2016 Programa eleitoral EUA (USEP) - Agenda da Conferência
Segunda-feira, novembro 7, 2016

Abertura programa eleitoral EUA Observações: Bem-vindo e Visão Geral
Salão independência, reuniões de nível 4
08h30-09h00
Palestrantes:
Bill Sweeney, presidente e CEO da Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais
Judy Preto, Vice-Presidente, Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais Conselho de
Administração

Plenária: America Decide 2016: candidatos, campanhas e partidos
Salão independência, reuniões de nível 4
09h00 - 10:30

O ciclo de 2016 eleição tem sido caracterizada por processos primários presidenciais disputada
em que ambos os principais partidos experientes candidaturas anti-establishment alimentadas
pela frustração dos eleitores com Washington, DC e política como de costume. Os painelistas
irão discutir como as velhas regras da política de campanha presidencial foram desafiadas
neste ciclo eleitoral, o papel dos eleitores independentes em estratégias de campanha, e o
potencial impacto da eleição deste ano sobre o futuro do partidos Democrata e Republicano.

Moderador: Michael Svetlik, Vice-Presidente de Programas, Fundação Internacional para
Sistemas Eleitorais

Palestrantes:
Hon. J. Kenneth Blackwell, Senior Fellow, do Conselho de Pesquisa da Família; Membro,
Conselho de Administração, Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais
Tad Devine, consultor sênior para a campanha presidencial Bernie Sanders '2016, Fundação
Internacional para Sistemas Eleitorais Conselho de Administração
Doug Chapin, diretor do Programa de Excelência em Administração de Eleição, Universidade
de Minnesota Humphrey Escola

Intervalo da manhã
Foyer fora da Independência Salão and Archives quarto (salão expositores)

10:35 - 10:55

Plenária: Protegendo a franquia? Requisitos identificação do eleitor e Limites na votação
antecipada
Salão independência, reuniões de nível 4
11:00 - 12:30

Dezessete estados têm novas regras para a votação no local para estas eleições presidenciais.
O principal deles são requisitos para identificação com fotografia, mas também incluem
redução dos períodos de votação antecipada, o fim do registo dia da eleição e a restauração
dos direitos de voto dos criminosos condenados. tribunais federais têm securitizados estas
novas disposições; anulando alguns e afirmar outros. Este painel explora a forma como os
Estados estão tentando garantir a franquia, por meio de ações que podem ser vistos como
quer limitar ou expandir o direito de voto.

Moderador: Chad Vickery, Diretor do Centro de Pesquisa Aplicada e Aprendizagem, Fundação
Internacional para Sistemas Eleitorais

Palestrantes:
John Fortier, diretor do Projeto Democracia, Centro de Política Bipartidária
Rebecca Verde, Professor de Prática de Direito e Co-Diretor do Programa de Lei Eleitoral,
College of William & Mary
Matthew Sanderson, advogado, Caplin & Drysdale

Almoço
Mezanino (um andar acima do lobby)
12:35 - 13:55

Plenária: Siga o Dinheiro: Megadonors, doadores Pequenas e super PACs
Salão independência, reuniões de nível 4
14:00 - 15:30

Mais dinheiro será levantado por meio de campanhas, candidatos e comitês de ação política
nas eleições deste ano do que qualquer outro na história. Em um-Cidadãos pós United era,
doações ilimitadas para os chamados SuperPACS fluir livremente, mas, ao mesmo tempo
campanhas estão se voltando para pequenas doações de uma ampla base de doadores com
sucesso crescente. Este painel irá explorar tendências recentes no financiamento de

campanha, o ambiente regulatório em evolução, e os esforços para aumentar a transparência
do financiamento dos candidatos e campanhas.

