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 المحضر التفصيلي للدورة العادية الثانية  مشروعتتضمن هذه الوثيقة
. كال التعبير الثقافيع أشلمؤتمر األطراف في اتفاقية حماية وتعزيز تنو

يمكن لألطراف والمراقبين تسجيل تعليقاتهم عن طريق البريد و
أو عن طريق تقديم نسخة / وconvention2005@unesco.orgاإللكتروني 
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   افتتاح الدورة- 1البند 
التعبير  األطراف في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال بدأت الدورة الثانية لمؤتمر  - 1

ويشيرو ماتسورا آبحفل افتتاح رسمي ترأسه السيد ، 15/6/2009 االثنينالثقافي يوم 
 . المدير العام لليونسكو

 في االتفاقية ًا طرف90 من  مشترآًا295، منهم ًا مشترآ427ضمت الدورة و  - 2
 دولة ليست طرًفا في 30 ممثال عن 75شارك ، آما ) دولة واالتحاد األوروبي89(
  ممثًال44، وحكومية  منظمات دولية7 عن  ممثًال13، و، ووفد مراقب دائمتفاقيةاال

وقد تولت شعبة تنوع أشكال التعبير .  مراقبصفة منظمة غير حكومية لها 12عن 
 .  أمانة االجتماعاليونسكوالثقافي ب

احية التي ألقاها المدير العام، من خالل موقع ويمكن االطالع على الكلمة االفتت  - 3
 .http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001829/182993m.pdf :الويب على شبكة االتفاقية

   رمقرالوس الرئي )نواب (ونائب مؤتمر األطراف خاب رئيس انت- 2البند 
 CE/09/2.CP/210/2الوثيقة 

ن التفاق على انتخاب المكتب المكو، أنه تم االمدير العام للثقافةمساعدة  ذآرت  - 4
مجموعات ال منمجموعة انتخابية أي شخص واحد عن آل  ،من ستة أشخاص

  نوابة، وأربعرئيس من يتألفنظمة، وأوضحت أن هذا المكتب  للم الستنتخابيةاال
وتساءلت عن الدور المحدد . باإلضافة إلى مقرر يجري انتخابه بصفة شخصية، للرئيس

العديد من اللجان الحكومية ب يعنىالذي يلعبه هذا المقرر، موضحة أن قطاع الثقافة 
ففي .  المقرر يختلف من اتفاقية إلى أخرىدور وأنلدول األطراف، امؤتمرات والدولية 

فهيًا يلخص فيه ما فهم وتابع وسمع من األعمال بعض األحيان، يقدم المقرر تقريرًا ش
ر على تسليم األم يقتصرو، هي شف أي تقريرال يقدم ،ىوفي أحيان أخر. التي جرت

 -  الشفهيد التقرير المدير العام للثقافة أن ُيعمساعدةاقترحت و.  آتابي تفصيليتقرير
لتي سيتخذها لقرارات ال في شكل خالصة جامعة - جدول األعمال  فيآما هو موضح

 إعداد في نشطدور ب يقوملمقرر أن  ا بإمكانأت أنرآما .  من المؤتمر أو اللجنةآل
مؤتمر ل للجنة أو  المقبلةي الدورة يقدم فوالذي  األمانةالذي تضعهمفصل اللتقرير ا

لن يكون  المقرر وأوضحت مساعدة المدير العام للثقافة أن دور . بغية اعتمادهاألطراف
 نسخها ينبغيالتي و الصادرة عن الهيئة المعنيةلقرارات ل الضامن ظرًا ألنهأقل أهمية ن

وسألت مساعدة ،  تصبح أقل أهمية مسألة لغة المقررهذا المنطلق، فإنومن . بأمانة
 . مقترحات بشأن رئاسة المؤتمرعما إذا آان هناكلمدير العام للثقافة بعد ذلك ا

 ًا موضح،لوران. ج ترشيح السفير ة الشعبيةيمقراطي الدالوجمهورية اقترح وفد ف  - 5
أهمية وجود شخص يملك مع ذلك على  ًاد، ومؤآاستشيرلم يكن قد أن صاحب الشأن 

 .  في إدارة المباحثاتة الطويلهذه الخبرة
والحظت أن  هذا االقتراح  عن مدى تأييد المدير العام للثقافةمساعدةوتساءلت   - 6

 هذا يقبالنآندا فد  السفير لوران و عما إذا آانسألتثم .  قوبل بالتصفيقسؤالها
  . الذي يحظى بتأييد جماعياالقتراح 

 
األطراف على استعداده لالضطالع بهذه المهمة وشكر  السيد جيلبرت لوران فأبدى  - 7

ترأسه اللجنة لمدة ثالثة اجتماعات، وأن هذا بما سعادة ا أيثقتهم التي تشرف وسعد به
آوي اللذين قد أثنى على األمانة والسيدة الو. ي دولة من الدول أل عظيمًايمثل فخرًا

عمال لمدة أسبوعين آاملين على التعريف برئاسة هذا المؤتمر، بينما آانت تنعقد في 
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 المندوبينعديد من ال جعلت من المتعذر على تظاهرات أخرى اليونسكوالوقت ذاته ب
 .قبول الرئاسة خالل هذه الفترة

 لسفير لوران ودعته لمشارآتها المنصة،ا  المدير العام للثقافةمساعدةوشكرت   - 8
 التي ستقدم الدورات الثالث األولى قبل السيدة ألآوى، يأنه ترأس اللجنة فوذّآرت ب

 تعيين أعضاء آخرين تأجيل موضوعآما اقترحت . الرئيسة الحاليةتقرير اللجنة بصفتها 
 . في وقت الحقلمكتباتخاب ناص با النظر في مشروع القرار الخبالمكتب، وإعادة

وأعطت . أن تتفق آل مجموعة انتخابية على اقتراح واحدوأعربت عن أملها في 
 .  المدير العام للثقافة الكلمة للسيد لوران، الرئيس المنتخبمساعدة

   اعتماد جدول األعمال - 3البند 
  CE-09-2.CP-210-13الوثيقة 

مانة الستعراض بنود جدول أعمال هذه الدورة  هذا البند، ودعا األالرئيس قدم  - 9
 .الثانية

  العمل التيوثائق قائمة ا ساوما فوريرو، أمينة االتفاقيةاليالسيدة جقرأت و -10
 في النظام المواعيد القانونية المحددة يف مايو/ أيار15 فيأعدتها األمانة والمرسلة 

تحمل و الست مؤتمر األطراف لغات عملب الوثائق متاحةوأشارت إلى أن هذه . الداخلي
 .  يتبعه رقم مطابق لرقم جدول األعمال ورقم آل مشروع قرارCE/09/2.CP/210 الرمز

 لرئيس، وأشار إلى أن مؤتمر األطراف قد يوصما البرازيل وفد ، هنأبعد ذلكو -11
 تهيئة ، فالغرض منه هوالنظر في اقتراحات اللجنةاقتصر على  بالبيروقراطية إذا ما

 لذلك اقترح وفد .رصة لكل أطراف االتفاقية لتبادل اآلراء فيما بينهم بصفة عامةالف
 عن المعلومات وتبادل على أنشطتهم إبداء مالحظات إمكانية ألطرافل  أن تتاحالبرازيل

 من جدول 5 والبند 4 بين النظر في البند في الفترة الفاصلةتطبيق االتفاقية، وذلك 
   .األعمال

 التفكير في هذا االقتراح ثم أعطى الكلمة لوفد األطرافمن  سالرئي وطلب -12
  .  الديمقراطية الشعبيةالوجمهورية 

وفد جمهورية الو لرئيس على انتخابه الباهر باإلجماع، طلب ابعد تهنئة و -13
 الداخلي النظام من 17لمادة با ة ومؤقتةرسميوقف العمل بصورة الديمقراطية الشعبية 
تاحة الفرصة للمؤتمر للنظر في طلبات الترشيح النتخاب اللجنة لمؤتمر األطراف إل

عمال األ من جدول 8 وأوضح الوفد أنه أثناء النظر في البند .المقدمة بعد الموعد المحدد
مشروع القرار لتجنب وجود سوف يقترح تعديالت على " انتخاب أعضاء اللجنة"

  . المستقبليعقبات ف
  

 أشار إلى ،اقتراح وفد الوتعقيبًا على  و.راح وفد البرازيل اقتسانت لوسياأيد وفد و -14
 الداخلي للتمكن من قبول طلبي النظامإحدى مواد ب وقف العملأن من الضروري 

 المشكلةاقترح الوفد تسوية هذه و. النظام بعد المواعيد المنصوص عليها في  قدماترشيح
، وذلك 1972اخلي التفاقية  الدالنظام على غرار إلى النظام،عن طريق إضافة فقرة 

ة قبل المؤتمر لتحديد مهلة ثانية أقرب إلى االنتخابات ألن مهلة الستة أسابيع المحدد
  . ، وتطرح عدة مشكالت بالنسبة للدول األطرافًاآانت بعيدة جد

 ي بتعديل جدول األعمال فًا طلب هناك إلى أن- االقتراحات ًا ملخص- الرئيسأشار  -15
: وقد يتضمن هذا البند ثالثة أجزاء. 17المادة ب وقف العمله يإلاف  لكي يض8البند 

 ؛ للسماح لدولتين من الدول األطراف بتقديم طلبات ترشيحهما17المادة ب وقف العمل
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 ال يضطر مؤتمر األطراف آي 17 بعد االنتخابات، اقتراح تعديل المادةو ؛واالنتخابات
  . ترشيح بعد مهلة الستة أسابيعالات  طلبآلما وصلتهذه المادة ب وقف العملإلى 
  الديمقراطيةالو آل من جمهورية فهم مداخالت أنه عندئذ البرازيلذآر وفد و -16

لنظام بشأن تعديل اجدول األعمال في إدراج بند جديد بمعنى الشعبية وسانت لوسيا 
فد أنه وأوضح الو. 17 لمادةا تعديل ُيقترح لمؤتمر األطراف، وفى هذا السياق الداخلي

وفيما . مراجعة النظام الداخلينص على ي إلى جدول األعمال  مستقل بندينبغي إضافة
، آان من رأي الوفد أنه ال ينبغي ذآره صراحة 17المادة ب وقف العمليتعلق بموضوع 

  . لى مؤتمر األطرافإ أن اتخاذ مثل هذا القرار يرجع  بماجدول األعمالفي 
 بند مستقل يتعلق بتعديل إدراج في اط علمًا بالرغبةوأحلبرازيل ا الرئيسفشكر  -17
 فيأن ينعكس هذا االقتراح لب جدول األعمال، وطفي  مكرر 8يحمل الرقم  17 المادة

 على اعتماده آما هو معدل عن طريق اقتراح يوافق آان الحضور وإذاجدول األعمال 
  .البرازيل

ص التبادل العام لوجهات  عما تمخض عن اقتراحه بخصوالبرازيلوتساءل وفد  -18
  .5 والبند 4 تطبيق االتفاقية الذي قد يأتي ضمن جدول األعمال بين البند بشأنالنظر 

 اقتراح البرازيل آي يتم إدراجه مساندة إذا ما آان هناك طرف يريد الرئيس وسأل -19
.  عامبتقديم عرض ذلك ترغب في ي األمر الذي يسمح للوفود التجدول األعمال،في 
  . أن وفد سانت لوسيا آان قد أيد االقتراحبر ذّآو

  . اقتراح البرازيلاإلآوادور وفد أيدف -20
أولهما هو اقتراح :  جدول األعمال علىني تعديلبأنه تم إدخال الرئيس وذّآر -21

. 17يتعلق بتعديل المادة بند إضافة ، و5 و4 عام بين البندين نقاشبشأن البرازيل 
أنه ينبغي بوبعدها ذآر الرئيس . CP 3.2 باإلضافة إلى القرار ،ن التعديال هذانمداعُتو

  . من جدول األعمال4 األطراف، وذلك قبل االنتقال إلى البند في مؤتمرقبول المراقبين 
  
  

   قائمة المراقبينى الموافقة عل-  مكرر3البند 
 حق التصويت بموجبب  التمتعدون ن مسجليمراقبينهناك أن إلى  الرئيسأشار  -22

  .  لمؤتمر األطرافالنظام الداخلي من 2.1المادة 
جدول في  إدراج بند ، حرصًا على مراعاة القواعد السارية،البرازيلاقترح وفد و -23

رتكز على بند من بنود ي ال قرار قبول المراقبين، وذلك لتالفي اتخاذ بشأناألعمال 
األعمال وتعديله  القرار الخاص بجدول في إعادة النظرواقترح . جدول األعمال

النظام  من 2.3لمادة ل طبقًا، "إجازة المراقبين قبول أو"للوصول إلى بند بعنوان 
  . الداخلي

  بشأنها دون أن يتخذ القرار آانت تقرأ في الماضي أن القائمةالرئيسوأوضح  -24
ر ، وأن مؤتمًا القانونية يبدو هذا البند مالئم أوضح أنه من الناحيةولكنه. بصفة رسمية
.  موضوع قبول حضور ومشارآة المراقبينرسميًا في ًارب أن يتخذ قرااألطراف يج

 الموافقة على قائمة بشأن ًاه بنديإلديل جدول األعمال ليضيف اقترح على المؤتمر تع
 .  األمانة قراءة قائمة المراقبين من ثم طلب.المراقبين
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 وعددها خمس وعشرين ونسكواليدول األعضاء في ال قائمة أمينة االتفاقيةقرأت  -25
 المراقب والتي آانت حاضرة في تتمتع بصفة الدائمة للمراقبة، التي والبعثة، دولة
أفغانستان، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، وأذربيجان، والبحرين، : ، وهيالقاعة

سيا، وجمهورية إيران يندونإاس، وور، وهندانيكيوبلجيكا، وآوستاريكا، ودوم
ريا، والمغرب، وهولندا، وجمهورية يبان، وقطر، ولبنان، وليبواليامية، والعراق، اإلسال
جمهورية ال وجمهورية الكونغو الديمقراطية، و والجمهورية الدومينيكية،آوريا،
منظمات ال قائمة قرأتثم . البابوي، ورواندا، وصربيا، وترآيا، والكرسي يةالتشيك

 والثقافة  للتربيةالمنظمة العربية: ، وهيي القاعةحاضرة فال والدولية الحكومية السبع
 الكومنولث، ومجلس ومؤسسة، للفرنكوفونية، والجمعية البرلمانية )أليكسو (لعلوموا

 لعلوم والثقافةوا  للتربية، والمنظمة اإلسالميةللفرنكوفونية، والمنظمة الدولية اأوروب
 عشرة منظمة ي االثنتذآرت أخيرًا ثم .، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية)إيسيسكو(

 بين المنظمات غير الحكومية االتصاللجنة : غير الحكومية الحاضرة في القاعة
، واالتحاد والعمل من أجل الثقافة في أوروبا ى،، والمجلس الدولي للموسيقاليونسكوو

وروبي ، والمعهد األالدوليالموسيقيين  من أجل التنوع الثقافي، واتحاد اتالدولي للتحالف
 للمسرح، واالتحاد الدولي لمجالس الفنون الوطنيللبحث الثقافي المقارن، والمعهد 

واالتحاد ، "لغدلد اليتق"رابطة  و، الثقافة، والشبكة الدولية للتنوع الثقافيووآاالت
  .المحلية المتحدة المدن والحكومات ومنظمة األوروبي، اإلذاعي

موافقة على قائمة المراقبين، ثم تم اعتماد مؤتمر األطراف المن  الرئيسوطلب  -26
  .رركم CP 3.2القرار 

   ة العادية األولى لمؤتمر األطراف اعتماد المحضر المختصر للدور- 4البند 
   CE/09/2.CP/210/4الوثيقة 

 تعديل الخاص بالمحضر تتلق أيأن األمانة لم إلى  هذا البند وأشار الرئيسقدم  -27
  .تعديالت ما آان هناك تعليقات أو إذا وسأل عماالمختصر، 

 من المحضر المختصر 27فقرة  خطأ في الإلى وجود جنوب أفريقيا وفد فأشار -28
عدم التقليل من  "أيقراءة العكس ينبغي " في أهميةالمبالغة عدم " قراءة فعوضًا عن

  ".أهمية
ؤخذ بعين بالغ األهمية سيال أن هذا التصحيح ًا جنوب أفريقيا موضحالرئيسوشكر  -29

 انتقلو. CP 4.2ثم أعلن أن المحضر المختصر تم اعتماده وآذلك القرار . االعتبار
  .  العامةبالبياناتمتعلق األعمال وهو البند ال جدول ي فالجديدبند الإلى  بعد ذلك الرئيس

