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يیاتتقائمة االمحتو  

 
• : ااعتباررااتت ررئيیسيیة لعمليیة االتصوويیتت وواالعدد اااللكترروونيیة:١۱االقسمم    

 
o قانوونيیة االتصوويیتت ااإللكتررووني  
o ااالستدداامة  
o االشمووليیة  
o االشفافيیة  
o االنززااهھھھة  
o مررااحلل مررااقبة جدديیددةة  
o االسرريیة  
o االمسائلة  

 
• : معايیيیرر االتصوويیتت ااااللكتررووني االناشئة٢۲االقسمم    

 
o االمووضووعاتت االمشترركة  

 
• : تثقيیفف االناخبيینن وواالمعلووماتت٣۳االقسمم    

 
o االمشارركة ااإلعالميیة في االفلبيینن 	  
o ااعتباررااتت أأساسيیة لتثقيیفف االناخبيینن	  
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١۱االقسم   
االتصويیت وواالعد اااللكتروونيیةااعتباررااتت ررئيیسيیة لعمليیة 

 
 

اااللكترووني االتصويیت قانونيیة  
 

 ااإلططارر مع االتكنولوجيیاتت هھھھذهه تواافق مدىى مرااعاةة يینبغي فآنهھ ٬، ااإللكتروونيیة وواالعد االتصويیت تكنولوجيیاتت ااستخداامم في االنظر عند
 االقواانيین مع تتناقض قد قضايیا بظهھورر في االتكنولوجيیاتت هھھھذهه ااستخداامم يیتسبب ووقد. كبيیر بحذرر االبلد ذذلك في وواالقانوني االدستورريي
.ااالنتخابيیة االعمليیة على االتكنولوجيیاتت فيیهھا تؤثر االتي االطرقق لتغطيیة قانونيیة أأحكاما تتطلب أأنن وويیمكن االقائمة٬،  

  
 آآليیاتت مثل قضايیا تغطي وواالتي ٬،االصلة ذذااتت االتشريیعاتت مرااجعة تتم اانن يینبغي ااإللكتروونيیة٬، وواالعد االتصويیت تكنلوجيیاتت تنفيیذ ووقبل

 أأوو ااإللكترووني االتصويیت بسبب االنتائج تحديي يیتم عندما االتدقيیق ووااجرااءااتت متطلباتت ٬،االتصديیق متطلباتت ٬،ااألمن آآليیاتت ٬،االشفافيیة
 مثل باالنتخاباتت٬، مباشرةة صلة ذذااتت تكونن ال قد االتي ااألخرىى االتشريیعاتت مرااجعة أأيیضا االمناسب من يیكونن ووقد. االعد آآالتت

 االعقودد ووقضيیة ٬،االمشتريیاتت ٬،االبيیاناتت ووحمايیة ووأأمن ٬،وواالجنائيیة ااإلدداارريیة االقواانيین ٬،وماتتاالمعل تكنولوجيیا تخص االتي االقواانيین
 االتكنولوجيیاتت من بدءاا االمرحلة٬، بداايیة منذ تدرريیجيیة ططريیقة ااستخداامم من فائدةة هھھھناكك تكونن قد االمرااجعة٬، هھھھذهه ووبعد. االحكوميیة
 االجديید٬، االنظامم في االتطويیر على وواالثقة شعبي فهھم بتشكيیل يیسمح اانن شآنهھ من ووهھھھذاا. حجما ااألصغر باالنتخاباتت وواانتهھاءاا االجديیدةة
 عن االناتجة للنتائج إإلزااميیة تدقيیق عمليیة تضميین يیتم اانن وويینبغي كما. وواالمعاررضة االمشاكل مع للتعامل االوقت توفيیر ووكذلك

 من إإحصائيیة ااهھھھميیة ذذااتت عشواائيیة لعيینة االتدقيیق يیجرىى ٬،اانتخابي تشريیعي إإططارر أأيي في االعد تكنلوجيیاتت أأوو ااإللكترووني االتصويیت
.ال أأمم للخالفف خاضعة االنتائج كانت سوااء ااالقترااعع أأووررااقق  

  
 االحكمة من فسيیكونن االعد٬، تكنلوجيیاتت ااوو اااللكترووني االتصويیت ااستخداامم ااجل من قانونيیة تغيیيیرااتت ااجرااء ااالمر تتطلب حالل في

  .ططويیلة عمليیة تكونن قد كونهھا ٬،ممكن ووقت بآقربب االقانونيیة االتعديیالتت الجرااء ووشاملة مفتوحة بعمليیة االشرووعع
 

ااالستداامة  
 
هھھھناكك عددد من االعواامل االمساهھھھمة في ااالستداامة االطويیلة ااالمد لتنفيیذ عمليیة االتصويیت وواالعد ااإللكتروونيیة٬، بما في ذذلك االجواانب 

.إإددااررةة االمشارريیع ووااجرااءااتت االتوظظيیف ٫االماليیة  
 

● يیعتبر تنفيیذ نظم االتصويیت ااوو االعد ااإللكتروونيیة عمليیة مكلفة. حيیث اانن يینبغي اانن يیؤخذ بنظر ااالعتبارر  - االجواانب االماليیة 
االتقديیر االكامل للتكاليیف االتي تدخل في ددووررةة حيیاةة آآالتت االتصويیت وواالعد ااإللكتروونيیة ضمن تقديیر ااالستداامة االماليیة 

  للتكنولوجيیا
 

● اانن تنفيیذ مشرووعع تكنلوجيیا االتصويیت وواالعد ااإللكتروونيیة يیعتبر من ااالمورر االمعقدةة٬، حتى لو كانن فقط  - إإددااررةة االمشرووعع 
لمشرووعع تجريیبي صغيیر. حيیث اانن هھھھيیئة إإددااررةة ااالنتخاباتت٬، في هھھھذهه االحالة٬، االمفوضيیة االعليیا االمستقلة لالنتخاباتت في 