Moderador: Katherine Ellena, Especialista Sênior Legal, Fundação Internacional para Sistemas
Eleitorais

Palestrantes:
Ann Ravel, Senhor Comissário, Comissão Eleitoral Federal
Sheila Krumholz, diretora executiva, Center for Responsive Politics

Pausa à tarde
Foyer fora da Independência Salão and Archives quarto (salão expositores)
15:35 - 15:55

Plenária: proteger a integridade da votação: Os ciber-ataques, hackers e segurança das
eleições
Salão independência, reuniões de nível 4
16:00 - 17:30

Relatos da mídia de ciber-ataques contra escritórios eleitorais estaduais e da pirataria de redes
de computadores do Comitê Nacional Democrata têm aumentado as preocupações sobre a
segurança das eleições presidenciais norte-americanas. Ao longo das últimas duas décadas,
muitos processos eleitorais - de recenseamento eleitoral para contagem de votos - foram
automatizados nos esforços para atender obrigações legais federais e aumentar a credibilidade
dos resultados. No período que antecedeu as eleições de novembro de 8, no entanto, novos e
tecnologias envelhecimento têm estado sob crescente escrutínio. Este painel avalia as
vulnerabilidades da infra-estrutura de eleição nos EUA e os esforços que estão sendo feitos
para proteger a integridade das eleições, agora e no futuro.

Moderador: Erica Shein, Vice-Diretor do Centro de Pesquisa Aplicada e Aprendizagem,
Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais

Palestrantes:
Thomas Hicks, presidente da Comissão de Assistência Eleitoral EUA
Tammy Patrick, companheiro, Centro de Política Bipartidária

Simulação de eleição

Capitol Quarto e Sala de Congressos, reuniões de nível 4
17:30 - 18:00

Imediatamente após a sessão plenária de reformas eleitorais nos Estados Unidos, os
participantes da conferência terão a oportunidade de participar de uma simulação eleitoral
interativo destinado a refletir as experiências de eleitores com deficiência. Os participantes
vão tentar votar em um dos dois locais de votação: um que é acessível e um que não é.

Sessão coruja de noite: em busca dos direitos políticos e eleitorais para as Pessoas Deslocadas
Internamente
Supremo Tribunal de quarto, reuniões de nível 4
20:00 - 21:15

Esta é uma sessão opcional, destina-se a discussão mais íntima de um assunto técnico. Por
favor, note que nenhuma interpretação de linguagem será fornecido durante esta sessão.

A participação eleitoral por pessoas deslocadas internamente (PDI) é um empreendimento
político e técnico desafiador que é cada vez mais relevante dado que existem atualmente
estimada em mais de 40 milhões de deslocados internos em todo o mundo. compromissos de
tratados internacionais exigem que todos os cidadãos têm o direito e a oportunidade de votar
e ser eleito, sem restrições excessivas e discriminação, bem como compromissos políticos
referem explicitamente a participação eleitoral 'deslocados internos. Esta sessão irá discutir
novo white paper mundial IFES ': "Pessoas Internamente Deslocadas e Participação Eleitoral:
Uma Breve Descrição".

Apresentador:
Peter Erben, Sr. global Advisor Eleitoral, Ucrânia País Director, Fundação Internacional para
Sistemas Eleitorais

Terça - feira, novembro 8, 2016
Washington Marriott Marquis
901 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20001

Election Day Breakfast Briefing
Salão independência, reuniões de nível 4
08h00-09h30

No dia da eleição, os eleitores em todos os 50 estados e territórios dos EUA vai às urnas para
eleger um novo presidente, além de representantes do Congresso e vários escritórios locais.
Dois veteranos da cena política americana vai avaliar as campanhas presidenciais, examinar os
dados mais recentes de opinião pública e discutir as corridas no Congresso, que irá determinar
o controle do Senado e da Câmara dos Representantes. Este estimulante briefing de pequenoalmoço antecede as visitas a locais de votação em todo o maior área de Washington, DC.

Moderador: Bill Sweeney, presidente e CEO da Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais

Palestrantes:
Frank J. Fahrenkopf Jr., Co-Presidente, Comissão de Debates Presidenciais
Michael D. McCurry, Co-Presidente, Comissão de Debates Presidenciais

Dia de eleição - Posto de assembleias de voto em Washington, DC, Maryland e Virginia
Por favor, aguarde para os autocarros para ser chamado no Salão da Independência, reuniões
de nível 4
09h30 - 13:30

IFES levará os visitantes em um passeio exclusivo de meio-dia de locais de votação em
Maryland, Virgínia e no Distrito de Columbia.

Depois de visitar locais de votação, ônibus retornará ao local da conferência principal para o
almoço.

