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 مقـــدمة

  

  

نتناول فى هذه الدراسة الموجزة موضوع التصويت فى اإلنتخابات بإستخدام النظم والوسـائل  

نظام التصويت فى اإلنتخابات قد بدأ وبحسب التاريخ المكتوب المتـوفر  إذا كان .  اإللكترونية

منذ أيام الديمقراطيات األولى فى دولة المدينة فى اليونان القديمة ، حيث كان يجتمع األحـرار  

من )  دون العبيد والنساء وغيرهم من الطبقات وأصحاب المهن المحرومة من اإلنتخابات(فقط 

بأصواتهم فى المسائل التى تطرح على مجالسهم برفع األيادى دليالً على  أبناء المدينة لإلدالء

  . الموافقة من خالل ما يعرف بالديمقراطية المباشرة

وإذا كان هذا النظام ال زال سارياً فى كانتونات دولة سويسراً للتصويت المباشر مـن خـالل   

فإن التصـويت علـى المسـائل     التواجد المباشر فى قائمة خاصة أو فى الميدان العام للمدينة

واألمور أمر نهج عليه البشر فى المجتمعات القديمة وقبل التاريخ الموثق فى بعض الجماعات 

والقبائل البدائية ، وإذا كان األمر قد تطور فيما يتعلق بأساليب التصويت وتحور إلى إستخدام 

ت ووضـع بطاقـات   البطاقات الورقية لإلدالء باألصوات بعد التثبت من شخصـية المصـو  

كانت فى الماضى كرتونيـة أو خشـبية   (متضمنة إختيار المصوت فى صناديق محكمة الغلق 

والزال هذا األمر جارياً فى معظم دول العالم فإنه ) وأصبحت اآلن بالستيكية أو زجاجية شفافة

بـات  وبحسب سنة البشر فى إستخدام اإلختراعات الحديثة فى األنشطة المختلفة ومنها اإلنتخا

فإنه قد جرى تطويع التطور فى علوم الحاسبات والبرمجيات واإلتصاالت إلى إستخدام تلـك  

التكنولوجيات اإللكترونية فى التصويت سواء فى مراكز اإلختراع فيما يعرف بآالت التصويت 

اإللكترونية أو بإستخدام اإلنترنت واإلدالء باألصوات من أى بقعة على الكرة األرضية أو من 

  .ضاء الخارجى متصلة بشبكة اإلنترنتالف

وفى المرحلة ما بين إستخدام بطاقة اإلنتخـاب الورقيـة والصـندوق وإسـتخدام الوسـائل      

اإللكترونية جرى إستخدام التكنولوجيا الميكانيكية من خالل آالت التصويت الميكانيكية التـى  

ه إلى إستخدام التكنولوجيـا  تستخدم البطاقة المثقوبة والعدادات حتى أضحى األمر حالياً مسار

  .اإللكترونية بما لها من مزايا تجب غيرها من الوسائل سوف نطرحها فى هذه الدراسة
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  الباب األول 
 الناخبني أصوات) إحصاء(عد املختلفة لنظم ال

  
  -:النظام اليدوى     -: أوالً 
  

ن خالل البطاقـات  األصوات يدوياً م) إحصاء(األصل وفى معظم النظم اإلنتخابية أن يتم عد 

أو لسلطة محايـدة مشـرفة علـى    (الورقية بواسطة موظفين دائمين أو مؤقتين تابعين للدولة 

  .ويكون ذلك تحت إشراف مندوبي المرشحين ومراقبين مستقلين) اإلنتخابات

  

  مزايا النظام •

  

ينجح هذا النظام في حالة وجود إشراف قوي ومحايد وموظفين عموميين يتسـمون بالحيـدة   

لنزاهة واإلستقالل وعدد معقول من المصوتين ، مع تمكين مندوبي المرشحين من متابعـة  وا

العد اليدوي بحضور مراقبين مستقلين ، كما يمكن الطعن على النتيجة التي تعلن بإعادة عـد  

  .البطاقات

  

  :الجوانب السلبية •

يمكـن تزويـر    في حالة عدم وجود سلطة نزيهة محايدة لإلشراف على العملية اإلنتخابية-١

العملية وإضافة بطاقات ومنع الناخبين من الوصول إلى صناديق اإلقتراع أو تغيير البطاقـات  

أو تغيير الصناديق خاصة في حالة عدم وجود عدد كافي من المراقبين الممثلين للنـاخبين أو  

تفشـى فيهـا   المراقبين المستقلين لمتابعة سائر العملية اإلنتخابية وخاصة في المجتمعات التي ت

  .األمية

  

تكاليف العملية تكون باهظة من حيث الجهد والوقت ، مع إحتمال نشوب مواقـف أمنيـة    -٢

 .عنيفة مؤدية إلى جرائم أو شغب
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  -:رتوميكانيكيًا أو بوسائل ضوئيةكاألصوات أل) عد(نظام اإلحصاء     -:ثانياً 

  

  .وضعها في آلة لعدهاومثال ذلك نظام إستخدام البطاقات المثقبة حيث تجمع ويتم 

  

  -:الجوانب اإليجابية •

  .من الممكن إعادة عد األصوات والبطاقات يدوياً -١

 .يتم تفادي مشكلة األمية لدى الناخب  -٢

  

  :الجوانب السلبية •

  .العالمة أو الثقب في الموضع غير السليم يفسد التصويت -١

 .هااألعطال الميكانيكية تؤدي إلى تقطيع البطاقات أو إفساد -٢

  

  -:امليكانيكي اآليل) اإلحصاء(العد     -:ثالثاً 
  

حيث تستخدم بطاقات بالستيكية ملونة ومرقمة يمثل كل لون ورقم شخص كل مرشح أو قائمة 

من القوائم أو حزب من األحزاب فيقوم المصوت بوضع بطاقة بالستيكية باللون الذي يختاره 

  .ة وعدها وترتيبها طبقاً أللوانها وأرقامهافي اآللة فتقوم اآللة بفرز البطاقات البالستيكي

  

  :الجوانب اإليجابية •

  .سرعة إستخراج النتيجة -١

 .إمكانية عد األصوات يدوياً نظراً لوجود البطاقات بالستيكية-٢

  

  :الجوانب السلبية •

ال يمكن إستخدامها إال في حالة وجود عدد قليل من المرشحين أو القوائم أو األحزاب ذلك -١

د اللوني لكل منهم يحصر عدد األلوان الممكن إستخدامها ، وتستخدم في ألمانيـا فـي   أن الكو

  .اإلنتخابات المحلية
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  :نظام التسجيل املباشر لعدد األصوات ميكانيكياً      :رابعاً 
  

حيث يقوم المصوت بالضغط على ذراع آلة ميكانيكية أو آلة ميكانيكيـة لتسـجيل التصـويت    

  .ن خالل عدادات مخصص كل منها لمرشحالمباشر وتظهر النتائج م

  

  :الجوانب اإليجابية •

تظهر النتيجة من العدادات فوراً كما أن فحص النظام الميكانيكي وإختباره ومعايرتـه سـهل   

  .نظراً لعدم وجود برمجيات إلكترونية

  

  :الجوانب السلبية •

  .التالعبال يوجد دليل ورقي يمكن بواسطته إعادة إحصاء األصوات عند وجود شبهة -١

 .قد تتعطل األجزاء الميكانيكية في اآللة -٢

يمكن التالعب في النتيجة عند نقل القراءة من العداد الميكانيكي إلى سجل يدوي في نهاية  -٣

 .العملية اإلنتخابية

  

  -:التسجيل اإللكرتوني املباشر  :خامساً 
  

  .ويتم ذلك بواسطة آلة التصويت اإللكترونية المباشرة

  

  : صويت اإللكرتونيمزايا الت
  

ماسـحات بيومتريـة    عبرالنظام يتم تسجيل البيانات الشخصية للمصوت  ذلكمن خالل  -١

أو بصمة الحمض النووى أو قراءة البطاقـة  الشبكية  ةبصم وألبصمة اإلصبع ) حيوية قياسية(

رقم الشخصية الذكية التى تحتوى على شريحة إلكترونية تشمل بيانات المصوت ، أو بإستخدام 

كودى سرى يحصل عليه المصوت من السلطة المنظمة لإلنتخابات ويتفرد به عـن غيــره   

(Pin Number) مثل المستخدم فى بطاقات اإلئتمان(Credit Card)      ويتسـلم الـرقم باليـد أو

