
 

 مقدمة

أنحاء العالم، وخسائر  « أشدُّ أزمة صحية عالمية يشهدها عصرنا الحالي، ولها عواقب اجتماعية واقتصادية وسياسية مدمرة في جميع  19-ُتعّد جاِئَحة »كوفيد
 هام  في صياغة وقيادة مأساوية في األرواح. ويضّطلع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بوصفه طرفًا فاعاًل رئيسيًا في منظومة األمم المتحدة اإلنمائية، بدور  

 استجابة األمم المتحدة لألزمة.

«، أجرى مكتب التقييم المستقل استعراضًا للدروس المستفادة من التقييمات السابقة لعمل  19-دلدعم استجابة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لجاِئَحة »كوفي 
ية التابعة لبرنامج األمم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في سياقات األزمات. ويتمثَّل الغرض من ذلك في تقديم المشورة القائمة على األدلة إلى المكاتب الُقطر 

« والتصدي لها والتعافي منها، مع التركيز بصفة  خاصة على الفئات 19-تي تستجيب لطلبات المساعدة في التأهُّب لجاِئَحة »كوفيدالمتحدة اإلنمائي وال
 األكثر ضعفًا.

مجاالت هاّمة من سلسلة من المنتجات المعرفية الصادرة عن مكتب التقييم المستقل وتركز على من  واحدةترّكز هذه الورقة على العمليات االنتخابية، وهي 
 الدعم الذي يقدمه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للبلدان المنكوبة باألزمات.

 المنهجية

التابع لبرنامج  لمركز الموارد التقييميةويهدُف إلى توفير توليفة من األدلة التقييمية المنشورة على الموقع الشبكي 1ُيعّد هذا التقييم بمثابة تقييم سريع لألدلة، 
ستقالليتها ومصداقيتها األمم المتحدة اإلنمائي على مدى العقد الماضي. وشّكلت التقييمات الُقطرية والمواضيعية التي أجرتها المنظمة مصدرًا هامًا، نظرًا ال 

نظر في إجراء تقييمات المركزية عالية الجودة بتكليف من المكاتب الُقطرية. وفي كل عملية استعراض، جرى التركيز العالية. وباإلضافة إلى ذلك، جرى ال
لى تقديم رؤى على تحديد النتائج واالستنتاجات والتوصيات المتسقة التي تستخلص الدروس ذات الصلة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. ويسعى التحليل إ

لتوقيت لدعم صانعي القرار في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من أجل االستجابة الفّعالة لألزمات. وهي ليست دراسة شاملة للمطبوعات عملية وحسنة ا
 العامة والمؤلفات العلمية المتعلقة بالدعم المقدم في أوقات األزمات. 

 السياق
ز أساسية للمجتمعات السلمية والمستدامة والشاملة.  فهي ُتمكِّن المواطنين من المشاركة وإبداء الرأي، إّن العمليات االنتخابية الموثوقة والشاملة ُتعّد بمثابة ركائ 

نمائي طائفًة واسعًة  وُتحاسب الحكومات على سياساتها وأعمالها، وتوفر الشرعية السياسية التي تقوم عليها الدول المستقرة. ويدعم برنامج األمم المتحدة اإل
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اخبين رة االنتخابية بما في ذلك الجهود الوطنية إلصالح النظام االنتخابي؛ وإدارة االنتخابات؛ ومشاركة النساء والفئات المهمشة؛ وشؤون الن من مجاالت الدو 
مة من خالل المساعدة والتربية المدنية؛ ومنع النزاع والعنف االنتخابيين، وتنسيق المساعدة االنتخابية. ويضّطلع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بهذه المه

تخابية. ويقدم برنامج األمم التقنية، وبناء القدرات، وشراء المواد االنتخابية، وتنسيق المساعدة والجهود االنتخابيْين، وإدارة الصناديق المشتركة للتبرعات االن 
 بلدًا كل عام.  60المتحدة اإلنمائي الدعَم للعمليات االنتخابية في حوالي 

د هذه ا ات األزمات. لورقة بعض الدروس الرئيسية المستفادة من تقييم الدعم السابق الذي قدمه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للعمليات االنتخابية في سياقُتحدِّ
 ن النزاعات أو واسُتمّد بعض هذه الدروس المستفادة من البلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية؛ غير أن معظمها ُمستخلٌص من البلدان المتضررة م

  الدروس المستفادة –لمحة سريعة 
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 الدروس المستفادة

  

األزمات إجراؤها بمفردها. وتتسم االنتخابات هي عمليات واسعة النطاق وحساسة من حيث التوقيت ومكلفة ويصعب على كثير من البلدان المتضررة من 
بية التابعة لبرنامج كثيٌر من المشاكل التي نواجهها بأنها ذات طبيعة منهجية وتتطلب نهجًا إنمائيًا طويل األجل للتصدي لها. وتساهم برامج الدورة االنتخا

