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 الموافقةبتوصية 
القرار الوارد ف: الملحق إلى مجلس  تقديمعلى  والمصادقةالنظر ف: هذه الوثيقة  إلى المجلس التنفيذي مدعو

 المحافظين العتماده.

 تحديث عن مقترح لنظام تصويت آلي في الصندوق
 الخلفية -أوال 

االستمرار بالممارسة المتبعة " 2018قرر مجلس المحافظين ف: دورته الحادية واألربعين المنعقدة ف: عام  -1
)القرار  "مكتبلاالحالية للعملية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق، رهنا بالتحسينات الت: أوصى بها 

 المتبعةاستعراض الممارسة  بشأن المحافظينعلى النحو الوارد ف: تقرير مكتب مجلس (، 41-/د202
 (.GC 41/L.9) إلى تعيين رئيس الصندوق المؤديةللعملية 

األصوات أثناء عملية  عد  سينات الت: أوصى بها المكتب إمكانية إدخال نظام آل: لتسريع وشملت التح -2
 التصويت الت: ال يذكر فيها اسم الناخبالحظ المكتب أن إعداد بطاقات و التعيين وبالتال: زيادة الكفاءة. 

 وتتطلبمن النظام الداخل: لمجلس المحافظين، مسألة معقدة  3-35وتوزيعها، حسب ما تقتضيه المادة 
 من الوقت والموارد. كثيرا  

هو أحد المتطلبات و أوصى المكتب أيضا بأن يستمر التصويت على تعيين الرئيس باالقتراع السري. و  -3
مكانية التحقق منه ونزاهته، باإلضااآلل:حل لالرئيسية ل فة إلى ، باإلضافة إلى ضمان سرية التصويت وا 

 تطبيق نظام آمن يقلل من احتمال حدوث هجمات إلكترونية.

تحرى مسألة التصويت اإللكترون: أو ت"أن ب األمانةف مجلس المحافظين ، كل  41-/د202وعند اعتماد القرار  -4
إلى المجلس التنفيذي الحتمال تقديم توصيات إلى مجلس  قدِّم تقريرا  ت  أشكال أخرى من العمليات اآللية، وأن 

 1.“2019المحافظين ف: عام 

وافق على التوصية الذي ، 2019 /شباطف: فبرايرالمحافظين إلى مجلس  مقترحا   األمانة تلذلك، قدمو  -5
 ف: تلك الوثيقة ستناد إلى المباد  الواردة"باالجدوى نظام تصويت آل:  ديرمتابعة عملية تق باستمرار"
(GC 42/L.5/Rev.1.)  

مجلس  ليستخدمهنظام تصويت آل: تطبيق إمكانية  األمانة تتحر  ،المحافظينمجلس وعقب موافقة  -6
تعيين رئيس الصندوق، وربما ف: المسائل األخرى الت: تتطلب اتخاذ قرار من ف: عملية المحافظين 

 المجلس من خالل االقتراع السري.

                                                      

نظام التصويت اآلل:، سيكون من الضروري إجراء تعديل على المادة تنفيذ أنه ف: حالة الموافقة على إلى أيضا  المحافظينمجلس  أشار 1
 .المحافظينمن النظام الداخل: لمجلس  35-5



EB 2019/128/R.56 

2 

 الهدف -ثانيا 

 عقب األمانةها تاإلجراءات الت: اتخذ بشأنلمجلس التنفيذي تقديم تحديث إلى االهدف من هذه الوثيقة هو  -7
بالغ الدول األعضاء بالنتائج.2019 /شباطف: فبراير المقترحعلى  المحافظينموافقة مجلس   ، وا 

 العملية –ثالثا 
 انعقدف: اجتماع تقن:  مشروع اختصاصات وتقاسمهتم إعداد  2التصويت اآلل:، نظمبدعم من خبير ف:  -8

ف: االجتماع، قدم ممثلو و . اتهمتعليقحصول على مع ممثل: المجلس التنفيذي لل 2019 /تموزيوليو 4ف: 
الحاجة مجلس الممثلو  وكررحسب األصول ف: االختصاصات المنقحة.  أ دمجتمجلس تعليقاتهم، الت: ال

