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دليل العمل بشأن التدابري التي ينبغي اتخاذها ملنع وتخفيف حدة العنف املرتبط باالنتخابات

حول الدليل
الغرض من هذا الدليل
تهدف هذه الوثيقة إىل توجيه وإلهام املستخدمني لوضع إسرتاتيجيات وإجراءات ملنع أعامل العنف املرتبطة باالنتخابات
والحد منها يف بلد معني وضمن سياق انتخايب محدد.
ويعترب دليل العمل بشأن التدابري التي ينبغي اتخاذها ملنع وتخفيف حدة العنف املرتبط باالنتخابات ،مبثابة وثيقة دعم
ألداة إدارة املخاطر االنتخابية .وتعمل نقاط العمل أو اإلجراءات املعروضة يف هذا الدليل مبثابة مرآة عاكسة ملحتوى وحدة
أداة منع أخطار العنف املرتبط باالنتخابات والحد منها (انظر الشكل  ،)1يف مناذج وأمناط من السهل طباعتها والتشارك بها.
نظرة عامة عىل
أداة إدارة املخاطر االنتخابية
مصادر املعرفة
دليل العوامل
الداخلية

دليل العوامل
الخارجية

األدوات التحليلية
منهجية سياق
املحتوى

دليل املستخدم

درء املخاطر واإلقالل منها
النقاط اإلجرائية

الشكل  :1أداة إدارة املخاطر االنتخابية – ملحة عن توثيق الدعم

مستخدمو هذا الدليل
يستهدف هذا الدليل األشخاص املعنيني بأنشطة تحديد اإلسرتاتيجيات واإلجراءات ملنع مختلف أشكال العنف املتصلة
باالنتخابات والحد منها ،مثل العاملني يف هيئات إدارة االنتخابات ،ووكاالت القطاع األمني واألطراف الفاعلة الحكومية وغري
الحكومية األخرى ،مبا يف ذلك املنظامت الداعية للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.

منهجية تحديد اإلستراتيجيات ذات الصلة
تعتمد نقاط العمل الواردة يف هذا الدليل عىل حسن إدارة االنتخابات واألمن ،وجهود توطيد السالم املبذولة ملنع والحد من
أعامل العنف املرتبطة باالنتخابات يف سياقات وطنية وانتخابية محددة .ويتم تحديد الحاالت ،من خالل أنشطة البحوث
والدراسات املكتبية واإلسهامات املقدمة من املنظامت ذات الخربة العملية يف هذا املجال.

هيكلية الدليل
ينقسم هذا الدليل إىل مثانية أقسام تعكس املراحل املحددة يف نهج الدورة االنتخابية (انظر الشكل .)2
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فتـرة ما
ب عد ا
ال
ن
ت
خا
الدستور
التقوية املؤسسية
بات
والتطوير املهني التدقيقات
الترشيعات
مدونات قواعد
والتقييامت
النظام اإلنتخايب
السلوك
والحدود اإلنتخابية اإلصالح القانوين تحديث سجالت
الهيئات اإلنتخابية األرشفة والبحوث الناخبني

تخابات
ن
ال
ا
ل
ب
ة ما ق
فتـر

التدريب التشغييل
ملوظفي االنتخابات
التوعية املدنية
إعالم الناخبني

الهيكل
القانوين
التخطيط
والتنفيذ

بعد
اإلنتخابات

الشكاوي والطعون
تدقيق
النتائج

الدورة االنتخابية
عمليات
التدريب
اإلنتخاب ويوم
والتعليم
اإلقرتاع
الحملة
تسجيل
الناخبني اإلنتخابية

تسجيل الناخبني
إعتامد املراقبني
املراقبون املحليون
األحزاب واملرشحون

تدقيق النتائج
عدد األصوات
التصويت
التصويت الخاص
والخارجي

فتـرة االنتخابات

وضع امليزانية،
التخصيص ،والتمويل
التقويم اإلنتخايب
التوظيف واملشرتيات
التجهيزات واألمن

النتائج الرسمية

واملراحل الثامنية للدورة االنتخابية تتضمن:
1.1اإلطار القانوين واملؤسيس لالنتخابات.
2.2التخطيط واإلعداد لتنفيذ األنشطة
االنتخابية.
3.3التدريب والتوعية والتعليم.
4.4تسجيل الناخبني واألحزاب السياسية
ومراقبو االنتخابات.
5.5الحمالت الدعائية لالنتخابات.
6.6عمليات االقرتاع (التصويت).
7.7إعالن نتائج االنتخابات.
8.8مرحلة ما بعد االنتخابات.

املخالفات تنسيق الحمالت
والعقوبات اإلتصال باإلعالم
متويل األحزاب مدونة السلوك

الشكل  :2الدورة االنتخابية

1

يف داخل كل قسم من أقسام هذا الدليل ،يتم استكشاف ثالث مجموعات مختلفة من إجراءات املنع والتحديد كالتايل:
•تحسني إجراءات اإلدارة والعدالة املتعلقة باالنتخابات ـــ وهي اإلجراءات املتعلقة ،بصفة محددة ،بعمليات
التخطيط االنتخابية والتنفيذ والتنسيق وتسوية املنازعات التي ميكن اتخاذها لتجنب الخالفات والعيوب
التقنية ،من أجل تقليل احتامل اندالع العنف.
•تحسني اإلجراءات األمنية ـــ وهي اإلجراءات األمنية املتعلقة باالنتخابات بصفة محددة ،والتي قد تضطلع بها
وكاالت القطاع األمني أو اتفاقيات الخدمات الخاصة طوال دورة انتخابية ما ،لحامية الجهات االنتخابية الفاعلة
والفعاليات واملرافق واملواد االنتخابية من أخطار العنف.
•تحسني البنية األساسية لتوطيد السلم ــ وهي األنشطة املختلفة للحفاظ عىل السلم ،والتي ميكن تنفيذها من
قبل مختلف الجهات الفاعلة الحكومية وغري الحكومية ،لحشد وتنسيق الجهات الحكومية ومنظامت املجتمع
املدين والزعامء التقليديني والدينيني واالفراد ذوي السمعة الطيبة ،وغريهم من املنظامت واألفراد من ذوي
القدرة عىل املساهمة يف نزع فتيل التوترات والتخفيف من حدة االحتقانات املتعلقة باالنتخابات.

1

لقد تم تطوير نهج الدورة االنتخابية من قبل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ( )International IDEAوالمفوضية األوروبية كأداة للتخطيط والتدريب
البصري ،التي يمكنها مساعدة وكاالت التنمية ومزودي المساعدة االنتخابية ومسؤولي االنتخابات لفهم الطبيعة الدورية لمختلف التحديات التي يواجهونها في العمليات
االنتخابية.
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دليل العمل بشأن التدابري التي ينبغي اتخاذها ملنع وتخفيف حدة العنف املرتبط باالنتخابات

كام ميكن تطبيق نهج املستويات الثالثة بإستمرار طوال مختلف مراحل الدورة االنتخابية ،بطريقة من شأنها أن يعمل فيها
مختلف األطراف الفاعلني يف املستويات الثالثة عىل التعاون الدقيق ،بشكل وثيق وعن كثب ،لدعم وتعزيز مختلف أنشطتهم
مع بعضها البعض.
ويتضمن كل قسم:
)1جدول األعامل ـــ وهو عبارة عن ملحة عامة عن نقاط العمل.
)2املسارد النصية ـــ وهي مقدمات وجيزة ،عىل األغلب كمعارف عامة بشأن كل نقطة عمل.
)3الحاالت ـــ وهي موجز ملامرسات جيدة متعلقة بكل نقطة عمل ،مع اإلشارة إىل املصادر املرجعية.

6

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

دليل العمل بشأن التدابري التي ينبغي اتخاذها ملنع وتخفيف حدة العنف املرتبط باالنتخابات

 .1الهيكل االنتخابي القانوني والمؤسسي
الجدول  .1الهيكل االنتخابي القانوني والمؤسسي

ب .تحسين األمن االنتخابي

ج .تحسين البنية األساسية
للسالم

أ .تحسين اإلدارة
والعدالة االنتخابية

1 111اعتامد وتبني إطار قانوين يحدد
1 111نصح أصحاب العالقة واملصلحة
املسؤوليات األمنية بوضوح تام
االنتخابية بشأن نظام انتخايب مالئم
ملختلف القطاعات األمنية والوكاالت
يأخذ يف االعتبار مزايا وعيوب مختلف
الحكومية.
الخيارات التصميمية املتوفرة.
1 111تحديد قواعد التعامل واالشتباك
1 111اعتامد تقديم مشورة بشأن إطار
لوكاالت مختلف القطاعات األمنية
قانوين يتيح إنشاء هيئة إدارة انتخابية
خالل االنتخابات.
ذات مصداقية.
1 111تحديد العقوبات وآليات إنفاذ
1 111إنشاء أطر موثوقة وفعالة لتسوية
القوانني ضد مرتكبي التزوير وأعامل
املنازعات االنتخابية واستحداث آليات
العنف يف االنتخابات.
ملعاقبة مرتكبي الجرائم االنتخابية.
11-11إضفاء الطابع الرسمي عىل آليات
1 111تصميم أحكام قانونية تسهل وضع
التعاون والتنسيق يف مجال تبادل
عمليات ذات مصداقية لتسجيل
املعلومات مع هيئات إدارة
الناخبني واألحزاب السياسية
االنتخابات ،والوكاالت األخرى ذات
واملرشحني.
الصلة واألحزاب السياسية.
1 111وضع لوائح تنظيمية تحدد أدوار
ومسؤوليات األحزاب السياسية يف
العمليات االنتخابية.
1 111تحديد آليات التعاون وتبادل
املعلومات مع قطاع األمن وغريها
من الوكاالت ذات الصلة وجامعات
املواطنني.

11-11حشد الجهات الفاعلة غري الحكومية
وإرشاكها يف املناقشات الدائرة حول
اإلطار االنتخايب من أجل تحقيق
مشاركة املواطنني واإلجامع الوطني.
11-11تعزيز فهم دور الجهات الفاعلة
غري الحكومية يف املساهمة يف إجراء
انتخابات سلمية ،والدعوة إىل إدماج
آليات بديلة لتسوية الرصاع يف اإلطار
القانوين االنتخايب.

يتألف اإلطار القانوين االنتخايب من األحكام الدستورية والترشيعات والقواعد واألنظمة واإلجراءات التي تحكم تصميم النظام
االنتخايب ،وتشكيل املؤسسات والهيئات االنتخابية ،وتنفيذ األنشطة االنتخابية .ويشكل اإلطار القانوين واملؤسيس الشامل
والنزيه واملوجز، ،بحد ذاته ،عالمة فارقة يف التوجه نحو انتخابات ناجحة وسلمية .وباإلضافة إىل الترشيعات واملؤسسات
واملسؤوليات االنتخابية ،فإنه ينبغي تفصيل وتحديد قواعد االشرتاك بالعمل والتنسيق بني وكاالت القطاع األمني يف الترشيعات
ذات الصلة التي تحكم مشاركتها االنتخابية .وعقب االنتهاء من إجراء تحليل وتقييم للدورة االنتخابية السابقة ،فإن عىل
هيئة إدارة االنتخابات واتفاقات الخدمات األمنية الخاصة بدء اإلصالحات القانونية واملؤسسية ملعالجة نقاط الضعف التي
يتم تحديدها ،والتعاون مع أصحاب العالقة واملصلحة اآلخرين حسب اللزوم .كام أن الجهات الفاعلة األخرى ،الحكومية
وغري الحكومية ،قد تلعب دورا ً هاماً يف تسهيل املناقشات العامة وتحقيق اإلجامع الوطني حول اإلطار الترشيعي واملؤسيس.
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 – 1أ تحسين االدارة والعدالة االنتخابية
ينبغي أن يستند إصالح اإلطار االنتخايب القانوين واملؤسيس إىل تقييم العمليات االنتخابية السابقة .ويتم إجراء هذا
التقييم يف فرتة ما بعد االنتخابات من أجل تحديد األحكام والقوانني واألعامل املتنازع عليها ،أو الناقصة أو الغامضة
التي كان لها تأثري سلبي عىل سري العمليات االنتخابية السابقة .وينبغي أن يشمل اإلصالح ،من بني أمور أخرى ،ما
ييل( :أ) مدى مالءمة النظام االنتخايب؛ (ب) مدى مصداقية إدارة االنتخابات؛ (ج) فعالية آليات تسوية املنازعات
االنتخابية؛ (د) دقة ونزاهة عمليات تسجيل الناخبني ،واألحزاب السياسية واملرشحون؛ (هـ) نوعية الترشيعات التي
تنظم أدوار ومسؤوليات األحزاب السياسية؛ (و) وجود آليات إلستبدال املمثلني املنتخبني؛ (ز) وجود آليات للحصول
عىل تبادل للمعلومات مع أجهزة قطاع األمن وغريها من الوكاالت ذات الصلة وجامعات املواطنني ،وهلم ج ّرا .وتعترب
هيئات إدارة االنتخابات يف وضع جيد ميكّنها من أخذ زمام املبادرة والرشوع يف تقديم املشورة والتأثري يف هذه
التغيريات.

 1-1تقديم املشورة ألصحاب العالقة واملصلحة بشأن النظام االنتخايب األمثل ،الذي يأخذ بعني
االعتبار مزايا وعيوب مختلف الخيارات التصميمية للنظام االنتخايب املالئم
إن الخيارات املحددة يف النظام االنتخايب ،قد تؤثر عىل املسائل املتعلقة باملشاركة والتمثيل واستقرار الحكومة
ومساءلة املسؤولني املنتخبني وتعقيد العمليات االنتخابية والتعددية السياسية .2وعىل وجه الخصوص ،فإن األحكام
املتعلقة بصيغة ترجمة األصوات إىل مقاعد نيابية وحجم وقوة الدائرة االنتخابية ونسبة عدد األصوات إىل عدد
املقاعد وترسيم الحدود ،تتطلب جميعها دراسة متأنية .وتعترب اإلدارة االنتخابية مبثابة الجهة املثىل لتقديم املشورة
للمرشعني حول اآلثار العملية املرتتبة عىل مختلف النظم االنتخابية يف سياق وطني وانتخايب معني .ويف املجتمعات
املعرضة للرصاعات ،فإن التحليل قد يرتكز عىل إمكانيات تصميم نظام انتخايب معني يعمل عىل تفاقم أو تخفيف
الرصاع االجتامعي والعنف االنتخايب ،مبا يف ذلك كيف أن العنف القائم عىل النوع االجتامعي قد يؤثر عىل مدى
مشاركة املرأة يف العمليات االنتخابية ،ومستوى متثيلها يف املناصب االنتخابية .ويف الحد األدىن ،فإنه يجب عىل اإلطار
القانوين ضامن إجراء االنتخابات عىل قدم املساواة وتكافؤ الفرص لجميع الجهات الفاعلة االنتخابية.
العمل بنظام الحصص النيابية (الكوتا) للنوع االجتامعي واألقليات يف نيبال لنزع فتيل التوتر يف عام  .2007إن
اإلقصاء السيايس واالجتامعي هو أحد الجذور الرئيسية للرصاع يف نيبال .3ولذلك ،فقد كان متثيل النوع االجتامعي
واألقليات جزء ال يتجزأ من عملية إصالح القوانني االنتخابية التي سبقت الجمعية التأسيسية يف نيبال عام  .2007وقد
حرص تصميم النظام االنتخايب عىل تقديم نظام كوتا (الحصص) للنساء ،حيث عمل عىل تأمني  33يف املئة لهن من
مجموع املقاعد التمثيلية ،فضالً عن الفئات املهمشة واملضطهدة والقبائل األصلية ،استنادا ً إىل نسب متثيلهم اإلحصايئ
بني السكان.4
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2

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ،أشكال النظم االنتخابية ،دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات الجديد (ستوكهولم :المؤسسة الدولية للديمقراطية
واالنتخابات.)2005 ،

3

المركز الوطني السويسري للبحوث في الكفاءة (« ،)CNCCRالشمال والجنوب في كاتماندو :سبل العيش وانعدام األمن والصراعات االجتماعية في نيبال» ،2010 ،ص،1 .
وهو متاح على الموقع التالي ،الذي تم االطالع عليه في  12أكتوبر/تشرين األول >http://www.dsgz.geo.uzh.ch/pdfs/Upreti_Livelihoods.pdf< :2012

4

لجنة االنتخابات في نيبال« ،انتخابات ألعضاء الجمعية التأسيسية قانون  ،»2007/2064متوفر بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  18سبتمبر/أيلول : 2012
<>http://www.election.gov.np/EN/pdf/CAE_Election_Act_2064_english.pdf
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 2-1اعتامد تقديم النصح واملشورة لرضورة توفري إطار قانوين يتيح إنشاء هيئات إدارة انتخابات
جديرة بالثقة واملصداقية
يتطلب األمر إعطاء دراسة متأنية لتحديد نوع اإلدارة االنتخابية األمثل يف سياق بلد معني ،وما الذي سيسهم يف مصداقيتها.
ومثة ثالث طرائق تنظيمية رئيسية يف هذا املجال ،وهي :املستقلة والحكومية واملختلطة .5ويتعني عىل اإلطار القانوين إرساء
املبادئ األساسية التي من شأنها ضامن مصداقية إدارة االنتخابات .وتشمل هذه املبادئ :االستقاللية ،الحيادية ،النزاهة،
الشفافية ،الكفاءة ،الحرفية والعقلية الخدمية .6كام يجب عىل اإلدارة االنتخابية تقديم املشورة للمرشع حول اإلصالحات
القانونية الالزمة لتحسني القدرة لدى اإلدارة االنتخابية عىل تنظيم انتخابات ذات مصداقية .وعىل سبيل املثال ،فإن الرتكيبة
املتوازنة املؤلفة من العنارص الجغرافية والعرقية والنوع االجتامعي واللغوية والدينية وغريها ،من شأنها أن تزيد من مدى
املصداقية واملوثوقية يف اإلدارة االنتخابية بحق.
إصالح لجنة االنتخابات الوطنية اإلندونيسية يف عام  1999عمل عىل بناء وتعزيز الثقة بالعملية الدميقراطية« .بهدف
إعطاء إشارة قوية للميض قدماً يف نهج التحرر واالنعتاق من نظام االنتخابات القديم الذي كان يسمح بالتالعب يف العمليات
االنتخابية وتزوير االنتخابات عىل أوسع نطاق يف املايض» ،فقد تم اعتامد قانون انتخايب جديد يف أوائل عام  .1999وقد تطلب
ذلك األمر إنشاء لجنة وطنية مستقلة إلدارة االنتخابات .ولتعزيز الثقة يف العملية ،فقد تم تشكيل اللجنة من ممثلني عن
جميع األحزاب السياسية املتنافسة وعددها  48حزباً ،باإلضافة إىل خمسة مسؤولني عينتهم الحكومة .ويف عام  ،1999أطلقت
اللجنة الوطنية لالنتخابات انتخابات تنافسية مفتوحة ألول مرة منذ عام  .1955وخالل تلك االنتخابات ،أدىل نحو  100مليون
إندونييس بأصواتهم يف صناديق االقرتاع.7

 3-1وضع آليات موثوق بها وفعالة لتسوية املنازعات االنتخابية واستحداث آليات ملعاقبة مرتكبي
الجرائم االنتخابية
يتعني يف اإلطار القانوين لتسوية املنازعات االنتخابية ،ضامن أن اإلجراءات االنتخابية والقرارات يف جميع املراحل
االنتخابية متناسقة ومتوافقة مع القانون ،وتستند عىل أساس املعالجة املؤثرة .8كام أن آليات تسوية املنازعات
االنتخابية قد تواجه أربعة أنواع منفصلة من التحديات للتعامل معها ،وهي( :أ) اإلدارية( ،ب) القضائية( ،ج)
الترشيعية و (د) الدولية .وعادة ما مييل نوع التحدي نوع املؤسسة التي يرتتب عليها يف املقام األول تويل املسؤولية
يف عملية االستامع للنزاع وحله .وتعترب التحديات اإلدارية مبثابة النوع األكرث شيوعاً من التحديات ،وتتم معالجتها
وحلها عادة من قبل هيئات إدارة االنتخابات .وبالنسبة لقرارات اإلدارة االنتخابية املطعون فيها ،فإنه ميكن إعادة
النظر فيها إما من قبل نفس الهيئة أو من قبل هيئة ذات مرتبة أعىل ،مثل املحكمة الدستورية .9وهذا النظام ،يعد
واسع االنتشار.

5

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات  ،أشكال اإلدارة االنتخابية :دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات (ستوكهولم :المؤسسة الدولية للديمقراطية
واالنتخابات ،)2006 ،ص.9-7 .

6

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات  ،أشكال اإلدارة االنتخابية ،ص.25-22 .

7

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات  ،إدارة االنتخابات خالل المرحلة االنتقالية :التحديات والفرص (ستوكهولم :المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات،)2012 ،
ص ،23-22 .وهي متاحة على الموقع ،>http://www.idea.int/publications/electoral-management-during-transition/index.cfm< :الذي
تم االطالع عليه في  18سبتمبر/أيلول .2012

8

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ،العدالة االنتخابية :دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات (ستوكهولم :المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات،
 ،)2010ص ،37/20 .وهو متاح على الموقع الذي تم االطالع عليه في 12 :أكتوبر/تشرين األول .2012
<.>http://www.idea.int/publications/esd/upload/ESD_Handb_low.pdf

9

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات  ،العدالة االنتخابية ،ص.137 .
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وتعالج التحديات القضائية من قبل الهيئات القضائية ،مثل املحاكم العادية أو اإلدارية أو الدستورية ،أو محاكم انتخابية
خاصة عىل النحو الذي يحدده القانون .وتسمح نظم التحديات الترشيعية للهيئات الترشيعية أو املجالس السياسية األخرى
املحددة بالعمل عىل حل النزاعات االنتخابية« .10كام أن الوسائل الدولية للنظر يف التحديات االنتخابية ،هي تلك الصكوك
القانونية املنصوص عليها يف املعاهدات واالتفاقيات الدولية (عىل سبيل املثال املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،أو محكمة
البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان) ،وذلك بعد استنفاذ كافة وسائل االنتصاف املحلية املتاحة .»11ومتتاز آليات تسوية املنازعات
العاملة بسمعة جيدة ،وذلك مبا لديها من إمكانات وقدرات متأصلة ملنع العنف .وبناء عليه ،فإنه ينبغي أن يكون اإلطار
القانوين بسيطاً وواضحاً ومتناسقاً ،ما يجعله سهالً عىل الفهم ويضمن إمكانية الوصول الكامل والفعال للنظام لتسوية
املنازعات االنتخابية .ونظرا ً ألنه ال ميكن إيقاف العملية االنتخابية إذا واجهت تحدياً من أي نوع كان ،فإن توقيت تقديم
التحدي وآليات تسوية املنازعات تعترب من األمور الرضورية للغاية ،إذا كان مطلوبا أال تتأثر مصداقية العملية االنتخابية مبثل
12
تلك التحديات.
وحينام يشعر بعض األفراد أو الجامعات أن لديهم حصانة لإلفالت من العقاب أو املالحقة القضائية ،فإنهم قد مييلون إىل
االنخراط يف تزوير االنتخابات أو ارتكاب أعامل عنف ذات صلة باالنتخابات لتحقيق مكاسب سياسية .وعندما يكون ذلك
هو مبثابة الخطر بعينه ،ينبغي عىل اإلدارة االنتخابية الحصول عىل الوالية والصالحية املتعلقة بعمليات التحقيق واملالحقة
واملعاقبة ملرتكبي الجرائم االنتخابية بشكل مستقل ،أو بالتعاون مع الوكاالت األخرى ذات الصلة.
تحسني نظام تسوية املنازعات االنتخابية يف مملكة بوتان عام  .2008بعد انقضاء عملية االنتخابات الربملانية يف عام ،2008
تقييام ذاتياً بشأن آلياتها املعتمدة لتسوية
والتي شهدت بعض أعامل العنف السيايس ،13أجرت هيئة إدارة االنتخابات
ً
املنازعات االنتخابية .وبناء عىل تحليل الشكاوى االنتخابية املقدمة خالل انتخابات عام  ،2008عمدت هيئة إدارة االنتخابات
إىل تحسني القواعد واإلجراءات املتعلقة بتقديم الطعون االنتخابية .وقد لوحظ يف بعض الحاالت ،أن التداول والتعامل مع
الشكاوى األقل حدة عىل مستوى املقاطعات قد أسهم يف تعزيز فعالية تسوية املنازعات االنتخابية حيث كان يجري حل
النزاعات بشكل أرسع ،وأصبحت الهيئة املركزية تتلقى شكاوى أقل .وبالتايل ،فإن نظام تسوية املنازعات االنتخابية صار أكرث
14
فعالية وأكرث شفافية من ذي قبل.
هيئة إدارة االنتخابات تعمل عىل إنشاء دائرة للتحقيق واالدعاء العام يف كينيا .2013-2012 ،يوصف الشعور باإلفالت
من العقاب يف صفوف املسؤولني السياسيني وموظفي االنتخابات ،باعتباره عامالً هاماً ساهم يف النتائج العنيفة لالنتخابات
الرئاسية الكينية عام  .2007وقبل االنتخابات العامة يف عام  ،2013رشعت الهيئة املستقلة لالنتخابات وترسيم الحدود يف بناء
قدراتها يف التحقيق ومقاضاة الجرائم االنتخابية ،من خالل إنشاء دائرة التحقيق واالدعاء العام .ومل تحصل الهيئة السابقة
لالنتخابات يف كينيا ( )2008-2002وال لجنة االنتخابات املستقلة املؤقتة ( )2011-2008عىل مثل هذه الوالية .وقد منح قانون
االنتخابات الصادر يف نوفمرب /ترشين الثاين عام  2011الهيئة املستقلة لالنتخابات وترسيم الحدود آليات لتسوية املنازعات
االنتخابية ،ومحاكمة أي جرائم حاصلة تحت طائلة قانون االنتخابات ،وفرض عقوبات بحق املخالفني يف االنتخابات.15
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المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات  ،العدالة االنتخابية ،ص.141 ،138 .

11

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات  ،العدالة االنتخابية ،ص.142.

12

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات  ،العدالة االنتخابية ،ص.25-24 ،20 .

13

االتحاد البرلماني الدولي ( ،)IPUوقائع االنتخابات البرلمانية ،)2008( 42 ،ص ،38 .وهي متاحة على الموقع التالي:
< ،>http://www.ipu.org/pdf/publications/chronicle42_en.pdfتم االطالع عليه في  12أكتوبر/تشرين األول  ،2012وقاعدة بيانات االتحاد
البرلماني الدولي ،PARLINEنشرة بوتان ،وهي متاحة على < ،>http://www.ipu.org/ parline/reports/2035.htmتم االطالع عليه في  19سبتمبر/
أيلول .2012

14

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ،العدالة االنتخابية ،ص.52-51 .

15

اللجنة المستقلة لترسيم الحدود االنتخابية في كينيا ،مايو/أيار  ،2012متاح على الموقع التالي ،تم االطالع عليه في  25سبتمبر/أيلول :2012
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 4-1تصميم األحكام القانونية التي تسهل عمليات تصميم موثوق بها لتسجيل الناخبني واألحزاب
السياسية واملرشحني
ينبغي يف اإلطار القانوين رضورة النص عىل الوضوح القانوين يف عملية تسجيل الناخبني ،وأن يكون حساساً ومدركاً ألخطار
الرصاعات حتى يتمكن من توليد قدرات وقائية تجاهها .16كام يتعني يف القوانني التي تنظم تسجيل الناخبني ،ضامن عدم
وجود أية فئات مستثناة أو محرومة من حقوقها االنتخابية .ومن أبلغ األمور أهمية ،خاصة يف املجتمعات املعرضة للرصاعات،
رضورة أال يشعر الناس من أية فئة اجتامعية أو عرقية أو دينية أو غريها من األقليات بأنهم مهمشني أو محرومني من
حقوقهم االنتخابية ،من خالل ترسيم حدود الدوائر االنتخابية أو أية نصوص قانونية أخرى قد يكون لها تأثري سلبي عىل
حقوقهم يف التسجيل للتصويت يف االنتخاب .وينبغي يف املعايري اإلجرائية لتسجيل األحزاب السياسية واملرشحني أن تكون
واضحة ومعقولة وشفافة .17ويف نفس الوقت ،فإنه ال يجوز أن تشكل ذرائع لحظر إنشاء األحزاب .18وينبغي تصميم هذا
الترشيع بطريقة من شأنها تعزيز التعددية السياسية ،وتشجيع عمليات املصالحة ،ورفع مستوى املساواة بني الجنسني،
واحرتام حقوق اإلنسان.
تسجيل النازحني والالجئني خالل االنتخابات يف البوسنة والهرسك .1997-1996 ،لقد تدخل املجتمع الدويل إلنهاء الرصاع
العنيف يف البوسنة والهرسك بالسنوات ( )1995-1992وعمل عىل التوسط يف اتفاق للسالم .وقد نص اتفاق السالم عىل
تكليف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا باإلرشاف عىل تنفيذ انتخابات ما بعد الحرب .وقد تبنت اللجنة املؤقتة لالنتخابات،
والتي كانت تعمل تحت إرشاف منظمة األمن والتعاون األورويب اعتامد القواعد واألنظمة التي سمحت للنازحني والالجئني يف
التصويت يف مناطق البلديات التي كانوا فيها قبل اندالع الحرب .وقد أدى ذلك إىل تخفيف التوترات ونزع فتيل الحرب إىل
19
حد كبري ضمن مجموعات املرشدين.

 5-1رضورة وضع اللوائح التنظيمية التي تحدد أدوار األحزاب السياسية ومسؤولياتها يف العمليات
االنتخابية
ينبغي أن يتضمن اإلطار القانوين االنتخايب األحكام التي تحدد أدوار األحزاب السياسية ومسؤولياتها يف العمليات االنتخابية.
وعىل وجه الخصوص ،ينبغي أن يقدم اإلطار لألحزاب السياسية الحوافز لحل النزاعات السياسية من خالل األطر املؤسسية
بأساليب وطرق دميقراطية 20.ومن بني اآلليات املستخدمة عىل نطاق واسع لنزع فتيل خطر اندالع أعامل العنف املتصلة
باالنتخابات ،هي مدونات قواعد السلوك لدى األحزاب السياسية ذاتها .ويتم تعريف هذه ،عىل أنها مجموعة من قواعد
السلوك لألحزاب السياسية ومؤيديها بشأن مشاركتهم يف العملية االنتخابية .21ويجري التمييز عادة بني تلك النصوص التي
تشرتك األحزاب السياسية فيها طوعاً ،وتلك التي ت ُـفرض عليها إما مبوجب القانون أو من قبل أية سلطة أخرى .ولذلك ،فإن
16

كريستين هوغالند ( ،)Kristine Höglundوآنا جارستاد (« ،)Anna Jarstadإستراتيجيات لمنع وإدارة العنف االنتخابي :اعتبارات للسياسة» ،موجز السياسات
والممارسة ،رقم )1-أومالنجا روكس :المركز األفريقي للتسويات البناءة للنزاعات ( ،)ACCORDيونيو/حزيران  ، 2010ص.3 .

17

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPواالنتخابات ومنع النزاعات :دليل للتحليل والتخطيط والبرمجة (نيويورك :فريق الحكم الديمقراطي /مكتب تنمية السياسات،
 ،)2009ص.46 .

18

للحصول على لمحة عامة لمقارنة المعايير ،بما في ذلك فرض الحظر على األحزاب العرقية ،التوزيع المكاني وقواعد القيد األسهل ألحزاب األقليات ،راجع «مات
بوغاردز« ،»Bogaards ، M -إستراتيجيات المقارنة بين أنظمة األحزاب السياسية› ،في :بنيامين رايلي ( )Benjamin Reillyوبير نوردلوند (Per
( )Nordlundمحرران) األحزاب السياسية في المجتمعات المعرضة الصراع :اللوائح ،والهندسة والتنمية الديمقراطية (طوكيو :جامعة األمم المتحدة،) 2008 ،
ص.51 .

19

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ،التصويت من الخارج :دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات (ستوكهولم :المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات،
 ،)2007ص.165-163 .

20

بنيامين رايلي ( )Benjamin Reillyوبير نوردلوند (( )Per Nordlundمحرران) ،األحزاب السياسية في المجتمعات المعرضة للصراع :اللوائح ،والهندسة
والتنمية الديمقراطية (طوكيو :جامعة األمم المتحدة ،) 2008 ،ص.11 .

21

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات  ،مدونة قواعد السلوك :األحزاب السياسية الحملة االنتخابية في االنتخابات الديمقراطية (ستوكهولم :المؤسسة الدولية
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دليل العمل بشأن التدابري التي ينبغي اتخاذها ملنع وتخفيف حدة العنف املرتبط باالنتخابات

مدونات قواعد السلوك قد تكون إما مبثابة( :أ) جزء من القانون االنتخايب ،أو حكم معني يف القانون االنتخايب ينص عىل
كيفية سلوك األحزاب( ،ب) القواعد التي وافقت عليها األحزاب السياسية نتيجة ملفاوضات بني أنفسها ،أو نتيجة للمفاوضات
الخاضعة إلرشاف طرف ثالث( ،ج) قواعد وافقت عليها األحزاب ،ثم ت ّم إدراجها ودمجها يف القانون ،أو (د) قواعد يتم
تحديدها من قبل طرف ثالث ،مثل هيئة اإلدارة االنتخابية .وإذا تم تجسيد مدونات قواعد السلوك ضمن اإلطار الترشيعي،
فإن من املرجح غالباً أن يتم العمل عىل تطبيقها وإنفاذها .ويف وسع مدونات قواعد السلوك منع ونزع فتيل التوتر ،من خالل
حظر استخدام خطابات الكراهية والوسائل العنيفة خالل الحمالت االنتخابية ،مبا يف ذلك التزام األحزاب التي تخرس االنتخابات
بقبول نتائجها ،والعمل سوياً مع مختلف األحزاب للحفاظ عىل السلم يف فرتة ما بعد االنتخابات ،باإلضافة لغريها من املتطلبات،
كتلك التدابري الهادفة للعمل عىل ردع ومنع العنف القائم عىل النوع االجتامعي .كام قد تصبح مدونات قواعد السلوك مبثابة
22
أدوات قوية لبناء الثقة ،باإلضافة إىل خلق وتعزيز العالقات.
كام أن عملية تشكيل مدونات قواعد السلوك قد يتم الرشوع يف إجرائها ودفعها وتسهيلها بالتعاون مع ممثيل املجتمع املدين،
أو مناقشتها واالتفاق عليها يف لجان التفاوض أو االتصال الحزيب .ومع ذلك ،فإن مثة عددا ً من التحديات املاثلة التي تواجه
تطبيق هذه املدونات وإنفاذها ،وال سيام عند استخدام األحزاب السياسية العنف كأداة سياسية 23.كام أن الترصيحات العلنية
من قبل أصحاب العالقة والشأن لاللتزام بإحرتام مدونة قواعد السلوك العامة من شأنها تعزيز التنفيذ ،سيام إذا كانت املدونة
موضوعة بصورة مشرتكة بني مختلف األحزاب املعنية .وباإلضافة لذلك ،فإن الرصد املؤسيس ملدونات قواعد السلوك ،والضغط
املوجه من جانب الجمهور واملجتمع املدين إىل األحزاب التي تتجاهل املدونات ،من شأنهام أيضاً العمل عىل تسهيل إنفاذها
ووضعها موضع التطبيق .وإىل جانب ذلك ،فإن اللوائح والقوانني التنظيمية ضد التمويل غري املرشوع تعترب ذات أهمية كربى
يف تحايش األحزاب لهذا التمويل ،وبالتايل فإنها تحافظ عىل بقاء الجامعات اإلجرامية العنيفة خارج إطار العمليات االنتخابية.
ويف هذا الصدد ،فإن االلتزامات القانونية لألحزاب السياسية قد تشمل رضورة اإلفصاح عن املداخيل والنفقات ،وفرض حدود
وقيود أو حظر عىل املساهامت ،مع وضع نظم للرصد ومراقبة اإلنفاذ 24.وإذا استقال ممثل منتخبأو تويف أو أدين بارتكاب
جرمية قانونية ،وإذا مل يتم تنظيم عملية استبدال لذلك املمثل بشكل واضح ،فإن عملية استبدال املمثل الراحل قد تصبح
موضع نزاع واختالف ،مام يعمل عىل رفع حدة التوتر .وعليه ،فمن األهمية مبكان أن يتم تعريف هذه اآلليات يف اإلطار
القانوين بطريقة ال يرقى الشك فنزاهتها.25
استخدام اإلطار القانوين االنتخايب ملعاقبة األحزاب واملرشحني املرتبطني بالجرمية املنظمة يف كولومبيا عام .2009لقد كانت
الجرمية املنظمة مسؤولة إىل حد كبري عن أعامل العنف املرتبطة باالنتخابات يف كولومبيا عىل مدى العقد املايض .ويرتبط هذا
العنف بالجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة الجنائية للحصول عىل النفوذ والسيطرة عىل الحكومات املحلية خالل االنتخابات
املحلية ،من خالل عالقاتهم مع السياسيني .26ومنذ عام  ،2009جرى فرض عقوبات عىل تلك األحزاب التي تدعم مرشحني لهم
صالت بالجامعات املسلحة غري املرشوعة ،أو يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وتهريب املخدرات .27وعالوة
عىل ذلك ،فإنه مل يسمح لألحزاب السياسية بإستبدال عضو منتخب يف الربملان عقب إدانته بإرتكاب جرائم ضد اإلنسانية
22

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)UNDPاالنتخابات ومنع الصراعات ،ص.38-32 .

23

أندرياس ميلر ( .)Andreas Mehlerاألحزاب السياسية والعنف في أفريقيا :تأمالت منهجية ضد الخلفية التجريبية (معهد أفريقيا لدول الشمال في أوبساال بالسويد)
( ،)Nordinska Afrikainstitutet، 2007ص.208 .

24

لمزيد من المعلومات راجع  ،.Ohman، Mتنظيم دور المال في السياسة :المنظور الدولي والسياق المصري (واشنطن العاصمة :معهد  ،)2010 ،IFESص.5-1 .

25

كريستين هوغالند KHöglund-وأنا جارستاد ،Jarstad-إستراتيجيات لمنع وإدارة العنف االنتخابي ،ص.3 .

26

مجموعة األزمات الدولية« ،قطع الصالت بين الجريمة والسياسة المحلية :انتخابات كولومبيا عام  25 ،›2011يوليو/تموز  ،2011متاحة على الموقع التالي الذي تمت
مطالعته في  30يناير/كانون الثاني :2013
	<http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/latin-america/colombia/37-%20Cutting%20the%20Links%20Between
>%20Crime%20and%20Local%20Politics-%20Colombias%202011%20Elections.pdf

27

كاراكول «اإلصالح السياسي تخطى المقعد الفارغ› ،2009 ،متاح على الموقع التالي:
>id=830745؟	<http://www.caracol.com.co/nota.aspx
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أو بإقامة صالت له مع جامعات غري مرشوعة .ويعمل القانون املتعلق بشغل هذه املقاعد الشاغرة عىل توفري حوافز لدى
28
األحزاب السياسية ،لتجنب تسمية مرشحني يشتبه يف صالتهم مع الجامعات غري املرشوعة.

 6-1تحديد آليات تعاون وتبادل املعلومات مع قطاع األمن وغريها من الوكاالت ذات الصلة وجامعات
املواطنني
يعمل التعاون مع وكاالت قطاع األمن عىل مساعدة هيئات إدارة االنتخابات لضامن توفّر الرتتيبات األمنية االنتخابية التي من
شأنها حامية أصحاب املصالح االنتخابية ،مبا يف ذلك مسؤويل االنتخابات واملرافق والفعاليات يف مختلف املناسبات ،واملواد.
وتعترب عملية وضع آليات تعاونية لتسهيل تبادل املعلومات والعمل املشرتك مفيدة لكال املؤسستني ،االنتخابية واألمنية ،عىل
السواء .وإذا تم تعريف وتوضيح هيكليات وإجراءات التعاون يف اإلطار القانوين االنتخايب ،فإن ذلك سوف يشكل ضامنة بأن
يكون التنسيق منظامً وغري مرتوك لعوامل الصدفة.
هيئة اإلدارة االنتخابية ،املعروفة بإسم املعهد االنتخايب االتحادي ( )IFEيف املكسيك ،تضع آلية رسمية للتعاون مع وكاالت
القطاع األمني قبل االنتخابات االتحادية عام  :2012نتيجة لتصاعد عدد الهجامت عىل املجتمع املدين من قبل منظامت
الجرمية املنظمة ،والذي تسبب يف عدم اليقني والخوف قبل االنتخابات االتحادية عام  ،2012فقد عمدت هيئة إدارة
االنتخابات إىل إقامة تعاون رسمي مع عدد من الوكاالت املكسيكية من أجل حامية العملية االنتخابية .وقد شملت هذه
أجهزة الرشطة االتحادية والجيش ،مكتب املدعي الخاص بالجرائم االنتخابية  ،املحكمة االنتخابية االتحادية  ،قوات البحرية،
وكالة االستخبارات ،الحكومات املحلية ،مؤسسات االتصاالت ووكاالت البنية التحتية أو األساسية (املاء والكهرباء) .ومن خالل
عملية تعاونية مشرتكة بني مختلف هذه الوكاالت ،فقد توصلت هيئة إدارة االنتخابات إىل اتفاق سيايس رسمي مع وكاالت
القطاع األمني واملنظامت األخرى بشأن كيفية الرد عىل تهديد خ َـط َـر العنف املتعلق باالنتخابات خالل فرتة االنتخابات .وقد
شملت أوجه عملية االتفاق عىل تبادل البيانات وتحليل املخاطر بني هيئة إدارة االنتخابات ورشكائها خالل ،وبعد ،االنتخابات
االتحادية عام  .2012وقد ساهمت آلية تبادل املعلومات الرسمية بني هيئة إدارة االنتخابات ووكاالت الخدمات األمنية
الخاصة عىل خلق بيئة إيجابية بني الرشكاء ،وتعزيز التنسيق فيام بني الوكاالت ،وزيادة أمن االنتخابات خالل االنتخابات.

-1ب تحسين األمن االنتخابي
يتم تكليف وكاالت قطاع األمن بتوفري السالمة لألطراف االنتخابية الفاعلة ،واألحداث واملواد واملعلومات املتعلقة باالنتخاب
طوال فرتة الدورة االنتخابية .وعند القيام بذلك ،فإن وكاالت ومنظامت الخدمات الخاصة تلتزم باتباع قواعد التعامل
واالشتباك املقررة .ومع ذلك ،فقد ظهر باملامرسة أنه نظرا للديناميكيات املحددة املتعلقة بعمليات الحشد والرصاعات
السياسية واالجتامعية خالل االنتخابات ،فإن وكاالت الخدمات الخاصة قد تستفيد من أحكام قانونية محددة تشري إىل
واجباتهم االنتخابية .وتستطيع هذه األحكام تعريف وتحديد مختلف مسؤوليات وكاالت األمن الخاصة ،وقواعد االشتباك
عند تأمني الفعاليات االنتخابية واألحداث واملرافق وإنفاذ العقوبات ،وأشكال التعاون بني مختلف اتفاقات الخدمات األمنية
الخاصة وغريها من الجهات الفاعلة ذات الصلة خالل االنتخابات .ويف بعض الحاالت ،فإن وكاالت قطاع األمن الخاصة تستفيد
من كون اإلدارة االنتخابية مخولة بتوجيه أعاملها عند املشاركة يف العمليات االنتخابية .وتعمل هذه االشرتاطات عىل تحديد
مسؤوليات الوكاالت األمنية الخاصة وقواعد التعامل واالشتباك ،عند العمل عىل توفري األمن والحامية لألطراف االنتخابية
الفاعلة واملناسبات واملرافق املتعلقة باالنتخابات ،ومختلف أشكال التعاون بني الوكاالت األمنية والجهات األخرى ذات الصلة
يف فرتة االنتخابات .ويف بعض الحاالت ،فإن الوكاالت األمنية الخاصة تستفيد من كون هيئة إدارة االنتخابات مخولة بتوجيه
أعامل هذه الوكاالت عند ارتباطها وتعاملها يف العمليات االنتخابية.
28

كاراكول «اإلصالح السياسي تخطى المقعد الفارغ› ،2009 ،متاح على الموقع التالي>http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=830745< :
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 7-1رضورة النصح والتوجيه بتبني واعتامد إطار قانوين يحدد املسؤوليات األمنية االنتخابية بصورة
واضحة ملختلف وكاالت القطاع األمني والحكومي
يتعني يف اإلطار القانوين الذي ينظم املسؤوليات االنتخابية ،من خالل اتفاقات وكاالت قطاع خدمات األمن الخاصة ،رضورة
وضع تقسيم واضح بصورة مفصلة للمسؤوليات وتحديد املهام واألدوار ملختلف هيئات ومنظامت القطاع األمني أثناء
االنتخابات .وبالنسبة للمسؤوليات املتعلقة بالسالمة العامة خالل االنتخابات ،مثل سالمة املواد االنتخابية أثناء النقل
والتخزين ،وحامية املرافق االنتخابية وجمع املعلومات االستخبارية ،ومالحقة الجرائم االنتخابية والدعم اللوجستي...إلخ،
فإنه ميكن تخويل مسؤولياتها للوزارات واملؤسسات املختلفة ،مبا يف ذلك أجهزة الرشطة والجيش ووكاالت االستخبارات
ومكتب املدعي العام ،وغريها .كام أن الوضوح القانوين ،من شأنه تعزيز التأهب والتعاون بني مختلف الوكاالت ،وزيادة
التعاون فيام بني سائر هيئات إدارة االنتخابات.
هيئة إدارة االنتخابات تضع املبادئ التوجيهية ملشاركة وكاالت قطاع األمن يف الهند عام  :2011لقد عمل الدستور الهندي
عىل تفويض لجنة االنتخابات يف الهند ( )ECIمبهمة اإلرشاف والتوجيه والسيطرة عىل العملية برمتها ،إلجراء االنتخابات
ألعضاء مجلس الربملان والهيئة الترشيعية لكل والية ،وملنصبي رئيس رئيس الدولة ونائبه يف الهند 29.وتشمل الوالية املنوطة
بهيئة إدارة االنتخاب ،رضورة التنسيق ملشاركة قوات الرشطة يف داخل أماكن وعمليات االنتخابات ومن حولها .وتعمل خالصة
التعليامت الوافية لدى هيئة إدارة االنتخاب عىل إعطاء تعليامت وإرشادات توجيهية لقوات الرشطة الهندية املركزية والرشطة
يف مختلف الواليات .وتصف مواد القسم الخاص «بالحفاظ عىل القانون والنظام ونرش قوات األمن والحرس الوطني» مع
غريها من البنود ،الحاجة إىل «عدد من التدابري فوق نطاق ترتيبات القانون والنظام الطبيعي ،لزيادة اتخاذ التدابري اإلضافية
30
الالزمة إلجراء انتخابات سلمية ،حرة ،ونزيهة».

 8-1تحديد قواعد املواجهة واالشتباك لوكاالت القطاع األمنيخالل االنتخابات
إن هياكل وأطر اإلجراءات التقليدية إلرشاك وكاالت إنفاذ القانون ،املوجودة عادة يف «قواعد االشتباك أو التعامل» ( )RoEأو
«قواعد استخدام القوة ( ، )UoFتعمل عىل إرشاد وتوجيه أمناط السلوك ،والحقوق والواجبات املرتتبة عىل أفراد قطاع األمن
يف ظروف معينة .ويف بعض السياقات ،فإن هذه األطر قد تحتاج إلعادة استعراضها ومراجعتها قبل االنتخابات ،لضامن أن
مشاركة وكاالت إنفاذ القانون ال تتداخل مع العمليات واملامرسات الدميقراطية .وعىل وجه الخصوص ،فإن من املهم التأكد
من أن قوات األمن ال «يتم استدراجها واصطيادها يف إجراءات قد يتم تسييسها يف وقت الحق .»31كام ميكن أيضا وضع قواعد
32
محددة إلشتباك قوات األمن االنتخابية ،استنادا ً إىل املعايري املهنية.
مراجعة قواعد الرشطة يف سياق االستعدادات لالنتخابات العامة يف سرياليون عام  .2012لقد أدت وفاة ستة أشخاص يف حوادث
منفصلة،والتيكانت تنطوي عىل استخدام الذخرية الحيةمن قبلرشطةسرياليون،إىلخلقمخاوف بشأن احتاملإساءة استخدام
القوة قبل وأثناء االنتخابات العامة عام  .2012ولضامن أن مثل تلك الحوادث ال تخلق تحديات إلدارة االنتخابات ،فإن رشطة
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انظر الموقع التالي:
>http://eci.nic.in/eci_main1/the_setup.aspx#introduction>, accessed 25 September 2012

30

لجنة االنتخابات في الهند ،خالصة التعليمات الوافية ،نموذج مدونة قواعد السلوك ،المجلد  ،3ص ،126 .بالموقع:
<.>http://eci.nic.in/eci_main/ElectoralLaws/compendium/vol3.pdf

31

شبكة المعرفة االنتخابية
	(ACE). <http://aceproject.org/ace-en/focus/elections-and-security/electoral-special-security-measures/?searchterm=rules of engagement>,.
تمت العودة إليه آخر مرة في  25أيلول/سبتمبر .2012

32

الوكالة األميركية للتنمية والمساعدة ( )USAIDوالمؤسسة الدولية اإلبداعية وشركاؤها للمساعدة والتعليم ( ،)Creative Associates Internationalاإلطار
األمني االنتخابي :دليل التوجيه الفني (واشنطن العاصمة  ،)2010 ،ص.26 .
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سرياليون ،بدعم من األمم املتحدة ،عملت عىل إجراء استعراض ومراجعة لنظام وقواعد التعامل واالشتباك بالتوازي
مع وضع إسرتاتيجية بشأن آليات التحكم يف استخدام القوة قبل االنتخابات العامة يف شهر نوفمرب/ترشين الثاين عام
.33 2012

 9-1تحديد العقوبات وآليات تعزيز وإنفاذ القانون ضد مرتكبي أعامل العنف وتزوير االنتخابات
يشري الباحثون إىل أهمية زيادة العقوبات وآليات تعزيز وإنفاذ القوانني املوجهة ضد مرتكبي أعامل العنف يف االنتخابات.
وترى «كريستني هوغالند »Höglund-و «آنا جارستاد »Jarstad-يف عام  2010رضورة «بذل املزيد من توجيه االنتباه إىل
التدابري التي قد تدعم تنفيذ اإلطار القانوين .ويف حالة عدم فرض عقوبات ضد أولئك الذين ينتهكون القانون االنتخايب ،مبا
يف ذلك القامئني بأعامل العنف ،فإن ثقافة اإلفالت من العقاب سوف تظل دامئة وسائدة» 34.ويرى تقرير اللجنة العاملية
لالنتخابات والدميقراطية واألمن لعام ( ،)2012أنه «من املرجح تزايد العنف االنتخايب يف السياق الذي تكون فيه مؤسسات
مثل املحاكم ونظام العدالة الجنائية وقوات األمن ووسائل اإلعالم فاسدة ،أو ضعيفة جدا ً للقيام بأدوارها يف مواجهة العنف
والرتهيب .ولضامن أمن االنتخابات عىل املدى الطويل ،فإنه ال بد هناك من إنهاء الحصانة واإلفالت من العقاب الذي غالباً
ما يشمل العنف االنتخايب» 35.ومع ذلك ،فإن هذا األمر يتطلب تحقيق متطلبات مواجهة تحديات سيادة القانون ،وتطوير
املؤسسات والعمليات والشبكات التي تردع أعامل العنف املتعلقة باالنتخابات .ويف حالة فشل وسائل الردع ،فإنه يتعني
محاسبة الجناة املتسببني بأعامل العنف».36

 10-1إضفاء الطابع الرسمي عىل آليات التعاون يف مجال التنسيق وتبادل املعلومات مع هيئات إدارة
االنتخابات والوكاالت األخرى ذات الصلة واألحزاب السياسية
يعترب تعزيز تبادل املعلومات والتنسيق بني وكاالت قطاع األمن والجهات االنتخابية الفاعلة األخرى أمرا ً رضورياً أثناء
االنتخابات .وقد تبني من املامرسة والخربة ،أن هذه اآلليات التعاونية تتطلب مرونة والتزام املنظامت املعنية .وبالنظر إىل
والية اتفاقات الخدمات الخاصة لتوفري األمن االنتخايب ،فإنها متثل املحاور الرئيسية ملختلف أصحاب العالقة واملصلحة،
مبا يف ذلك إدارة الهيئة االنتخابية واألحزاب السياسية وغريها من الوكاالت ذات الصلة وجامعات املواطنني .وعىل وجه
الخصوص ،فإنه ينبغي إضفاء الطابع الرسمي عىل مسؤوليات وكاالت قطاع األمن الخاصة للتعاون مع اإلدارة االنتخابية
وأجهزة الدولة األخرى يف اإلطار القانوين املختص ،أو من خالل اتفاقات التعاون فيام بني املؤسسات نفسها .ومن خالل
التعاون ،فإنه يتم تحسني تبادل املعلومات والسامح بإجراء التحليل الشامل وتنسيق الجهود للوقاية من أعامل العنف
والتخفيف من آثارها.
الرشطة تعمل عىل إضفاء الطابع الرسمي عىل التنسيق مع األحزاب السياسية قبل االنتخابات العامة يف ليبرييا عام .2011
عىل الرغم من تصنيف االنتخابات العامة عام  ،2005بأنها كانت منظمة ومدارة بشكل جيد وخالية من العنف ،فقد تم
تسجيل عدد قليل من حوادث العنف خالل مرحلة حمالت الدعاية لالنتخاب .وقد حصل ذلك عىل الرغم من حقيقة أن

33

انظر الموقع التالي ،تم االطالع عليه في  25سبتمبر/أيلول .2012
<،>http://www.sierraherald.com/un-securitycouncil-report-11-09-2012.htm

34

هوغالند وجارستاد ( ،)Höglund and Jarstadإستراتيجيات لمنع وإدارة العنف االنتخابي ،ص .4-3

35

اللجنة العالمية حول االنتخابات والديمقراطية واألمن ،تعميق الديمقراطية :إستراتيجية لتحسين نزاهة االنتخابات في جميع أنحاء العالم (سبتمبر/أيلول ،)2012
ص .26 ،25
اللجنة العالمية حول االنتخابات والديمقراطية واألمن ،تعميق الديمقراطية ،2012 ،ص.62 .
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األحزاب السياسية قد التزمت باالمتناع عن العنف والرتهيب ،من خالل التوقيع عىل مدونة لقواعد السلوك 37.وقبل
االنتخابات العامة عام  ،2011وقعت الرشطة الوطنية الليبريية ( )LNPو 11حزباً سياسياً عىل مذكرة تفاهم ()MoU
لتنظيم سلوك التجمعات السياسية بهدف ضامن بيئة سلمية خالل االنتخابات .وتحدد أحكام مذكرة التفاهم بأنه( :أ) من
املرتتب عىل كل حزب سيايس أن يقدم شخصني عىل األقل لتنسيق العمل واألنشطة مع الرشطة الوطنية الليبريية خالل
التجمعات واملسريات والحمالت ،و(ب) سيتم رصد جميع املسريات من قبل ضباط الرشطة الوطنية الليبريية بطريقة
38
سلمية.

-1ج تحسين البنية التحتية من أجل السالم
تتعلق مسألة تحسني البنية التحتية من أجل السالم ( )Infrastructures for Peace-I4Pبوضع قدرات وطاقات دامئة لبناء
السالم ومنع الرصاعات عىل الصعيدين املجتمعي والقومي .وقد تشمل هذه اإلسرتاتيجيات التعبئة والتنسيق مع الجهات
الفاعلة الحكومية وغري الحكومية ،مبا يف ذلك منظامت املجتمع املدين ( )CSOsوالزعامء التقليديني والدينيني والشخصيات
املعروفة ،وغريها من املنظامت واألفراد ممن لديهم القدرة عىل املساهمة يف منع ونزع فتيل الرصاعات االجتامعية .كام أن
أهمية ومدى البنى التحتية للسالم يف مجال الوقاية والتخفيف من أعامل العنف املرتبطة باالنتخابات يف سياقات وطنية
مختلفة ،تعترب موثقة بصفة جيدة ومشهودا ً بها 39 .ويف املرحلة االنتخابية األوىل التي تجري فيها مناقشة األطر القانونية
واملؤسسية لتنظيم وإجراء االنتخابات ،فإنها تتطلب إعطاء فرصة للعمل يف وقت مبكر عىل انخراط ومشاركة مختلف الجهات
الحكومية وغري الحكومية .ومن ناحية ،فإن عملية االنخراط هذه قد تساعد يف تيسري وتسهيل إحداث توافق وطني حول
األطر القانونية االنتخابية؛ ومن ناحية أخرى ،فإنها قد تعزز وتدعو إىل االعرتاف بالدور الذي تستطيع أن تعلبه مجموعات
املجتمع املدين والزعامء التقليديون يف حل النزاعات االنتخابية.

 11-1حشد الجهات الفاعلة غري الحكومية وإرشاكها يف املناقشات حول اإلطار االنتخايب لتحقيق
مشاركة املواطنني واإلجامع الوطني
إن عملية إرشاك العديد من مختلف أصحاب العالقة والشأن ممن يتقاسمون الوالية واالهتامم يف املساهمة بإجراء
انتخابات سلمية ،لدى مناقشة حول إصالح اإلطار القانوين االنتخايب ،قد تكون وسيلة حاسمة لتجنب الخالفات القانونية
يف مراحل الحقة .وعندما ال تكون العمليات الرسمية شاملة وموثوقا بها ،فإن الجهات الفاعلة غري الحكومية ميكنها العمل
عىل اتخاذ مبادرات لعقد منتديات تعاونية تهدف إىل الجمع بني أصحاب العالقة واملصلحة من ذوي الصلة ،مبا يف ذلك
إدارة االنتخابات واألحزاب السياسية ووكاالت القطاع األمني وهياكل الحكم التقليدية أو العرفية ومنظامت املجتمع
املدين .وقد تعمل هذه املنتديات عىل خلق بيئة قبول امللكية واملسؤولية والثقة ،وضامن إرشاك األقليات والتمثيل املتوازن
بني الجنسني .كام ميكنها أن تعمل عىل ضامن حفاظ املنظامت املعنية عىل االلتزام ،أو التنفيذ بشأن االستنتاجات التي
تتمخض عنها املناقشات .وإذا كانت االطراف الفاعلة السياسية غري مستعدة لالتفاق عىل اإلصالحات ،فإن املتخصصني
الوطنيني والدوليني واألفراد من ذوي السمعة الطيبة قد ينخرطوا يف التوسط واملساعدة يف توضيب العمليات ،وفقاً للمعايري
وااللتزامات الدولية.
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المعهد الديمقراطي الوطني ومركز كارتر ،رصد تقرير عام  2005ليبيريا االنتخابات النهائية ،من أكتوبر/تشرين األول إلى ديسمبر/كانون األول  ،2005ص،14 ،1 .
متوفر على الموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  15ديسمبر/كانون األول .2012

38

كل أفريقيا‹ ،ليبيريا :الشرطة ،ندوة العصف الذهني بين الشرطة واألحزاب السياسية بشأن قواعد االشتباك إلنتخابات عام  12 ،»2011أغسطس/آب  ،2011تتوفر
بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  20سبتمبر/أيلول .>http://allafrica.com/stories/201108121177.html< 2012

39

بول فان تونغرين ،وكي براندد-جاكوبسن« ،)Paul van Tongeren، and Kai Brand-Jacobsen( ،البنية التحتية للسالم :طريقة انتقال إلى انتخابات
سلمية» ،مسارات جديدة (معهد الحياة والسالم ،أوبساال ( ،)2012( 1/17 ،))Uppsalaص.21-18 .
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دليل العمل بشأن التدابري التي ينبغي اتخاذها ملنع وتخفيف حدة العنف املرتبط باالنتخابات

املجتمع املدين يساعد عىل حل املآزق القانونية قبل االنتخابات الرئاسية عام  2005يف غينيا-بيساو .كان املقصود من
االنتخابات الرئاسية يف عام  2005االحتفال بنهاية تاريخ من املتاعب والعنف السيايس التي متيزت بها الحرب األهلية يف
غينيا-بيساو .ويف عام  ،2003عمد فريق عمل النوايا الحسنة ( ،)CGWTFوبدعم من املرشوع الدويل للسالم واالزدهار،
عىل إرشاك فريق خرباء قانونيني دوليني ملراجعة القوانني االنتخابية بشأن الرتشح للمناصب العامة الواردة يف امليثاق االنتقايل،
والسامح للحكومة االنتقالية بحكم البالد حتى يتم انتخاب قيادة جديدة .وبعد االطالع عىل مراجعة الخرباء ،أوىص فريق
عمل النوايا الحسنة أن الوضع القانوين للميثاق ينبغي تبنيه واعتامده من قبل املحكمة العليا من أجل حل القضايا املتعلقة
بأهلية املرشحني لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية .40كام صاغ فريق عمل النوايا الحسنة مدونة قواعد السلوك لنرشها بصفة
«حملة لقضية قامئة عىل السالم» .وقد تم إقرار مدونة قواعد السلوك من قبل الجميع بإستثناء شخص واحد من املتقدمني
للرتشح ملنصب الرئاسة .وقد تم توزيع مدونة قواعد السلوك باللغتني الفرنسية والعربية ،كام جرى عرضها وتقدميها يف املناطق
الريفية من خالل الزعامء الدينيني وقادة املجتمع املدين الرئيسيني يف البالد .وقد أشادت املنظامت الدولية والقادة الوطنيون
بجهود فريق عمل النوايا الحسنة ( )CGWTFلدورهم الهام يف عملية اإلسهام يف تعزيز الحوار الوطني بشأن اإلطار القانوين
االنتخايب.41

 12-1تعزيز فهم دور الجهات الفاعلة غري الحكومية يف املساهمة يف إجراء انتخابات سلمية ،والدعوة
إىل إدماج آليات بديلة لتسوية الرصاع يف اإلطار القانوين االنتخايب
ميكن تعظيم أثر جهود املؤسسات الرسمية ،مثل إدارة االنتخابات وخدمات وكاالت قطاع األمن الخاصة ،ملنع وتخفيف العنف
املرتبط باالنتخابات إذا سارت جنباً إىل جنب مع املبادرات القامئة لبناء السالم ومنع نشوب الرصاعات .وميكن أن تشمل
هذه فرق الوساطة الوطنية ،مجالس السالم ،الزعامء التقليديني ورجال الدين ،املؤسسات ذات السمعة العالية ،الشخصيات
البارزة من األفراد ،مبا يف ذلك املنظامت النسائية ،والنشطاء العاملون عىل تعزيز املساواة واملشاركة فيام بني الجنسني .ويعترب
االعرتاف والتكامل بني هذه الجهات الفاعلة يف اإلطار القانوين االنتخايب مبثابة جزء هام من أعامل الوساطة لتسوية املنازعات
وحلها ،كام أنه قد يشكل إسرتاتيجية فعالة ملنع وتخفيف أعامل العنف ذات الصلة باالنتخابات.
اعرتاف القانون االنتخايب يف جنوب أفريقيا بدور لجان السالم املحلية يف الوساطة لحل املنازعات االنتخابية .إن التحول من
نظام الفصل العنرصي إىل النظام الدميقراطي الجديد خالل سنوات  1994-1991كان مدعوماً بصورة جيدة من قبل هندسة
إنشائية للسالم متطورة إىل حد ما ،مع وجود لجان السالم املحلية ( )LPCsبصفتها إسرتاتيجية أولية ملنع العنف .وقد كانت
لجان السالم املحلية نتاجاً إلتفاقية السالم الوطني املوقعة يف شهر سبتمرب/أيلول عام  1991من قبل  27طرفاً من أصحاب
العالقة والشأن يف جنوب أفريقيا ،مبا يف ذلك الحكومة واألحزاب السياسية الرئيسية وحركات التحرير الرئيسية .كام أن قانون
االنتخابات يف جنوب أفريقيا رقم (/103أ) يف اإلدراج الذي يحتوي عىل التعديل رقم  34لعام  2003من قانون االنتخابات عام
 ،2003ينص عىل أن الهيئة املستقلة إلدارة االنتخابات ( )IECيف جنوب أفريقيا تعترب مخولة يف حل أي نزاع انتخايب ،أو شكوى
42
أو انتهاك ملدونة قواعد السلوك عن طريق التوفيق أو الوساطة.

