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الّ	ة 
َ
 االنِتق

ُ
 الَعَمِلَ	ة

 
عندما Iدور الحدIث عن العمل`ة االنتقال`ة عادة ما Iُقصد Zذلك االنتقال من نمط نظام حNم غK= دIمقراFG ـ عD وجه  
الصع`د    Dع التحول  عمل`ات  طgح  Zذلك  وiتم   ، FGمقراIد نظام  نمط   kإ ـ   Fkوالشمو االسopدادي  النظام  الخصوص 

 tKة تIالرغم من أن اإلصالحات االقتصادZ) 
}
). إذا �انت العمل`ة االنتقال`ة الس`ا�F ح~ا Fمع عمل`ة انتقال س`ا� 

}
افق غالoا

  Dشمل ع� F
tبناء الثقة، ال� =Kد من أن توا�ب وتدعم عمل`ة التحول الس`اس`ة والقانون`ة تدابZ اعات عن`فة، فال < <Kطة بoمرت

 ة و�عادة األعمار.  س�`ل المثال تoادل األ�ى ولجان تق�F الحقائق والمصالحة وكذلك العمل عD خطط العود
 

تح�> مجموعتان من المواضيع Zأهم`ة فائقة ف`ما Iخص مسار العمل`ات االنتقال`ة: اإلصالحات الدستورiة (أو ص`اغة 
F إدارة الس`اسات اإلنمائ`ة  

<  
}
 أساس`ا

}
F أمرا

دستور جدIد) وتنظ`م االنتخاZات. Zاإلضافة إk ذلك Iعد إجراء التعداد السNا¡>
 االنتقال`ة. الخاصة Zالمرحلة 

 
  

 . اإلصالحات الدستور ة واالنتخا�ات: ك	ف "تصنع" العمل	ة االنتقال	ة؟ ١
 

والعادلة   الحرة  االنتخاZات  الجذرiة و�جراء  الدستورiة  تتصدر اإلصالحات  الدIمقراط`ة  االنتقال`ة  العمل`ات  تoدأ  عندما 
التعدIالت   األمثل إلجراء  التوق`ت  هو  ما   : < أساسي<=  < �ساؤل<= Iطgح  األمر  هذا  المعن`ة.  الفاعلة  األطراف  أعمال  جدول 

  إلصالح`ة؟  الدستورiة واالنتخاZات؟ من ي¤سق العمل`ة ا
  

> منهاـ  عD أساس ال̈©وط اإلطارiة القائمة  =>¬gل النخب الموجودة والنواب المقi®دول المرحلة االنتقال`ة تخ F
عندما يتم  >

F أZقت عD النظام  
tجة اآلل`ات ال�`pظهر الن

ُ
ـ Zص`اغة تعدIالت دستورiة أو م̈©وع دستور جدIد، هناك احتمال كبZ =Kأن ت

F السلطة. ل³
Z Fادئ األمر، Iكون هناك خطر Zأن  السابق  >

ن عندما تقام االنتخاZات الحرة للجمع`ة التأس¶س`ة للدستور  >
ات   tKدو الفoارات تoلهذە االعت 

}
ت¤تقل الب¤`ة المؤسسات`ة االسopدادIة القائمة إk مجموعة جدIدة من األطراف الفاعلة. وفقا

 =Kافق فيها التغ tKجدوى، ح`ث ت ºKة الواسعة مع عمل`ة مشاركة �شمل ̈�ائح واسعة من االنتقال`ة األطول أ�iات الدستور
بها   تتمتع   F

tال� والثقة  ال̈©ع`ة  Zمدى   
}
متعلقا Iكون  النهج  هذا  اتoاع  عند  النجاح  أن   =Kغ المجتمع`ة.  والفئات  الشعب 

  الحكومة االنتقال`ة المعن`ة وتركيoة الجمع`ة التأس¶س`ة للدستور. 
  