Almoço
Salão independência, reuniões de nível 4
13:30 - 15:30

Após uma turnê de locais de votação em toda a área metropolitana de Washington, Fundação
Internacional para os especialistas eleitorais sistemas eleitorais conduzirá discussões almoços
informais com os participantes sobre o que observaram e aprenderam com a experiência.

* 3: 30 da tarde - 19:00 - Nenhuma atividade, o tempo de inatividade antes do evento à noite

Joe Prêmio Baxter C. e recepção noite da eleição
Salão independência, reuniões de nível 4

19:00 -10: 12:00

IFES vai apresentar o Joe C. Award 2016 Baxter para Chafik Sarsar, presidente do Independent
Alta Autoridade da Tunísia para as Eleições, reconhecendo suas contribuições para o campo da
administração eleitoral. papel de liderança da Sarsar na vanguarda da transição democrática
na Tunísia abriu o caminho para a realização de eleições, que resultou em uma transição
pacífica do poder. O Prémio anual Baxter reconhece as contribuições de profissionais eleitorais
cujas habilidades, dedicação e sacrifícios para o campo da administração eleitoral resumem a
missão da IFES e encarnar o espírito do ex-IFES Conselheiro Sénior de Administração Eleitoral
Joe C. Baxter. Imediatamente após a apresentação do Prêmio Baxter, IFES vai sediar uma
recepção à noite com a cobertura eleitoral na televisão por grandes redes de mídia dos EUA.
Os participantes da conferência, representantes da democracia e governação comunidade
global, dignitários estrangeiros e outras partes interessadas são convidados a participar.

Após a apresentação da Baxter Award 2016, IFES vai acolher uma noite de cobertura eleitoral
na televisão por grandes redes de mídia dos EUA para os participantes, representantes da
democracia global e da comunidade governabilidade, dignitários estrangeiros e outras partes
interessadas.

Quarta-feira, novembro 9, 2016
Washington Marriott Marquis
901 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20001

Breakfast Plenária: Liderança da Mulher no Processo Eleitoral: 2016 and Beyond
Salão independência, reuniões de nível 4
09h00 - 10:30

A candidatura histórica de Hillary Clinton, o primeiro candidato do sexo feminino de um
grande partido político, renovou a discussão sobre as oportunidades e os obstáculos que as
mulheres enfrentam na política eleitoral. Entre os oradores nesta nota pequeno-almoço irá
avaliar o impacto deste ciclo eleitoral em aumentar a liderança das mulheres no processo
eleitoral.
Moderador: Jessica Huber, especialista em gênero Sénior, Fundação Internacional para
Sistemas Eleitorais
Palestrantes:
Soraya Chemaly, Diretor, Projeto de Fala, Feminino Media Center
Jessica Grounds, Fundador, Sólido Grounds estratégia; Co-Criador; Projeto Mina da Gap; ExDiretor, Mulheres Pronto para Hillary

Intervalo da manhã

Foyer fora da Independência Salão and Archives quarto (salão expositores)
10:35 - 10:55

Plenária: Eleição revisão: Resultados, Reflexões e Reações
Salão independência, reuniões de nível 4
11:00 - 12:30

Quais foram os tópicos de dia da eleição? Como o sistema (ou sistemas) de eleições dos
Estados Unidos comparar com os de outros países? Esta sessão fornece aos participantes USEP
a oportunidade de refletir e partilhar as suas experiências de pesquisa do dia de eleição assistir
em Washington, DC, Maryland e Virgínia.

Moderador: Bill Sweeney, presidente e CEO da Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais
Oradores: Open Mic

Programa eleitoral EUA Discurso de encerramento
Salão independência, reuniões de nível 4
12:30 - 12:45

Palestrante:
Bill Sweeney, presidente e CEO da Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais

Sétimo Organização Eleições global (GEO-7) da Agenda da Conferência
Quarta-feira 9 novembro (continuação)

Conferência Global Eleições Organização Discurso de abertura: Bem-vindo e Visão Geral
Salão independência, reuniões de nível 4
15:00 - 15:30

Palestrantes:
William R. Sweeney, presidente e CEO da Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais
GEO parceiros

Plenária: Entregando a Democracia: garantia de eleições transparentes e responsáveis

