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 التمهيد

( FDFA)بة التسعينيات انتدبت الوزارة الفيدرالية السويسرية للشؤون اخلارجية فخالل حق. ّكر يف جمال إدارة الصراعاتبيسرا تؤّيد مبادرات اإلنذار املما برحت سو 
التعّرف املبكر على التوترات "وأسفر ذلك عن والدة برانمج فاست . غري احلكومية لتطوير نظام لتوّقع النزاعات املسّلحة واألزمات السياسية( swisspeace) مؤسسة  
من أنظمة اإلنذار واألجيال السابقة ( فاست" )برانمج التعّرف املبكر على التوترات وحتليلها"إال أن برانمج . يف إصدار إنذارات ُمبّكرة ، والذي كان انجًحا نسبًيا"وحتليلها

 .بني اإلنذار واالستجابة حينها، كما يوّضح هذا املنشور الرابطةّكرين، كاان أقّل جناًحا يف منع العنف، بسبب عدم وضوح بواالستجابة امل

وتطبيقها منذ تلك األايم، ولكن على الرغم من ذلك، ال تزال اهلوة بني  املبّكرينر التفكري يف أنظمة اإلنذار واالستجابة يُقّدم هذا املنشور نظرة عامة وهامة حول كيفية تطوّ 
ست عندما ترّأست سويسرا منظمة  قائد لفرقة العمل اليتك  ولقد ملست تلك اهلوة بنفسي عندما عملتُ . اإلنذار واالستجابة متّثل حتدايً  األمن والتعاون يف أورواب   ُأسِّّ

(OSCE) إال أن التحّدايت احلديثة، كالنزاع يف أوكرانيا، أظهرت أنه على الرغم من  .ومنع النزاع واالستجابة لألزمة جوهر عملها منذ بداايهتا املبّكر، واليت مّثل اإلنذار
ال يزال هناك فرصة كبرية لتحسني طريقتنا يف التعامل مع اإلنذار واالستجابة ولكن . ، كثريًا ما يبقى العمل الوقائي الفّعال صعب املنالراملبكّ توافر أدوات املنظمة لإلنذار 

 .املبّكرين

يف الوزارة الفيدرالية السويسرية للشؤون  "األمن البشري"ولقد كان لثالث رسائل يف هذا املنشور صدًى يف داخلي، ألهنا متّثل جوهر عمل تعزيز السالم الذي يقوم به قسم 
 (.FDFA)اخلارجية 

الواقع بنزاع ما وأي  علينا أن نكون متواضعني كوننا دخالء؛ إن أذكى وأقدر الناس مّمن يعملون يف عواصم العامل ال ُُيكنهم معرفة أي التغيريات أوثق صلة يف ،أوالً 
وهم من يعرفون   ،لنزاع هم من ُيكنهم االنتباه إىل التغرّيات اخلفّية اليت قد ُتشري إىل تصاعد التوتراتالقريبني إىل ايني ألن السّكان احملل أكثر، وذلك االستجاابت مناسبة
ارجية كسويسرا أو لذا علينا احلرص على أن يكون السكان احملّليون حمور مجيع جهودان ملنع العنف وتعزيز السالم ويف طليعتها؛ فاألطراف الفاعلة اخل. كيفية التعامل معها

 .األمم املّتحدة ُيكنها املساعدة يف دعم ومتكني العمليات احمللية، ولكن ال ُُيكننا فرض السالم

نشور يُذّكران هذا امل. كلمة الساعة يف السياسات احلالية للسالم وممارساته"  )أو الشمولية( اإلشراك"إذ أصبح مصطلح . “اثنًيا، جيب إشراك مجيع األطراف يف العمليات
واإلشراك ابلنسبة لسويسرا، ال يعين ضمان . أبمهية ذلك املصطلح على مجيع املستوايت، سواء يف مفاوضات السالم يف سوراي، أو على املستوى اجملتمعي يف واجري بكينيا

الذين يشاركوننا الرأي، إال أننا جيب أن نتواصل كذلك  يف الغالب إىل العمل مع األشخاص منيل. متثيل كل مجاعات اجملتمع فقط، ولكن متثيل مجيع أطياف الرأي كذلك
 .مع األطراف الفاعلة، اليت قد يكون هلا دور يف التوّترات، مهما ص ُعب األمر

وتقّبلهم لبعضهم البعض يستغرق  فتغيري املواقف وتعارف الناس على بعضهم البعض. أخريًا، إن احلوار أداة رئيسية يف إدارة النزاعات وحتويلها، واحلوار الفّعال يستغرق وقًتا
 .حنن ال نتحّرك غالًبا إال بعد أن تتصاعد النزاعات، مما ُيصّعب من حّلها. وكلما بدأ احلوار مبّكًرا، كان ذلك أفضل. وقًتا

ملنشور على النزاعات اجملتمعية، إال أن العديد من ورغم تركيز ا. يف هذا املنشورالضوء تلك نقاط ثالث فقط من بني العديد من النقاط األخرى القّيمة اليت أُلقي  عليها 
 .الدروس والرؤى مالئمة لكل من يعمل على حّل النزاعات وإرساء السالم

 ( Heidi Grau)هايدي غراو 

 ،"األمن البشري"رئيسة قسم 

 (FDFA)الوزارة الفيدرالية السويسرية للشؤون اخلارجية 
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 املـلخص

هي مبادرات حمّلية املنشأ  املبّكرينتمعية لإلنذار واالستجابة إن أنظمة الُنهج اجمل
ُمصّممة ملنع العنف وحتويل النزاع من خالل عملية إشراكية تشاركية مبنية على 

وبينما يعتمد شكل ووظيفة الُنهج اجملتمعية لإلنذار واالستجابة . أساس توافق اآلراء
الشائعة اليت  املعرفيةيع والنتائج املبّكرين على سياقها اخلاص، هنالك بعض املواض

فيما يلي قائمة . قد يرغب أي شخص مهتم بتلك الُنهج يف أخذها بعني االعتبار
املؤشرات، إىل ابلنقاط الرئيسية املتعّلقة ابملواضيع األربعة من اإلعداد والبِّنية، 

 .االستجابةمث املراقبة، ف

 اإلعداد والِبنية
صّممة على إىل األسفل أكثر شيوًعا من تلك املصّممة من األتُعّد النماذج امل •

من األسفل إىل األعلى، ولكل منهما فعاليته يف سياقات خمتلفة ولكل منهما 
 .حتّدايته

هّمشة يف ذلك األقلّيات واجلماعات امل إن إدماج مجيع األطراف املعنية، مبا •
 .أمر أساسيّ 

 .وأتييد السلطات كذلك تعتمد الشرعية والفاعلية على التأييد اجملتمعي الكبري •
ُتصّمم مجيع أنظمة اإلنذار واالستجابة املبّكرين من قِّبل : مراعاة السياق •

اجملتمع احملّلي الذي تنشأ فيه، وقد يكون من غري املمكن إعادة تطبيقها يف 
 .سياقات أخرى

ُُيكن لألطراف اخلارجية أن تُعّزز القدرات احملّلية وتساعد يف تصميم العملية،  •
ك بزمام أمورهاجيب أن يكون اجملتمُع احملّلي مالك العملية واملولكن   .مسِّ

 املؤشرات
الرتكيز السابق على  أنتّتسم كال املؤشرات النوعية والكمية ابألمهية، رغم  •

 .من قيمة املؤشرات النوعية يف املراقبة اجملتمعيةانتقص املؤشرات الكمية 
ولوية، إال أن املؤشرات إىل حصد األ الوشيكلتصعيد ار خطمتيل مؤشرات  •

اليت حُتّدد األسباب اهليكلية الكامنة وراء النزاع ضروريٌة ملنع الُعنف وحتويل 
 .النزاع ألجل طويل

ُُيكن أن تستند املؤشرات إىل العوامل اليت ُتسهم يف تصعيد النزاع، ولكنها  •
ُُيكن أن تستند كذلك إىل املمارسات اليت ُتسهم يف السالم والتالحم 

 .جتماعياال
تكون املؤشرات اجلّيدة خاصة ابلسياق احملّلي وحُمدَّثة وُمطّورة بطريقة تشارُكية  •

 .وإشراكية، وتراعي االعتبارات اجلنسانية
جيب أن تتجّنب قائمة املؤشرات الطموح الزائد وذلك للتقليل من خطر جتاوز  •

 .القدرة على املراقبة واالستجابة

 

 املراقبة
 .ر املراقبني تنوّع اجملتمع احملّليينبغي أن يعكس اختيا •
من وظائف أنظمة اإلنذار واالستجابة املبّكرين اهلامة التحّقق من صحة  •

املعلومات لضمان مصداقية تقارير اإلنذار واالستجابة املبّكرين، وجملاهبة 
 .التأثريات السلبية للمعلومات اخلاطئة أو التحريضية

جُتمع تشاركًيا وأن تُتاح التقارير على  ينبغي أن جُيرى حتليل املعلومات اليت •
 .نطاق واسع

تستطيع وسائل التكنولوجيا احلديثة أن ُتسّهل التواصل، ولكن جيب التفكري  •
نظام  ضمنقبل اعتمادها " الكيفية"و" املكان"و" اإلمكانية"يف أسئلة حول 

 .اإلنذار واالستجابة املبّكرين لالستفادة منها يف سياق حُمّدد
ية أساس جتّنب شكوك أفراد اجملتمع احملّلي أو احلكومة أو قوات إن الشفاف •

 .األمن

 االستجابة
إذ ُُيكن للفجوة . ينبغي أن ُتشّكل قدراُت االستجابة التصميم  الُكّلي للنظام •

بني قدرة النظام على التحذير وقدرته على االستجابة أن تُقّوض مصداقيته 
 .والتأييد  الذي يتلّقاه

بة اجملتمعية املباشرة للنزاع الُنهج  التحويلية وتلك اليت ترتكز تفّضل االستجا •
 .على املصاحل أكثر من تفضيلها للُنهج اليت ترتكز على الُسلطة أو احلقوق

ترتكز الُنهج اجملتمعية على توافق اآلراء، وتعّول على القدرات احملّلية املتوّفرة،  •
 .ويُنّفذها أفراد اجملتمع احملّلي

األطراف الفاعلة اخلارجية، حتتاج اجملتمعات احملّلية إىل شبكة  ومن أجل حشد •
لمواقف اليت تفوق قدراهتم على لمن العالقات الراسخة من أجل االستجابة 

 .التصّرف
ومن شأن التواصل وإعداد التقارير ابنتظام أن يسامها يف أتسيس عالقات  •

 .تعاونية بّناءة مع تلك األطراف الفاعلة اخلارجية
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 قدمةامل
. بعينيكه اتر  ها أنت د، واآلنلقد حّذر الناس من حدوث ذلك، فلم يستمع أح"

 1".إذا مل يتم التعامل مع األمر سريًعا، سيزداد األمر سوًءا

تلك هي الكلمات اليت قاهلا فرد من اجملتمع احملّلي يف بريتوراي جبنوب أفريقيا عندما 
آخرون من اجملتمع و عر هو لقد ش. انتشرت أعمال الشغب بسبب خالف سياسي

لكنهم مل  ،علموا أن اندالع الُعنف أصبح حمتماًل جًداو احملّلي بتزايد التوترات 
ُيلكوا القوة أو املنرب ملواجهة التصعيد، وهذا حتدٍّ يواجه اجملتمعات احملّلية يف مجيع 

 .أحناء العامل

جابًة حمتملة هلذا است املبّكرينوتُعّد األنظمة اجملتمعية لإلنذار واالستجابة  
مبادرات حملّية املنشأ ُمصمّمة ملنع العنف وحتويل النزاع من خالل فهي . التحّدي

يهدف هذا املنشور إىل . عملية إشراكية تشاركية مبنية على أساس توافق اآلراء
حالًيا حول األنظمة اجملتمعية لإلنذار واالستجابة  املتوّفرةتلخيص كّم املعرفة 

وللقيام بذلك، يعتمد املنشور . ك أبسلوب يسهل االّطالع عليهاملبّكرين، وذل
على الكتاابت واخلربات املتعّلقة أبنظمة اإلنذار واالستجابة املبّكرين وجلان السالم 

 2.احملّلية

وبينما يعتمد شكل ووظيفة الُنهج اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين على 
الشائعة اليت قد يرغب أي  املعرفيةائج السياق، هنالك بعض املوضوعات والنت

من الفصول  فصل يقّدم كل. شخص مهتم بتلك الُنهج يف أخذها بعني االعتبار
التالية سلسلة من االعتبارات اهلدف منها متكني اجملتمعات احمللّية والعاملني يف 

يُناقش الفصل األول . جمال إحالل السالم املهّتمني ابستكشاف تلك املوضوعات
ويتناول الفصل الثاين . ية لإلنذار واالستجابة املبّكرينالُنهج اجملتمع اد وبِّنيةإعد

أما الفصل الثالث . ، واليت ُتستخدم كأداة رئيسية جلمع املعلوماتاملؤشراتوضع 
. فيبحث يف كيفية مجع املعلومات وحتليلها وتقدُيها من خالل التقارير املراقبةحول 

يف الفصل الرابع، ويدرس كيف ُيكن االستجابة وأخريًا، يُرّكز البحث على 
للمجتمعات احمللّية التصّدي بنفسها لتصاعد التوترات، وكيف ُيكنها التعاون مع 

 .اآلخرين عندما يفوق الوضع قدرهتا على املواجهة

                                                        
1Masombuka, S., Hosken, G., and Quintal, G “,. سوف نحرق كل برتوريا إن استدعى

 The Herald, 21.06.2016, . http://www.heraldlive، ”األمر
-tshwane-quell-rcementsreinfo-call-co.za/news/2016/06/21/cops

protests23/08/2016في  ، تم االطالع عليه. 

 
ني وألن مفهومّي األنظمة اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين وجلان السالم احملّلية متشاهبان للغاية، يتناوهلما هذا البحث كمفهوم2

احملافظة أو البلدية أو البلدة أو )ا إشراكًيا يُدار على املستوى دون الوطين منربً ( LPC)تُعّد جلنة السالم احملّلية " .تبادليني بدرجة كبرية
 ,.Odendaal, A." ويوّفر منّصة للقيادة اجلماعية احملّلية لقبول املسؤولية املشرتكة إلرساء السالم يف ذلك اجملتمع( القرية

(2013), A Crucial Link: Local Peace Committees and National Peacebuilding, 
Washington: United States Institute of Peace ,6. ص. 

 

منربًا إشراكًيا يُدار على املستوى دون الوطين ( LPC)تُعّد جلنة السالم احملّلية 
ويوّفر منّصة للقيادة اجلماعية احملّلية لقبول ( بلدية أو البلدة أو القريةاحملافظة أو ال)

  ." املسؤولية املشرتكة إلرساء السالم يف ذلك اجملتمع

لألنظمة اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين، فكل  ال توجد حالة منوذجية
خالل البحث  إىل عدد من األمثلة هنا نشريإال أننا . نظام ُيّثل حالة فريدة

أقل ما هو معروف نسبًيا كحالة واجري يف كينيا، ومنها ما هو للتوضيح، منها 
( 2)و( 1)وإلمتام األمثلة املعروضة يف النص، يُقّدم امللحقان . شهرة

تصميمات الثنني من األمثلة األقل شهرة لوصف األنشطة يف مؤسسة بلون 
 .ة يف مشال شرق نيجريايبتيمور الشرقية أو مؤسسة البحث عن أرضية مشرتك

 املبّكرينطبيعة النظام اجملتمعي لإلنذار واالستجابة 

لشرطة لبينما قد يُنظر لالستجابة للنزاع على أهنا االختصاص التقليدي 
، إال أنه غالًبا ما يكون هناك حاجة لُنهج بديلة أو تكميلية، يةجهزة األمناألو 

احلكم يف ظل عدم فاعلية قوات  خاصة يف اجملتمعات احمللّية اليت يضُعف هبا
عن  املبّكرينتنشأ األنظمة اجملتمعية لإلنذار واالستجابة . األمن أو غياهبا

 -القناعة أبن أفرد اجملتمع احملّلي ُيتازون ابلقدرة على فهم التغرّيات اخلفية 
. قبل أن تّتجه النزاعات احمللّية إىل العنف -إشارات اإلنذار أو املؤشرات 

لك األنظمة على حقيقة أن أفراد اجملتمع ُيلكون احلافز األكرب للتعاون وتعّول ت
ملنع النزاعات العنيفة كوهنم من سيعانون مباشرًة من آاثر العنف  خالقةبطرق 

 .على األرجح

نشأت األنظمة اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين يف جمموعة متنّوعة من 
ات القب لية يف كينيا، والدينية يف إندونيسيا، السياقات املختلفة ملواجهة النزاع

بني أبناء الداينة الواحدة يف مشال شرق نيجرياي ما والعرقية يف بوروندي والنزاع 
وهتدف هذه الُنهج لإلنذار واالستجابة املبّكرين يف غالب . سبيل املثال على

لكامنة والوقاية هي مواجهة العوامل ا: األمر إىل أن تكون وقائية ومستجيبة
وطويلة األجل اليت حتّرك النزاع، بينما االستجابة هي الرّد على تصاعد 

إن العمل ضمن الُنهج اجملتمعية لإلنذار واالستجابة  3.التوترات والعنف
عملية معّقدة إلحداث تغيري "املبّكرين هو التزام بتحويل النزاع، والذي يُعّد 

صاحل واخلطاابت يف ظل أجواء نزاع بّناء يف العالقات واملواقف والسلوكيات وامل
ويقّر هذا الن هج أبن النزاع له أبعاد متعّددة ومعّقدة  4".متيل إىل العنف

ومؤّسس على االعتقاد أبن التغيري البّناء ُيكنه تعزيز قدرة اجملتمع احملّلي على 
 .الصمود ومنع العنف

                                                        
3Internal Evaluation: Participatory Early Warning for More Effective Response to Stine, K., (2013), 

Religious Conflict in Plateau State, Nigeria, A Pilot Project Funded by USIP, Washington, D.C.: 
Search for Common Ground،  .7ص. 

 
4Berghof Glossary on Conflict Transformation: 20 Berghof Foundation, (2012),  

Notions for Theory and Practice, Berlin: Berghof Foundation Operations GmbH،  .ص
23. 

 

http://www.heraldlive.co.za/news/2016/06/21/cops-call-reinforcements-quell-tshwane-protests
http://www.heraldlive.co.za/news/2016/06/21/cops-call-reinforcements-quell-tshwane-protests
http://www.heraldlive.co.za/news/2016/06/21/cops-call-reinforcements-quell-tshwane-protests
http://www.heraldlive.co.za/news/2016/06/21/cops-call-reinforcements-quell-tshwane-protests
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نزاعات احمللية اليت تعود هتتم األنظمة اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين ابل
جذور طبيعتها وهيكلها بدرجة كبرية إىل العالقات احمللّية رغم أمهية السياق 

إن  5.األعّم، وابألخص نظام احلكومة والعالقة بني جهاز الدولة واجملتمع
العمليات الوطنية غاية يف األمهية، ولكن اجملتمعات احمللّية ليست عوامل مصّغرة 

لك أكرب، فلكل جمتمع حمّلي عالقاته وهياكله اليت حتتاج إىل بسيطة تدور يف ف
 .التحويل، واألنظمة اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين هي أداته لذلك

 املبّكرينتطّور اإلنذار واالستجابة 

هتدف أنظمة اإلنذار واالستجابة املبّكرين إىل حتديد األوضاع املعّرضة خلطر 
لتعامل معها وقائًيا، أو منع التصعيد يف البيئات اليت تشهد التحّول إىل العنف وا
صّممة وهذا املفهوم ليس ابجلديد، رغم أن األنظمة امل 6.أعمال العنف ابلفعل

لقد مت حتديد أربعة أجيال . هلذا الغرض تعود عامًة إىل منتصف القرن العشرين
خالل العشرين  من أنظمة اإلنذار واالستجابة املبّكرين مع حدوث تغيري كبري

 7.سنة املاضية

نشأ أول جيل لإلنذار واالستجابة املبّكرين ضمن القطاع األمين، وذلك قبل 
. واألمم املّتحدة( NGOs)أن ينتشر بني املنظمات الدولية غري احلكومية 

وتضّمن إعداده وجود مراقبني يف مكاتب بعيدة عن السياق جيمعون البياانت 
،  اسنلعامة الدت النماذج األّولية على البياانت املتوّفرة واعتم. لُيحّللها اخلرباء

كالصحف، بينما تتضّمن النماذج احلالية حتلياًل مكثّ ًفا للبياانت الكّمية 
كانت مرجعّية اجليل األول من األنظمة لألطراف  .  وتستخدم الرؤى احملّلية

ياسي التدّخل الدبلوماسي أو السإىل  تسعىالفاعلة يف اجملتمع الدويل وكانت 
لألمم املّتحدة عدة مكاتب  8.أو العسكري على مستوى املسار األول

اإلنذار املبّكر، كاملستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلابدة  وظيفتها
اليت   املبّكرينوتضم األمثلة على مشاريع أنظمة اإلنذار واالستجابة . اجلماعية

مات الدولية غري احلكومية، برانمج كثريًا ما ُيستشهد هبا، واليت ترتأسها املنظ
التابع ملنظمة ( فاست" )التعّرف املبكر على التوترات وحتليلها"
"swisspeace " املبّكرينومنتدى اإلنذار واالستجابة (FEWER) ،

 .ولكن كال الربانجمني ابات من املاضي

                                                        
 ,Odendaal.” حنو أفضل عندما ُتوصل ابلنزاع الوطين والعنف الدائر به يّتضح معىن النزاعات احمللية القائمة مسبًقا وشّدهتا على“ 5

A., (2013), A Crucial Link, Washington DC: United States Institute of Peace Press,  .ص
12. 
" بّكر واالستجابة السريعةاإلنذار امل"املبين على هذا املفهوم تبادلًيا مع ُمسّمى ( EWER" )بّكريناإلنذار واالستجابة امل"يكون ُمسّمى وهبذا  6
(EWRR )بّكرنظام اإلنذار امل"يستخدم بعض املؤلفني مسّمى . شاهبةومع غريه من املسميات امل( "EWS ) لإلشارة إىل األنظمة اليت تفتقر

سأبذل (. EWER)ستجابة املبّكرة مع مسّمى اإلنذار املبّكر واال سّمى ابلتبادلإىل آليات االستجابة، بينما يستخدم البعض اآلخر هذا امل
 .ُقصارى جهدي لنقل أي مقصد ذكره املؤلف

 ,based Early -FCE CitizenRupesinghe, K., (2009)للمزيد من املعلومات حول األجيال الثالثة األوىل، انظر  7
Warning and Early Response System: A New Tool for Civil Society to Prevent Violent 

Conflict. Colombo: Foundation for Co-existence للجيل الرابع انظر 9-7، ص.ص .Meier, P. (2009)، 
 “Fourth-Generation Early Warning Systems ” ،(حمّدث)بّكرين يف ، ُنشر حول اإلنذار واالستجابة امل

06/03/2009 -early-generation-wordpress.com/2009/03/06/fourth  .https://earlywarning
systems-warning 03.08.2016يف  مت االّطالع عليه. 

