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البند  4من جدول األعمال المؤقت:
متابعة التقارير

تتضمن هذه الوثيقة مشروع قرار بشأن متابعة تقارير رئيس الدورة السادسة
الجتماع الدول األطراف واألمانة العامة والهيئة االستشارية العلمية والتقنية.
تم تضمين التقارير في:
UCH/19/7.MSP/INF.4؛
ال توجد أي وثيقة مكتوبة عن تقرير الرئيس.
القرار المطلوب :الفقرة .3
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 .1سعادة رئيس الدورة السادسة الجتماع الدول األطراف ،السيد لوران ستيفانيني ،سيقدم تقريراً شفاهيا ً عن االجتماع.
 .2سيقدم رئيس الهيئة االستشارية العلمية والتقنية ( )STABتباعا تقريرً ا شفاهيًا باإلضافة إلى التقارير والتوصيات المكتوبة للهيئة
المدرجة في وثيقة المعلومات .UCH / 19 / 7.MSP / INF.4
 .3ولع ّل المجتمعين من الدول األطراف يودّون اعتماد القرار التالي:
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إن اجتماع الدول األطراف ،المنعقد في دورته السابعة،
 .1بعد دراسة الوثائق :و  UCH/19/7.MSP/INF.4والتوصيات المضمنة في الوثيقة  ،UCH/19/7.MSP/INF.4يتقدم بأسمى
عبارات الشكر لرئيس الدورة السادسة الجتماع الدول األطراف وكذلك ألعضاء الهيئة االستشارية واألمانة العامة تقديرا للمجهودات
التي بذلوها؛

 .2يتقدم بأسمى عبارات الشكر للحكومة الفرنسية على حسن تنظيم هذا الحدث الرفيع المستوى الذي يعنى باتفاقية  2001والدي
احتضنته مدينة بريست ( )BRESTالفرنسية ،وكذلك على ما قدمته من تمويل سخي في هذا اإلطار؛
 .3يشجع الدول األطراف األخرى على أن تحذو حذو فرنسا التي بادرت بتنظيم االجتماع في مدينة بريست ( )BRESTلترغيب الدول
األخرى في االنضمام إلى اتفاقية  2001ولتوفير مزيد من التمويل لألنشطة التي تخول تنفيذ االتفاقية على نحو أفضل وكذلك لمزيد
من التواصل مع الدول التي لم تصبح طر ًفا بعد ،سواء كان ذلك من خالل االجتماعات أو غيرها من األنشطة.
 .4يدعو الدول األطراف أن تشجع الحكومة الكولومبية على حماية حطام سفينة سان خوسيه ( )San Joséوأن تقدم كل مساعدة ممكنة
في هذا الصدد وتوافق على المساعدة العلمية والتقنية التي تقدمها الهيئة االستشارية العلمية والتقنية ) ،(STABإذا ما طلبت حكومة
كولومبيا هذه المساعدة؛
 .5يدعو األمانة العامة إلى مزيد التعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية ( )Interpolوقوات االمن الوطنية من أجل حماية أفضل
لمواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه من النهب والتدمير ومنع االتجار غير المشروع بالقطع الموجودة بها ،كما يشجع في هذا الصدد
على زيادة التعاون والتعامل مع ما نصت عليه اتفاقيات  1954و  1970و .1972

