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األصل :فرنسي

مؤتمر األطراف في اتفاقية حماية وتعزيز
تنوع أشكال التعبير الثقافي

الدورة العادية السابعة
باريس ،مقر اليونسكو ،القاعة 2
 7-4حزيران/يونيو 2019

البند  10من جدول األعمال المؤقت :رصد تنفيذ توصيات فريق العمل املفتوح العضوية املعين باحلوكمة وإجراءات
وأساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو (القرار 39م )87/بشأن االتفاقية
دعا املؤمتر العام لليونسكو يف دورته التاسعة والثالثني ( )٢٠١٧اجمللس التنفيذي واملديرة العامة
واهليئتني الرئاسيتني للمنظمة إىل تنفيذ توصيات فريق العمل املفتوح العضوية املعين باحلوكمة وإجراءات
وأساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو الواردة يف الوثيقة 39م( 70/القرار 39م.)87/
وتعرض هذه الوثيقة الوضع فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات املتعلقة باهليئتني الرئاسيتني التفاقية عام
 2005بشأن محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف ،ونتائج املشاورات اليت أجرهتا اللجنة الدولية
احلكومية خالل دورهتا الثانية عشرة (كانون األول/ديسمرب .)٢٠١٨
القرار املطلوب :الفقرة .23

DCE/19/7.CP/10 – page 2

 -١تعرض هذه الوثيقة الوضع فيما يتعلق بتنفيذ توصيات فريق العمل املفتوح العضوية املعين باحلوكمة وإجراءات وأساليب
عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو ،املتعلقة باهليئتني الرئاسيتني التفاقية عام  ٢٠٠5بشأن محاية وتعزيز تنوع أشكال
التعبري الثقايف .وتعرض أيضا نتائج املناقشات اليت أجرهتا اللجنة الدولية احلكومية يف دورهتا الثانية عشرة (كانون
األول/ديسمرب .)٢٠١8
 -٢ويرجى من مؤمتر األطراف أن يستعرض خالل هذه الدورة الوضع فيما يتعلق بتنفيذ توصيات فريق العمل .ويرجى
منه هلذا الغرض أن ينظر يف املعلومات الواردة يف ملحق هذه الوثيقة واختاذ القرارات بشأن التوصيات املقرتحة على
األطراف استنادا إىل نتائج املناقشات اليت أجرهتا اللجنة الدولية احلكومية خالل دورهتا الثانية عشرة (كانون
األول/ديسمرب  .)٢٠١8وترد التوصيات اليت تتطلب اختاذ قرار يف الفقرة  ١9الحقا ،مشفوعة باإلجراءات اليت مت
اقرتاحها على األطراف.
 -3وجيدر التذكري بأن املؤمتر العام قد اعتمد ثالثة قرارات منذ عام  ٢٠١3الستعراض أداء اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو
من أجل إصالح إدارة املنظمة واحلد من التكاليف املرتتبة على ذلك ،وهي:


القرار 37م96/
القرار 38م١٠١/



القرار 39م87/



عملية التقييم الذاتي للهيئتين الرئاسيتين ()201٥-2013
 -4طلب املؤمتر العام يف املرحلة األوىل "من مجيع اهليئات اإلدارية والربامج واللجان واهليئات املنشأة مبوجب االتفاقيات
الدولية احلكومية إجراء تقييم ذايت يشمل اجلدوى العامة للعمل الذي تضطلع به ألداء املهام احملددة هلا ،ومدى
كفاءة وفعالية اجتماعاهتا ،مبا يف ذلك أثر وفائدة عمل اخلرباء" (القرار 37م 96/والوثيقة 37م.)49/
 -5وجيدر التذكري بأن اللجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف (املشار إليها فيما يلي باسم
"اللجنة") اليت أُنشئت يف إطار اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف (املشار إليها فيما يلي باسم "االتفاقية")
رحبت يف دورهتا السابعة بالوثيقة 37م 49/املتعلقة بإصالح اإلدارة .ويف هذا الصدد ،دعت اللجنة مجيع
قد ّ
األطراف إىل املشاركة يف عملية التقييم الذايت استنادا إىل اإلطار املشرتك الذي وضعه مراجع احلسابات اخلارجي،
وطلبت من األمانة تيسري هذه املهمة (القرار .) 7.IGC 13وقُ ّدمت نتائج التقييم الذايت إىل اللجنة يف دورهتا الثامنة
(كانون األول/ديسمرب ٢٠١4؛ انظر الوثيقة  .١)CE/14/8.IGC/6وأحاطت اللجنة علما بتقرير مراجع احلسابات
اخلارجي ونتائج عملية التقييم الذايت هذه (القرار
١

.)8.IGC 6

انظر التقرير املفصل عن الدورة العادية الثامنة للجنة يف الفقرات من  84إىل  ١٠٠من الوثيقة .CE/15/9.IGC/3
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 -6ودعت اللجنة يف دورهتا اخلامسة (حزيران/يونيو  )٢٠١5األطراف إىل مواصلة رصد تنفيذ توصيات مراجع احلسابات
اخلارجي بوجه خاص (القرار

.)5.CP 14

 -7وترد نتائج التقييم الذايت للهيئتني الرئاسيتني يف تقرير مراجع احلسابات اخلارجي ،٢وتتضمن االستنتاجات الرئيسية
هلذه العملية تأكيد األطراف جدوى منوذج اإلدارة القائم لالتفاقية .وأكدت األطراف أيضا أن اهليئتني الرئاسيتني
تعمالن بصورة مرضية ،وأن فعاليتهما قد ازدادت مع الوقت .وأعربت األطراف بوضوح ،فيما يتعلق مبسألة ختصيص
املوارد ،عن ضرورة تعزيز املوارد البشرية واملالية ألمانة االتفاقية .ونظرا إىل أن االفتقار إىل املوارد قد حيول يف بعض
األحيان دون تنفيذ قرارات اهليئتني الرئاسيتني ،فقد شددت األطراف على ضرورة وضع اسرتاتيجية فعالة لتعبئة
األموال من أجل حتسني بروز االتفاقية .وأعربت األطراف عن رضاها التام عن شفافية العمليات التامة وغياب
ورحبت األطراف بالتقرير ،ومل تقدم أي تعليقات أخرى.
تضارب املصاحلّ .
إنشاء فريق العمل المفتوح العضوية المعني بالحوكمة وإجراءات وأساليب عمل الهيئتين الرئاسيتين لليونسكو وتنفيذ
التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي ()2017-201٥
 -8قام املؤمتر العام ،يف املرحلة الثانية ،مؤكدا جمددا ضرورة اإلصالح الكامل والشامل لليونسكو ،وال سيّما هليئتيها
الرئاسيتني ،من أجل ضمان تعزيز الفعالية والكفاءة يف جمال إدارة املنظمة وحتسني عملية اختاذ القرارات االسرتاتيجية،
إنشاء فريق العمل املفتوح العضوية املعين باحلوكمة وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو (القرار
38م .3)١٠١/وأنشأ فريق العمل فريقني فرعيني مها فريق العمل الفرعي  ١املعين باستعراض "بنية وتشكيل وأساليب
عمل اهليئتني الرئاسيتني (املؤمتر العام واجمللس التنفيذي) ،وفريق العمل الفرعي  ٢املعين باستعراض "بنية وتشكيل
وأساليب عمل هيئات اليونسكو الدولية والدولية احلكومية".
 -9وطلب أيضا املؤمتر العام من املديرة العامة أن تشرع يف تنفيذ التوصيات  ١و ١١و ١3الواردة يف تقرير مراجع
احلسابات اخلارجي يف الوثيقة 38م ،٢3/وأن تتخذ تدابري عملية لتحسني اإلدارة وتقدمي معلومات عن اقرتاحاهتا
يف هذا الصدد إىل رئيس فريق العمل املفتوح العضوية.
 -١٠وجيدر التذكري بأن اللجنة قد أ ّكدت خالل دورهتا العاشرة (كانون األول/ديسمرب  )٢٠١6أمهية هذا املوضوع يف
اليونسكو ،وذ ّكرت بضرورة إجراء استعراض فعلي ألساليب اإلدارة جلميع اهليئات ومجيع االتفاقيات .4وأشارت أيضا

٢
3

4

انظر الفقرات من  9إىل  ١٢من ملحق الوثيقة ١97م ت ،٢8/املؤرخة يف آب/أغسطس .٢٠١5
تتمثل مهمة فريق العمل املعين باحلوكمة وفقا للقرار 38م ،١٠١/يف النظر يف مسألة احلوكمة وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو
استنادا إىل اآلراء واالقرتاحات الواردة من الدول األعضاء ،وإىل تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن مراجعة نُظم اإلدارة يف اليونسكو والكيانات
والصناديق املالية والربامج املرتبطة هبا ،وإىل عمليات التقييم ومراجعة احلسابات اليت جيريها مرفق اإلشراف الداخلي ،وإىل القرارات السابقة املتعلقة
باحلوكمة .وُكلّف فريق العمل بصياغة جمموعة من التوصيات.
انظر التقرير املفصل عن الدورة العادية العاشرة للجنة يف الفقرات من  4٢إىل  54من الوثيقة .CE/17/11.IGC/3
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لكن بعضها ال ينطبق على االتفاقية .وأشادت
إىل أن توصيات مراجع احلسابات اخلارجي كانت مجيعها مفيدة و ّ
اللجنة بإمتام استعراض معظم التوصيات وتنفيذها .وناقشت أيضا مسألة املوارد احملدودة املتاحة لألمانة وال سيما
فيما يتعلق باملوارد البشرية .ونظرت اللجنة أيضا يف سبل حتسني تنفيذ االتفاقية ،وال سيما يف سياق خطة التنمية
املستدامة لعام  .٢٠3٠وأخريا ،اقرتحت اللجنة على مؤمتر األطراف أن يدرج يف جدول أعمال دورته السادسة اليت
عقدت يف حزيران/يونيو  ٢٠١7بندا بشأن احلوكمة وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو (الفقرة
 7من القرار

