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ُصممت أداة إدارة املخاطر االنتخابية من أجل متكني الجهات التي لديها تفويض أو اهتامم 

أن  ميكن  التي  الجهات  أما  مصداقية.  وذات  سلمية  انتخابات  إجراء  بضامن  مصلحة  أو 

واملجتمع  األمني،  القطاع  ووكاالت  االنتخابات،  إدارة  هيئات  فهي  األداة  هذه  تستخدم 

املدين وغريه من الجهات الحكومية وغري الحكومية. تهدف أداة إدارة املخاطر االنتخابية 

إىل بناء قدرات مستخدميها ومتكينهم من فهم، وتحليل، وتخفيف حدة املخاطر االنتخابية، 

وخصوصاً تلك التي ميكن أن تتخذ منحى عنيفاً.

تم إدماج أداة إدارة املخاطر االنتخابية يف تطبيق برمجي حاسويب يتكون من ثالث وحدات 

تفاعلية )تعلّم – حلل – افعل( ميكن استخدامها مجتمعة أو كموارد منفصلة.
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1. مقدمــة
تُعترب عملية فهم وتوضيح ظاهرة تفيش العنف املرتبط باالنتخابات مهمة معقدة للغاية؛ كام أن التوقعات فيام إذا كانت 
االنتخابات املقبلة ستتحول إىل ساحة ألعامل عنف، والعوامل التي قد تكمن وراء أعامل العنف أو قد تؤدي إىل إطالقها، وما 
الذي ميكن عمله لدرء العنف، تعترب أكرث صعوبة. ومثة طريقة واحدة ملواجهة هذه املشكلة، وتتمثل هذه يف متكني كل من 
لديه مسؤولية مبارشة يف هذا الشأن، مثل هيئات إدارة االنتخابات، ووكاالت قطاع األمن، وسائر املنظامت الحكومية وغري 

الحكومية األخرى، من أجل تضافر الجهود والعمل عىل منع وتخفيف كافة أشكال العنف ذات الصلة باالنتخابات.

وقد عملت املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات )International IDEA( عىل تصميم أداة إدارة املخاطر االنتخابية 
الدولية )Electoral Risk Management Tool - ERM Tool(، لتعزيز قدرات املستخدمني لفهم عوامل الخطورة وتحليل 
إدارة  أداة  باالنتخابات. وقد تم دمج  الصلة  العنف ذات  الكفيلة مبنع وتخفيف أعامل  بيانات األخطار واتخاذ اإلجراءات 
ـَـلّـل - إعمل(، والتي ميكن  ـَـلّم - ح ـَع املخاطر االنتخابية يف تطبيق الربامج التي توفر ثالث وحدات تفاعلية مفادها كالتايل: )ت

استخدامها بصورة مشرتكة أو كموارد قامئة بذاتها.

• تتكون موارد املعرفة من مكتبة رقمية متّكن املستخدمني ِمن معرفة مختلف عوامل املخاطر االنتخابية.	

• وتتيح وحدة األدوات التحليلية للمستخدمني إمكانية تحميل وتحليل أنواع مختلفة من البيانات، وإعداد خرائط 	
للمخاطر والتنبيهات، وفتح سجل للمخاطر واإلجراءات الالزمة. 

• كام تتضمن وحدة الوقاية والتخفيف من املخاطر االنتخابية إجراءات وقائية وتخفيفية بصورة تناسبية ومتوافرة 	
عىل مدار فرتة الدورة االنتخابية.

ولجعل أداة إدارة مخاطر االنتخابات ذات صلة وثيقة باملوضوع، وقابلة للتطبيق عىل صعيد عاملي، فقد تم تصميم كل وحدة 
بحيث تكون قابلة للتعديل والتخصيص، مام يتيح للمستخدمني الرتكيز عىل ما هو مهم يف بلد ما، أو يف أي سياق انتخايب 

معني.

كام ميكن ألداة إدارة املخاطر االنتخابية )ERM Tool( تخزين ومراكمة كميات هائلة من البيانات النوعية والكمية والجغرافية 
املكانية، التي قد تنشأ وتتزايد من عملية انتخابات إىل أخرى. وتـُمّكـن هذه البيانات مستخِدميها من تقوية وتعزيز سبل 
فهم القضايا االنتخابية الحرجة، وإجراء تحليالت عرب مختلف أنواع االنتخابات، والقيام بجهود فورية إلصالح النظم االنتخابية، 

وتخطيط العمليات االنتخابية املتعاقبة وتنفيذها.