املسار )تشتمل القيادة العليا على القادة العسكريني والسياسيني والدينيني أصحاب الرؤية الواضحة "، (Lederach)وفًقا لليديراخ  8
ة ابملسؤولني حيث تؤّهلهم صالهتم الوثيق. ويتضّمن املسار الثاين قادة املدى املتوّسط كاألكادُييني واملفّكرين والشخصيات الدينية(. األول

أما املسار الثالث فيشمل . وبسبب ُُسعتهم الطّيبة، يتمّتعون ابالحرتام على املستوى الشعيّب كذلك. احلكوميني للتأثري على القرارات السياسية
 ,Berghof Foundation.” اجملتمع احملّلي أو القادة األصليني الذي هم أدرى الناس بتأثريات النزاعات العنيفة على السكان ككل

 .61ص.  ،(2012)

خًة إقليمية ، فيعكس من نواحٍّ عّدة نساملبّكرينأما اجليل الثاين لإلنذار واالستجابة 
حيث جيمع مراقبون حمّليون أو خارجيون . ومتعّددة اجلنسيات من اجليل األول

، ولكن (أي املبنية على األرقام)ميدانًيا بياانت يغلب عليها العناصر الكّمية 
وتُغّذي البياانت مراكز  إقليمية فُيحّللها اخلرباء، سواء . عناصر نوعية أحياانً  يصحبها

أما . ارجيني، ويُعّدون تقاريرهم هليئات دولية وإقليمية ووطنيةاإلقليميني أو اخل
االستجابة فحاهلا حال االستجابة يف اجليل األول، إذ ترّكز على التدخل 
الدبلوماسي أو السياسي أو العسكري على مستوى املسار األول، مع تدّخل بني 

ر تكرارّين للجيل أكث 9.احلني واآلخر لألطراف الفاعلة على مستوى املسار الثاين
شبكة "الثاين من أنظمة اإلنذار واالستجابة املبّكرين نوقشا على نطاق واسع مها 

للمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا  ةالتابع" املبّكريناإلنذار واالستجابة 
(ECOWARN)آلية اإلنذار املبّكر ابلنزاع واالستجابة له "، و
(CEWARN ) للتنمية التابعة للهيئة احلكومية(IGAD .)  ورغم أن تصميم

اجليل الثاين، إال أهنما خضعا للتكييف منذ  يعود يف األصل إىلكال النظامني 
أتسيسهما، حىت أن البعض يقول اآلن أبن مفهوم اجليل الثالث ينطبق عليهما 

 .أكثر

ُييل اإلنذار واالستجابة يف أنظمة اجليلني األول والثاين إىل أن يكوان مسؤوليتني 
هت إىل اجليلني األول والثاين من أنظف. نفصلتنيم مة من أهم االنتقادات اليت ُوجِّّ

عدم الربط بني اإلنذار واالستجابة؛ فعادة ما تكون  اإلنذار واالستجابة املبّكرين
غاية يف التطّور، رغم االفتقار إىل وجود استجابة مضاهية  املبّكروظائف اإلنذار 

ويف مْوجة من التحقيق العلمي يف أنظمة . ألحيانلإلنذارات الصادرة يف أغلب ا
، قادت أوجه القصور 2009إىل  2006امتّدت من إلنذار واالستجابة املبّكرين ا

واالستجابة، يف أنظمة اجليلني األول والثاين، وابألخّص الفجوة بني اإلنذار 
 .املبّكرين النقاشات إىل أنظمة أكثر حمّلية وجيل اثلث من أنظمة اإلنذار واالستجابة

اهلوة بني اإلنذار  سدّ إىل  املبّكرينهتدف أنظمة اجليل الثالث من اإلنذار واالستجابة 
واألمثلة على . ّللني واملستجيبنيواالستجابة من خالل توحيد وظائف املراقبني واحمل

إن . وتتضّمن منتدايت حمّلية تلك األنظمة وطنية النطاق ومدعومة مبحور مركزي
جليل الثالث يُبادر إىل إنشائها بدعم خارجي، ولذلك ال يزال معظم أنظمة ا

واألطراف الفاعلة احمللّية جُمّهزة لوظيفيّت املراقبة . تصميمها من األعلى إىل األسفل
واالستجابة، رغم أن التحليل حيدث غالًبا يف مكتب مركزي مبساعدة خرباء حمّليني 

قد تقع . الكّمية والتدابري النوعيةيتحّقق التوازن بني التدابري . أو خارجيني/و
قدرات االستجابة، أو من خالل  فيهااالستجابة من خالل هياكل حمّلية، ُتصقل 

وتُعّد مؤسسة التعايش املشرتك يف سريالنكا من . آليات الدولة أو اجملتمع املدين
أما مؤسسة بلون يف تْيمور الشرقية،  10.أكثر األمثلة املوثّقة على نطاق واسع

 11.وّضحة كنموذج لدراسة حالة يف هذا البحث، فهي مثال قائموامل

                                                        
 10ص.  ،Rupesinghe, K., (2009)"بّكرة يف اجليل الثاين عن أطراف اجليل األولال ختتلف األطراف الفاعلة لالستجابة امل" 9

 Rupesinghe (2009)انظر  10
 (.1)انظر دراسة حالة يف امللحق رقم  11

https://earlywarning.wordpress.com/2009/03/06/fourth-generation-early-warning-systems
https://earlywarning.wordpress.com/2009/03/06/fourth-generation-early-warning-systems
https://earlywarning.wordpress.com/2009/03/06/fourth-generation-early-warning-systems
https://earlywarning.wordpress.com/2009/03/06/fourth-generation-early-warning-systems
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من . مل تُبحث أنظمة اجليل الرابع ابستفاضة أو تُعّد عنها تقارير بشكل جّيد
أهم خصائصها استخدام تقنيات التعهيد اجلماعي أو ما ُيسمى حبشد 

-crowd)وبرامج ( crowd-sourcing)املصادر جلمع املعلومات 
mapping )اء خرائط لتحديد مواقع احلشود، وذلك هبدف استخدام إلنش

أي شخص وكل شخص كمصدر للمعلومات بداًل من تدريب مراقبني 
إال أن املعلومات جُتمع كذلك من خالل نظام حاسويب مركزي حيث . حمّليني

ُتصّنف وفًقا لتصميم خبري، إذ يُعتقد أن توفر مثل تلك املعلومات للعموم 
على كل . سرعة التصّرف بطرق من شأهنا تقليل العنف سُيمّكن األفراد من

حال، تبقى فرضية أن االستجاابت اليت تستهدف منع العنف أو إدارة النزاع 
 12.ألمراب ومهتمةستسرتشد أبطراف فاعلة حمّددة ذات صلة 

. بعينه من األمناط السابقةواحًدا هناك بعض الُنهج اليت ال تناسب متاًما منطًا 
ح أعاله، فإن عمل شبكة غرب أفريقيا لبناء السالم وكما هو مقرت  

(WANEP) على سبيل املثال، ابلشراكة مع اجملموعة االقتصادية لدول ،
، يعكس جوانب من هُنج اجليلني الثاين (ECOWAS)غرب أفريقيا 

رق الرئيسي عموًما بني اجليلني األول والثاين ألنظمة اغري أن الف. والثالث
تتشابه . املبّكرين واألجيال الالحقة هو درجة امللكية احمللّية اإلنذار واالستجابة

بعض أنظمة اإلنذار واالستجابة املبّكرين من اجليلني الثالث والرابع مع أنظمة 
إال أن . اجليلني األول والثاين من حيث أهنا أُنشئت مببادرة من أطراف خارجية

مببادرة األطراف اخلارجية  الفرق هو أن أنظمة اجليلني األول والثاين ال تُنشأ
فحسب، بل تبقى يف كنفها وتعمل يف خدمتها كذلك، أما يف حالة أنظمة 

وتعتمد . إىل ملكيات حمّلية" لتسليمها"اجليلني الثالث والرابع، فهناك مساعٍّ 
مدى مالئمة النظام الذي يتّم تسليمه للسياق على مستوى حساسية ذلك 

 .يف اإلعداد والبِّنية السياق ومستوى املشاركة احمللّية

وطاملا أن الُنهج اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين تناسب تلك 
التصنيفات، فهي متّثل اجليلني الثالث أو الرابع من أنظمة اإلنذار واالستجابة 

وهكذا، فهي تعكس اإلقرار . املبّكرين، ألن امللكية احملّلية ركيزة طريقة عملها
عمل من أجل التنمية وإرساء السالم حبدود التدّخل اخلارجي املتزايد يف جمال ال

واالبتكار التقين، وتستند إىل اإلقرار أبن تعميق العالقات اإلنسانية، وخاصة 
يف السياقات اليت تشوهبا الريبة والشكوك، ضروري ملنع العنف وللتحّول 

 .االجتماعي

تم متكني أفراد اجملتمعات يف الُنهج اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين، ي
احملّلية من وضع املؤشرات ومراقبة جمتمعاهتم واالستجابة بفاعلية للتوترات 

يل قد تعّول هذه الُنهج على قدرات اجملتمع املدين احملّلي أو حتُ . املتصاعدة
املسائل اإلجرامية واألمنية إىل القنوات املناسبة، ولكن معظم االستجاابت ال 

ّخل اخلارجي، بل تعتمد على التعاون والعالقات داخل اجملتمع تعتمد على التد
 .احملّلي

                                                        
12Meier (2009)  
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 اإلعداد والِبنية 1
_____________________________ 

 النقاط الرئيسية
صّممة من األسفل صّممة من األعلى إىل األسفل أكثر شيوًعا من تلك املتُعّد النماذج امل •

 .تلفة ولكل حتّدايتهلألعلى، ولكن لكل منوذج فاعليته يف سياقات خم
 .هّمشة أمر أساسيّ إشراك مجيع األطراف املعنية، مبا يف ذلك األقلّيات واجلماعات امل •
 .تعتمد الشرعية والفاعلية على التأييد اجملتمعي الكبري وأتييد السلطات كذلك •
ي الذي ُتصّمم مجيع أنظمة اإلنذار واالستجابة املبّكرين من قِّبل اجملتمع احمللّ : مراعاة السياق •

 .تنشأ فيه وقد يكون من غري املمكن إعادة تطبيقها يف سياقات أخرى
ُُيكن لألطراف اخلارجية أن تُعّزز القدرات احملّلية وتساعد يف تصميم العملية، ولكن جيب أن  •

ك بزمام أمورهايكون اجملتمُع احملّلي مالك العملية وامل  .مسِّ
____________________________________________ 

قد تنشأ الُنهج اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين ضمن سياق حمّلي، أو قد تكون جزًءا من 
تنطوي مجيع احلاالت الفعالة للُنهج . مثلة على احلالتنياألمبادرة وطنية، ويضرب هذا الفصل 

بادرة ابلشرعية من على حتقيق توافق اآلراء حىت تتحّلى امل املبّكريناجملتمعية لإلنذار واالستجابة 
ويتطّلب ذلك إشراك مجيع األطراف املعنية . قِّبل اجملتمع احملّلي وكذلك احلكومة وقوات األمن

هّمشة واملستضع فة؛ وهذا ال على حنو واسع ومشاركتهم النشطة، ويشمل ذلك اجلماعات امل
ايت اليت جيب أن خيلو من املخاطر والتحدّ  املبّكرينيعين أن إنشاء نظام لإلنذار واالستجابة 
 .تؤخذ بعني االعتبار لتجّنب إحلاق الضرر

 االنطالق 1.1

كأحد مكّوانت نظام   املبّكرينسيُبحث هنا هنجان، أوهلما النهج اجملتمعي لإلنذار واالستجابة 
وطين، سواء ابدرت إبنشائه منظمة غري حكومية أو احلكومة، واثنيهما النهج اجملتمعي لإلنذار 

 13.كجزء من نظام انشئ عن اجملتمع احملّلي  ناملبّكريواالستجابة 

 مناذج مبنية من األعلى إىل األسفل

عامة للسالم الوطين وجلان  سالم  أمانةً ( NPA)أنشأ اتفاُق السالم الوطين يف جنوب أفريقيا 
استجابًة للعنف  1991ُوقِّّع االتفاق يف عام  14.(LPCs)إقليمية وجلان  سالم جمتمعية حملّية 

وأّسس االتفاُق . لذي صاحب االنتقال من ُحكم األقلية إىل املشاركة السياسة الكاملةاملتزايد ا
إحدى عشرة جلنة إقليمية، وبدورها أّسست كل منها جلان  سالم جمتمعية حملية على مستوى 

  15.البلدات والُقرى

                                                        
البِّىن : "، الفصل الثاينOdendaal (2013)السالم اجملتمعية احمللية الرُسية وغري الرُسية يف  تعكس تلك التصنيفات استعراض أوديندال للجان 13

 .على املصدر ذاته" جلنة واجري للسالم والتنمية"و" اتفاق السالم الوطين يف جنوب أفريقيا"يعتمد املثاالن املطروحان ". التحتية للسالم
 .45-37 ص.ص، Odendaal (2013)انظر  14
 .40ص.  ،Odendaal (2013)ر انظ 15

كانت تلك اللجان احمللية إشراكية على نطاق واسع، إذ سعت إىل إشراك ممثّلني 
. يني عن املنظمات املؤثّرة يف اجملتمع احملّلي، مبا يف ذلك منظمات اجملتمع املدينرئيس

 (:LPCs)وحُيّدد أوديندال ثالث وظائف للجان السالم اجملتمعية احمللية 
 منع العنف املتقّطع املرتبط ابألعمال االحتجاجية .1
 .الوساطة يف النزاعات احملّلية اليت كان ُُيكن أن تشهد العنف .2
 16.يف التالحم االجتماعي امهةاملس .3

قّدمت جلان السالم اجملتمعية احمللية يف جنوب أفريقيا هنًجا جمتمعًيا لإلنذار 
أُنشئت كل جلنة من جلان السالم . قائًما على املبادرة الوطنية املبّكرينواالستجابة 

 اجملتمعية احمللية ضمن سياق معنّي، وبفضل تكوينها، كانت قادرة على الوصول إىل
واألهم هو أن . معظم الشبكات السياسية واالجتماعية الرئيسية يف اجملتمع احملّلي

أن جلان السالم احمللية  هو معىن وجود تفويض وطين وجلان سالم جمتمعية إقليمية 
 .كانت حتظى بتأييد مؤسسي

، مثااًل على نظام ُمصّمم (1)تقّدم مؤسسة بلون، كما سريد تفصياًل يف امللحق رقم 
ويقع . املبّكريناألعلى األسفل يصف نفسه صراحًة بنظام اإلنذار واالستجابة من 

مقّر مؤسسة بلون يف تْيمور الشرقية، وهي منظمة غري حكومية معروفة جًدا وحتظى 
يف  املبّكرينابالحرتام الشديد، وأنشأت نظامها الوطين اخلاص ابإلنذار واالستجابة 

من هذا النظام الوطين، إنشاء  اقرتحت مؤسسة بلون، كجزء. 2008عام 
فقّدمت . على املستوى احملّلي( CPRNs" )شبكات منع النزاع واالستجابة له"

تلك الشبكات اإلرشاد للمجتمعات احمللّية الفرعية، ولكن قرار إنشاء شبكات منع 
النزاع واالستجابة له وحتديد كيفية تشكيلها بقي منوطًا ابجملتمع احمللي، مع الرتكيز 

وختضع كل شبكة من شبكات منع النزاع . امللكية احمللية والتصميم احمللي على
واالستجابة له للحكم الذايت، وتدعم مؤسسة بلون عملها من خالل التدريب 

وهكذا تُنشأ . ورشات عمل دورية حول التحليل واالستجابة وعقداملستمّر 
ا مببادرة وطنية، ولكنها شبكات منع النزاع واالستجابة له مركزاًي مع االرتباط رأسيً 

ُتدرج مؤسسة بلون يف تقاريرها . ُتطّور حملًيا وابستقاللية عن الشبكات األخرى
، ولكن كمكّمل فقط لطرق "شبكات منع النزاع واالستجابة له"معلومات مجعتها 

املراقبة األخرى، وعلى هذا النحو ال ُتصّمم تلك الشبكات لصاحل نظام أكرب، بل 
 .ى خلدمة اجملتمع احملّليُتصّمم ابألحر 

                                                        
 .42-41 ص.ص ، Odendaal (2013)انظر  16
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يف تيمور الشرقية وجلان السالم اجملتمعية احمللية يف " شبكات منع النزاع واالستجابة له"تُعّد 
جنوب أفريقيا مثالني على الُنهج اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين اليت يُبادر إليها على 

وب أفريقيا من احلكومة احمللية، بينما أغلب جلان جنإىل وأييت التمويل والدعم . املستوى الوطين
فالدعم التقين قّدمه مركز حّل النزاعات : الدعم الذي حصلت عليه مؤسسة بلون دويل املصدر

سابًقا )ة، مث جاء الدعم املايل من ماحنني دوليني املبّكر الدولية جبامعة كولومبيا يف املراحل 
، وحالًيا الوكالة األمريكية للتنمية األورويب عاون واالحتاداإلغاثة األيرلندية واملؤسسة األملانية للت

إن معظم املساعي . ، مع دعم صغري من احلكومة الوطنية(الدولية وبرانمج األمم املتحدة للتنمية
متنح تلك . أتيت كعناصر لنظام أكرب املبّكرينإلنشاء أنظمة جمتمعية لإلنذار واالستجابة 

يف حال أمكن . إىل األسفل دعًما ال يُقّدر بثمن للبِّىن احملليةصّممة من األعلى النماذج امل
إضفاء الطابع املؤسسي على هذا الدعم حبيث ال يعتمد على التمويل اخلارجي، سُيسهم ذلك 

 .املبّكرينيف ضمان استمرارية مبادرات اإلنذار واالستجابة 

تشمل مراعاة السياق احمللي ، حمّددةتصاحب النماذج املبنية من األعلى إىل األسفل حتّدايت 
ويف حني أ نشأت مجيع املناطق الفرعية اليت تغطّيها . واكتساب الشرعية على املستوى اجملتمعي

منطقة فرعية، شبكات منع النزاع واالستجابة  43مؤسسة بلون بتْيمور الشرقية، والبالغ عددها 
وُيشري ذلك إىل  17.جلااًن حملية للسالمله، مل تُنشئ العديد من اجملتمعات احملّلية اجلنوب أفريقية 

 املبّكرينضرورة وجود املبادرة والقدرة على املستوى اجملتمعي لتأسيس آليات اإلنذار واالستجابة 
 .احمللية حىت يف ظل وجود الدعم على املستوى الوطين

 مناذج مبنية من األسفل إىل األعلى

اليت بدأت  املبّكرينا ألنظمة اإلنذار واالستجابة تُعترب جلنة واجري للسالم والتنمية مثااًل معروفً 
، اجتمعت جمموعة من النساء يف منطقة واجري بكينيا 1992يف عام . على املستوى احملّلي

ملناقشة كيف ُيكنهن مواجهة التوترات اجملتمعية، واليت كانت تتحّول إىل العنف يف أغلب 
اء ابلسياق تعين أهنن سينتبهن إىل عالمات كانت معرفة النس.  فبدأن مبراقبة السوق ،األحيان

التوتر بني القبائل، واليت كانت أحيااًن مباشرة كرفض أفراد القبائل املختلفة التعامل التجاري 
وبتحديدهن للمشاكل قبل تصاعدها، متّكنت النساء من مواجهة بعض القضااي . فيما بينهم
 .أبنفسهن

طقة والشيوخ والشباب، وبننْي  شيًئا فشيًئا حتالًفا لقد تواصلت جمموعة النساء مع مفّوض املن
، 1995أاير  /وحبلول مايو. ملواجهة القضااي األكرب الكامنة خلف التوترات والنزاع بني القبائل

أي بعد ثالث سنوات من بدء النساء لعملهن، أُنشئت جلنة واجري للسالم والتنمية وأتّلفت 
ومّكن . حاب األعمال التجارية والشيوخ وآخرينمن مزيج من شبكات النساء والشباب وأص

اّتساُع التحالف اللجنة  من مواجهة توّترات جمتمعية كبرية واحلّد من أتثري اجلهات الفاعلة اليت 
لقد أّدى جناح جلنة واجري للسالم والتنمية إىل خلق مبادرة وطنية تُعّزز جلان  . تلجأ إىل العنف

. بعضها يف استنساخ النموذج الواجريي أكثر من غريهاالسالم على مستوى املناطق، جنح 
واجلدير ابملالحظة هنا، هو تطّور البنية الرُسية من حديث وفعل جمموعة من النساء وعملهن 

 18.على املستوى اجملتمعي

                                                        
 43منطقة فرعية، ولكن مؤسسة بلون كان لديها متويل يكفي لدعم شبكات منع النزاع واالستجابة له فقط يف  65تُقسم تْيمور الشرقية إىل  17

 .منطقة فرعية فقط
 The Wajir Story, (1998), Birmingham: Responding toسبيل املثال انظر على . ُوثِّقت التجربة الواجريية على حنو جّيد 18

https://vimeo.com/9935744Conflict. Available at   . انظر كذلكOdendaal (2013 ,)7-35 ص.ص ;Ibrahim, D., and 
Jenner, J., (1998“,)كسر دائرة العنف يف واجري ,”in Herr, and Zimmerman, J. (eds.), Transforming Violence: Linking 

Local and Global Peacemaking, Scottsdale, PA: Herald Press. 

ببوروندي مثااًل آخر على آلية اإلنذار واالستجابة  كبيمباوتُعّد جلنة السالم يف  
بداية احلرب األهلية اليت استمرت  1993شهد عام  19.لًيااليت تنشأ حم املبّكرين

يف  كبيمبا"  كولني"مل ختُل . على مدار اثين عشر عاًما ُعقب اغتيال رئيس بوروندي
ست ف 20.ألف شخص 450بوروندي من العنف؛ حيث قُتل ما يُقّدر بنحو  ُأسِّّ

عام  ، أي بعد مرور أكثر من1994كانون األول /أول جلنة للسالم يف ديسمرب
وأتلفت اللجنة من أبناء قبائل التوتسي وأبناء قبائل اهلوتو، . على اندالع العنف

ومجعت ممثّلني عن اجليش والقادة الدينيني والنازحني والعائدين من املنفى للمشاركة 
 21.يف حوارات غري رُسية حول قضااي املنطقة

وزارة "ّظمة  من كبيمبا، شّكل عدة أعضاء من جلنة السالم يف  1998ويف عام 
، واليت اخنرطت يف إحالل (MI-PAREC" )السالم واملصاحلة حتت الصليب

طة، وبقي اإلنذار نشِّ  كبيمباوبقيت جلنة السالم يف  . السالم على املستوى الوطين
 2010عملها، خاصًة فيما يتعّلق ابنتخاابت عامّي لعنصرًا رُسًيا  املبّكر

 2015.22و
إىل آليات انجحة ملنع النزاعات  وكبيمباتان يف واجري لقد حتّولت املبادراتن احمللي

وكانت هناك مساعٍّ يف كلتا احلالتني الستنساخهما يف جمتمعات حمّلية . العنيفة
وكما هو األمر مع جلان السالم احمللية يف جنوب أفريقيا، كانت بعض . أخرى

املبادرات الضوء مرة أخرى على أمهية القدرات و  مما يلقياجلهود أجنح من بعض، 
 .احملّلية

 املشاركة 1.2

على بُعدْين  املبّكرينترتكز شرعية وفاعلية األنظمة اجملتمعية لإلنذار واالستجابة 
سواء احمللية أو التقليدية أو الوطنية أو )دعم اجملتمع احملّلي ودعم السلطات : هاّمنْي 
شبكة  ، وتستمد تلك األنظمة قّوهتا وتضمن استمراريتها من خالل بناء(الدولة

، وابالجتاه إىل األعلى حنو مصادر الدعم (روابط أفقية)عالقات عرب اجملتمع احملّلي 
 23(.روابط رأسية)الوطنية واإلقليمية والدولية 

                                                        
  ,.Mennonite Central ”, thrives amid Burundi unrest Peacebuilding(2015),“Musser, Mانظر 19

-burundi-amidst-thrives-ries/peacebuildinghttps://mcc.org/sto, Committee website, 30.10.2015
16; Ningabira, A., (no date),“Kibimba Project Proposal”, African Great ,  accessed  03.08.20unrest

Lakes Initiative of the Friends Peace Teams; Ningabira, A., and Dance, R., (no date),“Making 
Peace in Kibimba: Healing and Peacemaking in Burundi”, African Great Lakes Initiative of the 

Friends Peace Teams; and Niyonkuru,C., (2012),“Building the Peace Architecture from the 
Bottom Up: The Experience of Local Peace Committees in Burundi.” Occasional Paper: Peace 

Building Series No.5, Future Generations Graduate School 
20Niyonkuru (2012) هي كلمة ابللهجة العامية احمللية تطلق على الوحدة اإلدارية احمللية " كولني"كلمة :  مالحظة. 25. ، ص

 ”.بلدة"تكّون "  كولينات "عدة . يف بوروندي
21Ibid ،  .26ص. 
2222 Musser (2015). 

 .64ص.  ،Odendaal (2013)انظر  23 23

 

https://vimeo.com/9935744
https://mcc.org/stories/peacebuilding-thrives-amidst-burundi-unrest
https://mcc.org/stories/peacebuilding-thrives-amidst-burundi-unrest
https://mcc.org/stories/peacebuilding-thrives-amidst-burundi-unrest
https://mcc.org/stories/peacebuilding-thrives-amidst-burundi-unrest
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 إشراك اآلخرين كمفتاح للشرعية: إشراك اجملتمع احملّلي

إذا أُريد ألفراد اجملتمع احملّلي أن يصبحوا مسؤولني عن وضع املؤشرات، ومجع 
ملعلومات وحتليلها، واختاذ أوىل االستجاابت لتزايد التوترات، وجب مشلهم يف ا

إن إشراك اآلخرين هو أساس جناح النظام . املراحل األولية لتصميم النظام
؛ إنه يضمن متثيل اجملموعات املتعّددة ذات املبّكريناجملتمعي لإلنذار واالستجابة 

لنساء والشيوخ والشباب وأصحاب األعمال ا: املصاحل املختلفة يف اجملتمع احملّلي
التجارية والقادة الدينيني والتقليديني واملسؤولني احلكوميني وقوات األمن وكذلك 

أكرب عدد ممكن من املمثلني عن هذه اجملموعات  ضمّ وب. األقلياتو األغلبية 
 .كنظام شرعي  املبّكريناحتمالية قبول نظام اإلنذار واالستجابة تزيد 

لقد . تضي إشراك اآلخرين أيًضا املشاركة عرب خطوط التوّتر احملتملوكذلك يق
الشرطة ذوي أفراد سّهلت جلان السالم احمللية يف جنوب أفريقيا التواصل بني 

صحاب البشرة السوداء، كذلك مجعت ألالبشرة البيضاء واجملتمعات احمللية 
جلنة السالم يف   مجعتائل املتنافسة مع بعضهم البعض، و النساء يف واجري القب

. ي، يف الوقت الذي جتّلت فيه احلرب األهلية حوهلمستقبائل اهلوتو والتو  كبيمبا
ابلفعل، قد يكون من الصعب مجع أطراف حدة النزاعات بعد تصاعد إال أنه 

 املبّكرينوهلذا من األمهية مبكان أتسيس آليات اإلنذار واالستجابة . النزاع مًعا
ت للدرجة اليت ترفض معها اجلماعات املتنازعة العمل قبل تصاعد حّدة التوترا

 .مًعا

 :إشراك اآلخرين أمر هام، وذلك لثالثة أسباب رئيسية
كلما اّتسع نطاق اجملموعات، كلما كرب تنوّع :  الوصول إىل املعلومات .1

كما أن  .  املبّكرينمصادر املعلومات اليت تصل إليها آلية اإلنذار واالستجابة 
م وجهة نظرها اخلاصة وحساسيتها جتاه أنواع بعينها من كل جمموعة ستقدّ 

 .التغيريات االجتماعية، مما يساعد على حتديد مصادر التوتر

يتطلب بناء توافق اآلراء تعاون  خمتلف أطياف اجملتمع : التأييد والدعم .2
كذلك سيكون لكل .  احملّلي، وابألخّص من أجل حتويل اهلياكل االجتماعية

ا ومواردها اليت ُيكن التعويل عليها يف دعم مبادرة اإلنذار جمموعة نقاط قوهت
 .املبّكرينواالستجابة 

الذين ليس لديهم دوافع إجرامية )يضمن إشراك اخلصوم : التصّدي للمظامل  .3
وممثّلي مجيع اجلماعات املتأثرة ابلتوترات والنزاع االستماع  جلميع ( واضحة
من توفري منرب بال عنف  املبّكرين متّكن آلية اإلنذار واالستجابةو املظامل 

 24.لتدارك املخاوف

                                                        
 .54-53 ص.ص، Odendaal (2013)انظر  24

 

تدعو بعض األنظمة ممّثالً . جيب كذلك التفكري يف كيفية متثيل اجملموعات املختلفة
النظام والفاعلية، بينما يبقى البعض اآلخر مفتوًحا لكل  حلفظواحًدا عن كل جمموعة 

جان املؤّلفة من ممثل واحد عن كل وحُيّدد أوديندال مشكلتني يف الل. من يريد املشاركة
أواًل، اندرًا ما تكون اجملموعات متجانسة، والتفكري يف أن شخًصا واحًدا : جمموعة

فإذا . اثنًيا، هناك خطر استثناء بُناة السالم. ُيكنه متثيل جمموعة برّمتها أمر غري واقعي
كّلًفا بتمثيل مصاحل أرسلت جمموعة ما ممّثاًل واحًدا، قد يكون إما قائًدا أو شخًصا م

اجملموعة، ومن غري احملتمل أن يْضحي هؤالء بُناة  اجلسور والوسطاء الداخليني 
ويُفّضل يف تلك احلالة اتّباع  25.املبّكرينالالزمني لتماسك جلنة اإلنذار واالستجابة 

هنج أكثر انفتاًحا يدعو إىل مشاركة أي شخص جُيمع على ما توافقت عليه اآلراء 
كما أن له مّيزة عدم إقصاء أحد، وابلتايل التقليل من خطر .  منع العنف من ضرورة

 .املخّربني

 إشراك السلطات

إذا تعنّي على الُنهج اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين أن تكون إشراكية على 
ورغم أن أتسيس . النحو الصحيح، جيب عليها أن تتضّمن السلطات بطريقة ما

فاستثناء السلطات . قد ُيّثل حتداًي، إال أنه أمر غاية يف األمهية عالقات مع السلطات
جيلب موارد وعالقات  على أي حاللكن إشراكها و . قد حيّوهلا سريًعا إىل عوائق

 .هامة

تُوظَّف الُنهج . وقد ختتلف أشكال السلطة والقيادة عرب اجملتمعات احملّلية املختلفة
رين غالًبا يف سياقات يضُعف هبا تواجد الدولة، إال اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبكّ 

أنه قد يكون هناك مسؤولون حكوميون وأفرد من الشرطة مسؤولني عن األمن يف 
وقد يكون هناك قادة تقليديون أو أي سلطات أخرى، . املنطقة، ولو رُسًيا على األقل