.)10.IGC 5

 -١١وأحاط مؤمتر األطراف علما مع التقدير يف دورته السادسة (حزيران/يونيو  )٢٠١7بالعمل الذي مت االضطالع به
لتحسني وتبسيط أساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني لالتفاقية ،وأحاط علما بالوضع فيما يتعلق بتنفيذ توصيات مراجع
احلسابات بشأن نُظم اإلدارة يف اليونسكو والكيانات والصناديق املالية والربامج املرتبطة هبا .وطلب من األمانة إحالة
الوثيقة  DCE/17/6.CP/8والقرار  6.CP 8إىل رئيس فريق العمل املفتوح العضوية املعين باحلوكمة وإجراءات وأساليب

عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو.
تنفيذ توصيات فريق العمل ()2019-201٨
 -١٢ونظر املؤمتر العام ،يف املرحلة الثالثة ،يف تقرير فريق العمل املعين باحلوكمة (الوثيقة 39م ،)٢٠/وأيّد يف قراره 39م87/
توصيات فريق العمل بصيغتها املعدلة اليت وضعتها جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج
والعالقات اخلارجية 5وفقا ملا ورد يف الوثيقة 39م .7٠/ودعا املؤمتر العام يف القرار ذاته اجمللس التنفيذي واملديرة
العامة واهليئات الرئاسية ملختلف اهليئات إىل تطبيق التوصيات اليت أيّدها املؤمتر العام ،حبسب االقتضاء.
 -١3وأعدت األمانة من أجل تيسري مناقشات األطراف جدوال عن الوضع فيما يتعلق برصد تنفيذ توصيات فريق العمل
اليت تؤثر يف اهليئتني الرئاسيتني لالتفاقية والواردة يف ملحق الوثيقة 39م.٢٠/
 -١4وترد يف ملحق هذه الوثيقة قائمة بتلك التوصيات ،فضال عن معلومات إيضاحية بشأن الوضع الراهن فيما يتعلق
بتنفيذها .ومت حتديد الوضع فيما خيص تنفيذ كل توصية من التوصيات املتعلقة باهليئتني الرئاسيتني لالتفاقية وفقا
للتصنيف التايل:
( )١اكتمل تنفيذ التوصية :تتوافق املمارسات/القواعد احلالية مع التوصية ،وليس من الضروري اختاذ أي إجراء؛
( )٢اإلجراءات قيد التنفيذ :اختذت األمانة تدبريا بالفعل (ثالث توصيات)؛
اقرتح اختاذ إجراءات تقع على مسؤولية األطراف للمضي قدما يف
( )3اإلجراءات المقترحة على األطرافُ :
تنفيذ عدة توصيات (ست توصيات).
5

جلنة املؤمتر العام املعنية بالشؤون اإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية.
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ويبني اجلدول أنه مت تنفيذ  ٢7توصية من بني التوصيات األربع والثالثني املتعلقة باهليئتني الرئاسيتني لالتفاقية ،ومنها
ّ -١5
تسع توصيات حددها فريق العمل بوصفها ممارسات جيدة .وجتدر اإلشارة إىل أن اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو قد
نفذتا معظم توصيات فريق العمل .فتشدد التوصية  ،58على سبيل املثال ،على ضرورة عدم انتخاب األعضاء يف
مكتب اللجنة لواليتني متعاقبتني ،وهي توصية تنفذها اللجنة فعال ،وفقا للنظام الداخلي للجنة .أو التوصية 56
اليت تنص على مواءمة عمل االتفاقية مع برنامج املنظمة وميزانيتها ،فهي تنفذ فعال منذ عام  ،٢٠١3أي عندما
اعتمدت اللجنة خطة عملها األوىل وفقا لقرارات مؤمتر األطراف املتعلقة بأنشطتها يف املستقبل ،واستنادا إىل برنامج
املنظمة وميزانيتها (الوثيقة

م.6)5/

 -١6ومثة مثال آخر ،فقد اختذت األمانة تدابري من أجل االلتزام بالتوصية  8٠بشأن تبادل املمارسات اجليدة املتعلقة
بأساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني .وتقوم األمانة ،على سبيل املثال ،منذ عام  ،٢٠١3بتوزيع دراسة استقصائية عن
إعداد االجتماعات النظامية وتنظيمها .مث حتيل النتائج اليت مجعتها بعد كل اجتماع نظامي إىل اهليئتني الرئاسيتني.
وتكون هذه النتائج مشفوعة مبوجز لإلجراءات املتخذة لتحسني سري اجللسات وضمان سريها على حنو سليم .وقد
مت عرض هذه املمارسة اجليدة اليت حددها فريق العمل خالل اجتماعات فريق االتصال املعين باالتفاقيات الثقافية
مع سائر أمانات االتفاقيات لتشجيعها على اتباع هنج مماثل.
 -١7وفيما يتعلق بالتوصية  ،74ال يبدو ضروريا وضع آلية جديدة لربط عمل االتفاقية بالوثيقتني م( 4/اسرتاتيجية
اليونسكو املتوسطة األجل) والوثيقة م .5/وأكدت اللجنة يف هذا الصدد أن األمانة تقوم بإعداد الوثيقتني م4/
وم 5/بعد اطالعها على مناقشات اللجنة ،وأهنا تُدرج هذه املناقشات على النحو املالئم يف تقرير األمانة عن
أنشطتها على سبيل املثال (انظر الوثيقة  ،)DCE/19/7.CP/7ومن مثّ ال حاجة لوضع آلية إضافية.
 -١8ومت أيضا إحراز تقدم يف تنفيذ التوصيات اليت تعد هامة فيما يتعلق بأساليب العمل ،ومنها على سبيل املثال يف جمال
تنفيذ التوصية  79اليت تنص على حتسني التنسيق فيما يتعلق بتخطيط االجتماعات النظامية لتجنّب االزدواجية يف
العمل .واقرتحت اللجنة على مؤمتر األطراف يف عام  ٢٠١8تأخري موعد عقد دوراهتا شهرين ،فستعقد دورات
اللجنة اليت كانت مقررة يف كانون األول/ديسمرب ،يف شهر شباط/فرباير .وستعقد دورة اللجنة املقبلة من  ١١إىل
 ١4شباط/فرباير ( ٢٠٢٠القرار

.)12.IGC 13

 -١9ومثة مثال آخر وهو تنفيذ التوصية  6٠اليت تقتضي احلد من تسييس التعيينات والقرارات وضبطه .ومع أن اتفاقية
عام  ٢٠٠5ال تنطوي على عمليات تعيني وأن القرارات املتعلقة هبا غري مسيّسة بوجه عام ،دعت اللجنة األطراف
6

تعتمد اللجنة ،يف هناية كل مؤمتر من مؤمترات األطراف (السنوات الفردية) ،خطة عمل حتدد األولويات فضال عن جمموعة من األنشطة ،وتشمل
جدوال زمنيا تقريبيا يستند إىل املوارد املالية والبشرية للربنامج العادي واملسامهات الطوعية املتوافرة .واعتمدت اللجنة خطة عمل يف عام ،٢٠١3
و ٢٠١5و ،٢٠١7وستعد خطة العمل املقبلة يف عام .٢٠٢٠
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إىل االلتزام هبذه التوصية يف إطار التقارير الدورية لفرتة األربعة أعوام اليت ينبغي أن تصاغ على حنو يتوافق مع ميثاق
األمم املتحدة واتفاقية عام ( ٢٠٠5القرار  .)12.IGC 7وكذلك أُدرجت مسألة عدم التسييس يف عملية تنقيح
املبادئ التوجيهية التنفيذية املتعلقة بإعداد التقارير الدورية اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الثانية عشرة (كانون
األول/ديسمرب .)٢٠١8
 -٢٠وأقر الفريق الفرعي املعين باحلوكمة بأن أساليب العمل هذه هي من أفضل املمارسات ،وهو ما ورد أيضا يف تقرير
شبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف الصادر يف آذار/مارس  .7 ٢٠١9وفضال عن التقريرين العامليني بشأن
رصد تنفيذ االتفاقية ،شدد تقرير شبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف على أمهية إطار رصد االتفاقية القائم
على النتائج للمساعدة يف حتديد أثر االتفاقية على نطاق أوسع ،ورصد التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء ،ودعم
عملية اإلصالح يف البلدان .وخلص التقرير إىل أنه بفضل عمل اهليئتني الرئاسيتني التفاقية عام " ٢٠٠5يعد دور
اليونسكو إجيابيا للغاية يف استحداث بيئة مواتية لالتفاقية ،وال سيما من خالل إنشاء حيز لتبادل اخلربات وتوفري
املساعدة الفنية وتعزيز قاعدة املعارف للسياسات الثقافية".
 -٢١وجيدر التذكري بأنه ينبغي ملؤمتر األطراف أن يأخذ يف احلسبان ،عند النظر يف الوضع فيما يتعلق بتنفيذ توصيات
فريق العمل ،الوضع فيما يتعلق بتنفيذ سائر التوصيات الصادرة عن سائر عمليات مراجعة احلسابات والتقييم املتعلقة
من جهة مبسائل اإلدارة ومن جهة أخرى بتقييم ورصد تنفيذ االتفاقية .وقد استعرض اجمللس التنفيذي معظم التقارير
التالية (الوثيقة ١94م ت:)٢٢/

