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Uالبند الثاني من جدول األعمال المؤقت:U تقرير اللجنة حول أنشطتها وقرارات مؤتمر األطراف 

 

 

 
ه الوثيقة في المرفق تقرير اللجنة حول أنشطتها تعرض هذ

 وقرارات مؤتمر األطراف
 

 2فقرة : القرار المطلوب
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تعرض هذه الوثيقة في المرفق تقرير اللجنة حول أنشطتها والقرارات التي تم تبنيها بين الدورتين العاديتين الرابعة . 1

المرفق في دورتها العادية الثامنة التي انعقدت في شهر والخامسة من مؤتمر األطراف  تبنت اللجنة التقرير  
 ).IGC 14.8القرار (وقررت عرضه على مؤتمر األطراف في دورته العادية الرابعة  2014كانون األول /ديسمبر

 
 :وقد يرغب مؤتمر األطراف في تبني القرار التالي. 2
 

 CP 6.5 مشروع قرار
 

 مؤتمر األطراف،
 
1 . Uوقد فحصU  الوثيقةCE/15/5.CP/6   ومرفقها; 

 
2. Uوقد أخذ في اعتبارهU  تقرير اللجنة حول أنشطتها والقرارات التي عرضت على مؤتمر األطراف والمرفقة في هذه

 .الوثيقة
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 مرفق

 تقرير اللجنة الحكومية المشتركة 
 لحماية وتعزيز تنوع التعبير الثقافي حول أنشطتها 

 رافوالقرارات التي اتخذها مؤتمر األط

 تشكيل اللجنة. 1
تشكيل ") االتفاقية"والمشار إليها فيما بعد بعبارة (من االتفاقية بشأن حماية وتعزيز تنوع التعبير الثقافي  23تحدد المادة  .1

ادة، يتم وبما يتفق مع هذه الم"). اللجنة"والمشار إليها فيما بعد بعبارة (لجنة حكومية مشتركة لحماية وتعزيز تنوع التعبير الثقافي 
من النظام الداخلي  15.1وعمالً بالقاعدة . انتخاب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات على أساس التوزيع الجغرافي العادل والتناوب

لمؤتمر األطراف، يتم انتخاب أعضاء اللجنة على أساس تكوين فرق اليونسكو االنتخابية على النحو الذي حدده المؤتمر العام 
 ).الدول العربية) (ب(5و) الدول اإلفريقية) (أ(5: تتألف من فريقين انتخاب فرعيين" 5المجموعة "مفهوم أن لليونسكو، ومن ال

 
عضواً للجنة،  12، انتخب مؤتمر األطراف 2013حزيران /يونيو 13إلى  11في دورته العادية الرابعة، التي انعقدت من  .2

 .مر األطرافمن النظام الداخلي لمؤت 16بما يتفق مع نص المادة 
 
 : الذين يشكلون اللجنة ومدة تعيينهم كالتالي 24الدول األعضاء الـ .3

 1 فريق

 2015-2011 السويد 2017-2013 النمسا 

المملكة المتحدة لبريطانيا 
 العظمى وأيرلندا الشمالية

 2015-2011 سويسرا 2013-2017

 2 فريق

 جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية 2015-2011 أرمينيا
 السابقة 

2011-2015 

 2017-2013 ليتوانيا 2017-2013 روسيا البيضاء

 3 فريق

 األرجنتين 
 

 هندوراس

2011-2015 
 

2011-2015 

 سانت فنسنت وغرينادين 
 سانت لوشيا
 اوروجواي 

2011-2015 
 

2013-2017 
2013-2017 

 4 فريق

 2015-2011 فيتنام 2017-2013 أفغانستان

   2017-2013 أستراليا

 )أ(5 فريق
 الكونغو
 اثيوبيا

2011-2015 
2013-2017 

 مدغشقر
 زيمبابوي

2013-2017 
2011-2015 

   2015-2011 غينيا

 )ب(5 فريق
 2017-2013 تونس 2017-2013 اإلمارات العربية المتحدة

   2015-2011 الكويت
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 )2013حزيران /ونيوي 13-11(اجتماعات اللجنة منذ الدورة الرابعة العادية لمؤتمر األطراف . 2
تم تنظيم هاذان االجتماعان على . منذ الدورة الرابعة العادية لمؤتمر األطراف، اجتمعت اللجنة مرتين في شكل دورة عادية .4

 :النحو التالي

 التواريخ الدورات

 2013كانون األول /ديسمبر IGC( 10-13.7(الدورة العادية السابعة، باريس، فرنسا 

 2014كانون األول /ديسمبر IGC( 9-11.8(الثامنة، باريس، فرنسا الدورة العادية 

 
من نظامها الداخلي، تنتخب اللجنة مكتبا في نهاية كل دورة عادية، ويتولى منصبه حتى الدورة  12.1وعمالً بالقاعدة  .5

