
 

تحسين و منظمة العمل الدولية واإلسهام في الحياد المناخي وعمليات ألنشطةمطبوعة بعدد محدود من النسخ للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي المقدمة إلى مجلس اإلدارة هذه الوثيقة 

نترن  على االوكل وثائق مجلس اإلدارة متاحة والمراقبين الكرام التفضل بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وتجنب طلب نسخ إضافية.  اإلدارةأعضاء مجلس . لذا يرجى من الفعالية
 .www.ilo.orgعلى العنوان: 

 يـل الدولـب العمـمكت

 مجلس اإلدارة 
 GB.328/INS/1 الوثيقة:  2016 تشرين الثاني/ نوفمبر10   -تشرين األول/ أكتوبر 27، جنيف، 328 الدورة

 INS القسم المؤسسي

 
 2112أيلول/ سبتمبر  21التاريخ: 

 إنكليزي   األصل:
 

 

 األعمال جدول من األول البند

 امـر العـتعيين المدي

 هوتعييناإلجراءات التي يتعين اتخاذها بشأن انتخاب المدير العام 

( الجدول الزمني لعملية انتخاب المدير العام، بما في 2103)آذار/ مارس  623قرر مجلس اإلدارة في دورته  .1

تشرين  60( وتاريخ االستماع إلى المرشحين )2103تموز/ يوليه  01الترشيحات )ذلك الموعد النهائي الستالم 

(، باإلضافة إلى تاريخ بدء والية 2103تشرين الثاني/ نوفمبر  7( وتاريخ االقتراع )2103األول/ أكتوبر 

 0(.2107تشرين األول/ أكتوبر  0المدير العام )

م يكن هناك إال ترشيح واحد، هو ترشيح السيد غاي رايدر، وبعد انتهاء الموعد المحدد لتقديم الترشيحات، ل .2

أعضاء مجلس اإلدارة. ويرد الترشيح وقائمة مقدمي الترشيح من المدير العام الحالي، قدمه عدٌد من الحكومات و

 على العنوان التالي: 
http://www.ilo.org/gb/about-governing-body/appointment-of-director-general/lang--en/index.htm. 

 مشروع قرار

القواعد الحالية المطبقة على تعيين المدير العام،  2111ي عام تمشياً مع الممارسة المتبعة منذ أن اعتمدت ف .3
تقترح هيئة مكتب مجلس اإلدارة اإلجراءات والترتيبات الواردة في الملحق بشأن جلسة االستماع إلى المدير 

 العام وانتخابه وتعيينه.
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 الملحـق

 االستماع جلسة مقترحة بشأن عملية إجراءات وترتيبات 
 وانتخابه وتعيينه إلى المدير العام

 ( 6112تشرين األول/ أكتوبر  11االستماع )جلسة  - 1

 الجلسة  القبول في

المرشح ضمن  إلى جلسات االستماع عقدت 2،القواعد المطبقة على تعيين المدير العام من 02الفقرة  تمشياً مع .0

 جلسة خاصة لمجلس اإلدارة قبل االنتخاب. 

ألشخاص المسموح لهم اأعضاء مجلس اإلدارة ومقتصراً على مجلس اإلدارة  دخول قاعة أن يكونبغية ضمان  .2

 :على النحو التالي ستوَزع بطاقات خاصةذلك، 

 أعضاء مجلس اإلدارة - بطاقات خضراء

 .بطاقتان لكل عضو أصيل وعضو مناوب من الحكومات في مجلس اإلدارة ■

 .في مجلس اإلدارةمن أصحاب العمل مناوب عضو لكل عضو أصيل وبطاقة واحدة  ■

 .في مجلس اإلدارة العمالمناوب من عضو واحدة لكل عضو أصيل وبطاقة  ■

 بطاقة واحدة لكل متحدث بإسم المجموعات اإلقليمية: أفريقيا؛ األمريكتان؛ آسيا والمحيط الهادئ؛ أوروبا. ■

 مجلس اإلدارةأمانات المجموعات واألعضاء اآلخرون لوفود  - برتقاليةبطاقات 

 .)مقعده في مؤخرة قاعة مجلس اإلدارة( مناوب في مجلس اإلدارةعضو لكل عضو أصيل وبطاقة واحدة  ■