االتطويیر  ٬،االلوجستيیاتت ٬،عع٬، بما في ذذلك االمشتريیاتتاالعرااقق ستكونن بحاجة االى تنسيیق مجموعة من االمهھامم لتنفيیذ االمشروو
ددعم ووضبط تكنولوجيیا االمعلوماتت. اانن تنفيیذ هھھھذهه االتكنلوجيیا  ٫كذلك ااختبارر ٬،تثقيیف االناخبيین ٬،االتدرريیب ٬،ااإلجراائي

.سيیتطلب أأيیضا مهھاررااتت خاصة إلددااررةة االمشارريیع٬، ووبالتالي سيیتطلب مواارردد ووموظظفيین ااكثر  
 

● ة مسؤووليیاتت إإدداارريیة إإلى ووااجباتت االموظظفيین االقائمة٬، ووااال فأنن تنفيیذ هھھھذهه يیجب تجنب إإضاف - ترتيیباتت االتوظظيیف 
االتكنولوجيیا سيیكونن معرضا لخطر ااإلددااررةة االضعيیفة. ووقد يیكونن تعيیيین االموظظفيین لمعالجة عبء االعمل االمتزاايید االخاصص 
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ووباالضافة االى ذذلك٬، بتنفيیذ تكنولوجيیا االتصويیت ااإللكترووني خطوةة ضروورريیة لضمانن إإددااررةة كفؤةة ووفعالة لهھذهه االعمليیاتت. 
سيیتعيین تدرريیب االموظظفيین االعامليین في جميیع مستويیاتت هھھھيیئة إإددااررةة اااالنتخاباتت بشكل مناسب على االنظامم االجديید ووتقديیم 

  .االدعم االكافي لهھم حالما يیشرعونن باستخداامم االتكنولوجيیا
 

االشموليیة  
 

مليیة اانتخابيیة أأكثر شموال. حيیث يیمكن اانن تصبح وويیمكن لالبتكاررااتت االمتاحة من االتصويیت وواالعد ااإللكترووني أأنن تخلق فرصا لع
إإمكانيیة االوصولل االمتزاايیدةة إإحدىى االحجج االتي تكونن في صالح تبني هھھھذهه االتكنولوجيیاتت. فعلى سبيیل االمثالل٬، قد ال يیتمكن االناخبيین 

االسريي. ااجهھزةة  من ذذوويي ااالحتيیاجاتت االخاصة من االتصويیت إإال بوجودد مساعدةة٬، ااااالمر االذيي من شآنهھ اانتهھاكك حقهھم في ااالقترااعع
االتصويیت اااللكتروونيیة يیمكن اانن تكونن مصصمة بطريیقة تسمح للناخبيین من ذذوويي ااالحتيیاجاتت االخاصة من االتصويیت بدوونن 
االحصولل على االمساعدةة٬، ااالمر االذيي سيیمكن االبلد من اااللتزاامم بشكل أأفضل بالمعايیيیر ااالنتخابيیة االدووليیة. ووقد تسهھل آآالتت 

.يیر بطاقاتت ااالقترااعع بلغاتت أأخرىى٬، بتكلفة إإضافيیة قليیلة٬، مما قد يیساعد ااألقليیاتت االلغويیةاالتصويیت ااإللكتروونيیة أأيیضا من توف  
  
ووبنفس االوقت٬، تنفيیذ تكنولوجيیاتت االتصويیت أأوو االعد االجديیدةة يیجب ااال يیستثني أأيي مجموعة من االناخبيین أأوو يیمنع مشارركتهھم بأيي 

االناخبيین االريیفيیيین أأوو من ذذوويي االدخل  ٬،ااألميیيین ٬،كبارر االسنشكل من ااألشكالل. ووقد تكونن مجموعاتت معيینة من االناخبيین٬، مثل 
االمحدوودد غيیر معتاددةة على ااستخداامم أأجهھزةة االكمبيیوتر أأوو غيیرهھھھا من ااألجهھزةة ااإللكتروونيیة ووقد تكونن مترددددةة في االبداايیة على 

نولوجيیا ووعمليیة ااالتصالل االتصويیت أأوو ااإلددالء بأصوااتهھم إإلكتروونيیا. وويیجب أأنن تؤخذ هھھھذهه ااالعتباررااتت في االحسبانن عند تصميیم االتك
بالجماهھھھيیر من ااجل ضمانن ااالستخداامم ااالكبر لهھذهه االمعدااتت٬، ووال سيیما ضمن  االمجموعاتت االتي قد تكونن غيیر ملمة بالتكنولوجيیاتت 
ااإللكتروونيیة. ووباإلضافة إإلى إإددررااجهھا٬، يینبغي ااستشاررةة منظماتت االمجتمع االمدني االتي تمثل هھھھذهه االمجموعاتت على فترااتت منتظمة٬، 

.ا الختبارر االمعدااتت مع ااخذ هھھھذهه ااالمورر بالحسباننووددعوتهھ  
 

االشفافيیة  
 

شفافا وويیمكن االتحقق منهھ. إإمكانيیة االوصولل االفعالل لوكالء وومرااقبي االحزبب  ةيیأأنن يیکونن أأکبر قدرر ممکن من االعمل نبغييی
ااإللكتروونيیة تحديیا  ااوواالمرشح يیجب اانن تكونن متوفرةة بطريیقة ال تعرقل االعمليیة ااالنتخابيیة. تطرحح تكنولوجيیاتت االتصويیت وواالعد

يیمكن االتحقق منهھا بصريیا في اايیة اانتخاباتت تقليیديیة (مثل ططريیقة تآشيیر بطاقاتت  االتيلضمانن االشفافيیة٬، ألنن االعديید من االخطوااتت 
.فآنهھ اليیمكن مشاهھھھدتهھا من قبل االناخبيین ووغيیرهھھھم ٫ااالقترااعع) تتم هھھھنا بشكل آآلي ددااخل آآلة٬، لهھذاا  

 
:افيیة تتضمن مايیليخطوااتت هھھھامة يیمكن ااتخاذذهھھھا لضمانن االشف  

 
● ااستخداامم جهھازز تدقيیق مسارر ووررقة االناخب االذيي يینتج سجل ووررقي يیمكن االتحقق منهھ من قبل االناخب للتأكد من اانن تسجيیل  