ويف نهاية املطاف، فإن مثة خياراً مدمجاً ضمن الربنامج اإللكرتوين يتيح للمستخدمني إبداء مالحظاتهم ووجهات نظرهم من 
خالل إعطاء تغذية راجعة )استجابة باملعلومات( بشأن الربنامج. ومن شأن مثل هذه الردود واملالحظات، املساعدة يف إدخال 
واالنتخابات  للدميقراطية  الدولية  املؤسسة  تعمل  بحق. وسوف  عاملية  أداة  تصبح  بحيث  األداة  تطوير  عملية  املزيد عىل 
واملنظامت املشاركة لها عىل تسهيل التطوير املستقبيل ألداة إدارة املخاطر االنتخابية وتقوية تبادالت املستخدمني بشأنها.  
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2. مستخدمو أداة إدارة المخاطر االنتخابية
تنظيم  مسؤولية  تتقاسم  التي  املؤسسات  يف  األول،  باملقام  يتمثل  االنتخابية  املخاطر  إدارة  أداة  من  املقصود  الهدف  إن 
انتخابات سلمية وذات مصداقية ، وتشمل هذه تحديداً هيئات اإلدارة االنتخابية ووكاالت قطاع األمن. كام تستهدف أداة 
إدارة املخاطر االنتخابية أيضا مختلف الجهات ذات الصلة واملصلحة يف دعم وإسناد تنظيم انتخابات سلمية وذات مصداقية، 

مثل منظامت وشبكات املجتمع املدين )CSOs( واألوساط األكادميية واملنظامت الدولية.

إن أداة إدارة املخاطر االنتخابية هي وسيلة متعددة األغراض، وتعترب رصيداً قيامً للراغبني يف استخدامها كأحد مصادر املعرفة، 
أو كأداة لإلنذار املبكر عن الرصاع ووسيلة إلستجابة فعالة يف ذلك الصدد. كام ميكن ألداة إدارة املخاطر االنتخابية تنظيم 
وعرض البيانات يف أشكال متعددة ومتنوعة، ما يجعلها مبثابة منصة مالمئة للمنظامت التي تتعامل مع البيانات الحساسة، 

والجهات املعنية بإعالم وتوعية الجمهور العام بشأن املخاطر وحوادث العنف االنتخابية.

 وفوق كل ذلك، فإن أداة إدارة املخاطر االنتخابية، تعترب مبثابة منرب يحّض عىل التواصل والتعاون بني املجتمعات من مختلف 
االختصاصات واملامرسات )مبا يف ذلك املعنيني باالنتخابات واألمن وبناء وتوطيد دعائم السالم(، كام أنها ترمي إىل تشجع 

التعاون عرب مختلف الحواجز واالنقسامات املؤسسية واالجتامعية.

الشكل1: العوامل الداخلية والخارجية للعمليات االنتخابية

السياق االجتامعي
العوامل الهيكلية

العمليـــات
االنتخابيــة

املحفزات االنتخابية

العوامل الهيكلية
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3. هيكل أداة إدارة المخاطر االنتخابية
تتألف أداة إدارة املخاطر االنتخابية من ثالث وحدات:

مصادر املعرفة؛  )1

الوسائل التحليلية؛ و  )2

درء املخاطر والتقليل منها.   )3

 3-1  الوحدة األولى ــــ مصادر المعرفة 
تتكون وحدة مصادر املعرفة من مكتبة إلكرتونية تضم قامئة واسعة النطاق من العوامل التي قد تطلق بالفعل، أو تؤدي 
إىل اإلسهام يف إثارة وإطالق أعامل عنف متعلقة باالنتخابات. ومييز هذا املفهوم بني مجموعتني من العوامل وهام: العوامل 
الداخلية والخارجية بالنسبة للعمليات االنتخابية. ويتم تجميع العوامل املعروضة يف وحدة مصادر املعرفة من سائر األوراق 
بصورة  العالقة  توضيح  كل مصدر عىل  ويعمل  الصلة.  ذات  املطبوعات  من  وغريها  االنتخابات،  وتقارير  املتنوعة  البحثية 
تفصيلية بني كل عامل محدد، ومدى تأثريه يف زيادة التوترات املتعلقة باالنتخابات، و/أو التسبب يف إطالق واندالع أعامل 

عنف متصلة باالنتخابات.

وتشمل العوامل الداخلية املنشأ )الذاتية أو العملياتية( 26 عامالً من العوامل االنتخابية املحددة، وهي مقسمة إىل سبع 
مراحل انتخابية1، وتتعلق حرصياً بالسياق االنتخايب.

وتشمل العوامل الخارجية املنشأ )الخارجية أو الهيكلية( تلك العوامل الهيكلية املتعلقة بالسياق الذي تجرى فيه االنتخابات. 
وهذه تشمل العنف القائم بالفعل والرصاعات الكامنة والعوامل الهيكلية األخرى )مثل البطالة والفساد والفقر وغريها(. 

وتنشأ عوامل الخطورة هذه وتتواجد من خارج السياق االنتخايب، ولكن حدتها تتكاثف وتشتد أثناء فرتة االنتخابات.

