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CE/13/4.CP/6 
 ١١/٤/٢٠١٣باريس، 

 /إجنليزياألصل: فرنسي
 التوزيع محدود

 

 

 مؤتمر األطراف 
 في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

 الدورة العادية الثانية

 ٢باريس، مقر اليونسكو، القاعة 
 ٢٠١٣حزيران/يونيو  ١٤-١١

 

 الذي تقدمه اللجنة عن أنشطتها وقراراتا إىل مؤمتر األطراف التقرير :جدول األعمال المؤقت من ٦لبند ا

 

تضم هذه الوثيقة يف ملحقها التقرير الذي تقدمه اللجنة عن أنشطتها 
 .وقراراتا إىل مؤمتر األطراف

 ٢الفقرة : القرار املطلوب
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تقرير اللجنة عن أنشطتها وقراراتا املعتمدة بني الدورتني العاديتني الثالثة والرابعة  هاتضم هذه الوثيقة يف ملحق ≠ ±
وقررت  ٢٠١٢ملؤمتر األطراف. وقد اعتمدت اللجنة هذا التقرير خالل دورتا العادية السادسة يف كانون األول/ديسمرب 

 /)IGC 14.6الدورة العادية الرابعة ملؤمتر األطراف (القرار  عرضه على

 CP 6.4مشروع القرار 

 إن مؤمتر األطراف،

 وملحقها؛ CE/13/4.CP/6الوثيقة  وقد درس - ١

 بالتقرير الذي قدمته اللجنة عن أنشطتها وقراراتا إىل مؤمتر األطراف والذي يرد يف هذه الوثيقة. حييط علماً  - ٢
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 الملحق

 التقرير الذي تقدمه اللجنة الدولية الحكومية 
 المعنية بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي 

 وقراراتها إلى مؤتمر األطرافعن أنشطتها 

 تشكيل اللجنة - ١

من اتفاقية محاية وتعزيز أشكال التنوع الثقايف (املشار إليها فيما يلي باسم "االتفاقية") على إنشاء  ٢٣املادة  تنص - ١
جلنة دولية حكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف (يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة"). وطبقًا هلذه املادة، 

ية مدتا أربعة أعوام ويستند انتخابم إىل مبدأي التوزيع اجلغرايف املنصف والتناوب جيري انتخاب أعضاء هذه اللجنة لوال
من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف، جيري انتخاب أعضاء اللجنة استنادًا إىل تشكيل  ١٥,١اجلغرايف. ومبوجب املادة 

بأن "الموعة اخلامسة" تتألف من جمموعتني  الموعات االنتخابية لليونسكو كما حددها املؤمتر العام لليونسكو، علماً 
 انتخابيتني فرعيتني: الموعة اخلامسة (أ) (دول أفريقيا) والموعة اخلامسة (ب) (الدول العربية).

عضوًا يف اللجنة،  ١٢بانتخاب  ٢٠١١حزيران/يونيو  ١٥وقام مؤمتر األطراف أثناء دورته العادية الثالثة يف يوم  - ٢
 من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف. ١٦حكام املادة وذلك وفقاً أل

 ويرد فيما يلي بيان الدول األربع والعشرين األعضاء يف اللجنة ومدة والية كل منها: - ٣

 المجموعة األولى
 كندا
 فرنسا

٢٠١٣-٢٠٠٩ 
٢٠١٣-٢٠٠٩ 

 السويد
 سويسرا

٢٠١٥-٢٠١١ 
٢٠١٥-٢٠١١ 

 المجموعة الثانية
 ألبانيا
 أرمينيا

٢٠١٣-٢٠٠٩ 
٢٠١٥-٢٠١١ 

 بلغاريا
 اليوغوسالفية السابقة مجهورية مقدونيا

٢٠١٣-٢٠٠٩ 
٢٠١٥-٢٠١١ 

 المجموعة الثالثة
 األرجنتني
 الربازيل
 كوبا

٢٠١٥-٢٠١١ 
٢٠١٣-٢٠٠٩ 
٢٠١٣-٢٠٠٩ 

 هندوراس
 سانت فنسنت وغرينادين

٢٠١٥-٢٠١١ 
٢٠١٥-٢٠١١ 

 المجموعة الرابعة
 الصني

 الشعبيةمجهورية الو الدميقراطية 
٢٠١٣-٢٠٠٩ 
٢٠١٣-٢٠٠٩ 

 ٢٠١٥-٢٠١١ فيتنام
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 المجموعة الخامسة (أ)
 الكامرون
 الكونغو

