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كلمة شكر وتقدير
ح ّققت منظمات املجتمع املدني احملايدة واملعن ّية مبراقبة االنتخابات في
جميع أنحاء العالم تق ّدم ًا ملحوظ ًا في مجال مراقبة العنف االنتخابي،
واحل ّد من مظاهره ،مع أنها لم تخض تلك التجربة في بلدان متعددة إ ّال
في اآلونة األخيرة .فكان ال ب ّد من وضع وتنظيم آليات العمل في هذا
املجال ،لكنّ املراجع العملية التي تستخلص العِ َبر من املاضي لتوجيه
جهود املراقبني في تلك املنظمات هي نادرة وشحيحة.
الشح ،بادر املعهد الدميقراطي الوطني إلى استخالص العِ بر
في ظل هذا
ّ
التي تشاركتها مجموعات مدنية ناشطة في مراقبة االنتخابات ،في إطار
عدة مناسبات وورش عمل جرت بتيسير منه حول موضوع مراقبة العنف
االنتخابي ،مبا فيها تلك التي ُعقِ دت في ساحل العاج (آب/أغسطس
 ،)2011والبيرو (تشرين األول/أكتوبر  ،)2012ولبنان (نيسان/
أبريل  ،)2013وتايلند (أيلول/سبتمبر  ،)2013وكينيا (أيلول/سبتمبر
 .)2013ث ّم أضاف إليها املعهد أفضل املمارسات املتبادلة أثناء املؤمتر
الذي ُعقِ د في آب/أغسطس  2011في كولومبيا بشأن اتفاق ليما،
والذي ترك ّز البحث فيه على هذا املوضوع .وكانت جميع جلسات العمل
هذه عقدت بالتعاون مع الشبكة العاملية ملراقبي االنتخابات احملليني
( )GNDEMالتي تض ّم  198عضو ًا من أكثر من  78بلد ًا ،ومع شبكات
إقليمية من أفريقيا ،وآسيا ،وأوروبا/أوراسيا ،وأميركا الالتينية/منطقة
البحر الكاريبي ،ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .حتتفظ تلك
الشبكة ضمن مركز املوارد اإللكترونية التابع لها بأكثر من ألف وثيقة
حول أفضل املمارسات ،مبا فيها تلك املتعلقة باحل ّد من احتماالت حدوث
أعمال عنف مرتبطة باالنتخابات .لذا ،يعرب املعهد عن جزيل تقديره
للمنظمات األعضاء في الشبكة املذكورة لتبادل معارفها وخبراتها معه
ومع املنظمات التابعة بكل رحابة صدر.
أع ّد كل من جوليا بروذرز ومايكل نولتي هذا الدليل اإلرشادي الذي
أفاد من آراء ومالحظات ميشيل براون وميغن فنزيل وإلينا غريغر
بنسون وفيل بروندايك ،ومن جملة نصائح ق ّيمة لم يبخل بها بيت مارلو.

كذلك يو ّد املعهد أن يتق ّدم بالشكر من مجموعات مدنية متعددة ناشطة
في مجال مراقبة االنتخابات ،نذكر منها حتديد ًا املنظمات اإلقليمية
األعضاء في الشبكة العاملية ملراقبي االنتخابات احملليني ،التي انعكست
خبراتها في تلك الوثيقة.
تيسر إعداده بفضل منحة ق ّدمتها
يأتي هذا الدليل اإلرشادي ،الذي ّ
الوكالة األميركية للتنمية الدولية ،1ليستكمل سلسلة مراجع تدور حول
املوضوع ذاته ،وهي :الفرز السريع ومراقبة االنتخابات (الذي يتطرق
إلى جدولة النتائج املتوازية)؛ بناء الثقة في عملية تسجيل الناخبني (حول
التحقق من صحة سجالت الناخبني)؛ مراقبة اإلعالم لتعزيز االنتخابات
الدميقراطية؛ تعزيز األطر القانونية النتخابات دميقراطية؛ وأخير ًا
كيف تقوم املنظمات احمللية مبراقبة االنتخابات .تتوافر تلك املنشورات
وسواها على املوقع التالي .www.ndi.org/elections :نأمل من كل
من ّ
يطلع على هذا الدليل أن يشرك املعهد بأي تعليقات أو اقتراحات أو
أسئلة تراوده حول مضامينه.

تيسر إعداد هذا الكتاب بفضل الدعم الذي ق ّدمته الوكالة األميركية للتنمية
ّ 1
الدولية ،مبوجب املنحة رقم ُ .DFD-A-00-08-00350-00يشار إلى أنّ اآلراء
الواردة في هذا الكتاب هي صادرة عن املؤلّفني وال تعكس بالضرورة وجهات
نظر الوكالة املذكورة أو احلكومة األميركية.
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القسم
األول
املقدمة
يق ّوض العنف االنتخابي أبسط معايير االنتخابات الدميقراطية ،ألنّ العنف املما َرس بحق املرشحني والصحفيني
واملسؤولني عن سير العملية االنتخابية واملراقبني حت ّد من خيارات الناخبني وتقمع أصواتهم .يجوز استخدام
العنف كوسيلة لترهيب األفراد واجلماعات من أجل التصويت لصالح مرشح معينّ ضد إرادتهم؛ ال بل يجوز
أن يفضي اغتيال مرشحني إلى تغيير نتائج االنتخابات .غالب ًا ما تلجأ أيض ًا املجموعات املسلحة الساعية
إلى إسقاط احلكومة إلى استعمال العنف خالل االنتخابات .كذلك قد تقع أعمال عنف في ظروف مغايرة عند
اعتراض شريحة واسعة من الناس على النتائج الرسمية لالنتخابات .أي ًا كانت أشكال العنف أو التهديد
بالعنف ،فمن شأن ارتداداته أن تطيح مبشروعية نتائج االنتخابات ،وعلى نطاق أوسع ،باملسار السياسي.
نظر ًا إلى فداحة تأثير العنف االنتخابي على مشروعية االنتخابات في ع ّدة ظروف ،لم يكت ِ
ف أصحاب الشأن
احملليون والوطنيون والدوليون بتحديد أسباب العنف ودوافعه وحسب ،إمنا عملوا على تقييم االستراتيجيات
والوسائل الكفيلة بتخفيف حدته وإرساء دعائم السالم .فقرابة ثالثة عقود ،رأينا مراقبني محايدين من مختلف
املجتمعات احمللية في العالم يع ّرضون حياتهم للخطر من أجل تعزيز مبدأ املساءلة على مستوى املؤسسات
الدميقراطية ،وتعزيز الثقة بالعملية االنتخابية ،بتوفير معلومات دقيقة عنها وتقييمها مبوضوعية .يلعب هؤالء
عال من املهنية واالحتراف ،دور ًا أساسي ًا في تر ّقب
املراقبون ،بصفتهم قادة محليني غير منحازين ،وعلى قد ٍر ٍ
والتوسط بشأنها.
النزاعات السياسية ،ومراقبتها ،وتطويقها،
ّ
يهدف هذا الدليل اإلرشادي إلى مساعدة املجموعات املدنية احملايدة العاملة في مجال مراقبة االنتخابات على
وضع وتنفيذ استراتيجيات وآليات عمل ملراقبة و/أو تخفيف ح ّدة العنف االنتخابي ،تأخذ بعني االعتبار مصادر
التوتر ،ودوافعه احملتملة ،إضافة إلى أعمال العنف االنتخابي املرتقب حدوثها .يتض ّمن هذا الدليل ستة أقسام.
القسم األول :يوجز مقاربة يصلح اعتمادها من قبل املجموعات من أجل إعداد استراتيجية عامة ملراقبة مظاهر
العنف االنتخابي ،والعمل على تطويقها.
القسم الثاني إلى اخلامس :تبحث هذه األقسام في أربعة مجاالت أساسية يساهم فيها املراقبون املدنيون في
مراقبة العنف االنتخابي ،واحل ّد من انتشاره .تتناول تلك املجاالت ،غير املُراد منها أن تكون شاملة ،اآلتي:
القسم الثاني :املراقبة على املدى الطويل لرصد العنف االنتخابي ،واحل ّد من انتشاره؛
القسم الثالث :تعزيز مبدأ املساءلة على مستوى وسائل اإلعالم؛
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القسم الرابع :اإلستعانة باجلماهير بغية احلصول على املعلومات وحتديد مواقع اندالع العنف
االنتخابي؛
القسم اخلامس :العمل مع القواعد الشعبية على تطويق العنف االنتخابي ،والقيام بالوساطة لهذه
الغاية.
القسم السادس :يتناول التحديات التي يواجهها املراقبون املدنيون عند مكافحة مظاهر العنف االنتخابي،
وكذلك السبل الكفيلة بوضع استراتيجيات ومقاربات أمنية متعددة املسارات.
يلي هذه األقسام خامتة وعدة مالحق تتض ّمن أمثلة عن أدوات متنوعة إستعانت بها مجموعات املراقبة في
نطاق عملها؛ ودراسة حالة مع ّمقة حول جهود املجموعات املدنية في سريالنكا في إطار رصد العنف االنتخابي،
والتخفيف من ح ّدته؛ يليها قائمة مبراجع إضافية تتناول موضوع العنف االنتخابي.

طبيعة العنف االنتخابي
يتمايز العنف االنتخابي عن أعمال العنف األخرى الشائعة في احلياة السياسية من حيث أهدافه ،إذ يسعى
إلى التأثير على سلوكيات الناخبني أو املرشحني أو املسؤولني أو األطراف اآلخرين املشاركني في االنتخابات،
و/أو التأثير على نتائج االنتخابات ،علم ًا أنّ أعمال العنف قد تندلع في أي مرحلة من مراحل الدورة االنتخابية.
ُيع َّرف العنف االنتخابي باستخدام القوة ،أو التهديد باستخدام القوة ،بأي شكل من األشكال ،لإلساءة إلى
أشخاص أو ممتلكات ضمن إطار العملية االنتخابية .قد تقع أعمال العنف قبل أو خالل اليوم االنتخابي،
على غرار ما حصل في انتخابات العام  2009في أفغانستان ،أو قد تنتشر على نطاق واسع فور انتهاء
االنتخابات ،عل مثال األحداث التي وقعت في كينيا في العامني  2007و 2008وساحل العاج في العام .2010
أما العنف األكثر شيوع ًا فيتجلّى في مظاهر أقل انتشار ًا تهدف إلى منع الناخبني من املشاركة؛ أو إرغام
الناخبني على املشاركة أو تغيير خياراتهم؛ أو استبعاد مرشحني؛ أو تعطيل املسار االنتخابي؛ أو إلغاء أصوات
في بعض األماكن؛ أو السعي إلى معاقبة الناخب على الدعم السياسي أو الصوت الذي أدلى به.
تق ّر معظم الدراسات أنّ االنتخابات ليست سبب ًا جوهري ًا إلثارة العنف ،2بل تش ّكل في الواقع خيار ًا بدي ًال
عن العنف عندما تلقى مصداقية في عيون املواطنني ،3مبا أنّ املُراد منها هو حسم التنافس على السلطة
بطريقة سلمية وجامعة .فكل انتخابات تتمتّع باملصداقية والشفافية والشمولية متنح املتنافسني فرصة عادلة
للفوز باملناصب املتنافَس عليها ،والناخبني قنا ًة يفصحون من خاللها عن خياراتهم جتاه املرشحني والقضايا
مما يقلّص إغراءات اللجوء إلى العنف .فض ًال عن ذلك ،تضفي االنتخابات النزيهة مشروعية على
املطروحةّ ،
مما يزيد قدرة احلكومة على إدارة النزاع إنطالق ًا من تلك املرحلة.
الفائزينّ ،

Atwood, Richard. How the EU Can Support Peaceful Post-election Transitions of Power: Lessons from 2
Africa. EU, 2012
Fisher, Jeff. Electoral Violence and Conflict: A Strategy for Study and Prevention. IFES, 2002 3
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غالب ًا ما تكون األسباب الكامنة وراء العنف االنتخابي متج ّذرة في أوجه القصور االجتماعية والسياسية
واالقتصادية املتم ّثلة على سبيل التعداد ال احلصر في قلة املعلومات؛ وح ّدة االصطفافات واخليارات املتباعدة؛
وشح املوارد واخلالفات املستمرة حولها؛ وانعدام
واالنقسامات الناشئة عن أسباب ثقافية ودينية وقبلية وإثنية؛ ّ
املساواة على نطاق واسع؛ وتاريخ حافل من النزاعات أو احلروب األهلية؛ إضاف ًة إلى ضعف املؤسسات األمنية
وحكم القانون.
صحيح أنّ االنتخابات ال تش ّكل مبدئي ًا سبب ًا جوهري ًا الندالع أعمال العنف ،لكنها تزيد األجواء توتر ًا ،خاص ًة
ٌ
ّ
عندما تفتقر إلى املصداقية .وملا كانت تنطوي على رهانات عالية تدخل فيها حسابات الربح واخلسارة بشأن
السلطة السياسية ،فكان من الطبيعي أن تثير درجة مع ّينة من اخلالفات التي يجب ضبطها حتى ال تتس ّبب
بخاصة حيثما:
بوقوع أعمال عنف .يعقل أن تثير االنتخابات مظاهر عنف لعدة عوامل،
ٍ
ُسجل درجة عالية من االرتياب حيال نتائج االنتخابات نظر ًا حلماوة املنافسة ،مقرون ًا بانعدام الثقة
ت ّ
العامة مبجرياتها ،و/أو لغياب الشفافية؛
تتو ّقع فئات من املواطنني و/أو مرشحني متنافسني في االنتخابات مواجهة حملة إقصاء منهجي حتى
ال يتسنّى لهم الوصول إلى مقاليد احلكم؛
و/أو تفرض طبيعة النظام االنتخابي الدخول في رهانات كبيرة ،ويؤول الفوز إلى «من يحصد أكثرية
األصوات».4
غالب ًا ما تسهم هذه األسباب مجتمع ًة في اندالع أعمال عنف انتخابي ،ال سيما في البلدان التي تفتقر إلى
آليات كافية لبناء الثقة العامة باملسار االنتخابي .فمن غير املستبعد مث ًال ،في بيئة تواجه انقسامات اجتماعية
حا ّدة وتنعدم فيها املساواة إلى ح ّد كبير ،أن تثير أي عملية انتخابية تعاني من سوء إدارة إلى أعمال عنف،
إذا تنامى شعور لدى أكثر من مرشح بأنّ نتائج االنتخابات ال تعكس إرادة الشعب .لذلك ،فإنّ استحداث
آليات لتعزيز الثقة باالنتخابات ،كاملراقبة املنهجية التي متارسها منظمات مدنية محايدة ،يخ ّفف من حدة التوتر
ويساعد في تصويب املسار االنتخابي.

« 4االنتخابات ومنع نشوب النزاعات :دليل للتحليل والتخطيط والبرمجة» .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.2009 ،

النساء والعنف االنتخابي
يجدر مبنظمات املجتمع املدني املعن ّية مبراقبة االنتخابات أن تأخذ بعني االعتبار التأثير الذي
صحيح أنّ الرجال هم الذين بغالبيتهم
يخلّفه العنف االنتخابي بدرجات متفاوتة على النساء.
ٌ
ميارسون أعمال العنف ،لكنّ املرأة هي التي تقع عاد ًة ضحية تلك املمارسات ،التي قلّما ُيبلَّغ عنها باإلجمال
ويصعب تع ّقبها ،خاص ًة وأنها تتّخذ شكل ترهيب عائلي أو اجتماعي يمُ ارس ضمن حلقات خاصة .لذلك،
بحجة أنه «مسألة عائلية» ال عالقة لها باحلياة
قد يتغافل أصحاب اآلراء التقليدية عن هذا النوع من العنف ّ
السياسية .غالب ًا ما ال ُيصنّف التحرش اجلنسي املرتبط بالنوع االجتماعي في خانة الترهيب مع أنه قد يؤثرّ
إلى حد كبير على مدى ارتياح املرأة لالنخراط في احلياة السياسية ،ويعيق قدرتها على املشاركة في املسار
االنتخابي ،مبا في ذلك عملية التصويت.
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البيانات املتعلقة بالعنف االنتخابي
لقد ب ّينت الدراسات أنه ،رغم تراجع نسبة الصراعات املسلّحة الواسعة النطاق على مدى السنوات اخلمسني
املاضية ،ارتفعت ح ّدة العنف السياسي ،الذي مت ّثل حتديد ًا بتفاقم النزاعات الطويلة األمد واشتداد املنافسة.
لكنّ إمكانية احلصول على معلومات وافية عن العنف االنتخابي تبقى محدودة ،والسبب في ذلك يعود جزئي ًا
إلى مش ّقات جمع املعلومات ضمن املجتمعات املغلقة أو األماكن ذات البنية التحتية الضعيفة .ففي البيئات
النائية أو التي تع ّمها الفوضى ،قد يكون من الصعوبة مبكان احلصول على معلومات دقيقة حول عدد الوفيات
واإلصابات ،ناهيك عن أنّ البيانات املتوافرة غالب ًا ما تن ّم عن أرقام تقديرية عامة ليس إ ّال .فض ًال عن ذلك ،قد
يرصد العنف في خانة النزاعات «الناشئة ألسباب سياسية» أو «االنتخابية» بطبيعتها ألنه غالب ًا
ال ُيصنّف أو َ
ما ينشأ عن صراعات مجتمعية ال تبدو مترابطة في ما بينها .لذلك ،يصعب أيض ًا معرفة ما إذا كان غياب
العنف ناجت عن اجلهود املبذولة لتخفيف ح ّدته .في تلك احلاالت بالذات تبرز أهمية دور املراقبني املدنيني ،نظر ًا
لقدرتهم على توفير معلومات أكثر دق ًة ووضوح ًا حول أعمال العنف املرتبطة باالنتخابات.
ّ
نستشف بعض املعلومات األساسية حول ظروف العنف االنتخابي عند مراجعة
رغم كل ما تق ّدم ،ميكن أن
البيانات املتوافرة .قد تقع أعمال العنف في أي مرحلة من مراحل العملية االنتخابية ،حتى ما قبل اليوم
االنتخابي بفترة طويلة ،وعند محطات رئيسية ،كأن حتصل بالتزامن مع إجراءات تسجيل الناخبني أو في
معرض احلمالت ،كذلك داخل أو خارج مراكز االقتراع في اليوم االنتخابي ،وفي مرحلة ما بعد االنتخابات.
فللعنف االنتخابي ضحاياه ومرتكبوه ،مع احتمال تب ّدل مواقعهم ،ما دام كل شخص قاب ًال للتورط والتأ ّثر في
تلك الصراعات ،مبن فيه الناخبون ،أو املرشحون ،أو املسؤولون عن سير االنتخابات ،أو القوى األمنية ،أو
السلطات احلكومية ،أو رجال األعمال ،أو النقابات ،أو حتى املجتمع املدني.

ل َم احلاجة إلى مراقبني مدنيني ملتابعة االنتخابات؟
تساعد مراقبة أعمال العنف االنتخابي ،اآلنية والواسعة االنتشار ،في احل ّد من إمكانية اإلفالت من العقاب،
فيما حتدد املخاطر والتوجهات احملتملة املطلوب مراعاتها من قبل القوى األمنية والسلطات احلكومية واملنافسني
مؤهلة متام ًا ألداء دور أساسي على صعيد رصد
السياسيني .فاملنظمات املدنية املهتمة مبراقبة االنتخابات هي ّ
بحسهم املهني.
وتطويق مظاهر العنف ،بفضل شبكاتها التي تض ّم مئات أو آالف املراقبني املد ّربني واملتم ّيزين ّ
يحرص املراقبون املدنيون على إدراج مراقبة العنف في جميع جوانب العملية االنتخابية ،بكل ما تشمله من
إجراءات رسمية ،ال التعاطي معها كحدث منفصل ال عالقة له باالنتخابات .للمجموعات املدنية العاملة في مجال
مراقبة االنتخابات عدة حسنات مقا َرنة أخرى ،نذكر منها اآلتي:
املترسخة ،وتكتسب ثقة املواطنني بصفتها من أصحاب املصلحة
حتافظ على صورتها احليادية
ّ
املستقلني واحملايدين.

مـــثـــال

برنامج التوعية حول العنف االنتخابي وسبل معاجلته
أحرز برنامج التوعية حول العنف االنتخابي وسبل
معاجلته ( ،)EVERالذي تشرف على تنفيذه املؤسسة
الدولية للنظم االنتخابية ( ،)IFESتق ّدما هائ ًال على
مستوى البحث في أسباب العنف االنتخابي،
ومفاعيله .فقد جمع هذا البرنامج ،بفضل دراسة عدة
مفصلة عن النزاعات
حاالت وعمليات تقييم ،معلومات ّ
االنتخابية في عدد من البلدان .فض ًال عن ذلك ،يدرس
ويدعم املشروع عمل املراقبني املدنيني الذين يرصدون
مما يعزّز قدرتهم
أعمال العنف في بلدان مستهدفةّ ،
على حتديد التوجهات السائدة في مجال العنف
االنتخابي وتبويب احلوادث الواقعة .كلما تراكمت
احملصلة بجهود هذا
املعلومات
ّ

البرنامج ،تزداد قدرة املواطنني وأصحاب الشأن
واملجتمع الدولي على تكوين وجهات نظر أوضح حول
طبيعة العنف الناشئ عن االنتخابات ،مبا تنطوي عليه
من تنوع وحتديات.
تتوافر تفاصيل إضافية حول هذا البرنامج عبر الرابط
اإللكتروني التالي:

http://www.ifes.org/Research/CrossCutting/Election-Violence-Educationand-Resolution/Nav/Electoral-Violenceand-Mitigation.aspx
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تسعى عاد ًة إلى توفير حضور واسع االنتشار ،مبساعدة فروعها الوطنية واحمللية؛
غالب ًا ما تربط بني مجموعة واسعة من أصحاب الشأن املتنوعني ،وجماعات إثنية وثقافية وجغرافة
ودينية أو ذات انتماءات متقاطعة أخرى ،وتنجح مبدئي ًا في حشد شريحة واسعة من الشباب والنساء؛
تعتمد هيكلية داخلية التخاذ القرارات ،والتوظيف ،والتدريب ،والتواصل؛
تنشر عاد ًة مراقبني ألمد طويل في جميع أنحاء البالد ملراقبة األجواء واإلجراءات املعمول بها في
مرحلة ما قبل االنتخابات ،وما بعدها ،وكذلك في اليوم االنتخابي؛
تكون معتم َدة رسمي ًا ّ
وتطلع على اإلجراءات السياسية األساسية التي تقع في ظلها حوادث العنف؛
يجوز نشرها بأعداد أكبر ولفترات أطول من املراقبني الدوليني؛
تق ّدم جهود ًا متضافرة مع جهود منظمات مدنية وسلطات حكومية تنشط في مجال مراقبة العنف،
والتخفيف من ح ّدته ،والقيام بالوساطة من أجله؛
تقوم مقام هيئات تق ّدم مساعدة تقنية بشأن العملية االنتخابية ،مبا متلك من معارف وبيانات تساعد
في تبديد الشائعات من خالل توفير معلومات مبنية على وقائع مثبتة.
ال ّ
شك أنّ إدراج استراتيجيات وخطط تكتيكية ملراقبة وتطويق العنف ضمن جهود مراقبة االنتخابات يتطلّب
ً
مقاربة أصعب من إعداد استراتيجية عامة للمراقبة ،وموارد مالية وبشرية أه ّم ،ووقتا أطول ،وكذلك اعتبارات
لوجستية وأمنية إضافية.
من الضروري أيض ًا التن ّبه إلى أنّ فريق املراقبني املدنيني الساعي إلى احل ّد من العنف االنتخابي ،على أهمية
دوره احليوي ،ليس إ ّال طرف ًا من األطراف الفاعلني الضروريني ملعاجلة أسباب العنف ودوافعه .يتعينّ مث ًال
على الهيئات التشريعية واحلكومات أن تضطلع بدور رئيسي ملعاجلة األسباب الكامنة وراء ممارسات العنف،
تنص على نبذ كل أشكال اإلقصاء ،وتقليص حجم التفاوت بني املجموعات ،وتخفيف ح ّدة
كإعداد سياسات ّ
املنافسة الصفرية املجموع (التي يح ّقق فيها البعض مكاسب على حساب خسائر اآلخرين) ،وتعزيز مؤسسات
حكم القانون ،وتسريح اجلماعات املسلّحة ،وبناء الثقة في املؤسسات املكلّفة إدارة مجريات العملية االنتخابية،
والب ّت في النزاعات الناشئة عنها.5
لذلك ،فإنّ األقسام التالية في الدليل تسلّط الضوء على ع ّدة خطط واستراتيجيات تطبيقية من أجل توسيع
جهود املراقبة التي تقوم بها أي مجموعة لتأخذ بعني االعتبار مظاهر العنف االنتخابي ،وتعمل على معاجلتها.