الشكل 2. مصادر املعرفة

الوحدة األولى
املكتبة الرقمية

عوامل  حول  لتتعلم  املعرفة  مصادر  إستخدم 
الخطر االنتخابية:

العوامل الداخلية بالنسبة للعملية االنتخابية  
العوامل الخارجية بالنسبة للعملية االنتخابية  

لم يتم شمول المرحلة الثامنة من الدورة االنتخابية، وهي مرحلة ما بعد االنتخابات. وعلى الرغم من أن هناك احتماالً بأن العنف الذي يحدث بعد إنفاذ نتائج االنتخابات    1

مرتبط باالنتخابات، فإن عوامل الخطر الكامنة وراء هذا العنف قد ال تكون ذات صلة بمسألة العملية ذاتها. وبدالً من ذلك، فإنه ينبغي النظر إلى المسألة في سياق عوامل 
الخطورة الهيكلية. وجرى توضيح ذلك في دليل عوامل العنف المتعلق باالنتخابات من خارج العمليات االنتخابية. 



7 املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

نظرة عامة عىل أداة إدارة املخاطر االنتخابية 

الشكل 3: قامئة عوامل الخطورة الداخلية والخارجية بالنسبة للعمليات االنتخابية

عوامل الخطورة الخارجيةعوامل الخطورة الداخلية
اإلطار القانوين االنتخايب

قانون االنتخابات املتنازع عليها . 1

النظام االنتخايب غري الصالح . 2

القواعد اإلدارية االنتخابية غري الكافية. 3

التخطيط واإلعداد لتنفيذ األنشطة االنتخابية 

األداء الضعيف لهيئات إدارة االنتخابات. 4

نظام غري مناسب لتسوية النزاعات االنتخابية. 5

عدم كفاية التخطيط التشغييل. 6

عدم كفاية األرصدة والتمويل وامليزانية. 7

عدم كفاية الرتتيبات األمنية االنتخابية. 8

التدريب واملعلومات

ضعف التدريب ملوظفي االنتخابات. 9

نقص التدريب لألحزاب السياسية واإلعالم. 10

نقص التدريب لوكاالت قطاع األمن. 11

ضعف حمالت التوعية والتثقيف للناخبني . 12

التسجيل

تسجيل الناخبني بطرق إشكالية. 13

تسجيل األحزاب السياسية واملرشحني بطرق إشكالية. 14

اعتامد املراقبني املحليني والدوليني بطرق إشكالية . 15

الحمالت االنتخابية

عدم املساواة واملحسوبية يف التواصل مع وسائل اإلعالم . 16

استخدام األحزاب السياسية لوسائل اإلعالم بطرق استفزازية . 17

حشود األحزاب االستفزازية. 18

أعامل استفزازية وعنيفة من قبل األحزاب السياسية. 19

عمليات االقرتاع

عدم كفاية وإتالف وفقدان املواد الحساسة وغري الحساسة. 20

انعدام الشفافية يف االقرتاع الخاص والخارجي . 21

سري العمليات يف يوم االنتخابات بطرق إشكالية. 22

عد وفرز بطاقات االقرتاع ونتائج التصويت بطرق إشكالية . 23

التحقق من نتائج االنتخابات

سوء إدارة نتائج االنتخابات. 24

سوء إدارة الدور النهايئ يف الطعون االنتخابية. 25

رفض نتائج االنتخابات. 26

األوضاع االجتامعية واالقتصادية املتدنية. 1

اإلقصاء السيايس واالجتامعي. 2

الرصاع بشأن تغري ديناميكيات السلطة. 3

التمييز والعنف عىل أساس نوع الجنس . 4

وجود عنارص مسلحة غري تابعة للدولة. 5

وجود جامعات الجرمية املنظمة. 6

اإلبادة الجامعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب. 7

انتهاكات حقوق اإلنسان. 8

األخطار البيئية. 9

تقارير وسائل اإلعالم غري األخالقية. 10

وقد تم تنظيم وحدة مصادر املعرفة بإعتبارها مكتبة الكرتونية. ويجري توضيح كل عامل يف أربعة أقسام:

1(  يقدم باب املقدمة تعريفاً عاماً ورشحاً للسياق الذي قد يطلق أو يساهم يف إثارة وإطالق أعامل عنف متصلة 
باالنتخابات .
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2(  يوضح باب الحاالت الحاصلة بالفعل والعوامل املرتابطة بصورة خاصة البلدان والسياقات االنتخابية التي تم 
فيها تحديد عامل معني، بإعتباره مسبباً أو مساهامً يف إشعال فتيل العنف املتعلق باالنتخابات. وتشري العوامل 

املرتابطة أو املتداخلة إىل السياق الذي حصل فيه العنف.

3(  ويشري باب املؤرشات امللحوظة إىل الخواص التي ميكن مالحظتها من العوامل املختلفة.

كام يشري باب جمع البيانات وتحليلها إىل مصادر البيانات وتقنيات جمعها وأساليب تحليلها.  وسوف يشتمل    )4
من  يزيد  مام  والتحرير،  للتعديل  قابلة  ولكنها  مسبقاً،  ة  ُمعدَّ استطالعية  استبيانات  عىل  اإللكرتوين  الربنامج 

مساعدة املستخدم/املستخدمني يف عملية جمع البيانات.

كام يستطيع املستخدم ألداة إدارة املخاطر االنتخابية إجراء تعديالت وإضافة عوامل وأوصاف عوامل جديدة. ويجري النظر 
يف العوامل املدرجة يف مكتبة مصادر املعرفة، عندما يتم إنشاء النامذج التحليلية املتعلقة ببلدان وانتخابات معينة.

