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   مكتب العمل الدولي  GB.301/7: الوثيقة
301: الدورة

دارةإل مجلس ا  ٢٠٠٨مارس / آذارجنيف،   

  

 

 األعمال جدول منالسابع  البند

   اإلجراءات التي يتعين اتخاذها بشأن
 تعيين المدير العام

 تقرير هيئة مكتب مجلس اإلدارة

 من مجموعة القواعد ٢-١-٣ وفقًا للمادة ،)٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني (٣٠٠قرر مجلس اإلدارة في دورته  .١
/ آذار (٣٠١أن يدرج في جدول أعمال دروته ب العمل الدولي، المنطبقة على سير أعمال مجلس إدارة مكت

الل خ آي يجري التعيين ،بندًا يتناول اإلجراءات التي يتعين اتخاذها بشأن تعيين المدير العام) ٢٠٠٨مارس 
 . ١)٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني (٣٠٣دورته 

 . نتخاب وإجراء التعيينتاريخ اال: وتتألف اإلجراءات التي يتعين اتخاذها من عنصرين، هما .٢

قد يرغب مجلس اإلدارة في أن يؤآد أن االنتخاب ينبغي أن يجري انتخاب المدير العام، وفيما يتعلق بتاريخ  .٣
أن مجلس اإلدارة سيعالج هذا البند مًا ب، عل)٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني( لمجلس اإلدارة ٣٠٣في الدورة 

وتبدأ والية المدير .  بعد الظهر٣نوفمبر عند الساعة /  تشرين الثاني١٨ يوم الثالثاء جلستهفي بداية الدورة في 
 .  في الساعة صفر، لفترة خمس سنوات٢٠٠٩مارس /  آذار٤عد تعيينه، في بالعام، 

وفيما يتعلق بإجراء التعيين، يجدر التذآير أنه توخيًا الستكمال أحكام الدستور والنظام األساسي، اعتمد مجلس  .٤
القواعد المنطبقة على انتخاب "مجموعة من ) ١٩٨٨يونيه /  حزيران-مايو / أيار (٢٤٠رته اإلدارة في دو
أي انتخابات مقبلة لمنصب المدير العام، رهنًا سارية على يمكن أن تظل "، وهي قواعد "المدير العام

 اختبارها في ثالث  واستنادًا إلى مناقشة مفصلة تمامًا لهذه القواعد فضًال عن.٢" عليهاالتعديالت الالحقةب
 قد.  مناسبات، ال يرى أعضاء هيئة المكتب أي سبب يدعو إلى اقتراح تعديالت عليها في الوقت الحاضر

 آما هي واردة في ملحق بهذه ١٩٨٨يرغب مجلس اإلدارة بالتالي في أن يؤآد أن القواعد المعتمدة في عام 
 . الوثيقة ستنطبق على التعيين سابق الذآر

 

  . /GB.300/21/1:      انظر الوثيقة 1

  . ١١، الفقرة GB. 240/18/24/D.1:     انظر الوثيقة 2



GB.301/7 

 

GB301_7_[2008-03-0133]-Ar.doc 2 

فقد يرغب في أن يوضح أن الترشيحات التي مجلس اإلدارة على التوصيتين الواردتين أعاله، وإذا وافق  .٥
 ال بد من أن يستلمها رئيس مجلس اإلدارة في ،تقدمها دولة عضو في المنظمة أو عضو في مجلس اإلدارة

 .  آي تؤخذ في االعتبار، صباحًا١١ عند الساعة ٢٠٠٨أآتوبر /  تشرين األول١٧موعد أقصاه يوم الجمعة 

 
 

  .٢٠٠٨مارس /  آذار١١جنيف،  
 

  ؛٣الفقرة  : نهاأنقاط يتخذ قرار بش 
  ؛٤الفقرة 
 . ٥الفقرة 
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  ملحق

  القواعد السارية على انتخاب المدير العام 
  ،١٩٨٨يونيه /  حزيران٢٣اعتمدها مجلس اإلدارة في (

  )٢٤٠في دورته 

  الترشيحات
دير العام إلى رئيس مجلس إدارة مكتب العمل الدولي قبل الموعد الذي يحدده ترسل الترشيحات لمنصب الم .١

 .بعد تقديرأمجلس اإلدارة لالنتخاب بشهر واحد على 

 . تقدم هذه الترشيحات من قبل دولة عضو في المنظمة أو عضو في مجلس اإلدارة، آي تؤخذ في االعتبار .٢

 . رشيحات المقدمة طبقًا للشروط المحددة أعاله فور تلقيهايعلم رئيس مجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة بالت .٣

 األغلبية

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

 إجراء االنتخاب

ن ى في الموعد المحدد لالنتخاب العدد الالزم من االقتراعات لتحديد المرشح الذي حصل من بيريج .٥
 .  أعاله٤المرشحين على األغلبية المطلوبة بموجب القاعدة 

 . يقصى المرشح الذي حصل على أقل عدد من األصوات في آل اقتراع من هذه االقتراعات  "١" .٦

  . إذا حصل مرشحان أو أآثر على أقل عدد من األصوات في نفس الوقت، فإنهم يقصون معًا  "٢"

ولم يتبين في اقتراع إضافي وجود أغلبية لواحد في االقتراع وات ذاته إذا تلقى المرشحون المتبقون عدد األص .٧
 ٤من هؤالء المرشحين، أو إذا ظل هناك مرشح واحد دون أن يحصل على األغلبية المطلوبة بموجب القاعدة 

أعاله بعد إجراء اقتراع آخر قدم فيه اسمه إلى مجلس اإلدارة من أجل تصويت نهائي، فإن مجلس اإلدارة 
  . الترشيحاتن أن يؤجل االنتخاب ويحدد بكل حرية موعدًا جديدًا لتقديم يمك

 


