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 الغرض 
 

  سردمالمصطلحا وعبارة المستخدمة في إدارة االنتخابات في الوالیات المتحدة.  والغرض الرئیسي من  1299على  سردیحتوي ھذا الم
ھو تزوید المسؤولین عن االنتخابات بمورد شامل للمصطلحات والعبارات الشائعة والمستخدمة في إدارة االنتخابات.  فإن تأسیس 

لتأكد من وجود اتساق في التواصل مع الجمھور حول االنتخابات والتصویت، ولكن  أجل ا من ھو أمر مفید  مصطلحات موحدة لالنتخابات
دائما الرجوع إلى المسؤولین عن  یة القضائیة فمن األفضل ءات ومصطلحات االنتخابات حسب الوالوبسبب االختالف في إجرا

      .   سردمع التعاریف الواردة في ھذا الم االنتخابات على كل من المستوى المحلي ومستوى الوالیة عندما یختلف مصطلح ما
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مصطلحات االنتخابات مسرد   
 

A 
 

Abandoned Ballot  ( ة/متروكةاقتراع مھجورورقة  ) 
Ballot that the voter did not place in the ballot box or record as cast on a direct electronic recording 
device (DRE) before leaving the polling place. 

في صندوق االقتراع أو یسجلھ كاقتراع تم اإلدالء بھ على جھاز تسجیل مباشر إلكتروني قبل مغادرة  ناخبلم یضعھ ال ورقة اقتراع
 مكان االقتراع.  

 
Absentee Application (طلب التصویت غیابیا) 
An application to receive an absentee ballot. 

 اقتراع غیابي.  رقةطلب الستالم و
 

Absentee Ballot  ( غیابياقتراع ورقة  ) 
A ballot cast by a voter other than in-person on election day. Some jurisdictions use the term 
synonymous with mailed ballots while other jurisdictions use the term synonymous with early voting. 

 
حضوریا في یوم االنتخاب.  ویستخدم بعض الوالیات القضائیة مصطلحا مرادفا   لیسو ناخبمن قبل  ایتم اإلدالء بھ ورقة اقتراع

 بینما تستخدم والیات قضائیة أخرى مصطلحا مرادفا للتصویت المبكر. بریدعن طریق الالقتراع المرسلة ورقات ال
  

Absentee Ballot Request Form  ( غیابياقتراع ورقة استمارة طلب  ) 
A form used by a voter to request an absentee ballot. 
 

 اقتراع غیابي.  ورقة لطلب  ناخباستمارة یستخدمھا 
 

Absentee Mail Process  ( الغیابي بریدیاقتراع االورقة عملیة إرسال  ) 
A series of actions or steps taken when voting using an absentee ballot. 
 

 اقتراع غیابي. ورقة سلسلة من األفعال أو الخطوات المتخذة عند التصویت ب
 

Absentee Procedures  ( الغیابيقتراع إجراءات اال ) 
The established series of actions taken by an election official to process absentee ballots. 
 

 االقتراع الغیابي. ورقات لمعالجة  اتانتخابعن سلسة األفعال المقررة والمتخذة من قبل مسؤول 
 

Absentee Vote  ( غیابي تصویت ) 
A vote cast using an absentee ballot. 
 

 اقتراع غیابي.ورقة اإلدالء بھ بصوت یتم 
 

Absentee Voter  ( غیابي ناخب ) 
A voter who uses an absentee ballot to vote. 
 

 للتصویت.  غیابي اقتراعورقة یستخدم  ناخب
 

Absentee Voter Status  ( الغیابي ناخبوضع ال ) 
A term used by election officials when determining whether a voter is eligible for, applied for or voted 
using an absentee ballot. 
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أو  ااقتراع غیابي أو قدم طلبا لھورقة الستخدام مؤھال ما  ناخبمصطلح یستخدمھ المسؤولون عن االنتخابات عند تحدید ما إذا كان 
  .اصّوت بھ

 
Absolute Majority  (أغلبیة مطلقة) 
More than 50%. 
 

 . ٪50أكثر من 
 

Acceptance Testing  ( ختبار القبولا ) 
Examination of a voting system by the purchasing election jurisdiction to validate the performance of 
delivered devices to ensure they meet procurement requirements, and that the delivered system is, in fact, 
the certified system purchased. This usually happens in a simulated-use environment. 
 

فحص لنظام تصویت من قبل الوالیة القضائیة االنتخابیة المشتریة لغرض التحقق من سالمة أداء األجھزة المسلمة لھا وذلك للتأكد من 
في بیئة تتم فیھا  ذلك .  وعادة ما یحدث ذي تم شراؤهھو في الحقیقة النظام المعتمد ال م النظام المسلّ أنھا مستوفیة لمتطلبات المشتریات وأن 

 محاكاة لالستعمال.
 
Access Control  (ضبط وسائل الوصول) 
The process of granting or denying specific requests to obtain and use information, and related 
information processing services, and enter specific physical facilities. 
 

خدمات معالجة المعلومات المتصلة بھا ودخول منشآت فعلیة  حصول على المعلومات واستخدامھا، وعملیة منح أو رفض طلبات محددة لل
 محددة.

 
Access Board  (المجلس المعني بوسائل الوصول) 
Independent federal agency whose primary mission is accessibility for people with disabilities and a 
leading source of information on accessible design. 
 

للمعلومات حول التصمیمات   ارائد  امصدرأن تكون وكالة فدرالیة مستقلة مھمتھا الرئیسیة توفیر إمكانیة الوصول لألشخاص المعاقین و
 الوصول.عملیة  ھلساإلنشائیة التي ت

 
Accessibility  (القدرة على الوصول) 
Measurable characteristics that indicate the degree to which a system is available to, and usable by, 
individuals with disabilities. The most common disabilities include those associated with vision, hearing 
and mobility, as well as cognitive disabilities. 
 

ألفراد معاقین وقابلیة استعمالھ.  وتشمل أكثر اإلعاقات انتشارا تلك المرتبطة ما نظام التي یتوفر بھا   قیاس التي تشیر إلىقابلة للخصائص 
   بالنظر والسمع والحركة وكذلك اإلعاقات اإلدراكیة. 

 
Accessibility Requirements  (متطلبات القدرة على الوصول) 
The set of laws, statutes and procedures that govern the voting process to ensure that voting is accessible 
to individuals with disabilities. 
 

 مجموعة القوانین والقوانین التشریعیة واإلجراءات التي تحكم عملیة التصویت لضمان أن التصویت متاح لألفراد المعاقین.  
 

Accessible Facility  ( مجھزة لدخول المعاقینمنشأة   ) 
A location that meets all of the laws and statues to ensure that it is available and usable by individuals 
with disabilities. 
 

 ستخدام من قبلھم.   لال تھلألفراد المعاقین وقابلی انین والقوانین التشریعیة لضمان توافرهمكان مستوٍف لكافة القو
 

Accessible Voting Station  ( مجھز لدخول المعاقینمركز تصویت  ) 
Voting station equipped for individuals with disabilities. 
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 مركز انتخاب مجھز لألفراد المعاقین.
 

Accreditation  (اعتماد) 
Formal recognition that a laboratory is competent to carry out specific tests or calibrations. 
 

 االعتراف الرسمي بأن مختبرا ما یتمتع بالكفاءة الالزمة إلجراء اختبارات أو معایرات محددة.
 

Accreditation Body  (ھیئة اعتماد) 
(1) Authoritative body that performs accreditation. (2) An independent organization responsible for 
assessing the performance of other organizations against a recognized standard, and for formally 
confirming the status of those that meet the standard. 
 

تأكید ت أخرى مقابل معیار معترف بھ، ول) منظمة مستقلة مسؤولة عن تقییم أداء منظما2ھیئة مرجعیة تؤدي وظیفة االعتماد.  () 1(
 .   بصورة رسمیة وضع تلك المختبرات المستوفیة للمعیار

 
Accuracy  ( لدقةا ) 
(1) Extent to which a given measurement agrees with an accepted standard for that measurement. (2) 
Closeness of the agreement between the result of a measurement and a true value of the particular 
quantity subject to measurement. Accuracy is a qualitative concept and is not interchangeable with 
precision. 
 

الحقیقیة للكمیة  ) قرابة التوافق بین نتیجة القیاس والقیمة 2المدى الذي یكون قیاس معین متوافقا مع معیار مقبول لذلك القیاس.  () 1(
   تبادل مع اإلحكام.المحددة الخاضعة للقیاس.  فالدقة مفھوم نوعي ولیس قابال لل

 
Accuracy For Voting Systems  (الدقة ألنظمة التصویت) 
Ability of the system to capture, record, store, consolidate and report the specific selections and absence 
of selections, made by the voter for each ballot position without error. Required accuracy is defined in 
terms of an error rate that for testing purposes represents the maximum number of errors allowed while 
processing a specified volume of data. 
 

وضع  لكل م ناخب، التي اختارھا الهاختیارما لم یتم و محددة اراتیتاخقدرة النظام على التقاط وتسجیل وتخزین وإدماج واإلبالغ عن 
العدد األقصى لألخطاء خطأ الذي یمثل ألغراض االختبار من منظور معدل  بدون خطأ.  وتـُعّرف الدقة المطلوبة  عاتربورقة االق

    في أثناء معالجة حجم محدد من البیانات.المسموح بھ 
 

Activation Device  ( نشیطجھاز ت ) 
Programmed device that creates credentials necessary to begin a voting session using a specific ballot 
style. Examples include electronic poll books and card activators that contain credential information 
necessary to determine the appropriate ballot style for the voter. 
 

االقتراع   .  وتشمل أمثلة ذلك كتبقتراعاال الزمة لبدء جلسة تصویت باستخدام طراز محدد لورقةجھاز مبرمج یخلق المؤھالت ال
 .ناخباالقتراع المناسب لل طراز ورقةاإللكترونیة ومنشطات البطاقات التي تحتوي على معلومات المؤھالت الالزمة لتحدید 
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Active Registered Voter  ( نشطمسجل و ناخب ) 
A voter whose record is current with the appropriate election authority and is eligible to vote. 
 

 ة ومؤھال للتصویت.مناسب یكون سجلھ جاریا مع سلطة االنتخابات ال ناخب
 

Active Status  ( طوضع نش ) 
A term used by election officials when a voter's record shows that the voter is eligible to vote. Active 
status may not be accurate if the facts have changed since a voter last updated their record. 
 

إذا كانت   ا یكون وضع التأھل دقیقال بأنھ مؤھل للتصویت.  وقد  ناخبعن االنتخابات عندما یبین سجل   المسؤولون ھ مصطلح یستخدم
 بتحدیث سجلھ. ناخبتغیرت منذ آخر مرة قام القد الحقائق 

 
Adjudication  (حكم قضائي) 
Process of resolving cast ballots to reflect voter intent. Common reasons that ballots require 
adjudication include: write-ins, overvotes, marginal machine-readable mark, having no contest 
selections marked on the entire ballot, or the ballot being unreadable by a scanner. 
 

ین.  ومن األسباب الشائعة لوجوب استصدار حكم قضائي في  ناخباالقتراع التي تم اإلدالء بھا لكي تعكس نوایا الورقات عملیة الفصل في 
العالمة المقروءة باآللة ھامشیة، وجود اختیارات دة في األصوات، االقتراع البدیلة المكتوبة بالید، الزیاورقات االقتراع ما یلي:  ورقات 

    لغیر منافسین، معلّم على ورقة االقتراع بكاملھا، أو تعثر قراءة ورقة االقتراع بواسطة الماسحة الضوئیة.  
 

Adjudicated Ballot  ( بحكم قضائي مقررةاقتراع ورقة  ) 
A voted ballot that contains contest selections that required adjudication. 
 

 . فیھا اختیارات منافسین أوجبت استصدار حكم قضائيیحتوي على  ناخباقتراع 
 

Advance(d) Ballot  ( ةتقدماقتراع مورقة  ) 
A ballot cast prior to election day. 
 

 قبل یوم االنتخاب.  اع تم اإلدالء بھااقترورقة 
 

Advisory Board Member  (عضو مجلس استشاري) 
A member of an advisory board or panel. 
 

 عضو في مجلس استشاري أو ھیئة استشاریة.
 

Advisory Panel  (ھیئة استشاریة) 
A group of individuals and organizations that provides non-binding strategic advice to the management 
of a corporation, organization, or foundation. 
 

 مجموعة من أفراد ومنظمات تقدم نصیحة إستراتیجیة غیر ملزمة إلى إدارة شركة أو منظمة أو مؤسسة. 
 

Affidavit  (إقرار) 
A written statement confirmed by oath or affirmation. 
 

 .إقرار رسميأو قـَسـَم إفادة كتابیة مؤكدة ب
 

Affidavit For Absentee Ballot  (إقرار باقتراع غیابي) 
A form used by a voter to request an absentee ballot that is confirmed by oath or affirmation. 
 

 . إقرار رسمي وتكون مؤكدة بقـَسـَم أو اقتراع غیابي ورقة لطلب  ناخباستمارة یستخدمھا 
 

Affidavit of Circulator  (إقرار المداِول) 
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A written statement confirmed by oath or affirmation by a person who gathered voters' signatures on a 
petition. 
 

 ین على التماس. ناخبمن قبل شخص قام بجمع توقیعات إقرار رسمي إفادة كتابیة مؤكدة بقـَسـَم أو 
 

Affidavit of Identity  (إقرار بالھویة) 
A document containing personally identifiable information used to verify your identity or signature. 
 

 .   ھأو توقیع ھلھویة شخص ومستخدمة للتحقق من ھویتوثیقة تحتوي على معلومات معّرفة 
 

Affidavit of Registration  ( إقرار بالتسجیل) 
A document containing personally identifiable information used to verify your identity or signature. 
 

 .ھأو توقیع ھمعّرفة لھویة شخص ومستخدمة للتحقق من ھویتوثیقة تحتوي على معلومات 
 

Affiliation  ( نتسابا  ) 
Officially associated with an organization. In terms of voting, this usually refers to voters registering to 
vote and formally associating themselves with a recognized political party. 
 

للتصویت وربط أنفسھم رسمیا بحزب سیاسي بالتسجیل  ن یناخبالقیام إلى ھذا مرتبط رسمیا بمنظمة.  وبالنسبة للتصویت فعادة ما یشیر 
 معترف بھ. 

 
Air gap  (فجوة ھوائیة) 
A physical separation between systems that requires data to be moved by some external, manual process. 
Denotes no connection to the internet or other digital networks. 
 

اتصال بشبكة اإلنترنت أو شبكات  ال یوجد أنھانفصال مادي بین أنظمة تتطلب تحریك بیانات بواسطة عملیة خارجیة یدویة.  ویشیر إلى 
 رقمیة أخرى. 

 
Alert time  (وقت التنبیھ) 
The amount of time that a voting device will wait for a detectible voter activity after issuing an alert, 
before going into an inactive state requiring election official intervention. 
 

قبل االنتقال إلى وضع وبعد إصدار تنبیھ،  ناخبحصول على نشاط قابل لالكتشاف قام بھ كمیة الوقت التي ینتظرھا جھاز التصویت لل
 غیر نشط الذي یتطلب تدخال من قبل المسؤولین عن االنتخابات.   

 
Alternative Format  (صیغة بدیلة) 
Providing a different way of accessing information, such as an accessible ballot. 
 

 .الیھعصول لحممكنة ااقتراع كورقة توفیر طریقة مختلة للوصول إلى المعلومات 
 

Americans With Disabilities Act (ADA)  (قانون األمریكیین المعاقین) 
The ADA is a civil rights law that prohibits discrimination against individuals with disabilities in all 
areas of public life and all public and private places that are open to the general public. 
 
قانون األمریكیین ذوي اإلعاقات ھو قانون حقوق مدنیة یحظر ممارسة التمییز ضد األفراد ذوي اإلعاقات في جمیع مجاالت الحیاة العامة 

 وكافة األماكن العامة والخاصة المفتوحة لعامة الشعب.    
 

 
Anonymous Contributions  (مساھمات مجھولة الھویة) 
Financial contributions made to an organized campaign, that do not require disclosure of the person or 
organization that made the contribution. 
 

 لمساھمة.ا تي قدمتمساھمات مالیة مقدمة لحملة منظمة والتي ال تتطلب اإلفصاح عن الشخص أو المنظمة ال



9  

 
Appeal  (استئناف) 
(1) When parties to an action request that a higher authority review a formal decision. (2) A formal 

process by which the EAC is petitioned to reconsider an Agency Decision. 
 

االلتماس إلى  ھاعملیة رسمیة یتم من خالل)  2عندما یطلب أطراف دعوى قانونیة مراجعة قرار رسمي من قبل مرجعیة أعلى.  () 1(
 عادة النظر في قرار متخذ من قبل وكالة.إللجنة المساعدة في االنتخابات  

 
Appeal Authority  (مرجعیة االستئناف) 
The individual or individuals appointed to serve as the determination authority on appeal. 
 

 اتخاذ القرار في االستئناف.  سلطةاألفراد المعینون للعمل كالفرد أو 
 

Appeals Process  (عملیة االستئناف) 
The process in which decisions are reviewed after an appeal to a decision has been requested. 
 

 ستئناف قرار.   الطلب  قدّمالعملیة التي تتم فیھا مراجعة القرارات بعد أن یُ 
 

Application for Ballot By Mail (ABBM)  (طلب الحصول على ورقة اقتراع بالبرید) 
A document used to request a ballot be mailed to a voter. 
 

  البرید.عن طریق  ناخبإلى  اقتراعإرسال ورقة وثیقة تستخدم لطلب 
 

Appointed At Large  (معیّن للجمیع) 
A member of a governing body who is appointed to represent a whole membership or population 
(notably a city, county, state, province, nation, club or association), rather than a subset. 
 

(باألخص مدینة، مقاطعة، والیة، إقلیم، أمة، نادي، أو رابطة) عضو في ھیئة حاكمة یتم تعیینھ لتمثیل عضویة كاملة أو سكان أجمعین 
   لھم.عة فرعیة وبدال من مجم

 
Appointed Incumbent  (تعیین شاغل الوظیفة األصلي) 
A candidate who is currently serving in an office they were appointed to, and they are a candidate for 
election to the same office. 
 

 مرشح یشغل حالیا منصبا تم تعیینھ فیھ، وھو مرشح لالنتخاب لنفس المنصب.   
 

Appointed Member  (عضو معیّن) 
A member of Congress who holds an office they were appointed to, and they are a currently a candidate 
for election to the same office. 
 

 عضو كونجرس یشغل منصبا تم تعیینھ فیھ وھو حالیا مرشح لالنتخاب لنفس المنصب.
 

Appointed To Serve Until Next General Election  ( حتى االنتخابات العامة القادمة شغل منصبمعیّن ل ) 
A person who has been appointed by a governing authority to fill a vacancy in a public office, that will be 
on the ballot in the next General election. 
 

 القتراع في االنتخابات العامة القادمة.  لة طروحشخص تم تعیینھ من قبل سلطة حاكمة لشغل وظیفة شاغرة في منصب عام، والتي ستكون م 
 
Appointee  (المعیّن) 
A person who has been appointed to a position in government by an appointing authority. 
 

 شخص تم تعیینھ في منصب حكومي من قبل سلطة تعیین.
 

Appointing Authority  (سلطة التعیین) 
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An officer or agency having power to make appointments to positions of public service. 
 

 وكالة لھا صالحیة عمل تعیینات لمناصب الخدمة العامة.موظف أو 
 

Apportionment  (تحصیص) 
Process of dividing membership or voters. 
 

 ین. ناخبعملیة تقسیم عضویة أو 
 

Appropriation  (تخصیص) 
A sum of money or total of assets devoted to a special purpose. 
 

 مجموع األصول المكرس لغرض خاص.مبلغ من المال أو  
 

Approval Voting  (االنتخاب بالموافقة) 
An electoral system where each voter may select any number of candidates, and the winner is the 
candidate approved by the largest number of voters. It is distinct from plurality voting, in which a voter 
may choose only one option among several, whereby the option with the most votes is chosen. 
 

ین.  إنھ  ناخباختیار عدد من المرشحین، ویكون الفائز ھو المرشح الذي وافق علیھ أكبر عدد من ال ناخبسمح فیھ لكل نظام انتخابي یُ 
إال باختیار خیار واحد فقط من بین عدة خیارات بحیث یتم اختیار الخیار الحاصل  ناخبالتصویت باألكثریة الذي ال یسمح للیتمیز عن 

 على أكثر األصوات.  
 

Assembly  (جمعیة أو مجلس) 
The name given to various legislatures, especially lower houses or full legislatures in states in federal 
systems of government. 
 

في أنظمة الحكومات  والیاتالكاملة في الأو المجالس التشریعیة  نوابمجالس الس تشریعیة مختلفة، وبالذات االسم المعطى لمجال
   الفدرالیة. 

 
Assembly District  (منطقة الجمعیة أو المجلس) 
One of a fixed number of districts into which a state is divided, each district electing one member to the 
lower house of the state legislature. 
 

     السلطة التشریعیة للوالیة.في  بحیث تنتخب كل منطقة عضوا واحدا لمجلس النوابوالیة، إلیھا م قسّ من عدد ثابت من المناطق التي تُ  واحد
 

Assembly Member  (عضو الجمعیة أو المجلس) 
A person elected or appointed to the lower house of a state legislature. 
 

 السلطة التشریعیة لوالیة.   في نوابمجلس الشخص منتخب أو معین في 
 

Assistance to Vote  ( التصویت فيالمساعدة  ) 
Voters with disabilities are allowed assistance from a person of their choice with limited exceptions. 
 

 المساعدة من شخص من اختیارھم مع استثناءات محدودة.ین ذوي اإلعاقات بالحصول على ناخبالسماح لل
 

Assistant of Voters  ( ینناخبمساعد ال ) 
A poll worker or individual chosen by a voter to assist in the voting process. 
 

 لمساعدتھ في عملیة التصویت.  ناخبفي مركز اقتراع أو فرد یختاره  شخص یعمل
 

Assistive Technology  (تقنیة مساعدة) 
An item used to increase, maintain, or improve the functional capabilities of persons with disabilities. 
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 القدرات الوظیفیة لألشخاص المعاقین أو الحفاظ علیھا أو تحسینھا. تعزیزستخدم ل بند یُ 
 

Asymmetric Cryptography  (التشفیر الال تماثلي) 
Encryption system that uses a public and private key pair for cryptographic operation. The private key is 
generally stored in a user's digital certificate and used typically to decrypt or digitally sign data. The 
public key is used typically to encrypt the data or verify its digital signatures. The keys could be used 
interchangeably as needed, that is, a public key can be used to decrypt data and the private key can be 
used to encrypt the data. 
 

وبشكل عام یتم تخزین المفتاح الخاص في الشھادة الرقمیة   تشفیر.فاتیح العامة أو الخاصة لعملیة نظام تشفیر یستخدم زوجا من الم
لمفتاح العام في تشفیر البیانات أو التحقق من توقیعاتھا للمستخدم وعادة ما یستعمل لفك شفرة بیانات أو توقیعھا رقمیا.  وعادة ما یستعمل ا

واستخدام المفتاح الرقمیة.  ویمكن استخدام المفاتیح بالتبادل كما یقتضي الحال، بمعنى أنھ یمكن استخدام مفتاح عام لفك شفرة بیانات 
        الخاص لتشفیر البیانات.

 
At Large  (ككل أو على العموم) 
The whole membership or population (notably a city, county, state, province, nation, club or association), 
rather than a subset. 
 

 عة فرعیة لھم.والعضویة الكاملة أو السكان أجمعین (باألخص مدینة، مقاطعة، والیة، إقلیم، أمة، نادي، أو رابطة) بدال من مجم
 
Attest  ( / یقّر بـ علىیشھد   ) 
Be a witness to or formally certify. 
 

 رسمیا.  یصدّق علیھأو ما على شيء  أن یكون شاھدا
 

Audio Ballot  (اقتراع صوتي) 
A ballot in which a set of offices is presented to the voter in spoken form. 
 

 في شكل منطوق. ناخبم فیھ مجموعة من المناصب للقدّ تُ اقتراع 
 

Audio Format  (الصیغة الصوتیة) 
A ballot display format in which contest options and other information are communicated through sounds 
and speech. 
 

 ومعلومات أخرى عن طریق أصوات وكالم.  سباققتراع حیث یتم توصیل خیارات الورقة االصیغة لعرض 
 

Audio Function with Headset And Earphones  (الوظیفة الصوتیة مع سماعات الرأس وسماعات األذن) 
A ballot display format in which contest options and other information are communicated through sounds 
and speech. 
 

 ومعلومات أخرى عن طریق أصوات وكالم. سباققتراع حیث یتم توصیل خیارات الورقة االصیغة لعرض 
 

Audio-Tactile Interface (ATI)  ( لمسیة-واجھة بینیة سمعیة ) 
Voter interface designed to not require visual reading of a ballot. Audio is used to convey information to 
the voter and sensitive tactile controls allow the voter to communicate ballot selections to the voting 
system. 
 

وتسمح  ناخبستخدم صوتیات لتوصیل المعلومات إلى الاالقتراع بالعینین، فتُ ورقة قراءة  مصممة بحیث ال تتطلب  ناخبواجھة بینیة لل 
 القتراع إلى نظام التصویت. المطروحة لختیارات االبتوصیل   ناخبم لمسیة حساسة للأدوات تحك

 
Audit  ( مراجعة/ تدقیق ) 
(1) Systematic, independent, documented process for determining the extent to which specified 
requirements are fulfilled. (2) A review of a system and its controls to determine its operational status 
and the accuracy of its outputs. 
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التشغیلي   ھ) مراجعة نظام وأدوات التحكم فیھ لتحدید وضع2فاء بمتطلبات محددة.  (ی قة لتحدید مدى اإلـّ عملیة منھجیة ومستقلة وموث) 1(

 ودقة مخرجاتھ.
 

Audit Device  ( مراجعة/جھاز تدقیق ) 
Device dedicated exclusively to independently verifying or assessing a voting systems' performance. 
 

 جھاز مكرس حصریا للعمل بشكل مستقل للتحقق من أداء أنظمة التصویت أو تقییمھا. 
 

Audit Trail  ( المراجعة/سجل التدقیق ) 
Information recorded during election activities to reconstruct steps followed or to later verify actions 
taken with respect to election procedures and voting systems. 
 

ت  المعلومات التي یتم تسجیلھا خالل أنشطة االنتخابات من أجل إعادة بناء الخطوات التي اتبعت أو للتحقق فیما بعد من األفعال التي اتخذ
 فیما یتعلق بإجراءات االنتخابات وأنظمة التصویت. 

 
Audit Trail for Direct-Recording Equipment  ( المباشر  لمعدات التسجیل المراجعة /سجل التدقیق ) 
Paper printout of votes cast, produced by direct-recording electronic (DRE) voting machines, which 
election officials may use to cross-check electronically tabulated totals. 
 

التي یجوز للمسؤولین عن االنتخابات  ولكترونیة، اإلتي تنتجھا آالت التسجیل المباشر بھا، ال تم اإلدالءطبعة ورقیة لألصوات التي 
  استعمالھا لعمل تحقق مرجعي للمجامیع المجدولة إلكترونیا. 

 
Auditor  (مدقق أو مراجع) 
A person who is performing an audit of any part of the election process. 
 

 ألي جزء من عملیة االنتخابات.  اتدقیقمراجعة أو  جريشخص ی
 

Authentication  (تصدیق أو توثیق) 
Verifying the identify of a user, process, device, or component of a system, often as a prerequisite to 
allowing access to resources in an information system but can also refer to verifying the authenticity of 
voter or ballot. 
 

للسماح بالوصول إلى موارد في نظام التحقق من ھویة مستخدم أو عملیة أو جھاز أو أحد مكونات نظام، وكثیرا ما یكون كمتطلب سابق 
  اقتراع. ورقة أو  ناخبمعلوماتي ولكن یمكن أن یشیر أیضا إلى التحقق من أصالة 

 
Authorized Poll Agent  (وكیل انتخابات معتمد) 
In certain states, a chairperson of an organized party committee, candidate or precinct committee who is 
appointed to observe an election. 
 

 .ما أو لجنة دائرة انتخابیة معین لمراقبة انتخاب ارئیس لجنة لحزب منظم، أو مرشح یكونفي والیات معینة  
 

Automated Voter Registration  (تسجیل الناخبین اآللي) 
Voter registration system whereby eligible voters are given the option to register to vote electronically 
whenever they interact with government agencies. 
 

  وكاالت حكومیة.  لون مععامتى یتفین المؤھلین خیار التسجیل للتصویت إلكترونیا ناخبین حیث یعطى لل ناخبنظام لتسجیل ال
 

Automatic Voter Registration (AVR)  (تسجیل الناخبین التلقائي) 
Under an automatic voter registration system, eligible voters are automatically registered to vote 
whenever they interact with government agencies (e.g., departments of motor vehicles). 
 

ین للتصویت تلقائیا متى یتفاعلون مع وكاالت حكومیة (كإدارات المركبات ناخبین اآللي یتم تسجیل الناخبتحت نظام تسجیل ال
 اآللیة). 
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Availability  (التوافر) 
The percentage of time during which a system is operating properly and available for use. 
 

 نظام بشكل سلیم ویكون متوفرا لالستعمال.نسبة الوقت التي یعمل خاللھا 
 

B 
Ballot  ( ورقة اقتراع/اقتراع  ) 
The official presentation of all of the contests to be decided in a particular election. Either in paper or 
electronic format, the mechanism for voters to show their voter preferences. 
 

ین ناخبفي انتخاب معین، وسواء أكان بصیغة ورقیة أو إلكترونیة فھو اآللیة المتوفرة لل نتیجتھا التي ستقرر سباقاتالتقدیم الرسمي لكل ال
 .  یةھم االنتخابتلبیان تفضیال

 
Ballot Access  ( ورقة االقتراع/قتراعالوصول إلى اال ) 
The ability to mark, cast, and verify a ballot privately and independently. 
 

 بصورة خصوصیة ومستقلة.  اوالتحقق منھ اقتراع واإلدالء بھوضع العالمات على ورقة االالقدرة على 
 

Ballot Board  ( مجلس المعني باالقتراعال ) 
A group of individuals appointed, usually by local authorities and charged with control of elections and 
voting procedure. 
 

 التصویت. اتعلى االنتخابات وإجراء رقابةمكلفین بالالمعینین عادة من قبل سلطات محلیة والفراد األمجموعة من 
 

Ballot Box  ( ورقات االقتراع/قتراعصندوق اال ) 
A sealed container that holds ballots cast by voters. 
 

 ون.ناخبال أدلى بھا التي قتراع ورقات االعلى حاویة محكمة اإلغالق تحتوي 
 

Ballot Card  ( اقتراعبطاقة  ) 
A card or a number of cards upon which are printed, or identified by reference to the ballot, the names of 
candidates for nomination or election to one or more offices or the ballot titles of one or more measures. 
 

أسماء مرشحین لغرض الترشیح أو  ، أو متعرفا علیھا باإلشارة إلى االقتراع،علیھا عدد من البطاقات التي تكون مطبوعابطاقة أو 
   القتراع. للمنصب واحد أو أكثر أو عناوین لتدبیر واحد أو أكثر مطروح االنتخاب 

 
 

Ballot Cast  ( ورقة االقتراع/ قتراعاإلدالء باال ) 
The final action a voter takes in selecting contest options and irrevocably confirming their intent to vote 
as selected. Examples include when a ballot has been deposited by the voter in the ballot box, mailbox, 
drop box or electronically submitted for tabulation. 
 

على نیتھ للتصویت لما اختاره.  ومن أمثلة ذلك  بال رجعة قطعیا ووالتأكید  سباقفي اختیار خیارات ال  ناخباإلجراء األخیر الذي یتخذه ال 
   .الجدولتھإلكترونیا  ااالقتراع في صندوق االقتراع أو صندوق البرید أو صندوق اإلسقاط أو بتقدیمھورقة بإیداع  ناخبعندما یقوم ال

 
Ballot Configuration  ( قتراعتشكیل اال ) 
Particular set of contests to appear on the ballot for a particular election district, their order, the list of 
ballot positions for each contest, and the binding of candidate names to ballot positions. 
 

ع لكل اقترطروحة لالترتیبھا وقائمة بالمناصب المكذلك االقتراع لدائرة انتخابیة معینة، و فيالتي تظھر  سباقاتمجموعة محددة من ال
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 .  المطروحة لالقتراعوربط أسماء المرشحین بالمناصب  سباق
 

Ballot Counter  ( قتراعاالورقات عّداد  ) 
Feature in a voting device that counts the votes cast in an election. This can also refer to a person who 
counts vote by hand. 
 
 

.  ویمكن أن یشیر ھذا أیضا إلى شخص یقوم بعدّ ما  بھا في انتخابتي تم اإلدالء خاصیة موجودة في جھاز تصویت تقوم بعدّ األصوات ال
 األصوات یدویا.  

 
Ballot Counting Logic  ( قتراعاالورقات  فرز/منطق برمجیة عدّ  ) 
The software logic that defines the combinations of voter choices that are valid and invalid on a given 
ballot and that determines how the vote choices are totaled in a given election. 
 

جمع تُ دد كیف ذي یحالتي تكون صحیحة وغیر صحیحة في اقتراع ما وال ینناخبتجمیعات اختیارات ال حددمنطق البرمجیة الذي ی
   ین في انتخاب ما. ناخباختیارات ال

 
Ballot Data  ( قتراعبیانات اال ) 
A list of contests and associated options that may appear on a ballot for a particular election. 
 

 اقتراع النتخاب معین. ورقة والخیارات المرتبطة بھا التي قد تظھر على  سباقاتقائمة بال
 

Ballot Designation  ( قتراعتوصیف اال ) 
A description, name or formal title printed under a candidate's name on a ballot. May also include a 
candidate's political party or incumbent status. 
 

من حیث  ھأو وضع وصف أو اسم أو لقب رسمي مطبوع تحت اسم مرشح على ورقة اقتراع، وقد یشمل أیضا الحزب السیاسي لمرشح
   . ھمنصبَشغلھ ل

 
Ballot Drop Box  ( قتراعاالورقات صندوق إسقاط  ) 
A locked container, either indoor or outdoor, where voters can return an absentee ballot for collection 
directly by an election official. 
 

مباشرة من قبل مسؤول عن   اعھیجمتغیابي لاقتراع ورقة  إرجاعین ناخبیمكن لل التي أو خارجي، يداخلفي مكان حاویة مقفلة، إما 
 انتخابات.   

 
Ballot Envelope  ( ورقات االقتراع/قتراعمظروف اال ) 
The official inner and outer envelopes used to transport absentee and mailed ballots. 
 

 المرسلة بالبرید. تلك االقتراع الغیابي والمظاریف الداخلیة والخارجیة الرسمیة المستخدمة في نقل ورقات 
 

Ballot Exhaustion  ( قتراعاستنفاد اال ) 
Refers to processing a ranked choice voting contest on a cast ballot, when that ballot becomes inactive 
and cannot be advanced in the tabulation for a contest because there are no further valid rankings on the 
ballot for continuing contest options. 
 

ألنھ لم   سباقفي الجدولة ل  ھمیالختیارات مصنفة في االقتراع، عندما یصبح ذلك االقتراع غیر عامل وال یمكن تقد انتخابي قاسبیشیر إلى 
 .   سباقتعد توجد تصنیفات إضافیة ساریة في االقتراع لمواصلة خیارات ال

 
Ballot Fatigue  ( قتراعكلل اال ) 
Phenomenon where voters opt not to vote on races or issues appearing further down the ballot. 
 

 سباقات أو قضایا مدرجة في أسفل ورقة االقتراع.ون عدم التصویت في ناخبظاھرة تحدث عندما یختار ال
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Ballot Format  ( قتراعصیغة اال ) 
The concrete presentation of the contents of a ballot appropriate to the particular voting technology 
being used. The contents may be rendered using various methods of presentation (visual or audio), 
language or graphics. 
 

تقدیم   لمحتویات ورقة اقتراع والمناسب لتقنیة التصویت المستخدمة تحدیدا، ویجوز تقدیم المحتویات باستخدام وسائل فعليالتقدیم ال
   مختلفة (مرئیة أو سمعیة) أو لغویة أو تصویریة.

 
Ballot Harvesting  ( ورقات االقتراع/قتراعحصاد اال ) 
The act of collecting ballots, typically by a political party or nonprofit organization, for multiple voters 
and returning those ballots to an elections office on behalf of those voters. The legality of this practice 
varies by state, with some states allowing the practice, limiting who can return ballots on behalf of 
others or banning the practice completely. 
 

تلك   وإرجاع ورقات االقتراعوعادة ما یتم بواسطة حزب سیاسي  أو منظمة غیر ربحیة، لناخبین متعددین إجراء جمع ورقات االقتراع 
لوالیات بالمساح  قیام بعض ان قانونیة ھذه الممارسة تختلف من والیة ألخرى مع ین.  إناخبإلى مكتب انتخابات بالنیابة عن أولئك ال

      منع الممارسة كلیا. والبعض اآلخر یتحدید مـَن یستطیع إرجاع ورقات االقتراع بالنیابة عن آخرین أو بالممارسة ولكن مع 
 

Ballot Image  ( ورقة االقتراع/قتراعصورة اال ) 
Electronically produced record of all votes cast by a single voter. Also, can mean a digital image of a 
voted ballot captured by a voting system or ballot tabulation device. 
 

واحد، كما یمكن أن یعني صورة رقمیة لورقة اقتراع تم   ناخب ھا من قبل اإلدالء بتي تم  سجل منتج إلكترونیا لجمیع األصوات ال
 التصویت بھا وملتقطة بواسطة نظام تصویت أو جھاز لجدولة االقتراعات.  

 
 
Ballot Instructions  ( قتراعتعلیمات اال ) 
Information provided to a voter that describes the procedures for marking the ballot. This information 
may appear directly on the paper or electronic ballot or may be provided separately. 
 

ورقة االقتراع.  وقد تظھر ھذه المعلومات مباشرة على   المتبعة لوضع العالمات فيجراءات اإلوالتي تصف  ناخبالمعلومات المقدمة ل
 االقتراع الورقي أو اإللكتروني أو یجوز تقدیمھا بشكل منفصل.   

 
Ballot Label  ( قتراعملصق معلومات اال ) 
The portion of voting materials that contains information about voters, candidates, ballots, contests or 
other election data. 
 

أو بیانات أخرى متعلقة  سباقاتین أو المرشحین أو االقتراعات أو الناخبالجزء من مواد التصویت الذي یحتوي على معلومات عن ال
 باالنتخابات. 

 
Ballot Layout  ( قتراعتصمیم اال ) 
The concrete presentation of the contents of a ballot appropriate to the particular voting technology being 
used. The contents may be rendered using various methods of presentation (visual or audio), language or 
graphics. 
 

لمحتویات ورقة اقتراع والمناسب لتقنیة التصویت المستخدمة تحدیدا، ویجوز تقدیم المحتویات باستخدام وسائل تقدیم مختلفة   فعليالتقدیم ال
 (مرئیة أو سمعیة) أو لغویة أو تصویریة

 
 

Ballot Manifest  ( قتراعقائمة المرشحین في اال ) 
A catalog prepared by election officials listing all the physical paper ballots and their locations in 
sequence. This is a requirement for a Risk Limiting Audit but can be used to track ballot inventory and 
create an audit record for other types of audits. 
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االقتراع الملموسة وأماكنھا بالتسلسل.  وھذا متطلب إلجراء ورقات كتالوج یتم إعداده من قبل المسؤولین عن االنتخابات المدرج فیھ كل 
 .  مراجعاتاالقتراع وإنشاء سجل تدقیقي ألنواع أخرى من الورقات لحد من المخاطر ولكن یجوز استعمالھ لتتبع جرد مراجعة ل

 
Ballot Marking Device  ( ورقات االقتراع/قتراعجھاز توسیم اال ) 
A device that permits contest options to be reviewed on an electronic interface, produces a human- 
readable paper ballot, and does not make any other lasting record of the voter's selections. 
 

وینتج اقتراعا ورقیا یمكن قراءتھ بواسطة عین بشریة، وال یخلق أي على واجھة بینیة إلكترونیة،  سباقاتبمراجعة خیارات الجھاز یسمح 
   .ناخبسجل دائم آخر الختیارات ال

 
Ballot Measure  ( قتراعالتدبیر مطروح ل ) 
(1) A question that appears on the ballot for approval or rejection. (2) A contest on a ballot where the 
voter may vote yes or no. 

 
بنعم  فیھ التصویت  ناخبورقة االقتراع حیث یستطیع ال في مدرج قباس) 2سؤال یظھر على ورقة االقتراع للموافقة أو الرفض.  () 1(

 أو ال.  
 

Ballot on Demand  ( حسب الطلب ورقة االقتراع/اقتراع ) 
A process that produces a paper ballot of the required ballot style with the contests and candidates 
specific to a voter. This process requires a system with a printer that can create paper ballots that can be 
tabulated on a voting system and device with all of the data needed to print a ballot style associated with a 
specific voter. Note: "ballot on demand" is a registered trademark of ES&S, but it is a term that is 
commonly used for similar systems. 
 

وھذه العملیة تتطلب    .ما ناخبل المحددون والمرشحون سباقاتال مدرج بھ ورقات االقتراع المطلوبة و  طرازعملیة تنتج اقتراعا ورقیا من  
ورقة  نظاما بھ طابعة والذي یمكن أن یخلق اقتراعات ورقیة یمكن جدولتھا على نظام وجھاز تصویت وفیھ كل البیانات الالزمة لطباعة 

شركة نظم وبمرجیات االنتخابات  قتراع حسب الطلب" ھو عالمة تجاریة مسجلة لمحدد.  ملحوظة:  "اال ناخبمرتبط ببطراز اقتراع 
)ES&S( .ولكنھ مصطلح یستخدم بشكل شائع ألنظمة مماثلة    

 
Ballot Order  ( قتراع ترتیب اال ) 
(1) The order in which contests and candidates appear on a ballot. The order candidates and issues 
appear on the ballot vary by state. (2) The term used when an election official requests a ballot printer to 
print a specific number of ballots. 
 

الترتیب الذي یظھر بھ المرشحون والقضایا ھذا مع العلم بأن والمرشحون على ورقة االقتراع.  و سباقاتالترتیب الذي تظھر بھ ال) 1(
اقتراع لطباعة ورقات طابعة ) المصطلح المستخدم عندما یطلب مسؤول عن انتخابات 2على ورقة االقتراع یختلف من والیة ألخرى.  (

 .ھاعدد محدد من
 

Ballot Pamphlet  ( قتراعكتیب اال ) 
Official information about your ballot issued from an elections office, often referred to as a voter 
information guide. 
 

 .  ناخبلاالمعلومات الرسمیة عن ورقة االقتراع الخاصة بك الصادرة عن مكتب انتخابات/ وكثیرا ما یشار إلیھا كدلیل معلومات 
 

Ballot Pickup  ( ورقات االقتراع/قتراعتحصیل اال ) 
Refers to the act of collecting an absentee or mailed ballot, instead of returning it via drop box, through the 
mail, or delivery. 
 

االقتراع أو عن طریق البرید ورقات عبر صندوق إسقاط   ابالبرید، بدال من إرجاعھ ةاقتراع غیابي أو مرسلورقة  تجمیعیشیر إلى إجراء 
 أو التسلیم. 

 
Ballot Position  ( ورقة االقتراععلى  لموضعا ) 
A specific place in a ballot where a voter's selection for a particular contest may be indicated. Positions 
may be connected to row and column numbers on the face of a voting machine or ballot, particular bit 
positions in a binary record of a ballot (for example, an electronic ballot image), or the equivalent in 
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some other form. Ballot positions are bound to specific contests and candidate names by the ballot 
configuration. 
 
 

واضع متصلة بأرقام صفوف وأعمدة  معین.  ویمكن أن تكون الم  قباسل ناخبحیث یمكن بیان اختیار المكان محدد في ورقة االقتراع 
قة اقتراع رقمیة)، أو ما  ما (مثال صورة ور ثنائي القتراعمعینة في سجل  ـّاتتواجھة آلة التصویت أو ورقة االقتراع، أو مواضع بِ على 

 شكیلت اسطةبومحددة وأسماء مرشحین محددة  سباقاتیعادل ذلك في شكل آخر أیا كان.  والمواضع على ورقات االقتراع مربوطة ب
 ورقة االقتراع.  

 
Ballot Preparation  ( قتراعتحضیر اال ) 
Selecting the specific contests and questions to be contained in a ballot format and related instructions; 
preparing and testing election-specific software containing these selections; producing all possible ballot 
formats; and validating the correctness of ballot materials and software containing these selections for an 
upcoming election. 
 

برمجیات قتراع والتعلیمات المتصلة بذلك؛ إعداد واختبار ورقة اال صیغةواألسئلة المحددة التي ینبغي إدراجھا في  سباقاتاختیار ال
مخصصة لالنتخابات التي تحتوي على ھذه االختیارات؛ إنتاج كافة صیغ ورقات االقتراع الممكنة؛ والتحقق من صحة مواد وبرمجیات 

 ارات النتخابات قادمة.التي تحتوي على ھذه االختی االقتراع
 

Ballot Production  ( قتراعإنتاج اال  ) 
Process of generating ballots for presentation to voters, for example, printing paper ballots, or 
configuring the ballot presentation for an electronic display. 
 

 رض إلكتروني.   جھاز ع ین، مثال طباعة ورقات االقتراع أو تشكیل عملیة تقدیم ورقة االقتراع لناخبورقات اقتراع لتقدیمھا لل إنتاجعملیة 
 

Ballot Question  ( قتراعلالسؤال مطروح  ) 
Proposals to enact new laws or constitutional amendments that are placed on the ballot for approval or 
rejection by voters. 
 

 ین.ناخبالقتراع للموافقة علیھا أو رفضھا من قبل الطرح لمقترحات لسن قوانین جدیدة وتعدیالت دستوریة التي ت
 

Ballot Remake  ( ورقة االقتراع/قتراعإعادة صنع اال ) 
A ballot substituted for a damaged or partially invalid ballot -- usually remade by a regulated process 
where the votes from the damaged or partially invalid ballot are duplicated onto another ballot that can 
tabulated by a scanner. 
 

الصنع بواسطة عملیة منظمة حیث تـُستنسخ األصوات  ةكون معادعادة ما ت  –جزئیا  ةأو عیر صالح ةاقتراع تالفلورقة  ة بدیلاقتراع ورقة 
 بواسطة ماسحة ضوئیة.  ایمكن جدولتھ ىخرأاقتراع ورقة جزئیا على  ةأو غیر الصالح ةاالقتراع التالفورقة من 

 
Ballot Rotation  ( قتراعاالفي تناوب ال ) 
Process of varying the order of the candidate names within a given contest. This practice varies by state. 
 

 معین، وتختلف ھذه الممارسة من والیة ألخرى.  سباقتغییر ترتیب أسماء المرشحین داخل عملیة 
 

Ballot Scanner  ( قتراعالماسحة الضوئیة لال ) 
Device used to read the voter selection data from a paper ballot or ballot card. 
 

 من اقتراع ورقي أو بطاقة اقتراع.  ناخبجھاز مستخدم لقراءة بیانات اختیار ال
 

Ballot Secrecy  ( قتراعاال ةسری ) 
A set of rules and procedures to establish the fundamental right of voters in the United States to cast a 
secret ballot. These procedures ensure that no ballot can be associated with a voter, thereby allowing 
voters to mark their ballots freely and without fear of repercussion or reprisal. 
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اإلدالء باقتراع سري.  فتضمن ھذه ین األساسیة في الوالیات المتحدة في ناخبمجموعة من القواعد واإلجراءات التي تؤسس حقوق ال
على ورقات اقتراعھم بحریة ودون  وضع العالماتین بناخب، وبالتالي السماح للعینم ناخباإلجراءات بأنھ ال یمكن ربط أي اقتراع ب

 انتقام.    عملیات خوف من أیة تداعیات أو 
 

Ballot Stub  ( ورقة االقتراع/قتراعكعب اال ) 
A small strip, usually located at the top of a ballot, that is perforated with information about the ballot 
such as a serial number, the date of the election, and jurisdiction where the election is being held. 
 

تسلسلي وتاریخ االنتخاب  الرقم الشریط صغیر عادة ما یوجد في أعلى ورقة االقتراع، ویكون مثقوبا بمعلومات عن االقتراع مثل 
 والوالیة القضائیة التي سیتم فیھا االنتخاب.

 
Ballot Stuffing  ( قتراعحشو صنادیق اال ) 
The act of casting illegal votes or submitting more than one ballot per voter when only one ballot per 
voter is permitted. 
 

لكل  ةاقتراع واحدورقة في حین ال یسمح سوى ب ناخبلكل  ةاقتراع واحدورقة إجراء اإلدالء بأصوات غیر قانونیة أو تقدیم أكثر من 
 .ناخب

 
Ballot Style  ( قتراعاال طراز/أسلوب ) 
A ballot with a specific set of contests and candidates for a particular precinct. Ballot styles vary based 
on which combination of contests and which party affiliation (in primary elections), that voters are 
eligible to participate in. Ballot style varies based on the contests voters are eligible to vote on and, 
during primary elections, their party affiliation. 
 

 سباقاتوالمرشحین لدائرة انتخابیة معینة.  وتختلف أنماط ورقات االقتراع حسب مجموعة ال سباقاتاقتراع بھ مجموعة محددة من ال
وتختلف أنماط ورقات االقتراع حسب   ون مؤھلین للتصویت فیھا.ناخبولیة) التي یكون الواالنتساب الحزبي (في االنتخابات الحزبیة األ

      لحزبیة األولیة.اون مؤھلین للتصویت فیھا وأیضا انتسابھم الحزبي في حاالت االنتخابات ناخبالتي یكون ال سباقاتال
 

Ballot Title  ( قتراععنوان اال ) 
(1) The official short summary of a ballot measure that appears on a ballot. (2) The ballot title typically 
includes the election date and type (Special, Primary, or General) of election. 
 

ع عادة ما یتضمن تاریخ االقترا) عنوان 2یظھر على ورقة اقتراع.  (والذي  مطروح لالقتراعالملخص الرسمي القصیر لتدبیر ) 1(
 (خاصة أو أولیة أو عامة). اونوعھ االنتخابات

 
Ballot Types  ( قتراع أنواع اال ) 
A ballot with a specific set of contests and candidates for a particular precinct. Ballot styles vary based 
on which combination of contests and which party affiliation (in a primary election), that voters are 
eligible to participate in. 
 

 سباقاتوالمرشحین لدائرة انتخابیة معینة.  وتختلف أنماط ورقات االقتراع حسب مجموعة ال سباقاتاقتراع بھ مجموعة محددة من ال
ون مؤھلین للتصویت فیھا.  وتختلف أنماط ورقات االقتراع حسب ناخبیة) التي یكون الواالنتساب الحزبي (في االنتخابات الحزبیة األول

 لحزبیة األولیة. اون مؤھلین للتصویت فیھا وأیضا انتسابھم الحزبي في حاالت االنتخابات ناخبالتي یكون ال سباقاتال
 

Barcode  ( الكود الشریطيالرمز أو  ) 
An optical and machine-readable representation of data as a sequence of bars and spaces that conform to 
accepted standards. A QR code is an example of a barcode. 
 

كود الشریطي ما  رمز أو المثلة التوافقة مع معاییر مقبولة.  ومن أللبیانات كتسلسل من أشرطة ومساحات م یاآلمقروء تمثیل بصري و
 . QRیعرف بكود 

 
Barcode Reader  (قارئ الكود الشریطي) 
Device used to scan barcodes and convert the encoded information into a usable format. Barcode readers 
are used to scan codes on a variety of election materials including ballots, driver's licenses, voter ID cards, 



19  

voter information packets, envelopes, and other election documents. 
 

وتحویل المعلومات المشفرة إلى صیغة قابلة لالستعمال.  وتستخدم أجھزة قراءة الرموز الشریطیة  الشریطیة رموزجھاز مستخدم لمسح ال
لمسح الرموز الموجودة على شتى مواد االنتخابات بما فیھا ورقات االقتراع ورخص القیادة وبطاقات ھویات الناخبین ولفافات المعلومات 

   باالنتخابات.والمظاریف ووثائق أخرى خاصة المعطاة للناخبین 
 

Baseline Voting  (التصویت القاعدي) 
A vote variation in which the candidate with the most votes wins. In single-seat contests, the voter may 
only select one contest option. In multi-seat contests, the voter may select up to the number of contests 
specified on the ballot. 
 

ذات المقعد الواحد ال یجوز أن یختار  سباقاتاختالف في األصوات حیث یفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من األصوات.  وفي ال 
 المحدد في االقتراع.   سباقاتاختیار إلى حد عدد ال ناخبذات المقاعد المتعددة فیجوز لل سباقات، أما في السباقإال خیار واحد في ال ناخبال

 
Batch  ( ةدفع ) 
A collection of paper ballots gathered as a group for tabulation and auditing. 
 

 للجدولة والتدقیق. واحدة عھا كمجوعة یجمتیتم  عة من االقتراعات الورقیة التيمجمو
 

Batch-fed scanner  ( مغذاة بدفعاتماسحة ضوئیة  ) 
• An electronic voting device that: 
• accepts stacks of hand-marked or BMD-produced paper ballots and automatically processes 

them until the stack is empty; 
• is usually used at an election jurisdiction’s central location; 
• is mostly commonly used to process absentee ballots; 
• usually has input and output hoppers for ballots; 
• scans a ballot and rejects it if either unreadable or un-processable; 
• detects, interprets, and validates contest selections; 
• detects and sorts (either digitally or physically) ballots that are unreadable or unprocessable, or 
• that contain undeterminable selections, marking exceptions, or write-ins; and 
• tabulates and reports contest results as required. 

 جھاز تصویت إلكتروني الذي: •
جھاز وضع العالمات على ورقات االقتراع ویعالجھا آلیا یقبل أكواما من االقتراعات الورقیة المعلمة بالید أو المنتجة بواسطة  •

 حتى تفرغ الكومة؛
 عادة ما یستعمل في الموقع المركزي النتخابات والیة قضائیة؛ •
 االقتراع الغیابي: ورقات حاالت لمعالجة الیستعمل في أكثر  •
 تجمیع المدخالت والمخرجات الخاصة بورقات االقتراع؛لعادة ما تكون لھ أوعیة  •
 یقوم بمسح ورقة اقتراع ویرفضھا إذا كانت إما غیر مقروءة أو غیر قابلة للمعالجة؛ •
 ویتحقق من صحتھا؛  سباقاتیكتشف ویترجم اختیارات ال •
 أو غیر القابلة للمعالجة؛ أو ةیكتشف ویفرز (إما رقمیا أو مادیا) ورقات االقتراع غیر المقروء •
 التي تحتوي على اختیارات غیر قابلة للتحدید أو استثناءات في وضع العالمات أو ورقات االقتراع البدیلة المكتوبة بالید؛ و •
      كما یلزم.   سباقاتنتائج العن یجدول ویبلغ  •

 
Benchmark  (مؤشر مرجعي) 
Quantitative point of reference to which the measured performance of a system or device may be 
compared. 
 

 قاس لنظام أو جھاز. من خاللھا المقارنة بین األداء المُ نقطة مرجعیة كمیة یمكن 
 

Bicameral  (ذو مجلسین) 
A legislative body having two branches or chambers. 
 

 مجلسان.ھیئة تشریعیة لھا فرعان أو 
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Biennial  ( عامینكل   ) 
Taking place every other year. Federal elections take place biennially in even-numbered years. 
 

 الزوجیة. عوام في األ عامین.  فاالنتخابات الفدرالیة تتم مرة كل  عامینیتم مرة كل 
 

Biennium  ( نعامیفترة  ) 
A specified period of two years. 
 
 

 . عامانمدة محددة طولھا 
Bilingual Requirements  (متطلبات ثنائیة اللغة) 
The list of laws and regulations that determine which election materials need to be available in languages 
other than English. 
 

  بلغات أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة.قائمة القوانین واللوائح التي تحدد ما ھي مواد االنتخابات الالزم توافرھا 
 

Blank Ballot  ( ورقة اقتراع فارغة/فارغاقتراع  ) 
An issued ballot without any selections made. 
 

 .علیھا ورقة اقتراع صادرة بدون عمل أیة اختیارات
 

Blank Space  (مساحة فارغة) 
An area on the ballot typically used by voters to write in a name that is not already pre-printed with the 
other candidate's name on the ballot for that contest. 
 

مطبوعا سابقا على ورقة االقتراع مع أسماء المرشحین  لم یكن ین لكتابة اسم بالید ناخب مكان في ورقة االقتراع عادة ما یستخدم من قبل ال
 .   قباسلك الذاآلخرین ل

 
Blanket Primary  (انتخابات أولیة شاملة) 
Primary election wherein a voter may vote for candidates from any party, regardless of the political party 
affiliation of the voter or candidates. 
 

   لحزب سیاسي معین.  أو المرشحین  ناخبانتساب الالتصویت لمرشحین من أي حزب بغض النظر عن  ناخبانتخابات أولیة یجوز فیھا ل
 

Blind  (ضریر) 
Very limited or lack of vision. 
 

 قوة نظر محدودة جدا أو معدومة.
 

Block Voting  (التصویت بالكتلة) 
A system in which a voter can select as many candidates as there are open seats. 
 

 من خاللھ اختیار أي عدد من المرشحین بما یساوي المقاعد المفتوحة.  ناخبنظام یمكن ل
 

Board (Election)  ((انتخابات) مجلس) 
A group of individuals working together to complete an elections task. Examples include Precinct 
Boards, Canvassing Boards, Auditing Boards, among others. 
 

جمع  مجالس الدوائر االنتخابیة ومجالس مھمة خاصة باالنتخابات.  ومن أمثلة ذلك  نجازمجموعة من األفراد الذین یعملون معا إل
 األصوات ومجالس المراجعة والتدقیق من بین مجالس أخرى. 

 
Board of Canvassers  (مجلس جامعي األصوات) 
A group of individuals working together, following specific rules and procedures, to compile, review, and 
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validate election materials. 
 

 مجموعة من األفراد الذین یعملون معا مع إتباع قواعد وإجراءات محددة لتجمیع ومراجعة مواد االنتخاب والتحقق من صالحیتھا.
 

 
Board of Commissioners  ( مفوضینالمجلس  ) 
The governing body of a county in many U.S. states, especially in the Midwest and the East, consisting of 
members elected by the voters. 
 

خبین من قبل تالھیئة الحاكمة لمقاطعة في الكثیر من الوالیات األمریكیة، وتحدیدا في منطقة الغرب األوسط والشرق، وتتكون من أعضاء من
 ین.ناخبال

 
Board of Directors  (مجلس إدارة) 
A board that manages the affairs of an institution or local government. 
 

 مجلس یدیر شؤون مؤسسة أو حكومة محلیة. 
 

Board of Elections  (مجلس االنتخابات) 
A group of individuals appointed, usually by local authorities, and charged with control of elections and 
voting procedures. 
 

 والمكلفین بالرقابة على االنتخابات وإجراءات التصویت.مجموعة من األفراد المعینین عادة من قبل سلطات محلیة 
 

Board of Registrars  ( االنتخاباتسجالت مجلس أمناء  ) 
A group of individuals appointed, usually by local authorities and charged with control of elections and 
voting. 
 

 مجموعة من األفراد المعینین عادة من قبل سلطات محلیة والمكلفین بالرقابة على االنتخابات والتصویت.  
 

Board of Supervisors  (مجلس المشرفین) 
The governing body of a county in many U.S. states, especially in the West, consisting of members 
elected by the voters. 
 

 ین.ناخبالھیئة الحاكمة لمقاطعة في الكثیر من الوالیات األمریكیة، وتحدیدا في منطقة الغرب، وتتكون من أعضاء منتخبین من قبل ال 
 

Bond  (سند) 
A debt in which the authorized issuer owes the holders a debt and is obliged to repay the principal and 
interest at a later date. Bonds questions may be placed on local ballots to approve or deny a bond and, if 
approved by voters, the bond may be repaid through the collection of property taxes within a determined 
jurisdiction, school district, or special district. Ballot questions may be placed on Statewide ballots and, if 
approved by voters, the bond is repaid with taxes or fees collected by the State. 
 

  طرحبسداد المبلغ األصلي والفائدة في تاریخ الحق.  ویمكن  وملزمة الدینألصحاب بھ   ةمدین امصرح لھال ةُمصِدرالجھة ال كونتدین 
ون فیمكن تسدید السند عن طریق  ناخبسائل المتعلقة بالسندات في االقتراعات المحلیة للموافقة على سند أو رفضھ وإذا وافق علیھ المال

في اقتراعات  لالقتراعالمسائل  طرح.  ویجوز صة یتم تحدیدھاتحصیل ضرائب عقاریة داخل والیة قضائیة أو منطقة تعلیمیة أو منطقة خا
     ون فیسدد السند عن طریق ضرائب أو رسوم تقوم الوالیة بتحصیلھا.ناخبعلى مستوى الوالیة وإذا وافق علیھا ال

 
Bond Election  (انتخاب خاص بالسندات) 
An election where a proposal to allow a state or local government to approve additional spending in 
which a debt and obligation are repaid with interest appears on the ballot for voters to decide on. 
 

 التزامالوفاء بدین أو   تسدیدمقترح للمساح لحكومة والیة أو حكومة محلیة بالموافقة على إنفاق إضافي یتم فیھ لالقتراع  ھفیطرح انتخاب ی
      ن.كي یصّوت علیھ الناخبول مالي مع دفع الفوائد
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Bond Issue  (قضیة خاصة بالسندات) 
A proposal to allow a state or local government to approve additional spending in which a debt and 
obligation are repaid with interest. 
 

مقترح یسمح لحكومة والیة أو حكومة محلیة بالموافقة على اإلنفاق اإلضافي الذي یتم فیھ تسدید دین أو الوفاء بالتزام مالي مع دفع  
 الفوائد.

 
Bond Proposition  (مقترح خاص بالسندات) 
When a state or local government places a question before the voters as a ballot measure, asking them to 
approve additional proposed spending using a bond. 
 

  اإلضافيویطلبون منھم الموافقة على اإلنفاق   مطروح لالقتراعین كتدبیر  ناخبعندما تطرح حكومة والیة أو حكومة محلیة مسألة أمام ال
 المقترح باستخدام سند.   

 
Bond Referendum  (استفتاء خاص بالسندات) 
A proposal to repeal a law authorizing a bond that was previously enacted by a governing body, and that is 
placed on the ballot to be approved or rejected by voters. 
 

القتراع للموافقة علیھ أو رفضھ من قبل في اوالذي كان قد تم تشریعھ سابقا من قبل ھیئة حاكمة، والمطروح  اسند یجیزمقترح إللغاء قانون 
 ین.    ناخبال

 
Borough  (حي) 
A town, village, or part of a large city that has its own government. 
 

 بلدة أو قریة أو جزء من مدینة كبیرة لھا حكومتھا الخاصة بھا.
 

Boundary Line  (خط الحدود) 
The line that divides a precinct, city, or other political unit from another. 
 

 الخط الذي یفصل دائرة انتخابیة أو مدینة أو وحدة سیاسیة أخرى عن غیرھا. 
 

Braille Voting Instructions  ( للمكفوفین "برایل" تعلیمات التصویت بنظام  ) 
Voting instructions written in characters that are represented by patterns of raised dots which are read 
through touch. 
 

  البارزة یمكن قراءتھا باللمس.تـُمثل بواسطة أنماط من النقاط تعلیمات تصویت مكتوبة بحروف 
 

Butterfly Ballot  ( فراشةعلى شكل  ورقة اقتراع/اقتراع ) 
A ballot that has the names of candidates down both sides of a ballot, with a single column to mark 
choices down the middle. 
 

من أعلى إلى في الوسط ورقة اقتراع بھا أسماء مرشحین مكتوبة على كال جانبي الورقة مع وجود عمود واحد لوضع عالمات االختیار 
 أسفل.

 

C 
Call an Election  (دعوة لالنتخابات) 
When an authorized government authority proclaims that an election will take place at a particular time. 
 

 في وقت معین.میة معتمدة عن أن انتخابات ما ستجرى عندما تعلن سلطة حكو
 

 
Campaign  (حملة انتخابیة) 
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A series of democratic activities to influence a political vote for or against candidates or ballot questions. 
 

 سلسلة من األنشطة الدیمقراطیة الغرض منھا التأثیر على التصویت سیاسیا لصالح أو ضد مرشح ما أو مسائل مطروحة لالقتراع. 
 
Campaign Contributions  (مساھمات لحملة انتخابیة) 
Anything of value given, loaned or advanced to influence a political vote for or against candidates or 
ballot questions. 
 

 قدم بغرض التأثیر على التصویت سیاسیا لصالح أو ضد مرشحین أو مسائل مطروحة لالقتراع.   قرض أو یُ أي شيء ذو قیمة یعطى أو یُ 
 

Campaign Disclosure  ( حملة انتخابیةإفصاح خاص ب ) 
The act of reporting campaign contributions. 
 

 عن المساھمات المقدمة لحملة انتخابیة.  إجراء التبلیغ
 

Campaign Expense Report  ( حملة انتخابیة كشف بمصاریف ) 
Report that details political expenses required to be filed by a governing authority. 
 

 كمة. االمطلوب إیداعھ من قبل سلطة حوتقریر یفصـّل المصاریف السیاسیة 
 

Campaign Finance  ( حملة انتخابیة  تمویل ) 
The act of raising and spending funds for political purposes. 
 

 إجراء جمع وصرف أموال ألغراض سیاسیة.
 

Campaign Finance Disclosure Statements  ( حملة انتخابیة  إفادات إفصاح عن تمویل ) 
Reports that detail political contributions and expenses required to be filed by a governing authority. 
 

 كمة.االمطلوب إیداعھا من قبل سلطة حوتقاریر تفصـّل المساھمات والمصاریف السیاسیة 
 

Campaign Finance Laws   ( نتخابیةاال  تحمالال قوانین خاصة بتمویل ) 
A set of laws that detail the rules and regulations for raising and spending funds and contributions for 
political purposes. 
 

  التي تحكم عملیة جمع وصرف األموال والمساھمات ألغرض سیاسیة.مجموعة من القوانین التي تفّصل القواعد واللوائح 
 

Campaign Finance Report  ( حملة انتخابیة تمویلتقریر عن  ) 
Reports that detail political contributions and expenses required to be filed by a governing authority. 
 

 كمة.االمطلوب إیداعھا من قبل سلطة حوتقاریر تفصـّل المساھمات والمصاریف السیاسیة 
 

Campaign Finance Reporting Requirements  ( حملة انتخابیة متطلبات التبلیغ عن تمویل ) 
A set of requirements that detail the rules and regulations for raising and spending funds and 
contributions for political purposes. 
 

 مجموعة من المتطلبات التي تفّصل القواعد واللوائح التي تحكم عملیة جمع وصرف األموال والمساھمات ألغرض سیاسیة 
 

 
Campaign Materials  ( حملة انتخابیة  مواد ) 
The documents, resources and other materials used to influence a political vote for or against candidates 
or ballot questions. Campaign materials may include t-shirts, buttons, bumper stickers, yard signs, and 
other printed materials. 
 

الوثائق والموارد والمواد األخرى المستخدمة للتأثیر على التصویت سیاسیا لصالح أو ضد مرشحین أو مسائل مطروحة لالقتراع.  



24  

التي توضع في الفتات الصدات السیارات وم"تي شیرت" وأزرار وملصقات على   ما یلي: ویجوز أن تتضمن مواد الحمالت االنتخابیة
     وغیرھا من المواد المطبوعة. المنازل أفنیة

 
Campaign Signs  ( حملة انتخابیةالفتات  ) 
A sign advertising a particular vote. 
 

 الفتة دعایة للتصویت بشكل معین.
 

Cancellation Notices  (إشعارات باإللغاء) 
Written messages to voters informing them they have been removed from voter registration lists. 
 

 ین.   ناخبین إلعالمھم بأنھ قد تم شطبھم من قوائم تسجیل الناخبرسائل مكتوبة إلى ال
 

Cancellation of Registration  (إلغاء تسجیل) 
The act of removing a voter from a voter registration list. 
 

 ین. ناخبمن قائمة تسجیل  ناخبإجراء شطب 
 

Cancelled Voter Status  ( الغٍ  ناخبوضع  ) 
A term used by election officials when a voter's record shows that the voter has been removed from the 
voting rolls. 
 

 ین. ناخبقد تم شطبھ من قوائم ال ناخببأن ال ناخبمصطلح یستخدمھ المسؤولون عن االنتخابات عندما یبین سجل 
 

Candidacy  (ترشیح) 
The state of being a candidate. 
 

 ن الشخص مرشحا.الوضع بكوْ 
Candidate  (مرشح) 
A person who is seeking nomination or election to a specified office and who either has met the legal 
requirements to have his/her name printed on the ballot or is eligible to have his/her name written in on 
the ballot and counted as the voter's choice for the contest. Note - federal campaign finance and some 
states do not require a person to have filed petitions to be considered a candidate. Raising money alone 
can make you a candidate. 
 

أو االنتخاب لمنصب محدد ویكون إما استوفى المتطلبات القانونیة للتصریح بطباعة اسمھ/اسمھا على ورقة  شخص یسعى للترشیح
. ملحوظة: تمویل الحمالت سباقلفي ا ناخبكاختیار ال حتسباالقتراع أو مؤھال إلدراج اسمھ/اسمھا كتابة على ورقة االقتراع وی

ن الشخص أن یكون قد أودع التماسات لكي یوضع في االعتبار كمرشح، إذ أن جمع  االنتخابیة الفدرالیة وبعض الوالیات ال تتطلب م
    األموال وحده یمكن أن یجعلك مرشحا.

 
Candidate Committee  (لجنة مرشح) 
A group of individuals organized for political purposes to support or oppose candidates for public office. 
 

 مجموعة من األفراد المنظمین ألغراض سیاسیة لدعم أو معارضة مرشحین لمناصب عامة.
 

Candidate Nomination Procedures  (إجراءات ترشیح مرشح) 
The official procedures to propose an individual to be considered for public office. 

 
  شخص في االعتبار لمنصب عام.اإلجراءات الرسمیة لالقتراح بأن یوضع 

 
Candidate Petitions  ( لتماسات مقدمة من مرشحا ) 
A formal written document signed by registered voters to request the names of candidates be placed on 
election ballots . 
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 االقتراعات االنتخابیة.  فیھا وضع أسماء مرشحین في  ونطلبیین مسجلین ناخبوثیقة كتابیة رسمیة موقعة من قبل 
 

Candidate Registration  (تسجیل مرشح) 
The act of completing the required paperwork to become a certified candidate for public office. 
 

 استكمال األوراق الالزمة لكي تصبح مرشحا معتمدا لمنصب عام.إجراء 
 

Candidate Roster  (قائمة مرشحین) 
A formal list of candidates. 
 

 قائمة رسمیة بالمرشحین. 
 

Candidate Statement  (بیان صادر عن مرشح) 
A written summary of information about a candidate for public office for the purposes of influencing 
voters. 
 

   ین. ناخبكتابي بمعلومات حول مرشح لمنصب عام ألغراض التأثیر على الموجز 
 

Candidate Withdrawal  ( نسحاب مرشح ا ) 
When a person announces a candidacy or files for an election but later decides—by their own choice— 
not to appear on the final ballot. 
 

 عدم الظھور في االقتراع األخیر.—باختیاره ھو—النتخاب ما ولكنھ یقرر فیما بعداألوراق عندما یعلن شخص عن ترشیحھ أو یودع 
 

Candidate Withdrawal Periods  (فترات انسحاب مرشح) 
The time frame when an individual may remove their name from the list of candidates for public office. 
 

 اإلطار الزمني الذي یجوز فیھ لفرد شطب اسمھ من قائمة المرشحین لمنصب عام.
 

Candidates List  (قائمة المرشحین) 
Official listing of all qualified candidates for a public office up for election. 
 

   النتخاب.لعام مطروح   قائمة رسمیة بجمیع المرشحین المؤھلین لمنصب
 

Canvass  (جمع األصوات) 
(1) Aggregating or confirming every valid ballot cast and counted, which includes absentee, early voting, 
Election Day, provisional, challenged, and uniformed and overseas citizen. (2) Solicit votes. 
 

ه، والذي یتضمن االقتراع الغیابي والتصویت المبكر ویوم االنتخاب والمؤقت والمطعون  فرزجمع أو تأكید كل اقتراع تم اإلدالء بھ و) 1(
 أصوات.  تجداءس) ا2العاملین في الخدمات النظامیة وأولئك المقیمین خارج البالد.  (فیھ والمواطنین 

 
 
Canvass Report  (تقریر عن جمع األصوات) 
A detailed report of activities and information about the canvass of an election. 
 

 ع األصوات في انتخابات.  یجمتتقریر مفّصل عن األنشطة والمعلومات عن 
 

Canvassing Board  (مجلس جمع األصوات) 
A group of individuals working together, following specific rules and procedures, to compile, review and 
validate election materials. 
 