 3-2  الوحدة الثانية ــــ األدوات التحليلية 
أو وضع  للمخاطر،  البيانات عن طريق رسم خرائط  وتحليل  بتحميل  للمستخدمني  املجال  التحليلية  األدوات  تتيح وحدة 
جداول رسوم بيانية تبني اتجاهات األخطار. وعالوة عىل ذلك، فإنها متّكن املستخدمني من إحداث وحفظ سجالت أخطار 

وإجراءات تبنّي بالتفصيل التنبيهات الصادرة بشأن املخاطر واإلجراءات املتخذة.

الشكل 4. األدوات التحليلية

وتشمل ميزات التخصيص:

تتيح للمستخدم تحميل أو رسم خرائط جغرافية، وتشمل: ملفات األشكال  التي  الخرائط  مدير )أداة( رسم   )1
)SHP(، وملفات قواعد بيانات )DP( ؛ و

تخصيص النموذج، مام يجعل من املمكن خلق مناذج تحليلية خصيصاً لبلد ما أو إلنتخابات محددة.  )2

الوحدة الثانية
األدوات التحليلية

  إنشاء منوذج خاص بالبلد.
  رسم خرائط املخاطر.

..تحليل االتجاهات.
..إنشاء سجل للمخاطر واإلجراءات.
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ويشمل مكّون العنارص التحليلية ما ييل:

واجهات دوائر إلكرتونية بينية إلدخال البيانات التي متكن من القيام بإدخاالت بيانية بشأن عوامل أو مناطق   )1
أو تواريخ مختارة؛ 

واجهات أو دوائر إلكرتونية تتيح عرض البيانات يف شكل:  )2
)أ( مناطق جغرافية مرمزة باأللوان، )ب( قيم عددية، )ج( عالمات ثابتة، و )د( رسوم بيانية للتوجهات املرصودة.   

ميكن االطالع عىل البيانات ملناطق مختارة والتواريخ والعوامل؛ و

سجل املخاطر واإلجراءات الالزم اتخاذها حيالها، بصورة تسمح للمستخدم إنشاء قاعدة بيانات بشأن التنبيهات   )3
والتوصيات املتعلقة باإلجراءات الوقائية لدرء األخطار والحد من وقوعها والتخفيف من آثارها. وتعترب التنبيهات 

والتوصيات الفردية املوضوعة يف هذا الشأن مبثابة قاعدة البيانات.

كام تسمح أداة إدارة املخاطر االنتخابية ملستخدمها بتصدير أو توريد أو حذف النامذج التحليلية. كام ميكن حفظ الخرائط 
 Google- التي تعترب متوافقة مع برنامج )غوغل إيرث KML يف داخل النموذج وتصديرها كصور عالية الدقة أو كملفات

Earth ( لتحديد املواقع بطريقة إلكرتونية.

كام أن املخرجات الناتجة عن األدوات التحليلية ميكنها تقديم بيانات مخاطر معقدة ومتعددة املستويات، وذلك بأشكال 
بسيطة وسهلة االستخدام. 

 3-3  الوحدة الثالثة ـــــ درء األخطار والحد منها 
تشمل وحدة درء األخطار والحد منها نحو 100 نقطة إجراءات مقارنة للوقاية والتخفيف من أعامل العنف ذات الصلة 

باالنتخابات.

وتعمل نقاط إجراءات العمل مبثابة مناهج ميكن إتباعها، استنادا إىل الحاالت املختربة، والتي ميكن اتخاذها ملنع وتخفيف 
أشكال العنف املرتبطة باالنتخابات عرب مراحل الدورة االنتخابية الثامين، وهي:

اإلطار االنتخايب القانوين واملؤسيس؛  )1

التخطيط واإلعداد لتنفيذ األنشطة االنتخابية؛  )2

التدريب والتوعية والتعليم؛  )3

تسجيل الناخبني واألحزاب السياسية ومراقبي االنتخابات؛  )4

الحمالت االنتخابية؛  )5

عمليات االقرتاع؛  )6

إعالن نتائج االنتخابات؛ و  )7

مرحلة ما بعد االنتخابات.  )8
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الشكل 5: نهج ثاليث املستويات للحيلولة دون حصول حاالت العنف املرتبطة باالنتخابات والتخفيف منها

ويف داخل كل واحدة من هذه املستويات الثالث، يجري ارتياد واستكشاف ثالث مجموعات مختلفة من اإلجراءات الوقائية 
والتخفيفية، كالتايل: 

• تحسني إجراءات اإلدارة والعدالة االنتخابية املتعلقة بالتخطيط والتنفيذ والتنسيق وتسوية املنازعات االنتخابية 	
التي ميكن اتخاذها لتجنب الخالفات، وتدارك العيوب التقنية من أجل تقليل احتامالت اندالع حاالت العنف؛

• تحسني التدابري األمنية االنتخابية التي ميكن أن تضطلع بها اتفاقات الخدمات الخاصة خالل الدورة االنتخابية، 	
لحامية الجهات االنتخابية الفاعلة واألحداث واملرافق واملواد االنتخابية من أعامل العنف، و

• تحسني البنية التحتية للسالم ــــ وتشمل هذه مختلف األنشطة التي ميكن تنفيذها من قبل مختلف الجهات 	
الفاعلة الحكومية وغري الحكومية، لحشد وتنسيق عمل الوكاالت الحكومية ومنظامت املجتمع املدين والقادة 
التقليديني ورجال الدين واألفراد املشاهري، وغري هؤالء من املنظامت واألفراد ذوي القدرة عىل املساهمة يف نزع 

فتيل إشعال العنف وتخفيف التوترات ذات الصلة باالنتخابات.