Salão independência, reuniões de nível 4
15:30 - 17:00

As duas últimas décadas têm visto uma crescente consciência e apreço pelo papel que os
órgãos de gestão eleitoral (OGE) desempenham na organização e prestação de eleições
credíveis e equitativas. EMBs são os organizadores e árbitros de um processo que, quando
bem organizado e de forma justa e consistentemente administrado, fornece a base para uma
governação mais participativa e responsável. Com a adaptação contínuo da tecnologia, o uso
de tecnologia da informação e o impulso para dados abertos nas eleições, os profissionais
eleitorais estão a desempenhar um papel importante em contribuir para a sustentabilidade e
profissionalização do OGE e os processos eleitorais. Transparência e responsabilidade são cada
vez mais vistos como essenciais para a integridade das eleições e do processo democrático.

Eleições globais Conferência Organização Recepção de Boas Vindas
Salão independência, reuniões de nível 4
18:30 - 20:00

Sessão coruja de noite: atenuantes Eleitoral conflitos e o reforço da segurança eleitoral
Supremo Tribunal de quarto, reuniões de nível 4
20:00 - 21:15

Esta é uma sessão opcional, destina-se a discussão mais íntima de um assunto técnico. Por
favor, note que nenhuma interpretação de linguagem será fornecido durante esta sessão.

Violência eleitoral é um problema global que pode emergir de situações pós-conflito, as
diferenças étnicas ou religiosas, as rivalidades de redes de clientelismo elaborados de longa
data, ou em situações políticas de outra forma estável. Pesquisas confirmam que as mulheres
são alvo de violência eleitoral em taxas mais elevadas do que colegas do sexo masculino,
especialmente como candidatos políticos. Esta sessão irá discutir a investigação recente sobre
este tema, bem como apresentam abordagens inovadoras para combater a violência eleitoral
que a participação equitativa desproporcionalmente impactos das mulheres nas eleições e
política.

Apresentadores:
Jessica Huber, especialista em gênero Sénior, Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais
Vasu Mohan, Diretor Regional para a Ásia-Pacífico, Fundação Internacional para Sistemas
Eleitorais

Quinta-feira, novembro 10, 2016

Washington Marriott Marquis
901 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20001

Pequeno-almoço continental e Registro
Foyer fora do Salão Independência, reuniões de nível 4
07h30-08h30

Plenária: Integridade dos Dados e Voter Information: Preservar Transparência e proteger a
privacidade
Salão independência, reuniões de nível 4
09h00 - 10:30

Dados de registro de eleitores, devido ao seu tamanho, detalhes e importância muitas vezes
pode ser gerido de forma mais eficiente por organismos de gestão eleitoral, com tecnologia da
informação. A conservação de dados em formato electrónico e compartilhá-lo com os partidos
políticos e outras partes interessadas, tanto contribui para o reforço da confiança no processo,
ao mesmo tempo, apresentando alguns desafios de privacidade. Este painel irá explorar os
desafios que as autoridades eleitorais enfrentam em termos de divulgação pública e discutir
soluções inovadoras para aumentar a transparência em torno listas de eleitores, preservando a
privacidade individual e de grupo.

Moderador: Sr. Maarten Halff, Política e Eleitoral Negócios, Eleitoral Divisão de Assistência das
Nações Unidas

Palestrantes:
Niall McCann, chumbo Advisor Eleitoral, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD)
Tova Wang, pesquisador Eleitoral Senior, Demos
Lefterije Luzi (Lleshi), Presidente de empresa, a Comissão Eleitoral Central da República da
Albânia
William Davies, secretário executivo, Serra Leoa Comissão Nacional de Eleições

Intervalo da manhã
Foyer fora da Independência Salão and Archives quarto (salão expositores)
10:35 - 10:55

Plenária: Social Media: Como Educar e Comunicar-se com a eleição Stakeholders

Salão independência, reuniões de nível 4
11:00 - 12:30

A penetração rápido crescimento do uso das mídias sociais em todo o mundo é um indicador
de que a mídia social tornou-se o meio mais rápido crescimento de alcance. Prevê-se que até
2018, 2,5 mil milhões de pessoas (um terço da população da Terra) vai estar usando uma
forma de mídia social ou o outro. Com esta tendência de rápido crescimento, o impacto do uso
das mídias sociais é sentida em todos os sectores da vida pública. Isto torna inevitável que o
processo eleitoral é afetado por esta tendência também. Portanto, é importante para explorar
as possibilidades de como as partes interessadas eleitorais pode tirar proveito do uso das
mídias sociais e, ao mesmo tempo gerir os riscos associados com o uso de mídia social no
processo eleitoral.