دها، والتي تصل إلى مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة والعناصر األمم المتحدة اإلنمائي، إلى جانب المساعدة المقدمة قبل االنتخابات وفي أثنائها وبع
عزيز الجودة الالزمة لتنفيذ عمليات موثوقة وشاملة، في مساعدة هيئات إدارة االنتخابات وأصحاب المصلحة على الصعيد الوطني في إجراء انتخاباتهم وت 

رّكز برنامج الدورة  2عدم اليقين التي تشوب األزمات وانعدام الثقة في بيئات ما بعد النزاع. التقنية والمعيارية لعملياتهم. ويكتسي ذلك أهمية خاصة في حالة 
اب المصلحة الرئيسيين االنتخابية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في نيجيريا على دعم اإلصالحات المؤسسية والقانونية باإلضافة إلى تعزيز قدرة أصح

. وساعد اتساع نطاق أصحاب المصلحة في هذه الدورة االنتخابية والجهود المترابطة في مضافرة  2015لتي سبقت انتخابات عام والعمليات في السنوات ا
و األمر الذي كان جهود المؤسسات المختلفة معًا لبناء توافق في اآلراء بشأن اإلصالحات المطلوبة، وزيادة قدرتها ومعرفتها حول العمليات االنتخابية، وه

 3حوظًا على المستويات التقنية بمجرد إجراء االنتخابات.مل

م من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والرامي إلى تطوير البنية التحتية في أعقاب الزالزل التي وقعت في هايتي ون  يبال في استعادة الهياكل ساعد الدعم الُمقدَّ
ية االنتخابات، وتخزين المواد االنتخابية، وإقامة مراكز االقتراع، ونشر المعلومات للناخبين. وسمحت األساسية لهيئات إدارة االنتخابات والضرورية إلدارة عمل

زمة إلجراء عمليات معقدة قدرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على االستجابة واتفاقات الشراء طويلة األجل للسلع االنتخابية باالستجابة السريعة والمرنة الال
وفي اليمن، أتاح استعداد  4بية المتطلبات المحددة زمنيًا للعمليات االنتخابية في أماكن مثل قيرغيزستان وهايتي وأفغانستان، من بين أمور أخرى.لوجستيًا وتل

م منه لالنتخابات الرئاسية المبكرة لعام  هت الدعوة إلج 2012برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والدعم السريع الُمقدَّ رائها خالل فترة قوامها ثالثة أشهر والتي ُوجِّ
مع هيئة إدارة تحقيق عنصر حاسم في االتفاق التفاوضي والحيلولة دون تفاقم األزمة السياسية. وقد ساهمت خبرتها السابقة وعالقتها القائمة على الثقة 

 5االنتخابات في تسهيل هذه العملية.

يم ن  ن ي اعد دعم تحلي  المخا ر  ن م  

اإلن ار المب ر  ي ت     العن  المرتب  

 .باالنتخابات  الحد  من 

 الد رة االنتخابية.ت تعين التدخالت األ ثر  اعلية بآليات الم ار ال ري ،  العال ات القائمة،  نُُهج  1

 

 يُ ا م التر ي  عل  العمليات االنتخابية ال املة  

 ي تم ين ال ئات المهم  ة من التعبير عن  رائها 

   3  تع ي  الم ار ة ال يا ية للمر ة. 
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ت تعين التدخالت األ ثر  اعلية بآليات الم ار 

ال ري ،  العال ات القائمة،  نُُهج الد رة 

 االنتخابية.

إن   يادة الم ار ة اال تراتيجية لبرنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي،  تضا ر الجه د  المعايير، يم ن 

 ن يح   نا من مصدا ية العملية االنتخابية   ن يحد ا 

 من احتماالت اندالع  عما  عن . 

إن  الدعم الُمقدَّم من برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي يصبح   ثر  اعليةً  ا تدامةً عندما 

م ي تخدم نهجاً  ائماً عل  بناء القدرات  يت  

 بالمر نة.

يم ن  ن يؤدي اال تثمار  ي الت ن ل جيا االنتخابية إل  

تح ين ج دة العمليات إ ا نُ     ب    ا تراتيجي  من 

 لل ياق.خال  حل   مالئمة 

يم ن  ن ي اعد دعم تحلي  المخا ر  ن م 

اإلن ار المب ر  ي ت     العن  المتعلق 

 باالنتخابات  الحد  من .
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ورة االنتخابية في بوركينا فاسو، الذي عمل على تقديم المساعدة التقنية وحشد األموال وتسهيل الحوار بين إّن اتخاذ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لنهج الد
 والمساهمة بشكل مباشرالجهات االنتخابية ودعم جهود تثقيف الناخبين، شّكَل عنصرًا بالغ األهمية لبناء مصداقية هيئة إدارة االنتخابات وإجراء االنتخابات،  

ليشتي، ساهمت جهود برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في بناء  -روفي تيمو   6. 2017-2013في قبول النتائج واختتام العملية االنتخابية بطريقة سلمية  
ملية االنتخابية وإدارتها القدرات لهيئة إدارة االنتخابات، ودعم تثقيف الناخبين وتعزيز المشاركة السياسية للنساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة في إجراء الع

عززت نزاهة عمليتها الديمقراطية األوسع وشرعيتها، األمر الذي ساهم في إيجاد بيئة سياسية أكثر بشكل فاعل، وسجلت مستويات مشاركة عالية بشكل عام 
 7استقرارًا إلى جانب االنتقال السلمي للسلطة.

