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مرسد املصطلحات

ليس هناك مجموعة موثوقة من التعاريف للعديد من التعريفات املذكورة يف أدناه .إن االنتخابات عبارة عن مامرسات عاملية
قد تختلف مصطلحاتها من بلد إىل آخر ،وأحيانا داخل البلد الواحد .وليس الغرض من مرسد املصطلحات أدناه وضع مجموعة
من التعريفات املوثوقة ،وإمنا لدعم متاسك هذا الدليل .وحتى لو تم أخذ ذلك يف االعتبار ،فإن عددا من املصطلحات يوصف
مبعاين متعددة.

مصطلح
الجمع

مطابقة أوراق االقرتاع

معنى

 يتم إضافة األصوات التي بداخل مناذج النتائج من محطات االقرتاع املتعددة أو صناديقاالقرتاع املتعددة معا إلعطاء املجموع الرتاكمي لكل مرشح أو حزب أو خيار استفتاء.
مرادفا ملصطلح جدولة ،تجميع
أنظر أيضا :التبويب

حيثام كان ذلك ممكنا ،يتم عادة تسجيل عدد بطاقات االقرتاع املقدمة إىل محطة االقرتاع ،وعدد
أوراق االقرتاع غري املستخدمة ،وعدد بطاقات االقرتاع التالفة أو املرفوضة ،وكذلك األصوات
الصحيحة الواردة يف العد عىل مستوى محطة االقرتاع.
كل هذه املعلومات رضورية إلجراء الحساب الكامل لجميع أوراق االقرتاع املستخدمة يف
االنتخابات .ويدعى هذا الحساب مطابقة أوراق االقرتاع.
ويف بعض الحاالت ،يحتوي منوذج الصوت الواحد (وهو مصطلح مشار إليه أيضا يف هذا املرسد)
عىل كل من مطابقة أوراق االقرتاع ونتائج الفرز لصناديق االقرتاع .ويف حاالت أخرى ،يتم مطابقة
أوراق االقرتاع يف منوذج منفصل عن منوذج النتائج.
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الشهادة

 .1تشري الشهادة بشكل محدد إىل شهادة أو وثيقة متنح ملرشح فاز يف االنتخابات من قبل
مسؤول الدائرة االنتخابية أو مسؤول انتخايب آخر .
 .2تشري الشهادة إىل عملية اإلعالن رسميا أن النتائج املعلنة من قبل مسؤول الدائرة
االنتخابية أو مسؤول انتخايب آخر قد تم التحقق من صحتها وهي صحيحة .إذا كانت
هيئة إدارة االنتخابات هي السلطة التي تصادق عىل نتائج االنتخابات ،كثريا ما يطلب منها
نرش النتيجة والفائزين بالجريدة الرسمية  .ويف بعض الواليات القضائية ،تفوض هيئة إدارة
االنتخابات فقط باإلعالن عن النتائج النهائية يف الوقت الذي يتم فيه تكليف املحكمة العليا
أو املحكمة االنتخابية أو املحكمة الدستورية بالتصديق عىل النتائج .ومام يسهل إصدار
شهادة دقيقة وموثوق بها توفر نظام إدارة نتائج ( )RMSشفاف وخاضع للمساءلة

كامل
التجميع

الفرز

التبويب

غري كامل

ميكن القول أن البيانات التي تحتوي عىل النتائج من كل محطة اقرتاع يتطلب جدولة كاملة.
ميكن أن يعني التجميع ما ييل:
 .1جمع أوراق االقرتاع من محطات اقرتاع متعددة أو صناديق اقرتاع قبل فرز األصوات.
 .2جمع النتائج اإللكرتونية من آالت تصويت إلكرتونية متعددة.
 .3يتم إضافة األصوات التي بداخل مناذج النتائج من محطات االقرتاع املتعددة أو
صناديق االقرتاع املتعددة معا إلعطاء املجموع الرتاكمي لكل مرشح أو حزب أو خيار
استفتاء.
مرادفا ملصطلحي تجميع وجمع  -عىل الرغم من أن مصطلحي تجميع وجمع يستخدمان يف
بعض البلدان لعمليات مختلفة (‹التجميع› يف إشارة إىل تجميع أوراق االقرتاع من محطات
االقرتاع قبل فرز األصوات املختلفة ،و «الجمع» يف إشارة إىل إضافة النتائج املختلفة بعد عد
األصوات).
فرز أوراق االقرتاع يف محطة االقرتاع أو يف مكان خاص (يسمى أحيانا مركز العد) الذي تؤخذ
إليه صناديق االقرتاع بعد انتهاء االقرتاع .يتم عد األصوات التي أُديل بها لكل مرشح أو حزب
أو خيار استفتاء بعد تحديد صالحية كل ورقة اقرتاع.
يشري إىل أخذ عدد من األصوات التي تم اإلدالء بها ملرشح أو حزب أو خيار استفتاء وتصنيفها
حسب املكونات األساسية ،التي عادة ما تكون منطقة جغرافية أو دائرة انتخابية .وينبغي أن
بتصنيف األطراف املعنية إىل فئات حسب مستوى محطة )(SMRيسمح نظام إدارة النتائج
االقرتاع ،إال إذا تم تجميع بطاقات االقرتاع ألسباب أمنية أو إجرائية .
أنظر :جزيئ .قد تشري أيضا إىل النتائج حيث تكون البيانات املفقودة ليس لها أهمية نسبية
(أنظر :األهمية النسبية).
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مؤقتة

األهمية النسبية
رسمية
جزئية
أولية
مؤقتة

إعالن النتائج
وضع معلق
إعادة الفرز

منوذج النتائج

عن النتائج املؤقتة أو التي تم تدقيقها حني ورودها (EMBs)،قد تفرج هيئات إداراة االنتخابات
حسب جداول ثابتة أو حسب املنطقة الجغرافية (من بني االحتامالت املختلفة) .ميكن وصف أي
نتائج صادرة عن هيئات إداراة االنتخابات قبل اإلعالن النهايئ للفائزين كنتائج مؤقتة .أنظر :جزيئ.
إذا كان مجموع األصوات املعلقة املتبقية ال ميكن أن يغري النتيجة ،فإنه ميكن وصفها بأنها “ليس
لها أهمية نسبية” بالنسبة النتيجة .من الصعب تحديد النسبية يف النظم االنتخابية األكرث تعقيدا.
تتعلق مبصدر بيانات النتائج .ميكن وصف النتائج الصادرة عن هيئة إدارة االنتخابات بأنها رسمية.
وميكن أن تكون تلك النتائج جزئية أو مبدئية أو نهائية  -إن مصدرها هو ما يجعلها رسمية.
البيانات التي ال تتضمن النتائج من جميع محطات االقرتاع أو الدوائر االنتخابية (تكون عادة
مجمعة أو جرى توحيدها).
النتائج التي تم التحقق من دقتها من قبل هيئة إدارة االنتخابات .وميكن أن تكون كاملة أو غري
كاملة .ومبجرد تسوية النزاعات املحتملة تصبح النتائج نهائية.
النتائج التي مل يتم التحقق من صحتها من قبل هيئة إدارة االنتخابات .وميكن أن تكون كاملة
(مبعنى أنه تم استالم النتائج من جميع محطات االقرتاع) ،ولكن رمبا مل يتم التحقق منها بشكل
كامل.
إتاحة نتائج االنتخابات للعموم .وميكن أن يتم اإلعالن عن النتائج عىل الورق أو يف شكل إلكرتوين
(أو بكال الشكلني).
أي مواد انتخابية أو نتائج تم وضعها جانبا من أجل التحقيق يف االنحرافات أو األخطاء املحتملة أو
املزعومة .وقد تشمل صناديق اقرتاع برمتها أو قد تكون وثائق.
تكرار عملية الفرز .قد تكون عملية إعادة فرز األصوات تلقائية (حيث يتم االلتزام مبعايري معينة،
وعادة ما يكون هامش الفوز الضيق) أو بناء عىل طلب جهة ما (حيث يجوز لحزب سيايس أو
مرشح أو وكيل لهام طلب إعادة فرز األصوات) أو بناء عىل أمر من السلطات القضائية املختصة
للتحقيق يف ادعاءات املخالفات.
منوذج ورقي (أكرث من منوذج يف بعض األحيان ،أنظر مطابقة أوراق االقرتاع يف أعاله) ،التي يقوم
بتعبئتها رئيس لجنة االقرتاع ،عادة بحضور وكالء حزب أو مرشح ومواطنني أو مراقبني .ويكون
هذا النموذج – الذي يعرف أيضا بكشف األصوات ،مذكرة النتائج ،بروتوكول النتائج -عادة الوثيقة
األوىل التي يتم إنشاؤها يف نظام إدارة النتائج .قد يتم نرش نسخ من منوذج النتائج يف محطات
االقرتاع(أو مركز الفرز) ،وميكن تبادله مع الحزب السيايس أو وكالء املرشح وكذلك مراقبني من
املواطنني.

13

جدولة األصوات

شفافة

التحقق من النتائج

يتم إضافة األصوات التي بداخل مناذج النتائج من محطات االقرتاع املتعددة أو
صناديق االقرتاع املتعددة معا إلعطاء املجموع الرتاكمي لكل مرشح أو حزب أو خيار
استفتاء.
تشري إىل إدراج النتائج من محطات اقرتاع متعددة (أو صناديق االقرتاع) لكل من
املرشحني أو األحزاب أو خيارات االستفتاء يف وثيقة واحدة (أو عرض) ،وعادة عىل
شكل جداول (ومن هنا جاء االسم) .أيضا مرادف ملصطلح التجميع.
مرادف ملصطلح تجميع ،جمع
يشري إىل حالة أساسية لجميع مكونات عملية انتخابية مقبولة وموثوق بها وفعالة
 ،يجب ) (SMRبشكل عام .بالنسبة لكل وثيقة ونقطة بيانات يف نظام إدارة النتائج
أن تكون هيئة إدارة االنتخابات والجهات املعنية قادرة عىل رؤية ،يف الوقت املناسب،
من أين جاءت ومن هو املسؤول االنتخايب وهل هي مرحلية/مؤقتة  /جزئية أو
نهائية  /تم التحقق منها  /متت مصادقتها وما هي البيانات األساسية (املصدر) لجميع
النتائج املجمعة /الكلية املتاحة.
SMR،وبِاإلضَ افَ ًة إىل َذلِك ،وحيث يتم استخدام التكنولوجيا يف نظام إدارة االنتخابات
ينبغي أن يشرتك يف رشائها وتطويرها وتنفيذها جميع أصحاب املصلحة االنتخابية
بطريقة مناسبة.
ميكن وصف النتائج التي تم التحقق من دقتها وصحتها ونالت رضا هيئة إدارة
بأنها قد تم التحقق منها .وميكن دمج نتائج نفس املصدر) (EMBاالنتخابات
وفقا ملستويات متعددة( ،عىل سبيل املثال عىل مستوى الدائرة االنتخابية ومستوى
املقاطعة واملستوى الوطني) ،مام يتطلب التحقق من كل تجميع .ت ُعرف أيضا بالنتائج
التي تم التحقق من صحتها.

املقدمة

1

املقدمة

املقدمة

North Darfur Woman Votes in Sudanese National Elections
UN Photo/Albert González Farran
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عند تقييم مصداقية االنتخابات ،تركز معظم االنتباه عىل أنشطة اإلعداد لالنتخابات ،فضال عن التصويت والفرز .ويف الواقع
العميل ،استحوذت ثالث مراحل من العملية االنتخابية تجري قبل عد األصوات لفرتة طويلة عىل مناقشة العملية االنتخابية
وهي )1( :تسجيل الناخبني )2( ،تسجيل املرشحني و( )3عملية التصويت .وهناك إجامع عام عىل أن االنتخابات ال ميكن أن
تعترب ذات مصداقية دون تنفيذ كل من هذه املراحل الثالثة تنفيذا صحيحا.

4

وبشكل عام ،مل يُعط تركيز ٍ
كاف لألنشطة التي تتم بعد عملية فرز األصوات .ومل يتم إيالء ما يكفي من االهتامم ثابت لعملية
تخطيط نظام إدارة نتائج قوي ودقيق وشفاف .ومع ذلك ،وكام أظهرت بوضوح االنتخابات الكينية عام  ،2007فإن التأخري
الكبري يف إعالن النتائج أو انعدام الثقة بها ميكن أن تعرقل العملية االنتخابية برمتها ،مام يجعل نجاح وقبول جميع املراحل
األخرى خارج عن نطاق املوضوع .وأحد الدروس الرئيسية الذي يتعني تعلمه هو :إذا أريد أن يكون هناك ثقة ،فمن الرضوري
توفر الشفافية والدقة واملساءلة.

5

وقد حدثت حالة مامثلة يف أعقاب انتخابات مجلس النواب األردين عام  .2013إال أنه ،وخالفا ملا حدث يف كينيا قبل ست
سنوات ،فإن الفوىض التي نشأت عن إعالن نتائج مؤقتة مختلفة تم معالجتها برسعة وكفاءة بفضل نظام التحقق اإللكرتوين
الخاص بهيئة إدارة االنتخابات ،الذي كشف عن الفروق وأتاح القيام بإجراء تحقيق مناسب وانتهى باإلعالن عن النتائج النهائية.
إن الدرس الذي تم تعلمه يف األردن هو أنه يجب توفر أنظمة التحقق وأن يتم تنفيذها بشكل صحيح ،مبا يف ذلك توفر جدول
زمني دقيق يحدد الخطوات املختلفة الالزمة للتحقق من النتائج قبل اإلعالن عن النتائج األولية .وأيضا ،يجب أن يكون جميع
أصحاب املصلحة املعنيني عىل بينة من هذه األنظمة.

املرفقات

إن الرتكيز عىل أنظمة إدارة نتائج االنتخابات يضمن أن يعطى اهتامم متسا ٍو لألنشطة التي تجري يف أعقاب االقرتاع .ويعرف
نظام إدارة نتائج االنتخابات ( )RMSعىل أنه العملية التي متكِّن هيئة إدارة االنتخابات من فرز وجدولة وتجميع وإعالن نتائج
االنتخابات ،والتي تبدأ مبارشة بعد إغالق صناديق االقرتاع وتنتهي بإعالن النتائج النهائية .ومن األمور الجوهرية ألي نظام ناجح
إلدارة نتائج االنتخابات ( )RMSاستمرار الشفافية من البداية وحتى النهاية ،مبا يف ذلك أثناء وبعد فرز األصوات .ومن األمور
املهمة للغاية أيضا كيفية إدارة نظام تسوية املنازعات االنتخابية بخصوص الشكاوى والطعون يف النتائج يف مراحل مختلفة.

6

18

املقدمة

إن نظم إدارة النتائج هي دامئا محددة السياق ،وبالتايل فهي تختلف من بلد إىل آخر .وميكن أن تتميز باالستخدام املحدود
أو الواسع النطاق للتكنولوجيا .وتأخذ يف هيكلها وتكوينها بعني االعتبار الترشيعات والبيئة السياسية والبنية التحتية املحلية
والقدرات الفنية ،وكذلك كل من املوارد املالية والبرشية .ويجب أن يتكيف بعضها مع نظم انتخابية معقدة تتطلب مستويات
إضافية من الحسابات إليجاد النتائج النهائية .ويتعني أن يكون ألنظمة أخرى القدرة عىل تنسيق العديد من املستويات املختلفة
من هيئات إدارة االنتخابات( )EMBsالتي تشارك يف عملية إجراء االنتخابات
(املستويات الوطنية واإلقليمية وعىل مستوى املقاطعة واملستوى املحيل ومستوى مركز االقرتاع ومحطة االقرتاع ،وما إىل ذلك).
وهناك أيضا العديد من التحديات الجديدة .ففي عرص املعلومات الفورية ،حان للناخبني أن يتوقعوا نتائج أرسع بكثري مام كان
يف املايض .ونتيجة لذلك ،تتعرض هيئات إدارة االنتخابات ( )EMBsلضغوط كبرية لتقديم النتائج برسعة .وميكن أن يكون من
الصعب لهيئة إدارة االنتخابات ( )EMBتلبية املطالب لتحقيق نتائج رسيعة دون املساس بدقة نظام إدارة النتائج (.)RMS
ٍ
وينبع ٍ
جديد نسبيا من مطالبة وكالء األحزاب والصحفيني املواطنني واملراقبني املحليني والدوليني بالوصول ،وهم
تحد آخر
محقون يف ذلك ،بكل املقاييس للعملية االنتخابية برمتها حتى الجدولة والتجميع .ومع ذلك ،فإن إدخال تكنولوجيات املعلومات
واالتصاالت يجعل من الرضوري تغيري املنهجيات املستخدمة من قبل هذه الجهات وغريها من الجهات املعنية مبتابعة عملية
إدارة النتائج .وينبغي اتخاذ تدابري لتلبية احتياجاتهم ومنع الشك يف أن النظام عرضة للتالعب.
وهناك نقطة هامة يتعني تذكرها يف إدارة االنتخابات وهي أن البيئة لها تأثري قوي عىل ما هو ممكن ،وكذلك ما هو سديد.
وهكذا ،ورغم أنه ينبغي بذل الجهود لتحديد الحل األمثل والكامل ،فإنه ينبغي أن تسرتشد القرارات ليس فقط مبا هو منشود
ولكن مبا هو قابل للتطبيق من الناحية الواقعية.
وقد تم وضع هذا املنشور كدليل وكتالوج ،ويف حني أنه ال ميثل سياسة األمم املتحدة أو موقفها الرسمي عىل اإلطالق ،فإنه
يهدف إىل توفري وصف للخيارات الرئيسية لنظام إدارة النتائج ( ،)RMSومزايا وتحديات تلك الخيارات .والقصد من هذا الدليل
هو دعم اإلدارات االنتخابية التخاذ قرارات مستنرية عند تقييم نظام إدارة النتائج ( )RMSاملحتمل استخدامه.
وملواجهة هذه التحديات ،يهدف هذا املنشور إىل إلقاء بعض الضوء عىل النامذج املختلفة من أنظمة إدارة النتائج قيد
االستخدام حاليا ،وتسليط الضوء عىل مزايا وعيوب كل منها .وهذا املنشور موجه نحو إداريي االنتخابات واملامرسني وأصحاب
املصلحة فيها .والغرض من هذا الدليل هو زيادة فهم النامذج والنامذج الفرعية املختلفة لنظم إدارة النتائج وتسهيل اختيار
خيار نظام إدارة النتائج ( )RMSاألنسب لسياق البلد املعني وأيضا الخيار الذي من األرجح أن يكون مقبوال من قبل أصحاب
املصلحة عىل األرض.
ويستَ ْع َرض هذا املنشور أيضا االختالفات بني أنظمة إدارة النتائج الرسمية وغريها من مناذج تقدير النتائج مثل مناذج الفرز
ْ
الرسيعة والتصويت املتوازي لألصوات واستقصاءات الناخبني بعد االقرتاع.
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Ballot for the Afghanistan 2005 elections
Source: www.iec.org.af/jemb.org/eng/photo/Counting%20Center/target4.html Election Commission of Afghanistan
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بإيجاز ،يحتوي نظام إدارة النتائج ( )RMSعىل كافة العنارص املتعلقة بعد األصوات وتجميعها وتحليلها ونرشها مبجرد أن يتم
عدها يف أدىن مستوى .ويتطلب اتباع نهج شامل لتصميم النظام االنتخايب التخطيط املتكامل عن كثب لكل من فرز األصوات
وإدارة النتائج .ويف حني نعترب فرز األصوات جزءا من نظام إدارة النتائج ،فإليفاء غرض هذا املنشور حذفنا فرز األصوات من
نظام إدارة النتائج .يجب االعرتاف بهذا التمييز وفهمه ألن هذا املنشور ال يستفيض يف تفاصيل فرز األصوات .وبدال من ذلك،
فإنه يرك َز يف املقام األول يف قضايا محددة تتعلق بفرز األصوات وفقط يف ما يخص آثارها عىل إدارة النتائج.

1

3

ومن املهم أيضا أن نالحظ أن بعض أنظمة التصويت اإللكرتونية تشمل بالفعل تجميع النتائج ،وبالتايل فإن الحدود بني العد
والتجميع ميكن أن تصبح ضبابية بسهولة.

4

شهدت العقود املاضية تأكيدا مناسبا عىل منع حشو صناديق االقرتاع باستخدام آليات مثل صناديق اقرتاع شفافة ومطابقة
أوراق االقرتاع الكاملة وتواجد وكالء املرشحني واألحزاب واملراقبني يف محطات االقرتاع .وحيث أصبح االحتيال عىل مستوى
محطات االقرتاع أصعب وأصعب تحول تركيز الذين يسعون للتالعب يف نتائج االنتخابات لعملية النتائج .وتعد نظم إدارة
1
النتائج ردا عىل هذا التهديد.

5

 2.1التطورات يف معالجة النتائج عىل مر الزمن

وعند إجراء االقرتاع يف أماكن متعددة ،من الرضوري أن يكون هناك نظام يساعد جمع كافة النتائج من مختلف املواقع لتوفري
النتيجة أو النتائج اإلجاملية وتحديد هوية املمثل املنتخب .2ومبرور الوقت ،انتقل تطوير هذه النظم من جمع النتائج عىل
الورق وإضافتها إىل (عىل سبيل املثال) إرسال النامذج الورقية عن طريق الفاكس واستكامل التجميع باستخدام اآلالت الحاسبة
يف مواقع مختلفة ،ت َ َبعاً لِمستوى االنتخابات (محلية ،عىل مستوى املنطقة ،إقليمية ،وطنية).

 2وهنا ويف أماكن أخرى يف هذا املنشور ،ينبغي أن ت ُفهم «نتائج» االنتخاب أو االنتخابات عىل أنها تشري إىل كل من اختيار املمثلني والقرارات بشأن قضايا محددة يف االستفتاء
(التي ال ترتبط عادة بأفراد معينني) .يستخدم هذا املصطلح املنفرد لكل من مثل هذه الحاالت من أجل البساطة،

املرفقات

 1فرقة العمل املشرتكة بني االتحاد األورويب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ( ،)JTFورشة العمل املواضيعية حول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالنتخابات ص 67من تقرير
ملخص ورشة العمل .انعقدت الورشة يف مومباسا ،كينيا يف الفرتة من  9-5مارس/آذار عام .2012
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يستعان غالبا بالتجميع اليدوي بالتوازي مع إدخال خيارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (  .)ICTفعىل سبيل املثال،
تم القيام بالتجميع اليدوي الورقي يف نفس الوقت الذي يتم فيه أيضا تجميع النتائج من محطات االقرتاع بواسطة أجهزة
الكمبيوتر .وميكن استخدام كال الخيارين من أجل اإلعالن عن النتائج املؤقتة حال إقفال باب االقرتاع مع ضامن أغراض التحقق
الداخيل إلدارة االنتخابات.
مل يكن لظهور آالت التصويت اإللكرتونية ( )EVMsيف البداية تأثري كبري عىل عملية نظام إدارة االنتخابات ( ،)RMSإذ ظل
تجميع النتائج يتم بنفس اليشء ،ويف بعض الحاالت 3ظل التجميع اليدوي مستخدما للحصول عىل نتائج.
ومؤخرا ،أصبح النقل اإللكرتوين للنتائج باستخدام شبكات مختلفة ،مثل شبكة اإلنرتنت ،سواء أكانت عامة أو خاصة أو اإلرسال
بالراديو ،يوفر املزيد من الخيارات حول كيفية تطويع أحد أنظمة إدارة االنتخابات ( .)RMSوميكن استخدام طرق مختلفة
اعتامدا عىل ،عىل سبيل املثال ،كيفية نقل مناذج النتائج (عىل سبيل املثال ،عن طريق اإلنرتنت بواسطة نسخ ممسوحة ضوئيا أو
باستخدام قوالب النتائج يف محطات الكمبيوتر).
إن الخيارات الجديدة واملتطورة باستمرار ستكون مهمة ومفيدة .ومع ذلك ،وكام هو مبني أعاله ،تواصل دول كثرية حتى يومنا
هذا االستعانة بنظام إدارة النتائج اليدوي ،و ال تزال النسخ الورقية تلعب دورا رئيسيا .وتستند النتائج النهائية لالنتخابات يف
الغالب عىل تجميع النتائج من النسخ الورقية ،التي تكون مبثابة «نسخ أصلية» وهي التي يتم منحها الوضع القانوين يف جلسات
استامع املحاكم .لقد فتح التصويت غري الورقي الباب لتجميع غري ورقي بالكامل للنتائج ،ولكن هذه األساليب تثري أيضا الكثري
من التحديات ،من الناحيتني الفنية والثقافية عىل حد سواء.
ومبرور الزمن ،تم ابتكار العديد من األساليب الجديدة .وغالبا ما تم تغذية هذه االبتكارات بالفرص التي جعلتها التكنولوجيا
املتطورة ممكنة .ومع ذلك ،وبدال من رؤية صعود وهبوط نظام إدارة نتائج (« )RMSمفضل» بظهور خيارات تكنولوجية
جديدة ،كان هناك تنويع يف األساليب التي يتم استخدامها .ويهدف هذا املنشور إىل تسليط الضوء عىل مختلف النامذج املتاحة
وتشجيع التحركات قدما نحو تكييفها واالستفادة منها .ويف الوقت نفسه ،فإنه يحذر من استخدام التكنولوجيات الجديدة التي
قد تربك السلطات واملواطنني وأصحاب املصلحة اآلخرين.

 2.2لعنارص املختلفة التي تؤثر عىل نظام إدارة النتائج (.)RMS
 2.2.1األنظمة االنتخابية
إن عدد الخيارات (املرشحني أو األحزاب أو الجامعات التي يؤرش الناخبون عىل اختيارهم) التي ستعرض لالقرتاع ،وبالتايل عىل
مناذج النتائج ،له تأثري هام عىل تعقيد تجميع النتائج .ويحدد عدد الخيارات يف جزء منه لحد ما النظام االنتخايب املستخدم .إذا
كان النظام االنتخايب قامئا عىل عرض أسامء املرشحني وهناك منطقة كبرية الحجم ،فإن هناك فرصة أكرب لرضورة إدراج املزيد من
الخيارات.

 3وبعبارة أخرى ،عادة ما كانت اآلالت الحاسبة أو أجهزة الكمبيوتر تستخدم لجمع النتائج.
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عندما تتوفر املزيد من الخيارات التي يتعني جدولتها ،يكون هناك بطبيعة الحال احتامل أكرب لوقوع األخطاء البرشية يف إدخال
البيانات وعملية جمعها .وعالوة عىل ذلك ،كلام توفرت املزيد من الخيارات ،كلام طالت عملية معالجة منوذج النتائج الفردي.
وكمثال عىل ذلك ،أجريت االنتخابات الربملانية وانتخابات مجالس األقاليم يف أفغانستان عام  2005حسب النظام االنتخايب
القائم عىل نظام الصوت الواحد غري القابل للتحويل ( .)VTNSكان هناك ثالث محافظات تطلب كل منها بطاقات اقرتاع لسبع
صفحات من املرشحني .وباإلضافة إىل أنها صعبت عىل كثري من الناخبني مامرسة حقهم يف التصويت ،زادت تلك الخطوة أيضا
من تعقيد عد وتجميع النتائج ألن عدد املرشحني كان كبريا جدا (ما يزيد عىل  80مرشحا يف املتوسط لكل مقاطعة).
 2.2.2تصميم كشوفات النتائج
يُسمى النموذج الورقي املستخدم يف تسجيل نتائج العد بأسامء مختلفة يف دول مختلفة ،مبا يف ذلك منوذج ،ورقة أو بروتوكول.
ولكن يبقى الغرض من هذه النامذج واحدا :تسجيل تفاصيل عملية االقرتاع وفرز األصوات التي أكملت للتو وأن يتم توقيع هذا
السجل من قبل املسؤول الذي قام باستكامله ،جنبا إىل جنب مع وكالء أي حزب سيايس أو مرشح كشهود.
4

تشكل املعلومات الواردة يف منوذج النتائج األساس لتشكيل نظام إدارة نتائج ( )RMSفعال ،بغض النظر عام إذا كان النظام
يدويا أو هجينا يدوي/إلكرتوين أو آليا .وحيث يتم نرش أنظمة التصويت اإللكرتونية ،فإن التقرير املعادل الستامرة النتائج يفتقر
بشكل طبيعي ملعلومات مطابقة أوراق االقرتاع .ومع ذلك ،ينبغي أن تتضمن كل املعلومات املتاحة وذلك لتظهر جميع األنشطة
التي يتم القيام بها وأن تتطابق مع أي آليات ورقية (عىل سبيل املثال ،التحقق من أسامء الناخبني من عىل الئحة الناخبني)
املستخدمة.

معلومات املطابقة

إن الرتكيز اإلجاميل للعمليات االنتخابية هو بطبيعة الحال عىل عدد األصوات التي تم اإلدالء بها لكل مرشح ،فاالنتخابات هي يف
ال ّن َهايَة ،عمليات منافسة ،ويريد معظم الناس معرفة الفائز .ومع ذلك ،وليك يساهم منوذج النتائج بطريقة ذات معنى لفعالية
نظام إدارة النتائج ( ،)RMSفإنه يجب أن يذهب إىل أبعد من ذلك وأن يسجل ،باإلضافة إىل األصوات التي يُدىل بها لكل مرشح
(أو لحزب أو خيار استفتاء) ،كافة املعلومات املتعلقة بسري االقرتاع يف محطة االقرتاع.

3
4
5
6

املرفقات

4

http://aceproject.org/ace-en/topics/vo/voc/voc04/voc04b/.

قسام حول تصميم النموذج ،وهو متاح عىل

ACE

يتضمن مرشوع

4
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قد تتضمن البيانات املناسبة للتسجيل 5ما ييل:
 اسم ورمز 6محطة االقرتاع موقع محطة االقرتاع اسم ورمز الدائرة االنتخابية( .استنادا إىل البلد واالنتخابات ،قد تكون الدائرة االنتخابية حي ،قضاء ،منطقة ،مقاطعة أومحافظة).
 ما هو االنتخاب املذكور عىل النموذج املحدد (له أهمية خاصة عندما بتم إجراء انتخابات متعددة يف نفس اليوم) عدد الناخبني املسجلني يف محطة االقرتاع عدد التوقيعات التي تم أخذ عددها من سجل محطة الناخبني عدد بطاقات االقرتاع التي تم استالمها يف محطة االقرتاع .عندما يكون هناك ترتيب لزيادة رصيد بطاقات االقرتاع 7،يجب أنيظهر النموذج ما إذا كان ذلك قد حدث أو مل يحدث ،والكمية.
 عدد أوراق االقرتاع التالفة عدد أوراق االقرتاع الغري مستخدمة عدد أوراق االقرتاع املرفوضة أو املتنازع عليها إجاميل عدد أوراق االقرتاع الصحيحة يتم إدراج كل خيار مرشح أو حزب أو استفتاء ،جنبا إىل جنب مع عدد األصوات املدىل بها للمرشح أو الخيار. اسم وتوقيع املسؤول الذي قام باستكامل النموذج. اسم وتوقيع وكالء أي حزب سيايس أو مرشح الذين شاهدوا العد ويرغبون يف الشهادة عىل دقة محتويات النموذج .يجوزتوفر ترتيب لتَ ْدوِين قرار من قبل وكيل لالمتناع عن التوقيع عىل االستامرة.
 اعتامدا عىل األحكام القانونية ،أي معلومات إضافية (عىل سبيل املثال ،األصوات التي يديل بها مسؤولو االقرتاع أو أفراد األمنغري املسجلني يف هذه املحطة ،واالقرتاع املؤقت أو أوراق االقرتاع املعلقة بانتظار التأكد من أهلية صاحبها ،وما إىل ذلك).
 قد يكون من املناسب إدراج األرقام التسلسلية عىل األختام االنتخابية أو املغلفات املقاومة للعبث املستخدمة لحامية املواداالنتخابية أو النتائج أثناء نقلها من وإىل محطة االقرتاع.

 5كمثال عىل ذلك ،أنظر يف امللحق  1أوراق النتائج املستخدمة يف هايتي يف عام .2006
 6إن الرموز ال تقل يف األهمية عن األسامء ألنه ،عىل سبيل املثال ،سيكون هناك يف أي قامئة ملحطات االقرتاع مداخل متعددة مثل «املدرسة االبتدائية» أو «املدرسة الثانوية».
لذلك ،فإن الرمز واالسم عىل حد سواء عنرصان أساسيان يف تصميم النموذج إلزالة الغموض.
 7عند وجود إمكانية الستقبال أوراق اقرتاع إضافية ،يف حال كان هناك حاجة ألوراق اقرتاع إضافية بسبب وجود عدد كبري غري متوقع من الناخبني القادمني إىل محطة االقرتاع
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هذه املعلومات اإلضافية ينبغي أن تجعل من املمكن مطابقة جميع أوراق االقرتاع ،أي أنه ينبغي أن تتضمن االستامرة جميع
املعلومات الالزمة إلظهار جميع أوراق االقرتاع املستلمة بشكل كامل .تشمل العديد من استامرات النتائج الورقية حقوال يجب
أن يدرج فيها نتيجة حسابات املطابقة .وعالوة عىل ذلك ،فإن مناذج إدخال العديد من بيانات نظام إدارة النتائج ()RMS
اإللكرتونية ستقوم أيضا بإجراء مثل هذه الحسابات وستبني أي انحرافات.
ميكن أن تستخدم املعلومات املسجلة يف استامرة النتائج لدعم عملية التجميع يف عدد من الطرق ،مبا يف ذلك:
 -للمساعدة يف تحديد ما إذا كانت هناك أخطاء كبرية يف تعبئة استامرة النتائج ،ورمبا يف الفرز.

3

 للمساعدة يف تحديد ما إذا كان هناك أخطاء كبرية يف إدخال بيانات النتائج -إذا كان يتعني القيام بذلك -من خالل توفريأرقام متعددة للمقارنة.
 للمساعدة يف كشف ما إذا كان هناك تالعب باستامرات النتائج (أي إذا كان شخص ما قد كتب عىل االستامرة لتغيري عدد مناألصوات) ،حيث أن مثل هذه التغيريات قد تؤدي إىل عدم مطابقة االستامرة.

4

النتائج املجمعة أو املنفصلة واستامرات املطابقة

تسود ظروف مختلفة يف كل بلد والبد من تعديل استامرة النتائج وفقا لذلك .تقوم بعض البلدان بتسجيل املعلومات عىل أكرث
من استامرة -حيث يتوفر استامرة للموظف املسؤول تركز عىل مطابقة أوراق االقرتاع واستامرة نتائج يدرج فيها نتائج فرز
محتويات صناديق االقرتاع .يجب أن يتم االهتداء مببادئ املساءلة والشفافية ،مع الرتكيز عىل املعلومات الالزمة لتحقيق هذه
املتطلبات.

استامرات نتائج عامة أو استامرات نتائج مخصصة

 8عندما يكون لدى هيئة إدارة االنتخابات ( )EMBقواعد بيانات نهائية ملحطات االقرتاع وتسجيل الناخبني واألحزاب السياسية
واملرشحني (مبا يف ذلك املرشحني املستقلني) ،تتوفر إمكانية طباعة النتائج حسب الطلب وطباعة استامرات الدمج .ومن شأن
ذلك توفري الوقت يف يوم االنتخابات وتقليل األخطاء ومنع التالعب .وتتضمن سلبيات ذلك التحدي اللوجستي املتمثل بتسليم
منوذج االستامرة الصحيح إىل كل محطة اقرتاع واألعباء اإلضافية عىل دار الطباعة.
تصميم استامرات التجميع ملستويات مختلفة (عىل مستوى  ،PCدائرة انتخابية ،والية ،املستوى الوطني)

دراسة حالة  -بنغالديش

 8هذا التحدي أكرب مام يبدو .إن خطط االقرتاع يصعب تحديد ماهيتها ،وال سيام يف البلدان الكبرية حيث تكون هيئات إدارة االنتخابات ( )EMBsالمركزية.

6

املرفقات

وقد بادرت بنغالديش إىل تشكيل نظام إدارة نتائج ( )RMSهجني يف عدد من التكرارات خالل الدورات االنتخابية
األخرية ،ولكن نظام نتائجها الرسمي نظام ورقي .ويقوم رئيس اللجنة يف كل محطة اقرتاع بتعبئة استامرة تشبه االستامرة
املبينة يف الشكل (.)2

5
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الشكل رقم  .2استامرة نتائج االقرتاع عىل مستوى محطة االقرتاع ،بنغالديش

املصدر :موقع لجنة االنتخابات يف بنغالديش ()ECB
ثم يتم إرسال النموذج إىل املستوى التايل ،عادة إىل مكتب أوبازيال( ،دائرة انتخابية فرعية) ،حيث يقوم مساعد مسؤول الدائرة
االنتخابية بالجدولة األولية .يتم إرسال النتائج بعد ذلك إىل مسؤول الدائرة االنتخابية حيث يتم وضع جدولة نهائية كام هو
موضح يف الشكل .ويف حني يتم طباعة التجميع يف بعض األحيان من تطبيق كمبيوتر ،وهذا ابتكار حديث وغري ملزم ،فإن الورق
ورق ،ويظهر توقيع املسؤول عىل كل صفحة ،وكذلك عىل الصحيفة النهائية.
الشكل رقم  .3مثال عىل الجدولة من قبل مسؤول الدائرة االنتخابية يف بنجالديش (سطر واحد لكل محطة اقرتاع)

املصدر :موقع لجنة االنتخابات يف بنغالديش ()ECB
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ويف حني يقترص تعميم االستامرات الورقية يف البداية عىل موقع إصدارها (محطة االقرتاع ،مسؤول الدائرة االنتخابية ،الخ) ،تكون
النتائج التفصيلية عادة ظاهرة بعد وقوع الحدث االنتخايب (استنادا إىل الحدث االنتخايب) .ويف بعض الحاالت 9،تظهر النتائج
فقط ،بينام يتم يف حاالت أخرى 10إعالن نسخ ضوئية من النامذج الورقية األساسية لتخضع للرقابة العامة.
ومن حني آلخر يف بنغالديش ،تتوفر البيانات عىل االنرتنت فقط عىل مستوى التجميع .ولكن يف كثري من األحيان ،كام هو موضح
يف الشكل رقم  ،4يتم توفري روابط أخرى للنتائج عىل مستوى محطة االقرتاع (عىل شكل  PDFيف هذا املثال).
الشكل رقم  .4النتائج املجمعة يف بنغالديش ،مع روابط  PDFكثيفة التشعب الستامرات نتائج محطة االقرتاع

3
4
5

املصدر :موقع لجنة االنتخابات يف بنغالديش ()ECB
ويف حاالت أخرى ،يتم توفري النتائج عىل مستوى محطة االقرتاع عىل موقع لجنة االنتخابات يف بنغالديش ( )ECBبصيغة تنسيق
البيانات ،حيث يتم اختياره من مربع التحرير والرسد ،كام هو موضح يف الشكل .5

6
10

عىل سبيل املثال ،انتخابات الربملان الوطني الفرعية التاسعة ،بوجرا ،7-بنغالديش .أنظر

http://123.49.39.5/ems/result_show1/web_details.php?s=17&c=M (in Bengali).

املرفقات

 .أنظر 92013عىل سبيل املثال ،انتخابات مؤسسة مدينة غازيبور عام
http://123.49.39.5/ems/result_show1/web_details.php?s=17&c=M (in Bengali).
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الشكل رقم  .5توفر نتائج محطة االقرتاع عىل شكل صيغة بيانات فقط

املصدر :موقع لجنة االنتخابات يف بنغالديش ()ECB
قامت لجنة االنتخابات يف بنغالديش ( ،)ECBبدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ( ،)UNDPبوضع وتجريب نظام إدارة
نتائج  RMSأكرث تطورا وقوة عىل املستوى الوطني النتخابات يناير/كانون الثاين  .2014وبناء عىل النجاحات السابقة ،يستمر
العمل بنظام إدارة النتائج  RMSالجديد يف وضع الهجني ،مع بقاء الصفة الرسمية للنتائج الورقية .تم نرش نظام إدارة النتائج
 RMSالجديد يف مكاتب أوبازيال ( 587نقاط تجميع يعمل بها مساعدو مسؤول الدائرة االنتخابية) و 07من مكاتب مسؤويل
الدوائر االنتخابية.
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الشكل رقم  .6مخطط نظام إدارة النتائج  RMSالجديد الهجني يف بنجالديش

3
4
5
 2.2.3متطلبات التحقق
إن دقة النتائج أمر بالغ األهمية ،وبالتايل فإن مقاييس التحقق من صحة نتائج االنتخابات رضورية لنظام إدارة نتائج RMS
شامل وموثوق به.
وميكن أن يتم التحقق بعدد من الطرق ،سواء كان ذلك ب ُنهج يدوية أو إلكرتونية .وبشكل عام ،ميكن إجراء التحقق
بأي من ال ُنهج املذكورة أدناه أو مبزيج منها.

املرفقات

 مقارنة بيانات النتائج التي تم جمعها بواسطة قنوات مختلفة أو عىل مستويات مختلفة من التجميع .تقوم هيئة إدارةالنتخابات يف بنغالديش  EMBبالتحقيق يف التناقضات .عىل سبيل املثال ،مقارنة النتائج التي تم إدخالها إىل جهاز الكمبيوتر
عن طريق موظفي محطة االقرتاعمع تلك التي تم إدخالها عن طريق إدخال البيانات يف مركز النتائج املركزي.
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 اتخاذ تدابري لضامن صحة الجدولة من خالل قناة واحدة .عىل سبيل املثال ،إدخال بيانات كل منوذج نتائج يف نظامالكمبيوتر عدة مرات يف مركز النتائج املركزي ومقارنة سجالت قاعدة البيانات لتحري التناقضات.
ومهام يكن نهج تصميم نظام التحقق ،فإنه يجب أن ينفذ بطريقة متامسكة ومتسقة.
وحيث يتم مقارنة البيانات إلجراء التحقق ،ينبغي أن يكون لجميع املجموعات مستوى ثقة عا ٍل نسبيا ،وإال قد يكون هناك
العديد من التناقضات .وبالنظر إىل أن كل حالة تناقض تتطلب املراجعة ،ويف حال وجود العديد من عمليات املراجعة املطلوبة،
فإن العملية برمتها ميكن أن تتأخر.
إن أي نشاط للنسخ ميكن أن يؤدي إىل عدم الدقة ،حيث يرتكب الناس األخطاء ال محالة يف نسخ املعلومات .وهذا هو الحال
بالنسبة لحالتي نسخ املعلومات ما بني النامذج الورقية أو من النامذج الورقية إىل األجهزة اإللكرتونية .وبناء عليه ،ينبغي إدخال
ضامنات لتحديد األخطاء وحلها .ومن األساليب النموذجية ما ييل:
قيد مزدوج التعمية الخاص بالبيانات  -ي ُو ِصف بشكل عام عىل أنه إدخال بيانات نفس النموذج مرتني يف نفس النظام .تتم
مقارنة البيانات من عمليتي اإلدخال لكشف التناقضات ويتم إجراء التصحيحات إذا وجدت أخطاء .إن تكليف شخصني مختلفني
ليس مبقدورهام التواصل مع بعضهام البعض بإجراء كل خطوة يساعد عىل منع التواطؤ لتغيري النتائج.
مراقبة الجودة  -يقوم األشخاص املكلفني مبراقبة الجودة مبراجعة منوذج محطة االقرتاع مقارنة باملعلومات ذات الصلة التي تم
إدخالها للتأكد من أنها مطابقة .ويتم إجراء ذلك لكل امناذج ،أو نسبة مئوية معينة من االستبانات ،ويتوقف ذلك عىل تدابري
أخرى.

