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كون مطبوعة. أما الوثائق الصادرة أثناء توخياً للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي ألنشطة منظمة العمل الدولية، فإن وثائق مجلس اإلدارة الصادرة قبل الدورات وبعدها لن ت
 . www.ilo.org/gbدارة متاحة على االنترنت على العنوان: الدورات فهي الوحيدة التي ستُطبع بعدد محدود وتوزع على أعضاء مجلس اإلدارة. وجميع وثائق مجلس اإل

 مجلس اإلدارة
  2022  مارس/ رآذا جنيف،  ، 344 الدورة

 
 INS المؤسسي  القسم

  
 2022فبراير  /شباط 25 : التاريخ
 إنكليزي  األصل:

 

 األعمال جدول من الثاني البند 

 س اإلدارة، بما في ذلك  ـلمجل 344دورة ـات الـترتيب

 جلسات االستماع إلى المرشحين وانتخاب وتعيين المدير العام

الجائحة،  منذ   .1 بمشاركة   ُعقدتتفشي  افتراضي،  في نسق  اإلدارة،  دورات مجلس  ذلك  في  بما  الرسمية،  االجتماعات 
الخاصة بهذه االجتماعات واألمور اللوجيستية  القواعد    جرى تعديل. وبذلك  الظروف  عندما كانت تسمحودة  حضورية محد

بالنسبة إلى مجلس اإلدارة،  وق. المطب  الداخلي  بمرور الوقت من خالل اعتماد إجراءات خاصة أو استثناءات من النظام 
 . 2020في تشرين األول/ أكتوبر   340وضع ترتيبات وقواعد إجرائية خاصة منذ الدورة  جرى

بجائحة كوفيد، يبدو أن هناك    رتبطةالرسمية، وبالنظر إلى التخفيف واسع النطاق لقيود السفر الم  المشاورات غير  وعقب .2
لمجلس اإلدارة    344في الدورة    إلى المشاركةضاء األصيلين والمناوبين  األعتوافقاً في اآلراء على أنه ينبغي دعوة  

 ً    اختتام العملية االنتخابية لتعيين المدير العام الحادي عشر في جلسة خاصة.فيما يتعلق ب، وال سيما حضوريا

ألعضاء األصيلين والمناوبين من أصحاب  أن تسمح ل  السائدة في أواخر شهر شباط/ فبرايروف الصحية  الظرومن شأن   .3
، المشاركة حضورياً في  و مناوب من الحكوماتعن كل عضو أصيل وعض  ولعدد محدود من الممثلينالعمل والعمال،  

. بيد أنه  بصفة حضورية  تيح إجراء جلسات االستماع واالنتخابتُ أن    ه الظروف. ومن شأن هذالدورة المنعقدة في جنيف
باألعم يتعلق  لمجلفيما  األخرى  الضروري  ال  من  سيظل  اإلدارة،  إضافيين    إتاحةس  لممثلين  بعد  عن  من المشاركة 

ومن    ،مراقبين من الحكومات التي ليست عضواً في مجلس اإلدارة  فضالً عن،  والمناوبين  األصيليناألعضاء الحكوميين  
 .تومن المجموعا المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية المدعوة

  االفتراضية   للدورات  الخاصة   اإلجرائية  والقواعد  الترتيباتولذلك، توصي هيئة مكتب مجلس اإلدارة بمواصلة تطبيق   .4
  17و  16و  15و  9و  8ات  لفقرعلى ا  تالتعديالإدخال بعض  ، مع  344على الدورة    الدولي  العمل  مكتب  إدارة  لمجلس

 .  ف أل المشار إليها في الملحق

5.  ً ، يمكن زيادة عدد األشخاص الحاضرين أثناء الدورة ليشمل السفرالمفروضة على  قيود  وال  الصحية  قيودال  بتطور  ورهنا
المنظمات الدولية  من  ين من المجموعات الثالث و مراقب  حال، وحسب مقتضى الممثلين إضافيين لألعضاء الحكوميين،  

التدابير الالزمة لضمان ظروف    وسيستمرالمدعوة.   المتواجدين في    لمشاركين والموظفينلآمنة وصحية  اتخاذ جميع 
 . مبنى منظمة العمل الدولية

  

http://www.ilo.org/gb
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_821958.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_821958.pdf
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المكتب بتنظيمها  في جلسة خاصة، توصي هيئة    ن وانتخاب المدير العاموفيما يتعلق بجلسات االستماع إلى المرشحي .6
عد. وبناًء على ذلك، توصي هيئة المكتب باعتماد مجموعة منفصلة من الترتيبات الخاصة المشاركة عن بُ حضورياً، دون  

  .ءبا  على النحو المقترح في الملحق  ،جلسات االستماع إلى المرشحين وانتخاب المدير العامفيما يتعلق ب  ،عملية االنتخابب
  المطب قة   الحالية   القواعدوالترتيبات المقترحة مع مراعاة الممارسة المتبعة منذ اعتماد    اإلجراءات هذه    وقد جرى إعداد

  جائحة ذات الصلة ب  لقيودا   للتكي ف مع، بصيغتها المعدلة  2011في عام    الدولية  العمل  لمنظمة  م العا  المدير   تعيين  على
 .كوفيد

مكان    في  قبل بدء الدورة )مثل حظر السفر أو الحجر الصحي اإللزامي في جنيف أو  على السفر  كبيرة  قيودفُرضت  وإذا   .7
م لعدد ال يقل  قدرة أي مجموعة على ضمان الحضور الفعلي المالئجلس اإلدارة( من شأنها أن تقوض  إقامة أعضاء م

عد في جلسات االستماع إلى المرشحين وانتخاب  التصويتية الكاملة، سيلزم اتخاذ قرار جديد يتيح المشاركة عن بُ   اعن قوته
 المدير العام. 

العادة، يُقترح .8 الدورة    وكما جرت عليه  العامة  بع  344تنظيم  الجلسات  المدةدد محدود من  الجلسات    ،محددة  باستثناء 
تمديد المدة المعتمدة للدورة    قد يكون من الضروري في هذه الحالة،    .النتخابالخاصة المخصصة لجلسات االستماع وا

 . 2022آذار/ مارس  26يوم السبت  حتى

السابقة،   .9 الثالثية، هيئة مكتب مجل تحدد  وعلى غرار الدورات االفتراضية  الفحص  س اإلدارة، بالتشاور مع مجموعة 
ً برنامج عمل مؤقتوتحدد  بالمراسلة قبل انعقاد الدورة،    االبنود التي يمكن اتخاذ قرار بشأنه للبنود التي تم اإلبقاء عليها    ا

 خالل الدورة. مناقشتها من أجل 

 مشروع القرار 

 مجلس اإلدارة، عن طريق المراسلة: إن   .10

تمديد   )أ( اإلدارةقرر  لمجلس  االفتراضية  الدورات  على  المطبقة  الخاصة  اإلجرائية  والقواعد   شملتل  الترتيبات 
 ؛GB.344/INS/2من الوثيقة الملحق ألف في  ةالوارد تالتعديل  إدخال مع 344 الدورة

الوضع، بالتشاور مع مجموعة الفحص الثلثية، لتحديد ما إذا كان من    مواصلة استعراضمكتبه  طلب من هيئة   )ب( 
 هذه الزيادة؛  مستوىللدورة وتحديد الممكن زيادة حضور الهيئات المكونة الثلثية 