نها، هلم دور يف حّل رُسية كانت أم غري رُسية، سواء جبانب هياكل الدولة أو بدياًل ع
يف حالة واجري، حيث ضُعف  تواجد أجهزة الدولة، ابرك . النزاعات وتوفري األمن

. ، وثبتت ضرورة إشراك شيوخ القبائل(( 1)انظر اإلطار رقم )املنطقة  مفّوضُ  األمر  
ف احلكم رغم سطوة قوات الشرطة، كان من أما يف جنوب أفريقيا، حيث ضع

ة إلكساب جلان السالم اجملتمعية احمللية الشرعية الضروري إشراك قوات الشرط
 .والفاعلية

 

                                                        
 .58، صOdendaal (2013)انظر  25
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املبادرات  تعتربفقد . هبا ُتشر كإذا مل  ختريبهاأو إعاقة العملية السلطات  تستطيع
أو  لألمن كرعاة  دور السلطاتكتعدٍّ على   املبّكريناجملتمعية لإلنذار واالستجابة 

وقد يُنظر إىل املبادرات كذلك على أهنا مسعى لتأسيس هيكل . لهضامنني 
عندما تشعر السلطات بتهديد من قِّبل . جديد أو موازٍّ للحكم ومنافس للسلطة

طُرقًا للتشويش على  جتد، قد املبّكريناملبادرات اجملتمعية لإلنذار واالستجابة 
 مكّملةبوصفها بادرات قد يكون تقدمي امل. إشراكهم مبّكرًا ينبغي وهلذا،. العملية

إذا كانت هناك مقاومة كبرية من . له أمًرا مفيًدا لعمل السلطات ال منافسةٍّ 
السلطات، قد يكون من الضروري إعداد مبادرات حمدودة النطاق والقدرات 

، وذلك بغية نيل قبول السلطات هلا رغم أن السلطات قد ترتّدد . على حنو واعٍّ
ل تبديد من أج اجيب إقامة اّتصاالت معهيف املشاركة الكاملة يف البداية، 

على اّطالع على  تبقىوفتح قناة للتواصل حىت  ااملخاوف واكتساب مباركته
 .التطورات

وحاملا تنّضم السلطات إىل مبادرة اإلنذار واالستجابة، ُُيكنها رفع قيمتها بشكل  
غري الُنهج وتُفّضل الُنهج اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين عامًة . كبري

ومع ذلك، قد تتطّلب بعض املواقف تدّخل قوات . العنيفة ملنع النزاع وإدارته
األمن، ويف مثل تلك احلاالت، ُيكن لقناة التواصل املباشرة مع السلطات أن 

الوضع املثايل هو . تساعد يف ضمان التدخل يف الوقت املناسب وبطريقة مالئمة
قوات األمن بقدرة أفراد اجملتمع احملّلي على  أن تصبح العالقة تبادلية مع اعرتاف

التدّخل يف بعض األوضاع، ووثوق اجملتمعات احملّلية يف قدرة قوات األمن على 
غالًبا ما متتلك السلطات، سواء احلكومية أو غريها، . محايتها يف مواقف أخرى

عالقات هامة مع مؤسسات وطنية أو حىت دولية، مما قد يشّكل مصادر دعم 
 .ة يف األمهية لتقوية األنظمة احملليةغاي

 عدم إحلاق الضرر  1.3
خالٍّ من  املبّكرينوهذا ال يعين أن إنشاء النظام اجملتمعي لإلنذار واالستجابة 

وأحد تلك املخاطر والتحدايت هو التعّرض إلغراء . املخاطر والتحّدايت
خر هو وهناك خطر آ. فرض اهلياكل واملبادئ غري املدعومة أو غري املناسبة

للتوترات القائمة أو أسباب النزاع  املبّكرينمفاقمة نظام اإلنذار واالستجابة 
 .بدالً من منع النزاع وحتويله

 مراعاة السياق

على السياق الذي  املبّكرينسيعتمد الشكل الدقيق لنظام اإلنذار واالستجابة 
( Lederach)من أهم نتائج إحدى الدراسات، اليت أجراها ليديراخ . ينشأ فيه

يف النيبال، واليت استمرت على مدى ثالث سنوات، هي أن ( Thapa)واثاب 
لقد  26.رِّكة اخلاصةمجيع اآلليات احمللية يف النظام الوطين تكتسب قواها احمل

رِّكة احمللية من شأهنا أن ُتشّكل ابلضرورة افرتضت مؤسسة بلون أن القوى احمل
" شبكات منع النزاع واالستجابة له"لت العملية إجيابًيا، وبناًء على ذلك، أدخ

مع عدم التشديد يف اإلرشاد حىت يتم تنقيح العملية من خالل تطور األحداث 
وعلى الرغم من ذلك، هناك يف الغالب األعّم ضغط لرفع مستوى . والرؤية احمللية

املبادرات احمللية الناجحة، أو استنساخ التصميم عرب السياقات األخرى، كما 
وكما ُتظهر النتائج املختلطة .  ذلك يف كينيا بناًء على التجربة الواجرييةُسعي إىل

وقد تكون . يف كينيا، فإن ما ينجح يف سياق ما، قد ال ينجح يف سياق آخر
جاذبية استرياد مناذج السياقات األخرى قوية، ولكن جيب تذّكر أن غالبية الُنهج 

أ كردة فعل استجابًة لتصاعد العنف اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين تبد
تعطي األزمات الدافع والقوة ألفراد اجملتمع للمشاركة يف أتسيس نظام . سريًعا

على سبيل املثال، أعطى تصاعد التوترات واندالع . املبّكرينلإلنذار واالستجابة 
الدافع  لعدد من اجملتمعات احمللّية  رماينمايف  2013و 2012العنف يف 
ان دينية مشرتكة لإلنذار واالستجابة املبّكرين ملواجهة التوترات ومنع لتأسيس جل

 .مزيد من العنف

 

 

                                                        
26, J. P., and Thapa, P., (2012),“Staying True in Nepal: Understanding Lederach 

No. 10, Occasional Paper,  Community Mediation through Action Research.” 
-in-true-staying http://asiafoundation.org/publication/The Asia Foundation, 

research-action  -through-nmediatio-community-understanding-nepal مت االطالع ،
 .03/08/2016عليه يف 

 (: إشراك السلطات يف واجري1اإلطار رقم )
لقد ذهبت النساء يف واجري إىل مفّوض املنطقة يف بداية العملية، وذلك قبل 

املنطقة بوقتٍّ طويل. لقد مستوى أتسيس جلنة واجري للسالم والتنمية على 
النساء يف اجملتمع احملّلي، وُسح هلن  ة  نطقة شرعيرسى االتصال مبفّوض املأ

ابالتصال ابلشباب وشيوخ القبائل. وهكذا، رغم ضعف سيطرة احلكومة على 
مّكنتهن من توسيع عملهن هي اليت املنطقة، كانت جهة حكومية فاعلة 
 .وأتسيس جلنة واجري للسالم والتنمية

http://asiafoundation.org/publication/staying-true-in-nepal-understanding-community-mediation-throug
http://asiafoundation.org/publication/staying-true-in-nepal-understanding-community-mediation-throug
http://asiafoundation.org/publication/staying-true-in-nepal-understanding-community-mediation-throug
http://asiafoundation.org/publication/staying-true-in-nepal-understanding-community-mediation-throug
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رغم توّقف فاعلية األنظمة اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين على إشراكهم 
لآلخرين، من املهم اإلقرار أبن إشراك اآلخرين على نطاق واسع قد يُعترب حتّداًي 

ة يف العديد من السياقات، خاصة فيما يتعّلق ابلنساء لألعراف االجتماعي
لذلك، قد يشّكل تكوين جمموعة شاملة جلميع . والشباب واجملموعات املهّمشة

يقّر ليديراخ واثاب . األطراف حبد ذاته حتّواًل هيكلًيا وحتداًي حمتماًل للوضع الراهن
تمعية عمال عليه صراحًة هبذا اهلدف التحويلي يف وصفهما ملشروع للوساطة اجمل

الذين تدرّبوا يف تسع أقسام  27يذكران كيف قّدم الوسطاء ال  . يف النيبال
قاعدة مالئمة تعكس التعّدد احلقيقي للمجتمع احمللي، بينما كّونوا تشكيالً "

 27."جديًدا يف ذلك اجملتمع يكفي حجمه لدعم عملية التغيري االجتماعي

إىل أن يتم تدرجيًيا على  املبّكرينواالستجابة  هلذا حيتاج بناء نظام شامل لإلنذار
، وذلك لتجّنب معاداة األطراف الفاعلة الدينامياتحنو يراعي األعراف احمللية و 

وتستغرق معظم األنظمة اجملتمعية لإلنذار واالستجابة . الرئيسية يف اجملتمع احملّلي
مر فحسب على قد ال يقتصر األ. املبّكرين أشهًرا أو سنوات لتحقيق الفاعلية

فشل جهود استنساخ النماذج األخرى أو أتسيس اآلليات يف ظل عدم وجود 
دافع جمتمعي أو قبل اكتساب الشرعية وبناء العالقات اجملتمعية مع األطراف 
الفاعلة املعنية، ولكن قد يزيد من حدة القوى احملرّكة للنزاع ويعيق التدخل يف 

فيه إشراك مجيع األطراف هدفًا، قد يف الوقت الذي يبقى . وقت الحق كذلك
إشراك اجلميع  أقد يفيد وضع مبد. ويتطّلب التفاوض حبرص ،حتقيقه تدرجيًيا يتم

يف إطار مصلحة اجملتمع ال كمتطلب ألطراف اثلثة، مع منح الوقت الالزم 
يف حالة واجري، على سبيل املثال، . لتطوير العالقات وتغيري وجهات النظر

ًيا وحّققن توافق اآلراء مبهارة وجذبن خمتلف اجملموعات على عملت النساء تدرجي
 .مدار عدة سنوات

 إبمجاع االختيار" فرض اخليار"جتّنب التهميش أو 

مجيع األطراف على نطاق واسع،  املبّكرينإذا أشرك نظام اإلنذار واالستجابة 
 ورّحب كما أسلفنا مبشاركة كل من يرغب ابملشاركة، ستزيد احتمالية عكس

هناك . املشاركة لدُيوغرافية اجملتمع، وتقّل أصوات األقليات أو األصوات املهّمشة
. رأي األغلبية وجتاهل خماوف أو وجهات نظر اجلماعات املهّمشة خطر هيمنة

إذا حدث ذلك ابلفعل، قد يستنسخ النظام الوضع القائم دون تغيري وسيكون 
 .عّلقة ابألقلياتغري فعال يف التصّدي للتوترات والنزاعات املت

، قد تشرتك جمموعة بعينها أو أنصارها يف اختيار نظام ا اخلطرفيما يتعّلق هبذ
 ايف تسخريه خلدمة مصاحله الفرض خيارها رغبًة منه املبّكريناإلنذار واالستجابة 

ويتجّلى اخلوف من فرض اخليار بني جمموعات اجملتمع . اخلاصتنْي  اوأجندهت
مر مبسألة إشراك السلطات وقوات األمن يف نظام اإلنذار املدين عندما يتعّلق األ

 فتلك األطرا استغالليف  اشتباهما يكون هناك غالًبا و . املبّكرينواالستجابة 
لعملية من أجل مجع املعلومات املخابراتية وكوسيلة للسيطرة، وابألخّص لالفاعلة 

 .دين والدولةيف السياقات اليت تنعدم فيها الثقة متاًما بني اجملتمع امل

 

                                                        
27Lederach and Thapa (2012) . 

إال أن هناك طريقتني لتخفيف خطورة اهليمنة على النظام أو تسخريه من قِّبل 
أواًل، سُتضعف املشاركة الواسعة احلقيقية . جمموعة بعينها خلدمة أغراضها اخلاصة

اليت يتم من خالهلا متثيل أكرب قدر ممكن من نفوذ أي جمموعة، كما أهنا ستقّلل 
مجاع إبفرض اخليار "جملموعة أو استحواذها من خالل من خطورة هيمنة تلك ا

اثنيًا، تعمل الُنهج . املبّكرينعلى عمل نظام اإلنذار واالستجابة " االختيار
اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين عادًة على التوّصل إىل توافق اآلراء وليس 

راء تدّخاًل ماهراً يتطّلب التوّصل إىل توافق اآل. على متثيل وجهة نظر األغلبية
ال تقتصر خطورة . للتيسري وتوفري مساحة ُتسمع فيها كل األصوات ويؤخذ هبا

على عكس الدُيوغرافيات اجملتمعية فحسب، بل قد تؤدي أيًضا إىل  بديل ذلك
ولذلك حيتاج أتسيس نظام . خلق منرب آخر تتمّدد فيه القوى احملرّكة للنزاع

انجح وإشراكي وقائم على توافق اآلراء إىل وسيط  املبّكرينلإلنذار واالستجابة 
ُميّسر قوي ال يكون دوره تسيري العملية ولكن املساعدة يف دفعها إىل األمام 

ويشمل ذلك مساعدة األطراف املعنية على التفكري . بلطف على حنو بّناء
 النقدي فيما يفعلونه، وطرح االعتبارات واملسائل ابلغة األمهية كإشراك اآلخرين

حيتاج الوسيط إىل أن يكون على درجة عالية من املهارة والوعي للقيام . والشرعية
هبذه املهمة احلّساسة، سواء أكان من دخل املبادرة احمللية أم مدعًوا من خارج 

 .اجملتمع احملّلي
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 املؤشرات 2
____________________________________________ 

 النقاط الرئيسية
النوعية والكمية ابألمهية، رغم انتقاص الرتكيز السابق على املؤشرات ّتسم كال املؤشرات  •

 .الكمية من قيمة املؤشرات النوعية يف املراقبة اجملتمعية
متيل مؤشرات املخاطر املباشرة للتصعيد إىل حصد األولوية، إال أن املؤشرات اليت حُتّدد  •

 .نف وحتويل النزاع ألجل طويلاألسباب اهليكلية الكامنة وراء النزاع ضروريٌة ملنع العُ 
ُُيكن أن تستند املؤشرات إىل عوامل ُتسهم يف أتجيج النزاع، ولكنها ُُيكن أن تستند كذلك  •

 .إىل املمارسات اجملتمعية اليت ُتسهم يف إحالل السالم والتالحم االجتماعي
ثة وُمطّورة بطريقة تشا • رُكية وإشراكية، تكون املؤشرات اجلّيدة خاصة ابلسياق احملّلي وحُمدَّ

 .وتراعي االعتبارات اجلنسانية
جيب أن تتجّنب قائمة املؤشرات الطموح الزائد وذلك للتقليل من خطر جتاوز القدرة على  •

 .املراقبة واالستجابة
___________________________________________ 

املؤشرات  تُعدّ . يُقصد ابملؤشر عالمة وشيًئا ملحوظًا يُعطي معلومات حول وضع ما
حيث توّفر إطارًا منهجًيا ملراقبة الوضع وإصدار إنذار  املبّكرعصب عمل اإلنذار 

يبحث هذا الفصل أنواع املؤشرات . ابستخدام عالمات ُتظهر أن الوضع يسوء حاالً 
املختلفة املستخدمة يف الُنهج اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين وينظر يف كيفية 

 .وضعها

 ملؤشراتأنواع ا 2.1

املؤشرات النوعية والكمية، املؤشرات اآلنية : هناك ثالث طرق خمتلفة لتصنيف املؤشرات
يف هناية هذا القسم لالّطالع ( 3)انظر اإلطار رقم . واهليكلية، مؤشرات النزاع والسالم

 .على أمثلة على كل منها

 املؤشرات الكمية واملؤشرات النوعية 

هي مالحظات ُُيكن التعبري عنها ابألرقام، وتشمل األمثلة ببساطة، إن املؤشرات الكّمية 
أما املؤشرات النوعية فُعرّب عنها ابستخدام . عليها عدد جرائم العنف أو معدل البطالة

ومن األمثلة عليها التغيريات يف عادات التواصل . الكلمات، ويغُلب عليها الطابع الوصفي
، (من االختالط مع أفراد مجاعات عرقية بعينها كأن يقّلل الناس من اخلروج أو)االجتماعي 

كاالنتخاابت احمللية املتنازع عليها، وبزوغ حزب سياسي جديد له )أو التغيريات السياسية 
 (. أجندة عدائية

 

قد تفيد الُنهج الكّمية يف تلخيص الكميات اهلائلة من البياانت، وتسهيل 
إال أن قرار  . رسومات البيانيةحتديد اجّتاهات النزاع، ولعمل مواد مرئية كال

تكون "كيفية تصنيف البياانت الكمية ينطوي على اختاذ خيارات صعبة قد 
ال . وقد تؤثّر على التكهنات املطروحة28إشكالية وسياسية على األغلب

. تصنع األرقام واإلحصائيات املوضوعية ، ولكن تصنعا فقط مظهر املوضوعية
لألنظمة بشكل رئيسي على املؤشرات  لقد اعتمد اجليالن األول والثاين

الكّمية املعيارية الوطنية، كعدد وفيات املواليد، ومعّدل التوظيف، ومستوايت 
وكانت املبالغة يف  29.التعليم، وترتيبات البنية التحتية، وت وفُّر األسلحة

االعتماد على البياانت الكمّية أحد االنتقادات اليت ُوّجهت لتلك النوعيات 
يتنبأ  املبّكرينتعترب فكرة بناء نظام كّمي لإلنذار واالستجابة . مةمن األنظ

ومع ذلك، ُيكن أن تكون املؤشرات الكّمية  30.ابلنزاع بدّقة غري واقعية اآلن
على . مفيدة وتوّظف يف بعض األنظمة اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين

تقاريرًا تتضّمن بياانت  سبيل املثال، ُتصدر مؤسسة بلون يف تْيمور الشرقية 
كّمية حىت تصف اجّتاهات طبيعة العنف، كما أهنا تستخدم مؤشًرا قياسيًا، 
ُوضع ابلشراكة مع مركز حّل النزاعات الدولية جبامعة كولومبيا، لتقييم ما إذا  

 .كانت احتمالية العنف تتزايد أو تتناقص

ليل أكثر دّقة من تكمن جاذبية املؤشرات النوعية يف كوهنا تفسح جمااًل لتح
الطبيعة التبسيطية للمؤشرات الكّمية، كما ُيكنها التقاط العوامل اهلامة اليت 

كذلك فإهنا متنح مزيًدا من احلرية للمراقبني .  ال ُيكن اختزاهلا إىل أرقام
لوصف العوامل اليت يروهنا هامة، أو العوامل اليت مل حُتّدد من قبل، أو تلك 

ويدعو التحليل النوعي إىل الُعمق وكذلك إىل . بعداليت مل تُفهم ابلكامل 
مراعاة السياق واألطراف الفاعلة، لذلك فهو يتطّلب معرفة ابلسياق ويقوم 

يسمح كذلك التحليل النوعي ألفراد . ميدانيونجبمع مؤشراته عادًة مراقبون 
 اجملتمع احملّلي مبعرفة دورهم يف النزاع وفهمه، بداًل من اختزال األشخاص إىل

 .أرقام وأعداد

                                                        
28y Response: Matveeva, A., (2006), Early Warning and Earl 

Conceptual and Empirical Dilemmas, European Center for Conflict 
Prevention: The Netherlands, 7.ص. 

رائد اجليل األول من أنظمة اإلنذار املبّكر هو مشروع املسح امليداين لتفاعالت األحداث العاملية " 29
(WEIS ...)غ عنها يومًيا يف جريدة نيويورك اتُيزوالذي رّمز األحداث العامة اليت يتم اإلبال ."

Rupesinghe (2009)8.، ص 

ابجلرأة ملقارنته البحث عن أنظمة كّمية دقيقة لإلنذار واالستجابة املبّكرين ابلبحث عن ( Austin)يّتسم أوستني  30
. يبًيا، ولكن نظراًي فقطختتلف مستوايت التظّلم والتسامح كثريًا من شخص إىل آخر، وال ُيكن معرفتها جتر : "وحيد القرن

 Austin, A., (2004), Early."سعًيا وراء وحش خرايف[ أنظمة اإلنذار املبّكر الكّمية] ونتيجة لذلك، ستبقى
Warning and The Field: A Cargo Cult Science? Berghof Center for 

Constructive Conflict Managementحُيّدد أوستني . 16، ص(Austin" ) فئات منهجيةأربعة "
النظام الكّمي والنظام النوعي وعملية ثنائية مؤّلفة من نظام كّمي ونوعي مًعا، : "ألنظمة اإلنذار واالستجابة املبّكرين

 .أغلب اهتمامه إىل نقاط ضعف النظام الكّمي( Austin)وأ وىل أوستني " وأخريًا نظام الشبكات
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وبدأ حالًيا ظهور إمجاع على أن كال النوعني من املؤشرات ضروراين، حيث لكل 
فقد تكون املؤشرات . قَّق بني النوعنيوخيتلف التوازن احمل 31.منهما مميزاته وعيوبه

الكّمية أكثر جذاًب لألطراف الفاعلة اخلارجية ألهنا تنتج ملخًصا دقيًقا ومستخرجات 
أما . ا تكون مفيدة يف إعداد التقارير جلهات التمويل وواضعي السياساتمرئية وهبذ

املؤشرات النوعية، وبسبب كوهنا أكثر ارتباطًا ابلسياق، قد يصُعب على األطراف 
الفاعلة اخلارجية تفسريها، ولكنها قد تكون أكثر جدوى ابلنسبة لألطراف الفاعلة 

 .اقداخل اجملتمع، والذين هم أكثر معرفًة ابلسي

 املؤشرات اآلنية واهليكلية

. كردة فعل استجابًة لوجود أزمة  ذكرانكما توضع أنظمة اإلنذار واالستجابة املبّكرين  
تسلُّح الناس، : من الطبيعي أن تستند املؤشرات يف األغلب إىل خماوف فورية

تساعد . استخدام خطاب الكراهية يف اإلعالم، وقوع حوادث عنف فردية، وما شابه
عّرضة للتصاعد إىل العنف، يف حتديد أوضاع تزايد التوتر املالنوعية من املؤشرات تلك 

إال أن التدّخل . مما يزيد من احتمالية التدّخل ملواجهة الوضع قبل أن يتصاعد
استجابًة لتهديد وشيك أو وضع متصاعد ابلفعل غالًبا ما أييت بعد فوات األوان وقد 

اليت مُجعت ُيشري ابلفعل إىل وجود مستوى  يكون ذلك بسبب أن نوع املعلومات
 .عالٍّ من التصعيد واخنفاض احتماليات التدّخل

بعض االجّتاهات اهليكلية  حتديد القادرة علىجيب التفكري كذلك يف حتديد املؤشرات 
ُيكن عندها اخّتاذ . وضاعزايدة توّتر األ ب يفسبّ تواملتواجدة منذ أجل بعيد، واليت ت

 .األّول املقام يف األزمات أوضاع جتّنب يتم حىت اهليكلية األسبابة ملواجهت الرتتيبا
 تزايد) اجلفاف أو كالفيضاانت املناخ، عوامل اهليكلية املؤشرات على األمثلة وتشمل
 والبىن املوارد السكاين النمو تسارع جُيهد قدة )واهلجر  ،(الطبيعية املوارد على التنافس
 واالستبعاد االقتصادي، والتفاوت ،(هاجرينامل ضد العنف إىل ويؤدي التحتية

 املظامل رفع عن حبثًا والعنف االحتجاجات إىل اجلماعات تلجأ قد) االجتماعي
 .(واالقتصادية االجتماعية

مالت األنظمة اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين إىل إعطاء األولوية للمؤشرات 
ويلة األجل، مما جيعلها تقتصر على حتديد قصرية األجل أكثر من املؤشرات اهليكلية ط

األزمات اآلنية، فتفّوت على نفسها فرصة استخدام قدراهتا للعمل على الوقاية طويلة 
أحد أسباب صعوبة إدماج املؤشرات اهليكلية يف  32((.2)انظر اإلطار رقم )األجل 

لية للنزاع اجملتمعي األنظمة اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين هو أن اجلوانب اهليك
حيث القوانني الوطنية وأمناط الطقس . قد تكون خارج سيطرة اجملتمع احملّلي

قدرة  تفوق والنزاعات يف الدول اجملاورة اليت ُتسّبب اهلجرة حنو أوضاع متوّترة ابلفعل 
وتصبح تلك مسألة استجابة، كما سنرى . العديد من اجملتمعات احملّلية على التأثري

األنظمة اجملتمعية القدرة على مواجهة مجيع املسائل  دقد تفتق. يف الفصل الرابعالحًقا 
، وقد حتتاج إىل تطوير القدرة على حشد دعم اآلخرين الذين ُيلكون التأثري بنفسها

 .أو القدرة ذات الصلة

                                                        
31tuning Early -Roots Level: Fine-Grass Schmeidl, S., (2008),“Early Warning at the 

Warning to Context and User Needs ”, حبث ُقّدم خالل املؤمتر السنوي التاسع واألربعني جلمعية الدراسات الدولية يف سان
 .4ص.  آذار،/مارس 29-26فرانسيسكو بكاليفورنيا، 

32(2013) Stine 7.، ص. 

 

 مؤشرات النزاع والسالم

العالمات اليت : اع عند حتديد املؤشراتمن الشائع الرتكيز على مؤشرات النز 
ُتشري إىل تزايد التوتر وتدهور الوضع، ولكن من املهم كذلك أخذ مؤشرات 

تنبع هذه الفكرة من عدم اقتصار األمهية على حتديد . السالم بعني االعتبار
دوافع النزاع فقط، بل حتديد موارد السالم املوجودة يف اجملتمع احملّلي  

قت الذي قامت فيه املنظمات غري احلكومية واألكادُييون ويف الو  33.كذلك
واملمارسون ابخّتاذ تدابري للسالم على مدار عدة سنوات، تعترب فكرة إدماج 

. مؤشرات السالم يف عمل أنظمة اإلنذار واالستجابة املبّكرين جديدة نسبيًا
ّون كأنواع من املمارسة االجتماعية اليت تك"ُيكن اعتبار مؤشرات السالم 

، كتجّنب املوضوعات املثرية للجدل والعروض املسيئة، أو "السالم اليومي
إخفاء دالالت اهلوية، أو اتّباع طقوس الكياسة، أو االحتفاالت واملهرجاانت 

قد يشري تغيري تلك املمارسات أو إمهاهلا إىل  34.اليت تتضّمن اجملتمع ككلّ 
وابملقابل، قد . ًما لإلنذار املبّكرتزايد التوترات، مما جيعلها مؤشًرا إضافًيا ها

يكون تشجيع تلك املمارسات ودعمها وسيلة بنّاءة ملنع العنف من خالل 
وهلذا قد يساعد تبيّن مؤشرات السالم يف ختّطي . تقوية التالحم االجتماعي

أنظمة اإلنذار واالستجابة املبّكرين للعمل الوقائي القائم على رد الفعل حنو 
 .ستباقيبناء السالم اال

                                                        
33Guidance Note: Using  DNHDA’s Do No Harm Program (2010),  

Dividers and Connectors, Cambridge: CDA, 
-using-note-guidance-harm-no-tion/dohttp://cdacollaborative.org/publica

connectors-and-dividers03/08/2016يف  ، مت االطالع عليه 
34 Mac Ginty, R., (2014),“Everyday peace: Bottom-up and local agency in 

conflict-affected societies”, Security Dialogue 556ص.   (،6) 45، العدد. 