 غينيا

٢٠١٣-٢٠٠٩ 
٢٠١٥-٢٠١١ 
٢٠١٥-٢٠٠١ 

 كينيا
 زمبابوي

٢٠١٣-٢٠٠٩ 
٢٠١٥-٢٠١١ 

 المجموعة الخامسة (ب)
 األردن

 الكويت
٢٠١٣-٢٠٠٩ 
٢٠١٥-٢٠١١ 

 ٢٠١٣-٢٠٠٩ تونس

 )٢٠١١حزيران/يونيو  ١٥-١٤الدورة العادية الثالثة لمؤتمر األطراف ( اجتماعات اللجنة منذ - ٢

منذ الدورة العادية الثالثة ملؤمتر األطراف، اجتمعت اللجنة مرتني يف دورتني عاديتني. وعقد هذان االجتماعان على  - ٤
 النحو التايل:

 التاريخ الدورات
 ٢٠١١كانون األول/ديسمرب  ٧-٥ )IGC.5الدورة العادية اخلامسة، باريس، فرنسا (
 ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ١٤-١٠ )IGC.6الدورة العادية السادسة، باريس، فرنسا (

أعضاء هيئة املكتب  ،من نظامها الداخلي، يف �اية كل دورة عادية ١٢,١وتنتخب اللجنة، وفقًا ألحكام املادة  - ٥
وتستمر واليتهم حىت �اية الدورة العادية اليت تليها. ويف الدورتني العاديتني الرابعة واخلامسة، أوقفت اللجنة العمل 

واثنني من نواب رئيس  )IGC 15.4من نظامها الداخلي كي تقوم بانتخاب رئيس اللجنة (القرار  ١٢,١بأحكام املادة 
 ).IGC 11.5(القرار اللجنة 

يف أعمال الدورة العادية الثالثة للجنة، وذلك بسبب  وبالنظر إىل استحالة مشاركة رئيس اللجنة السيد بول دامازان - ٦
من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف، قبلت اللجنة باإلمجاع التوصية اليت قدمها  ١٤ظروف طارئة، ووفقًا ألحكام املادة 

 املكتب واليت تقرتح بأن تُعهد إىل معايل سفري سويسرا رودولف إميهوف مهام الرئيس.

 التاريخ تبأعضاء المك الدورات

 الدورة العادية اخلامسة
 باريس (فرنسا)

 الرئيس: السيد زهي يانغ (الصني)
 السيدة دومينيك لوفاسور (كندا) املقرر:

 وتونس نواب الرئيس: الربازيل، وبلغاريا، والكامرون،

 /كانون األول  ٧-٥
 ٢٠١١ديسمرب 

 الدورة العادية السادسة
 باريس (فرنسا)

 دامازان (زمبابوي)الرئيس: السيد بول 
 أراكيليان (أرمينيا) السيد أرتاشيس  املقرر:

 نواب الرئيس: الربازيل، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وسويسرا، وتونس

كانون   ١٤-١٠
 ٢٠١٢ /ديسمرباألول
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 ) لمؤتمر األطراف٢٠١١حزيران/يونيو  ١٥-١٤أنشطة اللجنة منذ الدورة العادية الثالثة ( - ٣

للجنة منذ الدورة العادية الثالثة ملؤمتر األطراف،  ترد فيما يلي املسائل اليت تناولتها األنشطة والقرارات الرئيسية - ٧
 (ب) و (ه) و (و) من االتفاقية: ٢٣,٦وذلك وفقاً ألحكام املادة 