Atwood, Richard. How the EU Can Support Peaceful Post-election Transitions of Power: Lessons from 5
Africa. EU, 2012

القسم املراقبة على املدى
الطويل لرصد العنف
الثاين
واحلد من
االنتخابي
ّ
انتشاره
على امتداد عقود ،قامت منظمات مدنية محايدة ناشطة في مجال مراقبة االنتخابات بأعمال مراقبة على
املدى الطويل بغية مواكبة العملية االنتخابية من مختلف جوانبها ،مبا في ذلك ممارسات العنف والترهيب،
واألطر القانونية ،وتقسيم الدورائر االنتخابية ،ومتويل احلمالت ،والتغطية اإلعالمية ،وحرية التعبير ،وسلوكيات
األحزاب السياسية ،ومدى األهلية للتصويت ،ومشاركة النساء واألقليات ،وآلية تسجيل الناخبني ،وجدولة
شك أنّ ّ
النتائج ،والب ّت في الشكاوى .ال ّ
متبصرين بشكل واسع على مجريات العملية االنتخابية
اطالع مراقبني
ّ
يسمح لهم بتحديد التوجهات السائدة في بيئة ما قبل االنتخابات وما بعدها ،وكذلك رصد أي «إشارات» قد
تنذر بوجود نقاط توتّر محتدمة تفضي إلى اندالع أعمال عنف ،وتقييم حجم خطورتها ،واإلبالغ عنها.
لذلك ،فإنّ املجموعات التي تسعى إلى التو ّقف عند مظاهر العنف االنتخابي في إطار جهود املراقبة الطويلة
األمد جتد نفسها أمام خيارين استراتيجيني أساسيني ،منفصلني أو مجتمعني.
يتم ّثل اخليار األول برصد حوادث العنف ،واإلبالغ عنها .فاإلبالغ عن تلك احلوادث فور وقوعها،
استناد ًا إلى وقائع مثبته ومعلومات دقيقة ،من قبل مراقبني مدنيني محايدين يرفع مستوى الشفافية
واملساءلة ،ويساعد في تبديد الشائعات املزعومة التي متيل إلى تأجيج األجواء .لكنّ هذا النوع من
املراقبة يح ّقق فعالية محدودة على صعيد مكافحة العنف االنتخابي ألنه ال يعالج أو يرصد أسبابه
ودوافعه.
أما املجموعات التي تبغي املساعدة في التخفيف من العنف فال تكتفي مبراقبة أعمال العنف ،بل تذهب
إلى أبعد من ذلك أيض ًا إذ ترصد وتبلّغ عن إشارات اإلنذار املبكرة التي تدلّل على األسباب والدوافع
احملتملة املنطبقة على ظروف البلد .ث ّم تستخدم فِ رق املراقبني تلك املعلومات ملساعدة السلطات
واملراقبني وسواهم من أصحاب املصلحة في تركيز اهتمامهم ومواردهم على مناطق ّ
هشة حتديد ًا،
وجمهور الناخبني املستهدف ،ونقاط التوتّر احملتملة ،قبل اندالع أعمال العنف.6
إنّ اجلمع بني تلك املقاربتني يساهم مساهمة ق ّيمة ،ال سيما إذا ُط ّبقت كل مقاربة بالتنسيق مع مراقبني آخرين،
ومع اجلهود التي تبذلها احلكومات ومنظمات أخرى إلدارة النزاعات ومنع نشوبها .تتن ّوع تلك اجلهود لتشمل
على سبيل التعداد ال احلصر تطوير وتعزيز قدرات الوساطة احمللية ،وتنظيم منتديات محلية ملعاجلة املشاكل
الناشئة عن النزاعات ،وتقريب وجهات النظر املتباينة حول القضايا املطروحة ،وتعزيز احلوار بني األحزاب،
ووضع خطط أمنية مشتركة بني الوكاالت لتأمني سير االنتخابات.

 6ملزيد من التفاصيل ،راجع املصدر:

Using Feedback Mechanisms to Mitigate Violence
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التخطيط :االستراتيجية والنطاق واملدة
يتعينّ على فريق املراقبني أن يبحث في جملة قضايا عندما يع ّد البرامج املخصصة ملراقبة العنف وأنظمة
اإلنذار املبكرة .فيشمل ذلك حتديد هدفه ،ومعاينة األسباب الكامنة وراء األجواء املشحونة وممارسات العنف
التي يشهدها البلد ،وحتديد الدوافع أو نقاط التوتّر احملتملة خالل الدورة االنتخابية ،ووضع مؤشرات محددة
إلشارات اإلنذار املبكرة وأعمال العنف املطلوب مراقبتها ،وحتديد املناطق اجلغرافية ذات املخاطر العالية،
يتوسع الشرح أدناه في
وإعداد آلية للمراقبة واستراتيجية لنشر املراقبني تراعي كل النقاط السابقة الذكرّ .
االعتبارات األساسية الواجب مراعاتها عند القيام بالتخطيط.7

 .1ما هي أولى أهداف فريق املراقبني على صعيد املراقبة الطويلة األمد؟
يتعينّ على فريق املراقبني أو ًال أن يحدد إذا كانت أبرز أولوياته تقتصر على مراقبة العنف االنتخابي ،أو
املساعدة في احل ّد من انتشاره ،أو نشر تقييم شامل ومنهجي للعملية االنتخابية لوضعه فيما يصنّف احل ّد
من أعمال العنف في املرتبة الثانية من سلّم أولوياته .إذ ًا ،انطالق ًا من أبرز أولوياته ،يجد فريق املراقبني نفسه
وشح املوارد املوجودة بني يديه.
مضطر ًا إلى القيام بعدة خيارات صعبة نظر ًا إلى ضيق الوقت ّ

 .2ما هي األسباب املتج ّذرة للعنف و/أو األسباب الكامنة وراء التوتّر التي قد توقع أعمال عنف؟
يجدر بفريق املراقبني أن يدرس بعناية العوامل احملتملة ،اخلارجة عن إطار االنتخابات ،التي قد تتس ّبب باندالع
أعمال عنف .تطالعك بعض األسباب املتج ّذرة للعنف االنتخابي في القسم املتعلقة بـ«طبيعة العنف االنتخابي»
وفي الرسم البياني .1-1

 .3ما هي أبرز دوافع العنف ،أو نقاط احتدامه احملتملة ،خالل مرحلة ما قبل االنتخابات ،وما بعدها ،وفي
يوم االنتخاب؟
يتعينّ على فريق املراقبني ،قبل إعداد خطة العمل ،أن يدرس بعناية البيانات التاريخية ،واملناخ السياسي
السائد ،ليق ّدر متى وأين وحتت أي شكل ُيتو ّقع أن تبرز املشاكل على امتداد الدورة االنتخابية .تقتضي
هذه اخلطوة مراجعة األحداث التي وقعت في االنتخابات السابقة ،وأمناط العنف التي ُس ّجلت في تلك اآلونة.
فض ًال عن ذلك ،يتعينّ على املراقبني أن يحلّلوا الدورة االنتخابية بكاملها ،ومن مختلف جوانبها ،لتحديد عوامل
اخلطر ونقاط التوتّر احملتملة ،مبا في ذلك اإلطار القانوني؛ وإجراءات تسجيل الناخبني؛ وتشكيل هيئة إدارة
االنتخابات ،وتدريب أعضائها ،واستعداداتها؛ وتسجيل املرشحني واألحزاب؛ واحلمالت االنتخابية؛ والبيئة
اإلعالمية؛ وتوعية الناخبني؛ وإجراءات التصويت وفرز األصوات؛ وجدولة وإعالن نتائج االنتخابات؛ وإنفاذ
القوانني وح ّل النزاعات الناشئة عن االنتخابات .ال ب ّد لفريق املراقبني أيض ًا أن يأخذ بعني االعتبار النظام
االنتخابي املعت َمد ،باعتبار أنّ بعض األنظمة تثير مخاطر أكثر من سواها ،أو تر ّكز على جوانب مختلفة من
العملية االنتخابية .نذكر على سبيل املثال أنّ تسجيل األحزاب يثير جدلية أوسع في ظ ّل نظام التمثيل النسبي
7
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القائم على التعددية احلزبية ،فيما تكون فترة احلمالت أكثر عرض ًة لالضطرابات في ظل نظام الفائز بأكثرية
تتوسع فقرة «ما اجلوانب املطلوب مراقبتها» والرسم البياني  2-1في
األصوات املتمحور حول املرشحني.8
ّ
شرح دوافع العنف االنتخابي.
حلسن احلظ أنه ،عند إجراء هذا التحليل ،تُتاح دوم ًا لفريق املراقبني فرصة التشاور مع منظمات وج ّهات خبيرة
محترمة تتر ّكز جهودها حول منع نشوب النزاعات ،وإدارتها ،وحلّها ،علم ًا أنّ تلك املشاورات قد تؤ ّدي إلى توثيق
التعاون في ما بينها في مرحلة الحقة.

 .4ما هي املؤشرات احملددة الدالة على أسباب العنف ودوافعه (إشارات اإلنذار املبكرة) التي يجب مراقبتها؟
ما أنواع حوادث العنف االنتخابي الواجب مراقبتها؟
على فريق املراقبني أن يح ّدد بعناية كل ّ
مؤشر ينوي مراقبته ،ومي ّيز بني إشارات اإلنذار املبكرة وحوداث العنف
االنتخابي ،وكذلك أن يح ّدد طبيعة املعلومات املطلوب جمعها ،واآللية املعت َمدة جلمعها ،حرص ًا على مصداقية
تتوسع الفقرتان «ما اجلوانب املطلوب مراقبتها» و«جمع البيانات والتحقق منها» ،والرسوم البيانية
البياناتّ .
 ،2-1 ،1-1و 3-1في شرح هذا الشقّ .

 .5هل ث ّمة مناطق جغرافية تعتبر «مناطق ساخنة» وقد تكون أكثر عرضة للعنف؟
قد تشمل مناطقَ حتتدم فيها الصراعات السياسية أو تش ّكل «ساحة ملعارك سياسية طاحنة» ،أو حتى مناطق
شهدت ،أو ال تزال تشهد ،نزاعات ال طابع سياسي ًا لها ،كاالستيالء على األراضي أو اجلرائم ّ
املنظمة العنيفة.
لهذا السبب ،قد يدرس فريق املراقبني إمكانية توسيع انتشاره في تلك املناطق أو إعطاء األولوية جلمع معلومات
من أبنائها .تتن ّوع النقاط الساخنة من حيث حجمها ،فتتراوح بني مناطق جغرافية واسعة كاألقاليم أو الدوائر
وأمكنة محددة للغاية ،كالبلدات أو حتى األحياء الواقعة فيها.

 .6ما استراتيجية االنتشار الواجب اعتمادها ملراقبي العنف؟
إنّ اإلجابة عن هذا السؤال يجب أن تأخذ بعني االعتبار اإلجابات عن األسئلة الواردة أعاله .في معظم
احلاالت ،وبخاصة عندما تتم ّثل أولى أهداف فريق املراقبني بتوفير تقييم شامل ودقيق للعملية االنتخابية ،يجب
نشر املراقبني في جميع املناطق اجلغرافية ذات الصلة ،رغم صعوبة هذا االحتمال بسبب قدرات الفريق ،و/أو
حجم تغطيته ،و/أو متويله احملدود .أما في احلاالت التي يضع فيها الفريق في طليعة أولوياته احل ّد من العنف
االنتخابي ،وبخاصة عندما يكون عاجز ًا عن نشر مراقبني على املدى الطويل في جميع املناطق اجلغرافية،
فبإمكانه عوض ذلك اعتماد خطة انتشار استراتيجية تقضي بزيادة أعدادهم في النقاط الساخنة احملتملة،
وتيسير وصولهم إلى املناطق غير املشمولة باملراقبة ،عند االقتضاء .فض ًال عن ذلك ،يتعينّ على فريق املراقبني
أن ينظر في الوسائل الكفيلة بجمع البيانات من مناطق ال يتسنّى لهم أن ينشروا فيها مراقبني (نظر ًا لصعوبة
الوصول إليها بسبب موقعها اجلغرافي ،أو بسبب قيود التواصل أو املخاطر األمنية).
8
ّ
مفصل حول انعكاسات الصراعات الناشئة عن مختلف النظم االنتخابية ،الرجاء مراجعة الصفحتني
لالطالع على شرح ّ
 19-18من دليل «االنتخابات ومنع نشوب النزاعات :دليل للتحليل والتخطيط والبرمجة» .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،
.2009

مـــثـــال
تعزيز االنتخابات السلمية من خالل املراقبة املدنية
في ساحل العاج
أثارت اجلولة الثانية من االنتخابات الرئاسية التي
عقدت في تشرين الثاني/نوفمبر  2010في ساحل
العاج أزمة سياسية وإنسانية خطيرة أسفرت عن
مقتل أكثر من  3آالف شخص ،وتشريد نحو مليون
شخص من أبناء البلد .وكان املرشحان األبرز ،وهما
الرئيس احلالي ،لوران غباغبو ،ومرشح املعارضة
ألسان واتارا ،مي ّثالن االنقاسات اإلثنية واجلغرافية
في مجتمع أنهكته حرب أهلية دامت ألكثر من خمس
سنوات .لكنّ عدم تق ّبل غباغبو لهزميته في االنتخابات
أشعل الصراع مجدد ًا بني تلك الفصائل ،موص ًال البلد
إلى مواجهات عنيفة لم تنت ِه إ ّال ّ
بتدخل القوى الدولية
واعتقال غباغبو في نيسان/أبريل .2011
لسوء احلظ أنّ املجتمع املدني لم يكن مه ّيئ ًا آنذاك إلزالة
التحديات املش ّككة مبصداقية االنتخابات .فكانت أن
ُأرجئت االنتخابات مرار ًا وتكرار ًا طيلة خمس سنوات،
على نح ٍو استنزف أموال املانحني وانتقص من قدرة
منسق ومنهجي للعملية
املجتمع املدني على إجراء تقييم ّ
االنتخابية على الصعيد الوطني .ووجدت املجموعات
التي كانت قادرة على تنظيم جهود املراقبة نفسها
مق ّيدة بقلّة التمويل ،وضيق الوقت ،وقدرتها احملدودة
على االنتشار جغرافي ًا .عندما أعلنت اللجنة املستقلة
لالنتخابات فوز واتارا ،أبطلت احملكمة الدستورية
املوالية لغبابو تلك النتائج ،متذ ّرع ًة باملخالفات املرتكبة
في املناطق التي كانت تش ّكل معق ًال ملناصري واتارا.

مؤه ًال لدحض تلك املزاعم،
لم يكن املجتمع املدني ّ
أو التحقق منها ،في ظل غياب تقييم مستقل صادر
عن شبكة مراقبني من جميع أنحاء البلد ،تتمتّع
صحيح أنّ منظمة األمم املتحدة كانت
باملصداقية.
ٌ
قد أنشأت إجراءات داخلية في إطار التفويض الذي
حصلت عليه للتث ّبت من صحة االنتخابات وسالمتها،
األمر الذي سمح لها أن تؤ ّيد بكل ثقة قرار جلنة
يحل دون نشوب أعمال عنف
االنتخابات ،لكنّ ذلك لم ُ
التنحي.
بعد انتهاء االنتخابات ،إذ رفض غباغبو
ّ
في أعقاب األزمة ،أيقن املجتمع املدني أنه أضاع
فرصة القيام بدور ف ّعال لتخفيف ح ّدة التوتر ،من خالل
تنسيق جهوده بشكل أفضل ،وتوفير معلومات منهجية
موثوق فيها حول العملية االنتخابية .لذلك ،وفي إطار
االستعدادات اجلارية النتخابات  2011التشريعية،
إجتمعت التحالفات املدنية الستة الرائدة في مجال
مراقبة االنتخابات من أجل وضع خطة ريادية ملراقبة
أعمال العنف ،فنشرت  36مراقب ًا في النقاط الساخنة
في جميع أنحاء البلد ،وكذلك في أبيدجان .ال ّ
شك
أنّ هذه اخلطوة األولى في إطار التنسيق واالنتشار
االستراتيجي أرست أرضية خصبة لتفعيل جهود
مراقبة االنتخابات ،مبا يخ ّولها بشكل أفضل تقليص
احتماالت نشوب أي نزاع حول االنتخابات الرئاسية
املقبلة ،املزمع عقدها في العام .2015

مـــثـــال

مراقبة العنف االنتخابي على املدى الطويل
في سريالنكا
لسريالنكا تاريخ حافل بجوالت العنف املرتبطة
باالنتخابات ،دفع هيئات املجتمع املدني في البلد
على امتداد عقود إلى تنظيم جهود املراقبة الطويلة
األمد ملواجهة أعمال العنف السياسي واالنتخابي
املتكررة .فمنذ العام  ،1997إهت ّم مركز مراقبة
حوادث العنف االنتخابي ( )CMEVباملساهمة
في صون سلمية االنتخابات ،من خالل توثيق
حوادث العنف املرتبطة باالنتخابات بعناية.
فاعتمد املركز مقاربة «فضح ممارسات العنف»
سعي ًا منه إلى إشاعة الوعي العام حولها ،واحل ّد
من إمكانية إفالت مرتكبيها من العقاب ،مستند ًا
احملصلة من املراقبني ألمد
بذلك إلى البيانات
ّ
طويل املنتشرين في جميع أرجاء البلد ،واملعلومات
املرسلة
املستم ّدة من مصادر إعالمية ،والتقارير
َ
من املواطنني بعد التح ّقق منها .إذ ًا ،تشمل آلية
العمل التي يعتمدها املركز أعمال املراقبة على
املدى الطويل ،والزيارات امليدانية التي يقوم بها
فريق أساسي من اخلبراء قبل االنتخابات ،وفي
اليوم االنتخابي.
ملناسبة انتخابات  2010الرئاسية ،نشر املركز
ما مجموعه  170مراقب ًا طويل األمد في كل
إقليم لرصد أعمال العنف االنتخابي .فساهمت
الزيارات امليدانية التي أجراها فريق من اخلبراء
في االنتخابات والنزاعات والشؤون القانونية ،أو
سواهم من اخلبراء ،إلى «نقاط ساخنة» مح ّددة
من قبل أولئك املراقبني ،في تعزيز قدرة املركز

على توثيق احلوادث األساسية ومواكبة التوتر
املتصاعد .أما في يوم االنتخابات ،فقد نشر املركز
نحو  4آالف مراقب ثابت و 230فريق ًا متج ّو ًال في
جميع أنحاء البلد ،مؤ ّمن ًا تغطية أوسع للمناطق
املصنّفة ضمن فئة النقاط الساخنة احملتمل أن
تشهد أعمال عنف ،استناد ًا إلى حتاليل املراقبني
احملصلة من املركز والبيانات
املذكورين واملعلومات
ّ
الرسميةّ .
مت إدراج املعلومات املتعلقة باليوم
االنتخابي وما قبله ضمن قاعدة بيانات ،وخريطة
منصة إلكترونية ،كما جرى نشرها من
متوافرة على ّ
خالل تقارير دورية .في معرض االنتخابات ،عمل
املركز أيض ًا على جمع املعلومات من عدة مصادر
خارج إطار مراقبيه املدربني ،ث ّم أضافها إلى
البيانات والتحاليل النهائية بعد أن حت ّقق بعناية من
صحتها بكل الوسائل املتاحة .فض ًال عن ذلك ،أنشأ
املركز ألغراض االنتخابات الوطنية خط ًا ساخن ًا
يتيح للمواطنني اإلبالغ عن حوادث العنف العامة
التي تقع ،ووضعها في متناول اجلميع .كذلك أقام
ّ
ووطد عالقات العمل مع قوات الشرطة ،على نح ٍو
يخ ّوله الوصول إلى سجالتها املخصصة للحوادت
املرتبطة باالنتخابات ،ومي ّكنه من تبادل البيانات
مع عناصر الشرطة للر ّد على حوادث العنف بأجنع
السبل وأسرعها .بالنتيجة ،لوحظ تراجع أعمال
العنف العلنية في االنتخابات في سريالنكا على
امتداد العقد املاضي ،جراء تلك املوجة التي و ّثقها
املركز بعناية ،وساهم في إطالقها بفضل جهود
مراقبيه الطويلة األمد.
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يجب البحث أيض ًا في توقيت االنتشار .يقتضي احل ّل األمثل أن يبدأ فريق املراقبني مبراقبة العملية االنتخابية
في وقت مبكر قدر اإلمكان ،ناشر ًا مراقبني على املدى الطويل بطريقة تعزّز إلى أقصى ح ّد إمكانية وصولهم
إلى جميع املناطق الرئيسية .لكنّ الفريق قد يضطر في إطار اجلهود التي يبذلها إلى مراعاة بعض األولويات
والقرارات االستراتيجية على ضوء املوارد املتوافرة بني يديه .إذا سبق له مث ًال أن نشر منس ّقني أو مشرفني على
املستوى احمللي أو اإلقليمي ،فمن األوفق له أن يد ّربهم ليقوموا بدور مراقبني على املدى الطويل ،عند افتقاره
إلى القدرات أو املوارد الالزمة لنشر مراقبني إضافيني.
بعد معاينة تلك املسائل ،يجدر بفريق املراقبني املدنيني إعداد خطة لنشر عناصره وتقارير تض ّم املراحل
األساسية الواجب مراقبتها في إطار العملية االنتخابية .من الضروري أن تشمل تلك اخلطة وسائل بديلة جلمع
املعلومات في املواقع التي لم ينتشر فيها مراقبون ،مبا في ذلك إجراء مقابالت عبر الهاتف بالسلطات احمللية
ومراقبة البيانات املرتبطة باالنتخابات ،كتقارير اإلعالميني وعناصر الشرطة الواردة من تلك املناطق.

ما اجلوانب املطلوب مراقبتها؟
عقب حتديد إشارات اإلنذار املبكرة احملتملة بشأن العنف االنتخابي ،ووضع خطة عامة لالنتشار ورفع التقارير،
يتسنّى لفريق املراقبني أن يحصر املراقبة التي يجريها في كل مرحلة من مراحل الدورة االنتخابية بأنواع
محددة من الدوافع واحلوادث واملسائل ،إذ يتع ّذر على أي فريق أن يراقب العملية االنتخابية بكل جوانبها .لهذا
السبب ،يجدر بالفريق أن يح ّدد أولوياته جلهة العناصر التي يو ّد مراقبتها ،تبع ًا إلشارات اإلنذار املبكرة املتو ّقع
أن تسهم إلى ح ّد كبير في تأجيج أعمال العنف ،وأبرز احلوادث التي تكشف عن وجود عنف انتخابي ،وكل
ما من شأنه أن يؤ ّثر تأثير ًا كبير ًا على نزاهة العملية االنتخابية بحد ذاتها .بالتالي ،تو ّفر الفقرات التالية ،إلى
جانب الرسميني البيانيني  1-1و ،2-1التوجيهات الالزمة إلى الفريق حل ّل مشكلة اجلوانب املطلوب مراقبتها.

كشف إشارت اإلنذار املبكرة
بالنسبة إلى فريق املراقبني الذي يهدف إلى احل ّد من العنف االنتخابي ،يتعينّ على املراقبني املدنيني على املدى
الطويل أن يرصدوا املؤشرات (إشارات اإلنذار املبكرة) التي تنبئ باحتمال نشوب نزاعات .وكما ذكرنا سابق ًا،
تتعلّق تلك املؤشرات باألسباب الكامنة وراء العنف االنتخابي ودوافعه على السواء .ميكن تأخير أو ضبط أو
معاجلة تلك املسائل قبل اندالع أعمال العنف ،عند التن ّبه إليها ،واإلبالغ عنها ،في مراحل مبكرة.
يتابع املراقبون املدنيون جملة ّ
مؤشرات ،مع أنّ مدلوالت إشارات اإلنذار ،وأنواعها ،وتعقيداتها ،تختلف اختالف ًا
كبير ًا وفق ًا للظروف احمللية والسياسية .9وال يجوز أن يكتفي املراقبون برصد ّ
املؤشرات الواضحة عن اخلالفات
السياسية وحسب ،بل يجب أن يتابعوا النزاعات غير السياسية التي من شأنها أن تسلك طريقها إلى احلياة
السياسية في نقاط التوتّر احملتملة .يع ّدد الرسمان البيانيان  1-1و 2-1أبرز أسباب ودوافع العنف االنتخابي
املطلوب معاينتها ،مرفق ًة بشروحات وأمثلة توضيحية عن كل واحد منها.
 9للحصول على مزيد من التفاصيل ومعلومات محددة عن الظروف احمليطة بإشارات اإلنذار املبكرة في آسيا ،راجع املصدر:
 .Understanding Electoral Violence in Asia. UNDP, 2011للحصول على معلومات إضافية عن إشارات اإلنذار املبكرة
في أفريقيا ،راجع املصدرAtwood, Richard. How the EU Can Support Peaceful Post-election Transitions of :
.Power: Lessons from Africa. EU, 2012

21

توثيق حوادث العنف
إضافة إلى مراقبة إشارات اإلنذار املبكرة ،يتعينّ على املراقبني املدنيني أن يتع ّقبوا ويو ّثقوا أيض ًا حوادث العنف
والسلوكيات العنيفة .وقد استعان هؤالء املراقبون بتلك املعلومات إلنشاء سجل عام فاضح يثني األشخاص
عن ارتكاب تلك األعمال كونهم حتت املجهر .يجدر باملراقبني البحث عن جميع حوادث العنف التي ّ
مت التث ّبت
منها ،إمنا عليهم أن مي ّيزوا ،استناد ًا إلى أدلة دامغة ،بني احلوادث املراد بها إحلاق األذى باألشخاص أو
املمتلكات املعن ّية بالعملية االنتخابية ،أو التأثير على مسار االنتخابات بغرض التأثير على نتائج االنتخابات
التوجه الذي تسلكه .فمن املستبعد مث ًال إدراج أي عملية سطو مسلّحة تسفر عن مقتل رجل سياسي أو
و/أو
ّ
مسؤول انتخابي في خانة أعمال العنف االنتخابي ،ما لم يجد املراقبون أدلة مقنعة تثبت خالف ذلك .كذلك،
ينبغي باملراقبني إيالء اهتمام خاص للتقارير التي تتح ّدث عن أشخاص مفقودين ،أو أي تقارير تكشف عن
تهديدات جسدية أو حاالت إكراه .يستعرض العمود «أعمال وحوادث عنف» في الرسم البياني  3-1عدة أمثلة
عن حوادث عنيفة ّ
مت افتعالها في مراحل مختلفة من العملية االنتخابية.