ت اآلنية واهليكلية يف نظام اإلنذار واالستجابة املؤشرا(: 2)اإلطار رقم 
 بّكرين احملّلي يف نيجريايامل

 طرح أحد املشاركني يف االجتماع نقطة ابرزة، وهي"
 الكثري الواقع يف جاءت ،"املبّكر اإلنذار" نظام مبسّمى املشروع إىل اإلشارة من الرغم على أنه 

 حوادثعن  عنها، اإلبالغ إىل الناس ةوعام التنسيق جهاتُ  ُدعيت اليت املعلومات، من
 دّقة أكثر هنج اخّتاذ شأنه من احلقيقي "املبّكر اإلنذار" نظام أن كما ابلفعل، وقعت اعتداء
 اجملتمعات داخل واالجتماعية االقتصادية كالتغيريات اجلذرية، أسبابه أو النزاع دوافع لدراسة
 ."املستهدفة احملّلية

Stine (2013) 20، ص. 

http://cdacollaborative.org/publication/do-no-harm-guidance-note-using-dividers-and-connectors
http://cdacollaborative.org/publication/do-no-harm-guidance-note-using-dividers-and-connectors
http://cdacollaborative.org/publication/do-no-harm-guidance-note-using-dividers-and-connectors
http://cdacollaborative.org/publication/do-no-harm-guidance-note-using-dividers-and-connectors
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 35الال

 

 ؤشرات املوضع  2.2

  تتشابه عملية وضع املؤشرات إىل حدّ  36".بسؤالك الناس" املؤشرات؟ توضعكيف 
كبري مع عملية حتليل النزاع، وأفضل طريقة لتنفيذها هي الطريقة التشاركية، واليت 

عدد من أدوات حتليل  هناك. تشمل أوسع نطاق ممكن من أصحاب املصاحل احملليني
إحدى تلك األدوات تتضّمن . النزاع البسيطة اجلاهزة لالستخدام يف وضع املؤشرات
ويعترب حتديد األحداث ذات . إعداد جدول زميّن للبحث عن أحداث مفاجئة

ط خبالصلة، اليت قد تكون قد سبقت النزاع أو اندالع العنف أو قادت إليه، ومتثيلها 
وهناك أداة أخرى، أال وهي حتليل . اش حول املؤشرات احملتملةطريقة جّيدة لفتح نق

العوامل، واليت يرسم خالهلا املشاركون الدوافع  اهليكلية واملباشرة للنزاع يف الفئات ذات 
ملزيد من أدوات حتليل النزاع (. )كاالجتماعية واالقتصادية واملناخية والسياسية)الصلة 

ح الرئيسي خالل عملية اختيار املؤشرات هو إن املفتا ((. 4)انظر اإلطار رقم 
وُتظهر املؤشرات . الوضوح الدائم حول سبب اعتبار مؤشرات بعينها ذات صلة

بطريقة إشراكية،  موضوعةابلسياق احمللي،  خاصة: اجلّيدة كذلك عدًدا من السمات
 .للمنظور اجلنساين مراعيةحمّدثة، 

 خاصة ابلسياق احمللي

، جيب أن املبّكرينم جمتمعي فّعال لإلنذار واالستجابة من أجل احلصول على نظا
توضع املؤشرات داخل السياق اليت سُتستخدم فيه. لقد استخدم اجليالن األول 
والثاين مؤشرات معيارية جلميع السياقات، كذلك وّظف اجليالن الثالث والرابع 

الثاين أحيااًن، أو مؤشرات قياسية، مع اعتماد بعض القوائم مباشرة من اجليلني األول و 
 تكييف املؤشرات املعيارية وفًقا للسياق احمللي.

                                                        
  Matveevaشكر موّجه إىل سوزان مشيدل لسماحها بنشر تلك الوثيقة. هناك املزيد من األمثلة املطروحة على املؤشرات يف 35

وحّل النزاعات، والبيئة  ثقافية، وقضااي احلدود، والسياسة-اقتصادية، واجتماعية-حُتّدد ماتفيفا مخس جمموعات )اجتماعية  .(2006)
إىل االعتبارات الدينية وسياسات وإجراءات  والكوارث الطبيعية(، وتُفرّع منها تسع عشرة فئة أخرى ترتاوح ما بني هجرة العمالة

  //:httpsمن امللف املتوّفر للتحميل على الرابط التايل:  53-50 ص.صانظر  .السلطات احمللية
ts/127900679/127917167/Issue+paper+1www.peaceportal.org/documen 

مقابلة مع سوزان مشيدل حول اإلنذار واالستجابة املبّكرين وعملها مع شرق أفريقيا ومكتب ارتباط القبائل يف أفغانستان،  36
 2015تشرين أول /أكتوبر

 

على سبيل املثال، استندت مؤشرات منظمة آلية اإلنذار واالستجابة  
( يف القرن األفريقي ومؤسسة التعايش CEWARNللنزاع ) املبّكرين

( يف سريالنكا إىل مؤشرات "برانمج التعّرف املبكر على FCEاملشرتك )
ترات وحتليلها" )فاست(، ولكّنهما عّدلتا املؤشرات تعدياًل دقيًقا كي التو 

 اليت املؤشرات بعض وجود رغم 37.تتناسب مع السياق الذي ستوّظف فيه
. خفًيا سيكون اآلخر البعض أن إال للدخالء، حىت واضحة تكون قد

 جمموعة إشراكية مؤّلفة من مع ابلتشارك املوضوعة احمللية املؤشرات ستكون
أفراد اجملتمع احملّلي، أكثر فائدة لنظام جمتمعي لإلنذار واالستجابة املبّكرين 

 يستهدف منع النزاع والعنف يف ذلك السياق.

 

 ُُمّدثة

يف إحدى ورشات . تصبح بعض املؤشرات ظاهرة بعد وقوع أحداث عنف
ذكر املشاركون أن العالمات "، العمل حول موضوع اإلنذار واالستجابة املبّكرين

كثريًا ما حُتّدد أبثر رجعي بعد "  إنذارات مبّكرة"اليت ينبغي أن تؤخذ على أهنا 
 ،حتتاج املؤشرات إىل التعديل واملراجعة وفًقا للتجربةو  38."اندالع النزاع

(  5)انظر اإلطار رقم . )فعالمات النزاع متاًما كالنزاع يف ديناميته وتغرّيه الدائم
 (.ثالكم

                                                        
37Schmeidl (2008) .ومية للتنمية بّكرين للنزاع التابع للهيئة احلكمنظمة آلية اإلنذار واالستجابة امل(IGAD ) يف

، أما مؤسسة التعايش السلمي  فهي من بني أنظمة اإلنذار ( FCE)شرق أفريقيا، وُتصّنف يف أغلب األحيان كجيل اثنٍّ
أما أول منوذج للجيل . واالستجابة املبّكرين اليت عملت يف سرييالنكا ملدة قاربت على العقد، وهي منوذج ألنظمة اجليل الثالث

، والذي توّقف عن العمل يف عام (فاست" )برانمج التعّرف املبكر على التوترات وحتليلها"ملنظمة سويس بيس فهو  األول التابع
 .8، صSchmeidl (2008)، "بسبب نقص التمويل" 2008

38Mindzie, M., (2012),“Preventing Conflicts in Africa: Early Warning -Affa’a
and Response”, New York: International Peace Institute,  .7ص. 

 

 ارد معلومات حول حتليل النزاعمو (: 4)اإلطار رقم 
Fisher, S. et. al. (2000), Working with Conflict: Skills and 

Strategies for Actions, London: Zed Books 
Mason, S. and Rychard, S. (2005), Conflict Analysis Tools, 
Tip Sheet, Bern: Swiss Agency for Cooperation and 

  -http://www.css.ethz.ch/en/services/digitaldevelopment, 
brary/publications/publication.html/15416li 

Schirch, L. (2013), Conflict Assessment and Peacebuilding 
Planning: Toward a Participatory Approach to Human 

Security, Boulder: Kumarian Press . تتوّفر نظرة عامة والعديد من
//:and-assessment-www.conflict  http-األدوات على املوقع التايل 

org  planning.-peacebuilding 
احّتاد مراعاة حالة "ُُيكن احلصول على قائمة مبزيد من أدوات حتليل النزاع مجعها 

 : على الرابط التايل" النزاع
http://www.conflictsensitivity.org/conflict analysis-tools 

 أمثلة على املؤشرات(: 3)ار رقم اإلط
مع التذكري أبن املؤشرات ال ُيكن نقلها ببساطة من سياق إىل آخر، ُتطرح 

ن قائمة أعّدهتا منظمة آلية اإلنذار عاألمثلة أدانه لغرض التوضيح؛ فهي مأخوذة 
خالل سلسلة من ورشات العمل ( CEWARN)بّكرين للنزاع واالستجابة امل

  35(.3)ع إىل القائمة الكاملة يف امللحق رقم ُيكن الرجو . 2002يف 
 عدد ضحااي العنف: الكّمية
 يف عدة سياقات يف). األغاين والرقصات: النوعية

 معيّنة أغانٍّ  بغناء النساء تقوم للهجوم، الرجال يستعدّ  عندما أفريقيا، شرق
 هناك أن على مؤشرًا األغاين تلك غناء فيصبح ل،القتا على الرجال لتشجيع

 .(وشيك ومهج
توافد جديد للمهاجرين، مجيعهم )زايدة تواجد الشباب من الذكور الغرابء : اآلنية
 (ذكور، مجيعهم شبابمن ال

[ املواشي]سرقة  هبجماتعدم وجود حماكمات للجرائم املرتبطة : اهليكلية
 (ويشمل ذلك العنف ضد النساء)

 فيما بينهم اجلماعاتتزاوج : السالم

http://www.css.ethz.ch/en/services/digital-library/publications/publication.html/15416
http://www.css.ethz.ch/en/services/digital-library/publications/publication.html/15416
http://www.css.ethz.ch/en/services/digital-library/publications/publication.html/15416
http://www.conflict-assessment-and-peacebuilding-planning.org/
http://www.conflict-assessment-and-peacebuilding-planning.org/
http://www.conflict-assessment-and-peacebuilding-planning.org/
http://www.conflict-assessment-and-peacebuilding-planning.org/
http://www.conflict-assessment-and-peacebuilding-planning.org/
http://www.conflictsensitivity.org/conflict-analysis-tools/
http://www.conflictsensitivity.org/conflict-analysis-tools/
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تفقد العديد من أنظمة اإلنذار واالستجابة . وهلذا فإن وضع املؤشرات عملية مستّمرة
م بعد مواجهة املخاوف األّولية أو تطّورها؛ املبّكرين، بغض النظر عن مستواها، الزخْ 

عة املؤشرات وإعادة قليل جًدا منها يستمّر خالل حتّوالت السياق، واندرًا ما يتم مراجو 
سيساعد احلرص على تدارس املؤشرات وإعادة النظر فيها ابنتظام يف . النظر فيها

 .احلفاظ على ارتباطها ابلسياق واالستفادة منها

 إبشراكيةموضوعة 

لقد أُلقي الضوء على أمهية إشراك اجلميع يف الفصل السابق اخلاص إبعداد وبنية 
تبقى مشاركة أكرب مقطع عرضي من . املبّكرينتجابة النظام اجملتمعي لإلنذار واالس

اجملتمع احملّلي بقدر املستطاع غاية يف األمهية لكل مرحلة، مبا يف ذلك مرحلة وضع 
 نظرهم وجهات املؤشرات، إذ سيكون ملختلف جمموعات وشرائح اجملتمع احملّلي

 املؤشرات وضع يةعمل أشركت كلما .مراقبتها ينبغي اليت واملسائل النزاع حول اخلاصة
 والتعامل املشاكل حتديد فرصة وزادت املؤشرات، قائمة مشولية زادت أكثر، أطرافًا
 داخل التغيريات حنو حساسية أكثر واملهم لون املهمَّشون يكون ما غالًبا ا.وقائيً  معها

 على ينياملستثن اجملتمع وأفراد املهمَّشني جتاهل ُيشك ل مثينة، آبراء ويدلون احملّلي اجملتمع
 وخماوفهم، نظرهم وجهات بتجاهل خطورة املؤشرات حتديد عملية خالل التاريخ مر
 وتصميم التيسري مرحلة خالل احلذر جيبابالستبعاد.  شعورهم من يقّوي قد مما

 بدالً  قصد دون للنزاع املبّكرين واالستجابة اإلنذار نظام أتجيج عدم لضمان العملية
 .منعه من

 جلنساينمراعية للمنظور ا

رغم إدخال املؤشرات . يطرح التفكري يف إشراك اجلميع بطبيعة احلال إشراك النساء
يف الغالب "ملعايري معينة على عملية مجع املعلومات لتجّنب االحنياز، كما تقول مشيدل 

األعّم، يؤدي االحنياز إىل ترك املعلومات املرتبطة ابملسائل اجلنسانية بشكل عام، 
لطاملا استُبعدت النساء من املشاركة يف  39." ّلقة ابلنساء بشكل خاصواملسائل املتع

أنظمة اإلنذار واالستجابة املبّكرين، أو أُبقني على هامش العمليات، على الرغم من 
ال . وجود أحد أقوى األمثلة يف هذا اجملال وهو قيادة النساء للعمليات يف واجري

ين ضمان مشاركة النساء والرجال يف وضع تستهدف املؤشرات املراعية للمنظور اجلنسا
املؤشرات فحسب، ولكنها تستهدف ضمان انعكاس وجهات نظر وجتارب كليهما 

النساء ووجهات نظرهن من االنتقادات  إقصاءال يزال . من خالل تلك املؤشرات
 (.6انظر أيًضا اإلطار رقم ) 40 .املبّكرين ابةواالستجالقوية اليت توّجه ألنظمة اإلنذار 

 

يعترب وضع املؤشرات اليت تراعي الفروق بني اجلنسني أمًرا ابلغ األمهية لثالثة 
يف االعتبار الذي يرتكز عليه حتويل  ةاملساواأواًل، هناك مبدأ : أسباب على األقل

إنسان يقل أمهية عن أي إنسان آخر، لذا جيب محاية  ليس هناكالنزاع وأن 
اثنيًا، ألن جتربة النساء ومراقبتهن للنزاع ختتلف . ساء كحقوق الرجالحقوق الن

وجمموعة خمتلفة )عن الرجال، ُُيكنهن الوصول إىل جمموعة خمتلفة من املؤشرات 
ال تتيح املؤشرات املراعية للمنظور اجلنساين التوّصل  إىل فهم (. من االستجاابت

غالًبا ما . ا أكثر عمًقاالسياق على حنو أوسع فحسب، بل تعطي كذلك فهمً 
مراحل النزاع املبّكرة أكثر من الرجال، مثلهن يف ذلك مثل ملهّمشني، النساء  ختترب

  41.مما جيعل تلك املؤشرات ضرورية لتوسيع القدرة على منع النزاع

                                                        
: مؤشرات التحذير املبّكر ومجع املعلومات والتحليل -الفصل الثالث"، (غري منشور، ُمصرّح ابالستشهاد به)سارة مشيدل  39

 .OSCE/ODIHRُكتب من أجل .  21ص.  ،"خطوات عملية حنو كيفية إدماج املنظور اجلنساين
40Warning Systems: An Introduction Gender and EarlyOSCE/ODIHR (2009)  ،  .ص

 Sittoni, R., (2012),“Gender and Conflict Early ;.21-19ص.ص   ,Matveeva (2006) ؛13
Warning in the IGAD Region: Making a Case for an Alternative, Con- text 

Specific Approach”, African Leadership Centre Working Paper No.8, Nairobi: 
King’s College London/University of Nairobi ; انظر أيًضاDiaz, P. C. and Caminha, S., 

(2012) “Gender Responsive Early Warning: Overview and How-to Guide”, 
UNIFEM 

 ) Diaz and Caminhaذلك ، وانظر ك(3)لالطالع على أمثلة حول املؤشرات املراعية للمنظور اجلنساين انظر ملحق رقم  41
 8-6 ص.ص  (2012)

حول ( OSCE)واب رؤية منظمة األمن والتعاون يف أور (: 6)اإلطار رقم 
 أمهية مشل النساء يف أنظمة اإلنذار واالستجابة املبّكرين

 
 Gender and Early (OSCE)يلقي منشور منظمة األمن والتعاون يف أورواب 

Warning Systems: An Introduction جتاهل الرؤى  يةالضوء على كيف
هن يف املسامهة يف منع من فرص ية تسّبب ذلك يف احلدّ النسائية يف أغلب األحيان، وكيف

 .النزاع وأنشطة إعادة البناء ما بعد النزاع، مما يقّوض من فاعلية تلك األنشطة

 لنساءا ال ًتذكر
 البياانت يف

 لنساءا ال تُذكر
 االستجابة جهود يف

 ،ال تشارك النساء
 متكينهن، يتم الو 

 اإلنسان حبقوق متّتعهن احتمالو 
 .ضئيل هبن اخلاصة

OSCE/ODIHR 2009, 2 من املرجع ذاته 9، رسم بياين من ص. 

 

مثال جنوب أفريقي على كيفية تغرّي معىن األحداث (: 5)اإلطار رقم 
 مبرور الوقت

يروي أندرايس أوديندال مكاملة هاتفية تلّقاها من  A Crucial Linkيف كتابه، 
يف بلدة صغرية، حيّذره فيها أن ( ANC)رئيس احملّلي للمؤمتر األفريقي الوطين ال
ينّسقون ويتسّلحون رًدا على حركة آليات الشرطية، واليت تعين وفًقا " الرفاق"

لتجربة الرفاق وجود مدامهات مصحوبة ابلعنف واألعمال االنتقامية مع احتمالية 
الشرطة والذي سرعان ما شرح له أن  فاّتصل أوديندال بقائد. التصعيد السريع

واستطاع أوديندال أن ينقل تلك . الشرطة تتحّرك حبثًا عن موقف سيارات أفضل
 .املعلومة للرئيس احملّلي للمؤمتر األفريقي فمنع بذلك تصعيًدا غري مربّر لألوضاع

 
(Odendaal) (2013) 61، ص. 
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التحليل  عملييتفإشراك النساء يف . اثلثًا، يقّدم النزاع فرصة حقيقة للتغيري
ة للتحّول االجتماعي، كما حدث يف واجري حيث برزت والتحويل فرصة اندر 

اخلالصة هي أن النهج املراعي للفروق اجلنسانية  42.وزاد أتثريهنأكثر النساء 
، وأيخذ بعني االعتبار صراحًة وضع املؤشرات يف عمليةُيشمل النساء والرجال 

جال الطرق املختلفة لتأثّر الرجال والنساء ابلنزاع، وُيشمل وجهات نظر الر 
والنساء حول أسباب النزاع، ويضمن تصنيف البياانت اجملّمعة وفًقا للفروق 

ُُيكن الرجوع ألمثلة حول قائمة املؤشرات املراعية للمنظور اجلنساين . اجلنسانية
، يف (CEWARN)للنزاع  املبّكرينيف قائمة منظمة آلية اإلنذار واالستجابة 

 (.3)امللحق رقم 

اع للمنظور اجلنساين ال يكون دائًما جهرًا، كما أبرزان يف إال أن الرتويج لنهج مر 
ففي اجملتمعات حيث مساواة اجلنسني وإشراك النساء ليسا من . الفصل السابق

األعراف االجتماعية، قد تكون هناك مقاومة شديدة للجهود اليت تُرى كتهديد 
عي اجلنسني خاصة يف احلاالت اليت تُفرض فيها أجندة ترا. لألعراف االجتماعية

يتطّلب التطّرق إىل املسائل املتعّلقة ابجلنسانية . من قِّبل األطراف الفاعلة اخلارجية
 .، كما حيتاج إىل أن يصدر من داخل السياق احملّليوحساسيةواإلشراك فطنة 

 عدم إحلاق الضرر 2.3
هل اجملتمع . ب خلق توازن عند وضع قائمة ابملؤشرات اليت جيب مراقبتهاجي

در على مراقبة املؤشرات املوضوعة أو االستجابة جلميع عالمات احملّلي قا
االضطراب الذي حيّدده؟ هناك ختّوف من وضع قائمة كبرية وطويلة تتعّدى 

يف بعض احلاالت، كتصاعد العنف سريًعا، قد . قدرات اجملتمع احملّلي على املراقبة
كن أن يؤدي ُيُ . حيّدد اجملتمع احملّلي مشكالت تفوق قدرته على االستجابة

اإلدراك أبن النظام طموح أكثر مما جيب إىل اإلحباط وختييب اآلمال، ممّا يثّبط 
مّهة املتحّمسني ملنع العنف وحتويل النزاع يف املشاركة، ويصّب يف مصلحة 

تصيب تلك الدينامية على األرجح أنظمة اإلنذار . منتقدي اجلهود املبذولة
قد تقّوض أو تنتقص . األعلى إىل األسفل واالستجابة املبّكرين املبنية من

املخططات األولية الطموحة والتجاوز يف تلك املشاريع من األمثلة اهلامة الناجحة 
 .ممّا يقّوي من النقد العام املوّجه ألنظمة اإلنذار واالستجابة املبّكرين ومنع النزاع

املخاوف هو وكما يف مثال النساء يف واجري، فإن إحدى احتماليات جتّنب تلك 
رّكزت مجعية نساء واجري من أجل . البدء على مستوى حمدود ونطاق حمّدد

السالم على السوق، حيث استطعن مراقبة السياق، واكتشاف التغيريات، 
ومن حيث موافقة قدرة . ومواجهة تصعيد التوترات، وانطلقن من هناك تدرجييًا

الفاعلة  إبدراك أن القدرات إلنذارات املبّكرة، يتعّلق األمر كذلكلالستجابة ا
لالستجابة قد تطلب الوصول إىل أطراف فاعلة خارج اجملتمع 

 .ملزيد من املعلومات حول ذلك، انظر الفصل الرابع. احملّلي

                                                        
  .شكرًا ألندرايس أوديندال على تلك املالحظة الثالثة42
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 املراقبة 3
 

 النقاط الرئيسية
 .ينبغي أن يعكس اختيار املراقبني تعّددية اجملتمع احملّلي •
أنظمة اإلنذار واالستجابة املبّكرين اهلامة التحّقُق من صحة املعلومات لضمان  من وظائف •

مصداقية تقارير اإلنذار واالستجابة املبّكرين، وجملاهبة التأثريات السلبية للمعلومات اخلاطئة أو 
 .التحريضية

 .نطاق واسع ينبغي أن جُيرى حتليل املعلومات اليت يتم مجعها تشاركًيا وأن تُتاح التقارير على •
 مسائلتستطيع وسائل التكنولوجيا احلديثة أن ُتسّهل التواصل، ولكن جيب التفكري يف  •

قبل اعتمادها يف نظام اإلنذار واالستجابة املبّكرين " الزمان"و" املكان"و" اإلمكانية"
 .لالستفادة منها يف سياق حُمّدد

 .احلكومة أو قوات األمنإن الشفافية أساس جتّنب شكوك أفراد اجملتمع احملّلي أو  •

 

عند االنتهاء من وضع املؤشرات، ُيكن تنفيذ اإلسرتاتيجيات ملراقبة التوترات يف 
بعد االستعراض املختصر لطرق تناول املراقبة عرب خمتلف أجيال أنظمة . اجملتمعات احملّلية

أغلب األحيان يف األنظمة  يف راقبةاإلنذار املبّكر، يدرس هذا الفصل كيفية عمل امل
اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين، واملراحل املختلفة يف عملية املراقبة، واالهتمام 
احلديث ابستخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت يف عمل اإلنذار املبّكر، وبعض 

 .احملتملة واليت قد تنشأ فيما يتعّلق ابملراقبة اخلفيةالعقبات املخاطر و 

 تطّور ُُنج املراقبة 3.1

ُييل اجليل األول من أنظمة اإلنذار واالستجابة املبّكرين إىل مجع املعلومات وحتليلها 
وتعتمد تلك األنظمة على املعلومات املتاحة عالنية كالصحف . عن بُعد

مصادر أما أنظمة اجليل الثاين فتستخدم  43.والقصاصات والتقارير املتاحة للعامة
ّقق من صحتها ودقتها مع الرؤى احمللية ويتم مجعها من خالل جمتمعات مماثلة يتم التح

غالًبا ما تكون املعلومات اليت تصل إىل احملّللني قد متت . الشتات واملكاتب اإلقليمية
فلرتهتا على عدة مستوايت لنقل املعلومات، يعمل كل مستوى منها على إضافة 

تبقى املعلومات  إذجليل الثالث فأقّل بُعًدا، أما ا. املوضوعية إىل طريقة إيصال البياانت
    اجملّمعة داخل البلد،

                                                        
لالطالع على منوذج معاصر مشابه مع بعض ( http://www.gdeltproject.org)على الرابط  GDELTانظر مشروع 43

  االختالفات

 

 اإلطار انظر) مركزي مكتب يف حُتّلل لكيّ  احملّلي اجملتمع من املعلومات خترج ولكن
 يُقال أو اجلماعي التعهيد تقنيات على الرابع اجليل أنظمة تعتمد 44((. 7) رقم

 Frontline، كربانجمي (crowd-sourcing) املعلومات معجل احلشد
SMS وUshahidiإن  45.، جلمع املعلومات من أفراد اجملتمع احملّلي مباشرة

استخدام مثل ذلك النهج يقّلص الفجوة بني أنظمة اجليلني األول والرابع، حيث ينقل 
ملتوّفرة للعامة من الناس البياانت من أرض الواقع مباشرة إىل جمموعات من البياانت ا

أو خرائط حتديد مواقع احلشود دون أن ( crowd-maps)خالل صيغ كربانمج 
 .تتم فلرتهتا خالل ذلك

يغلب املستوى املركزي اخلارج عن اجملتمع احملّلي املباشر على حتليل البياانت يف الُنهج 
لفية سياسية أو توّظف األجيال الثالثة األوىل حمّللني ذوي خ. األربعة املذكورة أعاله

وهذا . كما مال اجليالن الثاين والثالث إىل العمل خارج السياقات قيد البحث.  أمنية
االنتزاع من السياق احمللي يعين أن تلك األنظمة تركز غالًبا على حشد االستجاابت 

على املستوى على املستويني الوطين والدويل، وهي أقل ُعّدة إلخطار االستجاابت 
 .احملّلي

 هج اجملتمعية للمراقبةالنُ  3.2

تتمّيز الُنهج اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين عن األجيال األربعة من حيث 
قد تُرفع . األّويل الذي ُتستخدم به املعلومات اجملّمعة املكان  اجملتمع  احملّلي يكون 

الفصل التايل حول  من 4.3انظر القسم )تقارير ابملعلومات إىل أطراف اثلثة 
بعد أن يتلّقاها اجملتمع احملّلي وحُيّللها، ولكن ال جُتمع املعلومات غري ( الستجابةا

ة بنّية إخراجها على الفور خارج اجملتمع احملّلي هًدا تتطّلب املراقبة احمللية جُ . املعاجل 
منّظًما، وهذا ينطوي على عملية واضحة جلمع املعلومات والتحّقق منها 

يف هناية هذا القسم كمثال على كيفية عمل ( 8)رقم  انظر اإلطار 46 .وحتليلها
 .يف مشال شرق نيجرياي املبّكرينتلك العملية يف نظام اإلنذار واالستجابة 

                                                        
ال ُيكن : "أن أنظمة اجليل الثالث منوذج مصّغر من أنظمة اجليل الثاين( Rupesinghe)وبيسنغهي يؤّكد ر  44

مناقشة الفرق بني اجليلني الثالث والثاين من منظور مجع البياانت واأُلطر التحليلية ألن اجليل الثالث يستمّد منهجيته 
، ("فاست)لتعّرف املبكر على التوترات وحتليلها خاصًة من نظام برانمج ا -لإلنذار املبّكر من اجليل الثاين 
Rupesinghe (2009)،  .10ص. 

