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DCE/17/6.CP/8 
 9/2/2017 باريس،
 فرنسي: األصل

 

 وتعزيز حماية اتفاقية األطراف في مؤتمر
 الثقافي التعبير أشكال تنوع

 السادسة الدورة العادية
 2 القاعة اليونسكو، مقر باريس،

 2017 يونيو/حزيران 12-15

الواردة يف "تقرير  اخلارجي احلسابات مراجع بشأن متابعة توصياتتقرير األمانة : من جدول األعمال المؤقت 8البند 
 "هبا املرتبطة والربامج املالية والصناديق والكيانات اليونسكو يف اإلدارة نظم مراجعة

دعا املؤمتر العام لليونسكو مجيع الربامج واللجان الدولية احلكومية واهليئات املنشأة مبوجب اتفاقيات إىل 
 مراجعة" بشأن اخلارجي احلسابات مراجعاحملددة يف تقرير بنداً عن متابعة التوصيات  أعماهلاتضمني جداول 

 23م/38"، والواردة يف الوثيقة هبا املرتبطة والربامج املالية والصناديق والكيانات اليونسكو يف اإلدارة نظم
أن يدرج مؤمتر األطراف  2016دورهتا العاشرة اليت عقدت يف عام يف (. واقرتحت اللجنة 101م/38)القرار 

يئتني الرئاسيتني اهلإجراءات وأساليب عمل السادسة، بنداً عن نظم اإلدارة وعن ، إبان دورته أعمالهيف جدول 
 صيات مراجع احلسابات اخلارجي.تقدم هذه الوثيقة تقريراً مرحلياً عن متابعة تو و  .لالتفاقية

 16املطلوب: الفقرة القرار 
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 الخلفية

 التدابري صياغة دفهب ]...[ اإلدارية اهليئات كل  ألداء اسرتاتيجي استعراض إجراء" 2013قرر املؤمتر العام يف عام  - 1
 منوطلب يف هذا السياق "(. وضميمة 49م/37الوثيقة و ، 96م/37" )القرار الوفورات ققيوحت اإلدارة نظم إلصالح املالئمة

 اجلدوى يشمل ذايت تقييم إجراء حلكوميةا الدولية االتفاقيات مبوجب املنشأة واهليئات واللجان الربامج ومن اإلدارية اهليئات مجيع
 عمل وقت وفائدة أثر ذلك يف امب ،اجتماعاهتا وفعالية كفاءة  ومدى هلا، احملددة املهام ألداء به تضطلع الذي للعمل العامة
عام وطلب املؤمتر ال ".2015 يناير/ينالثا كانون  شهر قبل الذايت هذه التقييم عمليات نتائج عن التقارير تقدمي وينبغي. اخلرباء

 التقييم الذايت. عملية ميع الكيانات املعنية من أجل تيسريتقييم مشرتك جل وضع إطار

)املشار إليها  الثقايف التعبري شكالأ تنوع وتعزيز حلماية احلكومية الدوليةوجتدر اإلشارة من باب التذكري إىل أن اللجنة  - 2
)املشار إليها فيما يلي باسم  يفالثقا التعبري أشكال تنوع وتعزيز محايةفيما يلي باسم "اللجنة"(، املنشأة مبوجب اتفاقية 

إصالح ب ملتعلقةا( 6،4)البند  49/م37( بالوثيقة 2013"االتفاقية"(، رحبت يف دورهتا العادية السابعة )كانون األول/ديسمرب 
ضمن اإلطار  ذايت الواجب إجراؤهاشاركة يف عملية التقييم النظم اإلدارة. ودعت اللجنة يف هذا الصدد مجيع األطراف إىل امل

 (.IGC 13.7اخلارجي، وطلبت من األمانة تيسري ذلك )القرار املشرتك الذي سيضعه مراجع احلسابات 

 يئتني الرئاسيتنياهليت على رئيسي لتقييم الذالُوزع استبيان ، IGC 13.7وبقرار اللجنة  96م/37 العاماملؤمتر  بقرار وعمالً  - 3
لة النتائج إىل مراجع احلسابات مجع آراء أعضاء اللجنة واألطراف يف االتفاقية وإحا، من أجل 2014-2013لالتفاقية للفرتة 

 اخلارجي.

( تقريرًا عن مراجعة نظم اإلدارة يف 2014وقدمت األمانة يف الدورة العادية الثامنة للجنة )كانون األول/ديسمرب  - 4
اللجنة ومؤمتر األطراف  بشأنرّكز بوجه خاص على عملية التقييم الذايت اجلارية  الكياناتو  والربامج املالية والصناديقاليونسكو 

لالتفاقية اللذين  اهليئتني الرئاسيتنيرئيسا  اوقام خالل مناقشاهت ،اللجنة يف التقريرنظرت . و (CE/14/8.IGC/6)انظر الوثيقة 
أعضاء اللجنة. فقدما بوجه خاص معلومات عن املنهجية املختارة وعن تقدم  ا يف التقييم الذايت بعرض جتربتهما علىشارك

ودعا  (.IGC.8 6القرار ) اإطاره باألنشطة املتخذة يفاملراجعة و  مبا ذُكر عن عملية. فأحاطت اللجنة علمًا 1العملية املذكورة
عن  املنبثقةالتوصيات وال سيما تلك  تنفيذإىل مواصلة رصد  ،(2015يف دورته العادية اخلامسة )حزيران/يونيو  ،مؤمتر األطراف

يف  لالتفاقية يئتان الرئاسيتاناهل. وأُدرجت نتائج التقييم الذايت الذي أجرته (CP 14.5اخلارجي )القرار تقرير مراجع احلسابات 
 2تقرير مراجع احلسابات اخلارجي.