إضافة إلـى  ) مشفرة(بالبريد أو بالبريد اإللكترونى عبر اإلنترنت فى رسالة موقعة إلكترونياً 

وإضافة لذلك إذا كانت ، خب عند قيامه بالدخول إلى محطة التصويت اإللكتروني تصوير النا
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مل البطاقة الشخصية شريحة إلكترونية بها بيانات الشخص تتم قراءة البيانات عبر الوحـدة  حت

الطرفية في محطة التصويت فيتم التأكد من أن الناخب أو المصوت هو الشخص الثابت فـي  

وفـي دول   ، توافر أداة ثبوتية مصورة وموثقة لقيامه بعملية التصويتالجداول اإلنتخابية مع 

ل شريحة إلكترونية وإنمـا يـتم   مكثيرة ال يستلزم النظام بالضرورة وجود بطاقة شخصية تح

مسح صورة رخصة القيادة أو رخصة السالح أو جوازات السفر عن طريق ماسـح ضـوئي   

ر الثابت حال قيامه بالتصويت إضـافة  المصوت بالفيديو والتصويشخص ير ويضاف إلى تص

يمكن للشخص أن يصوت أكثر من مـرة أو أن   ة وكنتيجة لذلك اليإلى البيانات الحيوية الجسم

  .يقوم غيره بإنتحال شخصيته
 
ة يستحيل قيام غير الناخب أو صاحب يكنتيجة للتصوير وإستخدام البيانات الحيوية الجسم -٢

ومن ثم يـتم  ، أن يصوت  أو الغائب) الميت(مكن للمتوفى الحق في التصويت بالتصويت فال ي

 .علميات إنتحال الصفة بشكل كامل ءدر

  

في المجتمعات التي تسود فيها األمية يتعرف الناخب أو المصوت على شخص المرشـح   -٣

في الموضع الظاهر أو الشاشة من صورته الشخصية أو من رمزه اإلنتخابي فيقوم بلمس اآللة 

وتتم عملية تسجيل إرادة الناخب إلكترونياً فـي ذاكـرة   المرشح نتخابي أو صورة به الرمز اإل

فرعية في الدائرة اإلنتخابية وفي ذاكرة مركزية على مستوى الدولة محفوظـة معهـا األدلـة    

خالل عمليـات العـد و    اتالتصويرية والثبوتية للشخص فيؤدي ذلك إلى منع تزوير اإلنتخاب

ة بطاقات إنتخابية إلى الصناديق التي تحتوي على البطاقات الورقية اإلحصاء الورقي أو إضاف

  .إلخ... ويتم فصل بيانات وصورة الناخب عن إختياره فى النظام تحقيقاً لمبدأ سرية اإلقتراع 
 
جات الخاصة من اإلدالء بأصواتهم حيث تسـتخدم  اتمكن اآلالت اإللكترونية ذوي اإلحتي -٤

  .ملية لفاقدي البصر مثالًتكنولوجيا صوتية معززة للع
 
تتـاح  تتسع المشاركة السياسية فى المجتمـع و بإستخدام اإلنترنت والتصويت اإللكتروني  -٥

م مشـقة  شمشاركة العديد ممن لهم الحق في التصويت في اإلدالء بأصواتهم دون تجل ةالفرص

ية في اإلنتخـاب أو  فتتحقق المشاركة السياس،  إلخ..اإلنتقال أو الوقوف في الطوابير وأالسفر 

وفـى   التصويت عن طريق اإلنترنت أو التليفون من المكان المتواجد فيه الناخب أو المصوت

حالة التليفون بإستخدام المسجل للتسجيل المركزى للصوت حال التصويت وكود تعارف سرى 
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فيتم تسجيل صوت المصوت ومن المعلوم أنه يمكن تمييز الشخص بالبصمة الصـوتية حـال   

  .نازعة أو اإلعتراضالم
 
 تكلفـة إلى خفض الحديثة تؤدي عملية التصويت بإستخدام اإلنترنت ووسائل اإلتصاالت  -٦

ة وأمنيـة وإسـتئجار أو   يالعملية اإلنتخابية حيث ال تحتاج العملية إلى إجراءات إدارية ومكتب

  .حقق الكثير من الوفوراتير جهات وتعطيلها بما اإستخدام مق
 
ت باإلنترنت ووسائل اإلتصاالت الحديثة إلى إستحالة حدوث إختالالت أمنية يؤدي التصوي -٧

كنتيجة لتكدس الناخبين أو حدوث إجراءات تدخل للتأثير على إرادة النـاخبين أو مـنعهم أو   

  .إعاقتهم عن اإلدالء بأصواتهم
 
في أكثـر  من نتائج التصويت اإللكتروني أو عبر اإلنترنت إمكانية حفظ وتخزين البيانات  -٨

إضافة إلى سرعة معالجة البيانات وإسـتخراج النتـائج مـع     ، من موقع أصلي وموقع بديل

قـد  خابات اإللكترونيـة  صعوبة تزوير العملية اإلنتخابية أو التدخل فيها إذا ما كانت نظم اإلنت

اريـة  لتفتيش عليها فنياً ومتابعتها من خالل هيئة فنية إدا تمت معايرتها وتجربتها مع إستمرار

  . سياسية قانونية محايدة

  

من المعلوم أن النظام اإللكتروني هو نظام به كل خصائص النظم اإلدارية المكتبية ومـن   -٩

  .أيضاً ثم يمكن إستخراج النتائج منه في شكل ورقي مطبوع
 

من خالل التصويت اإللكتروني يمكن أن يحصل كل مصوت فـور التصـويت علـى     -١٠

ثابت بـه بيانـات المصـوت وسـاعة      ،من الجهازهادة رسمية أو شمطبوع رسمى إيصال 

القطعية حال الطعـن أو  بحيث يكون هذا دليل مستند ورقي له حجيته ، التصويت وإختياراته 

تزوير أو تغيير في إرادته  وأويحتفظ به المصوت أو الناخب وبذلك يدرأ أي تحايل المنازعة 

خطـأ   ودرأ أي إحتمال ضئيل لحدوث عطل أوكذلك ي، قد يحدث من تدخل أي جهة فيما بعد 

في األجهزة اإللكترونية وهو أمر مستبعد لوجود نظم إحتياطية تعمل مع النظم األصلية فيكون 

بذلك اإليصال المطبوع الذي يحصل عليه شهادة رسمية بالوقائع الصحيحة فيما يتعلق ببياناته 

أو  شهادة رسمية بها عالمـة مائيـة   ةآللويمكن أن تطبع ا .قانونية كاملة حجيةوإختياراته لها 

  .قطعية ةها فتكون الحجيويرتمنع تز هولوجرافية
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  -:األراء املعارضة للتصويت اإللكرتونى -
  

  -:تقوم أسباب معارضة نظم التصويت اإللكترونى على مايلى

  .إحتماالت األعطال أو األخطاء الناتجة عن تعطل أو تلف النظم اإللكترونية -١

ال قيام جهات لها مصلحة فى تزوير وتزييف العملية اإلنتخابية لمصلحتها بالتـدخل  إحتم -٢

تأسـيس أو  فى البرمجيات حـال  ) قنابل منطقية–فيروسات (فى النظام سواء بوضع تعليمات 

تنفذ تعليمات المتدخلين أو الواضـعين للنظـام أو   أو صيانته  هإنشاء النظام أو من خالل إدارت

  . لحهممشغليه لتحقيق مصا

مقولة أنه ال يمكن التيقن من سالمة النظم اإللكترونية من خالل المعاينة البشرية للشخص  -٣

 .المعتاد

  

  -:رداً على هذه المزاعم-

  -:يقرر الخبراء ما يلى

وجود وسائل اإلستعراف على شخصية بمن خالل نظام اإلقتراع السرى المباشر ال يمكن  -١

بيومترياً بالوسائل الحيوية  (Audio & Video)تصويت أو بالصوت والصورة حال ال المصوت

  .القياسية من قيام غير المصوت بالتصويت

  

وجود سلطة محايدة لها قدرات ومكنات إدارية وقانونيـة وفنيـة لمراقبـة ومتابعـة     فى  -٢

