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

www.ilo.org/gb. 

  مجلس اإلدارة
   2021 مارس /آذار جنيف، ،341 الدورة

 
 INS المؤسسي القسم

  
 2021شباط/ فبراير  16 التاريخ:

 إنكليزي األصل:
 

 األعمال جدول من عشر الخامس البند

 البرنامج الزمني لإلجراءات الواجب اتخاذها 
 بشأن انتخاب المدير العام 

 الزمني أن يقرر الجدول اإلدارة لمجلس ويعود 2022 سبتمبر /أيلول 30 في الحالي العام المدير والية تنتهي .1
 .من سيخلفه النتخاب

المطبقة  القواعد ،اإلدارة سير أعمال مجلس على المطبقة للقواعد الخالصة الوافية من ثالثال في الملحق ردوت .2
 خالل القواعد هذه ُطبقت وقد 2011.1 نوفمبر /الثاني تشرين في مرة آخر ُعدلت والتي العام، المدير تعيين على

 :التالية الخطوات على ، وهي تنص2016وعام  2012 عام السابقتين في االنتخابيتين العمليتين

 .لالنتخاب الزمني الجدول على ويوافق االنتخاب تاريخ اإلدارة مجلس يقرر "1"

 قبل الترشيحات استالم ضرورة فيها يحدد الترشيح،طلبات  لتقديم دعوة اإلدارة مجلس رئيس يصدر "2"
 .االنتخاب تاريخ من األقل على شهرين

اإلدارة،  مجلس أعضاء من أو األعضاء الدول من المقدمة طلبات الترشيح اإلدارة مجلس رئيس يتلقى "3"
 اختيارياً، أمراً  الرؤية بيان تقديم ويعتبر. الرؤية لكل مرشح وبيان الطبية والشهادة الذاتية بالسيرة مرفقة
 .مرفقاً بطلب الترشيح إال استالمه يجوز ال ولكن

 غير األعضاء والدول مجلس اإلدارة أعضاء على المقبولة طلبات الترشيح مجلس اإلدارة رئيس يوزع "4"
 .لالطالع عليها مجلس اإلدارة في الممثلة

 .اإلدارة لمجلس خاصة جلسة في( المرشحين) إلى المرشح االستماع جلسات تُعقد "5"

تجري عمليات االقتراع بما تقتضيه ) االقتراع طريق عن الدولية العمل لمنظمة العام المدير انتخاب يتم "6"
 اإلدارة مجلس أعضاء نصف من أكثر أصوات على يحصل أن يجب انتخاب المرشح، يتم ولكي الحاجة(؛

 .(التصويت لهم يحق الذين

 .الحالي العام المدير والية النتهاء التالي اليوم في مهامه تخبالمن العام المدير يتولى "7"

 

 ..16/3INS//312GBالوثيقة   1

http://www.ilo.org/gb
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_586685.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_168115.pdf
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 :تواريخ لذلك، يُطلب من مجلس اإلدارة تحديد .3

 لتقديم طلبات الترشيح؛ الدعوة (أ)

 تقديم طلبات الترشيح؛ باب إقفال (ب)

  إلى المرشحين؛ االستماع جلسات (ج)

 .االقتراع (د)

 اعتبارات فيما يخص التوقيت  

 االنتخابية للعملية المختلفة الخطوات بين الفاصلة بالفترات يتعلق فيما اختلفت قد السابقة الممارسة أن   حين في .4
 عند االعتبار في يلي ما أخذ في رغبي مجلس اإلدارة فإن   ،(التفاصيلالمزيد من  على للحصول الملحق انظر)

 :لالنتخابات الزمني الجدول تحديد

 أكتوبر /األول تشرين 1 في المنتخب العام المدير منصب وتول ي االقتراع بين كافية زمنية فترة إلى الحاجة 
 ؛2022

 علىمما يفترض  واالقتراع،( المرشحين) المرشحإلى  ستماعاال جلسات بين كافية زمنية فترة إلى الحاجة 
 ال؛ أم دورة مجلس اإلدارة نفس في عقدها ينبغي كان إذا مااتخاذ قرار ع الخصوص وجه

 المرشحين لتعيين كافية فترة إلى الحاجة. 

