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 الموافقةبتوصية 
المحافظين ف: دورته إلى مجلس  26ف: الفقرة الموافقة على تقديم التوصية الواردة المجلس التنفيذي مدعو إلى 

 الثانية واألربعين.

 إنشاء نظام تصويت آلي في الصندوق مقترح
 الخلفية -أوال 

تناول فيه الممارسة الجيدة المتبعة ف:  ا  استعراض 2017مجلس محافظ: الصندوق ف: عام أجرى مكتب  -1
حسب التكليف الصادر من مجلس المحافظين ف: دورته األربعين ف: فبراير/شباط  ،تعيين رئيس الصندوق

 1المقبلة.ف: عمليات التعيين  الممارسة، بغرض تقديم اقتراحات لتعزيز تلك 2017

ر مجلس المحافظين  -2 االستمرار بالممارسة المتبعة الحالية للعملية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق، ”وقرَّ
 2“.ينات الت: أوصى بها المكتب، والت: ُتكلَّف إدارة الصندوق بموجب هذا بتنفيذهارهنا  بالتحس

األصوات أثناء عملية  عد  وشملت التحسينات الت: أوصى بها المكتب إمكانية إدخال نظام آل: لتسريع  -3
القتراع التعيين وبالتال: زيادة الكفاءة. وأوصى المكتب أيضا  بمواصلة التصويت على التعيين من خالل ا

 السري.

 التصويت الت: ال يذكر فيها اسم الناخباألصوات، الحظ المكتب أن إعداد بطاقات  وفيما يتعلق بنظام عد   -4
 وتتطلبمن النظام الداخل: لمجلس المحافظين، مسألة معقدة  3-35وتوزيعها، حسب ما تقتضيه المادة 

المحافظين ف: دورته الحادية واألربعين الت: عقدت  كثيرا  من الوقت والموارد. وُقدِّم تقرير المكتب إلى مجلس
 2018.3ف: فبراير/شباط 

الوارد ف: التقرير، بما ف:  41 -/د202ووافق مجلس المحافظين ف: تلك الدورة على التقرير واعتمد القرار  -5
ن بأن تتحرى األمانة مسألة التصويت اإللكترون: أو أشكال أخرى م”ذلك توصية مكتب مجلس المحافظين 

العمليات اآللية، وأن تُقدِّم تقريرا  إلى المجلس التنفيذي الحتمال تقديم توصيات إلى مجلس المحافظين ف: 
، سيلزم تصوبت آل:والحظ مجلس المحافظين أيضا  أنه ف: حال الموافقة على تنفيذ نظام  4.“2019عام 

 النظام الداخل: لمجلس المحافظين.من  3-35تعديل المادة 

 الهدف -ثانيا 

ف: استكشاف إمكانية استخدام نظام تصويت آل: ف: مجلس المحافظين  المقترحلهذا  العاميتمثل الهدف  -6
لتعيين رئيس الصندوق، وربما إمكانية استخدام ذلك النظام ف: المسائل األخرى الت: تتطلب اتخاذ قرار من 

                                                      

 .40 -/د197 انظر قرار مجلس المحافظين  1
 .41 -/د202 انظر قرار مجلس المحافظين  2
 (.GC 41/L.9) انظر تقرير مكتب مجلس المحافظين بشأن استعراض الممارسة المتبعة للعملية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق  3
 المرجع نفسه.  4
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المقترحة أدناه. وسوف ُيسرِّع هذا المجلس من خالل االقتراع السري بما يتفق إلى حد كبير مع المبادئ 
 ه ضمان ما يلزم من سرية ومساءلة.األصوات وزيادة كفاءة قوة العمل وف: الوقت نفس النظام عملية عد  

 المبادئ –ثالثا 
فيما  ف: حال اُتِخذ القرار بتنفيذه، المستوى المحدَّدة لذلك النظام المبادئ الرفيعةتتمثل ف: ضوء ما تقدَّم،  -7

 :يل:

 السرية ضمان

وفقا  لتوصية مكتب مجلس محافظ: الصندوق، ينبغ: مواصلة التصويت على تعيين رئيس الصندوق  -8
باالقتراع السري. وينبغ: أن يكون المقترعون قادرون على إدخال أوراق اعتمادهم وبياناتهم الشخصية، 

بطاقات الذكية، لضمان سرية وينبغ: أن يتيح النظام إمكانية التحقق منها باستخدام الطرق الحديثة، مثل ال
التصويت وصحته. وسيكفل النظام ف: نهاية المطاف عدم إمكانية التالعب بالبيانات وسرية عملية 

 التصويت، كما سيكفل حفظ النتائج وجميع المعلومات ذات الصلة.

