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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

 
 

 القرارات
 
 



 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني : من جدول األعمال2لبند ا
 

 2/ د ا ج ع1القرار 
 إن الجمعیة العامة،

 ،203/2مؤتمر / د ا ج ع-06/1/ غ مت الوثیقة وقد درست - 1
 . جدول األعمال والجدول الزمني الواردین في الوثیقة المذكورةتعتمد - 2

 
 
توزیع المقاعد بین المجموعات االنتخابیة في اللجنة الدولیة :  من جدول األعمال3 لبندا

 الحكومیة لصون التراث الثقافي غیر المادي

 3/ د ا ج ع1القرار 
 إن الجمعیة العامة،

 ،203/3مؤتمر / د ا ج ع-06/1/ غ مت الوثیقة وقد درست - 1
ورتھا األولى التي عقدتھا في  الذي اعتمدتھ في د3 ج ع 1 بالقرار وإذ تذّكر - 2

 ،2006 یونیو/حزیران
  بأن تتنازلالسخي) أ( المجموعة الخامسة عرضلتعرب عن تقدیرھا  - 3

على أن  بصفة استثنائیة عن مقعد واحد إلى المجموعة األولى طوعا
 ھذا القرار ال یرتبط بالقیام على الفور بوضع حد أقصى یكون مفھومًا أن

 من كل مجموعة انتخابیة في ھذا االجتماع؛لعدد الدول األعضاء 
مسألة وضع حد أقصى لعدد الدول األعضاء من كل مجموعة  بحث ُتقرر - 4

 قرار في ھذا تخذاوإذا . لجمعیة العامة لةانتخابیة في الدورة العادیة المقبل
 ؛ باألغلبیة البسیطةهداعتمالشأن تعین ا

ثنائیة األولى، توزیع المقاعد ، ألغراض االنتخاب في دورتھا االستوتقرر - 5
، 1: المجموعة األولى:  االنتخابیة بالطریقة التالیةالستة على المجموعات

، -: ، والمجموعة الرابعة1: ، والمجموعة الثالثة1: والمجموعة الثانیة
 .1): ب(، والمجموعة الخامسة 2): أ(والمجموعة الخامسة 

 
 انتخاب ست دول أعضاء إضافیة في اللجنة الدولیة الحكومیة لصون : من جدول األعمال4لبند ا

 التراث الثقافي غیر المادي
 

 :نتائج االنتخاب
 فرنسا :المجموعة االنتخابیة األولى
 بیالروس :المجموعة االنتخابیة الثانیة
 بولیفیا :المجموعة االنتخابیة الثالثة

 - :المجموعة االنتخابیة الرابعة
 ، مالي الوسطىجمھوریة افریقیا ):ألف(االنتخابیة الخامسة المجموعة 

 الجمھوریة العربیة السوریة ):باء(المجموعة االنتخابیة الخامسة 



 

 اختیار اثنتي عشرة دولة عضوًا في اللجنة الدولیة الحكومیة لصون : من جدول األعمال5لبند ا
  سنتین فقط، عن طریق القرعةالتراث الثقافي غیر المادي تقتصر مدة عضویتھا فیھا على

 
  5/ د ا ج ع1القرار 

  الجمعیة العامة،إن
 ،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 الدولیة الدول االثنتي عشرة األعضاء  أن تختار بالقرعة تقرر - 3

، مع مراعاة فقطستقتصر مدة عضویتھا فیھا على سنتین التي  كومیةالح
 .توزیعھا الجغرافي

 
 

 : عن طریق القرعةنتائج االختیار
 :المجموعة االنتخابیة األولى

 2008-2006 بلجیكا
 2008-2006 فرنسا
 2010-2006 تركیا

 :المجموعة االنتخابیة الثانیة
 2010-2006 بیالروس
 2008-2006 بلغاریا
 2010-2006 استونیا
 2010-2006 المجر
 2008-2006 رومانیا

 :المجموعة االنتخابیة الثالثة
 2008-2006 بولیفیا

 2008-2006 البرازیل
 2010-2006 المكسیك
 2010-2006 بیرو

 :المجموعة االنتخابیة الرابعة
 2008-2006 الصین

 2010-2006 الھند
 2008-2006 الیابان
 2010-2006 فیتنام

 ):ألف(المجموعة االنتخابیة الخامسة 
 جمھوریة افریقیا

 الوسطى
2006-2010 

 2010-2006 غابون
 2010-2006 مالي

 2008-2006 نیجیریا
 2008-2006 السنغال

 ):باء(المجموعة االنتخابیة الخامسة 
 2008-2006 الجزائر

اإلمارات العربیة 
 المتحدة

2006-2010 

بیة الجمھوریة العر
 السوریة

2006-2008 

 

 

 