اZات ستجري أوÀً أم العمل عD إعداد إصالح`ات دستورiة من قoل النخب الموجودة،  Zغض النظر عما إذا �انت االنتخ 
F الصفة ال̈©ع`ة عD العمل`ة 

<Áتض F
tة، ال�iادئ الجذرoة لمراعاة سلسلة من المiجة النهائ`ة: وهناك أهم`ة محور`pالن  

  
F الدولة وأن �̈©ك   . الشمول	ة: ١

Iجب أن تعكس الجمع`ة التأس¶س`ة للدستور التن®ع الÃامل لفئات الشعب  >
  ، F

F المجتمع المد¡>
F العمل`ة. هذا Æشمل عD وجه الخصوص األحزاب الس`اس`ة، األطراف الفاعلة  >

هذە الفئات  >
ال وكذلك  واللغ®iة  والعرق`ة  الدي¤`ة  واألقل`ات  والشoاب`ة  ال¤سائ`ة  المناطق  المؤسسات  لÃل   Ç المتNا > تمث`ل 

F نهاIة العمل`ة أن �شعر األطراف الفاعلة جم`عها Zأن موافقها ومصالحها قد لق`ت  
(األقال`مÈ الوالIات). Iجب  >

  .
}
 اهتماما

 
F    . المشاركة: ٢

> الفرص نفسها للمساهمة  > تpيح عمل`ة إصالح الدستور المب¤`ة عD المشاركة لÃافة المواطن<=
ناقش خاللها األطراف الفاعلة المنخرطة Zعمل`ة اإلصالح  العمل`ة. يتطلب  

ُ
هذا الغرض إجراء مشاورات رسم`ة، ت

  
}
> وتنقل آرائهم إk الجمع`ة التأس¶س`ة للدستور. �ستغرق عمل`ة كهذە وقتا التطورات والمشاÍل مع المواطن<=

. أطول ZكثK= من م̈©وع Iقت~ عD النخب فقط، ول¶س من غK= المألوف أن Æستغرق ه
}
> تقoigا  ذا األمر عام<=

  
F أي وقت من األوقات عD تطورات العمل`ة والسماح لوسائل األعالم    . الشفاف	ة: ٣

Iعد إطالع الرأي العام  >
F عمل`ة إصالح تpسم Zالشفاف`ة. 

 ال غ�> عنه  >
}
  Zالتغط`ة اإلعالم`ة المستقلة والناقدة أمرا
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> داخل الجمع`ة  . التوافق	ة٤ =Kك tKجب أن ينصب الZ :  إجراء نقاشات موجهة نحو تحقيق Dالتأس¶س`ة للدستور ع
F نp`جتها النهائ`ة  

F اآلراء ول¶س عD التوصل Zاألغلب`ة لقرارات متصلoة وغK= مرنة. عندما �سفر العمل`ة  >
توافق  >

> القصK= والoع`د.    عD استقرار الoلد عD المدي<=
}
  عن فائiÐن وخا�iن، سوف يؤثر ذلك سلب`ا

: Iجب أن تكون عمل`ة إصالح الدستور موضوعة من قoل األطراف الوطن`ة الفاعلة وFÑ  لوطن	ة. الس	طرة ا ٥

  F
اء األجانب. هذا ال Iع�> ÒKؤثر عليها ول¶س المصالح الدول`ة ومنظمات المساعدات االنمائ`ة أو الخiقودها وI من

ات والتجارب الدول`ة عن العمل`ة ZالÃامل، و�نما األفضل أن يت  ÒKعاد الخopلمساعدة األطراف اس Fkوجه الدعم الدو
ة Zدون التأثK= عليها مoا̈�ة.  =Kنpاتخاذ القرارات المس F

 الوطن`ة الفاعلة  >

  
  F

وأما¡> احت`اجات  مع  تتوافق   F
tال� المؤسسات،  تخلق  أن  المoادئ  بهذە  المتأثرة  الدستورiة  العمل`ة  Zاستطاعة  ل¶س 

> فحسب، و�نما لديها القدرة عD ت¤ش`ط الحو  F حول الرؤiة الس`اس`ة واالجتماع`ة المستقoل`ة للدولة. المواطن<=
ار الوط�>

اع. Iمكن التعبK= عن رؤiة مستقoل`ة كهذە عD س�`ل المثال من خالل ص`اغة  < <Kعد الZ ة لدول ما =Kل هذا أهم`ة كبNشÆ
I .