صوتهھ تم بشكل ددقيیق. كما يیوفر االسجل االوررقي إإمكانيیة إإجرااء عمليیة قابلة للتدقيیق. ووتسمح نظم االتحقق بإجرااء فحص 
.هھا ووجدوولتهھا بشكل ددقيیقيیضمن أأنن جميیع ااألصوااتت تم تسجيیل  

 
● ااختبارر ووإإصداارر شهھاددةة معدااتت االتصويیت وواالعد٬، ووبالتالي يیكونن االمعنيیيین ووااثقيین من  ٬،تطويیر ٬،مماررسة االشفافيیة في شرااء 

  .أأنن ااآلالتت تلبي االمتطلباتت ذذااتت االصلة٬، ووتعمل بشكل صحيیح٬، ووتتمتع بالميیزااتت ااألمنيیة االالززمة
 

● ضمانن حصولل أألمعنيیيین٬، بما في ذذلك مرااقبي ااالنتخاباتت ووووكاالء االمرشح ااوو االحزبب٬، على فرصة االوصولل االى  
االعمليیة ااالنتخابيیة. ليیس من االممكن اانن يیفهھم االجميیع أأنظمة االتصويیت  وواالعد ااإللكتروونيیة. ووبالتالي٬، يیعتمد االناخبونن على 

يیجب منح االمرااقبيین ددخوال كافيیا بحكم االقانونن أأوو بحكم االمماررسة ااآلخريین االذيین لديیهھم االقدررةة على فهھم هھھھذهه االعمليیاتت. وو
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  .إلجرااء تقيیيیم مستفيیض
 

●  ٬،ضمانن حصولل االمرااقبيین ووووكالء االحزبب ااوو االمرشح على فرصة االوصولل االى االوثائق ذذااتت االصلة حولل شرااء 
.ووإإصداارر شهھاددااتت االمعدااتت ٬،ااختبارر ٬،تطويیر  

 
● لوجيیاتت االمحدددةة االتي تم ااعتماددهھھھا. حيیث يیمكن لبعض االمرااقبيین اانن ال ضمانن ووجودد مرااقبيین يیملكونن معرفة تامة بالتكنو 

يیكونواا على ددرراايیة بهھذهه االتكنولوجيیاتت٬، قد تحتاجج االمنظماتت ووااالحزاابب إإلى تعيیيین موظظفيین يیملكونن خلفيیة في تكنولوجيیا 
ما فيیما يیتعلق االمعلوماتت ووااالتصاالتت٬، من االذيین يیمكن لهھم ااإلشراافف بشكل مستقل على هھھھذهه االتكنولوجيیاتت٬، ووال سيی

.بمرااجعة االبراامجيیاتت ووااألجهھزةة  
 

االنزااهھھھة  
 

تعتبر تكنلوجيیاتت االتصويیت وواالعد ااإللكترووني مزعجة على نحو مقلق من حيیث االشفافيیة٬، إإذذ أأنن لديیهھا ما يیعرفف بمكوناتت 
قبل االمرااقبيین  "االصندووقق ااألسودد" االتي تآخذ مدخالتت من االناخبيین ووتنتج مخرجاتت بطريیقة ال يیمكن مرااقبتهھا وواالتحقق منهھا من

.االخاررجيیيین  
 
وونتيیجة للتفاووتاتت االسابقة في آآالتت االتصويیت وواالعد٬، فآنن هھھھناكك حاجة إإلى ااتخاذذ تداابيیر إإضافيیة وومتنوعة لتوفيیر نفس االمستوىى من 
االضمانن بأنن عمليیة االتصويیت ااوو االعد ااإللكترووني تنتج بالحقيیقة اانتخاباتت تعكس إإررااددةة االناخبيین. وويیمكن أأنن تشمل االتداابيیر 

  :آآليیاتت االمصاددقة ووآآليیاتت االتدقيیق ٫اانظمة ااالختبارر ووااصداارر االشهھاددةة ٬،ضافيیة آآليیاتت االشفافيیةااإل
 

● اانن جعل عمليیاتت االتصويیت وواالعد ااالكترووني شفافة يیسمح لهھيیئة إإددااررةة ااالنتخاباتت وواالمعنيیيین برصد االعناصر  - االشفافيیة 
  ة.واانب من االعمليیة ااالنتخابيیذهه االجاالحاسمة للعمليیة ووضمانن عدمم حدووثث أأخطاء٬، حوااددثث ااوو غيیرهھھھا في هھھھ

 
● يیحتاجج ااختبارر االة االتصويیت وواالعد ليیس فقط لضمانن تلبيیة ااالنظمة االمتطوررةة للمتطلباتت  - ااالختبارر ووااصداارر االشهھاددةة 

االمحدددةة من قبل هھھھيیئة إإددااررةة ااالنتخاباتت فحسب٬، بل أأنهھا تلبي اايیضا متطلباتت االبيیئة. وواانن ااالختبارر نفسهھ وواالتقارريیر االتي 
الختبارر يینبغي اانن تتم مرااجعتهھما من قبل االمرااقبيین وواالمرشحيین لضمانن ثقة االجمهھورر. ووباإلضافة إإلى ذذلك٬، تحلل نتائج اا

بعض االبلداانن تختارر أأنن تكونن تكنلوجيیاتت االتصويیت وواالعد اااللكترووني مصدقة قبل ااستخداامهھا. تعتبر االشهھاددةة غرضا 
االحكومة  ٫ااألحزاابب االسيیاسيیة ٬،يیئة إإددااررةة ااالنتخاباتتمشابهھا لالختبارر٬، وولكن يینبغي أأنن تصدرر من قبل هھھھيیئة مستقلة عن هھھھ

.وواالمورردديین  
 

● يیمكن أأنن تتم االمصاددقة من خاللل االتوقيیع ررقميیا على نسخة االبرنامج االذيي يیتم ااختباررهه وواالمواافقة عليیهھ.  - االمصاددقة 
مرااقبي وويیمكن بعد ذذلك ووضع آآليیاتت يیمكن من خاللهھا االتحقق من صحة االتوقيیع االرقمي للبراامج االمنزلة من قبل 

