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عقدت الدورة األولى لمؤتمر األطراف في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال   
في مقر اليونسكو بباريس، في ") المؤتمر"المشار إليه فيما يلي باسم (التعبير الثقافي 

منهم :  مشترآًا423وقد ضمت الدورة . 2007يونيو / حزيران20 إلى 18ة من الفتر
 مشترآًا 176 ؛ و) دولة واالتحاد األوروبي56( طرفًا في االتفاقية 57 مشترآًا من 247
 منظمة غير حكومية لها مرآز 16 منظمات دولية، و 5 دولة أو إقليمًا، و 62من 

تنوع أشكال التعبير الثقافي باليونسكو أمانة وتولت شعبة . المراقب؛ وخبيرين مستقلين
  .االجتماع

   صباحًا10 الساعة - 18/6/2007 - 1القاعة 
   افتتاح مؤتمر األطراف- ألف 1البند 

  ]حفل االفتتاح الرسمي[
بدأت الدورة األولى لمؤتمر األطراف في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال   - 1

 بحفل افتتاح رسمي رأسه السيد 2007يونيو /يران حز18التعبير الثقافي يوم االثنين 
  .آويشيرو ماتسورا، المدير العام لليونسكو

، في آلمته االستهاللية، بجميع ممثلي األطراف في االتفاقية، المدير العامورحب   - 2
والدول التي لها مرآز المراقب، والمنظمات الدولية، وآذلك بالمنظمات غير الحكومية 

وأعرب عن امتنانه لضيوف . بالغ األهمية في عملية وضع االتفاقيةالتي أدت دورًا 
وشدد على أن االتفاقية، التي صّدق . الشرف الذين حضروا في هذه اللحظة التاريخية

 طرفًا، قد حققت سرعة قياسية في دخول حيز النفاذ من بين االتفاقيات التي 62عليها 
رادت، بهذه الوثيقة التقنينية األولى، أن وأعلن أن الدول األعضاء أ. تخص مجال الثقافة

تعترف للتنوع الخالق بأنه عنصر ال غنى عنه للتنمية، من خالل التناول المباشر لما 
مكان أشكال التعبير : أصبح يشكل واحدًا من أآبر التحديات في القرن الحادي والعشرين

  .قافة وتوزيعهاالثقافي في التنمية، مع مراعاة تبدل طرائق اإلبداع وإنتاج الث
  ]بيانات ضيوف الشرف[
، رئيس اجتماع الخبراء البروفيسور قادر أسمالفي حفل االفتتاح هذا، تكلم   - 3

الحكومي الدولي المكلف بوضع مشروع االتفاقية، فاستعرض ماضي االتفاقية، وشرح 
 وبذلك شدد على أهمية أن تصبح هذه االتفاقية عالمية. حاضرها، وتأمل في مستقبلها

وألقى الضوء أيضًا على . حتى يتسنى للدول االستفادة منها في المحافل الدولية األخرى
دور المجتمع المدني في تطبيق االتفاقية، وآذلك االهتمام البالغ الواجب إعطاؤه للتعاون 

وتطرق البروفيسور أسمال إلى المستقبل، فقال إنه يأمل أن يتضاعف عدد . الدولي
 في غضون األعوام الستة القادمة حتى يشمل التمثيل جميع التصديقات ثالث مرات

المناطق، وحتى ذلك الحين يجب وضع المبادئ التوجيهية التشغيلية في صيغتها 
  .النهائية

، األمين العام األسبق لألمم المتحدة السيد خافيير بيريس دي آوييارواستعرض   - 4
، "تنوعنا الخالق"رت التقرير المعنون ورئيس اللجنة العالمية للثقافة والتنمية التي أصد

وأعلن . تطور األفكار والمراحل التي مر بها التفكير في هذا المجال على الصعيد الدولي
وذّآر بأن . أن االتفاقية تتويج لهذه األعمال، وأنها تحدد أيضًا المسارات صوب المستقبل

  . البشريةالثقافة هي غاية التنمية ومقصدها إذا فهمناها بمعنى ازدهار
، رئيس المؤتمر العام لليونسكو والمندوب سعادة السيد بن جعفر بن حسنوأشار   - 5

الدائم لسلطنة عمان لدى اليونسكو، إلى أن التنوع محوري للغاية بالنسبة إلى السالم، 
  .وأن التضامن الكامن في صميم االتفاقية أمر ال غنى عنه مطلقًا لمستقبل البشرية
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د  اء 1البن يس  ا- ب سة(نتخاب رئ ب ) رئي ة(ونائ ؤتمر ) نائب رر لم ر ومق يس أو أآث رئ
  األطراف

  ]انتخاب المكتب[
السيدة فرانسواز ريفيير، وذّآرت . انتقل مؤتمر األطراف إلى انتخاب الرئيس  - 6

، بأن للمؤتمر أن ينتخب رئيسًا، ونوابًا للرئيس، من مساعدة المدير العام للثقافة
، ومقررًا، والطريقة المثالية أن ينتمي آل منهم إلى مجموعة األفضل أن يكونوا أربعة

  .انتخابية مختلفة
، فاقترح ترشيح البروفيسور قادر أسمال لرئاسة مؤتمر سانت لوسياوتكلم وفد   - 7

األطراف، نظرًا إلى آفاءته وخبرته وما أبداه من تفان بالغ في رئاسته الجتماع الخبراء 
  . مشروع االتفاقيةالحكومي الدولي المكلف بوضع

 باسم المجموعة االفريقية، نظرًا إلى الصفات جيبوتيوأيد هذا الترشيح وفد   - 8
 الذي اقترح انتخابه الهند، ووفد اليونانالمهنية واإلنسانية للبروفيسور أسمال؛ ووفد 

وانتخب مؤتمر األطراف بالترحيب العام . بالترحيب العام، ثم تبعه سائر الوفود
رئيسًا، ) أ(من المجموعة االنتخابية الخامسة ) جنوب افريقيا( قادر أسمال البروفيسور

ممثلو اسبانيا وتونس : نواب الرئيس: وانتخب سائر أعضاء المكتب على النحو التالي
ومن الجدير بالذآر . مقررًا) السيدة نينا أوبوليين(وشيلي والهند؛ باإلضافة إلى آرواتيا 

  .ية ممثلة في تشكيل هذا المكتبأن جميع المجموعات االنتخاب
  . باء بصيغته المعدلة1/ م أ- 1اعتمد مشروع القرار   - 9
  ]بيانات األطراف[

وتكلم اثنان . دعا الرئيس األطراف الراغبة في إلقاء بيان رسمي إلى اإلدالء به -10
  .وعشرون يمثلون األطراف، وآان منهم ثالثة وزراء

، الوزيرة ورئيسة المجلس الوطني للثقافة أوّروتياسعادة السيدة باولينا وتكلمت  -11
، فقالت إن االتفاقية ترسي قواعد أساسية جديدة في النظام القانوني شيليوالفنون في 

وهذا . الدولي ترفع الثقافة إلى مستوى يعادل حرية التجارة وال يقل عنها في المشروعية
ى يتسنى تحويل االتفاقية إلى عمل الحدث يشكل تحديًا بالغًا يتطلب التزامًا صادقًا حت

ودعت إلى تضمين مختلف المعاهدات واالتفاقات التجارية شروطًا تتعلق . ملموس
بالمحميات الثقافية؛ وإلى احترام التنوع في تنفيذ السياسات الثقافية الوطنية؛ وإلى 

المية، مراعاة االتفاقية في سائر محافل السياسية الدولية، وبخاصة منظمة التجارة الع
والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وفي الساحات اإلقليمية؛ وإلى دعم الحوار 

  .ودعت إلى إيجاد توازن دولي بين المصالح القائمة. االجتماعي والثقافي
، وزير الثقافة والسياحة  أنيرون–سعادة السيد غبرييل ساسوفي دوسيه وتكلم  -12

لدولية الخاصة التي انتهت باعتماد االتفاقية، وحيا ، فأشاد بالتعبئة اتوغووالترويح في 
وقال إنه يتعين التصدي للتحدي األخالقي الذي تنطوي عليه التنمية . جميع األطراف

المشترآة، وبالتالي ال بد من ولوج المرحلة الحاسمة للبحث عن توافق لآلراء بشأن 
يز تنوع أشكال التعبير وحّض اللجنة الحكومية الدولية لحماية وتعز. أولويات العمل

على إيالء اهتمام خاص لدور المجتمع ") اللجنة"المشار إليها فيما يلي باسم (الثقافي 
المدني، والتعاون الدولي، والتفاعل بين الثقافة والتنمية المستدامة، وتعزيز العالقات 

كال التشارآية، والمعاملة التفضيلية للبلدان النامية، والتعاضد في حالة تعرض أش
ودعا إلى أن تعكس طرائق عمل الصندوق الدولي للتنوع . التعبير الثقافي لخطر داهم

الثقافي تمسك البلدان النامية بهذه اآللية المتعددة األطراف التي يقتضي تحقيق فعاليتها 
  .وتضامنها ومسؤوليتها المشترآة التعبئة المتواصلة للموارد المطلوبة
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، وزير الدولة ووزير العالقات ري أتانغانا ميباراسعادة السيد جان ماوحيا  -13
. ، الدول والمنظمات الدولية التي عملت على إنجاز االتفاقيةالكامرونالخارجية في 

وذّآر بالتزام بلده بقيم االتفاقية وأغراضها، واقتناع رئيس بالده صاحب الفخامة بول بيا 
 من عوامل التسامح والفهم بأن التنوع الثقافي، المدرج في دستور الكامرون، هو

وقال إن على اللجنة أن تعتمد أو تدعو غيرها إلى اعتماد آليات تسهم . والتعايش السلمي
في تمكين بلدان الجنوب من إنتاج ونشر أشكال للتعبير الثقافي، وتساعد على معالجة 

  .الناميةاالختالالت في تدفقات أشكال التعبير الثقافي بين البلدان المتقدمة والبلدان 
 إلى أهمية االتفاقية التي يعّد غرضها حتمية أخالقية لإلنسان غواتيماالوأشار وفد  -14

وشدد الوفد على وجوب تنفيذها بشكل عاجل، وأعلن أن االتفاقية . وال انفصام لها عنه
يمكن، بعد الصكوك األساسية مثل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، أن تحتل مكانًا بالغ 

ة في القرن الحادي والعشرين، وال سيما بالنسبة إلى التنمية المستدامة ومكافحة األهمي
  .الفقر
بصفته ممثال للرئاسة األلمانية لالتحاد األوروبي، فأعلن أن ألمانيا وتكلم وفد  -15

التنوع الثقافي ال يرد فقط في صميم مشروع التكامل األوروبي، بل هو أيضًا عنصر 
خارجية لالتحاد، على نحو ما ورد في الرسالة المتعلقة بجدول محوري في العالقات ال

وأعلن أن على األطراف التعبير بوضوح عن . أعمال أوروبي للثقافة في زمن العولمة
وقال إن هذا هو سبب إعراب الدول . عملها الموحد من أجل بث الحياة في االتفاقية

 الذي يكفل تمثيل جميع األعضاء في االتحاد األوروبي عن دعمها النشط للموقف
وذّآر بأن االتفاقية . األفرقة اإلقليمية في اللجنة الحكومية الدولية، مع مراعاة التناوب

حقوق : ذاتها قد حددت األولويات الواجب إدراجها في المبادئ التوجيهية التشغيلية
  .األطراف والتزاماتها، التعاون الدولي، التكامل والتالحم على الصعيد الدولي

السيدة أوديل آانتان، المدير العام للمديرية العامة للتعليم والثقافة وتكلمت  -16
 باسم الجماعة األوروبية، فقالت إن الجماعة ظلت، منذ معاهدة بالمفوضية األوروبية،

، حريصة على الدفاع عن فكرة معينة عن الثقافة، اهتمامًا 1992ماستريخت في عام 
أن االتفاقية جزء ال يتجزأ من النظام القانوني للجماعة، منها باالختالف والتنوع، وب

وقالت إن . وبأنها آانت مرتقبة باهتمام في سياق عام للتفكير في حكم عالمي جديد
الصندوق الدولي للتنوع الثقافي يمكن أن يدعم وضع استراتيجيات وسياسات ثقافية في 

 لدعم مبادرة آهذه، إما مباشرة أو البلدان النامية، وإن الجماعة األوروبية على استعداد
 اللجنة 2007مايو /وأشارت إلى البيان الذي اعتمدته في أيار. وفقًا لطرائق يتم تحديدها

المعنية بوضع جدول أعمال أوروبي للثقافة في زمن العولمة، والذي يتضمن اقتراحات 
ن ذلك ينطبق وأضافت أ. لدعم البعد الثقافي في إطار سياسة التعاون من أجل التنمية

 من االتفاقية المتعلقة بمنح معاملة تفضيلية للممتلكات والخدمات 16على تنفيذ المادة 
وأوضحت أن البيان اقترح إنشاء صندوق ثقافي . الثقافية اآلتية من البلدان النامية