مبنيان على املعلومات اليت يُدخلها املستخدم من خالل أجهزة  Ushahidiو Frontline SMSبرانجما  45
 frontlinesms.com  .http://wwwللمزيد من املعلومات يُرجى االطالع على . هواتفهم اخلليوية

  .https://www.ushahidi.comو
من األطراف  وال يقتصر إشراك طيف كبري. ُيكن أن تكون عملية مجع البياانت وحتليلها بذات أمهية البياانت نفسها" 46

املعنية يف عمليات التحليل التشاركية على إثراء التحليل فحسب، بل ُيّد جسور الثقة والطمأنينة واحتمالية القيام بعمل 
 SaferWorld and Conciliation Resources (2016), Effective."يتمّتع ابلدعم املتبادل

Local Action: From Early Warning to Peacebuilding، 3. ص .-http://www.c
peacebuilding-warning-early-action-local-resources/effective  r.org/  مت االطالع

 03/08/2016عليه يف 

 منوذج املراقبة اخلاص مبؤسسة بلون(: 7)اإلطار رقم 
منوذًجا هجينًا حيافظ على مركزية إعداد التقارير، ( Belun)متّثل مؤسسة بلون 

ولكن تعمل شبكات منع النزاع واالستجابة له احمللية كاملستوى األول من مقّدمي 
لني؛ يالحظ املكتب املركزي االجّتاهات يف التقارير الدورية ويقّدم املعلومات واحمللّ 

 ((.1)انظر امللحق رقم . )الدعم لشبكات منع النزاع واالستجابة له

http://www.gdeltproject.org/
http://www.frontlinesms.com/
http://www.frontlinesms.com/
http://www.frontlinesms.com/
http://www.frontlinesms.com/
http://www.frontlinesms.com/
https://www.ushahidi.com/
http://www.c-r.org/resources/effective-local-action-early-warning-peacebuilding
http://www.c-r.org/resources/effective-local-action-early-warning-peacebuilding
http://www.c-r.org/resources/effective-local-action-early-warning-peacebuilding
http://www.c-r.org/resources/effective-local-action-early-warning-peacebuilding
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 مجع املعلومات

تُعّطي املؤشرات اليت نُوقشت يف الفصل السابق إطارًا لعملية مجع املعلومات، فهي 
قد يُعّد . عّبأ دوراًي من قِّبل املراقبنياالستبيان الذي سيُ  تشكل يف أغلب األحيان أساس  

انظر . )املراقبون كذلك تقاريًرا حول أحداث معّينة عندما حيدث أمر خارج عن املألوف
 (.وقوع حادثةعن  لإلبالغكمثال على تقرير (  4) رقم ملحق

ي سرُتشد طبيعة املؤشرات القائمني على إعداد النظام إىل أفضل املؤهلني من اجملتمع احمللّ 
وهناك اعتبار آخر هام عند اختيار املراقبني، أال وهو التعددية . للعب دور املراقب

لضمان مجع املعلومات من مجيع شرائح اجملتمع ( اجلنس، اجلغرافيا، اجملموعة االجتماعية)
ليس من الغريب أن يكون هناك مراقبون من الشباب، كما هو احلال يف نظام . احملّلي

الذي تدعمه مؤسسة البحث عن أرضية مشرتكة يف والية  املبّكرين اإلنذار واالستجابة
. اخلاص مبؤسسة بلون يف تْيمور الشرقية املبّكرينبورنو بنيجرياي ونظام اإلنذار واالستجابة 

فغالًبا ما ُيتلك الشباب املهارات األساسية املطلوبة ابإلضافة إىل الوقت واحلافز ملثل هذا 
يتلّقى املراقبون تدريًبا يف املهارات ذات الصلة كاإلنصات  عادة ما. النوع من العمل

تستطيع األطراف . الفّعال، وأساليب إجراء املقابالت، وحتليل النزاع، ومراعاة النزاع
 .الفاعلة اخلارجية تقدمي الدعم يف هذا اجملال، إذا مل تتوّفر القدرات املطلوبة حمليًا

على سبيل املثال، . دوين املعلومات اجملّمعةجيب أن ُتدرس مسألة أي اللغات أنسب لت
ُتكتب تقارير التبليغ عن وقوع أحداث اليت ُتصدرها مؤسسة بلون بلغة التيتون، اللغة 
املهيمنة يف تْيمور الشرقية، ويعود ذلك إىل أن املعلومات اليت جيمعها املراقبون تستخدمها 

لشرطة والوزارات املعنية ومكتب ا)بشكل رئيسي اجملتمعات احملّلية واحلكومة الوطنية 
أما التقارير اجملّمعة فهي مرتمجة إىل اللغة اإلجنليزية من لغة التيتون،  47(.رئيس الوزراء

 .وذلك الستخدامها من قِّبل اجملتمع احملّلي

 التحّقق من صّحة املعلومات

ة إن التحّقق من صّحة املعلومات وظيفة هامة للعديد من أنظمة اإلنذار واالستجاب
التوترات سريًعا، وقد تعّرض املعلوماُت اخلاطئة  تصّعدُيكن للشائعات أن  ، إذاملبّكرين

يف وضع مثايل، تكون العالقات ما بني أفراد اجملتمع احملّلي كافية جلمع . الناس  للخطر
وعادة ما يتم التحّقق من صّحة . معلومات دقيقة بسرعة ومبسؤولية حول تطورات الوضع

مقارنة املعلومات املتلّقاة من عدة مصادر، أو االتصال ابملراقبني : دة طرقاملعلومات بع
أو الناس يف اجلزء املعين من اجملتمع احملّلي، أو من خالل أعضاء نظام اإلنذار 

وتعترب االجتماعات املنتظمة لألعضاء . الذين يزورون املنطقة املعنية املبّكرينواالستجابة 
، حيث ُتستغل تلك االجتماعات املبّكرينلإلنذار واالستجابة  غاية يف األمهية ألي نظام

للتحّقق من صحة األحداث اليت قد تشري إىل ارتفاع احتمالية وقوع نزاع عنيف ولتحليل 
 .املعلومات اليت مت احلصول عليها

 املعلومات حتليل

إىل أواًل، لتحديد االجتاهات واألوضاع اليت حتتاج . التحليل ثالثة أغراض ملرحلة
استجابة، فعند حتليل املعلومات اجملّمعة قد ُتستخدم أدوات مشاهبة لألدوات املوظّفة 

اثنيًا، ملراجعة . لتحديد املؤشرات، كجداول املواعيد، وحتليل العوامل، وترسيم العالقات
اثلثًا، . كما ذُكر سابًقا، من املهم مراجعة املؤشرات وحتديثها ابنتظام.  املؤشرات وتعديلها

                                                        
 10/08/2016، يف (Zach Abugov)مراسالت خاصة مع زاك أبوغوف  47

 . يضمن التحليل إاتحة املعلومات اهلامة جلميع شرائح اجملتمع احملّليحىت
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ومبا أن أنظمة اإلنذار واالستجابة املبّكرين تستند إىل مبدأّي اإلشراك واملشاركة، من 
إن ضمان إاتحة املعلومات خيلق . الضروري إاتحة املعلومات اليت جتمعها على نطاق واسع

لشكوك وتبين الثقة، كما أنه يساعد يف رفع التوعية حول الشفافية، واليت ختّفف من ا
كذلك يُعّد وجود جمموعة بياانت مشرتكة يعمل .  جتارب اآلخرين وتعزيز التفاهم املتبادل

منها اجلميع خطوة أوىل ضرورية ألنظمة اإلنذار واالستجابة املبّكرين اليت تستهدف 
 .املشاركة يف عملية حل املشكالت املشرتكة

 

جيتمع . ما جُيرى يف األنظمة اجملتمعية حتليل املعلومات اجملّمعة على حنو تشاركي عادة
املنتدى أو اآللية املّتفق عليها ابنتظام ملراجعة تلك املعلومات ومناقشتها وحتليلها، وإصدار 

يف بعض احلاالت، تكون هناك جلنة أصغر مسؤولة عن . القرار خبصوص اخّتاذ إجراء حمتمل
(  9)انظر اإلطار رقم . )ملعلومات وحتليلها قبل أن تُعرض على منتدى أكربمجع مجيع ا

كانت إحدى الرؤى املتبّصرة يف التجربة الواجريية هي أمهية عقد االجتماعات (.  كمثال
وساعد . ابنتظام، بداًل من عقدها فقط عندما يتبنّي وجود وضع طارئ حباجة إىل استجابة

كما ساعد كذلك يف تعزيز .  مر دائم ومؤسَّس وليس مؤقتذلك يف تعزيز فكرة أن اآللية أ
العمل الوقائي طويل األجل للنظام ألن االجتماعات املنتظمة يّسرت التحليل  املنتظم الالزم 

 48.لتحديد االجتاهات األطول أجالً 

                                                        
48, Shuria, H., (2013),“Early Warning and Rapid Response Mechanisms: Kenya Case Study” in Frazer 

 تقنيات االتصاالت واملعلومات 3.3

االهتمام ( ICT)أْولت موجة من االبتكارات يف تقنيات املعلومات واالتصاالت 
للتطبيق العملي للتقنيات اجلديدة يف جمال أنشطة اإلنذار واالستجابة املبّكرين بدرجة  

توّفر أجهزة اهلواتف اخلليوية على وجه . كبرية كما زادت من التمويل املخّصص له
اخلصوص العديد من اإلمكانيات املتعّلقة إبيصال الناس ببعضهم البعض وتسهيل 

وبينما توّفر . ع كميات كبرية من املعلومات مباشرًة من املصدرالتواصل السريع ومج
ابتكارات تقنيات املعلومات واالتصاالت العديد من اإلمكانيات القائمة، هنالك 
بعض األسئلة اهلامة اليت جيب أن تؤخذ بعني االعتبار عند استخدام أو بدء استعمال 

ع على ملّخص ملزااي وعيوب لالطال( 1)انظر أيًضا جدول رقم . )أي تقنية جديدة
 (.تقنيات املعلومات واالتصاالت

أواًل، هل ستنجح تلك التقنية؟ لقد وظّفت مؤسسة البحث عن أرضية مشرتكة يف 
للرسائل القصرية يف مجع التحذيرات  Frontline SMSجوس بنيجرياي برانمج 

 يعمل ملدة الصادرة عن اجملتمع احملّلي من خالل مشروع جترييب، ولكن الربانمج مل
لقد صنعت البىن التحتية البسيطة  .شهرين من أصل ستة أشهر مدة املشروع التجرييب

والرخيصة نسبًيا اليت تتطّلبها شبكات أجهزة اهلواتف اخلليوية ثورًة يف القدرة على 
ولكن العديد من األنظمة اجملتمعية لإلنذار واالستجابة . االتصال يف العديد من الدول

.  يف مناطق ذات تغطية ضعيفة للشبكة ووصول حمدود إىل التكنولوجياتُنّفذ املبّكرين 
كما أن شبكات أجهزة اهلواتف اخلليوية ُعرضة لإلغالق، سواء غري املتعّمد من 
خالل انقطاع الكهرابء، أو عن قصد من قِّبل سلطات الدولة، ابألخّص عندما تريد 

د من وجود البنية التحتية الفنية اليت من املهم التأكّ . السلطات السيطرة على أزمة ما
 .سُتستخدم ومن كوهنا تعمل جيًدا ومتاحة للجميع

هل سُتستخدم تلك التقنية؟ خالل فرتة املشروع التجرييب الذي استمر على : اثنًيا
رسالة خالل الشهر األول، جاء أكرب  72مدار ستة أشهر يف جوس، وبعد استالم 

 49.رسائل فقط 8متوز، وبلغ /خري يف يوليوعدد من الرسائل خالل الشهر األ
كاالجتماعات " )خيار آخر"إمجااًل، كانت أغلب الرسائل املستلمة من نوع 

وكشفت . ، بداًل من أن خُتّصص كمؤشرات سالم أو مؤشرات أحداث(الشخصية
املقابالت مع األطراف املعنية الرئيسية أن أحًدا من أفراد اجملتمع احملّلي واألطراف 

يسية األحد عشر الذين شاركوا يف اجتماعات التحليل الشهرية مل يستغل موقع الرئ
crowd-mapping فرغم إمكانية الوصول إىل التكنولوجيا، . رغم علمهم به

إن . قد ال يستخدمها الناس سواء لعدم قناعتهم أبمهيتها أو الفتقارهم إىل املعرفة
قد . كنولوجيا اعتباران هاّمانمستوى إمكانية الوصول والقدرة على استخدام الت

يكون لبعض شرائح اجملتمع احملّلي إمكانية أكرب يف الوصول إىل التكنولوجيا، أو 
جيب احلذر من أال يستثين إدخاُل . تكون أكثر علًما من غريها بكيفية استخدامها

و أ املبّكرينالتقنيات اجلديدة بعض  الناس من املشاركة يف نظام اإلنذار واالستجابة 
 . من أن يتحّيز النظام ملن يشاركون من خالل بعض التقنيات

                                                                                                                  
O. and Ghettas, L., (eds.), Approaches to Conflict Transformation: Lessons from Algeria, Denmark, 

Geneva: The Cordoba Now ForumEgypt, Kenya, Morocco, Tajikistan and Yemen, ,  .33ص ،  http://
-securities -for-interest/gess/cis/center-cialwww.css.ethz.ch/content/dam/ethz/spe

ice_2013.pdfstudies/pdfs/Conflict_Transformation_in_Pract 03/08/2016، مت االطالع عليه يف. 
 Stineُيكن االطالع على معلومات حول املشروع التجرييب الذي استمر على مدار ستة أشهر بوالية الساحل يف  49

 .لقد أسفر املشروع التجرييب والتقييم عن مراجعات كبرية واملشروع مستمر حىت وقت كتابة ذلك البحث. (2013)

http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/Conflict_Transformation_in_Practice_2013.pdf
http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/Conflict_Transformation_in_Practice_2013.pdf
http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/Conflict_Transformation_in_Practice_2013.pdf
http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/Conflict_Transformation_in_Practice_2013.pdf
http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/Conflict_Transformation_in_Practice_2013.pdf
http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/Conflict_Transformation_in_Practice_2013.pdf
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اثلثًا، ما هو الغرض من تلك التقنية؟ إن أكثر عامل جذب لتقنيات 
املعلومات واالتصاالت هو قدرهتا على مجع وجتميع كميات كبرية من 

إال أن قدرة تقنيات املعلومات . البياانت، مما يفيد يف حالة التحليل الكّمي
تصاالت على حصر البياانت قد ال تكون مفيدة بدرجة كبرية ألنظمة واال

اإلنذار واالستجابة املبّكرين، وغالًبا ما تكون أكثر أمهية للجماهري اخلارجية  
جتد األنظمة اجملتمعية يف غالب األمر أن املعلومات النوعية أكثر . كما أسلفنا

تتوّفر يف اجملتمع احملّلي، إال فائدة وأن اخلربات املطلوبة حلصر البياانت قد ال 
أن القدرة على تبادل املعلومات بسرعة مع أفراد الشبكة اآلخرين قد تساعد 

وهلذا حتتاج . يف مكافحة الشائعات أو يف سرعة االستجابة لتصاعد األوضاع
املعلومات واالتصاالت إىل التكييف وفًقا الحتياجات اجملتمع  أدوات تقنياتِّ 

 .احملّلي ومصلحته

رابًعا، ما هي املخاوف املتعّلقة ابخلصوصية؟ فاهلواتف والرسائل اإللكرتونية 
واملواقع اإللكرتونية معّرضة للمراقبة واالخرتاق، لذا جيب التفكري يف نوع 
املعلومات اليت تُنقل إلكرتونًيا، ومن ُيكنه الوصول إليها، وما إذا كانت تُعّرض 

 .حياة أي شخص للخطر

التكنولوجيا طُرقًا جديدة لتنفيذ األمر ولكنها ليست بديالً  وأخريًا قد تقّدم
وكما . عن العالقات اإلنسانية، وخاصة يف السياقات اليت تشوهبا الشكوك

قد يكون لديك أفضل تكنولوجيا يف العامل، "يقول أحد خرباء التكنولوجيا، 
هد فمثاًل أجرى مع 50".عدُية القيمة إن مل ُتشرك الناس هباولكنها تصبح 

السياسة والقانون الدويل مسًحا ميدانًيا عن بُعد من خالل خدمة الرسائل 
القصرية يف زجنبار، واكتشف ارتفاع مستوى الشكوك وقّلة املشاركة ُعقب 

 تقابالاملإطالق املشروع األّويل، ولكن بعد إرساء العالقات من خالل 
 51.اهلاتف، استجاب املشاركون للمسح عربشخصية أو التحّدث ال

وتستخدم أجنح النماذج اجملتمعية التكنولوجيا للتواصل داخل سياق العالقات 
 .القائمة حيثما اكُتسبت الشرعية

 

 

                                                        
50    http://F., Global Innovation Competition winner Mozambique, Silva, 

www.makingallvoicescount.org/event/gic2016  11/08/2016عليه يف مت االطالع. 
 .2014أيلول /بزجنبار، سبتمرب ILPIمقابلة مع موظفي 51

http://www.makingallvoicescount.org/event/gic2016/
http://www.makingallvoicescount.org/event/gic2016/
http://www.makingallvoicescount.org/event/gic2016/


    الُنهج اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين: منع العنف

24  

 

 املبّكرينمزااي وعيوب استخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت يف آليات اإلنذار واالستجابة (: 1)اجلدول رقم 

 العيوب املزااي
لتقنية إىل إقصاء جمموعات اب اإلملامإمكانية الوصول أو سواء يف ستوايت تفاوت املؤدي يقد  .املناطق اليت يصُعب الوصول إليها ُيكنها توسيع رقعة اإلشراك لتشمل

 بعينها من السّكان
  الوجيا تتيح نقل املعلومات سريعً ألن التكنو قد تنتشر املعلومات املغلوطة بسرعة كذلك  تُتيح التكنولوجيا نقل املعلومات سريًعا

 التحليل النوعي علىغالًبا ما تفّضل التحليل الكّمي  تُتيح معاجلة الكميات اهلائلة من البياانت ومتثيلها

 قد تزيد فرص وقوع معلومات حّساسة يف يد الشخص غري املناسب ُيكنها زايدة عدد مرات التواصل مع خفض التكاليف

 

 عدم إحلاق الضرر 3.4

 التعامل مع الشكوك

كضلوع املراقبني   تصّوراتف. املراقبة أن ُيساء فهمها بسهولة إن مل جُتر  بشفافيةُيكن ألنشطة 
يف التجّسس داخل اجملتمع احملّلي قد تتوّلد عنها الشكوك، بل حىت العنف ضّدهم، إذ قد 
يُنظر للمراقبني املنتمني إىل جمموعة ما بكثري من الريبة من قِّبل أفراد اجملموعات األخرى 

يف أفغانستان على سبيل املثال، منع انتشاُر  52.نقسامات والتوّتراتحيث تكثر اال
ويف  53.املبّكرينالشكوك مكتب  ارتباط القبائل من إدخال نظام اإلنذار واالستجابة 

السياقات اليت تقّل فيها الثقة ابملؤسسات األمنية على وجه اخلصوص، قد ُيشتبه يف قيام 
األجهزة األمنية أو لصاحل أطراف فاعلة أخرى من  املراقبني ابلتجّسس لصاحل الشرطة أو

ويف السياقات اليت تتضّمن أطرافًا اثلثة أو أطراف فاعلة خارجية، سواء . خارج السياق
شكوك كذلك حول أجندهتم اخلاصة  مثّةداخل السياق أو بعيًدا عنه، قد تكون  مباشرةً 

 .ونوع املعلومات اليت تصلهم

 املبّكرينلشفافية حول الغرض من نظام اإلنذار واالستجابة ولألسباب املذكورة، تعترب ا
ينبغي أن يكون أكرب عدد ممكن من الناس لديهم الوعي . وطريقة عمله أمًرا شديد األمهية

حول من هم املراقبني وما هي وظيفتهم وما نوع املعلومات اليت جيمعوهنا وأين تذهب وفيم 
وإذا . ة األمنية واضًحا ومشروًحا للناسجيب أي يكون أي ارتباط ابألجهز . ُتستخدم

اضطّلعت أطراف اثلثة أو أطراف فاعلة خارجية يف األمر، جيب أن تكون طبيعة عملهم 
ومدى اّضطالعهم واضحنْي جلميع أفراد اجملتمع احملّلي، وأن تتوّثق عالقاهتم، يف وضع 

 .مثايل، ابجملتمع احملّلي مبرور الوقت

                                                        
كانت حقيقة ضلوع ( "CEWARN)بّكرين للنزاع يف إشارة إىل مبادرة منظمة آلية اإلنذار واالستجابة امل( Musila)كتبت موسيال  52

التنازع مع بعضهما البعض على مدار عقود تعين أن املراقبني امليدانيني الذين  جمتمعنْي حمليني من اجملتمعات احملّلية األساسية يف املساحة التجريبية يف
 Musila, G., (2013)، "“Early Warning and". مت اختيارهم يف هذين اجملتمعني ُمعّرضون للخطر يف سياق تتغلغل فيه الشكوك

the Role of New Technologies in Kenya” in New Technology and Prevention of Violence 
and Conflict, Mancini, F., (ed.), New York: International Peace Institute"،  .53ص. 

 .2016كانون الثاين /املراسالت مع سوزان مشيدل، يناير 53

 

 ات لمعلوملاملسؤولة  اإلدارة

تنطوي أنشطة املراقبة بطبيعتها على مجع معلومات حّساسة ومعاجلتها، فإذا 
ما ُأخرجت من سياقها أو وقعت يف يد الشخص غري املناسب، قد ُتستخدم 

لذلك من األمهية مبكان وجود إرشادات . لتأجيج التوّترات ومفاقمة النزاعات
 .تُتبع حول إدارة املعلومات

تشار معلومات خاطئة أو حتريضية، ُُيكن للتقنيات عندما يتعّلق األمر ابن
احلديثة كأجهزة اهلواتف اخللوية على سبيل املثال لعب دور تيسريي، لذلك 

وجد وارن . يذهب البعض إىل وجوب إدخال التكنولوجيا كأحد عناصر احللّ 
(Warren ) عند حبثه حول هذا املوضوع أن املذايع غالًبا ما يكون أداة

يربهن : "من منابر الوسائط االجتماعية يف إرساء السالم، فيقولأكثر فاعلية 
الدليل على أن االمتداد اجلغرايف لتغلغل وسائل اإلعالم يوّلد أتثريات جوهرية 
مهّدئة لألوضاع، بينما امتداد تغلغل الوسائط االجتماعية يوّلد تزايد جوهري 

كانية الوصول إىل بنية يف العنف اجلماعي، خاصة يف املناطق اليت تفتقر إىل إم
ما يّتضح من عمله وعمل آخرين أن الكثري  54."حتتية للوسائط االجتماعية

من تقاطع التكنولوجيا وحتويل النزاع يبقى غري معلوم، وهلذا فهو حباجة لدراسة 
 .متأنّية وحذر واجب

 

                                                        
54Warren, T. C., (2015),“Explosive connections? Mass media, social media,  

and the geography of collective violence in African ,” جملةPeace Research العدد ،
 .297، ص3، رقم 52
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 االستجابة 4
 

 النقاط الرئيسية
إذ ُُيكن للفجوة بني قدرة . درات االستجابة التصميم الُكّلي للنظامأن ُتشّكل ق ينبغي •

النظام على التحذير وقدرته على توصيل االستجاابت أن تُقّوض من مصداقيته 
 .والتأييد الذي يتلّقاه

ل االستجابة اجملتمعية املباشرة للنزاع الُنهج  التحويلية وتلك اليت ترتكز على  • تفضِّّ
 .هج اليت ترتكز على الُسلطة أو احلقوقاملصاحل أكثر من النُ 

ترتكز الُنهج اجملتمعية على توافق اآلراء، وتُبىن على القدرات احملّلية املتوّفرة، ويُنّفذها  •
 .أفراد اجملتمع احملّلي

وحلشد األطراف الفاعلة اخلارجية، حتتاج اجملتمعات احملّلية إىل شبكة من العالقات  •
 .على التصّرف اقف اليت تفوق قدراهتبة إىل املواالراسخة لالستجا

ومن شأن التواصل ابنتظام وإعداد التقارير أن يُعّزز من أتسيس عالقات تعاونية بّناءة  •
 .مع تلك األطراف

 

هو قدرته على توليد  املبّكرينإن االختبار احلقيقي لنظام اإلنذار واالستجابة 
مثة إقرار متزايد . ق اإلنذاراتد املشاكل وُتطل  دَّ استجابة فّعالة عندما حتُ 

كما أشران يف املقّدمة، فإن   55.ابحتمالية توليد الُنهج اجملتمعية الستجابة فّعالة
أهم االنتقادات اليت توّجه إىل أنظمة اإلنذار واالستجابة املبّكرين يتعّلق 

األوىل هو  وكان سبب ذلك يف األجيال. ابلفجوة بني اإلنذار واالستجابة
اختالف من يطلقون اإلنذار عّمن يقومون ابالستجابة، لذا جيب عدم 

كمبحثني خمتلفني بل ابألحرى كمبحثني   املبّكرينمعاملة اإلنذار واالستجابة 
ة هي اهلدف، بينما املبّكر االستجابة . "شديدي االرتباط ببعضهما البعض

 56."هو األداة للوصول إىل ذلك اهلدف املبّكراإلنذار 

                                                        
. ، ولكن يف الواقع، ال حيدث ذلك ابلدرجة املطلوبة...نظراًي، للمجتمع املدين قدرة أكرب على االستجابة لألحداث أسرع من األمم املّتحدة 55
(Matveeva (2006)،  .45ص) طريق  املستقبل ألنظمة اإلنذار املبّكر يف مناطق (أو القائم على املواطن)تمعي، قد يكون اإلنذار املبّكر خاصة اجمل"؛ ،

بّكر أن تّتحد اإلنسانية للتفكري يف إعداد جمموعة تعليمية مشرتكة  لإلنذار امل... HHIيوصي مؤشر "كذلك .  23ص.  Schmeidl (2008)" النزاعات
 ،Leaning, J. Meier, P. (2008)" لدروس املستفادة وأفضل املمارسات بني تلك املشاريعحول الُنهج اجملتمعية لتسهيل التبادل املستمر ل

"Community Based Conflict Early Warning and Response”, The Harvard Humanitarian Initiative 
for Humanity United, Harvard University 16ص. 