 تنفيذ املرحلة التجريبية للصندوق الدويل للتنوع الثقايف؛ -

 لة التجريبية للصندوق الدويل للتنوع الثقايف؛اعتماد االختصاصات لتقييم املرح -

 الصندوق الدويل للتنوع الثقايف؛ التوّجهات اخلاصة باستخدام موارد مراجعة -

 وضع اسرتاتيجية جلمع األموال اخلاصة بالصندوق الدويل للتنوع الثقايف؛ -

 أجل استخدام شعار االتفاقية واختيار هذا الشعار؛ من إعداد مشروع مبادئ توجيهية تنفيذية -

 إعداد األطراف للتقارير الدورية األوىل اليت تقدم كل أربع سنوات واستعراض امللخص التحليلي واالسرتاتيجي -
 الذي تقدمه األمانة بشأن هذه املسألة؛ ذي املنحى العملي

والتشاور والتنسيق على  ٢١جريت بشأن تنفيذ املادة استعراض املعلومات اليت مت مجعها أثناء املشاورات اليت أ -
 الصعيد الدويل؛

 استعراض التقدم احملرز يف عدد التصديقات على االتفاقية وتنفيذ اسرتاتيجية التصديق. -

 بالصندوق الدولي للتنوع الثقافي بدء العمل

مشروعاً من الصندوق الدويل  ١٧) متويل ٢٠١١اللجنة يف دورتا العادية اخلامسة (كانون األول/ديسمرب  أقرت - ٨
للتنوع الثقايف يف إطار السنة الثانية من تنفيذ املرحلة التجريبية للصندوق. كما قررت اللجنة توجيه دعوة جديدة لتقدمي 

لتمويل السنة الثالثة من  ٢٠١٢حزيران/يونيو  ٣٠احة يف ٪ من األموال املت٧٠وختصيص  ٢٠١٢املقرتحات يف عام 
املوكل إليهم إعداد  عضوية فريق اخلرباء ).كما قررت اللجنة جتديدIGC 6.5) (القرار ٢٠١٢املرحلة التجريبية (

متويل  ملدة سنة واحدة اعتباراً من هذه الدورة، وذلك لتنظر اللجنة يف طلبات توصيات للدورة العادية السادسة للجنة،
الربامج/املشاريع يف إطار السنة الثالثة من تنفيذ برنامج الصندوق الدويل للتنوع الثقايف. كما طلبت اللجنة من األمانة 

اللجنة أخريًا من األمانة  ).وطلبتIGC 5.5أن تدعو منسق فريق اخلرباء للمشاركة يف دورتا العادية السادسة (القرار 
 اريع، فضًال عن التقييمات اليت أجريت هلا، على شبكة اإلنرتنت خالل املهلة النظاميةأن تتيح عرض مجيع ملفات املش

 ).IGC 7.5 (القرار

مشروعًا مببلغ إمجايل  ١٣) على تنفيذ ٢٠١٢ووافقت اللجنة يف دورتا العادية السادسة (كانون األول/ديسمرب  - ٩
متوَّل من الصندوق الدويل للتنوع الثقايف خالل دورة التمويل الثالثة. ورحبت اللجنة  دوالرًا أمريكياً  ١ ٠٧٤ ٨٢٦قدره 

بالعرض الذي قدمه منسق فريق اخلرباء عن املشاريع املوصى با، فضًال عن املالحظات اليت قدمها بشأن املرحلة التجريبية 
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لقبول طلبات الرتشيح اخلاصة بالدورة  ٢٠١٢يو حزيران/يون ٣٠للصندوق. ومع اإلقرار بأن املهلة األخرية احملددة يف 
متثل �اية املرحلة التجريبية للصندوق، فقد قررت اللجنة توجيه دعوة جديدة لتقدمي مقرتحات املشاريع يف عام  الثالثة

التمويل الرابعة.  لتمويل هذه املشاريع يف إطار دورة ٢٠١٣حزيران  ٣٠٪ من األموال املتاحة يف ٧٠وختصيص  ٢٠١٣
كما قررت اللجنة جتديد عضوية فريق اخلرباء إلعداد توصيات للدورة العادية السابعة للجنة من أجألن يقوم الصندوق 

