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باريس،

نيسان/أبريل 2019

األصل :إنجليزي
توزيع حمدود
اجتماع الدول األطراف في اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر
ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة
(اليونسكو ،باريس)1970 ،

الدورة الخامسة
باريس ،مقر اليونسكو ،القاعة 11
 20و 21أيار/مايو 2019
البند  8من جدول األعمال المؤقت :رصد تنفيذ توصيات فريق العمل املعين باحلوكمة وإجراءات وأساليب
عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو (القرار 39م)87/
دعا املؤمتر العام لليونسكو يف دورته التاسعة والثالثني ( )2017اجمللس التنفيذي واملديرة العامة واهليئتني
الرئاسيتني للمنظمة إىل تنفيذ توصيات فريق العمل املفتوح العضوية املعين باحلوكمة وإجراءات وأساليب
عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو الواردة يف الوثيقة 39م 70/والقرار 39م .)87/وتعرض هذه الوثيقة
حالة تنفيذ التوصيات املتعلقة باهليئتني الرئاسيتني لالتفاقية بشأن الوسائل اليت تستخدم حلظر ومنع
استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة (.)1970
مشروع القرار :الفقرة

17

الخلفية
.1

.2

.3

.4

.5

.6

اعتمد املؤمتر العام ،منذ عام  ،2013ثالثة قرارات ترمي إىل مراجعة إجراءات وأساليب عمل مجيع اهليئات الرئاسية
لليونسكو من أجل تعزيز حوكمة املنظمة وخفض تكاليفها.

ّأوالً ،دعا املؤمتر العام "مجيع اهليئات اإلدارية ومن الربامج واللجان واهليئات الدولية احلكومية املنشأة مبوجب
االتفاقيات ( )...إىل اجراء تقييم ذايت يشمل اجلدوى العامة للعمل الذي تضطلع به ألداء املهام احمل ّددة هلا ،ومدى
كفاءة وفعالية اجتماعاهتا ،مبا يف ذلك أثر وفائدة وقت عمل اخلرباء" (القرار 37م ،96/الوثيقة 37م 49/وامللحق).
ثانياً" ،بعد إعادة تأكيد ضرورة االصالح الكامل والشامل لليونسكو ( )...من أجل ضمان تعزيز الفعالية والكفاءة
يف جمال إدارة املنظمة" ،أنشأ املؤمتر العام فريق العمل املفتوح العضوية 1املعين باحلوكمة وإجراءات وأساليب عمل
اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو( 2القرار 38م.)101/
وطلب املؤمتر العام من املديرة العامة تنفيذ التوصيات  1و 11و 13من تقرير مراجع احلسابات اخلارجي ،الواردة يف
الوثيقة 38م ،23/يف قراره 38م .101/كما طلب منها اختاذ تدابري ملموسة لتحسني احلوكمة وتقدمي تقرير عن
املقرتحات املق ّدمة إىل رئيس فريق العمل املعين باحلوكمة.
أقر ،من خالل القرار 39م ،87/توصياته بصيغتها
ثالثاً ،نظر املؤمتر العام يف تقرير فريق العمل (الوثيقة 39م )20/و ّ

املعدلة من قبل جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية 3يف الوثيقة
39م .70/ومبوجب القرار ذاته ،دعا املؤمتر العام اجمللس التنفيذي واملديرة العامة واهليئات الرئاسية ملختلف اهليئات
إىل تنفيذ التوصيات املذكورة آنفاً ،حبسب االقتضاء.
عند استعراض حالة متابعة توصيات فريق العمل ،ينبغي للجنة الفرعية أيضاً مراعاة حالة متابعة توصيات عمليات
التدقيق/التقييمات األخرى:

أ) مراجعة أساليب عمل االتفاقيات الثقافية ) :)IOS/AUD/2013/06من أجل تقييم مدى كفاية وجناعة
أساليب األنشطة التقنينية لليونسكو يف قطاع الثقافة ،نظر التدقيق املعين يف أساليب عمل االتفاقيات الست
املرتبطة بالثقافة؛ ونشر مرفق االشراف الداخلي التقرير يف أيلول/سبتمرب 2013؛