}
 عم`قا

}
 رمiÐا

}
مكن عرض سمات  مoادئ دستورiة أساس`ة أو مقدمة دستورiة تلخص جوهر ه®iة الدولة وتحمل طاZعا

  Dة المدونة، عiادئ الدستورoالم F
F تتقدم الدستور وكذلك  >

tاجة ال�oالدي F
<  =Kلة للتغZالقا =Kة غigالدولة وق`مها الجوه

 . F
F والدي�>

t التن®ع اللغوي والعرZ اف tKأو الف`درال`ة وكذلك االعÈة وiمقراط`ة والجمهورIس�`ل المثال الطب`عة الد  
 
  

< =ل عمل	ة انتقال	ة: أهم	ة لجان االنتخاب المستقلة . ٢
?@ >Aات كحدث مفص� االنتخا

  
للدستور  التأس¶س`ة  الجمع`ة  انتخاب   Dي ع©Æ االنتقال`ة. هذا المرحلة  لدول  Zال¤سoة   

}
 مفصل`ا

}
االنتخاZات حدثا تعد 

F تجري Zعد اإلصالحات الدستورiة (عD س�`ل المثال االستفتاءات). فقط 
tت ال�i®ات والتصZعمل`ات االنتخا Dوكذلك ع

تك®  Iمكن  والحرة  العادلة  االنتخاZات  خالل  الناجحة  من   FGمقراIالد التحول  لعمل`ة  وري  <Ó الثقة  من  أساس  iن 
F هذا الس`اق اللجنة االنتخاب`ة الح`ادIة، المسؤولة عن تحضK= االنتخاZات واإل̈�اف عليها وتنف`ذها  

والمستدامة. تلعب  >
  .

}
 أساس`ا

}
  دورا

  
ورiة لضمان هذە االستقالل`ة:  <Ó تعد هذە الجوانب  

  
 ة	ة اللجان االنتخاب	صالح :    Dاملة لإل̈�اف عÃة والi~الصالح`ة الحZ جب ضمان تمتع اللجان االنتخاب`ةI

ورiة   ال~> Zالخطوات  الق`ام   Dمستقلة ع Zصورة  قادرة  االنتخاب`ة  اللجنة  تكون  أن  Iجب  االنتخاب`ة.  العمل`ة 
 عدم اعتماد اللجان االنتخاب`ة عD مؤسسات أخرى، عندما يت

}
علق األمر بتعigف  لتنف`ذ مهامها. هذا يتضمن أIضا

الس`اس`ة  األطراف   Dتنف`ذ واليتها ع  F
<  االنتخاب`ة  اللجنة  تعتمد  أال  بها. كذلك Iجب  الخاصة  المهام  مجال 

> أمام اللجنة االنتخاب`ة فقط.  F �ل مستوى مسؤول<=
  الفاعلة. Iجب أن Iكون الموظفون العاملون  >

 ة	المال انÖتها Zاستقالل`ة. ال Iجب أن : Iجب أن تكون اللجان االنتخاب`ة قااالستقالل	ة  < =KمZ الت~ف Dدرة ع
  =Kأن تخضع اللجنة االنتخاب`ة لمعاي F

<×o¤أطراف فاعلة أخرى. ي Dعتمد إنفاق األموال الالزمة لتنف`ذ المهمات عI
اهة المال`ة  < <Kمن خالل وضع خطة   ال Fمكن تجنب التالعب الس`ا�I .تخضع لها المؤسسات العامة األخرى F

tال�
  ®iلة األمد.  مال`ة ط

  
  :ة	ل اللجنة االنتخاب	شكG    .انNقدر اإلمZ جاد لجنة مؤهلة وشاملة للجميعIإ kجب أن يهدف �شك`ل اللجنة إI

ات الالزمة، ومن جهة أخرى Iجب أن يpبع  ÒKالقدرات الفن`ة والخZ من جهة أن يتمتع أعضاء اللجنة F
هذا Iع�>

F ح`ادIة اللجنة. هذا Æشمل    �شك`ل اللجنة معايK= تهدف لتمث`ل ̈�ائح واسعة من
الشعب و¬التاFk بناء الثقة  >

لل¤ساء والفئات العرق`ة والدي¤`ة. Iضاف إk ذلك أن Zعض دول المرحلة   التمث`ل المتوازن  عD س�`ل المثال 
تقوم اتهامات   االنتقال`ة  الoداIة  من  لتتجنب  االنتخاب`ة  اللجنة   F

