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CE/13/4.CP/12 

 ٢٢/٤/٢٠١٣باريس، 
 األصل: إجنليزي

 التوزيع محدود

 
 مؤتمر األطراف

 في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

 الدورة العادية الرابعة

 ٢باريس، مقر اليونسكو، القاعة 
 ٢٠١٣وحزيران/يوني ١٤-١١

 

 شعار لالتفاقية: اختيار من جدول األعمال المؤقت ١٢البند 

يف  اللجنة). ودرست CP 11.3 (القرارلالتفاقية الثة على مبدأ وضع شعار وافق مؤمتر األطراف يف دورته العادية الث
اقرتحتها األمانة. وبعد التباحث مطوًال قررت اللجنة أن تطلب من األمانة  اتشعار  ةالسادسة ثالثالعادية دورتا 
 أن اللجنة من األمانة كما طلبت ،خالل الدورةخيار رابع مع األخذ بعني االعتبار املناقشات اليت دارت  اقرتاح
األربعة  اتالشعار ). وترد IGC 12.6 مؤمتر األطراف يف دورته العادية الرابعة (القرار إىل كافةً   اخليارات األربعةحتيل 

وثائق قائمة امللحق الثاين يف ترد  ،الشعار موضوع باملناقشات السابقة حول تذكرياً املقرتحة يف امللحق األول. و 
 .ذات الصلة ٢٠١٢-٢٠٠٩الصادرة يف الفرتة  والقرارات العمل

 ٧القرار املطلوب: الفقرة 
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 )"االتفاقيةاسم "إليها فيما يلي بشار (املمحاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف  اتفاقيةأهداف  شملت - ١
من  (هـ) والوطين والدويل (املادة األوىلاحمللي املستوى بقيم تنوع أشكال التعبري الثقايف على  رفع مستوى الوعي

حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف (املشار إليها فيما يلي باسم  تُدعى اللجنة الدولية احلكوميةو  ).االتفاقية
قررت اللجنة يف و  .)(أ ٢٣,٦أهداف االتفاقية (املادة  تعزيز، إىل التفاقيةامن  ٢٣وفقاً ألحكام املادة  ،"اللجنة")

أن تدر  يف ددول أعمال دورتا االستثنائية الثانية بنداً ) ٢٠٠٨دورتا العادية الثانية (كانون األول/ديسمرب 
 ).IGC 9.2ر (القرا هاوتروجي االتفاقيةب اإلدراءات الرامية إىل زيادة التعريفيتعلق بدراسة 

آذار/مارس (لثانية يف دورتا االستثنائية الالتفاقية شعار  وضع حولأوىل مناقشاتا يف اللجنة  عتوشرّ  - ٢
مبدئياً اللجنة  قررت، )٢٠٠٩يف دورتا العادية الثالثة (كانون األول/ديسمرب و  .)EXT.IGC 7.2ر (القرا )٢٠٠٩

 املرتبطة بذلك التكاليفو  وضع شعار لالتفاقية بشأن دوىدإدراء دراسة  إىل األمانة تودع أن تبتكر شعاراً 
 ).IGC 6.3 ر(القرا

إىل  ،)٢٠١٠ناقشة اليت درت يف دورتا العادية الرابعة (كانون األول/ديسمرب خالل امل اللجنة، صتوخلُ  - ٣
وال سيما يف  ،الثقايفتنوع أشكال التعبري بو الوعي باالتفاقية  وسيلة إلذكاءك  شعار االتفاقية ميكن استخدامه أن
حتليل دوى و اجلدراسة . وعلى ضوء صندوق الدويل للتنوع الثقايففائدة الل تعبئة املوارداليت تدف إىل  مالتاحل

 ت أناقرتحكما   ،عارشبتكار ال من حيث التكلفة فعاليةً  األكثر اخليار تفضيل على اللجنة أمجعت،  التكاليف
يف و  أخرى. مواد تروجيية يفو  االتفاقيةموقع  علىاملستخدمة  "للدوائر" رئيةامل ويةاهلالشعار القادم من  وحىُيست
بطريقة فعالة من حيث مبدأ وضع شعار  وافق مؤمتر األطراف على)، ٢٠١١ وحزيران/يوني( العادية الثالثة تهدور 

