت ،)١٧-١٦ :٢٠١٩ وآخرون، ساوث( وآخرون ‘ساوث’ أشار كما
 وقف اتفاقية من ٦ الفصل أنظر( والدولة العرقية المسلحة بالمنظمات الخاصة الحكم آليات بين تنسيق
 أخرى، حاالت من واضح هو كما ).Nationwide Ceasefire Agreement الوطني الصعيد على النار إطالق

 تسويات في الدولة دون ما ترتيبات شمول بكيفية الخاصة المواصفات إلى االفتقار فإن الصومال، مثل
 مينخوس( الشمول عملية بضراوة يقاومون قد كمفسدين بالظهور تمكينها تم التي للكيانات يسمح قد أوسع
٢٠٠٦.(
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]ديمقراطية تحوالت

 الخيارات من واسعة طائفة استخدام عبر عديدة ًأشكاال تتخذ بشأنها يُـتفاوض التي االنتقالية الوثائق .٢
 .الطريق وخرائط والمواثيق الدستورية واإلعالنات الوقتية والدساتير السالم اتفاقات بينها من القانونية

 االتفاقات أو التفاوض قبل ما مرحلة ذلك في بما التفاوضي المسار من مختلفة مراحل في كذلك تظهر وهي
).٢٠٢٠ وفورستا بيل( النار إطالق وقف اتفاقات في تظهر ال لكنها الشاملة، أو اإلطارية

 أصحاب يتفق بحيث العملية لتصميم ًنتاجا المراحل المتعدد المؤقت الحكم ترتيبات تكون أن يمكن .٣
 مثلما مجزأ، نحو على - ًسلفا عليها المتفق الجوانب إصالح أو – محددة جوانب إصالح على المصلحة

 )١٩٩٩-١٩٩٨( بيساو وغينيا )٢٠٠٦-٢٠٠٠( الديمقراطية الكونغو وجمهورية )٢٠٠٥-٢٠٠٠( بوروندي في حدث
 على التفاوض إعادة الصراع إلى العودة تقتضي قد المقابل، في ).٢٠١٥-٢٠٠٦( والنيبال )٢٠١٠-٢٠٠٨( وكينيا

 وبورندي )١٩٩٨-١٩٩٤( وأنغوال )١٩٩٣-١٩٩٢( أفغانستان في حدث مثلما محتواها، تقييم وإعادة االتفاقات
 ).٢٠١٥( ومالي )٢٠١٥-٢٠١١( وليبيا )٢٠٠٣-١٩٩٣( وليبيريا )٢٠١٣( الوسطى وأفريقيا )٢٠٠٠-١٩٩٤(
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الصعوبات المالزمة لترتيبات الحكم المؤقت .٢

الصعوبات المالزمة لترتيبات الحكم المؤقت .٢

 ًأساسا تتعلق عدة تحديات المؤقت الحكم ترتيبات وضع مهمة إليها سنِـدتُأ مؤسسة أو حركة كل تواجه
 األخرى، تلو الواحدة ًتباعا لإلصالحات الزمني والتسلسل المداوالت، ومسار الجميع، تشمل التي بالمشاركة

 مواجهة في اإلخفاق يؤدي قد .ذكره سبق ما لتوفير الالزمين االقتصادي والرفاه األمن ضمان كيفية وكذلك
 بأصحاب حري .برمتها االنتقالية للعملية تعطيل ذلك وفي الداعمين، عزائم في الوهن إلى التحديات هذه

 يتماشى بما النزاعات فض آليات وضع مع لها واالستعداد صعوبات من اإلصالح يواجه قد ما توقع المصلحة
.تقلباته تُـؤمن ال الذي االنتقالي الطور أحوال مع

 
 وقد االنتقالية، العملية وشرعية الدعم بمسائل االرتباط ووثيق الحصول ووارد معهود هو ما الصعوبات من

 الترتيبات تأثير كيفية حول الجارية السياسية بالمفاوضات مرهونة تظل صعوبة كل .يلي فيما ذلك بينا
 االحتفاظ في المعنية األطراف مطامح أساسا تحركها ،والتياالنتقال بعد السياسي المشهد على المؤقتة

 المسلحة الجماعات أو الحكومة غير عديدة أطراف تحته تنفُـذ غطاء المؤقتة الفترة تمثل .السلطة بزمام
 الشرعية إرساء إعادة في فضل من الفترة لهذه ما رغم تشاء، كما مالمحها فترسم السياسية، األجندات إلى

 يتم ريثما الشغور لسد مؤقتة إجراءات من طياتها في تحمله وما الخالفية، المسائل وتأجيل الحكومية
 حلبة المؤقتة الفترة تمثل سبق، ما على وبناء ).٧٠-٦٧ :٢٠١١ وآخرون، براندت( ًشموال أكثر بيئة إلى التحول
 ككل االنتقالية العملية في إن .الغنائم من حصده يمكن ما أقصى وحصد البقاء لضمان الساسة فيها يتسابق

 وعرقلة بالعهود النكث إلى منها، النفوذ ذات وخاصة المتدخلة، األطراف من ًفريقا يدفع قد ما المخاطر من
).٢٠٠٩ وسافون ماتيس( ًمستقبال أفضل تفاوضي موقف بوادر لهم الحت ما إذا ًخصوصا برمتها العملية

والمشاركة الشمول .١-٢

 )السياسي الشأن في لإلقصاء نبذ من يشكالن بما( العمومية والمشاركة والشمول العلنية، المداوالت أضحت
 ولعل الزمن، بمرور الدولي والمجتمع األساسية المعنية األطراف عند االنتقالية السياسات سنن من سنة

 الطور يقتضي .شعبية الحتجاجات نتيجة التحوالت من العديد شرارة اندالع إلى يعود ذلك في الفضل
 جهة، من )النزاع أطراف بين المبرمة الصفقة أي( النخبة ميثاق بين ًتوازنا التطبيقي جانبه في االنتقالي

 بين العمودية العالقة أي( الشعبي الدعم على يقوم وأشمل أعمق اجتماعي وعقد العنف، نبذ في لدوره ًنظرا
 في الضمانات من مزيد خالل من االجتماعي العقد هذا تعزيز يمكن كما .أخرى جهة من ،)والشعب الحكومة

 للقرارات سيكون .والثروات العامة السلطة توزيع في المساواة من بمزيد واالعتراف الحقوق مجال
 مُـخرجات على المعلقة اآلمال تكون أن ذلك في وينبغي االنتقالية، المرحلة صورة على ٌتأثير )السياسية(

 إصالحات إدخال أو دستور وضع قبيل من االنتقالي الطور أركان بعض تتطلب .عقالنية المرحلة هذه
 مرحلة على البالغ لتأثيرها ومراعاة الشعب سيادة تجليات من ًتجليا كونها النطاق واسعة ًمشاركة دستورية

.االنتقال بعد ما
 

 معني األطراف وأي المصلحة؟ أصحاب هم من :التالية التساؤالت بالمشاركة المتعلقة الشائعة األسئلة تشمل
 على لهؤالء سياسي تأثير وأي الجماعات؟ ممثلي اختيار يتم كيف الشمول؟ معايير ماهي عملية؟ بأي

١
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ترتيبات الحكم المؤقت في البيئات الهشة وبيئات ما بعد الصراع

 بالحوكمة المعنية االنتقالية المؤسسات عن الحديث كان كلما ًدائما األسئلة هذه تتواتر نفسها؟ الجماعة
 تؤدي وقد التأسيسية، والمجالس المؤقتة والبرلمانات االنتقالية الحكومات قبيل من القانوني واإلصالح

.المؤقت الحكم ترتيبات تقويض شأنها من شائكة مسائل إثارة إلى األسئلة هذه عن اإلجابات بعض

 على االختيار يقع إذ النفوذ، درجة على ًقياسا المتدخلة األطراف باختيار النخبة صفوف في العادة جرت
 االتفاق بنود تُـرضها لم إن بمفردها النزاع مواصلة على القادرة الجماعات داخل الفصل الكلمة أصحاب

