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 ٢/٢/٢٠١٧ باريس،
 فرنسي: األصل

 

 اتفاقية حماية وتعزيز مؤتمر األطراف في
 تنوع أشكال التعبير الثقافي

 

 الدورة العادية السادسة
 ٢ة قاعباريس، مقر اليونسكو، ال

 ٢٠١٧ يونيوحزيران/ ١٥-١٢

 

 اهتا قرار عن أنشطتها و إىل مؤمتر األطراف تقرير اللجنة  :من جدول األعمال المؤقت ٦البند 

ماية وتعزيز حل، تقدم اللجنة الدولية احلكومية IGC 10.10 قراروفقًا لل
هذا التقرير عن أنشطتها إىل مؤمتر األطراف تنوع أشكال التعبري الثقايف 

اخلامسة والسادسة. ويرد هذا  تنياهتا املعتمدة بني الدورتني العاديقرار و 
 .لحقالتقرير يف امل

 .٥القرار املطلوب: الفقرة 
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اخلامسة  تنياهتا املعتمدة بني الدورتني العاديقرار تقرير اللجنة عن أنشطتها و  لحق، يرد يف املIGC 10.10 قرارلل وفقاً  - ١
 والسادسة ملؤمتر األطراف.

واإلجنازات اليت حققتها اللجنة   CP 14.5خلطة العمل اليت حددها مؤمتر األطراف يف قراره  عاماً  عرضاً التقرير  تضمنوي - ٢
 خالل دورتيها التاسعة والعاشرة. اعتمدهتليت اات اقرار الاحلكومية من خالل الدولية 

إىل عدة حتديات للجنة اوبينما يبني تقرير اللجنة أن غالبية األنشطة اليت طلبها مؤمتر األطراف قد نفذت، فقد أشارت  - ٣
ة خارجمصادر املوارد من  مجعأحد هذه التحديات يتمثل يف إىل أن  ،على وجه اخلصوص ،تنفيذ خطة عملها. وأشارتتعرتض 

لى ضرورة أن تعيد مجيع األطراف االلتزام بدعم يدل عمما  ،امليزانية للوفاء جبميع األولويات اليت حددها مؤمتر األطراف عن
تنفيذ االتفاقية  يفتقدمي املساعدة  لمن أجالعمل مع األمانة لتعبئة املوارد على ذلك  ينطويالدويل من أجل التنمية. و التعاون 

من خالل الصندوق الدويل للتنوع الثقايف اليت تقدم املساعدة املالية  طريقن ع ،على سبيل األولوية وذلك، على الصعيد القطري
مؤمتر األطراف بالنظر يف استعراض مبادئه التوجيهية  املساعدة التقنية اليت يقدمها مرفق اخلرباء. وتوصي اللجنة أيضاً  طريقن عأو 

 ٢٠٣٠بشأن التنمية املستدامة ملراعاة أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام  ٢٠٠٩اليت اعتمدت يف عام ية التنقيذ
 .اتنفيذه وإطار االتفاقية اجلديد لرصد أثر

. يف خطة عملها السنوات القليلة املاضية ظهرت خالل اج مواضيع جديدةبإدموأعربت اللجنة عن حتديات إضافية تتعلق  - ٤
، وحالة رللخط التعبري الفينتعرض حرية و وأهدافها ملبادئ التوجيهية لالتفاقية يت تواجهها الا، التهديدات ومن أمثلة ذلك

 املهن الثقافية.عن حرية تنقل الفنانني و  فضالً  هاواالنفتاح والتوازن يف تدفقالسلع واخلدمات الثقافية إىل الوصول  وعدالةالفنانني، 

 اختاذ القرار التايل: مؤمتر األطراف يفوقد يرغب  - ٥

 CP 6.6مشروع القرار 

 إن مؤمتر األطراف،

 ،اهملحقو  /CP/17/6DCE.6 الوثيقة  وقد درس - ١

 يف هذه الوثيقة. واردإىل مؤمتر األطراف وال اهتا املقدمقرار جنة عن أنشطتها و بتقرير الل يط علماً حي - ٢
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 ملحقال

 الحكوميةالدولية اللجنة  تقرير
 لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي عن أنشطتها

 مؤتمر األطرافالمقدم إلى  هااتقرار و 

 سياقال

) من ممثلني "اللجنة"بـشار إليها فيما يلي ويماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف (حلاحلكومية الدولية تتألف اللجنة  - ١
مؤمتر  ينتخبها)، "االتفاقية"بـيشار إليها فيما بعد و يف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف ( دولة طرفاً  ٢٤عن 

وميكن أن جتتمع يف دورة  جتتمع اللجنة سنوياً و التناوب. و  نصفأربع سنوات، وفقا ملبدأي التمثيل اجلغرايف امل دةاألطراف مل
 ستثنائية بناء على طلب ما ال يقل عن ثلثي أعضائها ملناقشة مسائل حمددة.ا

 :، ما يليمن االتفاقية)، من بني أمور أخرى ٢٣وتشمل مسؤوليات اللجنة ووظائفها (املادة  - ٢

 هداف االتفاقية ورصد تنفيذها؛أل الرتويج -

 إعداد مبادئ توجيهية لتنفيذ أحكام االتفاقية؛ -

 ؛، إىل مؤمتر األطرافالتعليقات وامللخصاتب مشفوعةالتقارير الدورية اليت تقدمها األطراف كل أربع سنوات،  ةلإحا -

 هداف االتفاقية ومبادئها يف احملافل الدولية األخرى؛أل من أجل الرتويجوضع إجراءات وآليات أخرى للتشاور  -

 ويل للتنوع الثقايف؛اختاذ قرارات بشأن طلبات التمويل يف إطار الصندوق الد -

لتشاور بشأن مسائل بغرض اأو األفراد يف أي وقت للمشاركة يف اجتماعاهتا العامة أو اخلاصة دعوة املنظمات  -
 حمددة.