. غير أن المسائل يمكن أن تكون االنتخابات وسيلة للخروج من األزمات واستعادة شرعية البالد كما حدث في جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي ومالي
ي حاالت مثل ليبيا العالقة أو األساسية ال تزال تمثل الدافع وراء النزاعات في مرحلة االنتخابات وما بعدها كما هي الحال في تلك البلدان ذاتها وكذلك ف

بأن يستفيد 8المتحدة اإلنمائي لمساعدته االنتخابية، واليمن وكوت ديفوار. وتوصي تقييمات البرامج، بما في ذلك التقييم المواضيعي الذي أجراه برنامج األمم 
االستقرار والعنف   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشكل أفضل من ميزته النسبية ليوّجه تركيزًا استراتيجيًا أكبر على المسائل الحاسمة الكامنة وراء عدم

يز الحوار وبناء توافق في اآلراء لإلصالحات المطلوبة )هايتي، السلفادور، موزامبيق االنتخابيْين، واالستفادة من قدراته على عقد االجتماعات بهدف تعز 
 وغيرها(.

النتخابات في سيراليون، ساعدت جهود التنسيق االستباقية التي اضطلع بها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في ا
تحسين مصداقية العمليات، وتقليل احتماالت العنف، وزيادة المشاركة واإلدماج، وتشجيع القبول السلمي للنتائج. وفي على المستويين التقني والسياسي في 

ت لمنابر التنسيق هذه الحالة، نجح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة والحكومة، في إعداد نظام ذي مستويا
غطية والسياسي المشتركة بهدف تبادل المعلومات، ووضع استراتيجيات مشتركة، وتقييم المخاطر السياسية واألمنية والتخفيف من وطأتها، وضمان ت التقني 

لتزام بالمعايير، الفجوات من خالل المؤسسات الوطنية والدولية. كانت هذه المشاركة المستمرة متعددة الطبقات ومتعددة القطاعات، التي شددت أيضًا على اال
 9عاماًل رئيسيًا في إبقاء العملية على المسار الصحيح، وإجراء انتخابات سلمية وفي الوقت المناسب وذات مصداقية، وفي نقل السلطة. 

اآلراء حول نظام التصويت المحلي الذي في السلفادور، أدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دورًا محوريًا في مساعدة هيئة إدارة االنتخابات في بناء توافق في  
وفي مالي، كانت قدرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على التنسيق والعمل مع بعثة األمم المتحدة والشركاء اآلخرين  10يلغي عنصرًا مثيرًا للجدل في العملية.

ساهم التنسيق الوثيق والبرامج التآزرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع مقدمي في حين    11عاماًل حاسمًا في إجراء انتخابات سلمية ومشاركة أعلى للناخبين،
 12المساعدة االنتخابية اآلخرين في نيبال في تجنب ازدواجية الجهود وضمان تكامل ُنهجها التقنية التي عززت تكامل العملية.

ارية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن المشاركة الشاملة، مقارنة باألجزاء األخرى  في تنزانيا، أصبحت النتائج أكثر وضوحًا في تطبيق االقتراحات المعي 
ساعد استخدام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   13من العملية االنتخابية التي حظيت باهتمام أقل، مثل جودة العملية االنتخابية واستقاللية هيئة إدارة االنتخابات.

رعات في ضمان االستخدام والتراسل المنسقْين في ما يتعلق بتمويل المانحين وبرامجهم في سياقات مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية  للصناديق المشتركة للتب 
النتخابات والتي ئة إدارة اومالي وغينيا وكوت ديفوار واليمن. وفي سيراليون، اسُتخدمت هذه العملية لرصد تنفيذ التزامات التمويل الحكومية الرامية إلى إدارة هي 

 14كانت ضرورية إلجراء االنتخابات في أوانها.