مصالح أصحاب النفوذ والعنف
املمارس برعاية الدولة
في بعض احلاالت ،تُقدِ م العصابات أو املافيات التي تعمل بطريقة غير شرعية على استخدام
القوة لبسط نفوذها السياسي .وفي حاالت أخرى ،قد يلحظ املراقبون أعمال عنف انتخابي تمُ ا َرس
مما يثير في وجههم حتديات ج ّمة ،إذ في ظل هذه الظروف أو تلك يصعب عليهم أكثر فأكثر
بدعم من الدولةّ ،
ٍ
جمع البيانات ،وتزداد احتماالت تع ّرضهم لالستهداف .في تلك السيناريوهات املتطرفة ،يؤثِر املراقبون العمل
بعيد ًا عن األنظار ،والتق ّيد حرفي ًا بالبروتوكوالت األمنية املعتمدة من قبل منظماتهم؛ األهم من ذلك ،يجدر بفريق
املراقبني احلصول على دعم جهات دولية ناشطة على األرض ،تو ّفر له التغطية في الظروف ّ
الهشة .وبالتالي،
حري به احلرص على إطالع الوكاالت املشتركة بني احلكومات ،واملنظمات غير احلكومية املعن ّية بحقوق اإلنسان
ٌ
واحلكم السليم ،والبعثات الدبلوماسية املتعاطفة ،على استنتاجاتها ومخاوفها ،وإشاعة الوعي حولها.

الرسم البياين
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املتجذرة للعنف االنتخابي
األسباب
ّ
مؤشرات تبرز إشارات اإلنذار املبكرة

سياسات تثبيت الهوية
واالنقسامات على أساس
الدين ،املذهب ،الطبقية،
االنتماء القبلي ،أو اإلثنية

شيوع ثقافة العنف واخلصومات الناشئة عن التش ّبث بالهوية

إحتدام اخلالف حول
السيطرة على املوارد
العامة أو اخلاصة

تاريخ حافل بالعنف واحلروب األهلية ،و/أو وجود ميليشيات ،و/أو
انتشار األسلحة اخلفيفة
نزاعات حول األرض أو موارد أخرى للدولة ،كالنفط أو املياه
نزاعات حول موارد خاصة ،كاملواشي
تفاوت كبير على مستوى الدخل أو عدم املساواة في الوصول إلى املوارد
االجتماعية

أجهزة شرطة أو أمن غير
كافية العناصر أو فاسدة

هشاشة حكم القانون

وجود عناصر غير شرعيني أو أطراف ميارسون العنف (مه ّربي املخدرات)
قوات أمن (أي الشرطة ،اجليش) ضعيفة ،غير كافية ،و/أو غير فاعلة
قوات أمن مس ّيسة و/أو قوات أمن تُستخدم ملمارسة القمع عوض توفير
احلماية واألمن
إرتفاع معدالت الفساد و/أو غياب حكم القانون ،على نح ٍو يؤ ّثر بشكل
متفاوت على مختلف شرائح املجتمع والفصائل السياسية.

الرسم البياين
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دوافع العنف االنتخابي
مؤشرات تبرز إشارات اإلنذار املبكرة

ّ
الشك إلى ح ّد كبير
بنتائج االنتخابات

إطار قانوني غير واضح أو مطعون به
سوء إدارة أو تطبيق اإلجراءات االنتخابية
غياب الشفافية ،مبا في ذلك نقص البيانات املتداولة بشكل آني وسهل عن
االنتخابات ،وكذلك العوامل التي تعيق مراقبة االنتخابات
غياب عنصر املساءلة واحملاسبة ،كاعتماد نظام منحاز أو غير مؤهّ ل للب ّت في
الشكاوى والنزاعات
تو ّقعات بأن تشهد االنتخابات منافسة حامية للغاية
ث ّمة يقني أو مجرد تص ّور بأن تشهد العملية االنتخابية أعمال تزوير
خطابات أو سلوكيات تشير إلى استياء املواطنني و/أو املتنافسني السياسيني
من املشاكل املُشار إليها أعاله
إحتجاجات ومسيرات ،سلوكيات احلشود و/أو قوات األمن
خطاب األحزاب ،املرشحني ،اإلعالميني ،و/أو القادة احملليني (كرفض
النتائج ،املقاطعة)

ّ
شك بنتائج
االنتخابات أو بأنها
غير عادلة وغير
شرعية

إستبعاد فئات محددة من أبناء املجتمع عن العملية االنتخابية
إقصاء مبدئي أو منهجي وفعلي لبعض املجموعات اإلثنية أو الدينية أو
القبلية من املشاركة في االنتخابات بصفة ناخب
إقصاء أحزاب أو مرشحني عن التنافس في االنتخابات ألسباب تتعلّق
بهويتهم
إقصاء النساء والشباب أكانوا نشطاء حزبيني ،مرشحني ،مسؤولني
انتخابيني ،و/أو ناخبني
محاوالت لقمع حرية التعبير ،على غرار ما يجري أثناء احلمالت االنتخابية ،تبدأ
بعدم تق ّبل وجهات نظر اآلخرين وتنتهي بالقمع الفعلي
خطابات أو سلوكيات تشير إلى استياء متزايد لدى املواطنني ،الفئات امله ّمشة،
و/أو املتنافسني السياسيني من املشاكل املُشار إليها أعاله
إحتجاجات ومسيرات ،سلوكيات احلشود و/أو قوات األمن
خطاب األحزاب ،املرشحني ،اإلعالميني ،و/أو القادة احملليني (كاستخدام
خطاب حتريضي يثير النعرات ،و/أو أسلوب التضليل لتجييش املجموعات)

مخاطر عالية ،نظام
انتخابي «صفري
النتيجة» (يكون فيه
الربح ملرشح على
حساب خسارة
مرشح آخر)

إنتخابات رئاسية تتر ّكز مبوجبها الصالحيات إلى ح ّد كبير في السلطة التنفيذية
نظام الفائز بأكثرية األصوات ،بخاصةٍ حيثما يتجاوز االصطفاف
السياسي الفئات السكانية املتنوعة التي كانت مه ّمشة على مر التاريخ
دوائر انتخابية صغيرة احلجم ،كالدائرة املم ّثلة مبقعد واحد

إستفتاءات عامة حول مستلزمات حكم األكثرية أو مسائل دستورية عالية
اخلطورة.

الرسم البياين
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حوادث العنف االنتخابي
أعمال وحوادث العنف

تأثير األسباب املتج ّذرة إضافة إلى الدوافع

مرحلة ما قبل االنتخابات

إغتيال أو محاولة اغتيال خصوم أو منافسني محتملني في االنتخابات
سجن املعارضني
إحتقان األجواء أو احتدام العنف نتيجة مخاوف أو شكاوى متعلقة بعملية
تسجيل الناخبني
مما يقلّص
ممارسة أعمال عنف بني مجموعات متنافسة من املناصرينّ ،
حجم املشاركة أو يوجد مناطق «ال تنطلق فيها» احلمالت االنتخابية
التع ّرض إلى مسؤولني عن سير االنتخابات باالعتداء أو التهديد
مما يتس ّبب بابتعادهم أو يثير لديهم اخلوف
تهديد أو ترهيب املناصرينّ ،
من املشاركة في االنتخابات

أثناء االنتخابات وما
بعدها

كل ما سبق ذكره ،باإلضافة إلى:
تهديد أو ترهيب الناخبني
هجمات داخل مراكز االقتراع ،أو بالقرب منها
إتالف مواد ترويجية لالنتخابات
إحتجاجات تتح ّول إلى أعمال عنف ،إما بسبب املتظاهرين أو السلطات
القيام بأعمال عنف ألسباب طائفية أو إثنية

مـــثـــال

مراقبة العنف االنتخابي في باكستان
لعقود خلت ،ساهمت جملة أعمال عنف انتخابي،
وعنف سياسي على نطاق أوسع ،في تقويض
االنتخابات في باكستان .للمساعدة في تضييق
رقعة هذا العنف ،وإشاعة الوعي حول أسبابه ،بذل
حتالف املراقبني املدنيني ،املؤلّف من صندوق التوعية
الدميقراطية واملساءلة وشبكة االنتخابات احلرة
والعادلة ( ،)TDEA-FAFENجهود ًا حثيثة
في مجال مراقبة العنف االنتخابي ألكثر من خمس
سنوات ،شملت انتخابات  2008العامة .إنطالق ًا من
تلك التجربة ،تولّى هذا التحالف املدني املراقبة على
املديني الطويل والقصير في انتخابات  2013العامة،
مر ّكز ًا جهوده على العنف االنتخابي .فد ّرب ألغراض
املراقبة قبل االنتخابات وما بعدها  369مراقب ًا على
املدى الطويل ،ونشرهم لتغطية كل منطقة ودائرة .أما
في يوم االنتخاب فقد حشد أكثر من  43ألف مراقب
على املدى القصير .إستكمل التحالف بيانات مراقبيه
برصد التقارير اإلعالمية املنشورة حول العنف االنتخابي

عبر  10صحف وطنية ومحلية .امللفت أنّ اإلبالغ
عن جميع حوادث العنف كان يت ّم باستخدام استمارة
موحدة (راجع منوذج عن تقرير بحوادث العنف في
ّ
امللحق األول)ُ ،يصار إلى إدراجها ضمن قاعدة بيانات
إلكترونية في مرحلة الحقة .بفضل هذا الكم الهائل من
البيانات ،مت ّكن التحالف من تزويد املواطنني بتحليل
مع ّمق عن العنف االنتخابي ،يشمل املناطق اجلغرافية
املتفشي فيها ،أشكاله وأساليبه التكتيكية ،ودوافعه،
واألحزاب التي ينتمي إليها ضحايا العنف ومرتكبوه.
إستغ ّل التحالف هذا التحليل لإلعالن عن توصيات
مفصلة وهادفة بشأن اإلصالحات والتدابير الكفيلة
ّ
باحل ّد من أعمال العنف مستقب ًال ،وتعزيز نزاهة
االنتخابات .إذ ًا ،يعود الفضل جزئي ًا إلى اجلهود
الدؤوبة التي بذلها املجتمع املدني ،على غرار التحالف
املذكور ،ليختبر هذا البلد املمتد تاريخه على  66عام ًا
أول جتربة سلمية النتقال السلطة من حكومة مدنية
إلى أخرى في العام .2013
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جمع البيانات والتح ّقق منها
مصادر البيانات
يقوم املراقبون على املدى الطويل بجمع بيانات حول إشارات اإلنذار املبكرة وحوادث العنف من مصادر
متعددة .حتى عندما ال يكونون شهود عيان حلادث معينّ  ،بإمكانهم أن يبلّغوا عنه إذا كانوا قد حت ّروا عن
مالبساته (راجع الفقرة التالية املتعلقة بهذا املوضوع) ،وحصلوا على معلومات كافية ع ّما جرى .قد يستم ّد
املراقبون معلوماتهم عن تلك احلوادث من التقارير الواردة من مواطنني أو إعالميني أو منظمات غير حكومية
أخرى أو أحزاب أو مرشحني أو مسؤولني حكوميني أو جهات مكلّفة بإدارة االنتخابات ،أو عناصر الشرطة،
للتقصي
وكذلك من املقابالت اجلارية مع كل هؤالء األطراف .يتعينّ على املراقبني متابعة الصحف واألخبار
ّ
عن الروايات املتداولة .يجدر بهم أيض ًا توثيق العالقة مع السلطات احلكومية ،مبا فيها أجهزة الشرطة والقوى
محط ثقة) ،ل ُيتاح لهم ّ
ّ
االطالع على البيانات الرسمية الواردة مث ًال في
األمنية (حيثما تكون تلك اجلهات
سجالتها اليومية .أخير ًا ،يجدر بهم أن يحضروا أكبر قدر ممكن من املناسبات التي يت ّم إحياؤها ألغراض
انتخابية ،كاحلمالت أو املهرجانات.

التح ّقق من البيانات
مما يستدعي منهم
عندما يرصد املراقبون حادثة مع ّينة لم يكونوا شهود عيان لها ،يتعينّ عليهم التح ّقق منهاّ ،
إيجاد أدلّة قاطعة تثبت وقوعها وارتباطها بأسباب سياسية .وقد يستدعي منهم أيض ًا مراجعة مصادر إخبارية
موثوقة وسجالت رسمية لدى الشرطة ،وكذلك إجراء مقابالت مع ضحايا العنف وشهوده ومرتكبيه ،ومع القوى
األمنية عند اإلمكان ،لإلحاطة بجميع الوقائع قبل اإلبالغ عنها إلى املقر الرئيسي.

كيف ومتى يت ّم توثيق احلوادث ورفع التقارير
يعمد املراقبون املدنيون إلى تصنيف التقارير التي يتل ّقونها عن احلوادث والتبليغات التي تردهم عن إشارات
اإلنذار املبكرة ،أي إلى تبويب حوادث العنف أو اإلكراه بحسب نوعها (كافتعال حريق ،سرقة ،اعتداء،
محاولة قتل ،جلوء إلى اإلكراه) ،وحجمها (كاعتماد مقياس لتصنيفها وفق ًا لعدد األشخاص املتضررين منها)،
ووتيرتها ،ومدى القدرة على التح ّقق أو عدم التح ّقق منها .يجوز أن يعمل املراقبون أيض ًا على جمع أدلّة على
شكل صور أو مشاهد فيديو عن احلادث أو الضرر أو الدمار احلاصل حينما تسنح الظروف ،دعم ًا لإلدعاءات
املق ّدمة.
موحدة ،لرفع تقارير بشأنها إلى املقر
على املراقبني توثيق االستنتاجات التي يخلصون إليها ضمن استمارات ّ
الرئيسي .فض ًال عن التصنيفات املشار إليها أعاله ،يجب أن تتض ّمن استمارات املراقبة ،جملة معلومات عن
حادث العنف ،مبا في ذلك التاريخ ،املكان والزمان ،الضحية (الضحايا) ،النوع االجتماعي ،العمر ،االنتماء
السياسي ،إضافة إلى وصف موجز له.10
10

راجع املالحق األول والثاني والثالث ّ
لالطالع على تلك االستمارات.

للتدخل
إشراك الالعبني املناسبني
ّ
املبكر
لتفعيل آلية التعاطي مع حوادث العنف املتو ّقعة ،يتعينّ على املراقبني املدنيني أن يحددوا خطة
عمل لالستجابة إلى إشارات اإلنذار ،حاملا يرصدونها .يشمل ذلك االعتماد على شبكة ثابتة من
األطراف الفاعلني القادرين رمبا على معاجلة ّ
مؤشرات اإلنذار املبكرة ،أي ًا كانت أشكالها .لعلّه من األجدى في
بعض احلاالت إبالغ األشخاص الذين قد يؤ ّثرون على إشارات اإلنذار أو ًال عوض الكشف علن ًا عن املعلومات
املتعلقة بها .بالطبع سيرغب املراقبون ألمد طويل في التداول بشأنها مع قيادات املجتمع ،والسلطات احمللية،
والقوى األمنية ،وهيئة إدارة االنتخابات ،واألسرة الدولية ،واملنظمات احمللية غير احلكومية .كذلك يجدر بهم،
عند رصد أي إشارة ،أن يحددوا اجلهة األنسب الحتواء مضاعفاتها .فإذا الحظ فريق معينّ مث ًال ارتفاع ح ّدة
التوتّر بسبب أعمال رشوة وفساد ،فقد يلتمس على األرجح ّ
تدخل األحزاب السياسية وجلنة إدارة االنتخابات
ملعاجلة تلك املشكلة ،عوض اللجوء أو ًال إلى عناصر الشرطة.
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يجب أن تعتمد مناذج
التقارير لغة واضحة ال
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التباس فيها ،وأن تراعي
تسلس ًال منطقي ًا ،اللتماس
مجموع عدد احلوادث بحسب نوعها ()860
إجابات موجزة ،مقرونة
ّ
توخي ًا
مبعلومات دقيقة.
للوضوح ،من األوفق لفريق
املراقبني اعتماد مناذج
منفصلة لإلبالغ عن إشارات
حوادث غير خطيرة بحسب نوعها ()474
حوادث خطيرة بحسب نوعها ()386
اإلنذار املبكرة التي قد تر ّكز
على ّ
مؤشرات العنف ال على
حوادث ّ
مت الث ّبت منها .في
مطلق األحوال ،ينبغي بفريق
املراقبني أن يعطي األولوية
للتقارير التي تتحدث عن
تصنيف أنواع العنف االنتخابي :التقرير النهائي الصادر عن مركز
حوادث العنف ،وإرسالها
مراقبة حوادث العنف االنتخابي حول انتخابات  2010الرئاسية في
فور ًا إلى املقر الرئيسي،
سريالنكا.
فيما يح ّدد جدو ًال زمني ًا،
أسبوعي ًا مث ًال ،لإلبالغ عن
إشارات اإلنذار املبكرة واالجتاهات السائدة على املدى الطويل.
ال ب ّد من حصر التقارير املرفوعة عن احلوادث في املقر الرئيسي ،وجمعها ضمن قاعدة بيانات .ال ّ
شك أنّ
احلفاظ على سجالت احلوادث في قاعدة بيانات إلكترونية يس ّهل على فريق املراقبني ترتيب وترميز وحتليل
املختصة (راجع الرسمي البياني  ،)3ومن
املعلومات الواردة عن ممارسات العنف ،متهيد ًا لتبادلها مع اجلهات
ّ
خالل التقارير العامة .فض ًال عن ذلك ،يسهل حتديث محتويات قاعدة البيانات تلك بعد متابعة احلوادث و/أو
آخر املستجدات.

املتابعة
يتعينّ على املراقبني ألمد طويل أن يتابعوا حوادث العنف املبلَّغ عنها وأي مؤش ّرات إنذار يلحظونها .فبفضل
عنصر املتابعة ،يتسنّى لهم التث ّبت من معاجلة املشكلة ،ومعرفة السلطة التي كانت مسؤولة عن معاجلتها،
في حال وجودها .أما احلوادث وإشارات اإلنذار التي ال تلقى معاجلة شافية فيجب متابعتها بشكل دوري،
وحتديثها بانتظام في قاعدة البيانات .في حال عدم اتخاذ خطوات فعلية ملواجهة احلوادث التي تعتبر خطيرة،
املختصة.
قد يرتئي فريق املراقبني تسجيل شكوى رسمية لدى جلنة إدارة االنتخابات أو السلطة
ّ
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مقارنة بني إشارات اإلنذار املبكرة وحوادث العنف على
مستوى الرصد والتقارير
إشارات اإلنذار املبكرة

حوادث العنف

إشارات
اإلنذار
املبكرة

حوادث
العنف

توثيقها والتدقيق فيها
(ترفع تقارير
دورية بشأنها إلى)
املقر الرئيسي

حتليل البيانات

توثيقها والتدقيق فيها
(ترفع تقارير
فورية بشأنها إلى)
املقر الرئيسي

حتليل البيانات

ّ
التدخل والتوعية
املسته َدفة

التقارير العامة
والتوعية

متابعتها

متابعتها
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الكشف عن املعلومات
إلشاعة بيئة تراعي مبدأ التدقيق العام واملساءلة ،ولزيادة احتماالت اإلصالح ،يجدر باملراقبني املدنيني إصدار
تقارير دورية حول بياناتهم ،تتض ّمن حتديد ًا معلومات وحتاليل مد ّعمة حول حوادث العنف والسلوكيات العنيفة،
على أ ّال يحللوا ويوردوا في التقارير العامة إ ّال احلوادث التي ّ
مت التث ّبت منها ،والتدقيق فيها.
ُيستحسن أن يف ّكر فريق املراقبني أيض ًا في استخدام رسوم بيانية أو خرائط أو أشكال تصويرية أخرى
لعرض استنتاجاته (راجع القسم الرابع ملزيد من التفاصيل) .قد ترتئي منظمات املراقبة اعتماد مقاربات أكثر
احملصلة عن إشارات اإلنذار املبكرة ،علم ًا أنّ بعض البيانات املتعلقة بها
استراتيجية الستخدام املعلومات
ّ
قد ال يكون له أهمية تُذكر بالنسبة إلى املواطنني ،أو قد يثير لديهم مخاوف ال طائل منها .لهذا السبب ،يجب
استخدام تلك البيانات داخلي ًا ألغراض التخطيط ،واألهم من ذلك ،تبادلها مع اجلهات احمللية و/أو الدولية
املناسبة إلطالعها على اجلهود التي تبذلها ،والتماس ر ّد فوري منها.

القسم
الثالث
إخضاع وسائل اإلعالم
للمساءلة

ّ
ومحطات البث واإلذاعة،
قد تفيد اللغة واخلطابات املتداولة في وسائل اإلعالم ،مبا في ذلك اإلعالم املطبوع،
واملنشورات اإللكترونية ،وشبكات التواصل االجتماعي مثل تويتر وفايسبوك كأداةٍ تنذر بالعنف املرتكب ألسباب
وتشجع مظاهره .وقد نُسب إلى بعض وسائل اإلعالم تغذية اآلراء املس ّيسة ،وإثارة النعرات وحتريف
سياسية
ّ
ّ
احلقائق في املجتمعات القابلة للتأثر .غالب ًا ما تفيد التقارير الصادرة عن مجموعات املراقبة املدنية كمصد ٍر
بديل وموثوق فيه من املعلومات لوسائل اإلعالم الفاسدة و/أو املس ّيسة التي قد تزيد من نسبة الشائعات،
بطريقة منحازة أو تتقاعس عن اإلبالغ عن حوادث العنف أو اإلكراه .من هنا ،يكون على عاتق
وتنقل املعلومات
ٍ
ً
املراقبني املدنيني على املدى الطويل مهمة حرجة تتمثل في مراقبة اإلعالم رصدا خلطابات الكراهية ،أو اللغة
التحريضية للنزاع أو املثيرة لالنقسامات التي قد تفيد كإشارات إنذار .باإلضافة إلى ذلك ،ميكن ملنظمات
املراقبة استخدام شبكاتها الواسعة االنتشار وسمعتها غير املنحازة لتتولّى التدقيق في سلوك وسائل اإلعالم
وحتذير السلطات واملجتمع الدولي حيال أي سلوك إعالمي غير مسؤول.