 لدعم 2013 إلى عام 2007يخصص له ثالثون مليون يورو في الفترة من عام 
لدان افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في مجال الصناعات مشروعات التعاون مع ب

  .اإلبداعية
 آلمة وفد ألمانيا، وقال إن بدء نفاذ االتفاقية سيؤآد الحق في صون إيطالياوأيد وفد  -17

وذآر الوفد أن إيطاليا تؤآد أهمية فتح االتفاقية . وتنمية الثقافة في آامل ُبعده االجتماعي
 ألنها لن تتمكن، دون مشارآته، من بلوغ أهدافها، واقترح الوفد أمام المجتمع المدني

إدماج شرآاء آخرين، مثل شبكات المعرفة، ووسائل اإلعالم، وهيئات اإلذاعة، 
وقال الوفد إن عولمة . وشبكات التلفزيون العامة، وآذلك مشروعات اإلنترنت الجديدة

آة يقوم على التسامح واالحترام األسواق والهجرات إذا لم يواآبها نظام للقيم المشتر
المتبادل، فإن أي تطور صوب عالم متعولم لن يكون إال مصدرا للتوتر ينطوي على 

  .أخطار جسيمة على السالم والحوار
   بعد الظهر3 الساعة - 18/6/2007 - 1القاعة 
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النشط  آلمة ألمانيا التي ألقيت باسم االتحاد األوروبي، وذّآر بالدور فنلنداأيد وفد  -18
وأبدى الوفد ارتياحه النضمام الجماعة األوروبية . الذي قامت به فنلندا في آتابة االتفاقية

وأشار الوفد إلى . 2006ديسمبر /إلى االتفاقية في ظل الرئاسة الفنلندية في آانون األول
أن االتفاقية تحث البلدان على وضع سياسات ثقافية وطنية مستقلة ودعم هويتها وحياتها 

وذّآر الوفد . للسياسة الثقافية الدولية" الميثاق األعظم"ثقافية، وقال إن االتفاقية هي ال
بأن نجاح االتفاقية يرتهن باألمانة وبالدول األعضاء معا، وقال إنه يتعين على الدول، 
من خالل برنامج وميزانية اليونسكو، التأآد من أن األمانة لديها الموارد الالزمة 

ف الوفد مرة أخرى أن على الدول األعضاء رصد تنفيذ االتفاقية على وأضا. والكافية
وطالب الوفد بإشراك جميع . الصعيد الوطني ودعم الصندوق الدولي للتنوع الثقافي

  .الجهات الفاعلة، ومنها المجتمع المدني، في تنفيذ االتفاقية حتى تصل إلى غايتها
 للبناء، حيث إن تحديد مثل هذا اإلطار  إلى أن هذه لحظة تاريخيةفرنساوأشار وفد  -19

. غنى عنه للتصدي للتحديات التي يواجهها التنوع الثقافي بسبب العولمة القانوني أمر ال
وقال الوفد إن من المناسب، في أثناء تنفيذ االتفاقية، أال يغيب عن البال الطابع 

في القانون الدولي نوعية االستشرافي للغاية الذي تتسم به االتفاقية التي تسجل ألول مرة 
الممتلكات والخدمات الثقافية، والتي تعترف بمشروعية السياسات العامة الثقافية، والتي 
تضع إطارًا للتعاون والتضامن الدولي يحّبذ مراعاة التطور الثقافي باعتباره من 

آل وقال الوفد إن هذا المؤتمر األول مسؤول . المكونات األساسية للتنمية المتكاملة
المسؤولية عن حفز التطبيق المتعدد األطراف لالتفاقية، وذلك بإنشاء اللجنة الحكومية 

وذآر الوفد أن عنصر التعاون . الدولية التي آانت فرنسا مرشحة في عملية انتخابها
جزء رئيسي ينفذ من خالل الصندوق الدولي للتنوع الثقافي الذي يعده تمويله أمرًا 

وقد تعهدت . ألطراف في إبقاء االتفاقية حية في ُبعدها الدوليجوهريًا سيترجم رغبة ا
، وأعلنت أنه ال بد من البرهنة 2008 يورو في عام 150 000فرنسا بالمساهمة بمبلغ 

على اإلبداع، واستحداث آليات ترمي إلى جمع األموال بأفضل شكل، وتحقيق الديمومة 
  .ون أداة حديثة وفعالةللصندوق الدولي للتنوع الثقافي الذي ينبغي أن يك

 أن بلده يواصل حملة التصديق بالترويج لالتفاقية، وبخاصة في آنداوأعلن وفد  -20
المناطق غير الممثلة تمثيال آامال، حتى ُترفع االتفاقية إلى نفس مرتبة االتفاقات الدولية 

لى وقد أعلنت آندا، وهي تترشح للجنة، أنها إذا انُتخبت سترآز جهودها ع. الكبرى
وأآدت آندا . الصندوق الدولي للتنوع الثقافي والتعاون الدولي ومشارآة المجتمع المدني

أنه يجب على اللجنة الترآيز على التعاون الدولي، بما في ذلك الصندوق الدولي للتنوع 
الثقافي الذي يجب أن يكون مكمال لسائر الصناديق، وأن تكون له آثار هيكلية، وأن يتسم 

وحث ممثل آيبك في الوفد الكندي . ى تحقيق نتائج ملموسة لمستعمليهبالتصميم عل
األطراف على الوفاء بالتزامها إزاء االتفاقية التي تجّسد مقاصد وقيم اليونسكو، وذلك 
من خالل تقاسم الممارسات الجيدة، واالنفتاح على شتى أشكال التعبير الثقافي، ودعم 

  .التألق الدولي للفنانين
 عن اغتباطه بالمشارآة في تهيئة الظروف الالزمة لتنمية المكسيكفد وأعرب و -21

الثقافات وتفاعلها الحر بما يخدم المبدعين في جميع بلدان العالم من خالل وسائلهم 
وأشار الوفد إلى المكانة المحورية التي تحتلها ". الجمالي"المتعددة للتعبير الفني و 

 المؤتمر العالمي للسياسات الثقافية؛ 1982 عام الثقافة في المكسيك التي استضافت في
وأشار الوفد إلى أن بلده في عداد منشئي الشبكة الدولية للسياسات الثقافية التي شجعت 

، وأضاف أن المكسيك 2001على إصدار اإلعالن العالمي للتنوع الثقافي في عام 
 لليونسكو في تشرين رأست لجنة الثقافة في الدورة الثالثة والثالثين للمؤتمر العام

وأآد الوفد ثراء . ، وهي اللجنة التي أوصت باعتماد االتفاقية2005أآتوبر /األول
المكسيك المتمثل في التعدد اإلثني والثقافي، وأعلن أن التنوع الثقافي عنصر استراتيجي 

وقد قدمت المكسيك أوراق . في العمليات الهيكلية في بلده يحّتم الدستور احترامه
  .ها للجنة، قائلة إن هدفها هو تعزيز تنفيذ االتفاقيةترشيح
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 عن العنصر المتعدد اللغات واإلثنيات في بلده، ومن هنا جاء اآوادوروتكلم وفد  -22
، 2001وبعد أن أشار الوفد إلى إعالن التنوع الثقافي لعام . اهتمامه الفائق باالتفاقية

علقة باحترام الغير والحوار والتعاون الذي آان الخطوة األولى والذي عكس المبادئ المت
باعتبارها أفضل ضمان لالحترام ولألمن الدولي، قال إن بوسع الدول، بعد هذه المرحلة 
الجديدة، االتكال على قواعد تكون بمثابة وسائل لتنفيذ السياسة وتحقيق التعاون الدولي 

الثقافات، من أجل بما يخدم إجراء حوار أفضل بين الثقافات واإلقرار بتساوي جميع 
وأآد الوفد أن التفاعل بين الثقافات وسيلة أساسية . نسج عرى أوثق بين الثقافة والتنمية

لدعم السالم، وذّآر بأن رؤساء الدول اإليبيرية األمريكية ضّمنوا الميثاق االجتماعي 
مية،  حق آل ثقافة في التنمية والوصول إلى الثقافة العال2006للبلدان األمريكية لعام 

وتعزيز التعبير عن التنوع الثقافي، وتساوي جميع الثقافات في الكرامة باعتبارها 
  .عناصر أساسية لدعم وتوطيد الديمقراطية

 إلى وجوب احترام الثقافات الوطنية لكل بلد، وقال إن التنوع الصينوأشار وفد  -23
وأضاف . آثر حيويةالثقافي هو وحده الذي سيساعد العالم على أن يكون أغنى وأجمل وأ

  .الوفد أنه يؤيد جهود اليونسكو بقوة، وآرر استعداده لتعزيز االتفاقية وتطبيقها
 إن االتفاقية تتجاوب مع األهداف األساسية لليونسكو في احترام موناآووقال وفد  -24

حقوق اإلنسان وتساوي الثقافات، وإنها تشكل إطارًا مناسبًا لحماية وتعزيز تنوع أشكال 
وأضاف الوفد أن التعاون ضروري للغاية للدول . امين التعبير الثقافي بشكل أفضلومض

المتواضعة مثل موناآو التي لها مع ذلك ماض راسخ ساعد على ازدهار هويتها 
وأعرب الوفد عن رغبته في االشتراك في تنفيذ االتفاقية، والمشارآة بدءا من . الثقافية

  .وع الثقافيهذا العام في الصندوق الدولي للتن
 إن تنفيذ االتفاقية سيقتضي وجود تفاعل على الصعيد الدولي، النرويجوقال وفد  -25

وبخاصة فيما يتصل بالتوجيهات التي ستعطيها األطراف للجنة بشأن إدارة الصندوق 
. الدولي للتنوع الثقافي، تحقيقا للنجاح في تطبيق االتفاقية وفي التعاون من أجل التنمية

فد عن أثر االتفاقية في وضع السياسات الوطنية، فقال إن هذه الوثيقة التقنينية وتكلم الو
 قد أعلن 2008آانت هي الوثيقة األساسية لوضع سياستين أساسيتين، وأعلن أن عام 

وأعلن البلد أيضًا أنه جرى في الفترة القريبة للغاية سّن . عامًا للتنوع الثقافي في النرويج
وتؤآد . ة السلطات العامة عن األنشطة الثقافية المتصلة باالتفاقيةقانون يتعلق بمسؤولي

  .هذه اإلنجازات القدرة على وضع سياسات على الصعيد الوطني
  . من النرويج تقديم هذا التشريعالرئيسوطلب   

 األعضاء في االتحاد الالتيني، فقدم هذه 38 باسم الدول الـ البرتغالوتكلم وفد  -26
التي لها مرآز المراقب، والتي تتمثل مهمتها في الدفاع عن التنوع المنظمة الدولية 

الثقافي في العالم الالتيني وحمايته، وآان هذا هو السبب في دعمها الدائم لالتفاقية، وقد 
. اتخذت خطوات عديدة لتوعية دولها األعضاء بالتحدي األساسي الذي يمثله هذا الصك

ي أيضًا لبقاء البشرية وتالحمها، والتنوع وذآر الوفد أن التنوع الثقافي ضرور
  .البيولوجي ضروري الستمرار الحياة على األرض

 أن االتفاقية ال تنفصل عن احترام آرامة اإلنسان الذي جنوب افريقياوأعلن وفد  -27
 أهمية االتفاقية للعالم االنتقاص منودعا الوفد إلى عدم . هو ضرورة أخالقية عالمية

ن هذه االتفاقية ستعمل على اتخاذ الترتيبات الكفيلة بتصحيح النامي، موضحًا أ
االختالالت في التجارة الدولية للممتلكات والخدمات؛ وستكفل إنشاء الصندوق الدولي 
للتنوع الثقافي باعتباره آلية للدعم المالي للمشروعات التي تتوافر لها مقومات 

 الثقافي في البلدان االستمرار؛ وستؤآد تعزيز قدرات الصناعات والقطاع
النامية؛وستيّسر التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون بين الشمال والجنوب والتعاون 

وذآّّر الوفد بالقيم التي تقوم عليها . اإلقليمي، وآذلك نقل التكنولوجيات والمعارف
، والهوية االنفتاح، والتنمية المستدامة، والتالحم والعدالة االجتماعيان: االتفاقية وهي



CE/07/1.CP/CONF.209/10 Rev. – page 6 
 

  

ورأى الوفد أن المؤتمر يجب أن يكون . الوطنية، والتضامن الدولي، وآرامة البشر
وأعلن وفد جنوب . البؤرة التي تبلور فيها األفكار وتصاغ فيها خطة عمل تنفيذ االتفاقية

افريقيا أنه يجدر، عند التصدي لتحديات العولمة، التأآد من أن أهمية التراث غير 
معرفة التقليدية والتنوع الثقافي أمور يعترف بها العالم المتقدم بصفتها المادي ونظم ال