دراسة حالة تحقق :األردن عام 2013
يف االنتخابات التي جرت مؤخرا يف األردن يف عام  ،2013تم تسجيل نتائج كل محطة اقرتاع يف محطات فردية يف
صحائف نتائج 11بينام تم إدخالها يف نفس الوقت يف جهاز كمبيوتر متصل بالخادم الرئييس يف العاصمة عامن .وأتاح
ذلك للجنة االنتخابات املستقلة يف األردن ( )CEIالقيام مبا ييل )1( :إعالن النتائج املؤقتة و ( )2التحقق من أن
النتائج اإلجاملية التي قدمت يف وقت الحق من مستويات محطات االقرتاع يف النواحي تطابقت مع نتائجها املؤقتة.
وباإلضافة إىل ذلك ،إذا كانت املجاميع ال تتطابق ،فإن النظام يتيح للجنة االنتخابات املستقلة يف األردن ( )CEIبأن
تطلب إجراء التحقيقات لتحديد سبب (أسباب) التناقض وتوضيح النتائج الرسمية.

 11وحيث تم استخدام نظام انتخايب مواز ،تطلب االمر تعبئة ورقتني يف كل محطة اقرتاع يف كل أنحاء البالد.
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ويف األردن ،اشرتط إدخال نتائج محطة االقرتاع الفردية عىل مستوى املنطقة وذلك لتمكني سلطات إدارة االنتخابات
يف الدائرة االنتخابية مبقارنة نتائج التجميع اليدوي لديها مع النتائج االلكرتونية قبل اإلعالن عن النتائج الرسمية.
تم أخذ نسخ من أوراق النتائج من جميع محطات االقرتاع عىل مستوى الدائرة االنتخابية فور وصول أوراق النتائج
من مراكز االقرتاع ،وأعطيت لفريق التحقق ليتم إدخالها يف محطات الكمبيوتر .يحتوي الربنامج عىل ميزات للسالمة
لتسليط الضوء عىل التناقضات املمكنة (عىل سبيل املثال ،مقارنة إجاميل الناخبني املسجلني مع األصوات التي تم
اإلدالء بها واألصوات التي تم الحصول عليها من املرشحني األفراد ضد مجموع األصوات التي تم االدالء بها).

3

ومن الناحية النظرية ،كان للنظام الذي تم وضعه قبل انتخابات عام 2013احتامل بأن يكون مفيدا للغاية ،مبا يف
ذلك إتاحته ملسؤويل االنتخابات عىل املستوى األعىل للتحقق من النتائج يف مراحل مختلفة .ومع ذلك ،كان التنفيذ
عملية صعبة بسبب عوامل مختلفة ،سواء كانت تكنولوجية أو برشية يف طبيعتها.

4

وميكن أن يالحظ احتامل عدم الثقة يف تجربة األردن يف عام  .2013وما زال بعض أصحاب املصلحة يعتقدون ،بعد
عام من إجراء االنتخابات ،أن شكال ما من أشكال سوء الترصف قد وقع .وتنبع شكوكهم من نرش نتائج أولية قادمة
من مصادر مختلفة بها نتائج مختلفة وتغيري النتائج بالنسبة ملقعد واحد لدائرة وطنية لدى ورود كل البيانات إىل
العاصمة استنادا إىل التحقق الذي أجرته لجنة االنتخابات املستقلة يف األردن (.)CEI

5

وتبني تجربة األردن أنه ال يجوز أن ينىس أحد أن الشفافية تالزمها املساءلة ،وأن اإلجراءات املستخدمة يجب أن
تطبق بطريقة متسقة وموضوعية .إن اإلشادة الناتجة عن اإلعالن الرسيع لنتائج مؤقتة ميكن أن تؤدي نتائج عكسية
بسهولة إذا تم تغيري النتائج بعد ذلك من دون تفسريات مناسبة لطريقة عمل النظام وأن يتم توفري تلك التفسريات
ألصحاب املصلحة يف وقت مبكر.

6
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 2.2.4عوامل التنبيه
إن لسلطات إدارة االنتخابات دور يف ضامن سالمة النتائج ،سواء يف محاولة التأكد من أن استامرات النتائج يتم تعبئتها بشكل
صحيح ،ولكن أيضا باتخاذ تدابري ملنع وكشف الغش .وأحد التدابري التي غالبا ما تُدرج يف عمليات التجميع هو وضع «عوامل
تنبيه» ،حيث يتم تقييم النتائج إحصائيا يف ضوء عوامل تحقق محددة مسبقا.

1

وتشمل املثريات املنبهة املستخدمة بشكل متكرر أن يكون عدد األصوات املدىل بها أكرث من عدد الناخبني املسجلني ،وأن يكون
عدد األصوات املدىل بها أكرث من بطاقات االنتخاب الصادرة ومالحظة أن نسبة مئوية  ٪غري قابلة للتصديق من األصوات املدىل
بها أُعطيت ملرشح واحد يف إطار الدولة ٪95( ،عىل سبيل املثال) ،و وتدابري التحقق التي تقوم مبقارنة نتائج األقسام مع بيانات
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املطابقة يف االستامرة .ويتعني أن تكون تدابري التحقق املعينة التي يتم إجراؤها متالمئة مع السياق السيايس وأن تأخذ يف االعتبار
أن عوامل التنبيه التقييدية بشكل مفرط ال تدعم صحة النتائج النهائية ولكن ميكن أن تؤخر بشكل كبري عملية الجدولة .وقد
يدفع التأخري الشديد السلطات إىل التخيل عن نظام إدارة النتائج  RMSيف منتصف التجميع.
وفيام يتعلق بعوامل التنبيه ،فإن تنفيذها يكون أسهل وأكرث فعالية عندما يتم استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،TCIs
وغالبا باستخدامها بعد أن يتم إدخال البيانات .وال يزال من املمكن تنفيذها يف عملية يدوية ،ولكن عادة ما تجرى قبل إدخال
النتائج يف استامرة التجميع.
 2.2.5تدابري نزاهة النقل والتخزين
وهناك جزء من العملية ميكن أن يكون عرضة لألعامل اإلجرامية هو حركة النامذح بني املواقع .وبناء عليه ،عندما يتم مثل هذا
النقل ماديا ،فإن من املعتاد استخدام املواد املؤمنة ملنع العبث باملواد .وميكن أن تشمل هذه املواد املغلفات التي يظهر العبث
بها واضحا واألختام املرقمة تسلسليا لتثبيتها عىل الصناديق ومناذج نقل املواد .ويف أي من جانبي الحركة ،يجب استخدام مناذج
نقل املواد لبيان حركة املواد.
إذا كان تخزين أو نقل النتائج الرقمية يتم عن طريق الشبكات التي مل يتم عزلها متاما ،ينبغي أن تنفذ التدابرياألمنية املناسبة
لضامن سالمتها .وعالوة عىل ذلك ،ينبغي إعداد نظم للحامية من الهجامت الرقمية .وحيث تكون الشبكات معزولة ،ينبغي
إنفاذ تدابري لتأمني املوقع وأجهزة الكمبيوتر من األجهزة اإللكرتونية الخارجية.
 2.2.6العوامل واإلجراءات البرشية
ميكن للعامل البرشي أن يهدد العملية برمتها .ينبغي وضع إجراءات محددة بوضوح لضامن التطبيق املتجانس من قبل
مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة املعنية املتواجدة يف مواقع مختلفة.
إن عدم االلتزام باإلجراءات املحددة مسبقا ميثل مشكلة خطرية ،وميكن أن يقوض ذلك كال من عمليات نظام إدارة النتائج
 RMSوكذلك املصداقية يف نظر أصحاب املصلحة .وتشكل أدلة اإلجراءات املناسبة والتدريب واإلرشاف عىل املوظفني سبيل
الضامن بأن النظم املوضوعة ميكن أن تعمل يف ظل ظروف معاكسة ومرهقة( .وهذه الظروف هي الحال عادة أثناء تنفيذ نظام
إدارة النتائج  RMSيف أي بلد).
 2.2.7تقييم واختبار نظام إدارة النتائج RMS
بصورة عامة ،واستنادا إىل الخربة يف األردن ،فإنه من الرضوري إجراء تقييم واقعي ملا تعنيه التكنولوجيا املطبقة من حيث كمية
البيانات والتغطية الشاملة ملحطات االقرتاع والوقت الالزم لإلعالن عن النتائج املؤقتة .ويتعني تقييم هذه املعلومات من خالل
اختبارها بشكل يكون أقرب إىل الواقع قدر اإلمكان ،مبا يف ذلك ما يخص التوزيع الجغرايف الواقعي وعدد محطات االقرتاع.
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1

ويبدو يف كثري من الحاالت أن إجراء اختبار تشغيل كامل للمعدات خالل أسابيع قبل االنتخابات سيكون من املكلف للغاية.
وعالوة عىل ذلك ،من غري املحتمل حل هذه املشكلة ،إذ ميكن إجراء اختبارات جزئية ،ويتعني إجراء اختبار تشغيل كامل عىل
األقل قبل يوم االنتخابات بوقت قصري .وميكن أن يحدث ذلك عند توفر البنية التحتية واملوظفني بشكل ٍ
كاف ليسمح بتحديد
معقول ملستوى املعلومات التي سيتم معالجتها وتحليلها يف يوم االنتخابات وبعده .وينبغي تبادل هذه املعلومات مع أصحاب
املصلحة اآلخرين لتجنب التوقعات غري الواقعية التي تثار مبارشة بعد االنتخابات.
وميكن أن تساعد حتى االختبارات الجزئية يف تجنب مشكالت محتملة كبرية خالل وبعد االقرتاع .فعىل سبيل املثال ،إذا مل
يتم تلقائيا التعامل مع االختالفات الصغرية بني املرشحني يف النظم التعددية ورشحها بشكل صحيح ميكن أن تخلق توترات إذا
كانت النتائج مفقودة من بعض محطات االقرتاع .إذا كان املرشحون واملؤيدون عىل علم قبل يوم االنتخابات بحقيقة أن بعض
محطات االقرتاع لن يكون قادرا عىل نقل النتائج ،فإن احتامل االتهامات بارتكاب مامرسات خاطئة تكون محدودة.

3

 2.2.8مستويات التجميع وإعالن النتائج
يحدد نظام إدارة النتائج  RMSجزئيا بالجهة التي ترسل إليها مناذج النتائج ويف أي نقاط يتم تجميع املعلومات .فعىل سبيل
املثال ،ميكن أن يتم نقل النامذج الورقية عرب مواقع إدارية متعددة حتى يتم استالمها كلها يف مركز إدخال البيانات املركزي،
حيث يتم تجميعها فيه .ويف مثال آخر ،ميكن أن تنتقل النامذج الورقية ويتم تجميعها يف مواقع متعددة ،ومن ثم ت ُحال ويتم
تجميعها حتى يتم االنتهاء من النتائج كاملة .وبطبيعة الحال ،إن استخدام آالت التصويت اإللكرتونية قد ال يتطلب مناذج
النتائج الورقية عىل االطالق ،حيث تتحول األصوات تلقائيا إىل الشكل الرقمي.

4

وخالل التجميع ،تحمل النقاط التي يتم اختيار نقل النامذج إليها ويتم تجميعها فيها يف كثري من األحيان معنى ،مثل أن تكون
دائرة انتخابية أو إقليمية .ويف االنتخابات مثل السباقات الرئاسية أو عند اجراء االستفتاء ،قد توجد نقاط تجميع مؤقتة ذات
أهمية سياسية حتى عندما يتم تحديد النتائج إىل حد كبري باملجاميع الوطنية .فعىل سبيل املثال ،قد يحتاج مرشح للفوز بأغلبية
يف عدد قليل من الدوائر االنتخابية ،كام هو الحال يف االنتخابات الرئاسية الكينية .يجب اتباع الحرص واالهتامم يف اختيار العدد
املناسب من نقاط التجميع واملستوى املناسب للبلد املعني ولسياق االنتخابات.

5

وبجانب تصميم البنية التحتية -سواء كانت ورقية بالكامل ،أو نظام هجني ورقي/إلكرتوين ،أو قاعدة بيانات نتائج موحدة
متجانسة مع إسهاب مناسب وتوافر ،أو منوذج موزع -فإنه يتعني عىل أي نظام إدارة نتائج أن يوفر النتائج أينام وعندما تكون
هناك حاجة لها .وهذا أمر رضوري ألسباب من بينها ما ييل )1( :لتسهيل عمل مسؤويل الدائرة االنتخابية ومسؤويل هيئة إدارة
االنتخابات  EMBالذين يتحققون من صحة النتائج الرسمية )2( ،لتلبية مطالبة أصحاب املصلحة بإعالن النتائج يف الوقت
املناسب ،و ( )3يف نهاية املطاف توفري النتائج الرسمية النهائية التي ميكن إثبات دقتها ونزاهتها تجريبيا ،وبالتايل ضامن ثقة
أصحاب املصلحة يف النتيجة.

6
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ولكل تشكيلة تجميع -استنادا إىل املكان الذي يتم فيه التجميع -مزاياها وعيوبها الخاصة بها ،والتي سوف تختلف تبعا لسياق
البالد الخاص .نقوم يف أدناه مبقارنة ثالثة تشكيالت عريضة.
 1الجداول املركزية :حيث يتم نقل النامذج وتجميعها يف مركز نتائج وطني واحد:
 يوفر للسلطة املركزية القدرة عىل اإلرشاف القوي وضامن االتساق يف عملية التجميع، يضع مركز النتائج يف املنطقة املحلية لألشخاص املسؤولني عن اإلجراءات ،مام يجعل من االسهل الرد عىل سلوك املوظفنيامليدانيني غري املتوقع مبا يف ذلك االحتيال،
 يتطلب رضورة إنشاء وإدارة مركز نتائج كبري إذا أريد تجميع النتائج برسعة .إن إنشاء موقع واحد ذو حجم كافوتوظيف عدد كاف من املوظفني ميكن أن يكون تحديا
 ويف كثري من األحيان ،يزداد تعقيد إدارة مركز النتائج بزيادة حجمه وعدد النامذج الفريدة التي يتعني تجميعها. ويضع مثل ذلك الرتتيب عادة مركز النتائج بعيدا عن مواد االقرتاع األخرى ،مام يبطئ عملية التحقيقات يف حل القضايااملتعلقة بالنامذج.
 إذا كان نقل النامذج يتم يدويا ،فإن مواعيد التسليم تؤثر عىل الوقت الكيل لإلعالن عن النتائج، ال ميكن أن تتم مراقبة الجدولة إال يف مكان واحد  -وقد يكون ذلك معقدا إذا كان هناك عدم ثقة بني املناطق. 2الجدولة متعددة املستويات :حيث يتم تقل النامذج إىل عدة مراكز نتائج دون الوطنية وتجميعها فيها ،قبل أن يجري
جمعها عىل مستوى واحد أو أكرث .يكون كل مركز نتائج مسؤوال عن تجميع مناذج محطات االقرتاع داخل املنطقة الجغرافية
املخصصة له .تتطلب الشفافية واملساءلة حسابات متعددة املستويات ومرئية .وتبعا لذلك ،يجب عىل أي نظام إدارة نتائج
 RMSضامن التحقق من املعلومات ذات الصلة ونرشها .يبني الشكل  7مثاال حول كيفية القيام مبثل هذا العمل عىل صعيدي
الدائرة االنتخابية واملقاطعة وكذلك يف مقر هيئة إدارة االنتخابات:
 ميكن مالحظة كل مستوى محليا. قد تكون هذه العملية أرسع من مركز فرز األصوات الوطني ،حيث يلزم تسليم معظم املواد فقط من محطة االقرتاعملستوى التجميع األول
 إن إنشاء مراكز النتائج األصغر أسهل من حيث إيجاد املوظفني وتحديد مرافق أصغر. وعندما يكون لدى املراكز مناذج أقل للمعالجة تكون أكرث تنظيام. ومن األصعب فرض إجراءات موحدة عرب مواقع متعددة. -ميكن أن يكون إنشاء التكنولوجيا عرب مواقع متعددة أكرث تعقيدا ومكلفا ويستغرق وقتا طويال لتنفيذه.
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1

 يجوز نرش النتائج عىل هذا املستوى ولكن ميكن أن يجري تصحيحها يف وقت الحق عىل املستوى الوطني ،مام يتسبب يفاالرتباك ورمبا الشك.
 يكون تغيري اإلجراءات ،إذا لزم األمر ،أكرث تحديا. ويف حال استخدام قواعد البيانات املوزعة (حيث ميكن أن تنتقل نتائج محطة اقرتاع واحدة لخادومني أو أكرث) ،يوجداحتامل أن تختلف النتائج الجزئية من مستوى اىل مستوى.

3

 3الجدولة يف نقطة الدخول يف محطة االقرتاع :حيث يتم ترقيم نتائج كل محطة اقرتاع عىل شكل قاعدة بيانات يف محطة
االقرتاع /املركز.
 ينبغي أن يكون تجميع النتائج رسيعا للغاية، قد ينطوي إنشاء البنية التحتية لتقنية املعلومات عىل تحديات وتكاليف كبرية ،ومع ذلك قد تتباين التحديات والتكاليفوفقا للنهج املتبع،
 ميكن أن يكون التدريب امليداين للموظفني أكرث صعوبة ،خاصة إذا كان املوظفون وكاملعتاد غري متمرسني عىل الكمبيوتر، يجب وضع النظام واإلجراءات قبل االقرتاع بوقت أبكر بكثري من أجل السامح بالقيام باختبارات كافية وليك يكونالتدريب جزءا من عملية تدريب موظفي االقرتاع النموذجية،

4

 يكون تغيري اإلجراءات ،إذا لزم األمر ،أكرث تحديا. تكون متطلبات موظفي تقنية املعلومات مرتفعة وعادة أبعد من متطلبات موظفي تقنية املعلومات داخل محطةاالقرتاع ،خاصة إذا كانت هناك حاجة إىل إيجاد حل تقنية معلومات آمنة للغاية.
الشكل رقم  .7سيناريو إدارة النتائج متعدد املستويات

5
6

املرفقات

36

ما هو نظام إدارة النتائج

دراسة حالة جدولة متعددة املستويات  -كينيا
قامت كينيا بتطبيق نظام إدارة النتائج  RMSقبل االستفتاء عىل الدستور عام  2012الذي تضمن أحكاما لنتائج
متعددة املستويات .وقد استخدمت لجنة االنتخابات والحدود املستقلة ( )CBEIمنذ ذلك التاريخ هذا النظام إلدارة
االنتخابات الفرعية ،ويف عام  2013إلدارة االنتخابات الرئاسية والعامة يف البالد.
وتستند جميع النتائج الرسمية لالنتخابات الكينية عىل استامرات النتائج الورقية التي تتم تعبئتها عىل مستوى
محطة االقرتاع ومناذج الدمج الالحقة التي تجدول البيانات عىل مستوى محطة االقرتاع .كان يعتزم استخدام نظام
إدارة النتائج  RMSاإللكرتوين الذي تم نرشه للمرة األوىل عام  2010لتسهيل الحصول عىل نتائج مؤقتة رسيعة
وعىل نطاق واسع.
يف مارس/آذار  ،2013أجري ما ال يقل عن  6انتخابات يف نفس اليوم—12ملناصب الرئيس وعضو مجلس الشيوخ
وحاكم مقاطعة وعضو برملان وممثل للمرأة وممثيل مجلس املقاطعة .وعليه ،كانت هناك مستويات متعددة
أعلن فيها مسؤولو الدوائر االنتخابية النتائج الرسمية .وشملت تلك مستوى املقاطعة ،حيث يتوىل مسؤولو الدوائر
االنتخابية مسؤولية إعالن أسامء الفائزين يف مقاعد مجالس املحافظات ،وعىل مستوى الدوائر االنتخابية ،حيث
يتوىل مسؤولو الدوائر االنتخابية مسؤولية إعالن أسامء الفائزين مبقاعد يف سباقات مجلس النواب .ويف االنتخابات
الرئاسية ،كان رئيس لجنة االنتخابات والحدود املستقلة  CBEIمسؤول الدائرة االنتخابية املكلفة بإعالن نتيجة هذا
السباق الوطني .
ويف كل مركز اقرتاع ،يستخدم نظام نقل النتائج ( )STRهواتف محمولة رخيصة ُم َمكَّنة باالنرتنت لتشغيل تطبيق
الربمجيات املصممة محليا .ومبجرد أن ينتهي رؤساء اللجان من معالجة مناذج النتائج ،يتعني عليهم إدخال النتائج من
هذه النامذج إىل التطبيق .ومن ثم يقوم تطبيق نظام نقل النتائج  STRبتخزين هذه النتائج عىل الهواتف املحمولة
وبإرسال املعلومات إىل ثالثة خوادم مختلفة ،أحدها يف مركز فرز األصوات يف كل دائرة انتخابية ،وخادم يف مركز
فرز األصوات يف كل مقاطعة معنية وآخر يف مركز فرز األصوات الوطني .ويف كل مستوى ،ميكن دراسة النتائج لهذا
املستوى أو السباق عىل محطة الكمبيوتر من قبل املسؤولني يف لجنة االنتخابات والحدود املستقلة  CBEIوميكن
توفري التنبؤات بالنتائج للجهات املعنية ووسائل اإلعالم.

 12يتم مراجعة السياسات منذ ذلك الحني ،يف ضوء ارتفاع االقبال والطوابري الطويلة ومشاكل الطاقة اإلنتاجية والتعب حيث يتعني فتح وفرز محتويات ستة صناديق اقرتاع.
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ويف غضون دقائق من استالم النتائج املؤقتة يف خوادم مركز فرز األصوات الوطني ،يتم توفري النتائج املؤقتة عرب
واجهة برمجة التطبيقات املخصصة ( ،)IPAالتي قام جوجل بتيسري استخدامها ألي من أصحاب املصلحة املشرتكني
(بدون أي تكلفة) .وتضمنت تلك الجهات وسائل اإلعالم واألحزاب السياسية واملراقبني املحليني والدوليني .وقد مكَّن
تعاون لجنة االنتخابات والحدود املستقلة  CBEIمع جوجل بنرش النتائج بالرسوم البيانية أيضا.

3

وكام هو مفصل يف العديد من تقارير املراقبني ووسائل اإلعالم ،أظهر نظام إدارة النتائج  STRفقط ما يقرب من
 25يف املئة من النتائج املؤقتة الرئاسية (عىل الرغم من أنه فعل ذلك بدقة كبرية) .وكان لهذا الفشل أسباب عديدة،
منها عدم كفاية االختبار والتأخر يف توفري املشرتيات ويف نرش النظام ،ولكن التصميم لتشكيلة طموحة متعددة
املستويات ،والتي تتطلب استخدام أكرث من  003خادم لتلقي بيانات مؤقتة من حوايل  00033محطات اقرتاع
إلجراء ستة انتخابات قد أضاف بال شك إىل املخاطر.

 2.3إرشاك أصحاب املصلحة يف تصميم نظام إدارة النتائج RMS

4

وكام هو الحال مع جميع الجوانب األخرى للعملية االنتخابية ،فإن إرشاك أصحاب املصلحة بطريقة مناسبة هو أمر حاسم
لنجاح أي نظام إدارة نتائج  ،RMSبغض النظر عن النموذج املستخدم .ويتعني وزن املشاركة ليك )1( :الحصول عىل جميع
املدخالت اإليجابية املمكنة يف حني ( )2يتم تجنب العواقب السلبية التي ال داعي لها.

5

فاملشاركة الزائدة للغاية ميكن أن تكون سيئة شأنها شأن املشاركة املحدودة جدا .وقد وقعت حاالت ترك فيها إرشاك أصحاب
املصلحة يف تصميم عملية نظام إدارة النتائج  RMSإما يف وقت مبكر جدا أو يف مستوى عال جدا مسؤويل االنتخابات رهينة
لرغبات أصحاب املصلحة ،وقد كاد التأخري الناجم عن ذلك أن يقوض تنفيذ نظام  .RMSويف بعض الحاالت ،عىل سبيل املثال،
ساعدت هذه التأخريات يف منع تنفيذ نظام مشرتيات شفاف أو القدرة عىل اختبار النظام وإجراء التعديالت الالزمة بطريقة
صحيحة.13.

6

 13وتقدم انتخابات 2013يف هندوراس مثاال بارزا ملثل هذه التحديات.
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عىل الجانب اآلخر ،إذا مل يشارك أصحاب املصلحة عىل اإلطالق يف تصميم نظام إدارة النتائج  RMSميكنهم أن يشريوا محقني
إىل عدم إملامهم بالنظام .وميكن لهذه االدعاءات واملخاوف أن تزيد من الشكوك بشأن مصداقية النظام ،حيث عندها ميثل رشح
النظام لهم تحديا ويصبح من الصعب الحصول عىل استحسان أصحاب املصلحة يف وقت ما يف املستقبل.

38
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إن أصحاب املصلحة املشار إليهم هنا هم يف األساس األحزاب السياسية واملرشحني ،ولكن قد يشملوا أيضا مؤسسات الدولة
األخرى (السلطة القضائية عىل سبيل املثال) ،واملجتمع املدين (مبا يف ذلك املراقبون) ،ووسائل اإلعالم والرشكاء الدوليون (مبا يف
ذلك املراقبون) .وهناك العديد من الطرق املمكنة إلرشاكهم ،مثل )1( :تزويدهم بأحدث املعلومات حول املستجدات يف فرتات
معينة وجمع ردود الفعل منهم حول املراحل املختلفة من تبني نظام إدارة النتائج  ،RMSأو ( )2أن يتم االجتامع بهم عندما
يتعني معالجة القضايا الرئيسية ويلزم اتخاذ القرارات (عىل سبيل املثال ،يف ما يخص نقل البيانات وقضايا األجهزة والربامج
والتوظيف).
األهم من ذلك ،يحتاج املواطنون ألن يكونوا عىل بينة من النظام من خالل األنشطة اإلعالمية .والهدف الرئييس هو ضامن
توصيل الرسائل املناسبة بشأن التأمالت املتوقعة لتجنب التوقعات غري الواقعية التي قد تخلق توترات يف الساعات واأليام التي
تيل إغالق صناديق االقرتاع .يجب عىل مسؤويل االنتخابات أن يضعوا يف االعتبار دامئا أن توفري الكثري من املعلومات عىل عجل
ميكن أن يكون سيئا كعدم توفري أي معلومات عىل اإلطالق .والبد من إيجاد توازن مقبول بني الحفاظ عىل أصحاب املصلحة
مطلعني عىل التقدم املحرز يف  RMSوضامن أن تكون جودة
املعلومات الصادرة كافية لتجنب احتامالت سوء الفهم .وميكن أن يحدث مثل سوء الفهم هذا ،عىل سبيل املثال ،عندما تختلف
املعلومات املؤقتة كثريا عن النتائج األولية .ويختلف هذا التوازن استنادا إىل البيئة السياسية ،وحيث تكون التوترات عالية عادة
ما يتعني أن تكون أي نتائج تنرش دقيقة أكرث ما باإلمكان.
ومن أفضل املامرسات إنشاء لجان تنسيق مع األحزاب السياسية 14واملجتمع املدين 15وممثيل 16وسائط اإلعالم يف وقت مبكر
جدا قبل االنتخابات .وميكن أن يكون نظام إدارة النتائج  RMSموضوعا للمناقشة خالل اجتامعات هذه اللجان ،وبالتايل ميكنه
املساعدة يف بناء الثقة املتبادلة بني ممثيل هذه الجهات املعنية ومسؤويل االنتخابات.

14

تشمل أمثلة هذه اللجان لجان االتصال لدى األحزاب السياسية واملنتديات الحزب السيايس الوطني ومنتديات األحزاب السياسية االستشارية.

15

منتدى مجتمع مدين كمثال عىل ذلك

16

ميكن أن تشمل األمثلة عىل هذه اللجان منتدى وسائل اإلعالم الوطنية ومنتديات انتخابات سائل اإلعالم.
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االعتبارات الرئيسية عند اختيار نظام إدارة النتائج

Voting in National Elections Continues in Khartoum, Sudan
UN Photo/Tim McKulka
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قبل اتخاذ قرار بشأن منوذج نظام إدارة النتائج ( ،)RMSيجب عىل هيئة إدارة االنتخابات  EMBأن تنظر بعناية يف مختلف
17
القضايا التي ينبغي أن تؤثر عىل قرارها .وفيام ييل مناقشة لبعض القضايا الرئيسية.

 3.1البيئة السياسية
إن االنتخابات يف املقام األول وقبل كل يشء عملية سياسية ،عملية يتم تحديدها باملنافسة إىل حد كبري .وغالبا ما تكون فرتة
تجميع النتائج واإلعالن عنها الجزء األكرث حساسية يف هذه املسابقة .فهي بعد كل يشء اللحظة التي سيتم فيها تسمية الفائزين
والخارسين ،ويختلف مدى استعداد الخارسين لقبول حظوظهم بني السياقات واستنادا إىل التاريخ السيايس لألمة .وعالوة عىل
ذلك ،فإن الثقة يف نزاهة هيئات إدارة االنتخابات  EMBsتختلف تبعا للسياق -خاصة إذا كان ينظر إليها باعتبار أنها منحازة
ألحد التجمعات السياسية -وينبغي النظر يف ذلك يف عملية صنع القرار.
يجب التعامل مع هذه الفرتة بعناية وينبغي أن يكون منوذج نظام إدارة النتائج  RMSالذي يتم تأسيسه مناسبا للسياق
السيايس املعني .وغالبا ما تتطلب انتخابات ما بعد الرصاع أو االنتخابات االنتقالية عمليات تكون أكرث جمودا بكثري من
الدميقراطيات الناضجة .ويف هذه البيئات الهشة ،ينظر إىل املخاطر عىل أنها أعىل مام هي عليه يف الدميقراطيات الناضجة حيث
أن هناك تجربة محدودة فيام يتعلق بالخارسين الذين قد يكون لهم فرصة للفوز يف املستقبل .وعالوة عىل ذلك ،فإن مستوى
الثقة هو أقل قدرة عىل معالجة األخطاء والقيام بالتصحيح.

من األفضل أن ال تحتوي الترشيعات عىل أحكام تحد دون داع أو بخالف ذلك تقيد مناذج نظام إدارة النتائج  RMSالذي ميكن
لهيئة إدارة االنتخابات  EMBأن تقوم باعتامده .وبناء عليه ،هناك قضايا يف بعض السياقات ذات أهمية كبرية يجد املجلس
الترشيعي نفسه مضطرا للتأكيد عليها .وميكن أن تشمل مثل هذه القضاياِ ،م ْن ُج ْملَ ِة أمور أخرى ،املواقع والسلطات املسؤولة
عن جدولة وإعالن النتائج ،وتسلسل األحداث ،والجداول الزمنية ،وعملية التحديات والطعون ،والتفاصيل التي يجب أن تنرش،
واألحكام املتعلقة مبراجعة الحسابات وحقوق املراقبني والوكالء.

5
6

املرفقات

ويف بعض األحيان ،قد يحد الترشيع دون قصد من الخيارات التي ميكن أن تستكشفها هيئة إدارة االنتخابات ،خصوصا وأن
العديد من القوانني االنتخابية تم تبنيها سابقا قبل ظهور خيارات نظام إدارة النتائج  RMSالحديثة .فعىل سبيل املثال ،قد
ينص قانون االنتخابات عىل أن تقدم نسخ الورق األصلية من بروتوكوالت النتائج للمستوى األعىل إلدارة االنتخابات ولألحزاب
السياسية واملرشحني .ويف مثل هاه الوضع ،ال ميكن أن يُستخدم العديد من مناذج نظام إدارة النتائج  RMSاآللية/عالية التقنية.
ويف مثل هذه الحاالت ،حيث ت ُحظر ال ُن ُهج ،سيكون من الحكمة تعديل القانون وفقا لذلك ،مع مالحظة أن ذلك قد يكون عملية
طويلة وصعبة.

 17وميكن االطالع عىل قامئة االختيار لتحديد الوضع الحايل واملستقبيل املحتمل يف امللحق رقم .2

2

4

 3.2األحكام القانونية التي تؤثر عىل خيار نظام إدارة النتائج RMS

ويف بلدان أخرى ،حيث تكون القوانني صامتة بشأن القضايا الرئيسية ،فقد يكون من املفيد التأكيد عىل صالحية حق هيئات

1
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إدارة االنتخابات  EMBsيف اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا بخصوص نظام إدارة النتائج  .RMSوميكن طلب تفسري قانوين،
ومراجعته من قبل الجهات املعنية ،لتأكيد االمتثال للقوانني ذات الصلة.

 3.3االعتبارات الثقافية
إن االنتخابات ليست مجرد شكليات ،فهي يف بعض األحيان راسخة يف حياة الناس ومتثل مناسبات يتعني مشاركة املجتمع بها.
ويشمل ذلك أيضا عملية تجميع النتائج .وبالتايل يجب عىل هيئة إدارة االنتخابات أن تنظر يف القضايا الثقافية والتوقعات عند
اتخاذ قرار بشأن منوذج نظام إدارة النتائج .RMS
فعىل سبيل املثال ،ينتظر املواطنون ووكالء األحزاب يف بعض البلدان فرز وتجميع النتائج ليمكن أن يكونوا جزءا من لحظة
تاريخية .إن عدم السامح بهذه الخربة أو استبعادها قد يجعل العملية االنتخابية برمتها أقل قبوال.
تختلف البلدان واملجتمعات يف مواقفها الثقافية والثقة تجاه التكنولوجيا – تنعدم الثقة لدى البعض بالتكنولوجيا بشكل قوي أو
لديها عدم فهم بها ،بينام استخدامها يف بلدان أخرى ميكن أن يعزز فعال الثقة بها.
وباإلضافة إىل ذلك ،لدى بعض الثقافات جذب قوي تجاه الوثائق الورقية كام لو أن لها قيمة فعلية حتى يف حالة عدم وجود
صفة ملزمة لها قانونيا .وعىل هذا النحو ،فإن عملية إلكرتونية بالكامل قد ال يكون لها مصداقية.

 3.4الشفافية
وكام هو الحال مع جميع جوانب العملية االنتخابية ،تعترب الشفافية أمر أسايس لنجاح أي نظام إدارة نتائج  .RMSإن كون
نظام إدارة النتائج  RMSكامال من الناحية الفنية ليس كافيا ،إذ باإلضافة إىل ذلك ،البد من اقتناع أصحاب املصلحة بأن نظام
 RMSدقيق يف ترجمة األصوات التي يتم اإلدالء بها إىل مقاعد للممثلني .لذلك ،يجب أن تتسم جميع خطوات نظام إدارة قائم
النتائج  RMSبالشفافية وتسمح للجهات املعنية بالتحقق منها .ومع ذلك ،البد من التعامل مع الشفافية بطريقة مدروسة
ومهنية ،إذ أنه يف بعض الحاالت ميكن أن يؤثر الكثري من الشفافية أيضا بشكل سلبي عىل نظام إدارة النتائج .RMS
فإذا تم،عىل سبيل املثال ،إعالن البيانات األولية دون التأكد من دقتها مسبقا ،يتعني إعالم أصحاب املصلحة بشكل واضح بوضعها
مسبقا .وإذا مل يتم ذلك ،فقد يصابوا بدهشة مربرة وأن يشكوا يف وجود مخالفة لألنظمة إذا كانت النتائج التي تصدر يف وقت
الحق تختلف عن تلك التي نرشت يف البداية .وعالوة عىل ذلك ،ويف البيئات األكرث هشاشة ،وحتى بوجود تحذيرات ،فإن اإلعالن
عن مثل هذه املعلومات ميكن اعتباره مخاطرة كبرية جدا.
ميكن لحاالت الشفافية أن متتد من الوصول إىل العملية ،ومن الوصول إىل النتائج والوصول إىل الربمجيات املستخدمة.
وفيام يتعلق بالوصول إىل العملية ،ينبغي إتاحة ذلك لوكالء األحزاب السياسية ووسائل اإلعالم واملراقبني كلام كان ذلك ممكنا.
ويف مراكز إدخال بيانات النتائج ،عادة ما يتم إعطاء هذه الجامعات الوصول خالل جميع الفرتات التشغيلية ،لجميع السعات
املستخدمة للدخول والتخزين .ويتم يف بعض األحيان تأسيس نظم تليفزيون الدائرة املغلقة أيضا .ويف بعض البلدان ،يتدفق
تلقيم التوصل إىل مركز إدخال بيانات النتائج عرب شبكة االنرتنت .وكجزء من الوصول إىل العملية ،ينبغي أيضا أن تنرش القواعد
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التي تنظم العملية قبل بدء التجميع بوقت طويل من أجل أن يعرف أصحاب املصلحة ما يجب توقعه ،وحيث توجد انحرافات
عن العمليات املتوقعة ،يتعني تدريب مراقبيهم/وكالئهم وفقا لذلك .وينبغي أن تتضمن هذه القواعد اللوائح واملفاهيم وجميع
اإلجراءات.
ومن حيث الحصول عىل بيانات النتائج ،ولتكون أي شفافية فعالة ،يجب أن تكون النتائج قابلة للوصول إليها عن طريق محطة/
مركز االقرتاع .الحظ أن ذلك ممكن إىل حد كبري مع النتائج الرقمية فقط .ميكن إنشاء موقع عىل االنرتنت يعرض البيانات،
وفقا آلخر إصدار ،ويحتمل أن يسمح أيضا بتحميل املعلومات بحيث يكون أصحاب املصلحة أكرث قدرة عىل استخدامها .وأحد
األمثلة عىل ذلك املوقع اإللكرتوين لالستفتاء يف جنوب السودان

1
2

http://southernsudan2011.com/.

ويف بعض الحاالت ،قد ترغب هيئات إدارة االنتخابات  EMBsأيضا إعطاء بعض أصحاب املصلحة املعينني وصوال أكرث متيزا
ملعلومات خارج النرشات العامة ،ولكن ينبغي النظر يف ذلك بعناية ألنها تواجه املشكالت التي ذكرت سابقا يف شأن ما يحدث
عندما تتغري النتائج األولية .تخضع العمليات بشكل متزايد للربامج ،وتعتمد بعض التجميعات عليها كليا .عىل هذا النحو ،إذا
أُعتقد أن الربامج معقدة مبا فيه الكفاية ،وأنه يعتقد أنه قد يكون هناك أسئلة بخصوص الجدولة ،يجوز إتاحة قاعدة الشيفرة
للتفتيش .وقد تم ذلك يف ليبيا لربامج التجميع لديهم والتي تتوفر عىل مخزن االنرتنت .18.إذا تم ذلك ،ينبغي تقاسمها قبل
وقت كاف من التجميع ليك يكون لدى األطراف املعنية الفرصة ملراجعة الكود ،و لتكون هيئة إدارة االنتخابات قادرة عىل حل
القضايا الحرجة إذا تم تحديدها.

4

 3.5املصداقية
ال يتعني فقط أن يتمتع نظام إدارة النتائج  RMSباملصداقية ،بل يتعني أيضا بأن يبدو أنه كذلك .لذلك من املهم أن تدار جميع
عنارصه بطريقة مهنية لتخفيف الشكوك حول االحتيال .وليك يحدث ذلك ،يجب وضع اإلجراءات املناسبة لذلك وينبغي تدريب
املوظفني لتنفيذها وتطبيقها باتساق وثبات ودون أخطاء .ويف بعض الحاالت تم اتخاذ قرار نهايئ بخصوص نظام إدارة النتائج
 RMSبشكل متأخر جدا بحيث مل يكن ياإلمكان إتاحة الوقت الكايف لتجنيد وتدريب جميع املوظفني املعنيني بشكل صحيح.
وكانت النتيجة يف كثري من هذه الحاالت ضعف األداء الذي أدى إىل إضعاف مصداقية العملية.

 3.6أنظمة فصل الشكاوى

18

https://github.com/onaio/tally-ho

6

املرفقات

يتعني أن يستوعب نظام إدارة النتائج  RMSحق أصحاب املصلحة يف الطعن يف النتائج عىل مختلف املستويات .يجب إدراج
تسوية املنازعات االنتخابية ( )EDRيف كل نظام إدارة نتائج  RMSوتوفري الفرص الكافية لإلنصاف يف املراحل املختلفة من
النظام ،وإدراج القرارات يف النتائج.

5
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وقد يكون أحد املكونات الهامة القدرة عىل تقديم شكوى إىل هيئة إدارة االنتخابات نفسها .توجه الشكاوى عادة إىل أعىل
مستوى يف هيئة إدارة االنتخابات  ،EMBوالتي يتعني عليها من ثم تحديد مكان التحقيق وعىل أي مستوى يتم إجراؤه (عىل
مستوى
سبيل املثال ،مستوى الدائرة االنتخابية ،املنطقة ،املستوى الوطني) .إذا مل يرض مقدم الشكوى بالقرار ،البد من توفري
ً
ثانٍ من اإلنصاف ،وعادة ما يتضمن ذلك النظام القضايئ .ويف هذه املرحلة ،عادة ما تكون طلبات االستئناف والتحديات رسمية
وتكون عادة املالذ األخري ملقدم الشكوى.
ٍ
كمشتك األحزاب السياسية واملرشحني أو ممثليهم
وتشمل الجهات الفاعلة التي يحتمل أن تشارك يف نظام الفصل يف شكوى
والناخبني وأحيانا املواطنني بشكل عام .تكون الجهات املخاطبة هيئة إدارة االنتخابات وعادة ،السلطة القضائية .تكون العنارص
القضائية املعنية يف بعض السياقات املحاكم العادية ،يف حني توجد محاكم انتخابية متخصصة يف سياقات أخرى.
إن من املهم إدراج توقيت واضح ومحدد التخاذ القرارات بشأن الشكاوى والتحديات يف خطة نظام إدارة النتائج  RMSالعامة،
وعند االقتضاء ضمن الترشيع .وهذا مطلوب للتأكد من عدم حدوث هفوات متدد فرتة االعالن عن النتائج النهائية لفرتة زمنية
طويلة جدا.