 وأمنه. ،ونزاهته ،أن يضمن النظام سرية التصويتإلى 

 شعبة، وبدعم من ف: صيغتها النهائيةالعروض  اختصاصات طلب تقديم ضعتو  ، التقن:االجتماع  وعقب -9
 اهتمامهمعن  بائعا   25 أعربف: وقت اإلطالق، و . 2019 /تموزيوليو 19المناقصة ف:  أ طلقت، التوريد

، لم 2019 /أيلولسبتمبر 13تاريخ اإلغالق ف:  ؛ غير أنه حتىطلب تقديم العروضوثائق  واطلعوا على
 حا.مقتر يقدم أي من البائعين 

، تعليقات من شعبة التوريد، من خالل األمانة تمقترحات، التمس تقديملفهم األسباب الكامنة وراء عدم و  -11
أجاب بعض البائعين أنهم عادة ما يقدمون خدمات و البائعين الذين أعربوا ف: البداية عن اهتمامهم. 

أبرزت الردود و . بات الصندوقعن متطل كبيرا   ، الت: تختلف اختالفا  للحكومات الوطنية لعمليات االنتخابات
على وجه الخصوص، أشار البائعون إلى المتطلبات المتعلقة و . العملالواردة الطبيعة المعقدة لمتطلبات 

والحاجة إلى تقسيم األصوات المدلى  ،الناخبينوورقة سجل المراجعة للتحقق من ، المرجحةبحقوق التصويت 
عمل مكثف لتصميم نظام إلى الحاجة إلى  يؤدي، مما بها ف: عدة فئات أصغر لضمان سرية االقتراع

 .مخصص للغرض

، دون تغيير المتطلبات الرئيسية ا  طفيف تنقيحا  ف: ضوء المعلومات الواردة أعاله، تم تنقيح االختصاصات و  -11
 .وأمنه ،ونزاهته ،التصويتسرية المتعلقة ب

 18تاريخ اإلغالق ف:  حتى، و 2019 /أيلولسبتمبر 27ف:  طلب تقديم العروضجديدة بشأن عملية  وأ طلق -12
ه ال أن ىوخلصت إل، المقترحهذا ل ا  تقييموأجرت لجنة تقنية . مقترحا  ، قدم بائع واحد /تشرين الثان:أكتوبر
 البائع ال يستوف: الحد األدنى من المتطلبات اإللزامية.ألن  المقترح لنظر ف:يمكن ا

 المضي قدما  وطريق  االستنتاجات –رابعا 
الحكومات والمنظمات  تعتمدهاومواصلة بحث الحلول الت:  طلب تقديم العروضبشأن عملية إجراء نتيجة  -13

 رؤى مهمة: األمانة تالدولية الكبرى، اكتسب

                                                      

لالبتكار والتسيير بكلية األعمال والتسيير ف: جامعة  Ragnar Nurkseاألستاذ الدكتور روبرت كريمر، أستاذ التسيير اإللكترون: بقسم  2
 تالين للتكنولوجيا ف: إستونيا.
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   نتيجة  من حيث القيمة نسبيا   هناك تصور لدى البائعين أن عقد الصندوق المقترح سيكون منخفضا
نظرا لتعقيد المتطلبات  اجذاب لن يكون بالتال:و  ،ؤهاالت: سيتم شرا من اآلالت العدد الصغير نسبيا  

 والتخصيص المطلوب؛

 توجد حلول فإنه ، المرجحةالتصويت  لنظمال توجد حلول جاهزة  أنه ومع ذلك، وفقا لخبيرنا، ف: حين
غير تلك القائمة على السحاب و النظم  –متطلبات الصندوق المحددة  الستيفاءيمكن تخصيصها 

 السحاب:القائمة على 

o الخدمة طرف خارج: عبر اإلنترنت، وبالتال:  سي قدمحل قائم على السحاب،  ف: إطار
التعليقات الواردة من  وف: ضوءطرف ثالث.  لدىالبيانات خارج مبان: الصندوق ست خزن 

 غير مناسب خيارالأعاله، فإن هذا  8المجلس التنفيذي، على النحو الموصوف ف: الفقرة 
 للصندوق.

o بما ف: ذلك  خرى، سيعمل ف: بيئة مغلقةاألناحية الر القائم على السحاب، من الحل غي(
، مما يقلل (نظم تصويت قائمة على الشبكات ت دار داخليا   آالت قائمة بذاتها فضال عن