من نظامها الداخلي من أجل المضي في  12.1وفي دوراتها العادية السادسة والسابعة، أوقفت اللجنة العمل بالقاعدة . العادية التالية
 ).IGC 15.7و القرار  IGC 16.6القرار (انتخاب الرئيس والمقرر ونائب رئيس اللجنة 

 

 التواريخ أعضاء المكتب الدورات

 الدورة العادية السابعة
 )فرنسا(باريس 

 )أرمينيا(السيدة آريف صامويليان  :رئيس اللجنة

10-13 
كانون األول /ديسمبر
2013 

 السيد نيكوال ماتيو  :مقرر اللجنة

 )سويسرا(                             

 السيد مايكل شولتز  :     ويحل محله  

 )السويد(                            

الكونغو، الكويت، سانت فنسنت وغرينادين،  :نواب رئيس اللجنة
 السويد، فيتنام

 الدورة العادية الثامنة
 ) فرنسا(باريس 

 ) الكونغو(   السيد جون ماري آدو :رئيس اللجنة
9 - 11  

كانون األول /ديسمبر
2014 

 )    مدغشقر(السيدة لور راباريسون  :مقرر اللجنة

النمسا، اإلمارات العربية المتحدة، ليتوانيا، سانت  :نواب رئيس اللجنة
 لوشيا، فيتنام

 
 )2013حزيران /يونيو 13-11(العادية لمؤتمر األطراف أنشطة اللجنة منذ الدورة الرابعة . 3
 
، شملت أنشطة اللجنة الرئيسية وقراراتها، بما يتفق )2013حزيران /يونيو(منذ الدورة الرابعة العادية لمؤتمر األطراف  .6

 :من االتفاقية) و(، )هـ(، )ب( 23.6مع نص المادة 
 

 لمرحلتين األولى والثانية من سياسة جمع األموال للصندوق؛وا) IFCD(تنفيذ الصندوق الدولي للتنوع الثقافي  -
 التابعة لتقييم المرحلة التجريبية للصندوق الدولي للتنوع الثقافي؛) IOS(تنفيذ توصيات خدمات الرقابة الداخلية  -
 دراسة تحليلية للتقارير الجديدة عن الفترة الرباعية؛ -
 ؛")تبادل المعلومات والشفافية(" 9مادة مراجعة مبدئية للمبادئ التوجيهية التشغيلية لل -
 بشأن تنفيذ استراتيجية التصديق وخطة العمل الخاصة بها؛ 2013و 2010فحص النتائج التي تم الحصول  عليها بين  -
 فحص التقرير بشأن استعمال شعار االتفاقية؛ -
 21و" معاملة التفضيلية للدول الناميةال" 16فحص المعلومات التي تم جمعها خالل المشاورة بشأن تنفيذ مادتي االتفاقية  -

 واآلثار المترتبة عليهما؛" التعاون والتشاور الدولي"
 حول تنفيذ االتفاقية؛) IOS(دراسة التقارير الواردة من خدمات الرقابة الداخلية  -
 فحص التقرير بشأن مراجعة إدارة اليونسكو؛ -
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تفاقية؛ دور نشر الخدمة العامة في تحقيق أهداف االتفاقية؛ أثر التكنولوجيا الرقمية على اال: أنشطة أخرى، وتحديداً  -

 . مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ االتفاقية؛ العيد العاشر لالتفاقية
 
 

 ) IFCD( تنفيذ الصندوق الدولي للتنوع الثقافي
 

مولة من الصندوق الدولي ، وافقت اللجنة على المشروعات الم)2013كانون األول /ديسمبر(في دورتها العادية السابعة  .7
كما قررت إطالق نداء ). دوالر أمريكي 763.748مشروعات بتكلفة إجمالية  10(للتنوع الثقافي كجزء من دورة التمويل الرابعة 

وعينت اللجنة . لهذا الغرض 2014حزيران /يونيو 30من األموال المتاحة في % 70وتخصيص  2014لتلقي التمويالت في 
كما تم تعيين ستة خبراء .  خبراء من أجل إعداد توصيات فحص اللجنة لطلبات التمويل والموافقة عليها فريق مؤلف من ستة

وحديثاً، طلبت اللجنة من األمانة تنظيم اجتماع في باريس مع أعضاء فريق الخبراء بعد الفحص الفني الذي . آخرين كبدائل
 .تموز في مقر اليونسكو/يويول 29و 28وتم االجتماع في ).  IGC 6.7القرار . (أجرى

 
وطلبت اللجنة من المدير العام أن يقترح، بمناسبة الدورة العادية الثامنة، سياسة استرداد التكاليف على أساس نفس المبادئ  .8

، )2014كانون األول /ديسمبر(في دورتها العادية الثامنة ) IGC 9.7القرار  . (التي تتبعها االتفاقيات األخرى في مجال الثقافة
القرار . (قررت اللجنة تطبيق سياسة اليونسكو السترداد التكاليف في حاالت استعمال موارد الصندوق الدولي للتنوع الثقافي