   المناقشة العامة- مكرر 4البند 
  .لكاميرونية وزيرة الثقافة ا، الكلمة للسيدة توتو مونا الرئيسأعطى -30
 في ويرد نصه الكاملألمانة ا أحالته إلى ببيان وزيرة الثقافة الكاميرونية فأدلت -31

 واللغوي والثقافي، المعروف بتنوعه اإلثني أن بلدها بوجه خاصوذآرت . 1الملحق 
 على إمكانياته الثقافية الكامنة وانفتاحها ازدهار تكفل له االتفاقية أداة هامة يعتبر أن

    في العالم وإثراءهافات األخرىالثقا
بيان أدلى أيضًا ب ، تعاونه الكاملوأآد له على الرئيس البرازيلأن هنأ وفد بعد و -32

أن بلده نجح إلى   بوجه خاصأشارو .2 في الملحق ويرد نصه الكامل ؛ألمانةأحاله إلى ا
الثقافية، وفي   في سياساته وفي برامجهتعزيز التنمية المستدامة ي تحد إدماج فيًاتمام

سمح بالمشارآة ت ألنها  أساسيًاًا أن االتفاقية تمثل عنصرى أشار إل،هذا الصدد
التي تعرف التكنولوجيات   المجموعات الثقافيةاستقاللية واستدامةاالجتماعية وتعزيز 

لتنوع ل  الصندوق الدولي ذآر الوفد أنآما. وتضمن االنتفاع بهاالمتطورة في مجتمعاتها 
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التنمية مثل أداة أساسية لتمويل سياسات ي "الصندوق"المشار إليه فيما يلي باسم  الثقافي
 .الدوليوالتضامن على الصعيد هدف إلى تنشيط التعاون وي النامية التي وضعتها البلدان

 األطراف التي لديها القدرة أن تعمل على جمع ذّآر بأن من مسؤولية ،ولهذا السبب
 تتبع سبًال مبتكرة في وأناألموال، اد الوسائل الالزمة لحشد التعهد باعتمو ،مبالغ هامة
  .هذا الصدد

ا اللجنة في تفعيل هذه  لمساندتهاليونسكووشكر ،  الرئيسواتيماالغآذلك هنأ وفد  -33
 الناجمة عنبيرة وفي مداخلته، أآد الوفد علي أنه في مواجهة التحوالت الك. االتفاقية

 من  ضخمة شبكةأنشأت يوجهات النظر، والتالتصورات و غيرت يالعولمة الت
 أجل بقاء الجنس أمرا جوهريا من تنوع أشكال التعبير الثقافي  حمايةأصبحت، الروابط
إدراج  إلى ترميده ن الجهود واألعمال الجارية في بل أ أيضاوضح الوفد وأ.البشري
 أن هذا  إلىوأشار .ًاوضعي ًا قانونتصبح آي  الوطنيةفي تشريعاته االتفاقية أحكام

أن حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي ب تقر وطنية سياسات إلىجم القانون سوف يتر
أن  إذ من شأنها، في إطار السياق الوطني، هر التنمية والديمقراطية والسالمتمثل جو
  .  محاربة الفقرتسهم في

 هااالتفاقية ومبادئ فأن أهداب فنلندا وفد نّؤه، آفاءتهبعد تهنئة الرئيس والثناء علي  -34
األعمال الجارية في إلى أشار ثم  . الجديدة للسياسة الثقافيةستراتيجيةاال في ُأدرجت

االتجاه في  الرغبة بما يثبتتسهم في تفعيل االتفاقية والتي   الدوليةالمحافلالعديد من 
 مجلس  إطار فيالجاريةاألعمال في هذا الصدد ذآر الوفد و. صوب تحقيق التضافر

 آما ذآر األعمال الجارية في إطارلسياسات الثقافية املخص  إلى توافر ًامشير اأوروب
  .االتحاد األوروبي

 ودعا .3في الملحق  يرد نصه بالكامل ًابيانألمانة ا بتسليمبورآينا فاسو  وفد وقام -35
 تتم  الفقرمكافحة أن إلى ًااف من أجل تفعيل االتفاقية، مشير لألطرة عامتعبئة ىفيه إل
  .عمليةمشروعات ثقافية و برامج إعداد وتنفيذ بواسطة أيضًا
. 4في الملحق يرد نصه بالكامل تسليمه لألمانة قام ب ًابيان يلام وفد ًاوأصدر أيض -36

 ةاالقتصادية شديدة الصعوبو أن البيئة المؤسسية والهيكلية  خاصة إلىالوفد ويشير فيه
من لوضع ا استخالص الدروس من هذايجب  عامة، وأنه األفريقية الثقافاتضعف ت

 تشكل إطارا مالئماأن االتفاقية إلى  الوفدأشار آما  .مستدامةسياسات ثقافية أجل رسم 
  . بلوغ أهدافهاإلىده  بلسعيأآد على و إلعمال الفكر في هذا الصدد،

 يجعل من صون واألعراق الثقافات  متعدددهبلآون أن  المكسيكأوضح وفد ثم  -37
صالح  عملية اإل من محاورمحوراشكل يأنه و ،ًا حيويًاأمر التعبير الثقافي أشكال

  األطرافوأحاط الوفد .لجميعل  االنتفاع بالثقافةضمن حقت الدستوري الجارية والتي
قيمة من % 1 بما يعادل الدولي للتنوع الثقافي سيسهم في الصندوق بأن المكسيك علما

  .نسكووللي المكسيك االشتراك الذي تدفعه
 في حماية التنوع المتمثلة تلبي بوضوح التطلعاتأن االتفاقية  إلى الصين وفد أشار -38

هم في يسسوأضاف الوفد أنه مقتنع بأن تطبيق االتفاقية . العالمجميع أنحاء الثقافي في 
  . وفي تطبيق التدابير التي تعتمدها تلك البلدان العالمبلدان مختلف في السياسات رسم
ر ذّآو. 5 في الملحق  أحيل إلى األمانة ويرد نصه بالكاملًا بيانآندا وفد أصدر -39

وال سيما عن  في تطبيق االتفاقية األطراف لمساعدة جهدا آبيرا بذلتأن اللجنة بالوفد 
 هاأنإلى  ًامشير للعديد من موادها التشغيلية المبادئ التوجيهية مشروعات إعداد طريق

ومن أنها أن ترشد  ر عن توافق في اآلراء على نطاق واسعفإنها تعب  آاملةوإن لم تكن
   .األطراف بطريقة فعالة
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إلى التفاقية، ودعا األطراف على أن يذآر بالتزامه إزاء تطبيق ا فرنسا وفد حرص -40
أن يكون التصديق  ألنه من األهمية بمكان  أجل التصديق علي االتفاقية منًاد جهأال يألوا

 ستظل على ما هي أي الصندوقوأضاف الوفد أن مساهمته في  .عليها على أوسع نطاق
  .  ألف يورو150 أنها ستبلغ

وأعرب عن أمله في أن يزيد عدد البلدان تمر  إلى أهمية هذا المؤالهندأشار وفد  -41
% 1 قدمت مساهمتها الثانية التي تبلغوضح أن الهند وأ . على هذه االتفاقيةالتي تصدق

  .  تجديد هذا االلتزام في المستقبلتعتزم اونسكو وأنهيلل عهاالشتراك الذي تدفمن 
م أصبح بلده  من هذا العايناير/آانون الثاني 25 أنه في يوم بوليفياأعلن وفد  -42

نتيجة لالعتراف بالشعوب األصلية الموجودة  متعدد الجنسيات ا بلدجمهورية جديدة، أي
الشعوب  االستعمار، وأن هذه لحلوآانت موجودة قبل على أراضيها، والتي طالما 

  .  وتنوعها الثقافيبعطائهالبشرية تثري ا
على أن بلده وإن آان صغير الحجم فإنه يحوي  فشدد ك والهرسةالبوسنأما وفد  -43

مدى إلظهار  مفيدة، وأن تفعيل هذه االتفاقية سيكون وسيلة ثروة هائلة من التنوع الثقافي
عن  أعرب الوفدذلك إلى باإلضافة و .الضوء عليهاوتسليط  الوطنيةأهمية هذه الثروة 

ق إمكانياتها في آل المجاالت  في نطا فعالدورفي االضطالع ب ك البوسنة والهرسرغبة
  .  تتعلق بهذه االتفاقيةيالت

  الكاملاتعاونهب وعدت التي، واألطراف هّنأته التي األطراف جميع الرئيس شكر -44
أن  وأّآد لجميع من تناولوا الكلمة .إنجاز األعمالهو الذي سيتيح ألن هذا التعاون 

وشكر البرازيل على . ستكون موضع االعتبار في محضر مؤتمر األطرافتهم مداخال
 مدى فائدة المناقشة بّينتأن طبيعة المداخالت إضافة هذا البند في جدول األعمال إذ 

أفكارها  تبلور لىوعألطراف ل التعرف على السياسات الداخلية   التي أتاحتالعامة
 بندال أن تقترح إدراج هذا في المستقبل  يمكنهافاألطرا  وأضاف أن. دور االتفاقيةبشأن
  . جدول أعمال مؤتمر األطراففي

  تقرير اللجنة عن أنشطتها وقراراتها إلى مؤتمر األطراف - 5البند 
 CE/09/2.CP/210/5الوثيقة 

نص على ي للجنة  الداخلي المؤقتالنظامأن ب لثقافةل المدير العام مساعدةرت ذّآ -45
 لتكليف مؤتمر ًاووفق .إلى مؤتمر األطرافأن تقوم اللجنة برفع تقرير عن أنشطتها 

 بعدد من تتعلق األطراف يتمثل جوهر هذه األنشطة في إعداد مبادئ توجيهية تشغيلية
  األطرافمؤتمرإلى قدم هذا التقرير ت أن آما جرت العادةواقترحت . مواد االتفاقية

  .السيدة فيرا الآويل رئيسة اللجنة
خالل   أنشطتها وقراراتها المتخذةعنأن تقرير اللجنة  إلىرئيسة اللجنة  أشارت -46

 مارس/آذار دورتها االستثنائية الثانية في إبان اللجنة والذي اعتمدتهالعامين المنقضيين 
 ًا ودقيقًا واضحًاعرضوأنه يتضمن ، CE/09/2CP/210/5ة  في ملحق الوثيقيرد 2008

 في آانون دورتين عاديتين ئهامنذ إنشا عقدت اللجنة أنأوضحت و .نشطة اللجنةأل
 دورتين غير أنها عقدت ،2009ديسمبر /آانون األول و2007 ديسمبر/األول

 أجل التعجيل بتحضير  من2009 مارس/آذارو 2008 يونيو/ في حزيراناستثنائيتين
 قرر مؤتمر األطراف أن ثم ذآرت رئيسة اللجنة. ألطراف طلبها مؤتمر ايالوثائق الت
 آقاعدة للجنةأن تعقد دورات ا األولى الذي اعتمده في دورته CP 6.1 القرار بموجب
 آندا عقدت من لدعوة وتلبية ومع ذلك بسبب طبيعتها االفتتاحية . اليونسكو بمقر عامة

لرئيسة باسم اللجنة بتقديم الشكر  وقامت ا.مدينة أوتاوا بكندااللجنة دورتها األولى في 
 الذي قاد  لورانيرالسفير جيلب يلامعلكندا على استقبالها وحسن استضافتها وخاصة ل

 على هاانصبت أعمال 2008يونيو / في حزيراناللجنةإنشاء  ومنذ .أعمال اللجنة بنجاح
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الرئيسة أشارت  ثم .CP 6.1القرار لما جاء في  التشغيلية تطبيقا المبادئ التوجيهية إعداد
 تعزيز وحماية أشكال التعبير التدابير الرامية إلى: تتعلق بما يلي أن هذه المبادئ إلى

ودور ومشارآة المجتمع المدني في تفعيل ، )من االتفاقية 17 و8 و7 المواد(الثقافي 
 13ة مادال ( دامةلتنمية المستة في االثقاف، ودمج ) من االتفاقية11المادة (أحكام االتفاقية 
 التعاون وطرائق، ) من االتفاقية14المادة (والتعاون من أجل التنمية ، )من االتفاقية

 ،) من االتفاقية16المادة  (للبلدان الناميةالمعاملة التفصيلية و ،)من االتفاقية 15المادة (
وذآرت ).  من االتفاقية18المادة (لتنوع الثقافي ل الدولي الصندوقواستخدام موارد 

 مؤتمر المعروض على الداخلي المؤقت  اعتمدت نظامها اللجنةأنالرئيسة  ًاأيض
تعزيز  "12 أوضحت أنه فيما يخص المادة ومن جهة أخرى.  عليهلموافقةل األطراف

أنها مادة   العادية اللجنة بعد مناقشات طويلة خالل دورتها الثانيةرأت" التعاون الدولي
تشغيلية  مبادئ توجيهية أال تعتمدمر األطراف  على مؤتتقترحقررت أن بالغة التفصيل ف

 المبادئ وتشكل مشروعات. هذه المادة تبدو في الواقع آافية جدًاإلى أن  بشأنها نظرا 
 من العمل المكثف الجزء األآبر ًا شهر18 اللجنة خالل التي أعدتها التشغيلية التوجيهية

الترويج أن بر ذآرت الرئيسة ومن جانب آخ. من أنشطتها التي ستسمح بتفعيل االتفاقية
 في يرد لما ًا تعد واحدة من مهام اللجنة وفقورصد تنفيذها يعوتشج ألهداف االتفاقية

التفكير في ما يمكن اعتماده  وفي هذا الصدد بدأت اللجنة .من االتفاقية) أ (23.6المادة 
 األمانة نآما طلبت م،  والترويج لهااالتفاقيةالضوء على  تسليط من أجل من تدابير

  مبادئ توجيهيةإلعدادستراتيجي ا مدى مالءمة وضع إطاراستشارة األطراف حول 
وفي . ى االتفاقية للتشجيع على التصديق علاستراتيجيةوإعداد  في هذا الشأن تشغيلية

 وتعديلها عمليا هذه المبادئ ترى ضرورة اختبار اللجنة نالنهاية أوضحت الرئيسة أ
  . ل إذا لزم األمرواستكمالها في المستقب

  الذيCP 5.2  اعتمد المؤتمر القرارثم  بتقديم الشكر لرئيسة اللجنة،الرئيسقام  -47
  .أنشطتها وقراراتها عناللجنة بتقرير  مؤتمر األطراف يحيط بموجبه
   للجنة الداخليالنظام الموافقة علي - البند السادس

 يعرض النظامقية تنص على أن أن االتفاب لثقافةل المدير العام مساعدةرت ذّآ -48
 حتى ذلك ًاوأن هذا النظام آان مؤقت،  عليهلموافقةل  مؤتمر األطرافعلى للجنة الداخلي
 مؤتمر األطراف لكل من  الداخليالنظام وقالت إنه أعّد على ضوء نموذج .الوقت

فة تعديالت طفي  مع إدخالاللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير الماديو
  . "األعضاء المنتسبين إلى اليونسكو" وال سيما اإلشارة إلى 

الدولية  للجنة  الداخلياعتمد بموجبه النظام الذي CP 6.2اعتمد المؤتمر القرار  -49
  . حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافيل الحكومية

سة أعضاء  تعيين خميهعل  المؤتمرأنب  لثقافةل المدير العام مساعدةرت ذّآو -50
 ودعت المجموعات .ذاتية، وأربعة نواب للرئيسال ته بصفيعّينمقرر : بالمكتب

  .أن تتشاور فيما بينها أثناء تناول الغداءإلى االنتخابية 
 قد تم المكتب أعضاء  المتعلق بانتخاب2أن البند ب الرئيس ذآر عند استئناف الجلسة -51

ا، سي وسانت لوتؤيدها آندا،من  آرواتيا  وفود آل وبناء على اقتراحات .ًاطرحه جانب
ا سيسانت لوتؤيدها  مبابوينيوزيلندا، وزتؤيدها  الديمقراطية الشعبية وجمهورية الو
 للرئيس ًا نواب البرازيل والصين ومصر، تّم انتخابالسنغال تؤيدها وآينيا، وتونس

ر قام الرئيس وفي انتظار التأآيد على اسم المقر .نيا مقررا لمؤتمر األطرافيوسلوف
  .CP 2.2 بتأجيل اعتماد القرار

  المقبلةنشطةاأل االتفاقية والمبادئ التوجيهية التشغيلية لتنفيذ الموافقة علي - 7البند 
  للجنة
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  CE/09/2.CP/210/7 الوثيقة 
 الموافقة على الشروع في) 1 (أوًال.  بحث هذا البند في ثالثة أجزاءالرئيساقترح  -52