ااالنتخاباتت. عندما تمر االبيیاناتت ااإللكتروونيیة من مرحلة ووااحدةة من االعمليیة إإلى أأخرىى٬، يیشيیر االتوقيیع االرقمي إإلى أأنن 
.بيیاناتت االنتائج صحيیحة  

 
● االقدررةة على االتحقق من صحة االعمليیة ووتدقيیق نتائج نظامم االتصويیت ااوو االعد ااإللكترووني هھھھو معيیارر ناشيء  - االتدقيیق 

لتكنلوجيیاتت االتصويیت وواالعد ااإللكترووني. اانن االطريیقة ااالكثر شيیوعا االتي يیمكن من خاللهھا  إإضافة مسارر تدقيیق ططبيیعي 
ووررقة االناخب٬، ووهھھھو سجل ووررقي للخيیاررااتت االتي تم  إإلى أأنظمة االتصويیت اااللكترووني هھھھي ااستخداامم جهھازز تدقيیق مسارر

ااتخاذذهھھھا على آآلة االتصويیت٬، وواالتي يیمكن االتحقق منهھا من قبل االناخب للتأكد من اانن نفس االخيیاررااتت اااللكتروونيیة قد تم 
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ااتخاذذهھھھا بالفعل. إإنن إإجرااء االتدقيیق بطريیقة علنيیة سيیوفر فحصا إإضافيیا على نزااهھھھة االنظامم وويیساعد على بناء االثقة في 
.االنظامم  

 
 
 

االكتروونيیة تصويیت آآلة عن أأمثلة - للمرااقبة جديیدةة مرااحل  
 
اانن إإددخالل تكنولوجيیاتت االتصويیت ااوو االعد ااإللكترووني يینتج عنهھ عددد من االنقاطط االجديیدةة االتي  يینبغي أأنن يیتم فيیهھا ااإلشراافف على 

:كتروونياالعمليیة. وويیمكن ااالططالعع ااددناهه على نقاطط ااضافيیة لمرااقبة االنظامم آآاللي للتصويیت ااإلل  
 

● يیجب أأنن تكونن شفرةة االمصدرر متاحة للتدقيیق٬، على االرغم من أأنن هھھھذاا سيیتطلب ووجودد ووكيیل  - مرااجعة شفرةة االمصدرر 
  .حزبب ااوو مرشح  وومرااقبيین ذذوويي مهھاررااتت متخصصة في تكنولوجيیا االمعلوماتت

 
●  ميیيیااالنتخاباتت ووااجرااء تق نيیب ةيیااإللکتروون تيیآآالتت االتصو نيیمرااعاةة ااجرااءااتت تخز مکنيی - عيیوواالتوزز نيیاالتخز 

  .وواالتخزيین االمحلي قبل ااالنتخاباتت مباشرةة ٬،االنقل ٬،. كما وويیمكن ررصد إإجرااء االتسليیمةيیااألمن باتتيیللترت
 

● من االمرجح أأنن تشمل عمليیة تنفيیذ نظامم االتصويیت ااإإللكترووني إإنشاء مكتب  - مكتب مساعدةة االتصويیت اااللكترووني 
مساعدةة لالبالغغ عن ووحل االمشاكل االتي تمت موااجهھتهھا أأثناء ااستخداامم آآالتت االتصويیت أأثناء عمليیة االتصويیت. اانن 

  .ااالشراافف على مكتب االمساعدةة هھھھذاا تعتبر اامراا مهھما اايیضا
 

االسرريیة  
 

تصويیت االمجالل اامامم للناخبيین إلثباتت االطريیقة االتي صوتواا من خاللهھا٬، ووتيیسيیر مسآلة كرااهه االناخبيین يیفتح االفشل في تأميین سريیة اال
.ووشرااء ااألصوااتت. ووتقوضض كلتا االمماررستيین حريیة االتعبيیر عن إإررااددةة االناخب ووإإمكانيیة أأنن تعكس نتائج ااالنتخاباتت إإررااددةة االناخبيین  

  
ووتصديیق هھھھويیة االناخبيین٬، حيیث يیقومم موظظفي ااالقترااعع بفحص أأسماء تعتمد معظم آآالتت االتصويیت على عمليیة فعليیة لتحديید 

االناخبيین بناءاا على قائمة االناخبيین بشكل منفصل عن آآلة االتصويیت. ووهھھھذاا يیعني أأنن بيیاناتت تحديید هھھھويیة االناخبيین ووبيیاناتت االتصويیت 
بيیاناتت االتصويیت بالناخبيین. مع  تتم في عمليیاتت منفصلة تماما غيیر مرتبطة بأيي شكل من ااألشكالل٬، مما يیجعل من االمستحيیل رربط

.يیقدمم االتصويیت اااللكترووني عدةة ططرقق يیمكن من خاللهھا اانتهھاكك مسآلة االسريیة ٬،ذذلك  
 

● تقومم ااالتت االتصويیت بتسجيیل االخيیاررااتت االتي يیدلي بهھا االناخب عليیهھا٬، وويیمكن تسجيیل هھھھذهه ااالصوااتت بالترتيیب االذيي  
االذيي يیدلي فيیهھ االناخبيین ووررقة ااالقترااعع على االة االتصويیت ااددليیت من خاللهھ مع ططابع ززمني. ااذذاا علم شخص ما االترتيیب 

فيیمكن لهھ  ٬،ااوو االوقت االذيي ااددلى فيیهھ االناخب بوررقة ااالقترااعع ووكانن لديیهھ قدررةة االوصولل االى سجل االتصويیت على اااللة
  .تقويیض االخيیاررااتت االمتخذةة من قبل كل ناخب

● ندما تقومم آآلة االتصويیت بتحديید االناخب٬، فإنهھا في بعض االحاالتت٬، تقومم آآالتت االتصويیت أأيیضا بتحديید هھھھويیة االناخب. ع 
ن.لهھا أأنن تحتفظ بالصلة بيین ااالثنيی تمتلك كلتا االمعلومتيین االمطلوبتيین لكسر سريیة االتصويیت وويیمكن  