للمناقشة واختاذ القرارات، حيث جيتمع األعضاء للبت يف تنفيذ االتفاقية. وتتيح  منتدياتالدورات السنوية للجنة متثل و  - ٣
تمكني األطراف من لات هامة، قرار اآلراء بشأن األولويات اليت يقررها مؤمتر األطراف واختاذ  واتبادلأن يهذه هلم دورات العمل 

ؤمتر األطراف مل تيحاهتا يقرار الوفاء بالتزاماهتا. ومن مث، فإن تقرير اللجنة عن أنشطتها و من تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين و 
بالقرارات اليت وافق عليها مؤمتر األطراف منذ دورته األخرية.  اهلاعماللجنة يف أسرتشد تمل الذي أجنزته اللجنة. و الععلى  التعرف

 ات اليت اختذهتا يف العامني املاضيني منذ انعقاد مؤمتر األطراف السابق.قرار ويصف التقرير األنشطة اليت اضطلعت هبا اللجنة وال
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 تكوين اللجنة

من  عضواً  ١٢، ٢٠١٥ يونيو/حزيران ١٢-١٠ الفرتة مؤمتر األطراف، يف دورته العادية اخلامسة املعقودة يفانتخب  - ٤
 لمؤمتر.لمن النظام الداخلي  ١٦اللجنة، وفقا للمادة  أعضاء

 مدد عضويتها:األعضاء يف اللجنة و  ٢٤وفيما يلي الدول الـ - ٥

 المجموعة األولى

 أملانيا
 النمسا

٢٠١٩-٢٠١٥ 
٢٠١٧-٢٠١٣ 

 فرنسا
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا 

 الشمالية

٢٠١٩-٢٠١٥ 
٢٠١٧-٢٠١٣ 

 المجموعة الثانية

 ٢٠١٩-٢٠١٥  اجلمهورية التشيكية ٢٠١٧-٢٠١٣ بيالروس
 ٢٠١٩-٢٠١٥ سلوفاكيا ٢٠١٧-٢٠١٣ ليتانوانيا

 المجموعة الثالثة

 ٢٠١٧-٢٠١٣ سانت لوسيا ٢٠١٩-٢٠١٥ الربازيل
 ٢٠١٧-٢٠١٣ أوروغواي ٢٠١٩-٢٠١٥ باراغواي

   ٢٠١٩-٢٠١٥ بريو

 المجموعة الرابعة

 ٢٠١٩-٢٠١٥ إندونيسيا ٢٠١٧-٢٠١٣ أفغانستان
   ٢٠١٧-٢٠١٣ أسرتاليا

 المجموعة الخامسة (أ)

 ٢٠١٩-٢٠١٥ نييجرييا ٢٠١٩-٢٠١٥ كوت ديفوار
 ٢٠١٩-٢٠١٥ مجهورية الكونغو الدميقراطية ٢٠١٧-٢٠١٣ إثيوبيا

   ٢٠١٧-٢٠١٣ مدغشقر

 المجموعة الخامسة (ب)

 ٢٠١٧-٢٠١٣ تونس ٢٠١٧-٢٠١٣ اإلمارات العربية املتحدة
   ٢٠١٩-٢٠١٥ املغرب
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 )٢٠١٥ يونيو/حزيران ١٢-١٠اللجنة منذ الدورة العادية الخامسة لمؤتمر األطراف (التي عقدتها جتماعات اال

ملؤمتر األطراف، اجتمعت اللجنة مرتني يف دورة عادية. وعقدت هذه االجتماعات منذ انعقاد الدورة العادية اخلامسة  -٦
 على النحو التايل:

 المواعيد الدورات

 ٢٠١٥ كانون األول/ديسمرب  ١٦-١٤ (IGC.9)الدورة العادية التاسعة، باريس، فرنسا 

 ٢٠١٦ كانون األول/ديسمرب  ١٥-١٢ (IGC.10)الدورة العادية العاشرة، باريس، فرنسا 

 
حىت الدورة  عضويتهتستمر مدة مكتباً ، تنتخب يف �اية كل دورة عادية للجنة الداخلي نظامالمن  ١-١٢للمادة  ووفقاً  - ٧

من نظامها الداخلي للمضي يف انتخاب  ١-١٢العادية التالية. ويف دورتيها العاديتني الثامنة والتاسعة، علقت تطبيق املادة 
 ).IGC 12.9و   IGC 16.8ان قرار رئيس (الالب وانأحد و  اللجنة رئيس

 المواعيد أعضاء المكتب الدورات

 الدورة العادية التاسعة
 باريس (فرنسا)

 (النمسا) السيدة إيفا نوفوتين الرئيسة:
١٦-١٤  

 (أوروغواي) السيدة مارييال كروستا املقررة: ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 

 إثيوبيا، وأسرتاليا، وتونس، وليتوانيا  نواب الرئيس:

 الدورة العادية العاشرة
 باريس (فرنسا)

 سرتاليا)أ(  السيد ستيفن أرنوت الرئيس:
١٥-١٢ 

 (سلوفاكيا)السيدة جانا نازكوفا  املقررة: ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب 

 الربازيل، واملغرب، وفرنسا، ونيجرييا نواب الرئيس:

 
املشاركة يف الدورة العادية التاسعة للجنة بسبب ظروف غري متوقعة،  من ،تيننوفو لرئيسة، السيدة إيفا عدم متكن ال ونظراَ  - ٨

سفري ليتوانيا، السيد أروناس سعادة من نظامها الداخلي، قبلت اللجنة باإلمجاع توصية مكتبها بأن تعهد إىل  ١٤للمادة  ووفقاً 
  جيلوناس، بواجبات الرئيس.



DCE/17/6.CP/6 
Annex - Page 6 

 )٢٠١٥ يونيو/حزيران ١٢-١٠لجنة منذ الدورة العادية الخامسة لمؤتمر األطراف (أنشطة ال

) و(و) من االتفاقية، ـ(ب) و(ه ٦-٢٣للمادة  )، ووفقاً ٢٠١٥ يونيو/منذ الدورة العادية اخلامسة ملؤمتر األطراف (حزيران - ٩
نشطة اللجنة املوضوعة ألعمل ال) وخطة CP 14.5القرار ويات اليت حددها مؤمتر األطراف (األنشطة واألول فضًال عن

 على ما يلي: ااهتقرار الرئيسية و اللجنة )، ركزت أنشطة IGC 5.9 قرار) (ال٢٠١٧ يونيو/حزيران - ٢٠١٥ يونيو/(حزيران