ره وإستمرار معايرته يمكن معالجـة  يوضعه وتشغيله وتسيتأسيسه والتفتيش على النظام حال 

  .تماالت لتدخالت غير مشروعة أو عيوب فنيةأية إح
 
حتمـاالت  إتؤدى إلى درأ أية ) Systems Up Back(وجود نظم إلكترونية بديلة إحتياطية  -٣

  .لفشل النظام أو تعطله
 
هناك من الوسائل الفنية من إجراءات حماية ومتابعة وتفتيش ورقابة من السلطة الفنية ما  -٤

المعلوماتى خاصة بحصول المصوت فور التصويت على شهادة يدرأ حدوث التحايل أو الغش 

تفصيلية رسمية مطبوعة من خالل النظام تبين شخصيته وتوضح بيانات التصويت وتكون لها 

  .الحجية القطعية
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إن نظم اإلنتخابات الورقية يمكن التحايل فيها والغش فيها طالمـا أن سـلطة اإلشـراف     -٥

والمتابعة وليس لها سلطات ومكنات التفتيش بية سلطة غير محايدة والرقابة على العملية اإلنتخا

  .والمراقبة والضبط
 
عتها اللجنة األمريكية للمعاونـة فـى العمليـة    ضيمكن األخذ بالضوابط المستحدثة التى و -٦

 VSSلتحل محل معـايير نظـم التصـويت     ٢٠٠٧اإلنتخابية والتى ستصبح سارية فى عام 

  .السابقة

  

ام اإللكترونى بطباعة شهادة رسمية أو إيصال رسمى إلكترونى يتسلمه المصوت قيام النظ -٧

فور التصويت يتضمن بياناته وإختياراته يوجد دليالً رسمياً قطعياً علـى اإلرادة الصـحيحة   

  .للناخب

  

  ملحوظة هامة 
إن أى نظام من النظم السابق توضيحها يمكن التالعب فيه فى حالـة غيـاب   "  

  ".وقانوناً قعاًواوسيادة القانون فى الدولة القانون  دولة  
 
 

 املصادر
 
 

 An index of articles on vote counting (http://www.aceproject.org/ace-
en/topics/vc/topic_index) from the ACE Project (http://www.aceproject.org) 
guide to designing and administering elections 

 Harvard Professor of Computer Science ''Avi Rubin's'' investigation of the 
Diebold Voting machines used in many (inc. US) elections 
(http://avirubin.com/vote.pdf) 
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   ثانىالباب ال
 التصويت اإللكرتونى

  

هو مصطلح جـامع يشـمل    E-Votingإن مصطلح التصويت اإللكترونى ويعرف أيضاً بإسم 

العديد من نظم ووسائل التصويت، فالتصويت اإللكترونى يشمل فيما يشمل األكشاك المغلقـة  

لجـة، المعـدات   ، البرمجيات، الطرفيات، نظـم المعا المزودة بأدوات إلكترونيكية  للتصويت

، ويشمل فيما يشـمل أحيانـاً نظـم    إلخ ... اإلتصاالتووسائل ، شبكات والشاشات  والوسائل

ونظـم اإلسـتعراف   أ" المحتوية على شريحة إلكترونية بها بيانات المصوت"الذكية البطاقات 

 فـرد يتالتى تعتمد على قياس الخواص الجسدية التى وهى النظم الحيوية القياسية (البيوميترية 

وبصـمة  العـين  ويختلف بها عن اآلخر مثل بصمة األصبع وبصمة شـبكية   شخص بها كل 

  ).DNAالحمض النووى 

  

  -:مدخل 
  

فى اإلنتخابات بدأ فى الستينيات من القـرن العشـرين عـن     اآلليةإن إستخدام نظم التصويت 

وت ثقبـاً أو ثقوبـاً   التى يثقب فيها المص(إستخدام البطاقات المثقبة اآلالت الميكانيكية و طريق

أمام خياراته أو اآلالت الميكانيكية ذات العدادات التى يضغط فيها المصوت على زر يوضـح  

، أما النظم الحديثة فى التصويت اإللكترونى فإنهـا نظـم   ) إختياره أو يحرك زراعاً ميكانيكيا

س أو بصرى بـاللم تسمح للحاسب اآللى باإلعتداد بصوت الناخب عن طريق محس أو مجس 

أو طرفيه إلكترونية بهـا أزرار  " الضغط باألصبع أو بإستخدام قلم ضوئى على شاشة تفاعلية 

لقد إكتسـبت نظـم التصـويت اإللكترونـى شـعبية      . "ضغط أمام رموز أو صور الخيارات

وتستخدمها دول متعددة سواء فى اإلنتخابات الحكومية أو فى اإلستفتاءات ، ويعتبر ذلك مـن  

دة والسائدة فى الدول األوروبية ، كما أن إستخدام أجهزة التصويت اإللكترونـى  األمور المعتا

وقـد إتسـع   . الهند ، البرازيل والواليات المتحـدة األمريكيـة  : دول منهاقد أصبح شائعاً فى 

سـاعدوا أمريكـا فـى     قـانون  "إستخدام تلك الوسائل بإستصدار القانون األمريكى المسمى 

  .واليات المتحدة األمريكيةفى ال والسارى" التصويت
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  -:تعدد أنواع وأساليب التصويت 
 
 -:التصويت بإستخدام الوسائط الورقية    •

  

ومـن  (إن التصويت بإستخدام الوسائط الورقية يرتكز على نظام تصويت يسجل األصـوات  

مستخدماً وسـائط ورقيـة كالبطاقـات     )عد األصوات وإستخالص النتائجإحصاء وخالله يتم 

والسجالت الورقية، حيث يقوم الناخب أو المصوت بإحداث عالمة والكشوف الورقية ة الورقي

أو سجل فى مقار التصويت المعينة، وقـد يسـتخدم   /مطبوعة بقلم أو ما شابهه على بطاقة و

الناخب فى النظام الورقى أسلوب ثقب عالمة مطبوعة فى البطاقة بمثقاب أو خالفـه لتحديـد   

تستخدم فى تلـك  مساعدة قد وإلى جانب ذلك هناك وسائل إلكترونية إختياره فى التصويت ، 

النظم الورقية ومن ذلك الماسحات اإللكترونية أو أدوات اإلستعراف اإللكترونى ، أو كما قلنا 

البطاقات المثقبة ، ولكن ال يعتبر إستخدام تلك األدوات دون وجود نظام متكامـل للتصـويت   

ن الوسيلة أل، نظاماً للتصويت اإللكترونى) مخرجات+ بيانات معالجة + مدخالت (اإللكترونى 

مرحلة أو مراحـل  تلك النظم كوسائل مساعدة للنظام الورقى األصلى  اإللكترونية تستخدم فى

وما يليها من فرز وإعالن النتائج فإذا كانت العملية إلكترونية جزئياً، فقط من عملية التصويت 

، فالتصويت اإللكترونى نظام متكامـل يبـدأ مـن إجـراءات      ال يعد ذلك تصويتاً إلكترونياً

مروراً بإدخال ومعالجـة وتنظـيم البيانـات    اإلستعراف على الشخص قبل اإلدالء بالصوت 

  .ينتهى بإعالن النتائج إلكترونياً بعد معالجة البيانات وورصدها 

  

 المباشر للتصويت اإللكترونينظام التسجيل    •

(DRE) lectronic Voting SystemRecording E-Direct  :- 

  

أن هذا النظام يسجل األصوات بإستخدام معدات ميكانيكية أو إلكترونية بصرية يشغلها الناخب 

شاشة أو ضغط زر أو إستخدام قلم ضـوئى علـى شاشـة    الذى يقوم بالتصويت سواء بلمس 

سواء  (Biometric-Scan)بعد إستعراف الجهاز عليه من خالل ماسح حيوى قياسى إلكترونية 

لبصمة األصبع أو لبصمة شبكية العين أو فى نظم حديثة جداً ومتطـورة بصـمة الحـامض    

وغالباً ما تسـتخدم  ) دولة أيسلندا حصرت البصمات الوراثية لكافة مواطنيها( D.N.Aالنووى 

فتستخدم الخواص مجتمعـة  للتثبت من الشخصية تلك األجهزة أكثر من خاصية حيوية واحدة 
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، وقد يستخدم الجهاز فى اإلستعراف على الهويـة قـراءة    بصمة األصبع+ بكية كبصمة الش