<  الس`اس`ة  األحزاب  > عن �ل  ممثل<= بÙ̈�اك 
.  التح < =K  
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 صورة مستدامة�F اللجنة  مدة الوالJة وIناء القدرات 
: Iجب أن تكون هناك مدة والIة ثابتة للمستوى الق`ادي  >

ألسoاب  االنتخاب`ة  اللجنة  أعضاء  إقالة  تصبح  الطigقة  فبهذە   ،
}
عل`ه صعoا  Fالس`ا�  =Kالتأث لجعل  االنتخاب`ة 

 
ً
F اللجنة االنتخاب`ة وضمان الoقاء فيها،    .س`اس`ة أ�ºK صع®¬ة

F مناصب المستوى الق`ادي  >
<  < ف`ما Iخص التعي<=

> القضاة رف`×F المستوى (عD س�`ل المثال   F س`اق تعي<=
F العدIد من الoلدان ذات اآلل`ات المعتمدة  >

طبق  >
ُ
ت

ا القدرات  لبناء  االهتمام  اIالء  ذاته  الوقت   F
<  Iجب  الدستورiة).  المحNمة  إZقاء  قضاة   F

Iع�> هذا  لمؤسسات`ة. 
ذا�رة   بناء  يتم  الطigقة  و¬ــهذە  االنتخاب`ة  Zاللجنة  ط®iلة  لمدة   < مرتoط<= الق`ادي  المستوى  دون   < الموظف<=
بناء   صاحب 

ُ
ت أن  Iجب  مالئمة  رواتب  اللجنة   F

<Áموظ منح  جانب   kإ انتخاZات.  عدة  مدى   Dع مؤسسات`ة 
 Dكون هذا عI ة (قدiة دور`�iالقدرات برامج تدر .( Fkالدعم الدو Dللحصول ع 

}
 س�`ل المثال منطلقا

 
o بناء الثقة LMتمارس اللجان ـ تداب FÚة لiور <Ó قة عملهاigاستقالل`ة اللجان االنتخاب`ة وط F

: إن الثقة  >
 هنا: 

}
 مهما

}
 واليتها Zصورة فعالة، ح`ث Iلعب طرفان فاعالن دورا

 
o  :بناء    الرأي العام والناخبون Dاللجنة االنتخاب`ة والرأي العام قادر ع < إن الحوار المستمر والpشاور ب<=

  ©̈Û س�`ل المثال برامج Dشمل هذا عÆ .ملهاÍأZ العمل`ة االنتخاب`ة F
<  Fkعمل اللجنة و¬التا F

الثقة  >
الجميع. عن F �شمل 

tال�  < الناخب<= تحدIث سجالت  أو عمل`ة   Èو < المواطن<= لدى  الس`اس`ة  د الثقافة 
F س`اقات المرحلة االنتقال`ة، Iكون إ̈�اك عدة أطراف فعالة 

اتخاذ تدابK= كهذە عD وجه الخصوص  >
F وÈ أو وسائل اإلعالم  

. عD س�`ل المثال Iعد التعاون مع منظمات المجتمع المد¡>
}
 مجدIا

}
F العمل`ة أمرا

< 
> وتحقيق ال  من أجل تعiÐز الثقافة الس`اس`ة لدى المواطن<=

}
 مجدIا

}
 شفاف`ة. أمرا

 
o  :ة الفاعلة	اس	أن تعزل اللجنة نفسها عن    األطراف الس 

}
F إÛشاء لجنة انتخاب`ة مستقلة س`اس`ا

ال Iع�>
> األحزاب الس`اس`ة واللجنة   األطراف الس`اس`ة الفاعلة. Zل أن تoادل المعلومات المستمر والشفاف ب<=

 من أجل معالجة الشNاوى المحتملة قoل حدوثها. 
}
ورiا <Ó عض    االنتخاب`ةZ ما سبق ذكرە أعالە تقوم�

F اللجنة االنتخاب`ة، لFÚ تضمن  
> عن جميع األحزاب الس`اس`ة  > دول المرحلة االنتقال`ة بÙ̈�اك ممثل<=

Zأن Iكون لدى جميع األحزاب الفرص نفسها للتأثK= عD العمل`ة االنتخاب`ة. ومن المهم Zالطبع عدم 
F هذا الصدد.  