56 Matveeva (2006)  .45ص. 

تسعى الُنهج اجملتمعية إىل رأب الصدع ما بني اإلنذار واالستجابة من خالل بناء 
طُرح اقرتاح بناء أنظمة اإلنذار . القدرة على االستجابة داخل اجملتمع احملّلي

فمن خالل إقرار  57.كي يتم رأب ذلك الصدع"  عكسيًا"واالستجابة املبّكرين 
. كن تعديل آليات اإلنذار ملواءمة تلك القدرةالقدرة املتوّفرة على االستجابة، ُيُ 

يبحث هذا الفصل يف األنواع املختلفة لالستجاابت احملتملة، وخصائص 
االستجاابت اجملتمعية، وما ُيكن للمجتمع فعله حلشد األطراف الفاعلة اخلارجية 
عندما تفوق االستجابة املطلوبة قدراته، كما حُيّدد هذا الفصل بعض املخاطر 

 .سية اليت جيب أخذها يف احُلسبانالرئي

 أنواع االستجابة 4.1

يستند أوديندال على ما  . هناك جمموعة من الُنهج احملتملة إلدارة النزاعات وحّلها
وآخرون يف التفريق بني الُنهج املستندة إىل القوة، وتلك ( Ury)كتبه أوري 

الفرق، ( 2)م ويلّخص اجلدول رق 58.املستندة إىل احلقوق، واملستندة إىل املصاحل
حيث تعتمد الُنهج املستندة إىل القوة على القوة القسرية، مصحوبة غالًبا 

بينما تعتمد الُنهج املستندة إىل احلقوق . ابلتهديد، أو استخدام القوة البدنية
القوانني واألعراف، اليت قد تكون قوانني الدولة أو ما يعادهلا من أعراف  ىعل

ُينح هذا النهج أحد القضاة أو احملّكمني أو رجال  .أو حملية" تقليدية"وقواعد 
أما الُنهج املستندة إىل املصاحل، فتّتخذ . الدولة سلطة  اختاذ قرار حول حل النزاع

إن اهلدف هو كشف الغطاء عن مصاحل أطراف النزاع . هنًجا تعاونًيا وتوافقًيا
ل إىل حلول املختلفة ومن خالل عدة هُنج خمتلفة مستندة إىل احلوار للتوصّ 

 .ُيكنها إرضاء مصاحل مجيع األطراف على النحو األفضل

على سبيل املثال، غالًبا ما . قد يكون هناك ابلطبع تداخل بني الُنهج الثالثة
تعمل الُنهج املستندة إىل القوة جنًبا إىل جنب مع الُنهج املستندة إىل احلقوق 

ة إىل ذلك فإن املصلحة ابإلضاف. وذلك لفرض القوانني ومحاية حقوق اإلنسان
مطروحة كخيار، حيث قد يصعب الوصول إىل توافق  ليست دائًمااملشرتكة 

 .اآلراء إذا ما مل جتد األطراف الفاعلة القوية نفًعا يعود عليها من التعاون

                                                        
57Austin (2004)،  .وانظر أيًضا ; 14صSchmeidl (2008)،  .7ص. 
58)Odendaal (2013 ,  .عن . 48ص(Ury, W., Brett, J., and Goldberg, S., (1988، 

Getting Disputes Resolved: Designing Systems to Cut the Costs of Conflict, 
San Francisco: Jossey-Bass. 

 Moore, C., (2003)،Mediation Process: Strategies and Skills for  Theانظر أيًضا  59
Resolving Conflict, San-Francisco: Jossey-Bass،  .7ص 

 59 ثالثة ُُنج إلدارة الصراع(: 2)رقم  لاجلدو 
 

 

 "لك القوة ُيلك احلقمن ُي" االعتماد على القوة القسرية القائمة على السلطة
 الت قوات األمن تدخّ 

 العقوابت السياسية أو االقتصادية
 املدعومة بتهديدات فرض العقوابت أو استخدام القوة املفاوضات

 نظام احملاكم االعتماد على القوانني واألعراف القائمة على احلقوق
 التحكيم الرُسي وغري الرُسي 

  القرار اإلداري
 التفاوض االعتماد على الُنهج غري القسرية للوصول إىل اتفاق احلالقائمة على املص

 الوساطة  
 احلوار
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ومبا أن الُنهج اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين غالًبا ما تكون مبادرات 
بقيادة اجملتمع املدين، فإهنا متيل إىل تطبيق الُنهج القائمة على املصاحل إلدارة 

مل عادة يف مناطق يغلب عليها ضعف احلكم أو فساده، وألهنا تع. النزاع
أنظمة و الشرطة )فإن األدوات التقليدية للدولة القائمة على القوة واحلقوق 

 الُنهج تتواجد حيث حىت .املدى حمدودة تكون قد احملاكم، وما إىل ذلك،
 قد بل مناسبة، أو فّعالة دائًما تكون ال قد واحلقوق، القوة على القائمة

 أن جند ولذلك .النزاع تصعيد إىل احلاالت بعض يف استخدامها ييؤد
 اجملتمعية اآلليات هلا وتوّفر هام، ومتّمم بديل املصاحل على القائمة الُنهج

 .60وتوظَّف تُ ع دّ كّي  منربًا املبّكرين واالستجابة لإلنذار

مع ذلك، فإن النهج املستند إىل املصاحل فقط، والذي يويل اهتمامه إىل 
اجهة القضااي القائمة، قد ال يكون كافًيا؛ إذ قد ُتصعِّب املواقف اليت مو 

. أقستها التجارب العدائية أو التمييز أو العنف حتديد  املصاحل املشرتكة
وهلذا السبب، ترى األنظمة اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين ضرورة 

خنراط يف العمل ختّطي النهج الذي يستهدف القضااي اآلنية فقط، مع اال
الوقائي على املدى البعيد، والذي يستهدف حتويل العالقات اجملتمعية 

 .وأسباب التوترات اخلفية

 االستجابة اجملتمعية 4.2

تعمل االستجابة اجملتمعية على التمكني من خالل منح اجملتمعات احمللّية 
لة ويتحّول الرتكيز من فشل األطراف الفاع. دورًا يف إدارة أمنهم اخلاص

وتتباين االستجاابت املتاحة . اخلارجية إىل الفرص املتاحة للمجتمع احملّلي
لالطالع على بعض ( 9)انظر اإلطار رقم )بّشدة من سياق إىل آخر 

، حيث تؤثّر املوارد التقليدية، ومدى وطبيعة الدعم اخلارجي، وحالة (األمثلة
ى االستجاابت النزاع، ومستوى التوافق بني أطياف اجملتمع احملّلي عل

تتضمن عادة االستجاابت إلدارة النزاعات قصرية األجل بعض . احملتملة
أشكال الوساطة أو احلوار، بينما قد تّتخذ جهود الوقاية طويلة األجل عّدة 

وتستمد آليات االستجابة . أشكال وفًقا لتحليل املشاكل األساسية
استجابة إلدارة  سواء كانتاجملتمعية شرعيتها من ثالث خصائص سياسية، 

استنادها إىل : هيو ّل القضااي طويلة األجل، حلاألوضاع قصرية األجل أو 
أطراف "التوافق، البناء على القدرات احمللية القائمة، تنفيذ التدّخالت بيد 

 ".داخلية

                                                        
 .51ص.  ،Odendaal (2013)انظر  60

 التوافق إىلاالستناد 

يف الفصل . توضع خطة االستجابة الناجحة وتُنّفذ من خالل توافق اآلراء
 املبّكرينين رّكزان على أمهية البنية اإلشراكية آللية اإلنذار واالستجابة الثا

فتبيّن هنًجا إشراكًيا وتوافقًيا يضمن عدم إقصاء أي . املستندة إىل اجملتمع احملّلي
ّتفق عليها تعترب من أطراف اجملتمع احملّلي وأن اإلجراءات والتدخالت امل

مجيع أقسام اجملتمع احملّلي املشاركة يف  وال يعين ذلك ابلضرورة أن على. شرعية
ذ قرار ابلتدخل من خالل . تدّخل االستجابة على سبيل املثال، إذا اختُّ

 الذي الفعلي الوضع الوسطاء فريق تشكيل عند يُراعى أن جيب ،الوساطة
 فريق - اإلشراكية اآللية من نوع هناك يكون ما عادة أنه إال. به سيتدّخل

 ويفوّضه املكّون الفريق على توافقًيا يصادق - تمعيجم منتدى أو مسرّي 
 .61ابلتدخل

 البناء على القدرات احمللية املتوّفرة

يُعّد استخدام اآلليات واملوارد املتوّفرة وتكييفها مفتاح جناح االستجابة، 
فاستغالل الُنهج القائمة الناجحة ُيكنه املساعدة يف التخفيف من حّدة 

فعلى سبيل املثال، تُعّرف . ة احمللية، وتعزيز االستدامةالشكوك، وتقوية املِّلكي
اجتماعات تقليدية للقادة احملليني حلل ( )jirgas)ل اجلريغاس مشيد

وال نقصد بذلك  62.كعنصر هام لالستجابة يف جنوب أفغانستان(  اخلالفات
قد حتتاج اآلليات . عدم تفّحص املمارسات احمللية القائمة بشكل دقيق

لقد استغرقت جلنة . ا إىل تكييف حىت تصبح أكثر إشراكيةالقائمة غالبً 
، على سبيل املثال، عدة سنوات إلشراك النساء رُسًيا يف كبيمباالسالم يف  

ال ُيكن أن تصبح العادات والتقاليد ُعذرًا لإلقصاء،  63.القدرة على القيادة
لُنهج كما ينبغي أال تُرفض تلقائًيا األفكار وا.  وإال قّوض ذلك من العمل

ُيكن لألطراف اخلارجية لعب دور هام يف جلب . املطروحة من اخلارج
الدروس املستفادة يف أماكن أخرى ويف املساعدة على بناء مهارات الوساطة 
وحتويل النزاع، ولكن ينبغي تكييف أي آليات أو هُنج جديدة يتم تبّنيها وفًقا 

 .ملعرفة املوجودة ابلفعلللسياق، كما ينبغي األخذ بعني االعتبار املوارد وا

 

 

 

                                                        
 .51، ص. Odendaal (2013)انظر  61
 .22، ص. Schmeidl (2008)انظر  62
63Ningabira  (اتريخ دون) .4، ص. 
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 أمثلة من زجنبار وكولومبيا على االستجاابت اجملتمعية(: 9)اإلطار رقم 

 العمل ما بني األداين يف زجنبار

يف زجنبار، نشبت توترات بني  2012خالل شهر رمضان من عام 
طار، فاّتصل فاجلالية املسلمة احمللية عند اإلجمموعة من املبّشرين املسيحيني و 

ملفيت بزمالئه من أصحاب املناصب الُعليا ألكرب الطوائف، والذين اّتصلوا ا
بّشرة جاءت وعلم الكهنة يف اجملتمع احملّلي أن اجملموعة امل. بدورهم برعاايهم

يف زايرة من دار السالم، وطلبوا منهم أن حيرتموا جرياهنم من املسلمني وأن 
تعّد بعض أفراد اجملتمع لقد اس. يتوّقفوا عن التبشري خالل شهر رمضان

احملّلي إللقاء احلجارة، ولكن جمموعة من االتصاالت بني الزمالء منعت 
 .اندالع العنف

"Technology, Communications & Conflict Prevention in 
Zanzibar”, Making All Voices Count Blog ،7 2015كانون الثاين /يناير .

-technologyorg/blog/  .http://www.makingallvoicescount
zanzibar-in-prevention-conflict-and-communications يف  ، مت االطالع عليه

03/08/2015. 

 مجاعة السالم يف كولومبيا

كانت بلدة سان خوسيه دي أابراتدو الواقعة يف مشال غرب كولومبيا على 
وجه اخلصوص معّرضة لنزاع بني العصاابت املسّلحة والقوات شبه العسكرية، 

واستجابة . البيين للمرور السريع األمريكتنيلك بسبب ُقرهبا من بنما وطريق وذ
فُبين سور . للنزاع الدائر، نّصبت البلدة نفسها كجماعة للسالم ومنطقة حياد

 قصري االرتفاع حول حدودها، ال ملنع الناس من الدخول، بل لتوضيح

 مجاعة بقواعد التقّيد فيها سيتم اليت املنطقة ولتبيان اجلماعة حدود
 معلومات وتقدمي محله، أو السالح حليازة منع من السالم،

 كانت واليت) تناوهلا أو الكحوليات وبيع طرف، ألي ةاستخباراتي
 (.داخلي نزاع نشوب احتمالية من وتزيد املقاتلني جتذب

عقد الناس يف مجاعة السالم منتدايت جمتمعية مفتوحة عدة مرات 
ات، كما كان هلم إجراء فوري لإلنذار متمّثل يف شهراًي لتبادل املعلوم
إذ كان صوت األجراس يدعو الناس إىل وسط . نظام من األجراس

البلدة حيث يؤمل أن يكون عددهم وتضامنهم كافٍّ ملواجهة أي 
لقد حاول املهامجون أحيااًن . جمموعة مسّلحة حتاول فرض نفسها

إال أن . نهممتييز قادة اجلماعة، ولكن رفض السكان الكشف ع
األجراس أدت أحيااًن إىل وقوع ضحااي، مع استغالل اجلماعات 
العسكرية لفرصة قتل أفراد من اجلماعة، فانتهى املطاف ابجلرس أن 

كانت االستجابة العامة للجماعة هي .  أصبح إشارة لالختباء
عند حدوث اجتياح، كان وفد من . التضامن والعمل املشرتك
اعة املسلحة ويطلب منهم املغادرة، وعندما اجلماعة يذهب إىل اجلم

هّدد اجليش ابقتحام البلدة واخّتاذها نقطة عسكرية، وافق السّكان 
 .على هجر البلدة وإعادة التوطني يف أكرب قرية

Anderson, M. B., and Wallace, M., (2013) Opting Out 
of War, Boulder, Colorado: Lynne Riener ،129 ص.ص-
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Mahony ) ولويس إنريكيه إيغورين(Luis Enqirue Eguren) 

 التدخالت اليت تقودها األطراف الداخلية

نظًرا إىل حملية الشخص أو الفريق املتدّخل، سيتمّتع حتًما أبفضلية على املتدّخلني 
ون لديهم معرفة خاصة ابلسياق وقد يكون لديهم عالقات اخلارجيني، فغالًبا ما يك

ويف حني أن تلك العالقات والروابط قد تقّوض يف بعض الظروف . مع طرف أو أكثر
فرصة الوسيط يف قبوله كمحايد، إال أهنا يف ظروف أخرى قد تكون مّيزة متنح الوسيط 

من املضي قدًما  متّكن معرفة الوسطاء ابلناس والسياق. مدخاًل إلشراك األطراف
ينبغي أن يتم  64.ابحلذر املطلوب، وهو ما قد يفتقده املتدّخلون من خارج السياق

ومثال . اختيار الشخص أو الفريق بعناية إلجياد درجة القرب املناسبة من أطراف النزاع
يف واجري اُختري شيوخ من عشرية من  املبّكرينعلى ذلك، يف نظام اإلنذار واالستجابة 

. ت غري مرتبطة مباشرة ابلنزاع الدائر بني العشريتني الرئيسيتني للتوّسط بينهمااألقليا
ونظًرا حلقيقة أهنم ال ُُيثّلون هتديًدا وليس هلم مصلحة يف النزاع، مع كوهنم من سياق 

 65.املنطقة يف الوقت ذاته، حازوا على قبول األطراف املتنازعة

 

                                                        
  :Mason, S., (2009)،Insider Mediatorsالداخليني، راجع  لالطالع على املزيد حول الوسطاء 64

Exploring Their Key Role in Informal Peace Processes, Berlin: Berghof 
  -foundation.org/publications/other-http://www.berghofFoundation. 

mediators-resources/insider 03/08/2016يف  ، مت االطالع عليه. 
65Shuria, (2013) 34. ، ص. 

 احلشد والتنسيق مع اآلخرين 4.3

األوضاع أو املشاكل داخل اجملتمع احملّلي قدرة ذلك  قد تتجاوز بعض
اجملتمع على تدبّرها مبفرده، وقد يكون ذلك بسبب االفتقار إىل األدوات 

على سبيل املثال، قد تتطّلب السيطرة على العنف يف بعض . الالزمة
كما أنه من احملتمل أن .  األوضاع القصوى تدخل الشرطة أو اجليش

ارج اجملتمع وأن يكون هناك حاجة الخّتاذ إجراء تكمن جذور املشكلة خ
فمثال، قد يتأثر جمتمع ما وخيتّل بسبب العدد . ما يف مكان آخر حلّلها

الكبري للنازحني إليه بعد أن تسّبب نزاع يف مكان آخر يف ترحيلهم، يف 
تلك احلالة، لن يتمّكن ذلك اجملتمع على األرجح من التحّكم يف النزاع 

 .ن آخرالدائر يف مكا

http://www.makingallvoicescount.org/blog/technology-communications-and-conflict-prevention-in-zanzibar/
http://www.makingallvoicescount.org/blog/technology-communications-and-conflict-prevention-in-zanzibar/
http://www.makingallvoicescount.org/blog/technology-communications-and-conflict-prevention-in-zanzibar/
http://www.berghof-foundation.org/publications/other-resources/insider-mediators/
http://www.berghof-foundation.org/publications/other-resources/insider-mediators/
http://www.berghof-foundation.org/publications/other-resources/insider-mediators/
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أشار الفصل الثاين إىل أمهية األنظمة اجملتمعية لإلنذار واالستجابة 
اليت تُنشئ روابط رأسية وتّتصل ابألطراف الفاعلة والسلطات  املبّكرين

ُيكن أن ُتشّكل األطراف الفاعلة  .خارج جمتمعهم احمللي اخلاص هبم
لك بعضهم اخلارجية مصادر للتمويل والدعم لعمل اجملتمع احملّلي، وُي

القدرة واملقدرة على اخّتاذ اإلجراءات ملواجهة تلك األوضاع اخلارجة عن 
 .سيطرة اجملتمع احملّلي

 بناء العالقات مع األطراف الفاعلة اخلارجية

بداًل . يتطّلب حشد األطراف الفاعلة اخلارجية عالقات مؤسَّسة من قبل
مطلواًب، يفيد من التقّرب من األطراف الفاعلة عندما يصبح تدّخلها 

أن  املبّكرينمعىن املنطق التشاركي لألنظمة اجملتمعية لإلنذار واالستجابة 
فإذا كانت تلك . العالقات مع تلك األطراف اهلامة مؤسسة ابلفعل

األطراف من خارج اجملتمع احملّلي، قد ال تكون جزًءا من النظام حبد 
وضع اجملتمع يف ذاته، ولكن ُيكن أن يساعد إبقاؤها على اّطالع على 

يوّصل بناء العالقات . توطيد العالقة ويف إشعارها أبهنا مشاركة نوًعا ما
على هذا النحو رسالة إىل األطراف الفاعلة اخلارجية، فحواها أهنم 
يُعتربون شركاء بّنائني، كما يزيد من فرص رغبتهم يف التعاون مع اجملتمع 

 .ساعدة عند احلاجةاحملّلي واالستجابة إجيابًيا إىل طلبات امل

قد تساور الشكوك األطراف األمنية، خاصة من يعمل منهم يف بيئات غري 
ُُيكن أن تساعد . املبّكرينمستقرّة، حول مبادرات اإلنذار واالستجابة 

الشفافية معهم وتزويدهم ابملعلومات دوراًي وطلب مساعدهتم يف التخفيف 
ة البّناءة ابلنفع املتبادل،  قد تعود الشراك. من حّدة الشكوك وبناء شراكة

عندما . كما تساعد قوات األمن يف عملها على حفظ القانون والنظام
ينجح اجملتمع احمللي يف بناء عالقة تكميلية مع قوات األمن الرُسية، ُيكن 

 .أن يؤدي رفع التقارير بشفافية ويف حينها إىل تدّخل فّعال

ؤولني احلكوميني يضاهي كذلك فإن االرتباط مع صّناع السياسات واملس
ذلك أمهية، خاصة مع األخذ بعني االعتبار أن حىت احلكومة الضعيفة هلا 

لذا قد يلزم إعداد التقارير . أتثري ال ُيستهان به على العديد من القضااي
لصّناع السياسات احملليني واخلارجيني ملواجهة املخاوف اهليكلية ورفع 

 على إجياابً  أو سلًبا سواء تؤثر قد اليت السياسات مستوى التوعية حول
 الطبيعية احلياة إىل للعودة سعيها خالل املثال، سبيل على .احمللّية اجملتمعات

 عريضة رفع" إىل كبيمبا يف السالم جلنة ابدرت األهلية، احلرب سياق يف
 والثانوية االبتدائية املدارس فتح إبعادة فيها تطالب والتعليم الرتبية وزارة إىل
 مذحبة املدارس إلغالق ّددةاحمل األسباب أحد كانت حيث."66كبيمبا يف

 دفعت قد حملًيا الصادرة العريضة هذه تكون أن وُيكن للطالب، وقعت
 السياسي اإلحجام رغم املدارس فتح إعادة إىل والتعليم الرتبية وزارة

                                                        
66  Niyonkuru (2012)،  .26ص 

 

 التعامل مع االتصال

ًما لتوفري املعلومات ذات إن التعامل مع األطراف الفاعلة اخلارجية يتطّلب نظا
إذ جيب . العالقة وتزويدهم هبا، ولكن جيب أن جُيرى االتصال بدراسة وأتنٍّ 

أن تصل املعلومات املناسبة إىل الشخص املناسب وابلشكل املناسب؛ 
فاإلفراط يف املعلومات، أو املعلومات املنحازة، أو سوء تقدمي املعلومات، كلها 

 .صال الرسالةأمور من شأهنا تقويض فرص إي

وكما هو احلال مع أشكال االستجابة األخرى، جيب أن يتم اخّتاذ القرارات 
 الذي سرُتسل إليه ارجياخلفاعل الطرف والحول حتديد املعلومات ستُنقل 

األمر دائًما واضًحا، فاحلاجة إىل إشراك األطراف ليس ولكن . بشفافية وتوافق
احملّلي لتوحيد اآلراء حول قضية ما الفاعلة اخلارجية قد يضغط على اجملتمع 

جب أصوات األغلبية لوجهات نظر األقّلية حب يهّددقبل التوصل إىل توافق، مما 
 .يف تلك احلالة

بطبيعة احلال، ال تُقصد دائًما األطراف الفاعلة اخلارجية عند التطّرق إىل 
ذلك االتصال، فقد تتطّلب أنظمة اإلنذار واالستجابة املبّكرين االتصال ك

ابجملتمع احملّلي الذي ختدمه، سواء من أجل الشفافية أو من أجل إعداد 
لذا جيب التفكري يف أنواع التقارير واجلهات اليت جيب أن تُرفع . االستجابة

مثال على ذلك، يف . إليها، وما إذا كانت موّجهة إىل الداخل أم إىل اخلارج
بوالية بالتو، كان هناك  املشروع التجرييب ملؤسسة البحث عن أرضية مشرتكة

لت الرسائل النّصية القصرية : نوعان رئيسيان من أشكال االتصال أواًل، أُرسِّ
املوّجهة، واليت نقلت خماوف مؤكدة حول توترات بعينها يف اجملتمعات احملّلية، 

أما الشكل . مبسؤولية وبتصّرفهم بنقلها قيامهم عدمإىل األشخاص املوثوق يف 
 حادثةعن وقوع  إلبالغاليومية ل تقاريرالاالتصال فكانت  من أشكال الثاين

، وتقّدم نصيحة حول االحتياطات ضمن السياق هالّ حتلو  احلادثة،واليت تصف 
كانت أول األطراف الفاعلة اخلارجية اليت تّلقت تلك التقارير هي   67.املناسبة

دة التغذية اللجنة االستشارية، واالستخدام الرئيسي للمعلومات اجملّمعة هو إعا
 .الراجعة إىل اجملتمع احملّلي للتأمل

 

. 
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 عدم إحلاق الضرر 4.4

عندما يتعّلق األمر ابالستجابة، " عدم إحلاق الضرر"هناك العديد من اعتبارات 
 .نذكر منها اثنني هنا

 التعامل مع التوقعات

قد تنزع االستجابُة الضعيفة أو غري الفعالة الشرعية  عن أنظمة اإلنذار 
تجابة املبّكرين، لذا جيب التعامل حبرص مع توّقعات اجملتمع احملّلي حول ما واالس

حتاول العديد من . فعله وما سيفعله املبّكرينُيكن لنظام اإلنذار واالستجابة 
أنظمة اإلنذار واالستجابة املبّكرين إشراك قوات األمن، حىت تلك األنظمة اليت 

 توّقعات غري واقعية حول مدى استجابة تّدعي أهنا جمتمعية، مما قد خيلق أحياانً 
سئم : "عّلق أحد األطراف الفاعلة يف والية بالتو بنيجرياي قائالً . األجهزة األمنية

من إرسال الرسائل النصية بسبب ضعف االستجابة، وعدم  الناسالعديد من 
فالتصّور السائد حىت لدى  68".إليه حيتاجونعلى الدعم الفوري الذي  محصوهل
املدرّبة هو أن املؤسسات األمنية ستتكّفل " األطراف املعنية الرئيسية"بعض 

جيب على األنظمة اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين جتّنب . ابالستجابة
املبالغة يف تقدمي الوعود، خاصة فيما يتعّلق ابستجابة القطاع األمين، كما ينبغي 

احملّلي، ليس قوات األمن وحدها،  عليها إيصال رسالة أن مجيع قطاعات اجملتمع
 .ُيكنها املسامهة يف إحالل السالم واالستقرار يف اجملتمع

 حتّدي الدولة تصّوراتجتّنب 

يف بعض السياقات حيث يضعف تواجد الدولة، كحالة واجري، ُيكن لنظام 
أن يتوىّل مهمة اإلدارة حُبكم األمر الواقع، على  املبّكريناإلنذار واالستجابة 

ويف حاالت أخرى، كقانون احلكم الذايت احمللي يف  69.قل يف جمال األمناأل
عندما تبين اجملتمعات احمللّية  70.النيبال، فّوضت الدولة قانونًيا عمليات حملية

مصحوبة غالًبا بتأييد من تكون أنظمتها اخلاصة دون تفويض من احلكومة، و 
ولة كأنظمة ختريبية، أو قد املنظمات الدولية غري احلكومية، قد تنظر إليها الد

ولكي . وظائف الدولة دون أن تكون مؤهلة لذلكب أتخذ على عاتقها القيام
تسعى اجملتمعات احمللّية لالستجابة بفاعلية للمخاوف األمنية، عليها أن تراعي 
احلدود ما بني اجملتمع املدين ووظائف الدولة حىت ال تعّرض عالقتها ابلسلطات 

طر، وعند ترسيم حدود جديدة، جيب مناقشتها والتفاوض يف الدولة إىل اخل
 .عليها حبذر وشفافية

 

                                                        
68  Stine (2013)،  .26ص. 
 Menkhaus, K. (2008) “The Rise of a Mediated State inانظر  69

Northern Kenya: The Wajir Story and Its Implications for State-
Building”, Afrika Focus 21(2) ،38-23 ص.ص 