7



عملية تقييم املرحلة التجريبية للصندوق الدويل للتنوع الثقايف ) ،(IOS/EVS/PI/116اليت نشر مرفق اإلشراف
الداخلي لليونسكو تقريرا بشأهنا يف عام ٢٠١٢؛



مراجعة أساليب عمل االتفاقيات الست يف جمال الثقافة من أجل تقييم مدى مالءمة وفعالية أساليب عمل
اليونسكو التقنيين يف قطاع الثقافة ) ،(IOS/AUD/2013/06اليت نشر مرفق اإلشراف الداخلي تقريرا بشأهنا يف
أيلول/سبتمرب ٢٠١3؛

تتمثل مهمة شبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف يف مساعدة األعضاء يف تقييم فعالية املنظمات املتعددة األطراف اليت تستفيد من
صناديق املساعدة اإلمنائية واإلنسانية .وتوفّر عمليات التقييم اليت جتريها الشبكة حملة عامة عن اجلوانب األربعة للفعالية التنظيمية (أي اإلدارة
االسرتاتيجية ،وإدارة العمليات ،وإدارة العالقات ،وإدارة املعارف) ،وتشمل أيضا فعالية التنمية (أي النتائج) .انظر تقرير شبكة تقييم أداء املنظمات
املتعددة األطراف "عمليات التقييم للفرتة  ،٢٠١8-٢٠١7منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة" ،آذار/مارس :٢٠١9
( http://www.mopanonline.org/assessments/unesco2017-18/UNESCO%20Report.pdfمتوافر باللغة اإلجنليزية فقط).
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عملية تقييم األنشطة التقنينية لقطاع الثقافة يف اليونسكو  -اجلزء الرابع املتعلق باتفاقية عام  ٢٠٠5حلماية
وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف ) ،(IOS/EVS/PI/134 REVاليت نشر مرفق اإلشراف الداخلي الدراسة
املكتبية اخلاص هبا يف نيسان/أبريل .٢٠١4



التقرير عن عملية التقييم اخلارجي للصندوق الدويل للتنوع الثقايف (الوثيقة  )DCE/11.IGC/7bوالتقرير عن
اآلثار املرتتبة على التوصيات املنبثقة من عملية التقييم اخلارجي الثاين للصندوق الدويل للتنوع الثقايف (الوثيقة
.)DCE/12.IGC/6

 -٢٢وترد التوصيات اليت تقتضي من مؤمتر األطراف اختاذ قرار يف الفقرة  ١9الحقا ،مشفوعة باإلجراءات اليت مت اقرتاحها
على األطراف.


يُقرتح يف التوصية  65تعديل النظام الداخلي ملؤمتر األطراف من أجل تأخري املوعد النهائي لتقدمي طلبات
الرتشيح لعضوية اللجنة حبيث يصبح سبعة أيام قبل موعد االنتخابات .وينص النظام الداخلي يف هذا الصدد
على وضع قائمة املرشحني بصيغتها النهائية  48ساعة قبل افتتاح مؤمتر األطراف.



وتتناول التوصية  66دور املكاتب وعضويتها ،فضال عن الشفافية يف عملها ،وتقرتح توضيح هذه األمور
ومواءمتها من خالل تدوينها يف األنظمة الداخلية .وبينما يشمل النظام الداخلي للجنة أحكاما يف هذا الشأن،
ال حيدد النظام الداخلي ملؤمتر األطراف سوى املسائل املتعلقة بالعضوية يف املكتب.


وفيما يتعلق بهاتين التوصيتين العامتين ،يُقترح على األطراف تحديد ما إذا كان مؤتمر األطراف
يرغب في تعديل نظامه الداخلي أو مواصلة ممارساته الحالية.

 -٢3وقد أشادت اللجنة ،يف دورهتا الثانية عشرة (كانون األول/ديسمرب  ،)٢٠١8بالوضع فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات،
وسلطت الضوء على املمارسات اجليدة اليت جيري اتباعها فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية .وناقشت اللجنة أيضا التوصيات
اليت تقتضي من األطراف اختاذ إجراءات والتوصيات "اليت جيري تنفيذها" .فأكدت اللجنة ،على سبيل املثال ،فيما
يتعلق بالتوصيتني  77و 94بشأن ترشيد املوارد ،ضرورة حتديد املستويات الدنيا من املوارد الالزمة لضمان سري
الربامج ،وإيالء الربامج األولوية .وطلبت اللجنة أيضا إجراء حتليل للموارد البشرية للصندوق الدويل للتنوع الثقايف
وعرضه على اللجنة يف دورهتا الثالثة عشرة يف شباط/فرباير  .٢٠٢٠وطلبت اللجنة ،يف سياق التوصية (١٠8أ) اليت
تدعو إىل زيادة عدد املشروعات اليت ميوهلا الصندوق الدويل للتنوع الثقايف ،إجراء دراسة آلثار مشروعات الصندوق.
وفيما يتعلق بالتوصية (١٠8ب) ،أثنت اللجنة على عمل األمانة واجلهات املاحنة اليت قدمت الدعم لربنامج بناء
القدرات .وأكدت اللجنة أيضا أن التوصية الوحيدة اليت ميكن أن يكون هلا أثر ملحوظ يف النظام الداخلي ملؤمتر
األطراف هي التوصية  65اليت تقرتح تعديل املوعد النهائي لتقدمي طلبات الرتشيح لعضوية اللجنة من  48ساعة
إىل  7أيام قبل موعد االنتخابات.
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 -٢4وقد يرغب مؤمتر األطراف يف اعتماد القرار التايل:
مشروع القرار

7.CP 10

إن مؤمتر األطراف،
 - ١وقد درس الوثيقة  DCE/19/7.CP/10وملحقها؛
 - ٢وإذ يذكر بقراريه  5.CP 14و  6.CP 8وبقرارات اللجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف
 7.IGC 13و  8.IGC 6و  10.IGC 5و 12.IGC 8بشأن هذه املسائل املتعلقة باحلوكمة؛
 - 3ويذ ّكر أيضا بقرار املؤمتر العام 39م 87/وعملية مراجعة أساليب عمل االتفاقيات املتعلقة بالثقافة وبالتقييم الذي
أجراه مرفق اإلشراف الداخلي لألنشطة التقنينية لقطاع الثقافة يف اليونسكو؛
 - 4حييط علما مع التقدير بالعمل الذي مت االضطالع به لتحسني أساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني التفاقية عام ٢٠٠5
بشأن محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف؛
 - 5وحييط علما أيضا بالوضع فيما يتعلق بتنفيذ توصيات فريق العمل املفتوح العضوية املعين باحلوكمة وإجراءات وأساليب
عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو (القرار 39م )87/ويسلّط الضوء على املمارسات اجليدة املتّبعة بالفعل يف اهليئتني
الرئاسيتني لالتفاقية؛
 - 6ويطلب من األمانة أن تنفذ التوصيات ** اليت متت املوافقة عليها خالل هذه الدورة وفقا لقراراته بشأن التوصيات
اليت تتطلب اختاذ األطراف إجراءات بشأهنا؛
 - 7ويوافق على مبدأ عقد الدورات املقبلة للجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف شهر
شباط/فرباير وعلى تاريخ عقد الدورة الثالثة عشرة للجنة (من  ١١إىل  ١4شباط/فرباير )٢٠٢٠؛
 - 8ويطلب أيضا من األمانة إحالة الوثيقة  DCE/19/7.CP/10والقرار  7.CP 10إىل رئيس فريق العمل املفتوح العضوية
املعين باحلوكمة وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو.

DCE/19/7.CP/10 – page 9
Annex

الملحق
توصيات فريق العمل المفتوح العضوية المعني بالحوكمة
وإجراءات وأساليب عمل الهيئتين الرئاسيتين لليونسكو
الجزء الثاني  -بنية وتشكيل وأساليب عمل هيئات اليونسكو الدولية والدولية
التوصية

الوضع فيما يتعلق

الحكومية8

بالتنفيذ9

باء  -التوصيات العامة لجميع هيئات اليونسكو الدولية والدولية الحكومية
الفعالية (المهمة ،والتركيبة ،والبنية التنظيمية ،والنظام الداخلي ،وأساليب العمل)
 -56تُدعى هيئات اليونسكو الدولية
والدولية احلكومية إىل حتديث
مهامها ،وعند االقتضاء ،أهدافها
وبراجمها لتصبح أكثر اتساقا مع
األولويات اليت متت املوافقة عليها يف
الوثيقة م ،5/ولرتاعي على حنو أفضل
التطورات الراهنة على الصعيد العاملي
مثل خطة التنمية املستدامة لعام
 ٢٠3٠واتفاق باريس بشأن املناخ.