ب) تقييم العمل التقين لليونسكو يف قطاع الثقافة ،اجلزء الثاين – االتفاقية بشأن الوسائل اليت تستخدم حلظر
ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة )،)IOS/EVS/PI/133 REV.2
املنشور يف نيسان/أبريل .2014
 1عمالً بالقرار 38م ،101/تتمثّل والية فريق العمل املعين باحلوكمة يف النظر يف مسألة احلوكمة واجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو استناداً إىل
ما يلي :اآلراء واملقرتحات الواردة من الدول األعضاء؛ ت قرير مراجع احلسابات اخلارجي بشأن نظم اإلدارة يف اليونسكو؛ عمليات التقييم ومراجعة احلسابات اليت

جيريها مرفق االشراف الداخلي؛ والقرارات السابقة املتعلقة باحلوكمة .وكلّف فريق العمل املعين باحلوكمة بصياغة جمموعة من التوصيات.
 2املشار إليه فيما يلي بـ"فريق العمل املعين باحلوكمة"
 3جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية

المناقشات بشأن الحوكمة في إطار الهيئتين الرئاسيتين التفاقية عام 1970
.7

وفقاُ ملا جاء يف القرار 37م ،96/مت ارسال استبيان تقييم ذايت إىل رؤساء اهليئتني الرئاسيتني لالتفاقية بشأن الوسائل
اليت تستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة ( ،)1970الذين شغلوا
هذا املنصب بني عامي  2013و .2014كما دعا املؤمتر العام ،عمالً بالقرار  38م ،101/مجيع الربامج احلكومية الدولية
وجلان االتفاقيات وهيئاهتا إىل تضمني جدوهلا أعماهلا بنداً بشأن متابعة توصيات تقرير مراجع احلسابات اخلارجي
الوارد يف الوثيقة  38م 23/وحتسني حوكمتها عن طريق تدابري ملموسة وتقدمي معلومات عن اقرتاحاهتا إىل رئيس فريق
العمل املفتوح العضوية املعين باحلوكمة.

تبعاً لذلك ،ق ّدمت األمانة العامة إىل الدورة الرابعة للجنة الفرعية (أيلول/سبتمرب  )2016الوثيقة
تتضمن جمموعة من املقرتحات الرامية لتحسني أساليب عملها وتبسيطها .وأحاطت اللجنة الفرعية علماً ،مبوجب
اليت ّ
وقررت ،على النحو املطلوب ،أن حتيل الوثيقة املذكورة
قرارها  ،4.SC 11.5باجلهود واخلطوات اليت متّ اختاذها بالفعل ّ
آنفاً باإلضافة إىل القرارات ذات الصلة املعتمدة يف هذا الصدد إىل رئيس فريق العمل املعين باحلوكمة.

.8

C70/16/4.SC/11

.9

كما طلب االجتماع الرابع للدول األطراف من األمانة العامة ،مبوجب قراره  ،MSP 8.4أن تدرج يف جدول األعمال
املؤقت الجتماعها اخلامس بنداً يتعلّق باحلوكمة قصد ضمان املتابعة املناسبة لتنفيذ التوصيات املقدمة من طرف فريق
العمل املعين باحلوكمة.

.10

.11

.12

وأخرياً ،مبوجب القرار 39م 87/ومن خالل قرارها  ،6.SC 5.9طلبت اللجنة الفرعية من األمانة العامة متابعة التوصيات
املتعلقة باحلوكمة من خالل إدراج بند يف جدول أعمال دورهتا السابعة وتقدمي مقرتحات لتنفيذ التوصيات ذات الصلة.
ومتاشياً مع القرارين املذكورين آنفاً ،تق ّدم هذه الوثيقة معلومات حم ّدثة عن متابعة التوصيات ذات الصلة باهليئتني
الرئاسيتني التفاقية عام .1970
وتنظر هذه الوثيقة على وجه اخلصوص يف التوصيات ذات الصلة الصادرة عن الفريق الفرعي  2التابع لفريق العمل
خصص لبنية وتشكيل وأساليب عمل هيئات اليونسكو الدولية والدولية احلكومية التابعة
املعين باحلوكمة ،والذي ّ

لليونسكو واجتمع أربع مرات يف عام  .2017يف اجململ ،اعتمد فريق العمل املعين باحلوكمة  74توصية مقدمة من
الفريق الفرعي  ، 2إىل جانب ملحقني حيتويان ،على التوايل ،على مبادئ توجيهية بشأن مسؤوليات ممثلي اجملموعات
االنتخابية يف املكاتب وقائمة غري شاملة ألفضل ممارسات يف اهليئات الدولية والدولية احلكومية.