 .تھاوالتحقق من صحمواد االنتخاب مجموعة من األفراد الذین یعملون معا مع إتباع قواعد وإجراءات محددة لجمع ومراجعة 
 
Carry an Election  ( انتخاببالفوز  ) 
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To win an election. 
 

 یفوز في انتخاب.
 

Cast  ( إلدالء بصوتا ) 
The final action a voter takes in selecting contest options and irrevocably confirming their intent to vote as 
selected. 
 

  على نیتھ للتصویت كما اختار.بال رجعة  قطعیا ووالتأكید  سباقخیارات الاإلجراء األخیر الذي یتخذه ناخب في اختیار 
 

Cast Ballot  ( ورقة اقتراع/اإلدالء باقتراع ) 
A ballot has been deposited by the voter in the ballot box, mailbox, drop box or electronically submitted 
for tabulation. 
 

 إلكترونیا للجدولة. اسقاط أو تم تقدیمھاإلاالقتراع أو صندوق البرید أو صندوق ورقات الناخب في صندوق تم إیداعھا من قبل اقتراع ورقة 
 

Cast Vote Record  ( ى بھادلَ سجل باألصوات المُ  ) 
Permanent record of all votes produced by a single voter whether in electronic, paper or other form. Also 
referred to as ballot image when used to refer to electronic ballots. 
 

صیغة إلكترونیة أو ورقیة أو أیة صیغة أخرى.  ویشار إلیھ أیضا  أنتجھا ناخب واحد سواء أكانت ب سجل دائم بجمیع األصوات التي
 اقتراع عندما یستخدم لإلشارة إلى االقتراعات اإللكترونیة. ورقة كصورة 

 
Cast Your Ballot (Cast Your Vote)  ( اقتراعك (اإلدالء بصوتك)ورقة إلدالء با ) 
The act of a voter to place their completed paper ballot in a ballot box, to confirm and record their choices 
on a touch screen voting device at a voting location, to place a completed ballot in the mail or a drop box 
or to send a completed ballot through electronic transmission to an elections office. Once a ballot is cast, 
it usually cannot be changed. 
 

اختیاراتھ وتسجیلھا عن طریق جھاز  قتراع، للتأكید على ورقات االداخل صندوق  ةاقتراعھ المكتملورقة إجراء یتخذه ناخب لوضع 
 ةاقتراع مكتملورقة وق إسقاط أو إلرسال في البرید أو صند ةاقتراع مكتملورقة تصویت یعمل بشاشة لمس في مكان تصویت، أو لوضع 

  .  ااالقتراع ففي العادة ال یجوز تغییرھورقة عبر النقل اإللكتروني إلى مكتب انتخابات.  وبمجرد أن تم اإلدالء ب
 

Catastrophic System Failure  ( لنظامكارثي فشل  ) 
Total loss of function or functions, such as the loss or unrecoverable corruption of voting data or the 
failure of an on-board battery of volatile memory. 
 

 بیانات التصویت أو إفسادھا بشكل ال یسمح باستعادتھا أو فشل البطاریة المركـّبة للذاكرة المتنقلة.   فقدان كامل لوظیفة أو وظائف، كفقدان 
 

Caucus  (كتلة) 
(1) A closed meeting of a group of persons belonging to the same political party or faction usually to 
select candidates or to decide on policy. (2) A group of people united to promote an agreed-upon cause. 
 

لنفس الحزب السیاسي أو الطائفة السیاسیة وعادة ما یكون لغرض اختیار اجتماع مغلق لمجموعة من األشخاص الذین ینتمون ) 1(
 یة متفق علیھا.ض) مجموعة من الناس المتحدین من أجل النھوض بق2مرشحین أو اتخاذ القرار بخصوص سیاسات معینة.  (

 
Caucus Election  (انتخاب كتلة) 
A meeting at which local members of a political party register their preference among candidates running 
for office or select delegates to attend a convention. 
 

  فیما بین مرشحین لمناصب عامة أو اختیار وفود لحضور مؤتمر.اجتماع یقوم فیھ أعضاء محلیون في حزب سیاسي بتسجیل أفضلیتھم 
 

Caucus System  (نظام الكتل) 
Rules and regulations that determine the process for a meeting at which local members of a political 
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party register their preference among candidates running for office or select delegates to attend a 
convention. 
 

اجتماع سیقوم فیھ أعضاء محلیون في حزب سیاسي بتسجیل أفضلیتھم فیما بین عقد لالتي تتبع العملیة  حددواللوائح التي تالقواعد 
 مرشحین لمناصب عامة أو اختیار وفود لحضور مؤتمر.  

 
Central Absentee Precinct  ( الغیابي القتراعورقات ادائرة انتخابیة مركزیة ل ) 
A central absentee precinct (CAP) is a precinct established in the courthouse or other public building in a 
county or city for the receiving, counting, and recording of absentee ballots cast in the county or city. 
 

في مبنى محكمة أو مبنى عام آخر في مقاطعة أو مدینة  تم تأسیسھای قتراع الغیابي ھي دائرة انتخابیة ورقات االالدائرة االنتخابیة المركزیة ل
   التي تم اإلدالء بھا في المقاطعة أو المدینة.  الغیابي االقتراعورقات وتسجیل  فرزومكلفة باستالم و

 
Central Committee  (لجنة مركزیة) 
The organization of the central or executive committees of the political parties in a county, state, or 
other political subdivision. 
 

 تنظیم اللجان المركزیة أو التنفیذیة لألحزاب السیاسیة في مقاطعة أو والیة أو تقسیم سیاسي آخر. 
 

Central Count  ( مركزي  فرز ) 
An act of tabulating ballots from multiple precincts at a central location. 
 
 

 االقتراع من دوائر انتخابیة عدیدة في موقع مركزي.ورقات إجراء جدولة 
 

Central Count Process  ( مركزي فرزعملیة  ) 
The rules and regulations followed when tabulating ballots from multiple precincts at a central location. 
 

 اقتراع من دوائر انتخابیة عدیدة في موقع مركزي. ورقات إجراء جدولة لالقواعد واللوائح المتبعة عند 
 

Central Count Voting System  ( مركزي فرزنظام تصویت ب ) 
A voting system that tabulates ballots from multiple precincts at a central location. Voted ballots are 
placed into secure storage at the polling place. Stored ballots are transported or transmitted to a central 
counting place which produces the vote count report. 
 

لتي تم اإلدالء بھا في  االقتراع اورقات االقتراع من دوائر انتخابیة عدیدة في موقع مركزي.  وتوضع ورقات نظام تصویت یقوم بجدولة 
االقتراع المخزنة إلى مكان مركزي للفرز الذي یصدر التقریر الخاص  ورقات مؤمـّن في مركز االقتراع.  وتنقل أو ترسل   مكان تخزین

 األصوات.  فرزب
 

Central Counting Station  ( مركزي فرزمحطة  ) 
A site used to check in, process or tabulate ballots from multiple precincts as a central location. 
 

 اقتراع من دوائر انتخابیة عدیدة كمكان مركزي. ورقات ستخدم الستالم أو معالجة أو جدولة موقع یُ 
 

Central Reporting Device  ( تبلیغ مركزيجھاز  ) 
Electronic voting device that consolidates and reports vote totals from multiple precincts at a central 
location. 
 

 جھاز تصویت إلكتروني یقوم بدمج واإلبالغ عن مجامیع األصوات من دوائر انتخابیة عدیدة في موقع مركزي.  
 

Central Voter Register List  ( ینناخبقائمة مركزیة بسجالت ال ) 
A list of voters maintained in a single, uniform, official, computerized statewide database of registered 
voters. 
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 قائمة بالناخبین المحفوظة في شكل قاعدة بیانات واحدة وموحدة ورسمیة وحاسوبیة على مستوى الوالیة للناخبین المسجلین. 
 

Centralized Voter Registration Database (CVR)  ( ینناخبقاعدة بیانات مركزیة لل ) 
A single, uniform, official, computerized statewide database of registered voters. 
 

 قاعدة بیانات واحدة وموحدة ورسمیة وحاسوبیة على مستوى الوالیة للناخبین المسجلین.
 

Certificate  (شھادة) 
An official document attesting a certain fact. 
 

    وثیقة رسمیة تقّر بحقیقة معینة.
 

Certificate of Circulator  ( جامع التوقیعاتھادة ش ) 
A written statement confirmed by oath or affirmation by a person who gathered voter's signatures on a 
petition. 
 

 من قبل شخص قام بجمع توقیعات الناخبین على التماس.   قرار الرسميإفادة كتابیة مؤكدة بالقـَسـَم أو اإل
 

Certificate of Election  (شھادة انتخاب) 
A written statement confirming that a candidate was elected to public office. 
 

 إفادة كتابیة تؤكد بأن مرشحا ما تم انتخابھ لمنصب عام.
 

Certificate of Error  (شھادة بوجود خطأ) 
A written statement detailing an election error. 
 

 إفادة كتابیة تفّصل خطأ انتخابیا.
 

Certificate of Nomination  (شھادة ترشیح) 
A written statement confirming that a candidate received one of the highest numbers of votes for public 
office, usually indicating they will be moving on to a general or run-off election. 
 

إفادة كتابیة تؤكد بأن مرشحا ما تلقى أحد أعلى أعداد األصوات لمنصب عام، وعادة ما یشیر  إلى أنھم سینتقلون إلى انتخابات عامة أو 
 إعادة. 

 
Certificate of Permanent Disability  (شھادة إعاقة دائمة) 
A form completed by a licensed or certified health professional, or designated agency attesting to an 
individual’s disability. 
 

 نموذج یقوم بتعبئتھ أخصائي صحة مرخص أو معتمد، أو وكالة معینة تقّر بوجود إعاقة لدى شخص. 
 

Certificate of Registration  (شھادة تسجیل) 
An official, sworn statement by an elections office to attest that a citizen is a registered voter. 
 

 إفادة رسمیة مشفوعة بالیمین من قبل مكتب انتخابات تقّر بأن مواطنا ما ھو ناخب مسجل.    
 

Certificate of Restoration  ( شھادة استرداد) 
A certificate issued by a judicial system to restore voting rights. 
 

 باسترداد حقوق التصویت.شھادة صادرة عن نظام قضائي 
 

Certification  (تصدیق) 
Procedure by which a third party gives written assurance that a product, process, or service conforms to 
specified requirements. 
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 مطابقة لمتطلبات محددة.  ما إجراء یقوم طرف ثالث بموجبھ بإعطاء ضمان كتابي بأن منتجا أو عملیة أو خدمة 

 
Certification of Election  (تصدیق عل انتخابات) 
A written statement attesting that the tabulation and canvassing of the election is complete and accurate. 
 

 تجمیع أصوات االنتخابات مكتملتان ودقیقتان. جدولة وعملیتي إفادة كتابیة تقّر بأن 
 

Certification of Official Election Results  (تصدیق على نتائج انتخابات رسمیة) 
A written statement attesting that the election results are a true and accurate accounting of all votes cast 
in a particular election. 
 

 بھا في انتخاب معین. تم اإلدالء إفادة كتابیة تقّر بأن نتائج االنتخابات ھي محاسبة صحیحة ودقیقة لكل األصوات التي  
 

Certification of Signatures  (تصدیق على توقیعات) 
A written statement attesting that the number of signatures on a petition counted as valid or rejected is a 
true and accurate accounting of the facts. 
 

 لوقائع.محاسبة صحیحة ودقیقة ل والحة أو مرفوضة ھعتبرة صإفادة كتابیة تقّر بأن عدد التوقیعات على التماس ما والم
 

Certification Requirements  (متطلبات التصدیق) 
The laws and regulations that govern the conditions that are essential elements to certify an elections or 
voting process. 
 

 العناصر الضروریة للتصدیق على انتخابات أو عملیة تصویت.   عدُّ القوانین واللوائح التي تحكم الظروف التي تُ 
 

Certification Testing  ( ختبار التصدیقا ) 
Testing performed under either national or state certification processes to verify voting system 
conformance to requirements. 
 

 إما على صعید الوالیة أو على الصعید القومي للتحقق من مطابقة نظام التصویت للمتطلبات.اختبار یتم إجراؤه تحت عملیات تصدیق 
 

Certified Election Results  (نتائج انتخابات مصّدق علیھا) 
Final vote tallies that have been attested as true and accurate by the official responsible for confirming 
their accuracy. 
 

 اإلحصاءات النھائیة لألصوات التي تم اإلقرار بأنھا صحیحة ودقیقة من قبل الموظف المسؤول عن التأكید على دقتھا.  
 

Certify  (یصّدق) 
The act of a third party giving written assurance that a product, process or service conforms to specified 
requirements. 
 

 مطابقة لمتطلبات محددة.ما بإعطاء ضمان كتابي بأن منتجا أو عملیة أو خدمة إجراء یتخذه طرف ثالث 
 

Chad  ( "مخلفات التثقیب "تشاد) 
A small piece of wastepaper produced by punching a hole in punched card or tape. 
 

 إحداث ثقب في بطاقة أو شریط مثقوب.ت الورقیة المنتجة بواسطة مخلفاقطعة صغیرة من ال
 

Chain of Custody  ( عھدةتسلسل ال ) 
A process used to track the movement and control of an asset through its lifecycle by documenting each 
person and organization who handles an asset, the date/time it was collected or transferred, and the 
purpose of the transfer. 
 
عملیة مستخدمة لتتبع حركة أصل والسیطرة علیھ من خالل دورة حیاتھ وذلك بتوثیق كل شخص ومنظمة تناولت األصل، والتاریخ/الوقت 
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 الذي تم جمعھ أو نقلھ فیھ، والغرض من النقل.
 

Challenge  (تحٍد أو طعن) 
Questioning the eligibility of a voter to cast a ballot, or to accept a ballot for counting. 
 

 .فرزھااقتراع من أجل ورقة اقتراع أو لقبول ورقة ناخب لإلدالء بالتشكك في تأھل 
 

Challenged Ballot  ( ورقة اقتراع مطعون فیھا/مطعون فیھاقتراع  ) 
Ballot voted by an individual whose eligibility to vote has been questioned by another (typically an 
election official). The ballot is held until the reason for the challenge is resolved. 
 
 

االقتراع  ورقة حتجز ادة ما یكون مسؤول انتخابات).  فتفرد كان تأھلھ للتصویت متشككا فیھ من قبل فرد آخر (ع ااقتراع أدلى بھورقة 
 إلى حّل في أسباب الطعن.   توصلالیتم حتى 

 
Challenged Voter  ( مطعون فیھ ناخب ) 
A voter whose eligibility to cast a ballot has been questioned. 
 

 اقتراع متشككا فیھ.ورقة تأھلھ لإلدالء بناخب یكون 
 

 
Challenger  (متحّدٍ أو طاعن) 
An individual or official who questions the eligibility of a voter to cast a ballot, or to accept a ballot for 
counting. 
 

 . فرزھا اقتراع من أجل ورقة أو لقبول  عاقتراورقة الفرد أو المسؤول الذي یتشكك في تأھل ناخب لإلدالء ب
 

Change in Political Affiliation  (تغییر في االنتساب السیاسي) 
The act of a voter re-registering to vote with a different political preference or association. 
 

  ارتباط سیاسي مختلف. أو  أفضلیةتسجیل نفسھ للتصویت ب إجراء یتخذه ناخب إلعادة
 

Change of Address  (تغییر عنوان) 
The act of a voter re-registering to vote to update their residence or mailing address. Voters can also 
update their address at approved government agencies such as the Department of Motor Vehicles and the 
United States Postal Service. 
 

إجراء یتخذه ناخب إلعادة تسجیل نفسھ للتصویت بھدف تحدیث عنوانھ السكني أو البریدي.  كما یمكن للناخبین تحدیث عنوانھم لدى  
 وكاالت حكومیة معتمدة كإدارة المركبات اآللیة وھیئة البرید األمریكیة. 

 
Change of Party  (تغییر حزب) 
The act of a voter re-registering to vote with a different political preference or association. 
 

 أو ارتباط سیاسي مختلف.  أفضلیةإجراء یتخذه ناخب إلعادة تسجیل نفسھ للتصویت ب
 

Charter  (میثاق) 
A written document by a legislative authority, such as a City or County, that defines the laws and 
regulations of that body. 
 

 وثیقة محررة من قبل سلطة تشریعیة، كمدینة أو مقاطعة، والتي تعّرف القوانین واللوائح الخاصة بتلك الھیئة.    
 

Charter Amendment  (تعدیل میثاق) 
An amendment to a written document that has been adopted by a legislative authority, such as a City or 
County, that modifies its organizing charter. 
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 تعدیل یتم إجراؤه في وثیقة كتابیة تم اعتمادھا من قبل سلطة تشریعیة، كمدینة أو مقاطعة، والذي یقوم بتعدیل میثاقھا المنظم.  

 
Check the Box  (وضع عالمة في المربع) 
The act of marking a vote on a ballot. 
 

 على صوت في ورقة اقتراع.للداللة إجراء وضع عالمة 
 

Chief Election Officer  (رئیس المسؤولین عن االنتخابات) 
The official responsible for overseeing elections in a jurisdiction. 
 

 الموظف المسؤول عن اإلشراف على االنتخابات في والیة قضائیة. 
 

Chief Inspector  (رئیس المفتشین) 
The official responsible for the proper and orderly voting at a polling location or an election process. 
 

 التصویت بشكل سلیم ومنظم في مركز تصویت أو عملیة انتخاب. التأكد من إجراء الموظف المسؤول عن 
 

Chief State Election Officer  ( رئیس المسؤولین عن االنتخابات في الوالیة) 
The official responsible for overseeing elections in a state. 
 

 . الموظف المسؤول عن اإلشراف على االنتخابات في والیة
 

 
Circulate  ( جمع التوقیعاتا ) 
The act of attempting to gather signatures from voters for initiatives, referendums, or candidates. 
 

 إجراء محاولة جمع توقیعات من ناخبین من أجل مبادرات أو استفتاءات أو مرشحین. 
 

Circulation  (جمع التوقیعات) 
The process of gathering signatures for initiatives, referendums or candidates. 
 

 أجل مبادرات أو استفتاءات أو مرشحین. من عملیة جمع توقیعات 
 

 
Circulator  (جامع التوقیعات) 
A person who presents petitions to voters to gather signatures for initiatives, referendums, or candidates. 
 

 أجل مبادرات أو استفتاءات أو مرشحین.من شخص یقدم التماسات للناخبین لجمع توقیعات 
 
Circulator Statement  (إفادة جامع التوقیعات) 
A written statement confirmed by oath or affirmation by a person who gathered voter's signatures on a 
petition. 
 

 من قبل شخص قام بجمع توقیعات ناخبین على التماس. إقرار رسمي إفادة كتابیة مؤكدة بقـَسـَم أو 
 

Citizen  (مواطن) 
A person who, by place of birth, nationality of one or both parents, or naturalization is granted full rights 
and responsibilities as a member of a nation or political community, including the right to vote if not 
otherwise ineligible. 
 

نسھ، یـُمنح كافة الحقوق والمسؤولیات كعضو في أمة أو جماعة سیاسیة،  یھ أو كالھما أو تجشخص بحكم مكان میالده أو جنسیة أحد والد
 بما في ذلك حق التصویت إن لم یكن غیر مؤھل. 
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Citizen Initiatives  (مبادرات مواطنین) 
The procedure by which citizens can propose a law directly to a governing body. 
 

 إجراء یستطیع بموجبھ المواطنون اقتراح قانون مباشرة لھیئة حاكمة. 
 

City  (مدینة) 
An incorporated local government body within a state. 
 

 ھیئة حكومیة محلیة مدمجة داخل والیة. 
 

City Charter  (میثاق مدینة) 
A written document by a City that defines the laws and regulations of that body. 
 

 وثیقة محررة من قبل مدینة تعّرف القوانین واللوائح الخاصة بتلك الھیئة.
 

City Clerk  ( المدینةأمین سر  ) 
A city official who is responsible for election administration for a city. 
 

    لمدینة. نتخابات الموظف في المدینة مسؤول عن إدارة ا
 

City General Municipal Election  (انتخابات بلدیة عامة بالمدینة) 
A regular election of candidates and measures within a city. 
 

 انتخاب عادي لمرشحین وتدابیر داخل مدینة. 
 

City Ordinance  (قانون صادر عن مدینة) 
A law passed by a city. 
 

 قانون یتم تمریره من قبل مدینة. 
 

City Special Municipal Election  (انتخابات بلدیة خاصة بالمدینة) 
An election held other than a regularly scheduled primary or general election within a city. 
 

   م.اظبانت ھادیعاموالمحددة  ةعامالأو  ةولی األ تنتخاباالاغیر االنتخاب الذي یتم إجراؤه وھو 
 

Claim of Conformance  (إدعاء بالتوافق) 
Statement by a vendor declaring that a specific product conforms to a particular standard or set of 
standard profiles; for voting systems, NASED qualification or EAC certification provides independent 
verification of a claim. 
 

نظمة التصویت، فإن  ألبالنسبة  وحددة؛ إفادة من قبل بائع یقّر فیھا بأن منتجا معینا مطابقا لمواصفة أو مجموعة من المواصفات الم
فإنھا تعدّ  لرابطة الوطنیة لمدیري انتخابات الوالیات أو التصدیق من قبل لجنة المساعدة في االنتخابات ا التي تحصل علیھا من مؤھالتال

 ق بصورة مستقلة من صحة مطالبة ماـتحقُّ ال بمثابة
 

Clerk  (كاتب/موظف) 
An official responsible for administering an election or an election process. 
 

 موظف مسؤول عن إدارة انتخاب أو عملیة انتخاب. 
 

Clerk of Absentee Voting  ( يالغیابكاتب/موظف التصویت  ) 
An official responsible for overseeing absentee voting or a portion of the absentee voting process. 
 

 موظف مسؤول عن اإلشراف على التصویت الغیابي أو جزء من عملیة التصویت الغیابي. 
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Close of Registration  (إغالق التسجیل) 
The last day that a citizen can register to vote or update their voter registration before an election. 
 

 األخیر الذي یستطیع فیھ مواطن التسجیل للتصویت أو تحدیث تسجیلھم للتصویت قبل إجراء انتخاب. الیوم 
 

Closed Primary  ( نتخابات أولیة مغلقةا ) 
Primary election in which voters receive a ballot listing only those candidates running for office in the 
political party with which the voters are affiliated. In some states, non-partisan contests and ballot issues 
may be included. 
 

ون على منصب في الحزب السیاسي الذي  سابقیت  نفقط أولئك المرشحین الذی ااقتراع مدرج فیھورقة انتخابات أولیة یتلقى فیھا الناخبون 
 القتراع.اغیر حزبیة في وقضایا  سباقاتینتسب لھ الناخبون.  وفي بعض الوالیات یجوز إدراج 

 
Code of Conduct  (مدونة سلوك) 
A set of rules outlining the norms, rules, and responsibilities or proper practices of an individual or 
organization. 
 

 مجموعة من القواعد التي توضح المعاییر والقواعد والمسؤولیات أو الممارسات السلیمة لفرد أو منظمة. 
 

Code of Conduct of Elected Officials  ( منتخبینالمسؤولین المدونة سلوك  ) 
A set of rules outlining the norms, rules, and responsibilities or proper practices of election officials. 
 

 مجموعة من القواعد التي توضح المعاییر والقواعد والمسؤولیات أو الممارسات السلیمة للمسؤولین عن االنتخابات. 
 

Combined Precinct  (دائرة انتخابیة مؤتلفة) 
Two or more precincts treated as a single precinct for a specific election. 
 

 دائرتان انتخابیتان أو أكثر التي تعامل كدائرة انتخابیة واحدة النتخاب معین.
 

Commercial Off-The-Shelf (COTS)  ( باع على رفوف المتاجرتجاري ی ) 
Software, firmware, device, or component that is used in the United States by many different people or 
organizations for many different applications other than certified voting systems and that is incorporated 
into the voting system with no manufacturer- or application-specific modification. 
 

ة لتطبیقات كثیرة مختلف ةكثیرأو منظمات  شخاصستخدم في الوالیات المتحدة من قبل أ أو مكّون یُ ثابتة أو جھاز ذاكرة امج نبربرمجیة أو 
والتي یتم إدماجھا في نظام التصویت بدون إجراء أي تعدیل من قبل الشركة المنتجة أو أي تعدیل  أنظمة التصویت المعتمدة، مختلفة غیر 

  تطبیق.بأي محدد 
 

Common Data Format  ( ائعة للبیاناتصیغة ش ) 
Standard and practice of storing and creating data in a common, described format that can be read by 
other systems. 
 

 المعیار والممارسة المطبقان في تخزین وخلق بیانات بصیغة شائعة وموصوفة والتي یمكن قراءتھا بواسطة أنظمة أخرى.   
 

Common Industry Format (CIF)  ( عاتاصیغة شائعة بالصن ) 
Refers to the format described in ANSI/INCITS 354-2001 "Common Industry Format (CIF) for 
Usability Test Reports." 
 

"الصیغة الشائعة في الصناعة لتقاریر اختبارات القابلیة   ANSI/INCITS 354-2001یشیر إلى الصیغة الموصوفة في المواصفة 
 لالستعمال" .

 
Component  (مكّون) 
Element within a larger system; a component can be hardware or software. For hardware, it is a physical 
part of a subsystem that can be used to compose larger systems (e.g., circuit boards, internal modems, 
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processors, computer memory). For software, it is a module of executable code that performs a well- 
defined function and interacts with other components. 
 

ن عنصر داخل نظام أكبر؛ و بالنسبة للمعدات واألجھزة فھو جزء مادي لمنظومة  و.  اتمعدات وأجھزة أو برمجییمكن أن یكون المكّوِ
)، أما بالنسبة مبیوتركلوحات الدوائر وأجھزة المودم الداخلي والمعالجات وذاكرة الفرعیة الذي یمكن استعمالھ لتكوین أنظمة أكبر (مثل 

 للبرمجیات فھو وحدة من الرموز المشفرة القابلة للتنفیذ والتي تؤدي وظیفة محددة تحدیدا جیدا وتتفاعل مع مكونات أخرى.  
 

Computer Judge  (حاكم حاسوبي) 
Vote center election worker who checks the voter’s ID and signature, and processes the voter in the 
electronic poll book. 
 

 وني.رالناخب في كتاب االقتراع اإللكتیدخل معلومات عامل انتخابات في مركز تصویت یقوم بفحص ھویة الناخب وتوقیعھ و
 

Conditional Voter Registration  ( مشروط ناخبتسجیل  ) 
Some states use this term to define the action of an individual registering and casting a provisional ballot 
after the statutory deadline, but whose eligibility or registration status could not be confirmed when they 
present themselves to vote. 
 

بعد انتھاء الموعد القانوني احتیاطي اقتراع بستخدم بعض الوالیات ھذا المصطلح لتعریف اإلجراء الذي یتخذه فرد للتسجیل واإلدالء  ت
 لتأكد من وضعھ من حیث التأھل والتسجیل عندما یقدمون أنفسھم للتصویت.   تُسنح الفرصة لالمحدد لھ، ولكن لم 

 
Conduct an Election  ( انتخاباتا/انتخابیجري  ) 
The act of managing, running, and overseeing an election. 
 

 واإلشراف على انتخابات.  تسییرإجراء إدارة و
 

Configuration Management  (إدارة التشكیل) 
Discipline applying technical and administrative direction and surveillance to identify and document 
functional and physical characteristics of a configuration item, control changes to these characteristics, 
record and report change processing and implementation status, and verify compliance with specified 
requirements. 
 
 

التوجیھ واالستطالع التقنیین واإلداریین للتعرف على الخصائص الوظیفیة والمادیة لبند من بنود التشكیل ق یطبقوم بتاختصاص ی
االمتثال  ھذه الخصائص، والتسجیل والتبلیغ عن معالجة التغییر ووضع التنفیذ، والتحقق من ل حاصلةرات الیوتوثیقھا، والتحكم في التغی

 لمتطلبات محددة.
 

Configuration Management Plan  (خطة إدارة التشكیل) 
Document detailing the process for identifying, controlling and managing various released items (such as 
code, hardware and documentation). 
 

التحكم فیھا وإدارتھا (مثل الرموز (الكود) والمعدات كذلك رة أو المنشورة وصدَ المُ البنود قة تفّصل عملیة التعرف على مختلف وثی
 واألجھزة والمستندات). 

 
Configuration Status Accounting  (محاسبة وضع التشكیل) 
An element of configuration management, consisting of the recording and reporting of information 
needed to manage a configuration effectively. This includes a listing of the approved configuration 
identification, the status of proposed changes to the configuration, and the implementation status of 
approved changes. 
 

  فیالتعربالمعلومات المطلوبة إلدارة التشكیل بفعالیة.  ویشمل ھذا قائمة  عنصر من إدارة التشكیل یحتوي على تسجیل والتبلیغ عن
   لتشكیل ووضع التغییرات المقترحة للتشكیل ووضع التنفیذ للتغییرات المعتمدة. ل المعتمد

 
Confirmation Mailing  (إرسال تأكیدات بالبرید) 
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A notice mailed to a voter to confirm changes made to their information on a voter list. The notice may 
request that the voter take an action to confirm that the information contained in the notice is accurate. 
 

إشعار یرسل بالبرید إلى ناخب لتأكید التغییرات التي تمت في معلوماتھم بقائمة ناخبین، وقد یطلب ھذا اإلشعار أن یتخذ الناخب إجراء 
 للتأكید على أن المعلومات المتضمنة في اإلشعار صحیحة. 

 
Confirmation Notice  (إشعار بالتأكید) 
A notice mailed to a voter to confirm changes made to their information on a voter list. The notice may 
request that the voter take an action to confirm that the information contained in the notice is accurate. 
 

إشعار یرسل بالبرید إلى ناخب لتأكید التغییرات التي تمت في معلوماتھم بقائمة ناخبین، وقد یطلب ھذا اإلشعار أن یتخذ الناخب إجراء 
 للتأكید على أن المعلومات المتضمنة في اإلشعار صحیحة. 

 
Conformance  ( توافق/مطابقة ) 
Fulfilling specified requirements by a product, process, or service. 
 

 ج أو عملیة أو خدمة.متطلبات محددة من قبل منتَ ب یفاءاإل
 

Conformance Testing  ( توافقمطابقة/الختبار الا ) 
Process of testing an implementation against the requirements specified in one or more standards. The 
outcomes of a conformance test are generally a pass or fail result, possibly including reports of problems 
encountered during the execution. Also known as certification testing. 
 

من المعاییر.  وعادة ما تكون نتائج اختبار المطابقة االجتیاز او الرسوب، مع  عملیة اختبار تنفیذ مقابل المتطلبات المحددة في واحد أو أكثر 
 ھت خالل التنفیذ.  ویُعرف أیضا باختبار التصدیق.  احتمال أن تتضمن تقاریر عن المشاكل التي ُوجِ 

 
Congressional District  ( كونجرسألعضاء الدائرة انتخابیة  ) 
The area within the boundaries of a state which a member of the U.S. House of Representatives is 
elected. 
 

 نتخب فیھا عضو في مجلس النواب األمریكي.المنطقة داخل حدود والیة التي یُ 
 

Congressional Election  ( نتخاب أعضاء الكونجرسا  ) 
An election when voters participate to election their U.S. House of Representative. 
 

 االنتخاب الذي یشارك فیھ الناخبون النتخاب مجلس النواب األمریكي الذي یمثلھم. 
 

Connect the Arrow  (أوصل السھم) 
On certain ballots, voters are instructed to draw a single line to connect the head and tail of the arrow 
that points to the choice to vote for a candidate or measure, instead of filling in a bubble or marking an X. 
 

، بدال من ملء فقاعة أو وضع عالمة  یربط بین رأس وذیل سھم اواحد  اخط وارسمأن ی تعلیمات للناخبین في ورقات اقتراع معینة تُعطى 
X مابالتصویت لمرشح أو تدبیر  ھمإلى اختیار ، لإلشارة .   

 
Consolidated Election  ( نتخابات مدمجةا ) 
An election where more than one jurisdiction is holding an election on the same day, and participating 
jurisdictions take an official action to combine elections on the same ballot. 
 

لجمع االنتخابات  كة إجراء رسمیا جري فیھ أكثر من والیة قضائیة واحدة انتخابا في نفس الیوم، وتتخذ الوالیات القضائیة المشارِ انتخاب تُ 
 في نفس االقتراع.معا 

 
Consolidated Precinct  (دائرة انتخابیة مدمجة) 
Two or more precincts treated as a single precinct for a specific election. 
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 دائرتان انتخابیتان أو أكثر التي تعامل كدائرة انتخابیة واحدة النتخاب محدد.
 

 
Consolidated Primaries   ( نتخابات أولیة مدمجةا ) 
An election where more than one jurisdiction is holding an election on the same day, one of which is a 
scheduled primary election, and participating jurisdictions take an official action to combine elections on 
the same ballot. 
 

كة تخابا في نفس الیوم وأحدھا انتخاب أولي مجدول، وتتخذ الوالیات القضائیة المشارِ انتخاب تجري فیھ أكثر من والیة قضائیة واحدة ان 
 في نفس االقتراع.معا إجراء رسمیا لجمع االنتخابات 

 
Constituent  (ناخب) 
A person who is represented politically by a designated government official or officeholder, especially 
when the official is one that the person represented has the opportunity to participate in selecting 
through voting. 
 

ل ـَ شخص یمثلھ سیاسیا مسؤول حكومي أو شاغل منصب حكومي معین، بالذات عندما یكون المسؤول ھو أحد تتاح للشخص الممث
    ه من خالل التصویت.ختیارالفرصة للمشاركة في ا

 
Constitution  (دستور) 
The basic principles and laws of a nation, state, or social group that determine the powers and duties of the 
government and guarantee certain rights to the people in it. 
 

أو دولة أو مجموعة اجتماعیة والتي تحدد صالحیات وواجبات الحكومة وتكفل حقوقا معینة للناس الذین  المبادئ والقوانین األساسیة ألمة 
 یعیشون فیھا.

 
Contest  ( سباق/مسابقة ) 
(1) A single decision or set of associated decisions being put before the voters (for example, the option of 
candidates to fill a particular public office or the approval or disapproval of a constitutional 
amendment). This term encompasses other terms such as “race,” “question,” and “issue” that are 
sometimes used to refer to specific kinds of contests. (2) A legal challenge of an election outcome. 
 

قرار واحد أو مجموعة من القرارات المرتبطة بھ التي یتم طرحھا للناخبین (مثال خیار المرشحین لشغل منصب عام معین أو ) 1(
"قضیة" التي  الموافقة أو عدم الموافقة على تعدیل دستوري).  وھذا المصطلح یشمل مصطلحات أخرى مثل "سباق" و "مسألة" و 

 ) تحٍد أو طعن قانوني في نتیجة انتخاب. 2.  (قاتبسامتستخدم لإلشارة إلى أنواع محددة من ال
 

Contested Races  ( علیھا بقاسسباقات مت ) 
An election contest with more candidates than there are vacancies for that election. 
 

 انتخابي بھ عدد من المرشحین أكبر من المناصب الشاغرة لذلك االنتخاب.   سباق
 

Continue Voting  (واصل التصویت) 
Terminology used in some electronic voting systems or ballot marking devices to indicate that the voter 
either has more selections or has not cast their ballot. 
 

االقتراع وذلك لإلشارة إلى أن وضع العالمات على ورقات المصطلحات المستخدمة في بعض أنظمة التصویت اإللكترونیة أو أجھزة 
 الناخب إما لدیھ اختیارات أكثر أو لم یدِل باقتراعھ.  

 
Contribution  (مساھمة) 
Anything of value given, loaned or advanced to influence a political vote for or against candidates or 
ballot questions. 
 

 م من أجل التأثیر على تصویت سیاسي لصالح أو ضد مرشحین أو مسائل مطروحة لالقتراع.قدّ قرض أو یُ عطى أو یُ یُ قیمة   أي شيء ذو
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Contribution Limit  (حّد المساھمات) 
The maximum amount that an individual or organization may give, loan or advance to influence a 
political vote for or against candidates or ballot questions. 
 

المبلغ األكبر الذي یجوز لفرد أو منظمة أن تعطیھ أو تقرضھ أو تقدمھ من أجل التأثیر على تصویت سیاسي لصالح أو ضد مرشحین أو  
 مسائل مطروحة لالقتراع.   

 
Contributions and Expenses Reports  (تقریر بالمساھمات والمصاریف) 
Reports that detail political contributions and expenses required to be filed by a governing authority. 
 

  من قبل سلطة حاكمة.المطلوب إیداعھا ووالمصاریف السیاسیة تقاریر تفّصل المساھمات 
 

Contributions and Spending Limits  (حدود المساھمات واإلنفاقات) 
The regulations that govern the maximum amount that a candidate or committee can spend to influence a 
political vote and that an individual or organization may give, loan or advance to influence a political vote 
for or against candidates or ballot questions. 
 

اللوائح التي تحكم المبلغ ألكبر الذي یمكن لمرشح أو لجنة صرفھ للتأثیر على تصویت سیاسي والذي یجوز لفرد أو منظمة أن تعطیھ أو 
 تقرضھ أو تقدمھ من أجل التأثیر على تصویت سیاسي لصالح أو ضد مرشحین أو مسائل مطروحة لالقتراع.   

 
Controls  ( تحكمأداوت  ) 
A device, procedure, or subsystem, which when properly designed and implemented, ensures 
correctness of operation in a system. Common controls include completeness of processing checks, 
authentication of users, and accuracy in processing. Controls can be preventative (prevent anomalies 
from occurring) or paired, detective and corrective controls. 
 

.  وتشمل أدوات التحكم الشائعة ما صحة التشغیل في نظام یضمنسذ بالشكل السلیم نفَّ م ویُ صمَّ جھاز أو إجراء أو نظام فرعي، عندما یُ 
  فحوص التأكد من اكتمال المعالجة، والتأكد من أصالة المستخدمین والدقة في المعالجة.  ومن الممكن أن تكون أدوات التحكم وقائیة (تمنع

 مقترنة باإلضافة إلى أدوات تحكم كاشفة وتصحیحیة. حدوث الحاالت الشاذة) أو 
 
Corrective Action  ( تصحیحيإجراء  ) 
Action taken to eliminate the causes of an existing deficiency or other undesirable situation in order to 
prevent recurrence. 
 

 عیب قائم أو موقف آخر غیر مرغوب فیھ من أجل منع تكراره.  وجود تخذ للقضاء على أسباب إجراء یُ 
 

Council District  (منطقة انتخاب مجلس بلدیة أو مدینة) 
The area within the boundaries of a state which a member of a City or Town Council is elected. 
 

 عضو في مجلس مدینة أو بلدة.  انتخب فیھالمنطقة داخل حدود والیة التي یُ 
 

Count  (عّد أو فرز) 
Process of totaling votes. 
 

 عملیة جمع األصوات.
 

Counted Ballot  ( اأو فرزھ ا تم عّدھ ورقة اقتراع/اقتراع ) 
Ballot that has been processed and whose votes are included in the candidates and measures vote 
totals. 
 

 لمرشحین والتدابیر.التي أدلي بھا لصوات األاقتراع تمت معالجتھ والتي تكون أصواتھ قد تم ضمھا إلى مجامیع 
 

County  (مقاطعة) 
A political and administrative division of a state, providing certain local government services. 
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 محلیة.  الحكومة التقسیم سیاسي وإداري لوالیة والذي یوفر بعض خدمات 

 
County Auditor  (مراجع أو مدقق المقاطعة) 
A county official, in some states, who is responsible for election administration for a county. 
 

 مسؤوال عن إدارة االنتخابات لمقاطعة ما.مسؤول في مقاطعة الذي یكون في بعض الوالیات 
 

County Board of Election  (مجلس االنتخابات بمقاطعة) 
A group of individuals charged with control of elections and voting procedures for a county. 
 

 التصویت لمقاطعة ما. ة على االنتخابات وإجراءات رقابمجموعة من األفراد المكلفین بال
 

County Board of Supervisors  (مجلس مشرفین بمقاطعة) 
The governing body of a county in many U.S. states, especially in the West, consisting of members 
elected by the voters. 
 

 نة من أعضاء منتخبین من قبل الناخبین. منطقة الغرب، والمكوّ الھیئة الحاكمة لمقاطعة في والیات أمریكیة كثیرة، بالذات في 
 

County Clerk  ( انتخابات بمقاطعة   كاتب/موظف ) 
A county official who is responsible for election administration for a county. 
 

 مسؤول في مقاطعة الذي یكون مسؤوال عن إدارة االنتخابات لمقاطعة ما.
 

County Commission  ( مقاطعة  مفوضیة/لجنة ) 
The governing body of a county in many U.S. states, especially in the Midwest and the East, consisting of 
members elected by the voters. 
 

 نة من أعضاء منتخبین من قبل الناخبین.وسط، والمكوّ كثیرة، بالذات في منطقة الغرب األ الھیئة الحاكمة لمقاطعة في والیات أمریكیة
 

County Election Commission  ( انتخابات بمقاطعة مفوضیة/لجنة ) 
A group of individuals appointed, usually by local authorities and charged with control of elections and 
voting procedure. 
 

 ة على االنتخابات وإجراءات التصویت.رقابمجموعة من األفراد المعینین عادة من قبل سلطات محلیة والمكلفین بال
 

County Election Officer  (مسؤول انتخابات بمقاطعة) 
An official who is responsible for election administration for a county. 
 

 مسؤول في مقاطعة الذي یكون مسؤوال عن إدارة االنتخابات لمقاطعة ما.
 

County Election Precinct  (دائرة انتخابیة بمقاطعة) 
Election administrative division corresponding to a geographic area that is the basis for determining 
which contests the voters legally residing in that area are eligible to vote on. 
 

التي یتأھل الناخبون المقیمون قانونیا في تلك المنطقة للتصویت  سباقاتتقسیم إداري انتخابي موافق لمنطقة جغرافیة تعدّ األساس لتحدید ال
 فیھا.  

 
County Elections Officials  ( بمقاطعةنتخابات عن اال نمسؤولوال ) 
Officials who are responsible for election administration for a county. 
 
 

 عن إدارة االنتخابات لمقاطعة ما. الذین یكونون مسؤولین المسؤولون 
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County Measure  (تدبیر في مقاطعة) 
A law, issue, or question that appears on a ballot for voters of a county to decide on. 
 

 قانون أو قضیة أو مسألة تظھر على ورقة اقتراع لیصوت علیھا ناخبون في مقاطعة. 
 

County Recorder  (مسجل المقاطعة) 
A county official, in some states, who is responsible for election administration for a county. 

 
 یكون في بعض الوالیات مسؤوال عن إدارة االنتخابات لمقاطعة ما.مسؤول في مقاطعة الذي 

 
County of Residence  ( مقاطعة محل اإلقامة) 
The county in a state or territory in which, at the time a person receives services, the person is living and 
has established on ongoing presence for a permanent or indefinite period of time. 
 

فیھا وقد أسس لنفسھ تواجدا فیھا لفترة مقیما ، ى فیھ خدماتفي الوقت الذي یتلق ،یكون الشخصالمقاطعة الموجودة في والیة أو إقلیم التي 
   . ألجل غیر مسمىدائمة أو  زمنیة

 
County Special District  (منطقة خاصة بمقاطعة) 
A political subdivision of a county established to provide a single public service (such as water supply or 
sanitation) within a specific geographic area. 
 

 تقسیم سیاسي فرعي لمقاطعة تأسست لتوفیر خدمة عامة واحدة (كخط میاه أو صرف صحي) داخل منطقة جغرافیة محددة. 
 

Competency Order  ( ھلیةأمر باأل ) 
An order issued by a court determining whether a person has the mentally capacity to vote. 
 

 لتحدید ما إذا كان لشخص ما األھلیة العقلیة للتصویت.  أمر صادر عن محكمة
 

Critical Infrastructure  (بنیة تحتیة حرجة) 
The physical and cyber systems and assets that are so vital to the United States that their incapacity or 
destruction would have a debilitating impact on our physical or economic security or public health or 
safety. 
 

نا األنظمة واألصول المادیة والسیبریة التي تعتبر حیویة للوالیات المتحدة إلى درجة أن تعطلھا أو تدمیرھا یكون لھ تأثیر معّجز على أمن
    .العامة لشعبناأو السالمة المادي أو االقتصادي أو الصحة 

 
Cross-Filing  ( عبر حزبيإیداع  ) 
Endorsement of a single candidate or slate of candidates by more than one political party. The candidate or 
slate appears on the ballot representing each endorsing political party. Also referred to as cross-party 
endorsement. 
 

كل حزب  عن    كممثلاالقتراع  د.  فیظھر المرشح أو القائمة في  تأیید مرشح واحد أو قائمة من المرشحین من قبل أكثر من حزب سیاسي واح
 سیاسي مؤید.  ویشار إلیھ أیضا بالتأیید عبر الحزبي.

 
 
Cross-party endorsement  (تأیید عبر حزبي) 
Endorsement of a single candidate or slate of candidates by more than one political party. The candidate or 
slate appears on the ballot representing each endorsing political party. 
 

كل حزب  عن    كممثلاالقتراع    فيتأیید مرشح واحد أو قائمة من المرشحین من قبل أكثر من حزب سیاسي واحد.  فیظھر المرشح أو القائمة  
 سیاسي مؤید.

 
Crossover Voting  (تصویت في انتخابات عبر حزبیة) 
The act of a voter participating in a partisan primary election of a party that they are not officially 
registered or affiliated with. 
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  لھ رسمیا. أو منتسب فیھ لیس مسجال الذي یشارك في انتخاب أولي حزبي لحزب ھوناخب الاإلجراء الذي یتخذه 

 
Cryptographic Key  (مفتاح تشفیر) 
Value used to control cryptographic operations, such as decryption, encryption, signature generation or 
signature verification. 
 

 ، مثل التشفیر أو فك التشفیر أو تولید التوقیعات أو التحقق من التوقیعات.  أو الترمیز  قیمة مستخدمة للتحكم في عملیات التشفیر
 

Cryptography  (تشفیر) 
Discipline that embodies the principles, means, and methods for the transformation of data in order to 
hide their semantic content, prevent their unauthorized use, prevent their undetected modification and 
establish their authenticity. 
 

االختصاص الذي یجسد المبادئ والسبل والوسائل لتحویل البیانات من أجل إخفاء محتواھا اللغوي ومنع استخدامھا غیر المشروع ومنع  
 تعدیلھا دون اكتشاف وتأسیس أصالتھا. 

 
Cumulative Voting  (تصویت تراكمي) 
A vote variation used in a multiple seat contest where a voter is permitted to distribute a specified 
number of votes to one or more contest options. Two major variations are used in US elections, one of 
which may result in fractional votes. 
 

لواحد أو أكثر من خیارات متعدد المقاعد حیث یسمح لناخب بتوزیع عدد محدد من األصوات  اقبسستخدم في صویت یُ تفي ال تباین
 مجزأة.إلى أصوات أحدھما قد یؤدي ورئیسیان في االنتخابات األمریكیة تباینان ستخدم .  ویُ سباقال

 
Curbside Voting  (تصویت بجانب الرصیف) 
When a voter cannot enter a polling place, in some jurisdictions election officers are authorized to assist a 
voter with voting and casting a ballot outside of the polling place. 
 

الناخب في التصویت  ح للمسؤولین عن االنتخابات بمساعدة صرَّ عندما ال یستطیع ناخب دخول مركز اقتراع في بعض الوالیات القضائیة فیُ 
 خارج مركز االقتراع. ھاقتراعورقة واإلدالء ب

 
Cure  (معالجة/شفاء) 
The process of fixing an error or providing information to an elections office when your ballot has 
originally been rejected for counting. 
 

   . احتسابھا في األصلض فِ اقتراعك قد رُ ورقة كون عندما ت نتخاباتمكتب امعلومات إلى العملیة إصالح خطأ أو توفیر 
 

Cured Ballot  ( اشفاؤھمعالجتھا أو تم  ورقة اقتراع/اقتراع ) 
A ballot that was originally rejected for an error or because it was missing required information but was 
ultimately counted because the voter corrected the error or supplied the required information. 
 

في نھایة األمر ألن الناخب صحح  ت تتفقد معلومات الزمة ولكن تم احتسابھاكان افي األصل بسبب خطأ أو ألنھ ااقتراع تم رفضھورقة 
 م المعلومات الالزمة. الخطأ أو قدّ 

 
 
Cure Period  ( شفاءال المعالجة/فترة  ) 
The time period authorized by law or regulations that a voter has to provide required information to 
allow a ballot to be counted that was originally rejected. This process is often authorized when 
signatures on ballot envelopes do not compare to signatures on voter registration cards, or if a voter 
forgets to sign their ballot envelope. 
 

اقتراع كان ورقة  احتسابمساح بلالزمة لالمعلومات التقدیم تاحة لناخب لالمواللوائح  وأح بھا بموجب القوانین الفترة الزمنیة المصرّ 
االقتراع غیر مطابقة ورقات ح بھا عندما تكون التوقیعات على مظاریف في األصل.  وھذه العملیة كثیرا ما یصرّ  اقد تم رفضھ
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   االقتراع الخاص بھ. ورقة توقیع مظروف  في بطاقات تسجیل الناخبین، أو إذا أغفل ناخب عنالموجودة لتوقیعات ل
 

Current Resident Address  (عنوان محل اإلقامة الحالي) 
The address where you are current living. 
 

 العنوان الذي تقیم فیھ حالیا. 
 

Custodian  ( حارس/وصي/أمین ) 
Person with the responsibility for protecting information assets. 
 

   حمایة األصول المعلوماتیة. ھ مسؤولیةدیشخص ل
 

Cybersecurity  ((إلكتروني) أمن سیبري) 
Measures taken to protect computer systems and data from attack and unauthorized access or use. 
 

 ح بھ.  الحاسوبیة من االعتداء علیھا والوصول إلیھا أو استعمالھا بشكل غیر مصرّ التدابیر المتخذة لحمایة األنظمة والبیانات 
 

D 
 

Damaged Ballot  ) ةاقتراع تالفورقة(  
A ballot that has been torn, bent, or otherwise mutilated or rendered unreadable such that it cannot be 
processed by the ballot tabulating equipment designed for use with the ballot. 
 

ورقات بواسطة معدات جدولة  اة بحیث ال یمكن معالجتھمقروءغیر  اأو جعلھ ا أو غیر ذلك بترھ  اأو التواؤھ ااقتراع تم تمزیقھورقة 
 االقتراع.ورقة االقتراع المصممة لالستعمال مع 

 
Data Accuracy   البیانات)(دقة  
(1) Data accuracy is defined in terms of ballot position error rate. This rate applies to the voting functions 
and supporting equipment that capture, record, store, consolidate and report the specific selections, and 
absence of selections, made by the voter for each ballot position. (2) The system's ability to process voting 
data absent internal errors generated by the system. It is distinguished from data integrity, which 
encompasses errors introduced by an outside source. 
 

االقتراع، وینطبق ھذا المعدل على وظائف التصویت والمعدات ورقات ضع اوممعدل الخطأ في  من منظورف دقة المعلومات تـُعرَّ ) 1(
راھا الناخب لكل موضع في ورقة  ما لم یتم اختیاره، التي أجوالمحددة الداعمة التي تلتقط وتسجل وتخزن وتدمج وتبلغ عن االختیارات 

تمیز عن سالمة البیانات  تنظام على معالجة بیانات التصویت في غیاب أخطاء داخلیة متولدة بواسطة النظام.  وھي ) قدرة ال2االقتراع.  (
 التي تشمل األخطاء المدخلة بواسطة مصدر خارجي.   

 
Data Integrity  (سالمة البیانات) 
Invulnerability of the system to accidental intervention or deliberate, fraudulent manipulation that would 
result in errors in the processing of data. It is distinguished from data accuracy which encompasses 
internal, system-generated errors. 
 

إلى أخطاء في معالجة البیانات.  وھي  عدم تعرض النظام لخطر التدخل غیر المقصود أو المتعمد والتالعب بشكل احتیالي والذي یؤدي
 میز عن دقة البیانات التي تشمل األخطاء الداخلیة المتولدة بواسطة النظام.تت
 

Data Security   أمن البیانات) 
The practice of protecting digital information from unauthorized access, corruption, or theft throughout its 
entire lifecycle. 
 

 أو سرقتھا طوال دورة حیاتھا الكاملة.ح بھ أو إفسادھا ممارسة حمایة المعلومات الرقمیة من الوصول إلیھا بشكل غیر مصرّ 
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Deadline for Voting  (الموعد النھائي للتصویت) 
The latest time and date that a citizen can vote. 
 

 سمح فیھما لمواطن بالتصویت.  آخر وقت وتاریخ یُ 
 

Deaf  (أصم) 
Hearing loss so severe that there is very little or no functional hearing. 
 

 كبیر أو فقدانھا تماما. ى درجة إضعاف وظیفة السمع إلى حدفقدان السمع خطیر إل
 

Decertification  )شھادةال إلغاء(  
Revocation of national or state certification of voting system hardware and software. 
 

   لمعدات وأجھزة وبرمجیات نظم التصویت. ذي یعطىي الوطنتصدیق الالوالیة أو التصدیق إلغاء 
 

Declaration of Assistance to Vote   التصویت فيالمساعدة (إعالن(  
A form completed by a disabled voter to either request or deny assistance during the voting process. 
 

 نموذج یكملھ ناخب معاق إما لطلب أو رفض المساعدة خالل عملیة التصویت. 
 

Declaration of Candidacy  )إعالن ترشیح(  
The act of completing the required paperwork to become a candidate for public office. 
 

 لتصبح مرشحا لمنصب عام.إجراء إكمال األوراق الالزمة 
 

Declaration of Intent  )إعالن نیة أو نوایا (  
The act of completing the required paperwork to declare a person's intent to become a candidate for 
public office. 
 

 ترشیح نفسھ لمنصب عام.إلعالن عن نیة شخص للزمة إجراء إكمال األوراق الال 
 

Declaration of Intent to Solicit and Receive Contributions  ) النیة الستجداء وتلقي المساھمات عن إعالن(  
A document filed with a governing authority to declare a person's intent to raise and spend political 
contributions. 
 

   وصرف مساھمات سیاسیة.جمع نیة شخص لعن إلعالن لحاكمة  وثیقة مودعة لدى سلطة
 

Declaration of Write-in Candidate  ) غیر مدرجمرشح  عن إعالن(  
A document filed with a governing authority to declare a person's intent to seek election to an office 
where their name will not be pre-printed on a ballot but need a voter to write in the candidate's name on a 
blank space for that contest. 
 

ورقة نیة شخص للسعي إلى االنتخاب لمنصب ما حیث لن یكون اسمھ مطبوعا مسبقا على عن إلعالن لوثیقة مودعة لدى سلطة حاكمة 
 . اقبسلك الالیة لذناخب أن یكتب اسم المرشح في مساحة خالیحتاج من  ھقتراع ولكنالا

 
Decryption  )فك تشفیر (  
Process of changing encrypted text into plain text. 
 

 عملیة تغییر نص مشفر إلى نص عادي.
 

Defective Ballot  ) ةمعیباقتراع ورقة(  
A ballot that has been torn, defaced, or marked in a way that it cannot be tabulated by a scanner. 
 

 بواسطة ماسحة ضوئیة.   ابشكل تتعذر معھ جدولتھ اأو وضع عالمات علیھ  اتشویھھورقة اقتراع تم تمزیقھا أو 
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Defense-In-Depth   )عمق)بدفاع ال  
Multiple levels of logical and physical security measures that deny a single point of security failure in a 
system. Also called the “Castle” approach. 
 

حدوث نقطة واحدة من الفشل األمني في نظام ما.  ویسمى أیضا  ألمنیة المنطقیة والمادیة التي تحول دون مستویات متعددة من التدابیر ا
 "القصر".     أسلوبب

 
Delegate  )وفد/مندوب (  
An authorized person sent to represent others, in particular an elective representative. 
 

 نتخب.مممثل  باألخصح لھ تم إرسالھ لتمثیل آخرین، وشخص مصرّ 
 

Democracy  )دیمقراطیة(  
A government in which the supreme power is vested in the people and exercised by them directly or 
indirectly through a system of representation usually involving periodically held free elections. 
 

مخولة للشعب الذي یمارسھا إما بشكل مباشر أو غیر مباشر من خالل نظام تمثیل عادة ما ینطوي على  فیھا حكومة تكون السلطة األعلى
 جرى دوریا. انتخابات حرة تُ 

Deputy  )نائب(  
A person who is empowered or authorized to act on behalf of a person in authority. Election officials can 
administer an oath to citizens to carry out official election duties as their deputies in some States. 
 

  مواطنین جعلویستطیع المسؤولون عن االنتخابات .  ما سلطةفي ح لھ بالتصرف بالنیابة عن شخص الصالحیة أو مصرّ  لدیھشخص 
    ھم في بعض الوالیات.ل یحلفون الیمین بالقیام بواجبات االنتخابات الرسمیة كنواب

 
 

Designation  )تلقیب/تعیین(  
A description, name, or formal title. In some jurisdictions, a candidate may submit a descriptive 
designation to be printed under their name on the ballot. 
 

وصف أو اسم أو لقب رسمي.  وفي بعض الوالیات القضائیة یجوز لمرشح تقدیم اسم أو لقب وصفي لطباعتھ تحت اسمھ في ورقة 
 االقتراع.  

 
Device  ) جھاز(  
Functional unit that performs its assigned tasks as an integrated whole. 
 

 وحدة وظیفیة تؤدي المھام المكلفة بھا كوحدة كاملة متكاملة.  
 

Digital Certificate  )شھادة رقمیة(  
A technology by which systems and their users can employ the security applications of Public Key 
Infrastructure (PKI). PKI is a set of roles, policies, and procedures needed to create, manage, distribute, 
use, store, and revoke digital certificates and manage public-key encryption. 
 

استعمال التطبیقات األمنیة لبنیة المفتاح العام التحتیة، وھذه البنیة التحتیة ھي مجموعة من   تقنیة یمكن لألنظمة ومستخدمیھا من خاللھا
تشفیر  التخزین وإلغاء الشھادات الرقمیة وإدارة عملیة إلجراءات المطلوبة لخلق وإدارة وتوزیع واستعمال واألدوار والسیاسات وا

 . ةح العامیتالمفل
 

Digital Signature  )توقیع رقمي(  
An asymmetric key operation where the private key is used to digitally sign an electronic document and 
the public key is used to verify the signature. Digital signatures provide data authentication and integrity 
protection. 
 

ستخدم المفتاح العام للتحقق من التوقیع.   ستخدم المفتاح الخاص للتوقیع رقمیا على وثیقة إلكترونیة ویُ عملیة ال تماثلیة تعمل بمفتاح حیث یُ 
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 تصدیقا على أصالة البیانات وحمایة سالمتھا. وتوفر التوقیعات الرقمیة 
 

Digitize  )ةرقمی تحویل شيء إلى صیغة(  
To convert analog data to digital format for storage and use on a computer. The digital form of the 
character “A” is the byte: 01000001 (ASCII value 65). Any data stored in a computer must be digitized. 
 

(قیمة  01000001" ھي البایت: Aقیاسیة إلى صیغة رقمیة للتخزین واالستعمال على كمبیوتر.  فالصیغة الرقمیة للحرف " تحویل بیانات 
ASCII 65 ل إلى صیغة رقمیة.مخزنة في كمبیوتر یجب أن تحوَّ ).  وأیة بیانات 

 
Direct Democracy  )دیمقراطیة مباشرة(  
A form of democracy in which citizens decide on policy initiatives directly, such as when voters decide 
on initiative, propositions, and referendums. 
 

مثال عندما یتخذ المواطنون  شكل من أشكال الدیمقراطیة الذي یتخذ فیھ المواطنون القرارات حول مبادرات السیاسات بشكل مباشر، 
 قرارا حول مبادرة أو مقترحات أو استفتاءات. 

 
Direct Primary  )انتخابات أولیة مباشرة(  
A primary election in which members of a party nominate its candidates by direct vote. 
 

 مباشر.التصویت الانتخابات أولیة یقوم فیھا أعضاء حزب بترشیح مرشحیھ عن طریق 
 

Direct Recording Electronic (DRE)  )تسجیل مباشر إلكتروني(  
A vote capture device that allows electronic presentation of a ballot, electronic selection of valid contest 
options, and electronic storage of contest selections as individuals vote. It also provides a summary of 
these contest selections. 
 

الصحیحة والتخزین   سباقاتاإللكتروني لخیارات القتراع واالختیار اإللكتروني لورقة االتقدیم الجھاز اللتقاط صوت والذي یسمح ب
 ھذه.    سباقاتد، كما یوفر ملخصا الختیارات الافرت األیصوعند ت سباقاتاإللكتروني الختیارات ال

 
Direct Recording Electronic (DRE) Voting System  ) نظام تصویت بتسجیل مباشر إلكتروني (  
An electronic voting system that utilizes electronic components for the functions of ballot presentation, 
vote capture, vote recording, and tabulation which are logically and physically integrated into a single 
unit. A DRE produces a tabulation of the voting data stored in a removable memory component and in 
printed hardcopy. 
 

االقتراع والتقاط األصوات وتسجیل األصوات والجدولة، والتي ورقات نظام تصویت إلكتروني یستخدم مكونات إلكترونیة لوظائف تقدیم 
ینتج جدولة لبیانات التصویت المخزنة في  ھذا ونظام التصویت بالتسجیل المباشر اإللكتروني  تكون منطقیة ومدمجة مادیا في وحدة واحدة.

 للخلع وأیضا في مطبوعات ورقیة.  ةمكون ذاكرة قابل
 

Directly Verifiable  )لتحقق منھ مباشرة ل قابل(  
Voting system feature that allows the voter to verify at least one representation of their ballot with their 
own senses, not using any software or hardware intermediary. Examples include a Marksense paper ballot 
and a DRE with a voter verifiable paper record feature. 
 

اقتراعھم بحواسھم الخاصة بھم بدون استخدام أیة  ورقة واحد على األقل ل مثیلخاصیة في نظام التصویت تسمح للناخب بالتحقق من ت
قتراع من نوع "ماركسنس" ونظام التصویت بالتسجیل المباشر اإللكتروني االورقة برمجیة أو معدات وأجھزة وسیطة.  ومن أمثلة ذلك 

 لتحقق من قبل الناخب. ل القابلةالمجھز بخاصیة السجالت الورقیة 
 

Directory  )دلیل(  
A file storage architecture in which individual files are stored in separate, hierarchical directories. The 
directory is the map to where the file is stored. Most systems will store files in a default directory unless 
otherwise specified. 
 

فالدلیل ھو الخریطة التي یخزن علیھا الملف.  وستقوم معظم    ھیكلیة تخزین ملفات یتم فیھا تخزین ملفات فردیة في دالئل ھرمیة منفصلة.
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  األنظمة بتخزین الملفات في دلیل افتراضي ما لم یحدد غیر ذلك. 
 

Disability  )إعاقة/عجز (  
With respect to an individual: (1) a physical or mental impairment that substantially limits one or more of 
the major life activities of such individual; (2) a record of such an impairment; (3) being regarded as 
having such an impairment (definition from the Americans with Disabilities Act). 
 

) سجل 2واحدة أو أكثر من األنشطة الحیاتیة الرئیسیة لذلك الفرد؛ (من ) إعاقة بدنیة أو عقلیة التي تحد إلى حد كبیر  1فیما یتعلق بفرد:  (
  (التعریف من قانون األمریكیین ذوي اإلعاقات).  وكأن لدیھ مثل تلك اإلعاقةشخص الالنظر إلى ) 3بمثل تلك اإلعاقة؛ (

 
Disabled  )معاق/عاجز (  
An individual with a disability is defined by the ADA as a person who has a physical or mental 
impairment that substantially limits one or more major life activities, a person who has a history or 
record of such an impairment, or a person who is perceived by others as having such an impairment. 
 

واحدة أو أكثر من یعّرف قانون األمریكیین ذوي اإلعاقات الفرد المصاب بإعاقة كشخص لدیھ إعاقة بدنیة أو عقلیة التي تحد إلى حد كبیر 
خرون وكأن لدیھ مثل تلك  اآلمن األنشطة الحیاتیة الرئیسیة، أو شخص لدیھ تاریخ أو سجل بمثل تلك اإلعاقة، أو شخص ینظر إلیھ 

      اإلعاقة.
 

Disabled Voters  )ناخبون معاقون(  
Voters that may require assistance during the election process to interact with systems not designed using 
universal design. 
 

 .موحد باستخدام تصمیم عالميالناخبون الذین قد یحتاجون إلى المساعدة خالل عملیة االنتخابات في التعامل مع أنظمة غیر مصممة 
 

Discrimination  )تمییز (  
Unequal treatment. 
 

 معاملة غیر متساویة.
 

Disenfranchise  )حرمان من حقوق(  
To deprive someone of the right to vote. 
 

 حرمان أحد من حق التصویت.
 

Displaced Voters  )ناخبون نازحون(  
Voters who have had to leave their homes, typically because of a natural disaster. 
 

 عادة بسبب كارثة طبیعیة.الناخبون الذین اضطروا لترك منازلھم 
 

Disqualification  ) نزع التأھل(  
The action of disqualifying a candidate or voter from participating in an electoral process. 
 

 ن مرشح أو ناخب للمشاركة في عملیة انتخابیة.   نزع التأھل عإجراء 
 

Disqualify  )ینزع التأھل (  
Pronounce someone ineligible for an office or unable to participate in an electoral process. 
 

 انتخابیة. أن أحدا غیر مؤھل لمنصب ما أو غیر قادر على المشاركة في عملیة اإلعالن عن 
 

Disqualifying  )نازع للتأھل (  
An action or offense that makes a candidate or voter unable to participate in an electoral process. 
 

 فعل أو جریمة تجعل مرشحا أو ناخبا غیر قادر على المشاركة في عملیة انتخابیة. 
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Distribution of Contributions  )توزیع المساھمات (  
The detailed expenses of political candidate or campaign. 
 

 لمرشح سیاسي أو حملة سیاسیة.لة المصاریف المفصّ 
 

District  )منطقة (  
A political subdivision established within a specific geographic area. 
 

 داخل منطقة جغرافیة محددة.  ھسیتأستم تقسیم سیاسي فرعي 
 

District Lines  )خطوط منطقة(  
The lines that divide Districts from one another. 
 

 الخطوط التي تفصل المناطق عن بعضھا البعض.
 

District Number  ) رقم منطقة(  
The number assigned to a political district. 
 

 الرقم المخصص لمنطقة سیاسیة.
 

 
District Office  )مكتب منطقة(  
An office of the federal or state government that is not voted on statewide. 
 

 مسؤول في الحكومة الفدرالیة أو حكومة الوالیة والذي ال یتم التصویت النتخابھ على مستوى الوالیة.
 

Double Voting  )تصویت مزدوج (  
When a voter votes more than one ballot. 
 

 . ةاقتراع واحدورقة أكثر من بت ناخب عندما یصوّ 
 

Download  )تحمیل(  
An act or instance of transferring something (such as data or files) from a usually large computer to the 
memory of another device (such as a smaller computer) to transfer (data, files, etc.) from one location 
(such as a large computer or the cloud) to another (such as a smaller computer, smartphone, or storage 
device). 
 

كمبیوتر كبیر إلى ذاكرة جھاز آخر (ككمبیوتر أصغر) لنقل (بیانات أو من فعل أو واقعة یتم فیھا نقل شيء (كبیانات أو ملفات) عادة 
 ملفات، الخ) من مكان واحد (ككمبیوتر كبیر أو السحابة) إلى آخر (ككمبیوتر أصغر أو ھاتف ذكي أو جھاز تخزین).  

 
Dox  ) معلومات ضارة أو مسیئة للسمعة"دوكس" نشر (  
Publishing damaging or defamatory information about an individual or organization on the Internet. 
 

   عن فرد أو منظمة على اإلنترنت. نشر معلومات ضارة أو مسیئة للسمعة
 

Drop Box   )صندوق إسقاط (  
A locked container, either indoor or outdoor, where voters can return a mailed ballot for collection 
directly by an election official. 
 

مباشرة من قبل  اھجمیعبالبرید لت ةمرسلالقتراع ورقات اال ، حیث یمكن للناخبین إرجاع يأو خارج في مكان داخلي، إما غلقة بقفلحاویة م
 مسؤول عن انتخابات. 

 
Duplicate Ballot  ) ةمكرراقتراع ورقة (  
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A ballot substituted for a damaged or partially invalid ballot. Duplicate ballots are usually remade by a 
regulated process where the votes from the damaged or partially invalid ballot are duplicated onto 
another ballot that can tabulated by a scanner. 
 

االقتراع المكررة بواسطة عملیة منظمة ورقة جزئیا.  وعادة ما یعاد صنع  ةأو غیر صحیح ةاقتراع تالفورقة عن  ةاقتراع مستبدلورقة 
بواسطة ماسحة   ایمكن جدولتھ ىخرورقات اقتراع أجزئیا إلى  ةأو غیر الصحیح ة االقتراع التالفورقات ستنسخ األصوات من تُ حیث 

    ضوئیة.
 

Duplicate Records  )سجالت مكررة(  
Identical rows of information or documents. 
 

 صفوف متطابقة من المعلومات أو الوثائق.
 

Duplicate Registrations  )تسجیالت مكررة (  
An application to register to vote from a person already registered to vote at the same address, under the 
same name and personal information. 
 

 طلب التسجیل للتصویت من شخص مسجل مسبقا للتصویت في نفس العنوان وتحت نفس االسم والمعلومات الشخصیة.
 

Duty Station  )محطة عمل(  
An assigned work location. 
 

 مكان عمل مخصص.
 

 
Dynamic Password  )(متغیرة) كلمة سر دینامیكیة(  
A password that changes at a defined interval or event. 
 

 . حددأو حدث م ةحددم منیةة زكلمة سر تتغیر عند فتر
 

Dynamic Voting System Software  )(متغیرة) برمجیة أنظمة تصویت دینامیكیة(  
Software that changes over time once it is installed on the voting equipment. 
 

 برمجیة تتغیر مع مرور الوقت بمجرد تنصیبھا على معدات التصویت. 

 
E 
E-pollbook   (كتب اقتراع إلكتروني) 
Device that partially automates the process of checking in voters, assigning them the correct ballot style, 
and marking voters who have been issued a ballot. May be used in place of a traditional paper poll book. 
E-pollbooks can be stand alone at the precinct with a separate copy of the registration list or can be 
networked into a central voter registration system where they can check and update voter records in real 
time. 
 

عملیة تسجیل دخول الناخبین، بتخصیص أنماط ورقات االقتراع الصحیحة لھم والتأشیر على الناخبین الذین بأتمتة زئیا قوم ج جھاز ی
كتب االقتراع اإللكترونیة من الممكن استخدام وصدرت لھم ورقة اقتراع.  ویجوز استعمالھ بدال من كتاب االقتراع الورقي التقلیدي.  

تسجیل مركزي للناخبین حیث  مع توفیر صورة منفصلة لقائمة التسجیل أو بإمكان ضمھا إلى شبكة في نظام  الدائرة االنتخابیة في  وحدھا
    مراجعة وتحدیث سجالت الناخبین في الوقت الفعلي. یمكنھم 

 
Early Voting  (تصویت مبكر) 
Voting before election day where the voter completes the ballot in person at an elections office or other 
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designated polling site prior to election day. Early voting can also include voting with a mailed or 
absentee ballot prior to election day. 
 

انتخابات أو أي موقع اقتراع آخر محدد قبل یوم  التصویت قبل یوم االنتخاب حیث یقوم الناخب بتعبئة ورقة االقتراع شخصیا في مكتب 
   غیابي قبل یوم االنتخاب. اقتراع ورقة التصویت بورقة اقتراع مرسلة بالبرید أو بكر أیضا ماالنتخاب.  ویمكن أن یتضمن التصویت ال

 
Early Voting Ballot Board  (مجلس اقتراعات التصویت المبكر) 
A group of individuals, authorized by local authorities, who are charged with participating in or 
observing elections and voting procedures prior to election day. 
 

ح لھم من قبل سلطات محلیة ومكلفین بالمشاركة في االنتخابات وإجراءات التصویت أو مراقبتھا قبل یوم  مجموعة من األفراد مصرّ 
 االنتخاب.    

 
Early Voting Clerk  التصویت المبكر) موظف/(كاتب  
An official responsible for overseeing early voting. 
 

 المبكر.موظف مسؤول عن اإلشراف على التصویت 
 

Elect  (ینتخب) 
The act of choosing a person to hold public office through a public election. 
 

 إجراء اختیار شخص لشغل منصب عام من خالل انتخابات عامة.
 

Elected  (منتخب) 
Candidates who received the highest or requisite number of votes in an election for public office. 
 

 الذین حصلوا على أكبر عدد من األصوات أو العدد المطلوب من األصوات في انتخاب لمنصب عام.المرشحون 
 

Elected Office  (منصب منتخب) 
An office that is filled primarily or exclusively via election. 
 

 ھ أساسا أو حصریا عن طریق انتخاب.  شغلمنصب یتم 
 

 
Elected Officials   (مسؤولون منتخبون) 
Individuals who have been elected to hold public office or candidates appointed in lieu of being elected 
to a public office. 
 