                                                           

 .100إىل  49 رات منالفق، /IGC/15/9CE.3الوثيقة الوارد يف الثامنة للجنة، انظر احملضر املوجز املفصل للدورة العادية  1
  .2015، آب/أغسطس 12إىل  9الفقرات من  ،28م ت/197ة الوثيقملحق انظر  2
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ق مع أعضاء املكتب، مث أرسلت إىل الردود على االستبيانات املتعلقة بعملية التقييم الذايت بالتعاون الوثي ومت معاجلة - 5
يانات. وفيما خيص النتائج الرئيسية خرية من الردود على االستبيف النسخة األ تعليقات األطرافوأُدرجت ألخذ آرائها. األطراف 

أن أعمال . وأكدت أيضاً التفاقيةا يف إطار املتبعاملستخلصة من هذه العملية، أكدت األطراف أمهية النموذج املؤسسي القائم 
بتخصيص املوارد، أعربت  وفيما يتعلق على مر السنوات. ازدادت فعاليةً أهنا تسري على حنو مرض و  يئتني الرئاسيتني لالتفاقيةاهل

وملا كانت قلة املوارد يف بعض األحيان  ية.األطراف عن احلاجة الواضحة إىل زيادة املوارد البشرية واملالية املتاحة ألمانة االتفاق
اسرتاتيجية فعالة جلمع  لى ضرورة اتباعشددت التعليقات ع، يئتان الرئاسيتان لالتفاقيةعائقًا لتنفيذ القرارات اليت تعتمدها اهل

وعلى الرغم من عدم وجود أي سبب ، معينة على مسألة الشفافية أو تضارب املصاحل تعليقاتاألموال وإبراز االتفاقية. ومل تبد 
لالتفاقية. ورحبت  يئتني الرئاسيتنيهلاوجيه العتماد مثل هذه االسرتاتيجية، رحبت األطراف هبذا االقرتاح كوسيلة ملواصلة تدعيم 

 األطراف بالتقرير ومل تبد أي تعليقات إضافية. 

 فريق العمل المعني بالحوكمة وتنفيذ توصياته

( يف التقرير النهائي اخلاص 2015نظر اجمللس التنفيذي يف دورته السابعة والتسعني بعد املائة )تشرين األول/أكتوبر  - 6
. مث (    DCE/17/6.CP/INF.6إلعالمية االيونسكو والصناديق املالية والربامج والكيانات )انظر الوثيقة  دارة يفمبراجعة نظم اإل

 أوصى املؤمتر العام بأن يقوم إبان دورته الثامنة والثالثني مبا يلي:

 ؛مفصلةإنشاء فريق عمل مفتوح العضوية ملناقشة تقرير مراجع احلسابات وتوصياته بصورة  -

 (.44م ت/197و 28م ت/197)القراران  13و 11و 1التوصيات  تنفيذالشروع يف  -

( التوصيتني الصادرتني عن اجمللس التنفيذي وأعاد 2015وأقر املؤمتر العام يف دورته الثامنة والثالثني )تشرين الثاين/نوفمرب  - 7
والكفاءة يف  فعاليةال تعزيز من أجل ضمانيئتيها الرئاسيتني، هللليونسكو، وال سيما  ضرورة اإلصالح الكامل والشامل تأكيد
 3(. وقرر املؤمتر العام إنشاء فريق عمل مفتوح العضوية101م/38إدارة املنظمة وتيسري اختاذ القرارات االسرتاتيجية )القرار جمال 

شروع يف تنفيذ التوصيات وطلب أيضاً من املديرة العامة ال .معين باحلوكمة وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو
 الواردة يف تقرير مراجع احلسابات اخلارجي. 13و 11و 1

                                                           

مل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو استناداً عالنظر يف مسألة احلوكمة وإجراءات وأساليب فريق العمل يف إطار مهامه  يتوىل، 101م ت/38عمالً بالقرار  3
والصناديق املالية والربامج  رة يف اليونسكوالواردة من الدول األعضاء وإىل تقرير مراجع احلسابات اخلارجي بشأن نظم اإلداإىل اآلراء واالقرتاحات 

 .ىل القرارات السابقة املتعلقة باحلوكمة، وإيف هذا الصدد ، وإىل عمليات التقييم ومراجعة احلسابات اليت جيريها مرفق اإلشراف الداخليوالكيانات
لتوصيات إىل اجمللس اتقدمي هذه بو  فريق العمل بصياغة جمموعة من التوصيات مع حتديد ما يُرجح أن يرتتب عنها من آثار ونتائج مالية، ُكلفو 