التخطيط وإعداد امليزانية
تندرج متابعة نبرة ومضمون وسائل اإلعالم ضمن اجلهد األوسع نطاق ًا واملستم ّر على املدى الطويل ملراقبي
االنتخابات املدنيني .يجب أن متت ّد عملية مراقبة املساءلة التي تخضع لها وسائل اإلعالم طيلة املدة التي
تستغرقها عملية املراقبة على املدى الطويل للمنظمة ،مبا في ذلك قبل اليوم االنتخابي وخالله وما بعده .في وق ٍت
مستوى عالي ًا من القدرات واملوارد،
تعتبر فيه املراقبة الشاملة لوسائل اإلعالم مهم ًة عظيمة الشأن ،تستدعي
ً
قد ال يتطلب اجلهد الهادف ملراقبة اإلعالم واملستند إلى إشارات اإلنذار املبكرة موارد إضافية أو عدد ًا أكبر
من املوظفني.11
بشكل
في حال سمحت املوارد بذلك ،ميكن تكليف فريق خاص من املراقبني على املدى الطويل لدراسة اإلعالم
ٍ
واسع في املق ّر الرئيسي
نطاق
حصري .بنا ًء على توافر مصادر األخبار الوطنية ،ميكن القيام بذلك على
ٍ
ٍ
متدن نسبي ًا من املوارد املالية .ولكن ،يجب تدريب كافة املراقبني على املدى الطويل على حتذير املق ّر
مبستوى ٍ
ً
الرئيسي في حال شهدوا على ّأي سلوك إعالمي مقلق في املناطق التي يتوزّع عليها املراقبون .باإلضافة إلى
تسديد بدالت املوظفني ،يجب أن تكون مجموعات املراقبة مستع ّد ًة لدفع املال للصحف واملجالت ،إذا انطبق
األمر ،وبعض معدات التسجيل في حال مراقبة التلفزيون و/أو الراديو .وفي حال انقطاع الكهرباء ،يجب تأمني
مولّد كهربائي جتنّب ًا لفقدان ّأي أخبار.
ّ
احملطات اإلخبارية التقليدية ،يرجى العودة إلى الدليل الصادر عن املعهد الدميقراطي الوطني
مفصلة عن مراقبة
 11ملنهجية ّ
بعنوان «مراقبة اإلعالم لتعزيز االنتخابات الدميقراطية» ،ر .نوريس وب .ميرلو.2002 ،
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جمع البيانات والتدقيق في احلقائق
مصادر البيانات
تختلف أنواع وسائل اإلعالم التي حتظى بالشعبية باختالف الدول والسياقات .في بعض املناطق ،تتلقى أكثرية
اجلماهير املعلومات من اإلعالم املطبوع ومن اإلذاعة .في مناطق أخرى ،قد يش ّكل البث التلفزيوني واإلنترنت
رائج
مصدرين أكثر شيوع ًا للمعلومات .كذلك األمر ،يزداد انتشار مواقع التواصل اإلجتماعي كمصد ٍر ٍ
ّ
واملتحضرين .وبالتالي ،يجدر باملجموعات
بلدان عدة ،ال سيما في أوساط الشباب ،واملثقفني،
للمعلومات في ٍ
املكلّفة مبراقبة وسائل اإلعالم أن تق ّيم مصادر اإلعالم األكثر انتشار ًا في البلدان التي تعمل فيها .وإذا كانت
البيئة التي يعمل فيها املراقبون مشبع ًة بوسائل اإلعالم على اختالفها ،قد ال يكون من املجدي أو حتى من
املمكن مراقبة اإلعالم بجوانبه كافة.
من هنا ،يفترض مبجموعات املراقبة منح األولوية جلهود املراقبة من خالل التركيز على مصادر اإلعالم احمل ّددة،
وقنوات االتصال ،واملواقع و/أو البرامج اخلاصة التي يكون لها تأثير كبير على اجلمهور ،وعلى املجموعات
احملددة أيض ًا و/أو األفراد الذين من األرجح أن يشاركوا في خطابات الكراهية أو التصريحات التحريضية
بشكل متزايد إلى «األسفل» بحيث يت ّم تداولها في مجاال ٍت
أو املثيرة لالنقسامات .وتتس ّرب اللغة اخلطيرة
ٍ
إلكترونية غير رسمية أكثر .وال بد من أن تأخذ جهود املراقبة في احلسبان أنّه في بعض السياقات ،قد يكون
من املهم مراقبة املصادر اخلارجة عن اإلعالم التقليدي كاملدونات ،ومنتديات التعليق على الصحف اإللكترونية،
ومواقع التواصل االجتماعي – ال سيما تويتر وفايسبوك – وغيرها من وسائل اإلعالم اجلديدة .في بعض
الدول ،قد يحتاج املراقبون ملتابعة املصادر في أكثر من لغة ليتمكنوا من تغطية وسائل اإلعالم ذات الصلة
بشكل كامل.
ٍ
عندما تتخذ املجموعة القرار الالزم بشأن وسائل اإلعالم التي ينبغي مراقبتها ،ال بد لها من تضييق نطاق
التركيز على احملتوى .فاملراقبون املهتمون باحملتوى الذي يؤ ّثر على احتمال وقوع العنف االنتخابي يركزون على
مراقبة املصادر األساسية للمعلومات السياسية ،مثل األخبار والتعليقات (في مقابل الترفيه والرياضة مث ًال).
كما يتعينّ على املراقبني دراسة االفتتاحيات ،وتعلقيات مذيعي األخبار على الراديو والتلفزيون ،ومق ّدمي نشرات
األخبار واملواد اإلخبارية لتحديد ما إذا كانت النغمة واحملتوى يتالءمان مع املشاركة السياسية السلمية.

مصادر اإلعالم :ما الذي يجب رصده
عند حتليل مصادر اإلعالم ،يجب على املراقبني على املدى الطويل متابعة ثالث قضايا رئيسية:
خطاب الكراهية :يتض ّمن استخدام ّأي كلمات منتقصة للقيمة أو مثيرة للرهبة أو افتراء ض ّد ّأي
ومشجعة على التمييز و/أو العنف ض ّد
شخص أو مجموعة .خلطاب الكراهية نغمات مبطنة مسيئة
ّ
التعصب .يتض ّمن اخلطاب عاد ًة
شخص أو مجموعة ،غالب ًا ما تتناول العنصرية أو غيرها من أشكال
ّ
يشجع على ممارسة العنف بحقها.
إشارة إلى أقليات «مستهدفة» فيج ّردها من إنسانيتها وغالب ًا ما ّ
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اللغة املبنية على التسييس أو التحريض :تصنّف اللغة املبنية على التسييس أو التحريض حكم ًا في
عداد اخلطابات التي حتضّ عن سابق تصميم على االنقسام ،وتعزّز التط ّرف .فاإلعالم الذي ينحاز
بشكل جذري إلى جانب معني من القضايا أو األحداث وال يفسح املجال أمام النقاش املعتدل ميكن
ٍ
تشجع على األعمال أو تستثير عن قصد
أن يكون محض ًا على التسييس .كذلك األمر ،فإنّ اللغة التي ّ
املتعصبة تصنّف بدورها كلغة حتريضية .ال يسعى هذا النوع من الكالم إلى التسويات
العواطف
ّ
السلمية أو القرارات البنّاءة بل يستعيض عنها بالتس ّبب بانقسامات بني مختلف أفراد الشعب.
املغاالة ،واحلقائق احمل ّرفة ،والكذب :جتعل التغطية اإلعالمية غير املسؤولة من الصعب حتديد ما
يدخل في عداد احلقائق وما ال ميكن اعتباره كذلك .ولكن ،قد تلجأ بعض وسائل اإلعالم إلى طمس
احلقائق الناجتة عن االنحياز السياسي وفي بعض احلاالت الكذب بشأن بعض املواد اإلخبارية .أ ّما
نشر املعلومات املغلوطة عن قصد فيش ّكل إشارة إنذار ال يستهان بها ،فهي تعمل على إشاعة اإلرباك
وتعيق احلوار العقالني بني املشاركني في العملية السياسية .في احلاالت التي يصعب فيها التأ ّكد ما
إذا كانت الوسيلة اإلعالمية تنشر معلوما ٍت خاطئة ،يفترض باملراقبني املدنيني التدقيق في املواد املثيرة
للشكوك أو املضلّلة .ويفيد التدقيق في املوا ّد التحقق من الفرض ّيات الصادرة عن اإلعالم من خالل
البحث املتعمق واالستشارات مع املصادر املوثوق فيها مثل البيانات والوثائق واملقابالت الرسمية.

التوثيق ورفع التقارير
يفترض باملراقبني املدنيني حتديد ما الذي من شأنه أن يش ّكل خطاب ًا خطير ًا في سياق الدولة التي يعملون
موحدة .تتضمن باحلد األدنى
فيها ،وجمع املعلومات حول هذه املشاكل باستخدام أشكال أو استمارات ّ
تصنيف ًا لنوع املشكلة (خطاب الكراهية ،لغة مح ّرضة على االنقسام ،معلومات مغلوطة ،ومصدر املشكلة (وسيلة
إعالمية ،برنامج ،معلّق/مراسل) ،التاريخ ،الزمان ،ووصف موجز للمشكلة» .12يجب على مجموعات املراقبة
تدعيم التقارير بشكل قاعدة بيانات مركزية ميكن من خاللها حتليل البيانات إلعالم املجموعات وإشراك اإلعالم
على نح ٍو مباشر ،كما هو مذكور أدناه بالتفصيل.

تعزيز املساءلة على مستوى اإلعالم
ال يتحلّى املراقبون املدنيون بالقدرة على متابعة التط ّورات احملتمل أن تسيئ إلى اإلعالم واإلبالغ عنها ،ولكنها
تساعد في ممارسة الضغط على اإلعالم ليكون مساء ًال حيال ما ينشره .في وق ٍت تختلف فيه الوسائل اآليلة إلى
تعزيز مساءلة وسائل اإلعالم ،تتمثل ثالث من الوسائل األكثر شيوع ًا وفعالي ًة في ما يلي:
زيادة وعي العامة حيال تص ّرفات وسائل اإلعالم؛
التماس دعم اجلهات الفاعلة الدولية ذات الصلة؛
بشكل مباشر أو التدخل مع وسائل اإلعالم أو الصحافيني.
املشاركة
ٍ
لزيادة الوعي لدى العامة ،وكجزءٍ من استراتيجية تواصل خارجية أوسع نطاق ًا ،يتعني على فرق املراقبني
12

راجع احمللق  2لالطالع على االستمارة النموذجية

36
املدنيني تطوير مجموعة من الوسائل إلعالم اجلمهور بالسلوك اإلعالمي .ووفق ًا ملا تراه املجموعات أكثر فعالي ًة
في الوصول إلى اجلماهير املستهدفة ،تتض ّمن األمثلة حول أدوات التواصل مع العامة إعداد وتوزيع بطاقات
العالمات لتصنيف وسائل اإلعالم بحسب الفئات املختلفة (مث ًال ،خطابات الكراهية ،التسييس ،حتريف الوقائع)
اإلعالنات أو املقاطع اإلذاعية ،إبالغ قادة الرأي ،وحمالت التشبيك االجتماعية من خالل املواقع مثل تويتر
وفايسبوك .فعم ًال على زيادة التأثير ،ميكن للفرق أن تنظر في احتمال إصدار تقارير منفصلة حول إخضاع
وسائل اإلعالم للمساءلة بغضّ النظر عن تقارير املراقبة على املدى الطويل .قد تسلّط هذه التقارير الضوء على
حوادث من قبيل خطابات الكراهية ،واللغة املس ّيسة ،واملعلومات املغلوطة فض ًال عن حتديد اجلهات املذنبة.
ميكن لفرق املراقبة ،من خالل إشراك اجلهات املعنية ذات الصلة في املجتمع الدولي زيادة الضغط على وسائل
اإلعالم والصحافيني إلخضاعهم للمساءلة وحتميلهم املسؤولية في رفع التقارير .ميكن لفرق املراقبة أن تقيم
التواصل مع املجموعات املعنية بحقوق اإلنسان واإلعالم الدولي ،وهيئات مراقبة وسائل اإلعالم ،أو مقدمي
املساعدة التقنية مثل معهد الواليات املتحدة للسالم ،ومنظمة املادة  ،19وصندوق اخلدمة العاملية في هيئة
اإلذاعة البريطانية ،وإنتر نيوز .حتى في ظ ّل غياب منظمة غير حكومية قوية ،أو حضور لإلعالم الدولي ضمن
البلد ،يبقى من السهل الوصول إلى هذه اجلهات الفاعلة عبر البريد اإللكتروني ،ومواقع التواصل االجتماعي،
والفاكس أو الهاتف.
وفق ًا لالستراتيجية التي تنتهجها فرق املراقبة املدنية ،واملوارد املتاحة ،ميكن التفكير في إشراك الصحافيني
بشكل مباشر .وقد يشمل ذلك تدريبات الصحافيني التي يقوم من خاللها املراقبون
ومؤسسات اإلعالمية
ٍ
بإرشاد املراسلني حول كيفية تغطية العملية االنتخابية بالوقائع وبصورة عادلة .كما أع ّدت بعض مجموعات
املراقبة مدونات السلوك لوسائل اإلعالم حت ّدد االلتزامات بالصحافة املسؤولة .13من شأن هذه املد ّونات أن
تساعد وسائل اإلعالم على فهم تأثيرها على النقاش العام في ما يتعلق بالنزاع وفرض االلتزامات وضغط
األقران من أجل التخفيف من خطابات الكراهية ،واللغة املشجعة على االنقسام والشائعات.
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يشتمل امللحق الرابع على منوذج عن مدونة قواعد السلوك

مدونات قواعد السلوك لوسائل
ّ
اإلعالم
قد تف ّكر منظمات املراقبة في العمل مع وسائل اإلعالم والصحافيني من أجل رعاية أو إعداد
مدونة قواعد سلوك لوسائل اإلعالم (تس ّمى أحيان ًا مدونة األخالق للصحافيني أو مدونة املسؤولية
يتوجب على اإلعالميني والصحافيني
املهنية) .حت ّدد هذه املدونات معايير املهنية واملسؤولية اإلعالمية .وقد ّ
املشاركة في إعداد املدونة من أجل استدرار الدعاية املفيدة ،واحلرص على توافق اخلصوم على االلتزامات
نفسها .ولكن ،عندما ال تبدي وسائل اإلعالم استعداد ًا للمشاركة في إعداد املدونة ،قد يتعني على املراقبني
إعدادها بأنفسهم ومن ثم إطالق حملة عامة ملمارسة الضغط على وسائل اإلعالم من أجل االتفاق على املعايير.
ال تعتبر مدونات قواعد السلوك ملزم ًة قانون ًا ،بل يفرضها املعنيون على أنفسهم وتكون غير رسمية .إال أنها
تو ّفر قاعد ًة أساسي ًة للتوقعات التي ميكن للمراقبني واجلمهور اللجوء إليها من أجل إخضاع وسائل اإلعالم
للمساءلة.

القسم االستعانة باجلماهري
بغية احلصول على
الرابع
املعلومات وحتديد
مظاهر العنف االنتخابي
ورسم خريطة بها
قد تفيد عملية جمع وحتليل وتوزيع املعلومات التي ّ
مت التح ّقق من صحتها في التخفيف من احتمال تصاعد
العنف .وقد جلأت املنظمات املدنية ملراقبة االنتخابات في ك ّل من أوغندا ،وروسيا ،وكينيا ،ولبنان ،واملالديف،
وماليزيا ،وميامنار ،ونيجيريا ،ونيكاراغوا وغيرها من املناطق إلى اخلط الساخن جلمع روايات املواطنني في
متزامنة مع املعلومات العالية املهنية التي
ما يتعلق بحوادث العنف ،ورفع التقارير بها ،ومتابعتها .وفي خطوةٍ
ٍ
يجمعها املراقبون ،قامت هذه املنظمات بعرض البيانات ذات الصلة بالرسوم والصور والتي ّ
مت التحقق منها
على خريطة رقمية .تو ّفر اخلطوط الساخنة وسيل ًة تتيح للمواطنني املشاركة في العملية االنتخابية مبا يتع ّدى
مج ّرد التصويت ،واإلبالغ عن املشاكل ،والتعبير عن مخاوفهم حتى في احلاالت التي ال يبادر فيها املسؤولون
احملليون أو السلطات لالستجابة إلى مطالبهم .كما ميكن أن تساعد مجموعات املراقبة في التخفيف من
العنف االنتخابي عندما تتخذ اإلجراءات املناسبة للتحقق من التقارير التي يت ّم تلقيها عبر اخلطوط الساخنة.
فبالتحقق من جميع التقارير ،يصبح بإمكان فرق املراقبة أن تدحض الشائعات غير املبنية على الصحة،
كاالتهامات بالتزوير على نطاق واسع ،ما يسهم بالتالي في التخفيف من أي دوافع محتملة للعنف االنتخابي.
تس ّمى عملية جمع املعلومات من عموم املواطنني (أي «اجلماهير») حل ّل املشكلة من خالل املطالبة املفتوحة
باملشاركة تس ّمى باالستعانة باجلماهير بغية احلصول على املعلومات أو رفع التقارير من قبل املواطنني .فمن
شأن الطبيعة التشاركية لهذه املنهجية وجهود املراقبة املبنية عليها والتي تشمل جميع التقارير املدقق فيها أن
تشجع املواطنني غير املهت ّمني على أداء دور في حتديد العنف واإلبالغ عنه ،وفي تعزيز النزاهة االنتخابية.
ّ
بشكل خاص في احلاالت التي تسعى فيها مجموعات املراقبة إلى جمع أكبر قد ٍر من
وقد يعتبر ذلك مفيد ًا
ٍ
املعلومات حول العنف أو احتماالت وقوعه ،وفي احلاالت التي تعمل فيها املجموعات أيض ًا على التخفيف من
14
انتشار الشائعات التي قد تتس ّبب بحوادث العنف.
ولكن ،لهذه الطريقة أيض ًا قيود حت ّد من إمكانية تطبيقها ويجدر بطبيعة احلال التوقف عندها ،فاالستعانة
باجلماهير للحصول على املعلومات طريقة ال تعكس بدقة سير االنتخابات .فهذه املعلومات التي يت ّم تلقيها من
املواطنني تبقى معلومات أولية ومج ّرد أخبار ،وتتناول في العادة احلوادث السلبية وتقتصر على املناطق التي
يكون فيها املواطنون على علم بجهود االستعانة باجلماهير ،كما في املناطق املدينية .كما تطرح أيض ًا إمكاني ًة
تسمح للجهات املسيئة بالتالعب بالنظام أو بالنتائج بإقدامها على اإلبالغ عن معلوما ٍت غير صحيحة .من هنا،
بشكل
ميكن استخدام هذه املعلومات إلى جانب املعلومات التي يلتمسها املراقبون املد ّربون الذين يوزّعون
ٍ
بشكل خاص في السياقات السياسية املغلقة أو التي
نظامي على مختلف املناطق .وميكن انتهاج هذه املقاربة
ٍ
تشهد أعمال عنف مستمرة ،والتي يمُ نع فيها املراقبون من الوصول إلى بعض املراكز االنتخابية.
14

ملطالعة املزيد حول االستعانة باجلماهير بغية احلصول على املعلومات ،يرجى العودة إلى املوقع اإللكتروني التالي:

 https://demworks.org/category/concepts/crowdsourcingوأيض ًا http://mobileactive.org/q-ian-schuler-
election-monitoring-citizen-reporting-and-mobiles
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ما هو ملف األشكال؟
ملف األشكال أو  shapefileهو عبارة عن نوع شائع من امللفات املستخدمة حلفظ البيانات اجلغرافية،
كالنقاط ،واخلطوط ،واملناطق (املضلّعات) .وال بد لفرق املراقبة من االستعانة مبلفات األشكال ،أو أشكال
معينة من امللفات اجلغرافية ،للحدود اجلغرافية ذات الصلة من أجل حتديد البيانات اخلاصة بالدول والوحدات
اجلغرافية األصغر حجم ًا (كاألقاليم أو الدوائر) ضمن الدول .ملف األشكال هو عبارة عن مجموعة من ثالثة
شكل جغرافي shp :و shxو .dbfوتتض ّمن األنواع
ملفات على األقل ترسم احلدود واملواصفات اخلاصة بك ّل ٍ
الشائعة األخرى امللفات التي تساعد في حفظ املعلومات اجلغرافية مثل ملفات  KMLو KMZو.GeoJSON

النقاط

املضلّعات

من خالل النقاط على اخلريطة ،يشار إلى
إحداثي «س» أو «ص» مح ّدد للنقطة .تفيد
النقاط في إظهار موقع مح ّدد جتري فيه
األحداث.

املضلّعات على اخلريطة هي تشكيالت للنقاط
احلدودية التي تشير إلى منطقة محددة على
اخلريطة .ويقصد منها رسم الوحدات اجلغرافية.

توكل مهمة فرز البيانات التي يت ّم احلصول عليها من املواطنني إلى فريق من املراقبني احملترفني ،ما يضمن
تصنيف هذه املعلومات بالشكل املالئم ،فال تنشر إال املعلومات املناسبة ،والوافية ،والتي ّ
مت التحقق من
صحتها .وكما سبق وذكر ،من خالل التحقق من صحة التقارير التي يرفعها املواطنون ،يصبح مبقدور
املجموعات املدنية املكلّفة مبراقبة االنتخابات أن تدحض أي شائعات أو معلومات مغلوطة ،ما يساعد في احل ّد
يتوسع القسم التالي في وسائل تصنيف التقارير وسبل التحقق من صحتها.
من دوافع العنف االنتخابيّ .
ميكن أن تساعد البيانات حول العنف واالنتخابات والتي يت ّم عرضها بشكل خرائط ،وجداول ،ورسوم بيانية
ّ
واملخططات 15في تبسيط البيانات املعقدة وتقدميها بدقة .كما ميكنها أن تساعد
عبر فن التمثيل بالرسوم
بشكل أفضل ،من خالل إبراز التيارات واالرتباطات
مجموعات املراقبة على فهم البيانات والتجاوب معها
ٍ
اجليوسياسية مث ًال .فاملجموعات املدنية ملراقبة االنتخابات قادرة بحكم عملها وخبرتها على حتديد السياق
املالئم للبيانات التي يتم جمعها ،وهذا السياق بدوره يعكس البيئة السياسية واالنتخابية .كما ميكن أن تفيد
التحاليل املهنية والواعية بالتخفيف من احتماالت سوء التفسير .وبالتالي ،فإنّ عرض البيانات بصور ورسوم
مت ّكن املراقبني من حتقيق مزيد من التأثير.
15

ّ
واملخططات في عرض معلومات معقدة بسرعة ووضوح.
يفيد فن متثيل املعلومات بالرسومات

استخدام األدوات بالشكل املالئم
االستعانة باجلماهير جلمع املعلومات ورسم اخلرائط هما أداتان منفصلتان تك ّمالن بعضهما
البعض في أغلب األحيان .ولكن ،بحسب السياق ،وأهداف املجموعات ،واجلماهير املستهدفة ،قد
تختار مجموعات املراقبة اعتماد إحدى األداتني وليس كلتيهما .فعلى سبيل املثال ،لو فرضنا أنّ عدد ًا محدود ًا
بلد معني ،لن يكون رسم اخلرائط الرقمية فيه فعا ًال ،ولكن قد يفيد
من املواطنني يستخدم شبكة اإلنترنت في ٍ
اخلط الساخن في متكني عموم املواطنني من رفع التقارير واإلبالغ عن حوادث العنف .على نح ٍو مماثل ،قد
ال تكون عملية جمع التقارير بواسطة الرسائل القصيرة فعال ًة إن كانت قلة من املواطنني تستخدم الهواتف
اخلليوية أو كانت الشبكة اخلليوية غير فعالة .وعليه ،يجدر مبجموعات املراقبة أن تقوم بجمع التقارير من
املواطنني مستخدم ًة آليات التواصل األكثر مالءم ًة للسياق احمللي.
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االستعانة باجلماهير بغية احلصول على املعلومات املتعلقة
بالعنف االنتخابي
صياغة االستراتيجية
تتطلّب عملية صياغة استراتيجية االستعانة باجلماهير للحصول على املعلومات الوقت واملوارد .يفترض
املفصل قبل أشهر على األقل
مبجموعات املراقبة أن تعمل على صياغة استراتيجيتها وحتديد جدولها الزمني
ّ
من إتاحة االتصال على اخلط الساخن للعامة.
تقوم اخلطوة األولى من عملية إعداد استراتيجية االستعانة باجلماهير على حتديد األولويات اخلاصة باألهداف.
وقد يفيد هذا األمر في حتديد املنهجية ،وآليات رفع التقارير ،وأشكال التواصل اخلارجية األفضل مالءم ًة لهدف
األولوية اخلاص باملجموعة .على سبيل املثال ،في حال متثل الهدف في تعزيز املشاركة املدنية في االنتخابات،
قد تكفي االستعانة باجلماهير من دون وسائل حتقق صارمة أو مكثفة .ولكن ،في حال مت ّثل الهدف في
استخدام التقارير من أجل التخفيف من حدة العنف والتحقق من إشارات اإلنذار املبكرة وحوادث العنف
ورفع التقارير بها إلى السلطات املختصة ،يكون من الضروري أن تتض ّمن االستعانة باجلماهير من أجل جمع
املعلومات التحقق من صحة البيانات باللجوء إلى مراجع هامة.

توقيت استخدام اخلط الساخن
كما هي احلال مع أعمال العنف املستمرة على املدى الطويل ومراقبة إشارات اإلنذار املبكرة على يد مراقبني
مد َّربني ،يجب أن حت ّدد مجموعات املراقبة املدة التي سيكون خاللها اخلط الساخن شغا ًال ،بنا ًء على الوقت
الذي يترقبون حصول احلوادث فيه .غالب ًا ما تبقي مجموعات املراقبة اخلطوط الساخنة مفتوح ًة خالل الفترة
السابقة لالنتخابات ،وخالل اليوم االنتخابي ،وعند ح ّل الشكاوى ونشر النتائج الرسمية .يفترض باملنظمات
ّ
اخلط الساخن شغا ًال طيلة الفترة التي حت ّددها النتشار املراقبني على املدى الطويل ،ما يتيح
عموم ًا أن تبقي
للمجموعات استخدام تقارير املواطنني الستكمال بيانات املراقبني على املدى الطويل.