 تنفيذ االسرتاتيجية العاملية لبناء القدرات؛ )١(

 اسرتاتيجيات االتصال؛من الثانية من مجع األموال، و الصندوق الدويل للتنوع الثقايف، املرحلة املتعلق بتنفيذ ال )٢(

 رصد وتقييم أثر االتفاقية، مبا يف ذلك: )٣(

 التقارير الدورية اجلديدة اليت تقدمها األطراف كل أربع سنوات؛ أ)(

 مسارت؛النهج ، مبا يف ذلك مؤشرات وتنفيذه التفاقيةبالنسبة للنتائج لوضع إطار  ب)(

 التفاقيةمن ا"التشاور والتنسيق الدوليني"  ٢١"املعاملة التفضيلية للبلدان النامية" و ١٦تنفيذ املادتني  )ـج(
 ؛وتأثريمها

 إعداد مشروع مبادئ توجيهية تنفيذية بشأن املسائل الرقمية؛ )٤(

 ؛تنيالرئاسي تنيتقييم مشاركة اجملتمع املدين يف تنفيذ االتفاقية ويف أعمال اهليئ )٥(

 بشأن وضع الفنان؛ ١٩٨٠لتآزر مع توصية عام لأشكال  السعي إلجياد )٦(

 .وتنفيذها واملراجع اخلارجي للحسابات الداخلي اإلشراف مرفقرصد توصيات  )٧(

) ٢٠١٥ يونيو/ويعرض اجلدول أدناه األنشطة ذات األولوية اليت حددها مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة (حزيران -١٠
أثناء يف التحديات اليت واجهتها اللجنة و خلطة عملها،  ، وفقاً لتاسعة والعاشرةجنة يف دورتيها اات اليت نفذهتا اللقرار واألنشطة وال

تنفيذها، حيثما ينطبق ذلك.
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 الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف 

 ٢٠١٥ يونيو/حزيران
 الدورة التاسعة للجنة

 ٢٠١٥ديسمبر كانون األول/
 الدورة العاشرة للجنة

 ٢٠١٦ديسمبر كانون األول/

تنفيذ االستراتيجية  )١(
العالمية لبناء 

 القدرات

األطراف على أن أنشطة تنمية القدرات  اتفاق
القرارات من  وإنتاج املعارف وإدارهتا ضرورية الختاذ

 تنفيذ االتفاقية.لو  تنيالرئاسي نيتجانب اهليئ
 CP 7.5 القرار

 دعا مؤمتر األطراف اللجنة إىل:
 تنفيذ االسرتاتيجية العاملية لبناء القدرات؛ -
 ٢١و ١٦وضع وحدة تدريبية بشأن املادتني  -

 من االتفاقية.
 CP 14.5 القرار

 :مبا يلي اللجنة قامت
الالزمة دعت األطراف إىل توفري املوارد املالية  -

لألولويات اليت حددها مؤمتر األطراف  لألمانة وفقاً 
يف دورته اخلامسة، وال سيما فيما يتعلق ببناء 
القدرات وإنتاج املعارف وإدارهتا واألنشطة ذات 

راجعة امل(ب) من  ١الصلة، ومن مث تنفيذ التوصية 
 ٩، واملادتني الداخلي مرفق اإلشراف هاااليت أجر 

 من االتفاقية؛ ١٩و
إىل األطراف تزويد األمانة خبرباء  تطلب -

 معاونني يف اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية.
 IGC 5.9 قرارال
بناء  لللجنة يف جماالعاملية  ةسرتاتيجياال إطار يفو 

 ةتدريبي وحدةالقدرات، طلبت إىل األمانة أن تضع 
 .٢١و ١٦بشأن تنفيذ املادتني 

 IGC 8.9 قرارال

 قامت اللجنة مبا يلي:
دعت األطراف إىل حتديد أنسب اآلليات  -

لدعم األنشطة اليت تضطلع هبا األمانة يف املقر ويف 
املكاتب امليدانية من أجل تنفيذ االتفاقية على 

 الصعيد القطري؛
شجعت األطراف على توفري موارد خارجة عن  -

تنمية القدرات وتنفيذ  ليف جماامليزانية لربنامج األمانة 
تعزيز األمانة لدعم تقدمي الف، و نظام إدارة املعار 

خربة يف تنفيذ  لديهب تدبتعيني خبري معاون أو من
 االتفاقية.

 IGC 4.10 قرارال

 التنفيذ المتعلق )٢(
الصندوق الدولي للتنوع ب

  الثقافي

 :ما يلي دعا مؤمتر األطراف اللجنة إىل
 الصندوق الدويل للتنوع الثقايفب تنفيذ ما يتعلق -

وإعداد  )"الصندوق"(ويشار إليه فيما يلي بـ
 وتقييمه املقررلصندوق لاختصاصات املراجعة الثانية 

مع إيالء اهتمام خاص  ،٢٠١٧يف عام  ؤمهابد
اسرتداد التكاليف املتعلقة بلتطبيق سياسة اليونسكو 

 :مبا يلي اللجنة قامت
اليت سيتم متويلها من خالل  اريعاملش تداعتم -

دورته التمويلية السادسة  يف إطارالصندوق 
 دوالراً  ٥٢٢ ١٤٢مشاريع مببلغ إمجايل قدره  ٦(

 )؛الدوالرات األمريكيةمن 

 قامت اللجنة مبا يلي:
املشاريع اليت سيتم متويلها من خالل  تداعتم -

الصندوق يف إطار دورته التمويلية السابعة 
دوالراً  ٥٠٣ ٢٤٢مشاريع مببلغ إمجايل قدره  ٦(

 )؛الدوالرات األمريكيةمن 
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 الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف 
 ٢٠١٥ يونيو/حزيران

 الدورة التاسعة للجنة
 ٢٠١٥ديسمبر كانون األول/

 الدورة العاشرة للجنة
 ٢٠١٦ديسمبر كانون األول/

 حتياجاتباومعايري ختصيص األموال املتعلقة 
 .استدامتهاو  املشاريع

 CP 14.5 القرار

طلبات التمويل يف بجديد  نداءقررت إصدار  -
يف املائة من األموال  ٧٠وختصيص  ٢٠١٦عام 