 )2 (؛ ثملجنة بناء على طلب مؤتمر األطراف الالتي أعدتها  التشغيليةالمبادئ التوجيهية
 ؛عطى اللجنة من قبل مؤتمر األطراف حول التفويض الذي يجب أن ينقاشإجراء 
  .للجنة الجديدة الي مناقشة التفويض الذي سيمنحه المؤتمر الح)3 (وأخيرًا

عن طريق العمل بال  أن اللجنة نجحت لثقافةل المدير العام مساعدةأوضحت  -53
 المبادئ التوجيهية التشغيلية مشروعات لها المحددة الفترة الزمنية في تعّد في أن انقطاع

أنها ب وذآرت . أنها تتسم باألولويةمؤتمر األطرافالتي اعتبر مواد ال بجميعالمتعلقة 
 باإلضافة إلى آما أوضحت أنه .18 و17 و16 و15 و14 و13 و11 و8 و7المواد 
مبادئ توجيهية تشغيلية تتعلق بتسليط  بإعداد ا تفويضأن ُتمنحمواد طلبت اللجنة هذه ال

أن اللجنة اعتبرت أنه من الواجب إلى  آذلك أشارت .الضوء على االتفاقية والترويج لها
الصندوق نظرا للطابع الطوعي للمساهمة في  لزيادة موارد استراتيجيةوضع 

المبادئ التوجيهية   في نهاية األمر فيجيةستراتيالصندوق، على أن تدمج هذه اال
المساهمات الطوعية التي  التشغيلية من أجل توضيح مسؤولية آل طرف وتأمين غزارة

  . يتلقاها الصندوق
 نقاشاتهذه هي محصلة  المبادئ التوجيهية التشغيلية أن مشروعاتب الرئيسذآر  -54

بتوافق  مدت جميعها وحتى أصعبهاوأنها اعُت مشاورات واسعة النطاق سبقتها طويلة جدًا
  أبعد وقال إنها. اآلراء

سوف تجد الفرصة ، وأن األطراف المساومات حالها حال آل الكمال عن ما تكون
 7المتعلقة بالمادة المبادئ  مشروع إلى دراسة ودعا المؤتمر. للنظر فيما ينبغي تعديله

 أي طرف وال أي  الكلمةيطلب لم ولما ."تعزيز وحماية أشكال التعبير الثقافيل تدابير"
  . 7بالمادة المتعلقة  المبادئ التوجيهية التشغيلية اعتمادمراقب أعلن الرئيس 

 17 و8بالمادتين  المتعلقة المبادئ مشروع إلى دراسة  المؤتمرالرئيسدعا  -55
  ". األوضاع الخاصة-تدابير لحماية أشكال التعبير الثقافي "

عن   فصًالتتضمن 7المادة ب ة التوجيهات المتعلقةصياغأن  المغربالحظ وفد  -56
 ،8المادة ب منعدم فيما يتعلق ناظرهذا الت وأن  المستخدمةالتدابير عن  وفصًالالمبادئ
  . في هذا الصدد ًا توضيحفطلبت

 لشدة اختالف ًانظر جميع المبادئ بين تناظرن اللجنة لم تحاول خلق إ الرئيس قال -57
 .لم يكن ذلك ضروريا أخرى وفي حاالت بعض المبادئ إدراج ًاأحيانفتعّين . أهدافها
المبادئ التوجيهية  اعتماد أي طرف وال أي مراقب أعلن الرئيس  الكلمةيطلبلم  ولما

  .17 و8بالمادتين المتعلقة  التشغيلية
 11بالمادة  المتعلقة  التوجيهيةالمبادئ مشروع إلى دراسة  المؤتمرالرئيسدعا ثم  -58

 أي طرف وال أي مراقب أعلن  الكلمةيطلبلم  ولما. "ارآة المجتمع المدنيدور ومش"
  .المبادئ التوجيهية اعتماد هذهالرئيس 

بشأن  إعداد مبادئ توجيهية اللجنة  منأن مؤتمر األطراف طلبب الرئيسذآر  -59
 ال تحتاج إلى مبادئ طويلة قررت اللجنة أن هذه المادة مناقشة وأنه على إثر 12المادة 
  .  بذاتهاإذ أنها قائمة توجيهية

 13بالمادة  المتعلقة  التوجيهيةالمبادئ مشروع دراسة إلى  المؤتمرالرئيسدعا  -60
 أي طرف وال أي مراقب أعلن  الكلمةيطلبلم  ولما". ةة في التنمية المستدامالثقافدمج "

  .المبادئ التوجيهية اعتماد هذهالرئيس 
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 14بالمادة  المتعلقة  التوجيهيةالمبادئ مشروع راسةد المؤتمر إلى الرئيسدعا  -61

   ."التعاون من أجل التنمية"
 إلى أن هذه المبادئ التوجيهية بالنسبة للدول النامية تستحوذ زمبابويأشار وفد  -62

هنأ اللجنة على أخذها في االعتبار بعض المسائل وعلى جوهر وحرفية وروح االتفاقية، 
 وعلى تمكنها من ترجمة هذه المسائل في هذه المبادئ هذه الدول، التي أثارتها

  . التوجيهية، وتمنت زمبابوي تطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع
 - بال انقطاع عملوا فعال الذين - عن اقتناعه بأن أعضاء اللجنة الرئيسوقد أعرب  -63

ابوي  زمبتلبي تطلعات عمل اللجنة ثماروأضاف أن . سيستجيبون لهذه االعتبارات
  الكلمةيطلبلم  ولما .أن تتحول إلى أفعال عملية في ، وأعرب عن أمله الناميةوالبلدان

المتعلقة  المبادئ التوجيهية التشغيلية اعتمادأي طرف وال أي مراقب أعلن الرئيس 
  .14ة بالماد
 15 المتعلقة بالمادة المبادئ التوجيهيةإلى دراسة مشروع   المؤتمرالرئيسدعا  -64
 أي طرف وال أي مراقب  الكلمةيطلبلم  ولما. "التعاونطرائق "، الشراآات بشأن

  .المبادئ التوجيهية اعتماد هذهأعلن الرئيس 
 16 المتعلقة بالمادة المبادئ التوجيهيةإلى دراسة مشروع   المؤتمرالرئيسدعا  -65

مات غير لجنة االتصال بين المنظذآر ممثل ف ." الناميةللبلدان ةضيليالتفة ملالمعا"
سعة ا وة مشاورنظمت األمانة 16أنه بمناسبة النقاش حول المادة  الحكومية واليونسكو

لتعاون الذي ل وأعرب عن امتنانهمنظمات المجتمع المدني بناء على طلب اللجنة، بين 
آما . 11 عاون الذي تعبر عنه أحكام المادةوهو الت  بين أعضاء اللجنة وهذه المنظماتتم

 في سياق األعمال هذا التعاون البناء في تنفيذ االتفاقية يستمر  أنه فيأعرب عن رغبت
   .المقبلة للجنة والمؤتمر

 القائمهذا التعاون باسم األطراف أن وأآد  ،لجنة االتصال  ممثلالرئيسشكر  -66
 اعتماد علن الرئيسأثم . االتفاقية  بأنه عامل هام في قوة هذهرًامذآ، سوف يستمر
  .16 المتعلقة بالمادة  التشغيليةيهيةالمبادئ التوج

 استخدام موارد بشأنتوجيهات " مشروع دراسة إلى  المؤتمرالرئيسدعا ثم  -67
 أي طرف وال أي مراقب أعلن الرئيس  الكلمةيطلبلم  ولما .)18المادة " (الصندوق

  .هذه التوجيهاتاعتماد 
استخدام ب الخاصةجيهات  والتو التشغيليةالمبادئ التوجيهيةعقب الموافقة على  -68

وال سيما  CP 7.2 القرار مشروع إلى دراسة  المؤتمرالرئيس دعا الصندوقموارد 
  .تود أن تمنحه إياه  يالذ اللجنة تفويض

أال يعتمد مبادئ  "[...] القرار من مشروع 4 أن صيغة الفقرة السنغالرأى وفد  -69
 مفرطة في " ) من االتفاقية12 مادةال( التعاون الدولي فيما يتعلق بتعزيزتوجيهية 

 أن المؤتمر يقرر أن  على بوضوحالنصاقترح الوفد و . من الغموضوال تخلوسلبية ال
يختلف عن القول  وهو ما .ًا تشغيليًاتعتبر مبدأ توجيهي في االتفاقية ترد آما 12المادة 

  .بأن ليس لدينا مبادئ توجيهية تشغيلية بشأن هذا البند
 ويؤيده فهم هدف هذا االقتراحي إنه ولئن آان  وفد سلوفينيابدعم من  وفد فرنساقال -70

من غير المالئم وضع مادة اتفاقية، أي الوفد يعتبر أنه ف .يرى أنه يثير مشكلة قانونية
، على قدم المساواة مع مبادئ توجيهية تشغيلية أدنى منها مرتبة من الناحية 12المادة 
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تتسم صياغتها  من االتفاقية 12 أن المادة يقرر: "ةواقترح الصيغة التالي .القانونية
  ".مبادئ توجيهيةحاجة ألن يتم تحديدها بواسطة ولذا فهي ليست ب بالطابع التشغيلي

 القرار من مشروع 5 أن الفقرة  إلىوأشار . هذه الفقرةاعتماد الرئيسأعلن ثم  -71
  التشغيليةئ التوجيهية المبادإطار المؤتمر في سبق أن اعتمده تكرر بطريقة أخرى ما

 اعتماد هذه أعلن الرئيس  أحد الكلمةيطلبلم  ولما .عن دور ومشارآة المجتمع المدني
 هذا المؤتمر إلى من اللجنة الموجهةفحص مسألة التوصيات إلى  ثم دعا المؤتمَر .الفقرة

  . في المستقبلللجنةإلى ا بالمهام التي يعهد بها فيما يتعلق
مؤتمر يوآل إليها ن  أأعربت عن رغبتها فيأن اللجنة ب تفاقيةاال أمينةذآرت  -72

 مهمة صياغة مشروع مبادئ توجيهية تشغيلية تتعلق بالتدابير الرامية إلىاألطراف 
  .خيارين أن الفقرة تقترح وأشارت إلى .تسليط الضوء على االتفاقية والترويج لهازيادة 

طلب؛ ال تتناول الكلمة بشأن هذاأن  إذا ما آان هناك أطراف تريد الرئيسوسأل  -73
من  6 الجزء الثاني من الفقرة اعتماد أعلن الرئيس ومع انعدام المطالبة بتناول الكلمة

  .القرارمشروع 
عهد بها ي أن  يعتزمالتيالمهام  حول إلى مواصلة النقاش  المؤتمرالرئيسدعا ثم  -74

  .إلى اللجنة
، تسليط الضوء على االتفاقية مناقشة نقطة  عند اللجنة، إلى أنالنمساأشار وفد  -75
ونجم عن  .التفاقيةل الترويج منها إمكانية تعيين شخصية مسئولة عن جوانب عدة تتناول

  يقترح تعيين شخصيةأي الخيار الذي ،7 في الفقرة الواردان الخياران هذه المناقشة
 الناطقة البلدانل ذآر أن مجموعة عمثم  . يرى إرجاء هذا التعيينوالخيار الذياآلن 

 دولة 12 الي حصل على دعم حوصياغة تعديل ت تمالثانيحبذت الخيار إذ بالفرنسية 
 للجنة إناطة و هوالغرض من هذا التعديل .خارج المجموعة الناطقة بالفرنسيةمن 

 عدة شخصية واحدة أم تإذا آانما مناقشة المهمة والمسؤوليات، وو هذه المسألة بدراسة
  .والمسائل الماليةالتفاقية ل بالترويجتقوم شخصيات 

 التعديل المقدم من التي وقعت على 13 ـ ال أسماء الدولاالتفاقية أمينة قرأت -76
 ، موناآوغ،كسمبر ل، الهند، غرينادا،ونانالي ، فرنسا،النمساا، ندورأ ، ألبانيا:النمسا

  . تونسسويسرا،  ا، سانت لوسي الشعبية،جمهورية الو الديمقراطية
 المؤتمر اعتمده الذي القرار من مشروع 6الفقرة ب فيما يتعلقنه إ السنغال وفد قال -77

اللجنة تقوم " أن التي تنص علىمن االتفاقية ) هـ (23.6 المادة أحكاموبالنظر إلى 
بوضع إجراءات وآليات أخرى للتشاور من أجل الترويج ألهداف هذه  الحكومية الدولية

هذه  إضافة ضروريًاله أنه ليس  يبدو "لمحافل الدولية األخرىاالتفاقية ومبادئها في ا
هي التي التفاقية ل التدابير الواجب اتخاذها للترويج لكل ن الدراسة الشاملةإإذ  7الفقرة 

أنه ليس من إلى  الوفد لذلك أشار . اقتراح تعيين الشخصياتتسفر عن أن من شأنها
  .اتلياآل تحديد تعيين شخصيات قبل اقتراحالضروري 

ُأخذ بفكرة العمل على سماء إذا األ عن إمكانية تقديم بعض البرازيلتساءل وفد و -78
  .  االتفاقيةتسليط الضوء على

 هذا يؤيدأآد أنه و، بأنه لم يذآر آمشارك في تقديم التعديل فريقياأجنوب  وفد نوه -79
  .التعديل

 أعطى في الفقرة السابقة  أنه إذا آان المؤتمر يعتبر أنهاسانت لوسي وفد وقال -80
 والترويج  االتفاقيةبشأن تسليط الضوء على  تشغيلية مبادئ توجيهيةبإعداداإلذن للجنة 

 . فلن يبدي الوفد حينئذ أي اعتراض7قرة الفتحتوي على مضمون  المهمة وأن هذه لها
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م أي  مبدأ عدم اقتراح اسفقد أّآد علىأنه أحد الموقعين على التعديل ب وإذ ذآر الوفد
 اللجنة في حال قررتأشار إلى أنه و. شخصية قبل تحديد اإلطار واألهداف والمعايير

وأآد .  الصعوبات أثناء المناقشاتفإنه قد ينجم عنها عدد من الترتيبات هإنشاء مثل هذ
 وتحديد التداعيات فحص آل من أجل متعمقالوفد على أن هذه النقطة تحتاج لنقاش 

أنه ب قوله الوفد وأنهى. اتتخاذ قرار وقبل الشروع في التعيينإطار شديد الوضوح قبل ا
 المؤتمر إذا آثر الثاني ولكن الخيار يؤيد ه فإن7إذا قرر المؤتمر اإلبقاء على الفقرة 

 أو 6 التشغيلية وفقا لما تقترحه الفقرةالمبادئ التوجيهية اإلبقاء فقط على اإلشارة إلى
  .أيضًا فهذا يناسبه يقترحه السنغال

ونان وتونس الي و وسلوفينيا والهندغلكسمبر  آل من وفودا اقتراح سانت لوسيأّيد -81
 غلكسمبر وفد وقال. الي ومجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ووموناآو والمكسيك

 ات متى أحاط علماتعلق بتعيين الشخصيي البت فيما مؤتمر األطراف سيتعّين علىنه إ
مناقشة هذا  على ضرورة   وموناآو والهندسلوفينيافود  ووأآد آل من. بتقرير اللجنة

على الطابع االبتكاري  وناناليوفد وشدد  .لهذه الترتيبات الموضوع والتداعيات المالية
 من أجل الترويجمتحدث رسمي لتعيين  وغير المسبوق على المستوى المؤسسي

  فقد أآدتالي ومشعبيةموناآو وجمهورية الو الديمقراطية ال  وفود آل منأما. التفاقية
 المعنية وتحديد مهامها وطرائق ووسائل تأديتها  الشخصيةالسمات المطلوبة فيعلى 
   .لمهمتها

 واألطراف 7الفقرة ب االحتفاظ في التي ترغبمن األطراف  الرئيس طلب  أنوبعد -82
 تفضل أغلبية وجد أن هناك ف أن تدلي بصوتها فقط6 بالفقرة االآتفاء في التي ترغب

يدعو مؤتمر األطراف اللجنة : "الي التفقام باعتمادها على النحو، 7اإلبقاء على الفقرة 
تكّلف  وجدوى تعيين شخصية أو أآثر من الشخصيات العامة مالءمةدراسة مدى إلى 

مثل هذا المتعلقة ب والتكاليف والمهام والطرائقاألهداف مع مراعاة التفاقية ل بالترويج
  في دورتهألطرافا  مؤتمرإلى تقرير بهذا الخصوص إلى تقديمنة  ويدعو اللجالترتيب،
  ."ةالقادم
: لجمع األموال جديدة ماليةات آلي جديدة عن استخدام 8  فقرةالبرازيل اقترح وفد ثم -83

