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 وثائق متنوعة 

  +21مجموعة 
 
 

 

 ، جينيف531الجمعية العامة لالتحاد البرلماني 
 فعالية جانبية حول "، البرلمان اإللكتروني: التصويت عبر اإلنترنت في سياق برلماني"

 
 52:11إلى  53:31من الساعة  - 5152األول/أكتوبر، تشرين  51الثالثاء، 

 ، مركز المؤتمرات في جينيف.1، الطابق 3&  3الغرف 
 لغات االجتماع: اإلنجليزية والفرنسية

  

، عندما 3113على المسائل المتعلقة بالبرلمانات والتكنولوجيا منذ عام  ،اشتغل االتحاد البرلماني الدولي
اعتمدت الجمعية العامة قرارًا بشأن مساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الحكم الرشيد. وفي 

ا التركيز حول سبل استفادة البرلمانات من التكنولوجي ،السنوات األخيرة، واصل االتحاد البرلماني الدولي
لتنفيذ وظائفها األساسية، وتعزيز التواصل مع المواطنين. وقد شهد هذا عمل تنظيم سبعة مؤتمرات للبرلمان 
اإللكتروني العالمي ونشر أربعة تقارير للبرلمان اإللكتروني العالمي. كما تمَّ إطالق تقرير البرلمان اإللكتروني 

 (. www.wepc2016.org ) ،1523في مجلس نواب شيلي في حزيران/يونيو  ،3152العالمي 

تثمن عاليًا هذا العمل، وتعتقد أيضًا أنَّه يجب أن تتاح الفرصة للبرلمانيين من جميع ، +53إن مجموعة 
ي. عند انعقاد كل جمعية عامة لالتحاد البرلماني الدول ،أنحاء العالم لمناقشة القضايا البرلمانية اإللكترونية

 يصبح مثل هذا النقاش جزءاً ال يتجزأ من البرنامج العادي لعمل كل جمعية عامة. بأن +53وتقترح مجموعة 

http://www.wepc2016.org/
http://www.wepc2016.org/
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اجتماعاً خاصاً حول البرلمان اإللكتروني ، +53في لوساكا )زامبيا(، نظمت مجموعة  ،531خالل الجمعية 
التحاد واألمين العام ل ،قتراح. وبدعوة من المجموعة، حضر االجتما  كل من رئيس الجمهوريةلمناقشة هذا اال
 الشباب. ومنتدى البرلمانيين ،وكذلك العديد من ممثلي المجموعات الجيوسياسية األخرى ،البرلماني الدولي

 ،تحاد البرلماني الدوليمن اللجنة التنفيذية لال، +53وبعد االجتما  الذي عقد في لوساكا، طلبت مجموعة 
قد تنظم أول اجتما  حول موضو  ، +53أخذ اقتراحها في االعتبار. كما تقرر في االجتما  أن مجموعة 

في الجمعية العامة المقبلة في جنيف، والتي ستكون مفتوحة أمام جميع  ،محدد بشأن البرلمان اإللكتروني
بر لحدث الجانبي هو: التصويت )أي اإللكتروني البعيد( عالموضو  الذي تم اختياره لهذا او الوفود المهتمة. 

 اإلنترنت، من قبل المواطنين والبرلمانيين على حد ٍّ سواء. 

 إن المشاركين مدعوين للنظر في مجموعات األسئلة األربع التالية.

هل يمكن للديمقراطية االستفادة من تنظيم التصويت عبر اإلنترنت من قبل المواطنين من أجل  .5
 ؟ ما هي مزايا ومخاطر مختلف أنوا  التصويت عبر اإلنترنت للديمقراطية؟اذ قرارات معينةاتخ

 لتسمية المرشحين للمقاعد النيابية؟ ،التصويت عبر اإلنترنت •
 النتخاب أعضاء البرلمان؟ ،التصويت عبر اإلنترنت •
 القتراح النظر في مشرو  قانون من قبل البرلمان؟ ،التصويت عبر اإلنترنت •
 لتقرير اعتماد مشرو  قانون )= استفتاء كالسيكي(؟ ،التصويت عبر اإلنترنت •
 لطرح قضية المساءلة السياسية لـ)عضو( الحكومة؟ ،التصويت عبر اإلنترنت •
 لرفع قضية المساءلة السياسية لـ)عضو( البرلمان؟ ،التصويت عبر اإلنترنت •
 ؟من قبل المواطنين ،أشكال أخرى من التصويت عبر اإلنترنت •

في كل حالة من الحاالت التي يعتبر فيها التصويت عبر اإلنترنت أمرًا مفيداً، فإن تنفيذه يتطلب  .5
 حل عدد من القضايا السياسية والتقنية الهامة:

لدى جزء من  ،عن عدم توفر إمكانية الوصول إلى اإلنترنت ،كيفية تعويض الفجوة الرقمية الناتجة •
 ثقافية، وأحياناً كل هذه األسباب معاً(؟ )ألسباب فنية أو مالية أو ،السكان
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م احترامها أيضاً في يتو التي تـَْنظُم الحمالت التقليدية  ،كيفية التأكد من أن القواعد القانونية والمالية •
 الحمالت االنتخابية عبر اإلنترنت؟

 كيفية التحقق من هوية الناخبين؟ •
 كيفية ضمان سرية التصويت اإللكتروني المسجل؟ •
 ،ملية التقنيةالع ،)في أجواء موضوعية وعلنية تمامًا كمركز اقترا  تقليدي( ،ضمان موثوقيةكيفية  •

 )تسجيل وتدفق وتخزين وكتمان المعلومات المتعلقة بالتصويت(؟
غوط المحتملة ضد الض ،للتصويت بالطريقة التي يراها مناسبة ،كيفية الحفاظ على حرية كل ناخب •

 دم وجود بديل إلكتروني لصناديق االقترا (؟)ع ،من اآلخرين من حوله/حولها
ن في عبر اإلنترنت من قبل البرلمانيي ،هل يمكن أن تستفيد الديمقراطية من تنظيم التصويت .3

 مرة أخرى، يمكن النظر في التصويت عبر اإلنترنت لصناديق اقترا  مختلفة:جمعيتهم العامة؟ 

 التصويت ضمن الجماعة السياسية الخاصة بالشخص •
 التصويت في اللجان •
 التصويت في الجلسة العامة •
األصوات األخرى، على سبيل المثال في الهيئات اإلدارية أو الحاكمة: مؤتمر الرؤساء، وما إلى  •

 ذلك؟
لسياسية في جمعيتهم العامة عددًا من األسئلة ا ،يثير التصويت عبر اإلنترنت من قبل البرلمانيين .3

 بإجرائها وتحت أي ظروف؟ والتقنية الهامة: هل سيتم السماح

مكن أن يكون يؤثر في جوهر الديمقراطية التمثيلية: هل ي ،التصويت عبر اإلنترنت من قبل البرلمانيين •
هناك شكاًل من أشكال المداوالت الجماعية عن بعد أو عبر اإلنترنت، والذي جرت العادة على 

ماعية عن المداوالت الج بتجزيءبول أن يكون ممكناً باالجتما  في المكان نفسه فقط؟ لقد تم الق
بعد في بعض الحاالت. ولكن يمكن أيضاً أن تكون هناك مداولة جماعية عن بعد لجزء التصويت 

 في هذه العملية؟
 إن أحد المخاطر هو أن يجري استبدال عضو منتخب من قبل أحد من موظفيه. •
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صر على ن تظل استثنائية وتقتإذا تم قبول التصويت عن بعد في المداوالت الجماعية، هل يجب أ •
موضوعات محددة، أم تصبح ببساطة أحد األشكال الممكنة للتصويت، يجري استخدامها في أي 

 موضو ؟

*  *   * 
 ،ن البرلمانيينبي ،وغير الرسمي ،والغرض من االجتما  في جنيف سيكون في توفير فرصة للحوار المباشر

حول مزايا وعيوب التصويت عبر اإلنترنت وأشكاله المختلفة، والذي أصبح ممكنًا بفضل التطورات 
 التكنولوجية لإلنترنت.

ر النقاش السيد باتريس مارتن اللند ) (، عضو الجمعية Mr Patrice Martin-Lalandeسيكون ميس ِّ
 الوطنية الفرنسية.

ر في تنظيم النقاش، فإن لن يتاح تغطية جميع األسئلة المذكورة أعاله  بصورة كاملة. ولمساعدة الميس ِّ
 البرلمانيون مدعوين الستخدام النموذج المرفق كي:

 ويقترحوا المزيد من األسئلة، إذا رغبوا في ذلك؛ ،يضعوا قائمة بأسئلتهم وفقا لألولويات -

تجربة في بلدهم / حول هذه ال ،دقائق كحد أقصى( 1) ،يبدوا استعدادهم لتقديم عرض توضيحي قصير -
 من خالل نو  معين من التصويت عبر اإلنترنت. ،برلمانهم

 ،(53plus@senate.be)، +53يتم إعادة النموذج عن طريق البريد اإللكتروني لألمانة العامة لمجموعة 
 .3152أيلول/سبتمبر  31قبل 

 تفصيالً مع اقتراب موعد االجتما .وسيتم عرض جدول أعمال أكثر 

)المركز األوروبي للبحوث  ،ECPRDوعلى سبيل المعلومات األساسية، فهناك دراسة أجريت في إطار 
ة على استخدام التصويت عبر اإلنترنت في االنتخابات والبرلمانات في البلدان المعني ،البرلمانية والتوثيق(

باللغة  ،(ten.supl2/1/p:tht) +53إللكتروني لمجموعة متاحة على شبكة اإلنترنت على الموقع ا
 والفرنسية واإلسبانية. ،اإلنجليزية

mailto:12plus@senate.be
http://12plus.net/
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 نموذج إجابات )للبرلمانيين(

ذج إلى مدعوين إلى استكمال وإعادة هذا النمو ، إن البرلمانيون الذين يعتزمون المشاركة في الفعالية الجانبية
 .3152أيلول/سبتمبر  31( قبل 53plus@senate.be)، +53األمانة العامة لمجموعة 

 االسم: ..........................................................................................
 البلد/ الغرفة البرلمانية: ...........................................................................
 البريد اإللكتروني: ..............................................................................

 المواضيع المفضلة للمناقشة .5

في المربعات المناسبة أو من خالل ترتيب المواضيع  ،√يرجى اإلشارة إلى أولوياتك بوضع إشارة 
  = األكثر أهمية(. 5حسب األفضلية )

 التصويت عبر اإلنترنت من قبل المواطنين 
 لترشيح المرشحين للمقاعد البرلمانية  
 النتخاب أعضاء البرلمان  
 قانونالقتراح النظر في مشروع   
 لتقرير اعتماد مشروع قانون  
 الستدعاء )عضو( الحكومة سياسياً للمساءلة  
غير ذلك )يرجى التحديد(   

 المواطنينالقضايا السياسية والفنية المتعلقة التصويت عبر اإلنترنت من قبل   ................................................................................
لرقمية )مشكلة الفجوة ا ،ضمان حق التصويت للمواطنين غير المشتركين باإلنترنت   

 االلتزام بتطبيق القواعد القانونية والمالية على الحمالت االنتخابية   في المجتمع(
 التحقق من هوية الناخب  
 سرية التصويت المسجل إلكترونياً   
 وموضوعية لمصداقية عملية التصويتمراقبة مفتوحة   
تحصين الناخبين ضد الضغط الخارجي خالل عملية التصويت )عدم وجود صناديق   

 اقتراع إلكتروني(

mailto:12plus@senate.be
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  غير ذلك )يرجى التحديد(:  
................................................................................

.................. 
 المجموعة السياسية الخاصة بالشخص ضمن   

  في اللجان  
 في الجلسة العامة  
 في الهيئات الحاكمة / اإلدارية للجمعية العامة )مكتب، مؤتمر رؤساء، ...(  
 غير ذلك )يرجى التحديد(:  

................................................................................
 القضايا السياسية المتعلقة بالتصويت عبر اإلنترنت من قبل البرلمانيين   ...........

التوافق مع جوهر الديمقراطية التمثيلية، وبخاصة الطبيعة الجماعية للمداوالت   
 البرلمانية

 مخاطر استبدال عضو منتخب بأحد موظفيه   
مجال التصويت عبر اإلنترنت من قبل البرلمانيين: في جميع المسائل أم تقتصر   

 على أسئلة خاصة؟
 غير ذلك )يرجى التحديد(:  

................................................................................
...........  

 إجراء عرضإمكانية  .5

دقائق كحد أقصى حول تجربة برلماني / بلدي عن النو   1أنا على استعداد لتقديم عرض توضيحي لمدة 
 التالي من التصويت عبر اإلنترنت:

............................................................................................... 

 

 



   
                                                                                                                                                                                

Group of the Twelve Plus  
in the Inter-Parl iamentary Union 

 

Groupe des Douze Plus 
à l ’Union interparlementaire  

 
 
 

135TH
 IPU ASSEMBLY, GENEVA 

SIDE EVENT ON “E-PARLIAMENT: ONLINE VOTING IN A PARLIAMENTARY CONTEXT” 
 

TUESDAY, 25 OCTOBER 2016 - FROM 2:30 TO 4:00 P.M. 
Rooms 3 and 4, Level 0, CICG. 

Languages of the meeting: English and French 

 
 
The IPU has worked on issues relating to parliaments and technology since 2003, when the 
Assembly adopted a resolution on the contribution of information and communication 
technologies to good governance. In recent years, the IPU has focused on how parliaments are 
making use of technology to carry out their core functions, and to enhance communication with 
citizens. This work has seen the organization of seven World e-Parliament Conferences and the 
publication of four World e-Parliament Reports. The 2016 World e-Parliament Report was 
launched at the Chamber of Deputies of Chile in June 2016 (www.wepc2016.org). 
 
The Twelve Plus Group highly appreciates this work and believes there should also be an 
opportunity for parliamentarians from all over the world to discuss e-Parliament issues at each 
IPU Assembly. The Twelve Plus Group suggests such a debate should become part and parcel of 
the ordinary programme of work of each Assembly.  
 
During the 134th Assembly in Lusaka (Zambia), the Twelve Plus Group organized a special 
meeting on e-Parliament to discuss this proposal. At the Group’s invitation, the meeting was 
attended by the President and the Secretary General of the IPU as well as several 
representatives of other geopolitical groups and of the Forum of Young Parliamentarians. 
 
Following the meeting in Lusaka, the Twelve Plus Group has asked the IPU Executive Committee 
to take its proposal into consideration. It was also decided at the meeting that the Twelve Plus 
Group would organize a first meeting on a specific topic regarding e-Parliament at the next 
Assembly in Geneva, which would be open to all interested delegates. The topic chosen for this 
side event was: online (i.e. remote electronic) voting, both by citizens and parliamentarians. 
 
Participants are invited to consider the following four sets of questions.  
 

http://www.wepc2016.org/


1. Can democracy benefit from the organization of online voting by citizens to take 
certain decisions? What are the advantages and risks for democracy of different kinds of 
online voting? 

 online voting for the nomination of candidates for parliamentary seats? 

 online voting for the election of parliamentarians? 

 online voting to propose the consideration of a bill by parliament?  

 online voting to decide the adoption of a bill (= classic referendum)? 

 online voting to raise the issue of the political accountability of (a member of) 
government?   

 online voting to raise the issue of the political accountability of (a member of) 
parliament? 

 Other forms of online voting by citizens ? 

2. In each case in which online voting is considered to be an asset, its implementation 
requires that a number of important political and technical issues are resolved:  

 how to compensate for the digital divide resulting from the fact that part of the 
population has no access to the internet (for technical, financial or cultural reasons, and 
sometimes all of these reasons at once)? 

 how to ensure that the legal and financial rules governing traditional 
campaigning are also respected in online electoral campaigns? 

 how to verify the identity of the voter? 

 how to guarantee the confidentiality of the registered electronic vote? 

 how to guarantee the reliability (in an objective and open setting just like a 
physical polling station) of the technical process (registration, flow, storage, 
anonymizing of information concerning the vote)? 

 how to maintain the freedom of each voter to vote as he sees fit against possible 
pressure from others around him or her (lack of an electronic equivalent of the 
polling booth)? 

3. Can democracy benefit from the organization of online voting by parliamentarians in 
their assembly? Again, online voting can be considered for different ballots :  

 voting within one’s own political group 

 voting in committees 

 voting in plenary 



 other votes, for example in managing or governing bodies : conference of 
presidents, etc. ?  

4. Online voting by parliamentarians in their assembly raises a number of important 
political and technical questions: will it be allowed and under what conditions? 

 Online voting by parliamentarians affects the very foundation of representative 
democracy: can there be a remote or online form of collective deliberation, 
which used to be possible only by meeting in the same place? The remote form 
of the “debate” part of collective deliberation is already accepted in some cases. 
But can there also be remote collective deliberation for the voting part of the 
process? 

 One of the risks is the elected member being replaced by one of his staff. 

 If remote voting is accepted in collective deliberation, should it remain 
exceptional and restricted to specific topics, or simply become one possible form 
of voting, to be used on any subject? 

*   *   * 
 
The purpose of the meeting in Geneva will be to provide an opportunity for direct and informal 
dialogue among parliamentarians on the benefits and drawbacks as well as the different forms 
of online voting, made possible by technological developments of the internet. 
 
The moderator of the debate will be Mr Patrice Martin-Lalande, member of the French National 
Assembly. 
 
It will not be possible to fully cover all the questions listed above. In order to help the 
moderator to structure the debate, parliamentarians are encouraged to use the attached form 
to:  

- list their priorities among these questions and suggest further questions, if they wish; 
- indicate their willingness to give a short presentation (5 minutes maximum) on the 

experience in their own country/parliament with a specific type of online voting. 
 
The form is to be returned by e-mail to the secretariat of the Twelve Plus Group 
(12plus@senate.be) before 30 September 2016. 
 
A more detailed agenda will be provided closer to the time of the meeting. 
 
By way of background information, a study undertaken in the ECPRD framework (European 
Centre for Parliamentary Research and Documentation) on the use of online voting in elections 
and parliaments in the countries concerned is available online on the Twelve Plus website  
(http://12plus.net) in English, French and Spanish. 
 

mailto:12plus@senate.be
http://12plus.net/


135TH
 IPU ASSEMBLY, GENEVA 

12+ SIDE EVENT ON “E-PARLIAMENT: ONLINE VOTING IN A PARLIAMENTARY CONTEXT” 
 

TUESDAY, 25 OCTOBER 2016 - FROM 2:30 TO 4:00 P.M. 
Rooms 3 and 4, Level 0, CICG. 

 

REPLY FORM (for parliamentarians) 
 
Parliamentarians intending to take part in the side event are kindly invited to complete and return this 
form to the 12+ Secretariat (12plus@senate.be) before 30 September 2016. 

 
Name: ……………………………………………………………………………………................................................................ 

Country/Parliamentary Chamber: ………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.  Preferred topics of discussion 
 
Please indicate your priorities by checking the appropriate boxes or by ranking the topics in order of 
preference (1=most important). 
 

 Online voting by citizens 

  For the nomination of candidates for parliamentary seats 

  For the election of parliamentarians 

  To propose the consideration of a bill 

  To decide the adoption of a bill 

  To call (a member of) government politically to account 

  To call (a member of) parliament politically to account 

  
Other (please specify): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Political and technical issues concerning online voting by citizens 

  
Guaranteeing the right to vote of citizens who are not connected (problem of the 
digital divide in society) 

  Upholding the legal and financial rules on campaigning 

  Verification of the identity of the voter 

  Confidentiality of the electronically registered vote 

  Open and objective control of the reliability of the voting process  

  
Shielding voters from external pressure during the voting process (lack of an 
electronic polling booth) 

  
Other (please specify): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 Online voting by parliamentarians in their assembly 

  Within one’s own political group 

  In committees 

  In plenary 

  In the assembly’s governing/managing bodies (Bureau, Conference of Presidents,…) 

  
Other (please specify): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Political issues concerning online voting by parliamentarians 

  
Compatibility with the essence of representative democracy, in particular the 
collective nature of parliamentary deliberation 

  Risk of staff replacing the elected member 

  
Extent of online voting by parliamentarians: in all matters or restricted to specific 
questions? 

  
Other (please specify): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

2.  Availability as a speaker 
 
I am willing to give a presentation of 5 minutes maximum on my country’s/parliament’s experience 
of the following type on online voting: 

………………………..………………………………………........................................................................... 
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