
 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة 
الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ

  

   سةداالسالدورة 
 ٢٠١٤ أكتوبر/ تشرين األول ١٨  ٢٠١٤ برأكتو / األولتشرين  ١٨- ١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

  
  
  
  

  قــرار
  
  

FCTC/COP6(22)   واليتهعملية تعيين رئيس أمانة االتفاقية وتجديد مدة  
  

  مؤتمر األطراف، 
  

بشــأن  FCTC/COP4(6)بشــأن إنشــاء أمانــة دائمــة لالتفاقيــة، وبــالقرار  FCTC/COP1(10)إذ يــذكر بــالقرار 
بشـــــــأن دور هيئـــــــة مكتـــــــب مـــــــؤتمر األطـــــــراف، وبـــــــالقرار  FCTC/COP5(20)رئـــــــيس أمانـــــــة االتفاقيـــــــة، وبـــــــالقرار 

FCTC/COP5(21)  ؛وتجديد مدة واليتهتعيين رئيس أمانة االتفاقية بشأن  
  

  ،FCTC/COP/6/25وٕاذ يضع في الحسبان توصيات هيئة مكتب مؤتمر األطراف الواردة، في الوثيقة 
  
 وتجديد مدة واليته:تحديد العملية المبينة أدناه لتعيين رئيس أمانة االتفاقية  يقرر  -١
 

المنسقين اإلقليميين، توصيفًا لوظيفة رئيس األمانة، بمشاركة  تقوم هيئة مكتب مؤتمر األطراف،   )١(
 ٣-٢٤بالتشاور مع أمانة منظمة الصحة العالمية، وذلك باالستناد إلى توصيف الوظيفة الحـالي، والمـادة 

مؤتمر األطراف في دورتـه  مداوالتوالمواد األخرى ذات الصلة في اتفاقية المنظمة اإلطارية، ومع مراعاة 
؛ ويقدَّم توصيف الوظيفة إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في موعد أقصاه ثمانية أشـهر السادسة

 قبل انقضاء مدة عقد شاغل الوظيفة الحالي؛
 

يــدعو مــؤتمر األطــراف المــدير العــام لمنظمــة الصــحة العالميــة إلــى اإلعــالن عــن وظيفــة رئــيس   )٢(
يومـًا بعـد هـذا التقـديم؛ وٕالـى ضـمان  ٣٠فـي موعـد أقصـاه  األمانة، على النحـو الـذي تقدمـه هيئـة المكتـب،

اإلطاريـة إلـى تشـجيع  اتفاقيـة المنظمـة في طرافاأليشمل دعوة  بما، نطاق واسعتعميم هذا اإلعالن على 
  الطلبات؛ فرزفي  المنظمةالمرشحين المؤهلين على التقدم بطلباتهم؛ واالستفادة من خدمات أمانة 

 
مشــفوعة  المتلقــاةإلــى هيئــة المكتــب قائمــة كاملــة بجميــع الطلبــات  المنظمــةأمانــة خــدمات تحيــل   )٣(

مــوجزة لهــذه الســباب األ بيــان إدراجهــم فــي القائمــة المختصــرة مــع الــذين يجــببتوصــيات بشــأن المرشــحين 
 التوصيات؛
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قائمـة  فـيممثـل واحـد عـن المـدير العـام لمنظمـة الصـحة العالميـة،  بـدعم مـنهيئة المكتـب،  تبت  )٤(
، والـذين تـرى أنهـم األفضـل تـأهيًال، مقـابلتهم لتجـريسـتة مرشـحين  علـىصرة أولية تضم عددًا ال يزيد مخت

تختار الهيئة بعد إجـراء المقـابالت المرشـح المناسـب وتوصـي المـدير و مع مراعاة توصيف الوظيفة، وذلك 
ار إليــــه فــــي وســــيدعى المنســــق اإلقليمــــي، كمــــا هــــو مشــــ  وحيــــدالعــــام لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة بمرشــــح 

من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف، كما هو مختار من جانب كل إقليم من أقـاليم  الثاً ثمكرر  ٢٤ المادة
المنظمة، إلى مراقبة عملية االختيار بأكملها وسـيقوم بتيسـير االتصـاالت فـي االتجـاهين مـع األطـراف فـي 

 أقاليمها المعنية؛ 
 
اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة بقائمــة المرشــحين  األطــراف فــيإبــالغ  المنظمــة أمانــةتتــولى خــدمات   )٥(

 مخصـص لهـذا الغـرض إلكترونـي، وذلـك مـن خـالل موقـع مقـابلتهموبالقائمة المختصرة للمرشحين المزمـع 
 ومحمي؛

  
 تعيين رئيس األمانة بالتشاور مع رئيس مؤتمر األطراف؛ للمنظمةيتولى المدير العام   )٦(
  
 لمــدةاختيــارهم الــرئيس الثالــث والرؤســاء الالحقــين لألمانــة أربــع ســنوات، ويمكــن  واليــةتكــون مــدة   )٧(

  ؛)٦(١ ) إلى١(١العملية الموصوفة أعاله في الفقرات الفرعية من  بناًء علىواحدة تبلغ أربع سنوات 
  

  كذلك ما يلي: يقرر  -٢
  

 مــع التشــاور بعــدمدعومــة فــي ذلــك مــن المنســقين اإلقليميــين و  مكتبــه، بــأن تقــوم، هيئــة أن يكلــف  )١(
 في اللتين ينبغي اتباعهما والمنهجية العملية بشأن فيها مؤتمر األطراف لينظر اقتراحات بإعداد األطراف،

 دورتـــه إلـــى مـــؤتمر األطـــراف فـــيذلـــك  عـــن تقريـــراً  وبـــأن تقـــدم ،الحـــالي والالحـــق األمانـــة رئـــيس أداء تقيـــيم
  السابعة.

  
  

  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨، الخامسة(الجلسة العامة 
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