الوحدة الثالثة
نهج ثاليث املستويات لدرء العنف والتخفيف منه:

  تحسني إدارة االنتخابات وعدالتها.
  تحسني األمن االنتخايب. 

  تحسني البنية التحتية من أجل السالم. 

تحسني 
إدارة 

االنتخابات 
وعدالتها

تحسني 
األمن 
االنتخايب

تحسني البنية 
التحتية من 
أجل السالم
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نظرة عامة عىل أداة إدارة املخاطر االنتخابية 

4.  كيفية استخدام أداة إدارة المخاطر االنتخابية 
إن طريقة استخدام أداة إدارة املخاطر االنتخابية تظل متوقفة عىل رشوط والية وصالحيات، وقدرات واحتياجات املستخدم 
نفسه. ومع ذلك، فإن االستخدام األمثل يستلزم دوماً املرحلة التحضريية، ومرحلة التنفيذ ومرحلة التحليل فيام بعد االنتخابات.

الشكل 6: رسم بياين بانسياب تسلسيل إللقاء نظرة عامة عىل أداة إدارة املخاطر االنتخابية

 كيفية استخدام االداة

نظرة عامة على السياق
تحديد عوامل الخطورة ذات الصلة يف 

بلد معني ويف سياق انتخايب محدد.

إمعان النظر يف عوامل الخطر املوصوفة يف الوحدة األوىل.
تحليل الديناميكيات التاريخية والحالية.

استشارة خربات متعددة )مجموعات الرتكيز واملقابالت(.

تخصيص األداة 
إنشاء النموذج التحلييل الخاص بالبلد 

وعملية االنتخاب بصورة محددة.

انتقاء عوامل الخطر من القامئة املرجعية املدرجة يف األداة.
خلق عوامل جديدة، إذا لزم األمر.

استرياد ووضع الخرائط الجغرافية الالزمة.

التصميم التشغيلي
تحديد منهجية جمع البيانات وتحليلها، 

وتحديد املوارد الالزمة.

تحديد منهجية مصادر البيانات وجمعها. 
تحديد وسائل وموازين القياس.

تحديد املوارد البرشية والتقنية والتدريبية الالزمة.

مرحلة التنفيذ
ضامن عملية جمع وتحليل البيانات بصورة 
متواصلة. وإعادة معايرة وتقويم األداة، إن 

تطلب األمر ذلك.
اتخاذ اإلجراءات املناسبة ملنع وتخفيف 

العنف املتصل باالنتخابات.

تلقيم وتغذية األداة بالبيانات.
رسم خرائط املخاطر للمناطق/العوامل املختارة.

مناطق/  نحو  التوجهات  لتوضيح  بيانية  خطوط  رسم 
عوامل مختارة.

تحليل املخاطر واتخاذ اإلجراءات الوقائية.
إنشاء وتحديث سجل املخاطر. 

التحليل فيما بعد االنتخابات
تحليل البيانات لفهم االحتياجات الالزمة 

إلدخال التحسينات يف املستقبل.

إجراء التحليل عرب مختلف االنتخابات.
الرتكيز عىل إصالح النظام االنتخايب.

تحسني التخطيط والتنفيذ يف االنتخابات املتعاقبة.

1

2

3

4

5
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نظرة عامة عىل أداة إدارة املخاطر االنتخابية 

4-1  المرحلة التحضيرية
تشمل املرحلة التحضريية األنشطة املتعلقة مبا يأيت: )أ( نظرة عامة عىل السياق، )ب( تخصيص وتكييف أداة إدارة املخاطر 

االنتخابية و )ج( التصميم التشغييل. 

4-1-1  نظرة عامة على السياق2 
تعترب اللمحة العامة املالمئة ملوضوع السياق مسألة بالغة األهمية لضامن إجراء عملية تفصيل وتخصيص أداة إدارة املخاطر 
االنتخابية، بصورة تتيح املجال للمستخدم من أجل الرتكيز عىل أهم املخاطر خالل مرحلة التنفيذ. وتستدعي هذه العملية 
عىل  املحتملة  املخاطر  تقييم  أيضاً رضورة  الصدد  هذا  يف  املسألة  تتطلب  كام  الرصاع،  وديناميكيات  لتاريخ  تحليل  إجراء 

االنتخابات املقبلة. ومن شأن النظرة العامة عىل السياق تحديد وتوضيح األمور التالية:
)أ( املناطق أو األقاليم الجغرافية التي تواجه مخاطر متزايدة، )ب( عوامل الخطورة ذات الصلة، )ج( مراحل الدورة االنتخابية 
باالنتخابات، و )هـ(  الصلة  العنف ذات  العنف والضحايا املحتملون يف عمليات  متزايدة، )د( مرتكبو  التي تواجه أخطاراً 

اإلسرتاتيجيات املمكن اتباعها ملنع وتخفيف أعامل وأخطار العنف.