حملة اإلعالنات العامة
أيقنت املجموعات التي حاولت استخدام خطة االستعانة باجلماهير بغية احلصول على املعلومات خالل
االنتخابات أنّ حملة إعالنية هامة ومنفذة بإحكام ضرورية لضمان املشاركة على نطاق واسع .يفترض بفرق
املراقبة األخذ بعني االعتبار وبك ّل دقة الوقت واملوارد الالزمة من أجل نشر املعلومات التي تتلقاها عبر اخلط
الساخن .وال بد من إجراء االتصاالت على نطاق واسع لضمان معرفة اجلمهور بكيفية اإلبالغ عن املشاكل،
كرقم الهاتف الذي يجب االتصال أو إرسال رسالة نصية قصيرة عليه ،والعنوان اإللكتروني الذي يجب
استخدامه و/أو املوقع اإللكتروني الذي يجب العودة إليه.
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آليات رفع التقارير
من خالل مراكز اخلطوط الساخنة ،ميكن لفرق املراقبة احلصول على تقارير املواطنني حول أعمال العنف من
خالل آليات عدة ،مبا في ذلك:
االتصاالت الهاتفية – تكتب املعلومات ويت ّم إدخالها في قاعدة البيانات من قبل عامل هاتف يتلقى
ّ
اخلط الساخن؛
االتصاالت عبر
بشكل أوتوماتيكي في قاعدة البيانات؛
الرسائل النصية القصيرة – تت ّم معاجلة املعلومات وإدخالها
ٍ
االستمارات عبر البريد اإللكتروني أو اإلنترنت – ينقل احملتوى مباشر ًة إلى قاعدة البيانات؛
االستجابة الصوتية التفاعلية – ميكن للمتصلني االختيار من بني قائمة من اخليارات إلدخال تقاريرهم.
بشكل عام باستخدام مزيج من هذه الوسائل ،ما يساعد في الوصول إلى شريحة أكبر من املواطنني.
ينصح
ٍ
كما تضمن مجموعات املراقبة بهذه الطريقة وجود وسائل أخرى لرفع التقارير في حال لم تنجح إحدى هذه
الوسائل أو توقف العمل بها .ويتعني على املجموعات أن تقرر بنا ًء على املوارد والسياق احمللي (البنية التحتية
وانتشار االستخدام) أي الوسائل التكنولوجية هي األكثر مالءم ًة .على سبيل املثال ،في حال لم يت ّم توفير سوى
وسائل رفع التقارير عبر البريد اإللكتروني واإلنترنت ،سيكون استخدام هذه الوسائل محصور ًا باملواطنني
املتصلني بالوسائل التكنولوجية والذين يقيمون على األرجح في املناطق املدينية .كما تختلف التكاليف الشاملة
وطريقة توزيعها أيض ًا بني ك ّل من هذه الوسائل .فيتعينّ على املواطن مث ًال تك ّبد مصاريف إرسال الرسالة
النصية فيما ميكن أن تتحمل مجموعة املراقبة املدنية تكلفة اخلط الساخن املباشر .ومن اجلدير بالذكر أنّ
اخلطوط الساخنة تستلزم موظفني ملعاجلة املعلومات والتحقق منها ،واالستجابة حلاالت الطوارئ أيض ًا ،وكلّها
أمور ال بد من أخذها في احلسبان عند إعداد امليزانية.
وقد عرفت الرسائل القصيرة ،بفضل انتشارها وكلفتها املتدنية نسبي ًا ،جناح ًا كبير ًا باعتبارها من أكثر أشكال
التقارير شيوع ًا .فض ًال عن ذلك ،تبينّ أنّ هذه التكنولوجيا أكثر فعالي ًة في تلقي ك ّم أكبر من البيانات (أي رسائل
نصية كثيرة) في فترة زمنية قصيرة .ومن املمكن ،باستخدام البرنامج الصحيح ،أن تترجم البيانات الواردة في
الرسائل القصيرة إلى معلومات ميكن استخدامها للتحليل وعرض البيانات بالصور والرسوم.
ومن األجدى مبجموعات املراقبة التي تعمل على إدماج الرسائل القصيرة في جهودها لالستعانة باجلماهير أن
تنظر في احتمال استخدام رمز قصير من أجل تبسيط عملية إرسال الرسائل القصيرة بالنسبة إلى املواطنني.
فالرمز القصير عبارة عن عدد مختصر من  4أو  5أرقام ميكن إرسال الرسائل إليه من أي مستخدم .عندما
يشجعهم على املشاركة
تكون أرقام اخلطوط الساخنة عبارة عن رموز قصيرة ،يسهل على املواطنني تذ ّكرها ،ما ّ
في اإلبالغ عن حوادث العنف .باإلضافة إلى ذلك ،غالب ًا ما يستخدم الرمز القصير نفسه في مختلف الشبكات
اخلليوية .كما ميكن في بعض احلاالت ،حتويل تكاليف االتصال من املستخدم (املواطن الذي يرفع التقارير)
إلى املتلقي (مجموعة املراقبة) .ولكنّ إعداد الرمز القصير يفرض تكاليف إدارية أولية وقد يستغرق عدة أشهر
للحصول عليه وفق ًا لطبيعة العمل في ك ّل بلد.
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تصنيف التقارير الصادرة عن جهود االستعانة باجلماهير والتحقق من صحتها
ّ
اخلط الساخن
على غرار كافة التقارير باحلوادث ،يجب العمل على تصنيف املعلومات التي يت ّم جمعها عبر
أو وضع إشارات عليها كما يجب .فقد تستفيد مجموعة املراقبة من اتباع منهجية تصنيف مماثلة لتلك التي
يستخدمها املراقبون على املدى الطويل ملراقبة العنف ،مبا في ذلك نوع احلادثة والتح ّقق من حدوثها .غالب ًا ما
حت ّدد مجموعات املراقبة عدد ًا قلي ًال من أنواع احلوادث (من  3إلى  5فئات) لكي يسهل على اجلمهور فهمها.
يتوصل إليها املراقبون
بشكل مباشر من املواطنني إلى ضمان جودة النتائج التي
تفتقر التقارير التي يتم تلقيها
ٍ
ّ
املدنيون املد ّربون .بالتالي ،غالب ًا ما تسعى املجموعات إلى التحقق من تقارير املواطنني قبل نشرها على املأل.
بشكل خاص على تقارير املواطنني التي يتم تلقيها قبل اليوم االنتخابي وما بعد االنتخابات
وينطبق ذلك األمر
ٍ
في الوقت الذي يكون فيه عدد التقارير املرسلة منخفض ًا نسبي ًا .أ ّما التحقق من التقارير خالل اليوم االنتخابي
عندما تكون نسبة تدفق التقارير مرتفع ًة جد ًا فقد يتطلّب استخدام موارد إضافي ًة هام ًة .في الصفحة إلى اليمني
مثال عن فريق مراقبني في أوغندا قام بالتحقق بدقة من التقارير التي ّ
مت جمعها من خالل جهود االستعانة
باجلماهير ونتيج ًة لذلك ،مت ّكن من دحض إشاعة غير مبنية على الصحة كانت لتتسبب بوقوع حوادث عنف
انتخابي.
في وق ٍت ميكن فيه لكل فريق على حدة أن يح ّدد معايير التحقق من التقارير ،ال بد من اتباع املبادئ التوجيهية
العامة التالية:
احلصول على املعلومات نفسها من مصدرين موثوق فيهما على األقل؛
تلقي تقريرين أو أكثر عن احلادثة نفسها من رقمني هاتفيني مختلفني أو مصدرين مختلفني ،ومن ثم
يتحدث أحد احملققني مباشرة إلى شخص على األقل من األشخاص الذين بلّغوا عن احلادثة؛
دليل بالفيديو ،الصورة أو الصوت؛
نسخ عن أي وثائق قانونية مرفوعة؛
تقرير مباشر من شخص موثوق فيه كمراقب مد ّرب أو صحافي يتمتع باملصداقية.

عناصر االستعانة باجلماهري من
أجل جمع املعلومات
تؤمن املجموعات التي تبذل جهود االستعانة باجلماهير أو ًال بأنّ مهامها األكثر صعوب ًة تتمثل
في إعداد اخلطوط الساخنة ،وجمع تقارير املواطنني ورسم اخلرائط بالبيانات .ولكن ،تثبت
التجارب أنّ هذه النشاطات ال تش ّكل في الواقع سوى جزء مما يلزم لقيادة جهود فعالة لالستعانة باجلماهير.
تتض ّمن النشاطات األكثر صعوب ًة والتي تستغرق الوقت اإلعالن عن احلملة والتحقق من تقارير املواطنني
وتصنيفها وتبادل املعلومات بفعالية مع اجلمهور و/أو السلطات املختصة .في حال استخدمت هذه التقنية
للتخفيف من العنف ،فمن الضروري إقامة العالقات واحملافظة عليها مع أصحاب املصلحة املعنيني الذين
ميكنهم املتابعة أو التح ّرك استناد ًا إلى املعلومات (مث ًال ،الشرطة احمللية أو جلان السالم).
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ميكن لفرق املراقبة أن تعمل على تصنيف تقارير املواطنني والتحقق منها بوسائل عدة .في وق ٍت قد متتلك فيه
هذه املجموعات بني ًة حتتي ًة للمراقبة (مبا في ذلك مكتب مركزي ،ومركز اتصاالت ،ومراقبني على املدى الطويل)
ميكن استخدامها للتحقق من تقارير املواطنني ،يجب أ ّال يغيب عنها أن التحقق يستلزم أيض ًا قدر ًا كبير ًا من
املوارد املالية والبشرية .في ما يلي وسيلة ميكن للمجموعات استخدامها ،ال سيما للتقارير التي تقدم قبل اليوم
االنتخابي وما بعده عندما تكون نسبة رفع التقارير أدنى مما تكون عليه خالل اليوم االنتخابي:
يرفع تقرير املواطنني مباشر ًة إلى املكتب املركزي (مركز االتصاالت الساخنة)؛
يتولّى أحد املوظفني في املكتب املركزي (يكون عاد ًة ضليع ًا بالتكنولوجيا) التحقق من التقارير وتبويبها
من أجل حتديد املوقع اجلغرافي مث ًال ،ونوع احلادثة ،وما إذا كان قد ّ
مت التحقق منها أم ال؛
ترسل التقارير غير احملقق فيها إلى املراقب على املدى الطويل (بنا ًء على انتشار املراقبني على املدى
الطويل في األقاليم) ،فيحاول هذا املراقب التحقق من صحة التقرير استناد ًا إلى املعايير التي حت ّددها
املجموعة؛
يبلغ املراقب على املدى الطويل املكتب املركزي مبا إذا كان قادر ًا على التحقق من صحة التقارير.

استخدام آليات املعلومات املرجتعة للتخفيف من العنف
في حال مت ّثل الهدف األساسي من مبادرة االستعانة باجلماهير من أجل احلصول على املعلومات في املساعدة
على التخفيف من العنف ،ال بد من أن تتخذ فرق املراقبة عدد ًا من اإلجراءات بهدف تبادل املعلومات بفعالية
مع اجلمهور و/أو السلطات املختصة .فإنّ القيام بك ّل بساطة برفع التقارير املتعلّقة بحوادث العنف أو الدوافع
احملتملة له من خالل البيانات الصحفية واخلرائط املستندة إلى اإلنترنت لن يفيد وحده في التخفيف من
انتشار العنف االنتخابي ،بل يجب أن تترافق هذه اخلطوة بآليات خاصة للحصول على املعلومات املرجتعة
التوسط ملنعه.
من مؤسسات وأفراد معينني ميكنهم القيام مبا يلزم للتخفيف من حدة العنف ،أو مكافحته أو
ّ
إلعداد اآلليات اخلاصة باملعلومات املرجتعة ،يفترض باملراقبني أن يقيموا عالقات عمل راسخة مع أصحاب
املصلحة املعنيني الذين يتولون متابعة املعلومات ،كالشرطة احمللية وقوى األمن ،واملسؤولني االنتخابيني ،وقادة
األحزاب السياسية على املستويني الوطني واحمللي ،والشخصيات أصحاب النفوذ (مث ًال القادة الدينيني وقادة
املجتمعات احمللية) ،والناشطني من أجل السالم .من ثم تقوم فرق املراقبني بتوصيل البيانات والتحاليل إلى
أصحاب املصلحة من خالل اجتماعات دورية واتصاالت ورسائل إلكترونية مباشرة وتطبيقات توزيع الرسائل
تسجل فيها دوافع
اإللكترونية وغيرها من وسائل التواصل .فيكون بإمكان فرق املراقبني حتديد املواقع التي ّ
وقوع العنف ،واجلهات الفاعلة املعنية ،وإبالغ السلطات املختصة مباشر ًة للتدخل .ميكن االطالع في هذا
القسم من الكت ّيب أيض ًا على األمثلة ذات الصلة في السياقني األوغندي والغواتيمالي .كما ميكن للمجموعات
أيض ًا استخدام التقارير في سياق تنظيمها حلمالت السلم والالعنف ،لتتمكن من استهداف مجموعات أو أفراد
معنيني قد يكونون من أبرز مس ّببي حوادث العنف.

مـــثـــال

التخفيف من انتشار العنف من خالل االستعانة
باجلماهير للحصول على املعلومات املوثوق فيها
في أوغندا

في إطار االستعداد لالنتخابات الرئاسية لعام 2011
في أوغندا ،أطلق االئتالف املدني ملراقبة االنتخابات
املعروف باسم مجموعة مراقبة الدميقراطية،
خط ًا ساخن ًا تفاعلي ًا باسم أوغندا ووتش (www.
 .)ugandawatch.orgوقد أتاح هذا املوقع
للمواطنني االتصال أو إرسال رسالة نصية إلى
رم ٍز قصير ( )6090يض ّمنونها الشكاوى واملخاوف
املرتبطة بالعملية االنتخابية .وقد ع ّينت املجموعة فريق ًا
من املوظفني املد ّربني واملتط ّوعني ملراجعة ك ّل تقرير
والتحقق منه .وشملت وسائل التحقق إعادة االتصال
باملواطنني التماس ًا للمزيد من املعلومات و/أو الطلب
من املوظفني امليدانيني التابعني ملجموعة مراقبة
الدميقراطية التحقيق في احلوادث املذكورة .من ثم تع ّد
خريطة رقمية لك ّل تقرير ووحدها التقارير احملقق من
صحتها يشار إليها بكلمة « ّ
مت التحقق من صحتها».

من خالل عملية التحقق هذه ،متكنت مجموعة مراقبة
الدميقراطية من أن تدحض إشاعة عن اغتيال أحد
أعضاء البرملان ،ما تسبب بارتفاع حدة التوتر حول
االنتخابات .فلو لم يت ّم تبديد هذه اإلشاعة لكانت تسببت
حتم ًا بالعنف .كما متكنت مجموعة مراقبة الدميقراطية
أيض ًا من أن تستخدم قسم ًا كبير ًا من املعلومات التي
ّ
مت جمعها إلبالغ أصحاب املصلحة املعنيني بأولويات
اإلصالح االنتخابي خالل جلسات احلوار التي عقدت
في مختلف أنحاء البالد مع األحزاب السياسية وجلنة
االنتخابات والسلطات احمللية .وقد ب ّينت املعلومات
املرجتعة التي ّ
مت تلقيها من مستخدمي أوغندا ووتش
في العام  2011أن املستخدمني ّ
نظام
فضلوا اعتماد ٍ
ف ّعال من جهتني يق ّدم املعلومات املرجتعة حول كيفية
استخدام التقارير عوض ًا عن تقدميها فحسب.
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عرض بيانات العنف االنتخابي بالرسوم والصور:
رسم اخلرائط
إنّ عرض البيانات بالرسوم والصور على اخلرائط ،واجلداول ،والصور البيانية يساعد مجموعات املراقبة املدنية
على نقل الرسائل عن طريق رسم صور مرئية للبيانات التي قد يكون من الصعب عاد ًة فهمها أو تفسيرها .على
سبيل املثال ،ميكن ملجموعات املراقبة استخدام اخلرائط لتص ّور مدى خطورة ّ
مؤشرات العنف االنتخابي في
مختلف املناطق اجلغرافية وتسليط الضوء على املواقع احمل ّددة املع ّرضة أكثر من سواها خلطر نشوب العنف.
وتساهم التكنولوجيا املنتشرة اليوم في متكني ّأي شخص يتمتع باملهارات التقنية األساسية من القيام برسم
اخلرائط بالبيانات.
ولكن ،في وق ٍت أصبحت فيه التكنولوجيا أكثر شيوع ًا ،يبقى أنّ عناصر اخلريطة الفعالة ال ترتبط دوم ًا
بالتكنولوجيا .باإلضافة إلى ذلك ،ليست عملية رسم اخلرائط دائم ًا الطريقة األكثر نفوذ ًا أو فعالي ًة لنشر النتائج
ونقل قصة أو رسالة .فاألسس األهم لعرض البيانات بالرسوم والصور تتمثل في ما يلي :جمع البيانات العالية
اجلودة ،القيام بالتحليل السليم واملبني على التفكير للبيانات املتوافرة ،وفهم كيفية إخبار قصة بصرية مش ّوقة
بنا ًء على ذلك التحليل.

إستراتيجية التواصل اخلارجية
باإلضافة إلى حتليل البيانات بدقة ،يتعني على فرق املراقبة إعداد استراتيجية خارجية للتواصل في وق ٍت مسبق
تتض ّمن األهداف ،واجلماهير املستهدفة حسب األولوية ،والرسائل ،ووسائل التواصل (مث ًال ،اللقاءات املباشرة،
واإلعالم االجتماعي ،والراديو ،واإلنترنت ،واإلعالم املطبوع ،وما إلى ذلك) ،واألدوات و/أو املنتجات ،واملواعيد
النهائية لك ّل منتج .عندما توضع عملية عرض البيانات بالرسوم والصور في سياق استراتيجية مح ّددة
للتواصل ،فهي تش ّكل بك ّل بساطة إحدى األدوات احملتملة التي ميكن استخدامها من أجل نقل الرسائل إلى
اجلماهير املستهدفة احملددة.
عند العمل على صياغة االستراتيجية ،يجب على مجموعات املراقبة النظر في كيفية تلقي اجلماهير املستهدفة
عاد ًة للمعلومات ومن ثم تفصيل وسائل االتصال واألدوات على هذا األساس .مث ًال ،عندما يكون اجلمهور
املستهدف من سكان املدن ،أي الشباب املثقفني والضليعني بالتكنولوجيا ،يكون من املمكن الوصول إليهم من
خالل مواقع التواصل االجتماعي .وقد يتض ّمن ذلك نشر التقارير واألدلة بالصور والفيديو على مواقع يوتيوب
وفايسبوك ،وتخصيص تغذية مباشرة عبر تويتر جلميع التقارير التي مت التحقيق فيها .يبينّ هذا املثال أنه،
في وق ٍت يعتبر فيه حتديد بيانات العنف مفيد ًا ،ليس سوى مج ّرد طريقة واحدة وال يتسم بالفعالية إال إذا مت
إدماجه ضمن استراتيجية تواصل خارجية أوسع نطاق ًا.

اتخاذ القرار بشأن نشر التقارير التي
يتم التحقق من صحتها
مل ّ
مبا أنه من غير املمكن التحقق من جميع التقارير ال سيما تلك التي تصدر في اليوم االنتخابي،
يجب أن تقرر مجموعات املراقبة في وق ٍت مسبق ما إذا كانت ستنشر تقارير املواطنني التي لم يت ّم
التحقق من صحتها .ويبقى هذا القرار رهن ًا بهدف املجموعة وبالسياق السياسي .على سبيل املثال ،في حال
كان هدف املراقب تعزيز ثقة املواطنني في االنتخابات كوسيلة لتخفيف العنف االنتخابي ،قد ّ
تفضل املجموعة
عدم إصدار التقارير التي لم يت ّم التحقق من صحتها مبا أنه ميكن لهذه التقارير التخفيف من الثقة على نح ٍو
غير مب ّرر ما يؤدي إلى حالة سريعة الزوال .وإذا ق ّررت املجموعة نشر التقارير التي لم يتم التحقيق فيها ،يجب
بشكل واضح بينها وبني التقارير التي ّ
مت التحقيق فيها من خالل اإلشارة إلى ذلك بالشكل املالئم،
أن متيز
ٍ
ّ
وفي حال رسمت خريطة بها يكون من األفضل استخدام األلوان أو األشكال املختلفة لكل نوع .وعلى طول
اخلطوط نفسها ،يفترض باملجموعات عند توزيع البيانات على العلن ،أن مت ّيز بني تلك التي يجمعها املراقبون
املد ّربون والتي يق ّدمها املواطنون العاديون.

49
من املهم أيض ًا أ ّال يغيب عن فرق املراقبة توافر أدوات عدة لعرض البيانات بالرسوم والصور تتع ّدى عملية
رسم اخلرائط .فاخلرائط ال مت ّثل دوم ًا الطريقة الفضلى لعرض البيانات بالرسوم والصور .فلك ّل أداة ،كالرسم
البياني أو صورة املعلومات ،مواطن قوة وضعف في ما يتعلق باستخدام البيانات لنقل الرسائل .على سبيل
املثال ،تلجأ مجموعات عدة إلى استخدام اجلداول إلبراز االختالفات الكبرى بني املناطق أو األنواع املختلفة
لدوافع العنف االنتخابي أو احلوادث املرتبطة به .كما قد تكون هناك حاالت ال تكون فيها اخلريطة هي الطريقة
الفضلى لعرض البيانات بالرسوم والصور ،كما هو ّ
موضح في القسم أعاله حول استراتيجيات التواصل
اخلارجية .ميكن استخدام جداول البيانات بفعالية عندما ترغب املجموعات في أن تنقل الرسالة بسرعة،
وبساطة بصورة ج ّذابة من الناحية البصرية ويسهل نشرها عبر مواقع التواصل االجتماعي.

العناصر األساسية لرسم اخلرائط بفعالية
قبل إعداد ّأي خريطة ،ال بد ملجموعات املراقبة من أن تنظر في أسئلة عدة:
ما هي الرواية التي أريد أن أخبرها من خالل بياناتي؟ قد يكون هذا هو العامل األهم في حتديد طريقة
عرض البيانات بالرسوم والصور ،كما هو ّ
موضح أدناه .ما هي الرسائل املفاتيح؟
ما نوع البيانات التي أملكها؟ هل البيانات عبارة عن إحصاءات حكومية رسمية ،ونتائج من املراقبني
املد ّربني أو تقارير من املواطنني العاديني ،أو مزيج من اإلثنني مع ًا؟ فض ًال عن ذلك ،ال ميكن رسم
خرائط بالبيانات إال في حال احتوت على عوامل جغرافية (طول وارتفاع) تس ّمى بالترميز اجلغرافي.
من هي اجلماهير املستهدفة؟ قد تختلف اخلرائط التي تع ّدها املجموعة للمجتمع الدولي أو عموم
املواطنني عن اخلرائط املع ّدة ملؤسسات الدولة واألجهزة األمنية.
هل اخلريطة هي الطريقة األكثر فعالية لعرض البيانات بالرسوم والصور؟

التوفيق بني أنواع اخلرائط والرسالة األساسية
حت ّدد اإلجابات عن األسئلة أعاله كيفية حتديد البيانات لنقل رسالة مش ّوقة .في وق ٍت تتع ّدد فيه أساليب
تفصل أدناه األنواع األكثر شيوع ًا من اخلرائط.
إعداد اخلرائط اخلاصة بالبيانات حول العنف واالنتخاباتّ ،
وللمساعدة في اتخاذ القرار األفضل حول رسم اخلرائط اخلاصة بالبيانات ،ال بد من أن تلتزم مجموعات
املراقبة باملعايير التالية:
هل تبينّ اخلريطة بوضوح الرسالة األساسية؟
هل تضع البيانات في سياقها السليم؟
هل مت ّيز بوضوح بني التقارير التي ّ
مت التحقيق فيها وتلك التي لم يت ّم التحقيق فيها؟
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هل من طريقة
ميكن من خاللها
أن
للمستخدم
يحصل على مزيد
من التفاصيل إن
لزم األمر (إما من
خالل توفير وسيلة
ميكن للمستخدمني
من خاللها الغوص
في البيانات أو
اإلشارة بوضوح
إلى مزيد من
التفاصيل من خالل
نقطة اتصال)؟

الرسم البياين

4

مثال عن اخلريطة التد ّرجية :بيانات
تاريخية حول العنف خالل اليوم
االنتخابي في غواتيماال

اخلرائط التد ّرجية (أو
املظلّلة) تستخدم ألوان ًا أو
ظال ًال مختلف ًة (تتنقل مث ًال
من الفاحت إلى الداكن)
االختالفات
إلظهار
النسبية في البيانات
عبر املناطق اجلغرافية
استعداد ًا النتخابات العام  2011في غواتيماال ،قامت
مثل املناطق ،والواليات،
منظمة العمل امليداني (أكسيون سيودادانا) بتحليل
واملقاطعات أو الدوائر.16
وحتديد العنف االنتخابي خالل اليوم االنتخابي عبر
االستخدامات
ومن
التاريخ ومختلف البلديات باستخدام تد ّرج األلوان من
الشائعة للخرائط التد ّرجية
«اخلطر األقصى» (باللون الداكن) إلى «اخلطر األدنى»
لالنتخابات هي أنها ترسم
(باللون الفاحت) .راجع املربع أدناه ملزيد من املعلومات
خرائط بنتائج االنتخابات
حول املنهجية التي اتبعتها املنظمة.
من خالل تخصيص لون
ّ
املرشح في تلك املنطقة احمل ّددة.
مختلف وظ ّل مختلف لك ّل منطقة وفق ًا ألكبر عدد من األصوات التي يتلقاها
عند رسم اخلرائط اخلاصة بالبيانات املتعلقة باالنتخابات والعنف االنتخابي ،قد تعتبر اخلرائط املتد ّرجة مفيد ًة
في مجموعة من األهداف والغايات .فقد تستخدم إلظهار االختالفات اإلقليمية في معدالت العنف االنتخابي
عبر التاريخ ،وهيمنة اجلرمية املنظمة أو غير ذلك من املؤشرات التي يختارها الفريق لتمثيل احتمال حدوث
العنف االنتخابي أو وجوده.
كما استخدمت فرق املراقبة أيض ًا اخلرائط املتد ّرجة من أجل إظهار مستويات مخاطر العنف االنتخابي بحسب
16

تس ّمى املناطق اجلغرافية التي ترسم على اخلرائط الرقمية «مضلّعات».
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املناطق اجلغرافية املختلفة.
يو ّفر الرسم البياني  4مثا ًال
عن اخلريطة التد ّرجية.