بالنظر يف طلبات متويل املشاريع. وطلبت اللجنة أيضاً من األمانة أن تقدم يف دورتا السابعة اقرتاحاً  الدويل للتنوع الثقايف
 ).IGC 5.6قرار (ال يقضي بتشكيل فريق خرباء جديد

 تقييم المرحلة التجريبية للصندوق الدولي للتنوع الثقافي

يف دورته العادية الثالثة من اللجنة إعداد اختصاصات لتقييم املرحلة التجريبية للصندوق  طلب مؤمتر األطراف -١٠
). وقامت اللجنة يف دورتا العادية اخلامسة بالنظر يف االختصاصات وباعتمادها، CP 11.3الدويل للتنوع الثقايف (القرار 

 ).IGC 7.5وذلك إلجراء تقييم للمرحلة التجريبية للصندوق الدويل للتنوع الثقايف (القرار 

بشأن تقييم  وقامت اللجنة، يف دورتا العادية السادسة، بالنظر يف التقرير الذي أعده مرفق اإلشراف الداخلي -١١
 بالتعاون الوثيق مع األمانة. ٢٠١٢املرحلة التجريبية للصندوق الدويل للتنوع الثقايف والذي اسُتهل يف كانون الثاين/يناير 

من األمانة أن حتيل التقرير بوصفه وثيقة  وأحاطت اللجنة علمًا بذا التقرير وبالتوصيات اليت خلص إليها، وطلبت
ف يف دورته العادية الرابعة، مشفوعًا مبلخص عن املناقشات اليت دارت يف اللجنة وبتحديث إعالمية إىل مؤمتر األطرا

بتنفيذ توصيات مرفق اإلشراف الداخلي. كما شجعت اللجنة اليونسكو على السعي إىل احلصول  للمعلومات اخلاصة
إدارة املعارف ورصد املشاريع. على موارد من خارج امليزانية من أجل تنفيذ توصيات مرفق اإلشراف الداخلي بشأن 

وطُلب من األمانة أن تعد خطة عمل بشأن تنفيذ توصيات مرفق اإلشراف الداخلي اليت حظيت بقبول اللجنة. وقد 
قررت اللجنة كذلك أنه ينبغي أن تويل الدعوة الرابعة لتقدمي املشاريع اهتمامًا خاصًا للمشاريع اليت تدف إىل بناء 

 ).IGC 7.6سياسات ثقافية وتطويرها يف البلدان النامية (القرار القدرات من أجل وضع 

 الخاصة باستخدام موارد الصندوق الدولي للتنوع الثقافي استعراض التوّجهات

قام مؤمتر األطراف يف دورته العادية الثالثة بدعوة اللجنة إىل النظر يف املبادئ التوجيهية املتعلقة باستخدام املوارد  -١٢
اخلاصة بالصندوق الدويل للتنوع الثقايف، مع مراعاة نتائج تقييم املرحلة التجريبية للصندوق، وإىل تقدمي نتائج أعماهلا 

). ومن   طلبت اللجنة يف دورتا العادية CP 11.3راف يف دورته العادية الرابعة (القرار حول هذه املسألة إىل مؤمتر األط
باستخدام موارد الصندوق للنظر فيها يف دورتا  اخلامسة من األمانة إعداد مشروع أويل منقح حول التوّجهات اخلاصة

 ).IGC 6.5العادية السادسة (القرار 
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التوّجهات املنقحة بشأن استخدام موارد  اللجنة يف دورتا العادية السادسة بدراسة وتعديل واعتماد وقامت -١٣
الصندوق الدويل للتنوع الثقايف، مع مراعاة القرارات املتخذة سابقًا بشأ�ا، وتوصيات فريق اخلرباء ومرفق اإلشراف 

التوّجهات املنقحة  يبية. وطلبت اللجنة من األمانة إحالةالداخلي، فضًال عن العرب املستخلصة على مدى املرحلة التجر 
ليوافق عليها. كما قررت اللجنة مواصلة تطبيق  ٢٠١٣إىل مؤمتر األطراف يف دورته العادية الرابعة يف حزيران/يونيو 

