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 : انتخاب رئيس مؤمتر األطراف وانئب )نواب( الرئيس واملقرر من جدول األعمال  1البند 

 CP 1.8 القرار

 إّن مؤمتر األطراف،

 ملؤمتر األطراف؛ رئيسة  ( كلوداي راينربيشت )النمسا  سعادة السيدة ينتخب  -  1
 مُقررا  ملؤمتر األطراف؛ أوغست نيامبايل )انميبيا( سعادة السيد وينتخب  -  2
 .نوااب  لرئيس مؤمتر األطراف إكوادور، و أرمينيا، وبنغالديش، و وينتخب أجلزائر  -  3

 اعتماد جدول األعمال  :من جدول األعمال  2البند 

 CP 2.8القرار 

 األطراف،إّن مؤمتر 
 ، DCE/21/8.CP/2الوثيقة  وقد درس -  1
 جدول األعمال الوارد يف الوثيقة املذكورة آنفا . يعتمد -  2

 املوافقة على قائمة املراقبني :من جدول األعمال  3البند 

 CP 3.8القرار 

 إّن مؤمتر األطراف،
 قائمة املراقبني، وقد درس -  1
 املراقبني.على قائمة  يوافق -  2
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 ملؤمتر األطراف السابعةاعتماد احملضر املختصر للدورة العادية : من جدول األعمال  4البند 

 CP 4.8 القرار

  إن مؤمتر األطراف،

 ، وملحقيها DCE/21/8.CP/4الوثيقة  وقد درس -  1
احملضر املختصر للدورة السابعة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف،   يعتمد -  2

 امللحق ابلوثيقة املذكورة آنفا . 

 تقرير اللجنة عن أنشطتها وقراراهتا  :من جدول األعمال  7البند 

 CP 7.8القرار 

 إّن مؤمتر األطراف،

 وملحقها،  DCE/21/8.CP/7الوثيقة  وقد درس -  1
 .2021-2020 لفرتةيف ا وقراراهتا أنشطتها عن بتقرير اللجنة حييط علما   -  2

 ( 2021- 2019تقرير األمانة عن أنشطتها ) : من جدول األعمال  8 البند

 CP 8.8القرار 

 األطراف، مؤمتر إنّ 

 ملحقها، و  DCE/21/8.CP/8الوثيقة  درس وقد -  1
 ؛ 2021- 2019  للفرتة أنشطتها عن األمانة بتقرير علما   حييط -  2
 اإلدارة   من أجلته  قدَّم  املستمر الذي  والدعم  الفرتة  تلك  خالل  أحرزته  الذي  التقدمعلى    األمانة  ويهنئ -  3

 ذلك   آلياهتا، ويشمل  خمتلف  وإدارة  النظامية  لالجتماعات  الفعال  التنظيم  خالل  من  لالتفاقية  الرشيدة
 الثقايف؛ للتنوع الدويل الصندوق

اختذهتا  ويرحب  -  4 اليت  جائحة  األمانة  ابإلجراءات  عن  النامجة  لألزمة  سيّما  ،19- كوفيد  للتصدي   وال 
 بناء   جماالت  يف  جهودها  مواصلة  على  األمانة  ويشجع  وإدارهتا،  العاملية"  الفن  "صمود  حركة  استهالل
 لألطراف؛  االقتصادي اإلنعاش خطط يف واإلبداعية الثقافية القطاعات إدراج لضمان الرتويجو  القدرات
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 حُددت   واليت  امليدانية،  املكاتب   ويف  املقر  يف  األمانة  هبا  تضطلع  اليت  األنشطة  دعم   إىل  األطراف  كل  ويدعو -  5
 من أجل  لالتفاقية  الرائسية  اهليئات  ويف قرارات(  5/م  الوثيقة)  لليونسكو  املعتمدين   وامليزانية  الربانمج  يف

 واحمللي؛ والوطين اإلقليمي املستوى على  االتفاقية  تنفيذ
 نظام  ولتشغيل  ألمانة،اب  القدرات اخلاص  بناء  برانمج  إىل  طوعية  مسامهات  تقدمي  على  األطراف  ويشجع -  6

 أو   منتسبني  خرباء  تعيني  من خالل  لألمانة  البشرية  املوارد  وتعزيز  السياسات،  رصد  ومنصة  املعارف  إدارة
سيّما  مُعارين،  موظفني  املشاريع   ورصد  املوارد  وتعبئة  واإلعالم  واالتصال  املعارف  إدارة  جماالت  يف  وال 