  
 کوننيیفآنهھ من االمهھم أأنن  ة٬،يیااإللکتروون تيیمع آآالتت االتصو تيیاالتصو ةيیاالمتعلقة بسر اتتيیفيیهھ حل االتحد مکنيیووبالوقت االذيي 

عند االنظر في مسآلة ااستخداامم  تيیاالتصو ةيیاالخطوااتت االالززمة لضمانن سر عيیبهھا وواانن يیتخذوواا جم ةيیددرراا یأألمعنيیيین باالنتخاباتت عل
.تقيیيیم فيیما لو ووجد جانب من االعمليیة يیمثل تحديیا لهھذاا االمبدآآ ااالساسي ااقبيینعلى االمر ٬،. ووبنفس االوقتتيیآآالتت االتصو  
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االمسائلة  
 

نتخاباتت آآليیة للمسائلة٬، يینبغي أأيیضا أأنن تكونن هھھھنالك مسائلة ضمن االعمليیة ااالنتخابيیة إإذذاا ما أأرريید لهھا أأنن بالوقت االذيي تنشآ فيیهھ ااال
تكونن حقيیقيیة. ووجودد االمسائلة في اايیة عمليیة اانتخابيیة يیضمن اانن تنقذ ااالنتخاباتت من قبل أأوولئك االمسؤووليین عنهھا ووفقا لقانونن 

 ئةيیهھھھ اتتيیمستو عيیاالموظظفيین في جم کوننيیأأنن  جبيینزااهھھھة االعمليیة ااالنتخابيیة. ااالنتخاباتت ووااإلجرااءااتت ذذااتت االصلة٬، ووبطريیقة تعززز 
أأنن تتم محاسبتهھم في حالة فشلهھم في ووااجباتهھم. وويیجب تحديید  جبيیعن أأفعالهھم ووقرااررااتهھم٬، وو نيیااددااررةة ااالنتخاباتت مسؤوول

  .االتعرضض للمحاسبة االجنائيیة على جراائم خطيیرةة إإمكانيیةااالجرااءااتت وواالعقوباتت االتأدديیبيیة لمثل هھھھكذاا حاالتت٬، بما في ذذلك 
 

:ووقد تكونن االمسائلة في نظم االتصويیت وواالعد ااإللكترووني أأكثر تعقيیداا من االنظم االوررقيیة االتقليیديیة ووبنوااحي عدةة  
 

ااء قد تكونن عوااقب بعض ااالجرااءااتت االتي يیتخذهھھھا االمسؤووليین غيیر مرئيیة (كونهھا تتم ددااخل االة)٬، لذلك من جداا أأنن يیسجل كل إإجر
متخذ بشكل صحيیح.  

 
● االعديید من جواانب تنفيیذ أأنظمة االتصويیت وواالعد اااللكترووني تتطلب مهھاررااتت عاليیة االتخصص٬، لذلك قد يیكونن  

.من االصعب على هھھھيیئة إإددااررةة ااالنتخاباتت تحديید االموظظفيین االذيین يیمكنهھم تنفيیذ مثل هھھھكذاا مهھامم  
 

● ااددااررةة  ئةيیهھھھ اتتيیااددااررةة ااالنتخاباتت ووااتمامم بعض مسؤوول ئةيیبمساعدةة هھھھ ايیموررددوو االتکنولوج قومميیمن االشائع أأنن  
االعالقة مع االبائع  یعل طرةةيیااددااررةة ااالنتخاباتت  مس ئةيیأأنن تبقى هھھھ جبيی. ةيیللعمل ةيیاالفن عةيیااالنتخاباتت نظراا للطب

 کوننيیأأال  جبيی. ةيیااالنتخاب ةيیاالعمل ذيیاالخاصة لتكونن مسؤوولة عن تنف تهھايیووضمانن أأنن االعالقة ال تنتهھك مسؤوول
ااددااررةة ااالنتخاباتت. ووكل عمل يیقومم بهھ االبائع يیتوجب  ئةيیعمل االجهھازز ددوونن إإذذنن هھھھ ريیاالتأث یع قاددرراا علاالبائ

  .مرااقبتهھ ووتسجيیلهھ بعنايیة
 

 
  .وويیمكن لهھيیئاتت إإددااررةة ااالنتخاباتت أأنن تتخذ خطوااتت لرفع مستوىى االمسائلة االخاصة بهھا بعدةة ططرقق

 
● في  داايیااألخيیرةة ووااإلجابة على أأيیة شكاووىى. وويیكونن هھھھذاا مفعقد مشاووررااتت عامة منتظمة لتقديیم معلوماتت عن أأنشطتهھا  

نطاقق ووااسع من قبل عامة االناسس ااوو  یاالتي قد ال تکونن مفهھومة عل دةةيیاالجد اتتيیاالتكنلوج ذيیتنف هھيیف تميیاالوضع االذيي 
  .في ااالنتخاباتت نيیاالمتسابق

 
●  ٬،يیتم صيیاغة االسيیاساتت االعامةمنح ااالحزاابب االسيیاسيیة وومرااقبي ااالنتخاباتت ووااالعالمم فرصة حضورر ااجتماعاتهھم حيیث  

.ووخاصة فيیما يیتعلق بإددخالل ووااستخداامم تكنلوجيیاتت اانتخاباتت جديیدةة  
 

● نشر تقريیر بعد ااالنتخاباتت يیستعرضض االطريیقة االتي ااجريیت فيیهھا ااالنتخاباتت٬، ووباالمكانن تقديیم توصيیاتت بشأنن االتحسيیناتت  
.االمستقبليیة  

 
● حديید ما إإذذاا تم تسجيیل ااالصوااتت بدقة من قبل ااالالتت. وويیمكن إإجرااء عمليیاتت االتدقيیق على عيینة من مرااكز ااالفترااعع لت 