40
41

42

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPاالنتخابات ومنع الصراعات ،ص.41-40 .
مشروع السالم واالزدهار العالمي‹ ،تحديث غينيا-بيساو› 4 ،يوليو/تموز  ،2005متوفر على الرابط التالي الذي تم االطالع عليه في  25سبتمبر/أيلول ،2012
	<http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%
2Fwww.ciian.org%2Fjune2005.doc&ei=CMJhULvQFcTi4QS964HYBw&usg=AFQjCNFUBSjXpMsrLi8alKjsZNTzt4Mfv
> A&sig2=bj-3D-acVLJqObu4iAl9Ggوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPلالنتخابات ومنع الصراعات ،ص .40-1
إيلونا تيب (‹ ،)Ilona Tipال تحدث ضرراً :تصميم انتخاب حساس للنزاع» ،في :أندريا إف( )Andrea Iff( .محرر) ،االقتراع أو الرصاص :إمكانيات وقيود
االنتخابات في سياقات الصراع ،المؤتمر السنوي لمنظمة السلم السويسرية ( ،2010 )Swisspeaceمتاح بالموقع التالي:
<.>http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Conference_Paper_2010.pdf
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 .2التخطيط واإلعداد لتنفيذ األنشطة االنتخابية
مبجرد االنتهاء من وضع اإلطار القانوين االنتخايب ،فإن الحاجة تدعو إىل أخذ زمام املبادرة والرشوع يف التخطيط واإلعداد
لتنفيذ األنشطة االنتخابية .ويشمل هذا تطوير الخطط التشغيلية لتنفيذ مختلف مراحل الدورة االنتخابية ،مثل توفري
املعلومات الالزمة للناخبني وتسجيل الناخبني املؤهلني واألحزاب السياسية واملرشحني واملراقبني؛ وحمالت الدعاية لألحزاب
السياسية؛ واالقرتاع والفرز وإدارة النتائج .وتشري الخطط التشغيلية ،إىل األنشطة التي سيتم تنفيذها والجداول الزمنية
والنطاق الجغرايف واملوارد البرشية والتدريب الالزم وامليزانية ،وغريها .كام أن الرتاخي أو الضعف أو نشوء الجدل يف مرحلة
انتخابية واحدة ،قد يعرض سالمة ونزاهة املراحل الالحقة أو العملية االنتخابية برمتها للخطر.
وعندما يرشع العمل يف تنظيم االنتخابات يف املجتمعات املعرضة لرصاعات ،فإن ذلك قد يؤدي إىل تفاقم التوترات القامئة
ويتسبب يف نشوب رصاعات عنيفة .ومن ناحية أخرى ،فإن التوترات وأعامل العنف القامئة آنذاك قد متتد إىل العمليات
االنتخابية التالية ،وتؤثر عىل مختلف الجهات االنتخابية الفاعلة واألحداث واملواد واملرافق الالزمة .لذلك ،فإن من املهم
إجراء أعامل التخطيط االنتخايب يف الوقت املالئم ،وبصورة شاملة وملمة وواعية للرصاع ،مع رضورة أخذها بعني االعتبار لكل
من العملية نفسها ،والعوامل الهيكلية املتعلقة بالرصاع أيضاً .كام أن إجراء تحليل للمخاطر األساسية املحتملة خالل مرحلة
التخطيط ،يُعترب رصيدا ً قيامً ومفيدا ً للغاية يف التخطيط الحساس والواعي للرصاع.
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الجدول  .2التخطيط واإلعداد لتنفيذ األنشطة االنتخابية

أ .تحسين اإلدارة
والعدالة االنتخابية
222

222

222

222

222
222
222
222

222

2إجراء مترين مشرتك بني الوكاالت للتنبؤ
بالعوامل والسيناريوهات التي قد متثل
مخاطر انتخابية يف مختلف مراحل الدورة
االنتخابية وعرب سائر املناطق الجغرافية.
2تأمني األموال واألرصدة الكافية
لألنشطة االنتخابية ،وتخصيص
خطوط متويل محددة لجهود الوقاية
من العنف والرصاع.
2التأكد من إمتام إجراء عملية ترسيم
الحدود االنتخابية يف الوقت املناسب،
وقبول أصحاب العالقة واملصالح
السياسية بالنتائج.
2التأكد من أن الجداول الزمنية
التشغيلية لتنفيذ األنشطة االنتخابية
هي واقعية ومعقولة ،وتتم ترجمتها
إىل تقويم انتخايب.
2رضورة إنشاء هيئات وآليات تسوية
املنازعات االنتخابية يف مرحلة مبكرة
من العملية االنتخابية.
2تصميم عينات املواد االنتخابية
يف مرحلة مبكرة واختبار قابليتها
لالستخدام ودقتها.
2إنشاء قدرات لجمع البيانات وتحليلها
لفهم مستويات املخاطر واتخاذ
قرارات واعية وحساسة للرصاع.
2التأكد من التوقيت السليم إلدخال
الحلول االنتخابية املستندة إىل
تكنولوجيا املعلومات وإمكانية
التحكم فيها.
2ضامن رشوط سياسية مسبقة لتنفيذ
األنشطة الفنية.

ب .تحسين األمن االنتخابي

ج .تحسين البنية األساسية
للسالم

22-22إجراء مترين يف الوقت املناسب
لتقييم املخاطر األمنية املتعلقة
بالعمليات االنتخابية يف مختلف
مراحل الدورة االنتخابية وعرب سائر
املناطق الجغرافية.
22-22تنفيذ إسرتاتيجية األمن االنتخابية
فيام يتعلق بحامية الجهات االنتخابية
الفاعلة واألحداث واملرافق واملواد
االنتخابية خالل مختلف املراحل
االنتخابية.
 22-22التأكد من أن التخطيط األمني
املشرتك الذي ينطوي عىل وكاالت
قطاع األمن املتعددة واإلدارة
االنتخابية ،هو مامرسة تعاونية
ويجري عىل املستويني الوطني وما
دون الوطني ،عىل السواء.
22-22وضع املناهج الالزمة لتدريب كوادر
وكاالت القطاع األمني عىل تفاصيل
التعامل واملواجهة أو االشتباك األمني
خالل العمليات االنتخابية.

22-22استقصاء ووضع خرائط للمنظامت
واألفراد ممن لديهم أجندات أو
قدرات عىل تعزيز إقرار السالم وحل
الرصاع الناشئ يف االنتخابات عىل كال
املستويني الوطني ودون الوطني.
22-22االنضامم إىل ،أو الرشوع يف بدء
منتديات للحوار التشاريك بني هيئات
ولجان إدارة االنتخابات ووكاالت
قطاع األمن والجهات الفاعلة غري
الحكومية يف مرحلة التخطيط
للعمليات االنتخابية.
22-22إضفاء الطابع الرسمي عىل التنسيق
األمني بني الجهات الحكومية وغري
الحكومية خالل االنتخابات ،وتعبئة
املوارد املالية والبرشية الكافية للعمل
املشرتك.
22-22التشاور مع الزعامء التقليديني
والدينيني من أجل فهم مدى رغباتهم
وقدراتهم املحتملة للمساعدة يف
التوسط بشأن الرصاع االنتخايب.

-2أ تحسين االدارة والعدالة االنتخابية
إن التخطيط االنتخايب هو عبارة عن عملية يتوىل القيام بها إحدى هيئات إدارة االنتخابات .وتشمل االعتبارات الرئيسية للتخطيط
االنتخايب توقيت األحداث االنتخابية ،وتوفري املوارد البرشية واملالية الالزمة لتنفيذ أنشطة محددة ،يف حني أن االعتبارات املحددة
تشمل ،من بني أمور أخرى ،اعتبارات بشأن التكاليف املرتبطة بأنشطة مختلفة ،وتعيني وتدريب موظفي االنتخابات ورشاء املواد
االنتخابية وتنظيم عمليات اإلمدادات واللوجستيات واالتصاالت واألمن...إلخ .ومن شأن عمليات التخطيط عندما يتم إجراؤها
بصورة شاملة ويف األوقات املناسبة ،ضامن إجراء مشاورات واسعة داخل اإلدارة االنتخابية ومع الجهات الخارجية .ويف املجتمعات
املعرضة للرصاعات ،فإن اإلدارة االنتخابية تستفيد من إجراء تقييم للمخاطر لتحديد نقاط الضعف املحتملة والتهديدات األمنية،
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الداخلية والخارجية ،عىل السواء ،يف العمليات االنتخابية .كام يتعني عىل اإلدارة االنتخابية أيضا إنشاء قدرة أو طاقة تحليلية
لتسجيل الحوادث ومراقبة املخاطر املتغرية طوال مختلف املراحل االنتخابية .ويف هذه الحالة ،فإنه ينبغي أن تشمل عمليات
التخطيط ،حيثام أمكن ،تفاصيل محددة بشأن الكيفية التي ميكن بها مواجهة تلك التهديدات ومعالجتها.

 1-2إجراء مترين مشرتك بني الوكاالت للتنبؤ بالعوامل والسيناريوهات التي قد متثل مخاطر لالنتخابات
يف مختلف مراحل الدورة االنتخابية وعرب سائر املناطق الجغرافية
إن التخطيط الحساس والواعي للرصاع ،ينطوي عىل تحليل دقيق للمخاطر األمنية املرتبطة بالعمليات االنتخابية .كام يجب
تنفيذ تحليل للمخاطر األساسية بإعتباره مامرسة مشرتكة بني الوكاالت ،تجمع كـالً من مسؤويل االنتخابات ووكاالت القطاع
األمني ومنظامت املجتمع املدين واألوساط األكادميية وغريها .ويف هذه العملية ،فإنه ميكن النظر إىل السجل التاريخي للعنف
املتصل باالنتخابات واالتجاهات الحالية عىل املستويات الوطنية واإلقليمية واملحلية .والهدف من ذلك ،هو تحديد العوامل
الداخلية والخارجية التي قد تزيد من املخاطر وتؤدي إىل أعامل العنف املرتبطة باالنتخابات يف مختلف مراحل الدورة
االنتخابية .كام ينبغي أن يشمل تحليل املخاطر األسايس أيضا ،استكشاف إسرتاتيجيات الوقاية والتخفيف من آثار مختلف
أعامل العنف .ونظرا ً للديناميكيات املتغرية يف العمليات االنتخابية ،فإن تحليل الخطوط األساسية ينبغي أن يكون متبوعاً
بتدريبات دورية تعمل عىل استكشاف املخاطر الناشئة من جديد.
إجراء تقييم املخاطر األساسية االنتخابية قبل االنتخابات العامة عام  2013يف كينيا .يف أعقاب اندالع أعامل العنف املتصلة
باالنتخابات يف الفرتة  ،2008-2007عمدت الهيئة املستقلة لالنتخابات وترسيم الحدود االنتخابية ( )IEBCيف كينيا إىل اتخاذ
عدد من الخطوات لتعزيز قدراتها عىل منع وتخفيف أعامل العنف االنتخايب قبل وأثناء إجراء االنتخابات العامة املقررة يف
شهر مارس/آذار عام  .2013وقد قامت الهيئة املستقلة لالنتخابات وترسيم الحدود االنتخابية ،بدعم من املؤسسة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات بتنظيم ورشة عمل ،ضمت لفيفاً من موظفي الهيئة املستقلة لالنتخابات وترسيم الحدود االنتخابية
والرشطة الكينية ووكاالت االستخبارات واللجان الوطنية لحقوق اإلنسان واملصالحة واألكادمييني .وقد تم إجراء نقاش مركز
ملدة يومني حول تحديد املخاطر االنتخابية يف بلدان مختلفة قبل االنتخابات العامة .كام جرى أيضا تدارس املخاطر املرتبطة
مبختلف مراحل الدورة االنتخابية .ويف موازاة ذلك ،تم إجراء استطالع للرأي العام الوطني لقياس مدى تصورات املواطنني يف
ذلك الصدد .وقد أسفرت تلك التامرين عن إمكانية استنباط وتوليد تحليل للمخاطر األساسية التي أشارت إىل  14عامالً من
43
عوامل الخطورة التي يتطلب األمر رصدها وتحليلها يف مختلف املراحل االنتخابية.
هيئة إدارة االنتخابات املكسيكية ،باملعهد االنتخايب االتحادي ( )IFEيف املكسيك ،تجري التخطيط االنتخايب بالتشاور
مع كربى الوكاالت الوطنية يف البالد .تعترب االنتخابات املكسيكية مبثابة مشاريع معقدة ،والتي بحكم وجود جامعات
الجرمية املنظمة هناك ،فإنها غالباً ما تواجه تحديات أمنية هائلة .وخالل مراحل التخطيط ،فإن املعهد االنتخايب االتحادي
يحافظ عىل إجراء املشاورات الوثيقة مع كربى الوكاالت واملعاهد الوطنية يف املكسيك ،مبا يف ذلك الجيش والوكاالت البحرية
والرشطة ومنظامت الحامية املدنية والطاقة واملياه وغريها ،ممثلة يف املجموعة الوطنية لتنسيق املرافق اإلسرتاتيجية .وتتوىل
هذه املجموعة مهمة تنسيق تخطيط العمليات والوقاية والتخفيف من النزاعات يف مختلف املجاالت ،مبا فيها العمليات
االنتخابية .44ومن خالل تبادل البيانات املشرتكة بني الوكاالت ،فإن املعهد االنتخايب االتحادي يصبح قادرا ً عىل تحديد املجاالت
45
التي تواجه العمليات االنتخابية فيها مخاطر متزايدة.
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قيام هيئة إدارة االنتخابات الباكستانية بنرش جدول االنتخابات يف توقيت مالئم وبصورة شفافة قبل موعد انتخابات عام ،2013
ما مكّنها من الحصول عىل ردود ومالحظات حوله من أصحاب العالقة االنتخابية .تاريخياً ،ظلت االنتخابات يف باكستان مشوبة
بالعنف .وبعد إعالن الرئيس عن موعد االنتخابات العامة لعام  ،2013بدأت لجنة االنتخابات الباكستانية ( )ECPعىل الفور
بإعداد الجدول الزمني ملختلف مراحل االنتخابات 46.وقد تم االنتهاء رسيعاً من إعداد الجدول الزمني وجرى نرشه عىل املوقع
اإللكرتوين لهيئة االنتخابات الباكستانية .47وقد مكّنت الشفافية الناتجة األحزاب السياسية من التدقيق يف الجدول الزمني ،وتقديم
الحجج بشأن التغيريات املقرتحة يف جدول االنتخابات .وبعد تلك الشكاوى واالستئنافات ،عملت هيئة االنتخابات الباكستانية
عىل تعديل الجدول الزمني .48وقد تضمنت الجداول الزمنية التشغيلية تعديل املواعيد النهائية لتقديم أوراق تسمية املرشحني
والتدقيق يف أوراق الرتشيح من قبل رئاسة مكتب االنتخابات ،باإلضافة إىل تعديل الجداول الزمنية لتقديم الطعون يف الرتشيحات.49

 2-2تأمني األموال واألرصدة الكافية لألنشطة االنتخابية ،وتخصيص خطوط متويل محددة لجهود
الوقاية من العنف والرصاع
تحتاج هيئات إدارة االنتخابات إىل أموال كافية لضامن نزاهة االنتخابات .وينطوي ذلك عىل االستثامر يف املوظفني املدربني
تدريباً جيدا ً يف امليدان االنتخايب ،إنتاج املواد االنتخابية ذات الجودة العالية ،إنشاء قاعدة تقنية للمعلومات الداخلية ()IT
والقدرات املتعلقة باالتصاالت ،العالقات العامة القوية ،وأمور التوعية والتثقيف لجمهور الناخبني .وباإلضافة إىل ذلك ،يتعني
عىل اإلدارة االنتخابية إدراج بنود ميزانية محددة لجمع معلومات غري منحازة من شأنها املساعدة يف تقييم جودة العمليات
االنتخابية ،وفهم التدابري املطلوبة التي ميكن اتخاذها لتحسني سالمة ونزاهة االنتخابات .ومن املهم يف املجتمعات املعرضة
للرصاعات ،أن توجه بعض املوارد نحو الوقاية والتخفيف من أعامل العنف االنتخايب.
املوارد املالية املخصصة للجنة االنتخابات يف الهند من قبل الحكومات املركزية وحكومات الواليات الهندية تشتمل عىل ميزانيات
مخصصة لشؤون األمن والوقاية من العنف بصورة محددة .مع وجود أكرث من  700مليون ناخب ،50تعترب الهند مبثابة أكرب دميقراطية
يف العامل .ويتم متويل لجنة االنتخابات يف الهند ( )ECIمن قبل الحكومة الهندية نفسها .ويتوىل ما يسمى الصندوق املوحد ،عملية
الدفع للموظفني والعمليات الفنية وآالت التصويت اإللكرتونية ومختلف النفقات املكتبية .وتغطي حكومات الواليات االتحادية
النفقات املتعلقة باملوظفني يف مقر الوالية ويف املناطق التابعة للوالية املعنية ،تكاليف الطباعة ،نقل بطاقات االقرتاع ،إعداد وطباعة
السجل االنتخايب ،رشاء املواد الالزمة إلجراء االنتخابات ،التدريب ،رواتب مسؤويل االنتخابات ،ونفقات املرشفني عىل االنتخابات
املركزية .كام تدفع كل والية أيضا التكاليف الالزمة لقوات األمن املنترشة لحامية االنتخابات يف تلك الوالية .وخالل االنتخابات
الربملانية لعام  ،2009فإن جهود أعامل الوقاية ،والتي شملت عىل سبيل املثال أعامل مراقبة ورصد بالفيديو لألفراد «الخطريين»،
قد تم متويلها من ميزانية االنتخابات العامة« 51.كام أن الصالحيات الواسعة املخولة لهيئة إدارة االنتخابات من قبل الدستور ،يجري
تفسريها بكل حرية وجرأة بإلزام الحكومة بدفع أي نفقات رضورية لالنتخابات .وتخضع حسابات هيئة إدارة االنتخابات للمراجعة
من قبل مراقب الحسابات املالية ومكتب املدقق العام ،ويتم رفع تقارير تدقيق حسابات الهيئة إىل مجلس الربملان.» 52
46

«هيئة االنتخابات في باكستان تعد برنامج :استطالعات الرأي على مستوى البالد يوم  11مايو/أيار» ،حسب أخبار  Dawn.com :في  21مارس/آذار  ،2013وهي
متاحة على الموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  9أبريل/نيسان :2013
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47

متوافر على الموقع,>/Election Schedule’, dawn.com, 22 March 2013 http://dawn.com/2013/03/22/election-schedule-2013:
تمت العودة إليه آخر مرة في  9نيسان/أبريل .2013

48

هيئة االنتخابات الباكستانية  .,Election Commission of Pakistan, ‘Revision of Schedule of General Elections 2013’, 28 March 2013متوافر
على الموقع.>http://ecp.gov.pk/ViewPressReleaseNotificDetail.aspx?ID=1910&TypeID=1<:
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 ,International IDEA’s voter turnout data for Indiaوهي متاحة بالموقع التالي <.>http://www.idea.int/vt/countryview.cfm?CountryCode=IN
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مايكل سكارف (« ،)Scharff Michaelالشرطة تحرس يوم االنتخابات :رسم خرائط للثغرات األمنية في الهند [( »2009-2006 ،برينستون ،نيوجيرزي] :أمناء
جامعة برينستون ابتكارات للمجتمعات الناجحة ،)2011 ،ص ،7 .وهي متاحة بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  9أكتوبر/تشرين األول :2012
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المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات  ،أشكال اإلدارة االنتخابية :دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات (ستوكهولم :المؤسسة الدولية للديمقراطية
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 3-2التأكد من إمتام إجراء عملية ترسيم الحدود االنتخابية يف الوقت املناسب ،وقبول أصحاب العالقة
واملصالح السياسية بالنتائج
إن عملية ترسيم حدود الدوائر االنتخابية قد تكون معقدة للغاية ،خاصة يف ظل بعض النظم االنتخابية 53.وغالباً ما يتم توزيع
الدوائر االنتخابية وفقاً للتقسيامت اإلدارية يف البالد ،وقد يكون لطريقة التقسيم تلك بعض املزايا العملية ،حيث يعرفها املواطنون
بشكل جيد .ومع ذلك ،فإن هناك بعض السلبيات .وقد تكون هذه الحدود مصطنعة ودون أهمية تذكر لدى املواطنني .وعالوة
عىل ذلك ،فإن هذا الرتسيم قد يعمل عىل تقسيم املجتمعات الطبيعية ،مثل املجتمعات العرقية واإلثنية والدينية ،أو اللغوية.54
ولذلك ،فإن قرار إنشاء الدوائر االنتخابية يجب أن يكون شديد الحساسية وحسن االطالع من أجل تحايش تقسيم املجتمعات
التقليدية ذات االهتاممات والنفوذ واملصالح املشرتكة .وتشتمل املبادئ األساسية لرتسيم حدود الدوائر االنتخابية عىل ما ييل:
(أ) حياد سلطة ترسيم الحدود( ،ب) املساواة والتكافؤ يف معادلة قوة الصوت الواحد( ،ج) تحديد الصفة التمثيلية للمجتمعات
املرتابطة مبوجب الحدود اإلدارية والخصائص الجغرافية وامليول والرغبات؛ (د) عدم التمييز فيام يتعلق بالعرق أو اللون أو اللغة
أو الدين أو األوضاع ذات الصلة ،و (هــ) الشفافية وسهولة الوصول للجمهور .55وينبغي عىل هيئة اإلدارة االنتخابية تخطيط
عمليات ترسيم الحدود وتنفيذها بطرق تعاونية من أجل منع ظهور العنف .56ويف هذا الصدد ،فإنه ينبغي وضع آليات لتسوية
املنازعات االنتخابية بصورة مسبقة للتعامل مع الشكاوى .وقد تتطلب القدرة التقنية لهيئة إدارة االنتخابات لتنفيذ خطط ترسيم
57
الحدود ،رضورة اللجوء إىل استخدام الربامج اإللكرتونية لنظم وبرمجيات املعلومات الجغرافية العاملية (.)GIS
تحسن عملية ترسيم الحدود من خالل استخدام نظم املعلومات الجغرافية قبل االنتخابات العامة يف جنوب أفريقيا يف عام
 :1999إن االستعدادات املتخذة قبل االنتخابات العامة عام  – 1999والتي كانت ثاين انتخابات غري عنرصية تجرى يف جنوب
أفريقيا – اشتملت عىل تعديالت يف ترسيم حدود الدوائر االنتخابية .وقد بدأت العملية يف عام  1997بقيام اللجنة التوجيهية
لالنتخابات ،بالتعاون مع إدارة شؤون األرايض واإلحصاءات ،بإنشاء قاعدة بيانات جغرافية مكانية لسائر أنحاء البالد .وبعد
أكرث من سنة ،تم تسليم مجموعة البيانات الجغرافية إىل الهيئة املستقلة لالنتخابات ( .)IECوقد تم استخدام برمجيات نظم
املعلومات العاملي ( )GISلتحديد ما يقرب من  14,500دائرة انتخابية .ويف موازاة ذلك ،فقد جرى الطلب من ضباط الدوائر
االنتخابية املحلية يف كل بلدية عقد لجان تنسيق حزبية تتألف من ممثلني محليني من جميع األحزاب السياسية ،لفحص
الخرائط التي تم إنشاؤها حديثاً لتصوير وترسيم الدوائر االنتخابية .ويف املجمل ،فإن الهيئة املستقلة لالنتخابات مل تتلق
سوى ستة دعاوى ،وقد تم حلها يف غضون أسبوعني قبل موعد االنتخابات .كام تم تكريم الهيئة املستقلة لالنتخابات ()IEC
مبنحها جائزة «سميثسونيان» ( )Smithsonianللحواسيب املرموقة لعام  ،2000واملتعلقة بإستخدام الحواسيب يف املجاالت
الحكومية واملنظامت من الفئات غري الربحية يف مجال «التطبيقات املبتكرة لتكنولوجيا املعلومات التي تعود بالفائدة عىل
املجتمع» .وعند تقديم تلك الجائزة ،جرت اإلشارة بصورة خاصة إىل االستخدام املبتكر لنظم املعلومات الجغرافية من قبل
58
الهيئة املستقلة لالنتخابات يف تلك البالد (.)IEC

22

53
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شبكة المعرفة االنتخابية ،بالموقع التالي الذي تمت مطالعته بتاريخ  3أكتوبر/تشرين األول :2012
<>http://aceproject.org/ace-en/topics/bd/bdc/bdc03/bdc03a
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المعهد االنتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا (« ،)EISAجنوب أفريقيا :عملية ترسيم الحدود ونظم المعلومات الجغرافية» ،أكتوبر/تشرين األول  ،2002متاحة
على الموقع التالي الذي تم الرجوع إليه بتاريخ  15نوفمبر/تشرين الثاني :2011
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دليل العمل بشأن التدابري التي ينبغي اتخاذها ملنع وتخفيف حدة العنف املرتبط باالنتخابات

 4-2التأكد من أن الجداول الزمنية التشغيلية لتنفيذ األنشطة االنتخابية تكون واقعية ومعقولة ،وتتم
ترجمتها إىل تقويم انتخايب
حتى وإن ح ّدد اإلطار القانوين املواقيت الزمنية لالنتخابات ،فإن القوانني تبيح للهيئة املستقلة إلدارة االنتخابات أن تختار
بنفسها املواعد الدقيقة إلجراء االنتخابات ،وبالتايل فإنها تقرر توقيت مختلف املراحل االنتخابية .ويف عملية توقيت وتسلسل
مراحل االنتخابات ،فإن الهيئة املستقلة لالنتخابات قد تحتاج إعطاءها الوقت الكايف لتنفيذ جميع األنشطة التحضريية التي
تسبق يوم االنتخابات .وقد تتسبب الجداول الزمنية غري الواقعية يف حصول التأخري ،وبالتايل فإنها قد تؤثر عىل مصداقية
العمليات االنتخابية ونتائجها بأكملها .كام يتعني يف عملية التخطيط لوضع الجداول الزمنية لالنتخابات إمعان النظر يف
املخاطر الخارجية ،ال سيام يف املناطق التي تكون عرضة للمخاطر البيئية ،فضالً عن الظروف الجوية املوسمية .ويف بعض
البلدان ،فإن موسم الزراعة قد يؤثر عىل مشاركة املرأة بسبب دور النساء يف عمليات إنتاج الغذاء .كام أن سوء األحوال
الجوية قد يؤثر عىل نقل املواد االنتخابية ،ووصول املواطنني إىل املرافق االنتخابية يف املواعيد املحددة .وقد يكون من الصعب
أو املستحيل التعويض عن الوقت الضائع .وعالوة عىل ذلك ،فإن عىل اإلدارة االنتخابية ،عند التخطيط لالحتياجات الالزمة،
أن تنظر فيام إذا كان من املمكن تطبيق وإجراء جولة ثانية من االنتخابات .كام قد تكون الجولة الثانية من االنتخابات
الرئاسية حساسة بشكل خاص؛ بسبب املخاطر االنتخابية العالية واإلحباط الذي قد يرتاكم خالل الفرتة التي تسبق موعد
جولة اإلعادة .وعند هيكلة الجداول الزمنية ،فإنه ينبغي إدراج الجداول الزمنية التشغيلية يف تقويم االنتخابات الذي يتطلب
العمل عىل تحديثه بشكل دوري.

 5-2رضورة إنشاء هيئات وآليات تسوية املنازعات االنتخابية يف مرحلة مبكرة من العملية االنتخابية
إن آليات تسوية املنازعات االنتخابية جيدة األداء ،لديها إمكانات كامنة ملنع نشوب أعامل العنف .وينبغي يف عملية
التخطيط إيالء اهتامم خاص لتوقيت عملية تسوية املنازعات ،ومدى قدرات الهيئات املسؤولة للتعامل مع أعداد كبرية من
الشكاوى املحتملة .وحيث إنه ال ميكن وقف العملية االنتخابية عند نشوء إحدى التحديات ،فإن إنشاء آليات مالمئة موثوقة
59
وفعالة لتسوية املنازعات يعد أمرا ً رضورياً لضامن مصداقية العملية االنتخابية.
القيام بإتخاذ  11إجراء لتحسني نظام تسوية املنازعات االنتخابية ( )EDRيف مملكة بوتان عام  .2008بعد االنتخابات
الربملانية لعام  ،2008التي شهدت بعض أعامل العنف ،60بذلت هيئة اإلدارة االنتخابية هناك بعض الجهود لفهم
ومعالجة نقاط الضعف املتصلة بآليات تسوية املنازعات االنتخابية .وقد شملت تلك التحسينات( :أ) إنشاء هيئة
تسوية منازعات انتخابية مبستويني اثنني؛ (ب) إدخال قواعد أكرث وضوحاً للفصل والحكم يف الدعوى؛ (ج) املبادئ
اإلرشادية لتقديم الشكاوى بطريقة مالمئة؛ (د) إنشاء لجان تحقيق؛ (هـ) تحسني اللوائح التي تنظم جلسات االستامع؛
(و) توجيه وإرشاد أفضل لصنع القرار؛ (ز) متكني إصدار قرارات موجزة؛ (ح) رشوط أفضل التخاذ قرارات نهائية
وملزمة؛ (ط) أطر زمنية محددة للنظر يف الحاالت؛ (ي) اإلحالة اإللزامية؛ و (ك) وضع رشوط لتقديم الشكاوى خالل
61
فرتات غري انتخابه.
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المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ،العدالة االنتخابية :دليل – (ستوكهولم :المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ،)2010 ،ص ،25-24 ،20 .متوفر
بالموقع.>http://www.idea.int/publications/electoral_justice/index.cfm< :
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االتحاد البرلماني الدولي ( ،)IPUقاعدة بيانات  ،PARLINEنشرة بوتان ( ،)Bhutanعلى الموقع الذي تم االطالع عليه في  19سبتمبر/أيلول 2012
<>http/www.ipu.org/parline/reports/2035.htm
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دليل العمل بشأن التدابري التي ينبغي اتخاذها ملنع وتخفيف حدة العنف املرتبط باالنتخابات

 6-2تصميم عينات املواد االنتخابية يف مرحلة مبكرة واختبار قابليتها لالستخدام ومدى دقتها
إن املواد االنتخابية ،مبا يف ذلك استامرات تسجيل الناخبني والسجالت االنتخابية املؤقتة والنهائية وأوراق االقرتاع ومناذج
الجدولة ،كلها تحتاج إىل أن تكون مصممة بعناية لتقليل احتامالت األخطاء والنزاعات والرصاعات .كام يجب أن تكون هذه
املواد واضحة وموجزة ومفهومة ألكرب عدد من السكان ،مبا يف ذلك األقليات اللغوية واألشخاص املعاقني وذوي االحتياجات
الخاصة ،وتحظى مبيزات أمان خاصة ،مثل العالمات املائية والطباعة اآلمنة أو أية مميزات أمان أخرى ،كام قد يكون ذلك
مفيدا ً للسياق الذي سيتم فيه التطبيق .وتعترب إتاحة الوقت الكايف لتصميم واختبار وتحسني املواد االنتخابية مفيدة يف تجنب
التوترات الناتجة عن مشاكل فنية .وعالوة عىل ذلك ،فإن هناك العديد من البلدان التي ليس لديها القدرة الكافية عىل
طباعة وإنتاج هذه املواد ،أو الحصول عليها من مصادرها ،وبالتايل فإنها تكون مضطرة لطلبها من مصادرها يف الخارج .ويف
هذه الحاالت ،فإن التواصل مع الجهات املعنية الداخلية يعد أمرا ً حيوياً .كام أن عملية أخذ عينات املواد االنتخابية والتدابري
األمنية الواجب اتخاذها من قبل املوردين يف البالد التي تجرى فيها أعامل الطباعة ،قد أصبحت إحدى االعتبارات الهامة
ألصحاب العالقة واملصلحة االنتخابية .كام يتعني اتخاذ القرارات وإجراء األنشطة الالزمة يف وقت مبكر ،للتعويض عن سلسلة
التوريدات املطولة الحاصلة يف تلك الظروف.

 7-2إنشاء قدرات لتجميع البيانات وتحليلها لفهم مستويات املخاطر ،واتخاذ قرارات واعية وحساسة للرصاع
مثة عوامل عديدة تتسبب يف اندالع أعامل العنف ذات الصلة باالنتخابات .وقد تكون تلك العوامل متعلقة بصورة محددة
بالعملية (االنتخابية) أو بالسياقات (الهيكلية) .وي ُـعترب تقييم املخاطر مبثابة منهجية مفيدة يف تقييم عوامل الخطر ذات
الصلة يف سياق وطني وانتخايب معني .ومع ذلك ،فإن املخاطر املرتبطة بعوامل محددة قد تتغري مع مرور الوقت .والعوامل
التي ال تصنف يف البداية عىل أنها أخطار ،قد تطفو عىل السطح خالل مراحل الحقة من العمليات االنتخابية .وبالتايل ،فإن
من املهم إنشاء وتوفري قدرة دامئة داخل اإلدارة االنتخابية لتحليل ديناميكيات الخطر طوال فرتة الدورة االنتخابية .وميكن
أن يتم ذلك من خالل جمع البيانات والقيام بالتحليل املتواصل ،بهدف إنتاج املعلومات التي تتيح اتخاذ القرارات الحساسة
واملدركة ألبعاد الرصاع االنتخايب .وعالوة عىل ذلك ،فإنه ميكن استخدام هذا التحليل لتعبئة وحشد الوكاالت واإلدارات
الخارجية التي قد يكون لها واليات وصالحيات وقدرات عىل معالجة املخاطر التي يتم تحديدها ،مثل وكاالت قطاع األمن
وغريها من الجهات الفاعلة الحكومية وغري الحكومية .ويف الوقت ذاته ،فإن هيئات اإلدارة االنتخابية تستفيد من تحسني
املعلومات والتحليالت املتولدة ،والتي تتشارك فيها الوكاالت الخارجية والجهات الفاعلة.
قيام هيئة إدارة االنتخابات يف املكسيك ،املعروفة بإسم املعهد االنتخايب االتحادي( ، )IFEبتطوير نظام قوي لتحليل بيانات
املخاطر قبل االنتخابات .قبل سنة واحدة من املوعد املقرر إلجراء االنتخابات الترشيعية عام  ،2009كانت املكسيك تعاين
من عدد متزايد من الهجامت املتوالية عىل املجتمع املدين من جانب مجموعات الجرمية املنظمة ،مام تسبب يف إشاعة شعور
ِمن عدم اليقني والخوف .وبسبب زيادة املخاطر األمنية ،عمد املعهد االنتخايب إىل وضع إسرتاتيجية عامة ملنع الهجامت
عىل املواطنني والسياسيني الفاعلني .وقد عمل املعهد عىل وضع آليتني اثنتني ،وهام «نظام املعلومات السياسية-االنتخابية»
و«برنامج تحليل السيناريوهات» ،لتمكني املعهد االنتخايب من تقييم املخاطر املتعلقة باإلتجار باملخدرات والقتل والرسقة
والخطف والفقر وصعوبة وتعقيد عمليات إجراء االنتخابات يف سائر أنحاء البالد .وقد اشتمل «مؤرش الخطر لكل والية»
عىل بيانات واردة من قوة عمل مؤلفة من حكومات الواليات املحلية ووكاالت القطاعات األمنية وقطاع االتصاالت والبنى
األساسية .وقد تم تصميم النظام لتقليل املخاطر املتعلقة بالعملية االنتخابية ،وحامية الناخبني املتوجهني إىل صناديق االقرتاع
62
يف عام  .2009وقد ساهمت تلك اإلسرتاتيجية الشاملة يف التمكني من اتخاذ قرارات مستنرية بشأن اإلجراءات الوقائية.
62
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دليل العمل بشأن التدابري التي ينبغي اتخاذها ملنع وتخفيف حدة العنف املرتبط باالنتخابات

 8-2التأكد من التوقيت السليم إلدخال الحلول االنتخابية املستندة إىل تكنولوجيا املعلومات وإمكانية
التحكم فيها
أصبحت هيئات إدارة االنتخابات تعتمد بشكل متزايد عىل تطبيق حلول متطورة تستند إىل تكنولوجيا املعلومات يف
تنفيذ وإدارة العمليات االنتخابية الحساسة واملعقدة .وتشمل أنظمة تكنولوجيا املعلومات الشائعة االستخدام يف هذا
املجال ،تسجيل البيانات الحيوية أو «البيومرتية» للناخبني ،واالقرتاع اإللكرتوين ،ونقل األصوات املدىل بها بطريقة إلكرتونية
إىل املراكز الرئيسية .ويفيد استخدام تكنولوجيا املعلومات يف ضامن إجراء العمليات االنتخابية برسعة أكرب ،وبكونها أقل
عرضة لألخطاء البرشية ،وبالتايل فإنها تسهم يف زيادة الثقة واملصداقية يف نتائج االنتخابات .وأما عىل الجانب السلبي،
فإن التأخر يف انتقاء ورشاء وإصالح األعطال يف هذه األنظمة قد يسبب مشاكل خطرية ملسؤويل االنتخابات ،ما يؤدي إىل
فقدان ثقة الجمهور وإلحاق الرضر باملصداقية يف نتائج االنتخابات .ولتقليل املخاطر املتعلقة بإدخال تطبيقات وتقنيات
جديدة ،فإنه يتعني عىل اإلدارة االنتخابية ضامن اختبار ورشاء املعدات خالل املرحلة األولية من العمليات االنتخابية .كام
ينبغي توفر اإلمكانية للتعويض عن أي تأخري قد يحصل يف توريد أو اختبار أو فشل تلك األنظمة ،من خالل نرش املوارد
واإلجراءات البديلة بصورة فورية عند الرضورة .وتدل التجربة عىل أن استخدام تقنيات املعلومات قد يعمل بصورة
أفضل يف حالة األخذ يف تطبيقها بطريقة تدريجية ،وتق ّبل استخدامها ونيلها ثقة جميع أصحاب العالقة واملصلحة الوطنية
املتصلة باالنتخابات.
إدخال التصويت اإللكرتوين تدريجياً من قبل املحكمة العليا لالنتخابات يف الربازيل« .كان الدافع وراء إدخال التصويت
اإللكرتوين يف الربازيل ،هو العوامل االقتصادية ومحاولة منع الغش والتزوير يف االنتخاب .وقد تم تبني نهج متعدد
السنوات إلدخال تدريجي للتصويت اإللكرتوين ،وتضمنت الخطة الخطوات التالية :الرشوع يف وضع بيانات الناخبني
واملعلومات املدنية ،مبا يف ذلك سهولة االستخدام ودراسات الجدوى ،ابتداء من عام 1986؛ املبارشة يف بناء القدرات لدى
هيئة إدارة االنتخابات ،و«رقمنة» وحوسبة محصلة تجميع النتائج؛تطوير التجهيزات واملعدات والربمجيات ،بحيث تشتمل
عىل الخربات التقنية املحلية؛ اختبار واختيار املعدات املناسبة للبيئة الربازيلية؛ القرارات النهائية لإلدارة االنتخابية يف
الحكم عىل نوع األجهزة والنظم األفضل للسياق الربازييل؛ قياس وضبط الجودة واالختبارات يف مختلف البيئات؛ التفويض
باعتامد التصويت اإللكرتوين يف االنتخابات املحلية والبلدية عام 1996؛ مراجعة النتائج بعد االنتخابات وضبط الجودة
الشاملة يف الفرتة الالحقة؛ والتفويض بالتصويت اإللكرتوين الشامل يف االنتخابات العامة خالل عام  .2002ولخلق املزيد
من الثقة اإلضافية يف التقنية املستخدمة ،فقد تم يف عام  2009إجراء مسابقة يف مجال قرصنة املعلومات .وعىل مدار
السنني ،اكتسب املواطنون وأصحاب العالقة ما يكفي لهم من الثقة يف النظام ،لدرجة أنه مل تعد هناك حاجة إلستخدام
التصويت املرتبط بالوسائل الورقية ،وتم االستغناء عنه كلياً يف نهاية املطاف ،بعد التغلب عىل بعض املشاكل التقنية
املرتبطة بالطابعات .ويف حني أن أنظمة التصويت غري املعتمدة عىل الورق غالباً ما يتم التنازع عليها؛ فإن القضية الربازيلية
تجسد ما ميكن تحقيقه من نجاح من خالل الثقة يف بناء القدرات وإجامع التوافقات يف اآلراء عىل مدى سنوات عديدة
63
من خالل عدة دورات انتخابية».

63

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات« ،مقدمة الى التصويت اإللكتروني :اعتبارات أساسية» ديسمبر/كانون األول  ،2011متاحة على الموقع الذي تمت مطالعته
بتاريخ  16أبريل/نيسان .2013
<> http://www.idea.int/publications/introducing-electronic-voting/loader.cfm?csmodule=security/getfile&pageid=47347
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دليل العمل بشأن التدابري التي ينبغي اتخاذها ملنع وتخفيف حدة العنف املرتبط باالنتخابات

 9-2ضامن رشوط سياسية مسبقة لتنفيذ األنشطة الفنية
غالباً ما يتم تنظيم االنتخابات يف سياقات وطنية حيث يكون املشهد السيايس معقدا ً جدا ً .كام أن التقسيامت السياسية
داخل املؤسسات الترشيعية والتنفيذية قد تزيد من تعقيد العمليات االنتخابية ،وتتطلب زيادة يف قدرات النزاهة والطاقات
التشغيلية للمنظامت صاحبة الوالية االنتخابية .ويف حني أنه قد يكون من املهم ضامن الوصول إىل توافق سيايس بني األطراف
السياسية الفاعلة ذات الصلة التي تعطي رشعية لهيئة إدارة االنتخابات ،فإنه قد يتعني عىل هيئة إدارة االنتخابات أن يكون
لديها الوعي والحس واإلدراك الجيد مبختلف املراحل واألنشطة الحساسة سياسياً من أجل ضامن االحتفاظ بتوافق سيايس،
قبل وأثناء تنفيذ مراحل تقنية محددة من االنتخابات .وهذا قد يتطلب توفر الحساسية السياسية ومهارات لبناء التوافق يف
اآلراء بني مسؤويل االنتخابات.
هيئة اإلدارة االنتخابية لدى املعهد االنتخايب االتحادي ( )IFEيف املكسيك ،متارس الحساسية السياسية عند تنفيذ
العمليات التقنية .من أجل تنفيذ واليتها يف سياق سيايس معقد يف املكسيك ،فإن هيئة إدارة االنتخابات باملعهد االنتخايب
االتحادي متيز بني جانبني من جوانب إدارة االنتخابات؛ حيث يتمثل الجانب األول يف البعد التقني ،وينطوي ذلك عىل
إدارة املوارد واألنشطة التنفيذية لضامن إجراء العمليات االنتخابية يف الوقت املناسب ،وبصورة متتاز باملصداقية والسلمية.
أما البعد الثاين فهو سيايس ،حيث يقر املعهد االنتخايب االتحادي أن مسؤويل االنتخابات يتطلبون شعورا ً جيدا ً بالوضع
السيايس من أجل الحصول عىل فهم أفضل للدالالت السياسية املحتملة لألنشطة االنتخابية .وهذا يتيح لها اتخاذ قرارات
حساسة سياسياً يف االنتخابات ،وتنفيذ اإلجراءات الالزمة لضامن أن العمليات االنتخابية ال تثري جداالت سياسية .ويف
الواقع ،فإن الخربات املكسيكية تؤكد عىل أن هناك تفاعالت بني األبعاد الفنية والسياسية يف العمليات االنتخابية« .إن
السياسة والتقنية عمالن متغريان بصورة مشرتكة :حيث إن التقنية هي الهيئة اإلدارية ،والسياسة هي ما يعطي معنى
64
ويغذي روح تلك اإلدارة».

-2ب تحسين األمن االنتخابي
إن التخطيط لالحتياطات األمنية واالستجابات الالزمة لها ،يتعني االضطالع به عىل أساس تقييم املخاطر يف البيئة
االنتخابية العامة وقضايا محددة تتصل باملشهد الجغرايف أو السيايس 65.وقد اعتادت وكاالت قطاع األمن ،بشكل عام،
عىل التخطيط األمني اإلسرتاتيجي والتشغييل معاً .ويف عام االنتخابات ،فإن هذه الخطط يجب أن تأخذ يف االعتبار
ديناميكيات النزاعات االنتخابية ،مثل زيادة التوترات والرصاعات السياسية ،ومتطلبات توفري األمن لعدد غفري من
الجهات االنتخابية الفاعلة واألنشطة واملرافق ووفرة املعلومات .ولدعم وتعزيز سالمة العمليات االنتخابية ،فإنه ينبغي
القيام بالتخطيط األمني املتعلق باتفاقات الخدمات الخاصة يف الوقت املناسب ،بحيث يكون مرتكزا عىل علم واطالع
ج ّيدين مبختلف االحتياجات االنتخابية املحددة .كام ينبغي األخذ بعني االعتبار ،بصورة محددة ،مختلف املخاطر
االنتخابية التي تتطلب توفري الحامية املادية (لألطراف الفاعلني واألحداث واملرافق واملواد) واملوارد املالية والبرشية،
والتنسيق مع الجهات الفاعلة األخرى ،وهلم ج ّرا.
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مساهمة من مانويل كاريو بوبالنو ،منسق الشؤون الدولية بالمعهد االتحادي االنتخابي المكسيك ( 17 ،)IFEمايو/أيار .2013
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المعهد االنتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا ( ،)EISAص ،2 .بالموقع التالي>http://www.eisa.org.za/PDF/OP41.pdf< :
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دليل العمل بشأن التدابري التي ينبغي اتخاذها ملنع وتخفيف حدة العنف املرتبط باالنتخابات

 10-2إجراء التامرين يف الوقت املناسب لتقييم املخاطر األمنية املتعلقة بالعمليات االنتخابية يف
مختلف املراحل االنتخابية وبني سائر املناطق الجغرافية
ينبغي لوكاالت القطاع األمني  حشد الخربات التنظيمية إلجراء تقييم شامل للمخاطر االنتخابية يف وقت مبكر من
العمليات االنتخابية .كام يجب أن يتم النظر يف هذا التقييم إىل ديناميكيات الرصاع االنتخايب ،التاريخي والحايل ،يف
مختلف املناطق الجغرافية .وإىل أقىص حد ممكن ،فإنه ينبغي أن تشمل املشاورات جميع أصحاب العالقة واملصلحة
املعنيني ،مبا يف ذلك هيئة إدارة االنتخابات والوزارات ذات الصلة( ،عىل سبيل املثال :الداخلية ،الدفاع ،الرشطة ،العدل،
الصحة ،والنقل) ،والحكومات املحلية واألحزاب السياسية ومنظامت املجتمع املدين .66إن فهم حوافز الجهات السياسية
الفاعلة الذي يدفعها إىل اللجوء إىل استخدام العنف خالل العمليات االنتخابية ،ميكن أن يرثي عملية تخطيط االستجابات
67
األمنية املناسبة.
وزارة الدفاع الكولومبية تضع خرائط املخاطر املتعلقة باألمن االنتخايب خالل االنتخابات املحلية يف عام  .2011يف عام ،2008
قدرت الحكومة الكولومبية أن الجامعات املسلحة غري املرشوعة تستطيع من خالل استخدام أعامل اإلرهاب والتخويف
ووسائل عنيفة أخرى ،العمل عىل تعطيل االنتخابات املحلية يف عام  2011يف نحو ثلث مناطق البالد .وإستجابة لذلك ،عمدت
وزارة الدفاع إىل وضع خارطة باملناطق ذات الخطورة العالية ،مع الرتكيز عىل األمن االنتخايب .ويف املحصلة ،شارك  53مركزا ً
من مراكز الرشطة اإلقليمية يف رسم املناطق املعرضة للخطر بإستخدام البيانات اإلحصائية املتوفرة واملسوحات للمناطق
املستهدفة .وقد حدد اإلجراء املتخذ نحو  58بلدية قد يواجه فيها املرشحني لالنتخابات احتامل زيادة املخاطر األمنية .وقد تم
تزويد املناطق املعرضة للخطر مبخططات أمنية وبرامج حامية من أجل ضامن عملية انتخابية فاعلة وآمنة .كام تم تشجيع
السياسيني الفاعلني الذين يزمعون السفر إىل أي من املناطق التي تم وضع خطط حامية مالمئة بشأنها ،أن يعملوا عىل إبالغ
أجهزة الرشطة قبل السفر لتلك املناطق .وقد مكن هذا اإلجراء السلطات من توفري «تدابري حامية احرتازية بصورة فاعلة
68
وكافية».

 11-2تنفيذ إسرتاتيجية األمن االنتخابية ،فيام يتعلق بحامية الجهات االنتخابية الفاعلة واألحداث
واملرافق واملواد ،خالل مختلف املراحل االنتخابية
إن تفعيل الخطط األمنية االنتخابية ،يساعد يف ترجمة مفاهيم األمن االنتخايب األوسع إىل نقاط إجراءات عملية يتعني اتخاذها.
وسوف تشري إىل فئات محددة تتطلب الحامية األمنية ،مثل الجهات الفاعلة (كمسؤويل االنتخابات والقادة السياسيني)،
واألحداث االنتخابية (مثل مسريات األحزاب السياسية) ،واملرافق االنتخابية (مثل مراكز تسجيل الناخبني ومكاتب اإلدارة
االنتخابية ومرافق التخزين ،حيث يتم فيها حفظ املواد االنتخابية) ،واملواد االنتخابية (مثل املواد االنتخابية الحساسة).
وعالوة عىل ذلك ،فإنها تعمل عىل ربط االحتياجات املحددة للحامية األمنية مع مراحل معينة من الدورة االنتخابية وتحديد
املسؤوليات فيام بني الوكاالت.
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)UNDPاالنتخابات ومنع الصراعات ،ص.33 .
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ك .شارما ،و لـ .كاميرود (« )Sharma, K. and Kammerud, Lأعمال العنف في االنتخابات :األسباب ،االتجاهات ،والتخفيف من آثارها» ،ورقة مؤتمر ،الندوة
االنتخابية 22 ،أبريل/نيسان ،2010 ،ص.10 .
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تقارير كولومبيا« ،الحكومة الكولومبية تنفذ التدابير األمنية المستهدفة النتخابات أكتوبر/تشرين األول»  9أكتوبر/تشرين األول  ،2011متاح بالموقع الذي تم االطالع
عليه في  9أكتوبر/تشرين األول 2012
<>http://colombiareports.com/colombia-news/news/16732-colombian-govt-targets-security-measures-for-october-elections.html
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دليل العمل بشأن التدابري التي ينبغي اتخاذها ملنع وتخفيف حدة العنف املرتبط باالنتخابات

تفعيل إسرتاتيجية األمن االنتخايب خالل انتخابات عام  2009يف الهند .كانت لجنة االنتخابات يف الهند ( )ECIمسؤولة
عن وضع إسرتاتيجية أمنية انتخابية لحامية العنارص االنتخابية الفاعلة واملرافق واملواد االنتخابية قبل االنتخابات الربملانية
عام  .2009وقد شملت التحديات رضورة توفري الرتتيبات األمنية لنحو 828,000مركز اقرتاع .وللتعويض عن النقص يف أفراد
قوات األمن ،حيث الطلب عليهم سيكون كبريا ً للغاية ،فقد أصدرت هيئة إدارة االنتخابات تعليامت مفصلة إىل كبار ضباط
االنتخابات يف كل والية ،طالب ًة منهم إجراء تقييم أويل عن األماكن التي يلزم فيها نرش املزيد من عنارص األمن ،واألماكن التي
يتطلب األمر فيها اتخاذ إجراءات محددة لردع األفراد الذين قد يرتكبون أعامل تزوير أو عنف ،وكذلك «رسم خرائط ملناطق
الضعف» ،والتي كانت متثل منهجية مصممة ملساعدة كبار ضباط االنتخابات يف تحديد أي من مراكز االقرتاع يف واليتهم
قد تكون األكرث عرضة للخطر ،وكان كبار ضباط االنتخابات مبوجبها مخولني بسلطات وصالحيات إلستدعاء قوات الرشطة
االحتياطية املركزية( )CRPFوهي رشطة شبه عسكرية تديرها وزارة الهند للشؤون الداخلية بهدف استكامل وتعزيز قوات
رشطة الوالية خالل االنتخابات .وبالتايل ،فقد كانت قوات الرشطة االحتياطية املركزية تحت قيادة املدير العام للرشطة ،الذي
كان يتلقى األوامر والطلبات من كبري ضباط الشؤون االنتخابية خالل فرتة االنتخابات .وقد أدى هذا اإلجراء إىل االنخفاض يف
عدد الحوادث املتصلة باالنتخابات ،إذ أعلنت هيئة إدارة االنتخابات أن انتخابات عام  2009كانت واحدة من أكرث االنتخابات
سلمية يف تاريخ البالد.69

 .12-2التأكد من أن التخطيط األمني املشرتك ،الذي ينطوي عىل وكاالت قطاع أمن متعددة وهيئة
اإلدارة االنتخابية ،هو مامرسة تعاونية وتُجرى عىل الصعيدين الوطني وما دون الوطني
يصبح األمن االنتخايب أكرث فعالية عندما يتم تكييفه ومواءمته مع سياق األمن املحيل .70كام أن تنفيذ إسرتاتيجية أمنية
انتخابية قد يتطلب إنشاء هيئات تنسيقية مشرتكة مثل فرق العمل أو مراكز العمليات االنتخابية املشرتكة .71وتوفر مثل
هذه املحافل األمنية الحفاظ عىل ،وتعزيز التنسيق بني مختلف الوكاالت يف جميع مراحل الدورة االنتخابية .كام أن التخطيط
األمني قد يأخذ بعني االعتبار أيضاً مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة ،مبا يف ذلك األحزاب السياسية والوزارات األخرى
ومنظامت املجتمع املدين.72
التنسيق بني اللجنة املستقلة املؤقتة لالنتخابات والرشطة الكينية لتقوية التخطيط األمنيقبل االستفتاء عام
 .2010لقد أدت أعامل العنف الناشبة بعد االنتخابات يف عام  2008-2007لوفاة أكرث من 1,500شخص يف
كينيا ،وتسببت يف نزوح أكرث من  300,000مواطن .73ويف سياق االستعدادات لالستفتاء الدستوري عام ،2010
عملت الهيئة املستقلة املؤقتة إلدارة االنتخابات ( )IIECبالتعاون مع الرشطة الكينية عىل تطوير خطة أمنية
انتخابية شاملة .وتضمنت الخطة منهجية لتحديد عدد أفراد األمن الالزمني لتوفري احتياجات األمن االنتخابية.
وقد تم تقييم االحتياجات الالزمة عىل الصعيد الوطني من قبل قادة أقسام الرشطة( ، )OCPDsكام جرى
دمج املعلومات املتوفرة عىل املستوى الوطني وتجميعها ضمن تقرير شامل باالشرتاك مع الهيئة املؤقتة إلدارة
االنتخابات ( ،)IIECومن خالل لجنة أمنية خاصة ،عملت بشكل وثيق مع وزارة الشؤون الداخلية والرشطة
بشأن العمليات األمنية ق ُـبيل موعد االنتخابات .كام أجرت اللجنة أيضا استشارات مع مكتب الرئيس ودائرة
تسجيل األشخاص والهجرة ووزارة العدل والوحدة الوطنية والشؤون الدستورية ،من أجل «العمل عىل إطالق
األنشطة االنتخابية عىل نحو فعال» .ولتعزيز قدرات قوة الرشطة الكينية لضامن األمن االنتخايب ،فقد متت
استعارة األفراد النظاميني ممن يرتدون زيا ً موحدا ً من خدمات الحياة الربية الكينية وإدارة مصلحة السجون،
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سكارف‹ ،Scharff-يوم الشرطة لحراسة االنتخابات› ،ص .8-1
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الوكالة األميركية للمعونة والتنمية USAID-والمؤسسة اإلبداعية الدولية وشركاؤها ( ،)Creative Associates Internationalاإلطار األمني االنتخابي :دليل
التوجيه الفني (واشنطن العاصمة :الوكالة األميركية للتنمية ،)2010 ،ص.25 .
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المرجع السابق نفسه ،ص .26-25
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)UNDPاالنتخابات ومنع الصراعات ،ص.86 .
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مارا روبرتس ( ،)Roberts، Mara Jتحليل النزاعات المتعلقة بالعنف بعد انتخابات عام  2007في كينيا (شارلوت فيل ،فرجينيا :جديد دومينيون سيطرة المقاييس الجديدة لألعمال
الخيرية ،2009 ،متاح بالموقع الذي تم االطالع عليه في  13فبراير/شباط >http://www.ndpmetrics.com/papers/Kenya_Conflict_2007.pdf< .2013
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وجرى تدريبهم وتعيينهم كضباط رشطة ونرشهم عىل الفور يف املواقع التي تتطلب الحامية األمنية االنتخابية
قبل يوم االنتخابات وبعده.74

 13-2تطوير املناهج التدريبية الالزمة لوكاالت قطاع األمن فيام يتعلق بتفاصيل املشاركة اآلمنة خالل
العمليات االنتخابية
تحتاج كوادر وكاالت القطاع األمني إىل تدريب لفهم التحديات الخاصة املتعلقة مبشاركتهم خالل العمليات االنتخابية.
وينبغي أن يشمل هذا التدريب املسائل املتعلقة بحقوق اإلنسان والوعي بأهمية املساواة بني الجنسني .75ومن حيث تطوير
منهجيات التدريب واتخاذ القرار بشأن الجداول الزمنية للتدريب ،فإن اتفاقات الخدمات الخاصة تستفيد من التعاون الوثيق
مع اإلدارة االنتخابية .كام يتطلب تصميم منهجية التدريب ،األخذ بعني االعتبار مستويات التعليم والتنوع اللغوي بني ضباط
قطاع األمن وطول فرتات التدريب .وإذا تم إجراء التدريب بطريقة التسلسل املتعاقب عىل نسق شالل املاء املتساقط من
األعىل لألسفل ،فإنه يتعني الحفاظ عىل قدرات املدربني لنقل التدريب للزمالء املتدربني بصورة مالمئة ،مع ضامن الجودة يف
مستويات التدريب.
وكاالت األمم املتحدة تعمل عىل تطوير منهج تدريبي للرشطة السودانية قبل االنتخابات العامة يف عام  :2010تعترب
76
االنتخابات العامة عام  ،2010مـَعلامً هاماً يف اتفاق السالم الشامل لعام  2005الذي أنهى النزاع املسلح يف السودان.
ومبساعدة من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ( ،)UNDPفإن صندوق سلة املساعدة لالنتخابات والرشطة التابعة لألمم املتحدة
( )UNPOLوبعثة األمم املتحدة يوناميد يف دارفور ( ،)UNAMIDقد عملوا عىل وضع منهج تدريبي عىل األمن االنتخايب من
أجل تدريب أكرث من 34,000فرد من ضباط الرشطة السودانية يف مستويات مختلفة قبل االنتخابات العامة عام  .2010وقد
وفر برنامج التدريب ملخصاً عن قانون االنتخابات وعملية االقرتاع ودور الرشطة يف العملية ،والجرائم املحتملة وسيناريوهات
تدريب وهمية خاصة بيوم االقرتاع .كام عملت رشطة األمم املتحدة أيضا عىل إنتاج  27,000نسخة بحجم مناسب لحملها
بالجيب كدليل مرجعي رسيع يحدد اإلجراءات األساسية والتوصيات لسلوكيات رجال الرشطة خالل أيام االقرتاع .وقد غطت
77
هذه املناهج التدريبية وضع إسرتاتيجية للتمركز واالنتشار األمني يف يوم االقرتاع للتخفيف من «بؤر التوتر» االنتخابية.