رنة باألجزاء األخرى  في تنزانيا، أصبحت النتائج أكثر وضوحًا في تطبيق االقتراحات المعيارية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن المشاركة الشاملة، مقا
ساعد استخدام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   15ة العملية االنتخابية واستقاللية هيئة إدارة االنتخابات.من العملية االنتخابية التي حظيت باهتمام أقل، مثل جود

كونغو الديمقراطية  للصناديق المشتركة للتبرعات في ضمان االستخدام والتراسل المنسقْين في ما يتعلق بتمويل المانحين وبرامجهم في سياقات مثل جمهورية ال
تخابات والتي وكوت ديفوار واليمن. وفي سيراليون، اسُتخدمت هذه العملية لرصد تنفيذ التزامات التمويل الحكومية الرامية إلى إدارة هيئة إدارة االن ومالي وغينيا  

 16كانت ضرورية إلجراء االنتخابات في أوانها.
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إن   يادة الم ار ة اال تراتيجية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  تضا ر الجه د  المعايير، يم ن  ن يح   نا من 

 مصدا ية العملية االنتخابية   ن يحد ا من احتماالت اندالع  عما  عن . 
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( أن برامج الدعم االنتخابي التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي يمكن أن تساعد في 2012وجد تقييم النزاع الذي أجراه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )
وتحقيق مكاسب ملحوظة في إشراك النساء في العمليات السياسية المرتبطة باالنتخابات في مرحلة ما بعد  إسماع أصوات األشخاص المهمشين سابقًا 

ح  وفي جمهورية الكونغو، ساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في زيادة تمثيل المرأة بين مرشحي األحزاب السياسية من خالل الدعوة لإلصال 17النزاعات.
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على بناء الدعم للمرشحات من بين  18حات على القيادة.االنتخابي وتدريب المرش

يادة ظهور منظمات المجتمع المدني واألفرقة النسائية من خالل تبادل المعلومات، في حين ساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في جزر سليمان في ز 
لناخبين شحات في وسائل اإلعالم من خالل تدريب الصحفيين الذي ساهم في تحسين تغطيتهن. كما واصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أيضًا تثقيف االمر 

اق  « من خالل وضع معلومات الناخبين على أكياس األُرز التجارية بهدف بيعها في جميع أنحاء الجزر بغية توسيع نط19-في خضم جائحة »كوفيد
وفي الصومال، أشرك مشروع المشاركة السياسية للمرأة التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي القيادات النسائية في  19وصولها إلى الفئات المهمشة جغرافيًا.

مثيل المرأة في الصومال في  التدريب على الدعوة السياسية وتنظيم حمالت لتشجيع مشاركتهن كمرشحات قبل االنتخابات، مما ساعد على أن تصل نسبة ت 
 20في المائة. 24إلى  2016انتخابات عام 

مالت تثقيف مستهدفة  في أفغانستان، قّدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الدعم لهيئة إدارة االنتخابات من أجل تطوير سياسات مراعية للمنظور الجنساني، وح
مع اإلدارة االنتخابية، األمر الذي ساهم في زيادة نسبة النساء في هيئة إدارة االنتخابات وفي التصويت  للمرشحات والناخبات، وزيادة نسبة النساء العامالت 

وأتاحت الدورات   21. غير أّن مكاسب اإلقبال التي شهدتها االنتخابات األخيرة لم ُيحافظ عليها، وسّجلت معدالت إقبال أقل بشكل عام.2015في عام 
دعم في السلفادور ومولدوفا الفرصة لتوسيع نطاق برامج التدريب المقدم لهيئات إدارة االنتخابات والذي يتجاوز األحزاب والعاملين في اإللكترونية التي تلّقت ال

المثليون ثليات و االقتراع إلى األشخاص المهتمين، وتضمنت وحدات حول النوع االجتماعي والمشاركة التي انطوت على أهمية مشاركة المرأة وكذلك مجتمع ’الم
ات المتعلقة ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين‘ واألشخاص ذوي اإلعاقة، مما ساهم في زيادة حصولهم على المعلوم

 22بالعملية وإجراءات التصويت. 

بين الجنسين واالندماج االجتماعي من خالل العمل مع هيئة إدارة  عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في نيبال على توسيع مفهوم اإلدماج ليشمل المساواة 
ماعي في العملية االنتخابات من أجل تبّني سياسة المساواة بين الجنسين واإلدماج االجتماعي وإذكاء الوعي بمسائل المساواة بين الجنسين واإلدماج االجت 

تثقيف الناخبين تستهدف الناخبين للمرة األولى، والنساء والفئات المهمشة، بما في ذلك األشخاص  االنتخابية، وتزويد مجموعات المجتمع المدني بمنح صغيرة ل
-م جائحة »كوفيدالذين يعانون من إعاقات سمعية وبصرية. وواصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في نيبال تسهيل التعريف بهيئات إدارة االنتخابات في خض

تعلم االفتراضية مع شركائها من منظمات المجتمع المدني. وأثمرت هذه الجهود عن منح فرصة متساوية لمشاركة المرأة  « من خالل برامج مشاركة ال19
ة اإلشارة  بصفة عاملة  في االقتراع ومسؤولة عن تثقيف الناخبين خالل االنتخابات، ووضع عالمات جديدة للمصطلحات االنتخابية حتى يمكن استخدام لغ

 23ين المصابين بإعاقة سمعية، مما يشجع أول مرشح أصم على الترشح لمنصب.في تثقيف الناخب 

