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تتضمن هذه الوثيقة مشروع احملضر امللخص التفصيلي للدورة العادية الثالثة 
ميكن أن و . اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايفملؤمتر األطراف يف 

تعليقا�م بالربيد اإللكرتوين إىل  يقدم األطراف واملراقبون
convention2005@unesco.org. 
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 مراسم االفتتاح 

 14اف يف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يوم الثالثاء افتتحت الدورة العادية الثالثة ملؤمتر األطر  - 1
باحتفال رمسي ترأسه السيد فراسسكو باندارين، مساعد املديرة العامة للثقافة، باسم السيدة إيرينا  2011 يونيو/حزيران

 . بوكوفا املديرة العامة لليونسكو

 ممثالً  49 أيضاً وحضرها ). دولة واالحتاد األورويب 93(اً طرف 94 من 288من بينهم  مشرتكاً  375وحضر الدورة  - 2
من  ممثالً  31منظمات دولية حكومية و  4ممثلني من  7دولة غري طرف يف االتفاقية وبعثتان مراقبتان دائمتان، و  29من 
ونسكو خدمات األمانة ووفرت شعبة تنوع أشكال التعبري الثقايف يف الي. منظمة غري حكومية تتمتع مبركز املراقب 16

 . لالجتماع

، يف مالحظاته االفتتاحية باسم املديرة العامة لليونسكو، أولويات العمل اليت مساعد األمينة العامة للثقافةوأورد  - 3
وخباصة يف منظمة آسيا واحمليط اهلادئ والدول  ،زيادة التصديقات) 1: (سيناقشها مؤمتر األطراف يف الدورة احلالية وهي

زيادة جناح ) 3(زيادة الوعي باالتفاقية والعمل على حتقيق فهم مشرتك لرسائلها عن طريق تبادل املعارف؛ ) 2(ربية؛ الع
دعم طلب األطراف احلصول على مساعدة يف تنفيذ االتفاقية ) 4(املرحلة التجريبية للصندوق الدويل للتنوع الثقايف؛ و 

 . وحتويلها إىل سياسات وبرامج وطنية

 :على املوقع الشبكي لالتفاقية اخلاص �ا كن االطالع على املالحظات االفتتاحية والفيديوومي - 4
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Conv2005_3CP_ADGspeech_en.pdf . 

 انتخاب رئيس مؤتمر األطراف، ونائب واحد أو أكثر للرئيس، والمقرر - 1البند 
 CE/11/3.CP/209/1الوثيقة 

إىل انتخاب املكتب الذي يتكون من ستة أشخاص، واحد من كل جمموعة  مساعد المديرة العامة للثقافةمضى  - 5
وأشار، بعد أن ذّكر احلاضرين بأعضاء املكتب احلايل، إىل أنه . لعام لليونسكوانتخابية، على النحو الذي حدده املؤمتر ا

 . جرت بني األطراف مشاورات غري رمسية، ودعاهم إىل تقدمي مرشح ملنصب الرئيس

من إكوادور  يسمودري ب -كيز ز لو فاي، باسم جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارييب، ترشيح مارسكوباح وفد واقرت  - 6
شغل منصب الرئيس؛ وعرض خربته الفنية يف ميدان السياسات الثقافية وميادين اختصاص اليونسكو، وكذلك خربته يف ل

 . وأيدت كرواتيا هذا االقرتاح. ترأس اجتماعات رفيعة املستوى، وقال إنه تتوفر فيه الشروط الالزمة لشغل هذا املنصب

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Conv2005_3CP_ADGspeech_en.pdf


 

بالتزكية لشغل منصب الرئيس؛ ودعاه إىل تويل  يسمودري ب -كيز ز لسيد فاترشيح ا مساعد المديرة العامة للثقافةوأكد  - 7
 . قيادة مؤمتر األطراف وإىل شغل مقعده على املنصة

. ملؤمتر األطراف الثالثًا األطراف على الشرف الذي أسبغوه عليه بانتخابه رئيس بيرموديس -فازكيز وشكر السيد  - 8
وأشار إىل جلسة الصباح اإلعالمية، وكرر . ج االجتماع إىل التنفيذ الناجح لالتفاقيةوأعرب عن التزامه بكفالة أن تفضي نتائ

وانتقل بعد ذلك إىل انتخاب بقية . عاملياً ًا ضرورة التشجيع على املزيد من التصديقات كيما يتسىن أن تصبح االتفاقية صك
 . املقررأعضاء املكتب، ودعا األطراف إىل تقدمي مرشحيها ملناصب نواب الرئيس و 

 ا�موعة الرئيس على انتخابه، وأبلغ األطراف باسم ا�موعة الثانية، بأن ألبانيا ستكون هي مرشح كرواتياوهنأ وفد  - 9
قطر  مانعُ ، ورشحت )أ(�موعة اخلامسة من اللرئيس ًا كينيا نائب  جمهورية الكونغو الديمقراطيةورشحت . لنائب الرئيس

. �موعة الرابعةمن اللرئيس ًا مجهورية الو الدميقراطية الشعبية نائب الهندت رشحو ). ب(اخلامسة  �موعةمن اللرئيس ًا نائب
الرئيس على انتخابه واقرتح ترشيح السيد هاريس بابيس من اليونان ملنصب  النرويجوهنأ وفد . الصني هذه التوصية وأيدت
 . املقرر

 . روع القرار املتعلق بتكوين املكتبتلو مشمن أمينة االتفاقية أن ت الرئيسوطلب  -10

  CP 1 3، مشروع القرار ، أمينة االتفاقيةشالسيدة دانييل كليوتلت  -11

وطلب إىل املقرر أن . عما إذا كانت هناك أي اعرتاضات على مشروع القرار، أعلن اعتماده الرئيسوبعد أن تساءل  -12
 أيضاً وأعلم األطراف . بني اجلدد باجتماع سيعقد صبيحة اليوم التايليشغل مقعده على املنصة، وذّكر أعضاء املكتب املنتخ

بأن من املطلوب إىل الراغبني يف اإلدالء ببيانات يف املناقشة العامة القيام، حسب املستطاع، بتقدمي بيانات كتابية وتسليمها 
 . إىل كاتب القاعةاً مسبق

 .CP.1.3مد القرار اعتُ 



 مالاعتماد جدول األع - 2البند 
  CE/11/3.CP/209/2الوثيقة 

 . البند ودعا األمينة إىل تقدمي عرض موجز للبنود املدرجة يف جدول أعمال الدورة الثالثة الرئيسعرض  -13

مايو، يف حدود /أيار 13قائمة وثائق العمل اليت أعد�ا األمانة وجرى تقدميها إىل األطراف يف  أمينة االتفاقيةوقرأت  -14
وقالت أ�ا متاحة بلغات عمل اليونسكو الست، وأ�ا حتمل الرمز . ة اليت ينص عليها النظام الداخليالفرتة الزمني

CE/11/3.CP/209 هذه  اإلعالميةوثائق الوأوضحت أن . يليه رقم مماثل لرقم بند جدول األعمال، ورقم كل مشروع قرار
من اً وأفادت األطراف أ�ا ميكن أن تطلب نسخ. INFدأ حبروف ترسل باللغتني اإلجنليزية والفرنسية؛ وأن رموز هذه الوثائق تب

 . الوثائق ذات الصلة باالتفاقية من كاتب القاعة

وسأل األطراف بعد ذلك عما إذا كان باملستطاع اعتماد مشروع . أمينة االتفاقية على هذه املعلومات الرئيسوشكر  -15
 . جدول األعمال

انتخابه، وذكر أنه يف حني أنه ال يوجد لدى املكسيك إضافات أو تعديالت على الرئيس على  المكسيكوهنأ وفد  -16
هو معتاد يف اتفاقيات عن أنشطتها كما  شامالً ًا ر يمشروع جدول األعمال فإنه يطلب أن تعد األمانة يف املستقبل تقر 

لسة اجلاملديرة العامة للثقافة يف وأكدت املكسيك، بعد أن أعادت إىل األذهان إشارة مساعد . اليونسكو الثقافية األخرى
املزيد املعقودة من قبل إىل األنشطة املمولة من االحتاد األورويب، على اهتمام األطراف بأن يكون بوسعها أن تعرف  اإلعالمية

 . األنشطة اليت تضطلع �ا األمانة بالفعل لتنفيذ االتفاقية عن

ر أنه مل تقرتح أي تعديالت أخرى على جدول األعمال، املكسيك على ذلك االقرتاح، وذك الرئيسوشكر  - 17
 . وطلب إىل األطراف اعتماد مشروع جدول األعمال

 .CP 2.3مد القرار اعتُ 

 لمراقبين االموافقة على قائمة  - 3البند 

 . اقبنيإىل األطراف املوافقة على قائمة املراقبني، وطلب إىل أمينة االتفاقية أن تقرأ قائمة املر  الرئيسطلب  -18

االحتاد ( دولة 24قائمة الدول األعضاء يف اليونسكو غري األطراف يف االتفاقية البالغ عددها  أمينة االتفاقيةوقرأت  -19
مجهورية  ،ليشيت، اجلزائر -، باكستان، بروين، بلجيكا، تركيا، تيمور )إسالمية -مجهورية (الروسي، إسرائيل، أنغوال، إيران 

بيا، السلفادور، غامبيا، غانا، الفلبني، فنزويال، لبنان، ماليزيا، املغرب، اململكة العربية السعودية، ميامنار، تنزانيا املتحدة، زام



 

البعثة املراقبة الدائمة للكرسي الرسويل لدى (لدى اليونسكو  الدائمتني ، والبعثتني املراقبتني)الواليات املتحدة األمريكية، اليابان
مث قرأت قائمة املنظمات الدولية احلكومية املسجلة األربع ). قبة الدائمة لفلسطني لدى اليونسكواليونسكو، والبعثة املرا

قرأت قائمة منظمات ًا وأخري ). اجلمعية الربملانية الفرنكوفونية، وجملس أوروبا، واملنظمة الدولية الفرنكوفونية، واالحتاد الالتيين(
عهد الفنون األفريقي، الشبكة الشريانية، رابطة الثقافة والتنمية املستدامة يف البحر م( 16ا�تمع املدين املسجلة البالغ عددها 

األبيض املتوسط، الرابطة اإليطالية لالقتصاد الثقايف، االحتاد الدويل للتحالفات من أجل التنوع الثقايف، االحتاد الدويل 
فنون ووكاالت الثقافة، الشبكة الدولية للتنوع الثقايف، املعهد ات، احتاد املوسيقيني الدويل، االحتاد الدويل �الس اليلجامعل

الدويل للمسرح، قصر الفنون اجلميلة يف بروكسل، رابطة تقاليد الغد، االحتاد األورويب لإلذاعة والتلفزيون، منظمة املدن 
 ). واحلكومات احمللية املتحدة، منظمة التجارة احلرة واملوارد الثقافية

 . مؤمتر األطراف إىل املوافقة على قائمة املراقبني الرئيسودعا  -20

 .CP3.3 مد مشروع القراراعتُ 

 اعتماد المحضر المختصر التفصيلي للدورة العادية الثانية لمؤتمر األطراف  -األعمال من جدول  4البند 
 CE/11/3.CP/209/4الوثيقة 

مث . ت مقرتحة على مشروع احملضر املختصر التفصيليالبند، وذكر أنه مل ترد إىل األمانة أي تعديال الرئيسعرض  -21
 . تساءل عما إذا كانت األطراف ترغب يف تقدمي أي تعليقات أو تعديالت

 ،، بعد أن هنأ الرئيس وأعضاء املكتب على انتخا�م، أ�م قاموا بتجميع قائمة بأخطاء طباعية طفيفةكنداوأعلن وفد  -22
 . ستقدم إىل األمانة مباشرة

مث طلب إىل مؤمتر . كندا، وذكر أنه سيتم تصويب احملضر امللخص التفصيلي على النحو الواجب  الرئيسشكر و  -23
 . لعدم وجود تعديالت أخرىاً األطراف اعتماد احملضر امللخص، مبا يف ذلك التصويبات املقدمة من كندا، نظر 

 .CP 4.3مد القرار اعتُ 



 المناقشة العامة  - 5البند 

وهنأت األطراف مجيعها الرئيس على انتخابه، وهنأت األمانة واللجنة على . األطراف إىل أخذ الكلمة يسالرئدعا  -24
 . ا به من أعمال صعبةتعضطلا ام

وأضاف أنه حىت قبل عملية التصديق هذه، . 2011مايو /أيار 31نه صدق على االتفاقية يف إ هندوراسوقال وفد  -25
، الذي يفخر برتاثه الثري السابق لالستعمار وبتنوعه العرقي هوأوضح أن بلد. ئ االتفاقيةأيدت هندوراس متام التأييد مباد

توضع هلذا  الربامج والسياسات أن أضافو . واللغوي والثقايف الفين، يسلم بأن الثقافة أداة للتنمية وأ�ا أساس اهلوية الوطنية
. د وتعزيز أشكال التعبري الفين والثقايف، مثل ا�الس اإلقليمية للثقافةبغية احرتام اهلوية املتعددة الثقافات واللغات للبل السبب

للتعاون بني بلدان اجلنوب، والتبادالت اً من االتفاقية اللتني توفران إطار  18و  16ومضى بعد ذلك إىل إبراز أمهية املادتني 
 . لبلدانالثقافية، وتساعدان على محاية التنوع وتعزيز أشكال التعبري الثقايف يف ا

ترمبالي، وزيرة العالقات الدولية، حكومة كويبك، اليت رحبت باملنجزات  -ون ناجالسيدة مونيك  كنداوقدم وفد  -26
وأعلنت، . العديدة اليت حققتها األمانة واللجنة فيما يتعلق باملبادئ التوجيهية التنفيذية وإطالق الصندوق الدويل للتنوع الثقايف

 ةجديد مسامهةبناء الصناعات الثقافية يف البلدان النامية، عن تقدمي  ق على بلوغ أهدافه املتمثلة يفمن أجل مساعدة الصندو 
دوالر من دوالرات الواليات املتحدة من حكومة كويبك، وطلبت إىل األطراف تقدمي املسامهات إىل  100 000 اقدره

املزيد من البلدان إىل ت اليونسكو على مواصلة دفع مث شجع. من االتفاقية 18الصندوق على النحو الذي تشجعه املادة 
قد صدق على االتفاقية فإنه مل حيدث منذ بداية اً بلد 117رت مؤمتر األطراف أنه يف حني أن التصديق على االتفاقية، وذكّ 

ع تدابري حلماية واختتمت بيا�ا بالتذكري بأهداف االتفاقية الرامية إىل دعم األطراف يف وض. هذا العام سوى تصديق واحد
 . وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف بلدا�ا

، ونوه باهتمام كبري مبنجزات مؤمتر األطراف بأن كوريا مل تصدق على االتفاقية إال مؤخراً  جمهورية كورياوذّكر وفد  -27
فاقية، أن كوريا ستزيد جهودها للتوعية وقال الوفد، بغية دعم االت. االتفاقية وأثرها وال سيما يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