 أصحاب انتقاء أساسها على يتم التي المعايير فإن البساطة، في غاية المبدأ هذا كان ولئن ).٢٠١٣ كننغهام(
 وبعض الدعاية أن ذلك .الوضوح بذات ًدوما تكون ال النزاع ومراحل سياقات مختلف في الرئيسية المصالح
 النزاعات بؤر في خاصة األطراف هذه لقدرات الحقيقي الحجم تحجب قد األخرى اإلعالمية العوائق
 والتي المسلح الذراع ذات األطراف إشراك في إفراط كل إن .للحدود والعابرة والدولية والوطنية المحلية

 العنف نحو الميل من مزيد إلى أخرى ًأطرافا يدفع قد الفصل الكلمة أصحاب زمرة إلى األحيان غالب تنسب
 ونده الند بين أي( أفقي اتجاه في الشمول رقعة توسيع إن .السياسية الساحة على قدم موطئ في ًطمعا
 باألمر ليس التعبير، صح إن ،‘دستوري اتفاق’ أو جديد اجتماعي عقد وضع مهمة تيسير بغية )النظراء وبين

 أو السياسية أو االجتماعية المدنية أو الدينية المصالح، أصحاب وخلفيات هويات لتعدد ًنظرا السهل
 يتحجج السياق، هذا وفي .المشاركة نحو طريقها شق ستحاول التي االجتماعي، النوع في أو العرقية
 كما مستعصيا، التوافق وتجعل الكلمة تفرق إلى تفضي األطراف كثرة بأن اآلخرين وإشراك الشمول مناهضو

 في خاصة المزعومين لناخبيها األطراف هذه تمثيل بصدق الجزم دون يحول الشمول سبيل اتباع أن يرون
 قد اتفاقات أي إضعاف شأنه من الشعبية القاعدة من المستمدة والسلطة الشرعية فغياب انتخابات، غياب

.األطراف يعقدها

 المؤقت، الحكم ترتيبات سمات من أساسية سمة المشاركة حدود رسم حول اللعبة أطراف بين والفر الكر إن
 هذه تكونت فقد .دليل خير ٢٠١٩ أغسطس/آب شهر في االنتقالية السودان حكومة تشكيل مخاض وفي

 وعضو المعارضة، انتقتهم آخرين وخمسة االنتقالي العسكري المجلس اصطفاهم أعضاء خمسة من الحكومة
 ًكسرا األخير العضو بتعيين الترتيبات هذه محاسن إحدى برزت وهنا عليه، الفريقين كلمة اجتمعت واحد

 قوة باعتبار الممكنة اإلصالحات جدية مدى في شكك الناس من ًفريقا أن بيد .الفريقين وزن تكافؤ لجمود
 وهي السريع، الدعم وقوات االنتقالي العسكري المجلس أعضاء بعض بين القائمة والعالقة الجيش نفوذ

 دور أضحى لقد ).٢٠٢٠ غيتس( دارفور إقليم في اإلنسان لحقوق انتهاكات حولها تحوم مسلحة مجموعات
 األسئلة أبرز من الديمقراطي التحول على وتأثيره المحلية السياسة في ًمستقبال السوداني الجيش

.االنتقالية المرحلة حول المطروحة

 مستويات وعلى المؤقت االنتقالي الطور امتداد على بانتظام النخبة مشاركة حدود حول التفاوض يعاد
 للترشح وأخرى لإلصالحات وضوابط السياسية لألحزاب معايير ضبط في ذلك ويتجلى بالتوازي، عدة

 المدني بالمناخ تتأثر بل فحسب، الشمول لمعايير الجماهيرية المشاركة تخضع وال هذا، .ًجرا وهلم للمناصب
 والتشريعات االنتخاب وشروط والتجمع التعبير حرية الحصر ال الذكر سبيل على ومنها كالحقوق وبمسائل
 على السواء، حد على العامة أو للنخبة بالنسبة الشمول مقاييس تنعكس .الحكومية غير للمنظمات المؤطرة

 الحكومة مالمح قبيل من )العلنية( المشاركة على القائمة المداوالت طرق وعلى االنتقالية، المؤسسات بنية
 صيغة وعلى ،)اإلدارية األقاليم حدود رسم ذلك في بما( االنتخابات وشكل التشريعية والسلطة االنتقالية
.أخرى عامة استشارية مسائل وعلى الوطنية الحوارات

 لجماعة ضيقة مصالح يخدم بما التطويع ضروب من ضرب واحد طرف من القوانين تعديل على القدرة إن
 الرئيس عمد المثال، سبيل على مدغشقر ففي .ظاهرها في بريئة تبدو بسبل ذلك ويكون غيرها، دون معينة

 تعديالت بإدخال وقام )للرئاسة الترشح له تسنى وبذلك( الترشح سن تخفيض إلى راجولينا أندري الحالي
 ).٢٠١٣ مونولي( )منافسيه أحد أمام الترشح طريق ًقاطعا( متعددة جنسيات حاملي ترشح دون تحول
 بهدف التالعب ويكون .االنتقالية المسارات من الكثير تعثر إلى الضوابط بهذه ،ًجهرا أو ًسرا التالعب، يؤدي

 مسألة يلي ما في نتبين .االجتماعي النوع في أو عرقية أو سياسية اختالفات بسبب آخر دون فريق إقصاء
.المداوالت طرائق في مساهمة هي بما االنتقالي المسار إطار في المشاركة
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الصعوبات المالزمة لترتيبات الحكم المؤقت .٢

طرائق المداوالت .٢-٢
 االنتقالي، الطور خالل المتبعة التوجهات على تأثير من لها وما المداوالت، وآليات لطرائق المؤسساتية للبنية

 إن يقول إذ ذلك، )٤ :٢٠١٧( كاستييخو يبين .القرار صنع أحوال يعكس المشاركة بمسألة وثيق ارتباط
 والسياسات القرارات’ حساب على ًغالبا يكون الرسمية العمليات على الشمولي الطابع إضفاء على التركيز

 المرحلة في المتدخلة األطراف تدخر ال ‘.الشعوب على انعكاسات من العمليات لهذه ما ]و[ عنها المترتبة
 إال ذلك يتم وال العملية في امتيازاته لصون يسعى فكل القرار، اتخاذ عملية تمحيص في ًجهدا االنتقالية

 عملية حول المتواترة األسئلة ومن .ككل االنتقالي بالمسار يحيط الذي السياق على واطالع بدراية
 أعطت وهل اآلليات؟ هذه مالمح رسم ومن والشمول؟ باإلنصاف القرار اتخاذ آليات اتسمت هل :المداوالت

 هل ما؟ قرار اتخاذ عند )النقض حق أو التمثيلية النسبة في كتفوق( آخر دون لطرف أفضلية اآلليات هذه
 على األجوبة إن تشاركية؟ أكثر أو أفضل مجلس في القرار اتخاذ الممكن من كان وهل ؟‘ًعادال’ القرار كان
 على ًسلبا يؤثر بشكل الخالف يُـغدي فكالهما المشاركة، حول أسئلة من سبق عما تختلف ال األسئلة هذه

.االنتقالية المرحلة مؤسسات
 

 من فريدة شعبية استشارية بآلية جاءت إذ ذلك، على مثال خير طياتها في اليمنية االنتقالية التجربة تحمل
 ًأساسا تعلقت خالفات طمس عن محاسنه رغم عجز الذي الشامل الوطني الحوار مؤتمر جسدها نوعها

 والحراك الحوثيون هما متمردتين جماعتين أن ذلك .األمور بعض في التداول على أثر الذي األمر بالمشاركة،
 وضع الذي وهو الخليجي التعاون مجلس بها جاء التي األولى المؤتمر مبادرة عن تغييبهما جرى الجنوبي

 المبادرة مطلع إقصائهم عن عملهم بفرق مصحوبين المؤتمر أمر في إشراكهم يغن لم .االنتقالية العملية إطار
 ومما .تقويضه إلى سعتا بل الشرعية، من ٍعار المؤتمر أن كثيرة مناسبات في أعلنتا أن الجماعتان لبثت وما
 وحينها الوطنية الكتلة شكلوا ًعضوا ٨٢ إلى المشاركين عدد وتقليص المؤتمر صيغة تعديل ًسوءا األمر زاد

