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ـــة  -٣ ـــة المكتـــب أيضـــًا خـــدمات الشـــؤون القانونيـــة والمـــوارد البشـــرية فـــي أمان منظمـــة الصـــحة  واستشـــارت هيئ
العالمية. وفي هذا الصدد، وبالنظر إلى أن أمين االتفاقية هو من موظفي هذه المنظمة، فإن هيئـة المكتـب تـود أن 
تسترعي انتباه مؤتمر األطراف إلى أن األمر يقتضي من منظمة الصحة العالمية أن تتبع إجراءات اختيـار خاصـة 

 .ن عددًا من عناصر العملية ليس بالعاديإحيث 
  
وتتضمن الورقة الحالية مقترحات هيئة المكتب ومسـودة قـرار مقتـرح مـدرج فـي الملحـق لينظـر فيهـا مـؤتمر   -٤

  األطراف.
 

  مقترحات لعملية تعيين رئيس أمانة االتفاقية
  

  توصيف الوظيفة واإلعالن عن الوظيفة الشاغرة
  
هيئــة المكتــب بــأن يخضــع توصــيف الوظيفــة لالســتعراض مــن جانبهــا، بالتشــاور مــع أمانــة منظمــة  توصــي  -٥

 الصحة العالمية، لضمان مراعاته للعمل الجاري والمتطور ألمانة االتفاقية واالحتياجات الراهنة والمحتملة.
  
يًا لضــمان التعمــيم وٕالــى جانــب اإلجــراءات المعتــادة لإلعــالن عــن وظــائف منظمــة الصــحة العالميــة، وســع  -٦

علــى أوســع نطــاق ممكـــن، فمــن المقتــرح إخطــار أطـــراف االتفاقيــة اإلطاريــة عنــد إصـــدار إعــالن الوظيفــة الشـــاغرة 
ودعوتها إلى تشجيع المرشحين المؤهلين على التقدم بطلباتهم. كمـا يمكـن النظـر فـي نشـر اإلعالنـات عـن الوظيفـة 

 الشاغرة في الصحف والمجالت.
  
أن تعاد تسمية الوظيفة لتصبح "األمين التنفيذي لالتفاقية" (عوضًا عن االسـم الحـالي "رئـيس ومن المقترح   -٧

  أمانة االتفاقية") تمشيًا مع الوظائف المماثلة في معظم أمانات المعاهدات األخرى في منظومة األمم المتحدة.
 

  فحص الطلبات والمقابالت والقائمة المختصرة للمرشحين والتعيين
  
فيمـــا يتعلـــق بفحـــص  FCTC/COP1(10)أصـــًال بموجـــب القـــرار  اتُبعـــتاإلبقـــاء علـــى العمليـــة التـــي  ينبغـــي  -٨

الطلبات، وٕاعداد القائمة المختصرة األوليـة للمرشـحين، وتركيـب لجنـة االختيـار، وتوصـية هيئـة المكتـب إلـى المـدير 
 العام لمنظمة الصحة العالمية، وقيام المدير العام بالتعيين.

  
إلى الوقت الالزم لإلعالن بشكل واسع عن الوظيفة، وفحص طلبات المرشحين، وٕاجراء المقابالت،  ونظراً   -٩

وما إلى ذلك، فإن من الواجب اإلعالن عن الوظيفة في موعد أقصاه ثمانية أشهر قبـل انتهـاء عقـد شـاغل الوظيفـة 
  الحالي.

 
  مدة التعيين

  
قيــة مــع الــدورة الزمنيــة للــدورات العاديــة لمــؤتمر األطــراف. ينبغــي أن تتواقــت مــدة تعيــين رئــيس أمانــة االتفا  -١٠

ولذلك فإن من المقترح أن يكون العقد األولي لمدة أربع سنوات يمكن تجديدها لفترة واحدة تبلغ سـنتين (عوضـًا عـن 
 .)FCTC/COP1(10)ثالث سنوات على نحو ما هو محدد في القرار 

  
زمنيــة لــدورات مــؤتمر األطــراف فإنــه يوصــى بــأن ينظــر مــؤتمر ولضــمان تواقــت مــدة التعيــين مــع الــدورة ال  -١١