الرسم البياين

5

خرائط النقاط مت ّثل التقارير
الفردية أو غيرها من
البيانات (كتقارير العنف
باستخدام
االنتخابي)
إشارات أو رموز أخرى
لكل تقرير أو نقطة بيانات.
يطرح الرسم البياني 5
مثا ًال عن خريطة النقاط.
كما هو مذكور أعاله ،مت ّيز
فرق املراقبة بني بيانات
املراقبني املد ّربني والبيانات
التي ينقلها املواطنون وبني
تقارير املواطنني التي ّ
مت
مثال عن خريطة النقاط :مراقبة االنتخابات الرئاسية لعام 2010
التحقق منها وتلك التي لم
على يد مركز مراقبة حوادث العنف االنتخابي في سريالنكا
يت ّم التح ّقق منها ،مث ًال
باستخدام ألوان أو أشكال مختلفة لكل نوع.
صحيح أنّ خرائط النقاط تفيد في الداللة على املوقع اجلغرافي لك ّل تقرير صادر بحوادث العنف االنتخابي ،إ ّال
أنّ لها عدد من السلبيات .فهي غالب ًا ما تفتقر إلى السياق ،ونتيج ًة لذلك ،قد تكون مضلّل ًة إلى أبعد احلدود .مث ًال،
في حال دلّت اخلريطة على  50تقرير ًا (نقطة) عن العنف في العاصمة و 50تقرير ًا عن احلاالت املنتشرة في
بقية أنحاء البالد ،فقد يك ّون القارئ انطباع ًا أنّ العاصمة تختبر مستويات أعلى من العنف مقارن ًة ببقية املناطق.
ولكن ،إذا كانت أكثرية مراكز االقتراع تقع أص ًال في العاصمة ( %80مث ًال) ،فقد تكون العاصمة في الواقع
تختبر نسب ًة أدنى من العنف مقارن ًة ببقية أنحاء البالد ،مبا أنّ نسبة  %50من احلوادث التي حصلت قد جرت في
العاصمة حيث تقع  %80من مراكز االقتراع .ولن يكون جميع من ينظر إلى اخلريطة مل ّم ًا بالسياق العام ،لذلك
يكون على املنظمة املعنية مبراقبة االنتخابات أن تعرض البيانات بالرسوم والصور وتضعها في السياق املالئم.

رسم اخلرائط :األدوات والبرامج
تتع ّدد الوسائل املعتمدة لرسم خريطة بالبيانات ،بعضها مكلف ومعقد تقني ًا أكثر من غيره .ومن األمثلة عن
األدوات األقل تعقيد ًا وتكلفة النشر الغرافيكي املكتبي الذي يستخدم التصاميم املتاحة وتطبيقات نظام املعلومات
اجلغرافية البتكار أو تصحيح اخلرائط اخلاصة بالبلدان أو الواليات أو األقاليم؛ وجداول غوغل فيوجن التي
تتيح ملجموعات املراقبة رسم خريطة بالبيانات على املعلومات املجانية اجلغرافية املستندة إلى األقمار الصناعية
في خرائط غوغل ،والبرامج املجانية املفتوحة املصدر (مثل أوشاهيدي) التي تسمح بجمع التقارير الفردية
وصياغتها ،كحوادث العنف ،على اخلرائط .هناك عدد من األدوات األخرى أكثر كلف ًة وتعقيد ًا لرسم خرائط
املسجلة بأسماء جتارية ،أو مستندة إلى نظام السحابة.
بالبيانات ،مبا في ذلك التطبيقات املفتوحة املصدر،
ّ

القسم دور املراقبني املدنيني
اخلامس يف التخفيف من العنف
والتوسط
االنتخابي
ّ
ملعاجلة مظاهره
على مستوى القواعد
الشعبية
عملت منظمات مدنية عدة ملراقبة االنتخابات على التخفيف من احتماالت اندالع العنف االنتخابي عبر
مجموعة منوعة من االستراتيجيات والوسائل ،مبا في ذلك ،مث ًال حمالت تثقيف الناخبني التي تسلّط الضوء
على القبول ،والتسامح ،وإجراء انتخابات سلمية ،وغيرها من الرسائل األخرى املناهضة للعنف .وملّا كانت
اجلهود املدنية ملراقبة االنتخابات مبعظمها عبار ًة عن ائتالفا ٍت واسعة ،فهي حتت ّل مكان ًة تفيد في تعزيز احلوار
ضمن املجتمعات احمللية من خالل تيسير اللقاءات ،على غرار تنظيم املنتديات احمللية أو املوائد املستديرة التي
تقام حول االنتخابات من أجل تسهيل التواصل ،وتبادل املعلومات وبناء التوافق .كما ميكن أن تعمد بعض
التوسط
مجموعات املراقبة إلى تدريب املراقبني على املدى الطويل على وسائل فض النزاعات حتى يتمكنوا من
ّ
حل ّل النزاعات على املستوى احمللي.
في وق ٍت ير ّكز فيه هذا القسم على ثالث وسائل تستخدمها مجموعات املراقبة من أجل التخفيف من احتمال
انتشار العنف االنتخابي ،ال ب ّد من أن تعتمد هذه املجموعات عملية تخطيط استراتيجية لتحديد التقنيات
والوسائل والتكتيكات األفضل بالنسبة إلى سياق الدولة واملوارد املتاحة .ويستلزم ذلك العمل باعتماد العديد
من اخلطوات احمل ّددة في الفقرة بعنوان «التخطيط :االستراتيجية ،النطاق واملدة» ضمن القسم الثاني من هذا
الكت ّيب .وتشمل هذه اخلطوات تقييم أشكال التوتر الكامنة وأسباب العنف في البالد ،وحتديد الدوافع احملتملة
للعنف االنتخابي أو نقاط احتدامه ،وحتديد املناطق اجلغرافية العالية اخلطورة وإعداد استراتيجية تأخذ ك ّل
تلك األمور في احلسبان.

التوعية املدنية وتثقيف الناخبني
غالب ًا ما يقود املراقبون املدنيون حمالت لتثقيف الناخبني وتوعيتهم حيال االنتخابات .تساعد هذه احلمالت
الناخبني على اإلحاطة علم ًا بالوقائع األساسية حول كيفية التصويت وزمانه ومكانه .أما حمالت تثقيف
الناخبني فتكون عاد ًة أوسع نطاق ًا ،فباإلضافة إلى أنّها تعرض الوقائع االنتخابية األساسية ،فهي تساعد
واع .في احلاالت التي ميكن
الناخبني على فهم أهمية التصويت ودور االنتخابات وتساعدهم على القيام بخيا ٍر ٍ
أن يندلع فيها العنف ،يجب تزويد املواطنني باملعلومات الكاملة والصحيحة حول العملية االنتخابية والبيئة
احمليطة بها بغية التخفيف من االرتباك وإقامة التوازن مع القوى الساعية لزرع البلبلة وعدم االستقرار .عالو ًة
على ذلك ،قد يفيد تزويد املواطنني بكامل املعلومات في بناء ثقتهم في االنتخابات وتخفيض نسبة التوتر.
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في السياقات املتأ ّثرة باحتماالت اندالع العنف االنتخابي ،قد تنتهج مجموعات املراقبة مقارب ًة مباشر ًة أكثر
حيال التخفيف من مظاهر العنف ،وذلك من خالل إدماج وإظهار رسائل ومضامني مناهضة للعنف في
جهودهم التي يبذلونها من أجل تثقيف الناخبني .ومن خالل هذه اجلهود ،يتل ّقن املواطنون املعلومات حول
الطبيعة السلمية لالنتخابات وعن معنى املنافسة السياسية التي تنتج عن خاسرين وفائزين في العملية
فعل هادئة خالل نقاط احتدام العنف
االنتخابية .قد تساعد هذه النقاشات في تعويد األفراد على القيام بردود ٍ
احملتملة ،مث ًال خالل عملية نشر النتائج األولية لالنتخابات.
من املمكن أن تتع ّدى
حمالت تثقيف الناخبني
التي تتض ّمن الرسائل
املناهضة للعنف مج ّرد
التوعية ،فهي من شأنها
أن تفيد في حشد الدعم
لالعنف ،وتشجيع املواطنني
على االنتقال من اخلوف
إلى االنفتاح ضد العنف.
ومن شأن هذه احلمالت
أن تكون أكثر فعالية في
حشد الدعم احمللي عندما
ال تشتمل على النشاطات
التي ال تتطلّب التح ّرك
مثل امللصقات واملطويات
بل عندما تتض ّمن أيض ًا
مقاربات أكثر إبداعية
وتفاع ًال.

الرسم البياين

6

مطوية حول التوعية املدنية ملجموعة دميقراطية سيراليون حول
التوسط حلل النزاعات خالل للجولة الثانية من االنتخابات
الرئاسية لعام 2007

جلأت املجموعات إلى املسرحيات التي تقام في الشوارع ،ومتارين احملاكاة ،وغيرها من النشاطات التي تقوم
على التفاعل مع املجتمع احمللّي من أجل حتضير الناخبني للعملية االنتخابية .وقد تشتمل تلك النشاطات على
أداء األدوار بحيث يتل ّقن املواطنون كيفية معاجلة أي نزاع قد ينشب في مراكز االقتراع أثناء التصويت أو
نشر النتائج .كما تسهم املناسبات احمللية كاحلفالت املوسيقية من أجل السالم ،والوقفات على ضوء الشموع
بدورها في تثقيف املواطنني والتفاعل معهم في سياقات عدة .وقد عمدت بعض املجموعات إلى طلب مساعدة
املوسيقيني ووسائل اإلعالم من أجل أداء أغنيات حول االنتخابات السلمية أو بث دعايات أو نشر إعالنات
تشجع على الالعنف .على نح ٍو مماثل ،شاركت في احلمالت شخصيات مرموقة أو مشهورة ساهمت
مطبوعة ّ
بدورها في نشر الرسالة .كما عملت مجموعات أخرى على إعداد شرائط مصورة مسلية ولكن حافلة باملعلومات
وكرتون مصور يسهل نشرها عبر اإلنترنت من خالل مواقع التواصل االجتماعي.

مـــثـــال

حملة الشباب من أجل السالم في كينيا
عقب االنتخابات املتنازع عليها في كينيا عام ،2007
أق ّر املجتمع املدني باحلاجة إلى تعزيز احلوار وبناء
التوافق في وق ٍت سابق من انتخابات العام .2013
وكجزءٍ من هذه اجلهود ،ق ّرر خريجو برنامج أكادميية
القيادات السياسية الشبابية املدعوم من املعهد
الدميقراطي الوطني إطالق منتدى شبابي مشترك بني
األحزاب .ض ّم هذا املنتدى ممثلني من كافة األحزاب
السياسية الكبرى وو ّفر فسح ًة للناشطني احلزبيني
الشباب من مختلف األطياف السياسية للتعاون على
أكثر القضايا التي تواجه الشباب إحلاح ًا في البالد.

وقبل انتخابات العام ّ ،2013
نظم املنتدى الشبابي
املشترك بني األحزاب مؤمتر ًا وطني ًا شبابي ًا للسالم في
نيروبي تع ّهد فيه  950قائد ًا شبابي ًا مي ّثلون  56حزب ًا
مسج ًال من  47مقاطعة بحفظ السالم خالل
سياسي ًا
ّ
االنتخابات العامة املزمع عقدها في الرابع من مارس
 .2013وقد ش ّكل هذا التع ّهد ذروة حملة السالم
التي ّ
غطت البالد بكاملها واستهدفت القادة الشباب
وأشركت ما يزيد عن ألفي شاب في منتديات االتصال
احمللية والوطنية.
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نسج ًا على املنوال نفسه ،أشركت مجموعات املراقبة األحزاب السياسية واملرشحني في فهم هذه العمليات
الشديدة األهمية والوسائل السلمية املتاحة للتعويض .تتع ّدد األساليب التي تعتمدها املجموعات إلشراك
تيسر احلوار بني األحزاب في بيئة حيادية تركز على قضايا
األحزاب .فبمقدور مجموعات املراقبة مث ًال أن ّ
السياسات امللموسة واألق ّل إثار ًة للجدل .كما ميكن للمجموعات أن تتعاون مع األحزاب من أجل إعداد وتوقيع
مدونة قواعد السلوك للحمالت والسير االنتخابي السلمي .على املدى الطويل ،ميكن ملجموعات املراقبة أن
تشجع وتدافع من أجل اعتماد األحزاب لإلصالحات داخل األحزاب للتخفيف من احتماالت العنف ،مث ًال ضمان
ّ
حصول الشباب على ما يكفي من القنوات والفرص للتق ّدم واالرتقاء في صفوف احلزب وقيام األحزاب بجهود
النية السليمة في جلان االنتخابات القائمة على االرتباط بني األحزب من قبل اللجان االنتخابية أو غيرها.

بناء املجتمعات احمللية وتعزيز احلوار
غالب ًا ما تش ّكل املنظمات املدنية ملراقبة االنتخابات شبكا ٍت ضخمة ومنوعة من املواطنني املهتمني في صون
العملية االنتخابية وتعزيز انتخابات سلمية .وبحكم دورها كجهات كالم موثوق فيها وغير منحازة فهي تتمتع
بسلطة هامة تساعد في تقريب وجهات النظر.
ولع ّل إحدى الوسائل التي حازت من خاللها مجموعات املراقبة هذه السلطة تتمثل في تعزيز احلوار والتماسك
االجتماعي مث ًال عن طريق تنظيم منتديات أو موائد مستديرة حول القضايا احمليطة باالنتخابات املقبلة
واستضافة احلوارات السياسية أو عقد اللقاءات احمللية .كما نظمت مجموعات املراقبة أيض ًا لقاءات محلية
كجلسات لتدريب الناخبني والتوعية املدنية ،ولقاءات عامة متعددة اإلثنيات أو األديان ،وجلسات استقطاب
املراقبني ونشر املعلومات تساعد في التقريب بني األشخاص.
تستند البنية التنظيمية ملجموعات املراقبة املدنية في أغلب األحيان إلى ائتالفات وشبكات من منظمات املجتمع
املدني .وبالتالي ،غالب ًا ما حتتل مجموعات املراقبة مكان ًة تتيح لها بناء التحالفات املستدامة في السنوات التي
ال جتري فيها أي انتخابات ،وتقدمي برامج على املستويني احمللي والوطني للحوار والتفاوض .وفق ًا لطبيعة
ودرجة أشكال التوتر املوجودة أص ًال ،قد يتطلّب تخفيف العنف بذل اجلهود املتكاملة عبر القطاعات املختلفة
مبا في ذلك قطاعات تزويد السلع واخلدمات ،ومجموعات مشاركة النساء ،والناشطني البيئيني ،واملدافعني
األكادمييني ،واملؤسسات واجلمعيات القانونية ومنظمات التجارة والعمل .يجب أن تعمل منظمات املراقبة على
التنسيق مع تلك املنظمات األخرى ،احمللية والدولية ،على جهود تخفيف النزاعات احمليطة باالنتخابات – مبا
بشكل مباشر باالنتخابات .عند اإلمكان ،يفترض باملراقبني املدنيني أيض ًا أن
في ذلك اجلهود غير املرتبطة
ٍ
يشركوا القطاع اخلاص من أجل إحباط التأثيرات التجارية في السلوكيات العنيفة وزيادة مشاركة املجتمع
احمللي .فإنّ بناء هذه العالقات بني مختلف القطاعات وتعزيزها قد يؤديان إلى مشاريع تكميلية أكثر وعي ًا
لتحقيق األهداف املشتركة .كما ميكن للمقاربات املنسقة حيال التخفيف من النزاعات أن تساعد في حشد
األعمال اجلماعية املناهضة للعنف.
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التدريب على فنّ الوساطة
تضطلع القيادات املدنية ملراقبة االنتخابات عاد ًة على املستويني الوطني واحمللي بأدوا ٍر قيادية ضمن املجتمع
احمللي ته ّيئها من أجل أداء دور الوسيط .في الوقت نفسه ،ونظر ًا إلى دورها غير املنحاز في العملية االنتخابية،
ميكن الرجوع إلى املراقبني من أجل التوسط للنزاعات على املستوى احمللي .في حال استجاب املراقبون لهذه
األحوال ،ال بد من أن يكونوا مجهزين ألداء دو ٍر أكثر فعالية من مجرد مراقبة وحتليل احلوادث وإشارات
اإلنذار .وفق ًا للسياق السياسي وأهداف املجموعة ،قد تنظر مجموعات املراقبة في احتمال اعتماد التدريب
على وسائل فض النزاعات وتضمينها في اجللسات التدريبية األساسية التي يخضع لها املراقبون على املدى
الطويل .قد يشمل التدريب على فض النزاعات كيفية التعرف على الشجار وتفكيكه ،ما يجب فعله في حاالت
اخلطر العالي ،وما اخلطوات التي يجب اتخاذها من أجل إشراك سلطة مالئمة للتوسط أو تهدئة أشكال التوتر
وح ّل اخلالفات.
إنّ تدريب املراقبني على أداء دور الوسيط قد يو ّفر ضمانا ٍت إضافية لفضّ النزاعات احمليطة باالنتخابات.
ولكن ،وفق ًا لألهداف ،وحجم ونطاق جهود املراقبة ،ووفق ًا إلمكانيات املراقبني على املدى الطويل ،قد يطرح
دور الوسيط اإلضافي مزيد ًا من األعباء على املراقبني ونتيج ًة لذلك ،قد يعيق قدرتهم على تنفيذ مسؤولياتهم
األساسية .ومن االستراتيجيات البديلة التي ميكن أن تأخذها املجموعات بعني االعتبار صياغة مبادرة منفصلة
للوساطة تك ّمل جهود املراقبني على املدى الطويل من دون استبعاد املوارد عنها .أما الوسيلة البديلة األخرى
فتتمثل في إمكانية أن تقرر املجموعات عقد الشراكة مع املنظمات األخرى التي متلك القدرة على نشر الوسطاء
املد ّربني إلى جانب املراقبني على املدى الطويل.
والتوسط حللّها .فقد أ ّدت النساء من حول
كما ميكن للنساء أيض ًا أداء دور مميز في التخفيف من النزاعات
ّ
ً
العالم دور ًا طليعي ًا في جهود مناهضة العنف .في االنتخابات التي عقدت مؤخرا في ليبيريا ،والسنغال،
وسيراليون ،وزميبابواي مث ًال ،أنشأت املنظمات النسائية بدعم من هيئة األمم املتحدة للمرأة ،ومؤسسات املعهد
املفتوح ،وغيرها من املنظمات األخرى «غرف مراقبة األوضاع» خاصة بالنساء من أجل انتخابات سلمية
وموثوق فيها راقبت حوادث العنف االنتخابي ضد املرأة في سياق تنظيم احلمالت املناهضة للعنف .باإلضافة
إلى مراقبة العنف ،ال بد من أن تأخذ املنظمات املدنية ملراقبة االنتخابات في االعتبار الدور الذي تؤديه
بشكل خاص في التخفيف من مظاهر العنف ،على غرار تنظيم موائد مستديرة محصورة
املراقبات النساء
ٍ
بالنساء وغيرها من النشاطات احمللية التي تضاف إلى جهود مناهضة العنف.

مـــثـــال

التوسط حل ّل النزاعات في أفريقيا
لطاملا عمل املعهد االنتخابي للدميقراطية املستدامة
في أفريقيا على إدماج التوسط حلل النزاعات على
عدد كبي ٍر من برامجه ،ال سيما في
املستوى احمللي في ٍ
الدول التي تواجه خطر النزاعات .في العامني 2005
و ،2006عملت املنظمة على تدريب ونشر الوسطاء
املتخصصني في فض النزاعات في مختلف أرجاء
ّ
جمهورية الكونغو الدميقراطية من أجل املساعدة في
ح ّل النزاعات على مستوى القواعد الشعبية .في جنوب

أفريقيا ،عملت املجموعة مع الهيئة اجلنوب أفريقية
املستقلة لالنتخابات من أجل إعادة تشكيل برامج
إدارة النزاعات النتخابات العام  2011احمللية .ربطت
هذه البرامج بني أعضاء املجتمع احمللي املد ّربني
على الوساطة وموظفي هيئة االنتخابات من أجل
بناء القدرات ضمن الهيئة االنتخابية لتبديد النزاع
االنتخابي عندما ينشب على املستوى احمللّي.

القسم
السادس
حماية أمن املراقبني

بصفتهم حماة االنتخابات

يتع ّرض املراقبون املدنيون املنخرطون في جهود مراقبة العنف االنتخابي ،واحل ّد من انتشاره ،ملخاطر جدية
متفجرة ومناطق حامية عرض ًة للعنف وهم يتابعون
متس بأمنهم وسالمتهم .فقد يجدون أنفسهم وسط أوضاع
ّ
ّ
احلوادث اجلارية ويستطلعون إشارات اإلنذار احملتملة .كما وأنّ التح ّري والتبليغ عن تلك احلوادث ،في
بيئة ّ
يتفشى فيها الفساد أو في ظل نظام استبدادي حتديد ًا ،يثير حساسيات سياسية وقد يجعل املراقبني
مصيد ًة ملرتكبي تلك األعمال .لهذا السبب ،يجب أن حترص هيئات املجتمع املدني الناشطة في مجال مراقبة
االنتخابات على أن يكون املتطوعون املنضوون في صفوفها واعني متام ًا جلدية املخاطر التي يواجهونها قبل
التع ّهد باملشاركة في أعمال مراقبة العنف االنتخابي ،وتطويق مظاهره .في الواقعَ ،ترِد تلك املخاطر ضمن
مدونة قواعد السلوك املوضوعة للمراقبني ،واملواثيق األخرى التي ُيطلب منهم توقيعها.
بالتزامن مع ذلك ،تتّخذ الهيئات املدنية سلسلة خطوات حلماية املراقبني فيما تواصل مساعيها لتحقيق
أهدافها .ففي الظروف التي يش ّكل فيها أمن املراقبني مصدر قلق كبير ،قد تُنشئ تلك الهيئات جلنة داخلية
تر ّكز بشكل خاص على وضع استراتيجيات وخطط وتدابير متعلقة بأمن املراقبني .يجب أن تأخذ السياسات
األمنية ،شأنها شأن أي أعمال تخطيط أخرى ،بعني االعتبار احمليط السياسي ،كل جانب من جوانب العملية
االنتخابية ،وكل منطقة في البلد .يجوز أن تعتبر بعض جوانب العملية االنتخابية أكثر خطورة من سواها ،أو
بعض املناطق أكثر اضطراب ًا ،فتسعى تلك املنظمات إلى ضبط مستوى األمن في تلك الفترات أو األماكن.

بناء العالقات
لع ّل أجنع الوسائل لضمان سالمة املراقبني تتم ّثل بتوثيق الروابط مع أبناء املجتمعات التي يعملون فيها،
مبا يعني ذلك إقامة عالقات بنّاءة مع قوات األمن والسلطات القانونية على املستوى احمللي .بالتالي ،حني
ينجح املراقبون في كسب مو ّدة األهالي ،سيرون فيهم حلفاء ال مصدر تهديد ،وستبدي املرجعيات األساسية
استعداد ًا أكبر إلفساح املجال أمام أي ح ّل سريع لكل مشكلة ،عند بروزها .إلى ذلك ،يتعينّ على قادة فريق
املراقبني مواصلة احلوار مع زعماء األحزاب ،واحلكومة ،وهيئة إدارة االنتخابات ،وقوات األمن على املستوى
املركزي ،الحتواء بعض احلوادث الفردية األق ّل خطورة؛ كما وأنّ توطيد العالقة مع املجتمع الدولي يسهم أيض ًا
في ردع أي أعمال عنف تستهدف املراقبني ،و/أو في التص ّدي لها.