وينبغي تصميم هذه العملية لتشمل الحصول عىل آراء مختلف أصحاب العالقة والشأن مبن فيهم، عىل سبيل املثال ال حرص:

• الجامعات املامرسة )االنتخابات واألمن وبناء وتوطيد دعائم السالم(؛	

• املؤسسات واملنظامت واألوساط )الحكومية واألكادميية ومنظامت املجتمع املدين(؛	

• املناطق الجغرافية )الوطنية /دون املستوى الوطني/املحلية(؛ و	

• الفئات االجتامعية )النوع االجتامعي والعمر والعرق والدين(.	

الرتكيز،  مجموعات  مناقشات  الخرباء،  عمل  ورش  النظر  وجهات  مختلف  إدراج  لتسهيل  املفيدة  املنهجيات  تتضمن  وقد 
استطالعات الرأي العام، االستشارات، املساهامت املكتوبة، وغريها. كام ينبغي استخدام العوامل املوضحة يف وحدة مصادر 

املعرفة كمواد مرجعية عند إجراء تقييم املخاطر.

4-1-2 تخصيص أداة إدارة المخاطر االنتخابية 3 
يجب عىل املستخدم تلخيص نتائج مترين ملحة السياق يف وثيقة تقييم خط األساس أو املرجع األسايس. وينبغي أن تصف 

هذه الوثيقة كل عامل من خالل ثالثة أقسام مركزة:
)أ( مقدمة، )ب( مؤرشات ميكن مالحظتها، و )ج( منهجيات جمع البيانات وتحليلها. كام ينبغي استخدام محتوى وشكل 
وحدة املوارد املعرفية ألداة إدارة املخاطر االنتخابية كوسيلة توجيهية واستلهامية. وسيجري استخدام هذه الوثيقة لتخصيص 
موارد املعرفة ألداة إدارة املخاطر االنتخابية، باإلضافة إلستخدامها كوسيلة إلمداد التخطيط التشغييل باملعلومات الالزمة.   

ويتم عادة اكتامل عملية تخصيص مصادر املعلومات لألداة وتتويجها بإنشاء منوذج تحلييل. وهي عملية تقنية رصفة، حيث 
يتم هناك إنشاء منوذج تحلييل مستند إىل الربامج الحاسوبية من خالل وضع أربعة معايري متغرية تشمل ما ييل: 

الشكل 6، الخطوة األولى.    2

الشكل 6، الخطوة الثانية.     3
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اسم النموذج؛  )1

النطاق الجغرايف للتحليل )األقاليم أو البلدان أو املستويات اإلدارية املختلفة(؛  )2

عوامل الخطورة املدرجة يف النموذج )قامئة تفقدات افرتاضية بوضع عالمات تأشريية عىل العوامل املحددة يف   )3
وحدة املوارد املعرفية(؛ و

4(  خصائص العوامل )قيم مقياس الفاصل الزمني، شدة الوطأة أو الوقع، وخيارات العرض، إلخ(. 

 4-1-3 التصميم التشغيلي4 
يستمد التصميم التشغييل عنارصه باالعتامد عىل وثيقة التقييم لخط األساس أو املرجع األسايس، ويعمل عىل زيادة التفعيل 

التشغييل للتفاصيل املتعلقة بكل من: )أ( جمع البيانات و )ب( بناء املوارد البرشية والتقنية.

 4-1-3-1 جمع البيانات
بخصوص كل عامل من العوامل، يتعني عىل املستخدم أوالً تحديد فيام إذا كانت البيانات موجودة )عىل سبيل املثال، إذا 
كانت مجمعة ومتوفرة بالفعل داخلياً، أو من قبل منظمة خارجية مثل األجهزة األمنية، ومنظامت املجتمع املدين، وغريها( 

أو ال وجود لها. ووفقاً لذلك، فإنه يتعني يف منهجية جمع البيانات تعريف ما يأيت:

• كيفية الحصول عىل البيانات )عىل سبيل املثال، االطالع عىل السجالت الرسمية، إجراء املقابالت أو املسوحات، 	
االنخراط يف تقيص الحقائق، مراقبة وسائل اإلعالم، إنشاء خطوط إلبالغات املواطنني، وما إىل ذلك(؛

• الوكاالت 	 املشاركة،  الخارجية  الوكاالت  الداخليون،  )املوظفون  واملعلومات  البيانات  بجمع/تقديم  يقوم  من 
املتعاقد معها، إلخ(، و

• مدى تواتر القيام بجمع البيانات يف العادة )بصورة يومية، أسبوعية، نصف أسبوعية، شهرية، أو مرة واحدة 	
فقط، إلخ(. وتعترب منهجية جمع البيانات وكمية البيانات التي يلزم جمعها وتحليلها، مبثابة مؤرش عىل مدى 
املوارد الالزمة. وإذا مل يكن لدى املستخدم القدرة عىل جمع كل البيانات املطلوبة، فإن من الرضوري آنذاك 

اللجوء إىل تحديد األولويات بشأن عملية جمع البيانات.