المتحدة اإلنمائي في إبراز األشخاص ذوي اإلعاقة ومشاركتهم في العملية االنتخابية من خالل توظيف األشخاص ذوي في سيراليون، ساهم برنامج األمم 
إلى المواقع  اإلعاقة للعمل داخل هيئة إدارة االنتخابات كمستشارين ومسؤولين عن تثقيف الناخبين على مستوى القاعدة الشعبية، وتحسين الوصول المادي

 24عداد دليل لالقتراع اللمسي. وقد عزز ذلك من ثقة بعض األشخاص ذوي اإلعاقة في المشاركة في العملية وساعد في ضمان سرية تصويتهم.االنتخابية، وإ 

 

 

3 
هم  ة من التعبير عن  رائها  تع ي  يُ ا م التر ي  عل  العمليات االنتخابية ال املة  ي تم ين ال ئات الم

 الم ار ة ال يا ية للمر ة. 

4 
إن  الدعم الُمقدَّم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يصبح   ثر  اعليةً  ا تدامةً عندما ي تخدم نهجاً  ائماً عل  

 بناء القدرات  يت م بالمر نة. 
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 الوطنية إلى جهد تشغيلييمكن للخسائر البشرية والمادية الناجمة عن كارثة طبيعية أو نزاع أن تغير طبيعة المساعدة المقدمة للدورة من تعزيز القدرات 
يًا وسياسيًا في سياق عملي أكثر يركز على إنجاز المهمة )أفغانستان، نيبال، هايتي، إندونيسيا، اليمن(. ويمكن أن تكون هذه الحلول القصيرة المدى مفيدة تقن 

 واإلصالحات المطلوبة، وتطوير النظم المالئمة للسياق.  األزمات. غير أن التقييمات وجدت أن هذه الحلول غير مستدامة ما لم تكن تتصدى لبناء القدرات،

نتائج تتسم بأنها أكثر إيجابية لقد ثُبت أن دمج الخبراء التقنيين في هيئة إدارة االنتخابات كان فاعاًل في نقل المهارات وزيادة المساءلة المتبادلة والملكية وحقق  
، السلفادور(. ولوحظ وجود فروق في النتائج بين الدورات المدعومة في بعض هذه البلدان ذاتها عندما لم واستدامة للبرنامج )األردن، نيبال، هايتي، سيراليون 

وساهم الحضور في الموقع والعمل كفريق مع النظراء في زيادة نقل المعرفة وإضفاء الطابع المؤسسي على الممارسات داخل هيئة إدارة  25ُتدرج المساعدة.
ير من هذه الحاالت إلى تقليل حجم المساعدة المطلوبة للدورة التالية. وقد سجل مستوى الملكية الوطنية فارقًا ملحوظا في نتائج االنتخابات، وأدى في كث 

ي إحداث  وظة وساعدت فالبرامج التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. وفي جمهورية الكونغو وسيراليون، كانت الزيادة في الملكية في الدورات األخيرة ملح
حقيق نتائج أكثر التغيير المؤسسي المطلوب وتقّبل عناصر بناء القدرات التي يوفرها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. وقد ساهم ذلك في زيادة المهنية وت 

هود البرامج في األردن ولبنان ونيبال، استدامة. كما ساهمت االستعانة بالخبراء التقنيين على الصعيد الوطني في تعزيز مشاركة هيئة إدارة االنتخابات في ج
واتسمت الملكية الوطنية بمحدودية أكبر  26حيث ظهر أن الخبراء على الصعيد الوطني يتمتعون بالمهارات اللغوية والمعرفة بالسياق الالزم لتسهيل التفاعل.

 27بيا، آتشيه(.عندما لم ُيدَرج النظراء على الصعيد الوطني في تحديد البرامج ومراحل التصميم )لي 

مؤكدة للعمليات سمحت تصميمات البرامج المرنة وتنفيذها لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتكييف برامجه والبقاء على اطالع بالطبيعة المتقلبة وغير ال
كونغو الديمقراطية. وقد مّكن ذلك برنامَج االنتخابية في سياق األزمات كما لوحظ في حاالت مثل ليبيريا ولبنان وكوت ديفوار وهايتي ونيبال وجمهورية ال

مة إيبوال، تمّكن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من تعديل دعمه بما يالئم تغير مواعيد االنتخابات أو اللجان وتأخر اتخاذ القرارات. وفي ليبيريا، في خالل أز 
شمال احتياطات الصحة والسالمة الالزمة، بما في ذلك اتخاذ تدابير النظافة األمم المتحدة اإلنمائي من تكييف ما يقّدمه من تدريب ومساعدة شخصية لي 

وفي لبنان، أّدت المرونة التي اتسم بها كل من برنامج األمم  28الصحية وقياس درجات حرارة الناخبين في مواقع االقتراع، والتباعد االجتماعي عند االقتراع.
ي التمكن من تقديم موارد المشروع لعّدة سنوات في الوقت الذي كان يجري فيه تحديد موعد االنتخابات. وخالل تلك المتحدة اإلنمائي والمانحين دورًا حاسمًا ف