-2ج تحسين البنية التحتية من أجل السالم
باإلضافة إىل إدارة االنتخابات وكوادر اتفاقات الخدمات الخاصة ،والتي لها واليات ومسؤوليات واضحة لضامن إجراء انتخابات
سلمية ،فإن عددا ً من الجهات الحكومية وغري الحكومية األخرى لديها مصالح خاصة يف املساهمة يف إجراء انتخابات سلمية.
وميكن أن تشمل هذه أيضاً منظامت املجتمع املدين والجامعات واألفراد ممن ميثلون اللبنات األساسية للبنية التحتية الوطنية
للسالم .وأثناء مرحلة التخطيط لالنتخابات ،ينبغي أن تكون مختلف هذه الجهات مبادرة وسباقة يف تحديد املنظامت
واألفراد اآلخرين ممن لديهم أجندات مشابهة والوصول إليهم ،حيث من املحتمل أن يكون لديهم إملام بعمليات التوسط
74

«التحديات األمنية في إدارة االنتخابات :نحو انتخابات  2011في نيجيريا .دراسة حالة من التحديات األمنية في االنتخابات الكينية» ،ص  ،9 ،7متاح على
<http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CDMQFjAC&url=ht
tp%3A%2F%2Fwww.iebc.or.ke%2Findex.php%2Fdownloads%2Fspeeches%2F2010-speeches%2F523-paperpresented-to-abuja-conference-security-challenges-in-kenyan-election%2Fdownload.html&ei=h050UPqSMrDQ4QT
c_4DIAQ&usg=AFQjCNELZ8j9FF-ncBcyHPP8NituYgGlPw&sig2=GXSFMn2IsMnOwvnSMtXaEg>.

75

منهج التدريب على استجابات الشرطة الفعالة للعنف ضد المرأة ،متاح بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  11أكتوبر/تشرين األول 2012
<>http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/newtrainingcurr.pdf
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منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (‹ ،)OECDدعم الديمقراطية من خالل األمم المتحدة ،تقرير  ،›2010/10تقييم :تقرير حالة السودان ،ص ،2 .بالموقع الذي تم
الرجوع إليه بتاريخ  11أكتوبر/تشرين األول >pdf.48085726/http://www.oecd.org/derec/norway< 2012
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في السودان ،نشرة المساعدة االنتخابية ،مارس/آذار  ،2010متوفرة بالموقع الذي تم االطالع عليه في  11أكتوبر/تشرين األول 2012
<>http://www.sd.undp.org/updates/Bulletin_March_2010.pdf
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وحل النزاعات ،مثل الزعامء والوجهاء التقليديني .وقد يتطلب هذا إنشاء منتدى تعاون تشاريك ميكن من خالله ضامن تنسيق
الجهود وتعظيم النتائج .وقد تتضمن العملية اتخاذ إجراءات محددة لرسم خرائط ملختلف املنظامت والجهات الفاعلة
القامئة التي قد تسهم يف ضامن إجراء انتخابات سلمية وتعزيز املنابر واملحافل التعاونية وتعبئة املوارد وتخطيط العمليات
وإنشاء إدارة االنتخابات ،بالتعاون مع مختلف أطراف وكوادر اتفاقات تقديم الخدمات األمنية الخاصة.

 14-2استقصاء ووضع خرائط للمنظامت واألفراد ممن لديهم أجندات أو قدرات عىل تعزيز إقرار
السالم وحل الرصاعات الناشئة يف سياق االنتخابات عىل املستويني الوطني وما دون الوطني
إن اآلليات الفعالة ملنع الرصاعات والتخفيف من آثارها قد تتخذ أشكاالً متعددة يف مختلف املجتمعات .ويف الدميقراطيات
الراسخة ،فإن املؤسسات القضائية عادة ما تحظى بثقة املواطنني وتكون قادرة عىل التوسط يف حل الرصاعات بشكل فعال.
ويف بعض املجتمعات ،فإن آليات تسوية املنازعات والسلطات التقليدية كالزعامء الدينيني أو القبليني ،تساعد يف تكميل عمل
السلطة القضائية وتشكيل آلية أساسية ملنع نشوب الرصاعات والتخفيف من آثارها .ويف املجتمعات املعرضة للرصاعات ،فإن
األمر غالباً ما يتطلب بذل جهود إضافية لتطوير وتعزيز القدرات ملنع نشوب الرصاع وبناء السالم ،من خالل إنشاء مجالس
للسالم واالتصال واملنتديات التي تنطوي عىل منظامت من املجتمع املدين واألحزاب السياسية والوكاالت الحكومية ،وبعض
أفراد املواطنني الذين يتحلون بسمعة وشهرة عالية ،باإلضافة إىل املنظامت واألفراد العاملني عىل تعزيز املساواة بني الجنسني
ومشاركة املرأة عىل قدم املساواة مع الرجل .كام قد تتطلب اإلمكانات الكاملة لفهم بناء السالم ومنع نشوب الرصاعات،
رضورة وضع خرائط للبنية التحتية املوجودة ألغراض السلم واألمان.

 15-2االنضامم إىل ،أو الرشوع يف إنشاء منتديات للحوار التشاريك بني هيئات ولجان إدارة االنتخابات
ووكاالت القطاع األمني والجهات الفاعلة غري الحكومية ،يف مرحلة التخطيط للعمليات االنتخابية
ينبغي إنشاء حوار تشاريك ودميقراطي ،من خالل إقامة منتديات ألصحاب العالقة واملصلحة املتعددين ،وإجراء مشاورات
بني الجهات الفاعلة الحكومية وغري الحكومية خالل مرحلة التخطيط .وإذا كانت هيئات إدارة االنتخابات ووكاالت القطاع
األمنيال تأخذ زمام املبادرة وتعمد لتنظيم منتديات الحوار ،أو ال ترشك معها املنظامت غري الحكومية؛ فإن هذه الجهات
قد تأخذ خطوات استباقية لعقد مثل هذه املنتديات بأنفسها .كام أن املنتديات القامئة ،والتي أنشئت بهدف تنسيق الجهود
الواسعة لبناء السالم ومنع النزاعات خارج السياق االنتخايب ،قد تصبح مبثابة منصات ملناقشة وتنسيق اإلجراءات بهدف
الوقاية والتخفيف من العنف املتعلق باالنتخابات خالل فرتة إجراء العمليات االنتخابية.
الجهات الفاعلة غري الحكومية تعمل عىل إجراء مشاورات وطنية لدعم انتخابات سلمية يف أرض الصومال عام  .2012عىل
الرغم من االعرتاف بأنها كانت حرة ونزيهة ،فقد شهدت انتخابات عام  2010يف بالد أرض الصومال بعض أعامل العنف
املرتبطة باالنتخابات عىل شكل عمليات ترهيب وقتل 78.وقبل إجراء االنتخابات الحكومية املحلية يف شهر نوفمرب/ترشين
الثاين عام  ،2012أجرى منتدى االطراف الفاعلة االنتخابية غري الحكوميني يف أرض الصومال ( )SNSAFعملية تشاور وطني،
مام عمل عىل خلق منرب للحوار وجمع بني مختلف أصحاب املصلحة االنتخابية ،كاللجنة الوطنية لالنتخابات ()NEC
ولجنة التسجيل واملوافقة عىل إنشاء الجمعيات السياسية ( )RACواألحزاب والجمعيات واملسؤولني الحكوميني والربملانيني
ومنظامت املجتمع املدين ،كام شملت الزعامء التقليديني والدينيني ومنظامت نسائية وخرباء قانونيني .وكان الهدف من الحوار
قبل االنتخابات هو تحديد القضايا الرئيسية التي قد يكون لها تأثري سلبي عىل االنتخابات ،فضالً عن توليد اإلسرتاتيجيات
املناسبة ملعالجة تلك املعوقات من أجل ضامن أن تكون االنتخابات حرة ونزيهة وسلمية .وقد شملت بعض املخاوف التي
78
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محطة سي.أن.أن )CNN( .اإلخبارية« ،مصرع مراقب االنتخابات في أرض الصومال؛ عند عد االقتراع؛  27يونيو/حزيران  ،2010متاحة على الموقع الذي تم
االطالع عليه في  11أكتوبر/تشرين األول 2012
<>http://articles.cnn.com/2010-06-27/world/somalia.somaliland.election_1_somaliland-puntland-southern-somalia?_s=PM:WORLD
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تم تحديدها خالل الحوار ،أوجه القصور يف اإلطار القانوين االنتخايب املتعلقة بتصميم ورقة االقرتاع ،ترتيبات محطة االقرتاع،
ترسيم الدوائر والحدود االنتخابية ،عدم كفاية تثقيف الناخبني ،النقص العام يف القدرات واملوارد املالية لهيئة إدارة االنتخاب،
79
توقيت االنتخابات بشكل غري مناسب (حيث مل يتم تحديد أي موعد لالنتخابات يف وقت املشاورات) ،واملخاوف األمنية.

 16-2إضفاء الطابع الرسمي عىل التنسيق األمني بني الجهات الحكومية وغري الحكومية خالل
االنتخابات ،وتعبئة املوارد املالية والبرشية الكافية للعمل املشرتك
إن تعزيز قدرة املجتمع عىل املرونة وتحمل الرصاع والعنف خالل االنتخابات ،قد تتطلب تعزيز التنسيق والعمل املشرتك
فيام بني مختلف الجهات الرئيسية الفاعلة ،مبا فيها الحكومية وغري الحكومية التي لديها والية وصالحيات للعمل من أجل
إجراء انتخابات سلمية ولها مصلحة يف القيام بذلك .وينبغي لهذه املنظامت أن تعمل سوياً لتطوير الخطط التشغيلية
لالنخراط يف جميع املراحل املختلفة للدورة االنتخابية ،عىل املستوى الوطني وما دون الوطني .ويف سياق املجتمعات املعرضة
للرصاعات ،فإنه ينبغي توقع مثل هذه الخطط إلنشاء هيئات دامئة لجمع البيانات وتحليلها ،ووضع تنبيهات لإلنذار املبكر،
وتنسيق أنشطة الوقاية والتخفيف من آثارها .كام يتطلب إنشاء هياكل وقدرات لتنفيذ اإلجراءات الوقائية والتخفيفية
املشرتكة رضورة توفر األموال الكافية .ومع ذلك ،فإن هذه اآلليات عىل املدى الطويل ،تعترب غري مكلفة وفعالة للغاية من
80
حيث التكلفة.
قيام الجهات الفاعلة الحكومية وغري الحكومية ،بالعمل عىل إنشاء منصة تعاون وإنذار مبكر ملنع نشوب الرصاعات قبل
االستفتاء عام  2010يف كينيا .أثناء اندالع أعامل العنف املتصلة باالنتخابات يف كينيا عام  ،2008كانت الحوادث املسجلة يف
املناطق الكينية التي وجدت فيها لجنة السالم يف املقاطعات ( )DPCأقل بشكل ملحوظ من غريها من املقاطعات التي مل
تتواجد فيها مثل هذه اللجنة .وقد كانت النتائج مقنعة ،حيث إنه بعد صدور قانون الوفاق واملصالحة الوطنية عام ،2008
قررت الحكومة إنشاء لجنة السالم يف املقاطعات يف جميع مناطق كينيا .كام اكتسبت عملية إنشاء وتعزيز البنية التحتية
للسالم مزيدا ً من الزخم مع اقرتاب االستفتاء عىل الدستور عام  .2010وبدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ واللجنة
التوجيهية الوطنية إلدارة النزاع ( )NSCولجنة التامسك والتكامل الوطني ( ،)NCICوشبكة السالم الكينية اإللكرتونية
(( )PeaceNetوهي هيئة قامئة كمظلة لبناء السالم ومنظامت املجتمع املدين يف كينيا) وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف كينيا،
فقد تم العمل عىل تشكيل منتدى «أوفيانو »Uwiano-من أجل السالم .ويشمل هذا النظام األسايس أيضا الوكاالت الحكومية
الرئيسية األخرى مثل ،إدارة املحافظات والرشطة الكينية والرشطة اإلدارية وجهاز استخبارات األمن الوطني ( )NSISوالهيئة
االنتخابية املستقلة املؤقتة ( ،)IIECمام شكل عملية «فريدة من نوعها ألصحاب العالقة املتعددين ملنع الرصاعات وعدم
التصعيد ،وإسرتاتيجية استجابة تعمل عىل تأكيد اإلجراءات الوقائية والدبلوماسية والحوار املجتمعي» .81وقد كان نجاح
منتدى أوفيانو ( )Uwianoيف املساهمة يف عقد استفتاء سلمي موفقاً وموثقاً ومشهودا ً له للغاية .وقد كانت عوامل النجاح
الرئيسية تتوقف عىل التشكيل الجانبي القوي للرشكاء الوطنيني الرئيسيني وربط املنتدى بشبكات القاعدة الشعبية ذات
املوثوقية واملصداقية ،مبا يف ذلك إدارة املحافظات واألجهزة األمنية ولجان السالم باملقاطعات .كام أن إسهامات وسائل اإلعالم
اإليجابية والجهات املانحة الداعمة والرشكاء يف التنمية والدور القيم لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف تعبئة املوارد ،كان لها باع
طويل يف نجاح منهاج منتدى أوفيانو ( )Uwianoللسالم .وقد كان إنشاء وتفعيل صندوق االستجابة لحاالت الطوارئ(،)ERF
والذي يشار إليه بعبارة صندوق االستجابة الرسيعة ( ،)RRFأحد أبرز اإلنجازات ملنتدى أوفيانو (.)Uwiano
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منتدى االطراف الفاعلة غير الحكومية في الصومال (« ،)SONSAFحوار المواطن :منتدى التشاور بمرحلة ما قبل االنتخابات القادمة بشأن انتخابات المجلس
المحلي» ،وهي متاحة بالموقع التالي الذي تم الرجوع إليه بتاريخ  11أكتوبر/تشرين األول :2012
<>http://www.somalilandlaw.com/SONSAF_pre_2012_Election_Report.pdf

80

بول فان تونغرين (« ،)van Tongeren، Paulزيادة االهتمام في البنى التحتية من أجل السالم» ،مجلة علم الصراعات (2/2 ،)Journal of Conflictology
( ،)2011ص ،50 .وهي متاحة على الموقع الذي تم الوصول إليه في  3يونيو/حزيران .2013
<>http://www.uoc.edu/ojs/index.php/journal-of-conflictology/article/view/vol2iss2-van_tongeren/vol2iss2-van_tongeren

81

منتدى أوفيانو Uwiano-للسالم« ،الخبرات والدروس المستفادة» ،نيروبي ،األمانة العامة المشتركة بمنتدى أوفيانو ،Uwiano -عام .2012
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 17-2التشاور مع الزعامء التقليديني والدينيني لالطالع عىل مدى استعدادهم وقدراتهم املحتملة
للمساعدة يف التوسط يف حل الرصاع االنتخايب
إن اإلقرار والتقدير لدور الزعامء التقليديني والدينيني يف البنية األساسية للسالم يعترب تدبريا ً هاماً ملنع العنف االنتخايب ،وال
سيام يف املناطق النائية .وينبغي أن يستند هذ األمر إىل نهج بناء ويتبنى احرتام التقاليد 82.ومع ذلك ،فإن هناك بعض القيود
واملحاذير التي يتعني أخذها بعني االعتبار ،مبا يف ذلك حقيقة أن بعض التقاليد هي يف حد ذاتها ليست دامئاً شاملة وتشاركية،
وال سيام فيام يخص املسائل املتعلقة بالنساء .ويف نفس الوقت ،فإن من املهم إدراك حقيقة أن سلطة القادة املنتخبني
كانت يف كثري من األحيان منافسة لسلطة الزعامء التقليديني .83كام ال ينبغي أن ينظر إىل الزعامء التقليديني والدينيني بأنهم
متحيزون إذا كانت لديهم رشعية يف حل النزاعات .84ومن األهمية مبكان ،توفر الحس وحضور الوعي واالنتباه تجاه القوالب
النمطية للنوع االجتامعي التي ترتكب بفعل املامرسات التقليدية والتفسريات الدينية عند إرشاك القيادات التقليدية أو
الدينية يف أي سياق معني.
الزعامء يؤكدون دعمهم للعمليات الدميقراطية قبل انتخابات سرياليون عام  .2007بعد رصاع دام لعقد من الزمن،
عملت سرياليون عىل تنظيم انتخاباتها األوىل يف وقت السلم عام  .2002ومل تشهد تلك االنتخابات أياً من أعامل العنف
ذات الصلة باالنتخابات .ويف هذا الصدد ،فقد تم استكشاف إمكانيات كبار زعامء القبائل للمساهمة يف الوقاية والتخفيف
من العنف االنتخايب قبل وخالل انتخابات عام  .2007وقبل الرشوع يف مرحلة الحمالت االنتخابية ،عمل معهد فاطمة
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ عىل تنظيم العديد من ورش العمل ،بالتشاور مع القيادة يف جميع أنحاء البالد ،وذلك يف
محاولة لتوضيح دور زعامء القبائل يف العملية االنتخابية .وقد تم تنظيم ثالث ورش عمل يف مناطق مختلفة من البالد ،وقد
حرض يف كل ورشة حوايل  50-40من وجهاء القبائل .وقد متخضت ورشة العمل التي جرى تنظيمها يف شامل البالد عن وضع
«بروتوكول ماكيني ،»Makeni Protocol-حيث أكد الزعامء التزامهم بتعزيز الدميقراطية والعملية االنتخابية .85وبشكل عام،
فقد كان ينظر إىل انتخابات عام  2007بأنها حرة ونزيهة؛ ولكن مع ذلك ،فقد تم تسجيل حوادث إرهاب وتخويف خالل فرتة
الحملة االنتخابية ويف يوم االنتخاب نفسه.86
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPاالنتخابات ومنع الصراعات ،ص.39 .

83

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ،العدالة والمصالحة التقليدية بعد الصراع العنيف :التعلم من التجارب األفريقية (ستوكهولم :المؤسسة الدولية للديمقراطية
واالنتخابات ،)2008 ،ص.18 .

84

آكيجول  ،Akijul-نحو انتخابات أوغندا  :2011تقييم المخاطر وآليات التخفيف من النزاعات (كمباال :آكيجول  ،)2010 ،Akijul-ص .66-65

85

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (‹ ،)UNDPاستعداد الزعماء الكبار للحملة االنتخابية» ،2007 ،متاح بالموقع:
<>http://www.sl.undp.org/4_media/Newsroom/paramount_chiefs_campaign.htm

86

إدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة (« ،)DFIDاالنتخابات في سيراليون في  2007و ،2008 ،»2008ص  ،2-1بالموقع التالي:
<.>http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/elections/elections-sl-2007-2008.pdf
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 .3التدريب والمعلومات
يشري التدريب واملعلومات االنتخابية إىل بناء الفهم واملعرفة واملهارات والقدرات لدى مختلف الجهات االنتخابية الفاعلة،
فيام يتعلق بالعمليات واألنشطة االنتخابية .كام يهدف إعالم الناخبني لنرش املعلومات ذات الصلة بعملية االنتخابات
للناخبني .وكقاعدة عامة ،فإن التدريب يجري إجراؤه لجميع من لديهم مهام محددة فيام يتعلق بالتنفيذ واألمن واملراقبة
أو اإلبالغ عن العمليات االنتخابية .ونظرا لتعقيد وحساسية العمليات االنتخابية ،فإن من األهمية مبكان أن يتم تعريف
جميع الجهات الفاعلة عىل اإلجراءات وتزويدهم باملعلومات ذات الصلة ،يف الوقت املناسب وبشكل دقيق ،وال سيام عن
إجراءات التسجيل واالقرتاع وعمليات الفرز .وعندما يتم تنظيم االنتخابات يف املجتمعات املعرضة للنزاع ،فإنه ينبغي يف
عملية التدريب االنتخايب واإلعالم أيضا تعزيز الوعي والحس لدى املسؤولني عن االنتخابات ،وكوادر األمن ووكاالت قطاع
األمن والخدمات وفئات املجتمع املدين بشأن املخاطر املتعلقة باالنتخابات ،والوقاية منها والتخفيف من آثارها .كام ينبغي
الحفاظ عىل أنشطة التدريب وبث املعلومات يف جميع مراحل الدورة االنتخابية.
الجدول  .3التدريب والمعلومات

أ.تحسين االدارة والعدالة
االنتخابية
3 333التأكد من أن تدريب موظفي
االنتخابات يجري عىل مستوى عال
ويف األوقات املناسبة.
3 333توفري التدريب االنتخايب عىل
الصعيدين الوطني وما دون الوطني
ملمثيل األحزاب السياسية ومندويب
اإلعالم ومنظامت املجتمع املدين
ومراقبي االنتخابات.
3 333تصميم وإجراء حملة إعالمية
للناخبني يف الوقت املناسب ،مع
اإلدراك والوعي ،عىل نطاق واسع،
لرضورة التنوع واملساواة بني مختلف
فئات املواطنني من كال الجنسني ومن
ذوي االحتياجات الخاصة.

ب .تحسين األمن االنتخابي

ج .تحسين البنية األساسية
للسالم

3 333إجراء التدريب االنتخايب الالزم لكوادر 3 333التأكد من أن تكون جميع الجهات
الفاعلة غري الحكومية ،والتي تشكل
ووكاالت القطاع األمني لتعزيز
جزءا ً ال يتجزأ من البنية الوطنية
وتوطيد فهمهم للعملية االنتخابية،
األساسية للسالم ،عىل اطالع ودراية
وأدوار االطراف الفاعلة وحقوقهم
تامة بالعمليات االنتخابية ،مبا يف
االنتخابية واملخالفات واالنتهاكات
ذلك الجداول الزمنية واإلجراءات
االنتخابية.
والتفصيالت التشغيلية.
3 333تقوية ورفع املستويات املهنية يف
صفوف وكوادر وكاالت القطاع األمني3 333 .تدريب األفراد الوسطاء يف تسوية
النزاعات االنتخابية عىل مستوى
املجتمعات املحلية.
3 333تصميم وتنفيذ تدريب انتخايب،
وإجراء أنشطة إعالم وتوعية وتثقيف
يف األماكن املعرضة لخطورة عالية.

-3أ تحسين االدارة والعدالة االنتخابية
يتعني عىل مسؤويل االنتخابات القيام بإجراء برامج تطوير مهنية بصورة متواصلة .وخالل عام االنتخابات ،تعمد هيئة إدارة
االنتخابات عادة إىل إرشاك عدد غفري من املوظفني املؤقتني للقيام مبهام تسجيل الناخبني وتنفيذ عمليات االقرتاع و/أو الفرز
والعد .ويف بعض البلدان ،يكون من املعتاد إرشاك املوظفني العموميني للقيام بدور املسؤولني يف محطات االقرتاع ومراكز
الفرز .ويف حاالت أخرى ،يجري استقطاب واستخدام موظفني مؤقتني لهذا الغرض .وقد ال يكون لدى املوظفني املعينني
حديثاً خربة سابقة أو فهم بشأن العمليات االنتخابية ،وبالتايل يتطلب إعطاءهم تدريباً مكثفاً يف ذلك الصدد .كام أن القواعد
واللوائح االنتخابية الجديدة تتطلب زيادة تدريب املوظفني ذوي الخربة حسب االحتياجات واملستجدات .كام ينبغي عىل
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33

دليل العمل بشأن التدابري التي ينبغي اتخاذها ملنع وتخفيف حدة العنف املرتبط باالنتخابات

اإلدارة االنتخابية أيضا إجراء التدريب للجهات املعنية األخرى ،مثل األحزاب السياسية ووسائل اإلعالم ومنظامت املجتمع
املدين واملؤسسات العاملة يف مضامر مراقبة سري العمليات االنتخابية واإلبالغ عنها .وعالوة عىل ذلك ،يرتتب عىل اإلدارة
االنتخابية التأكد من أن جميع املواطنني عىل علم واطالع جيدين بشأن الجداول الزمنية واإلجراءات ،من خالل القيام بإجراء
حملة إعالمية عىل نطاق واسع .ومن شأن مثل هذه التدابري أن تساعد يف تجنب حصول أية مشاكل تقنية قد ترض مبصداقية
العمليات االنتخابية ،ما قد يؤدي إىل رفع حدة التوتر ونشوب أعامل العنف.

 1-3التأكد من أن تدريب موظفي االنتخابات يجري عىل مستوى عا ٍل ويف األوقات املناسبة
ينطوي تدريب موظفي االنتخابات عىل تدريب بشأن إجراءات ومعايري السلوك املهني .87ومن شأن املعارف واملهارات الكافية
واملالمئة تقليل احتامالت ارتكاب األخطاء اإلجرائية .وميكن تنفيذ التدريب عىل مستويني .وبالنسبة ملوظفي االنتخابات
الرسميني ،ينبغي أن يكون تدريبهم جزءا ً من التطوير املهني .ولعل أهم وأشمل دورة تطوير مهني هي دورة بناء املوارد
يف الدميقراطية والحكم واالنتخابات ،املعروفة باالسم املخترص (مرشوع بريدج . )BRIDGE 88-وينبغي تنفيذ التدريب
للموظفني املؤقتني قبل تكليفهم للقيام بأعامل انتخابية محددة .واعتامدا ً عىل األدوار املحددة لهؤالء املوظفني املؤقتني ،قد
تشمل مواضيع التدريب تسجيل الناخبني واألحزاب السياسية واملرشحني املستقلني واملراقبني؛ والتصويت الخارجي واالقرتاع
والفرز واألمن االنتخايب وحقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك املساواة بني الجنسني وحل النزاعات ،وغريها .كام قد تنطوي منهجية
التدريب للموظفني املؤقتني عىل التدريب املتعاقب ( ،)Cascadeحيث ميكن مضاعفة التدريب عىل مختلف املستويات ،كام
أنه أكرث فعالية من ناحية التكلفة ،وميكن من خالله تدريب عدد غفري من املوظفني خالل أوقات وجيزة.89
هيئة إدارة االنتخابات لدى املعهد االنتخايب االتحادي يف املكسيك ( ،)IFEتعمل عىل إجراء تدريب عايل الجودة للمسؤولني
مبراكز االقرتاع ممن يتم اختيارهم بطريقة عشوائية .تحفل االنتخابات املكسيكية بتنافس شديد للغاية بني املرشحني ،وقد كانت
هوامش فارق الفوز بني املرشحني للرئاسة ضيقة جدا ً خالل االنتخابات العامة يف عامي  2006و .2012وقد أثارت تلك النتائج
توترات ،وأدت إىل اندالع احتجاجات يف الشوارع عام  .200690وقد عملت إدارة االنتخابات لدى املعهد االنتخايب االتحادي عىل
إعادة االنتخاب عىل نطاق واسع لضامن مصداقية نتائج االنتخابات عام  .2012ويف هذا السياق ،فإن من األهمية مبكان أن يعمل
مسؤولو االنتخابات يف مراكز االقرتاع والعد بصورة جيدة وبكل نزاهة وحيادية .وبالتايل ،فقد عمل املعهد االنتخايب االتحادي عىل
تكريس الكثري من الجهود واملوارد ،لضامن انتقاء ضباط ملراكز االقرتاع بصورة عشوائية من سجل الناخبني ودون تدخل من أي
حزب سيايس ،والقيام بتعليمهم وتدريبهم بشكل صحيح  ،91حيث إن األكرث أهمية هناك هو ضامن املصداقية يف كل مركز من مراكز
االقرتاع 92.ويشتمل املعهد عىل برنامج تدريبي تعاقبي ،واملعروف بالخطة التعاقبية ( .)Cascade schemeويجري هناك اختيار
مرشيف االنتخابات( )ESsومساعدي تدريب يف االنتخابات ( )EATsوتوظيفهم وتدريبهم عىل مستوى املنطقة .ويتوىل مرشفو
االنتخابات التنسيق والدعم والتحقق من التدريب واملساعدة االنتخابية يف األنشطة التي ينفذها مساعدو التدريب الذين يتولون
مهام إعالم املواطنني بخصوص املهام والواجبات املحددة لهم ،وتدريبهم عىل إجراءات االقرتاع وعمليات الفرز .وعالوة عىل ذلك،
فإن مساعدي التدريب هم املسؤولون عن الرتتيبات والرتاكيب الصحيحة وسري األعامل مبراكز االقرتاع .ويتم التعاقد مع مرشيف
93
االنتخابات ملدة خمسة أشهر ،يف حني يتم التعاقد مع مساعدي التدريب لنحو أسبوعني فقط.
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انظر المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ،تصميم اإلدارة االنتخابية :المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات (ستوكهولم :المؤسسة الدولية للديمقراطية
واالنتخابات ،)2006 ،ص .162-151

88

مشروع برنامج بريدج ()BRIDGEعلى اإلنترنت بالموقع التالي>http://bridge-project.org/curriculum/summary-of-modules< :

89

على سبيل المثال ،إجراء التدريب من قبل فرق متنقلة ،أو من خالل التدريب المتزامن .انظر المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات.Electoral Management Design, p. 161 ،
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مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية (« ،)CSISالمكسيك أندريه مانويل لوبيز أوبرادور ( 2006 :)Andrés Manuel López Obradorمقابل  2012وما بعده» 5 ،سبتمبر/أيلول،
 ،2012ص ،2 .متاح بالموقع الذي تم الوصول إليه  11فبراير/شباط >http://csis.org/files/publication/120905_Grayson_AMLO_HemFocus.pdf< :2013

91

مركز الشؤون الدولية« ،الديمقراطية في المكسيك» ،مطبعة جامعة جون هبوعنز ،ماريالند ،1998 ،ص.192 .
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في االنتخابات االتحادية عام  2012تم تركيب  143,130مركز اقتراع خالل يوم االنتخابات ،وهو ما يعني  99.98بالمئة من المجموع الكلي.
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دليل العمل بشأن التدابري التي ينبغي اتخاذها ملنع وتخفيف حدة العنف املرتبط باالنتخابات

 2-3توفري التدريب االنتخايب عىل الصعيدين الوطني وما دون الوطني ملمثيل األحزاب السياسية
ومندويب اإلعالم ومنظامت املجتمع املدين ومراقبي االنتخابات
لألحزاب السياسية مصالح كبرية يف العمليات االنتخابية ،وبالتايل فهي تعد مهتمة للغاية مبتابعة مختلف األنشطة االنتخابية
من أجل التحقق من جودتها ونزاهتها .كام أن منظامت املجتمع املدين والجهات الوطنية والدولية الفاعلة األخرى قد تكون
مهتمة برصد األنشطة االنتخابية ومراقبتها أيضا .وعالوة عىل ذلك ،فإن الصحفيني يشاركون يف توفري التغطية اإلعالمية
للعمليات االنتخابية .ولتجنب سوء الفهم والتوترات والشكاوى التي ال أساس لها ،وتقارير وسائل اإلعالم التي تستهدف
مجرد اإلثارة ،يتعني عىل اإلدارة االنتخابية تنظيم التدريب ألصحاب العالقة واملصلحة الخارجيني الرئيسيني .وهذا النوع من
التدريب ،قد يتم تصميمة لتلبية احتياجات أصحاب العالقة واملصالح الخاصة .ومن بني أمور أخرى ،قد يتناول التدريب
موضوعات تتعلق بالحقوق والواجبات االنتخابية ،اإلجراءات التقنية ،آليات تسوية املنازعات ،املساواة بني الجنسني واملشاركة
بصورة متكافئة ،مفاهيم التعددية يف العمليات االنتخابية ،وغريها.
قيام لجنة االنتخابات الوطنية بإجراء دورة تدريبية مكثفة لالطراف الفاعلة الخارجية قبل االنتخابات العامة عام 2010
يف السودان .يف أعقاب اتفاقية السالم بني حكومة السودان وحركة التحرير الشعبية عام  ،2005جرى تنظيم أول انتخابات
تعددية يف السودان عام  .2010وقبل االنتخابات ،عملت اللجنة الوطنية لالنتخابات ( )NECوبدعم من برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ ( )UNDPعىل تنظيم برنامج مكثف لتدريب ممثلني عن األحزاب السياسية واملرشحات السياسيات واملدعني العامني
بالدولة وممثلني عن منظامت من املجتمع املدين والصحفيني ومراقبي االنتخابات 94.وقد حرض الدورة حوايل  140من وكالء
األحزاب السياسية للتدريب يف ورشة عمل عىل أدوارهم املوكلة إليهم خالل عمليات االقرتاع والتصويت .وقد اشتملت الدورة
عىل مواضيع محددة بشأن جدولة التصويت والعد املوازية واللوائح التنظيمية االنتخابية وأهمية أنشطة املراقبة والرصد.
كام جرى عقد ورشات عمل للمرشحات السياسيات يف خمس واليات يف شامل السودان ،مع الرتكيز عىل الحمالت االنتخابية
وأساليب وضع األجندات أو جداول األعامل ،والرتهيب والعنف .95كام جرى تنظيم ست ورشات عمل يف شامل البالد وجنوبها
من أجل تدريب نحو  250من الباحثني واملستشارين القانونيني بشأن دورهم يف تطبيق قانون االنتخابات لعام  2008املتعلق
بجرائم االنتخابات .كام خضع  90شخصاً من املنظامت املجتمعية للتدريب عىل النظام االنتخايب وعمليات اقرتاع وهمية ،من
أجل العمل مبارشة مع املجتمعات املحلية عىل االنتخابات وقضايا الدميقراطية .وقد تلقى نحو  300صحفي تدريبات عىل
مهارات الرصد اإلعالمي ورفع التقارير عن االنتخابات .كام تم توفري التدريب أيضا إىل نحو  4,760فردا ً من املراقبني املحليني
يف شامل البالد وجنوبها بإستخدام منهجية تدريب املدربني.

 3-3تصميم وإجراء حملة إعالمية للناخبني يف الوقت املناسب ،مع الحس والوعي بالتنوع واملساواة
بني مختلف فئات املواطنني من كال الجنسني ومن ذوي االحتياجات الخاصة ،وعىل نطاق واسع
يتم توفري املعلومات للناخبني من قبل هيئات إدارة االنتخابات .والهدف من ذلك هو توفري املعلومات ذات الصلة حول العمليات
االنتخابية للمواطنني .وتشمل هذه املعلومات يف املقام األول التفاصيل حول «متى وأين وكيف» تتم عمليات التسجيل والتصويت.
ويف بعض األحيان ،فإنها قد تنطوي عىل بعض العنارص التثقيفية للناخبني ومعالجة القضايا املتعلقة بحقوق اإلنسان ،مثل الحق يف
انتخاب النواب بحرية ،املساواة بني الجنسني ،والتحرر من املضايقة والرتهيب 96.كام أنها مفيدة يف مجال توعية الناخبني حول كيفية
تقديم الشكاوى االنتخابية .وعند إطالق الحملة اإلعالمية ،قد تستفيد اإلدارة االنتخابية من املشاركة مع منظامت املجتمع املدين.
وينبغي تصميم املعلومات واألنشطة التثقيفية ،للوصول إىل املجتمعات النائية والتغلب عىل حواجز اللغة واإلعاقة اللغوية والجسدية.
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالسودان ،نشرة المساعدة في االنتخاب ،مارس/آذار  ،2010متوفرة بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  15أكتوبر/تشرين األول
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دليل العمل بشأن التدابري التي ينبغي اتخاذها ملنع وتخفيف حدة العنف املرتبط باالنتخابات

تنظيم حملة إعالمية واسعة النطاق لتعليم وتثقيف الناخبني يف اليمن قبل انتخابات  .2005خالل انتخابات املجالس املحلية
يف اليمن عام  ،2001قتل  67شخصاً وجرح أكرث من  100شخص 97.وقبل انتخابات عام  ،2006عمدت اللجنة العليا لالنتخابات
واالستفتاءات ،بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ واملعهد الوطني الدميقراطي( )NDIواملؤسسة الدولية للنظم االنتخابية
( )IFESومقدمي مساعدات دولية آخرين ،للقيام بتنفيذ حملة إعالمية وطنية لتعليم وتثقيف الناخبني بهدف إعالم وتوعية
املواطنني وزيادة املشاركة والثقة يف االنتخابات .وقد شمل ذلك استخدام اإلذاعة والتلفزيون وإنتاج ونرش مجموعة من املواد
املطبوعة ،مبا يف ذلك كتيبات وملصقات والفتات وصحائف وقائع وإعالنات عىل سيارات األجرة العمومية .وقد تضمنت
املعلومات ،القوانني والحقوق االنتخابية والخدمات اللوجستية لالنتخابات ،وأهمية املشاركة بني الجامعات املهمشة مثل
النساء واألقليات العرقية والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة .98وكانت حملة التوعية واسعة النطاق ،وتستهدف املجتمعات
املحلية التي تعيش يف املناطق الريفية ممن كانوا يفتقرون إىل املصادر التقليدية للحصول عىل معلومات توعية الناخبني مثل
الراديو أو التلفزيون .ومن خالل هذا اإلطار ،تم تنفيذ تدريب  20منظمة من منظامت املجتمع املدين التي أجرت تدريباً عىل
الحملة االنتخابية وجها لوجه .وقد كان الهدف من ذلك متكني املواطنني من اتخاذ قرارات مستنرية حول أنشطة التسجيل
وعمليات يوم التصويت ،وتزويدهم مبعلومات دقيقة وحساسة ثقافياً ،ويف حينها ،بشأن تلك العمليات .وقد أتاحت هذه
الحملة للفئات املهمشة ،وخاصة يف مناطق األرياف ،فرصة للحصول عىل املعلومات االنتخابية بشكل مبسط ،إضافة إىل
99
متكينهم من الحصول عىل إجابات فورية ألسئلتهم واستفساراتهم.

-3ب تحسين األمن االنتخابي
إن التدريب االنتخايب ألفراد وكوادر القطاع األمني من شأنه اإلسهام يف رفع مستوى املهنية والفعالية ،وزيادة الوعي والحساسية
يف صفوف قوات األمن عند انخراطها يف العمليات االنتخابية .وقد تشتمل املناهج التدريبية التي ميكن استخدامها لتدريب
قوات الرشطة عىل املامرسات األمنية االنتخابية املواضيع التالية( :أ) طبيعة الترشيعات االنتخابية وملحة عامة عن العملية
االنتخابية؛ (ب) دور الرشطة يف دعم العملية الدميقراطية؛ (ج) قضايا حقوق اإلنسان فيام يتعلق بدور الرشطة؛ (د) دور
الرشطة يف االنتخابات( ،هــ) األهداف األمنية واإلسرتاتيجية فيام يتعلق باالنتخابات؛ (و) معايري السلوك املهنية والحيادية
وعدم التخويف التي يتعني أن تتحىل بها قوات الرشطة أثناء االنتخابات؛ (ز) آليات االتصال وتفاصيل التنسيق بني لجنة
االنتخابات وقوات الرشطة (كام هو الزم ومطلوب)؛ (ح) تفاصيل بشأن جرائم وانتهاكات محددة ضد القوانني االنتخابية؛
و (ط) تفاصيل قوانني أخرى مثل تلك املتعلقة بالتجمعات العامة التي قد تؤثر سلباً عىل مخططات الرشطة 100.وعىل وجه
الخصوص ،فإن التدريب ينبغي أن يركز عىل تعزيز الفهم ألدوار ومسؤوليات الجهات االنتخابية الفاعلة وطبيعة الجرائم
االنتخابية واملعايري املهنية.
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« في كثير من األحيان رجل واحد يقود المساعي الخطرة لكبح جماح العنف في اليمن» ،نيويورك تايمز 8 ،أكتوبر/تشرين األول  ،2006متاحة على الموقع الذي تم
الرجوع إليه بتاريخ  19أكتوبر/تشرين األول >http://www.nytimes.com/2006/10/08/world/middleeast/08yemen.html?_r=0< .2012
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (« ،)UNDPمشروع دعم العملية االنتخابية من اللجنة العليا لالنتخابات في اليمن تحضيراً لالنتخابات الرئاسية ،وانتخابات المجالس
المحلية عام ( ، »2006بدون تاريخ) متاح على الموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  19أكتوبر/تشرين األول : .2012
<http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%
2F%2Ferc.undp.org%2Fevaluationadmin%2Fdownloaddocument.html%3Fdocid%3D1847&ei=r-kyUr7MJcOm4g
SQvIDgBQ&usg=AFQjCNE0V9tDObujPDWGBTwE0K9-XE-K_g&sig2=lVDKroclJH6Qlf9ZFUDxSw&bvm=bv.521
>64340,d.bGE
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المؤسسة الدولية للنظم االنتخابية (« ،)IFESتعليم الناخبين من الفئات المهمشة في اليمن ،متاح على الموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  19أكتوبر/تشرين األول :2012
<http://www.ifes.org/Content/Publications/Interviews/2012/Voter-Education-for-Marginalized-Communities_in-Yemen.aspx?utm_medium=email&utm_source=MyNewsletterBuilder&utm_content=361192399&utm
campaign=Express+An+IFES+e-Newsletter+-+October+2012+1411504578&utm_term=Learn+More+raquo>,
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الوكالة األميركية للمساعدة والتنمية ( )USAIDوالمؤسسة اإلبداعية الدولية وشركاؤها ،اإلطار األمني االنتخابي :دليل التوجيه الفني (واشنطن العاصمة :الوكالة
األميركية للمساعدة والتنمية ،)2010 ،ص 26 .يشير إلى غراهام أندرو ( ،)Graham، Andrewإعداد خدمات الشرطة في النظم الديمقراطية لدعم العمليات
االنتخابية :مسح للممارسات القيادية ،2006 ،ص.18 .
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دليل العمل بشأن التدابري التي ينبغي اتخاذها ملنع وتخفيف حدة العنف املرتبط باالنتخابات

 4-3إجراء التدريب االنتخايب الالزم لكوادر وكاالت القطاع األمني لتعزيز وتوطيد فهمهم للعملية
االنتخابية ،وأدوار وحقوق االطراف االنتخابية الفاعلة واالنتهاكات االنتخابية
باإلضافة إىل حصولهم عىل زيادة الرشح والتوضيح حول أدوارهم ومهام والياتهم خالل االنتخابات ،فإن ضباط األمن
بحاجة أن يكونوا عىل بينة واطالع بشأن أدوار الجهات املعنية األخرى ومهامها ،مبا يف ذلك املسؤولني املنتخبني واملرشحني
السياسيني ومراقبي االنتخابات من جانب األحزاب .وينبغي أن يكون أفراد األمن قادرين عىل فهم واستيعاب حقوق
الناخبني والجرائم االنتخابية ،وقادرين عىل التفريق بني املسائل الحساسة وغري الحساسة .كام يجب أن يستهدف
التدريب ضباط القيادة وكوادر وأفراد األمن الوطني واملحيل 101.وسوف يكون للتدريب أثر أكرب ،عندما تشارك جميع
املؤسسات الوطنية ذات العالقة والصلة يف عملية تخطيطه وتنفيذه ،وعندما يتم تنظيمه يف وقت مبكر قبل موعد
102
االنتخابات.
تنفيذ تدريب أمن انتخايب عىل نطاق واسع قبل االنتخابات الغانية العامة يف عام  .2012شهدت غانا انتقاالً سلمياً للسلطة
بعد االنتخابات العامة يف العام  .2008ومع ذلك ،فقد ظلت قدرة الرشطة للرد عىل العنف املتصل باالنتخابات مصدرا ً مثريا ً
للقلق 103.وقبل انتخابات عام  ،2012عملت إدارة التنمية الدولية الربيطانية ( )DFIDعىل دعم برنامج التدريب األمنيالذي
تم تنفيذه يف كل األقاليم العرشة القامئة يف غانا بإستخدام منهجية تدريب املدربني .وقد شارك يف ذلك التدريب ما يقرب
من 16,000عنرص من ضباط األمن والرشطة الغانية وخدمة إطفائية الحريق ومصلحة السجون ودوائر الهجرة .وكان التدريب
يهدف إىل تعريف الضباط والكوادر املشاركة فيه بالقوانني االنتخابية ،وطرق إدارة النظام العام وجمع املعلومات االستخبارية
من أجل منع العنف املتصل باالنتخابات التي قد تحدث .كام كان التدريب ،يف إطار إدارة النظام العام ،يهدف للمساعدة
يف التعامل الفعال واملهني مع العنف املرتبط بالتجمعات والحشود ،كام عمل عىل إدخال املعايري الدولية املتبعة يف أجهزة
الرشطة ،لضامن إجراء انتخابات سلمية وخالية من العنف .كام اشتمل التدريب عىل تدريبات ميدانية ومتارين محاكاة عىل
أساليب حل املشاكل املتصلة بأعامل العنف يف االنتخابات.104
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انظر شبكة المعرفة االنتخابية  ACEبالموقع:
>toc؟	<http://aceproject.org/ace-en/topics/ve/vee/vee05/vee05a
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPاالنتخابات ومنع الصراعات ،ص .86 ،47
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غانا الحديثة« ،انتخابات عام  :2012شرطة غانا والسياسيون» 22 ،أكتوبر/تشرين األول  ،2012متاحة بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  15فبراير/شباط
:2013
< >http://www.modernghana.com/news/425456/1/elections-2012-the-ghana-police-and-politicians . HTML
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إدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة(« ، )DFIDالمملكة المتحدة تعمل مع دائرة الشرطة في غانا للتحضير النتخابات عام  ،»2012مايو/أيار  ،2012متاح على
الموقع الذي تم االطالع عليه في  17أكتوبر/تشرين األول http://ukinghana.fco.gov.uk/en/about-us/working-with-ghana/bilateral-< :2012
 >relations/public_order_electionوغانا الحديثة« ،إدارة التنمية الدولية ،االستخبارات التنفيذية تتعاون لتدريب قوات األمن في المنطقة الوسطى»5 ،
أكتوبر/تشرين األول  ،2012وهي متاحة بالموقع التالي الذي تم تم االطالع عليه في  18أكتوبر/تشرين األول :2012
<>http://www.modernghana.com/news/422169/1/dfid-executive-intelligence-collaborates-to-train-.html
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تنفيذ وكاالت قطاع األمن ،مع لجنة إدارة االنتخابات يف غانا ،لتدريب أمني انتخايب قبل انتخابات عام  .2012شهدت بعض
أجزاء البالد من غانا عددا ً من أعامل العنف املتصلة باالنتخابات يف عام  .2012وقد شملت أعامل العنف عمليات اعتداء
وإطالق نار وحرق منازل 105.وقد تم إجراء مترين محاكاة يغطي عمليات يوم االنتخابات ،مبا يف ذلك توفري األمن االنتخايب يف
مدينة (هو )Ho-قبل االنتخابات العامة بوقت قصري يف عام  .2012وقد عمل عىل تنسيق إجراء العملية كل من فريق العمل
بإقليم (فولتا ،)Vota-جنباً إىل جنب مع لجنة إدارة االنتخابات يف غانا واللجنة الوطنية للرتبية املدنية .وقد تركزت عملية
التمرين عىل مرافقة أمنية لنقل مواد لالنتخابات وعمليات مضاهاة للرشطة املكلفة بإحباط عملية «خطف صناديق االقرتاع»
واحتجاز املشتبه بهم .106كام تم القيام بإجراء متارين محاكاة مامثلة يف أجزاء أخرى من البالد ،للتدليل عىل استعداد كوادر
وكاالت األمن قبل يوم االنتخابات.107

 5-3تعزيز املستويات املهنية يف صفوف كوادر وكاالت القطاع األمني
ينبغي أن يؤكد التدريب لوكاالت قطاع األمن عىل املعايري املهنية والقيم الدميقراطية التي تحافظ عىل طبيعة العمليات
االنتخابية ورشعية اتفاقيات الخدمات األمنية الخاصة ذاتها .وتشمل هذه املعايري ،الحيادية والشفافية واالتساق يف تطبيق
القانون وانتهاج السلوك البعيد عن التخويف ،إىل جانب التعاون مع الجهات االنتخابية الفاعلة األخرى 108.وباإلضافة إىل
التدريب ،فإنه ميكن تزويد ضباط الرشطة بكتيبات «جيب» تحتوي عىل كافة اإلرشادات ذات الصلة باملعايري املهنية عند
االنخراط يف العمليات االنتخابية.
الرشطة األوغندية واللجنة االنتخابية يعمالن سوياً لوضع مبادئ توجيهية مهنية للسلوك يف يوم االنتخابات .خالل االنتخابات
العامة يف عام  ،2006شهدت أوغندا حوادث عنف متصلة باالنتخابات ،وشملت أفرادا ً من الرشطة وأعضا ًء من حزب املعارضة
الرئييس عقب رفض نتائج االنتخابات 109.وقبل انتخابات عام  2011العامة يف أوغندا ،عملت قوات الرشطة ،بدعم من
املفوضية العليا لالنتخابات ومكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان لدى األمم املتحدة ،عىل إعداد «إرشادات للمسؤولني عن
إنفاذ القانون أثناء االنتخابات الوطنية» .110وقد حددت الوثيقة املعايري املهنية املتوقعة من موظفي األمن ،مع الرتكيز عىل
الحياد السيايس واالنضباط .كام حفلت الوثيقة بإشارات مرجعية واردة يف الدستور واإلطار القانوين لالنتخابات ،مع الرتكيز
عىل سيادة القانون وحقوق اإلنسان ،بجانب معايري إنفاذ القانون .وباإلضافة إىل ذلك ،قدمت الوثيقة بعض املعلومات بشأن
مسؤولية اللجنة االنتخابية يف إدارة االنتخابات .وقد تم إنتاج الوثيقة يف شكل كُتيـّب وجيز للحقائق يوضع بالجيب ،وتم
توزيعها عىل ضباط الرشطة.111
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105

غانا الحديثة« ،بيان صحفي حول العنف المتصل باالنتخابات في غانا» 17 ،أبريل/نيسان  ،2012بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  7يناير/كانون الثاني :2013
<>http://www.modernghana.com/news/389711/1/press-statement-on-election-related-violence-in - gh.html

106

«ممارسة تمرين محاكاة على عمليات يوم االقتراع بمدينة هو  Hoفي غانا» ،صحيفة غانا تايمز 3 ،نوفمبر/تشرين الثاني  ،2012متاح بالموقع التالي حسب  25أبريل/
نيسان >http://newtimes.com.gh/story/simulation-exercise-on-polling-day-processes-takes-play-in-ho< :2013

107

وكالة أنباء غانا« ،تمرين محاكاة األمن لالنتخابات يشرد سكان القرى» 28 ،فبراير/شباط  ،2012متاح بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  25أبريل/نيسان :2013
<>http://www.ghananewsagency.org/politics/election-security-simulation-exercise-puts-village-residents-to-flight-52962

108

أندرو غراهام ،)Graham،A( ،إعداد خدمات الشرطة في النظم الديمقراطية لدعم العمليات االنتخابية :مسح للممارسات القيادية ،2006 ،ص.18 ،13-12 .

109

«العنف يضرب أوغندا مع مزاعم المعارضة بتزوير االنتخابات» ،صحيفة الغارديان ( )The Guardianالبريطانية 26 ،فبراير/شباط  ،2006متاحة على الموقع
التالي ،الذي تم االطالع عليه في  18أكتوبر/تشرين األول > http://www.guardian.co.uk/world/2006/feb/26/uganda.deniscampbell< :2012

110

مجلة قوات شرطة أوغندا ،موانغازا( ، )Mwangazaفبراير/شباط  ، 2011ص  ،26-22وهي متاحة بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  18أكتوبر/تشرين
األول >http://www.upf.go.ug/assets/media/resources/14/Mwangaza%20Feb%202011%20issue%203.pdf< :2012

111

لجنة االنتخابات في أوغندا« ،تقرير االنتخابات العامة في  ،»2011/2010ص ،20 .متاح بالموقع التالي ،الذي تم االطالع عليه في  18أكتوبر/تشرين األول:2012 ،
<>http://www.ec.or.ug/docs/General٪20election٪20Report٪202010-2011.pdf

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

دليل العمل بشأن التدابري التي ينبغي اتخاذها ملنع وتخفيف حدة العنف املرتبط باالنتخابات

-3ج تحسين البنية األساسية من أجل السالم
إن قدرة مختلف الجهات الفاعلة الحكومية وغري الحكومية عىل االنخراط بشكل فعال يف الوقاية والحد من العنف املتصل
باالنتخابات ،قد تتوقف عىل مدى فهم الجوانب القانونية والتشغيلية من العمليات االنتخابية .ولذلك ،فإنه ينبغي تعريف
هذه الجهات بالقواعد واللوائح االنتخابية .وميكن تحقيق هذا األمر ،من خالل املبادرات التدريبية املنفذة بالتعاون مع
هيئات إدارة االنتخابات عىل الصعيدين الوطني وما دون الوطني .وعند االطالع عىل العمليات االنتخابية واإلملام بها ،فإن
هذه املنظامت قد تكون يف وضع جيد ميكنها من املشاركة يف تصميم وتنفيذ برامج تدريب حساسة وواعية ملسائل النزاعات
االنتخابية ،ووضع برامج إعالم وتوعية وإرشاد للمجتمعات التي تعاين من الرصاعات ،وللنساء والفئات املهمشة األخرى.

 6-3التأكد من أن جميع الجهات الفاعلة غري الحكومية ،والتي تشكل جزءا ً ال يتجزأ من البنية
الوطنية األساسية للسالم ،عىل اطالع كامل وإملام تام بالعمليات االنتخابية ،مبا يف ذلك الجداول
الزمنية واإلجراءات والتفصيالت التشغيلية
إن البنى الوطنية األساسية للسالم قد تشتمل عىل عدد من الجهات الفاعلة ذات الخربة الواسعة يف مجال درء النزاعات وحلها،
مثل بناة ورعاة السالم والوسطاء والخرباء ومنظامت املصالحة املامثلة .ومع ذلك ،قد يفتقر املامرسني يف منع نشوب الرصاعات
إىل الفهم الجيد للجوانب التشغيلية والقانونية للعمليات االنتخابية والتفاصيل املتعلقة بأمن االنتخابات .ولتوظيف وتطبيق
مهارات هذه الجهات يف العمليات االنتخابية وإرشاكها لإلسهام بفعالية يف الوقاية والتخفيف من العنف املتصل باالنتخابات،
فإن هذه الوكاالت بحاجة إىل التدريب وبناء القدرات يف املسائل االنتخابية .وميكن تنفيذ هذا التدريب بدعم من اإلدارة
االنتخابية ووكاالت القطاع األمني عىل املستوى الوطني وما دون الوطني.

 7-3رضورة تدريب األفراد الوسطاء يف حل وتسوية النزاعات االنتخابية عىل مستوى املجتمعات
املحلية
إن عملية منع نشوب الرصاعات وحلها بصورة فعالة قد تتخذ أشكاالً متنوعة يف مختلف املجتمعات .ويف بعض السياقات
الوطنية ،فإن درء النزاعات وحلها عىل املستوى املحيل قد يستفيد من آليات تسوية املنازعات التقليدية واملؤسسات التي
تنطوي عىل وجهاء وزعامء تقليديني ،مثل كبار الشخصيات أو املشاهري أصحاب السمعة العالية .ومن املحتمل أن يكون لدى
املؤسسات الدينية ،عىل وجه الخصوص ،هيكلية أساسية متكن من الوصول إىل مجتمعات مختلفة .وبالتعاون مع الزعامء
التقليديني يف مجال تثقيف الناخبني ،فإنها قد تكون ذات فائدة وفعالية متميزة للغاية .كام أن الحس والوعي الثقايف ،وإبداء
االحرتام والتقدير ملساهمتهم يف مثل تلك املجاالت ،من شأنها أن تلعب دورا ً مركزياً يف إرشاك وإنجاح مثل هذا التعاون
املثمر .ويف الوقت نفسه ،فإنه إذا كانت املؤسسات الثقافية والدينية تؤثر العزلة وتفضل االنغالق عىل ذاتها وعدم التسامح،
112
فإنه يف تلك الحالة ستكون هناك حاجة ماسة إىل اتخاذ تدابري إضافية لتعزيز الحوار ومتاسك النسيج االجتامعي.
تنظيم تدريب وساطة يف سياق االنتخابات الرئاسية يف غينيا عام  .2010نظمت غينيا يف عام  2010أول انتخابات رئاسية
حرة لها منذ استقاللها يف عام  .1958وقبل االنتخابات ،تم تنظيم أربع ورش عمل تدريبية حول الوساطة يف أنحاء مختلفة
من البالد .113وقد حرض تلك الورش ،التي استمرت كل واحدة منها ثالثة أيام 100 ،مشارك ميثلون منظامت املجتمع املدين
والنساء ومجموعات الشباب والشيوخ والقيادات الدينية واألحزاب السياسية ولجنة إدارة االنتخابات وقطاع قوات األمن.
112

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)UNDPاالنتخابات ومنع الصراعات ،ص.39 .

113

وقد تم تنظيم الدورات من قبل حركة مجتمع السلم( MSP-وهو مشروع مشترك بين مؤسسة السالم السويسرية ( )swisspeaceومركز الدراسات األمنية في زيوريخ
( )CSS ETH-Zurichمع منظمة اإلشعار الدولية ( ، )International Alert -IAوبدعم من الوزارة االتحادية للشؤون الخارجية ( )FDFAوصندوق األمم
المتحدة للديمقراطية (.)UNDEF
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وقد أتاحت ورش التدريب للمشاركني التعرف عىل اإلطار الترشيعي لالنتخابات وتحليل النزاعات والدورة االنتخابية وتقنيات
وأساليب الوساطة .كام جرى استعراض الدروس املستفادة من كينيا وجنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الدميقراطية ،حيث
عمل عىل تقدميها خرباء من مؤسسة (تنبيه ) Alert-الدولية ومؤسسة السالم السويرسية ( )Swisspeaceواملعهد االنتخايب
للدميقراطية املستدامة يف أفريقيا ( 114.)EISAكام جرى يف تلك الورش التدريبية تطبيق أساليب التدريب العميل مثل لعب
األدوار أيضاً .وتفيد بعض التقارير ،أن التدريب عىل الوساطة قد ساعد عىل تهدئة الرصاعات ومنعها من أن تصبح عنيفة يف
عدد من الحاالت يف جميع أنحاء البالد ،قبل يوم االنتخابات وأثناءه وبعده.115

 .8-3تصميم وتنفيذ تدريب انتخايب ،وإجراء أنشطة إعالم وتوعية وتثقيف يف األماكن املعرضة لخطورة
عالية
تعترب منظامت املجتمع املدين يف وضع جيد ،يؤهلها للعمل مع هيئة إدارة االنتخابات يف تنفيذ برامج تتعلق بالتدريب
واإلعالم والتعليم االنتخايب عىل مستوى القاعدة الشعبية .وتبدو القيمة املضافة ملثل هذا العمل واضحة ،بصورة خاصة،
عندما يتم إجراء مثل هذه األنشطة يف املناطق التي تواجه زيادة يف التوترات البينية أو الداخلية لدى املجتمعات وعنف
قائم عىل النوع االجتامعي أو التمييز.
املجتمع املدين يعزز الرتبية املدنية يف املناطق املعرضة للرصاع يف غرب أفريقيا ورشقها .إن املشاركني يف برنامج منظمة
(توستان )-Tostanللتعليم القائم عىل أسس حقوق اإلنسان املدنية ،يحصلون عىل برنامج تعليم يف الرتبية املدنية لتنظيم
فعاليات درامية لكامل القرى من أجل نرش رسائل بشأن إجراءات االنتخابات .وعالوة عىل ذلك ،فإن املشاركني يف برنامج
منظمة (توستان )Tostan -قد عملوا عىل تنظيم برامج بث إذاعي حول مجموعة من القضايا املدنية مثل قضايا التعليم
ومنع النزاعات وأخطار العنف املحتملة .وقد كان هذا هو الحال يف العديد من البلدان مثل السنغال ،غامبيا ،غينيا ،غينيا-
بيساو ،مايل ،موريتانيا ،والصومال ،حيث ظلت مؤسسة توستان تعمل خالل فرتات االنتخابات وما بعدها عرب برنامج متكني
املجتمعات الخاص بها .116
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114

«ندوة التدريب على الوساطة ،الدورات التدريبية المصممة بصورة خاصة :الوساطة االنتخابية في غينيا» ،وهي متاحة بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في 17
أكتوبر/تشرين األول  >/http://peacemediation.ch/tailor-made/guinea< 2012ومنظمة اإلشعار أو التنبية الدولية« ،الوساطة خالل انتخابات غينيا»،
وهي متاحة بالموقع التالي :الذي تم الرجوع إليه بتاريخ  17أكتوبر/تشرين األول .2012
<>http://www.international-alert.org/news/mediation-during-guinean-elections

115

منظمة اإلشعار أو التنبيه الدولية« ،الوساطة المحلية في االنتخابات األخيرة في غينيا :اغتنام الفرص من أجل التغيير المحلي» 28 ،نوفمبر/تشرين الثاني  ،2010وهي
متاحة بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  17أكتوبر/تشرين األول :2012
<>http://www.international-alert.org/news/local-mediation-recent-elections-guinea

116

مساهمة من منظمة توستان الدولية ( )Tostanمن قبل آن شارلوت رينغويست ( ،)Anne Charlotte Ringquistعضو مجلس اإلدارة 30 ،سبتمبر/أيلول .2013
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 .4تسجيل الناخبين واألحزاب السياسية ومراقبي
االنتخابات
تشمل مرحلة التسجيل ،عمليات تسجيل الناخبني وتسجيل األحزاب السياسية واملرشحني واعتامد مراقبي االنتخابات .وقد
يكون التسجيل مثريا ً للجدل لعدد من األسباب .والسجل االنتخايب غري الصحيح قد يشمل تهجئة أسامء ناخبني بصورة
غري دقيقة ،أو يحدد لهم مراكز اقرتاع خاطئة ،أو يحذف أسامء ناخبني مسجلني ومؤهلني ،أو قد يدرج أسامء ناخلني غري
مؤهلني (مثل أشخاص متوفني) .وقد تؤدي مثل تلك املشكالت إىل تكهنات حول فيام إذا كانت تلك األخطاء متعمدة أم
جزءا ً من عملية تزوير لالنتخابات .ولذلك ،فإن من املهم أن تكون هناك عملية تسجيل عىل مستوى عا ٍل من الدقة ،بحيث
تضمن تسجيل الناخبني املؤهلني فقط .وباملثل ،فإن من املهم التأكد من أن جميع األحزاب السياسية واملرشحني املستقلني
الذين يستوفون الرشوط املطلوبة لديهم فرصة للتسجيل والتنافس يف االنتخابات .وعالوة عىل ذلك ،فإن من املهم السامح
للمنظامت املهتمة ،مبا يف ذلك األحزاب السياسية واملجتمع املدين واملنظامت الحكومية وغري الحكومية والدولية ،أن تكون
معتمدة ملراقبة تسجيل الناخبني واالقرتاع وعمليات الفرز.
الجدول  .4تسجيل الناخبين واألحزاب السياسية ومراقبي االنتخابات

أ .تحسين االدارة والعدالة
االنتخابية
444
444

444
444

ب .تحسين األمن االنتخابي
444

4ضامن سهولة وصول جميع املواطنني
املؤهلني إىل مراكز وعمليات
التسجيل.
4التأكد من أن آليات العدالة االنتخابية
لديها القدرة عىل نحو فعال لتسوية
الشكاوى واملنازعات املتعلقة بتسجيل 444
الناخبني.
4ضامن الشفافية والوقت الكايف
لتسجيل األحزاب السياسية ،ومرشحي 444
األحزاب واملرشحني املستقلني.
4ضامن اعتامد املراقبني لتسجيل
الناخبني يف الوقت املناسب ،وبصورة 444
شفافة.