األطــراف فــي اتخــاذ قــرار بشــأن الشــهر الــذي يجــب أن ُتعقــد فيــه دوراتــه العاديــة كــل ســنتين. وفــي هــذا الصــدد تجــدر 
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 –يونيـو ، والـدورة الثانيـة فـي نهايـة حزيـران/٢٠٠٦فبرايـر  اإلشارة إلـى أن الـدورة األولـى للمـؤتمر ُعقـدت فـي شـباط/
 ٢٠٠٨نـــوفمبر مـــن األعـــوام  ، والـــدورات الثالثـــة والرابعـــة والخامســـة فـــي تشـــرين الثـــاني/٢٠٠٧يوليـــو  بدايـــة تمـــوز/

  على التوالي. ٢٠١٢و ٢٠١٠و
 

 تقييم األداء والتجديد
  

وللتمكـين مــن اتخــاذ قــرار فــي الوقــت المناســب بشــأن التجديـد المحتمــل لعقــد رئــيس أمانــة االتفاقيــة فــإن مــن   -١٢
 تكمال تقييم أداء هذا الرئيس في موعد أقصاه ستة أشهر قبل انقضاء مدة العقد.الواجب اس

  
ومـن الواجـب أن يسـتند تقيـيم أداء رئــيس أمانـة االتفاقيـة إلـى معـايير رســمية وشـفافة مستخلصـة مـن المــادة   -١٣
 من االتفاقية اإلطارية، وتوصيف الوظيفة، وخطط العمل التي اعتمدها مؤتمر األطراف. ٣-٢٤
  

وينبغـــي أن توافـــق هيئـــة المكتـــب علـــى الطريقـــة والتوقيـــت المســـتخدمين لتقيـــيم األداء وٕابـــالغ المـــدير العـــام   -١٤
 ورئيس أمانة االتفاقية بهما قبل الشروع في التقييم.

  
الواجــب أن ُيقــيَّم أداء رئــيس أمانــة االتفاقيــة مــن جانــب هيئــة المكتــب وأعضــاء هيئــة المكتــب الســابقة  ومــن  -١٥

مباشــرة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ أنشــطة المعاهــدة واألنشــطة التقنيــة، ومــن ِقبــل المــدير العــام فيمــا يتصــل بمســائل الشــؤون 
 اإلدارية وٕادارة الموظفين، واألنشطة التقنية، حسب االقتضاء.

  
وعلى المدير العام أن يزود هيئة المكتب بنسخة من تقييمه ألداء رئيس أمانـة االتفاقيـة قبـل أن تنجـز هـذه   -١٦

 الهيئة تقييمها الخاص.
  

وينبغــي أن تــزود هيئــة المكتــب المــدير العــام بنســخة مــن تقييمهــا ألداء رئــيس أمانــة االتفاقيــة وتوصــياتها   -١٧
بشــأن تجديــد تعيينــه قبــل وقــت كــاف بمــا يتــيح للمــدير العــام االســتفادة منهــا، بــالترافق مــع تقيــيم األداء الصــادر عــن 

  ، في اتخاذ قرار بشأن تجديد تعيين رئيس أمانة االتفاقية.منظمة الصحة العالمية
  
  

  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف
  

استعراض مقترحات هيئة المكتب الواردة في هذه الورقة والنظر في اعتماد إلى  مدعو األطرافإن مؤتمر   -١٨
  في الملحق. مشروع القرار المدرج
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  الملحق
  

  مشروع قرار: تعيين وتجديد مدة تعيين رئيس أمانة االتفاقية
  

  إن مؤتمر األطراف،
  

المتعلــق  FCTC/COP4(6)بشــأن إنشــاء أمانــة دائمــة لالتفاقيــة والقــرار  FCTC/COP1(10)إذ يــذكِّر بــالقرار 
  برئيس أمانة االتفاقية؛

  
  ،FCTC/COP/5/25وٕاذ يحيط علمًا بتوصيات هيئة مكتب مؤتمر األطراف المدرجة في الوثيقة 

  
إرســـاء العمليـــة التاليـــة لتعيـــين الـــرئيس الثـــاني ألمانـــة االتفاقيـــة ومـــن بعـــده، ومـــدد تعييـــنهم، والتجديـــد  يقـــرر -١

 المحتمل لمدة التعيين:

تعد هيئـة مكتـب مـؤتمر األطـراف، بالتشـاور مـع أمانـة منظمـة الصـحة العالميـة، توصـيفًا لوظيفـة   )١(
اتفاقيـــة والمـــواد ذات الصـــلة فـــي  ٣-٢٤مـــادة رئـــيس األمانـــة باالســـتناد إلـــى توصـــيف الوظيفـــة الحـــالي، وال

