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 ٢٠١٤ سبتمرب/أيلول باريس،

 فرنسياألصل: 

 

 

 
 

 اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بالدها األصلية
 أو ردها في حالة االستيالء غير المشروع

 
 الدورة التاسعة عشرة

 
 (XI) ١١باريس، مقر اليونسكو، القاعة 

 ٢٠١٤األول/أكتوبر  تشرين ٢-١
 

 انتخاب رئيس وأربعة نواب للرئيس ومقرر :من جدول األعمال المؤقت ٤البند 

 

 ٣الفقرة  القرار المطلوب:
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 اً ، تنتخب اللجنة رئيس)٥,١(املادة  ونظامها الداخلي)، ٧,٤(املادة للجنة ملا ينص عليه النظام األساسي  اً وفق - ١
تتوىل اللجنة انتخاب هيئة مكتب جديدة كلما غّري املؤمتر و . يؤلفون معًا هيئة مكتب اللجنة اً وأربعة نواب للرئيس ومقرر 

 العام تشكيل اللجنة. 

تشكيل أصبح ، ٢٠١٣عام خالل الدورة السابعة والثالثني للمؤمتر العام لليونسكو  نتيجًة لالنتخابات اليت جرت - ٢
 على النحو التايل: اللجنة 

0F أفغانستان -

(*) 
 (*) أذربيجان -
 )-( )القوميات املتعددة - دولة( بوليفيا -
 الكامرون -

(*) 
1Fديفوار كوت -

(-) 
(*)قربص -

  
 (*)مصر -
)-(غواتيماال -

  
 )-(العراق -
 (*)اليابان -
 ليتوانيا -
 (*)مدغشقر -
 )-(مايل -
 )-(منغوليا -
 )-(املكسيك -
 (*)بريو -
 (*)ابولند -
 )-(كوريا مجهورية -
 )-(النكا سري -
 (*)سويسرا -
 (*)السورية العربية اجلمهورية -
 )*(تركيا -

 

                                                 
أعضاء يف الدول األعضاء املذكورة أعاله لتكون  )٢٠١١ انتخب املؤمتر العام لليونسكو يف دورته السادسة والثالثني (باريس، (*)

 .٢٠١٥لمؤمتر العام لليونسكو يف عام لاللجنة الدولية احلكومية. وتنتهي مدة عضويتها يف �اية الدورة الثامنة والثالثني 
اللجنة  أعضاء يفالدول األعضاء املذكورة أعاله لتكون  )٢٠١٣ انتخب املؤمتر العام لليونسكو يف دورته السابعة والثالثني (باريس، (-)

 .٢٠١٧لمؤمتر العام لليونسكو يف عام لالدولية احلكومية. وتنتهي مدة عضويتها يف �اية الدورة التاسعة والثالثني 
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 التالية:  ةيف اعتماد التوصيقد ترغب اللجنة و  - ٣

 COM 1.19التوصية  مشروع
 ، إن اللجنة

، نتيجة لالنتخابات اليت دارت أثناء الدورة السابعة والثالثني اللجنةبالتغيريات يف تكوين  اً وقد أحاطت علم - ١
 للمؤمتر العام: 

 ؛للجنة اً رئيس )لدولةا((السيد/السيدة) ...  نتخبت - ٢

 ؛للجنة اً مقرر  )لدولةا( (السيد/السيدة) ... نتخبت - ٣

 . للجنة اً رئيس اً نواب )(البلد(السيد/السيدة) ...  نتخبت - ٤

 

 

 