 3.7مشاركة وتوقعات أصحاب املصلحة
لزيادة شفافية ومصداقية االنتخابات ،يجب النظر يف إرشاك مختلف أصحاب املصلحة عند اختيار نظام إدارة النتائج .RMS
وكام ذكر آنفا ،تشمل الجهات الفاعلة املعنية عادة ما ييل:
 األحزاب السياسية واملرشحني .يجب أن يكون لديهم القدرة ،عىل سبيل املثال ،عىل مراقبة تجميع النتائج عىل مختلفاملستويات.
 منظامت املجتمع املدين .وعادة ما تكون نشطة يف مجال تثقيف الناخبني برشح كيفية عمل نظام إدارة النتائج RMSللمواطنني ،ويف املراقبة من خالل رصد تنفيذ نظام .RMS
 وينبغي إرشاك وسائل اإلعالم ألن ممثيل القطاع يساعدون يف تثقيف الناخبني حول كيفية عمل وأهداف نظام إدارة النتائج ،RMSمام يعزز الشفافية واملصداقية.
 وكام ذكر يف وقت سابق ،تشارك السلطة القضائية يف إدارة التحديات التي تواجه نظام إدارة النتائج  RMSوكذلك املنازعاتاالنتخابية األخرى.
وأخريا ،يتعني أن يفهم الناخبون كيف يعمل نظام إدارة النتائج  ،RMSوأن يشعروا بالثقة بأنه سوف يرتجم أصواتهم إىل مقاعد
تفرد للمرشحني دون أي تدخل قد يعمل عىل تغيري النتائج بشكل غري صحيح .ومن املهم للغاية الرشح مقدما للكيفية التي
سيعمل بها نظام إدارة النتائج  RMSوكيف سيمتثل لتلك اإلجراءات يف جميع مراحل العملية .يف حالة حدوث تغيريات يف
اللحظة االخرية دون إبالغ الجهات املعنية ،ميكن أن يحدث سوء فهم ،وميكن أن يخرج ذلك العملية عن مسارها.
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 3.8مستوى ونوع االنتخابات

2

إن نوع االنتخابات التي يجري تنفيذها أيضا يؤثر عىل خيار نظام إدارة النتائج  .RMSيزداد مستوى الصعوبة بإدراج طبقات
إضافية من التجميع .فعىل سبيل املثال ،إذا لزم تجميع النتائج النتخابات رئاسية أو انتخابات الجمعية الوطنية  ،فإن الخطوات
املطلوبة ميكن أن تكون أكرث تعقيدا مقارنة مبا لو تم التجميع لالنتخابات املحلية فقط .وأحيانا تجري انتخابات مختلفة يف
وقت واحد ،مام يزيد التعقيد حيث يجري االنتهاء من ترتيبات النتائج الختامية عىل مستويات مختلفة (عىل سبيل املثال،
املستويات البلدية واإلقليمية والوطنية) ،وحيث تكون هيئات إدارة انتخابات مختلفة مسؤولة عن تلك املستويات.

 3.9التكنولوجيا
وكام هو الحال يف العديد من الجوانب األخرى للعملية االنتخابية ،أدى استخدام التكنولوجيا يف نظم إدارة النتائج إىل إمكانية
التحسني من خالل تسهيل مهمة تجميع البيانات بشكل كبري جدا وتوفري مجموعة متنامية من الخيارات لهيئات إدارة
االنتخابات EMBsللنظر فيها.
ويف الوقت نفسه ،أثارت التكنولوجيا تحديات جديدة لهيئات إدارة االنتخابات  .sEMBوتشمل التحديات املؤسسية ،عىل سبيل
املثال ال الحرص ،التحدي املتمثل يف تعيني املوظفني املتمرسني مبهارات تكنولوجيا املعلومات القوية واالحتفاظ بهم ،والصعوبات
املتمثلة بوضع وتطوير مشاريع تكنولوجيا املعلومات يف املؤسسة أو التعاقد بشأنها من الباطن ،وصعوبة إدارة ونرش األجهزة
املكلفة.

4

أضاف التقدم التكنولوجي أيضا بعض التحديات اإلضافية ألصحاب املصلحة للتحقق من أن العملية تدار بطريقة مهنية ونزيهة.
وينبغي وضع إجراءات جديدة لضامن أن جميع أصحاب املصلحة يقبلون إدخال التكنولوجيا وأنه يتم توفري الفرص الكافية
للتحقق من تجميع البيانات.

5

 3.10التكاليف

6
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إن أحد االعتبارات التي غالبا ما يتم التقليل من أهميتها هو تكلفة نظام إدارة النتائج  RMSضمن التكلفة اإلجاملية
لالنتخابات .لقد زادت التكاليف بشكل كبري جدا بإدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  TCIsيف هذا املجال .ولذلك من
الرضوري تقييم األثر املايل لنظام إدارة النتائج  RMSعىل امليزانية العامة لالنتخابات قبل البت يف منوذج معني الستخدامه يف أي
بلد .وبالنظر إىل أن البنية التحتية ميكن أن تستخدم فقط ملكون معني من العملية االنتخابية ،فال بد من وضع االسرتاتيجيات
لتربير العبء املايل الذي يضعه نظام إدارة النتائج  RMSعىل الطاولة .وميكن أن تشمل هذه االسرتاتيجيات ما ييل )1( :تسليط
الضوء عىل مستوى املصداقية الذي يضيفه تبني نظام فعال إلدارة النتائج  ،RMSو ( )2وضع طرق ميكن عن طريقها أن تكون
التكاليف املرتبطة بنظام إدارة النتائج  RMSمفيدة يف جوانب أخرى من العملية أو مفيدة ملكونات أخرى بعد االنتخابات ،إما
داخل أو خارج هيئة إدارة االنتخابات  .EMBعىل سبيل املثال ،ميكن استخدام املعدات التي تم رشاؤها ألغراض أخرى لهيئة
إدارة االنتخابات ،أو لجهات فاعلة ووكاالت حكومية أو غري حكومية ،الخ
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 3.11املخاطر
ترتبط املخاطر الرئيسية التي ينطوي عليها تنفيذ أي نظام إلدارة النتائج  RMSمبا ييل )1( :اتخاذ قرار متأخر بخصوص النموذج
الذي سيتخ استخدامه )2( ،الشفافية غري الكافية لكيفية عمل نظام إدارة النتائج  ،RMSو ( ) 3التنفيذ املهزوز أو امل َ ْعيُوب
لنظام إدارة النتائج  .RMSولتجنب أو تقليل اآلثار السلبية املحتملة لهذه املخاطر ،من الرضوري أن يتم ما ييل )1( :االتفاق
مع أصحاب املصلحة ،وبعد مناقشات مستفيضة وقبل التنفيذ الفعيل بفرتة طويلة ،بشأن مزايا وعيوب مختلف النامذج التي
يجري النظر فيها )2( ،تصميم إجراءات تشغيل قياسية لتنفيذ نظام إدارة النتائج )3( ،القيام بحملة إعالمية لرشح كيفية عمل
النظام )4( ،تأمني ما يكفي من األموال الالزمة لتنفيذ نظام  RMSيف وقت مبكر )5( ،تجنيد وتدريب جميع املوظفني املشاركني
يف نظام  RMSيف الوقت املناسب ومبهنية )6( ،رشاء جميع املعدات يف الوقت املناسب ،و ( )7تنفيذ نظام  RMSوفقا
للنموذج واإلجراءات املتفق عليها ،ودوام إحاطة أصحاب املصلحة باملعلومات املتعلقة بعملية التنفيذ.

 3.12البنية التحتية
إن توفر البنية التحتية الكافية أمر رضوري لتنفيذ أي نظام إلدارة النتائج  .RMSاعتامدا عىل النموذج املستخدم ،سوف يكون
هناك حاجة لبعض التكنولوجيا مبقدار قد يزيد أو ينقص قليال .وحتى يف حال تبني منوذج يدوي ،ال بد من تأمني ورشاء بعض
املعدات والنامذج ووسائل االتصاالت واملواقع ليمكن تنفيذ نظام إدارة النتائج  RMSبالشكل الصحيح .كان التقليل من الحاجة
إىل تأمني البنية التحتية املناسبة يف بعض الحاالت السبب الرئييس لفشل نظام إدارة النتائج  RMSالشامل .ويزداد احتامل
تحديات التنفيذ والفشل إىل حد كبري إذا ،عىل سبيل املثال:
( )1مل يتم تخصيص ما يكفي من املساحة ملستويات التجميع املختلفة عىل مستوى املجتمع املحيل ومستويات املنطقة
والدائرة واملستوى الوطني )2( ،عدم تأمني وسائل اتصال كافية أو تأمني وسائل غري مناسبة وذلك لتمكني نقل النتائج من
مستوى إىل مستوى آخر ،أو ( )3عدم توفر أحكام معمول بها للسامح للجهات املعنية مبتابعة عملية التجميع ،وبالتايل اإلرضار
مبصداقية العملية من خالل التسبب يف شكوك حول دقة النتائج.

 3.13األمن املادي
إن توفر األمن هو املفتاح لنجاح أي نظام إدارة النتائج  ،RMSو قد يعتمد مستوى األمن الالزم عىل الحالة الخاصة يف البلد
املعني .وبغض النظر عن السياق ،فإن تقييم التهديد األمني رضوري لتحديد نوع آلية الرتتيب األمني التي من شأنها أن تضمن
تنفيذ نظام إدارة النتائج  RMSدون اضطرابات .لذا فإن التنسيق بني هيئة إدارة االنتخابات واألجهزة األمنية رضوري يف مرحلة
مبكرة .وينبغي أن تشارك األجهزة األمنية خالل تصميم وتنفيذ نظام إدارة النتائج  RMSلضامن أن يتم تضمني أحكام األمن
ذات الصلة وأن تكون فعالة.
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1

 3.14االستدامة
وكام هو الحال مع جميع العمليات االنتخابية الرئيسية ،فإن نظام إدارة النتائج  RMSالذي سيتم استخدامه يجب أن يأخذ
بعني االعتبار االستدامة من البداية .وميكن أن يجادل البعض قائالً أن نظام إدارة القائم النتائج  ،RMSمثل بعض مكونات
العملية االنتخابية األخرى ،ميكن تبسيطه مبرور الوقت مع زيادة الثقة بني أصحاب املصلحة ،وبالتايل تقل الحاجة إىل وجود
العديد من سامت بناء الثقة .ومع ذلك ،تشري التجربة إىل أنه من الصعب للغاية االنحراف عن املعايري الثابتة للعمليات
االنتخابية ،حيث يجادل الكثري قائلون أن ذلك يعرض للخطر املعايري التي ينظر إليها عىل أنها «املعايري االنتخابية» الدولية.
وعالوة عىل ذلك ،يجب أن يكون هناك بعض االعتبار للتغريات املحتملة ،إما بسبب التغريات يف نوع االنتخابات ،والبيئة
السياسية ،والتغيريات يف القانون أو املطالب لتحقيق نتائج أرسع .وينبغي أن تؤخذ هذه االعتبارات يف الحسبان عند تقييم
نظام إدارة النتائج  ،RMSبحيث إذا لزم إجراء تغيريات ،ميكن البناء عىل النظام القائم بدال من االضطرار إىل التخلص منه .ومن
املسائل التي يلزم النظر فيها هي ،هل متتلك هيئة إدارة االنتخابات  EMBقاعدة الشيفرة من أجل إجراء تغيريات عىل النحو
املطلوب ،أم هل هناك تكاليف مستمرة مخصصة؟ وبالتايل فمن املستحسن جدا أن يتقرر تبني نظام إدارة النتائج  RMSالذي
سيكون البلد املعني قادرا عىل االستفادة منه عىل املدى الطويل .ومن الرضوري أيضا أن يؤخذ يف االعتبار املوارد املالية املحلية
الواقعية .ويتعني أن يقترص االعتامد عىل املانحني عىل الحد األدىن إذا كان نظام إدارة النتائج  RMSسيعمل عىل املدى الطويل
ولن يلزم تحجيمه مرة أخرى يف املستقبل القريب ،وذلك بسبب القيود املفروضة عىل املوارد املالية أو البرشية

2

4

 3.15قدرة هيئة إدارة االنتخابات
يتعني تقييم قدرة هيئة إدارة االنتخابات يف بداية تصميم نظام إدارة النتائج  ،RMSويلزم القيام بذلك لتقييم قدرة اإلدارة
االنتخابية عىل إدارة مختلف مناذج نظام إدارة النتائج  RMSأو تصميم منوذج باستخدام القدرات القامئة .وقد يحتاج منوذج
املزيد من املوارد البرشية ،بينام قد يحتاج آخر إىل مزيد من املوارد املالية واللوجستية .وبدون إجراء تقييم سليم لقدرات هيئة
إدارة االنتخابات  ،EMBميكن أن تتخذ تلك الهيئة قرارا باختيار منوذج نظام إدارة نتائج  RMSغري واقعي يف مناقشاتها مع
أصحاب املصلحة .واذا حدث ذلك ،ميكن أن يفشل التنفيذ ،مام يرض مبصداقية العملية االنتخابية برمتها.

5

 3.16التوقيت

6

ومتشيا مع االعتبارات السابقة ،فمن الرضوري الرشوع يف مناقشات حول نوع منوذج نظام إدارة النتائج  RMSالذي يتعني
استخدامه يف مرحلة مبكرة من التحضريات االنتخابية .إن توفر فرتة للتخطيط (التي تشمل مفهوم العمليات والجدول الزمني
وامليزانية) رضوري لجميع أنواع نظام إدارة النتائج .RMS

املرفقات

ويعتمد الوقت الالزم إلنشاء نظام إدارة النتائج  RMSإىل حد كبري عىل سياق الدولة املعنية والنموذج املختار .وقد يكون
املبدأ التوجيهي العام أنه ميكن تنفيذ نظام إدارة نتائج  RMSيدوي بسيط يف اقل من ستة أشهر .إذا تم إدخال أو شمول
التكنولوجيا ،فإن توفر مثانية إىل اثني عرش شهرا إضافية عادة أمر مستحسن .ويتطلب نصب أي نظام مؤمتت بالكامل عادة
 81إىل  42شهرا ليتم تنفيذه بشكل صحيح.
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ومن البداية ،ينبغي أن تكون هناك خطة تشغيلية 19تبني مختلف األنشطة التي يتعني االضطالع بها ومواصفات املوارد املالية
والبرشية واملادية املطلوبة لتنفيذ نظام إدارة النتائج  RMSالذي تم اختياره بشكل صحيح .وينبغي تجنب تغيريات اللحظة
االخرية للحفاظ عىل املصداقية ،ولكن أيضا لدعم اتساق العمليات .إذا كانت التغيريات حتمية لضامن نجاح االنتخابات ،فإنه
ينبغي إجراء مثل هذه التغيريات فقط مبوافقة أصحاب املصلحة املعنيني.

19

يحتوي امللحق  3عىل خطة تشغيلية لنموذج يدوي.
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RMS النامذج الرئيسية لنظام إدارة النتائج

FBallot Count Begins in Southern Sudan
UN Photo/Tim McKulka
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1
2

إن تنفيذ نظام إدارة النتائج ( )RMSعملية معقدة تتطلب اإلعداد املناسب والتفاين من جانب هيئة إدارة االنتخابات EMB
ليك يكون ناجحا .وكام تم رشحه سابقا ،ميكن لنظام إدارة نتائج  RMSناجح أن يعزز إىل حد كبري مصداقية العملية االنتخابية
بشكل عام .وعىل العكس من ذلك ،فإن فشل نظام إدارة النتائج ميكن أن يرض كثريا باملصداقية وميكن أن يعرض للخطر كل
الجهود التي استثمرت يف املراحل السابقة .ولذلك ،ينبغي إيالء االهتامم الكايف إلنشاء نظام إدارة نتائج  RMSيحدد املرحلة
النهائية ،باإلضافة إىل تسوية النزاعات االنتخابية ،لوضع عملية انتخابات ذات مصداقية.

3

وبغض النظر عن النموذج املستخدم ،فإن نظام إدارة النتائج  RMSعملية معقدة تتطلب موارد مالية وبرشية ومادية كبرية.
ويعتمد مقدار ونوع املوارد املطلوبة عىل النموذج املختار .وإلنشاء نظام إدارة النتائج  RMSوجميع املكونات األخرى للعملية
االنتخابية كذلك ،فإنه من املستحسن إدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بوترية بطيئة عرب تنفيذ مشاريع رائدة .ويوفر
هذا النهج الفرص الختبار أداء النموذج والحصول عىل ردود فعل أصحاب املصلحة ،و قد يفيد كال األمرين عند تعديل النموذج
الجديد استنادا إىل الدروس املستفادة من أجل وضع منوذج أكرث قوة ومصداقية عىل مر الزمن.

 4.1أمناط النموذج
يوجد ألي نظام إلدارة النتائج  RMSثالثة فروع رئيسية هي:
 -التجميع -كيف وأين يتم إضافة النتائج معا.

5

 التحقق -كيف يتم تفحص النتائج لضامن دقتها. إعالن ونرش النتائج -كيف يتم إبالغ النتائج إىل أصحاب املصلحة الخارجيني.ويعترب نقل البيانات عنرصا أساسيا يف جميع الفروع
ميكن إىل حد كبري تصنيف مكونات نظام إدارة النتائج  RMSحسب احتوائها عىل التكنولوجيا لتوفري ثالثة مناذج:
 النامذج الهجينة وتشمل عنارص يدوية واآلية .وميكن أن تشمل األجزاء اآللية منه تلك املتعلقة بتجميع البيانات ونقلهاأو إنشاء قاعدة بيانات ،وغري ذلك ِم ْن ُج ْملَ ِة أجزاء أخرى.
 -األنظمة املؤمتتة بالكامل التي تقوم بتجميع النتائج والتحقق منها ونقلها دون تدخل برشي.

املرفقات

 -النموذج اليدوي ويشمل الورق واآلالت الحاسبة وجداول البيانات.

6
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يظهر الجدول رقم  1توضيحا تخطيطيا لنوع املكونات لنامذج نظام إدارة النتائج  RMSالثالثة الرئيسية :اليدوي بالكامل
واملؤمتت بالكامل والهجني (يشتمل عىل عنارص يدوية وآلية).

الجدول رقم  1مناذج نظام إدارة النتائج  RMSالرئيسية

اليدوي (ي)

اآليل (آ)

الهجني (هـ)

التجميع

ي

التجميع

ي أو آ

التجميع

آ

النقل

ي

النقل

ي أو آ

النقل

آ

التحقق

ي

التحقق

ي أو آ

التحقق

آ

وعىل الرغم من وجود اختالفات ملحوظة بني النامذج الثالثة الرئيسية ،هناك خط رفيع بني النموذج اليدوي املتقدم الذي
يستخدم أجهزة الكمبيوتر ومنوذج هجني بدايئ .ونفس اليشء هو الحال بني منوذج هجني متقدم يستخدم قواعد البيانات ونقل
البيانات إىل خوادم ومنوذج آيل غري كامل األمتته .ومن أجل أن ال يكون هذا املنشور مزعجا للغاية ،وهذا ما قد يكون عليه الحال
لو تم رشح جميع الخيارات املمكنة ،تستخدم التعاريف املقتضبة عند مناقشة النامذج املختلفة.

الشكل رقم  .8فئات مختلفة من النتائج

نتائج مؤقتة

نتائج أولية

نتائج جزئية

نتائج نهائية

نتائج رسمية

نتائج غري رسمية

نتائج نهائية
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ومن الجدير باملالحظة أيضا بشأن نظام إدارة النتائج  RMSهو أنه ميكن إنشاء مستويات مختلفة من مراكز النتائج .وتشمل
العوامل التي تؤثر عىل القرارات واالحتياجات السياق السيايس والتقسيم (التقسيامت) اإلداري وطبيعة االنتخابات التي تجري
وعدد محطات االقرتاع ومحطات االقرتاعواملخاوف األمنية والقضايا املالية والبنية التحتية املتوفرة .ومن العوامل املهمة أيضا
مستوى الثقة وكذلك قدرات هيئة إدارة االنتخابات .يبني الجدول رقم  2مخطط توضيحي لخيارات إنشاء مراكز نتائج.

1مركز النتائج رقم

2مركز النتائج رقم

3مركز النتائج رقم

4مركز النتائج رقم

محطة االقرتاع

البلدية

الدائرة االنتخابية

املقاطعة*

املستوى الوطني

محطة االقرتاع
محطة االقرتاع
محطة االقرتاع

الدائرة االنتخابية
املقاطعة
املستوى الوطني

املقاطعة
املستوى الوطني

املستوى الوطني

من

2
3

الجدول رقم  .2خيارات مستويات مراكز النتائج

إىل

1

* استنادا إىل التقسيم اإلداري املعني ،قد يكون هذا أيضا الدولة أو املنطقة

 4.2االعتبارات الشاملة للنامذج

6

املرفقات

 4.2.1السياق السيايس واالجتامعي
يجب أن يكون النموذج املختار مناسبا ملرحلة التنمية السياسية للبلد املعني والتوترات بشأن االنتخابات املقبلة والثقة يف هيئة
إدارة االنتخابات والثقة يف استخدام التكنولوجيا .وميكن أن يؤدي النموذج غري املناسب إىل زيادة التوتر ويحتمل أن يؤدي إىل
رفض النتائج أو حتى العنف االنتخايب.

5
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 4.2.2التقسيم اإلداري
يتقرر يف كثري من األحيان يف البلدان الصغرية ،أو يف البلدان التي تسود فيها اعتبارات الثقة واألمن ومتطلبات الرقابة  -كام هو
الحال يف بلدان املرحلة االنتقالية أو بلدان ما بعد الرصاع  -أن يكون هناك مستوى واحد فقط من تجميع النتائج  -املستوى
الوطني.
إذا تم اتخاذ نهج متعدد املستويات للتجميع ،عندها يتعني اتخاذ القرارات بشأن عدد املستويات التي ينبغي إنشاؤها وكيف
سيتم تعيينها يف كل مستوى.
استنادا إىل حجم الدائرة االنتخابية التي تجري فيها االنتخابات وعالقتها بالتقسيامت اإلدارية القامئة ،قد يكون من املستحسن
أن يكون فيها املستوى األول من مراكز النتائج عىل املستوى املحيل .ويكون ذلك عادة عىل مستوى البلدية إذا مل يتم استخدام
منوذج نظام إدارة النتائج  RMSاآليل.
يوىص باستخدام مركز نتائج عىل مستوى البلدية إذا كان هناك عىل هذا املستوى بعض الظروف املالمئة املسبقة التي ميكن أن
تسهل إنشاء مثل هذا املركز .وميكن أن تشمل تلك الظروف البنية التحتية املادية (املدارس عىل سبيل املثال ،واملراكز الصحية
ومرافق التخزين والطرق ومعدات االتصاالت) ،واملوارد البرشية (األشخاص الذين ميكن تدريبهم لتشغيل مركز النتائج) .إن
وجود ظروف مالمئة مسبقة مثل هذه ميكن أن يقلل مقدار النتائج التي يتم جمعها عىل مستوى مركز النتائج التايل ،مام يساعد
عىل التقليل من احتامل حدوث االختناقات التي تعيق اإلدارة السلسة للنتائج يف الوقت املناسب.
ويف الحاالت التي ال توجد فيها مثل هذه الرشوط املسبقة وحيث سيكون الجهد الالزم لتوفريها كبريا جدا ،ينبغي النظر يف
كيفية نقل النتائج من محطات االقرتاع إىل مستوى أعىل تتوفر فيه الظروف املرضية املسبقة .ولتجنب الفوىض والرتاكامت ،يتعني
التخطيط السليم إلدارة إرسال ووصول استامرات النتائج يف املراكز عىل املستوى األعىل .وميكن أن يتم ذلك من خالل ،عىل
سبيل املثال ،بتشكيل وحدات فرعية مختلفة يف مركز النتائج املتلقي للنتائج ليتمكن من إدارة تلك النتائج التي ترد من مختلف
املحطات.
 4.2.3طبيعة االنتخابات
ومع ذلك ،قد تقتيض قضايا األمن واإلرشاف يف بعض الحاالت أنه يستحسن أن ترتكز إدارة النتائج عىل املستوى الوطني .ومع
ذلك ،ويف كثري من الحاالت ال تشكل هذه القضايا مخاوف ،وقد يكون من املستحسن ،حيثام أمكن ،أن يعكس كل مستوى من
مراكز النتائج الدائرة االنتخابية للممثلني املنتخبني .وهكذا ،عىل سبيل املثال ،يتعني أن يكون مستوى أحد مراكز النتائج ،عادة
األول ،املستوى البلدي عندما يتم إجراء انتخابات ملمثيل البلديات .ويخدم هذا النهج غرضني مهمني:
( )1أنه يتيح للمواطنني ألن يكونوا أقرب إىل عملية التجميع )2( ،ميكن للنتائج املعلنة عىل هذا املستوى ،إذا كانت دقيقة
وغري قابلة للتغيري بشكل كبري ،أن تخفف الضغط لإلعالن عن النتائج عىل املستوى الوطني ،وبالتايل تساعد عىل تخفيض التوتر
واحتامل نشوب رصاع يف جميع املستويات املختلفة لتجميع النتائج.
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وباإلضافة إىل مستوى البلديات (عند االقتضاء) ،ميكن إنشاء املستويات التالية من مراكز النتائج:
 عىل مستوى الدائرة االنتخابية ،إذا كان يتم انتخاب املمثلني عن هذه الدائرة (ملجالس الدوائر االنتخابية عىل سبيل املثال)، عىل مستوى الوالية/املنطقة/املحافظة ،إذا ما تم انتخاب ممثلني للهيئات مثل مجالس الواليات أو إذا كان يتم انتخاب ممثيلاملجلس الوطني يف هذه الدائرة ،و
 عىل املستوى الوطني ،إما لتجميع النتائج من البلد كله إذا كان يتم إجراء انتخابات رئاسية أو إذا أجريت انتخابات تتطلبدائرة انتخابية وطنية ،إىل الربملان الوطني عىل سبيل املثال ،أو للتحقق من صحة النتائج من انتخابات مستوى أدىن (مثل
انتخابات املجلس البلدي).

2
3

 4.2.4املخاوف األمنية
إذا كان األمن قضية رئيسية خالل تجميع النتائج ،يجب أن يكون عدد مراكز النتائج قليل قدر اإلمكان للسامح بتوفري أفضل
وضع أمني ممكن يف جميع املراكز .ولألمن أبعاد مختلفة .فبِاإلضَ افَ ِة إىل األمن املادي الواضح للمباين وبنية االتصاالت ،من املهم
أيضا تخطيط وتنفيذ آليات وهياكل لضامن أمن الناخبني واملوظفني يف مراكز النتائج.
وعالوة عىل ذلك ،إذا كان هناك قلق من أن األمن قد يحاول التدخل يف هذه العملية ،فإن وجود عدد أقل من مراكز النتائج قد
يوفر مراقبة أكرث تركيزا.
ويشكل األمن الرقمي مصدرا للقلق بشكل متزايد .وميكن إجراء تقييم ملستوى التهديد يتم فيه النظر يف مجموعة التهديدات
للبنية التحتية والربمجيات واإلجراءات والبيانات .قد تكون التهديدات داخلية محلية ،أو حتى ،نظريا ،دولية.

5

 4.2.5القضايا املالية
إذا كان التمويل ميثل مشكلة ،قد يكون هناك حاجة إلجراء دراسة جدوى للمقارنة بني األموال الالزمة لتنفيذ مناذج نظام إدارة
النتائج  RMSاملختلفة .وينبغي أن تنظر دراسة الجدوى أوال يف التكاليف املبارشة للنامذج املحتملة ،يليها رضورة النظر يف
التمويل الالزم لتحقيق المركزية نظام إدارة النتائج  .RMSوتشري الالمركزية يف هذا السياق إىل عدد املستويات املقدرة عىل
أنها األمثل لتحقيق التوازن بني املعايري املختلفة الالزمة إلنجاح نظام إدارة النتائج  . RMSوتعترب الدقة والتوقيت املناسب
والشفافية أهم املعايري.

املرفقات

 4.2.6البنية التحتية املتوفرة
يتعني تقييم البنية التحتية الحالية التخاذ قرار بشأن منوذج نظام إدارة النتائج  RMSاألنسب يف ظل الظروف القامئة ،أو لتقرير
الخطوات الواجب اتخاذها إلعداد البنية التحتية الالزمة لتنفيذ النظام املنشود .تلعب اعتبارات الوقت واألموال املتاحة دورا
رئيسيا يف هذا الصدد .إذا مل يكن هناك أي ضامنة أو احتامل أنه سيتم توفري الوقت واألموال الكافية ،يجب أن تركيز األولوية
يف عملية صنع القرار عىل تجنب املضاعفات والتعقيد .وهكذا ،عىل سبيل املثال ،يكون نظام إدارة النتائج  RMSالذي ميكن
إنشاؤه يف ظل الظروف املالمئة السابقة هو الخيار املستحسن.

6
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 4.2.7عدد محطات ومراكز االقرتاع
تعترب كمية البيانات التي سيتم تجميعها عنرصا هاما يتعني أخذه باالعتبار عند اتخاذ قرار بشأن عدد مستويات مراكز النتائج
التي يجب إنشاؤها .وعىل وجه الخصوص ،قد ال يتمكن عدد قليل جدا من مراكز النتائج من السيطرة عىل عدد كبري من نتائج
محطات االقرتاع .وبالتايل ينبغي القيام بتقييم سليم لعدد محطات االقرتاع املخصصة لكل مركز نتائج من أجل ضامن سالسة
تجميع ونقل وإعالن النتائج .والبد من السعي لتحقيق توازن بني تشكيل عدد كبري من مراكز النتائج للحد من الضغط عىل كل
مركز منها وعدم إنشاء عدد غري قابل للتطبيق من حيث التمويل واملوارد البرشية (توفر املوظفني املؤهلني عىل سبيل املثال)
واملخاوف األمنية أو البنية التحتية الكافية .وهناك مبدأ عام قائم عىل التجربة ميكن االعتامد عليه ،ويقيض ذلك املبدأ بإنشاء
الحد األدىن لعدد املراكز الالزم إذا أريد تحقيق نتائج جيدة.
 4.2.8التخطيط
أيا كن منوذج نظام إدارة النتائج  RMSاملستخدم ،تظل عملية
التخطيط بشكل عام هي نفسها .ومن الناحية املثالية ،توجد
خطة تشغيلية تشتمل عىل كل القضايا ذات الصلة بتنفيذ العملية
االنتخابية ،مبا يف ذلك إدارة النتائج.
وينبغي صياغة الخطة الرئيسية من قبل هيئة إدارة االنتخابات
ومن املالئم مثاليا عرضها يف وقت الحق عىل الجهات املعنية
للوقوف عىل ردود فعلهم ،وهذا جزء هام من عملية الحصول عىل
تأييدهم للخطة .وبينام قد تكون هناك حاجة إىل مزيد من الوقت
لهذا النهج الشمويل ،فإن املكافآت من حيث املصداقية تفوق بكثري
أي سلبيات مرتبطة بالوقت املنقيض يف مناقشة الخطة وتعديلها.

وينبغي استشارة أصحاب املصلحة يف
أقرب وقت ممكن يف عملية تخطيط
نظام إدارة النتائج لتجنب املضاعفات
وسوء الفهم يف املستقبل عندما يكون
الوقت مفصليا ،وميكن أن تتعرض
العملية االنتخابية للخطر.

وفيام ييل مختلف الخطوات املدرجة يف التخطيط لتنفيذ نظام
إدارة النتائج :RMS
 تصميم مذكرة نظام إدارة النتائج  RMSاملفاهيمية ،مبا يف ذلك جدول زمني وميزانية وضع اإلجراءات الواجب اتباعها عند تنفيذ نظام إدارة النتائج .RMS تحديد مواقع مراكز النتائج عىل مختلف املستويات تحديد وتوظيف وتدريب املوظفني الذين سيعملون عىل تنفيذ نظام إدارة النتائج .RMS تحديد ورشاء املعدات الالزمة لنظام إدارة النتائج  ،RMSمبا يف ذلك خدمات طرف ثالث (تطوير الربمجيات ودعمعمليات تكنولوجيا املعلومات) ،ومعدات مراكز النتائج (عىل سبيل املثال ،الفوانيس ومواد االتصاالت واألثاث) ومعدات
التجميع (عىل سبيل املثال ،اآلالت الحاسبة واألجهزة والربمجيات والقرطاسية و األلواح البيضاء التفاعلية) -.ضامن توفر
التمويل الالزم لدفع رواتب املوظفني يف الوقت املناسب.
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 كان عدم دفع رواتب املوظفني أو دفعها املتأخر السبب يف مناسبات مختلفة للتأخري يف إعالن النتائج .وال بد من توفراألموال لدفع رواتب املوظفني وفقا لالتفاقيات التعاقدية ،وينبغي أن يفهم جميع املعنيني هذه االتفاقات.

1
2

 قم بتشغيل اختباري أو اختبار جاف للربنامج مرة واحدة عىل األقل بظروف واقعية قدر اإلمكان .ينبغي أن يتم ذلكقبل وقت كاف من موعد االقرتاع إلتاحة الوقت لتنفيذ التغيريات املحتملة استجابة للقضايا واملخاوف التي تكشفت خالل
االختبار التشغييل.
فور توفر كل املعدات واملوظفني املدربني ،فإنه من املستحسن اختبار مدى كفاءة عمل النظام يف ظل بيئة واقعية .ويف كثري من
الحاالت ال يتم اختبار تشغيل كامل (استالم عدد حقيقي من النتائج وتجميعها ونقلها من جميع محطات االقرتاع) نظرا لضيق
الوقت .ويف وقت الحق ،يتم اتخاذ قرارات مخصصة أثناء عملية إدارة النتائج عندما تنشأ حاالت غري متوقعة ،مثل تأخري أكرب
من املتوقع يف تجميع النتائج ،وصعوبات نقل النتائج إىل املستوى التايل ،وصعوبات معدات االتصاالت/اإلرسال.

3

إذا تم إدخال أجهزة الكمبيوتر لدعم مراحل التجميع أو التحقق ،ينصح بإدخالها يف املرحلة األوىل يف مرشوع تجريبي باستهداف
عدد أقل من النتائج للعمل بالتوازي يف نفس الوقت الذي يتم فيه استخدام النظام املستخدم سابقا .ويسمح هذا النهج باختبار
أداء املعدات والعمليات يف ظل ظروف حقيقية ،وعالوة عىل ذلك ،يوفر فرصة ألصحاب املصلحة لفهم النظام وتقنياته .واستنادا
إىل النتيجة (القيمة مقابل التكلفة) ميكن إدخال أجهزة الكمبيوتر إىل البالد بشكل شامل لالنتخابات املقبلة.
يساعد نهج التجريب املوازي عىل ضامن معالجة األخطاء واملشاكل التي وجدت قبل بدء التنفيذ عىل املستوى الوطني .وتشكل
االنتخابات الفرعية أيضا فرصا جيدة الختبار تقنيات أو عمليات جديدة ينطوي عليها نظم إدارة النتائج.
 4.2.9إعالن النتائج
يف حالة االستعانة بأي منوذج نظام إدارة النتائج  ،RMSيكون من الرضوري دامئا إعالن النتائج يف مختلف مستويات مركز
النتائج .يكون اإلعالن يف هذه املرحلة رضوري إلطالع الجمهور بشكل عام وأصحاب املصلحة عىل النتائج عىل هذا املستوى ،مام
يساعد عىل زيادة شفافية العملية وزيادة مصداقيتها .وتشمل مراحل اإلعالن التي تستحق الذكر ما ييل:
 محطة االقرتاع يجب أن يتم تعليق نتائج كل محطة اقرتاع محددة عىل لوحة اإلعالن ليتمكن الجمهور من رؤيتها،ولزيادة شفافية العملية ميكن تزويد نسخ إىل األحزاب السياسية وممثيل املرشحني .وإذا كان ذلك ممكنا ،ميكن تزويد
املراقبني أيضا بنسخ من النتائج.

6

املرفقات

 مستوى مركز النتائج وعىل كل مستوى ملركز النتائج (أي مستويات البلدية والدائرة االنتخابية واملستوى اإلقليميوالوطني) ،ينبغي تعليق نتائج تجميع إما محطات االقرتاع أو النتائج املجمعة عىل املستويات التالية عىل لوحة اإلعالنات
الطالع الرأي العام .وكام ذكر سابقا ،ولزيادة شفافية العملية ،ميكن تزويد نسخ إىل األحزاب السياسية وممثيل املرشحني ،وإذا
أمكن ،أن يتم إتاحتها للمراقبني .ومن الناحية املثالية ،يجب أن يتم عرض أوراق النتائج أو ألواح بيضاء تفاعلية تشري إىل
النتائج الفردية مجمعة والنتائج النهائية وذلك لتوفري املزيد من الشفافية.

5
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 ويف موازاة ذلك ،ميكن إتاحة النتائج األولية عرب اإلنرتنت ،مثاليا عىل صفحة ويب هيئة إدارة االنتخابات .وإذا كان ذلك ممكنا،ميكن أيضا إتاحة هذه النتائج لألحزاب السياسية واملرشحني واملراقبني.

 4.3النموذج اليدوي /منخفض التكنولوجيا
تستند املناقشة والتفسريات التالية يف أدناه عىل افرتاض أن فرز األصوات سوف يتم عىل مستوى محطة االقرتاع والتجميع عىل
مستويات متعددة .وتحدد تفاصيل قدرة هيئة إدارة االنتخابات  EMBوالسياق السيايس ونوع االنتخابات والظروف الجغرافية
والدميوغرافية (من بني أمور أخرى) عدد املستويات املنشودة.
وتجدر اإلشارة أيضا إىل أن املناقشة أدناه تقدم ملحة عامة عن الهياكل والعمليات يف منوذج يدوي منوذجي  -تجميع استامرات
محطة االقرتاع الورقية عىل مناذج تجميع ورقية ،ثم عىل مناذج نتائج ورقية.
وبالنسبة للنامذج اليدوية/منخفضة التكنولوجيا ،هناك اختالفات محدودة كبرية يف العملية باملقارنة مع النامذج الهجينة.
وتتضمن االختالفات الرئيسية استخدام جداول اكسل إما كبديل لصحائف التجميع الورقية ،أو بالتوازي معها.
وعىل املستوى اإلجرايئ ،هناك العديد من االختالفات الطفيفة بني النامذج ،وفقا للسياقات والبيئات املختلفة وآراء مصممي
العملية.
 4.3.1التجميع
تبدأ أنظمة إدارة النتائج مبجرد عد األصوات وظهور النتائج األوىل .ويحدث ذلك عادة عىل مستوى محطة االقرتاع  ،حيث يم
تعبئة أوراق/مناذج النتائج بنتائج محطة اقرتاع محددة .وحيث يحدث التجميع مبوجب هذا النموذج بطريقة يدوية ،يحدث
العد عادة أيضا يدويا.
20

يتم إنشاء مراكز النتائج لتلقي جميع النتائج من محطات االقرتاع يف منطقة معينة ويتم إعداد املوظفني واملعدات واإلجراءات
إلدارة محرتفة للنتائج.
لدى االنتهاء من صحائف النتائج الفردية من قبل موظفي االقرتاع ،يتم نقالها إىل املستوى األعىل التايل .ويف عملية يدوية،
يحدث النقل بني املستويات عادة بواسطة استعامل األكياس املقاومة للعبث عن طريق الرب أو يف بعض الحاالت عن طريق
البحر أو الجو.21.

 20يف حاالت قليلة يتم تجميع النتائج يف املرة االوىل من جميع محطات االقرتاع داخل مركز االقرتاع ،وبالتايل فإن عدد أوراق النتائج الفردية التي يلزم تجميعها يكون أصغر.
 21تبعا للظروف املعينة لبلد معني ،وخاصة األمن والبنية التحتية ،ميكن أن يختلف نوع وسائل النقل إىل حد كبري.
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وعادة ما يتم تعليق نسخة من النتائج املحلية عىل الئحة االعالنات يف كل محطة اقرتاع لتمكني املواطنني من االطالع عىل
النتائج يف املحطات الفردية .ويف بعض الحاالت ،يتم تزويد نسخ ملمثيل األحزاب أو وكالء املرشحني من أجل زيادة شفافية
النتائج عىل هذا املستوى.22

1
2

أحيانا يبلغ رئيس محطة االقرتاع الجهات ذات العالقة بنتائج مختلف املرشحني ومجموع عدد األصوات  -وقد تنقل املعلومات
عن طريق الهاتف ،إما عن طريق الصوت أو نقل البيانات باستخدام التطبيقات .تكون النتائج التي ترسل بهذه الطريقة عرضة
بشكل خاص للخطأ أو النقص.
املستوى األول من التجميع
يتم نقل املواد من محطة االقرتاعمبارشة إىل مركز النتائج ،أو من خالل مركز خدمات لوجستية وسيط .يف حالة الجدولة اليدوية،
يكون هناك بالنسبة ملعظم البلدان عدد كبري جدا من املحطات إلقامة مركز نتائج وطني مركزي بشكل قابل للتطبيق .وعىل
هذا النحو ،من املتوقع أن يكون هناك مستويات للتجميع.

3

إذا كان مستوى التجميع األول صغري جغرافيا ،يقوم عندها رئيس كل محطة اقرتاع ،ويف بعض الحاالت جنبا إىل جنب مع
موظفي االقرتاع اآلخرين و/أو وكالء األحزاب ،يتسليم املواد شخصيا .وينبغي أن تتضمن املواد أوراق النتائج األصلية ،جنبا إىل
جنب مع غريها من املواد املنصوص عليها يف اإلجراءات.
ويجب أخذ املواد إىل مركز النتائج أو مجمع الخدمات اللوجستية ،والذي يلزم وضع إجراءات قوية بشأنه.
وينطوي
تجميع النتائج يف مركز النتائج عادة عىل مرحلتني أساسيتني .وميكن إجراء هذه األنشطة من قبل فريقني (فريق االستالم
وفريق التجميع) ،أو مجتمعة من قبل فريق واحد:

5

 أوال ،يتم االستعراض األويل الستامرات نتائج محطة االقرتاع للتحقق من أنها استكملت بشكل صحيح ،وأنها ال تنتهك أيتدابري للنزاهة.
 وثانيا ،يتم نسخ املعلومات من استامرات نتائج محطة االقرتاع باللفظ املنقول عىل مناذج التجميع ويتم جمع النتائج.ويف حال كانت العملية يدوية بحتة ،فمن املهم الحفاظ عىل التسلسل الصحيح من أجل محاولة السامح بكتابة املعلومات
الصحيحة فقط التي تم التحقق منها عىل مناذج التجميع.