 وتقييمها؛
 . 2023- 2021 الفرتة يف أنشطتها عن بتقرير التاسعة دورته إاّبن موافاته األمانة من ويطلب  -  7

لفرتات األربعة أعوام: تقدمي التقارير اجلديدة وتنفيذ برانمج بناء القدرات يف التقارير الدورية  :  من جدول األعمال   9البند  
 جمال رصد السياسات املستندة إىل النهج التشاركي

 CP 9 .8القرار 

 إن مؤمتر األطراف،

 ،DCE/21/8.CP/INF.9وملحقها، والوثيقة  DCE/21/8.CP/9الوثيقة  وقد درس -  1
 ، IGC 6.14و IGC 6.13وبقراري اللجنة  CP 11.7 بقراره  وإذ يذكر -  2
مبلخصات التقارير الدورية لفرتة األربعة أعوام عن تنفيذ االتفاقية، اليت قّدمتها األطراف يف   حييط علما   -  3

 ؛ 2020و 2019عامي 
إبرجاء نشر التقرير العاملي الثالث عن تنفيذ االتفاقية، الذي سيستند إىل التقارير الدورية   وحييط علما  أيضا   -  4

 رة للجنة؛وغريها من املصادر، إىل الدورة اخلامسة عش
عامي    ويهنّئ -  5 يف  أعوام  األربعة  لفرتة  الدورية  تقاريرها  قّدمت  اليت  وفقا  2020و  2019األطراف   ،

 ؛ 19-لنموذج تقدمي التقارير اجلديد على الرغم من الصعوابت النامجة عن تفشي جائحة كوفيد 
ات املستندة إىل النهج التشاركي أبثر برانمج بناء القدرات يف جمال رصد السياس  حييط علما  مع االرتياح -  6

يف قدرة األطراف على إعداد تقاريرها الدورية لفرتة األربعة أعوام ابلتشاور مع شىت اجلهات املعنية احلكومية 
 وغري احلكومية على الصعيدين الوطين واحمللي؛

عة أعوام بشأن التدابري الرامية بعدد التقارير املقّدمة وفقا  إلطار التقارير الدورية اليت تقّدم كل أرب   ويرحب  -  7
 إىل محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، اليت مشلت تدابري أو مبادرات نفذهتا منظمات اجملتمع املدين؛

إىل   2023و  2022و  2021األطراف اليت ينبغي هلا أن تقّدم تقاريرها الدورية يف أعوام    ويدعو -  8
ونيو من العام الذي حيني فيه موعد تقدمي تقاريرها، بلغيت عمل حزيران/ي  30تقدميها يف موعد أقصاه  
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األطراف اليت مل  ويدعو أيضا  اللجنة إن أمكن، وكذلك ابللغات األخرى، ابستخدام النموذج اإللكرتوين، 
 ؛2021حزيران/يونيو  30إىل القيام بذلك قبل يوم  2020تقّدم تقاريرها بعد يف عام 

عامي   ويطلب  -  9 أعوام يف  األربعة  لفرتة  الدورية  تقاريرها  تقدمي  هلا  ينبغي  اليت  األطراف  دعوة  األمانة  من 
، إىل تقدمي 8، يف موعد ال يتجاوز الستة أشهر قبل املوعد النهائي احملدد يف الفقرة  2023و  2022

 تقاريرها حبلول هذا املوعد النهائي؛
لدورية لفرتة األربعة أعوام على االستفادة من املشاورات مع اجلهات األطراف اليت تقّدم تقاريرها ا  ويشّجع - 10

يف الصناعات الثقافية واإلبداعية    19-املعنية املتعددة لتقييم آاثر األزمة الصحية النامجة عن جائحة كوفيد
 ويف تنوع أشكال التعبري الثقايف يف أقاليمها؛ 

طراف، يف دورته التاسعة، التقارير الدورية لفرتة األربعة أعوام من األمانة أن حتيل إىل مؤمتر األ   ويطلب أيضا   - 11
 اليت درستها اللجنة يف دورتيها اخلامسة عشرة والسادسة عشرة، مشفوعة بتعليقاهتا عليها؛ 

األطراف على تقدمي مسامهات طوعية ملواصلة تنفيذ برانمج بناء القدرات يف جمال رصد    ويشّجع أيضا   - 12
ة إىل النهج التشاركي، ولصيانة نظام إدارة املعارف ومنصة رصد السياسات وحتسينهما، السياسات املستند