  اإلجراءاتقرر أن يتم االستماع إلى المرشحين وانتخاب المدير العام في جلسة خاصة حضورياً، ووافق على   )ج(
جلسات االستماع إلى المرشحين وانتخاب  بشأن    GB.344/INS/2الوثيقة    باء من  ملحقالدة في  والترتيبات الوار

 وتعيين المدير العام؛ 

 السفر فيحالة  الوضع الصحي وض  ر  في حال ف    ،جديد  بغية اتخاذ قرارطلب من هيئة مكتبه إعداد مقترحات   )د( 
ستماع  االعن بُعد في جلسات  مجلس اإلدارة    أعضاء ، مشاركة  وأثناءها  أي وقت من األوقات قبل بدء الدورة

 إلى المرشحين أو انتخاب وتعيين المدير العام؛ 

 .2022آذار/ مارس  26لمجلس اإلدارة حتى يوم السبت  344قرر تمديد فترة انعقاد الدورة  (ه)

 
 

https://www.ilo.org/gb/about-governing-body/appointment-of-director-general/WCMS_470745/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/about-governing-body/appointment-of-director-general/WCMS_470745/lang--en/index.htm
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 ألف  الملحـق 

   يالعمل الدول مكتب لمجلس إدارة  بالدورات المختلطة الترتيبات والقواعد اإلجرائية الخاصة  
 ( 2022)آذار/ مارس  344الدورة  في   الموافق عليهاو

القواعد اإلجرائية  تعارض فيه مع الترتيبات وي  ماباستثناء    هكاملب  لمجلس اإلدارة   الداخلييستمر تطبيق النظام  
أدناهالخاصة   الحالة  .الموضحة  اإلدارةعتبر قرار  يُ   ،وفي هذه  الترتيبات والقواعد    مجلس  يبتبني هذه  تطبيق  ق  عل  أنه 

 الداخلي.  األحكام ذات الصلة من النظام 

 تعديلها   لمجلس اإلدارة  يجوز  ذلك،   إلى   الحاجة  دعت  إذا  والقواعد،  الترتيبات  لهذه  االستثنائي  الطابع  إلى  اً نظرو
 الحكومات.  مجموعةمن  اإلقليميين  المنسقين التشاور مع بعد ،هيئة مكتبه توصية على بناءً 

 أوراق االعتماد 

، أي يجب على األعضاء الحكوميين في مجلس اإلدارة إرسال قائمة  الممارسة المعتادة  حسباالعتماد  منح أوراق  يستمر   .1
العمال إرسال قائمة  مجموعة أصحاب العمل و ةمجموع تيكما يتعين على أمان. ممثليهم إلى أمانة مجلس اإلدارةخطية ب
باإلضافة  ،  عنهمبديل  عضو  ي  أ بمن في ذلك  ،  الدورة  يشاركون فيالذين    واألعضاء المناوبين  األصيلين باألعضاء    خطية
 .األمانتينأعضاء  إلى

دورات  ن الذين يتلقون دعوة دائمة لحضور  ون اآلخروفي مجلس اإلدارة والمراقب  عضواً الحكومات التي ليست    تقوم .2
 .مجلس اإلدارةإلى أمانة خطياً أوراق اعتماد ممثليهم المعتمدين بإرسال ، مجلس اإلدارة

آمن    نضماماال  تمكينبغية   .3  بريد   توفير  سيلزم   الصلة،  ذات  ةاالفتراضي  المنصة  خالل   من  بُعد  عن   الجلسة  إلى بشكل 
 الرسإل  اإللكتروني  البريد  ذا ه  استخدام  سيتمو.  والمراقبين  مجلس اإلدارة   أعضاء  اعتماد  أوراق  تقديم  عند   فردي  إلكتروني
 سيتم   الذي  ILO Events  تطبيق  إلى  الوصول  ولتمكين  إلكتروني  تصويت  أي  في  للمشاركة  الالزمة  الشخصية  الرموز

 أثناء  البعض  بعضهم  مع  التواصل  من  المشاركين  وتمكين  الوثائق  وإرسال   البرنامج  عن  لإلعالن   الجلسة  طوال   استخدامه
 .واجتماعات المجموعات وخارجها العامة الجلسات

  فيها،  للمشاركين  اإللكتروني  البريد  عناوين  سيما  وال  الحكومات،  اعتمادأوراق    في  الواردة  المعلومات  إدخال  ضمان  بغية .4
  االعتماد  أوراق  تقديم  ينبغي  ،(ILO Events  وتطبيق  اإللكتروني  والتصويت  االفتراضية  المنصات)  مختلف النُظم  في  بدقة

 . المخصص لهذا الغرض النموذج باستخدام
العامة لمجلس   المنصة االفتراضية التي ستُستخدم في الجلساتمشارك في    1000النظر إلى السعة القصوى البالغة  بو .5

 :إلى المنصة في كل فئة على النحو التالي النفاذ، سيكون الحد األقصى لعدد الممثلين الذين سيُمنحون حق اإلدارة

ال • اإلدارةو  األصيلون  يونحكوماألعضاء  إلى  المناوبون في مجلس  بالن  16: ما يصل  العدد  نفس  )وهو  سبة ممثالً 
ً لالجتماعات   .(حضوريا

  19و  أصيالً   اً عضو14  نوابهم(:)أو  العمال    من مجموعة أصحاب العمل ومجموعةاألصيلون والمناوبون  األعضاء   •
 .في كل مجموعةعضواً مناوباً 

أو    األصيلينالذين ال يحلون محل األعضاء    النوابواألعضاء  العمال  أمانة مجموعة  أصحاب العمل و  مجموعة  نةماأ •
 .في كل مجموعةعضواً  25أو األشخاص اآلخرين المدعوين كمراقبين من قبل المجموعات:  المناوبين

الحكوميونالمراقب • في    ون  األعضاء  اإلدارة)غير  األعضاء  و  مجلس  الدوليةغير  العمل  منظمة  ة  والسلط  في 
 .مممثلين لكل منه 5الفلسطينية(: 

 ممثلين لكل منها. 5الحكومية المدعوة:  مراقبون من المنظمات الدولية الحكومية وغيرال •
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هيئة  ، يقرر أعضاء  مشترك  1000دد المشاركين في حدود  الحدود المذكورة أعاله غير كافية لإلبقاء على ع  أن    تبي نذا  إ .6
وإلى أي مدى.    المنصةإلى    النفاذالتي يمكنها    مراقببصفة  ما إذا كان ينبغي تقليل عدد الوفود    مكتب مجلس اإلدارة

 هيئة مكتب مجلس اإلدارة،ها  تيتجاوز الحدود المذكورة أعاله أو الحدود الجديدة التي وضع  ألي مشارك معتمد  جوزوي
 من خالل منصة منفصلة.  مجلس اإلدارة أعمالمتابعة 

)و .7 المجموعات  باجتماعات  يتعلق  المنصة (اإلقليمية  الحكوميةوالمجموعات    العمالوالعمل    أصحابفيما  تسمح   ،
،  وضع قيودما لم تعتبر أي مجموعة معينة أنه من الضروري ومشارك في كل مجموعة.  500االفتراضية بحد أقصى 