املرفقات

يف بعض الحاالت يتم توفري نسخ أيضا للمراقبني ،بينام يف حاالت أخرى ال توفر أي نسخ ويتعني عىل أصحاب املصلحة أن يأخذوا علام بالنتائج بوسائلهم الخاصة ،مع
22
عدم وجود وثيقة رسمية يف أيديهم ميكن استخدامها كدليل عىل النتائج.
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وحيثام كان ذلك ممكنا ،يكون مثاليا تواجد رئيس محطة االقرتاع خالل العملية للمساعدة يف معالجة أي تناقضات أو اختالفات.
وإذا مل يكن باإلمكان حل االختالفات فورا ،توضع النتائج يف مكان منعزل ملزيد من الدراسة (يقوم بذلك وحدة الحاالت
الخاصة).
إكامل منوذج التجميع
بعد التحقق من نتائج محطات االقرتاع ،يتم إدخال النتائج الفردية من كل محطة اقرتاع يف مناذج التجميع .ويهدف منوذج
التجميع إىل احتواء النتائج من مختلف محطات االقرتاع التي يغطيها مركز النتائج .وبطبيعة الحال ،ميكن أن يحتوي كل منوذج
فقط عىل النتائج لدائرة انتخابية فريدة.
وتستخدم اآلالت الحاسبة أو أجهزة الكمبيوتر لتجميع النتائج وتوفري املعلومات األولية لهيئة إدارة االنتخابات  .EMBوحاملا
يتم إدخال كافة النتائج من محطات االقرتاع التي يغطيها منوذج التجميع ،ميكن نسخ النتائج اإلجاملية إىل منوذج مركز النتائج
النهائية .ويحتوي هذا النموذج عىل معلومات عن جميع األصوات التي حصل عليها مختلف املرشحني/األحزاب وغريها من
املعلومات ذات الصلة (عىل سبيل املثال ،مجموع األصوات الباطلة ،ومجموع الناخبني املسجلني ،ومجموع البطاقات غري
املستخدمة).
وعادة ما يتم عرض نسخة من النتائج يف مركز النتائج أو مكتب االنتخابات املعني .وعادة ما يتم توفري نسخ منها ملمثيل
األحزاب أو وكالء املرشح لزيادة شفافية النتائج عىل هذا املستوى ،والذين كان ينبغي إعطاءهم حق الوصول إىل جميع املراحل
السابقة.
الحاالت الخاصة
وميكن أن تشمل الحاالت الخاصة نوعني مختلفني من النامذج ،يتعلق أحدهام بالنامذج التي يوجد بها تضارب يف النتائج،
ويتعلق اآلخر باالستامرات التي تم تقديم شكاوى بخصوصها  -يف حال قبلت محطة  /مركز االقرتاع الشكاوى .وينبغي إنشاء
وحدة أو وحدات ملعالجة مثل هذه الحاالت .ويعتمد نوع املوظفني الذين يتم تعيينهم عىل اإلجراءات واألنظمة -فعىل سبيل
املثال يجوز للموظفني القانونيني فقط يف بعض الحاالت التعامل مع الشكاوى ،يف حني أن موظفي العمليات ميكن أن يعالجوا
قضايا التضارب.
 التضارب يف سجالت نتائج محطات االقرتاعينبغي مراجعة أوراق النتائج من محطات االقرتاع التي يدل تقييمها عىل وجود تناقضات بها  23من قبل فريق خاص باستخدام
اإلجراءات التي سبق تحديدها .وتهدف هذه العملية املوحدة إىل ضامن أن ال يستفيد أي مرشح فردي أو حزب بشكل غري
صحيح من القرارات.

 23أي أن مجموع األصوات الصحيحة ال يساوي مجموع األصوات التي حصل عليها كل مرشح أو أن مجموع أوراق االقرتاع املستلمة ال يساوي مجموع األصوات الصحيحة
والباطلة ،امل َ ْعيُوبة واملتبقية.
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ينبغي تعيني أفراد وحدات الحاالت الخاصة املسؤولة عن مراجعة التناقضات من قبل هيئة إدارة االنتخابات وتدريبهم قبل
إجراء االنتخابات .وينبغي تصميم اإلجراءات التي تحدد كيفية التعامل مع الحاالت والصالحيات املخولة ملختلف الجهات
الفاعلة يف معالجة القضايا .واستنادا إىل اإلطار القانوين ،ميكن حل الحاالت بتصحيح أخطاء الحسابات وأخطاء النامذج الواضحة
واسرتجاع نسخ من النامذج وعمليات التدقيق أو إعادة فرز مواد االقرتاع .وإذا مل يكن ذلك ممكنا ،سيتم اتخاذ قرار بشأن كيفية
حل املشكلة ،والذي قد يشمل الحفاظ عىل النتائج املتنازع عليها معزولة حتى يتم معرفة كل النتائج األولية .وميكن إغالق
الحاالت التي مل تحل اذا كان عدد األصوات يف محطة (محطات) االقرتاع التي تتأثر بالتناقضات ال يغري من النتيجة النهائية.24.
إذا كان مجموع عدد األصوات ميكن أن يغري النتائج ،ينبغي أن تبني األحكام القانونية الخطوات التالية الواجب اتخاذها .وميكن
أن يشمل ذلك إما هيئة إدارة االنتخابات أو السلطة القضائية أو كليهام .وأحد القرارات املحتملة هو تكرار االنتخابات يف محطة
(محطات) االقرتاع املعنية.
 -الشكاوى

1
2
3

ميكن لوحدة الحاالت الخاصة أيضا معالجة الشكاوى املقدمة يف محطة اقرتاع بشأن نتائج محددة وأن تقرر ما إذا كانت هناك
مربرات ودوا ٍع للشكوى .إذا وجدت الوحدة أن شكوى لها ما يربرها ،ينبغي أن تبدأ عملية املراجعة املوحدة وميكن تدقيق
النتائج وفقا لذلك 25.إذا قررت الوحدة عدم االستجابة لطلب الشكوى ،ينبغي إبالغ صاحب الشكوى عن خيارات الطعن يف
القرار أمام املحاكم املختصة.
نتائج الدائرة االنتخابية
عندما تجري االنتخابات للدوائر االنتخابية دون الوطنية ،ميكن أن تكون إعالنات مكتب امليدان/الدائرة االنتخابية املختصة
أو إعالنات مسؤول هيئة إدارة االنتخابات مبثابة اإلعالن األويل الرسمي لنتائج تلك االنتخابات .ويف حاالت أخرى ،قد يشرتط
القانون أن تكون هيئة إدارة االنتخابات الوطنية السلطة الوحيدة التي ميكن ان تعلن النتائج االولية.

5

يف نهاية املستوى األول من التجميع ،ينبغي أن تكون جميع مناذج نتائج محطة االقرتاع املعمول بها قد تم نسخها باللفظ
املنقول يف مناذج التجميع ،وبالتايل ضمن مناذج نتائج املركز .ويف كثري من الحاالت ،تحتوي مناذج مركز النتائج تلك النتائج األولية
لدائرة انتخابية معينة .ومع ذلك ،إذا كان مركز النتائج ال يغطي كافة محطات االقرتاع يف دائرة انتخابية معينة ،فإن مناذج مركز
التجميع والنتائج التي أُنجزت يف املركز لن تحتوي عىل املعلومات الالزمة إلعالن النتائج األولية .وهذا بالتأكيد هو الحال بالنسبة
لالنتخابات الوطنية ذات الدائرة االنتخابية الواحدة ،ولكن قد يكون الحال أيضا بالنسبة للدوائر االنتخابية الكبرية .ويف مثل هذه
الحاالت ،يلزم املزيد من التجميع.

25

ويعرف هذا أيضا بالتسوية اإلدارية للمنازعات االنتخابية ،ولكن هذا ال يحدث دامئا عىل أساس الترشيعات السائدة.

املرفقات

 24عىل سبيل املثال ،إذا كان عدد بطاقات االقرتاع املتنازع عليها هو  05والفرق بني املرشح الذي حصل عىل أكرب عدد من األصوات واملرشح الذي حل يف املركز الثاين أكرب
من.50

6
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تتطلب عملية نقل وثائق النتائج بني مكاتب هيئة إدارة االنتخابات عادة أن ترسل رزمة الوثائق يف أكياس أو مغلفات مقاومة
للعبث .وميكن أن يشمل هذا النقل النامذج التصلة بالنتائج التي أنجزت يف مكاتب النتائج إلبالغ السلطات العليا لالنتخابات
عن النتائج ومجموع عدد األصوات .وباإلضافة إىل النتائج ،ميكن أن ترسل الشكاوى املحتملة التي تم جمعها خالل تجميع
النتائج إىل املستوى التايل للنظر والبت فيها.
مستويات إضافية للتجميع
وحيث يكون هناك حاجة إىل مزيد من التجميع عىل مستوى أعىل ،ميكن تطبيق إجراءات مامثلة كام هو موضح يف املستوى
األول.
وينبغي بعد ذلك نقل نتائج التجميع اإلضايف إىل مركز النتائج الوطني.
مركز النتائج الوطني
ال بد لدى إجراء أي انتخابات من إنشاء مركز وطني لتلقي النتائج من هيئات إدارة االنتخابات الالمركزية .إذا مل تجر انتخابات
تتطلب تجميع النتائج عىل املستوى الوطني (االنتخابات الرئاسية عىل سبيل املثال ،وانتخابات دائرة عىل املستوى الوطني
النتخابات الربملان استفتاء وطني) ،تقترص مهمة مركز النتائج الوطني عىل التحقق من أن تجميع النتائج لدى املستويات
األدىن قد تم بدقة وعىل تجميع البيانات للمنشورات اإللكرتونية ،مثل املوقع الرسمي .وتبعا لذلك ،تقوم هيئة إدارة االنتخابات
بالتحقق من البيانات وتعالج الشكاوى أو التحديات املحتملة.
وعندما تجري انتخابات تتطلب التجميع عىل املستوى الوطني ،فإن النتائج القادمة من املستويات األدىن (مستويات الوالية أو
املستويات اإلقليمية أو املحلية) ،تتم معالجتها يف نفس الطريقة التي تتم يف مختلف مراكز النتائج يف املستويات الدنيا .وكام يف
املستويات الدنيا ،ينبغي أن يكون هناك وحدات استقبال وتجميع ووحدات حاالت خاصة عىل املستوى الوطني.
ويف بعض الحاالت ،يتم توجيه مناذج النتائج إىل مستويات أعىل (مستويات إقليمية ووطنية) مع بطاقات االقرتاع واملواد
املستخدمة .ويجب تأمني مساحة تخزين كافية لجميع هذه العنارص ،وينبغي أن يتم تنظيمها وتصنيفها لتسهيل وصول هيئة
إدارة االنتخابات إليها .إن التخزين السليم والفعال مهم بشكل خاص إذا لزم معالجة الشكاوى.
وحاملا يتم تلقي جميع النتائج من مختلف مراكز النتائج عىل املستويات الدنيا ،يتم إعالن النتائج االولية من قبل هيئة إدارة
االنتخابات فيام يتعلق بجميع االنتخابات .يتم اإلعالن عن النتائج النهائية بعد أن يتم اتخاذ قرارات بشأن الشكاوى والتحديات.
استنادا إىل األحكام القانونية ،يتم االحتفاظ ببطاقات االقرتاع واالستامرات لفرتة محددة من الوقت أو ميكن التخلص منها.
 4.3.2التحقق
يشري التحقق إىل العملية التي تضمن بها هيئة إدارة االنتخابات  EMBأن التجميع صحيح.
وتجري عمليات التحقق قبل أن يتم إدخال مناذج محطة االقرتاع يف مناذج التجميع .وتشمل القضايا التي ميكن التحقق منها يف
هذه املرحلة ما ييل:

النامذج الرئيسية لنظام إدارة النتائج RMS

63

1

 -االتساق بني عدد الناخبني املسجلني وعدد بطاقات االقرتاع ومجموع االصوات.

2

 االتساق بني النتائج الفردية لكل حزب /مرشح واملجموع الكيل لألصوات. توفر التواقيع املطلوبة من موظفي االقرتاع (وإذا لزم األمر ،وكالء األحزاب) .وباملثل ،من الرضوري ضامن أن أي طوابعوأختام ،الخ ،ذات صلة ملصقة وحسب التسلسل املطلوب.
وللتحقق من صحة التجميع األويل ،ميكن أن تستخدم هيئة إدارة االنتخابات  EMBمزيجا من وثائق املصدر األصلية والبيانات
املرسلة إلكرتونيا أو عن طريق الصوت (إذا كانت تعترب موثوقة نسبيا) أو عمليتا تجميع مؤقتة مفصلة مبا فيه الكفاية ،استنادا
إىل موقع عملية التحقق .وباستخدام هذه املجموعات من البيانات الثانوية ،ميكن التحقق من األرقام وتحديد التناقضات.

3

ويكون من املمكن أيضا تشغيل نوعني من التجميعات اليدوية بالتوازي يف نفس مركز النتائج ،يقوم بإجرائهام فريقان
مختلفان .وعىل هذا النحو ،فإن كل مركز نتائج يقوم بإنشاء منوذجني لكل تجميع .يتم مقارنة النامذج والتناقضات ،ومن ثم
تحديد التناقضات وحلها وإيجاد مجموعة واحدة موثوقة من النامذج .وميكن أن يتم هذا التحقق إما ورقيا من جانب كل من
الفريقني ،أو عن طريق إدخال أحدهام أو كالهام البيانات يف جدول بيانات الكرتوين معد لذلك عىل جهاز كمبيوتر.
ولتسهيل التحقق عىل مستوى أعىل (عىل سبيل املثال ،مستوى إقليمي) ،ميكن نقل/تحويل نسخ من نتائج محطات االقرتاع (عن
طريق الفاكس عىل سبيل املثال) .ومن ثم ميكن للمسؤولني يف املستوى األعىل إدخال النتائج يف ورقة التجميع الخاصة بهم
ومقارنة النتائج الناتجة عن هذا التجميع .إذا كانت النتائج مامثلة ،ال يُطلب اتخاذ أي إجراء آخر .إال أنه ،يف حال كانت النتائج
مختلفة ،فإنه يجب إجراء تحقيق ملعرفة أسباب االختالف والتوصل إىل النتائج األولية.
ومثة خيار آخر هو أن ترسل نسخة من كل النتائج إىل املستوى الوطني وتجميعها عىل ذلك املستوى لكل دائرة انتخابية ،ثم
مقارنة النتائج بعد ذلك .تعتمد القرارات فيام يتعلق مبستوى التحقق املناسب (غري مستوى وحدة التجميع) عىل املوارد والبنية
التحتية املتاحة للمستويات املختلفة من مراكز النتائج .وميكن أن يكون القيام بذلك عىل املستوى الوطني عميل وبطيئ.
ومن املمكن أيضا استخدام نسخ من استامرات نتائج محطة االقرتاع ،وإجراء مراجعة لعينة من مناذج التجميع لتقييم مدى
وجود أخطاء .وهذا من شأنه أن يكون بسيطا نسبيا عىل جميع املستويات .وهناك مصدر آخر للتحقق يتمثل يف تعظيم
الشفافية يف العملية .يساعد السامح لوكالء األحزاب واملراقبني مبراقبة التجميع خالل مراحل التجميع من املساعدة بتوفري ردود
فعل فورية إذا وقعت أخطاء .ميكن أن يستخدم يف بعض الحاالت ،جهاز عرض علوي أو جهاز عرض للمساعدة يف عرض النموذج
عىل األشخاص الذين يراقبون التجميع .ميكن الطلب من الوكالء واملراقبني توقيع جميع النامذج املتعلقة بالنتائج ،كام تم الطلب
منهم التوقيع عىل استامرات نتائج محطات االقرتاع.

6

املرفقات

 4.3.3أصحاب املصلحة
تقوم األحزاب السياسية واملرشحني ،وأيضا جامعات املراقبني يف بعض الحاالت والسياقات ،عادة مبراجعة النتائج كجزء من
أنشطتها .وميكن القيام بذلك عىل شكل متارين تصويت مواز .ويف السيناريو املثايل ،يتم ذلك بقيام حزب أو أحد أصحاب
املصلحة اآلخرين بجمع كل النتائج من محطات االقرتاع ومقارنة النتائجه التي يحصلون عليها مع النتائج الرسمية الصادرة

5
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عن هيئة إدارة االنتخابات 26.ومن أفضل املامرسات لهيئة إدارة االنتخابات  EMBأن تسهل عمل أصحاب املصلحة من خالل
تخصيص مساحات داخل مراكز النتائج ،عىل جميع املستويات ،للسامح لهم يف الوصول إىل هذه العملية والتحقق مبارشة من
أن العمليات تسري بشكل صحيح .وعالوة عىل ذلك ،من املامرسات القيمة أن يتم إعالن تصنيف البيانات عىل مستوى محطة
االقرتاع لتتمكن املجموعات السياسية واملراقبني من مراجعتها مبقارنتها مع الجدولة املتوازية لألصوات  PVTالتي قاموا بجمعها.
ويف بعض الحاالت ،ميكن إتاحة أجهزة الكمبيوتر املزودة بقدرات «عرض فقط» وطباعة لتمكني أصحاب املصلحة من الوصول
إىل التجميعات التي متت عىل مستوى املحطة.
 4.3.4إعالن النتائج
نسخ ورقية من النتائج
يتم إصدار نسخ ورقية من النتائج عادة عىل شكل نصوص مطبوعة تعلق عىل لوحة اإلعالنات يف محطات االقرتاع لالنتخابات
املختلفة التي يتم إجراؤها .يتم إصدار النسخ املطبوعة بعد أن يتم معالجة مجمل أصوات الناخبني أو أوراق النتائج عىل
املستوى املحدد.
البيانات الخام مقابل البيانات املعالجة
وتقدم أول مجموعة من املعلومات (البيانات الخام) ملمثيل األحزاب واملرشحني واملراقبني يف محطة االقرتاع عندما يتم
فرزمجموع األصوات ملحطة االقرتاع.
ويف بعض الحاالت ،ميكن أن يقوم رئيس محطة االقرتاع بتحويل النتائج عرب الهاتف إىل مستوى أعىل ،ولكن يجب النظر يف
إصدارها فقط يف الحاالت التي يوجد فيها درجة من الثقة يف دقة ونزاهة هذه األرقام ،وعندما تنطوي البيئة السياسية عىل
درجة عالية من الثقة.
ويف الوقت نفسه ،يتم نقل أوراق النتائج األصلية إىل املستوى األعىل للتجميع واملعالجة .وعىل ذلك املستوى ،ميكن اتخاذ قرارات
بشأن الشكاوى التي وردت إىل إدارة االنتخابات ،وتبذل جهود للكشف عن التناقضات ومعالجة وتصحيح التناقضات املمكنة،
فضال عن تكييف القرارات املتعلقة بالشكاوى التي وردت إىل إدارة االنتخابات .إن مثل هذه املعاملة تغري من نتائج بعض
محطات االقرتاع ،وهو ما يعني أن هناك تناقضات لالعالن عن النتائج املؤقتة يف مؤمترات صحفية يف املركز اإلعالمي .وقد تحتوي
هذه النتائج عىل بيانات مجمعة وردت من مختلف محطات االقرتاع عرب الهاتف .وهذا النهج عرضة ملخاطر كبرية إذا كانت
النتائج املؤقتة تختلف كثريا عن النتائج األولية .وعادة ما يخُصص مثل هذا النهج للدميقراطيات الناضجة .وبغض النظر عن
الدميقراطية ،فمن األهمية مبكان أن تؤكد هيئة إدارة االنتخابات  EMBعىل أن مثل هذه النتائج مؤقتة ،وأن أي تقدير استقرايئ
للنتائج النهائية (النتائج الوطنية) من نتائج جزئية ليس أمرا حكيام .فليك يكون ذلك ممكنا ،يجب أن يكون لدى هيئة إدارة
االنتخابات بيانات كافية ومن مناطق مختلفة من البالد للتأكد من أن الصورة األوىل التي تم الحصول عليها عىل أساس النتائج
األوىل التي صدرت ال تختلف كثريا عن نتائج أكرث «ثباتا» تصدر يف وقت الحق (مبا يف ذلك النتائج النهائية).
 26وهناك إمكانية أخرى تتم بتقاسم النتائج الفردية بني األطراف للحصول عىل صورة كاملة اذا مل يتمكن أي طرف من التواجد يف جميع محطات االقرتاع.
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إذا قامت هيئة إدارة االنتخابات  EMBبإنشاء موقع عىل شبكة االنرتنت لإلعالن عن النتائج ،ينبغي اختبار املوقع بشكل صحيح

2

قبل يوم االقرتاع للتأكد من أنه ميكن أن يستوعب الحد األقىص املتوقع من مرات الزيارات دون أن تتعطل .إن إنشاء موقع
«يتعطل باستمرار» أو « ينهار فجأة» ميكن أن يكون مبثابة مفتاح ملزاعم محتملة بالقيام بأعامل شائنة مخالفة لألنظمة.

ومن املعروف أن هناك العديد من الحاالت
التي قررت فيها هيئات إدارة االنتخابات
 EMBsاإلعالن عن نتائج يف وقت مبكر
جدا استجابة لضغوط من أصحاب املصلحة،
فقط لتدرك أن املجموعة التالية من النتائج
غريت النتائج األوىل بشكل كبري ألنه ،عىل
سبيل املثال ،جاءت املجموعة األحدث من
مناطق مختلفة .ويف مثل هذه الحاالت،
غالبا ما ت َّدعي األطراف الخارسة حدوث
االحتيال.

 4.3.5املتطلبات
املفهوم والجدول الزمني وامليزانية
تتمثل إحدى الخطوات األوىل لتصميم نظام إدارة للنتائج RMS
يف صياغة مذكرة مفاهيمية .ينبغي أن تشمل وضع جدول زمني
وميزانية مؤقتة .ويتعني أن تتكون املذكرة املفاهيمية من تفسريات
عامة عن نظام إدارة النتائج  ،RMSوالرشكاء املحتملني ،واألنشطة
املحددة املتوخاة وتحديات تنفيذ نظام .RMS

ويف حني أنه من املهم لجميع أصحاب املصلحة أن يشاركوا يف
تصميم نظام إدارة النتائج  ،RMSيتعني أن تكون صياغة املذكرة
املفاهيمية نشاطا داخليا بالنسبة لهيئة إدارة االنتخابات .EMB
سيتم تبادل املذكرة املفاهيمية مع الجهات املعنية للتعليق يف
املستقبل .إذا حدث إرشاك أصحاب املصلحة يف وقت مبكر جدا،
ميكن أن تتأخر العملية بشكل غري رضوري يف هذه املرحلة املبكرة.

3

5

وينبغي توفري جداول زمنية وميزانيات واقعية للسامح لهيئة إدارة االنتخابات  EMBباتخاذ قرار وا ٍع بشأن نظام إدارة النتائج
RMS
املتطلبات القانونية

املرفقات

تبني األحكام القانونية القامئة إطار العمل الذي ميكن لهيئة إدارة االنتخابات  EMBالقيام به حني تصميم نظام إدارة النتائج
 .RMSقد تلتزم األحكام القانونية الصمت يف ما يخص إدارة النتائج يف بعض الحاالت ،وبالتايل تعطي الحرية الكاملة لهيئة
إدارة االنتخابات  EMBلتصميم نظام إدارة النتائج  RMSالذي تراه مناسبا .ومع ذلك ،ويف سياقات أو بيئات أخرى ،قد تنطبيق
األحكام القانونية القامئة ،مثل رشط نقل نسخ ورقية أو توفري املعلومات لهيئات محددة ،ومستوى تجميع النتائج ،وما إىل ذلك.
ويجب أن تنظر هيئة إدارة االنتخابات يف هذه القيود و رمبا ينبغي استشارة املستشار القانوين إذا كان التصميم املطلوب ميكن
أن تتعارض مع التفسريات املمكنة لألحكام القانونية .ميكن النظر بإلخطوات التالية وإجراؤها فقط إذا كان اإلطار القانوين
واضحا وال يوجد أي شكوك حول تأثريه عىل تصميم نظام إدارة النتائج .RMS

6
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صياغة االجراءات
عادة ما يكون قد أجري تقييم آلخر نظام إدارة النتائج  RMSتم استخدامه ،وميكن للدروس املستفادة من هذا التمرين أن
تستخدم يف تصميم نظام  RMSالجديد .ينبغي صياغة إجراءات تغطي جميع الجوانب املتعلقة بنظام جديد ،مبا يف ذلك
املستويات املختلفة لتجميع النتائج والتحقق منها وإعالنها .وتخدم هذه اإلجراءات كأساس إلجراء مناقشات مع أصحاب
املصلحة وإعداد األدلة التدريبية للموظفني املشاركني يف التنفيذ.
املباين
يلزم تأمني أماكن العمل (الحيز املادي) بالنسبة للمستويات املختلفة من مراكز النتائج .ينبغي تخصيص مساحة كافية داخل كل
مركز لوحدات االستقبال والتجميع و الحاالت الخاصة وكذلك عمل مسؤويل االنتخابات عىل مستوى الدائرة االنتخابية واملستوى
اإلقليمي أو الوطني .وينبغي تصميم وتوزيع ما ييل يف أقرب وقت ممكن :الرسوم البيانية للمعلومات ونقل النسخ الورقية
والهياكل التنظيمية للموظفني املخصصني لكل وحدة ،والرسومات مع تخصيص مساحة داخل كل مركز .وهناك حاجة أيضا إىل
املساحة الكافية لتخزين املواد امللزمة للنتائج ،عىل سبيل املثال ،أكياس االصوات وغريها من املعدات التي استخدمت خالل
عملية االقرتاع .البد من تأمني مساحة خاصة لصناديق االقرتاع التي وضعت يف مكان معزول بانتظار البت فيها .وأخريا ،ينبغي
وضع مخصصات مسبقة لتوفري مساحة ألصحاب املصلحة ليكونوا قادرين عىل متابعة هذه العملية.
املعدات واملواد والنامذج
يجب أن يتم تحديد املعدات واملواد والنامذج الالزمة لتنفيذ املراحل املختلفة من نظام إدارة النتائج  RMSيف وقت مبكر
لتمكني تصميمها ورشاؤها واختبارها أو استخدام املعدات واملواد والنامذج يف دورات تدريبية يف الوقت املناسب.
ويف عملية يدوية تكون املعدات واللوازم عادة أساسية ،مبا يف ذلك النامذج ،واألكياس املقاومة للعبث واآلالت الحاسبة .وفية
بعض الحاالت يلزم توفر أجهزة الكمبيوتر والطابعات إلدخال النتائج يف جداول البيانات وطباعتها .ويتم عمل تلك العملية إما
للتجميع أو التحقق ،أو لكال الغرضني .ومع ذلك ،فإنه ميكن أيضا أن يكون الحال بحيث يلزم رشاء أجهزة العرض وغريها من
املعدات.
وتتضمن املواد الالزمة القرطاسية وأأللواح الكتابة وغريها من املواد الالزمة لتسهيل التجميع اليدوي والتحقق وإعالن النتائج.
وهناك حاجة إىل مجموعة من النامذج املختلفة ليك يعمل نظام إدارة النتائج  RMSبكفاءة عىل مستويات مختلفة وملختلف
الوحدات املعنية يف كل مرة .وينبغي إعداد هذه النامذج مقدما يف وقت مبكر مبا فيه الكفاية بحيث يسمح باستخدامها خالل
تدريب املوظفني عىل مختلف املستويات والوحدات .وللمساعدة عىل ضامن تدفق عمليات االنتقال بسالسة ،يتعني عىل أولئك
األفراد التعرف عىل النامذج املطلوبة قبل استخدامها خالل الحدث االنتخايب الحقيقي .أيضا ،ميكن للموظفني اكتشاف بعض
مواطن الخلل أو األخطاء عند استخدام النامذج يف التدريبات العملية ،لذا يتعني إتاحة الوقت إلعادة صياغة النامذج إذا لزم
األمر وطباعتها قبل يوم االقرتاع.
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وكام هو الحال دامئا ،يجب أن تكون املعدات واملواد والنامذج الحتياطية يف متناول اليد ليتم إرسالها إذا لزم األمر للمراكز التي
تطلب مواد إضافية بسبب ظروف مل تكن متوقعة .وعادة ،ينبغي توفر مخزون إضايف ال يقل عن  51يف املئة.
االتصاالت
يتم املستوى األول من االتصال بني محطة االقرتاع واملقر الرئييس ليتمكن رؤساء محطات االقرتاع من إرسال النتائج املؤقتة.
وميكن إجراء هذه االتصاالت بطرق مختلفة ،ولكن الطريقة األكرث شيوعا هي أن يتم ذلك عن طريق االتصاالت الصوتية
باستخدام خدمات الهاتف املحمول أو الهاتف الثابت أو من خالل استخدام الفاكس .ويف بعض الحاالت قد يكون من الرضوري
استخدام هواتف األقامر الصناعية أو البث اإلذاعي.
يجب أن تكون معدات االتصاالت متوفرة يف مراكز النتائج لضامن التواصل السلس واملستمر بني كل مركز واملستوى التايل .ويف
حني يتم نقل النتائج الرسمية عن طريق الرب أو البحر أو الجو ،ميكن أن تنتقل
النتائج املؤقتة باالتصاالت الصوتية أو عن طريق الفاكس.

وينبغي أن يتم تصميم النامذج
وتحديد ورشاء املعدات واملواد يف
وقت مبكر للسامح باستخدامها
خالل التدريب واالختبار من قبل
املوظفني املنتدبني للعمل عىل
نظام إدارة النتائج RMS

وبغض النظر عن الوسيلة الرئيسية املستخدمة ،من الجيد ان يكون هناك
وسائل بديلة متاحة لالتصال .وكإجراء احتياطي يف حال فشل النظام األسايس،
ينبغي تصميم خيار مقدما ميكنه أن يساعد عىل ضامن نقل النتائج إىل املستوى
التايل .قد تنطوي الخيارات البديلة أو «االحتياطية» نقل النتائج إىل موقع
آخر لديه اتصاالت مبارشة مع املستوى التايل ،أو اتخاذ ترتيبات للنقل بالراديو
بالتعاون مع هيئة متعاونة مثل قوات األمن.
تجنيد املوارد البرشية والتدريب

من الرضوري تقييم عدد املوظفني املطلوب عىل مختلف املستويات لدى
تصميم نظام إدارة النتائج  .RMSومبقارنته مع النامذج األخرى ،قد يتطلب النموذج اليدوي املزيد من املوظفني ليكون قادرا
عىل إنجاز العمل ضمن فرتة معقولة من الوقت.

2
3
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6

املرفقات

بعد تحديد عدد املوظفني الالزم ،يتعني القيام بتعيينهم ،ييل ذلك تدريبهم .وينبغي أن يستند التدريب عىل اإلجراءات املعتمدة
يف وقت سابق من العملية ،وينبغي أن يتم من خالل التدريب التسلسيل إذا كان عدد املوظفني مرتفع نسبيا( .يف التدريب
التسلسيل ،يقوم املدربون املهرة املتمرسون بتدريب مدربني إقليميني /مدربني عىل مستوى الدائرة االنتخابيةة ،وهم بدورهم
يقومون بتدريب املرشفني يف مراكز النتائج لتدريب املوظفني .إذا مل تكن األرقام مربكة جدا ،قد يكون من األفضل لو درب
املدربون املؤهلون جميع املوظفني ،رمبا من خالل حشدهم بشكل مكثف يف دورات تدريبية عىل املستوى اإلقليمي .يتعني يف
هذه املرحلة تحديد األخطاء املحتملة ألنه ميكن أن يكون لها تأثري هائل عىل العملية االنتخابية.
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وهناك حاجة للموظفني عىل كافة املستويات يف مراكز النتائج .وحيث أن املهام متشابهة ولكنها ليست متساوية ،يتعني تقديم
التدريب املتخصص للموظفني الذين يعملون يف وحدات مختلفة .ومن أجل القدرة عىل االستفادة من املوظفني الالزمني داخل
مركز تبعا لحجم العمل يف املراحل املختلفة ،يُفضل تدريب جميع املوظفني عىل أداء جميع الوظائف.
األمن
يجب النظر يف أمن البنية التحتية واملوظفني املشاركني يف نظام إدارة النتائج  RMSبشكل صحيح وبدقة عند وضع خطة نظام
 .RMSيجب تأمني حامية املباين بدوام كامل ويتعني إعطاء تعهدات قامئة عىل األدلة للموظفني بأنه سيكون بإمكانهم العمل
دون أن ميسهم رضر .إن التنسيق بني هيئات إدارة االنتخابات  EMBsواألجهزة األمنية يف هذه املرحلة يف غاية األهمية .ال بد
من وضع إجراءات تحديد الهوية املناسبة وإجراءات التحقق من ذلك لضامن دخول األشخاص املخولني فقط إىل مراكز النتائج.
قد تكون هناك حاجة للتحري عن خلفية املوظفني اعتامدا عىل الوضع عىل األرض.
وأحد األوضاع املحتملة خالل مرحلة تنفيذ تشكيل نظام إدارة النتائج  RMSهو أن األحزاب واملرشحني قد يعتقدوا بأن القضايا
ودواعي القلق التي يثريوها ال تتم معالجتها يف الوقت املناسب ،إن متت معالجتها عىل أي حال .وقد يضعوا اللوم يف مثل هذه
الحاالت عىل املوظفني وعىل هيئة إدارة االنتخابات  ،EMBلذا يتعني العثور عىل توازن دقيق غري ملحوظ بني السامح بتقديم
الشكاوى مع ضامن عدم خروج الوضع عن نطاق السيطرة بحيث يعرض العملية للخطر أو يف أسوأ الحاالت يشلها.
 4.3.6املزايا
التنفيذ ممكن مع الحد األدىن من البنية التحتية
تكمن امليزة الرئيسية للنهج اليدوي يف أنه ميكن احتامل أكرب بأنه ميكن تنفيذه تحت أسوأ الظروف املمكنة ،وبالتايل يف أي بيئة
تقريبا .وتقترص املتطلبات عىل توفر املوارد البرشية الالزمة ااملزودة مبهارات الفهم األسايس للعمليات الحسابية والنامذج الورقية
والقرطاسية مللء االستامرات واآلالت الحاسبة .وليس هناك حاجة للكهرباء وأنظمة االتصاالت املتطورة وأجهزة الحاسوب ،وما
إىل ذلك .إذا كان ميكن توفري الكهرباء ،ميكن استخدام أجهزة الحاسوب لتجميع النتائج أو التحقق منها ،ولكن ليست هناك
حاجة إىل وجود نظام لدعم النقل االلكرتوين للنتائج من هذا املستوى إىل املستوى الذي يليه.
تحقيق االستدامة أكرث سهولة
وحيث ليس هناك حاجة ملعدات باهظة الثمن أو متطورة ،فإن االستدامة ال متثل تحديا كبريا ،مام يقلل الحاجة إىل الدعم
الخارجي من حيث التمويل واملساعدة التقنية.
احتياجات بناء قدرات املوظفني محدودة
يقترص تدريب املوظفني عىل جمع النتائج واستخدام اآلالت الحاسبة فقط .وبالتايل فإن مستوى قدرة الفرد أقل ما ميكن ،مام
يعني قلة املشكالت.

النامذج الرئيسية لنظام إدارة النتائج RMS

69

 4.3.7العيوب
ميكن أن تكون االخطاء التي ترتكب بسبب األخطاء البرشية كثرية
وألنه يتم القيام بالعملية بأكملها يدويا ،فمن األسهل حدوث بعض األخطاء البرشية ،وميكن أن يكون من الصعب اكتشافها نظرا
ألن عدد العدادين املشاركني يف العملية كبري .وميكن الحد من احتامل األخطاء بتوافر فرق يسهل إدارتها مع فرض رقابة صارمة
عىل الجودة لضامن أن يتم إصدار بيانات دقيقة فقط .إن التحقق جزء مهم للغاية من العمل الداخيل لهيئة إدارة االنتخابات
 .EMBتصبح الجدولة املوازية للنتائج أمرا محتوما.
يلزم وقت أطول للحصول عىل النتائج
وألنه يتم التعامل مع كافة النتائج يدويا ،ميكن أن يكون الوقت الالزم للعمل أطول من الوقت الالزم باستخدام النامذج األخرى،
وخاصة من أجل اإلعالن عن النتائج األولية .ويكون الحال كذلك خاصة إذا كان هناك عدد قليل جدا من مراكز النتائج أو عدم
توظيف عدد ٍ
كاف من املوظفني .وقد يخلق ذلك بعض التوتر مع أصحاب املصلحة الذين يحرصون أشد الحرص عىل الحصول
عىل بعض النتائج يف أقرب وقت ممكن .قد يستخدم بعض أصحاب املصلحة أساليب أكرث تطورا للحصول عىل نتائج ،وميكن أن
يستخدموا هذه املعلومات للحد من أهمية العمل الذي تقوم به هيئة إدارة االنتخابات .EMB
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الحاجة ملزيد من األفراد (موظفني وأصحاب مصلحة) ألغراض التجميع والتحقق
من أجل زيادة رسعة إدارة النتائج ،فإن العامل الوحيد الذي ميكن زيادته هو عدد املوظفني العاملني .و قد يؤدي ذلك إىل تعيني
هيئة إدارة االنتخابات  EMBلعدد كبري من املوظفني ،وبالتايل زيادة تكاليف املوظفني وزيادة احتامل حدوث الخطأ .قد يحتاج
أصحاب املصلحة أيضا إىل زيادة عدد موظفيهم ليكونوا قادرين عىل تتبع عملية التجميع والقيام بالتحقق من النتائج الخاصة
بهم.
 4.3.8دراسة حالة :مناذج نظام إدارة نتائج  RMSيدوية (إثيوبيا والسودان)
أثبت اختيار نظام إدارة نتائج  RMSتم التخطيط له مبوجب منوذج يدوي بحت ،ليكون مبثابة دراسة حالة عىل أنه مهمة
شاقة .تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف معظم البلدان التي جرى تحليلها لنقل النتائج عىل مستوى معني من
عملية تجميع النتائج .يتوفر القليل من املعلومات حول البلدان التي رمبا ال تزال تستخدم مناذج نظام إدارة النتائج RMS
اليدوي ،وخاصة بسبب تعرضها املحدود للجهات الفاعلة الخارجية ورشكاء التنمية .ومع ذلك ،ال يزال هناك حاالت حيث ال تزال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  TCIsتستخدم عىل املستوى الوطني فقط للتحقق من النتائج املجمعة يدويا عىل مختلف
املستويات .وقد تم أخريا العثور عىل حالة أخرى حيث اضطرت هيئة إدارة االنتخابات  EMBإىل التحول إىل النموذج اليدوي
ألن النموذج الهجني الذي تم تصميمه مل يعمل كام هو متوقع.

5
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املرفقات

ولذا فإن هذا القسم من الدليل يناقش قضيتني )1( :انتخابات عام  2010االثيوبية التي استخدم فيها منوذجا يدويا وتم
التحقق من النتائج عىل مستوى املقر باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،و ( )2انتخابات السودان عام  2010التي
تم فيها وضع منوذج هجني جانبا بسبب العديد من الصعوبات يف تنفيذه ،وبحكم األمر الواقع تم جزئيا عىل األقل تبني منوذج
يدوي دون االستعدادات املناسبة الالزمة.
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انتخابات إثيوبيا 23 ،مايو/أيار 2010

27

املقدمة
تدار االنتخابات يف إثيوبيا من قبل املجلس االنتخايب الوطني إلثيوبيا ( .)EBENفيام يتعلق بانتخابات عام ،2010
تكون هيكلها من مجلس إدارة وأمانة يف املقر ،و 11مكتب إقليمي ،و 43فرعا يف املناطق ،و 547مكتب دوائر
انتخابية وحوايل  43.500محطة اقرتاع.
إن النظام االنتخايب ملجلس نواب الشعب هو نظام تعددي قائم عىل االقرتاع باألغلبية يشمل  547دائرة انتخابية
فردية .يتم انتخاب الرئيس بانعقاد جلسة مشرتكة ملجليس الربملان بأغلبية الثلثني من األصوات.
الفرز يف محطات االقرتاع
تم الفرز عىل مستوى محطة االقرتاع بعد إغالق صناديق االقرتاع .ويف جميع محطات االقرتاع وعددها ،005,34
تم استخدام منوذج مللء تفاصيل بطاقات االقرتاع املستخدمة وغري املستخدمة ،وكذلك األصوات الصحيحة والباطلة.
كام أنه احتوي عىل األصوات التي حصل عليها كل مرشح .وفقا لتقارير املراقبني انطوى ملء النامذج عىل مشكالت
من حيث تجميع االصوات التي تم استالمها مقابل بطاقات االقرتاع املستخدمة واألصوات الصحيحة مقابل األصوات
الباطلة .أضاف توفري النسخ التي متت معالجتها يدويا مزيد من التعقيد يف العملية.
التجميع يف مكتب الدائرة االنتخابية
تم تصميم منوذجني مختلفني لتجميع النتائج القادمة من محطات االقرتاع يف دائرة انتخابية .وقد تم تصميم أحد
النامذج (النموذج رقم  )8للحصول عىل املجاميع التي تلقاها مرشح وتسجيلها وتم تصميم النموذج اآلخر (النموذج
رقم  )10بحيث يُفرتض أن يسجل املجاميع لكل محطة اقرتاع.

 27جمعت معلومات من املجلس الوطني االنتخايب إثيوبيا ( )EBENوتقارير املراقبني.
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أثبت التجميع أنه صعب بسبب مجموعة متنوعة من القضايا .يتعلق أحد القضايا بقرار االنتظار يف بعض مكاتب
الدوائر االنتخابية حتى استالم جميع النتائج من محطات االقرتاع قبل بدء جمع النتائج .أخر ذلك العملية .ويف
حاالت أخرى ،عقدت األمور األخطاء التي ترتكب خالل ملء االستامرات عىل مستوى محطة االقرتاع ،مام اضطر
املسؤولني يف بعض الحاالت لتعديل النتائج ليكونوا قادرين عىل تسجيلها بشكل صحيح يف النامذج .وزاد من تعقيد
العملية استخدام نسخ مكتوبة بخط اليد ليتم تسليمها إىل وكالء األحزاب.
استغرق تجميع النتائج ما بني  4و  10أيام بعد إغالق صناديق االقرتاع.
التحقق من النتائج يف مقر املجلس الوطني االنتخايب إلثيوبيا NEBE
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تم استالم النتائج من محطات االقرتاع ومن مكاتب الدوائر االنتخابية والتحقق منها يف مقر املجلس االنتخايب الوطني
إلثيوبيا  NEBEباستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  .TCIsتم تقييم عدد األصوات الصحيحة لكل مرشح من
قبل جامعات املراقبني عىل أنه مريض بالنظر إىل النموذج اليدوي املستخدم  ،28ومع ذلك ،فإن االستنتاج نفسه ال
ينطبق بالنسبة لعدد األصوات الباطلة ومجموع بطاقات االقرتاع وصناديق االقرتاع املستخدمة..
أعلن املجلس الوطني االنتخايب إلثيوبيا  NEBEالنتائج األولية يوم  21يونيو/حزيران عام  ،2010بعد شهر من
االنتخابات .وقد طعنت بعض أحزاب املعارضة عىل النتائج ،وأعلنت أعىل محكمة يف البالد يف  20يوليو/متوز أن
النتائج نهائية.
النتائج املؤقتة
وليك يتمكن من توفري نتائج مؤقتة ،أنشأ املجلس الوطني االنتخايب إلثيوبيا  NEBEنظام إبالغ من مستوى محطة
االقرتاع ساهم يف جمع املعلومات املتعلقة بإجاميل عدد األصوات التي حصل عليها املرشحون يف املقر برسعة
وسهولة .وقد مكن ذلك املجلس الوطني االنتخايب إلثيوبيا  NEBEمن إعالن النتائج املؤقتة لنحو  001دائرة
انتخابية خالل  42ساعة من إغالق صناديق االقرتاع وتقريبا مجمل النتائج يف غضون  84ساعة.