8.IGC 5a .( 
 
، وافقت اللجنة على سبع مشروعات جديدة ممولة من الصندوق )2014كانون األول /ديسمبر(في دورتها العادية الثامنة  .9

كما قررت إطالق نداء جديد . دوالر أمريكي 624.296ثقافي كجزء من دورة التمويل الخامسة وبتكلفة إجمالية الدولي للتنوع ال
عالوة على ذلك، . لهذا الغرض 2015حزيران /يونيو 30من األموال المتاحة في % 70وتخصيص  2015لتلقي التمويالت في 

لتخصيص األموال من الصندوق الدولي للتنوع الثقافي، وبشكل دعت اللجنة مؤتمر األطراف العتبار الشرط األكثر مالئمة 
خاص، االستمرارية والحاجة، ودعت األطراف ممن تتوفر لديها القدرة على دعم المنظمات غير الحكومية الخاصة بها لالمتناع 

واخيراً، دعت اللجنة . الثقافي من عرض المشروعات أثناء الدور القادمة على ضوء الحالة المالية الحالية للصندوق الدولي للتنوع
األمانة لكي تقدم لمؤتمر األطراف نظام يمكن من خالله أن تعلن أطراف االتفاقية عن المبالغ التي ترغب المساهمة بها بشكل 

 ).IGC 8.8القرار .  (طوعي ومنتظم للصندوق الدولي للتنوع الثقافي
 

للتنوع الثقافي وشجعت األطراف على تقديم المساهمات الطوعية  وشكرت اللجنة جميع المساهمين في الصندوق الدولي .10
كما طلبت من المدير العام أن يدعو مجلس اإلدارة لمراجعة . من مساهماتها اإلجمالية لليونسكو% 1والمنتظمة بما ال يقل عن 

تفاقية من أجل جمع وإدارة األموال برنامج دعم تكاليف الصندوق الدولي للتنوع الثقافي مع اعتبار العمل الذي أجرته أمانة اال
 ).IGC 10.8القرار . (للصندوق الدولي للتنوع الثقافي

 
 ) IOS( تنفيذ توصيات خدمات الرقابة الداخلية

 
كانون /ديسمبر(بناء على تقييم المرحلة التجريبية للصندوق الدولي للتنوع الثقافي، قررت اللجنة في دورتها العادية السابعة  .11

كما الحظت عددا من التحديات .  بشكل عام) IOS(التقدم الذي تحقق في تنفيذ توصيات خدمات الرقابة الداخلية ) 2013األول 
. التي واجهتها األمانة في تنفيذ بعض تلك التوصيات والعواقب المالية على نتائج إطار العمل ونظام إدارة المعارف المتصلة به

 ).IGC 8.7القرار (
 

وأخذت . لعادية الثامنة، شجعت اللجنة األمانة على مواصلة عملها في تنفيذ توصيات خدمات الرقابة الداخليةوفي دورتها ا .12
) RBM(في االعتبار الجانب المالي للتنفيذ الكامل للتوصيات، وبشكل خاص ما يتصل بإطار عمل اإلدارة القائمة على النتائج 

فوها بالموارد غير المدرجة بالميزانية من أجل التنفيذ الكامل للتوصيات وطلبت من األطراف أن يوا. ومنصة إدارة المعارف
 ).IGC 8.8القرار . (ودعم تقوية األمانة من خالل تعيين خبير شريك أو منتدب للعمل على تنفيذ الصندوق الدولي للتنوع الثقافي

 
 

 لثانيةالمرحلتان األولى وا -سياسة جمع األموال للصندوق الدولي للتنوع الثقافي 
 

، قررت اللجنة األمانة  تنفيذ أنشطتها الخاصة المتعلقة )2013كانون األول /ديسمبر(في دورتها العادية السابعة  .13
وبناء عليه، قررت اللجنة تخصيص .  بالمرحلتين، األولى والثانية، من خطة جمع األموال للصندوق الدولي للتنوع الثقافي

، وتم سحب هذا المبلغ من األموال غير 2014أجل القيام بأنشطة جمع األموال المخططة لعام  دوالر أمريكي لألمانة من 55.281
كما طلبت من األمانة تقديم تقرير حول تنفيذ خطة جمع األموال .  المخصصة في الخساب الخاص للصندوق الدولي للتنوع الثقافي

 ).IGC 7.7القرار (.  للصندوق الدولي للتنوع الثقافي في دورتها العادية الثامنة
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وفي دورتها العادية الثامنة قررت اللجنة تنفيذ األنشطة الخاصة المتعلقة بالمرحلة الثانية من خطة جمع األموال للصندوق  .14
وطلبت من األمانة البحث عن شركة متخصصة في جمع األموال . دوالر أمريكي 47.563الدولي للتنوع الثقافي وخصصت لذلك 