 اسopعاد أو تفض`ل أي حزب  >
  

  Uاهةتع ? ?Mوال الشفاف	ة  العمل  ز  طigقة  ف`ه  تتحدد  الذي  االنتخاب`ة،  اللجنة  أعمال  جدول  Iكون  أن  Iجب   :
للجدل   ة  =Kوالمث الحساسة  االنتخاZات  لجنة  قرارات  تتطلب  العام.  للرأي   

}
متاحا للشNاوى،  اإلجرائ`ة  والقواعد 

F إÛشاء المنابر المال 
<×o¤ات، ح`ث ي =Kحات للرأي العام وتفسi~م تIئمة لهذا الغرض (مثل وسائل التواصل تقد

 االجتماع`ة، المؤتمرات الصحف`ة...الخ). 
  

F دول المرحلة االنتقال`ة. تح�> إرادة األطراف  
ام بهذە النصائح وتطب`قها إجراء انتخاZات حرة وعادلة  > < tKضمن االلI ال

ام Zالقواعد المحددة من قoل اللجنة االنتخاب`ة Zا < tKاالل F
F هذا الس`اق. غK= أن قبول  لس`اس`ة الفاعلة  >

أهم`ة محورiة  >
 هذە القواعد متعلق إk حد كبZ =Kما إذا �انت جميع األطراف الفاعلة تعتÒK اللجنة االنتخاب`ة مؤسسة مستقلة وح`ادIة. 

 
  

اعات ٣ ? ?Mة ومصدر محتمل لل	ط أساس	أداة تخط : >
?YاZإجراء التعداد الس . 

  
  
ً
F ناجح خطوة

 فما Iخص إدارة العمل`ة االنتقال`ة Zصورة مستدامة.  Iعد إجراء تعداد سNا¡>
}
 أساس`ا

}
خرى ومكونا

Ý
 أ

ً
مفصل`ة

F أغلب 
. و > < كيoة السNان`ة غK= واضح<= tKان والNالدول ذات الخلف`ة التنازع`ة ـ عدد الس F

 ما Iكون ـ Zصورة خاصة  >
}
ا =Kوكث

اعات قد تد < <Kعد الZ دول ما F
مرت أو لم تعد صالحة ßسÞب حر�ات الهجرة  األح`ان تكون بنوك المعلومات والفهارس  >

اعات والمرحلة االنتقال`ة ال Iمكن االستغناء عن تزوiد أصحاب   < <Kعد الZ دول ما F
وح. ل³ن من أجل إعادة بناء ناجحة  > < <Kوال

كيoة السNان`ة. تتوقف القرا tKوال F
رات القرار الس`ا�Z Fمعلومات صح`حة وموثوق بها عن تعداد السNان والتوزiــــع السNا¡>

F والقرارات الخاصة Zأول®iات التنم`ة اإلقل`م`ة ومشارiــــع الب�> التحت`ة  
الس`اس`ة األساس`ة ـ مثل بناء المدارس والمشا >

  F
. لذا Iح�> إجراء التعداد السNا¡> F

ـ عD المعلومات الخاصة Zالتوزiــــع السNا¡> وتخص`ص الموارد المال`ة لمناطق معينة 
Zصو  الس`اسات  لتخط`ط  Zالغة  نتائج  Zأهم`ة   Dة عoت tKالم النطاق  واسعة  التداع`ات  ßسÞب  ل³ن  فعالة ومستدامة.  رة 

اعات.  < <Kة ل¤شوء ال =Kان`ة كبNإم Dوتنطوي ع 
}
F أغلب األح`ان مس¶سة جدا

F تكون عمل`ة التعداد  >
  التعداد السNا¡>
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I Fمكن إk حد  

t أساس عر Dاعات القائمة ع < <KالZ انت متأثرة� F
tالدول ال� F

F  وخاصة  >
كبK= أن تؤدي نتائج التعداد السNا¡>

F عام  
F م`انمار  >

<  Fkدعم دوZ الذي أجري F
> التعداد السNا¡> هذە    ٢٠١٤إÛ kشوء Óاعات. و�أحدث مثال عD ذلك يب<=

، ألنه Iحرم Zعض األقل`ات   FkاNسان أن هذا التعداد إشÛة حقوق اإلIد من منظمات حماIالعد ÒKة األمر اعتIداZ F
اإلشNال`ة.  >

ف بها. هكذا �ان عD س�`ل المثال عD أفراد األقل`ة الروهنج`ة المسلمة أن ال tKف عن نفسها �أقل`ات معigعرق`ة حق التع
> Iع¶شون  ، مع أن أغلب الروهنجي<= < F وضع المهاجigن غK= ال̈©عي<=

تعرف عن نفسها �أقل`ة بنغال`ة. هذا األمر جعلهم  >
F دولة م`انمار الحال`ة.  