 .بطاقتان لكل من أمانتي مجموعة العمال ومجموعة أصحاب العمل ■

 األمانة الذين يقدمون الخدمات إلى جلسة االستماع موظفو -بطاقات حمراء 

 الفوريون ومشغلو المقصوراتالمترجمون  -بطاقات زرقاء 

عن طريق  IIيمكن للدول األعضاء التي ليس  أعضاء في مجلس اإلدارة أن تتابع جلسة االستماع من القاعة  .6

بنفسجية لكل دولة عضو غير عضو في مجلس اإلدارة ترغب في مشاهدة  بطاقةتُعطى  وسوفرابط فيديوي. 

ة تابعمجلسة االستماع. وتُعطى بطاقة إضافية للوفد الذي يترأسه وزير أو وكيل وزارة. ورهناً بعدد الطلبات ل

 توزيع بطاقات إضافية.  يمكن، IIجلسة االستماع في القاعة 

في مكتب التسجيل في اليوم المخصص لجلسة االستماع، صباحاً  01٫61والساعة  8بين الساعة  البطاقاتتوَزع  .4

تشرين  27ومن الممكن الحصول على البطاقات يومي الخميس  (.R3 Southالطابق )لدى مجلس اإلدارة، 

مساًء في  1٫61صباحاً ولغاية الساعة  8٫61 الساعةاألول/ أكتوبر، من  تشرين 28األول/ أكتوبر والجمعة 

 .(122 777 37 33)أو  (122 777 31 10)، الهاتف: M2-85 المكتب رقم

اإلدارة من مجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال إلى أمانتي المجموعتين  مجلس أعضاءتُعطى بطاقات  .1

 توزيعها. أجلمن 

 

 (: 2103انظر الملحق الثالث في الخالصة الوافية للقواعد المطبقة على سير أعمال مجلس اإلدارة )آذار/ مارس    2
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_ 

429625.pdf. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_429625.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_429625.pdf
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 سير جلسة االستماع 

تشرين األول/ أكتوبر  60 ،يوم االثنين، ظهراً  02الجلسة الخاصة عند الساعة  اإلدارةمجلس  رئيسيفتتح  .3

2103. 

 ، ولن يُسمح بأي تسجيل مرئي أو مسموعموصولة السلكيةالشبكة الكون ت، ولن الخلويةيتعين إطفاء الهواتف  .7

 ألعمال الجلسة. 

 أسلوب المخاطبة الدبلوماسية خالل جلسة االستماع. انتهاجبالتزامهم  المندوبين يجدر تذكير .8

  ، طوال جلسة االستماع.من المندوبين أن يلزموا مقاعدهم ويتوقعمقفلة األبواب  ستظل .7

 النحو التالي: علىتجري جلسة االستماع  .01

 دقائق 01تجاوز يالمرشح: ال  عرض يقدمه ■

 دقائق 1: أصحاب العمل مجموعة أسئلة ■

 دقائق 1: العمال مجموعةأسئلة  ■

 دقائق 01الحكومات: مجموعة أسئلة  ■

 دقيقة 21رد المرشح:  ■

 (6112تشرين الثاني/ نوفمبر  7االنتخاب ) - 6

  .جلسة خاصة لمجلس اإلدارة فييجري االقتراع من المقترح أن  .00

مجلس  قاعةفي  2103تشرين الثاني/ نوفمبر  7 ،يوم اإلثنين ،صباحاً  01٫61عند الساعة  تفتتح الجلسة الخاصة .02

 اإلدارة.

اإلدارة مقيداً بالطريقة نفسها المطبقة خالل جلسة االستماع، ويكون التحقق من يكون الدخول إلى قاعة مجلس  .06

 ذلك عن طريق استخدام البطاقات نفسها.

