
 

 الحكومات املؤقتة: دروس مستفادة ومبادئ توجيهية

ملحة عامة عن أبرز املشاكل والتوصيات املرتبطة بتشكيل الحكومات املؤقتة كجزء  )IFITيقدم موجز امل�رسات هذا الصادر عن مؤسسة دعم االنتقال املتكامل (
ويستند هذا املوجز إىل مقابالت مع الخرباء ومراجعة شاملة لعدد من املنشورات االستبدادي. من املفاوضات الهادفة إىل االنتقال من حاالت النزاع أو الحكم 

وامل�رسات الواضحة.

 عملیة تسھیل أو االستقرار لضمان مھمة آلیة المؤقتة الحكومات تشكل
ً  الجذري، التغییر أو األزمات أوقات في االنتقال  حصل كما تماما
 دعم مؤسسة وتعّرف ).2016( وھایتي )2019( السودان في مؤخراً 
 أتي:ی كما المؤقتة الحكومة المتكامل االنتقال

 المنتخبة غیر الحكومات أوالً، اآلتیة: الحكومات التعریف ھذا ویستثني
 انتخابات بتنظیم الوعد دون من مؤقتة زمنیة لفترة تشكیلھا یتمّ  التي

 في تستمر التي المنتخبة الحكومات ثانیاً، ۰منطقیة فترة خالل عادیة
 المصاحبة الطبیعیة والعملیة القواعد من كجزء مؤقتة لفترة العمل

 مؤقتة. زمنیة لفترة الدستوري الفراغ لملء أو السلطة النتقال

 النظام كانھیار مختلفة ظروف في النور المؤقتة الحكومات وتبصر
 استثنائیة انتخابات إجراء أو التفاوض بعد اتفاق إلى التوصل أو الحاكم

 على المؤقتة الحكومة تتشكل أن ویمكن دولیة. تدخالت حصول أو
 تركیبات لھا تكون وأن الوطني دون المستوى أو الوطني ىالمستو

ً  أو دولیة أو وطنیة تكون أن أي متعددة،  مؤلفة أو االثنین، من مزیجا
 مدنیة تكون أن یمكن كما السلطة، تقاسم على قائمة أو واحد حزب من
 الخدمات توفیر بین فتتراوح اختصاصاتھا أما ھجینة. أو عسكریة أو

 كصیاغة محددة، مھام وتأدیة توفیرھا إعادة أو ةاألساسی الحكومیة
 اقتصادیة. إصالحات إجراء أو جدید دستور

 السلطة تقرر قد المثال، سبیل فعلى اإلطار. ھذا في األمثلة وتتعدد
 كمشاكل مصیریة، أزمات مواجھتھا عند مؤقتة حكومة تشكیل الحاكمة

 یعاد معارضة أو الحاكمة النخبة ضمن شرخ أو كبیرة اقتصادیة
 تتیح أكبر سیاسیة مساحة لتوفیر أو سقوطھا لتفادي وذلك تنشیطھا،

 البعید المدى على حلّ  إلى التوصل أو التعافي تحقیق أجل من العمل لھا
 عامي إندونیسیا وفي 1976-1975 عامي إسبانیا في مثالً  حصل (كما

ً  الدولي التدخل یؤدي وقد  ۰) 1998-1999  حكومة تشكیل إلى أیضا
 الحرب من فترة بعد الحوكمة تفعیل إلعادة عملیة كوسیلة مؤقتة ةدولی

 االنتقالیة المتحدة األمم إدارة (مثالً، السیاسي الجمود أو الدكتاتوریة أو
ً  الممكن ومن ).2002-1999 الشرقیة، تیمور في  تتشكل أن أیضا

 إلى الحاكمة السلطة توصل نتیجة محددة زمنیة لفترة مؤقتة حكومة
 السلفادور (مثالً، المعارضة أطراف مع سیاسیة تسویة أو مسال صفقة

 ).2008-2006 نیبال ،1992-1994

ً  ھذا السیاسات موجز یركز  فیھا تبصر التي الحاالت على حصریا
 أكثر أو سیاسیین طرفین بین مفاوضات نتیجة النور المؤقتة الحكومة

 ادي.استبد نظام أو مسلح نزاع أو خطیرة أزمة من االنتقال بھدف
ً  عنصراَ  السیاسة تشكل وفیما  أنھا إال السیناریوھات، مختلف في مھما