ج .تحسين البنية األساسية
للسالم

 4 444رضورة مراقبة عمليات تسجيل
4اإلنشاء والحفاظ عىل تنسيق وثيق
الناخبني وتبادل النتائج واملالحظات
بني مختلف كوادر اتفاقيات الخدمات
مع اإلدارة االنتخابية.
الخاصة ومع اإلدارة االنتخابية ،خالل
فرتة تسجيل الناخبني لالنتخابات ،من 44-44بالتعاون مع اإلدارة االنتخابية ،بناء
خالل مركز عمليات مشرتك.
قدرات من أجل تسوية املنازعات
املتعلقة بفرتة تسجيل الناخبني.
4توفري األمن للمواطنني واملسؤولني
املشاركني يف عمليات التسجيل،
44-44تعزيز التعاون بني مختلف أصحاب
التسجيل.
وحامية مواد ومرافق
العالقة واملصلحة من خالل إقامة
منتديات حوارية مشرتكة لخلق حيز
4التأكد من أن املواطنني ال يواجهون
للنقاش والتنسيق بشأن منع أعامل
أية تحديات أمنية أثناء التوجه
العنف أثناء تسجيل الناخبني.
والوصول إىل مرافق تسجيل الناخبني.
4توفري بيئة آمنة ملن يرغبون يف التقدم
برتشيح أنفسهم.

-4أ تحسين اإلدارة والعدالة االنتخابية
يهدف تحسني اإلدارة والعدالة االنتخابية أثناء مرحلة التسجيل إىل تحقيق عملية ال تشوبها شائبة من النواحي الفنية،
جعلها آمنة وموثوقة .ويتوقف نجاح عمليات التسجيل عىل نوعية القوانني االنتخابية والقواعد واللوائح التنظيمية؛ وشمولية
التخطيط التشغييل؛ وجودة التدريب وحمالت املعلومات .وحتى تكون قادرة عىل معالجة القضايا املستجدة ،فإنه يتعني عىل
هيئة اإلدارة االنتخابية أن تكون عىل وعي جيد باألوضاع ،وتتمتع برشاقة وخفة حركة تشغيلية لالنخراط يف حل التحديات
التي قد تنشأ .وهذا قد يشمل رضورة تعديل الخطط التشغيلية املتعلقة بإنشاء مراكز التسجيل للناخبني ومراجعة اإلجراءات
والجداول الزمنية املتعلقة بتسجيل الناخبني واألحزاب واملرشحني واملراقبني .وعىل اإلدارة االنتخابية االستفادة من جامعات
املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
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مراقبة االنتخابات ذات املصداقية ،وبالتايل فإنه يتعني عليها أن تكون شفافة يف عملها .وينبغي أن تكون البيئة التي يجري
التسجيل فيها سليمة وآمنة ،يف حني يتم حل جميع الشكاوى ذات الصلة بفعالية.

 1-4ضامن سهولة وصول جميع املواطنني املؤهلني إىل مراكز وعمليات التسجيل
قد تكون عملية تسجيل الناخبني ساكنة أو نشطة ،وهذا يتوقف عىل ما إذا كان يتم إدراج املواطنني املؤهلني يف السجالت
االنتخابية بصورة تلقائية ،عىل أساس بيانات السجل املدين ،أو إذا كان من املطلوب أن يتم التسجيل لالنتخاب عن طريق زيارة
مواقع معينة لتسجيل الناخبني أنفسهم فيها هناك .ويتطلب تسجيل الناخبني الساكن وجود سجالت وطنية دقيقة وموثوق بها.
ويف العديد من البلدان ،فإن سجالت النفوس ليست ذات نوعية كافية إلستخدامها يف استخالص ووضع السجل االنتخايب ،وهذا
بدوره يتطلب القيام بتنظيم تسجيل للناخبني من أجل إنشاء وحفظ سجل انتخايب مالئم .ويف أغلب األحيان ،فإنه يوكل لهيئة
إدارة االنتخابات مهمة القيام بتنظيم تلك اإلجراءات .وتتعلق العنارص الحاسمة يف تسجيل الناخبني مبدى وعيهم ورشاء وتوزيع
األجهزة واملواد الالزمة لتسجيلهم ،واإلجراءات اإلدارية والكفاءة املهنية للموظفني ومستوى الثقة والشفافية 117.كام يتطلب األمر
القيام باالستعدادات يف وقت مبكر .ويجب أن تكون إجراءات تسجيل الناخبني واضحة ومخترصة ،وأن يكون موظفو تسجيل
الناخبني مهنيني ومدربني تدريباً جيدا ً .كام يتعني أن يكونوا نزيهني وشفافني يف أعاملهم .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن عملية الوصول
إىل تسجيل الناخبني يجب أن تكون سهلة ومتاحة لجميع الرجال والنساء ،وال سيام الفئات املهمشة والضعيفة .ويف البلدان
التي متر مبرحلة ما بعد الرصاع أو املعرضة للنزاع ،ينبغي أن يتيح تسجيل الناخبني فرصة لالجئني واملرشدين داخلياً للتسجيل يف
التصويت .وقد تتطلب هذه املسألة بعض الرتتيبات الخاصة من حيث تدقيق وتوثيق الهوية الشخصية الالزمة لتسجيل الناخبني،
مثل إصدار بطاقة هوية كالجئ .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن املواطنني من جميع املناطق الجغرافية ،بغض النظر عن نوع الجنس أو
أصل املنبت أو لون العرق ،يجب أن يكونوا عىل قدم املساواة يف السامح لهم بالوصول إىل مواقع تسجيل الناخبني.
وضع نظام جديد لتسجيل الناخبني يزيد من مصداقية االنتخابات الربملانية عام  2008يف بنغالديش .لقد تم تأجيل االنتخابات
الربملانية عام  2007يف بنغالديش بسبب تزايد األزمات السياسية واندالع املظاهرات ونشوب حوادث العنف التي شابت فرتة
ما قبل االنتخابات .ومن بني أمور أخرى ،فقد تم توجيه انتقادات إىل هيئة إدارة االنتخابات لعدم قيامها بالالزم لضامن
املصداقية يف السجالت االنتخابية .وكانت هذه السجالت قد تم تحديثها آخر مرة يف العام  ،2000وكان من املقدر أنها تحتوي
عىل نحو  10مليون «ناخب وهمي» ،األمر الذي قد يؤدي إىل االحتيال وتزوير االنتخابات عىل نطاق واسع يف يوم االقرتاع.
وبعد إلغاء االنتخابات الربملانية عام  ،2007عمدت املفوضية العليا لالنتخابات ( )BECاملعينة حديثاً يف بنغالديش إىل إجراء
عدد من اإلصالحات ،وكان من بينها عملية تسجيل جديد للناخبني .وقد رشعت هيئة إدارة االنتخاب بوضع سجل جديد
للناخبني يحتوي عىل صور وتفاصيل البيانات البيومرتية (الحيوية) األخرى .وقد تم إسناد إدارة مراكز التسجيل إىل القوات
املسلحة ،وذلك لكونها املؤسسة الوحيدة يف البالد التي لديها القوى العاملة والخربات الفنية واللوجستية الالزمة إلمتام العملية
يف الوقت املحدد .إضافة إىل أن الجيش يتمتع بثقة الجمهور .وقد تم تقديم املساعدة التقنية من قبل برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ ،يف حني رشع العديد من منظامت املجتمع املدين العاملة يف إطالق برنامج توعية وتثقيف للناخبني عىل نطاق واسع.
وقد عمل مكتب التدقيق املستقل عىل تدقيق بيانات السجل االنتخايب ،حيث تبني من خالل ذلك أن  99يف املئة من الناخبني
املؤهلني كانوا مدرجني يف السجل .وقد وصفت العملية بأنها كانت عىل مستويات عالية من الدقة والشفافية ،ما أدى إىل توليد
مستويات عالية من ثقة الجمهور يف االنتخابات القادمة .كام كان مستوى العنف املتصل باالنتخابات أيضا أقل بكثري يف إطار
التحضريات إلنتخابات ديسمرب /كانون األول عام  2008مقارنة مع مستويات العنف املسجلة بفرتة ما قبل االنتخابات يف عام
118
 .2007وكان من املعتقد أن سبب ذلك عائد جزئياً إىل إجراءات اإلصالحات االنتخابية.
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لمحة عامة عن إجراءات تسجيل الناخبين ،انظر المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ،تصميم اإلدارة االنتخابية :دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
(ستوكهولم :المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ،)2006 ،ص .265 ،66-65

118

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)UNDPاالنتخابات في بنغالديش  :2009-2006تحويل الفشل إلى نجاح (دكا :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،)2010 ،ص ،12-6
 ،120 ،80-79 ،43 ،42متوفر بالموقع التالي الذي تم الرجوع إليه بتاريخ  23أكتوبر/تشرين األول : 2012
<>http://www.undp.org.bd/info/pub/election%20in%20bangladesh.pdf
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 2-4التأكد من أن آليات العدالة االنتخابية لديها القدرة عىل نحو فعال لتسوية الشكاوى واملنازعات
املتعلقة بتسجيل الناخبني
إن الطريقة التي يتم فيها تنفيذ العمليات االنتخابية قد تعمل يف بعض األحيان عىل ترشيع النوافذ للتحديات القانونية.
كام أن حجم املشاركة يف مرحلة التسجيل عادة ما يكون هائالً ،وينطوي عىل إرشاك لفيف غفري من املواطنني والجهات
السياسية الفاعلة وجامعات املراقبني ،وبالتايل فإن عدد الشكاوى فيها قد يكون مرتفعا جدا ً .لذلك ،فإنه ينبغي تعبئة قدرات
كافية لتسوية املنازعات هناك ِمن أجل ضامن تداول الشكاوى بكفاءة ومهنية عالية أيضاً .وقد تتخذ آليات تسوية املنازعات
أشكاالً مختلفة .كذلك ،فإن التحديات اإلدارية ،والتي متثل النوع األكرث شيوعاً ،عادة ما تتم معالجتها وحلها من قبل هيئة
اإلدارة االنتخابية .وأما القرارات املطعون فيها ،فإنه ميكن النظر فيها إما من قبل اإلدارة االنتخابية أو من قبل هيئة مبستوى
أعىل ،مثل محكمة االنتخابات أو املحكمة العليا ،أو حتى محكمة دستورية .119وهذا النظام شائع عىل نطاق واسع .وتعالج
التحديات القضائية ،وفقاً للقانون ،من قبل هيئات قضائية قد تكون محاكم عادية أو إدارية أو محكمة دستورية أو محاكم
انتخابية خاصة .وباملثل ،فإن التحديات الترشيعية ،تتيح للهيئات الترشيعية أو املنظامت السياسية األخرى تسوية النزاعات
120
االنتخابية.
قيام املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات يف العراق بتعزيز قدرتها عىل البت يف شكاوى تسجيل الناخبني قبل االنتخابات
121
العامة عام  :2010شهدت االنتخابات العراقية العامة يف عام  2005العديد من حاالت العنف املتصلة باالنتخابات.
وخالل الفرتة التي سبقت انتخابات الجمعية الوطنية عام  ،2010قامت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات يف العراق
( )IHECبعملية تحديث لسجل الناخبني .وخالل عملية التحديث ،عملت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات عىل زيادة
قدراتها املؤسسية من أجل التعامل مع الشكاوى القانونية .ويف كركوك عىل وجه الخصوص ،عملت املفوضية عىل إقامة
تعاون وثيق مع مرشوع العدالة العاملية يف العراق ( .)GJPIومن خالل ذلك التعاون ،متت إضافة ثالثة خرباء يف املنازعات
االنتخابية لدعم املفوضية يف كركوك وتعزيز مكتب املحافظة االنتخايب ( )GEOمن أجل «الفصل يف الشكاوى املتعلقة
بتسجيل الناخبني» .وقد تضمنت املهام العملية تصنيف االستئنافات والطعون ،وتنظيم الردود عىل الطعون ،وتجميع
أرشيف إلكرتوين لحاالت تسجيل الناخبني .وكان من شأن ذلك متكني املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات ( )IHECومكتب
املحافظة االنتخايب ( )GEOمن معالجة الشكاوى والطعون يف أوقاتها ،وضامن أدىن الحدود ملستويات تراكم الحاالت التي
مل يتم البت والفصل فيها بعد .ويف نهاية املطاف ،فإن هذا قد ساعد املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات يف إصدار سجل
122
الناخبني النهايئ دون تأخري.
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المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات  ،العدالة االنتخابية :دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات (ستوكهولم :المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات،
 ،)2010ص.137 .
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نفس المرجع السابق ،ص.141-138 .
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مجموعة األزمات الدولية« ،بكالمهم أنفسهم :قراءة التمرد العراقي» 15 ،فبراير/شباط  ،2006بالموقع التالي:
<http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/
In%20Their%20Own%20Words%20Reading%20the%20Iraqi%20Insurgency.pdf>,

122

العدل العالمي مشروع العراق« ،برنامج المساعدة بقرار التحكيم في كركوك لتسوية المنازعات بشأن تسجيل الناخبين» 29 ،يوليو/تموز  ،2009متاح بالموقع التالي:
< ،>http://content.lib.utah.edu/utils/getfile/collection/qip/id/405/filename/imageتم االطالع عليه في  10أبريل/نيسان .2013
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إنفاذ العدالة االنتخابية  -الحفاظ عىل مصداقية سجل الناخبني يف جنوب أفريقيا .إن أهم ما مييز سجل الناخبني الذي عفا
عليه الزمن ،أو الذي تم تجميعه بشكل غري دقيق ،أو الذي يستثني بعض الناخبني املؤهلني ،هو قدرته عىل تعريض مصداقية
ونزاهة العملية االنتخابية برمتها إىل الخطر .ويف جنوب أفريقيا ،فإنه يطلب من الناخبني التسجيل للتصويت يف الدائرة
االنتخابية التي يقيمون فيها .وقد يتعلق االعرتاض عىل سجل الناخبني بإدراج أو استبعاد ناخب ما ،أو تسجيل التفاصيل
بطريقة غري صحيحة .وهناك اعرتاض شائع يف صفوف الناخبني ،يتعلق بتسجيل ناخب يف دائرة انتخابية يعتقد املعرتض عىل
السجل بأنه ال يقيم فيها .ويتعني تقديم االعرتاضات لدى الهيئة املستقلة لالنتخابات ( )IECالتي يرتتب عليها التحقيق يف
االعرتاض والرد عليه يف غضون  14يوماً من تاريخ تلقيه .ويشمل التحقيق التأكد من عنوان إقامة الناخب املعرتض .وبعدها،
يتعني عىل رئيس ضباط لجنة االنتخابات لدى الهيئة املستقلة االنتخابية العمل عىل تنفيذ قرار اللجنة االنتخابية يف غضون
ثالثة أيام من صدوره .ويف جميع دورات االنتخابات العامة الثامنية التي جرت يف جنوب أفريقيا ،منذ عملية االنتخابات
123
التي أجريت بعد التحرير عام  ،1994قد تم اإلعالن عنها بأنها كانت حرة وعادلة وترتكز عىل سجل ناخبني ذي مصداقية.

 3-4ضامن الشفافية وتوفر الوقت الكايف لتسجيل األحزاب السياسية ومرشحي األحزاب واملرشحني
املستقلني
عادة ما يتم إدراج املتطلبات القانونية الالزمة لتسجيل األحزاب السياسية واملرشحني يف اإلطار القانوين لالنتخابات .وقد تتعلق
هذه العملية بالتمثيل الجغرايف ،أو متثيل النوع االجتامعي لفئة الجنس ،أو مصادقة دعم املواطنني ،والحد األدىن للمتطلبات
الالزمة من الوثائق التأسيسية ،واإلفصاح املايل ،وهلم جرا .كام أن منح الوقت الكايف ،واملتطلبات العادلة والوضوح والشفافية
يف إجراءات التسجيل ،وتوفر آليات العدالة االنتخابية للتعامل مع الشكوى ،من شأنها التأكد من أن عملية التسجيل
«متكافئة» من ناحية أن القواعد ال يتم تصميمها أو تطبيقها ملحاباة أو حرمان أي فاعلني معينني .كام أن األحكام قد ترفض
تسجيل األفراد املدانني بجرائم جنائية أو انتهاكات لحقوق اإلنسان ،أو املرتبطني بجامعات مسلحة غري قانونية 124.كام أن
املرشحني ممن لهم سجالت بإثارة العنف االنتخايب ميكن أيضاً استبعادهم من خالل إجراءات التدقيق .ومع ذلك ،فإن عىل
هيئات إدارة االنتخابات التأكيد عىل أن الواليات والصالحيات املخولة لها لن ت ُستخدم لحرمان املرشحني من التسجيل والرتشح
ألسباب سياسية ،وإذا كانت مثل هذه املخاوف موجودة وقامئة ،فإنه يتعني أن يتم النظر فيها ومعالجتها بشكل صحيح.
وضع قواعد جديدة لتسجيل األحزاب السياسية واملرشحني لالنتخابات من أجل التعامل مع أحداث العنف املتصلة
باالنتخابات خالل االنتخابات الربملانية يف بنغالديش عام  .2008لقد تم تأجيل إجراء االنتخابات الربملانية يف بنغالديش عام
 2007بسبب تزايد األزمات السياسية وأعامل العنف يف فرتة ما قبل االنتخابات .وملعالجة حاالت العنف ،عملت املفوضية
العليا لالنتخابات الجديدة يف بنغالديش ( )BECعىل وضع قانون جديد لالنتخابات كان يتعني مبوجبه عىل جميع األحزاب
السياسية تسجيل نفسها لدى هيئة إدارة االنتخابات؛ األمر الذي مل يكن حدوثه شائعا قبل ذلك .وحتى يُسمح بالتسجيل،
فقد كانت جميع األحزاب السياسية مطالبة بتعزيز اإلجراءات الدميقراطية الداخلية لديها .وقد شملت بعض األحكام املحددة
رضورة تأسيس لجان داخلية منتخبة ،وتسمية مرشحني لالنتخاب عىل أساس توصيات أعضاء اللجان الداخلية عىل مستوى
القاعدة الشعبية ،واملوافقة عىل تعبئة ثلث مجمل مقاعد اللجان الحزبية من النساء بحلول عام  .2020كام كانت دساتري
األحزاب مطالبة بحظر مشاركة الهيئات املنتمية لجامعات أو اتحادات مثل الهيئات الطالبية واملجموعات العاملية ،نظرا ً
ملشاركة تلك الجامعات يف أعامل الشغب والعنف الحزيب يف املايض .كام عملت التعديالت عىل تقديم مطالب شفافية جديدة
بشأن تسمية املرشحنيُ ،مشرتِط ًة التأكد من «نظافة» املرشحني املتقدمني لشغل املقاعد النيابية يف الربملان .وقد عارض العديد
125
من األحزاب تلك اإلصالحات ،ولكن يف نهاية املطاف ،تم تسجيل جميع األحزاب الرئيسية.
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مساهمة من الهيئة المستقلة لالنتخابات في جنوب أفريقيا ( )IECمن قبل موسوثو مويبيا ،Mosotho Moepya-رئيس موظفي االنتخابات للجنة االنتخابية المستقلة،
وستيوارت مورفي ،Stuart Murphy-مدير ترسيم حدود الدوائر االنتخابية والتصويت لدى اللجنة االنتخابية المستقلة 30 ،أبريل/نيسان .2013
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انظر النقاش حول فحص المرشحين في شبكة المعرفة االنتخابية‹ ،ACE-فحص المرشحين لالنتخابات» ،2010 ،بالموقع:
<. >http://aceproject.org/electoral-advice/archive/questions/replies/827374909
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPواالنتخابات في بنغالديش  ،2009-2006ص .120 ،9 ،6

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
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 4-4ضامن اعتامد الوقت املناسب والشفافية يف اعتامد املراقبني لتسجيل الناخبني
إن األحزاب السياسية واملرشحني ،وجامعات املجتمع املدين املحلية واملنظامت الحكومية وغري الحكومية والدولية معنية
ومهتمة مبسألة مراقبة العمليات االنتخابية ،مبا يف ذلك تسجيل الناخبني .كام أن مشاركة هذه الجامعات يف العمليات
االنتخابية قد يكون لها فوائد متعددة يف العملية ،ومن بني أمور أخرى ،فإنها تعمل عىل خفض مستوى التالعب والتزوير يف
االنتخابات وزيادة مصداقيها .ولضامن الكفاءة املهنية لدى املراقبني ،فإنه يرتتب عىل اإلدارة االنتخابية العمل ،جنبا إىل جنب،
مع املنظامت املعنية باإلرشاف عىل تنظيم دورات تدريبية مشرتكة ،وبالتايل ضامن أن املراقبني عىل علم جيد بشأن اإلجراءات
ذات الصلة ،مثل التفاصيل التشغيلية ،وأدوار ومسؤوليات مختلف األطراف الفاعلة يف العمليات االنتخابية .وتشمل الوثائق
املرجعية التوجيهية التي ميكن استخدامها لتعزيز تدريب املراقبني ما ييل( :أ) إعالن املبادئ العاملية ألعامل مراقبة االنتخابات
غري الحزبية والرصد من قبل املنظامت املدنية ،126و (ب) إعالن مبادئ املراقبة الدولية لالنتخابات ومدونة قواعد السلوك
ملراقبي االنتخابات الدوليني.127
هيئة إدارة االنتخابات الكينية املسامة «الهيئة املستقلة لالنتخابات وترسيم حدود الدوائر االنتخابية» ( )IEBCتعتمد قبول
بعثات مراقبة االنتخابات ملدة طويلة ( )LTOsقبل عملية تسجيل الناخبني .كانت لجنة اإلدارة االنتخابية الكينية السابقة
مسؤولة يف املقام األول عن العيوب التي شابت انتخابات عام  .2007128وقد ساهمت تلك العيوب يف إطالق أعامل العنف
املتصلة باالنتخابات عىل نطاق واسع .وعىل وجه الخصوص ،فإن اللجنة الدولية املعروفة باسم (لجنة كريغلرKriegler-
 )Commissionاملشكلة يف كينيا للنظر والتحقيق يف جميع االنتخابات قد أوردت يف تقريرها ،أن سجل الناخبني كان مشوباً
بالعيوب لدرجة أنه قد شكل مبفرده «خلالً يف نزاهة نتائج االنتخابات» 129.وملعالجة نقاط الخلل السابقة ،فقد عمدت الهيئة
املستقلة لالنتخابات وترسيم حدود الدوائر االنتخابية ( )IEBCإىل وضع عملية جديدة لتسجيل الناخبني ،باستخدام أجهزة
تسجيل املعلومات الحيوية أو البيومرتية .ولتعزيز ثقة الجمهور يف العملية ،فقد دعت الهيئة منظامت مراقبة انتخابية ملراقبة
عمليات تسجيل الناخبني .ومن بني أمور أخرى ،فقد اعتمد االتحاد األورويب ( )EUومركز كارتر ومنظمة مجتمع رشق أفريقيا
( )EACتعيني مراقبني عىل املدى الطويل ( )LTOsملراقبة تسجيل الناخبني باألجهزة البيومرتية .130وقبل نرش مراقبني عىل
املدى الطويل ( ،)LTOsأجرت املنظامت املعتمدة لقاءات مع أصحاب العالقة واملصلحة الرئيسيني يف االنتخابات ،مبا يف ذلك
إدارة الرشطة ومنظامت املجتمع املدين ومجتمع املانحني .وقد سمحت تلك اللقاءات الحاصلة قبل التقييم ملنظمة مجتمع
رشق أفريقيا (« )EACاالستعداد لنرش بعثة مراقبة االنتخابات» ،والتي شملت  30مراقباً عىل املدى الطويل ( )LTOsو25
مراقباً عىل املدى القصري (.)131STOs

-4ب تحسين وضع األمن االنتخابي
خالل فرتة التسجيل ،يتم إنشاء عدد غفري من مراكز تسجيل الناخبني يف شتى أنحاء البالد .وهذا يستدعي زيادة الطلب عىل
التواجد األمني والحامية .وتشمل الجهات االنتخابية الرئيسية الفاعلة التي تحتاج إىل الحامية ،مسؤويل االنتخابات ،مراقبي
االنتخابات ،مرشحي األحزاب السياسية واملرشحني املستقلني ،فضالً عن الفئات الضعيفة واملهمشة .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن
126

انظر الموقع.>http://www.gndem.org/declaration-of-global-principles< :

127

انظر الموقع.>http://www.idea.int/resources/analysis/observation_coc.cfm< :
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اللجنة المستقلة للمراجعة‹ ،التقرير النهائي» ،سبتمبر/أيلول  ،2008ص ،10 .وهي متاحة على الموقع:
<>http://kenyastockholm.files.wordpress.com/2008/09/the_kriegler_report.pdf

129

المرجع نفسه« ،التقرير النهائي» ،ص.8 .

130

انظر الموقع:
<http://www.wiredkenya.com/jobs-in-kenya-independent-electoral-and-boundaries-commission-iebc-accreditationof-long-term-election-observers/>.

131

متاح بالموقع الذي تم االطالع عليه بتاريخ  9أبريل/نيسان :2013
<> http://www.nation.co.ke/News/politics/EAC-to-send-Kenya-poll-observers-/-/1064/1625914/-/rj218vz/-/index.html

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

45

دليل العمل بشأن التدابري التي ينبغي اتخاذها ملنع وتخفيف حدة العنف املرتبط باالنتخابات

األمر يحتاج إلتخاذ الرتتيبات األمنية الالزمة لصون املرافق االنتخابية وحاميتها ،وتسجيل الناخبني مبا يف ذلك املراكز العادية
الثابتة أو املتنقلة ،ومواد ومعدات التسجيل أثناء نقلها أو عند تخزينها .وعىل وجه الخصوص ،فإن أجهزة القطاع األمني قد
132
تكون مضطرة للتعامل مع «املناطق املحظورة» عىل التسجيل ،حيث يغيب اإلقبال عىل التسجيل بسبب انعدام األمن.

 5-4التأسيس لتنسيق أمني وثيق وإدامته بني مختلف كوادر اتفاقيات الخدمات الخاصة ومع اإلدارة
االنتخابية خالل فرتة تسجيل الناخبني لالنتخابات من خالل مركز عمليات مشرتك
تشتمل مراكز العمليات االنتخابية املشرتكة ( )JEOCsعىل مراكز اتصاالت وتنسيق بني عنارص من الجيش والرشطة
واملدنيني 133.ومن شأن إنشاء مراكز العمليات االنتخابية املشرتكة خدمة أغراض تعزيز التعاون بني مختلف وكاالت القطاع
األمني ،التي تشرتك يف االضطالع بواليات ومهام األمن االنتخايب وهيئة اإلدارة االنتخابية خالل االنتخابات .وتعترب هذه املراكز
أساسية يف تخطيط وتنفيذ اإلسرتاتيجيات األمنية االنتخابية يف بيئات البلدان أو األماكن الخارجة لتوها من الرصاع ،حيث يتم
تقاسم املسؤوليات األمنية فيها ما بني أصحاب العالقة واملصالح األمنية الوطنية والدولية .ومن األمثلة عىل رشوع قوات حفظ
السالم الدولية يف إنشاء مراكز العمليات االنتخابية املشرتكة ( ،)JEOCsالبوسنة وكوسوفو وليبرييا .وقد تكون هذه املامرسة
مطبقة أيضاً يف سياقات قد ال تتواجد فيها قوات دولية لحفظ السالم.
إنشاء فريق عمليات تسجيل مشرتك خالل مرحلة تسجيل الناخبني قبل االنتخابات البلدية لعام  2000يف كوسوفو.
يف أعقاب الرصاع املسلح يف إقليم كوسوفو ،الذي شهد مرصع ما يقرب من 12,000شخص ،وترشيد أكرث من200,000
الجئ ،جرى تشكيل بعثة إدارة األمم املتحدة املؤقتة يف كوسوفو ( )UNMIKلتنظيم إدارة اإلقليم إىل أن يتم تحديد
وضعه مستقبالً .وقبل االنتخابات البلدية عام  ،2000كانت كل من بعثة األمم املتحدة املؤقتة إلدارة كوسوفو ومنظمة
األمن والتعاون يف أوروبا ( )OSCEتتوليان املسؤولية عن أعامل إدارة السجل املدين وسجل الناخبني 134.وملعالجة تحديات
التسجيل ،فقد عملت بعثة األمم املتحدة املؤقتة يف كوسوفو ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا عىل تشكيل فريق تسجيل
مشرتك ( .)JRTوبالنسبة للقضايا املتعلقة باألمن ،فقد عمل فريق التسجيل املشرتك عىل ارتباط القوة الدولية بقيادة حلف
شامل األطليس يف كوسوفو ( )KFORوالرشطة الدولية املكونة من بعثة إدارة األمم املتحدة املؤقتة يف كوسوفو (.)UNMIK
وبالنسبة لالحتياجات األمنية اإلضافية ،فقد كانت تتوىل القيام بها إدارة رشطة كوسوفو التي كانت يف ذلك الوقت تابعة
لرشطة البعثة.135

 6-4توفري األمن للمواطنني واملسؤولني املشاركني يف عمليات التسجيل وحامية مواد ومرافق التسجيل
يحتاج املواطنون إىل ضامنات أمنية كافية لالنخراط يف عملية تسجيل الناخبني .136وقد ال تواجه كل مراكز تسجيل الناخبني
مخاطر أمنية ،كام أن نرش كوادر اتفاقيات الخدمات األمنية الخاصة يجب أن تعكس مستويات املخاطر .وعندما تكون
املخاطر عالية للغاية وتفتقر وكاالت األمن إىل املوارد الكافية لتوفري األمن الالزم لجميع املواقع ،فإن كوادر العاملني مبوجب
اتفاقيات الخدمة األمنية الخاصة قد تعمل بشكل وثيق مع اإلدارة االنتخابية عىل تنظيم مراكز متحركة لتسجيل الناخبني.
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)UNDPاالنتخابات ومنع النزاعات :دليل للتحليل والتخطيط والبرمجة (نيويورك :فريق الحكم الديمقراطي /مكتب السياسات اإلنمائية،
 ، )2009ص.20 .
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فيشر ،جيف« ،الصراع االنتخابي والعنف :إسترتيجية للدراسة والوقاية» IFES ،ورقة بيضاء ،فبراير/شباط  ،2002ص .25 .متاح على الرابط التالي:
<,>http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/untc/unpan019255.pdfتم النفاذ إليه بتاريخ  3يونيو/حزيران .2013
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منظمة األمن والتعاون في أوروبا (« ،)OSCEمواقع التسجيل مفتوحة لوسائل اإلعالم» 3 ،مايو/أيار  ،2000وهي متاحة على الموقع التالي الذي تمت مراجعته
بتاريخ  25أبريل/نيسان >http://www.osce.org/kosovo/52028< 2013
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المؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية (« ،)IFESالصراع االنتخابي والعنف :إستراتيجية للدراسة والوقاية» ( ، )2002 ،IFESص ،28-25 ،9 .وهي متاحة بالموقع الذي
تمت مراجعته بتاريخ  8أبريل/نيسان >http://unpan1.un.org/intradoc / groups/public/documents/untc/unpan019255.pdf< :2013
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الوكالة األميركية للتنمية  USAID -والمؤسسة اإلبداعية الدولية وشركاؤها  ،Creative Associates International-اإلطار األمني االنتخابي :دليل التوجيه
الفني (واشنطن العاصمة ،) 2010 :ص .26 ، 6-5
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وينبغي ملثل هذا الرتخيص والسامح بإستخدامه ،التمكني من تسجيل املواطنني بشكل صحيح يف املناطق املعرضة للخطر؛ مع
الحفاظ عىل سالمتهم يف نفس الوقت أيضاً .ومع ذلك ،فإن مثل هذا القرار قد يخلق تعقيدات لوجستية ،ويزيد من التعرض
ملوظفي االنتخاب وأفراد األمن خالل تنقالتهم وتغيري أماكن تواجدهم .ويف حالة اتخاذ مثل هذا القرار ،فإن من األهمية
مبكان أن تقوم هيئة اإلدارة االنتخابية بتنفيذ حملة إعالمية تبني للناخبني بوضوح التواريخ واألوقات املحددة ،عندما تقوم
طواقم مراكز التسجيل املتنقلة بزيارة مواقع معينة .كام يجب الحفاظ عىل النزاهة والشفافية يف العملية .ومن املهم أيضا
تحقيق التوازن بني الوجود والظهور األمني الواضح لكوادر وكاالت قطاع األمن .ومن الناحية املثالية ،فإنه ينبغي أن تكون
القوات األمنية واضحة للعيان بدرجة كافية لردع العنف ،ولكن دون التسبب يف إحداث خوف أو فزع يف صفوف املسجلني
137
املرتقبني.
تعاون وكاالت قطاع األمن بشكل وثيق يف توفري األمن أثناء تسجيل الناخبني قبل االنتخابات الربملانية عام  2010يف
العراق .كان تنظيم االنتخابات يف العراق يجري يف بيئة أمنية شديدة التعقيد .وقد عملت قوات األمن العراقية طوال
مرحلة تسجيل الناخبني عىل توفري األمن يف مراكز تسجيل الناخبني ( ،)VRCsواملكاتب االنتخابية باملحافظات (،)GEOs
وللمواد الحساسة (مبا يف ذلك مرافقة قوافل نقل املواد) من قبل قوات األمن العراقية ( )ISFطوال مرحلة تسجيل
الناخبني .وقبل التسجيل ،عملت قوات األمن العراقية وضباطها يف امليدان عىل تصنيف كل موقع من مواقع تسجيل
الناخبني إما «عايل أو متوسط أو قليل الخطورة» ،وقاموا بتوفري الحامية عىل أساس مستوى هذا التصنيف للخطورة.
وقد تم توفري الحامية ملراكز تسجيل الناخبني من قبل قوات الرشطة العراقية أو من الجيش أو مزيج من كال الطرفني.
ومن حيث التنسيق ،فقد تم الحفاظ عىل األمن االنتخايب من خالل لجنة األمن العليا لالنتخابات التي كانت تتألف من
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات ( ،)IHECوزارة الداخلية العراقية ( ،)MoIوزارة الدفاع ( ،)MoDمكتب مستشار
األمن القومي ،القوة متعددة الجنسيات ،وبعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق ( .)UNAMIوعىل املستوى املحيل ،فإن
أفراد األمن لدى املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات الذين كانوا متواجدين يف كل مكتب انتخايب بكل محافظة مع وكاالت
قطاعات أمنية أخرى (مثل ضباط االتصال املعينني يف املكاتب االنتخابية باملحافظات من طرف وزاريت الداخلية والدفاع
العراقية) ،قد تم تكليفهم مبهام تخطيط وتنفيذ اإلجراءات األمنية الخاصة باملكاتب االنتخابية يف املحافظات ومراكز
138
تسجيل الناخبني التابعة لهم.

 7-4التأكد من أن املواطنني ال يواجهون أية تحديات أمنية أثناء الذهاب إىل مرافق تسجيل الناخبني
أو عند اإلياب منها
إن بعض املواطنني يف الفئات الضعيفة مثل النساء والفئات املهمشة بشكل خاص ،وبعض األقليات واملرشدين داخلياً وغريهم،
قد يواجهون تحديات كبرية يف الوصول إىل مراكز تسجيل الناخبني .وقد يؤدي هذا إىل التعرض للرتهيب النفيس واالعتداء
الجسدي .وقد تتطلب إسرتاتيجيات حامية هؤالء الناخبني زيادة توفري األمن عىل الطرق الرئيسية املستخدمة للوصول إىل
مرافق تسجيل الناخبني ،أو تنظيم مراكز متنقلة إليصال عملية تسجيل الناخبني عىل مقربة من تواجد هذه الفئات املهمشة
والضعيفة.
القوات املسلحة والرشطة تقيم نقاط تفتيش لزيادة األمن أثناء تسجيل الناخبني عام  2012يف الفلبني .لقد شهدت االنتخابات
املاضية يف الفلبني حوادث عديدة كان ضحيتها املواطنون واملرشحون ،جراء أعامل العنف املتصلة باالنتخابات ،التي ترتكبها
جامعات مسلحة .وأثناء تسجيل الناخبني يف منطقة الحكم الذايت يف إقليم جزيرة «مينداناو »Mindanao-ذات األغلبية
137

;كريستين هوغالند ،وآنا جارستاد ( ،)Höglund, K. and Jarstad, Aإستراتيجيات لمنع وإدارة العنف االنتخابي :اعتبارات السياسة ،إيجاز السياسة والتطبيق،
رقم ( 1أومالنجا روكس :Umhlanga Rocks-المركز األفريقي للتسوية البناءة للنزاعات ( ، )ACCORDيونيو/حزيران  ،)2010ص.4 .

138

المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في العراق‹ ،األمن لتحديث تسجيل الناخبين» ،ورقة حقائق ،وهي متاحة بالموقع التالي وتم االطالع عليه في  5ديسمبر/كانون األول :2012
<>http://unami.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=38VoOXuib2o%3D&tabid=4312&language=en-US
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املسلمة يف عام  ،2012فقد تم تكليف القوات املسلحة الفلبينية ( )AFPوالرشطة الوطنية الفلبينية ( )PNPبالعمل عىل
ضامن السلوك اآلمن لعملية تسجيل الناخبني التي نفذتها لجنة االنتخابات ( .)COMELECوبالتنسيق مع لجنة االنتخابات،
أقيمت نقاط تفتيش أمنية ،بحراسة جنود وضباط من قوات الجيش ومرتبات الرشطة ،لفرض حظر عىل األفراد الذين يحملون
السالح .وقد تم اتخاذ هذا اإلجراء من أجل «ضامن توفري سلوك سلمي آمن يف عملية تسجيل الناخبني عىل مدى نطاق
منطقة تسجيل الناخبني املرتقبني» .كام أرشف الجيش عىل  900منطقة انتخابية ساخنة لحركات من جامعات حزبية أخرى
خالل فرتة تسجيل الناخبني يف محافظات ماجينداناو ( ،)Maguindanaoالناو ديل سور ( ،)Lanao Del Surسويل ()Suli
وتواي -تاوي (.139)Twai-Tawi

 8-4توفري بيئة آمنة ملن يرغبون يف التقدم بطرح ترشيحهم
إن التقدم للرتشح عن حزب سيايس أو بشكل مستقل يف االنتخابات قد يحمل يف طياته ،يف بعض البالد والسياقات االجتامعية،
احتامل التعرض ملخاطر نفسية أو لعنف جسدي يرتكبها خصوم سياسيون أو جامعات أغلبية أو مهيمنة .وهذا صحيح ،بصفة
خاصة ،عندما تتقدم النساء للرتشح يف املجتمعات التي يغلب فيها ترشح الرجال بصورة تقليدية ،أو عند إساءة استخدام
العقائد الدينية ملنع تحقيق املساواة .ومن املحتمل مواجهة تحديات مامثلة من قبل مرشحي أقليات عرقية أو دينية من
مجموعات مثليي الجنس وثنائيي الجنس واملتحولني جنسيا ً( .)LGBTويتعني عىل وكاالت القطاع األمني العمل عىل جمع
املعلومات االستخبارية ،واتخاذ تدابري ملموسة ،لتحديد املشاكل ،وتوفري خلق بيئة آمنة متكن جميع املواطنني فيها من
ترشحهم السيايس واملشاركة يف العمليات االنتخابية بكل راحة واطمئنان.
التفاصيل األمنية للمرشحني قبل االنتخابات الفلبينية يف منتصف املدة عام  .2013يف عام  ،2012جرى خطف وقتل
مجموعة من الناس تضم  57شخصاً ،كانت متجهة نحو مكتب االنتخابات لتقديم الرتشح لنائب عمدة بلدة (بولوان-
 .)Buluanوقبل انتخابات عام  ،2013عمدت لجنة االنتخابات يف الفلبني ( )COMELECإىل إصدار قرار يجيز للمرتشح
لعضوية مجلس الشيوخ تقديم طلب ملوظفني أو حراس شخصيني .وقد يكون هؤالء الحراس أعضاء نظاميني من أفراد الرشطة
الوطنية أو القوات املسلحة ،أو املكتب الوطني للتحقيقات ،أو كإضافة أشخاص مرخصني حسب األصول أو وكالء حامية
معتمدين من وكاالت املباحث الخاصة ،أو من أفراد الوكاالت األمنية الخاصة املعتمدة لتوفري األمن والحامية للمرتشح طوال
فرتة االنتخابات» .كام أن املرشحني ألي منصب انتخايب محيل يحق لهم ،بناء عىل تقديم طلب خاص ،بتوظيف أشخاص،
واالستعانة بخدمات ما ال يزيد عن شخصني اثنني مرخصني حسب األصول /أو عميلني من عمالء الوقاية املجازين من وكاالت
املخابرات الخاصة أو وكاالت األمن املعتمدة ،ليكونا مبثابة أفراد حراسة شخصية للمرشح خالل مدة الفرتة االنتخابية .ويسمح
لرجال األمن املرافقني بحمل قطعتني من األسلحة النارية ،عىل أن تكون إحداهام قصرية واألخرى طويلة ،أو أن االثنتني
140
قصريتان.
الرشطة النيجريية توفر الحامية األمنية خالل االنتخابات التمهيدية لألحزاب السياسية قبل االنتخابات العامة إبان
شهر أبريل/نيسان عام  .2011إن أعامل العنف املرتبطة باالنتخابات شائعة يف نيجرييا .ولتجنب ما قد يفتعله «أولئك
الذين خرسوا يف االنتخابات التمهيدية ويتحالفون يف عصابة إلحداث الفوىض يف الدولة» ،141فقد عملت الرشطة
النيجريية عىل زيادة الحراسة األمنية خالل االنتخابات التمهيدية لدى األحزاب السياسية عىل مستوى الدولة والواليات
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«دعوة إلطالق حملة نزيهة حرة للدفاع عن عملية تسجيل الناخبين في إقليم الحكم الذاتي لمسلمي مينداناو» فلبين ستار 3 ،يوليو/تموز  ،2012متاحة على الرابط التالي:
<,>http://www.philstar.com/breaking-news/2012/07/03/824046/advocacy-clean-free-armm-voters-registration-launched
تم االطالع عليها في  12ديسمبر/كانون األول .2012
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لجنة االنتخابات ( ،)Comelecالقرار رقم - 9591أ ،القسم  4 ،6ديسمبر/كانون األول  ،2012بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  12ديسمبر/كانون األول :2012
<>http://www.comelec.gov.ph/?Elections/2013natloc/res/res9561
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«االنتخابات التمهيدية لحزب الشعب الديمقراطي ( :)PDPتعزيز األمن بوالية بايلسا في نيجيريا› ،أخبار  9 ، NBFيناير/كانون الثاني  ،2011وهي متاحة بالموقع
الذي تم االطالع عليه في  17أبريل/نيسان :2013
<>http://www.thenigerianvoice.com/nvnews/43500/1/pdp-primaries-security-beef-up-in- bayelsa.htm
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 .142وخالل االنتخابات التمهيدية لألحزاب السياسية قبل االنتخابات العامة عام  ،2011فقد تم نرش ما مجموعه
 17,000شخص من ضباط األمن يف وحدات أمن نظامية ملكافحة الشغب ووحدات مكافحة ضد استخدام القنابل.
وقد تم تنسيق توفري األمن للمقرات واملرشحني فيام بني الرشطة النيجريية واألمن القومي وسالح الدفاع املدين. 143

-4ج تحسين البنية األساسية من أجل السالم
مع بداية مرحلة التسجيل ،تزداد الحاجة إىل التعاون املوسع بني مختلف الجهات الفاعلة الحكومية وغري الحكومية ،والتي،
بحكم كونها جزءا ً من بنية السالم الوطني ،تعمل لدعم االنتخابات السلمية .وعىل وجه الخصوص ،فإن التعاون مع اإلدارة
االنتخابية والعاملني من خالل وكاالت الخدمات األمنية سوف يكتسب زخامً جديدا ً .كام أن الحصول عىل االعتامد لرصد
ومراقبة العمليات االنتخابية قد يكون أول خطوة ينبغي ملنظامت املجتمع املدين الرتكيز عليها .كام تحتاج هذه املنظامت
إىل وضع آليات اتصال تتيح لها تبادل املعلومات والتحليالت ذات الصلة مع هيئة اإلدارة االنتخابية ،واستكشاف القدرة عىل
العمل معها يف مجال تقديم الدعم للطعن يف القرار .وقد يشتمل هذا ،إنشاء أو تعزيز منتديات تعاونية متعددة األطراف من
بني أصحاب العالقة واملصلحة ،حيث ميكن من خاللها تنسيق أساليب درء وتخفيف أخطار أعامل العنف املتصلة باالنتخابات
خالل عمليات التسجيل لالنتخاب.

 9-4مراقبة عمليات تسجيل الناخبني وتبادل اآلراء حول املالحظات مع اإلدارة االنتخابية
من الثابت واملؤكد أن مراقبة ورصد العمليات املتنازع عليها بشدة ،مثل االنتخابات ،قد يكون لها تأثري يف الحيلولة دون
نشوب أعامل عنف .وينطبق هذا الكالم ،بشكل خاص ،عندما يتوىل عملية الرصد واملراقبة أصحاب عالقة من األشخاص
النزيهني واملشهورين ،سواء من األطراف املحلية أو الدولية .لذلك ،فإنه ينبغي عىل منظامت املجتمع املدين التعاون يف ضامن
اعتامد املراقبني لرصد عمليات تسجيل الناخبني .وإذا كان وجود املراقبني ليس كافياً لردع العنف ،فإنهم سيكونون قادرين
عىل وضع تقارير عن الحوادث ،بحيث تتضمن التفاصيل عن الجناة والضحايا والظروف التي تسببت يف تلك الحوادث.
وباإلضافة إىل مراقبة الحوادث يف مواقع تسجيل الناخبني ،فإنه يتعني عىل منظامت املجتمع املدين املشاركة يف جمع البيانات
املتعلقة بالعنف االنتخايب الذي يحدث خارج مرافق تسجيل الناخبني أيضاً ،والتي تتعلق بأساليب الرتهيب والتهديد والعنف
الجسدي املوجه ضد املواطنني والفاعلني السياسيني والصحفيني ،وهلم ج ّرا .وقد يكون من املفيد بشكل خاص تفصيل وتبويب
البيانات التي تظهر إىل أي مدى يعمل مرتكبو العنف عىل استهداف النساء املسجالت واملرشحات والصحفيات .وينبغي
تقاسم البيانات التي يتم جمعها مع أصحاب العالقة واملصالح ذات الصلة ،مبا يف ذلك اإلدارة االنتخابية ،ومنظامت إنفاذ
القانون والوكاالت األخرى التي لديها والية وصالحية للعمل عىل درء والحد من العنف االنتخايب ،أو لهم مصلحة يف القيام
بذلك .ويف بعض الحاالت ،فإنه قد يكون من املفيد إتاحة املجال لجمهور املواطنني للوصول إىل البيانات واالطالع عليها من
خالل املواقع اإللكرتونية أو عن طريق وسائل اإلعالم.
مراقبو منظامت املجتمع املدين املحلية يسجلون حاالت عنف وترهيب خالل فرتة تسجيل الناخبني قبل االنتخابات
الرئاسية النيجريية عام  .2011اتسمت االنتخابات النيجريية التي عقدت يف عامي  2003و 2007بحصول حاالت عنف
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«عقد االنتخابات التمهيدية لحزب الشعب الديمقراطي ( )PDPفي أبوجا وسط إجراءات أمنية مشددة» ،صحيفة  7 ،African Examinerيناير/كانون الثاني ،2011
وهي متاحة بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  17أبريل/نيسان >http://www.africanexaminer.com/pdp0107< .2013
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«االنتخابات الرئاسية التمهيدية لحزب الشعب الديمقراطي ( :)PDPنشطاء األمن يستولون على أبوجا» ،صحيفة  10 ،Nigerian Tribuneيناير/كانون الثاني
 ،2011متاح بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في /17نيسان أبريل :2013
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دليل العمل بشأن التدابري التي ينبغي اتخاذها ملنع وتخفيف حدة العنف املرتبط باالنتخابات

متعلقة باالنتخابات عىل نطاق واسع .وقبل االنتخابات الوطنية يف عام  ،2011تم الرشوع يف إطالق مرشوع سمي «العد
الرسيع .)Swift Count( »2011-وقد عمل املرشوع عىل إنشاء تجمع (كونسورتيوم) من منظامت املجتمع املدين والجامعات
الدينية املسيحية واملسلمة ،لتعزيز إجراء انتخابات سلمية ،حرة ،ونزيهة من خالل إبداء املالحظات املستقلة من املواطنني.
وقد كان الهدف من وراء إطالق املرشوع هو تزويد جميع أصحاب العالقة واملصلحة ،مبا فيهم اللجنة الوطنية املستقلة
لالنتخابات ( ،)INECمبعلومات غري حزبية ،مستقلة ،شاملة ،ومفصلة عن سري العمليات االنتخابية .وبشأن مامرسة تسجيل
الناخبني ،فقد تم تدريب واعتامد وتوزيع ما يقرب من 1,000شخص من املتطوعني يف جميع الواليات النيجريية البالغ
عددها  36والية ،باإلضافة إىل إقليم العاصمة االتحادية .ومن بني مهام أخرى ،فقد تم الطلب من املراقبني املتطوعني تسجيل
األحداث التي قد تحصل من بعض األفراد يف محاولة لعرقلة عملية التسجيل وحوادث التخويف والعنف .وعالوة عىل ذلك،
فقد طلب من املراقبني تدوين مالحظات بشأن أفراد األمن الذين يتواجدون يف مركز التسجيل .كام طلب من املراقبني إرسال
تقاريرهم بصورة يومية عن طريق الهواتف النقالة إىل مركز املعلومات الوطني ،حيث يتم التوفيق بني البيانات .وقد كانت
تقارير املراقبة تغطي أيضاً عمليات االقرتاع والعد وفرز األصوات .وطوال عملية املراقبة ،كان مرشوع العد الرسيع «سويفت
كاونت »Swift Count-يعمل عىل نرش نتائج املراقبة من خالل تقارير علنية عامة ،ويتم توجيهها إىل اللجنة الوطنية املستقلة
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لالنتخابات ( ،)INECمع تضمينها بالبيانات والتوصيات املقرتحة.

 10-4العمل عىل بناء قدرات من أجل تسوية املنازعات املتعلقة بفرتة تسجيل الناخبني ،وذلك بالتعاون
مع هيئة اإلدارة االنتخابية
إن تنفيذ عملية تسجيل الناخبني عىل نطاق واسع قد تكون صعبة للغاية .وعىل سبيل املثال ،فإن تحديد أهلية املواطنني
للتسجيل يف التصويت يف بيئة مرحلة ما بعد الرصاع ،حيث تم تدمري السجالت وترشيد الناس عىل نطاق واسع ،قد
ينطوي عىل تحديات تشغيلية وسياسية استثنائية .وعالوة عىل ذلك ،فإن عملية تسجيل الناخبني قد تشتمل أيضاً عىل
إجراءات معقدة وتكون عرضة ملشاكل فنية وأخطاء برشية .ومن املهم يف األزمات الناشئة عن تصور أو مالحظة حصول
تالعب يف عمليات تسجيل الناخبني غايتها حرمان أفراد أو جامعات محددة ،أن تتم معالجتها يف حينها بصورة فورية
وفعالة .وحيثام كانت مؤسسات العدالة االنتخابية تفتقر إىل القدرة عىل التعامل بفعالية مع املنازعات االنتخابية ،أو
أنها كانت تتمتع بقليل من الثقة يف أوساط الجهات السياسية الفاعلة ،فإنه قد يكون من املفيد تشجيع اللجوء إلستخدام
اآلليات التقليدية لتسوية املنازعات يف إدارة النزاعات املتعلقة بتسجيل الناخبني .وهذا االقرتاح غري مطروح ليحل محل
مؤسسات العدالة االنتخابية ،وإمنا لفتح قنوات إضافية قد تعطي نتائج مقبولة .ويف بعض الحاالت ،فإن الوساطة من
جانب أفراد يتمتعون بسمعة ومعرفة جيدة من شأنها حل املشكلة عىل الفور ،وتجنب االنغامس يف عمليات طويلة
ومعقدة تفيض يف بعض األحيان لرضورة اللجوء إىل الحاكم اإلداري أو القضايئ .وينبغي دامئاً إرشاك الجهات الفاعلة
غري الحكومية بالوساطة يف املنازعات االنتخابية مبوافقة وتعاون من طرف هيئة اإلدارة االنتخابية ،وبدعم وتأييد من
الترشيعات ذات الصلة.

 11-4تعزيز التعاون بني مختلف أصحاب العالقة واملصلحة ،من خالل إقامة منتديات حوارية مشرتكة
لخلق حيز للنقاش والتنسيق بشأن منع أعامل العنف أثناء تسجيل الناخبني
إن تحسني التنسيق خالل مرحلة تسجيل الناخبني فيام بني الجهات الفاعلة غري الحكومية والجهات الحكومية التي تحرص
عىل دعم إجراء انتخابات سلمية ،من شأنها أن تساعدها يف بناء تفاهم حول تقدير جهود وإسرتاتيجيات املنظامت الفردية
يف ذلك الصدد .وسوف تكون تلك املعلومات مفيدة يف تأكيد أن مثل ذلك التعاون بني مختلف املنظامت عىل هذا النحو من
شأنه دعم ومؤازرة املؤسسات لبعضها البعض ،كام يتيح ذلك إمكانية تحديد الفجوات املحتملة ومعالجتها .وإذا مل تكن مثل
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هذه املنتديات التعاونية غري مقامة من قبل اإلدارة االنتخابية أو بواسطة الجهات الحكومية الفاعلة األخرى ،أو إذا مل تكن
تشتمل يف محافلها عىل مشاركني من جهات غري حكومية ،فإن عىل الجهات غري الحكومية الفاعلة أخذ زمام املبادرة إلنشاء
وإدامة مثل هذه املنتديات .ويف تلك الحالة ،فإنه يتعني عىل هذه املحافل غري الحكومة أن تحرص كل الحرص عىل إرشاك
هيئة إدارة االنتخابات وكوادر من وكاالت الخدمات األمنية الخاصة يف املداوالت واملناقشات التي تدور فيها.
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دليل العمل بشأن التدابري التي ينبغي اتخاذها ملنع وتخفيف حدة العنف املرتبط باالنتخابات

 .5الحمالت االنتخابية
خالل مرحلة الحملة االنتخابية ،فإن األحزاب السياسية تعمل عىل تعبئة موارد برشية ومادية طائلة إليصال رسائل إىل
املواطنني ،بغية كسب ودهم ودعمهم وتأييدهم يف االنتخابات .وتنطوي املخاطر املحتملة خالل فرتة الحملة االنتخابية
عىل قامئة واسعة النطاق ،قد تشمل أعامل العنف النفيس والجسدي املوجهة ضد املرشحني ونشطاء وأنصار األحزاب،
وأعامل العنف املوجهة ضد النساء وغريهن من الفئات املهمشة أو الضعيفة .وعىل وجه الخصوص ،فإن الحملة اإلعالمية
االنتخابية قد تنطوي عىل خطابات عدائية مثرية أو ملهبة للمشاعر .كام أن استخدام وسائل اإلعالم واملظاهرات أو املسريات
السياسية هام وسيلتان رئيسيتان تستخدمان يف الحمالت االنتخابية .ويف املجتمعات املعرضة للنزاع ،فإن كلتا هاتني الطريقتني
تستخدمان لنقل رسائل غالباً ما تعمل عىل تفاقم الرصاع .وخالل فرتة الحمالت االنتخابية ،فإنه ينبغي عىل هيئة اإلدارة
االنتخابية وضع آليات لتقييد خطاب الكراهية ومنع أعامل العنف من جانب كل األطراف السياسية ومؤيديها .وقد تشمل
هذه اآلليات التحقيق مع الجناة ومعاقبتهم .كام يتعني عىل وكاالت القطاع األمني وأجهزته ،الحفاظ عىل بيئة آمنة ملرشحي
األحزاب السياسية والنشطاء واملواطنني ،ومتكينهم من إجراء التنظيم واملشاركة يف أنشطة الحمالت االنتخابية .كام يجب عىل
الجهات الفاعلة األخرى ،مبا فيها الحكومية وغري الحكومية ،عىل السواء ،أن تعمل عىل تعزيز الحمالت االنتخابية السلمية
والدميقراطية مع رصد وتسجيل واإلبالغ عن الحوادث التي قد تحصل يف تلك الحمالت.
الجدول  .5الحمالت االنتخابية

أ .تحسين اإلدارة والعدالة
االنتخابية
555

555

555
555
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5التعاون مع الوكاالت األخرى لضامن
مراقبة شاملة لوسائل الدعاية
اإلعالمية للحمالت االنتخابية ،عىل
الصعيدين الوطني وما دون الوطني.
5إنشاء آليات لرصد مسريات األحزاب
السياسية يف الحمالت االنتخابية
لتجميع البيانات بشأن استخدام
الخطابات امللهبة للمشاعر وخطابات
الكراهية.
5ضامن معاقبة املسؤولني عن انتهاك
قواعد الدعاية وإثارة التحريض أو
ارتكاب العنف االنتخايب.
5الحفاظ عىل التعاون الوثيق وتبادل
املعلومات مع وكاالت قطاع األمن
طوال فرتة الحمالت االنتخابية ،عىل
الصعيدين الوطني وما دون الوطني.
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ب .تحسين األمن االنتخابي

ج .تحسين البنية األساسية
للسالم

5 555الحفاظ عىل التعاون والتنسيق الوثيق 55-55إنشاء املنتديات لتسهيل إجراء
مع هيئة إدارة االنتخابات ،من خالل
الحوارات واملوافقات بشأن إنفاذ
مركز العمليات االنتخابية املشرتك.
مدونة قواعد السلوك املتعلقة
بالحمالت االنتخابية لألحزاب
5 555توفري األمن الجسدي للشخصيات
السياسية.
االنتخابية البارزة التي قد تواجه
تهديدات أمنية خالل فرتة الحملة
55-55تشجيع األنشطة السلمية عىل
االنتخابية.
الصعيدين الوطني وما دون الوطني،
إلفراغ التوترات ومنع النزاعات
5 555توفري األمن املادي خالل فعاليات
الناجمة عن الحمالت التحريضية.
الحمالت االنتخابية.
5 555تعزيز الرتتيبات األمنية لحامية الفئات 55-55إنشاء هياكل وآليات مراقبة
وإبالغ عن الحمالت االستفزازية
املهمشة والضعيفة ،مبا يف ذلك النساء
لألحزاب السياسية يف وسائل اإلعالم
واألقليات ،طوال مراحل الحمالت
والتجمعات الحزبية السياسية.
االنتخابية.
5 555التعاون مع الجهات االنتخابية الفاعلة 55-55املشاركة يف التقارير املتعلقة بانتهاك
قواعد الحمالت االنتخابية ،وال سيام
والجمهور الواسع ،لزيادة الوعي األمني
استخدام اللغة التحريضية وخطاب
لديهم وتشجيع مشاركتهم البناءة يف
الكراهية ،مع كل من هيئات ولجان
درء وتخفيف أخطار العنف االنتخايب.
إدارة االنتخابات ومكتب املدعي العام
ووكاالت قطاع األمن ووسائل اإلعالم.
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-5أ تحسين اإلدارة والعدالة االنتخابية
تستمد إسرتاتيجيات اإلدارة االنتخابية ملنع العنف املرتبط باالنتخابات ،خالل فرتة الحملة االنتخابية ،قواعدها من األحكام القانونية
التي توضح والية وصالحيات هيئة اإلدارة االنتخابية يف هذا الصدد .وقد تكون هيئة اإلدارة االنتخابية مخولة بوالية محددة
للتحقيق مع ومعاقبة كل من يخالف قواعد الحملة االنتخابية أو يرتكب أعامل عنف انتخابية خالل تلك الفرتة .وعندما ال تكون
هناك والية محددة لهيئة إدارة االنتخابات تفوضها بالتحقيق مع الجناة ومعاقبتهم ،فإنه يرتتب عليها أن تدعم الجهات املسؤولة
يف تنفيذ صالحياتها املوكلة إليها يف ذلك الشأن .وعىل أي حال ،فإنه يرتتب عىل هيئة إدارة االنتخابات التعاون مع الجهات الفاعلة
األخرى لوضع آليات من شأنها ضامن رصد وتوثيق الحوادث التي قد تحصل ،وتحميل الجناة املسؤوليات املرتتبة عىل أفعالهم.

 1-5التعاون مع الوكاالت األخرى لضامن وجود مراقبة شاملة لوسائل الدعاية اإلعالمية للحمالت
االنتخابية ،عىل الصعيدين الوطني وما دون الوطني
تحرص الجهات السياسية الفاعلة عىل استخدام وسائل اإلعالم عىل نطاق واسع خالل فرتة الحملة االنتخابية .كام تسعى
لشغل مساحات إعالمية ،من خالل اإلعالنات مدفوعة األجر والنرشات الصحفية الحزبية وإعطاء املقابالت لوسائل اإلعالم.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن األحزاب السياسية تستخدم بشكل متزايد شبكة اإلنرتنت ووسائل اإلعالم والتواصل االجتامعية
للرتويج ألفكارها والوصول للمواطنني ونرش برامج أعاملها السياسية .ومن جانب وسائل اإلعالم ،قد يلعب الصحفيون دورا ً
نشيطاً وإيجابياً يف تقديم التقارير عن الحمالت والفعاليات وتسهيل النقاشات والحوارات السياسية .ويف املجتمعات املعرضة
للنزاعات ،وخاصة عندما تتبع االنقسامات السياسية فيها الخطوط العرقية والتوجهات الدينية ،قد تتبع الحمالت االنتخابية
مناهج ومسالك سلبية ،غالباً ما يتم فيها توجيه خطابات الكراهية والتخويف ضد الخصوم السياسيني واملؤيدين لهم .وعادة
ما يتضمن الترشيع االنتخايب أحكاماً رصيحة تحظر مثل هذه السلوكيات وتحدد العقوبات ضد املخالفني والجناة .ولذلك ،فإن
من املهم ضامن الرقابة املنتظمة عىل الحمالت االنتخابية من خالل وسائل اإلعالم ،مبا فيها التقليدية واالجتامعية عىل السواء،
ومعاقبة من يلجؤون إىل أساليب غري قانونية يف إجراء حمالتهم االنتخابية .وقد تكون رقابة وسائل اإلعالم مهمة معقدة ،كام
أنها قد تتجاوز حدود قدرات وطاقات هيئة إدارة االنتخابات .وعندما يكون هذا هو الحال ،ينبغي عىل اإلدارة االنتخابية
التنسيق مع وكاالت مختلفة لضامن التغطية الكاملة لحمالت وسائل اإلعالم ،مبا يف ذلك املنظامت غري الحكومية ()NGOs
أو الرشكات الخاصة املتخصصة يف وسائل الرصد واملراقبة اإلعالمية.
إنشاء وحدة رصد إعالمي يف هيئة إدارة االنتخابات يف غويانا لتدارس العنف املرتبط بتقارير وسائل اإلعالم غري املسؤولة .ردا ً
عىل أعامل العنف املتصلة باالنتخابات التي حصلت يف انتخابات غويانا يف السنوات  1992و 1997و 2001ـ والتي أثريت يف
جزء منها بفعل «سلوك وسائل اإلعالم غري املسؤولة التي حرضت عنارص متطرفة عىل ارتكاب أعامل عنف بدوافع أخالقية»ـ
فقد عمدت هيئة إدارة االنتخابات يف غويانا ( )GEOCOMإىل إنشاء وحدة رصد إعالمي مستقلة ( .)MMUوقد تم إنشاء
وحدة الرصد اإلعالمي املستقلة عقب التوقيع عىل مدونة قواعد سلوك إعالمي للتنظيم الذايت من قبل املؤسسات اإلعالمية
الرئيسية يف البالد .وخالل مرحلة الحملة االنتخابية ،فقد تم التعاقد مع  17شخصاً لشغل وظائف يف وحدة الرصد اإلعالمي
املستقلة من أجل «تحليل املحتوى السيايس للبث اإلخباري وبرامج الشؤون الراهنة واألخبار اليومية يف الصحف الرئيسية».
وبعد الدعم املبديئ والتدريب من قبل األمانة العامة لدول اتحاد الكومنولث ،توىل القيام بتلك العملية اختصاصيون محليون.
وبصورة أسبوعية ،قامت وحدة الرصد اإلعالمي بنرش تقرير «تقييم حجم ومدى إحباط العنف املتحقق من كل وسيلة من
وسائل اإلعالم» .وباملقارنة مع االنتخابات السابقة ،فإن االنتخابات العامة يف غويانا عام  2006مل تشهد أية حوادث عنف
145
نتيجة لتقارير وسائل إعالم غري مسؤولة .
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 2-5إنشاء آليات لرصد مسريات األحزاب السياسية يف الحمالت االنتخابية لتجميع البيانات بشأن
استخدام اللغة املثرية أو امللهبة للمشاعر وخطابات الكراهية
تشتمل مسريات األحزاب السياسية عىل حشود وتجمعات جامهريية غفرية من قيادات وأنصار األحزاب .وبالتايل فإنها متثل
أحداثاً عالية الخطورة .ومن ناحية ،فإن العنف قد يوجه ضد املشاركني يف املسريات ،ومن ناحية أخرى ،فإن املشاركني قد
يلجؤون إىل العنف ضد جامعات أخرى نتيجة لعقلية الدهامء الغوغائية واإلثارة املتولدة خالل الفعالية الحاصلة .ويجب عىل
اإلدارة االنتخابية ،العمل بشكل مستقل أو بالتعاون مع الجهات الفاعلة األخرى ،مبا فيها الحكومية وغري الحكومية ،لوضع
آليات لرصد التجمعات الحزبية السياسية .وقد يستلزم هذا تعيني أشخاص لحضور التجمعات الحزبية السياسية واإلبالغ
عن الحوادث التي قد تحصل .وقد تعمل أعامل الرصد بصورة منتظمة عىل تثبيط الخطابة امللهبة للمشاعر .كام أن تسجيل
األحداث االنتخابية بالصوت والصورة قد يردع الحمالت السلبية ،عالوة عن أن تلك السجالت ميكن استخدامها كأدلة ثبوتية
ضد الجناة.
لجنة االنتخابات املركزية يف البوسنة والهرسك تستعد ملعاقبة السياسيني عىل خطابات الكراهية .بعد اتفاقية دايتون للسالم
عام  ،1995التي أنهت الرصاع العنيف الذي احتدم يف الفرتة ما بني  ،1995-1992لعبت العرقية دورا ً رئيسياً يف الحياة السياسية
يف البوسنة والهرسك .ويف محاولة لكسب الناخبني عىل أسس عرقية ،كانت األحزاب السياسية متيل إىل استخدام الخطابة التي
تعزف عىل وتر النعرة القومية التي كانت توجه ضد الجامعات العرقية األخرى أو األقليات .وقبل االنتخابات املحلية يف عام
 ،2008حذرت لجنة االنتخابات املركزية ( )CECجميع األحزاب السياسية واملرشحني من إثارة نعرات الكراهية والتحريض
الديني أو العرقي خالل فرتة الحمالت االنتخابية .وقد شملت العقوبات املفروضة عىل خطاب الكراهية غرامة بقيمة7,500
دوالر أمرييك عن كل مخالفة ،وشطب املرشحني من القوائم الحزبية ،وإلغاء شهادات اعتامد األحزاب السياسية من قبل لجنة
146
االنتخابات املركزية.

 3-5ضامن معاقبة املسؤولني عن انتهاك قواعد الدعاية االنتخابية وإثارة التحريض أو ارتكاب العنف
االنتخايب
إن مرتكبي األعامل التي قد تؤدي إىل إطالق أو تسهم يف إطالق أعامل عنف متصلة باالنتخابات ،مبا يف ذلك الخطابات التي
تنفث سموم الكراهية والخطابات التي تؤجج املشاعر ،يجب أال يشعروا أبدا ً بأنهم محصنني أو قادرين من اإلفالت من
العقاب واملالحقة القضائية .وإذا كانت هيئة إدارة االنتخابات مخولة بصالحية معاقبة الجناة ،فإنها تحتاج إىل االستثامر يف
الجهود املبذولة لردع حمالت الدعاية غري القانونية ،ويف حالة فشل الردع ،ينبغي عليها اتخاذ إجراءات حازمة للتحقيق مع
الجناة ومعاقبتهم .وعند تطبيق العقوبات ضد أصحاب العالقة واملصلحة السياسية ،فعىل اإلدارة االنتخابية أو غريها من
مؤسسات العدالة االنتخابية الحفاظ عىل أعىل درجات املعايري املهنية ،من أجل تجنب املزيد من القرارات املسيسة؛ مام قد
يزيد من ارتفاع حدة التوتر .ويف هذا الصدد ،ينبغي عىل اإلدارة االنتخابية العمل مع الوكاالت األخرى ،مبا يف ذلك مكتب
املدعي العام واألجهزة القانونية ذات الصلة.
لجنة االنتخابات يف الهند تجد مرشحاً مذنباً ،لخرقه مدونة قواعد السلوك خالل حملة االنتخابات العامة عام  .2009إن
أعامل العنف املرتبطة باالنتخابات شائعة عىل نطاق واسع يف الهند 147.وكان هذا هو الحال أيضا خالل االنتخابات العامة
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رصد محطة أخبار بي بي سي («،)BBC Monitoringهيئة انتخابات البوسنة تعلن حملة صارمة على خطابات الكراهية في الحمالت االنتخابية» 3 ،سبتمبر/أيلول
 ،2008متاح بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  9يناير/كانون الثاني :2013
<>http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-188020881/bosnian-election-body-announces.html
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (« ،)UNDPفهم العنف االنتخابي في آسيا» ،2011 ،متاح بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  12أبريل/نيسان :2013
<>http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/UNDP_elections_violence_AP.pdf
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يف عام  ،2009والتي شهدت حوادث متصلة بالعنف الجسدي والنفيس .148ويف أوائل عام  ،2009وجدت لجنة االنتخابات يف
الهند ( )ECIمرشحاً رفيع املستوى مذنباً بخرقه ملدونة قواعد السلوك خالل فرتة الحملة االنتخابية .وقد تم اتهام املرشح
باستخدام خطابة ملهبة للمشاعر ،مام تسبب يف إثارة «مشاعر البغضاء والعداء بني فئات مختلفة عىل أساس الدين» خالل
حشدين منفصلني من التجمعات االنتخابية .149وقد تم رفع األدلة إىل أنظار لجنة إدارة االنتخابات من قبل ضابط االنتخابات
باملقاطعة  .149وقد أمرت هيئة إدارة االنتخابات الهندية بتقديم جميع لقطات الفيديو من حملة املرشح كأدلة ثبوتية .وبناء
عىل تلك األدلة ،فقد نصحت هيئة إدارة االنتخابات الهندية الحزب السيايس املعني بسحب دعمه للمرشح املخالف ،مشرية إىل
أن «أي رعاية لرتشيح شخص ما من قبل الحزب سوف ينظر إليها عىل أنها إقرار وموافقة من الحزب عىل أفعال املرشح التي
ال تغتفر ،من حيث التحريض عىل العنف وخلق مشاعر العداء والكراهية بني فئات مختلفة من املواطنني يف الهند» 150.كام
عمدت لجنة االنتخابات يف الهند ( )ECIأيضاً إىل الرشوع يف رفع قضية جنائية ضد املرشح املذكور مبوجب القانون الهندي،
من خالل التعاون مع قايض املقاطعة .وقد تم اعتقال املرشح يف وقت الحق وجرى إيداعه السجن يف انتظار املحاكمة.151

 4-5الحفاظ عىل التعاون الوثيق وتبادل املعلومات مع وكاالت قطاع األمن طوال فرتة الحمالت
االنتخابية ،عىل الصعيدين الوطني وما دون الوطني
خالل فرتة الحملة االنتخابية ،تقوم هيئة إدارة االنتخابات بجمع معلومات واسعة النطاق بشأن حمالت األحزاب السياسية ،مبا
يف ذلك السلوك والحوادث التي تذيك التوترات .وسوف تكون هذه املعلومات مفيدة لوكاالت الخدمات األمنية ،عند العمل عىل
تخطيط وتنفيذ التدابري األمنية لحامية االنتخابات والجهات الفاعلة والفعاليات يف فرتة الحمالت االنتخابية وما بعدها .ومن املهم
أن يتعاون مسؤولو االنتخابات بشكل وثيق مع أفراد األمن عىل الصعيدين الوطني وما دون الوطني لضامن تبادل املعلومات يف
الوقت املناسب .وسوف يستفيد مسؤولو االنتخابات من تحديثات األمن واملعلومات املحددة التي تقدمها كوادر وكاالت القطاع
األمني .وهذا سوف يساعد املسؤولني من كلتا الوكالتني يف الحصول عىل تحليل أكرث شمولية وتعظيم فعالية إجراءاتهم.
مشاركة الهيئة املستقلة لالنتخابات وترسيم حدود الدوائر االنتخابية يف كينيا املعلومات والتحذيرات من الخطر مع الرشطة
أثناء الحملة االنتخابية عام  .2013كانت أعامل العنف املرتبطة باالنتخابات منترشة عىل نطاق واسع يف االنتخابات العامة
لعام  2007يف كينيا 152.وعىل الرغم من أن االندالع الرئييس ألعامل العنف املتصلة باالنتخابات قد حصل بالفعل بعد انتهاء
االنتخابات يف عام  ،2007فإن حوادث العنف قد تم رصدها وتسجيلها قبل يوم االنتخابات أيضاً ،مبا يف ذلك خالل مرحلة
الحملة االنتخابية .153ويف سياق االستعدادات لالنتخابات العامة عام  ،2013قررت الهيئة املستقلة إلدارة االنتخابات وترسيم
حدود الدوائر االنتخابية ( )IEBCالعمل عىل تعزيز قدراتها يف مجال فهم وتحليل املخاطر االنتخابية ،واتخاذ اإلجراءات
148

«وفاة  29شخصا ً بأعمال العنف في االنتخابات الهندية» ،أخبار شبكة سي بي أس نيوز ( 11 ،)CBS Newsفبراير/شباط  ،2009متاحة على الموقع الذي تم االطالع
عليه في  12أبريل/نيسان >http://www.cbsnews.com/2100-202_162-3454.html< :2013
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«هيئة االنتخابات الهندية تدين فارون غاندي لخطابات الكراهية» ،صحيفة تايمز أوف إنديا ( 28 ،)Times of Indiaمارس/آذار  ،2009متاحة على الموقع التالي
الذي تم االطالع عليه في  12أبريل/نيسان :2013
<http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2009-03-28/lucknow/28010953_1_varun-gandhi-highly-derogatoryspeeches-hatred-between-different-classes>،
«هيئة االنتخابات الهندية توجه اتهاما ً رسميا ً لفارون غاندي بسبب خطابات الكراهية» ،أخبار صحيفة الهند اليوم ( 22 ،)India Todayمارس/آذار  ،2009متاحة
على الموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  12أبريل/نيسان :2013
<>http://indiatoday.intoday.in/story/Election+Commission+indicts+Varun+Gandhi+for+hate+speeches/1/33463.html
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«الحكم بالبراءة لفارون غاندي في قضية خطاب الكراهية الثانية» ،صحيفة تايمز أوف إنديا (( 12 ،Times of Indiaأبريل/نيسان  ،2013متاح بالموقع التالي الذي
تم االطالع عليه في  12أبريل/نيسان :2013
<http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-03-05/india/37469147_1_barkhera-police-station-inflammatory>speeches-varun-gandhi
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روبرتس ،مارا ،Mara-تحليل النزاعات من العنف بعد انتخابات عام  2007في كينيا (شارلوتسفيل ،فرجينيا ((: )Charlottesville, Vaهيمنة قياسات جديدة على
األعمال الخيرية ،)2009 ،بالموقع التالي< >http://www.ndpmetrics.com/papers/Kenya_Conflict_2007.pdfوالمعهد الفرنسي للبحوث في
مجال أفريقيا( ، )IFRAواالنتخابات العامة في كينيا  ،2007ومجلة شرق أفريقيا العدد ( 38نيروبي.)2008 ،
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«تعهد الشرطة بحماية اإلناث المرشحات في انتخابات كينيا» ،وكالة األخبار الفرنسية ( 23 ، )AFPنوفمبر/تشرين الثاني  ،2007متاح بالموقع الذي تم الرجوع إليه
بتاريخ  10أبريل/نيسان >http://afp.google.com/article/ALeqM5i9wepXDuO3MoojCf22jaiBs-SOtA< :2013
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الالزمة ملنع وتخفيف أعامل العنف املتصلة باالنتخابات طوال مراحل الدورة االنتخابية 154.ولهذا الغرض ،فقد قررت هيئة
إدارة االنتخابات الكينية الرشاكة مع املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ( )International IDEAيف استخدام أداة
إدارة املخاطر االنتخابية .وقد أتاح استخدام تلك األداة متكني هيئة إدارة االنتخابات الكينية من جمع البيانات املتعلقة
باملخاطر االنتخابية وتوليد التحذيرات من أخطارها .وقد تم استخدام تلك التحذيرات من قبل املسؤولني لدى هيئة إدارة
االنتخابات الكينية إلتخاذ قرارات انتخابية مستنرية وحساسة ومدركة ملخاطر النزاعات االنتخابية .كام جرى أيضا تبادل
البيانات والتنبيهات املتعلقة باملخاطر االنتخابية بصورة تشاركية مع وكاالت خارجية ،مبا يف ذلك دوائر الرشطة 155وأصحاب
العالقة واملصلحة االنتخابية اآلخرين ،مثل برنامج «منتدى إوفيانو للسالم.»)Uwiano Platform for Peace( 156

-5ب .تحسين األمن االنتخابي
تعترب وكاالت القطاع األمني مسؤولة عن توفري وحفظ بيئة آمنة ملسؤويل االنتخابات ومرشحي األحزاب السياسية ونشطاء
األحزاب والصحفيني ومراقبي االنتخابات واملواطنني خالل مرحلة الحملة االنتخابية .وقد تشمل هذه ،تقديم الحامية لألفراد
ومناسبات الفعاليات والفئات الضعيفة وأماكن سكناهم .وعىل وجه الخصوص ،فإنه يرتتب عىل كوادر وكاالت الخدمات
األمنية الخاصة الرتكيز عىل األمن املتعلق بفعاليات الحمالت االنتخابية التي تستقطب أعدادا ً غفرية من املشاركني ،مثل
التجمعات الحزبية السياسية .ويف هذا الصدد ،فإن كوادر اتفاقيات الخدمات الخاصة ميكنها االستفادة من التعاون الوثيق
مع هيئة اإلدارة االنتخابية والجهات الفاعلة األخرى الحكومية وغري الحكومية.

 5-5الحفاظ عىل التعاون الوثيق والتنسيق الدقيق مع هيئة إدارة االنتخابات من خالل مركز
العمليات االنتخابية املشرتك
يف أعقاب عملية تسجيل األحزاب السياسية واملرشحني ،فإن كوادر وكاالت الخدمات األمنية الخاصة تحتاج للعمل عن كثب
مع اإلدارة االنتخابية للحصول عىل معلومات عن املوضوعات السياسية واملرشحني املسجلني .وعالوة عىل ذلك ،فإن إدارة
االنتخابات سوف تكون قادرة عىل توفري املعلومات والتحديثات املتعلقة مبستجدات الحملة االنتخابية .وهذه املعلومات،
يف حاالت معينة مثل خطابات الكراهية واللغة التحريضية ،ستكون ذات صلة وأهمية نسبية يف عملية نرش القوات األمنية
خالل الحمالت االنتخابية .كام أن إنشاء مركز مشرتك للعمليات االنتخابية ( )JEOCقد يوفر منربا ً لتبادل املعلومات يف أقرب
األوقات الحقيقية لها بني مختلف وكاالت القطاع األمني وهيئة إدارة االنتخابات ،مام يعمل عىل تحسني الوعي واإلملام
باألوضاع وتحسني تنسيق اإلجراءات.
إنشاء مراكز تنسيق أمني مشرتكة قبل انتخابات عام  2010يف إقليم الحكم الذايت املسلم بجزيرة مينداناو يف الفلبني.
يعترب العنف السيايس املتعلق باالنتخابات سائدا ً وعميق الجذور يف إقليم الحكم الذايت بجزيرة مينداناو ()Mindanao
ذات األغلبية السكانية املسلمة .157ويف أواخر عام  ،2009قامت مجموعة من العصابات املسلحة باعرتاض وخطف مجموعة
من السياسيني وأنصار حزب سيايس وقتلها ،مبا فيهم عدد غفري من النساء ،كانوا متوجهني يف طريقهم إىل مكاتب لجنة
. Police Vow to Protect Female Candidates in Kenya Poll’, AFP, 23 November 2007‘	154
متوافر على الموقع . http://afp.google.com/article/ALeqM5i9wepXDuO3MoojCf22jaiBs-SOtA:تمت العودة إليه آخر مرة في  10نيسان/
أبريل .2013
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المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات« ،العمل من أجل الديمقراطية» 23 ،أبريل/نيسان  ،2013وهي متاحة على الموقع التالي الذي تم الرجوع إليه في  23أبريل/
نيسان >http://www.youtube.com/watch?v=mqXv4x0G1r8< 2013
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المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات« ،الهيئة المستقلة لترسيم حدود الدوائر االنتخابية تختبر أداة إدارة المخاطر االنتخابية للمؤسسة الدولية للديمقراطية
واالنتخابات في انتخابات كينيا» 7 ،مارس/آذار  ،2013متاح بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  18أبريل/نيسان :2013
<>http://www.idea.int/elections/iebc-tests-the-international-idea-electoral-risk-management-tool-for-kenyas-election.cfm

 .Philippines Gun Ban Kicks Off Amid Campaign Violence’, Time World, 13 January 2010‘	157متوافر على الموقع :
< .>http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1953251,00.html#ixzz2H0BKReivتمت العودة إليه آخر مرة في  4كانون الثاني .2013
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االنتخابات .158ونتيجة لذلك ،عملت الرشطة الوطنية الفلبينية ( )PNPوالقوات املسلحة الفلبينية ( )AFPبالتعاون الوثيق
مع لجنة إدارة االنتخابات ،عىل تعزيز الرتتيبات األمنية يف الفرتة التي تسبق االنتخابات عام  .2010وقد انتدبت لجنة
االنتخابات ( )COMELECوكاالت إنفاذ القانون للقيام بأداء مهام وواجبات حفظ األمن املتعلقة بسري االنتخابات .159كام
عملت املراكز األمنية يف اإلقليم عىل تعزيز مراكز تنسيق األمن االنتخايب املشرتكة ( )JSCCمع القائد امليداين للقوات املسلحة
الفلبينية ( )AFPملعالجة أي حوادث معاكسة عىل الفور خالل فرتة الحملة االنتخابية .كام جرى تعزيز املكاتب اإلقليمية
للرشطة .وقد عملت قوات الرشطة وقوات الجيش الفلبيني عىل نرش  9711عنرصا ً لحفظ األمن يف جميع أنحاء مينداناو،
وكان كثري منهم منترشين يف  828نقطة من نقاط التفتيش املتنقلة واملقامة لفرض حظر عىل حمل األسلحة النارية .وعالوة
عىل ذلك ،فقد تم تكليف قوات الرشطة الفلبينية أيضا مبنع الرشكات األمنية الخاصة من العمل كجيوش ألصحاب املصالح
السياسية قبل االنتخابات ،عدا عن مراقبة عمليات شؤون األفراد املحليني املتطوعني لحامية األمن .كام جرى التنسيق ،عىل
مدار الساعة ،وبصورة وثيقة مع املسؤولني يف هيئة إدارة االنتخاب ،160مام عمل بالنتيجة عىل تعزيز الرتتيبات األمنية يف فرتة
ما قبل االنتخابات يف عام  .2010ووفقاً ملعلومات قوات الرشطة الوطنية وقوات الجيش الفلبيني ،فإن االنتخابات كانت
سلمية ومنظمة عموماً ،رغم حصول بعض الحوادث الطفيفة التي جرت مواجهتها والتعامل معها برسعة وحزم من قبل
مراكز التنسيق األمنية املشرتكة ( ،)JSCCالتي كانت متمركزة يف أماكن إسرتاتيجية متعددة يف املناطق الثالث من اإلقليم.161

 .6-5توفري األمن الشخيص لكبار الشخصيات االنتخابية البارزة التي قد تواجه تهديدات أمنية خالل
فرتة الحملة االنتخابية
اعتامدا عىل السياق املعتمد يف الدولة واملخاطر األمنية املصاحبة للرتشح ملقعد انتخايب ،قد تحتاج وكاالت قطاع األمن إىل
توفري الحامية الشخصية للقادة السياسيني أو املرشحني السياسيني البارزين وتأمني حامية مكاتبهم أو منازلهم .ويف املجتمعات
التي يجري فيها تهميش النساء ،فإن نشاطهن خالل فرتة الحملة االنتخابية قد يعرضهن للعنف النفيس أو الجسدي .وعالوة
عىل ذلك ،قد يتطلب األمر اتخاذ ترتيبات أمنية مامثلة لحامية الصحفيني وقادة الرأي العام وغريهم من األفراد ،ممن قد
تؤدي مشاركتهم أو نشاطاتهم خالل الحمالت االنتخابية إىل زيادة احتامالت تعريضهم للعنف.
وكاالت قطاع األمن تعمل عىل حامية املرشحني للرئاسة خالل االنتخابات الرئاسية عام  2012يف تايوان .يف أعقاب محاوالت
اغتيال سياسيني رفيعي املستوى خالل فرتات االنتخابات الرئاسية يف عامي  2004و ،2010تم رفع مستوى االحتياطات األمنية
قبل االنتخابات الرئاسية يف عام  .2012وقد عمل مكتب األمن القومي ( )NSBعىل تشكيل فرق أمن خاصة لتوفري الحامية
لجميع املرشحني ملنصبي الرئيس ونائب الرئيس .وقد عملت فرق عمل الحامية الخاصة عىل وضع خطط حامية وبروتوكوالت
أمنية خاصة مع ترتيبات وقائية ،عىل سبيل املثال ،حيث كانت تتطلب من فرق الحمالت رضورة إعداد قوائم بأسامء
املوظفني والضيوف الذين يؤمون الفعاليات وتقدميها لجهاز األمن القومي خالل الحملة االنتخابية .وقد شملت فرق الحامية
ما مجموعه  135عضوا ً ،كانوا موزعني يف ثالث فرق عمل أمني تم تعيينها لتوفري األمن والحامية لكل من املرشحني للرئاسة
ونواب رئيس الجمهورية الثالثة .كام تم دعم كل فريق أيضا بضباط رشطة مدربني تدريباً خاصاً ومركبات واقية من الرصاص
162
طوال فرتة الحملة االنتخابية.
158

 .Dozens Killed in Election-related Fighting Between Rival Families’, Asia News, 23 November 2009متوافر على الموقع:
< .>http://www.asianews.it/index.php?l=en&art=16939تمت العودة إليه آخر مرة في  4كانون الثاني/يناير .2013
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قرار لجنة االنتخابات الفلبينية ( ،)Comelecرقم  ،9035بتاريخ  21سبتمبر/أيلول  ،2010وهو متاح بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  4يناير/كانون الثاني :2013
<http://www.comelec.gov.ph/?r=Archives/RegularElections/2010BSKE/Resolutions/Res9035&bn=Back+to+Search+
>Results&b=search%26searchbox%3Dresolution%2B9035%23ps119
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Manila Bulletin Publishing Cooperation, ‘9,711 Personnel Deployed for Barangay, SK Election Campaign Period’,
 .12 October 2010متوافر على الموقع .>http://www.mb.com.ph/node/281767/9711-per< :تمت العودة إليه آخر مرة في كانون الثاني/يناير .2013
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دورية دار مانيال للنشر (« ،)Manila Bulletin Publishing Cooperationاالنتخابات في أقاليم بارانغاي بجزيرة ميندناو سلمية» 25 ،أكتوبر/تشرين األول
 ،2010بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  4يناير /كانون الثاني >http://www.mb.com.ph/node/284065/barangay-election< :»2012
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«جهاز األمن القومي يعتزم إطالع المرشحين على قضايا األمن» ،تايبيه تايمز 14 ،نوفمبر/تشرين الثاني  ،2011بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  12ديسمبر/
كانون األول >http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2011/11/14/2003518276< :2012
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 7-5توفري األمن املادي خالل فعاليات الحمالت االنتخابية
تشتمل فعاليات وأنشطة الحمالت السياسية عىل التجمعات الحزبية واالجتامعات يف قاعات البلدية والظهور يف وسائل
اإلعالم ونرش مواد الحملة ،الخ .وتعمل هذه األحداث عىل جلب القيادات السياسية واملرشحني والناشطني واألنصار املوالني
واملواطنني والصحفيني إىل أماكن عامة قد ال تكون الرتتيبات األمنية فيها مناسبة .ولتوفري األمن والحامية ،فإن الحاجة
تتطلب من كوادر العاملني يف اتفاقات الخدمات األمنية الخاصة أن تكون لديهم معلومات مسبقة عن األحداث املخطط
لها .وتقع املسؤولية عن توفري املعلومات يف الوقت املناسب حول الحملة االنتخابية عادة ،عىل عاتق العنارص السياسية
ذات الصلة بتلك األحداث .ويف بعض السياقات ،فإن الرشطة قد تكون لديها والية وصالحيات تخولها مبنح أو منع إبداء
املوافقة عىل طلبات تنظيم األحداث ذات الصلة بالحملة بسبب مخاوف أو لدواعي أمنية .وهذا قد يشكل إسرتاتيجية
فعالة لتجنب النزاعات الناشئة من إقامة تجمعات سياسية يف نفس الوقت أو يف نفس املكان من قبل مجموعات سياسية
متعارضة .كام أن مسريات األحزاب السياسية تعترب مبثابة تجمعات وحشود جامهريية غفرية ،وقد يكون املشاركون فيها
عرضة للهجامت أو أعامل اإلرهاب .ولذلك ،فإن تأمني هذه األحداث يتطلب نرش أعداد وفرية من عنارص االستخبارات
واألمن من العاملني يف امليدان .وإذا كان هناك مشاركون قادمون من مواقع مختلفة لحضور املسريات ،فإنه يتعني عىل
كوادر وأجهزة اتفاقات الخدمات األمنية الخاصة ،العمل أيضاً عىل تأمني طرق املواصالت الرئيسية املؤدية ملواقع الفعاليات
واملسريات.
توفري األمن املادي من قبل الرشطة خالل التجمعات الحزبية السياسية العالية الخطورة يف الهند .تعترب أعامل العنف
املتعلقة باالنتخابات قضية شائعة الحصول يف الهند ،163وخاصة يف املناطق التي ترغب الحركات االنفصالية فيها استغالل
«ظهور حمالت انتخابية للقيام بعمليات شبه عسكرية أو جنائية ضد الحكومة ورموزها .»164وقبل االنتخابات العامة
يف الهند عام  ،2009عملت الرشطة عىل تكثيف إجراءاتها األمنية خالل الحمالت االنتخابية يف «منطقة الحزام املاوي»
ويف واليتي جامو وكشمري .وقد تطلب األمر تعزيز الرتتيبات األمنية الالزمة ،ألن املاويني كانوا قد كثفوا من هجامتهم يف
مختلف الواليات الهندية قبل عمليات االقرتاع .ولذلك ،عمدت أجهزة الرشطة للقيام بعمليات بحث وتقيص يف مواقع
عشوائية حول مراكز الحمالت االنتخابية وزيادة تواجد عنارصها األمنية يف جميع أنحاء املسريات نفسها .165كام شملت
التدابري األمنية األخرى توفري طائرات عمودية لنقل املرشحني ِمن وإىل مواقع التجمعات االنتخابية ،وإقامة حواجز للرشطة
عىل الطرقات يف املناطق املجاورة ملواقع التجمعات االنتخابية طوال فرتة الحملة .وعالوة عىل ذلك ،فقد متت زيادة
مظاهر األمن من قبل قوات حرس الحدود عىل طول الحدود مع باكستان .166وقد تم العمل عىل تعزيز التدابري األمنية
هناك ،خاصة وأن «املدونة النموذجية لقواعد السلوك التوجيهية لألحزاب السياسية واملرشحني» ،والتي أقرتها جميع
األحزاب السياسية ووافقت عليها يف عام  ،2007كانت تقيض بأنه يرتتب عىل جميع األحزاب السياسية أو املرشحني
رضورة إبالغ الرشطة املحلية عن أماكن وأوقات إقامة جميع التجمعات الحزبية السياسية والطرق التي ستسلكها املواكب
خالل املسريات« ،وذلك يف أوقات مسبقة بصورة مالمئة ،حتى يتسنى للرشطة اتخاذ الرتتيبات الالزمة ملراقبة حركة املرور
167
والحفاظ عىل األمن والسالم».
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سي بي أس نيوز ( 29« ،)CBS Newsحالة وفاة في الهند جراء حاالت العنف في االنتخابات» 11 ،فبراير/شباط  ،2009متاحة على الموقع التالي الذي تم االطالع
عليه في  4يناير/كانون الثاني >http://www.cbsnews.com/2100-202_162-3454.html< :2013
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جيف فيشر (« ،)Fisher, Jeffالصراع االنتخابي والعنف» ،المؤسسة الدولية للنظم االنتخابية ( ،)IFESورقة بيضاء  5 ،1/2002فبراير/شباط  ،2002على الموقع التالي
الذي تم االطالع عليه في  4يناير/كانون الثاني >http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/untc/unpan019255.pdf< :2013
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خدمة األخبار الهندية اآلسيوية (« ،)IANSحراسة أمنية عالية لمهرجانات راهول (غاندي) االنتخابية في والية البنغال 23 ،أبريل /نيسان  ،2009متاح في الموقع التالي الذي
تم االطالع عليه في  4يناير/كانون الثاني >http://twocircles.net/2009apr23/high_security_rahuls_election_rallies_bengal.html<. :2013
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خدمة األخبار الهندية اآلسيوية(« ، )IANSحراسة أمنية عالية لزيارة راهول غاندي االنتخابية إلى والية جامو 13 ،أبريل/نيسان  ،2009وهي متاحة بالموقع التالي الذي تم الرجوع
إليه بتاريخ  13أبريل/نيسان >http://newshopper.sulekha.com/high-security-for-rahul-gandhi-s-jammu- visit_news_1058528.htm< : 2009
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لجنة االنتخابات في الهند« ،المدونة النموذجية لقواعد السلوك واإلرشاد لألحزاب السياسية والمرشحين 5 ،أكتوبر/تشرين األول  ،2010وهي متاحة بالموقع التالي الذي
تم الرجوع له بتاريخ  4يناير/كانون الثاني >http://eci.nic.in/eci_main/Model_Code_Conduct.pdf< :2013
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 8-5تعزيز الرتتيبات األمنية لحامية الفئات املهمشة والضعيفة ،مبا يف ذلك النساء واألقليات ،طوال
مراحل الحمالت االنتخابية
يف محاولة لحشد وزيادة متاسك قواعدهم االنتخابية خالل فرتة الحملة االنتخابية ،فإن الجهات السياسية الفاعلة قد تعمد
إىل اللجوء للتهديد والوعيد واستخدام الخطابات امللهبة للمشاعر ،واملوجهة لجامعات دينية أو عرقية أو اجتامعية أخرى.
وقد يؤدي خطاب الكراهية والخطابات املستفزة للمشاعر إىل أعامل عنف جسدية .ومن املتعارف عليه أيضا ،أن التخويف
واإلكراه أعامل متصلة باالنتخابات – وتستوجب إيقاع العقوبة عىل مستخدميها .وعند حدوث العنف ،فإن الجامعات
املهمشة ،مثل النساء ،تعاين بشكل كبري ،كام أن األقليات والفئات الضعيفة األخرى قد تكون مستهدفة أيضاً .وإذا شابت
فرتة الحملة االنتخابية خطابات ملهبة للمشاعر ،فإنه يرتتب عىل كوادر وأجهزة الخدمات األمنية الخاصة آنذاك العمل عىل
توفري قدرات تتواجد عىل األرض لحامية املجتمعات املهمشة والضعيفة .وقد يكون هذا األمر ذا أهمية خاصة يف األوضاع
التي تتحول فيها األحزاب السياسية أو التجمعات إىل جهات معادية ملجتمعات األقليات املقيمة بالقرب من موقع االجتامع
الحاشد.
توفري الحامية األمنية للنساء املرشحات خالل االنتخابات الكينية العامة يف عام  .2013تم االعتداء عىل ما يقرب من  20امرأة
من مرشحات األحزاب السياسية خالل الفرتة التي سبقت االنتخابات العامة عام  2007يف كينيا .168وعالوة عىل ذلك ،فقد تعرضن
النساء هناك أيضاً بشكل عام ،ملستويات عالية من أعامل العنف خالل فرتة ما بعد االنتخابات ،واستمر الحال كذلك حتى يف عام
 ،2008حيث أسفرت أعامل العنف عن أكرث من  1,300حالة وفاة وحوايل 3,000حالة اغتصاب .169وقبل االنتخابات العامة
عام  ،2013متت زيادة اإلجراءات األمنية لحامية النساء املرتشحات لالنتخابات بإنشاء وحدة أمنية مدربة تدريباً خاصاً .وكانت
الوحدة مؤلفة من ضباط عاملني يف صفوف الخدمة الوطنية للشباب ،وإدارة حامية الغابات والحياة الربية يف كينيا ،وتم اإلعالن
عن تشكيلها أول مرة من قبل املفتش العام للرشطة ،ومن ثم جرى نرشها يف جميع أنحاء البالد ،للتعامل مع املسائل املتصلة
باالنتخابات وتوفري األمن والحامية لإلناث أثناء الحمالت االنتخابية وحراسة النساء املرشحات يف يوم االنتخابات.

 9-5التعاون مع الجهات االنتخابية الفاعلة والجمهور العريض لزيادة الوعي األمني لديهم وتشجيع
مشاركاتهم البناءة من أجل درء وتخفيف أخطار العنف االنتخايب
إن كفاءة وكاالت القطاعات األمنية وكوادرها يف الحفاظ عىل األمن والسالمة خالل مرحلة الحمالت االنتخابية ،قد تعتمد
عىل مدى قدراتهم عىل إقامة عالقات بناءة مع الجهات االنتخابية الفاعلة والجمهور العريض .وينبغي الرشوع يف مناقشات
اتفاقات الخدمات الخاصة من أجل زيادة الوعي األمني لدى أصحاب العالقة واملصلحة السياسية وعامة الجمهور ،وال سيام
الفئات الضعيفة .وقد تكون الفوائد هناك مزدوجة .فمن ناحية ،تتيح هذه املناقشات لكوادر اتفاقات الخدمات األمنية
الخاصة القدرة عىل التواصل ،وبيان كيف ميكن لألفراد والجامعات التعاون والعمل مع رجال الرشطة لزيادة وتعزيز األمن
العام .ومن ناحية أخرى ،فإن وكاالت واتفاقات الخدمات الخاصة تستطيع الحصول عىل فهم أفضل للهواجس واملحاذير
األمنية يف أوساط مختلف الجهات االنتخابية الفاعلة والفئات االجتامعية .كام أن الجهات االنتخابية الفاعلة وعامة الجمهور
قد يستفيدون من الحصول عىل فهم وتصور أفضل للمخاطر األمنية املرتقبة ،وكيف أن سلوكهم وترصفاتهم قد تضاعف من
التهديدات األمنية ،أو أنها قد تساهم وتفيض إىل التوصل لنتائج سلمية من تلك األوضاع املتوترة.
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«الشرطة تتعهد بحماية اإلناث المرشحات في انتخابات كينيا» ،وكالة فرانس برس ( 23 ،)AFPنوفمبر/تشرين الثاني  ،2007بالموقع الذي تم االطالع عليه في 10
أبريل/نيسان >http://afp.google.com/article/ALeqM5i9wepXDuO3MoojCf22jaiBs-SOtA< :2013

169

مارا روبرتس ( )Roberts, Maraتحليل عنف النزاعات بعد انتخابات عام  2007في كينيا (شارلوتسفيل ،فرجينيا :)Charlottesville, Va( .هيمنة القياسات الجديدة لألعمال
الخيرية ،)2009 ،بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  11أبريل/نيسان >http://www.ndpmetrics.com/papers/Kenya_Conflict_2007.pdf< :2013
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دليل العمل بشأن التدابري التي ينبغي اتخاذها ملنع وتخفيف حدة العنف املرتبط باالنتخابات

تعاون الرشطة مع الجهات االنتخابية الفاعلة لتوسيع مدى الوعي األمني العام قبل االنتخابات العامة لعام  2012يف
غانا .شهدت غانا يف عام  2012بعض أعامل العنف املتصلة باالنتخابات يف أجزاء معينة من البالد خالل مرحلة تسجيل
الناخبني .وقد شملت أعامل العنف حاالت اعتداء وإطالق نار وإحراق منازل 170.ونتيجة لذلك ،فقد انخرطت دائرة رشطة
غانا ( )GPSبالتعاون مع اللجنة الوطنية للرتبية املدنية ( )CCEوالعديد من أصحاب العالقة واملصلحة اآلخرين يف تنظيم
فعالية عامة أطلق عليها اسم« :مسرية صانعي السالم» .وقد متت إقامة ذلك الحدث يف املرسح الوطني يف العاصمة ،أكرا
( ،)Accraبحضور عدة مئات من األشخاص .وقد أصدرت إدارة رشطة غانا بالتعاون مع جمعية الصحفيني الغانية بياناً
عاماً ،أعلنت فيه االلتزام بالسالم قبل االنتخابات عام  .2012وكان خطاب إدارة الرشطة الغانية يهدف أيضا إىل توسيع
نطاق الوعي األمني لدى الجمهور قبل فرتة الحملة االنتخابية .ويف تلك املناسبة ،أكد مسؤول كبري يف الرشطة للغانيني
أن الرشطة وأجهزة األمن األخرى قد كانت عىل أهبة استعداد لتوفري األمن لضامن إجراءات انتخابات سلمية .ويف ذلك
الصدد ،تم إطالع الجمهور بشأن الرتتيبات األمنية املوضوعة عىل األرض لحامية املسريات والتجمعات الحزبية السياسية
واملرافق االنتخابية والناخبني ،والحفاظ عىل سالمة ونزاهة االنتخابات .كام جرى التأكيد عىل أن الحفاظ عىل السالم هو
مسؤولية مشرتكة ،وتم تنبيه السياسيني لرضورة تعزيز السالم خالل الحملة االنتخابية وتجنب استخدام خطابات الكراهية
أو الشتائم .وعالوة عىل ذلك ،فقد طلب من الساسة توخي الحذر يف الكلامت التي يتفوهون بها؛ كونها قد تتسبب يف
إطالق رشارة إشعال فتيل التوتر ،وتؤدي إىل فوىض عارمة أو مذابح .171كام أعلنت الرشطة عن خطط لتشكيل فريق عمل
األمن الوطني لالنتخابات ،وتدريب  16,000عنرص من مختلف الوكاالت األمنية لتوفري األمن خالل االنتخابات .وقد جرى
تشجيع الغانيني لإلقبال عىل ،واملساهمة يف عمليات انتخابات سلمية ،وتجنب إطالق التعليقات أو الترصيحات أو الشتائم
التي قد تحرض اآلخرين وتثريهم .كام تم تقديم النصح للجمهور أيضا باالمتناع عن مامرسة أي شكل من أشكال العنف
حتى يف وجه االستفزاز ،واالحتكام إىل القانون بدالً من أخذ القانون يف أيديهم .وأخريا ً ،فقد تم توجيه النصح للناخبني بعدم
إعطاء بطاقاتهم االنتخابية لآلخرين ،وعدم إتالف بطاقات االقرتاع أو إعطائها إىل أي شخص ،أو االنخراط يف أية مامرسات
خاطئة أخرى.172

-5ج تحسين البنية التحتية من أجل السالم
إن الجهات الحكومية وغري الحكومية الفاعلة يف أنشطة السالم ،ميكنها أن تلعب دورا ً هاماً أثناء مرحلة الحملة االنتخابية.
وقد تؤدي الحمالت االنتخابية االستفزازية إىل تفاقم التوترات بني مختلف الفئات االجتامعية ،وبصورة خاصة ،فإنها تعمل
عىل زيادة القلق والتوترات يف صفوف الفئات الضعيفة .كام أن املنظامت التي تشكل بنية أساسية للسالم يف طول البالد
وعرضها ،قد تتجه لالنخراط يف النشاط الذي من شأنه الحد من الحمالت االستفزازية وإفراغ التوترات من االحتقان بني
األحزاب ،أو يف أوساط املجتمعات خالل فرتة الحمالت االنتخابية.

 10-5إنشاء املنتديات لتسهيل إجراء الحوارات وتحصيل التوافقات حول إنفاذ مدونات قواعد السلوك
املتعلقة بالحمالت االنتخابية لألحزاب السياسية
تعترب مدونة قواعد السلوك للحمالت السياسية االنتخابية أداة حيوية لتعزيز السالم خالل مرحلة الحمالت االنتخابية .وقد
يتم إدراج أحكام مدونات السلوك للحمالت االنتخابية بصورة مسبقة ضمن القوانني االنتخابية ،أو يف مدونات معينة لتنظيم
سلوك األحزاب السياسية أثناء االنتخابات .ومع ذلك ،فإنه يف حالة عدم وجود مثل تلك األحكام ،أو يف حالة عدم احرتامها أو
اإلخالل يف تنفيذها ،فإن مثة حاجة ماسة آنذاك إىل إنشاء وفرض تلك االلتزامات .ويف وسع الجهات الحكومية وغري الحكومية
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غانا الحديثة« ،بيان صحفي حول العنف المتصل باالنتخابات في غانا» 17 ،أبريل/نيسان  ،2012بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  7يناير/كانون الثاني :2013
<>http://www.modernghana.com/news/389711/1/press-statement-on-election-related-violence-in - gh.html
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وكالة أنباء غانا (« ،)GNAشرطة غانا جاهزة لخدمة االنتخابات السلمية :بيان ضابط العالقات العامة» ( 26 ،)PROمايو/أيار  ،2012متاح بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه
في  7يناير/كانون الثاني >http://ghananewsagency.org/social/ghana-police-service-ready-for-peaceful-elections-pro-44044< :2013

172

غانا الحديثة« ،مسيرة السالم في أكرا» 27 ،مايو/أيار  ،2012متاح بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في 4 :يناير/كانون الثاني :2013
<>http://www.modernghana.com/news/397931/1/peace-rally-in-accra.html
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الفاعلة ،ممن تتمتع بسمعة عالية ،أن تستخدم قوتها ونفوذها عىل عقد لقاء يجمع مختلف األطراف السياسية ملناقشة
مبادئ إجراء الحمالت االنتخابية السلمية ،والتوافق عىل آليات إنفاذ فعالة بشأنها.
إحدى منظامت املجتمع املدين تشجع عىل اعتامد وااللتزام مبدونة قواعد السلوك خالل الحملة االنتخابية الوطنية لعام
 2012يف غانا .عىل الرغم من أن مدونة قواعد السلوك لألحزاب السياسية ( )CoCقد تم تبنيها ألول مرة يف العام ،2000
فإن عدم متتعها بآلية تنفيذية أدى إىل عدم االمتثال لها وإىل سوء سلوك األحزاب السياسية يف سائر انتخابات السنوات 2000
و 2004و .2008وقبل االنتخابات الوطنية لعام  ،2012عمل معهد شؤون األحزاب السياسية ( )IEAعىل تسهيل سلسلة
من اللقاءات الحوارية بني األحزاب ،بهدف مراجعة آليات إنفاذ مدونة قواعد السلوك وتنقيحها .وقد كانت عملية التنقيح
مبنية يف جزء منها عىل أساس الخربة ،مثل استخدام خطاب الكراهية واللغة املبتذلة خالل فرتة تسجيل الناخبني ،وعىل أساس
الوعي بأن األمر يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية ملنع أو تخفيف «السلوك أو النشاط السيايس غري املسؤول» .173وقد عملت
مدونة قواعد السلوك الجديدة ،التي اعتمدتها جميع األحزاب السياسية ،عىل تحديد املبادئ التوجيهية التي توافق جميع
األطراف السياسية أن تكون مسؤولة تجاهها يف سياق حمالتهم االنتخابية .وقد غطت مدونة قواعد السلوك مجموعة واسعة
من القضايا ،مبا يف ذلك سوء استغالل املنصب أو الوظيفة وتشويه امللصقات والتقارير اإلعالمية املتحيزة والعنف يف الحمالت
االنتخابية .وقد عمل معهد شؤون األحزاب السياسية ( ،)IEAمبوافقة األحزاب السياسية ،عىل تأسيس هيئة اإلنفاذ الوطنية
( )NEBملراقبة التزام األحزاب السياسية مبدونة قواعد السلوك قبل االنتخابات العامة .وقد تألفت الهيئة الوطنية التنفيذية
من أعضاء ميثلون هيئة إدارة االنتخابات ،اللجنة الوطنية للرتبية املدنية ،جمعية الصحفيني يف غانا ،األجهزة األمنية ،واألحزاب
السياسية ،وكانت برئاسة مجلس السلم الوطني يف غانا .وقد تم تكليف اللجنة الوطنية التنفيذية مبهمة تثقيف الناخبني وأنصار
األحزاب السياسية بشأن أحكام مدونة قواعد السلوك 174.كام كان إنشاء هيئة وطنية واحدة وعرش لجان تنفيذية ،يهدف
أيضاً إىل زيادة القدرة عىل رصد الحمالت واملسريات واألنشطة السياسية األخرى يف جميع أنحاء البالد ،والتحقيق يف الحوادث
املزعومة وفرض عقوبات عىل مخالفي مدونة قواعد السلوك .كام كان من املتاح للهيئة التنفيذية الوطنية نرش نتائج التحقيقات
التي يتم التوصل إليها يف الصحف وعىل موجات الهواء ،وبالتايل اإلفصاح عن أسامء األحزاب املخالفة وفضحها  .175ويف حالة
176
الجرائم الخطرية ،فإنه يتعني آنذاك إشعار وكاالت القطاع األمني وأجهزة الدولة األخرى التخاذ اإلجراءات املناسبة بشأنها.

 11-5تشجيع األنشطة السلمية عىل الصعيدين الوطني وما دون الوطني إلفراغ التوترات ومنع
النزاعات الناجمة عن الحمالت االنتخابية التحريضية
تستطيع منظامت املجتمع املدين ،مبا يف ذلك النساء ومجموعات الشباب والشبكات الدينية وجامعات أصحاب املصالح ،أن
تلعب دورا ً بارزا ً يف تعزيز السالم خالل فرتة الحمالت االنتخابية .كام ميكنها االنخراط يف النشاط السيايس وإرشاك ممثيل
األحزاب السياسيني ومسؤويل الدولة والزعامء التقليديني يف معالجة املخاوف التي قد تنشأ من الحمالت الحزبية االستفزازية.
وينبغي يف إسرتاتيجيات حمالت السالم أن تحدد بوضوح الجمهور املستهدف (مثل الشباب) وآليات االتصال (مثل وسائل
اإلعالم والحمالت الرتويجية) والرسائل والرموز املستخدمة .177وبالنسبة لإلسرتاتيجيات التي يتم تنفيذها عىل مستوى املجتمع
173

«ضرورة إلزام األحزاب السياسية بالمساءلة بشأن االلتزام والتقيد بمدونة قواعد السلوك» ،غانا إكسترا 28 ،سبتمبر/أيلول  ،2012متاح بالموقع التالي الذي تم االطالع
عليه في  2يناير/كانون الثاني :2013
<>http/://www.ghanaextra.com/need-to-hold-political-parties-accountable-to-code-of-conduct
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معهد شؤون األحزاب السياسية« ،إنشاء هيئات وطنية وإقليمية إلنفاذ مدونة قواعد السلوك لألحزاب السياسية ،عام  23 ،»2012مارس/آذار  ،2012متاح بالموقع
التالي الذي تم االطالع عليه بتاريخ  2يناير/كانون الثاني :2013
<http://www.ieagh.org/index.php/iea-media/media-releases/276-establishment-of-national-and-regional>enforcement-bodies-for-the-political-parties-code-of-conduct-2012
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موقع أخبار كل أفريقيا (« ،)All Africaغانا 5 :أقاليم ستفرض مدونة السلوك على األطراف» 2 ،أبريل/نيسان  ،2012متاح بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه
بتاريخ  3يناير/كانون الثاني >http://allafrica.com/stories/201204031266.html< :2013
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غانا إكسترا« ،ضرورة إلزام األحزاب السياسية بالمساءلة لاللتزام بمدونة قواعد السلوك» 28 ،سبتمبر/أيلول  ،2012متاحة على الموقع التالي الذي تم االطالع عليه
في  2يناير/كانون الثاني ,>http://www.ghanaextra.com/need-to-hold-political-parties-accountable-to-code-of-conduct< .2013
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املحيل ،مثل استخدام محطات اإلذاعة املجتمعية ،فإنها تتمتع بالقدرة عىل الوصول إىل عموم املواطنني ،مبا يف ذلك الفئات
الضعيفة وسد الحواجز والثغرات اللغوية .178وينبغي يف حمالت السالم ،تعزيز النقاشات السياسية املتسامحة والسعي
179
للحصول عىل التزامات عامة من جانب السياسيني لدعم إجراء انتخابات سلمية.
مجتمع األعامل يطلق حملة سالم يف كينيا قبل االنتخابات العامة عام  .2013بفعل اندالع أعامل العنف املتصلة باالنتخابات
يف الفرتة  ،2008-2007عاىن االقتصاد الكيني خسائر تقدر بـ  3.7مليار دوالر أمرييك .ولهذا السبب ،عمد مجتمع األعامل
الكينية املسمى تحالف القطاع الخاص يف كينيا( ، )Kepsaإىل إطالق حملة للسالم قبل االنتخابات العامة يف عام .2013
وقد كانت املبادرة مدعومة من قبل العديد من منظامت املجتمع املدين واملنظامت الدينية ،وكانت تهدف إىل منع العنف
أثناء االنتخابات العامة يف عام  .2013وقد أطلق عىل املبادرة تسمية «كينيا بلدي» التي تم الرشوع فيها مع بداية فرتة
الحملة االنتخابية الرسمية لألحزاب السياسية .وقد شملت مبادرة «كينيا بلدي» استخدام وسائل اإلعالم واإلعالن وإقامة
عروض وحفالت عىل الطرقات ،من أجل تذكري الكينيني برضورة نبذ العنف قبل يوم االنتخابات وبعده .كام عملت الرشكات
واملؤسسات القامئة يف كينيا عىل توفري معظم التمويل الالزم لتنفيذ أنشطة الحملة التي بلغت أكرث من  4.6مليون دوالر
180
أمرييك.

 12-5إنشاء هياكل وآليات مراقبة وإبالغ عن الحمالت االستفزازية لألحزاب السياسية يف وسائل اإلعالم
والتجمعات الحزبية السياسية
بهدف الوصول إىل املواطنني ،فإن األحزاب السياسية تعمل عىل حشد املرشحني واألعضاء واألنصار لديها يف الحزب ،يف محاولة
منها إلحتالل مساحات ميكن من خاللها إرسال الرسائل السياسية للناخبني .وتتم الدعاية االنتخابية أساساً إما( :أ) من خالل
وسائل اإلعالم التقليدية ،مبا يف ذلك الصحف واإلذاعة والتلفزيون( ،ب) من خالل وسائل اإلعالم الحديثة ،مبا يف ذلك شبكات
التواصل االجتامعية ومدونات املواقع اإللكرتونية عىل شبكة اإلنرتنت ،أو (ج) شخصياً ،من خالل مسريات الحزب السيايس .ويف
املجتمعات املعرضة للرصاعات ،فإن إسرتاتيجيات الحمالت تعزف عىل أوتار املخاوف والعواطف ،أو اللجوء إىل الرتهيب .كام
ميكن لوسائل اإلعالم أن تسهم أيضا يف الحمالت االستفزازية ،من خالل تفضيل خيارات سياسية معينة والعمل ضد منافيس
تلك الخيارات املفضلة وأنصارها ،وقد يشمل ذلك اعتامدها أساليب الرتهيب .وحتى إذا تم تعريف استخدام الخطاب
امللهب للمشاعر بإعتباره جرمية انتخابية يف مدونات قواعد السلوك االنتخابية واإلعالمية ،فإن عملية جمع املعلومات واألدلة
املتعلقة بالحمالت االستفزازية والرتهيب قد متثل تحدياً كبريا ً .ويف بعض الحاالت ،فإن بعض األحزاب السياسية قد تكون
يقظة ،وتعمل عىل رفع تقارير عن خصومها السياسيني أو وسائل اإلعالم .ومع ذلك ،فإنه يف املجتمعات املعرضة للرصاعات،
فإن األمر قد يكون فعاالً أكرث إذا توىل املراقبة واإلبالغ عن تلك الحوادث أحد األطراف الفاعلة ،الحكومية أو غري الحكومية،
ممن يتمتعون بسمعة جيدة وليس له أية مصلحة يف نتائج االنتخابات .وقد تشمل هذه األطراف الوكاالت التنظيمية لوسائل
اإلعالم ،وجامعات املجتمع املدين التي تتخصص يف وضع التقارير اإلعالمية ،أو لديها القدرة عىل مراقبة وسائل اإلعالم املحلية
ومسريات األحزاب السياسية ،عىل الصعيدين الوطني وما دون الوطني.
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Haider, H., ‘Community-based Approaches to Peacebuilding in Conflict-affected and Fragile Contexts’, Issue Paper,
.Governance and Social Development Resource Centre, University of Birmingham, 2009, p. 5
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPاالنتخابات ومنع الصراعات ،ص.32 .
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«رؤساء الصناعة يطلقون حملة للسالم قبل االنتخابات» ،صحيفة ديلي نيشن الكينية 30 ،Daily Nation-يناير/كانون الثاني  ،2012متاح بالموقع التالي الذي تم
االطالع عليه في  2يناير  /كانون الثاني :2013
<>http://www.nation.co.ke/News/Top-business-chiefs-rally-for-peaceful-vote-/-/1056/1316588/-/item/1/-/c6e6ryz/-/index.html
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انخراط جامعات املجتمع املدين يف رصد وسائل اإلعالم قبل انتخابات عام  2010يف السودان .كانت االنتخابات العامة عام
 2010عالمة فارقة يف تنفيذ اتفاق السالم الشامل يف عام  ،2005والذي وضع حدا ً للنزاع الذي امتد هناك طيلة  22عاماً .وخالل
الفرتة التي سبقت االنتخابات العامة عام  ،2010ع ِمل اتحاد وسائل اإلعالم لالنتخابات يف السودان «كونسورتيوم»(،)SMEC
املؤلف من ست منظامت وطنية ودولية لديها خربة يف دعم وسائل اإلعالم ،181عىل رصد تقارير عن املساواة يف الوصول إىل
وسائل اإلعالم واستخدام خطاب الكراهية خالل الحملة االنتخابية .وقد عمل االتحاد املذكور عىل إجراء رصد كمي ونوعي
ملخرجات وسائل اإلعالم ،وقدم معلومات مفصلة عن أوقات البث املخصصة لألحزاب السياسية وحيادية وسائل اإلعالم
وحاالت خطاب الكراهية من قبل مختلف الصحف ومحطات اإلذاعة وقنوات التلفزة ،أو مقابالت األحزاب السياسية مع
وسائل اإلعالم .وقد اشتمل التقرير النهايئ لـ(كونسورتيوم) اتحاد وسائل اإلعالم لالنتخابات يف السودان ،الذي غطى تقارير
وسائل اإلعالم منذ بداية الحمالت االنتخابية وحتى مرحلة ما بعد االنتخابات ،أيضاً عىل توصيات بشأن أحكام محددة لوسائل
اإلعالم وغريها من الوكاالت لتحسني املساواة يف الوصول لوسائل اإلعالم ،والحد من حاالت استخدام خطابات الكراهية يف
182
املستقبل.