 وحدودها النهائي اليمنية الدولة شكل حول العقيم الجدال دفع .التمثيل حجم في بالظلم الجماعتان أحست
 التقليص من مزيد إلى فعمد الجمود، لكسر النقض سلطة استخدام إلى هادي االنتقالي الرئيس المقترحة

 اليمني النموذج يصور .النزاع تأجيج إلى العودة في ًجزئيا ساهم ما وهو المداوالت، طرائق من واالختزال
 لخيار تم فإن .االنتقالية العملية ‘روح’ مع منسجمة المؤسسات هيكلة بها تبقى أن يجب التي الكيفية
 ترتيبات على ًلزاما كان ،ًواقعا ذلك احترام الجماهير وانتظرت ‘الجميع تشمل’ أنها على االنتقالية العملية
 تأثيرهم بالضرورة يعني ال ما مجموعة ممثلي إشراك أن ذلك .االنتظارات هذه تعكس أن المؤقت الحكم

.لالنشقاق معارضة أطراف تستغلها حجة هذه تكون وقد ،)٢٠١٧ كاستييخو( العملية على

تسلسل الطرائق وعمليات اإلصالح .٣-٢

 تخلو ال وهي المؤقت، الحكم ترتيبات تفرضها التي االنتقالية الزمنية والجداول المهمات بالتسلسل يُـقصد
 للعملية االستقرار يحقق معين تسلسل هناك وهل غيرها؟ على تقديمها يجب إصالحات أي .الصعوبات من

 الذي اإلجراء هو ما التسلسل؟ على تنعكس التي والعملية اإلدارية العوائق ماهي ويعاضدها؟ االنتقالية
 ثناياها في تحمل إذ :المؤقت الحكم ترتيبات أمر عجيب انتقالي؟ المسار تعثر حالة في اتباعه ينبغي
 منطق’ ينتجه ما مع ًمتضاربا الخطوات مفصل تسلسل من االنتقالية الوثائق في كتب ما يجعل ًتناقضا

).٢٠١٤ وهيربرت ؛٢٠١٦ فولشر-وزولويتا وبيل ؛٢٠١٦ وبراون النجر أنظر والتسلسل، السلم بناء في‘ (التفاوض
 أدبيات إليها وتشير االنتقال تنبع أربعة افتراضات على المؤقت الحكم ترتيبات في المتبعة التسلسالت تبنى
 فيكون للسلم بنائها في تدريجي منحى هذه مثل ترتيبات سلوك بضرورة شامل افتراض أولها السالم، بناء

 أدنى ًحدا أن وثانيها ).٢٠٠٧ وايس( التيسير بهدف أجزاء إلى وتقسيمها حدة على كل المسائل مع التعامل
 ضرورة االفتراض فهو ثالثها أما ).١٤٨ :٢٠٠٨ ستدمان( االنتقالي المسار يتقدم حتى ًنسبيا مطلوب األمن من

 آخر أما .حين إلى البالد شؤون ولتسيير معينة بإصالحات القيام من للتمكن مؤقتة حكومة وجود
 :لسببين السياسات، في الليبرالية نحو التوجه على الدولة مؤسسات إرساء تقديم ضرورة فهو االفتراضات

 الحاجة مراعاة أو مفتوحة، سياسية نقاشات من يتبعها وما االنتخابات نتيجة المحتملة االضطرابات خشية
).٢٠٠٤ باريس( كالهما أو ونزيهة حرة انتخابات إجراء قبل االنتقالية اإلصالحات بعض إلى

 متى المعنية لألطراف النطاق واسعة مشاركة مع شعبية استشارة طرائق توفر االنتخابات تنظيم يقتضي
 البالد الستقرار خدمة الثقة لبناء الوقت من متسع وترك ذلك إلدراك السبل أحد ولعل .هشة األوضاع كانت
.المؤقتة الحكومة شرعية ضعفت المرحلة هذه طالت كلما لكن االنتقالي، الطور تمديد في يكمن

٢
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ترتيبات الحكم المؤقت في البيئات الهشة وبيئات ما بعد الصراع

 بقِـصرها تنخفض إذ عملي، مبدأ على الواقع أرض في االنتقالية المرحلة وثائق في القصيرة اآلجال تبنى
 الدولي الدعم فرص يعزز مما الداخلي االستقرار على المرحلة هذه ضريبة وتتقلص المادية التكاليف
 لفترات تمويل حلقات على حساباتها االنتقالي المسار لترتيبات المدبرة األجنبية العقول تبني .والمحلي

.المسار من االنسحاب لخيار ًحفظا ًزمنيا أقصر انتقالية

الصعوبات األمنية .٤-٢

 بمعزل تأثيرها يكون ال االنتقالية المرحلة امتداد على عديدة أمنية تحديات غمار المحلية األطراف تخوض
 مع بالتفاوض متعلقة صعوبات الحكومات تواجه المفاوضات مطلع ففي .ككل االنتقالي المسار تطور عن

 المتمردين من أمثالها يشجع قد مما الجهات هذه كفاح بشرعية إقرار ذلك وفي عدمه، من رسمية غير جهات
 من الرسمية غير الجماعات تواجه .السلطات لدن من الشرعية من بشيء يظفرون علهم السالح حمل على

 لبطش معرضة أصبحت للسلطات سالحها سلمت فمتى السالح، نزع فترة خالل ًأمنيا ًتهديدا جهتها
 ال ).٢٠٠٧ سفينسن( التطبيق مرحلة في بالجماعات والبطش قواتها ارسال الحكومة اختارت متى السلطات

 يجد فقد .االنتقالي المسار تنفيذ مرحلة خالل األمنية الصعوبات من األمر، واقع في كان، طرف ألي مناص
 ذات وفي .بالعدوان وبادرت بالعهد األخرى األطراف إحدى نكثت ما إذا حرج موقف في نفسه ما طرف

 ًاستباقا قواتها لتحريك النار إطالق وقف فترة ما صراع أطراف استغالل على عديدة أمثلة توجد السياق،
 ترتيبات على تقتصر ال إنها كما الصعوبات هذه من تخلو سالم عملية أي تكاد ال .النزاع من القادمة للمرحلة

 يحقق حتى األوضاع على للسيطرة التدخل والدولية المحلية األطراف على يجب ذلك ومع .المؤقت الحكم
.ًتقدما االنتقالي المسار

:الهوامش
 ٢٠٠٧ انظر دستور النيبال االنتقالي لسنة .ًقد ال تختلف الدساتير االنتقالية عن الصيغة النهائية كثيرا .١

.٢٠٠٥ ودستورها لسنة ٢٠٠١ ، أو دستور بوروندي االنتقالي لسنة٢٠١٥ ودستور النيبال لسنة
 في الفرق بين المشاركة ومسارات المداوالت في سياق اإلصالحات الدستورية، أنظر سوتاو وتيارني .٢
)٢٠١٨.(

 



٢٣المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات   

العقبات التي قد تظهر خالل الفترة االنتقالية .٣

العقبات التي قد تظهر خالل الفترة االنتقالية .٣

 األولى سيرتها إلى األوضاع عودة أو المؤقت الحكم ترتيبات انهيار في أعاله ذكرناها التي الصعوبات تساهم
:المسائل هذه بعض يلي ما في نذكر .تكرارية بطريقة الخطوات تجزئة عبر المسار يتواصل وحينها

 
 الفترة خالل وقت أي في الصراع أطراف بين انشقاقات تحصل قد :النار إطالق وقف اتفاقات خرق

 المداوالت، طرق بعيوب والمرتبطة ًآنفا المذكورة اآلليات من أي إلى االنشقاقات هذه ترجع قد إذ االنتقالية،
 قصور عجز أو أفضل، بصورة مصالحه يخدم باالتفاق االخالل أن ما طرف ظن في السبب يكمن قد أو

 المرحلة ترتيبات في المشاركة من المصلحة أصحاب لتمكين الكافية األمنية الضمانات توفير عن الترتيبات
 الحكم ترتيبات إرساء تم متى األساسية النزاع أطراف بين نار إطالق وقف اتفاق من بد ال .االنتقالية
 تضع لم منتسبيها بين والحرب السلطات فيها تتشارك حكومة إقامة المعنية لألطراف يمكن فال المؤقت،
 البؤر بعض في الصراع تواصل رغم الحاالت بعض في ممكنا االنتقالي المسار إرساء يبقى .بعد أوزارها

 ٢٠٠٣ سنة "سيتي صن" اتفاق تطبيق فترة خالل الديمقراطية الكونغو جمهورية في االشتباكات تواصل(
 المحلية الصراعات تتداخل ما ًغالبا إذ عناصره ترابط هذه النزاع تطورات تعكس ).٩٤ :٢٠٠٨ أوتيسير( ًمثاال

.االنتقالية العملية إلدارة عوائق جعبته في يحمل صراع نظام لتنسج بينها ما في والوطنية واالقليمية

 على االنتقالي المسار أطراف بين توافق لخلق ًمحفزا السلطة تقاسم طرائق تعد :السلطة تقاسم تحديات
 في قدم موطئ على والحصول ًسياسيا البقاء ضمان سبل من سبيل أنها ذلك .التطبيقي الجانب في عيوبها

 جنوب في "االنتقالية قبل ما الفترة" تمديد ًمثال ٢٠١٩ سنة شهدت فقد .الصراع ألطراف المسار هذا
 تركيبة حول التوافق غياب بسبب ذلك وكان يوم، ١٠٠ ظرف في تشاركية حكومة تشكيل بغية السودان
 في التشارك لمبدأ وفقا الوزارية التعيينات حدود عند الصعوبات تتوقف وال ).٢٠١٩ نيوز آبا( الحكومة

 الوالء المنحازة العسكرية الوحدات قبيل من موازية هياكل إدراج رفض عند أيضا تبرز بل فحسب، السلطة
 من بد ال .العسكرية السلطة بتشارك المتعلقة األمنية الترتيبات اتفاقات إطار في الدولة جيش صلب في

 المصالح أصحاب مختلف بين التنافس أو االكراه لشرور ًدرءا السلطة في التشارك اتفاقات إدارة حسن
 الترتيبات تشمل لم متى تحديات الوطنية السلطة تقاسم اتفاقات تواجه ).١٤ :٢٠٢٠ أفيس( االنتقالي بالطور

 تصبح وبذلك المحلية، النزاعات فض أو المؤسساتية التنمية دعم على لها قدرة ال التي العليا المؤسسات غير
 إلى السلطة تقاسم ترتيبات تمتد عندما نفسه ، الوقت وفي .الطبقات سائر تشمل ال بحتة نخبوية الترتيبات

 المحلية اإلدارات تحاول عندما العمالة لدوران سببًـا تكون ما غالبًـا فإنها الدولة، الدولة دون ما مستوى
 تقاسم طرق مع التماهي للسلطة اإلدارية األذرع حاولت متى المحلية ، السلطة تقاسم صيغ بين التوفيق
 إسناد إلى يؤدي قد الذي األمر المؤسساتية، للذاكرة ضياع ذلك وفي المحلي، المشهد لتركيبة ًوفقا السلطة
 النزاع النقسامات مؤسساتيا تكريسا السلطة تشارك ترتيبات في يرى من النقاد ومن .أهلها غير إلى مناصب

 تشارك على بنيت التي للمؤسسات يمكن ).٢٠١٨ بيل( األوضاع تعقيد من مزيد ذلك وفي السياسية،
 هذه تتسم أن أو انتقالية مؤسسات إنشاء في اإلفراط أي الدولة، حجم تضخم في تتسبب أن السلطات
 تشريعية هيئات أو متشابكة عديدة استشارية هيئات أو موسعة رئاسية مجالس مثل الهيكلة بتضخم

.متضخمة
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ترتيبات الحكم المؤقت في البيئات الهشة وبيئات ما بعد الصراع

 حل في يُـسعِـف االنتقالية الترتيبات رسم في الغموض بعض كان إذا :الوالية مدة حدود في الوضوح غياب
 الشأن هذا وفي .اضطرابات يخلق قد الوالية فترات تحديد في الضبابية فإن بدهاء، الخالفية المسائل

 المنصبة االنتقالية الفيدرالية الصومالية الحكومة واجهتها التي الصعوبات )٦٧-٣٦٦ :٢٠١٨( ماهيغا يستحضر
 حول شارماركي عمر آنذاك الحكومة ورئيس أحمد شريف شيخ’ الرئيس بين الخالف بسبب ٢٠٠٤ سنة

 رأسها وعلى الفيدرالي الميثاق في عليها المنصوص االنتقالية المهام وتنفيذ اإلدارية المهام توزيع مسائل
 من خليط’ طريق عن االنتقالية الوثائق في ضبابي بشكل الوالية فترات تصاغ ما عادة ‘.جديد دستور كتابة

 الحلول من أمكن ما الدوليين الوسطاء واقتراح أهوائها، وفق المعنية األطراف تضعها التي اآلليات
 لفترات الزمنية الحدود لتوضيح طريقة إلى التوصل إلى الحاجة تبقى لكن ).٢٧٥ :٢٠٠٨ بيل‘ (للمشاكل
 على ًودليال مؤقت حكم بترتيبات السالم مفاوضات ختم إمكانية عدم على ًبرهانا بها، االلتزام مع الوالية،
.المؤسسات هيكلية عن الناتج لجمود لكسر المفاوضات ومواصلة النزاع فض آليات إلى الحاجة

 مسار صياغة إلى المصلحة وأصحاب الوسطاء يهرع ما ًكثيرا :آخر انتقال داخل صلب انتقال إدارة صعوبة
 الحكم ترتيبات من سابقاتها سيرة عن الجديدة الخطط تحيد قد .ما اتفاق أحوال ساءت متى جديد انتقالي

 النزاع فض حول تفعيله المعاد ٢٠١٨ اتفاق مثل السابقة، األطر إلى كبير بشكل مستندة تبقى لكنها المؤقت،
 مع ٢٠١٥ سنة إلى يعود التسمية نفس تحت باتفاق العمل إلعادة سعى الذي السودان جنوب جمهورية في

 حول التفاوض إلعادة محاولة هو بما ٢٠١٥ لسنة الليبي السياسي االتفاق مثل أو بسيطة، تعديالت إدخال
 .األصلي القانوني اإلطار دور يلعب والذي ٢٠١١ لسنة الدستوري اإلعالن على بدوره المبني االنتقالي المسار
 على بظاللها القديمة االتفاقات تلقي إذ معقدة مهمة الواقع أرض على ‘انتقاالت داخل انتقاالت’ إجراء

 فشل خلفه ما تالفي عن االنتقالي المسار نطاق لتوسيع الجديدة المساعي تعجز وقد المطروحة، الخيارات
.السابقة االتفاقات

 طائفة المؤقت الحكم ترتيبات تضم :واليتهم فترة انقضاء بعد بالسلطة المؤقت الحكم أطراف تشبث
 ،ًمفاجئا ليس وهذا القانونية، اآلجال انقضاء عند السلطة تسليم تأبى التي القيادية الشخصيات من واسعة

 فترة إلى األساسي الدافع ًأصال يشكالن الحكم في والمشاركة واتباع السلطة على الصراع أن باعتبار
 إلى األحيان من كثير في يعمدون المؤقتة السلطة أهل أن مفاده واقع أمام المعطيات هذه تضعنا .انتقالية
 كما المسار إلكمال لهم حافز فال وإال الحكم سدة في بقاءهم يخدم بما االنتقالي المسار مخرجات تطويع
 إلى المسؤولين توصل أو الوجوه نفس على المحافظة مع المؤقتة الفترة تمديد في ذلك يتجلى قد .ينبغي
 البقاء فإن باالهتمام، جديرة الشخصية الدوافع كانت ولئن .الشرعية حساب على ولو البقاء لهم تتيح صيغة

 الحكم ترتيبات في المشاركة أن ذلك االنتقالية، للمرحلة السياسي االقتصاد على ًجزئيا يعتمد الحكم في
 تمويالت فيها بما( الدولية والصناديق الدولة بمؤسسات تمر الكراسي نحو جديدة ًدروبا يفتح المؤقت
 أعمار وتطيل نعمتهم بأولياء األفراد عالقات تتوطد وبذلك الحروب، اقتصاد من والكسب )السالم عمليات