أأيیضا لهھيیئة مستقلة أأنن تجريي تدقيیقا يیدوويیا للسجالتت االوررقيیة االمنتجة من قبل االتكنولوجيیا بعد يیومم ااالنتخاباتت لغرضض 
  .االتحقق من أأنن كل خطوةة من االعمليیة ااالنتخابيیة قد أأجريیت على نحو سليیم

 



8 

● إإددااررةة ااالنتخاباتت  ئاتتيیتعريیض هھھھ نيیووووسائل ااإلعالمم وومرااقبي ااالنتخاباتت من االموااططن ةيیاسيیلألحزاابب االس مکنيی 
للمسائلة من خاللل مرااقبة أأنشطتهھم ووااخطارر االجمهھورر باالنتهھاكاتت االمرتكبة٬، باالضافة االى االسلطاتت ذذااتت االصلة من 

خاللل إإجرااءااتت االشکاووىى ووااالستئنافاتت  
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االقسم االثاني  
 ي االناشئةمعايیيیر االتصويیت اااللكتروون

 
 

شائعة موااضيیع  
 
بالوقت االذيي ااصبح فيیهھ ااستخداامم نظم االتصويیت اااللكترووني ااكثر شيیوعا في جميیع ااررجاء االعالم٬، ووقد برززتت هھھھناكك معايیيیر معيینة 
الجرااء ااالنتخاباتت بفاعليیة وونجاحح. وويیمكن ررؤؤيیة االنزعاتت االناشئة االمتعلقة بآجرااء ااالنتخاباتت من خاللل ااستخداامم تكنلوجيیاتت 

:االتصويیت وواالعد اااللكترووني ضمن االمجاالتت االتاليیة  
 

● على االناخبيین اانن يیملكونن االفهھم وواالثقة في تكنلوجيیا االتصويیت ااوو االعد ااإللكترووني االمستخدمة. وومن أأجل  - االثقة االعامة 
يین٬، ضمانن ثقة االجمهھورر في ااالنتخاباتت٬، فيیتوجب على أألمعنيیيین تقديیم معلوماتت عن هھھھذهه االتكنلوجيیاتت االجديیدةة للناخب

.وواالسماحح بمرااقبة عمليیة ااالختبارر٬، ووإإبالغغ االناخبيین مسبقا عن إإستخداامم تكنلوجيیا االتصويیت ااإللكترووني االجديیدةة  
 

● يیجب أأنن تكونن تكنلوجيیاتت االتصويیت وواالعد اااللكترووني سهھلة االفهھم ووااالستخداامم٬، وو٬،ذذلك بغيیة ززيیاددةة ووصولل  - ااالستخداامم 
.ذذوويي ااالحتيیاجاتت االخاصة وومجاميیع ااالقليیاتت االلغويیة االى نظامم االتصويیت وواليیجوزز حرمانن ااآلخريین  

 
● يیجب أأنن يیتم ااصداارر شهھاددااتت لتكنلوجيیاتت االتصويیت وواالعد اااللكترووني من قبل هھھھيیئة مختصة  - ااصداارر شهھاددةة للنظامم 

.وومستقلة قبل ااستخداامهھا ووبشكل ددوورريي بعد ااالستخداامم  
 

● ااختبارر االنظامم   يیجب اانن يیخضع أأيي نظامم تصويیت ااوو عد إإلكترووني لمجموعة شاملة من ااالختباررااتت قبل اانن يیصاددقق  -
.إإددااررةة ااالنتخاباتتعليیهھا لالستخداامم من قبل هھھھيیئة   

 
● ووبانهھ يیمكن فقط  ٬،يیجب أأنن تضمن ااالجرااءااتت ااألمنيیة اانهھ اليیمكن فقداانن االبيیاناتت في حالة حدووثث اانهھيیارر - أأمن االنظامم 

ووبانهھ يیمكن ااثباتت صحة ااعدااددااتت االنظامم وواالنتائج  ٬،للناخبيین االمخوليین ااستخداامم نظامم االتصويیت أأوو االعد ااإللكترووني
شخاصص االمخوليین االولوجج إإلى ووظظائف االتصويیت اااللكترووني ووعمليیاتت ااددااررةة ووعد ووبآنهھ يیسمح فقط لأل ٬،االمستخلصة

على االرغم من ووجوبب أأنن يیكونن ووكالء وومرااقبي ااالحزاابب ااوو االمرشحيین قاددرريین على مرااقبة نزااهھھھة تلك  ٬،االنتائج
نن يینفذ من قبل فرقق االعمليیة. اايي تدخل يیؤثر على االنظامم في االوقت االذيي يیجريي فيیهھ االتصويیت ااوو االعد ااإللكترووني يینبغي اا

من شخصيین٬، وواانن يیتم ااإلبالغغ عنهھ وومرااقبتهھ من قبل االسلطة ااالنتخابيیة٬، ووكالء ااالحزاابب ااوو االمرشحيین وواالمرااقبيین. 
وويینبغي االكشف عن محاووالتت ااخترااقق ااالتت االتصويیت ااوو االعد ااإللكترووني ااوو نظامم إإددااررةة ااالنتخاباتت االذيي يیتم فيیهھ ااستالمم 

.ن تلك االمحاووالتتاالنتائج ووحمايیتهھا ووااإلبالغغ ع  
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االقسم االثالث  
 معلوماتت ووتثقيیف االناخب

 
 

على هھھھيیئاتت إإددااررةة ااالنتخاباتت أأنن تكونن ااسترااتيیجيیة ووااستباقيیة في توفيیر االمعلوماتت حولل ططريیقة االتصويیت٬، ووكيیفيیة عمل االنظامم 
االناخبيین بالمعلوماتت االالززمة إلددالء بأصوااتهھم ككل٬، وولماذذاا تم ااعتمادد االتكنلوجيیا االجديیدةة ووططرقق لضمانن نزااهھھھة االنظامم. إإنن تزوويید 

يیمكن ااالططالعع على  ٬،عن ططربق ااستخداامهھم للنظامم االجديید بكفاءةة ووثقة يیتطلب نهھجا شامال لتثقيیف االناخبيین وواالتوعيیة االعامة. ااددناهه
عددد من االتوصيیاتت لمن يیديیروونن جهھودد تثقيیف االناخبيین  