4-1-3-2 الموارد
يتطلب تنفيذ أداة إدارة املخاطر االنتخابية إنشاء مركز تحلييل ليقوم مبعالجة البيانات التي يتم جمعها من أجل توفري تحليل 

لألوضاع، وإبداء التنبيهات للمخاطر الكامنة.   

وتشمل القدرات البرشية والتنظيمية األساسية الالزمة ما ييل:

• التحليل، 	 عملية  توجيه  والخارجية،  الداخلية  البيانات  وتبادل  جمع  جهود  تنسيق  عملية  )يتوىل  مركز  مدير 
وضع مسودات وتقارير املخاطر، وتبادل التنبيهات والتحذيرات املتعلقة باملخاطر مع الهيئات والرشكاء يف صنع 

القرارات ذات الصلة(؛

الشكل 6، الخطوة الثالثة.   4
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• محلل/محللون للبيانات )للقيام بتحليل البيانات بغية إحداث خرائط املخاطر ورسوات بيانية بشأن التوجهات 	
امللحوظة؛ وإحداث التنبيهات والتحذيرات ومسودات التقارير(؛ و

• كاتب/كتبة إدخال البيانات )لجمع ودمج البيانات وإجراء إدخاالت البيانات، وتوفري النواتج التحليلية   للمناطق/	
العوامل/الفرتات عىل النحو املطلوب(.

وقد تم تطوير أداة إدارة املخاطر االنتخابية كتطبيق برامج حواسيب مكتبية صغرية، وميكن لها أن تعمل من دون الوصول 
إىل اإلنرتنت أو شبكات الكمبيوتر الرئيسية. وتشمل املتطلبات الفنية لهذا التطبيق محطة كمبيوتر شخيص مع نظام تشغيل 
Windows XP أو نظام تشغيل أعىل. كام ميكن أيضاً تركيب أداة إدارة املخاطر االنتخابية عىل خادم مركزي ميكن االتصال به 
من خالل شبكة حواسيب محلية. ولعرض النتائج، فإن املستخدم قد يحتاج إىل طابعة أو قدرات أجهزة عرض )بروجكرتات(. 

كام أن البيانات الجغرافية املكانية ميكن تصديرها وتوريدها يف شكل متوافق مع تطبيق غوغل إيرث. 

وميكن تنفيذ التدريب يف عدة مستويات، مبا فيها ما ييل:

• تستطيع قيادة املنظمة القامئة باالستخدام االستفادة من تبادل التدريب فيام بني القيادة والكوادر الفنية يف 	
املنظمة من ذوي الخربة الفعلية يف استخدام األداة.5

• الفني معرفة كيفية استخدام أداة إدارة املخاطر االنتخابية من مواد الدعم والدروس 	 العمل  فريق  يستطيع 
التدريبية. ويف هذا الصدد، فإن أداة إدارة املخاطر االنتخابية ال تختلف عن غريها من تطبيقات الربمجيات سهلة 
االستخدام. ومع ذلك، فإنه قد يكون من املهم تشكيل فرق تجمع بني املهارات املتعلقة باملسائل االنتخابية/

والنزاعات املرتبطة بها من جهة، ومهارات تكنولوجيا املعلومات من جهة أخرى. وتستفيد الكوادر الفنية دامئاً 
من عمليات تبادل املعلومات مع، أو تلقي التدريبات من، أقرانهم من ذوي الخربة بالفعل يف استخدام أداة 

إدارة املخاطر االنتخابية.

• ينبغي تنظيم التدريب ملوظفي جمع البيانات )املساحني( من قبل الجهاز الفني لضامن أن تكون جهود جمع 	
»البيانات الجديدة« متناسقة وموحدة يف شتى أنحاء البالد.

وتعمل املوارد البرشية والتقنية واحتياجات التدريب وتكاليف جمع البيانات عىل تحديد املوارد املالية الالزمة. ومن شأن 
هذا املرشوع العمل بصورة مثالية عىل مساعدة املنظمة املستخدمة لتنفيذ مهام واليتها وصالحياتها، وعىل هذا النحو فإنه 

لن يتم النظر إليها كتكلفة إضافية.