 13-5املشاركة يف وضع التقارير املتعلقة بانتهاك قواعد الحمالت االنتخابية ،وال سيام استخدام اللغة
التحريضية وخطاب الكراهية ،مع كل من هيئات ولجان إدارة االنتخابات ومكتب املدعي العام
ووكاالت قطاع األمن ووسائل اإلعالم
يعترب جمع األدلة عن استخدام الخطابة امللهبة للمشاعر خالل حملة انتخابية مبثابة مهمة معقدة .ومع ذلك ،فإن هذه
العملية قد تصبح بدون قيمة تذكر إذا أفلت أولئك الذين يلجؤون ملثل هذا النوع من الخطابات ِمن العقاب .كام قد تكون
عملية فرض عقوبات عىل األحزاب السياسية ومالحقة مرشحي األحزاب السياسية خالل الحمالت االنتخابية مسألة صعبة
للغاية .وإذا كانت الوكاالت والجهات املسؤولة تيسء استخدام صالحيات والياتها ،أو إذا كان ينظر إىل املحاكمة وكأنها عمل
موجه ضد طرف ما أو مرشح واحد لصالح ممثل سيايس آخر ،فإن التوترات قد تتصاعد وتؤدي إىل رصاعات أكرث عمقاً.
وعندما يتم جمع التقارير عن األساليب غري القانونية للحمالت االنتخابية ،فإنها يجب أن تحال إىل هيئة مختصة تتمتع
بقدر عال ِمن النزاهة ولديها الوالية يف التحقيق فيها ،ومقاضاة املتسببني بتلك الجرائم االنتخابية .وقد تشمل هذه الهيئات،
اإلدارة االنتخابية ووكالء النيابة العامة أو الخاصة ووكاالت القطاع األمني .ويف الحاالت التي يظهر فيها أن املؤسسات املكلفة
مبالحقة الجرائم االنتخابية ال تبدي اهتامماً أو التزاماً مبحاسبة ومعاقبة مرتكبي تلك املخالفات ،فإنه ميكن آنذاك عرض تلك
املعلومات املتوفرة عىل الجمهور وأصحاب العالقة واملصلحة اآلخرين من خالل وسائل اإلعالم ،وبالتايل الضغط عىل الجناة
والجهات املسؤولة سوياً.
تكليف وكالة قانونية مبهمة املراقبة والتحقيق يف خطابات الكراهية يف كينيا .بعد اندالع أعامل عنف متصلة باالنتخابات
يف  ،2008-2007تم تشكيل لجنة التامسك والتكامل الوطني ( )NCICوأنيطت بوالية لتعزيز التعايش السلمي بني جميع
الكينيني .وخالل فرتة الحملة االنتخابية قبل االنتخابات العامة عام  ،2013رصدت لجنة التامسك والتكامل الوطني التجمعات
السياسية واملنتديات العامة ووسائل اإلعالم التقليدية فيام يتعلق بإستخدام خطاب الكراهية والتحريض .وكان قانون التامسك
والتكامل الوطني لعام  2008قد أعطى لجنة التامسك والتكامل الوطني «الوالية والصالحية بشأن التحقيق يف شكاوى التمييز
العرقي أو العنرصي أو أية قضية تؤثر عىل العالقات العرقية والعنرصية ،وتقديم توصيات إىل السلطات ذات الصلة ،مبا يف ذلك
مدير النيابة العامة ،بشأن التدابري العالجية» .وقد تشاركت لجنة التامسك والتكامل الوطني مع مقدمي الخدمات الهاتفية
الوطنية من أجل منع وتخفيف الرسائل النصية التي تتضمن خطابات كراهية .كام عملت أيضا مع وحدة جرائم اإلنرتنت
181

كانت هذه مبادرة تنمية السودان ( ،)SUDIAدعم وسائل اإلعالم الدولية ( ،)IMSالمنظمة النرويجية لمساعدة الشعوب ( ،)NPAهيئة المراقبة دي بافيا ،ومجموعة
العمل العربية لرصد اإلعالم ومعهد فوجو ( )Fojoلوسائل اإلعالم.
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تجمع السودان لوسائل اإلعالم واالنتخابات« ،وسائل اإلعالم واالنتخابات في السودان :رصد تغطية االنتخابات في السودان عام  :2010التقرير النهائي» 21 ،يوليو/
تموز  ،2010بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  2يناير/كانون الثاني :2013
<>http://www.sd.undp.org/doc/elec%20reports/MM%20FINAL%20report%2010%20ENGLISH.pdf
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( )Cyber-Crime Unitيف إدارة التحقيقات الجنائية للرشطة للحصول من مقدمي الخدمات الهاتفية عىل سجالت هاتفية
ألشخاص يشتبه يف ضلوعهم يف إرسال رسائل كراهية .وعالوة عىل ذلك ،فقد عملت لجنة التامسك والتكامل الوطني عىل رصد
استخدام خطابات الكراهية عىل الشبكات االجتامعية مثل الفيسبوك وتويرت ،فضالً عن التعليقات عىل املواقع اإلخبارية .وقد
تحقق ذلك من خالل توظيف  40موظفاً وتكليفهم مبهام رصد ملواقع الشبكات االجتامعية .كام شملت عمليات الرصد أيضا
183
الكينيني املقيمني يف الشتات خارج البالد.
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(لجنة التماسك والتكامل الوطني( ))NCICرصد بشبكة المعلومات اإللكترونية والرسائل النصية القصيرة لخطاب الكراهية ،صحيفة ديلي نيشن الكينية 5 ،مايو/أيار
 ،2011متاح بالموقع الذي تم االطالع عليه في  2يناير/كانون الثاني 2013
<>http://www.nation.co.ke/News/politics/-/1064/1156904/-/7rhsok/-/index . HTML
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 .6عمليات التصويت
تشمل األنشطة يف مرحلة عمليات التصويت ،التحضريات اللوجستية ليوم االنتخاب وعملية طرح أوراق االقرتاع يف الصناديق
وفرز األصوات وإحصاء وجدولة النتائج .وهذه هي الفرتة التي يتم فيها وضع الرتتيبات اللوجستية واألمنية إلختبار حاسم.
وهذا الحشد رفيع املستوى من اإلدارة االنتخابية واملراقبني املحليني والدوليني ووكاالت القطاع األمني ،فضالً عن مشاركة
غفرية من املواطنني ،يجعل من إدارة وتنسيق عمليات التصويت مهمة معقدة للغاية .وبالنظر إىل أن الفرتة الزمنية التي
تنفذ فيها عمليات التصويت قصرية نسبياً ،فإن الوقت املتاح للتدخل وتصحيح أوجه القصور يف العملية محدود للغاية .وإذا
انترشت املشاكل يف العملية عىل نطاق واسع ،فإنها قد تشكل تهديدا ً خطريا ً عىل سالمة نتائج االنتخابات برمتها .ويف العادة،
فإنه ال يتم تنظيم أية انتخابات بصورة تامة وخالية من املتاعب .ومع ذلك ،فإن حجم املشاكل وردود الفعل عليها قد تتفاوت
وتختلف .لذلك ،فإن من املهم أن يتم تحديد املخاطر املحتملة يف وقت مبكر ووضع التدابري الالزمة لضامن إجراء انتخابات
سلمية ،وأن يتم الحفاظ فيها عىل سالمة نتائج االنتخابات .ويف هذا الصدد ،فإنه يتعني عىل إدارة االنتخابات وكوادر اتفاقات
الخدمات األمنية الخاصة وغريها من الجهات الفاعلة ،الحكومية وغري الحكومية ،العمل سوياً بشكل وثيق طوال هذه الفرتة
الحساسة.
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الجدول  .6عمليات االقتراع والتصويت

أ .تحسين اإلدارة والعدالة
االنتخابية
666

666

666

666
666
666

666

666

ب .تحسين األمن االنتخابي

ج .تحسين البنية األساسية
للسالم

66-66تنفيذ أنشطة إعالم وتثقيف وتوعية
6 666توفري األمن لألطراف االنتخابية
6التأكد من إمتام إنتاج جميع املواد
الناخبني املتعلقة بعمليات يوم
الفاعلة واملواد واملواقع قبل وأثناء
االنتخابية بكميات كافية وتسليمها
التصويت.
يوم االنتخابات وبعده.
يف الوقت املناسب وبشكل آمن ،إىل
والفرز.
مرافق التخزين ومراكز االقرتاع
66-66تجميع وتبادل ونرش املعلومات
66-66مراقبة وتحليل التطورات التي قد
املتعلقة باملخاطر االنتخابية وحوادث
تؤثر عىل الوضع األمني حول يوم
6التأكد من أن موظفي االقرتاع والعد
العنف خالل مرحلة عمليات االقرتاع.
االنتخابات.
مهنيون ومدربون تدريباً جيدا ً،
وملمون بأحدث القواعد االنتخابية
66-66الحفاظ عىل التعاون والتنسيق الوثيق 66-66مراقبة عمليات االقرتاع والفرز.
واللوائح التنفيذية واإلجراءات.
مع إدارة االنتخابات وغريها من
66-66إطالق مبادرات السالم وشبكات
الوكاالت من خالل مركز العمليات
6الحفاظ عىل التعاون الوثيق وتبادل
تسوية املنازعات و إدامتها خالل
املشرتك.JEOC-
االنتخابية
املعلومات مع وكاالت قطاع األمن
مرحلة عمليات التصويت.
طوال فرتة الحمالت االنتخابية ،عىل
66-66التأكد من أن تدخالت قطاع األمن
الوطني.
الصعيدين الوطني وما دون
تتامىش مع قواعد التعامل واالشتباك،
وأن استخدام القوة سيظل يف أدىن
6رضورة التأكد من أن األماكن املخصصة
الحدود.
لالقرتاع والعد توفر بيئة آمنة ملسؤويل
االنتخابات واملراقبني والناخبني.
6التأكد من أن عمليات التصويت
الخاص سوف تبدأ يف الوقت املحدد،
وأنها ستكون عملية شفافة.
6التأكد من أن جميع أصحاب العالقة
واملصلحة االنتخابية عىل دراية بإجراءات
الشكاوى ،وأن هيئات تسوية املنازعات
االنتخابية تقوم بتنسيق الشكاوى
املتعلقة بالتصويت وعمليات الفرز يف
الوقت املناسب ،وعىل نحو فعال.
6إنشاء قنوات اتصال مفتوحة مع جميع
أصحاب العالقة واملصلحة االنتخابية،
مبا يف ذلك األحزاب السياسية
ومنظامت املراقبة واملواطنون.
6التأكد من أن عمليات طرح أوراق
االقرتاع يف صناديق االنتخاب ،والعد
والفرز يجري تنفيذها وفقا للقواعد
واللوائح املقررة ،وبكل دقة وشفافية.

-6أ تحسين اإلدارة والعدالة االنتخابية
خالل مرحلة عمليات االقرتاع ،يتعني عىل اإلدارة االنتخابية اتخاذ جميع الخطوات الالزمة للحفاظ عىل ثقة أصحاب املصلحة
السياسية يف عمليات التصويت ونتائجها .ويف نواح كثرية ،فإن هذا قد يتوقف عىل مدى قدرة اإلدارة االنتخابية عىل فهم
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كيفية تأثري املشاكل أو نقاط الضعف املتعلقة باملراحل السابقة عىل عمليات التصويت .ومن املهم أيضا رضورة تقييم
احتامالت حدوث مشاكل تقنية وأعامل تزوير يف االنتخابات .وفيام يتعلق بالتحديات اللوجستية والتقنية ،يتعني عىل اإلدارة
االنتخابية ضامن إنتاج وتوزيع املواد االنتخابية وتوفري موظفني مهنيني ومدربني جيدا ً لالنتخابات واستخدام أساليب شفافة
ودقيقة يف الوقت املحدد ،يف مجال عمليات العد والفرز وجدولة النتائج .وخالل هذه الفرتة ،فإن عىل هيئة اإلدارة االنتخابية
املحافظة عىل التعاون الوثيق مع أصحاب العالقة واملصلحة السياسية واملراقبني ووكاالت القطاع األمني واملواطنني .كام يجب
أن يكون لدى جميع األطراف االنتخابية الفاعلة وسيلة متكنها من اإلعراب عن مخاوفها لدى مسؤويل االنتخابات عىل مختلف
املستويات ،حتى تتم معالجتها يف الوقت املناسب .كام يجب أن يتاح لجميع األطراف االنتخابية الفاعلة إمكانية الوصول إىل
آليات تسوية فعالة لحل املنازعات االنتخابية.

 1-6التأكد من إمتام إنتاج جميع املواد االنتخابية بكميات كافية وتسليمها يف الوقت املناسب وبشكل
آمن إىل مرافق التخزين ومراكز االقرتاع والفرز
إن إنتاج املواد االنتخابية وتخزينها وتوزيعها قد يثري جدالً كبريا ً .وبصورة خاصة ،فإذا مل يتم عد املواد الحساسة بدقة ،مثل
بطاقات االقرتاع وسجالت الناخبني وأوراق جدولة وتبويب النتائج ،فقد يثري الريبة بإحتامل التالعب والتزوير يف االنتخاب.
لذلك ،تتطلب عمليات إنتاج ونقل وتخزين املواد االنتخابية أن يتم إجراؤها يف الوقت املناسب وبصورة شفافة ،وأن تظل
محمية وتحت حراسة جيدة .كام قد تحمل املواد االنتخابية الحساسة مزايا أمنية وأرقاماً تسلسلية مختلفة .ومع ذلك ،ينبغي
أال تؤثر تلك امليزات سلباً عىل رسية االقرتاع .كام تتطلب املواد الحساسة أن تظل آمنة ومحفوظة عىل الدوام ،سواء خالل
عملية نقلها أو تخزينها ،وأال تطالها أو تصل إليها أيادي أشخاص غري مرصح لهم بذلك .وهذا األمر يتطلب التنسيق الدقيق
مع وكاالت القطاع األمني املعني .وينبغي أن تكون فرق املراقبة وكوادر الرصد واملتابعة ألنشطة االنتخابات قادرة عىل
مالحظة أساليب التداول والتعامل مع املواد االنتخابية الحساسة طوال مرحلة عمليات االقرتاع واحتساب النتائج.
تعاون لجنة االنتخابات الوطنية النيجريية املستقلة مع أجهزة الدولة األخرى لضامن التخزين والنقل اآلمن للمواد االنتخابية
قبل موعد االنتخابات املحلية عام  2012يف والية إيدو .Edo-تعترب أعامل العنف املتعلقة باالنتخابات قضية متكررة
الحدوث خالل الفرتات االنتخابية يف جميع أنحاء نيجرييا .184وعمدت اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة ( )INECيف عام
 ،2012بالتعاون مع البنك املركزي النيجريي ( )NCBووكاالت القطاع األمني يف والية إيدو ،Edo-اىل ضامن أن جميع املواد
االنتخابية ،مبا يف ذلك بطاقات االقرتاع املصممة بطريقة مقاومة للعبث والتزوير فيها ،185يجري تخزينها ونقلها بأمان قبل
انتخابات أعضاء مجلس الحكم يف الوالية .وبعد إنتاج املواد االنتخابية ،تم تخزينها يف مقر البنك املركزي النيجريي .وقبل
يومني من موعد االقرتاع ،جرى نقل املواد االنتخابية بواسطة عربات مصفحة مع مرافقة أمنية إىل والية إيدو ،وتخزينها هناك
يف مكان آمن بفرع البنك املركزي النيجريي .وقد تم تداول وتفريغ حمولة املواد االنتخابية من قبل مسؤويل الهيئة االنتخابية
الوطنية املستقلة وأفراد األمن تحت أنظار ومراقبة وكالء األحزاب املعتمدين ووسائل اإلعالم .ويف ذلك الوقت ،تم تزويد
مكاتب اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة واملسؤولني يف والية إيدو أيضاً بتعزيزات أمن إضافية من قبل كوادر الرشطة وأفراد
الجيش وطواقم الدفاع املدين .186كام تضمنت الخطط اللوجستية للجنة االنتخابية الوطنية املستقلة تدابري أمنية إضافية
184

كمثال ،انظر مجموعة األزمات الدولية« ،االنتخابات في نيجيريا :تجنب أزمة سياسية» ،تقرير أفريقيا رقم  28( 123مارس/آذار  ،)2007متاح بالموقع الذي تم
االطالع عليه في  13ديسمبر/كانون األول :2013
<http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/nigeria/Nigerias%20Elections%20Avoiding%20a%20
>Political%20Crisis

 ,Edo to Get Special Ballot Papers for Governorship Election’, The Guardian, 8 June 2012‘	185متوافر على الموقع:
<http://www.ngrguardiannews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=88596:edo-to-get-special ballot-papers-for-governorship-election&catid=1:national&Itemid=559>.تمت العودة إليه آخر مرة في  10كانون الثاني/يناير .2013
186

استطالع والية إيدو« :البنك المركزي النيجيري ( )CBNيسلم المواد االنتخابية تحت حراسة مشددة» ،صحيفة بنش النيجيرية ( 13 ،)Punchيوليو/تموز ،2012
متاح بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  10يناير/كانون الثاني :2013
<>http://www.punchng.com/news/edo-poll-cbn-delivers-election-materials-under-heavy-security
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لضامن توريد تسليم املواد االنتخابية إىل مراكز االقرتاع بطريقة آمنة مبساعدة من أفراد األمن .ولكن نظرا ً ملحدودية قدرات
األجهزة األمنية ،أدى إرصار اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة عىل رضورة توريد املواد إىل مواقع االقرتاع فقط تحت حامية
رجال األمن إىل بعض التأخري يف مبارشة إجراءات التصويت .187وهذا ما حمل حاكم والية إيدو Edo -إىل أن يدين علناً تأخر
بدء عملية االقرتاع والتصويت .188ومع ذلك ،فإنه مل ترد أية تقارير عن وقوع حوادث أعامل عنف كبرية مرتبطة باالنتخابات
189
يوم االقرتاع أو عند إعالن النتائج.

 2-6التأكد من أن موظفي االقرتاع والفرز مهنيون ومدربون تدريباً جيدا ً ،وملمون بأحدث القواعد
االنتخابية واللوائح التنفيذية واإلجراءات
خالل عمليات التصويت ،يتم إرشاك عدد غفري من املوظفني املؤقتني لتنفيذ مهام االقرتاع والفرز .وعىل الرغم من أن هيئة
إدارة االنتخابات قد تكون قادرة عىل استقطاب واستخدام موظفني من ذوي الخربة السابقة ،فإنه يتعني تنظيم عملية
تدريب ملوظفي االقرتاع والفرز .ونظرا ً ألن عمليات االقرتاع والعد الفعيل يتعني إجراؤها يف مدى فرتة زمنية وجيزة للغاية،
فإن قدرة هيئة اإلدارة االنتخابية تصبح محدودة جدا ً بشأن محاولة استبدال أي من موظفي االقرتاع أو الفرز ممن قد
يظهرون عدم فهم لإلجراءات ذات الصلة ،أو للسالمة أو املهارات الالزمة للقيام باملهام االنتخابية املحددة .ولذلك ،فإنه
بعد االنتهاء من تدريب موظفي مراكز االقرتاع وفرز األصوات ،يصبح من املرتتب عىل اإلدارة االنتخابية النظر يف اختبار
املوظفني املدربني للتحقق من مدى فهمهم وإدراكهم لإلجراءات االنتخابية والقواعد واللوائح املقررة .كام ينبغي القيام
بتلك املهمة يف متسع من الوقت ،وبصورة متكن من السامح لها بإعادة التدريب و/أو استبدال املوظفني حسب مقتضيات
الرضورة.
إجراء تدريب واسع النطاق للعاملني يف مراكز االقرتاع قبل االنتخابات العامة يف إندونيسيا عام  .2004تحوز إندونيسيا
عىل كربى االنتخابات التي تجرى يف يوم واحد يف العامل عىل اإلطالق .وقبل االنتخابات الربملانية لعام  ،1999أول انتخابات
دميقراطية لها منذ  45عاماً ،عملت اللجنة الوطنية لالنتخابات ( )KPUعىل استقطاب وتوظيف  2.8مليون شخص للعمل
مبقرات 300,000مركز اقرتاع منترشة عرب 17,000جزيرة يف البالد .وعىل الرغم من أن االنتخابات يوم االقرتاع كانت يف
معظمها سلمية ،فقد وصفت بأنها «معيبة إدارياً بشكل خطري» ،ألن برنامج تدريب موظفي االقرتاع كان «غري متناسق يف
أحسن األحوال ،و/أو غري متوافر يف سائر أنحاء البالد» .190وقد بدأ الخوف والذعر يدبان يف أوساط األحزاب السياسية من
خطر نشوب أعامل العنف املتعلقة باالنتخابات عقب شجارات عنيفة تورطت فيها عنارص من أفراد األمن والحامية لبعض
األحزاب السياسية يف عام  .2003وقبل االنتخابات الترشيعية ،إبان شهر نيسان عام  ،191 2004تم حشد  4ماليني موظف
اقرتاع لخدمة  150مليون ناخب ،كان من املتوقع أن يدلوا بأصواتهم يف  585,000مركز من مراكز االقرتاع .وبدعم تقني
من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ( )UNDPواملؤسسة الدولية للنظم االنتخابية ( )IFESونظام هيئة االنتخابات األسرتالية،
عملت اللجنة الوطنية لالنتخابات ( )KPUعىل تدريب العاملني يف مراكز االقرتاع .ونظرا ً لضيق الوقت وقيود امليزانية،
فضالً عن الحشد الهائل من العاملني لشغل مراكز االقرتاع ،فقد تقرر تقسيم التدريب وحرصه يف نوعني ،وهام( :أ) نظام
 . ,Massive Voters Turnout at Edo Guber Elections’, Vanguard, 14 July 2012‘	187متوافر على الموقع:
< .,>/http://www.vanguardngr.com/2012/07/massive-voters-turnout-at-edo-guber-electionsتمت العودة إليه آخر مرة في 10
كانون الثاني/يناير .2013
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 .2012 What Is the Value of INEC’s Voter’s Card?’, Sunday Trust, 30 September‘.متوافر على الموقع:
<http://sundaytrust.com.ng/index.php?option=com_content&view=article&id=11479:what-is-the-value-of-inecs> voters-card&catid=63:point-blank&Itemid=115تمت العودة إليه آخر مرة في  10كانون الثاني .2013

189

صوت أميركا« ،احتفال النيجيريين بفوز الحاكم في انتخابات سلمية» 15 ،يوليو/تموز  ،2012متاح بالموقع الذي تم االطالع عليه في  11يناير/كانون الثاني :2013
<>http://www.voanews.com/content/nigerians_celebrate_governers_victory_in_peaceful_election/1405009.html

190

المؤسسة الدولية للنظم االنتخابية ( « ،)IFESجمهورية إندونيسيا ،تقييم االستطالع لتدريب موظفي االنتخابات» ،يناير/كانون الثاني  ،2000يناير/كانون الثاني
 ،2005متاح بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  11يناير/كانون الثاني :2013
<>http://www.ifes.org/~/media/Files/Publications/Project%20Report/2000/111/Indo_00_PollEval.pdf
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تم إجراء ثالثة انتخابات عام  :2004انتخابات تشريعية وطنية ،ومحلية وبلدية في  5نيسان/أبريل  ،2004وأجريت الجولة األولى من االنتخابات الرئاسية في /5تموز/
يوليو  ،2004والجولة الثانية في  20أيلول/سبتمبر .2004
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تدريب املدربني بالتسلسل التعاقبي (بالنسق التنازيل من األعىل لألسفل بشكل متعاقب ،بحيث يصبح متلقي التدريب
مدرباً آلخرين ،وهكذا دواليك) ،ليصل إىل  15يف املئة من العاملني يف مراكز االقرتاع ،و (ب) نظام بث علني ألرشطة فيديو
وبرامج إذاعية تدريبية وصحائف مرجعية رسيعة وكراسات وكتيبات ،تهدف إىل تدريب  85باملئة من العاملني الباقني
يف مراكز االقرتاع .وقد كانت كال االنتخابات الترشيعية والرئاسية يف العام  2004خالية نسبياً من الحوادث واملخالفات
الكربى ،عىل الرغم من بعض املشاكل اإلجرائية الحاصلة بشأن تداول بطاقات االقرتاع من قبل موظفي محطة االقرتاع،
والتي يستدل منها حاجة ماسة إلجراء املزيد من التدريب ،وخاصة ألولئك الذين سيقومون عىل إدارة مراكز االقرتاع يف
املستقبل.192

 3-6الحفاظ عىل التعاون الوثيق مع أجهزة القطاع األمني يف مجاالت توفري األمن املادي للمواد
االنتخابية واالقرتاع وإحصاء الطواقم واملرافق
من أجل ضامن انخراط وكاالت القطاع األمني وأجهزته يف توفري حامية املوظفني واملرافق االنتخابية يف الوقت املناسب وبصورة
كافية ،ومنع العنف ضد سائر الجهات املشاركة يف عمليات االقرتاع ،يتعني عىل هيئة اإلدارة االنتخابية التنسيق وتوفري البيانات
ذات الصلة لدى أجهزة اتفاقات الخدمات األمنية الخاصة يف أقرب الفرص املتاحة .ولهذا الغرض ،ينبغي عىل املسؤولني
االنتخابيني العمل عن كثب مع ضباط األمن عىل الصعيدين الوطني وما دون الوطني .كام قد يكون من املفيد ،بشكل خاص،
لرؤساء مراكز االقرتاع ولجان الفرز اللقاء مع ضباط األمن املسؤولني قبل يوم التصويت ،من أجل تفقد مراكز االقرتاع والعد
والفرز سوياً ومناقشة الرتتيبات األمنية الالزمة .ويف حالة وجود مخاوف ،فإنه يتعني التواصل بشأنها مع الجهات املختصة
لالهتامم بها لدى أي من الهيئتني االنتخابية واألمنية ،وذلك من أجل الرشوع يف اتخاذ اإلجراءات األمنية الالزمة يف حينها.
تعاون رسمي بني هيئة إدارة االنتخابات ووكاالت اتفاقيات الخدمات األمنية الخاصة والسلطة القضائية ،بشأن الرتتيبات
األمنية ليوم االنتخابات يف الهند .غالباً ما متتد االنقسامات االجتامعية التاريخية يف الهند وتتسع رقعتها أكرث لتطال العمليات
االنتخابية ،من خالل استخدام الرتهيب والعنف .وللتصدي لهذه التحديات ،عملت لجنة االنتخابات يف الهند ( )ECIعىل
تطوير أداة لرسم خرائط إلضفاء الطابع الرسمي عىل التعاون بني موظفي الهيئة اإلدارية لالنتخابات وأجهزة وكاالت الخدمات
األمنية الخاصة واألجهزة القضائية ،بشأن اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحليل ودرء وتقليل مستوى التعرض ألعامل العنف املتصلة
باالنتخابات .وتقدم خالصة التعليامت الوافية لهيئة إدارة االنتخابات (التعليامت  )1 SI. Noاإلطار الالزم لرسم الخرائط
للمناطق الساخنة قبل االنتخابات ،باإلضافة إىل جهود التنسيق املشرتك بني الوكاالت الالزمة ملنع تخويف الناخبني املعرضني
للعنف 193.وقبل يوم االنتخابات ،فإنه يجري أيضاً تزويد الضباط املناوبني بتعليامت مفصلة حول الرتتيبات األمنية يف مراكز
االقرتاع يف شكل كتيب تقدمه هيئة إدارة االنتخابات ( .)ECIوتشمل هذه التعليامت ،املعلومات املتعلقة مبسؤوليات قوات
الرشطة املركزية ورشطة الوالية املحلية ( )LSPوالقوات املركزية شبه العسكرية ( ، )CPFبشأن تأمني حامية محيط مراكز
االقرتاع وترتيب الدخول املنظم يف مراكز االقرتاع .ويبني الدليل املذكور أيضا بوضوح ،أن االقرتاع يجب أال يبدأ إال يف حال تواجد
القوات املركزية شبه العسكرية يف املوقع .كام يشري الدليل أيضاً ،إىل أن القوات املركزية شبه العسكرية ( )CPFهي املسؤولة
عن( :أ) مرافقة الضباط املناوبني وآالت التصويت اإللكرتونية ( )EMVsإىل مركز االستقبال بعد االنتهاء من التصويت و (ب)
194
حراسة «الغرفة املحصنة» ،حيث يتم فيها تخزين آالت التصويت اإللكرتونية ( )EMVsحتى يوم العد.
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الشبكة اآلسيوية لالنتخابات الحرة (« ،)ANFRELانتخابات الجمعية العامة واالنتخابات الرئاسية في إندونيسيا عام  ،»2004ديسمبر/كانون األول  ،2004ص،165 .
متاح بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  15فبراير/شباط :2013
<>http://newmediaauthority.com/anfrel/wp-content/uploads/2012/02/2004_indonesia.pdf

193

لجنة االنتخابات في الهند ،خالصة وافية للتعليمات ،المدونة النموذجية لقواعد السلوك ،المجلد ( 3نيودلهي ،)2009 ،ص ،6-1 .بالموقع التالي:
<>http://eci.nic.in/eci_main/ElectoralLaws/compendium/vol3.pdf

194

لجنة االنتخابات في الهند ،دليل الضباط المناوبين والمسؤولين ،2009 ،القسم « ،7ترتيبات األمن في محطات االقتراع ،بالموقع التالي الذي تمت زيارته بتاريخ 5
فبراير/شباط .>http://eci.nic.in/eci_main/ElectoralLaws/HandBooks/Handbook_for_Presiding_Officers.pdf< :2013
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دليل العمل بشأن التدابري التي ينبغي اتخاذها ملنع وتخفيف حدة العنف املرتبط باالنتخابات

 4-6رضورة التأكد من أن األماكن املخصصة لالقرتاع والعد توفر بيئة آمنة ملسؤويل االنتخابات
واملراقبني والناخبني
عندما يتم تنظيم االنتخابات يف بيئات ما بعد الرصاع أو البيئات املعرضة للرصاعات ،فإن طبيعة املوقع املادي الفعيل ملراكز
االقرتاع أو الفرز قد تحدد مدى احتامل نشوب أعامل العنف املرتبطة باالنتخابات .لذلك ،فمن األهمية مبكان أن تعمد مواقع
االقرتاع والفرز إىل توفري بيئة آمنة ملسؤويل االنتخابات واملراقبني والناخبني عىل حد سواء .وهناك بعض االعتبارات واملحاذير
العملية التي يتعني االنتباه لها ،ومنها( :أ) هل املوقع مقبول لدى جميع الناخبني؟ (ب) هل يحتمل أن يرتافق املوقع مع
الفظائع واملظامل التاريخية ذات الصلة؟ (ج) هل ميكن تأمني وحامية طرق التوصيل املؤدية للموقع؟ (د) هل من املحتمل أن
يخدم املوقع مجموعات عدائية؟ (هـ) هل يرتبط املوقع مع حوادث ذات صلة بانتخابات سابقة؟ و (و) هل مساحة املوقع
املقرتح واإلضاءة وغريها من القدرات واملتطلبات الالزمة كافية لتسهيل عمليات التصويت والفرز والعد ،وغريها؟ وعليه،
يتعني األخذ باالعتبار القرارات الحساسة ذات الصلة بالرصاع عند تحديد مواقع االقرتاع والفرز ،ملا لها من أثر فعال يف احتامل
إطالق الرصاع يف بعض السياقات الجغرافية واالجتامعية املعينة.
قامئة تفقدية لتحديد مواقع مراكز االقرتاع يف جزر موريشيوس« .كانت قضايا العنف السيايس والرتهيب يف جزر موريشيوس
يف أدىن مستوياتها .ويف انتخابات عام  ،1976كان هناك قدر ال بأس به من العنف ،لكن مع مرور السنني ،متكنت هيئة إدارة
االنتخابات وإدارة الرشطة واملرشحني ووكالئهم من توفري ونرش بيئة انتخابية سلمية هناك» .195ومن بني التدابري األخرى ،فإن
مكتب املفوض العام إلدارة االنتخابات يف موريشيوس يعمد إلستخدام املعايري التالية عند تحديد مراكز االقرتاع :الوصول إىل
الناخبني ،حجم السكان املقرتعني ،توافر واستدامة املباين العامة واملدارس عىل وجه الخصوص؛ وتوفر عنرص األمن .وهناك
معايري أخرى ،مثل وصول النساء واملسنني واملعوقني جسدياً .وعالوة عىل ذلك ،فإنه يطلب من الرشطة نرش قوة برشية كافية
من أجل الحفاظ عىل «القانون والنظام يف كل محطة اقرتاع» .ويتم تحديد مواقع العد أيضا لكل دائرة انتخابية عىل أساس
املعايري التالية :الوصول ،القرب من مراكز االقرتاع يف الدائرة االنتخابية ،حجم املبنى ،مبا يف ذلك عدد من الغرف إلستيعاب
صناديق االقرتاع ،موظفو االنتخابات ،وعملية الفرز نفسها ،واألمن .ويشمل األمن داخل أماكن العد أيضا حامية صناديق
االقرتاع املختومة قبل يوم االنتخابات ،باإلضافة ملراقبة وحامية عملية العد.196

 5-6التأكد من أن عمليات التصويت الخاص سوف تبدأ يف الوقت املحدد وأنها ستكون عملية شفافة
يتم تنظيم االقرتاع للناخبني بصورة خاصة لألشخاص غري القادرين عىل اإلدالء بأصواتهم يف مراكز االقرتاع العادية .وميكن أن تشمل
هذه الفئات الالجئني واملرشدين داخلياً والناخبني يف الشتات ،فضالً عن الناخبني الذين هم يف البيوت أو املستشفيات أو السجون،
أو يؤدون الخدمات العسكرية واألمنية أو االنتخابية يف يوم االنتخابات ،أو الغائبني مؤقتاً عن البالد ألسباب دبلوماسية أو غريها.
والتصويت يف خارج البالد ( )OCVقد تكون له أهمية خاصة يف البلدان التي شهدت نزوحاً لسكانها من مناطق سكناهم نتيجة
للنزاع املسلح .ويعترب إدراج هذه الفئات من الناس يف العمليات الدميقراطية مبثابة ضامنة لهم أنهم ال ولن يحرمون من حقهم يف
التصويت .ومع ذلك ،فإنه من الصعوبة مبكان التأكد من شفافية عمليات التصويت يف الخارج .ويف العديد من الحاالت ،فإن الناخبني
يف خارج البلد يدلون بأصواتهم يف مراكز اقرتاع خاصة يف الخارج ،كاملكاتب القنصلية والربيد .ويف مثل هذه الحاالت ،فإن األحزاب
السياسية قد تجد أن رصد هذه العمليات أمر يف غاية الصعوبة .ولذلك ،فإنه قد يكون من املهم تنظيم التصويت يف خارج البالد
( )OCVبالتعاون مع املنظامت الدولية التي ميكن أن تضمن نزاهة العمليات ،مثل مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
( )UNHCRواملنظمة الدولية للهجرة( . )IOMوغالباً ما تكون مذكرات التفاهم بني البلدان املضيفة (لالجئني) وبلد املنشأ رضورية.
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انظر < .>http://www.eisa.org.za/WEP/mauparties3.htmتمت العودة إليه آخر مرة في  8شباط/فبراير .2013

196

رويكايا كاسينالي (« ،)Kasenally Rouikayaالفصل  :8موريشيوس» ،في :دينيس كاديما ( )Denis Kadimaوسوزان بويسون ()Susan Booysen
(محرران) خالصة وافية لالنتخابات في جنوب أفريقيا  20 :2009-1989سنة من الديمقراطية التعددية (جوهانسبرغ :المعهد االنتخابي للديمقراطية المستدامة في
أفريقيا ( ،)2009)EISAص. 294-293 .
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دليل العمل بشأن التدابري التي ينبغي اتخاذها ملنع وتخفيف حدة العنف املرتبط باالنتخابات

التصويت يف خارج البالد خالل الفرتة التي سبقت االنتخابات الوطنية واملحلية لعام  2009يف جنوب أفريقيا :تم تنظيم
االنتخابات يف جنوب أفريقيا يف بيئة مشحونة باملنافسة ،إىل حد كبري ،مع بعض التوترات االجتامعية والرصاعات .ولذلك ،فإن
الحساسية تجاه الرصاع هو جانب هام من جوانب إدارة االنتخابات .ويف عام  ،2009قضت املحكمة الدستورية بأن مواطني
جنوب أفريقيا الذين يعيشون يف الخارج يحق لهم اإلدالء بأصواتهم خالل االنتخابات الوطنية واملحلية لعام  197.2009ويف
املحصلة ،فإن اللجنة االنتخابية املستقلة يف جنوب أفريقيا وافقت عىل إعطاء  18,855إخطارا ً من أصل  20,350للتصويت يف
خارج البالد .ويف أسبوع واحد قبل يوم االنتخابات ،أدىل ما مجموعه  9,857ناخباً بأصواتهم يف  123بعثة دبلوماسية من بعثات
جنوب أفريقيا يف جميع أنحاء العامل .وقد تم تعيني رئيس كل بعثة دبلوماسية كضابط للتصويت الخاص ،وكان يطلب من
موظفي البعثة إدارة إجراءات عملية التصويت .كام ت ّم االدالء بـ  2,457ورقة اقرتاع يف البعثات الخارجية ِمن قبل املسؤولني
الحكوميني وعائالتهم .وقد تم إرسال أوراق االقرتاع إىل مكتب الهيئة املستقلة لالنتخاب يف بريتوريا قبل يوم االنتخابات.
وقد جرى فحص تفاصيل تسجيل الناخبني الذين أدلوا بأصواتهم بصورة خاصة (بإستخدام نظام املغلف املزدوج) باملقارنة
مع السجل االنتخايب ،وذلك لضامن قبول أوراق اقرتاع الناخبني املؤهلني فقط .كام تم إجراء عملية املطابقة بحضور ممثيل
األحزاب السياسية ومراقبي االنتخابات .وبعد ذلك ،كان يجري وضع ورقة االقرتاع يف صندوق االقرتاع املخصص للفرز ،وذلك
198
يف حضور ممثيل األحزاب ومراقبي االنتخابات للمرة الثانية.

 6-6التأكد من أن جميع أصحاب العالقة واملصلحة االنتخابية عىل دراية بإجراءات الشكاوى ،وأن
هيئات تسوية املنازعات االنتخابية تقوم بتنسيق الشكاوى املتعلقة بالتصويت وعمليات الفرز
يف الوقت املناسب وبصورة فعالة
إن فرتة عمليات التصويت قد تشهد العديد من الشكاوى االنتخابية التي ترفعها الجهات السياسية الفاعلة .وعندما تكون
املواعيد القانونية املحددة إلعالن نتائج االنتخابات األولية والنهائية قصرية ،قد يغدو تنسيق الشكاوى االنتخابية يف أوقاتها
أمرا ً صعباً للغاية .ولذلك ،يجب ان يكون آلليات العدالة االنتخابية القدرة الكافية عىل معالجة أعداد كبرية من الشكاوى يف
فرتة وجيزة ،مع الحفاظ يف الوقت ذاته عىل املعايري املهنية العالية ومتطلبات النزاهة .ولضامن تقديم الشكاوى االنتخابية
(التي يشار إليها أحيانا بعبارة «التامسات أو طعون انتخابية» ( ))petitionsأمام هيئة تسوية املنازعات االنتخابية ذات
الصلة ،فإن عىل إدارة االنتخابات العمل مع الجهات السياسية الفاعلة لجعلها ملمة إملاماً كافياً بإجراءات تقديم تلك
الشكاوى.
إدارة النزاعات االنتخابية والشكاوى االنتخابية خالل االنتخابات الوطنية واملحلية عام  2009يف جنوب أفريقيا .شهدت
مرحلة ما قبل انتخابات عام  2009يف جنوب أفريقيا اشتباكات بني األحزاب السياسية يف بعض املحافظات .199وقد أنشأت
الدولة املحكمة االنتخابية ،التي كان لها صفة املحكمة العليا .وتشمل صالحياتها ،من بني أمور أخرى ،إعادة النظر يف أي قرار
للهيئة املستقلة لالنتخابات يف جنوب أفريقيا ( )IECبشأن االنتخابات ،باإلضافة إىل املسائل املتعلقة بتفسري أي قانون أو أي
مسألة أخرى يجيز القانون االستئناف بصددها .ويف املحصلة ،فقد تم رفع  867شكوى رسمية أمام اللجنة االنتخابية املستقلة،
منها  200شكوى كانت واردة مبارشة من األحزاب السياسية .ومل تتم إحالة أي من تلك الشكاوى يف نهاية املطاف إىل املحكمة
االنتخابية .وباستخدام «تطبيق متابعة القضايا الصادرة» ،فقد كانت الهيئة املستقلة لالنتخابات قادرة عىل إحالة الشكاوى
إىل الدوائر املعنية إلصدار القرارات املتعلقة بها عىل الفور .وبعدها ،كان يتم التواصل مع أصحاب الشكاوى إلبالغهم بالنتائج
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األعمال واإلستراتيجيات ( )B & Sفي أوروبا ،هيكل عقود العمل  -المجموعة رقم  – )FWC -LOT 7( 7في مجال الثقافة والشؤون الداخلية ،رقم  :202498/2009التقرير
النهائي لبعثة االتحاد األوروبي النتخابات جنوب أفريقيا 26 ،مايو/أيار  ،2009ص  ،22وهي متاحة على الموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  6فبراير/شباط :2013
<.>http://eeas.europa.eu/eueom/pdf/missions/microsoftword-finalreport_electionmissiontosouthafrica_28sep.pdf
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الهيئة االنتخابية المستقلة في جنوب أفريقيا (« ،)IECاالنتخابات الوطنية واألقاليمية» 22 ،أبريل/نيسان  ،2009ص ،93 .متاح بالموقع اإللكتروني التالي الذي تم
االطالع عليه في  6فبراير/شباط :2013
<>http://www.elections.org.za/content/Dynamic.aspx?id=1344&name=Elections&LeftMenuId=100&BreadCrumbId=220
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المعهد االنتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا ( )EISAبعثة لمراقبة االنتخابات« ،االنتخابات الوطنية وبالمحافظات في جنوب أفريقيا 22 ،أبريل/نيسان ،»2009
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والقرارات .200وقد تقدمت وقتها ثالثة أحزاب سياسية بتسع شكاوى رسمية تتعلق بإجراءات التصويت والفرز إىل اللجنة
االنتخابية املستقلة ،قبل اإلعالن عن نتائج االنتخابات نفسها .وبعد مراجعة الشكاوى الفردية لها ،أبلغت اللجنة االنتخابية
املستقلة األحزاب السياسية أنها مل تجد هناك أية مخالفات كبرية بشأن عمليات التصويت .ومل يتم بعدها رفع أي دعاوى
استئناف من قبل األحزاب السياسية إىل املحكمة االنتخابية .201وبفضل برنامج إدارة وتسوية النزاعات ،الذي اشتمل عىل نرش
 107وسطاء مدربني يف جميع أنحاء البالد ،فقد تم التعامل مع الشكاوى املتعلقة بطول طوابري االنتظار ،أو التأخر يف عملية
التصويت ،أو عدم كفاية بطاقات االقرتاع ،202يف يوم االنتخابات وتسويتها يف حينها.

 7-6إنشاء قنوات اتصال مفتوحة مع جميع أصحاب العالقة واملصلحة االنتخابية ،مبا يف ذلك األحزاب
السياسية ومنظامت املراقبة واملواطنني
تواجه هيئة اإلدارة االنتخابية عادة زيادة يف أعباء العمل خالل فرتة التصويت .ويشمل ذلك ،رضورة اتخاذ قرارات واسعة
وتنسيق األنشطة امليدانية ومواجهة التحديات اللوجستية والتقنية أو الترشيعية العاجلة .ومع ذلك ،من املهم أن تبقى
هيئة إدارة االنتخابات متاحة للتعاون والتفاعل وتبادل اآلراء مع أصحاب العالقة واملصلحة السياسية وجامعات املراقبني
واملواطنني خالل مرحلة عمليات التصويت .ويف هذا الصدد ،فإنه ينبغي عىل اإلدارة االنتخابية تشجيع اللقاءات املتكررة مع
لجان االتصال لدى األحزاب السياسية ،وتنظيم جلسات إحاطة وإعالم للمراقبني والصحفيني ،واستخدام خطوط اتصال ساخنة
والحفاظ عىل بقائها مفتوحة أمام الناخبني لتحسني التواصل وتبادل األفكار واملعلومات مع املواطنني .وعىل وجه الخصوص،
فإن خطوط االتصال الساخنة من شأنها متكني الهيئة من تزويد الناخبني باملعلومات الشخصية ،إضافة إىل حيازتها أيضاً عىل
تقييم عن مدى تصورات الناخبني ورضاهم عن أداء األعامل الخاصة بها هي نفسها.
اللجنة املستقلة إلدارة االنتخابات يف جنوب أفريقيا تؤسس وتحافظ عىل التواصل مع لجان االتصال لدى األحزاب السياسية
خالل انتخابات  .2009قبل إجراء االنتخابات الوطنية واملحلية لعام  ،2009حصلت حوادث عنف متعلقة باالنتخابات خالل
التجمعات التي أقامتها األحزاب السياسية يف إقليم كوازولو ناتال .)KwaZulu-Natal( 203وقد اجتمعت الهيئة املستقلة
لالنتخابات ( )IECرسمياً  30مرة خالل الفرتة بني أبريل/نيسان  2008وأبريل/نيسان  2009مع اللجان الحزبية لالتصال
والتنسيق ( ،)PLCsوالتي متثل بنية استشارية دامئة لدى األحزاب .وخالل تلك االجتامعات ،رفعت لجان التنسيق لدى
األحزاب إىل هيئة إدارة االنتخاب بعض املسائل املثرية للقلق ،كام قدمت توصيات للهيئة بشأن العمليات االنتخابية .وقد
عملت تلك االجتامعات أيضا مبثابة منتدى ،تستطيع من خالله الهيئة املستقلة لالنتخابات «االطالع والتشاور» مع اللجان
الحزبية لالتصال والتنسيق ( )PLCsبشأن بعض األنشطة املحددة .وعىل وجه الخصوص ،فقد متت استشارة اللجان التنسيقية
لدى األحزاب (بشأن املسائل الحكومية ،عىل األصعدة الوطنية واإلقليمية واملحلية) ،كام كانت الهيئة تتناول املسائل املتعلقة
مبا ييل( :أ) تغيريات عىل الترشيعات القامئة؛ (ب) الجدول الزمني لالنتخابات؛ (ج) حدود الدوائر االنتخابية ومواقع مراكز
االقرتاع؛ و (د) تعيني ضباط مرشفني عىل االنتخابات ،بجانب أمور أخرى .ومن خالل اللجان التنسيقية لدى األحزاب الوطنية،
فقد كانت األحزاب السياسية أيضاً متاحة للتشاور مع اللجنة االنتخابية املستقلة خالل مرحلة عمليات التصويت ،وذلك من
خالل تواجدها يف مركز عمليات النتائج االنتخابية 204.وعالوة عىل ذلك ،فقد مثلت اللجان التنسيقية لدى األحزاب الوطنية
205
آلية قيمة لتسوية النزاعات بني األحزاب ،من دون الحاجة للذهاب إىل املحاكم لحسمها.
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لجنة االنتخابات يف الهند تقيم مراكز االتصال لتلقي شكاوى املواطنني خالل انتخابات الجمعية الترشيعية عام  .2011إن
حوادث العنف ذات الصلة باالنتخابات شائعة الحصول ومنترشة عىل نطاق واسع يف الهند ،وخاصة يف يوم االنتخابات .206ونتيجة
لذلك ،فقد عمدت لجنة االنتخابات يف الهند ( )ECIإىل وضع آلية لتلقي شكاوى املواطنني بشأن االنتخابات .وقبل يوم االنتخابات،
كان يطلب من كبار مسؤويل االنتخابات العمل عىل وضع آليات وترتيبات لتسجيل الشكاوى الواردة من الناخبني .وكان من
املمكن أن تشمل تلك املراكز مواقع إلكرتونية عىل شبكة املعلومات اإللكرتونية أو رقم اتصال هاتفي مجاين تحت إرشاف مسؤويل
االنتخابات .ومبجرد تسجيل الشكوى ،فإنه كان يتم اتخاذ اإلجراء الالزم بشأنها يف إطار زمني محدد .وبعدها يجري إبالغ املشتكني
عرب رسائل نصية قصرية ،من خالل املوقع اإللكرتوين ،أو من قبل مشغيل مركز االتصال الهاتفي املجاين بشأن اإلجراءات املتخذة
حيال تلك الشكاوى الواردة .207وقبل االنتخابات الترشيعية يف والية هيامشال براديش ،Himachal Pradesh-الهندية عام ،2011
عمل رئيس هيئة إدارة االنتخابات يف الوالية عىل افتتاح مركز اتصال يف كل محافظة بالوالية .وعىل وجه الخصوص ،فقد تم آنذاك
208
تشجيع املواطنني لإلبالغ عن سوء املامرسات االنتخابية مثل توزيع املال أو الخمور أو األسلحة عىل الناخبني.

 8-6التأكد من أن عمليات طرح أوراق االقرتاع يف صناديق االنتخاب والعد والفرز يجري تنفيذها
وفقاً للقواعد واللوائح املقررة ،وبكل دقة وشفافية
إن العديد من الجوانب املتعلقة بعلميات االقرتاع والعد والفرز ،قد ال تسري يف بعض األحيان عىل ما يرام .وتشمل املشاكل
الشائعة الحصول بعض املسائل املتعلقة بالتأخر يف توزيع املواد ،وفقدان أو عدم كفاية أو احتساب املواد ،أو إقبال ناخبني
عىل االنتخاب دون وجود قيود لهم يف السجالت االنتخابية ،أو الفرتات املطولة لإلدالء باألصوات ،أو النزاعات والرصاعات
التي تنطوي عىل الناخبني واألحزاب السياسية واملراقبني واملجتمع املدين ،فضالً عن موظفي لجان مراكز االقرتاع ،أو االرتباكات
اإلجرائية ،أو عدم التطابق يف عمليات العد ،أو التهديدات بالعنف وحوادث العنف يف داخل مراكز االقرتاع أو خارجها ،وإتالف
أو تدمري مواد التصويت الحساسة ،الخ .وإذا كانت هناك مشاكل يف عمليات االقرتاع والفرز ،فإنه ليس أمام اإلدارة االنتخابية
آنذاك سوى نافذة ضيقة من الوقت ملعالجة املشاكل وتصحيح أوجه القصور ،أو حل النزاعات عىل الفور .وقد يتوقف نجاح
الهيئة يف تلك املسائل عىل مستوى التخطيط وكفاءة اإلدارة االنتخابية يف حاالت الطوارئ ،وخفة الحركة ومهارات الوساطة
واملصداقية .كام أن توفر السجالت املفصلة من مراكز االقرتاع باألحداث الحاصلة ،مبا يف ذلك الشكاوى املقدمة من املراقبني،
من شأنها املساعدة يف حل وتسوية االستئنافات والطعون املتعلقة باالقرتاع وأعامل الفرز عىل نحو أكرث فعالية.

-6ب تحسين األمن االنتخابي
خالل مرحلة عمليات التصويت ،يتعني عىل وكاالت قطاع األمن والحامية اتخاذ جميع التدابري الالزمة لضامن إجراء االنتخابات يف
بيئة سلمية وآمنة ،بحيث تشعر فيها جميع الجهات الفاعلة أنها بأمان وسالمة ،وبحيث تكون املواد واملرافق االنتخابية محمية
ومصونة بشكل جيد .ومن الناحية العملية ،فإن عىل وكاالت اتفاقيات الخدمات األمنية الخاصة ضامن حامية املواد االنتخابية
الحساسة طوال فرتة وجودها يف مرافق التخزين ،ويف أوقات النقل ،وخالل التصويت الفعيل والعد وفرز األصوات .وعالوة عىل
ذلك ،فإن عىل كوادر اتفاقيات ومنظامت الخدمات الخاصة ضامن إشعار جميع الجهات االنتخابية الفاعلة بالحامية واألمن .وال
ينبغي أن تقترص السالمة عىل املحيط املبارش ملراكز االقرتاع ،بل أن تشمل أيضاً طرق الوصول واألماكن العامة األخرى .ويف ضوء
العدد الكبري من مواقع االقرتاع وأماكن الفرز يف يوم االنتخابات ،قد يتطلب ذلك مضاعفة الجهود البرشية والقدرات املادية من
206

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (« ،)UNDPفهم العنف االنتخابي في آسيا» ،2011 ،متاح بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  12أبريل/نيسان :2013
<>http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/UNDP_elections_violence_AP.pdf

207

لجنة االنتخابات في الهند ،مالحظة إعالمية رقم ( 3 ، 2012/70/ECI/PN)2012/70أكتوبر/تشرين األول .2012
متوفر بالموقع التالي الذي تمت زيارته بتاريخ  12أبريل:/نيسان >http://eci.nic.in/eci_main1/current/pn3102012.pdf< :2013

208

«مراقبة اإلنفاق في االنتخابات ،وإعداد غرف التحكم ومراكز االتصال» ،أخبار والية هيماشال براديش 18 ،أكتوبر/تشرين األول  ،2013وهي متاحة على الموقع
التالي الذي تم االطالع عليه في 12أبريل/نيسان : 2013
<>http://himsamachar.com/election-expenditure-monitoring-control-rooms-and-call-centres-set-up
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جانب وكاالت قطاع األمن التي سوف تستفيد من التعاون مع اإلدارة االنتخابية وغريها من الجهات الحكومية وغري الحكومية
الفاعلة ،من ناحية الفهم واملعرفة للنواحي التي يتعني تركيز جهودها عليها وحشد مواردها فيها .ويف أثناء أداء املهام األمنية
لالنتخابات ،يجب عىل ضباط الرشطة الحفاظ عىل أعىل املعايري املهنية وحرص استخدام القوة يف أدىن الحدود.

 9-6توفري األمن لألطراف االنتخابية الفاعلة واملواد واملواقع قبل وأثناء يوم االنتخابات وبعده
يف فرتات ما قبل وأثناء االنتخابات وبعدها  ،فإن وكاالت القطاع األمنيلديها والية ومسؤولية لتوفري األمن لسائر األطراف
الفاعلة واملواد واملواقع االنتخابية .وينبغي متديد ترتيبات الحامية الشخصية ملرشحي األحزاب السياسية ومسؤويل االنتخابات
والصحفيني الذين يواجهون زيادة يف التهديدات األمنية طوال مرحلة عمليات التصويت .وميكن أن تشمل املهام األمنية اتخاذ
ترتيبات أخرى لتوفري األمن ملسؤويل االنتخابات واملراقبني يف املناطق املعرضة للخطر .كام يتعني يف الرتتيبات األمنية ضامن
أن يشعر الناخبون باألمان وعدم املضايقة عند إدالئهم بأصواتهم .كام أن طرق التوصيل إىل مواقع االقرتاع يف حاجة لتأمينها
وضامن السالمة لها .ويف حالة حصول حوادث أو مشاكل تقنية يف يوم االنتخابات ،فإن كوادر قطاع األمن تحتاج أن تكون
قادرة عىل االحتفاظ والسيطرة عىل الوضع وحامية املسؤولني االنتخابيني واملكاتب والفئات الضعيفة التي قد تصبح أهدافاً
سهلة أمام مرتكبي أعامل العنف االنتخايب .وابتداء من لحظة إمتام إنتاج املواد االنتخابية الحساسة ،ينبغي عىل كوادر اتفاقات
الخدمات األمنية الخاصة التأكد من تخزين تلك املواد بشكل آمن ،وبقائها تحت الحامية طوال عملية االقرتاع وفرز األصوات.
حامية املواقع واألطراف االنتخابية الفاعلة قبل وخالل االنتخابات املحلية  2011يف كولومبيا .يف الفرتة التي سبقت االنتخابات
املحلية عام  ،2011تم اغتيال أكرث من  36مرشحاً لالنتخابات .وقد شملت قامئة االغتياالت  15مرشحاً لالنتخابات البلدية،
و 26مرشحاً للحصول عىل مقاعد يف املجالس البلدية واملدن .209وقبل نحو شهر واحد من يوم االنتخابات ،عمدت الرشطة
إلطالق وتفعيل بروتوكوالت أمنية لنحو  72بلدية من البلديات التي تم تحديدها عىل أنها عالية الخطورة .وقد حصل
املرشحون املقيمون يف تلك البلديات عىل حامية استثنائية من قبل وكاالت قطاع األمن ،قبل يوم االنتخابات وأثناءه  .210ويف
يوم االنتخابات نفسه ،حشد الجيش والرشطة  300,000جندي يف جميع أنحاء البالد كجزء من املبادرة األمنية التي كانت
تقودها الحكومة تحت شعار «عملية الدميقراطية» ،والتي كانت تهدف إىل «حامية الحق يف االنتخاب والرتشيح»  211.وقد
شمل ذلك نرش  165,000ضابط انتخابات يف أكرث من  85,000محطة من محطات االقرتاع .كام تم نرش احتياطيات أمنية يف
جميع أنحاء البالد« .وكجزء من تلك الجهود ،تم إنشاء مركز معلومات أمنية إسرتاتيجية ( )CIEPلتنسيق نرش الرشطة وتوفري
املعلومات العامة وضامن سالمة وأمن الناخبني .وقد تم إنشاء نظام معلومات األمن الوطني للتخطيط الدميقراطي ()SIPDE
لجمع املعلومات وتوفري الحامية للمواقع اإللكرتونية الرسمية التي تحتوي عىل معلومات حساسة 212».ويف مدينة بوغوتا
( ،)Bogotaعاصمة كولومبيا ،نفسها ،فرضت الرشطة حظرا ً عىل حمل األسلحة ملدة  30ساعة مع اقرتاب يوم االنتخابات .وقد
تم اعتبار ذلك املستوى العايل من اإلجراءات األمنية بأنه مناسب من أجل حامية املرشحني والناخبني املدنيني من الجامعات
اإلجرامية املنظمة والجهات الفاعلة املسلحة غري التابعة للدولة ،مثل القوات املسلحة الثورية الكولومبية ( )FARCالذين
213
هددوا بزعزعة استقرار العملية االنتخابية.
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محطة أخبار فوكس نيوز بالالتينية« ،تصاعد حوادث قتل المرشحين قبيل االنتخابات الكولومبية» 25 ،أكتوبر/تشرين األول  ،2011وتقارير كولومبيا،
«كولومبيا تستنفر 360,000عنصر أمن لالنتخابات» 12 ،أكتوبر/تشرين األول  ، 2011بالموقع الذي تم االطالع عليه في  30يناير/كانون الثاني :2013
<>http://colombiareports.com/colombia-news/news/19631-colombia-mobilizes-360000-for-election-security.html

210

تقارير كولومبيا« ،كولومبيا تعلن عن خطة لحماية المرشحين في االنتخابات» 30 ،أغسطس/آب  ،2011متاح على الموقع الذي االطالع عليه في  30يناير/كانون الثاني :2013
<.>http://colombiareports.com/colombia-news/news/18657-interior-ministry-takes-charge-of-candidate-protection.html

211

تقارير كولومبيا :كولومبيا تحشد  360,000عنصر ألمن االنتخابات.

212

تقارير كولومبيا« :تشديد اإلجراءات األمنية قبل االنتخابات يوم األحد» 26 ،أكتوبر/تشرين األول  ،2011متاح بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  30يناير/كانون الثاني
>http://colombiareports.com/colombia-news/news/19957-security-tightened-ahead-of-sundays-election.html< :2013

213

مجموعة األزمات الدولية« ،قطع الصالت بين الجريمة والسياسة المحلية :انتخابات كولومبيا عام  25 ،»2011يوليو/تموز  ،2011متاحة على الموقع التالي الذي تم
االطالع عليه بتاريخ  30يناير/كانون الثاني :2013
<http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/latin-america/colombia/37-%20Cutting%20the%20Links%20Between%20
>Crime%20and%20Local%20Politics-%20Colombias%202011%20Elections.pdf
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وضع ترتيبات أمنية متنقلة لحامية عملية االقرتاع التي دامت ملدة  14يوماً خالل االنتخابات العامة عام  2012يف بابوا
غينيا الجديدة .كثريا ً ما شابت انتخابات بابوا غينيا الجديدة حوادث عنف قبل يوم االقرتاع .وقد شملت تلك األعامل ترهيب
الناخبني ومسؤويل االنتخابات من قبل املرشحني وأنصارهم بإستخدام األسلحة النارية ،اختطاف بطاقات وصناديق االقرتاع،
حشو صناديق االقرتاع بأوراق االقرتاع املزورة ،وتدمري املمتلكات الخاصة والعامة .ولهذه األسباب ،فقد تم حشد أكرث من
 8,000عنرص من خرية رجال الرشطة والجيش وضباط السجون وأفراد قوات الدفاع األسرتالية لتوفري األمن ملا مجموعه 4,700
مركز من مراكز االقرتاع ،منها  1,700مركز ال ميكن الوصول إليها إال عن طريق الجو .وبسبب التعقيدات املتعلقة باألمن
والتحديات اللوجستية ،تم إجراء االنتخابات يف بابوا غينيا الجديدة عىل مدى  14يوماً .وقد جرى تنسيق تلك العملية عن
طريق هيئة التنسيق املشرتكة بني الوكاالت األمنية ،التي يرأسها رئيس وزراء الدولة .وكانت الرتتيبات األمنية تقيض بنرش
قدرات أمنية كافية يف املنطقة التي تجرى فيها االنتخابات .وبالتايل ،فقد تم نرش نصف عديد قوات األمن البالغ عددها8,000
شخص يف محافظات مناطق املرتفعات قبل أيام قليلة من إجراء االنتخابات يف البالد .وعندما يتم االنتهاء من االقرتاع ،يجري
214
بعدها تحويل القوات إىل املحافظة التالية املخطَّط فيها إجراء االقرتاع.