من  لجمع األموال جديدة ماليةت آليا التفكير في استخدام تواصلطلب من اللجنة أن ي"
 من شأنها عضاءف تقديم حلول بديلة للدول األ بهدثقافيأجل الصندوق الدولي للتنوع ال

  ."الطوعية في الصندوق تعبئة موارد لمساهماتها أن تساعدها على
ات قبل آلي "إعداد"اإلشارة إلى  اقتراح البرازيل واقترح اسانت لوسيساند وفد  -84

إيجاد آليات المتعلقة ب األصلية أن الفكرة آان يعتقدوأضاف الوفد أنه . ذآر استخدامها
 ألن الوفد لم ونظرًا. طوعية الالمساهمات إطار تجاوزجديدة لجمع األموال للصندوق ت

 يتوقف فقد اقترح أن  للبلدانطوعية الوالمساهماتات لي بين اآلإلدخال رابط ير سببًا
  ".من أجل الصندوق الدولي للتنوع الثقافي: " عبارةالنص عند

 بشأن جمع األموال اللجنة إطار أثناء أول نقاش في  أشارأنهب البرازيلوذآر وفد  -85
 مساهماتها حتى تكون مهمة جمع األموال أن تتحمل األعضاءعلى الدول إلى أنه يتعين 

 في ةعامال المناقشة أثناء  هذا الموقفأآدو وعاد. شأن ذات في الصندوقطوعية ال
 . الخاصةللمبادرات تترك  وأالللجنة هذه المهمة أال توآل الوفد ورأى .اليالمؤتمر الح

ات اآللي االتفاقية تحمل مسؤولية استخدام  فيطرافاأل وآان من رأيه أنه يعود إلى
 على لتعبئة الموارد وجمع األموال التي تتيح تغذية الصندوق مالئمة المالية التي تراها
 الماليةات لياآلاعتماد  للدول تتيحالقتراح  مرونة ا الوفد أنوأوضح. أساس طوعي
بشأن  ه تحفظاتوأعرب الوفد عن.  متعددة خياراتبما تنطوي عليه من المناسبة لها

الدولي بالغة التنوع وأنه أشار إلى أن الخيارات على المستوى و" إعداد" آلمة استعمال
 أن تدركألطراف أن بل على العكس من ذلك  ينبغي ل .ال ينبغي فرض أطر جامدة

 مساهماتها المالية لزيادةات لي استخدام هذه اآلكانهابإمبديلة وأن األمر يتعلق بحلول 
  .طوعيةلا
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  ماليةاتآلي إليجادفكر  التتمكن من إعمال إلى أن اللجنة يجب أن فرنساأشار وفد  -86
 القادمة إلى الدورة التقرير الذي سُيقدم  يتناول جديدة، آما اقترح أنووسائل تمويل

 والتفكير في ستراتيجية االطي في آن معابحيث يغ الموضوعات جميع طرافلمؤتمر األ
  . جديدةماليةات آلي

 اآللياتوقد أبدى تحفظه بخصوص الروابط بين . افرنس وفد الهندوفد أّيد  -87
 أي يقيم وأشار إلى أن هذا الرابط ال الصندوق في والمساهمات اللجمع األمو التجديدية

مساهمات ذات شأن وبين تقديم تجد صعوبات في قد  التي لنامية االبلدانتمييز بين 
 مساهمة ثانية للصندوق ًادفع مؤخر بلده وأشار الوفد إلى أن برلمان .البلدان المتقدمة

 مستقلةوأضاف الوفد أنه إذا آان المؤتمر يريد فقرة  .يء ال تمسه في ش جديدةآلية وأن
 بيد أن لةمستق بمسألة  فاألمر يتعلق حينئذالصندوقفي إلسهام ل البلدان علىلتشجيع 

ام في  الجديدة تجمع مجموعة من المهام ليس لها أي عالقة باإلسهالماليةات اآلليمسألة 
 البلدانتمييز بين ال وأعرب عن رغبته في ا سانت لوسيساند الوفد وفدو. الصندوق

إذ أن  في النص الجملة أعيدت هذهإذا   من جانب آخروالبلدان المتقدمةالنامية من جانب 
المالية ات اآللي سواء آانت بتقديم مساهمات ألسباب سياسية ا متقدمة ال تقومهناك بلدان
  .جديدة أم ال

 المبدأ الذي على وشدد جوهر الموضوعن سفير الهند ذآر إ اسانت لوسي وفد قال -88
 بدفع مساهمات طوعية سواء تسنى لها أم ال إعداد آليات  األطرافتقوم جميع بموجبه

عليها أن تتحلى بروح ألطراف ا بأن وفد البرازيل لحجج ه فهمومع .مالية لجمع األموال
 أن يستبعد أنه ال يمكن  الوفد ذآرالمسؤولية وأن تثبت نشاطها فيما يتعلق بجمع األموال

 وسائل إعداد واستخدام ال تمتلكالمؤتمر ألن بعض الدول ولجنة وال األمانةبالكامل دور 
  . ستحتاج إلى المساعدةا جديدة وأنهال الماليةات تلك اآللي

 أن يترك ِللجنة بيرو بدعم من جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةفضل وفد و -89
  .القادمة إلى المؤتمر في دورته ًاإعداد استراتيجياتها على أن تقدم تقرير مهمة
باقتراح  وزمبابوي بيرو يمدعوما بوفد غلكسمبور وفد وفي هذا االتجاه قام -90

 لجمع األموال للصندوق الدولي للتنوع استراتيجيةبإعداد  اللجنة ينيط: "الصيغة التالية
 وأوصى ."جديدة ماليةات آلي استخدام التفكير فيفي هذا اإلطار بأن تواصل  والثقافي
 نتائج  عنًاتقرير القادمة تقدم له في دورتهأن و: " العبارة التالية في النهاية بإضافةأيضًا

هذا حول  اللجنة  الذي تجريهنقاشالهدف ب المساس البديل دون ذآر هذاُي حتى" أعمالها
  .الموضوع

 إذ يذآر التفكير في غلتعديل المقترح من قبل لكسمبرا البرازيل وفد حّبذ -91
 أعضاء في أدلت بمداخالت إنما هي التي األطراف معظموأضاف أن " االستخدام"

  .ه المسألة عندما تفحصها اللجنة حول هذةسهام في المناقش اإلايمكنهمن ثم ساللجنة و
وفد سانت  يتجه نحو توافق اآلراء وبعد أن اقترح  المؤتمرأن الحظ الرئيس أنبعد  -92
 بموجبه الذي CP 7.2 القرار من 8 الفقرة باعتماد الرئيس قام" إعداد" آلمة إدراج الوسي

صندوق الدولي  لجمع األموال للاستراتيجية بإعدادللجنة ا إلىمؤتمر األطراف يعهد "
 جديدة ماليةات آلي واستخدام إعداد بشأنتفكير في هذا اإلطار ال للتنوع الثقافي وبمواصلة

  ".  القادمةوتقديم تقرير عن نتائج أعمالها إلى المؤتمر في دورته
 إلى  األطرافيعهد بها مؤتمرس التي المهام فحص إلى  المؤتمرالرئيسدعا ثم  -93

  .ادميناللجنة خالل العامين الق
يجب أن يقدم بشأنها تقرير  أن تدرس اللجنة المسائل التي البرازيلأوصى وفد  -94

  .  من االتفاقية19 و 9 المادتين واقترح  هذا التقرير،شكلولمؤتمر األطراف 
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 مبادئ توجيهية بشأن 19 و 9 المادتين تكون هناك إلى جانب  أنالهنداقترح وفد  -95
  .وبتوعية الجمهور  بالتعليمالمتصلة 10المادة 

  .الي ومألمانيا وآندا وتونس والنرويج وفرنسا  هذين االقتراحين وفودتأيد -96
وتكثيف  وتقاسم المعلومات يرى ضرورة توعية الجمهورأنه  اليمأضاف وفد و -97

 توسيع إطار  بل االتفاقيةتسليط الضوء على مما يعني ليس فقط االتصال بشأن االتفاقية
 والجمارك واألموال ة التجارقطاعات في األخصائيينأن بذآر الوفد و .ة االتفاقيتفكير

إقامة  ألن مشارآتهم جوهرية، وأنه يجب ًا في تنفيذ االتفاقية نظريسهموايجب أن 
 .االتصال بهم من أجل إشراآهم على نحو أفضل

  مؤتمريطلب"التي بموجبها  CP 7.2 من القرار 6 في اعتماد الفقرة الرئيسشرع  -98
مشروعات المبادئ التوجيهية  هيإل اللجنة أن تواصل عملها وأن تقدم  مناألطراف
 تشغيلية من االتفاقية؛ ومشروع مبادئ توجيهية 19 و10 و9 بالمواد المتعلقة التشغيلية

 على االتفاقية وترويجها، لكي يوافق الضوءبشأن التدابير الرامية إلى تسليط المزيد من 
 ". دورته المقبلةعلى هذه المشروعات في

أآبر عدد ممكن من الدول له من جانب  أن التصديق على االتفاقية فرنساذآر وفد  -99
 يدعو: "يجري نصها آما يلي 9اقترح باسم االتحاد األوروبي إضافة فقرة واألولية، 

 على نطاق تصديق على االتفاقيةال بهدف جهودها وتكثيف إلى مواصلةاألطراف 
 ".واسع
 يجري نص العبارة آالتالي أن - االقتراح  مؤيدًا- البرازيلرح وفد  اقتو -100

 . ألطرافا يشار إلى الدولوأن " تصديق على االتفاقيةال توسيع نطاق"
  تقوم أنتتمثل في أن الفكرة الرئيس أوضح على تعليق لوفد زمبابوي، ردًا  -101

طيبة بالتصديق على االتفاقية بإقناع الدول التي تقيم معها عالقات في األطراف 
  .إلدالء بآرائهمإلى  دعا الرئيس المراقبين ثم .االتفاقية

أن  الجمعية البرلمانية للفرنكوفونيةممثل " سانت أرنو برتران"السيد  أآد  -102
 ا ها وأنبرلمانية من جميع القارات ومنظمة  برلمانًا77 برلمانيين من تضم هذه الجمعية

أعضاء أشار إلى أن ف . التنوع الثقافي لقضيةًابير آًاتولي اهتمام 2000منذ عام 
وأن  نادوا بالتصديق عليها، ، ثم اعتماد االتفاقيةنشطوا في سبيل العمل على الجمعية

على العمل من  حث أعضائها  االتفاقية من أجلمنذ اعتمادالجمعية تواصل بذل جهودها 
 سجلوا ما أنجزتهن البرلمانيين أ بًاعلم المؤتمر أحاط آما .تنفيذهاو التصديق عليها أجل

 تؤمن بأهمية الجمعيةباإلضافة إلى ذلك أآد أن و. من أعمال جديرة بالتهنئةاللجنة 
 تعّد في أن أعربوا في هذا الصدد عن رغبتهمسرعة تنفيذ االتفاقية وأن البرلمانيين 

وفيما يخص  . من االتفاقية21 و 20 تين بالمادتشغيلية فيما يتعلق توجيهية مبادئاللجنة 
أن تخضع للتفكير حتى تصبح قابلة للتطبيق وإنه من  يجب قال إنها هذه المادة األخيرة

 خاصة  على خير وجهمهامهاستؤدي أن اللجنة ب ًاعلم الضروري تحديد شكل المشاورة
  . في المحافل الدولية األخرىهاومبادئ هداف االتفاقيةأل الترويجمهمة 
 طلبت أن منظمته الشبكة الدولية للتنوع الثقافيثل  ممجاري نيل السيد قال  -103

  تشغيلية توجيهيةبإعداد مبادئ اللجنة لمطالبة 6من األطراف وبإلحاح العودة إلى البند 
ذا الخصوص ذآر أن وبه. ن لتنفيذ االتفاقيةيضروريتال 21 و 20 تينالماد بشأن

 وأن لممتلكات والخدمات الثقافية لالثنائية االقتصادية والثقافيةبالطبيعة  رقاالتفاقية ُت
 عنتساءل  و. هنا في هذا القاعةالمنعقد هذا االجتماع وراء التصورينالتوتر بين هذين 

ولذا أعرب عن التجارية،   حماية السياسات الثقافية من التآآل الناتج عن االتفاقاتآيفية
  .ل هذه المشاآلكب أن تعنى اللتين تطلبان من األطراف 21و 20 على المادتين إصراره
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   من أجل التنوع الثقافيللتحالفاتاالتحاد الدولي  ممثل جيم ماآي السيد أيد  -104
 إطار إعداد أهمية بشأن الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية  ممثلأعرب عنهالموقف الذي 

ُيرّوج لها على أوسع  والتأآد من أن مبادئ وأهداف هذه االتفاقية 21 للمادة تشغيلي
 التنفيذ الجيد أهمية االتساق من أجل تأمينأشار إلى و. منتديات الدوليةسائر الي  فنطاق

  . لالتفاقية
في  CP 7.2اعتماد القرار في  الرئيس شرعلمراقبين ا المداخالت منبعد هذه   -105

نا سميت ممثلة وفد سلوفينيا  ي ثم حصل بعد ذلك على موافقة السيدة ميل.صيغته المعدلة
انتخب الذي  CP 2.2 القرار  المؤتمرد اعتمومن ثم.  مؤتمر األطرافرةمقرباعتبارها 
نا سميت ي لمؤتمر األطراف، والسيدة ميلرئيسًا) آندا(ن ا لوريرالسيد جيلب بموجبه

 البرازيل والصين ومصر والسنغال نوابا مؤتمر األطراف، وآال منل مقررة) سلوفينيا(
  .لرئيس مؤتمر األطراف

  عضاء اللجنة انتخاب أ- 8البند 
  CE/09/2.CP/210/8الوثيقة 
وأنها  في االتفاقية آندا طرفًا ألن ًانظر ه أن8 تقديمه للبند لدى الرئيسأعلن   -106

ن أحد نواب إ وقال . هذا الجزء من الجلسة الصباحيةفإنه لن يرأس لالنتخابات، مرشحة
ذي سيشرف على المرشحة للجنة هو ال  إحدى الدول األطراف غيرالمنتمي إلىالرئيس 

 نائب الرئيس ممثًال)  السنغال (ي سين ماسين السيَد باباالرئيسودعا . االنتخابات
  .  لتولي رئاسة الجلسةاألفريقيةللمجموعة 

سيشرع ، وأشار إلى أن المؤتمر به الثقة علىالشكر عن  نائب الرئيس أعرب  -107
 في معدلة ال3إعالم  و8 تينقيالرجوع إلى الوثوطلب .  نصف أعضاء اللجنة انتخابفي
 ثم دعا األمانة ، اللجنة أعضاء النتخابالترشيحات قائمة تضم والتي يونيو/ حزيران15
  .تقديم معلومات حول هذا البندإلى 

 من االتفاقية، 23ن المادة  م4 و1 تين للفقر أنه طبقًا االتفاقيةأمينةذآرت   -108
تنص  و. عضوًا24جنة مكونة من  لولىالعادية األ في دورته مؤتمر األطراف انتخب
 الدول األعضاء عضويةأن مدة على  من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف 16المادة 

 نصف الدول عضوية من االتفاقية، وأن مدة 21للمادة  ًا سنوات طبقأربعفي اللجنة 
 وأن تعيينهمسنتين، ل االنتخاب األول تحدد عند إجراءاألعضاء في اللجنة المنتخبة 

ثنتي عشرة اال  الدولثم ذآرت أسماء. بالقرعة  أسمائهم سحبعن طريق ىجر
البرازيل والنمسا وألبانيا : بسنتين وهيعضويتها محددة مدة والفي اللجنة  األعضاء

. تونسوسلوفينيا  واليموواتيماال وغفرنسا  وفنلندا والصين وآندا وو سفا بورآيناو
 مقاعد على أن توزع تنصظام الداخلي  من الن15.2 إلى أن المادة أيضًاوأشارت 

 عدد الدول األطراف في آل مع المجموعات االنتخابية بالتناسببين فيما اللجنة 
 لكل  على األآثر مقاعدوستة ، شريطة أن تخصص ثالثة مقاعد على األقلمجموعة

 في الواردة للقائمة  طبقًاثم أوضحت أنه. مجموعة من المجموعات االنتخابية الست
 توزيعللنظام الداخلي  ًالألطراف طبق يعود  التي ُوزعت في الصباح3إعالم يقة الوث
  . االنتخابيةات المجموععلى للجنة الشاغرة ثني عشر مقعدًااال