6

املرفقات

 28بأخطاء طفيفة بسبب خطأ برشي.
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انتخابات السودان  15-11أبريل/نيسان لعام 2010
29

التجميع اليدوي كخيار احتياطي
املقدمة

تدار االنتخابات يف السودان من قبل لجنة االنتخابات الوطنية ( .)NECيف ذلك الوقت من انتخابات عام ،2010
تألف هيكلها من مجلس اإلدارة واألمانة العامة يف املقر ،واللجنة العليا لجنوب السودان ( )CHSSيف جوبا واللجان
العليا يف الواليات ال .25كان مسؤولو إدارة االنتخابات وضباط انتخابات الدوائر االنتخابية يف مواقعهم املناسبة يف
جميع الواليات والدوائر االنتخابية.
كان النظام االنتخايب املستخدم النتخاب أعضاء الجمعية الوطنية ومجالس الواليات نظاما موازيا ،حيث يكون الفائز
األول باألغلبية ( )PTPFوالتمثيل النسبي للقامئة املغلقة لـ )1( :األحزاب السياسية و( )2قوائم املرأة املنفصلة.
كان النظام االنتخايب ملجلس الواليات قامئا عىل تصويت الكتلة الغري مبارش (حيث يختار أعضاء مجالس الواليات
املمثلني) .تم استخدام نظام األغلبية من جولتني النتخاب الرئيسني (رئيس السودان ورئيس جنوب السودان)،
واستُخدم الفائز األول النتخاب حكام الواليات.
منوذج نظام إدارة النتائج ()RMS
كان من املقرر أن يكون منوذج نظام إدارة النتائج  RMSاملصمم لهذه االنتخابات هجينا ،حيث يتم الفرز اليدوي يف
محطات االقرتاع واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت TCIsيف مراكز التجميع عىل مستوى الوالية .من هناك،
وفقا للنموذج ،ستحال النتائج إىل مركز إدارة البيانات الوطني يف الخرطوم للتجميع النهايئ والتحقق من الصحة.
أكدت لجنة االنتخابات الوطنية ( )NECأن الدقة هي املحور الرئييس لعملية التجميع وأعلنت عزمها عىل تنفيذ
نظام التجميع اإللكرتوين .ذكرت لجنة  NECيف وقت الحق أن نظام إدارة النتائج  RMSسيتألف من نظام إدارة
نتائج مزدوج الدخول ،استنادا إىل جداول بيانات إكسل ،مع برامج خاصة شملت ضامنات ملنع الغش والخطأ
البرشي.
وتضمن الربنامج  11عامالً من عوامل العزل التي حددت محطات االقرتاع التي بها انحرافات محتملة للتحقق منها.
وشملت نتائج محطات االقرتاع املشكوك فيها تلك التي كان عدد الناخبني املشاركني فيها أكرب من  95يف املئة من
عدد الناخبني املسجلني ،وتلك التي كان فيها عدد البطاقات الصادرة للناخبني أعىل من عدد الناخبني املسجلني ،وتلك

 29تستند دراسة الحالة هذه عىل معلومات تم جمعها من تقارير املراقبني ،مبا يف ذلك بعثة مراقبي االتحاد األورويب وبعثة مراقبي مركز كارتر.
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التي تجاوز فيها مجموع عدد األصوات يف صندوق االقرتاع عدد الناخبني املسجلني .إذا تم تفعيل أي من عوامل
الحجر ال ،11تظهر إشارة تحذير عند الدخول ،حيث يتم عزل البيانات املدخلة يف حيز خاص إلجراء التحقيق
املناسب والتدابري التصحيحية بشأنها.
تأثر نظام إدارة النتائج  RMSبوجود نظام انتخايب معقد للغاية وبإجراء عدد كبري من االنتخابات املختلفة يف نفس
الوقت .ففي جنوب السودانُ ،عرض عىل الناخبني  12بطاقة اقرتاع ،ويف بقية البالد  8بطااقات اقرتاع.
ويف النهاية ،مل يترصف نظام إدارة النتائج  RMSكام كان متوقعا .وهناك أسباب كثرية لسوء أداء النظام ،أهمها ما
ييل )1( :اتخاذ القرار متأخرا بشأن اختيار منوذج نظام إدارة النتائج  RMSواآلثار العملية املرتتبة عن ذلك)2( ،
عدم قيام موظفي االقرتاع بتوفري النتائج ،يف بعض الحاالت بسبب مطالب بدفع مرتبات املوظفني قبل االفراج عن
النتائج )3( ،التدريب املحدود وغري الكايف لبعض موظفي مركز التجميع ،و ( )4مامرسة الضغط لإلعالن عن نتائج
االنتخابات التنفيذية برسعة .ونظرا ً لهذه املشكالت ،لجأت الواليات الفردية يف كثري من الحاالت للتجميع اليدوي
بدال من استخدام النظام الهجني ،حيث نصحت اللجنة الوطنية لالنتخابات  NECجميع الواليات بعد بضعة أيام إىل
اللجوء إىل نظام يدوي للحصول عىل النتائج.
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 30تم تزويد موظفي إدخال البيانات بنسختني من نفس النتائج إلدخال البيانات دون أن يعرفوا هوية املوظفني اآلخرين الذين لديهم النسخة األخرى وذلك ملقارنة املجاميع يف
النهاية

5
6

املرفقات

 .1الفرز
كانت هيئة إدارة االنتخابات قد قامت بتصميم استامرة نتائج (النموذج رقم  ) 9لتعبئته يف محطات االقرتاع
بنتائج االنتخابات املختلفة .أثبتت مطابقة أوراق االقرتاع مع النامذج عىل أنها عملية صعبة وتستغرق وقتا طويال،
مع ظهور العديد من التناقضات أثناء املطابقة .كان هذا أحد العوامل التي قوضت التنفيذ السليم لنظام إدارة
النتائج  .RMSتعني تسليم أوراق النتائج واملواد االنتخابية الحساسة إىل مراكز التجميع يف الواليات .ويف هذه
املرحلة ،أعاق موظفو االقرتاع يف عدة أماكن تسليم النتائج ،يف بعض الحاالت بسبب قضايا تتعلق بدفع مرتبات
العاملني (زعم العديد منهم أنهم مل يحصلوا عىل رواتبهم لقاء عملهم) .وباإلضافة إىل ذلك ،أعاقت قضايا لوجستية
أخرى نقل النتائج إىل مستوى الوالية يف الوقت املحدد.
 .2تجميع النتائج
تم تركيب معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ICTيف مراكز التجميع عىل مستوى الوالية للسامح بإدخال
البيانات يف أجهزة الكمبيوتر عىل شكل قيد مزدوج 30التعمية .ومع ذلك ،يف نهاية أيام االقرتاع ،مل تكن بعض
الواليات قد قامت بتثبيت املعدات أو بتعيني املوظفني وتدريبهم عىل إدارة تجميع النتائج .وباإلضافة إىل ذلك،
كان بالكاد قد تم االنتهاء من وضع اللمسات األخرية عىل برنامج تجميع.
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تم التخيل عن التجميع اإللكرتوين إىل حد كبري ،حيث كافح املسؤولون بتجميع النتائج يدويا لالنتخابات التنفيذية
التي سهلت إعالن نتائج االنتخابات الرئاسية .وصلت معظم مناذج النتائج (النموذج رقم  )9إىل مراكز التجميع
وبها تناقضات .31.ويف بعض الحاالت ،وردت كشوف النتائج إىل مراكز التجميع وهي خارج األكياس الغري قابلة
للتزوير .ويف بعض الحاالت حاول رئيس مسؤويل الدائرة االنتخابية وموظفي إدخال البيانات املطابقة بني األرقام
عىل هذه النامذج عن طريق تغيريها لتتناسب مع الربنامج املحوسب .وعموما ،كان تجميع النتائج األولية
ملحطة االقرتاع ال يتفق مع اإلجراءات يف كثري من الحاالت .وقد أدى عدم وجود معدات تكنولوجيا معلومات
واتصاالت  ICTكافية إىل مامرسة التجميع من جانب واحد باستخدام جدول إكسل  lecxEبدون قيد مزدوج
التعمية للبيانات .ويف حاالت أخرى ،ونظرا لعدم كفاية قدرات املوارد البرشية و /أو عدم كفاية موارد تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت املتاحة ،أجريت جدولة يدوية كاملة وأحيلت صفحات ورقية عرب الفاكس إىل مركز إدارة
البيانات التابع للجنة االنتخابات الوطنية  NECيف الخرطوم.
استنتاج
وكام ورد يف أجزاء أخرى من هذا املنشور ،هناك حاجة إىل إجراء تقييم شامل للظروف املسبقة القامئة لتحديد
منوذج نظام إدارة النتائج  RMSالذي من املرجح أن يعمل بشكل أفضل يف ظل الظروف السائدة .إن االفراط يف
التفاؤل واالعتامد عىل التكنولوجيا لحل املشاكل لن يكون ناجحا يف كافة األحوال .ومن شأن توفر دليل شامل
لنموذج نظام إدارة النتائج  RMSأن يكون أفضل من االضطرار إىل الرجوع إىل الوراء مرة أخرى واستخدام منوذج
افرتايض جزئيا ،دون توفر الضامنات الرضورية للدقة والشفافية.

 4.4النموذج الهجني /متوسط التكنولوجيا (عنارص يدوية وإلكرتونية)
إن النموذج الهجني هو األكرث شيوعا يف هذه األيام ،وترتكز معظم املناقشات يف هيئات إدارة االنتخابات EMBsعىل تشكيالت
مختلفة من هذا النموذج .وميكن أن تكون هذه التشكيالت تقريبا )1( :استخدام مكونات يدوية للنتائج الرسمية ومكونات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  TCIsللتحقق ومعالجة النتائج املؤقتة فقط )2( ،استخدام مكونات يدوية للنتائج الرسمية
يف املستويات الدنيا ومكونات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  TCIsملستويات اخرى وللتحقق من النتائج ،و ( )3استخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  TCIsللنتائج الرسمية والتحقق من نتائج لبيانات التي تم إدخالها يدويا.

 31وفقا لتقارير املراقبني ،ما يصل إىل  59يف املائة يف بعض الحاالت.
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إن مدى خيارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والخيارات التي ال تنطوي عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وعدد
التباديل للنهجني يؤدي إىل نشوء العديد من التشكيالت لهذا النموذج .وهناك نقطة مهمة جديرة باملالحظة هي أنه عىل الرغم
من أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 32ميكن أن تستخدم يف أي أو جميع خطوات منوذج نظام إدارة النتائج  RMSالهجني،
يُع َّرف هذا النموذج بالهجني عندما تكون املشاركة البرشية رضورية .إن العنرص البرشي املتمثل يف إدخال البيانات يف أجهزة
الكمبيوتر عىل مختلف املستويات مييز هذا النموذج عن النموذج اآليل ،حيث ال يلزم التفاعل البرشي.
وميكن أن تشمل مناذج نظام إدارة النتائج  RMSsالهجينة املختلفة ،ولكن دون أن تقترص عىل ذلك عىل اإلطالق ،مزيجا مام ييل:
 إدخال بيانات مناذج النتائج إلكرتونيا عىل مستوى محطة االقرتاع وإرسال البيانات عن طريق االتصاالت السلكيّةوالالسلك ّية (تشمل األجهزة الطرفية أجهزة الكمبيوتر ولوحات دخول البيانات والهواتف وغريها)
 إدخال بيانات مناذج النتائج إلكرتونيا عىل مستوى محطة االقرتاع وإرسال البيانات عن طريق الدمج املادي أو األوساطالقابلة للنقل أو األجهزة الطرفية (تشمل األجهزة الطرفية أجهزة الكمبيوتر ولوحات دخول البيانات وغريها)

1
2
3

 املسح الضويئ لنامذج النتائج عىل مستوى محطة االقرتاع واإلرسال عن طريق اإلنرتنت أو الفاكس إىل مراكز النتائجللتجميع يف املستقبل.
 املسح الضويئ لنامذج النتائج عىل مستوى محطة االقرتاع واإلرسال عن طريق الدمج املادي أو األوساط القابلة للنقل أواألجهزة الطرفية إىل مراكز النتائج لتجميع يف املستقبل.
 إرسال مناذج نتائج محطة االقرتاع مبارشة من محطات االقرتاعاىل مركز النتائج الوطني حيث سيتم إدخال البيانات عنطريق نظام الكرتوين.
 إرسال تجميع مناذج نتائج محطة االقرتاع مبارشة من محطات االقرتاعاىل مراكز النتائج حيث سيتم إدخال البيانات عنطريق نظام الكرتوين.

5

 استخدام نظام التصويت باملسح الضويئ ملسح كل بطاقة اقرتاع يف محطة االقرتاع وفرز النتائج .إرسال البيانات عن طريقالدمج املادي للوسائط القابلة للنقل أو األجهزة الطرفية.
وألن هناك الكثري من التشكيالت ،حيث ميثل ما ورد أعاله بعض املكونات املمكنة فقط ،يوفر هذا القسم ملحة عامة عن
متطلبات تنفيذ النموذج الهجني .وينبغي اتخاذ القرارات املتعلقة بخيار معني لدى تقييم مختلف العنارص الالزمة لتنفيذ نظام
إدارة النتائج .33RMS

 32تشري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف هذا السيناريو إىل اإلدخال اليدوي ونقل البيانات إىل خادم كمبيوتر واحد أو أكرث يف موقع واحد أو أكرث من موقع.
 33لالطالع عىل دليل رسيع ،أنظر امللحق رقم .2

املرفقات

تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الحلول الهجينة يف الحد األدىن لنقل النتائج من مستوى إىل آخر .ميكن أن يكون
نقل البيانات إما جزءا من عملية التجميع أو التحقق.

6
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إن استخدام إدخال البيانات وحل تكنولوجيا املعلومات وتاالتصاالت عىل مستوى محطة االقرتاع ألغراض التجميع هو يف معظم
الحاالت خيار غري مرجح .إن مثل هذا اإلعداد يتطلب الدخول املوازي ألوراق النتائج ولن تكون املوارد الالزمة عىل األرجح
تستحق جهد إدخال البيانات .ومع ذلك ،فإن هذا الخيار قد يكون له معنى إذا كانت محطات االقرتاعتغطي عددا كافيا من
محطات االقرتاع ،وبالتايل فإن عدد أوراق النتائج التي يتعني إدخالها كبري جدا.
 4.4.1التجميع
 .1تجميع النتائج يدويا
إذا كان أحد عمليات تجميع النتائج يتم باستخدام الطرق اليدوية يف نسخة النموذج الهجني ،يرجى الرجوع إىل القسم .1.1.4
ملناقشة كيفية تنفيذ هذا النهج عىل مختلف املستويات.
 .2تجميع النتائج باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ICTs
يف هذا الخيار البديل ،يتم استالم النتائج من محطات االقرتاع .ميكن أن تكون النتائج مرقمنة ومن ثم تنتقل النامذج من محطة
االقرتاع /مركز االقرتاع ،أو ميكن نقل مناذج محطة االقرتاع الورقية إىل مراكز نتائج وطنية أو دون وطنية لتجميعها باستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت . ICTs
مستوى محطة االقرتاع
هناك خيارات متعددة الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ICTعىل مستوى محطة االقرتاع .عىل سبيل املثال ،ميكن
إجراء ما ييل (يكون من املمكن أيضا أن يتم عمل اإلجراءين يف وقت واحد):
 الدخول املبارش عىل مستوى محطة االقرتاع /محطة االقرتاع إىل صيغ رقمية موحدة .ويضع ذلك البيانات يف شكل جداولميكن استريادها مبارشة إىل قاعدة بيانات النتائج الكاملة .وميكن نقل البيانات إما عىل الخط أو خارج الخط،
 املسح الضويئ لنسخ من كشوف النتائج من محطات االقرتاع ونقلها إىل خوادم هيئة إدارة االنتخاالت .ويضع ذلك البيانات يفصيغة صور رقمية ميكن أن تجعل إدخال البيانات املستقبيل أسهل ويحد من إمكانية فقدان املواد
إدخال البيانات مبارشة عىل مستوى محطة/مركز االقرتاع
من املمكن أن تكون قدرات املوارد املالية واللوجستية والبنية التحتية والبرشية غري كافية للسامح إلدخال البيانات يف كل محطة
اقرتاع .ويف مثل هذه الحاالت ،ينبغي توفري أجهزة الكمبيوتر ملحطات االقرتاع مع آليات احتياطية بحيث يتم إدخال كل النتائج
من محطات االقرتاع يف كل مركز من محطات االقرتاععند انتهاء الفرز.
ويجب أن يكون الربنامج املستخدم إلدخال البيانات قد تم اختباره بشكل كَا ِملِ  ،مع احتامل مشاركة أصحاب املصلحة ،للتأكد
من أنه يعمل بشكل صحيح وليس من املرجح أن يتعطل .وينبغي أن يكون أصحاب املصلحة قادرين عىل الحصول عىل نسخة
من الربنامج مقدما ألغراض االختبار ومن ثم يتعني عليهم االتصال بهيئة إدارة االنتخابات إن كان لديهم أية مخاوف.
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يجب تعيني كل جهاز كمبيوتر ملوظفي إدخال بيانات محددين .يجب أن تنتج القيود تلقائيا وأن تبني هوية ُم ِ
دخل البيانات
ومتى تم إدخال البيانات وما هي البيانات التي تم إدخالها.
ولدى إدخال أوراق النتائج يف جهاز الكمبيوتر ،يجب جمع النسخ الورقية ونقلها إىل مستوى هيئة إدارة االنتخابات التايل يف حال
تم الكشف عن أي اختالفات يف وقت الحق.

1
2

استخدام أجهزة املسح الضوئية

3

ومثة خيار آخر عىل مستوى محطة االقرتاع أو عىل مستوى محطة االقرتاعهو املسح الضويئ ألوراق النتائج وإرسال البيانات إىل
خوادم هيئة إدارة االنتخابات .ويعد أبسط خيار هو مسح الصورة وإرسالها كصورة إلدخال البيانات عىل مستوى أعىل .وميكن
أن يتم اإلرسال عىل الخط عن طريق نظام أو ملف يتم إنشاؤه وميكن اسرتجاعه ماديا.
مثاليا يجب أن يكون املاسح الضويئ مجهز بخيار طباعة لتمكني إعطاء نسخ ملمثيل املرشحني أو األحزاب لعملية التحقق لديهم.
ومن بني القرارات التي يتعني عىل هيئة إدارة االنتخابات اتخاذها ما ييل )1( :ما املستوى الذي يتم اجراء املسح الضويئ عنده
(محطة االقرتاع أو مركز االقرتاع) ،و ( )2يف أي مستوى سوف يتم إدخال البيانات من النسخ املمسوحة ضوئيا (مستوى البلدية
أو الدائرة االنتخابية أو املستوى اإلقليمي أو الوطني) .كام قد يكون من الجيد أن يتم إدخال البيانات عىل مستويات مختلفة
العادة الفحص للتأكد من النتائج النهائية ،وبالتايل زيادة مصداقية النتائج.
املستوى األول من التجميع
كام هو الحال مع النموذج اليدوي ،يجب أن تكون مراكز النتائج يف نظام إدارة نتائج  RMSهجني مجهزا للتعامل مع تلقي
املواد والتحقق من البيانات والتجميع والحاالت الخاصة .قد يكون هناك مركز نتائج واحد فقط للبلد بأرسه ،أو عدة مراكز
للنتائج لكل منها محطات معينة.

5

إدخال البيانات يف مركز النتائج
إن الهدف من عملية إدخال البيانات هو إدخال جميع نتائج محطات االقرتاع املخصصة ملركز النتائج يف قاعدة البيانات .وجزء
من ذلك هو لضامن أن النتائج املدخلة تفي باملعايري التي تحددها هيئة إدارة االنتخابات .يستخدم برنامج يسمح للموظفني
بإدخال البيانات يف قاعدة البيانات وإنفاذ إجراءات إدخال البيانات .ميكن أن يكون لدى مركز النتائج الذي يستخدم إدخال
البيانات عددا من التشكيالت ،وفقا للمجموعة املتنوعة من العمليات املختلفة التي ميكن تضمينها وتسلسلها.

املرفقات

ميكن تقسيم عملية إدخال البيانات إىل مراحل متعددة أو تخفيضها إىل مرحلة واحدة فقط ،بنا ًء عىل العملية املختارة والوقت
املتاح للجدولة .وحيث يكون هناك مراحل متعددة ،ينبغي أن يكون لكل مرحلة أدوار محددة بوضوح.

6
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فيام ييل مثال عام لعملية إدخال البيانات:
االستقبال
يتم تسليم أوراق النتائج إىل وحدة استقبال التي تناول النامذج إىل مركز النتائج.
يف مرحلة االستقبال ،يتم تكليف موظفي مركز النتائج بالتحقق من أن النامذج هي كام هو متوقع  -يف املقام األول أنه تم
التأشري عليها بشكل صحيح فيام يتعلق باملحطة املصدر واملركز املصدر الذي جاءت منه (رغم أن ذلك ليس مشكلة يف حال
النامذج املطبوعة مسبقا والتي تحمل تفاصيل مركز /محطة االقرتاع).
سوف يتم نقل النامذج التي تعترب مقبولة للتجميع املستقبيل عن طريق عملية إدخال البيانات .إذا كان هناك قضايا يف النامذج
ليس باإلمكان حلها فورا ،توضع النمئذج يف مكان منعزل ملزيد من الدراسة (يقوم بذلك وحدة الحاالت الخاصة).
ويفضل أن يتم فتح سجل لجميع النامذج التي تم استالمها واعتربت مقبولة .وميكن استخدام هذا السجل ملطابقة النامذج التي
مازالت معلقة وليكون أساسا السرتجاع املواد املفقودة.
إدخال بيانات النتائج
يجب إدخال املعلومات املستمدة من مناذج نتائج محطة االقرتاع يف قاعدة البيانات .إذا كان هناك عوامل تنبيه أو عمليات
تحقق أخرى يتعني تطبيقها عىل إدخال البيانات والنتائج ،ميكن إدراج هذه التدقيقات مبارشة يف الربنامج .سيتم هيكلة إدخال
البيانات الفعال كمصنع ،حيث تعمل كل األجزاء بشكل متزامن.
يف عملية منوذجية إىل حد ما ،يتم إدخال كل منوذج نتائج منفرد يف قاعدة البيانات مرتني ،وذلك لتحقيق قيد مزدوج التعمية.
ميكن إنشاء فرق منفصلة لكل عملية قيد  -إدخال البيانات األول وإدخال البيانات الثاين ( ومن هنا جاء استخدام مصطلح
التعمية) .يجب أن ال يعرف كتبة قيد البيانات هوية الشخص الذي يدخل البيانات لنفس محطة االقرتاع يف الفريق اآلخر .ميكن
إنشاء فاصل مادي بني الفريقني.
ميكن إما مترير منوذج النتائج الورقي بني الفريقني للقيد ،أو ميكن أن تصوير نسختني منه بحيث يكون لدى كل فريق نسخة
واحدة من النموذج .ومثة خيار آخر هو املسح الضويئ للنموذج وعرض الصورة عىل الشاشات عندما يطلبها الكاتب.
ينبغي أن تقارن الربمجيات بني القيدين للتأكد من أنهام متطابقني .وإذا كان هناك أي خالفات ،ينبغي أن ينبه النظام إىل ذلك
إلجراء املراجعة.
وهناك عدد من الطرق للتعامل مع حاالت عدم التطابق .عىل سبيل املثال ،قد يكون هناك حاجة إلعادة إدخال النموذج إىل
مرحلة إدخال البيانات األول .وقد يكون من األفضل مراجعة حاالت عدم التطابق مع إنشاء فريق منفصل للتعامل مع هذه
الحاالت .ينبغي أن يرجع أعضاء الفريق إىل ورقة أو صورة النموذج للفصل يف املسألة .واعتامدا عىل الصالحيات املسموح بها
للكتبة ،يقوم الفريق باختيار قيد اإلدخال الصحيح ،وبدء االدخال مرة أخرى يف مرحلة إدخال البيانات األوىل أو قم بتصحيح
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1

األرقام غري الصحيحة (عىل الرغم من أن الخيار األخري ميكن أن يؤدي إىل العبث).

2

إن استخدام قيد مزدوج التعمية الخاص بالبيانات فعال يف ضامن الدقة ،غري أنه ميكن استخدام ضامنات إضافية .ميكن إنشاء فريق
مراقبة جودة ليقوم مبراجعة عينة يختارها الكمبيوتر من قيود مناذج النتائج ،أو القيام بعرض جميع قيود النتائج مقارنة بنامذج
النتائج األصلية .وعندما يتم الكشف عن تناقضات ،يرسل النموذج عادة إىل مرحلة القيد األوىل لبدء عملية قيد البيانات مرة أخرى.
وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي أن يتضمن الربنامج عىل عوامل تنبيه تكشف التناقضات 34يف قيد البيانات وعمليات االحتيال
املمكنة .وميكن تشغيل هذه العوامل لدى املوافقة عىل كل قيد بعد مروره من خالل العملية املذكورة آنفا .ويتم وضع عالمة
عىل مثل هذه الحاالت ومتريرها إىل وحدة حاالت خاصة.

3

يجب أن تكون البيانات املدخلة يف النظام يف خوادم مختلفة يف متناول األشخاص املرصح لهم بالدخول عىل مختلف املستويات
واملواقع ألغراض الحصول عىل املعلومات والتحقق
وحدات الحاالت الخاصة
 التضارب يف سجالت نتائج محطات االقرتاع وعالمات عوامل التنبيه ينبغي مراجعة أوراق النتائج من محطات االقرتاع التييدل تقييمها عىل وجود تناقضات بها من قبل فريق خاص باستخدام اإلجراءات التي سبق تحديدها.
 القضايا املتعلقة بأصل النموذج ستقوم وحدة بالتعامل مع الحاالت التي ليس من املمكن فيها تحديد موقع بداية قيدبيانات النموذج ،أو الحاالت التي يظهر فيها مناذج متعددة قد تكون بدأت من نفس املوقع.

5

 الشكاوى ميكن لوحدة الحاالت الخاصة أيضا معالجة الشكاوى املقدمة إىل محطات االقرتاع (إن كان ذلك مسموح به)بشأن نتائج محددة وأن تقرر ما إذا كانت هناك أسباب تستدعي تقديم الشكوى .إذا وجدت الوحدة أن شكوى لها ما
يربرها ،ينبغي أن تبدأ عملية املراجعة املوحدة وميكن تعديل النتائج وفقا لذلك ..إذا قررت الوحدة عدم االستجابة لطلب
املشتيك ،ينبغي إبالغ صاحب الشكوى عن خيارات الطعن يف القرار أمام املحاكم املختصة.
نتائج الدائرة االنتخابية
إذا افرتضنا أن مركز النتائج يحتوي عىل كافة محطات االقرتاع املطلوبة لدائرة انتخابية ،حاملا يتم استالم جميع النتائج من جميع
محطات االقرتاع ويتم التعامل معها وفقا لإلجراءات املعمول بها ،ميكن طباعة كشف نتائج دائرة انتخابية والتوقيع عليه من
قبل رئيس املكتب .وعادة ما يتم عرض نسخة من كشف النتائج يف مركز النتائج أو مكتب انتخابات الدائرة االنتخابية ،مع
تقديم نسخ أيضا إىل ممثيل األحزاب أو وكالء املرشحني من أجل زيادة شفافية النتائج عىل هذا املستوى.

 34ميكن أن تشمل األمثلة عىل هذه التناقضات وجود عدد أصوات أكرب من عدد الناخبني وعدم صحة املجاميع وأعداد غري عادية من األصوات ملرشح /حزب ما.

املرفقات

عند إجراء االنتخابات للدوائر االنتخابية دون الوطنية ،ميكن أن تكون إعالنات مكتب امليدان/الدائرة االنتخابية املختصة أو
إعالنات مسؤول هيئة إدارة االنتخابات مبثابة اإلعالن األويل الرسمي لنتائج تلك االنتخابات .ويف حاالت أخرى ،قد يشرتط
القانون أن تكون هيئة إدارة االنتخابات الوطنية السلطة الوحيدة التي ميكن ان تعلن النتائج االولية.

6
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مركز النتائج الوطني
يف نهاية املستوى األول من التجميع ،ينبغي أن تكون جميع مناذج نتائج محطة االقرتاع املعمول بها قد تم إدخالها كبيانات يف
قاعدة بيانات .ومع ذلك ،ويف حال استخدام قواعد بيانات تم توزيعها ،فإنه يتعني نقل النتائج إىل قاعدة بيانات مركزية.
ويعالج املركز الوطني للنتائج البيانات الواردة من مراكز النتائج دون الوطنية  -أو هو مسؤول عن جميع عمليات إدخال
البيانات .وبالنظر إىل أن البيانات تصدر اآلن بشكل الكرتوين ،يجب النظر عند نقلها يف كيفية ضامن سالمة البيانات .يتعني أن
يكون التجميع النهايئ ملصادر البيانات أرا واضح املعامل نسبيا.
يتعني أن تقوم هيئة إدارة االنتخابات  EMBباإلعالن عن النتائج األولية لجميع االنتخابات .ومن هذه النقطة فصاعدا ،ميكن
تقديم الشكاوى والتحديات لدى الجهات املختصة ،ويتم اإلعالن عن النتائج النهائية بعد أن يتم الفصل يف الشكاوى والطعون.
 4.4.2التحقق
وبغض النظر عن الطريقة التي يتم بها تجميع النتائج (سواء كان ذلك يدويا أو باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 ،)ICTsهناك حاجة إىل التحقق من النتائج للتأكد من أن التجميع تم بالشكل الصحيح .وميكن أن يتم ذلك بعدة طرق ،كام هو
موضح أدناه.
الجدولة املتوازية لأل صوات
ميكن إجراء الجدولة الكاملة لنامذج نتائج محطة االقرتاع ،سواء كانت ورقية أو باملسح الضويئ ،عىل مستويني يف وقت واحد.
فعىل سبيل املثال ميكن أن تحدث جدولة يف مركز النتائج الوطني وأخرى يف مراكز النتائج (دون الوطنية) يف الدوائر االنتخابية.
سيتم مقارنة النتائج يف نهاية املطاف .وقد تختار هيئة إدارة االنتخابات أن تجعل أحد املواقع «موقعا رسميا» واآلخر موقع
تحقق.
إدخال البيانات يف محطة االقرتاع أو يف مركز نتائج عىل مستوى أدىن
ومبجرد االنتهاء من الفرز ،ميكن أن يقوم كاتب قيد البيانات بإدخال النتائج إىل الكمبيوتر ،ومن ثم ميكن أن ترسل هذه البيانات
ألي من مكاتب هيئة إدارة االنتخابات  ،EMBتبعا للصالحيات املخولة لها.
إىل خادم .وميكن أيضا إتاحة الوصول إىل البيانات ٍ
وإذا تم ذلك بالتوازي مع إدخال البيانات يف مركز نتائج كام هو موضح يف  ،1.11.4ميكن عندها مقارنة البيانات رقميا ملتابعة
االختالفات.
وإذا تم ذلك بالتوازي مع تجميع يدوي ،ميكن ملكاتب عىل نفس املستوى أو عىل مستويات مختلفة أن تقارن يدويا عمليتي
التجميع إما لتأكيد النتائج أو كشف التناقضات املمكنة .ميكن أن تستخدم هذه البيانات عىل املستوى الوطني إلعالن النتائج
املؤقتة.
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مركز الحوسبة الوطني

2

ترد البيانات املستخدمة ألغراض التحقق إىل مركز الحوسبة الوطني (ينبغي عدم الخلط بينه وبني مركز النتائج الوطني) .يعمل
مركز النتائج عىل إدارة النتائج املادية والرسمية ،يف حني يعالج مركز الحوسبة النتائج املؤقتة و/أو األولية التي ت ُنقل إلكرتونيا.
وحتى إذا كان يتم تجميع النتائج باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  TCIsوال يتم توفري أي نسخ ورقية ،فإنه من
املامرسات الجيدة أن يكون هناك مراكز حوسبة ومراكز نتائج منفصلة من أجل معالجة القضايا املختلفة التي قد تنشأ خالل
عمليات التجميع والتحقق من النتائج.
ينبغي إدخال ميزات مختلفة للحفاظ عىل السالمة األمنية ولضامن أن املعلومات التي تنتقل إىل املستوى الوطني هي يف الواقع
املعلومات املثبتة عىل أوراق نتائج محطات االقرتاع.

3

وألسباب أمنية ،من الرضوري أن يتم نقل البيانات إىل مركز الحوسبة الوطني باستخدام شبكة خاصة افرتاضية (.)VPN
تحديد هوية املستخدم وطقم املعدات واالجهزة
يجب أن يحصل الشخص املكلف بتشغيل املعدات يف كل محطة اقرتاع أو مركز نتائج دائرة انتخابية مقدما عىل رمز الدخول إىل
الكمبيوتر .يتم تعريف كل جهاز كمبيوتر عن طريق رمز فريد لتجنب أجهزة الكمبيوتر ‹املزيفة› إلرسال البيانات.
التوقيع الرقمي لنسخة
هناك توقيع رقمي لكل حزمة بيانات ألغراض تحديد الهوية .تواقيع موظفي االقرتاع ووكالء األحزاب املحتملني

5

إذا كان يتم إرسال نسخ ممسوحة ضوئيا ،يجب أن تتضمن الصورة توقيعات كافية وصحيحة لتكون صالحة.
الخيار رقم  :1نسخ ممسوحة ضوئيا
تحال النسخ املمسوحة ضوئيا لنتائج محطة االقرتاع عرب شبكة خاصة افرتاضية  VPNإىل مركز الحوسبة الوطني ملزيد من
املعالجة ،الذي ينبغي عدم الخلط بينه وبني مركز النتائج الوطني ،كام ذكر أعاله .،ولدى تلقي مركز الحوسبة الوطني للنسخ،
يتم إرسال نسخ منها فورا إىل األحزاب السياسية ليتمكنوا من الحصول عىل املعلومات والتحقق من الصحة.

6

تستخدم هذه الخطوة نقطتي إدخال للبيانات ألغراض التحقق .يتم إرسال صورتني متطابقتني لكتبة إدخال البيانات دون أن
يعرف أي منهام من لديه النسخة األخرى .لقد تم سابقا «قص ولصق» النتائج باستخدام برنامج كمبيوتر خاص لجعل الكشف
عن أي مرشح أو حزب يقوم الكاتب بإدخال نتائج محددة لصالحه أمرا مستحيال.

املرفقات

إذا أدخل الكاتبانن نفس النتائج ،يكون بذلك قد تم التحقق من النتائج وبناء عليه ميكن نرشها من قبل هيئة إدارة االنتخابات
 EMBوإعالنها من خالل املؤمترات الصحفية .ويف حال وجود اختالفات بني النتائج التي أدخلها كتبة قيد البيانات لنفس النتائج،
يجري التدقيق بها لتحديد القيمة الحقيقية وأصل الخطأ ( األخطاء).
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الخيار رقم  :2إدخال البيانات يف محطة االقرتاع أو يف مركز نتائج عىل مستوى أدىن
ومبجرد وصول النتائج إىل الخادم عىل املستوى الوطني ،يتم تجميعها إما باستخدام برنامج كمبيوتر أو بواسطة كتبة قيد
البيانات ملختلف الدوائر االنتخابية .وال ت ُستخدم هذه البيانات فقط لتقديم نتائج مؤقتة ،كام ذكر سابقا ،ولكن أيضا للتحقق
من دقة البيانات القادمة من مستوى الوالية .وعليه يكون لدى هيئة إدارة االنتخابات  EMBاحتامل أكرب للكشف عن
االختالفات املحتملة أثناء عمليات املعالجة يف املستويات الدنيا واتخاذ تدابري تصحيحية يف وقت مبكر.
أصحاب املصلحة
تتطلب األحزاب السياسية واملرشحون ومجموعات املراقبة الوصول إىل البيانات التي تقوم هيئة إدارة االنتخابات بتجميعها
ليمكنهم مقارنتها مع النتائج يحصلون عليها من مصادرهم . .وعالوة عىل ذلك ،فمن املامرسات القيِّمة إعالن تصنيف البيانات
عىل مستوى محطة االقرتاع لتتمكن املجموعات السياسية واملراقبني من مراجعتها مبقارنتها مع الجدولة املتوازية لبيانات الشبكة
الخاصة االفرتاضية  PVTالتي قاموا بجمعها .ويف بعض الحاالت ،ميكن إتاحة أجهزة الكمبيوتر املزودة بقدرات «عرض فقط»
وطباعة لتمكني أصحاب املصلحة من الوصول إىل تصنيفات مستوى املحطة
التجميع اليدوي والتجميع بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ICTاملشرتك
إلعالن النتائج األولية ،ميكن أن تقرر هيئة إدارة االنتخابات يف بعض الحاالت خلط النتائج املتحصل عليها باستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت والتجميع اليدوي .ويف مثل هذه الحاالت ،ال يتم إضافة إال النتائج من محطات االقرتاع التي ال تتوفر فيها
اإلمكانية التكنولوجية لنقل البيانات إىل البيانات املوجودة بالفعل للحصول عىل النتائج األولية.
 4.4.3إعالن النتائج
النتائج املادية
يتم إصدار نسخ ورقية من النتائج عادة عىل شكل نصوص مطبوعة وتكشف
النتائج التي تم الحصول عليها يف محطات االقرتاع ومحطات النتائج لالنتخابات
املختلفة التي يتم إجراؤها .ويتم إصدار النسخ املطبوعة بعد أن يتم التعامل مع
مجمل أصوات الناخبني أو أوراق النتائج عىل املستوى املحدد.
النتائج االلكرتونية
حيثام توفر محطات االقرتاع النتائج بطريقة مبارشة ميكن تجميعها برسعة،
يحتمل إعالن هذه املجموعة األوىل من املعلومات (البيانات الخام) .ومع ذلك،
وبالنظر إىل أن هذه النتائج ال يتم عادة مراجعتها وتخضع لعمليات تفحصا قليلة
للتحقق من صحتها ،لذا ،يجب أن يعتمد إعالنها عىل السياق الخاص.

إذا كان سيتم االستعانة بالتجميع
املختلط ،يجب أن يكون هناك
اتفاق واضح من قبل األحزاب
السياسية واملرشحني الستخدام
هذا النظام بهذه الطريقة.
وعالوة عىل ذلك ،ينبغي أن
تعكس األحكام القانونية مثل
هذا النهج.

وعادة ما تعلن هيئة إدارة االنتخابات  EMBبيانات النتائج يف مؤمترات صحفية يف املركز اإلعالمي ،كام تم تجميعها من مختلف
مراكز النتائج .وتهدف تلك املعلومات إىل توفري مؤرشات حول كيفية تقدم العملية وتقديم النتائج األولية .وليكون ذلك ممكنا،
يتعني أن يكون يف حوزة هيئة إدارة االنتخابات بيانات كافية ومن مناطق مختلفة من البالد لضامن أن هذه النتائج التقدمية
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التي صدرت ال تختلف كثريا عن النتائج التي تستند عىل محطات اقرتاع أكرث بكثري ومناطق يف البالد أوسع بكثري والتي ستصدر
يف وقت الحق (مبا يف ذلك النتائج النهائية) .ويتعني أن تقرر هيئة إدارة االنتخابات قبل يوم االقرتاع كمية وأصل البيانات
املطلوبة للبدء يف إعالن النتائج.
ومن املعروف أن هناك العديد من الحاالت التي قررت فيها هيئات إدارة االنتخابات EMBsاإلعالن عن نتائج يف وقت مبكر
جدا استجابة لضغوط من أصحاب املصلحة ،فقط لتدرك أن املجموعة التالية من النتائج غريت النتائج األوىل بشكل كبري ألنه،
عىل سبيل املثال ،جاءت املجموعة األحدث من مناطق مختلفة .ويف مثل هذه الحاالت ،غالبا ما تدعي األطراف الخارسة حدوث
االحتيال.
 4.4.4املتطلبات

إذا قامت هيئة إدارة االنتخابات
 EMBبإنشاء موقع عىل شبكة
االنرتنت لإلعالن عن النتائج،
ينبغي اختباره بشكل صحيح قبل
يوم االقرتاع للتأكد من أنه ميكن
أن يستوعب الحد األقىص املتوقع
من مرات زيارته لالطالع دون أن
يتعطل .إن إنشاء موقع «يتعطل
باستمرار» أو « ينهار فجأة»
ميكن أن يكون مبثابة مفتاح
ملزاعم محتملة بارتكاب أعامل
شائنة مخالفة لألنظمة.