 10-6مراقبة وتحليل التطورات التي قد تؤثر عىل الوضع األمني مع اقرتاب يوم االنتخابات
إن تدهور الوضع األمنيخالل مرحلة عمليات التصويت ،وال سيام عند اقرتاب يوم االقرتاع والتصويت ،ميثل تحدياً كبريا ً
لوكاالت القطاع األمني .وتحتاج الجهات األمنية إىل رصد األحداث وضبط أعامل التخطيط للطوارئ لتعكس الحقائق
املتغرية .وبشكل خاص ،فإنها تحتاج إىل تطوير فهم جيد للمناطق التي قد تؤدي فيها مشاكل يوم االنتخابات ،مثل
السقطات التقنية أو تصورات بحصول تزوير إىل ردود أفعال عنيفة .وباإلضافة إىل رضورة توفري قوة أمنية ملواجهة
العنف ،ينبغي تقاسم املعلومات مع اإلدارة االنتخابية لضامن أن تلك املخاطر تدار بطريقة حسنة تتوخى اإلنصاف
والعدالة.
وكاالت قطاع األمن الغاين تراقب عالمات اإلنذار املبكر قبل انتخابات  .2008لقد وقعت سلسلة حوادث عنف ذات صلة
باالنتخابات يف شامل غانا قبل االنتخابات الرئاسية والربملانية عام  215.2008وقد شملت حوادث العنف تلك اعتداءات عىل
الصحفيني أثناء فرتة تسجيل الناخبني ،فضالً عن إطالق النار أثناء تجمعات األحزاب السياسية .216وردا ً عىل تلك الحوادث،
عمد أعضاء من وكاالت قطاع األمن ضمت أجهزة الرشطة والجيش والجامرك والهجرة ،إىل تأسيس «إسرتاتيجية األمن املنسقة
تحت القيادة املوحدة للمفتش العام لقوات الرشطة يف غانا» .وقد تعاون مع قوات األمن عدد من أصحاب املصالح االنتخابية
األخرى ملراقبة عالمات اإلنذار املبكر للعنف واتخاذ خطوات ملعالجة نقاط االحتكاك املحتملة .217ويف املحصلة ،فقد حددت
دائرة الرشطة يف غانا  1,399منطقة ساخنة أمنياً والتي قد تشهد اضطرابات خالل فرتة االنتخابات .وقد تنوعت تلك املناطق
وتفاوتت فيام بينها من مجرد قرى صغرية إىل مقاطعات كبرية بأكملها .218وقد تم تأسيس فريق عمل لضامن األمن القومي
االنتخايب ( )NESTFأيضا ،وذلك بغية توفري قدرة تشغيلية إلتخاذ إجراءات رسيعة بشأن التهديدات وأعامل العنف املتعلقة

214

مساهمة من المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات بقلم هنري إيفارتشر ( ،)Henry Ivaratureكبير مسؤولي برنامج المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
(موظف حكومي كبير سابق في مكتب رئيس الوزراء في بابوا غينيا الجديدة) 15 ،أبريل/نيسان .2013

215

آيرين (« )IRINشبكة المعلومات اإلقليمية المتكاملة .غانا :تصاعد العنف قبل االنتخابات» 9 ،سبتمبر/أيلول  ،2008وهي متاحة في الموقع التالي الذي تم االطالع
عليه في  30يناير/كانون الثاني >http://www.irinnews.org/Report/80250/GHANA-Pre-election-violence-escalates< :2013

 ..IRIN, ‘Ghana: Pre-election Violence and Irregularities Worry Watchdogs’, 7 August 2008 216متوافر على الموقع:
>	<http://www.irinnews.org/Report/79703/GHANA-Pre-election-violence-and-irregularities-worry-watchdogs
تمت العودة إليه آخر مرة في  30كانون الثاني/يناير .2013
217

المعهد الديمقراطي الوطني (« ،)NDIندوة دراسية حول االنتخابات األفريقية :أفضل الممارسات وأكمل التعاونيات» 11 ،نوفمبر/تشرين الثاني  ،2009ص ،9 .متوفرة
بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  30يناير/كانون الثاني >http://www.ndi.org/files/African_Elections_Best_Practices_ENG.pdf< .2013

218

 .IRIN Africa, ‘Ghana: Police Gear Up to Prevent Election Violence’, 21 November 2008متوافر على الموقع:
<.>http://www.irinnews.org/Report/79703/GHANA-Pre-election-violence-and-irregularities-worry-watchdogs
تمت العودة إليه آخر مرة في  30كانون الثاني/يناير .2013
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باالنتخابات .219كام تم تفعيل ذلك الفريق بصورة إضافية من خالل نرش قوات مناطة مبهام األمن اإلقليمية لالنتخابات
وتكريس شبكة اتصاالت خاصة مبراكز االقرتاعات.221

220

 11-6الحفاظ عىل التعاون والتنسيق الوثيق مع إدارة االنتخابات وغريها من الوكاالت من خالل مركز
العمليات االنتخابية املشرتك()JEOC
خالل مرحلة عمليات التصويت ،تحتاج وكاالت القطاع األمني إلنشاء وصيانة مركز تشغييل مشرتك ،حيث ميكن القيام من خالله بعمليات
تجميع وتحليل للمعلومات الواردة من األجهزة األمنية املختلفة ،ومن هيئة إدارة االنتخابات وغريها من املنظامت ذات الصلة ،والرشوع
عىل ضوئها يف إجراءات الوقاية أو التخفيف من األخطار .وكلام كان ذلك ممكناً ،فإن إسرتاتيجيات معالجة تزايد املخاطر والحوادث ينبغي
أن تتبع نهجاً متعدد املستويات لتسوية النزاعات ،مثل بناء السالم ،واملفاوضات والوساطة يف النزاع ،وهلم جرا .كام توفر مراكز العمليات
االنتخابية املشرتكة ( )JEOCsمنصات عمل جيدة لتفعيل وتنسيق منع نشوب الرصاعات والتخفيف منها أثناء االنتخابات.
تقديم استجابة أمنية منسقة من مراكز العمليات الوطنية املشرتكة قبل وأثناء وبعد االنتخابات املحلية لعام  2011يف جنوب أفريقيا.
لقد شهدت انتخابات الحكومات املحلية يف جنوب أفريقيا عام  2011منازعات حادة .وقبل يوم االنتخابات« ،هددت االحتجاجات
بتعطيل االنتخابات يف ثالث مقاطعات عىل األقل من أفقر املقاطعات الشاملية الغربية يف جنوب أفريقيا ،وهي :مقاطعة الشامل
الغريب ( ،)North-Westمقاطعة ليمبوبو ( )Limpopoوكيب ( )Capeالشاملية .»222وقد رشع تشكيل العمليات واالستخبارات الوطني
املشرتك ( ،)NATJOINTSبقيادة رشطة جنوب أفريقيا ( )SAPSوممثالً بإدارات حكومية متعددة ،مبا يف ذلك الهيئة املستقلة إلدارة
االنتخابات يف جنوب أفريقيا ،يف التأهب واالستعداد لوضع الرتتيبات األمنية الالزمة قبل ستة أشهر من موعد االنتخابات املحلية
عام  .2011وقبل شهرين تقريباً من يوم االنتخاب ،عمل تشكيل العمليات عىل إطالق وتفعيل تسعة مراكز تشغيلية وطنية مشرتكة
( )NATJOCsيف تسع محافظات بجنوب أفريقيا .وكانت تلك املراكز مسؤولة عن جميع اإلجراءات املتعلقة بالتنسيق األمني وردود
الفعل يف كل محافظة معنية من تلك املحافظات .وقد شملت املهام األمنية االنتخابية املنسقة من خالل تشكيل العمليات واالستخبارات
الوطني املشرتك ( )NATJOCsيف يوم االنتخابات ،مهمة حامية املحيط الداخيل ملا مجموعه  20,864مركزا ً من مراكز االقرتاع .ويف بعض
املناطق ،تم تأمني املحيط الخارجي للمراكز أيضاً .كام عمل تشكيل العلميات واالستخبارات الوطني املشرتك عىل تنسيق عملية مرافقة
223
رشطة جنوب أفريقيا وهيئة إدارة االنتخابات لحركة مواد االنتخابات ِمن وإىل مراكز االقرتاع ،فضالً عن مهام منع الجرمية بشكل عام.

 12-6التأكد من أن تدخالت قطاع األمن تتامىش مع قواعد التعامل واالشتباك ،وضامن بقاء استخدام
القوة يف أدىن الحدود
يف حالة وقوع حاالت عنف مرتبطة باالنتخابات خالل فرتة التصويت ،ينبغي عىل وكاالت قطاع األمن أن تتدخل لحامية الجهات
االنتخابية الفاعلة واملرافق واملواد والفئات الضعيفة .ويف بعض الحاالت ،قد تحصل حوادث العنف برعاية من قبل اطراف سياسية
219

Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC), ‘Democratic Transition and Electoral Security in Ghana’, CPMRD
 .Newsletter, December 2008متوافر على الموقع.>http://www.kaiptc.org/Publications/Newsletters/Newsletters/Dec_2008.aspx< :
تمت العودة إليه آخر مرة في  30كانون الثاني/يناير .2013

220

..European Union Election Observation Mission, ‘Ghana: Final Report, Presidential and Parliamentary Elections 2008’, February 2009, p. 19
متوافر على الموقع .,>http://www.eeas.europa.eu/eueom/pdf/missions/eu_eom_final_report_ghana.pdf< :تمت العودة إليه آخر مرة
في  30كانون الثاني/يناير .2013

 ..Police Identify More than 1,000 Flashpoints’, 21 November 2012‘	221متوافر على الموقع:
<.>http://www.africanelections.org/ghana/news_detail.php?nws=6954&t=Police%20identify%20over%201,000%20flashpoints
تمت العودة إليه آخر مرة في  5شباط/فبراير .2013
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بي بي سي نيوز« ،جنوب أفريقيا تقترع في انتخابات حاسمة» ،في  18مايو/أيار  ،2011متاح بالموقع الذي تم االطالع عليه في  17يناير/كانون الثاني :2013
<>http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13427900

223

اإلعالم الحكومي لجنوب أفريقيا« ،تشغيل المركز الوطني المشترك لقوات األمن  24ساعة في اليوم طوال سبعة أيام في األسبوع ( )7/24إلنتخاب الحكام المحليين»،
 16مايو/أيار  ، 2011متاح بالموقع الذي تم االطالع عليه في  17يناير/كانون الثاني :2013
<>http://www.info.gov.za/speech/DynamicAction?pageid=461&sid=18423&tid=33516

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

دليل العمل بشأن التدابري التي ينبغي اتخاذها ملنع وتخفيف حدة العنف املرتبط باالنتخابات

فاعلة تسعى لتحقيق مكاسب سياسية .ويف حاالت أخرى ،قد تحصل التوترات والحوادث نتيجة مخاوف الناس من عمليات
انتخابية منقوصة ،أو التالعب من قبل أصحاب املصلحة السياسية ،أو حتى نتيجة لشائعات ال أساس لها من الصحة .ويف كل
األحوال ،من املهم والرضوري أن تترصف الرشطة مبا يتامىش مع قواعد التعامل واالشتباك واالمتناع عن االستخدام املفرط للقوة.
آلية الرقابة عىل الرشطة التي أنشئت خالل االنتخابات ملنصب حاكم والية ،عام  2012يف نيجرييا .إن العنف املتعلق
باالنتخابات يعد قضية متكررة يف نيجرييا .ويف بعض األحيان ،فإن قوات الرشطة النيجريية ( )NPFتعترب منحازة وغري
225
مستجيبة للتهديدات الوشيكة 224.وخالل انتخابات حاكم والية إيدو ( )Edoعام  ،2012تم تكليف هيئة الخدمة الرشطية
( - )PSCوهي عبارة عن هيئة إرشافية مدنية – مبراقبة سلوك ضباط الرشطة أثناء االنتخابات .وكانت بعثة املراقبة متثل
جزءا ً من املسؤوليات الشاملة للهيئة الهادفة لتحميل قوات الرشطة مسؤولياتها عن ترصفاتها وأعاملها .وقبل االنتخابات،
أصدرت هيئة الخدمة الرشطية وثيقة بعنوان« :املبادئ التوجيهية لسلوك ضباط الرشطة يف االنتخابات»  226وأرسلتها
لقوات الرشطة النيجريية .وقد سلطت الوثيقة األضواء عىل  11مبدأً من املبادئ التوجيهية األساسية مثل اليقظة ،قابلية
التواصل والتفاعل ،املهنية ،الحفاظ عىل الحيادية ،اإلنصاف ،استخدام القوة ،الوعي بالقانون االنتخايب ،وغريها .ويف املجمل،
جرى توزيع  11ضابطاً يف ثالث فرق ملراقبة عمليات انتخاب حاكم والية إيدو ( .)Edoكام عملت هيئة الخدمة الرشطية
عىل إنشاء ثالثة خطوط هاتفية ساخنة لتلقي الشكاوى من املواطنني .وتعاونت الرشطة أيضا مع مؤسسة كلني (CLEEN
 ،)Foundationوهي منظمة غري حكومية مقرها يف نيجرييا ،وقد نرشت مراقبني يف جميع أنحاء والية إيدو ( )Edoملراقبة
سري أعامل رجال األمن يف املهمة االنتخابية املنوطة بهم .227وعموماً ،فقد خلصت بعثة مراقبة هيئة الخدمة الرشطية أن
قوة الرشطة الوطنية قد ترصفت بشكل جيد للغاية ،وهنأت رجال الرشطة عىل سلوكهم املهني .كام أشادت هيئة خدمات
الرشطة بقدرة قوات الرشطة الوطنية عىل االستجابة الرسيعة ،مام أتاح زيادة توفري األمن يف مناطق معينة بوقت قصري.228

-6ج تحسين البنية األساسية من أجل السالم
خالل عمليات مرحلة التصويت ،يرتتب عىل الجهات الفاعلة ،الحكومية منها وغري الحكومية التي تتشارك يف املصلحة والتفويض لدعم
إجراء انتخابات سلمية ،أن تركز ُجل جهودها عىل معلومات الناخبني ومراقبة االنتخابات وتبادل البيانات املتعلقة باملخاطر مع الجهات
الفاعلة األخرى ،مبا يف ذلك إدارة االنتخابات واتفاقات الخدمات األمنية الخاصة .ويف ضوء نطاق وديناميكيات عمليات التصويت ،فإن
هذه الجهات الفاعلة بحاجة ماسة إىل بناء القدرات الداخلية إلرشاك وتنسيق الجهود من أجل تحقيق أقىص قدر من النتائج.

 13-6تنفيذ أنشطة إعالم وتثقيف وتوعية الناخبني املتعلقة بعمليات يوم التصويت
تعد منظامت املجتمع املدين يف وضع يؤهلها جيدا ً القيام بتنفيذ برامج مصممة خصيصاً للوصول إىل عامة السكان ،مبا فيهم
املجتمعات النائية أو املعزولة والفئات املهمشة والضعيفة ،وبضمنها النساء .وباإلضافة إىل مجموعة عامة من املهارات الالزمة
224

انظر على سبيل المثال مجموعة األزمات الدولية« ،االنتخابات في نيجيريا :تجنب أزمة سياسية» ،تقرير أفريقيا رقم  28( 123مارس/آذار  ،)2007ص،18 ،6 ،5 .
متوفر بالموقع الذي تم الرجوع له في  13ديسمبر/كانون األول :2012
<http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/nigeria/Nigerias%20Elections%20Avoiding%20a%20
Political%20Crisis>,

225

الوالية المخولة لهيئة الخدمة الشرطية ( )PSCمتاحة بالموقع التالي الذي تمت مطالعته في تاريخ  14فبراير/شباط > http://www.psc.gov.ng/node/47< :2013

226

مؤسسة كلين ( )Cleenلتعزيز الثقافة القانونية« ،تأمين االنتخابات في نيجيريا» ،2011 ،ص ،45-43 .وهي متاحة على الموقع التالي الذي تم االطالع عليه بتاريخ
 14فبراير/شباط >http://www.cleen.org/Securing%20Election%20in%20Nigeria.pdf< :2013

227

مؤسسة كلين  -مركز تعزيز الثقافة القانونية (« ، )Centre for Law Enforcement Education-Cleenبيان أولي من قبل مؤسسة كلين Cleen-بشأن
سلوك المسؤولين األمنيين في انتخابات حاكم والية  Gubernationalإيدو التي أجريت يوم السبت  14يوليو/تموز  17 ،»2012يوليو/تموز  ،2012متاحة على
الموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  14فبراير/شباط :2013
<>http://cleenfoundation.blogspot.se/2012/07/preliminary-statement-by-cleen.html

228

«استطالعات الرأي بوالية إيدو : Edo -لجنة خدمات الشرطة تصدر تقريرها المؤقت» ،يوميات األخبار  18 ،News Diaryيوليو/تموز  ،2012وهي متاحة
على الموقع الذي تم االطالع عليه في  14فبراير/شباط :2013
<>http://newsdiaryonline.com/edo-pollspolice-service-commission-releases-interim-repor

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

77

دليل العمل بشأن التدابري التي ينبغي اتخاذها ملنع وتخفيف حدة العنف املرتبط باالنتخابات

لتنفيذ برامج التدريب ،فإنه ينبغي إطالع نشطاء منظامت املجتمع املدين عىل القواعد واللوائح االنتخابية ،والحصول عىل
معلومات محددة بشأن توقيت ومواقع األحداث والفعاليات ،وإجراءات تسوية املنازعات االنتخابية .وينبغي أن تركز عملية
تثقيف الناخبني عىل حقوق وواجبات جميع املواطنني للمشاركة يف العمليات االنتخابية .كام ينبغي أن تهدف جهود الرتبية
النوعية لتوليد االهتامم وخلق بيئة آمنة لدى الفئات الضعيفة واملهمشة ،مثل النساء ،للمشاركة يف العمليات االنتخابية.
تصميم حملة إعالمية لتعزيز مشاركة الشباب قبل انتخابات الجمعية الوطنية التأسيسية يف تونس  .2011بحكم التجارب السلبية
مع االنتخابات يف ظل نظام ما قبل الثورة ،ساد هناك نوع من الشك والخوف يف صفوف الشعب التونيس خالل التحضري إلنتخابات
الجمعية الوطنية التأسيسية عام  .2011وملعالجة تلك الشواغل والهواجس ،عمد راديو منوعات موسيقية أف أم (Radio Mosaique
 ،)FMأحد أقدم املحطات اإلذاعية يف تونس ،بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،إلطالق برنامج لعبة تعليمية للناخبني ،وهو
أحد الربامج الرامية إىل تعزيز مشاركة الشباب .وقد بدأت اللعبة املسامة «التغريدة الدميقراطية  ، »DemocraTweet-قبل بضعة
أسابيع من يوم االنتخابات .وكانت تغطي موضوعات واسعة ذات صلة باالنتخابات ،بدءا ً من اإلطار القانوين املؤسيس وحتى إجراءات
االنتخابات .وقد قررت إذاعة موزاييك أف أم ،التي تستقطب عادة عددا ً غفريا ً من الزوار عىل شبكة اإلنرتنت والفيسبوك تحقيق
فائدة معينة من وسائل اإلعالم االجتامعية .فقد استهدفت الشباب بصفة خاصة ،كونهم يشكلون نسبة عالية من السكان التونسيني،
ونظرا ً لدورهم املحوري خالل «ثورة الياسمني» 229إبان شهر نوفمرب/ترشين الثاين عام .2010

 14-6تجميع وتبادل ونرش املعلومات املتعلقة باملخاطر االنتخابية وحوادث العنف خالل مرحلة
عمليات االقرتاع
مع اقرتاب يوم االنتخابات ،من املحتمل ازياد حوادث التخويف املتصلة باالنتخابات والعنف الجسدي املوجهة ضد الفاعلني
االنتخابيني والصحفيني واملواطنني .وإذا تم توجيه هذا العنف ضد املواطنني يف املناطق النائية أو ضد الفئات املهمشة ،مثل
النساء ،فمن املحتمل أال يتم اإلبالغ عن تلك الحوادث إىل السلطات ،وحتى لو تم اإلبالغ عنها ،فقد تفشل وكاالت قطاع األمن
ألسباب سياسية يف مالحقة الجناة .ولكن الجهات الفاعلة غري الحكومية قد تكون يف وضع جيد ميكنها من العمل بصورة
منهجية من خالل شبكاتها ،عىل جمع البيانات عن الحوادث والجناة والضحايا .وينبغي مشاطرة هذه البيانات مع وكاالت
القطاع األمني للتحقيق واملقاضاة .وإذا أخفقت وكاالت الخدمات األمنية الخاصة يف االستجابة ،فإن تلك البيانات ميكن نرشها
يف وسائل اإلعالم للضغط عىل الجهات املسؤولة إلتخاذ اإلجراءات الالزمة.
إحدى منظامت املجتمع املدين تراقب وتضع تقارير عن أعامل عنف مرتبطة باالنتخابات خالل االنتخابات الرئاسية عام
 2010يف رسيالنكا .شهدت االنتخابات الرسيالنكية يف عامي  1999و 2005حاالت عنف متصلة باالنتخابات .وقبل االنتخابات
الرئاسية عام  ،2010تم اإلبالغ عن هجامت عنيفة ضد املرشحني ونشطاء الحمالت االنتخابية والنشطاء السياسيني .ويف ذلك
السياق ،عمد مركز مراقبة العنف االنتخايب )CMEV( 230إىل نرش عدة مئات من مراقبي االنتخابات يف جميع أنحاء البالد.
وكان من بني مهامهم الرئيسية تسجيل حوادث العنف االنتخايب .وقد بدأت املنظمة املذكورة يف أنشطة الرصد قبل موعد
االنتخابات بوقت طويل ،واستمرت باملحافظة عليها حتى أثناء عمليات التصويت وبعدها .ويف يوم االنتخابات وحدها ،نرش
مركز مراقبة العنف االنتخايب ( 3,790 )CMEVمراقباً يف جميع أنحاء البالد ،ممن عملوا يف فرق متنقلة أو ثابتة لدى مراكز
االقرتاع .231وقد سجل املركز يومها  178حادثة ،منها  94حادثة مصنفة بكونها حوادث رئيسية حيث اشتملت عىل أعامل
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229

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (« ،)UNDPدعم االنتخابات الديمقراطية في تونس الجديدة» ،وهي متاحة على الموقع التالي الذي تمت زيارته في  15أبريل/نيسان 2013
<http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/democraticgovernance/successstories/supporting-democraticelections-tunisia.html>,

230

تشكل تحالف توثيق وتسليط الضوء على أحداث العنف السياسي ( )CMEVعام  ،1997وتكون من مركز بدائل السياسات ،وحركة وسائل اإلعالم الحرة ،والتحالف
المناهض للعنف السياسي بوصفه منظمة مستقلة وغير موالية ألي حزب لمراقبة أحداث العنف المرتبطة باالنتخابات .في الوقت الراهن يتكون التحالف من مركز بدائل
السياسات ،وحركة وسائل اإلعالم الحرة ومركز توثيق حقوق اإلنسان (انفورم).

231

مركز رصد العنف االنتخابي (« )CMEVاالنتخابات الرئاسية 2010 :بيان في يوم االنتخابات» 27 ،يناير/كانون الثاني  .2010متاح بالموقع التالي:
<>http://cmev.files.wordpress.com/2010/01/statement-on-election-day_27_01_2010_english_final.pdf
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تخويف وإستخدام لألسلحة النارية .وقد استخدم مركز مراقبة العنف االنتخايب مجموعة من الوسائل لتحليل املعلومات
وعرضها ،مبا يف ذلك برنامج غوغل لرسم الخرائط املتعلقة بحوادث العنف .232وقد جرى عرض تلك املعلومات عىل الجمهور،
وتم استخدامها للضغط عىل الجهات املسؤولة للرشوع يف التحقيقات ومحاكمة مرتكبي أعامل العنف ذات الصلة باالنتخابات.

 15-6مراقبة عمليات التصويت والفرز
تركز جهود مراقبة االنتخابات ،التي تنطوي عىل األحزاب السياسية وجامعات املجتمع املدين والجهات الدولية الفاعلة،
عىل عمليات االقرتاع والفرز بصورة دامئة .ومن خالل املالحظة ،فإن الجهات املعنية الفاعلة تستطيع مشاهدة مدى سالمة
العمليات االنتخابية وتقوم بتسجيل الحوادث امللحوظة ،والتي متثل مخالفات بحسب رأيهم .كام أن قدرة بعثات مراقبة
االنتخابات عىل الحد من التالعب يف التصويت والفرز تعترب من األمور املسلم بها .ومن شأن الحاالت املوثقة بصورة جيدة
والتي تحدد مرتكبي أعامل العنف االنتخايب والتزوير ،تسهيل عملية مالحقة الجناة ومحاكمتهم ومعاقبتهم .كام أن مجرد
وجود مراقبني مستقلني ،من شأنه أيضاً ثني مراقبي األحزاب السياسية عن ترهيب الناخبني.
تقرير مراقبي االنتخابات املحلية يكشف حصول حوادث خطرية يوم االنتخابات العامة عام  2012يف غانا .لقد حصل
العديد من حوادث العنف املرتبطة باالنتخابات يف غانا خالل انتخابات عام  ،2008وخالل الفرتة التي سبقت االنتخابات
الرئاسية والربملانية عام  233.2012وقد عمل التحالف من أجل مراقبة االنتخابات املحلية( ، )CODEOوهو أكرب ائتالف مراقبة
محلية مستقلة وغري حزبية يف غانا ،عىل مراقبة االنتخابات العامة عام  ،2012حيث قام بتدريب ونرش ما يقرب من 4,500
مراقب ِمن غري الحزبيني ،بينهم  3,000كانوا مخصصني ملراقبة عمليات االقرتاع والفرز والتجميع ،يف حني توىل  1,500مراقبة
عملية التبويب املوازي لفرز األصوات ( .)PVTوكانت املعلومات التي تم جمعها من قبل املراقبني خالل يوم االقرتاع ،يجري
العمل عىل تحليلها من قبل أمانة التحالف الخاص مبراقبة االنتخابات املحلية قبل تعميم نرشها عىل الجمهور واملأل .وقد
نرش التحالف من أجل مراقبة االنتخابات املحلية ( )CODEOتقريرين خالل يوم االنتخابات ،أحدهام يف منتصف النهار
والثاين لدى انتهاء وإغالق عملية االنتخاب .وكان يطلب من املراقبني ومرشيف الدوائر االنتخابية واملنسقني اإلقليميني العمل
أيضا لإلبالغ عن الحوادث الحرجة أو الخطرية مبارشة ،عرب االتصال عىل خط االتصال الساخن املخصص لدى تحالف مراقبة
االنتخابات املحلية .وكانت الحوادث املتعلقة بالعنف واملضايقة والرتهيب وانتهاكات إجراءات التصويت وتعليق التصويت
وتواجد أشخاص غري مرصح لهم يف مراكز االقرتاع ،يتم التحقق منها من قبل فريق الحوادث الحرجة .ويف املحصلة ،فقد تم
تلقي  79تقريرا ً من تقارير الحوادث الخطرية خالل عمليات االقرتاع ،منها  13حالة كانت بشأن املضايقات والرتهيب.234
منظمة غري حكومية ترصد سلوك عنارص األمن خالل االنتخابات ملنصب الحاكم عام  2012يف نيجرييا .يعترب العنف املتعلق
باالنتخابات قضية متكررة الحدوث يف نيجرييا .ويف بعض األحيان ،كانت قوات الرشطة النيجريية تعترب بأنها منحازة وغري
مستجيبة للتهديدات وشيكة الخطر .235وخالل االنتخابات ملنصب الحاكم بوالية إيدو Edo -عام  ،2012قام مركز تعليم إنفاذ
القانون (أو مؤسسة كلني )CLEEN Foundation-بتجنيد وتدريب ونرش مراقبني يف جميع مجاالت الحكومة املحلية ملراقبة
سلوك املسؤولني األمنيني بشأن املهام االنتخابية املرتتبة عليهم .كام نرشت مؤسسة كلني نسخة مخترصة من املبادئ التوجيهية
232

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات« ،مراقبة العنف المتعلق باالنتخابات في سريالنكا» ،في  22مايو/أيار  ،2012متاح بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في
 29يناير/كانون الثاني >http://www.idea.int/elections/monitoring-election-related-violence-in-sri-lanka.cfm< :2013

233

غانا الحديثة« ،انتخابات  :2012الشرطة والسياسيون في غانا»  22أكتوبر/تشرين األول  ،2012متاحة على الموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  15فبراير/شباط
>http://www.modernghana.com/news/425456/1/elections-2012-the-ghana-police-and-politicians . HTML< :2013

234

التحالف لمراقبة االنتخابات المحلية (« )CODEOمراقبة يوم االقتراع :الظرفية (إغالق االستطالعات) تقرير» 7 ،ديسمبر/كانون األول  ،2012متاح بالموقع التالي
الذي تم االطالع عليه بتاريخ  31يناير/كانون الثاني :2013
<>http://www.gndem.org/sites/default/files/CODEO_CLOSE_OF_POLLS_STATEMENT_07_Dec_12.pdf

235

انظر على سبيل المثال مجموعة األزمات الدولية« ،االنتخابات في نيجيريا :تجنب أزمة سياسية» ،تقرير أفريقيا رقم  28( 123مارس/آذار  ،)2007ص،18 ،6 ،5 .
متوفر بالموقع الذي تم االطالع عليه في  13ديسمبر/كانون األول 2012
<>http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/nigeria/Nigerias%20Elections%20Avoiding%20a%20Political%20Crisis
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للرشطة بشأن سلوك ضباط الرشطة تجاه الواجبات االنتخابية يف الصحف الحكومية والوطنية .كام ض ّمنت اإلعالن أيضا أرقام
االتصال مبراكز مؤسسة كلني ( ،)CLEENحيث ميكن للمواطنني إصدار اإلبالغ عن الشكاوى والحوادث فيام يتعلق بسلوك
مسؤويل األمن خالل يوم االنتخابات .وبعد فرتة وجيزة من االنتخابات ،أصدر املركز بياناً عاماً تضمن مالحظات وتوصيات
236
بشأن أمن االنتخابات املرتقب يف االنتخابات املقبلة.

 16-6الرشوع يف ،أو استئناف مبادرات السالم وشبكات تسوية املنازعات خالل مرحلة عمليات االقرتاع
إن الجهات الحكومية وغري الحكومية الفاعلة يف عمليات تعزيز السالم والدخول يف أنشطة الوساطة وتسوية النزاعات بشأن
االنتخابات ،عادة ما تبدأ يف بناء قدراتها والرشوع يف مبادرات السالم خالل املراحل األوىل للدورة االنتخابية .وتتطلب هذه
الجهود ،العمل عىل تكثيفها ،أو الرشوع فيها وتصميمها بأشكال خاصة ملعالجة املخاطر والتوترات املحيطة بعمليات االقرتاع
وفرز األصوات .وقد تشتمل األنشطة املحددة لحمالت حفظ السالم عىل تعزيز منتديات الحوار ،بهدف الجمع بني القادة
السياسيني وحملهم عىل التعهد لاللتزام بعدم اللجوء لحل النزاعات االنتخابية بطرق عنيفة .وعالوة عىل ذلك ،ميكن العمل
عىل تفعيل مجالس السالم للتوسط يف حل النزاعات االنتخابية املتعلقة بالتوترات والحوادث ،قبل وبعد يوم االقرتاع نفسه.
وبالتعاون مع إدارة االنتخابات ووكاالت القطاع األمني ،ميكن تدريب ممثيل منظامت املجتمع املدين وغريهم من الجهات
الحكومية وغري الحكومية الفاعلة ،عىل االنخراط يف أنشطة وعمليات الحلول السلمية للنزاعات والوساطة يف املنازعات بشأن
يوم االنتخابات ،مام يعمل بالتايل عىل استكامل وتعزيز جهود هيئة اإلدارة االنتخابية ووكاالت القطاع األمني يف ذلك الصدد.
مبادرات عىل الصعيدين الوطني وما دون الوطني لدعم تنظيم االستفتاء الدستوري السلمي يف كينيا عام  .2010لقد تم
إطالق منتدى «إيفيانو »Uwiano-للسالم قبل عدة أشهر من االستفتاء عىل الدستور عام  .2010وكان االستفتاء مبثابة مامرسة
التصويت األوىل منذ االنتخابات العامة عام  ،2007عندما تسبب العنف الذي أعقب االنتخابات يف مقتل أكرث من 1,500
شخص وترشيد أكرث من  300,000إنسان .237وقد كان الهدف اإلسرتاتيجي ملنتدى إيفيانو ،Uwiano-هو تعزيز بناء السالم
وإدارة الرصاع وعمليات التامسك واالندماج الوطني ،من خالل تطوير محفل أو منرب تستطيع من خالله املنظامت الحكومية
وغري الحكومية العمل سوية عىل الصعيدين الوطني وما دون الوطني .وقد تم القيام بذلك من خالل تحديد املناطق ذات
الخطورة الساخنة واتخاذ اإلجراءات الالزمة يف الوقت املناسب حيالها قبل ،وأثناء ،وبعد يوم االقرتاع .وعىل مستوى الدعم
والتأييد الشعبي ،فقد أنيط بلجان السالم يف املقاطعات ( )DPCsومراقبي السالم ومنظامت املجتمع املدين ،القيام مبهام
االتصال والتواصل مع األمانة املشرتكة يف العاصمة ،نريويب بشأن قضايا السالم والرصاع بصورة منتظمة .وقد شملت هذه
استخدام الرسائل النصية القصرية ( )SMSوتقارير اإلنذار املبكر خالل فرتة االنتخابات .وعالوة عىل ذلك ،فقد تم تكليف
لجان السالم يف املقاطعات ( )DPCsبالعمل عىل بناء رشاكات مع قطاع األعامل واملهنيني عىل املستوى املحيل ،وتحديد
فرق االستجابة الرسيعة والوسطاء لالنخراط يف تدابري بناء الثقة .ومن أجل الحشد بهدف «عمليات التفاوض والوساطة عىل
املستوى املحيل والحوار وأنشطة التامسك املجتمعي واألنشطة التي تتصدى للدعاية وخطاب الكراهية» ،فقد كان من املتوقع
أن تطلب لجان السالم يف املقاطعات ( )DPCsاألموال الالزمة لها من صندوق االستجابة لحاالت الطوارئ ( )ERFالذي تديره
األمانة العامة املشرتكة .وبشكل عام ،وقد تم رصف ما بني  1200 - 600دوالر أمرييك لكل طلب خالل  48ساعة .وقد تلقى
صندوق االستجابة لحاالت الطوارئ أكرث من  50طلباً ملشاريع زيارة مجتمعية واالجتامعات العامة والحوارات املجتمعية
238
والوساطة واملصالحة.
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مؤسسة كلين« ،CLEEN-بيان أولي صادر من قبل مؤسسة كلين حول سلوك المسؤولين األمنيين في انتخابات حكام والية إيدو ( )Edoالنيجيرية المنعقدة يوم السبت
 14يوليو/تموز  17 ،»2012يوليو/تموز  ،2012متاح بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  14فبراير/شباط : 2013
<>http://cleenfoundation.blogspot.se/2012/07/preliminary-statement-by-cleen.html
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مارا .ج .روبرتس ( ،) .Roberts،Mara Jتحليل النزاعات بسبب أعمال العنف التي أعقبت االنتخابات في كينيا عام ( 2007شارلوتسفيل بوالية فرجينيا «المقاييس
الجديدة لهيمنة العمل الخيري» ،)2009 ،بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  13فبراير/شباط 2013
<>http://www.ndpmetrics.com/papers/Kenya_Conflict_2007.pdf
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«األمانة العامة المشتركة لمنتدى «أوفيانو Uwiano-لخبرات السالم والدروس المستفادة» عام  2012بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  31يناير/كانون الثاني :2013
<http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%
2F%2Fwww.nscpeace.go.ke%2Fnsc%2Findex.php%2Fresource-library%2Fdownloads%2Fpublications%2F100-
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 .7إعالن نتائج االنتخابات
يتم اإلعالن عن النتائج الرسمية لالنتخابات من قبل رئاسة أو مفوضية هيئة اإلدارة االنتخابية .ولضامن النزاهة االنتخابية،
فإنه يتعني إدارة النتائج بصورة مهنية وبكل شفافية .وعند إعالن نتائج االنتخابات ،ينبغي أال تكون هناك أية حاالت ال تزال
معلقة يف انتظار قرار قضايئ قد تؤثر عىل نتائج االنتخابات .ويف املامرسة العملية ،فإن اإلعالنات عن النتائج غري الرسمية
غالباً ما تسبق اإلعالنات الرسمية .وباإلضافة إىل هيئة اإلدارة االنتخابية ،قد تنرش األحزاب السياسية وجامعات املراقبني
األخرى نتائجها األولية بحسب تقديراتها .ومثل هذه التقارير قد تختلف يف دقتها ،ويف بعض الحاالت فإنها تستند لوقائع ال
يتم التحقق منها ،وأحياناً قد تكون مجرد إشاعات .كام أن الترصيحات املتناقضة ،والبيانات التي تستهدف اإلثارة ،قد تعمق
عدم الثقة وتغذي االعتقاد بأن االنتخابات قد كانت مزورة .وإذا كان هامش الفوز ضيقاً ،وحل الشكاوى ال يتم بطريقة
مهنية ،وبحيث ينال الفائز كل السلطة ،فقد تلجأ األحزاب حينها إىل العنف ملنع إنفاذ النتائج أو تأمني اتفاق لتقاسم
السلطة .وملنع أعامل العنف ذات الصلة باالنتخابات ،يتعني عىل اإلدارة االنتخابية ضامن إدارة نتائج االنتخابات بشفافية،
وحل الشكاوى بشكل فعال ومهني قبل أن يتم اإلعالن عن النتائج النهائية .كام يتعني عىل منظامت قطاع األمن ضامن
التعامل مع العالمات التي تنذر بأعامل عنف انتخايب وشيكة الحصول ،وحامية األفراد الضعفاء واألقليات واملرافق .كام
تستطيع الجهات الفاعلة األخرى الحكومية وغري الحكومية ،أن تعمل عىل مستوى القاعدة الشعبية مع الجهات السياسية
الرئيسية الفاعلة ،لتعزيز السالم بني مختلف الجامعات املختلفة ومترير نتائج االنتخابات بطريقة سلمية ،خاصة إذا كانت
تنطوي عىل انتقال للسلطة.
الجدول  . 7إعالن نتائج االنتخابات

أ .تحسين اإلدارة والعدالة
االنتخابية
777
777

777

777

7إدارة نتائج االنتخابات بطريقة مهنية
وشفافة لضامن املصداقية يف النتائج.
7التأكد من حل الشكاوى ،وخاصة تلك
التي لديها قدرة يف التأثري عىل نتائج
االنتخابات العامة ،وذلك قبل اإلعالن
عن النتائج النهائية.
7التعاون مع مجموعات مراقبة
االنتخابات ،مبا يف ذلك بعثات مراقبة
االنتخابات املحلية والدولية ووسائل
اإلعالم ،فيام يتعلق بنرش النتائج
األولية والنهائية الرسمية وغري
الرسمية.
7التواصل بشأن النتائج األولية ،وإعالن
النتائج النهائية لالنتخابات بطريقة
واضحة وموجزة.

ب .تحسين األمن االنتخابي
777
777
777
777

7مراقبة مؤرشات أعامل العنف
الوشيكة الحصول بشأن اإلعالن عن
نتائج االنتخابات.
7ضامن حامية األفراد والجامعات
الضعيفة ،مثل النساء واألقليات.
7التأكد من أن تدخالت قطاع األمن
لن تستخدم لقمع الحريات السياسية
وحرية التعبري عن الرأي.
7التعاون مع الجهات الفاعلة األخرى
لضامن اتباع نهج متعدد املستويات
يف التصدي للمخاطر املتعلقة باإلعالن
عن نتائج االنتخابات.

ج .تحسين البنية األساسية
للسالم
7 777بناء السيناريوهات للمشاركة يف
معالجة التوترات املتعلقة بنتائج
االنتخابات.
77-77التمسك بوجود منتديات السالم التي
تنطوي عىل متثيل ملختلف أصحاب
العالقة واملصلحة ،عىل الصعيدين
الوطني وما دون الوطني ،طوال فرتة
اإلعالن عن نتائج االنتخابات.
77-77تنسيق جهود بناء السالم مع وكاالت
قطاع األمن.

uwiano-lessons-and-experiences-learnt-report%2Fdownload&ei=Rnx2UN-BDe3Q4QSBgIGgBQ&usg=AFQjCNHbq
>3i3aN00NWHjS9WZhDQzocW6Sw&sig2=n3053LHnQY2p8FP5q6-9Hw
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-7أ تحسين االدارة والعدالة االنتخابية
بعد يوم التصويت واالنتهاء من العد ،سوف تواجه هيئة إدارة االنتخابات ضغوطاً من السياسيني ووسائل اإلعالم والجمهور
إلعالن النتائج النهائية لالنتخابات يف أقرب وقت .وقبل القيام بذلك ،يتعني عىل الهيئة التأكد من أن النتائج دقيقة .وقد تشمل
هذه الحصول عىل مناذج السجالت األصلية والتقارير املوحدة من كل مركز اقرتاع/منطقة انتخايب .كام يجب أن يتم حل
الشكاوى االنتخابية التي قد تؤثر عىل نتائج االنتخابات .وبالنظر إىل العدد الغفري من مراكز االقرتاع وبعد املسافات الجغرافية
بني املكاتب املركزية واملناطق النائية ،قد يستغرق نقل وتوريد الوثائق الالزمة إىل املقر املركزي لهيئة اإلدارة االنتخابية وقتاً
غري قصري .كام أن الحدود الزمنية املقررة لحل النزاعات االنتخابية قد تستغرق أيضاً وقتاً طويال بسبب وسائل االنتصاف
القانونية املحددة .وإذا كان الوقت بني يوم االقرتاع وإعالن النتائج أطول مام كان متوقعاً ،أو إذا تم تأخري اإلعالن عن النتائج،
فيتعني عىل هيئة إدارة االنتخاب أن تكون قادرة عىل إثبات أن النتائج والشكاوى ت ُـدار بكل مهنية واقتدار ،وبطريقة ال تدع
مجاالً لسوء الترصف أو ألخطاء يف املداولة من قبل جميع العاملني لديها .كام أن الشفافية واالنفتاح عىل التعاون مع أصحاب
العالقة واملصلحة اآلخرين ،مثل األحزاب السياسية ومنظامت املجتمع املدين ،من شأنها مساعدة اإلدارة االنتخابية يف تعزيز
النزاهة واملصداقية يف نتائج االنتخابات.

 1-7إدارة نتائج االنتخابات بكل مهنية وشفافية لضامن الحفاظ عىل املصداقية يف النتائج
يجب عىل هيئة إدارة االنتخابات ضامن وسيلة آمنة ومأمونة وفعالة لنقل نتائج االنتخابات .وهذه ميكن أن تشمل اإلرسال
اإللكرتوين وشحن نسخة ورقية من النتائج .كام ينبغي إنشاء نظام لإلرسال اإللكرتوين واختباره مقدماً ،مبا يف ذلك توفري طرق
بديلة لنقل البيانات .وباإلضافة إىل نقل نتائج االنتخابات إىل اإلدارة االنتخابية املركزية ،ينبغي أن تكون النتائج املتولدة
محلياً متاحة لالطالع لجميع مراقبي االنتخابات ،مبا يف ذلك األحزاب السياسية واملراقبني املحليني والدوليني اآلخرين .ومن
املامرسات الجيدة أن تسأل املراقبني للمشاركة يف التوقيع عىل مناذج النتائج وإصدار نسخة لهم من تلك النامذج .وبالنسبة
للمواد االنتخابية الحساسة ،ويف مقدمتها بطاقات االقرتاع ،فهي يجب أن تبقى محفوظة بأمان لضامن تفقدها أو إعادة عدها
عند الرضورة.
إجراء االنتخابات آلياً يقلل من الرصاعات والتوترات املحيطة بانتخابات عام  2010يف الفلبني :إن العنف املرتبط باالنتخابات
يف الفلبني ،وخاصة يف إقليم الحكم الذايت املسلم يف جزيرة مينداناو ( )Mindanaoشائع الحدوث وعميق الجذور .وخالل
االنتخابات الوطنية واملحلية عام  ،2007وبسبب اإلجراءات اليدوية ،فقد استغرق األمر أياماً وأسابيع حتى تم التمكن من
إعالن النتائج عىل املستوى املحيل ،يف حني استغرق األمر أشهرا ً لإلعالن عن النتائج الوطنية الحقاً .ويف عام  ،2010قررت
لجنة االنتخابات ( )Comelecأن االنتخابات الوطنية واملحلية سيتم إجراؤها بطرق آلية عرب استخدام عد أصوات االقرتاع يف
االنتخابات بواسطة املاسحات الضوئية البرصية إلحصاء األصوات االنتخابية ( .)PCOSsومع إغالق باب التصويت ،يتم مسح
جميع أوراق االقرتاع .وتتوىل أجهزة املاسحات الضوئية جدولة وتبويب النتائج وإرسالها إلكرتونياً عىل الفور إىل الهيئات األعىل
لفرز األصوات .ويتم تسليم نسخة ورقية من النتائج أيضا ألصحاب العالقة وكل من يعنيهم األمر .ونتيجة لذلك ،أصبح إنجاز
تجميع النتائج عىل املستوى املحيل يتم يف غضون بضع ساعات فقط ،كام أن إعالن النتائج النهائية عىل املستوى الوطني
أصبح يستغرق  72ساعة تقريباً .ويف محافظة سولو ( ،)Sulu provinceكانت حوادث العنف املرتبطة باالنتخابات يف عام
 2010أقل من الحوادث الحاصلة خالل الفرتات السابقة« ،وذلك نتيجة تقليل االعتامد عىل العنرص البرشي يف عمليات عد
239
وفرز األصوات وإعداد نتائج االنتخابات إىل أدىن مستوياته ،والرسعة التي مل يسبق لها مثيل يف التوصل إىل النتائج» .
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مركز الحوار اإلنساني‹ ،المسمى بالمختصر اإلنجليزي «بيرف  :»PERV-منع العنف المتصل باالنتخابات،»Preventing Election-related Violence-
 ،2011ص ،4 .متوفر بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  4فبراير/شباط :2013
<>http://www.hdcentre.org/uploads/tx_news/61Preventingelectionrelatedviolence2011.pdf
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اإلدارة الشفافة يف إعداد نتيجة االنتخابات تساعد يف تعزيز املصداقية يف العمليات االنتخابية عام  2006يف بوليفيا .شهدت
بوليفيا يف عام  2005احتجاجات عنيفة للمطالبة بتشكيل التجمع لوضع مرشوع الدستور الجديد ،الذي من شأنه منح املزيد
من الحكم الذايت للمحافظات البوليفية .240وقد تم انتخاب الجمعية التأسيسية واالستفتاء عىل الحكم الذايت اإلقليمي يف
عام  .2006وعىل الرغم من تنظيمها يف بيئة متوترة ،فإن لجنة االنتخابات يف بوليفيا نجحت يف إجراء انتخابات كانت تعترب
ذات مصداقية وحقيقية .241وقد متت معالجة وإصدار النتائج بصورة حازت عىل رضا بعثة مراقبة االنتخابات التابعة لالتحاد
األورويب .وعىل سبيل املثال ،فقد الحظت بعثة االتحاد األورويب ملراقبة االنتخابات أن «توزيع نسخ من استامرات النتائج مبراكز
االقرتاع عىل وكالء األحزاب قد ساعدت املنظامت السياسية يف مراقبة العملية» .وعالوة عىل ذلك ،أوضح التقرير النهايئ لبعثة
االتحاد األورويب ملراقبة االنتخابات أن «السلطات االنتخابية قد وضعت نسخاً ممسوحة ضوئياً من مناذج النتائج من جميع
مراكز االقرتاع عىل شبكة اإلنرتنت ،مام زاد من مصداقية عملية فرز األصوات» .ومن ناحية إعالن النتائج ،بينت بعثة االتحاد
األورويب ملراقبة االنتخابات «أن انخفاض عدد الشكاوى الرسمية ،بجانب الكفاءة العامة للسلطات االنتخابية ،قد جعل من
املمكن إنجاز معالجة رسيعة للغاية إلعالن النتائج .ويف حني أن املوعد املحدد قانوناً لوضع اللمسات األخرية عىل فرز األصوات
كان يف  27يوليو/متوز ،كانت هيئة إدارة االنتخابات ( )CNEقادرة عىل إعطاء اإلعالن الرسمي للنتائج بصورة فعلية يف 12
242
يوليو/متوز ،برسعة أكرب من أي وقت مىض يف تاريخ االنتخابات البوليفية».

 2-7التأكد من حل الشكاوى ،وخاصة تلك التي لها قدرة يف التأثري عىل نتائج االنتخابات العامة،
وذلك قبل اإلعالن عن النتائج النهائية
خالل عمليات االقرتاع والفرز ،تعمل الجهات االنتخابية الفاعلة عىل تقديم عدد كبري من الشكاوى .وقد يتعلق الجزء األكرب
من الشكاوى باألحداث الجارية يف مواقع االقرتاع والعد ،وتشمل املشاكل النظامية ،مثل عدم الدقة يف السجالت االنتخابية،
أو نقص يف املواد االنتخابية الحساسة وغري الحساسة ،وأداء أو إجراءات املسؤولني يف محطات االقرتاع والفرز ،واملراقبني
والناخبني (مثل إدارة عمليات االقرتاع والعد واالمتثال لإلجراءات ذات الصلة) ،واالنتهاكات الخطرية للقواعد واللوائح
االنتخابية التي ميكن أن تؤثر يف نتائج االنتخابات ،مثل حشو صناديق االقرتاع ببطاقات مزورة وتزوير نتائج االنتخابات.
وباإلضافة إىل ذلك ،قد تتعلق الشكاوى االنتخابية بالحوادث خارج أماكن االقرتاع والفرز ،مثل انتهاك «أوقات منع إجراء
الحمالت الدعائية فيها» ورشاء األصوات والرتهيب من املرشحني وأصحاب املصلحة االنتخابية األخرى ،وهلم جرا .ويجب
عىل اإلدارة االنتخابية أن تعمل بشكل وثيق مع األجهزة األمنية والنيابة العامة والقضائية ،لضامن أن جميع الشكاوى
تتم معالجتها بطريقة فعالة ،ويف الوقت املناسب .وعىل وجه الخصوص ،يتعني عىل اإلدارة االنتخابية ضامن أن مناذج
سجل الشكاوى من مواقع االقرتاع والفرز يتم فحصها وتفقدها من قبل الجهات املختصة .وإذا حصل هناك أي اشتباه يف
سوء مامرسة من جهة ما ،ينبغي الرشوع يف إجراء تحقيق ومعاقبة الجناة .وعندما يتوفر هناك دليل أو دالئل عىل وجود
تالعب انتخايب قد يؤثر عىل نتائج االنتخابات ،فإن إعادة فرز األصوات أو تكرار االقرتاع ميكن فرضها لضامن مصداقية نتائج
االنتخابات والحفاظ عليها.
تحقيق السلطات االنتخابية املكسيكية يف مزاعم احتيال ،وإجراء إعادة فرز جزئية قبل إعالن النتيجة الرسمية يف عام .2006
اندلعت احتجاجات يف الشوارع يف العام  2006لعدة أشهر بعد رفض أحد مرشحي الرئاسة لنتائج االنتخابات العامة .243وخالل
240

بي بي سي نيوز« ،المتظاهرون البوليفيون يرفضون العرض» 3 ،يونيو/حزيران  ،2005متاح على الموقع التالي:
<. >http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4608111.stm

241

بعثة االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات في بوليفيا ،سبتمبر/أيلول  ،2006ص ،5 ،2 .متاح على الموقع الذي تم االطالع عليه في  8فبراير/شباط 2013
<>http://aceproject.org/regions-en/countries-and-territories/BO/reports/bolivia-constituent-assembly-election-and
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نفس المرجع السابق ،ص.30-29 .
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مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية (« ،)CSISالمكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور 2006 :مقابل  2012وما بعده» 5 ،سبتمبر/أيلول،2012 ،ص،2 .
وهو متاح على الموقع التالي والذي تم االطالع عليه في  11فبراير/شباط .2013
<>http://csis.org/files/publication/120905_Grayson_AMLO_HemFocus.pdf
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االنتخابات العامة التي جرت عام  ،2012وإثر خسارته يف السباق بهامش ضيق قدره  6يف املئة ،رفض أحد املرشحني الخارسين
النتائج األولية التي نرشها املعهد االتحادي االنتخايب ( .)IFEوعالوة عىل ذلك ،كانت هناك مطالبات بإعادة فرز األصوات
بالكامل .وقد شملت االتهامات مزاعم برشاء األصوات ،من خالل توزيع بطاقات (كوبونات) لرشاء مواد غذائية من السوبرماركت،
والتالعب بإستطالعات الرأي ،ودفع مبالغ ملحطات إذاعية لتفضيل مرشح واحد .وقد أثارت مزاعم االحتيال مظاهرات سلمية يف
مكسيكو سيتي .244وبعد فرتة وجيزة من يوم االقرتاع ،قرر املعهد االتحادي االنتخايب ( )IFEإعادة فرز األصوات يف أكرث من نصف
مراكز االقرتاع يف البالد البالغ عددها  143,000مركز .وبعد النظر يف جميع الطعون القانونية للنتائج ،رفضت املحكمة االنتخابية
االتحادية ( )TEPFJاالستئناف الذي طالب بإلغاء االنتخابات لعدم وجود أدلة كافية لرشاء األصوات .245وقد تم إعالن النتائج
الرسمية لالنتخابات من قبل املحكمة االنتخابية االتحادية واملعهد االتحادي االنتخايب بعد ما يقرب من شهرين من يوم االقرتاع.
وعىل الرغم من أن املعهد االتحادي االنتخايب قد وجد بعض املخالفات خالل إعادة فرز األصوات ،فإنها مل تكن ذات أهمية تستحق
تغيري النتائج .وقد اعترب املعهد االتحادي االنتخايب إعادة الفرز مبثابة «مامرسة يف االنفتاح والشفافية».246

 3-7التعاون مع مجموعات مراقبة االنتخابات ،مبا يف ذلك بعثات املراقبة املحلية والدولية ووسائل
اإلعالم ،فيام يتعلق بنرش النتائج األولية والنهائية الرسمية وغري الرسمية
إن مراقبي االنتخابات املنظمني تنظيامً جيدا ً ،مبا يف ذلك األحزاب السياسية واملراقبني املحليني ،قد يكونوا قادرين عىل تغطية
معظم ،ولكن قـلّام كل ،مواقع االقرتاع والفرز .وتتيح عمليات التصويت والفرز الشفافة للمراقبني الحصول عىل النتائج
من مختلف مواقع فرز األصوات وتجميع النتائج اإلجاملية بالتوازي مع مسؤويل االنتخابات .ويف بعض الحاالت ،قد يصدر
املراقبني النتائج غري الرسمية ،حتى قبل أن تصبح هيئة اإلدارة االنتخابية يف وضع ميكنها من القيام بذلك .وعىل كل ،قد تكون
هذه النتائج عرضة لألخطاء ومضللة ،وأحياناً عن قصد .وعىل سبيل املثال ،إذا تم تجميع تلك النتائج بشكل خاطئ أو كانت
مقدمة بشكل جزيئ فقط ،أو إذا كانت تتجاهل الشكاوى االنتخابية ،فإنها قد تكون مضللة .ومن ناحية أخرى ،فإنه عندما
يعمل املراقبون عىل تداول النتائج بدقة وحيادية ،فإنهم قد يصبحون مبثابة نقطة مرجعية هامة لهيئة إدارة االنتخابات.
لذلك ،ينبغي عىل هيئة اإلدارة االنتخابية التعاون بشكل وثيق مع مجموعات مراقبة االنتخابات ووسائل اإلعالم لضامن أن
النتائج ميكن فحصها من طرف آخر ،وأن يتم التحقق من النتائج املتنازع عليها قبل عرضها للجمهور .كام ينبغي عىل اإلدارة
االنتخابية أن تثبط وتحبط أي محاولة لنرش نتائج منقوصة أو متنازع عليها ،بإعتبار أنها قد تتسبب يف إثارة تهيؤات غري
واقعية وتوترات قد تفيض إىل نشوب اضطرابات وأعامل عنف .وإذا حصل إعالن ملثل هذه النتائج ،فإنه يجب عىل اإلدارة
االنتخابية التفاعل إلبالغ الجمهور وإطالعهم عن وضع النتائج الرسمية بصورة حقيقية.
قيام سلطة االنتخابات األوغندية بتنظيم نرش النتائج النهائية لالنتخابات ملنع سوء الفهم واإلبالغ الخاطئ خالل انتخابات عام
 .2011خالل الفرتة التي سبقت االنتخابات العامة لعام  ،2011والتي شهدت بعض أعامل العنف ذات الصلة باالنتخابات،247
أصدر مرشح رئايس واحد بياناً مفاده ،أنه وفريق حملته االنتخابية سيعلنون النتائج عىل الفور بعد يوم االقرتاع من أجل
«إحباط التزوير» 248.ويف عام  ،2006كان املرشح نفسه قد رفض نتائج االنتخابات ،داعياً إىل إعادة فرز األصوات إثر خسارته
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«المكسيكيون يحتجون ضد فوز بينيا نيتو ( )Peña Nietoفي االنتخابات» ،صحيفة الغارديان 8 ،يوليو/تموز  ،2012متاح بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في
 11فبراير/شباط >http://www.guardian.co.uk/world/2012/jul/08/mexicans-protest-pena-nieto-election< : 2013

245

خدمة أبحاث الكونغرس« ،انتخابات عام  2012في المكسيك» 4 ،سبتمبر/أيلول  ،2012ص ،9 ،2 .متوفر بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  11فبراير/شباط
>http://www.fas.org/sgp/crs/row/R42548.pdf< :2013
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أخبار العالم ،من هيئة اإلذاعة البريطانية (« )BBCالمكسيك يواجه إعادة فرز جزئي لألصوات في االنتخابات الرئاسية» 5 ،يوليو/تموز  ،2012متاحة على الموقع
التالي الذي تم النفاذ إليه بتاريخ  11فبراير/شباط >http://www.bbc.co.uk/news/world-18717146< :2013
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 ,BBC News, ‘Uganda Election: Amnesty International Violence Concern’, 11 February 2011متوافر على الموقع:
< .,>http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12428969تمت العودة إليه آخر مرة في  11شباط/فبراير .2013
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المركز األفريقي لوسائل اإلعالم المتميزة (« ،)ACMEالهيئة االنتخابية تصدر قوانين لوسائل اإلعالم خالل االنتخابات» 12 ،مايو/أيار  ،2012متاح بالموقع التالي
الذي تم االطالع عليه في  11فبراير/شباط :2013
<>http://www.acme-ug.org/component/k2/item/67-electoral-body-issues-rules-for-media-during-elections
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أمام مرشح شاغل للمنصب آنذاك .249ومع ذلك ،فقد تم تنظيم اإلعالن عن النتائج يف عام  2011من قبل لجنة االنتخابات
األوغندية ،التي أصدرت مجموعة من القواعد للتغطية اإلعالمية .كام جرى وضع مدونة قواعد سلوك من قبل اللجنة مبساعدة
مجلس وسائل اإلعالم املستقلة يف أوغندا واملفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان .وقد شددت املدونة عىل أهمية
التغطية اإلعالمية الحرة والنزيهة ،وأشارت إىل أن اللجنة االنتخابية وحدها املخولة بالحق يف اإلعالن عن النتائج النهائية.
وكان هذا الحكم يستهدف منع إساءة الفهم واإلبالغ الخاطئ .ووفقا لذلك ،فإنه يسمح لوسائل اإلعالم بتغطية مختلف مراكز
االقرتاع وإعطاء نتيجة من محطة اقرتاع معينة ،ولكن ال يسمح لها باإلعالن عن النتائج النهائية 250.وقبل الرشوع يف تنفيذ
مدونة السلوك ،قام املركز األفريقي لوسائل اإلعالم املتميزة ( )ACMEبنرش املبادئ التوجيهية للتغطية اإلعالمية من خالل
251
عملية تشاركية كانت لجنة االنتخابات األوغندية طرفاً فيها.

 4-7التواصل بشأن النتائج األولية ،وإعالن النتائج النهائية لالنتخابات بطريقة واضحة وموجزة
عقب عمليات التصويت والفرز ،فإن الجهات السياسية الفاعلة والصحفيني والجمهور الواسع يتوقون ويتوقعون إعالن نتائج
االنتخابات يف فرتة وجيزة .ومع ذلك ،فإن نرش النتائج األولية والنهائية هي عملية حساسة ،ال سيام يف املجتمعات املعرضة
للرصاع ،حيث ميكن أن تولد النزاعات والرصاعات .وعند تقديم النتائج األولية لالنتخابات العامة ،يجب عىل اإلدارة االنتخابية
أن تضمن إىل أقىص حد ممكن ،أن تلك النتائج تستند إىل عينة مالمئة .وعىل سبيل املثال ،فإنها ينبغي أن تعكس النسبة بني
املجتمعات الريفية والحرضية ،فضالً عن التنوع الجغرايف واالجتامعي وغريها من األمور التي تحدد التحالفات واالستقطابات
السياسية .كام يتعني عىل الجمهور العريض والصحفيني واملحللني السياسيني أن يكونوا قادرين عىل فهم مثل هذه التفاصيل.
وقد يكون استخدام األدوات الجغرافية املكانية لعرض البيانات مفيدا ً .وينبغي نرش النتائج األولية بصورة دورية .كذلك فإن
عىل اإلدارة االنتخابية االستفادة من املؤمترات الصحفية لتقديم تعليقات وتفسريات .وإذا كانت هناك أية شكاوى خطرية قد
تؤثر عىل النتائج النهائية ،ويجري النظر فيها ،فإنه يجب عىل اإلدارة االنتخابية إبقاء الجمهور عىل علم بتلك الحقيقة .وعندما
تنرش اإلدارة االنتخابية النتائج النهائية ،ينبغي عرضها بطريقة واضحة وموجزة .وإذا كانت النتائج النهائية تشتمل عىل توزيع
مقاعد يف املجلس ،فإن املعلومات األساسية بشأن الوحدة االنتخابية للمرشحني ،وعدد األصوات وطريقة تحويلها إىل عدد ِمن
املقاعد ،ينبغي أن تكون متاحة بصورة واضحة.
اإلدارة الشفافة واملنظمة تنظيامً جيدا ً إلصدار النتيجة عن طريق الهيئة االنتخابية املستقلة يف جنوب أفريقيا ( )IECتضمن
االتصال الواضح بشأن النتائج مع أصحاب املصلحة االنتخابية والجمهور .يتم تنظيم االنتخابات يف جنوب أفريقيا عادة يف
بيئة تتميز ببعض التوترات االجتامعية والرصاعات .ويعترب الوعي والحساسية للرصاع مبثابة جانب هام من جوانب إدارة
االنتخابات .وقبل االنتخابات الوطنية واملحلية لعام  ،2009شهدت بعض املناطق يف محافظة كوازولو ناتال (KwaZulu-
 )Natalبعض أعامل العنف املتعلقة باالنتخابات خالل املرحلة التي سبقت االنتخابات 252.وخالل مرحلة إعالن نتائج
االنتخابات ،نظمت الهيئة االنتخابية املستقلة يف جنوب أفريقيا ( )IECعرضاً للمعلومات عىل املجالس القيادية يف املراكز
الوطنية واإلقليمية املخصصة لنتائج املعلومات ،وعىل موقع املعلومات اإللكرتونية للجنة االنتخابية املستقلة .ويف هذا الصدد،
فقد تم إنشاء تسعة مراكز عمليات لنتائج االنتخابات ( )ROCsيف جميع أنحاء البالد .وقد تم إنشاء مركز نتائج عمليات
249

 . .BBC, ‘Ugandan Court Rejects Poll Protest’, 6 April 2006متوافر على الموقع..>http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4882594.stm< :
تمت العودة إليه آخر مرة في  11شباط/فبراير .2013
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المركز األفريقي لوسائل اإلعالم المتميزة (« ،)ACMEالهيئة االنتخابية تصدر القواعد».