70Lederach and Thapa (2012) ،  .4ص 
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 اخلامتة
إن أهم درس هدف هذا املنشور إىل إلقاء الضوء عليه هو أن الُنهج اجملتمعية لإلنذار 
واالستجابة املبّكرين متجّذرة يف العالقات اإلنسانية املبنية على الثقة املتبادلة، حيث 

، وخاصة النزاع العنيف، على جتريد األشخاص اآلخرين واجلماعات األخرى يعتمد النزاع
يوّفر حتويل النزاع مدخاًل هاماً لتحّدي األحكام املسّبقة والقوالب النمطية : من اإلنسانية

وتُعّد املبادرة إىل بدء وضع نظام إشراكي جمتمعي لإلنذار . هبدف منع العنف
إذ جيتمع الناس من مجيع  -ّد ذاهتا عماًل حتويلًيا ه يف حوهيكل املبّكرينواالستجابة 

أطياف اجملتمع احملّلي واضعني نصب أعينهم مصلحة مشرتكة أال وهي منع العنف 
هذا هو أمل األنظمة اجملتمعية لإلنذار واالستجابة . وحتويل جمتمعهم على حنو بّناء

 .ووعدها املبّكرين

استدامة : ثالثة أمور أخرية يف االعتبار وللسعي حنو حتقيق هذا الوعد، من املهم وضع
النظام، العالقة مع األطراف الفاعلة اخلارجية، وحقيقة أن عملية بناء آلية إشراكية حتظى 

 .ابلتوافق تستغرق وقًتا

 االستدامة

من أهم االنتقادات اليت توّجه إىل أنظمة اإلنذار واالستجابة املبّكرين هي قِّصر عمرها، 
دة التوترات، حيث جيب حتويل الرتكيز من االستجابة إىل منع خاصة عندما تقّل ح

تدوم . إن مفتاح االستدامة هو أواًل وقبل كل شيء العالقات يف اجملتمع احملّلي. العنف
 يًدا بيدأنظمة اإلنذار واالستجابة املبّكرين عندما أُتّسس يف ظل التزام اجملتمع ابلعمل 

تستند إىل القرارات املشرتكة للمشاركني ال "أي أن ملنع العنف وتعزيز التعايش السلمي، 
 SaferWorld andوكما يشري تقرير حديث ل   71".القرارات املفروضة

Conciliation Resources القدرات "، إن أهم عامل لالستدامة ليست
احلواجز ما بني "، ولكن توطيد العالقات الالزمة ومواجهة "املؤسسية وتطوير املهارات

واليت تعيق بُناة السالم احملليني عن حتقيق أقصى قدر من التأثري ُيكنهم العالقات 
 .تعتمد االستدامة على االلتزام املغروس يف اجملتمع قبل كل شيء72".حتقيقه

وكلما زادت املوارد اليت ُيكن مجعها . ومع ذلك، للمعرفة واملهارات والتمويل أمهية كذلك
ضل، إال أنه غالًبا ما ستكون هناك ضرورة لطلب من داخل اجملتمع احملّلي، كان ذلك أف

 .بعض الدعم اخلارجي

 دور األطراف الثالثة اخلارجية

تقع الُنهج اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين مبحاذاة التوّجهات احلالية لدراسات 
ملوارد فكالمها توليان أولوية للتحّكم احملّلي، وتقّران اب: السالم والنزاع والعمل التنموي

املتوّفرة يف اجملتمع احملّلي، وتدركان حدود األطراف الفاعلة اخلارجية، وكذلك تُقّران 
للُنهج اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين . بطبيعة الدعم املراعي للسياق البالغة األمهية

لة إمكانيات هائلة لتحويل النزاع ومنع العنف، كما ُيكن أن يكون دور األطراف الفاع
 .لنجاح النظام أو ذريعة لفشله ركيزةاخلارجية 

                                                        
 .51ص.  ،Odendaal (2013)انظر  71
72SaferWorld and Conciliation Resources (2016) ،  .3ص 

قد تلعب األطراف الثالثة اخلارجية عدة أدوار، وفًقا للظروف 
 :واالحتياجات، كدْور

 املشارك يف الدعوة إىل عقد اجتماع أو املراقبة، إلكساب املبادرة شرعية  •
 "اتموّجه األصو "املشّجع والداعم واحملّفز لألطراف الفاعلة احمللية و •
 امليّسر من خالل تقدمي الدعم اللوجسيت أو العمل كوسيط •
 اخلبري الذي يُقّدم املشورة أو الدعم التدرييب •
 الناشر من خالل دعم توثيق التجارب وإيصاهلا إىل مجهور أكرب •
 املمّول •
مهزة الوصل، من خالل توفري جهات اتصال للحصول على املزيد من  •

 73.املساعدة يف احلشد لالستجابة الدعم، أو التعّلم من اآلخرين، أو

ورغم أن مجيع تلك األدوار قد تكون ذات أمهية، إال أن أكثرها أمهية هو 
دور مهزة الوصل؛ فاألطراف الفاعلة الداخلية هلا صالهتا اخلاصة، ومع ذلك 
ُيكن لألطراف الثالثة اخلارجية املساعدة يف بناء روابط إضافية خارج 

يوجد . يف إدراج ما يفعلونه يف بيئة مؤسساتية أكربالسياق احمللي واملساعدة 
واليت يُعّرفها ( I4Ps)حالًيا اهتمام كبري بفكرة أتسيس بِّىن حتتية للسالم 

شبكة أو : "برانمج األمم املّتحدة اإلمنائي، أحد أنصار هذا املفهوم، ب 
شبكات من األنظمة واملوارد والقيم واملهارات تعتمد على بعضها البعض، 

نيها احلكومة أو اجملتمع املدين أو مؤسسات اجملتمع احملّلي اليت تُعّزز وتب
احلوار والتشاور، ومتنع النزاع، وجتعل الوساطة السلمية ممكنة عندما يقع 

ُيكن أن ُتشّكل اآلليات اجملتمعية لإلنذار  74".العنف يف اجملتمع
لذلك فإن . المجزًءا هاًما من تلك البىن التحتية للس املبّكرينواالستجابة 

االهتمام املؤسسايت احلايل بدعم املبادرات املتزايدة املتعّلقة ابلبىن التحتية 
للسالم يوّفر فرًصا ملثل تلك اآلليات لربط نفسها ابملبادرات األكرب العاملة 

 .من أجل السالم وجلذب الدعم اخلارجي

فهوم األكرب للبىن ابمل املبّكرينإن ربط األنظمة اجملتمعية لإلنذار واالستجابة 
التحتية للسالم قد جيذب االهتمام  ابلتوثيق وبفهم أفضل لوقت وكيفية 

لقد سعى هذا املنشور إىل تلخيص املعرفة القائمة، ولكن . وسبب عملها
العديد من جماالت األنظمة اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين غري  مثة

ه اجملتمعات احمللّية من جتارب بعضها املوثّقة جيًدا، والكثري مما قد تتعّلم
ويف حني أن أمهية تطبيق اإلشراكية على نطاق واسع أمٌر مفهوم، . البعض

إال أنه ينبغي االهتمام بقدر أكرب بفوائد تطبيق اإلشراكية واخلسائر اليت 
إن دور مؤشرات السالم، وفئات . تتكّبدها املبادرات اليت ال تعطيها أولوية

الة، وأتثري إعداد التقارير من املبادرات اجملتمعية إىل األطراف االستجابة الفعّ 
اخلارجية، وأمهية األنظمة اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين للمناطق 
احلضرية، كلها مواضيع مل ُتدرس دراسة كافية، وهناك إمكانية ألن يؤدي 

ُيكن أن  .مزيد من االستكشاف يف تلك املواضيع إىل تقوية هذا اجملال
تساهم األطراف الفاعلة اخلارجية بدرجة كبرية هنا من خالل دعم توثيق 

 .مزيد من املبادرات وزايدة التعّلم ما بني اجملتمعات من خالل التبادالت

                                                        
 ,book for  -A Hand –Democratic Dialogue Pruitt, B. and Thomas, P., (2007)مأخوذ عن  73

Practitioners, Washingtong: OAS, Stockholm: International IDEA and New York, UNDP، 
 95-94.صص. 
، 2013شباط /البنية التحتية للسالم، فرباير: األمم املّتحدة اإلمنائي، موجز إعالمي برانمج 74
-and-prevention-librarypage/crisis  p/en/home/http://www.undp.org/content/und

mlpeace.ht  -for-infrastructure--brief-recovery/issue 03/08/2016يف  عليه، مت االطالع 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/issue-brief--infrastructure-for-peace.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/issue-brief--infrastructure-for-peace.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/issue-brief--infrastructure-for-peace.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/issue-brief--infrastructure-for-peace.html
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 وقتًا املبّكرينمعية إشراكية لإلنذار واالستجابة تتستغرق عملية بناء آلية جم

، فكل نظام املبّكرينعي لإلنذار واالستجابة توجد وصفة مبّسطة إلعداد نظام جمتم ال
 ولكن. ينشأ من داخل سياقه مع جمموعة خاصة من املوارد وجمموعة من األطراف املعنية

ما سعى إليه هذا املنشور هو الرتكيز على أن النظام اجملتمعي لإلنذار واالستجابة 
عندما تتحّقق . ية والتوافقاملبّكرين يصبح األكثر جناًحا عندما يستند إىل مبدأّي اإلشراك

اإلشراكية على نطاق واسع، خاصة فيما يتعلق مبراعاة املعايري اجلنسانية واألقليات 
واجملموعات املهّمشة األخرى، ستتيح فهًما شاماًل للنزاع، وأتسيس جمموعة كبرية من 

يات املؤشرات، والوصول إىل املعلومات يف مجيع أحناء اجملتمع احملّلي، واستضافة آل
ابإلضافة إىل ذلك، ال ُيكن الوصول . االستجابة غري املتوّفرة يف قطاعات اجملتمع املعزولة

إىل توافق جمتمعي حقيقي إال من خالل عملية إشراكية، فاإلجراءات اليت يّتخذها 
اجملتمع احملّلي ابلتوافق وابالعرتاف ابملصاحل املشرتكة، يرّجح بقوة احتمالية جناحها بسبب 

 .ام اجلماعي احملّفز هلاااللتز 

إن الوصول إىل نظام إشراكي توافقي ينطوي على عملية، وتلك العملية تستغرق وقتًا  
ولكن على كل مبادرة أن تبدأ عند نقطة ما مث تتطّور . كما أظهرت األمثلة املذكورة

 يف مشرتك أي شخصإىل  فكرايً  ذاءً غ قّدم قد املنشور هذا يكون أن أنمل .تدرجييًا
 .خطوات عدة ابلفعل اخّتذ أو طريقهبداية  يف كان سواء مماثلة، يةعمل
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( Belun)مؤسسة بلون (: 1)امللحق رقم 
 يننذار املبّكر واالستجابة املبّكر وبرانمج اإل

(EWER )يف تْيمور الشرقية 
__________________________________________ 

ويدير . غري احلكومية يف تْيمور الشرقية، وهي واحدة من أكرب املنظمات 2004أتسست عام 
عاملني يف املقر  6)شخًصا  19فريٌق أساسي مكّون من  املبّكرينبرانجمها لإلنذار واالستجابة 

. متطّوًعا ملراقبة املناطق يف مجيع أحناء العامل 86، يدعمهم (منّسقٍّ للمناطق 13الرئيسي و
مع أطراف فاعلة حكومية وغري حكومية،   واملؤسسة معرتف هبا على املستوى الوطين وتتعاون

كما أن هلا شراكة وثيقة مع مركز حّل النزاعات الدولية جبامعة كولومبيا يف الوالايت املتحدة 
 75.األمريكية

 املبّك      رينجتّس      د مؤسس      ة بل      ون مث      االً عل      ى اجلي      ل الثال      ث م      ن أنظم      ة اإلن      ذار واالس      تجابة 
م      ع املعلوم      ات ال      يت تُ      دخل إىل نظ      ام تس      تخدم م      راقبني حملي      ني جلفه      ي م      ن ع      دة أوج      ه؛ 

مرك         زي لتحليله         ا يف مرك         ز وط         ين وابس         تخدام مؤش         ر قياس         ّي خ         اص، مث تُع         ّد التق         ارير 
وم          ع ذل          ك ب          دأت املؤسس          ة يف ع          ام . لألط          راف املعني          ة الرئيس          ية وأص          حاب الق          رار

دع        م  ق        درات االس        تجابة اجملتمعي        ة إبنش        ائها لش        بكات من        ع الن        زاع واالس        تجابة  2010
 76(.sCPRN)له 

___________________________________________ 

، ويفصلهما اخلط الذي وضعه املستعمرون مع إندونيسيا مور الشرقية جزيرةً تتشارك تيْ 
حالًيا )، واملستعمرون الربتغاليون يف الشرق (حالًيا إندونيسيا)اهلولنديون يف الغرب 

قالهلا عن احلكم االستعماري وعندما أعلنت تْيمور الشرقية است(. تْيمور الشرقية
عاًما  25، اجتاحتها إندونيسيا واستولت على البالد ملدة 1975الربتغايل يف 

، وبدعم من األمم املّتحدة، 1999فقط يف عام . اّتسمت ابلعنف والوحشية
استعادت تْيمور الشرقية استقالهلا وبدأت عملية تُ ّوجت ابنتخاابت شعبية يف 

، عندما أدى 2006السنوات الالحقة وخاصة يف عام  واندلع العنف يف. 2002
خالف حول التمييز يف اجليش إىل العنف بني اجلماعات املسّلحة مبا يف ذلك الشرطة 

كما وقعت توترات كبرية على مستوى اجملتمع احملّلي فيما يتعّلق .  والفصائل العسكرية
. قدامى وخالفات عائليةابالنتخاابت ومنازعات على األراضي وعدم رضاء احملاربني ال

وتستمر تْيمور الشرقية يف مواجهة معدالت عالية من البطالة، وخاصة بني الشباب، 
 .وتفتقر بشدة إىل تطوير البنية التحتية

                                                        
75  belun.http://www.“About”, Empowering Communities Together.  –Belun  

tl/en/belun/about  03/08/2016مت االطالع عليه يف 
 ,.Timor  Early Warning, Early Response in(2015),“Shaw, Fاحلالة إىل هذه تستند دراسة   76

  .https://www18.08.2015, , Insights on ConflictLeste”, 
leste-timor  -in-response-early-warning-conflict.org/blog/2015/08/earlyinsighton مت ،

ودة يف برانمج اإلنذار واالستجابة املبّكرين ومقابالت ومراسالت مع زاك أبوغوف، مستشار اجل 03/08/2015االطالع عليه يف 
 .واملستشار اإلداري يف مؤسسة بلون

 

 نظام لإلنذار املبّكر على مستوى الوطن

بدأت مؤسسة بلون كشراكة بني الشباب التيموري وابحثني من جامعة  
يث أجرى مركز حّل النزاعات الدولية جبامعة  ح. 2004كولومبيا يف عام 
تقييًما، على املستوى الوطين، كشف عن مدى  2004كولومبيا يف عام 

وُرغم اعتبار . العنف الذي يتعّرض له الناس يف أحناء تْيمور الشرقية صعوبة
طبيعة العنف سياسية، كشفت الدراسة عن أن القوى احملرّكة احمللية لعبت 

، 2007ونتيجة لتلك النتائج، وحتّسًبا إلجراء انتخاابت . دورًا ابرزًافيه 
 أصبح بشريًاملراقبة االنتخاابت  امشروعً  2007أّسست مؤسسة بلون يف 

بربانمج اإلنذار واالستجابة املبّكرين الذي أتّسس على املستوى اجملتمعي يف 
 .2009بدأ العمل به يف بداية عام الذي و  2008

يف تْيمور  13  المراقًبا متطوًعا منتشرين يف املناطق  86يوجد ابلنظام حالًيا 
وهم من الشباب التقليديني الذي يتلّقون تدريبات على الوساطة  ،الشرقية

وحدات  6حيث متتلك املؤسسة . والتفاوض وحتليل النزاع يف مؤسسة بلون
على كل متطوّع . تدريبية، مع تدريبات أخرى تقدَّم مرتني أو ثالث سنوايً 

سؤااًل يعكس مؤشرات احتمالية  66دراسة ميدانية شهرية، مؤّلفة من  تعبئة
اجتماعية وسياسية واقتصادية )وتقّسم األسئلة إىل أربع فئات . نشوب نزاع

أو زاد أم قّل عن  ال،/سواء نعم) لإلجابةوهلا خيارات بسيطة ( وخارجية
 77(.أو مل يطرأ تغيري الشهر املاضي،

راقبني النماذج الورقية حول األحداث وحول جيمع منّسقو املناطق من امل
( العاصمة)األوضاع، والدراسات امليدانية الشهرية ويرسلوهنا إىل ديلي 

. للخضوع للتحليل الشهري، مّث تُرّمز املعلومات يف قاعدة بياانت حاسوبية
بعد تعديله " مؤشًرا قياسًيا الحتمالية نشوب نزاع"وضعت مؤسسة بلون 

أن املؤشر القياسي إضفاء معّدل رقمي على من ش. حسب حاجتها
املستويني الوطين وحتت الوطين، مث تقارن املعلومات شهراًي مبعلومات 

 .األشهر املاضية لتحديد ما إذا زادت احتمالية نشوب نزاع أم قّلت

 شد إىل جلان السالم احملّليةاحلمن : االستجابة

تجابة من خالل رّكز النموذج األصلي ملؤسسة بلون على حشد االس 
وتدعم املؤسسة كذلك تطوير قدرات . إصدار تقارير وإنذارات

 .2010االستجابة اجملتمعية منذ عام 

 

                                                        
 .نظرًا إىل توّفر االستبيان بلغة التيتون احمللية فقط، مل ندرج هنا مثااًل على أسئلة املسح امليداين 77

http://www.belun.tl/en/belun/about/
http://www.belun.tl/en/belun/about/
http://www.belun.tl/en/belun/about/
https://www.insightonconflict.org/blog/2015/08/early-warning-early-response-in-timor-leste
https://www.insightonconflict.org/blog/2015/08/early-warning-early-response-in-timor-leste
https://www.insightonconflict.org/blog/2015/08/early-warning-early-response-in-timor-leste
https://www.insightonconflict.org/blog/2015/08/early-warning-early-response-in-timor-leste
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 حشد اآلخرين

تربع مؤسسة بلون على وجه اخلصوص يف إظهار التوّجهات وزايدة التوعية حول 
بني املخاوف اهليكلية كالتقاعد واملنازعات حول ملكية األراضي ومسائل احملار 

اإلنذارات، يف حالة املخاوف : وُتصدر املؤسسة ثالثة أنواع من التقارير. القدامى
اآلنية؛ ومراجعات الوضع الشهرية، اليت تقّيم التغيري يف احتمالية نشوب نزاع وفًقا 
للمؤشر القياسي؛ وتقارير حتليل احتمالية نشوب نزاع، وهي فئة تتضّمن التقارير 

تقارير ُتصدر مؤسسة بلون كذلك . والتقارير السنوية اليت تصدر كل أربعة أشهر
الدورية والنشرات املوجزة حول السياسات العامة استجابًة لتوّجهات معينة  األحباث

ومجاهري بعينها، علًما أبن مجيع تقاريرها التجميعية متوّفرة ابللغة اإلجنليزية على 
 .موقعهم اإللكرتوين

حول األحداث احملتملة التصاعد سريًعا، ولكن ال  ُتطل ق اإلنذارات لزايدة املخاوف
اعتمدت الشرطة أحيااًن . تسعى مؤسسة بلون لالستجابة لتلك األحداث بنفسها

املناطق التابعني هلا كموارد للمعلومات عند  يعلى مراقيب مؤسسة بلون ومنّسق
تمع كانت هناك أيًضا حاالت اّتصل فيها أفراد اجمل.  االستجابة لتصاعد األوضاع

 .احملّلي أبفراد بلون هاتفًيا للمساعدة يف حّل النزاع

تُرفع التقارير الشهرية على املوقع اإللكرتوين، وهي ليست موّجهة فقط لصّناع القرار 
السياسي فحسب، بل هي متاحة جلميع التيموريني، بغض النظر عن مستواهم 

لية عن فرتة أربعة أشهر أما التقارير التحلي. التعليمي، وتوزّع نسٌخ ورقية شهرايً 
وتلك السنوية فتستهدف املستوى السياسي، لتكون مورًدا للمعلومات للحكومة 

كذلك تصدر مؤسسة بلون .  واملاحنني الدوليني وملالحظة التوّجهات طويلة األجل
مشلت املواضيع السابقة الدين والكحوليات وعصاابت  -تقريًرا موضوعًيا سنواًي 

تقدم تلك النشرات املوجزة حول . اشات التقاعد احلكوميةالفنون القتالية ومع
 .السياسات العامة حتليالً للموضوع مع توصيات حقيقية للحكومة

 االستجابة اجملتمعية

، بدأت املؤسسة يف مساعدة اجملتمعات احمللّية على أتسيس 2010يف عام 
ست شبكات منع النزاع واالستجابة له على مستوى املناطق الفرعية، فأُ  سِّّ

ويشمل ذلك  78.منطقة فرعية يف تْيمور الشرقية 65من أصل  43الشبكات يف 
حسب مقياس تقييم )منطقة  11املناطق فرعية الثالث األكثر عرضة للعنف يف 

، ومجيع املناطق الفرعية 6، ومجيع املناطق الفرعية يف ديلي، وعددها (النزاع الوطين
 79(.زولة ومطّوقة من قِّبل إندونيسياوهي حالة خاصة مع) 4يف أوكوسي، وعددها 

                                                        
ويعود السبب يف عدم تغطية مجيع . واالستجابة لهاليت بلغتها مؤسسة بلون شبكاتٍّ ملنع النزاع  43أّسست مجيع املناطق الفرعية ال  ا 78

 .إىل قيود التمويل ال إىل عدم اهتمام املؤسسة أو اجملتمعات احملّلية 65املناطق الفرعية البالغ عددها 
 10/08/2016مراسالت خاصة مع زاك أبوغوف يف   79

حّددت مؤسسة بلون رؤية لعمل شبكات منع النزاع واالستجابة له، 
وكذلك اقرتاحات حول أتليف الشبكات، ولكن بقي قرار تكوين 

وتضّم تلك الشبكات . الشبكات من عدمه ودرجة رُسيتها للمجتمع احمللي
لفرعية والشرطة واحملاربني إداريني حمليني وخماتري القرى وخماتري القرى ا

القدامى واملنظمات غري احلكومية والنساء والشباب والشخصيات الدينية 
جنح مفهوم شبكات منع النزاع واالستجابة له . البارزة؛ العضوية مفتوحة

بسبب وضعها يف إطار جعل املناطق الفرعية قّيمة وذات أمهية، مع إعطاء  
لتكّيف حبسب السياق اخلاص بكل كل منطقة فرعية مساحة من املرونة ل

 .منها

منّسقو املناطق التابعون ملؤسسة بلون بشبكات منع النزاع  ييلتق
. درجة يف التقاريرواالستجابة له كل أربعة أشهر لتحليل مجيع األحداث امل

أصبحت شبكة منع النزاع واالستجابة له مساحة للمجتمع احملّلي ملناقشة 
توّفر املؤسسة تدريبًا . ت من أجل تقليل العنفاملسائل ولوضع اإلسرتاتيجيا

على الوساطة لتمكني اجملتمعات احملّلية من االستجابة مباشرًة، وتدريًبا على  
قرتحات لتمكينها من إجياد الدعم املايل للربامج األطول أجاًل، كما كتابة امل

ة تقّدم املؤسسة مِّنًحا صغرية لبعض مبادرات شبكات منع النزاع واالستجاب
 .له

ذكر زاك أبوغوف، مستشار نظام اإلنذار واالستجابة املبّكرين يف مؤسسة 
 :بلون، يف تناوله لتأثري النظام

ككل يف نتائج   املبّكرينُيكن مالحظة أتثري نظام اإلنذار واالستجابة "
هنالك املئات ... األنشطة اليت تنّفذها شبكات منع النزاع واالستجابة له

ع النزاع واالستجابة له اليت نُ ّفذت منذ عام من خطط عمل شبكات من
ابلطبع قد يكون لكل منها أتثريها اخلاص، ولكن ما نسمعه . 2009

ابستمرار هو أن أفراد شبكات منع النزاع واالستجابة له معجبون بطريقة 
متكني النظام هلم من أجل حّل مشاكلهم اخلاصة ابستخدام اخلطط 

 80".ع احملّلي ذاتهصّممة واملنّفذة داخل اجملتمامل

                                                        
 .2015تشرين األول /مراسالت خاصة مع زاك أبوغوف يف أكتوبر 80
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مؤسسة البحث عن أرضية (: 2)امللحق رقم 
نظام اإلنذار واالستجابة و ( SFCG)مشرتكة 

 املبّكرين يف والية بورنو بنيجرياي
__________________________________________ 

يقع مقّر مؤسسة البحث عن أرضية مشرتكة يف واشنطن العاصمة، وهي منظمة دولية غري 
عن الُنهج التخاُصمية،  حتويل الطريقة اليت يتعامل هبا العامل مع النزاع، بعيًدا: "مهمتهاحكومية 

يف . ظّلت املؤسسة تدعم أنظمة اإلنذار املبّكر يف نيجرياي لعدة أعوام 81".حنو حلول تعاونية
يف ، أقامت مشروًعا جتريبًيا يعتمد الرسائل النصية الصغرية كنظام لإلنذار املبّكر 2012عام 

، دعمت نظام اإلنذار املبّكر لالنتخاابت 2015وخالل االنتخاابت العامة لعام . والية بالتو
تتعّلق دراسة تلك احلالة مبشروع جترييب يّتخذ من مايدوجوري مقرًا له (. NEEWS)الوطنية 

ث، مل عند كتابة هذا البح. ويغّطي والية بورنو، ويتلّقى متوياًل من مجعية احملاميني األمريكيني
 82.يكن املشروع التجرييب قد أهني بعد، لذا ما نقّدمه هنا هو خمّططًا لنظام ال يزال حيبو

من عدة أنظمة من اجليل الثالث  املبّكرينيقرتب تصميم نظام والية بورنو لإلنذار واالستجابة 
 شّكلو إال أن املؤشرات ُوضعت مع اجملتمعات احملّلية . حيث مركزية مجع البياانت وحتليلها

تعزيز  هو تلك اهلياكل كان ُجّل تركيزقلب النظام.   تشاركيةحمّلية أتسيس هياكل جمتمعية 
، يةاألمن األجهزةالتواصل بني اجملتمعات احملّلية وقوات األمن من أجل حتسني مدى استجابة 

طى كانت األولوية تُع.  ابالستجابة مباشرًة لألوضاع اليت تستدعي القلق هابعض يف حني ارتبط
حىت وقتنا هذا لتحسني االستجابة لألحداث اآلنية اليت ينعدم فيها األمن، مع إيالء اهتمام 

 .أقّل للعوامل اهليكلية طويلة األجل احملرِّكة للنزاع وانعدام األمن
__________________________________________ 

النيجر، وعاصمتها عن التشاد و  بعيًدا ليستقع والية بورنو يف مشال شرق نيجرياي، 
بقيت املدينة على خط املواجهة يف . هي مدينة مايدوجوري، ذات األغلبية املسلمة