بمناسبة الدورة العادية الخامسة 1Tخطة جمع األموال للصندوق الدولي للتنوع الثقافي وتقديم تقرير حول تنفيذها من أجل تنفيذ 
 ).IGC 9.8القرار . (الدورة العادية التاسعة للجنة1Tلمؤتمر األطراف و 

 
 

 التقارير الجديدة والموجز التنفيذي: تقارير دورية كل أربع سنوات
 

، صدر قرار من مؤتمر األطراف بأن على األطراف التي صدقت على )2013حزيران /يونيو(رابعة وفي دورته العادية ال .15
كما طلب مؤتمر األطراف من اللجنة . 2014نيسان /أبريل 30أن تقدم تقريرا عن الفترة الرباعية لألمانة قبل  2010االتفاقية عام 

بما فيها إطار العمل للتقارير الدورية الرباعية  9التشغيلية للمادة أن تعيد فحص وتراجع، إذا احتاج األمر، المبادئ التوجيهية 
. المتصلة بتلك التوجيهات على أساس الخبرة المكتسبة وأن تعرض نتائج هذا العمل على المؤتمر في دورته العادية الخامسة

 )CP 10.4مشروع قرار (
 

قامت اللجنة بدراسة وتسجيل البيانات التي تم جمعها كنتيجة ، )2013كانون األول /ديسمبر(وفي دورتها العادية السابعة  .16
 30ودعت اللجنة األطراف الذين من المفترض أن يقدموا التقارير في . للتقرير الدوري عن الدورة الثانية بشأن تنفيذ االتفاقية

ودعت . على التنفيذ 2013رهم عام أن يقدموها في هذا الموعد كما حثت األطراف الذين لم يقدموا بعد تقاري 2014نيسان /أبريل
أن يولوا عناية خاصة، بشكل اختياري، ألثر التكنولوجيات  2015و 2014األطراف الذين من المفترض أن يقدموا تقاريرهم في 

وشجعت اللجنة األطراف على تنظيم دورات مناقشة متعددة األطراف عند إعداد تقاريرهم، تشارك . الرقمية على تنفيذ االتفاقية
فيها منظمات المجتمع المدني بشكل خاص، وأن يخصصوا الموارد غير المدرجة في الميزانية لبرنامج األمانة للتدريب وإعداد 

وطلبت اللجنة من األمانة أن تجعل التقرير الدوري الرباعي متاحا للجمهور . التقارير وأن يضعوا نظام عالمي إلدارة المعارف
بعد انعقاد الدورة، وبمشاركة معهد اليونسكو لإلحصاء، وأن تقدم للفحص مسودة مراجعة المبادئ  على موقع االتفاقية اإللكتروني

. 2014كانون األول /في الدورة العادية الثامنة المقرر عقدها في ديسمبر" مشاركة البيانات والشفافية" 9التوجيهية التشغيلية للمادة 
 )IGC 5.7 القرار(
 

ثامنة، فحصت اللجنة المعلومات التي تم جمعها كنتيجة للعام الثالث للتقرير الدوري الرباعي لتنفيذ وفي دورتها العادية ال . 17
تقرير الذي استلمته األمانة حتى تاريخه  71كما راجعت التحليل المستعرض للـ). 2014أي التقاريرالستة المقدمة في (االتفاقية 

مثال، أثر التكنولوجيات الرقمية، دور المجتمع المدني ودور (دتها أجهزة اإلدارة وايضا الموارد اإلضافية للمسائل المعينة التي حد
أن يقدموها لألمانة في  2016و 2015ودعت اللجنة األطراف الذين من المفترض أن يقدموا تقاريرهم في ).   نشر الخدمة العامة

لى تقديمها في أقرب موعد ممكن بأي من لغات ع 2014-2012مواعيدها وشجعت األطراف الذين لم يقدموا بعد تقاريرهم في 
وكررت اللجنة طلبها من األطراف بتنظيم دورات مشورة تشترك . عمل اللجنة أو، إذا أمكن ذلك، باللغتين وكذلك بلغات أخرى

مج بناء القدرات ودعت اللجنة األمانة لتنفيذ برنا. فيها الجهات المعنية لدى إعداد التقارير وبشكل خاص، منظمات المجتمع المدني
وطلبت اللجنة من األمانة، عقب دورتها . الذي يهدف لمساعدة األطراف على إعداد تقاريرهم والممول من الموارد خارج الميزانية
 ).IGC 7a.8القرار (. العادية الثامنة، أن تتيح التقارير الدورية الرباعية للجمهور على موقعها اإللكتروني للعلم

 
بما فيها إطار العمل التقارير  9ة ندوة مناقشة هامة حول المسودة المنقحة للمبادئ التوجيهية التشغيلية للمادة ونظمت اللجن . 18

وشملت المناقشة .  الدورية الرباعية، وبعد أن تبنتها قررت عرضها على الدورة العادية الخامسة لمؤتمر األطراف العتمادها
لة في المساواة بين الجنسين واالستراتيجية التشغيلية للشباب التي تمت إضافتها لمراجعة برنامج اليونسكو لألولوية العامة المتمث

 ).IGC 7b.8القرار . (المبادئ التوجيهية التشغيلية
 
 

 )2013-2010( نتائج استراتيجية تصديق اللجنة
 

العتبار النتائج التي تم الحصول  عليها بين ، أخذت اللجنة بعين ا)2013كانون األول /ديسمبر(في دورتها العادية السابعة  .19
طلبت اللجنة من األطراف والمجتمع المدني أن . بشأن تنفيذ استراتيجية التصديق وخطة العمل الخاصة بها 2013و 2010

فيذ يواصلوا جهودهم من أجل الترويج للتصديق على االتفاقية من خالل مشاركة المعلومات الموسعة وأفضل الممارسات في التن
وطلبت من األمانة أن تعد وثيقة إعالمية بنتائج تنفيذ استراتيجية التصديق وتوجيه األنشطة وأن تقدمها . وأيضا فوائد التصديق

 ).IGC 10.7القرار . (2015حزيران /لمؤتمر األطراف في دورته العادية الخامسة في يونيو
 
 

 الشعار
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يجوز استعمال ، اختار مؤتمر األطراف شعارا لالتفاقية وقرر أنه )2013حزيران /يونيو(في دورته العادية الرابعة  .20

، طلبت )2013كانون األول /ديسمبر(وفي دورتها العادية السابعة ). CP 12.4قرار ( الشعار على حدة أو مع رمز اليونسكو
كما . بغية حماية الشعار) WIPO(ة الفكرية اللجنة من األمانة إبالغ كافة أطراف االتفاقية بنتيجة استشارة المنظمة العالمية للملكي

وفي النهاية، طلبت اللجنة من األمانة . أنها تبنت بشكل مؤقت استمارة طلب استخدام الشعار و استمارة الموافقة واستمارة التقرير
و مع رمز اليونسكو، وهذا أن تقدم في دورتها العادية الثامنة المعلومات بالجودة والكمية عند الطلب، الستعمال الشعار على حدة أ

ومن خالل ).  IGC 11.7القرار . (، وآثار اتلك االستخدامات المحتملة على وضوح االتفاقية2014ما تمت الموافقة عليه في 
 .، نصحت مؤتمر األطراف بإدراج مسألة وضوح االتفاقية في جدول أعمال دورته العادية الخامسةIGC 17.8قرار اللجنة 

 
 

   وأثرهما 21و 16 تنفيذ مادتي االتفاقيةالتقرير بشأن 
 

 21طلب مؤتمر األطراف من اللجنة مواصلة عملها في تنفيذ المادة ) 2013حزيران /يونيو(في دورته العادية الرابعة  .21
وإرسال نتائج  21كما طلب من اللجنة مناقشة وتحليل المعلومات المتعلقة بتنفيذ المادة . وإرسال النتائج لدورته العادية الخامسة

تأثير هذا التنفيذ، واستمرار العمل، بما في ذلك في إعداد قاعدة البيانات من خالل دعوة كل عامين لألطراف من أجل تعبئة 
 ).CP11.4قرار . (االستفسار

 
لتي تم جمعها ، أخذت اللجنة بعين االعتبار المعلومات األولية ا)2013كانون األول /ديسمبر(وفي دورتها العادية السابعة  .22

ودعت األطراف والمجتمع المدني والمنظمات الدولية الستخدام المنصة على انترنت لمواصلة . 21حول تأثير مادة االتفاقية رقم 
وطلبت اللجنة من األمانة أن تواصل بنشاط عملها . وأثرها 21إمداد األمانة بكافة المعلومات المفيدة حول تنفيذ مادة االتفاقية رقم 

وأثرهما مستعينة باألنظمة المناسبة وأن تأخذ في اعتبارها  21و 16ع وتحليل المعلومات المتعلقة بتنفيذ مادتي االتفاقية في جم
وفي النهاية، طلبت اللجنة من األطراف أن تدعم عمل . المناقشات وأن تواصل في إعداد المنصة اإللكترونية وقاعدة البيانات

 ).IGC 12.7القرار . (رونية، من خالل توفير الموارد خارج الميزانيةاألمانة، بما فيه المنصة اإللكت
 

وفي دورتها العادية الثامنة، طلبت اللجنة من األمانة أن تواصل بنشاط استشارة األطراف والمنظمات الدولية والمجتمع  .23
وأثرهما والمواصلة في إعداد  21و 16ية المدني على أساس حولي من أجل جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بتنفيذ مادتي االتفاق

وطلبت من األمانة أن تعيد جدولة دورة التبادل المزمع عقدها في . 16المنصة اإللكترونية وقاعدة البيانات بإضافة المادة 
ة العادية وأثرهما بمشاركة المجتمع المدني وتنظيمها قبل الدور 21و 16حول تنفيذ مادتي االتفاقية  2014كانون األول /ديسمبر

كما طلبت من األمانة وضع وحدات التدريب على تنفيذ مادتي . 2015حزيران /الخامسة لمؤتمر األطراف المقرر عقدها في يونيو
وفي النهاية، طلبت اللجنة من األطراف أن تدعم عمل . كجزء من عملها في االستراتيجية العالمية لبناء القدرات 21و 16االتفاقية 

 ).IGC 11.8القرار . (ه المنصة اإللكترونية، من خالل توفير الموارد خارج الميزانيةاألمانة، بما في
 
 

 ) IOS( تقارير خدمات الرقابة الداخلية
 

طلبت اللجنة من األمانة أن تقدر في جورتها العادية الثامنة ) 2013كانون األول /ديسمبر(في دورتها العادية السابعة  .24
 ).IGC 13.7القرار . (بة على تبني توصيات قسم الرقابة الداخلية بشأن عمل االتفاقيةتقريرا حول اآلثار المترت

 
في دورتها العادية الثامنة سجلت اللجنة أن المراجعة التي أجراها قسم الرقابة الداخلية تهدف إلى التعرف على التحسينات  .25

ورحبت اللجنة بأغلب الخالصات والتوصيات وأيضا . فاعل فيما بينهاالممكنة ألساليب العمل لجميع اتفاقيات اليونسكو الثقافية والت
لمراجعة قسم  3بإنشاء القطاع الثقافي لوحدة خدمات مشتركة لدعم عمل جميع أمانات االتفاقية التي تقوم بتنفيذ التوصية رقم 

اقية وطلبت التقارير من األمانة لعرضها وتتوق اللجنة ألن ترى نتائج جهود تسهيل وتخفيف عمل أمانات االتف.  الرقابة الداخلية
وتعتبر أن الوتيرة السنوية لدورات اللجنة مناسبة وتتفق مع . في دورتها العادية التاسعة حول االقتصاد الذي حققته تلك الجهود

دية الثامنة هو ثالث أيام لالتفاقية وذكرت بأنه في دورتها العادية السابعة بأن عدد األيام المتفق عليه للدورة العا 23.2نص المادة 
وأخذت اللجنة بعين االعتبار زيادة اعتماد المنظمة على المساهمات خارج الميزانية ودعت األطراف لمد األمانة . بدال من خمسة

ادية بالموارد المالية بما يتفق مع األولويات المحددة في دورتها العادية السابعة وتلك التي حددها مؤتمر االطراف في دورته الع
وكررت تفهمها الستمرار تركيز الموارد واألفراد المخصصين لألنشطة األساسية على األولويات والحظت برضا ما تم . الرابعة

وتعترف اللجنة . من عمل في المسائل ذات األولوية في دورتها العادية السابعة ورحبت بمواصلة ذات العمل في خطة عملها التالية
ت الموارد البشرية لألمانة بشكل مستديم كي تتمكن من القيام بفعالية بالرد على األولويات التي حددها بالحاجة إلى تقوية قدرا

وإيطاليا كما دعت  األطراف إلى دراسة ) كيبك(مؤتمر األطراف كما أخذت بعين االعتبار أيضا برضا الخبرات التي قدمتها كندا 
 1ن األمانة، بما يتفق مع ممارسات االتفاقيات الثقافية األخرى، والتوصية رقم وأخيرا، طلبت اللجنة م. تلك التسويات بشكل دائم

)e ( من مراجعة قسم الرقابة الداخلية والنظم المالية للحساب الخاص بالصندوق الدولي للتنوع الثقافي) لتنفيذ سياسة ) 5مادة
 ).IGC 5a.8القرار . (لي للتنوع الثقافياليونسكو السترداد التكاليف بشكل خاص عند استعمال موارد الصندوق الدو
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لحماية وتعزيز  2005اتفاقية  - 4كما اعتبرت اللجنة تقييم عمل اليونسكو لتحديد المعايير الخاصة بالقطاع الثقافي الجزء  . 26

يذ توصيات قسم وشحعت اللجنة اليونسكو على البحث على أموال خارج الميزانية لتنف. تنوع أشكال التعبير الثقافي وتوصياتها
الرقابة الداخلية، وتحديدا تلك التي تعالج تحليل وتبادل المعلومات حول آثار االتفاقية وبناء القدرات في مجال إدارة الثقافة ووضع 

 ).IGC 8.8القرار . (SMARTإطار عمل شامل لنتائج االتفاقية، بما فيها مؤشرات 
 
 

 مراجعة إدارة اليونسكو
 

الذي درسته الدورة ) 6.4بند ( C/49 37، رحبت اللجنة بالوثيقة )2013كانون األول /ديسمبر(ة السابعة في دورتها العادي .27
ودعت اللجنة جميع األطراف للمشاركة في تمرين تقدير شخصي . السابعة والثالثين للمؤتمر العام التي تتناول إصالح اإلدارة

 IGC.7القرار . (خارجية والذي يطلب فيه من األمانة تسهيل تلك المهمةحسب إطار العمل المشترك الممنوح من جهة المراجعة ال
13.( 

 
وفي دورتها العادية الثامنة، أخذت اللجنة بعين االعتبار  مراجعة اإلدارة التابعة لليونسكو واالعتمادات المالية المستقلة،  .28

رة العادية الرابعة لمؤتمر األطراف ورئيس الدورة العادية وشكرت اللجنة رئيس الدو. والبرامج والكيانات والتمرين الذي تم فيها
 ).IGC 6.8القرار . (الثامنة للجنة على عملهم الجاد في هذا الشأن

 
 

 أنشطة أخرى
 

 المسائل الرقمية 
 

وا أن يقدم، دعا المؤتمر األطراف الذين يرغبون والمجتمع المدني، )2013حزيران /يونيو(في دورته العادية الرابعة  .29
لألمانة تقريرا عن مظاهر تطور التكنولوجيات الرقمية التي تؤثر على االتفاقية واالقتراحات ألعمال مستقبلية لكي تفحصها اللجنة 

مشروع قرار . (كما طلب من اللجنة أن ترسل نتائج هذا العمل إلى الدورة العادية الخامسة للمؤتمر. خالل دورتها العادية السابعة
4.CP 13( 
 

دعت اللجنة األطراف الذين من المقرر أن يقدموا التقرير ) 2013كانون األول /ديسمبر(وفي دورتها العادية السابعة  .30
أن يولوا عناية خاصة، على أساس اختياري، ألثر التكنولوجيات الرقمية على تنفيذ االتفاقية  2015نيسان /الدوري في أبريل

كما دعت األمانة ). IGC 5.7القرار (قارير الدورية الرباعية ومقابلها بالشكل اإللكتروني مستعينين بإطار العمل الحالي إلعداد الت
إلى تحليل جميع المعلومات ذات الصلة الموجودة في التقارير الدورية التي تقدمها األطراف لالتفاقية والمستندات األخرى ذات 

 ).IGC 13.7القرار ( الصلة، وبالذات تلك التي تتعلق بتطور التكنولوجيات الرقمية
 

وفي دورتها العادية الثامنة، طلبت اللجنة من األمانة أن تواصل عملها في الموضوع من خالل  تحليل التقارير الدورية  .31
الرباعية التي تقدمها األطراف وأن تشارك المعلومات في إطار عمل تحليل التقرير الذي تقدمه كل عامين وأيضا في إطار عمل 

كما طلبت من األمانة أن تقدم للدورة الخامسة العادية لمؤتمر األطراف مستند عن كل ما تم من . 21و 16شأن المادتين التقرير ب
عمل في مسألة التكنولوجيات الرقمية في إطار عمل االتفاقية وكذلك موجز للمناقشات التي تمت داخل اللجنة وأن تواصل التعاون 

عالوة على ذلك، . المعنية ومع الخبراء والمجتمع المدني وأن تبغ اللجنة بتطورات األمور في هذا المجال مع المنظمات األخرى
طلبت اللجنة من األمانة أن تضيف الصعوبات المتعلقة بتنفيذ االتفاقية في العصر الرقمي في جدول عمل دورة التبادل التي من 

وأخيرا، تقرر تقديم  في الدورة .  21و 16ف حول المادتين المقرر عقدها على هامش الدورة العادية الخامسة لمؤتمر األطرا
العادية الخامسة لمؤتمر األطراف اقتراح انتداب اللجنة، بالتشاور مع األطراف، لتحضير في دورته العادية التاسعة، مسودة 

. ر، بشكل خاص، التعاون الدوليالخطوط التوجيهية التشغيلية بشأن المسائل الرقمية وتنوع التعبير الثقافي مع األخذ في االعتبا
 ).IGC 12.8القرار (
 

 دور نشر الخدمة العامة في تحقيق أهداف االتفاقية
 

، دعا مؤتمر األطراف اللجنة أن تدرج موضوعا في جدول أعمال )2013حزيران /يونيو(وفي دورته العادية الرابعة  .32
وفي دورتها العادية السابعة ). CP 13.4القرار (قيق أهداف االتفاقية دورتها السابعة العادية حول دور نشر الخدمة العامة في تح

دعت اللجنة األمانة لتحليل جميع المعلومات ذات الصلة الموجودة في التقارير الدورية والمستندات ) 2013كانون األول /ديسمبر(
 ).IGC 13.7القرار (األخرى ذات الصلة، وبالذات تلك التي تتعلق بنشر الخدمة العامة 

 
وفي دورتها العادية الثامنة، أخذت اللجنة بعين االعتبار  المعلومات التي تم جمعها في هذا الصدد كنتيجة لتحليل التقارير  .33

 ).IGC 7a.8القرار . (تقرير استلمته حتى تاريخه من األمانة، عالوة على الموارد األخرى 71وعددها 
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 التفاقيةتقدير مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ ا
 

، دعا مؤتمر األطراف اللجنة لمواصلة عملها في تقدير مشاركة المجتمع )2013حزيران /يونيو(في دورته العادية الرابعة  .34
من االتفاقية، في تنفيذ االتفاقية على المستويات القومية، اإلقليمية، الدولية، بما في ذلك عمل  11المدني، المعترف بها في المادة 

دعت اللجنة األمانة ) 2013كانون األول /ديسمبر(وفي دورتها العادية السابعة ). CP 13.4القرار (قانوني لالتفاقية الجهاز ال
لتحليل جميع المعلومات ذات الصلة الموجودة في التقارير الدورية والمستندات األخرى ذات العالقة، وبالذات تلك التي تتعلق 

 ).IGC 13.7القرار (تفاقية بمشاركة المجتمع المدني في تنفيذ اال
 

وفي دورتها العادية الثامنة، أخذت اللجنة بعين االعتبار المعلومات التي تم جمعها في هذا الصدد كنتيجة لتحليل التقارير  .35
تقرير استلمته حتى تاريخه من األمانة، عالوة على الموارد األخرى، وقررت إدخال موضوع في جدول أعمال  71وعددها 

 ).IGC 7a.8القرار (ة التاسعة العادية للجنة حول تقدير مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ االتفاقية الدور
 

 العيد العاشر لالتفاقية
 

أثارت العديد من األطراف مسألة العيد العاشر لالتفاقية خالل الدورة العادية الرابعة لمؤتمر األطراف، وهي مسالة لن  .36
 2015أخذت اللجنة بعين االعتبار أنه في ) 2013كانون األول /ديسمبر(وفي دورتها العادية السابعة . تطرأ في أي من قراراته

ستحتفل االتفاقية بعيدها العاشر ودعت األطراف والمجتمع المدني لالحتفال بالعيد العاشر لالتفاقية على المستويات المحلية 
ى ذلك أية تبعات مالية على اليونسكو وأنها سوف تمنح األمانة البيانات والقومية واإلقليمية والدولية، وحددت أن لن يترتب عل

 ).IGC 13.7القرار (حول هذا الحدث واألنشطة التي تود تنظيمها بهذه المناسبة 
 

وفي دورتها العادية الثامنة، أخذت اللجنة بعين االعتبار مبادرة األمانة حول إعداد صفحة ويب مخصصة للعيد العاشر  .37
وتبادل المشتركون . فاقية تشمل جدول زمني شامل لالحتفال مع توضيح هام لألنشطة التي تنظمها األطراف المعنية باالتفاقيةلالت

، ودعت اللجنة جميع األطراف المعنية أن تقدم المعلومات الوافية 2015المعلومات حول الفعاليات التي ينوون تنظيمها في 
ونصحت بأن يتم إدراج مسألة رؤية االتفاقية في جدول أعمال الدورة العادية . حة على انترنتمستعينة بأداة العيد العاشر المتا

 ).IGC 17.8القرار. (الخامسة لمؤتمر األطراف وطلبت من األمانة أن تمنح معلومات موجزة حول هذه المناقشة
 

 األنشطة المقبلة
 

بشأن أنشطة اللجنة المقبلة،  CP 13.4ؤتمر األطراف القرار تبنى م) 2013حزيران /يونيو(في دورته العادية الرابعة  .38
وطلب منها أن تضع بمناسبة دورتها العادية السابعة، خطة عمل لهذه األنشطة، بما في ذلك جدول زمني تقريبي و، بقدر اإلمكان، 

وفي هذا السياق، وفيما يتعلق بجهودها . الموارد البشرية والمالية المتاحة من البرنامج العادي والمدعومة بموارد خارج الميزانية
) 2013كانون األول /ديسمبر(في تنسيق عمل األمانة مع الموارد المتاحة، فتحت اللجنة باب المناقشة في دورتها العادية السابعة 

 :وتوصلت للنتائج التالية حول األنشطة ذات األولوية
 

 اجتماعات أجهزة اإلدارة؛ •
 م تحضير التقارير الدورية الرباعية؛  أنشطة بناء القدرات، وخاصة دع •
 تنفيذ الصندوق الدولي للتنوع الثقافي وسياسته الخاصة بجمع األموال؛ و  •
، واإلشراف على المسائل العرضية ذات الصلة 21و 16إدارة المعارف، وخاصة اإلشراف على تنفيذ وآثار المادتين  •

 . نانين ونشر الخدمة العامة والمجتمع المدنيباالتفاقية، بما فيها التكنولوجيات الرقمية ووضع الف
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