251

المركز األفريقي لوسائل اإلعالم المتميزة (« ،)ACMEالمبادئ التوجيهية لتغطية وسائل اإلعالم لالنتخابات في أوغندا» (بدون تاريخ) ،وهي متاحة على الموقع التالي
الذي تم االطالع عليه في  12فبراير/شباط http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&v< :2013
ed=0CDwQFjAB&url=http%3A%2F%2Facm ug.org%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_do
wnload%26gid%3D19%26Itemid%3D&ei=2AUaUbS_GuSC4ASX5oH4Cw&usg=AFQjCNHSg1MFKj0Dn8DaCpX8m
,>FiZI1DZ7g&sig2=M4YLJxHTon8KI-QdOUGzuQ&bvm=bv.42261806,d.bGE

252

المعهد االنتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا ( )EISAبعثة مراقبة االنتخابات« ،االنتخابات الوطنية واإلقليمية في جنوب أفريقيا 22،أبريل/نيسان ،»2009
 ،2010ص ،25-24 .متاح بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  6فبراير/شباط >http://www.eisa.org.za/PDF/sou2009eom.pdf< :2013
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االنتخابات يف بريتوريا ( )Pretoriaللسامح للهيئة االنتخابية املستقلة يف جنوب أفريقيا ( )IECوغريها من الجهات املعنية،
مبا يف ذلك وسائل اإلعالم واألحزاب السياسية ،مبراقبة مختلف العمليات التي سبقت يوم االنتخابات وإعالنات النتائج.253
وعالوة عىل ذلك ،وعىل أساس منتظم ،فإن مراكز عمليات لنتائج االنتخابات ( )ROCsكانت تعتمد استخدام النظام العاملي
للمعلومات ( )GISيف تقنية رسم الخرائط لعرض النتائج بطريقة مبسطة برصياً ،مام يعكس نتائج املعلومات بصورة واضحة.
كام نرشت اللجنة االنتخابية املستقلة العديد من الخرائط من خالل شبكات البث الدولية والوطنية .254وكان من املرتتب
قانوناً عىل الهيئة االنتخابية املستقلة يف جنوب أفريقيا ( )IECإعالن النتائج يف غضون أسبوع واحد فقط بعد االقرتاع .وقد تم
نرش نتائج انتخابات عام  2009بعد ثالثة أيام فقط من يوم االقرتاع ،وشملت النتائج إعطاء معلومات بشأن تخصيص املقاعد
لألحزاب السياسية املتنافسة يف االنتخابات .ويف غضون سبعة أيام بعد يوم االنتخاب ،عملت اللجنة االنتخابية املستقلة عىل
توزيع املقاعد ملرشحي األحزاب ،ونرشت أسامء املمثلني املعينني يف تلك املناصب .255كام تم التعامل مع جميع االعرتاضات
املتعلقة بنتائج االنتخابات من قبل اللجنة االنتخابية املستقلة قبل اإلعالن عن النتائج النهائية .ووفقاً لقانون االنتخابات ،فإن
عىل اللجنة االنتخابية املستقلة إبالغ املعرتضني ،وأي طرف آخر له عالقة بذلك ،عن قراراتها املتعلقة باالعرتاضات .ويف وسع
املعرتضني الطعن إىل املحكمة االنتخابية ،ولكن ذلك ال يعمل عىل تأخري إعالن النتائج النهائية لالنتخابات .ويف عام ،2009
تلقت اللجنة االنتخابية املستقلة  25اعرتاضاً عىل قراراتها ،وقد ُرفضت معظمها بإعتبارها من غري االعرتاضات املشار إليها يف
بنود قانون االنتخابات.

-7ب تحسين األمن االنتخابي
إن اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات مييط اللثام عن «الفائزين والخارسين» يف املنافسات االنتخابية .ويف بعض
الحاالت ،فإن املتنافسني السياسيني يكون لديهم إحساس جيد لتوقع من سيفوز يف االنتخابات حتى قبل أن يتم اإلعالن عن
النتائج النهائية .ويف حاالت أخرى ،فإن هامش الفوز قد يكون ضيقاً ،وقد يكون من الصعب التنبؤ بالفائز قبل أن يتم تداول
كافة بطاقات االقرتاع وحل النزاعات االنتخابية .ويف ضوء املخاطر السياسية العالية والقلق املصاحب لها ،قد تكون الفرتة
املتعلقة بإعالن نتائج االنتخابات عرضة للرصاعات والحوادث .وإذا كان هناك اشتباه يف تزوير النتائج ،برصف النظر إن كانت
تلك املخاوف ترتكز عىل حقائق أو تصورات ،فإن األطراف الخارسة وأنصارهم والجمهور العريض من املواطنني قد تبدأ يف
التظاهر .وينبغي أال يغيب عن البال ،أن املرشحني الذين لديهم دوافع شخصية لعرقلة التحقق وعدم إنفاذ نتائج االنتخابات
قد يعمدون إىل إثارة املواطنني .وقد تشمل بعض الحوافز للتحريض عىل العنف ،اإلرصار عىل البقاء يف املناصب التي يتم
شغلها باالنتخاب ،محاولة تأمني اتفاق لتقاسم السلطة ،فرض إعادة االنتخاب ،تقويض العمليات واملؤسسات االنتخابية ،وهلم
جرا .وخالل فرتة اإلعالن عن نتائج االنتخابات ،يتعني عىل وكاالت قطاع األمن أن تركز عىل الكشف عن آثار ودالئل عىل
احتامالت عنف وشيكة الحصول ،من أجل العمل بصورة استباقية عىل منع وتخفيف حوادث العنف قبل أن تتصاعد وتتحول
إىل أعامل عنف عىل نطاق واسع .وعىل وجه الخصوص ،فإنه ينبغي الرتكيز يف اتفاقات الخدمة األمنية الخاصة عىل حامية
الجهات االنتخابية الفاعلة والفئات الضعيفة واملرافق االنتخابية .وعند القيام بذلك ،فإنه يجب عىل الكوادر األمنية الحفاظ
عىل الحيادية وضبط النفس واالمتناع عن االستخدام املفرط للقوة ضد املتظاهرين .ومن شأن التعاون الوثيق مع الجهات
الفاعلة األخرى ومنظامت املجتمع املدين ،زيادة الفرص لحل مثل تلك الحاالت بطرق سلمية.
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الهيئة المستقلة لالنتخابات في جنوب أفريقيا (« ،)IECاالنتخابات الوطنية واإلقليمية» 22 ،أبريل/نيسان  ،2009ص ،65-64 .متاحة بالموقع التالي الذي تم االطالع
عليه في  6فبراير/شباط :2013
<>http://www.elections.org.za/content/Dynamic.aspx?id=1344&name=Elections&LeftMenuId=100&BreadCrumbId=220
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 5-7مراقبة مؤرشات أعامل العنف الوشيكة الحصول بشأن اإلعالن عن نتائج االنتخابات
يرتتب عىل أجهزة وكاالت القطاع األمني خالل فرتة تدقيق نتائج االنتخابات ،العمل عىل جمع املعلومات التي قد تعطي
مؤرشات مبكرة عىل أعامل العنف الوشيكة .وقد تشمل املعلومات املبكرة اإلعالنات التي ال أساس لها عن الفوز يف االنتخابات،
أو التهديدات التي يديل بها أصحاب مصالح سياسية بارزة ضد املعارضني السياسيني وأنصارهم ،والجهات االنتخابية الفاعلة
والفئات الضعيفة ،ورفض النتائج قبل أو بعد اإلعالن عنها؛ أو االدعاءات بأن االنتخابات قد تم تزويرها ،والرصاعات الكالمية
بني أصحاب املصلحة السياسية ،وحاالت التخويف ،وهلم جرا .وقد تكون املخاطر املحدقة بالوضع كثرية ،ولكن االستخبارات
الجيدة تساعد يف سيناريوهات التخطيط للوقاية والتخفيف من العنف املتصل باالنتخابات ،وضامن أن أجهزة وكوادر
اتفاقات الخدمات األمنية الخاصة تتحرك وتترصف بعقالنية وحكمة واعية.
رفع وترية األمن قبل إعالن نتيجة االنتخابات الرئاسية املرصية عام  .2012كانت االنتخابات الرئاسية املرصية عام 2012
األوىل من نوعها بعد الثورة يف عام  .2011وكانت هناك جولة إعادة بني اثنني من املرشحني ،وكان كالهام قد أعلنا الفوز يف
االنتخاب قبل إعالن النتائج رسمياً من قبل لجنة االنتخابات الرئاسية العليا ( .)SPECونتيجة لذلك ،فقد كانت هناك مخاوف
من نشوب احتجاجات عنيفة من أنصار املرشحني .وللرد عىل زيادة املخاطر ،عملت قوات األمن املرصية عىل نرش  3,000من
ضباط الرشطة والجيش لحامية املواقع السياسية واالقتصادية الرئيسية يف جميع أنحاء البالد قبل اإلعالن عن نتائج االنتخابات
رسمياً من قبل لجنة االنتخابات الرئاسية العليا ( ،)SPECكام جرى وضع تعزيزات أمنية إضافية عىل جميع املؤسسات العامة
يف الدولة وقناة السويس. 256

 6-7ضامن حامية األفراد والجامعات الضعيفة ،مثل النساء واألقليات
يستفاد من التجارب يف سياقات مختلفة ،أنه عند إعالن نتائج انتخابات قد تسفر عن تفيش أعامل عنف مرتبطة باالنتخابات،
فإنها غالباً ما تكون موجهة ضد الفئات املهمشة والضعيفة ،حيث تتعرض النساء والفتيات والرجال والفتيان لإلساءة الجنسية
واالغتصاب ،وإساءة املعاملة واالعتداء عىل أفراد األقليات العرقية والدينية وقتلهم وترشيدهم من ديارهم وسلب أموالهم
وتدمري ممتلكاتهم ودور العبادة التابعة لهم .ويف حالة احتامل وجود مثل هذه املخاوف ،يتعني عىل كوادر اتفاقات الخدمات
األمنية الخاصة إبداء العزم وإثبات التصميم عىل حامية الفئات الضعيفة .وميكن أن تشمل اإلجراءات العملية ،الترصيحات
العلنية يف ذلك الصدد ،إجراء التحقيقات الرسيعة ،مالحقة مرتكبي الحوادث ،ونرش قدرات أمنية عىل أرض الواقع لحراسة
املجتمعات املستضعفة واملعرضة ملثل هذه األفعال الشائنة.

 7-7التأكد من أن تدخالت قطاع األمن ال ولن تستخدم لقمع الحريات السياسية وكبت حرية التعبري
عن الرأي
يف املجتمعات املعرضة للرصاعات ،يتلقى أفراد وكوادر قطاع األمن يف كثري من األحيان ،تدريبات إضافية للتأكد من أنهم
ميارسون انتشارهم بوعي وحساسية لحامية العمليات االنتخابية .ومع ذلك ،ففي كثري من الحاالت ،يعمد بعض املسؤولني
يف سدة الحكم ورجال النخبة يف السلطة إىل استغالل وكاالت قطاع األمن لقمع املعارضات ووقف االحتجاجات عىل التالعب
يف العمليات والنتائج االنتخابية .ويف كثري من األحيان ،فإن تدخالت الرشطة ضد املواطنني املحتجني تعمد إلستخدام القوة
املفرطة .وإذا ما حصلت اضطرابات بشأن نتائج االنتخابات ،يتعني عىل منظامت الخدمات األمنية الخاصة البقاء عىل مستوى
256

موقع جريدة األهرام اإلنجليزية على اإلنترنت (« ،)Ahramonlineرفع مستوى التأهب األمني مع انتظار مصر لنتائج االنتخابات» 20 ،يونيو/حزيران ،2012
متاح على الموقع الذي تم الوصول له في  14فبراير/شباط :2013
<http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/45696/Egypt/Politics-/Heightened-security-as-Egypt-awaits>election-resul.aspx
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عال من املهنية ،واالمتناع عن التحيز سياسياً ،والترصف وفقا ملا متليه عليهم مدونة قواعد السلوك املهنية .كام ال يجوز وال
يحق لهم استخدام القوة لقمع الحريات السياسية وكبت حرية التعبري عن الرأي .وعندما يصبح مثل هذا الوضع مصدرا ً
للقلق ،يكون عىل كبار املسؤولني اتخاذ التدابري الالزمة لتعزيز فهم واستيعاب مثل هذه املبادئ لدى جميع الكوادر والوكاالت
األمنية املعنية باألمر .ومن ناحية أخرى ،يتعني عىل األجهزة األمنية إظهار الحزم القاطع والتصميم الصارم يف مالحقة ومقاضاة
أولئك الذين يتسببون يف إثارة الرصاع العنيف والحض والتحريض عىل حوادث العنف.

 8-7التعاون مع الجهات الفاعلة األخرى لضامن اتباع نهج متعدد املستويات يف التصدي للمخاطر
املتعلقة باإلعالن عن نتائج االنتخابات
إن نرش وكاالت قطاع األمن لحل املنازعات االنتخابية قد يساعد يف عزل املجتمعات املعادية وتوفري األمن املادي للجامعات
واملرافق املعرضة للمخاطر .ومع ذلك ،فإن هذا لن يعالج األسباب الجذرية للرصاع ،كام أنه لن يساعد يف جرس اله ّوة بني
املواقف املتباينة .ولكن من شأن إرشاك كوادر منظامت الخدمات األمنية الخاصة ،منع تصاعد العنف وخلق مساحة لجهود
إحالل الوئام والسالم محل النزاع والخصام .ولذلك ،تحتاج وكاالت القطاع األمني إىلالحفاظ عىل التعاون الوثيق مع الجهات
الحكومية وغري الحكومية ،ومع األفراد والجامعات األخرى التي ميكنها أن تساعد يف أعامل الوساطة يف النزاعات والتوصل
إىل تسويات سلمية.

-7ج تحسين البنية التحتية من أجل السالم
من الثابت أن اإلعالن عن نتائج االنتخابات ،ال سيام يف املجتمعات املعرضة للرصاعات حيث يستأثر الفائز يف االنتخابات
بكل السلطة والصالحيات ،أو عند افتقار العمليات االنتخابية إىل املصداقية ،قد يزيد من حدة التوتر ويؤدي إىل اندالع
وتفيش أعامل العنف .وقد يكون لدى مختلف الجهات الفاعلة حوافز مختلفة للنزوع إىل استخدام وسائل العنف من أجل
عرقلة تنفيذ نتائج االنتخابات .وإذا كانت جامعات املواطنني واألحزاب السياسية الخارسة يف السباق متوجسة من أن نتائج
االنتخابات قد تم تزويرها ،فقد ترشع يف أعامل االحتجاجات .كام أن تلك االحتجاجات قد تتحول إىل أعامل عنيفة ،أو تتسبب
يف استدراج استجابات واجتذاب ردود أفعال عنيفة من جانب وكاالت القطاع األمني نفسها .كام ان املرشحني الشاغلني حالياً
ملناصب نيابية ممن قد يستشعرون بالخسارة أو يخرسون بالفعل يف السباق االنتخايب الجديد ،قد يلجؤون إىل التالعب بنتائج
االنتخابات ،ومحاولة تضييق الخناق عىل خصومهم السياسيني باستخدام أجهزة أمن الدولة .وقد تعمد أحزاب املعارضة إىل
استخدام تكتيكات عنيفة يف محاولة منها لتأمني صفقات مواتية لها للمشاركة يف السلطة .وهناك العديد من السيناريوهات
املحتملة التي قد تؤدي إىل تفيش العنف خالل املرحلة االنتخابية التي يتم فيها اإلعالن عن نتائج االنتخابات .ويف بعض
األحيان ،قد تصبح الجهات الفاعلة والتي تشكّل البنى األساسية للسالم ،سواء كانت حكومية أم غري حكومية ،مبثابة القوة
الوحيدة التي لديها الرشعية والقدرة عىل التعامل مع مختلف الجهات الفاعلة ،وتعزيز اللجوء لتبني قرارات غري عنيفة لحل
وتسوية النزاعات املحدقة بنتائج االنتخابات.
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 .9-7بناء السيناريوهات للمشاركة يف معالجة التوترات املتعلقة بنتائج االنتخابات
إن الجهات الفاعلة الحكومية وغري الحكومية ،التي تعزز السالم والحل السلمي للنزاعات االنتخابية قد تكون يف وضع جيد
لالنخراط يف عملية تخفيف التوترات ،والتوسط يف تسوية وإنهاء النزاعات الناشئة عن نتائج االنتخابات املختلف عليها .كام
أن املطلعني عىل مسار العمليات االنتخابية وديناميكيات الرصاعات الهيكلية يف بلد معني ،قد يكونوا أقدر من غريهم عىل
تقديم تنبؤات دقيقة بدرجة معقولة ،عن احتامالت الردود املتباينة يف أوساط مختلف الفاعلني السياسيني واملواطنني بشأن
النتائج االنتخابية .كام أن اتساق املنهجية يف تقييم املخاطر املتعددة وتحليلها ،تعمل عىل ضامن الوصول إىل تنبؤات أكرث
دقة .وهذا التحليل يساعد يف خلق سيناريوهات مختلفة للعمل مبوجبها .والهدف من كل ذلك ،هو ضامن أن الجهات الفاعلة
الحكومية وغري الحكومية ذات الصلة عىل استعداد لالنغامس يف الحد من التوترات .ومن شأن التنسيق الجيد لهذا الغرض
ضامن املشاركة الشاملة يف األوقات املناسبة ،والوصول إىل جميع الطوائف واملجتمعات .وينبغي هناك تركيز الجهود عىل
حامية الفئات املهمشة والضعيفة ،مبا فيها النساء .كام تتطلب السيناريوهات إعادة النظر فيها ومراجعتها بصورة دورية،
والعمل عىل تعديلها لتعكس أحدث التطورات وآخر املستجدات الحاصلة.
تخطيط السيناريو قبيل انتخابات الجمعية الوطنية العراقية عام  .2005خالل الفرتة التي سبقت انتخابات الجمعية الوطنية
العراقية عام  ،2005تم تسجيل حوادث عنف مرتبطة باالنتخابات يف جميع أنحاء العراق .وقد شملت تلك األعامل اغتياالت
مرشحي األحزاب السياسية والعاملني يف الحمالت االنتخابية 257.كام كانت تلك االنتخابات هي األوىل التي يتم إجراؤها منذ
احتالل العراق من قبل القوات متعددة الجنسيات بقيادة الواليات املتحدة عام  .2003ويف سياق التحضريات إلنتخابات عام
 ،2005نظم معهد الواليات املتحدة للسالم ( )USIPثالث ورش عمل لتخطيط السيناريو ،منها اثنتان يف عام  ،2004والثالثة
يف مطلع عام  .2005وقد شارك يف كل ورشة عمل نحو  20خبريا ً عراقياً ،وكانت مصممة إلستكشاف نتائج بديلة لالنتخابات
بإستخدام التحليل متعدد السيناريوهات ،التي اشتملت عىل أعامل مختلف الجامعات والقادة عىل أساس األداء من جانب
هيئة اإلدارة االنتخابية ،ومدى إقبال الناخبني النهايئ ،أو عىل نتائج االنتخابات .وقد حدد املشاركون املخاطر فيام يتعلق مبا
يسمى نتائج االنتخابات «غري املرغوب فيها» ،والتي قد تزيد من احتامالت اندالع أعامل العنف ذات الصلة باالنتخابات،
والتصورات بأن االنتخابات قد تكون غري منصفة وغري عادلة .كام تم تكليف إحدى فرق العمل أيضا بوضع توصيات بشأن
اإلسرتاتيجيات واإلجراءات الالزمة «لدرء» نتائج معينة ،أو «عىل األقل للتخفيف من آثارها» 258.وقد خلص الخرباء إىل أن
سيناريوهات «الفوز-الخسارة» قد كانت أقل أهمية من إدراك الشعب العراقي للمسائل املتعلقة بالشفافية والرشعية
والنزاهة يف العملية االنتخابية.

 10-7التمسك بوجود منتديات السالم التي تنطوي عىل متثيل ملختلف أصحاب العالقة واملصلحة ،عىل
الصعيدين الوطني وما دون الوطني ،طوال فرتة اإلعالن عن نتائج االنتخابات
إن الفرتة املحيطة باإلعالن عن نتائج االنتخابات قد تشهد استقطابات وزيادة يف غياب الثقة بني أصحاب العالقة واملصلحة
الرئيسيني ،مبا يف ذلك الجهات السياسية الفاعلة ،هيئة ادارة االنتخابات ،وكاالت القطاع األمني ،املجتمعات ،وغريها .وإذا
كان من املتوقع أن يكون هامش الفوز ضيقاً وتظل التوترات آخذة يف االرتفاع ،فإنه يرتتب عىل منظامت املجتمع املدين
وغريها من الجهات الفاعلة ،الحكومية وغري الحكومية ،أن تشارك يف توطيد دعائم السالم وبناء الثقة .ومن بني أمور أخرى،
فإنه ميكن تنظيم منتديات للنقاش والحوار ،بحيث ميكن لجميع أصحاب العالقة واملصلحة املعنيني التعبري فيها عن رؤاهم
ومناقشة هواجسهم والبحث عن حلول مقبولة بصورة عامة .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن تلك املنتديات قد تصبح مبثابة محافل
257

وزارة الخارجية األميركية« ،مبعوث الواليات المتحدة إلى العراق يدين العنف قبل االنتخابات ،واالحتيال» 9 ،ديسمبر/كانون األول  ،2005متاح على الموقع التالي
الذي تمت زيارته بتاريخ  13فبراير/شباط >http://merln.ndu.edu/archivepdf/iraq/State/121205_election_fraud.pdf< :2013

258

معهد الواليات المتحدة للسالم (« ،)USIPالعراق سيناريوهات االنتخابات :توقع بدائل مستقبلية» ،تقرير خاص رقم  ،142يوليو/تموز  ،2005ص ،6 .على الموقع
التالي الذي تم االطالع عليه في  13فبراير/شباط >http://merln.ndu.edu/archivepdf/iraq/State/121205_election_fraud.pdf< :2013
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ومنابر مشرتكة لدعوة جميع منارصي األحزاب السياسية والجمهور األوسع لالمتناع عن أعامل العنف ،بغض النظر عن نتائج
االنتخابات .وينبغي إنشاء املحافل الداعية إىل السالم عىل الصعيدين الوطني وما دون الوطني.
جهود املجتمع املدين للسالم عىل الصعيدين الوطني وما دون الوطني تساعد يف التخفيف من اندالع أعامل عنف متصلة
باالنتخابات عقب إعالن نتيجة االنتخابات الكينية العامة عام  .2007اندلعت أعامل العنف ذات الصلة باالنتخابات يف
كينيا بالفرتة ما بني عامي  2008-2007فور اإلعالن عن نتائج االنتخابات الرئاسية ،وتفاقم الوضع عندما أدى الرئيس اليمني
الدستورية يف وقت الحق من نفس اليوم إلعالن النتيجة 259.وخالل فرتة شهرين ،فقد  1,500من الكينيني أرواحهم ،واغتصبت
 3,000من النساء ،وجرى اجتياح ونهب الرشكات وإرضام النار فيها ،وترشد أكرث من  300,000شخص يف داخل البالد.260
وخالل ذلك الوقت ،هبت مجموعة مؤلفة من خمسة أشخاص كينيني مؤثرين ،أطلقوا عىل أنفسهم عبارة «مواطنون مهتمون
بالسالم» ( ،)CCPوأخذوا يف إطالق النداءات للجوء إىل الحوار واملفاوضات يف أوساط القيادات السياسية .ومن خالل تلك
املبادرة ،تم تشكيل لجان عاملة لجذب مجموعة واسعة من املتطوعني من ذوي الخربة واملهارة للتأمل والتحليل يف الوضع،
ووضع اإلسرتاتيجيات والعمل عىل تخفيف أعامل العنف .وشمل ذلك إطالق «أجندة املواطنني للسالم» التي أثرت عىل جهود
الوساطة الرسمية ،بقيادة كويف أنان ( ،)Kofi Annanمام ساعد يف التوصل إىل اتفاق لتقاسم السلطة بني الجانبني املتخاصمني.
كام سهلت مجموعة املواطنني الخمسة املهتمني بالسالم عملية الوساطة الدولية ،من خالل الرشوع يف زيارة قام بها رئيس
األساقفة ديزموند توتو ( ،)Desmond Tutuوإحاطة الشخصيات البارزة ،والتفاعل مع وساطة كويف عنان من خالل لجنة
حوار عالية املستوى للسالم ولجنة فنية .وقد عملت مجموعة املواطنني املهتمني بالسالم أيضا مع وزارة األمن الداخيل عىل
وضع قوات لحفظ السالم يف العاصمة نريويب ( ،)Nairobiيف الوقت الذي هددت فيه أعامل الشغب بابتالع املدينة برمتها.
261
وقد أدت تلك الجهود أيضا إىل إنشاء منتدى نريويب للسالم وتشكيل لجان السالم املحلية.

 11-7تنسيق جهود بناء السالم مع وكاالت قطاع األمن
متتلك املنظامت الحكومية وغري الحكومية واليات وصالحيات ومعارف ومهارات لتعزيز الحلول السلمية للنزاعات ،من
خالل التدخل بالوساطة يف النزاعات ومشاريع املصالحة وتسهيل املفاوضات ،وهلم جرا .وخالل فرتة إعالن نتائج االنتخابات،
قد تكون التوترات بني الطوائف آخذة يف االرتفاع .وبالتايل ،فإن املنظامت القامئة ضمن البنية التحتية للسالم عىل مستوى
القاعدة الشعبية ،تعترب يف وضع جيد يتيح لها املشاركة يف الوقاية والتخفيف من أعامل العنف ذات الصلة باالنتخابات .وعىل
وجه الخصوص ،ينبغي عىل هذه الجهات الفاعلة غري الحكومية وعىل الدولة ،التعاون بشكل وثيق مع وكاالت قطاع األمن
لضامن تنسيق جهودها .وبينام تركز وكاالت الخدمات األمنية الخاصة عىل الجهود الرامية لفصل املجتمعات املتصارعة وتوفري
األمن للفئات الضعيفة واعتقال ومحاكمة أولئك الذين يرتكبون أعامل العنف ،فإنه ميكن ملنظامت بناء السالم الرتكيز عىل
خفض التوترات ومعالجة األسباب الجذرية للرصاعات.
إقامة غرفة عمليات ألوضاع النساء لتوفري اإلنذار املبكر واالستجابة خالل االنتخابات العامة الكينية عام  .2013نظرا ً إلرتفاع
مستوى العنف املوجه ضد النساء خالل اندالع أعامل العنف املتصلة باالنتخابات يف الفرتة  262،2008-2007فقد عملت الحركة
النسائية يف كينيا ،بدعم من صندوق األمم املتحدة لشؤون املرأة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،عىل إنشاء غرفة عمليات
لإلعالم عن أوضاع النساء ( )WSRقبل االنتخابات الكينية العامة عام  .2013وتم تكليف تلك الغرفة مبهام الرصد والتحقق
والتحليل والرد عىل حوادث العنف ذات الصلة باالنتخابات .وقد تم نرش  500مراقب يف ذلك املجال .وباإلضافة إىل ذلك ،فقد
259

مواطنون عاملون« ،صنع السالم في أزمة ما بعد االنتخابات في كينيا  ،»2008 -يناير/كانون الثاني  ،2010ص ،4 .متوفر بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في
 13فبراير/شباط >http://humanitarianismafrica.typepad.com/files/citizens-in-action-ccp.pdf< :2013

260

Roberts, Mara J., Conflict Analysis of the 2007 Post-election Violence in Kenya (Charlottesville, Va.: New Dominion
 . .)Philanthropy Metrics, 2009متوافر على الموقع.>http://www.ndpmetrics.com/papers/Kenya_Conflict_2007.pdf< :
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تم تشكيل فريق من مشغيل الهاتف لتلقي تقارير الحوادث من املواطنني الكينيني عن طريق رقم هاتف مجاين .ويف املحصلة،
فقد تم تلقي أكرث من  500تقرير عن حوادث يف ذلك الصدد ،وكان كثري منها قد ورد بعد فرتة ما بعد االنتخابات .وعندما
يتم التحقق من النداء ،يجري مترير املعلومات إىل مجموعة من «النساء البارزات» املحليات والدوليات ،الاليت يتولني بدورهن
مهمة طلب التدخل من جانب صناع القرار داخل أجهزة قوات الرشطة ،أو الهيئة املستقلة لالنتخابات وترسيم الحدود
( )IEBCأو األحزاب السياسية .ومن خالل آلية اإلنذار واالستجابة املبكرة ،متكنت غرفة العمليات النسائية من النجاح يف حل
263
جميع الحاالت التي تلقتها قبل أن تتصاعد وتتفاقم إىل مشاكل أكرب.
وسائل اإلعالم تعزز التعاون مع الرشطة خالل االنتخابات العامة عام  2012يف غانا .لتشجيع تقديم تقارير البالغات املسؤولة
قبل ،وخالل ،وبعد االنتخابات العامة عام  ،2012عملت جمعية املذيعني املستقلني يف غانا ( )GIBAعىل وضع دليل ملدونة
لقواعد سلوك إلستخدامها من قبل الصحفيني .كام قدمت الجمعية أيضا  400نسخة من الكتيب لدائرة الرشطة يف غانا من
أجل مساعدة الرشطة عىل فهم «املبادئ التوجيهية األخالقية لإلعالميني ،خاصة فيام يتعلق بالحفاظ عىل السالم» .وكان الهدف
من ذلك أيضاً ،تعزيز الرشاكة بني الجمعية ودائرة الرشطة يف غانا .وقد التزمت الرشطة بتوزيع الدليل عىل جميع القادة
264
ومختلف اإلدارات لديها ،إلستعامله مبثابة «دليل يف أداء واجباتهم خالل االنتخابات».

263

«غرفة العمليات ألوضاع النساء :آلية فريدة النوع لالستجابة في االنتخابات» نشرة األمم المتحدة عن كينيا ،مارس/آذار  ،2013وهي متاحة بالموقع التالي الذي تم
االطالع عليه في  8أبريل/نيسان >http://www.unicnairobi.org/newsletter/UNNewsletter_March2013.pdf< :2013

264

«جمعية المذيعين المستقلين في غانا ( )GIBAيقدمون  400نسخة من دليل مدونة األخالقيات للشرطة» ،مجلة أخبار األعمال في غانا 16 ،أكتوبر/تشرين األول
 ،2012متاح بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه في  7يناير/كانون الثاني .2013
<>/http://www.ghanabusinessnews.com/2012/10/16/giba-gives-400-copies-of-code-of-ethics-handbook-to-police
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 .8مرحلة ما بعد االنتخابات
إن نهج الدورة االنتخابية يؤكد الطبيعة الدورية التعاقبية للعمليات االنتخابية ،كام يؤكد عىل أن االنتخابات ليست مجرد أحداث
معزولة ومفصولة عن بعضها ،ولكنها عمليات مرتابطة مع بعضها البعض .وبالتايل ،فإنه عقب إعالن نتائج االنتخابات ،ينبغي
ألصحاب املصلحة االنتخابية الرشوع يف إجراء تقييم للدورة االنتخابية املاضية من أجل تحديد املجاالت التي تحتاج إىل تحسني
يف املستقبل .وهذا األمر يعترب واقعياً أيضا بالنسبة لوكاالت قطاع األمن واملنظامت التي تشكل البنية الوطنية األساسية للسالم.
وقد يتفاوت طول فرتة ما بعد االنتخابات ويختلف من بلد إىل آخر .ويف معظم الحاالت ،فإذا تم تنظيم االنتخابات الوطنية
واملحلية معاً ،فإن االنتخابات تُجرى عادة كل أربع إىل خمس سنوات ،وأما إذا كان إجراؤهام يتم بشكل منفصل ،فإن الدولة قد
تجري االنتخابات مرة كل سنتني .ويف مطلق األحوال ،فإن من املفيد الدخول يف تقييم مرحلة ما بعد االنتخابات بعد فرتة وجيزة
من إعالن النتائج النهائية لالنتخابات .ومثل هذا التقييم يستفيد من ردود أصحاب العالقة واملصلحة ومالحظاتهم ،خاصة يف الوقت
الذي ال تزال فيه الذكريات عالقة يف األذهان ،ويوفر الوقت الكايف ملعالجة نقاط الضعف العملية واألسباب الهيكلية للتوترات
املتصلة باالنتخابات وأعامل العنف قبل موعد االنتخابات املقبلة .وباإلضافة إىل ذلك ،فإنه سيعمل عىل توفري نقاط مرجعية هامة
إلثراء النقاش يف املرحلة األوىل من الدورة االنتخابية القادمة ،عندما يجري العمل عىل تنقيح اإلطار القانوين واملؤسيس.
الشكل  .8مرحلة ما بعد االنتخابات

أ .تحسين اإلدارة والعدالة
االنتخابية
888
888
888
888

8تقييم اإلطار القانوين وتحديد
املجاالت التي تحتاج إىل إصالح.
8تقييم األداء املؤسيس للهيئات
اإلدارية والعدالة االنتخابية وتحديد
االحتياجات لإلصالح املؤسيس.
8تقييم أداء املوظفني وتحديد
االحتياجات لبناء القدرات املهنية.
8تحديد املامرسات التي من شأنها أن
تؤدي إىل تحسني التعاون مع وكاالت
قطاع األمن وغريها من الجهات
الفاعلة الحكومية وغري الحكومية.

ب .تحسين األمن االنتخابي

ج .تحسين البنية األساسية
للسالم

8 888تقييم األداء املؤسيس لوكاالت
قطاع األمن وتحديد احتياجات بناء
القدرات.
8 888الحفاظ عىل التعاون مع أصحاب
العالقة واملصلحة االنتخابية نحو
الجولة القادمة من االنتخابات.

)أمعالجة العوامل الهيكلية املتعلقة
بالرصاع:
)بتردي األوضاع االجتامعية واالقتصادية.
)جاإلقصاء االجتامعي والسيايس.
)دالرصاع املتعلق بديناميكيات تغيري
السلطة.
)هالتمييز القائم عىل نوع الجنس والعنف.
)ووجود العنارص املسلحة غري التابعة
للدولة.
)زوجود الجرمية املنظمة.
)حاملظامل املتعلقة باإلبادة الجامعية
والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب.
)طانتهاكات حقوق اإلنسان.
)ياملخاطر البيئية.
)ك تقارير وسائل اإلعالم غري األخالقية.

-8أ تحسين االدارة والعدالة االنتخابية
إن العمليات االنتخابية معقدة وديناميكية .وتواجه حتى أنجح االنتخابات تحديات ومشاكل .ويف أعقاب إعالن نتائج
االنتخابات ،يتعني عىل اإلدارة االنتخابية الرشوع يف تقييم العمليات .وينبغي أن يركز التقييم عىل العمليات الداخلية
واإلنجازات املتصلة بتنفيذ الوالية أو الصالحيات املؤسسية الشاملة ،وتشمل التفاصيل ،مثل أداء كل إدارة من اإلدارات،
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املكاتب عىل املستوى ما دون الوطني ،األفراد عىل املدى القصري ،التحديات يف االتصاالت ،املالية ،وغريها .كام يجب أن
يحدد التقييم كل من النجاحات الحاصلة واألهداف غري املحققة .وهذا من شأنه املساعدة يف تعزيز املامرسات الجيدة
وتحديد املجاالت التي تحتاج إىل اإلصالحات القانونية واملؤسسية وبناء القدرات البرشية .وعالوة عىل ذلك ،عىل هيئة إدارة
االنتخابات أن تعمل عىل تقييم كيفية إدارة عالقاتها مع أصحاب املصلحة الخارجيني ،مثل وكاالت قطاع األمن ،األحزاب
السياسية ،املجتمع املدين ،مجموعات املراقبني الدوليني ،ووسائل اإلعالم واملواطنني ،من أجل تحديد االحتياجات واملساحات
التي تتطلب التحسني.

 1-8تقييم اإلطار القانوين وتحديد املجاالت التي تحتاج إىل إصالح
قد يتطلب اإلطار القانوين االنتخايب التحديث الدوري والتحسني ،لضامن قدرته عىل توفري قواعد أساسية صلبة إلجراء انتخابات
ذات مصداقية .وتعترب فرتة ما بعد االنتخابات مبثابة الوقت املناسب لدى اإلدارة االنتخابية للتفكري يف هذه األمور .فمن
جهة ،تكون هناك ذكريات ال تزال ماثلة يف األذهان .ومن جهة أخرى ،فإن اإلدارة االنتخابية ال تواجه آنذاك مواعيد تشغيلية
فورية ،مام يتيح للهيئة الوقت الكايف لتحليل اآلثار العملية ملختلف القوانني والقواعد واللوائح وفهمها .وعىل وجه الخصوص،
تستطيع هيئة إدارة االنتخابات دراسة مدى تنفيذ أو عدم تنفيذ بنود محددة من الترشيعات أو القواعد أو األنظمة التي قد
تؤدي إىل توليد التوتر أو إطالق العنف .كام يجب عىل اإلدارة االنتخابية توثيق مثل تلك الحاالت واستخدامها عند الرشوع
يف اإلصالحات القانونية ،خالل املرحلة األوىل من الدورة االنتخابية التالية.
هيئة إدارة االنتخابات يف هندوراس ،أو محكمة املجلس األعىل لالنتخابات ( ،)TSEتجري تقييامً لالنتخابات التمهيدية
عام  .2012قبل االنتخابات التمهيدية عام  2012يف هندوراس ،وللمرة األوىل منذ االنقالب الرئايس يف عام  ،2009تم تسجيل
العديد من حوادث العنف ذات الصلة باالنتخابات ،والتي كانت موجهة يف األساس ضد مرشحي األحزاب السياسية .265وخالل
فرتة ما بعد االنتخابات ،عملت هيئة إدارة االنتخابات مبساعدة من املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية ( )IFESعىل إجراء
تقييم للعملية االنتخابية .وبإستخدام التحليل القائم عىل برنامج نقاط عوامل «القوة والضعف والفرص والتهديدات ،املعروف
باملخترص اإلنجليزي ( ،»)SWOTاستطاعت هيئة إدارة االنتخابات تقييم أدائها اإلداري ،وتحديد الفرص والتحديات املقبلة يف
االنتخابات العامة عام  .2013وبشكل عام ،فقد أوضح التقييم أن الهيكل التنظيمي القائم للهيئة آنذاك كان «بالياً ،متصلباً،
وعفا عليه الزمن» .وقد شملت بعض التحديات والتهديدات املستخلصة من التقييم «املتغريات غري القابلة للتحكم فيها»
مثل :اإلصالح االنتخايب القانوين واملؤسيس ،القيود املفروضة عىل امليزانية ،والتدخل السيايس .وقد اشتمل التقييم عىل بعض
التوصيات التي ميكن لهيئة إدارة االنتخابات الهندوراسية تنفيذها بغية تحسني أدائها بشكل عام 266.وباإلضافة إىل ذلك ،فقد
تم تصميم التقييم لتوفري وإدراج مدخالت وإسهامات يف عملية التخطيط لالنتخابات العامة يف عام .2013
التقييم بعد االنتخابات يؤدي إلدخال تعديالت عىل القانون االنتخايب يف جنوب أفريقيا .من املامرسات املعتادة يف جنوب
أفريقيا ،قيام الهيئة االنتخابية املستقلة ( )IECبتقييم أدائها بعد االنتخابات العامة .ويتم القيام بجلسة التقييم أيضا مع
وجود ممثلني من األحزاب السياسية يف لجنة االتصال لألحزاب السياسية الوطنية .وقبل االنتخابات الوطنية واملحلية لعام
 2009يف جنوب أفريقيا ،قضت املحكمة الدستورية بأن القانون املتعلق بالتصويت يف الخارج غري دستوري ،ألنه يحد من
حقوق التصويت للمواطنني املسجلني يف جنوب أفريقيا ممن كانوا مؤقتاً يف الخارج .وأثناء عملية التقييم فيام بعد انتخابات
 ،2009كان قانون االنتخابات منحازا ً إىل جانب حكم املحكمة الدستورية عام  ،2009بإعتبار أنه أجاز للمواطنني التسجيل
265

266

«هل تحصل هندوراس على انتخابات حرة ونزيهة؟» ،قناة الجزيرة 20 ،نوفمبر/تشرين الثاني  ،2012متاح في الموقع الذي تم االطالع عليه في  8أبريل/نيسان :2013
<>http://www.aljazeera.com/programmes/insidestoryamericas/2012/11/2012112051713508222.html
المؤسسة الدولية للنظم االنتخابية (« ،)IFESهندوراس تجري تقييما ً ألدائها االنتخابي ،وإعداد خطط إلجراء االنتخابات العامة في نوفمبر/تشرين الثاني» 21،مارس/
آذار  ،2013وهي متاحة على الموقع التالي الذي تم الرجوع إليه بتاريخ  8أبريل/نيسان :2013
<http://www.ifes.org/Content/Publications/Articles/2013/Honduras-Evaluates-Election-Performance-Plans-for>General-Elections-in-November.aspx
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والتصويت من الخارج .وقد تم تبادل تعديالت ترشيعية مع أعضاء لجنة االتصاالت الحزبية الوطنية ،يف محاولة للحصول عىل
كسب ود األحزاب السياسية قبل مناقشة التعديالت املقرتحة يف الربملان .ويف حالة بقاء األحزاب غري راضية عن ذلك اإلجراء،
267
فإن الترشيع قد تجري إحالته إىل املحكمة الدستورية إلتخاذ قرار نهايئ بشأنه.

 2-8تقييم األداء املؤسيس للهيئات اإلدارية والعدالة االنتخابية وتحديد االحتياجات لإلصالح املؤسيس
هناك ثالثة مناذج تنظيمية رئيسية لهيئة إدارة االنتخابات ،وهي( :أ) املستقلة( ،ب) الحكومية و (ج) املختلطة 268.كام قد
تختلف بنية التشكيل الفعيل لكل منوذج من النامذج الثالثة أيضاً .وتتعلق بعض املتغريات الرئيسية بالقيادة التنظيمية،
الصالحيات التنفيذية ،تصميم الكفاءات التشغيلية ،التسلسل الهرمي للهياكل عىل الصعيدين الوطني وما دون الوطني،
والقدرات االنتخابية لتسوية املنازعات ،الخ .وبعض هذه األمور قد تكون مفصلة يف اإلطار القانوين االنتخايب ،وتنتج من
واليات محددة .ومع ذلك ،فإن بعض القرارات قد تكون داخلية .وقد تواجه اإلدارة االنتخابية تحديات مختلفة من دورة
انتخابية إىل أخرى .لذلك ،فإن من املهم إجراء تقييم دوري وضبط الهياكل التنظيمية الداخلية ،لضامن أن اإلدارة االنتخابية
تستطيع التعامل مع جميع التحديات عىل نحو فعال .وملواجهة التحديات املتعلقة بتزايد املخاطر وحوادث العنف ذات
الصلة باالنتخابات ،ينبغي عىل اإلدارة االنتخابية تعزيز قدرتها عىل فهم وتحليل املخاطر الداخلية والخارجية عىل السواء،
وإدارة الرصاعات التي تهدد بالتطور والتحول إىل العنف .وينبغي أيضا تطوير القدرة عىل التعاون والتنسيق يف املسائل
األمنية االنتخابية مع املنظامت الخارجية .كام تتيح مرحلة ما بعد االنتخابات الوقت لهيئة اإلدارة االنتخابية لتقييم وتخطيط
هذه اإلصالحات املؤسساتية املهمة.
تعاون هيئة اإلدارة االنتخابية بشكل وثيق مع الرشطة والقضاء ملقاضاة مرتكبي الجرائم االنتخابية بعد االنتخابات العامة
يف نيجرييا عام  .2011متيزت االنتخابات النيجريية يف األعوام  1999و 2003و 2007بانتشار أعامل العنف املتعلقة باالنتخابات
عىل نطاق واسع 269.ومع ذلك ،فإنه ال يوجد دليل واحد عىل أن شخصاً واحدا ً قد حوكم عىل جرم يتعلق باالنتخابات طوال
تلك الفرتات .وبعد االنتخابات العامة يف عام  ،2011التي شهدت أيضا العديد من حوادث العنف ذات الصلة باالنتخابات،
رشعت لجنة االنتخابات الوطنية املستقلة ( ،)INECبدعم من أجهزة الرشطة النيجريية وسلطات القضاء ،يف العمل عىل
مالحقة املخالفني يف االنتخابات واعتقالهم ومحاكمتهم .كام عملت اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة ،جنباً إىل جنب مع
نقابة املحامني النيجريية ( )NBAلتسهيل املالحقة القضائية بأقل تكلفة ممكنة .270وعىل الرغم من أن اللجنة االنتخابية
الوطنية املستقلة ( )INECقد حاكمت مجرمني أكرث من أي هيئة إدارة انتخابية أخرى يف طوال تاريخ نيجرييا ،فقد ذكر
رئيس اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة أن العملية كانت بطيئة للغاية ،بالنظر إىل العدد الغفري من القضايا التي ال تزال
عالقة أمام مختلف املحاكم .كام اقرتح أيضا رضورة إنشاء وكالة مستقلة للتعامل مع الجرائم االنتخابية بسبب افتقار اللجنة
االنتخابية الوطنية املستقلة إىل القدرات واألموال والقوى العاملة الالزمة إلدارة االنتخابات ومالحقة املخالفني يف االنتخابات
يف آن واحد.
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مساهمة من الهيئة المستقلة لالنتخابات في جنوب أفريقيا ( )IECمن خالل موسوثو مويبيا ( ،)Mosotho Moepyaرئيس موظفي االنتخابات في اللجنة االنتخابية
المستقلة ،وستيوارت مورفي ( ،)Stuart Murphyمدير ترسيم حدود الدوائر االنتخابية والتصويت في اللجنة االنتخابية المستقلة ،في  30أبريل/نيسان .2013

268

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ،إدارة االنتخابات خالل المرحلة االنتقالية :التحديات والفرص (ستوكهولم :المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات،
،)2012ص.8 .

269

انظر على سبيل المثال مجموعة األزمات الدولية« ،االنتخابات في نيجيريا :تجنب أزمة سياسية» ،تقرير أفريقيا رقم  28( 123مارس/آذار  ،)2007متاح على الموقع
التالي الذي تم االطالع عليه في  13ديسمبر/كانون األول :2012
<http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/nigeria/Nigerias%20Elections%20Avoiding%20a%20
>Political%20Crisis
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اللجنة االنتخابية الوطنية المستقلة لمالحقة مليون ناخب ،صحيفة الطليعة ( 16 ،)Vanguardأبريل/نيسان  ،2012وهي متاحة بالموقع التالي الذي تم االطالع عليه
في  8يناير/كانون الثاني >http://www.vanguardngr.com/2012/04/inec-to-prosecute-1-m-voters< :2013
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دليل العمل بشأن التدابري التي ينبغي اتخاذها ملنع وتخفيف حدة العنف املرتبط باالنتخابات

 3-8تقييم أداء املوظفني وتحديد االحتياجات لبناء القدرات املهنية
إن هيئات إدارة وتسوية املنازعات االنتخابية تحتاج للتطوير املستمر للكفاءات املهنية لديها .وهذا األمر مهم ،بشكل
خاص ،للهيئات التي ال يتم تنظيمها عىل شاكلة هياكل دامئة ومستقلة ،واملنظامت التي تواجه ارتفاعاً عالياً يف معدل تدوير
وتغري املوظفني .باإلضافة إىل ذلك ،فإن اعتامد إجراءات جديدة إلدارة االنتخابات والنظم ،مبا يف ذلك حلول تكنولوجيا
املعلومات ،يستدعي زيادة الحاجة إىل بناء القدرات .وتتيح فرتة ما بعد االنتخابات املجال لإلدارة االنتخابية للرتكيز عىل
تقييم االحتياجات ،لبناء القدرات وتحديد املتطلبات التدريبية للموظفني عىل جميع املستويات ذات الصلة .كام تستطيع
هيئة إدارة االنتخابات الوطنية االستفادة من برامج التدريب الدولية .وعىل سبيل املثال ،فإن منهاج بريدج ()BRIDGE
التدريبي الشهري هو بالطبع أبرز برنامج يجريه عدد من مقدمي الدعم االنتخايب إلدارة االنتخابات الوطنية .وهناك أيضاً
بعض الهيئات البارزة يف مجال إدارة االنتخابات ،مثل معهد االنتخابات االتحادي ( )IFEباملكسيك ولجنة االنتخابات يف الهند
( ،)ECIالتي لديها مراكز تدريب تعمل عىل تعزيز برامج التدريب وجهاً لوجه بني النظراء ،مبا يف ذلك تقديم الدورات األمنية
االنتخابية املتخصصة .ومع ذلك ،فإن من املهم التأكد من أن بناء القدرات ال يقترص عىل القيادة املؤسسية ،وأن هناك آليات
داخلية لنقل املعرفة.
قيام الهيئة املستقلة إلدارة االنتخابات يف جنوب أفريقيا بإدخال نظام تقييم األداء ونظام التدريب بعد االنتخابات البلدية
عام  .2006بعد االنتخابات البلدية عام  ،2006التي شهدت احتجاجات واسعة النطاق قبل موعد االنتخابات 271،أنشأت الهيئة
املستقلة لالنتخابات يف جنوب أفريقيا ( )IECنظاماً لتقييم األداء الداخيل .وقد تم تدريب جميع املوظفني وتقييمهم من حيث
مجاالت النتائج الرئيسية ومؤرشات األداء الرئيسية أيضاً .وبشكل عام ،فإن النظام املستخدم قد مكن هيئة إدارة االنتخابات
من «مكافأة من يعترب أداؤهم جديرا ً بالتقدير وتحديد احتياجات تطوير وتنمية املهارات لدى املوظفني» .ومنذ بداية عام
 2006وحتى أوائل عام  ،2007تلقى نحو  107موظفني من هيئة إدارة االنتخابات تدريبات داخلية أو خارجية لتنمية املهارات
وتطوير القدرات لديهم يف مختلف املجاالت ،والتي شملت إدارة املشاريع ،وإدارة سلسلة اإلمدادات ،وشهادات يف مجال
272
تكنولوجيا املعلومات ونظم املعلومات الجغرافية.

 4-8تحديد املامرسات التي من شأنها أن تؤدي إىل تحسني التعاون مع وكاالت قطاع األمن وغريها
من الجهات الفاعلة الحكومية وغري الحكومية
طوال مدة الدورة االنتخابية ،تقوم اإلدارة االنتخابية بالتعامل مع العديد من أصحاب العالقة واملصلحة ،مبا يف ذلك وكاالت
قطاع األمن ،األحزاب السياسية ،املجتمع املدين ،مجموعات املراقبني الدوليني ،وسائل اإلعالم ،واملواطنني .وتتفاوت طبيعة ذلك
االرتباط وترتاوح ما بني التعاون والتنسيق واالرتباطات األقل نجاحاً ،وحتى حاالت الخالف والرصاع يف بعض األحيان .وخالل
فرتة ما بعد االنتخابات ،يتعني عىل اإلدارة االنتخابية تحليل الكيفية التي تعاملت بها مع أصحاب العالقة واملصالح االنتخابية
اآلخرين ،وتحديد املامرسات الناجحة واألقل حظاً يف نجاحها .وميكن إجراء هذا التقييم بالتعاون مع املنظامت ذات الصلة.
كام ميكن تنظيم املناقشات فيام بني الوكاالت ،وعقد الندوات وورش العمل للمساعدة يف تحديد املامرسات الجيدة التي ميكن
تعزيزها وزيادة تقويتها ،واملجاالت التي تتطلب الرشوع يف إنشاء وبناء التعاون فيها.
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«أثر تقديم الخدمات على انتخابات الحكومة المحلية في جنوب أفريقيا» ،مجلة ( )Think Africa Pressعلى اإلنترنت 8 ،أبريل/نيسان  ،2011متاح على الموقع
الذي تم االطالع عليه في  19أبريل/نيسان :2013
<http://thinkafricapress.com/south-africa/impact-service-delivery-south-africa%E2%80%99s-local-government>elections-0
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الهيئة االنتخابية المستقلة في جنوب أفريقيا ( ،)IECالتقرير السنوي  ،2007مارس/آذار  2007ص  ،34وهي متاحة على الموقع التالي الذي تم االطالع عليه في 18
أبريل/نيسان  id=93212< :2013؟>http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction
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-8ب تحسين األمن االنتخابي
إن إرشاك وكاالت قطاع األمن خالل االنتخابات ،وال سيام يف مجتمعات ما بعد الرصاع أو املعرضة للرصاعات ،يتطلب زيادة
التعاون بني منظامت قطاعات األمن الخاصة وهيئات إدارة االنتخابات .وعالوة عىل ذلك ،قد تكون هناك حاجة إىل التفاعل
مع األحزاب السياسية ووسائل اإلعالم بشأن املسائل املتعلقة باألمن االنتخايب .إن عملية الوفاء باملهام والواليات املوكلة إىل
وكاالت قطاع األمن بهدف خلق بيئة آمنة إلجراء انتخابات سلمية ،قد تعتمد عىل قدرتها عىل التمسك مبصداقيتها يف نظر
هذه الجهات وعامة الجمهور .وخالل فرتة ما بعد االنتخابات ،ينبغي لوكاالت القطاع األمني إجراء تقييم ناقد ومتفحص
ملشاركتها ،من أجل تحديد التحديات الداخلية والخارجية (والنجاحات) التي تؤثر عىل الوفاء بوالياتها االنتخابية .ومن شأن
هذه النتائج إفادة وإنارة خطط بناء القدرات املوجهة نحو الدورات االنتخابية القادمة .كام أنها تشري أيضا إىل املجاالت التي
ميكن فيها تحسني التعاون مع أصحاب العالقة واالهتاممات االنتخابية ذات الصلة.

 .5-8تقييم األداء املؤسيس لوكاالت قطاع األمن وتحديد احتياجات بناء القدرات
خالل مختلف مراحل الدورة االنتخابية ،فإن منظامت قطاع األمن تنخرط يف العمل بطرق شتى ،حيث إنها قد تركز عىل توفري
األمن ملوظفي االنتخابات والناخبني املسجلني ومرشحي األحزاب السياسية البارزين واألفراد ،وغريهم من الفئات الضعيفة.
كام أنها ستعمل عىل توفري األمن لألحداث والفعاليات االنتخابية وحامية املواد واملنشآت االنتخابية .ويف سياق تنفيذ واليات
األمن االنتخابية ،قد تواجه وكاالت قطاع األمن تحديات داخلية وخارجية متنوعة .ومن شأن إجراء تقييم األداء بعد االنتهاء
من إجراء االنتخابات أن يتيح إمكانية تحديد التحديات الرئيسية والنجاحات .وقد تتعلق هذه مبراحل معينة من الدورة
االنتخابية ،أو مبناطق جغرافية محددة ،أو بأصحاب مصالح انتخابية محددة.

 6-8الحفاظ عىل التعاون مع أصحاب العالقة واملصلحة االنتخابية نحو الجولة القادمة من االنتخابات
قد يتم عقد االنتخابات للحكومات الوطنية واملحلية يف سنوات مختلفة .و يتم يف بعض السياقات ،إجراء االنتخابات
للسلطات املحلية واإلقليمية واالتحادية يف سنوات مختلفة .وإذا شهدت االنتخابات الفرعية واالنتخابات التمهيدية تنافساً
شديدا ً ،فإن فقد تتوىل وكاالت القطاع األمني حمل أعباء مسؤوليات أمنية انتخابية إضافية .ولذلك ،من املهم إلتفاقات
الخدمات الخاصة املحافظة عىل أوارص التعاون مع جميع أصحاب املصلحة االنتخابية ،حتى يف الفرتات التي ال تتخللها أنشطة
ذات صلة باالنتخابات .كام ميكن استخدام الفرتات التي تعقب انتهاء الدورة االنتخابية وإعالن نتائج االنتخابات يف مجال
عقد اجتامعات ثنائية ومتعددة األطراف بني أصحاب املصلحة االنتخابية ،من أجل مناقشة النجاحات والتحديات املتعلقة
بالتعاون والتنسيق خالل مختلف املراحل عرب مسار الدورة االنتخابية.

-8ج تحسين البنية التحتية من أجل السالم
عندما يتم تنظيم االنتخابات يف املجتمعات التي تعاين من مستويات عالية من العنف ،فإن هناك احتامالً ان متتد أعامل
العنف الحالية وتطال العمليات االنتخابية ،وتؤثر عىل الجهات االنتخابية الفاعلة واألحداث واملواد واملرافق .وقد استطاعت
املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ( )International IDEAاجراء مسح عىل عرشة من العوامل الهيكلية التي
حددها مختلف الباحثني بأنها قد أطلقت بالفعل ،أو أسهمت يف إطالق وإحداث أعامل العنف املرتبطة باالنتخابات يف
سياقات انتخابية مختلفة.
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دليل العمل بشأن التدابري التي ينبغي اتخاذها ملنع وتخفيف حدة العنف املرتبط باالنتخابات

وتشمل هذه العوامل ما ييل:
1)1الظروف االجتامعية واالقتصادية البائسة.
2)2اإلقصاء االجتامعي والسيايس.
3)3الرصاع املتعلق بتغري ديناميكيات السلطة.
4)4التمييز القائم عىل نوع الجنس والعنف.
5)5وجود العنارص املسلحة غري التابعة للدولة.
6)6وجود عنارص الجرمية املنظمة.
7)7ارتكاب فظائع تتعلق باإلبادة الجامعية وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب.
8)8انتهاكات حقوق اإلنسان.
9)9املخاطر البيئية.
1010تقارير وسائل اإلعالم غري األخالقية.
وهناك العديد من املؤلفات األكادميية الواسعة وتقارير املامرسني املستفيضة التي ترشح وتوضح اإلسرتاتيجيات الناجحة
ملعالجة هذه العوامل الهيكلية للرصاع بأساليب ناجحة .وتعترب مسألة تقوية وتحصني وتعزيز مختلف الجهات الحكومية
وغري الحكومية الفاعلة ،والتي تشكل البنية الوطنية األساسية للسالم ،ملعالجة األسباب الهيكلية لعوامل الرصاع مبثابة عملية
طويلة األمد من شأنها اإلسهام يف نهاية املطاف بالجهود الضيقة التي تركز عىل تنظيم االنتخابات السلمية ،يف حني أن نقاط
العمل واإلجراءات املحددة التي تتعلق مبعالجة العوامل الهيكلية للرصاعات االجتامعية تظل خارج نطاق هذا الدليل .ويتعني
الرجوع إىل األدبيات والبحوث األوسع نطاقاً ،واالطالع عىل تلك اإلجراءات العالجية املتعلقة بهذا الشأن.
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دليل العمل بشأن التدابري التي ينبغي اتخاذها ملنع وتخفيف حدة العنف املرتبط
باالنتخابات وثيقة داعمة ألداة إدارة املخاطر االنتخابية .تهدف هذه الوثيقة إىل مساعدة
مستخدمي أداة إدارة املخاطر االنتخابية يف تحديد االسرتاتيجيات املمكنة ملعالجة املخاطر
االنتخابية.
ُصممت أداة إدارة املخاطر االنتخابية من أجل متكني الجهات التي لديها تفويض أو
اهتامم أو مصلحة بضامن إجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية .أما الجهات التي ميكن
أن تستخدم هذه األداة فهي هيئات إدارة االنتخابات ،ووكاالت القطاع األمني ،واملجتمع
املدين وغريه من الجهات الحكومية وغري الحكومية .تهدف أداة إدارة املخاطر االنتخابية
إىل بناء قدرات مستخدميها ومتكينهم من فهم ،وتحليل ،وتخفيف حدة املخاطر االنتخابية،
وخصوصاً تلك التي ميكن أن تتخذ منحى عنيفاً.
تم إدماج أداة إدارة املخاطر االنتخابية يف تطبيق برمجي حاسويب يتكون من ثالث وحدات
تفاعلية (تعلّم – حلل – افعل) ميكن استخدامها مجتمعة أو كموارد منفصلة.
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