 العبین على یتعین حیث المفاوضات في خاصة أھمیة تكتسب
 إلى التوصل البعض لبعضھم بشدة ومعارضین متعددین سیاسیین
 األطراف من طرف أليّ  یمكن ال حساسة ظروف في للتسویة أسالیب

 یواجھ الحاالت، ھذه وفي اآلخرین. على یریده ما یفرض أن فیھا
ً  األطراف ً  تحدیا  الحكومة واستقرار شرعیة بضمان یتمثل مشتركا

 طویلة. تكون قد لفترة تشكیلھا یتقرر التي المؤقتة

 وتوزیع السلطة ھیكل على االتفاق أي – السیاسیة التسویة وتشكل
 اعاتھمر ینبغي الذي األول العنصر – الرئیسیین الالعبین على السلطة

 تتفاوض التي التسویة، ھذه تستند وقد المؤقتة. الحكومة تشكیل عند
 میثاق أو سالم (كصفقة رسمي نص إلى السیاسیة، النخب عادةً  حولھا

 مشترك. تفاھم إلى ببساطة أو وطني)

 خالل السیاسیة السلطة ممارسة في المؤقتة الحكومة نجحت وإذا
 على المشاِركة األطراف درةق في الثقة فستعزز االنتقالیة، المرحلة

ً  العمل  الحكومة في الثقة تعزز كما متواصل وبشكل سلمیة بطریقة معا
 یمكن ذلك، إلى إضافةً  المطاف. نھایة في مكانھا ستحلّ  التي الجدیدة

 العنف إلى لجأوا الذین لالعبین وسیلة االنتقالیة الحكومة تشكل أن
 ً  لتغییر فرصة تقدم أن أو یةسلم أكثر قانوني سلوك إلى لالنتقال سابقا

 وإذا التقدم. إعاقة على المفسدین قدرة من تحدّ  بطریقة القوى میزان
 سیصعب ذلك فإن الشرعیة، من عالیة بدرجة یتمتع الجدید النظام كان
 الحكومات لكن نفوذھا. استعادة السابق في نافذة كانت التي القوى على

ً  جمیعھا تتشكل ال االنتقالیة  صحّ  لو وحتى حسنة، نوایا من انطالقا

ً  مشّكلة حكومة ھي المؤقتة الحكومة  بصالحیات تتمتع رسمیا
 استثنائیة لوالیة الحكومیة باألعمال القیام منھا تتطلب استثنائیة

 عادیة لوالیة جدیدة حكومة انتخاب حین إلى تستمر
 عادیة. وبصالحیات
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 المستقبلیة الظروف تنتج أو إیجابیة نتائج إلى تفضي ال قد العكس،
 الطبیعیة. السیاسیة للمنافسة المالئمة

 من تولیفة یلي ما في الموجز یعرض العامة، اللمحة ھذه بعد
  السیاسات. صنّاع إلى الموّجھة العملیة التوصیات

 المؤقتة للحكومة الرئیسیین العنصرین على التوصیات ھذه وتركز
 تحدید وینبغي واختصاصھا. الحكومة تشكیلة وھما بشأنھا المتفاوض

ً  العنصرین ھذین  حالة. بكلّ  الخاصة والقیود لإلمكانات وفقا

 متعلقة بتشكیلة الحكومة المؤقتة توصیات 1. 
ي أقرب وقت ممكن  •

ع� األطراف المتفاوضة الس�ي إ� التوصل �ض
ض أعضاء إ� اتفاق حول ا إلجراءات الواجب اتباعها لتعيني

وتوز�ــــع السلطة بينهم. و�ما أن الحكومات  المؤقتةالحكومة 
المؤقتة �ي بطب�عتها استثنائ�ة، ف�ي ال تتشكل عادًة ع�ب آل�ات 
ض القادة  �شارك�ة واسعة النطاق كاالنتخابات، بل ع�ب صفقات بني

. ومن الم ض ض و/أو المدنيني ض و/أو العسك��ني ستحسن الس�اسيني
 .
�
 االتفاق ع� هذە التفاص�ل با�را

ض األعضاء الذين  • �مكن أن تقوم األطراف المتنازعة بتعيني
ًة خالل المفاوضات و�ّما  سيتولون األدوار الق�اد�ة إّما مبا�ش
ة (والحقة) نت�جة عمل�ة اخت�ار يتّم االتفاق  بط��قة غ�ي مبا�ش

��� عليها خالل المفاوضات. ومن المحبذ منح المناصب األ 
 أهم�ة ألفراد يتمتعون بالمصداق�ة والسلطة األخالق�ة. 