4-2  مرحلة التنفيذ6

تتطلب مرحلة التنفيذ العمل بصورة متواصلة عىل ما ييل:

• جمع البيانات )وفقا ملنهجية جمع البيانات(؛	

• إدخال البيانات؛	

• تحليل البيانات؛	

تتمكن المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات من المساعدة في هذا الشأن بالربط  فيما بين المؤسسات ذات الخبرة والمؤسسات المستجدة في مجال عملية االستخدام.   5

الشكل 6، الخطوة الرابعة.       6
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• إنشاء تحليل لألوضاع ووضع التنبيهات للمخاطر مع تقديم التوصيات بشأن إمكانية اتخاذ اإلجراءات الوقائية 	
والتخفيفية من األخطار؛ 

• تقاسم التنبيهات والخرائط التحذيرية املتعلقة باألخطار االنتخابية داخلياً وخارجياً؛ 	

•  إنشاء سجل للمخاطر واإلجراءات الالزمة؛ و	

• رصد نتائج أعامل محددة.	

بيانات مخاطر معقدة ومتعددة املستويات بشكل بسيط  التحليلية تقديم  الناتجة بواسطة األدوات  وتستطيع املخرجات 
وسهل االستعامل. وهذا من شأنه متكني املستخدم من إنشاء الوعي الظريف، واتخاذ التدابري الوقائية لألخطار والتخفيف من 

آثارها، وبرسعة أكرب. كام يتيح سجّل األخطار واإلجراءات للمستخدم فهم واستيعاب مدى فعالية اإلجراءات املتخذة .

البيانات وتحليلها  للنموذج، والتأكد من أن عملية جمع  الدورية  املراجعات  ومن املستحسن أن يقوم املستخدم بتسهيل 
مرتكزة عىل أبرز وأحدث املخاطر الناشئة.

4-3 تحليل ما بعد االنتخابات7

متتلك أداة إدارة املخاطر االنتخابية القدرة عىل استيعاب وتخزين كميات هائلة من البيانات النوعية املتعلقة بالجغرافيا 
البيانات املتعلقة بها  املكانية. ويف حالة استخدام أداة إدارة املخاطر االنتخابية يف مناسبات انتخابية متوالية، فإن كميات 

سوف تزداد وتتعاظم مع مرور الوقت. وهذا من شأنه العمل عىل ما يأيت:  

السامح بالتحليل عرب مختلف االنتخابات؛  )1

اإلفادة والرتكيز يف عمليات اإلصالح االنتخابية؛ و  )2

املساعدة يف تخطيط العمليات االنتخابية املتعاقبة وتنفيذها.  )3

عملية جمع  ثغرات يف  أية  فهم  املساعدة يف  شأنه  من  املتخذة  واإلجراءات  املخاطر  استعراض سجل  فإن  وبشكل خاص، 
البيانات وتحليلها، وضامن الفعالية يف إصدار التنبيهات للمخاطر والعمل عىل مواجهتها، بناء عىل تلك التحذيرات.

الشكل 6، الخطوة الخامسة.   7
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5. نحو إطار عالمي
تتيح أداة إدارة املخاطر االنتخابية للمستخدمني االتصال باملؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات مبجرد »نقرة واحدة« 
بشأن  األداة  آرائهم ومالحظاتهم عىل هذه  إلبداء  جانبهم  من  راجعة  تغذية  وإعطاء  بهم،  الخاصة  الحاسوب  أجهزة  عىل 

املسائل التالية:

• إبداء مقرتحات إلدراج عوامل جديدة أو إعادة ترتيب العوامل املتوفرة حالياً؛	

• تقديم اقرتاحات لوظائف جديدة ألداة إدارة املخاطر االنتخابية؛  	

• الخربات الشخصية فيام يتعلق باإلجراءات واإلسرتاتيجيات الوقائية؛	

• اإلبالغ عن األخطاء الفنية امللحوظة يف الربنامج اإللكرتوين لألداة، أو	

•  االنطباعات املتولدة والتجارب والخربات العامة املستفادة. 	

وتجدر اإلشارة إىل أن ردود املستخدمني ومالحظاتهم، من شأنها املساعدة يف إدخال املزيد من التطوير والتنمية عىل برنامج 
أداة إدارة املخاطر االنتخابية، وضامن أن يصبح هذا الربنامج مورداً قيّامً للمعلومات عىل املستوى العاملي بحق.   



نظرة عامة على
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ُصممت أداة إدارة املخاطر االنتخابية من أجل متكني الجهات التي لديها تفويض أو اهتامم 

أن  ميكن  التي  الجهات  أما  مصداقية.  وذات  سلمية  انتخابات  إجراء  بضامن  مصلحة  أو 

واملجتمع  األمني،  القطاع  ووكاالت  االنتخابات،  إدارة  هيئات  فهي  األداة  هذه  تستخدم 

املدين وغريه من الجهات الحكومية وغري الحكومية. تهدف أداة إدارة املخاطر االنتخابية 

إىل بناء قدرات مستخدميها ومتكينهم من فهم، وتحليل، وتخفيف حدة املخاطر االنتخابية، 

وخصوصاً تلك التي ميكن أن تتخذ منحى عنيفاً.

تم إدماج أداة إدارة املخاطر االنتخابية يف تطبيق برمجي حاسويب يتكون من ثالث وحدات 

تفاعلية )تعلّم – حلل – افعل( ميكن استخدامها مجتمعة أو كموارد منفصلة.
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