 انتخابات إقامة كذلك يمكن .الحوافز غياب ظل في المسار تعثر إذن البديهي فمن .ًنظريا المؤقتة مناصبهم
 المؤقتة الفترة شخصيات حظوظ تبقى ونزيهة حرة انتخابات أقيمت لو وحتى كافية، متابعة توفر شرط
 ال قد .االنتخابية الحمالت خالل أفضلية ذلك ويمنحهم ناجح قيادي وسجل صيت من لها لما ًنظرا قوية
 ولعل راسخة، المؤقت الحكم وجوه عبرها تصبح التي السبيل على غبار ال لكن نية، سوء األمر في يكون

 خالل االنتقالية لإلدارة ورئيسا للبالد ًرئيسا تعيينه تم إذ .ذلك على مثال خير كرزاي حامد األفغاني الرئيس
 أخرى لوالية انتخابه يعاد أن قبل الرئاسة بمقعد فيها فاز التي السنة وهي ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠١ من الممتدة الفترة

.٢٠١٤ إلى ٢٠٠٩ من

 سنة السودان في االنتقالية العملية عن حديثه في المحامين أحد يقول :الواقع أرض على ملموس أثر غياب
 الملموس إن ).٢٠١٩ هاميلتون‘ (العقلية تغيير في تكمن الصعوبة لكن . . . القوانين تغيير الهين من’ ٢٠١٩
 الحكم ترتيبات نجاح ركائز من الدولة بها وعدت التي االنتقالية اإلصالحات آثار من الواقع أرض على

 المحليين، المسؤولين فساد أو األمنية القوات جور كان سواء البائد، العهد ممارسات تواصلت فإن .المؤقت
 للوضع ملموس تحسن من كذلك البد .ككل المسار على المعلقة واآلمال الوطني الحوار مكاسب تضاءلت

 ثقة وتدني الوطني االقتصاد عرقلة منها اقتصادية مشاكل تجر السياسية االضطرابات أن ذلك االقتصادي،
 مما. الباهظة البناء إعادة تكاليف عن ناهيك المعيشة وغالء السكان ونزوح المالي والتضخم المستثمرين

 والبنية المحاسبة ونظم كمؤسسة الحكومة بنيان تصدع هو ًسوءا االنتقالية الحكومات أوضاع يزيد
 مما المالية، السيولة واضطراب بالكفاءات االحتفاظ عن والعجز الفساد تفشي إلى إضافة العمومية، التحتية
 النزاع عن ينجم قد .المقاتلين تجنيد يسهل البطالة تفشي إن .الدولة موظفي أجور سداد على ينعكس

 تنضب أن يمكن كما النفايات، وإدارة الكهرباء كتوفير الدولة لخدمات وتضرر التحتية البنية في وهن ًأحيانا
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 اإلنساني الوضع نجدة من ًبدال السياسية والخطط العمليات على األموال أنفقت ما إذا التنمية تمويالت
.ًأصال الهش والتنموي

 الفترة تمديد أو تأخير تم ما إذا األولى التفاؤل أجواء تتبدد قد :والتأجيل والتمديد التأخير صعوبات
 بد ال .منتخبة غير الحكومة كانت متى خاصة للمرحلة الشرعي الغطاء يتآكل وقد الحد، عن زيادة االنتقالية

 جانبها في أمكن إن وفصلها بوضوح، الزمني سقفها ستتجاوز التي اإلصالحية العمليات تحديد من
 مثل األخرى، المسائل بعض في التأجيل من مفر ال كان وإن .المسار عناصر بقية عن والسياسي المفاهيمي

.النزاع فض آليات تفعيل عن غنى فال الشعبية، االستشارة بطرق والعمل الحكومة تشكيل

 .متكيفة المؤقتة الترتيبات إدارة تكون حتى النزاع فض آليات تطبيق من بد ال :المتكيفة اإلدارة صعوبات
 معين، زمني ظرف عند المصلحة أصحاب من معينة مجموعة قبل من بالترتيبات المتعلقة الوثائق تصاغ

 الدعم يشتد وقد أخرى، نجم ويأفل جديدة أقطاب فجر يبزغ قد .إنذار سابق دون الظروف هذه تتغير وقد
 إن .قديمة أخرى الرياح تُـذهب أو جديدة تحالفات السياسية األوضاع تنبت وقد يتناقص، أو الدولي
 العديدة الترتيبات ذلك على دليل وخير يكاد، أو انهيارها يحتم المؤقت الحكم تدابير فيه تقام الذي الضغط

 التسوية نطاق يوسع ما منها بالذكر ونخص ).٢٠١٩ وفورستر بيل( بشأنها التفاوض إعادة النزاع يفرض التي
.والبرلمان الحكومة في مناصب لها تُـمنح جديدة ًأطرافا تشمل لكي

 يشترط المصلحة أصحاب جميع نظر وجهات تحسين في ًأمال ‘القرار صنع في اإلجماع’ على التعويل إن
 - ثالثة أطراف وجود إن .كذلك األمر يكون أن النادر ومن نية، بحسن األطراف جميع بتفاوض التسليم

 هذه مثل غابت ما فإذا عليها، المتفاوض التسويات تنفيذ خالل فعال - المسلحة السالم حفظ قوات خاصة
 – ٢٠١٣ السودان جنوب مثل( الخالفات لحل الدوليين الوسطاء على المسارات بعض تعتمد االلتزامات،

 المحاكم، تكون أن يمكن .ملحة المحلية الحلول تصبح ،ًتدويال وأقل أضيق نطاق في أما ).اآلن ولحد
 الحاجة عن الزائدة االنتقالية للهيئات ًتوفيرا الخالفات لتسوية فعالة وسيلة استقالليتها، ضمان شريطة

 )بالضرورة المؤقت الحكم ترتيبات ليست( السالم عمليات من أخرى أساليب تشمل ).ونيبال كينيا مثل(
 ،)ليبيا مثل( الخالفات تسوية لجان أو )إفريقيا وجنوب ونيبال كولومبيا مثل( والمراقبة التنفيذ لجان

 أو ،)السودان وجنوب مينداناو/والفلبين ونيجيريا كينيا مثل( التقليدية الخالفات حل آليات واستخدام
 آليات تركيز الممكن من .)بوغانفيل/الجديدة غينيا بابوا مثل( الخالفات لتسوية محددة إجراءات اعتماد
 أو العليا المحاكم نصيب من االنتخابية الخالفات تكون ما ًغالبا حيث بعينه، قطاع على الخالفات تسوية

 شأن فمن اآللية، اختيار قبل ما هيئة تسييس احتمال إلى االنتباه ينبغي كما .الوطنية االنتخابية الهيئات
.ًسوءا التوترات من يزيد أن الجمود لكسر منحاز حَـكم إلى اللجوء

الهوامش
 

 PA-X Peace في المسارات هذه مثل تخص سالم اتفاقات من مأخوذة أمثلة على االطالع يمكنكم .١
Agreement Database https://www.peaceagreements.org

 

١

https://www.peaceagreements.org/
https://www.peaceagreements.org/
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 ألصحاب يسمح آخر ‘ًمجاال’ المؤقتة الحكم ترتيبات إطار في مؤقتة هيئة أو إصالح عملية كل تحمل
 إمكانية ًأيضا مجال كل يفتح المنطلق هذا ومن التفاوض، خالل من سلمية بطرق نزاعهم مواصلة المصالح
 وبالتالي الشرعية، من االنتقال عملية تجريد إلى تؤدي قد أمل خيبة أو ًفشال أو مسدود طريق إلى الوصول

 ما إذا عملية غير وتصبح السيطرة عن المؤقت الحكم ترتيبات تخرج قد .محتمل ضعف مصدر ًأيضا فهي
 مطالب ظل في تهدئته من ًبدال الصراع تصعيد شأنها من والتي والمترابطة الجارية المفاوضات كثرت