من  )،٢٠٠٩( باستخدام موارد الصندوق، بالصيغة اليت وافق عليها مؤمتر األطراف يف دورته الثانية اخلاصة التوّجهات
 ).IGC 8.6(القرار  ٢٠١٣أجل الدعوة الرابعة إىل تقدمي مقرتحات املشاريع يف عام 

 استراتيجية جمع األموال

أحاط مؤمتر األطراف علمًا يف دورته العادية الثالثة مبختلف النهوج واألساليب القائمة على الصعيدين الوطين  -١٤
جلمع األموال من أجل الصندوق الدويل للتنوع  عاتا إلعداد االسرتاتيجية املقبلةوالدويل، فضًال عن النقاط اليت ينبغي مرا

جلمع األموال من أجل  ). كما أحاط علمًا باالختصاصات املتعلقة باالسرتاتيجية املقبلةCP 9.3الثقايف (القرار 
الصندوق، وطلب من اللجنة أن تواصل عملها حول هذه املسألة وأن تقوم بتحديد املوارد املزمع استخدامها يف هذه 

وحتت بند التكاليف  ). وقررت اللجنة يف دورتا العادية اخلامسة أن ختصص، فضًال عن ذلك،CP 9.3املبادرة (القرار 
فيما يتعلق بأموال الصندوق غري  دوالر أمريكي من أجل أنشطة مجع األموال ٢٠٠ ٠٠٠أقصى قدره  الثابتة، مبلغاً 

حتديد الوسائل أو اآلليات املناسبة لتسهيل عملية تسديد املسامهات يف الصندوق (القرار  املخصصة، وطلبت من األمانة
IGC 6.5أعمال الدورة العادية السادسة  ). وقررت اللجنة كذلك إدراج البند املتعلق بأنشطة مجع األموال يف جدول

 شطة املتعلقة جبمع األموالللجنة، وطلبت من األمانة أن تقدم إليها تقريراً مفصًال بشأن استخدام األموال املخصصة لألن
 ).IGC 6.5(القرار 

وق دعوة للتقدم مبقرتحات من أجل وضع اسرتاتيجية مجع األموال للصند ٢٠١٢ووجهت األمانة يف أيار/مايو  -١٥
الصغري"، إذ استند هذا االقرتاح  الدويل للتنوع الثقايف. وقد جرى اختيار االقرتاح الذي تقدمت به منظمة "قصص العاملَ 

إىل فهم واضح للصندوق والحتياجاته وفرصه وحتدياته. وقامت اللجنة يف دورتا العادية السادسة بالنظر يف اسرتاتيجية 
الصغري"، وباعتماد تلك االسرتاتيجية. وطلبت اللجنة من  منظمة "قصص العاملَ مجع األموال للصندوق، اليت وضعتها 

وأن تقوم بإعداد اآللية  ٢٠١٣األمانة، يف أعقاب املناقشات اليت أجرتا، أن تواصل أنشطتها يف مجع األموال يف عام 
عن  مانة أن تعد وثيقة إعالميةاملناسبة لتيسري عملية تسديد املسامهات يف الصندوق للسنوات الالحقة. وطُلب من األ

 )، وأن تقدم٢٠١٣أنشطة مجع األموال للصندوق، وتعرضها على مؤمتر األطراف يف دورته العادية الرابعة (حزيران/يونيو 
عن تنفيذ اسرتاتيجية مجع األموال للصندوق  ) تقريراً ٢٠١٣(كانون األول/ديسمرب  إىل اللجنة يف دورتا العادية السابعة

 ).IGC 6.6(القرار 

  



CE/13/4.CP/6  
Annex – page 8 

 

 شعار االتفاقية

أقّر مؤمتر األطراف يف دورته العادية الثالثة مبدأ إجياد شعار بتكلفة زهيدة، وطلب من اللجنة إعداد مشروع  -١٦
دورتا العادية اخلامسة مناقشات حول ). وأجرت اللجنة يف CP 11.3للمبادئ التوجيهية التنفيذية الستخدامه (القرار 