 ؛٢٠١٦ يونيو/حزيران ٣٠املتاحة يف 
اسرتداد التكاليف  صم قيمةلألمانة خب تأذن -

للصندوق من األموال غري  ٢٠١٥املتكبدة يف عام 
املخصصة يف احلساب اخلاص للصندوق (ما 

 ).الدوالرات األمريكيةمن  دوالراً  ٧٦ ٦٦٨جمموعه 
 IGC 6.9 قرارال

 قامت اللجنة مبا يلي: وكذلك
من ستة خرباء لوضع  اً مكون اً فريق تينع -

وافق تبحثها و تتوصيات بشأن طلبات التمويل اليت 
 عليها يف كل دورة؛

 ستة خرباء مناوبني. تنيع -
 IGC 6.9 قرارال

 كذلك مبا يلي:  اللجنة وقامت
ميع املسامهني الذين دعموا جلشكر وجهت ال -

 الصندوق منذ دورته العادية األخرية؛
شجعت األطراف على تقدمي تربعات منتظمة  -

يف املائة من  ١إىل الصندوق تعادل ما ال يقل عن 
جمموع مسامهاهتا يف اليونسكو، على النحو املذكور 

 ؛ةالرمسي السنوي النداء رسالةيف 

طلبات التمويل يف بجديد  نداءقررت إصدار  -
يف املائة من األموال  ٧٠وختصيص  ٢٠١٧عام 

 .٢٠١٧ يونيوحزيران /  ٣٠املتاحة يف 
 IGC 8.10 قرارال

 وكذلك قامت اللجنة مبا يلي:
بتقييم  تعلقةأحاطت علما باالختصاصات امل -

وقررت ختصيص مبلغ قدره  ٢٠١٧الصندوق لعام 
هلذا  الدوالرات األمريكيةدوالر من  ٤٠ ٠٠٠

 التقييم من األموال غري املخصصة.
 IGC 8.10 قرارال

 :مبا يلي اللجنة وكذلك قامت
 الذين دعموا ميع املسامهنيجلشكر وجهت ال -

 الصندوق منذ دورته العادية األخرية؛
شجعت األطراف على تقدمي تربع منتظم  -

تها يف املائة من جمموع مسامه ١ل عن يعادل ما ال يق
 يف اليونسكو؛

يف عام  وجهاملديرة العامة أن ت إىل تطلب -
 اجلهات املعنيةإىل مجيع  نداء جديداً  ٢٠١٧

 إىل نسبة وأن تشري فيهاملسامهات،  تقدميلة االتفاقيب
دولة عضو يف من قيمة مسامهة كل يف املائة  ١

 امليزانية العادية لليونسكو.
 IGC 8.10 قرارال
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 الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف 
 ٢٠١٥ يونيو/حزيران

 الدورة التاسعة للجنة
 ٢٠١٥ديسمبر كانون األول/

 الدورة العاشرة للجنة
 ٢٠١٦ديسمبر كانون األول/

 النداءرسالة  توجهأن  ةالعام ةإىل املدير  تطلب -
نداء  ٢٠١٦وجه يف عام توأن  ٢٠١٥لعام  الرمسي
 طلباً االتفاقية ب اجلهات املعنيةإىل مجيع  اً جديد

يف  ١ لنسبة عادلاملاملبلغ  تذكر فيهلمسامهات، ل
 يف امليزانية العادية لليونسكو. مسامهاهتااملائة من 

 IGC 6.9 قرارال

 

المرحلة الثانية  )٢(
من استراتيجيات 

الصندوق لجمع األموال 
 واالتصاالت

 طلب مؤمتر األطراف إىل اللجنة أن تقوم مبا يلي:
لصندوق اعملها بشأن اسرتاتيجية  تواصل -
، وحتديد املوارد اليت تمع التربعات واالتصاالجل

 ستستخدم؛
العادية  ًا عن هذه املسألة يف دورتهم تقرير تقد -

 السادسة.
 CP 10.5 القرار

 :مبا يلي اللجنةقامت 
 نشطة اليت يضطلع هبا الصندوقاأل درست -

 ؛جلمع التربعات
األمانة تنفيذ أنشطة مجع األموال  إىل تطلب -

املرحلة الثانية  مبا يتفق مع، ٢٠١٦واالتصاالت لعام 
 و(متوز/يوليمع التربعات الصندوق جلمن اسرتاتيجية 

 )؛٢٠١٦ يونيو/إىل حزيران ٢٠١٤
عن  إىل األمانة أن تقدم تقريراً  أيضاً  تطلب -

تنفيذ هذه األنشطة يف الدورة العادية السادسة ملؤمتر 
 األطراف والدورة العادية العاشرة للجنة؛

من  دوالراً  ٥٠ ٤٨٩ مبلغ قررت ختصيص -
لألمانة للقيام بأنشطة جلمع  الدوالرات األمريكية

من األموال غري املخصصة  ٢٠١٦األموال يف عام 
 يف احلساب اخلاص للصندوق.

 IGC 6.9 قرارال

 اللجنة مبا يلي:قامت 
أنشطة مجع التربعات اليت يضطلع هبا  تسدر  -

 الصندوق؛
األمانة تنفيذ أنشطة مجع األموال  إىل تطلب -

، مبا يتفق مع املرحلة الثالثة ٢٠١٧واالتصاالت لعام 
 ؛مع األموالجلاسرتاتيجية الصندوق  من
إىل األمانة إعداد تقرير عن تنفيذ  أيضاً  تطلب -

اسرتاتيجية الصندوق جلمع األموال، وتقدميه إىل 
 ؛للجنة ادية عشرةالدورة احل

من  دوالراً  ٥٣ ٤١٦قررت ختصيص مبلغ قدره  -
ألنشطة مجع األموال من  الدوالرات األمريكية

األموال غري املخصصة يف احلساب اخلاص 
 للصندوق.

 IGC 8.10 قرارال
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 الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف 
 ٢٠١٥ يونيو/حزيران

 الدورة التاسعة للجنة
 ٢٠١٥ديسمبر كانون األول/

 الدورة العاشرة للجنة
 ٢٠١٦ديسمبر كانون األول/

تقييم أثر  )٣(
 االتفاقية:

   

ير الدورية التقار  أ)(
ألطراف التي لالجديدة 

 كل أربع سنواتتقدمها  

 قرر مؤمتر األطراف ما يلي:
األطراف اليت صدقت على االتفاقية يف تقدم  -

تقريرها الدوري األول الذي يقدم كل  ٢٠١٢عام 
نيسان/أبريل  ٣٠سنوات إىل األمانة قبل  أربع

اليت صدقت على االتفاقية  األطراف تقدم، و ٢٠١٦
نيسان/أبريل  ٣٠تقريرها األول قبل  ٢٠١٣يف عام 
 ؛٢٠١٧

تفاقية بني األطراف اليت صدقت على االتقدم  -
تقريرها الدوري الثاين الذي  ٢٠٠٨و ٢٠٠٥عامي 

أبريل نيسان/ ٣٠يقدم كل أربع سنوات قبل 
اليت صدقت على االتفاقية يف  يتعني على، و ٢٠١٦

أبريل نيسان/ ٣٠أن تفعل ذلك قبل  ٢٠٠٩عام 
٢٠١٧. 

 ٦و ٥الفقرتان  ،CP 9a.5 القرار
اللجنة إىل أن تقدم، يف دورهتا العادية  ودعا املؤمتر

، التقارير الدورية اليت تقدم ٢٠١٧املقبلة يف عام 
تعليقاهتا وحتليل األمانة ب مشفوعةكل أربع سنوات، 

 يف شكل تقرير عاملي.
 ١٠الفقرة  ،CP 9a.5 القرار

 مبا يلي: اللجنة قامت
املعلومات والبيانات اليت مجعت يف  درست -

م تيالتقارير الدورية املتعلقة بتنفيذ االتفاقية، اليت 
 يف التقرير العاملي األول لالتفاقية؛ هاليوحتل هاعرض

دعت األطراف اليت يتعني تقدمي تقريرها األول  -
يف الوقت  إىل تقدميه ٢٠١٦و الثاين يف عام أ

املناسب، وشجعت األطراف اليت مل تقدم بعد 
على أن تفعل ذلك، إذا  ٢٠١٦تقاريرها يف عام 

أمكن، بلغيت العمل يف اللجنة وكذلك بلغات 
 أخرى؛

ت األطراف على الدخول يف مشاورات عشج -
يف إعداد تقريرها،  اجلهات املعنية املتعددة مع
 سيما بإشراك منظمات اجملتمع املدين؛ وال
شجعت األطراف على توفري موارد خارجة عن  -

امليزانية لربنامج التدريب الذي أعدته األمانة بشأن 
نظام عاملي إلدارة طبيق إعداد التقارير، من أجل ت

دعم التقرير العاملي  كما شجعتها على  ،عارفامل
 )؛٢٠١٧الثاين لالتفاقية (

 :مبا يلي اللجنة قامت
التنفيذية للتقارير  أحاطت علما بامللخصات -

الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات بشأن تنفيذ 
 ؛٢٠١٦االتفاقية املقدمة من األطراف يف عام 

تقاريرها يف  يتعني تقدميدعت األطراف اليت  -
إىل تقدميها إىل األمانة يف الوقت  ٢٠١٧عام 

املناسب، إذا أمكن، بلغيت العمل يف اللجنة وكذلك 
ألطراف اليت مل تقدم بعد بلغات أخرى، وشجعت ا

 تقاريرها إىل القيام بذلك يف أقرب وقت ممكن؛
شجعت األطراف على الدخول يف مشاورات  -
إعداد تقاريرها،  خالل اجلهات املعنية املتعددة مع

ات خمتلف الوزارات احلكومية واحلكوم وإشراك
، خاصةً  منظمات اجملتمع املديناإلقليمية واحمللية، و 

 تبادل خرباهتا؛على كما شجعتها 
شجعت األطراف علی توفري موارد من خارج  -

برنامج األمانة لبناء القدرات نطاق امليزانية لتوسيع 
إعداد التقارير، ولتنفيذ نظام عاملي إلدارة  بشأن

الثالث  دعم التقرير العامليكما شجعها على املعرفة،  
 تنفيذ االتفاقية؛) لرصد ٢٠١٩(
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 الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف 
 ٢٠١٥ يونيو/حزيران

 الدورة التاسعة للجنة
 ٢٠١٥ديسمبر كانون األول/

 الدورة العاشرة للجنة
 ٢٠١٦ديسمبر كانون األول/

اللجنة إىل مواصلة  وعالوة على ذلك، دعا املؤمتر
أنشطتها املتعلقة برصد السياسات من أجل تقييم 
أثر االتفاقية من خالل مجع البيانات واملعلومات 

إىل التقارير  استناداً وحتليلها وأفضل املمارسات 
الدورية اليت تصدر كل أربع سنوات والوثائق 

لفرتة   التقرير العاملياألخرى، ونشر النتائج يف
 املرتبطمن خالل نظام إدارة املعارف السنتني، و 

 االتفاقية.ب
 CP 14.5 القرار

إتاحة ب، بعد الدورة، أن تقوم إىل األمانة تطلب -
التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات على 

 .حاطةض اإلشبكي لالتفاقية لغر املوقع ال
 IGC 10.9 قرارال

هذه الدورة،  بعد، تقوم طلبت إىل األمانة أن -
 التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات ةحبإتا

 للعلم؛ للجمهور على املوقع الشبكي لالتفاقية
على مؤمتر األطراف أن يتيح للجمهور  تاقرتح -

على املوقع الشبكي لالتفاقية التقارير الدورية اليت 
قبل كل دورة من واليت ترد كل أربع سنوات   قدمت

ل املبادئ التوجيهية التنفيذية عدّ أن ياللجنة و  دورات
 لذلك. وفقاً  ٩املادة ب املتعلقة

 IGC 9.10 قرارال

وضع إطار  ب)(
 ،التفاقيةخاص باللنتائج 

مؤشرات  يشتمل على
 ، وتنفيذهسمارتالنهج 

دعا مؤمتر األطراف اللجنة إىل وضع إطار للنتائج 
 مؤشرات مسارت. يشتمل علىالتفاقية مبا خاص با

 CP 14.5 القرار

درست اللجنة املعلومات والبيانات اليت مجعت يف 
 الواردالتقرير العاملي األول، مبا يف ذلك إطار النتائج 

 يف التقرير.

 

تنفيذ المادتين  )ـج(
 من االتفاقية ٢١و ١٦

 وتأثيرهما

 :مبا يلي مؤمتر األطراف قام
تنفيذ طلب إىل اللجنة مواصلة النظر يف  -

، مبا يف ذلك، يف مجلة أمور، البعد ٢١و ١٦املادتني 
الرقمي، مع مراعاة املناقشات اليت جرت خالل 

قدمي تقرير عن نتائج الدورة العادية اخلامسة، وت
 ؛ته العادية السادسةدور أعماهلا يف 

 CP 11.5 القرار

 :مبا يلي اللجنة قامت
باملعلومات املتعلقة حبالة  علماً  تأحاط -

وتأثريمها  ٢١و ١٦املشاورات بشأن تطبيق املادتني 
 املنصة وقواعد البيانات يف إعدادالعمل بوكذلك 

 لتبادل املعارف واملمارسات اجليدة؛ الالزمة
 
 
 

 :مبا يلي اللجنة قامت
اليت تتضمن دراسة  ٣وثيقة املعلومات  تسدر  -

عن اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف: 
 اً اتفاقا جتاريا ثنائي ٥١يف  ٢١و ١٦تنفيذ املادتني 

 هبا. علماً  توأحاط ،٢٠٠٥أبرم منذ عام  اً وإقليمي
 IGC 4.10 قرارال
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 الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف 
 ٢٠١٥ يونيو/حزيران

 الدورة التاسعة للجنة
 ٢٠١٥ديسمبر كانون األول/

 الدورة العاشرة للجنة
 ٢٠١٦ديسمبر كانون األول/

إىل إيالء اهتمام خاص لتأثري  اللجنة دعا -
أنشطتها لرصد  إطاريف ، ٢١و ١٦املادتني 

 .الرامية إىل تقييم أثر االتفاقيةالسياسات 
 CP 14.5 القرار

 ٢٠١٦يف عام تشاور إىل األمانة أن ت تطلب -
من  ،مع األطراف واملنظمات الدولية واجملتمع املدين

أجل مجع وحتليل املعلومات املتعلقة بتنفيذ املادتني 
، مبا يف ذلك التكنولوجيا الرقمية، وأثرمها ٢١و ١٦

يف إليها تقدميه لتحديث التقرير أن تضطلع كذلك بو 
 دورهتا العادية املقبلة؛

اإللكرتوين  املنرب الرجوع إىلاألطراف  إىل تطلب -
 توفري موارد خارجة عن امليزانية.بودعم عمل األمانة 

 IGC 8.9 قرارال

إعداد مشروع  )٤(
مبادئ توجيهية تنفيذية 

 الرقميةبشأن المسائل 

 :مبا يلي مؤمتر األطراف قام
طلب إىل اللجنة أن تواصل عملها بشأن  -

املسائل الرقمية، مبا يف ذلك إعداد مشاريع مبادئ 
 توجيهية تنفيذية؛

 ي دورته\\\\وأن تقدم نتائج أعماهلا ف -
 السادسة.

 CP 14.5 و  CP 12.5 نالقرارا

ة وبناءة عندما نظرت خصب ةأجرت اللجنة مناقش
يل الذي قدمته األمانة. وعقب هذه النص األوّ يف 

 إىل األمانة ما يلي: تاملناقشة، طلب
للمبادئ التوجيهية  اً أولي اً ضع مشروعأن ت -

يف ذلك ة يالتنفيذية بشأن املسائل الرقمية، مراع
الدورة العادية التاسعة اليت جرت يف ناقشات امل

 على مدى اهليئتان الرئاسيتانوالعمل الذي أجنزته 
 السنوات األربع املاضية؛

القضايا الرقمية ب املتعلقعملها  أن تواصل -
يف  ،عرض، على أن توآثارها على تنفيذ االتفاقية

الدراسة املتعلقة باالتفاقية دورهتا العادية العاشرة، 
دان الناطقة باإلسبانية والتكنولوجيات الرقمية يف البل

املستمدة املتعلقة باملسائل الرقمية،  اهلامة والنتائج
 ؛٢١و ١٦شأن املادتني من املشاورات ب

 :مبا يلي اللجنة قامت
املشروع األويل للمبادئ التوجيهية  درست -
 تنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية؛ل

يذ تنفلتوجيهية البادئ املمشروع  تداعتم -
 االتفاقية يف البيئة الرقمية؛

أثنت على األمانة للعمل املمتاز الذي قامت  -
به يف وضع مشروع املبادئ التوجيهية التنفيذية 

 ات بني األطراف واجملتمع املدين؛املناقشوتيسري 
األمانة تقدمي مشروع املبادئ  إىل تطلب -

تنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية إىل مؤمتر لالتوجيهية 
األطراف للموافقة عليه يف دورته العادية السادسة يف 

 .٢٠١٧ يونيوحزيران / 
 IGC 7.10 قرارال
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 الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف 
 ٢٠١٥ يونيو/حزيران

 الدورة التاسعة للجنة
 ٢٠١٥ديسمبر كانون األول/

 الدورة العاشرة للجنة
 ٢٠١٦ديسمبر كانون األول/

جهودها الرامية إىل مجع أموال  أن تواصل بذل -
االتفاقية  بشأنامليزانية إلجراء دراسات  ة عنخارج

سيما يف والقضايا الرقمية يف مناطق أخرى، وال 
 أفريقيا والدول العربية.

 IGC 7.9 قرارال

دراسة  تضمنتليت ا ٤ونظرت اللجنة يف وثيقة العمل 
عن أثر التكنولوجيات الرقمية على تنوع أشكال 

، وأحاطت التعبري الثقايف يف إسبانيا وأمريكا الالتينية
 .علماً هبذه الوثيقة

 IGC 4.10 قرارال

تقييم مشاركة  )٥(
المجتمع المدني في 
تنفيذ االتفاقية وفي 

الهيئتين أعمال 
 الرئاسيتين

دعا مؤمتر األطراف اللجنة إىل تشجيع مشاركة 
تنفيذ االتفاقية ويف أعمال اهليئتني اجملتمع املدين يف 

 .وإىل تقييم تلك املشاركة لالتفاقية الرئاسيتني
 CP 14.5 القرار

 :مبا يلي اللجنة قامت
تقييم مشاركة اجملتمع املدين يف تنفيذ  ستدر  -

 االتفاقية والتوصيات ذات الصلة؛
دعت األطراف واألمانة واجملتمع املدين إىل  -

آليات لتهيئة بيئة  االستمرار يف تبادل اآلراء بشأن
يف و  متكينية ملشاركة اجملتمع املدين يف تنفيذ االتفاقية

 ؛إنشاء تلك اآلليات
 شجعت األطراف على دعم هذه املشاركة مالياً  -

 عن العمل بالتشاور مع ، فضًال طرق أخرىبأو 
ملدين يف جمال رسم السياسات الثقافية ويف اجملتمع ا

 لدورية اليت تقدم كل أربع سنوات.إعداد تقاريرها ا
 وطلبت أيضا إىل األمانة ما يلي:

مع ممثلي اجملتمع جنبًا إىل جنب عمل أن ت -
املدين من أجل وضع مؤشرات لقياس مشاركة هذا 

 القطاع؛
دين جلسة عمل بني اجملتمع امل مأن تنظ -

 ؛ني الرئاسيتنيتقبل اجتماعات اهليئواملكتب 

 :مبا يلي اللجنة قامت
تمع املدين يف املتعلق مبشاركة اجملدراسة التقرير  -

 تنفيذ االتفاقية؛
دعت األطراف واألمانة ومنظمات اجملتمع  -

تعزيز مشاركة لاملدين إىل مواصلة تطوير آليات 
وتبادل  منظمات اجملتمع املدين يف تنفيذ االتفاقية

 نتدىً ، مبا يف ذلك تنظيم ماآلراء بشأن تلك اآلليات
مؤمتر  ويسبق انعقاد دوراتيعقد كل سنتني 

 األطراف؛
أو  شجعت األطراف على أن تدعم، مالياً  -
منظمات  ني عن، زيادة مشاركة ممثليأخرى طرقب
 ؛ني الرئاسيتنيتجملتمع املدين يف اجتماعات اهليئا

إىل عرض تقرير  املديندعت منظمات اجملتمع  -
 اضطُِلع هبا) عن األنشطة اليت (شفوي و/أو خطي

 ٣٠إىل األمانة حبلول  ، وتقدميه٢٠١٧ عام يف
 .٢٠١٧سبتمرب أيلول/
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 الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف 
 ٢٠١٥ يونيو/حزيران

 الدورة التاسعة للجنة
 ٢٠١٥ديسمبر كانون األول/

 الدورة العاشرة للجنة
 ٢٠١٦ديسمبر كانون األول/

 نيين بصفة مراقبمشاركة اجملتمع املد أن تشجع -
 ؛ني الرئاسيتنيتاهليئيف اجتماعات 

أن تدرج يف جدول أعمال كل دورة من دوراهتا  -
دين، وأن تدعو اجملتمع املدين عن دور اجملتمع امل بنداً 

د إىل تقدمي تقرير عن األنشطة يف إطار هذا البن
 ).أو شفوياً (كتابة و/

 IGC 9.9 قرارال

 ة ما يلي:إىل األمان وطلبت اللجنة أيضاً 
ى لععملها مع ممثلي اجملتمع املدين  أن تواصل -

مؤشرات لتحسني قياس مشاركة  طبيقوضع وت
أن و  مشاركته اجملتمع املدين يف تنفيذ االتفاقية ونطاق

 إىل اللجنة؛ اً بذلكم تقرير تقد
يف جدول أعمال دورهتا العادية  اً ج بندأن تدر  -

ذ احلادية عشرة بشأن دور اجملتمع املدين يف تنفي
 االتفاقية؛

م جلسة عمل بني ممثلي اجملتمع املدين أن تنظ -
ني تقبل كل اجتماع من اجتماعات اهليئ واملكتب

 .الرئاسيتني
 IGC 6.10 قرارال

 يجادإل السعي )٦(
لتآزر مع توصية أوجه ل

بشأن وضع  ١٩٨٠عام 
 الفنان

 :مبا يلي مؤمتر األطراف قام
أوجه التآزر يف  السعي إلجيادبأمهية  اعرتف -

رصد أنشطة الصكوك األخرى ذات الصلة بوضع 
بشأن وضع  ١٩٨٠املعايري، وال سيما توصية عام 

 ؛الفنان
 CP 9b.5 القرار

ذه هب املتعلقعملها  مواصلةاللجنة إىل  دعا -
 املسائل.

 CP 14.5 القرار

درست اللجنة خطة العمل ألنشطتها يف الفرتة 
 السعي إلجيادوأدرجت فيها مهمة  ٢٠١٧-٢٠١٥
بشأن وضع  ١٩٨٠لتآزر مع توصية عام لأوجه 
 .الفنان
 IGC 5.9 قرارال ملحق

 تضمنت تقريراً ، اليت ٤وثيقة العمل ت اللجنة سر د
يف سعيها عن األنشطة اليت اضطلعت هبا األمانة 

 ١٩٨٠أوجه التآزر بني االتفاقية وتوصية عام  إلحياد
 .الوثيقة، وأحاطت علما بتلك بشأن وضع الفنان

 IGC 4.10 قرارال
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 الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف 
 ٢٠١٥ يونيو/حزيران

 الدورة التاسعة للجنة
 ٢٠١٥ديسمبر كانون األول/

 الدورة العاشرة للجنة
 ٢٠١٦ديسمبر كانون األول/

رصد توصيات  )٧(
 مرفق اإلشراف الداخلي

ومراجع الحسابات 
 هاوتنفيذ الخارجي

مواصلة رصد تنفيذ  دعا مؤمتر األطراف اللجنة إىل
ة عن عمليات التقييم اليت أجراها نبثقالتوصيات امل

(املرحلة التجريبية  مرفق اإلشراف الداخلي
للصندوق، وأساليب عمل االتفاقيات الثقافية)، 

واملراجعة (تنفيذ االتفاقية) مرفق للية نظر والدراسة ال
ني تالذايت للهيئتقييم اخلارجية للحسابات (ال

 ).الرئاسيتني
 CP 14.5 القرار

 :مبا يلي اللجنة قامت
تقييم الواردة يف توصيات الحالة تنفيذ  درست -

بشأن املرحلة التجريبية  اإلشراف الداخليمرفق 
 للصندوق

يف بوجه عام لتقدم احملرز أعربت عن تقديرها ل -
يف الوقت  علماً  تحاطوأهذه التوصيات، ذ تنفي

طار اإلدارة إل باآلثار املالية املرتتبة عليها بالنسبةذاته 
 القائمة على النتائج؛

شجعت األطراف على توفري موارد خارجة عن  -
 ؛تاماً  تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً  لمن أجيزانية امل
آخر  عن األمانة أن تقدم تقريراً طلبت إىل  -

يف دورهتا  الة تلك التوصياتاملستجدات بالنسبة حل
 العاشرة.

 IGC 6.9 قرارال
 :مبا يلي اللجنة وكذلك قامت

الواردة يف توصيات الحالة تنفيذ  درست -
فيما يتعلق  الداخلي اإلشراف رفقالدراسة املكتبية مل

 بتنفيذ االتفاقية
 
 

 :مبا يلي اللجنة قامت
توصيات  تقرير األمانة عن متابعةدرست  -

 اإلدارة نظمتقرير عن "مراجع احلسابات اخلارجي 
 والكيانات والربامج املالية والصناديق اليونسكو يف

، وتقرير احلالة عن اإلجراءات اليت "هبا املرتبطة
اختذهتا األمانة من أجل تنفيذ التوصيات الصادرة 

تقييم عمل "عن مرفق اإلشراف الداخلي يف 
اليونسكو اخلاص بوضع املعايري يف قطاع الثقافة 

وتعزيز تنوع أشكال اتفاقية محاية  -اجلزء الرابع 
 ؛"٢٠٠٥لعام  التعبري الثقايف

 الحظت مع االرتياح العمل املضطلع به -
ني الرئاسيتني تلتحسني وتبسيط أساليب عمل اهليئ

 ؛٢٠٠٥عام التفاقية 
بتقرير احلالة عن متابعة توصيات  أحاطت علماً  -
إدارة اليونسكو والكيانات نظم راجعة بشأن امل

 التابعة هلا؛والصناديق والربامج 
األمانة أن حتيل تقرير األمانة عن  إىل تطلب -

 ةرئيسلتوصيات املراجع اخلارجي والقرار ذي الصلة 
العضوية املعين باحلوكمة  الفريق العامل املفتوح

 ؛اهليئتني الرئاسيتنيإجراءات وأساليب العمل يف و 
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 الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف 
 ٢٠١٥ يونيو/حزيران

 الدورة التاسعة للجنة
 ٢٠١٥ديسمبر كانون األول/

 الدورة العاشرة للجنة
 ٢٠١٦ديسمبر كانون األول/

 لحقاألمانة، مبا يف ذلك امل تقريرجودة  أبرزت -
 عن حالة التوصيات. يتضمن تقريراً  الذيالثالث 

 IGC 4.9 قرارال

ول أن يدرج مؤمتر األطراف يف جد تاقرتح -
أعماله، يف دورته السادسة اليت تعنقد يف 

بشأن اإلدارة  ، بنداً ٢٠١٧ يونيو/حزيران
 .اهليئتني الرئاسيتنيوأساليب العمل يف  واإلجراءات

 IGC 5.10 قرارال
 :أيضاً مبا يلي اللجنة وقامت

تنفيذ يف بوجه عام بالتقدم احملرز أقرت  -
بشأن الصندوق  مرفق اإلشراف الداخليتوصيات 

 ؛للتنوع الثقايفالدويل 
باآلثار املالية املرتتبة على تنفيذ  أحاطت علماً  -

 ٢٠١٧يف عام  مرفق اإلشراف الداخليتوصيات 
 ارة القائمة على النتائج؛طار اإلدإل بالنسبة

شجعت األطراف على توفري موارد خارجة عن  -
 ؛تاماً  تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً  لمن أجامليزانية 

آخر  عن إىل األمانة أن تقدم تقريراً  تطلب -
مرفق الة تنفيذ توصيات حب املتعلقةاملستجدات 

 يف دورهتا العادية احلادية عشرة. اإلشراف الداخلي
 IGC 8.10 قرارال
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 التاليةاالستنتاج والخطوات 

قد اعتمدت  ار األطراف، وأ�خلطة عملها، معظم األنشطة اليت طلبها مؤمت يبني اجلدول أعاله أن اللجنة نفذت، وفقاً  -١١
يشمل ذلك دعوة اللجنة األطراف و لتطلعات اللجنة.  ات مل يتحقق بالكامل وفقاً قرار ات الالزمة. بيد أن تنفيذ بعض القرار ال
مرفق اإلشراف تنفيذ توصيات و لأطار اسرتاتيجية بناء القدرات ألمانة، سواء يف إلامليزانية  عنة تقدمي مسامهات خارج ىلإ

 .الداخلي

مواضيع جديدة برزت يف  ها، يف خطة عملها،وعالوة على ذلك، تواجه اللجنة يف السياق احلايل حتديات تتعلق بإدماج -١٢
األمم طة السنوات القليلة املاضية وتثري شواغل عاملية. فعلى سبيل املثال، سيتعني على اللجنة أن تنظر يف املسائل املتصلة خب

أن يواجه  تمل، من احملففي حالة نشوب نزاع، مثالً على تنفيذ االتفاقية.  ١اعاتنز والالعاملية وأثر األزمة  ٢٠٣٠املتحدة لعام 
داخل تهم يف التنقل وحري يف التعبري الفين، مما يثري التساؤل عن حريتهم النشرنتاج و اإلو  اإلبداعفيها  أوضاعًا يصعبالفنانون 

 أراضيهم وخارجها.

يف سياق أهداف األمم ، ضستعر أن تاللجنة املقبلة أن يطلب إىل وتود اللجنة أن توصي مؤمتر األطراف بالنظر يف  -١٣
 .٢٠٠٩ملستدامة اليت اعتمدت يف عام اية املتعلقة بالتنمية نفيذاملبادئ التوجيهية الت ،٢٠٣٠املتحدة للتنمية املستدامة لعام 

                                                           
 ."مسلحتعزيز عمل اليونسكو من أجل محاية الثقافة وتعزيز التعددية الثقافية يف حالة نشوب نزاع " /IGC/INF.16/10DCE.10  يةمعالوثيقة اإلالانظر  ۱