األطراف  من النظام الداخلي لمؤتمر 17 أن تعليق المادة نائب الرئيسر ذّآ  -109
 4تاريخ ب المحدد  األقصى الموعد بعدتقدموا بهدف السماح للمرشحين الذين اقُترح

 اعتراض فقد ي لعدم وجود أونظرًا. هذا االنتخاب ليجوز لهم الترشيحمايو بأن /يارأ
 بوصفها رئيسة اللجنة الآويلثم دعا السيدة . 17أعلن نائب الرئيس تعليق المادة 

 فيما يتعلق بالمقاعد نتائج المفاوضات إلى أن تعلنلمجموعات االنتخابية مفاوضة بين ا
  .الشاغرةثني عشر اإل
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 ة األخير اعتمد في دورتهأن مؤتمر األطرافب لالسيدة فيرا الآويذآرت   -110
 وأوضحت أنه لدى توزيع.  آيف سيتم تطبيقهاأن يعرف تماماإجراءات استثنائية دون 

 ع المقاعد علىتوزيب  جدوالتضمنتالتي و أعضاء اللجنة  بانتخابالمتعلقةوثيقة األمانة 
 أخذت في ألن الدول األطراف االلتباس بعض حدثاالنتخابية المختلفة، المجموعات 

وأوضحت .  بالوثيقةالوارد الجدول أساساالتفاقات الخاصة على   مسألةبشأنالتفاوض 
ة الي الحللدورة بالنسبة يحدد عدد الدول المصدقة  أن األمانة أعدت جدواللالآوي السيدة
 لكل ثالثة مقاعد على األقلشرط تخصيص االعتبار لم يأخذ في لمقاعد لتوزيع ب ًامقترن

 هو سبب االلتباس الذي حدثوهذا .  النظام الداخلييقتضيه  لماًاوفقمجموعة انتخابية 
آان  ومن ثم .اعد المتاحة لها في هذا االنتخابألن المجموعات لم تعد تعرف عدد المق

ثالثة بتخصيص  قضيي النظام الداخلي الذي لمراعاةمن الضروري إجراء مشاورات 
 اليلوضع الحمع ا بالتناسب للحسابات وطبقًا. مجموعة انتخابية لكل مقاعد على األقل

عدد التصديقات هذا الحد األدنى المحدد بثالثة ب تبلغاللتصديقات فإن مجموعتين لم 
 فإن أول ومن ثم.  والمجموعة العربيةالمحيط الهاديو مجموعة آسيا ، وهمامقاعد

المحدد   هو تطبيق النظام بإعطاء هاتين المجموعتين الحد األدنى من اتخاذهال بدإجراء 
 على المجموعات ة بالتناسبالباقي وبعد ذلك آان يلزم توزيع المقاعد. بثالثة مقاعد

 وشددت.  على تطبيقها األمانةدرجت التي  الحسابطريقةل طبقااالنتخابية األخرى 
على هذا  لن تكون يةاالنتخابالعملية  ههذفي زَعت  آما ُوعد أن المقاعلى لالآويالسيدة 
البلدان التي تصدق على ن األمر آله يعتمد على عدد إالمرة القادمة إذ  في المنوال
 أن المجموعات التي وأوضحت .المجموعات االنتخابيةآل مجموعة من  في االتفاقية

 أربعةابتة على  ثغدت - 3 مثل المجموعة -  من الدول المصّدقةًا آبيرًاتضم عدد
  ، وأن ثمة مجموعات لديها اآلن عددا آبيرا من المقاعدمقاعد

 التصديقات في ا مع تزايد عدد عدد مقاعدهينخفض  سوف- 2 و 1 تانالمجموع -
مع تزايد عدد  عدد مقاعدها سيزداد )أ( 5  و4 تين وأن المجموع،المجموعات األخرى

ية الراهنة نتخاباال فيما يتعلق بالعملية نهقالت إ التوضيحات وبعد هذه .دولها المصّدقة
  :على النحو التاليللنظام الداخلي  طبقا يجري توزيع المقاعد وفقا للحسابات و

  ومن ثم لديها مقعدان يراد شغلهما؛ مقاعد 5 لهاحق ي 1المجموعة  •
 ومن ثم لديها مقعدان يراد شغلهما؛ مقاعد 4 في لهاحق ي 2المجموعة  •
  ومن ثم لديها أيضا مقعدان يراد شغلهما؛ مقاعد 4 ـبتحتفظ  3المجموعة  •
  ومقعدان يراد شغلهما؛ مقاعد 3  المحدد بـ الحد األدنىلديها إذا 4المجموعة  •
  ومن ثم لديها مقعدان يراد شغلهما؛ مقاعد 5 لهاحق ي )أ( 5المجموعة  •
  .ومن ثم لديها مقعدان يراد شغلهما مقاعد 3 لهاحق ي )ب( 5المجموعة  •
 داع ال 2 مجموعةأنه فيما يتعلق بال أنه يترتب على ذلك نائب الرئيسف أضا  -111

  .لمقعدين يراد شغلهمان ي هناك مرشحنإإذ إلجراء تصويت 
مرشح هو  أن بلده فيما يبدوالجمهورية العربية السورية وأشار وفد   -112

 .ترشيحهذا اليسحب أن  باإلجماع قررت المجموعة العربية ولكن )ب (5المجموعة 
، وشكر آل ة اللجنه في هذًاسنتين عضوبعد  ُينتخب الوفد عن أمله في أن وأعرب

الوفود التي ساندته وتمنى أن تسود روح التفاهم هذه المجموعة العربية في السنوات 
  .المقبلة
على أال يغيب عن الذهن أن ، على النحو المقترح توزيع المقاعد  الهند وفدأيد  -113

  .مؤتمر األطرافل في الدورة القادمةجرى تي ست الات االنتخابناءهذه الطريقة ستعدل أث
  .على هذا االنتخاب   أن األمر يتعلق بتوزيع ساري فقطنائب الرئيسأآد   -114
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على  لالآوي شكره للسيدة جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةوآرر وفد   -115
بما  4قعد للمجموعة  لمنحها م1 توزيع المقاعد آما شكر المجموعة توضيحها لطريقة

  . أثناء هذا االنتخابمقعدان يراد شغلهما مقاعد منها 3 أتاح منحها
آل التسهيالت التي قدمتها للمفاوضات على  لالآوي السيدة السنغالشكر وفد   -116

  . االنتخاببطرائق لالقتراحات المتعلقة وأعرب عن تأييده
مهورية العربية السورية على  الج- تونس وفد بتأييد من - األردنوشكر وفد   -117
 تونسوفد  أآدو . وحدة المجموعة العربيةمن جديد الشيء الذي أظهر ها ترشيحسحب

  .مة االنتخابات القادفي لهامساندته 
الرضا وشكر السيدة بالموافقة و يتسم الشعور العام نإ نائب الرئيس قال  -118
 التي  روح التعاونندوبين علىجميع الم وشكر آذلك ة المثمرالمشاورة هعلى هذ لالآوي

 فقط هما لمجموعتين انتخابات تنظم ه على ضوء هذه االعتباراتوذآر أن .تحلوا بها
 ا لدى آل واحدة منه)ب(5  و)أ(5 و 4 و 2المجموعات ف. 3  والمجموعة1المجموعة 

 هامرشحويعتبر  االنتخاب وومن ثم تعفى من إجراء يراد شغلهمامرشحان لمقعدين 
  .تلقائيًا منتخبين

يتطوع مندوبان للقيام بإحصاء أن نائب الرئيس   االقتراع طلبألغراض  -119
 وقد ينتميان إلى من الدول غير المرشحة لالنتخاب ينتميان لدولتين األصوات

 من بنين والسيد ريت ياللوغ السيدة مار آل منتقدمف. نتخابلال المتقدمةالمجموعات 
  . لاللتحاق بالمنصةاوتم دعوتهم من بوليفيا ايااليس آآيسبي مارسيلينو يايمخ

 الرسميعتماد اال االنتباه إلى ضرورة نائب الرئيسلفت وقبل بدء االنتخابات   -120
المؤتمر تعليق  يقرر ":CE/09/2.CP/210/8 وفحص الوثيقة CP 8.2 القرارجزء من مشروع ل

دورة العادية الثانية  من نظامه الداخلي ألغراض االنتخابات أثناء ال17العمل بالمادة 
لمؤتمر األطراف، ويقرر ألغراض انتخاب أعضاء اللجنة في هذه الدورة أن توزع 

،  مقعدان1 المجموعة: التاليالمقاعد االثني عشر بين المجموعات االنتخابية على النحو 
 5، والمجموعة  مقعدان4 والمجموعة  مقعدان،3، والمجموعة  مقعدان2والمجموعة 

 ستضاف االنتخابات ثرأعلى  أنه وأوضح"  مقعدان) ب (5 والمجموعة ،مقعدان) أ(
  . التي تم انتخابهاالبلدانفقرة رابعة تذآر 

ألغراض االنتخابات أثناء الدورة  "بعبارة أن يستعاض البرازيلاقترح وفد   -121
ألغراض االنتخابات التي تجرى  ":بالعبارة التالية" العادية الثانية لمؤتمر األطراف

 لعضوية أن األمر ال يتعلق بانتخاب فهم جيدًاُيبهدف أن "  الثانيةالعادية مناسبة الدورةب
  . وقد تم اعتماد هذه الصيغة. اللجنةوإنما لعضويةالمؤتمر 

  المعينين التحقا بالمنصةالمكّلفين بإحصاء األصواتن إ  االتفاقيةأمينةوقالت   -122
ن بطاقات التصويت قد تم إ، وةل المرشحائمة الدو وق قائمة الدول األطرافوتسلما

 وأضافت أنه إذا آانت .وحة اسم آل دولة يحق لها التصويت أمام لبمظاريفهاتوزيعها 
لتصويت فيجب عليها أن تطلب على ل وتعتقد أنها مؤهلة لم تحصل عليها ة دولهناك

اوح فترة تترارت إلى أن الرئيس قد حدد آما أش. الفور بطاقات التصويت والمظروف
 لكل مجموعة من اختيار ال بد بأن علمًا  التصويتدقيقة لملء بطاقتي 15و  10 بين

 فيها عدد الدول المحاطة أسماؤها بدوائر يفوقبطاقات التصويت التي  نإ وقالت. اسمين
 باطلة، آما تعتبر باطلة البطاقات التي ال تحمل أي تعتبرعدد المقاعد المراد شغلها 

 يعتبر امتناعا  بطاقة  من أيالمظروف خلووأضافت أن  .وت المصقصدإشارة تبين 
  . عن التصويت
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 إنه االتفاقية أمينة قالت غ على سؤال مطروح من قبل وفد لكسمبورًاردو  -123
ف القاعة أن  من موظ بالفعللبأنه طوطاقتين في مظروف واحد، يجب وضع آال الب

بنداء المصوتين بالترتيب وقامت بعد ذلك .  تصويت وبطاقتي واحدايوزع مظروفا
: األبجدي الفرنسي وفي نهاية التصويت نادت مرة أخرى أسماء الدول الغائبة وهي

، السودان، وااغنيكار، مالطة،  آيسلندا،يرلندا، اغينيا، ابونغ ،نغوو الك،بوروندي
  .تشاد، طاجيكستان

 11  وًامصوت 85 آان هناك مسجال ًابلد 96ن من أصل إ نائب الرئيس قال  -124
المكّلفين بإحصاء وطلب من . 3 والمجموعة 1انتخابات المجموعة ب فيما يتعلق ًائبغا

 فارزي األصوات أن إلىأشار نائب الرئيس ثم ،  الشروع في عد األصواتاألصوات
لمجموعة  نتائج انتخابات اجاءت إحصاء األصواتوبعد .  النتائجوأعلن أنجزا مهمتهما

،  صوتًا69آندا ،  صوتًا21حصلت النمسا على : التاليبحسب البلدان على النحو  1
ولم تكن هناك أصوات باطلة .  صوتًا22البرتغال ،  صوتًا38فرنسا ،  صوتًا20فنلندا 

لمطلوب ا المنتخـَبتان للمقعدين  الطرفانوآانت الدولتان. وال امتناع عن التصويت
: التالي آ بحسب البلدانئج آانت النتا3 وبالنسبة للمجموعة . هما آندا وفرنساشغلهما

 صوت واحد هناك، وآان ًا صوت45يكا ماا، جًا صوت61آوبا ، ًا صوت57البرازيل 
 تم اللتان  الطرفانوبناء على ذلك الدولتان.  أي امتناع عن التصويتولم يكن هناكباطل 

لجنة بال أعضاء ًاشح مر12نتخاب ا وأعلن نائب الرئيس.  آوبا والبرازيلماانتخابها ه
  : الحكومية وهملدوليةا

  .آندا وفرنسا: 1المجموعة  •
  .ألبانيا وبلغاريا: 2المجموعة  •
  .آوبا والبرازيل: 3المجموعة  •
  .الصين وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية: 4المجموعة  •
   الكامرون وآينيا: )أ (5المجموعة  •
  .األردن وتونس: )ب (5المجموعة  •

  الحكوميةالدوليةلجنة بال أعضاءمنتخبة  الدول األطراف النائب الرئيسهنأ   -125
ة وقد فحص الوثيق) 1(  األطرافمؤتمرإن ": آالتالي CP 8.2وشرع في اعتماد القرار 

CE/09/2.CP/210/8 من نظامه الداخلي ألغراض 17تعليق العمل بالمادة  يقرر) 2(؛ 
 ويقرر )3(؛ لمؤتمر األطراف  الثانيةالعادية التي تجرى بمناسبة الدورة االنتخابات

ألغراض انتخاب أعضاء اللجنة في هذه الدورة أن توزع المقاعد االثني عشر بين 
، )2 (2، والمجموعة )2 (1 المجموعة: التاليالمجموعات االنتخابية على النحو 

) ب (5المجموعة و، )2() أ (5المجموعة و، )2 (4 والمجموعة ،)2 (3والمجموعة 
ثنتي عشرة التالية أعضاء في اللجنة الدولية نتخب الدول األطراف االي) 4(؛ )2(

الحكومية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لمدة أربع سنوات اعتبارا من 
 المجموعة ؛ألبانيا وبلغاريا: 2 المجموعة ؛آندا وفرنسا: 1 المجموعة :تاريخ انتخابها

 ؛راطية الشعبيةجمهورية الو الديمقالصين و: 4 المجموعة ؛آوباالبرازيل و: 3
شكر نائب ثم  ."األردن وتونس: )ب(5 المجموعة ؛رون وآينياالكام: )أ(5المجموعة 

عمال األ من جدول 8 البند اختتام من بوليفيا وبنين وأعلن فارزي األصواتالرئيس 
  .مقعدهإلى لعودة إلى ا ودعا الرئيس

   اقتراح تعديل النظام الداخلي لمؤتمر األطراف-مكرر  8بند ال
 على  الرئيس نائبي السيد سينالرئيس لرئاسة المؤتمر، شكر استئنافهعند   -126

  .عمالاأل جدول أضيف إلى مكرر 8أن البند بز وذآر العمل المنـج
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ي فأن تضاف ي انون مع المستشار القالتشاور بعد اسانت لوسياقترح وفد   -127
 للدول  العامةلجمعيةل اخليالنظام الدفي  مندرجةقرة  فالنظام الداخلي لمؤتمر األطراف

 من شأنها أن تتيح لمجلس التنفيذيلالنظام الداخلي  وفي 1972األطراف في اتفاقية 
 مهلة الستةن إوقال الوفد  . آل انتخاب للجنةعند النظام الداخلي أال تعلقلألطراف 

 مانةولألسمح للدول أن تعلن ترشيحها ت ا ألنهآافيةأسابيع إليداع مذآرة طلبات الترشيح 
لمرشحين تفيد آل الدول با  مؤقتة قائمةمن توزيعشهر ب  موعد االنتخابات قبلتقومأن 

عد مع المهلة ت ه وأضاف الوفد أن هذ.تالنتخابالمعرفة المرشحين المحتملين لاألطراف 
 أن بعض المجموعات االنتخابية ال يكون ًا أحيانيحدث  وقد عن االنتخاباتةذلك بعيد

 هذه الحالة يتعينوفي .  آل المقاعد الممنوحة لهالشغل ات الترشيحلديها ما يكفي من
ذلك اقترح الوفد ول.  الترشيحات يتسنى قبول هذهىالنظام الداخلي حتب  العملتعليق