من  هذه املسألة من أجل حتديد ما إذا كان ينبغي استخدام شعار االتفاقية مع شعار اليونسكو أو بدونه. وطلبت اللجنة
أن تعد مشروعًا أوليًا للمبادئ التوجيهية التنفيذية ينظم استخدام الشعار ويراعي مبدأ  األمانة، يف أعقاب املناقشات،

رونة، أي يتيح استخدام الشعار مع شعار اليونسكو أو بدونه، وأن تعرضه عليها لتنظر فيه يف دورتا العادية السادسة.  امل
كما طلبت اللجنة من األمانة أن تعرض عليها يف هذه الدورة اقرتاحات بشأن الشعار اجلديد، مع مراعاة هوية االتفاقية 

 ).IGC 9.5املرئية القائمة حالياً (القرار 

ويف أعقاب القرار الذي اختذته اللجنة والذي يقضي بتصميم شعار االتفاقية استنادًا إىل هوية االتفاقية املرئية  -١٧
فاقرتح ثالثة خيارات لتصميم الشعار. وقامت اللجنة أثناء دورتا  القائمة حالياً، كلفت األمانة مصمم رسوم باملهمة،

لشعار الثالثة فضًال عن املشروع األويل للمبادئ التوجيهية التنفيذية بشأن استخدام العادية السادسة بالنظر يف خيارات ا
شعار االتفاقية.   أوصت اللجنة، بعد مناقشات معمقة، أن يكون مثة شعار واحد فقط لالتفاقية وللصندوق الدويل 

ار األول من اخليارات املقرتحة للشعار. للتنوع الثقايف معاً، وأحاطت علمًا بأن غالبية أعضائها عربوا عن تفضيلهم للخي
وطلبت اللجنة من األمانة أن تقرتح خياراً رابعًا للشعار، مع مراعاة املداوالت اليت أجرتا أثناء دورتا السادسة هذه، وأن 

ماد مشروع حتيل مجيع اخليارات إىل مؤمتر األطراف لينظر فيها يف دورته العادية الرابعة. كما قامت اللجنة بتعديل واعت
املبادئ التوجيهية التنفيذية اخلاصة باستخدام الشعار، وقررت إحالته إىل مؤمتر األطراف للموافقة عليه يف دورته العادية 

 ). IGC 12.6الرابعة (القرار 

 ملخص تحليلي استراتيجي ذو منحى عملي للتقارير الدورية التي تقدم كل أربع سنوات

وافق مؤمتر األطراف يف دورته العادية الثالثة على املبادئ التوجيهية التنفيذية اليت تتعلق بتشاطر املعلومات والشفافية  -١٨
من االتفاقية)، فضالً  عن اإلطار املطبق على التقارير الدورية اليت تقدمها األطراف يف االتفاقية كل أربع سنوات  ٩(املادة 

). كما قام املؤمتر باعتماد اجلدول الزمين CP 7.3محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف (القرار  بشأن التدابري الرامية إىل
). ووفقًا للجدول الزمين الذي جرى اعتماده، كان يتعني على CP 10.3لتقدمي التقارير الدورية كل أربع سنوات (القرار 

أيضًا إتاحة التقارير  تقدم كل أربع سنوات. وقرر مؤمتر األطرافتقاريرها الدورية اليت  ٢٠١٢يف عام  طرفًا أن تقدم ٩٤
الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات على األطراف لالطالع عليها، وذلك قبل الدورة اليت تستعرض فيها اللجنة التقارير، 

. وقررت )CP 10.3قرار وإتاحة هذه التقارير للجمهور بعد انعقاد الدورة اليت سيجري فيها النظر يف هذه التقارير (ال
اللجنة يف دورتا العادية اخلامسة أن جتري على وجه احلصر ترمجة ملخصات التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات 
إىل اللغتني الفرنسية واإلجنليزية على حد سواء. وشجعت اللجنة األطراف على أن تقدم قدر اإلمكان تقاريرها الدورية 

سنوات بلغَيت عمل اللجنة، كما دعت األطراف القادرة على القيام بذلك إىل تقدمي تقاريرها بلغات اليت تقدم كل أربع 
 ). IGC 4.5أخرى لتيسري تشاطر املعلومات (القرار 
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للتقارير  ونظرت اللجنة خالل دورتا العادية السادسة يف امللخص التحليلي االسرتاتيجي ذي املنحى العملي -١٩
الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات، وأحاطت علماً به، وهو امللخص الذي قامت األمانة بإعداده بناًء على طلب اللجنة. 