 تدابير الوقاية من الهجمات اإللكترونية

عداده د من التعامل معه. ولذلك يجب تصميم النظام باتت واقعا  ال بالهجمات اإللكترونية على الُنظم  -9 وا 
عدادهمخاطر اختراقه. وينبغ: أن يشمل النظام سمات أمنية  الحد منبطريقة ُتمكِّن من   بما يكفل التقليل وا 

 إلى أدنى حد من احتماالت التعرض ألي هجمات إلكترونية.

 إمكانية التحقق والنزاهة

المقترعين جانبا  رئيسيا  من جوانب النظام، إذ من المهم أن يكون المقترعون سُتشكِّل إمكانية التحقق من  -11
. وباإلضافة بطريقة صحيحةهم بأصواتهم ئضمان إدالن ليس فقط على اإلدالء بأصواتهم، بل وكذلك يقادر 

عندما ينشأ نزاع أو عند إجراء  إلى ذلك، قد يلزم التحقق من أن النظام سجل األصوات بشكل صحيح
 .عةمراج

 خاب لضمان عدم التالعب باألصوات.ويتعيَّن حماية نزاهة عملية االنت -11

 سهولة الوصول إلى النظام

ضمانا  لنجاح التنفيذ، ينبغ: أن يكون النظام سهل االستخدام وينبغ: أن يكون جميع المقترعين قادرين على  -12
واجهة يمكن للمقترع ستخدم النظام ذوي اإلعاقة. وينبغ: أن ي من الوصول إليه بسهولة، بمن فيهم المقترعون

 اللغات الرسمية األربع للصندوق.بأن يتعامل معها لإلدالء بصوته. وينبغ: أن تكون واجهة النظام 

 ُنظم الصندوقالتوافق مع 

الُنظم  عأن يتيح التكامل بأمان وبسهولة مو يجب أن يكون النظام متوافقا  مع البنية األساسية للصندوق،  -13
 صندوق.القائمة ف: ال

 خر األسمات ال

 ام التصويت أثناء عملية التوريد.سيجري استكشاف السمات والوظائف اإلضافية المتصلة بنظ -14
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 العملية -رابعا 

طلبا  للحصول على معلومات من خالل بوابة التوريد. وُقدِّمت ثالثة  2018أصدرت األمانة ف: يوليو/تموز  -15
 ردود وجرى تقييمها.

ل: لبعض الخيارات المتاحة ف: السوق وبلورة فهم أفضل لمزايا ومكَّنت تلك العملية  -16 األمانة من إجراء تقييم أوَّ
الُنظم المختلفة وما تضيفه من قيمة للصندوق. وعالوة على ذلك، ساعدت العملية على توضيح الجوانب 

معلومات الت: تم المتصلة بسرية التصويت ونزاهته والجوانب الوظيفية للتصويت اآلل:. وسوف تثبت فائدة ال
 ة لشراء ذلك النظام أو استئجاره.جمعها ف: حال استقر الرأي على الُمض: ُقدما  ف: عملية التوريد الرسمي

 المزايا -خامسا 

 يمكن لتطبيق نظام تصويت آل: ف: تعيين رئيس الصندوق أن يحقق ما يل:: -17

  وتوزيعها وجمعها  التصويتتبسيط العملية وزيادة الكفاءة من خالل تقليص تكاليف إعداد بطاقات
 وعدها وخزنها وحمايتها؛

 توفير كثير من الوقت ألعضاء الصندوق وموظفيه؛ 

 تحسين صورة الصندوق بفضل عملياته االبتكارية والحديثة؛ 

  :من عدد األشخاص  إلى الحدت الورقية التخلص من بطاقات التصويسيؤدي تعزيز السرية/األمن
 .دون إذن   المشاركين ف: العملية وسُيقلِّص بالتال: من مخاطر الوصول إلى البيانات

 تدابير التخفيف منهاالمخاطر و  –سادسا 

ُتمثِّل المخاطر الواردة أدناه مخاطر عامة متصلة بنظام التصويت اإللكترون: حيث لم يتم بعد اختيار نظام  -18
 محدَّد.

وتتمثَّل المسألة الرئيسية المثيرة للقلق بشأن ُنظم التصويت اإللكترون: ف: الخطر األمن: وما ينشأ عنه من  -19
خطر تقويض نزاهة عملية االنتخابات بسبب التالعب ف: البيانات ونتائج التصويت. وتقع الهجمات 

ن مخاطر التالعب بالبيانات، اإللكترونية على األرجح ف: البيئات المفتوحة، مثل اإلنترنت. وللتخفيف م
 ومن شأنسيجري التصويت اآلل: ف: بيئة نظام منعزلة ف: سياق مكان انعقاد مجلس المحافظين. 

وسيكون  احتماالت وقوع هجوم خارج:كثيرا  من أن يقلص عن سائر الُنظم المتصلة باإلنترنت  االنفصال
 المفتوح. النظام التأمين أسهل مما ف:

. ويوفِّر استخدام بطاقات األصوات إذا ما نشأ نزاعى المحدَّدة إمكانية التحقق من ومن المخاطر األخر  -21
التحقق أكثر  سيكون. وباستخدام النظام اآلل:، بشأن ما يتم اإلداء به من أصوات دليال  الورقية  التصويت
لتتبع التصويت . ويوفِّر السوق ُنظما  تنتج سجالت أن يؤخذ به كدليلمسألة ما يمكن  وسيثيرتعقيدا  

اإللكترون: باستخدام طرق التشفير. وسيجري بحث ذلك بما يتفق مع أفضل الممارسات المعمول بها ف: هذا 
 المجال.
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جراءات التخفيف منها سواء  أثناء عملية االخت -21 يار أو وسيستمر إجراء مزيد من التحليل للمخاطر المحتملة وا 
 حالما يتم اختيار النظام.

 التقديريةالتكلفة  –سابعا 

بناء  على ما ورد من ردود على طلب الحصول على  خصصت األمانة مبالغ ف: الميزانية الرأسمالية -22
 اء من عملية التوريد.االنته بمجردوستكون األمانة ف: وضع أفضل يمكنها من تقدير التكاليف . معلومات

 اإلطار الزمني المؤقت -ثامنا 

الحال: الداع: إلى تطبيق نظام تصويت آل: ف: الصندوق،  المقترححالما يوافق المجلس التنفيذي على  -23
 .2019إلى مجلس المحافظين للموافقة عليه ف: فبراير/شباط  المقترحسُيقدَّم 

ض و عر دما  ف: إصدار طلب رسم: لتقديم وبعد موافقة مجلس المحافظين، سيمض: الصندوق قُ  -24
مجلس المحافظين على ما يستجد من تطورات، نظام تصويت آل:. وسيجري إطالع ب خاصةمناقصات( )
الختبار  إعداد اتخاذ الترتيباتستسعى األمانة إلى ف: حال أوصى المجلس بالمض: قدما ف: العملية، و 

 .2020النظام المختار على هامش دورة مجلس المحافظين الت: ستعقد ف: عام 

 بشأنمع مكتب مجلس المحافظين  اقشاتستعقد من، من نتائج عملية االختبار ما ستسفر عنهوبناء  على  -25
. وسيشمل ذلك تقديم مشروع قرار بإدخال 2021ُسبل الُمض: ُقدما  استعدادا  للتصويت ف: فبراير/شباط 

من النظام الداخل: لمجلس المحافظين إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليه  3-35تعديالت على المادة 
 .2021وتقديمه إلى مجلس المحافظين ف: عام 

 التوصية -تاسعا 

، حسب ما هو 2018تماشيا  مع ما تقرر ف: الدورة الحادية واألربعين لمجلس المحافظين ف: فبراير/شباط  -26
، وما ارتبط بذلك من موافقة على التوصيات الواردة ف: وثيقة تقرير مكتب مجلس 41-/د202وارد ف: القرار 

ف: دورته إلى رفع توصية إلى مجلس المحافظين مدعو  تنفيذيمجلس الال، فإن GC 41/L.9المحافظين 
تقدير جدوى إنشاء نظام تصويت آل: عملية على استمرار األمانة ف: متابعة بالموافقة  ،الثانية واألربعين

 باالستناد إلى المبادئ الواردة ف: هذه الوثيقة.