8

اكتمل تنفيذ التوصية
(ممارستان اثنتان جيدتان التفاقية عام )١٠ 200٥
(ممارسة جيدة واحدة بحسب تقرير شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة
األطراف)١١
ترد املهام املنوطة مبؤمتر األطراف واللجنة يف نص االتفاقية ،يف املادتني ٢٢
و ٢3على التوايل.
وتعتمد اللجنة ،منذ عقد الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف (حزيران/يونيو ،)٢٠١3
خطة عمل حتدد األولويات وجمموعة من األنشطة ،وتشمل جدوال زمنيا تقريبيا
يستند إىل املوارد املالية والبشرية للربنامج العادي واملوارد املتاحة من خارج
امليزانية .وتتوافق خطة العمل املعتمدة مع األولويات احملددة واألنشطة املقبلة
اليت حددهتا األطراف يف الدورة السابقة .واعتمدت اللجنة خطة عمل يف

لالطالع على جمموعة التوصيات الكاملة ،ومنها اجلزء  ١املتعلق باهليئتني الرئاسيتني لليونسكو (املؤمتر العام واجمللس التنفيذي) الرجاء االطالع
على الوثيقتني 39م ٢٠/و39م.7٠/

9

يشمل الوضع فيما يتعلق بتنفيذ التوصية ما يلي :التوصيات التي تم تنفيذها ،وتلك اليت هي قيد التنفيذ ،وتلك اليت يُقترح اتخاذ األطراف

١٠

املمارسات اجليدة التفاقية عام  ٢٠٠5الواردة يف هذا اجلدول هي املمارسات اليت حددها فريق العمل يف القائمة غري احلصرية للممارسات اجليدة
هليئات اليونسكو الدولية والدولية احلكومية ،يف الذيل  3من الوثيقة 39م .٢٠/وقد حدد فريق العمل تسع ممارسات جيدة وردت باخلط السميك
يف اجلدول.
لالطالع على تقرير شبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف ،انظر احلاشية .8

١١

إجراءات بشأنها.
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التوصية

الوضع فيما يتعلق

بالتنفيذ9

األعوام  ،٢٠١3و ٢٠١5و٢٠١7؛ وستعتمد اللجنة خطة العمل املقبلة يف
عام .٢٠٢٠
وتأخذ خطة عمل اللجنة يف االعتبار منذ كانون األول/ديسمرب ،٢٠١7
واستنادا إىل األنشطة ذات األولوية اليت حددهتا األطراف ،مؤشرات األداء
واألهداف احملددة يف الربنامج وامليزانية (الوثيقة 39م ،)5/والربنامج الرئيسي
الرابع ،وحمور العمل  ،٢والنتيجة املنشودة  ،7وسبل إسهام هذا العمل يف تنفيذ
خطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠3٠واألهداف املالئمة .انظر خطة عمل
أنشطة اللجنة () (٢٠١9-٢٠١8ملحق القرار .)11.IGC 5
وتتيح حمادثات "اإلبداع |  "٢٠3٠اليت تنظمها اليونسكو منذ عام  ،٢٠١8يف
أثناء دورات اهليئتني الرئاسيتني ،لألطراف فهم سبل تأثري االستثمارات يف جمال
اإلبداع تأثريا مباشرا يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  .٢٠3٠وجرت
مناقشات يف هذا الشأن يف عام  ٢٠١9يف تايالند وبوركينا فاسو .وستعقد
املناقشات املقبلة خالل املؤمتر السابع لألطراف (حزيران/يونيو .)٢٠١9
 -57سعيا إىل تعزيز التنوع والشمول،
ينصح بأن ُحتدد على أساس طوعي ،ال جيوز إعادة انتخاب عضو من أعضاء اللجنة لواليتني متتاليتني (إال يف حال
مدة الوالية القصوى هليئات اليونسكو كان عدد املرشحني يف جمموعة انتخابية مساويا لعدد املقاعد املتاحة).
الدولية والدولية احلكومية اليت مل حتدد
أي مدة يف هذا اجملال ،حبيث تقتصر
املادة  ١6من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف
على واليتني متتاليتني فقط.
اكتمل تنفيذ التوصية

 -58يُنصح بوجه عام بأن حتدد مدة
الواليات املتتالية لألعضاء يف مجيع
املكاتب حبيث تقتصر على واليتني
متتاليتني.

اكتمل تنفيذ التوصية
(ممارستان اثنتان جيدتان التفاقية عام )200٥
يُنتخب أعضاء مكتب اللجنة كل سنة خالل الدورة اليت تسبق اضطالعهم
مبهامهم .وتسري والية مكتب اللجنة إىل حني انتخاب األعضاء اجلدد ،أي
سنة .وال جيوز ألعضاء املكتب أن يعاودوا ترشيح أنفسهم مباشرة بعد انتهاء
واليتهم.

املادتان  ١١و ١٢من النظام الداخلي للجنة
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بالتنفيذ9

وجيري منذ عام  ٢٠١6تنظيم اجتماع عمل بني املكتب وممثلي اجملتمع املدين
قبيل انعقاد كل دورة من دورات اللجنة لتحديد أولويات اجملتمع املدين بشأن
وعقد االجتماع الثالث يف عام  ،٢٠١8إبّان الدورة
بنود جدول األعمال؛ ُ
الثانية عشرة للجنة.
وينتخب أعضاء مكتب مؤمتر األطراف كل سنة يف بداية كل دورة من دورات
مؤمتر األطراف (البند  ١من جدول األعمال) .وتسري والية املكتب إىل حني
انتخاب أعضاء املكتب اجلديد ،أي ملدة سنتني .وجتدر اإلشارة إىل أنه مل جتدد
والية أي من أعضاء املكتب لفرتتني متتاليتني.

املادة  5من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف
 -59سعيا إىل حتقيق االتساق واملواءمة،
يوصى بأن ينظر املؤمتر العام وهيئات تتألف اللجنة من  ٢4عضوا (الفقرة  4من املادة  ٢3من االتفاقية) ينتخبهم
اليونسكو الدولية والدولية احلكومية مؤمتر األطراف لفرتة أربعة أعوام .وجيري جتديد نصف أعضاء اللجنة كل سنتني
يف تعديل حجم اهليئات.
خالل دورة مؤمتر األطراف .وستجري االنتخابات املقبلة لنصف أعضاء اللجنة
يف حزيران/يونيو .٢٠١9
اكتمل تنفيذ التوصية

املادة  ١6من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف
 -6٠جيب احلد من تسييس التعيينات
والقرارات وضبطه.

اكتمل تنفيذ التوصية
ال تشمل اتفاقية عام  ٢٠٠5عمليات تعيني والقرارات املنبثقة منها غري مسيسة
بوجه عام.
ومع ذلك ،دعت اللجنة األطراف يف عام  ٢٠١8إىل االلتزام بالتوصية 6٠
بشأن ضرورة احلد من تسييس التعيينات والقرارات وضبطه ،وإىل تطبيق هذه
التوصية على التقارير الدورية لفرتة األربعة أعوام اليت ينبغي أن تصاغ على حنو
يتوافق مع ميثاق األمم املتحدة واتفاقية عام .٢٠٠5

القرار

12.IGC 7

 -6١سعيا إىل تعزيز بروز هيئات اليونسكو اكتمل تنفيذ التوصية
الدولية والدولية احلكومية وفعاليتها( ،ممارسة جيدة التفاقية عام )200٥
يُستحسن نشر املعلومات على حنو
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بالتنفيذ9

أكثر فعالية من خالل حتديث املواقع تنشر األمانة مجيع املعلومات املتعلقة باالجتماعات والفعاليات واألنشطة
واملشروعات املتعلقة باتفاقية عام  ٢٠٠5على موقعها على اإلنرتنت
اإللكرتونية وحتسينها والتواصل مع
).(https://fr.unesco.org/creativity/
مجيع اجلهات املعنية ،ومنها الدول
األعضاء واللجان الوطنية.
وميثّل نشر املعلومات وبروز التقارير الدورية أولوية ،وال سيما من خالل نشر
التقرير العاملي عن رصد تنفيذ االتفاقية .وصدر تقريران اثنان (يف عام ٢٠١5
ويف عام  .)٢٠١8وسيصدر التقرير املقبل يف عام .٢٠٢١
وتشمل األولويات أيضا نشر وبروز املعلومات املتعلقة بطلبات احلصول على
متوهلا املسامهات
متويل من الصندوق الدويل للتنوع الثقايف واألنشطة اليت ّ
الطوعية يف إطار االسرتاتيجية الشاملة لبناء القدرات.
فضال عن ذلكُ ،وضعت الصيغة النهائية السرتاتيجية تعبئة الشركاء من أجل
رحبت اللجنة يف دورهتا الثانية
إشراكهم على حنو أفضل يف تنفيذ االتفاقية .وقد ّ
عشرة (كانون األول/ديسمرب  )٢٠١8هبذه االسرتاتيجية وأحالتها إىل مؤمتر
األطراف للنظر فيها يف دورته السابعة (حزيران/يونيو .)٢٠١9

القرار

12.IGC 11

وتقوم األمانة أيضا بصورة منتظمة بالتواصل كتابة وحبسب االقتضاء مع األطراف
يف االتفاقية وأعضاء اللجنة ومجيع اجلهات املعنية باالتفاقية (وال سيما الوفود
الدائمة لدى اليونسكو ،واللجان الوطنية وجهات التنسيق الوطنية لالتفاقية،
ومنظمات اجملتمع املدين ،وكراسي اليونسكو اجلامعية ،ومراكز الفئة .)٢
 -6٢يوصى بإعداد ونشر مشروع جدول
األعمال واجلدول الزمين املؤقت يف
وقت مبكر ،وذلك بصفة رئيسية من
خالل استخدام النموذج نفسه ووضع
الروابط اإللكرتونية اليت تتيح الوصول
إىل الوثائق اليت سيجري اعتمادها أو
مناقشتها يف اجللسات.