. ودعت اللجنة األطراف ٢٠١٢آب/أغسطس  ٣١واستند هذا امللخص إىل حتليل التقارير اخلمسة واألربعني الواردة قبل 
إىل أن حتيلها إىل األمانة، وشجعت األطراف اليت مل تقدم بعد  ٢٠١٣نيسان/أبريل  ٣٠اليت ينبغي أن تقدم تقاريرها قبل 

على القيام بذلك. كما شجعت معهد اليونسكو لإلحصاء على مساعدة األطراف يف إعداد  ٢٠١٢تقاريرها يف عام 
املتاحة على املوقع اإللكرتوين امللحق املتعلق باملصادر واإلحصائيات. وطلبت اللجنة من األمانة أن تدرج مجيع التقارير 

لالتفاقية وأن حتيلها إىل مؤمتر األطراف يف دورته العادية الرابعة، مرفقة بتعليقات اللجنة وبامللخص التحليلي الذي أعدته 
األمانة. كما طلبت اللجنة من األمانة مراجعة االستمارات اإللكرتونية، ووضع برنامج لتدريب األطراف على إعداد 

ير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات، وتنظيم دورة لتبادل املعلومات بني األطراف واخلرباء املكلفني بدراسة هذه التقار 
التقارير، وذلك لالستفادة من املعلومات املكتسبة، وحتفيز عملية تبادل املمارسات اجليدة، وحتديد املواضيع ذات 

 ).IGC 4.6ك األخرى (القرار االهتمام املشرتك، مبا يف ذلك العالقة مع الصكو 

 التشاور والتعاون الدوليان - ٢١تنفيذ المادة 

طلب مؤمتر األطراف يف دورته العادية الثالثة واللجنة يف دورتا العادية اخلامسة من األمانة، يف إطار تنفيذ القسم  -٢٠
، احلاالت اليت ٢١العالقة مع الصكوك األخرى، أن جترد سنوياً، مبوجب أحكام املادة  اخلامس من االتفاقية الذي يتناول

). وأحاطت IGC 8.5 و CP 11.3جرى فيها الرجوع إىل االتفاقية واستخدامها يف احملافل الدولية األخرى (القراران 
ا آلت إليه املرحلة األوىل من املشاورات، اللجنة علماً، يف دورتا العادية اخلامسة، باملعلومات اليت مت مجعها نتيجة مل

وطلبت من األمانة أن تواصل أعماهلا بشأن هذه املسألة، وأن حتيل إليها النتائج اليت توصلت إليها لتنظر فيها يف دورتا 
 ).IGC 8.5العادية السادسة (القرار 

إليها املرحلة الثانية من املشاورات املتعلقة  وقامت اللجنة يف دورتا العادية السادسة بالنظر يف النتائج اليت آلت -٢١
، وبدعوة األطراف إىل لفت انتباه األمانة إىل كل معلومة تتعلق بذه املسألة. وطلبت اللجنة من األمانة ٢١بتنفيذ املادة 

فيذ هذه أن تواصل عملها يف هذا الال، مبا يف ذلك تطوير قائمة اجلرد على اإلنرتنت، وإعداد وثيقة عمل بشأن تن
 ).IGC 11.6 املادة، وتقدمي تلك الوثيقة إىل مؤمتر األطراف يف دورته العادية الرابعة (القرار

 استراتيجية تشجيع عمليات التصديق على االتفاقية

  قام مؤمتر األطراف يف دورته العادية الثالثة بدعوة اللجنة إىل مواصلة أعماهلا حول اسرتاتيجية التصديق (القرار -٢٢
CP 11.3 وطلبت اللجنة من األمانة أن تقدم إليها يف دورتا العادية السادسة وثيقة بشأن احلالة اليت آلت إليها .(