اً جيدًا واقرتح زيادة تركيز اجلهود على الصلة بني الثقافة والتنمية، وأكد على أن االتفاقية توفر أساس. باالتفاقية يف املنطقة
ت الثقافية اليت تقوم للتنمية املستدامة وإلرهاف الوعي بالقيمة الفريدة للسلع واخلدماًا أساسيًا لتعزيز الثقافة بوصفها عنصر 

 . عليها الصناعات اإلبداعية

إىل أهداف االتفاقية، وكرر تأكيد دعمه لالتفاقية، وأبرز دوره النشط يف تعزيزها، مبا يف ذلك بصفته  الصينوأشار وفد  -28
 مسامهةالصندوق  وأكد على أمهية الصندوق الدويل للتنوع الثقايف؛ وأعلن يف هذا الصدد أنه سيقدم إل. يف اللجنةًا عضو 
 . أمريكيدوالر  50 000 اقدره



 

 مسامهتهالذي صدق على االتفاقية؛ وأعلن عن  100مؤمتر األطراف بأن أسرتاليا هي الطرف رقم  أسترالياوذّكر وفد  -29
اً لبلد حاليملا تضطلع به أسرتاليا يف اًا مث قدم عرض. أمريكيدوالر  80 000للصندوق الدويل للتنوع الثقايف البالغ  األوىل

من أنشطة وما تنتهجه من سياسات تتفق وأهداف االتفاقية، مثل الربامج الثقافية، وتوفري التدريب للفنانني واملهنيني 
ومضى، بعد ذلك، إىل إبالغ مؤمتر األطراف . الثقافيني، ومحاية وتعزيز ما يتعلق بالسكان األصليني من إذاعة وتلفزيون وثقافة

وأعلن يف ختام كلمته بأن احلكومة . استقصائية وطنية لتشجيع وتعزيز االتفاقية على الصعيد الوطين بأنه مت إجراء دراسة
 . األسرتالية تعتزم يف املستقبل القريب نشر وثيقة جديدة عن السياسات الثقافية الوطنية

وأضاف أن . لوحدة يف بلدهلهوية والوئام واألساس الالزم لكيف توفر االختالفات الثقافية ا  سويسراوأوضح وفد  -30
-2012احلكومة السويسرية قررت، بغية محاية هذا اجلانب، أن تويل األولوية للتنوع الثقايف يف سياستها الثقافية للفرتة 

وأكد من جديد التزام سويسرا النشط باالتفاقية، وشدد على أمهية . ، مع الرتكيز على التقاليد احلية والثقافة الرقمية2015
موارد كافية لتحليل ر الرباعية السنوات وتقييمات املرحلة التجريبية للصندوق الدويل للتنوع الثقايف، وأكد أنه يلزم توفري التقاري

األموال  شدستشكل األساس حل اوذكر، فيما يتعلق بالتقارير، أ�. مدى فعالية النتائج رهذه التقارير وتقييمها من أجل تقدي
فرنك سويسري للصندوق  50 000 اقدره ةسنوي مسامهةه باإلعالن عن بيانوعية، واختتم تليف املستقبل واسرتاتيجيات ا

 . ني القادمني، وطلب إىل األطراف كفالة عاملية االتفاقيةعامالدويل للتنوع الثقايف على امتداد ال

ده، ووصف التدابري اليت تتخذها مؤمتر األطراف بتنوع ا�موعات العرقية والثقافية واألصلية يف بل الكونغووذّكر وفد  -31
ه بيانوأعلن أن الكونغو مرشحة لعضوية اللجنة، واختتم . احلكومة الوطنية حلماية احلقوق الثقافية وتعزيز الصناعات الثقافية

 . االتفاقية بلده فيما يتصل بتوفري اخلربة الفنية وزيادة التعاون الدويل �ا تساعد الطريقة اليتبتوضيح 

وبني بإجياز السياسات العامة املتبعة إلرهاف الوعي بالثقافة  . تأكيد التزامه باالتفاقية وتنفيذها األرجنتينوفد وأعاد  -32
محالت التوعية املضطلع �ا مع احلكومات احمللية عن السياسات : كوسيلة للتنمية االجتماعية واملستدامة يف األرجنتني، مثل

اإلذاعة والتلفزيون، مبا يف ذلك إذاعة التشريعات وزيادة إمكانية الوصول إليها؛ وإنشاء  العامة للتنوع الثقايف؛ وتعزيز خدمات
شركة ومنتج،  1 700لني الثقافيني و املشغللصناعات الثقافية يف البلد جيمع بني خمتلف فئات أول سوق ملدة أربعة أيام 

االتفاقية يف األرجنتني، ذكر الوفد أنه مت وضع تدابري وفيما يتعلق بتنفيذ . ويرمي إىل اجتذاب االستثمارات لصاحل القطاع
شاملة لدعم التنوع الثقايف باالشرتاك مع الوزارات املسؤولة عن العمل والصناعة والسياحة والشؤون اخلارجية، واختتم بيانه 

 . اإلعالن عن التزام األرجنتني باالتفاقيةببتوجيه نداء لزيادة التصديقات و 

 



عن التزامه بقيم االتفاقية، وشكر األطراف على أعماهلا، وطالب يف الوقت ذاته بزيادة  تحاد األوروبياالوأعرب وفد  -33
وأوصى بأن أفضل حجة ميكن استخدامها لتشجيع التصديق على . اجلهود املشرتكة لتعزيز التصديق على االتفاقية وتنفيذها
ع التبادالت الثقافية تعاون الثقايف بني البلدان، وتشجادة توثيق عرى الاالتفاقية هي توضيح الطريقة اليت تعزز �ا االتفاقية زي

إىل وصف جهود االحتاد األورويب لتعزيز وتنفيذ االتفاقية يف  بعد ذلكومضى . األكثر توازنا، وتعزز احلوكمة يف القطاع الثقايف
ة لليونسكو، يف ضوء املهام الكامنة يف متابعة أنشطة ، طلب إىل املديرة العاموأخرياً . الدول األعضاء فيه ومع الشركاء الدوليني

مثل مشروع مرفق اخلرباء الذي ميوله االحتاد األورويب والصندوق الدويل للتنوع الثقايف، أن تعزز موظفي األمانة كيما يتسىن 
 . مواجهة هذه املهام والطلبات املتزايدة

مؤمتر األطراف بأمهية  وذّكر. اللجنة على تعاو�م وشكر أعضاءإىل انتهاء عضويته يف اللجنة،  اليونانوأشار وفد  -34
القيام حبملة : اسرتاتيجيات التنفيذ الوطنية، ووصف اإلجراءات اليت نفذ�ا وزارة الثقافة والسياحة اليونانية يف هذا الشأن مثل

االتفاقية يف االتفاقات الثنائية للتعاون للدعوة إىل التصديق على االتفاقية مع اجلريان والشركاء يف املنطقة، وتشجيع إدراج 
شبكة إقليمية للتعاون يف  إنشاء وتطرق بعد ذلك إىل وصف مبادرة هامة تتمثل يف. الثقايف ويف خطط عمل التعاون الثقايف

 . ميدان الكتب والرتمجة من شأ�ا أن تعزز تنفيذ االتفاقية والتنوع الثقايف يف جنوب شرق أوروبا

، فإ�ا بدأت يف وضع سياسات 2007أنه يف حني أن التفيا صدقت على االتفاقية يف عام  تفياالوأوضح وفد  -35
وذكر، يف ضوء تعاظم أمهية الصناعات الثقافية ودور املؤسسات الثقافية، أن تنفيذ . لتعزيز التنوع الثقايف قبل التصديق عليها

على مبادرات ترمي إىل  وقدم أمثلة.  وفيما بني القطاعاتدويلاالتفاقية ميكن أن يساعد على توجيه االتفاقات والتعاون ال
وقال باإلضافة إىل ذلك . دعم الصناعات اإلبداعية يف التفيا، وشدد على أمهية اشرتاك ممثلي ا�تمع املدين والقطاع اخلاص

راسة عن تنفيذ االتفاقية يف منطقة ، عالوة على ذلك، أن التفيا أطلقت دمؤمتر األطراف وأبلغ. ان االحتاد األورويبأنه يؤيد بي
 . ه بالتأكيد على أمهية اللجان الوطنية لليونسكو يف تنفيذ االتفاقية والتوعية �ا على الصعيد الوطينبيانواختتم . حبر البلطيق

وقال . إىل تنفيذها، وأنه يواصل السعي 2007يف عام  مؤمتر األطراف أنه صدق على االتفاقية بنغالديشوذّكر وفد  -36
للتوظيف يف األنشطة الثقافية، وتنظيم ًا خاصًا إن األنشطة املضطلع �ا لتعزيز الصناعات الثقافية واإلبداعية تتضمن صندوق

وأضاف أن اللغة شكل هام من أشكال التعبري عن التنوع الثقايف والرتاث احلي، وأعرب عن . املهرجان الثقايف الثالث يف داكا
وطلب، هلذا السبب، إىل الدول األعضاء . لغة يتعرض للخطر 6 000امل البالغ عددها القلق ألن نصف لغات الع

، عالوة على ذلك، ببذل جهود دولية أكرب للمساعدة على محاية التنوع والرتاث وطالب. وم الدويل للغة األماالحتفال بالي
 . ألن املبادرات الوطنية قد ال تكون كافية ،الثقافيني



 

أن جناح االتفاقية يتوقف على ما تتخذه األطراف من إجراءات لتنفيذ االتفاقية  بمؤمتر األطراف  رويجالنوذّكر وفد  -37
وأكد على جدوى االتفاقية كإطار لوضع وتنفيذ . كصك لوضع السياسات على الصعيدين احمللي والدويل على حد سواء

ية، وأشار إىل احلاجة إىل وجود بىن أساسية دنيا تنظيمية يف يتصل بالصناعات الثقاف سيماالسياسات يف امليدان الثقايف، وال 
للمشاريع املوصى �ا اً واختتم بيانه بإعالن أنه يفضل تقدمي عرض أوسع نطاق. ومؤسسية لتهيئة أحوال مواتية هلذه الصناعات

على كفالة الشفافية وأضاف أن هذا النهج قد يساعد . للتقييمات للصندوق الدويل للتنوع الثقايف وملخص أكثر تفصيالً 
 . واجتذاب الشركاء واملاحنني يف املستقبل

كجزء من تقوم  وقال إن احلكومة، . 2006مؤمتر األطراف بأنه صدق على االتفاقية يف عام  إكوادوروذّكر وفد  -38
ال سيما على إدراج ز االهتمام على وضع سياسات عامة للثقافة و يرتكبتسليمها بالثقافة كجزء أساسي من التنمية املستدامة، 

حتميان وتعززان اهلويات الثقافية واإلبداعية وأشكال التعبري  2008آليتني ثقافيتني على وجه التحديد يف دستور البلد لعام 
تأكيد أمهية التعاون  أعادووصف التحدي التارخيي احلايل املتمثل يف محاية ا�تمعات احمللية يف عامل تسوده العوملة، و . الثقايف

هلذه الغاية، وضع اً أنه جيري، حتقيق وأوضح. قافة اليت تعزز الرفاهةأمهية السياسة العامة يف ميدان الثاً ثقايف الدويل، وخصوصال
. تشريع جديد يأخذ يف االعتبار التنوع الثقايف للبلد، وحيمي احلقوق الثقافية، ويعزز املشاركة االجتماعية يف احلياة الثقافية

شارة إىل أمهية الصكوك الدولية لوضع املعايري للتشريع الوطين، وإىل أن النتائج اليت سيتوصل إليها مؤمتر واختتم بيانه باإل
 . األطراف ستضطلع، يف ضوء ذلك، بدور مؤثر يف تنفيذ السياسات العامة يف ميدان الثقافة يف إكوادور يف املستقبل

عضويته يف اللجنة اليت أوشكت على االنتهاء، وأبرز دوره النشط حملة عامة عن أنشطته خالل فرتة  ألمانياوقدم وفد  -39
وأوضحت املندوبة من اللجنة . وأعلن أن أملانيا أدجمت االتفاقية يف السياسات الوطنية. التوجيهية التنفيذيةيف وضع املبادئ 

. فيه رئاسة االحتاد األورويب ، الوقت الذي تصادف أن تولت2007األملانية أن أملانيا استهلت تنفيذ االتفاقية يف عام 
وأضافت أن تنفيذ االتفاقية يتطلب عملية طويلة تنطوي على مهمة معقدة تتمثل يف اجلمع بني خمتلف أصحاب املصلحة 

بغية بلوغ هذه الغاية،  ،2010وقالت إن أملانيا قامت يف عام . وإعادة دراسة السياسات احلالية املتبعة يف جمال إدارة الثقافة
أن أملانيا استثمرت أشارت إىل و . د ورقة بيضاء عن التنوع الثقايف ستكون أول مشروع لالسرتاتيجيات الوطنية املقبلةبإعدا
. سنة، ويف إنشاء شبكة دولية من املهنيني الشباب 40�مة يف أنشطة بناء قدرات جيل من تقل أعمارهم عن  أيضاً 

ضرورة وضع نظام مشرتك لرصد الثقافة وتقييمها، يتضمن وجود  )1( :ا حتديني على مؤمتر األطرافبيا�وطرحت يف ختام 
 . واملشاركة نةالرقم )2(مؤشرات وإحصائيات و

 



أنه مت التسليم باالتفاقية على أ�ا آلية لتعزيز الثقافة من أجل التنمية يف اجتماع قمة رؤساء دول  زمبابويوأكد وفد  -40
وكان . ، ويف الوثيقة اليت متخض عنها االجتماع وهي ميثاق النهضة الثقافية2006وحكومات االحتاد األفريقي املعقود عام 

فيما يتصل بعمليات التبادل الثقايف فيما بني البلدان ًا أثارت االتفاقية تطلعات عالية يف أفريقيا، خصوص نمن نتيجة ذلك أ
بالصندوق  أيضاً تصديق على االتفاقية وفيما يتعلق على الًا اليت تشكل حافز  16املتقدمة والبلدان النامية، عن طريق املادة 

 . واتفق على أن تنفيذ االتفاقية هو األولوية التالية. الدويل للتنوع الثقايف

إىل وصف التنوع الثقايف واللغوي الواسع النطاق يف اهلند، الذي يتمتع باحلماية يف الدستور  الهندومضى وفد  -41
، وأ�ا شاركت 2006البلدان اليت صدقت على االتفاقية يف عام  ر بأن اهلند كانت من أوىلر املؤمتوذكّ . والسياسات العامة

وأشار . ات منتظمة إىل الصندوق الدويل للتنوع الثقايفمسامهبنشاط يف مؤمترات األطراف اليت سبقت هذا التاريخ، وقدمت 
ع املدين جانبان من االتفاقية يكتسيان باألمهية للبلدان إىل أن تيسري تنقل الفنانني واشرتاك املنظمات غري احلكومية وا�تم

