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مكتب العمل الدولي    GB.303/1/2: الوثيقة  
303: الدورة

اإلدارةمجلس      ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثانيجنيف،  

لالطالع

 

  األعمال جدول من األول البند

  امـر العـتعيين المدي

االنتخاب لتعيين المدير العام في بداية  ىأن يجر) ٢٠٠٨مارس / آذار( ٣٠١قرر مجلس اإلدارة في دورته  .١
 ،عند الساعة الثالثة بعد الظهر ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني ١٨يوم الثالثاء  ،لمجلس اإلدارة ٣٠٣الدورة 

 . والواردة في الملحق بهذه الوثيقة، تنطبق على هذا التعيين ١٩٨٨وأآد أن القواعد المعتمدة في عام 

من النظام الداخلي لمجلس اإلدارة وللقواعد المشار إليها  ١٧االنتخاب باالقتراع السري وفقًا للمادة  ىوسيجر .٢
 .أعاله

ن يبدأ نفاذ والية المدير العام عند تعيينه، في أ) ٢٠٠٨مارس / آذار( ٣٠١وقرر مجلس اإلدارة خالل دورته  .٣
 . ظفينمن نظام المو) أ(٦-٤عند الساعة صفر لفترة خمس سنوات، وذلك عمًال بالمادة  ٢٠٠٩مارس / آذار ٤

وتقترح هيئة مكتب مجلس اإلدارة أن يؤآد مجلس اإلدارة قراره المتعلق بطول مدة تعيين جديد، بعد مراعاة  .٤
 . ًا ووفقًا للممارسة المرعيةالقرار المذآور آنف

 
 

  .٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني ١٢جنيف، 
 

  .طالعالوثيقة مقدمة ل 
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  الملحق

  اعتمدها مجلس اإلدارة (انتخاب المدير العام  مطبقة علىالقواعد ال
  )٢٤٠في دورته  ١٩٨٨يونيه / حزيران ٢٣في 

  الترشيحات  -أوًال 

قبل  ، على أبعد تقدير،إدارة مكتب العمل الدولي مجلس عام إلى رئيسترسل الترشيحات لمنصب المدير ال  .١
 . لالنتخابشهر من التاريخ الذي حدده مجلس اإلدارة 

 . حتى ينظر في هذه الترشيحات ال بد من أن تقدمها دولة عضو في المنظمة أو عضو في مجلس اإلدارة  .٢

ى الترشيحات المقدمة وفقًا للشروط المذآورة أعاله، وذلك فور يطلع رئيس مجلس اإلدارة أعضاء المجلس عل  .٣
 . تلقيه إياها

  المطلوبةاألغلبية   -ثانيًا 

يجب أن يتلقى أصوات ما يزيد على نصف أعضاء مجلس اإلدارة، الذين من المرشحين آي ينتخب مرشح   .٤
 . يحق لهم التصويت

  اإلجراء المتعلق باالنتخاب  -ثالثًا 

االقتراع الالزمة لتحديد أي المرشحين قد  دوراتالمحدد لالنتخاب، يجرى العدد الضروري من في التاريخ   .٥
 . أعاله ٤حصل على األغلبية المطلوبة بموجب القاعدة 

 . بعد آل دورة اقتراع، يقصى المرشح الذي حصل على أقل عدد من األصوات  "١"  .٦

  . عدد من األصوات، يجري إقصاؤهم جميعًاإذا حصل مرشحان أو أآثر في الوقت ذاته على أقل   "٢"

العدد ذاته من األصوات ولم تؤد دورة اقتراع  ،جهون فيهااإذا تلقى المرشحون المتبقون في الدورة التي يتو  .٧
أخرى إلى إظهار أغلبية ألحد منهم، أو إذا ظل هناك مرشح واحد دون أن يحصل على األغلبية المطلوبة 

سم المرشح أو المرشحة فيه إلى مجلس اإلدارة لطرحه على ااقتراع آخر قدم  أعاله في ٤بموجب القاعدة 
لتقديم  ةجديد مهلةحريته  بملءتصويت نهائي، يجوز لمجلس اإلدارة أن يرجئ االنتخاب وأن يحدد 

  . الترشيحات

 


