
 

 CP 4 الثقافي تنوع أشكال التعبير
  

CE/13/4.CP/13 
 ١٨/٣/٢٠١٣ باريس،
 التوزيع محدود فرنسي: األصل

 
 مؤتمر األطراف 

 في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

 الدورة العادية الرابعة

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

 : أنشطة اللجنة املقبلةمن جدول األعمال المؤقت ١٣البند 

 

املتعلقة مبواصلة  ال سيما )٢٠١٥-٢٠١٣هذه الوثيقة أنشطة اللجنة املقبلة ( تعرض
تنفيذ برنامج الصندوق الدويل للتنوع الثقايف ووضع اسرتاتيجية جلمع األموال اخلاصة 

 من االتفاقية. ٢١وتنفيذ املادة ، ودراسة التقارير الدورية لألطراف بذا الصندوق

 ١٣القرار املطلوب: الفقرة 
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الذي حدد مبوجبه أنشطة  CP 11.3) القرار٢٠١١اعتمد مؤمتر األطراف يف دورته العادية األخرية (حزيران/يونيو  - ١
 املهام التالية:تويل بوقد كلف القرار اللجنة  .٢٠١٣-٢٠١١اللجنة املقبلة للفرتة 

 عرب القيام مبا يلي: يف تنفيذ برنامج الصندوق الدويل للتنوع الثقايفمواصلة عملها  •

من املبادئ التوجيهية  ٤استناداً إىل الفقرة وذلك ، التجريبية املرحلة لتقييمالالزمة  االختصاصات إعداد -
 الصندوق الدويل للتنوع الثقايف؛ باستخدام موارد املتعلقة

 ملرحلة التجريبية؛دراسة نتائج تقييم ا -

دراسة املبادئ التوجيهية للصندوق الدويل للتنوع الثقايف، مع األخذ بعني االعتبار التجارب  -
 واالستنتاجات املستخلصة من تقييم مرحلته التجريبية؛

 ؛٢٠١٢و ٢٠١١يف إطار الصندوق الدويل للتنوع الثقايف يف عامي اختيار طلبات التمويل املقدمة  -

 بشان استخدام شعار االتفاقية؛ تنفيذيةال التوجيهية للمبادئ مشروع إعداد •

العالقة مع الصكوك األخرى، بشأن ب اخلاصتقدمي نتائج عملها، يف سياق تنفيذ القسم اخلامس من االتفاقية  •
 إعداد قائمة جرد للحاالت اليت مت فيها الرجوع إىل االتفاقية واستخدامها يف احملافل الدولية األخرى؛

 بشأن ما يلي:مواصلة عملها  •

 وأفضل املمارسات؛ سنواتالتقارير الدورية لألطراف اليت تقدمها كل أربع  -

 اسرتاتيجية مجع األموال؛ -

 التفاقية وتسليط الضوء عليها؛الرتويج ل -

 اسرتاتيجية التصديق على االتفاقية. -

بأنشطة  )٢٠١٢و ٢٠١١قامت اللجنة، خالل الدورتني األخريتني (كانون األول/ديسمرب  CP 11.3 للقرار وفقاً  - ٢
). ويبني هذا التقرير، الذي اعتمدته CE/13/4.CP/6مهمة عرضتها بالتفصيل يف تقريرها عن أنشطتها وقراراتا (الوثيقة 

وُقدِّم يف هذه الدورة ملؤمتر األطراف، أن اللجنة قامت يف إطار  ٢٠١٢يف دورتا األخرية يف أيلول/سبتمرب اللجنة 
، والنظر يف التقييم للصندوق التجريبية املرحلة لتقييم اختصاصات إعدادبالثقايف  للتنوع الدويلاملتعلقة بالصندوق  األنشطة

 ، واعتمدت٢٠١٢مشروعًا يف عام  ١٣و ٢٠١١مشروعًا يف عام  ١٧اإلشراف الداخلي، واختارت الذي أعده مرفق 
دراسة التقارير الدورية األوىل  رزهاعلى مجلة أمور اباسرتاتيجية مجع األموال للصندوق. واشتملت األنشطة األخرى للجنة 

 ، وتنفيذ اسرتاتيجية التصديق وخطة عملها.٢١لألطراف اليت تقدم كل أربع سنوات، وتنفيذ املادة 
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، يدعو إىل إدراج بند يف قدمت اللجنة يف دورتا العادية السادسة اقرتاحاً، للنظر فيه يف املؤمتر الرابع لألطرافو  - ٣
. كما دعت )IGC 17.6 السابعة بشأن تنوع أشكال التعبري الثقايف يف العصر الرقمي (القرارجدول أعمال دورتا 

 بشأن التطورات يف الال الرقمي اليت تؤثر على االتفاقية اتاألطراف الراةبة وكذلك التمع املدين إىل تقدمي بيان
 ات الواجب اختاذها.اإلجراءواقرتاحات بشأن 

لجنة مواصلة تنفيذ برنامج الصندوق الدويل للتنوع الثقايف واسرتاتيجية مجع األموال له، وستشمل األنشطة املقبلة ل - ٤
يها وتنفيذها على ودراسة التقارير الدورية لألطراف، ومواصلة األنشطة الرامية إىل الرتويج لالتفاقية وتسليط الضوء عل

قياس تأثريها، وحتليل نتائج اسرتاتيجية التصديق وتأثريها و  ٢١املستوى الوطين، ودراسة النتائج األوىل لعملية تنفيذ املادة 
 والنظر يف تشكيل اإلطار املفاهيمي لالتفاقية والال الرقمي. )٢٠١٣-٢٠٠٩(

) ٢٠١٣وفيما يتعلق بالصندوق الدويل للتنوع الثقايف، ستقوم اللجنة يف دورتا السابعة (كانون األول/ديسمرب  - ٥
تقييم املرحلة التجريبية للصندوق  اإلشراف الداخلي اليت اعتمدتا على اثر ت مرفقباعتماد خطة عمل لتنفيذ توصيا

 ٢٠١٣كما سيقوم يف دورتيه القادمتني باختيار املشاريع اليت قدمت بشأ�ا طلبات التمويل يف عامي   ).IGC 5.6(القرار
 يف إطار برنامج الصندوق، ومواصلة تنفيذ اسرتاتيجية مجع األموال للصندوق واستخدام آليات متويل مبتكرة له. ٢٠١٤و

 ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ستقوم اللجنة يف  ت، كل أربع سنوا  لألطراف اليت تقدمالتقارير الدورية وفيما خيص  - ٦
يف  ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون يف وستنظر ٢٠٠٩على االتفاقية يف عام  صدقتبدراسة التقارير األوىل لألطراف اليت 

 تكليفهاتقريراً. وطلبت اللجنة من مؤمتر األطراف  ٢٢، أي  ٢٠١٠على االتفاقية يف عام  صدقتتقارير األطراف اليت 
وتنقيحها، إذا لزم األمر، على ضوء التجارب واخلربات احملرزة وتقدمي  ٩املبادئ التوجيهية التنفيذية للمادة يف بإعادة النظر 

اجللسة  . كما ميكن للجنة النظر يف نتائج)IGC 4.6 (القرار ٢٠١٥إليه يف دورته العادية اخلامسة يف حزيران/يونيو  النتائج
من أجل عرض ومشاطرة التجارب واخلربات املقدمة يف هذه  األطرافملؤمتر  الدورة الرابعة اإلعالمية اليت تعقد قبل

 اجللسة.

ستقوم اللجنة بدراسة النتائج األولية لعملية حتليل حمتوى الوثائق املدرجة يف قائمة اجلرد ف، ٢١أما خبصوص املادة  - ٧
كن للجنة إصدار توصيات بشأن تنفيذ هذه املادة خالل ، ميوتأثريها واستخالص العرب منها. واستنادًا إىل هذه النتائج

 .بشأ�اوإحالتها إىل الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف للنظر فيها وإصدار قرار  ٢٠١٤-٢٠١١السنوات األربع 

كما ميكن للجنة النظر يف إمكانية وضع نظام إلدارة املعارف استجابة لرةبة األطراف يف احلصول على مزيد من  - ٨
 املمارسات اجليدة وتعميمها عرب هذا املنرب.مات بشأن كيفية تنفيذ االتفاقية. ومن شأن هذا النظام توفري املزيد من املعلو 
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على ذلك، يتطلب تنفيذ االتفاقية أن تقوم اللجنة بدعم األنشطة الرامية إىل تسليط الضوء على االتفاقية  عالوة - ٩
والرتويج هلا. وميكنها على وجه اخلصوص وضع إطار ملعاجلة طلبات استخدام شعار االتفاقية والنظر من مث يف الطلبات 

 ذه مؤمتر األطراف.األوىل املقدمة يف هذا الصدد، وفقاً للقرار الذي سيتخ

)، ستواصل اللجنة تنفيذها وتقييم النتائج. وتطلب من األمانة ٢٠١٣-٢٠٠٩وفيما يتعلق باسرتاتيجية التصديق ( -١٠
، وثيقة بشأن نتائج اسرتاتيجية التصديق ٢٠١٣يف هذا الصدد أن تقدم إليها يف دورتا السابعة، يف كانون األول/ديسمرب 

). وميكن للجنة أن تقدم، على ضوء IGC 10.6(القرار  ٢٠١٣راءات املتخذة يف عام واخلطوات واإلجعلى االتفاقية 
 بشأن تنفيذ اسرتاتيجية التصديق وحتيلها إىل مؤمتر األطراف للنظر فيها واختاذ قرار بشأ�ا.توصيات   النتائج احملرزة،

فعاًال على الصعيدين الوطين والدويل، ًا حتديد الوسائل الكفيلة بتنفيذ االتفاقية تنفيذًا ويتعني على اللجنة أيض -١١
 تعزيز أجل من اخلربات بنك" األورويب االحتاد/اليونسكو مشروعمن خالل تعزيز القدرات، كما هو احلال مع  سيما الو 

) املمول من االحتاد األورويب واملقرر اجنازه يف تشرين ٢٠١٣-٢٠١٠( "النامية البلدان يف الثقافة حوكمة نظام
لتنفيذ االتفاقية على الصعيد العملي، يف هذا السياق إجراء مناقشة بشأن أفضل السبل  نيتع. وي٢٠١٣الثاين/نوفمرب 

 هذا اهلدف مبفرده. على حتقيقالصندوق الدويل للتنوع الثقايف  عدم قدرةنظراً إىل 

طراف مدعو يف هذه الدورة إىل استعراض حالة تنفيذ االتفاقية. وبإمكانه أن يدعو اللجنة إىل مواصلة ومؤمتر األ -١٢
أنشطتها فيما يتعلق بالصندوق الدويل للتنوع الثقايف واسرتاتيجيته يف مجع األموال، وتعميق التحليل خبصوص الدورة 

والنتائج األولية  ٢١والنتائج األوىل لعملية تنفيذ املادة  واتاألوىل من التقارير الدورية لألطراف اليت تقدم كل أربع سن
فيما يتعلق باستخدام الشعار، ومجع ونشر  ال سيماالسرتاتيجية التصديق، والرتويج لالتفاقية وتسليط الضوء عليها، و 

املعارف. كما ينبغي  األمثلة واملمارسات املبتكرة بشأن تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين من خالل وضع نظام إلدارة
املوارد الالزمة لربنامج شامل يف جمال تعزيز القدرات يليب االحتياجات اليت للجنة أن تواصل عملها يف جمال تنمية وتطوير 

 إشراكيف كيفية   أن تنظرًا وبإمكان اللجنة أيض اً.حتددها األطراف والبحث عن هذه املوارد وتوظيفها توظيفًا عملي
استنادًا إىل املناقشات اليت جرت بشأن هذا املوضوع يف دورتا العادية وذلك  عمل هيئات االتفاقية، التمع املدين يف

 .١١من املبادئ التوجيهية التنفيذية للمادة  ٩وإىل الفقرة  السادسة

 وقد يرةب مؤمتر األطراف يف اعتماد القرار التايل: -١٣

 CP 13.4 مشروع القرار

 إن مؤمتر األطراف،

 ، CE/13/4.CP/13الوثيقة  وقد درس  - ١
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 ؛ CE/13/4.CP/INF.6 و CE/13/4.CP/INF.5و  CE/13/4.CP/INF.4 بالوثائق اإلعالميةاً حييط علم - ٢

 ؛ IGC 17.6و IGC5.6و IGC 4.6بقرارات اللجنة  وحييط علماً أيضاً   - ٣

املشروع املنقح  األمر،، إن لزم للموافقة يف دورته القادمة وأن تقدم إليه أن تواصل عملهااللجنة  من ويطلب - ٤
 استناداً إىل اخلربات والتجارب احملرزة؛ من االتفاقية ٩للمبادئ التوجيهية التنفيذية املتعلقة باملادة 

 بشأن واقرتاحات االتفاقية على تؤثر اليت الرقمي الال يف التطورات اللجنة تبيان من كما يطلب - ٥
 يف هذا الصدد؛ اختاذها الواجب اتاإلجراء

 عملها يف الاالت التالية: إىل مواصلة ةاللجن ويدعو - ٦

الرتويج لالتفاقية وتسليط الضوء عليها، وباألخص وضع إطار ملعاجلة الطلبات القادمة فيما يتعلق  -
 ،باستخدام الشعار

تنفيذ برنامج الصندوق الدويل للتنوع الثقايف، مبا يف ذلك تنفيذ اسرتاتيجية مجع األموال وخطة العمل  -
 بتنفيذ توصيات مرفق اإلشراف الداخلي اليت اعتمدتا يف أعقاب تقييم املرحلة التجريبية،اخلاصة 

 النظر يف التقارير الدورية لألطراف اليت تقدم كل أربع سنوات، -

 ،نتائج اسرتاتيجية التصديقحتليل  -

 وضع نظام إلدارة املعارف وبرنامج شامل لتعزيز الكفاءات، -

 إشراك التمع املدين يف هيئات االتفاقية.  -