 .تحريههذا هو الحل الذي يعتزم الصندوق و القرصنة.  مخاطربشكل كبير من 

كنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخبير الخارج:، سيعتمد ودعم من شعبة ت شعبة التوريدبتوجيه من و  -14
على النحو المنصوص عليه  ا  رسمي ا  تفاوضي إجراء   يبدأمختلفة، و توريد استراتيجية  سكرتير الصندوقمكتب 

للمتطلبات  بشأنهاإلجراء المتفاوض  وي ستخدملصندوق. للتوريد ف: اف: المباد  التوجيهية المؤسسية 
 أن العمليتين يثبتتماس العروض عندما لق التقليدية األخرى الائل أو باإلضافة إلى الطر المعقدة، كبدي

عن  ةمسؤولللهيئة السيتيح هذا اإلجراء و . ال تستوفيان هذه المتطلبات طلب تقديم العروضبشأن ن تيالسابق
مباد  الإجراء حوار بشأن المتطلبات مع بائعين متعددين ف: وقت واحد، مع احترام  واألمانة التوريد

بهذه الطريقة، و عملية االختيار. ف: نزاهة الو  ،والشفافية ،العدلو  ،المتمثلة ف: المنافسةللتوريد األساسية 
ئيسية وتحقيق لتلبية المتطلبات الر  تحسينهاسيكون الصندوق والبائعون قادرين على تكييف المقترحات و 

ف: الصندوق إدارة  ستكون، بشأنه تفاوضمإلجراء البافتراض نتيجة إيجابية لو أفضل قيمة مقابل المال. 
 .تمامامعايير ملموسة لتنفيذ نظام تصويت آل: وضع يتيح لها العودة للعمل ب

 التوصية -خامسا 

بتفويض السلطة إلى المجلس التنفيذي  المحافظينمجلس من  أن يطلبإن المجلس التنفيذي مدعو إلى  -15
 إلى نتيجة إيجابية ف: إدارة الصندوق، عقب التوصلالتخاذ قرار، على أساس المعلومات الت: ستقدمها 

حتمال تطوير وتنفيذ نظام تصويت آل:، ال لألمانة أن تواصل، ما إذا كان ينبغ: بشأنه تفاوضمالاإلجراء 
 .2021ف: عام بالتزامن مع تعيين الرئيس  هاستخدام
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 43-../د.مشروع القرار رقم
 مقترح إلنشاء نظام تصويت آلي في الصندوق

 إن مجلس محافظي الصندوق

بالممارسة المتبعة الحالية االستمرار "الذي ينص على  قرار مجلس المحافظينو  41-/د202القرار  إذ يستذكر
" على النحو الوارد ف: الوثيقة مكتبالللعملية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق، رهنا بالتحسينات الت: أوصى بها 

GC 41/L.9  المؤدية إلى تعيين "تقرير مكتب مجلس المحافظين بشأن استعراض الممارسة المتبعة للعملية المعنونة
 رئيس الصندوق"؛

ذ يالحظ التصويت اإللكترون: أو غيره من أشكال  بتحري األمانةف يكلتم تأنه بموجب القرار المذكور أعاله،  وا 
 ؛2019ف: عام  المحافظينالمجلس التنفيذي الحتمال تقديم التوصيات إلى مجلس  إبالغالعمليات اآللية، بهدف 

ذ يستذكر أيضا عملية تقييم جدوى نظام تصويت  األمانةواصل ته ف: دورته الثانية واألربعين بأن الذي اتخذ القرار وا 
 ؛GC 42/L.5/Rev.1آل: على أساس المباد  الواردة ف: الوثيقة 

نظام تصويت آل: ف: الصندوق ف: دورته الثامنة لمقترح  عنللتحديث ف: استعراض المجلس التنفيذي وبعد النظر 
 ؛GC 43/L.Xعلى النحو الوارد ف: الوثيقة  ،مائةوالعشرين بعد ال

إلى  إدارة الصندوق، عقب التوصلعلى أساس المعلومات الت: ستقدمها  ،لمجلس التنفيذي سلطة اتخاذ قرارل يفوض
تطوير وتنفيذ نظام تصويت آل:،  لألمانة أن تواصل، ما إذا كان ينبغ: بشأنه تفاوضماإلجراء ال نتيجة إيجابية ف:

 .2021بالتزامن مع تعيين الرئيس ف: عام  هاستخدامحتمال ال

 