 
● مثل االناخبيین ذذوويي ااإلحتيیاجاتت االخاصة٬، االناخبيین االريیفيیيین  يینبغي إإيیالء ااهھھھتمامم خاصص للمجموعاتت االمستهھدفة٬،  

االمسنيین٬، وومجموعاتت ااالقليیاتت االلغويیة٬، وواالناخبيین ااألميیيین االذيین قد يیكونونن أأقل شعورراا بالرااحة بآستخداامم االتكنلوجيیا  
 

● ٬، يیجب أأنن تتضمن إإسترااتيیجيیة االتوعيیة االعامة معلوماتت مفصلة حولل ططريیقة االتصويیت ووططريیقة عمل االنظامم ككل 
موجهھة نحو أأنوااعع مختلفة من ووسائل ااالعالم (االتلفزيیونن٬، االراادديیو٬، االصحافة٬، ااإلنترنيیت) وومبنيیة على االطريیقة االتي 
.دداليیستهھلك فيیهھا االناخبيین لوسائل ااالعالمم في االب  

 
● هھا لضمانن يینبغي أأنن يیعلم االناخبيین أأسبابب تبني االتكنلوجيیا االجديیدةة٬، ووكيیف سيیتم تنفيیذهھھھا٬، ووما هھھھي ااالليیاتت االتي تم تضميین 

نزااهھھھتهھا  
 

● ااألسئلة ااالكثر ططرحا ووشرحح موجز حولل ااألنظمة  یعل حتويييی بيیااددااررةة ااالنتخاباتت إإعداادد کت ئةيیهھھھ یعل جبيی 
دةةيیاالجد ةيیااإللکتروون  

● يیمكن ااالستفاددهه من منظماتت االجتمع االمدني أأيیضا من قبل هھھھيیئة إإددااررةة ااالنتخاباتت في تثقيیف االناخبيین حولل اانظمة  
االتصويیت وواالعد اااللكترووني  

 
●  ديیبشکل ج نيیمسؤوولي ااالقترااعع مستعد کوننيیأأنن  جبيیمتوفرةة في مرااکز ااالقترااعع٬، وو نيیأأنن تکونن معلوماتت االناخب جبيی 

.تيیللردد على أأيیة أأسئلة حولل آآالتت االتصو  
 
يیجب على مرااقبي ااالنتخاباتت تقيیيیم عمليیة تثقيیف االناخبيین من قبل مسؤوولي ااالنتخاباتت على ططولل االعمليیة ااالنتخابيیة٬، وواالتقريیر 
فيیما لو اانهھ قد تم تقديیم معلوماتت كافيیة. إإذذاا تم تحديید أأيي ثغرااتت في مدىى ااالططالعع ااوو االمعرفة بيین مجموعاتت أأوو مناططق مستهھدفهھ 
بذااتهھا٬، فيیجب على مجموعاتت مرااقبي ااالنتخاباتت تقديیم توصيیاتت لمسؤوولي ااالنتخاباتت حولل ططريیقة سد هھھھذهه االثغرااتت كي يیحصل 

.جونهھا للتصويیت وويیكونواا ووااثقيین من اانعكاسس أأصوااتهھم بشكل ددقيیق في نتائج ااالنتخاباتتاالناخبيین على االمعلوماتت االتي يیحتا  
 
 

االفلبيین في ااالعالمم ووسائل  مشارركة: حالة ددررااسة  
 
عندما بدأأتت االفلبيین في تنفيیذ نظامم االعد بالمسح االبصريي االجديید ٬، شرعت مفوضيیة مكتب إإددااررةة مشرووعع ااالنتخاباتت ببرنامج ووااسع 

ثانيیا٬، االتروويیج لقبولل االنظامم  ٬،االنطاقق للقبولل االعامم لهھ ثالثة أأهھھھداافف: أأووال٬، تثقيیف االناخبيین بطريیقة عمل االنظامم ااالنتخابي ااآللي
ثالثا٬، إلددااررةة االتوقعاتت. كانن نشر االرسائل للحملة من خاللل قنوااتت االتلفزيیونن االخاصة أأمراا  ٬،ثوقةكضمانن لنتائج سريیعة وومو

حاسما لنجاحهھا٬، ٬، ووكذلك ااالنخرااطط االمستمر مع ووسائل ااإلعالمم في يیومم ااالنتخاباتت. ووفي االوقت االذيي كانت فيیهھ سيیاسة االمفوضيیة 
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ا في بعض ااألحيیانن٬، فقد اامنت االمفوضيیة أأنن هھھھذاا ااالمر شكل فائدةة هھھھي ااالنخرااطط االمفتوحح وواالشفافف مع ااإلعالمم وواالذيي كانن صعب
.كبيیرةة من ااجل ااشرااكك ووتبليیغ إإالعالمم بهھذهه االطريیقة االمفتوحة  

 
ووقامت شبكاتت االتلفزيیونن االرئيیسيیة االثالثث بتبني هھھھذاا ااالمر ليیكونن جزءاا من مسؤووليیتهھا ااالجتماعيیة لنشر االمعلوماتت عن آآالتت 

لك٬، قامت بوضع ووبث مقاططع عن تلك االمعلوماتت في االفترةة االتي سبقت ااالنتخاباتت ددوونن اانن تكلف ااالقترااعع االجديیدةة٬، وونتيیجة لذ
االحكومة شيیئا. ووتمت االمواافقة على االمحتوىى ااألساسي لهھذهه االمقاططع من قبل االمفوضيیة لضمانن االدقة ووااالتساقق. هھھھناكك شبكة قامت 

جذاابا حولل نظامم ااالنتخاباتت ااآللي. ووأأنتشر هھھھذاا االلحن باصداارر شريیط فيیديیو موسيیقي يیظهھر فرقة ررقص معرووفة تغني بايیقاعع 
بحيیث ااصبح ووااحداا من ااإليیقاعاتت ااألكثر تميیزاا في االبالدد في ذذلك االوقت. حتى ااألططفالل حفظواا كلماتت ااألغنيیة٬، ووتمت مالحظة 