 لعام مشفوعة مبالحظاته.على أن حييلها اجمللس إىل املؤمتر ا 2017التنفيذي يف دورته الثانية بعد املائتني اليت ستعقد يف عام 
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 مبوجب املنشأة واهليئات واللجان احلكومية الدولية الربامج مجيع 101م/38وإضافة إىل ذلك، دعا املؤمتر العام يف قراره  - 8
 مراجع تقرير يف الواردة وصياتالت تنفيذ متابعة بشأن بنداً  أمكن، إذا 2016 عام يف أعماهلا، جدول تضمني إىل االتفاقيات
 اتهاقرتاحا عن معلومات تقدميو  ملموسة، تدابري طريق عن حوكمتها وحتسني ،23 /م 38 الوثيقة يف الوارد اخلارجي احلسابات

ول أعمال الدورة العادية العاشرة بند يف جد أضيفالعضوية. وعماًل هبذا القرار،  املفتوح العمل فريق رئيس إىل الصدد هذا يف
 للجنة.

إجراء استعراض شامل  يونسكو، وأكدت احلاجة إىللالعاشرة على أمهية هذه املسألة بالنسبة ل وشددت اللجنة يف دورهتا - 9
إىل أن مجيع توصيات مراجع احلسابات اخلارجي  أيضاً  وأشارت .4اهليئات واالتفاقيات كل  ختصألن هذه العملية  لنظم احلوكمة

وعلى سبيل املثال، ال ميكن تنظيم اجتماع واحد جلميع االتفاقيات الثقافية.  مهمة إال أهنا ال تطبق مجيعها على االتفاقية.
وتناقشت أيضاً يف مسألة املوارد احملدودة  وأعربت اللجنة عن سرورها إذ وجدت أن غالبية التوصيات قد ُدرست ونُفذت بالفعل.

أفضل السبل الكفيلة بتحسني ظروف العمل املرتبطة املتاحة لألمانة، وال سيما فيما خيص املوارد البشرية. ونظرت أيضًا يف 
مال مؤمتر وأخرياً، اقرتحت اللجنة تضمني جدول أع. 2030بتنفيذ االتفاقية، وال سيما يف ظل خطة التنمية املستدامة لعام 

يئتني الرئاسيتني وإجراءات وأساليب عمل اهل ، بنداً عن احلوكمة2017األطراف، يف دورته السادسة اليت ستعقد يف حزيران/يونيو 
 (.7 ، الفقرةIGC 5.10)القرار  لالتفاقية

سابات اخلارجي اليت تؤثر على متابعة توصيات مراجع احل حالةوتيسرياً ملناقشات األطراف، أعدت األمانة جدواًل يبني  -10
 )انظر امللحق(. يئتني الرئاسيتني لالتفاقيةاهل

قد نظرتا بالفعل يف عدة توصيات من توصيات مراجع احلسابات  اهليئتني الرئاسيتني لليونسكوويظهر اجلدول أن  -11
( اليت تنص (7( و)1الفقرتان )) 3نُفذت بالفعل التوصية رقم  فعلى سبيل املثال،اخلارجي، وقد نفذتاها يف بعض األحيان. 

. فمنذ الدورة األوىل ملؤمتر األطراف، كانت اجتماعاته ضرورة تقليص مدة االجتماعات النظامية وختفيف جداول األعمال على
 12إىل  2013و 2011ي عامبنداً يف  15تدوم يومني أو ثالثة أيام، وقد ُخفض عدد البنود املدرجة يف جداول أعماله من 

بشكل أفضل ومبا يتوافق مع قرارات األطراف وكي يتسىن للجنة إعداد خطة األوىل أولوياته  ،كي ُتستهدف2017بنداً يف عام 
  5.االعمل اخلاصة هب

                                                           

 ر املوجز املفصل للدورة العادية العاشرة للجنة.احملضانظر  4
ن األنشطة املختلفة املزمع إجراؤها تعتمد اللجنة عقب كل مؤمتر من مؤمترات األطراف )يف السنوات الفردية( خطة عمل حتدد األولويات فضاًل ع 5

املتوافرة من خارج امليزانية. وقد اعتمدت اللجنة  موالالربنامج العادي واأل وارد املالية والبشرية املتاحة بفضلوتتضمن جدواًل زمنياً مؤقتًا قائمًا على امل
 .2017وستعتمد خطة العمل القادمة يف عام  2015و 2013خطة عمل يف عامي 
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يت اختذهتا األمانة والتدابري ال فاقيةيئتني الرئاسيتني لالتمن حيث تقييم عمل اهل 14يف تنفيذ التوصية وأُحرز أيضًا تقدم  -12
امية وتنظيمها. مث حتيل الردود اليت إعداد االجتماعات النظب يتعلق استبياناً توزع األمانة يف هذا الصدد. وعلى سبيل املثال، 

مشفوعة مبحاور عمل ترمي إىل  دودالر  حصيلةبعد انتهاء كل اجتماع نظامي. وتكون  يئتني الرئاسيتني لالتفاقيةجتمعها إىل اهل
 .الالحقةحتسني وضمان كفاءة االجتماعات 