 ).IGC 4.4(القرار  ٢٠١٢-٢٠١١عمليات التصديق فضًال عن اخلطوات املتخذة واإلجراءات املتبعة يف عامي 
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. وإذ الحظت ٢٠١٢و  ٢٠١١التصديق يف عامي  وأحاطت اللجنة علمًا يف دورتا العادية السادسة بعمليات -٢٣
عملية، طلبت من األمانة ومن األطراف  ٢١اللجنة أنه بلغ إمجايل عدد عمليات التصديق منذ بداية تنفيذ االسرتاتيجية 

ة عملية تصديق إضافية حبلول �اي ١٤ومن التمع املدين أن تواصل جهودها املبذولة يف تنفيذ تلك االسرتاتيجية لبلوغ 
. وطلبت اللجنة من األمانة إعداد تقرير مرحلي لتقدميه إىل مؤمتر األطراف يف دورته العادية الرابعة. كما ٢٠١٣عام 

دعت اللجنة األمانة إىل تقدمي وثيقة بشأن النتائج احملرزة وإىل مواصلة تشاطر املعلومات واملمارسات اجليدة فيما خيص 
 ).IGC 10.6لة لرتويج عملية التصديق (القرار تنفيذ االتفاقية، بوصف ذلك وسيلة فعا

 تعزيز االتفاقية وتسليط الضوء عليها

قام مؤمتر األطراف يف دورته العادية الثالثة بدعوة اللجنة إىل مواصلة أعماهلا حول تعزيز االتفاقية وتسليط الضوء  -٢٤
الدويل للتنوع الثقايف وباسرتاتيجية مجع األموال ). ومن خالل خمتلف األنشطة املتعلقة بالصندوق CP 11.3عليها (القرار 

 واصلت اللجنة تشجيع تعزيز االتفاقية وتسليط الضوء عليها. وقد تسىن حتقيق ذلك بفضل واسرتاتيجية التصديق،
 ألموال اخلارجة عن امليزانية اليت قدمتها احلكومة اإلسبانية. ا

 االجتماع اإلعالمي - ٤

لبحث طرائق مشاركة  اجتماع ٢٠١١ كانون األول/ديسمرب  ٥اخلامسة للجنة، عقد يف  متهيدًا للدورة العادية -٢٥
التمع املدين يف إعداد التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات. وأتاح هذا االجتماع فرصة لتبادل اخلربات وتشاطرها 
بني األطراف و ثلي التمع املدين، وذلك لتعزيز مشاركة التمع املدين يف إعداد التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع 

 من االتفاقية ومن مبادئها التوجيهية التنفيذية.  ١١للمادة  سنوات، وفقاً 

جلسة إعالمية بعنوان: "إتاحة الفرص: حوكمة الثقافة من أجل  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ١٠يف  وعقدت -٢٦
للدورة العادية السادسة للجنة. وكان اهلدف من هذه الدورة استعراض النتائج اليت آل إليها مشروع  التنمية" متهيداً 

اليونسكو/االحتاد األورويب "بنك اخلربات من أجل تعزيز نظام حوكمة الثقافة يف البلدان النامية"، الذي ميوله االحتاد 
. وأكد االجتماع، الذي عقد ٢٠١٢ام مساعدة تقنية يف عام األورويب، والتفاعل مع اخلرباء الذين قاموا بأداء عدة مه

برئاسة مساعد املديرة العامة للثقافة، على أمهية التجارب اليت تثبت احلاجة إىل بناء القدرات على املدى الطويل، فضًال 
ا التنوع ونشره وإتاحة مباشرًة يف إجياد تنوع ألشكال التعبري الثقايف وإنتاج هذ عن أمهية استحداث وتطوير سياسات تؤثر

 األمر التزاماً استباقياً من خمتلف الوزارات ومن التمع املدين. الوصول إليه، ويتطلب هذا

 
 