 . النامية

للتنمية االجتماعية والبشرية للبلد، على حنو ما يرد ذكره يف  ةأمهية التنوع الثقايف احلامس المكسيكوأوضح وفد  -42
وأ�ا وضعت بالفعل  ،وأضاف أن املكسيك كانت هلذا السبب من أوائل البلدان اليت صدقت على االتفاقية. الدستور

اللجنة من منجزات، قال إنه ال يزال يتعني  تهقمبا حقويف الوقت الذي أشاد فيه . سياسات حلماية التنوع الثقايف وتعزيزه
وطلب إىل األمانة أن تتوىل . االضطالع بقدر كبري من األعمال لكفالة التنفيذ التام لالتفاقية عن طريق التصديق العاملي عليها

املشغلني تناول مسأليت بناء القدرات وتدريب اليت مل تصدق بعد على االتفاقية، و ول األعضاء يف اليونسكو دعم الد
بانتظام  تساهموذّكر الوفد املؤمتر بأن املكسيك . ات للصندوق الدويل للتنوع الثقايفاملسامه، والتشجيع على تقدمي الثقافيني
 . ليونسكو لصاحل الصندوق، وطلب إىل األطراف مجيعها أن حتذو حذوهال ليهامن املسامهات املستحقة عيف املائة  1بنسبة 

وذّكر، يف معرض اإلشارة إىل الذكرى اخلامسة . عن تأييده للبيان الذي أدىل به االحتاد األورويب فرنساوأعرب وفد  -43
على طريقة تناول الثقافة، إذ أنه يوجد اآلن العتماد االتفاقية، بالتقدم احملرز حىت اآلن، خاصة فيما يتعلق بالتغري الذي طرأ 
وأشار إىل املعدل السريع للتصديق على . تقدير دويل متعاظم للقيمة الفريدة للسلع واخلدمات الثقافية اليت يلزم محايتها

املدرجة يف يف املوارد  بعد ذلك بإحداث زيادة هامة وطالب. وب التصديق العاملي عليهااالتفاقية، وطالب مبواصلة التقدم ص
حىت يتسىن هلا دعم األطراف يف تنفيذ الربامج واآلليات الرامية إىل تعزيز  امليزانية واملوارد البشرية اليت ختصص لألمانة

واقرتح يف ختام بيانه فكرة إعداد قائمة بأنواع األطر واالتفاقات . السياسات الثقافية، وعلى وجه التخصيص يف البلدان النامية
 . من معايري ومبادئ االتفاقية يف النشر الواسع ملا تتضمنهاً هذا قد يكون مفيد إن تفاقية على أساسها، وقالاليت تنفذ اال



 

ومضى بعد ذلك فأشار إىل . املؤمتر بأن مدة عضويته يف اللجنة ستنتهي مع اختتام مؤمتر األطراف السنغالوذّكر وفد  -44
وأضاف أنه على الرغم مما ُأحرز من . 21و  16، مبا يف ذلك عن طريق املادتني التنوع الثقايف االتفاقية السبل اليت تعزز �ا

على  ،وطالب. ظهرت حتديات جديدة، وال سيما يف ضوء اختالف السياق التجاري واالقتصادي األفريقي ، فقدمنجزات
اقرتح الوفد يف املقام األول وضع و . بضرورة التفكري يف كيفية استباق االتفاقية للتحديات املقبلة ومواجهتها ،هذا األساس

يف االتفاقية مثله اً من اسرتاتيجيات وطنية، وأعرب عن األمل يف أن يصبح االحتاد األفريقي طرف اسرتاتيجية أفريقية للتنفيذ بدالً 
وأكد . وع الثقايفللصندوق الدويل للتن مسامهاتوطالب يف املقام الثاين الدول األفريقية بتقدمي . يف ذلك مثل االحتاد األورويب

بيانه باإلشارة إىل أن التصديق العاملي على االتفاقية سيعود  واختتم. ا بني بلدان اجلنوبيف املقام الثالث أمهية التعاون فيم
بالفائدة على مجيع األطراف، وإىل أنه ينبغي وضع خطة للتصدي للتحديات الكامنة يف رقمنة الثقافة واالستفادة منها حق 

 . الفائدة

أن كينيا تنفذ االتفاقية بنشاط، من خالل تعزيز الصناعات الثقافية، وأن االتفاقية تساعد على تأكيد  كينياوذكر وفد  -45
واقرتح فيما يتعلق بالتصديق، بذل املزيد من اجلهود املتضافرة . يف البلدان الناميةًا الصالت بني الثقافة والتنمية، وخصوص

 . حات املقدمة من األطراف يف هذا الشأنورحب باملقرت . على الصعيد الوطينوالتوعية �ا  لتعزيز االتفاقية يف أفريقيا

وأعاد تأكيد أمهية االتفاقية للتنمية ولتوسيع نطاق تعريف . البيان الذي أدىل به وفد االحتاد األورويب إيطالياوأيد وفد  -46
وأوضح أن هذا يتضمن بشكل . طاليا يف تنفيذ االتفاقيةحقوق اإلنسان، كيما يشمل الثقافة، وأكد كذلك على إسهام إي

ومضى يقول إن زيادة . خاص منتدى اليونسكو العاملي بشأن الثقافة والصناعات الثقافية، مع الرتكيز على مستقبل الكتاب
الصندوق  التعاون بني أصحاب املصلحة على الصعيدين العام والدويل يف الصناعات الثقافية ميكن أن يساعد على تعزيز

أنه سيتم إبراز االتفاقية وغريها من االتفاقيات الثقافية لليونسكو يف  لق بالتنمية املستدامة، ذكروفيما يتع. الدويل للتنوع الثقايف
وأشار . واقرتح، بغية إرهاف الوعي باالتفاقية، وضع شعار رمبا عن طريق مسابقة دولية مفتوحة للمدارس. 20+مؤمتر ريو

 . ام إىل التحدي اهلام املتمثل يف كفالة إعراب الثقافات مجيعها عن نفسها يف عامل يتسم بالعوملةالوفد يف اخلت

األطراف على جناح االتفاقية حىت اآلن، واقرتح تعزيز االتفاقية من خالل زيادة استعماهلا يف التعاون  تونسوهنأ وفد  -47
على تنفيذ عشرة مشاريع يف ميدان الثقافة على امتداد األشهر الستة  وقال فيما يتعلق بتونس أن االتفاقية ساعد�ا. الثنائي
 . املاضية

 

 



أوالمها أنه يؤيد فرنسا يف تعزيز أمانة . مبالحظتني على البيانات املقدمة من األطراف من قبل سانت لوسياوأدىل وفد  -48
عن قلقه ألن بعض البلدان، كما ذكر وفدا املكسيك  وثانيتهما أن الوفد يعرب. االتفاقية وسائر االتفاقيات املوجودة حالياً 

أكثر  موارد طلب إىل البلدان املتقدمة اليت تتوفر هلالصندوق الدويل للتنوع الثقايف، و ات لمسامهوالسنغال، مل تقدم حىت اآلن 
اديق املرتبطة على عكس الصن الطوعية اتسامهات، خاصة وأن الصندوق يعتمد على املمسامهأن تبدي حسن نيتها بتقدمي 

 . باتفاقيات أخرى

 ]المراقبون[

وإعالنه بشأن الثقافة،  21جلدول أعمال القرن ًا موجز ًا عرض رابطة المدن والحكومات المحلية المتحدةقدمت  -49
وأعربت عن أسفها لعدم وجود ذكر . وطلبت إىل اليونسكو واللجنة زيادة إشراك احلكومات احمللية يف وضع السياسات

بيا�ا بطلبها إىل اليونسكو أن تدعم سعيها إىل النظر إىل الثقافة  واختتمت. جيهية التنفيذيةت احمللية يف املبادئ التو للحكوما
 . 2012يف ريو يف عام " قمة األرض"على أ�ا الركيزة الرابعة للتنمية املستدامة يف مؤمتر 

. والتزامها بتنفيذ االتفاقية ،شطتها فيما يتصل بالتنوع الثقايفإىل التزامها وأن الجمعية البرلمانية الفرنكوفونيةأشارت  -50
، 2011فرباير /وأوضحت أن هذه األنشطة تتضمن عقد مؤمتر برملاين عن تنوع أشكال التعبري الثقايف يف كويبك يف شباط

 من البلدان الناطقة وأضافت أن هذا املؤمتر أفضى إىل إعالن عن التزام الربملانيني. بدعم من اليونسكو وبرملان كويبك
وأن هذا اإلعالن يطلب إىل الربملانيني تنفيذ مواد االتفاقية يف . بالفرنسية بتعزيز ومحاية أشكال التعبري عن التنوع الثقايف

 ات إىل الصندوق الدويل للتنوع الثقايف، ودعم التدابري الرامية إىل إعطاء مركز تفضيلي لفناين األداءمسامهتشريعا�م وتقدمي 
 . وسائر الفنانني والسلع واخلدمات الثقافية من البلدان النامية

مجيع األطراف على مسامها�ا البناءة يف أثناء املناقشة العامة، وقدم حملة عامة عن املواضيع الرئيسية اليت  الرئيسوشكر  -51
يهية التنفيذية، والتصديق، وتقدمي متت تغطيتها، مبا يف ذلك التحديات اليت تكتنف مستقبل االتفاقية، واملبادئ التوج

ات إىل الصندوق الدويل للتنوع الثقايف، وتعزيز أمانة االتفاقية، وتنفيذ السياسات اليت تؤكد على الصلة بني الثقافة سامهامل
. والتنمية
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 . إىل السيدة نينا أوبولني، رئيسة الدورة الرابعة للجنة، أن تعرض تقرير اللجنة لرئيساطلب  -52

فحسب لتقارير اللجنة وأنشطتها وقرارا�ا على  توليفياً  موجزاً الكلمة وأوضحت أ�ا ستقدم  رئيسة اللجنةأخذت  -53
مواد من االتفاقية كما هو  3ية تنفيذية بشأن إن هذا يتضمن إعداد مشروع مبادئ توجيه توقال. امتداد السنتني املاضيتني

، وأ�ا مقدمة لألطراف للموافقة عليها 19و  10و  9وأن هذه املبادئ التوجيهية تغطي املواد . CP7-2مطلوب يف القرار 
اً إجناز  لصندوق الدويل للتنوع الثقافية بوصفهاعلى إطالق املرحلة التجريبية لمث سلطت الضوء . يف مؤمتر األطراف الثالث

دوالرات المن ماليني  2,3مببلغ ًا طرف 23 على الرغم من مسامهةوذكرت أنه . جرى إحرازه يف السنتني املاضيتنيًا رئيسي
ال تزال احلاجة قائمة إىل زيادة اجلهود الجتذاب املزيد من التمويل لضمان جناح ف، 2009 يونيو/منذ حزيران مريكيةاأل

بناء على طلب اللجنة إىل األطراف جلمع أفكار  ذا األساس إرسال استبيان أعدته األمانةوأوضحت أنه مت على ه. الصندوق
مجع العديد من األفكار املثرية  وأمكن عن طريق هذه العملية. املنفذة على الصعيد الوطين حلشد املوارد للصندوقعن اآلليات 

األموال للمساعدة يف  حلشدتعيني موظف مهين  وأضافت السيدة أوبولني أن اللجنة أكدت على أنه ينبغي. لالهتمام
اً ناميًا بلد 24من ًا مشروع 31على متويل ، )2010ديسمرب /كانون األول(يف الدورة الرابعة للجنة  ،فقو و أنه و . تنفيذها

 ،لتنفيذية، آخذه يف احلسبان، الدروس املستفادة يف املرحلة اقررت اللجنة إن تالوق. هذا ميثل خطوة هامة إىل األمامأن و 
سيجري تشاطر تقييم املرحلة التجريبية مع مؤمتر األطراف التايل أعلنت أنه و . للنداء الثاين للمشاريع إضافيةتطبيق معايري 

للتصديقات اليت متت منذ املؤمتر األخري  وقدمت، فيما يتعلق بالتصديق على االتفاقية، حتليالً . 2013الذي سيعقد يف عام 
عالوة على ذلك، ن اللجنة ناقشت، إلت اقو . جلغرايف، واسرتاتيجيات تشجيع التصديق على االتفاقيةلألطراف، والتمثيل ا

بأن أمانة االتفاقية وقالت، يف معرض تذكريها مؤمتر األطراف . هلا إمكانية تعيني شخصية عامة لرتويج االتفاقية وإعداد شعار
ن اللجنة قررت يف دور�ا إارد إضافية لألمانة لتلبية الطلبات املتزايدة، مانات يف قطاع الثقافة وأنه يلزم تدبري مو من أصغر األ

لتنفيذ االتفاقية واعتماد ما ميكن من تدابري لتعزيز  5/األخرية أن تطلب إىل املديرة العامة زيادة املوارد املخصصة يف الوثيقة م
 . �م على ما بذلوه من جهود متفانيةواختتمت بيانا�ا بشكر أعضاء اللجنة الذين انتهت مد. موظفي األمانة

ني على تقريرها احملكم، وأبرز اإلجنازات العديدة اليت مت إحرازها، وال سيما املبادئ بوجلو السيدة أ الرئيسوشكر  -54
اف بشأن لعدم وجود أسئلة لدى األطر اً ونظر . التوجيهية التنفيذية وإطالق املرحلة التجريبية من الصندوق الدويل للتنوع الثقايف

 . CP6.3تقرير اللجنة، انتقل الرئيس إىل تناول مشروع القرار 

  CP6.3مد القرار اعتُ 
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و  9ادئ توجيهية تنفيذية للمواد لقرارا�ا، مشروع مب أن اللجنة قدمت، امتثاالً بمؤمتر األطراف  أمينة االتفاقيةذّكرت  -55
 . والتدابري الرامية إىل كفالة الوعي باالتفاقية 19و  10

التدابري الرامية إىل كفالة الوعي ب فيما يتصلتعديالت على مشروع املبادئ التوجيهية التنفيذية  كوباواقرتح وفد  -56
واإلشارة إىل أنه ينبغي تنظيم حلقات عمل  ،2.8الفقرة  يف" األدوات الرقمية"إضافة عبارة  واقرتح. االتفاقية وتعزيزهاب

، )9املادة (وأوصى، فيما يتعلق باملبادئ التوجيهية للتقارير اليت تقدم كل أربع سنوات . ومؤمترات لتعزيز االتفاقية يف كل بلد
عديد من البلدان النامية اليت اإلسبانية كلغة تقدم �ا التقارير لتسهيل هذه العملية على ال) هـ( 10بأن تضاف يف الفقرة 

 2.2وأوصى، باإلضافة إىل ذلك، بإجراء تعديالت صياغية يف الفقرة . أو اإلجنليزية/يتعني عليها ترمجة وثائقها إىل الفرنسية و
ن التنوع مشروع إطار للتقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات بشأن التدابري الرامية إىل محاية وتعزيز أشكال التعبري ع"من 