  .بطاقة شخصية حديثة بها شريحة إلكترونية تتضمن بيانات الشخص

تقوم اآلالت اإللكترونية بمعالجة البيانات بواسطة برنامج حاسوبى يسجل البيانات السـابقة  ثم 

ته اإللكترونية حال القيام بالتصـويت بنظـام   وإختيار الناخب إضافة إلى إمكانية إضافة صور

ى معالجة البيانات ثم إضافتها إلى الذاكرة الحاسوبية بإستخدام دالتصوير الثابت أو الفيديو وتؤ

وبياناته إلكترونياً مع إمكانية إستخراجها  هفى النظام الحاسوبى يسجل الناخب وتفاصيل برنامج

نى يرسـل بيانـات   وت إلكتراالنظام نظام إتصوقد يشمل ال يسلم للمصوت، فى شكل مطبوع

التصويت إلى مركز معالجة مركزية يجمع البيانات فور حدوثها فى الدوائر المختلفة تحقيقـاً  

  .وتوثيقاً لما يحدث فى الدوائر المختلفة

  

 نظام الشبكة العامة للتصويت اإللكترونى المباشر •
 ting System "PNDREVS")lectronic VoEecording R-(Public Network Direct  :- 

شبكة إتصاالت عامـة   -السابقة الفقرةإضافةً إلى ما ورد فى -النظام بالضرورة يستخدم هذا 

للبيانات اإللكترونية فتنتقل بيانات التصويت فى حال حدوثها فى شكل منفـرد أو فـى شـكل    

و موقـع  مجموعات فى أوقات محددة خالل اليوم الواحد أو فى شكل مجمـع إلـى محطـة أ   

مركزى إلكترونياً فى نهاية العملية اإلنتخابية ويضاف إلى هذا النظام تمكين المـواطنين مـن   

ر أعمالهم بعد التحقق مـن شخصـياتهم وذلـك بإسـتخدام     االتصويت من منازلهم أو من مق

يـة  إما إلكترونياً فى مقر الدائرة اإلنتخاب :فيمكن للناخب اإلدالء بصوته، اإلنترنت أو التليفون 

من منزلة أو من مقر عمله أو من أى مكان جغرافى داخل أو خارج البالد يتوافر  أو إلكترونياً

إن الشـركات   .فيه حاسب آلى قادر على إرسال البيانات إلى الموقع اإللكترونـى للتصـويت  

والمنظمات تستخدم بشكل روتينى التصويت بطريق اإلنترنت إلنتخـاب ممثلـى المسـاهمين    

ـ  .اإلدارةوأعضاء مجلس   ةإن نظم التصويت بإستخدام اإلنترنت وهى نظم تصويت إلكتروني

تستخدم فى المجاالت الخاصة فى العديد من الدول وكذلك تستخدم فـى عمليـات التصـويت    

ففى . بلجيكاتونيا وإسيرلندا ، سويسرا ، االواليات المتحدة األمريكية ، : العامة فى دول مثل 

و شفرته السرية التى يستخدمها لإلدالء بصوته من أه قمد على رسويسرا يحصل الناخب بالبري

ستونيا من الدول اولعل .ستونيااوالحال مماثل فى جمهورية ، أى حاسب آلى بطريق اإلنترنت 

 إلكترونيـة ألن مواطنيها يحملون بطاقات شخصية تحمل شـريحة  ، الرائدة فى ذلك المجال 

خدامها فى الولوج عبـر اإلنترنـت إلـى نظـام     تها وإستءمبرمجة يمكن للحاسب اآللى قرا

+ قارىء للكروت اإللكترونيـة  + فيحتاج الشخص إلى حاسب آلى ، التصويت على اإلنترنت 

  .أى مكان من العالم منفيقومون بالتصويت البطاقة الشخصية التى تحمل رقمه الخاص 
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 -:  اًإلكتروني األصوات فى الدوائر) إحصاء(نظام عد  •

  

دخالت وبيانات حال قيام الناخب بالتصـويت  ا النظام هو نظام إلكترونى يستقبل ُمإن مثل هذ

ويقوم بمعالجتها وإظهارها إما على شاشات أو فى شكل مطبوع عبر اليوم أو األيام اإلنتخابية 

وقد تستخدم هذه النظم نظم ووسائل لتخزين البيانات الكترونيـاً  ، أو فى نهاية فترة التصويت 

بر الشبكات العامة لإلتصاالت إلى مقر مركزى فى الدولة تحت إشراف السـلطة  وإرسالها ع

  .القائمة على اإلشراف على اإلنتخابات
  

  -: األصوات اإللكترونية المركزي) إحصاء(نظام عد  •

  

وهو نظام إلكتروني مركزي يستقبل من سائر الدوائر بيانات التصويت فور تصويت الناخـب  

وتخزينها عقب وصولها إليه عبر شبكات اإلتصـاالت اإللكترونيـة   ويقوم برصدها وتنظيمها 

  .نتيجة العملية اإلنتخابية مركزياً تبينوينتج هذا النظام مخرجات إلكترونية 

  

  -:التصويت عن طريق اإلنترنت  •

  

سويسرا وإستونيا وبلجيكا مبـدأ تصـويت    -:أقرت الكثير من الدول ومنها على سبيل المثال 

" كود"ان فى العالم بإستخدام اإلنترنت ، ويكون ذلك إما بإستخدام رقم سرى الناخب من أى مك

يصل إلى الناخب عن طريق البريد المسجل أو اإللكترونى أو بإستخدام بطاقـة هويـة ذكيـة    

تحتوى على شريحة إلكترونية بها سائر بيانات الناخب حيث تتم قراءة محتوياتها مـن خـالل   

  .رقارىء كروت موصول بالكمبيوت

  

  -: أجهزة اإلتصاالت الحديثة والتليفونالتصويت عن طريق  •

  

فى ظل تقدم تقنيات اإلتصال أصبح من الممكن قيام الناخب بالتصويت عن طريـق التليفـون   

  وذلك باإلتصال بمركز تسجيل التصويت التليفونى سواء كان هذا المركز مركزياً أو فرعياً 
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إلختيار ويحتفظ بالتسجيل الصوتى إلثبات التصويت لدى فيتم تسجيل صوته وساعة المكالمة وا

السلطة المحايدة القائمة على اإلشراف على اإلنتخابات ، ويستخدم المصوت عنـد التصـويت   

أو بيانات إستعرافية أتاحتها له سلطة اإلشراف على اإلنتخابات،  " كود"بالتليفون إما رقم سرى 

  .مة الصوتية للتعرف على شخص المصوتوحال المناقضة أو المنازعة تستخدم البص

  

  :مزايا وعيوب النظام •

 أصـوات النـاخبين  ) إحصاء(النظم المختلفة لعد راجع تفاصيل ذلك في الباب األول المعنون 

  .من هذه الدراسة ٨حتى  ٤الصفحات من 
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   ثالثالباب ال
  هالتدقيق فى سالمة مسار ونتائج اإلنتخابات ووسائل

  عند إستخدام أدوات التصويت اإللكرتونى 

  

هناك حالياً نظامين للتدقيق فى سالمة نتـائج اإلنتخابـات عنـد إسـتخدام أدوات التصـويت      

  -:اإللكترونى

  

    النظام األول •

  

 Voter Verified Paper Audit Trail (VVPAT) ق الورقى فى مسار العملية اإلنتخابيةنظام التدقي

 مـا وه  Voter Verified Paper Ballot (VVPB)التدقيق الـورقى فـى اإلقتـراع     ويتبعه نظام

وسيلتين لحماية نظم التصويت اإللكترونى من مخاطر التزوير أو العطل بإيجاد وسائل يدويـة  

اإللكترونى يمكن عن طريقها يدوياً إعادة عد األصوات إذا لزم األمـر، حيـث   نابعة من النظام 

تنتج اآللة اإللكترونية إضافةً إلى الشهادة الرسمية التى يحصل عليها المصـوت ويحـتفظ بهـا    

تصدر شهادة ورقية ثانية نظيرة تحفظ فى الدائرة اإلنتخابية وال يمكن التالعب فى ذلك حيث ال 

من شهادة واحدة للمصوت وشهادة أخرى واحدة لصالح الهيئة المشرفة على  يصدر الجهاز أكثر

اإلنتخابات توضح تمام التصويت ويمكن عند المناقضة أو المنازعة التحقق من حقيقة التصويت 

باإلطالع على أصل الشهادة الموجود لدى المصوت والتى تتضمن بيانات المصوت إضافة إلى 

  .سلطة اإلشراف المحايدةخياراته وتلك الموجودة لدى 
 
 النظام الثانى •
  

  -:Voter Verified Audit Trailنظام التدقيق فى التصويت عبر المسار 

  

نظام جامع ال يستلزم األوراق كوسيط للتدقيق فى مسار تسجيل التصويت ويعرف النظام وهو 

مها ويستلزم هذا النظام أجهزة خارجية متخصصة يصعب إسـتخدا  (VVAT)إختصاراً بإسم 
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 هـو النظـام الممكـن عمـالً     (VVPAT)وترى أغلبية الخبراء أن نظام .من قبل المصوتين

  -:إستخدامه حالياً وتوجد عدة تكنولوجيات داعمة لهذا النظام ومن ذلك
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ربط الشاشات التى تعمل باللمس أو أجهزة تسجيل التصويت اإللكترونى المباشـر بطابعـات   

دات مطبوعة تحمل عالمات مائية أو هولوجرافية يستلم تصدر إيصاالت ورقية رسمية أو شها

نسخة منها المصوت وتحفظ النسخة الثانية لدى السلطة المشرفة على اإلنتخابات ويسمى ذلـك  

  -:ومن مزاياه  Mercuri Methodالنظام 

  .إمكانية القيام بالعد اليدوى عند وجود شك أو إعتراض أو طعن  -١

اقات معلمة يدوياً من قبل ناخبين حيـث يمكـن عـد هـذه     إستخدام المسح الضوئى لبط -٢

  .البطاقات يدوياً حال المنازعة

  .عند إستخدام البطاقات المثقوبة تظل هذه البطاقات موجودة ويمكن إستخدامها فى التدقيق -٣

إستخدام نظام تشفير وترميز حيث تصدر اإليصاالت معلمه أو مرقومه بكود مشفر تحتفظ  -٤

شرفة على اإلنتخابات ،ومؤدى إستخدام وسائل التدقيق تلك هو متابعـة سـالمة   بها الجهة الم

  .العملية اإلنتخابية والتدقيق فى مسارها ونتائجها

  

  

 ادرــاملص
 
 

 AEI-Brookings Election Reform Project (http://www.electionreformproject.org/)  
http://www.verifiedvoting.org Verified Voting.org] 
 
  ProCon.org's Extensive VVPAT Overview 

(http://www.votingmachinesprocon.org/subvervvpat.htm) 
 Manual Count Audits (http://www.coloradovoter.net/moin.cgi/ManualCountAudit) 

– how to actually audit using Voter Verified Paper Audit Trials 
 Voter Verified e-voting explained (http://www.free-

project.org/resolution/explain.html)- (FREE Project & FIPR) 
 Questions and expert answers on VVPATs (http://www.votingmachines 

procon.org/subvervvpat.htm)-Voting Machines ProCon.org 
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  الباب الرابع
  معايرة اآلالت اخلاصة بالتصويت 

 وإصدار شهادة بسالمتها وصالحيتها 

  

  

مريكية شجرت مشكالت تتعلق بسالمة آالت التصـويت اإللكترونـى   فى الواليات المتحدة األ

المستخدمة على المستوى الفيدرالى أو المستوى المحلى وتلك المشكلة تتعلق بالـذات بـآالت   

التصويت التى ال توفر وسائل للتدقيق فى مسار عملية التصويت أى التى ال يمكن من خاللها 

وعة فور تمام التصويت تثبت شخصية المصـوت  إصدار إيصال رسمى أو شهادة رسمية مطب

وساعة وتاريخ التصويت وإرادة الناخب وتلك تسلم إلى الناخب وشهادة ثانية تثبت شخصـية  

دون بيانات إختيار المصوت تحقيقـاً  (الناخب أو المصوت وبياناته وساعة وتاريخ التصويت 

ذلك أن اآلالت والمعدات ) خاباتلمبدأ سرية اإلقتراع وتكون بحوزة السلطة المشرفة على اإلنت

  .التى ال تتيح التدقيق فى المسار ال تمنع وقوع التزوير أو التعديل فى إرادة الناخبين

تم إبرام إتفـاق بـين الوكـاالت الحكوميـة      ١٩٧٥فى الواليات المتحدة األمريكية ومنذ عام 

وهـى السـلطة   (يدرالية المختلفة ومكتب المحاسبة العمومى الذى تتبعه مكاتب اإلنتخابات الف

إضافةً إلى المكتب القومى للمقاييس والمعـايير  ) السابقة على إنشاء لجنة اإلنتخابات الفيدرالية

ونتج عن ذلك اإلتفـاق  ) وهو الجهة السابقة على إنشاء المعهد القومى للمقاييس والتكنولوجيا(

ب هـذا قيـام مجلـس    ، أعق"إستخدام التكنولوجيا الحاسوبية فى التصويت"تقرير موضوعه 

الشيوخ األمريكى بتوجيه اللجنة الفيدرالية لشئون اإلنتخابات والمكتب القومى للمعايير لوضـع  

معايير ومقاييس أداء هندسية وإجرائية للوسائل اآللية للتصويت ، وأعقب ذلك صدور تقريـر  

 ١٩٨٤فى عام وكان ذلك " فعالية وإمكانية تطوير معايير ومقاييس آلالت التصويت: "عنوانه 

وضعت المقاييس والمعايير الالزمة لهذا النظام حيث تمت تطويرها فى عام  ١٩٩٠وفى عام 

، ويتم إختبار اآلالت واإلشراف عليها من قبل مجلس نظم التصـويت المكـون مـن     ٢٠٠٢

، حيـث إسـتلزم ذلـك     (NASAD)موظفين عموميين مختصين ومستشارين فنين مسـتقلين  

ت التصويت المختلفين تقديم ما ينتجونه من آالت التصـويت للفحـص   المجلس من منتجى آال

قائمـة بـاآلالت    (NASAD)واإلختبار والمعايرة وإصدار شهادات الصالحية، حيث أصدرت 

الصالحة والمضمونة والموثوق فيها لإلستخدام فى التصـويت ، ثـم قامـت لجنـة تطـوير      
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ى للمعايير والتكنولوجيا بوضـع توجيهـات   التوجيهات الفنية والتى يرأسها مدير المعهد القوم

تؤدى إلى مزيد مـن الدقـة والموثوقيـة     ٢٠٠٥جديدة للمعايرة والمقاييس والتفتيش فى عام 

والسالمة فى اآلالت التى يتم إقرارها لإلستخدام وتلك المعايير والتوجيهات الجديـدة سـوف   

ال تتم مراعاة المقاييس  حيث ال يجوز إستخدام آالت تصويت إلكترونى ٢٠٠٧تسرى فى عام 

  .والمعايير التى تم إقرارها فى تصنيعها وتشغيلها وصيانتها والتفتيش عليها ورقابتها

  

  املصـــادر
  

 US Election Assistance Committee (http://www.eac.gov/) 
 2002 Voting Systems Standards (http://www.eac.gov/election_resources/vss.html) 
  National Institues of Standards and Technology and the Help America Vote Act 

(HAVA) (http://vote.nist.gov/)  
 Voting System Certification & Laboratory Accreditation 

(http://www.eac.gov/voting_sys_cert.htm)  
 National Association of State Election Directors (http://www.nased.org/)  
 Federal Election Commission official website (http://www.fec.gov/)  
 ProCon Testing Overview (http://www.votingmachinesprocon.org/subtesttrans.htm) 
 AEI-Brookings Election Reform Project (http://www.electionreformproject.org/) 
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   اخلامسالباب 
 نظم التصويت اإللكرتوني يف دول خمتلفة

  

  
  -:لكرتونى يف اهلند إستخدام آالت التصويت اإل     -:أوالً 

  

تستخدم آالت التصويت اإللكتروني في دولة الهند سواء في اإلنتخابات العامة علـى مسـتوى   

  .الدولة أو في إنتخابات األقاليم

  

  :اآلالت اإللكترونية المستخدمة فى الهند  •

  

لهنـد  تم إبتكار وتصميم آالت التصويت اإللكترونية بواسطة خبراء اللجنة اإلنتخابية لدولـة ا 

بالتعاون مع شركتين من كبريات شركات القطاع العام ، حيث يتم إنتاجهم في الهند ومعايرتهم 

وإختبارهم والتفتيش عليهم وصيانتهم من قبل خبراء لجنة اإلنتخابات الهندية بشـكل دوري ،  

يسـتخدم نظـام آالت   . في التصويت في اإلنتخابات ١٩٩٨وقد تم إستخدامهم عملياً منذ عام 

إضافة إلى طرفيه يستخدمها المصوت للتصـويت  " آليتين"صويت اإللكترونية الهندى قطعتينالت

بقبس الزر الموجود فى الطرفيه ، وتتكون اآللة  من قطعة أولى هى وحدة التحكم وقطعة ثانية 

هى وحدة التصويت والوحدتين موصولتين بكابل طوله خمسة أمتار ، وتكون وحدة التحكم فى 

داخل مقصورة اإلقتراع ) وهى وحدة التصويت(للجنة اإلنتخابية والوحدة الثانية حيازة رئيس ا

والشريحة اإللكترونية المستخدمة فى تلك اآلالت مصنعه فى اليابان وهى موضوعه فى وعاء 

محصن إذا تم كسره أو فتحه تفسد الشريحة وال يمكن إستخدامها، وأية محاولة إلعادة كتابـة  

  .أو تعديله أو التالعب فيه تؤدى إلى تلف الشريحةالبرنامج أو تحويره 

  
  -:خواص اآللة •

  
  .فولت ٦من الممكن إستخدام اآللة اإللكترونية فى المناطق الخالية من الكهرباء بإستخدام بطاريات قلوية  -١
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  .صوت  ٣٨٤٠آل آلة من اآلالت الحالية يمكن أن تسجل  -٢

  

تضاف آالت إضافية  ٦٤مرشح ، وفى حالة زيادة المرشحين عن  ٦٤اآلالت الحالية يمكن أن يدرج فيها  -٣
  .فيقوم المصوت بإستخدام أآثر من آلة إلستكمال التصويت

  

ال يمكن طبقًا لنظام اآللة أن يقوم المصوت الواحد بالضغط على الزر أآثر من مرة فإذا ما ضغط الزر ضغطة  -٤
لحين تصويت الناخب ) يمكن تشغيلها بواسطة ذات المصوت أى ال(واحدة تم تسجيل الصوت وتربط اآللة آليًا 

  )).صوت واحد لناخب واحد((الذى يليه فيتحقق مبدأ 

  

روبية هندية وأدى ذلك إلى توفير الكثير  ٥٥٠٠والبطاريات ) القطعتين(تكلفة اآللة المكونة من الوحدتين  -٥
  .من النفقات حيث أن العمر اإلفتراضى لآللة طويل

  
  .صغيرة ومتينة ويمكن نقلها بسهولة ألنها خفيفة وسهلة الحملاآلالت  -٦

  

حد إستخدام تلك اآلالت من قيام الناخب بالتصويت أآثر من مرة أو إستخدام بطاقات دواره أو إستخدام  -٧
  .إلخ..بطاقات مزورة 

  
الشريحة يؤدى  أعوام وأى عبث بالبرنامج أو ١٠تسجل وحدة التحكم فى ذاآرتها النتيجة مدة تزيد على  -٨

  .إلى فساد الشريحة

  
  .يؤدى إستخدام آلة التصويت اإللكترونية إلى لحظية رصد وخروج النتيجة -٩

  

تتم تغذية اآللة المرآزية لإلحصاء بنتائج اآلالت الطرفية عن طريق شبكات اإلتصاالت وتتطابق النتائج  -١٠
  .فيستحيل التالعب والتزوير

  

  

  

 :العملية اإلنتخابية •

  

لدوائر التي يكون فيها عدد المرشحين أقل من طاقة آلة التصويت اإللكترونية يتم حجـب  في ا

المسطحات التي تزيد عن عدد المرشحين وقبل بداية التصويت يقوم ممثل السـلطة المسـتقلة   

المشرفة على اإلنتخابات بإختبار األجهزة للتيقن من عدم تسجيل أية أصوات قبل بدء عمليـة  
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ضغط الزر الخاص بتصفية اآللة من آية بيانات بحيث تصبح خالية من آيـة   التصويت ثم يتم

فيما يتعلق بوحدات التحكم اإللكترونية فإن كل وحدة لها رقم تعريفي مطبـوع عليهـا   . بيانات

بوسيلة غير قابلة للمحو ويتم تسجيل هذا الرقم التعريفي من قبل وكالء المرشـحين والسـلطة   

) بأسلوب ختم البرشـام (على اإلشراف ، كما أن هناك عالمة محكمة  المشرفة والمسئول القائم

  .لمنع تغيير أي آلة بآلة أخرى(ID Number) مضاف عليها رقم اإلستعراف الخاص بكل آلة 

عند قيام المصوت بضغط الزر األزرق المواجه لرمز أو صورة المرشح الذي يختاره يضـئ  

دار صوت حاد مسموع ، وكل ذلك يسـجل  ضوء أحمر على يسار الصورة أو الرمز مع إص

سمعياً وبصرياً للتحقق من قيام الناخب شخصياً بالتصويت ، وفور إنتهاء العمليـة اإلنتخابيـة   

يقوم مسئول السلطة المحايدة المشرفة على اإلنتخابات بالضغط على زر غلق اآللة فيسـتحيل  

آلـة التصـويت اإللكترونيـة    لآللة بعد ذلك أن تقبل اآللة أي صوت يضاف إليها ويتم فصل 

الطرفية من وحدة التحكم لضمان عدم التالعب ، ويقوم مسئول سلطة اإلشراف المحايدة بتقديم 

بيان مطبوع مسجل صادر من اآلالت اإلنتخابية إلى مندوبي المرشحين فور إنتهـاء عمليـة   

النهائية التي  التصويت وتتم مقارنة الكشوف المطبوعة التي بحوزة مندوب كل مرشح بالنتيجة

تصدر حيث يستحيل أن يزيد أو ينقص عدد األصوات عن األصوات الواردة فـي الكشـوف   

  .المطبوعة التي تصدر عن اآللة وتسلم لمندوب المرشحين
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  املصــــادر

  
 The Bombay Ballot: What the U.S. can learn from India's electronic voting 

machines. Slate.com Article (http://www.slate.com/id/2107388/) ''dated'' 29 
September 2004, ''accessed'' 14 May 2006.  
 Electronic Voting Machine: An Electronic Marvel. Indian-Elections.com Article 

(http://www.indian-elections.com/electoralsystem/electricvotingmachine.html) 
''accessed'' 14 May 2006.  
 Gearing up for India's Electronic Election. BBC Article 

(http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/3493474.stm) ''dated'' 27 February 2004, 
''accessed'' 14 May 2006.  
 Global lessons in e-voting News.com Article 

(http://news.com.com/Global+lessons+in+e-voting/2009-1008_3-5387540.html0 
''dated'' 30 September 2004, ''accessed'' 14 May 2006.  
 A voting revolution in India? Businessweek Article 

(http://www.businessweek.com/magazine/content/04_16/b3879074.htm) ''dated'' 19 
April 2004, ''accessed'' 14 May 2006. 
  Indian elections enter final phase. Guardian Article 

(http://www.guardian.co.uk/india/story/0,12559,1213396,00.html) ''dated'' 10 May 
2004, ''accessed'' 14 May 2006. 
 Article related to voting by ballot paper in The New York Times 

(http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=950DE4DE1E38F93AA15751C1A9
62948260) ''dated'' 29 December 1984, ''accessed'' 14 May 2006. 
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  إستخدام آالت التصويت اإللكرتونى     -:ثانيًا 
  -:وإستخدام اإلنرتنت للتصويت يف كندا        

  

  -:النظام الفيدرالى •

  

) ١(فقـرة   ١٨أضـيفت المـادة    ٢٠٠٠مـايو   ٣١طبقاً لقانون اإلنتخابات الكندى معدالً فى 

وقد أفصحت هـذه المـادة عـن قيـام مسـئول      " عملية التصويت اإللكترونى " -:وعنوانها 

خـالف الوسـائل   (اإلنتخابات الرئيسى بإجراء الدراسات الخاصة بوسائل التصويت البديلـة  

وأنه يجوز لـه أن يعطى التعليمات بتصـنيع وإختبـار آالت تصـويت إلكترونيـة     ) الورقية

عد موافقة اللجان المختصة فى كل من مجلس الشيوخ إلستخدامها فى اإلنتخابات العامة وذلك ب

  .ومجلس النواب

  

  -:التصويت فى األقاليم •

  

يجوز لكل إقليم من األقاليم أن يختار آالت التصويت اإللكترونية وغيرها من اآلالت والمعايير 

  .التى تطبق فى األقاليم

  

  -:التصويت فى البلديات •

  

وفى عـام  . التى تستخدم فيها وكذا المعايير المطبقةيجوز لكل بلدية أن تختار آالت التصويت 

فى التصويت  اإلنترنت Peterborough, Ontarioإستخدمت بلدية بيتربورو فى أونتاريو  ٢٠٠٦

وبلديـة   ٢٠٠٣عـام  Markham إضافة لوسائل التصويت اإللكترونية وكذلك بلدية ماركهـام 

 Windsorوبلدية ويندسور  ٢٠٠٥عام Quebecوبلدية كوبيك  ٢٠٠٤عام  Edmontonإدمنتون 

  .٢٠٠٢عام 
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  املصــادر
  
  

 Elections Canada (http://www.elections.ca/) 
 Elections Ontario (http://www.electionsontario.on.ca/) 
 Office of the Chief Electoral Officer (OCEO) New Brunswick 

(http://www.gnb.ca/elections/) 
 DGEQ - Quebec 2005 municipal elections 

(http://www.electionsquebec.qc.ca/municipales2005_en/) 
 List of all provincial election offices] including clickable map 

(http://www.gnb.ca/elections/electionlinks-e.asp) 
 Paper Vote Canada (http://blog.papervotecanada.ca/) a blog about electronic voting 

issues in Canada 
 Access, Integrity and Participation: Towards Responsive Electoral Processes for 

Ontario (http://www.electionsontario.on.ca/usr_files/election_report_2003_en.pdf) 
 ACCÈS, INTÉGRITÉ ET PARTICIPATION : vers des processus électoraux 

souples pour l’Ontario 
(http://www.electionsontario.on.ca/usr_files/election_report_2003_fr.pdf) 
 Ontario Democratic Renewal Secretariat 

(http://www.democraticrenewal.gov.on.ca/) 
 What If They Hold A Vote And No One Shows Up? 

(http://www.backbonemag.com/php_site/home.php?m_column_id=php_news/wmvie
w.php?ArtID=789) Backbone Magazine article about Markham Internet voting 
 Edmonton Vote 2004 > Advance Vote 

(http://www.edmonton.ca/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_2_272_214_0_43/htt
p%3B/CMSServer/COEWeb/city+government/municipal+elections/advance+vote/def
ault.htm) 
 Canada unlikely to imitate U.S. e-voting effort: experts 

(http://www.itbusiness.ca/index.asp?theaction=61&lid=1&sid=57193&adBanner=eG
overnment) 
  Global Election Announces (2000) Year-End System Sales; Increased Revenues 

(http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0EIN/is_2000_July_25/ai_63663824) 
 Canada Legal Information Institute (CanLII) Canada Elections Act, 2000, c. 9 >> 

18.1 Electronic voting process (http://www.canlii.org/ca/sta/e-2.01/sec18.1.html) 
 NB ponders e-voting 

(http://www.globetechnology.com/servlet/story/RTGAM.20040513.gtnbnb0513/BNS
tory/Technology/&ord=1100364966203&brand=globetechnology&force_login=true) 
"Globe and Mail'' May 13, 2004 
 Vote Tabulation Machine Use in the City of Saint John 

(http://www.gnb.ca/elections/04mun/04munvotetab-e.asp] Office of the Chief 
Electoral Officer, Government of New Brunswick 
 Bell Business Solutions - Elections made simple 

(http://businesssolutions.bell.ca/default.aspx?tabid=247] supplied machines in 2005 
Quebec municipal election) 
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  إستخدام اإلنرتنت فى التصويت     -:ثالثًا 
  اإلنتخابات فى دولة جنيف فى سويسرا ىف    

-: State of Geneva – Switzerland                       
  

هى من الدول القليلة التى درست ) وتشمل مدينة جنيف وما حولها فى الكانتون(إن دولة جنيف 

وطبقت ونفذت نظام التصويت من خالل حلول مطبقة عبر اإلنترنت ونظمت التصويت عبـر  

، والنظام المطبـق فـى جنيـف قـد إتبعتـه       ٢٠٠٣رنت بشكل منظم ، منذ  يناير سنة اإلنت

وقد أدى ذلك إلى تزايد عـدد المصـوتين   . الجمهوريات األخرى فى الكونفدرالية السويسرية

دونما حاجة إلى اإلنتقال إلى مراكز التصويت ويكون ذلك بإستخدام اإلنترنت والرقم الشـفرى  

بطريق البريد ، وهذا النظام  يوفر تكـاليف ومشـاكل والتصـويت    السرى المرسل للمواطن 

بالوسائل الورقية ، إضافة إلى توفير تكاليف التصويت فى مراكز اإلقتراع باآلالت اإللكترونية 

أو الميكانيكية للتصويت ، والتطبيقات اإللكترونية للتصويت والتى تسـتخدم عبـر اإلنترنـت    

بشكل مادى مباشر أو عبر اإلنترنت عبر العملية اإلنتخابية  مؤمنة وال يمكن المساس بها سواء

وخاللها ، ونظام التصويت عبر اإلنترنت تشرف عليه دولة جنيف حيث أنهـا هـى المالكـة    

لتطبيقات التصويت عبر اإلنترنت التى لم تترك للقطاع الخاص ، وإنما قام بتطويرها مركـز  

والحلول المعلوماتية . Wisekeyوشركة  HPكة دولة جنيف لتكنولوجيا المعلومات بمعاونة شر

لهذا البرنامج ليست ضمن الملكية الفكرية ألحد وإنما هى فى الدومين العام للدولة وليست تلك 

جهة أو شركة خاصة ومتاحة لكل المواطنين ، وبهذا النظـام للتصـويت واإلنتخـاب عبـر     

التصـويت بإسـتخدام اآلالت    اإلنترنت تفادت سويسرا مشاكل وتكاليف التصويت الورقى أو

  .اإللكترونية 

  

  املصــادر
  

http://www.geneve.ch/evoting/english/welcome.asp 
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  -:التصويت اإللكرتونى يف بلجيكا     -:رابعًا 
  

بإستخدام وسائل تصويت إلكترونية تجريبيـة   ١٩٩١بدأ التصويت اإللكترونى فى بلجيكا عام 

وذلك بإستخدام لوحة عرض يتم التعامل معها باللمس فى مواضع اإلختيار ، وهناك نظام آخر 

، ويقوم على أساس من بطاقة ممغنطة وآلة تصويت تسـتخدم قلمـاً    ٢٠٠٤يستخدم من عام 

إسـتخدام آلـة التصـويت     ضوئياً ويشمل هذا النظام معظم أقاليم بلجيكا ، وقد أضيف لنظام

اإللكترونية والكارت الممغنط والقلم الضوئى طابعة تقوم بإعطاء كل مـن يصـوت شـهادة    

مطبوعة ببياناته وساعة وتاريخ التصويت وإختيارات المصوت إضافة إلـى إيصـال ورقـى    

  .لسلطة اإلشراف على اإلنتخابات لمقارنة النتائج حال المنازعة

  

  
  املصــادر

  
[1] PourEva (http://www.poureva.be/, Pour une Ethique du Vote Automatisé 
 
Retrieved from (http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voting_in_Belgium)  
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  -:التصويت اإللكرتونى يف الربازيل     -:خامسًا 
  

، وكانـت تلـك    ١٩٩٦تم تطوير وإستخدام آالت التصويت اإللكترونى فى البرازيل منذ عام 

معدل إلسـتخدامه كآلـة تصـويت      IBM 80836اآللة عبارة عن حاسب شخصى من طراز 

، طورت البرازيل مستقلة عن أى جهة أجنبيـة آلـة تصـويت     ٢٠٠٠إلكترونية ، وفى عام 

، واآللة البرازيلية آلـة   Linuxتستخدم حالياً نظام . إلكترونية برازيلية لإلستخدام فى البرازيل