ي  • ي الدرجة األو� الصفقة الىت
مع أن �شك�لة الحكومة تعكس �ض

ض  توصلت إليها النخب الس�اس�ة، إال أنه من المستحسن تعيني
شخص�ات توافق ع� عدم الس�ي إ� تو�ي مناصب س�اس�ة أو 

س�ة بعد انقضاء ع� عدم التمتع باألهل�ة لتو�ي مناصب س�ا
ع�ة   من ال�ش

�
ي م��دا

وال�ة الحكومة المؤقتة. فهذە الخطوة تض�ض
 إ� الحكومة المؤقتة المتفق عليها، وتضمن بالتا�ي استقرارها. 

ض بارز�ن إ� انعدام االستقرار أو  •  ما يؤدي إقصاء العبني
�
غالبا

ض  ض العامني ي العراق بني
ع�ة (كما حصل مثً� �ض  2005و 2003ال�ش

ي أفغا�
ض و�ض ض العامني )، إال أن اللجوء إ� 2002و 2001ستان بني

عمل�ة شمول�ة وجامعة إ� حّد كب�ي قد ينتج صع��ات �صعب 
التعامل معها و�دارتها، ما قد يب�ئ المفاوضات أو حىت يؤخرها. 
لذلك، ال بد من تطبيق "درجة كاف�ة من الشمول�ة"، أي السماح 

ي بمشاركة المفسدين النافذين أو أصحاب حق ا
لنقض �ض

الس�اسات المستقبل�ة، كالج�ش مثً�، لضمان استقرار الحكومة 
ض الشمول�ة والفعال�ة. فمن شأن  المؤقتة، بغ�ة إ�جاد توازن بني

ي النجاح. 
 ذلك أن ي��د فرص هذە الحكومة �ض

ي إمكان�ة اضطالع شخص�ات  •
ورة، النظر �ض ، عند ال�ض ي

ينب�ض
ي العام 

ي إسبان�ا �ض
ض 1975محل�ة (كما حصل مثً� �ض ) أو العبني

ي البالد) بدور الوساطة 
ض (مثً�، قوى بارزة لديها مصالح �ض خارجيني

ي 
ض أو المشاركة �ض ض المرشحني ي عمل�ة �شك�ل الحكومة، كتعيني

�ض
ض  ور�ني  �ض

�
صنع القرارات. فالالعبون الدوليون �كونون أح�انا

لتشك�ل الحكومة المؤقتة (مثً�، من خالل تأد�ة دور الوس�ط 
ي المحادثات 

السابقة لتشك�ل الحكومة)، ل�ن ما لم تدار عمل�ة �ض
، فإن الحكومة المؤقتة

�
عيتها (كما  االخت�ار محل�ا قد تفقد �ش

ي العام 
ي كوسوفو �ض

 ). 1999حصل مثً� �ض

ي االتفاق  •
ل�ي تكون الحكومة المؤقتة بمنأى عن التخ��ب، ينب�ض

ي ت��د من استثمار  ع� مجموعة من الضمانات والحوافز الىت
ي هذە الحكومة، ع� أن تخضع هذە األطرا

ف الرئ�س�ة �ض
وط   ال�ش

�
ص تدر�ج�ا

�
الضمانات والحوافز لبنود انقضاء تقل

 . ض ي يتطلبها بعض الالعبني  الخاصة الىت

ي النظر ف�ما إذا كانت  •
ي نجاح االتفاق، ينب�ض

ومن دون التف��ط �ض
ض  ي عمل�ة التعيني

ع�ب جهة تمث�ل�ة قائمة  –عمل�ة �شارك�ة ض�قة �ض
 

�
 لهذا الغرض حال�ا

�
لة خص�صا

�
رّ�ما �ي من صفقة  –أو مشك

ع�ة الحكومة المؤقتة وتفادي ردود  نخب��ة بهدف ز�ادة �ش
ي  الفعل الشعب�ة السلب�ة ضد بعض القادة (مثً�، الحوار الوطىض

 ،  ). 2013التو��ي

توصیات متعلقة باختصاص الحكومة المؤقتة  2. 
 ووظیفتھا

ض األطراف كافة حول أهداف  • كة بني تحد�د رؤ�ة واضحة ومش�ت
الحكومة المؤقتة ونطاق عملها واختصاصها. و�ما أن الحكومة 
ع�ة والدعم ع� الصع�دين المح�ي  المؤقتة تحتاج إ� ال�ش
كة إ� عامة الشعب  ، من المهّم نقل هذە الرؤ�ة المش�ت ي والخار�ب

 بأسلوب مبّسط. 