بشأن اإلحصائيات ألن هذا سيكون من الصعب تنفيذه على الكثري من البلدان  2.5، كما أوصى بتعديل الفقرة "الثقايف
 . النامية

وأيدته فيما ذهب إليه تونس أن املبادئ التوجيهية جاءت نتيجة ملناقشات  كنداعلى مداخلة كوبا، ذكر وفد ًا ورد -57
على ذلك  كوباورد وفد . لبناء توافق يف اآلراء، ولذلك ينبغي عدم إعادة فتحها للمناقشة هامة أجر�ا اللجنة وعملية

 . باملوافقة، ولكنه ذكر أنه يود أن ترد تعليقاته يف التقرير

مث فتح الباب ملناقشة املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتوعية باالتفاقية . كوبا على ما أبدته من مرونة  الرئيسوشكر  -58
وبالنظر إىل عدم تقدمي أي مالحظات على التوعية . من االتفاقية بشأن تشاطر املعلومات والشفافية 9زيزها، واملادة وتع

 . ت املبادئ التوجيهية هلذه التدابرياعُتمدباالتفاقية وتعزيزها 

يف هذا  ملساعدة األطراف تقدمي شكل منوذجي لرفع التقارير يف املستقبل بنغالديش، اقرتح وفد 9وفيما يتصل باملادة  -59
 . الشأن

لعدم اقرتاح اً وأعلن أنه ميكن، نظر . توفر املعلومات اليت تطلبها بنغالديش 9مالحظة مؤداها أن املادة  الرئيسوأبدى  -60
بشأن تعزيز االتفاقية و  19 و 10و  9أي مالحظات أو تعديالت أخرى، اعتماد املبادئ التوجيهية التنفيذية بشأن املواد 

 . التوعية �او 

 .CP7.3مد القرار اعتُ 
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 .8ألمينة االتفاقية لعرض البند  الكلمة الرئيسأعطى  -61

رتاحات، والتكاليف، والوالية، والطرائق املتصلة باقرتاح تعيني لالقًا أن الوثيقة توفر موجز  أمينة االتفاقيةوأكدت  -62
ني يتع لدورة الرابعة للجنة اليت قررتللمناقشات اليت جرت يف ا توليفياً اً موجز  أيضاً وقدمت . شخصيات عامة لرتويج االتفاقية

 . لرتويج االتفاقية شخصية عامة سابق ألوانه وباهظ التكلفة، وأن بوسع األطراف أن ختتار اآللية املناسبة

على ذلك، ذكر اً ورد. من جديد أن لكل طرف احلق يف أن يقرر اآللية اليت خيتارها لرتويج االتفاقية تونسوأكد وفد  -63
أنه يلزم على مؤمتر األطراف أن يتخذ قرارا، حىت وإن كان هذا القرار يؤكد حق كل طرف، بالنظر إىل أن  سانت لوسياوفد 

 . ت اليت قدمتها اللجنة عقب مداوال�ا بشأن هذه املسألة، على النحو الذي يأذن به مؤمتر األطرافهذا أحد املقرتحا

يدعو كل دولة طرف "بعبارة " يقرر أن لكل طرف احلق"اقرتاح تونس، واقرتحت االستعاضة عن عبارة  البرازيلوأيدت  -64
 . عديل كل من سانت لوسيا، وكندا، ولكسمربغ، والكونغووأيد هذا الت". إىل أن تقرر أنسب آلية لنشر أهداف االتفاقية

 .بصيغته املعدلة CP8.3مد القرار اعتُ 

 استراتيجية تعبئة األموال من أجل تمويل الصندوق الدولي للتنوع الثقافي - 9البند 
 .CE/11/3.CP/209/INF.7 و؛ CE/11/3.CP/209/INF.5 و؛ CE/11/3.CP/209/9 ائقالوث

 .  أمينة االتفاقية عرض الوثائقإىل الرئيسطلب  -65

لتعبئة األموال  يةأنه أذن للجنة يف دورته الثانية بوضع اسرتاتيجية جتديدبمؤمتر األطراف  أمينة االتفاقيةذّكرت و  -66
وملا هلذه الوثيقة اً وقدمت موجز . CE/11/3.CP/209/9وإجراءاته ترد يف الوثيقة  هللصندوق الدويل للتنوع الثقايف، وأن توصيات

صحاب املصلحة يف االتفاقية ألأول نداء  2010مارس /إطالق املديرة العامة يف آذار: اختذته اللجنة من إجراءات من بينها
مجيع األطراف يف  مناللجنة  تيف املائة من مسامها�ا إىل اليونسكو، وطلبًا لتقدمي مسامهات طوعية سنوية تعادل واحد

من ماليني الدوالرات األمريكية؛ و  3.8تعبئة ما يصل يف جمموعه إىل  2007ذ عام ومت من. االتفاقية تقدمي مسامهات
وناقشت اللجنة، عالوة على ذلك، ما إذا كانت أهلية . مليون دوالر أمريكي بعد النداء املوجه من املديرة العامة 1.3

رسل إىل األطراف، وأُ  .لدويل للتنوع الثقايفالعضوية يف اللجنة ينبغي أن تكون قائمة على املسامهات املقدمة إىل الصندوق ا
استبيان يطلب تقدمي معلومات عن اإلجراءات املتخذة على الصعيد الوطين لتعبئة األموال للصندوق؛  ،باإلضافة إىل ذلك



وال تنظيم أحداث خاصة لتعبئة األم: املقرتحات وأضافت أنه مت تقدمي عدد من. على االستبياناً رد 19 وقد ورد حىت اآلن
ختصص عائدا�ا للصندوق؛ وزيادة االعرتاف الرمسي باألحداث العاملية اليت تعزز تنوع أشكال التعبري الثقايف عن طريق بطاقة 

توأمة أو رعاية األحداث و محالت إلكرتونية لتعبئة األموال موجهة إىل املنظمات واألفراد؛ تنظيم دولية أو اعتماد دويل؛ و 
ومضت بعد ذلك إىل عرض . عينة؛ وتنظيم مزادات لبيع املنتجات الفنية ختصص عائدا�ا للصندوقاملرتبطة بصناعة ثقافية م

واختتمت . لصالحيات تنفيذ اسرتاتيجية لتعبئة األموالًا اليت تتضمن ملخص CE/11/3.CP/209/INF.5 اإلعالميةوثيقة ال
مبدى ًا وثيقًا رتاتيجية النامجة لتعبئة األموال ترتبط ارتباطبيا�ا بالتذكرة بأن مؤمتر األطراف واللجنة كليهما يسلمان بأن االس

 . الوعي باالتفاقية، والتنفيذ الناجح للمشاريع املمولة، والتزام األطراف ومجيع أصحاب املصلحة يف االتفاقية

 املستقبل واقرتح أن تقدم إىل األطراف يف. األمينة ملا قدمته من وثائق سانت فنسنت وجزر غرينادينوشكر وفد  -67
 . الوثائق املالية اليت توفر معلومات عن حالة الصندوق الدويل للتنوع الثقايف

 . النظر يف مشروع القرار فقرة فقرة الرئيسوبالنظر إىل عدم وجود أي طرف أو مراقب آخر يطلب الكلمة، اقرتح  -68

الواردة يف " تنوع النهوج"تعديل عبارة  تونسح وفد أنه مل ُتطرح أي مقرتحات فيما يتصل بالفقرة األوىل، اقرت  يف حنيو  -69
 . ومل ُتطرح أي مقرتحات أخرى بشأن بقية الفقرات". النهوج املختلفة"الفقرة الثانية إىل 

، وأيدته يف ذلك غرينادا، وسانت لوسيا، واملكسيك، والصني، وفيتنام، وفرنسا، والكامريون، زمبابويواقرتح وفد  -70
اً أو نداء صرحيًا شجيعتوتونس، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، واليونان، أن يتضمن مشروع القرار  وهولندا، وبولندا،

 . 6 لروح الفقرةاً لألطراف للمسامهة يف الصندوق الدويل للتنوع الثقايف، وفق

جع فيها األطراف على من االتفاقية، اليت ُتش 18من املادة  7أن يشري القرار إىل الفقرة  المكسيكواقرتح وفد  -71
ووفق على هذا االقرتاح مع التعديالت اليت أجراها عليه وفد هولندا، وأيدته ". تقدمي مسامهات طوعية على أساس منتظم"

 ". إىل يدعو" يطلب من"فيها بولندا، والربازيل، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، واليونان واليت ترمي إىل تعديل عبارة 

عن تعريف مصطلح  فيتنامعلى سؤال وفد ًا وأوضح، رد. ا يف أثناء املناقشةترحعلى مالحظتني طُ  ئيسالر ورد  -72
من االتفاقية تدخل يف هذا التعريف، وهلذا فإنه ال يقتصر على  27.3، أن املنظمات الدولية باملعىن الوارد يف املادة "أطراف"

ونس اليت مفادها أنه ينبغي التمييز بني املسامهات املنتظمة على مالحظة وفد تًا وذكر، عالوة على ذلك، رد. الدول
 . واملسامهات اليت تقدم من حني إىل آخر، أن هذا سُرياعي على النحو الواجب

 .عليه من تعديالت يمبا أجر  CP9.3مد القرار اعتُ 
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 . 10أمينة اللجنة أن تعرض البند  من الرئيسطلب  -73

مؤمتر األطراف أن التقارير اليت تقدم كل أربع سنوات عن التدابري اليت اختذ�ا األطراف حلماية  أمينة االتفاقيةذّكرت  -74
. من االتفاقية 9من املادة ) أ(مبوجب الفقرة الفرعية  ةمطلوبوتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف على الصعيدين الوطين والدويل 

وأردفت فأفادت مؤمتر األطراف بأن الوثيقة اليت أعد�ا األمانة تتضمن معلومات عن طرائق إعداد التقارير واملتطلبات املتعلقة 
قارير بعد أربع سنوات من التصديق على وذّكرت مؤمتر األطراف بأن الدورة الثالثة للجنة قررت أنه ينبغي تقدمي الت. بتقدميها

دولة  94تقارير من  2012أبريل /م يف نيسانقدّ وبناء على ذلك، جيب أن تُ . االتفاقية، وكل أربع سنوات بعد ذلك
من الدول ًا تقرير  11، 2013أبريل /، ويتوقع أن يُقدم يف نيسان2008و  2005صدقت على االتفاقية بني عامي 

وقدمت األمينة املزيد من التفاصيل عن طرائق التقدمي، مبا يف ذلك اللغات، . 2009قية يف عام اليت صدقت على االتفا
من املبادئ التوجيهية التنفيذية وأضافت أن األمانة ستحيل إىل  12على النحو احملدد يف الفقرة  ،والشكل، والوثائق املرافقة

. ، وتعليقات اللجنة، وامللخصات التنفيذية اليت أعد�ا األطرافلياً حتليًا ملخص 2013الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف يف عام 
 . وأن مؤمتر األطراف سيبت يف الدورة احلالية يف مسألة طرائق نشر التقارير

أنه ال توجد أي مالحظات من األطراف، أبلغ مؤمتر األطراف أن جمموعة من البلدان قدمت  الرئيسوبعد أن ذكر  -75
 . من األطراف املشاركة يف تقدمي التعديالت إىل عرضهااً القرار، ودعا أيتعديالت على مشروع 

من مشروع القرار  7فيه، تعديالت على الفقرة  26، باسم االحتاد األورويب والدول األعضاء الـ النمساوقدم وفد  -76
بالنظر إىل أن  وقال إنه. الت املكسيكيف هذه التعدي ر اليت تقدم كل أربع سنوات، وأيدتهتتعلق باجلدول الزمين لنشر التقاري

، فإن جمموعة البلدان املعنية ترى أن من 2013 يونيو/للجدول الزمين احلايل، حىت حزيراناً وفق التقارير لن تكون متاحة علناً 
ك وليس بعد مؤمتر األطراف بعد ذل 2012ديسمرب /األنسب أن تصبح الوثائق متاحة بعد اجتماع اللجنة يف كانون األول

 . بستة أشهر

أنه قدم مسامهته األوىل للصندوق الدويل للتنوع الثقايف، وأنه سيقدم تقريره الرباعي السنوات األول  أرمينياوأعلن وفد  -77
بنقص املوارد لدى األمانة فإنه يطلب املساعدة يف جوانب معينة من إعداد  هعلمعلى الرغم من وقال إنه . 2012يف عام 
 . بل التدريمثالتقرير 



بشأن العملية اليت جيب على األطراف اتباعها بعد أن تفرغ اللجنة من دراسة التقارير،  اً إيضاح سويسراوالتمس وفد  -78
 . وتساءل حول ما إذا كان يتعني على وجه التخصيص اعتماد التقارير رمسيا

 .  مؤمتر األطرافإىل اللجنة مث إىلتقدمي التقارير  أنه يتعني أوالً  أمينة االتفاقيةوأوضحت  -79

" اليت يدرس فيها مؤمتر األطراف هذه التقارير"لالستعاضة عن عبارة  7على صياغة الفقرة  تعديالً  كينياواقرتح وفد  -80
 . آخراً صياغي بعد ذلك تعديالً  النرويجمث اقرتح وفد ". اليت درست فيها هذه التقارير"بعبارة 

 تعديالت مبا أجري عليه من  CP10.3القرار  اعُتمد

 األنشطة المقبلة للجنة - 11البند 
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 . أمينة االتفاقية إىل عرض البند الرئيسدعا  -81

واصلة ا؛ وملألنشطة املقبلة احملتملة للجنة، اليت تتضمن تنفيذ االتفاقية؛ وتعزيز التوعية �اً موجز  أمينة االتفاقيةقدمت و  -82
املرحلة التجريبية للصندوق الدويل للتنوع الثقايف؛ وإعداد اسرتاتيجية لتعبئة األموال؛ وحتليل التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع 

 : ومضت إىل تقدمي تفاصيل عن عدد من هذه األنشطة. سنوات ونشرها؛ وكفالة وجود توازن جغرايف يف اسرتاتيجية التصديق

) CE/11/3.CP/209/INF.6( ت، بناء على طلب اللجنة، وثيقة إعالميةأوضحت أن األمانة أعد: تنفيذ االتفاقية
توفر قوائم مبواد االتفاقية اليت قرر مؤمتر األطراف أ�ا حتتاج إىل مبادئ توجيهية تنفيذية، وتلك اليت قرر أ�ا ال حتتاج 

. ر األطراف بعد ما إذا كانت حتتاج إىل مبادئ توجيهيةعن حتديد املواد اليت مل يقرر مؤمت إىل مبادئ توجيهية، فضالً 
ومؤمتر األطراف مدعو يف هذه الدورة إىل أن يقرر ما إذا كان ينبغي للجنة صياغة مبادئ توجيهية تنفيذية ملواد أخرى 

 من االتفاقية؛ 

، وإدراج ، إعداد شعار لالتفاقيةبأمهية تعزيز الوعي باالتفاقية يف ضوء تسليمهاطلبت اللجنة، : تعزيز الوعي باالتفاقية
 ؛ 2011ديسمرب /يف جدول أعمال الدورة اخلامسة للجنة اليت ستعقد يف كانون األول ذلك

 التجربة املكتسبة يف الدورة التمويلية األوىل إىلاً استناد اختذت اللجنة، :املرحلة التجريبية للصندوق الدويل للتنوع الثقايف
بشأن الدورة التمويلية الثانية فيما يتصل بعدد التقارير، وعملية دراسة التقارير، والقدرة املالية قرارات  للمرحلة التجريبية،

 يونيو/مؤمتر األطراف بأن املرحلة التجريبية ستنتهي يف حزيرانأمينة االتفاقية وذّكرت . للصندوق الدويل للتنوع الثقايف
وأضافت أنه سُيقدم تقييم للمرحلة التجريبية إىل . 2009 عام ، كما تقرر يف الدورة الثانية ملؤمتر األطراف يف2012



 

للمبادئ ًا وستجري فيها اللجنة استعراض 2012ديسمرب /الدورة السادسة للجنة اليت ستعقد يف كانون األول
 . 2013 يونيو/وميكن تقدمي مقرتحات بتعديالت إىل مؤمتر األطراف يف حزيران. الصندوق التوجيهية الستخدام

يف دور�ا السادسة يف كانون  94ستدرس اللجنة التقارير القطرية األوىل الـ : ارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنواتالتق
 . يف التدابري الرامية إىل مجع ونشر أفضل املمارسات الواردة فيها أيضاً ، وقد تنظر 2012ديسمرب /األول

 ]المراقبون[

. من االتفاقية 21و  20أدىل ببيان تناول فيه املادتني  :ية للتنوع الثقافيالشبكة الدول، ممثل جاري نييلالسيد  -83
وذّكر مؤمتر األطراف بتسليم االتفاقية بأن السلع الثقافية واخلدمات الثقافية هلما قيمة ثقافية ومعىن ثقايف على حد سواء، 

زويد الدول األطراف بتدابري عملية للحماية وشجعه على النظر يف هاتني املادتني يف خطة عمل األنشطة املقبلة للجنة لت
تدابري للجنة لرصد  )1(: ويتضمن تدبريان مقرتحان من قبل ما يلي. الفعالة للسياسات الثقافية يف االتفاقات التجارية الثنائية

ملسائل ورفع تقارير تدابري ألمانة االتفاقية لبحث هذه ا )2(أثر هذه االتفاقات التجارية على تنوع أشكال التعبري الثقايف؛ 
 . منتظمة عنها

وأعلن أن جمموعة من . إىل النظر يف مشروع القرار الرئيسوبالنظر إىل عدم وجود طلبات أخرى ألخذ الكلمة، انتقل  -84
 . م ممثل من هذه ا�موعة بعرض هذا التعديلو عليه، وطلب أن يق البلدان قدمت تعديالً 

ألبانيا، وأندورا، والسنغال، وكمبوديا، وكندا، وموريشيوس، (موعة الفرنكوفونية ، باسم ا�سانت لوسياوأوضح وفد  -85
األصلية واالستعاضة عنها بفقرة جديدة  4أن ا�موعة تقرتح حذف الفقرة ) 26واالحتاد األورويب والدول األعضاء فيه الـ 

وفيما يتعلق باملواد األخرى اليت قد . ار املؤمتريعطي فيها مؤمتر األطراف اللجنة والية لوضع مبادئ توجيهية فيما يتصل بشع
القائمة على  "للممارسات اجليدة"أن يُطلب إىل األمانة إعداد جتميع  أيضاً تتطلب مبادئ توجيهية تنفيذية، اقرتح التعديل 

إىل اللجنة القيام عقب  يُطلبأن  أيضاً واقرتح التعديل  .ويف أي سياق يشار إىل االتفاقية يف احملافل الدولية ىتأساس أمثلة مل
ومضت ممثلة الوفد . بدراسة هذا التجميع وتقدمي االستنتاجات اليت خلص إليها إىل مؤمتر األطراف يف دورته القادمة ،ذلك

، 6وقالت إن أوهلما يتعلق باحلذف املقرتح للفقرة . بعد هذا إىل الكالم باسم سانت لوسيا فحسب فأوجزت تعديلني آخرين
بشأن ًا يف املستقبل أنه يلزم إعداد مبادئ توجيهية تنفيذية إضافية، وأ�ا تفضل لذلك اإلبقاء على القرار مفتوحوأنه قد يُرى 
وقالت إنه يلزم أن . وأما ثانيهما فيتصل باستعراض املبادئ التوجيهية التنفيذية للصندوق الدويل للتنوع الثقايف. هذه املسألة

. الستعراض املبادئ التوجيهية على أساس التجارب والنتائج املتعلقة بتقييم املرحلة التجريبيةط مؤمتر األطراف باللجنة والية يين
، شددت على أنه ينبغي لتقييم الصندوق أن يعاجل مدى إمكانية تقدمي ا�تمع املدين ملقرتحات مبشاريع عرب اللجان وأخرياً 
 . الوطنية



 ".يقة فعالة باملقارنة بالتكاليفوضع شعار بطر "يعاجل مسألة  4فقرة على الاً صياغي تعديالً  ألمانياواقرتح وفد  -86

وأكد من . 4األطراف اليت سامهت يف وضع مشروع القرار، مث اقرتح تعديالت على الفقرة  أوالً  الصينوشكر وفد  -87
على تعزيز إلقاء الضوء جديد تأييده حىت اآلن إلعداد شعار لالتفاقية، وال سيما عن طريق مسابقة دولية ميكن أن تساعد 

وأعرب عن قلقه إزاء التعقيدات اإلجرائية احلاصلة ألن اللجنة قد قررت من قبل يف دور�ا الرابعة . على االتفاقية والتوعية �ا
 . يلغي مناقشات اللجنة حىت اآلنسوهلذا فإن أي قرار ملؤمتر األطراف . وضع هذه املسألة على جدول أعمال دور�ا اخلامسة

إنه يف حني أنه يشيد بأعمال اللجنة فإنه يذّكر األطراف بأن مؤمتر األطراف هو اهليئة العليا الختاذ  الرئيسوقال  -88
 . القرارات، املسؤولة عن حتديد أنشطة اللجنة

ألن عن كامل تأييده ملداخلة الرئيس، وقال إنه يرى أنه ال توجد يف هذا أي مسائل إجرائية  لوسياوأعرب وفد سانت  -89
وعالوة على ذلك، تشاطر الوفد مع مؤمتر األطراف . مؤمتر األطراف ينيط باللجنة والية للمضي حنو وضع شعار لالتفاقية

. نتائج دراسة اجلدوى بشأن هذه املسألة اليت خلصت إىل أن تنظيم منافسة دولية لتصميم الشعار هي أكثر اخليارات تكلفة
 . ن تؤيد تنظيم منافسة دولية، وأن هذا اخليار لن يسهم يف تعزيز االتفاقيةأن سانت لوسيا ل ،يف ضوء ذلكأعلن، و 

وذكر . عن رأيه القائل بأن نص مشروع القرار تقين أكثر مما ينبغي لوثيقة صادرة عن مؤمتر األطراف تونسوأعرب وفد  -90
 2قرتح حذف الفقرة اوهلذا . يذ التقين لالتفاقيةأنه ينبغي أن يوفر املؤمتر إطار العمل للجنة اليت هي اهليئة املسؤولة عن التنف

 . التطوير من زيدأن تتناوهلا مباليت تنص على تفاصيل أكثر مما ينبغي للجنة 

موقف الرئيس، وذكر أنه ينبغي أن يناقش مؤمتر األطراف تفاصيل الشعار ألن اللجنة ما برحت تعمل  سويسراوأيد وفد  -91
ميم شعار عام يف اآلراء بشأن احلاجة إىل تصوأردف يقول إنه بالنظر إىل وجود توافق . ملسألةحىت اآلن دون والية بشأن هذه ا

 ،بطريقة فعالة باملقارنة بالتكاليف فإن فكرة تنظيم منافسة دولية، على النحو الذي يقرتحه وفد الصني، باهظة أكثر مما ينبغي
 . إنه ينبغي دراسة اخليارات األخرى اليت تقرتحها األمانةمل يكن الوفد األخري على استعداد لتغطية التكاليف ف وما

وقال أن من مسؤولية املؤمتر أن . بشأن سلطة مؤمتر األطراف على اللجنة ملا ذُكر عن تأييده المكسيكوأعرب وفد  -92
اختتم بيانه بتأييد و . ميم شعار وتفاصيل ذلك، وأن يطلب إل اللجنة إعداد املبادئ التوجيهية التنفيذيةصيبت يف إمكانية ت

 . األطراف األخرى يف معارضتها لتنظيم منافسة دولية لتصميم شعار

واملكسيك بشأن سيادة مؤمتر األطراف على  ،وسويسرا ،بيانه باملوافقة على موقف سانت لوسيا فرنساواستهل وفد  -93
حملدودية اً يم شعار بأقل الطرق تكلفة نظر واملكسيك بشأن تصم ،وأملانيا ،ومضى بعد ذلك إىل تأييد موقف سويسرا. اللجنة

 . املوارد املتوفرة



 

عن تأييده القرتاح سويسرا وأملانيا بشأن مبدأ فعالية التكاليف فيما يتصل بتصميم الشعار،  لكسمبرغوأعرب وفد  -94
 . وسويسرا بشأن سيادة مؤمتر األطراف ،وفرنسا ،واملكسيك ،ملوقف سانت لوسيا أيضاً وتأييده 

وأعرب، عالوة على ذلك، . نه يوافق على موقف الرئيس وأطراف أخرى بشأن سيادة مؤمتر األطرافإ ألبانياقال وفد و  -95
عن تأييده للتعديالت السويسرية واألملانية اليت مفادها أنه ينبغي تصميم الشعار بطريقة فعالة باملقارنة بالتكاليف، ولكن ليس 

 . أي تشاطره من قبل كعضو يف اللجنةعن طريق منافسة دولية، وقال أن هذا ر 

وبدأ بتقدمي عرض موجز للخالفات  ،على املسائل اليت طرحتها أطراف أخرى فيما يتعلق ببيانه السابق الصينورد وفد  -96
وقال إنه يوافق على بيانات األطراف األخرى اليت تفيد بأن ملؤمتر . 4حول اإلجراءات اليت حددها فيما يتصل بالفقرة 

وأوضح أن اهلدف من مداخلته السابقة هو توضيح تقسيم املسؤوليات بني . اف السيادة العليا يف اختاذ القراراتاألطر 
ويف اخلتام، أعرب الوفد . وليس اقرتاحاً  وأضاف أن خيار تنظيم منافسة دولية لتصميم شعار مت تقدميه بصفته مثاالً . اهليئتني

اليت  7وأوصى باإلبقاء على الفقرة . أن يوفر مؤمتر األطراف املبادئ العامة للقراراتعن تأييده لبيان تونس القائل بأنه ينبغي 
 . تدعو اللجنة إىل مواصلة أعماهلا بشأن الشعار على حنو ما هي عليه اآلن

عن تأييده ملوقف تونس بشأن تفاصيل عملية وضع شعار لالتفاقية، وتأييده لوجوب عدم  البرازيلوأعرب وفد  -97
واقرتح، مثله يف ذلك مثل الصني، وتونس، عدم . بالفعل �ذا العملًا ا يف مؤمتر األطراف ألن اللجنة تضطلع حاليمناقشته

اجلديدة بصيغتها املعدلة من أملانيا وسويسرا بشأن الفعالية باملقارنة  4، واإلبقاء على الفقرة 7إجراء تعديالت على الفقرة 
 . بالتكاليف

احلجج  أيضاً وقال إنه يؤيد . عن تأييده للتعديالت السويسرية واألملانية ت وجزر غرينادينسانت فنسنوأعرب وفد  -98
وأضاف أنه يشك يف أنه تتوفر لدى . واملكسيك ضد خيار تنظيم منافسة دولية لتصميم شعار ،االيت ساقتها سانت لوسي

 . املشاريع احلالية واملقبلة لىعوء ذلك تركيز املوارد ينبغي يف ضاألمانة املوارد املالية الالزمة إلدارة منافسة دولية، وأنه 

بشأن الفعالية باملقارنة  4بيانه باإلعراب عن موافقته على التعديل السويسري واألملاين على الفقرة  إيطالياواستهل وفد  -99
ن يكون طريقة فعالة وأضاف بعد ذلك أن تنظيم منافسة دولية عن طريق املدارس التابعة لليونسكو ميكن أ. بالتكاليف

 . باملقارنة بالتكاليف لتصميم شعار ولرتويج االتفاقية فيما بني الشباب

وأكد على أمهية تصميم . 6يف الفقرة " مبادئ"بيانه بطرح سؤال بشأن استعمال مصطلح  الكاميرونوبدأ وفد  -100
ة على ذلك أن الرتكيز ينبغي أال ينصب على وذكر عالو . ألن الشعار خري وسيلة لرتويج االتفاقية ،شعار بأسرع ما ميكن

 . الفعالية باملقارنة بالتكاليف فحسب



األطراف بأن مؤمتر األطراف مل يناقش قط مسألة تصميم شعار لالتفاقية اليت هي اقرتاح من  النمساوذّكر وفد  -101
ة لالتفاقية الختاذ القرارات، اإلعراب صراحة يف وقال إنه ينبغي، بالنظر إىل أن مؤمتر األطراف هو اهليئة العليا التابع. اللجنة

وأضاف أن النمسا، . عن االعرتاف الضمين بأعمال اللجنة يف هذا الصدد أيضاً القرار عن مبدأ تصميم الشعار، واإلعراب 
عدلة من اجلديدة بالصياغة امل 4يد األطراف األخرى اليت أعربت عن الرأي نفسه، تؤيد الفقرة أيهلذا السبب ومن منطلق ت

 . سويسرا وأملانيا بشأن فعالية التكاليف

وسويسرا وأطراف  ،فرنسا أيضاً ، أنه يؤيد اقرتاح سانت لوسيا الذي أيدته 4، فيما يتصل بالفقرة فيتناموأضاف وفد  -102
 . أخرى

ترتك تفاصيل هذه إنه ينبغي، يف حالة موافقة مؤمتر األطراف على مبدأ تصميم شعار، أن  جمهورية كورياوقال وفد  -103
 . 7وزيادة تفصيل حمتوى الفقرة  4وأضاف عالوة على ذلك أنه يؤيد اقرتاح الربازيل حبذف الفقرة . العملية للجنة

عن تأييده لالقرتاح املقدم من أملانيا بشأن ضرورة مراعاة الفعالية باملقارنة بالتكاليف يف تصميم  كنداوأعرب وفد  -104
 . حمدودية املوارد املتوفرة ألنشطة أخرىيف ضوء اً الشعار، وخصوص

موقف الرئيس وأطراف أخرى بشأن مسألة سيادة مؤمتر األطراف يف عملية اختاذ القرارات، وأشار  غريناداوأيد وفد  -105
 . من االتفاقية 22من املادة ) د(يف هذا الشأن إىل الفقرة 

قد نوقشت من قبل يف الدورات  4اقشة مع األمانة، أن الفقرة مؤمتر األطراف أنه تبني بعد إجراء من الرئيسأفاد و  -106
 . وسأل األمانة عن املعلومات األساسية عن هذه املناقشات وسياقها. السابقة

، بأن املسائل اليت تثريها األطراف اآلن بشأن الشعار فوريرو، ممثلة المديرة العامة -ما غاليا ساو  ةالسيدوذّكرت  -107
وجرى، يف ضوء اإلقرار بضرورة تصميم شعار لالتفاقية، تقدمي ثالثة خيارات مع .  دورات اللجنةقد نوقشت من قبل يف

 2010ديسمرب /كانون األولإىل ذلك، قررت اللجنة يف دور�ا يف  ًا واستناد. تقديرات للتكلفة بشأن كيفية تصميم الشعار
 . عليها أنه ينبغي تقدمي اخليارات الثالثة إىل مؤمتر األطراف للموافقة

بصيغتها املعدلة، واختتم كلمته بالتأكيد على  4، وأيدته يف هذا موناكو، على اإلبقاء على الفقرة اليونانوأصر وفد  -108
 . شعار بطريقة فعالة باملقارنة بالتكاليفوضع  ضرورة

 4واقرتح حذف الفقرة  ياوكور  ،والصني ،وتونس ،ما ذهبت إليه الربازيل جمهورية الكونغو الديمقراطيةوأيد وفد  -109
 . ، وهلذا فإنه ينطوي هنا على تكرار7ألن حمتواها يرد يف الفقرة 



 

بشأن توفري آليات فعالة  4وسويسرا على الفقرة  ،أنه يوافق على التعديالت اليت اقرتحتها أملانيا النرويجوذكر وفد  -110
ضل إجراء مداوالت اللجنة قبل اختاذ قرار يف هذا الشأن حىت إال أنه أضاف أنه كان يف. باملقارنة بالتكاليف لتصميم الشعار

 . يتسىن االطالع على حنو أفضل على اآلثار املالية هلذا القرار

اً جتنب 7، ولكنه تساءل عما إذا كان ينبغي تعديل الفقرة 4عن تأييده لإلبقاء على الفقرة  المجروأعرب وفد  -111
 . للتكرار

مع حذف التفاصيل املتعلقة بالشعار الواردة  4وء البيانات األخرى، باإلبقاء على الفقرة ، يف ضتونسوأوصى وفد  -112
سيضفي الطابع املشروع على أعمال اللجنة وسيوفر الوالية هلا، وسيكفل  4وأضاف أن اإلبقاء على الفقرة . 7يف الفقرة 

 .يربز أمهية الشعار ملؤمتر األطرافسالوضوح اإلجرائي و 

، وأكد على وجود توافق يف اآلراء بشأن 4لمناقشة بشأن الفقرة لحملة عامة عن اخلطوط الرئيسية  ئيسالر وقدم  -113
إىل قرار يتخذه مؤمتر األطراف يوفر والية  4وقال إن معظم األطراف تفضل إدراج إشارة حمددة يف الفقرة . احلاجة إىل شعار

 .عام ملراعاة معيار الكفاءة باملقارنة بالتكاليف يف إعداد الشعاروأضاف أنه يوجد تأييد . على تصميم الشعارللعمل للجنة 
وذكر يف . أنه مثة طلب ألن تضع األمانة مبادئ توجيهية تنفيذية الستعمال الشعاربوذّكر مؤمتر األطراف، عالوة على ذلك، 

 . من القرار 7لشعار يف الفقرة أو اإلشارة إىل ا/و 4مناقشة بشأن ما إذا كان ينبغي حذف الفقرة  اآلن اخلتام أنه تدور

، وفتح الباب ملناقشة التعديل املقرتح من وفود ألبانيا، وأندورا، وسانت لوسيا، والسنغال، 5إىل الفقرة  الرئيسوانتقل  -114
ل لممارسات اجليدة فيما يتصلبشأن إعداد جتميع  26وكمبوديا، وكندا، وموريشيوس، واالحتاد األورويب ودوله األعضاء الـ 

 ،وكوبا ،وهندوراس ،وأيدته األرجنتني 5وقدم باإلضافة إىل ذلك التعديل املطروح من الربازيل على الفقرة . 21بتنفيذ املادة 
 . 21و  20الذي يتضمن املادتني  5ويقرتح عقد مؤمتر عام بشأن الفرع 

إنه توجد مشاكل  واستدرك قائالً . 21و  20أنه يسلم بالصالت الوثيقة بني املادتني  االتحاد األوروبيوذكر وفد  -115
األمانة تقدمي جتميع للحاالت الواردة يف كامل  خطرية فيما يتعلق بالتعديل املقرتح من الربازيل ألنه ال ميكن أن يطلب إىل

ت عن تنفيذ إذ أن األمانة ال ميكنها الوصول إىل املشاورات الداخلية الالزمة جلمع ونشر املعلوما ،من االتفاقيةًا الفرع خامس
 . التعديل الربازيلي يعارض هلذا السبب االحتاد األورويب أعلن أنو . 20املادة 

إلعداد جتميع لألمثلة للحاالت اليت يشار فيها إىل االتفاقية مهمة  5أن الطلب الوارد يف الفقرة  تونسوقال وفد  -116
 . تمع املدين على مساعدة األمانة لتخفيف عبء العملوأوصى بإدراج إشارة إىل تشجيع ا�. أكرب من أن تضطلع �ا األمانة



يوافق على بيان االحتاد  ، ألنه وإن كان21و  20ف ملادتني أنه قد يكون لديه فهم خمتل البرازيلوذكر وفد  -117
والتمس  ،هلذه املسألة إيضاحاً طلب تقدمي و . نتيجة للتعديل املقرتح زداداألورويب فإنه ال يشعر أن عبء عمل األمانة سي

 . معلومات عن الطريقة اليت ستعد �ا التجميع املطلوب للحاالت أيضاً وطلب من األمانة . مشورة املستشار القانوين بشأ�ا

ر إىل أن وبالنظ. كلتيهما تتضمنان التزامات تضطلع �ا األطراف  21و  20أن املادتني  المستشار القانونيوأكد  -118
وهذا ينطبق على االجتماعات اليت (فعالية إال إذا أعلمتها األطراف مببادرا�ا يف احملافل الدولية نها أن تعمل بكمي ال األمانة

ألطراف أن حتدد املهام اليت تود أن ل، ومن مث فإن )تنظمها أسرة األمم املتحدة، ومنظمة التجارة العاملية، واملنظمات التجارية
 . تطلبها من األمانة

إىل أنه بالنظر إىل أن األطراف تطلب توفري جتميع  فوريرو، ممثلة المديرة العامة - ساوما غالياوأشارت السيدة  -119
. 21، وعلى حتديد املعلومات اهلامة فيما يتعلق باملادة 20فإ�ا ستوافق بالضرورة على إرسال معلومات فيما يتصل باملادة 

واختتمت  . يف اجتماعات ومؤمترات أخرى مع األطرافوقالت إنه سبق أن استخدمت هذه احلجج عند مناقشة هذه املسألة 
 . املعلومات املقدمة هلا من األطراف فحسبإال كالمها بإعادة تأكيد أن األمانة ال ميكنها أن جتمع 

وقال إنه ال يوافق هلذا السبب على أن . عن تأييده للبيان الذي أدىل به وفد االحتاد األورويب لكسمبرغوأعرب وفد  -120
 . 5، ومن مث فإنه ال يرغب يف إجراء تعديالت على الفقرة 20ناسب إعداد جتميع فيما يتصل باملادة من امل

 . 21بيان االحتاد األورويب وطلب أن تكون هناك إشارة صرحية إىل أن التجميع ال ينطبق إال على املادة  ألمانياوأيد وفد  -121

ألنه حىت لو أسهمت مجيع األطراف مببادرا�ا فإنه مل يتقرر بعد  ،اهلدف من إعداد التجميع عن تونسوتساءل وفد  -122
من ذلك أنه قد يكون من األجنع، يف ضوء معدل  واقرتح بدالً . مدى أثر إعداد هذه القائمة بدراسات احلاالت اإلفرادية
الدولية، مثل منظمة التجارة  ، إنشاء مقعد دائم يف املنظمات21التصديق احلايل على االتفاقية والطبيعية الدينامية للمادة 

 . العاملية، بغية تعزيز االتفاقية وإقرارها بتنوع أشكال التعبري الثقايف

 واقرتح تعديل الصياغة. 21ن اإلشارة إىل األمانة قد ال تكون مناسبة يف ضوء حمتويات املادة إ زمبابويوقال وفد  -123
 . لذلكاً وفق

، والكونغو، وفرنسا إىل لكسمربغ وأملانيا يف تأييد بيان ا�رندا، وفنلندا، والنرويج، و وانضمت إيطاليا، وبولوندا، وهول -124
 . كما هي دون تغيري  21من املادة  5االحتاد األورويب الذي يطلب اإلبقاء على الفقرة 



 

، ومن مث ينبغي أن الً مستقًا مبوقفه القائل بأنه ينبغي معاملة املادتني على أ�ما تشكالن فرع البرازيلومتسك وفد  -125
أخرى تسلم بالصالت املتبادلة بني املادتني، وطلب إىل مؤمتر األطراف ًا وذكر أن بلدان. إىل املادتني كلتيهما 5تشري الفقرة 

 . أن يستمع إىل مواقف بلدان من مناطق أخرى

كوفونية، وكانت النتيجة اليت مؤمتر األطراف أن هذه املسألة قد نوقشت مع اجلماعة الفرن السنغالوأبلغ وفد  -126
وقال، بناء على ذلك، . 21خلصت إليها هي أن األمانة هي أفضل هيئة للقيام بدور مركز تنسيق للمعلومات بشأن املادة 

 . إنه يرغب يف إجراء تعديل على الفقرة

تؤيد االقرتاح األصلي،  األطراف اليت: حيدد موقفني رئيسيني مها 5للمناقشة بشأن الفقرة ًا موجز  الرئيسوقدم  -127
للتوصل إىل توافق يف اآلراء، ًا واقرتح، تيسري . 5واألطراف اليت تؤيد تعديل الربازيل الذي يرمي إىل اإلشارة إىل كامل الفرع 

 21عن توجيه طلب إىل األمانة إلعداد جتميع بشأن املادة  ، فضالً 5إدراج إشارة إىل تقسيم الفرع : على النحو التايل حالً 
 . 5واعتمدت الفقرة . وأيد كل من الربازيل واالحتاد األورويب االقرتاح. ى وجه التخصيصعل

سانت وكان وفد . اليت تتعلق باملواد اليت ال توجد بشأ�ا مبادئ توجيهية تنفيذية 6وانتقلت املناقشة إىل الفقرة  -128
الدميقراطية الشعبية، و ، وتونس، ومجهورية الوأيدت ألبانيا، والكامريون. قد اقرتح من قبل حذف هذه الفقرة لوسيا

 . واملكسيك، وسانت فنسنت، وجزر غرينادين، وأملانيا، وكندا اقرتاح سانت لوسيا

 . 6أنه مثة توافق يف اآلراء على حذف الفقرة  الرئيسوأعلن  -129

يج، وزمبابوي، والكونغو، سابقا، وأيدته يف ذلك تونس، والنرو ) أ( 6فيما يتعلق بالفقرة  المجروقال وفد  -130
وهندوراس، وسويسرا، أن من األمهية مبكان التأكيد على اإلشارة إىل االتفاقية واإلبقاء عليها عند الكالم عن ترويج االتفاقية 

 . والتوعية �ا، ألن هاتني املسألتني تشمالن ما هو أكثر من الشعار

لعدم وجود أي مالحظات ًا نظر ) د(و ) ج(و ) ب(قرات الفرعية ، واعتماد الف)أ( 6اعتماد الفقرة  الرئيسوأعلن  -131
 . أخرى

أنه ينبغي اإلبقاء على املناقشة بشأن تنفيذ االتفاقية واالستمرار  ألمانيا، ذكر وفد )هـ(وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية  -132
 ). هـ(وهلذا فإنه يفضل عدم حذف الفقرة . أل�ا تساعد على كفالة جناح االتفاقية ،فيها

 



ن اللجنة تتناول مسألة إ، )هـ(البلدان اليت تقرتح حذف الفقرة الفرعية  دمن وفو اً ، بصفته واحدلكسمبرغوقال وفد  -133
تنفيذ االتفاقية عند مناقشتها للتقرير السنوي عن أنشطة الصندوق الدويل للتنوع الثقايف، ويف ضوء هذا تقرتح اإلشارة احملددة 

وهلذا السبب خلص الوفد إىل نتيجة . تنظيم اجتماع ملدة نصف يوم ملناقشة املوارد املالية والبشرية) هـ(لفرعية الواردة يف الفقرة ا
 . مؤداها أن الفقرة الفرعية املقرتحة ليست واضحة أو مفيدة للجنة

مدرجة بالفعل يف ) هـ(يف بيان لكسمربغ، وأضاف أن الوالية واملسؤوليات املناطة باللجنة والواردة  ألبانياوأيد وفد  -134
 . من االتفاقية، وهلذا ال يلزم حتديد والية أخرى 23املادة 

وانتقل إىل . لعدم وجود مالحظات أخرى، اعتماد التعديلًا ؛ وأعلن، نظر احا�إيضااألطراف على  الرئيسوشكر  -135
الدويل للتنوع الثقايف، ودعا مؤمتر األطراف إىل األصلية بشأن إعداد مرجعية لتقييم املرحلة التجريبية من الصندوق  7الفقرة 

النظر يف الفقرة األخرى املقرتحة من سانت لوسيا وأيد�ا سويسرا واملكسيك وهندوراس بشأن الطلب املوجه إىل اللجنة 
 .الستعراض املبادئ التوجيهية املتعلقة بالصندوق الدويل للتنوع الثقايف، على أساس تقييم املرحلة التجريبية

، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية إجراء تنقيح للفقرة يوصي بإدماج ا�ر، وأيدته يف اقرتاحه، كنداواقرتح وفد  -136
 . لذلكصياغة اقرتح و  ،8عناصر من التعديل النروجيي يف الفقرة 

، أي هل ينبغي أال يشري 8إنه يلزم أن يبت مؤمتر األطراف يف مستوى التفاصيل الواردة يف الفقرة  تونسوقال وفد  -137
إىل األعمال  أيضاً تحليل تقييم املرحلة التجريبية للصندوق، أو أنه ينبغي أن يشري ما يتعلق بالقرار إال إىل أعمال اللجنة في

 . التمهيدية اليت تضطلع �ا األمانة يف إعداد التقرير وحتليل التقييم

ويوضح جبالء عملية تقييم  ،ال إنه يليب على حنو كاف شواغل النرويجالتعديل املقرتح من كندا؛ وق فرنساوأيد وفد  -138
 .املبادئ التوجيهية التنفيذية للصندوق

 . األصلية، ووضع التعديل املقدم عليها يف فقرة مستقلة 8أنه يفضل اإلبقاء على الفقرة  النرويجوذكر وفد  -139

" الرابعة"كندا، النص على وجه التحديد على تقدمي النتائج يف الدورة   على التعديل املقرتح مناً ، ردألمانياواقرتح وفد  -140
 . ملؤمتر األطراف" القادمة"وليس يف الدورة 

التعديل املقدم من كندا، ولكنه اقرتح أن يدرج التعديل املقدم من النرويج يف الفقرة السابقة  أيضاً  سويسراوأيد وفد  -141
 . قرتحة من سانت لوسياألنه يضيف قيمة للفقرة التالية امل



 

عن تأييده للتعديل املقرتح من كندا، وقال إن التعديل املقرتح من النرويج يعين االضطالع  لكسمبرغوأعرب وفد  -142
بعملية إضافية مل تكن متوخاة يف بادئ األمر، تتمثل يف تقييم وتنقيح صالحيات الصندوق الدويل للتنوع الثقايف يف �اية 

 . يةاملرحلة التجريب

نه إيكمل التعديل املقرتح من النرويج و  7ن اقرتاحه بشأن الفقرة إإنه يتفق مع سويسرا، و  سانت لوسياوقال وفد  -143
وأضاف أن اقرتاح النرويج ال ينطوي على عملية معقدة، وأن األمانة قد بدأت من قبل األعمال التحضريية . يؤيد إدراجه

 . اإلشراف الداخلي مرفق ب املساعدة منللتقييم، الذي قد ينطوي على إدراج طل

أنه يوجد توافق هام يف اآلراء على الفقرة املقرتحة من سانت لوسيا، كما عدلتها كندا، وعلى الفقرة  الرئيسأعلن و  -144
 . املقرتحة من النرويج، اليت ستسبق تلك املقرتحة من سانت لوسيا

يتضمن إشارة إىل قرارين اختذ�ما اللجنة يف دور�ا الرابعة  عديالً ت لبانياأاألصلية، اقرتح وفد  9وفيما يتعلق بالفقرة  -145
)4.IGC 10B  4و.IGC 16(ويطلبان إىل املديرة العامة تعزيز أمانة االتفاقية ، . 

ه وأعربت فرنسا، وسانت لوسيا، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية عن تأييدها للتعديل املقرتح من ألبانيا، بصيغت -146
نتيجة خلص إليها ا�لس التنفيذي  أيضاً مؤمتر األطراف بأن تعزيز األمانة هو  سانت لوسياوذّكر وفد . املعدلة من زمبابوي

 . مؤخرا

، حىت يكون هناك )5/م 36(التعديل، واقرتح إدراج إشارة حمددة إىل برنامج وميزانية اليونسكو  غريناداوأيد وفد  -147
 . موعد �ائي حمدد

التعديل، وشدد على أمهيته، يف ضوء النمو احلايل يف نطاق االتفاقية الذي يقتضي تعزيز  أيضاً  تونسوأيد وفد  -148
 . األمانة

 .بصيغته املعدلة CP 11.3القرار  اعُتمد



 انتخاب أعضاء اللجنة  - 12البند 
 )CE/11/3.CP/209/INF.3 Revو  CE/11/3.CP/209/12 Rev: الوثيقتان

 . راء عملية االنتخابجإىل أمينة االتفاقية عرض التفاصيل املتعلقة بإ يسالرئطلب  -149

 23.4و  23.1للمادة اً للجنة وفقاً عضو  24راف انتخب يف دورته األوىل ـأن مؤمتر األط أمينة االتفاقيةذكرت و  -150
. ون مدة العضوية أربع سنواتمن النظام الداخلي ملؤمتر األطراف تنص على أن تك 16وأوضحت أن املادة . من االتفاقية

 : اللجنة الذين انتهت مدة عضويتهم، حسب ا�موعة االنتخابية أعضاء أمساء قرأتو 

 أملانيا، لكسمربغ، اليونان؛   :األوىلا�موعة 

 كرواتيا، ليتوانيا؛   :ا�موعة الثانية

 سانت لوسيا، املكسيك؛   :ا�موعة الثالثة

 اهلند؛   :ا�موعة الرابعة

 جنوب أفريقيا، السنغال، موريشيوس؛  ):أ(اخلامسة ا�موعة 

 عمان ):ب(ا�موعة اخلامسة 

 مث تلت أمساء بقية أعضاء اللجنة، حسب ا�موعات االنتخابية

 فرنسا، كندا؛   :ا�موعة األوىل

 ألبانيا، بلغاريا؛   :ا�موعة الثانية

 الربازيل، كوبا؛   :ا�موعة الثالثة

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، الصني؛   :لرابعةا�موعة ا

 الكامريون، كينيا؛  ):أ(ا�موعة اخلامسة 

 . األردن، تونس ):ب(ا�موعة اخلامسة 



 

من النظام  15.2ومضت أمينة االتفاقية إىل توضيح توزيع األطراف لكل جمموعة انتخابية على النحو الذي حتدده املادة 
. تشري إىل أن بوسع كل جمموعة انتخابية أن يكون هلا ثالثة مقاعد على األقل وستة مقاعد على األكثر الداخلي املؤقت اليت

للمادة ًا وأفادت مؤمتر األطراف باإلجراء املتعلق بالقائمة املؤقتة والقائمة النهائية للمرشحني للجنة، وهو اإلجراء املتبع وفق
أن األمانة انتهت من أضافت و . CE/11/3.CP/209/INF.3رد يف الوثيقة ة املؤقتة للمرشحني تئمإن القا توقال. 17.3

 : ومضت بعد ذلك إىل تالوة أمساء املرشحني يف القائمة النهائية. INF.3Revإعداد القائمة النهائية وعممتها يف الوثيقة 

 السويد  :ا�موعة األوىل
 سويسرا    

 أرمينيا  :ا�موعة الثانية
 ا اليوغوسالفية السابقة مجهورية مقدوني    

 األرجنتني  :ا�موعة الثالثة
 سانت فنسنت وجزر غرينادين    
 هندوراس    

 أفغانستان  :ا�موعة الرابعة
 فيتنام    

 زمبابوي ):أ(ا�موعة اخلامسة 
 غينيا    
 الكونغو    

 الكويت ):ب(ا�موعة اخلامسة 

مقعدا، وأن يقرر  24توزيع مقاعد اللجنة البالغة  أوالً  يلزم عليه أن يقررأنه  مؤمتر األطراف أمينة االتفاقيةأفادت و  -151
وأضافت يف . يف هذا الشأن 15.2مقعدا، وأوضحت أنه ميكن مراعاة املادة  12بعد ذلك توزيع املقاعد الشاغرة البالغة 

 . ء يف انتخاب أعضاء اللجنة اجلددما أن يقرر مؤمتر األطراف توزيع املقاعد الشاغرة، البدميكن، ختام كلمتها أنه 

عقاد املؤمتر وأبلغ مؤمتر األطراف أنه مت قبل ان. األمينة لإلجراء املتبع هالذي قدمت حيضا اإلحمتويات  الرئيسوخلص  -152
 أدت فعملية بناء توافق اآلراء هذه قبل انعقاد مؤمتر األطرا نوأ. عقد اجتماعات غري رمسية مع رؤساء ا�موعات االنتخابية

 : إىل اتفاق بشأن توزيع املقاعد، على النحو التايل



 مقاعد، منها معقدان شاغران؛  4  :ا�موعة األوىل

 مقاعد، منها مقعدان شاغران؛  3  :ا�موعة الثانية

 مقاعد شاغرة؛  3مقاعد، منها  5  :ا�موعة الثالثة

 مقاعد، منها مقعد شاغر؛  3  :ا�موعة الرابعة

 مقاعد شاغرة؛  3مقاعد، منها  5 ):أ(خلامسة ا�موعة ا

 . مقاعد، منها مقعد شاغر 3 ):ب(ا�موعة اخلامسة 

ومضى الرئيس بعد ذلك إىل إبالغ مؤمتر األطراف أن االنتخابات مطلوبة للمجموعة الرابعة فحسب اليت يوجد 
ى فيوجد فيما يتصل �ا مرشح واحد لكل أما ا�موعات االنتخابية األخر  .يتعلق �ا مرشحان ملقعد شاغر واحد فيما

وبعد أن سأل عما إذا كانت هناك أي مالحظات، طلب . مقعد شاغر، وليس من املطلوب إجراء انتخابات بشأ�ا
وقال إنه يلزم أن يكون هذان املندوبان من مواطين الدول األطراف غري . لقيام بفرز األصواتلإىل مندوبني التطوع 
 . املرشحني لالنتخابات

 . إسبانيا وجنوب أفريقيا للقيام بدور فارزي األصوات، ودعامها الرئيس لشغل مقعديهما على املنصةاً وتطوع وفد -153

وقال إنه ستعطى لألطراف مدة عشر دقائق للتصويت . بعد ذلك اإلجراء املتبع يف االنتخاب الرئيسوأوضح  -154
وأضاف أن  .وضع دائرة على البلد املرشح الذي ختتارهتلك الفرتة،  يف أثناء ،يتعني على األطرافقال إنه و . ملرشحيها

اً وأن عدم وجود بطاقة اقرتاع يف الظرف سيعترب امتناع. بطاقات االقرتاح اليت تتضمن أكثر من بلد مرشح واحد ستعترب باطلة
لتصويت وسُيطلب فيه إىل األطراف وأخريا، قال إنه سيجري بعد انتهاء مدة الدقائق العشر، توجيه أول نداء ل. عن التصويت

 . وضع أظرفهم يف صناديق االقرتاع

أمساء األطراف بالرتتيب األجبدي وأوضحت ما إذا كانت هذه  أمينة االتفاقيةوفيما يتعلق بالتصويت األول، تلت  -155
 . األطراف حاضرة ومصوتة

 . كانوا غائبني يف التصويت األولأمساء األطراف الذين   أمينة االتفاقيةوأجري تصويت ثان، وتلت  -156

. وبعد تعليق االجتماع لفرتة قصرية لعد األصوات، أعلن نتائج االنتخاب. األطراف على عضويتها الرئيسوشكر  -157
 فيتنامصوتا، و  19األرجنتني : هي وأن نتائج االنتخاب للمجموعة الرابعة كانت 87وذكر أن عدد األطراف املصوتني كان 

 . يف ا�موعة الرابعة فيتناموأعلن انتخاب . ه كان هناك صوتان باطالن، وأربعة ممتنعون عن التصويتصوتا، وأن 62



 

بعد ذلك انتخاب املرشحني االثين عشر التاليني أعضاء يف اللجنة، وذّكر مؤمتر األطراف بأنه ال يلزم  الرئيسوأعلن  -158
 ": حاالت تعادل"لوجود اً نظر  للمجموعات االنتخابية األربع األخرى اعإجراء أي اقرت 

 السويد، وسويسرا؛   :ا�موعة األوىل

 أرمينيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة؛   :ا�موعة الثانية

 األرجنتني، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وهندوراس؛   :ا�موعة الثالثة

 ؛ فيتنام  :ا�موعة الرابعة

 وي، وغينيا، والكونغو؛ زمباب ):أ(ا�موعة اخلامسة 

 . الكويت ):ب(ا�موعة اخلامسة 

 . فارزي األصوات من إسبانيا وجنوب أفريقيا الرئيسوشكر  -159

  CP 12.3مشروع القرار  اعُتمد

 أعمال أخرى  - 13البند 

 . الباب لألطراف للتكلم يف بند مسائل أخرى الرئيسفتح  -160

ودعا األطراف إىل حضور معرض فين يستضيفه الوفد يف . يف اللجنةًا خب عضو نتُ اأنه يسره أنه  أرمينياوذكر وفد  -161
 . اليونسكو، وأبلغ مؤمتر األطراف باألحداث الثقافية األخرى اليت تنظمها اليونسكو وترعاها

 . اللجنةوهنأ الوفد واألطراف األخرى على انتخا�م أعضاء يف  ،أرمينيا على الدعوة اليت وجهتها الرئيسوشكر  -162

بالتنوع الثقايف كما يتجلى  فيتنامالتزام اً وأكد جمدد. يف اللجنةًا عن خالص شكره النتخابه عضو  فيتناموأعرب وفد  -163
 . باللجنة واالتفاقية أيضاً يف احملافل الدولية، والتزامها 

ان بأمهية كبرية يف تنوع الثقايف يكتسيوقال إن الثقافة وال. يف اللجنةًا األطراف النتخا�ا له عضو  غينياوشكر وفد  -164
لبلوغ ًا وعلى هذا األساس، سيعمل الوفد جاهد. وضع التنوع الثقايف على قمة األولويات الثقافية بلده رئيسغينيا، وأن 

 . أهداف اللجنة واالتفاقية



لتعزيز ًا وأنه سيعمل جاهد ،يف اللجنةًا ملؤمتر األطراف أنه يشرفه خالص الشرف انتخابه عضو  الكونغووقال وفد  -165
 . الوعي بأعمال اللجنة واالتفاقية

ومضى بعد ذلك فشكر ). ب(ا�موعة العربية لتأييد ترشيحه لعضوية ا�موعة اخلامسة  الكويتمث شكر وفد  -166
 . بلةوأعرب يف النهاية عن متنياته للجنة بالنجاح يف أعماهلا املق. عضويتها يف اللجنة مدة مان اليت انتهتعُ 

. وذكر أن التنوع الثقايف أولوية وطنية. يف ا�موعة الثالثة للجنة األطراف النتخا�ا له ممثالً  األرجنتينوشكر وفد  -167
وأضاف يف ختام كلمته أن األرجنتني ستسهم على حنو هام يف أعمال اللجنة، وستعمل عن كثب مع سائر أعضاء ا�موعة 

 . الثالثة

. األطراف على انتخا�ا له، وقال إنه يشرفه هذا االنتخاب ية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةجمهور وشكر وفد  -168
أضاف و . والفهم واالحرتام املتبادلني ،مكانات خالقة وأساس لتعزيز السالموأضاف أن تنوع أشكال التعبري الثقايف مصدر إل

 . سهم يف حتقيق التنمية املستدامة يف أي جمتمعتأن كفالة احلقوق الثقافية جلميع ا�موعات العرقية والوطنية 

، وأعرب عن له هاتأييدعلى  ،أمريكا الالتينية والكارييبمن اً بيانه بشكر األطراف، وخصوص هندوراسواستهل وفد  -169
يف والثقافة  بذكر أن التزام هندوراس بالتنوع الثقا واختتم بيانه. امه بأعمال اللجنةوأعرب كذلك عن التز . سروره النتخابه

 . كأداتني للتنمية يتجلى يف اشرتاكها النشط يف االتفاقية

باللجنة، وأنه هلذا السبب اقرتح ترشيحه ًا عميقًا أنه يلتزم التزام سانت فنسنت وجزر غرينادينوأوضح وفد  -170
 . على ذلك الً وأشاد بأعمال اللجنة اليت تيسر أعمال مؤمتر األطراف، وقال إن أعماهلا تشكل مثا. لعضويتها

ومضى . األطراف على انتخابه لعضوية اللجنة، وقال إنه سيأخذ مسؤولياته مأخذ اجلد الشديد زمبابويوشكر وفد  -171
وأعرب عن األمل يف أن تكون اللجنة بعضويتها اجلديدة  ،فأشاد باألعمال اجليدة بأعضاء اللجنة الذين انتهت مدة عضويتهم

 . راري الدويل للفنونمؤمتر األطراف مبهرجان ه بإعالمواختتم كلمته  .على القدر نفسه من الكفاءة

عن الشكر جلميع األطراف على التزامها باالتفاقية، وعلى وجه اخلصوص اللجنة الوطنية األملانية  تونسوأعرب وفد  -172
شكر املنظمات غري احلكومية مث . لليونسكو على دعمها ملنشور عن تنوع أشكال التعبري الثقايف له فائدة خاصة يف تونس

وا�تمع املدين على ما يقدمانه من مسامهة يف تنفيذ االتفاقية، وأبرز على وجه اخلصوص أعمال االحتاد الدويل لتحالفات 
 . التنوع الثقايف، واالحتاد الدويل �الس الفنون ووكاالت الثقافة



 

نفيذ االتفاقية ولدعم أعمال اللجنة على النحو الذي أوصى به إىل األمانة تقدمي تقرير عن أنشطتها لت الرئيسوطلب  -173
 .وفد املكسيك يف املناقشة العامة

إىل البيان االفتتاحي ملساعد املديرة العامة للثقافة  فوريرو ممثلة المديرة العامة - غاليا ساوماوأشارت السيدة  -174
. ة التصديق، وهذه والية ال تندرج يف املبادئ التوجيهية التنفيذيةفقالت إن أمانة االتفاقية تشارك بنشاط يف تنفيذ اسرتاتيجي

. تطوير اسرتاتيجية التوعية واالتصال اليت تذهب إىل ما هو أبعد من مسألة الشعار على أيضاً ومضت تقول إن األمانة تعمل 
أن فهم أمهيتها قد خيتلف حسب املنطقة، من التسليم بًا وبالنظر إىل الطبيعة الثرية املتعددة املعاين لنص االتفاقية، وانطالق

وذكرت أن التقارير اليت . تعكف األمانة واملكاتب امليدانية لليونسكو اآلن على حتديد وتطوير هذه الرسائل ملختلف املناطق
توفر عدد من اخليارات  وأضافت أنه يلزم. تقدم كل أربع سنوات تقتضي من األمانة االضطالع بقدر كبري من األعمال

لعملية بشأن الصندوق الدويل للتنوع الثقايف واسرتاتيجية لتعبئة األموال، وأن هذه اخليارات ستقدم إىل اللجنة يف املستقبل ا
 ونظاماً  ،االحتاد األورويب ذي يدعمهمث ناقشت املشاريع التنفيذية لالتفاقية اليت تتضمن مشروع املساعدة التقنية ال. القريب

على طلب أرمينيا احلصول على مساعدة ًا فوريرو، رد - ساوماوقالت السيدة . تعلق بأنشطة االتفاقيةللمعرفة واإلدارة فيما ي
واستدركت . حلجمهااً يف إعداد التقارير الدورية، أن هذه املساعدة ذات الطابع الشخصي لكل طرف تفوق طاقة األمانة نظر 

واختتمت . يهية ومعلومات واضحة من شأنه أن يساعد األطرافقائلة إنه سُيتاح يف القريب نظام إلكرتوين يوفر مبادئ توج
. قطاع الثقافةاليت أعلنت إعادة تشكيل  2011 يونيو/حزيران 6الصادرة يف " املذكرة العاجية"من  4بيا�ا بقراءة الفقرة 

ميدان الثقافة وتنفيذها، الشاغل الرئيسي ينصب على كفالة األداء الفعال لالتفاقيات الدولية يف "وتنص هذه الفقرة على أن 
ودعت، يف هذا . فيما يتصل باملهام القانونية اجلسيمة املرتتبة عليها، والعمل مع الدول األعضاء يف العمل �ا على حنو تام

الصدد، السيدة كليش إلعالم مؤمتر األطراف خبطط عمل أمانة االتفاقية على امتداد السنتني القادمتني، واألهداف املرجو 
 . قبل انعقاد مؤمتر األطراف القادم بلوغها

وقالت إن هذه الشعبة . هيكل شعبة تنوع أشكال التعبري الثقايف املسؤولة عن االتفاقية أمينة االتفاقيةووصفت  -175
 : ت األنشطة املتوخاة يف فرتة العامني القادمةصفمنظمة على أساس ثالثة حماور عمل رئيسية، وو 

تنظيم االجتماعات النظامية ملؤمتر األطراف واللجنة وكذلك  )1(ن هذ األنشطة تتضم: األنشطة النظامية )1(
الذي يدير األعمال املتصلة باإلعالن عن : الصندوق الدويل للتنوع الثقايف )2(؛ عالميةجتماعات اإلالا

لها، وإعداد جتهيز التقارير وحتلي: التقارير الرباعية السنوات )3(املشاريع، ورصدها، وتنفيذها، وإدار�ا؛ 
در بنحو مل هذا موظفان مهنيان مبيزانية تقوخيصص حملور الع. امللخصات التحليلية ملؤمتر األطراف القادم

 .مليوين دوالر أمريكي



وتتضمن . تستجيب هذه األنشطة لطلبات اللجنة ومؤمتر األطراف بزيادة الوعي باالتفاقية: الدعوة والبحث )2(
تنمية أنشطة االتصال بأصحاب املصلحة يف االتفاقية، مبا يف ذلك ا�تمع  )2(اسرتاتيجية التصديق؛  )1(

ومثة وعد لتوفري موظف مهين هلذه الشعبة، . وضع وتنفيذ نظام إلدارة املعرفة ألغراض االتصال’ 3‘املدين؛ 
 وجيري دعم األنشطة من خالل املوارد اخلارجة عن امليزانية املقدمة من حكومة إسبانيا

ويقدم حمور العمل . وهذه استجابة مباشرة لطلبات اللجنة ومؤمتر األطراف: طة التنفيذية وتطوير األدواتاألنش )3(
 :وفيما يلي مخسة أمثلة لألنشطة التنفيذية. هذا املساعدة فيما يتصل بتنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين

ء املعين بتعزيز نظام إدارة الثقافة يف البلدان مرفق اخلربا"املشروع املمول من اليونسكو واالحتاد األورويب  )1(
جناح اليونسكو  )3(؛ ")الكتاب األخضر("الدليل السياسي لتنمية الصناعات الثقافية واإلبداعية  )2(النامية؛ 

التنوع، أداة إلكرتونية تعليمية جيري  )4(ملؤشر الثقافة من أجل التنمية، للربهنة على مسامهة الثقافة يف التنمية؛ 
مركز موارد إلكرتوين جديد  )5(يف أمريكا الالتينية وتوعي الشباب مببادئ االتفاقية وأهدافها؛ ًا جتربتها حالي

. لتقدمي املساعدة لتعزيز الشراكات مع القطاعني العام واخلاص يف الصناعات الثقافية عن طريق التحالف العاملي
ويبلغ جمموع امليزانية املخصصة يف . متوله إسبانيا وقد ُخصص حملور النشاط هذا وظيفة مهنية وخبري منتسب

املقدم ملشاريع معينة من االحتاد األورويب واحلكومة  ريكي، مبا يف ذلك التمويلمليون دوالر أم 1,6هذا الشأن 
 . اإلسبانية

د خالصة وافية عن واختتمت بيا�ا بذكر أن األمانة تضطلع بعبء عمل كبري، ازداد يف مؤمتر األطراف بإضافة عملية إعدا
وأوضحت أنه سيتم إجناز عبء العمل هذا بصعوبة بسبب حمدودية املوارد املالية والبشرية املتوفرة، وأنه سيلزم توفر . 21املادة 

 . موظفني مهنيني إضافيني يف فرتة العامني القادمة

وجه رسالة واضحة عن احلاجة إىل  على املعلومات املقدمة، وقال أن مؤمتر األطراف شالسيدة كلي الرئيسوشكر  -176
 . كيما يتسىن هلا االضطالع مبهامها  ،تعزيز األمانة مبوارد بشرية ومالية

دراج تقرير من األمانة إل الذي قدمه من قبلطلب الاألمانة على املعلومات اليت ردت على  المكسيكوشكر وفد  -177
ا كانت األمانة تعتزم نشر املعلومات عن املبادئ التوجيهية مث تساءل عما إذ. عن أنشطتها يف مؤمتر األطراف مستقبال

التنفيذية على الوفود الدائمة واللجان الوطنية، وطلب أن يكون ذلك باللغات الست الرمسية لليونسكو من أجل تيسري فهم 
 . األعمال املضطلع �ا حىت اآلن، وتوفري معلومات عن كيفية تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين

مؤمتر األطراف بأن األمانة تعتزم نشر جمموعة من املبادئ التوجيهية التنفيذية ولكنها انتظرت  أمينة االتفاقيةوأفادت  -178
 . ذلك ا�موعة اإلضافية من املبادئ التوجيهية قبل أن تفعل  حني أن يعتمد مؤمتر األطرافإىل



 

ل صعبة، وأعرب عن اهتمام غامبيا الشديد بالعمل مع اللجنة اللجنة على ما اضطلعت به من أعما غامبيا دوهنأ وف -179
 . يف املستقبل يف اللجنةاً وبانتخابه عضو 

وقدم حملة عامة عن املنجزات الرئيسية . مؤمتر األطراف أن غامبيا هي آخر دولة صدقت على االتفاقية الرئيسوأبلغ  -180
وبالنظر إىل اقرتاب مؤمتر األطراف . مرثاملتفانية يف أثناء االجتماع املاليت حققها مؤمتر األطراف، وشكر األطراف على أعماهلا 

 . القرارات ، السيد بابيس من اليونان إىل أن يعرضرمن اختتام أعماله، دعا الرئيس املقر 

وذكر أن السيد فرانسيسكو . عن الدورة العادية الثالثة ملؤمتر األطرافًا ، ملخصالسيد بابيس، المقرروقدم  -181
ضر املؤمتر ما يقرب باندارين، مساعد املديرة العامة للثقافة قام بافتتاح مؤمتر األطراف باسم األمينة العامة لليونسكو، وأنه ح

وأضاف أن جدول األعمال . توىل رئاسة املؤمتر) إكوادور( برموديز -مارسلو فاسكيس ، وأن السيد مشرتك 400من 
 : إىل ، أشار من بينها بصفة خاصةقرارا 12بندا، وأنه مت اختاذ  13تضمن 

 ؛ )من االتفاقية 19و  10و  9املواد (املوافقة على املبادئ التوجيهية التنفيذية لتنفيذ االتفاقية : CP7.3القرار  •
 ل متويل الصندوق الدويل للتنوع الثقايف؛ جاسرتاتيجية تعبئة األموال من أ: CP9.3القرار  •
 ارير الدورية اليت تقدمها أطراف االتفاقية كل أربع سنوات؛ تسليم وتوزيع التق: CP10.3القرار  •
 األنشطة املقبلة للجنة؛ : CP11.3القرار  •
 . انتخاب أعضاء اللجنة: CP12.3القرار  •

إىل مجيع األطراف على مسامها�ا البناءة اليت  أيضاً وتوجه بالشكر . املقرر عن تقريره الواضح احملكم الرئيسوشكر  -182
 - غاليا ساوماالسيد باندارين مساعد املديرة العامة للثقافة والسيدة  إىل مؤمتر األطراف بالنجاح، وكذلكتوجت أعمال 

فوريرو قامت، بصفتها أول أمينة لالتفاقية، بإرساء أساس صلد لتنفيذ االتفاقية، ومن مث  - ساوماوقال إن السيدة . فوريرو
السيدة كليش  أيضاً وشكر . يف تعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايفًا هامًا قية إسهامفإنه ينبغي اعتبار أعماهلا فيما يتعلق باالتفا

على أعماهلا املمتازة اليت هي أساسية األمهية ألعمال اللجنة ومؤمتر األطراف، وقال إن معظم املنجزات اليت حتققت كانت 
، واملوظفني التقنيني، وكل من قدموا الدعم ملؤمتر األطراف واختتم بيانه بشكر املرتمجني التحريريني، واملرتمجني الفوريني. بفضلها

 . وسهلوا مناقشاته

مث توجهت بكالمها إىل . الرئيس على الطريقة اهلادئة واحلازمة اليت ترأس �ا املؤمتر سانت لوسياممثلة وفد  توشكر  -183
 ساوماوبالنظر إىل أن السيدة . ها بدور األمينةفوريرو وقالت إ�ا عملت معها عن كثب يف أثناء قيام - غاليا ساوماالسيدة 

فوريرو قد ال تكون حاضرة يف مؤمتر األطراف القادم، أعربت السيدة الكوويله عن امتنان مؤمتر األطراف واللجنة هلا على  -
 . وأنه سيكون من الصعب االستعاضة عنها يف غيا�ااً أعماهلا، وقالت إن األعضاء سيفتقدو�ا كثري 



وأضافت أ�ا تتذكر الظروف الصعبة . ر بشأ�ا قد حرك عميق مشاعرهاكِ إن ما ذُ  فوريرو - ساوماالت السيدة وق -184
أن االتفاقية كانت تنمو  على الرغم من، عندما طُلب إليها أن تكون أول أمينة لالتفاقية، وأنه 2007اليت سادت يف عام 

اين وأوضحت أنه كان باملستطاع، مع ذلك، تسهيل األعمال بفضل تف. داً جاً بسرعة كان الفريق املعين �ا يف اليونسكو صغري 
وأشارت إىل أنه كان . مناطق العامل مجيعالالتفاقية متثل " حركة تأسيسية"ًا الذين شكلوا مع ومحاس األطراف وأعضاء اللجنة

السيدة فريا الكوويله، لربت لورين، و فائقة مثل السيد ج أن توىل رئاستها أشخاص ذوو مهارات أيضاً من حسن طالع االتفاقية 
إىل حتقيق توافق يف اآلراء وإىل االستماع إىل كل ًا والسيدة نينا أوبوجلن، باإلضافة إىل الرئيس احلايل، وأ�م سعوا مجيع

 . األطراف والسيدة كلني، وأ�ا حتييها على كو�ا أمينة رائعة ،باسم الفريق ،وقالت أ�ا تشكر. األطراف

ويف غياب أي . فوريرو على بيا�ا، وأعرب باسم مؤمتر األطراف عن امتنانه هلا - ساوماالسيدة  الرئيسر وشك -185
 . مالحظات أخرى، أعلن اختتام الدورة العادية الثالثة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف


