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األصل :إنجليزي
توزيع حمدود
اجتماع الدول األطراف في اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر
ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة
(اليونسكو ،باريس)1970 ،

الدورة الخامسة
باريس ،مقر اليونسكو ،القاعة 11
 20و 21أيار/مايو 2019

البند  12من جدول األعمال المؤقت :انتخابات اللجنة الفرعية الجتماع
الدول األطراف يف اتفاقية عام

1970

تق ّدم هذه الوثيقة انتخابات اللجنة الفرعية الجتماع الدول األطراف يف اتفاقية
عام .1970
مشروع القرار :الفقرة
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الخلفية وتوزيع المقاعد
.1

مبوجب أحكام املادة  14.5من النظام الداخلي الجتماع الدول األطراف يف االتفاقية بشأن الوسائل اليت
تستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة (( )1970يشار إليها
فيما يلي بـ"اتفاقية عام  ،)1970يقوم اجتماع الدول األطراف ،مرة كل سنتني ،بتجديد نصف أعضاء اللجنة
الفرعية .وينتخب هؤالء األعضاء مل ّدة أربعة أعوام.

.2

تتكون اللجنة من ممثّلي  18دولة من الدولة األطراف ،بواقع
ووفقاً ألحكام املادة  14.4من النظام الداخليّ ،

.3

(-15

كل جمموعة اقليمية .ويتبع انتخاب اللجنة مبادئ التناوب والتمثيل اجلغرايف العادل .وال جيوز
ثالث دول ل ّ
أي عضو باللجنة لفرتتني متتاليتني.
انتخاب ّ

انتخبت تسع دول من الدول أطراف كأعضاء يف اللجنة الفرعية خالل اجتماع الدول األطراف الرابع
 16أيار/مايو  ،2017مقر اليونسكو) .وردت القائمة يف القرار  MSP 16.4على النحو التايل:
المجموعة األولى:

قربص

()2015-2019

السويد

تركيا

()2017-2021

()2017-2021

المجموعة الثانية:
ألبانيا

أرمينيا

بولندا

()2017-2021

()2015-2019

()2015-2019

المجموعة الثالثة:

بوليفيا

هندوراس

بريو

()2015-2019

()2017-2021

()2017-2021

المجموعة الرابعة:

أفغانستان

()2015-2019

اهلند

مجهورية كوريا

()2015-2019

()2017-2021
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المجموعة الخامسة (أ):
مجهورية الكونغو الدميقراطية

زامبيا

كوت ديفوار

()2019-2015

()2017-2021

()2017-2021

المجموعة الخامسة (ب):
العراق

ليبيا

مصر

()2015-2019

()2015-2019

()2017-2021

اجراءات انتخاب أعضاء اللجنة الفرعية
.4

ال ينص النظام الداخلي الجتماع الدول األطراف يف اتفاقية عام  1970عن أي حكم بشأن اجراءات انتخاب
أعضاء اللجنة الفرعية .ومبا يتماشى مع املمارسات املتبعة النتخاب اللجان احلكومية الدولية اليت أنشأهتا
اتفاقيات قطاع الثقافة األخرى ،تقرتح األمانة العامة تطبيق القواعد التالية:
الخطوة األولى :قبل التصويت ،ويف موعد أقصاه يومني عمل قبل افتتاح االجتماع ،أي قبل الساعة العاشرة

صباحاً من يوم  16مايو  ،2019تقوم الدول األطراف اليت ترغب يف الرت ّشح النتخابات اللجنة الفرعية بإخبار
األمانة العامة بالربيد اإللكرتوين على عنوان ( .)convention1970@unesco.orgومبجرد إعداد األمانة العامة
قائمة املرشحنيُ ،تال إىل الرئيس يف افتتاح االجتماع.
عني الرئيس ،قبل بدء التصويت ،مسؤولني اثنني لإلحصاء من بني وفود الدول احلاضرة.
الخطوة الثانية :ي ن
ويقوم الرئيس بتسليمهما قائمة بالدول األطراف اليت حيق هلا التصويت وقائمة مبرشحي الدول األطراف .ويتعني
عليه اإلعالن عن عدد املقاعد املراد شغلها.
توزع األمانة العامة على هذه الوفود بطاقة اقرتاع واحدة ُتمل قائمة جبميع مرشحي الدول
الخطوة الثالثةّ :

األطراف.

كل وفد بصوته من خالل وضع دوائر حول أمساء الدول اليت يرغب يف التصويت
الخطوة الرابعة :يديل ّ
لصاحلها.
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الخطوة الخامسة :جيمع مسؤوال االحصاء بطاقات االقرتاع من كل وفد ويقومان بفرز األصوات ُتت إشراف
ويتعني اعتبار
الرئيس .تعترب بطاقات االقرتاع باطلة إذا مت ُتديد أمساء هبا أكثر من املقاعد املراد شغلهاّ .
املظاريف الفارغة وبطاقات االقرتاع اليت مل ُتدد أمساء دول هبا امتناعاً عن التصويت.
كل جمموعة
الخطوة السادسة :يعلَن انتخاب املرشحني الذين حيصلون على أكرب عدد من األصوات يف ّ
انتخابية .وإذا تساوى مرشحان أو أكثر يف عدد األصوات ،جيري الرئيس اقرتاعاً ثانياً .ويف حال مل يسفر
االقرتاع الثاين عن النتيجة املطلوبة ،جيري الرئيس قرعة لتخصيص املقاعد املتبقية.

الخطوة السابعة :يعلن الرئيس نتائج االنتخابات.
.5

قد يرغب االجتماع الدول األطراف اخلامس يف اعتماد القرار التايل:
مشروع

القرار MSP 12.5

إ ّن اجتماع الدول األطراف اخلامس،
.1

بعد فحص الوثيقة C70/19/5.MSP/12؛

.2

وبالرجوع إىل املادتني  14.4و 14.5من النظام الداخلي الجتماع الدول األطراف يف اتفاقية عام
اللتني مت اعتمادمها يف االجتماع الثاين للدول األطراف يف اتفاقية عام ( 1970حزيران/يونيو )2012؛

.3

ينتخب الدول األطراف التسع التالية كأعضاء يف اللجنة الفرعية الجتماع الدول األطراف يف اتفاقية
عام :1970

1970

اجملموعة األوىل:
اجملموعة الثانية:

__________
__________

اجملموعة الثالثة:
اجملموعة الرابعة:
اجملموعة اخلامسة (أ):

__________

اجملموعة اخلامسة (ب):

__________

__________

__________
__________

__________

__________
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