ابي للمهام، والنماذج الفترة، اتخذ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نهَج الدورة الخاص به لبناء قدرات مديري االنتخابات، وتضّمن ذلك إعداد جدول زمني انتخ
كما سمحت المرونة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   29ة ليوم االنتخابات، والمدخالت التنظيمية، بحيث تكون جاهزة عند تحديد موعد إجراء االنتخابات.الالزم

األراضي الفلسطينية التي تأخرت   وفي  30أيضًا بتعديل دعمه للبيئة األمنية المتغيرة في ليبيا، وإدارة المساعدة التي يقّدمها في بعض األحيان من خارج البالد.
تسنى لها االضّطالع بعملها االنتخابات المحلية فيها مرارًا وتكرارًا، توقع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الدعم الذي تحتاج إليه هيئة إدارة االنتخابات حتى ي 

م والمشاركة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى جانب البقاء على علم بمجرد تحديد موعد االنتخابات. وقد اقتضى ذلك االستمرار في االستجابة وااللتزا
اإلنمائي أن هذا النهج   بأحداث المستجدات السياسة حتى يتسنى للمساعدة التقنية االستجابة للتطورات السياسية. ووجد التقييم الذي أجراه برنامج األمم المتحدة

 31استثمارًا مفيدًا في العملية وفي بناء القوة المؤسسية لهيئة إدارة االنتخابات. يمثل أحد العناصر األنجح في برنامجه وأثبت كونه

 
ي أن بناء حلول  ( ف2012تمثَّل أحد الدروس المستفادة من التقييم المواضيعي الذي أجراه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للمساعدة االنتخابية التي يقّدمها )

ألمم المتحدة اإلنمائي تكنولوجيا معلومات تتسم بالفاعلية، من حيث تكلفتها ومالَءمتها للسياق واستدامتها، لم يكن أولوية في البرامج وقّوض فاعلية برنامج ا
لمتزايد بالتكلفة واالستدامة إال أن هذه المسألة ال تزال تمثل  في بناء الملكية الوطنية والنظم المستدامة. وعلى الرغم من اهتمام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ا

بذل على مدار سنوات مشكلة ال سيما في سياق األزمات. وُيعنى أحد الدروس المستفادة من نيبال، التي ال يزال على هيئة إدارة االنتخابات فيها قبول جهود  تُ 
يات األكبر حجمًا و/أو الحساسة تتضمن تحلياًل مخصصًا للمخاطر وجداول زمنية التخاذ القرارات  لوضع تحديث  لنظام برمجي، بضرورة التأكد من أن المشتر 

وينبغي أن يتناسب تطوير النظام أيضًا مع الميزانية واإلطار الزمني   32والتطوير وتخطيط المصالح المالية في النظم المختلفة، وتحديد تدابير التخفيف.
ي سيراليون، لم يتمكن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من إكمال عمله على نظام التسجيل المدني الذي كان من المقرر استخراج لمشاريع الدعم االنتخابي. وف

 33سجل الناخبين منه، إذ أنه يتطلب نهجًا أكثر شمواًل ووقتًا للتنفيذ بما يتجاوز قدرات المشروع.

5 
اال تثمار  ي الت ن ل جيا االنتخابية يم ن  ن يح  ن ج دة العمليات إ ا نُ     عل  نح  ا تراتيجي  من خال  

 حل   مالئمة لل ياق. 
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ًا في تطوير نظام إلكتروني مبتكر مالئم للسياق ويسّهل على هيئة إدارة االنتخابات وأصحاب المصلحة  في هايتي، حقق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نجاح
إدارة االنتخابات، استخدامه. وشمل ذلك نظام تسجيل إلكتروني للمرشحين ومراقبي االقتراع والمراقبين، األمر الذي ساهم في زيادة الكفاءة اإلدارية لهيئة 

ّد من فرص الحصول على معاملة تفضيلية، والخطأ البشري، واالحتيال. وقد ساهم ذلك في تكافؤ الفرص وعدم تسييس بعض جوانب  والنظم الموحدة، والح
ة على  ييرات اللحظة األخير عملية اإلدارة االنتخابية. كما أتاحت االستعانُة بنظام سحابي استخداَم واجهة مباشرة لقاعدة البيانات مع الطابعة مما يتيح إجراء تغ

وراق النتائج بطاقات االقتراع. وعزز برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ذلك من خالل توزيع الهواتف المحمولة على العاملين في االستطالع للحصول على أ
م ذلك في زيادة شفافية عملية النتائج ونشرها على الفور، واإلسراع بإصدار النتائج األولية، ومّكن المراقبين من التحقق من النتائج في الوقت الفعلي. وقد ساه