 أفراد تم انتخابھم لشغل منصب عام أو مرشحون معینون في منصب عام بدال من انتخباھم لھ.  
 

Elected to Fill Unexpired Term   (منتخب لتكملة مدة غیر منتھیة) 
Elected positions have set terms of usually two, four, or six years. If there is a vacancy in the middle of a 
term, a candidate will be elected and only hold office until the end of the original term. For example, if an 
elected official retired one year into a four-year term, the next candidate would be elected to fill the 
remaining three years. 
 

یتم  ھناك منصب شاغر في منتصف المدة ف وإذا كانلمناصب المنتخبة مدد محددة عادة ما تكون سنتین أو أربع أو ست سنوات.  تكون ل
نھایة المدة األصلیة. على سبیل المثال إذا تقاعد مسؤول منتخب بعد سنة واحدة من مدة األربع  فقط إلىیشغل المنصب لانتخاب مرشح 

   التالي لشغل المنصب للسنوات الثالث المتبقیة. یتم انتخاب المرشح فسنوات 
 

Election   (انتخاب/انتخابات) 
A formal process of selecting a person for public office or of accepting or rejecting a political proposition 
by voting. 
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 مقترح سیاسي عن طریق التصویت. عملیة رسمیة الختیار شخص لمنصب عام أو لقبول أو رفض 
 

Election Administration Process  (عملیة إدارة االنتخابات) 
The act of managing, running, and overseeing an election. 
 

 .یھواإلشراف علانتخاب  تسییرإجراء إدارة و
 
Election Assessment   االنتخابات)االنتخاب/(تقییم  
An evaluation and analysis of any election or voting process. 
 

 تقییم وتحلیل ألیة عملیة انتخاب أو تصویت.
 

Election Assistance Commission  (لجنة المساعدة في االنتخابات) 
Election Assistance Commission was created by the Help America Vote Act (HAVA) to assist the states 
regarding HAVA compliance and to distribute HAVA funds to the states. The EAC is also charged with 
creating voting system guidelines and operating the federal government’s first voting system 
certification program. The EAC is also responsible for maintaining the National Voter Registration form, 
conducting research, and administering a national clearinghouse on elections that includes shared 
practices, information for voters, and other resources to improve elections. 
 

قانون ساعد أمریكا على التصویت وذلك لتقدیم المساعدة للوالیات فیما یخّص امتثالھا لذلك  موجبلجنة المساعدة في االنتخابات بأت نشِ أُ 
وتوزیع أموال القانون على الوالیات.  كما أن لجنة المساعدة في االنتخابات مكلفة بوضع إرشادات توجیھیة لنظام التصویت  القانون

نموذج تسجیل الناخبین على  ةظاف حمللتصدیق على نظام التصویت للحكومة الفدرالیة، كما أنھا مسؤولة عن الوتشغیل أول برنامج 
لالنتخابات التي تتضمن ممارسات مشتركة ومعلومات للناخبین وموارد أخرى لتحسین القومي وإجراء البحوث وإدارة مقاصة وطنیة 

    االنتخابات.
 

Election Authority  ابات) (سلطة انتخ  
The official responsible for overseeing elections in a jurisdiction. 
 

 الموظف المسؤول عن اإلشراف على االنتخابات في والیة قضائیة ما. 
 

Election Ballot  (اقتراع في انتخابات) 
The official presentation of all of the contests to be decided in a particular election. Either in paper or 
electronic format, the mechanism for voters to show their voter preferences. 
 

.  وھي اآللیة المتوفرة للناخبین إما بصیغة ورقیة أو إلكترونیة لبیان سباقات التي سیتقرر نتیجتھا في انتخاب معینالتقدیم الرسمي لجمیع ال
      ھم االنتخابیة.أفضلیات

 
Election Board  (مجلس انتخابات) 
A group of individuals appointed, usually by local authorities, and charged with control of elections and 
voting procedure. 
 

 مجموعة من األفراد المعینین عادة من قبل سلطات محلیة والمكلفین بالرقابة على االنتخابات وإجراءات التصویت. 
 

Election Calendar  زنامة االنتخابات) و(ر  
The official list of key dates and voting deadlines for an election. 
 

 ما والمواعید النھائیة للتصویت فیھ.  الرئیسیة النتخابمیة بالتواریخ القائمة الرس
 

Election Campaign  )حملة انتخابیة (  
A series of democratic activities to influence a political vote for or against candidates or ballot questions. 
 

 لصالح أو ضد مرشحین أو مسائل مطروحة لالقتراع.من أجل التأثیر على صوت سیاسي التي تمارس سلسلة من األنشطة الدیمقراطیة 
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Election Certification  )تصدیق على انتخابات(  
The act of confirming the final official results of a jurisdiction’s election. This event occurs after results 
from valid ballots are tallied from all sources (election day, absentee voting, early voting, provisional 
ballots, etc.) and results are validated and approved by those legally responsible. 
 

ات إجراء التأكید على النتائج النھائیة الرسمیة النتخاب تم إجراؤه في والیة قضائیة ما.  ویقع ھذا الحدث بعد أن تـُجمع نتائج االقتراع
الصحیحة من كافة المصادر (یوم االنتخاب، التصویت الغیابي، التصویت المبكر، ورقات االقتراع االحتیاطي، الخ) ویتم التحقق من  

 ج والموافقة علیھا من قبل المسؤولین عنھا قانونا.   صحة النتائ
 

Election Clerk  )انتخابات موظف/كاتب (  
Any person who is involved with administering or conducting an election, including government 
personnel and temporary election workers. This may include any county clerk and recorder, election 
judge, member of a canvassing board, central election official, election day worker, member of a board of 
county commissioners, member or secretary of a board of directors authorized to conduct public 
elections, representative of a governing body, or other person engaged in the performance of election 
duties as required by the election code. 
 

تب ن.  وھذا قد یتضمن أي كاكومیون وعاملو االنتخابات المؤقتوموظفون حأي شخص لھ عالقة بإدارة أو إجراء انتخاب، بما فیھم 
عضو في  ،جمع األصوات، مسؤول انتخابات مركزي، عامل في یوم االنتخابل ومسجل مقاطعة، قاضي انتخابات، عضو في مجلس 

مصرح لھ بإجراء انتخابات عامة، ممثل عن ھیئة حاكمة، أو شخص آخر   مجلس لمفوضي المقاطعة، عضو أو سكرتیر في مجلس إدارة
     االنتخابات. قانون ھقتضییاالنتخابات كما منخرط في أداء واجبات 

 
Election Code  دونة انتخابات(م(  
The official laws that govern the electoral process. 
 

 القوانین الرسمیة التي تحكم العملیة االنتخابیة.  
 

Election Commission  )لجنة انتخابات (  
A group of individuals appointed, usually by local authorities, and charged with overseeing elections and 
voting procedure. 
 

 مجموعة من األفراد المعینین عادة من قبل سلطات محلیة والمكلفین بالرقابة على االنتخابات وإجراءات التصویت.
 

Election Contest  ) / انتخابیة مسابقةسباق انتخابي (  
A single decision or set of associated decisions being put before the voters (for example, the option of 
candidates to fill a particular public office or the approval or disapproval of a constitutional 
amendment). This term encompasses other terms such as “race,” “question,” and “issue” that are 
sometimes used to refer to specific kinds of contests. A single ballot may contain one or more contests. 
 

لناخبین (مثال خیار شغل مرشحین لمنصب عام معین أو الموافقة أو قرارات المرتبطة التي یتم طرحھا على اقرار واحد أو مجموعة من ال
الموافقة على تعدیل دستوري).  ویشمل ھذا المصطلح مصطلحات أخرى مثل "سباق" و "مسألة" و "قضیة" والتي تستخدم أحیانا  عدم 

 واحد أو أكثر.   قا بعلى س.  ویجوز أن تحتوي ورقة اقتراع واحدة سباقاتلإلشارة إلى أنواع محددة من ال
 

Election Contribution  )مساھمة انتخابیة (  
Anything of value given, loaned, or advanced to influence a political vote for or against candidates or 
ballot questions. 
 

 أي شيء ذو قیمة یعطى أو یقرض أو یقدم من أجل التأثیر على صوت سیاسي لصالح أو ضد مرشحین أو مسائل مطروحة لالقتراع.
 

Election Databases  )قواعد بیانات االنتخابات(  
Data file or set of files that contain geographic information about political subdivisions and boundaries, 
all contests and questions to be included in an election, and the candidates for each contest. 
 

والمسائل  سباقاتوكافة ال مجموعة من الملفات التي تحتوي على معلومات جغرافیة حول تقسیمات فرعیة وحدود سیاسیةملف بیانات أو 
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  . سباقالمشمولة في انتخاب ما والمرشحین في كل 
 

Election Day  )یوم االنتخاب(  
The last day on which voters may cast a ballot. Absentee ballots and early voting ballots may be cast in 
advance of Election Day. 
 

سمح فیھ للناخبین باإلدالء بورقة اقتراع.  ویجوز اإلدالء بورقات االقتراع الغیابي وورقات االقتراع المبكر قبل یوم الیوم األخیر الذي یُ 
 االنتخاب. 

 
Election Definition  )تعریف االنتخابات (  
Definition of the contests and questions that will appear on the ballot for a specific election. 
 

 والمسائل التي ستظھر في ورقة االقتراع النتخاب محدد.  سباقاتتعریف ال
 

Election District  نطقة االنتخابات(م(  
Contiguous geographic area represented by a public official who is elected by voters residing within the 
district boundaries. The district may cover an entire state or political subdivision, may be a portion of the 
state or political subdivision, or may include portions of more than one political subdivision. 
 

یمثلھا مسؤول عام منتخب من قبل الناخبین المقیمین داخل حدود المنطقة.  ویمكن أن تغطي المنطقة والیة كاملة أو  متاخمة منطقة جغرافیة 
تقسیم فرعي  تقسیم فرعي سیاسي، أو یمكن أن تكون جزءا من والیة أو تقسیم فرعي سیاسي، أو یمكن أن تتضمن أجزاء من أكثر من 

 سیاسي واحد.
 

Election Division  )شعبة االنتخابات(  
The department of government charged with administering elections. 
 

 اإلدارة الحكومیة المكلفة بإدارة االنتخابات.  
 

Election Equipment  عدات االنتخابات(م (  
All of the necessary items to conduct elections and voting. This can include technology such as electronic 
poll books, voting machines, and other non-technical equipment including voting booths and voting signs. 
 

باإلضافة إلى  مثل كتب االقتراع اإللكترونیة وآالت التصویت  اتتقنییمكن أن یتضمن ھذا كل البنود الالزمة إلجراء انتخابات وتصویت.  و
 معدات أخرى غیر تقنیة بما فیھا أكشاك التصویت والفتات التصویت. 

 
Election Fraud  )احتیال انتخابي(  
The misrepresentation or alteration of the true results of an election. 
 

 الكاذب بخصوص نتائج صحیحة النتخاب ما أو تحریفھا. الزعم 
 

Election Inspector  فتش انتخابات(م (  
The official responsible for the proper and orderly voting at a polling location or an election process. 
 

 . مركز اقتراع أو عملیة انتخابسلیم ومنظم في بشكل یتم  تصویت التأكد من أن الالموظف المسؤول عن 
 

Election Integrity  )نزاھة االنتخابات (  
An election that is professional, impartial, and transparent in its preparation and administration 
throughout the electoral cycle. 
 

 والشفافیة في التحضیر لھ وإدارتھ طوال الدورة االنتخابیة.  الحیدةانتخاب یتسم بالمھنیة و
 

Election Judge  )قاضي انتخابات(  
The official responsible for the proper and orderly voting at a polling location or an election process. 
 

 . ومنظم في مركز اقتراع أو عملیة انتخابالموظف المسؤول عن التأكد من أن التصویت یتم بشكل سلیم 
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Election Jurisdiction  )الوالیة القضائیة لالنتخابات(  
A geographical area to which a practical authority has been granted to administer elections for political or 
administrative offices. Areas of jurisdiction apply to local, state, and federal levels. States, counties, 
cities, towns, and townships are all examples of jurisdictions. 
 

 طق الوالیة القضائیة على المستوىسري منامنطقة جغرافیة منحت لھا سلطة عملیة إلدارة انتخابات لمناصب سیاسیة أو إداریة.  وتـ 
   وتعتبر الوالیات والمقاطعات والمدن والبلدات والقرى جمیعھا أمثلة للوالیة القضائیة.  المحلي ومستوى الوالیة والمستوى الفدرالي.

 
Election Kit  )ُعدة انتخابات (  
A set of items that election officials need to assist voters at a voting location. 
 

 البنود التي یحتاجھا المسؤولون عن االنتخابات لمساعدة الناخبین في مكان اقتراع.مجموعة من 
 

Election Law  )قانون االنتخابات(  
The official laws that govern the electoral process. 
 

 القوانین الرسمیة التي تحكم العملیة االنتخابیة. 
 

Election Management System  ) إدارة االنتخاباتنظام (  
Set of processing functions and databases within a voting system that defines, develops and maintains 
election databases, performs election definitions and setup functions, format ballots, count votes, 
consolidates and report results, and maintains audit trails. 
 

مجموعة من وظائف المعالجة وقواعد البیانات داخل نظام تصویت التي تعّرف وتطور وتحافظ على قواعد بیانات االنتخابات وتؤدي  
مسارات المراجعة تعاریف االنتخابات ووظائف اإلعداد وتصمیم صیغ ورقات االقتراع وعدّ األصوات وتدمج وتبلغ عن النتائج وتحتفظ ب

 والتدقیق.
 

Election Materials  واد االنتخابات(م (  
Items needed to assist voters and conduct an election. 
 

 البنود المطلوبة لمساعدة الناخبین وإجراء انتخاب. 
 

Election Night Tabulation  )جدولة لیلة االنتخابات (  
The act of tabulating votes on the night of the election, after the polls have been closed for voting. 
 

 كز االقتراع قد أغلقت للتصویت.األصوات في لیلة االنتخابات بعد أن تكون مرلة لإجراء جدو
 

Election Officer  وظف انتخابات(م(  
An official responsible for administering an election or an election process. 
 

 موظف مسؤول عن إدارة انتخاب أو عملیة انتخابیة. 
 

Election Officials  )المسؤولون عن االنتخابات(  
The people associated with administering and conducting elections, including government personnel and 
poll workers. 
 

 المرتبطون بإدارة وإجراء انتخابات، بما فیھم موظفون حكومیون وعاملون في مراكز االقتراع.  شخاصاأل
 

Election Order  ) االنتخاباتخاص ب أمر (  
A legal term used when an authorized government authority proclaims that an election will take place at a 
particular time. 
 

 جرى في وقت معین.ستخدم عندما تعلن سلطة حكومیة مصرح لھا أن انتخابات ما ستُ مصطلح قانوني یُ 
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Election Precinct  ) انتخابیةدائرة(  
Election administration division corresponding to a contiguous geographic area that is the basis for 
determining which contests and issues the voters legally residing in that area are eligible to vote on. 
 

والقضایا التي یتأھل الناخبون المقیمون قانونا في تلك   سباقاتلمنطقة جغرافیة متاخمة ویعدّ األساس لتحدید ال ناظرتقسیم إداري انتخابي م
  للتصویت علیھا.المنطقة 

 
Election Precinct Officer  )موظف الدائرة االنتخابیة (  
The official responsible for the proper and orderly voting at a polling location or an election process. 
 

 . المسؤول عن التأكد من أن التصویت یتم بشكل سلیم ومنظم في مركز اقتراع أو عملیة انتخابالموظف 
 

Election Programming  )برمجة االنتخابات (  
Process by which election officials or their designees use voting system software to logically define the 
ballot for a specific election. 
 

االقتراع منطقیا النتخاب   حدیدون عنھم باستعمال برمجیات نظام التصویت لتكلفالعملیة التي یقوم بموجبھا المسؤولون المنتخبون أو الم
 محدد.    

 
Election Registrar  )أمین سجل االنتخابات (  
An official who is responsible for election administration. 
 

 نتخاب. مسؤول عن إدارة اف ظ مو
Election Results  )نتائج االنتخابات(  
Tallies of votes cast in an election after the polls have been closed for voting. 
 

 بھا في انتخاب ما بعد أن تكون مراكز االقتراع قد أغلقت للتصویت.   تي تم اإلدالء مجامیع األصوات ال
 

Election Returns  )مجامیع األصوات في االنتخابات(  
Tallies of votes cast in an election after the polls have been closed for voting. 
 

 في انتخاب ما بعد أن تكون مراكز االقتراع قد أغلقت للتصویت.  التي تم اإلدالء بھامجامیع األصوات 
 

Election Seals  )أختام االنتخابات(  
A security mechanism using strategically placed serialized or tamperproof evident materials that alert 
officials if a device used in the elections process has potentially been altered or accessed without 
authorization. 
 

كان جھاز  ذا والتي تنبھ المسؤولین بما إ وموضوعة بشكل إستراتیجي ضادة للتالعبأو مرقمیا مسلسلة ة أنھا بائنآلیة أمنیة تستخدم مواد 
   من األجھزة المستخدمة في عملیة االنتخاب قد تم تحویره أو الوصول إلیھ بدون تصریح. 

 
Election Supervisor  )شرف على االنتخاباتمال(  
An official responsible for administering an election or an election process. 
 

 انتخابیة. ف مسؤول عن إدارة انتخاب أو عملیة ظ مو
 

Election System  )نظام االنتخابات(  
A technology-based system that is used to collect, process, and store data related to elections and election 
administration. In addition to voter registration systems and public election websites, election systems 
include voting systems, vote tabulation systems, electronic poll books, election results reporting systems, 
and auditing devices. Can also be used to refer to the entire array of procedures, people, resources, 
equipment and locations associated with conducting elections. 
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وتتضمن نظم االنتخابات أنظمة ستخدم لجمع ومعالجة وتخزین بیانات متصلة باالنتخابات وإدارة االنتخابات. نظام قائم على التقنیة یُ 
، وھذا باإلضافة مراجعة وتدقیقبالغ عن نتائج االنتخابات وأجھزة لإلصوات وكتب اقتراع إلكترونیة وأنظمة تصویت وأنظمة جدولة لأل

.  كما یمكن استخدامھ لإلشارة إلى النطاق الكامل لإلجراءات إلى أنظمة تسجیل الناخبین والمواقع اإللكترونیة الخاصة باالنتخابات العامة
 واألشخاص والموارد والمعدات واألماكن المرتبطة بإجراء انتخابات.   

 
Electioneer  )ممارسة نفوذ انتخابي(  
The activity of trying to persuade people to vote for or against a particular candidate, measure or political 
party. 
 

 النشاط الخاص بمحاولة إقناع الناس بالتصویت لصالح أو ضد مرشح أو تدبیر أو حزب سیاسي معین. 
 

Elections Administrator  )إداري انتخابات (  
An official who is responsible for election administration. 
 

 موف مسؤول عن إدارة انتخاب. 
 

Elective Office  نصب منتخب(م(  
An office that is filled primarily or exclusively via election. 
 

 أساسا أو حصریا عن طریق انتخاب.   شغلھمنصب یتم 
 

Elector   )ناخب معین(  
(1) A person qualified to vote in an election.  (2) A person appointed by a state in the U.S. to vote for 
president and vice president in the electoral college. 
 

) شخص معین من قبل والیة في الوالیات المتحدة للتصویت للرئیس ونائب الرئیس في 2() شخص مؤھل للتصویت في انتخاب.  1(
 .(الكلیة االنتخابیة)  االنتخابي مجمعال

 
Elector Candidates  رشحون لوظیفة ناخب معین(م(  
A candidate to be appointed by a state in the U.S. to vote for president and vice president in the electoral 
college. 
 

 .  (الكلیة االنتخابیة) االنتخابي مجمعمرشح ینبغي أن یتم تعیینھ من قبل والیة في الوالیات المتحدة للتصویت للرئیس ونائب الرئیس في ال
 

Electoral Board  جلس انتخابي(م(  
A group of individuals appointed, usually by local authorities, and charged with control of elections and 
voting procedure. 
 

 مجموعة من األفراد المعینین عادة من قبل سلطات محلیة والمكلفین بالرقابة على االنتخابات وإجراءات التصویت. 
 

Electoral College  )یة انتخابیةمجمع انتخابي أو كل(  
A body of people representing the states of the U.S., who formally cast votes for the election of the 
president and vice president. 
 

 ھیئة من األشخاص الذین یمثلون الوالیات األمریكیة والذین یدلون رسمیا بأصوات النتخاب الرئیس ونائب الرئیس.
 
Electoral Cycle  ) انتخابیةدورة(  
The time period from the first official act in an election to the last official act. The electoral cycle is 
divided in three main periods: the pre-electoral period, the electoral period, and the post-electoral 
period. 
 

.  وتـُقسم الدورة االنتخابیة إلى ثالث فترات رئیسیة:  فترة  آخر عمل رسمي  ما حتىالفترة الزمنیة من أول عمل رسمي في انتخاب  
   ما قبل االنتخابات، وفترة االنتخابات، وفترة ما بعد االنتخابات.
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Electoral Votes  )أصوات انتخابیة(  
Votes cast by members of the electoral college. 
 

 . (الكلیة االنتخابیة) األصوات التي یدلي بھا أعضاء المجمع االنتخابي
 

Electorate  جموع الناخبین(م (  
All the people in a political jurisdiction who are entitled to vote in an election. 
 

 في والیة قضائیة سیاسیة الذین یحق لھم التصویت في انتخاب. ینالموجود شخاصكل األ
 

Electronic Ballot Delivery  )القتراعورقات اتسلیم إلكتروني ل(  
The delivery of ballot and voter information packets electronically. The MOVE Act requires each state to 
provide for the electronic delivery (via fax, email, or an Internet supported application) of ballots and 
related information from the local election office to the registered Uniformed and Overseas Civilian 
voters. Some jurisdictions allow voters with a disability, voters who have been displaced or other 
circumstances where a voter who resides in the election jurisdiction to also receive a ballot electronically. 
 

تروني (عبر  أن توفر كل والیة الوسیلة للتسلیم اإللك MOVEلناخبین إلكترونیا.  فیقتضي قانون امعلومات رزم تسلیم ورقات االقتراع و
لورقات االقتراع والمعلومات ذات الصلة من مكتب االنتخابات المحلي إلى  اإلنترنت)  تدعمھالفاكس أو البرید اإللكتروني أو تطبیق 

ت الناخبین من الخدمات النظامیة وأولئك المدنیین المقیمین خارج البالد المسجلین.  وتسمح بعض الوالیات القضائیة للناخبین ذوي اإلعاقا
لدیھم ظروف أخرى حیث یقیم الناخب في الوالیة القضائیة التي تجرى في االنتخابات، بأن یتلقوا أیضا ورقة اقتراع والناخبین النازحین أو 

     إلكترونیا. 
 

Electronic Ballot Return  )القتراعورقات اإرجاع إلكتروني ل(  
The return of a voted ballot or voter information packet using electronic means. This can be by fax, 
email, or through the use of an Internet supported application. Sometimes referred to as “Internet 
Voting.” 
 

عن طریق الفاكس أو البرید   تمأن ی  وھذا یمكن   أو رزمة معلومات ناخب باستخدام وسیلة إلكترونیة.  دلى بھاإرجاع ورقة اقتراع م
   اإلنترنت.  ویشار إلیھ أحیانا بالعبارة "التصویت عن طریق اإلنترنت" .  یعمل علىاإللكتروني أو من خالل استعمال تطبیق 

 
Electronic Cast Vote Record  )سجل إلكتروني باألصوات المدلى بھا(  
Permanent record of all votes produced by a single voter in electronic form. 
 

 سجل دائم بكل األصوات التي ینتجھا ناخب واحد في شكل إلكتروني.
 

Electronic Poll Book  )كتاب اقتراع إلكتروني(  
Device that partially automates the process of checking in voters, assigning them the correct ballot style, 
and marking voters who have been issued a ballot. May be used in place of a traditional paper poll book. 
E-poll books can be stand alone at the precinct with a separate copy of the registration list or can be 
networked into a central voter registration system where they can check and update voter records in real 
time. 
 

عملیة تسجیل دخول الناخبین، بتخصیص أنماط ورقات االقتراع الصحیحة لھم والتأشیر على الناخبین الذین بأتمتة جزئیا  قومجھاز ی
ومن الممكن استخدام كتب االقتراع اإللكترونیة صدرت لھم ورقة اقتراع.  ویجوز استعمالھ بدال من كتاب االقتراع الورقي التقلیدي.  

رة منفصلة لقائمة التسجیل أو بإمكان ضمھا إلى شبكة في نظام تسجیل مركزي للناخبین حیث  وحدھا في الدائرة االنتخابیة مع توفیر صو
 یمكنھم مراجعة وتحدیث سجالت الناخبین في الوقت الفعلي.

 
Electronic Record  )سجل إلكتروني (  
Information recorded by a computer that is produced or received in the initiation, conduct, or completion 
of an agency or individual activity. Examples of electronic records include: e-mail messages, word-
processed documents, electronic spreadsheets, digital images, and databases. 
 

بدء تشغیل أو إجراء أو إكمال نشاط تقوم بھ وكالة أو فرد.  ومن أمثلة  عندأو المتلقاة  ولدةمعلومات مسجلة بواسطة كمبیوتر والمت
رقمیة، وقواعد  الصور اللكترونیة، اإلبیانات المكتوبة بمعالج كلمات، جداول الوثائق اللكتروني، اإلبرید ال:  رسائل السجالت اإللكترونیة
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   بیانات. ال
 

Electronic Reporting And Tracking System (ERTS)  )نظام تبلیغ وتتبع إلكتروني (  
An ERT system is used to electronically create stationary source sampling test plans and reports. The ERT 
calculates the test results from data imported or hand-entered and includes supporting documentation to 
create a complete electronic report for submittal to the regulatory agency. 
 

ا، فیقوم نظام التبلیغ إلكترونیة ثابتمن مصادر العینات   اختبارالخاصة بتقاریر الخطط واللخلق اإللكتروني ستخدم نظام التبلیغ والتتبع یُ 
بحساب نتائج االختبارات من بیانات مستوردة أو مدخلة یدویا ویتضمن مستندات داعمة لخلق تقریر إلكتروني كامل اإللكتروني والتتبع 

 لتقدیمھ إلى الوكالة التنظیمیة. 
 

Electronic Storage  )تخزین إلكتروني (  
Any storage of electronic user data on a computer, computer network, or computer system regardless of 
whether the data is subject to recall, further manipulation, deletion, or transmission. Electronic storage 
includes any storage or electronic communication by an electronic communication service or a remote 
computing service. 
 

لكترونیة لى حاسوب أو شبكة حاسوبیة أو منظومة حاسوبیة بصرف النظر عما إذا كانت البیانات  المستخدمین اإلأي تخزین لبیانات 
ة أو المحو أو النقل.  ویشمل التخزین اإللكتروني أي تخزین أو اتصال إلكتروني عن طریق خدم مناولةالستعادة أو المزید من الخاضعة ل

 یة عن بعد.  بواتصاالت إلكترونیة أو خدمة حاس
 

Electronic Voter Interface  )واجھة بینیة إلكترونیة للناخبین(  
Subsystem within a voting system which communicates ballot information to a voter in video, audio, or 
other alternative format which allows the voter to select candidates and issues by means of vocalization or 
physical actions. 
 
نظام فرعي داخل نظام تصویت یقوم بتوصیل معلومات ورقة االقتراع إلى الناخب بصیغة مرئیة أو سمعیة أو أیة صیغة بدیلة التي تسمح  

 للناخب باختیار المرشحین والقضایا عن طریق أفعال صوتیة أو جسدیة.    
 

Electronic Voting  )تصویت إلكتروني (  
Voting that uses electronic means to either aid or facilitate casting and counting votes. 
 

 . ھاأو تسھیلفي عملیة اإلدالء باألصوات وفرزھا مساعدة لالتصویت الذي یستخدم وسائل إلكترونیة إما ل
 

Electronic Voting Accessibility  )القدرة على الوصول إلى التصویت اإللكتروني (  
Electronic voting system with accessible features, including touchscreen and audio, that gives voters with 
disabilities the ability to cast a secret ballot without assistance. 
 

صوتیة، والذي یعطي للناخبین   اتباللمس وإمكانیتسمح للمعاقین باستخدامھ، بما في ذلك شاشة تعمل نظام تصویت إلكتروني بھ سمات 
 المعاقین القدرة على اإلدالء بورقة اقتراع سریة بدون مساعدة.   

 
Electronic Voting Machine  )آلة تصویت إلكترونیة (  
Any system that utilizes an electronic component. Term is generally used to refer to DREs. 
 

  أدوات التسجیل المباشر اإللكتروني. ستخدم المصطلح عامة لإلشارة إلىویُ أي نظام یستخدم مكونا إلكترونیا.  
 

Electronic Voting System  )نظام تصویت إلكتروني (  
An electronic voting system is one or more integrated devices that utilize an electronic component for 
one or more of the following functions: ballot presentation, vote capture, vote recording, and tabulation. 
A DRE is a functionally and physically integrated electronic voting system which provides all four 
functions electronically in a single device. An optical scan (also known as Marksense) system where the 
voter marks a paper ballot with a marking instrument and then deposits the ballot in a tabulation device is 
partially electronic in that the paper ballot provides the presentation, vote capture and vote recording 
functions. An optical scan system employing a ballot marking device adds a second electronic component 
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for ballot presentation and vote capture functions. 
 

تستعمل مكونا إلكترونیا لواحد أو أكثر من الوظائف التالیة: تقدیم  نظام التصویت اإللكتروني ھو واحد أو أكثر من األجھزة المتكاملة التي 
فإن نظام التسجیل المباشر اإللكتروني ھو نظام تصویت ، تسجیل األصوات، والجدولة.  الناخبین أصواتقتراع، التقاط ورقات اال

فھناك نظام للمسح الضوئي (معروف أیضا باسم إلكتروني متكامل وظیفیا ومادیا یوفر كل الوظائف األربع إلكترونیا في جھاز واحد.  
باستعمال أداة لوضع العالمات ثم یودع ورقة االقتراع في جھاز  قتراعاوضع عالمة في ورقة ستطیع فیھ الناخب "ماركسنس") الذي ی

م المسح الضوئي الذي  نظاأما وظائف التقدیم والتقاط الصوت وتسجیل الصوت.    ؤدياالقتراع تورقة حیث أن بجدولة إلكتروني جزئیا 
 أصواتتقدیم ورقات االقتراع والتقاط  مكونا إلكترونیا ثانیا لوظائففیضیف یستعمل جھازا لوضع عالمات على ورقات االقتراع 

            . الناخبین
 

Electronically Tabulated Totals  جامیع مجدولة إلكترونیا(م(  
Election results tabulated on an electronic device. 
 

 انتخابات مجدولة على جھاز إلكتروني.نتائج 
 

Eligibility for Office  )منصبالتأھل ل(  
All of the legal requirements to hold a public office. 
 

 كل المتطلبات القانونیة لشغل منصب عام. 
 

Eligible Candidates  رشحون مؤھلون(م (  
Candidates who have completed all of the things necessary and meet all of the legal requirements to 
participate in an election process. 
 

 المرشحون الذین أكملوا كل األمور الالزمة واستوفوا كل المتطلبات القانونیة للمشاركة في عملیة انتخاب. 
 

Eligible Citizens  مؤھلونواطنون  (م(  
The universe of all voters who, if they cast a ballot, would have the legal right to have eligible contests 
on that ballot tabulated. This would include those who do not appear in the list of eligible voters because 
they live in a same-day registration or no registration state and did not or could not register ahead of 
time. 
 

المؤھلة في ورقة االقتراع تلك.    سباقاتكان لھم الحق القانوني في أن تتم جدولة الفعالم الناخبین أجمعین الذین إذا أدلوا بورقة اقتراع 
و وھذا یتضمن أولئك الذین ال تظھر أسماؤھم في قائمة الناخبین المؤھلین ألنھم یعیشون في والیة یطبق فیھا نظام التسجیل في نفس الیوم أ

 لم یسجلوا أو لم یستطیعوا التسجیل قبل المیعاد.ھم وعلى اإلطالق  سجیلعدم الت
Eligible to Vote  للتصویت ؤھل(م(  
A person who meets the requirements set forth in a political subdivision for being able to vote. 
 

 عل التصویت.  بأنھ قادر شخص مستوٍف للمتطلبات المنصوص علیھا في تقسیم فرعي سیاسي 
 

 
Eligible Voters  )ناخبون مؤھلون(  
The universe of all voters who, if they cast a ballot, would have the legal right to have eligible contests 
on that ballot tabulated. This would include those who do not appear in the list of eligible voters because 
they live in a same-day registration or no registration state and did not or could not register ahead of 
time. 
 

المؤھلة في ورقة االقتراع تلك.    سباقاتكان لھم الحق القانوني في أن تتم جدولة الن الذین إذا أدلوا بورقة اقتراع فعالم الناخبین أجمعی
أو یة یطبق فیھا نظام التسجیل في نفس الیوم وھذا یتضمن أولئك الذین ال تظھر أسماؤھم في قائمة الناخبین المؤھلین ألنھم یعیشون في وال

 عدم التسجیل على اإلطالق وھم لم یسجلوا أو لم یستطیعوا التسجیل قبل المیعاد.
 

Emergency Ballot  )ةتراع طارئورقة اق(  
A ballot issued to a voter under special circumstances, such as being out of state during an election or 
being displaced because of a natural disaster. 
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 أو النزوح خارجھا بسبب كارثة طبیعیة. ما ورقة اقتراع تصدر لناخب في ظروف خاصة، مثل التواجد خارج الوالیة خالل انتخاب 
 

Enclose  )أرفق(  
To put something inside of something else, such as enclosing an absentee ballot in a secrecy sleeve. 
 

 سریة. غلّفوضع شيء داخل شيء آخر كإرفاق ورقة اقتراع غیابي في م
 

Encryption  )تشفیر (  
Process of obscuring information by changing plain text into ciphertext for the purpose of security or 
privacy. 
 

 لغرض األمن أو الخصوصیة.  مرّمزلمعلومات بتغییر نص عادي إلى نص ل إبھامعملیة 
 

Endorsement  )تأیید (  
An act of giving one's public approval or support to someone or something, such as a candidate for public 
office or a ballot measure question. 
 

 إجراء إعطاء الموافقة العامة أو التأیید العام ألحد أو لشيء كمرشح لمنصب عام أو مسألة مطروحة لالقتراع.  
 

Error Correcting Code  )رمز أو كود تصحیح األخطاء(  
Coding system that allows data being read or transmitted to be checked for errors and, when detected, 
corrects those errors. 
 

  بحثا عن أخطاء، وعند اكتشافھا یقوم بتصحیح تلك األخطاء. لبیانات التي تتم قراءتھا أو نقلھابفحص انظام ترمیز یسمح 
 

Error Rate  عدل الخطأ(م (  
Ratio of the number of errors that occur to the volume of data processed. 
 

 حجم البیانات التي تتم معالجتھا.  بلعدد األخطاء التي تحدث مقانسبة 
 

Error Rate Standards  قاییس معدالت الخطأ(م(  
The maximum allowable number of errors that can occur to the volume of data processed, as established 
by an official authority. 
 

 رسمیة.  طةلألخطاء المسموح بحدوثھا في حجم البیانات التي تتم معالجتھا، كما ھو محدد من قبل سلالعدد األقصى 
 

 
Exhausted Ballot  )اقتراع مستنفد(  
Refers to processing a ranked choice voting contest on a cast ballot, when that ballot becomes inactive 
and cannot be advanced in the tabulation for a contest because there are no further valid rankings on the 
ballot for continuing contest options. 
 

في ورقة اقتراع مدلى بھا، عندما تصبح ورقة االقتراع تلك غیر فاعلة وال یمكن تقدمھا   اختیار مصنفب انتخابي قابسیشیر إلى معالجة 
  .سباقألنھ ال توجد تصنیفات أخرى في ورقة االقتراع لمواصلة خیارات ال قابسالخاصة بالجدولة  في

 
Exit Poll  )استطالع خارج مراكز االقتراع(  
A poll taken of a small percentage of voters as they leave the polls, used to forecast the outcome of an 
election or determine the reasons for voting decisions. 
 

وراء  مراكز االقتراع، ویستخدم للتنبؤ بنتیجة انتخاب أو تحدید األسبابمن  خروجھماستطالع یؤخذ لنسبة صغیرة من الناخبین عند 
  المصوتین. قرارات

 
Expected Mark  )عالمة متوقعة(  
Mark that falls wholly or partially inside a contest option target area. 
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 .سباقالفي خیار لعالمة تقع كلیا أو جزئیا داخل منطقة ھدف 

Expense Report  )كشف بالمصاریف(  
Report that details political expenses required to be filed by a governing authority. 
 

 المطلوب إیداعھ من قبل سلطة حاكمة.وتقریر یفّصل المصاریف السیاسیة 
 

Extended Hours  )ساعات ممتدة (  
When a person of authority extends by formal action the required number of hours that voters are able to 
vote, usually in response to a situation that delayed or restricted voting. 
 

عدد الساعات المطلوبة لكي یتمكن الناخبون من التصویت، وعادة ما تكون ردا  إجراء رسمي بمدّ  من خاللعندما یقوم شخص أو سلطة 
 على موقف أدى إلى تأخیر أو تقیید التصویت.  

 
Extensible Markup Language  ) لغة توسیم قابلة لالمتداد(  
A text-based language used to organize and present information on the World Wide Web (XML). 
 

 ).  XMLوالمستخدمة لتنظیم وتقدیم معلومات على الشبكة العالمیة (لغة قائمة على النصوص 
 

Extension  )ددیممد/ت (  
Such as "extension of period" or "extension of polling hours." 
 

 ساعات مركز االقتراع" . یدمدت"مثل "مدّ الفترة" أو 
 

Extraneous Mark  ) دخیلة/غریبةعالمة(  
A mark on a paper ballot that appears to be unrelated to the act of indicating a voter’s selection. Examples 
include: a mark made unintentionally by a voter that is obviously not related to making a selection; a 
hesitation mark, a dot within or outside of the contest option position made by resting a pen or pencil on 
the ballot; written notes or identifying information not related to indication of the voter’s selection; or 
printing defects. 
 

 ذلك: عالمة.  ومن أمثلة إلشارة إلى ما اختارهالفعل الذي اتخذه الناخب لعالمة موضوعة على ورقة اقتراع تبدو وكأن ال عالقة لھا ب
اختیار؛ عالمة تردد، نقطة توضع داخل أو خارج موضع خیار  عملال عالقة لھا ب یكون من الواضح أنتوضع بدون قصد من قبل ناخب و

فة غیر متصلة باإلشارة مالحظات مكتوبة أو معلومات معرِّ  صنع بتثبیت قلم حبر أو قلم رصاص على ورقة االقتراع؛والتي تُ  سباقالفي 
  إلى اختیار الناخب؛ أو عیوب في الطباعة.  

 

F 
 

Fail-Safe Ballot  ) اقتراع مأمونة االستعمالورقة(  
A ballot cast by a voter who was not on the list of eligible voters, whose information was incomplete or 
not accurate, or who had already received a ballot in the mail and was allowed to vote. Fail-safe ballots 
are usually kept separate from the other ballots until an election official can determine if the voter is 
eligible to vote. These ballots are sometimes called provisional ballots. 
 

أو غیر دقیقة، أو كان قد تلقى  مكتملةغیر معلوماتھ  كانتورقة اقتراع یدلي بھا ناخب لم یكن مدرجا بقائمة الناخبین المؤھلین، والذي 
مح لھ بالتصویت.  إن ورقات االقتراع المأمونة االستعمال عادة ما تحفظ منفصلة عن ورقات  وسُ  ورقة اقتراع سابقا عن طریق البرید 

تصویت، وتسمى ورقات االقتراع ھذه االقتراع األخرى حتى یستطیع أحد المسؤولین عن االنتخابات تحدید ما إذا كان الناخب مؤھال لل
   أحیانا ورقات اقتراع احتیاطیة.  

 
Fail-Safe Voter  ) من اإلخفاقناخب مأمون (  
A voter who was not on the list of eligible voters, whose information was incomplete or not accurate, or 
who had already received a ballot in the mail but was allowed to vote. Fail-safe ballots are usually kept 
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separate from the other ballots until an election official can determine if the voter is eligible to vote. 
These ballots are sometimes called provisional ballots. 
 

بقائمة الناخبین المؤھلین، والذي كانت معلوماتھ غیر مكتملة أو غیر دقیقة، أو كان قد تلقى ورقة اقتراع سابقا عن  ناخب لم یكن مدرجا 
مح لھ بالتصویت.  إن ورقات االقتراع المأمونة االستعمال عادة ما تحفظ منفصلة عن ورقات االقتراع األخرى حتى  طریق البرید وسُ 

بات تحدید ما إذا كان الناخب مؤھال للتصویت، وتسمى ورقات االقتراع ھذه أحیانا ورقات اقتراع  یستطیع أحد المسؤولین عن االنتخا
 احتیاطیة.

 
Fault  )خطأ/عیب(  
Flaw in design or implementation that may result in the qualities or behavior of the voting system 
deviating from the qualities or behavior that are anticipated, including those specified in the VVSG or in 
manufacturer-provided documentation. 
 

عیب في التصمیم أو التنفیذ الذي قد یؤدي إلى انحراف جودة أو سلوك نظام التصویت عن الجودة أو السلوك المتوقعة، بما في ذلك تلك  
  عة.مصنّ أو المستندات المقدمة من الشركة ال )VVSGاإلرشادات التوجیھیة ألنظمة التصویت الطوعي (المحددة في 

 
Fault-tolerant  )لخطأ/العیبمتحمل ل(  
A system that continues to operate after the failure of a computer or network component. 
 

 نظام یستمر في العمل بعد تعطل أحد مكونات الكمبیوتر أو الشبكة.
 

Federal Election  ) / انتخابات فدرالیةانتخاب فدرالي(  
Any primary, general, runoff, or special election in which a candidate for Federal office (President, 
Senator, or Representative) appears on the ballot. 
 

أیة انتخابات أولیة أو عامة أو إعادة أو خاصة التي یظھر فیھا على ورقة االقتراع مرشح لمنصب فدرالي (رئیس أو عضو مجلس شیوخ  
 نواب).أو عضو مجلس 

 
Federal Election Campaign Act (FECA)  )فدرالیةالنتخابیة اال تحمالقانون ال(  
Strict limits on the amount of money a particular corporation, union, or private individual could give to a 
candidate in a federal election. It also required candidates and political action committees (PACs) to 
disclose their receipts and identify their contributors. A 1974 amendment specified additional 
contribution limits and imposed spending limits for candidates in primary and general elections; 
however, the Supreme Court struck down the latter provision as unconstitutional in Buckley v. Valeo, 
424 U.S. 1 (1976). The 1974 amendment also set up the Federal Election Commission and established 
public funding of presidential elections. Two additional amendments (1976, 1979) were aimed at 
regulating PACs and boosting the level of party participation. 
 

   مفروضة على المبلغ المالي الذي تستطیع شركة أو نقابة/اتحاد أو شخص عادي معین إعطاءه لمرشح في انتخابات فدرالیة.قیود صارمة 
  1974وقد حدد تعدیل في عام تطلب من المرشحین ولجان العمل السیاسي اإلفصاح عن إیصاالتھم والتعرف على مساھمیھم.  ی كما أنھ

قیودا إضافیة على المساھمات وفرض حدودا على الصرف للمرشحین في االنتخابات األولیة والعامة؛ ولكن المحكمة العلیا األمریكیة ردت 
لجنة   1974).  كما أنشأ تعدیل 1976( 1الوالیات المتحدة    424ستوري في قضیة بكلي ضد فالیو، الشرط األخیر باعتباره غیر د

نظیم لجان العمل ت) استھدفا 1979و  1976وكان ھناك تعدیالن إضافیان (  االنتخابات الفدرالیة وأسس التمویل العام لالنتخابات الرئاسیة.
       السیاسي وتنشیط مستوى المشاركة الحزبیة.

 
Federal Election Commission (FEC)   )لجنة االنتخابات الفدرالیة(  
Independent agency responsible for administering and enforcing laws that cover federal election 
campaigns. The FEC oversees the public financing of presidential elections, ensures public disclosure of 
campaign finance activities, monitors campaign contributions and expenditures, regulates the campaign 
activities of political action committees (PACs), and investigates reports of violations. It is composed of 
six commissioners appointed by the president with the advice and consent of the Senate. 
 

  الفدرالیة.  فتتولى لجنة االنتخابات الفدرالیة اإلشراف على یةحمالت االنتخابالوكالة مستقلة مسؤولة عن إدارة وتنفیذ القوانین التي تغطي 
ة بتمویل الحمالت، ومراقبة المساھمات والمصروفات  متعلقلعام عن األنشطة الالتمویل العام لالنتخابات الرئاسیة والتأكد من اإلفصاح ا
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المتصلة بالحمالت، وتنظیم نشاطات الحمالت للجان العمل السیاسي، والتحقیق في البالغات المقدمة عن وجود مخالفات.  وتتكون اللجنة 
    وموافقة مجلس الشیوخ. مع مشورةمن ستة مفوضین یعینھم الرئیس 

 
Federal Election Inspector  )مفتش االنتخابات الفدرالیة(  
A U.S. federal inspector general (IG) is the head of an independent, non-partisan organization 
established within each executive branch agency assigned to audit the agency’s operation in order to 
discover and investigate cases of misconduct, waste, fraud, and other abuse of government procedures 
occurring within the agency. 
 

مفتش عام فدرالي في الوالیات المتحدة وھو رئیس منظمة مستقلة غیر حزبیة تم تأسیسھا داخل كل وكالة من وكاالت السلطة التنفیذیة  
واإلسراف واالحتیال وسوء استعمال  سلوكوالتدقیق فیھا من أجل اكتشاف والتحقیق في حاالت سوء ال ومكلفة بمراجعة عملیات الوكالة

     اإلجراءات الحكومیة التي تحدث داخل الوكالة.
 

Federal Information Processing Standards (FIPS)  ) المعلوماتالمعاییر الفدرالیة لمعالجة(  
Standards for federal computer systems developed by NIST. These standards are developed when there 
are no existing industry standards to address federal requirements for system interoperability, portability 
of data and software, and computer security. 
 

في وقت ال  قاییستم تطویر ھذه الموی).  NIST(  والتقنیة قاییسالمعھد القومي للملألنظمة الحاسوبیة الفدرالیة تم تطویرھا من قبل  قاییسم
ات والبرمجیات واألمن والتنقلیة في البیانلتبادلیة في تشغیل األنظمة وجود اقائمة للتطرق للمتطلبات الفدرالیة لصناعیة  قاییستوجد فیھ م
  الحاسوبي.

 
Federal Observer  )مراقب فدرالي(  
The Voting Rights Act permits federal observers to monitor procedures in polling places and at sites 
where ballots are counted in eligible political subdivisions. 
 

یسمح قانون حقوق التصویت لمراقبین فدرالیین بمراقبة اإلجراءات المتبعة في أماكن االقتراع وفي المواقع التي یتم فیھا فرز ورقات  
 االقتراع في التقسیمات الفرعیة السیاسیة المؤھلة.  

 
Federal Office  )مكتب فدرالي(  
United States President, member of the U.S. Senate, or member of the House of Representatives. 
 

 رئیس الوالیات المتحدة أو عضو في مجلس الشیوخ األمریكي أو عضو في مجلس النواب.
 

Federal Postcard Application (FPCA)  )طلب الحصول على بطاقة بریدیة فدرالیة(  
Among the challenges military and overseas voters face are the wide variability in rules and procedures 
governing registration and voting across states. The FPCA serves as a uniform registration and ballot 
request application accepted in all U.S. states and territories. 
 

التفاوت الكبیر في القواعد واإلجراءات التي تحكم   یواجھھا الناخبون العسكریون وأولئك المقیمون خارج البالدمن بین التحدیات التي 
عملیة التسجیل والتصویت عبر الوالیات.  لذلك فإن طلب الحصول على البطاقة البریدیة الفدرالیة یعمل بمثابة طلب موحد للتسجیل 

 كون مقبوال في جمیع الوالیات واألقالیم األمریكیة.  یعلى أن  ،قتراعالوالحصول على ورقات ا
 

Federal Service Voters  )ناخبون من الخدمة الفدرالیة(  
Active-duty military and family members and individuals, who vote while living abroad. 
 

 تون في أثناء إقامتھم خارج البالد.الذین یصوّ فعلیة وأفراد عائالتھم واألشخاص األفراد العسكریون في الخدمة ال
 

Federal Services Ballot  ) للخدمات الفدرالیةورقة اقتراع(  
Ballot of active-duty military and family members and individuals, who vote while living abroad. 
 

 تون في أثناء إقامتھم خارج البالد.الذین یصوّ فعلیة وأفراد عائالتھم واألشخاص ن في الخدمة الاألفراد العسكرییورقة اقتراع 
 
Federal Voting Assistance  ) في التصویتالفدرالیة المساعدة(  
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Assistance available from the Federal Voting Assistance Program to voters serving in the military and 
overseas civilians. 
 

للناخبین الذین یخدمون في القوات العسكریة والمواطنین المقیمین خارج  المساعدة المتوفرة من البرنامج الفدرالي للمساعدة في التصویت 
 البالد. 

 
Federal Voting Assistance Officers  )الفدرالیون تصویتموظفو المساعدة في ال (  
Voting Assistance Officers (VAOs) work to ensure that military and overseas voters understand their 
voting rights, how to register to vote absentee, and have access to accurate nonpartisan voting 
information and assistance. VAOs may be members of the Uniformed Services, civilians, or members of 
overseas U.S. citizen organizations. 
 

لتأكد من أن الناخبین العسكریین وأولئك المقیمین خارج البالد یفھمون حقوق الفدرالیون على ایعمل موظفو المساعدة في التصویت 
في  مساعدةالودقیقة وغیر حزبیة  اإلمكانیة لھم للوصول إلى معلوماتالتصویت المكفولة لھم وكیفیة التسجیل للتصویت غیابیا وتوفیر 

التصویت.  ویجوز أن یكون موظفو المساعدة في التصویت الفدرالیون أعضاء في الخدمات النظامیة أو مدنیین أو أعضاء في منظمات 
  المواطنین األمریكیین في الخارج.

 
Federal Voting Assistance Program  )في التصویت لمساعدةالفدرالي لبرنامج ال(  
Voter assistance and education program to ensure that members of the U. S. armed forces, their eligible 
family members, and U.S. citizens overseas are aware of their right to vote and have the tools to do so. 
 

للتأكد من أن أفراد القوات المسلحة األمریكیة وأفراد عائالتھم المؤھلین والمواطنین األمریكیین المقیمین  مساعدة وتثقیف الناخبینلبرنامج 
  ھم األدوات الالزمة لذلك. وفر لخارج البالد على درایة بحقھم في التصویت وأن تت

 
 
Federal Voting Rights Act  )حقوق التصویتالفدرالي المتعلق بقانون ال(  
The Voting Rights Act of 1965 is a landmark piece of federal legislation in the United States that 
prohibits racial discrimination in voting. 
 

  في الوالیات المتحدة الذي یحظر التمییز العنصري في التصویت. أحد التشریعات التاریخیةھو   1965قانون حقوق التصویت لعام 
 

Federal Voting Systems Standards (FVSS)  )نظمة التصویتالفدرالیة ألمعاییر ال(  
The Federal minimum standards that each voting system used in an election for Federal office must meet. 
 

 كل نظام تصویت مستخدم في أي انتخاب لمنصب فدرالي.  استیفاؤھا من قبلالمعاییر الفدرالیة األدنى التي یجب  
 

Federal Write-In Absentee Ballot (FWAB)  )ورقة اقتراع غیابي فدرالیة بدیلة (  
A blank ballot provided by the Federal Voting Assistance Program by which military and overseas voters 
can vote by writing in their choices and returning the ballot to their elections office. 
 

والتي یستطیع الناخبون العسكریون وأولئك المقیمون خارج البالد  ورقة اقتراع فارغة مقدمة من البرنامج الفدرالي للمساعدة في التصویت 
   استعمالھا للتصویت بإدخال اختیاراتھم كتابة وإرجاع ورقة االقتراع إلى مكتب االنتخابات الذي یتبعونھ.

 
Federally Recognized Tribes  )قبائل معترف بھا فدرالیا(  
Indigenous tribal entities that are recognized as having a government-to-government relationship with the 
United States, with the responsibilities, powers, limitations, and obligations attached to that designation, 
and are eligible for funding and services from the Bureau of Indian Affairs. Furthermore, federally 
recognized tribes are recognized as possessing certain inherent rights of self-government (i.e., tribal 
sovereignty) and are entitled to receive certain federal benefits, services, and protections because of their 
special relationship with the United States. 
 

معترف بھا على أن لھا عالقة مع الوالیات المتحدة على مستوى الحكومة مع المسؤولیات والصالحیات والقیود كیانات قبلیة أصلیة 
فإن القبائل  یة.  وعالوة على ذلكدنشؤون الھ الالتوصیف، ومؤھلة للحصول على التمویل والخدمات من مكتب والواجبات المرتبطة بذلك 

بأنھا تمتلك حقوقا أصیلة معینة في الحكم الذاتي (أْي سیادة قبلیة) ویحق لھا الحصول على  تحظى باالعتراف المعترف بھا فدرالیا
      استحقاقات وخدمات ووسائل حمایة فدرالیة معینة بسبب عالقتھا الخاصة بالوالیات المتحدة.
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Felony Disenfranchisement )رمان من الحقوقجنایة الح(  
A crime regarded as more serious than a misdemeanor and usually punishable by loss of voting rights for a 
period of time. 
 

 جریمة تعتبر أخطر من جنحة وعادة ما تعاقب بفقدان حقوق التصویت لفترة من الزمن. 
 

File for Office  ) الالزمة لمنصبإیداع األوراق(  
The act of completing the required paperwork to declare a person's intent to become a candidate for 
public office. 
 

 إجراء إكمال األوراق الالزمة لإلعالن عن نیة شخص لیصبح مرشحا لمنصب عام.
 

 
Filing Deadline  )الموعد النھائي لإلیداع (  
The last day to file election or voting documents for a specific election and process. Examples include 
paperwork to circulate a petition, to file paperwork to become a candidate, or to file campaign financial 
disclosures. 
 

انتخابات وعملیة محددة.  ومن أمثلة ذلك األوراق المطلوبة لتعمیم التماس أو إیداع  یداع وثائق االنتخاب أو التصویت في  الیوم األخیر إل
 األوراق الالزمة لتصبح مرشحا أو إیداع اإلفصاحات المالیة الخاصة بالحملة. 

 
Filing Electronically  )اإلیداع إلكترونیا (  
The process of submitting election paperwork via the internet. 
 

 عملیة تقدیم األوراق المتعلقة باالنتخابات عبر اإلنترنت.
 

Filing Fees  )رسوم اإلیداع(  
The amount of money due when filing election paperwork, such as when filing to become a candidate for 
public office. 
 

 المبلغ المالي المستحق الدفع عند إیداع األوراق الخاصة باالنتخابات، مثال عند إیداع األوراق الالزمة لتصبح مرشحا لمنصب عام.
 

Filing Petitions  )إیداع التماسات (  
Formally submitting a petition to the governing authority. 
 

 الحاكمة.تقدیم التماس رسمیا إلى السلطة 
 

Fill in The Oval  )تعبئة الخانة البیضاویة (  
On certain ballots, voters are instructed to fill in an oval to vote for a candidate or measure, instead of 
marking an X or connecting an arrow. 
 

 أو إیصال سھم. Xلتعبئة خانة بیضاویة للتصویت لمرشح أو تدبیر بدال من وضع عالمة ورقات اقتراع معینة تعلیمات للناخبین  تتضمن
 

Finalize Your Vote  )تمم صوتك(  
The final action a voter takes in selecting contest options and irrevocably confirming their intent to vote as 
selected. 
 

 اختاره.   وفق ما والتأكید قطعیا وبال رجعة على نیتھ للتصویت  سباقاإلجراء األخیر الذي یتخذه ناخب في اختیار خیارات ال
 

Financial Disclosure Reports  )تقاریر اإلفصاح المالي (  
Reports that detail information about the source, type, amount, or value of the incomes of public officials 
and candidates for public office, required to be filed by a governing authority. 
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التي ل المعلومات عن مصدر أو نوع أو كمیة أو قیمة دخول أو إیرادات المسؤولین العامین والمرشحین لمناصب عامة، وتقاریر تفصّ 
 یجب إیداعھا من قبل سلطة حاكمة. 

 
Firmware  )(الذاكرة الثابتة) برنامج ذاكرة القراءة(  
Computer programming stored in programmable read-only memory thus becoming a permanent part of the 
computing device. It is created and tested like software. 
 

مثل  اواختبارھ ادائما من جھاز الكمبیوتر.  ویتم خلقھ قابلة للبرمجة وبالتالي تصبح جزءبرمجة حاسوبیة مخزنة في ذاكرة قراءة فقط 
 البرمجیات.

 
 
First-Time Federal Voter  )ناخب فدرالي ألول مرة(  
A voter who registers to vote or votes for the first time in a federal election. Pursuant to the Help 
America Vote Act, these voters must provide identification before they can vote. 
 

ساعد أمریكا على التصویت فعلى ھؤالء  لقانون ت ألول مرة في انتخابات فدرالیة.  ووفقا الناخب الذي یسجل للتصویت أو یصوّ 
 ھویتھم قبل السماح لھم بالتصویت.   الناخبین تقدیم ما یثبت

 
 
First-Time Registrant  )ل ألول مرة )مسّجِ  
The first time that a citizen registers to vote. 
 

 المرة األولي التي یسجل فیھا مواطن نفسھ للتصویت. 
 

First-Time Voter  )ناخب ألول مرة(  
The first time that a citizen votes. 
 

 ت فیھا مواطن.المرة األولي التي یصوّ 
 

Fiscal Statement  )مالي كشف/بیان(  
A report that details political contributions and expenses required to be filed by a governing authority. 
 

   حاكمة.والذي یجب إیداعھ من قبل سلطة والمصروفات السیاسة یفّصل المساھمات  رتقری
 

Fixed Resident  )مقیم ثابت(  
When a person lawfully and habitually uses a living quarters a majority of the week, it is considered a 
fixed residence for voting purposes, and the voter is referred to as a fixed resident. 
 

عتبر محل إقامة ثابت ألغراض التصویت ویشار ی ومعیشة لغالبیة أیام األسبوع فھمعینا لل انامك اواعتیادی اانونیقعندما یستخدم شخص 
 إلى الناخب بأنھ مقیم ثابت. 

 
For Election Day Use Only  )الستعمال یوم االنتخاب فقط (  
An election procedure that can only be used on the day of an election. 
 

 إجراء انتخابي ال یجوز استخدامھ إال في یوم االنتخاب.
 
Forms of Identification  )أشكال تعریف الشخصیة(  
Means of proving a person's identity, especially in the form of official papers. Common examples include 
Driver's Licenses, Passports and other Government issued documents. 
 

رخص القیادة وجوازات السفر والوثائق األخرى  لھا وسائل إثبات ھویة شخص، بالذات في شكل أوراق رسمیة.  ومن األمثلة الشائعة 
 الصادرة عن الحكومة.

 
Fraud  )احتیال/نصب(  
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The misrepresentation or alteration of the true results of an election. 
 

 الزعم الكاذب بشأن النتائج الحقیقیة النتخاب ما أو تحویرھا. 
 

Fraud Hotline  )خط ساخن/مباشر لالحتیال(  
A direct phone line set up to report voting issues. 
 

 خاصة بالتصویت.خط ھاتفي مباشر تم تركیبھ للتبلیغ عن مسائل أو مشاكل 
 

Fraudulently Registering to Vote  ) بشكل احتیاليللتصویت التسجیل (  
A form of voter fraud in which someone registers to vote or registers someone else to vote using fictional 
information, or when they are ineligible to register to vote. 
 

أو زائفة، شكل من أشكال احتیال الناخبین حیث یقوم أحد بالتسجیل للتصویت أو تسجیل شخص آخر للتصویت باستخدام معلومات وھمیة 
   أو عندما یكونون غیر مؤھلین للتسجیل للتصویت.

 
Free from Coercion Or Intimidation  )خاٍل من اإلكراه أو التخویف (  
The right to cast a ballot without threat of violence, manipulation, harassment, or fear. 
 

 حق اإلدالء بورقة اقتراع دون التھدید بالعنف أو التالعب أو المضایقة أو الخوف. 
 

Functional Configuration Audit (FCA)  )مراجعة أو تدقیق وظیفي للتشكیل(  
Exhaustive verification of every system function and combination of functions cited in the vendor’s 
documentation. The FCA verifies the accuracy and completeness of the system’s voter manual, 
operations procedures, maintenance procedures, and diagnostic testing procedures. 
 

مذكورة في مستندات البائع.  فتقوم المراجعة الوظیفیة وال ما، نظاملوظائف الومجموعة من التحقق الشامل والمضني من كل وظیفة 
دلیل الناخبین وإجراءات التشغیل وإجراءات الصیانة وإجراءات االختبار مثل  مال وظائف النظام تكاللتشكیل بالتحقق من دقة و

   التشخیصي.  
 

Functional Test  )اختبار وظیفي(  
Test performed to verify or validate the accomplishment of a function or a series of functions. 
 

 أو التصدیق على إنجاز وظیفة أو سلسلة من الوظائف.من اختبار یتم إجراؤه للتحقق 
 

Fundraising  )جمع األموال (  
To seek financial support for a political candidate, campaign, or organization for the purpose of 
influencing an electoral outcome. 
 

 السعي للحصول على دعم مالي لمرشح سیاسي أو حملة أو منظمة لغرض التأثیر على نتیجة انتخابیة. 
 

G 
 

Grounds for Recall  ) الفسخ أو سحب الثقةأسباب(  
The reasons that citizens would begin the process to remove an elected official from office. 
 

   إقالة مسؤول منتخب من منصبھ.األسباب التي تجعل المواطنین یبدءون عملیة 
 

Group Affidavit  )إقرار جماعي(  
A written statement confirmed by oath or affirmation by a group of individuals. 
 



66  

 إفادة كتابیة مؤكدة بقـََسم أو إقرار رسمي من قبل مجموعة من األفراد. 
 

Gubernatorial  )متعلق بحاكم والیة(  
Relating to a state governor or the office of state governor. 
 

 متعلق بحاكم والیة أو منصب حاكم والیة. 
 

Gubernatorial Election  ) انتخاب حاكم والیة(  
Election where the office of the state governor is also on the ballot. Typically includes the other 
statewide office contests and is held in a year other than when the Presidential contest is on the ballot. 
 

الوالیة  األخرى على مناصب على مستوى  سباقات.  وعادة ما یشمل الفیھا القتراعمطروحا ل أیضا انتخابات یكون منصب حاكم الوالیة 
 لالقتراع. امطروح الرئاسي قاسبكون التي یوتعقد في سنة غیر تلك ال

 
Gubernatorial General Election  )انتخابات عامة لحاكم والیة(  
Election in which all eligible voters, regardless of party affiliation, are able to vote for candidates to fill 
public office and/or vote on ballot measures, and the office of the state governor is also on the ballot. 
 

المؤھلین فیھا وبغض النظر عن انتسابھم الحزبي قادرین على التصویت لمرشحین لشغل منصب عام و/أو انتخابات یكون جمیع الناخبین 
 . فیھا لالقتراع االتصویت على تدابیر مطروحة لالقتراع، ویكون منصب حاكم الوالیة أیضا مطروح

 
Gubernatorial Primary Election  )انتخابات أولیة لحاكم والیة(  
Election held to determine which candidate will represent a political party for a given office in the 
general election and the office of the state governor is also on the ballot. Some states have an open 
primary, while others have a closed or modified-closed primary. Sometimes elections for nonpartisan 
offices and ballot issues are consolidated with primary elections. 
 

في االنتخابات العامة ویكون منصب حاكم الوالیة أیضا   انتخابات تعقد لتحدید َمن ھو المرشح الذي سیمثل حزبا سیاسیا لمنصب ما
مغلقة في والیات أخرى.  وأحیانا یتم  -.  ولدى بعض الوالیات انتخابات أولیة مفتوحة بینما تكون مغلقة أو معدلةفیھا لالقتراع  امطروح

 إدماج االنتخابات لمناصب غیر حزبیة ومسائل مطروحة لالقتراع مع االنتخابات األولیة.
 

 

H 
 

Hand Count  )عّد/فرز بالید(  
Counting ballot sheets and/or selections on ballot sheets by human examination. 
 

 ورقات االقتراع بالفحص البشري.   المسجلة فيعدّ ورقات االقتراع و/أو االختیارات 
 

Hand-marked Paper Ballot  )ورقة اقتراع معلـّمة بالید(  
Paper ballot marked by a voter using a writing utensil. The paper ballot is the independent voter 
verifiable record. 
 

 ورقة اقتراع معلّمة من قبل ناخب مستخدما أداة كتابة.  وتعتبر ورقة االقتراع ھي السجل المستقل للناخب والذي یمكن التحقق منھ.  
 

Hanging Chads  )مخلفات التثقیب "تشاد" المعلقة (  
Chad refers to fragments sometimes created when holes are made in a paper, card or similar synthetic 
materials, such as punched cards. A "hanging chad" is a chad that is incompletely removed. 
 

عمل ثقوب في ورقة أو بطاقة أو مواد مركبة شبیھة كالبطاقات یتم یشیر مصطلح "تشاد" (مخلفات التثقیب) إلى أجزاء تنتج أحیانا عندما 
  لم یتم نزعھ بالكامل.المثقوبة.  أما الـ "تشاد" المعلق فھو "تشاد" 
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Hard Money  )أموال مباشرة(  
Political contributions made directly to a specific candidate. 
 

 محدد.م مباشرة إلى مرشح قدّ مساھمات سیاسیة تُ 
 

Hard of Hearing  )ضعیف السمع (  
Refers to a hearing loss where there may be enough residual hearing that an auditory device may aid. 
 

    أن یعمل كأداة مساعدة.صوتي یمكن لجھاز یمكن أن یوجد فیھ ما یكفي من السمع المتبقي بحیث  الذي سمع حاسة الیشیر إلى فقدان 
 

Hardware   )معدات وأجھزة (  
The physical, tangible, mechanical, or electromechanical components of a system. 
 

 كھرومیكانیكیة لنظام. أو المیكانیكیة أو ال الملموسة وأ المكونات المادیة 
 

Hash  )"ھاش"(  
Algorithm that maps a bit string of arbitrary length to a fixed-length bit string. 
 

   سلسلة بتات (أرقام ثنائیة) ذات طول ثابت. وإیصالھا إلى سلسلة بتات (أرقام ثنائیة) ذات طول اعتباطي  خطیطخوارزمیة تقوم بت
 

Hash Function  )ھاش" دالة"(  
A function that maps a bit string of arbitrary length to a fixed-length bit string. Approved hash functions 
satisfy the following properties: 1. (one-way) It is computationally infeasible to find any input that maps 
to any pre-specified output, and 2. (collision-resistant) It is computationally infeasible to find any two 
distinct inputs that map to the same output. 
 

إلى سلسلة بتات (أرقام ثنائیة) ذات طول ثابت.  ودوال الـ  وإصالھا سلسلة بتات (أرقام ثنائیة) ذات طول اعتباطي  خطیطتتقوم بدالة 
ج رْ إلى أي خَ  خطیطبالتل یقوم دخَ من غیر المجدي حاسوبیا إیجاد أي مُ ل. (اتجاه واحد)  إنھ 1"ھاش" المعتمدة تستوفي الخواص التالیة:  

   ج.رْ إلى نفس الخَ  خططانإنھ لمن غیر المجدي حاسوبیا إیجاد أي ُمدَخلین متمیزین ی (مقاوم للتصادم). 2سابق التحدید، و 
 

Hearing  )جلسة استماع (  
An opportunity to state one's case through a formal administrative process. 
 

 رسمیة.فرصة تتاح للشخص أن یطرح قضیتھ من خالل عملیة إداریة 
 
Hearing Officer  )موظف جلسات االستماع (  
An individual who is authorized to apply a legal process, conduct hearings, resolve administrative 
disputes, facilitate negotiations between opposing parties, and issue legal decisions. 
 

أطراف متخاصمة وإصدار  زعات إداریة وتسھیل المفاوضات بینبتطبیق عملیة قانونیة وعقد جلسات استماع وحّل مناح لھ فرد مصرّ 
 قرارات قانونیة.

 
Hearing Procedures  )إجراءات جلسات االستماع(  
The rules and series of actions that govern how hearings are administered. 
 

 وسلسلة اإلجراءات التي تحكم كیفیة إدارة جلسات االستماع.القواعد 
 

Help America Vote Act Of 2002 (HAVA)  ) 2002قانون ساعد أمریكا على التصویت لعام(  
Act passed by the U.S. Congress in 2002 to make reforms to the nation’s voting process. HAVA addresses 
improvements to voting systems and voter access that were identified following the 2000 election. 
 

.  فیتطرق قانون ساعد أمریكا على  إصالحات في عملیة التصویت في الدولة لعمل 2002قانون مرره الكونجرس األمریكي في عام 
 .  2000بعد انتخابات عام  التعرف علیھاوالتي تم إلیھا تحسینات ألنظمة التصویت وإمكانیات وصول الناخبین  إجراءلمسألة التصویت 
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Help America Vote College Program  ) جامعي بمقتضى قانون ساعد أمریكا على التصویتبرنامج(  
A program authorized under the Help America Vote Act (HAVA) to encourage student participation as 
poll workers or assistants, to foster student interest in the elections process, and to encourage state and 
local governments to use students as poll workers. 
 

  االقتراع، وتوطید أماكنح بھ بموجب قانون ساعد أمریكا على التصویت لتشجیع المشاركة الطالبیة كعاملین أو مساعدین في برنامج مصرّ 
  النتخابات وتشجیع حكومات الوالیات والحكومات المحلیة على استخدام الطالب كعاملین في أماكن االقتراع. اعملیة باالھتمام لدى الطالب 

 
High School District  )منطقة تعلیم ثانوي (  
A geographical unit for the local administration of secondary schools. It is a special-purpose government 
entity with elected board members. 
 

 من أعضاء مجلس منتخبین.  وھي كیان حكومي ذو غرض خاص مكون وحدة جغرافیة لإلدارة المحلیة للمدارس الثانویة. 
 

Hold an Election  )یجري/یعقد انتخابا (  
The term used when a government authority administers an election. 
 

 إدارة انتخاب. المصطلح المستخدم عندما تتولى سلطة حكومیة 
 

Hold Elections  )یجري/یعقد انتخابات (  
The term used when government authorities administer elections. 
 

 المصطلح المستخدم عندما تتولى سلطات حكومیة إدارة انتخابات. 
 

 
Hold Hearings  )یجري/یعقد جلسات استماع (  
To indicate that an agency is organizing a process for an individual or organization to state one's case, 
resolve administrative disputes, facilitate negotiations between opposing parties, and issue legal 
decisions. 
 

وحّل المنازعات اإلداریة وتسھیل المفاوضات  )ا(ھ الفرصة لفرد أو منظمة لطرح قضیتھ تاحةعملیة إل تقوم بتنظیملإلشارة إلى وكالة ما 
 بین األطراف المتخاصمة وإصدار القرارات القانونیة.

 
Hold Office  )یشغل منصبا(  
A term used to describe an individual who has been sworn into public office and is currently serving in 
the position. 
 

 تحلیفھ الیمین لشغل منصب عام وھو یعمل حالیا في ذلك المنصب.  مصطلح یستخدم لوصف فرد تم 
 

Home Rule  ) ذاتيالالحكم (  
The right of the people cities, village, townships or other local districts to set up and change their own 
governmental structure. 
 

 حق الناس أو المدن أو القرى أو البلدات أو المناطق المحلیة األخرى في إنشاء وتغییر الھیكل الحكومي الخاص بھم. 
 

Home Rule Charter  ) الحكم الذاتيمیثاق (  
In some states, known as home rule states, the state’s constitution grants municipalities and/or counties the 
ability to pass laws to govern themselves as they see fit (so long as they obey the state and federal 
constitutions). The Charter is the written document that defines the laws and regulations of that body. 
 

یمنح دستور الوالیة البلدیات و/أو المقاطعات القدرة على تمریر قوانین   الوالیات، المعروفة باسم الوالیات ذات الحكم المحلي،في بعض 
قوانین  حددلحكم أنفسھم كما یرونھ مناسبا لھم (طالما یطیعون دساتیر الوالیات والدستور الفدرالي).  والمیثاق ھو الوثیقة المكتوبة التي ت 

  لك الھیئة. ولوائح ت
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Home Rule City  ) الحكم الذاتيمدینة (  
A city that has adopted a Charter outlining the form of government and local laws. 
 

 مدینة اعتمدت میثاقا یوضح شكل الحكومة والقوانین المحلیة.
 
House of Representatives  )مجلس النواب(  
The lower house of the United States Congress, with the Senate being the upper house. Together they 
compose the national bicameral legislature of the United States. The House's composition is established by 
Article One of the United States Constitution. 
 

    ھو بمثابة مجلس األعیان.مجلس الشیوخ ویعدّ بمثابة مجلس العموم، ویكون النواب في كونجرس الوالیات المتحدة مجلس 
 

House Seat   )مقعد في مجلس النواب (  
One of 435 regions from which voting representatives are elected to the U.S. House of Representatives. 
 

 ن إلى مجلس نواب الوالیات المتحدة.  ون مصّوتو منطقة یُنتخب منھا ممثل 435واحدة من 
 

I 
 

Internal Audit Log  ) سجل المراجعة الداخلیة(  
A human readable record, resident on the voting machine, used to track all activities of that machine. 
This log records every activity performed on or by the machine indicating the event and when it 
happened. 
 

لتتبع كافة األنشطة التي تقوم بھا تلك اآللة.  وھذا السجل یسجل كل على آلة التصویت ویستخدم  بالعین البشریة مثبّت سجل قابل للقراءة
   نشاط یتم أداؤه على اآللة أو بواسطتھا مشیرا إلى الحدث ومتى حدث. 

 
Internet Voting  )التصویت على اإلنترنت(  
The return of a voted ballot or voter information packet by email or through the use of an Internet 
supported application. 
 

یعمل على أو رزمة معلومات ناخب عن طریق البرید اإللكتروني أو من خالل استعمال تطبیق  تم اإلدالء بھاإرجاع ورقة اقتراع 
 اإلنترنت. 

 
Interoperability  )التبادلیة في التشغیل (  
The extent to which systems from different manufacturers and devices with different system 
configurations can communicate with each other. 
 

 التواصل مع بعضھا البعض.   للنظام عة واألجھزة ذات تشكیالت مختلفة المدى الذي تستطیع األنظمة من مختلف الشركات المصنّ 
 

Interpreter  ) شفويمترجم فوري أو (  
One who translates for people communicating in different languages. 
 

 الشخص الذي یترجم للناس الذین یتواصلون بلغات مختلفة.  
 

 
Interruption of The Voting Process   )تعطیل عملیة التصویت(  
Voting equipment failures, inadequate supplies, disasters, or anything that prevents voting. 
 

   یحول دون التصویت.أعطال في معدات التصویت أو عدم كفایة اإلمدادات أو الكوارث أو أي شيء 
 

Intrusion Detection System (IDS)  )نظام اكتشاف التدخالت(  
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A hardware or software application that detects and reports a suspected security breach, policy violation, 
or other compromise that may adversely affect the network. 
 

تطبیق للمعدات واألجھزة أو البرمجیات الذي یكتشف ویبلغ عن االشتباه بوجود إخالل باألمن أو مخالفة للسیاسات أو أي شيء آخر 
 معّرض للخطر والذي یمكن أن یؤثر سلبا على الشبكة.    

 
Invalidate Your Vote  )إبطال صوتك(  
An error, mistake, or omission that results in your vote not counting towards the final election result. 
 

 النتیجة النھائیة لالنتخاب.   فيصوتك  احتسابأو إسقاط ینتج عنھ عدم  غلطةخطأ أو 
 

Irregularities  )تجاوزات(  
Something that is not correct or acceptable, such as when the rules, laws, or usual ways of doing things 
have not been followed. 
 

 بع القواعد أو القوانین أو الطرق العادیة لعمل األشیاء. ـتتُ  ملإذا ، مثال أو مقبوال اصحیحلیس  شيءٌ 
 

Issue  )إصدار (  
To give something to someone in an official manner. 
 

 إعطاء شيء ألحد بطریقة رسمیة. 
 

Issue (To Issue A Vote)   )(یصدر صوتا) إصدار(  
When an official authority, election clerk or poll worker gives a voter a ballot to vote. 
 

 للتصویت.  لناخب ورقة اقتراع بإعطاء سلطة رسمیة أو موظف انتخابات أو عامل في مكان اقتراع  تقومعندما 

 
J   
Judge  ) قاٍض(  
The official responsible for the proper and orderly voting at a polling location or an election process, also 
known as an Elections Judge. 
 

عرف أیضا باسم قاضي نتخاب، ویُ االقتراع أو عملیة االسلیم ومنتظم في مكان الموظف المسؤول عن التأكد من أن یتم التصویت بشكل 
 انتخابات.  

 
Judicial Candidate  )مرشح قضائي(  
A candidate for Judicial office. 
 

 مرشح لمنصب قضائي.
 

 
Judicial District  )منطقة قضائیة(  
One of a fixed number of districts into which a state is divided, each district electing Judicial candidates. 
 

 واحد من عدد ثابت من المناطق التي تـُقّسم إلیھا الوالیة، مع قیام كل منطقة بانتخاب مرشحین قضائیین. 
 

Judicial Offices  )مناصب قضائیة(  
A public Judicial position, for an officer who administers the law. 
 

 بتطبیق القانون. منصب قضائي عام لموظف یقوم 
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Judicial Retention Election  )استبقاء قضائي انتخاب(  
An election where voters are asked whether an incumbent (usually a judge) should remain in office for 
another term. The office holder, who does not face an opponent, is removed from the position if a 
percentage of voters indicate that they should not remain in office. 
 

(عادة ما یكون قاضیا) في منصبھ لمدة أخرى.   حالیا لمنصبا الشخص الذي یشغل  ىبقأن یانتخاب یُسأل فیھ الناخبون عما إذا كان ینبغي 
    ، من منصبھ إذا كانت نسبة الناخبین تشیر إلى أنھ ال ینبغي بقاؤه في منصبھ.منافس ھالذي ال یواجھو ،المنصب َمن یشغلویتم عزل 

 

K 
Key Management  ) المفاتیحإدارة(  
Activities involving the handling of cryptographic keys and other related security parameters (e.g., 
passwords) during the entire life cycle of the keys, including their generation, storage, establishment, 
entry and output, and zeroization. 
 

لمفاتیح، بما الكاملة لحیاة الاألنشطة التي تنطوي على تناول مفاتیح تشفیر وأبعاد أمنیة أخرى متصلة بذلك (مثل كلمات السر) خالل دورة 
   وإخراجھا وتصفیرھا. في ذلك تولیدھا وتخزینھا وتأسیسھا وإدخالھا

 
 

L 
Language Assistance  )مساعدة لغویة (  
The Voting Rights Act outlaws literacy- and language-based voting qualifications or prerequisites. 
Section 203 recognizes widespread voting discrimination against Alaskan Native, American Indian, 
Asian, and Hispanic language minority citizens and seeks to eliminate it by requiring the provision of 
minority language materials and assistance related to the electoral process—oral and/or written—to 
language minority groups. Other VRA sections, including 4(e) and 208, are also relevant to language 
access. The most recent reauthorization of the Voting Rights Act in 2006 extended Section 203 through 
2032, and determinations were adjusted to occur every 5 years instead of 10. 
 

منھ التمییز الواسع  203تدرك المادة األمیة واللغة، إذ بة متعلقالولتصویت مسبقة لمؤھالت أو شروط وضع قانون حقوق التصویت یحظر 
واألسیویین  سكان أالسكا األصلیین والھنود األمریكیینمواطني األقلیات اللغویة من االنتشار في عملیة التصویت الذي یمارس ضد 

—صلة بالعملیة االنتخابیة بلغات األقلیاتلاذات مساعدة المواد والوالسكان من أصول أمریكیة التینیة وتسعى للقضاء علیھ بإلزام توفیر 
فھي أیضا  208(ھـ) و 4إلى مجموعات األقلیات اللغویة.  أما مواد قانون حقوق التصویت األخرى، بما فیھا المادة —شفویة و/أو كتابیة

  حتى 203المادة  تمدیدى عل 2006في مسألة الوصول اللغوي.  وقد أكد أحدث إعادة إقرار لقانون حقوق التصویت في عام ذات الصلة 
           .  10سنوات بدال من  5ات لكي تحدث كل وتم تعدیل المقرر 2032عام 

 
Language Minority Citizens  لغویة) ال اتقلیاأل  و(مواطن  
The language minority provisions of the Voting Rights Act require that when a covered state or political 
subdivision provides registration or voting notices, forms, instructions, assistance, or other materials or 
information relating to the electoral process, including ballots, it shall provide them in the language of the 
applicable minority group as well as in the English language. Covered language minorities are limited to 
American Indians, Asian Americans, Alaskan Natives, and Spanish-heritage citizens - the groups that 
Congress found to have faced barriers in the political process. 
 

أحكام قانون حقوق التصویت المتعلقة باألقلیات اللغویة أنھ عندما تقدم والیة مغطاة أو تقسیم فرعي سیاسي مغطى إشعارات أو تتطلب 
استمارات أو تعلیمات أو مساعدة بخصوص التسجیل أو التصویت أو أیة مواد أو معلومات أخرى متصلة بالعملیة االنتخابیة، بما فیھا 

باإلضافة إلى اللغة اإلنجلیزیة.  إن األقلیات اللغویة المغطاة مقتصرة على  شمولةن تقدمھا بلغة مجموعة األقلیة المیجب أورقات االقتراع، ف
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وھي المجموعات التي وجد   – الھنود األمریكیین واألسیویین األمریكیین وسكان أالسكا األصلیین والمواطنین من ذوي التراث األسباني 
       في العملیة السیاسیة.  الكونجرس أنھا واجھت حواجز 

 
Lawful Permanent Resident  )مقیم دائم قانونا (  
Non-citizens who are lawfully authorized to live permanently within the United States. 
 

 ح لھم قانونا باإلقامة بشكل دائم داخل الوالیات المتحدة. ◌ّ األشخاص غیر المواطنین الذین یصر
 

Legal Holiday  ) عطلة قانونیة(  
A holiday established by law and is usually a non-working day during the year. 
 

 عطلة یقررھا القانون وعادة ما تكون یوما غیر أیام الدوام خالل السنة. 
 

Legislative Initiative Amendment  )تعدیل مبادرة تشریعیة(  
A ballot measure that proposes to amend a law. 
 

 تدبیر مطروح لالقتراع یقترح تعدیل قانون.
 

Legislative Ratification  )تصدیق تشریعي(  
The act or process of formal confirmation of a law. 
 

 إجراء أو عملیة التأكید الرسمي لقانون.
 

Lever Voting Machine  ) آلة تصویت بذارع(  
Machine that directly records a voter’s choices via mechanical lever-actuated controls into a counting 
mechanism that tallies the votes without using a physical ballot. 
 

في آلیة فرز تقوم بجمع األصوات بدون استخدام آلة تقوم بتسجیل اختیارات الناخب مباشرة عبر أدوات تحكم عاملة بذراع میكانیكي 
 ورقة اقتراع فعلیة.

 
Lieutenant Governor  )نائب حاكم والیة (  
The top election official in the states of Alaska and Utah. 
 

 المسؤولین عن االنتخابات في والیتي أالسكا و یوتاه.أكبر 
 

Life Cycle  ) حیاةالدورة (  
Systems engineering concept that identifies the phases that a system passes through, from concept to 
retirement. There are different concerns and activities associated with each phase of the life cycle. 
 

وأنشطة مختلفة مرتبطة بكل   مفھوم في ھندسة األنظمة یعّرف المراحل التي یمر بھا نظام، من المفھوم إلى التقاعد.  وھناك شواغل
   مرحلة من مراحل دورة الحیاة.

 
Limited Ballot  )اقتراع محدود(  
A ballot with some, but not all of the contests that other voters are entitled to vote on in an election. 
 

 التي یحق لناخبین آخرین التصویت علیھا في انتخاب.  سباقاتورقة اقتراع بھا بعض ولیس كل ال 
 

List of Registered Voters  )قائمة بناخبین مسجلین(  
A list of the individuals that have registered on an electoral roll where a voter resides, as a prerequisite for 
being entitled to vote. 
 

 ناخب كشرط مسبق لألحقیة في التصویت.الحیث یسكن   ناخبینللجدول قائمة باألفراد الذین سجلوا أنفسھم في 
 

Local (Local Government)  )(حكومة محلیة) محلي(  
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Governmental jurisdictions below the level of the state including - counties, cities, districts, boroughs, 
and parishes. 
 

   والدوائر.المقاطعات والمدن والمناطق واألحیاء  – وتتضمنوالیات قضائیة حكومیة تحت مستوى الوالیة 
 

Local Measures  )تدبیر محلي(  
A proposal to enact, amend, or repeal a new law, ordinance, or charter at the local government level that 
is placed on the ballot for approval or rejection by voters. 
 

د على صعید الحكومة المحلیة، والذي یطرح لالقتراع للموافقة علیھ قانون محلي أو میثاق جدیمقترح لتشریع أو تعدیل أو إلغاء قانون أو 
 أو رفضھ من قبل الناخبین.  

 
Logic and Accuracy (L&A) Testing  )اختبار المنطق والدقة(  
Equipment and system readiness tests whose purpose is to detect malfunctioning devices and improper 
election-specific setup before the equipment or systems are used in an election. Jurisdictions are required 
to test the correctness of every ballot style and to determine that every possible valid and invalid voter 
choice can be captured or handled by the voting system, both technologically and legally. Election 
officials conduct L&A tests prior to the start of an election as part of the process of setting up the system 
and the devices for an election according to jurisdiction practices and conforming to any state laws. 
 

  النتخاباتلعدّ خصیصا المعدات والنظام التي یكون الغرض منھا اكتشاف األجھزة المعطلة والتنصیب غیر السلیم الم اختبارات جاھزیة 
ورقات  طرزمن   طرازكل  صحةاختبار بالوالیات القضائیة  أن تقوممطلوب الوذلك قبل استعمال المعدات أو النظام في انتخابات ما.  و

یمكن التقاطھ أو تناولھ بواسطة نظام   ،أو غیر صحیح اصحیحسواء كان   یحتمل أن اختاره الناخب،االقتراع والتأكد من أن كل اختیار 
التصویت تقنیا وقانونیا.  فیقوم المسؤولون عن االنتخابات بإجراء اختبارات المنطق والدقة قبل بدء أي انتخاب كجزء من عملیة تنصیب  

        الوالیة.  قوانینمن قا للممارسات المتبعة في الوالیة القضائیة وبما یتوافق مع أي طب  اتلالنتخابالمعدّة واألجھزة  النظام
 

Logical Correctness  )ةالمنطقی حةصال(  
Condition signifying that, for a given input, a computer program will satisfy the program specification 
and produce the required output. 
 

 سیتوافق الكمبیوتر مع مواصفة البرنامج وینتج الَخْرج المطلوب.   ،بالنسبة لُمدَخل ما ،حالة تدل على أنھ 
 

 
Look at Both Side of Your Ballot  ) كال جانبي ورقة االقتراع الخاصة بكانظر إلى(  
Voting instructions reminding voters that election contests can appear on both the front and back of a 
ballot. 
 

 . اظھرھكذلك االنتخاب یمكن أن تظھر على واجھة ورقة االقتراع و سباقاتر الناخبین أن تعلیمات التصویت التي تذكّ 
 

Low/No Dexterity Mode  )عدم وجود مھارة یدویة/ةالمنخفض الیدویةمھارة نمط ال (  
An interaction mode with accessibility features for voters with no use of one or both hands or have low 
dexterity. 
 

، من  یدویة منخفضة مھارتھم التكون أو  ،الیدین  نمط تفاعلي بھ وظائف تمّكن الناخبین الذین یعجزون عن استعمال ید واحدة أو كال
   . التصویت

 

M 
Machine-Readable Mark  )عالمة مقروءة آلیا (  
Mark in a contest selection position of a paper ballot that meets requirements for detection by a scanner. 
 

 طة ماسحة ضوئیة. سمستوفیة لمتطلبات االكتشاف بواوقتراع االورقة في  سباقال اتفي أحد مواضع اختیارُوضعت عالمة 
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Machine-Unreadable Mark  )عالمة غیر مقروءة آلیا(  
Mark in a contest selection position of a paper ballot that cannot be detected as readable or marginal by a 
scanner and requires human adjudication. 
 

طة ماسحة ضوئیة كعالمة مقروءة أو ھامشیة سیتعذر اكتشافھا بوا وفي ورقة االقتراع  سباقعالمة ُوضعت في أحد مواضع اختیارات ال
 مما یتطلب قرار بشري. 

 
Magisterial District  )یةائضمنطقة ق(  
One of a fixed number of districts into which a state is divided, each district electing Magisterial 
candidates. 
 

 واحد من عدد ثابت من المناطق التي تـُقسم إلیھا والیة، مع انتخاب كل منطقة مرشحین قضائیین.
 

Magisterial District Judge  )قاضي منطقة قضائیة(  
A civil officer or lay judge who administers the law, especially one who conducts a court that deals with 
minor offenses and holds preliminary hearings for more serious ones. 
 

یقوم بتطبیق القانون، ویكون بالتحدید أحد یدیر محكمة تتناول جرائم بسیطة ویعقد جلسات استماع تمھیدیة  محترف موظف مدني أو قاٍض 
 للجرائم األخطر.  

 
Mail Ballots (Noun)  )(اسم) ورقات اقتراع بریدیة(  
A ballot cast by a voter other than in-person at a voting location. Mailed ballots are typically mailed to 
voters but can be issued over the counter from an election's office. Depending on the jurisdiction, mailed 
ballots can be returned by mail, in a drop box, or in-person. Mailed ballots are synonymous with vote-by-
mail and absentee ballots. 
 

ورقة اقتراع یدلي بھا ناخب بشكل غیر حضوري لدى مكان اقتراع.  وعادة ما ترسل ورقات االقتراع البریدیة إلى الناخبین عن طریق  
واعتمادا على الوالیة القضائیة فإن ورقات االقتراع البریدیة    ابات.لدى مكتب انتخعند شباك مباشرة البرید ولكن من الممكن إصدارھا 

 لعباراتیمكن إرجاعھا عن طریق البرید أو في صندوق إسقاط أو بصورة شخصیة، ومما یذكر أن ورقات االقتراع البریدیة مرادفة ل
    "تصویت عن طریق البرید" و "ورقات االقتراع الغیابي" .    

 
Mail Ballots (Verb)  )(فعل) ارسل ورقات االقتراع بالبرید (  
The process of mailing ballots to voters using the U.S. Postal Service. 
 

 عملیة إرسال ورقات االقتراع بریدیا إلى الناخبین باستخدام ھیئة البرید األمریكیة.
 

Mail-In Voter Registration Form  ) بالبریداستمارة تسجیل ناخب مرسلة(  
A form used by a voter to request that a ballot be mailed to them. 
 

 بموجبھا إرسال ورقة اقتراع إلیھ عن طریق البرید. استمارة یستخدمھا ناخب لیطلب
 

Mailed Ballot Election  )انتخاب بورقات االقتراع المرسلة بالبرید(  
An election that is conducted entirely with the use of mailed ballots and either does not offer in-person 
voting options or has limited in-person voting options. 
 
  انتخاب یتم إجراؤه كلیا باستعمال ورقات االقتراع المرسلة بالبرید وإما ال یتیح خیارات التصویت حضوریا أو تكون خیارات التصویت فیھ 

 حضوریا محدودة. 
 

Mailed Ballot Precinct  )دائرة ورقات االقتراع المرسلة بالبرید(  
A voting precinct that does not offer in-person voting options. 
 

 دائرة انتخابیة ال تتیح خیارات التصویت حضوریا.
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Mailing Address  عنوان بریدي)(  
The address where a person can receive mail, which may be different than the address where a person 
lives. 
 

 یكون مختلفا عن العنوان الذي یقیم فیھ الشخص. العنوان الذي یمكن لشخص استالم البرید فیھ والذي قد 
 

Majority  )أغلبیة(  
More than half. 
 

 أكثر من نصف. 
 

Majority of The Votes  )أغلبیة األصوات(  
More than half of the votes cast. 
 

 األصوات التي تم اإلدالء بھا.  أكثر من نصف
 

Majority of Voters  )أغلبیة الناخبین (  
More than half of the voters. 
 

 أكثر من نصف الناخبین.
 

Majority Party  )حزب األغلبیة(  
A political party that receives a minimum percentage of the total vote in a jurisdiction or has sufficient 
strength to win control of a government or constitute the principal opposition to the winning party. 
 

حكومة أو تشكیل  رئاسةحزب سیاسي یحصل على النسبة األدنى من مجموع األصوات في والیة قضائیة أو لدیھ القوة الكافیة للفوز ب
 المعارضة الرئیسیة للحزب الفائز.

 
Majority Voting  )التصویت باألغلبیة(  
A vote variation which requires the winning candidate to receive more than half of the votes cast. If no 
candidate wins an outright majority, a runoff election may be held between the top two vote-getters. 
 

على أكثر من نصف األصوات التي تم اإلدالء بھا.  وإذا لم یفُز مرشح  في التصویت الذي یتطلب أن یحصل المرشح الفائز  شكل مختلف
 بأغلبیة صریحة فیجوز إجراء انتخابات إعادة بین المرشحْین الحاصلْین على أكبر عدد من األصوات. 

 
 
Make Void   )إبطال/إلغاء (  
An error, mistake, omission, or intentional act that results in a vote not counting towards the final 
election result. 
 

 صوت في النتیجة النھائیة لالنتخابات.   احتسابأو إسقاط أو فعل متعمد ینتج عنھ عدم  غلطةخطأ أو 
 

Malware  )برمجیات خبیثة (  
Software or firmware intended to perform an unauthorized process that will have adverse impact on the 
confidentiality, integrity, or availability of a system. For example, a virus, worm, Trojan horse, or other 
code-based entity that infects a host. Spyware and some forms of adware are also examples of malware. 
 

أو توفر نظام  سالمةمنھا القیام بعملیة غیر مصرح بھا والتي سیكون لھا أثر ضار على سریة أو  یكون المقصودة ثابتبرمجیات أو برامج 
ومن أمثلة   .جھاز مستضیف  إصابةما.  وھي على سبیل المثال فیروس أو دودة أو حصان طروادة أو أي كیان آخر كودي أو مرّمز یقوم ب

     البرمجیات الخبیثة أیضا برمجیات التجسس وبعض أشكال برمجیات الدعایة واإلعالن. 
 

Mandate  )تفویض/أمر(  
An official or authoritative command, usually by legislative statute or executive order. 
 

 .تنفیذيقرار تشریعي أو بواسطة قانون عادة یصدر  سلطويأمر رسمي أو 
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Manual Tabulation of Ballots  )الجدولة الیدویة لورقات االقتراع(  
Counting ballot sheets and/or selections on ballot sheets by human examination. 
 

 االقتراع عن طریق الفحص البشري. عدّ أو فرز ورقات االقتراع و/أو االختیارات المدرجة في ورقات 
 

Manually-Marked Paper Ballot  ) ورقة اقتراع معلّمة بالید(  
Paper ballot marked by a voter using a writing utensil. The paper ballot is the independent voter 
verifiable record. 
 

 المستقل والذي یمكن التحقق منھ.   الناخب سجل كتابة.  وتعتبر ورقة االقتراع ھي  داةراع معلّمة من قبل ناخب مستخدما أورقة اقت
 

Mark  )عالمة(  
Any symbol made by the signer that represents execution of a document or indicates a voting selection. 
 

 .اختاره ناخبأي رمز یصنعھ الموقـّع والذي یمثل تحریر وثیقة أو یشیر إلى اختیار 
 

Marked Ballot  )ورقة اقتراع معلّمة(  
Ballot that contains voter’s selections. 
 

 ناخب.رقة اقتراع تحتوي على اختیارات و
 

 
Marking Device  )جھاز وضع العالمات(  
A device that permits contest options to be selected and reviewed on an electronic interface and does not 
make any other lasting record of the voter's selections. 
 

 ومراجعتھا على واجھة بینیة إلكترونیة، وال یصنع أي سجل آخر دائم الختیارات الناخب. سباق جھاز یسمح باختیار خیارات ال
 

Marksense   )"ماركسنس"(  
System by which votes are recorded by means of marks made in voting response fields designated on 
one or both faces of a ballot card or series of cards. Marksense systems may use an optical scanner or 
similar sensor to read the ballots. Also known as optical scan. 
 

أو كال واجھتي   ة والمبینة في واحد  التصویتالخاصة ب  الردودعن طریق عالمات توضع في حقول  نظام یتم بموجبھ تسجیل األصوات  
لقراءة ورقات  أو جھاز استشعار مشابھ  استعمال ماسحة ضوئیة  البطاقات. ویجوز ألنظمة "ماركسنس"  أو سلسلة من  اقتراع  بطاقة 

    االقتراع.  وھو معروف أیضا بمصطلح المسح الضوئي.   
 

Master Voter Registration List  )قائمة تسجیل الناخبین الرئیسیة(  
A list of voters maintained in a single, uniform, official, computerized statewide or local registration 
database of registered voters. 
 

موحدة رسمیة وحاسوبیة للتسجیالت على مستوى الوالیة والمستوى المحلي للناخبین  قاعدة بیانات واحدة قائمة بالناخبین المحفوظة في 
  المسجلین.  

 
Measure  )تدبیر(  
A proposal to enact a new law or constitutional amendment that is placed on the ballot for approval or 
rejection by voters. 
 

 مقترح لسّن قانون جدید أو تعدیل دستوري والذي یطرح لالقتراع للموافقة علیھ أو رفضھ من قبل الناخبین. 
 

Measure Information  )معلومات عن التدبیر(  
The portion of voting materials that contains information about a new law or constitutional amendment 
that is placed on the ballot for approval or rejection by voters. 
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الجزء من مواد التصویت الذي یحتوي على معلومات حول قانون جدید أو تعدیل دستوري والمطروح لالقتراع للموافقة علیھ أو رفضھ من  

 قبل الناخبین. 
 

Measure Register  )سجل التدبیر(  
Record that reflects the total votes cast for and against a specific ballot issue. 
 

 سجل یعكس مجموع األصوات التي تم اإلدالء بھا لصالح أو ضد قضیة محددة مطروحة لالقتراع.
 

Mechanical Lever Voting Machine  )آلة تصویت تعمل بذراع میكانیكي (  
Machine that directly records a voter’s choices via mechanical lever-actuated controls into a counting 
mechanism that tallies the votes without using a physical ballot. 
 

التي تقوم بدورھا بجمع األصوات أصوات  في آلیة عدّ    عبر أدوات تحكم عاملة بذراع میكانیكيمباشرة  اختیارات ناخب  قوم بتسجیل  آلة ت
   بدون استخدام ورقة اقتراع فعلیة. 

 
Memory Card  )بطاقة/شریحة ذاكرة(  
An electronic data storage device used for storing digital information, typically using flash memory. 
 

  فالش (محمولة).جھاز إلكتروني لتخزین بیانات یستخدم في تخزین معلومات رقمیة، عادة باستعمال ذاكرة 
 

Method of Application  )وسیلة التطبیق (  
Several methods of application are available to the public so they may register to vote. 
 

 للتطبیق حتى یستطیعوا التسجیل للتصویت. تتوفر للجمھور عدة وسائل 
 
Midterm Election  )انتخابات نصف المدة (  
Elections that take place between presidential elections. 
 

 االنتخابات التي تُجرى في الفترة بین االنتخابات الرئاسیة. 
 

Military Voting  ) ینلعسكریاتصویت (  
A member of the Uniformed Services in active service, including army, navy, air force, marine corps, 
coast guard, and merchant marine, and their spouses and dependents. 
 

ومشاة البحریة وخفر السواحل والبحریة  ةالجوی القواتالجیش والبحریة و ھا، بما فیفرد من أفراد الخدمات النظامیة في الخدمة الفعلیة
 التجاریة وعائالتھم وُمعالیھم.

 
Military Voting Assistance Officer  )موظف مساعدة العسكریین في التصویت(  
Voting Assistance Officers (VAOs) work to ensure that military and overseas voters understand their 
voting rights, how to register to vote absentee, and have access to accurate nonpartisan voting 
information and assistance. VAOs may be members of the Uniformed Services, civilians, or members of 
overseas U.S. citizen organizations. 
 

التأكد من أن الناخبین العسكریین وأولئك المقیمین خارج البالد یفھمون حقوق التصویت یعمل موظفو المساعدة في التصویت على 
بخصوص التصویت وكذلك  غیر حزبیةومعلومات دقیقة  لوصول إلىاتمّكنھم من ة لھم وكیفیة التسجیل للتصویت غیابیا، وكفولالم

أفرادا في الخدمات النظامیة أو مدنیین أو أعضاء في منظمات المواطنین یجوز أن یكون موظفو المساعدة في التصویت و.  المساعدة فیھ
 األمریكیین في الخارج. 

      
 

Minimum Standards  )المقاییس الدنیا (  
The lowest level of quality or achievement that is acceptable. 
 

 أدنى مستوى للجودة أو اإلنجاز الذي یكون مقبوال.
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Minimum Voting Age  )الحد األدنى لسن التصویت(  
The age established by law that a person must attain before they become eligible to vote in a public 
election. 
 

 السن المقرر قانونا الذي یجب أن یبلغھ شخص قبل أن یصبح مؤھال للتصویت في انتخاب عام.
 

Minor Party  ) ثانويحزب (  
A political party that does not meet the requirements to be recognized as a major party, but otherwise is 
recognized typically because its candidates have received a certain percentage of the vote or through a 
petition process. 
 

ألن مرشحیھ قد حصلوا على نسبة  عترف بھ كحزب رئیسي، ولكنھ غیر ذلك معترف بھ عادة یُ  كيمتطلبات لسیاسي ال یستوفي الحزب 
 ن خالل عملیات التماس.ممعینة من األصوات 

 
Mismarked  )خطأ في وضع العالمة(  
An error, mistake, omission, or intentional act that results in a voter's intent not counting towards the 
final election result. 
 

 . احتساب نیة الناخب في النتیجة النھائیة لالنتخابخطأ أو غلطة أو إسقاط أو فعل متعمد ینتج عنھ عدم 
 

Mixed Ticket  )قائمة مرشحین مختلطة(  
A ballot where voters may select candidates of their choice regardless of party affiliation up to the 
maximum allowed for each race. 
 

إلى الحد األقصى  ،بصرف النظر عن االنتساب الحزبي ،ورقة اقتراع یمكن للناخبین من خاللھا اختیار مرشحین حسبما یشاءون 
 ق. اسبالمسموح بھ لكل 

 
Mock Election  )انتخاب صوري (  
A non-partisan educational event that primarily teaches young people how to vote. 
 

 یفیة التصویت.إلى تعلیم الشباب كھدف أساسا ی غیر حزبي تعلیمي حدث
 

Modified Closed Primary  )انتخابات أولیة معدلة مغلقة(  
A primary election that allows state parties to decide whether they permit voters registered without a 
political party affiliate to participate in their primary elections. 
 

 وجود بالمشاركة في انتخاباتھم األولیة مع عدمانتخابات أولیة تسمح ألحزاب الوالیة باتخاذ القرار فیما إذا سیسمحون للناخبین المسجلین 
 أحد منتسب لحزب سیاسي. 

 
Modified Open Primary  )انتخابات أولیة معدلة مفتوحة(  
A primary election that allows state parties to decide whether they permit voters registered without a 
political party affiliate to participate in their primary elections. 
 

بالمشاركة في انتخاباتھم األولیة مع عدم وجود انتخابات أولیة تسمح ألحزاب الوالیة باتخاذ القرار فیما إذا سیسمحون للناخبین المسجلین 
 .أحد منتسب لحزب سیاسي

 
Monitor and Device Controller  )مراقب الشاشات واألجھزة(  
An audio-tactile interface that allows users to make selections. 
 

 لمسیة تسمح للمستخدمین بعمل اختیارات.-واجھة بینیة صوتیة
Motor Voter  )سائق ناخب الال(  
This act, commonly known as the “Motor Voter Law,” requires that states offer the opportunity to 
register to vote at their motor vehicle licensing offices (known as the DMV in many states). The law also 
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requires states to offer voter registration at offices that provide public assistance or state-funded programs 
primarily engaged in providing services to persons with disabilities, and armed services recruitment 
offices. NVRA also provides guidelines on registration list maintenance and sets limits on how voters can 
be removed from the rolls. 
 

تتیح الفرصة للتسجیل للتصویت لدى مكاتب  یتطلب من الوالیات أنھذا القانون، المعروف بشكل عام باسم "قانون الناخب السائق" 
في والیات كثیرة).  كما یتطلب القانون من الوالیات أن تتیح إمكانیة   DMVترخیص المركبات اآللیة الخاصة بھا (المعروفة باالختصار 

طة أساسا في توفیر خدمات تسجیل الناخبین لدى المكاتب التي تقدم المساعدة العامة أو البرامج الممولة من قبل الوالیات والمنخر
  NVRAلألشخاص ذوي اإلعاقات، وأیضا لدى مكاتب التجنید التابعة للقوات المسلحة.  كما یوفر قانون حقوق التصویت الوطني 

  إرشادات توجیھیة حول طریقة الحفاظ على قوائم التسجیل ویفرض حدودا على الطریقة التي یمكن من خاللھا شطب ناخبین من القوائم.
 

Multi-Member District  )منطقة متعددة األعضاء (  
An electoral district or constituency having two or more representatives in a legislative body rather than 
one. 
 

 ممثالن أو أكثر في ھیئة تشریعیة بدال من ممثل واحد.دائرة انتخابیة لدیھا منطقة أو 
 

Multi-Seat Contest  )متعددة المقاعد سباق(  
Contest in which multiple candidates can run, up to a specified number of seats. Voters may vote for no 
more than the specified number of candidates. 
 

لناخبین التصویت لما ھو لیس أكثر من العدد  ل یجوزیستطیع فیھ مرشحون متعددون ترشیح أنفسھم إلى حد عدد محدد من المقاعد.  و قاسب
 المحدد للمرشحین.

 
Municipal  )بلدي(  
Relating to a city, borough, village or town, except in the New England states, New York, and Wisconsin, 
where the name town signifies a subdivision of the county or state by area. 
 

یدل اسم البلدة على تقسیم فرعي للمقاطعة  سكونسن حیث یو نیویورك و والند جننیو إ یتعلق بمدینة أو حي أو قریة أو بلدة فیما عدا والیات
   أو الوالیة حسب المساحة.

 
Municipal Ballot  )ورقة اقتراع بلدیة(  
A ballot for candidates or measures related to a municipal governing body. 
 

 ورقة اقتراع لمرشحین أو تدابیر متصلة بھیئة حاكمة بلدیة. 
 

Municipal Bond Election  ) بلدیةانتخاب سندات (  
An election where a proposal to allow a municipal government to approve additional spending in which a 
debt and obligation are repaid with interest appears on the ballot for approval or rejection. 
 

تسدید دین أو الوفاء بالتزام مالي مع  من خاللھبالموافقة على إنفاق إضافي یتم  بلدیةمقترح للمساح لحكومة لالقتراع فیھ طرح انتخاب ی
  رفض.الموافقة أو علیھ باللتصویت ل دفع الفوائد

 
Municipal Elections  ) بلدیةانتخابات (  
A regular election of candidates and measures within a municipal governing body. 
 

 عادي لمرشحین وتدابیر داخل ھیئة حاكمة بلدیة. انتخاب 
 

Municipal School District  )منطقة تعلیمیة بلدیة (  
A geographical unit for the local administration of elementary or secondary schools. 
 

 الثانویة. ة المحلیة للمدارس االبتدائیة أو وحدة جغرافیة لإلدار
 

Municipal Water District  ) میاه بلدیةمنطقة (  
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A geographical unit of local government given the task of supplying water and sewer needs to a 
community. 
 

 لمجتمع محلي. وحدة جغرافیة للحكم المحلي مكلّفة بمھمة توفیر احتیاجات المیاه والصرف الصحي 
 

Municipality  )بلدیة (  
Relating to a city, borough, village or town, except in the New England states, New York, and Wisconsin, 
where the name town signifies a subdivision of the county or state by area. 
 

الند و نیویورك و ویسكونسن حیث یدل اسم البلدة على تقسیم فرعي للمقاطعة  جإن یتعلق بمدینة أو حي أو قریة أو بلدة فیما عدا والیات نیو
 أو الوالیة حسب المساحة.

 

N 
National  )وطني/قومي (  
Belonging to or maintained by the federal government. 
 

 ینتمي إلى الحكومة الفدرالیة أو یكون في حفظھا. 
 
National Association Of Secretaries Of State (NASS)  ) لوالیاتا سرّ ألمناء الرابطة الوطنیة(  
A non-partisan professional organization of public officials composed of the secretaries of state of U.S. 
states and territories. 
 

 منظمة مھنیة غیر حزبیة للمسؤولین العامین مكّونة من األمناء العامین للوالیات واألقالیم األمریكیة. 
 

National Association Of State Election Directors (NASED)  ) الوالیاتلمدیري االنتخابات في  الرابطة الوطنیة (  
A non-partisan professional association of state election directors and administrators of U.S. states and 
territories. 
 

 .منظمة مھنیة غیر حزبیة لمدیري وإداریي انتخابات الوالیات للوالیات واألقالیم األمریكیة
 

National Certification Test Report  ) التصدیق الوطنيللحصول على ختبار االتقریر (  
Report of results of independent testing of a voting system by an accredited test lab delivered to the 
U.S. Election Assistance Commission with a recommendation regarding granting a certification number. 
 

تقریر بنتائج االختبارات المستقلة لنظام تصویت التي یجریھا مختبر معتمد لالختبارات ویتم تسلیمھ إلى اللجنة األمریكیة للمساعدة في 
   للتصدیق.االنتخابات مع تقدیم التوصیة بخصوص منح رقم 

 
National Certification Testing  ) التصدیق الوطنيللحصول على اختبار (  
Examination and testing of a voting system to determine if the system complies with the performance and 
other requirements of the national certification standards and with its own specifications. 
 

لمتطلبات األداء وغیرھا من متطلبات المعاییر الوطنیة للتصدیق وأیضا فحص واختبار نظام تصویت للتحدید مدى امتثال النظام 
 لمواصفاتھ الخاصة.

 
National Change of Address Program (NCOA)   ن)ا(البرنامج القومي لتغییر العنو  
A secure dataset of approximately 160 million permanent change-of-address (COA) records consisting of 
the names and addresses of individuals, families, and businesses who have filed a change-of-address with 
the USPS. Election officials use NCOA to update records in their voter registration databases. 
 

مكّونة من أسماء وعناوین أفراد وعائالت وأعمال قاموا بإیداع   نادائم في العنوال تغییرلل سجلملیون  160مجموعة بیانات مؤّمنة لحوالي 
ن لتحدیث السجالت  اوالبرنامج القومي لتغییر العنویستخدم المسؤولون عن االنتخابات لعنوان لدى ھیئة البرید األمریكیة.  اتغییر نموذج ل
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     الموجودة لدیھم.في قواعد بیانات تسجیل الناخبین 
 

National Convention  )مؤتمر وطني (  
A meeting where state and territory parties convene to select a presidential nominee. 
 

 اجتماع یجتمع فیھ أحزاب الوالیات واألقالیم الختیار مرشح رئاسي. 
 

National Institute of Standards and Technology (NIST)  )المعھد القومي للمقاییس والتقنیة (  
Federal organization tasked with assisting in the development of voting system standards. NIST develops 
and maintains standards for a wide array of technologies. NIST scientists assist the U.S Election 
Assistance Commission in developing testable standards for voting systems. 
 

حفاظ  بتطویر وال NISTمنظمة فدرالیة مكلّفة بمھمة المساعدة في تطویر مقاییس ألنظمة التصویت.  فیقوم المعھد القومي للمقاییس والتقنیة 
في تطویر   EACمقاییس لمجموعة عریضة من التقنیات، ویقدم علماء المعھد المساعدة للجنة األمریكیة للمساعدة في االنتخابات على 

 ة لالختبار ألنظمة التصویت.  مقاییس قابل
 

 
National Party Convention  )المؤتمر الحزبي الوطني (  
A meeting where state and territory parties convene to select a presidential nominee. 
 

 اجتماع یجتمع فیھ أحزاب الوالیات واألقالیم الختیار مرشح رئاسي. 
 

National Presidential Nominating Convention  )المؤتمر القومي للترشیح الرئاسي (  
A meeting where state and territory parties convene every four years in the United States to field 
nominees in the upcoming U.S. presidential election. This allows the nominees to be decided before the 
National Convention opens. 
 

مرشحین في االنتخابات الرئاسیة األمریكیة  ختیاراجتماع یجتمع فیھ أحزاب الوالیات واألقالیم كل أربع سنوات في الوالیات المتحدة ال
 قبل افتتاح المؤتمر الوطني.ن یشحالمر  سیكونبتحدید َمن القادمة.  وھذا یسمح 

 
National Voluntary Laboratory Accreditation Program (NVLAP)  )البرنامج الوطني لالعتماد الطوعي للمختبرات(  
The National Voluntary Laboratory Accreditation Program operated by National Institute of Standards 
And Technology (NIST). 
 

 .NISTالبرنامج الوطني لالعتماد الطوعي للمختبرات الذي یدیره المعھد القومي للمقاییس والتقنیة  
 

National Voter Registration Act Of 1993 (NVRA)[Also Known As The “Motor Voter Act"]  )  قانون
)"]سائقناخب الال[المعروف أیضا باسم "قانون  1993تسجیل الناخبین الوطني لعام   

This act, commonly known as the “Motor Voter Law,” requires that states offer the opportunity to 
register to vote at their motor vehicle licensing offices (known as the DMV in many states). The law also 
requires states to offer voter registration at offices that provide public assistance or state-funded programs 
primarily engaged in providing services to persons with disabilities, and armed services recruitment 
offices. NVRA also provides guidelines on registration list maintenance and sets limits on how voters can 
be removed from the rolls. 
 

یتطلب من الوالیات أن تتیح الفرصة للتسجیل للتصویت لدى مكاتب ھذا القانون، المعروف بشكل عام باسم "قانون الناخب السائق" 
إمكانیة  لقانون من الوالیات أن تتیح في والیات كثیرة).  كما یتطلب ا DMVترخیص المركبات اآللیة الخاصة بھا (المعروفة باالختصار 

المنخرطة أساسا في توفیر خدمات وتقدم المساعدة العامة أو البرامج الممولة من قبل الوالیات التي مكاتب اللدى تسجیل الناخبین 
  NVRAطني لألشخاص ذوي اإلعاقات، وأیضا لدى مكاتب التجنید التابعة للقوات المسلحة.  كما یوفر قانون حقوق التصویت الو

 .حدودا على الطریقة التي یمكن من خاللھا شطب ناخبین من القوائم فرضقوائم التسجیل ویعلى ظ احف الإرشادات توجیھیة حول طریقة 
 

No Excuse Absentee Voting  )التصویت الغیابي بدون عذر (  
A term used when any registered voter can request an absentee ballot, without restrictions. 
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 ستخدم عندما یستطیع أي ناخب مسجل طلب ورقة اقتراع غیابي دون قیود.  مصطلح یُ 
 

Nominate  )یرشح (  
To propose an individual to be considered for public office. 
 

 أن یقترح شخصا لوضعھ في االعتبار لمنصب عام.  
 

Nominated Officials  )مسؤولون مرشحون(  
Individuals who have been proposed for consideration to appointment to public office or who have 
received enough votes in a primary election to move onto a general or run-off election. This term can 
also refer to individuals selected by state and territory parties at a National Party Convention to 
represent the party as a candidate for U.S. President. 
 

  ةأولی اتالذین حصلوا على ما یكفي من األصوات في انتخاب األفراد الذین تم االقتراح بوضعھم في االعتبار لتعیینھم في منصب عام أو
إعادة.  كما یمكن أن یشیر ھذا المصطلح إلى األفراد الذین اختارھم أحزاب الوالیات واألقالیم  انتخابات أو  ةعام اتلالنتقال إلى انتخاب 

    حزبي وطني لتمثیل الحزب كمرشح لمنصب رئیس الوالیات المتحدة.في مؤتمر 
 

Nominating Petition  )التماس ترشیح (  
A formal written document signed by registered voters to request the names of candidates be placed on 
election ballots. 
 

 .  االنتخاباتطرح أسماء المرشحین لالقتراع في فیھا طلب یُ وثیقة كتابیة رسمیة موقعة من قبل ناخبین مسجلین 
 

Nomination  )ترشیح (  
The process of being proposed for consideration to public office. 
 

 عملیة االقتراح للوضع في االعتبار لمنصب عام.
 

Nomination Paper  )ورقة ترشیح (  
A formal written document issued by an election office to request the name of a candidate be placed on 
election ballots. 
 

 .لالقتراع في االنتخاباتمرشحین الأسماء طرح وثیقة كتابیة رسمیة صادرة عن مكتب انتخابات یُطلب فیھا 
 

Nominee  )مرشح (  
An individual who has been proposed for consideration to public office. 
 

 االعتبار لمنصب عام.شخص تم االقتراح لوضعھ في 
 

Non-Accepted Ballots  )ورقات اقتراع غیر مقبولة(  
An error, mistake, omission, or intentional act that results in a vote not counting towards the final 
election result. 
 

   أو إسقاط ینتج عنھ عدم احتساب صوتك في النتیجة النھائیة لالنتخاب. خطأ أو غلطة
 

Non-Paper Media  )وسائط غیر ورقیة(  
Any type of media on which information is stored, but which does not qualify as Paper or Printed Media, 
such as Micro Media (micro fiche and microfilm) or Computer Hard Drives. 
 

 Micro Mediaأي نوع من الوسائط التي تُخزن علیھا المعلومات، ولكنھا ال تتأھل العتبارھا وسائط ورقیة أو مطبوعة مثل میكرو میدیا 
 (میكروفیش ومیكروفیلم) أو مسیّرات صلبة حاسوبیة.

 
Non-Partisan  )غیر حزبي(  
Not affiliated with a political party. 
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 لیس منتسبا لحزب سیاسي.

 
Nonpartisan Primary  )انتخابات أولیة غیر حزبیة(  
Primary election held to narrow the field of candidates in non-party-specific contests. 
 

 . ةب معیناحزأمحددة بالتي تكون غیر  سباقاتانتخاب أولي یتم إجراؤه لتضییق مجموع المرشحین في ال
 

Non-Party-Specific Contest  )غیر محدد بحزب معین قابس(  
Contest where eligibility to vote in that contest is independent of political party affiliation. 
 

 یكون التأھل للتصویت فیھ مستقال عن االنتساب ألي حزب سیاسي. سباق
 

Noncompliance  )عدم امتثال(  
Failure or refusal to comply with something (such as a rule or regulation). 
 

 (كقاعدة أو الئحة). أو رفض االمتثال لھ لشيء ما االمتثال عدم 
 
Nondiscriminatory  )ال تمییزي(  
Fair and equitable. 
 

 عادل ومنصف. 
 

None of The Above  ) مما سبق شيءال(  
A ballot option in some jurisdictions or organizations, designed to allow the voter to indicate disapproval 
of all candidates in a voting contest. 
 

في بعض الوالیات القضائیة أو المنظمات مصمم للسماح للناخب باإلشارة إلى عدم موافقتھ على جمیع المرشحین   مطروح لالقتراعخیار 
 . انتخابي قباسفي 

 
Nonpartisan Canvass Board  )مجلس جمع أصوات غیر حزبي(  
A group of individuals with either no party affiliation or undisclosed party affiliation, working together 
following specific rules and procedures, to compile, review, and validate election materials. 
 

إتباع قواعد وإجراءات محددة  بیعملون معا ما،  أو غیر مفصحین عن انتسابھم لحزبما مجموعة من األفراد إما غیر منتسبین لحزب 
 . تھاوالتحقق من صحمواد االنتخابات لجمع ومراجعة 

 
Nonpartisan Election  )انتخاب غیر حزبي(  
Election held with candidates in non-party-specific contests. 
 

 معینة. غیر محددة بأحزاب تكون  سباقاتیتم إجراؤه بمرشحین في انتخاب 
 

Nonpartisan Office  )منصب غیر حزبي(  
Elected office for which candidates run without political party affiliation. 
 

 یترشح لھ مرشحون غیر منتسبین لحزب سیاسي.منصب منتخب 
 

Nonpartisan Office Declaration of Candidacy  )إعالن ترشیح من مكتب غیر حزبي(  
The act of completing the required paperwork to become a candidate for nonpartisan public office. 
 

 إجراء إكمال األوراق الالزمة لتصبح مرشحا لمنصب عام غیر حزبي.
 

Nonvolatile Memory  ) ةزائلذاكرة غیر(  
Memory in which information can be stored indefinitely with no power applied. ROMs and PROMs are 
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examples of nonvolatile memory. 
 

  ROMالقراءة فقط  ذاكرة ة زائلغیر الة رذاك، ومن أمثلة الألجل غیر مسمى دون إمدادھا بطاقة ذاكرة یمكن تخزین المعلومات فیھا 
   .PROMلة للبرمجة بالقراءة فقط القا وذاكرة

 
Not Contested  )علیھ بقاغیر متس(  
When not more individuals file to become candidates than there are open seats up for election. 
 

 عندما یكون عدد األفراد المتقدمین لترشیح أنفسھم أقل من عدد المقاعد المفتوحة لالنتخاب.
 

Notarized Statement  )إفادة موثـّقة(  
A document that has been certified by a notary public, who is an official who verifies the identities of 
everybody signing the document and certifies the document with a stamp. 
 

األشخاص الموقعین على الوثیقة   ھو مسؤول یقوم بالتحقق من ھویات كلووثیقة تم التصدیق علیھا من قبل كاتب عدل أو موثـّق قانوني، 
 على الوثیقة بختم.   والتصدیق

 
Notice  )إشعار/إعالن(  
The announcement of an organization's intention, action or reminder. 
 

 اإلعالن عن نوایا منظمة أو عمل أو تذكیر. 
 

Notice of Clarification  )توضیحار بالإشع (  
Document providing further guidance and explanation on the requirements and procedures of the Election 
Assistance Commission’s (EAC) Voting System Certification or Voting System Testing Lab (VSTL) 
programs. NOCs may be issued in response to a clarification request from a Voting System Test Lab or an 
EAC registered manufacturer. EAC may also issue Notice of Clarifications when it determines general 
clarifications are necessary. 
 

للتصدیق على  EACحول متطلبات وإجراءات برامج لجنة المساعدة في االنتخابات  حووثیقة تقدم مزیدا من اإلرشاد التوجیھي والشر
توضیح اللى طلب .  ویجوز إصدار ھذه اإلشعارات بالتوضیح ردا عVSTLأنظمة التصویت أو المختبر القائم باختبار أنظمة التصویت 

عة المسجلة لدى لجنة المساعدة في االنتخابات، كما یجوز للجنة إصدار الشركات المصنّ  ىحدقائم باختبار أنظمة التصویت أو إ من مختبر
    عامة.شعارات بالتوضیح عندما تقرر بأن ھناك ضرورة للتوضیحات اإل

 
Notice of Disposition  )إشعار بالفصل(  
The final settlement of a matter, and with reference to decisions announced from an agency. 
 

 نة من وكالة.علَ التسویة النھائیة لمسألة ما مع اإلشارة إلى القرارات المُ 
 

Notice of Election  )إعالن عن انتخاب (  
The legal term used when an authorized government authority provides public notice that an election will 
take place at a particular time and under particular rules and statutes. 
 

عندما تقوم سلطة حكومیة معتمدة بتقدیم إعالن عام بأن انتخابا ما سیجرى في وقت معین ووفقا لقواعد المصطلح القانوني المستخدم 
 وقوانین تشریعیة معینة.  

 
Notice to Voters  )إشعار للناخبین(  
Official communication from an elections office about an election, voter registration, or election process. 
 

 انتخاب أو تسجیل ناخبین أو عملیة انتخابیة.   إجراء بالغ رسمي من مكتب انتخابات عن 
 

Notices of Noncompliance  )بعدم االمتثال اتإشعار (  
Official communication from an agency that a statute and rule has been violated. 
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 بأن ثمة مخالفة لقانون تشریعي وقاعدة.بالغ رسمي من وكالة 

O 
Oath  (قسم) 
A solemn attestation of the truth of what one says or that one sincerely intends to do what one says. 

 .)شھادة قانونیة على حقیقة ما یقولھ الشخص أو أن ینوي الشخص فعل ما یقولھ بصدق(
 

Oath of Office (قسم أداء واجبات المنصب) 
An oath or affirmation a person takes to make a public commitment to the duties, responsibilities and 
obligations associated with holding public office. 

 .والمسؤولیات والتعھدات المرتبطة بتولي منصب عام)(قسم أو إقرار یدلیھ شخص بااللتزام العلني بالواجبات 
 

Observational Test (اختبار المالحظة) 
Operational test conducted on voting devices during an election by real voters to establish confidence 
that the voter verifiable paper record is produced correctly when assistive technology is used. Devices 
subjected to observational testing are used for normal collection of votes; the votes collected are 
included in the election tally. 

نتخابات إلثبات الثقة في أن السجل الورقي المتحقق منھ (اختبار عملي یتم إجراؤه من قبل ناخبین حقیقیین على أجھزة التصویت أثناء ا 
للناخب قد تم إنتاجھ بشكل صحیح عند استخدام التكنولوجیا المساعدة. تُستخدم األجھزة التي تخضع الختبار المالحظة في الجمع العادي  

 .)األصوات التي تم جمعھا في فرز األصوات إشماللألصوات. یتم 
 

Observers (مراقبون) 
Individuals that monitor the opening and closing of voting locations, voting, the counting and tabulation of 
results, or any other part an election. 

 .)االنتخابات(أفراد یراقبون فتح وإغالق مواقع التصویت والتصویت بحد ذاتھ وفرز النتائج وجدولتھا، أو أي جزء آخر من 
 

Office (منصب) 
Any federal, state, county, town, parish, borough, municipal, school, district or other government 
position. 

 ) .(أي منصب فیدرالي أو تابع لوالیة أو محافظة أو بلدة أو بلدیة أو بلدیة محلیة أو مدرسة أو مقاطعة أو منصب حكومي آخر
 

Office Holder (صاحب منصب) 
A term used to describe an individual who has been sworn into public office and is currently serving in 
the position. 

 ).(مصطلح یستخدم لوصف فرد أدى الیمین لتولي منصب عام ویعمل حالیا في ھذا المنصب
 

Office of The Registrar of Voters (منصب مسجل الناخبین) 
An official responsible for administering an election or an election process. 

 ) .(مسؤول عن إدارة إنتخاب أو إجراء انتخابي
 

Officer (إداري مسؤول) 
A term used to describe an individual who has been sworn into public office and is currently serving in 
the position. 

 ).(مصطلح یستخدم لوصف فرد أدى الیمین لتولي منصب عام ویعمل حالیا في ھذا المنصب
 

Official  (موظف رسمي) 
(1) Of or relating to an office, position, or trust (2) Holding an office : having authority 

 
 ) متولي منصب: لھ سلطة.2منصب أو عھدة. (ذو عالقة بمكتب أو   (1)

 
Official Ballot  (إقتراع رسمي)  
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The official presentation of all of the contests to be decided in a particular election. Either in paper or 
electronic format, the mechanism for voters to show their voter preferences. 

اختیارات الناخبین إما بصفة ورقیة أو   اإلنتخاب  (التمثیل الرسمي لجمیع المنافسات التي سیتم تحدیدھا في انتخابات معینة. ستظھر آلیة
 .) إلكترونیة

 
Official Ballot Card بطاقة إقتراع رسمیة( ) 
An official card or a number of cards upon which are printed, or identified by reference to the ballot, the 
names of candidates for nomination or election to one or more offices or the ballot titles of one or more 
measures. 

المؤھلین للترشیح أو االنتخاب لمكتب واحد أو (بطاقة رسمیة أو عدد من البطاقات یتم طباعتھا أو تحدیدھا بالرجوع إلى االقتراع أو أسماء  
 .أكثر أو مناصب االقتراع لمقیاس واحد أو أكثر)

 
Official Ballot Card Secrecy Sleeve  (غالف سري الحتواء بطاقة اقتراع رسمیة) 
A paper, envelope, or folder that encloses a ballot to maintain the secrecy of how a voter marked their 
ballot. 

 .)(ورقة أو مظروف أو ملف یحتوي على بطاقة اقتراع للحفاظ على سریة كیفیة تمییز الناخب لبطاقة االقتراع
 

Official Envelope  (مظروف رسمي) 
The official inner, outer, and secrecy envelopes used to transport or enclose ballots. 

 .)(المظاریف الرسمیة الداخلیة والخارجیة والسریة المستخدمة في نقل أو إحتواء أوراق االقتراع
 

Official Party Affiliation List (قائمة االنتماء الرسمي لحزب) 
A list of the individuals that have registered with a party affiliation on an electoral roll, as a prerequisite 
for being entitled or permitted to vote. 

 ).(قائمة بأسماء األفراد المسجلین في حزب على قائمة انتخابیة كشرط أساسي لمنحھم حق التصویت أو السماح لھم بالتصویت
 

Official Roster of Voters (قائمة رسمیة للناخبین) 
A list of the individuals that have registered on an electoral roll where a voter resides, as a prerequisite for 
being entitled to vote. 

 .)(قائمة بأسماء األفراد المسجلین في السجل االنتخابي في المكان الذي یقیم فیھ الناخب كشرط مسبق ألحقیتھ في التصویت
 

Official Sample Ballot (نموذج اقتراع رسمي) 
An example ballot provided to voters with information specific to the voter. Sample Ballot booklets 
often provide additional election information such as the voter's polling place and hours, information 
about candidates, questions, and instructions for voting. 
(مثال على بطاقة اقتراع مزودة للناخبین تحوي معلومات خاصة بالناخب. غالبا ما توفر نماذج كتیبات االقتراع معلومات انتخابیة إضافیة  

 ).مثل مكان وساعات اقتراع الناخبین ومعلومات عن المرشحین واألسئلة وتعلیمات التصویت
 

Online Registration یل الكتروني) (تسج  
Online voter registration follows essentially the same process as a traditional paper-based process, by 
which new voters fill out a paper form that is submitted to election officials, but instead of filling out a 
paper application, the voter fills out a form via an Internet site, and that paperless form is submitted 
electronically to election officials. In most states the application is reviewed electronically. If the request is 
confirmed to be valid, the new registration is added to the state’s voter registration list. 

ا (یتبع تسجیل الناخبین عبر اإلنترنت أساسیا نفس اإلجراء المتبع في اإلجراء الورقي التقلیدي، والتي عبرھا یمأل الناخبون الجدد نموذج
نترنت، ویتم تقدیم ھذا النموذج ورقیا یتم تقدیمھ إلى مسؤولي االنتخابات، ولكن بدال من ملء طلب ورقي، یمأل الناخب نموذجا عبر موقع إ

غیر الورقي إلكترونیا إلى مسؤولي االنتخابات. في معظم الوالیات، تتم مراجعة الطلب إلكترونیا. إذا تم التثبّت من صحة الطلب، یضاف 
 ).التسجیل الجدید إلى قائمة تسجیل الناخبین في الوالیة

 
Open Primary (إنتخاب مطلق) 
Primary election in which any voters can participate, regardless of their political affiliation. Some states 
require voters to publicly declare their choice of party ballot at the polling place, after which the poll 
worker provides or activates the appropriate ballot. Other states allow the voters to make their choice of 
party ballot within the privacy of the voting booth. 

(انتخابات أولیة یمكن ألي ناخب المشاركة فیھا بغض النظر عن انتماءاتھم السیاسیة. تطلب بعض الوالیات من الناخبین أن یعلنوا عالنیة 
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عن اختیارھم لالقتراع الحزبي في مكان االقتراع، وبعد ذلك یقوم موظف االقتراع بتزوید أو تفعیل االقتراع المناسب. تسمح الوالیات  
 ).ناخبین بالقیام باختیارھم لالقتراع الحزبي ضمن خصوصیة كشك االقتراعاألخرى لل

 
Open Records (سجالت مكشوفة) 
Documents or pieces of information that are not considered confidential and generally pertain to the 
conduct of government. 

 ).یة وتتعلق بشكل عام بسلوك الحكومة(مستندات أو معلومات التي ال تعتبر سر
 
Open Source (مصدر مفتوح) 
Computer software with its source code (human readable code) made available with a license in which 
the copyright holder provides the rights to study, change, and distribute the software to anyone and for any 
purpose. Open source software may be developed in a collaborative public manner. Voting and election 
systems that contain open source software have had that software reviewed by multiple professional and 
amateur programmers. Open source systems are usually not free and are typically licensed like other 
software. Systems can be fully open source or may have only a portion of their software open source. 

بترخیص، ویمنح فیھ صاحب الملكیة  (ھو برنامج حاسوب مع شفرة مصدریة خاصة بھ (شفرة یمكن ألي شخص قراءتھا) یتم توفیره 
الفكریة حقوق دراسة البرنامج وتغییره وتوزیعھ ألي شخص وألي غرض. یمكن تطویر البرمجیات مفتوحة المصدر بطریقة تعاونیة  

والھواة. عامة. تمت مراجعة أنظمة التصویت واالنتخاب التي تحتوي على برامج مفتوحة المصدر من قبل العدید من المبرمجین المحترفین 
عادة ما تكون األنظمة مفتوحة المصدر غیر مجانیة، وعادة ما تكون مرخصة مثل البرامج األخرى. یمكن أن تكون األنظمة مفتوحة 

 ) .المصدر بالكامل أو قد یكون جزء من برمجیاتھا فقط مفتوح المصدر
 

Operating System (نظام التشغیل) 
A collection of programs that controls the hardware of a computer system and provides utilities and 
services to application software that is installed on the device. Operating systems use complex release 
version numbers to indicate which version is installed and require frequent patches or updates to 
maintain security and functionality. Managing the software revisions in an election office requires 
careful coordination of updates to the operating system as well as to the application software. 

منافع مساعدة وخدمات لبرامج التطبیقات المثبتة على الجھاز. تستخدم أنظمة (مجموعة برامج تتحكم في أجھزة نظام حاسوب وتوفر 
التشغیل أرقام إصدارات معقدة لإلشارة إلى اإلصدار المثبت وتتطلب تصحیحات أو تحدیثات متكررة للحفاظ على األمن والوظائف.  

 ).التشغیل باإلضافة إلى البرامج التطبیقیةتتطلب إدارة مراجعات البرامج في مكتب انتخابي تنسیقا دقیقا لتحدیثات نظام 
 

Operation Manual (دلیل التشغیل) 
The documentation by which an organization provides guidance for members and employees to perform 
their functions correctly and reasonably efficiently. It documents the approved standard procedures for 
performing operations safely to produce goods and provide services. 

(الوثائق التي من خاللھا تقدم منظمة التوجیھ لألعضاء والموظفین ألداء وظائفھم بشكل صحیح وفعال الى حد معقول. یوثق دلیل التشغیل  
 ).المعیاریة ألداء العملیات بأمان إلنتاج سلع وتقدیم خدماتاإلجراءات المخولة 

 
Operational Environment (البیئة التشغیلیة) 
All software, hardware (including facilities, furnishings and fixtures), materials, documentation, and the 
interface used by the election personnel, maintenance operator, poll worker, and voter, required for 
voting equipment operations. 

(جمیع البرامج واألجھزة (بما في ذلك المرافق والمفروشات والتجھیزات) والمواد والوثائق وواجھة التفاعل المستخدمة من قبل موظفي  
 ).والناخب الالزمة لعملیات معدات االقتراعاالنتخابات ومشغل الصیانة وعامل االقتراع 

 
Opponent  (خصم) 
Other candidates for offices up for elections who belong to a different party or who have different aims or 
policies. 

 ).سیاسات مختلفة(مرشحون آخرون للمناصب في االنتخابات الذین ینتمون إلى حزب مختلف أو لدیھم أھداف أو 
 

Oppose  (یعارض) 
Disapproving of or disagreeing with. 

 (عدم الموافقة او االعتراض على امر.)
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Optical Scan  (مسح بصري) 
A voting system that can scan paper ballots and tally votes. Most older optical scan systems use Infrared 
(IR) scanning technology and ballots with timing marks to accurately scan the ballot. Newer (digital) 
optical scan systems can also capture images of ballots as they are tabulated. 

ي القدیمة تقنیة المسح باألشعة دون (نظام تصویت یمكنھ مسح أوراق االقتراع وفرز األصوات. تستخدم معظم أنظمة المسح الضوئ
وبطاقات اقتراع بعالمات توقیت لمسح بطاقة االقتراع بدقة. یمكن ألنظمة المسح الضوئي (الرقمیة) األحدث أیضا التقاط  (IR) الحمراء

 ).صور ألوراق االقتراع عند جدولتھا
 

Optical Scan Ballots (مسح ضوئي ألوراق االقتراع) 
A card or a number of cards upon which are printed, or identified by reference to the ballot, the names of 
candidates for nomination or election to one or more offices or the ballot titles of one or more measures, 
that can be tabulated on an optical scanner. 

(بطاقة أو عدد من البطاقات یتم طباعتھا أو تحدیدھا بالرجوع إلى االقتراع أو أسماء المرشحین للترشیح أو االنتخاب لمنصب واحد أو 
 ).والتي یمكن جدولتھا على ماسح ضوئي اإلجراءات، أكثر أو أسماء االقتراع لواحد أو أكثر من 

 
Optical Scan System  (نظام مسح ضوئي) 
System by which votes are recorded by means of marks made in voting targets designated on one or 
both sides of a ballot card or series of cards. An optical scan system reads and tabulates ballots, usually 
paper ballots, by scanning the ballot and interpreting the contents. 

(نظام یتم من خاللھ تسجیل األصوات عن طریق العالمات الموضوعة في أھداف التصویت المحددة على أحد جانبي بطاقة االقتراع أو  
ن طریق  كلیھما أو على سلسلة من البطاقات. یقوم نظام المسح الضوئي بقراءة وجدولة بطاقات االقتراع، التي عادة ما تكون ورقیة، ع

 ).مسح بطاقة االقتراع وتفسیر محتویاتھا
 
Order  (أمر) 
An authoritative command, direction, or instruction. 

 (أمر رسمي او توجیھ او تعلیمات.) 
 

Order on The Ballot (ترتیب االسماء على بطاقة االقتراع) 
The order in which contests and candidates appear on a ballot. 

 ) .الترتیب الذي یبیّن المنافسات والمرشحین على بطاقة االقتراع(
 

Ordinance  (مرسوم) 
A piece of legislation enacted by a local authority. 

 .(تشریع تم سنھ من قبل سلطة محلیة)
 

Original Petition (التماس أصلي) 
A master document with information about measures, initiatives, referendums, or candidates used to 
gather signatures from registered voters. 

 ).(وثیقة رئیسیة تحوي معلومات حول إجراءات أو مبادرات أو استفتاءات أو مرشحین وتستخدم لجمع التوقیعات من الناخبین المسجلین
 

Out-Of-State (خارج الوالیة) 
To be outside the physical boundaries of a particular state. 

 .(أن تكون خارج الحدود المادیة لوالیة معینة)
 

Outer Envelope (مظروف خارجي) 
An official envelope used to transport absentee and mailed ballots and protects voter privacy. 

 ).بطاقات االقتراع الغیابي والبرید ویحمي خصوصیة الناخب(مظروف رسمي یستخدم لنقل 
 

Overseas Ballot (االقتراع في الخارج) 
A ballot cast by a member of a uniformed service in active service overseas, or by a civilian living 
overseas. 

 ).الخدمة الفعلیة في الخارج أو من قبل مدني یعیش في الخارج(اقتراع یدلي بھ عضو في الخدمة النظامیة أثناء 
 

Overseas Citizen  (مواطن في الخارج) 
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A citizen of the United States who is living or located in another country outside of the United States. 
 ) .خارج الوالیات المتحدة(مواطن من الوالیات المتحدة یعیش أو موجود في بلد آخر 

 
Overseas Military Voter  (ناخب عسكري في الخارج) 
A member of a uniformed service in active service, including army, navy, air force, marine corps, coast 
guard, and merchant marine, and their spouses and dependents. Members of the uniformed services while 
in the active service who are permanent residents of the state and are temporarily residing outside the 
territorial limits of the United States and the District of Columbia; members of the Merchant Marine of the 
United States who are permanent residents of the state and are temporarily residing outside the territorial 
limits of the United States and the District of Columbia; and/or other citizens of the United States who 
are permanent residents of the state and are temporarily residing outside the territorial limits of the 
United States and the District of Columbia - who are qualified and registered to vote as provided by law. 

وخفر السواحل والبحریة (عضو في الخدمة النظامیة أثناء الخدمة الفعلیة بما في ذلك الجیش والبحریة والقوات الجویة وسالح البحریة 
أعضاء الخدمات النظامیة أثناء الخدمة الفعلیة من المقیمین الدائمین في الوالیة والمقیمین مؤقتا  كذلك التجاریة وأزواجھم ومن یعولونھم.

مقیمون دائمون في الوالیة   خارج الحدود اإلقلیمیة للوالیات المتحدة ومقاطعة كولومبیا، أعضاء البحریة التجاریة للوالیات المتحدة الذین ھم
مین ویقیمون مؤقتا خارج الحدود اإلقلیمیة للوالیات المتحدة ومقاطعة كولومبیا، و / أو غیرھم من مواطني الوالیات المتحدة المقیمین الدائ

ین للتصویت وفقا ألحكام المؤھلین والمسجل -في الوالیة والمقیمین مؤقتا خارج الحدود اإلقلیمیة للوالیات المتحدة ومقاطعة كولومبیا 
 ).القانون

 
Overseas Voter (ناخب في الخارج) 
A U.S. citizen who is living outside of the United States and is eligible to vote in their last place of 
residence in the United States. 

 ).للتصویت في آخر مكان إقامة لھ في الوالیات المتحدة(مواطن أمریكي یعیش خارج الوالیات المتحدة ومؤھل 
 

Overvote  (تصویت متجاوز) 
When the number of selections made by a voter in a contest is more than the maximum number allowed. 

 ) .المسموح بھ للعدد(عندما یكون عدد االختیارات التي قام بھا ناخب في منافسة أكبر من الحد األقصى 
 

Overvoting (تجاوز في التصویت) 
Voting for more than the maximum number of selections allowed in a contest. 

 (التصویت ألكثر من الحد األقصى لعدد االختیارات المسموح بھا في منافسة.)

P 
Paper Ballot  (ورقة االقتراع) 
A piece of paper, paper roll or multiple card stock, on which all voter selections are either hand marked 
or printed, depending on the particular voting system. 

اعتمادا على نظام (قطعة من الورق أو لفافة ورق أو مخزون بطاقات متعددة یتم فیھا طباعة جمیع اختیارات الناخبین أو تمییزھا یدویا 
 التصویت المحدد.)

 
Paper Printout  ي)(مطبوع ورق  
A piece of paper on which information from a computer, scanner or similar device has been printed. 

 ) .(قطعة من الورق طبعت علیھا معلومات من جھاز كمبیوتر أو ماسح ضوئي أو جھاز مشابھ
 

Paper Record سجل ورقي)(  
 
Paper cast vote record that can be directly verified by a voter. 

 ).(سجل تصویت مدلى بالورق والذي یمكن للناخب التحقق منھ مباشرة
 

Paper Ballot Sheet  ) (ورقة االقتراع الورقیة  
A single piece of paper that forms part of a paper ballot. Paper ballots may contain multiple sheets. 

 (قطعة ورق واحدة تشكل جزءا من ورقة اقتراع. قد تحتوي بطاقات االقتراع الورقیة على أوراق متعددة.)
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Paper Trail (أثر الورق) 
 
A series of documents providing written evidence of a sequence of events or the activities of a person or 
organization. 

 ) .(سلسلة من الوثائق تقدم أدلة مكتوبة عن تسلسل أحداث أو أنشطة شخص أو منظمة
 

Paper-Based Voting System نظام تصویت ورقي( ) 
Voting system that records votes, counts votes, and tabulates the vote count, using one or more ballot 
cards or paper ballots. 

 ) .فرز أصوات ویجدول عدد األصوات باستخدام بطاقة أو أكثر من بطاقات االقتراع أو بطاقات ورقیةی(نظام تصویت یسجل و
 

Parallel Monitoring  (مراقبة متوازیة) 
Testing a number of randomly selected voting stations under conditions that simulate actual Election 
Day usage as closely as possible, except that the actual ballots seen by ‘test voters’ and the voting 
behavior of the ‘test voters’ are known to the testers and can be compared to the results that these voting 
stations tabulate and report. 

 (اختبار عدد من محطات االقتراع المختارة عشوائیا في ظروف تحاكي االستخدام الفعلي لیوم االنتخابات بأكبر قدر ممكن عدا 
 التي یراھا "الناخبون المختبَرین" وسلوك التصویت لـ "الناخبین المختبَرین" معروفة للمختبِرین ویمكن أن   االقتراع الفعلیةأن بطاقات 

 ) .تكون كذلك مقارنة بالنتائج التي قامت محطات االقتراع بجدولتھا وإبالغھا
 

Parish (أبرشیة) 
A small administrative district corresponding to a county in other states, such as in the State of 
Louisiana.  

 ).مثل ما في والیة لویزیانا، تماثل أي محافظة في والیات أخرى ،(مقاطعة إداریة صغیرة
 

Partisan (حزبي) 
A committed member of a political party who strongly supports their party's policies. 

یدعم بقوة سیاسات حزبھمعضو ملتزم في حزب سیاسي  . 
 

Partisan Election (انتخابات حزبیة) 
An election in which candidates run for offices as representatives of a political party, often in which their 
party affiliation is printed on the ballot. 

 كممثلین عن حزب سیاسي، والذي فیھ غالبا ما تتم فیھ طباعة انتمائھم الحزبي على بطاقةانتخاب یتنافس فیھ المرشحون على مناصب 
 .االقتراع

 
Partisan Office (منصب حزبي) 
An elected office for which candidates run as representatives of a political party. 

 ) .سي(منصب انتخابي یتنافس فیھ المرشحون كممثلین عن حزب سیا
 

Partisan Office Declaration of Candidacy (إعالن ترّشح لمنصب حزبي) 
The act of completing the required paperwork to become a partisan candidate for public office. 

 .عملیة استكمال مأل األوراق المطلوبة للترشح لمنصب عام
 
Partisan Primary  رئیسیة حزبیة)(انتخابات  
Election in which political parties choose their nominees for a general or run-off election. 

 انتخابات تختار فیھا أحزاب سیاسیة مرشحیھا النتخابات عامة أو انتخابات تابعة لتحدید الفائز.
 

Party (حزب) 
An organization that coordinates candidates to compete in a country's elections. It is common for the 
members of a political party to have similar ideas about politics, and parties may promote specific 
ideological or policy goals. 

 ئع أن یكون لدى أعضاء حزب سیاسي أفكار متشابھة حول السیاسة، وقد (منظمة تنسق بین مرشحین للمنافسة في انتخابات البلد. من الشا
 .)تروج األحزاب ألھداف أیدیولوجیة أو سیاسیة محددة
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Party Affiliation (إنتماء حزبي) 
Refers to a candidate or elected official's relationship to a particular party, not necessarily to a particular 
set of philosophical beliefs. In terms of voting, this usually refers to voters registering with a recognized 
political party. 

 (یشیر إلى عالقة مرشح أو مسؤول منتخب بحزب معین، ولیس بالضرورة إلى مجموعة معینة من المعتقدات الفلسفیة. فیما یتعلق 
 ).ویت، عادة یشیر ھذا إلى تسجیل الناخبین في حزب سیاسي معترف بھبالتص

 
Party Candidate (مرشح الحزب) 
A candidate who is running as representatives of a political party for an elected office. 

 ).(مرشح یعمل كممثل عن حزب سیاسي لمنصب منتخب
 

Party Convention  حزب)(مؤتمر  
A meeting where states and territory parties convene to select a presidential nominee. 

 ).(اجتماع تجتمع فیھ أحزاب الوالیات واألقالیم الختیار مرشح رئاسي
 

Party Designation (تعیین الحزب) 
The political party printed with the name of a candidate on a ballot or election materials. 

 ) .(طبع اسم مرشح الحزب السیاسي على بطاقة اقتراع أو مواد انتخابیة
 

Party Enrollment (تسجیل حزب) 
The act of registering to vote and selecting a political party affiliation. Note, some states refer to 
registering with a party preference, and not formal enrollment or affiliation. 

 (عملیة تسجیل لتصویت واختیار انتماء حزبي سیاسي. مالحظة: تشیر بعض الوالیات إلى تسجیل مع تفضیل الحزب، ولیس تسجیل
 رسمي أو انتماء حزبي.)

 
Party Label (تسمیة الحزب) 
The political party printed with the name of a candidate on a ballot or election materials. 

 ).(الحزب السیاسي یطبع اسم مرشح على بطاقة اقتراع أو مواد انتخابیة
 

Party Preference (تفضیل الحزب) 
The act of registering to vote and selecting a political party preference. Note, some states refer to 
registering with a party as party enrollment or affiliation. 
 (عملیة تسجیل للتصویت واختیار مفّضل لحزب سیاسي. مالحظة: بعض الوالیات تشیر إلى تسجیل مع حزب على أنھ إدراج في حزب أو  

 انتساب لھ.) 
 

Pattern Voting (تصویت نمطي) 
Selecting contest options across multiple contests in a predetermined pattern intending to signal one’s 
identity to someone else. The possibility of pattern voting can be an issue for publishing Cast Vote 
Records (CVR) because it may compromise voter privacy if there are enough selections in each published 
CVR to make it likely a selection pattern might be unique. 
 (تحدید خیارات منافسة عبر مسابقات متعددة بنمط محدد مسبقا یھدف إلى اإلشارة إلى ھویة شخص ما لشخص آخر. یمكن أن تكون إمكانیة 

 ألنھا قد تقوض خصوصیة الناخب إذا كانت ھناك اختیارات كافیة في   (CVR) بھاالتصویت النمطي مشكلة لنشر سجالت التصویت المدلى 
 منشور لترجیح جعل نمط االختیار فریدا.) CVR كل

 
Penetration Testing (اختبار االختراق) 
An evaluation method that enables researchers to search for vulnerabilities in a system. Election 
systems, such as the Voter Registration system, are periodically submitted to Penetration Tests to 
determine their vulnerabilities to cyber-attacks. Also called Pen Testing. 

 انتخابات، مثل نظام تسجیل الناخبین، بشكل دوري  طریقة تقییم تمكن الباحثین من البحث عن نقاط ضعف في النظام. یتم تقدیم أنظمة
 .الختبارات االختراق لتحدید نقاط ضعفھا للھجمات اإللكترونیة. یُطلق علیھ أیضا اختبار القلم

 
People’s Veto Referenda استفتاءات حق الجمھور للنقض (الفیتو)( (  
A proposal to repeal a law authorizing what was previously enacted by a governing body, and that is 
placed on the ballot by a citizen petition. 

 (اقتراح بإلغاء قانون یجیز ما تم سنھ سابقا من قبل ھیئة حاكمة، ویتم وضعھ على ورقة االقتراع من خالل عریضة مواطن.)
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Permanent Absentee Application  غائب دائم)(طلب ناخب  
An application to automatically receive an absentee ballot in the mail for all future elections. 

 (تطبیق لتلقي اقتراع غیابي تلقائیا عبر البرید لجمیع االنتخابات المقبلة.)
 

Permanent Absentee Voter  (الناخب الغائب الدائم) 
A voter who has applied to use an absentee ballot to vote for all elections and has met the qualifications to 
be a permanent absentee voter in their jurisdiction. 

 (ناخب تقدم بطلب الستخدام االقتراع الغیابي للتصویت لجمیع االنتخابات واستوفى المؤھالت لیكون ناخبا غائبا دائما في نطاق والیتھ 
 القضائیة.) 

 
Permanent Absentee Voter Status  (وضع ناخب غائب دائم) 
A term used by election officials when a voter has applied for and is eligible to use an absentee ballot for 
all elections. 

 (مصطلح یستخدمھ مسؤولو االنتخابات عندما یتقدم ناخب ویحق لھ استخدام اقتراع غیابي لجمیع االنتخابات.)
 

Permanent Advance Voter  (ناخب مسبق دائم) 
Synonymous with permanent absentee voter. 

 الغائب الدائم.)  (مرادف للناخب
 

Personal Assistive Device (جھاز مساعد شخصي) 
A device that is carried or worn by an individual with some physical impairment whose primary purpose 
is to help compensate for that impairment. 

 اإلعاقات الجسدیة والغرض األساسي منھ ھو المساعدة في تعویض ھذه االعاقة.)(جھاز یحملھ أو یرتدیھ فرد یعاني من بعض 
 

Persons with Disabilities (اشخاص ذوو االحتیاجات الخاصة) 
The disability community is rapidly evolving to using identity-first language in place of person-first 
language. This is because it views disability as being a core component of identity, much like race and 
gender. Some members of the community, such as people with intellectual and developmental 
disabilities, prefer person-first language. In this column, the terms are used interchangeably. 
  یتطور مجتمع اإلعاقة بسرعة إلى استخدام لغة الھویة األولى بدال من لغة الشخص اوال. ھذا ألنھ ینظر إلى اإلعاقة على أنھا مكون أساسي

 ال. في  للھویة، مثلھا مثل العرق والجنس. یفضل بعض أفراد المجتمع، مثل األشخاص ذوي اإلعاقات الذھنیة والتنمویة، لغة الشخص أو
 ھذا العمود یتم استخدام المصطلحات بالتبادل. 

 
Petition (التماس) 
A document with information about measures, initiatives, referendums, or candidates used to gather 
signatures from registered voters. 

 استفتاءات أو مرشحین المستخدمة لجمع توقیعات من ناخبین مسجلین.)(وثیقة تحوي معلومات عن إجراءات أو مبادرات أو 
 

Petition Drive (حملة عریضة) 
An organized effort to collect sufficient valid signatures to support an initiative, candidate, measure, or 
referendum. 

 مبادرة أو مرشح أو إجراء أو استفتاء.) (جھد منظم لجمع توقیعات صالحة كافیة لدعم 
Petition Fund  (صندوق العریضة) 
The act of raising and spending funds for purposes related to a petition. 

 (جمع أموال وإنفاقھا ألغراض تتعلق بالتماس.) 
 

Petition Signature Gathering (تجمع التوقیع على العریضة) 
The act of attempting to gather signatures from voters for initiatives, referendums, or candidates. 

 (محاولة جمع تواقیع الناخبین لمبادرات أو استفتاءات أو مرشحین.) 
 

Petition Verification  (التحقق من العریضة) 
Term used when elections officials examine submitted petitions and determine whether they are in 
proper form, if the signatures of voters are valid, and if the requisite number of valid signatures have been 
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filed to accomplish its purpose. 
 (مصطلح یستخدم عندما یفحص مسؤولو االنتخابات االلتماسات المقدمة ویحددون ما إذا كانت في شكل مناسب وما إذا كانت تواقیع 

 الناخبین صحیحة وما إذا تم تقدیم العدد المطلوب من التوقیعات الصحیحة لتحقیق الغرض منھا.)
 

Physical Configuration Audit (PCA) (PCA) ین الماديتدقیق التكو   
Inspection by an accredited test laboratory that compares the voting system components submitted for 
certification testing to the vendor’s technical documentation and confirms that the documentation 
submitted meets the national certification requirements. Includes witnessing of the build of the executable 
system to ensure that the certified release is built from the tested components. 

بائع ویؤكد أن الوثائق المقدمة تفي (تفتیش من قبل مختبر معتمد یقارن مكونات نظام التصویت المقدمة الختبار الشھادة مع الوثائق الفنیة لل
 ة.)بمتطلبات شھادة المصادقة الوطنیة. یشمل مشاھدة بناء النظام القابل للتنفیذ للتأكد من أن اإلصدار المعتمد مبني من المكونات المختبر

 
PII (معلومات تحدید الھویة الشخصیة) 
Information that permits the identity of an individual to be derived and any information about an 
individual maintained by an agency, including: information that can be used to distinguish or trace an 
individual’s identity, such as name, social security number, date and place of birth, mother’s maiden 
name, or biometric records; any other information that can be linked to an individual, such as medical, 
educational, financial, and employment information. 
   (معلومات تسمح باشتقاق ھویة فرد وأي معلومات عن الفرد تحتفظ بھا الوكالة، بما في ذلك: معلومات التي یمكن استخدامھا لتمییز أو تتبع

 ھویة افرد، مثل االسم ورقم الضمان االجتماعي وتاریخ ومكان المیالد واسم أم قبل الزواج أو السجالت البیومتریة، أي معلومات
 طھا بفرد، مثل معلومات طبیة وتعلیمیة ومالیة وتوظیفیة.)أخرى یمكن رب

 
Platform منصة 
The declared policy of a political party, candidate, or group. 

 (السیاسة المعلنة لحزب أو مرشح أو جماعة سیاسیة.)
 

Plebiscite (استفتاء) 
A proposal to repeal a law that was previously enacted by a governing body, and that is placed on the 
ballot by a citizen petition. 

 (اقتراح بإلغاء قانون سبق أن تم سنھ من قبل ھیئة حاكمة، ویتم وضعھ على ورقة االقتراع من خالل التماس مواطن.) 
 

Plurality (تعدد) 
The number of votes cast for a candidate who receives more than any other but does not receive an 
absolute majority (more than 50%). 

 (عدد أصوات التي یتم إدالء بھا لمرشح یحصل على أكثر من أي مرشح آخر ولكنھ ال یحصل على األغلبیة المطلقة (التي ھي أكثر من 
 50 (.(٪ 

 
Pointer (مؤشر) 
Provide an alternative method of using equipment for people with limited hand use, for activities 
including turning pages, drawing, as a keyboard aid or a pencil holder. 

 ذلك تقلیب الصفحات والرسم كأداة(توفیر طریقة بدیلة الستخدام معدات ألشخاص ذوي استخدام الیدوي محدود ألنشطة، بما في 
 مساعدة للوحة المفاتیح أو حامل قلم رصاص.)  

 
Pointing to The Candidate or Question on the Ballot  (اإلشارة إلى مرشح أو سؤال في ورقة االقتراع) 
On certain ballots, voters are instructed to draw a single line to connect the head and tail of the arrow 
that points to the choice to vote for a candidate or measure, instead of filling in a bubble or marking an X. 

 إجراء، (في بطاقات اقتراع معینة، یُطلب من الناخبین رسم خط واحد لربط رأس وذیل السھم الذي یشیر إلى اختیار التصویت لمرشح أو 
 في صندوق.) Xبدال من ملء فقاعة أو وضع عالمة  

 
Political (سیاسي) 
(1) relating to the government or the public affairs of a country. (2) Relating to the ideas or strategies of  a 
particular party or group in politics. 

 ) تتعلق بأفكار أو استراتیجیات حزب أو مجموعة معینة في السیاسة.)2بشؤونھ العامة. () متعلقة بحكومة بلد أو 1((
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Political Action Committee (PAC) (PAC)  لجنة العمل السیاسي 
From FEC's glossary: Popular term for a political committee that is neither a party committee nor an 
authorized committee of a candidate. PACs directly or indirectly established, administered or financially 
supported by a corporation or labor organization are called separate segregated funds (SSFs). PACs 
without such a corporate or labor sponsor are called nonconnected PACs. 

 : لجنة العمل السیاسي ھو مصطلح شعبي للجنة سیاسیة لیست لجنة حزبیة وال لجنة (FEC)(من معجم حملة االنتخابات االتحادیة، 
 لجنات العمل السیاسي التي تم إنشاؤھا أو  إدارتھا أو دعمھا مالیا بشكل مباشر أو غیر مباشر من قبل شركة أو  مرخصة من مرشح. تسمى

 ). لجنات العمل السیاسي التي  لیس لھا راعي شركة أو عمالیةSSFs(صنادیق منفصلة منعزلة نظمة عمالیة صنادیق منفصلة منفصلة م
 تسمى لجنات عمل سیاسیة غیر متصلة.)

 
Political Appointee  (معیّن سیاسي) 
Any employee who is appointed by the President, the Vice President, or agency head. 
 أي موظف یتم تعیینھ من قبل الرئیس أو نائب الرئیس أو رئیس الوكالة.

 
Political Caucus (التجمع السیاسي) 
A meeting at which local members of a political party register their preference among candidates   running 
for office or select delegates to attend a convention. 
 (اجتماع یسجل فیھ األعضاء المحلیون في حزب سیاسي تفضیالتھم بین المرشحین الذین یترشحون لمنصب أو یختارون مندوبین لحضور 

 مؤتمر.) 
 

Political Disclaimer (إخالء المسؤولیة السیاسیة) 
The required information that must accompany any political advertisement that is paid for by a 
candidate, committee, or individual that is published, displayed, or circulated for the purposes of 
influencing an election. 

 مرشح أو لجنة أو فرد ویتم نشره أو عرضھ أو تداولھ (المعلومات المطلوبة التي یجب أن تصاحب أي إعالن سیاسي تم دفع ثمنھ من قبل 
 ألغراض التأثیر على إنتخاب.) 

Political Organizations (المنظمات السیاسیة 
Any organization that involves itself in the political process, including political parties, non-governmental 
organizations, advocacy groups, and special interest groups. 

 (أي منظمة تُشرك نفسھا في العملیة السیاسیة، بما في ذلك أحزاب سیاسیة ومنظمات غیر حكومیة وجماعات مناصرة ومجموعات
 مصالح خاصة.) 

 
Political Party (حزب سیاسي) 
An organization that coordinates candidates to compete in a country's elections. It is common for the 
members of a political party to have similar ideas about politics, and parties may promote specific 
ideological or policy goals. 

 اسي أفكار متشابھة حول السیاسة، وقد (منظمة تنسق بین المرشحین للمنافسة في انتخابات بلد. من الشائع أن یكون لدى أعضاء حزب سی
 تروج األحزاب ألھداف أیدیولوجیة أو سیاسیة محددة.)

 
 

Political Party Affiliation (انتماء لحزب سیاسي) 
Refers to a candidate or elected official's relationship to a particular party, not necessarily to a particular set 
of philosophical beliefs. In terms of voting, this usually refers to voters registering with an authorized 
political party. 

 (یشیر إلى عالقة المرشح أو المسؤول المنتخب بحزب معین، ولیس بالضرورة إلى مجموعة معینة من المعتقدات الفلسفیة. فیما یتعلق
 بالتصویت، یشیر ھذا عادة إلى الناخبین المسجلین لدى حزب سیاسي مرخص لھ.)

 
Political Party Statements of Purpose (بیانات الھدف من الحزب السیاسي) 
The declared policy of a political party or group. 

 (السیاسة المعلنة لحزب أو جماعة سیاسیة.)
 

Political Subdivision )(التقسیم السیاسي  
Any unit of government, such as counties and cities, school districts, and water and conservation  
districts having authority to hold elections for public offices or on ballot issues. 
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 والمقاطعات التدریسیة ومقاطعات المیاه والمحافظة علیھا سلطة إجراء انتخابات للمناصب (أي وحدة حكومیة، مثل المحافظات والمدن 
 العامة أو بشأن قضایا االقتراع.)

 
Politician (سیاسي) 
A person who is professionally involved in politics, especially as a holder of or a candidate for an elected 
office. 

 (شخص منخرط مھنیا في السیاسة، خاصة بصفتھ صاحب منصب أو مرشحا لمنصب منتخب.)
 

Poll  (تصویت) 
(1) To check the status of or record the opinion of a voter. (2) The process of voting in an election. 

 انتخاب.) ) عملیة تصویت في 2) للتحقق من حالة الناخب أو تسجیل رأیھ. (1((
 

Poll Book (سجل االستطالع) 
An official register of electors entitled to vote at an election, used to verify and check in voters prior to 
issuing them a ballot. 

 وصولھم قبل إصدار بطاقة االقتراع(سجل رسمي لناخبین یحق لھم التصویت في االنتخابات یستخدم للتحقق من الناخبین وتسجیل 
 لھم.)

 
Poll Book Station (محطة سجل االستطالع) 
A site used to check in, process, or tabulate ballots from multiple precincts as a central location. 

 انتخابیة متعددة كموقع مركزي.) (موقع یستخدم لتسجیل الواردین أو معالجة أو جدولة بطاقات االقتراع من دوائر 
 

Poll Hours (ساعات االستطالع) 
The opening and closing times for voting at polling locations. 

 (مواعید فتح وإغالق التصویت في مواقع االقتراع.)
 

Poll List (قائمة استطالع) 
An official register of electors entitled to vote at an election, used to verify and check in voters prior to 
issuing them a ballot. 

 (سجل رسمي للناخبین الذین یحق لھم التصویت في االنتخابات یستخدم للتحقق من الناخبین وتسجیل وصولھم قبل إصدار بطاقة اقتراع
 لھم.)

 
Poll Officer (ضابط استطالع) 
The official responsible for the proper and orderly voting at a polling location or an election process. 

 (الشخص المسؤول عن التصویت السلیم والمنظم في موقع االقتراع أو عملیة االنتخابات.)
 

Poll Watcher (مراقب استطالع) 
Individuals that monitor the opening and closing of voting locations and the voting process. 

 (أفراد یراقبون فتح وإغالق مواقع التصویت وعملیة التصویت.) 
Poll Worker (عامل استطالع) 
The official responsible for the proper and orderly voting at a polling location or an election process. 

 السلیم والمنظم في موقع اقتراع أو إجراء انتخابي.) (الشخص المسؤول عن التصویت 
 

Polling Location (موقع االقتراع) 
Physical address of a polling place. 

 (العنوان الفعلي لمكان اقتراع.)
 

Polling Place (مكان االقتراع) 
Facility to which voters are assigned to cast in-person ballots. 

 (منشأة یتم تعیین ناخبین فیھا لإلدالء بأصواتھم فردیا.)
 

Polling Place Assignment (تعیین مكان االقتراع) 
The location of the facility where a voter will be on the official list of voters authorized to cast a ballot. 
Polling places are based on a voter's residential address and the site may change from one election to the 
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next. 
 عنوان (موقع المنشأة التي یكون فیھا الناخب مدرجا في القائمة الرسمیة للناخبین المصرح لھم باإلدالء باصواتھم. تعتمد أماكن االقتراع على 

 سكن الناخب وقد یتغیر الموقع من انتخاب آلخر.)
 

Polling Place Officer (ضابط مكان االقتراع) 
The official responsible for the proper and orderly voting at a polling location or an election process. 

 (الشخص المسؤول عن التصویت السلیم والمنظم في موقع االقتراع أو عملیة االنتخابات.)
 

Popular Vote  شعبي)(تصویت  
The vote for a candidate or issue made by the qualified voters, as opposed to a vote made by elected 
representatives. 

 (التصویت لمرشح أو قضیة من قبل الناخبین المؤھلین، مقارنة مع تصویت الممثلین المنتَخبین.)
 

Portable Document Format (PDF) دات المحمولة) (تنسیق المستن  
A standard and commonly used file format, used for creating, sharing, and reading documents, forms, 
and reports. PDF files can only be opened and read by a reader, such as Adobe Acrobat. 

  PDF(صیغة ملف قیاسیة وشائعة االستخدام، تُستخدم إلنشاء المستندات والنماذج والتقاریر ومشاركتھا وقراءتھا. ال یمكن فتح ملفات 
 .)Adobe Acrobatوقراءتھا إال بواسطة قارئ، مثل 

 
Position )(موقع  
(1) The proper, appropriate, or usual place; such as the location a contest or candidate will appear on a 
ballot. (2) An opinion or what a person thinks about a political candidate, issue or policy. 

 رأي أو ما یعتقده) 2) المكان الصحیح أو المناسب أو المعتاد، مثل الموقع الذي ستظھر فیھ المنافسة أو المرشح على بطاقة اقتراع. (1((
 شخص عن مرشح سیاسي أو قضیة أو سیاسة.)

 
Post-Election (بعد االنتخابات) 
Relating to or occurring in the time following an election. 

 (تتعلق بالوقت التالي لالنتخابات أو تحدث في ذلك الوقت.)
 

Post-Election Procedures  االنتخابات) (إجراءات ما بعد  
Laws, policies, and administrative procedures that are conducted after an election, often related to the 
canvassing, auditing, and certifying of election results. 

 بمسح نتائج االنتخابات وتدقیقھا والتصدیق علیھا.)(قوانین وسیاسات وإجراءات إداریة یتم عملھا بعد االنتخابات، والتي تتعلق غالبا 
 

 
 
 
 
 
Post-Election Tabulation Audit (تدقیق جدولة ما بعد االنتخابات) 
A post-election audit that involves hand-counting a sample of votes on paper records, then comparing 
those counts to the corresponding vote totals originally reported as a check on the accuracy of election 
results, and to detect discrepancies using accurate hand-counts of the paper records as the benchmark. 

الورقیة، ثم مقارنة تلك األعداد بإجمالیات األصوات المقابلة  (تدقیق ما بعد االنتخابات یتضمن عد یدوي لعیّنة من األصوات في السجالت 
التي تم اإلبالغ عنھا في األصل كاثبات لدقة نتائج االنتخابات واكتشاف التناقضات باستخدام التعداد الیدوي الدقیق للسجالت الورقیة 

 كمعیار.) 
 

 
Postage  (رسوم البرید) 
The fee to use a postal service. 

 (رسوم استخدام الخدمة البریدیة.) 
 

Postage Paid (رسوم البرید المدفوعة) 
A form of indication on an envelope that the costs for sending were paid in another way than using 
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stamps or a franking machine. The indication is usually placed in the upper right corner of the front side of 
an envelope, where otherwise stamps would have been stuck. 

 (شكل لإلشارة على مغلف أن تكالیف اإلرسال تم دفعھا بطریقة أخرى غیر استخدام الطوابع أو آلة دمغ رسائل. عادة ما یتم وضع 
 للمغلف، حیث یمكن عدا ذلك أن تكون الطوابع عالقة.)المؤشر في الزاویة الیمنى العلیا من الجانب األمامي 

 
Postage Stamp (طابع بریدي) 
A small piece of paper issued by a post office, postal administration, or other authorized vendors to 
customers who pay postage, who then affix the stamp to the face or address-side of any item of mail— an 
envelope or other postal cover —that they wish to send. 

 (قطعة صغیرة من الورق صادرة عن مكتب برید أو إدارة بریدیة أو غیرھم من البائعین المعتمدین للعمالء الذین یدفعون رسوم البرید، 
 یرغبون في  –مظروف أو غالف بریدي آخر  -أو جانب العنوان ألي حاجة ترسل بالبرید والذین یقومون بعد ذلك بلصق الطابع على وجھ 

 إرسالھا.) 
 

Postal Registration  (التسجیل البریدي) 
A mail service offered by postal services in many countries, which allows the sender proof of mailing via 
a mailing receipt and, upon request, electronic verification that an article was delivered or that a delivery 
attempt was made. 

 د(خدمة بریدیة تقدمھا الخدمات البریدیة في العدید من البلدان، والتي تزود المرسل إثبات ما أرسل عبر إیصال بریدي وإثبات إلكتروني عن
 یم حاجة أو محاولة تسلیمھا.)الطلب للتحقق من تسل

 
Postmark 
A postal marking made on an envelope, parcel, postcard or the like, indicating the place, date, and time 
that the item was delivered into the care of a postal service, or sometimes indicating where and when 
received or in transit. 

 (عالمة بریدیة تثبت على مغلف أو طرد أو بطاقة بریدیة أو ما شابھ تشیر إلى مكان وتاریخ ووقت تسلیم الحاجة إلى خدمة بریدیة أو في 
 بعض األحیان تشیر إلى مكان وتاریخ استالم الحاجة أو اذا كانت خالل عملیة التسلیم.) 

 
Pre-Clearance ةبق(الموافقة المس (  
Under the Federal Voting Rights Act of 1965, specified changes in voting procedures in certain states or 
political divisions cannot take effect in a state or political subdivision until the change is approved by a 
specified federal authority. The process that certain states or political divisions must follow to make 
specified changes in voting procedures Under the Federal Voting Rights Act of 1965. 

 راءات التصویت في بعض الوالیات أو، ال یمكن أن تصبح التغییرات المحددة في إج1965(بموجب قانون حقوق التصویت الفیدرالي لعام 
 االنقسامات السیاسیة ساریة المفعول في والیة أو قسم فرعي سیاسي حتى تتم الموافقة على التغییر من قبل سلطة اتحادیة محددة. یجب ان 

 إجراءات التصویت قانون حقوق تتبع العملیة التي یجب أن تتبعھا بعض الوالیات أو األقسام السیاسیة إلجراء تغییرات محددة في 
 .) 1965التصویت الفیدرالي لعام 

 
 
 
Pre-Election Procedures  (إجراءات ما قبل االنتخابات) 
Laws, policies, and administrative procedures that are conducted prior an election, often related to 
candidacy filings, ballot preparation, logic and accuracy testing of voting machines, poll worker training 
and all of the other activities required to prepare for voting in an election. 

 وإعداد االقتراع واختبار المنطق والدقة (قوانین وسیاسات وإجراءات إداریة یتم عملھا قبل االنتخابات غالبا ما تتعلق بكشوفات الترشح 
 آلالت التصویت وتدریب موظفي االقتراع وجمیع األنشطة األخرى المطلوبة للتحضیر للتصویت في االنتخابات.) 

 
Pre-candidacy (ما قبل الترشح) 
The time period that a person, otherwise qualified to be a candidate for any public office or position to be 
determined by public election, prepares to be a candidate and may receive contributions or make 
expenditures, or both personally or by another individual. 

 تحدده االنتخابات العامة لیكون مرشحا وقد یتلقى(الفترة الزمنیة التي یستعد فیھا الشخص المؤھل لیكون مرشحا ألي منصب أو مكتب عام 
 ) مساھمات أو یصرف نفقات أو یفعل كلیھما شخصیا أو بواسطة فرد آخر.

 
Precinct  (منطقة) 
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Election administration division corresponding to a contiguous geographic area that is the basis for 
determining which contests and issues the voters legally residing in that area are eligible to vote on. 

 ي (قسم إدارة انتخابات یوافق منطقة جغرافیة مجاورة، وھو األساس لتحدید المنافسات والقضایا التي یحق للناخبین المقیمین بشكل قانوني ف
 تلك المنطقة التصویت علیھا.)

 
Precinct Board منطقة) (مجلس ال  
A group of individuals working together, following specific rules and procedures, responsible for the 
proper and orderly voting at a polling location or an election process. 

 مسؤولین عن التصویت السلیم والمنظم في موقع اقتراع أو(مجموعة أفراد یعملون معا ویتبعون قواعد وإجراءات محددة ویكونون 
 ) عملیة انتخابیة.

 
Precinct Board Member  (عضو ھیئة الدائرة االنتخابیة) 
The official responsible for the proper and orderly voting at a polling location or an election process. 

 التصویت السلیم والمنظم في موقع االقتراع أو عملیة انتخابات.) (الشخص المسؤول عن 
 

Precinct Captain  (كابتن الدائرة االنتخابیة) 
A party leader who organizes political activities in a specific geographic area. 

 (زعیم حزب ینظم أنشطة سیاسیة في منطقة جغرافیة معینة.) 
 

Precinct Count  (تعداد دائرة انتخابات) 
Counting of ballots in the same precinct in which those ballots have been cast. 

 (عد األصوات في نفس الدائرة االنتخابیة التي تم إدالء االصوات بھا. 
 

Precinct Count Optical Scan System (PCO) نظام المسح الضوئي الدقیق الدقیق) (  
System by which votes are recorded in a voting location by means of marks made in voting targets 
designated on one or both sides of a ballot card or series of cards. An optical scan system reads and 
tabulates ballots, usually paper ballots, by scanning the ballot and interpreting the contents. 
 (نظام یتم من خاللھ تسجیل األصوات في مكان اقتراع عبر عالمات توضع في أھداف التصویت المحددة على أحد جانبي بطاقة االقتراع أو

 تراع ورقیة، عن طریق مسح بطاقة االقتراع كلیھما. یقوم نظام المسح الضوئي بقراءة وجدولة بطاقات االقتراع، وعادة ما تكون أوراق اق
 وتفسیر محتویاتھا.)

 
Precinct Count Voting System  (نظام التصویت تعداد لدائرة انتخابات) 
A voting system that tabulates ballots at the polling place. These systems typically tabulate ballots as 
they are cast and print the results after the closing of the polls. With an Optical Scan System, after 
ballots are marked either by hand or with a ballot marking device, they are tabulated when a ballot is 
placed into the scanner. For direct-recording electronic voting machines (DREs), and for some paper- 
based systems, these systems provide electronic storage of the vote count and results are later uploaded 
to a central voting system. 

 مة بجدولة بطاقات االقتراع أثناء اإلدالء بھا وطباعة(نظام تصویت یقوم بجدولة أوراق االقتراع في مكان االقتراع. عادة ما تقوم ھذه األنظ
 زالنتائج بعد إغالق صنادیق االقتراع. باستخدام نظام المسح الضوئي، یتم جدولة أوراق االقتراع بعد وضع عالمة علیھا إما بالید أو بجھا

 )، وبالنسبة لبعض األنظمةDREsتسجیل المباشر (تعلیم االقتراع بعد وضعھا في الماسح الضوئي. بالنسبة آلالت التصویت اإللكتروني لل
 )الورقیة، توفر ھذه األنظمة تخزینا إلكترونیا لعد األصوات ویتم تحمیل النتائج الحقا إلى نظام تصویت مركزي.

 
Precinct Official  (مسؤول دائرة االنتخاب) 
The official responsible for the proper and orderly voting at a polling location or an election process. 

 ) (الشخص المسؤول عن التصویت السلیم والمنظم في موقع اقتراع أو عملیة انتخابات.
 

Precinct Register  (سجل دائرة اتنخابات) 
An official register of electors entitled to vote at an election, used to verify and check in voters prior to 
issuing them a ballot. 

 (سجل رسمي للناخبین الذین یحق لھم التصویت في االنتخابات یستخدم للتحقق من الناخبین وتسجیل وصولھم قبل إصدار بطاقة االقتراع
 )لھم.

 
Precinct Split (تقسیم دائرة انتخاب) 
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A subdivision of a precinct which arises when a precinct is split by two or more election districts that 
may require different ballot styles. 

 (قسم فرعي للدائرة ینشأ عندما یتم تقسیم الدائرة إلى دائرتین أو أكثر من الدوائر االنتخابیة التي قد تتطلب أسالیب اقتراع مختلفة.) 
 

Precinct Technician  انتخاب) (فني دائرة  
The official responsible for the proper and orderly voting of the technology used at a polling location. 

 (الشخص المسؤول عن التصویت السلیم والمنظم للتكنولوجیا المستخدمة في موقع االقتراع.)
 

Precinct Voting  (تصویت في دائرة انتخاب) 
Voting before or on Election Day where the voter completes the ballot in person at a designated polling 
site that is overseen by election officials or poll workers. 

 االنتخابات أو موظفو (تصویت قبل أو في یوم االنتخاب، حیث یكمل الناخب االقتراع شخصیا في موقع اقتراع محدد یشرف علیھ مسؤولو 
 )االقتراع.

 
Precision (دقة) 
(1) Extent to which a given set of measurements of the same sample agree with their mean. Thus, 
precision is commonly taken to be the standard deviation estimated from sets of duplicate measurements 
made under conditions of repeatability, that is, independent test results obtained with the same method on 
identical test material, in the same laboratory or test facility, by the same operator  using the same 
equipment within short intervals of time. (2) Degree of refinement in measurement or specification, 
especially as represented by the number of digits given. 

 ) مدى توافق مجموعة معینة من القیاسات لنفس العینة مع متوسطھا. وبالتالي، عادة ما یتم أخذ الدقة على أنھا االنحراف المعیاري 1((
 ات مكررة تم إجراؤھا في ظل ظروف التكرار، أي نتائج اختبار مستقلة تم الحصول علیھا بنفس المقدر من مجموعات قیاس

 ) درجة2الطریقة على مادة اختبار متطابقة، في نفس المختبر أو مرفق االختبار، باستخدام نفس المعدات في فترات زمنیة قصیرة. (
 ) یمثلھا عدد األرقام المعطاة.التحسین في القیاس أو المواصفات، ال سیما كما 

 
Presentable Ballot Style (أسلوب االقتراع المقبول) 
Ballot style that includes all presentational details required to generate a ballot. This may include 
language, ordering of contests and candidates, and structural content such as headers. 

 (أسلوب اقتراع یشمل جمیع تفاصیل العرض المطلوبة لتولید االقتراع. قد یشمل ذلك اللغة وترتیب المسابقات والمرشحین والمحتوى
 )الھیكلي مثل العناوین.

 
Presidential Candidate  (مرشح للرئاسة) 
A candidate who is seeking nomination or election to the office of U.S. President and who either has met 
the legal requirements to have their name printed on the ballot or is eligible to have their name written in 
on the ballot and counted as the voter's choice for the contest. 

على ترشیح أو انتخاب لمنصب رئیس الوالیات المتحدة والذي إما استوفى المتطلبات القانونیة لطباعة اسمھ على (مرشح یسعى للحصول 
 بطاقة االقتراع أو مؤھل لكتابة اسمھ على بطاقة االقتراع ویتم احتسابھ على أنھ اختیار الناخب للمنافسة.)

 
Presidential Delegates  (مندوبون رئاسیون) 
Individuals who represent their state at national party conventions for the purpose of nominating a 
candidate for U.S. President. The candidate who receives a majority of the party's delegates wins the 
nomination. 

 ة بغرض ترشیح مرشح لمنصب رئیس الوالیات المتحدة. ویفوز بالترشیح المرشح الذي (أفراد یمثلون دولتھم في مؤتمرات حزبیة وطنی
 )یحصل على غالبیة مندوبي الحزب. 

 
Presidential Elector (ناخب رئاسي) 
A member of the electoral college, who is authorized to cast a ballot for U.S. President on behalf of the 
voters of their state or the District of Columbia. 

 )(عضو في المجمع االنتخابي المخول لھ اإلدالء بصوتھ لرئیس الوالیات المتحدة نیابة عن الناخبین في والیتھم أو مقاطعة كولومبیا.
 

Presidential Primary Election (االنتخابات الرئاسیة األولیة) 
Primary election in which voters choose the delegates to the presidential nominating conventions  allotted 
to their states by the national party committees. 
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 ) الوطنیة.(انتخابات أولیة یختار فیھا الناخبون مندوبي مؤتمرات الترشیح الرئاسي المخصصة لوالیاتھم من قبل اللجان الحزبیة 
 

Prevailing Party (الحزب السائد) 
Successful or winning individual or organization. 

 (فرد أو منظمة ناجحان او فائزان.) 
 

Primary  (اتنخاب أولي) 
Election held to determine which candidate will represent a political party for a given office in the 
general election. Some states have an open primary, while others have a closed or modified-closed 
primary. Sometimes elections for nonpartisan offices and ballot issues are consolidated with primary 
elections. 

 سیاسیا لمنصب معین في االنتخابات العامة. لدى بعض الوالیات انتخابات اولیة مفتوحة،(انتخابات تُجرى لتحدید المرشح الذي سیمثل حزبا 
 في حین أن البعض اآلخر لدیھ أساسي انتخابات مغلقة أو مغلقة معدلة. في بعض األحیان یتم دمج انتخابات لمكاتب غیر حزبیة ومسائل

 اقتراعیة مع االنتخابات االولیة.) 
 

Primary Calendar  (تقویم أساسي) 
The official list of key dates and voting deadlines for a primary election. 

 .)القائمة الرسمیة للتواریخ الرئیسیة والمواعید النھائیة للتصویت لالنتخابات الرئیسیة(
 

Primary Election  (االنتخابات األولیة) 
Election held to determine which candidate will represent a political party for a given office in the general 
election. Some states have an open primary, while others have a closed or modified closed, primary. 
Sometimes elections for nonpartisan offices and ballot issues are held during primary elections. 

انتخابات تُجرى لتحدید أي مرشح سیمثل حزبا سیاسیا لمنصب معین في االنتخابات العامة. بعض الوالیات لدیھا انتخابات أساسیة (
ر حزبیة مفتوحة، بینما البعض اآلخر لدیھا انتخابات أساسیة مغلقة أو معدلة مغلقة. في بعض األحیان یتم إجراء انتخابات لمناصب غی

 ) .وقضایا اقتراع أثناء االنتخابات التمھیدیة
 

Primary Presidential Delegation Nomination  ترشیح الوفد الرئاسي األساسي 
Primary election in which voters choose the delegates to the presidential nominating conventions  allotted 
to their states by the national party committees. 

 .انتخابات رئیسیة یختار فیھا الناخبون مندوبي مؤتمرات الترشیح الرئاسي المخصصة لوالیاتھم من قبل اللجان الحزبیة الوطنیة
 

Primary Results (نتائج أولیة) 
Tallies of votes cast in a primary election after the polls have been closed for voting. 

 ) .(عدد األصوات المدلى بھا في انتخابات رئیسیة بعد إغالق صنادیق االقتراع للتصویت
 

Prior Registration  (تسجیل مسبق) 
When a voter updates their registration in the same or a different jurisdiction, their previous voter 
registration on the official voter rolls is known as their Prior Registration. 

 (عندما یقوم الناخب بتحدیث تسجیلھ في نفس الوالیة القضائیة أو في والیة قضائیة مختلفة، یُعرف تسجیل الناخبین السابق في قوائم  
 .)الناخبین الرسمیة باسم التسجیل المسبق الخاص بھم

 
Prior To An Election  (قبل االنتخابات) 
Relating to or occurring in the time before the first official act related to an election. 

 (تحدث  في وقت سابق ألول حدث متعلق باالنتخابات أو تتعلق بھ.) 
 

Prior To Election Day    (قبل یوم االنتخابات)
Relating to or occurring in the time before the day of an election. 

 ) .االنتخابات(تتعلق أو تحدث في الوقت السابق لیوم 
 
Privacy (خصوصیة) 
The ability to prevent others from determining how an individual voted. 

 ).(القدرة على منع اآلخرین من تحدید كیف صوت فردا ما
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Private Key  (مفتاح سري) 
The secret part of an asymmetric key pair that is typically used to digitally sign or decrypt data. 

 (الجزء السري من زوج مفاتیح غیر متماثلة تستخدم عادة لتوقیع البیانات أو فك تشفیرھا رقمیا.)
 

Process the Application  (معالجة التطبیق) 
The act of verifying eligibility, adding information to a database, and creating a new or updated voter 
record upon the receipt of elections application, such as a voter registration card or absentee ballot 
request. 

 (عملیة التحقق من األھلیة وإضافة معلومات إلى قاعدة بیانات وإنشاء سجل ناخب جدید أو محدث عند استالم طلب االنتخابات، مثل بطاقة
 .)الناخب أو طلب االقتراع الغیابيتسجیل 

 
Product Standard (معیار المنتج) 
Standard that specifies requirements to be fulfilled by a product or a group of products, to establish its 
fitness for a purpose. 

 ).بات مالءمتھا لغرض ما(معیار یحدد متطلبات یجب أن یفي بھا منتج أو مجموعة منتجات إلث
 

Programmed Device  (جھاز مبرمج) 
Electronic device that includes software. Most electronic voting devices include application logic 
(software) and are, therefore, programmed devices. 

 أجھزة التصویت اإللكتروني على منطق تطبیقي (برمجیة)، وبالتالي فھي أجھزة(جھاز إلكتروني یحتوي على برمجیات. تشتمل معظم 
 ) .مبرمجة

 
Proof of Residence (دلیل إقامة) 
A document confirming where a voter lives. 

 ) .(وثیقة تؤكد مكان إقامة الناخب
 

Proponent  (مؤید) 
Someone who proposes something, or at least supports it by speaking and writing in favor of it. 

 ) .(شخص یقترح شیئا ما أو على األقل یدعمھ بالتحدث والكتابة لصالحھ
 

Proportional Representation (تمثیل نسبي) 
An electoral system in which parties gain seats in proportion to the number of votes cast for them. 

 ).(نظام انتخابي تحصل فیھ أحزاب على مقاعد بما یتناسب مع عدد األصوات المدلى بھا لھا
 

Proportional Voting (تصویت نسبي) 
A vote variation used in multi-seat contests where the votes allowed in the contest are distributed to the 
selected candidates proportionally depending on the number of selections. This may result in candidates 
receiving fractional votes. 

 تباین التصویت المستخدم في مسابقات متعددة المقاعد حیث یتم توزیع األصوات المسموح بھا في المسابقة على المرشحین المختارین (
 ).االختیارات. قد یؤدي ھذا إلى حصول المرشحین على أجزاء األصواتبالتناسب بناءعلى عدد 

 
Proposition  (اقتراح) 
A proposal to enact a new law or constitutional amendment that is placed on the ballot for approval or 
rejection by voters. 

 ).على ورقة االقتراع للموافقة علیھ أو رفضھ من قبل الناخبین(اقتراح لسن قانون جدید أو تعدیل دستوري یوضع  
 

Protest Petitions (التماسات احتجاج) 
A petition or process to challenge or to raise objections against the conclusions of an administrative 
action. 

 ).استنتاجات إجراء إداري(التماس أو إجراء للطعن في، أو تقدیم اعتراضات على، 
 

Provisional Ballot (اقتراع مؤقت) 
A ballot cast by a voter who was not on the list of eligible voters, whose information was incomplete or 
not accurate, or who had already received a ballot in the mail and was allowed to vote. Fail-safe ballots 
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are usually kept separate from the other ballots until an election official can determine if the voter is 
eligible to vote. These ballots are sometimes called fail-safe ballots. 

 لمؤھلین وكانت معلوماتھ غیر كاملة أو غیر دقیقة أو الذي تلقى بالفعل ورقة(بطاقة اقتراع یدلي بھا ناخب لم یكن مدرجا في قائمة الناخبین ا
 ل اقتراع بالبرید وُسمح لھ بالتصویت. عادة ما یتم االحتفاظ ببطاقات االقتراع اآلمنة بمعزل عن بطاقات االقتراع األخرى حتى یتمكن مسؤو

 .) ھذه البطاقات أحیانا بطاقات اقتراع آمنةاالنتخابات تحدید ما إذا كان الناخب مؤھال للتصویت. تسمى 
 

Provisional Ballot Envelope (مظروف اقتراع مؤقت) 
An official envelope used to enclose a ballot that was cast provisionally to separate the ballot from other 
cast ballots until the voters eligibility can be determined. 

 ) .(مظروف رسمي یستخدم إلرفاق بطاقة اقتراع تم اإلدالء بھا مؤقتا لفصلھا عن أوراق االقتراع األخرى حتى یمكن تحدید أھلیة الناخبین
 

Provisional Vote (تصویت مؤقت) 
A ballot cast by a voter who was not on the list of eligible voters, whose information was incomplete or 
not accurate, or who had already received a ballot in the mail and was allowed to vote. Provisional 
ballots are usually kept separate from the other ballots until an election official can determine if the 
voter is eligible to vote. These ballots are sometimes called fail-safe votes. 

 الفعل (بطاقة اقتراع التي یدلي بھا ناخب لم یكن مدرجا في قائمة الناخبین المؤھلین وكانت معلوماتھ غیر كاملة أو غیر دقیقة أو الذي تلقى ب
 تفاظ بأوراق االقتراع المؤقتة منفصلة عن بطاقات االقتراع األخرى حتى یتمكنورقة اقتراع بالبرید وُسمح لھ بالتصویت. عادة ما یتم االح

 ).مسؤول االنتخابات من تحدید ما إذا كان الناخب مؤھال للتصویت. تسمى بطاقات االقتراع ھذه أحیانا بأصوات محمیة من الفشل
 

Provisional Voting (تصویت مؤقت) 
The act of casting a ballot by a voter who was not on the list of eligible voters, whose information was 
incomplete or not accurate, or who had already received a ballot in the mail and was allowed to vote. 
Provisional ballots are usually kept separate from the other ballots until an election official can 
determine if the voter is eligible to vote. These ballots are sometimes called fail-safe votes. 

 الفعل (بطاقة اقتراع التي یدلي بھا ناخب لم یكن مدرجا في قائمة الناخبین المؤھلین وكانت معلوماتھ غیر كاملة أو غیر دقیقة أو الذي تلقى ب
 اقتراع بالبرید وُسمح لھ بالتصویت. عادة ما یتم االحتفاظ بأوراق االقتراع المؤقتة منفصلة عن بطاقات االقتراع األخرى حتى یتمكنورقة 

 ).مسؤول االنتخابات من تحدید ما إذا كان الناخب مؤھال للتصویت. تسمى بطاقات االقتراع ھذه أحیانا بأصوات محمیة من الفشل
 

Provisional Voter Instructions (تعلیمات الناخبین المؤقتة) 
An outline of the rules and procedures for voting provisionally, published by the official authority who is 
responsible for administering an election. 

 ) .المسؤولة عن إدارة االنتخابات(موجز لقواعد وإجراءات التصویت المؤقت تنشره السلطة الرسمیة 
 

Proxy Absentee Ballot (االقتراع الغائب بالوكالة) 
A form of voting whereby a member of a decision-making body may delegate his or her voting power to a 
representative, to enable a vote in absence. 

 یمكن وفقھ لعضو في ھیئة اتخاذ قرار أن یفوض حقھ في التصویت إلى ممثل لتمكینھ من التصویت في غیابھ.) (شكل من أشكال التصویت 
 

Public Jurisdiction (قضاء العام) 
The authority of a sovereign power to govern or legislate. 

 ) .(سلطة قوة ذات سیادة في الحكم أو التشریع
 

Public Key  عمومي)(مفتاح  
Public part of an asymmetric key pair that is typically used to verify digital signatures or encrypt data. 

 ) .(جزء عام من زوج مفاتیح غیر متماثل یُستخدم عادة للتحقق من التوقیعات الرقمیة أو تشفیر البیانات
 

Public Measure (تدبیر عام) 
A proposal to enact a new law or constitutional amendment that is placed on the ballot for approval or 
rejection by voters. 

 ).(اقتراح لسن قانون جدید أو تعدیل دستوري یوضع على ورقة االقتراع للموافقة علیھ أو رفضھ من قبل الناخبین
 

Public Network Direct-Recording Electronic (DRE) Voting System   نظام تصویت إلكتروني لتسجیل مباشر للشبكة العامة) 
A DRE that transmits vote counts to a central location over a public telecommunication network. 
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 ).(نظام تصویت إلكتروني ینقل عدد األصوات إلى موقع مركزي عبر شبكة اتصاالت عامة
 

Public Notice  (مذكرة عامة) 
A notice issued by a government agency or legislative body to make the public aware of the various 
government activities, hearings, public bids or other actions. 

باألنشطة الحكومیة المختلفة أو جلسات االستماع أو العطاءات العامة (إشعار صادر عن وكالة حكومیة أو ھیئة تشریعیة لتوعیة الجمھور 
 ) .أو اإلجراءات األخرى

 
Public Office (مكتب عام) 
Any federal, state, county, municipal, town, parish, borough or other district office or government 
position. 

 ).لوالیة أو مقاطعة أو بلدیة أو بلدة أو أبرشیة أو حي أو مكتب إقلیمي آخر أو منصب حكومي(أي مكتب فیدرالي أو تابع 
 

Public Officer (مسؤول عام) 
A term used to describe an individual who occupies any federal, state, county, municipal, town, parish, 
borough, or other district office or government position. 

 
خر أو منصب (مصطلح یستخدم لوصف الفرد الذي یشغل أي مكتب فیدرالي أو تابع لوالیة أو مقاطعة أو بلدیة أو بلدة أو أبرشیة أو حي أو مكتب إقلیمي آ 

 .)حكومي
 

Public Records Request (طلب سجالت عامة) 
A formal request made by a member of the public for documents or pieces of information that are not 
considered confidential and generally pertain to the conduct of government. 

 ).(طلب رسمي مقدم من أحد أفراد الجمھور لوثائق أو أجزاء من المعلومات ال تعتبر سریة وتتعلق بشكل عام بسلوك الحكومة 
 

Punch Card Ballot (بطاقة اقتراع مثقوبة) 
A ballot card that contains voting position targets that a marking device must pierce to form a hole in 
order to record a voter's choice for a candidate or measure. 

 یجب أن یخترقھا جھاز التأشیر لتشكیل فجوة من أجل تسجیل اختیار الناخب لمرشح (بطاقة اقتراع تحتوي على أھداف موقع التصویت التي 
 ).أو إجراء

 
Punch Card Voting System (نظام تصویت بالبطاقة المثقوبة) 
A voting system where voters punch holes in a ballot card with a ballot marking device to mark their 
selections. After voting, the voter may place the ballot in a ballot box, or the ballot may be fed into a 
computer vote tabulating device at the precinct. 

 التصویت، یجوز للناخب وضع (نظام اقتراع یقوم فیھ الناخبون بإحداث ثقوب في بطاقة االقتراع باستخدام جھاز تأشیر على اختیاراتھم. بعد 
 ).ورقة االقتراع في صندوق االقتراع أو یمكن إدخالھا في جھاز جدولة التصویت بالكمبیوتر في الدائرة

 
Punching Device جھاز تثقیب)(  
A ballot marking device used by voters to punch holes in a ballot card to mark their selections. 

 ).لتعلیم أوراق اقتراع یستخدمھ الناخبون إلحداث ثقوب في بطاقة االقتراع لتحدید اختیاراتھم(جھاز 
 

Punching Tool  (أداة تثقیب) 
A ballot marking device used by voters to punch holes in a ballot card to mark their selections. 

 .)الناخبون إلحداث ثقوب في بطاقة االقتراع لتحدید اختیاراتھم(جھاز لتعلیم أوراق االقتراع یستخدمھ 
 

Purge (تطھیر) 
Terminology sometimes used to describe a process that states and counties use to maintain and update 
voter rolls and data by canceling registrations for voters who are no longer eligible. 
 (تستخدم المصطلحات أحیانا لوصف العملیة التي تستخدمھا الوالیات والمقاطعات للحفاظ على قوائم الناخبین والبیانات وتحدیثھا عن طریق 

 ) .إلغاء تسجیالت الناخبین الذین لم یعودوا مؤھلین
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O 
Oath  (قسم) 
A solemn attestation of the truth of what one says or that one sincerely intends to do what one says. 

 .)شھادة قانونیة على حقیقة ما یقولھ الشخص أو أن ینوي الشخص فعل ما یقولھ بصدق(
 

Oath of Office (قسم أداء واجبات المنصب) 
An oath or affirmation a person takes to make a public commitment to the duties, responsibilities and 
obligations associated with holding public office. 

 .(قسم أو إقرار یدلیھ شخص بااللتزام العلني بالواجبات والمسؤولیات والتعھدات المرتبطة بتولي منصب عام)
 

Observational Test (اختبار المالحظة) 
Operational test conducted on voting devices during an election by real voters to establish confidence 
that the voter verifiable paper record is produced correctly when assistive technology is used. Devices 
subjected to observational testing are used for normal collection of votes; the votes collected are 
included in the election tally. 

(اختبار عملي یتم إجراؤه من قبل ناخبین حقیقیین على أجھزة التصویت أثناء انتخابات إلثبات الثقة في أن السجل الورقي المتحقق منھ 
للناخب قد تم إنتاجھ بشكل صحیح عند استخدام التكنولوجیا المساعدة. تُستخدم األجھزة التي تخضع الختبار المالحظة في الجمع العادي  

 .)األصوات التي تم جمعھا في فرز األصوات إشمالتم لألصوات. ی
 

Observers (مراقبون) 
Individuals that monitor the opening and closing of voting locations, voting, the counting and tabulation of 
results, or any other part an election. 

 .)التصویت والتصویت بحد ذاتھ وفرز النتائج وجدولتھا، أو أي جزء آخر من االنتخابات(أفراد یراقبون فتح وإغالق مواقع 
 

Office (منصب) 
Any federal, state, county, town, parish, borough, municipal, school, district or other government 
position. 

 ) .بلدیة أو بلدیة محلیة أو مدرسة أو مقاطعة أو منصب حكومي آخر(أي منصب فیدرالي أو تابع لوالیة أو محافظة أو بلدة أو 
 

Office Holder (صاحب منصب) 
A term used to describe an individual who has been sworn into public office and is currently serving in 
the position. 

 ).ویعمل حالیا في ھذا المنصب(مصطلح یستخدم لوصف فرد أدى الیمین لتولي منصب عام 
 

Office of The Registrar of Voters (منصب مسجل الناخبین) 
An official responsible for administering an election or an election process. 

 ) .(مسؤول عن إدارة إنتخاب أو إجراء انتخابي
 

Officer (إداري مسؤول) 
A term used to describe an individual who has been sworn into public office and is currently serving in 
the position. 

 ).(مصطلح یستخدم لوصف فرد أدى الیمین لتولي منصب عام ویعمل حالیا في ھذا المنصب
 

Official  (موظف رسمي) 
(1) Of or relating to an office, position, or trust (2) Holding an office : having authority 

 
 ) متولي منصب: لھ سلطة.2ذو عالقة بمكتب أو منصب أو عھدة. (  (1)

 
Official Ballot  (إقتراع رسمي)  
 
The official presentation of all of the contests to be decided in a particular election. Either in paper or 



105  

electronic format, the mechanism for voters to show their voter preferences. 
اختیارات الناخبین إما بصفة ورقیة أو   اإلنتخاب  (التمثیل الرسمي لجمیع المنافسات التي سیتم تحدیدھا في انتخابات معینة. ستظھر آلیة

 .) إلكترونیة
 

Official Ballot Card بطاقة إقتراع رسمیة( ) 
An official card or a number of cards upon which are printed, or identified by reference to the ballot, the 
names of candidates for nomination or election to one or more offices or the ballot titles of one or more 
measures. 

ت یتم طباعتھا أو تحدیدھا بالرجوع إلى االقتراع أو أسماء المؤھلین للترشیح أو االنتخاب لمكتب واحد أو (بطاقة رسمیة أو عدد من البطاقا
 .أكثر أو مناصب االقتراع لمقیاس واحد أو أكثر)

 
Official Ballot Card Secrecy Sleeve  (غالف سري الحتواء بطاقة اقتراع رسمیة) 
A paper, envelope, or folder that encloses a ballot to maintain the secrecy of how a voter marked their 
ballot. 

 .)(ورقة أو مظروف أو ملف یحتوي على بطاقة اقتراع للحفاظ على سریة كیفیة تمییز الناخب لبطاقة االقتراع
 

Official Envelope  (مظروف رسمي) 
The official inner, outer, and secrecy envelopes used to transport or enclose ballots. 

 .)(المظاریف الرسمیة الداخلیة والخارجیة والسریة المستخدمة في نقل أو إحتواء أوراق االقتراع
 

Official Party Affiliation List (قائمة االنتماء الرسمي لحزب) 
A list of the individuals that have registered with a party affiliation on an electoral roll, as a prerequisite 
for being entitled or permitted to vote. 

 ).(قائمة بأسماء األفراد المسجلین في حزب على قائمة انتخابیة كشرط أساسي لمنحھم حق التصویت أو السماح لھم بالتصویت
 

Official Roster of Voters  للناخبین)(قائمة رسمیة  
A list of the individuals that have registered on an electoral roll where a voter resides, as a prerequisite for 
being entitled to vote. 

 .)التصویت(قائمة بأسماء األفراد المسجلین في السجل االنتخابي في المكان الذي یقیم فیھ الناخب كشرط مسبق ألحقیتھ في 
 

Official Sample Ballot (نموذج اقتراع رسمي) 
An example ballot provided to voters with information specific to the voter. Sample Ballot booklets 
often provide additional election information such as the voter's polling place and hours, information 
about candidates, questions, and instructions for voting. 
(مثال على بطاقة اقتراع مزودة للناخبین تحوي معلومات خاصة بالناخب. غالبا ما توفر نماذج كتیبات االقتراع معلومات انتخابیة إضافیة  

 ).وتعلیمات التصویتمثل مكان وساعات اقتراع الناخبین ومعلومات عن المرشحین واألسئلة 
 

Online Registration  (تسجیل الكتروني) 
Online voter registration follows essentially the same process as a traditional paper-based process, by 
which new voters fill out a paper form that is submitted to election officials, but instead of filling out a 
paper application, the voter fills out a form via an Internet site, and that paperless form is submitted 
electronically to election officials. In most states the application is reviewed electronically. If the request is 
confirmed to be valid, the new registration is added to the state’s voter registration list. 

ا (یتبع تسجیل الناخبین عبر اإلنترنت أساسیا نفس اإلجراء المتبع في اإلجراء الورقي التقلیدي، والتي عبرھا یمأل الناخبون الجدد نموذج
ملء طلب ورقي، یمأل الناخب نموذجا عبر موقع إنترنت، ویتم تقدیم ھذا النموذج ورقیا یتم تقدیمھ إلى مسؤولي االنتخابات، ولكن بدال من 

غیر الورقي إلكترونیا إلى مسؤولي االنتخابات. في معظم الوالیات، تتم مراجعة الطلب إلكترونیا. إذا تم التثبّت من صحة الطلب، یضاف 
 ).التسجیل الجدید إلى قائمة تسجیل الناخبین في الوالیة

 
Open Primary (إنتخاب مطلق) 
Primary election in which any voters can participate, regardless of their political affiliation. Some states 
require voters to publicly declare their choice of party ballot at the polling place, after which the poll 
worker provides or activates the appropriate ballot. Other states allow the voters to make their choice of 
party ballot within the privacy of the voting booth. 

خبین أن یعلنوا عالنیة (انتخابات أولیة یمكن ألي ناخب المشاركة فیھا بغض النظر عن انتماءاتھم السیاسیة. تطلب بعض الوالیات من النا
عن اختیارھم لالقتراع الحزبي في مكان االقتراع، وبعد ذلك یقوم موظف االقتراع بتزوید أو تفعیل االقتراع المناسب. تسمح الوالیات  
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 ).األخرى للناخبین بالقیام باختیارھم لالقتراع الحزبي ضمن خصوصیة كشك االقتراع
 

Open Records (سجالت مكشوفة) 
Documents or pieces of information that are not considered confidential and generally pertain to the 
conduct of government. 

 ).(مستندات أو معلومات التي ال تعتبر سریة وتتعلق بشكل عام بسلوك الحكومة
 
Open Source (مصدر مفتوح) 
Computer software with its source code (human readable code) made available with a license in which 
the copyright holder provides the rights to study, change, and distribute the software to anyone and for any 
purpose. Open source software may be developed in a collaborative public manner. Voting and election 
systems that contain open source software have had that software reviewed by multiple professional and 
amateur programmers. Open source systems are usually not free and are typically licensed like other 
software. Systems can be fully open source or may have only a portion of their software open source. 

(ھو برنامج حاسوب مع شفرة مصدریة خاصة بھ (شفرة یمكن ألي شخص قراءتھا) یتم توفیره بترخیص، ویمنح فیھ صاحب الملكیة  
یر البرمجیات مفتوحة المصدر بطریقة تعاونیة  الفكریة حقوق دراسة البرنامج وتغییره وتوزیعھ ألي شخص وألي غرض. یمكن تطو

عامة. تمت مراجعة أنظمة التصویت واالنتخاب التي تحتوي على برامج مفتوحة المصدر من قبل العدید من المبرمجین المحترفین والھواة. 
أن تكون األنظمة مفتوحة عادة ما تكون األنظمة مفتوحة المصدر غیر مجانیة، وعادة ما تكون مرخصة مثل البرامج األخرى. یمكن 

 ) .المصدر بالكامل أو قد یكون جزء من برمجیاتھا فقط مفتوح المصدر
 

Operating System (نظام التشغیل) 
A collection of programs that controls the hardware of a computer system and provides utilities and 
services to application software that is installed on the device. Operating systems use complex release 
version numbers to indicate which version is installed and require frequent patches or updates to 
maintain security and functionality. Managing the software revisions in an election office requires 
careful coordination of updates to the operating system as well as to the application software. 

(مجموعة برامج تتحكم في أجھزة نظام حاسوب وتوفر منافع مساعدة وخدمات لبرامج التطبیقات المثبتة على الجھاز. تستخدم أنظمة 
معقدة لإلشارة إلى اإلصدار المثبت وتتطلب تصحیحات أو تحدیثات متكررة للحفاظ على األمن والوظائف.  التشغیل أرقام إصدارات 

 ).تتطلب إدارة مراجعات البرامج في مكتب انتخابي تنسیقا دقیقا لتحدیثات نظام التشغیل باإلضافة إلى البرامج التطبیقیة
 

Operation Manual (دلیل التشغیل) 
The documentation by which an organization provides guidance for members and employees to perform 
their functions correctly and reasonably efficiently. It documents the approved standard procedures for 
performing operations safely to produce goods and provide services. 

(الوثائق التي من خاللھا تقدم منظمة التوجیھ لألعضاء والموظفین ألداء وظائفھم بشكل صحیح وفعال الى حد معقول. یوثق دلیل التشغیل  
 ).اإلجراءات المخولة المعیاریة ألداء العملیات بأمان إلنتاج سلع وتقدیم خدمات

 
Operational Environment (البیئة التشغیلیة) 
All software, hardware (including facilities, furnishings and fixtures), materials, documentation, and the 
interface used by the election personnel, maintenance operator, poll worker, and voter, required for 
voting equipment operations. 

واألجھزة (بما في ذلك المرافق والمفروشات والتجھیزات) والمواد والوثائق وواجھة التفاعل المستخدمة من قبل موظفي  (جمیع البرامج 
 ).االنتخابات ومشغل الصیانة وعامل االقتراع والناخب الالزمة لعملیات معدات االقتراع

 
Opponent  (خصم) 
Other candidates for offices up for elections who belong to a different party or who have different aims or 
policies. 

 ).(مرشحون آخرون للمناصب في االنتخابات الذین ینتمون إلى حزب مختلف أو لدیھم أھداف أو سیاسات مختلفة
 

Oppose  (یعارض) 
Disapproving of or disagreeing with. 

 (عدم الموافقة او االعتراض على امر.)
 

Optical Scan  (مسح بصري) 
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A voting system that can scan paper ballots and tally votes. Most older optical scan systems use Infrared 
(IR) scanning technology and ballots with timing marks to accurately scan the ballot. Newer (digital) 
optical scan systems can also capture images of ballots as they are tabulated. 

(نظام تصویت یمكنھ مسح أوراق االقتراع وفرز األصوات. تستخدم معظم أنظمة المسح الضوئي القدیمة تقنیة المسح باألشعة دون 
ألنظمة المسح الضوئي (الرقمیة) األحدث أیضا التقاط وبطاقات اقتراع بعالمات توقیت لمسح بطاقة االقتراع بدقة. یمكن  (IR) الحمراء

 ).صور ألوراق االقتراع عند جدولتھا
 

Optical Scan Ballots (مسح ضوئي ألوراق االقتراع) 
A card or a number of cards upon which are printed, or identified by reference to the ballot, the names of 
candidates for nomination or election to one or more offices or the ballot titles of one or more measures, 
that can be tabulated on an optical scanner. 

خاب لمنصب واحد أو (بطاقة أو عدد من البطاقات یتم طباعتھا أو تحدیدھا بالرجوع إلى االقتراع أو أسماء المرشحین للترشیح أو االنت
 ).أكثر أو أسماء االقتراع لواحد أو أكثر من اإلجراءات ، والتي یمكن جدولتھا على ماسح ضوئي

 
Optical Scan System  (نظام مسح ضوئي) 
System by which votes are recorded by means of marks made in voting targets designated on one or 
both sides of a ballot card or series of cards. An optical scan system reads and tabulates ballots, usually 
paper ballots, by scanning the ballot and interpreting the contents. 

جانبي بطاقة االقتراع أو  (نظام یتم من خاللھ تسجیل األصوات عن طریق العالمات الموضوعة في أھداف التصویت المحددة على أحد 
كلیھما أو على سلسلة من البطاقات. یقوم نظام المسح الضوئي بقراءة وجدولة بطاقات االقتراع، التي عادة ما تكون ورقیة، عن طریق  

 ).مسح بطاقة االقتراع وتفسیر محتویاتھا
 
Order  (أمر) 
An authoritative command, direction, or instruction. 

 (أمر رسمي او توجیھ او تعلیمات.) 
 

Order on The Ballot (ترتیب االسماء على بطاقة االقتراع) 
The order in which contests and candidates appear on a ballot. 

 ) .الترتیب الذي یبیّن المنافسات والمرشحین على بطاقة االقتراع(
 

Ordinance  (مرسوم) 
A piece of legislation enacted by a local authority. 

 .(تشریع تم سنھ من قبل سلطة محلیة)
 

Original Petition (التماس أصلي) 
A master document with information about measures, initiatives, referendums, or candidates used to 
gather signatures from registered voters. 

 ).رئیسیة تحوي معلومات حول إجراءات أو مبادرات أو استفتاءات أو مرشحین وتستخدم لجمع التوقیعات من الناخبین المسجلین (وثیقة
 

Out-Of-State (خارج الوالیة) 
To be outside the physical boundaries of a particular state. 

 .(أن تكون خارج الحدود المادیة لوالیة معینة)
 

Outer Envelope (مظروف خارجي) 
An official envelope used to transport absentee and mailed ballots and protects voter privacy. 

 ).(مظروف رسمي یستخدم لنقل بطاقات االقتراع الغیابي والبرید ویحمي خصوصیة الناخب
 

Overseas Ballot (االقتراع في الخارج) 
A ballot cast by a member of a uniformed service in active service overseas, or by a civilian living 
overseas. 

 ).(اقتراع یدلي بھ عضو في الخدمة النظامیة أثناء الخدمة الفعلیة في الخارج أو من قبل مدني یعیش في الخارج
 

Overseas Citizen  (مواطن في الخارج) 
A citizen of the United States who is living or located in another country outside of the United States. 
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 ) .(مواطن من الوالیات المتحدة یعیش أو موجود في بلد آخر خارج الوالیات المتحدة
 

Overseas Military Voter  (ناخب عسكري في الخارج) 
A member of a uniformed service in active service, including army, navy, air force, marine corps, coast 
guard, and merchant marine, and their spouses and dependents. Members of the uniformed services while 
in the active service who are permanent residents of the state and are temporarily residing outside the 
territorial limits of the United States and the District of Columbia; members of the Merchant Marine of the 
United States who are permanent residents of the state and are temporarily residing outside the territorial 
limits of the United States and the District of Columbia; and/or other citizens of the United States who 
are permanent residents of the state and are temporarily residing outside the territorial limits of the 
United States and the District of Columbia - who are qualified and registered to vote as provided by law. 

(عضو في الخدمة النظامیة أثناء الخدمة الفعلیة بما في ذلك الجیش والبحریة والقوات الجویة وسالح البحریة وخفر السواحل والبحریة 
أعضاء الخدمات النظامیة أثناء الخدمة الفعلیة من المقیمین الدائمین في الوالیة والمقیمین مؤقتا  كذلك التجاریة وأزواجھم ومن یعولونھم.

والیة  خارج الحدود اإلقلیمیة للوالیات المتحدة ومقاطعة كولومبیا، أعضاء البحریة التجاریة للوالیات المتحدة الذین ھم مقیمون دائمون في ال
میة للوالیات المتحدة ومقاطعة كولومبیا، و / أو غیرھم من مواطني الوالیات المتحدة المقیمین الدائمین ویقیمون مؤقتا خارج الحدود اإلقلی

المؤھلین والمسجلین للتصویت وفقا ألحكام  -في الوالیة والمقیمین مؤقتا خارج الحدود اإلقلیمیة للوالیات المتحدة ومقاطعة كولومبیا 
 ).القانون

 
Overseas Voter  الخارج)(ناخب في  
A U.S. citizen who is living outside of the United States and is eligible to vote in their last place of 
residence in the United States. 

 ).(مواطن أمریكي یعیش خارج الوالیات المتحدة ومؤھل للتصویت في آخر مكان إقامة لھ في الوالیات المتحدة
 

Overvote  (تصویت متجاوز) 
When the number of selections made by a voter in a contest is more than the maximum number allowed. 

 ) .(عندما یكون عدد االختیارات التي قام بھا ناخب في منافسة أكبر من الحد األقصى المسموح بھ للعدد
 

Overvoting (تجاوز في التصویت) 
Voting for more than the maximum number of selections allowed in a contest. 

 (التصویت ألكثر من الحد األقصى لعدد االختیارات المسموح بھا في منافسة.)
 

P 
Paper Ballot  (ورقة االقتراع) 
A piece of paper, paper roll or multiple card stock, on which all voter selections are either hand marked 
or printed, depending on the particular voting system. 

(قطعة من الورق أو لفافة ورق أو مخزون بطاقات متعددة یتم فیھا طباعة جمیع اختیارات الناخبین أو تمییزھا یدویا اعتمادا على نظام 
 التصویت المحدد.)

 
Paper Printout  ي)(مطبوع ورق  
A piece of paper on which information from a computer, scanner or similar device has been printed. 

 ) .(قطعة من الورق طبعت علیھا معلومات من جھاز كمبیوتر أو ماسح ضوئي أو جھاز مشابھ
 

Paper Record سجل ورقي)(  
 
Paper cast vote record that can be directly verified by a voter. 

 ).(سجل تصویت مدلى بالورق والذي یمكن للناخب التحقق منھ مباشرة
 

Paper Ballot Sheet  ) (ورقة االقتراع الورقیة  
A single piece of paper that forms part of a paper ballot. Paper ballots may contain multiple sheets. 

 واحدة تشكل جزءا من ورقة اقتراع. قد تحتوي بطاقات االقتراع الورقیة على أوراق متعددة.)(قطعة ورق 
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Paper Trail (أثر الورق) 
 
A series of documents providing written evidence of a sequence of events or the activities of a person or 
organization. 

 ) .ة مكتوبة عن تسلسل أحداث أو أنشطة شخص أو منظمة(سلسلة من الوثائق تقدم أدل
 

Paper-Based Voting System نظام تصویت ورقي( ) 
Voting system that records votes, counts votes, and tabulates the vote count, using one or more ballot 
cards or paper ballots. 

 ) .ویجدول عدد األصوات باستخدام بطاقة أو أكثر من بطاقات االقتراع أو بطاقات ورقیةفرز أصوات ی(نظام تصویت یسجل و
 

Parallel Monitoring  (مراقبة متوازیة) 
Testing a number of randomly selected voting stations under conditions that simulate actual Election 
Day usage as closely as possible, except that the actual ballots seen by ‘test voters’ and the voting 
behavior of the ‘test voters’ are known to the testers and can be compared to the results that these voting 
stations tabulate and report. 

 (اختبار عدد من محطات االقتراع المختارة عشوائیا في ظروف تحاكي االستخدام الفعلي لیوم االنتخابات بأكبر قدر ممكن عدا 
 ن  أن بطاقات االقتراع  الفعلیة التي یراھا "الناخبون المختبَرین" وسلوك التصویت لـ "الناخبین المختبَرین" معروفة للمختبِرین ویمكن أ

 ) .نة بالنتائج التي قامت محطات االقتراع بجدولتھا وإبالغھاتكون كذلك مقار
 

Parish (أبرشیة) 
A small administrative district corresponding to a county in other states, such as in the State of 
Louisiana.  

 ).مثل ما في والیة لویزیانا، تماثل أي محافظة في والیات أخرى ،(مقاطعة إداریة صغیرة
 

Partisan (حزبي) 
A committed member of a political party who strongly supports their party's policies. 
 .عضو ملتزم في حزب سیاسي یدعم بقوة سیاسات حزبھم

 
Partisan Election (انتخابات حزبیة) 
An election in which candidates run for offices as representatives of a political party, often in which their 
party affiliation is printed on the ballot. 

 انتمائھم الحزبي على بطاقةانتخاب یتنافس فیھ المرشحون على مناصب كممثلین عن حزب سیاسي، والذي فیھ غالبا ما تتم فیھ طباعة 
 .االقتراع

 
Partisan Office (منصب حزبي) 
An elected office for which candidates run as representatives of a political party. 

 ) .(منصب انتخابي یتنافس فیھ المرشحون كممثلین عن حزب سیاسي
 

Partisan Office Declaration of Candidacy (إعالن ترّشح لمنصب حزبي) 
The act of completing the required paperwork to become a partisan candidate for public office. 

 .عملیة استكمال مأل األوراق المطلوبة للترشح لمنصب عام
 
Partisan Primary (انتخابات رئیسیة حزبیة) 
Election in which political parties choose their nominees for a general or run-off election. 

 انتخابات تختار فیھا أحزاب سیاسیة مرشحیھا النتخابات عامة أو انتخابات تابعة لتحدید الفائز.
 

Party (حزب) 
An organization that coordinates candidates to compete in a country's elections. It is common for the 
members of a political party to have similar ideas about politics, and parties may promote specific 
ideological or policy goals. 

 سة، وقد (منظمة تنسق بین مرشحین للمنافسة في انتخابات البلد. من الشائع أن یكون لدى أعضاء حزب سیاسي أفكار متشابھة حول السیا
 .)تروج األحزاب ألھداف أیدیولوجیة أو سیاسیة محددة
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Party Affiliation (إنتماء حزبي) 
Refers to a candidate or elected official's relationship to a particular party, not necessarily to a particular 
set of philosophical beliefs. In terms of voting, this usually refers to voters registering with a recognized 
political party. 

 (یشیر إلى عالقة مرشح أو مسؤول منتخب بحزب معین، ولیس بالضرورة إلى مجموعة معینة من المعتقدات الفلسفیة. فیما یتعلق 
 ).ترف بھبالتصویت، عادة یشیر ھذا إلى تسجیل الناخبین في حزب سیاسي مع

 
Party Candidate (مرشح الحزب) 
A candidate who is running as representatives of a political party for an elected office. 

 ).(مرشح یعمل كممثل عن حزب سیاسي لمنصب منتخب
 

Party Convention (مؤتمر حزب) 
A meeting where states and territory parties convene to select a presidential nominee. 

 ).(اجتماع تجتمع فیھ أحزاب الوالیات واألقالیم الختیار مرشح رئاسي
 

Party Designation (تعیین الحزب) 
The political party printed with the name of a candidate on a ballot or election materials. 

 ) .السیاسي على بطاقة اقتراع أو مواد انتخابیة(طبع اسم مرشح الحزب 
 

Party Enrollment (تسجیل حزب) 
The act of registering to vote and selecting a political party affiliation. Note, some states refer to 
registering with a party preference, and not formal enrollment or affiliation. 

 (عملیة تسجیل لتصویت واختیار انتماء حزبي سیاسي. مالحظة: تشیر بعض الوالیات إلى تسجیل مع تفضیل الحزب، ولیس تسجیل
 رسمي أو انتماء حزبي.)

 
Party Label (تسمیة الحزب) 
The political party printed with the name of a candidate on a ballot or election materials. 

 ).(الحزب السیاسي یطبع اسم مرشح على بطاقة اقتراع أو مواد انتخابیة
 

Party Preference (تفضیل الحزب) 
The act of registering to vote and selecting a political party preference. Note, some states refer to 
registering with a party as party enrollment or affiliation. 
 (عملیة تسجیل للتصویت واختیار مفّضل لحزب سیاسي. مالحظة: بعض الوالیات تشیر إلى تسجیل مع حزب على أنھ إدراج في حزب أو  

 انتساب لھ.) 
 

Pattern Voting (تصویت نمطي) 
Selecting contest options across multiple contests in a predetermined pattern intending to signal one’s 
identity to someone else. The possibility of pattern voting can be an issue for publishing Cast Vote 
Records (CVR) because it may compromise voter privacy if there are enough selections in each published 
CVR to make it likely a selection pattern might be unique. 
 (تحدید خیارات منافسة عبر مسابقات متعددة بنمط محدد مسبقا یھدف إلى اإلشارة إلى ھویة شخص ما لشخص آخر. یمكن أن تكون إمكانیة 

 كانت ھناك اختیارات كافیة في   ألنھا قد تقوض خصوصیة الناخب إذا (CVR) التصویت النمطي مشكلة لنشر سجالت التصویت المدلى بھا
 منشور لترجیح جعل نمط االختیار فریدا.) CVR كل

 
Penetration Testing (اختبار االختراق) 
An evaluation method that enables researchers to search for vulnerabilities in a system. Election 
systems, such as the Voter Registration system, are periodically submitted to Penetration Tests to 
determine their vulnerabilities to cyber-attacks. Also called Pen Testing. 

 بشكل دوري طریقة تقییم تمكن الباحثین من البحث عن نقاط ضعف في النظام. یتم تقدیم أنظمة انتخابات، مثل نظام تسجیل الناخبین، 
 .الختبارات االختراق لتحدید نقاط ضعفھا للھجمات اإللكترونیة. یُطلق علیھ أیضا اختبار القلم

 
People’s Veto Referenda استفتاءات حق الجمھور للنقض (الفیتو)( (  
A proposal to repeal a law authorizing what was previously enacted by a governing body, and that is 
placed on the ballot by a citizen petition. 

 (اقتراح بإلغاء قانون یجیز ما تم سنھ سابقا من قبل ھیئة حاكمة، ویتم وضعھ على ورقة االقتراع من خالل عریضة مواطن.)
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Permanent Absentee Application (طلب ناخب غائب دائم) 
An application to automatically receive an absentee ballot in the mail for all future elections. 

 (تطبیق لتلقي اقتراع غیابي تلقائیا عبر البرید لجمیع االنتخابات المقبلة.)
 

Permanent Absentee Voter  (الناخب الغائب الدائم) 
A voter who has applied to use an absentee ballot to vote for all elections and has met the qualifications to 
be a permanent absentee voter in their jurisdiction. 

 (ناخب تقدم بطلب الستخدام االقتراع الغیابي للتصویت لجمیع االنتخابات واستوفى المؤھالت لیكون ناخبا غائبا دائما في نطاق والیتھ 
 القضائیة.) 

 
Permanent Absentee Voter Status  (وضع ناخب غائب دائم) 
A term used by election officials when a voter has applied for and is eligible to use an absentee ballot for 
all elections. 

 االنتخابات.)(مصطلح یستخدمھ مسؤولو االنتخابات عندما یتقدم ناخب ویحق لھ استخدام اقتراع غیابي لجمیع 
 

Permanent Advance Voter  (ناخب مسبق دائم) 
Synonymous with permanent absentee voter. 

 (مرادف للناخب الغائب الدائم.) 
 

Personal Assistive Device (جھاز مساعد شخصي) 
A device that is carried or worn by an individual with some physical impairment whose primary purpose 
is to help compensate for that impairment. 

 (جھاز یحملھ أو یرتدیھ فرد یعاني من بعض اإلعاقات الجسدیة والغرض األساسي منھ ھو المساعدة في تعویض ھذه االعاقة.)
 

Persons with Disabilities (اشخاص ذوو االحتیاجات الخاصة) 
The disability community is rapidly evolving to using identity-first language in place of person-first 
language. This is because it views disability as being a core component of identity, much like race and 
gender. Some members of the community, such as people with intellectual and developmental 
disabilities, prefer person-first language. In this column, the terms are used interchangeably. 

 ون أساسي یتطور مجتمع اإلعاقة بسرعة إلى استخدام لغة الھویة األولى بدال من لغة الشخص اوال. ھذا ألنھ ینظر إلى اإلعاقة على أنھا مك
 للھویة، مثلھا مثل العرق والجنس. یفضل بعض أفراد المجتمع، مثل األشخاص ذوي اإلعاقات الذھنیة والتنمویة، لغة الشخص أوال. في  

 ھذا العمود یتم استخدام المصطلحات بالتبادل. 
 

Petition (التماس) 
A document with information about measures, initiatives, referendums, or candidates used to gather 
signatures from registered voters. 

 (وثیقة تحوي معلومات عن إجراءات أو مبادرات أو استفتاءات أو مرشحین المستخدمة لجمع توقیعات من ناخبین مسجلین.)
 

Petition Drive (حملة عریضة) 
An organized effort to collect sufficient valid signatures to support an initiative, candidate, measure, or 
referendum. 

 (جھد منظم لجمع توقیعات صالحة كافیة لدعم مبادرة أو مرشح أو إجراء أو استفتاء.) 
 

 
Petition Fund  (صندوق العریضة) 
The act of raising and spending funds for purposes related to a petition. 

 (جمع أموال وإنفاقھا ألغراض تتعلق بالتماس.) 
 

Petition Signature Gathering (تجمع التوقیع على العریضة) 
The act of attempting to gather signatures from voters for initiatives, referendums, or candidates. 

 الناخبین لمبادرات أو استفتاءات أو مرشحین.) (محاولة جمع تواقیع 
 

Petition Verification  (التحقق من العریضة) 
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Term used when elections officials examine submitted petitions and determine whether they are in 
proper form, if the signatures of voters are valid, and if the requisite number of valid signatures have been 
filed to accomplish its purpose. 

 (مصطلح یستخدم عندما یفحص مسؤولو االنتخابات االلتماسات المقدمة ویحددون ما إذا كانت في شكل مناسب وما إذا كانت تواقیع 
 التوقیعات الصحیحة لتحقیق الغرض منھا.)الناخبین صحیحة وما إذا تم تقدیم العدد المطلوب من  

 
Physical Configuration Audit (PCA) (PCA) تدقیق التكوین المادي   
Inspection by an accredited test laboratory that compares the voting system components submitted for 
certification testing to the vendor’s technical documentation and confirms that the documentation 
submitted meets the national certification requirements. Includes witnessing of the build of the executable 
system to ensure that the certified release is built from the tested components. 

من قبل مختبر معتمد یقارن مكونات نظام التصویت المقدمة الختبار الشھادة مع الوثائق الفنیة للبائع ویؤكد أن الوثائق المقدمة تفي (تفتیش 
 ة.)بمتطلبات شھادة المصادقة الوطنیة. یشمل مشاھدة بناء النظام القابل للتنفیذ للتأكد من أن اإلصدار المعتمد مبني من المكونات المختبر

 
PII (معلومات تحدید الھویة الشخصیة) 
Information that permits the identity of an individual to be derived and any information about an 
individual maintained by an agency, including: information that can be used to distinguish or trace an 
individual’s identity, such as name, social security number, date and place of birth, mother’s maiden 
name, or biometric records; any other information that can be linked to an individual, such as medical, 
educational, financial, and employment information. 
   (معلومات تسمح باشتقاق ھویة فرد وأي معلومات عن الفرد تحتفظ بھا الوكالة، بما في ذلك: معلومات التي یمكن استخدامھا لتمییز أو تتبع

 ھویة افرد، مثل االسم ورقم الضمان االجتماعي وتاریخ ومكان المیالد واسم أم قبل الزواج أو السجالت البیومتریة، أي معلومات
 أخرى یمكن ربطھا بفرد، مثل معلومات طبیة وتعلیمیة ومالیة وتوظیفیة.)

 
Platform منصة 
The declared policy of a political party, candidate, or group. 

 (السیاسة المعلنة لحزب أو مرشح أو جماعة سیاسیة.)
 

Plebiscite (استفتاء) 
A proposal to repeal a law that was previously enacted by a governing body, and that is placed on the 
ballot by a citizen petition. 

 (اقتراح بإلغاء قانون سبق أن تم سنھ من قبل ھیئة حاكمة، ویتم وضعھ على ورقة االقتراع من خالل التماس مواطن.) 
 

Plurality (تعدد) 
The number of votes cast for a candidate who receives more than any other but does not receive an 
absolute majority (more than 50%). 

 (عدد أصوات التي یتم إدالء بھا لمرشح یحصل على أكثر من أي مرشح آخر ولكنھ ال یحصل على األغلبیة المطلقة (التي ھي أكثر من 
 50 (.(٪ 

 
Pointer (مؤشر) 
Provide an alternative method of using equipment for people with limited hand use, for activities 
including turning pages, drawing, as a keyboard aid or a pencil holder. 

 ذلك تقلیب الصفحات والرسم كأداة(توفیر طریقة بدیلة الستخدام معدات ألشخاص ذوي استخدام الیدوي محدود ألنشطة، بما في 
 مساعدة للوحة المفاتیح أو حامل قلم رصاص.)  

 
Pointing to The Candidate or Question on the Ballot  (اإلشارة إلى مرشح أو سؤال في ورقة االقتراع) 
On certain ballots, voters are instructed to draw a single line to connect the head and tail of the arrow 
that points to the choice to vote for a candidate or measure, instead of filling in a bubble or marking an X. 

 (في بطاقات اقتراع معینة، یُطلب من الناخبین رسم خط واحد لربط رأس وذیل السھم الذي یشیر إلى اختیار التصویت لمرشح أو إجراء، 
 في صندوق.) Xبدال من ملء فقاعة أو وضع عالمة  

 
Political (سیاسي) 
(1) relating to the government or the public affairs of a country. (2) Relating to the ideas or strategies of  a 
particular party or group in politics. 
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 ) تتعلق بأفكار أو استراتیجیات حزب أو مجموعة معینة في السیاسة.)2العامة. () متعلقة بحكومة بلد أو بشؤونھ  1((
 

Political Action Committee (PAC) (PAC)  لجنة العمل السیاسي 
From FEC's glossary: Popular term for a political committee that is neither a party committee nor an 
authorized committee of a candidate. PACs directly or indirectly established, administered or financially 
supported by a corporation or labor organization are called separate segregated funds (SSFs). PACs 
without such a corporate or labor sponsor are called nonconnected PACs. 

 : لجنة العمل السیاسي ھو مصطلح شعبي للجنة سیاسیة لیست لجنة حزبیة وال لجنة (FEC)(من معجم حملة االنتخابات االتحادیة، 
 لجنات العمل السیاسي التي تم إنشاؤھا أو  إدارتھا أو دعمھا مالیا بشكل مباشر أو غیر مباشر من قبل شركة أو  مرخصة من مرشح. تسمى

 ). لجنات العمل السیاسي التي  لیس لھا راعي شركة أو عمالیةSSFs(صنادیق منفصلة منعزلة منظمة عمالیة صنادیق منفصلة منفصلة 
 تسمى لجنات عمل سیاسیة غیر متصلة.)

 
Political Appointee  (معیّن سیاسي) 
Any employee who is appointed by the President, the Vice President, or agency head. 
 أي موظف یتم تعیینھ من قبل الرئیس أو نائب الرئیس أو رئیس الوكالة.

 
Political Caucus (التجمع السیاسي) 
A meeting at which local members of a political party register their preference among candidates   running 
for office or select delegates to attend a convention. 
 (اجتماع یسجل فیھ األعضاء المحلیون في حزب سیاسي تفضیالتھم بین المرشحین الذین یترشحون لمنصب أو یختارون مندوبین لحضور 

 مؤتمر.) 
 

Political Disclaimer (إخالء المسؤولیة السیاسیة) 
The required information that must accompany any political advertisement that is paid for by a 
candidate, committee, or individual that is published, displayed, or circulated for the purposes of 
influencing an election. 

 لجنة أو فرد ویتم نشره أو عرضھ أو تداولھ (المعلومات المطلوبة التي یجب أن تصاحب أي إعالن سیاسي تم دفع ثمنھ من قبل مرشح أو 
 ألغراض التأثیر على إنتخاب.) 

Political Organizations (المنظمات السیاسیة 
Any organization that involves itself in the political process, including political parties, non-governmental 
organizations, advocacy groups, and special interest groups. 

 (أي منظمة تُشرك نفسھا في العملیة السیاسیة، بما في ذلك أحزاب سیاسیة ومنظمات غیر حكومیة وجماعات مناصرة ومجموعات
 مصالح خاصة.) 

 
Political Party (حزب سیاسي) 
An organization that coordinates candidates to compete in a country's elections. It is common for the 
members of a political party to have similar ideas about politics, and parties may promote specific 
ideological or policy goals. 

 متشابھة حول السیاسة، وقد (منظمة تنسق بین المرشحین للمنافسة في انتخابات بلد. من الشائع أن یكون لدى أعضاء حزب سیاسي أفكار 
 تروج األحزاب ألھداف أیدیولوجیة أو سیاسیة محددة.)

 
 

Political Party Affiliation (انتماء لحزب سیاسي) 
Refers to a candidate or elected official's relationship to a particular party, not necessarily to a particular set 
of philosophical beliefs. In terms of voting, this usually refers to voters registering with an authorized 
political party. 

 (یشیر إلى عالقة المرشح أو المسؤول المنتخب بحزب معین، ولیس بالضرورة إلى مجموعة معینة من المعتقدات الفلسفیة. فیما یتعلق
 یشیر ھذا عادة إلى الناخبین المسجلین لدى حزب سیاسي مرخص لھ.)بالتصویت، 

 
Political Party Statements of Purpose (بیانات الھدف من الحزب السیاسي) 
The declared policy of a political party or group. 

 (السیاسة المعلنة لحزب أو جماعة سیاسیة.)
 

Political Subdivision سیاسي)(التقسیم ال  
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Any unit of government, such as counties and cities, school districts, and water and conservation  
districts having authority to hold elections for public offices or on ballot issues. 

 التدریسیة ومقاطعات المیاه والمحافظة علیھا سلطة إجراء انتخابات للمناصب (أي وحدة حكومیة، مثل المحافظات والمدن والمقاطعات 
 العامة أو بشأن قضایا االقتراع.)

 
Politician (سیاسي) 
A person who is professionally involved in politics, especially as a holder of or a candidate for an elected 
office. 

 مھنیا في السیاسة، خاصة بصفتھ صاحب منصب أو مرشحا لمنصب منتخب.)(شخص منخرط  
 

Poll  (تصویت) 
(1) To check the status of or record the opinion of a voter. (2) The process of voting in an election. 

 ) عملیة تصویت في انتخاب.) 2) للتحقق من حالة الناخب أو تسجیل رأیھ. (1((
 

Poll Book (سجل االستطالع) 
An official register of electors entitled to vote at an election, used to verify and check in voters prior to 
issuing them a ballot. 

 إصدار بطاقة االقتراع(سجل رسمي لناخبین یحق لھم التصویت في االنتخابات یستخدم للتحقق من الناخبین وتسجیل وصولھم قبل 
 لھم.)

 
Poll Book Station (محطة سجل االستطالع) 
A site used to check in, process, or tabulate ballots from multiple precincts as a central location. 

 انتخابیة متعددة كموقع مركزي.) (موقع یستخدم لتسجیل الواردین أو معالجة أو جدولة بطاقات االقتراع من دوائر 
 

Poll Hours (ساعات االستطالع) 
The opening and closing times for voting at polling locations. 

 (مواعید فتح وإغالق التصویت في مواقع االقتراع.)
 

Poll List (قائمة استطالع) 
An official register of electors entitled to vote at an election, used to verify and check in voters prior to 
issuing them a ballot. 

 (سجل رسمي للناخبین الذین یحق لھم التصویت في االنتخابات یستخدم للتحقق من الناخبین وتسجیل وصولھم قبل إصدار بطاقة اقتراع
 لھم.)

 
Poll Officer (ضابط استطالع) 
The official responsible for the proper and orderly voting at a polling location or an election process. 

 (الشخص المسؤول عن التصویت السلیم والمنظم في موقع االقتراع أو عملیة االنتخابات.)
 

Poll Watcher (مراقب استطالع) 
Individuals that monitor the opening and closing of voting locations and the voting process. 

 (أفراد یراقبون فتح وإغالق مواقع التصویت وعملیة التصویت.) 
 
sPoll Worker (عامل استطالع) 
The official responsible for the proper and orderly voting at a polling location or an election process. 

 المسؤول عن التصویت السلیم والمنظم في موقع اقتراع أو إجراء انتخابي.) (الشخص 
 

Polling Location (موقع االقتراع) 
Physical address of a polling place. 

 (العنوان الفعلي لمكان اقتراع.)
 

Polling Place (مكان االقتراع) 
Facility to which voters are assigned to cast in-person ballots. 

 (منشأة یتم تعیین ناخبین فیھا لإلدالء بأصواتھم فردیا.)
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Polling Place Assignment (تعیین مكان االقتراع) 
The location of the facility where a voter will be on the official list of voters authorized to cast a ballot. 
Polling places are based on a voter's residential address and the site may change from one election to the 
next. 

 عنوان (موقع المنشأة التي یكون فیھا الناخب مدرجا في القائمة الرسمیة للناخبین المصرح لھم باإلدالء باصواتھم. تعتمد أماكن االقتراع على 
 انتخاب آلخر.)سكن الناخب وقد یتغیر الموقع من 

 
Polling Place Officer (ضابط مكان االقتراع) 
The official responsible for the proper and orderly voting at a polling location or an election process. 

 (الشخص المسؤول عن التصویت السلیم والمنظم في موقع االقتراع أو عملیة االنتخابات.)
 

Popular Vote (تصویت شعبي) 
The vote for a candidate or issue made by the qualified voters, as opposed to a vote made by elected 
representatives. 

 (التصویت لمرشح أو قضیة من قبل الناخبین المؤھلین، مقارنة مع تصویت الممثلین المنتَخبین.)
 

Portable Document Format (PDF)  (تنسیق المستندات المحمولة) 
A standard and commonly used file format, used for creating, sharing, and reading documents, forms, 
and reports. PDF files can only be opened and read by a reader, such as Adobe Acrobat. 

  PDF(صیغة ملف قیاسیة وشائعة االستخدام، تُستخدم إلنشاء المستندات والنماذج والتقاریر ومشاركتھا وقراءتھا. ال یمكن فتح ملفات 
 .)Adobe Acrobatوقراءتھا إال بواسطة قارئ، مثل 

 
Position )(موقع  
(1) The proper, appropriate, or usual place; such as the location a contest or candidate will appear on a 
ballot. (2) An opinion or what a person thinks about a political candidate, issue or policy. 

 رأي أو ما یعتقده) 2) المكان الصحیح أو المناسب أو المعتاد، مثل الموقع الذي ستظھر فیھ المنافسة أو المرشح على بطاقة اقتراع. (1((
 شخص عن مرشح سیاسي أو قضیة أو سیاسة.)

 
Post-Election (بعد االنتخابات) 
Relating to or occurring in the time following an election. 

 (تتعلق بالوقت التالي لالنتخابات أو تحدث في ذلك الوقت.)
 

Post-Election Procedures  االنتخابات) (إجراءات ما بعد  
Laws, policies, and administrative procedures that are conducted after an election, often related to the 
canvassing, auditing, and certifying of election results. 

 بمسح نتائج االنتخابات وتدقیقھا والتصدیق علیھا.)(قوانین وسیاسات وإجراءات إداریة یتم عملھا بعد االنتخابات، والتي تتعلق غالبا 
 

 
 
 
 
 
Post-Election Tabulation Audit (تدقیق جدولة ما بعد االنتخابات) 
A post-election audit that involves hand-counting a sample of votes on paper records, then comparing 
those counts to the corresponding vote totals originally reported as a check on the accuracy of election 
results, and to detect discrepancies using accurate hand-counts of the paper records as the benchmark. 

السجالت الورقیة، ثم مقارنة تلك األعداد بإجمالیات األصوات المقابلة  (تدقیق ما بعد االنتخابات یتضمن عد یدوي لعیّنة من األصوات في 
التي تم اإلبالغ عنھا في األصل كاثبات لدقة نتائج االنتخابات واكتشاف التناقضات باستخدام التعداد الیدوي الدقیق للسجالت الورقیة 

 كمعیار.) 
 

 
Postage  (رسوم البرید) 
The fee to use a postal service. 

 (رسوم استخدام الخدمة البریدیة.) 
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Postage Paid (رسوم البرید المدفوعة) 
A form of indication on an envelope that the costs for sending were paid in another way than using 
stamps or a franking machine. The indication is usually placed in the upper right corner of the front side of 
an envelope, where otherwise stamps would have been stuck. 

 (شكل لإلشارة على مغلف أن تكالیف اإلرسال تم دفعھا بطریقة أخرى غیر استخدام الطوابع أو آلة دمغ رسائل. عادة ما یتم وضع 
 للمغلف، حیث یمكن عدا ذلك أن تكون الطوابع عالقة.)المؤشر في الزاویة الیمنى العلیا من الجانب األمامي 

 
Postage Stamp (طابع بریدي) 
A small piece of paper issued by a post office, postal administration, or other authorized vendors to 
customers who pay postage, who then affix the stamp to the face or address-side of any item of mail— an 
envelope or other postal cover —that they wish to send. 

 (قطعة صغیرة من الورق صادرة عن مكتب برید أو إدارة بریدیة أو غیرھم من البائعین المعتمدین للعمالء الذین یدفعون رسوم البرید، 
 یرغبون في  –مظروف أو غالف بریدي آخر  -أو جانب العنوان ألي حاجة ترسل بالبرید والذین یقومون بعد ذلك بلصق الطابع على وجھ 

 إرسالھا.) 
 

Postal Registration  (التسجیل البریدي) 
A mail service offered by postal services in many countries, which allows the sender proof of mailing via 
a mailing receipt and, upon request, electronic verification that an article was delivered or that a delivery 
attempt was made. 

 د(خدمة بریدیة تقدمھا الخدمات البریدیة في العدید من البلدان، والتي تزود المرسل إثبات ما أرسل عبر إیصال بریدي وإثبات إلكتروني عن
 تسلیم حاجة أو محاولة تسلیمھا.)الطلب للتحقق من 

 
Postmark 
A postal marking made on an envelope, parcel, postcard or the like, indicating the place, date, and time 
that the item was delivered into the care of a postal service, or sometimes indicating where and when 
received or in transit. 

 (عالمة بریدیة تثبت على مغلف أو طرد أو بطاقة بریدیة أو ما شابھ تشیر إلى مكان وتاریخ ووقت تسلیم الحاجة إلى خدمة بریدیة أو في 
 بعض األحیان تشیر إلى مكان وتاریخ استالم الحاجة أو اذا كانت خالل عملیة التسلیم.) 

 
Pre-Clearance ة(الموافقة المسبق (  
Under the Federal Voting Rights Act of 1965, specified changes in voting procedures in certain states or 
political divisions cannot take effect in a state or political subdivision until the change is approved by a 
specified federal authority. The process that certain states or political divisions must follow to make 
specified changes in voting procedures Under the Federal Voting Rights Act of 1965. 

 الوالیات أو، ال یمكن أن تصبح التغییرات المحددة في إجراءات التصویت في بعض 1965(بموجب قانون حقوق التصویت الفیدرالي لعام 
 االنقسامات السیاسیة ساریة المفعول في والیة أو قسم فرعي سیاسي حتى تتم الموافقة على التغییر من قبل سلطة اتحادیة محددة. یجب ان 

 تتبع العملیة التي یجب أن تتبعھا بعض الوالیات أو األقسام السیاسیة إلجراء تغییرات محددة في إجراءات التصویت قانون حقوق 
 .) 1965ویت الفیدرالي لعام التص

 
 
 
Pre-Election Procedures  (إجراءات ما قبل االنتخابات) 
Laws, policies, and administrative procedures that are conducted prior an election, often related to 
candidacy filings, ballot preparation, logic and accuracy testing of voting machines, poll worker training 
and all of the other activities required to prepare for voting in an election. 

 (قوانین وسیاسات وإجراءات إداریة یتم عملھا قبل االنتخابات غالبا ما تتعلق بكشوفات الترشح وإعداد االقتراع واختبار المنطق والدقة 
 وتدریب موظفي االقتراع وجمیع األنشطة األخرى المطلوبة للتحضیر للتصویت في االنتخابات.) آلالت التصویت  

 
Pre-candidacy (ما قبل الترشح) 
The time period that a person, otherwise qualified to be a candidate for any public office or position to be 
determined by public election, prepares to be a candidate and may receive contributions or make 
expenditures, or both personally or by another individual. 

 ى(الفترة الزمنیة التي یستعد فیھا الشخص المؤھل لیكون مرشحا ألي منصب أو مكتب عام تحدده االنتخابات العامة لیكون مرشحا وقد یتلق
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 ) مساھمات أو یصرف نفقات أو یفعل كلیھما شخصیا أو بواسطة فرد آخر.
 

Precinct  (منطقة) 
Election administration division corresponding to a contiguous geographic area that is the basis for 
determining which contests and issues the voters legally residing in that area are eligible to vote on. 

 ي (قسم إدارة انتخابات یوافق منطقة جغرافیة مجاورة، وھو األساس لتحدید المنافسات والقضایا التي یحق للناخبین المقیمین بشكل قانوني ف
 تلك المنطقة التصویت علیھا.)

 
Precinct Board  (مجلس المنطقة) 
A group of individuals working together, following specific rules and procedures, responsible for the 
proper and orderly voting at a polling location or an election process. 

 ظم في موقع اقتراع أو(مجموعة أفراد یعملون معا ویتبعون قواعد وإجراءات محددة ویكونون مسؤولین عن التصویت السلیم والمن
 ) عملیة انتخابیة.

 
Precinct Board Member  (عضو ھیئة الدائرة االنتخابیة) 
The official responsible for the proper and orderly voting at a polling location or an election process. 

 االقتراع أو عملیة انتخابات.) (الشخص المسؤول عن التصویت السلیم والمنظم في موقع 
 

Precinct Captain  (كابتن الدائرة االنتخابیة) 
A party leader who organizes political activities in a specific geographic area. 

 (زعیم حزب ینظم أنشطة سیاسیة في منطقة جغرافیة معینة.) 
 

Precinct Count  (تعداد دائرة انتخابات) 
Counting of ballots in the same precinct in which those ballots have been cast. 

 (عد األصوات في نفس الدائرة االنتخابیة التي تم إدالء االصوات بھا. 
 

Precinct Count Optical Scan System (PCO) نظام المسح الضوئي الدقیق الدقیق) (  
System by which votes are recorded in a voting location by means of marks made in voting targets 
designated on one or both sides of a ballot card or series of cards. An optical scan system reads and 
tabulates ballots, usually paper ballots, by scanning the ballot and interpreting the contents. 
 (نظام یتم من خاللھ تسجیل األصوات في مكان اقتراع عبر عالمات توضع في أھداف التصویت المحددة على أحد جانبي بطاقة االقتراع أو

 مسح بطاقة االقتراع كلیھما. یقوم نظام المسح الضوئي بقراءة وجدولة بطاقات االقتراع، وعادة ما تكون أوراق اقتراع ورقیة، عن طریق 
 وتفسیر محتویاتھا.)

 
Precinct Count Voting System  (نظام التصویت تعداد لدائرة انتخابات) 
A voting system that tabulates ballots at the polling place. These systems typically tabulate ballots as 
they are cast and print the results after the closing of the polls. With an Optical Scan System, after 
ballots are marked either by hand or with a ballot marking device, they are tabulated when a ballot is 
placed into the scanner. For direct-recording electronic voting machines (DREs), and for some paper- 
based systems, these systems provide electronic storage of the vote count and results are later uploaded 
to a central voting system. 

 اإلدالء بھا وطباعة(نظام تصویت یقوم بجدولة أوراق االقتراع في مكان االقتراع. عادة ما تقوم ھذه األنظمة بجدولة بطاقات االقتراع أثناء 
 زالنتائج بعد إغالق صنادیق االقتراع. باستخدام نظام المسح الضوئي، یتم جدولة أوراق االقتراع بعد وضع عالمة علیھا إما بالید أو بجھا

 وبالنسبة لبعض األنظمة)، DREsتعلیم االقتراع بعد وضعھا في الماسح الضوئي. بالنسبة آلالت التصویت اإللكتروني للتسجیل المباشر (
 )الورقیة، توفر ھذه األنظمة تخزینا إلكترونیا لعد األصوات ویتم تحمیل النتائج الحقا إلى نظام تصویت مركزي.

 
Precinct Official  (مسؤول دائرة االنتخاب) 
The official responsible for the proper and orderly voting at a polling location or an election process. 

 ) (الشخص المسؤول عن التصویت السلیم والمنظم في موقع اقتراع أو عملیة انتخابات.
 

Precinct Register  (سجل دائرة اتنخابات) 
An official register of electors entitled to vote at an election, used to verify and check in voters prior to 
issuing them a ballot. 

 (سجل رسمي للناخبین الذین یحق لھم التصویت في االنتخابات یستخدم للتحقق من الناخبین وتسجیل وصولھم قبل إصدار بطاقة االقتراع
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 )لھم.
 

Precinct Split (تقسیم دائرة انتخاب) 
A subdivision of a precinct which arises when a precinct is split by two or more election districts that 
may require different ballot styles. 

 (قسم فرعي للدائرة ینشأ عندما یتم تقسیم الدائرة إلى دائرتین أو أكثر من الدوائر االنتخابیة التي قد تتطلب أسالیب اقتراع مختلفة.) 
 

Precinct Technician  (فني دائرة انتخاب) 
The official responsible for the proper and orderly voting of the technology used at a polling location. 

 (الشخص المسؤول عن التصویت السلیم والمنظم للتكنولوجیا المستخدمة في موقع االقتراع.)
 

Precinct Voting  (تصویت في دائرة انتخاب) 
Voting before or on Election Day where the voter completes the ballot in person at a designated polling 
site that is overseen by election officials or poll workers. 

 و موظفو (تصویت قبل أو في یوم االنتخاب، حیث یكمل الناخب االقتراع شخصیا في موقع اقتراع محدد یشرف علیھ مسؤولو االنتخابات أ
 )االقتراع.

 
Precision (دقة) 
(1) Extent to which a given set of measurements of the same sample agree with their mean. Thus, 
precision is commonly taken to be the standard deviation estimated from sets of duplicate measurements 
made under conditions of repeatability, that is, independent test results obtained with the same method on 
identical test material, in the same laboratory or test facility, by the same operator  using the same 
equipment within short intervals of time. (2) Degree of refinement in measurement or specification, 
especially as represented by the number of digits given. 

 ) مدى توافق مجموعة معینة من القیاسات لنفس العینة مع متوسطھا. وبالتالي، عادة ما یتم أخذ الدقة على أنھا االنحراف المعیاري 1((
 ات مكررة تم إجراؤھا في ظل ظروف التكرار، أي نتائج اختبار مستقلة تم الحصول علیھا بنفس المقدر من مجموعات قیاس

 ) درجة2الطریقة على مادة اختبار متطابقة، في نفس المختبر أو مرفق االختبار، باستخدام نفس المعدات في فترات زمنیة قصیرة. (
 ) األرقام المعطاة. التحسین في القیاس أو المواصفات، ال سیما كما یمثلھا عدد

 
Presentable Ballot Style (أسلوب االقتراع المقبول) 
Ballot style that includes all presentational details required to generate a ballot. This may include 
language, ordering of contests and candidates, and structural content such as headers. 

 (أسلوب اقتراع یشمل جمیع تفاصیل العرض المطلوبة لتولید االقتراع. قد یشمل ذلك اللغة وترتیب المسابقات والمرشحین والمحتوى
 )الھیكلي مثل العناوین.

 
Presidential Candidate  (مرشح للرئاسة) 
A candidate who is seeking nomination or election to the office of U.S. President and who either has met 
the legal requirements to have their name printed on the ballot or is eligible to have their name written in 
on the ballot and counted as the voter's choice for the contest. 

خاب لمنصب رئیس الوالیات المتحدة والذي إما استوفى المتطلبات القانونیة لطباعة اسمھ على (مرشح یسعى للحصول على ترشیح أو انت
 بطاقة االقتراع أو مؤھل لكتابة اسمھ على بطاقة االقتراع ویتم احتسابھ على أنھ اختیار الناخب للمنافسة.)

 
Presidential Delegates  (مندوبون رئاسیون) 
Individuals who represent their state at national party conventions for the purpose of nominating a 
candidate for U.S. President. The candidate who receives a majority of the party's delegates wins the 
nomination. 

 رئیس الوالیات المتحدة. ویفوز بالترشیح المرشح الذي (أفراد یمثلون دولتھم في مؤتمرات حزبیة وطنیة بغرض ترشیح مرشح لمنصب 
 )یحصل على غالبیة مندوبي الحزب. 

 
Presidential Elector (ناخب رئاسي) 
A member of the electoral college, who is authorized to cast a ballot for U.S. President on behalf of the 
voters of their state or the District of Columbia. 

 )(عضو في المجمع االنتخابي المخول لھ اإلدالء بصوتھ لرئیس الوالیات المتحدة نیابة عن الناخبین في والیتھم أو مقاطعة كولومبیا.
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Presidential Primary Election (االنتخابات الرئاسیة األولیة) 
Primary election in which voters choose the delegates to the presidential nominating conventions  allotted 
to their states by the national party committees. 

 ) (انتخابات أولیة یختار فیھا الناخبون مندوبي مؤتمرات الترشیح الرئاسي المخصصة لوالیاتھم من قبل اللجان الحزبیة الوطنیة.
 

Prevailing Party (الحزب السائد) 
Successful or winning individual or organization. 

 (فرد أو منظمة ناجحان او فائزان.) 
 

Primary  (اتنخاب أولي) 
Election held to determine which candidate will represent a political party for a given office in the 
general election. Some states have an open primary, while others have a closed or modified-closed 
primary. Sometimes elections for nonpartisan offices and ballot issues are consolidated with primary 
elections. 

 نتخابات العامة. لدى بعض الوالیات انتخابات اولیة مفتوحة،(انتخابات تُجرى لتحدید المرشح الذي سیمثل حزبا سیاسیا لمنصب معین في اال
 في حین أن البعض اآلخر لدیھ أساسي انتخابات مغلقة أو مغلقة معدلة. في بعض األحیان یتم دمج انتخابات لمكاتب غیر حزبیة ومسائل

 اقتراعیة مع االنتخابات االولیة.) 
 

Primary Calendar  (تقویم أساسي) 
The official list of key dates and voting deadlines for a primary election. 

 .)القائمة الرسمیة للتواریخ الرئیسیة والمواعید النھائیة للتصویت لالنتخابات الرئیسیة(
 

Primary Election  (االنتخابات األولیة) 
Election held to determine which candidate will represent a political party for a given office in the general 
election. Some states have an open primary, while others have a closed or modified closed, primary. 
Sometimes elections for nonpartisan offices and ballot issues are held during primary elections. 

انتخابات تُجرى لتحدید أي مرشح سیمثل حزبا سیاسیا لمنصب معین في االنتخابات العامة. بعض الوالیات لدیھا انتخابات أساسیة (
مفتوحة، بینما البعض اآلخر لدیھا انتخابات أساسیة مغلقة أو معدلة مغلقة. في بعض األحیان یتم إجراء انتخابات لمناصب غیر حزبیة 

 ) .اقتراع أثناء االنتخابات التمھیدیةوقضایا 
 

Primary Presidential Delegation Nomination  ترشیح الوفد الرئاسي األساسي 
Primary election in which voters choose the delegates to the presidential nominating conventions  allotted 
to their states by the national party committees. 

 .انتخابات رئیسیة یختار فیھا الناخبون مندوبي مؤتمرات الترشیح الرئاسي المخصصة لوالیاتھم من قبل اللجان الحزبیة الوطنیة
 

Primary Results (نتائج أولیة) 
Tallies of votes cast in a primary election after the polls have been closed for voting. 

 ) .دد األصوات المدلى بھا في انتخابات رئیسیة بعد إغالق صنادیق االقتراع للتصویت(ع
 

Prior Registration  (تسجیل مسبق) 
When a voter updates their registration in the same or a different jurisdiction, their previous voter 
registration on the official voter rolls is known as their Prior Registration. 

 (عندما یقوم الناخب بتحدیث تسجیلھ في نفس الوالیة القضائیة أو في والیة قضائیة مختلفة، یُعرف تسجیل الناخبین السابق في قوائم  
 .)الناخبین الرسمیة باسم التسجیل المسبق الخاص بھم

 
Prior To An Election  (قبل االنتخابات) 
Relating to or occurring in the time before the first official act related to an election. 

 (تحدث  في وقت سابق ألول حدث متعلق باالنتخابات أو تتعلق بھ.) 
 

Prior To Election Day    (قبل یوم االنتخابات)
Relating to or occurring in the time before the day of an election. 

 ) .(تتعلق أو تحدث في الوقت السابق لیوم االنتخابات
 
Privacy (خصوصیة) 
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The ability to prevent others from determining how an individual voted. 
 ).(القدرة على منع اآلخرین من تحدید كیف صوت فردا ما

 
Private Key  (مفتاح سري) 
The secret part of an asymmetric key pair that is typically used to digitally sign or decrypt data. 

 (الجزء السري من زوج مفاتیح غیر متماثلة تستخدم عادة لتوقیع البیانات أو فك تشفیرھا رقمیا.)
 

Process the Application  (معالجة التطبیق) 
The act of verifying eligibility, adding information to a database, and creating a new or updated voter 
record upon the receipt of elections application, such as a voter registration card or absentee ballot 
request. 

 محدث عند استالم طلب االنتخابات، مثل بطاقة(عملیة التحقق من األھلیة وإضافة معلومات إلى قاعدة بیانات وإنشاء سجل ناخب جدید أو 
 .)تسجیل الناخب أو طلب االقتراع الغیابي

 
Product Standard (معیار المنتج) 
Standard that specifies requirements to be fulfilled by a product or a group of products, to establish its 
fitness for a purpose. 

 ).یحدد متطلبات یجب أن یفي بھا منتج أو مجموعة منتجات إلثبات مالءمتھا لغرض ما(معیار 
 

Programmed Device  (جھاز مبرمج) 
Electronic device that includes software. Most electronic voting devices include application logic 
(software) and are, therefore, programmed devices. 

 (جھاز إلكتروني یحتوي على برمجیات. تشتمل معظم أجھزة التصویت اإللكتروني على منطق تطبیقي (برمجیة)، وبالتالي فھي أجھزة
 ) .مبرمجة

 
Proof of Residence (دلیل إقامة) 
A document confirming where a voter lives. 

 ) .(وثیقة تؤكد مكان إقامة الناخب
 

Proponent  (مؤید) 
Someone who proposes something, or at least supports it by speaking and writing in favor of it. 

 ) .(شخص یقترح شیئا ما أو على األقل یدعمھ بالتحدث والكتابة لصالحھ
 

Proportional Representation (تمثیل نسبي) 
An electoral system in which parties gain seats in proportion to the number of votes cast for them. 

 ).(نظام انتخابي تحصل فیھ أحزاب على مقاعد بما یتناسب مع عدد األصوات المدلى بھا لھا
 

Proportional Voting (تصویت نسبي) 
A vote variation used in multi-seat contests where the votes allowed in the contest are distributed to the 
selected candidates proportionally depending on the number of selections. This may result in candidates 
receiving fractional votes. 

 المسموح بھا في المسابقة على المرشحین المختارین تباین التصویت المستخدم في مسابقات متعددة المقاعد حیث یتم توزیع األصوات (
 ).بالتناسب بناءعلى عدد االختیارات. قد یؤدي ھذا إلى حصول المرشحین على أجزاء األصوات

 
Proposition  (اقتراح) 
A proposal to enact a new law or constitutional amendment that is placed on the ballot for approval or 
rejection by voters. 

 ).(اقتراح لسن قانون جدید أو تعدیل دستوري یوضع على ورقة االقتراع للموافقة علیھ أو رفضھ من قبل الناخبین
 

Protest Petitions (التماسات احتجاج) 
A petition or process to challenge or to raise objections against the conclusions of an administrative 
action. 

 ).(التماس أو إجراء للطعن في، أو تقدیم اعتراضات على، استنتاجات إجراء إداري
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Provisional Ballot (اقتراع مؤقت) 
A ballot cast by a voter who was not on the list of eligible voters, whose information was incomplete or 
not accurate, or who had already received a ballot in the mail and was allowed to vote. Fail-safe ballots 
are usually kept separate from the other ballots until an election official can determine if the voter is 
eligible to vote. These ballots are sometimes called fail-safe ballots. 

 ورقة (بطاقة اقتراع یدلي بھا ناخب لم یكن مدرجا في قائمة الناخبین المؤھلین وكانت معلوماتھ غیر كاملة أو غیر دقیقة أو الذي تلقى بالفعل
 االقتراع اآلمنة بمعزل عن بطاقات االقتراع األخرى حتى یتمكن مسؤول اقتراع بالبرید وُسمح لھ بالتصویت. عادة ما یتم االحتفاظ ببطاقات 

 .) االنتخابات تحدید ما إذا كان الناخب مؤھال للتصویت. تسمى ھذه البطاقات أحیانا بطاقات اقتراع آمنة
 

Provisional Ballot Envelope (مظروف اقتراع مؤقت) 
An official envelope used to enclose a ballot that was cast provisionally to separate the ballot from other 
cast ballots until the voters eligibility can be determined. 

 ) .(مظروف رسمي یستخدم إلرفاق بطاقة اقتراع تم اإلدالء بھا مؤقتا لفصلھا عن أوراق االقتراع األخرى حتى یمكن تحدید أھلیة الناخبین
 

Provisional Vote (تصویت مؤقت) 
A ballot cast by a voter who was not on the list of eligible voters, whose information was incomplete or 
not accurate, or who had already received a ballot in the mail and was allowed to vote. Provisional 
ballots are usually kept separate from the other ballots until an election official can determine if the 
voter is eligible to vote. These ballots are sometimes called fail-safe votes. 

 اتھ غیر كاملة أو غیر دقیقة أو الذي تلقى بالفعل (بطاقة اقتراع التي یدلي بھا ناخب لم یكن مدرجا في قائمة الناخبین المؤھلین وكانت معلوم
 نورقة اقتراع بالبرید وُسمح لھ بالتصویت. عادة ما یتم االحتفاظ بأوراق االقتراع المؤقتة منفصلة عن بطاقات االقتراع األخرى حتى یتمك

 ).ه أحیانا بأصوات محمیة من الفشلمسؤول االنتخابات من تحدید ما إذا كان الناخب مؤھال للتصویت. تسمى بطاقات االقتراع ھذ
 

Provisional Voting (تصویت مؤقت) 
The act of casting a ballot by a voter who was not on the list of eligible voters, whose information was 
incomplete or not accurate, or who had already received a ballot in the mail and was allowed to vote. 
Provisional ballots are usually kept separate from the other ballots until an election official can 
determine if the voter is eligible to vote. These ballots are sometimes called fail-safe votes. 

 مدرجا في قائمة الناخبین المؤھلین وكانت معلوماتھ غیر كاملة أو غیر دقیقة أو الذي تلقى بالفعل  (بطاقة اقتراع التي یدلي بھا ناخب لم یكن
 نورقة اقتراع بالبرید وُسمح لھ بالتصویت. عادة ما یتم االحتفاظ بأوراق االقتراع المؤقتة منفصلة عن بطاقات االقتراع األخرى حتى یتمك

 ).كان الناخب مؤھال للتصویت. تسمى بطاقات االقتراع ھذه أحیانا بأصوات محمیة من الفشلمسؤول االنتخابات من تحدید ما إذا 
 

Provisional Voter Instructions (تعلیمات الناخبین المؤقتة) 
An outline of the rules and procedures for voting provisionally, published by the official authority who is 
responsible for administering an election. 

 ) .(موجز لقواعد وإجراءات التصویت المؤقت تنشره السلطة الرسمیة المسؤولة عن إدارة االنتخابات
 

Proxy Absentee Ballot (االقتراع الغائب بالوكالة) 
A form of voting whereby a member of a decision-making body may delegate his or her voting power to a 
representative, to enable a vote in absence. 
 (شكل من أشكال التصویت یمكن وفقھ لعضو في ھیئة اتخاذ قرار أن یفوض حقھ في التصویت إلى ممثل لتمكینھ من التصویت في غیابھ.) 

 
Public Jurisdiction (قضاء العام) 
The authority of a sovereign power to govern or legislate. 

 ) .(سلطة قوة ذات سیادة في الحكم أو التشریع
 

Public Key (مفتاح عمومي) 
Public part of an asymmetric key pair that is typically used to verify digital signatures or encrypt data. 

 ) .یُستخدم عادة للتحقق من التوقیعات الرقمیة أو تشفیر البیانات(جزء عام من زوج مفاتیح غیر متماثل 
 

Public Measure (تدبیر عام) 
A proposal to enact a new law or constitutional amendment that is placed on the ballot for approval or 
rejection by voters. 

 ).دستوري یوضع على ورقة االقتراع للموافقة علیھ أو رفضھ من قبل الناخبین(اقتراح لسن قانون جدید أو تعدیل  
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Public Network Direct-Recording Electronic (DRE) Voting System   نظام تصویت إلكتروني لتسجیل مباشر للشبكة العامة) 
A DRE that transmits vote counts to a central location over a public telecommunication network. 

 ).(نظام تصویت إلكتروني ینقل عدد األصوات إلى موقع مركزي عبر شبكة اتصاالت عامة
 

Public Notice  (مذكرة عامة) 
A notice issued by a government agency or legislative body to make the public aware of the various 
government activities, hearings, public bids or other actions. 

(إشعار صادر عن وكالة حكومیة أو ھیئة تشریعیة لتوعیة الجمھور باألنشطة الحكومیة المختلفة أو جلسات االستماع أو العطاءات العامة 
 ) .أو اإلجراءات األخرى

 
Public Office (مكتب عام) 
Any federal, state, county, municipal, town, parish, borough or other district office or government 
position. 

 ).(أي مكتب فیدرالي أو تابع لوالیة أو مقاطعة أو بلدیة أو بلدة أو أبرشیة أو حي أو مكتب إقلیمي آخر أو منصب حكومي
 

Public Officer (مسؤول عام) 
A term used to describe an individual who occupies any federal, state, county, municipal, town, parish, 
borough, or other district office or government position. 

 
حي أو مكتب إقلیمي آخر أو منصب (مصطلح یستخدم لوصف الفرد الذي یشغل أي مكتب فیدرالي أو تابع لوالیة أو مقاطعة أو بلدیة أو بلدة أو أبرشیة أو 

 .)حكومي
 

Public Records Request (طلب سجالت عامة) 
A formal request made by a member of the public for documents or pieces of information that are not 
considered confidential and generally pertain to the conduct of government. 

 ).(طلب رسمي مقدم من أحد أفراد الجمھور لوثائق أو أجزاء من المعلومات ال تعتبر سریة وتتعلق بشكل عام بسلوك الحكومة 
 

Punch Card Ballot (بطاقة اقتراع مثقوبة) 
A ballot card that contains voting position targets that a marking device must pierce to form a hole in 
order to record a voter's choice for a candidate or measure. 
 (بطاقة اقتراع تحتوي على أھداف موقع التصویت التي یجب أن یخترقھا جھاز التأشیر لتشكیل فجوة من أجل تسجیل اختیار الناخب لمرشح 

 ).أو إجراء
 

Punch Card Voting System  بالبطاقة المثقوبة)(نظام تصویت  
A voting system where voters punch holes in a ballot card with a ballot marking device to mark their 
selections. After voting, the voter may place the ballot in a ballot box, or the ballot may be fed into a 
computer vote tabulating device at the precinct. 
 (نظام اقتراع یقوم فیھ الناخبون بإحداث ثقوب في بطاقة االقتراع باستخدام جھاز تأشیر على اختیاراتھم. بعد التصویت، یجوز للناخب وضع 

 ).ورقة االقتراع في صندوق االقتراع أو یمكن إدخالھا في جھاز جدولة التصویت بالكمبیوتر في الدائرة
 

Punching Device جھاز تثقیب)(  
A ballot marking device used by voters to punch holes in a ballot card to mark their selections. 

 ).(جھاز لتعلیم أوراق اقتراع یستخدمھ الناخبون إلحداث ثقوب في بطاقة االقتراع لتحدید اختیاراتھم
 

Punching Tool  (أداة تثقیب) 
A ballot marking device used by voters to punch holes in a ballot card to mark their selections. 

 .)(جھاز لتعلیم أوراق االقتراع یستخدمھ الناخبون إلحداث ثقوب في بطاقة االقتراع لتحدید اختیاراتھم
 

Purge (تطھیر) 
Terminology sometimes used to describe a process that states and counties use to maintain and update 
voter rolls and data by canceling registrations for voters who are no longer eligible. 

 والبیانات وتحدیثھا عن طریق (تستخدم المصطلحات أحیانا لوصف العملیة التي تستخدمھا الوالیات والمقاطعات للحفاظ على قوائم الناخبین 
 ) .إلغاء تسجیالت الناخبین الذین لم یعودوا مؤھلین
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Q 
 

QR Code (رمز االستجابة السریعة) 
A machine-readable code consisting of an array of black and white squares, typically used for storing 
URLs or other information for reading by the camera on a smartphone typically used for storing vote 
information on ballots that are printed from ballot marking devices to be read and tabulated by a ballot 
scanner. 

 أو معلومات أخرى  المواقع الشبكیة ین عناوین(رمز یقرأ آلیا یشمل مجموعة من المربعات السوداء والبیضاء یستخدم عادة لتخز
 لقرائتھا مسحا بواسطة الكامیرا على ھاتف ذكي یستخدم عادة لتخزین معلومات تصویت على بطاقات اقتراع تُطبع من أجھزة تعلیم 

 ) .االقتراع لیتم قراءتھا وجدولتھا بواسطة ماسح بطاقات االقتراع
Qualification  (تأھیل) 
A requirement, such as being a registered voter, that is necessary in order for a voter, candidate, or 
election process to be acceptable for a specific purpose. 

 ).ضروریا لكي یكون الناخب أو المرشح أو العملیة االنتخابیة مقبوال لغرض معین، مثال كأن یكون الناخب مسجال ا(مطلب
 

Qualification Number  (رقم التأھیل) 
A number issued by NASED (National Association of State Election Directors) to a system that has been 
tested by an accredited independent testing authority for compliance with the voting system standards. 
Issuance of a qualification number indicates that the system conforms to the national standards. 

اختباره من قبل ھیئة اختبار مستقلة معتمدة لالمتثال لمعاییر الرابطة الوطنیة لمدیري االنتخابات في الوالیات لنظام تم  (رقم صادر عن
 ).نظام التصویت. یشیر إصدار رقم التأھیل إلى أن النظام یتوافق مع المعاییر الوطنیة

 
Qualification Test Report  (تقریر اختبار التأھیل) 
Report of results of independent testing of a voting system by an independent testing authority 
documenting the specific system configuration tested, the scope of tests conducted and when testing was 
completed. 

 اختباره ونطاق (تقریر یبین نتائج اختبار مستقل لنظام تصویت من قبل سلطة اختبار مستقلة لتوثیق تكوین النظام المحدد الذي تم 
 االختبارات التي تم إجراؤھا ومتى تم االنتھاء من االختبار.)

 
Qualification Testing  (اختبار التأھیل) 
Examination and testing of a voting system by a NASED-accredited independent testing authority to 
determine if the system conforms to the performance and other requirements of the national 
certification standards and the vendor’s own specifications. 

 الرابطة الوطنیة لمدیري االنتخابات في الوالیات لتحدید ما إذا  (فحص واختبار نظام تصویت من قبل ھیئة اختبار مستقلة معتمدة من قبل
 ).یتوافق مع األداء والمتطلبات األخرى الوطنیة معاییر االعتماد والمواصفات الخاصة بالبائعكان النظام 

 
Qualification to Register  (تأھیل للتسجیل) 
The conditions necessary in order for an individual to register to vote, such as being a citizen of the 
United States and over 18 years of age. 

 ).عاما 18(الشروط الالزمة للفرد للتسجیل للتصویت، مثل أن یكون مواطنا في الوالیات المتحدة وعمره أكثر من 
 

Qualification to Vote  (أھلیة التصویت) 
The conditions necessary in order for a voter to cast a ballot, such as registering to vote by a certain 
deadline. 

 ).(الشروط الالزمة لیدلي الناخب بصوتھ، مثل التسجیل للتصویت في موعد محدد
 

Qualified (متأھل) 
Officially recognized as having met the requirements; certified. 

 ).معتمد(شخص معترف بھ رسمیا على أنھ استوفى المتطلبات بمعنى 
 

Qualified Candidate (مرشح مؤھل) 
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Any person who files all of the required forms to become a candidate with the proper election authority 
before the appropriate deadline. The candidate's name will be printed on ballot. 

 االستمارات المطلوبة لیصبح مرشحا لدى السلطة االنتخابیة المناسبة قبل الموعد النھائي المناسب. سیُطبع اسم (أي شخص یقدم جمیع 
 ) .المرشح على ورقة االقتراع

Qualified Elector  (منتخب مؤھل) 
An individual who has registered on an electoral roll with the proper election authority and is entitled to 
vote. 

 ) .(فرد مسجل في سجل انتخابي لدى السلطة االنتخابیة المناسبة ویحق لھ التصویت
 

Qualified Voter (مصوت مأھل) 
An individual who has registered on an electoral roll with the proper election authority and is entitled to 
vote. 

 ) .(فرد مسجل في سجل انتخابي لدى السلطة االنتخابیة المناسبة ویحق لھ التصویت
 

Qualified Voting Systems  (أنظمة التصویت المؤھلة) 
Voting Systems that have met the standards to be certified for use in a jurisdiction. 

 ) .المطلوب اعتمادھا لالستخدام في الوالیة القضائیة(أنظمة التصویت التي تفي بالمعاییر 
 

Qualified Write-in Candidate  (مرشح مؤھل للكتابة) 
Any person seeking election, but whose name will not be printed on the ballot. For these votes to be 
tallied and certified, the candidate must file forms with the election official during the qualifying period. 
A space will be provided on the ballot for voters to write in the candidate's name. The candidate must 
educate voters to write in the candidate's name in the space provided. 

 لالنتخاب ولكن لن یكتب اسمھ على بطاقة االقتراع. من أجل تدوین ھذه األصوات والمصادقة علیھا، یجب على المرشح (أي شخص یسعى 
 ح. تقدیم استمارات إلى مسؤول االنتخابات خالل فترة التأھیل. سیتم توفیر مساحة على بطاقة االقتراع لیتمكن الناخبین من كتابة اسم المرش

 ).اخبین بكتابة اسم المرشح في المساحة المتوفرةیجب على المرشح توعیة الن
 

Qualify  (تأھل) 
The process of meeting all of the requirements to be officially recognized as certified. 

 ).عملیة تلبیة جمیع المتطلبات لیتم االعتراف بھا رسمیا على أنھا معتمدة(
 

 
Qualifying Period 
The official time period for individuals to file all of the required forms with the proper election authority to 
be eligible to be a candidate for public office or to have a ballot measure printed on the ballot for voters to 
vote on in a public election. 

 ام(الفترة الزمنیة الرسمیة لألفراد لتقدیم جمیع االستمارات المطلوبة لدى السلطة االنتخابیة المناسبة لیكونوا مؤھلین كمرشحین لمنصب ع
 ).أو لطباعة مقیاس اقتراع على بطاقة االقتراع للناخبین للتصویت علیھا في انتخابات عامة

 
Question Petitions ل)(التماسات تساؤ  
A formal written request signed by voters, to propose to create, amend, or repeal a state law or 
constitutional provision. 

 ) .(طلب رسمي مكتوب موقع من قبل الناخبین القتراح إنشاء أو تعدیل أو إلغاء قانون والیة أو حكم دستوري للوالیة
 

Questions on The Ballot (أسئلة على ورقة االقتراع) 
Proposals to enact new laws or constitutional amendments that are placed on the ballot for approval or 
rejection by voters. 

 ).قبل الناخبین(مقترحات لسن قوانین جدیدة أو تعدیالت دستوریة توضع على ورقة االقتراع للموافقة علیھا أو رفضھا من 
 

R 
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Random Audit  (تدقیق عشوائي) 
A public process of manually tallying a percentage of votes, selected at random by the elections official, 
and typically involves a defined minimum number of precincts or races. This procedure is conducted to 
verify the accuracy of an automated count. 

 (عملیة عامة للعد الیدوي لنسبة مئویة من أصوات یتم اختیارھا عشوائیا من قبل مسؤول االنتخابات، وتتضمن عادة حدا أدنى محددا من
 ) .الدوائر االنتخابیة أو األجناس. یتم تنفیذ ھذا اإلجراء للتحقق من دقة العد اآللي

 
Ranked Choice Voting وفق المرتبة (تصویت باختیار مصنف(  
A vote variation that allows each voter to rank contest options in order of the voter’s preference, in which 
votes are counted in rounds using a series of runoff tabulations to defeat contest options with the fewest 
votes, which elects a winner with a majority of final round votes in a single winner contest and provides 
proportional representation in multi-winner contests. 

 األصوات في جوالت باستخدام سلسلة(تباین في التصویت یسمح لكل ناخب بترتیب خیارات المنافسة حسبما یفضلھ الناخب، حیث یتم عد 
 من جداول اإلعادة لھزم خیارات المسابقة بأقل عدد من األصوات، والتي تنتخب فائز بأغلبیة أصوات الجولة النھائیة في منافسة فائز واحد

 ).وتوفر تمثیال نسبیا في مسابقات متعددة الفائزین
 

Ranked Order Voting 
A vote variation that allows each voter to rank contest options in order of the voter’s preference, in which 
votes are counted in rounds using a series of runoff tabulations to defeat contest options with the fewest 
votes, which elects a winner with a majority of final round votes in a single winner contest and provides 
proportional representation in multi-winner contests. 
 (تباین في التصویت یسمح لكل ناخب بترتیب خیارات المنافسة بالترتیب الذي یفضلھ الناخب، ویتم فیھا عد األصوات في جوالت باستخدام 

 ة خیارات المسابقة مع أقل عدد من األصوات، والتي تنتخب الفائز بأغلبیة أصوات الجولة النھائیة في سلسلة من جداول اإلعادة لھزیم
 ).مسابقة فائز واحد وتوفر تمثیال نسبیا في مسابقات متعددة الفائزین

 
Ransomeware (برمجیات الفدیة) 
Malware that holds the victim’s device (computer, phone, etc.) and data for ransom (a sum of money or 
other payment), by means of encrypting the files on the device or preventing access to the device. 

 ق (برامج ضارة تسیطر على جھاز الضحیة (الكمبیوتر، الھاتف، إلخ) والبیانات مقابل فدیة (مبلغ من المال أو مدفوعات أخرى) عن طری
 ) .تشفیر ملفات موجودة في الجھاز أو منع الوصول إلى الجھاز

 
Re-Elect إعادة انتخاب) (  
To elect for another term to the same public office. 

 ).(أن ینتخب لفترة أخرى لنفس الوظیفة العامة
 

Read Ballot (ورقة اقتراع مقروءة) 
Cast ballot that has been successfully accepted and initially processed. 

 ) .(بطاقة اقتراع أدلیت والتي تم قبولھا بنجاح ومعالجتھا في البدایة 
 

Reappointment (إعادة تعیین) 
To appoint for another term to the same public office. 

 ).(تعیین لفترة أخرى في نفس الوظیفة العامة
Reapportion  (إعادة توزیع) 
To assign or distribute seats differently in a legislative body based on changes in population. 

 ).(لتخصیص أو توزیع مقاعد بشكل مختلف في ھیئة تشریعیة بناء على تغییرات في التعداد
 

Reapportionment (إعادة توزیع) 
The process by which seats in a legislative body are distributed among administrative divisions based on 
changes in population. 

 ).(عملیة یتم من خاللھا توزیع مقاعد في ھیئة تشریعیة على تقسیمات إداریة بناء على تغیرات في عدد السكان
 

Recall (إستدعاء) 
Process that allows voters to remove elected representatives from office prior to the expiration of their 
terms of office. 
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 ).(العملیة التي تسمح لناخبین بإزاحة ممثلین منتخبین من مناصبھم قبل انتھاء فترة والیتھم
 

Recall Election (انتخابات إستدعاء) 
An election in which the question of whether to remove an elected official from office before their term is 
completed appears on the ballot for approval or rejection. 

 انتخاب تظھر فیھا مسألة عزل مسؤول منتخب من منصبھ قبل انتھاء فترة والیتھ على بطاقة اقتراع للموافقة علیھا أو رفضھا.)(
 

Recall Grounds (مبررات إستدعاء) 
Refers to the reasons that citizens would begin the process to remove an elected official from office in a 
political recall. 

 ).(تشیر إلى األسباب التي دفعت المواطنین لبدء عملیة عزل مسؤول منتخب من منصبھ في استدعاء سیاسي
 

Recall Issue with Options (مسألة استدعاء مع خیارات) 
Process that allows voters to remove elected representatives from office prior to the expiration of their 
terms of office. The recall may involve not only the question of whether a particular officer should be 
removed, but also the question of naming a successor in the event that there is an affirmative vote for the 
recall. 

 (عملیة تسمح لناخبین بإقالة ممثلین منتخبین من مناصبھم قبل انتھاء فترة والیتھم. قد ال یشمل االستدعاء فقط مسألة عزل ضابط معین، 
 ) .أیضا مسألة تسمیة خلیفة لھ في حالة وجود تصویت إیجابي لسحب الثقةولكن 

 
Recall of Public Officer (استدعاء موظف عام) 
Process that allows voters to remove elected representatives from office prior to the expiration of their 
terms of office. 

 ) .للناخبین بإقالة ممثلین منتخبین من مناصبھم قبل انتھاء فترة والیتھم(عملیة تسمح 
 

Recall Petition  
The procedure by which citizens can gather signatures from voters, using an official form, to propose a 
recall election directly to a governing body. 

ةیمكن من خاللھ للمواطنین جمع التوقیعات من الناخبین ، باستخدام نموذج رسمي ، القتراح انتخابات سحب الثقة مباشرة إلى الھیئة الحاكماإلجراء الذي  . 
 

Recall Process (عملیة االستدعاء) 
Process that allows voters to remove elected representatives from office prior to the expiration of their 
terms of office. 

 ).(إجراء یسمح للناخبین بإقالة ممثلین منتخبین من مناصبھم قبل انتھاء فترة والیتھم
 

Recall Statement (بیان استدعاء) 
The general statement included on a petition, when attempting to gather signatures from voters for a 
recall election, which describes the reason for seeking a recall election. 

 ).(بیان عام متضمن في التماس بقصد جمع توقیعات من ناخبین على انتخابات سحب ثقة، والتي تصف سبب السعي إلى سحب الثقة
 

Recall Vote (تصویت لسحب الثقة) 
Vote cast in a recall election. 

 ) .انتخابات سحب الثقة(تصویت في 
 

Recallable Ballot (ورقة اقتراع قابلة لالسترداد) 
Recorded ballot that can be individually retrieved and included or excluded from further processing. 

 ).(ورقة اقتراع مسجلة یمكن استرجاعھا وحدھا وإدراجھا أو استبعادھا من معالجة إضافیة
 

Receiving Boards (ھیئات استالم) 
A group of individuals appointed, usually by local authorities, and charged with control of an elections 
procedure, such as receiving voted ballots, voting material or voting equipment from poll workers after 
the polls have been closed. 

 (مجموعة من أفراد عادة معینین من قبل سلطات محلیة ومكلفین بالتحكم في إجراءات االنتخابات، مثل تلقي بطاقات االقتراع أو مواد 
 ).التصویت أو معدات التصویت من عمال االقتراع بعد إغالق مراكز االقتراع
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Recertification (إعادة التصدیق) 
Re-examination, and possibly retesting of a voting system that was modified subsequent to receiving 
national and/or state certification. The object of this is to determine if the system as modified still 
conforms to the requirements. 

 نظام تصویت تم تعدیلھ بعد الحصول على شھادة وطنیة أو رسمیة او االثنین. الھدف من ذلك ھو تحدید(إعادة فحص وربما إعادة اختبار 
 ).ما إذا كان النظام المعدل ال یزال متوافقا مع المتطلبات

 
Reconcile (التصالح) 
An accounting or auditing process that compares two sets of records to check that figures are consistent, 
accurate, and complete. 

 ).(عملیة محاسبة أو تدقیق تقارن مجموعتین من السجالت للتحقق من أن األرقام متسقة ودقیقة وكاملة
 

Record (noun) (اسم) سجل 
Preserved evidence of activities performed or results achieved (for example, forms, reports, test results). 

 ).(أدلة محفوظة تشیر الى أنشطة منجزة أو نتائج محققة (على سبیل المثال، نماذج وتقاریر ونتائج ااختبار)
 

Record (verb) ((فعل) سجل) 
To document an action or create a record. 

 ).(لتوثیق إجراء أو إنشاء سجل
 

Recorded Ballot (اقتراع مسجل) 
A ballot for which there is an associated cast vote record. 

 ).(بطاقة اقتراع یوجد لھا سجل تصویت مدلى بھ مرتبط بھا
 

Recount (إعادة عد) 
An additional count of the votes cast in an election, typically required due to state law, a candidate 
request, or a court order, that is used to determine the accuracy of the reported results of an election. This 
process may be conducted using ballot tabulation equipment or by-hand depending on local laws and 
procedures. 

 ن مطلوبا عادة بسبب قانون الوالیة أو طلب مرشح أو أمر من المحكمة یُستخدم (عد إضافي ألصوات التي أدلي بھا في االنتخابات ویكو
 لتحدید دقة النتائج المبلغ عنھا لالنتخابات. یمكن إجراء ھذه العملیة باستخدام معدات جدولة بطاقات االقتراع أو یدویا وفقا للقوانین

 ) .واإلجراءات المحلیة
 

Redistrict (إعادة تقسیم) 
The process by which seats in a legislative body are distributed among administrative divisions based on 
changes in population. 

 ).(عملیة توزیع مقاعد في ھیئة تشریعیة على التقسیمات اإلداریة بناء على تغیرات في عدد السكان
 

Referenda (استفتاءات) 
The plural of Referendum, which is a process whereby a state law or constitutional amendment may be 
referred to the voters before it goes into effect. 

 ) .التنفیذ(صیغة الجمع الستفتاء، وھي عملیة یمكن بموجبھا إحالة قانون الوالیة أو التعدیل الدستوري إلى الناخبین قبل دخولھ حیز 
 

Referendum (استفتاء) 
Process whereby a state law or constitutional amendment may be referred to the voters before it goes into 
effect. 

 ) .دخولھ حیز التنفیذ(صیغة الجمع الستفتاء، وھي عملیة یمكن بموجبھا إحالة قانون الوالیة أو التعدیل الدستوري إلى الناخبین قبل 
 

Referendum Petitions  (التماسات االستفتاء) 
A formal written request signed by voters, to refer a state law or constitutional amendment to the voters 
before it goes into effect. 

 ).الوالیة أو التعدیل الدستوري إلى الناخبین قبل دخولھ حیز التنفیذ(طلب رسمي مكتوب موقع من قبل ناخبین إلحالة قانون 
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Referendum Question  (سؤال استفتاء) 
Proposals to enact new laws or constitutional amendments that are placed on the ballot for approval or 
rejection by voters. 

 ).تعدیالت دستوریة توضع على ورقة االقتراع للموافقة علیھا أو رفضھا من قبل الناخبین(مقترحات لسن قوانین جدیدة أو 
 

Referendum Vote (تصویت استفتاء) 
Vote cast in a referendum election. 

 ) .(التصویت في انتخابات استفتاء
 

Register تسجیل)(  
To complete a form with information to be added to an electoral roll for the jurisdiction where a voter 
resides, as a prerequisite for being entitled to vote. 

 (إلكمال نموذج بمعلومات یجب إضافتھا إلى السجل االنتخابي للوالیة القضائیة التي یقیم فیھا الناخب كشرط أساسي للحصول على حق  
 ) .التصویت

 
Register by Mail )(تسجیل عن طریق البرید  
To complete a form with information to be added to an electoral roll, sent through the mail, to the 
jurisdiction where a voter resides, as a prerequisite for being entitled to vote. 

 ي  (إمالء نموذج بمعلومات یتم إضافتھا إلى السجل االنتخابي وإرسالھا عبر البرید إلى السلطة القضائیة التي یقیم فیھا الناخب كشرط أساس
 ).للحصول على حق التصویت

 
Register to Vote (تسجیل إلدالء تصویت) 
To complete a form with information to be added to an electoral roll for the jurisdiction where a voter 
resides, as a prerequisite for being entitled to vote. 

 ي  (إمالء نموذج بمعلومات یتم إضافتھا إلى السجل االنتخابي وإرسالھا عبر البرید إلى السلطة القضائیة التي یقیم فیھا الناخب كشرط أساس
 ).للحصول على حق التصویت

 
Registered (مسجل) 
A voter who is listed on an electoral roll for the jurisdiction where a voter resides. 

 ).(ناخب ُمدرج في سجل انتخابي للوالیة القضائیة التي یقیم فیھا الناخب
 

Registered Voter (ناخب مسجل) 
A voter who is listed on an electoral roll for the jurisdiction where a voter resides. 

 ).(ناخب ُمدرج في سجل انتخابي للوالیة القضائیة التي یقیم فیھا الناخب
 

Registrar (ل  (مسّجِ
An official who is responsible for election administration. 

 ).(شخص مسؤول عن إدارة االنتخابات
 

Registrar of Records  السجالت) (مدون  
An official who is responsible for election administration. 

 ).(شخص مسؤول عن إدارة االنتخابات
 

Registrar of Voters  (مدون الناخبین) 
An official who is responsible for election administration. 

 ).(شخص مسؤول عن إدارة االنتخابات
 

Registration (تسجیل) 
A term used by election officials when referring to a voter's record. 

 ) .(مصطلح یستخدمھ مسؤولو االنتخابات إشارة إلى سجل الناخب
 

Registration Affidavit  (إقرار التسجیل) 
An official sworn statement of information used to register to vote by voters. This is sometimes referred 
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to as a Voter Registration Card. 
 )."(بیان رسمي محلف یتعلق بمعلومات یستخدم للتسجیل للتصویت من قبل الناخبین. یشار إلى ھذا أحیانا بـ "بطاقة تسجیل الناخب

 
Registration Application (استمارة تسجیل) 
An official sworn statement of information used to register to vote by voters. This is sometimes referred to 
as a Voter Registration Card. 

 )."(بیان رسمي محلف یتعلق بمعلومات یستخدم للتسجیل للتصویت من قبل الناخبین. یشار إلى ھذا أحیانا بـ "بطاقة تسجیل الناخب
 

Registration Book (كتاب التسجیل) 
A list of the individuals that have registered on an electoral roll where a voter resides, as a prerequisite for 
being entitled to vote. 

 ).ألحقیتھ في التصویت(قائمة بأسماء أفراد مسجلین في سجل انتخابي الذي یقیم في محیطھ الناخب كشرط مسبق 
 

Registration by Mail Form (تسجیل عن طریق البرید) 
A form voters use to supply information to be added to an electoral roll, sent through the mail, to the 
jurisdiction where a voter resides, as a prerequisite for being entitled to vote. 

 (نموذج یستخدمھ ناخبون لتقدیم معلومات إلضافتھا إلى السجل االنتخابي یتم بعدھا إرسالھا عبر البرید إلى السلطة القضائیة حیث یقیم 
 ).الناخب كشرط أساسي للحصول على حق التصویت

 
Registration Card (بطاقة تصویت) 
An official sworn statement of information used to register to vote by voters. 

 .)بیان رسمي محلف یخص معلومات یستخدم لتسجیل تصویت من قبل الناخبین(
 
Registration Certificate (شھادة تسجیل) 
An official document providing proof of registration. 

 ) .(وثیقة رسمیة تثبت التسجیل
 

Registration Certificate Number  (رقم شھادة التسجیل) 
The serial number associated with a voter's registration on an electoral roll. 

 ).(رقم تسلسلي مرتبط بتسجیل الناخب في السجل االنتخابي
 

Registration Database (قاعدة بیانات التسجیل) 
A list of the individuals that have registered on an electoral roll where a voter resides, as a prerequisite for 
being entitled to vote. 

 ).(قائمة بأسماء أفرادلمسجلین في سجل انتخابي الذي یقیم في محیطھ الناخب كشرط مسبق ألحقیتھ في التصویت
 

Registration Deadline  (آخر موعد للتسجیل) 
The last day to complete the documents to become a registered voter to participate in a specific 
election or election process. 

 ) .(آخر یوم الستكمال الطلبات لیصبح شخصا ناخبا مسجال للمشاركة في عملیة انتخابیة أو عملیة انتخابیة محددة
 

Registration Form (إستمارة تسجیل) 
An official sworn statement of information used to register to vote by voters. This is sometimes referred to 
as a Voter Registration Card. 

 ) ."(بیان رسمي محلف لمعلومات یستخدم للتسجیل للتصویت من قبل الناخبین. یشار إلى ھذا أحیانا باسم "بطاقة تسجیل الناخب
 

Registration Official  (مسؤول التسجیل) 
An official who is responsible for election administration. 

 ).(شخص مسؤول عن إدارة االنتخابات
 

Registration Status (حالة تسجیل) 
A term used by election officials to describe whether a voter's record shows that the voter is eligible to 
vote. Status terms include: Active, Inactive, Canceled, and others. 

 (مصطلح یستخدمھ مسؤولو االنتخابات لوصف ما إذا كان سجل الناخب یظھر أن الناخب مؤھل للتصویت. تتضمن مصطلحات الحالة:
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 ).فعال وغیر فعال وملغي وغیر ذلك 
 

Registration-By-Mail لتسجیل عن طریق البرید) (ا  
To complete a form with information to be added to an electoral roll, sent through the mail, to the 
jurisdiction where a voter resides, as a prerequisite for being entitled to vote. 

 االنتخابي یتم إرسالھ عبر البرید إلى سلطة قضائیة یقیم فیھا ناخب كشرط أساسي (إستكمال نموذج بمعلومات یتم إضافتھا إلى السجل 
 ).للحصول على حق تصویت

 
Rejected Ballot (ورقة اقتراع مرفوضة) 
A ballot which has been cast but cannot be counted due to a defect or ineligibility of the voter. 

 ) .اإلدالء بھا ولكن ال یمكن عدھا بسبب عیب أو عدم أھلیة الناخب(ورقة اقتراع تم 
 

Removal (Of A Candidate) (مرشح) إزاحة 
When a candidate has withdrawn, been disqualified, or passed away, or when there is a formal process to 
remove a candidate from a ballot or from public office. 

 ).(عندما ینسحب مرشح ما أو یُستبعد أو یُتوفى أو عندما تكون ھناك عملیة رسمیة إلقصاء مرشح من االقتراع أو من منصب عام
 

Repeal (إلغاء) 
The removal or reversal of a law. 

 ) .(إلغاء أو نقض قانون
 
Report of Election Results (تقریر نتائج انتخاب) 
A report of the tallies of votes cast in an election after the polls have been closed for voting. 

 ).(تقریر عن فرز أصوات في انتخاب بعد إغالق مراكز االقتراع للتصویت
 

Represent  (تمثیل) 
An arrangement whereby one is enabled to speak and act with authority on the behalf of another. 

 (ترتیب یتم بموجبھ تمكین شخص من التحدث والعمل بسلطة نیابة عن آخر.) 
 

Representation System  (نظام تمثیل) 
A type of democracy founded on the principle of elected persons representing a group of people, as 
opposed to direct democracy. Representative democracy places power in the hands of representatives 
who are elected by the people. 

 (نوع من الدیمقراطیة یقوم على مبدأ یمثل فیھ أشخاص منتخبین مجموعة من الناس بخالف دیمقراطیة مباشرة. تضع الدیمقراطیة النیابیة 
 ).منتخبین من قبل الشعبالسلطة في أیدي نواب 

 
Representative (noun) ((اسم) ممثل) 
(1) A person who has been chosen to speak or vote for somebody else or on behalf of a group. (2) A 
member of the House of Representatives, the lower house of Congress. 

 ) .) عضو مجلس النواب ، مجلس االدنى بالكونغرس2للتحدث أو التصویت لشخص آخر أو نیابة عن مجموعة. (شخص تم اختیاره  (1) (
 

Representative (Adj.)  ((صفة) ممثل) 
Typical of a particular group of people. 

 ).(نموذجي لمجموعة معینة من الناس
 

Representative Districts (مقاطعات تمثیلیة) 
Administrative area in which voters are entitled to vote in contests that are specific to that area. 

 ).(منطقة إداریة یحق لناخبین فیھا التصویت في المنافسات الخاصة بتلك المنطقة
 

Reproducibility  (قابلیة اعادة التولید) 
Ability to obtain the same test results by using the same test method on identical test items in different 
testing laboratories with different operators using different equipment. 

 مختلفة مع مشغلین (القدرة لتولید نفس نتائج اختبار باستخدام نفس طریقة االختبار على عناصر اختبار متطابقة في مختبرات اختبار 
 ).مختلفین باستخدام معدات مختلفة
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Requirement (متطلبات) 
Provision that conveys criteria to be fulfilled. 

 ) .(شرط یوضح المعاییر الواجب الوفاء بھا
 

Requirements for Elected Offices (متطلبات المكاتب الفائزة باالقتراع) 
All of the legal requirements to hold an elected office. 

 ) .(جمیع المتطلبات القانونیة لتولي منصب منتخب
 

Reregister  (إعادة التسجیل) 
To complete a form to update your information on an electoral roll for the jurisdiction where a voter 
resides, as a prerequisite for being entitled to vote. 

 ).(إلكمال نموذج لتحدیث معلوماتك في سجل انتخابي لوالیة قضائیة حیث یقیم الناخب كشرط مسبق للحصول على حق التصویت
 

Residence for Voting (إقامة للتصویت) 
The place in which a voter's habitation is fixed, wherein the person has the intention of remaining, and to 
which, whenever they are absent, the person has the intention of returning. Persons experiencing 
homelessness can register and vote, as long as they can describe the physical location where they sleep at 
night. At a given time, a person may have only one voting residence. 

 (المكان الذي یتثبت فیھ سكن الناخب، حیث ینوي الشخص البقاء فیھ، وفي حالة غیابھ ینوي الشخص العودة إلیھ. یمكن لألشخاص الذین 
 یكون للشخص مكان یعانون من التشرد التسجیل والتصویت طالما یمكنھم وصف المكان الفعلي الذي ینامون فیھ لیال. في وقت معین قد 

 ) .إقامة تصویت واحد فقط
 

Residency Requirement  (شرط اإلقامة) 
The rules that govern if an individual is entitled to become a candidate or vote, based on where they live, 
and how long they have lived there. 

 ).لفرد أن یصبح مرشحا أو یصوت بناء على المكان الذي یعیش فیھ والمدة التي عاشھا ھناكالقواعد التي تحكم ما إذا كان یحق 
 

 
Residual Vote (تصویت متبقي) 
Vote that could not be allocated to a specific contest option due to an undervote or overvote. 

 ) .بب التصویت دون الحد أو التصویت الزائد(التصویت الذي ال یمكن تخصیصھ لخیار مسابقة معین بس
 

Resilience (صمود) 
The ability to recover gracefully from error conditions and unexpected circumstances. For example, 
manually marked paper preserves evidence of exceptions that can advise both adjudication and audit to 
achieve better interpretation of original voter intent. 

 من حاالت الخطأ والظروف غیر المتوقعة. على سبیل المثال، تحافظ الورقة المعلمة یدویا على أدلة االستثناءات  بلطافةالقدرة على التعافي 
 ).یق تفسیر أفضل لنیة الناخب األصلیةالتي یمكن أن تنصح كال من التحكیم والتدقیق لتحق

 
Resolution  (حسم) 
A statement of policy by the governing body or an order by the governing body that a specific action be 
taken. 

 ).(بیان سیاسة من قبل ھیئة حاكمة أو أمر من ھیئة حاكمة باتخاذ إجراء محدد
 

Restoration of Voting Rights (استعادة حقوق التصویت) 
The process of restoring voting rights to people who lost their voting rights under felony 
disenfranchisement or for any other reason that might have disqualified them from voting. 

 ).التصویت ألشخاص فقدوا حقوقھم في التصویت بسبب جنایة أو ألي سبب آخر قد یؤدي إلى حرمانھم من التصویت(عملیة استعادة حقوق 
 

Results (نتائج) 
Tallies of votes cast in an election after the polls have been closed for voting. 

 ).االقتراع للتصویت(عدد أصوات مدلى بھا في انتخاب بعد إغالق مراكز 
 



132  

Retention Vote (تصویت االحتفاظ) 
A periodic process whereby voters are asked whether an incumbent (usually a judge) should remain in 
office for another term. The office holder, who does not face an opponent, is removed from the position if 
a percentage of voters indicate that they should not remain in office. 

 (إجراء دوري یتم من خاللھ سؤال الناخبین عما إذا كان یجب أن یظل شاغل منصب (قاضي عادة) في منصبھ لفترة أخرى. یتم عزل
 خبین أنھ ال ینبغي أن یظل في منصبھ.) شاغل المنصب الذي ال یواجھ خصما من المنصب إذا أشارت نسبة مئویة من النا

 
Retractable Ballot (ورقة اقتراع قابلة للسحب) 
Recorded ballot that can be individually retrieved and included or excluded from further processing. 

 ).استبعادھا من معالجة إضافیة(ورقة اقتراع مسجلة یمكن استرجاعھا بشكل فردي وإدراجھا أو 
 

Return Envelope (مظروف مرّجع) 
An official envelope used to transport absentee and mailed ballots and protects voter privacy. 

 ).(مظروف رسمي یستخدم لنقل بطاقات االقتراع الغیابي والبرید ویحمي خصوصیة الناخب
 

Returns (عائدات) 
Tallies of votes cast in an election after the polls have been closed for voting. 

 ).(عدد أصوات مدلى بھا في انتخاب بعد إغالق مراكز االقتراع للتصویت
 

Reverse Side (جانب معاكس) 
The front or back of a flat object which has two sides, such as a ballot card. 

 ).(الجزء األمامي أو الخلفي من جسم مسطح لھ وجھان، مثل بطاقة االقتراع
 

Right to Vote (حق التصویت) 
A set of legal and constitutional protections designed to ensure the opportunity to vote in free and fair 
elections. 

 ).القانونیة والدستوریة المصممة لضمان فرصة التصویت في انتخابات حرة ونزیھة(مجموعة من الحمایة 
 

Rights Restoration (استعادة حقوق) 
The process of restoring voting rights to people who lost their voting rights under felony 
disenfranchisement or for any other reason that might have disqualified them from voting. 

 ).(عملیة استعادة حقوق تصویت ألشخاص فقدوا حقوقھم في التصویت بسبب جنایة أو ألي سبب آخر قد یؤدي إلى حرمانھم من التصویت
 

Risk Assessment (تقییم مخاطر) 
The process of identifying the risks to system security and determining the probability of occurrence, the 
resulting impact, and safeguards that would mitigate this impact. 

 ).(عملیة تحدید مخاطر على أمن نظام وتحدید احتمالیة الحدوث والتأثیر الناتج والضمانات التي من شأنھا التخفیف من ھذا التأثیر
 
 

 
Risk-Limiting Tabulation Audit (تدقیق جدولة الحد من المخاطر) 
Post-election tabulation audit procedure for checking a sample of ballots (or voter verifiable records) 
that provides a pre-specified statistical chance of correcting the reported outcome of an election if the 
reported outcome is wrong (that is, if a full hand-count would reveal an outcome different from the 
reported outcome). 

 صة (إجراء تدقیق جدولة ما بعد االنتخابات لفحص عینة من بطاقات االقتراع (أو سجالت الناخبین التي یمكن التثبت منھا) والتي توفر فر
 یكشف  إحصائیة محددة مسبقا لتصحیح النتیجة المبلغ عنھا لالنتخابات إذا كانت النتیجة المبلغ عنھا خاطئة (أي ، إذا كان العد الیدوي كامل س

 ).عن نتیجة مختلفة عن النتیجة المبلغ عنھا)
 

Roster  (قائمة) 
An official register of electors entitled to vote at an election, used to verify and check in voters prior to 
issuing them a ballot. 

 ) .(سجل رسمي لناخبین یحق لھم التصویت في االنتخابات ویستخدم للتحقق من الناخبین وتسجیل وصولھم قبل إصدار بطاقة االقتراع لھم
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Run-Off (انتخابات الحقة) 
Election to select a winner following a primary or a general election in which no candidate in the contest 
received the required minimum percentage of the votes cast. The two candidates receiving the most votes 
for the contest in question proceed to the run-off election. 

 (انتخابات الختیار فائز بعد انتخابات أولیة أو عامة لم یحصل فیھا أي مرشح في المسابقة على النسبة المئویة االدنى المطلوبة من
 ).األصوات المدلى بھا. یتقدم المرشحان اللذان حصال على أكبر عدد من األصوات في المسابقة المذكورة إلى جولة انتخابیة الحقة

 
Run-Off Election  (انتخابات الحقة) 
Election to select a winner following a primary or a general election in which no candidate in the contest 
received the required minimum percentage of the votes cast. The two candidates receiving the most votes 
for the contest in question proceed to the run-off election. 

 (انتخابات الختیار فائز بعد انتخابات أولیة أو عامة لم یحصل فیھا أي مرشح في المسابقة على النسبة المئویة االدنى المطلوبة من
 ).المذكورة إلى جولة انتخابیة الحقةاألصوات المدلى بھا. یتقدم المرشحان اللذان حصال على أكبر عدد من األصوات في المسابقة 

 
Run-Off Primary (انتخاب أولي الحق) 
The election to select a winner in a primary, in which if no candidate in the contest received the required 
minimum percentage of the votes cast the two candidates receiving the most votes for the contest in 
question proceed to the run-off election. 

 (انتخابات الختیار فائز بعد انتخابات أولیة أو عامة لم یحصل فیھا أي مرشح في المسابقة على النسبة المئویة االدنى المطلوبة من
 ).األصوات في المسابقة المذكورة إلى جولة انتخابیة الحقةاألصوات المدلى بھا. یتقدم المرشحان اللذان حصال على أكبر عدد من 

 
Run-Off Results (نتائج جولة االعادة) 
Tallies of votes cast in a run-off election after the polls have been closed for voting. 

 ) .للتصویت(مجموع أصوات مدلى بھا في جولة اإلعادة بعد إغالق صنادیق االقتراع 
 

Running for Office  (ترشح إلنتخاب لتولي منصب) 
Person contending in a contest for office. A candidate may be explicitly presented as one of the choices 
on the ballot or may be a write-in candidate. 

 ).المرشح علنا كأحد االختیارات في ورقة االقتراع أو قد یكون مرشحا مكتوبا (شخص یتنافس في مسابقة لمنصب. قد یتم تقدیم 
 

Running Mate (رفیق مصاحب) 
A person running together with another person on two closely associated political offices in an election. 
For example, President and Vice President, and (in some states) Governor and Lieutenant Governor. 

 شخص یترشح مع شخص آخر لمنصبین سیاسیین مرتبطین ارتباطا وثیقا في االنتخابات. على سبیل المثال، الرئیس ونائب الرئیس و (في
 ).بعض الوالیات) الحاكم ونائب الحاكم

 
Rural Route  (طریق ریفي) 
A mail delivery route in a rural area where mail is typically delivered to a box number for destinations 
without street addresses, as opposed to a P.O. Box. 

 (طریق تسلیم البرید في منطقة قرویة حیث یتم تسلیم البرید عادة إلى رقم صندوق لوجھات ال تحتوي على عناوین شوارع، على عكس 
 عنوان صندوق برید.) 

 

S 
 

Sample Ballot  (عینة اقتراع) 
An example ballot provided to voters with information specific to the voter. 

 ).(مثال على بطاقة اقتراع مقدمة للناخبین تحوي معلومات خاصة بالناخب
 

Sample Ballot Pamphlet (كتیب عینة االقتراع) 
Sample Ballot Pamphlets often provides additional election information such as the voter's polling place 
and hours, information about candidates, questions, and instructions for voting, in addition to an example 
ballot specific to the voter. 
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 كتیبات نماذج االقتراع معلومات انتخابیة إضافیة مثل مكان وساعات اقتراع الناخب ومعلومات حول المرشحین واألسئلة(غالبا ما توفر 
 ).وتعلیمات التصویت باإلضافة إلى مثال على بطاقة االقتراع الخاصة بالناخب

 
Sample Official Ballot (عینة من االقتراع الرسمي) 
An official example ballot provided to voters with information specific to the voter. 

 ).(نموذج رسمي لبطاقة اقتراع مقدمة لناخبین بمعلومات خاصة بالناخب
 

Satellite Location (موقع نائي) 
An office that is physically separate from the main election office and may provide limited services. 
Voters can typically register to vote or receive an absentee ballot from these offices. Satellite offices are 
also known as branch offices. 

 التسجیل للتصویت أو الحصول على(مكتب منفصل فعلیا عن مكتب االنتخابات الرئیسي وقد یقدم خدمات محدودة. یمكن للناخبین عادة 
 ) .بطاقة اقتراع غیابي من ھذه المكاتب. تُعرف المكاتب النائیة أیضا باسم المكاتب الفرعیة

 
Satellite Voting Stations (محطات اقتراع نائیة) 
Temporary site set up by an elections office for the purposes of voting. 

 ).ه من قبل مكتب انتخابي ألغراض التصویت(موقع مؤقت یتم إنشاؤ
 

Scan-Line  (خط المسح) 
A horizontal line traced across a cathode-ray tube by an electron beam to form part of an image. 
Typically, this issue is caused by wet ink or some other substance transferred from a piece of paper as it 
goes through the scanner. The ink or other substance gets on the glass as the paper moves through, and 
blocks the light of the scanner in that area for future copies. 

 خط أفقي یخط عبر أنبوب أشعة الكاثود بواسطة حزمة إلكترونیة لتشكیل جزء من الصورة. عادة ما تحدث ھذه المشكلة بسبب الحبر الرطب 
 أو مادة أخرى منقولة من قطعة من الورق أثناء مرورھا عبر الماسح الضوئي. یتواجد الحبر أو أي مادة أخرى على الزجاج أثناء تحرك

 ).، ویحجب ضوء الماسح الضوئي في تلك المنطقة للنسخ المستقبلیةالورق من خاللھ
 

Scanner (ماسح الضوئي) 
A device that scans documents, images, printed text, handwriting, or an object and converts them into 
digital data. A Ballot scanner is a device used to read the voter selection data from a paper ballot or 
ballot card. 

 (جھاز یقوم بمسح المستندات أو الصور أو النص المطبوع أو الكتابة الیدویة أو شيء ما ویحولھا إلى بیانات رقمیة. ماسح أوراق االقتراع 
 ).ھو جھاز یستخدم لقراءة بیانات اختیار الناخبین من ورقة اقتراع أو بطاقة اقتراع

 
Scanning ( مسح) 
The practice of using scanners to convert paper documents into digital images. This is done when 
capturing images of paper voter registration cards, and other election correspondence and when 
tabulating ballots. 

 لتحویل مستندات ورقیة إلى صور رقمیة. یتم ذلك عند التقاط صور لبطاقات تسجیل الناخبین الورقیة(استخدام ماسحات ضوئیة 
 ).والمراسالت االنتخابیة األخرى وعند جدولة بطاقات االقتراع

 
Scheduled Elections (انتخابات مجدولة) 
Existing law that requires any federal, state, county, municipal, district, or other district election to be 
held on certain dates, usually on a reoccurring basis. 

 ، (قانون ساري یتطلب إجراء أي انتخابات اتحادیة أو خاصة بالوالیة أو المقاطعة أو البلدیة أو الدائرة أو مقاطعة أخرى في تواریخ معینة
 ) .عادة على أساس متكرر

 
School District (مقاطعة مدرسیة) 
A geographical unit for the local administration of elementary or secondary schools. 

 ).(وحدة جغرافیة لإلدارة المحلیة لمدارس ابتدائیة وثانویة
 

Score Voting (تصویت ترتیبي) 
A single-winner voting system where voters rate candidates on a scale. The candidate with the highest 
rating wins. 
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 ).(نظام تصویت لفائز واحد حیث یقوم الناخبون بتقییم المرشحین على مقیاس. یفوز المرشح ذو التصنیف األعلى
 

Seal (ختم) 
A security mechanism using strategically placed serialized or tamper-evident materials that alert officials if 
a device used in the elections process has potentially been altered or accessed without authorization. 

 الجھاز المستخدم في (آلیة أمنیة تستخدم مواد متسلسلة موضوعة بشكل استراتیجي أو یمكن إثبات التالعب بھا لتنبیھ المسؤولین إذا كان
 ).عملیة االنتخابات قد تم تغییره أو استعمالھ بدون إذن

 
Sealed Container  (حاویة محكمة اإلغالق) 
A container used to hold or transport election materials, such as ballots, where strategically placed 
serialized or tamperproof evident seals have been used to alert officials if it has been altered or accessed 
without authorization. 

(حاویة تستخدم لحمل أو نقل المواد االنتخابیة مثل بطاقات االقتراع، حیث تم استخدام أختام متسلسلة أو غیر قابلة للتالعب تم وضعھا 
 ).المسؤولین إذا تم تغییرھا أو الوصول إلیھا دون إذنبشكل استراتیجي لتنبیھ 

 
Seat (مقعد) 
An elected office position that a single officeholder may occupy for a term of office. 

 ) .(منصب مكتب منتخب قد یشغلھ صاحب مكتب واحد لفترة انتخابیة
 

Second-Chance Voting  الثانیة) (تصویت الفرصة  
Feature of a voter-facing scanner that reviews the ballot for possible marking mistakes, informs the voter, 
and presents an opportunity to cast as-is or return the ballot. 

 محتملة ویبلغ الناخب ویقدم فرصة لإلدالء بصوتھ كما ھو(میزة لماسح ضوئي مواجھ للناخب یراجع بطاقة االقتراع بحثا عن أخطاء تأشیر 
 ).أو إعادة بطاقة االقتراع

 
Secrecy Cover (غطاء السریة) 
A paper, envelope, or folder that encloses a ballot to maintain the secrecy of how a voter marked their 
ballot. 

 ).بطاقة اقتراع للحفاظ على سریة تمییز الناخب لبطاقة االقتراع(ورقة أو مظروف أو ملف یحتوي على 
 

Secrecy Envelope  (مغلف السریة) 
An envelope that encloses a ballot to maintain the secrecy of how a voter marked their ballot. 

 ).الناخب لبطاقة االقتراع(مظروف یحتوي على بطاقة اقتراع للحفاظ على سریة كیفیة تمییز 
 

Secrecy of The Ballot (سریة االقتراع) 
A set of rules and procedures to establish the fundamental right of voters in the United States to cast a 
secret ballot. These procedures ensure that no ballot can be associated with a voter, thereby allowing 
voters to mark their ballots freely and without fear of repercussion or reprisal. 

 (مجموعة من القواعد واإلجراءات لتثبیت الحق األساسي للناخبین في الوالیات المتحدة لإلدالء بأصواتھم السریة. تضمن ھذه اإلجراءات 
 ) .تراع بالناخب مما یسمح للناخبین بالتأشیر على أوراق اقتراعھم بحریة ودون خوف من تداعیات أو انتقامعدم إمكانیة ربط أي بطاقة اق

 
Secrecy Sleeve (كم السریة) 
A paper, envelope, or folder that encloses a ballot to maintain the secrecy of how a voter marked their 
ballot. 

 ).ملف یحتوي على بطاقة اقتراع للحفاظ على سریة كیفیة تصویت الناخب على بطاقة االقتراع(ورقة أو مظروف أو 
 

Secret Ballot (إقتراع سري) 
A set of rules and procedures to establish the fundamental right of voters in the United States to cast a 
secret ballot. These procedures ensure that no ballot can be associated with a voter, thereby allowing 
voters to mark their ballots freely and without fear of repercussion or reprisal. 

 اإلدالء بأصواتھم السریة. تضمن ھذه(مجموعة من القواعد واإلجراءات لتبیین الحق األساسي للناخبین في الوالیات المتحدة في  
 اإلجراءات عدم إمكانیة ربط أي بطاقة اقتراع بالناخب مما یسمح للناخبین بالتأشیر على أوراق اقتراعھم بحریة ودون خوف من التداعیات 

 ) .أو االنتقام
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Secret Ballot Envelope (مغلف سري لالقتراع) 
An envelope that encloses a ballot to maintain the secrecy of how a voter marked their ballot. 

 ).(مظروف یحتوي على بطاقة اقتراع للحفاظ على سریة كیفیة تمییز الناخب لبطاقة االقتراع
 

Secretary of State (وزیر الخارجیة) 
A state-level officer who is responsible for various departments and functions. Secretaries of State are 
often, but not always, the Chief Election Official in their state. 

 (ضابط على مستوى الدولة مسؤول عن مختلف اإلدارات والوظائف. غالبا ما یكون وزراء الخارجیة المسؤولون األولون عن االنتخابات
 ).في والیاتھم، ولكن لیس دائما

 
Secure Receptacle (حاویة آمنة) 
An object used to store and safeguard election material. 

 ).(حاجة تستخدم لتخزین المواد االنتخابیة وحمایتھا
 

 
Security Analysis (تحلیل أمني) 
An inquiry into the potential existence of security flaws in a voting system. Includes an analysis of the 
system's software, firmware, and hardware, as well as the procedures associated with system 
development, deployment, operation and management. 

 والبرامج الثابتة واألجھزة، باإلضافة إلى إجراءات (تحقیق في احتمال وجود ثغرات أمنیة في نظام تصویت. یتضمن تحلیال لبرامج النظام  
 ) .مرتبطة بتطویر النظام ونشره وتشغیلھ وإدارتھ

 
Security Controls (ضوابط أمن) 
Management, operational, and technical controls (i.e., safeguards or countermeasures) prescribed for an 
information system to protect the confidentiality, integrity, and availability of the system and its 
information. 

 (ضوابط إداریة وتشغیلیة وفنیة (أي ضمانات أو إجراءات المضادة) محددة لنظام معلومات لحمایة سریة وسالمة وتوافر النظام 
 ) .ومعلوماتھ

 
Semi-Static Voting System Software  (برنامج نظام تصویت شبھ ثابت) 
Software that may change in response to the voting equipment on which it is installed or to election- 
specific programming. 

 ) .(برمجیات قد تتغیر استجابة لمعدات التصویت التي تم تثبیتھا علیھا أو استجابة للبرمجة الخاصة باالنتخابات
 

Senate  (مجلس الشیوخ) 
A deliberative assembly, often the upper house or chamber of a bicameral legislature. 

 ).(تجمع تشریعي تداولي غالبا ما یكون المجلس األعلى أو الغرفة التشریعیة لھیئة تشریعیة مكونة من مجلسین
 

Senate District (مقاطعة سیناتور) 
One of a fixed number of districts into which a state is divided, each district electing one member to the 
higher house of the state legislature. 

 ) .التشریعیة للوالیةواحدة من عدد ثابت من الدوائر التي یتم تقسیم الوالیة إلیھا، تنتخب كل دائرة عضوا واحدا في المجلس األعلى للھیئة (
Serial Number (رقم تسلسلي) 
A number showing the position of an item in a series, such as a unique voter registration card number or 
on a manufactured article for the purposes of identification. 

 ) .بطاقة تسجیل ناخب متمیزة أو على سلعة مصنعة ألغراض التعریفرقم یوضح موضع عنصر في سلسلة، مثل رقم 
 

Sign-In Book  (كتاب تسجیل الدخول) 
An official register of electors entitled to vote at an election, used to verify and check in voters prior to 
issuing them a ballot. 

 یحق لھم التصویت في االنتخابات یستخدم للتحقق من الناخبین وتسجیل وصولھم قبل إصدار بطاقة االقتراع(سجل رسمي للناخبین الذین 
 .)لھم

 
Signature (إمضاء) 
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A person's name written in a distinctive way as a form of identification in authorizing. This can also be 
made by a mark. 

 ).الشخص بطریقة ممیزة كشكل من أشكال التعریف في التفویض. یمكن أیضا أن یتم ذلك بعالمة(كتابة اسم 
 

Signature Roster قائمة التوقیع 
An official register of electors entitled to vote at an election, used to verify and check in voters prior to 
issuing them a ballot. 

 رسمي للناخبین الذین یحق لھم التصویت في االنتخابات یستخدم للتحقق من الناخبین وتسجیل وصولھم قبل إصدار بطاقة االقتراع(سجل 
 ).لھم

 
Simple Majority  
A majority in which the highest number of votes cast for any one candidate, issue, or item exceeds the 
second-highest number, but less than 50%. 

 ).٪50(األغلبیة التي یتجاوز فیھا أكبر عدد من األصوات الُمدلى بھا ألي مرشح أو قضیة أو عنصر یتجاوز ثاني أكبر رقم، ولكن أقل من 
 

Single-Member District (مقاطعة عضو واحد) 
An electoral district or constituency having a single representative in a legislative body rather than two or 
more. 

 ).(دائرة انتخابیة أو دائرة انتخابیة بھا ممثل واحد في ھیئة تشریعیة بدال من اثنین أو أكثر
 

Sip and Puff  (رشفة ونفخة) 
An interface that allows voters to use their mouth on a straw to send inputs to an election voting machine. 

 ) .(واجھة تسمح للناخبین باستخدام أفواھھم على قصبة إلرسال مدخالت إلى آلة تصویت انتخابي
 

Slate (سلیت) 
A group of candidates that run in multi-seat or multi-position elections on a common platform. The 
common platform may be because the candidates are all members of a political party, have the same or 
similar policies, or some other reason. 

المنصة مشتركة ألن (مجموعة من المرشحین یخوضون انتخابات متعددة المقاعد أو متعددة المناصب على منصة مشتركة. قد تكون 
 ).المرشحین جمیعا أعضاء في حزب سیاسي أو لدیھم نفس السیاسات أو سیاسات مماثلة أو لسبب آخر

 
Slate Mailer (برید سلیت) 
A mass mailing that supports or opposes multiple candidates or ballot measures. 

 ).مرشحین أو إجراءات اقتراع(رسالة بریدیة جماعیة تدعم أو تعارض عدة 
 

Software (برمجة) 
The collection of programs that control the computer and perform a specific collection of tasks. 
Software has version numbers and is licensed (not sold) to the end user. Software can be altered to 
change the functionality of the computer. 

 (مجموعة البرامج التي تتحكم في الكمبیوتر وتؤدي مجموعة محددة من المھام. یحتوي البرنامج على أرقام إصدارات وھو مرخص 
 ).(غیر مباع) للمستخدم النھائي. یمكن تعدیل البرمجیة لتغییر وظائف الكمبیوتر

 
Software Independence تاستقالل البرمجیا  
Quality of a voting system or voting device where a previously undetected change or fault in software 
cannot cause an undetectable change or error in election outcome. 

 البرنامج في حدوث تغییر غیر قابل (جودة نظام تصویت أو جھاز تصویت حیث ال یمكن أن یتسبب تغییر أو خطأ غیر مكتشف سابقا في 
 ).للكشف أو خطأ في نتیجة االنتخابات

 
Software Patches (تصحیحات البرمجیة) 
Corrections to existing programs, designed to be integrated into the programs without major release 
changes. Also called fixes or bug fixes. 

 (تصحیحات لبرامج حالیة مصممة بحیث یتم دمجھا في البرامج دون تغییرات كبیرة في اإلصدار. تسمى أیضا بإصالحات أو إصالحات
 ).أخطاء
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Source Code ي)  (رمز مصدر  
Human readable computer instructions that when compiled or interpreted, become an application. Source 
code can be written by humans or by computers. 
 (تعلیمات حاسوب یمكن لشخص قراءتھا والتي تصبح تطبیقا عند تجمیعھا أو تفسیرھا. یمكن كتابة شفرة المصدر بواسطة البشر أو بواسطة

 ) .أجھزة الكمبیوتر
 

Spear Phishing  (تصید سیبراني موجھ) 
A targeted attack by hackers, via bogus emails, that attempts to get the victim to provide login 
information or personal information to the hackers. Spear Phishing attempts may appear to originate from 
legitimate known sources, such as organizational IT or known vendors. 
 (ھجوم مستھدف من قبل متسللین عبر رسائل برید إلكتروني مزیفة بنیة خدع الضحیة لتقدیم معلومات تسجیل الدخول أو معلومات شخصیة

 سیبراني الموجھ وكأنھا نشأت من مصادر معروفة ورسمیة، مثل مرافق تكنولوجیا المعلوماتالالتصید  للمتسللین. قد یبدو أن محاوالت
 ) .ة أو البائعین المعروفینالتنظیمی

 
Special District مقاطعة خاصة 
Public agencies created to provide one or more specific services to a community, such as water service, 
sewer service, parks, fire protection, and others. 
 (منظمات عامة تم إنشاؤھا لتقدیم خدمة محددة أو أكثر لمجتمع ما، مثل خدمة المیاه وخدمة الصرف الصحي والحدائق العامة والحمایة من 

 ).الحرائق وغیرھا
 

Special Election  (انتخابات خاصة) 
Primary, general, municipal, proposition, run-off, or recall election that is not held on a date and time 
regularly scheduled through statute. A special election may be combined with a scheduled election. 

 بانتظام من(انتخابات أولیة أو عامة أو بلدیة أو اقتراحایة أو عبر جولة ثانیة أو لسحب ثقة التي لم یتم إجراؤھا في تاریخ ووقت مجدولین 
 ) .خالل القانون. یمكن الجمع بین انتخابات خاصة وانتخابات مقررة

 
Special Interest Group (مجموعة مصالح خاصة) 
A group of people who have particular requests and who try to influence political decisions involving 
them. 

 ).ویحاولون التأثیر على القرارات السیاسیة المتعلقة بھم(مجموعة أشخاص لدیھم طلبات معینة 
 

Split Precinct (دائرة مقسومة) 
A precinct that contains an election district subdivision, e.g., parts of the precinct are in different 
political jurisdiction such as a water district or school board district, requiring an additional ballot 
configuration. 

(دائرة تحتوي على قسم فرعي لدائرة انتخابیة، على سبیل المثال توجد أجزاء من الدائرة في نطاق اختصاص سیاسي مختلف مثل منطقة 
 ) .المیاه أو منطقة مجلس إدارة مدارس مما یتطلب تكوین بطاقة اقتراع إضافیة

 
Split Ticket (بطاقة مقسومة) 
The act of selecting candidates from different parties for different contests. In states with Straight Ticket 
Voting, this action overrides the straight ticket vote, and allows voters to select the candidates of their 
choice. For non-partisan races and proposals, the voter must make selections in these races separately. 
(Note: Split Ticket Voting is often not allowed during primary elections in some jurisdictions.) 

 تصویت مباشر على التذاكر، یتجاوز ھذا اإلجراء التصویت (عملیة اختیار مرشحین من أحزاب مختلفة لمنافسات مختلفة. في والیات ذات
 المباشر للتذكرة ویسمح للناخبین باختیار مرشحین باختیارھم. بالنسبة لسباقات واقتراحات غیر الحزبیة، یجب على الناخب أن یختار في

 التذاكر أثناء االنتخابات األولیة في بعض الوالیاتھذه السباقات بشكل منفصل. (مالحظة: ال یُسمح غالبا بالتصویت المقسم على 
 القضائیة.)) 

 
Spoil (یفسد) 
To mark or otherwise alter a ballot so it indicates in a human-readable manner that the ballot is not to be 
cast. 

 ) .بطریقة یسھل قراءتھا إلى عدم اإلدالء بھا(وضع عالمة على بطاقة االقتراع أو تغییرھا بطریقة أخرى بحیث تشیر 
 

Spoiled Ballot  (اقتراع فاسد) 
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A ballot which has been mistakenly marked or altered by a voter. A spoiled ballot is not cast, and the 
voter may request a new ballot to mark correctly. 

 تعدیلھا عن طریق الخطأ من قبل ناخب. ال یتم اإلدالء ببطاقة اقتراع فاسدة، ویمكن للناخب أن یطلب بطاقة(بطاقة اقتراع تم تأشیرھا أو 
 ).اقتراع جدیدة لتصحیحھا بشكل صحیح

 
Spoiled Ballot Affidavit (إفادة اقتراع تالفة) 
A written statement confirmed by oath or affirmation, that a voter made a mistake on a ballot and is 
requesting a new one. 

 ) .إفادة خطیة مؤكدة بقسم أو إقرار بأن ناخبا أخطأ في ورقة اقتراع ویطلب أخرى جدیدة(
 

Standards Board (ھیئة معاییر) 
HAVA designates a 110-member Standards Board to assist the EAC in carrying out its mandates under 
the law. The board consists of 55 state election officials selected by their respective chief state election 
official, and 55 local election officials selected through a process supervised by the chief state election 
official. 

 في تنفیذ  لجنة مساعدة االنتخابات عضوا لمساعدة 110مجلس معاییر مكون من  قانون ساعد أمریكا على التصویت تم تعیین(بموجب 
 من مسؤولي االنتخابات بالوالیة یتم اختیارھم من قبل المسؤول االنتخابي الرئیسي للوالیة  55مھامھا بموجب القانون. یتألف المجلس من 

 ) .ات المحلیین الذین یتم اختیارھم من خالل عملیة یشرف علیھا مسؤول االنتخابات الرئیسي في الوالیةمن مسؤولي االنتخاب 55و 
 

State (والیة) 
A territory with its own government and borders within a larger country. There are 50 states in the United 
States of America. 

 ).والیة في الوالیات المتحدة األمریكیة 50حكومتھ الخاصة وحدوده داخل دولة أكبر. ھناك (إقلیم لھ 
 

State Assembly (مجّمع الوالیة) 
The name given to various legislatures, especially lower houses or full legislatures in states. 

 ) .التشریعیة وخاصة مجالس النواب أو الھیئات التشریعیة الكاملة في الوالیات(االسم الذي یطلق على مختلف الھیئات 
 

State Central Committee  (لجنة الوالیة المركزیة) 
The organization of the central or executive committees of the political parties in several states. 

 ).لألحزاب السیاسیة في عدة والیات (تنظیم اللجان المركزیة أو التنفیذیة 
 

State Certification (تصدیق والیة) 
State examination and possibly testing of a voting system to determine its compliance with state 
requirements for voting systems. 

 ) .امتثالھ لمتطلبات الدولة ألنظمة التصویت(فحص والیة وربما اختبار نظام تصویت لتحدید مدى 
 

State Election Commission  (مفوضیة انتخابات الوالیة) 
A group of individuals appointed and charged to oversee elections and voting procedure in a state. 

 ) .صویت في الوالیة(مجموعة أفراد معینین ومكلفین باإلشراف على انتخابات وإجراءات الت
State Election Fund انتخابات الوالیة)  مالیة (صندوق  
The special revenue account created in a State Treasury, where expenditures from the account are used for 
the administration of elections. 

 ).الوالیة، حیث یتم استخدام نفقات من الحساب إلدارة االنتخابات (حساب إیرادات خاص تم إنشاؤه في خزانة 
 

State Elections (انتخابات الوالیة) 
Elections for members to State offices, including Governor, Lieutenant Governor, Secretary of State, 
Controller, Treasurer, Attorney General, Insurance Commissioner, Superintendent of Public Instruction, 
and State Legislative Offices, among others. 

 (انتخابات أعضاء مناصب الوالیة، بما في ذلك الحاكم ونائب الحاكم ووزیر الخارجیة والمراقب المالي وأمین الخزانة والمدعي العام
 ) .التعلیمات العامة والمكاتب التشریعیة للوالیة من بین آخرینومفوض التأمین والمشرف على 

State Measures (تدابیر الدولة) 
Proposals to enact new laws or constitutional amendments that are placed on the ballot for approval or 
rejection by voters. 

 ).یة توضع على ورقة االقتراع للموافقة علیھا أو رفضھا من قبل الناخبین(مقترحات لسن قوانین جدیدة أو تعدیالت دستور
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Statement of Contest (بیان المسابقة) 
The court filings and general requirements to contest the results of an election. 

 ) .(سجالت المحكمة والمتطلبات العامة للطعن في نتائج انتخاب
 

Statewide (على مستوى الوالیة) 
Extending throughout a particular U.S. state. 

 ) .(على مدى جمیع أنحاء والیة أمریكیة معینة
 

Statewide Election Results (نتائج انتخاب على مستوى والیة) 
Tallies of votes cast in an election, that have been compiled from voting jurisdiction throughout a state, 
after the polls have been closed for voting. 

 قضائیة تصویتیة في جمیع أنحاء الوالیة بعد إغالق صنادیق االقتراعسلطة (عدد أصوات مدلى بھا في انتخاب، والتي تم تجمیعھا من 
 ) .للتصویت

 
Statewide Office  الوالیة) (مكتب على مستوى  
Any government position in a State. State elected offices, include Governor, Lieutenant Governor, 
Secretary of State, Controller, Treasurer, Attorney General, Insurance Commissioner, and 
Superintendent of Public Instruction. 

 الوالیة. تشمل المناصب المنتخبة في الوالیة الحاكم ونائب الحاكم ووزیر الخارجیة والمراقب المالي وأمین الخزانة(أي منصب حكومي في 
 ).والمدعي العام ومفوض التأمین والمشرف على التعلیمات العامة

 
Statewide Uniform Registry Of Electors (SURE) (سجل ناخبین موحد على مستوى الوالیة) 
A platform that supports the functions of election systems, including voter registration, voter list 
maintenance, precinct data, and the production of poll books. 

 ).وبیانات الدوائر وإنتاج دفاتر االقتراع(منصة تدعم وظائف األنظمة االنتخابیة، بما في ذلك تسجیل الناخبین وصیانة قوائم الناخبین 
 

Static Voting System Software (برنامج نظام تصویت ثابت) 
Software that does not change based on the election being conducted or the voting equipment upon which 
it is installed, e.g., executable code. 

 ال تتغیر بناء على االنتخابات التي یتم إجراؤھا أو معدات التصویت التي تم تثبیتھا علیھا، على سبیل المثال التعلیمات(البرامج التي 
 ) .البرمجیة القابلة للتنفیذ

 
Statute (تشریع) 
A written law passed by a legislative body of a city, county, state, country, or other political body. 

 ).(قانون مكتوب تم تمریره من قبل ھیئة تشریعیة لمدینة أو مقاطعة أو والیة أو دولة أو أي ھیئة سیاسیة أخرى
 

Statutory Initiative Petitions  (التماسات المبادرة القانونیة) 
A citizen-initiated ballot measure that amends statute. 

 ).المواطن لتعدیل تشریع(إجراء اقتراع بمبادرة من 
 

Statutory Provisions (أحكام تشریعیة) 
Provisions that expand on the subject matter of the statute, or law, to provide more information about 
who the law applies to, when it applies, and what the penalties are for violating it. 

 (أحكام تسھب في موضوع التشریع أو القانون لتوفیر مزید من المعلومات عمن ینطبق علیھ القانون ومتى ینطبق والعقوبات المترتبة على
 ).انتھاكھ

 
Statutory Violations  (مخالفات قانونیة) 
To break the rules of or act against a law. 

 ).(لخرق قواعد القانون أو العمل ضده
 

Straight Party Ballot (اقتراع الحزب المباشر) 
A ballot with all candidates from a single political party. 

 ).(اقتراع حیث جمیع المرشحین من حزب سیاسي واحد
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Straight Party Override  (تجاوز الحزب المستقیم) 
Explicit voter selection that overrides or supplements the vote selections made by a straight party voting 
option. Straight party overrides may be subject to state election rules for how they work or whether they 
are allowed. 

 ة خیار تصویت حزبي مباشر. قد تخضع التجاوزات (اختیار صریح لناخب یتجاوز أو یكمل اختیارات التصویت التي یتم إجراؤھا بواسط
 ).الحزبیة الصریحة لقواعد انتخابات الوالیة المتعلقة بكیفیة عملھا أو ما إذا كان مسموحا بھا

 
Straight Party Voting (تصویت حزبي مستقیم) 
Mechanism that allows voters to cast a single vote to select all candidates on the ballot from a single 
political party. 

 ).(آلیة تسمح لناخبین بإدالء صوت واحد الختیار جمیع المرشحین على ورقة االقتراع من حزب سیاسي واحد
 

Straight Ticket (تذكرة مباشرة) 
The action of voting in one oval or box next to a party name at the top of the ballot to cast a vote for 
every candidate of that political party. No vote will be cast in individual races in which the selected party 
does not have a candidate. If the voter wishes to vote in any non-partisan races and proposals, the voter 
must make selections in these races separately. 

 (إجراء تصویت في مربع بیضاوي واحد أو مربع بجوار اسم الحزب في أعلى ورقة االقتراع لإلدالء بصوت كل مرشح من ذلك الحزب
 ار. إذا رغب الناخب في التصویت في أي السیاسي. لن یتم اإلدالء بأیة أصوات في السباقات الفردیة التي ال یوجد فیھا مرشح للحزب المخت

 ).منافسات ومقترحات غیر حزبیة، یجب على الناخب أن یقوم باالختیار في ھذه السباقات بشكل منفصل
 

Straight Vote (تصویت مباشر) 
When a voter selects every candidate of a single political party on a ballot. 

 ).مرشح من حزب سیاسي واحد على ورقة اقتراع(عندما یختار ناخب كل 
 

Straw Ballot (ورقة اقتراع ارتجالیة) 
An ad hoc or unofficial vote. It is used to show the popular opinion on a certain matter. 
 .تصویت خاص أو غیر رسمي. یتم استخدامھ إلظھار الرأي العام حول مسألة معینة

 
Straw Poll (استطالع ارتجالي) 
An ad hoc or unofficial vote. It is used to show the popular opinion on a certain matter. 
 .تصویت خاص أو غیر رسمي. یتم استخدامھ إلظھار الرأي العام حول مسألة معینة

 
Stray Mark  (عالمة ضالة) 
A mark made by a voter outside of the area of the ballot adjacent to each candidate or measure or that 
area of the ballot specifically designated to record the voter's choice for that contest. 

 خصیصا لتسجیل(عالمة یضعھا ناخب خارج منطقة االقتراع المجاورة لكل مرشح أو مقیاس أو تلك المنطقة من االقتراع المخصصة 
 ).اختیار الناخب لتلك المسابقة

Street Segment Data  (بیانات قطاع شارع) 
The portion of a street between two consecutive cross streets that can be assigned to a precinct. 

 ) .(جزء من شارع واقع بین شارعین متقاطعین متتالیین یمكن تخصیصھ لمنطقة معینة
 

Strike Out  (إسقاط) 
To draw a line through or attempt to remove a mark on a document or ballot, with the purpose of erasing 
it. 

 ) .رسم خط أو محاولة إزالة عالمة على مستند أو بطاقة اقتراع بغرض محوھا(
 

Stylus (قلم) 
Adaptive device that allows individuals to access screens, boards, and other devices. 

 ).(جھاز تكیفي یسمح ألفراد بالوصول إلى الشاشات واللوحات واألجھزة األخرى
 

Substitute Candidate (مرشح بدیل) 
A different candidate for vice president from the one whose name appears on the party's certification or 
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nominating petition at any time before seventy-five days before the general election, by certifying the 
change to the secretary of state. 

 أي وقت قبل خمسة وسبعین (مرشح لمنصب نائب الرئیس مختلف عن المرشح الذي یظھر اسمھ في شھادة الحزب أو عریضة الترشیح في 
 ).یوما قبل االنتخابات العامة من خالل التصدیق على التغییر إلى وزیر الخارجیة

 
Successor (خلیفة) 
Someone that follows and takes the office or position that was held by another. 

 ).(شخص یتبع ویتولى المنصب أو المنصب الذي كان یشغلھ شخص آخر
 

Suffrage  (حق التصویت) 
The right to vote in political elections. 

 ).(حق التصویت في االنتخابات السیاسیة
 

Supervisor of Elections (مشرف االنتخابات) 
An official who is responsible for election administration. 

 ).(شخص مسؤول عن إدارة االنتخابات
 

Supplemental Ballot Pamphlet  (كتیب اقتراع تكمیلي) 
Official information about your ballot issued from an elections office, after an initial ballot pamphlet has 
been mailed. 

 ).االقتراع األولي بالبرید(معلومات رسمیة عن بطاقة اقتراعك صادرة عن مكتب االنتخابات بعد إرسال كتیب 
 

Supplemental Petition  (التماس إضافي) 
Additional petition sections, after a master document has been issued with information about measures, 
initiatives, referendums, or candidates used to gather signatures from registered voters. 

 (أقسام العرائض اإلضافیة بعد إصدار وثیقة رئیسیة تحوي معلومات حول اإلجراءات أو المبادرات أو االستفتاءات أو المرشحین الذین تم
 ).استخدامھم لجمع التوقیعات من الناخبین المسجلین

 
Supplemental Roster (قائمة تكمیلیة) 
Additional pages added to an official register of electors entitled to vote at an election, used to verify 
and check in voters prior to issuing them a ballot. 
 (صفحات تضاف إلى السجل الرسمي للناخبین الذین یحق لھم التصویت في االنتخابات وتستخدم للتحقق من الناخبین وتسجیل وصولھم قبل

 ).تراع لھمإصدار بطاقة االق
 

Support Software برامج الدعم 
Software that aids in the development, maintenance, or use of other software, for example, compilers, 
loaders, and other utilities. 

 ).مجمعین ومحملین وأدوات مساعدة أخرى(برمجیة تساعد في تطویر برامج أخرى أو صیانتھا أو استخدامھا ، على سبیل المثال 
 

Suspend Voting Rights (تعلیق حقوق التصویت) 
Deprive someone of the right to vote. 

 ).(حرمان شخص ما من حق التصویت
 

Suspended Status (وضع معلق) 
A term used by election officials when a voter's record shows that the voter is ineligible to vote. 

 ).(مصطلح یستخدمھ مسؤولو االنتخابات عندما یظھر سجل ناخب أنھ غیر مؤھل للتصویت
 

Swear  (یقسم) 
A solemn attestation of the truth of what one says or that one sincerely intends to do what one says. 

 ).المرء أو أن ینوي المرء فعل ما یقولھ بصدق(إقرار رسمي على حقیقة ما یقولھ  
 

Swing Voter (تصویت متأرجح) 
A person who is not a firm supporter of any political party, and whose vote in an election is difficult to 
predict. 
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 ) .االنتخابات(شخص لیس مؤیدا قویا ألي حزب سیاسي ومن الصعب التنبؤ بصوتھ في 
 

Switch (محوالت) 
Switches connects computers into networks. A switch acts as a controller. Routers connect and manage 
traffic between different networks. 

 التوجیھ بتوصیل وإدارة حركة المرور بین (تقوم المحوالت بتوصیل أجھزة الكمبیوتر بالشبكات. یعمل المحول كوحدة تحكم. تقوم أجھزة 
 ).الشبكات المختلفة

 
Sworn محلّف 
Having taken a solemn attestation of the truth of what one says or that one sincerely intends to do what one 
says. 

 ).بصدق أن یفعل ما یقولھ(بعد أن یحلف المرء إقرارا رسمیا على حقیقة ما یقولھ أو أن المرء ینوي 
 

Sworn and Subscribed To  (حلف إقرارا موقعا امام قاضي) 
Having taken a solemn attestation of the truth of what one says or that one sincerely intends to do what one 
says and signing documentation to provide evidence of the fact. 
 (بعد أن یحلف المرء إقرارا رسمیا على حقیقة ما یقولھ أو أن المرء ینوي بصدق أن یفعل ما یقولھ ویمضي على وثائق لتزوید دالئل على  

 ھذه الحقیقة.)
 

Symmetric Cryptography (التشفیر المتماثل) 
Encryption system that uses the same key for encryption and decryption. This key must be kept secret. 

 ) .(نظام تشفیر یستخدم نفس المفتاح للتشفیر وفك التشفیر. یجب أن یبقى ھذا المفتاح سرا
 

Symmetric (Secret) Encryption Algorithm  ((سري) خوارزمیة تشفیر متّسق) 
Encryption algorithms using the same secret key for encryption and decryption. 

 ).(خوارزمیات التشفیر باستخدام نفس المفتاح السري للتشفیر وفك التشفیر
 

System  (نظام) 
A collection of unified components that convert inputs to outputs. Systems consist of integrated 
subsystems. Systems are typically complex and highly interconnected. Information systems consist of 
hardware, software, data, people, and procedures. 

 مجموعة مكونات موحدة تحول مدخالت إلى مخرجات. تتكون األنظمة من أنظمة فرعیة متكاملة. عادة ما تكون األنظمة معقدة ومترابطة 
 ).وبرامج وبیانات وأشخاص وإجراءات بشكل كبیر. تتكون أنظمة المعلومات من أجھزة

 
System Audit  (تدقیق نظام) 
A systematic and independent examination to determine whether activities and related results comply 
with the planned arrangements and whether these arrangements are implemented effectively and are 
suitable to achieve objectives. Also defines as a systematic, independent, and documented process for 
obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which audit criteria are 
fulfilled. 

 كانت األنشطة والنتائج ذات الصلة تتوافق مع الترتیبات المخطط لھا، وما إذا كان یتم تنفیذ ھذهفحص منھجي ومستقل لتحدید ما إذا 
 الترتیبات بشكل فعال ومناسب لتحقیق األھداف. تُعرف أیضا بأنھا عملیة منھجیة ومستقلة وموثقة للحصول على أدلة المراجعة وتقییمھا

 ).بموضوعیة لتحدید مدى استیفاء معاییر التدقیق
 

Systematic List Maintenance Program (برنامج منھجي لصیانة القائمة) 
Terminology used to describe a process that states and counties use to maintain and update voter rolls, on a 
periodic basis and by canceling registrations for voters who are no longer eligible. 

 (مصطلحات مستخدمة لوصف العملیة تستخدمھا والیات ومقاطعات للحفاظ على قوائم الناخبین وتحدیثھا على أساس دوري وعن طریق 
 ) .إلغاء التسجیل للناخبین الذین لم یعودوا مؤھلین

 
System Extent  (مدى النظام) 
Administrative unit that is the entire scope within which the voting system is used (for example, a 
county). The system extent corresponds to the top-level reporting context for which the system 
generates reports. 
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 مقاطعة). یتوافق مدى النظام مع سیاق إعداد تقاریر ذات(وحدة إداریة تمثل النطاق الكامل الذي یتم فیھ استخدام نظام التصویت (مثال، 
 ینشئ النظام التقاریر.) .مستوى أعلى الذي من أجلھ

 

T 
T-Coil (لفّة بشكل تقاطعي) 
Inductive coil used in some hearing aids to allow reception of an audio band magnetic field signal, 
instead of an acoustic signal. The magnetic or inductive mode of reception is commonly used in 
conjunction with telephones, auditorium loop systems and other systems that provide the required 
magnetic field output. 
 (الملف موصل یستخدم في بعض المعینات السمعیة للسماح باستقبال إشارة المجال المغناطیسي للنطاق الصوتي بدال من اإلشارة الصوتیة.  

 یشیع استخدام الوضع المتلقي المغناطیسي أو الموصل مع الھواتف وأنظمة حلقة القاعة واألنظمة األخرى التي توفر ناتج المجال
 ).بالمغناطیسي المطلو

 
Tabletop Exercise (تمرین منضدي) 
A discussion-based drill where qualified personnel discuss scenarios and responses in order to validate 
plans and procedures. Also called Incident Response Planning or TTX. 

 موظفون مؤھلون السیناریوھات واالستجابات من أجل التحقق من صحة الخطط واإلجراءات. یُطلق (تدریب قائم على المناقشة حیث یناقش 
 علیھ أیضا تخطیط االستجابة للحوادث.)

 
Tabulate (جدولة) 
Process of totaling votes. 

 ).(عملیة عد األصوات
 

Tabulating Equipment  (معدات جدولة) 
The hardware, software, or supplies used to count votes. 

 ).(أجھزة أو برامج أو مستلزمات مستخدمة في عد األصوات
 

Tabulating Equipment Memory Card جدولة بطاقة ذاكرة المعدات 
An electronic data storage device used for storing digital vote totaling information, typically using flash 
memory. 

 ).(جھاز تخزین بیانات إلكتروني یستخدم لتخزین معلومات إجمالي التصویت الرقمي وعادة ما یستخدم ذاكرة فالش
 

Tabulation (جدولة) 
Process of totaling votes. 

 ).(عملیة عد األصوات
 

Tabulation Audit (تدقیق الجدولة) 
A post-election audit that involves hand-counting a sample of votes on paper records, then comparing 
those counts to the corresponding vote totals originally reported as a check on the accuracy of election 
results, and to detect discrepancies using accurate hand-counts of the paper records as the benchmark. 

(تدقیق ما بعد االنتخابات یتضمن عد یدوي لعینة من األصوات في السجالت الورقیة ثم مقارنة تلك األعداد بإجمالیات األصوات المقابلة  
لألصوات. السجالت  التي تم اإلبالغ عنھا في األصل كتحقق من دقة نتائج االنتخابات واكتشاف التناقضات باستخدام التعداد الیدوي الدقیق 

 ) .الورقیة كمعیار
 
Tabulation Report (تقریر جدولة) 
A report containing the counts associated with ballots tabulated for a given election district. 

 ) .(تقریر یحتوي على التعداد المرتبط بأوراق االقتراع المجدولة لدائرة انتخابیة معینة
 

Tabulator (جدولة) 
The person or device that counts votes. 

 ) .(الشخص أو الجھاز الذي یقوم بحساب األصوات
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Tactile Controls (ضوابط لمسیة) 
Controls that are discernable or perceptible by touch using hands, feet, or other parts of the body. (Does 
not include touch screens.) Dual switches are a form of tactile controls that can be used by voters with 
minimal use of their hands. 

 (ضوابط یمكن تمییزھا أو إدراكھا عن طریق اللمس باستخدام الیدین أو القدمین أو أجزاء أخرى من الجسم. (ال یشمل الشاشات التي تعمل 
 ) .مس.) المفاتیح المزدوجة ھي شكل من أشكال الضوابط اللمسیة التي یمكن أن یستخدمھا الناخبون مع استخدام أیدیھم بالحد األدنىبالل

 
Tally  (عد) 
Process of totaling votes. 

 ).(عملیة حصر األصوات
 

Tally Sheet (ورقة جمع) 
The paper form or electronic record used to collect data in the process of counting votes. 

 ).(النموذج الورقي أو السجل اإللكتروني المستخدم في جمع البیانات في عملیة فرز األصوات
 

Tape  (شریط) 
Report run from a vote tabulation device to show the total number of votes cast per candidate or issue. 

 ).(تقریر من جھاز جدولة التصویت إلظھار العدد اإلجمالي لألصوات لكل مرشح أو قضیة 
 

Technical Data Package )(حزمة البیانات الفنیة  
Vendor documentation relating to the voting system required to be submitted with the system as a 
precondition of certification testing. 

 ).(وثائق البائع المتعلقة بنظام التصویت المطلوب تقدیمھا مع النظام كشرط مسبق الختبار الشھادة
 

Telecommunications (إتصاالت) 
Transmission, between or among points specified by the user, of information of the user's choosing, 
without change in the form or content of the information as sent and received. 

 ا (نقل المعلومات التي یختارھا المستخدم بین أو عبر النقاط التي یحددھا المستخدم دون تغییر في شكل أو محتوى المعلومات كما تم إرسالھ
 ) .واستالمھا

 
Term Limits  (حدود المدة) 
A legal restriction that limits the total number of terms an officeholder may serve in a particular elected 
office. 

 ).(قید قانوني یحد من العدد اإلجمالي للفترات التي قد یخدمھا صاحب منصب في مكتب منتخب معین
 

Term of Office (مدة المنصب) 
The period of time for which a person is elected or appointed to hold a public office. Terms of elected 
office are usually 2, 4 or 6 years. 

 ) .سنوات 6أو  4أو  2(الفترة الزمنیة التي یتم فیھا انتخاب شخص أو تعیینھ لشغل منصب عام. عادة ما تكون مدة شغل المنصب المنتخب 
 

Test (اختبار) 
Procedure used to determine one or more characteristics of a given product, process, or service 
according to a specified procedure for conformity assessment. A test may be an operational test or a 
non-operating test (for example, an inspection). 

 غیر (إجراء یستخدم لتحدید خاصیة أو أكثر لمنتج أو عملیة أو خدمة معینة وفقا إلجراء محدد لتقییم المطابقة. قد یكون االختبار تشغیلي أو 
 ).تشغیلي (على سبیل المثال ، فحص)

 
Test Campaign (حملة اختباریة) 
Sum of the work by a voting system test lab on a single product or system from contract through test 
plan, conduct of testing for each requirement (including hardware, software, and systems), reporting, 
archiving, and responding to issues afterwards. 

 التصویت على منتج واحد أو نظام واحد بدءا من العقد وحتى خطة االختبار وإجراء(مجموع العمل الذي قام بھ معمل اختبار نظام 
 ) .االختبار لكل متطلب (بما في ذلك األجھزة والبرامج واألنظمة) وإعداد التقاریر واألرشفة واالستجابة للقضایا بعد ذلك
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Test Deck (سطح االختبار) 
A set of marked ballots with a predetermined outcome. Used for logic and accuracy testing of a voting 
system. 

 ) .(مجموعة أوراق اقتراع معلمة بنتیجة محددة سلفا تستخدم الختبار المنطق والدقة لنظام التصویت
 

Test Method (طریقة اختبار) 
Specified technical procedure for performing a test, procedures by which tests are derived, or a 
combination of these. 

 (إجراء تقني محدد إلجراء اختبار أو اإلجراءات التي یتم من خاللھا اشتقاق االختبارات أو مزیج من االثنین.)
 

Test Plan  (خطة اختبار) 
Document created prior to testing that outlines the scope and nature of testing, items to be tested, test 
approach, resources needed to perform testing, test tasks, risks, and schedule. 

 االختبا (وثیقة تم إنشاؤھا قبل االختبار تحدد نطاق وطبیعة االختبار والعناصر المراد اختبارھا ونھج االختبار والموارد الالزمة إلجراء 
 ).ومھام االختبار والمخاطر والجدول الزمني 

 
Test Suite (حزمة اختبار) 
Implementation of a set of operational tests for a particular object (such as a specific voting system) or 
class of objects (such as all voting systems that can interpret the language in which the test data are 
expressed). 
 (تنفیذ مجموعة من االختبارات التشغیلیة لشيء معین (مثل نظام تصویت معین) أو فئة من األشیاء (مثل جمیع أنظمة التصویت التي یمكنھا 

 ).تفسیر اللغة التي یتم التعبیر عن بیانات االختبار بھا)
 

Testing Laboratories ت الفحص)(مختبرا  
The process of performing any tests or procedures that are conducted in a controlled environment where 
the appropriate equipment, supplies, and certified expertise are available. Laboratory testing can be simply 
referred to as a laboratory test or lab test. 
 . (عملیة إجراء أي اختبارات أو إجراءات یتم إجراؤھا في بیئة خاضعة للرقابة حیث تتوفر المعدات واإلمدادات والخبرات المعتمدة المناسبة

 ).یمكن ببساطة اإلشارة إلى االختبارات المعملیة على أنھا مختبر فحص أو معمل اختبار
 

Testing Standard عیار االختبار)(م  
Standard that is concerned with test methods, sometimes supplemented with other provisions related to 
testing, such as sampling, use of statistical methods or sequence of tests. 

 باالختبار مثل أخذ العینات أو استخدام الطرق اإلحصائیة أو تسلسل(معیار لطرق االختبار یتم استكمالھ أحیانا بأحكام أخرى تتعلق 
 ).االختبارات

 
Third Party (طرف ثالث) 
A person or group besides the two primarily involved in a situation. 

 ) .(شخص أو مجموعة اضافة إلى الشخصین الضالعین بشكل أساسي في موقف ما
 

Third Party Auditor )(مدقق طرف ثالث  
A certified or otherwise credentialed individual or group, other than an election official, who is tasked 
with reviewing election materials. 

 ) .بمراجعة المواد االنتخابیة (فرد أو مجموعة مصادق علیھا أو معتمدة بطریقة أخرى، بخالف مسؤول االنتخابات، مكلفة 
 

 
Third Party Candidate  (مرشح طرف ثالث) 
A candidate seeking nomination for office, with a political party affiliation other than the two majority 
political parties (Republican and Democratic). 

 ).إلى حزب سیاسي غیر حزبي األغلبیة (الجمھوري والدیمقراطي)(مرشح یسعى للترشح لمنصب منتمي 
 

Third Party Logic (منطق الطرف الثالث) 
Software, firmware, or hardwired logic that is neither application logic nor COTS. This includes, for 
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example, general-purpose software developed by a third party that is either customized (for example, 
ported to a new platform, as is Windows Embedded Compact), not widely used, or source-code 
generated by a COTS package. 

 البرامج ذات األغراض العامة التيیتضمن ذلك على سبیل المثال  COTS . (برمجیة أو برامج ثابتة أو منطق ثابت لیس للتطبیق أو
 (Windows على سبیل المثال یتم وصلھا إلى نظام أساسي جدید كما ھو الحال مع ) طورھا طرف ثالث والتي تكون إما مخصصة

 (Embedded Compact  أو غیر مستخدمة على نطاق واسع أو رمز مصدر تم إنشاؤه بواسطة حزمةCOTS(. 
 

Third Party Notification (إخطار طرف ثالث) 
A notification from a person or group besides the two primarily involved in a transaction. An example is 
a change of address notification from the US Postal Service forwarded to an elections office. 

 مجموعة إلى جانب االثنین الضالعین بشكل أساسي في معاملة. ومن األمثلة على ذلك تحویل إشعار تغییر العنوان من (إشعار من شخص أو 
 خدمة البرید األمریكیة إلى مكتب االنتخابات.) 

 
Ticket  (تذكرة) 
Another name for a ballot. 

 (اسم آخر لبطاقة االقتراع.)
 

Tie Vote  تعادل في التصویت 
An equal number of votes for more than one candidate or issue of the same contest. 

 (عدد متساو من األصوات ألكثر من مرشح أو إصدار من نفس المسابقة.)
 

Time Limit (مھلة زمنیة) 
An amount of time in which something must be done or completed. 

 فیھ القیام بشيء ما أو إكمالھ.)(مقدار الوقت الذي یجب 
 

Time of Recall (وقت االستدعاء) 
The legal time period for the process by which citizens can remove elected officials from office before 
their term is completed. 

 عزل المسؤولین المنتخبین من مناصبھم قبل انتھاء فترة والیتھم.)(الفترة الزمنیة القانونیة للعملیة التي یمكن للمواطنین وفقھا 
 

Time Off for Voting (أخذ إجازة للتصویت) 
Almost every state prohibits employers from disciplining or firing an employee who takes time off work 
to vote. Some state laws require employers to give their employees a specific amount of time off to cast 
their ballots. In some states, this time off must be paid; in others, it may be unpaid. 

 الوالیات من(تحظر كل والیة تقریبا على أصحاب العمل تأدیب أو إقالة موظف یأخذ إجازة من العمل للتصویت. تتطلب بعض قوانین 
 أصحاب العمل منح موظفیھم فترة إجازة محددة لإلدالء بأصواتھم. في بعض الوالیات یجب دفع أتعاب ھذه اإلجازة. في حاالت أخرى قد

 تكون غیر مدفوعة األجر.)
 

Touch Screen ) (شاشة لمس  
A display device which allows the user to interact with a computer by touching areas on the screen. 

 (جھاز عرض یسمح للمستخدم بالتفاعل مع الكمبیوتر بلمس مناطق على الشاشة.)
Touchscreen Voting (التصویت على شاشة اللمس) 
Voting using a machine that utilizes a computer screen to display the ballot and allows the voter to 
indicate his or her selections by touching designated locations on the screen. 

(تصویت باستخدام آلة تستخدم شاشة الكمبیوتر لعرض بطاقة االقتراع وتسمح للناخب باإلشارة إلى اختیاراتھ عن طریق لمس األماكن  
 المحددة على الشاشة.)

 
Touchscreen Voting Machine  التصویت التي تعمل باللمس)(آلة  
A voting machine that utilizes a computer screen to display the ballot and allows the voter to indicate his 
or her selections by touching designated locations on the screen. 

بطاقة االقتراع وتسمح للناخب باإلشارة إلى اختیاراتھ عن طریق لمس األماكن  (تصویت باستخدام آلة تستخدم شاشة الكمبیوتر لعرض 
 المحددة على الشاشة.)

 
Touchscreen Voting System (نظام التصویت بشاشة اللمس) 
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A voting system that utilizes machines with a computer screen to display the ballot and allows the voter to 
indicate his or her selections by touching designated locations on the screen. 

تصویت باستخدام أجھزة تستخدم شاشة الكمبیوتر لعرض بطاقة االقتراع وتسمح للناخب باإلشارة إلى اختیاراتھ عن طریق لمس  نظام (
 األماكن المحددة على الشاشة.)

 
Town (مدینة) 
A civil and political subdivision of a state, which varies in size and significance according to location but 
is ordinarily a division of a county. A town may or may not have a local government. 

 یة أو  (التقسیم المدني والسیاسي لوالیة والذي یختلف في الحجم واألھمیة وفقا للموقع ولكنھ عادة تقسیم للمقاطعة. قد یكون للبلدة حكومة محل
 ال.)

 
Town Clerk  (كاتب المدینة) 
A town official who is responsible for election administration for a town. 

 البلدة المسؤول عن إدارة االنتخابات إلحدى المدن.)(مسؤول 
 

Town Council (مجلس البلدیة) 
The governing body of a town in many U.S. states, consisting of members elected by the voters. 

 قبل الناخبین.)(الھیئة الحاكمة لبلدة في العدید من الوالیات األمریكیة تتألف من أعضاء منتخبین من 
 

Township (بلدة) 
A widely used unit of local government in the United States, subordinate to a county, with some form of 
local government for which it generally conducts elections. 

 المتحدة تابعة لمقاطعة مع شكل من أشكال الحكومة المحلیة التي تجري(وحدة حكومیة محلیة مستخدمة على نطاق واسع في الوالیات 
 انتخابات من أجلھا بشكل عام.)

 
Township Clerk (كاتب بلدة) 
A township official who is responsible for election administration for a township. 

 (شخص مسؤول عن إدارة االنتخابات لبلدة.) 
 

Translate رجم)(ت  
Express the sense of (words or text) in another language. 

 (التعبیر عن معنى كلمات أو نص بلغة أخرى.)
 

Translation (ترجمة) 
The process of translating words or text from one language into another. 

 (عملیة ترجمة الكلمات أو النصوص من لغة إلى أخرى.) 
 

Translator (مترجم) 
A person or program that translates from one language into another. 

 (شخص أو برنامج یترجم من لغة إلى أخرى.)
 

Transmitted Electronically   الكترونیا)(نقال  
A communication sent or received through technological apparatuses, including computer terminals or 
other equipment or mechanisms linked by telephone or microwave relays, or any similar apparatus 
having electrical, digital, magnetic, wireless, optical electromagnetic, or similar capabilities. 

ن خالل األجھزة التكنولوجیة، بما في ذلك محطات الكمبیوتر أو غیرھا من المعدات أو اآللیات المرتبطة (اتصال یتم إرسالھ أو استالمھ م
بالھاتف أو مرحالت المیكروویف، أو أي جھاز مشابھ لھ قدرات كھربائیة أو رقمیة أو مغناطیسیة أو السلكیة أو كھرومغناطیسیة ضوئیة  

 أو ما شابھ ذلك.)
 

Tribal Lands (األراضي القبلیة) 
The land within the jurisdiction of a federally recognized Indian tribes for which the United States 
government has a trust responsibility to a Native American tribe or a member of a Native American 
tribe. This includes reservations, pueblo land grants, tribal trust lands, and individual trust allotments. 

 ا(األرض الواقعة ضمن الوالیة القضائیة لقبائل الھنود الحمر معترف بھا فیدرالیا والتي تتحمل حكومة الوالیات المتحدة مسؤولیة ثقة عنھ
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 مریكیة أصلیة. وھذا یشمل المحمیات وأراضي بویبلو الممنوحة وأراضي الوصایة القبلیة تجاه قبیلة أمریكیة أصلیة أو عضو في قبیلة أ
 وتخصیصات العھد الفردیة.)

 
Trusted Build (برنامج موثوق بھ) 
A witnessed software build where source code is converted into machine readable binary instructions 
(executable code) in a manner providing security measures which help ensure that the executable code is 
a verifiable and faithful representation of the source code. 

 بطریقة توفر تدابیر أمنیة (بناء برمجي مشھود حیث یتم تحویل الكود المصدري إلى تعلیمات ثنائیة یمكن قراءتھا آلیا (كود قابل للتنفیذ) 
 تساعد على ضمان أن الكود القابل للتنفیذ ھو تمثیل صادق وقابل للتحقق من الكود المصدري.)

 
Turnout (عدد المصوتین) 
The number of people attending or taking part in an event, especially the number of people voting in an 
election. This number is typically reported as a percentage of the total number of voters in an election 
divided by the total number of registered voters in a given precinct or jurisdiction. 

 المصوتین في االنتخابات. عادة ما یتم اإلبالغ عن ھذا(عدد األشخاص الذین یحضرون أو یشاركون في حدث ما وخاصة عدد األشخاص 
 الرقم كنسبة مئویة من إجمالي عدد الناخبین في االنتخابات مقسوما على العدد اإلجمالي للناخبین المسجلین في دائرة أو والیة قضائیة  

 معینة.)
 

U 
U.S. Election Assistance Commission (EAC) ألمریكیة)(لجنة المساعدة االنتخابیة ا  
Election Assistance Commission was created by the Help America Vote Act (HAVA) to assist the states 
regarding HAVA compliance and to distribute HAVA funds to the states. The EAC is also charged with 
creating voting system guidelines and operating the federal government’s first voting system 
certification program. The EAC is also responsible for maintaining the National Voter Registration form, 
conducting research, and administering a national clearinghouse on elections that includes shared 
practices, information for voters, and other resources to improve elections. 

 لمساعدة الوالیات فیما یتعلق باالمتثال   (HAVA) (تم إنشاء لجنة المساعدة االنتخابیة بموجب قانون مساعدة أمریكا على التصویت
 لجنة المساعدة االنتخابیة األمریكیة أیضا بإنشاء إرشادات نظام  تم تكلیفعلى الوالیات.  HAVA وتوزیع أموال HAVA لقانون

 مسؤولة أیضا عن الحفاظ على نموذج  EAC التصویت وتشغیل أول برنامج اصدار شھادات لنظام تصویت للحكومة الفیدرالیة. تعد
 نتخابات التي تتضمن الممارسات المشتركة تسجیل الناخبین الوطني وإجراء البحوث وإدارة مركز تبادل معلومات وطني بشأن اال

 ).والمعلومات للناخبین والموارد األخرى لتحسین االنتخابات
Unauthorized Use  )(استخدام غیر مصرح بھ  
 
Use of technology or data for unapproved or illegal activities. 

 ).معتمدة أو غیر قانونیة(استخدام التكنولوجیا أو البیانات ألنشطة غیر 
 
Unconstitutional (مخالف للدستور) 
Not in accordance with a political constitution, especially the U.S. Constitution, or with procedural rules. 

 ).(ال یتوافق مع دستور سیاسي، وخاصة دستور الوالیات المتحدة، أو مع قواعد إجرائیة
 

Under Oath (تحت القسم) 
Having sworn to tell the truth. 

 ).(بعد أن أقسم فردا على قول الحقیقة
 

Undervote  (أدنى حد تصویت) 
Occurs when the number of choices selected by a voter in a contest is less than the maximum number 
allowed for that contest or when no selection is made for a single choice contest. 

 (یحدث عندما یكون عدد االختیارات التي حددھا ناخب في مسابقة دون الحد األقصى المسموح بھ لتلك المسابقة أو عندما ال یتم التحدید 
 ).لمسابقة اختیار واحدة

 
Undervoting (تصویت دون الحد االقصى) 
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The act of a voter selecting less than the maximum number allowed for a voting contest or when no 
selection is made for a single choice contest. 

 ).(عندما یختار الناخب أقل من الحد األقصى المسموح بھ لمسابقة التصویت أو عندما ال یتم االختیار لمسابقة اختیار واحدة
 

Unenrolled مدرج) (غیر  
An individual who is not affiliated with a political party. 

 ).(شخص ال ینتمي إلى حزب سیاسي
 

Unenrolled Candidate (مرشح غیر مسّجل) 
A candidate for public office who is not affiliated with a political party. 

 ) .(مرشح لمنصب عام ال ینتمي إلى حزب سیاسي
 

Unexpired Term  (مدة غیر منتھیة) 
The number of calendar days left between a vacancy of a public office and the date that the term is 
regularly scheduled to end. Unexpired terms may be filled through an appointment or special election. 

 التقویمیة المتبقیة بین متولي منصب عام والتاریخ الذي من المقرر أن تنتھي فیھ المدة بانتظام. یمكن ملء المدد غیر المنتھیة(عدد األیام 
 من خالل موعد أو انتخاب خاص.)

 
Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act (UOCAVA) 

 )(قانون التصویت الغیابي للمواطنین النظامیین والمغتربین 
UOCAVA citizens are U.S. citizens who are active members of the Uniformed Services, the Merchant 
Marine, and the commissioned corps of the Public Health Service and the National Oceanic and 
Atmospheric Administration, their eligible family members, and U.S. citizens residing outside the United 
States. This Act provides the legal basis for these citizens' absentee voting requirements for federal 
offices. 

 ھم مواطنون أمریكیون أعضاء نشطون في الخدمات الموحدة والبحریة التجاریة والھیئة المفوضة من خدمة الصحة العامة واإلدارة (ھؤالء 
 الوطنیة للمحیطات والغالف الجوي وأفراد أسرھم المؤھلین والمواطنین األمریكیین المقیمین خارج الوالیات المتحدة. یوفر ھذا القانون 

 ) .لمتطلبات التصویت الغیابي لھؤالء المواطنین للمكاتب الفیدرالیة األساس القانوني
 

Uniformed Services Voter  الخدمات النظامیة) من (ناخب  
U.S. citizens who are active members of the Uniformed Services, the Merchant Marine, and the 
commissioned corps of the Public Health Service and the National Oceanic and Atmospheric 
Administration, their eligible family members. 

 (المواطنون األمریكیون األعضاء النشطون في الخدمات النظامیة والبحریة التجاریة والھیئة المفوضة من خدمة الصحة العامة واإلدارة 
 ) .أسرھم المؤھلین الوطنیة للمحیطات والغالف الجوي وأفراد

 
Uninterruptable Power Supply (UPS) مزود الطاقة غیر المنقطع)(  
A battery powered back-up system that quickly switches to battery power when electrical current to the 
computer system is disrupted (surge, sags, and failures). 

 (نظام احتیاطي یعمل بالبطاریة یتحول بسرعة إلى طاقة البطاریة عند تعطل التیار الكھربائي لنظام الكمبیوتر (الصعود المفاجئ والترھل 
 ).والفشل)

United States Citizen (مواطن من الوالیات المتحدة) 
An individual with a legal status that provides them with certain rights within the United States. 
Citizenship may be derived from place of birth, paternal citizenship, or naturalization. 

 و(فرد یتمتع بوضع قانوني یمنحھ حقوقا معینة داخل الوالیات المتحدة. یمكن الحصول على الجنسیة عبر مكان المیالد أو الجنسیة األبویة أ
 ).التجنس

 
Unmarked Ballot (اقتراع غیر ممیز) 
An issued ballot without any selections made. 

 ).(بطاقة اقتراع تصدر دون إجراء أي اختیارات
 

Unregistered (غیر مسجل) 
Not having entered one's name on an official voting list. 

 ).ة(عدم إدخال االسم في قائمة التصویت الرسمی
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Upload (تحمیل) 
Transfer data from a smaller computer or device to a larger computer. 

 ) .(نقل البیانات من جھاز كمبیوتر أو جھاز أصغر حجما إلى جھاز كمبیوتر أكبر
 

Usability  (سھولة االستخدام) 
Effectiveness, efficiency and satisfaction with which a specified set of users can achieve a specified set of 
tasks in a particular environment. Usability in the context of voting refers to voters being able to cast 
valid votes as they intended quickly, without errors, and with confidence that their ballot choices were 
recorded correctly. It also refers to the usability of the setup and operation in the polling place of voting 
equipment. 

 ة. تشیر(الفعالیة والكفاءة والرضا التي یمكن لمجموعة محددة من المستخدمین من خاللھا تحقیق مجموعة محددة من المھام في بیئة معین
 قابلیة االستخدام في سیاق التصویت إلى قدرة الناخبین على اإلدالء بأصواتھم الصحیحة كما أرادوا بسرعة دون أخطاء وبكل ثقة في أن  
 خیارات االقتراع الخاصة بھم قد تم تسجیلھا بشكل صحیح. یشیر المصطلح أیضا إلى قابلیة استخدام اإلعداد والتشغیل في مكان االقتراع 

 ) .معدات االقتراعل
 

Usability Testing (اختبار قابلیة االستخدام) 
Encompasses a range of methods that examine how users in the target audience actually interact with a 
system, in contrast to analytic techniques such as usability inspection. 
 (یشمل مجموعة أسالیب تدّرس كیفیة تفاعل المستخدمین في الجمھور المستھدف فعلیا مع النظام، على عكس التقنیات التحلیلیة مثل فحص  

 ) .قابلیة االستخدام
 
 

V 
 

Vacancy  (شاغر) 
When a public office becomes vacant before the end of a term. This can be due to death, resignation, 
moving out of the jurisdiction when residency is required, removal from office, among other reasons. 

 (عندما یصبح منصب عام شاغر قبل نھایة المدة. یمكن أن یكون ھذا بسبب وفاة أو استقالة أو تحول خارج الوالیة القضائیة عندما تكون  
 ).مطلوبة أو عزل من منصب كسبب آخراإلقامة 

 
Valid  (صالح) 
Legally binding due to having been executed in compliance with the law. 

 ) .(الزم قانونیا بسبب تنفیذه وفقا للقانون
 

Valid Identification (ID) ھویة صالحة)(  
A means of proving a person's identity, according to the laws of the jurisdiction. Common forms of 
Identification are Driver's Licenses and Passports. 

 ).(وسیلة إلثبات ھویة شخص وفق قوانین الوالیة القضائیة. األشكال الشائعة لتحدید ھویة ھي رخص قیادة وجوازات سفر
 

Valid Registered Voter  صالح)(ناخب مسجل  
A voter whose record is current with the appropriate election authority and is eligible to vote. 

 ).حالي لدى السلطة االنتخابیة المناسبة ومؤھل للتصویتنافذ و(ناخب سجلھ 
 

Valid Vote  (تصویت صالح) 
Vote from a ballot or ballot image that is legally acceptable according to state law. 

 ) .(تصویت من بطاقة اقتراع أو صورة اقتراع مقبولة قانونیا وفقا لقانون والیة
 

Validation (تصدیق) 
Process of evaluating a system or component during or at the end of the development process to 
determine whether it satisfies specified requirements. 
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 ).(عملیة تقییم نظام أو مكون أثناء إجراء التطویر أو في نھایتھ لتحدید ما إذا كان یفي بالمتطلبات المحددة
 

Verification  (تحقق) 
Process of evaluating a system or component to determine whether the products of a given development 
phase satisfy the conditions (such as specifications) imposed at the start of the phase. 

 ).(عملیة تقییم نظام أو مكون لتحدید ما إذا كانت منتجات طور تطویر معین تفي بالشروط (مثل المواصفات) المفروضة في بدایة المرحلة
 

Verify Status (تحقق من حالة) 
In some states, a flag within a voter's record stating that the voter needs to confirm a certain piece of data 
in their record, such as an address or date of birth, before they can be issued a ballot. 
 (توجد في بعض الوالیات إشارة داخل سجل الناخب تنص على أن الناخب یحتاج إلى تأكید جزء معین من البیانات في سجلھ، مثل العنوان 

 ).أو تاریخ المیالد، قبل إصدار بطاقة اقتراع
 

Verify Your Voter Registration لالنتخاب)ك (تحقق من تسجیل  
Confirm that all of your voter registration information is accurate and up to date so that you are able to 
vote in the next election. 

 ) .(تأكد من أن جمیع معلوماتك للتسجیل كناخب ھي دقیقة ومحدثة حتى تتمكن من التصویت في االنتخابات التالیة
 

Video Ballot اقتراع بالفیدیو) (  
Electronic voter interface which presents ballot information and voting instructions as video images. 

 ).(واجھة إلكترونیة للناخب تقدم معلومات اقتراع وتعلیمات تصویت على شكل صور فیدیو
 

Violate (یخالف) 
Fail to comply with a rule or statute. 

 ).االمتثال لقاعدة أو قانون(عدم 
 

Violation  (مخالفة) 
Action of failing to comply with a rule or statute. 

 ) .(فعل یصف عدم االمتثال لقاعدة أو نظام أساسي
 

Virus (فایروس) 
A malicious computer program that may replicate itself on a computer network, insert or attach copies of 
itself into computer programs, and cause harm to computers or systems by corrupting, stealing, or 
modifying data or access. 

 ر  (برنامج كمبیوتر ضار قد ینسخ نفسھ على شبكة حاسوب أو یقوم بإدخال نسخ منھ أو إرفاقھا في برامج حاسوب ویتسبب في إلحاق ضر 
 ).بأجھزة حواسیب أو أنظمة عن طریق إفساد بیانات أو الوصول إلیھا أو سرقتھا أو تعدیلھا

 
Visual Format (تنسیق مرئي) 
A display format in which contest options and other information are displayed on screen or paper for 
perception using sight. 

 ).فیھ عرض خیارات المسابقة والمعلومات األخرى على شاشة أو ورق للمعاینة باستخدام البصر(شكل عرض یتم 
Visually Impaired  (معاق بصریا) 
Any kind of vision loss. 

 ) .(أي نوع من فقدان البصر
 

Visually Inspected (فحص بصریا) 
A common method of quality control, data acquisition, and data analysis by looking over a piece of 
equipment, or a ballot envelope, using the naked eye to look for flaws. 

 (طریقة شائعة لمراقبة الجودة والحصول على البیانات وتحلیل البیانات من خالل النظر في قطعة من المعدات أو مظروف االقتراع 
 ).باستخدام العین المجردة للبحث عن العیوب

 
Void Ballot  (اقتراع باطل) 
A ballot that has been issued but cannot be cast by a voter. This could be because a ballot was lost in the 
mail, spoiled, or the voter is no longer eligible to vote using that ballot, among other reasons. 
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 لم   (بطاقة اقتراع تم إصدارھا ولكن ال یمكن لناخب اإلدالء بھا. قد یكون ھذا بسبب ضیاع بطاقة االقتراع في البرید أو التلف أو أن الناخب
 ).یعد مؤھال للتصویت باستخدام ذلك االقتراع، من بین أسباب أخرى

 
Voluntary Voting System Guidelines (VVSG)  التصویت الطوعي) (إرشادات نظام  
A set of specifications and requirements against which voting systems can be tested to determine if the 
systems meet required standards. Under HAVA, the EAC is responsible for developing, maintaining, and 
approving these standards. Some factors examined under these tests include basic functionality, 
accessibility, and security capabilities. 

 (مجموعة مواصفات ومتطلبات یمكن اختبار أنظمة تصویت على أساسھا لتحدید ما إذا كانت األنظمة تفي بالمعاییر المطلوبة. بموجب
مسؤولة عن تطویر ھذه المعاییر والمحافظة علیھا والموافقة علیھا. تتضمن بعض  لجنة مساعدة االنتخابات مریكي، فإنقانون االنتخاب اال

 ) .العوامل التي تم فحصھا بموجب ھذه االختبارات الوظائف األساسیة وإمكانیة الوصول وقدرات األمان
 
Vote (تصویت) 
A valid mark on an official ballot indicating the voter's preference for a particular candidate or ballot 
question. 

 ).(عالمة صالحة على بطاقة اقتراع رسمیة تشیر إلى خیار الناخب لمرشح معین أو سؤال اقتراع
 

Vote A Provisional Ballot (تصویت على اقتراع مؤقت) 
The act of casting a ballot by a voter who was not on the list of eligible voters, whose information was 
incomplete or not accurate, or who had already received a ballot in the mail and was allowed to vote. 
Provisional ballots are usually kept separate from the other ballots until an election official can 
determine if the voter is eligible to vote. These ballots are sometimes called fail-safe votes. 

 عملیة اإلدالء بصوت من قبل ناخب لم یكن مدرجا في قائمة الناخبین المؤھلین أو كانت معلوماتھ غیر كاملة أو غیر دقیقة أو الذي تلقى  
 ى  بالفعل ورقة اقتراع بالبرید وسمح لھ بالتصویت. عادة ما یتم االحتفاظ بأوراق االقتراع المؤقتة منفصلة عن بطاقات االقتراع األخرى حت
 ).یتمكن مسؤول االنتخابات من تحدید ما إذا كان الناخب مؤھال للتصویت. تسمى بطاقات االقتراع ھذه أحیانا بأصوات محصنة من الفشل

 
Vote Absentee in Person صویت كغائب شخصیا) (ت  
Voting before election day where the voter completes an absentee ballot in person at an elections office or 
other designated polling site prior to election day. 

 (تصویت قبل یوم االنتخابات حیث یكمل الناخب االقتراع الغیابي شخصیا في مكتب االنتخابات أو أي موقع اقتراع آخر محدد قبل یوم  
 ) .االنتخابات

Vote Against (تصویت ضد) 
To cast a ballot in opposition to a political candidate or proposition. 

 ).لمرشح أو اقتراح سیاسي(اإلدالء بصوت معارض 
 

Vote by Emergency Paper Ballot (تصویت عن طریق ورقة اقتراع في حالة طارئة) 
Method of casting a ballot using a paper ballot, when the primary voting system or ballot marking device 
is not available or not functional. 

بأصوات باستخدام بطاقة اقتراع ورقیة عندما یكون نظام التصویت األساسي أو جھاز تأشیر ورقة االقتراع غیر متاح أو ال (طریقة إدالء 
 ).یعمل

 
Vote by Mail  (تصویت عن طریق البرید) 
Method of casting ballots by which eligible voters are mailed ballots and information packets by the 
local jurisdiction. Voters can return their marked ballots by mail, to a voting location, or in drop boxes, 
depending on the jurisdiction. 

 (طریقة إدالء الناخبین بأصواتھم التي یتم من خاللھا إرسال أوراق االقتراع إلى الناخبین المؤھلین وحزم المعلومات من قبل السلطة 
 ا القضائیة المحلیة. یمكن للناخبین إعادة بطاقات االقتراع الخاصة بھم عن طریق البرید إلى موقع التصویت أو في صنادیق االقتراع اعتماد

 ).الختصاص القضائيعلى ا
 

Vote by Mail Ballot  (تصویت عن طریق البرید االقتراع) 
A ballot cast by a voter other than in-person at a voting location. Vote by mail ballots are typically 
mailed to voters but can be issued over the counter from an election's office. Depending on the 
jurisdiction, vote by mail ballots can be returned by mail, in a drop box, or in-person. 

 (اقتراع غیر شخصي یدلي بھ ناخب في موقع اقتراع. عادة ما یتم إرسال التصویت بالبرید إلى الناخبین عبر البرید، ولكن یمكن إصداره 
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 في المحل من مكتب االنتخابات. اعتمادا على االختصاص القضائي، یمكن إرجاع التصویت بالبرید عن طریق البرید أو وضعھا في 
 ).صندوق اقتراع أو شخصیا

 
Vote by Mail Ballot Application (تصویت عن طریق تطبیق االقتراع بالبرید) 
A document used by a voter to request a ballot be mailed to the voter. 

 ) .(وثیقة یستخدمھا ناخب لطلب اقتراع یتم إرسالھ بالبرید إلى الناخب
 

Vote Capture Device (جھاز التقاط أصوات اقتراع) 
An electronic voting device that is used directly by a voter to make selections on a ballot. 

 ).إلكتروني یستخدمھ الناخب مباشرة إلجراء عملیات االختیار على بطاقة االقتراع(جھاز تصویت 
 

Vote Center (مركز تصویت) 
A vote center is one of multiple voting locations in an election jurisdiction where voters may choose to 
vote at any of the locations offered (i.e. they are not assigned to one location). Vote centers are typically 
opened for multiple days and offer a variety of election services. 

 (مركز االقتراع ھو أحد مواقع التصویت المتعددة في والیة قضائیة انتخابیة حیث یمكن للناخبین اختیار التصویت في أي من المواقع  
 ) .المتوفرة (أي لم یتم تعیینھم في مكان واحد). عادة ما یتم فتح مراكز االقتراع لعدة أیام وتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات االنتخابیة

 
Vote Counting System )(نظام عد األصوات  
The total combination of mechanical, electromechanical, or electronic equipment (including the 
software, firmware, and documentation required to program, control, and support the equipment) that is 
used to count votes; to report or display election results; and to maintain and produce any audit trail 
information. 

 لوبة (المجموعة الكاملة من المعدات المیكانیكیة أو الكھرومیكانیكیة أو اإللكترونیة (بما في ذلك البرامج والبرامج الثابتة والوثائق المط
 لبرمجة المعدات والتحكم فیھا ودعمھا) المستخدمة في عد األصوات لإلبالغ عن نتائج االنتخابات أو عرضھا وللحفاظ على أي معلومات 

 ).سار المراجعة وإنتاجھاعن م
 
Vote For مرشح) (صوت ل  
To cast a ballot in favor of a political candidate or proposition. 

 ) .(إدالء بصوت لصالح مرشح أو اقتراح سیاسي
Vote for N Of M (N Of M  صوت لـ ) 
A ballot choice in which voters are allowed to vote for a specified number (“N”) of candidates in a multi- 
seat (“M”) contest. 

 .)("M") من المرشحین في مسابقة متعددة المقاعد ("N") (خیار اقتراع یسمح فیھ للناخبین بالتصویت لعدد محدد
 

 
Vote for No More Than (ال تصوت ألكثر من) 
The maximum number of selections allowed in a contest. 

 ).(الحد األقصى لعدد االختیارات المسموح بھا في المسابقة
 

Vote for Up To (تصویت الى حد) 
The maximum number of selections allowed in a contest. 

 ).(الحد األقصى لعدد االختیارات المسموح بھا في المسابقة
 

Vote Illegally  قانوني) (تصویت بشكل غیر  
To cast a vote in an election when the individual is not authorized to participate by law. 

 ).(إدالء بصوت في انتخابات عندما ال یكون الفرد مخوال بالمشاركة بموجب القانون
 

Vote in Honor of a Veteran Program (صّوت تكریما لبرنامج محارب أقدم) 
A program that provides citizens the opportunity to pay tribute and dedicate their vote to a veteran or 
active-duty service member. 

 ).(برنامج یوفر للمواطنین الفرصة لإلشادة وإھداء أصواتھم لعضو خدمة عسكریة أقدم أو في الخدمة الفعلیة 
 

Vote in Person االتصویت شخصی  
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Voting before or on Election Day where the voter completes the ballot in person at a designated polling 
site, elections office, or vote center that is overseen by election officials or poll workers. 
 (تصویت قبل أو في یوم االنتخابات حیث یكمل الناخب االقتراع شخصیا في موقع اقتراع معین أو مكتب انتخابي أو مركز اقتراع یشرف 

 ).علیھ مسؤولو االنتخابات أو موظفو االقتراع
 

Vote Independently (صّوت بشكل مستقل) 
Voters have the right to an accessible voting system must provide the same opportunity for access and 
participation including independence. 

 ).(للناخبین الحق في نظام تصویت یسھل الوصول إلیھ یجب أن یوفر نفس الفرصة للوصول والمشاركة بما في ذلك االستقالل
 

Vote Recorder (مسجل التصویت) 
A device that permits contest options to be reviewed on an electronic interface, produces a human- 
readable paper ballot, and does not make any other lasting record of the voter's selections. 
 (جھاز یسمح بمراجعة خیارات المسابقة على واجھة إلكترونیة وینتج بطاقة اقتراع ورقیة یمكن للبشر قراءتھا وال یقوم بعمل أي سجل دائم  

 ).آخر الختیارات الناخب
 

Vote Rigging (تزویر التصویت) 
Illegal interference with the process of an election, either by increasing the vote share of a favored 
candidate, depressing the vote share of rival candidates, or both. 

 (التدخل غیر القانوني في عملیة االنتخابات إما عن طریق زیادة حصة تصویت المرشح المفضل أو خفض حصة التصویت للمرشحین  
 ).المنافسین أو كلیھما

 
Vote Tabulating Device (جھاز جدولة األصوات) 
The hardware, software, or supplies used to count votes. 

 ).(األجھزة أو البرامج أو المستلزمات المستخدمة في عد األصوات
 

Vote Tabulating Program (برنامج جدولة األصوات) 
The total combination of mechanical, electromechanical, or electronic equipment (including the 
software, firmware, and documentation required to program, control, and support the equipment) that is 
used to count votes; to report or display election results; and to maintain and produce any audit trail 
information. 

 لوبة (المجموعة الكاملة من المعدات المیكانیكیة أو الكھرومیكانیكیة أو اإللكترونیة (بما في ذلك البرامج والبرامج الثابتة والوثائق المط
 معلومات لبرمجة المعدات والتحكم فیھا ودعمھا) المستخدمة في عد األصوات لإلبالغ عن نتائج االنتخابات أو عرضھا وللحفاظ على أي 

 ).عن مسار المراجعة وإنتاجھا
 

 
Vote Tabulation District (VTD) (منطقة جدول التصویت) 
Counting of ballots in the same District in which those ballots have been cast. 

 ) .(عد األصوات في نفس المنطقة التي تم اإلدالء بھا
 
Vote Total  (مجموع التصویت) 
Tallies of votes cast in an election after the polls have been closed for voting. 

 ) .(عدد األصوات المدلى بھا في االنتخابات بعد إغالق مراكز االقتراع للتصویت
 

Vote Variation (تباین تصویت) 
Voting style or feature, including but not limited to the following: approval voting, baseline voting, 
cumulative voting, N-of-M voting, proportional voting, ranked choice voting, score voting, and super 
majority voting. 

 ت األساسي والتصویت التراكمي (أسلوب أو میزة التصویت، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ما یلي: التصویت بالموافقة والتصوی
 ).والتصویت النسبي والتصویت باختیار المرتبة والتصویت بالنتیجة والتصویت باألغلبیة العظمى  N-of-Mوالتصویت لـ

 
Vote Without Assistance (تصویت بدون مساعدة) 
The ability to mark, cast, and verify a ballot privately and independently. 

 ).(القدرة على التأشیر على ورقة االقتراع واإلدالء بھا والتحقق منھا بشكل خاص ومستقل
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Voted Ballot (اقتراع المصوت) 
Ballot that contains all of a voter's selections and has been cast. 

 ) .اإلدالء بھا(بطاقة اقتراع تحتوي على جمیع اختیارات الناخب وقد تم 
 
Voter  (ناخب) 
Person permitted to cast a ballot. 

 ) .(شخص یسمح لھ باالقتراع
 

Voter Access Card  (بطاقة دخول الناخب) 
Device used with some electronic voting machines programmed for each voter to enable the machine to 
display the correct ballot style for the voter's precinct. 

 ).(جھاز یستخدم مع بعض آالت التصویت اإللكترونیة المبرمجة لكل ناخب لتمكین اآللة من عرض نمط االقتراع الصحیح لدائرة الناخبین
 

Voter Aid Card  (بطاقة مساعدة الناخب) 
A card identifying that a voter requires assistance with the voting process, and in some cases the type of 
assistance required. 

 ).(بطاقة تحدد أن ناخب یحتاج إلى المساعدة في عملیة التصویت، وفي بعض الحاالت نوع المساعدة المطلوبة
 

Voter Approval (موافقة الناخب) 
When a question on the ballot has received enough votes to pass. 

 ) .(عندما یحصل سؤال في بطاقة االقتراع على عدد كاف من األصوات لتمریره
 

Voter Assistance Card (بطاقة مساعدة ناخب) 
A card identifying that a voter requires assistance with the voting process, and in some cases the type of 
assistance required. 

 ) .(بطاقة تحدد أن الناخب یحتاج إلى المساعدة في عملیة التصویت، وفي بعض الحاالت نوع المساعدة المطلوبة
 

Voter Checklist  (قائمة مراجعة الناخبین) 
A list designed to help voters successfully navigate the elections process, from registering to vote to 
casting a ballot on Election Day. 

 ) .(قائمة مصممة لمساعدة الناخبین على اجتیاز العملیة االنتخابیة بنجاح ، من التسجیل للتصویت إلى اإلدالء بأصواتھم في یوم االنتخابات
 

Voter Complaint (شكوى ناخب) 
When a voter files a formal allegation of a violation of voting rights, such as intimidation or refusal to 
uphold an election law. 

 ) .(عندما یقدم ناخب ادعاء رسمیا بانتھاك حقوق التصویت، مثل التخویف أو رفض دعم قانون االنتخابات
 

Voter Concern Form (نموذج استفسار الناخب) 
A form used to file a complaint or allegation of a violation of voting rights. 

 ).(نموذج یستخدم لتقدیم شكوى أو ادعاء بانتھاك حقوق التصویت
Voter-Facing Scanner للناخبین) مواجھة (ماسحة  
System by which votes are recorded in a voting location by means of marks made in voting targets 
designated on one or both sides of a ballot card or series of cards. An optical scan system reads and 
tabulates ballots, usually paper ballots, by scanning the ballot and interpreting the contents. 

 (نظام یتم من خاللھ تسجیل األصوات في مكان اقتراع عن طریق عالمات موضوعة في أھداف التصویت محددة على أحد جانبي بطاقة  
 اع  اقتراع أو كال الجانبین أو سلسلة من البطاقات. یقوم نظام المسح الضوئي بقراءة وجدولة بطاقات االقتراع، وعادة ما تكون أوراق االقتر

 ).طریق مسح بطاقة االقتراع وتفسیر محتویاتھاورقیة، عن  
 
Voter Files (ملفات ناخبین) 
Digital databases of publicly available records of who is registered to vote and who cast ballots in past 
elections. Voter file records indicate whether or not someone voted in a given election, but does not 
indicate whom they voted for. 
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 (قواعد بیانات رقمیة لسجالت متاحة للجمھور ألشخاص مسجلین للتصویت والذین أدلوا بأصواتھم في االنتخابات السابقة. تشیر سجالت 
 ).ضح لمن صوتواملف الناخبین فیما إذا كان شخص ما قد صوت أم ال في انتخابات معینة، ولكنھا ال تو

 
Voter Fraud  (تزویر الناخب) 
Illegal interference with the process of an election, either by increasing the vote share of a favored 
candidate, depressing the vote share of rival candidates, or both. 

 (التدخل غیر القانوني في عملیة االنتخابات إما عن طریق زیادة حصة تصویت المرشح المفضل أو خفض حصة التصویت للمرشحین  
 ).المنافسین أو كلیھما

 
Voter Fraud Hotline (خط ساخن لالحتیال على الناخبین) 
Phone number where any individual can report a complaint or allegation of a voting rights violation. 

 ).(رقم ھاتف حیث یمكن ألي فرد اإلبالغ عن شكوى أو ادعاء بانتھاك حقوق التصویت
 

Voter Guide  (دلیل الناخب) 
A guide that provides additional election information such as the voter's polling place and hours, 
information about candidates, questions, and instructions for voting. 

 ).(دلیل یوفر معلومات انتخابیة إضافیة، مثل مكان وساعات اقتراع الناخب ومعلومات عن المرشحین وأسئلة وتعلیمات للتصویت
 

Voter Identification (ID) (تحدید ھویة الناخب) 
A means of proving a person's identity for the purposes of voting, according to the laws of the 
jurisdiction. Common forms of Identification are Driver's Licenses and Passports. 

 (وسیلة إلثبات ھویة الشخص ألغراض التصویت وفقا لقوانین الوالیة القضائیة. األشكال الشائعة لبطاقات الھویة ھي رخص القیادة  
 سفر.)  وجوازات

  
Voter Information Card  (بطاقة معلومات الناخب) 
Cards furnished by an elections office to registered voters that contains information regarding a voter's 
registration record, such as registration number, registration date, name, party affiliation, birth date, 
residence address, precinct number, polling place address, etc. The elections office may include 
additional information on the card if they deem it necessary. 

 (بطاقات یوفرھا مكتب االنتخابات للناخبین المسجلین تحتوي على معلومات تتعلق بسجل تسجیل الناخب، مثل رقم التسجیل وتاریخ التسجیل 
 قتراع وما إلى ذلك. یجوز لمكتب االنتخابات بتضمین  واالسم واالنتماء الحزبي وتاریخ المیالد وعنوان اإلقامة ورقم الدائرة وعنوان مكان اال

 ).معلومات إضافیة على البطاقة إذا رأوا ذلك ضروریا
 

Voter Information Guide  (دلیل معلومات الناخب) 
A guide that provides additional election information such as the voter's polling place and hours, 
information about candidates, questions, and instructions for voting. 

 ).(دلیل یوفر معلومات انتخابیة إضافیة مثل مكان وساعات اقتراع الناخب ومعلومات عن المرشحین وأسئلة وتعلیمات للتصویت
 

Voter Information Pamphlet  (كتیب معلومات الناخب) 
A guide that provides additional election information such as the voter's polling place and hours, 
information about candidates, questions, and instructions for voting. 

 ).ت للتصویت(دلیل یوفر معلومات انتخابیة إضافیة مثل مكان وساعات اقتراع الناخب ومعلومات عن المرشحین وأسئلة وتعلیما
 

Voter Intent  (نیة الناخب) 
How the voter attempted to express their vote choices through actions taken to mark, verify, and cast an 
issued ballot. 

 ) .والتحقق واإلدالء بصوتھ (محاولة الناخب التعبیر عن خیاراتھ في التصویت من خالل اإلجراءات التي تم اتخاذھا لالختیار 
 

Voter Intent Standard  (معیار نیة الناخب) 
A standard for counting ballots that aims to ensure that ballots are counted in accordance with the goals of 
the voter, using written rules for both human processes and machine algorithms to ensure that all ballots 
marked in a similar way are counted in the same way. 

 (معیار لفرز بطاقات االقتراع یھدف إلى ضمان عد األصوات وفقا ألھداف الناخب باستخدام قواعد مكتوبة لكل من العملیات البشریة 
 ).وخوارزمیات اآللة للتأكد من أن جمیع بطاقات االقتراع التي تم تمییزھا بطریقة مماثلة یتم عدھا بنفس الطریقة
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Voter Initiative مبادرة الناخب)(  
A means by which voters may propose new laws or amend existing laws by gathering signatures from 
registered voters to either enact a law or place the issue on the ballot for the public to vote on. 

تعدیل القوانین القائمة من خالل جمع تواقیع من الناخبین المسجلین إما لسن قانون  (وسیلة یمكن بواسطتھا للناخبین اقتراح قوانین جدیدة أو 
 ).أو طرح القضیة على ورقة االقتراع للجمھور للتصویت علیھا

 
Voter Intimidation  
Threat of violence, manipulation, harassment, or fear for the purpose of influencing how a person votes. 

 ).(التھدید بالعنف أو التالعب أو المضایقة أو الخوف بغرض التأثیر على كیفیة تصویت الشخص
 

Voter List  (قائمة الناخبین) 
A list of the individuals that have registered on an electoral roll where a voter resides, as a prerequisite for 
being entitled to vote. 

 ) .(قائمة بأسماء األفراد المسجلین في السجل االنتخابي الذي یقیم فیھ الناخب كشرط مسبق ألحقیتھ في التصویت
 

Voter Notification Card (بطاقة إعالم الناخب) 
Cards furnished by an elections office to registered voters that contains information regarding a voter's 
registration record, such as registration number, registration date, name, party affiliation, birth date, 
residence address, precinct number, polling place address, etc. The elections office may include 
additional information on the card if they deem it necessary. 

 (بطاقات یوفرھا مكتب االنتخابات للناخبین المسجلین تحتوي على معلومات تتعلق بسجل تسجیل الناخب، مثل رقم التسجیل وتاریخ التسجیل 
 ضمین  واالسم واالنتماء الحزبي وتاریخ المیالد وعنوان اإلقامة ورقم الدائرة وعنوان مكان االقتراع وما إلى ذلك. یجوز لمكتب االنتخابات بت

 ).علومات إضافیة على البطاقة إذا رأوا ذلك ضروریام
 

Voter Qualifications  (مؤھالت الناخبین) 
Everything that is necessary in order for an individual to be able to vote in an election. 

 ).(عمل كل ما ھو ضروري حتى یتمكن الفرد من التصویت في االنتخابات
Voter Registrar (مسجل الناخب) 
An official who is responsible for election administration. 

 ).(شخص مسؤول عن إدارة االنتخابات
 

Voter Registration  (تسجیل الناخبین) 
A term used by election officials when referring to a voter's record. Voter Registration also refers to the 
requirement for citizens to register with a state or local elections office in order to be eligible to receive 
an official ballot for a given election, and to participate in certain election-related activities (including 
but not limited to signing petitions, serving as poll workers, and running for office). 
 (مصطلح یستخدمھ مسؤولو االنتخابات عند اإلشارة إلى سجل الناخب. یشیر تسجیل الناخبین أیضا إلى مطلب قیام المواطنین بالتسجیل في  

 ن لتلقي اقتراع رسمي النتخابات معینة وللمشاركة في بعض األنشطة المتعلقة  مكتب انتخابات الوالیة أو انتخابات محلیة لیكونوا مؤھلی
 .باالنتخابات (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، عرائض التوقیع والعمل كعاملین في االقتراع والترشح للمناصب)

 
Voter Registration Application (طلب تسجیل ناخب) 
An official sworn statement of information used to register to vote by voters. This is sometimes referred to 
as a Voter Registration Card. 

 ).(بیان رسمي محلف بالمعلومات یستخدم للتسجیل للتصویت من قبل الناخبین. یشار إلى ھذا أحیانا باسم بطاقة تسجیل الناخب
 

Voter Registration Card (بطاقة تسجیل الناخب) 
An official sworn statement of information used by individuals to register to vote. 

 .)(بیان رسمي محلف بالمعلومات یستخدم للتسجیل للتصویت
Voter Registration Certificate  (شھادة تسجیل الناخب) 
An official sworn statement by an elections office to attest that a citizen is a registered voter. 

 ).(إفادة رسمیة بعد القسم من قبل مكتب انتخابي إلثبات أن المواطن ناخب مسجل
 

Voter Registration Drive (حملة تسجیل الناخبین) 
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An effort by a government authority, political party, or other entity to register to vote persons otherwise 
entitled to vote. Participants in a voter registration drive distribute voter registration forms, provide 
assistance in completing them, and return the forms to elections offices. 
 (جھد من سلطة حكومیة أو حزب سیاسي أو كیان آخر للتسجیل للتصویت ألشخاص یحق لھم التصویت. یقوم المشاركون في حملة تسجیل  

 ).الناخبین بتوزیع استمارات تسجیل الناخبین وتقدیم المساعدة في ملئھا وإعادة االستمارات إلى مكاتب االنتخابات
 

Voter Registration List )(قائمة تسجیل الناخبین  
A list of the individuals that have registered on an electoral roll where a voter resides, as a prerequisite for 
being entitled to vote. 

 ) .التصویت(قائمة بأسماء األفراد المسجلین في السجل االنتخابي الذي یقیم فیھ الناخب كشرط مسبق ألحقیتھ في 
 

Voter Registration Rolls (قوائم تسجیل الناخبین) 
A list of the individuals that have registered on an electoral roll where a voter resides, as a prerequisite for 
being entitled to vote. 

 ) .یقیم فیھ الناخب كشرط مسبق ألحقیتھ في التصویت(قائمة بأسماء األفراد المسجلین في السجل االنتخابي الذي 
 
Voter Registration System  (نظام تسجیل الناخبین) 
A distributed or centralized system that permits the collection, storage, editing, deletion, and reporting of 
voter records. The Help America Vote Act (HAVA) requires each state to have a centralized, statewide 
voter registration system (VRS). VRS have multiple interfaces and can interact with Department of 
Motor Vehicle (DMV) systems, election officials, voters, and other stakeholders. The VRS may be 
vendor-provided or “homegrown”. They may be client-server architecture or mainframe based. 

 (نظام موزع أو مركزي یسمح بجمع سجالت الناخبین وتخزینھا وتحریرھا وحذفھا واإلبالغ عنھا. یتطلب قانون مساعدة أمریكا على  
 واجھات متعددة ویمكنھ التفاعل مع  یمتلك لتسجیل الناخبین على مستوى الوالیةأن یكون لدى كل والیة نظام مركزي  (HAVA) التصویت

 نظام المركزي لتسجیل ال ومسؤولي االنتخابات والناخبین وأصحاب المصلحة اآلخرین. قد یكون أنظمة إدارة المركبات ذات المحركات
 ).بنیة على حاسب مركزيالناخبین مقدما من البائع أو "محلي". قد تكون بنیة خادم العمیل أو م

 
Voter Statistics  (إحصائیات الناخبین) 
Data on reported voting and registration activities, including factors such as turnout and age. 

 ) .(بیانات عن أنشطة التصویت والتسجیل المبلغ عنھا، بما في ذلك عوامل مثل اإلقبال والعمر
 

Voter Turnout (إقبال الناخبین) 
The number of people voting in an election. This number is typically reported as a percentage of the total 
number of voters in an election divided by the total number of registered voters in a given precinct or 
jurisdiction. 

 ألشخاص الذین یدلون بأصواتھم في االنتخابات. عادة ما یتم اإلبالغ عن ھذا الرقم كنسبة مئویة من إجمالي عدد الناخبین في (عدد ا
 ).االنتخابات مقسوما على العدد اإلجمالي للناخبین المسجلین في دائرة أو والیة قضائیة معینة

 
Voter's Bill of Rights (وثیقة حقوق الناخب) 
A set of legal and constitutional protections designed to ensure the opportunity to vote in free and fair 
elections. 

 ).(مجموعة من الحمایة القانونیة والدستوریة المصممة لضمان فرصة التصویت في انتخابات حرة ونزیھة
 

Voter's Declaration (إقرار الناخب) 
A written statement confirmed by oath or affirmation, declaring a fact or set of facts. 

 ) .(إفادة خطیة یؤكدھا الیمین أو اإلقرار بحقیقة أو مجموعة من الوقائع
 

Voter-Verifiable (یمكن التحقق منھ بواسطة الناخب) 
A voting system feature that provides the voter an opportunity to verify that his or her ballot selections 
are being recorded correctly, before the ballot is cast. 

 (میزة نظام التصویت التي تتیح للناخب فرصة للتحقق من ان خیاراتھ او خیاراتھا قد تم تسجیلھا بدقة قبل االدالء بھا.) 
 

Voter-Verifiable Audit Record (سجل تدقیق یمكن التحقق منھ بواسطة الناخب) 
Human-readable printed record of all of a voter’s selections presented to the voter to view and check for 
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accuracy. 
 ) .المقدمة إلى الناخب لعرضھا والتحقق من دقتھا(سجل مطبوع یمكن قراءتھ من قبل اإلنسان لجمیع اختیارات الناخب 

 
Voter-Verified Paper Audit Trail (VVPAT) (مسار التدقیق الورقي المعتمد من قبل الناخبین) 
In DRE systems, a paper document containing evidence of a voter’s contest selections that they can 
check before officially casting the ballot. 

 ) .، وثیقة ورقیة تحتوي على دلیل على اختیارات الناخب في المسابقة التي یمكنھم التحقق منھا قبل اإلدالء بأصواتھم رسمیا DREفي أنظمة
 

Voter-Verified Paper Record System (VVPRS) (نظام السجالت الورقیة المعتمد من قبل الناخبین) 
Physical paper records of voter ballots as voters have cast them on a voting system. In the event that an 
election recount or audit is called for, the VVPPRS provides the official record of the ballot. 

 (السجالت الورقیة المادیة ألصوات الناخبین حیث أدلوا بھا على نظام التصویت. في حالة المطالبة بإعادة فرز األصوات أو المراجعة ،  
 ).السجل الرسمي لالقتراع ھذا النظام یوفر

 
Voter-Verified Paper Trail (VVPT)  (مسار ورق معتمد) 
Physical paper records of voter ballots as voters have cast them on an electronic voting system. In the 
event that an election recount or audit is called for, the VVPT provides a supporting record. The ‘voter- 
verified’ part of the VVPT refers to the fact that the voter is given the opportunity to verify that the 
choices indicated on the paper record correspond to the choices that the voter has made in casting the 
ballot. Thus, the result of an election is an electronic tally of the votes cast and a paper record of the 
individual votes that have been cast. 

 (السجالت الورقیة المادیة الخاصة بأصوات الناخبین حیث قام الناخبون باإلدالء بھا على نظام التصویت اإللكتروني. في حالة المطالبة 
 إلى حقیقة أن الناخب ُمنح  ھذا المسار سجال داعما. یشیر جزء "التحقق من الناخبین" من ھذا المسار بإعادة فرز األصوات أو التدقیق، یوفر

 الي،  الفرصة للتحقق من أن االختیارات الُمشار إلیھا في السجل الورقي تتوافق مع االختیارات التي قام بھا الناخب في اإلدالء بصوتھ. وبالت
 ) .ھافإن نتیجة االنتخابات ھي فرز إلكتروني لألصوات المدلى بھا وسجل ورقي لألصوات الفردیة التي تم اإلدالء ب

 
Voters with Disabilities (الناخبون ذوو اإلعاقة) 
A voter who requires assistance or assistive technology to assess processes that are not universally 
designed. 

 ) .(ناخب یحتاج إلى مساعدة أو تقنیة مساعدة لتقییم العملیات التي لم یتم تصمیمھا عالمیا
 

Votes Cast (إلقاء األصوات) 
The number of ballots received which includes ballots that have not yet been accepted for counting. 

 ) .(عدد بطاقات االقتراع التي تم استالمھا والتي تشمل بطاقات االقتراع التي لم یتم قبولھا بعد لفرزھا
 

Voting Booth  االقتراع)(صنادیق  
An enclosed area in which a person stands for privacy while casting a ballot. 

 ) .(منطقة مغلقة یتمتع فیھا الشخص بخصوصیة أثناء اإلدالء بأصواتھ
 

Voting Device (جھاز التصویت) 
A device that is part of the voting system. 

 ).التصویت(جھاز یعد جزءا من نظام 
 

Voting Equipment (معدات التصویت) 
All devices, including the voting machine, used to display the ballot, accept voter selections, record voter 
selections, and tabulate the votes. 
 (استخدام جمیع األجھزة، بما في ذلك آلة التصویت، لعرض بطاقة االقتراع وقبول اختیارات الناخبین وتسجیل اختیارات الناخبین وجدولة 

 ).األصوات
 

Voting Indicator (مؤشر التصویت) 
The space provided next to the name of each candidate and ballot question choice, to be used for 
marking a vote. 

 ) .(المساحة المتوفرة بجوار اسم كل مرشح واختیار سؤال االقتراع الستخدامھا في تصحیح التصویت
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Voting Instructions  (تعلیمات التصویت) 
Information provided to a voter that describes the procedures for voting. This information may appear 
directly on the paper or electronic ballot or may be provided separately. 
 (المعلومات المقدمة للناخب والتي تصف إجراءات التصویت. قد تظھر ھذه المعلومات مباشرة في ورقة االقتراع الورقیة أو اإللكترونیة أو 

 ).قد یتم تقدیمھا بشكل منفصل
 

Voting Lever  (یدة التصویت) 
The mechanism that directly records a voter’s choices via mechanical lever-actuated controls into a 
counting mechanism that tallies the votes without using a physical ballot. 

 (اآللیة التي تسجل بشكل مباشر خیارات الناخب عبر أدوات تحكم آلیة تعمل بالمقبض في آلیة عد تقوم بفرز األصوات دون استخدام 
 ).االقتراع المادي

 
Voting Location (موقع االقتراع) 
A physical location where voters may cast their ballots. 

 ) .(مكان مادي حیث یمكن للناخبین اإلدالء بأصواتھم
 

Voting Machine (آلة التصویت) 
The mechanical, electromechanical, and electric components of a voting system that the voter uses to 
view the ballot, indicate his/her selections, and verify those selections. In some instances, the voting 
machine also casts and tabulates the votes. 

 (المكونات المیكانیكیة والكھرومیكانیكیة والكھربائیة لنظام التصویت التي یستخدمھا الناخب لعرض ورقة االقتراع وتحدید اختیاراتھ 
 ).والتحقق من تلك االختیارات. في بعض الحاالت، تقوم آلة التصویت أیضا بإدالء األصوات وجدولتھا

 
Voting Official (مسؤول التصویت) 
Term used to designate the group of people associated with elections, including election personnel, poll 
workers, ballot designers and those responsible for the installation, operation and maintenance of the 
voting systems. 

األشخاص المرتبطین باالنتخابات، بما في ذلك موظفي االنتخابات وموظفي االقتراع ومصممي بطاقات (مصطلح یستخدم لتعیین مجموعة 
 ) .االقتراع والمسؤولین عن تركیب وتشغیل وصیانة أنظمة التصویت

 
Voting Position (موقف التصویت) 
Specific response field on a ballot where the voter indicates the selection of a candidate or ballot 
proposition response. 

 ).(حقل استجابة محدد في بطاقة اقتراع حیث یشیر الناخب فیھ إلى اختیار المرشح أو الرد على اقتراح االقتراع
 
Voting Position Target  (ھدف التصویت) 
A voting position target refers to that area of the ballot adjacent to each candidate or measure, or that area 
of the ballot specifically designated to record the voter's choice for that contest. The term applies to all 
types of voting position targets on ballots, regardless of what form they may take, including, but not 
limited to, rectangle, oval, circle, square, hole punch, cross punch, slotting, and open arrow. 

 (یشیر ھدف موقع التصویت إلى تلك المنطقة من االقتراع المجاورة لكل مرشح أو مقیاس أو تلك المنطقة من االقتراع المخصصة على وجھ 
 التحدید لتسجیل اختیار الناخب لتلك المسابقة. ینطبق المصطلح على جمیع أنواع أھداف موقع التصویت على أوراق االقتراع بغض النظر 

 ي قد تتخذه، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، المستطیل والبیضاوي والدائرة والمربع والثقب والثقب المتقاطع والشق  عن الشكل الذ
 ) .والسھم المفتوح

 
Voting Precinct (دائرة االقتراع) 
Election administration division corresponding to a contiguous geographic area that is the basis for 
determining which contests and issues the voters legally residing in that area are eligible to vote on. 

 وني (قسم إدارة االنتخابات المطابق لمنطقة جغرافیة متجاورة وھو األساس لتحدید المنافسات والقضایا التي یحق للناخبین المقیمین بشكل قان
 ).المنطقة التصویت علیھافي تلك 

 
Voting Process (عملیة التصویت) 
Entire array of procedures, people, resources, equipment, and locations associated with conducting 
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elections. 
 ) .االنتخابات(مجموعة كاملة من اإلجراءات واألشخاص والموارد والمعدات والمواقع المرتبطة بإجراء 

 
Voting Punch (لكمة التصویت) 
A ballot marking device used by voters to punch holes in a ballot card to mark their selections. 

 ).(جھاز لتعلیم أوراق االقتراع یستخدمھ الناخبون إلحداث ثقوب في بطاقة االقتراع لتمییز اختیاراتھم
 

Voting Restrictions (قیود التصویت) 
A law or set of laws that make it more difficult for people to vote. 

 ).(قانون أو مجموعة قوانین تزید من صعوبة التصویت للناس
 

Voting Right  (حق التصویت) 
The set of laws that protect a citizens ability to participate in public elections. 

 ) .(مجموعة القوانین التي تحمي قدرة المواطن على المشاركة في االنتخابات العامة
 

Voting Rolls (سجالت التصویت) 
A list of the individuals that have registered on an electoral roll where a voter resides, as a prerequisite for 
being entitled to vote. 

 ) .(قائمة بأسماء األفراد المسجلین في السجل االنتخابي الذي یقیم فیھ الناخب كشرط مسبق ألحقیتھ في التصویت
 

Voting Session (جلسة التصویت) 
A collection of activities including ballot issuance, voter interaction with the vote-capture device, voting, 
verification, and casting. 

 ) .(مجموعة من األنشطة بما في ذلك إصدار أوراق االقتراع وتفاعل الناخبین مع جھاز تسجیل األصوات والتصویت والتحقق واإلدالء
 

Voting Station (محطة االقتراع) 
The location within a polling place where voters may record their votes. A voting station includes the 
area, location, booth, or enclosure where voting takes place as well as the voting machine. 
 (الموقع داخل مكان االقتراع حیث یمكن للناخبین تسجیل أصواتھم. تتضمن محطة االقتراع المنطقة أو الموقع أو الكشك أو مكان محوط یتم 

 ).ت باإلضافة إلى آلة التصویتفیھا التصوی
Voting Status (حالة التصویت) 
A term used by election officials to describe whether a voter's record shows that the voter is eligible to 
vote and/or if they have voted. 

 (مصطلح یستخدمھ مسؤولو االنتخابات لوصف ما إذا كان سجل الناخب یظھر أن الناخب مؤھل للتصویت وما إذا كان قد صوت او 
 ) .احداھما

 
Voting Stylus  (قلم التصویت) 
A device used to mark either an analog ballot or direct-recording electronic voting machine. 

 ) .یستخدم لتمییز بطاقة اقتراع تمثیلیة أو آلة تصویت إلكترونیة للتسجیل المباشر(جھاز 
 
Voting System (نظام التصویت) 
The total combination of mechanical, electromechanical or electronic equipment (including the software, 
firmware, and documentation required to program, control, and support the equipment) that is used to 
define ballots; to cast and count votes; to report or display election results; and to maintain and produce 
any audit trail information; and the practices and associated documentation used to identify system 
components and versions of such components; to test the system during its development and 
maintenance; to maintain records of system errors and defects; to determine specific system changes to be 
made to a system after the initial qualification of the system; and to make available any materials to the 
voter (such as notices, instructions, forms or paper ballots). 

 المطلوبة (المجموعة الكاملة من المعدات المیكانیكیة أو الكھرومیكانیكیة أو اإللكترونیة (بما في ذلك البرامج والبرامج الثابتة والوثائق 
   لبرمجة المعدات والتحكم فیھا ودعمھا) المستخدمة لتحدید بطاقات االقتراع، لإلدالء باألصوات وفرزھا، لإلبالغ عن نتائج االنتخابات أو
 عرضھا وللحفاظ على أي معلومات عن مسار المراجعة وإنتاجھا والممارسات والوثائق المرتبطة بھا المستخدمة لتحدید مكونات النظام 

 وإصدارات ھذه المكونات الختبار النظام أثناء تطویره وصیانتھ لالحتفاظ بسجالت أخطاء النظام وعیوبھ لتحدید تغییرات نظام معینة یجب  
 إجراؤھا على النظام بعد التأھیل األولي للنظام وإتاحة أي مواد للناخب (مثل اإلخطارات أو التعلیمات أو النماذج أو بطاقات االقتراع  
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 ).قیة)الور
 

Voting System Certification (شھادة نظام التصویت) 
The process by which the EAC, through testing and evaluation conducted by an accredited Voting 
System Test Laboratory, validates that a voting system meets the requirements set forth in existing 
voting system testing standards (VVSG), and performs according to the Manufacturer’s specifications for 
the system. 

 ، عبر االختبار والتقییم الذي یتم إجراؤه بواسطة مختبر اختبار نظام التصویت المعتمد، من التحقق   EAC(العملیة التي تتمكن من خاللھا
 من أن نظام التصویت یفي بالمتطلبات المنصوص علیھا في قائمة معاییر اختبار نظام التصویت ویعمل وفقا لمواصفات الشركة المصنعة 

 ).للنظام
 

Voting System Procedures  (إجراءات نظام التصویت) 
The EAC operates a voting system testing and certification program. This program tests and certifies 
hardware and software and may also decertify those systems. This program accredits test laboratories to 
perform this testing for the EAC. While states are not required to participate in the program, some have 
enacted laws or have regulations that require a level of participation. 

 والبرامج ویصادق علیھا ویمكنھ أیضا (تدیر لجنة مساعدة االنتخابات برنامج اختبار واعتماد نظام التصویت. یختبر ھذا البرنامج األجھزة 
 في حین أن الوالیات غیر  إلغاء اعتماد ھذه األنظمة. یعتمد ھذا البرنامج مختبرات االختبار إلجراء ھذا االختبار للجنة مساعدة االنتخابات.

 ).مطالبة بالمشاركة في البرنامج، فقد سنت بعضھا قوانین أو لدیھا لوائح تتطلب مستوى من المشاركة
 

Voting System Software (برنامج نظام التصویت) 
All the executable code and associated configuration files needed for the proper operation of the voting 
system. This includes third party software such as operating systems, drivers, and database management 
tools. 

  (جمیع التعلیمات البرمجیة القابلة للتنفیذ وملفات التكوین المرتبطة الالزمة للتشغیل السلیم لنظام التصویت. یتضمن ذلك برامج الجھات
 ) .الخارجیة مثل أنظمة التشغیل وبرامج التشغیل وأدوات إدارة قواعد البیانات

 
Voting System Standards (VSS) معاییر نظام التصویت) (  
Voting systems certified by the EAC are tested to a set of voluntary standards providing requirements 
that voting systems must meet to receive a Federal certification. These standards are referred to as 
Voluntary Voting System Guidelines (VVSG). 

 لمجموعة من المعاییر الطوعیة التي توفر المتطلبات التي یجب أن  لجنة مساعدة االنتخابات  (یتم اختبار أنظمة التصویت المعتمدة من قبل
 .(VVSG) تلبیھا أنظمة التصویت للحصول على شھادة فیدرالیة. یشار إلى ھذه المعاییر باسم إرشادات نظام التصویت الطوعي 

 
Voting System Test Laboratory (VSTLs)  (معمل اختبار نظام التصویت) 
VSTLs are privately owned testing laboratories that test voting systems (and other election systems) for 
conformance to the Voluntary Voting System Guidelines (VVSG) or to other requirements, including 
individual state requirements. VSTLs are periodically reviewed for conformance to National Voluntary 
Laboratory Accreditation Program (NVLAP) administered by the National Institute for Standards and 
Technology. 

 لوكة للقطاع الخاص تختبر أنظمة التصویت (وأنظمة االنتخابات األخرى) للتوافق مع إرشادات نظام التصویت (ھي مختبرات اختبار مم
 بشكل دوري للتأكد من مطابقتھا   VSTLs أو للمتطلبات األخرى، بما في ذلك متطلبات الدولة الفردیة. تتم مراجعة (VVSG) الطوعي

 ).الذي یدیره المعھد الوطني للمعاییر والتكنولوجیا (NVLAP) المختبرات الطوعيللبرنامج الوطني العتماد 
 

Voting System Testing (اختبار نظام التصویت) 
Examination and testing of a computerized voting system by using test methods to determine if the 
system complies with the requirements in the Voluntary Voting System Guidelines and with its own 
specifications. 
(فحص واختبار نظام التصویت المحوسب باستخدام طرق االختبار لتحدید ما إذا كان النظام یتوافق مع المتطلبات الواردة في إرشادات نظام 

 ) .التصویت الطوعي ومع المواصفات الخاصة بھ
 

W 
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Waive (The Right To)  ((الحق في) تنازل) 
The legal ability to request an exemption to a rule or regulation. 

 ).(القدرة القانونیة على طلب اإلعفاء من قاعدة أو الئحة
 

Waiver (تنازل) 
The voluntary relinquishment or surrender of some known right or privilege. Regulatory agencies of 
state departments or the federal government may issue waivers to exempt companies from certain 
regulations. 

 ات (التنازل الطوعي عن حق أو امتیاز معروف أو التنازل عنھ. یجوز للوكاالت التنظیمیة لدوائر الدولة أو الحكومة الفیدرالیة إصدار إعفاء
 ).إلعفاء الشركات من بعض اللوائح

 
Ward (جناح) 
An administrative division of a city or borough that typically elects and is represented by a councilor or 
councilors. 

 ) .(التقسیم اإلداري لمدینة أو منطقة ینتخب عادة ویمثلھا عضو مجلس أو مستشار
 
Water District (مقاطعة مائیة) 
A geographical unit of local government given the task of supplying water and sewer needs to a 
community. 

 ).(وحدة جغرافیة تابعة للحكومة المحلیة تم تكلیفھا بمھمة إمداد المجتمع بالمیاه والصرف الصحي
 

Wheelchair Accessible (تسھیالت لدخول المعاقین) 
Building features that allow for the free movement of individuals using wheelchairs. Accessible doors 
should provide at least 32 inches of clear width. Door hardware must not require more than 5 lbs. of 
force to operate. It must also be operable with one hand and without tight grasping, pinching, or twisting 
of the wrist. Thresholds cannot be higher than 1/2 inch at accessible doors, including sliding doors. 
Doors require a certain amount of clear space around them, in all cases, the maneuvering space should 
have a level surface, that is, a maximum slope of 1:48. 

 بوصة على   32(میزات بناء تسمح بحریة حركة األفراد الذین یستخدمون الكراسي المتحركة. یجب أن توفر األبواب التي یمكن دخولھا 
 أرطال لفتحھ. یجب أیضا أن یكون قابال للتشغیل بید واحدة وبدون  5األقل من العرض الواضح. یجب أال تتطلب مكونات الباب قوة أكثر من 

 ك بالرسغ أو قرصھ أو التواءه. ال یمكن أن تكون العتبات أعلى من نصف بوصة في األبواب التي یمكن الوصول إلیھا، بما في إحكام اإلمسا
 ذلك األبواب المنزلقة. تتطلب األبواب قدرا معینا من المساحة الخالیة من حولھا، وفي جمیع الحاالت یجب أن یكون لمساحة المناورة سطح 

 بوصة من المسافة الطولیة.) 48لالنحدار یعادل بوصة انحدار لكل  مستو، أي بحد أقصى
 

White Box Testing (اختبار الصندوق األبیض) 
Testing based on an analysis of the internal structure of the component or system. 

 ).(اختبار یعتمد على تحلیل الھیكل الداخلي للمكون أو النظام
 

Wi-Fi (واي فاي) 
A wireless networking technology that uses radio waves to provide wireless high-speed Internet and 
network connections. Wi-Fi is a trademarked phrase for the IEEE 802.11x standard. 

 ھي عبارة عن عالمة   Wi-Fi كي عالي السرعة باإلنترنت والشبكات.(تقنیة شبكات السلكیة تستخدم موجات الرادیو لتوفیر اتصال السل
 .) IEEE 802.11x تجاریة لمعیار

Wide Area Network (شبكة منطقة واسعة) 
A network that connects computers across metropolitan, regional, and national boundaries. 

 ).الحدود الحضریة واإلقلیمیة والوطنیة (شبكة تربط أجھزة الكمبیوتر عبر 
 

Wireless (السلكي) 
Network connectivity using radio waves instead of wire connections. Wireless signals can be intercepted 
and, if not encrypted, deciphered. 

 (االتصال بالشبكة باستخدام موجات الرادیو بدال من التوصیالت السلكیة. یمكن اعتراض اإلشارات الالسلكیة وفك تشفیرھا إذا لم تكن 
 ) .مشفرة

 
Withdrawal of Candidacy (سحب الترشح) 
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When a person announces a candidacy or files for an election but later decides, by their own choice, not to 
appear on the final ballot. 

 ) .(عندما یعلن شخص ما عن ترشیحھ أو یقدم طلبا لالنتخابات ولكنھ بناء على اختیاره یقرر الحقا على عدم الظھور في االقتراع النھائي
 
Withdrawal of Nominating Petition  (سحب عریضة الترشیح) 
When a person files paperwork to be considered for Nomination to public office, but later decides, by 
their own choice, to not seek the nomination. 

 (عندما یقدم شخص ما أوراقا لیتم النظر في ترشیحھ لمنصب عام ولكنھ یقرر الحقا بناء على اختیاره عدم السعي للحصول على 
 ) .الترشیح

 
 

Withdrawn Candidates (مرشحون منسحبون) 
Candidates who had announced a candidacy or filed for an election but later decided, by their own 
choice, not to appear on the final ballot. 

 ).الظھور في االقتراع النھائي(مرشحون أعلنوا ترشیحھم أو تقدموا لالنتخابات ولكن قرروا الحقا باختیارھم عدم 
 

Writ of Election (أمر االنتخاب) 
The legal term used when an authorized government authority proclaims that an election will take place at 
a particular time. 

 ).االنتخابات ستجرى في وقت معین(المصطلح القانوني المستخدم عندما تعلن سلطة حكومیة مخولة أن 
 

Write-In (تصویت غیر مدرج) 
A vote for a candidate that was not listed on the ballot. In some jurisdictions, voters may do this by 
filling in a write-in space provided on a paper ballot, or they may use a keypad, touch screen, or other 
electronic means to enter the name on an electronic voting device. 

 (تصویت لمرشح غیر مدرج في بطاقة االقتراع. في بعض الوالیات القضائیة یمكن للناخبین القیام بذلك عن طریق ملء مساحة الكتابة  
 فاتیح أو شاشة تعمل باللمس أو غیرھا من الوسائل اإللكترونیة إلدخال  المتوفرة على بطاقة االقتراع الورقیة أو یمكنھم استخدام لوحة م

 ) .االسم على جھاز التصویت اإللكتروني
 

Write-In Campaign  (حملة الكتابة) 
Any person seeking election, but whose name will not be printed on the ballot. The candidate must 
educate voters to write in the candidate's name in the space provided on the ballot. 
 (أي شخص یسعى لالنتخاب ولكن لن یكتب اسمھ على بطاقة االقتراع. یجب على المرشح توعیة الناخبین بكتابة اسم المرشح في المساحة 

 ) .المتوفرة في بطاقة االقتراع
 

Write-In Candidate  بالكتابة)(مرشح  
Any person seeking election, but whose name will not be printed on the ballot. For these votes to be 
tallied and certified, the candidate must file forms with the election official during the qualifying period. 
A space will be provided on the ballot for voters to write in the candidate's name. The candidate must 
educate voters to write in the candidate's name in the space provided. 
 (أي شخص یسعى لالنتخاب ولكن لن یكتب اسمھ على بطاقة االقتراع. من أجل تدوین ھذه األصوات واعتمادھا، یجب على المرشح تقدیم  
 نماذج إلى مسؤول االنتخابات خالل فترة التأھیل. سیتم توفیر مساحة على بطاقة االقتراع للناخبین لكتابة اسم المرشح. یجب على المرشح 

 ).ین بكتابة اسم المرشح في المساحة المتوفرةتوعیة الناخب
 

Write-In Candidate Requirements (متطلبات مرشح الكتابة) 
Any person seeking election, but whose name will not be printed on the ballot, must still complete and 
file forms with the election official during a qualifying period, in order for these votes to be tallied and 
certified. 

 (یجب على أي شخص یسعى لالنتخاب بدون ان یُطبع اسمھ على بطاقة االقتراع استكمال النماذج وتقدیمھا إلى مسؤول االنتخابات خالل 
 ).فترة التأھیل من أجل فرز ھذه األصوات واعتمادھا 

 
Write-In Space (مساحة الكتابة) 
A space provided on a ballot for voters to write in candidate's names that are not pre-printed on the ballot. 

 ) .(مساحة متوفرة على بطاقة االقتراع للناخبین لكتابة أسماء المرشحین التي لم یتم طباعتھا مسبقا على بطاقة االقتراع
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Write-In Vote (تصویت بالكتابة) 
A vote for a candidate that was not listed on the ballot. In some jurisdictions, voters may do this by using a 
marking device to physically write their choice on the ballot or they may use a keypad, touch screen, or 
other electronic means to enter the name. 

 (تصویت لمرشح غیر مدرج في بطاقة االقتراع. في بعض الوالیات القضائیة، یمكن للناخبین القیام بذلك عن طریق استخدام جھاز وضع 
 و أي وسیلة إلكترونیة أخرى العالمات لكتابة اختیارھم فعلیا على بطاقة االقتراع أو یمكنھم استخدام لوحة مفاتیح أو شاشة تعمل باللمس أ

 ) .إلدخال االسم
 

Write-In Voting (تصویت بالكتابة) 
To make a selection of an individual not listed on the ballot. In some jurisdictions, voters may do this by 
using a marking device to physically write their choice on the ballot or they may use a keypad, touch 
screen, or other electronic means to enter the name. 

الختیار فرد غیر مدرج في بطاقة االقتراع. في بعض الوالیات القضائیة، یمكن للناخبین القیام بذلك عن طریق استخدام جھاز وضع 
اع أو یمكنھم استخدام لوحة مفاتیح أو شاشة تعمل باللمس أو أي وسیلة إلكترونیة أخرى العالمات لكتابة اختیارھم فعلیا على بطاقة االقتر

 ) .إلدخال االسم
 

X 
X of Y (Y   منX) 
Refers to the number of voting precincts that have been tabulated and reported. Example: 8 of 10 voting 
precincts have been tabulated and reported. 

 ).دوائر تصویت واإلبالغ عنھا 10من أصل  8(یشیر إلى عدد دوائر التصویت التي تم جدولتھا واإلبالغ عنھا. مثال: تم جدولة 
 

XML Extensible Markup Language (XML (لغة الترمیز الموسعة    
XML is a text-based language used to organize and present information on the World Wide Web. 

)XMLھي لغة نصیة تستخدم لتنظیم وتقدیم المعلومات على شبكة الویب العالمیة. ( 
 

 
 

Y 
 

Yard Sign (عالمة یارد) 
A sign advertising a particular vote. 

 ).(الفتة تعلن عن تصویت معین
 

Z 
 

Zero Report  (تقریر صفري) 
Report produced prior to tabulation to check that there are no stored votes. 

 ).(تقریر تم إعداده قبل الجدولة للتحقق من عدم وجود أصوات مخزنة
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	Voter Assistance Card (بطاقة مساعدة ناخب)
	Voter Checklist (قائمة مراجعة الناخبين)
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	Voter Registration Certificate (شهادة تسجيل الناخب)
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