 الحكم ترتيبات تبسيط إمكانية الى الرئيسي االعتبار ويعطى .والمحليين الدوليين المصلحة أصحاب
 في غاية وليس وسيلة المسار بأن االقرار مع ،‘الجسر’ على الحمل زيادة تجنب أمل على عدمها من المؤقت

.المنشودة األهداف لتحقيق السبيل إنارة شأنها من التي التوصيات بعض يلي ما وفي .ذاته حد
 

 مع تشاركي مؤقت حكم هيئات لتشكيل األولوية إعطاء :المؤقت للحكم التحتية للبنية األولوية إعطاء
 أصحاب عجز هو بسيط لسبب المسارات من العديد تتعثر .واضحة تداول وطرق والتوازنات الضوابط
 في باإلنصاف االلتزام على الجميع تحفز طرق استنباط يجب .المناصب تقسيم في االتفاق عن المصالح

 هيئات توفر .المحاصصة أو المناصب على التداول مثل تدابير إلى اللجوء طريق عن أو المناصب، توزيع
 ًعائقا تعيينها تأخير يكون وقد ،ًأحيانا هشاشتها من الرغم على لالنتقال ًصرحا تبقى قيادة المؤقت الحكم
.ككل االنتقال لعملية

 :ًرسميا الفترة انتهاء بعد أو الموجودة، المؤسسات خالل من معالجتها الممكن األعمال جدول بنود تحديد
 جداول على ووضعها السالم محادثات طريق عن واحدة دفعة المعالجة إلى حاجة في المسائل كل ليست
 يمكن .الحل يكون وعبرها المسائل عديد في بالفعل موجودة التحتية البنية تكون قد .اإلصالحات أعمال

 مما المشاركة، وشرعية القدرة فيها توفرت متى القائمة البيروقراطية واألجهزة المؤسسات على االعتماد
.الجديدة المؤسسات داخل التداول طرق أو بالشمول المتعلقة األسئلة عن يغني

 حل لغرض تبنيها يمكن التي المؤسساتية والهياكل النماذج تتنوع :الخالفات تسوية آليات على االتفاق
 والحياد الهيكلي والتركيب االفتراضي العمر ذلك في بما أوجهه على األمر تقليب ويجب الخالفات،

 اإلجماع اعتماد تم إذا .العالقة ذات والشخصيات القانونية، والسلطة الوالية ومدة السياسي واالستقالل
 األمور تتم أن على الجمود، تجاوز في للمساعدة الدعم هياكل دمج الوسطاء على توجب القرار، التخاذ كآلية
).٢٨ :٢٠١٩ وآخرون برسوم( بالمسار ًرسميا مرتبطة أو رسمية غير إما بصفة

 أصحاب بين التعاون وثقافة الثقة بناء يكون ال :االنتقالي الزمني اإلطار وضع عند بالواقعية االلتزام
 للفترات المخصصة ًشهرا ٢٤-١٢ فترة تكفي ال ما ًوغالبا وضحاها، ليلة بين المؤسسات وداخل المصلحة
 اإلصالح، مهام لمختلف الواقعية واآلجال التسلسل إلى االنتباه المهم من .المهام جميع إلكمال االنتقالية

 ست النيبال في األمر تطلب .أخرى سياقات في الفعلية الزمنية الجداول من العبرة استخالص ويمكن
 بطول االنتقالية العدالة تتسم كما ).٦ :٢٠١٣ السياسات لدراسات نيبال معهد( القوات دمج إلعادة سنوات

 من يقرب ما لمحاكمة ًعقدا المثال سبيل على رواندا في ‘غاشاشا’ محاكم استغرقت فقد .المطلوبة المدة
 تقنية ًغالبا تعتبر التي العمليات حتى تستغرق أن يمكن لذا ).٢٠١٢ سرفيس وورلد سي بي بي( فرد مليوني



٢٧المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات   

وسائل تخفيف الضغط عن ترتيبات الحكم المؤقت .٤

 وأهداف زمنية جداول لوضع ًمهما المؤقت الحكم وثائق في زمني سقف تحديد كان ولئن .عديدة سنوات
 على الحفاظ بين توازن خلق من بد ال .التأقلم إلى تحتاج قد أنها إدراك الحكمة من فإن للمسار، واضحة

.التأقلم على والقدرة المسار في الزخم

 االنتقالية المهام وتركيز إلدارة الحل يكون قد :المؤقتة الترتيبات عن ًطوال األكثر اإلصالح عمليات فصل
 تتضمن التي أو االنتقالية، الفترة بعد ما إلى تمتد أن المحتمل من التي المسارات عزل في أفضل بشكل

 لتشكيل المؤقتة الفترة قبل ما لفترة السودان جنوب اعتماد مثل المهام، على تركز متعددة انتقالية عمليات
 مقابل االنتقال، قبل ما فترة معنى ما( اآلليات هذه لمثل الداللية المعاني ضبابية ورغم .مؤقتة حكومة

 أصحاب على المشاركة مخاطر تقلل وأن الضروري، التدرج سيناريو تعزز أن لها أن إال ،)االنتقالية؟ الفترة
.ًمستقبال تعديله يمكن ما مشاركتهم تقتضي التي المسائل من أن لهم فتُـبين المصالح،

****

 والمشاركة األمر في النخبة إشراك بين ًتوازنا األحيان غالب في تستوجب االنتقال إدارة أن القول خالصة
 االنتقال قبل التريث وبين انهيارها إلى يؤدي أال على انتقالية عملية في دافع زخم خلق بين النطاق، واسعة

 الهياكل بأن اإلقرار ذاته اآلن في يجب .االنتقالية المرحلة بعد ما على الشرعية إضفاء قبل االنتخابات إلى
 من كجسر االنتقال تصوير في الفائدة إن .انتخابات دون االنتقالية الفترة طالت كلما شرعيتها تفقد المؤقتة

 ال توقعات تحميله بعدم المعنية األطراف تذكير في تكمن ًسالما أكثر مستقبل إلى االضطراب ملؤه ٍماض
 القوة وعالقات النزاعات ألن البالد، عبرته كلما بنائه وإعادة بناؤه يجب الجسر هذا أن إال .فينهار به له طاقة

 .ومتغيرة معقدة به المنوطة
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قائمة الدول ذات ترتيبات الحكم المؤقتة .الملحق أ

-PA( السالم اتفاقات بيانات قاعدة تتضمن X Peace Agreement Database( باتفاقات خاصة وثائق 
 والسنوات البلدان التالية القائمة تذكر .٢٠١٩و ١٩٩٠ عامي بين ما عليها المتفق االنتقالية والحكومات السالم

 أن يمكن .وقتية أو مؤقتة أو انتقالية تنفيذية هيئة مراجعة أو تشكيل على تنص وثائق إصدار شهدت التي
 المفروضة االنتقالية العمليات القائمة تتضمن ال .السنة في بشأنها التفاوض تم وثائق عدة واحدة دولة تصدر
 تيمور ،)١٩٩٢( كرواتيا ،)١٩٩٣( كمبوديا ،)٢٠٠١( أفغانستان في وقع مثلما عسكري بتدخل المقترنة ًدوليا

).٢٠٠٨( وكوسوفو )٢٠٠٦( الشرقية

السنوات التي جرى فيها التفاوض على ترتيبات الحكم المؤقتالبلد

١٩٩٣ ,١٩٩٢أفغانستان

١٩٩٤الجزائر

١٩٩٤–١٩٩٣البوسنة والهرسك

٢٠٠٤ ,٢٠٠٣ ,٢٠٠١ ,٢٠٠٠ ,١٩٩٤بوروندي

٢٠١٣جمهورية أفريقيا الوسطى

٢٠١٠ ,٢٠٠١ ,١٩٩٩جزر القمر

٢٠٠٣كوت ديفوار

٢٠٠٣ ,٢٠٠٢جمهورية الكونغو الديمقراطية

١٩٩١إثيوبيا

١٩٩٤غابون

١٩٩٨بيساو-غينيا

٢٠١٠غينيا

٢٠٠٩هندوراس

١٩٩٣فلسطين/إسرائيل

٢٠٠٨كينيا

٢٠٠٨لبنان

https://www.peaceagreements.org/
https://www.peaceagreements.org/
https://www.peaceagreements.org/
https://www.peaceagreements.org/
https://www.peaceagreements.org/
https://www.peaceagreements.org/
https://www.peaceagreements.org/
https://www.peaceagreements.org/
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قائمة الدول ذات ترتيبات الحكم المؤقتة .الملحق أ