سيتم منح جميع األشخاص المعتمدين في الجلسة من قبل المجموعات )سواء كانوا أعضاء في مجلس اإلدارة أم ال( حق 
 . مجموعة كل منهمللمشاركة عن بُعد في اجتماعات   المنصة  النفاذ إلى

في موعد  ،  المخصص لذلكفي النموذج  أعضاء مجلس اإلدارة والمراقبين إلى األمانة    أوراق اعتمادينبغي أن تصل  و .8
ذا كان من الضروري الحد من عدد أعضاء  تب أن يقرر ما إالمك  مكنحتى يت  ،افتتاح الدورة  من  اً واحد  اً وز أسبوعيتجا ال
 . ة وترسل األمانة إلى كل مشارك معتمد رموز الدخول الخاصة بهالمراقب دفووال

 المشاركة 

ً  المشاركة  حضوريا

9.  ً  مبنى   إلى  الوصول  من  التالون  األشخاص  سيتمكن  جنيف،  في  السائدة  السارية  والسالمة  والصحة  السفر  بظروف  رهنا
   :الدورة أثناء  الدولية العمل منظمة اجتماعات وقاعات

سيتمكن من الوصول إلى    الدورة  من  جزء  أو  جلسة  رئاسة  بمهام  الرئيس  يكلفه  قد  عضو   وأي  اإلدارة  مجلس  رئيس •
   ؛لسفرالظروف المتعلقة باألمن واالصحية و الظروف بذلك اإلدارة لترؤس الجلسات العامة. إذا سمحتقاعة مجلس  

 نواب رئيس مجلس اإلدارة؛ •

بين112 • موزعين  حكومياً  األصيلين    اإلقليمي  التوزيع  نسبة  بنفس  اإلقليمية  المجموعات  ممثالً  األعضاء  لمقاعد 
 والمناوبين في مجموعة الحكومات؛

ً   عضواً   19و أصيالً  عضواً  14 •  من مجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال؛   مناوبا

  أمانة مجموعة العمال؛تسعة ممثلين من  تسعة ممثلين من أمانة مجموعة أصحاب العمل و •

 رئيس ونائب رئيس مجموعة الحكومات أو من يمثلهما؛  •

 أو من يمثلهم؛  الستة نوقليمياإلن ومنسقال •

موعة الحكومات والمنسقون اإلقليميون ستتمكن أمانة مجموعة أصحاب العمل وأمانة مجموعة العمال وهيئة مكتب مج •
 1من دخول مبنى منظمة العمل الدولية لغرض تسهيل اجتماعات المجموعات. 

 عن بعد المشاركة

من خالل منصة افتراضية  الجلسات العامة  في  عديشاركوا عن بُ ن أن والمراقبين المدعوياإلدارة   مجلسعضاء يجوز أل .10
من لغات العمل السبع   لغة  االستماع إلى متحدثين آخرين ومخاطبة االجتماع بأيسيتمكن هؤالء المشاركون من  ومغلقة.  
)العربية والصينية واإلنلمجلس   ً ليزية والفرنسية واأللمانية والروسية واإلسبانية( والتواصل  كاإلدارة  كاتب  مع    خطيا
 .في المنصة التحادث، من خالل وظيفة المشاركين وفرادىاالجتماع 

 
ً   الوضع بذلك،   سمح إذا أنه على  االتفاق تم الثالثية،   الفحص مجموعة  مع  المشاورات   بعد   1 ً   يمكن  اإلدارة،  مجلس   لقاعة  القصوى  بالسعة  ورهنا  أن أيضا

ً   والعمال،   العمل  أصحاب  عن  الرئيس  نائبا(:  2021  نوفمبر  /الثاني  تشرين)  343  الدورة  خالل  القاعة  في  األشخاص  من  يلي  ما  يحضر   جنب   إلى  جنبا
  مجموعة  في  ممثلة  إقليمية  مجموعة  كل  من  وشخصان  ممثالهما،   أو  الحكومات  مجموعة  رئيس  ونائب  رئيس  مجموعتيهم؛   وأمانتا  الرسميين  المتحدثين  مع

ً   اآلخرين  الحكومات  لممثلي  ويمكن.  الثالثية  الفحص ً   مجموعتهم،   اجتماعات  لحضور   الدورة   خالل  الدولية   العمل  منظمة  دخول مبنى  أيضا   بالسعة   رهنا
 . إقليمية مجموعة لكل المخصصة   االجتماعات لقاعة  القصوى
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عن بعد إال للمشاركين المصرح لهم من كل مجموعة.   االنضمام إليهاخاصة وبالتالي ال يمكن    اتاجتماعات المجموعإن    .11
لكل مجموعة   المعتادةات العمل  سيتمكن المشاركون المعتمدون من أخذ الكلمة واالستماع إلى المشاركين اآلخرين بلغو

 .ةلمنصفي ا ثلتحاد ا وظيفة والتفاعل من خالل 
لحضور الجلسات العامة للدورة وأي جلسات خاصة واجتماعات   محددة   دخولرموز أو روابط  كون هناك حاجة إلى  وست .12

المغلقة الخاصة بكل  للمجموعات المنصة  الثالث  من خالل  أنواع االجتماعات  سيتم إرسال رموز أو وهذه.    ةنوع من 
ً فردية بشكل منفصل لكل مشارك وفق  دخولروابط   .  الدورةصالحة طوال مدة    الخاصة بهم وستكون  المشاركةلحقوق    ا

متناع عن مشاركته مع أي الخاص به واال  الدخولتقع على عاتق كل مشارك مسجل مسؤولية الحفاظ على سرية رمز  و
 .هنفسالوفد ، حتى داخل  شخص آخر

إلى    فاذالن، إمكانية  أعاله، عند الطلب  6و  5لفقرتين  سيُتاح لألشخاص المعتمدين الذين يتجاوزون الحدود المذكورة في او .13
أو التفاعل ولكن دون إمكانية مخاطبة االجتماع هدة المناقشات واالستماع إليها منصة افتراضية منفصلة تسمح لهم بمشا

ً يمكن أيضو.  مع المشاركين اآلخرين إلى هذه المنصة االفتراضية    النفاذتزويد وسائل اإلعالم واألفراد المهتمين بإمكانية    ا
 المنفصلة. 

أي جلسة عامة محددة لمجلس اإلدارة    ، أن  الحكوماترات الرئيس مع مجموعة  ، بعد مشاوالمكتبهيئة  ذا قرر أعضاء  وإ .14
، فسيقوم المكتب ببثها على اإلنترنت بلغة المتحدث ن متاحة لعامة الجمهور دون تسجيلأو أجزاء منها يجب أن تكو

 . الويبعلى شبكة  منظمة العمل الدولية ليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية( من خالل موقع كاإلنإلى اللغات  اترجمته )أو

 برنامجال

، سيتم تنظيم جميع الجلسات مختلف  ذات توقيتللمشاركين من مناطق  ضمان أكبر قدر ممكن من المشاركة العادلة  بغية   .15
  بشكل   مطلوبة  الممتدة  الجلسات  تكن  لم  ما  ،توقيت جنيفبمساًء    00:5  30:4  والساعة   ظهراً   00:1الساعة  ة بين  العام

 12  تنظيمسيتم  و  .الدورة  أعمال   الستكمال  2022  آذار/ مارس  26  يوم السبت  أو  آذار/ مارس  24  الخميس  يوم  استثنائي
 السبت إذا لزم األمر.  يوم، بما في ذلك جلسة عامة كحد أقصى

بالنسبة للمجموعات   قبل أو بعد الساعات األساسية المذكورة أعاله.  اتاجتماعات المجموعخالل الدورة، سوف تعقد   .16
خالل الساعات األساسية المذكورة   هاوالتي تحتاج إلى عقد اجتماعات  مختلف  ذات توقيتالتي تضم أعضاء من مناطق  

 ويمكن  ا يكفي من الوقت للجلسات العامة. أعاله، ستخصص ساعة ونصف كحد أقصى الجتماعات المجموعة لترك م
 ً  التي  ألسابيعخالل ا  بناًء على الطلب خارج الساعات األساسيةالشفوية    الترجمة  مع  المجموعات  اجتماعات  تنظيم  أيضا
 .األمر لزم إذا ،األسبوع نهاية عطالت خالل ذلك في بما الدورة، بدء تسبق

عن   مشارك  ألي  الزمنية  المنطقة  مراعاة  مع  اإلمكان  بقدر  أدناه(  و)33  الفقرة  في  إليها  المشار  المشاورات  تنظيم  ينبغي .17
 جنيف.  في تمثيل لها ليس حكومة من بُعد

 ILOتطبيق  على الموقع مجلس اإلدارة على اإلنترنت و  علىوالجلسات العامة    اتيتم اإلعالن عن اجتماعات المجموعس .18
Events.  شة مع روابط للمناق  المدرجة في جدول األعمال، ستتضمن المعلومات البنود  العامةالجلسات  ب  وفيما يتعلق

  وأ  بإسم مجموعةلمداخالت ا مطبق على أي حد زمني  باإلضافة إلى ، للوثائق ذات الصلة والمدة المقدرة لمناقشة كل بند
 .الفرديةالمداخالت 

وحالما يكون ذلك ممكناً عملياً، وبما ال يتجاوز  ،  ةثيالثال  الفحص  مجموعة، بعد التشاور مع  المكتبهيئة  يقوم أعضاء   .19
 والفتراتبما في ذلك المدة التقريبية لمناقشة كل بند  بتحديد البرنامج المؤقت للدورة  ثالثة أسابيع من افتتاح المؤتمر،  

ً مس  المعدةالمطبقة على البيانات  الزمنية   نظر فيها تقديم البنود التي يُ   تاريخ وجوب، فضالً عن  األخرى  والمداخالت  بقا
 بشأنها. إلى مجلس اإلدارة التخاذ القرار  ،عن طريق المراسلة

 إجراء المناقشات 

 وتنظيم حق أخذ الكلمة  إدارة الوقت

 :ق المبادئ التالية، تطب  إلى أقصى حد االستفادة من الوقت المتاح وضرورةللجلسات العامة للعدد المحدود  نظراً  .20

كل بند من بنود جدول األعمال  ب  اإلدارة، قدر المستطاع، اإلعراب عن موقفهم فيما يتعلقمجلس عضاء  أل  ينبغي )أ(
 .مهاالتي يدلي بها المتحدث باس المقدمة بإسم المجموعة،من خالل البيانات 
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الفرديةأن ت  ينبغي )ب(  البيانات  التي تختلف فيها عن  المستطاع، قدر  قتصر  المواقف  التي  بيانات  ، على  المجموعة 
 .عملية صنع القرارشأن ب وتكون مجدية ال يشمله بيان المجموعة اً تمي إليها العضو أو التي تضيف منظورين

 فيما يتعلق بالبيانات الفردية أو تلك المقدمة بإسم مجموعة. أعاله  19في الفقرة   الواردةالحدود الزمنية  تطب ق )ج( 

الحاالت   )د( الفقرة    المحددةباستثناء  في  إليها  النظام    8-1المشار  اإلدارة  الداخليمن  غير  ،  لمجلس  للدول  ينبغي 
ساعة من بدء الجلسة التي    24قبل    تقديم طلبات أخذ الكلمة   خريناآلمراقبين  العضاء في مجلس اإلدارة أو  األ

من اللغات الرسمية   لغة  تقديمه بأي واجب تضمن نص البيان الت ، على أن جدول األعمالبند  ستجري فيها مناقشة
المكتب ما إذا كان ينبغي تقديم البيان شفهياً وفي إطار  هيئة  يحدد أعضاء  وكلمة.    700يتجاوز  أال  على  الثالث  
شكل موجز بوإدراجه  التي قُدم بها البيان  لغة  البدارة  اإل  خطياً لمجلسأو ما إذا كان ينبغي إتاحته    ةزمني  فترةأي  

 . الدورةأعمال في محضر 

ً   معدة  ببيانات  اإلدالءخطية بشأن    طلبات  تقديم  يجب ( ه)  البند  مناقشة  المقرر  الجلسة  افتتاح  من  واحدة  ساعة  قبل  ،مسبقا
 . مناقشة لكل الالزم  للوقت أفضل وتقييم المسجلين المتحدثين قائمة بعرض ذلك سيسمحو. خاللها

  المنصة  في التحادث وظيفة باستخدام العامة الجلسات أثناء بُعد عن المشاركين من الكلمةأخذ  طلبات تقديم ينبغي )و( 
 نوع  اإلجرائية،  التدخالت حالة  في  أو إليه،  التحدث في  العضو  يرغب  الذي  العنصر  إلى   اإلشارة  مع  االفتراضية

 (.إجراء بشأن اقتراح الرد، حق طلب نظام، نقطة المثال  سبيل على)  إثارته المراد التدخل

 رئيس ال مهام

مجلس  في    مناوب عضو  أو    أصيلعضو  إلى  مهام  بهذه ال  يعهد، ما لم  مجلس اإلدارةجلسات    مجلس اإلدارةيترأس رئيس   .21
من النظام    5-2-2لفقرة  ، كما تنص عليه ا أو قسم معين أو جلسة أو بند معين من جدول األعمال  لرئاسة جزء  اإلدارة
 .  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  نهان عويعل  في هيئة المكتب    اآلخرين  المسؤولين  إلىمسبقاً    المقصودة  التعيينات  لس  روت  .الداخلي

أو    إجرائي  مقترحأي  في    والبت  الجلسة    مخاطبةلرئيس منح أو سحب الحق في  لتقدير ا  يُترك،  أثناء إجراء المناقشات .22
 . إدارة الوقتالتقيد الصارم ب بغيةإلى جلسة أخرى   النظر في ذلك تأجيل . ويجوز له ق الردحطلب 

  للجلسات   المخصصة  الساعات  خارجعلى أن تجري هذه األخيرة    بالمفاوضات  الخاصة  الجلسات  إيقاف  بتجن  يجب .23
ً  المطلوبة تلك باستثناء العامة،  . 33 الفقرة في إليه المشار اآلراء توافق إلىللتوصل  حتما

ً أن يقرر تقديم التعليقات أو البيانات  للرئيس، يجوز ، مثل النعيرسمي ابععند النظر في مسائل ذات ط .24  .خطيا

25.  ً   مجلس   مخاطبة  في  الحق  لسحب  أعاله  22  والفقرة  داخليال  النظام  من  2-2-2  الفقرة  بموجب  الرئيس  صالحيات  مع  تمشيا
  القرارات   سياق  في   مقدمو  مكتوب  تعليق  أي ينبغي نشر    كان   إذا   ما  تحديد  للرئيس  يجوز  الشفوية،  البيانات  في   اإلدارة
 الرئيس  نائبي  مع  االقتضاء  حسب  بالتشاور  أدناه،  31  إلى(  ج)28  من  الفقرات  بموجب  المراسلة  طريق  عنالمتخذة  

 .المعنية واألطراف

 ات قرارالاتخاذ  

 القرارات بالمراسلة

سياق   .26 للتصديفي  المتبعة  فتئ ،  19-لكوفيد  اإلجراءات  اإلدارة    ما  آذاريتخذ  مجلس  من    2020مارس    /منذ  سلسلة 
ت هذه الطريقة أنها  رة للجدل أو الروتينية. وقد أثبتالقرارات عن طريق المراسلة بشأن المسائل العاجلة أو غير المثي

 .فعالة وعملية بشكل خاص التخاذ القرارات في هذه الظروف االستثنائية

بتقديم بند واحد أو    مجلس اإلدارة، أن يوصوا  الثالثية  الفحص لتشاور مع مجموعة  ، بعد اعضاء هيئة المكتبيجوز ألو .27
للتشاور  أن يخضع    البند المطروح للقرار  وعلىعدة بنود في جدول األعمال التخاذ قرار بشأنها عن طريق المراسلة.  

 .  عن طريق المراسلة بشأنه رارتخاذ قال قبل تقديمه الفحصمع مجموعة 
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 :القرارات بالمراسلة وفقاً لإلجراء التالي تخذتُ  .28

أعضاء   )أ( اإلدارةجميع  والمناوبون)  مجلس  األصيلون  للتعبير  األعضاء  مدعوون  موقفهم  (  بكل عن  يتعلق  فيما 
السعي    ولكن دون  المقترحال يوافقون على    " 2"،  المقترحيوافقون على    " 1" مشروع قرار مقترح عما إذا كانوا  

يعتبر عدم وجود رد على  ولة توافق اآلراء.  إلى حد عرق  المقترحعلى    يوافقونال    " 3"   توافق اآلراء،إلى عرقلة  
عدم وجود    في حالو، أي ما يعادل التزام الصمت أثناء المناقشة في غرفة مجلس اإلدارة.  اً لهالقرار دعم  مشروع

 دون اإلشارة إلى الردود الفردية.  المتخذرئيس القرار ال ، يعلن عائق أمام توافق اآلراء

،  الثالثية  الفحصبعد التشاور مع مجموعة    أعضاء هيئة المكتبيحدد  فق في اآلراء،  عدم التوصل إلى توا  في حالة )ب( 
إلى مجلس اإلدارة )خالل نفس الدورة أو إلى دورة مقبلة( أو تقديمه للتصويت عن   البندما إذا كان ينبغي إحالة  

فقط لإلشارة إلى ما إذا كانوا يوافقون أو ال    األصيلين، يجب دعوة األعضاء  يرةة األخ الحالفي  وطريق المراسلة.  
ً يعتبر عدم الرد امتناعويوافقون أو يمتنعون عن التصويت فيما يتعلق بكل اقتراح.  يتم اإلعالن  وعن التصويت.  ا

القرار   الواردة من كل عضو  اإلمع    المتخذعن  الردود  إلى  محضر  في    التصويت  نتائج  جوتدر  ،  أصيلشارة 
 .نداء األسماءالتصويت ب بنفس طريقة األعمال 

ً ، يجوز لألعضاء أن يقدموا  التينالحفي كلتا   )ج(  ، بما في ذلك  ت الرسمية الثالث( تفسيراً لردهم)بإحدى اللغا  خطيا
 تدمباللغة التي قُ وتكون متاحة  كلمة    700  صياتتوالأو    اتالتفسيره  جاوز هذتتيجب أال  وإلى المكتب.    التوصيات

ً ذلك  ب  يقومأن    التوصياتأو    اتتفسيرال  هذهي التعليق على  يجوز ألي عضو يرغب فوبها.     7في غضون    خطيا
 تباللغة التي قُد  م  اتهذه التعليق  توزيعويجري    كلمة   700، بما ال يتجاوز  م )بإحدى اللغات الرسمية الثالث(أيا

 . الدورةأعمال شكل موجز في محضر ب والتعليقات  والتوصياتجميع التفسيرات  وتردبها. 

  3- 8-1  الفقرة  في   ودالمقص  بالمعنى)  خريناآل  مراقبينمن ال   أو  اإلدارة  مجلس  في  أعضاء  ليست  التي  ل الدو  من  يُطلب .29
  أو فيما يتعلق ممصالحه على  يؤثر قد قرار مشروع أي على خطية تعليقات تقديمالذين يرغبون في ( الداخلي النظام من
  لتلقي   المحددة  المهلة   خالل أن يتقدموا بطلب خطي    ،التحديد  وجه   على   مإليه  تشير  بالمراسلة  قرار   التخاذمقدمة    وثيقةب

  نص   الطلبات  هذه  تتضمن  أن  يجبو.  المراسلة  طريق عن  التخاذ قرار بشأنها  المقدمة  األعمال   جدول  بنود  على  الردود
ً و.  كلمة  700  تتجاوز  الأو  الثالث  الرسمية  اللغات  منلغة    بأي  التعليقات  ةلغالب  التعليقات  تُنشر  ، هيئة المكتب  بموافقة  رهنا
 . الدورةأعمال   محضر في موجزبشكل  وتُدرجدمت بها التي قُ 

ً وفق  المكتوبة  التعليقات  على(  الداخلي  النظام  من  8-5  المادة  في  المقصود  بالمعنى)  الرد   في  الحق  طلبات   تقديم  يجب .30  ا
ً   أعاله،  29و(  ج)28  للفقرة   تتجاوز  أال  يجبو.  نشرها  من  ة أيامسبع  غضون  في  الثالث  الرسمية  اللغات  منلغة    بأي  خطيا
ً   كلمة،  700  في  موجز شكلب  وتُدرج  بها  قُدمت  التي  باللغةالردود    تُنشر  أعاله،  25  الفقرة  بموجب  الرئيس  بسلطة  ورهنا

 . الدورةأعمال   محضر
  من   كان  والذي   الرد،   حق   على  للحصول   خطي  طلب  أو  خطي  تعليق  أي  إلى   اإلدارة  مجلس  رئيس  انتباه  المكتب  يسترعي .31

ً  الرد حق أو التعليقات  تسليم جرى لو نظام نقطة يثير أن رأيه، في الممكن،   ينظر الحالة، هذه وفي. جلسةال خالل شفويا
 . أعاله 24 لفقرةا تمشياً مع المسألة في الرئيس

 . اإلدارة مجلس أعمال دورة محضر في  جوتدر   المراسلة طريق عن  القرارات جميع الرئيس يعلن .32

 وتقديم التعديلت خلل الجلسات العامة  المعتمدة تاالقرار

التمك ن .33 ف   بغية  قرارات  اتخاذ  الحفاظ على توافق اآلراءمن  المدرجة في جدول األعمال    معالجة، سيتم  عالة مع  البنود 
 :المقرر مناقشتها على النحو التاليو

  وثيقة رغب في تقديم تعديل على أي نقطة قرار مقترحة في  تفي مجلس اإلدارة  أو مجموعة  عضو    يجب على أي )أ(
  المقرر لجلسة  استهالل اساعة على األقل من    48فعل ذلك بإحدى اللغات الرسمية الثالث قبل  تمجلس اإلدارة أن  ل

 مناقشة البند فيها.
اللغات الرسمية  )أ(( بإحالفقرة  تعديل على تعديل مقدم بموجب    السيما يجب تقديم أي تعديل فرعي مقترح ) )ب(  دى 

 .الجلسة المقرر مناقشة البند فيها استهاللساعة على األقل من  24الثالث قبل 

 .باللغات الرسمية الثالث  عوتوزورودها بمجرد التعديالت والتعديالت الفرعية  كافة تُترجم )ج( 
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لإلعراب عن وجهات نظرهم بشأن   اترئيس مندوبي العمال وأصحاب العمل والحكومال  يدعوكل بند،  ب   فيما يتعلق )د(

  دارة مجلس اإلممارسات    وتمشياً معالبند.    بشأن هذاتعديالت وتعديالت فرعية وردت    ةأيبشأن  البند قيد النظر و

ويمكنه    ، على المداخالتاً رد  ألخذ الكلمةأصحاب العمل  مجموعة  العمال و  ةرئيس ممثلي مجموعال  يدعوالمعتادة،  

ً أيض  .منح الكلمة ألي حكومة تسعى للرد على المناقشة ا

مناقشة رئيس  ال، يختتم  لى من المداخالت بشأن أحد البنودالجولة األوتوافق في اآلراء عقب  التوصل إلى  في حال   ( ه)
 المعني. البند

كرة  من المذ  46في مفهوم الفقرة    تتوافق في اآلراء بعد الجولة األولى من المداخال  التوصل إلى  في حال عدم )و( 
صل توديدة بغية الورات ججراء مشاللسماح بإ  لرئيس مناقشة البند، يؤجل المجلس اإلدارةمهيدية للنظام الداخلي  الت
ً المكتب مشروع قرار منقحأعضاء هيئة  قدم  يقرار. وبناًء على تلك المشاورات،    بشأن نقطةتوافق في اآلراء    إلى   ا

   .استئناف مناقشة البند باللغات الرسمية الثالث في أسرع وقت ممكن قبل

 توفير  أو  اآلراء  في  توافقإذا تم التوصل إلى    البند   باب النظر فيغلق  للرئيس أن ي  يجوز  المناقشة،  استئناف  عند )ز(
.  عام  بشكل  مقبول  اتفاق  إلى  للتوصل  فرصة   هناك  تزال   ال  أنه  الرئيس  نواب  مع  رأى   إذا  للمشاورات  إضافي   وقت
 ال  في مجلس اإلدارة  عضو  اعتراض  إن    ،بشكل معقول  ولةالمبذ  الجهود  كل  من  الرغم  على  ،أنه  حال اتضح  فيو

 نهاية  في  ،للرئيس  يجوز  ،البند  فيوبالتالي يعيق عملية اختتام النظر    تفاقاال  ثل هذام   وجود  بتحديد  للرئيس  يسمح
 : للتصويت القرار  نقطة يضع  أن ،المطاف

ً  األيدي رفعب "1"   ؛الدورة أثناء وقت أي في إلكترونيا

ً إلكتروني األسماء نداءب "2"   ؛الدورة أثناء وقت أي في ا

ً   ،النهائية  العامة  الجلسة  بعد  المراسلة  طريق  نع "3"   أعاله(  ب )28  الفقرة  في  عليه  المنصوص  لإلجراء  وفقا
 (. المراسلة طريق عن التصويت من الثانية المرحلة  في المتوخى اإلجراء أي)

  من مجموعة    ولكل  بأكمله  لمجلس اإلدارة  النهائية  التصويت  أرقام  إال  الرئيسال يعلن    األيدي،  برفع  التصويت  عند )ح( 
  عدد  مجموع  المعارضة،  األصوات  عدد  مجموع  المؤيدة،  األصوات  عدد  مجموع)  الثالثة  المكونة  المجموعات
 التصويتوعند  .  الدورةأعمال    محضر   في   ذلك   وينعكس (  ةمطلوبال  األغلبية   إلى   باإلضافة  ،التصويت  عن   الممتنعين

 قائمةمصحوبة ب  المحضر  في  المؤشرات  هذه  تُنشرثم    الفور؛  على  النهائية  التصويت  أرقام  تُعلن  األسماء،  بنداء
  البسيطة  باألغلبية  القرارات  تُتخذو.  منهم  كل  ت صو    كيف  توضح  والتي  صوتوا،  الذين   مجلس اإلدارة  أعضاء

 . الداخلي النظام  من  3-6 المادة في المنصوص عليه  النحو على القانوني، النصاب وينطبق بها الُمدلى  لألصوات
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  باء الملحق 

 جلسات االستماع إلى المرشحين  بشأن والترتيبات المقترحة  اإلجراءات
 المدير العام وتعيين  وانتخاب

 (2022آذار/ مارس  14)  االستماع جلسات -1

 االستماع جلسات تاريخ

 حال   في  االستماع  لجلسات  متتاليين  يومين  تخصيص  1، (2021  يونيه  /حزيران )  342 دورته  في  اإلدارة  مجلس  زماعت .1
 األول،   اليوم  أن    يبدو  مرشحين،  خمسة  وجود  إلى  ونظراً .  يوم واحد  في  إجرائها  إمكانية  المتلقاة  الترشيحات  عدد  يتح  لم

 . المرشحين جميع إلى االستماع جلسات لعقد كاف   ، 2022  مارس /آذار 14 االثنين وهو

 الجلسات  في القبول

2.  ً   جلسة   ضمن  المرشحين  إلى  االستماع  جلسات  تُعقد  2،العام   المدير  تعيين  على  المطب قة  القواعد   من  12  الفقرة  مع  تمشيا
 .االنتخاب قبل تُعقد خاصة

  اإلدارة   مجلس  أعضاء  على  مقتصراً   الخاصة   الجلسة   فيها  ستُعقد  التي  القاعة  إلى   الفعلي  الدخول  يكون  أن   ضمان  بغية .3
 : التالي النحو على خاصة بطاقات ستوزع  ذلك، لهم المسموح واألشخاص

 : المجموعات وأمانات المكتب وهيئة اإلدارة مجلس أعضاء – الخضراء البطاقات •

 56 الحكومات،  ألعضاء للتداول  قابلة  بطاقة  ً  الحكومات؛ مجموعة تحدده الذي للتوزيع وفقا

 اإلدارة؛  مجلس في العمل أصحاب من مناوب وعضو أصيل عضو  لكل للتداول قابلة غير واحدة اسمية بطاقة 

 اإلدارة؛ مجلس في العمال من مناوب وعضو أصيل عضو  لكل للتداول قابلة غير واحدة اسمية بطاقة 

 والمتحدثون   الرئيس  ونائب  الرئيس:  الحكومات  مجموعة  مكتب  هيئة  من  عضو  لكل  للتداول  قابلة  واحدة  بطاقة 
 الهادئ  والمحيط  آسيا  مجموعة  وبإسم  الكاريبي  وبحر  الالتينية  أمريكا  بلدان  مجموعة  وبإسم  أفريقيامجموعة    بإسم
 أوروبا  مجموعة  وبإسم  الغربية  أوروبا  مجموعة  وبإسم  السوقي  االقتصاد  ذات  الصناعية   البلدان  مجموعة  وبإسم

 الشرقية؛ 

 العمل أصحاب ومجموعة العمال مجموعة أمانتي من أمانة  لكل  للتداول قابلتان بطاقتان. 

  الفوريون  المترجمون  ذلك  في  بمن  االستماع،  جلسات  إلى  الخدمات  يقدمون  الذين  األمانة  موظفو  –  الحمراء  البطاقات •
 . والطابعون

  العام  المدير  وانتخاب  المرشحين  إلى  للستماع  الخاصة  الجلسات  لمتابعة  إضافيون  ممثلون  –  البرتقالية  البطاقات •
 : لذلك مخصصة قاعة من

 56 الحكومات،  ألعضاء للتداول  قابلة  بطاقة  ً  الحكومات؛ مجموعة تحدده الذي للتوزيع وفقا

 العمال ومجموعة العمل أصحاب  مجموعة أمانتي من أمانة لكل  للتداول قابلة بطاقات سبع . 

 
 . GB.341/INS/15 الوثيقة  1
 (.2019 مارس /آذار) اإلدارة مجلس أعمال سير على المطبقة للقواعـد الوافيـة الخالصة من الثالث الملحق انظر  2

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_771436.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_586685.pdf
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 االستماع جلسات سير

 سواء )  المناقشات  تسجيل  عن  االمتناع  المشاركين  من  يُرجى  وسليم،  منظم  نحو  على  االستماع  جلسات  سير  ضمان  بغية .4
 المخاطبة  أسلوب  انتهاج  عليهم  ويتعي ن  االجتماعي؛  التواصل  مواقع  على  التعليقات  ونشر(  المرئي  أو  المسموع  التسجيل

 .االستماع  جلسة خالل الدبلوماسية

5.  ً  المرشحين   ظهور  ترتيب  يكون  ،الدولي  العمل  لمكتب  العام  المدير  تعيين  على  المطب قة  القواعد  من  12  الفقرة  مع  تمشيا
 . الدورة بداية قبل اإلدارة مجلس رئيس يُجريها قرعة نتيجة حسب االستماع جلسة  في

 : التالي النحو  على الخمسة المرشحين من مرشح كل إلى االستماع جلسة تنظ م .6

 ( دقيقة 40) األول القسم •

 دقائق  5:  للمرشح تقديمي عرض 

 دقائق  4:  العمل أصحاب مجموعة أسئلة 

 دقائق 4: العمال مجموعة أسئلة 

 دقائق  8: الحكومات مجموعة أسئلة 

 دقيقة  19: المرشح  إجابة 

 ( دقيقة 20) الثاني القسم •

 دقيقتان: العمال مجموعة أسئلة 

 دقيقتان: العمل أصحاب مجموعة أسئلة 

 دقائق  4: الحكومات مجموعة أسئلة 

 دقيقة 12: الختامية والمالحظات المرشح  إجابة 

  الساعة   عند   2022  مارس  / آذار  14  في  األمانة  إلى   وترسل   أسئلتها  تنظم  كيف  المكونة  الهيئات  من   مجموعة   كل  تحدد .7
ً   العاشرة  ستتم   الذي  والترتيب  األسئلة  سيطرحون  والذين   القاعة  في  المتواجدين  األعضاء  أسماء  أقصى،  كحد  صباحا
 .  مجموعة  لكل المحدد الدقائق عدد ضمن  سؤال لكل المخصص والوقت بموجبه مناداتهم

 . به والتقي د واألجوبة واألسئلة مرشح لكل التقديمي للعرض  المخصص  الوقت مراقبة بغية الوقت إلدارة أجهزة تُستخد م .8

ً   10:30 الساعة  عند مارس /آذار 14 في  الخاصة الجلسة  تُفتتح .9  : التالي للبرنامج وفقاً  صباحا

 A المرشح : صباحاً 11:30 - صباحاً 10:30 •

 B المرشح : ظهراً 12:40  - صباحاً 11:40  •

 C المرشح :الظهر بعد 3:00 - الظهر بعد 2:00 •

 D المرشح :الظهر بعد 4:10 - الظهر بعد 3:10 •

 E المرشح :مساءً  5:20  – الظهر بعد 4:20 •

 (2022 مارس /آذار 25) االنتخاب  -2

 االقتراع  تاريخ

  العاشرة   الساعة   عند   2022  مارس  / آذار  25  الجمعة  يوم   اإلدارة  لمجلس  خاصة   جلسة  في  السري  االقتراع  سيُجرى .10
 ً   دقيقة   45  عن  تقل  ال  راحة  فترة   اإلدارة  مجلس  رئيس  ويمنح .  االنتخاب  عملية  الختتام  الزمة  فترة  ألطول  وسيدوم  صباحا
 . الرئيس نائبي مع بالتشاور المشاورات، إلجراء جولة كل بين
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 الجلسة في القبول

 التحقق ويكون االستماع، جلسة خالل  المطبقة الطريقة بنفس محدوداً  الجانبية والقاعة  الرئيسية  القاعة إلى   الدخول يكون .11
  كل  أن   بيد. الخاصة الجلسة  خالل القاعة بدخول للمرشحين يُسمح وال. نفس نظام البطاقات استخدام طريق عن ذلك من

 .االقتراع ورقة على  يزال ال المرشح أن   طالما االقتراع سير لمراقبة  عنه ممثل لتعيين مدعواً  يكون مرشح

  التعليقات   بنشر  يُسمح  وال  األعمال،  لسير  المسموع  أو  المرئي  بالتسجيل  يُسمح  وال.  اقتراع  كل  أثناء  مغلقة  األبواب  تبقى .12
 .االجتماعي  التواصل مواقع على

  امة ع   جلسة   في   أعماله   اإلدارة  مجلس  يستأنف  وجيزة،  استراحة  وبعد.  الخاصة  الجلسة   تُرف ع  االنتخاب،  عملية  اختتام  عند .13
ً   لإلعالن    إعالن   إلى   المنتخب  العام  المدير  يُدعى  ثم.  الدولي  العمل  لمكتب  العام   المدير  وتعيين  التصويت  نتيجة  عن   رسميا
 . اإلنترنت شبكة  على الدولية  العمل منظمة موقع  على العامة الجلسة هذه  وتُبث  . الكلمة  أخذ ثم عليه والتوقيع الوالء

 التصويت أوراق

 اسم  مقابل  وإطار  المرشحين،  لكنية  األبجدي  الترتيب  حسب  األولى  التصويت  ورقة  على  الخمسة  المرشحين  اسم  يظهر .14
  ويضعوها   الورقة  يطووا  وأن  المفضل،  لمرشحهم  المقابلة  الخانة  في"√"    أو  X  عالمة  الناخبون  يضع  أن  ويجب.  مرشح  كل

 . االقتراع صندوق في

ا .  أخرى  عالمة  أي  على  تحتوي  التي  أو  واحد  مرشح  من  أكثر  على  عالمة  فيها  ُوضعت  التي  التصويت  أوراق  تُلغى .15   أم 
  عليهم  ولكن بيضاء، التصويت ورقة يتركوا أن فعليهم مرشح، ألي التصويت في يرغبون ال الذين الناخبين إلى بالنسبة

 .االقتراع صندوق في يضعوها وأن يطووها أن

 .المتبقين المرشحين بأسماء جديدة تصويت أوراق  إعداد يتم اقتراع، كل اختتام عند .16

 التصويت عملية

 . القاعة في تصويت  مقصورات ثالث ستتاح .17

  بالترتيب  أوالً   الحكومات  تُدعى:  التالي  النحو  على  التصويت،  لهم  يحق  الذين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  الجلسة  كاتب  يدعو .18
 نائب  مقعد  تشغل  التي  الدولة   أو)  عضواً   دولة   28  عددها  والبالغ   الدائمة  المقاعد   ذات  األعضاء  للدول   الفرنسي  األبجدي
ً   أصيل   عضو   عن   نيابةً   للتصويت  معي ن  يليها   ،(النظام الداخلي لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي  من  1-6  للمادة  وفقا

ً   المعي نون  هممناوبو  أو   العمال،  من   عضواً   14و  العمل   أصحاب   من   عضواً   14  عددهم  البالغ  األصيلون   األعضاء  وفقا
 .بكنيتهم مناداتهم تتم الذين  اإلدارة، لمجلس الداخلي النظام من( ب)3-5-1 للمادة

  أصيل،  عضو  عن نيابة االقتراع  في للمشاركة يُعيَّن والعمال العمل وأصحاب الحكومات من مناوب عضو  أي اسم يُقدَّم .19
 (. جنيف توقيت) مساءً  السادسة الساعة عند 2022  مارس /آذار 24 أقصاه موعد في اإلدارة مجلس رئيس إلى

تين،  اإلدارة  مجلس   أعضاء  على   المناداة  عند .20   إسم   من   األولى  باألحرف  موقعة  تصويت  بورقة   تزويدهم  يجري  المصو 
 صندوق  في  ويضعونها  الورقة  يطوون  ثم  التصويت  مقصورات  إحدى  في  تصويتهم  الناخبون  ويستكمل.  الجلسة  كاتب

 . التصويت مقصورة إلى الناخبين مرافقة يجوز وال. االقتراع

  يطلبها   جديدة  تصويت  بورقة   استبدالها  يمكنه  الصندوق،  في  وضعها  قبل  التصويت  ورقة  في   خطأ   الناخبين  أحد   ارتكب  إذا  .21
 . جديدة ورقة إصدار قبل  األصلية التصويت ورقة الجلسة كاتب ويُتلف. الجلسة كاتب من

ت  عضو  تمك ن  عدم  حالة  في .22   له   يجوز  محله،  ليحل  مناوب  عضو  وجود  وعدم  للتصويت  الفعلي  الحضور  من  مصو 
ت   عضو  خالل  من  أو  اإلدارة  مجلس  مكتب  هيئة  بذلك  تُكل فه  عدل   كاتب  خالل   من  إما  التصويت  في   حقه  ممارسة  مصو 

. بصوته  واإلدالء  االقتراع  ورقة  بأخذ  الُمع يَّن  العضو  أو  العدل  الكاتب  ويقوم.  المعني  العضو  يعي نه  القاعة   في  حاضر   آخر
  ممكن   وقت  أقرب  في  اإلدارة  مجلس  رئيس  إلى   العدل  الكاتب  خالل  من  أو   بالوكالة  للتصويت  طلب   أي  توجيه  ويتعين
 .التصويت قبل

 وعند .  أعضائها  بين  من  أصوات  فارز  العمال  ومجموعة  العمل  أصحاب  ومجموعة  الحكومات  مجموعة  من  كل  تعي ن .23
 نزاع   أي   في  الرئيس  ويبت.  الجلسة  كاتب  بمساعدة  القاعة   في  األصوات  بعد    الثالثة  الفارزون   يقوم  التصويت،  اختتام
 ينتقلون   الذين   المرشحين  إلى   اإلشارة  مع  األصوات،  عد    فور  تصويت  كل  نتيجة  ويعلن  التصويت  أوراق  بصالحية  يرتبط
  الذين   المرشحين  قائمة  وتُنشر  القاعة   في  الموجودة  الشاشات  على  تصويت  عملية   كل  نتائج  وتُعرض.  التالي  التصويت  إلى

 . ILO Events وتطبيق اإلنترنت على  الدولية العمل منظمة موقع على  التالية الجولة  إلى ينتقلون

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_586685.pdf
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  أو   اإلدارة  مجلس  أعضاء  مع  التفاعل  عليه  ويُحظر.  المنصة   من  بالقرب  العملية  لمراقبة  مدعو  مرشح  كل  ممثل  يجلس .24
 في  اإلدارة  مجلس  رئيس  إلى  إال  بالكالم  يتوجه  أن  له  يجوز   وال  التصويت،  إجراء  أثناء  الدولية  العمل  منظمة  موظفي  مع
 . ما مشكلة عن اإلبالغ أراد حال

 العام   المدير تعيين -3

ره سبق ما  نحو وعلى. سنوات خمس لفترة العام المدير تعيين على الموظفين لوائح من( أ)6-4 المادة تنص .25  مجلس وقر 
  / األول  تشرين   1  من  سنوات،  خمس  مدتها  تبلغ  التي  العام،   المدير   والية  فترة  ستمتد  3، 2021  مارس  / آذار  في   اإلدارة
 . 2027 سبتمبر /أيلول  30 إلى 2022 أكتوبر

  / األول   تشرين  في   وأكدها  4، 2012  مارس  / آذار  في  اإلدارة  مجلس  عليها  وافق   التي  العام،  المدير  عمل  شروط  في  يُقترح .26
  وأحكام   قائمة  ترتيبات  إلى  الشروط  هذه  وتستند.  حالها  على  تظل  أن  5رايدر،   للسيد  الثانية  للوالية  بالنسبة  2016  أكتوبر
 :وهي المتحدة، األمم وكاالت  من  أخرى متخصصة وكاالت في مماثلة بتعيينات ترتبط

 اإلنمائي؛  المتحدة األمم برنامج مدير مرتب يساوي صاف   أساسي مرتب (أ)

 الدولية؛  المدنية الخدمة  لجنة  تحدده الذي النحو على جنيف، في العمل مقر تسوية ( ب)

 السنة؛  في سويسري فرنك 40000 قدره تمثيل بدل ( ج)

 شهرياً؛ سويسري فرنك 12000 قدره أقصى بحد الثابتة، والرسوم اإليجار يغطي سكن بدل (د)

ً   العليا  والفئات  المهنية  الفئة  في  الموظفون  عليها  يحصل  التي  األخرى  واالستحقاقات  البدالت  جميع ( ه)   للوائح   وفقا
 الدولية؛  العمل منظمة موظفي

 حساب  في  الداخل  األجر  بمعدل  المتحدة  األمم  لموظفي  التقاعدية  للمعاشات  المشترك  الصندوق  في  المشاركة ( و)
 المطبقة  التقاعدية  المعاشات  ترتيبات  ملحق  أو  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  مدير  على   المطبق  التقاعدي  المعاش
  في  المشاركة  عدم  يقررون  الذين   المتحدة  لألمم  الموحد  النظام  في  رتب  على  الحاصلين   غير  الموظفين  على

  لألمم   العامة  جمعيةال  عن  الصادر   47/203  القرار)  المتحدة  األمم  لموظفي  التقاعدية  للمعاشات  المشترك  الصندوق
 (.المتحدة

 . اإلدارة  مجلس عن بالنيابة العام المدير تعيين رسالة الرئيس يوقع .27
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