ي أن �شمل اختصاص ا •
ض ينب�ض ض اثنتني لحكومة المؤقتة عادًة مهمتني

ي ظل األزمة أو خالل المرحلة 
ع� األقل، أال وهما إدارة البالد �ض

ي الدرجة األو� ع� تحقيق مكاسب ملموسة 
ض �ض ك�ي االنتقال�ة (ال�ت

) و�عداد األرض�ة لالنتخابات العاد�ة  ض ض العاديني للمواطنني
 .( ي  (باالستفادة ر�ما من الدعم الخار�ب

� أن الوظائف األساس�ة للحكومة المؤقتة ستعتمد ع� التنّبه إ •
وقراط�ة السائدة. فمع أن الوزارات واألنظمة  األرجح ع� الب�ي
ي اندالع 

ي من مشا�ل جّمة ساهمت �ض
 ما تعايض

�
وقراط�ة غالبا الب�ي

األزمة، إال أنها تتمتع بقدرات و�ن قل�لة، وقد �كون من الصعب 
، ع� بناء مؤسسات جد�دة قادرة ع� اإل  دارة والحوكمة. و�التا�ي

ض الذين  ض المعارضني  الالعبني
�
الرغم من رغبة البعض (خصوصا

ي البدء من الصفر، من 
ة ط��لة) �ض خرجوا من السلطة منذ ف�ت

ي غالب األح�ان االستفادة من المؤسسات العامة 
المستحسن �ض

ض جدد بحسب  ض موظفني ض وتعيني ض الحاليني الحال�ة والموظفني
 المشا�ل المتعلقة بالقدرات أو الفساد. االقتضاء لتخ�ي 

وري التوصل قدر اإلمكان إ� إجماع حول عمل�ة صنع  • من ال�ض
القرارات داخل الحكومة المؤقتة واعتماد آل�ات منذ البدا�ة لحّل 
ض أعضاء الحكومة  الخالفات. فتحد�د األدوار وتوز�عها بوض�ح بني

ي تفادي أّي المؤقتة وه�ا�لها (مثً�، اللجان القطاع�ة) �ساه
م �ض

ي كسب تأي�د الجهات المعن�ة الرئ�س�ة للعمل�ة 
تعطل أو شلل و�ض

 المّتبعة. 

تحد�د التف��ض العاّم للحكومة المؤقتة وتوضيح غايتها  •
وأول��اتها قدر اإلمكان. فمع أن الحكومة المؤقتة تركز عادًة ع� 
التحض�ي النتخابات الحكومة الدائمة وتنظ�م هذە االنتخابات، 

ي ذلك  إال 
 تأد�ة وظائف يوم�ة متعددة، بما �ض

�
ض عليها أ�ضا أنه يتعني

ي تتطلب إدارة القوات المسلحة) وتوف�ي  إعادة إحالل األمن (الىت
الخدمات األساس�ة (كالتعل�م والرعا�ة الصح�ة) وجمع األموال 
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ي  وتنسيق العالقات الخارج�ة وتطبيق اإلصالحات الفور�ة الىت
، قد  فت بها. و�التا�ي

�
ل
�
وري فصل احت�اجات ك �كون من ال�ض

 إ� التف��ض 
�
ض الق��ب والبع�د نظرا الحكومة المؤقتة ع� المديني

ي المحدود عادًة.   الشعىب

، تحد�د مدة  • ، كجزء من االتفاق الس�ا�ي
�
وري أ�ضا من ال�ض

ض  اوح عادًة ما بني   18أشهر و 6وال�ة الحكومة المؤقتة (ت�ت
�
شهرا

ي بتقاسم
ع إمكان�ة تمد�د  إال إذا كان االتفاق �ق�ض

ّ
السلطة)، وتوق

هذە الوال�ة لمنح الحكومة المؤقتة الم��د من الوقت إلنجاز 
ي االتفاق منذ البدا�ة 

ي الوقت نفسه، ينب�ض
المهام المنوطة بها. و�ض

ض أن �ستند إليها قرار التمد�د (مثً�، مدى  ي ُ�ف�ت ع� المعاي�ي الىت
عت�ب هذە القرار الجهوز�ة لتنظ�م االنتخابات العاد�ة) لئال �ُ 