سبتمبر /وذآر الوفد أن بلده استضاف في أيلول. من العناصر األساسية للتنمية المستدامة
 مؤتمر التنوع الثقافي من أجل التالحم االجتماعي والتنمية المستدامة في افريقيا 2006

نتائجه إلى تصديق الدول االفريقية على االتفاقية واتخاذ وبلدان الشتات، الذي أفضت 
وأعلن الوفد رغبته في المشارآة في تنفيذ االتفاقية واالشتراك في . تدابير وطنية

  .الصندوق الدولي للتنوع الثقافي
 أن بلده عضو في المنظمة الدولية للفرنكوفونية ومنظمة الدول أندوراوأعلن وفد  -28

ية، موضحًا أن بلده تمتع بسبعة قرون من التاريخ السلمي بفضل األيبيرية األمريك
وأشار الوفد إلى اشتراآه في صياغة . االحترام المستمر ألشكال التنوع الثقافي فيه

وقال إنه يرى أن التعاون الدولي من الجوانب األساسية التي ال .  من االتفاقية20المادة 
. افات التي تفتقر إلى الوسائل الالزمة لتنميتهاغنى عنها لمواجهة المخاطر المحدقة بالثق

ودعا الوفد اليونسكو إلى إقامة عالقات تشارآية مع المنظمات الحكومية الدولية 
وأبدى الوفد رغبته في . والمجتمع المدني لتقديم المساعدة القانونية والتقنية إلى الدول

 األطراف إلى تقديم تبرعات االشتراك في الصندوق الدولي للتنوع الثقافي، داعيا جميع
وطالب الوفد اليونسكو أيضًا بالتماس موارد غير حكومية لتمويل . لتغذية الصندوق

الصندوق، وقال إنه يتعين وضع معايير دقيقة لتمويل المشروعات المستدامة ذات 
وأوصى الوفد بوضع استبيانات مبسطة بشأن التقارير الدورية . التأثير الهيكلي
  .عرب عن أمله في عقد االجتماعات في باريسلألطراف، وأ

 ارتياحه للتقدم الذي تحقق بالفعل ولنفاذ هذا اإلطار القانوني تونسوأبدى وفد  -29
الدولي الذي يدرج الثقافة في عملية التنمية ويدفع قطاع الثقافة والتراث في تونس إلى 

 إلى الندوة الدولية للتنوع وذّآر الوفد بحرصه على تعزيز االتفاقية، وأشار. أبعاد جديدة
وقال الوفد إن االتفاقية . 2007أبريل / نيسان29 و 28الثقافي التي عقدتها تونس يومي 

ستساعد على تعزيز الجهود الوطنية من أجل الحوار بين الثقافات، ومنها بوجه خاص 
آرسي بن على الجامعي ومرآز قرطاج للحوار بين الحضارات، وإن تطوير 

وتكلم الوفد باسم . ثقافية من المكونات الرئيسية للخطط الوطنية للتنميةالصناعات ال
فأعلن أن األردن وتونس وعمان تتقدم بترشحها للجنة لتأآيد ) ب(المجموعة الخامسة 

  .تطبيق االتفاقية وتنفيذها
 إلى عنصر تعدد الثقافات واللغات في بلده، وأبدى ارتياحه لما بوليفياوأشار وفد  -30

 60ه االتفاقية من قيمة دولية ووفاء بالغرض، وهو ما تؤآده التصديقات الـ تتسم ب
وتعزز االتفاقية الصالت بين الثقافة والتنمية المستدامة، وتكّرس . السريعة على االتفاقية

المساواة بين جميع الثقافات والوصول المنصف إلى جميع أشكال التعبير الثقافي، وتؤآد 
وقال وفد بوليفيا إن تنفيذ هذه . إلنسان والحريات األساسيةمن جديد احترام حقوق ا

االتفاقية أمر حيوي، ألنها تضع حدًا للصراعات واالدعاءات التي أضعفت الشعب 
وأعلن الوفد أن حكومته تتطلع إلى تهيئة مناخ مناسب . البوليفي من الناحية الثقافية

لوفد إلى تشكيل جمعية تأسيسية وأشار ا. للجميع لنشر وتقاسم أشكال التعبير الثقافي
  .قائمة على المشارآة ستساعد على التوجه صوب مجتمع يكون فيه التبادل حرًا

 أن االتفاقية تقدم ردًا قانونيًا محددًا على انعدام المساواة في التبادل ماليوأعلن وفد  -31
 االتفاقية تتيح وأوضح الوفد أن. الثقافي الذي يوّلد آثارًا اقتصادية واجتماعية ومعنوية

ثقافات مهددة : فرصًا للدول االفريقية، وبخاصة أنها تعالج حاالت واجهتها افريقيا
بالضمور، بل باالختفاء، وخصوصًا ثقافات الشعوب األصلية، واألقليات، وفئات 
المجتمع أو األفراد المفتقرين إلى سبل المشارآة التامة في إنتاج ونشر الممتلكات 

وأضاف الوفد أن فرصة نجاح االتفاقية تكمن في قدرتها على تجاوز . يةوالخدمات الثقاف
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وأوضح الوفد احتياجات الدول االفريقية وإمكانياتها . نظرة االقتصاد الكلي إلى التنمية
  .الثقافية، وقال إنه يتطلع إلى التطبيق الكامل لالتفاقية

  
  
  

   اعتماد جدول األعمال- 2البند 
  209/2مؤتمر / أ م- 2007/1/الوثيقة ت ث

اعتماد " المتعلق بـ 2يونيو، مناقشة البند / حزيران18، بعد ظهر يوم الرئيسافتتح  -32
  .2/ م أ- 1القرار : واعتمد مؤتمر األطراف جدول األعمال المؤقت". جدول األعمال

   اعتماد النظام الداخلي- 3البند 
  209/3مؤتمر / م أ- 2007/1/الوثيقة ت ث

، وأعطت تفسيرات أولية 3، البند ريفيير، نائبة المدير العام للثقافةالسيدة قدمت  -33
وحددت نوعية االتفاقية . للفصول الستة الكبيرة التي يتألف منها النظام الداخلي المؤقت

من خالل التذآير باألحكام األصلية لمشروع النظام الداخلي، ومنها الحكم الخاص 
وقالت أيضًا إن االتفاقية يمكن أن تصدق عليها . باشتراك المجتمع المدني بصفة مراقب

وأبلغت المؤتمر أن هناك اقتراحات . الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي
ألبانيا، أندورا، بلغاريا، بورآينا : بالتعديل قدمت، منها اقتراحات تؤيدها األطراف التالية

نغال، فرنسا، قبرص، فاسو، توغو، تونس، جيبوتي، سانت لوسيا، سلوفاآيا، الس
 و 14.2وفيما يتعلق بالمادتين . الكامرون، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالي، موناآو، اليونان

  .قدمت اقتراحًا مغايرًاالمجموعة األولى  من النظام الداخلي المؤقت، قالت إن 15
.  على األطراف النظر في مواد النظام الداخلي المؤقت مادة مادةالرئيسواقترح  -34
 11 و10 و 9 و 8 و 7 و 6 و 5 و 3 و 2.2 و 2.1 و 1تمد مؤتمر األطراف المواد واع
 14.1 و 13.9 و 13.8 و 13.7 و 13.6 و 13.4  و13.3  و13.2 و 13.1 و 12.1و 
  . من النظام الداخلي المؤقت20 و 19 و 18 و 17 و 16و 
  ] المراقبون- 2المادة [

ن النظام الداخلي المؤقت المتعلقة بمشارآة  م2.3 إلى المادة سانت لوسياأشار وفد  -35
، والمنظمات غير 2.2المنظمات الحكومية الدولية، غير تلك المشار إليها في المادة 

 ألمانيا ووفد الهندالحكومية في أعمال المؤتمر بصفة مراقب، فاقترح، بتأييد من وفد 
تمامات  لها اهالتي"باسم االتحاد األوروبي، تعديل النص بأن تضاف إليه عبارة 

". إذا طلبت ذلك آتابة من المدير العام لليونسكو" ، وعبارة "وأنشطة في مجال االتفاقية
  .وقد اعتمد التعديالن

  ] جديدة- 4المادة [
 جديدة تتعلق بمن يحق لهم من األفراد 4 إضافة مادة سانت لوسيااقترح وفد  -36

  .د هذا التعديل باإلجماعوقد اعتم. والهيئات إضافة مسائل إلى جدول األعمال
، 12.2من المادة " تعديل"، حذف لفظة السنغال، بتأييد من البرازيلواقترح وفد  -37

  .وقد قبل المؤتمر االقتراح واعتمده
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" raisonnablement"، ترجمة لفظة موناآو، بتأييد من سانت لوسياواقترح وفد  -38
وقد قبل المؤتمر . لنص االنجليزيفي ا" reasonably"الواردة في النص الفرنسي بلفظة 

  .هذا االقتراح
، توضيحات بشأن سانت لوسيا والسنغال وألمانيا، بتأييد من الهندوطلب وفد  -39

  .13.5التصويت برفع األيدي المشار إليه في المادة 
، 17تشير إلى المادة " عادة" في البداية إلى أن لفظة المستشار القانونيونّبه  -40

: وشرح نظم التصويت الثالثة. أن المبدأ يمكن أن تكون له استثناءاتوتعني ضمنًا 
؛ والتصويت نداء باالسم، الذي "العادي"التصويت برفع األيدي، الذي يعتبر التصويت 

يجري في حالة الشك أو بطلب من وفدين على األقل؛ والتصويت باالقتراع السري، 
  .نتخاب أعضاء اللجنةوهو مخصص في النظام الداخلي لمؤتمر األطراف ال

 من النظام الداخلي المؤقت، 13.5من المادة " عادة"وقرر المؤتمر حذف لفظة  -41
  . من النظام الداخلي بالشكل الذي اعتمده به المؤتمر14.6التي أصبحت المادة 

  ] التوزيع الجغرافي- جديدة - 14/15المادة [
مؤقت المتعلقة بالتوزيع الجغرافي  من النظام الداخلي ال14.2فيما يتعلق بالمادة  -42

 باسم الهند باسم المجموعة األولى، بتأييد من وفد اليونانداخل اللجنة، اقترح وفد 
 مقاعد لكل 6 مقاعد وما ال يزيد على 3المجموعة الرابعة، تخصيص ما ال يقل عن 

جود وقال الوفد إنه في حالة و. مجموعة انتخابية، ضمانًا للتوزيع الجغرافي العادل
صعوبات خاصة، يمكن البحث عن حل خاص بها، فالهدف هو ضمان التوزيع 

  .الجغرافي العادل، مع ضمان حضور أفضل للمجموعات االنتخابية في اللجنة
 أنه سيكون من غير المتصور أن يكون هناك تفاوت في التمثيل الهندوأضاف وفد  -43

 مفسرًا إن اقتراح المجموعة األولى وقال. اإلقليمي داخل هيئات اتفاقية التنوع الثقافي
هو دعوة موجهة إلى المجموعات الممثلة دون النصاب التي شرعت دولها في عملية 

وأوضح الوفد أنه دون هذا التعديل، ستجابه مجموعات معينة . التصديق على االتفاقية
  .المصاعب

لحل، الذي يتسم ، إلى أن هذا ابوليفيا والسنغال، بتأييد من البرازيلوأشار وفد  -44
بالفعالية اليوم نظرًا إلى تصديق ثلث الدول على االتفاقية، يمكن أن يؤدي يومًا ما إلى 

وأعلن الوفد أنه يعارض وضع . التمثيل الزائد إلحدى المجموعات على حساب غيرها
  .حدود عليا أو دنيا

الزائدة، ووجه  أن القاعدة المكتوبة نادرًا ما تتقبل المرونة السنغالوأعلن وفد  -45
  .االنتباه إلى أن تعديل قاعدة مكتوبة ومعتمدة قد يكون أصعب في المستقبل

 من النظام الداخلي المؤقت تنص على إمكان 20 إلى أن المادة ألمانياوأشار وفد  -46
. تعديل النظام الداخلي للمؤتمر، مما يتيح بالتالي تعديل القاعدة إذا افُترض عدم آفايتها

  .اليوناند باإلبقاء على اقتراح وأوصى الوف
ولذلك أوصى .  إن أغلبية الثلثين ضرورية لتعديل النظام الداخليالبرازيلوقال وفد  -47

 مقاعد على األقل لكل 3باتخاذ قرار مستقل بشأن االقتراح المتعلق بتخصيص 
 آان وأبلغ الوفد المؤتمر أيضًا أنه سيوافق على ما تطمح إليه األغلبية، وإن. مجموعة

  .يذهب إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى بذل الجهود في المستقبل
 مقاعد، وليس الحد 6 إنه يدعو إلى إلغاء الحد األقصى، وهو السنغالوقال وفد  -48