سواء  االقتراع إلجراء المالية االنعكاسات االعتبار في يأخذ أن في مجلس اإلدارة يرغب قد ذلك، إلى باإلضافة .5
لدورة  المباشرة التكاليفمن شأن و. دورة استثنائية في أو لمجلس اإلدارة العادية الدورات إحدى أثناءإجرائه 
 ةـالعادي الدورة إلى إضافي يوم كل تبلغ نفقات حين في أمريكي، دوالر 410.000 أن تبلغ يومين من استثنائية

ً  لدورة الفورية والترجمة السفر تكاليفتشمل  التقديرات هذهو. أمريكي دوالر 90.000 قدره ما  .تُعقد حضوريا

 دورات مجلس اإلدارة العادية واالستثنائية 

تشرين  جلسة في االقتراع إجراء فيمكن العادية، دوراته إحدى سياق في االقتراع إجراء اإلدارة مجلس قرر إذا .6
 .2022 حزيران/ يونيه أو 2022 مارسآذار/  أو 2021 نوفمبرالثاني/ 

 التي اإلدارة مجلس دورة نفس في إما إجراؤها يمكن ،(المرشحين) المرشحلى إ االستماع بجلسات يتعلق فيماو .7
 الجلسة في ذلك من بدالً  أو الدورة، تلك نهاية في واالقتراع البداية في االستماع جلسات عقد مع االقتراع، فيها تمي

 أو/و لالقتراع استثنائية( دورات) دورة عقد اإلدارة مجلس قرر وفي حال. االقتراعفيها  يجري الذي السابقة
 وفقًا االستثنائية( الدورات) الدورة( تواريخ) تاريخ تحديد له فيجوز ،(المرشحين) المرشحإلى  ستماعلال جلسات
 .لتقديره

  المرشحين تعيينفترة 

8.  ً  السلطة اإلدارة لمجلس يكون االقتراع، تاريخ من األقل على شهرين قبل تقديم طلبات الترشيح شرطاحترام ب رهنا
تعيين  خاللها يمكن التي والفترة طلبات الترشيح تقديم باب يفتح أن للرئيس ينبغي متى لتحديد الكاملة التقديرية

 .لمرشحينا
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  قرارالمشروع 

 :العام المدير لتعيين التالي الزمني الجدول اإلدارة مجلس قرر .9

 .تقديم طلبات الترشيح إلى يدعو اإلدارة مجلس رئيس[: التاريخ] (أ)

 .طلبات الترشيح الستالم موعد آخر[: التاريخ] (ب)

 لمجلس xxx الدورة( )المرشحين) إلى المرشح االستماع جلسات اإلدارة مجلس يعقد[: التاريخ] (ج)
 (.اإلدارة

 (.لمجلس اإلدارة xxx الدورة) العام المدير النتخاب االقتراع مجلس اإلدارة يجري[: التاريخ] (د)

 .العام المدير والية فترة تبدأ: 2022 األول/ أكتوبر تشرين 1 (ه)
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 الملحـق 

الفترة بين إقفال باب تقديم  السنة
طلبات الترشيح وجلسات 

 االستماع

الفترة بين جلسات 
 االستماع واالنتخاب

 باب إقفال بين الفترة
 طلبات الترشيح تقديم

 واالنتخاب

الفترة بين االنتخاب 
 وتولي المهام

ً  14 شهر واحد - ال توجد جلسة اجتماع *1989  يوما

 أشهر 9 واحد شهر - اجتماع جلسة توجد ال 1993

 شهراً  11 واحد شهر - اجتماع جلسة توجد ال *1998

 شهراً  11 واحد شهر - اجتماع جلسة توجد ال 2004

 أشهر 4 واحد شهر  اجتماع جلسة توجد ال 2008

* )أول انتخاب 2012
 يجرى وفقاً للقواعد الحالية(

 أشهر 4 شهراً  2.75 شهران أسابيع 3

 شهراً  11 شهراً  4.5 أسبوع واحد شهراً  3.5 2016

 .الحالي انتخابات لم يترشح إليها المدير العام  *

 

 


