
  ١ إضافة ١٣٤/٦ت م  التنفيذي المجلس    
  ٢٠١٣ ديسمبر /األول كانون ٢٠  المائة بعد والثالثون الرابعة الدورة
      EB134/6 Add.1  المؤقت األعمال جدول من ٢-٥ البند

  
  
 

  منظمة الصحة العالمية إصالح
  
  الرئاسية األجهزة جانب من القرارات صنع تحسين خيارات  
  
  

  العام المدير لتعيين لكترونياإل  التصويت نظام استخدام
  
  

  األمانة من تقرير
  
  
 أن... " العــام المــدير مــن والســتون السادســة العالميــة الصــحة جمعيــة طلبــت ،١٨-٦٦ع ص ج القــرار فــي  -١

 بالنســبة واآلثــار المالية اآلثار ذلك في بما العام، المدير تعيين في اإللكتروني التصويت استخدام خيارات يستكشف
 المجلــس طريــق عــن والستين السابعة العالمية الصحة جمعية إلى ذلك عن تقريراً  يقدم وأن ،لذلك اإللكتروني لألمن

  التنفيذي".
  
 عمليـــة فـــي اإللكترونـــي للتصـــويت بنظـــام لألخـــذالخيـــارات الُممكنـــة هـــذا التقريـــر يتنـــاول  ذلـــك، علـــى وبنـــاءً   -٢

 فقــط يشــير ١٨-٦٦ع ص ج القــرار فــي الــوارد الطلــب أن مــن الــرغم وعلــى .ذلــك آثــارويتنــاول  العــام المــدير انتخــاب
 لتســـمية اإللكترونـــي التصـــويت اســـتخدام إمكانيـــة باستكشـــاف أيضـــاً  المجلـــس يهـــتم فربمـــا العـــام، المـــدير تعيـــين إلـــى

  .الصحة جمعية إلى يقدمه الذي المرشح
  

  المتاحة الخيارات
  
 وهمــا ،الجويــة لألرصــاد العالميــة المنظمــةو  الدوليــة العمــل منظمــة مــع مستفيضــة مناقشــات األمانــة أجــرت  -٣

  الرئاسية. أجهزتهما اجتماعات في اإللكتروني التصويت نظام حالياً  تستخدمان منظمتان
  
 المنبثــق الــدولي العمــل مــؤتمر فــي مــّرة ألول اإللكترونــي التصــويت بنظــام الدوليــة العمــل منظمــة أخذت لقد  -٤

 فــي ومــؤخرًا، ،٢٠٠٣ عــام فــي المعــدات أبــدلت ثــم، ومــن .١٩٩٣ عــام فــي للمنظمــة) األعلــى الجهــاز (وهــو عنهــا
 مركــزي بخــادوم متصــلة الشاشــة بلمــس تعمــل ولوحــات متنقلــة تصــويت محطــات من يتكون جديد بنظام ٢٠١٢ عام

 نظــام أن بمعنــى الدولية العمل منظمة في المؤتمرات إدارة نظام مع النظام هذا توفيق جرى وقد السلكية. بوصالت
 القــانوني النصــاب وحســاب التصــويت لهــا يحــق التــي الوفــود قائمــة وٕاعــداد االعتمــاد عمليــات مــع ُمــدمج التصــويت
   األصوات. عدّ  وكذلك واألغلبية،
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 تصــويت نظــام الماضية الثالث السنوات مدى على استخدمت فقد ،الجوية لألرصاد العالمية المنظمة وأما  -٥
 المجلــس مكتــب أعضــاء النتخــاب للتصــويت) وبرمجيــات مركزيــة اســتقبال ومحطــة مفــاتيح (لوحــة راديويــاً  اً إلكترونيــ
 فإنــه )اإلنترنــت طريــق عــن لوصــلة هنــاك حاجــة ال (أي راديــوي النظــام أن إلى وبالنظر المجلس. وأعضاء التنفيذي

 أو احتياطيــة) ببطاريــات مــزودة الراديــو وحدات (ألن الكهربي التيار بانقطاع يتأثر وال الخارجي للتدخل عرضة أقل
 مســجلة غيــر مفــاتيح لوحــة رئيسي مندوب لكل ُيعطى العملية، سرية على وللمحافظة .اإلنترنت عبر الحركة بكثافة
 والشــفرات المفــاتيح ولوحــات األعضــاء الــدول بــين ارتبــاط يوجــد ال أخــرى، وبعبــارة أرقــام. خمســة مــن مكونــة وشــفرة
     التصويت. نظام لمشغلي وأيضاً  لألمانة مجهولة تظل الناخب هوية أن يضمن وهذا عليها. الموزَّعة

  
  المالية اآلثار

  
 أســاس علــى للمنظمــة اإللكترونــي للتصــويت نظامهــا لتــوفير اســتعدادها عــن الدوليــة العمــل منظمــة أعربــت  -٦

 بيــان ذلــك فــي بمــا( الدوليــة العمــل منظمــة مــن النظــام الســتئجار اإلجماليــة التقديريــة التكلفــة وتبلــغ التكلفــة. اســترداد
 فرنــك ٢٠ ٠٠٠ الحقيقــي) الوقــت وفــي التمهيــدي والــدعم البرامجيــات، علــى الُمدخلــة والتعــديالت اســتخدامه، كيفيــة

  السواء). على التنفيذي والمجلس العالمية الصحة لجمعية( تقريباً  سويسري
  
 العالميــــة لمنظمــــةل النظــــام ،Group Consulter AG شــــركة هــــي زيــــورخ، فــــي مقرهــــا خاصــــة شــــركة وتــــوفِّر  -٧

 وذلــك يــومين، تــدوم التــي المنظمــة لتلــك العامــة الجمعيــة خــالل الحقيقــي الوقــت فــي الــدعم وكــذلك ،الجويــة لألرصــاد
 الحقيقــي الوقــت فــي والــدعم التصــويت نظــام تــوفير الشــركة عرضــت وقــد تقريبًا. سويسري فرنك ٦٠٠٠ قدرها بتكلفة

 ٦١٠٠و التنفيــذي للمجلــس سويســري فرنــك ٣٠٠٠( سويســري فرنــك ٩١٠٠ قــدرها تقديريــة إجماليــة بتكلفــة للمنظمــة
  ).الصحة لجمعية سويسري فرنك

  
 وطبقـــاً  الخاصـــة. الشـــركات مـــن اإللكترونـــي للتصـــويت نظـــام شـــراء إمكانيـــة أيضـــاً  األمانـــة استكشـــفت وقـــد  -٨

 ومحطــة للتصــويت مفــاتيح لوحــات ٢١٠( الراديــوي نظامها شراء تكلفة تبلغ ،Group Consulter AG شركة لتقديرات
 منظمـــة لتقـــديرات وطبقـــاً  سويســـري. فرنـــك ٦٥ ٠٠٠ حـــوالي )واإلرشـــادات والنقـــل التصـــويت وبرامجيـــات االســـتقبال
 خــــادوم ومحطــــة لوحيــــة حواســــيب ٢١٠( اإلنترنــــت إلــــى المســــتند نظامهــــا اقتنائهــــا تكلفــــة تراوحــــت ،الدوليــــة العمــــل

  .أمريكي دوالر ١١٠ ٠٠٠و أمريكي دوالر ٦٠ ٠٠٠ بين Advania Iceland شركة من الالزمة) والبرامجيات
  
 تســمية أجــل مــن ســنوات خمــس كــل فقــط واحــدة مــّرةل النظــام اســتخدام إلــى حاجــة هنــاك أن إلــى وبــالنظر  -٩

 لمــوارد فعــاالً  اســتخداماً  يكــون لــن األقــل علــى سويســري فرنــك ٦٥ ٠٠٠ إنفــاق أن األمانة ترى وتعيينه، العام المدير
 ُأتيحــت كلمــا بالنظــام االرتقــاء إلــى شــك دون األمــر ســيحتاج المرتفــع، االبتــدائي االســتثمار إلى وباإلضافة .المنظمة
 البدايــة، فــي األقــل علــى األمانــة، توصــي ثــم ومــن وصــيانته. النظــام تشــغيل علــى قدرة إنشاء وٕالى جديدة، تكنولوجيا

  إليه. احتاجت متى Group Consulter AG شركة من النظام المنظمة تستأجر بأن
  

  لألمن بالنسبة اآلثار
  

 أمنيـــة. لمخـــاطر المعلومـــات، لتكنولوجيـــا آخـــر نظـــام أي مثـــل مثلـــه ،اإللكترونـــي التصـــويت نظـــام يتعـــرض  -١٠
 مــن عــدد ألقــل والســماح باســتمرار األمنيــة التــدابير تحــديث طريــق عــن حــدّ  أدنــى إلــى المخــاطر هــذه تقليــل وُيمكــن

 وحــدة لــرئيس إال النظــام إلــى بالوصــول ُيســمح ال ،الدوليــة العمــل منظمــة حالة وفي النظام. إلى بالوصول الموظفين
 إدخــال لمــوظفي وكــذلك القانونيــة، الخــدمات ومــوظفي والعالقــات والوثائق الرسمية االجتماعات بإدارة اإلداري الدعم



   EB134/6 Add.1    ١ إضافة ١٣٤/٦ت م

3 

 المكتــب إدارة ومدير النظام لمدير النظام إلى الوصول ُيتاح ،الجوية لألرصاد العالمية المنظمة حالة وفي البيانات.
   الخارجية. والعالقات

  
 شـــــركة مـــــن اســـــتئجاره طريـــــق عـــــن اإللكترونـــــي التصـــــويت بنظـــــام باألخـــــذ التوصـــــية قبـــــول حالـــــة وفـــــي  -١١

Group Consulter AG، الــدول معرفــة زيــادة أجــل مــن صــورية تصــويت عمليــة وٕاجــراء مســبقاً  النظــام اختبــار ينبغــي 
 الصــحة جمعيــة خــالل الصــوري التصــويت إجــراء األمانــة تقتــرح الحالــة، هــذه وفــي فيــه. وثقتهــا بالنظــام األعضــاء
 المــدير تعيــين لــدى الســتخدامه يكفــي بمــا وفهمه النظام إعداد ضمان أجل من ٢٠١٦ في والستين التاسعة العالمية
 يجريـــه الـــذي الســـري االقتـــراع فـــي اإللكترونـــي بالتصـــويت األخـــذ أيضـــاً  تقـــرر وٕاذا .٢٠١٧ عـــام فـــي المقبـــل العـــام

   .٢٠١٦ عام في المعقودة المجلس دورات حدىإ خالل صوري تصويت إجراء أيضاً  فينبغي المجلس،
  

 لمشــاكل نتيجــة الصــحيح النحــو علــى يعمــل ال قــد اإللكترونــي التصــويت نظــام أن استبعاد ُيمكن ال وأخيرًا،  -١٢
 طــوارئ، ترتيبــات هناك تكون أن ينبغي وبالتالي، ).٢٠١٢ عام في الدولي العمل مؤتمر في الحال كان (كما تقنية
   يدويًا. التصويت بإجراء السماح أجل من النظام، عمل في خلل حدوث حالة في
  

    التنفيذي المجلس من المطلوب اإلجراء
  

  األمانة. وتوصيات التقرير في للنظر مدعو المجلس  -١٣
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