عند اختتام عملية االنتخاب، تُقفل الجلسة الخاصة، وبعد استراحة وجيزة يستأنف مجلس اإلدارة أعماله في جلسة  .04

لى إلقاء إالمدير العام المنتخب يُدعى  .دير العام لمكتب العمل الدوليمفتوحة حتى يعلن رسمياً انتخاب وتعيين الم

 على موقع منظمة العمل الدولية على شبكة اإلنترن .  المفتوحةكلمة. وتبث الجلسة 

 ورقة التصويت

" 0" عالمة على الناخبين الذين يصوتّون لصالح المرشح أن يضعوايظهر اسم المرشح على ورقة التصوي .  .01

الورقة ويضعوها في صندوق االقتراع. أما  ايطوو وأنالمرشح،  المقابلة إلسم" في الخانة √" أو "X"أو 

ليهم أن ع ا ورقة التصوي  بيضاء ولكنكوعليهم أن يترللمرشح، ف التصوي الناخبون الذين ال يرغبون في 

 في صندوق االقتراع. يطووها ويضعوها

في حال أخطأ أحد الناخبين في ورقة التصوي  قبل وضعها في الصندوق، يمكنه استبدالها بورقة تصوي  جديدة  .03

 بإتالف الورقة األصلية.كاتب الجلسة فوراً يقوم و .الجلسة كاتبيطلبها من 

 عملية التصويت

 هناك أربع مقصورات تصوي  متاحة في قاعة مجلس اإلدارة. .07

ب : تُدعى الحكومات أوالً بالترتياء مجلس اإلدارة الذين يحق لهم التصوي ، على النحو التاليأعضيدعو الكاتب  .08

دولة عضواً )باستثناء أي دولة قد  28األبجدي الفرنسي للدول األعضاء ذات المقاعد الدائمة والبالغ عددها 

وق  التصوي (، يليها األعضاء األصيلون البالغ عددهم  في دفع اشتراكاتها إلى المنظمة يكون عليها متأخرات

 من العمال، الذين تتم مناداتهم بكنيتهم. 04العمل و أصحابمن  04
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د  .07 األصيلون في مجلس اإلدارة ببطاقة يبرزونها مع بطاقتهم الشخصية أمام الكاتب بغية إعطائهم  األعضاءيُزوَّ

تصوي  ويشطب اسم الناخب أو الحرف األول من اسمه على ورقة يوقّع عضو من األمانة بالوورقة تصوي . 

يستكمل الناخبون تصويتهم في إحدى مقصورات التصوي  ثم يطوون الورقة والدولة العضو من القائمة. 

 مرافقة الناخبين إلى مقصورة التصوي . جوزيويضعونها في صندوق االقتراع. ال 

تقوم كل من مجموعة الحكومات ومجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال بتعيين فارز أصوات. وعند اختتام  .21

التصوي ، يقوم الفارزون الثالثة بّعد األصوات في قاعة مجلس اإلدارة، بمساعدة الكاتب. ويب  الرئيس في أي 

ج . وتظهر نتائعّد األصوات ويعلن نتيجة التصوي  مباشرة بعد التصوي يرتبط بصالحية أوراق  نزاع

 التصوي  على الشاشات في قاعة مجلس اإلدارة.

 بدخول قاعة مجلس اإلدارة خالل الجلسة الخاصة. للمرشحال يُسمح  .20

 شروط تعيين المدير العام - 1

 يجوز أن ال نهعلى أوخمسة أعوام،  المدير العام يعيّن لفترةمن لوائح الموظفين على أّن )أ( 3-4تنص المادة  .22

فترة خمسة أعوام. ووفقاً للممارسة المرعية، يُقترح أن تكون الوالية الثانية للمدير العام،  محتمليتعدى أي تجديد 

، تبدأ 2103في حال أعيد انتخابه، من خمسة أعوام. وعلى نحو ما سبق وقرره مجلس اإلدارة في آذار/ مارس 

 .2107/ أكتوبر األولتشرين  0الوالية الجديدة في 

والتي استندت إلى  2102العام، التي وافق عليها مجلس اإلدارة في أيار/ مايو  المديرشروط عمل  فييُقترح  .26

أن تظل  ،ترتيبات وأحكام قائمة ترتبط بتعيينات مماثلة في وكاالت متخصصة أخرى من وكاالت األمم المتحدة

 .  على حالها

 