1
2
3

املفهوم والجدول الزمني وامليزانية
تتألف أحد الخطوات األوىل لتصميم نظام إدارة التنائج  RMSمن صياغة مذكرة
مفاهيمية ،وينبغي أن تتضمن تلك املذكرة وضع جدول زمني وميزانية مؤقتة.
يجب أن تتكون املذكرة املفاهيمية من تفسريات عامة عن نظام إدارة النتائج
 ،RMSوالرشكاء املحتملني ،واألنشطة املحددة املتوخاة وتحديات تنفيذ نظام
.RMS
ويف حني أنه من املهم لجميع أصحاب املصلحة أن يشاركوا يف تصميم نظام
إدارة النتائج  ،RMSيتعني أن تكون صياغة املذكرة املفاهيمية نشاطا داخليا
خاصا بهيئة إدارة االنتخابات  .EMBسيتم تبادل املذكرة املفاهيمية مع الجهات
املعنية للحصول عىل تعليقاتها يف املستقبل .إذا حدث إرشاك أصحاب املصلحة
يف وقت مبكر جدا ،ميكن أن تتأخر العملية بشكل غري رضوري يف هذه املرحلة
املبكرة.
وينبغي توفري جداول زمنية وميزانيات واقعية لتمكني هيئة إدارة االنتخابات
 EMBمن اتخاذ قرار وا ٍع بشأن نظام إدارة النتائج RMS

6

املرفقات

املتطلبات القانونية
يتعني أن تبني األحكام القانونية القامئة إطار العمل الذي ميكن لهيئة إدارة االنتخابات  EMBأن تقوم به أثناء تصميم نظام إدارة
النتائج  .RMSويف بعض الحاالت ،قد تلتزم األحكام القانونية الصمت يف ما يخص إدارة النتائج ،وبالتايل تعطي الحرية الكاملة
لهيئة إدارة االنتخابات  EMBلتصميم نظام إدارة النتائج  RMSالذي تراه مناسبا .ومع ذلك ،ويف سياقات أو بيئات أخرى ،قد
يتم تطبيق األحكام القانونية القامئة ،مثل رشط نقل نسخ ورقية أو لتوفري املعلومات لهيئات محددة ،ومستوى تجميع النتائج،
وما إىل ذلك .ويجب أن تنظر هيئة إدارة االنتخابات يف هذه القيود ،ورمبا ينبغي استشارة املستشار القانوين إذا كان التصميم
املطلوب ميكن أن يتعارض مع التفسريات املمكنة لألحكام القانونية .ميكن النظر يف الخطوات التالية والقيام بها فقط بعد أن

5
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يكون اإلطار القانوين واضحا وال يوجد أي شكوك حول تأثريها عىل تصميم نظام إدارة النتائج .RMS
صياغة االجراءات
عادة ما يكون قد أجري تقييم آلخر نظام إدارة النتائج  RMSتم استخدامه قبل النموذج الجديد ،وميكن االستفادة من الدروس
املستفادة يف تصميم تصميم نظام  RMSالجديد .ينبغي صياغة إجراءات تغطي جميع الجوانب املتعلقة بنظام جديد ،مبا يف
ذلك املستويات املختلفة لتجميع النتائج والتحقق منها وإعالنها .وتخدم هذه اإلجراءات كأساس إلجراء مناقشات مع أصحاب
املصلحة وإعداد األدلة التدريبية للموظفني املشاركني يف التنفيذ.
املباين
يلزم تأمني أماكن العمل (الحيز املادي) ملستويات مختلفة من مراكز النتائج .ينبغي تخصيص مساحة كافية داخل كل مركز
لوحدات االستقبال والتجميع والحاالت الخاصة ،وكذلك عمل مسؤويل االنتخابات عىل مستوى الدائرة االنتخابية واملستوى
اإلقليمي أو الوطني.
وقد تعتمد القرارات املتعلقة بالحيز عىل خيار منوذج الهجني الذي تم اختياره .وترتاوح االحتامالت بني إنشاء محطات اقرتاع
فقط داخل محطة االقرتاعومركز حوسبة ونتائج وطني (إذا تم اختيار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتجميع والتحقق)
إىل إنشاء محطات اقرتاع يف مراكز اقرتاع باإلضافة إىل مراكز محلية/بلدية ،عىل مستوى الدائرة االنتخابية واملستوى اإلقليمي
والوطني.
وينبغي تصميم وتوزيع ما ييل يف أقرب وقت ممكن :خرائط سري العمل للمعلومات ونقل النسخ الورقية والهياكل التنظيمية
للموظفني املخصصني لكل وحدة ،والرسومات مع تخصيص مساحة داخل كل مركز .وهناك حاجة أيضا إىل حيز ٍ
كاف لتخزين
املواد املصاحبة للنتائج ،عىل سبيل املثال ،أكياس االصوات وغريها من املعدات التي استخدمت خالل عملية االقرتاع .البد من
تأمني حيز خاص لصناديق االقرتاع التي وضعت يف مكان معزول بانتظار البت فيها .وأخريا ،ينبغي وضع أحكام مقدما لتوفري حيز
ألصحاب املصلحة ليكونوا قادرين عىل متابعة هذه العملية.
املعدات واملواد والنامذج
يجب أن يتم تحديد املعدات واملواد والنامذج الالزمة لتنفيذ املراحل املختلفة من نظام إدارة النتائج  RMSيف وقت مبكر
ليمكن تصميمها ورشاؤها واختبارها يف الوقت املناسب واستخدام املعدات واملواد والنامذج يف دورات تدريبية.
يف بعض الحاالت يلزم توفر أجهزة الكمبيوتر والطابعات إلدخال النتائج يف جداول البيانات وطباعتها .ويتم عمل تلك العملية
إما للتجميع أو التحقق ،أو لكال الغرضني .ومع ذلك ،فإنه ميكن أيضا أن يكون الحال بحيث يلزم رشاء أجهزة العرض وغريها من
املعدات.
وترتاوح املواد الالزمة من القرطاسية وألواح الكتابة وغريها من املواد الالزمة لتسهيل التجميع اليدوي والتحقق وإعالن النتائج.
ويعتمد مقدار ونوع املوارد املطلوبة عىل النموذج املختار .إذا تم استخدام الخيار الهجني األسايس ،من املرجح أن تكون اآلالت
الحاسبة هي املعدات األكرث «تقدما» عىل مستوى محطة االقرتاع ،ولكن يف مراكز إدارة النتائج عىل مختلف املستويات ،فإن
عددا من معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (عىل سبيل املثال ،أجهزة الكمبيوتر ،وأجهزة املسح الضوئية ،وأجهزة املودم)
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سيكون بالغ األهمية .35.تشري التجربة إىل أنه قد يلزم يف مركز الحوسبة الوطني وصل أكرث من  001طرفية كمبيوتر إىل خوادم
مختلفة إلدخال البيانات.
وهناك حاجة إىل مجموعة من النامذج املختلفة ليك يعمل نظام إدارة النتائج  RMSبكفاءة عىل مستويات مختلفة وملختلف
الوحدات املعنية يف كل مرة .وينبغي إعداد هذه النامذج مقدما بفرتة زمنية كافية بحيث ميكن استخدامها خالل تدريب
املوظفني عىل مختلف املستويات والوحدات .وللمساعدة عىل ضامن تدفق عمليات االنتقال بسالسة ،يتعني عىل أولئك األفراد
التعرف عىل النامذج املطلوبة قبل استخدامها خالل الحدث االنتخايب الحقيقي أيضا ،ميكن للموظفني اكتشاف بعض مواطن
الخلل أو األخطاء عند استخدام النامذج يف التدريبات العملية ،لذا يتعني إتاحة الوقت إلعادة صياغة النامذج إذا لزم األمر
وطباعتها قبل يوم االقرتاع.

1
2
3

وكام هو الحال دامئا ،يجب أن تكون املعدات الغيار واملواد والنامذج يف متناول اليد ليتم إرسالها إذا لزم األمر للمراكز التي
تطلب مواد إضافية بسبب ظروف غري متوقعة .وينبغي عادة توفر مخزون إضايف ال يقل عن  51يف املئة.
وينبغي أن يتم تصميم النامذج وتحديد ورشاء املعدات واملواد يف وقت مبكر للسامح باستخدامها خالل التدريب واالختبار من
قبل املوظفني املنتدبني للعمل عىل نظام إدارة النتائج .RMS
الربمجيات
إن الربنامج مكون رئييس يف إدخال بيانات الهجني .ومن الرضوري أن يعكس عملية إدخال البيانات وأن يعكس اإلجراءات .وألنه
يعتمد عىل اإلجراءات ،يجب أن تكتمل اإلجراءات يف وقت مبكر من العملية إلتاحة الوقت الكايف لتطوير الربمجيات واختبارها
وتدريب املوظفني.
وعادة ما يتم بناء برمجيات الجدولة مفصلة حسب الطلب لعملية .وميكن رشاؤها من رشكة برمجيات .واستنادا إىل الرخصة،
قد تكون من مصدر ُم َس َّج ُل املِلْ ِك َّية أو مصدر مفتوح .فعىل سبيل املثال ،دعم برنامج االمم املتحدة اإلمنايئ  DPNUالحكومة
36
الليبية يف بناء الربمجيات املفتوحة املصدر إلدخال البيانات لعمليتي االنتخابني املاضيتني ،التي أصبحت متاحة علنا وبحرية.
االتصاالت
يتم املستوى األول من االتصال بني محطة االقرتاع واملقر الرئييس ليتمكن رؤساء محطات االقرتاع من إرسال النتائج املؤقتة.
وميكن إجراء هذه االتصاالت بطرق مختلفة ،ولكن الطريقة األكرث شيوعا هي أن يتم ذلك عن طريق االتصاالت الصوتية
باستخدام خدمات الهاتف املحمول أو الهاتف الثابت أو من خالل استخدام الفاكس .ويف بعض الحاالت قد يكون من الرضوري
استخدام هواتف األقامر الصناعية أو البث اإلذاعي.

 35إذا تم استخدام خيار هجني مسبق ،تكون هذه املعدات موجودة بالفعل عىل مستوى محطة االقرتاع.
36https://github.com/onaio/tally-ho

6

املرفقات

يجب أن تكون معدات االتصاالت متوفرة يف مراكز النتائج لضامن التواصل السلس واملستمر بني كل مركز واملستوى التايل .ويف
حني يتم نقل النتائج الرسمية عن طريق الرب أو البحر أو الجو ،ميكن أن تنتقل النتائج املؤقتة باالتصاالت الصوتية أو عن طريق
الفاكس .ويتعني استخدام هذه النتائج أيضا لغايات التحقق.

5
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وتجدر اإلشارة إىل أن كمية البيانات املرسلة من محطات االقرتاع ميكن أن تكون كبرية إذا تم استخدام خيار املسح الضويئ
ألوراق النتائج .وبالتايل فإنه من املهم التأكد مقدما من أن أنظمة اإلرسال قادرة عىل التعامل مع الكمية املتوقعة من النقل.
وبغض النظر عن الوسيلة الرئيسية املستخدمة ،من الجيد ان يكون هناك وسائل بديلة متاحة لالتصال .إذا فشل النظام األسايس،
ينبغي أن يكون هناك خيارا ً مصمامُ بشكل مسبق وميكنه أن يساعد عىل ضامن نقل النتائج إىل املستوى
التايل .وقد تتضمن الخيارات البديلة أو «االحتياطية» ما ييل )1( :وجود العديد من موفري اإلنرتنت يف وضع االنتظار يف حالة
تعطل أحدها أثناء أو قبل نقل النتائج ،أو ( )2نقل النتائج إىل محطة اقرتاعآخر قريب لديه اتصاالت مبارشة إىل املستوى
املحيل/مستوى البلدية .وميكن أيضا أن يتم تأمني وسائل االتصال األخرى مقدما من هيئة متعاونة.
تجنيد املوارد البرشية والتدريب
من الرضوري تقييم عدد املوظفني املطلوب عىل مختلف املستويات لدى تصميم نظام إدارة النتائج  .RMSومبقارنته مع
النامذج األخرى ،قد يتطلب النموذج الهجني عددا أكرب من املوظفني ليكون قادرا عىل إنجاز العمل بضمن فرتة معقولة من
الوقت.
بعد تحديد عدد املوظفني الالزم ،يتعني القيام بتعيينهم ،ييل ذلك تدريبهم .وينبغي أن يستند التدريب عىل اإلجراءات املعتمدة
يف وقت سابق من العملية ،وينبغي أن يتم من خالل التدريب التسلسيل إذا كان عدد املوظفني مرتفع نسبيا( .يف التدريب
التسلسيل ،يقوم املدربون املهرة املتمرسون بتدريب مدربني إقليميني/مدربني عىل مستوى الدائرة االنتخابية ،وهم بدورهم
يقومون بتدريب املرشفني يف مراكز النتائج لتدريب املوظفني .وإذا مل تكن األرقام كبرية ومربكة جدا ،قد يكون من األفضل لو
درب املدربون املؤهلون جميع املوظفني ،رمبا من خالل حشدهم بشكل مكثف يف دورات تدريبية عىل املستوى اإلقليمي .يتعني
يف هذه املرحلة تحديد األخطاء املحتملة ألنه ميكن أن يكون لها تأثري هائل عىل العملية االنتخابية.
يختلف مستوى القدرة اعتامدا عىل املهام التي يتم تكليف أفراد املوظفني بها .يتطلب املوظفون املكلفون بالتجميع اليدوي
عادة قدرة أقل من املوظفني املشاركني يف إدخال البيانات والتحقق .واستنادا إىل خيار النموذج الهجني املختار ،هناك حاجة
ملوظفي التجميع اليدوي و/أو كتبة إدخال البيانات عىل مختلف املستويات .يجب أن يتطلب املستوى الوطني ،إىل جانب
موظفي الحاالت الخاصة ،موظفي إدخال بيانات وموظفي استقبال عىل وجه الحرص تقريبا .تختلف أعداد املوظفني حسب
السياق ،ولكن الرقم الشائع لعدد املوظفني لدى مراكز الحوسبة الوطنية هو نحو  004من كتبة إدخال البيانات ألنه يلزم
التخطيط لعدة نوبات (عىل سبيل املثال ،أربع نوبات منفصلة تعمل كل منها ست ساعات) وذلك للسامح بإدخال البيانات
السلس واملتواصل .
وهناك حاجة للموظفني للمستويات املختلفة من مراكز النتائج .وحيث أن املهام متشابهة ولكنها ليست متساوية ،يتعني تقديم
التدريب املتخصص للموظفني الذين يعملون يف وحدات مختلفة .ومن أجل القدرة عىل تجنيد املوظفني الالزمني داخل مركز
تبعا لحجم العمل يف املراحل املختلفة ،يُفضل تدريب جميع املوظفني ألداء كافة الوظائف.
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األمن
يجب النظر يف أمن البنية التحتية واملوظفني املشاركني يف نظام إدارة النتائج  RMSبشكل صحيح وبدقة عند وضع خطة نظام
 .RMSيجب تأمني حامية املقار بدوام كامل ويتعني إعطاء تعهدات قامئة عىل األدلة للموظفني بأنهم سيكنونوا قادرين عىل
العمل دون أن ميسهم رضر .إن التنسيق بني هيئات إدارة االنتخابات EMBsواألجهزة األمنية يف هذه املرحلة يف غاية األهمية.
ال بد من وضع إجراءات تحديد الهوية املناسبة وإجراءات التحقق من ذلك لضامن دخول األشخاص املخولني فقط إىل مراكز
النتائج .قد تكون هناك حاجة للتحري عن خلفية املوظفني اعتامدا عىل الوضع عىل األرض.

1
2

وأحد األوضاع املحتملة خالل مرحلة تنفيذ تشكيل نظام إدارة النتائج و RMSهو أن األحزاب واملرشحني قد يعتقدوا بأن
القضايا ودواعي القلق التي يثريونها ال تتم معالجتها يف الوقت املناسب ،إن متت معالجتها عىل أية حال .وقد يلقوا باللوم يف
مثل هذه الحاالت عىل املوظفني وعىل هيئة إدارة االنتخابات  .EMBلذا يتعني العثور عىل توازن دقيق غري ملحوظ بني السامح
بتقديم الشكاوى مع ضامن عدم خروج الوضع عن نطاق السيطرة بحيث يعرض العملية للخطر أو يف أسوأ الحاالت يشلها.

3

وباإلضافة إىل ذلك ،يجب وضع بروتوكوالت أمنية بشأن إدخال البيانات ونقلها والحصول عىل تجنب الوصول غري املرصح به
للبيانات واحتامل العبث .ينبغي إجراء مراجعة للنظام قبل يوم االقرتاع ،ويتم ذلك من الناحية املثالية من قبل رشكة خارجية
متخصصة وذات سمعة طيبة .ينبغي استخدام جميع الضامنات والتحقق منها خالل تنفيذ نظام إدارة النتائج .RMS
 4.4.5املزايا
وقت أقل إلعالن النتائج املؤقتة
تكمن امليزة الرئيسية للطريقة الهجني يف أنها تقلل إىل حد كبري من مقدار الوقت الالزم لالعالن عن النتائج املؤقتة .وميكن أن
توفر املعلومات يف وقت مبكر لحد ما ،وبسهولة ،ألصحاب املصلحة حول كيفية تقدم سري النتائج من خالل مجموعة متنوعة
من األنظمة (مثل شبكة اإلنرتنت ومركز وسائل إعالم).
تسهيل عملية التحقق
ميكن أن تستخدم هيئة إدارة االنتخابات والجهات املعنية البيانات التي تم جمعها عىل مختلف املستويات للتحقق من /إثبات
صحة النتائج الرسمية وتصحيح األخطاء املحتملة يف وقت أقل وبشكل أكرث دقة مام هو ممكن مع النموذج اليدوي.
 4.4.6العيوب

6

املرفقات

الحاجة إىل مستوى معني من البنية التحتية القامئة
ليك يعمل النموذج الهجني ،هناك بعض املتطلبات الدنيا من البنية التحتية املتعلقة أساسا بتوفر شبكة اتصاالت .وحتى لو كان
باإلمكن تهيئة اتصاالت مخصصة لالنتخابات ،فقد أثبتت التجربة أن حلول املدى القصري أو الحلول املطورة برسعة قد تأيت
بنتائج عكسية إذا مل تنفذ بشكل صحيح عىل مدى فرتة كافية من الوقت.

5
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ميكن أن تصبح االستدامة مشكلة
نظرا للحاجة ملعدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والربمجيات املتخصصة ،يجب تخصيص مبالغ كبرية من األموال لضامن
عمل النظام بشكل مناسب .وقد يكون لهذا تأثري كبري عىل امليزانية االنتخابية العامة .وبالتايل يتعني عىل هيئة إدارة االنتخابات
 EMBأن تحاول ضامن أن املعدات التي يتم رشاؤها ميكن استخدامها ملهام أخرى بعد انتهاء االنتخابات (أو ميكن أن تقدمها
وكالة أخرى للعمليات االنتخابية) .وهناك اعتبار آخر هو أن رسعة االبتكار التكنولوجي تجعل بعض املعدات قدمية غري قابلة
لالستخدام يف الدورة املقبلة من االنتخابات .لهذا السبب وغريه من األسباب ،ينبغي القيام بدراسة سليمة وأن توضع الرتتيبات
مسبقا ليمكن ملؤسسات أخرى ،حكومية أو غري حكومية ،أن تستفيد من املعدات التي تم رشاؤها.
تنطوي التكاليف املرتبطة باستخدام املعدات عىل التكاليف املنظورة وغري املنظورة .إن التكاليف املنظورة هي تلك التي ترتبط
بالرشاء املبارش للمعدات ،يف حني أن التكاليف غري املرئية هي تلك املتعلقة بالصيانة وتحديث الربمجيات ،الخ
وينبغي القيام بتقييم سليم لتوازن القيمة مقابل التكلفة .إذا تم استخدام األموال الخارجية لرشاء املعدات ،البد عندها من
طرح السؤال حول ما إذا كانت هذه األموال ستكون متاحة أيضا لالنتخابات املقبلة أم أنه من األفضل التمسك بأساليب نظام
إدارة النتائج  RMSاألقل تكلفة التي ميكن تنفيذها ضمن امليزانية الوطنية.
ازدياد احتياجات بناء قدرات املوظفني
تزداد قدرات املوظفني بإدخال واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .يتعني القيام بدراسة مناسبة لتقييم مدى توفر عدد
كاف من املوظفني املؤهلني لتنفيذ النموذج عىل مختلف املستويات .وإذا كانت هناك رضورة لنقل املوظفني من موقع مركزي
ملراكز المركزي ،ينبغي إجراء تقييم ما إذا كان عدد املوظفني مرتفع جدا لتربير استخدامهم يف مثل هذه املواقع .قد يكون من
املناسب مجرد تعديل/تبسيط النموذج (عىل سبيل املثال ،استخدام إدخال البيانات فقط عىل املستوى الوطني).
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4.4.7

دراسة حالة :منوذج إدارة نتائج  RMSهجني (بنغالديش)

ملخص
خططت لجنة االنتخابات يف بنغالديش ( )ECBللبدء يف تنفيذ طرح نسخة جديدة من املكون االلكرتوين لنظام إدارة
النتائج  RMSلالنتخابات الربملانية التي جرت يف يناير/كانون الثاين عام  .2014وقد تم تصميم هذا املكون ليكمل،
ولكن ليس ليحل محل عملية النتائج اليدوية الرسمية .وقد تم إعداد مفهوم املكون اإللكرتوين لتوفري أداة مفيدة
للجنة لتفحص النتائج والتحقق منها وترسيع عملية تجميعها .وهكذا ،كان من املفرتض أن يساعد املكون لجنة
االنتخابات يف بنغالديش  ECBعىل زيادة كفاءة ودقة نتائج االنتخابات من أجل إنشاء ثقة أكرب يف هذه العملية
الشاملة ويف لجنة االنتخابات ،كمؤسسة.
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1
2
3

تقدم دراسة الحالة هذه معلومات أساسية عن نظام إدارة النتائج  RMSيف بنغالديش وتناقش بعض العوامل التي
تم النظر فيها إلدخال املكون ،مبا يف ذلك مجموعة من االعتبارات الفنية والتشغيلية والقانونية والسياسية .ومن بني
الدروس املستفادة من دراسة هذه الحالة هو أنه من خالل التخطيط املناسب والتجريب واالختبار وإدارة املخاطر،
ميكن إنتاج نسخة منقحة من نظام إدارة النتائج  RMSبنجاح.
(مالحظة :يوفر برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف بنغالديش املساعدة االنتخابية للجنة االنتخابات وقام بدعم تطوير
النسخة الجديدة من نظام إدارة النتائج ).RMS
املبادئ التوجيهية لنظام إدارة النتائج  RMSبنغالديش

5

 يتعني أن يسعى املكون اإللكرتوين لنظام إدارة النتائج  RMSإىل تعزيز كفاءة العملية الورقية اليدوية ،ال أنيحل محلها .وال تزال عملية النتائج اليدوية هي العملية الرسمية واملعرتف بها قانونا.
 يستند تطوير هذا العنرص عىل تقييم الوضع القائم والثغرات واالحتياجات الحالية .يجب إجراء استعراضمستمر للسياق للبقاء عىل علم تام بالتحديات والفرص.
 ينبغي الحفاظ عىل مرشوع ذي حجم معقول وواقعي التنفيذ. ينبغي أن تستخدم املعلومات من الرواد املجربني والدروس املستفادة لتعزيز متانة النظام.ينبغي الحفاظ عىل أهداف محددة بوضوح للنظام ،وينبغي اتخاذ خطوات لضامن أن تلك األهداف قد أُبلغت
بشكل صحيح ملنع أي سوء فهم.

املرفقات

 -يجب تخصيص وقت كاف للتنفيذ.

6
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ينبغي إجراء استعراض مستمر للتعرف عىل وتوقع اآلثار السياسية لنظام إدارة النتائج  RMSضمن سياق بنغالديش.
ينبغي ضامن التدريب املناسب والتوظيف املهني وتثقيف الناخبني بشأن النظام.
يجب أن يكون النظام مستداما للمستقبل .وعليه من املهم إدراك تكلفته اإلجاملية وتكلفة املراجعة والرتقيات،
ووجود القدرات داخل املؤسسة للحفاظ عليه.
عملية نظام إدارة النتائج RMS
تبدأ خطوات نظام إدارة النتائج  RMSباإلدالء بالصوت يدويا وفرز األصوات يف مراكز االقرتاع .وبعد فرز االصوات يف
اصة نتائج
تلك املراكز ،يتم من ثم إدخال النتيجة املتفق عليها رسميا لكل مركز من محطات االقرتاعيدويا عىل ق َُص َ
من الورق .وتستمر عملية التجميع اليدوي الرسمية هذه عىل مستويات مختلفة.
تؤخذ قصاصات النتائج إىل نقطة تجميع إلكرتونية .وعند نقطة التجميع ،يقوم مشغل إدخال بيانات مبسح صورة
قصاصات النتائج ضوئيا ويدخل معلوماتها يف نظام إدارة النتائج  .RMSويستخدم نظام مزدوج التعمية حيث يتم
إدخال نفس النموذج مرتني (يف كل مرة من قبل كاتب إدخال بيانات يتم اختياره عشوائيا ،وذلك ملنع التواطؤ)
ومن ثم مقارنة النتائج .ميكن للنظام عندها تنفيذ اختبارات تحقق تلقائية مثل املقارنة بني عدد األصوات املدىل بها
مع إجاميل عدد الناخبني املسجلني لتلك الدائرة االنتخابية أو مقارنة األرقام اإلجاملية لألصوات املدىل بها مع عدد
األصوات لكل مرشح واألصوات الباطلة.
بعد اجتياز اختبارات التحقق األويل ،يؤرش النظام عىل النتائج التي يتعني اتأكد من صحتها .ثم يقوم مساعد مسؤول
هيئة إدارة االنتخابات ( )ORAباختيار كل نتيجة مؤرش عليها بحسب دورها (من قامئة النتائج التي اجتازت
االختبارات األولية) ويقارن البيانات املدخلة مع الصورة املمسوحة ضوئيا .يتم مراجعة كل حالة تناقض ويعيدها
مساعد مسؤول هيئة إدارة االنتخابات  ORAإىل قاعدة البيانات .إذا كانت البيانات املدخلة عىل ما يرام ،ميكن أن
يصادق مساعد مسؤول هيئة إدارة االنتخابات  ORAعىل قصاصات النتائج الفردية يف نظام إدارة النتائج .RMS
يتم نقل النتائج املصادق عليها إىل قاعدة بيانات نظام إدارة النتائج  RMSاملركزية .تطلَّب تنفيذ نظام إدارة النتائج
 RMSاملستخدم يف يناير/كانون الثاين 2014تطوير برمجيات حلول وإنشاء  520مركز لتجميع البيانات عىل
مستوى أوبازيال (وهي فرع وحدة إدارية انتخابية) ،مع كل منها طقم معدات نظام إدارة النتائج  ،RMSمبا يف ذلك
جهاز كمبيوتر محمول وماسح ضويئ وبرمجيات وكذلك امللحقات الصغرية األخرى.
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حجم وتعقيد نظام إدارة النتائج RMS
بلغ عدد الناخبني يف بنغالديش ما يقرب من  92مليون شخص ،بعد تحديث قامئة الناخبني عام  ،2012مام يجعل
بنغالديش من حيث عدد الناخبني من بني البلدان األكرب يف العامل .وتشمل االعتبارات التي تتعلق بتعقيد املحاولة
عدد االنتخابات املختلفة التي أُجريت يف نفس اليوم ،وما إذا كان يتم إدخال تقنيات متعددة و/أو تقنيات جديدة،
وما إذا تم تغيري عملية النتائج الرسمية ،وطبيعة آليات التنسيق والخربة السابقة للجنة االنتخابات مع مشاريع من
حجم مامثل واألطر الزمنية املعينة للتنفيذ.
خلفية إدخال املكون االلكرتوين لنظام إدارة النتائج RMS
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وكانت لجنة االنتخابات بنغالديش ( )ECBقد طورت ووجهت سابقا قبل عام  2014إصدارين مختلفني من
املكون اإللكرتوين لنظام إدارة النتائج  .RMSوقد تم تطوير تصميم اإلصدار الثالث الستخدامها يف االنتخابات
الربملانية التي جرت يف يناير/كانون اثثاين  .2014استفاد واستنار مفهوم اإلصدار الثالث ( )3من تقييم اإلصدارين
السابقني ،مبا يف ذلك نقاط القوة والضعف وكذلك إيالء االعتبار الواجب للحقائق التقنية والتشغيلية يف بنغالديش.
الرواد املجربون والدروس املستفادة
ومتشيا مع أفضل املامرسات ،من املستحسن عىل سبيل املثال ،من املستحسن بالنسبة للتقنيات التجريبية أن يتم
استخدامها يف االنتخابات قبل البدء بتنفيذها عىل مستوى قومي النطاق ،تم تجريب اإلصدارات املبكرة من تحديث
منوذج نظام إدارة النتائج  RMSبنغالديش يف ستة انتخابات محلية مختلفة خالل عام  2012و  .2013تم
استخالص الدروس من هذه النامذج التجريبية إلصدار النسخة املحسنة الثالثة ( )3من النظام ،ضمن الدروس
املستفادة يف ورشات عمل مع أصحاب املصلحة االنتخابية.
تم إدراج دروس من دول مثل جمهورية الكونغو الدميقراطية وكينيا وباكستان وجنوب أفريقيا وجمهورية تنزانيا
املتحدة – وهي أماكن تم فيها استخدام أنظمة نتائج هجينة بدرجات متفاوتة من النجاح  -يف تصميم نظام
بنغالديش .وميكن اعتبار هذا النهج ،أيضا ،نهجا ألفضل املامرسات.
تقييم وتحليل املخاطر

6

املرفقات

تم إجراء تقييم للجوانب الفنية والتشغيلية والقانونية لتنفيذ نظام إدارة النتائج  .RMSنبني يف أدناه العنارص
الرئيسية.

5
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الجوانب الفنية
البنية التحتية لنقل وإيصال البيانات
أُعتقد أنه من الرضوري ضامن طرائق نقل البيانات املالمئة وحاالت الطوارئ املناسبة ،عند الرضورة ،من أجل أن
يكون نظام إدارة النتائج  RMSالجديد ناجحا .يتوفر لدى املواقع الالمركزية للجنة االنتخابات بنغالديش (مستوى
أوبازيال) وتستخدام ربط البيانات من خالل ترتيب قائم لشبكة افرتاضية خاصة ( )VPNمع إحدى رشكات
االتصاالت املتنقلة.
نهج تخفيف املخاطر وحاالت الطوارئ
احتفظ بقنوات بيانات متنقلة بديلة
استخدم وسائل الناقل التسلسيل العام  USBالقابلة لإلزالة إذا لزم األمر
قم بتشفري جميع البيانات عند املصدر وخالل كل عملية تقل
استخدم برمجيات تصميم تخزين/نقل مستقبيل ونظام إدارة نتائج  RMSمتسامح مع األخطاء
احتفظ بأجهزة غيار جاهزة لالنتشار الرسيع
أعد استخدام طواقم معدات نظام إدارة النتائج  RMSيف مواقع متعددة إذا لزم األمر
استخدم أجهزة الفاكس لنقل الربوتوكوالت إذا لزم األمر
استخدم الصوت (الهاتف) لنقل النتائج إذا لزم األمر.
الكهرباء يف املواقع
توزع الكهرباء بشكل غري متساو يف جميع أنحاء بنغالديش .ويشكل ذلك مصدر قلق ألن نظام إدارة النتائج RMS
يتطلب الحصول عىل الكهرباء لتحقيق األداء األمثل .قامت لجنة االنتخابات يف بنغالديش  ECBبالتحقق من الوضع
الفعيل يف محطات االقرتاعالذي أُقرتح استخدامه لالنتخابات الربملانية يف يناير/كانون الثاين عام  ،2014وتضمنت
عملية التحقق وضع التوصيل الكهربايئ .وقد تم استخدام هذه املعلومات لدعم اختيار مواقع تجميع البيانات ،مع
إعطاء األولوية للمواقع التي لديها وصالت كهربائية نشطة وقوية إىل حد معقول.
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تخفيف املخاطر
وقد توصلت لجنة االنتخابات يف بنغالديش  ECBإىل اتفاق مع السلطات الحكومية ذات الصلة يقيض بأن تقدم
الكهرباء ،دون انقطاع ،إىل محطات االقرتاعخالل االنتخابات .واحتياطا للطوارئ ،قررت لجنة االنتخابات يف
بنغالديش  ECBأن يكون لديها مولدات توضع عىل أهبة االستعداد .واألهم من ذلك ،تم نرش أجهزة كمبيوتر
محمولة لتوفري فرصة استخدام طاقة البطارية لفرتة من الزمن يف حال انقطاع التيار الكهربايئ.
التكنولوجيا واملعدات املطلوبة
يفرتض النظام وجود ما يقرب من  600موقع لتلقي البيانات جميعها مزود بطواقم معدات نظام إدارة النتائج.
وباإلضافة إىل ذلك ،تم توفري املعدات األساسية ،مثل أجهزة العرض وشاشات لعرض النتائج عىل املستوى املركزي .تم
ضامن القدرة عىل إرسال رسائل الفاكس ،احتياطا يف حال فشل الخيارات األخرى لتقديم النتائج
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تخفيف املخاطر
تم معالجة أمر رشاء املعدات من خالل مكتب دعم املشرتيات يف برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ( )PSOيف كوبنهاغن
لخدمات الرشاء املهنية .وقد تم تسليم املعدات يف الوقت املناسب قبل االنتخابات.
عني مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  UNDPنقطة رشاء محورية ملشرتيات االنتخابات لضامن أن تتم العمليات
يف الوقت املناسب وأن تكون أكرث فعالية .وقد تم تعيني نقطة اتصال مشابهة معينة داخل لجنة االنتخابات يف
بنغالديش.

5

تم استخدام اتفاقيات برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ طويلة األمد ( )LTAsللحصول عىل أفضل األسعار املمكنة وتقليل
مرات الرشاء.
كانت جميع املعدات املقدمة قياسية للحد من تعقيد االستخدام ،مثل أجهزة الكمبيوتر القياسية التي تقوم بتشغيل
 .TEN.ftosorciMمل يتم استخدام أي معدات معقدة أو غري مألوفة.

تم تجهيز معظم مكاتب لجنة االنتخابات يف بنغالديش  ECBبالفعل بأجهزة فاكس قبل تنفيذ نظام إدارة النتائج
 RMSالجديد.

املرفقات

مل يكن هناك حاجة للصنع املخصص للمعدات لنظام إدارة النتائج  ،RMSوميكن إعادة استخدام املعدات بسهولة
ألغراض أخرى غري األحداث االنتخابية .فعىل سبيل املثال ،تم استخدام املعدات التي تم رشاؤها لنظام إدارة النتائج
 RMSأيضا بنجاح لنظام إدارة مرشح تم وضعه يف نفس الوقت الذي تم فيه وضع نظام إدارة النتائج بنغالديش
( RMSولكن مل يتم تناوله بالتفصيل يف دراسة الحالة هذه).

6
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تم تجريب املعدات قبل نرشها واستخدامها يف االنتخابات..
عمل فريق تقنية املعلومات يف لجنة االنتخابات يف بنغالديش  ECBالذين تتوفر لهم دراية مبشاريع مامثلة ،مثل
تسجيل الناخبني ،كمشغلني وساعدوا يف توفري الدعم للتنمية الفنية وتنفيذ مكونات نظام إدارة النتائج RMS
الجديد.
تم التعاقد مع أحد كبار مستشاري إدارة املشاريع مقدما بوقت كاف للمساعدة يف التأكد من أن جميع العمليات
تسري بسالسة.
قدرة املوظفني
افرتض تصميم النظام توفر مجموعة من الكفاءات لدى موظفي اللجنة .ومن بني أمور أخرى ،انطوت هذه الكفاءات
جزئيا عىل تطوير الربمجيات ،فضال عن تركيب املكون االلكرتوين من نظام إدارة النتائج  RMSوأجهزة أخرى.
وأشارالنظام الجديد املعني أيضا إىل الحاجة إىل مهارات إدخال البيانات ومستوى معني من املهارات الفنية/مهارات
الصيانة يوم االقرتاع.
عمل ما مجموعه  18موظفا عىل تطوير برمجيات نظام إدارة النتائج  .RMSوكان من بينهم  10من موظفي
تكنولوجيا املعلومات من العاملني لدى جناح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف لجنة االنتخابات يف بنغالديش
و  8من املرشوع املدعوم من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  .UNDPوكان من بينهم أحد مستشاري تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت الدوليني واثنني من مطوري الربمجيات الدوليني لديهم خربة سابقة يف إنتاج أنظمة مامثلة.
قدمت رشكة تطوير برمجيات محلية (مرخصة من  )IMMCأيضا خدمات مكتب دعم لعدد من املنظامت الكبرية
يف بنغالديش وتم التعاقد معها لتقديم خدمة مكتب دعم لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملستخدمي نظام إدارة
النتائج  RMSخالل انتخابات يناير/كانون الثاين .2014
تخفيف املخاطر
استخدم األجهزة التجارية املتاحة يف السوق ()STOC
قم بتدريب املستخدمني بشكل صحيح ويف الوقت املناسب
قم بتشفري جميع البيانات عند املصدر.
اإلطار الترشيعي
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يجب توفر إطار ترشيعي غري رادع الستخدام نظام إدارة النتائج  RMSلالنتخابات .تم اإلبقاء عىل العمليات
واإلجراءات اليدوية يف جوهر نظام إدارة النتائج  RMSجزئيا ألنها مطلوبة مبوجب القانون وتدعم عملية النتائج
الرسمية .ومع ذلك ،أوحت املراجعة األولية للقانون أنه ال توجد أي عقبات فورية الستخدام نظام إدارة النتائج
 RMSهجني تكمييل .وقام أحد كبار املحامني االنتخابيني املحليني بإجراء مراجعة قانونية أكرث تفصيال قامت بالنظر
يف القانون االنتخايب الرئييس وأي ترشيع /قواعد موازية أو الحقة.
املوارد املالية للمرشوع
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تم توفري كامل التمويل الالزم لتنفيذ هذا املرشوع يف الوقت املناسب ،واستخدمت اتفاقيات برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ  UNDPطويلة األمد ( )LTAsمع املوردين إىل أقىص حد ممكن لضامن فعالية رشاء أطقم أجهزة ومعدات
نظام إدارة النتائج  RMSمن حيث التكلفة.
األطر الزمنية
تم تنفيذ نظام إدارة النتائج  RMSالبنجالدييش الجديد من خالل عملية تدريجية عىل مدى ما يقرب من  14شهرا،
ابتداء من عام  .2012وتضمنت العملية تطوير إصدارين من النظام تبعها إصدار ثالث تم وضع ملساته األخرية
قبل االنتخبابات الربملانية التي عقدت يف يناير/كانون الثاين .2014
ألغراض تخطيط تطوير الربمجيات ،تم تحديد أولويات األداء الوظيفي لنظام إدارة النتائج  RMSعىل النحو التايل
(مع ترتيب األولويات بشكل تنازيل):

5

«وظائف إلزامية» مطلوبة متاما قبل النرش األويل.
وظائف مفيدة تدريجيا (كام يسمح الوقت) ،و وظائف إضافية ميكن أيضا أن يتم تضمينها بعد االنتخابات الربملانية
الستخدامها يف االنتخابات الالحقة.
وفرت الخطط والجداول الزمنية للنهج التدريجي الوقت الكايف لعمليات التطوير والرشاء واالختبار والتدريب لجميع
مكونات نظام إدارة النتائج  RMSالجديد .يبني الجدول رقم  3أدناه التواريخ واملواعيد النهائية الرئيسية يف العملية
املذكورة سلفا.

6

املرفقات
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الجدول رقم  :3التخطيط الزمني للمهام الرئيسية
الإطار الزمني للمهمة
 2013وفرباير/شباط  2012عام

املهمة
 2/1تطوير اإلصدار

 2013يوليو/متوز 19إىل 1
مراجعة أكرث(  2013أغسطس/آب
)تفصيال

من نظام إدارة النتائج 2و 1النسخة التجريبية من اإلصدار
 2013و RMS 2012
 RSMفحص املتطلبات القانونية املتعلقة بنظام إدارة النتائج

 2013يوليو/متوز  31إىل 10

(الوظائف العريضة و RMSمن  3التصميم املفاهيمي لإلصدار
خريطة سري العمل)  -مبا يف ذلك الربط مع األنظمة األخرى

 2013يوليو/متوز 31

ورشة عمل الدروس املستفادة

 2013أغسطس/آب  15يوليو/متوز إىل RSM 28تطوير واجهة املستخدم الرسومية لنظام إدارة النتائج
الثالث ( RMS- )3النموذج األوىل إلصدار نظام إدارة النتائج
سبتمرب/أيلول  15أغسطس/آب إىل 18
أدوار املستخدمني اإلرشادية وفقا ألنشطة معالجة املستخدم
2013
(القيام به يف املقام األول للمساعدة يف الحصول عىل إجامع
)العمالء ومساعدة التعديل النهايئ لتصميم مصفوفة النظام
سبتمرب/أيلول إىل  30نوفمرب/ترشين15
 RMSلنظام إدارة النتائج  3تطوير برمجيات اإلصدار
2013الثاين
واملواد التدريبية RMSوثائق مستخدم نظام إدارة النتائج
 2013نوفمرب/ترشين الثاين  30إىل 10
واالختبارات RMSتدريب مستخدمي نظام إدارة النتائج
 2013ديسمرب/كانون أول  5إىل 1
امليدانية
 RMSنرش أطقم معدات وأجهزة نظام إدارة النتائج
 2013ديسمرب/كانون أول  12إىل 8
واملستخدمني إىل املكاتب امليدانية
دعم يوم االنتخابات
* 2013ديسمرب/كانون أول 10
مل يكن معروفا  *2012،عندما تم تقديم خطة التنمية يف عام
متى سيتم إجراء االنتخابات .كان من املفهوم أن وقتا قد يزيد
أو ينقص قليال ميكن أن يكون الدعم املتاح استنادا إىل التاريخ
.النهايئ املحدد لالنتخابات

النامذج الرئيسية لنظام إدارة النتائج RMS

االستدامة
تم تصميم نظام إدارة النتائج  RMSمبثل هذه الطريقة للتأكد من أن لجنة االنتخابات يف بنغالديش قادرة بكل
سهولة عىل تطوير ومراجعة وتحديث وصيانة واستبدال أي من مكونات النظام للتأكد من أن نظام إدارة النتائج
 RMSميكن أن يظل آمنا وجديرا بالثقة.
وامتلكت لجنة االنتخابات يف بنغالديش  ECBبالفعل قدرة كبرية لتصميم الربامج ،ولذلك كان ميكن مواصلة
تطويرنظام إدارة النتائج  RMSمحليا لدى اللجنة.
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تم تسليم رمز املصدر إىل لجنة االنتخابات يف بنغالديش ECB
أجري تدريب كتبة البيانات الذين يقومون بإدخال البيانات عىل املستوى امليداين قبل نرش معدات تكنولوجيا
املعلومات يف هذا امليدان .استخدمت منهجية تدريب املدربني ( ،)TOTمام وفر مجموعة من املدربني املهرة
القادرين عىل تكرار التدريب فيام لو احتاجت لجنة االنتخابات يف بنغالديش  ECBوضع إصدار الحق من نظام
إدارة النتائج .RMS
يتعني أن تكون أجهزة الحاسوب التي تم رشاؤها لنظام إدارة النتائج  RMSصالحة لالستخدام ملدة تصل إىل خمس
سنوات ،عىل افرتاض اتباع الصيانة والرعاية املناسبة .ويعني ذلك أنها ميكن أن تستخدم لالنتخابات الربملانية الالحقة
وإىل ما بعد ذلك .تم رشاء ما مجموعه أكرث من  600طقم من املعدات واألجهزة النتخابات يناير/كانون الثاين
 ،2014واستخدم حوايل  50من هذه املجموعات لصيانة نظام إدارة النتائج  RMSإلجراء االنتخابات املحلية
والبلدية .سيستخدم ال َر ِصيد املتبقي لتعزيز المركزية عملية تسجيل الناخبني ،وهي تشكل مجال دعم رئييس
للمساعدة االنتخابية لألمم املتحدة ،وميكن استخدامها الستبدال وتوفري املعدات الالزمة ملكاتب االنتخابات املحلية
حيث يتم تسجيل الناخبني هناك.
تحققت االستدامة عىل نطاق أوسع ألن غالبية املعدات ،مثل أجهزة الكمبيوتر املحمولة وأجهزة املسح الضوئية ،هي
كانت قياسية وليس مخصصة بأي حال من األحوال.

5
6
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 4.5النموذج اآليل /التكنولوجيا املتقدمة
 4.5.1الوصف
إن اإلدارة املؤمتتة بالكامل للنتائج ،بحكم تعريفها ،ال تكون ممكنة إال عند تطبيق تكنولوجيات التصويت والفرز اإللكرتوين
واستخدامها .ومن السامت الهامة التي متيز هذا النموذج عن غريه من مناذج نظام إدارة النتائج األخرى هي أن أنظمة إدارة
النتائج املؤمتتة بالكامل يجب أال تسمح عىل اإلطالق بأي تعامل برشي مع النتائج أو أي تفاعل مبارش معها.
وحيث يجب نقل النتائج فعل ًيا من محطات االقرتاع -سواء لوجودها داخل ماكينات التصويت/الفرز االلكرتوين ،أو عىل وسائط
قابلة للنقل -ميكن تأخري هذا النقل ،ورمبا إىل أجل غري مسمى (كام قد تقتيض الحاجة القيام بذلك إذا ما فقدت املعدات أو
ُسقت) ،إال أنه ال ميكن يف أي مرحلة من املراحل أن تخضع بيانات النتائج للتحكم البرشي .وتؤدي تكنولوجيات وبروتوكوالت
التشفري دو ًرا ها ًما يف هذا الشأن.
ويف أي منوذج من مناذج نظام إدارة النتائج ( ،)RMSسواء اليدوية متاماً أو املؤمتتة بالكامل ،يرشع موظفو االقرتاع يف كل محطة
اقرتاع يف اإلجراءات التالية بعد إدالء آخر ناخب بصوته وغلق محطة االقرتاع:
 الحفظ اآلمن للنتائج عىل الوسائط املنقولة، النقل اآلمن للنتائج عرب قنوات االتصال املتاحة ،و بيان نتائج االستطالع أو إعالنها عىل الشاشة أو عىل الورق يف محطة االقرتاع.وميثل نرش النتائج عىل اإلنرتنت أحد الجوانب الهامة ألنظمة إدارة النتائج والذي يزداد فيه الطابع اآليل باستخدام أدوات
تصوير البيانات والخرائط الرقمية .وقد عملت بعض هيئات إدارة االنتخابات 37عىل صياغة عقود داخل الرشكة أو إصدار
حلول داخلية .38وتوفر هيئات إدارة
عقود لرشكات الربمجيات إلعالن نتائج االنتخابات بشكل تفاعيل ،بينام يطور البعض اآلخر ً
وصول شبه آين لبيانات نتائج االنتخابات املؤقتة أو املحققة ،مام يسمح لجميع أصحاب املصالح
ً
االنتخابات ،عىل نحو متزايد،
– من وسائل اإلعالم واألحزاب السياسية واملراقبني املحليني والدوليني والجامهري عىل حد سواء -مبعرفة ومراجعة نفس البيانات
املتاحة لهيئة إدارة االنتخابات .وعندما تتضمن هذه البيانات النتائج عىل مستوى محطة االقرتاع ،ميكن وصف نظام إدارة النتائج
بأنه يتمتع بأعىل قدر من الشفافية.

 37ميثل املعهد االنتخايب االتحادي باملكسيك واللجنة املستقلة لالنتخابات والحدود بكينيا ،مثالني عىل التعاون بني جوجل وهيئة إدارة االنتخابات .وتتاح املعلومات عنهام عىل
التوايل ،عىل
http://vote.iebc.or.ke/.و www.ine.mx،
 38عىل سبيل املثال ،جنوب أفريقيا .أنظر
www.elections.org.za/content/Elections/Election-results-maps/
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جدير بالذكر أن دولتني من الدول التي تطبق أنظمة تصويت إلكرتوين متقدمة (فنزويال 39والربازيل )40تشرتط طباعة كشف
الفرز وعرضه يف محطة االقرتاع .الثقة تبدأ يف البداية ...

1
2

مالحظة :توفر املناقشة أدناه ملحة عامة عن الهياكل والعمليات يف منوذج شائع لنظام إدارة النتائج اآليل بالكامل .وقد تحدث
تغريات يف السياقات والبيئات املختلفة.
 4.5.2التصويت اإللكرتوين وتقنيات الفرز
إن هذا املوضوع ضخم وال يسع دليال لنظام إدارة النتائج الحديث عنه باستفاضة ،لكن يقتيض املقام عرض مناقشة وجيزة
لتكنولوجيات التصويت والفرز اإللكرتوين من منظور نظام إدارة النتائج ( .)RMSوكام ذكر من قبل ،فإن نظام إدارة النتائج اآليل
متاماً ال يسمح بالتالعب البرشي يف بيانات النتائج.

3

تندرج تكنولوجيات التصويت والفرز اإللكرتوين تحت الفئات التالية
-

طباعة أوراق االقرتاع االلكرتونية
فرز الدائرة أو املسح الضويئ ألوراق االقرتاع
نظام التصويت اإللكرتوين املبارش
التصويت عىل اإلنرتنت

وقد أدى الطلب عىل بعض األدوات املادية يف نظام التصويت اإللكرتوين املبارش وأنظمة التصويت عىل اإلنرتنت ،عىل نحو
متزايد ،إىل ما يسمى بوصوالت االقرتاع (  .)VVPATsتختلف الحلول يف هذا الشأن؛ فالبعض يصدر لكل ناخب إيصال ورقي
يسجل حقيقة قيامه بالتصويت دون إظهار اختياراته .بينام يعرض آخرون اختيار الناخب عىل جدول ورقي يستطيع الناخب
أن يراه دون أن يحصل عليه .وقد تصدر أنظمة التصويت عىل اإلنرتنت نسخاً رقمية من هذه الوصوالت الورقية (رمبا يف صيغة
.)PDF
إن استخدام وصوالت االقرتاع يؤكد حقيقة أن بعض أنواع أنظمة التصويت اإللكرتونية ال تسهل األمتتة الكاملة إلدارة النتائج
ألنها قد تتضمن قد ًرا من التدخل البرشي ،مثل إعادة فرز أوراق نتائج محطة االقرتاع ،وبنا ًء عليه فإن األمتتة تتفاوت.

 40أنظر:
www.tse.jus.br/noticias-tse/2013/SetBMEro/serie-urna-eletronica-do-armazenamento-dos-votos-a-divulgacao-dos-resultados (in Portuguese).

6
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 39تطبع سبع نسخ عىل األقل من ‘
Acta de Escrutinio
’ من آلة التصويت اإللكرتونية وتوزع .كام تطبع نسخ إضافية حسب الطلب ما دام هناك ورق يف الطابعة .أنظر
www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2013/municipales/documentos/Manual_MiBMEro_Mesa.FDP (in Spanish).
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 4.5.3املتطلبات
إن جميع املتطلبات املذكورة بالتفصيل يف القسم  4.2.4تتعلق مبا نحن بصدده هنا .وكلام زاد مستوى األمتتة يف نظام إدارة
النتائج ( ،)RMSكلام استلزم األمر تخصيص مزيد من الوقت لإلعداد والتقديم ،مع الرتكيز الخاص عىل أهمية اختبار كل من
الوظيفية والحمل.
وللتأكيد ،تصنف املتطلبات حسب الفئات التالية (كام هو مبني يف القسم :)4.2.4
 القانونية-

صياغة االجراءات
املقار
املعدات واملواد والنامذج
االتصاالت
املوارد البرشية والتوظيف والتدريب
األمن

يجب توخي الحذر الشديد لضامن عدم تأثري األحكام القانونية التي تكفل رسية االقرتاع يف نظام التصويت االلكرتوين عىل
شفافية نظام إدارة النتائج ( )RMSاآليل املرتبط بها .وهذا يشمل االستخدام املحتمل لرسية االقرتاع كذريعة من قبل هيئة إدارة
االنتخابات ( )EMBللحد من شفافية نظام إدارة النتائج ،أو لحجب النتائج ،أو لرفض فرص معقولة إلعادة فرز األصوات.
يبدو ألول وهلة أنه يتعذر التوفيق بني مطلبني أساسيني آخرين يف أنظمة التصويت اإللكرتونية ونظام إدارة النتائج-وهام
الرسية والشفافية .فيتميز نظام إدارة النتائج الفعال  RMSبالشفافية التامة التي تكفل عزو كل نتيجة إىل مصدرها مبحطة
أول وقبل كل يشء ،رسية االقرتاع لحامية الناخبني من الرتهيب ومنع رشاء
االقرتاع .ويجب أن تكفل أنظمة التصويت اإللكرتونيةً ،
األصوات أو التصويت األرسي .ويف ذات الوقت ،يجب أن توفر أنظمة التصويت اإللكرتونية الشفافية الكافية حتى تتيح لهيئة
إدارة االنتخابات ( )EMBوأي صاحب مصلحة مفوض (عىل سبيل املثال ،محكمة انتخابات أو محكمة تحقق يف التامس) إجراء
عمليات املراجعة .ويف حالة استبدال قوائم الناخبني بأجهزة تحديد هوية (أو التحقق من الهوية) الناخبني اإللكرتونية ودمجها
أو ربطها بأنظمة التصويت اإللكرتونية ،فيجب توخي الحذر البالغ لضامن عدم الربط بني «ورقة االقرتاع» اإللكرتونية والناخب.
ميكن توفري هذه املتطلبات املتعارضة يف نظام واحد ،ولكن ينطوي ذلك عىل تكلفة من الناحية املالية ومن ناحية التعقيد .كام
يتيح علم التشفري بروتوكوالت جديدة (أو تطبيق بروتوكوالت قدمية) للقيام مبهمة التحقق الشامل 41.هذه هي األنظمة التي
تكفل الشفافية وإمكانية التدقيق الالزمة مع الحفاظ يف الوقت ذاته عىل رسية االقرتاع.

 41لإلطالع عىل رشح مفيد لهذا املفهوم يرجى زيارة:
https://www.usenix.org/legacy/event/sec05/tech/full_papers/karlof/karlof.FDP
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إن دراسات الجدوى لتكنولوجيات
االنتخابات مهمة متعددة
التخصصات وينبغي أن تضم،
باإلضافة إىل خرباء تكنولوجيا
املعلومات ،أولئك الذين يتمتعون
باملهارة والخربة يف قانون
االنتخابات والتدريب والتمويل
والعمليات والخدمات اللوجستية
والتوعية.
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 4.5.4دراسات الجدوى

2

يعد التصويت والفرز اإللكرتوين مكونان رئيسيان يف نظام إدارة نتائج
 RMSمؤمتتة بالكامل .ولجأت البلدان التي حققت أكرب نجاح يف التصويت
اإللكرتوين (وأبرزها الربازيل والهند) إىل ذلك ألنها تبنت نه ًجا تدريج ًيا طويل
املدى للتخلص من االقرتاع الورقي ،بينام انتقلت بعض الدول إىل التصويت
انتقال كليًا من الصفر يف دورة انتخابية واحدة ،ولكن هذه
اإللكرتوين ً
استثناءات.
ويف كثري من األحيان ،تركز دراسات الجدوى عىل الكيفية التي ينبغي أن تنفذ
بها التكنولوجيا من تناول مسألة أكرث أهمية أال وهي ما إذا كانت التكنولوجيا
مناسبة من األساس أم ال .كام قد تقع هيئات إدارة االنتخابات ورشكائها يف
التطوير يف فخ افرتاض أن الخربة التكنولوجية وحدها هي املطلوبة عند النظر
يف جدوى إحدى التكنولوجيات.

3

 4.5.5املشرتيات
تشارك بعض هيئات إدارة االنتخابات ،وال سيام يف البلدان الكبرية ،بشكل كبري يف وضع مواصفات وتصنيع أنظمة التصويت
اإللكرتونية (وبالتايل أي نظام إدارة نتائج آيل بالكامل) لديها .ومع ذلك فإن أكرث هيئات إدارة االنتخابات والدول تفتقر إىل
حلول من املوردين املتخصصني.
املوارد (سواء املالية أو البرشية) ملثل هذه املهمة .ولذلك ،فإنهم يشرتون ً
وكث ًريا ما تطرح العبارات املكررة التالية عند رشاء وتنفيذ تكنولوجيات االنتخابات .ولكنها كسائر العبارات املكررة ،ال تبقى إال
ألنها تتضمن بعض الحقائق:
محتمل
ً
 -تستغرق عملية الرشاء وقتًا أطول مام كان متوق ًعا أو

5

 يف نهاية العملية ،سينفق قدر أكرب من األموال عام كان متوق ًعا أو مفرتضً ا يف األصل ال تحل التكنولوجيا جميع املشكالت التي يتوقع املنفذون أنه ميكنها حلها -التكنولوجيا يف حد ذاتها تواجه بعض املشكالت
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تشتهر مرشوعات تكنولوجيا املعلومات واسعة النطاق يف القطاع العام بأنها تستغرق وقتا طويالً وتتخطي امليزانية املحددة
لها .وال يستثنى إدخال تكنولوجيات التصويت والفرز اإللكرتوين وأنظمة إدارة النتائج املؤمتتة املرتبطة بها من هذه الظاهرة.
إن تحديات تعبئة املوارد ألجل االنتخابات ،ال سيام يف البلدان النامية والبلدان الخارجة من رصاعات ،تعني أنه سوا ًء كان
متويل التكنولوجيا املتصورة يأيت من امليزانيات الوطنية أو بدعم من جهات مانحة ،فإن الوقت املتاح للرشاء وتقييم وتنفيذ
ودعم األنظمة الجديدة ،يكون محدودا ً للغاية .وتتضخم تكلفة أي حل برسعة بانكامش الجداول الزمنية .وتزداد التكاليف غري
املتوقعة حني تندفع هيئات إدارة االنتخابات نحو االستعانة مبزيد من املوظفني التقنيني والتعامل مع النقل والتخزين والصيانة

6
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إن التخطيط الجيد هو املفتاح
إلدارة االنتخابات بنجاح ،ولذلك
فإن وجود مواصفات تفصيلية غري
غامضة للمتطلبات ميثل نقطة
االنطالق الحاسمة لنجاح عملية
الرشاء.

ومشكالت البنية التحتية مبا يف ذلك الطاقة والتكييف والربط الشبيك والنفقات
ذات الصلة.
قد تأخذ عملية الرشاء صورة دعوة لتقديم العطاءات ( )ITBأو طلب عروض
أسعار ( ،)RFQمصحوب مبواصفات تفصيلية للمتطلبات .وبدال من ذلك ،قد
يتم إصدار طلب عروض ( )RFPأكرث عمومية .وقد يسبق ذلك كله بتصفية
مسبقة ملقدمي العطاءات أو طلب اإلعراب عن االهتامم ( )sloEلتصفية
االنتهازيني وحرص املجال عىل املوردين الحقيقيني واملتمتعني باإلمكانات.

ينبغي قضاء وقت طويل يف إعداد املواصفات الفنية واملتطلبات التشغيلية التي
ينبغي أن تصاحب الدعوة لتقديم العطاءات أو طلب عروض األسعار .ورغم أنه من املغري إصدار طلب عروض أكرث عمومية،
إال أن هذا النهج يقتيض قضاء وقت أطول خلف الكواليس يف تقييم العروض املتفاوتة التي تنطوي مقارنتها عىل صعوبة.
وبغض النظر عن منوذج الرشاء املختار ،ينبغي أن يقيض كثري من األفراد  -التقنيني واملاليني والتشغيليني ،داخل وخارج هيئة
إدارة االنتخابات  - EMBوقتاً طويالً لضامن تلبية الحل املشرتى لالحتياجات الحقيقية.
ويف الطرف اآلخر من عملية الرشاء ،قد تدعو هيئات إدارة االنتخابات التي قررت أنها ترغب باالستثامر مصنعي وموردي أنظمة
التصويت اإللكرتونية القرتاح حلول .ورمبا يتعرف مسؤولو هيئة إدارة االنتخابات (أو أصحاب املصالح اآلخرين ،من السياسيني
غالبًا) أثناء مراقبتهم لالنتخابات يف الخارج أو يف الرحالت الدراسية الخارجية عىل الحلول املستخدمة .كام قد يقوم املوردين من
طرفهم بالتواصل مع هيئات إدارة االنتخابات وعرض منتجاتهم .وقد يحرض ممثلون عن هيئات إدارة االنتخابات املؤمترات أو
املعارض التجارية لالطالع عىل الحلول التي يطرحها املوردون.
وخالفا لالعتقاد الشائع ،ال تتسم كافة تعامالت املوردين بالخيانة والخداع .ومع ذلك وبشكل عام ،فإن ما يطلق عليه عملية
الرشاء بقيادة املورد هي غري مالمئة ألنها ناد ًرا ما تضع احتياجات هيئة إدارة االنتخابات أو الدولة فوق مصالح املورد .وليس
املقصود من هذا تشويه صورة املوردين ،الذين ينبغي اعتبارهم رشكاء يف أي من املرشوعات التكنولوجية االنتخابية الكبرية.
ومع ذلك ،فيفضل بشدة أن تتسم هيئات إدارة االنتخابات بالحيادية تجاه املوردين والتكنولوجيا حتى تجرى دراسات جدوى
ودراسات تجريبية هادفة لتحديد احتياجات بالدهم يف مجال تكنولوجيا االنتخابات.
ويسمح اإلدخال التدريجي للتكنولوجيا باستمرار التنافسية املميزة ألفضل مامرسات الرشاء لوقت أطول يف العملية ،كام تساعد
هيئات إدارة االنتخابات عىل تجنب الخضوع ملوردين محددين .وبإمكان الدول الكربى أن تضمن بقاء املنافسة بني املوردين
حلول تتوافق مع مواصفات هيئة إدارة االنتخابات يعني
كسمة مستمرة لعمليات الرشاء ،فوجود موردين متعددين يطرحون ً
أنه إذا أخفق أي مورد يف تلبية املعايري املتوقعة أو األداء املأمول ،ميكن زيادة حصة مورد آخر يف الرشاء .أما الدول الصغرية فقد
ال يتاح لها هذا الخيار ،وبخاصة مع أنظمة التصويت اإللكرتونية التي تتمتع بحقوق امللكية حيث يكون الخضوع ملوردين
محددين أمرا ً حتمياً.
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إن رشاء تكنولوجيا االنتخابات مهم للغاية بالنسبة ملرشوع بحيث
ال ميكن إسناده للهواة واملبتدئني .وعىل هيئات إدارة االنتخابات
 EMBsوكذلك رشكاء التطوير املشاركني يف عمليات الرشاء أن
يضمنوا الحصول عىل التدريب والدعم من وكاالت مثل مكتب
دعم املشرتيات التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف كوبنهاجن.
وتنطبق هذه التوصية حتى إذا مل تتم عملية الرشاء من قبل برنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ .كام أن التدريب عىل املشرتيات املقدم من
مكتب دعم املشرتيات يتسم بالعموم ،ومينح شهادة املشرتيات
العامة الدولية .وتكمن امليزة الفريدة يف أن التدريب ميكن تخصيصه
لجمهور انتخابات محددة ،وهو ما يضيف قيمة كبرية.
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وأخ ًريا ،فمن األهمية مبكان أن نالحظ
أنه يف حني ميكن لهيئة إدارة االنتخابات
 EMBرشاء تصنيع وتطوير واختبار
واعتامد األنظمة ،مبا يف ذلك نظام إدارة
النتائج  ،RMSكام ميكنها مامرسة التعهيد
يف وظائف التشغيل والدعم ،فإنه ال ميكنها
تعهيد املسؤولية

1
2
3

من االعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند رشاء أنظمة إدارة النتائج املؤمتتة ما ييل:
 هل ستتاح النتائج يف محطة االقرتاع؟ هل ستطبع النتائج من النظام أم هل سيتعني عىل مسؤويل االقرتاع تعبئة استامرات ورقية لتعليق النتائج يف محطاتاالقرتاع وإطالع وكالء األحزاب واملرشحني واملراقبني عليها؟
 ما هي األحكام التي تنطبق عىل إعادة فرز األصوات يف محطة االقرتاع؟ إذا كانت هناك وصوالت اقرتاع  ،VVPATفكيف سيتم التعامل مع املخرجات؟ إذا كان هناك إعادة فرز لألصوات ،فكيف سيتم التعامل مع النتائج؟ كيف ستنقل النتائج من محطة االقرتاع؟ هل ستكون هناك قناة واحدة أم الكثري من القنوات؟ ما هي روابط االتصاالت املطلوبة؟ كيف ستحفظ النتائج مركزيًا؟ -هل يسمح النظام للناخبني بالتأكد من أن أصواتهم مدرجة يف النتائج؟

5

 4.5.6األمن وتخفيف االحتيال
تخفيف االحتيال
من املهم أن نضع يف اعتبارنا أن من يرغبون يف التالعب يف نتائج االنتخابات ،إذا أغلق أمامهم طريق للتزوير ،طرقوا باباً آخر.
وما أن يتم كبح أو منع التزوير يف محطة االقرتاع باستخدام تكنولوجيا االنتخابات مثل أجهزة تحديد هوية الناخب بأنظمة
إلكرتونية بيومرتية أو أنظمة التصويت اإللكرتوين أو أنظمة إدارة النتائج املؤمتتة ،يتحول اهتامم هؤالء املتالعبني املحتملني إىل
مراحل أخرى يف العملية االنتخابية (عىل سبيل املثال تسجيل الناخبني واملرشحني أو استخدام وسائل اإلعالم) للتأثري عىل النتائج.

6
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األمن
يشكل األمن املادي اعتبارا أساسيا .أين يتم تخزين املعدات قبل االنتخابات وبعدها؟ من يتمتع بصالحية دخول هذا املكان؟
هل هناك ضامنات كافية للتحكم يف استالم املواد واملعدات وإصدارها؟ هل ميكن تتبع جميع املواد واملعدات بصورة واضحة؟
مع اقرتاب يوم االنتخابات واستعداد األنظمة لعملية االقرتاع املقبلة ،يجب أن يكون هناك إجراءات واضحة تتناول كيفية
معالجة القضايا التالية املتعلقة باألمن:
 تحديثات الربمجيات أو الربامج الثابتة لألجهزة أي رموز مستخدمة يف تشفري أو فك تشفري البيانات سواء عىل املعدات أو قنوات االتصاالت ترسيم الحدود االنتخابية  /بيانات الدوائر االنتخابية أوراق اعتامد املستخدمني (لتحديد أي من العاملني يف محطات االقرتاعأو العاملني يف مركز فرز األصوات أو موظفي الدعمالفني له صالحية استخدام ماكينات أو أنظمة معينة وكيفية الدخول إليها).
ونظرا ألهمية نظام إدارة النتائج ( )RMSللعملية االنتخابية بأكملها ،من املناسب أن يتم إدراج اختبار صارم ألمن النظام ضمن
خطة اختبار نظام إدارة النتائج .يجب أن يتخطى هذا االختبار الجوانب «الفنية» الضيقة ألمن املعدات والربمجيات وروابط
االتصاالت .وبدالً من ذلك ،فمن الرضوري انتهاج منظور شمويل يضمن كل اإلجراءات التنفيذية و سلسلة املسؤوليات (توثيق
الدليل املستندي إلخ) وعمليات االعتامد ألن العامل البرشي هو األهم بالنسبة لألمن.
تتطلب االستجابة الفعالة للعامل البرشي إرشافاً ورقاب ًة داخلية قوية ومتسقة .إن تقنيات التصويت اإللكرتوين والسامت األخرى
لنظام إدارة النتائج  RMSاآليل تحول الرتكيز من التهديدات الخارجية (الناخبني أو األطراف الراغبة يف التالعب يف العملية
االنتخابية) إىل التهديدات الداخلية (األشخاص املطلعني ذوي االمتياز الخاص) .لذلك يجب عىل اإلدارة االنتخابية أن تويل اهتامما
خاصا بالتوظيف واإلرشاف عىل كل من موظفيها أو أي مقاول (مبن فيهم املصنعني للمعدات املستخدمة).
تشمل توصيات مجلس أوروبا سياسة الباب الواحد واملفتاحني حيث...
“ ...يجب أن يقوم بتنفيذ األنشطة التقنية الحرجة فرق مكونة من شخصني عىل األقل ،وأن يتم تغيري تركيب الفرق
42
بانتظام”.
تقدم هذه التوصيات مثاال حيا ليس فقط للوضع األمني العايل املتوقع مع تطبيق أنظمة التصويت االلكرتونية ولكن أيضا
وبالتبعية أنظمة إدارة النتائج اآللية .وكام تشري التوصيات فإن هذه التدابري سوف تسهم يف زيادة التكاليف.

 42توصية رقم ( 11)4002للجنة الوزراء للدول األعضاء بشأن املعايري القانونية والتشغيلية والفنية للتصويت اإللكرتوين ،فقرة  .23راجع
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=778189
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1

 4.5.7االختبار ومراجعة الكود ومنح الشهادات

2

إن الحاجة إىل اختبار شامل ألي تكنولوجيا انتخابية أمر بديهي ،لكن من الهام ذكر أسباب القيام باالختبار .أوال :سواء تم رشاء
األنظمة أو تم إعدادها داخل املؤسسة ،هناك حاجة إىل االختبار ملعرفة ما إذا كانت األنظمة تطبق املهام املبينة بالتفصيل يف
املتطلبات الوظيفية وأنها تنفذها بدقة ،وبعبارة أخرى أن مخرجات النظام تتامىش مع التوقعات .ثانيا :يساعد االختبار عىل
ضامن أداء األنظمة بصورة تتميز باملصداقية والقوة .وهذا يشمل (عىل سبيل املثال ال الحرص) مسائل مثل االستيعاب (سواء
كانت األنظمة تعمل تحت حمل كامل يف يوم االنتخابات) واألمن (سواء كانت األنظمة تضمن أن األشخاص املرصح لهم فقط
هم من لهم إمكانية استخدام األنظمة دون إساءة االستخدام).
ميكن أن يكون االختبار من النوع التقليدي حيث يتم كتابة حاالت االختبار مفصلة (التعليامت) لتتوافق مع كل متطلب موثق
بالفعل يف النظام .وباإلضافة إىل ذلك ،هناك ما يشار إليه أحيانا باختبار مكافحة االخرتاق حيث قد توجد محاوالت من قبل
األشخاص املرصح لهم (مبعرفة أو بدون معرفة مفصلة بالنظام) لالخرتاق أو التالعب أو غري ذلك من تحديد واستغالل الثغرات
يف النظام .ينبغي تبادل املعلومات حول نتائج جميع االختبارات حسب الحاجة للتغلب عىل أوجه القصور ،أو لتغيري اإلجراءات،
أو لتعزيز النظم.
يف حالة وجود نظام إدارة النتائج ( ،)RMSغالبًا ما تستخدم أوراق اقرتاع االنتخابات السابقة الختبار دقة النظام عىل وجه
العموم .وال يخلو هذا النهج من مشكالت ،نظ ًرا ألن موظفي هيئة إدارة االنتخابات ( )EMBأو املتطوعني املشاركني يلزمهم
التأكد من احتساب هذه األصوات بشكل صحيح ،أو يف حال اختبار أنظمة التصويت اإللكرتونية ،للتأكد من تسجيل خيارات
الناخبني الدقيقة.
يشري مصطلح «مراجعة الكود» إىل الحالة التي يتاح فيها لشخص أو فريق من ذوي املهارات والخربات املناسبة الوصول إىل
الشفرة املصدرية للنظام قيد املراجعة .وغال ًبا ما تعترب هذه املراجعات جز ًءا من عملية تطوير الربمجيات ،وعادة ما يتوىل
موظفو الرشكة املصنعة للحلول هذا النشاط .كام ميكن إجراء عمليات مراجعة الكود أثناء اختبار القبول عىل يد موظفني من
هيئة إدارة االنتخابات نفسها أو خرباء تقنيني يوفرهم رشكاء التنمية أو األوساط األكادميية أو غريها من املؤسسات الوطنية.
وحني يقرر إجراء مراجعة الكود ،تطرح مسألة امللكية الفكرية نفسها .وباختصار ،إذا كانت الشفرة املصدرية ملكية خاصة
(ملك الرشكة املصنعة) فقد ال تتاح للمراجعة ،أو رمبا يطلب ممن يتولون املراجعة توقيع اتفاقات عدم الكشف عن
املعلومات( ، )sADNحتى ميكنهم الوصول إىل الكود .وال يلزم توقيع مثل هذه االتفاقات إذا كان الكود مفتوح املصدر ،وإىل
خصيصا إلجراء مراجعة الكود ،فيمكن ألفراد من العامة إجراء هذه املراجعة وإرسال النتائج التي توصلوا
جانب الخرباء املعينني
ً
43
إليها .ويف الواقع ،هناك سوابق تقتيض استدعاء مثل هذا التدقيق .
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https://www.ndi.org/e-voting-guide/examples/source-code-review-brazil.
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لن يتم التطرق إىل املزايا النسبية للشفرة مسجلة امللكية والشفرة مفتوحة املصدر ،ولكن عىل هيئة إدارة االنتخابات ( )EMBأن
تتوقع أن أي مشاورات عامة بشأن تنفيذ ماكينات التصويت اإللكرتونية ونظام إدارة النتائج املؤمتت بالكامل واملهجن ستتضمن
مناقشات حول هذا املوضوع.
يستخدم مصطلح االعتامد لوصف العملية التي يثبت مبوجبها ما إذا كان نظام (أو شخص) يلبي معايري معينة .فعىل سبيل
املثال يف حالة تطوير الربمجيات ،قد تطالب الرشكة التي اشرتي منها الربنامج أن تلبي معيا ًرا دول ًيا مختصا بتطوير الربمجيات.

تعد مهام مراجعة األكواد واعتامد أنظمة
التصويت اإللكرتوين املتطورة للغاية،
ومناذج نظام إدارة النتائج اآليل من املهام
دقيقة التخصص املكلفة التي تستغرق وقتًا
طويل .وعىل أولئك الذين يعتزمون إدخال
ً
مثل هذه األنظمة يف عملية انتخابية أن
يضمنوا توافر الوقت واملوارد الكافية لهذه
األنشطة.

44

وكام ال يسمح لسائقي الحافالت أو الطيارين أن يعتمدوا أنفسهم،
تجرى عملية االعتامد عمو ًما من قبل أطراف خارجية .وإذا كانت
مناذج نظام إدارة النتائج  RMSالهجينة تحتوي عىل تكنولوجيات
بسيطة نسب ًيا ،فعادة ما يجري اختبارها داخل ًيا (وغال ًبا ما يكون
ذلك مبشاركة صاحب املصلحة) .وحني تجرى االنتخابات بأكملها
باستخدام أنظمة إلكرتونية  -ونظام إدارة النتائج اآليل بالكامل الذي
يضم عادة عنرصا واحدا من نظام التصويت اإللكرتوين الشامل-
غال ًبا ما تطلب هيئات إدارة االنتخابات اعتامد طرف خارجي قبل
التدشني.

إن مهمة اعتامد آالت التصويت اإللكرتونية تحظى بأهمية كبرية
يف الواليات املتحدة ،حتى أن الهيئة املسؤولة (لجنة املساعدة
االنتخابية األمريكية ،والتي تشري بعض املصادر إىل أنه يعمل بها
 44ألف موظف )45تسمح للمختربات املؤهلة أن تؤدي هذا
الدور الفني الخاص باعتامد األنظمة .كام تطرح مؤسسة «انتخابات كندا» ،التي ذكرت يف تقريرها «وضع إطار قانوين للتصويت
اإللكرتوين يف كندا» ،46ملحة موجزة عن املعايري الدولية وتقارير شاملة حول هذا املوضوع .ويتضح من هذا التقرير والخربات
العاملية ،أن معظم البلدان واملناطق ،ليس بها معايري قانونية لها صلة مبارشة بأنظمة التصويت اإللكرتوين أو لها صلة بنامذج
نظام إدارة النتائج اآليل .وإن عدم وجود معايري يعد أحد األسباب التي تجعل من اعتامد التصويت اإللكرتوين وأنظمة الفرز،
ومناذج نظام إدارة النتائج اآليل التي ال تخلو منها دامئًا ،أم ًرا سياسيًا أكرث من كونه أم ًرا فنيًا.
هناك استحسان طبيعي لرشاء حلول من الرشكات التي تعتمد منتجاتها يف مناطق أخرى .وإن كان هذا الرأي مري ًحا ،لكنه ال
يضمن أن تعمل املنتجات يف منطقة الطرف املشرتي ،حيث قد تختلف البيئة القانونية واالنتخابية اختالفًا كب ًريا (عىل سبيل
املثال ،نظامي التمثيل النسبي مقابل الحصول عىل أكرثية األصوات).
 44عىل سبيل املثال( MMC ،منوذج نضج اإلمكانات) أو6219 CEI/OSI
 45هذا الرقم مستمد من
http://en.wikipedia.org/wiki/Election_Assistance_Commission
 46امللحق أ ،متوفر عىل:
www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rec/tech/elfec&document=aa&lang=e.
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 4.5.8التدقيق
فيام ييل تعريف التدقيق:
هو نشاط مخطط له وموثق يؤديه موظفون مؤهلون عن طريق التحقيق أو الفحص أو تقييم دليل موضوعي ،لتحديد مدى
املالمئة واالمتثال لإلجراءات املقررة ،أو الوثائق املعمول بها ،وفعالية التنفيذ.47

2

إن العبارة الرئيسية هنا هي “اإلجراءات املقررة أو الوثائق املعمول بها» .ومع أنه بإمكان مورد أي نظام تصويت إلكرتوين
ومنوذج نظام إدارة النتائج  MSRاآليل املرتبط به ،أن يعرض ويقدم مرشوع إجراءات إىل هيئة إدارة االنتخابات EMBالتي
اشرتت أنظمتها ،إال أن هيئة إدارة االنتخابات هي وحدها املسؤولة عن تطبيق وإنفاذ هذه اإلجراءات ،من خالل السياسات
والرقابة اإلدارية.

3

تشمل أنظمة التصويت اإللكرتوين وصوالت االقرتاع ( ،)VVPATحيث يرمز حرف “ ”Aإىل التدقيق ،وهو ما يعني أن يشارك
كل ناخب ،حني يديل بصوته ،يف عملية التدقيق .ولذلك ،يجب عىل هيئة إدارة االنتخابات وضع إجراءات واضحة التباعها يف حال
إبالغ الناخب عن خطأ من األخطاء.
ومن خصائص عمليات التدقيق فيام بعد االنتخابات:
 تدقيق عينة إلزامية من جميع األنظمة؛ العشوائية الكاملة للعينة؛ إجراءات تدقيق صارمة ،مبا يف ذلك سلسلة من املسؤوليات لجميع املواد (سواء الورقية أو الرقمية) لضامن االتساقواستنساخ نتائج التدقيق؛
 االنتهاء يف الوقت املناسب من عمليات التدقيق ،حتى يتاح للنتائج أن تشكل قاعدة للطعون االنتخابية أو أن تكون لهاقيمة إثباتية يف جلسات النظر يف هذه الطعون؛
 ضامنات خاصة لحامية رسية االقرتاع.وكام ذكر سابقًا ،فإن متطلبات الشفافية والرسية املتعارضة ظاهريًا تعني أن تدقيق أنظمة إدارة النتائج املؤمتتة متثل جز ًءا ال
يتجزأ من أنظمة التصويت اإللكرتوين الشاملة ،وتختلف كث ًريا عن تدقيق نظام الرصاف اآليل يف البنوك عىل سبيل املثال..
 4.5.9املزايا
رسعة توفر النتائج

تضاؤل فرص التالعب غري الالئق بالنتائج
 47قاموس املدقق ،مصطلحات وتعريفات .أنظر
www.projectauditors.com/DTCIionary2/1.8/index.php/term/,62555c9cae53606f68555ca75a.xhtml.

6
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إدارة النتائج املؤمتتة بالكامل تعني أن تتوفر النتائج املؤقتة والرسمية عىل حد سواء برسعة أكرب مام كانت عليه يف األنظمة
اليدوية أو الهجينة.
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تتضاءل فرص العبث بالنتائج إىل حد كبري ،إن مل تنعدم متا ًما..
تركيز هيئة إدارة االنتخابات  EMBعىل أوجه القصور
بعد إغالق مراكز االقرتاع ،ميكن أن تركز موارد هيئة إدارة االنتخابات عىل استعادة البيانات من محطات االقرتاع التي مل تنقل أو
فضل عن التعامل مع أي أوجه قصور أو االستجابة للشكاوى الواردة.
تسلم نتائجها بعدً ،
التكاليف
إن أمتتة األنظمة االنتخابية ،إذا نفذت بشكل صحيح (أي اشرتيت بسعر منخفض ،واستخدمت عىل مدى دورات انتخابية
متعددة) ،قد تقلل من التكاليف.
 4.5.10املساوئ
التكلفة
إن تكاليف الرشاء ومتطلبات البنية التحتية لنظم املعلومات االنتخابية املؤمتتة بالكامل تعد مرتفعة .فقد تفتقر القرى النائية
للطاقة واالتصاالت ،ولذا قد يتطلب األمر رشاء تكنولوجيات بديلة أغىل (مثل بطارية ،أو مولد ،أو طاقة شمسية ،أو اتصاالت عن
طريق األقامر الصناعية).
االعتامد عىل املانحني أو املوردين وتقلص امللكية الوطنية
كلام زاد تطور األنظمة املنشودة ،كلام ارتفعت مستويات الخربة الفنية املطلوبة .وقد يؤدي ذلك إىل االعتامد عىل املوردين
والجهات املانحة وتقلص ملكية هيئة إدارة االنتخابات وامللكية الوطنية.
التطور مقابل قدرة أصحاب املصالح
إن قدرة الناخبني واألحزاب السياسية ووسائل اإلعالم واملجتمع املدين عىل االستيعاب التام للتقنيات االنتخابية املتطورة غالبًا ما
تكون محدودة .وعىل هيئات إدارة االنتخابات أن تبذل جهودًا أكرب من حيث التشاور والتوعية واإلبالغ والرشح.
وصوالت االقرتاع تعيد إدخال العامل البرشي
لقد أدى التوجه نحو استخدام وصوالت االقرتاع ملزيد من التعقيد ومشاركة العامل البرشي يف النظم املؤمتتة .حيث تطبع
بطاقات االقرتاع من أنظمة التصويت اإللكرتونية ،وعمليات الفرز التقليدية (أي اليدوية) للعينات أو رمبا تكون جميع هذه
األصوات رضورية ،وبالتايل إضعاف مبدأ األمتتة الكاملة.
الثقة
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إن نظام إدارة النتائج RMSيسهم بشكل عام يف زيادة الثقة لدى أصحاب املصالح .وعىل العكس من ذلك ،تقوض تكنولوجيات
التصويت االلكرتوين من الثقة .وعىل هيئة إدارة االنتخابات EMBالتي ال تحظى بالفعل بثقة كبرية من أصحاب املصالح أن
تراعي تأثري األمتتة الكاملة.
تخفيف التالعب يزول ولكن ال يتغري
عىل الرغم من تضاؤل فرص التالعب غري الالئق بالنتائج يف محطة االقرتاع أو الدائرة االنتخابية أو عىل مستوى منطقة مركز عد
األصوات إىل حد كبري ،إال أنه ال يزال هناك احتامل ضعيف للتالعب عىل املستوى النظامي من قبل الذين معهم امتياز االطالع
عىل بواطن األمور ( من موظفي أو متعهدي هيئة إدارة االنتخابات) أو األطراف الخارجية (القراصنة) .إن التدابري الالزمة
ملواجهة هذه التهديدات تضيف قد ًرا كب ًريا إىل التكلفة.

1
2
3

5
6

املرفقات

110

النامذج الرئيسية لنظام إدارة النتائج RMS

4.5.11

دراسة حالة :منوذج نظام إدارة نتائج  RMSمؤمتت بالكامل (فنزويال)

املقدمة
لقد استفادت فنزويال من استخدام التكنولوجيا يف جميع أنحاء إدارة االنتخابات ،وتفوقت عىل دول كانت تعد عادة
يف الطليعة (الربازيل والهند) ،وميكن اعتبارها منوذ ًجا مفيدًا إلدارة النتائج املؤمتتة بالكامل .أنظر تقرير مركز كارتر
املشار إليه ملزيد من التفاصيل عن منوذج نظام إدارة النتائج  RMSالفنزوييل .
ينبغي عىل كل هيئة إدارة انتخابات أن تستلهم الدروس من فنزويال عند النظر يف هذه الحلول .ومن أبرز هذه
الدروس ،أن الشفافية الالزمة وإرشاك أصحاب املصالح يف فتح هذه األنظمة للرقابة ،التي ستحدديف نهاية املطاف
املشكالت التي ينبغي معالجتها إذا كان الغرض من التكنولوجيا هو توسيع نطاق الثقة .وحني تفيد التكنولوجيا يف
إغالق الباب أمام وسيلة واحدة للتالعب والتزوير االنتخايب ،سيتحول االهتامم لألشياء األخرى.
يضم كل جهاز تصويت الكرتوين( )EVMشاشة تعمل باللمس ووحدة طباعة (وظيفتها إخراج وصوالت االقرتاع)
ومفتاح تفعيل متصل بآلة التصويت االلكرتوين عن طريق كابل ،ويضاف لبعض الفعاليات االنتخابيةكمبيوتر لوحي
حساس للمس مقاس  3Aتوضع عليه ورقة بأسامء/شعارات األحزاب لتسهيل االختيار عىل الناخبني .وتستمد آالت
التصويت االلكرتوين طاقاتها من البنية التحتية للكهرباء ،أو بإضافة عاكس ،أو من بطارية .وينصب تركيز دراسة
الحالة عىل عمليات التبويب والتدقيق والنتائج .إال أنه من الرضوري تسليط الضوء عىل تكنولوجيا رئيسية أخرى
تستخدمها السلطات االنتخابية الفنزويلية للتحقق من الناخبني عن طريق االستدالل البيولوجي عند دخولهم
محطات االقرتاع يف يوم االنتخابات .ويستخدم نظام التحقق من الناخبني (املشهور برمزه اإلسباين  )EISأجهزة املسح
الضويئ لبصامت األصابع املتصلة بأجهزة الكمبيوتر املحمولة .ويف االنتخابات الرئاسية التي أجريت عام،2013
ارتبطت بعض أجهزة التحقق من الناخبني بقواعد بيانات مركزية ،وهو ما سمح بالتحقق الفوري من بصامت
الناخبني وتسجيل حضور الناخبني إىل محطة اقرتاع معينة (وبالتايل منع تكرار التصويت) .وكان هناك أجهزة أخرى
غري مرتبطة بتلك القواعد تحتوي عىل مجموعات فرعية محلية من بيانات تسجيل الناخبني .ويف الحالة األخرية،
أرسلت بيانات التحقق من الناخبني إىل الحواسب املركزية يف وقت الحق أو وضعت عىل وسائط منقولة.
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إرشاك أصحاب املصالح وبناء الثقة
لقد كانت هناك محاوالت مبكرة من قبل املجلس االنتخايب الوطني  ENCلبناء الثقة مع أصحاب املصالح بشأن
نظام التصويت اإللكرتوين ،وقد تفاوتت نسب نجاحها .ووصف تقرير بعثة مراقبة االنتخابات التابعة لالتحاد
األورويب  MOE-UEالصادر عام  2006األنشطة التي كانت تقدم عىل أنها «عمليات تدقيق» ولكنها كانت
تضم ،وذلك يف البداية عىل األقل ،عروض عن آلة التصويت االلكرتوين وأنظمة تجميع النتائج .ومل يشارك العديد
من األحزاب السياسية وبعض من هؤالء الذين شاركوا كانوا يفتقرون إىل املوظفني املهرة الذين ميكنهم فهم وتقييم
ما يجري بصورة تامة .ووصف تقرير مركز كارتر لالستفتاء العازل 48الذي أجري سنة  ،5002نشاطًا واحدًا فذكر
أنه« :عىل الرغم من أن املجلس االنتخايب الوطني قد جعل من هذا اليوم يو ًما للتدقيق ،إال أنه يف واقع األمر مل
يكن سوى محاكاة مع تقييد وصول للمنسق الدميوقراطي » «Coordinadora Democráticaواألحزاب السياسية
»«Comando Maisantaواملراقبني .ومل يسمح للمراقبني إال مبشاهدة اختبارات التصويت التي أجراها املشغلون.
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1
2
3

وكام ذكر يف مكان آخر من هذا املنشور ،فإن كرثة التدقيق الشامل لألنظمة ،مبا يف ذلك أنظمة إدارة النتائج ،تعد
طويلو تتطلب مستويات عالية من املوارد البرشية املحرتفة .ولهذا السبب ،فقد
مهمة كبرية ومعقدة وتستغرق وقتًا ً
استعني بوكاالت أو رشكات متخصصة إلجراء هذا التدقيق (ومعظم الشهادات).
يف عام  ،2005نجحت تدابري بناء الثقة جزئ ًيا ألنها أجريت بروح من االنفتاح والتعاون.
لقد اكتشفت نقاط الضعف وعولجت فيام بعد عىل يد املجلس االنتخايب الوطني وموردي التكنولوجيا .ويعد
ذلك إثبات للنهج الشامل لهيئة إدارة االنتخابات ،وقد يعترب نه ًجا منوذجيًا ،رشيطة توفري الوقت الكايف والوصول
واسع النطاق .وقد أكدت أولوية الوقت املناسب عىل تحذير بالغ األهمية :ينبغي إجراء هذه األنشطة قبل أي
انتخابات بوقت كاف إلتاحة الوقت ملعالجة أي مشكالت قد تربز ،وذلك من قبل هيئة إدارة االنتخابات ورشيكها يف
التكنولوجيا.

5

ضئيل .وكان املجلس االنتخايب الوطني
ً
كان الفارق بني املرشح الفائز واملرشح الخارس يف االنتخابات الرئاسية لعام
قد أجرى تدقيقًا بعد االنتخابات ملا ال يقل عن 54يف املئة من آالت التصويت .وعىل الرغم من ذلك ،طلب املرشح
الخارس تدقيق نسبة ال 46يف املئة املتبقية من آالت التصويت االلكرتوين .وقد رفض هذا الطلب ،مام جعله يطعن
أمام املحكمة العليا.

6
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 48متوفر عىل

www.cartercenter.org/news/publications/election_reports.html#venezuela.
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ومام ال شك فيه أن شفافية ومساءلة آالت التصويت االلكرتوين ونظام إدارة النتائج يف فنزويال ،إىل جانب مستوى
إدماج أصحاب املصالح يف عمليات التدقيق السابقة لالنتخابات ،كانت من العوامل الرئيسية يف إخراج آالت
التصويت االلكرتوين ونظام إدارة النتائج من دائرة الضوء السيايس .وتحول النقاش من ما إذا كان هناك تالعب يف
االنتخابات الفنزويلية وكيف حدث ذلك ،إىل موضوعات مثل تسجيل الناخبني واستخدام موارد الدولة والوصول إىل
وسائل اإلعالم وتكافؤ الفرص يف الحمالت االنتخابية.
إن نطاق العديد من عمليات التدقيق وآليات النزاهة السابقة لالنتخابات والتالية لها يتمتع بأهمية كبرية ،ويشمل
الشفرات املصدرية آلالت التصويت االلكرتوين ،ونظام تجميع النتائج ،وآالت التحقق من الناخبني عن طريق
االستدالل البيولوجي ،وتلك الخاصة بربنامج اختيار موظفي االقرتاع عشوائيًا؛ وقوائم موظفي االقرتاع الذين وقع
عليهم االختيار؛ وتقارير التبويب الصادرة من آالت التصويت االلكرتوين؛ ومطابقة وصوالت االقرتاع (بطاقات االقرتاع)
والنتائج اإللكرتونية؛ واستخدام دفاتر تسجيل الناخبني التي تضم توقيعاتهم وبصامت أصابعهم؛ واستخدام الحرب
االنتخايب .ومن اآلليات التي تتمتع بأهمية خاصة ،إنشاء مفاتيح تشفري باستخدام مزيج من الرموز من املجلس
االنتخايب الوطني ومن حزب الحكومة ومن حزب املعارضة الرئييس .وال مينح مفتاح التشفري لحزب واحد أو للمجلس
االنتخايب الوطني ،مام يعزز الثقة.
إعداد آالت التصويت االلكرتوين وإجراءات التصويت قبل االنتخاب
ينبغي أن تثبت عىل كل آالت التصويت االلكرتوين برمجيات متطابقة ،يف مقرات هيئة إدارة االنتخابات يف كراكاس.
ويركب مفتاح ناقل تسلسيل عام  ،BSUخاص بكل محطة اقرتاع ،ويخصص بشكل منفصل ،ومبجرد تركيبه يف آلة
تصويت الكرتوين “فارغة» معينة ،تخصص آلة التصويت االلكرتوين تلك ملحطة اقرتاع معينة.
وقبيل التصويت مبارشة ،يصدر تقريرين من كل آلة تصويت الكرتوين .األول منهام تقرير تشخييص بينام الثاين تقرير
ببيان جرد فارغ ،حتى تثبت للمشغلني والشهود وغريهم من الحضور أنه ال توجد أصوات يف اآللة .وهذه نسخة
رقمية لبيان فراغ صناديق االقرتاع أمام جموع الحارضين.
وعىل النقيض من الكثري من آالت التحقق من الناخبني ،ال توصل آالت التصويت االلكرتوين بأي شبكة خالل االقرتاع.
ويف االنتخابات املبكرة التي أجريت باستخدام آالت التصويت االلكرتوين ،واجه الناخبون مشكالت أثناء اإلدالء
بأصواتهم يف معظم محطات االقرتاع التي يراقبها االتحاد األورويب .ويف االنتخابات األخرية ،مل يعد استخدام آالت
التصويت االلكرتوين ميثل مشكلة ،إذ أصبح الفنزويليون أكرث دراية بالتكنولوجيا ،وطورت هيئة إدارة االنتخاباتEMB
من عمليات تثقيف الناخبني لديها.
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تبويب النتائج ونقلها
مبجرد انتهاء االقرتاع يف جميع املواقع ،يعلن املسؤول عن ذلك ويبدأ عملية فرز األصوات .وتطبع آلة التصويت
االلكرتوين بيان جرد أصيل مدون فيه عدد الناخبني الذين أدلوا بأصواتهم عىل هذا الجهاز ونتائج كل مرشح (أو حزب
أو اختيار استفتاء ،حسب مقتىض الحال) .ويف معظم الحاالت ،توصل آلة التصويت االلكرتوين بشبكة عمل وتنقل
النتائج بصورة مشفرة ،عرب شبكة افرتاضية خاصة ،إىل مركز تجميع النتائج يف كراكاس .وبعد ذلك ،تطبع نسخ إضافية
من بيان الجرد من آلة التصويت االلكرتوين وتوزع عىل موظفي محطة االقرتاع ومع ما يصل إىل ستة من مندويب
األحزاب السياسية أو املرشحني السياسيني (مع إعطاء األولوية ألولئك الذين حصلوا عىل أكرب عدد من األصوات).
بعد أن نقلت النتائج ،فقد وقع االختيار عىل عدد كبري من آالت التصويت االلكرتوين ،التي اختريت عن طريق
السحب العشوايئ من قبل موظفي محطة االقرتاع ،للقيام بعملية تدقيقها .ثم تم التوفيق بني النتائج االلكرتونية
وبطاقات االقرتاع عىل آالت التصويت االلكرتوين الخاصة بالتدقيق والتي اختريت عشوائيًا يف مركز معني وسجل أي
خطأ عىل بيان جرد ،والذي وقع عليه بعد ذلك وختم إلحالته إىل املجلس االنتخايب الوطني .ووزعت نسخ من تقرير
التدقيق عىل بعض الحارضين.
وتجدر اإلشارة إىل أن هناك احتاملية لوجود قدر من التناقض بني عدد بطاقات االقرتاع اإللكرتونية املدىل بها وعدد
بطاقات االقرتاع الورقية .وذلك ألن العامل البرشي يفرتض أن بعض الناخبني (عن عمد أو غري ذلك) يخفقون يف
وضع بطاقات االقرتاع يف صندوق االقرتاع .كام أن العامل البرشي يفرتض أن الفرز اليدوي ألوراق االقرتاع قد أخطاء
يف الفرز .ويف حني يتوقع وجود عجز (عدد بطاقات اقرتاع يدوية أقل من البطاقات االلكرتونية) ،فهناك أيضً ا احتامل
بعيد ،وال سيام يف محطات االقرتاعالتي بها أكرث من آلة تصويت الكرتوين ،لوجود صناديق اقرتاع تتضمن عدد بطاقات
اقرتاع ورقية أكرب من األصوات االلكرتونية املدىل بها يف آلة التصويت االلكرتوين( .وميكن تفسري ذلك بأن الناخبني قد
وضعوا بطاقات االقرتاع يف صندوق االقرتاع الخطأ).
يجب إيجاد توازن بني اآلليات املناسبة ملنع أو إحباط سوء التعامل مع وصوالت االقرتاع يف آالت التصويت االلكرتوين
املعدة لذلك ،مع اإلبقاء عىل وظيفة التحقق من الناخبني املصممة لتسهيل رسية االقرتاع وكذلك حاميتها .وأشار
تقرير بعثة مراقبة االنتخابات التابعة لالتحاد األورويب  MOE-UEحول االنتخابات الفنزويلية عام  2006أن هذه
التناقضات ،عىل الرغم من رصدها يف  % 28من محطات االقرتاع ،كانت مبعدل ورقة انتخابية واحدة من بني كل
خمس ورقات« ،وعزيت للخطأ البرشي يف الفرز اليدوي».
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ومل يرشف مراقبني دوليني متخصصني (مثل االتحاد األورويب ،أو منظمة الدول األمريكية ،أو مركز كارتر) عىل
االنتخابات منذ عام  .2005ويف عام  ،2012أصدرت السفارة الفنزويلية يف اململكة املتحدة منشو ًرا يصف
الحامية الفنية وآليات التدقيق بالرجوع إىل تقارير عام  2006الصادرة عن منظمة الدول األمريكية وبعثة مراقبة
االنتخابات التابعة لالتحاد األورويب .كام أملح ذلك املنشور إىل استبدال مفهوم مراقبة االنتخابات مبفهوم «املرافقة»
االنتخابية.49
وقد عوض االنخفاض يف املراقبة الدولية املوضوعية ،بشكل أسايس ،من خالل زيادة الرتكيز عىل مراقبة املواطن
ومشاركة جميع أصحاب املصالح يف جميع العمليات االنتخابية .وبحلول عام  ،2102أبلغ مركز كارتر عن السامح
لجميع األحزاب املشاركة مبراجعة سجل الناخبني .ووجهت الدعوة لألحزاب للمشاركة يف مجموعة شاملة من أنشطة
التدقيق فيام قبل االنتخابات التي تتناول جميع النظم املستخدمة للتحقق من الناخبني إلكرتون ًيا ،والتصويت
اإللكرتوين ونقل وتبويب النتائج .وقد أعربت حتى أحزاب املعارضة عن ارتياحها ألمن األنظمة املستخدمة ورسية
االقرتاع .إن هذا التوافق بني الحزبني ال يزال ضعيفًا ويتطلب الشفافية الدامئة وروح املبادرة لدى هيئة إدارة
االنتخابات  .EMBوتنبع أهمية هذا األمر من التحديث املنتظم للربمجيات ملعالجة مواطن الخلل وكذلك إضافة
وظائف جديدة .وحني يحدث ذلك ،يجب أن يخضع الربنامج الجديد لتدقيق ومراجعة شاملتني .و تتطلب كل فعالية
انتخابية نفس مستوى التدقيق الذي اتصفت به االنتخابات السابقة.

 49هذا املنشور متوفر عىل:

.PDF.3enc/enc/PDF/ku.oc.zenevaEMB
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تكون نتائج االنتخابات إما رسمية أو غري رسمية .إن هيئات إدارة االنتخابات هي املسؤولة عن إعالن النتائج الرسمية
لالنتخابات ،بينام تعلن النتائج غري الرسمية من قبل مختلف أصحاب املصالح ،الذين قد يشملوا وسائل اإلعالم واألحزاب
السياسية وجامعات املراقبة الوطنية والدولية .وميكن الحصول عىل نتائج االنتخابات غري الرسمية عرب استخدام منهجيات
مختلفة ،والتي قد تكون ،حسب الرتتيب الزمني لإلعالن ،استقصاء الناخبني بعد االقرتاع ،والفرز الرسيع واإلحصاء املتوازي
لألصوات .وجميعها منهجيات غري رسمية و يعتمد استخدامها عىل تنفيذ الفاعل (الفاعلني).

4

يجرى استقصاء آراء الناخبني بعد االقرتاع غالبًا من قبل وسائل اإلعالم للحصول عىل مؤرشات مبكرة لنتائج االنتخابات .فهي
تقريبية للواقع حيث يسأل الناخبني عند مغادرة محطات االقرتاع كيف صوتوا (عىل سبيل املثال ،ألي مرشح أو حزب ،أو عن
اختياراتهم يف استفتاء) .ويستحيل التحقق من هذه االستطالعات ،وذلك ألن عدد الناخبني الذين استطلعت آراؤهم ومدى
االقرتاع يؤثران عىل دقة النتائج (عند مقارنتها يف وقت الحق مع النتائج الرسمية).
يجرى الفرز الرسيع يف العادة من قبل جامعات املراقبني والجامعات السياسية .50ويف البيئات االنتقالية والخارجة من رصاعات،
قد يكون هذا النهج أكرث مالءمة وموثوقية من استقصاء آراء الناخبني بعد االقرتاع.
ويف بعض الحاالت ،قد تستخدم هيئات إدارة االنتخابات EMBsهذه املنهجية ملقارنة هذه النتائج بالنتائج األولية لديها ،وهو
ما يزيد أو يقلل من ثقتها يف نظام إدارة النتائج .RMS
يستخدم املراقبون هذه البيانات لضامن دقة النتائج املعلنة ،أما األحزاب السياسية واملرشحني فيستخدمون الفرز الرسيع لرسعة
الحصول عىل معلومات ميكن من خاللها توقع النتائج  -ملعرفة إذا ما كانوا قد فازوا.

 50أنظر

https://www.ndi.org/node/12993

للحصول عىل وصف تفصييل لعمليات الفرز الرسيعة.
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هناك قضيتان رئيسيتان يجب مراعاتهام إلجراء الفرز الرسيع بشكل صحيح ،تتعلق األوىل بالحاجة الختيار عينة متثيلية من
محطات االقرتاع يف جميع أنحاء البالد مع نرش املراقبني والخدمات اللوجستية املشاركة فيها .وتتعلق الثانية بعدد محطات
االقرتاع الالزمة للعينة حتى توفر معلومات نسبة الخطأ فيها مقبولة .وعند أخذ هذين العاملني يف االعتبار ،يعد الفرز الرسيع
هو األنسب لالنتخابات عىل املستوى الوطني (عىل الرغم من أنه ميكن تنفيذه أيضً ا بشكل مفيد يف الدوائر األصغر يف ظروف
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خاصة) .أما من الناحية املثالية ،فيستخدم الفرز الرسيع بعلم هيئة إدارة االنتخابات كأداة تساعد يف منع التزوير املحتمل.

يتطلب اإلحصاء املتوازي لألصوات ( )TVPعددًا كب ًريا من املوارد البرشية ،و عددًا أكرب من عمليات الفرز الرسيع ،حتى
يكون مثم ًرا .ومن حيث املبدأ ،ينبغي أن يكون لدى الهيئة املنفذة لإلحصاء املتوازي لألصوات الشامل أشخاص مختصني لجمع
املعلومات من جميع محطات االقرتاع .ويف ظل وجود هذه املجموعة من املعلومات،
تستطيع األحزاب السياسية وجامعات املراقبني التحقق من النتائج املجمعة أو املصنفة املعلنة من قبل هيئة إدارة االنتخابات
 .EMBكام ميكن إجراء إحصاء جزيئ متوازي لألصوات ،ولكن تتضاءل صحة هذه الجهود الجزئية إىل مجرد التحقق من نتائج
محددة من محطات االقرتاع التي أخذت منها النتائج.
ومن القضايا املتعلقة باإلحصاء املتوازي لألصوات دامئًا الصالحية القانونية للنتائج املأخوذة من محطات االقرتاع .وحني تختلف
نتائج اإلحصاء املتوازي لألصوات عن النتائج الرسمية ،قد تطلب املحاكم وثائق رسمية لقبول طعن يف النتائج الرسمية .ويف هذه
الحاالت ،تطلب نسخ معتمدة من هيئة إدارة االنتخابات من النتائج عىل مستوى محطة االقرتاع حتى تطمنئ األحزاب السياسية
إىل قدرتها عىل استخدام هذه املعلومات حيثام وجدوها مفيدة.
ال بد من اإلشارة إىل أن النتائج األولية غال ًبا ما تختلف بعد تحقق هيئة إدارة االنتخابات من النتائج .و يكون من أسباب ذلك
أخطاء الفرز عىل كشوف النتائج وأثر الشكاوى املقبولة من هيئة إدارة االنتخابات أو املحاكم( .قد يسفر التحقيق يف الشكاوى
عن وجود فرق عند املقارنة بالنتائج املنبثقة عن الفرز الرسيع واإلحصاء املتوازي لألصوات).
وكمبادرة مبتكرة ،اتفقت األحزاب السياسية يف بعض البلدان عىل التعاون وتنسيق الجهود املبذولة يف هذا األمر .ففي غانا
عىل سبيل املثال ،اتفقت األحزاب مؤخ ًرا عىل تبادل املعلومات التي ترد لها عرب الهاتف من ممثليها يف اتفاق أطلق عليه
مرشوع رصد نتائج انتخابات األحزاب املشرتكة ( .)MREP-Jوقد أتاح لها هذا االتفاق ما ييل )1( :جمع مزيد من البيانات من
محطات االقرتاع من ممثيل أي حزب ،و( )2مقارنة البيانات بني األحزاب لتقييم مدى تطابق جميع املعلومات .ويف حالة وجود
اختالفات ،تناقش األحزاب وتحلل م ًعا أسباب هذه االختالفات وتتفق عىل النتائج املؤقتة مبساعدة وسيط محايد .لقد قلل اتباع
هذا النهج من رغبات األحزاب أو مطالباتها بسبل االنتصاف القانونية.
فضل عن العوامل
رسم تخطيطيًا ألنواع مختلفة من النتائج التي قد تعد أو تعلن خالل العمليات االنتخابيةً ،
يقدم الجدول ً 4
الهامة املرتبطة بكل نوع.
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الجدول  :4نوع النتائج والقضايا ذات الصلة
نوع النتائج
مؤقتة

املصدر
هيئة إدارة االنتخابات

التغطية
جزئية أو كاملة

متهيدية
نهائية

هيئة إدارة االنتخابات
هيئة إدارة االنتخابات أو
املحاكم
املراقبون ،هيئة إدارة
االنتخابات ،األحزاب
السياسية ،غري ذلك
وسائل اإلعالم ،املراقبون،
غري ذلك

جزئية أو كاملة
جزئية أو كاملة

الفرز الرسيع
استقصاء آراء
الناخبني بعد
االقرتاع
اإلحصاء املتوازي
لألصوات

EMB

الدقة
بعض االختالفات
الطفيفة املحتملة
كاملة
كاملة

املوارد الالزمة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

4

جزئية ،الحد األقىص  ٪5نسبة الخطأ املتوقعة منخفضة
اقل من ٪5
من محطات االقرتاع
جزئية

املراقبون ،األحزاب السياسية ،كاملة عن املعلومات
املقدمة
غري ذلك

غري مؤكد ،يعتمد عىل منخفضة
املنهجية والتغطية
كاملة عن املعلومات
املقدمة

متوسطة

6
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Polling Station for Sudan Elections Installed in North Darfur IDP Camp
UN Photo/Albert González Farran
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1
2

بغض النظر عن منوذج نظام إدارة النتائج  RMSاملستخدم ،هناك بعض الجوانب التي ينبغي مراعاتها يف كل حالة لتسهيل
التنفيذ .و فيام ييل مناقشة لبعض أهم تلك الجوانب الرئيسية يف صورة سلسلة من التوصيات.

 6.1يتعني أن توجه البيئة السياسية القرارات الفنية
فيام يتعلق بالعمليات االنتخابية ،يطالب املسؤولون باالهتامم الكبري بالتعقيدات التكنولوجية .ومع ذلك ،وال سيام يف السياقات
االنتقالية والخارجة من رصاعات ،ينبغي االهتامم الواجب بالبيئة السياسية .وهذا ينطبق بشكل خاص عىل فرتة التجميع التي
غالبًا ما تكون عندما تبلغ التوترات ذروتها .ومن املهم دامئًا مراعاة املخاطر التي تتعرض لها العملية السياسية جراء عملية نتائج
فاشلة أو مضطربة .كام شاهدنا يف االنتخابات الكينية  ،2008-2007حتى حينام يعتقد أن البلد مستقر ،قد تؤدي عملية
نتائج فاشلة إىل وقوع مأساة.

 6.2إتاحة الوقت الكايف للتخطيط والتنفيذ
ينبغي إصدار القرار الخاص بنموذج نظام إدارة النتائج املقرر استخدامه يف وقت مبكر من العملية إلتاحة الوقت الكايف ألجل:
( )1رشاء املعدات واملواد )2( ،تحديد وتوظيف وتدريب املوظفني ،و( )3اختبار املعدات بدقة .ويكون أفضل وقت التخاذ
قرار بشأن استخدام منوذج نظام إدارة النتائج اآليل بالكامل قبل  18شه ًرا عىل األقل من يوم االنتخابات .أما الفرتات الزمنية
املامثلة للنموذج الهجني املزود ببعض تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنموذج اليدوي بالكامل فهي  12شه ًرا وستة أشهر
عىل التوايل .و مام ال ينبغي إغفاله الحاجة إىل تخصيص وقت كاف لجميع الجهات الفاعلة وأصحاب املصالح املعنيني من أجل
التوافق عىل منوذج الستخدامه.

 6.3استخدام منوذج نظام إدارة النتائج  RMSالذي أُستخدم مؤخرا كأساس
ينبغي أن يعترب منوذج نظام إدارة النتائج املستخدم يف االنتخابات األخرية نقطة االنطالق ،مع مراعاة جميع التوصيات الناتجة
عن الدروس املستفادة بعد االنتخابات يف ما يخص التصميم الجديد .ومن ثم ،ينبغي أن تستخدم قامئة مرجعية لتقييم
الوضع الحايل للعنارص املختلفة 51التي ينبغي أن ترتك أث ًرا عىل منوذج نظام إدارة النتائج املقرر استخدامه .ومبجرد اتخاذ هذه
الخطوات ،ينبغي أن توضع الخيارات األوىل عىل الطاولة ملناقشتها بني هيئة إدارة االنتخابات  EMBوأصحاب املصالح.

ينبغي إرشاك ممثلني من جميع أصحاب املصالح  -األحزاب السياسية واملرشحني ومنظامت املجتمع املدين ووسائل اإلعالم
 51القسم  3من هذا املنشور يتضمن مناقشة تفصيلية للقضايا الرئيسية.

4
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 6.4إرشاك أصحاب املصالح يف مرحلة مبكرة من العملية
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والرشكاء الدوليني ،الخ - ..يف مرحلة مبكرة حني تطرح مختلف الخيارات عىل الطاولة ويجري تقييم إيجابيات وسلبيات كل منها
من قبل هيئة إدارة االنتخابات .و يكون السيناريو املثايل لتنفيذ نظام إدارة النتائج بصورة مقبولة وناجحة حني يتفق جميع
أصحاب املصالح مع هيئة إدارة االنتخابات عىل النموذج الذي سيستخدم .وقد يستغرق التوصل إىل اتفاق وقتًا أطول كث ًريا مام
قد تتوقعه هيئة إدارة االنتخابات ،وهذا رمبا يعتمد عىل مستوى عمق الثقة التي نشأت من قبل بني الطرفني.

 6.5بداية بطيئة مع إدخال تكنولوجيات جديدة
حل سحريًا لجميع املشكالت املتعلقة بنظام إدارة النتائج ،فقد يطفو عىل السطح عدد
يف حني قد تبدو التكنولوجيات الجديدة ً
من القضايا الجديدة وغري املتوقعة غال ًبا مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والتي ينبغي أن تدار بشكل صحيح لتجنب مجرد
استبدال بعض املشكالت مبشاكل أخرى .وبغض النظر عن منوذج نظام إدارة النتائج  RMSاملستخدم ،فهناك تحديات عىل
الدوام أمام مصداقية هذه املرحلة من العملية االنتخابية .وباإلضافة إىل ذلك ،يطرح السؤال ملاذا ينبغي إدخال تكنولوجيات
جديدة من األساس.
وبالتايل ينبغي إدخال التكنولوجيات الجديدة ببطء وتحليلها ملعرفة مدى تأثريها عىل العملية االنتخابية برمتها ،وخاصة فيام
فرصا ممتازة لتجريب مناذج نظام إدارة النتائج الجديدة:
يتعلق بقبول أصحاب املصالح .وتتيح االنتخابات الفرعية واالستفتاءات ً
االنتخابات الفرعية نظ ًرا لنطاقها املحدود ،واالستفتاءات نظ ًرا للبساطة النسبية لالقرتاع .ويجب أال تدخل التكنولوجيات الجديدة
حني يتيرس ذلك فقط ،بل أيضً ا عندما يكون التوقيت والخيارات مقبولة لدى أصحاب املصالح.

 6.6االستفادة من خربات هيئات إدارة االنتخابات األخرى EMBs
شهدت العديد من هيئات إدارة االنتخابات عملية االنتقال من أحد مناذج نظام إدارة النتائج إىل منوذج آخر .ورمبا يكون من
املفيد دراسة الخربات املرتاكمة لدى هيئات إدارة االنتخابات والتعلم منها لتجنب الوقوع يف األخطاء نفسها وتحديد أفضل
املامرسات .فليست هناك هيئة إدارة انتخابات تعمل يف الفراغ وقد تدعم هيئات إدارة االنتخابات بعضها البعض يف هذا
املسعى وغريه ،وإن تبادل الخربات إقليميًا ودوليًا يفيد جميع الرشكاء املعنيني.
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Woman in Juba, Sudan, Votes in Extended Elections
UN Photo/Tim McKulka
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املرفق  .1منوذج نتائج محطة االقرتاع يف هايتي

 Aوصف شامل ملحطة االقرتاع الذي أرسل منه النموذج  -مبا يف ذلك الرموز واألسامء (لتفادي الخلط)

2

 Bأسامء مسؤويل محطة االقرتاع الحارضين.
 Cعدد بطاقات االقرتاع التي استلمت لكل منافسة ،وكذلك مساحة إلدراج أي مواد انتخابية مفقودة.
 Dوقت وتاريخ فتح محطة االقرتاع.

3

 Eقامئة ممثيل الحزب السيايس واملرشح وأي مواطن أو مراقبني دوليني
 Fوقت إغالق محطة االقرتاع
 Gمطابقة بطاقات االقرتاع (عدد بطاقات االقرتاع يف كل صندوق).
 Hعدد األصوات لكل مرشح (مجلس الشيوخ)
 Iعدد األصوات لكل مرشح (الربملان)
 Jفئات أخرى من بطاقات االقرتاع (الفارغة ،الباطلة،
)”“gate” “pa sevi

4
5

 Kاسم وتوقيع جميع مسؤويل االقرتاع الحارضين.
 Lاسم وتوقيع ممثيل الحزب السيايس واملرشح وأي مواطن أو مراقبني دوليني .يتضمن هذا القسم فراغًا لبيان سبب امتناع أي
شخص عن التوقيع.
 Mتصدر هذه النامذج يف خمس نسخ ،وترفق نسخة غري كربونية ( )RCNمع كل ورقة ذات لون مختلف .ويف هذا القسم
من النموذج تذكري ملسؤويل االقرتاع بالجهة التي ترسل إليها كل نسخة  -مركز جدولة األصوات يف مقر هيئة إدارة االنتخابات
ومحطة االقرتاع ،وإىل مكاتب محطة اقرتاع املنطقة أو مكتب االنتخابات البلدية ،وإىل ممثيل الحزب السيايس أو املرشح إذا
طلبوا ذلك.

6
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تعليق
قد تحذف بعض املقاطع من منوذج النتائج (عىل سبيل املثال جزء من القسم ج الذي يرسد املواد االنتخابية املفقودة) ،ولكن
وخصوصا التفاصيل الكاملة لجميع بطاقات االقرتاع ،وذلك لتسهيل املطابقة .وقد تكون البيانات الهامة
معظمها أسايس -
ً
املفقودة من هذا النموذج هي عدد الناخبني املسجلني يف محطة االقرتاع هذه.

يف الجولة الثانية من انتخابات عام  2006يف هايتي ،طبعت مناذج النتائج مسبقًا – مبعنى أن جميع املعلومات أتيحت قبل
االنتخابات (رمز محطة االقرتاع واألسامء يف القسم أ ،وأسامء املرشحني يف القسمني ح وط) .وقد قلل ذلك من األخطاء سواء يف
استكامل النموذج ويف مرحلة إدخال البيانات يف مركز جدولة األصوات عىل املستوى الوطني .وكام ذكر يف هذا املنشور من قبل،
يعيب النامذج املطبوعة مسبقًا أنه ينبغي العناية الكبرية بها لتقديم النموذج الصحيح لكل محطة اقرتاع.
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1

املرفق  .2قامئة تحقق :نظام إدارة النتائج
  
القضية
منخف

متوسط

الوضع

التحسن املحتمل

مرتفع

ال

نعم

املسائل القانونية
االعتبارات الثقافية
قضية الشفافية

2
3

قضايا املصداقية
الفصل يف الشكاوى
توقعات أصحاب املصالح
مستوى االنتخابات
استخدام التكنولوجيا
التكاليف
املخاطر
البنية التحتية املتوفرة

4
5

متطلبات األمن
االستدامة
(املؤسسيةBMEقدرة هيئة إدارة االنتخابات
والتنظيمية والفردية)
الوقت قبل االنتخابات
  
قد تكون هذه القامئة املرجعية أداة توجيه خالل صياغة املذكرة املفاهيمية ،ومبجرد تعبئتها بكل املعلومات ذات الصلة بتصميم
نظام إدارة النتائج ،مع النظر إىل منوذج نظام إدارة النتائج األكرث استخدا ًما مؤخ ًرا كأساس ،ستتضح املؤرشات األوىل لنامذج نظام
إدارة النتائج التي ستستخدم خالل االنتخابات املقبلة ،وتلك التي ينبغي استبعادها .وينبغي أيضً ا أن يوضع يف الحسبان خيار
تطبيق منوذج متقدم محتمل خالل مرحلة تجريبية.

6
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املرفق  .3عينة ملكون خطة العمليات يف نظام إدارة النتائج  :RMSمنوذج  RMSاليدوي
قامئة باالختصارات:

  

CEO
DO
EMB
FIN
HC
HR/TRA
OPS
PC
PRO

كبري موظفي شؤون االنتخابات
موظف املقاطعة
هيئة إدارة االنتخابات
املالية
املحكمة العليا
املوارد البرشية/التدريب
العمليات
محطة االقرتاع
املشرتيات
البداية

النهاية

املسؤول

01/06/2010

31/12/2010

اللجنة االنتخابية املستقلة

01/06/2010

15/06/2010

املدير التنفيذي

01/06/2010

10/6/2010

العمليات

11/06/2010

15/06/2010

العمليات

1/08/2010

20/11/2010

العمليات
عملية الرشاء
املوارد البرشية/التدريب
املالية

1/08/2010

15/08/2010

1/09/2010

1/09/2010

1/11/2010

20/11/2010

20/11/2010

20/11/2010

العمليات

2/11/2010

2/11/2010

العمليات

20/11/2010

20/11/2010

إدارة النتائج
1
1.1.

1.2.

2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3
4

وضع إجراءات إدارة النتائج
تقييم وتحسني ترتيبات إدارة
النتائج السابقة
رسم تخطيطي لتدفق املعلومات
من محطات االقرتاع إىل مقرات
اللجنة االنتخابية املستقلة (هيئة
إدارة االنتخابات)
تفعيل مراكز الجدولة عىل مستوى
املناطق وعىل مستوى الدولة
وضع احتياجات املوظفني واملواد
رشاء املواد واملعدات
تجنيد وتدريب املوظفني
تأكيد طرق السداد
وضع جميع املوظفني واملواد
واملعدات يف أماكنهم
اختبار الفرز

املرفقات
4.1.
5
6
7
8
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
9
10
11
12
13
14

تقييم إجراء االختبار
بدأ الفرز (الساعة )00:81
نرش النتائج األولية يف محطة
االقرتاع
نقل الوثائق من محطات
االقرتاعلمراكز املقاطعات
الجدولة
تبدأ الجدولة يف مراكز املقاطعات
تنتهي الجدولة يف مراكز
املقاطعات
إعالن النتائج عىل مستوى املنطقة
نقل نسخ من نتائج محطات
االقرتاع وجدولتها إىل مقر اللجنة
االنتخابية املستقلة
جدولة نتائج محطة االقرتاع يف
مقر اللجنة االنتخابية املستقلة
اإلعالن عن النتائج األولية
التقدم بالشكاوى إىل اللجنة
االنتخابية املستقلة
فصل اللجنة االنتخابية املستقلة
يف الشكاوى
إعالن النتائج عىل مستوى
الدولة من قبل اللجنة االنتخابية
املستقلة
تقديم طعن للمحكمة العليا ضد
قرار اللجنة االنتخابية املستقلة
فصل املحكمة العليا يف الطعون
إعالن النتائج النهائية

العمليات
العمليات
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20/11/2010

20/11/2010

3/12/2010

3/12/2010

محطة االقرتاع

13/12/2010

3/12/2010

محطة االقرتاع

13/12/2010

5/12/2010

املدير التنفيذي
موظف املقاطعة

3/12/2010

7/12/2010

3/12/2010

3/12/2010

موظف املقاطعة

7/12/2010

7/12/2010

موظف املقاطعة

7/12/2010

7/12/2010

موظف املقاطعة

3/12/2010

7/12/2010

العمليات

3/12/2010

7/12/2010

اللجنة االنتخابية املستقلة

3/12/2010

7/12/2010

اللجنة االنتخابية املستقلة

4/12/2010

7/12/2010

اللجنة االنتخابية املستقلة

7/12/2010

7/12/2010

اللجنة االنتخابية املستقلة

8/12/2010

8/12/2010

املحكمة العليا

9/12/2010

15/12/2010

املحكمة العليا
اللجنة االنتخابية املستقلة

30/12/2010

30/12/2010

31/12/2010

31/12/2010

1
2
3
4
5
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املرفق  .4خيار التجميع/مصفوفة التحقق من النتائج
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املرفق  .5الدليل االنتخايب الرسيع للدول العربية

2

قامئة باالختصارات:
BV
CDI
EISA
EMB
ERIS / DRI
FPTP
IFES
NDI
PBV
PR
SNTV
TRS
PNUD
UNOPS
USAID

تصويت الكتلة
ﮐوﻧﻔﻟﯾﮐت داﯾﻧﺎﻣﯾﮐس اﻧﺗرﻧﺎﺷوﻧﺎل
املعهد االنتخايب الستدامة الدميقراطية يف أفريقيا
هيئة إدارة االنتخابات
خدمات اإلصالح االنتخايب الدولية/املنظمة الدولية للتقرير عن الدميقراطية
نظام الفائز األول
املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية
املعهد الدميقراطي الوطني
نظام الكتلة الحزبية
التمثيل النسبي
نظام الصوت الواحد غري القابل للتحويل
نظام الجولتني
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع
وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة

3
4
5
6

52

52
يف بعض املناطق وعالقتها بالجوانب األخرى من العملية االنتخابية ،تم اختيار املنطقة العربية ) (SMRألجل إلقاء نظرة عىل طريقة استخدام أنظمة إدارة النتائج
كمنطقة حدثت فيها بعض التغيريات طوال السنوات املاضية فيام يتعلق بهذا املكون.
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الدولة

نظام إدارة
النتائجج
املستخدم

النظام االنتخايب

تسوية
النزاعات
االنتخابية

هيئة إدارة
االنتخابات

الرشكاء الدوليني

جيبويت

يدوي

الرئيس :نظام الجولتني
الربملان :النظام املتوازي (نظام الكتلة الحزبية
والتمثيل النسبي):

السلطة
القضائية

مستقلة

وكالة الواليات املتحدة
للتنمية الدولية

مرص

يدوي

السلطة
القضائية
وزارة
الداخلية

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
املؤسسة الدولية للنظم
االنتخابية

العراق

هجني

الربملان :التمثيل النسبي والقوائم الحزبية
املفتوحة

األردن

هجني

مجلس النواب :متوازي (نظام الفائز األول  /نظام
الصوت الواحد غري القابل للتحويل والتمثيل
النسبي بالقامئة املغلقة)
مجلس الشيوخ :بالتعيني من امللك

لبنان

يدوي

الربملان :ينتخب بنظام الفائز األول ونظام الكتلة

ليبيا

هجني

نظام متوازي :قامئة مغلقة ومتثيل نسبي ونظام
الفائز األول/نظام الصوت الواحد غري القابل
للتحويل

فلسطني

يدوي

الرئيس :نظام الجولتني
نظام متوازي :قامئة حزبية مغلقة بنظام التمثيل
النسبي ونظام الكتلة

الصومال

غري متوفر

غري متوفر

الرئيس :نظام الجولتني
مالحظة :حال ًيا يف طور املناقشة ،وهناك ميل نحو
النظام املختلط (القامئة والتمثيل النسبي ونظام
األغلبية)

السلطة
القضائية
هيئة إدارة
االنتخابات
السلطة
القضائية
هيئة إدارة
االنتخابات
السلطة
القضائية
السلطة
القضائية
هيئة إدارة
االنتخابات
السلطة
القضائية
هيئة إدارة
االنتخابات
السلطة
القضائية

غري متوفر

مستقلة

مستقلة
وزارة
الداخلية
واللجنة
االنتخابية
اإلرشافية
مستقلة

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
مكتب األمم املتحدة
لخدمات املشاريع
املؤسسة الدولية للنظم
االنتخابية
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
املؤسسة الدولية للنظم
االنتخابية
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
األمم املتحدة
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
املؤسسة الدولية للنظم
االنتخابية

مستقلة

املفوضية األوروبية
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
الرنويج

مستقلة

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
املعهد االنتخايب الستدامة
الدميقراطية يف أفريقيا
ﮐوﻧﻔﻟﯾﮐت داﯾﻧﺎﻣﯾﮐس
اﻧﺗرﻧﺎﺷوﻧﺎل
املعهد الدميقراطي الوطني
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املجلس الوطني ومجالس الواليات :متوازي
(نظام الفائز األول والقوائم الحزبية املغلقة
بنظام التمثيل النسبي وقوائم النساء)
مجلس الواليات :نظام كتلة غري مبارش
الرئيس :نظام الجولتني
املحافظون :الفائز األول

السلطة
القضائية

مستقلة

املنظمة الدولية للهجرة

تونس

يدوي

املجلس الوطني :قامئة مغلقة بنظام التمثيل
النسبي

هيئة إدارة
االنتخابات
السلطة
القضائية

مستقلة
حكومية

املؤسسة الدولية للنظم
االنتخابية
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
املعهد الدميقراطي الوطني
املعهد الجمهوري الدويل

اليمن

يدوي

الرئيس :نظام الجولتني
مجلس النواب :الفائز األول
املجلس االستشاري :يعني من الرئيس

هيئة إدارة
االنتخابات
السلطة
القضائية

مستقلة

السودان

هجني

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
املؤسسة الدولية للنظم
االنتخابية
خدمات اإلصالح االنتخايب
املنظمة الدولية/الدولية
للتقرير عن الدميقراطية
املعهد الدميقراطي الوطني

1
2
3
4
5
6
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املرفق  .6املراجع واملوارد

دورة تدريبية عرب اإلنرتنت
لدى فرقة العمل املشرتكة بني االتحاد األورويب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ املعنية باملساعدة االنتخابية ،دورة تعليمية عىل
شبكة اإلنرتنت (وميكن أيضً ا تنزيلها لدراستها دون اتصال باالنرتنت) عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإدارة االنتخابات.
ومدتها ست ساعات فقط وهي جديرة بالدراسة.
http://elearning.ec-PDNU-electoralassistance.org/
فرقة العمل املشرتكة بني االتحاد األورويب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
يف مارس  ،2012عقد االتحاد األورويب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ورشة عمل مواضيعية حول تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت واالنتخابات .وميكن تنزيل التقرير املوجز وجميع العروض التقدميية التي طرحت يف هذه الفعالية التي استمرت
خمسة أيام ،من موقع فرقة العمل املشرتكة (كل ما عليك أن تتبع الروابط من اليسار asabmoM ,sgniniarT ,egdelwonK
:)2012
www.ec-PDNU-electoralassistance.org/
انتخابات كندا
ملحة عامة عن املعايري والتقارير الدولية املتعلقة بأنظمة التصويت اإللكرتونية.
section=res&dir=rec/tech/elfec&document=aa&lang=e؟www.elections.ca/content.aspx
املجلس األورويب
التوصية رقم ( 11 )2004للجنة وزراء الدول األعضاء بشأن املعايري القانونية والتشغيلية والفنية للتصويت اإللكرتوين
id=778189؟https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp
لجنة املساعدة االنتخابية األمريكية ()CAE
هي الوكالة التي تتوىل اعتامد أنظمة التصويت اإللكرتونية يف الواليات املتحدة .ويف حني يركز موقعها اإللكرتوين عىل املشهد االنتخايب
يف الواليات املتحدة ،إال أن النهج الشامل للجنة فيام يتعلق باختبار واعتامد هذه األنظمة يوفر أفكا ًرا كثرية خارج ذلك البلد.
www.eac.gov/testing_and_certification/default.aspx
املبادئ وأفضل املامرسات لعمليات التدقيق بعد االنتخابات
بينام يركز هذا املوقع عىل النموذج االنتخايب األمرييك ،إال أنه يوفر استشارات ذات أهمية عاملية.
http://electionaudits.org/principles.html
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1

املعهد الدميقراطي الوطني واملؤسسة الدولية للنظم االنتخابية
يقدم هذا املنشور املشرتك وجهات نظر تفصيلية حول إدخال تكنولوجيات التصويت والفرز اإللكرتونية.
https://www.ndi.org/implementing-and-overseeing-e-voting-counting-technologies
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا/مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان

2

دليل مراقبة تكنولوجيات التصويت الجديدة.
عىل الرغم من كونه موج ًها إىل املراقبني ،إال أن هذا الدليل يوفر معلومات قيمة حول إدخال تكنولوجيات التصويت الجديدة
ويوىص به ألي شخص يعمل يف هيئة إدارة االنتخابات أو أي مؤسسة تقدم املساعدة التكنولوجية إىل هيئة إدارة االنتخابات.
www.osce.org/odihr/elections/104939

3

كريس كارلوف نافني ساسرتي ديفيد واجرن ،تشفري بروتوكوالت التصويت :منظور األنظمة ،جامعة كاليفورنيا ،بريكيل،
)(Cryptographic Voting Protocols: A Systems Perspective
https://www.usenix.org/legacy/event/sec05/tech/full_papers/karlof/karlof.PDF
مرشوع املعرفة االنتخابية “إيس” .موسوعة “إيس” :أنطمة إدارة النتائج2014 .

4

www.aceproject.org
االتحاد األورويب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ .كتيب عن التكنولوجيا وتسجيل الناخبني2012 .
www.propalop-tl.org
املفوضية األوروبية .دليل املفوضية األوروبية املنهجي حول املساعدة االنتخابية2006 .

5

املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية .تكنولوجيات التصويت والفرز اإللكرتونية :دليل إجراء دراسات الجدوى2011 .
مركز كارتر .وضع منهجية ملراقبة التصويت اإللكرتوين2007 .
www.cartercenter.org
املجلس الوطني االنتخايب ( .)ENCدليل 2006
www.cne.gov.ve/elecciones/presidencial2006/documentos/ManualPresidencial2006.zip

6
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ec-undp-electoralassistance.org
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