الشبكات االجتماعية واألمن
تسهم وسائل اإلعالم احلديثة ومواقع التواصل االجتماعي في تعزيز أمن املراقبني ،إذ ميكن
االستعانة مبنصات الشبكات االجتماعية ،كموقع فايسبوك ،للتواصل بسرعة وبسهولة مع عدد
كبير من املراقبني ،وسواهم من املتطوعني ،عند تزايد احتماالت وقوع أعمال عنف أو تأزّم األوضاع .إمنا ال ب ّد
من أن ّ
يتوخى املراقبون احلذر بشأن املعلومات التي ينشرونها على تلك املواقع نظر ًا لسهولة تداولها وتبادلها
نسبي ًا .لذا ،من األوفق لهم أن ميتنعوا عن نشر أي معلومات تثير حساسيات سياسية مفرطة أو قد تضعهم
في موضع حرِج .كذلك تسمح مواقع اجتماعية أخرى ،كتويتر ،لقادة فريق املراقبني مبراقبة األوضاع التي
تشهد تطورات متسارعة ،واتخاذ التدابير األمنية الالزمة بشأنها على الفور.
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إعداد خطط أمنية
من الضروري أن تعمد املنظمات املدنية املعن ّية مبراقبة االنتخابات إلى إعداد خطط أمنية وخطة طوارئ ّ
تغطي
جهود املراقبة التي يقومون بها ،بكل مراحلها ،وذلك قبل فترة طويلة من تنفيذها .تشمل تلك اخلطط وضع
سياسات أمنية أساسية ،وهيكلية واضحة لالتصاالت ،وشجرة االتصاالت ،وسيناريوهات ملواجهة األزمات
املستج ّدة .عند إعداد اخلطط األمنية ،يجدر بفريق املراقبني أن يتو ّقف عند التحديات اإلضافية التي قد يصطدم
بها مراقبون من فئة النساء أو األقليات في مختلف السيناريوهات .يجب أن حتصل املنظمات املكلّفة باملراقبة
أيض ًا على دعم قانوني ،تستم ّده من محامني متوافرين بني متطوعيها أو موظفيها ،عند بروز مشكلة مع ّينة.
كذلك يجب أن تع ّد ،في املناطق التي يش ّكل فيها األمن مصدر قلق كبير ،خطط ًا لنشر مراقبني على املديني
الطويل والقصير ضمن فرق ثنائية.

إستراتيجية التواصل الداخلية
ال ب ّد من اعتماد سياسات وأدوات تواصل تهدف إلى نقل املعلومات بشكل آمن ،وبأقل قدر ممكن من العناء.
هذا يعني استخدام خطوط هاتف آمنة ،ووسائل محمية لالتصال بشبكة اإلنترنت ،عند اإلمكان .كذلك يعهد
ّ
باالطالع على البيانات املج ّمعة من املراقبني (قاعدة بياناتها
قادة فريق املراقبني إلى عدد محدود من املوظفني
مث ًال) ،على أن تنعم جميع مكاتب املراقبة بحصانة أمنية كافية حلماية املعلومات واملمتلكات .غالب ًا ما يتطلّب
منها ذلك التعاقد مع شركات أمن خاصة.
ال يجوز عموم ًا الكشف عن أي معلومات شخصية تتعلّق باملراقبني ما لم تطلب احلكومة احلصول عليها
ألغراض اعتمادهم .في أسوأ السيناريوهات ،قد تضطر الهيئات املعن ّية إلى اتخاذ تدابير وقائية إضافية
مما يستوجب منها أحيان ًا اعتماد أرقام ،ال تفاصيل شخصية ،للتعريف بهم .كذلك
إلخفاء هوية مراقبيهاّ ،
ً
تقتضي بعض الظروف من املراقبني ،ومجموعات املراقبة ،العمل «بعيدا عن األضواء» ،ويعود إليها أن تق ّرر إذا
كان عليها أن تتّخذ هذا التدبير ،ومتى تتّخذه.

التدريب
ال ب ّد من أن يشمل كل تدريب للمراقبني املدنيني الشقّ األمني ،إلعالمهم بوضوح باجلهات الواجب االتصال
بها ،وطريقة االتصال بها ،عند حدوث حالة طوارئ .كما يجب إطالع جميع املراقبني على التدابير الوقائية
األساسية املمكن اتخاذها ،مبا في ذلك:
اإلبتعاد عن األماكن املع ّرضة للخطر :إذا شعر أي مراقب بأنّ حياته في خطر ،فعليه أن يغادر املكان
على الفور .حتى وإن كان يسعى إلى جمع معلومات كافية ودقيقة عن حوادث العنف ،فسيبقى مبقدوره
احلصول عليها من خالل املقابالت التي يجريها عند انتهاء تلك احلوادث.
احلفاظ على احليادية في كل النزاعات.
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االحتفاظ بوثائق ثبوتية وبطاقة اعتمادهم كمراقبني ،في حال استصدارها.
عدم االستهتار بأي تهديد :بل احلرص على أن يبلّغ املراقبون مقراتهم الرئيسية على الفور عن أي
وكل تهديد يتل ّقونه.
بحس مهني واحلفاظ على هدوئهم.
التص ّرف ّ

إصدار التقارير ونشر املعلومات
غالب ًا ما يجمع ويورد املراقبون املدنيون معلومات حساسة في تقاريرهم .ويكون للبيانات والتقارير الصادرة عن
هيئات املراقبة تداعيات اجتماعية وسياسية .من الضروري إعالم شبكات املراقبة ،بكامل أعضائها ،ومجمل
فروعها احمللية واإلقليمية ،وجميع مراقبيها ،مبواعيد إصدار التقارير من املقر الرئيسي ،باعتبار أنّ ذلك يتيح
التحسب إلمكانية ظهور أي ردود فعل سلبية .لهذا السبب ،تتع ّمد عدة مجموعات مراقبة إصدار تقاريرها
لهم
ّ
ً
ً
من مركزها الرئيسي فقط ،سعيا منها نوعا ما حلماية املوظفني واملراقبني املنتشرين خارج العاصمة.
نظر ًا إلى دقة وحساسية املعلومات التي متلكها مجموعات املراقبة ،يجدر بهذه األخيرة أن تضع خطة توضح
فيها آلية نشر املعلومات ،واملعلومات الواجب نشرها في مختلف السيناريوهات .ويتعينّ دوم ًا على قادة فريق
املراقبني أن يق ّيموا الوضع األمني قبل الكشف عن أي بيانات .أحيان ًا قد يكون بعض البيانات غير صالح
لالستهالك العام ،فترتئي مجموعات مع ّينة إعالم أصحاب الشأن والسلطات بجانب من االستنتاجات التي
تخلص إليها قبل وضعها في التداول ،عند وجود احتماالت كبيرة بأن تؤ ّدي استنتاجاتها إلى رفع منسوب
التوتّر وتأجيج األجواء.

القسم
السابع
اخلامتة
تتطلّب جهود مراقبة العنف االنتخابي ،وتقليص احتماالته ،االعتماد على جملة استراتيجيات تع ّدها جهات
متعددة .وفي هذا اإلطار ،تعتبر منظمات املجتمع املدني املعن ّية مبراقبة االنتخابات خير من يضطلع بدور
رئيسي في مراقبة العنف وضبط مظاهره ،لمِ ا ُيشهد لها من حيادية ،والمتالكها شبكات تض ّم مئات ،ال بل
آالف ،املراقبني املدنيني .يجدر مبجموعات املراقبة أن تنتهج مقاربات متكاملة ،متعددة املسارات ،لترسيخ
دعائم السالم في مضمار املساعي التي تبذلها ملراقبة العملية االنتخابية .ومن واجب املراقبني املدنيني أن
يدرسوا عدة آليات عمل عند تصميم جهود املراقبة ،ال سيما في املجتمعات التي تكون عرضة للصراعات .من
تلك اآلليات نذكر تع ّقب ممارسات العنف ،واإلبالغ عنها ،بهدف محاسبة مرتكبيها ،مبن فيهم وسائل اإلعالم
العدمية املسؤولية ،ورصد إشارات اإلنذار املبكرة ،وإشراك املواطن العادي في اإلبالغ عن أعمال العنف التي
يكون شاهد ًا لها ،وتفعيل آليات الوساطة على املستوى احمللي.
يتطلّب إدراج تلك املقاربات ضمن جهود املراقبة توظيف موارد بشرية ومالية إضافية .من هنا يتعينّ على
املنظمات املعن ّية أن تط ّبق تلك املقاربات بدرجات متفاوتة ،مراعا ًة حملدودية مواردها .فقد يؤثِر بعض مجموعات
املراقبة اعتماد عدة مقاربات في ٍآن واحد ،فيما يتبنّى البعض اآلخر مقاربات تل ّبي أولوياته ،فيختار تلك التي
حت ّقق أكبر تأثير في ظل الظروف االستثنائية احمليطة به .فلتتن ّبه املجموعات التي تنوي مراقبة االنتخابات على
املدى الطويل إلى أنها قادرة أن تدرج بسالسة نسبية أعمال رصد وضبط العنف االنتخابي إلى ح ّد معينّ على
األقل ضمن جهود املراقبة الطويلة األمد ،ما دامت البنية التحتية الالزمة للمراقبني موجودة أص ًال.
ال تثير االنتخابات موجة عنف عندما ّ
تؤجج الصراعات املوجودة أص ًال ،أو التي
تتوخى املصداقية ،لكنها قد ّ
بقيت دون ح ّل ،نظر ًا للرهانات العالية التي تنطوي عليها .تختلف طبيعة وأسباب العنف االنتخابي إلى ح ّد كبير
بني مختلف البيئات السياسية .لذلك ،من األجدى مبراقبي االنتخابات املدنيني إجراء تقييم شامل قبل تصميم
برامجهم واحلفاظ على املرونة الالزمة لتنظيم ودعم وحماية املواطنني العاملني بشكل حثيث على استئصال
جميع مظاهر العنف من العملية االنتخابية.
إنّ جهود مراقبة العنف االنتخابي ،والتخفيف من حدته ،تزيد احتماالت قيام انتخابات سلمية تتمتّع باملصداقية
إلى ح ّد كبير .وبالتالي ،تساهم مجموعات وحتالفات مدنية كثيرة ناشطة في مجال مراقبة االنتخابات في
تقليص احتماالت نشوب أعمال عنف مرتبطة باالنتخابات في بلدانها ،وتتبادل خبراتها مع منظمات مماثلة في
بلدان أخرى ،ألنّ تبادل اخلبرات والتقنيات على نطاق أوسع وبفعالية أكبر يعزّز تلك اجلهود في جميع أنحاء
العالم.

املالحق

امللحق األول
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منوذج عن استمارة ملراقبة العنف
االنتخابي

باكستان

باسكتان  :2012صندوق التوعية الدميقراطية واملساءلة  -شبكة االنتخابات احلرة والنزيهة

منوذج عن تقرير بحوادث العنف االنتخابي
أ ّو ًال .معلومات عن جمع البيانات
.1
.2
.3
.4

تاريخ التقرير (اليوم/الشهر/السنة)
اسم الدائرة ورقمها:
اسم املراقب:
رقم االتصال:

ثاني ًا .نوع العنف (إختر احتما ًال واحد ًا فقط)
سياسي
ّ
انتخابي
نزاعات حا ّدة

ثالث ًا .تاريخ احلادث ،وزمانه ومكانه
.1

تاريخ احلادث (اليوم/الشهر/السنة)

.2

زمان احلادث (إختر احتما ًال واحد ًا فقط)
السادسة صباح ًا  -الثانية عشرة ظهر ًا
الثانية عشرة ظهر ًا  -السادسة مسا ًء
السادسة مسا ًء  -الثانية عشرة صباح ًا
الثانية عشرة صباح ًا  -السادسة صباحاً
غير قابل للتحديد

.3

مكان احلادث (جميع اخلانات إلزامية)
أ .احملافظة:
ب .القضاء:
ج .املدينة:
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قلم االقتراع/املكتب االقتراعي

غابة /منطقة نائية

مكتب التسجيل

منتزه ،ساحة ،أو مركز عام

مكتب جلنة اإلشراف على االنتخابات

وسيلة نقل عام

مركز الفرز
ّ
املنظمة املشاركة في مراقبة/

منشأة حكومية

مالحظة االنتخابات
حزبي
مق ّر
ّ
مكتب فرعي ألحد األحزاب
منزل ّ
حزبي
مرشح أو عضو
ّ

حزبي
اجتماع/مهرجان
ّ
رسمي ملناصري أحد األحزاب
جت ّمع غير
ّ
ً
(مثال لتعليق ملصقات)
مكان عام غير مح ّدد
طريق/شارع

ز.

منشأة عسكرية
مركز شرطة
موقع حكومي آخر
منزل خاص
مطعم
مؤسسة/شركة
مق ّر وسيلة إعالمية/صحيفة

طبي
مرفق ّ
مدرسة/جامعة

مركز جتاري/منطقة جتارية

مركز حكومي أجنبي
موقع ّ
منظمة غير حكومية

منطقة سكنية

جامع/مكان عبادة

احلي /عنوان احلادث:
ّ

رابع ًا .وصف وجيز عن احلادث
.1

عنوان احلادث:

.2

تفاصيل عن احلادث ( ُيرجى توفير كافة التفاصيل املتعلقة باحلادث بصيغة املتكلّم،
كما ُيرجى حتديد مرتكبي احلادث أو املشاركني فيه ،فض ًال عن الضحايا).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امللحق األول

د.
هـ.
و.

الدائرة االنتخابية:
احمللة:
موقع احلادث على وجه الدقة:
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خامس ًا .املصادر

املصدر 1
.1
.2
.3
.4
.5
.6

املصدر 2
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اسم الصحيفة:
تاريخ صدور العدد:
رقم الصفحة:
العنوان كما ورد في الصحيفة:
كاتب املقالة أو وكالة األنباء التي أوردت اخلبر (مث ًال أسوشياتد برس ،أ .ف .ب):
التفاصيل الواردة في اخلبر:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم الصحيفة:
تاريخ صدور العدد:
رقم الصفحة:
العنوان كما ورد في الصحيفة:
كاتب املقالة أو وكالة األنباء التي أوردت اخلبر (مث ًال أسوشياتد برس ،أ .ف .ب):
التفاصيل الواردة في اخلبر:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سادس ًا .تأثير العنف
.1

التأثير على األشخاص واملمتلكات (إختر جميع االحتماالت املمكنة)
وفاة أشخاص
إصابة أشخاص
إصابة أشخاص ونقلهم إلى مستشفيات
خطف أشخاص
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.2

التأثير على العملية االنتخابية (إختر جميع االحتماالت املمكنة)
ّ
منع ّ
الترشح
مرشحني من تنظيم حمالت انتخابية أو
ّ
التدخل في عملية تثقيف الناخبني
ثني األشخاص عن التصويت أو منعهم فعلي ًا من ذلك
عرقلة عملية فرز األصوات
رفع شكوى لدى جلنة اإلشراف على االنتخابات
إلغاء االنتخابات
تأجيل االنتخابات
تنظيم دورة ثانية من االنتخابات
غير قابل للتحديد
ً
ثني نساء عن التسجيل أو التصويت أو منعهنّ فعليا من ذلك
منع مراقبني انتخابيني من أداء دورهم
منع مسؤولني عن مراكز اقتراع من أداء واجباتهم
إغالق مكاتب اقتراعية أو إتالفها أو نقلها
فقدان/إتالف موا ّد انتخابية أساسية (بطاقات اقتراع ،صناديق اقتراع) تعتبر ضرورية
لتنظيم االنتخابات
منع احلزب من تنظيم اجتماعات ومهرجانات انتخابية ،إلصاق/توزيع معلومات ،أو عدم
مت ّكنه من املشاركة في نشاطات عادية وقانونية للحملة
عرقلة نشاطات متعلقة باحلملة أو االنتخابات و/أو عدم مت ّكن مواطنني و/أو مناصرين
حزبيني من املشاركة
إرغام أشخاص على التصويت عن طريق التهديد أو التخويف
إغالق مكاتب انتخابات أو إتالفها أو نقلها
غير قابل للتطبيق

سابع ًا .معلومات عن مفتعلي احلوادث
.1

عدد مفتعلي احلوادث على وجه الدقة (إذا كان معلوم ًا):

.2

النوع االجتماعي (إختر جميع االحتماالت املمكنة)
 ...ذكور
 ...إناث
غير قابل للتحديد

.3

حتديد مرتكبي احلوادث (إختر جميع االحتماالت املمكنة وكن مح ّدد ًا)

امللحق األول

احتجاز أشخاص/توقيفهم
إحلاق الضرر مبمتلكات
إتالف ممتلكات
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الصفة

االسم

ّ
قائد/مرشح حزب سياسي
ّ
سياسي ّ
/ملرشح
موظف في حزب
ّ

سياسي ّ
/ملرشح
مناصر في حزب
ّ
سياسي ّ
/ملرشح
مندوب في حزب
ّ
مسؤول انتخابي

قوى أمنية تابعة للدولة
مسؤول حكومي
عضو منتخَ ب
أقل ّيات
أفراد ميليشيات
قائد/قادة قبيلة/قرية
ّ
منظمة مجتمع مدني
قائد ديني
إعالم/صحافة
رائد/ر ّواد أعمال (ح ّدد نوع الشركة)
نقابة مهنية (مث ًال نقابة احملامني)
غير ذلك

مراقب انتخابات (اسم ّ
املنظمة)
ناخبون
عضو/ناخبون في املجتمع احمللي
غير قابل للتحديد

ثامن ًا .معلومات عن الضحايا
.1

النوع االجتماعي للضحايا (إختر جميع االحتماالت املمكنة)
 ...ذكور
 ...إناث
غير قابل للتحديد

االنتماء السياسي/التنظيمي
(إن توافر)
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.2

حتديد الضحايا (إختر جميع االحتماالت املمكنة وكن مح ّدد ًا)

ّ
قائد/مرشح حزب سياسي
ّ
سياسي ّ
/ملرشح
موظف في حزب
ّ

سياسي ّ
/ملرشح
مناصر في حزب
ّ
سياسي ّ
/ملرشح
مندوب في حزب
ّ
مسؤول انتخابي

قوى أمنية تابعة للدولة
مسؤول حكومي
عضو منتخَ ب
أقل ّيات
أفراد ميليشيات
قائد/قادة قبيلة/قرية
ّ
منظمة مجتمع مدني
قائد ديني
إعالم/صحافة
رائد/ر ّواد أعمال
نقابة مهنية (مث ًال نقابة احملامني)
غير ذلك

مراقب انتخابات (اسم ّ
املنظمة)
ناخبون
.3

العدد اإلجمالي للضحايا القتلى:

.4

العدد اإلجمالي للضحايا املصابني:

.5

العدد اإلجمالي للضحايا املخطوفني:

امللحق األول

الصفة

االسم

االنتماء السياسي/التنظيمي
(إن توافر)
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امللحق األول

تاسع ًا .معلومات عن الضرر امللحق باملمتلكات
.1

نوع املمتلكات:
عامة
خاصة
كال األمرين

.2

نوع املمتلكات وانتماء املالك

نوع املمتلكات
طرقات /جسور /أنفاق /بوابات
مق ّر /مركز رئيسي

نقليات عامة

ملصقات/مطويات/موا ّد حمالت
مرافق (سدود/كهرباء)
مكاتب
د ّراجات نارية/هوائية

ملصقات كبيرة
أنظمة نقليات

مساجد/مزارات/كنائس/أو مواقع دينية أخرى
حافالت/شاحنات
مع ّدات/أثاث (مك ّبرات صوت ،كمبيوتر ،مكاتب)
مرافق صناعية
مكاتب اقتراعية
سيارات
بيانات/معلومات :مل ّفات كمبيوتر ،قوائم الناخبني
مرافىء/مطارات/محطات قطار
بيوت خاصة
بطاقات اقتراع و/أو صناديق اقتراع
طاقة/موارد
بنى مؤقتة
مواد/لوازم انتخابية
متاريس/حواجز
مكان العمل /مخازن

انتماء املالك
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عاشر ًا .طريقة/أسلوب العنف (إختر جميع االحتماالت املمكنة)

 --نهاية االستمارة --

امللحق األول

جهاز مس ّبب للحرائق
ناري
مس ّدس/سالح ّ
موا ّد حادة
موا ّد مسنّنة
حريق متع ّمد
جسدي (أدى إلى إصابة خطيرة)
اعتداء
ّ
تفجير انتحاري
عدم استخدام لألسلحة
ال أعرف
قذيفة/هاون
انفجار لغم أرضي
جهاز تفجيري ارجتالي
خطف
تهديد/تخويف
إحلاق الضرر مبمتلكات/إتالفها
التعسفي
االحتجاز
ّ
االستغالل اجلسدي (القبض ،الضرب ،الصفع ،ش ّد الشعر ،إلخ).
محاولة تفجير/باءت بالفشل
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منوذج عن استمارة بحوادث
العنف ومراقبة اإلعالم

ساحل العاج

امللحق الثاني

مشروع «متّحدون من أجل مراقبة العنف في ساحل العاج »2011

تعريف املراقب
 2الشهرة

 1االسم
ّ
املنظمة
3

 4منطقة املراقبة

 5رقم الهاتف

 6البريد اإللكتروني

مكان وزمان احلادث
7

املكان

9

املدينة/القرية

احلي
8
ّ
 10احمللّة

11

القسم

 12املنطقة

13

التاريخ
(يوم/شهر/سنة)

 14الساعة

15

م ّدة احلادث

 16أ هل كن َت شاهد ًا على احلادث؟
 16ب إن لم تكن شاهد ًا ،كيف علم َت بوقوعه؟
 .17أنواع احلوادث
اغتيال
محاولة قتل
اعتداء جسدي/شفهي
تعسفي
توقيف ّ
تعذيب
املعاملة القاسية والالإنسانية
االغتصاب/االستغالل اجلنسي
اخلطف
الطرف (طبيعته)....:
تدمير ممتلكات

تدمير الفتات ومواد تابعة للحملة
تدمير مواد انتخابية
تخويف/تهديد
حتفيز على العنف
حتفيز على الكراهية (طبيعته)......:
تشهير
عرقلة االجتماعات والتظاهرات بشكل عنيف
عرقلة التصويت
غير ذلك (الرجاء التحديد)......:
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 .18السياق العام

ما الذي كان يجري؟ كيف كانت األجواء السياسية/االجتماعية حلظة احلدث؟ ما كان دافع األشخاص الذين
ُيفترض أنهم كانوا وراء احلادث؟ من كانت املجموعة أو األشخاص املستهدفون؟ هل بدا لك احلادث متع ّمد ًا؟
هل كانت قوى األمن حاضرة؟ ماذا كانت ر ّدة فعل الضحايا والشهود؟ ماذا كانت ر ّدة فعل السلطات
احلاضرة؟ هل كا حادث ًا فردي ًا؟

امللحق الثاني

حتديد مرتكبي احلادث
19

االسم

االنتماء السياسي

اجلنس السن املهنة

غير (الرجاء التحديد)

 19أ
 19ب
 19ت
 19ث
 19ج
حتديد ضحايا احلادث
20

االسم

االنتماء السياسي

اجلنس السن املهنة

 20أ
 20ب
 20ت
 20ث
 20ج
األضرار املادية
 22عدد املواد
 23وصف الضرر

21

نوع املواد

غير (الرجاء التحديد)
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الشهود على احلادث
كم شاهد ًا كان مستعد ًا
24
ملنحك وجهة نظره؟
26

االسم

25

كم شاهد ًا كان حاضر ًا؟
االنتماء السياسي غير (الرجاء
التحديد)

اجلنس السن املهنة

امللحق الثاني

 26أ
 26ب
 26ت
 26ث
 26ج
 .27رواية الشهود
إذا دعت احلاجة ،ميكن استخدام صفحة إضافية

ردود فعل العامة على احلادث
28

من أبدى ر ّدة فعل علنية على احلادث؟

 28أ

مسؤول من سلطات البلدية/الوالية/الوطن

 28ب مسؤول من جلنة املصاحلة
 28ت مسؤول من الهيئة املستقلة لإلشراف على
االنتخابات
 28ث مسؤول من الق ّوات املسلّحة
 28ج مسؤول من األحزاب السياسية
 29ح مسؤولون دينيون/إثنيون/اجتماعيون
 29خ مجتمع مدني

X

ر ّدة الفعل
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التغطية اإلعالمية
هل ّ
مت عرض احلادث
بصفته حادث ًا معزو ًال أو
متكرر ًا

31

ما هي وسائل االسم
اإلعالم؟

االنتماء

توجه
ّ
التعليقات

 31أ

اإلذاعة

 31ب التلفزيون
 31ت الصحف
 31ث وسائل اإلعالم
االجتماعي
32

هل تتطابق تقارير وسائل اإلعالم مع احلوادث التي ّ
غطتها؟
إن لم تفعل ،صف االختالف بني الواقع والتقرير.