وتساءل الوفد عن إمكانية .  مقاعد، وأضاف أنه ينضم إلى األغلبية3األدنى، وهو 
  .اليونانقبلتها العثور على حل خاص لهذه المسألة، واقترح صيغة 
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 المواقف المختلفة وبّين التحديات التي تنطوي عليها هذه الرئيسوبعد أن لخص  -49
المسألة وعواقبها على هيئات االتفاقية، طلب إلى المستشار القانوني توضيحات بشأن 

  .الحل الخاص المتصل بهذا الموضوع
 15.2لتي أصبحت المادة ، ا14.2 صياغة جديدة للمادة المستشار القانونيواقترح  -50

  :والتي اعتمدها مؤتمر األطراف، على النحو التالي
ن  " شكلة م ة، الم ي اللجن د ف وزع المقاع ين  24تت اب ب ل انتخ ي آ ًا، ف ة طرف  دول

دول األطراف في آل مجموعة،                      ا يتناسب مع عدد ال ة بم المجموعات االنتخابي
ل وستة مقاعد ع                   ى األق ة مقاعد عل ر لكل      على أساس أن تخصص ثالث ى األآث ل

ست  ة ال ات االنتخابي ن المجموع ة م واردة  . مجموع صيغة ال ق ال ذر تطبي إذا تع ف
  ".أعاله، يمكن إبرام اتفاق استثنائي للتكيف مع هذه الظروف الخاصة

  ] جديدة- 15/16المادة [
 من النظام الداخلي المؤقت المتعلقة بمدة عضوية أعضاء اللجنة 15تقترح المادة  -51

ة عضوية نصف الدول األعضاء في اللجنة التي تنتخب في االنتخاب األول أن تكون مد
ونصت هذه المادة أيضًا على عدم جواز انتخاب عضو اللجنة ألآثر من . عامين فقط

 - 2007/1/وقد ُوضعت هذه العبارة، الواردة في الوثيقة ت ث. مدتي عضوية متتاليتين
وقد جرت مناقشة . ظر فيها المؤتمر، بين قوسين معقوفين لكي ين209/3مؤتمر /م أ

  .15متعمقة انصبت على المادة 
 النرويج باسم مجموعة أمريكا الالتينية والكاريبي، وبتأييد سانت لوسياوتكلم وفد  -52
 إلى مبدأ التناوب الوارد في االتفاقية، مع 15، فاقترح أن يشار في المادة المكسيكو

وأوصى الوفد بحذف العبارة التالية الواردة . "مع مراعاة مبدأ التناوب"إضافة عبارة 
ال يجوز انتخاب عضو في اللجنة ألآثر من مدتي عضوية : [بين قوسين معقوفين

  ].متتاليتين
، قائال إن تصور االقتراح لمبدأ التناوب هو سانت لوسيا اقتراح الهندوأيد وفد  -53

 قوسين معقوفين يمكن أن وأضاف مفسرا أن اإلبقاء على العبارة الواردة بين. األنسب
  .يغري باالنتخاب لمدتين متتاليتين بدال من الحث على التناوب

، عن مساندته اليونان وآندا باسم االتحاد األوروبي، بتأييد من ألمانياوأعرب وفد  -54
  .لقصر عضوية أعضاء اللجنة على مدتين متتاليتين

ان قد تساءل عن مدلول هذا  إن مبدأ التناوب أساسي، وإن آاليونانوقال وفد  -55
  .المفهوم وعن السلطة التي تملك تفسيره

. الهند وسانت لوسياوقالت إنها تتفهم قلق .  على أهمية مبدأ التناوبآنداوشددت  -56
وأبدت آندا مخاوفها من استخدام بعض أعضاء اللجنة إلمكانية قضاء أآثر من مدتين 

راح القصر على مدتين متتاليتين هو ضمان وقالت إن اقت. للبقاء في اللجنة فترة أطول
  .ألقصى مدة في اللجنة

 توغو وبيرو وبورآينا فاسو وأوروغواي، بتأييد من سانت لوسياواقترح وفد  -57
، قصر العضوية على مدة واحدة، مع عدم إمكان مالي وغواتيماال وجنوب أفريقياو

  .لوفد، مع مبدأ التناوبإعادة انتخاب العضو المعني فورًا، فهذا يتفق، آما قال ا
 تأييدهما لمبدأ التناوب، وإن آانا قد أشارا إلى أنه إذا الصين والهندوأعلن وفدا  -58

قصرت العضوية على مدة واحدة فقط، فإن المجموعة الرابعة ستكون عرضة لعدم 
ودعا . تمثيلها في اللجنة، وخصوصًا أنه ال يضم اآلن سوى دولتين طرفين في االتفاقية

  .فدان إلى أن ينص المؤتمر على وضع قواعد محددة استثنائية للحاالت الطارئةالو
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 االنتباه إلى الصعوبات التي قد تنشأ عند تطبيق قاعدة القرعة تونسولفت وفد  -59
الختيار نصف الدول األعضاء التي تنتخب في االنتخاب األول، ولذلك أوصى بقصر 

  .العضوية على مدتين متتاليتين
 األخذ بتخصيص مقعد واحد على األقل في اللجنة لكل اليونانرح وفد واقت -60

  .مجموعة انتخابية، حتى يتسنى للمجموعة الرابعة أن تظل ممثلة
 ما دار في الجلسة، فقال إن أغلبية آبيرة من الوفود تود اإلبقاء الرئيسوأوجز  -61

تي تقصر انتخاب عضو على مبدأ التناوب وحذف العبارة الواردة بين قوسين معقوفين ال
ودعا الرئيس إلى إجراء مشاورات، واقترح تأجيل المناقشة . اللجنة على مدتين متتاليتين

 من النظام الداخلي 22 إلى 16وأشار على األطراف بالنظر في المواد من . إلى الغد
  .واعتمد مؤتمر األطراف المواد بالصيغة التي عدلت بها. المؤقت مادة مادة

   صباحًا10 الساعة - 19/6/2007 - 1القاعة 
  .15يونيو لمواصلة مناقشة المادة / حزيران19 الجلسة يوم الثالثاء الرئيسافتتح  -62
 من النظام الداخلي المؤقت، عن 15 االستعاضة، في المادة البرازيلواقترح وفد  -63

  ".انتخاب"بلفظة " تجديد"لفظة 
د األوروبي، بأنه يحبذ تعريفًا بالغ الدقة ، متكلمًا باسم االتحاألمانياوذّآر وفد  -64

  .للتناوب، وبالتالي لقصر العضوية على مدتين متتاليتين
 المتعلقة بمدة عضوية 15 إدراج فقرة جديدة في المادة سانت لوسياواقترح وفد  -65

إعادة االنتخاب الفورية غير محبذة، إال إذا لم تتقدم : "أعضاء اللجنة بالصيغة التالية
وللدول األطراف . ة إقليمية بعدد من المرشحين يكافئ عدد المقاعد الشاغرةمجموع

المنتمية إلى مجموعة انتخابية يقل عدد مرشحيها عن العدد األدنى للمقاعد المنصوص 
  ". أن تطلب إعادة انتخابها15.2عليه في المادة 

ي، تجنب أي  إنه يحسن، نظرًا إلى الطابع القانوني للنظام الداخلالرئيسوقال  -66
  .غموض في صياغة مواده

ُتنتخب الدول األعضاء في اللجنة : "15 الصيغة التالية للمادة اليونانواقترح وفد  -67
غير أن مدة عضوية نصف أعضاء اللجنة الذين ينتخبون في . لمدة أربع سنوات

 عن -  بواقع اثنتين لكل مجموعة-وتحدَّد هذه الدول . االنتخاب األول تحدد بسنتين فقط
ويقوم المؤتمر آل سنتين بتجديد نصف أعضاء . طريق القرعة في هذا االنتخاب األول

  ".اللجنة، مع المراعاة الواجبة لمبدأ التناوب
، هذا االقتراح، وإن آان يطالب بدولة واحدة غواتيماال بتأييد من الهند،وأيد وفد  -68

  .لكل مجموعة
 بنظام القرعة، لكل مجموعة انتخابية،  أن يأخذ المؤتمرالمكسيكواقترح وفد  -69

  .الختيار نصف عدد الدول المنتخبة في اللجنة
واتضح من .  بشكل دقيق عواقب االقتراحات المختلفةالمستشار القانونيوشرح  -70

عرضه أن من األعدل األخذ بالحل الذي يسمح فيه نظام القرعة بتجديد نصف األعضاء 
  .حسب المجموعات االنتخابية

 ألمانياوبعد المداوالت المتعمقة التي نجمت عن مسألة مدة العضوية وآلمات  -71
، طلب اليونان والهند والنرويج والمكسيك وغواتيماال والصينوالسنغال والبرازيل و

 أن تشترك مع مجموعة أمريكا الالتينية والكاريبي، والمجموعة األولى آندا إلى الرئيس
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الممثلة بالسنغال، في تنسيق صياغة ) أ(مجموعة الخامسة الممثلة بألمانيا واليونان، وال
وقدم فريق الصياغة تعديًال موحدًا يلتزم بمبدأ التناوب، وينطوي على . 15المادة 

، 15واعتمد المؤتمر المادة . استثناءات محددة بدقة، مع المراعاة الواجبة لحاالت معينة
  .3/ م أ- 1لقرار ، بصيغتها المعدلة، وآذلك ا16التي أصبحت المادة 

  ]اعتماد المراقبين[
  . الكلمة لألمانة في موضوع اعتماد المراقبينالرئيسأعطى  -72
  رئيسة شعبة تنوع أشكال التعبير الثقافي، فوريرو-غاليا ساوما وتكلمت السيدة  -73

.  دولة وإقليمًا طلبت اعتمادها بصفة مراقب62وأمينة االتفاقية، فأبلغت المؤتمر أن 
بنغالديش وجامايكا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة (ت أن ست دول وأوضح

قد قدمت بالفعل وثائق تصديقها، وإن آانت ال تعتبر ) وغابون وآوبا وآوت ديفوار
وتلت أسماء المراقبين، آما تلت أسماء . أطرافًا ألن االتفاقية لم تنفذ بعد بالنسبة إليها

خمس والمنظمات غير الحكومية الست عشرة والخبيرين المنظمات الحكومية الدولية ال
وبعد ذلك . 1وترد أسماء المشترآين في الملحق . المستقلين الذين يشترآون في المؤتمر

  .ممثلي المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى الكالمالرئيس دعا 
أن من المهم ) تاداألونك (مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةوأعلنت ممثلة  -74

التوفيق بين التنوع الثقافي الوطني والسياسات الدولية، وأن من الضروري تحقيق 
التداخل بين السياسة الثقافية والسياسة التجارية لتعزيز الصناعات الثقافية في السياسات 

في، وأشارت إلى أن العمليات العالمية تؤدي دورًا مهما فيما يتعلق بالتنوع الثقا. الدولية
 وصلت إلى طريق مسدود، وأن التنوع الثقافي 2001وأن مفاوضات جولة الدوحة لعام 

والموضوعات المرتبطة به ال تندرج في القضايا المتصلة بالجولة، وإن آانت قد 
مجموعة (نوقشت في إطار مجموعة االتفاق العام بشأن التعريفات الجمرآية والتجارة 

وذآرت أن التحرير يمكن أن . ل السمعية والبصريةآالمبادالت في مجال الوسائ) غات
يؤدي إلى تراجع التخصصات ذات المستوى الضعيف من التنمية، وإن آانت تهم 

وأعلنت أن المرونة . البلدان النامية، وأضافت أن التحرير المتدرج هو أفضل سبيل
طرافًا فاعلة في أساسية لتصدير الممتلكات والخدمات الثقافية للبلدان النامية التي تظل أ

األسواق، وأوصت بتحقيق التوازن بين التخصصات، مع ترك مساحة مرنة للتوصل 
وقالت إن االتفاق المتعلق . إلى السياسات اإلنمائية الرامية إلى حماية التنوع الثقافي

بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة لم يحظ باالهتمام الكافي، وإن النظام 
وذّآرت بأن مسألة صناعة . لملكية الفكرية يجب أن يعالج على الصعيد الدوليالراهن ل

وذآرت أن تنفيذ التعاون من أجل التنمية . 2004اإلبداع أدرجت في األونكتاد في عام 
وأوصت . والمعاملة التفضيلية مهمان لدعم الجهود الوطنية لتنمية الصناعات اإلبداعية

ومنظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية بإجراء مشاورات بين األونكتاد 
وقالت أخيرًا إن . الفكرية واليونسكو، وبتحقيق التكامل بين شتى االتفاقات الدولية

  .األونكتاد مغتبط باشتراآه في هذه العملية
 باسم لجنة االتصال بين المنظمات غير الحكومية واليونسكووتكلمت ممثلة  -75

اللجنة الدولية لالتصال بين التحالفات من أجل التنوع : المنظمات غير الحكومية التالية
الثقافي، والمجلس الدولي للموسيقى، والمجلس الدولي للمتاحف، واتحاد الموسيقيين 

