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قواعد رصد التظاهرات وا عتصامات
أو ً:
.1
.2
.3
.4

وط عمل الراصدين
الحياد :يشارك الراصدون في أعمال ا حتجاج و يتبنون أو ُيرددون شعاراتها.
قدر ممكن وفق منهج يقوم على التحري والبحث عن
المصداقية :يعمل الراصدون بأق
المعلومات.
الدقة :ينقل الراصدون معلومات ووقائع قاموا بمشاهدتها والتأكد من مضمونها وفحواها
ومعناها.
الموضوعية :ينقل الراصدون معلومات عن سير أعمال ا حتجاﺟات بشكل يعكس ما ﺟرى
فيها ،ومن دون أن يتأثر نقلهم للمعلومات بآرائهم الخاصة ومواقفهم الشخصية.

ﺛاﻧﻴ ًا :استعدادات الراصدين المﻴداﻧﻴة
.1
.2
.3
.4
.5

يختار الراصدون نقاﻃ ًا للتمركﺰ بحيث تفصلهم مسافة كافية عن المتظاهرين وقوات ا من،
وبحيث ُتمكنهم من مشاهدة ومراقبة تحركات الطرفين.
يجب أن ُيبدي الراصدون أي إشارة أو سلوك أو ت ف من شأنه اثارة حفيظة المتظاهرين
أو دفعهم للتوتر أو تشكيكهم بعمل الراصدين.
يجب أن يحتفظ الراصدون بدفتر م حظات وهاتف نقال مشحون شحناً ﺟيداً في كافة
ا وقات.
يجب أن ُيعرض الراصدون أنفسهم للخطر وعليهم ا نتقال من المواقع والنقاط التي تشهد
اشتباكاً أو اﻃ قاً للعيارات النارية وغيرها ،بما يجعلهم قادرين على ا ستمرار في الرصد.
مر ذلك.
ليس مطلوباً من الراصدين ا ع ن عن أنفسهم كراصدين إ إن استوﺟب ا ُ

ﺛالث ًا :مهام الرصد
 .1وصول المتظاهرين إلى أماكن ا عتصام أو التظاهر:
أ .هل كانت المنافذ المؤدية الى مكان ا عتصام أو التظاهر سالكة )مفتوحة(؟
أي الطرق والمنافذ كانت مغلقة؟
بُ .
ت .في أي ساعة بدأ توافد المعتصمين
ث .في أي ساعة بدأت ال ﻃة في إغ ق المنافذ
 .2ﻧقاط التظاهر
أ .تحديد أي نقطة/موقع يتواﺟد/تتواﺟد الراصد/ة به؟
ب .تحديد ساعة التواﺟد في الموقع المذكور )كل مرة(
ت .العدد التقريبي للمتظاهرين في كل نقطة
ث .شعارات المتظاهرين في كل نقطة
ج .أين وقف رﺟال ا من في تلك النقطة )الموقع(؟
ح .إن تم استخدام القوة )استخدام القسم التالي(
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 .3سﻴر أعمال ا حتجاج
أ .كيف اتسم )بشكل عام( تعامل وسلوك قوات ا من
ب .استخدام القوة ضد المتظاهرين
أي نو ع من القوة تم استخدامه )هراوات/غاز/رصاص/الخ(
ُ 
 ما كان الهدف من استخدام القوة ضد المتظاهرين
 أين وفي أي من نقاط ا حتجاج تم استخدام القوة
 في أي ساعة لجأت قوات ا من الى استخدام القوة
 كم كان العدد التقريبي للمتظاهرين في تلك النقطة
 هل تسبب في حدوث ﺟرحى )ما نوع ا صابات(
 هل صدرت تحذيرات من ا من للمتظاهرين قبل اللجوء ستخدام لقوة )اياً
كان شكلها(.
ت .التوقيف وا عتقال
 أين تم التوقيف
 ما كان سبب التوقيف المبا
 من كان المستهدف/ة بالتوقيف
عرف اسم الموقوف/ة
 هل ُي
ُ
ف مصير الموقوف/ة
 هل ُيعر ُ
ث .ﻃبيعة وﺟغرافية أماكن ا حتجاج
محاﻃة بأبنية وأرصفة ومساحة التحرك ضيقة
 مث ً ُ
 شوارع فرعية
 محاﻃة بت ل ومنحدرات
يعة
 شوارع

 .4الظروف المحﻴطة
أ .كيف كانت تعمل )كفاءة( وسائل ا تصال وا نترنت خ ل التظاهرة )ا نقطاع البطء(
ب .من أي ساعة إلى أي ساعة شهدت الشبكة البطء استخدام تطبيق (Speed test
ت .هل لوحظ وﺟود شاحنات أو عربات خاصة ل من للتشويش على البث )أين(.
ث .يجب اﺟراء مسح لعينات في كل نقطة احتجاج مع عدد من المتظاهرين لقياس
فاعلية الشبكة.

 .5الصور والفﻴديو
أ .يجب أن تخدم الصور والفيديوهات غرض ًا خاصاً )وليس عاماً( للرصد والتوثيق.
ب .يجب تجنب التقاط صور شخاص دون اشعارهم بذلك وموافقتهم.
ء معين أو حدوث:
ت .يجب أن ينقل الفيديو أو الصور تأكيد ًا )دلي ً( لحصول
 في وصف مكان ا حتجاج )فيديو ُيصور المكان أو نقطة ا حتجاج من زاوية
ليظهر التجمعات الب ية وإظهار موقع رﺟال ا من(.
بعيدة ُ
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 في وصف استخدام القوة )فيديو أو صورة ُتلتقط من زوايا قر يبة وبعيدة
لتعرض المتظاهرين للعنف ،هراوات على ا قدام )صورة قريبة(؛ عدد من
المتظاهرين يتعرض لهراوات )صورة بعيدة ظهارهم مجتمعين(.
 في نقل استخدام الغاز :صورة أو فيديو من زاوية بعيدة ُتظهر الغاز والدخان
ظهر المكان أو معالم المكان الذي ُأﻃلق فيه/عليه الغاز.
وت
المتصاعد منهُ ،
ُ
ُ

 .6طرق الحصول عﻠى المعﻠومات

المشاهدة العيانية هي أفضل وسيلة.
أ.
ُ
ب .الحصول على إفادات من المتظاهرين في نقاط أخرى يمكن الوصول إليها ،للتأكد
من حادثة معينة وعلى قاعدة أن يتوفر أكثر من شخص واحد لتأكيد/مطابقة المعلومة
)غالب ًا أكثر من .(3
ت .إﺟراء لقاءات موسعة )أوسع من ا فادات( مع مشاركين في التظاهرات.

 .7التواصل وا تصال
أ .يجب أن يحرص الراصدون على تشغيل خاصية الموقع المتحرك في واتس أب في كل
ا وقات لضمان معرفة تحركاتهم من قبل زم ئهم ومنسقي عملية الرصد.
ب .أثناء عملية الرصد ،يحرص الراصدون على إرسال رسائل قصير مقتضبة )من خ ل
ورة تنبيههم
الواتس اب مث ً( الى مجموعة على ذات التطبيق لﺰم ئهم في حال
مصادمات أو في حا ت الطوارئ أو ﻃلب الدعم وا سناد.
الى وقوع ُ
ت .ارسال تقارير بحسب ما ورد في هذا الدليل الى منسقي الرصد.
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