بسيطة فى اإلستخدام ويتعذر مع إستخدامها تزوير اإلنتخابات ، وتقوم دولة البرازيـل  سهلة و

بإعارة آالت اإلنتخابات اإللكترونية إلى دول أخرى إلستخدامها فـى إنتخاباتهـا مثـل دول    

  .باراجواى وإكوادور

  

  
  املصــادر

  
 Electionworld (http://www.electionworld.org/brazil.htm) 
 Adam Carr's Election Archive (http://psephos.adam-carr.net/countries/b/brazil/) 
 Simulated voting machine 

(http://www.tse.gov.br/eleicoes/urna_eletronica/simulacao_votacao/UrnaApplet2.htm
)Portuguese)Courtesy of the Brazilian Supreme Electoral Court website. (Java 
required) 
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  التصويت عن طريق اإلنرتنت     -:سادسًا 
  -:اإللكرتونى يف إستونيا  والتصويت      

  

على بطاقات الهوية اإلستونية التى هـى وسـيلة    يقوم نظام التصويت اإللكترونى فى إستونيا

إلثبات الشخصية والجنسية ، وتحتوى هذه البطاقة على شريحة إلكترونية مندمجة فيها تحمـل  

أداة من أدوات التشفير والترميز التى تستخدم تكنولوجيا المفاتيح كنظام إلثبـات  (مفتاحاً عاماً 

ستخدام المفتاح العام لتأكيـد اإلسـتيثاق مـن    خصصت الدولة بنية كاملة إل). هوية المستخدم

التوقيع اإللكترونى للمستخدم ، ويمكن للشخص الذى يقوم بالتصويت أن يستخدم اإلنترنت من 

أى مكان فى العالم مع وجود طرفية لقراءة رقم بطاقة الهوية اإللكترونية ، وقد مكن إستخدام 

ة الناخبين والمصوتين من تغيير خيـاراتهم  تلك التكنولوجيا  إذا ما كانت فترة التصويت طويل

فى إختيار المرشحين حتى آخر لحظة ، وطبقاً للبرامج المستخدمة يتم عد وإحصاء التصويت 

األخير فى التاريخ للمصوت ، وقد سمح ذلك لماليين اإلستونيين من التصويت من منازلهم أو 

  )).صوت واحد لناخب واحد((من خارج استونيا محققاً مبدأ 

  

  
  املصــادر

  
  

See the material on the homepage of the Estonian National Electoral Committee: 
http://www.vvk.ee/engindex.html 
 
Main statistics (source: [3] (http://www.vvk.ee/english/report2006.pdf)Table 11,  
p 27) 
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  خامتـــــة
  

  

إن صفوة القول فى إستخدام وسيلة من الوسائل للتصويت واإلقتراع ومربط الفـرس فيـه أن   

أى تحقيق المبدأ )) واحدصوت واحد لناخب ((تكون هناك إرادة ونية خالصة إلى تحقيق مبدأ 

الديموقراطي فإذا كانت التكنولوجيا اإللكترونية الرقمية وإستخدام اإلنترنـت تيسـر العمليـة    

اإلنتخابية وتوسع قاعدة الناخبين حيث يمكن التصويت من أى مكان وتوفر التكاليف وتحد من 

ى هـو وجـود سـلطة    اإلحتكاكات األمنية والشغب فإن سالمة النظام اإلنتخابى مربطه الحقيق

محايدة ذات قدرة ومكنات قانونية لتحقيق اإلشراف الكامل والفعـال والنزيـه علـى عمليـة     

اإلنتخابات وحتى يكون النظام محققاً لغاياته فالبد أن تكون نية الدولة هى تحقيق معايير الحيدة 

ك النية وتتبلور فى فإذا لم تتوافر تل. والشفافية والنزاهة والحوكمة أو ما يعرف بالحكم الرشيد

ضوابط واضحة وسياسات وقوانين قابلة للتنفيذ على أرض الواقع فإن إستخدام أية وسيلة مـن  

وسائل التصويت يكون عرضه للتأثير أو التحوير أو التعديل أو التالعب مهما كانت الوسـيلة  

لقـانون  فالضمانة الجوهرية لسالمة عملية التصويت هى وجود دولـة ا إلكترونية أو يدوية 

  .نظرياً وعملياً، وسيادة القانون نصاً وواقعاً 

  

**************************  
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 فهـــــــــرس

 

  

א
 مقدمة

 

١
 

 الناخبينأصوات)إحصاء(عدالمختلفة ل نظمال:ولالباب األ

  النظام اليدوى: أوالً 

 مزايا النظام •

 الجوانب السلبية •

  

  األصوات ألكتروميكانيكياً أو بوسائل ضوئية) عد( نظام اإلحصاء: ثانياً

 الجوانب اإليجابية •

  الجوانب السلبية  •

  

  الميكانيكي اآللي) اإلحصاء(العد  -:ثالثاً

 الجوانب اإليجابية •

  الجوانب السلبية •

  

  نظام التسجيل المباشر لعدد األصوات ميكانيكياً:  رابعاً

 الجوانب اإليجابية •

  الجوانب السلبية •

  

  التسجيل اإللكتروني المباشر  :خامساً

  مزايا التصويت اإللكترونى

  األراء المعارضة للتصويت اإللكترونى

  أسباب معارضة نظم التصويت اإللكترونى

  على هذه المزاعم الرد

  ادرــــالمص

٢
٢
٢

٣
٣
٣

٣
٣
٣

٤
٤
٤

٤
٤
٧
٧
٧
٨ 

 التصويت اإللكترونى -:ثانىالباب ال

  -:مدخل 

  ساليب التصويتتعدد أنواع وأ

٩
١٠
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 التصويت بإستخدام الوسائط الورقية  •

 نظام التسجيل اإللكترونى المباشر للتصويت   •
           (DRE) Direct-Recording Electronic Voting System   

 نظام الشبكة العامة للتصويت اإللكترونى المباشر •
             Public Network Direct-Recording Electronic Voting  

              System "PNDREVS"    

  اًإلكتروني األصوات فى الدوائر) إحصاء(نظام عد  •

 األصوات اإللكترونية المركزي) إحصاء(نظام عد  •

 التصويت عن طريق اإلنترنت  •

  التصويت عن طريق أجهزة اإلتصاالت الحديثة والتليفون  •

  وعيوب النظام مزايا 

  المصادر
 

١٠
١٠

١١

١٢
١٢
١٢
١٢
١٣
١٣ 

عند إسـتخدام   هالتدقيق فى سالمة مسار ونتائج اإلنتخابات ووسائل -:الباب الثالث

  أدوات التصويت اإللكترونى

   النظام األول  •

 النظام الثانى •

  المصــادر

١٤
١٤
١٥ 

وإصدار شهادة بسالمتها وصالحيتها معايرة اآلالت الخاصة بالتصويت:الباب الرابع

  المصـــادر

١٦
١٧

 

 نظم التصويت اإللكترونى فى دول مختلفة :الباب الخامس

  إستخدام آالت التصويت اإللكترونى في الهند  -:أوالً 

 اآلالت اإللكترونية المستخدمة فى الهند  •

 خواص اآللة  •

 :العملية اإلنتخابية •

  المصــــادر

  

  للتصويت في كندا إستخدام آالت التصويت اإللكترونى وإستخدام اإلنترنت    -:ثانياً 

 النظام الفيدرالى •

  التصويت فى األقاليم •

  التصويت فى البلديات •

  المصــادر

  

  

١٨
١٨
١٨
٢٠
٢١

٢٢
٢٢
٢٢
٢٣



٣٤ 
 

  إستخدام اإلنترنت فى التصويت فى اإلنتخابات فى دولة جنيف فى سويسرا -:ثالثاً

                                    State of Geneva – Switzerland  

  المصادر

  

  لكترونى في بلجيكا التصويت اإل -:رابعاً

  المصادر

  

  التصويت اإللكترونى فى البرازيل -:خامساً

  المصادر

  

  التصويت عن طريق اإلنترنت والتصويت اإللكترونى في إستونيا  -:سادساً 

  المصــادر

٢٤

٢٤

٢٥
٢٥

٢٦
٢٦

٢٧
٢٧

 

 ٢٨  ةـــخاتم

  
  

  

  

  
 


