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 منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة

 
  الجمعیة العامة

 للدول األطراف في اتفاقیة صون التراث الثقافي غیر المادي
 

 الدورة االستثنائیة األولى
 11باریس، مقر الیونسكو، القاعة 

 2006نوفمبر / تشرین الثاني9
 

 :  من جدول األعمال المؤقت5لبند ا
لة عضوًا في اللجنة الدولیة الحكومیة لصون التراث اختیار اثنتي عشرة دو

 الثقافي غیر المادي
 تقتصر مدة عضویتھا فیھا على سنتین، فقط عن طریق القرعة

 

 4الفقرة : القرار المطلوب
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المشار ( من اتفاقیة صون التراث الثقافي غیر المادي 6.3طبقًا للمادة  - 1
 باء، تختار 5/ ج ع1 الجمعیة العامة وقرار") االتفاقیة"إلیھا فیما یلي باسم 

الجمعیة العامة بطریق القرعة اثنتي عشرة دولة عضوًا في اللجنة الدولیة 
ویجري ھذا االختیار بعد . الحكومیة، تحدد مدة عضویتھا بسنتین فقط

. 2006نوفمبر / تشرین الثاني9انتخاب ستة أعضاء إضافیین في اللجنة في 
 أن تجّدد نصف أعضاء اللجنة مرة كل سنتین، وسیتیح ذلك للجمعیة العامة

 . من االتفاقیة6.4، طبقًا للمادة 2008یونیو /ابتداء من حزیران
وبإمكان الجمعیة العامة، من جھة، أن تقرر اختیار ھؤالء األعضاء  - 2

االثني عشر بطریق القرعة دون مراعاة أي اعتبارات أخرى وأن تعتمد 
 .4 الوارد أدناه في الفقرة 5/ج ع.د ا 1الخیار ألف من مشروع القرار 

وقد توّد الجمعیة العامة، من جھة أخرى، أن تراعي التوزیع الجغرافي  - 3
ج .د ا 1للدول األعضاء في اللجنة وأن تعتمد الخیار باء من مشروع القرار 

وفي ھذه الحالة، یمكن اختیار الدول عن طریق سحب اسمي دولتین . 5/ع
 . عضوین بالقرعة من كل مجموعة من المجموعات االنتخابیة الست

 :وقد ترغب الجمعیة العامة في اعتماد ما یلي - 4
 :الخیار ألف 

 5/ج ع.د ا 1مشروع قرار 
 إن الجمعیة العامة،

 ،203/5مؤتمر /ج ع.د ا 06/1/ الوثیقة ت غ موقد درست - 1
  باء،5/ ج ع1 من االتفاقیة وبقرارھا 6.3 بالمادة وإذ تذّكر - 2
 أن تختار بالقرعة الدول االثنتي عشرة األعضاء في اللجنة تقرر - 2

 .الدولیة الحكومیة التي ستقتصر مدة عضویتھا فیھا على سنتین فقط
 أو
 باء الخیار

 5/ج ع.د ا 1مشروع قرار 
 ة، الجمعیة العامإن
 ،203/5مؤتمر /ج ع.د ا 06/1/ غ مت الوثیقة  درستوقد - 1
  باء،5/ ج ع1 من االتفاقیة وبقرارھا 6.3 بالمادة  تذّكروإذ - 2
في اللجنة الدول االثنتي عشرة األعضاء  أن تختار بالقرعة تقرر - 3

، مع فقطستقتصر مدة عضویتھا فیھا على سنتین التي  الدولیة الحكومیة
 .ھا الجغرافيمراعاة توزیع