وابإلضافة إىل وجود بوكو حرام . النزاع الدائر بني بوكو حرام واحلكومة النيجريية
وأنشطتها، تتعّرض اجملتمعات احمللّية يف املنطقة إىل سرقة املواشي، واالغتصاب، 

، والعنف (غالًبا من قِّبل الشباب)نتقامية، وحواجز الطرق غري الرُسية واهلجمات اال
ويف ظل غياب اتم لقوات األمن . املرتبط ابملخدرات، وغريها من النزاعات اجملتمعية

التابعة للدولة، تعتمد الكثري من اجملتمعات احملّلية على األمن غري الرُسي املتمّثل يف 
. واليت أنشأها اجليش ولكنها تتألف من امليليشيات احملليةفرقة العمل املشرتكة املدنية، 

وهناك ختّوف من أن تصبح تلك القوات قوية وغري نظامية، مما يؤدي إىل العنف بداًل 
تقود مؤسسة البحث عن أرضية مشرتكة يف ذلك السياق نظاًما جمتمعًيا . من األمن

ة أبكملها، ونُ ّفذ حىت اآلن يف ، يهدف إىل تغطية الوالياملبّكرينلإلنذار واالستجابة 
 .2015كانون الثاين /جمتمعات حملية منذ يناير عشر

 املبّكرينإعداد نظام اإلنذار واالستجابة 

ابدرت مؤسسة البحث عن أرضية مشرتكة إبنشاء النظام ابلشراكة مع اجملتمعات احملّلية اليت  
إليهم للحصول على  قوات األمن كذلككانت متشّككة يف البداية، خاصة بسبب رجوع 

كان هناك ختّوف من عمل املؤسسة نيابًة عن قوات األمن، ولتبديد تلك ".  اإلنذار املبّكر"معلومات 

                                                        
 .03/08/2016مت االطالع عليه يف ، mission-https://www.sfcg.org/our: ث عن أرضية مشرتكةمؤسسة البح 81
والذي كان منسق املقاطعة يف مؤسسة البحث عن أرضية مشرتكة يف نيجرياي وقت  ( Chom Bagu)شكر خاص لتشوم ابغو  82

 .، والذي سامهت حمادثته ومراسالته يف توفري املعلومات حول دراسة هذه احلالةكتابة هذا البحث

 .احملّلي يف تصميم اآللية وهيكلها املخاوف اشرتك اجملتمعُ 

 

مع اجملتمعات احملّلية  يف مرحلة التشاور ،اجتمعت مؤسسة البحث عن أرضية مشرتكة
تلك اجملتمعات احملّلية واجلماعات النسائية والشباب إلعطائهم بقادة  الشريكة،

مساحة للمشاركة بفهمهم حول هتديدات األمن والسالم، فُوضعت املؤشرات واُّقرت 
كانت الفاعليات التدريبة مع الشباب، على وجه .  خالل تلك التشاورات اجملتمعية

ومشلت التهديدات اليت مت  .اخلصوص، شديدة األمهية لتحديد أهم التهديدات األمنية
حتديدها اخلطب املتطّرفة، وحواجز الطرق من قبل اجلماعات غري الرُسية، واالغتصاب 

غري املشروعة، وانتهاكات قوات  املواد املخّدرةوبيع  ،ردود انتقاميةما يتبعه من و 
ن األمن، واملنشورات اليت يوّزعها املتمردون، وامليليشيات من الشباب الذين ينّفذو 

 .القصاص

اسُتخدمت منتدايت جمتمعية مفتوحة الختيار جلنة استشارية يف كل جمتمع من 
إىل  5وتتألف اللجنة االستشارية من . اجملتمعات احملّلية العشر اليت طُبق هبا املشروع

.  قادة ُيثّلون األمن الداخلي والقيادة التقليدية والنساء والشباب والقادة الدينيني 7
إن الشفافية . نتدايت اجملتمعية مراقبني من بني شباب اجملتمع احملّليكما اختارت امل

واملشاركة اجملتمعية يف عملية االختيار أمران يف غاية األمهية حلماية الشباب الذين يتم 
 .املتمّردين أتثري ارهم من اهتامات التجّسس ولتجّنباختي

 ن جيمعون املعلومات ويعّدونحىت وقت كتابة هذا البحث، ال يزال عدد املراقبني الذي
ويُعّد املراقبون تقاريرهم حول . التقارير حول األحداث صغريًا، ولكنه يف تزايد

للرسائل القصرية  Frontline SMSاألحداث ويرفعوهنا من خالل نظام 
ّتفق عليها الذي تُنّسقه مؤسسة البحث عن أرضية مشرتكة وفًقا للمؤشرات امل

ند استالم املعلومات من خالل النظام تكون جمهولة ع. مع اجملتمعات احمللية
وتعنّي املؤسسة موظًفا يف مايدوجوري . املصدر من أجل محاية هوية املراقبني

للرسائل القصرية يكون مسؤواًل عن مجع  Frontline SMSإلدارة نظام 
 لّية وذلك ملراجعةالبياانت، مث التواصل مع املستشارين احملليني ابجملتمعات احمل

 .د صحتهايالتقارير وأتك

جتّمع مؤسسة البحث عن أرضية مشرتكة املعلومات الواردة يف التقارير مًعا 
 تُرفعمّث . وترفعها إىل اللجنة االستشارية، اليت حتّللها بدورها وتصدر توصياهتا

. إىل املنتدى اجملتمعي الذي يّتخذ قرارات حول االستجاابت احملتملة التحاليل
رك القرار للمجتمع احملّلي هو تنمية احلس ابملسؤولية اجملتمعية إن اهلدف من ت

 .بدرجة أكرب حنو ما حيدث فيه

 التنسيق مع قوات األمن من أجل استجابة فّعالة

يف إحدى  ؛يف بعض األوضاع، قد تقّرر املنتدايت اجملتمعية التدّخل مباشرةً 
كان املعلوم ك وكرٍّ املرات، ذهبت مجاعة بتفويض من املنتدى اجملتمعي إىل امل

 .لتصنيع وتوزيع املخدرات، وفّرقت من كان به

إال أن الوظيفة الرئيسية للنظام هي خلق رابطة بني اجملتمع احملّلي وقوات 
أشارت التجارب السابقة ملؤسسة البحث عن أرضية مشرتكة يف جوس . األمن
حملًيا وتقوية اجة إىل تكوين عالقة مع عناصر القوات األمنية املنتشرة احلإىل 

نظرت قوات األمن . االتصاالت على املستوى احملّلي رغم أهنا منّظمة فيدراليًا
إىل املشروع بدايًة بتشكك وكانت متخّوفة من سعيه إىل تويّل مسؤولياهتا، 
فبذلت املؤسسة جهًدا ال ُيستهان به إلقناع قوات األمن أبن عملها سيكون 

 .تكميليًا

https://www.sfcg.org/our-mission/
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تمعية كهيكل موازٍّ للجنة االستشارية، وجتتمع شهراًي أتّسست شبكة األمن اجمل
لتجمع قوات األمن املنتشرة ابألطراف املعنية الرئيسية وقادة اجملتمعات احمللّية 

كذلك ختاطب اللجنة االستشارية .  ملراجعة الوضع األمين ومناقشة االستجاابت
. جملتمع احملليقوات األمن مباشرة، العبة دور مهزة الوصل بني قوات األمن وا

هتدف مثل تلك االجتماعات إىل بناء العالقات وتقوية قدرات قوات األمن من 
خالل تقدمي حتليل جمتمعي، مما يؤدي إىل الشعور ابلتعاون من خالل العمل 

وما حيدث يف حاالت سرقة املواشي خري مثال على ذلك، حيث من . املشرتك
الت اجليدة ضمن اجملتمعات احملّلية تسمح املعتاد وقوع ردود انتقامية، ولكن االتصا

بتعّقب املاشية املسروقة، وقد تتدّخل قوات األمن لإلشراف على عودة املواشي إىل 
ويف حاالت حواجز الطرق، حيث ُتستخدم األسلحة للسرقة أو . أصحاهبا

لذلك ال تسعى اهلياكل . للتهديد، يتم االتصال بقوات األمن من أجل التدّخل
رها اجملتمع احملّلي إىل استبدال أي من مسؤوليات األمن أو احلكم الرُسي اليت يُدي

 .وال تولّيها، ولكن تسعى إىل حتسني التواصل مع األجهزة األمنية

أظهر نظام اإلنذار املبكر يف والية بورنو النهج  متعّدد املستوايت الذي تنّفذه 
للمجتمعات احمللية يف  ةتمر واملس ةاهلام واملشاركةمؤسسة البحث عن أرضية مشرتكة 

. اجلهود املبذولة لتحديد فرص منع العنف وتشجيع االستجاابت البّناءة للنزاع
، سيكون من املثري لالهتمام مالحظة كيفية مسامهة ُيضي قدًما وبينما املشروع

النظام يف تقوية العالقات بني اجملتمعات احملّلية واألجهزة األمنية، وما إذا كان 
على املدى األطول أجاًل، على مواجهة األسباب الكامنة للتوترات وانعدام سريّكز، 

 .األمن
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مؤشرات منظمة آلية اإلنذار (: 3)امللحق رقم 
 (CEWARN)للنزاع  املبّكرينواالستجابة 

 ستندة إىل أساس جنساينامل
من عدة للنزاع تلك القائمة خالل سلسلة  املبّكرينوضعت منظمة آلية اإلنذار واالستجابة 

 2002.83ورشات عمل يف 

 مؤشرات التعاون  مؤشرات النزاع

 املمارسات الثقافية املمارسات الثقافية
 (عمل قائمة خاصة ابملنطقة اخلاضعة للمراقبة)الرقصات /األغاين 
  (عمل قائمة خاصة ابملنطقة اخلاضعة للمراقبة)االحتفاالت 
     (اضعة للمراقبةعمل قائمة خاصة ابملنطقة اخل)الطقوس /املراسم 
 املباركات 
  (طقوس مكانة القاتل)جوائز احملاربني 
 التغيري يف سلوك التجّمعات التقليدية 

 على سبيل املثال، زايدة جتّمعات الذكور دون النساء •
 ذلك ىل األسواق أو الكنائس، أو ما إىلاخنفاض معّدل ذهاب النساء إ •

 نسبة املهر إىل عدد املواشي 
 حبسب العمر تعطيل أنظمة التصنيف 

  (الديّة)التعويضات مقابل الغارات 
  املمنوحة للغارات املباركاتتقليل 
  ( الثقةالتقسيط مستوى عالٍّ من )طريقة دفع الص داق* 
 نسبة املهر إىل عدد املواشي 
  حلل النزاعات وإحالل السالم( التقليدية)املؤسسات املعتادة 

 (عرب احلدودو العرق، العشرية، )العالقات ما بني اجملتمعية  (عرب احلدودو العرق، العشرية، )العالقات ما بني اجملتمعية 
 اهنيار مفاوضات الزواج 
  (خاصة النساء)خالل التنشئة االجتماعية للطفل " لآلخر"خلق كبش فداء 
  (مبا يف ذلك العنف ضد النساء)ايدة العنف خالل لعب األطفال ز 

 ّسس إمكانية السالمإعادة النساء إىل اجلماعات األخرى كرسل لتح 
  املختطفنيعودة األطفال والنساء 
 التزاوج ما بني اجلماعات 
 إعطاء النساء للجماعات األخرى 
 لعبهم مع اجملتمعات احمللّية اجملاورة/مرافقة األطفال 
 خاصة )املنظمات اجملتمعية /جهود السالم اليت تبذهلا احلكومة

 (النساء

 األمن األمن
 (خاصة للنساء)ت األمنية زايدة استخدام املرافقا 
  (مجع احلطب والذهاب إىل السوق)تعّطل مهّمات النساء التقليدية 
 هتريب النساء 

  ( الشعور ابألمن)مستوى مفهوم اخلوف لدى اجملتمع احملّلي- 
 خاصة لدى النساء

  (وأيًضا حركة النساء)التحّرك داخل اجملتمعات احملّلية 
  (نساءمبا يشمل ال)االحتفاالت االجتماعية 

 العوامل االقتصادية العوامل االقتصادية
 أنشطة األسواق العامة 
 األمناط غري االعتيادية 

 زايدة أنشطة األسواق العامة 
 األمناط االعتيادية 
 تستطيع النساء الذهاب إىل األسواق 

                                                        
بّكرين للنزاع مع الشكر لسوزان مشيدل واليت كانت عند كتابة هذا البحث مستشارة وميّسرة يف منظمة آلية اإلنذار واالستجابة امل 83

(CEWARN)انظر أيًضا . ، ملنح اإلذن ابلنشر هناSchmeidl, S. with Piza-Lopez, E., (2002), Gender 
and Conflict Early Warning: A Framework for Action, International Alert and Swiss 

Peace Foundation 30-28 ص.ص، خاصة .  -http://www.cities
  -localgovernments.org/uclg/upload/docs/genderandconflictearlywarning

aframeworkforaction.pdf 

http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/docs/genderandconflictearlywarning-aframeworkforaction.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/docs/genderandconflictearlywarning-aframeworkforaction.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/docs/genderandconflictearlywarning-aframeworkforaction.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/docs/genderandconflictearlywarning-aframeworkforaction.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/docs/genderandconflictearlywarning-aframeworkforaction.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/docs/genderandconflictearlywarning-aframeworkforaction.pdf


    الُنهج اجملتمعية لإلنذار واالستجابة املبّكرين: منع العنف

36  

 

 احلكم/السياسات احلكم/السياسات

  ويشمل ) ابهلجماتعدم وجود حماكمات للجرائم املرتبطة
 (العنف ضد النساء ذلك

 دعاايت السياسيني املرّوجة للكراهية/خطاابت 

  ويشمل ذلك العنف ضد )وجود حماكمات للجرائم املرتبطة ابلغارات
 (النساء

  (ويشمل ذلك املرافق اليت ختدم النساء)تطوير اجملتمع احملّلي 
 إشراكية احلكم 

ضااي اليت اللجان والقيادة والق)زايدة دور النساء يف اختاذ القرارات  •
 .والوساطة واإلشراف( خضعت للنقاش

من أجل السالم  اتمبادرة صليبي)النساء كمفاوضات يف النزاع  •
(peace crusaders) 

 إشراك األقليات •
  احرتام حقوق اإلنسان، االعتقاالت التعسفية، )تطبيق ُحسن اإلدارة

  (حاالت االختفاء وما إىل ذلك

 اهلجرة أمناط عمليات اإلجالء/أمناط اهلجرة

  (جمموعات احملاربني)هجرات غري اعتيادية جلميع اجلماعات الذكورية 
  توافد جديد للمهاجرين، )زايدة تواجد الشباب من الذكور الغرابء

  (مجيعهم من الذكور، مجيعهم من الشباب
  خاصة )اخنفاض عدد الشباب يف مراكز األسواق ومراكز البلدة

 (الرجال
  (النساءخاصة )القيود على احلركة 
  (النازحني –خميمات الالجئني )إجالء النساء واألطفال 

 اجلانب اآلخر ملا ذُكر حتت العوامل املوّلدة للنزاع 

 اجلرائم/أعمال العنف/االختطاف
 اختطاف النساء واألطفال 
  (خاصة بني الشباب من الرجال)ارتفاع معّدل قتلى العنف 
 التخويف/التهديدات 
 القتل العشوائي للنساء 
 (العدد، املقياس، اإليدز)غتصاب اال 

 التعليم التعليم
  (خاصة بني الفتية)ارتفاع معّدل التسّرب من املدارس   (األوالد، البنات)عدد األايم، عدد األطفال )احلضور يف املدارس ،

 (عدد املدارس

 األنشطة غري احلكومية األنشطة غري احلكومية
 منافسة املنظمات غري احلكومية 
 جملتمعات احمللّية على املنظمات غري احلكوميةاعتماد ا 
  التنظيم اهلرمي االجتماعي، )التأثري السليب لآلليات التقليدية

 (إضعاف دور النساء، إخل
  يف عمل الربانمج( القضااي النسائية)انعدام التكامل بني اجلنسني 

 العمل على القضااي اجلنسانية 
 لسالماملنظمات النسائية اليت تعمل على قضااي ا 
 عمل املنظمات غري احلكومية يراعي املنظور اجلنساين 
  (خاصة يف جمال حقوق اإلنسان)التوعية والدفاع عن القضااي 
 الضغط من أجل السياسات احلكومية 
  (خاصة النساء)حرية حركة طواقم املنظمات غري احلكومية 

 وسائل اإلعالم وسائل اإلعالم
  (ضد النساءخاصة )الدعاايت املرّوجة للكراهية  إقامة محالت من أجل السالم 

 يف اإلعالم إعطاء النساء صوت 
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منوذج تقرير يومي (: 4)امللحق رقم 
 عن وقوع حادثة لإلبالغ

عن وقوع حادثة قّدمه أحد  لإلبالغكمثال توضيحي، فيما يلي منوذج تقرير 
ضمن مشروع ( SFCG)املراقبني يف مؤسسة البحث عن أرضية مشرتكة 

 84.واالستجابة املبّكرين املدعوم يف والية بالتو اإلنذار

 

 
 الدولة أو اإلقليم: نيجرياي

 املنطقة املتأثّرة: والية بالتو
 (2012ديسمرب/ كانون األول  30: تقرير حول التبليغ عن وقوع حادثة )احلادثة

حيث أُطلق الرصاص على شخصني ابلقرب من  ءءءءءءءءءءءءءءك توتر يف يتمّتع ابهلدوء، إال أن هنا ءءءوفًقا للتقارير اليت تردان، فإن حّي وصف احلادثة: 
 ءءءءءءءءءءوحتاول مجاعات احلراسة األهلية بكل السبل إبقاء الوضع حتت السيطرة. أبلغ أحد جهات االتصال عن وجود مما تسبب يف مقتل أحدمها.  ءءءءءءءء

 مروحيتان يف منطقة االستكشاف. مت استالم أربعة تقارير اليوم. تكما شوهدحمللي متظاهرين.  الذين كانوا يطلقون الرصاص بينما كان أفراد من اجملتمع ا

 

الدي وريوم. ودفع ذلك -دينية مستمرة، خاصة املناطق احمللية احلكومية األربع، وهي مشال جوس وجنوب جوس وابركن -تواجه والية بالتو أزمة إثنية: التحليل
حالة الطوارئ يف مناطق تلك اجملالس ابإلضافة إىل إحدى عشرة منطقة إضافية يف الدولة، وذلك من أجل وقف األعمال  احلكومة الفيدرالية إىل إعالن

لقد خضعت املناطق احلكومية األربع املتأثرة يف أنشطة اجلماعات اإلرهابية املستفحلة على مستوى الوطن. تسّبب هبا تالرائجة يف تلك املناطق، واليت  الوحشية
لقد تبّنت الدولة واحلكومة . بعد  تزال جهود احلكومة لوقف األوضاع املرتّدية مل تؤت مثارهاة بالتو حلصار مشّدد وهجمات خالل العامني املاضيني، والوالي

روفني، يُعتقد أهنم اتبعون لرعاة لقد كانت هناك مواجهات بني مسّلحني غري معالفيدرالية هُنًجا خمتلفة لكبح مجاح تلك النزعة القبيحة ولكن دون إحراز تقّدم. 
 شعب الفوالين والبريوم، وكانت القرى البعيدة هي أكثر ضحااي تلك اهلجمات حيث يهرب املهامجون قبل وصول العناصر األمنية.

 

الناس ابالبتعاد عن األنظار وجتّنب شخص يثري الشكوك إىل عناصر األمن. كما يُنصح : يُنصح الناس ابالحتفاظ ابهلدوء والتبليغ عن أن حركة مريبة أو نصيحة
 أمكان اهلجمات عقب وقوعها وذلك ملنع األعمال االنتقامية، وجتّنب التنّقل يف عتمة الليل كلما كان ذلك ممكًنا.

 

( أو عرب 08136341015) 002348136341015على الرقم  SFCG/CAPPللمزيد من املعلومات و/أو املشورة يُرجى االتصال مبؤسسة 
 searchinjos@sfcg.org أو عرب الربيد اإللكرتوين:  https://frontlinesmsplateaustate.crowdmap.comع املوق

 

                                                        
 .ابملوافقة، مدير مؤسسة البحث عن أرضية مشرتكة بنيجرياي أٌعيد نشره هنا بعد أن تكّرم راجيندرا موملي 84

https://frontlinesmsplateaustate.crowdmap.com/
mailto:searchinjos@sfcg.org
mailto:searchinjos@sfcg.org
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 نبذة عن املؤلف
مارس عمله . ناة السالمطموح ومن ب( Steven Leach)ستيفن ليتش 

وأجرى أحبااًث يف جمال حتويل الصراع يف املنظمات اجملتمعية يف أوغندا وجنوب 
بداية عام  حىت 2011أفريقيا وتنزانيا وعاش يف جنوب أفريقيا منذ عام 

، وتوىل إدارة ACTION Supportعمل سابًقا مع مركز . 2016
: إىل االستجابة يف منع العنف من اإلنذار املبكر"املرحلة األوىل من مشروع، 

يعمل ليتش حالًيا على أطروحة، ". حتويل النزاع من خالل إشراك املواطنني
وتعود أصوله  .يبحث خالهلا تقاطع الدين مع األمن البشري بني شباب زجنبار

. إىل والية تكساس، كما يّتخذ عماًل إضافًيا كقسيس يف الكنيسة املشيخية
قطع األاثث أو أعمال ترميم املنزلية كعمال اليدوية  وينشغل ليتش دائًما ابأل

 .الكبرية

 

نبذة عن برانمج الثقافة والدين يف الوساطة 
(CARIM) 

ُأصدر ذلك املنشور ضمن إطار عمل برانمج الثقافة والدين يف الوساطة 
(CARIM) والذي يُعّد مبادرة مشرتكة بني مركز الدراسات األمنية وقطاع ،

يف الوزارة الفيدرالية السويسرية " ن والسياسة والصراعاتالدي"أنشطة مكتب 
يهدف الربانمج إىل مواجهة النزاعات العنيفة (. FDFA)للشؤون اخلارجية 

حيث يلعب الدين دورًا من خالل خليط من الدعم املباشر والبحث وإدارة 
 ٌأجيز املنشور للنشر ألنه رغم عدم تناوله. املعلومات، وأنشطة بناء القدرات

املباشر ملوضوع الدين يف النزاع، إال أن االستعانة ابألنظمة اجملتمعية لإلنذار 
بني اجملتمعية ذات الُبعد الديين ما واالستجابة املبكرين كوسيلة ملواجهة النزاعات 

 .يف تزايد

 

 (CSS)مركز الدراسات األمنية  نبذة عن
يل للتكنولوجيا هو التابع للمعهد الفيدرا( CSS)إن مركز الدراسات األمنية 

ويقّدم املركز اخلربة يف األحباث . مركز خمتّص بسياسات األمن السويسرية والدولية
والتدريس واالستشارة يف جمال سياسات األمن والسالم، ويُعّد جزًءا من مركز 

، والذي يشمل رؤساء العلوم السياسية يف (CIS)الدراسات املقارنة والدولية 
كنولوجيا يف زيورخ ابإلضافة إىل جامعة زيورخ املعهد الفيدرايل للت

(www.css.ethz.ch). 
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 هذا املنشور حول يُعدّ . إذا رغبنا يف منع النزاعات املستقبلية، جيب أن نقّوي قدرة اجملتمعات احمللّية على حتديد تصاعد التوترات واالستجابة هلا فيما بينها"
 ."أوصي به بشّدة ألي شخص مهتم مبنع العنف -مسامهة بنّاءة ملثل تلك اجلهود  املبّكرينآليات النُهج اجملتمعية لإلنذار واالستجابة 

 (Desmond Tutu)اآلب دُسوند توتو 
 

 يلقعلى املستوى احمللي مل  املبّكريننظام اإلنذار واالستجابة أواًل، ألن موضوع الرتكيز على أمهية : هذه دراسة هامة ويرجع ذلك إىل عدد من األسباب"
له أمهية خاصة بسبب  االهتمام الكايف بعد؛ اثنيًا، لفائدته كدليل عند التخطيط لنظام لإلنذار واالستجابة املبّكرين وتنفيذه على املستوى احمللي؛ اثلثًا،

كاستجاابت خمتلفة تقنًيا وحتت قيادة   املبّكريننظمة احمللية لإلنذار واالستجابة ألإىل ابعد اآلن بغي أن يُنظر ال ين. الرتكيز على العالقات احمللية والقوى احملرّكة
حتويل العالقات احمللية األمن، ولكن ابألحرى أ ْوجه لعملية أكثر مشولية إلحالل السالم حملًيا أو لتحويل النزاع حيث ُيشّكل االنتباه إىل األسباب اجلذرية و 

 ."دافًا رئيسيةأه
 "A Crucial Link: Local Peace Committees and National Peacebuilding"أندرايس أوديندال مؤلف 

 

على أساس توافق  تشاركية قائمة إشراكيةصّممة ملنع العنف وحتويل النزاع من خالل عملية ممبادرات حمّلية و  املبّكرينإن األنظمة اجملتمعية لإلنذار واالستجابة 
اإلنذار واالستجابة  بفصوله حول اهليكلية واملؤشرات واملراقبة واالستجابة، يقّدم هذا املنشور نظرة عامة على العلم واملعرفة املتاحنْي حالًيا حول أنظمة. آلراءا

 .ينبغي أن جيده كل من يهتم ابلُنهج احمللية ملنع العنف وحتويل الصراع مثريًا لالهتمام. املبّكرين

هي سلسلة هتدف إىل تقدمي الرؤى واإلرشاد املنهجيني إىل الوسطاء واملفاوضني والعاملني يف جمال السالم ممن الدراسات األمنية حول الوساطة  موارد معهد
لتكنولوجيا بزيورخ، مع يعملون على مواجهة النزاعات السياسية العنيفة، وهي صادرة عن فريق دعم الوساطة يف مركز الدراسات األمنية التابع للمعهد الفيدرايل ل

: مجيع األعداد يف السلسلة متاحة للتحميل جمااًن من الرابط التايل. إسهامات من بعض الكّتاب الضيوف أحياانً 
resources.html-reports/mediation-ations/mediationhttp://www.css.ethz.ch/en/public. 
 :تتضّمن األعداد السابقة

 (2015)دفرت متارين للمتدرّبني : اجلنسانية يف الوساطة •
 (2015)تناول الدين يف حتويل النزاعات  •
 (2015)استخدام حماكات تكاملية لتدريس النزاع واملفاوضات والوساطة : داخل اإلطار •
 (2013)عات استخدام املياه يف عمليات السالم الوساطة يف نزا •
 (2011)مقارنة بني األطراف الثالثة واآلاثر املرتتّبة ابلنسبة لسويسرا : وسطاء رسم اخلرائط •
 (2011)تقييم السياسات واملمارسات : املنظمة السويسرية لتعزيز السلم األهلي •
 (2010)سويسرا الوساطة يف التوترات بسبب اإلسالم يف الدمنارك وهولندا و  •
 (2009)اإلسرتاتيجيات والتكتيكات : كّي تصبح مفاوًضا •
 (2008)إزالة الغموض عن الوساطة يف عمليات السالم أبفريقيا  •
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