اخلامسة يف كانون العادية دورتا ، قررت اللجنة يف يف هذا الصدد لهاعمل ومتابعة .)CP 11.3 القرار( التكلفة
وطلبت  اليونسكو مشفوعًا بشعار وإما بشكل مستقل أإمكانية استخدام الشعار القادم  ٢٠١١األول/ديسمرب 

 .)IGC 9.5ار القر شعار (ال ختيارمقرتحات ال ميتقداللجنة من األمانة 

قدمتها ثالثة مقرتحات  ،٢٠١٢ يف دورتا العادية السادسة يف كانون األول/ديسمرباللجنة،  ودرست - ٤
من الوثيقة  األولامللحق يف  الوارد األول للخيار اعن تفضيله أعضاء اللجنة أغلبية تأعربو  األمانة.

CE/12/6.IGC/12 ، اخلاصة  ومجع األموال لتواصلااسرتاتيجية املقرتحة يف  رئيةاملوية اهل األعضاء بعض أيّديف حني
مؤكدين على ضرورة  )CE/12/6.IGC/6من الوثيقة  )يم(دـالثاين امللحق (انظر  صندوق الدويل للتنوع الثقايفالب

وبعد نقاش مطول، قررت اللجنة أن تطلب من  .صندوق الدويل للتنوع الثقايفللالتفاقية ول ال غري واحد استخدام
اللجنة  الدورة كما طلبتيف دارت  النقاشات اليت االعتبارمع األخذ بعني  البتكار شعار رابع شعاراقرتاح  األمانة

 ).IGC 12.6 القرار( العادية الرابعة تهدور يف  مؤمتر األطرافإىل  للشعار رفع اخليارات األربعةتأن من األمانة 

 بشأن عمليةمبادئ توديهية  مشروعبدراسة واعتماد  أيضاً اللجنة  قامت ،السادسة العادية يف دورتاو  - ٥
يف هذه  املعروضة CE/13/4.CP/9 يف الوثيقةهذا املشروع ويرد  ،)IGC 12.6 القرار( شعار االتفاقية استخدام
 .عليها ملوافقته التماساً  مؤمتر األطرافعلى  الدورة
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يف امللحق  عروضةشعارات األربعة املال من بنياختيار شعار يف هذه الدورة إىل  وإن مؤمتر األطراف مدع - ٦
 .االتفاقيةشعار  يلقى توافق األغلبيةالذي لشعار املقرتح ميكن أن يصبح او . األول

 رغب مؤمتر األطراف يف اعتماد القرار التايل:يوقد  - ٧

 CP 12.4 مشروع القرار

 ،مؤمتر األطرافإن 

 ،هايحقومل CE/13/4.CP/12الوثيقة  وقد درس - ١

 ،IGC 12.6و IGC 9.5و IGC 6.3 بقرارات اللجنةو  CP 11.3 بقرارهذكر يوإذ  - ٢

 ؛أدناه ليكون شعار االتفاقية املدر للشعار  XXاخليار  تارخي - ٣

 يُدر  الشعار املختار

مع شعار اليونسكو  أو قائم بذاتهأنه ميكن استعمال شعار االتفاقية بشكل مستقل كشعار  ويقرر - ٤
شعار  باستخدام املتعلقة العمليةاملبادئ التوديهية  ص عليهتنعلى ما  بناءً ) املرتبط(الشعار 
 ؛االتفاقية

اللجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز و مؤمتر األطراف  يأ ،لالتفاقية نظاميةأن للهيئات ال ويذّكر - ٥
دون  وحدها يف استخدام شعار االتفاقيةاحلق ، أمانة االتفاقيةكذلك و تنوع أشكال التعبري الثقايف 

إىل  اً منوذدي اً طلبأن تقدم الشعار  يف استخدام رغبتأي أطراف أخرى  على وأن ،ترخيص مسبق
 باستخدام املتعلقة العمليةاملبادئ التوديهية  املنصوص عليها يف إلدراءاتطبقًا ل تفاقيةأمانة اال

 ؛شعار االتفاقية

مكررًا ثانيًا من اتفاقية  السادسةمبودب املادة  االتفاقية شعارأن تكفل محاية من األمانة  طلبوي - ٦
عن طريق مطالبة املنظمة العاملية للملكية الفكرية بإحاطة  حتديداً و  باريس حلماية امللكية الصناعية،