Moderador: Zsolt Szolnoki, Secretário Geral da Associação dos Funcionários Europeus
Eleitorais (ACEEEO)

Palestrantes:
Dr. Annette Fath-Lehic, Terceira Gestor do Programa de Processos Eleitorais, Instituto
Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral (IDEA),
Katie Harbath, Política global e de Governo Outreach Director, Facebook
Chia-Liang Kao, Co-fundador, g0v.tw; Membro do Comité Consultivo Open Data, a Comissão
Eleitoral Central de Taiwan
Ritvars Eglājs, secretário, a Comissão Eleitoral Central da Letónia

Almoço
Mezanino (um andar acima do lobby)
12:35 - 13:55

Plenária: Construindo Confiança em Administração de Eleição: Melhores usos da tecnologia
para aumentar a responsabilidade e credibilidade
Salão independência, reuniões de nível 4
14:00 - 15:30

administração eleitoral continua a ser transformado por novas tecnologias e a crescente
automatização dos processos eleitorais. A partir de monitoramento de mídia e finanças
supervisão campanha, para as operações de voto a transmissão de resultados, os OGE estão
utilizando a tecnologia de forma a aumentar a transparência e integridade das eleições. Este
painel irá explorar como adequadamente tecnologia implantada promove uma maior
responsabilização e confiança nos resultados eleitorais.

Moderador: William R. Sweeney, presidente e CEO da Fundação Internacional para Sistemas
Eleitorais

Palestrantes:
Lorenzo Cordova Vianello, Presidente do Instituto Nacional de Eleições do México
Antonio Mugica, Diretor de Operações e Diretor, SGO Smartmatic
Michael Hogan, Operações de parceiro para a Formação Cívica e Eleitoral, Google
Dr. Staffan Darnolf, Diretor, Programa de Desenvolvimento e Inovação, Fundação Internacional
para Sistemas Eleitorais

pausa à tarde
Foyer fora da Independência Salão and Archives quarto (salão expositores)
15:35 - 15:55

Plenária: Open Data e Eleições: Oportunidades de Expansão de transparência e de uma maior
integridade
Salão independência, reuniões de nível 4
16:00 - 17:30

Open Data tem um grande potencial para aumentar a integridade das eleições através da
concessão de todas as partes interessadas um acesso igual e imediato aos dados eleitorais. Ao
mesmo tempo, iniciativas Open Data Eleição são muitas vezes impulsionado por organizações
da sociedade civil, enquanto muitos OGE ainda não estão prontos para fornecer acesso em
profundidade aos seus dados. Este painel irá discutir os benefícios e desafios da utilização de
dados em eleições e explorar como os OGE podem ser incentivados e habilitados a adotar e
aplicar os princípios de dados abrir mais amplamente.

Moderador: Peter Wolf, Gerente Técnico, Processos Eleitorais, Instituto Internacional para a
Democracia e Assistência Eleitoral (IDEA)

Palestrantes:
Liz Carolan, Associado, Instituto de Dados Open (ODI)
Julia Brothers, gerente sênior de programa para as eleições e Vice-Diretor da Iniciativa de
Dados Eleição Open, Instituto Nacional Democrático (NDI)
Olufunto Akinduro, Chefe de Eleições e Processos Políticos, Instituto Eleitoral para a
Democracia Sustentável em África (EISA)

Conferência Global Eleições Organização Encerramento
Salão independência, reuniões de nível 4
17:30 - 17:45

Dr. Annette Fath-Lehic, Gerente de Programa Senior de Processos Eleitorais, Instituto
Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral (IDEA)

Register
Formulário de registro
Oportunidades de patrocínio
USEP e geo-7 Sponsors
Google Tradutor para empresas:Google Toolkit de tradução para appsTradutor de sitesGlobal
Market Finder