<âم`انمار منذ قرون ضمن أرا F
<  F

عالوة عD ذلك توضح التأثK= الس`ا�F الخطK= للتعداد السNا¡>
  F

كيoة السNان`ة الدي¤`ة والعرق`ة  > tKمعلومات حول ال Dتحتوي ع F
tال� F

من خالل عدم اإلعالن عن نتائج التعداد السNا¡>
، وذلك Zحجة عدم ت F

> أو ثالثة أعوام من إجراء التعداد السNا¡>  هدIد استقرار الoالد. الoالد إال Zعد عام<=
  

F دول  
 مسائل جوهigة  >

}
وقراط`ة فن`ة خالصة فحسب و�نما Iمس غالoا =Kورة ب <Ó F

لذلك ال IعتÒK إجراء التعداد السNا¡>
األمة   اله®iة و¬ناء  مثل  Zمواضيع حساسة  لها صلة وث`قة  االنتقال`ة  تالعب  nation-buildingالمرحلة  تفادي  أجل  . من 

F �©ي  س`ا�F ب¤تائج التعداد ا
tمشابهة لتلك ال� < F تقوم بÙجراء التعداد قوان<=

tالمؤسسات ال� Dجب أن �©ي عI ، F
لسNا¡>

  عD اللجنة االنتخاب`ة (أنظر أعالە). 
 
  

 المالحظات الختام	ة . ٤
 

نقاط  مجرد   FÑ الورقة هذە   F
<  تم عرضها   F

tال� االنتخاب`ة  واللجان  للدستور  التأس¶س`ة  Zالجمع`ة  الخاصة  المoادئ  إن 
  F

انطالق فحسب. ح`ث أن �ل عمل`ة انتقال`ه تكون فigدة من نوعها وتopاين الس`اقات فيها ßشNل ملحوظ. بÖنما يoدو  >
  F

Zعض الحاالت أنه ال يوجد ZدIل لالنتخاZات ال©iعة إلضفاء ال̈©ع`ة عD حكومة جدIدة، Iمكن أن تؤدي االنتخاZات  >
F  س`اقات أخرى ل¤شوب خالفات س`اس`ة تضعف قدرة ا

<  F
<×o¤ة. لذلك يi®س� kالتوصل إ Dألطراف الفاعلة المختلفة ع

> أعD ̈�ع`ة ممكنة من خالل انتخاZات حرة والحفاظ عD االستقرار.  > تأم<=  ب<=
}
 وسطا

}
�شNل   أIة عمل`ة انتقال`ة إتoاع نهجا

 إk فقدان ال
}
، إلن العنف يؤدي حتما

}
 خاصا

}
اع تحدIا < <Kعد الZ س`اقات ما F

اع عD  هذە المعضلة  > < <Kتحول الiة وIالنها F
ثقة  >

 . السلطة الس`اس`ة إk لعoة محصلتها صفر 
  

اعات اإلجاZة عD السؤال عن العدالة االنتقال`ة   < <Kعد الZ دول ما F
F �ل عمل`ة انتقال`ة، تجري  >

 �transitionalما هو مفرض  >

justice    غض النظر عن األسئلةZ عنها؟ < F ومعاقoة المسؤول<=
<âالما F

F مالحقة الجرائم المرتكoة  >
<×o¤أي مدى ي kك`ف و�

F هذە الورقة
F تمت مناقشتها  >

tال�  Dة عZاإلجا Dع`د عoوال =Kالقص < ، Iمكن أن Iعتمد نجاح العمل`ة االنتقال`ة عD المدي<=
  هذا السؤال.  

  
  
  
  
  
  
  

  -النهاIة  -
 
 



 

 

 

 
 
 