 . 2026وإلعداد النسخة الرابعة من التقرير العاملي املقرّر نشره يف عام 

 تقرير مرحلي عن خرائط الطريق الوطنية لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية : من جدول األعمال 10البند 

 CP 10.8القرار 

 األطراف، مؤمتر إنّ 

 ،DCE/21/8.CP/INF.10و DCE/21/8.CP/10الوثيقتني  وقد درس -  1
ر -  2  ، IGC.14 14و IGC.13 7 بقراري اللجنةو  CP.7 13و CP.7 12 بقراريه وإذ يذكِّّ

جائحة كوفيد  ويقرّ  -  3 عن  النامجة  األزمة  تطرحها  اليت  املتزايدة  تنوع   19-ابلصعوابت  وتعزيز  أمام محاية 
 أشكال التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية،

، DCE/21/8.CP/INF.10 خبرائط الطريق الوطنية اليت أرسلتها األطراف واليت ترد يف الوثيقة  حييط علما   -  4
 فضال  عن اجلهود اليت بذلتها األطراف من أجل وضع خرائط الطريق هذه؛

 األطراف الثالثة اليت أرسلت خرائط الطريق الوطنية اخلاصة هبا إىل األمانة؛ يشكر جزيل الشكرو  -  5

طراف العديدة اليت مل تستهل وضع خرائط الطريق الوطنية بعد إىل الشروع يف ذلك بغية تنفيذ  األ  ويدعو -  6
 االتفاقية يف البيئة الرقمية وفقا  الحتياجاهتا ومواردها املتاحة؛ 

األطراف إىل إدراج معلومات عن خرائط الطريق الوطنية اخلاصة هبا والتقدم احملرز والصعوابت   ويدعو أيضا   -  7
 طلبيو  ؛لفرتات األربعة أعوامأو تنفيذها يف تقاريرها الدورية  /اعرتضت وضع خرائط الطريق هذه و  اليت
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لفرتات  استمارة التقرير الدوري منيف قسم "البيئة الرقمية"  األمانة أن جتعل هذه الدعوة أكثر وضوحا   من
 ؛األربعة أعوام

مواصلة   على  تنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية،، يف إطار برانمج املساعدة يف  العمل  ألمانةا  أيضا  من  ويطلب  -  8
 ، من خاللالطريق الوطنية اخلاصة هبا  وضع خرائط  يف جمالألطراف  اقدرات  بناء    جهودها الرامية إىل

تقدمي مسامهات طوعية األطراف على    شجعي و   ؛اإلنرتنت   عربإقليمية  تنظيم حلقات تدريبية إقليمية ودون  
  دراية و ة  خرب ما لديها من  وات على شبكة اإلنرتنت لتبادل  لتحقيق هذه الغاية وتنظيم حلقات عمل وند 

 إعداد خرائط الطريق الوطنية اخلاصة هبا؛ يف 

من األمانة موافاته، يف دورته التاسعة، بتقرير مرحلي عن تنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية استنادا    ويطلب  -  9
الدورية   للتقارير  هادف  حتليل  منها  أمور  مجلة  أعوامإىل  األربعة  عامَي   لفرتات  يف  ستُقدَّم  اليت 

 ؛ 2022و 2020

انمج املساعدة يف تنفيذ االتفاقية يف البيئة األطراف على تقدمي مسامهات طوعية خمصصة لرب   وحيث بشدة - 10
 . الرقمية الذي وضعته األمانة

 بشأن "املعاملة التفضيلية للبلدان النامية"   16تقرير حمّدث عن التقدم احملرز يف تنفيذ املادة  :  من جدول األعمال  11البند  
 CP 11.8القرار 

  إّن مؤمتر األطراف،

 ، DCE/21/8.CP/11الوثيقة  وقد درس -  1
 ، IGC 12.4و IGC 8.13 وبقراري اللجنة CP 14.7 ابلقرار وإذ يذكر -  2
بشأن "املعاملة التفضيلية للبلدان النامية" تفرض التزامات على البلدان املتقدمة   16أبن املادة    ويذّكر أيضا   -  3

النامية فيما يتعلق ابلفنانني وسائر املهنيني العاملني يف جمال الثقافة، وابلسلع واخلدمات  لصاحل البلدان 
   الثقافية،

ه األمانة وابلصعوابت اليت تواجهها األطراف يف هذا الذي أعدت  16ابلتقرير عن تنفيذ املادة    حييط علما   -  4
 ؛19-الصدد وتفاقمها بفعل األزمة النامجة عن جائحة كوفيد

أبنشطة البحث والتوعية وبناء القدرات اليت تضطلع هبا األمانة يف إطار برانمج   وحييط علما  مع االرتياح -  5
ل الثقافة، ومسامهتها يف املضي يف تنفيذ خطة التنمية آشربغ للفنانني واملهنيني العاملني يف جما  -اليونسكو  

إىل مواصلة جهودها لدعم األطراف يف وضع تدابري املعاملة التفضيلية    ويدعوها،  2030املستدامة لعام  
 وتنفيذها؛

األطراف على اختاذ تدابري مالئمة للمعاملة التفضيلية تتيح تصحيح اختالل التوازن يف تداول مجيع    ويشجع -  6
لسلع واخلدمات الثقافية على الصعيد العاملي، وال سيّما يف إطار االتفاقات التجارية املتعددة األطراف أو  ا
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اإلقليمية أو الثنائية، مع إيالء اهتمام خاص، حبسب االقتضاء، للفصول أو األقسام اليت تتناول التجارة  
 اإللكرتونية؛ 

واملهنيني العاملني يف جمال حراك الفنانني  األطراف واليت هتدف إىل تسهيلاليت اختذهتا ابملبادرات  رحب وي -  7
 الفنان،ع  ا وضأ  بشأن   1980  عام  من االتفاقية وتوصية  16املادة  وفقا  لروح    عرب احلدود الوطنية  الثقافة

العاملني يف   األطراف على النظر يف إمكانية إنشاء فئة خاصة من التأشريات للفنانني واملهنيني  ويشجع
 .جمال الثقافة

األطراف إىل تعزيز الرتكيز على تبادل املعلومات واملمارسات اجليدة بشأن تدابري املعاملة التفضيلية،   ويدعو -  8
تقاريرها الدورية لفرتات األربعة أعوام بشأن تنفيذ  سواء يف عمليات االستعراض الوطنية الطوعية أو يف  

 االتفاقية؛ 
، استنادا  إىل 16من األمانة موافاته يف دورته التاسعة بتقرير مرحلي عن تنفيذ األطراف للمادة    ويطلب  -  9

 2020مجلة أمور منها حتليل حمدد األهداف للتقارير الدورية لفرتات األربعة أعوام املقدمة بني عامي  
 . 2022و

 الثقايف تقرير عن تشغيل الصندوق الدويل للتنوع :من جدول األعمال 12البند 

 CP 12.8 القرار

 إن مؤمتر األطراف،

درس -  1 وDCE/21/8.CP/INF.12aو  ،DCE/21/8.CP/12الواثئق    وقد   ،DCE/21/8.CP/INF.12b ،
 ،DCE/21/8.CP/INF.12dو  DCE/21/8.CP/INF.12cو

 من النظام املايل للحساب اخلاص للصندوق الدويل للتنوع الثقايف،  9ابملادة  وإذ يذّكر -  2

 ؛ 2021- 2020بتقرير األمانة عن تشغيل الصندوق الدويل للتنوع الثقايف للفرتة  حييط علما   -  3

ابجلهود اليت تبذهلا األمانة لتعزيز قدرات خمتلف اجلهات املعنية املشاركة يف إعداد طلبات التمويل    ويقر -  4
 وفرزها األويل وتقييمها، وكذلك لتشغيل الصندوق الدويل للتنوع الثقايف؛ 

يل للتنوع بتزايد اختالل التوازن بني عدد طلبات التمويل املقدمة إىل الصندوق الدو   وحييط علما  مع القلق -  5
على   19-الثقايف واألموال املتاحة لتمويلها، الذي تفاقم بفعل عواقب األزمة النامجة عن جائحة كوفيد

 قطاعي الثقافة واإلبداع؛ 

إزاء االجتاه حنو اجلمود أو حىت االخنفاض الذي سجله املبلغ اإلمجايل للمسامهات الطوعية    ويعرب عن قلقه -  6
أبن استدامة   ويذّكرق الدويل للتنوع الثقايف خالل السنوات اخلمس املاضية؛  السنوية املقدمة إىل الصندو 
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الصندوق متثل مسألة اسرتاتيجية ملصداقية االتفاقية وفعالية تنفيذها، ومتثل كذلك مسؤولية مشرتكة بني  
 مجيع األطراف يف االتفاقية؛ 

منتظم للصندوق الدويل للتنوع الثقايف   ابلتزام األطراف بتقدمي مسامهات طوعية على أساس  ويذّكر أيضا   -  7
 من االتفاقية؛  18من املادة  7من أجل تنفيذ االتفاقية، وفقا  للفقرة 

جلميع األطراف اليت قدمت مسامهات طوعية يف الصندوق الدويل للتنوع الثقايف   ويعرب عن خالص تقديره -  8
مجيع األطراف على دعم الصندوق من خالل تقدمي مسامهة طوعية سنوية   ويشجع ؛  2010منذ عام  

٪ من مسامهتها يف امليزانية العادية لليونسكو، ويُستحسن أن تقوم بذلك يف موعد 1تساوي أو تزيد على  
 تشرين الثاين/نوفمرب من كل عام؛ 30أقصاه 

أيضا   -  9 علما   للفرتة   وحييط  الثقايف  للتنوع  الدويل  للصندوق  واإلعالم  واالتصال  األموال  تعبئة  ابسرتاتيجية 
اللجنة؛    2023- 2021 اعتمدهتا  لتنفيذ    ويدعواليت  الالزمة  املالية  املوارد  ختصيص  إىل  اللجنة 

 ؛ 2023-  2022لصندوق للفرتة االسرتاتيجية يف امليزانية املؤقتة ل

األطراف إىل النظر يف إاتحة خرباء يف جمال االتصال واإلعالم والرصد والتقييم لألمانة على سبيل    ويدعو - 10
 اإلعارة؛

األطراف إىل مضاعفة جهود الرتويج اليت تبذهلا لصاحل الصندوق الدويل للتنوع الثقايف على   ويدعو أيضا   - 11
قليمي من أجل إبراز صورته، وال سيّما يف سياق السنة الدولية لالقتصاد اإلبداعي الصعيدين الوطين واإل

 (؛ 2021من أجل التنمية املستدامة )
 من األمانة أن تقدم إليه، إاّبن دورته التاسعة، تقريرا  عن تشغيل الصندوق الدويل للتنوع الثقايف.  ويطلب  - 12

 (2023-2022املقبلة للجنة )األنشطة   :من جدول األعمال 13 البند

 CP 13.8القرار 

  إن مؤمتر األطراف،

   ،DCE/21/8.CP/13الوثيقة  وقد درس -  1
ابلتحدايت اليت مل يسبق هلا مثيل واليت يواجهها القطاعان الثقايف واإلبداعي يف أعقاب جائحة  وإذ يسلم -  2

 ، وال سيما تفاقم هشاشة أوضاع الفنانني واملهنيني الثقافيني القائمة من قبل، 19-كوفيد
ادى الفاعلني فيهما، ضرورة أن تتخذ األطراف التدابري املالئمة لدعم القطاعني الثقايف واإلبداعي وفر   ويؤكد -  3

يف الوقت الذي ينعتق فيه العامل من هذه األزمة العاملية، وذلك من أجل محاية تنوع أشكال التعبري الثقايف 
 وتعزيز تطوير نظم إيكولوجية خالقة قادرة على الصمود ودينامية،
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 IGC 15.14و  IGC 14.14و  IGC 12.14و  IGC 10.14و  IGC 5.14  اللجنة  قراراتب  ويذّكر -  4
 ،IGC16.14و

 :مبا يلياللجنة إىل القيام  يدعو -  5
مواصلة دعم احلوكمة الرشيدة لالتفاقية وتوسيع وتنويع نطاق أصحاب املصلحة املشاركني يف حوكمتها  -

على الصعيد الدويل، وال سيما بتشجيع ودعم مشاركة اجملتمع املدين يف أعمال هيئات إدارهتا من 
للمبادئ التوجيهية التنفيذية املتعلقة بدور اجملتمع املدين ومشاركته، والنظر يف  خالل التنفيذ الفعال  

إمكانية إنشاء آلية للتشاور املنتظم مع املشاريع الثقافية واإلبداعية املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة 
 القائمة؛، مع مراعاة أوجه التآزر املمكنة مع آليات املشاركة املشاركة يف تنفيذ االتفاقية 

من االتفاقية ابالستفادة من مجيع أدوات الرصد املتاحة لتقييم تنفيذ    19و  9كفالة تنفيذ املادتني   -
االتفاقية وأثرها، مبا يف ذلك يف مجلة أمور تقدمي األطراف للتقارير الدورية كل أربع سنوات، واالستقصاء 

قة أبوضاع الفنان، وما تضعه املتعل  1980الذي جيري كل أربع سنوات بشأن تنفيذ توصية عام  
األطراف من خرائط طريق وطنية بشأن تنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية، وذلك هبدف االسرتشاد هبا 
يف صنع السياسات وحتفيز خلق املعرفة ونشرها من خالل نشر أوراق حبث، وموجزات سياساتية،  

 ومواصلة تطوير منصة رصد السياسات اخلاصة ابالتفاقية؛ 
لة التنفيذ الفعال ألنشطة الصندوق الدويل للتنوع الثقايف، بوسائل منها تنفيذ اسرتاتيجيته لالتصال  كفا -

( وحتديث وتعديل املبادئ التوجيهية التنفيذية املتعلقة ابستخدام 2023- 2021ومجع األموال ) 
الثقا للتنوع  الدويل  الصندوق  أ   يفموارد  املشرتك،  ادمج  جل  من  االهتمام  قبيل العتبارات ذات    من 

 ؛، دجما  فعاال  القضااي الرقمية 
دعم وتعزيز تطوير وتنفيذ الربامج الدولية للتعاون واملساعدة اليت تضعها األمانة يف إطار بناء القدرات  -

سات،  العاملية مبوجب االتفاقية، مبا يف ذلك برانجمها لبناء القدرات من أجل الرصد التشاركي للسيا
وبرانجمها  واإلبداعية،  الثقافية  الصناعات  جمال  يف  التنظيمية  األطر  وتنفيذ  بوضع  املتعلق  وبرانجمها 
للمساعدة التقنية من أجل وضع أو حتديث التشريعات واألنظمة لتحسني أوضاع الفنان، وبرانجمها 

الرقمية، البيئة  يف  االتفاقية  القطاعات  لتنفيذ  بني  جامعة  بطريقة  سيما  هيكلة   ،وال  لدعم  وبراجمها 
  ، الصناعات الثقافية واإلبداعية، مع مراعاة االحتياجات الشاملة امللحة من قبيل املساواة بني اجلنسني

ما بعد  الدول اليت متر أبوضاعو  ،والدول اجلزرية الصغرية النامية ،والشباب ، محاية وتعزيز احلرية الفنيةو 
 ؛األزمات

تدابري املعاملة التفضيلية للبلدان النامية وتعزيز األهداف واملبادئ يف احملافل  إيالء عناية خاصة لتنفيذ   -
الدولية األخرى، مبا يف ذلك يف سياق التفاوض على اتفاقات التعاون الثقايف واألطر التجارية املتعددة 

الثنائية اليت تشمل طرفا  أو أكثر من األطراف يف االتفاقية، و  تنفيذ تلك  األطراف أو اإلقليمية أو 
 االتفاقات واألطر،
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القيام بعملية أتمل بغرض االعرتاف ابجلهود اخلاصة اليت تبذهلا املنظمات واملؤسسات الثقافية امللتزمة   -
بتوفري سبل االنتفاع أبشكال التعبري الثقايف املتنوعة من أقاليمها ومن بلدان أخرى يف العامل و/أو تعزيز 

 ، وتشجيع هذه اجلهود؛متثيل التنوع يف احملتوى الثقايف
من اللجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف أن تضع، يف دورهتا العادية  ويطلب  -  6

اخلامسة عشرة، خطة عمل وجدوال  زمنيا  لتنفيذ هذه األنشطة، استنادا  إىل املوارد البشرية واملالية املتاحة 
اف إابن دورته الثامنة بتقرير عن تنفيذ هذه األنشطة والصعوابت اليت اعرتضت  لألمانة، وموافاة مؤمتر األطر 

 تنفيذها واحللول اليت اعتُمدت للتغلب عليها. 

 انتخاب أعضاء اللجنة: من جدول األعمال 14البند 

 CP 14.8القرار 

 إن مؤمتر األطراف،

 ، DCE/21/8.CP/INF.14 REVومالحقها، فضال  عن الوثيقة اإلعالمية    DCE/21/8.CP/14وقد درس الوثيقة   -   1
يقرر ألغراض انتخاب أعضاء اللجنة يف هذه الدورة أن توزع املقاعد االثين عشر بني اجملموعات االنتخابية   -  2

وعة الثالثة واجملم  (؛واجملموعة الثانية )جورجيا وصربيا  (؛النحو اآليت: اجملموعة األوىل )فرنسا والنرويجعلى  
 (؛واجملموعة اخلامسة )أ( )بوروندي ومدغشقر  (؛واجملموعة الرابعة )بنغالديش وفيتنام  (؛)كواب وجامايكا

 .(واجملموعة اخلامسة )ب( )فلسطني واإلمارات العربية املتحدة 

 