البلد

ليبيريا

ليبيا

مدغشقر

مالي

نيبال

                                           ١٩٩٠, ١٩٩١, ١٩٩٣, ١٩٩٤, ١٩٩٥, ٢٠٠٣ 

٢٠١١, ٢٠١٥

٢٠٠٩, ٢٠١١

٢٠١٢, ٢٠١٥

٢٠٠٦, ٢٠٠٧

١٩٩٨ ,١٩٩٤بوغانفيل/بابوا غينيا الجديدة

٢٠١٣ ,٢٠١٢منداناو/الفلبين

١٩٩٣ ,١٩٩٢رواندا

١٩٩٩سيراليون

٢٠١٢ ,٢٠٠٤ ,٢٠٠٠ ,١٩٩٧الصومال

١٩٩٣جنوب أفريقيا

٢٠١٨ ,٢٠١٥ ,٢٠١٤جنوب السودان

٢٠١٩ ,٢٠٠٥ ,٢٠٠٢السودان

١٩٩٧طاجيكستان

٢٠٠٦توغو

٢٠١٤أوكرانيا

٢٠١٩ ,٢٠١٤ ,٢٠١١اليمن

٢٠٠٨زمبابوي

 لميزة اإلدماج في دي ًمجموعات بيانات إضافية حول الحكم االنتقالي والحكومة المؤقتة باستخدام معايير مختلفة قليال: المصدر
.The PA-X Peace Agreement Database <https://www.peaceagreements.org). <٢٠١٦( وستراشهايم )٢٠١٩( غروف

السنوات التي جرى فیھا التفاوض على ترتیبات الحكم المؤقت

https://www.peaceagreements.org/


   المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات٣٨

ترتيبات الحكم المؤقت في البيئات الهشة وبيئات ما بعد الصراع

جدول األعمال .الملحق ب

كانون أول/ديسمبر ٢٠١٩ 
 
اليوم األول: ٩ 

الجلسةالوقت

٠٩٣٠– 
١٠٠٠

التسجيل

١٠٠٠– 
١٠٣٠

الجلسة األولى: كلمة ترحيبية والتعريف بالمشاركين 

، أستاذة القانون الدستوري؛ مديرة أكاديمية العدل الدولية، جامعة إدنبرهكريستين بيل
، مديرة مركز إدنبره للقانون الدستوريآسانغا ويليكاال

 ، مستشارة الحوكمة بالوحدة المشتركة حول السودان بين قسم التنمية الدولية ومكتب شؤون الخارجية والكومنولثلويز هانكوك
)FCO-DFID(

١٠٣٠– 
١١٤٥

سوميت بيساريا، رئيس برنامج بناء الدستور بالمؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات 

الجلسة الثانية: جلسة تمهيدية 

، برنامج األمم المتحدة اإلنمائيجايزن غالك :مدير الجلسة
ماهي األسئلة والقضايا والدوافع الرئيسية؟ -رسم المالمح الكبرى: نيكوالس هايسوم، األمم المتحدة

منظور الوساطة خالل الصراعات: كاتيا باباجياني، مركز الحوار اإلنساني
منظور إعداد الدساتير: سوميت بيساريا، المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

١١٤٥– 
١٣٣٠

الجلسة الثالثة: نظرة فاحصة على ترتيبات الحكم المؤقت - الدوافع والطبيعة والشكل والتركيبة 

فولشر، المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات-كيمانا زولويتا :مدير الجلسة
 ما هي الظروف التي تفضي إلى نشأة ترتيبات الحكم المؤقت وما هي اآلثار المترتبة عن تلك :كريستين بيل، جامعة إدنبره

الظروف؟

 ما هي أنظمة الحكم التي نراها في ترتيبات الحكم المؤقت؟ كيف يقع اختيار تلك االنظمة؟ :توم غينسبورغ، معهد شيكاغو للقانون
وما هي تداعيات كل نظام على االستقرار والشمولية؟

 كيف تؤثر ترتيبات الحكم المؤقت في بنية الدولة على صعيد الحكم المحلي ما دون :شيريل ساوندرز، معهد ملبورن للقانون
مستوى الدولة؟ ومع تزايد التعويل على النظام الفيدرالي ركيزة من ركائز التسوية السياسية، ما هي أهم المشاكل والصعوبات

التي تواجهها ترتيبات الحكم المؤقت في عالقتها بالتفاوض حول تبني النظام الفيدرالي؟

 كيف تقوم ترتيبات الحكم المؤقت مقام :تخطي المصاعب المتعلقة بتقاسم السلطة :ديفيد النز، المؤسسة السويسرية للسالم
 تضطلع به )ينبغي أن( منتدى للتفاوض حول القضايا المتعلقة بالصراع وباحتمال وضع نظام دستوري جديد؟ ما هو الدور الذي

في تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق التقدم؟ )السيما الوسطاء المحليون والدوليون( األطراف الخارجية

١٣٣٠– 
١٤٤٥

إستراحة

١٤٤٥– 
١٦٣٠

الجلسة الرابعة: الرؤية الشاملة: االقتصاد السياسي، وعمليات اإلصالح الموازية ودور الجهات الفاعلة الدولية 
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جدول األعمال .الملحق ب

 كيف يؤثر االقتصاد السياسي في إعداد ترتيبات الحكم المؤقت وتركيبتها؟ كيف يزعزع اقتصاد :، األمم المتحدةنيكوالس هايسم
 الحرب استقرار ترتيبات الحكم المؤقت وأهدافها؟

 ما هي أهم الصعوبات التي تعيق منح - التمويالت والمساعدات الدولية :، معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالمجاغو سالمون
 التمويالت والمساعدات الدولية للترتيبات المؤقتة؟ ما هو مكان االلتزامات المسبقة بعدم المالحقة القضائية؟

 كيف تؤثر االلتزامات بالعدالة االنتقالية على ترتيبات الحكم المؤقت؟ ما :بول سيلز ، العدالة االنتقالية وترتيبات الحكم المؤقت
 هي آليات العدالة االنتقالية التي يمكن وضعها خالل فترة الحكم المؤقت؟ ما هو مكان االلتزامات المسبقة بعدم المقاضاة؟

كانون أول/ديسمبر 
 
اليوم الثاني: ١٠ 

الجلسةالوقت

٠٩٣٠– 
الجلسة الخامسة: جنوب السودان الجزء األول –  فهم ترتيبات الحكم المؤقت في االتفاق المعاد إنعاشه حول فض الصراع ١١٠٠

في جنوب السودان 

 نقاش بين مشاركين من جنوب السودان وشركاء دوليين رفيعي المستوى
 لويس هانكوك :المحاور

:أويات ناثانيال بييرينو، الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة
 وما هي أهم سماته في عالقة بالحكم كيف وقع التفاوض بشأن االتفاق المعاد إنعاشه حول فض الصراع في جنوب السودان .١

االنتقالي المحلي على المستوى الوطني؟
 ما هي المعالم الرئيسية األخرى المندرجة في االتفاق؟ .٢

:، وزير الشؤون الفيدرالية والحكومة االنتقالية في جنوب السودانالوزير رتشارد موال معالي
ما هي دوافع االلتزام بالنهج الفيدرالي في االتفاق؟ .١
ما هو عدد الدول والحدود المثيرة للقالقل؟ .٢
ما هي الصعوبات الراهنة األخرى التي تعيق تنفيذ االتفاق؟ .٣

١١٠٠– 
١١١٥

 إستراحة

١١١٥– 
١٢٣٠

الجلسة السادسة: جنوب السودان الجزء الثاني 

نقاش موجه بين مشاركين من جنوب السودان وشركاء رفيعي المستوى

، برنامج المشاركة والمراقبة والمالحظة الديمقراطية في جنوب السودانلورنا ميريكاي
الرائدة لإلصالح الدستوري والتشريعي 'سي آس آف' ، مجموعةجاكلين ناسيوا