.بعض االناخبيین االمنتظريین خاررجج االمحطاتت ااالنتخابيیة ووهھھھم يیرررددوونن كلماتت ااالغنيیة  
 

االف موظظف فني لمرااقبة كيیفيیة عمل االتكنولوجيیا االجديیدةة. ووتم ااألبالغغ عن جميیع االقضايیا إإلى  ٤٠۰ثر من قامت االمفوضيیة بنشر أأك
غرفة عمليیاتت في االعاصمة. كما قامت االمفوضيیة بتبني سيیاسة شفافة بشأنن هھھھذهه االحوااددثث. ووتم ووضع مركز صحفي في غرفة 

م ااإلبالغغ عنهھا٬، حتى تلك االتي ال تنعكس بشكل سلبي على االعمليیاتت وواابقت االمفوضيیة االصحافة على علم تامم بالمشاكل االتي ت
بقيیت ووسائل ااإلعالمم على علم بكل ااالحدااثث وواالقضايیا االطاررئة ططولل يیومم ااالنتخاباتت باالضافة االى  ٫االمفوضيیة. ووكنتيیجة لذلك

االحصولل على ووقت وواالتغطيیة االتي قدمهھا هھھھذاا ااالمر عنى أأنن االمفوضيیة ااستطاعت بسهھولة  ٬،ااستجابة االمفوضيیة لتلك االقضايیا
.ضمن االبث لشرحح ماكانن يیجريي بشأنن االمشاكل االتي تم ااالبالغغ عنهھا  

 
االناخبيین لتثقيیف االرئيیسيیة ااالعتباررااتت  

 
:بالنسبة للهھيیئاتت االمنفذةة  

 
● لهھا  ةيیمواارردد کاف صيیووتم تخص رهھھھايیاالتي تم تطو دةةيیاالجد اتتيیبالتکنلوج نيیووإإعالمم االناخب فيیهھھھل تمتلك خطة شاملة لتثق 

  ة؟يیحمالتت االتثقيیف ووااألنشطة ااإلعالم ذيیلتنف
●   هھھھل تتضمن ااسترااتيیجيیة االتوعيیة االعامة معلوماتت مفصلة عن ططريیقة االتصويیت ووكذلك ططريیقة عمل االنظامم ككل؟ 
● هھھھل تم ووضع إإسترااتيیجيیاتت تخص كيیفيیة االتفاعل مع تعليیقاتت أألمعنيیيین أأوو االقصص ااالعالميیة حولل تكنلوجيیا االتصويیت  

  وواالعد؟
● ااالسئلة ااالكثر ططرحا متوفرةة كمرجعيیة لمفوضي ااالنتخاباتت وواالمدررااء ووموظظفي االعالقاتت  هھھھل هھھھناكك مجموعة من 

  االعامة االتي تتضمن ررددوودد على ااالنتقاددااتت االشائعة وواالمتكرررةة ضد أأجهھزةة االتصويیت اااللكتروونيیة؟
●   تخاباتت؟في فترةة ما قبل ااالن ةيیبصوررةة شخص دةةيیاالجد تيیهھھھل هھھھناكك فرصص متاحة للجمهھورر للتعامل مع معدااتت االتصو 
● وو  نيیمن االسكانن مثل االمسن نةيیلصالح مجموعة مع نيیهھھھل تم بذلل جهھودد مستهھدفة للتعامل مع مسالة تثقيیف االناخب 

  وواالشبابب؟ ةيی/ االلغو ةيیاالعرق اتتيیااألقل
●   هھھھل اانن معلوماتت االناخب متوفرةة في مرااكز ااالقترااعع؟ 
● ت؟يیأأيي أأسئلة حولل آآالتت االتصو یلإلجابة عل ةيیاالکفا هھيیهھھھل اانن مسؤوولي ااالقترااعع مستعدوونن بما ف   

 
  :بالنسبة للجهھاتت االرقابيیة

 
●   بما في ذذلك تخصيیص االوقت وواالمواارردد االكافيیة؟ ن٬،يیاالناخب فيیهھھھل ووضعت هھھھيیئة إإددااررةة ااالنتخاباتت خطة شاملة لتثق 
●  االجمهھورر االمستهھدفف ووتدخل مصاددرر متنوعة من ووسائل نيیاالناخب فيیااددااررةة ااالنتخاباتت لتثق ئةيیهھھھ ةيیجيیهھھھل تحددد ااستراات 

  االجمهھورر االمستهھدفف من خاللهھا االمعلوماتت؟ ستهھلكيیمن االوسائل االتي  رهھھھايیااإلعالمم ووغ
●   ا؟يیشخص دةةيیاالجد تيیللتفاعل مع معدااتت االتصو نيیإإددااررةة ااالنتخاباتت االفرصص للموااططن ئةيیهھھھل ووفرتت هھھھ 
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● ووذذوويي ااالحتيیاجاتت االخاصة من  نيیإلشرااكك االمجاميیع االمستهھدفة٬، کالمسن ةيیجهھودداا إإضاف ةيیااإلددااررةة ااالنتخاب ئةيیهھھھل بذلت هھھھ 
خاصة للناخبيین؟ هھھھل تلقى االناخبيین من ااالقليیاتت االلغويیة معلوماتت االناخبيین بلغتهھم  ةيیخاللل ررسائل ووحمالتت توع

  االخاصة؟
● هھھھل شارركت جماعاتت االمجتمع االمدني بنشاطط في جهھودد تثقيیف االناخبيین٬، ووهھھھل تلقواا االمعلوماتت االتقنيیة حولل االتكنلوجيیاتت  

  إإددااررةة ااالنتخاباتت من ااجل إإنتاجج مواادد تثقيیف فعالة؟ االجديیدةة من هھھھيیئة
● إإددااررةة ااالنتخاباتت؟ هھھھل تم أأجرااء ااستطالعع ررأأيي  ئةيیجهھودد االتوااصل لهھ ةيیمالئمة ووفعال ميیيیهھھھل قامم االمجتمع االمدني بتق 

لقيیاسس مدىى ااستعداادد االناخبيین؟  


