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 من  اع الأ ة في قط  ات االنتقالي  العملي   روع فيالشأ س و سأ بناء الأ 

 

 ولية مارسات الد  روس والم  الد  أبرز ص لخ  م  
 اساتز السي  وج  م  

 
المن وتحسين فعالية  اع دة في تعزيز حوكمة قط  ارسات الجي  مأ روس والمأ اسات التالي النتائج الرئيسية والدأ موجز السي   تعرضسي 

  ويبني يعتمدبل  ،موجز السياسات على عدم وجود نموذج واحد لالنتقال ؤك دويأ ة. من في السياقات االنتقالي  اع الأ ومساءلة مؤسسات قط  

م  للقواس   ا  صأ لخ  هذا الموجز مأ ل يأمث  . أمريكا الالتينية وأوروبا وآسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  من عرفتها كأل   ةي  سياقات انتقالعلى 

 ه عمليات االنتقال الفعالة والدائمة.  وج  ئ العامة الساسية التي تأ شتركة في المباد  المأ 
 

بل جميع أصحاب المصلحة  اسي من ق  ة وااللتزام السي  الملكية الوطني  ة هو تحقيق ة انتقالي  مفتاح نجاح أي عملي   إن  .  الملكية الوطنية •

 جتمع الوسع.  من والمأ اع الأ ن من داخل قط  الوطنيين الرئيسيي  
كة  شتررؤية وطنية مأ بناء ق في اآلراء وعي إلى بناء توافأ ة والس  ة االنتقالي  ؤ في العملي  ب التجز  تجن   ن بالضرورةيتعي  .  شتركةرؤية م   •

 .لالنتقال
ياق  ن من حيث الس  ير واقعيي  ما يكونان غأ  التخطيط واالستراتيجية لالنتقال غالبا   تفشل العديد من عمليات االنتقال لن  .  ةالواقعي   •

 ل التكاليف.  درة على تحم  السياسي والقأ 
ية الملكية الوطنية  بتكتس. في حين ولية الد   وااللتزاماتالمعايير  • الحرص   يجب أيضا  أساسية في استدامة العمليات االنتقالية، أهم 

 طر السياسات.  ولية وأأ ب مع المعايير الدأ هج الساسيين لتتناسأ مة الهداف والنأ مواءأ  على
ة  والمالي  ة  عندما تسمح الظروف السياسي   ،الحاالتأفضل تستغرق طويل الجل.  ل رؤية والتزاما  ب التحو  .  يتطل  العوامل الزمنية •

 .  يتراوح بين عشرة وعشرين عاما   زمنيا   مثالي ة إطارا  ب عملية االنتقال الكثر بينما تتطل   .سنوات بين خمس وست   ،بذلك
حة على االنتقال اإلصالح الدستوري ووضع وثيقة سياسة )سياسة أو  ل أحدث المثلة الناج  .  تشمأ ل الهرمي للسياسةالتسلس   •

 حة.  ات المسل  التشغيلي للقو   شراف تفويض اإلمن أجل حة ات المسل  قوانين القو  إخضاع قومي( ومن الاستراتيجية الأ 
من )أدوار  اع الأ التشغيلي على قط   واإلشراف ة عن صنع السياساتة واضحة وتقسيم المسؤولي  إنشاء ملكي    ة.مدني   بقيادة مك  الح    •

    (.مجلس المن القومين التابعين داخل هياكل مثل العسكريي  الوزراء ورؤساء الدول والقادة 
أنشطة مثل   توجدأ . من الأ  اعلقط  ة ات االنتقالي  معظم العملي  طة مع تراب  ة مأ االنتقالي   ات العدالةعملي  تكون ما  عادة  .  العدالة االنتقالية •

التركيز  ،ويجبعاما    عشرينأوعشرة ما يصل إلى  ، وعادة  مؤقتمفتاح النجاح . يأعتأبر صالحةالتدقيق أو المالحقة الجنائية أو المأ 

 .  عدم التكرارعلى 
ن ات القائمة وتحقيق التوازأ سأ ؤس  المأ تطوير نقاط القوة في ات االنتقال الناجحة على عظم عملي  زت مأ رك  دة. حة واح  سل  إنشاء قوة م   •

 ت غير النظامية.   ة مع دعم دمج القواوالفعالي   مولي ةالشأ بين 
 

ن دراسات  ئ م  وس والمباد  على استعداد لتقديم الدعم لتطوير الدرأ ( DCAF)حة سل  ات المأ مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القو  

 أصحاب المصلحة.   اتطلب   حسبر  وسيتطو  ر  تطو  يجب أن ي  براء لجميع أصحاب المصلحة.الخأ  شرحساعدة في تنسيق  الحالة والمأ 