وفي قيرغيزستان، نجح برنامج   34، وحدَّ من فرص تغيير النتائج أو إيجاد أسباب لرفض نتائج االنتخابات.2015مليون عملية اقتراع في عام    4.3من خالل  
؛ غير أّن الحاجة استدعت   2017األمم المتحدة اإلنمائي في إدخال نظام تحديد هوية الناخبين البيومترية المستخدم في االنتخابات التي أجريت في عام 

 35خصوصية البيانات في جهود تثقيف الناخبين.أيضًا االهتمام بتخزين البرامج واألجهزة وصيانتها، باإلضافة إلى إدراج المعلومات حول النظام و 

امات بوقوع تزوير ُتعّد قوائم تسجيل الناخبين الدقيقة إشكالية في سياق األزمات ويمكن أن تؤدي إلى تأخير العملية االنتخابية )كوت ديفوار( أو إلى اته
كوسيلة للحد من فرص  2018ترية في االنتخابات التي أجريت في عام )أفغانستان(. ففي أفغانستان، اسُتخدمت آالت التحقق من هوية الناخبين البيوم

لية، ولم يكن هناك االحتيال، في ضوء التصور السائد بأن قوائم الناخبين لم تكن ذات مصداقية. بيد أّن القرارات بشأن النظم اُتخذت في وقت متأخر من العم
مصلحة بها، مما أدى إلى استخدامها المحدود في يوم االنتخابات. وكان استخدام هذه النظم وقت كاف الختبارها أو التدريب عليها أو تعريف أصحاب ال

، مع توفير تدريب  أكثر وبطاريات احتياطية، غير أن استخدامها ساهم في إبطاء عملية االقتراع، ومنع 2019إلزاميًا في االنتخابات التي أجريت في عام 
وفي اليمن، شارك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي قبل أربعة أشهر فقط من إجراء االنتخابات،   36خير إعالن النتائج.بعض النساء من التصويت، وأدى إلى تأ

ان تمكن جميع مما لم يسمح له بوقت  كاف  للتصدي للمشاكل المتعلقة بتسجيل هذه النظم أو طرح تكنولوجيا جديدة. ولتفادي تعطيل عملية االقتراع، ولضم
ع على ن التصويت، دعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي استخدام الحبر الذي ال يمحى لمنع االقتراع أكثر من مرة وقدم تدريبًا لموظفي االقترا المواطنين م

 37طريقة استخدامه على نحو  سليم.

 
ويمكن أن ينبع يرتفع مستوى المخاطرة على أمن العمليات ونزاهتها وعلى مشاركة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدعم االنتخابي في سياق األزمات. 

 ر أخرى. ذلك من سوء التخطيط، والتضليل اإلعالمي، ومشاكل التنفيذ، والنظم غير المنصفة، واالفتقار إلى اإلرادة السياسية، من بين أمو 

م من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مجال نظم اإلنذار المبكر لهيئة إدارة االنتخابات ومنظمات المجتمع المدن  ي في توقُّع العنف المرتبط ساعد الدعم الُمقدَّ
م من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنعه وساهم في إجراء انتخابات سلمية في حاالت نذكر منها كوت ديفوار. وفي نيبال، أّدى ا باالنتخابات لدعم الُمقدَّ

هات تنسيق  إلى مركز عمليات مشترك إلى تيسير إقامة عالقات عمل وثيقة بين هيئة إدارة االنتخابات والوكاالت األخرى المسؤولة عن األمن، وتوفير ج
لومات الجغرافية المكانية التي اسُتعين بها في جهود الحّد من المخاطر لجمع المعلومات من المكاتب الميدانية وتبادلها، مع إتاحة بيانات من نظم المع

من برنامج األمم  االنتخابية األوسع وجهود التخطيط. وعملت هيئة إدارة االنتخابات على إنشاء هذا المركز مرة أخرى في االنتخابات الالحقة دون تلقي دعم
 المتحدة اإلنمائي.

لتوجيهية المتعددة المستويات التي نّسقها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على المستوى التقني، وقدمت المساعدة التقنية على في سيراليون، ُصمِّمت اللجان ا
كاملة إلدارة مستوى السياسات، بما في ذلك أجهزة الشرطة واألمن القومي، لتحديد المخاطر وإدارتها. وأثمر تكامل هذه الجهود عن إعداد خطة شاملة ومت 

وفي غامبيا، عزز برنامج األمم   38لمخاطر واألمن االنتخابي جرى تحديثها بانتظام وتنفيذها عبر القطاعات التقنية ومستويات السياسات وأصحاب المصلحة. ا
ين وكتبة إدخال بيانات النزاع  المتحدة اإلنمائي القدرة الوطنية على تحديد المخاطر االنتخابية وإدارتها من خالل تدريب مراقبي النزاعات والمراقبين المحلي 

وأشخاص من  ومفوضي الشرطة ونشرهم، وُأشير إلى أن تشكيل فريق اإلنذار المبكر واالستجابة الخاص بانتخاباتها الوطنية والمشّكل من مواطنين بارزين
ذا الفريق استراتيجيات وقّدم توصيات للتخفيف من وطأة هيئة إدارة االنتخابات والشرطة ومنظمات المجتمع المدني كان بمثابة الممارسة المثلى. وقد أعّد ه

(، كمنصة لإلنذار المبكر، توفيَر خدمة WhatsApp Groupالعنف والتهديدات المرتبطة باالنتخابات وحلها. وأتاح استخداُم مجموعة عبر تطبيق واتسآب )
المتحدة اإلنمائي األخرى التي تركز على التماسك االجتماعي وبناء السالم الجهود  وعّززت الجهود التعاونية المبذولة مع مشاريع برنامج األمم 39إبالغ آنية.