 ؛االتفاقية شعارب حتاد محاية امللكية الصناعية علماً ال التابعة بلدانال

الشعار املستقل  استخداماليت سوف تتلقاها بشأن  لطلباتمعاجلة وتقدمي ا من األمانة كما يطلب - ٧
 استخدامب ألطراف أخرىمؤمتر األطراف لكي يتمكنا من النظر فيها واإلذن إىل إىل اللجنة و 

الشعار.
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 الملحق األول

 للشعار خيارات ةأربع

 الشعار المستقل الشعار المرتبط الخيار

 ألوان أبيض وأسود ألوان أبيض وأسود الخيار األول
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 الشعار المستقل الشعار المرتبط الخيار

 ألوان أبيض وأسود ألوان أبيض وأسود الثاني الخيار
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 الشعار المستقل الشعار المرتبط الخيار

 ألوان أبيض وأسود ألوان أبيض وأسود الثالثالخيار 
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 الشعار المستقل الشعار المرتبط الخيار

 ألوان أبيض وأسود ألوان أبيض وأسود الرابعالخيار 
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 ٢٠١٢-٢٠٠٩المتخذة في الفترة والقرارات  وثائق العمل ذات الصلة: الثانيالملحق 

 رابط التحميل )رمز(ال الوثيقة الدورة

الدورة االستثنائية الثانية 
 ٢٠٠٩ آذار/مارس، للجنة

التدابري الرامية إىل تسليط " عن عمل يقةوث
وتروجيها" ء على االتفاقية زيد من الضو امل

(CE/09/2.EXT.IGC/208/7) 

http://www.unesco.org/culture/culturaldiversity/2ext.i
gc7_en 

EXT.IGC.7 http://www.unesco.org/culture/en/diversity/conventio.2القرار 
n/2extigc/Decisions_en_2_ext%20igc.pdf 

، للجنةالدورة العادية الثالثة 
 كانون األول/ديسمرب

٢٠٠٩ 

بادئ اً ملأولي اً مشروعتقدم " عمل يقةوث
إىل تسليط املزيد من  ترمي عمليةتوديهية 
" على االتفاقية وتروجيها ءو الض

(CE/09/3.IGC/211/6) 

http://www.unesco.org/culture/fr/diversity/convention/
3igc/3IGC_6_do_visibilite_promotion_en.pdf 

/ICG 6 http://www.unesco.org/culture/fr/diversity/convention.3القرار 
3igc/final_decisions_3igc_en.pdf 

،  للجنةالدورة العادية الرابعة 
 كانون األول/ديسمرب

٢٠١٠ 

 تقدم عمل يقةوث
 املرتبطة حتليل التكاليفدراسة ددوى و "

 بوضع شعار لالتفاقية"
(CE/10/4.IGC/205/5) 

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/C
LT/diversity/pdf/convention_2005/IFCD/4IGC_5_Etu
de_faisabilit%C3%A9_et_co%C3%BBts_embl%C3
%A8me_en.pdf 

/IGC 5 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA.4القرار 
HQ/CLT/pdf/Conv2005_4IGC_decisions_en_10_12_
10.pdf 

 الدورة العادية الثالثة
ملؤمتر األعضاء، 

 ٢٠١١ و/يونيحزيران
/CP 11 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA.3 القرار

HQ/CLT/pdf/Conv2005_3CP_resolutions_en.pdf 

الدورة العادية اخلامسة 
كانون للجنة،  

 ٢٠١١ األول/ديسمرب

 ابتكار شعار لالتفاقية" بشأن عمل يقةوث
عملية الستخدامها"بادئ توديهية وإعداد م  

(CE/11/5.IGC/213/9) 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/
HQ/CLT/pdf/Conv2005_5IGC_9_embleme_en.pdf 

5.IGC 9 القرار   http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/
HQ/CLT/pdf/Conv2005_5IGC-decisions-en.pdf 

الدورة العادية السادسة 
كانون للجنة،  

 ٢٠١٢ األول/ديسمرب

 اختيار شعار لالتفاقية بشأن عمل يقةوث
عملية بادئ توديهية مل مشروع أويلو 

 الستخدامها
(CE/12/6.IGC/12) 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/
HQ/CLT/pdf/Conv2005_6IGC_12_Selection_of_an_
emblem_for_the_Convention_en.pdf 

/IGC 12 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA.6 القرار
HQ/CLT/pdf/Conv2005_6IGC_decisions_en.pdf 
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