 ،"تقاليد للغد"الدولي، والمعهد الدولي للمسرح، والشبكة الدولية للتنوع الثقافي، ورابطة 
وقالت إنها مغتبطة بعدد التصديقات، ودعت إلى سرعة . د اإلذاعي األوروبيواالتحا

تشغيل الصندوق الدولي للتنوع الثقافي، فهو ال غنى عنه لبلوغ أهداف االتفاقية، 
 من 11وأشارت إلى أهمية المادة . وبالذات لتنمية الصناعات الثقافية للبلدان النامية

 مشارآة المجتمع المدني، ودعت الدول األعضاء االتفاقية، فحثت األطراف على تشجيع
إلى إعمال حقوقها والوفاء بالتزاماتها، وذلك بتهيئة الوسائل الالزمة لكفالة التنوع 

  .الثقافي والوصول إلى أشكال التعبير عنه
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   موعد ومكان انعقاد دورات مؤتمر األطراف- 4البند 
  209/4مؤتمر / م أ– 2007/1/الوثيقة ت ث

 من جدول األعمال 4 المناقشة المتعلقة بالبند الرئيسعتماد المراقبين، افتتح بعد ا -76
 من 22.2وأشار إلى المادة ". موعد ومكان انعقاد دورات مؤتمر األطراف"عن 

  .االتفاقية قائال إن مؤتمر األطراف ينعقد في دورة عادية آل عامين
سع مؤتمر األطراف عقد فبو.  الخيارينمساعدة المدير العام للثقافةوطرحت  -77

دوراته العادية بمقر اليونسكو، وبقدر اإلمكان في إطار المؤتمر العام لليونسكو، عمال 
ومع ذلك فإن مؤتمر األطراف قد يفضل عقد ). 1الخيار ( من االتفاقية 22.2بالمادة 

دوراته العادية في فترة أخرى من العام، آل عامين، في موعد يدور حول شهر 
  ).2الخيار (نيو يو/حزيران

، باسم السنغال، وتوغو، باسم االتحاد األوروبي، وألمانياوأعربت وفود  -78
، وذلك بصفة خاصة لعدم إرهاق 2 عن تفضيلها للخيار الهندالمجموعة االفريقية، و
  .المؤتمر العام بالعمل

 من 22.2 والمادة 2 عن الفروق الظاهرة بين الخيار المكسيكوتساءل وفد  -79
  .فاقيةاالت
  ".بقدر اإلمكان" تقول 22.2 الشكوك بقوله إن المادة الرئيسوبّدد  -80
، الذي جاء فيه أن مؤتمر األطراف يقرر عقد 4/ م أ- 1واعتمد المؤتمر القرار  -81

ومن هنا فإن . يونيو/دوراته العادية آل عامين في موعد يدور حول شهر حزيران
  .2009يونيو /ف ستعقد في حزيرانالدورة العادية الثانية لمؤتمر األطرا

   انتخاب اللجنة الحكومية الدولية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي- 5البند 
د  ف 5البن كال     - أل وع أش ز تن ة وتعزي ة لحماي ة الدولي ة الحكومي د اللجن ع مقاع  توزي

  االنتخابية اتالمجموعالتعبير الثقافي فيما بين 
   ألف209/5مؤتمر /أ م - 2007/1/الوثيقة ت ث

، في تقديمه لهذا البند، بأن على المؤتمر انتخاب لجنة حكومية دولية الرئيسذّآر  -82
 50 من االتفاقية، حيث إن عدد األطراف يتجاوز 23.4 عضوا، عمال بالمادة 24من 
 طرفًا 57يونيو بالنسبة إلى / حزيران18وقال موضحًا إن نفاذ االتفاقية بـدأ في . دولة

 من االتفاقية تنص على 23.1وأضاف أن المادة ). دولة طرفًا والجماعة األوروبية 56(
انتخاب اللجنة لمدة أربعة أعوام، وأن انتخاب أعضاء اللجنة يستند إلى مبدأي التوزيع 

ودعا ممثلي األطراف إلى االطالع على ). 23.5المادة (الجغرافي العادل والتناوب 
، ) باء209/5مؤتمر / م أ- 2007/1/الوثيقة ت ث(نة قائمة المرشحين النتخاب اللج

  .ألف من جدول األعمال 5وافتتح المناقشة حول البند 
 15.1 إلى أن المؤتمر قد اعتمد نظامه الداخلي الذي تنص المادة الرئيسوأشار  -83

منه على انتخاب أعضاء اللجنة على أساس المجموعات االنتخابية في اليونسكو، وتنص 
 على توزيع المقاعد على المجموعات االنتخابية بما يتناسب مع عدد الدول 15.2المادة 

األطراف في آل مجموعة، على أساس تخصيص ثالثة مقاعد على األقل وستة مقاعد 
وقال الرئيس إن المادة . على األآثر لكل مجموعة من المجموعات االنتخابية الست

يغة الواردة أعاله، فإنه يمكن إبرام اتفاق  تنص أيضًا على أنه إذا تعذر تطبيق الص15.2
وأضاف الرئيس أن على المؤتمر أيضًا البت في . استثنائي للتكيف مع الظرف الطارئ

تخصيص مقعدين إضافيين للمجموعة الرابعة ومقعدين إضافيين للمجموعة الخامسة 
 منظومة األمم ونّبه إلى أن المؤتمر يستطيع في البداية، وفقًا لما هو معمول به في). ب(
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أو غير الرسمية بين الدول /المتحدة، البحث عن حل في إطار المشاورات الرسمية و
األطراف، لمعرفة هل هناك مجموعات انتخابية مستعدة للتنازل طواعية عن مقعد واحد 

). ب(أو أآثر، يخصص منها مقعدان للمجموعة الرابعة ومقعدان للمجموعة الخامسة 
موعات مستعدة للتنازل، فإن بإمكان مؤتمر األطراف أن يقرر فإن لم تكن هذه المج

وقال أيضًا إن .  مقاعد3إجراء قرعة بين المجموعات اإلقليمية المخصص لها أآثر من 
عدد الدول األطراف في المجموعة االنتخابية الرابعة أقل من ثالث دول، وإنه ينبغي 

وحتى االنتخاب القادم، لواحد من التنازل عن المقعد الثالث لهذه المجموعة، مؤقتًا 
ودعا الدول األطراف إلى إبداء آرائها في موضوع . المجموعات االنتخابية األخرى

  .التنازل عن المقعد الثالث الذي سيخصص لها، وبالذات دول المجموعة الرابعة
، باسم المجموعة االفريقية، موافقته على المبدأ الذي أخذ به السنغالوأعلن وفد  -84
لمؤتمر بشأن تخصيص ثالثة مقاعد على األقل وستة مقاعد على األآثر لكل مجموعة ا

 192وقال الوفد إنه إذا طبقنا قاعدة التناسب على . من المجموعات االنتخابية الست
 مقاعد 3دولة عضوًا، فإن تخصيص مقعدين على األقل سيكون أصوب من تخصيص 

صدقت بأعداد آبيرة وتحفيز المجموعات ولعدم معاقبة المجموعات التي . على األقل
التي لم تصّدق إال قليال، يرى الوفد أن من المناسب، بشكل مؤقت بالنسبة إلى هذه اللجنة 
األولى وعمال بمبدأ التوازن، اختيار تخصيص مقعدين على األقل، دون تحديد حد 

  . الحصول على اقتراح وفد السنغال آتابةالرئيسوطلب . أقصى لعدد المقاعد
، باسم مجموعة آسيا والمحيط الهادي، أن المجموعة األولى الهندوأعلن وفد  -85

اتصل به واقترحت أن تتنازل المجموعة الرابعة مؤقتًا، بما أنها ال تتكون إال من دولتين 
بدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة إليهما، عن مقعد واحد للمجموعة األولى، على أساس أن بإمكان 

األولى الموافقة آتابة على عودة المقعد إلى المجموعة الرابعة بعد رئيس المجموعة 
وذآر وفد . انقضاء العامين، وذلك عمال بمبدأ المقاعد الثالثة المعتمد في النظام الداخلي
  .الهند أنه ينضم إلى هذا االقتراح، ويأمل أن يدرج في عداد قرارات المؤتمر

جغرافي ينبع من االتفاقية، وأن الترتيب الذي  بأن مبدأ التوزيع التونسوذّآر وفد  -86
وقال الوفد إن مجموعته ال تتبنى اقتراح السنغال . أخذ به المؤتمر يتجاوب مع هذا المبدأ

  .الذي يبدو متعارضًا مع ما سبق للمؤتمر اعتماده
، الذي تكلم باسم المجموعة الثانية، موافقته على التوزيع ليتوانياوآرر وفد  -87

  . مقاعد على األآثر6 مقاعد على األقل والـ 3  العادل ومبدأ الـالجغرافي
، بصفته عضوًا في المكتب، على الرئيس عقد اجتماع للمكتب الهندواقترح وفد  -88

ورأى الوفد أن هناك توافقًا في اآلراء، وأنه ليس مطلوبًا سوى . إلجراء مشاورات
عد واحد بصفة مؤقتة للمجموعة عن مق) ب( دراسة إمكانية تنازل المجموعة الخامسة

  ).أ(الخامسة 
. لم تستشر مطلقًا بشأن هذه المسألة) ب( أن المجموعة الخامسة تونسوأعلن وفد  -89

واقترح الوفد حال بديال يتمثل في إجراء قرعة بين المجموعات اإلقليمية المخصص لها 
  .أآثر من ثالثة مقاعد إذا لم تصل المشاورات إلى شيء

 إن المجموعة األولى آانت قد تقدمت باقتراح بشأن توزيع اليونانفد وقال و -90
، أوصى فيه بثالثة مقاعد على األقل 2007يونيو / حزيران15المقاعد إلى األمانة في 

  .وستة مقاعد على األآثر، وعممه على أطراف االتفاقية
ة من اقتراح  إلى أن المجموعة الرابعة لم تتسلم مطلقًا أي نسخغابونوأشار وفد  -91

  .المجموعة األولى
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؛ واشترك في االجتماع ممثلو جميع الهندودعا الرئيس المكتب إلى االنعقاد برئاسة  -92
وأشار الرئيس إلى تعقد المسألة، . المجموعات االنتخابية واألمانة والمستشار القانوني

 11: ثانية دولة؛ المجموعة ال19: المجموعة األولى: وذآر عدد الدول في آل مجموعة
): أ(دولتان؛ المجموعة الخامسة :  دول؛ المجموعة الرابعة10: دولة؛ المجموعة الثالثة

وذّآر الرئيس .  دولة56والمجموع هو .  دول3): ب( دولة؛ المجموعة الخامسة 11
واقترح مواصلة االجتماع في .  من النظام الداخلي بالصيغة التي اعتمدت بها15بالمادة 

توصل إلى الحل المناسب، بعد إجراء مشاورات بين المجموعات الراغبة فترة الغداء لل
  .في ذلك

   بعد الظهر3 الساعة - 19/6/2007 - 1القاعة 
 إلى عرض ما الرئيس مساعدة المدير العام للثقافةعند استئناف الجلسة، دعا  -93

  .وأعطت هي الكلمة للمقرر. انتهت إليه المشاورات
كتب يقترح توزيع المقاعد األربعة والعشرين على  أن المالمقرروأعلن  -94

؛ المجموعة )7(المجموعة األولى : المجموعات االنتخابية وفقًا لالتفاق االستثنائي التالي
) أ(؛ المجموعة الخامسة )2(؛ المجموعة الرابعة )4(؛ المجموعة الثالثة )4(الثانية 

دورة العادية القادمة لمؤتمر ، على أساس أنه في ال)2) (ب(؛ المجموعة الخامسة )5(
األطراف، ستعيد المجموعة األولى مقعدًا إلى المجموعة الرابعة، وتعيد المجموعة 

  ).ب(مقعدًا إلى المجموعة الخامسة ) أ(الخامسة 
 تالوة مشروع مساعدة المدير العام للثقافة، أعادت الرئيسوبناء على طلب  -95

  :القرار آامًال على النحو التالي
  مؤتمر األطراف،إن "

   ألف،209/5مؤتمر / م أ- 07/1/الوثيقة ت ث وقد درس
أنه ألغراض انتخاب أعضاء اللجنة، توزع مقاعد اللجنة فيما بين  وإذ يرى

 المجموعات االنتخابية بالتناسب مع عدد الدول األطراف في آل مجموعة طبقًا
لى األقل وستة  من النظام الداخلي، شريطة أن تخصص ثالثة مقاعد ع15للمادة 

  مقاعد على األآثر لكل مجموعة من المجموعات االنتخابية الست،
ألغراض انتخاب أعضاء اللجنة في هذه الدورة ومع مراعاة الظروف  يقرر

من النظام الداخلي، توزع المقاعد األربعة ) 2(15الخاصة المشار إليها في المادة 
:  لالتفاق االستثنائي التاليوالعشرون فيما بين المجموعات االنتخابية طبقًا

 4(؛ والمجموعة الثالثة ) مقاعد4(والمجموعة الثانية ):  مقاعد7(المجموعة األولى 
؛ ) مقاعد5) (أ(؛ والمجموعة الخامسة )مقعدان(؛ والمجموعة الرابعة )مقاعد

، علمًا بأنه في الدورة العادية المقبلة لمؤتمر )مقعدان) (ب(والمجموعة الخامسة 
ف ستقوم المجموعة األولى برد مقعد واحد إلى المجموعة الرابعة وتقوم األطرا

  ).ب(برد مقعد واحد إلى المجموعة الخامسة ) أ(المجموعة الخامسة 
 باإلجماع في عمان وتونس أنه تنازل عن مقعد حتى تنتخب األردنوأعلن وفد  -96

  ).ب(اللجنة بصفتهما عضوين في المجموعة الخامسة 
وأضاف أن هذا القرار، .  أن فريقه قدم الكثير من التضحياتاليوناند وأعلن وف -97

  .رغم جوانب الضعف فيه، قرار منصف بقدر اإلمكان ومقبول سياسيًا
  . ألف5/ م أ- 1واعتمد المؤتمر القرار  -98
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الكلمة للدول التي لها صفة المراقب والتي صدقت على االتفاقية، الرئيس وأعطى  -99
  .فاذ هذه االتفاقية بالنسبة إليها بعدولكن لم يبدأ ن

 باسم المجموعة االفريقية، فأعرب عن اعتزازه بانتخاب غابونوتكلم وفد   -100
وشكر الوفد جميع المجموعات التي تكرمت بدعم هذا االقتراح . الرئيس، وهنأ المكتب

ه وأعرب الوفد عن اغتباطه باالتفاق الذي توصلت إلي. المتعلق بالمرشح االفريقي
وقال إن المجموعة االفريقية، باقتراحه مقعدين على األقل وسبعة مقاعد . المجموعات

وحيا . على األآثر، آان يسعى إلى إعادة التوازن إلى الالتوازن على صعيد التصديقات
التي ارتضت التنازل عن مقعد ) ب(الوفد جهود الكل، وشكر المجموعة الخامسة 

وأعرب الوفد عن أمله في أن . س إعادته بعد عامين، على أسا)أ(للمجموعة الخامسة 
يتمكن عدد آبير من الدول في آل مجموعة إقليمية من التصديق على االتفاقية نظرًا إلى 

  .أهميتها، من أجل تجنب االختالالت اإلقليمية في المستقبل
 بالدور الذي أداه في وضع االتفاقية، وأعرب عن اغتباطه جامايكاوذّآر وفد   -101

وقال . بالفرصة التي ستتاح للبلدان النامية بالحصول على صك دولي يعزز الثقافات
الوفد إنه يأمل أال تهّمش االتفاقية اإلنسان مبدع الثقافة، وأن تكون قادرة على توفير 

. وأبدى الوفد اهتمامه بالمناقشة المتعلقة بالصندوق الدولي للتنوع الثقافي. فرص حقيقية
  .ة واإلنصاف في التوزيع الجغرافي في اللجنةودعا إلى المساوا

د  اء 5البن ر   - ب كال التعبي وع أش ز تن ة وتعزي ة لحماي ة الدولي ة الحكومي اب اللجن  انتخ
  الثقافي

   باء209/5مؤتمر / م أ- 2007/1/الوثيقة ت ث
)) أ(المجموعة الخامسة ( مؤتمر األطراف بسحب ترشيح مدغشقر الرئيسأبلغ   -102

  .للجنة)) ب(عة الخامسة المجمو(واألردن 
 من النظام الداخلي المتعلقة 18.1 المادة مساعدة المدير العام للثقافةوتلت   -103

وتنص هذه المادة على أنه عندما يعادل عدد المرشحين حسب . بانتخاب أعضاء اللجنة
التوزيع الجغرافي عدد المقاعد الشاغرة أو يقل عنه، يعتبر المرشحون منتخبين دون 

وأبلغت المؤتمر أن عدد المرشحين في معظم الحاالت يعادل عدد . ة إلى تصويتالحاج
  ):حالة تعادل(المقاعد الشاغرة 

  ألمانيا، فرنسا، فنلندا، آندا، لكسمبرغ، النمسا، اليونان؛: المجموعة األولى
  ألبانيا، سلوفينيا، آرواتيا، ليتوانيا؛: المجموعة الثانية
  هند؛الصين، ال: المجموعة الرابعة

  .تونس، عمان): ب(المجموعة الخامسة 
 االنتقال إلى انتخاب أعضاء المجموعتين الثالثة والخامسة مؤتمر األطرافوقرر   -104

 السيد هيو سويفت، ممثل ايرلندا، وسعادة السيدة إيرين رابينورو، الرئيسودعا ). أ(
وبعد ذلك .  االجتماعممثلة مدغشقر، اللذين عّينا لفرز األصوات، إلى العودة إلى مائدة

وقال إنه بالنسبة إلى . تال الرئيس أسماء الدول األطراف التي يمكنها التصويت
: المجموعة الثالثة، هناك أربعة مقاعد شاغرة وأن هناك خمسة مرشحين هم

وأضاف أنه بالنسبة إلى . أوروغواي، البرازيل، سانت لوسيا، غواتيماال، المكسيك
بورآينا فاسو، : ناك خمسة مقاعد شاغرة وسبعة مرشحين هم، ه)أ( المجموعة الخامسة

  .توغو، جنوب افريقيا، جيبوتي، السنغال، مالي
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 إجراءات التصويت، فقالت إن آل غالف مساعدة المدير العام للثقافةوشرحت   -105
يحتوي على بطاقتي اقتراع، بواقع بطاقة واحدة لكل مجموعة، وإن المطلوب التصويت 

). أ(ل أربعة أسماء للمجموعة الثالثة وخمسة أسماء للمجموعة الخامسة بوضع دائرة حو
 من النظام 18وحددت حاالت االمتناع عن التصويت واألصوات الباطلة، وفقًا للمادة 

  .الداخلي
  . الحاضرة56 غالفًا وبطاقتي اقتراع على الوفود الـ األمانةووزعت   -106

  ]عّد األصوات[
شراف الدقيق لمسؤولي فرز األصوات، وهما ممثال جرى االقتراع تحت اإل  -107

وبعد ذلك تال نتائج االنتخاب وأعلن أن الدول . ايرلندا ومدغشقر اللذان شكرهما الرئيس
  :األطراف التالية أصبحت أعضاء في اللجنة

حالة (ألمانيا، فرنسا، فنلندا، آندا، لكسمبرغ، النمسا، اليونان : المجموعة األولى
  ؛)تعادل
  ؛)حالة تعادل(ألبانيا، سلوفينيا، آرواتيا، ليتوانيا : وعة الثانيةالمجم

  ؛)منتخبة(البرازيل، سانت لوسيا، غواتيماال، المكسيك : المجموعة الثالثة
  ؛)حالة تعادل(الصين، الهند : المجموعة الرابعة

بورآينا فاسو، جنوب افريقيا، السنغال، مالي، ): أ(المجموعة الخامسة 
  ؛)خبةمنت(موريشيوس 

  ).حالة تعادل(تونس، عمان ): ب(المجموعة الخامسة 
وآانت جميع بطاقات .  دولة طرفًا حاضرة ومصوتة56واشترآت في هذا االنتخاب 

  .االقتراع سليمة، ولم يمتنع أحد عن التصويت
 5 الدول األعضاء، وشكر المؤتمر، وأعلن انتهاء النظر في البند الرئيسوهنأ   -108
  .باء

ة          -م   جي 5البند   ة الدولي ة الحكومي ة عضوًا في اللجن  اختيار بالقرعة اثنتي عشرة دول
ى سنتين                       ا عل دة عضويتها فيه افي تقتصر م ر الثق وع أشكال التعبي لحماية وتعزيز تن

  فقط، عن طريق القرعة
   جيم209/5مؤتمر / م أ- 2007/1/الوثيقة ت ث

تها المعتمدة، المتعلقة بمدة  من النظام الداخلي بصيغ16 إلى المادة الرئيسأشار   -109
عضوية أعضاء اللجنة، قائال إنه بمقتضى مبدأ التناوب، فإن مدة عضوية نصف الدول 
األعضاء في اللجنة التي انتخبت في االنتخاب األول محددة بعامين، وأن هذه الدول 

 وأضاف أنه لضمان استمرارية مبدأ التوزيع. سُتختار بالقرعة في هذا االنتخاب األول
  .الجغرافي العادل، قرر المؤتمر إجراء القرعة لكل مجموعة من المجموعات االنتخابية

 إنه في اجتماع ممثلي المجموعات اإلقليمية الذي رأسه الوفد في الهندوقال وفد   -110
غياب الرئيس، جرى التوصل إلى اتفاق بمساعدة المستشار القانوني الذي شرح لهم 

ه المسألة المهمة في إطار اتفاقية صون التراث الثقافي غير الطريقة التي ُحّلت بها هذ
وأعلن وفد الهند أن فريق العمل انتهى إلى إنه عندما يكون عدد أعضاء . المادي

المجموعة اإلقليمية زوجيًا، يكون من السهل تطبيق مبدأ قصر مدة عضوية نصف 
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 عامين بالنسبة وبالتالي ستقتصر مدة العضوية على. أعضاء المجموعة على عامين
  :إلى

  عضوين؛: المجموعة الثانية
  عضوين؛: المجموعة الثالثة
  عضو واحد؛: المجموعة الرابعة

  .عضو واحد): ب(المجموعة الخامسة 
، اللتين تضمان عددًا فرديًا من )أ(وفيما يتعلق بالمجموعتين األولى والخامسة   -111

لي، فقد اقُترح تصوران، األول الدول األعضاء في اللجنة، وهو سبع وخمس على التوا
هو معرفة هل توافق المجموعة األولى على قصر مدة عضوية أربع من الدول 
األعضاء السبع على عامين، وفي هذه الحالة تقتصر مدة عضوية دولتين عضوين من 

والتصور الثاني هو إجراء قرعة لتحديد هل . على عامين) أ(دول المجموعة الخامسة 
ية أربع دول في المجموعة األولى على عامين، أم ستقتصر مدة ستقتصر مدة عضو

 إن رئيس الهندوقالت . على عامين) أ(عضوية ثالث دول في المجموعة الخامسة 
 لوضوح الهند الشكر إلى الرئيسووجه . المجموعة األولى أبلغها باختياره للقرعة

 في المجموعات الثانية واقترح البدء بإجراء القرعة الختيار الدول األعضاء. بيانها
  .التي ستقتصر مدة عضويتها على عامين) ب(والثالثة والرابعة والخامسة 

وبعد إجراء القرعة للدول األعضاء في المجموعات الثانية والثالثة والرابعة   -112
لتحديد ) أ( قرعة بين المجموعتين األولى والخامسة الرئيس، أجرى )ب(والخامسة 

ولما آانت . مدة عضوية أربعة أو ثالثة من أعضائها على عامينأيتهما التي ستقتصر 
القرعة قد رست على المجموعة األولى، فإن مدة عضوية أربع من دول هذا الفريق 

وبعد ذلك أجرى المؤتمر . ستقتصر على عامين) أ(واثنتين من دول المجموعة الخامسة 
ى والدولتين العضوين في قرعة الختيار الدول األعضاء األربع في المجموعة األول

  .التي ستقتصر مدة عضويتها على عامين) أ(المجموعة الخامسة 
وقرر المؤتمر إجراء قرعة الختيار الدول االثنتى عشرة األعضاء في اللجنة   -113

الحكومية الدولية التي ستقتصر مدة عضويتها على عامين، مع مراعاة توزيعها 
  :وهذه الدول االثنتا عشرة هي. م الداخلي من النظا16الجغرافي عمال بالمادة 

  فرنسا، فنلندا، آندا، النمسا؛:  أعضاء للمجموعة األولى4
  ألبانيا، سلوفينيا؛: عضوان للمجموعة الثانية
  البرازيل، غواتيماال؛: عضوان للمجموعة الثالثة

  الصين؛: عضو واحد للمجموعة الرابعة
   مالي؛بورآينا فاسو،): أ(عضوان للمجموعة الخامسة 

  .تونس): ب(عضو واحد للمجموعة الخامسة 
  . جيم5/ م أ- 1واعتمد المؤتمر القرار 

، ألسباب تتعلق بالشفافية وعمال بالعادة سانت لوسيا والسنغالوسأل وفدا   -114
  .الجارية، عن عدد األصوات التي تم الحصول عليها في االنتخابات

  :االنتخابات على النحو التالي الجلسة بعد تالوة نتائج الرئيسواختتم   -115
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:  صوتًا؛ سانت لوسيا43:  صوتًا؛ البرازيل33: أوروغواي: المجموعة الثالثة
  . صوتًا43:  صوتًا؛ المكسيك46:  صوتًا؛ غواتيماال54

 صوتًا؛ جنوب 24:  صوتًا؛ توغو44: بورآينا فاسو): أ(المجموعة الخامسة 
 صوتًا؛ 35:  صوتًا؛ مالي40: نغال صوتًا؛ الس33:  صوتًا؛ جيبوتي50: افريقيا

  . صوتًا42: موريشيوس
   صباحًا10 الساعة - 20/6/2007 - 1القاعة 

   موعد ومكان انعقاد الدورة األولى للجنة الحكومية الدولية- 6البند 
  209/6مؤتمر / م أ- 2007/1/الوثيقة ت ث

وقال . ول األعمال الجلسة مشيرًا إلى أهمية البنود المدرجة في جدالرئيسافتتح   -116
إن التنفيذ الكامل لالتفاقية يقتضي أن يوافق المؤتمر على بعض النصوص، وأهمها 

). من االتفاقية) جـ(22.4المادة (المبادئ التوجيهية التشغيلية التي ستضعها اللجنة 
وأشار إلى أن على األطراف أن تطلب إلى اللجنة الشروع في تناول هذا النص، وأن 

ودعا . ورة العادية الثانية لمؤتمر األطراف مشروعا لمناقشته وإقرارهتقدم إلى الد
  .الرئيس األطراف إلى إبداء آرائها في موعد ومكان انعقاد الدورة األولى للجنة

مشروع تعديله الذي تؤيده ست عشرة دولة من سانت لوسيا وقدم وفد   -117
ورا، بلغاريا، بورآينا فاسو، ألبانيا، أند) (أ(المجموعات األولى والثالثة والخامسة 

توغو، تونس، جيبوتي، سلوفاآيا، السنغال، فرنسا، قبرص، الكامرون، لكسمبرغ، 
، فاقترح عقد دورات اللجنة في باريس بمقر اليونسكو، لتشجيع )ليتوانيا، مالي، اليونان

اشتراك أآبر عدد من الدول األعضاء التي لها وفود بالفعل في باريس، وبخاصة وفود 
  .البلدان النامية ذات اإلمكانيات القليلة

 انضمامه إلى المبدأ القاضي بالحد من عدد االجتماعات المعقودة آنداوأعلن وفد   -118
خارج المقر، وإن آان يقترح، على سبيل االستثناء، عقد االجتماع األول للجنة 

في آانون ) آندا(وا الحكومية الدولية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في أوتا
  . هذا االقتراحالهندوقد أيدت . ، نظرًا إلى طابعه االفتتاحي2007ديسمبر /األول
 إنه لم يلحظ بين الحضور أي اعتراض على مبدأ عقد االجتماعات الرئيسوقال   -119

  .في باريس في مقر اليونسكو
 اللجنة بوجه  صيغة أخرى للقاعدة التي تقضي بعقد دوراتالسنغالواقترح وفد   -120

فإذا دعت دولة طرف سائر األطراف إلى بلدها، . عام في باريس في مقر اليونسكو
  .وجب طرح االقتراح على المؤتمر العتماده

  . إمكان عقد االجتماعات االستثنائية خارج مقر اليونسكواليونانواقترح وفد   -121
 وإن آان يرى أن هذه ،السنغال إنه يتفهم وجهة نظر وفد سانت لوسياوقال وفد   -122

المسألة يمكن أن تكون لها آثار على موارد الصندوق، وأن هناك خطر ورود عدد آبير 
وأوصى الوفد باإلبقاء على مبدأ عقد االجتماعات في المقر، على . من الدعوات آل عام

  .أن تتخذ اللجنة قرارًا في المناسبات االستثنائية، مثل الذآرى السنوية العاشرة
 عن رأي مماثل، وقال إن البت في الحاالت االستثنائية هو البرازيلأعرب وفد و  -123

وأضاف الوفد أنه يجدر في مشروع القرار النص بالتحديد . مهمة اللجنة وليس المؤتمر
 وليس في 2007ديسمبر / آانون األول10على أن الجلسة االفتتاحية ستعقد اعتبارا من 

  .2007ديسمبر / آانون األول10
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 في الختام إن اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية ستعقد من حيث الرئيسوقال   -124
وقال موضحًا إن . المبدأ في مقر اليونسكو، وإن آان يمكن للجنة أن تقرر غير ذلك

. 2007ديسمبر / آانون األول10اعتبارا من ) آندا(الجلسة االفتتاحية ستعقد في أوتاوا 
   من القرار 3إلى  1واعتمد المؤتمر الفقرات من 

  .6/ م أ- 1
 م - 1 من مشروع التعديالت المدخلة على القرار 4وفي مواصلة مناقشة الفقرة   -125

 إنه ينبغي إيالء االهتمام على الرئيس، المتعلقة بالمبادئ التوجيهية التشغيلية، قال 6/أ
 من 17 إلى 11 ومن 8 و 7سبيل األولوية لعدد من األحكام، منها أحكام المواد 

  .18االتفاقية، وآذلك المادة 
 اللجنة بتجميع المواد حسب األولوية، وهي في رأيه البرازيلوأوصى وفد   -126

؛ وشكل التقارير 18 و 15 و 14التعاون الدولي وتمويل المشروعات، وال سيما المواد 
 9الوطنية، وسجل أفضل الممارسات، ومشارآة المجتمع المدني، وال سيما المواد من 

  ).21المادة (؛ فضال عن التشاور والتنسيق مع سائر الجهات والمحافل الدولية 11لى إ
 إنه يرى أن إضافة هذه المواد تعني إدراج االتفاقية بأآملها في الرئيسوقال   -127

واقترح تحديد مجموعة من األولويات، والبديل هو ترآها لتقدير . قائمة األولويات
إن هناك فيما يبدو توافقا في اآلراء نابعًا من المؤتمر يذهب واختتم آلمته قائال . اللجنة

  .إلى أن القائمة فضفاضة للغاية
 إن المشاورات الواسعة التي أجراها آانت ترمي إلى سانت لوسياوقال وفد   -128

إعطاء إشارات إلى المسائل التي يراها المؤتمر ذات أولوية دون تقييد حرية اللجنة، مع 
للعكوف على الفور على المسائل الجوهرية، وهو ما تعتبره الدول إعطائها الفرصة 

  . أمرًا أساسيًا17األطراف الـ 
 أن من المهم تحديد األولويات وأوصى، تحريًا لمزيد من المكسيكوأضاف وفد   -129

. الوضوح، بتحديد المسائل بالشكل الذي تناولتها به االتفاقية، مع ذآر عناوين المواد
، حتى يتاح للجنة تقدير ما "ضمن مسائل أخرى"تضمين القرار عبارة واقترح الوفد 
  .تراه ذا أولوية

واقترح .  إن تنفيذ االتفاقية مترابط على الصعيدين الوطني والدوليالرئيسوقال   -130
تعزيز التعاون من أجل التنمية، والمعاملة التفضيلية للبلدان النامية، : األولويات التالية
لمدني، والتدابير المتخذة على الصعيد الدولي لتعزيز أشكال التعبير ودور المجتمع ا

  .الثقافي
 دولة، وأنه 17 بأن التعديل الذي قدمه آان قد اقُترح باسم سانت لوسياوذّآر وفد   -131

  .ال يملك إبداء رأيه باسم هذه الدول بشأن اقتراح جديد
ت اللجنة، أن تحدد لها  أن من المناسب، لتنظيم مداوالألمانياوأعلن وفد   -132

وقال الوفد إنه .  قد اقترحهسانت لوسياموضوعات للمناقشة، على غرار ما آان وفد 
وذّآر . يرى أن مجموعة االقتراحات التي طرحها الرئيس تفصيلية أآثر من الالزم

 األعضاء في االتحاد األوروبي وفي 19الوفد بالكلمة التي آان قد ألقاها باسم الدول الـ 
التزامات : مفوضية األوروبية، والتي حدد فيها المسائل الرئيسية التالية للجنةال

األطراف، والتعاون الدولي، وآذلك التكامل والتالحم مع سائر الجهات والمحافل 
  .الدولية

 إلى الوضوح الذي حدد به الفصل رابعًا من االتفاقية حقوق تونسوأشار وفد   -133
 إن من األفضل عدم الدخول في التفاصيل، وترك أمر تحديد األطراف والتزاماتها، قائال
  .المواد ذات األولوية للجنة
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 التعديل، قائال إن الفكرة هي أن االتفاقية تخول اللجنة بالفعل السنغالوأيد وفد   -134
حق تحديد قواعد تطبيقها، وإنه سيكون من الحكمة أن تحدَّد لها التدابير ذات األولوية 

  .م إغفالها دون الدخول في إيضاحات، حتى يتاح لها هامش للحرآةالتي ينبغي عد
 إن من حق المؤتمر إعطاء بعض التعليمات، معربًا أيضًا عن النرويجوقال وفد   -135

، والذي يشير بوضوح إلى المواد األساسية سانت لوسياتأييده لالقتراح الذي قدمته 
  .يع التي اقترحها الرئيسلالتفاقية، مع األخذ في الوقت نفسه بفكرة التجم

وطلب المؤتمر إلى اللجنة وضع المبادئ التوجيهية التشغيلية المنصوص عليها   -136
من االتفاقية، مع مراعاة إيالء االهتمام على سبيل األولوية لبعض ) جـ (22.4في المادة 

، 18 من االتفاقية، وآذلك المادة 17 إلى 11 ومن 8 و 7األحكام، ومنها أحكام المواد 
ولهذا الغرض اعتمد المؤتمر . وأن تقدم إليه نتائج أعمالها في دورته العادية الثانية

  .6/ م أ- 1 من القرار 4الفقرة 
   تشغيل وإدارة الصندوق الدولي للتنوع الثقافي- 7البند 

  209/7مؤتمر / م أ- 2007/1/الوثيقة ت ث
تفاقية تنص على إنشاء صندوق  من اال18، مذّآرًا بأن المادة 7 البند الرئيسقدم   -137

دولي للتنوع الثقافي تكون المساهمات فيه طوعية، وتحدد اللجنة سبل استخدام الموارد 
وقال إنه يتعين على المؤتمر أن يطلب من اللجنة وضع . على أساس توجيهات المؤتمر

  .مشروع المبادئ التوجيهية وتقديمه إليه في دورته العادية الثانية
 أن التعديل الذي اقترحته نفس مجموعة الدول، آما سانت لوسياوفد وأضاف   -138

 من جدول األعمال، قد نّقح تبعًا لنصائح مكتب الشؤون القانونية، وهو 6حدث في البند 
  .يهدف إلى تحقيق التماسك لمشروع القرار وأحكام االتفاقية

إن عددا معينا من بلدان  التعديل الذي اقترحته سانت لوسيا، وقال ألمانياوأيد وفد   -139
وأضاف . االتحاد األوروبي آان قد قرر المساهمة ماليًا في الصندوق برأسمال أّولي

الوفد أن من المهم أن تكون آلية الحساب الخاص مرنة بما يكفي لتلقيها مجموعة متنوعة 
من المساهمات المخصصة ألغراض عامة أو خاصة، وهو ما يطمح إليه الوفد 

وقال الوفد إن من المهم، الجتذاب التمويل ألنشطة التعاون، أن . وروبيةوالجماعة األ
تراعى عند صياغة المبادئ التوجيهية المعايير المطبقة على المساعدة اإلنمائية 
الرسمية، التي وضعتها لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في 

  .الميدان االقتصادي
 أن يعتمد المؤتمر النظام المالي الملحق بالوثيقة ت المكسيـكواقترح وفد   -140
، ودعا في هذا الصدد إلى االستعاضة في القرار عن 209/7مؤتمر / م أ- 2007/1/ث

  .وقد اعتمد المؤتمر هذا التعديل. النظام المالي" يعتمد"بعبارة " يحيط علمًا بـ"عبارة 
هم إنشاء الصندوق الدولي بسرعة، وأن  القرار، وأضاف أن من المآنداوأيد وفد   -141

والصندوق . تتمكن اللجنة الحكومية الدولية من تناول هذه المسألة على سبيل األولوية
. يجب أن ينبني على مجموعة من المبادئ التوجيهية الصلدة والوفية لروح االتفاقية

تراعي وتوجيها من آندا للجنة في وضع المبادئ التوجيهية للصندوق، اقترحت أن 
يجب أن يكون الصندوق بقدر االستطاعة مكمال لسائر : اللجنة المبادئ التوجيهية التالية

الصناديق الموجودة في مجال الثقافة، وأن يلبي احتياجات البلدان النامية، وأن يكون له 
ويجب أن يشجع . تأثير هيكلي، وأن يحرص على تحقيق نتائج ملموسة لمستعمليه

ذات التأثير الهيكلي، وأن يسهم في تحقيق التقدم الدائم المرتبط الصندوق المشروعات 
ويجب أن تظل إدارة . بالسياسات والبنى األساسية المؤسسية، وباإلبداع الثقافي

الصندوق بسيطة وفعالة، وقليلة التكلفة بحيث يخصص معظم الموارد للمشروعات 
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وجددت آندا . ائج المتحققةالمقدمة، وأن ترّتب أيضًا لتقديم تقارير دورية عن النت
  .التزامها بالمساهمة في الصندوق حالما ينشأ

 على اقتراحاتها المفيدة، وأآد أن المقرر واألمانة يحيطان الرئيس آنداوشكر   -142
علمًا على النحو الواجب بهذه العناصر، بما فيها اإلشارة إلى المعايير المطبقة على 

. ددتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديالمساعدة اإلنمائية الرسمية التي ح
 قد ذآر أن عددًا معينًا من األطراف ليست أعضاء في منظمة البرازيلولما آان وفد 

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، فإنه يتعذر على المؤتمر اعتماد قواعد هذه 
شارة، وإن آان يتعين عليها  إن اللجنة ليست مقيدة بهذه اإلالرئيسوقال . المنظمة

وقد طلب . بموجب القرار أن تضع في اعتبارها المداوالت التي ستبلغها األمانة بفحواها
المؤتمر إلى اللجنة أن تقدم إليه في دورته العادية الثانية مشروع مبادئ توجيهية 

  .7/ م أ- 1واعتمد المؤتمر القرار . الستخدام موارد الصندوق
 يورو، 2 000 أن بلده سيتبرع بمبلغ رمزي في حدود انت لوسياسوأعلن وفد   -143

ودعا الوفد . وهو مبلغ يزيد آثيرًا على واحد في المائة من اشتراآه في ميزانية اليونسكو
وقال الوفد إنه يرى وجوب . جميع البلدان النامية إلى التبرع للصندوق ولو بمبلغ رمزي

. اف على غرار االتفاقيات األخرىحصول الصندوق على تبرعات من جميع األطر
والحظ الوفد شاآرًا االقتراحات بشأن أموال ودائع التنوع الثقافي وهي اقتراحات 
ستكون آثيرة على األرجح، وحث األطراف على تخصيص معظم التبرعات للصندوق، 
حيث ستتخذ القرارات المتعلقة باستخدام الموارد بروح جماعية وعلى أساس متعدد 

  .األطراف
وأشار .  أنه سيتبرع للصندوق الدولي للتنوع الثقافيجنوب افريقياوأعلن وفد   -144

الوفد إلى االحتياجات المحددة للبلدان النامية في المجال الثقافي، فطالب بأال يبتعد 
الصندوق عن روح االتفاقية التي تدعو إلى مساعدة البلدان النامية، وأن يعطي هذه 

ويتعين . ل العالقات التشارآية باعتبارها أداة للتعاون اإلقليميالبلدان األولوية من خال
على الصندوق المساهمة في تطوير القدرات الثقافية المؤسسية، وتعزيز أشكال التعبير 

ويجب تبسيط . الثقافي الهشة، ودعم البرامج التعليمية والبحثية، وآذلك التنوع اللغوي
  .راف من االنتفاع بهالتعامل مع الصندوق تمكينا لجميع األط

، بمبلغ في حدود 2007 أنه سيتبرع للصندوق، اعتبارًا من عام أندوراوأآد وفد   -145
وشدد الوفد .  يورو، وهو ما يمثل نسبة آبيرة بالمقارنة بمساهمته اإلجبارية10 000

على أن من المهم للغاية اشتراك جميع الدول في هذا الصندوق، وأن تكون االستفادة منه 
  .ى أساس متعدد األطرافعل

 000 بمبلغ في حدود 2008 إلى أنه سيتبرع اعتبارًا من عام فرنساوأشار وفد   -146
وقال إن الصندوق يجب أن يكون مكمال في عمله لسائر الوسائل المتعددة .  يورو150

األطراف أو الثنائية الموجودة، وأن يضع نصب عينيه أهداف التعاون الدولي الواردة 
ومن المهم لهذا الغرض تكريس الصندوق .  من االتفاقية17 إلى 12اد من في المو

لألعمال ذات التأثير الهيكلي الرامية إلى تشجيع بزوغ قطاع نشيط للصناعات الثقافية 
في البلدان النامية، والترآيز بالتالي على تنمية البنى األساسية والموارد البشرية 

  .والسياسات الثقافية
 بأن عددا من الدول األعضاء أو غير األعضاء في االتحاد ألمانياد وذّآر وف  -147

 بما يعادل واحدًا في 2008األوروبي سيتبرع للصندوق، وأن بلده سيتبرع في عام 
 يورو من هذا التبرع في عام 50 000 المائة من اشتراآه في ميزانية اليونسكو، وبـ

  .، إذا قدمت مشروعات مناسبة2007
أن حكومته ترى أن إنشاء هذا الصندوق أمر فائق األهمية البرازيل  وأعلن وفد  -148

وقال الوفد إن حكومته تنظر في إنشاء آليات . 2008وأنها تنوي التبرع له في عام 
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مبتكرة ونوعية ستبلغ بها األطراف، ويمكن في النهاية أن تساعد سائر البلدان النامية 
مح إلى امتالك صندوق ال تمييز فيه بين على المشارآة في موارد الصندوق، ألنها تط

وأضاف الوفد أنه يتعين على الصندوق ترآيز أنشطته . البلدان المانحة والبلدان النامية
على أشكال التعبير الثقافي المعرضة للخطر، وتنمية الصناعات الثقافية في البلدان 

  .النامية
وقال . 2007بارًا من عام  أنه سيتبرع للصندوق بانتظام اعتموناآووأعلن وفد   -149

  .الوفد إنه سيلتزم بما ُتّجمع عليه اللجنة من قرارات على أساس متعدد األطراف
 التزامه الراسخ إزاء الصندوق الذي سيتبرع له بما يتبرع به اسبانياوأآد وفد   -150

سائر بلدان االتحاد األوروبي، وسيكون ذلك استمرارًا لمساندة حكومة اسبانيا للتحالف 
العالمي من أجل التنوع الثقافي، وآذلك لعنصر الثقافة والتنمية الذي قررت اسبانيا 

  .إدراجه في األهداف اإلنمائية لأللفية
  أنه سيتبرع للصندوق بمبلغ سيفصح عنه في أقرب وقت الصين وأعلن وفد   -151
ام  أنه سيتبرع للصندوق بمبلغ سيعلن عنه بالنسبة إلى عالكامرونوأعلن وفد   -152

2008.  
 أنه سيتبرع للصندوق، وسيسهم في تمويل مشروعات معينة إيطالياوأعلن وفد   -153

  .تعمل على تعضيد أهداف االتفاقية
 مساهمته في الصندوق لبلوغ األهداف التي ينشدها الجميع، المكسيكوأآد وفد   -154

  .وقال إنه ينظر في المبلغ الذي سيتبرع به والذي ستبلغ به األمانة
 أن تبرعه المنتظم سيعادل واحدا في المائة من اشتراآه في الهندوأعلن وفد   -155

  .ميزانية اليونسكو
وقال مفسرًا إن .  أن الصندوق عنصر أساسي لتنفيذ االتفاقيةماليوأعلن وفد   -156

التحدي الذي تواجهه الدول االفريقية يتمثل في قدرتها على إنتاج ثقافتها الذاتية وضمان 
 وعّدد الوفد الصعوبات القائمة، ومنها ضعف القدرة على االستثمار، وعدم .ديمومتها

السيطرة على آليات التوزيع، وقال إن المشاآل الهيكلية والمؤسسية يجب أن تحل من 
وأضاف الوفد أن مالي أنشأت . خالل تنمية الصناعات الثقافية وتكوين الموارد البشرية

فية، وأعرب عن أمله في أن تتمكن مالي، بدعم من وآالة وطنية لتعزيز الصناعات الثقا
  .التضامن الدولي، من الحصول على المساهمة الالزمة لعمل هذه الوآالة

  
  

 أن حكومته منخرطة، بالتنسيق مع المجتمع المدني، في أوروغوايوأعلن وفد   -157
أمر وقال إن االشتراك في الصندوق . الكفاح من أجل حماية وتعزيز التنوع الثقافي

  .أساسي لتنفيذ االتفاقية، وأعلن تبرعه
 األطراف التي لم تدخل االتفاقية حيز النفاذ بعد بالنسبة إليها إلى الرئيسودعا   -158

  .اإلدالء بآرائها
 أنه ال مناص من التسليم بأن االتفاقية يجب أن تلبي احتياجات جامايكاوأعلن وفد   -159

تكوين الثروات لمصلحة مجتمعات البلدان وحقوق شعوب العالم في الحد من الفقر و
بد من التأآد من أنه تتوافر لواضعي المبادئ التوجيهية  وآرر الوفد قوله إنه ال. النامية

وأعلن الوفد أن جامايكا ستتبرع . الوسائل الالزمة لتحديد المشروعات المؤهلة للدعم



CE/07/1.CP/CONF.209/10 Rev. – page 23 
 

  

 من الميسور تقدير للصندوق، وأوصى بأن تكون المشروعات قابلة للقياس، وبأن يكون
  .نتائج الصندوق وقيمته المضافة في الحد من االختالالت في العالم

   الجلسة الختامية للدورة األولى لمؤتمر األطراف- 8البند 
   التقرير الشفوي لمقرر الدورة األولى لمؤتمر األطراف- ألف 8

ت الدورة  التقرير الشفوي عن مداوالت وقراراالسيدة نينا أوبوليينقدمت   -160
  .األولى الذي أشاد به المؤتمر

   اختتام الرئيس للجلسة- باء 8
 أن األعمال المكثفة للمؤتمر أثبتت جدواها، وأن العدد الكبير الرئيسأعلن   -161

للمشترآين الذين يمثلون دوال لم تصدق على االتفاقية بعد يبرهن على اهتمام المجتمع 
طراف على التصديق على االتفاقية على نطاق وحّث الدول غير األ. الدولي بهذا الصك

وهنأ جميع المجموعات االنتخابية على االنتخاب . واسع حتى تتحقق عالميتها تمامًا
وذّآر بالتحديات الواجب . المرضي للجنة الحكومية الدولية الذي آان نتيجة لتعاونها

تعزيز تنوع التصدي لها، ومنها وضع األطراف لسياسات ثقافية مترابطة لحماية و
أشكال التعبير الثقافي ودعم العالقات مع المجتمع المدني، ودعا جميع األطراف إلى 

وقال إن على اللجنة تحديد أولويات . التبرع للصندوق الدولي للتنوع الثقافي بانتظام
المادة (واضحة للمبادئ التوجيهية التشغيلية؛ وإن التعاون من أجل التنمية أمر جوهري 

 ال بد من التحديد الواضح والمنطقي للغاية المبتغاة من الصندوق الذي سينشأ ؛ وإنه)14
لتحقيق هذا الهدف؛ وإن برامج الصندوق التي يجب أن ترآز على تعزيز القدرات 

وأشار الرئيس إلى عدم آفاية ما تحتاج إليه األمانة من . ينبغي أن تحدَّد وتقيَّم بكل دقة
مهمتها المرهقة الطَّموح، ولترتيب أمر العدد الكبير من الموارد والموظفين لالضطالع ب

االجتماعات الواجب تنظيمها، وهذا عالوة على األنشطة المتعددة للبرنامج وتوقعات 
ودعا الرئيس المدير العام إلى إعطاء أولوية عالية لهذا البرنامج . المجتمع الدولي

  .ة لالضطالع بمهمتهوتزويده بما يحتاج إليه من الموارد البشرية والمالي
 بالدور األساسي للجنة في العامين القادمين مساعدة المدير العام للثقافةوذآّّرت   -162

وأعربت . اللذين ستتحدد فيهما قواعد العمل، وشددت على أهمية الصفة التمثيلية للجنة
ة عن امتنانها للمجموعتين األولى والثانية اللذين خفضتا طواعية من تمثيلهما لمصلح

وأشارت إلى أن ما بقي هو تحقيق التوازن بين دور المؤتمر ودور . البلدان النامية
وتوجهت بالشكر مرة . اللجنة، وأآدت أهمية أن يتاح للجنة الوقت الكافي لمداوالتها

أخرى، باسم اليونسكو، إلى السلطات الكندية التي عرضت بسخاء استضافة الدورة 
  .2007ديسمبر / آانون األول10 في أوتاوا اعتبارًا من األولى للجنة الحكومية الدولية

، ولرئيس الشعبة، لمساعدة المدير العام للثقافة عن شكره الرئيسوأعرب   -163
واألمانة، ومسؤولي فرز األصوات، والمترجمين الفوريين، لما أبدوه من آفاءة وتفان 

ف في اتفاقية حماية في أداء عملهم، ثم أعلن اختتام الدورة األولى لمؤتمر األطرا
  .وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

  
  