، مدير بعثة األمم المتحدة في السودان المكلفة بقسم الشؤون السياسيةغي بينيت
، كبير المستشارين المكلف بالشؤون الدستورية والقانونية في اللجنة المشتركة للرقابة والتقييمستيفن أوال

سوميت بيساريا :مدير الجلسة
:األسئلة الموجهة للنقاش

واالستقرار؟ ما هي حالة االقتصاد في جنوب السودان وكيف يؤثر ذلك في أهداف الحكم االنتقالي .١
 ما هو الدور الذي اضطلع به أهمما هي المداخيل المتوفرة وكيف يتم تخصيصها؟ كيف ستعوض مداخيل اقتصاد الحرب؟ .٢

الوسطاء الدوليين؟
ما هي الصعوبات والقضايا الخالفية الرئيسية في مسار صياغة الدستور؟ .٣

١٢٣٠– 
١٣٣٠

 إستراحة

١٣٣٠– 
١٥٠٠

الجلسة السابعة: السودان 

:نقاش موجه بين مشاركين من السودان

، مدير معهد أبحاث السالم بجامعة الخرطوممنزول عسل األستاذ
، خبير في اإلصالح القانونيسامي عبد الحليم سعيد

، المستشار السامي في الحوكمة لدى المجلس البريطانيعبد الجليل المكي
، جامعة إدنبرهكريستين بيل :مدير الجلسة

: األسئلة الموجهة للنقاش
١. نظرة عامة على الميثاق الدستوري - محتوياته الرئيسية مقابل ترتيبات الحكم المؤقت، وكيف تم التفاوض عليه. 

ما هي التحديات الرئيسية والنجاحات حتى اآلن؟ ٢. تشكيل الحكومة االنتقالية وتنفيذها حتى اآلن: 
٣. التأثير الدولي: ما هو تأثير الفاعلين الدوليين، بما في ذلك الوساطة الخارجية والتمويل الدولي؟
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ما هي الخطوات المزمعة لعملية وضع الدستور؟ ما هي التحديات التي تتوقعها؟ .٤
 كيف يتم التعامل مع قضية العدالة االنتقالية؟ ما هي التحديات التي تتوقعها؟ .٥

١٥٠٠– 
١٥١٥

إستراحة

١٥١٥– 
الجلسة الثامنة : المالحظات النهائية واالختتام ١٦٠٠

 كريستين بيل
شيريل ساوزندرز
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حول المؤلف

 برنامج في وعضو بالنرويج، برغن في ميكلسن كريستين معهد في دكتوراه زميل هو فورستر روبرت
 حول األبحاث برنامج في ًمشاركا ًباحثا كان .إدنبره جامعة في السياسية التسويات حول األبحاث

 ،PA-X السالم اتفاقيات بيانات قاعدة في ًأساسيا ًمساهما كان حيث ،٢٠١٩ إلى ٢٠١٥ من السياسية التسويات
 المستدام السالم أجل من النسائية القيادة تعزيز’ ب الموسوم للمرأة المتحدة األمم هيئة مشروع في ًوباحثا

 في دكتوراه أطروحة ًحاليا روبرت ينجز ‘.إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في الهشة السياقات في
 حتى ١٩٥٥ عام من إزاءه الفعل وردود )لبنان( طرابلس في الحضري النزوح تجارب حول بيرغن جامعة
 والتنمية الحضري النزوح’ بعنوان النرويجي البحوث مجلس من ممول مشروع إطار في هذا يومنا

 العربية واللغة الدولية العالقات في ماجستير على حاصل وهو ‘.األوسط الشرق في المانحين وسياسات
 األوسط، الشرق في القسرية والهجرة النزاعات وحل الحوكمة على فورستر أبحاث تركز .إدنبره جامعة من

Middle Eastالدورية المجالت في أعماله نشرت .واليمن لبنان والسيما  Journal  ،Middle  East  Policy 
.Peace Building and Developmentو
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حول المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
 جميع في الديمقراطية تعزيز مهمتها دولية حكومية منظمة واالنتخابيات للديمقراطية الدولية المؤسسة

 بناء دعم طريق عن بذلك نقوم .المستدامة للتنمية ًوتمكينا ًعالميا ًإنسانيا ًطموحا باعتبارها العالم، أنحاء
 عالم في رؤيتنا تتمثل .المستويات جميع على الديمقراطية السياسية والعمليات المؤسسات وحماية وتعزيز
 التنمية وتوفر للمساءلة وخاضعة تشاركية الديمقراطية والمؤسسات الفاعلة والجهات العمليات فيه تكون

.للجميع المستدامة

عملنا
 والمشاركة الدستور، بناء عمليات االنتخابية، العمليات :رئيسية تأثير مجاالت ثالثة على عملنا في نركز

 في المستدامة والتنمية النزاع وحساسية والتشاركية االجتماعي النوع مبادئ ونتبنى .السياسيين والتمثيل
.عملنا مجاالت جميع
 واإلقليمية، العالمية الديمقراطية لالتجاهات تحليالت واالنتخابات للديمقراطية الدولية المؤسسة توفر

 مجال في القدرات وبناء الفنية المساعدة وتقدم الديمقراطية، الممارسات بشأن مقارنة معرفة وتنتج
 بشأن العام للنقاش مهمة قضايا بشأن ًحوارا وتجري الديمقراطية، العمليات في المشاركة للجهات اإلصالح

.الديمقراطية األنظمة وبناء الديمقراطية

أين نعمل؟

 الهادئ والمحيط وآسيا أفريقيا في وقطرية إقليمية مكاتب ولدينا ستوكهولم، في الرئيسي مقرنا يقع
 وهي المتحدة األمم في دائم مراقب عضو والمؤسسة .الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية وأمريكا وأوروبا
.األوروبي االتحاد مؤسسات لدى معتمدة

>https://www.idea.int<
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یقدم ھذا التقریر فھماً لكیفیة ھیكلة الحكم المؤقت خالل التحوالت السیاسیة الجوھریة وطریقة عملھ على مستوى 
الممارسة العملیة. ترتیبات الحكم المؤقت ھي إطار مؤسسي أُنِشئ لیكون بمثابة 'الجسر' الذي ینقل بلداً ما من حالة 

الشلل الحكومي الناجم عن أزمة سیاسیة أو عنیفة تقع غالباً في الماضي السلطوي إلى حكومة أكثر سالماً ودیمقراطیة 
وشموًال لكل األطراف. في كانون أول/دیسمبر۲۰۱۹، قامت المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات بالتعاون مع 
مركز إدنبره للقانون الدستوري وأكادیمیة العدالة العالمیة وبرنامج أبحاث التسویات السیاسیة بجامعة إدنبره، وبدعم 

مالي من مكتب الشؤون الخارجیة والكومنولث والتنمیة بالمملكة المتحدة باستضافة حوار إدنبره حول بناء الدستور في 
فترات ما بعد الصراع. حوار إدنبره ھو محفل سنوي یجمع خبراء وممارسین مختصین في وضع الدساتیر وحل 

النزاعات والوساطة دعماً للبحث في مجال متخصص من مجاالت بناء الدستور في فترات ما بعد الصراع.

International IDEA
Strömsborg
SE–103 34 Stockholm
Sweden
Telephone: +46 8 698 37 00
Email: info@idea.int
Website: <http://www.idea.int>  ISBN: 978-91-7671-394-5 (PDF)


	المحتويات
	شكر وتقدير
	الملخص
	١. ترتيبات الحكم المؤقتة جسر لتجاوز الأزمة
	٢. الصعوبات الملازمة لترتيبات الحكم المؤقت
	٣. العقبات التي قد تظهر خلال الفترة الانتقالية
	٤. وسائل تخفيف الضغط عن ترتيبات الحكم المؤقت
	المراجع وقراءات إضافية
	الملحق أ. قائمة الدول ذات ترتيبات الحكم المؤقتة
	الملحق ب. جدول الأعمال
	حول المؤلف
	حول المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات



