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1 

إنشاء نظام مذكرة إعالمية للسادة أعضاء المجلس التنفيذي عن المقترح الخاص ب
 تصويت آلي في الصندوق

، صادق المجلس التنفيذي 2018ف: دورته الخامسة والعشرين بعد المائة المنعقدة ف: ديسمبر/كانون األول  -1
على عرض المقترح ذي الصلة بسبيل المض: قدما إلنشاء نظام آل: للتصويت ف: الصندوق على مجلس 

 المحافظين للموافقة عليه ف: دورته الثانية واألربعين.

بعين ( EB 2018/125/R.50/Rev.2)ة "مقترح إنشاء نظام تصويت آل: ف: الصندوق" حق  ن  وتأخذ الوثيقة الم   -2
االعتبار المداوالت الت: جرت ف: دورة المجلس التنفيذي الخامسة والعشرين بعد المائة. ولعكس هذه 

 ت على المجلس التنفيذي:ض  ر  المداوالت، تم إدخال التنقيحات التالية على الوثيقة الت: ع  
  :للتأكيد على الحاجة التخاذ قرار نهائ: ف: استمرار العمل على إيجاد نظام آل: للتصويت ف

 "وف: حال اتخذ القرار بتنفيذ النظام"؛ 7الصندوق، تم إضافة الكلمات التالية على الفقرة 
   عليها أثناء الدورة الخامسة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي، أي  ق  ف  نتيجة للتغييرات الت: ات

شطب الجملة األخيرة من التوصية الواردة ف: الوثيقة األصلية، فقد تم أيضا شطب كل اإلشارات 
، 6الذي كان مقررا لتنفيذ نظام آل: للتصويت، وبخاصة ف: الفقرات  "2021فبراير/شباط "لتاريخ 

وأ عيد  ترقيم الفقرة الت: تليها تبعا  بأكملها 25. وتبعا لذلك، شطبت الفقرة 26 ،25، 24، 23، 21
 لذلك؛

  تم إيضاح أن المجلس التنفيذي سوف يقرر فيما لو سيمض: قدما ف: إنشاء نظام 23ف: الفقرة ،
ل األمانة بمتابعة الجديدة 26الفقرة  وف:آل: للتصويت،  و   تقدير جدوى إنشاء نظام ةعملي، ست خ 

 .ةالوثيق تلكالمبادئ الواردة ف:  تصويت آل: باالستناد إلى

وقد ذّكر ممثلو الدول األعضاء ف: المجلس التنفيذي أنه وف: حال أوصى المجلس بتنفيذ مثل هذا النظام   -3
 ف: المستقبل، فإنه من الهام بمكان ضمان أن يف: هذا النظام بالمتطلبات التالية رفيعة المستوى:

 مان أن يضمن سرية ونزاهة التصويت؛ينبغ: لهذا الض 
  ينبغ: أن يكون نظاما محموال مصمما بأسلوب يقلل من خطر الهجمات اإللكترونية إلى أدنى حد

 ممكن.

وعند مصادقة مجلس المحافظين، سوف تشرع األمانة ف: الصندوق بعملية توريد الختيار نظام ممكن أن  -4
المجلس التنفيذي عن نتائج هذه العملية. عندئذ سيكون يف: بمتطلبات الصندوق، وسوف تقوم بإبالغ 

 المجلس ف: موقع أفضل التخاذ قرار مستنير بشأن التنفيذ المحتمل لمثل هذا النظام.

وف: حال اتخذ قرار بتنفيذ نظام آل: للتصويت، يمكن اختبار هذا النظام على هامش دورة مجلس  -5
 .2020المحافظين الت: ست عق د عام 

 