محاولة لالست�الء ع� السلطة بط��قة تعسف�ة. فمّما ال شك 
ة ط��لة و�ناء  ف�ه أن تخ�ي االنقسامات المستمرة منذ ف�ت

 –وال س�ما المجموعات المعارضة  –المؤسسات وتحض�ي البالد 
ي 

للس�اسة التنافس�ة يتطلب بعض الوقت (كما حصل مثً� �ض
ي العام 

 ). 2011م� �ض

 الت •
ً
ي الحكومة واضحة مقارنة

أ�د من أن حدود صنع القرارات �ض
ي ذلك الهيئات القائمة (كالهيئة 

بالهيئات األخرى، بما �ض
لة لغرض محدد (مثً�، هيئة مختصة 

�
�ع�ة) والهيئات المشك الت�ش

 بص�اغة الدستور). 

ي قد تواجهها  • التعامل بجد�ة مع تحد�ات الحوكمة الشائعة الىت
ً�، النمو االقتصادي و�عادة توف�ي الحكومة المؤقتة (مث

الخدمات األساس�ة)، والتأ�د قدر اإلمكان من أن هذە الحكومة 
ض  ات والقدرات الفن�ة لتحقيق هدفني تتمتع بالحد األديض من الخ�ب
هما (إعادة) إحالل االستقرار المؤس�ي و�دارة األزمات المتكررة. 

 لتحقيق هذە الغا�
�
ور�ا  ة. قد �كون الدعم الدو�ي �ض

ي الح�طة والحذر عند إصدار س�اسات قد تقّ�د بط��قة غ�ي  •
تو�ض

 
�
 (إال إذا كان ذلك محددا

�
ي الحقا

وعة أّي حكومة عاد�ة تأيت م�ش
ضمن مهام الحكومة المؤقتة). فقد يؤدي ذلك إ� ردود فعل 
 إ� محدود�ة اختصاص الحكومة 

�
سلب�ة وانعدام االستقرار نظرا

 المؤقتة. 

ات�ج�ة مدروسة بعنا�ة للتواصل مع عامة الشعب  • ص�اغة اس�ت
بهدف إدارة التوقعات الشعب�ة المتعلقة بتحقيق تغي�ي ��ــــع 
ي �صعب ع� الحكومة  ض مست��ات المع�شة والىت وتحسني
المؤقتة تلبيتها. و�ذا أمكن، إ�شاء منتد�ات عامة أو دعمها 

ل المهمة ع� نطاق أوسع بغ�ة التوصل إ� لمناقشة المسائ
 . إجماع أ��ب
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 أمثلة على حكومات مؤقتة (استناداً إلى تواریخ البدایة والنھایة الرسمیة)
 1976-1975 إسبانیا
 1987 فیجي

 1990-1989 رومانیا
 1992-1989 لبنان

 1999-1997 بنغالدش
 1991 ألبانیا

 1993-1991 كمبودیا
 1994-1992 السلفادور
 1993-1992 بوروندي
 1994-1992 موزمبیق

 1997 غواتیماال
 2000-1997 طاجیكستان

 2001-1999 كوسوفو
 1994-1993 أفریقیا جنوب

 2006-2005 إندونیسیا
 2002-1999 الشرقیة تیمور

 2005-2000 بوروندي
 2001-2000 بیرو

 2008-2002 أنغوال
 2002-2001 أفغانستان

 2005-2003 لیبیریا
 2005-2003 العراق

 2008-2007 بنغالدش
 2007-2006 توغو
 2008-2006 نیبال
 2013-2008 كینیا

 2013-2008 زیمبابوي
 2010 غینیا

 2011-2010 قرغیزستان
 2015-2013و 2011 تونس

 2012-2011 لیبیا
 2011 مصر

 2014 أوكرانیا
 الوسطى أفریقیا جمھوریة

2014-2016 
 2016 ھایتي

 1820 باكستان
 -2019 السودان

2020-2019 بولیفیا
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