6 
 باالنتخابات  الحد  من .إن  دعم تحلي  المخا ر  ن م اإلن ار المب ر  د ي اعد  ي ت     العن  المرتب  
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د. ولوحظت ُفرٌص ضائعة لربط   المبذولة إلجراء انتخابات سلمية ومواجهة التضليل اإلعالمي )نيبال، تنزانيا، كينيا( ولكن دون االضّطالع بها على نحو موحَّ
حاالت مثل موزامبيق وليبيريا وأفغانستان والسلفادور. كما جرى تعزيز الجهود الرامية إلى إجراء عمليات سلمية في  هذه البرامج بجهود تثقيف الناخبين في 

اكل المحتملة  تنزانيا من خالل مشاركة البرامج مع الزعماء الدينيين بهدف إجراء حوارات واسعة النطاق من أجل السالم األمر الذي ساعد في تحديد المش
 40وطأتها.والتخفيف من 

م في تعزيز الجهود ساهم نشر مستشاري السالم والتنمية من خالل البرنامج المشترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وإدارة الشؤون السياسية وبناء السال
الصعيد الُقطري، وأثمر عن إجراء انتخابات التي يبذلها كل من األمم المتحدة/برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تحليل المخاطر والتخفيف من وطأتها على 

التعاون مع خالية من العنف في سيراليون وقيرغيزستان وجزر سليمان. وعّزز تخطيط سيناريو االنتخابات الذي أجري بواسطة مستشاري السالم والتنمية ب 
 41الصعيد الوطني واإلجراءات الوقائية والتخفيف.  السلطات الوطنية في سيراليون وأماكن أخرى التخطيط للطوارئ من قبل أصحاب المصلحة على

الصعيدين الوطني أولت البرامج التعاونية التي أجريت بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وهيئة األمم المتحدة للمرأة ومع أصحاب المصلحة اآلخرين على 
جلى على نحو أكثر وضوحًا في سياق األزمات، ويمكن أن يكون بمثابة عمل من والدولي اهتمامًا خاصًا بمسألة العنف ضد المرأة في االنتخابات والذي يت 

وقّدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وهيئة األمم المتحدة للمرأة الدعم   42أعمال العنف السياسي في الحاالت التي يؤثر فيها على مشاركة المرأة في العملية.
للتخفيف من وطأة العنف ضد المرأة في االنتخابات وذلك من خالل إشراك أصحاب المصلحة في الدعوة للسالم  لغرف عمليات المرأة في سيراليون وليبيريا

وفي تنزانيا، قّدم وتنسيق المعلومات والعمل مع الجهات المعنية باالنتخابات والوكاالت األمنية. وشمل ذلك رصد الحوادث وإعداد أنشطة التخفيف والتراسل. 
تحدة اإلنمائي تدريبًا مهنيًا بين األقران لمدربي الشرطة في مجال حقوق اإلنسان، والنوع االجتماعي، بما في ذلك العنف ضد المرأة في برنامج األمم الم

مرتبطة  ادث الاالنتخابات، ودور الشرطة في االنتخابات. وقد ساعد ذلك في تحسين قدرة الشرطة على تأمين االنتخابات والحظ المراقبون انخفاض عدد الحو 
 43بالشرطة وزيادة مهنية الشرطة في ما يتعلق بأمن االنتخابات.
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 نبذة عن مكتب التقييم المستقل

سهيل تحسين الدروس المستفادة ُيقّدم مكتب التقييم المستقل، من خالل توليد أدلة موضوعية، الدعَم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتحقيق قدر أكبر من المساءلة وت 
الل تقييماته البرنامجية والمواضيعية ويساهم في الشفافية  من التجارب. ويعمل مكتب التقييم المستقل على تعزيز الفاعلية اإلنمائية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي من خ

 التنظيمية.

 

   حول سلسلة التأمالت

الصادرة عن مكتب التقييم المستقل في التقييمات السابقة وتستخلص الدروس المستفادة من عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في جميع التأمالت تبحث سلسلة 
على الدروس المستفادة  وتعمُل على تعبئة المعرفة التقييمية لتوفير رؤى قّيمة لتحسين عملية صنع القرار وتحسين النتائج اإلنمائية. وتسلط هذه الطبعة الضوءَ  برامجه.

 من تقييمات عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في حاالت األزمات. 
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