يجري نصها   العمل بهتـُجنـب تعليق من النظام الداخلي 17لمادة إلى اإضافة فقرة 
 قبل يحات ولن تقبل أي ترشيحات أخرىلقائمة الترش تعد الصيغة النهائية: "التاليآ

 المادة بما أن منطقي هذا االقتراحوأضاف الوفد أن . "ساعة 48ـ مؤتمر بالافتتاح 
  أن تكون القائمةًايعني ضمن والنص على مهلة محددة قائمة مؤقتة تنص على 17.2
 ىوهو ما أدى إل  نهائية، قائمةفكان من الضروري إذا إعداد وليست مؤقتة، نهائية

بالنسبة إلى الهيئات األخرى  بسالسةحتى اآلن  يطبق ه بأنًا علم،ذا النظاماقتراح ه
  .المذآورة

 بها سيعالجح الطريقة التي توض أن هذه الفقرة اإلضافية البرازيلذآر وفد   -128
 17 من المادة 3 و 1 تين بين الفقرغير أنه الحظ تناقضا .المؤتمر مسألة االنتخابات

األمانة في موعد  يجب أن تصل إلى اتشير بوضوح إلى أن الترشيح ت1ألن الفقرة 
التي فترة ال في ترشيحات ستة أسابيع قبل افتتاح المؤتمر وهذا قد يمنع تقديم أقصاه
ؤتمر األطراف؛ فاقترح م افتتاح  التي تسبق48الـ  الساعات الستة و سابيعاأل بين تفصل

  ."ال طلبات الترشيحيجب إرس: " على ذلك النص التاليالوفد بناء
 ترشيحات في اللحظات على تقديمالتشجيع هو  أين  بعد ذلك آينياتساءل وفد  -129

 48 بـ مؤتمر األطرافافتتاح قبل  بإمكانية تقديم الترشيح ما دام األمر يتعلقاألخيرة 
  .ساعة
فإن " يجب " على أنه الفقرة األولىتنص إلى أنه عندما الرئيس أوضح  -130

حتمال  ا بأنًاعلم،  أسابيع6 بـ المؤتمر  افتتاحقبل  تقديم ترشيحاتشجع علىُتاألطراف 
 ترشيح إضافي أو إذا تقديم مجموعة في تإذا رغب ًا يكون ضعيف17المادة ب  العملتعليق
 وإذا أريدبالتشجيع، إذا األمر يتعلق ف .ترشيح نفسها ترغب في طرف دولة ترغب
.  بالقدر الكافيمبكرًام أن تعلن الدولة ترشيحها  تتم بشكل جيد من المه أنالنتخاباتل

 في اللحظة قدميت على أال يكون هناك مرشح ينبغي مجرد الحرص أنه أيضًاوأشار 
 . إضافيمرشح تقديمبهدف  17المادة ب  العمل تعليق مؤتمر األطرافجنببما ياألخيرة 
  . إذا ما آان يرغب في إضافة شيءالقانوني الرئيس المستشار وسأل
 أن التعديل البرازيلي واقتراح وأوضح  الرئيسالقانونيالمستشار شكر   -131

 بدء إجراءات تقديم الترشيح موعد حترمأال ت ال يشجعان الدول على اسانت لوسي
ولم يكن هناك . ولكنهما يسمحان بتوضيح التزامات الدول األعضاء والتزامات األمانة

 وهنا تكمن صعوبة الوصول .ًال قائمة مؤقتة أصتذآر 17.2جديد قد أضافاه ألن المادة 
في  بين المجموعات غير واضح يبدو فيها توزيع المقاعدة اليتفسير في مرحلة انتقإلى 
 ا وإذا آان النص قد تم حفظه آما آان فإن هذ. األمانةأجرتهالحسابات التي  اضوء

 األمانة  أن وأضاف المستشار."قائمة مؤقتة "عبارةتفسير ب مقترناالغموض سيستمر 
إضافة قال إن و. القائمة المؤقتة قبل افتتاح مؤتمر األطراف بأربعة أسابيع ستعد هذه

 ترى فيهامرونة في الحاالت التي بعض ال سيؤدي إلى 17.3 لفقرةفي انص جديد 
لم  التوزيع مبدأ عدالة  أن، مصيبة أو مخطئة،بعض الدول في المجموعات االنتخابية

 إما ًامرشحتفاوض لتقدم بعض المجموعات بالاإلضافة ستسمح  هذه آما إن، ًايراع تمام



- 20 - 

 . من النظام الداخلي15  للحد األدنى أو طبقا للحد األقصى المسموح به في المادةًاطبق
 ساعة 48 بـ  المؤتمر افتتاح قبلنهائيا سيكون  المرشحين قائمةإغالق  إنًاوقال أخير
أساس أي  من ِقبل األمانة على ها تستوفىوأنلتزام بعدم المساس بها االمما يعني 

   .معلومات تتعلق بتعديل أو سحب ترشيح ما
لغياب  ًا من النظام الداخلي نظر17لمادة  في اعتماد تعديل االرئيسشرع   -132

وافق على ت تآان األطراف إذا سألوبعد ذلك .  األطرافطلب تناول الكلمة من جانب
 11لمادة ا يرغبون في التعليق علىلمدني الذين جتمع ام لبعض ممثلي الةملإعطاء الك

ولم يعترض أي من األطراف ولذلك أعطى . ذلكقبل  الفرصة ولم تتح لهممن االتفاقية 
  .س الكلمة لممثلي المجتمع المدنيالرئي

 للتحالفات المعنيةاالتحاد الدولي  رئيس وغماني ودراووسالسيد رقام   -133
 ، من أجل الغدوالتقاليد ،شبكة الدولية للتنوع الثقافيالآل من  باسم ،التنوع الثقافيب
 لإلذاعة االتحاد األوروبيو والمعهد الدولي للمسرح، ،المجلس القومي للموسيقيينو

 في هذا 6 الملحق فيكامل  باليرد نصه قدمه لألمانة باإلدالء بتصريح والتلفزيون،
  التوجيهيةالمبادئ للموافقة على ارتياحه على وجه الخصوص عن أعرباإلعالن 
 المبادئ أن هذه مع اإلشارةدور ومشارآة المجتمع المدني  المتعلقة ب11 للمادة التشغيلية

الممارسات المطبقة  في توصيف أدوار المجتمع المدني متجاوزة تتوسعيمكن أن آان 
 وأعرب أيضا عن امتنانه األمم المتحدة إال أنها تشكل بداية جيدة، منظومة في إطار

 ودعا آل األطراف التي لم موارد الصندوقاستخدام ب الخاصة التوجيهات افقة علىللمو
 دولة فقط من 13 أن ًا إلمكانياتها، مالحظابانتظام ووفق اإلسهامعد إلى سرعة  بتسهم

 عن مصادر  المبادرة المعنية بالبحثأيضًاوساند . دفعت اشتراآاتها هي التي 98أصل 
لمجتمع المدني في عملية ل ةفعليال المشارآة أن ًاآدمؤللصندوق تمويل غير حكومية 

وفي . لنجاحا هي وحدها التي تضمن لها بعمليات التمويلاتخاذ القرارات المتعلقة 
 إلى ضرورة تعزيز المبادئ واألهداف في المحافل االتحاد الدوليالنهاية أشار ممثل 

 ًاللجنة تفويضاتمتلك  قيةالتفامن ا )هـ( 23.6الدولية األخرى، وأنه من خالل المادة 
  .لتنفيذ هذا االلتزام

  .يونتحاد األوروبي لإلذاعة والتلفز بعد ذلك الكلمة لممثل االالرئيسأعطى   -134
 يونوالتلفز باسم االتحاد األوروبي لإلذاعة يزونجياآومو ما"السيد  تحدث  -135

 فأثنى .في أوروبا ةاإلذاعو يونلتلفزل العامة  الهيئاتمعظمأي  75 الـ هئوباسم أعضا
 نشاط تمنح أداة دولية تمثلت في توفير النتيجة التي وعلىعمل ممتاز على ما أنجز من 

  هيئات وليس فقط بشكل عاممؤسسات العامةال وذآر أن .االتحاد بالطابع الشرعي
األساس القانوني ذات الطابع التشغيلي  تجد في هذه االتفاقية ة والتلفزيوناإلذاع

 إلى تعزيز في فقرتها األخيرة المعنية باإلجراءات الهادفة 6صة المادة ألنشطتها وخا
 وأشار إلى . العامةهيئات اإلذاعة والتلفزيون  ذلك من خاللتنوع وسائل اإلعالم بما في

هذا التحدي مواجهة  للمشارآة في استعداد على ة العامة األوروبيجميع هيئات البثأن 
المجتمع المدني سيكون هناك مع  وهيئاتها وباالتفاق مع المهم، وأنه بفضل هذه االتفاقية

البلدان  في هيئات اإلذاعةتطور لتعزيز وحماية التنوع الثقافي خاصة من خالل مساعدة 
 االتحاد  أعضاء التي تتعامل معالبلدان في  المبتكر ومساندة اإلنتاج الفنيالنامية

  .األوروبي
 تناول الكلمة في األطراف يرغبن أي م بعد ذلك إذا آان الرئيس وسأل  -136

  .رونموأعطى الكلمة للسيدة وزيرة الكا
 الثانية لمؤتمر الدورةن أعمال إ وزيرة الكامرونما توتو مونا أالسيدة قالت   -137

.  في تاريخ االتفاقيةفارقةوفد الكامروني لحظة ال يعتبرهاوم الياألطراف التي تنتهي 
 تتيح فعال تفعيل التي  التشغيلية التوجيهيةالمبادئيد من  الموافقة على العدإزاءأوًال ذلك 

ثم وجهت خالص شكرها وعرفانها . اللجنةب عضواها بلد بسبب انتخاب أيضًا و،االتفاقية
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في إدارة  اللياقة واللباقة لما أبداه منلرئيس ا وإلىاالتفاقية في إلى آل الدول األطراف 
  .هدوءالهمة وجو من ال األعمال في هذه

وأعرب عن . 7 في الملحق يرد نصه سلمه لألمانة بتصريح آندا وفد أدلى  -138
وشجع األمانة على . وبة للجنةؤ أعمال وشكر األمانة لمساندتها الدارتياحه لما أنجز من

خالل  آافية ألن التحديات التي تنتظر اللجنة بموارد تنفيذ االتفاقية على أن يحظىالعمل 
في  المجتمع المدني لمشارآة اغتباطه عن وأعرب. ات مهمةلسنتين القادمتين هي تحديا

  . المتعلقة بمشارآته التشغيلية التوجيهيةللمبادئأعمال اللجنة و
 الدوليةعادة انتخابه في اللجنة إل بالغ ارتياحه عن البرازيل وفد أعرب  -139

يير والسيدة  إلى السيدة ريف-  آذلك وجه ثناءه إلى األمانة.الحكومية وشكر الذين ساندوه
 . االتفاقيةولألطراف في للجنة المقّدم على الدعم المستمر - زمالئهماوفوريرو  -ا ساوم
 االتفاقية وتمنى أن يتم تنفيذ هذه أمينعملية االختيار لمنصب ب  بارتياحًاعلم الوفد وأحاط

 وهنأ بدوره U-40 وفد آندا بخصوص منتدى  صوته إلىوضم .العملية بأسرع ما يمكن
 في النهاية على الطريقة التي قاد بها الرئيس أعمال مؤتمر وأثنى .جنة األلمانيةالل

  .األطراف
 لألهمية المعطاة للمجتمع المدني في االتفاقية ًا إلى أنه نظرزمبابويأشار وفد   -140
 فإن السؤال المطروح هو عن معرفة ماذا سيحدث،  التشغيلية التوجيهيةالمبادئوفي 

في  أعمال اللجنة  مراعاة ذلكة لمتابعة الطريقة التي تتم بهاآليك وإذا ما آانت هنا
 على فعال تشغيلية أن تكون يجب التشغيلية  التوجيهيةالمبادئ أن أيضًا وذآر .المستقبل
لية ي التفضملةالمتعلقة بالمعاو 16 المادة التي تنص عليها تلك وال سيماالواقع أرض 
ما المشاهير ين أحد مخرجي السإلى تجربة الوفد رأشا وبهذا الخصوص . الناميةللبلدان

وشدد ية، الذي لم يستطع أن يتوجه لدولة آانت قد دعته وذلك بسبب اإلجراءات الروتين
 .16للمادة  الواجب عمله من أجل تحقيق التطبيق الفعليهناك الكثير ال يزال  ه أنعلى

ما ب مام الشديدبشأن االهتصفة شخصية ب  يبدي مالحظة أنهالرئيس أوضح  -141
 على هذا االجتماع وأنه محضر في وأشار إلى أنه سيراعىيقوله ممثلو المجتمع المدني 

 المستقبلية االقتراحات االعتبار في مداوالتهم في يضعوا االتفاقية أن وهيئاتاألطراف 
أعمال اللجنة إطار  على أرض الواقع مباشرة أو في سواء المجتمع المدني التي قدمها

  .  التوجيهيةالمبادئتطبيق يتعلق بفيما 
  هذه الدورةنجاحالذي حقق  عملها على األمانة آال من البرتغال هنأ وفد  -142
الدول التي انتخبت و ، النموذجية لألعمالإلدارتهالرئيس وألطراف، ا لمؤتمر ةالثاني

   إسهام بلده بمبلغأيضًا وأعلن .باللجنة
 .دفع إسهامها األخرى  ودعا األطرافالصندوق يورو في 50 000
 وزيرة الكاميرون على ما قالته بخصوصه، وهنأ اسانت لوسي شكر وفد  -143

  عن البرازيل وشكر المدير العام إلعالنه صوته لصوتوضماألعضاء الجدد باللجنة 
  بأنًا علم الوفدوفي هذا الصدد أحاط .يمكن  بأسرع ماشغلها آمًال أن يتم 5- مالوظيفة
 االتفاقية أمينةالفرصة ليشكر واغتنم الوفد  ، أمانة االتفاقيةناط بإدارةيلوظيفة شاغل ا
  .توج هذا المؤتمر بالنجاح ليًا جهدا ونائب الرئيس الذين لم يألووالرئيس

 ليهنئ الدول األطراف جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةتدخل بعد ذلك وفد   -144
 ير عن تقديره لحسن سوأعرب ،للجنةللمرة األولى في ا المنتخبة للمرة الثانية أو

 .التي سادت المناقشاتالزمالة روح ل على ارتياحهاألعمال ونتائج المشاورات مؤآدًا 
 فكريالنفتاح االة واليعالكفاءة إلى ال يعود أن حسن عملها ًاأيضًا األمانة مؤآدوشكر 
  .وإلى توافر التمويل الالزم لها لموظفيها
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نأ فيه آل وه، 8 في الملحق يرد نصه بالكامل ًابيانمانة  لألستونياإ  وفدسّلم  -145
 أن تستمر وعن أمله في ة الكبيرتطلعاته عن ًاالدول األعضاء المنتخـبة في اللجنة معبر

 البلدان لجنة للقيام بتبادل الخبرات مع أنشأوقال إن بلده . ذاتهاالفاعلية باللجنة في العمل 
بمبلغ  الصندوقإسهامه األول في وأعلن عن ة،  االتفاقيبشأنما يتم عمله عاألخرى 
 لليونسكو وهذا ما يؤآد ثقة بلده في أهداف المدفوع السنوي االشتراكمن % 10 يعادل

  .االتفاقية
، وهنأ فيه 9 لألمانة بيانًا يرد نصه في الملحق جنوب أفريقياآما سلم وفد   -146

لى النتائج التي تدل على بوجه خاص األعضاء الجدد المنتخبين في اللجنة مرآزًا ع
وشجع الكاميرون وآينيا على . زيادة عدد البلدان األفريقية الممثلة حاليًا في اللجنة

الترويج لالتفاقية في أفريقيا من أجل توثيق العالقات بين البلدان األفريقية فيما بين بلدان 
ببراعة أعمال وشكر الوفد الرئيس الذي قاد . الجنوب، بل أيضًا بين الشمال والجنوب

المؤتمر وجميع البلدان األخرى والمراقبين وممثلي المجتمع المدني الذين ينبغي أن 
يكونوا على يقين راسخ بأن أعضاء اللجنة يضطلعون بدورهم بجدية بالغة، وال سيما 

 من االتفاقية، مؤآدًا أن الوقت قد حان إلشراك المجتمع 21 و20فيما يتعلق بالمادتين 
  .أآمل وجه في الجهود المبذولة في إطار االتفاقيةالمدني على 

 صوته إلى أصوات المتحدثين السابقين ليهنئ بدوره ألمانياوأخيرًا ضم وفد   -147
الرئيس وجميع األعضاء المنتخبين لعضوية اللجنة، مشيرًا إلى أن نجاح هذا المؤتمر 

وأعرب . ببراعة فائقةيعود إلى الرئيس وإلى األمانة التي قامت باألعمال التحضيرية 
عن اعتقاده الراسخ بأن المؤتمر قد مهد الطريق لعشرات الخبراء واألخصائيين 

وذّآر الوفد بالمنتدى الذي . الشباب، لكي يسخروا مهاراتهم في خدمة تنفيذ االتفاقية
 Forom E-40نظمه بالتعاون مع االتحاد الدولي للتحالف من أجل التنّوع الثقافي، تحت اسم 

، مشيرًا إلى أنه مثال جيد لما يمكن القيام به، وإلى )تدى الشباب دون سن األربعينمن(
أنه لوال الدعم الذي قدمه آل من األطراف واليونسكو لتعذر على ألمانيا تنظيم هذا 

وأعرب . الحدث الذي شارك فيه عدد آبير من المنظمات غير الحكومية مشارآة نشطة
ر موضحًا أن الطريقة التي تم بها اعتماد التوجيهات الوفد بكل تواضع عن جزيل الشك

  .التنفيذية تبشر بالخير بالنسبة للروح التي سيستمر بها العمل
  اختتام الدورة - 9البند 
 .ا تقديم تقريرهالمقررة من الرئيسطلب   -148
 أن القرارات المعتمدة  إلى)سلوفينيا (نا سميتيالسيدة ميل المقررةأشارت   -149

 القرار المتعلقالمؤتمر الثاني لألطراف تم توزيعها في الصباح، وأن ا  هذخالل 
  مالحق القرارات ألنًاه نظر وذآرت أن.انتخابات أعضاء اللجنة تم توزيعها بعد الظهرب

فإنها لم ترفق بهذه  لم يتم تعديلها  التشغيليةالتوجيهية والمبادئ النظام الداخلي للجنة أي
 بالقرارات فقد أرفقوم اليعمال األ جدول أما .قورلفي ا بهدف االقتصاد القرارات
ل النظام تعدي" bis  2.CP 8 وبخصوص القرار . من قبل مؤتمر األطرافةمعدلال بصيغته

شاشات وأن ال على ه فقد ذآرت أنه سيتم عرضالمعتمد تّوا" الداخلي لمؤتمر األطراف
لى موقع االتفاقية على آل القرارات المعتمدة بما فيها المالحق ستكون متاحة ع

  : المعتمدة وهية القرارات التسعالمقررةثم عددت .  المؤتمرغداة اختتام اإلنترنت
  . مؤتمر األطرافومقررلرئيس ل نواب وعدةانتخاب الرئيس : CP 2.2القرار  •
  .بصيغته المعّدلةاعتماد جدول األعمال : CP 3.2القرار  •
  .مراقبينالموافقة على قائمة ال: CP 3bis.2القرار  •
اعتماد المحضر المختصر للدورة العادية األولى لمؤتمر : CP 4.2القرار  •

  .27األطراف طبًقا للتعديل الوارد في الفقرة 
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  .تقرير اللجنة عن أنشطتها وقراراتها إلى مؤتمر األطراف: CP 5.2القرار  •
  .الموافقة على النظام الداخلي للجنة: CP 6.2القرار  •
 لتنفيذ االتفاقية  التشغيليةفقة على المبادئ التوجيهيةالموا: CP 7.2القرار  •

  . واألنشطة المقبلة للجنة
  .انتخاب أعضاء اللجنة: CP 8.2القرار  •
  .تعديل النظام الداخلي لمؤتمر األطراف: CP 8bis.2القرار  •
 الدقيق ا على تقريرهالمقررة الرئيسبعد اعتماد جميع القرارات شكر   -150

 أعمال  دعممنجميع  ومترجمين والمترجمين الفوريين والفنيين الآما شكروالموجز، 
آما أعرب عن شكره للدول األعضاء . تيسير المداوالت في مساهمؤتمر األطراف و

ثم أعرب عن شكره . شة مساءتمديد المناق  العمل أآثر سهولة من خالل عدمت جعلالتي
 ، إعدادهنتيجة لحسنآان  هذا االجتماع حسن سير العمل في  إلى أنًا مشيرلألمانة 

 ماس من الحًا آبيرًامانة التي قد أظهرت قدر األها به اللجنة ومن قبلقامت وشدد على ما
 السيدة وجه الرئيس شكره الخاص إلىو. ةاليمؤتمر األطراف تمكن العمل بفعل مما أتاح

 هذه المشورة في اجتماعات اللجنة وخاللولمساعدة ا تقديمعلى  فوريرو - ومااا سغالي
انضم  و.ن ليتمكن من القيام بمهام الرئيسالدورة لمؤتمر األطراف، والتي بدونها لم يك

، 5- مفي الوظيفةتعيين ال األطراف الذين تمنوا إرسال رسالة إلى المدير العام بشأن إلى
 على أن األمانة تحتاج إلى شغل هذه ًا في أقرب وقت ممكن، مشددُتشغلأمل أن  على

 ًاعادة انتخاب آندا في اللجنة مؤآدكر األطراف الذين صوتوا لصالح إآما ش. الوظيفة
  أنمؤتمر األطرافل حتى يتسنىاألخرى  للتعاون مع الوفود ًاأن وفد آندا سيعمل جاهد

 آما وجه شكره للسنغال.  التوجيهيةالمبادئ ما تبقى من على في خالل سنتين يوافق
ا  جًدومكرمًا، جدًا ًانه يعتبر نفسه محظوظال الرئيس إوق. لتوليها مهمة نائب الرئيس

، السيدة ريفييروقام بتبليغ اعتذار .  لمؤتمر األطراف هذاًاإلنهاء حياته الدبلوماسية رئيس
 الدورة الثانية اختتاموفي النهاية، أعلن الرئيس . وماليتمكنها من الحضور في ذلك  لعدم

  .كال التعبير الثقافيوتعزيز تنوع أش اتفاقية حماية في لمؤتمر األطراف
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   1ملحق ال
  بيان وزيرة الثقافة الكامرونية

 

« Monsieur le Président, 

Madame la représentante du Directeur général de l’UNESCO, 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

Le Cameroun se sent honoré de prendre part à cette deuxième Conférence des Parties à la 
Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles. Mon pays qui avait déjà pris part aux assises de juin 2007 éprouve, en effet, un 
plaisir renouvelé à être représenté ce jour encore dans cette belle enceinte. 

Au nom de mon pays donc, je tiens à remercier l’Organisation des Nations Unies pour la 
science, l’éducation et la culture (UNESCO) pour toutes les attentions dont elle a su combler le 
Cameroun depuis trois décennies. 

Mes remerciements vont de manières particulières au Directeur général de cette prestigieuse 
institution internationale, Son Excellence Koïchiro Matsuura, à qui je renouvelle ici la 
reconnaissance du gouvernement camerounais pour la grande amitié dont il nous a toujours 
gratifiée. 

Je lui dis également merci pour les paroles aimables prononcées à l’endroit des différentes 
délégations ici présentes, dans la perspective d’un déroulement dans la cordialité et la 
convivialité des présentes assises. 

Connu à travers le monde comme une Afrique en miniature, pour sa diversité ethnique, 
linguistique et culturelle, le Cameroun trouve en la Convention de 2005 sur la diversité 
culturelle un précieux instrument qui permettra à son potentiel culturel de s’épanouir, de 
s’ouvrir aux autres cultures du monde et de s’enrichir. 

L’interdépendance des sociétés et l’accroissement des échanges nés du phénomène de la 
mondialisation affecte au premier chef la question de la circulation des biens et services 
culturels à l’échelle planétaire. 

Avec acuité, la nécessité d’un espace juridique approprié se fait ou se faisait déjà ressentir 
dans un contexte global où la diversité des expressions culturelles se positionne comme un 
facteur de développement de paix et de cohésion sociale. 

Le Cameroun, pour sa part, est convaincu d’une vertu inhérente à la diversité culturelle, celle 
d’être créatrice de richesses. Mon pays est tout autant convaincu du développement durable 
qui en découlerait au profit des communautés, des peuples et des nations. 

Au moment où la Convention va entrer dans sa phase opérationnelle, nous avons la possibilité 
de donner corps aux nombreuses ressources culturelles et artistiques de nos pays respectifs et 
de consacrer, une fois pour toutes, l’importance de la diversité culturelle dans le progrès social 
et économique international.  

Préserver et promouvoir la diversité des expressions culturelles, noble mission que s’est 
assignée l’UNESCO, induit un ensemble de valeurs inestimables à défendre et un héritage à 
protéger. 

La diversité des cultures qui sous-tend le monde aujourd’hui est, à la vérité, la reconnaissance 
de l’interaction entre les peuples. 

Le Cameroun, attaché à ces considérations, voudrait apporter toute sa contribution dans la 
mise en œuvre concrète des mesures destinées à faire de cette Convention un véritable outil 
d’éclosion des identités culturelles et partant d’une coopération culturelle saine sur la base 
d’une autorité internationale affirmée. 
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Le fondement de la cohésion sociale et de la compréhension mutuelle au Cameroun, pays 
bilingue et pluriel dans ses composantes sociales, se trouve dans le dialogue interculturel, 
gage de la paix. 

Fort de toutes ces valeurs, nous sommes optimistes quant à l’avenir de ce traité qui, à coup 
sûr, ouvrira une nouvelle ère dans les relations culturelles entre nations. Nous voulons aussi 
croire que ces retombées en général et celles de son article 16 relatif au Traitement 
préférentiel pour les pays en développement en particulier seront, le moment venu, de nature à 
donner plus de saveur à cette Convention. 

Enfin, le Cameroun apprécie à sa juste dimension l’important travail accompli par le Comité 
intergouvernemental au cours de quatre réunions en deux ans pour permettre une mise en 
application sereine de la Convention à travers les directives opérationnelles soigneusement 
élaborées. Nous en félicitons cet organe, ainsi que sa Présidente, Mme Véra Lacoeuilhe, sans 
oublier de féliciter M. Gilbert Laurin pour son élection à la présidence de la Conférence des 
Parties. C’est une nouvelle étape que va franchir la Convention avec les travaux de cette 
assemblée. Le Cameroun promet tout son soutien au processus y relatif. Nous souhaitons 
bons travaux à toutes et à tous. Je vous remercie de votre aimable attention. » 
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   2ملحق ال
  يان وفد البرازيلب

 

« Monsieur le Président, 

Permettez-moi tout d’abord de vous féliciter pour votre élection à la Présidence de cette 
Conférence. La délégation du Brésil vous assure de son entière collaboration pour mener à 
bien nos travaux. 

Depuis 2003, le concept des diversités culturelles et le principe du développement durable sont 
intrinsèquement liés aux politiques culturelles publiques au Brésil. Avant même l’adoption de la 
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, le 
gouvernement brésilien se penchait déjà sur le défi considérable d’intégrer la culture dans ses 
politiques de développement. La Convention et sa mise en application sont venues renforcer 
davantage cet objectif contribuant au renforcement des politiques culturelles au sein de l’État 
brésilien et face à la société. 

Le Brésil a définitivement incorporé le défi de promouvoir le développement durable à travers 
ses politiques et ses programmes culturels. Dans ce sens, la Convention constitue un élément 
fondamental dans la mesure où elle permet la participation sociale, la promotion de 
l’autonomie et la durabilité des groupes culturels reconnaissant les technologies développées 
par la société et garantissant leur accès. 

Nous centrons nos politiques culturelles sur trois leviers : la citoyenneté, l’économie et le 
domaine symbolique qui réunit les expressions artistiques, le système des connaissances et 
tous les apports dynamiques qui constituent la société brésilienne. L’objectif principal de notre 
politique culturelle est de répondre aux demandes et aux besoins de la société brésilienne des 
artistes et des producteurs du secteur de la culture qui représentent des partenaires de l’État 
dans cette mission. 

Nous avons cherché, ces dernières années, à intégrer aux dynamiques culturelles les 
populations vulnérables, les groupes autochtones, les populations issues des anciennes 
communautés d’esclaves et toutes les manifestations régionales jusqu’alors exclues de notre 
politique culturelle. La diversité culturelle est maintenant reconnue comme étant le plus grand 
patrimoine de la société et le principe fondateur de la politique culturelle du pays. 

C’est dans ce sens que le Secrétariat à l’Identité et à la Diversité Culturelle du Ministère de la 
Culture a lancé le programme « Identité et diversité culturelle : Brasil Plural (Brésil Pluriel) » qui 
intègre le plan pluriannuel du gouvernement de 2008 à 2011. Nous avons pour objectif de 
garantir que les groupes sociaux, les communautés et le réseau des producteurs culturels 
responsables de mécanismes de création, de diffusion, de soutien et de promotion. Les actions 
développées dans ce cadre ont été conjointement élaborées avec la population intéressée qui 
a décidé des orientations et des actions ratifiées par le plan national de la culture en cours de 
discussion au Congrès National brésilien. 

L’initiative du Ministère de la culture de créer le programme « Cultura Viva » (Culture vivante) a 
été motivée par la recherche d’un programme plus vaste et plus approfondi sur la citoyenneté 
culturelle et la promotion du concept de diversité à travers les manifestations populaires. Ce 
programme permet l’accès aux moyens de formation, de création, de diffusion et de jouissance 
de la culture. Les partenaires immédiats sont les agents culturels, les artistes, les professeurs 
et les militants sociaux qui perçoivent la culture non seulement comme une expression 
artistique mais aussi comme un droit d’accès à la citoyenneté, à l’individualité et à l’économie. 

Nous avons déjà entrepris des efforts pour la diffusion de la Convention à plusieurs niveaux. 
Tout d’abord, nous l’avons publiée en portugais pour amplifier sa diffusion. Ce mois de juin, 
nous avons démarré une série de séminaires ayant pour but de disséminer et de faire 
comprendre, aux agents publics et à la société, les articles de la Convention. La première 
édition de ce séminaire a eu lieu à Belo Horizonte, État du Geras Minais. La deuxième sera 
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réalisée prochainement à Sousa, État du Paraíba, dans une des régions les plus défavorisées 
du point de vue du développement économique mais avec une richesse de diversité culturelle 
extraordinaire. 

Monsieur le Président,  

J’aimerais terminer en faisant référence au Fonds prévu dans l’article 18 de la Convention, 
c’est la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Le Brésil 
considère que le Fonds international pour la diversité culturelle constitue un instrument 
fondamental pour le financement des politiques de développement mises en place par les pays 
en voie de développement. C’est un instrument qui vise davantage à dynamiser la coopération 
et la solidarité internationale. Le soutien financier apporté par ce Fonds, conformément à 
l’article 14 de la Convention, est l’un des quatre moyens prioritaires pour permettre 
l’émergence d’un secteur culturel dynamique dans les pays en voie de développement. Et il 
s’agit d’un moyen pour garantir les ressources nécessaires à la promotion de la coopération 
internationale à tous les niveaux de manière à ce que des initiatives Sud-Sud, par exemple, 
puissent être financées par des ressources provenant du Nord. 

Ce Fonds représente un important outil de viabilisation de la Convention, lequel, en réunissant 
les conditions financières nécessaires, lui permettra de faire face aux risques 
d’homogénéisation culturelle provoqués par la mondialisation. Un exemple concret de ce 
risque d’homogénéisation est la situation de l’industrie cinématographie mondiale dont 85% du 
marché sont concentrés dans les mains d’un seul pays. 

De ce fait, nous espérons que ce Fonds réunisse assez de ressources financières pour mener 
à bien des projets et des programmes qui puissent avoir un véritable impact sur le 
développement durable des pays affectés. Nous envisageons des dizaines, pourquoi pas des 
centaines de millions de dollars mobilisés pour assister ces pays de façon à leur permettre de 
structurer leur secteur culturel et de l’insérer de façon compétitive sur le marché mondial. 
Comme il s’agit d’un Fonds constitué par des contributions volontaires, nous ne pouvons pas 
espérer que des ressources aussi importantes puissent être collectées par le Secrétariat ou 
même par le mécénat d’initiatives privées. 

Il incombe aux États parties, en mesure de mobiliser des montants significatifs, de prendre un 
engagement d’adopter les instruments nécessaires afin de récolter les contributions pour ce 
Fonds. Les contributions des États parties sont forcément volontaires mais rien ne les 
empêche d’être inventifs dans la conception des moyens d’obtenir ces ressources. Le 
mécanisme de financements innovants se prête à cet objectif. Le Brésil souhaite qu’une partie 
importante des efforts du Comité intergouvernemental, dans la prochaine période des 
sessions, soit consacrée à étudier un menu d’options offert aux États parties pour trouver le 
meilleur moyen d’apporter des contributions significatives à ce Fonds. 

Merci beaucoup, Monsieur le Président ». 
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   3ملحق ال
  بيان وفد بورآينا فاسو

 

« Il y a deux ans, notre Conférence des Parties à la Convention sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles avait mis en place son premier Comité 
intergouvernemental avec pour mission essentielle l’élaboration du projet de directives 
opérationnelles. 

Le Burkina Faso se réjouit de la confiance placée en lui et qui lui a permis de faire partie du 
premier Comité intergouvernemental. 

Aujourd’hui, le moment est venu de faire le bilan. Le Burkina Faso voudrait donc exprimer sa 
joie pour avoir pu participer pleinement aux réunions du Comité intergouvernemental dont les 
conclusions sont soumises à votre appréciation aujourd’hui.  

Monsieur le Président, 

Le Burkina Faso a pu apprécier vos grandes compétences lors des travaux du Comité 
intergouvernemental que vous avez présidé avec efficacité et clairvoyance. C’est pourquoi je 
voudrais vous féliciter pour votre élection et vous dire par la même occasion notre disponibilité 
à vous soutenir. 

Le Burkina Faso voudrait rappeler l’enthousiasme et les attentes légitimes des populations au 
moment de l’adoption de cette Convention. Nous avons le devoir de ne pas les décevoir. C’est 
pourquoi le Burkina Faso appelle à une mobilisation générale des États parties pour la mise en 
œuvre de la Convention. 

Pour le Burkina Faso, la protection et la promotion de la diversité culturelle ainsi que la lutte 
contre la pauvreté passe également par l’élaboration et la mise en œuvre de programmes et 
projets culturels concrets. Dans ce sens, le Burkina Faso souhaite que nous puissions y arriver 
rapidement au profit du rayonnement et du développement de nos Etats. Je vous remercie ». 
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   4ملحق ال
  اليبيان وفد م

 

« Le Mali, à l’instar du Burkina Faso qui vient de nous précéder au micro, a eu l’honneur de 
faire partie des États qui ont participé aux travaux du Comité intergouvernemental. C’est 
l’occasion pour nous de remercier la Conférence des Parties qui nous a fait confiance et nous 
espérons avoir contribué très modestement à jouer le rôle qui nous a été confié. Ceci dit, je 
voudrais dire que la mise en œuvre des enjeux de la Convention pour la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles se mesure avant tout aux enjeux qui sont 
les leurs. En effet, c’est à l’aune de son efficacité que cette Convention saura d’abord 
apprécier en particulier sa capacité à apporter des réponses concrètes au problème de 
l’échange culturel inégal. Prenons le cas du Mali.  

Au Mali, le marché subit la domination de produits importés, d’œuvres importées qui sont 
décalés par rapport à l’environnement socioculturel des consommateurs. La situation est 
rendue difficile par la fragmentation linguistique et culturelle des marchés. Le faible pouvoir 
d’achat des consommateurs potentiels, l’insuffisance des producteurs qualifiés, le manque de 
capacité à assurer les activités de marketing, de distribution et de vente, la piraterie, 
l’alourdissement des coûts de production par les taxes d’importation et d’entrants, etc., ce sont 
autant de problèmes auxquels le Mali se trouve aujourd’hui confronté à l’instar de beaucoup 
d’autres pays africains.  

D’une manière générale, les cultures africaines sont fragilisées par un environnement 
institutionnel, structurel et économique des plus difficiles et dont il conviendrait de tirer tous les 
enseignements pour la mise en place de politiques culturelles qui soient viables. La nouvelle 
Convention offre de ce point de vue un cadre de réflexion et de propositions qui nous semble 
pertinent et c’est pour cela que nous nous impliquerons dans cette Convention pour atteindre 
ces objectifs. Le Mali, bien que son mandat prenne fin lors de cette session, continuera à 
s’impliquer pour la suite de cette Convention. Je vous remercie ». 
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   5ملحق ال
  بيان وفد آندا

 

« Si je prends la parole aujourd’hui, c’est pour souligner jusqu’à quel point beaucoup de travail a 
été accompli depuis notre dernière rencontre en juin 2007.  

Le Comité intergouvernemental a accompli un travail colossal afin d’aider les parties à assurer la 
mise en œuvre de cette importante Convention, notamment en rédigeant plusieurs projets de 
directives opérationnelles relatives à de nombreuses dispositions de la Convention. À défaut d’être 
parfaits, ces projets de directives opérationnelles représentent néanmoins le fruit d’un large 
consensus et permettront de guider efficacement les parties dans la mise en œuvre de la 
Convention. Dans cette tâche, le Comité a évidemment bénéficié de l’appui constant du 
Secrétariat de l’UNESCO. Le Canada tient, d’ailleurs, à saluer l’important travail effectué par le 
Secrétariat dans la production et la rédaction de nombreux documents de travail et d’information.  

Depuis juin 2007, nous avons également eu la chance de voir le nombre de ratifications augmenter 
considérablement. Alors que nous étions 65 parties à cette Convention réunies lors de notre 
première session ordinaire, nous pouvons maintenant compter sur l’appui de près d’une centaine 
d’États parties et d’une organisation d’intégration économique régionale. Voilà donc un succès 
indéniable et réalisé grâce à l’engagement ferme, la détermination et la volonté politiques de tous 
les États parties et des nombreuses organisations internationales présentes ici aujourd’hui. 
Ensemble, nous avons déployé beaucoup d’efforts et le chemin parcouru au cours des dernières 
années est impressionnant. Le travail est cependant loin d’être achevé. En plus de veiller à la mise 
en œuvre concrète de cette Convention, nous devons poursuivre la campagne de ratification afin 
d’obtenir la signature de tous. Il s’agit d’un des moyens d’assurer que cette importante Convention 
se retrouve au même rang que d’autres accords internationaux. Voilà pourquoi le Canada continue 
de promouvoir la ratification de la Convention sur la scène internationale, notamment dans les 
régions encore sous-représentées. À l’occasion de cette deuxième session de la Conférence des 
Parties, j’aimerais inviter toutes les parties à cette Convention de même que tous les représentants 
de la société civile à poursuivre leurs efforts afin de permettre à cette Convention de rassembler le 
plus grand nombre de pays provenant de toutes les régions. Merci, Monsieur le président. » 
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   6ملحق ال
  ، من أجل التنوع الثقافيللتحالفاتن االتحاد الدولي بيا

  ، والمجلس الوطني"تقاليد الغد" الشبكة الدولية للتنوع الثقافي، ورابطة باسم
  للموسيقى، والمعهد الدولي للمسرح، واالتحاد األوروبي للهيئات العامة للبث واإلذاعة

 

« Qu’il me soit permis de féliciter les États à cette Conférence pour l’approbation de ce premier 
ensemble des directives opérationnelles pour la Convention. 

Je suis particulièrement heureux que nous ayons maintenant des directives opérationnelles 
pour l’article 11 qui engage formellement la société civile dans la mise en œuvre de la 
Convention. Comme vous le savez tous, l’article 11 est unique dans son insistance sans 
équivoque sur le rôle de la société civile et nous continuons à attacher une grande importance 
de voir cet article traduit en mécanisme concret. Nous sommes prêts à travailler avec le 
Secrétariat pour mener des activités concrètes pour donner vie à l’article 11. À travers ces 
actions, en convenant un échange informel avec la société civile, il y a un an, à la veille de sa 
première session extraordinaire et en invitant la société civile à fournir un commentaire écrit 
sur les directives opérationnelles pour l’article 16, l’UNESCO et le Comité intergouvernemental 
ont démontré une volonté d’accorder une voix à la société civile dans le processus de mise en 
œuvre. 

Membres de la société civile, nous croyons que les directives opérationnelles pour l’article 11 
auraient pu aller plus loin dans la description des rôles possibles pour la société civile. Nous 
croyons que les directives opérationnelles sur cet article doivent correspondre ou dépasser les 
pratiques dans le Système des Nations Unies. Toutefois, nous croyons que les directives telles 
qu’adoptées constituent un bon départ et nous souhaitons travailler avec celles-ci, ici à 
l’UNESCO, dans les forums internationaux et dans le dialogue individuel avec les États 
membres pour réaliser leur plein potentiel. Nous pouvons considérer ces directives comme une 
première version sujette à une amélioration et à un approfondissement sur la base des 
résultats réels dans les prochaines années.  

Nous sommes aussi heureux de voir que des directives pour le Fonds international pour la 
diversité culturelle ont été mises en place. Maintenant, nous invitons vivement tous les États 
qui n’ont pas encore contribué au Fonds à le faire rapidement, dans une échelle 
proportionnelle à leurs moyens et sur une base récurrente. Nous notons que seulement 13 des 
98 États qui ont ratifié cette Convention ont jusqu’ici contribué au Fonds ; il est maintenant 
temps pour tous les États de faire un pas en avant. En outre, nous persistons à croire que les 
organisations de la société civile peuvent contribuer utilement à l’évaluation des projets soumis 
au Fonds et nous espérons que des dispositions seront créées à cet effet. Nous appuyons 
l’initiative de recherches de financements non gouvernementales pour le Fonds mais nous 
affirmons que seule une véritable implication de la société civile dans le processus de prise de 
décision pour les opérations de financement peut conduire à son succès. Finalement, nous 
réaffirmons notre engagement à travailler avec vous pour accroître la visibilité de cette 
importante Convention. Nous avons travaillé très fort pour la mise en place d’un instrument 
juridique qui reconnaît la nature distincte des biens et services culturels et qui affirme le droit 
des États d’appliquer des politiques et autres mesures pour appuyer leurs secteurs culturels 
domestiques.  

Pour réaliser son plein potentiel, tous les intervenants doivent œuvrer pour le plein 
rayonnement de la Convention. Ce qui inclut la promotion des principes et objectifs dans les 
autres forums internationaux. Nous notons qu’à travers l’article 23.6 (e) de la Convention, le 
Comité intergouvernemental possède un mandat pour mettre en œuvre cet engagement. Nous 
offrons notre entière coopération dans la poursuite de ce travail crucial. Je vous remercie, 
Monsieur le président, auguste assemblée. 
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   7ملحق ال
  بيان وفد آندا

 

« Il me fait plaisir cet après-midi d’intervenir à titre de représentant du gouvernement du Québec 
au sein de la délégation du Canada.  

D’entrée de jeu, nous tenons à souligner notre satisfaction à l’égard des travaux menés par le 
Comité intergouvernemental et à remercier le Secrétariat pour son appui indéfectible au Comité. 
La qualité des directives opérationnelles adoptées est le reflet du sérieux et de l’ardeur avec 
lesquels le Comité et le Secrétariat ont œuvré. Nous encourageons d’ailleurs le Secrétariat à faire 
en sorte que la mise en œuvre de la Convention repose sur des ressources suffisantes car les 
défis qui attendent le Comité pour les deux années à venir sont importants.  

Par ailleurs, nous sommes particulièrement heureux de l’implication de la société civile dans les 
travaux du Comité et nous nous réjouissons des directives opérationnelles concernant sa 
participation. Nous croyons également qu’elle continuera d’avoir un rôle essentiel à l’égard de la 
visibilité et de la Convention. Bien sûr, il faudra sur les organisations qui œuvrent dans le secteur 
de la culture puisqu’elles sont au premier chef concernées par l’application de la Convention. Elles 
auront à défendre et à promouvoir la Convention auprès des États et dans toutes les enceintes 
internationales où elles peuvent s’exprimer, mais il y a aussi les experts qui peuvent concourir à 
faire connaître la Convention et en expliquer la portée et les objectifs.  

Nous saluons, à cet égard, la tenue du Forum mondial U40 qui a précédé la présente session de 
la Conférence des Parties. Cette initiative aura donné l’occasion à de jeunes experts de se 
rencontrer et de débattre de la mise en œuvre de la Convention, ce qui contribuera à sa 
compréhension et à sa promotion. Nous félicitons la Commission allemande pour l’UNESCO qui a 
eu l’initiative de cet événement et la Fédération internationale des coalitions pour la diversité 
culturelle qui l’a appuyée pour son organisation.  

Dans le même ordre idée, nous tenons à rappeler l’existence depuis l’automne 2008 du Réseau 
international de juristes pour la diversité des expressions culturelles. Réseau qui a, notamment, 
pour objectif de générer une réflexion indépendante sur des problématiques liées à la mise en 
œuvre et à l’interprétation de la Convention d’offrir un service de soutien juridique concernant la 
mise en œuvre de la Convention aux États qui en font la demande et de répondre aux demandes 
de la société civile. Des informations concernant le réseau sont disponibles sur le site Internet de 
la Faculté de droit de l’Université Laval à Québec et les responsables du réseau invitent quiconque 
ayant des questions d’ordre juridique sur la Convention à les leur soumettre.  

Finalement, en ce qui nous concerne, nous continuerons dans les années à venir à nourrir la 
réflexion sur la portée et les objectifs de la Convention au moyen du site Internet et du bulletin 
d’information hebdomadaire sur la diversité des expressions culturelles qu’opère le Ministère de la 
culture, des communications et de la condition féminine du gouvernement du Québec.  

Nous portons d’ailleurs à l’attention de tous qu’un nouvel essai du Pr. Ivan Bernier, expert 
indépendant reconnu à l’échelle internationale, sera bientôt déposé sur ce site. Essai qui portera 
cette fois-ci sur la portée et l’interprétation des articles 20 et 21 de la Convention. Bien entendu, 
Monsieur le président, comme à l’habitude, ce document est un essai d’auteur et ne constitue ni la 
position du gouvernement du Québec ni celle du gouvernement du Canada. Je vous remercie, 
Monsieur le Président. » 
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   8الملحق 
  إستونيابيان وفد 

 

„Mr Chairman, Ladies and Gentleman.  

Let me be brief. We would like to congratulate all the State Parties elected to the 
Intergovernmental Committee. Our expectations are high and we are absolutely certain that the 
Committee will continue its work as effectively as it has done so far.  

Estonia has been closely following all the deliberations in both the Conference of the Parties and 
Intergovernmental Commitee as regural observer. We have put in practice new innovative support 
mechanisms for cultural and creative industries in Estonia. Diversity of cultural expressions is in 
the very heart of Estonian cultural policy. 

We are very much looking forward to what Director-General yesterday called the implementation 
phase of 2005 Convention. Estonia looks forward into turning the words into actions. We have set 
up national taskforce for diversity of cultural expressions. We are eager to exchange best practices 
with other countries to share the experiences in the implementation of the convention. Even though 
the times are rough and there are ongoing (and sometimes it feels like never-ending) budget cuts, 
Estonia has made its first contribution the the International Fund for Cultural Diversity, accounting 
to almost 10% of our annual UNESCO membership fee. This is to show our trust in the objectives 
of the Convention and the process we have witnessed. 

Thank you, Mr Chairman, for your excellent work running this conference. Thank you all for your 
attention and we wish you all the strength in continuation of this important work.“ 
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  9الملحق 
جنوب أفريقيابيان وفد   

 

“Thank you Mr. Chairman, South Africa would like to take this opportunity to express our 
congratulations and welcome to all the newly elected members to the IGC for the next 4years. 

We are very pleased that we now have more than half of African countries having ratified the 2005 
Convention to date and this bodes well for the convention in that through the AU and cooperation 
other developing countries we will continue to lobby for more ratifications and we trust that with the 
Minister of culture from Cameroon and the ambassador from  Kenya we will all work together to put 
more effort in ensuring that not only South- South relations are strengthened, but also South –
North cooperation to continue the promotion of the Convention. 

Mr. Chairperson we would also like to commend the speed with which these guidelines were 
adopted. Four (4) days had been set aside to conclude this work but we did it in two days and we 
had “clean–slates” from 3 groups which is an improvement from our 1st COP where there were 
more candidatures than there were seats. 

We worked well with the Bureau members, the secretariat and yourself as Chairman of the 
previous IGC. We would like to commend the Secretariat for all their hard work. Thank you for 
chairing this COP and for your good leadership of this august body and the work you did as chair 
of the previous IGC. 

We cannot over-emphasise the importance of the role of civil society. We have heard their 
presentation yesterday and their offer to develop guidelines for Articles 20 & 21. It is our believe 
that we should take up their offer to do so as they sit in other UN agencies like the WTO where 
discussions that may impact this Conventions are held regularly. Their experience will enrich this 
august body immensely and also ensure that this Convention is not viewed as subservient to other 
international trade instruments or Conventions. 

Thank you Mr. Chairman.” 
 