توصـيف الوظيفـة إلـى  ويقـدممؤتمر األطراف في دورته الخامسة؛  تعليقاتاإلطارية، ومع مراعاة المنظمة 
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في موعد أقصاه ثمانية أشهر قبـل انقضـاء مـدة عقـد شـاغل الوظيفـة 

 الحالي؛

 يس أمانة االتفاقية "األمين التنفيذي لالتفاقية"؛تكون تسمية وظيفة رئ  )٢(

يــدعو مــؤتمر األطــراف المــدير العــام لمنظمــة الصــحة العالميــة إلــى اإلعــالن عــن وظيفــة األمــين   )٣(
التنفيذي، على النحو الذي تقدمه هيئة المكتب، وذلك فـي أقـرب فرصـة؛ وٕالـى ضـمان تعمـيم هـذا اإلعـالن 

أطــراف االتفاقيــة اإلطاريــة إلــى تشــجيع المرشــحين المــؤهلين علــى  علــى أوســع نطــاق، وهــو مــا يشــمل دعــوة
 التقدم بطلباتهم؛ واالستفادة من خدمات أمانة منظمة الصحة العالمية في فحص الطلبات؛

تحيـــل أمانـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة إلـــى هيئـــة المكتـــب قائمـــة كاملـــة بجميـــع الطلبـــات المقدمـــة   )٤(
اجـــب إدراجهـــم فـــي القائمـــة المختصـــرة مـــع أســـباب مـــوجزة لهـــذه مشـــفوعة بتوصـــيات بشـــأن المرشـــحين الو 

 التوصيات؛

تتخذ هيئة المكتب، بمشاركة ممثلين اثنين عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، قرارًا بشـأن   )٥(
قائمة مختصرة أولية تضم عددًا ال يزيد عن ستة مرشحين إلخضاعهم للمقابلة، والذين تـرى أنهـم األفضـل 

، ثم توصي المدير العام لمنظمـة الصـحة العالميـة بعـد إجـراء المقـابالت بمرشـح واحـد التخـاذ القـرار تأهيالً 
 النهائي؛

يتــولى المــدير العــام لمنظمــة الصــحة العالميــة تعيــين األمــين التنفيــذي وذلــك بالتشــاور مــع رئــيس   )٦(
 مؤتمر األطراف؛

 ؛تجديدها لفترة واحدة تبلغ سنتين أخريينويمكن تكون مدة تعيين األمين التنفيذي أربع سنوات،   )٧(
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 يقرر كذلك: -٢

يخضع أداء األمين التنفيذي في المسائل المرتبطة بتنفيذ أنشطة المعاهدة واألنشطة التقنية لتقيـيم   )١(
هيئــة المكتــب علــى الطريقــة  هيئــة مكتــب مــؤتمر األطــراف وأعضــاء هيئــة المكتــب الســابقة مباشــرة. وتوافــق

والتوقيــت المســتخدمين لتقيــيم األداء ويــتم إبــالغ المــدير العــام ورئــيس أمانــة االتفاقيــة بهمــا قبــل الشــروع فــي 
 التقييم؛

فيمــا يتصــل بمســائل الشــؤون اإلداريــة وٕادارة المــوظفين، واألنشــطة يخضــع أداء األمــين التنفيــذي   )٢(
ير العـام لمنظمـة الصـحة العالميـة. وتراعـي هيئـة المكتـب تقريـر تقيـيم ، حسب االقتضاء، لتقييم المـدالتقنية

األداء الصـــادر عـــن المـــدير العـــام لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة عنـــد إجـــراء تقييمهـــا المشـــار إليـــه فـــي الفقـــرة 
 ؛)١(-٢ الفرعية

بـل ستة أشـهر قهيئة المكتب إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وفي موعد أقصاه  ترسل  )٣(
نسخة عن تقرير تقييمها مشفوعًا بتوصياتها بشأن تجديد عقد األمين التنفيذي. وينبغي انقضاء مدة العقد، 

مـن االتفاقيـة اإلطاريـة،  ٣-٢٤إلـى معـايير رسـمية وشـفافة مستخلصـة مـن المـادة أن تستند توصية الهيئة 
 ؛راف، وخطط العمل التي اعتمدها مؤتمر األطوظيفة األمين التنفيذيوتوصيف 

وفـــي حـــال توصـــية هيئـــة المكتـــب بعـــدم تجديـــد العقـــد فـــإن عليهـــا أن تـــدعو المـــدير العـــام لمنظمـــة   )٤(
  الصحة العالمية إلى اإلعالن عن الوظيفة وفقًا للعملية الموصوفة في هذا القرار.

  
  
  

=     =     =  