، ينبغي أن تأخذ أيضاً بعني وإضافة إىل ذلك، عندما تنظر األطراف يف حالة متابعة توصيات مراجع احلسابات اخلارجي -13
احلوكمة من جهة وبتقييم ورصد  قضاياب متعلقة عمليات مراجعة/تقييم أخرىار حالة متابعة التوصيات اليت متخضت عنها االعتب

 (:22م ت/194لس التنفيذي )الوثيقة نظر فيها اجملتنفيذ االتفاقية من جهة أخرى، واليت 

 أعدهىل صدور تقرير ، الذي أدى إ(IOS/EVS/PI/116)الثقايف  للتنوع الدويل تقييم املرحلة التجريبية للصندوق -
 ؛2012مرفق اإلشراف الداخلي لليونسكو يف عام 

 مة وكفاءة أساليب العملمالء مدى االتفاقيات الست املتعلقة مبجال الثقافة من أجل تقييممراجعة أساليب عمل  -
رفق اإلشراف الداخلي م، مما أدى إىل صدور تقرير أعده (IOS/AUD/2013/06) يف اليونسكو طاع الثقافةلق التقنيين

 ؛2013أيلول/سبتمرب يف 

 وتعزيز مايةحل 2005عام  اتفاقيةب املتعلق الرابعاجلزء  -اليونسكو ألنشطة التقنينية لقطاع الثقافة يفليم يتق جراءإ -
ة صدرت يف ، وقد أعدت هلذا التقييم دراسة مكتبي(IOS/EVS/PI/134 REV) الثقايف التعبري أشكال تنوع

 الداخلي.عن مرفق اإلشراف  2014نيسان/أبريل 

 .6خالل السنوات األخرية اهليئتني الرئاسيتني لليونسكووُقدمت بصورة منتظمة تقارير مرحلية عن تنفيذ التوصيات إىل  -41
لالتفاقية بالفعل غالبية التوصيات املنبثقة عن عمليات املراجعة/التقييم الثالث هذه، مبا فيها بعض  يئتان الرئاسيتانونفذت اهل

                                                           

 انظر الوثائق التالية: 6
 ؛CE/13/4.CP/INF.6الوثيقة وتقييم تنفيذ التوصيات،  الثقايف للتنوع الدويل لصندوقتقييم املرحلة التجريبية ل -
 التعبري أشكال تنوع وتعزيز محاية بشأن 2005 عام ةاتفاقي، اجلزء الرابع املتعلق باليونسكو يف الثقافة لقطاع التقنينية األنشطةرحلية عن املتقارير ال -

ذ توصيات مرفق اإلشراف تقرير مرحلي عن تنفي -، امللحق CE/15/5.CP/8، امللحق الثاين؛ والوثيقة CE/14/8.IGC/5bالثقايف، الوثيقة 
اإلشراف الداخلي  تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات مرفق -، امللحق الثالث CE/15/9.IGC/4الداخلي؛ وتقرير األمانة، الوثيقة 

(IOS/EVS/PI/134 REV ؛) الوثيقة اإلعالمية وDCE/16/10.IGC/INF.7 فق اإلشراف تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات مر  -، امللحق
 (؛IOS/EVS/PI/134 REVالداخلي )

 ؛CE/13/7.IGC/13(، الوثيقة 2014 - 2013أنشطة اللجنة ) -
تنفيذ  -الثاين  ، امللحقCE/14/8.IGC/5aاالتفاقيات الثقافية، الوثيقة  تقرير عن مراجعة أساليب عملوهو تقرير مرفق اإلشراف الداخلي.  -

 توصيات مرفق اإلشراف الداخلي؛
 والربامج املالية والصناديق والكيانات كواليونس يف اإلدارة نظم مراجعة تقريراحلسابات اخلارجي "تقرير األمانة عن متابعة توصيات مراجع  -

 ، امللحق.DCE/16/10.IGC/5"، الوثيقة هبا املرتبطة
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أما فيما خيص تنفيذ االتفاقية، فقد صدر عاله. أالتوصيات الواردة يف تقرير مراجع احلسابات اخلارجي، على النحو املشار إليه 
 يف العامل أمجع. الرصد نتائج أتاح تعميم و  2015اقية يف عام التقرير العاملي األول اخلاص برصد تنفيذ االتف

يقاً هلذا الغرض، تدعى األطراف ومؤمتر األطراف مدعو يف هذه الدورة إىل النظر يف حالة متابعة تنفيذ التوصيات. وحتق -15
 إىل النظر يف املعلومات املتاحة يف امللحق.

 ار التايل:وقد يرغب مؤمتر األطراف يف اعتماد القر  -16

 CP 8.6 مشروع القرار

 مؤمتر األطراف،إن 

 ،/CP/INF.17/6DCE.6وملحقها والوثيقة  /CP/17/6DCE.8الوثيقة  وقد درس - 1

 للجنة، IGC.10 5و 6IGC .8و 13IGC .7وبالقرارات  14CP .5 من القرار 4بالفقرة  رذكّ ي وإذ - 2

ألنشطة لرفق اإلشراف الداخلي م بالتقييم الذي أجراهبعملية مراجعة أساليب عمل االتفاقيات الثقافية و  ر أيضاً ذكّ يو  - 3
 ،قطاع الثقافة يف اليونسكولالتقنينية 

 ؛2005التفاقية عام  ئاسيتنييئتني الر مع االرتياح باألعمال اليت أجريت لتحسني وتبسيط أساليب عمل اهل يط علماً حي - 4

م اإلدارة يف اليونسكو والصناديق املالية تابعة التوصيات املنبثقة عن مراجعة نظمب اخلاص بالتقرير املرحلي أيضاً  علماً يط وحي - 5
 والربامج والكيانات؛

إىل رئيس فريق العمل املفتوح العضوية املعين  CP.6 8والقرار  /CP/17/6DCE.8من األمانة إحالة الوثيقة  طلبيو  - 6
.اهليئتني الرئاسيتني لليونسكوباحلوكمة وإجراءات وأساليب عمل 
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 الملحق

 والكيانات اليونسكو في دارةاإل نظم مراجعة تقريرمتابعة توصيات مراجع الحسابات الخارجي "بشأن تقرير مرحلي 
 "بها المرتبطة والبرامج المالية والصناديق

 هبا طةاملرتب والربامج املالية والصناديق والكيانات اليونسكو يف اإلدارة نظم مراجعةتقرير 

 الحالة 7التوصية

ملؤمتر يوصي مراجع احلسابات اخلارجي ا: 3التوصية رقم 
تدابري العشرة العام مبا يلي: )أ( تفويض مهمة توجيه وتنفيذ ال

ب( إتاحة )الواردة أدناه إىل هيئة مكتب اجمللس التنفيذي؛ 
الكفيلة  بلوغ هذه الغاية من خالل تزويد اجمللس بالوسائل

، اليت للتوصل، بعد التشاور مع كل من اهليئات اإلدارية
كفاءة،   األشكالتُلتمس آراؤها عند الضرورة ووفقًا ألكثر 

ثالثني دلياًل إىل اعتماد املؤمتر العام يف دورته التاسعة وال
ال الواجبة التطبيق على جممل أمو للممارسات اجليدة 

  اليونسكو وبراجمها واهليئات املرتبطة هبا

 ال ينطبق 

، ربع السابقةالعادية األ دوراهتاخالل  ،اللجنة أعماهلاأمتت  الدورات، مدة تقليص عملية تسريع -
 IGC 15.8و IGC 14.7)القرارات  يف ثالثة أيام

ن ع ( عوضاً IGC 11.9 أو أربعة أيام )القرار (IGC 11.10و
 .طلبتهااأليام اخلمسة اليت كانت قد 

ألوىل يف عام اوأمت مؤمتر األطراف أعماله، منذ دورته العادية 
( 2011و 2009و 2007يومني )يف األعوام ، يف 2007

 (2015و 2013أو ثالثة أيام )يف عامي 

 

                                                           

فيما ملراجع احلسابات اخلارجي  13و 11و 1ت جتدر اإلشارة، من باب التذكري، إىل أن املؤمتر العام طلب من املديرة العامة الشروع يف تنفيذ التوصيا 7
 اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو. خيص



DCE/17/6.CP/8 
Annex page 2 

قدمت هذه التوصية إىل اللجنة يف دورهتا العادية السابعة.  الدورات جتميع -
إتاحة ما يكفي من الوقت وشدد أعضاء اللجنة على أمهية 

اجتماعات اهليئات اإلدارية لشىت االتفاقيات الثقافية  بني
ا ألعضاء اللجان املختلفة وقت كاف لالستعداد مبليفسح 

 اختاذ القرارات.  حيقق قدراً أكرب من الكفاءة فيما خيص

 سنوية، دورات عقد من بدالا  عامين كل  دورات عقد -
 دورات عقد من بدالا  أعوام أربعة كل  دورات وعقد
 عامين، كل

 اجتماعاتحتدد االتفاقية وترية عقد االجتماعات: فتعقد 
وتعقد اجتماعات  (23املادة من  2الفقرة )ًا سنوياللجنة 

 (.22املادة من  2الفقرة )مؤمتر األطراف كل عامني 
 املادة) االتفاقية يف النظام الداخلي للجنة وتنعكس أحكام

وترية  تغيري ومن أجل (.3 املادة( وملؤمتر األطراف )2.1
انعقاد االجتماعات النظامية، ال بد من تعديل االتفاقية 

 (.33)املادة 

على وشددت اللجنة على أمهية عقد اجتماعاهتا النظامية 
تيح اختاذ القرارات الالزمة ت هذه الوترية، ألن أساس سنوي

لتنفيذ االتفاقية، على غرار القرارات املتعلقة بإدارة الصندوق 
 قايف وبتنفيذ خطة عمل اللجنة.الدويل للتنوع الث

باالتصال عن  المؤتمرات عقد طريقة استخدام تعميم -
 بعد،

من الصعب عقد اجتماعات دولية حكومية باالتصال عن 
بعد ألهنا تضم مشاركني من مجيع أحناء العامل. فهناك 

ق التوقيت، واإلجراءات و أسباب عملية ولوجستية )فر 
جتعل من الصعب املناقشات وعمليات التصويت( ب اخلاصة

يف تاريخ وتوقيت حمددين  مشارك 300مجع أكثر من 
هو متوسط عدد عدة أيام، علمًا بأن هذا العدد  خالل

 .لالتفاقيةيئتني الرئاسيتني يف اجتماعات اهلاحلاضرين 
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الدورات التي ال غنى عنها عقد  االقتصار على -
 العادية،والممولة من الميزانية 

حتدد االتفاقية وترية انعقاد اجتماعات هيئتيها اإلداريتني اليت 
 حبكم الواقع.تُعترب مجيعها إلزامية 

ومتوَّل مجيع اجتماعات هيئتيها اإلداريتني من امليزانية العادية 
 وتعقد مجيعها يف مقر اليونسكو بباريس.

 يئتني الرئاسيتنيهلكل هيئة من االداخلي لحيدد النظام  ،خفض عدد المشاركين في االجتماعات
 "ثالثاً"ملؤمتر األطراف؛ والقسم "أواًل" )القسم  لالتفاقية

للجنة( الشروط الواجب استيفاؤها للمشاركة يف 
 االجتماعات النظامية.

األطراف يف االتفاقية وأعضاء اللجنة هم واجلدير بالذكر أن 
ملشاركني يف إذا كان ينبغي خفض عدد اما الذين يقررون 

 .يئتني الرئاسيتني لالتفاقيةوفودهم اليت حتضر دورات اهل

ما عن رغبته يئتان الرئاسيتان لالتفاقيةأعربت اهل ومع ذلك،
ا، سواء يف ماخلرباء املشاركني يف اجتماعاهت يف زيادة عدد

لمجتمع ل تابعنيإطار وفود األطراف أو بوصفهم مراقبني 
ونظراً إىل القيود املالية املرتبطة بذلك، تبحث األمانة املدين. 

يئتني طرائق إلدراج املزيد من املشاركني يف دورات اهل يف
 بواسطة الشبكات االجتماعية.  الرئاسيتني لالتفاقية

ختفيض جداول األعمال من خالل تسلسل األولويات  -
 وتفويض القرارات القليلة األمهية،

يف دوراته الثالث األخرية عدد البنود ض مؤمتر األطراف خفّ 
بنداً  15الواردة يف جدول أعماله حبيث انتقل عددها من 

 .2017يف عام  13إىل  2015و 2013يف عامي 

األخرية عدد البنود  األربعهتا العادية اخفضت اللجنة يف دور و 
بنداً  16املدرجة يف جدول أعماهلا، حبيث انتقل عددها من 

، 2015بنداً يف عام  13إىل  2014و 2013يف عامي 
على  الرتكيزمن أجل وذلك ، 2016بندًا يف عام  12مث 
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أولوياهتا األوىل بشكل أفضل ومبا يتماشى مع خطة العمل 
  اليت تتبعها.

التاسعة والعاشرة تنظيم  العاديتني قررت اللجنة يف دورتيها ،إلى المكاتب تفويض السلطاتزيادة  -
قبل انعقاد  املدين واملكتبجلسة عمل بني ممثلني للمجتمع 
، يئتني الرئاسيتني لالتفاقيةكل اجتماع من اجتماعات اهل

مجلة أمور منها القضايا اليت هتم اجملتمع تناول من أجل 
 (.IGC 6.10و  IGC 9.9قراراناملدين بوجه خاص )ال

نظام إلدارة املعارف من شأنه تبسيط  2013أقيم منذ عام  ،نشر النتائجتبسيط وحتسني  -
 يئتني الرئاسيتني لالتفاقيةاهل حصيلة أعمالوحتسني عرض 

ونشرها )قرارات اللجنة ومؤمتر األطراف، ووثائق العمل 
 التحليلية والوثائق اإلعالمية، مبا يف ذلك احملاضر املوجزة

 (.يئتني الرئاسيتني لالتفاقيةالجتماعات اهل

التقرير العاملي األول لرصد تنفيذ  2015وصدر يف عام 
االتفاقية مبا أدى إىل تعميم نتائجه على الصعيد العاملي. 

 .2017ومن املزمع أن يصدر التقرير املقبل يف عام 

ر األطراف )حزيران/يونيو لرابعة ملؤمتالدورة اانعقاد منذ جيري  .الممارسات الجيدةتعزيز  -
 ما يلي:( 2013

تقوم األمانة بتوزيع استبيان لتقييم رضا املعنيني عن  -
تنظيمها. مث ترسل عن إعداد االجتماعات النظامية و 

يئتني الرئاسيتني الردود اليت تتلقاها إىل اهلبعد ذلك 
وتكون الردود عقب كل اجتماع نظامي.  لالتفاقية
مبحاور عمل ترمي إىل حتسني وضمان كفاءة مشفوعة 

 االجتماعات الالحقة.
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تعتمد اللجنة بعد انتهاء كل مؤمتر من مؤمترات  -
األطراف )يف السنوات الفردية( خطة عمل حتدد 
األولويات فضاًل عن شىت األنشطة املزمع إجراؤها، 

موارد مالية  يقوم علىوتتضمن جدواًل زمنيًا مؤقتًا 
 املتوافرة موالاألامليزانية العادية و  فضلمتاحة بوبشرية 

واعتمدت اللجنة خطة عمل يف  من خارج امليزانية.
. وسُتعتمد خطة العمل املقبلة 2015و 2013عامي 

 .2017يف عام 

 يوصي وجترييب، انتقايل منظور من انطالقاً  :٥ رقم التوصية
 :يلي مبا العام املؤمتر اخلارجي احلسابات مراجع

، انتخاب الدول 2016انطالقاا من عام أن يقرر،  (1)
األطراف ذاتها في الهيئات اإلدارية لالتفاقيات المتعلقة 

، وأن تعقد كل هيئة من اهليئات اإلدارية اليت ألفت بالتراث
هبذه الطريقة دوراهتا يف إطار دورة واحدة مشرتكة، مبا 

 ،يتماشى مع األساليب القانونية املالئمة

يطلب من األمانة أن توحد بالنتيجة أمانات هذه أن  (3)
 .2016االتفاقيات من اآلن وحىت األول من أيلول/سبتمرب 

ليست من "االتفاقيات املتعلقة  2005إن اتفاقية عام 
 بالرتاث".

عترب خيار التصديق على اتفاقية دولية قراراً وطنيًا تتخذه وي
الدول األعضاء يف اليونسكو. وهلذا السبب، فإن الدول 

 االتفاقيات.كل األعضاء ليست مجيعها أطرافاً يف  

الدول األطراف لالنضمام إىل اهليئات  نفس إن انتخاب
يعين أن الدول األعضاء قد اإلدارية لالتفاقيات الثقافية 

صدقت على االتفاقيات نفسها، إال أن هذا ليس هو احلال 
 اليوم.

 يوصي مراجع احلسابات اخلارجي مبا يلي:: 7التوصية رقم 

، بإشراف هيئة مكتب 2016أن ُيستهل في عام  (1)
المجلس التنفيذي، تحرير مشروع مدونة لإلدارة، ينسق 

والنصوص واملمارسات اخلاصة ويقنن النظم الداخلية 
يئات اإلدارية جلميع الكيانات املندرجة يف عامل باهل

 اليونسكو،

أمانات االتفاقيات الثقافية مقارنة بني خمتلف النظم  جتري
 الداخلية لالتفاقيات من أجل حتديد االختالفات الرئيسية

 بينها. القائمة

لكل  سيكون ملدونة اإلدارة املعدة أثر على النظم الداخليةو 
 هيئة من اهليئات اإلدارية وسيتوجب عندئذ تنسيقها.

 ؤمتر األطرافمل( و 47 املادةللجنة ) سوى حيقال و 
على نظاميهما  الالزمة تعديالتالإدخال ( 21 املادة)

 وتغيريمها.الداخليني 



DCE/17/6.CP/8 
Annex page 6 

أن جيري حتديث هذه الوثيقة على حنو دائم ضمن  (2)
دليل للممارسة تعده األمانة وتعرضه على اجمللس التنفيذي 

 للموافقة عليه،

أن تُعتمد القرارات الالزمة لتنفيذ هذه اإلجراءات إبان  (3)
 للمؤمتر العام.الدورة التاسعة والثالثني 

 

 

 يوصي مراجع احلسابات اخلارجي مبا يلي:: 8التوصية رقم 

 لالختيار آلية بوضع فيلةكال الوسائل ُتدرس أن (1)
 ونائب الرئيس لمنصَبي االسمية للترشيحات األولي

 ومتينة شفافة معايري إىل اً داستنا ،إدارية هيئة كل  الرئيس في
 كفاءة،لل

 يئتان الرئاسيتان لالتفاقيةاهل تستند املمارسة اليت اعتمدهتا
النتخاب رئيسيهما ومقرريهما إىل مبدأ التناوب اجلغرايف 

 .االنتخابيةللمجموعات 

وال يتضمن النظام الداخلي لكل من اللجنة ومؤمتر األطراف 
 أحكاماً عن هذه املسألة.

 ؤمتر األطرافمل( و 47وال حيق سوى للجنة )املادة 
( إدخال التعديالت الالزمة على نظاميهما 21)املادة 

 الداخليني وتغيريمها.

المدة اإلجمالية للواليات  منلحد ليعتمد قرار أن  (2)
المتعاقبة للمندوب ذاته داخل الهيئة اإلدارية الواحدة 

مدهتا أربع سنوات على سبيل املثال(، وذلك )حبيث تكون 
لتمكني املندوبني من اكتساب خربة كافية وضمان جتديدهم 

 الدوري يف الوقت ذاته،

أن توصى الدول األعضاء املرشحة للحصول على  (3)
أو بتعيين عضو أساسي  تلتزممقعد يف اهليئة اإلدارية بأن 

ذي تعىن يف اجملال ال الكافية الخبرة ذوي من رديف عضو
 به هذه اهليئة،

 

 .سنوات أربع ملدة اللجنة أعضاء يُنتخب

وال حيق ألي عضو أن يُنتخب لواليتني متتاليتني إال يف 
 التالية:احلاالت 

جمموعة إقليمية  كان عدد املرشحني الذين تقدمهمإذا   -
 شغلها؛ الواجبيساوي عدد املقاعد 

إذا كان عدد األطراف داخل جمموعة إقليمية أقل من  -
 عدد املقاعد الواجب شغلها.

إال يف  هبذه األحكام يئتان الرئاسيتان لالتفاقيةاهل مل حتتجو 
 .حاالت نادرة

 األطراف ملؤمتر الداخلي النظام من 16 املادة
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 رئيس مهام ممارسة على إلزامي تدريبأن يوضع  (4)
، وأن يكيَّف هذا التدريب مبا رئيسها ونائب اإلدارية الهيئة

 يتماشى مع خربة املنتخبني اجلدد.

رئيسهما وأعضاء  يئتان الرئاسيتان لالتفاقيةتنتخب اهلو 
مع مراعاة مبدأ التناوب اجلغرايف بني  اللجنة مكتب

 األشخاص املنتخبني. ومؤهالتاجملموعات االنتخابية 

من النظام الداخلي  5 املادةوحيق لألطراف وأعضاء اللجنة )
يف دورات  نيشاركامل املندوبني أحدوالية  تقييدللجنة( 

أو  عضو متخصص تعينيأو  يئتني الرئاسيتني لالتفاقيةاهل
 .وفدهممن  بديلعضو 

يئتني الرئاسيتني اهلقبل كل دورة من دورات وتوفر األمانة 
إذا  المية جلميع اجملموعات اإلقليميةإحاطات إع لالتفاقية

 أعضاء املكتب والرئيس ونواب فضاًل عن، طلبت ذلك
 .ئيسالر 

 وال يوجد برنامج تدرييب رمسي.

يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بإنشاء : 9التوصية رقم 
فريق عمل مفتوح العضوية يديره رئيس أو رئيسة اجمللس 

، من اهليئتني الرئاسيتني لليونسكوالتنفيذي مبساعدة أمانة 
أجل وضع مشروع، على غرار ما جيري يف منظمات دولية 
أخرى، يدرسه املؤمتر العام يف دورته التاسعة والثالثني، 

اللجوء المنهجي إلى التصويت على ويتناول مسألة 
، يف كل مجموعة محددة من المسائل المطروحة للنقاش

 فئة من فئات اهليئات اإلدارية، ووفقاً ألساليب حتدد الحقاً.

أنشأ املؤمتر العام فريق العمل يف دورته الثامنة والثالثني 
 (.101م/38)القرار  2015يف عام املعقودة 

واإلجراءات املرتبطة بعملية التصويت حمددة يف النظام 
 ( وملؤمتر األطراف"سابعاً"الداخلي للجنة )القسم 

ؤمتر مل( و 47وال حيق سوى للجنة )املادة (. 14 املادة)
( إدخال التعديالت الالزمة على 21)املادة األطراف 

 نظاميهما الداخليني وتغيريمها.

مراجع احلسابات اخلارجي بأن  يوصي :14التوصية رقم 
التنفيذي ومبساعدة األمانة فيما جيرى، بإشراف اجمللس 

يم مستقل لإلدارة يف كل فرتة عامني، يتعلق هبا من مهام، تقي
اإلدارية لالتفاقيات يشمل أنشطة أمانات الهيئات 

، على أن تدرس اللجنة املستقلة للمراجعة أول والبرامج

يعتمد تنفيذ هذه التوصية على القرارات اليت ستتخذ فيما 
املراجعة اجلارية مبا فيها مراجعة أساليب عمل  عملياتخيص 

 لالتفاقيات الثقافية. ريةاإلدااهليئات 

، (2013ومنذ الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف )حزيران/يونيو 
تقوم األمانة بتوزيع استبيان لرصد رضا املعنيني عن إعداد 
االجتماعات النظامية وعن تنظيمها. مث ترسل بعد ذلك 
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تقرير هلذا التقييم وأن يدرسه بعد ذلك املؤمتر العام يف سنة 
2017. 

عقب كل  يئتني الرئاسيتني لالتفاقيةاهلالردود اليت تتلقاها إىل 
اجتماع نظامي. وتكون الردود مشفوعة مبحاور عمل ترمي 

 إىل حتسني وضمان كفاءة االجتماعات الالحقة.

لعملية تقييم  لصندوق الدويل للتنوع الثقايفوخيضع ا
من املبادئ  22كل مخس سنوات )الفقرة جترى   ومراجعة

استخدام موارد الصندوق الدويل للتنوع املتعلقة بالتوجيهية 
وتقرر  2012(. وقد أجريت عملية تقييم يف عام الثقايف

 .2017ء العملية املقبلة يف عام إجرا

 

 