اكتمل تنفيذ التوصية
تبلغ املهلة النظامية لتوزيع جدول األعمال املؤقت لدورة اللجنة ستني يوما قبل
افتتاح الدورة.

الفقرة  ٢من املادة  3من النظام الداخلي للجنة
ال حيدد النظام الداخلي ملؤمتر األطراف أي مهلة نظامية.
تتمثل املمارسة اليت تتبعها األمانة يف نشر جدول األعمال املؤقت على شبكة
اإلنرتنت ،وإرفاقه برسالة الدعوة إىل دورات مؤمتر األطراف ودورات اللجنة قبل
انقضاء املهلة النظامية احملددة ،مشفوعا باجلدول الزمين املؤقت .فأرسلت
األمانة ،على سبيل املثال ،رسالة الدعوة وجدول األعمال املؤقت واجلدول
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بالتنفيذ9

الزمين املؤقت للمؤمتر السادس لألطراف يف  ١6آذار/مارس  ٢٠١7يف حني أن
افتتاح الدورة كان يف  ١٢حزيران/يونيو  ،٢٠١7أي قبل ثالثة أشهر.
وتستخدم الروابط اإللكرتونية يف وثائق العمل والوثائق اإلعالمية للهيئات
اإلدارية التفاقية عام .٢٠٠5
ونظرا إىل أن املهلة النظامية إلصدار وثائق العمل ختتلف عن املهلة النظامية
إلصدار جدول األعمال ،أي بعد  3٠يوما ،من الصعب وضع الروابط
اإللكرتونية للوثائق اليت مل توضع بعد يف صيغتها النهائية ،إال يف حال تنقيح
جدول األعمال عند نشر وثائق العمل على اإلنرتنت.
 -63تُدعى األمانة إىل تعزيز مواءمة بيئات اإلجراءات قيد التنفيذ
العمل االفرتاضية جلميع هيئات
أنشئ نظام إلدارة املعارف وجيري تطويره بصورة مستمرة .ويتيح هذا النظام
اليونسكو الدولية والدولية احلكومية ،لألطراف االطالع على مجيع وثائق االجتماعات النظامية للهيئتني الرئاسيتني،
واستعراض "اسرتاتيجية اليونسكو
فضال عن خمتلف املنصات األساسية لتنفيذ آليات االتفاقية .ونذكر على سبيل
إلدارة املعارف وتكنولوجيا املعلومات املثال منصة التقارير الدورية لفرتة األربعة أعوام ،أو منصة الصندوق الدويل
واالتصاالت" .ويوصى بتبسيط
للتنوع الثقايف .فضال عن ذلك ،يتيح نظام إدارة املعارف الوصول إىل الكثري من
ِ
للمستخدم (أي
الوثائق وتيسريها
املعلومات املتعلقة باألنشطة والربامج اجلارية مع األطراف يف االتفاقية.
جعل التقارير أقل تشتتا ،وتيسري تتبع
وتبذل األمانة منذ عام  ٢٠١6قصارى جهدها إلعداد وثائق العمل والوثائق
الوثائق؛ وشرح جدول األعمال
اإلعالمية التحليلية استنادا إىل أثر األنشطة والربامج الرامية إىل تنفيذ االتفاقية
وتضمينه روابط إلكرتونية تتيح
ونتائجها .وتُعرض هذه الوثائق بصورة موجزة وتذ ّكر بالوثائق السابقة اليت
الوصول إىل التقارير ومشروعات
تناولت املوضوع نفسه لضمان سهولة تتبع الوثائق (يبلغ متوسط حجم وثائق
القرارات املقدمة).
العمل ما يقارب عشر صفحات).
أما فيما يتعلق باقرتاح وضع الروابط اإللكرتونية يف جدول األعمال ،يُرجى
االطالع على التوصية .6٢
انظر أيضا التوصية (١٠8ب).
 -64من املفيد إجراء مشاورات غري رمسية
مفتوحة بشأن مشروعات القرارات
من أجل تعزيز الشمول والفعالية يف
عمليات اختاذ القرارات.

اكتمل تنفيذ التوصية
(ممارسة جيدة التفاقية عام )200٥
يق ّدم خالل كل دورة عرض لإلجراءات املتخذة وأساليب العمل إىل أعضاء
اللجنة واألطراف.
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بالتنفيذ9

وتعقد أمينة االتفاقية وأعضاء األمانة اجتماعات مع كل اجملموعات اإلقليمية
ألعضاء اللجنة واألطراف من أجل مناقشة البنود املدرجة يف جدول أعمال
الدورة ،ومضمون وثائق العمل والوثائق اإلعالمية ومشروعات القرارات ،يف
الشهر الذي يسبق انعقاد الدورة.
وترسل األمانة التعديالت املقرتحة مسبقا إىل األعضاء واألطراف لضمان مشول
عملية اختاذ القرارات.
وجتدر اإلشارة إىل أن القرار النهائي بشأن مجيع مشروعات القرارات خالل
الدورة ،يعود إىل أعضاء اللجنة واألطراف.
انظر أيضا التوصية .76
 -65يوصى بتعديل النظام الداخلي هليئات اإلجراءات المقترحة على األطراف
اليونسكو الدولية والدولية احلكومية ،وفقا للنظام الداخلي" جيب وضع قائمة املرشحني [للجنة] بصيغتها النهائية
عند االقتضاء ،لتأخري املوعد احملدد  48ساعة قبل افتتاح مؤمتر األطراف .ولن يُقبل أي طلب ترشيح خالل
لتقدمي طلبات الرتشيح للهيئات
الساعات الثماين واألربعني اليت تسبق افتتاح املؤمتر".
الفرعية ،من  48ساعة إىل سبعة أيام
الفقرة  3من املادة ١7من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف
قبل تاريخ االنتخابات.
يتعني على مؤمتر األطراف أن يقرر ما إذا كان يرغب يف تغيري نظامه الداخلي
ّ
أو مواصلة ممارساته احلالية.
المواءمة (دور المكاتب والشفافية)
 -66جيب توضيح ومواءمة دور املكاتب
وتركيبتها وإجراءاهتا وأعضائها من
خالل تدوين ذلك يف النظام
األساسي واألنظمة الداخلية أو من
خالل وضع مبادئ توجيهية عامة
جلميع هيئات اليونسكو الدولية
والدولية احلكومية ،بالتعاون الوثيق مع
األمانة.

اإلجراءات المقترحة على األطراف
ينص النظام الداخلي للجنة على دور املكتب الذي "يتوىل تنسيق أعمال
اللجنة وحيدد مواعيد وأوقات انعقاد االجتماعات وجداول أعماهلا"
(املادة  .)١١ومثة املزيد من املعلومات عن دور الرئيس (يف املادتني  ١3و)١4
وينص النظام الداخلي أيضا على عضوية
واختيار بديل للمقرر (يف املادة ّ .)١5
املكتب" :يتألف مكتب اللجنة من الرئيس ،ونائب واحد أو أكثر من نواب
الرئيس ،ومن املقرر ،وفقا ملبدأ التمثيل اجلغرايف العادل" ،أي من  6أعضاء
كحد أقصى.

املواد من  ١١إىل  ١5من النظام الداخلي للجنة
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فينص على أن "ينتخب
وحيدد النظام الداخلي ملؤمتر األطراف عضوية املكتب ّ
مؤمتر األطراف رئيسا له ،ونائبا أو أكثر من نواب الرئيس ،ومقررا" ،أي أن
املكتب يتألف من  6أعضاء كحد أقصى.

املادة  5من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف
ويتعني على مؤمتر األطراف أن يقرر ما إذا كان يرغب يف حتديد دور املكتب
ّ
وإجراءاته يف نظامه الداخلي.
 -67يُقرتح أن حتدد عضوية املكتب على
حنو يتماشى قدر املستطاع مع
واليات هيئات اليونسكو الدولية
والدولية احلكومية ،أي مبا ال يزيد عن
ستة أعضاء (فيشمل رئيسا ونائبا
ومقررا وأربعة نواب للرئيس من بني
اجملموعات االنتخابية الست).

اكتمل تنفيذ التوصية
ُحددت عضوية املكتب لدى مؤمتر األطراف واللجنة على حد سواء ليضم ما
ال يزيد عن ستة أعضاء :رئيسا ومقررا وأربعة نواب للرئيس.

الفقرة  ١من املادة  ١١من النظام الداخلي للجنة
املادة  5من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف
انظر أيضا التوصية 66

 -68ينبغي تأكيد الطابع الدويل احلكومي اكتمل تنفيذ التوصية
للمكاتب مع احلفاظ على مشاركة يتألف مكتبا اهليئتني الرئاسيتني من ممثلي األعضاء يف اللجنة والدول األطراف
اخلرباء .وحتقيقا هلذه الغاية ،يوصى يف االتفاقية ،ومن مثّ فهما يتسمان يف األساس بطابع دويل حكومي.
بتعميم املبادئ التوجيهية املرفقة هبذه
وقُ ّدمت توصيات فريق العمل إىل اللجنة يف دورهتا الثانية عشرة (كانون
الوثيقة (امللحق الثالث) على اهليئتني
األول/ديسمرب  )٢٠١8وإىل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة (حزيران/يونيو
الرئاسيتني وهيئات اليونسكو الدولية
.)٢٠١9
والدولية احلكومية.
 -69ينبغي أن تنشر الوثائق املتعلقة
باجتماعات املكتبني على اإلنرتنت
قبل انعقاد هذه االجتماعات؛ وجيب
إرسال خالصات اجتماعات
املكتبني ،وتقاريرمها على وجه
اخلصوص ،إىل مجيع األعضاء،
وحسب االقتضاء ،إىل مجيع الوفود

اكتمل تنفيذ التوصية
تعقد اجتماعات مكتيب اهليئتني الرئاسيتني خالل دوراهتما .ومن الناحية
العملية ،تعقد هذه االجتماعات يف اليوم األول الذي يلي افتتاح الدورة.
وال تُع ّد أي وثيقة الجتماعات املكتبني وال يتخذ أي قرار .وتتيح هذه
االجتماعات تبادل املعلومات بشأن البنود املدرجة يف جدول األعمال ،والنظر
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يف ما إذا كانت التعديالت املقرتحة ستقدم يف اجللسات العامة ،ومناقشة ما
تنطوي عليه الدورة من مسائل إذا لزم األمر.
وبعد كل اجتماع يعقده مكتب اللجنة ومكتب مؤمتر األطراف ،يُعلم الرئيس
فورا أعضاء اللجنة واألطراف شفهيا باملناقشات اليت جرت والقرارات اليت
اختذها املكتب.
مفصل تع ّده كل من اهليئتني وتعتمده
تدون املناقشات واملقررات يف تقرير ّ
مث ّ
اهليئة املعنية وتنشره على املوقع على اإلنرتنت بعد كل دورة لضمان الشفافية
التامة.
املفصالن للهيئتني
ويكون العرض الشفهي الذي أدىل به الرئيس والتقريران ّ
الرئاسيتني متاحني لعامة الناس ،وهو ما يضمن شفافية املناقشات والقرارات اليت
يتّخذها املكتبان.
انظر أيضا التوصية .99

 -7٠ينبغي أن جتري انتخابات املكاتب،
قدر اإلمكان ،بعيد انتخاب أعضاء
خمتلف اهليئات خالل املؤمتر العام،
لتفادي انتخاب ممثلني عن دول
أعضاء مل تعد من بني األعضاء يف
اهليئات الدولية والدولية احلكومية
املعنية.

اكتمل تنفيذ التوصية
ينتخب مؤمتر األطراف أعضاء مكتبه يف بداية كل دورة .ويشغل األعضاء
مناصبهم إىل حني افتتاح الدورة املقبلة.
وخالفا لذلك ،تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها يف هناية كل دورة عادية ،ويشغل
األعضاء مناصبهم إىل حني انتهاء الدورة املقبلة.

الفقرة  ١من املادة  ١١من النظام الداخلي للجنة

 -7١ينبغي أن تكون اجتماعات املكاتب اكتمل تنفيذ التوصية
مفتوحة للمراقبني قدر املستطاع وأن من الناحية العملية ،ال تضم اجتماعات املكاتب سوى أعضائها .ومل يقدم
تكون أساليب عملها أكثر شفافية.
أي طلب من هذا القبيل
أعضاء اللجنة وال األطراف غري األعضاء يف املكتبني ّ
منذ عام  ،٢٠٠7أي العام الذي انعقد فيه االجتماع األول ملكتيب اهليئتني
الرئاسيتني (أي  ١4اجتماعا ملكتب للجنة و 6اجتماعات ملكتب مؤمتر
األطراف).
انظر أيضا التوصية  69بشأن الشفافية.
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 -73ينبغي أن يكون األسلوب املعتمد
لصياغة وثائق اليونسكو حمايدا من
الناحية اجلنسانية.

اإلجراءات قيد التنفيذ/اكتمل تنفيذها
عموما ،تعتمد النصوص األساسية لالتفاقية أسلوبا حمايدا من الناحية اجلنسانية.
بيد أنه ميكن تنقيح بعض األقسام يف تلك النصوص لرتاعي املنظور اجلنساين
على حنو تام عند صدور النسخة املقبلة يف عام .٢٠١9
وفيما يتعلق باملنشورات ،مثل التقرير العاملي لرصد تنفيذ االتفاقية (٢٠١5
و )٢٠١8أو جمموعة املواد اإلعالمية املتعلقة باالتفاقية ( ،)٢٠١8مت الرتكيز
على حنو خاص على اتباع أسلوب حمايد من الناحية اجلنسانية كلما كان ذلك
ممكنا.

االتساق مع أولويات اليونسكو الرئيسية
 -74ينبغي أن تتمكن مجيع اهليئات
الدولية واهليئات الدولية احلكومية من
تقدمي إسهامها الرمسي يف االسرتاتيجية
املتوسطة األجل (الوثيقة م )4/ويف
مشروع الربنامج وامليزانية (الوثيقة
م )5/لليونسكو.

 -75ميكن النظر يف وضع آلية إلبداء
املالحظات من أجل تعزيز احلوار يف
املسائل اجلوهرية بني الدول األعضاء
واهليئات الدولية واهليئات الدولية
احلكومية ،إضافة إىل رفع التقارير إىل
املؤمتر العام .وقد تأخذ هذه اآللية
صيغة اجتماعات أو جلسات
إحاطة .وجيب حتسني التقارير املقدمة
إىل املؤمتر العام من خالل اعتماد
منوذج جديد أكثر اسرتاتيجية يرّكز
على النتائج ،وتليه املناقشات وقرارات

اكتمل تنفيذ التوصية
يقع تنفيذ هذه التوصية على عاتق األطراف اليت تقدم إسهامها يف الوثيقتني
م 4/وم ،5/وتعتمدها خالل املؤمتر العام .وجتدر اإلشارة إىل أن األمانة تأخذ
يف االعتبار املناقشات اليت تدور يف اهليئتني الرئاسيتني لالتفاقية عند إعداد
االقرتاحات األولية للوثيقة م.5/
فضال عن ذلك ،يشري تقرير األمانة عن أنشطتها الذي تقدمه يف كل اجتماع
نظامي إىل العالقات والروابط بني األولويات اليت حددها مؤمتر األطراف،
وصياغة الوثيقتني م 4/وم 5/وخطة عمل اللجنة.
اكتمل تنفيذ التوصية
جيري إعداد التقرير املتعلق بتنفيذ الربنامج ،ومن مثّ بعمل هيئات االتفاقية،
باعتباره جزءا من نواتج الوثيقة م 5/من خالل الوثيقة م ت( 4/تقرير املديرة
العامة إىل اجمللس التنفيذي بشأن تنفيذ الربنامج) والوثيقة م( 3/تقرير املديرة
العامة إىل املؤمتر العام عن أنشطة املنظمة (تنفيذ الوثيقة م.))5/
انظر أيضا التوصية .98
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املؤمتر العام الرامية إىل تقدمي
املالحظات إىل اهليئات الدولية
واهليئات الدولية واحلكومية.
 -76ينبغي إضفاء الطابع الرمسي على
جلسات التوجيه املخصصة لألعضاء
اجلدد يف اهليئات الدولية واهليئات
الدولية احلكومية وال سيما الرؤساء
وأعضاء املكتب ،وتوفري عرض
إلطاري الوثيقتني م 4/وم .5/وحتقيقا
هلذه الغاية ،ميكن إعداد دليل صغري
جيمع املمارسات اجليدة واملختصرات
من أجل مساعدة األعضاء يف التعلّم
عن أساليب العمل واآلليات اليت
تتضمنها الوثيقتان م 4/وم.5/

اكتمل تنفيذ التوصية
(ممارسة جيدة بحسب تقرير شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة
األطراف)
تُعقد اجتماعات اإلحاطة غري الرمسية بني أمني االتفاقية وكل جمموعة من
اجملموعات اإلقليمية قبيل افتتاح كل دورة من دورات اللجنة ومؤمتر األطراف.
وتتيح هذه االجتماعات اطالع أعضاء اللجنة واألطراف على جدول أعمال
الدورة ،ومجيع وثائق العمل والوثائق اإلعالمية املقدمة خالل الدورات،
والقرارات اليت ستتخذ .وتتسق وثائق العمل والوثائق اإلعالمية اليت تقدمها
األمانة دائما مع الوثيقتني م 4/وم 5/املعتمدتني.
وفيما يتعلق باللجنة ،يعقد أمني االتفاقية قبيل انعقاد كل دورة من الدورات
اجتماعات مع الرئيس تُعاجل فيها بنود جدول األعمال ،ودور الرئيس والنظام
الداخلي للجنة وأساليب العمل.
وتع ّد األمانة لرئيس اللجنة ومؤمتر األطراف ملفا ترد فيه مجيع الوثائق الالزمة
لرتؤس الدورة .أما مقرر كل هيئة فيحظى بدعم عضو من أعضاء األمانة الذي
يرافقه طوال مدة الدورة.
انظر أيضا التوصية 64

االتساق والتنسيق والتآزر
 -77من الضروري ختصيص املوارد على
حنو متوازن لضمان فعالية مجيع
اهليئات الدولية والدولية احلكومية.

اإلجراءات المقترحة على األطراف
ترتبط هذه التوصية ارتباطا مباشرا باعتماد الوثيقة م ،5/اليت تندرج يف إطار
اختصاص األطراف يف االتفاقية ،أي الدول األعضاء يف اليونسكو.
انظر أيضا التوصية 94
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 -78ما زال استخدام لغات خمتلفة هدفا
هاما لضمان الشمول والفعالية.

اكتمل تنفيذ التوصية
لغات العمل يف مؤمتر األطراف هي اإلسبانية واإلجنليزية والروسية والصينية
والعربية والفرنسية.
وجتدر اإلشارة إىل أنه "جيوز للمتحدثني ،مع ذلك ،أن يستخدموا أي لغة
أخرى شريطة أن يتخذوا بأنفسهم الرتتيبات الالزمة إلجراء الرتمجة الفورية
لبياناهتم إىل إحدى لغات العمل".

املادة  ١٢من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف
اإلجنليزية والفرنسية مها لغتا عمل اللجنة.
وجتدر اإلشارة إىل أنه "يتعني بذل قصارى اجلهود ،ويشمل ذلك االستعانة
بالتمويل اخلارج عن امليزانية لتيسري استخدام سائر اللغات الرمسية لألمم املتحدة
بوصفها لغات عمل" .وكما هو احلال يف مؤمتر األطراف" ،جيوز للمتحدثني،
مع ذلك ،أن يستخدموا أي لغة أخرى شريطة أن يتخذوا بأنفسهم الرتتيبات
الالزمة إلجراء الرتمجة الفورية لبياناهتم إىل إحدى لغات العمل".

املادة  4٠من النظام الداخلي للجنة
تبذل األمانة اجلهود الالزمة لضمان استخدام اللغات الرمسية األخرى خالل
دوراهتا عند توافر التمويل اخلارج عن امليزانية .فكانت ،على سبيل املثال ،الرتمجة
الفورية إىل اللغة العربية متاحة خالل الدورة الثانية عشرة للجنة يف عام ،٢٠١8
بفضل مسامهة مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود اخلريية ،من اململكة
العربية السعودية.
 -79يُطلب من اهليئات الدولية واهليئات
الدولية احلكومية وأماناهتا حتسني
التنسيق يف جمال التخطيط
لالجتماعات لتجنّب االزدواجية يف
العمل.

اكتمل تنفيذ التوصية
اقرتحت اللجنة على مؤمتر األطراف يف عام  ٢٠١8تأخري موعد انعقاد دورهتا
شهرين .فستُعقد دورات اللجنة اليت كانت مقررة يف شهر كانون
األول/ديسمرب ،يف شهر شباط/فرباير .وستُعقد دورة اللجنة املقبلة من  ١١إىل
 ١4شباط/فرباير .٢٠٢٠

القرار
 -8٠جيب مشاطرة املمارسات اجليدة
وتكرارها ،وعند االقتضاء تعديلها

12.IGC 13

اكتمل تنفيذ التوصية
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تعزيز آليات احلوكمة اليت ّ
اسرتاتيجيات وخطط عمل تستند إىل
الوثيقة م 4/والوثيقة م .5/ويف هذا
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بالتنفيذ9

(ممارسة جيدة التفاقية عام )200٥
أقرت الدول األعضاء مرارا وتكرارا خالل اجتماعات فريق العمل الفرعي ٢
باملمارسات اجليدة وأساليب العمل املالئمة اليت تتبعها أمانة اتفاقية عام
 .٢٠٠5وحدد فريق العمل ما جمموعه تسع ممارسات جيدة وشدد عليها :انظر
التوصيات  ،)٢(56و ،)٢(58و 6١و 64و 8٠و 96و.١٠٠
وتشاطر أمينة االتفاقية مع سائر األمناء ،يف إطار اجتماعات فريق االتصال
املعين بالثقافة االتفاقيات ،املمارسات اجليدة من أجل تعزيز آليات احلوكمة
الرشيدة اليت ترتكز على االسرتاتيجيات والربامج املستندة إىل الوثيقة م4/
والوثيقة م .5/فتم على سبيل املثال مشاطرة الدراسة االستقصائية عن رضا
املستخدمني فيما يتعلق بإعداد وتنظيم االجتماعات النظامية اليت حتال إىل
اهليئتني الرئاسيتني بعد كل دورة وذلك منذ عام .٢٠١3
وأحيلت القائمة غري احلصرية باملمارسات اجليدة اليت حددها فريق العمل إىل
اللجنة (كانون األول/ديسمرب  )٢٠١8بصيغة وثيقة إعالمية
) ،(DCE/18/12.IGC/INF.9وستحال إىل مؤمتر األطراف يف حزيران/يونيو
.(DCE/19/7.CP/INF. 10) ٢٠١9

هاء  -توصيات خاصة بجميع اتفاقيات اليونسكو
االتفاقيات في مجال الثقافة
 -94يستحسن اتباع هنج أكثر توازنا
لتخصيص املوارد البشرية واملالية على
حنو منصف جلميع االتفاقيات ،نظرا
إىل أمهيتها ملهمة اليونسكو .فجميع
االتفاقيات يف جمال الثقافة حباجة إىل
موارد إضافية لتحقيق أهدافها كاملة.

اإلجراءات المقترحة على األطراف
تقع مسؤولية تنفيذ هذه التوصية على عاتق األطراف.
تلفت األمانة منذ سنوات عديدة انتباه األطراف إىل ضرورة تعزيز املوارد البشرية
واملالية لالتفاقيات ،ومنها اتفاقية عام .٢٠٠5
ومتثّل دميومة الصندوق الدويل للتنوع الثقايف موضوعا من املوضوعات اليت تُطرح
بصورة متكررة ،وال سيما فيما يتعلق باالفتقار إىل املوارد لتمويل عدد أكرب من
املشروعات بسبب نقص األموال الواردة من مسامهات األطراف الطوعية يف
الصندوق ،يف الوقت الذي تتزايد فيه طلبات األطراف من البلدان النامية
للحصول على املساعدة الدولية .فضال عن ذلك ،جيب أن تكون األمانة قادرة
على متابعة املشروعات اليت ميوهلا الصندوق بصورة فعالة وعلى تنفيذ أنشطة
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االتصال واإلعالم واألنشطة الرامية إىل تعزيز بروز املشروعات ،إال أن هذا ليس
هو احلال بسبب االفتقار إىل املوارد البشرية.
انظر مثال الفقرة  ١4من قرار اللجنة  11.IGC 7aوالفقرة  5من قرار مؤمتر
األطراف .6.CP 10
وجتدر اإلشارة إىل أن املسامهات الطوعية يف الصندوق تعتمد على إرادة
األطراف يف متويله.
 -95جيب أن يكون ألمانة كل اتفاقية ما
ال يقل عن ثالث وظائف دائمة.
 -96تُدعى اهليئات اإلدارية لالتفاقيات،
من خالل إجراء مشاورات واسعة
النطاق ،إىل النظر بصورة أكثر
تعمقا ،عند االقتضاء ،يف سبل
ّ
مواءمة األنظمة الداخلية واتساق
عمليات اختاذ القرارات ،مع مراعاة
مهمة كل منها وخصوصياهتا .وميكن
هلذه اهليئات أن تسرتشد باملمارسات
اجليدة املنبثقة عن املعاهدات البيئية
لربنامج األمم املتحدة للبيئة من أجل
تعزيز أوجه التآزر يف جماالت التنظيم
ومشاطرة املعلومات وترشيد
التكاليف.

اكتمل تنفيذ التوصية
مت تنفيذ هذه التوصية فيما يتعلق باتفاقية عام .٢٠٠5
اكتمل تنفيذ التوصية
(ممارسة جيدة التفاقية عام )200٥
قدمت األمانة إىل اهليئتني الرئاسيتني لالتفاقية يف السنوات اخلمس املاضية مثاين
وثائق عمل بشأن احلوكمة وتنفيذ الربامج واألنشطة املندرجة يف إطار االتفاقية
(انظر احلاشية .)7
وبعد النظر يف هذه الوثائق ،أحاط مؤمتر األطراف واللجنة علما بالوضع فيما
يتعلق بتنفيذ التوصيات اليت اقرتحتها خمتلف هيئات التقييم (مرفق اإلشراف
ونوها مع التقدير بعمل األمانة يف
الداخلي ،ومراجعو احلسابات اخلارجيون) ّ
تنفيذ معظم التوصيات اليت اقرتحتها هيئات التقييم واليت اعتمدهتا اهليئتان
الرئاسيتان لالتفاقية ونفذت عددا كبريا منها.
وال تشري املناقشات واملشاورات اليت أجراها مؤمتر األطراف واللجنة وكذلك
القرارات الصادرة عنهما ،إىل تنقيح النظام الداخلي للهيئتني الرئاسيتني ،وقد
أحاطا علما مع التقدير بعمل األمانة يف هذا اجملال .انظر قرار اللجنة 10.IGC 5
وقرار مؤمتر األطراف .6.CP 8

 -97ميكن الجتماعات رؤساء جلان
االتفاقيات املتعلقة بالثقافة أن تكون
الست املتعلقة بالثقافة من عقد اجتماعني يف
مت ّكن رؤساء جلان االتفاقيات ّ
أكثر تفاعال وأن تركز على اجلانب الفرتة املمتدة من عام  ٢٠١5إىل عام .٢٠١6
العملي .وجيب على رؤساء اللجان
أن يعملوا معا بطريقة اسرتاتيجية
اكتمل تنفيذ التوصية
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وعقد اجتماع لفريق العمل املعين باحلوكمة يف مقر اليونسكو يف
ملعاجلة القضايا والتحديات املشرتكةُ ،
 ٢7آذار/مارس  ٢٠١9ق ّدم خالله نائب رئيس مكتب اللجنة يف دورهتا الثانية
واستكشاف استجابات مشرتكة
عشرة عرضا للوضع فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات.
والنظر يف سبل التعاون.
 -98يُستحسن توثيق العالقة بني اهليئات
الرئاسية لالتفاقيات واملؤمتر العام ،وال (ممارسة جيدة بحسب تقرير شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة
سيما فيما يتعلق بإمكانية اإلسهام يف
األطراف)
الوثيقة م.5/
إ ّن األطراف يف االتفاقية هي دول أعضاء يف اليونسكو تسهم بوجه خاص يف
إعداد الوثيقة م 5/وتشارك يف أعمال اجمللس التنفيذي واملؤمتر العام والقرارات
اليت يتخذاهنا.
اكتمل تنفيذ التوصية

فضال عن ذلك ،تستند وثائق العمل املقدمة إىل اهليئتني الرئاسيتني لالتفاقية إىل
الوثيقة م 5/فهي مت ّكن اللجنة من اعتماد خطة عمل تتوافق مع الوثيقة م5/
والقرارات اليت اختذها مؤمتر األطراف بشأن األنشطة يف املستقبل .وتتيح هذه
اآللية لألطراف اختاذ قرارات مستنرية.
انظر أيضا التوصية .75
 -99ميكن حتسني الشفافية واملساءلة ،وال
سيما فيما يتعلق بنشر احملاضر
انظر التوصية .69
املختصرة والنتائج الرئيسية
الجتماعات املكاتب.

اكتمل تنفيذ التوصية

-١٠٠جيب حتسني بناء القدرات والتدريب
املشرتك جلميع االتفاقيات املتعلقة
بالثقافة.

اكتمل تنفيذ التوصية
اعتمدت اللجنة اسرتاتيجية شاملة لبناء القدرات يف عام  ٢٠١3وأعدت
األمانة من أجل تطبيقها جمموعة من األدوات التدريبية يف عام .٢٠١4
فأع ّدت األمانة ،على سبيل املثال ،أداة بشأن إعداد التقارير الدورية لفرتة
األربعة أعوام ،وأداة أخرى عن وضع السياسات الثقافية من أجل تعزيز سلسلة
القيمة الثقافية .وتتضمن هذه األدوات التدريبية معلومات عن االتفاقيات يف
قطاع الثقافة واألهداف اخلاصة بكل منها ،وال سيما اتفاقية عام ١97٢
واتفاقية عام  .٢٠٠3وجيري حتديث هذه األدوات وتنقيحها عند الضرورة.
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وجتدر اإلشارة إىل أن األمانة تعتمد بسبب القيود املالية على موارد خارجة عن
امليزانية من أجل إعداد هذه األدوات التدريبية وتنقيحها.
شجع اهليئات الرئاسية لالتفاقيات
-١٠١تُ ّ
واألمانات على وضع اسرتاتيجيات
مناسبة لعمليات التصديق على
االتفاقيات.

اكتمل تنفيذ التوصية
اعتمدت اللجنة اسرتاتيجية للتصديق على االتفاقية يف عام  ٢٠١١ومت
تنفيذها ،وقد كانت جمدية إذ أصبحت االتفاقية تضم مجيع دول العامل تقريبا.
وبلغ عدد األطراف اليت ص ّدقت على هذه االتفاقية  ١46طرفا يف تاريخ إعداد
هذه الوثيقة.
فضال عن ذلك ،نظرت اللجنة يف اقرتاح بشأن اسرتاتيجية لتعبئة اجلهات املعنية
باالتفاقية خالل دورهتا الثانية عشرة يف كانون األول/ديسمرب .٢٠١8
وستعرض هذه االسرتاتيجية على مؤمتر األطراف يف دورته السابعة
(حزيران/يونيو  .)٢٠١9ومن شأن تنفيذ هذه االسرتاتيجية يف السنوات القادمة
أن يشجع الدول األعضاء يف اليونسكو غري األطراف يف االتفاقية على
التصديق عليها.

القرار

12.IGC 6

اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي ()200٥
(١٠8أ) -سيكون من املفيد إجراء حتليل
لسبل زيادة عدد املشروعات
املعتمدة سنويا ،وال سيما سبل
زيادة التمويل اخلارج عن امليزانية
واملسامهات الطوعية.

اإلجراءات قيد التنفيذ
تبذل األمانة يف حدود قدراهتا واستنادا إىل قرارات اهليئتني الرئاسيتني ،العديد
من اجلهود واملوارد من أجل زيادة املسامهات الطوعية يف الصندوق الدويل للتنوع
الثقايف من خالل اسرتاتيجية الصندوق اخلاصة جبمع األموال واالتصال .ويف
حتث األمانة بصورة منتظمة األطراف يف االتفاقية على املسامهة يف
هذا السياقّ ،
فتوجه املديرة العامة ،على سبيل املثال ،يف كل
الصندوق على أساس سنويّ .
عام نداء إىل مجيع األطراف يف االتفاقية لكي تقدم مسامهاهتا الطوعية مببلغ
يساوي  ٪١على األقل من إمجايل مسامهتها يف اليونسكو.
وكذلك مجعت األمانة مسامهات طوعية يف عام  ٢٠١7لتنفيذ برنامج خمصص
لتمويل املشروعات الرامية إىل دعم صاحبات املشروعات الشابات العامالت يف
الصناعات اإلبداعية يف جمال التكنولوجيا الرقمية يف البلدان النامية.
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وسيم ّكن تنفيذ توصيات التقييم اخلارجي الثاين الذي اعتمدته اللجنة يف دورهتا
الثانية عشرة (كانون األول/ديسمرب  ،)٢٠١8من زيادة مسامهات األطراف
الطوعية .وستعرض النتائج على اهليئتني الرئاسيتني يف فرتة العامني القادمة
(.)٢٠٢١-٢٠٢٠
(١٠8ب) -ينبغي حتسني برامج بناء
القدرات وتعزيز بروز االتفاقية.

اإلجراءات قيد التنفيذ
(ممارسة جيدة بحسب تقرير شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة
األطراف)
تسعى األمانة منذ عام  ٢٠١3واعتماد االسرتاتيجية الشاملة لتنمية القدرات
وتسن
إىل احلصول على مسامهات طوعية متكنّها من تنفيذ هذه االسرتاتيجيةّ .
يف هذا اإلطار ألكثر من  45طرفا من البلدان النامية بناء القدرات من أجل
تنفيذ االتفاقية سواء أكان ذلك العتماد السياسات الثقافية واالسرتاتيجيات
املتعلقة بالصناعات الثقافية ،أم إلعداد التقرير الدوري لفرتة األربعة أعوام.
وقد أُنشئ نظام إلدارة املعارف وجيري تطويره بصورة مستمرة .ويشمل هذا
النظام املنصات الالزمة آلليات تنفيذ االتفاقية من جانب األطراف ،ومنها على
وجه التحديد منصة لرصد السياسات املتعلقة بالثقافة والتقارير الدورية الواردة
لفرتة األربعة أعوام ،واملشروعات وطلبات احلصول على متويل من الصندوق.
وتتيح هذه املنصات دعم برنامج بناء القدرات مع ضمان بروز االتفاقية.
وقد قُدمت اسرتاتيجية لتعبئة الشركاء إىل اللجنة يف دورهتا الثانية عشرة (كانون
األول/ديسمرب  )٢٠١8تستند إىل مشاطرة املعارف ،وال سيما يف جمال بناء
القدرات واألنشطة الرامية إىل تعزيز بروز االتفاقية .وأحيلت هذه االسرتاتيجية
إىل مؤمتر األطراف لينظر فيها يف دورته السابعة (حزيران/يونيو .)٢٠١9
انظر أيضا التوصية .63