االسم

االنتماء

توجه
ّ
التعليقات

امللحق الثاني

29

هل ورد ذكر احلادث في
وسائل اإلعالم؟

نعم
كال

30

معزو ًال
متكرر ًا
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منوذج عن استمارة بحوادث العنف
اخلاصة باملراقبني على املدى الطويل

سريالنكا

مركز مراقبة حوادث العنف االنتخابي ،سريالنكا
تقرير حوادث العنف االنتخابي

امللحق الثالث

مركز مراقبة حوادث العنف االنتخابي
تاريخ احلادث

رقم اإلحالة

املقاطعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املنطقة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم الدائرة االنتخابية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم املراقب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاتف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ نقل احلادث إلى املراقب ــــــــــــــــــــــــــ

الساعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناقل اخلبر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ
واملنظمة/احلزب الذي ينتمي إليه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مركز
العنوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاتف/فاكس/رقم الطوارئ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ احلادث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املكان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مخفر الشرطة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قسم الشرطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املتق ّدم بالشكوى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتماؤه احلزبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النوع االجتماعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املعتدون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتماؤهم احلزبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوعهم االجتماعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفاصيل احلادث كما ّ
مت اإلبالغ عنه مع ذكر أسماء الضحايا ونوعهم االجتماعي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تفاصيل احلادث بنا ًء على تقييمك
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دراسة حالة عن مراقبة العنف
االنتخابي والتخفيف منه

سريالنكا

امللحق اخلامس

بسالم ّ
هش نسبي ًا .ومع أنّ االهتمام
في العام  ،2009خرجت سريالنكا من حرب أهلية دامت  25سنة لتنعم
ٍ
حت ّول إلى حتقيق املصاحلة بعد النزاع وإلى التنمية االقتصادية ،إال أنّ العنف السياسي بقي مستم ّر ًا ،ال
س ّيما في فترة االنتخابات ،وقد تفاقم أو اشتعل في أغلب األحيان بسبب قضايا لم يت ّم حلّها ما بعد احلرب.
كما بقيت التوتّرات اإلثنية والتنافسات السياسية املرتبطة بها ،خالل فترة النزاع املط ّولة ،منتشر ًة في البالد.
وكان اإلرث الذي خلّفه اجليش خالل احلرب ،وانتشار األسلحة ،قد أسبغ أجوا ًء مليئة باخلوف ،ال س ّيما في
الشمال .كما كان نظام التصويت املرتكز على القائمة املفتوحة الذي يتيح للناخبني ترتيب ّ
مرشحني من قائمة
احلزب نفسها قد ساهم في انتشار النزاعات ضمن األحزاب السياسية .فض ًال عن ذلك ،إنّ غياب عملية مساءلة
شرعية على االنتهاكات التي ارتبكت خالل احلروب ،إلى جانب تراجع االستقاللية القضائية ،قد ساهم في
ثقافة احلصانة في زمن العنف.
أدى املجتمع املدني في سريالنكا ،طيلة عقود ،دور ًا ناشط ًا في محاولة ضبط العنف السياسي واالنتخابي
املتك ّرر .ومع أنّ القانون ال يعترف مبراقبة االنتخابات ،لكن أجيز للمواطنني السريالنكيني مراقبة معظم
عناصر العملية االنتخابية وفق ًا لقرار يعود إلى جلنة االنتخابات -من دون أن يشمل ذلك عمليتي فرز األصوات
وجدولتها .في هذا اإلطار ،أقدم املواطنون على مراقبة االنتخابات بك ّل حماسة منذ جولة العام  .1988وقامت
توجهات مع ّينة على صعيد
املجموعات املدنية غير احلزبية بتوثيق حوادث العنف االنتخابي بك ّل حذر ،مح ّدد ًة ّ
التوتّر السياسي .وبفضل مجموعة متن ّوعة من نشاطات التواصل مع العامة ،مت ّكنت هذه ّ
املنظمات من نشر
التوعية بشأن قضية العنف االنتخابي وانتزاع استجابات مناسبة حلوادث العنف من السلطات .كما شارك
ناشطو املجتمع املدني ،في الفترة الفاصلة بني االنتخابات ،في مبادرات ملعاجلة العوامل االجتماعية والنظامية
الكامنة التي تساهم في تأجيج العنف السياسي .وفي مناخ سياسي وصفه مف ّوض األمم املتحدة األعلى
استبدادي بشكل متزايد ،وإعالم يوصف بشكل متك ّرر بأنه من بني األكثر خضوع ًا
حلقوق اإلنسان وغيره بأنّه
ّ
ّ
ً
للممارسات القمعية ،كانت منظمات املجتمع املدني مضطرة دائما لتقييم كيفية احملافظة على مصداقيتها
وسالمتها وإيصال صوتها بشكل ف ّعال.
من العوامل التي لطاملا كانت مساهمة في جناحات ّ
منظمات املجتمع املدني املعنية بحوادث العنف االنتخابي،
بناء الشرعية من خالل املنهجيات التي تش ّدد على مراجعة التقارير ،ونسج الشراكات مع بقية أصحاب
املصلحة ،وتطوير إجراءات لضمان أمن املراقبني .في هذا اإلطار ،تك ّون مركز مراقبة حوادث العنف االنتخابي
معني باالنتخابات ،يض ّم مركز السياسات البديلة،
الذي اجتمع للمرة األولى عام  1997ليكون بذلك أ ّول ائتالف ّ
وحركة اإلعالم احل ّر ،وشبكة «إنفورم» حلقوق اإلنسان؛ وقد ر ّكز االئتالف على املساهمة في انتخابات سلمية
من خالل التوثيق الدقيق للعنف أثناء االنتخابات ،على نح ٍو أتاح له نشر أسماء مرتكبي العنف والتشهير بهم،
والتخفيف من ثقافة احلصانة املتعلقة بحوادث العنف .أما بعيد ًا عن األجواء االنتخابية ،فتجري ّ
املنظمات
املنضوية حتت لواء املركز مجموع ًة متن ّوعة من النشاطات ،مثل املدافعة عن اإلصالحات االنتخابية وتثقيف
الناخبني .وكانت ّ
منظمة «حركة الشعب من أجل انتخابات ح ّرة ونزيهة» قد راقبت االنتخابات في سريالنكا
منذ إجراء االنتخابات الرئاسية في العام  ،1988وهي أقدم ّ
منظمة ملراقبة االنتخابات في البالد ،تعتمد على
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شبكة واسعة من ّ
منظمات املجتمع املدني حلشد املراقبني وجمع املعلومات .وهي تر ّكز على التخفيف من التوتّر
السياسي الذي ميكن أن يؤدي إلى العنف من خالل التواصل بشكل هادف مع السلطات وصانعي القرار
خالل فترة االنتخابات ،فض ًال عن مجموعة من احلمالت الداعية إلى السالم ونشاطات اإلصالح في الفترات
الفاصلة بني االنتخابات.

مركز مراقبة حوادث العنف االنتخابي :توثيق حوادث العنف
ونشرها
يسعى مركز مراقبة حوادث العنف االنتخابي إلى أن يكون صوت ًا محايد ًا للتبليغ عن حوادث العنف االنتخابي
حد لثقافة
في سريالنكا .أما هدفه النهائي ،فهو ممارسة ضغوطات عامة على مرتكبي حوادث العنف ووضع ٍ ّ
توجهات عن حوادث العنف اجلسدي
احلصانة .يجتمع املركز خالل الفترات االنتخابية جلمع بيانات وتسجيل ّ
والتهديد والتخويف .ث ّم يصنّف هذه البيانات وفق ًا لنوع احلادث ،ومعلومات الضحايا ،واجلناة ،ومكان وقوع
سجل تراجع ًا في حوادث العنف اجلسدي خالل فترة االنتخابات على
احلادث ،وتفاصيل أخرى .ومع أنّ املركز ّ
امتداد العقد الفائت ،إال أنّ أعضاء االئتالف يعترفون بأهمية استئناف االجتماعات خالل االنتخابات لتوثيق
التوجهات اإليجابية والتركيز أكثر على أشكال اإلكراه األقل بروز ًا ،مثل التهديد وتكريس مناخ اخلوف،
هذه
ّ
إلى جانب مشاكل متزايدة أخرى مثل إساءة استغالل موارد الدولة.

يقوم مركز مراقبة حوادث العنف االنتخابي بجمع البيانات من عدد من املصادر التي تتجاوز املراقبني املد َّربني.
يخصص املركز خط ًا ساخن ًا عام ًا للمواطنني كي يقوموا باإلبالغ عن احلوادث ،ثم
بالنسبة لالنتخابات الوطنيةّ ،
يقوم املركز بالتحقق منها بدقة قبل اإلعالن عنها .كما ينسج عالقات عمل حسنة مع ق ّوات الشرطة ،بشكل يتيح
له االطالع على سجالت الشرطة باحلوادث املتعلقة باالنتخابات كي يتح ّقق منها وينهل منها معلومات لتقارير
إضافية .جدي ٌر بالذكر أنّ هذه العالقة تعود باملنفعة على الشرطة أيض ًا ،حيث يستطيع عناصرها االطالع على
تقارير املواطنني واملالحظني الصادرة عن املركز ،مما مي ّكنهم من االستجابة للحوادث بشكل سريع.
ضروري للحفاظ على سمعة املركز كهيئة محايدة ومحترفة ،مما يساهم في
إنّ التح ّقق من كافة التقارير أم ٌر
ّ
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تقوم منهجية مراقبة حوادث العنف االنتخابي التي يعتمدها املركز على مراقبة طويلة وقصيرة املدى .فينتشر
مراقبني ألمد طويل في مختلف الدوائر االنتخابية ،ومعهم استمارات وكاميرات رقمية لتسجيل ّأي حادثة عنف
واستغالل ملوارد الدولة ،والتقاط صور عنها .كما يت ّم تدريب هؤالء املراقبني على إجراء «مراقبة عامة للوضع
في امليدان» بشكل يغطي إدارة االنتخابات ،البيئة االنتخابية ،نشر التوعية ،ومشاركة الناخبني .وعندما
يتض ّمن تقرير املراقبني على املدى الطويل عدد ًا كبير ًا من حوادث العنف أو يورد أخبار ًا عن تصعيد في
مع ّدل التوتر في منطقة مع ّينة ،يجري املركز «زيارة ميدانية» يقوم خاللها فريق صغير من اخلبراء في شؤون
االنتخابات ،والنزاعات ،والقانون وغير ذلك باالنتشار في املنطقة للتأ ّكد من توثيق الوضع بشكل شامل .وفي
يوم االنتخابات ،ينشر املركز املراقبني على املدى القصير الذي جمعهم بفضل لقاءات ّ
املنظمات األعضاء فيه.
تتمحور خطة توزيع املراقبني على حتليل للمواقع الساخنة التي ُيحتمل أن ينتشر فيها العنف ،استناد ًا إلى
بيانات املركز التاريخية والبيانات الرسمية ،والتقارير املتواصلة التي يرسلها املراقبون على املدى الطويل.
بشكل مع ّمق.
وتتيح فرق االنتخابات املتن ّقلة ملركز مراقبة حوادث العنف االنتخابي بالتحقيق في احلوادث
ٍ
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توطيد العالقات مع بقية أصحاب املصلحة ويضمن جناح جهود املراقبة .فيتح ّقق املركز من ك ّل حادثة عبر
وسائل متن ّوعة مثل سجالت الشرطة ،والتقارير اإلعالمية ذات املصداقية ،وشهادة الضحايا وبقية الشهود.
فض ًال عن ذلك ،يسعى املركز إلى احلصول على تعليق من األفراد أو األحزاب السياسية املتّهمني ،حسب
االدعاءات ،بارتكاب حوادث العنف -وهو إجراء يو ّفر الشفافية في عملية جمع البيانات ومينح املتّهم فرصة الر ّد
على هذه املزاعم .على املدى الطويل ،من شأن هذه اخلطوة أن مت ّكن املركز من تت ّبع كيفية استجابة مختلف
األحزاب السياسية حلوادث العنف التي يرتكبها عناصر احلزب أو مناصروه ،مما يد ّل بدوره على ّأي األحزاب
السياسية جاهزة للمشاركة في هذه القضية.
تهدف املقاربة التي ينتهجها مركز مراقبة حوادث العنف االنتخابي نحو التوعية العامة إلى تزويد املواطنني
والسلطات مبعلومات حيادية وذات مصداقية بشأن العنف املتعلّق باالنتخابات ،للمساهمة في ممارسة
ضغوطات عامة للح ّد من العنف السياسي ،وفي نهاية األمر التخفيف من ثقافة احلصانة .فمن خالل تشجيع
ّ
للمرشحني العنيفني ،يسعى املركز إلى احل ّد من العنف عن طريق التخفيف من
املواطنني على عدم التصويت
املكاسب السياسية التي ميكن أن يجنيها األشخاص العنيفون .لذا ،يعتمد املركز مقاربة التشهير بأسماء
مرتكبي أعمال العنف التي ّ
مت التحقق منها ،مع تسليط الضوء على مناصري العنف السياسي من خالل
ً
البيانات الصحفية ،والتقارير ،ووسائل اإلعالم ،ووسائل أخرى .فضال عن ذلك ،ينشر املركز خرائط إلكترونية
حلوادث العنف التي ُس ّجلت في مختلف مراحل العملية السياسية عبر موقعه اإللكترونية ووسائل التواصل
االجتماعي .ففي بلد حيث االنشقاقات اإلثنية والسياسية امللحوظة ،التي تتوافق مع احلدود اجلغرافية ،يعتبر
حتديد املواقع على خريطة أداة مفيدة لدراسة األمناط احملتملة للعنف التي ميكن أن تخلّف تبعا ٍت سياسية أو
اجتماعية وخيمة.
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يحت ّل أمن املراقب مكان ًة أساسية بالنسبة ملركز مراقبة حوادث العنف االنتخابي خالل تطبيق هذه النشاطات.
فقد اتّخذ املركز عدد ًا من اخلطوات حملاولة ضمان السالمة الفعلية ملراقبيه ،مبا في ذلك التشديد على السالمة
الشخصية خالل تدريب املراقبني ،وتوفير تأمني لهم ،وتشجيع املراقبني على املدى الطويل على تسجيل أسمائهم
لدى الشرطة احمللية في منطقة انتشارهم؛ وفي بعض األحيان ،التنسيق مع شركات األمن احمللية.

ما بعد املراقبة
بني الفترات االنتخابية ،يشارك مركز السياسات البديلة ومركز مراقبة حوادث العنف االنتخابي في عدد من
املوجهة نحو التخفيف من االضطرابات السياسية وتعزيز السالم .فاهت ّمت نشاطات توعية الناخبني
النشاطات ّ
ّ
املرشحني الذين يؤ ّيدون أعمال العنف أو يرتكبونها.
والتوعية املدنية بتشجيع الناخبني على عدم انتخاب
بدوره ،ن ّفذ مركز السياسات البديلة نشاطات للمدافعة عن اإلصالح االنتخابي مع الدعوة إلى التخفيف من
االضطرابات اإلثنية وغير ذلك .وقد ُس ّجل جناح الفت في مجال اإلصالحات في العام  ،2002عندما منحت
احملكمة جلنة إدارة االنتخابات اإلذن بإبطال نتائج مكتب اقتراعي بسبب أعمال العنف املرتكبة في ذلك املوقع،
استناد ًا إلى تقارير املراقبني املدنيني .كما نشط مركز السياسات البديلة في تنظيم عملية املصاحلة املستمرة
بعد احلرب ،معزّز ًا احلوار على مستوى املجتمع احمللي .فض ًال عن ذلك ،أجرت الوحدة املعن ّية باالقتراع في
مركز السياسات البديلة استطالع ًا بشأن االنتخابات وسلوك الناخبني .ميكن أن يساعد هذا البحث في تقييم
ّ
املرشحني والناخبني على السواء حتى وإن
املتأصل بني املواطنني ،مما قد يؤ ّثر على
نطاق اخلوف أو التهويل
ّ
ً
لم تتو ّفر أشكال أكثر علنية للعنف.
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التأثير األوسع
الفعلي في انتخابات سريالنكا منذ انطالق
سجل مركز مراقبة حوادث العنف االنتخابي تراجع ًا في العنف
ّ
ّ
نشاطاته في مجال املراقبة وعمله على نشر التوعية جتاه القضية ،سواء بني املواطنني أم ضمن املجتمع الدولي.
ومن املعروف عن املركز وشركائه ،في أوساط سريالنكا واملجتمع الدولي على السواء ،أنهم أصحاب رأي
محايد وذي مصداقية .في اآلونة األخيرةّ ،
مت تكرمي مركز السياسات البديلة ضمن طاولة مستديرة للمجتمع
املدني أقامها الرئيس األميركي باراك أوباما في أيلول/سبتمبر .2013
إلى جانب تكريس سمعته كهيئة محادية وذات مصداقية ،أدى مركز مراقبة حوادث العنف االنتخابي دور ًا
أساسي ًا في تعزيز سمعته في مجال املراقبة املدنية لالنتخابات كك ّل .وقد ش ّدد املركز على أنّ مراقبي
االنتخابات أصبحوا اليوم جزء ًا متو ّقع ًا ومقبو ًال من أجزاء العملية االنتخابية من قبل جميع أصحاب املصلحة،
ّ
واملرشحني ،واملواطنني .فض ًال عن ذلك ،ساهم املركز ،من خالل محاوالته ،في التوعية
مثل السلطات احلكومية،
العامة ،وقبول ممارسة املراقبة املدنية لالنتخابات واالعتراف بأهميتها ،كما ساعد في تخصيص ح ّي ٍز للمجتمع
املدني للعمل على قضايا نزاهة االنتخابات بشكل أوسع.

بافريل ( :)PAFFRELالتخفيف من العنف االنتخابي من
خالل إشراك أصحاب املصلحة
تر ّكز «بافريل» على التخفيف من االضطرابات والعنف السياسي في سريالنكا ،مبا في ذلك خالل االنتخابات.
وهي تدير عدد ًا من النشاطات في مختلف مراحل العملية االنتخابية مبا في ذلك مراقبة االنتخابات ،توعية
الناخبني ،التواصل مع األحزاب السياسية واملدافعة عن اإلصالحات االنتخابية .على امتداد العقد الفائت،
تشجع على التواصل الهادف مع السلطات
حت ّولت استراتيجيتها من مقاربة عامة تقوم على التشهير إلى مقاربة ّ
املختصة وصانعي القرار.

تألّفت «وحدة خاصة بالتخفيف من العنف» ،مق ّرها كولومبو ،ض ّمت محامني ،وطالب قانون ،ومتط ّوعني آخرين،
مه ّمتها استقبال تقارير املراقبني كافة ،باإلضافة إلى تقارير احلوادث التي يرسلها املواطنون ،واألحزاب
ووسائل اإلعالم .تقوم هذه الوحدة بالتأ ّكد من جميع التقارير ،ثم تدرجها في قاعدة البيانات ،وحتيل احلوادث
التي ّ
مت التحقق منها إلى السلطات املعن ّية كي تتّخذ اخلطوات الالزمة ،وتتابع طريقة االستجابة للحادث .في
ّ
ً
املناطق حيث تتو ّقع «بافريل» أكثر قدر من العنف استنادا إلى تركز نسبة احلوادث في االنتخابات األخيرة
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تش ّدد منهجية مراقبة االنتخابات في «بافريل» على توثيق حوادث العنف واستغالل املوارد احلكومية .وهي
تنشر مراقبني طويلي األمد خالل األسابيع واألشهر التي تسبق االنتخابات وإلى ما بعد يوم االنتخابات بعدة
أسابيع .في اليوم االنتخابي ،ض ّم املراقبون الطويلو األمد فرق ًا متن ّقلة توزّعت لتغطي كافة املكاتب االقتراعية
ضمن الدائرة االنتخابية التي أوكلت إليهم .أما املراقبون الثابتون على املدى القصير ،فيت ّم اختيارهم من
خالل شبكة ّ
منظمات املجتمع املدني الوطنية احمللية غير الرسمية اخلاصة بـ»بافريل» .وبدء ًا من انتخابات
املجلس اإلقليمي في أيلول/سبتمبر  ،2013أصبحت شبكة «بافريل» تض ّم حوالى ّ 120
منظمة ،مثل املجموعات
الشبابية والنسائية ،مما أتاح لها حشد اآلالف من املتطوعني ليوم االنتخابات.
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أو في فترة ما قبل االنتخابات ،ميكن أن تنشئ وحدة إقليمية خاصة للتخفيف من العنف .تتمتّع هذه املراكز
احمللية بوظيفة مشابهة للوحدات على املستوى الوطني وتؤدي دور ًا في جمع تقارير العنف ،والتحقق منها،
ونشرها ،لكنها تسمح بتخصيص املوارد بطريقة هادفة إلى املناطق التي ُيحتمل أن تشهد مشاكل أكثر من
غيرها .تلك كانت احلال خالل انتخابات املجلس اإلقليمي احملورية في أيلول/سبتمبر  -2013وهي أ ّول
انتخابات إقليمية في املقاطعة وأ ّول انتخابات في املقاطعة من ّأي نوع كانت منذ نهاية احلرب األهلية.
تش ّدد «بافاريل» على التحقق من التقارير بصفته عام ًال أساسي ًا يؤ ّكد مصداقيتها واستعداد السلطات وقدرتها
على اتّخاذ اخلطوة املطلوبة والتح ّرك في الوقت املناسب .وتسعى «بافاريل» ال إلى التحقق من تفاصيل ك ّل
حادث فحسب ،بل إنّ ّ
موظفي وحدة التخفيف من العنف مد َّربني على حتديد إن كان عمل العنف سياس ّي ًا
بطبيعته .على امتداد عقود من العمل ،مت ّكنت «بافريل» من إرساء نفسها كصوت محايد ،ذي مصداقية ،وفق ما
ّ
واملرشحون ،وجلنة إدارة االنتخابات ،ومم ّثلو السلطات احلكومية الذين يطرقون
تؤ ّكد عليه األحزاب السياسية،
باب املجموعة طلب ًا للمعلومات.

ما بعد املراقبة
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أنشأت «بافريل» عام  2001وحدة خاصة بعمليات كافة األحزاب ،تس ّهل التواصل الهادف بني مجموعة من
اجلهات الفاعلة .يتم ّثل الهدف األساسي للوحدة بتعزيز تبادل املعلومات بني األحزاب ،وجلنة إدارة االنتخابات،
ومنسق ألعمال العنف
والشرطة ،واملجتمع املدني ،مع متكني السلطات املعنية من االستجابة بشكل سريع
ّ
وغيرها من احلوادث .فض ًال عن ذلك ،م ّكنت الوحدة املجتمع املدني من تعزيز احلوار بني قادة األحزاب
والتوسط حل ّل النزاعات .وكان إنشاء وحدات على مستوى
املجتمعني ،والتخفيف من التوتّر بني األحزاب،
ّ
الدائرة االنتخابية خالل السنوات األخيرة قد أفسح املجال أمام تفاعل مشابه على املستوى احمللي .ومع أنّ
جلنة إدارة االنتخابات تدير اليوم الوحدات اخلاصة بعمليات كافة األحزاب ،إال أنّ «بافريل» ما زالت تؤدي
دور ًا أساسي ًا في نشاطاتها.
تدير «بافريل» أيض ًا مجموع ًة متن ّوعة من النشاطات في الفترات الفاصلة بني االنتخابات ،بهدف تعزيز
اإلصالحات االنتخابية وحكم القانون .وكانت احلمالت السلمية ،مبا في ذلك عروض مسرحيات الشارع ،وسيلة
فعالة للتواصل مع املواطنني .فبدأ برنامج طاولة مستديرة في العام  2013إلشراك قادة املجتمعات احمللية في
تعزيز احلوار وأخير ًا تنمية الثقافة ض ّد العنف .كما ر ّكزت املدافعة عن اإلصالحات االنتخابية التي قامت بها
«بافريل» على تغيير النظام االنتخابي ،وهذا أم ٌر تعتبره عامل أساسي يساهم في االضطرابات السياسية .وقد
اعتبر إقرار مشروع قانون في العام  2012يغ ّير النظام االنتخابي احمللي عالم ًة أولى على النجاح.

التأثير األوسع
ساهمت محاوالت «بافريل» في إشراك أصحاب املصلحة في تعزيز حوار أكثر انفتاح ًا وتواص ًال مباشر ًا بني
القوى الفاعلة السياسية .وكانت الوحدة اخلاصة بعمليات كافة األحزاب قد أثبتت أنها وسيلة ناجحة لتسهيل
االتصال والوساطة بني األحزاب ،فض ًال عن االستجابة السريعة للحوادث.
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إنّ تشديد «بافريل» على التدقيق في التقارير وصون سمعتها كهيئة محايدة أتاحا لها نسج عالقات مع مجموعة
متن ّوعة من أصحاب املصلحة .وقد ساهم ذلك في االعتراف ،على نطاق أوسع ،مبمارسة املراقبة احملايدة
لالنتخابات في البالد .بفضل عقود من العمل من أجل تكريس مصداقيتها ،أصبحت «بافريل» تدقق بشكل حذر
في املعلومات وحتاول إشراك جميع أصحاب املصلحة في العملية السياسية .بدورها ،م ّكنت هذه العالقات من
التواصل بشكل فاعل مع السلطات وصانعي القرار ،مبا في ذلك عبر مبادرة الوحدة اخلاصة بعمليات كافة
األحزاب ،مما ساعد في معاجلة التوتّر السياسي الذي ساد في مختلف مراحل العملية السياسية .وقد شهدت
املالحظات املباشرة من املواطنني على قيمة برامج التوعية العامة التي ن ّفذتها «بافريل» ،مثل عروض مسرحيات
الشارع التي القت رواج ًا كبير ًا .فض ًال عن ذلك ،اعتبر التغيير املذكور أعاله الذي طرأ على النظام االنتخابي
احمللي في العام  2012خطو ًة أولى نحو حتقيق رؤية «بافريل» نحو اإلصالح -وهي تغييرات تعتبرها أساسية
للتخفيف من أنواع االضطرابات التي ساهمت في التخفيف من العنف خالل االنتخابات املاضية.
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