3

متابعة توصيات الفريق الفرعي التابع لفريق العمل المعني بالحوكمة وإجراءات وأساليب عمل الهيئتين الرئاسيتين
لليونسكو
.13

.14

أع ّدت األمانة جدوالً (يف امللحق) عن حالة متابعة توصيات فريق العمل املعين باحلوكمة واليت هلا تأثري على اهليئتني
الرئاسيتني التفاقية عام ( 1970اجتماع الدول األطراف واللجنة الفرعية).
ولتسهيل املناقشات ،يق ّدم امللحق الفئات الثالث التالية:
.i
.ii
.iii

.15

أي اجراء؛
اكتمل تنفيذ التوصية :تتوافق القواعد/املمارسات احلالية مع التوصية وليس من الضروري اختاذ ّ

االجراءات قيد التنفيذ :اختذت األمانة تدبرياً بالفعل؛

االجراء المقترح :االجراءات اليت تقع على مسؤولية األطراف واليت تستلزم قراراً.

يبني امللحق أ ّن العديد من توصيات 4فريق العمل املعين باحلوكمة تتعلّق بالنظام الداخلي والذي خيضع للمراجعة حالياً
ّ
مبوجب القرار  3.MSP 12الصادر عن االجتماع الثالث للدول األطراف ( .)2015وتعكس الوثيقة
 C70/19/5.MSP/13املق ّدمة إىل هذا االجتماع اخلامس للدول األطراف املقرتحات املق ّدمة من طرف الدول 5إىل
جانب العمل الذي أجنزه فريق الصياغة املنشأ هلذا الغرض واملناقشات اليت دارت خالل االجتماع الرابع للدول
األطراف.

.16

.17

عالوة على ذلك ،ومبوجب القرار 39م 87/املذكور آنفاً والذي "طلب من املديرة العامة ( )...أن تقوم باستعراض
نصوص اليونسكو املعنية اليت يؤثّر فيها اعتماد التوصيات ( ،")...تعكس الوثيقة  C70/19/5.MSP/13أيضاً جمموعة
من املقرتحات املقدمة من األمانة العامة واليت تستند إىل التوصيات  56و  58و  59و  68و  71و.96
قد يرغب اجتماع الدول األطراف في اعتماد القرار التالي:

 4وهي التوصيات  56و 58و 59و 62و 65و 66و 67و 68و 70و 71و 78و96
5
تتضمن تعديالت النظام الداخلي املقدمة من الدول (األرجنتني ،وأرمينيا ،التشيك ،ومدغشقر ،وهولندا ،ودول الشمال األورويب وفلسطني)
متّ بالفعل تقدمي وثيقة ّ
إىل االجتماع الرابع للدول األطراف ( .)2017لكن ّقررت الدول األطراف ،بسبب ضيق الوقت ،تأجيل املناقشات حول تعديالت النظام الداخلي إىل اجتماعها
اخلامس (.)2019

4

مشروع

القرار 5.MSP 8

إ ّن اجتماع الدول األطراف،
.1

وقد درس الوثيقة  C70/19/5.MSP/8وملحقها؛

.2

إذ يذ ّكر بالقرار 39م 87/الصادر عن املؤمتر العام ومراجعة أساليب عمل االتفاقيات الثقافية ))IOS/AUD/2013/06
وتقييم العمل التقنيين لليونسكو يف قطاع الثقافة الذي اجنزه مرفق االشراف الداخلي) (IOS/EVS/PI/133 REV.2؛

.3

حييط علماً باجلهود واخلطوات املتخذة لتحسني وتبسيط أساليب عمل اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية عام
 ،1970بشكل يتماشى مع التوصيات السابقة الصادرة عن مراجع احلسابات اخلارجي ومرفق االشراف الداخلي
يف هذا الصدد؛

.4

كما حييط علماً حبالة متابعة توصيات فريق العمل املفتوح العضوية املعين باحلوكمة وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني
الرئاسيتني لليونسكو (القرار 39م)87/؛

.5

يطلب من األمانة أن تق ّدم إىل اجتماع الدول األطراف ،يف دورته السادسة وحسب ما تقتضيه الضرورة ،احلالة
احملدثة ملتابعة توصيات فريق العمل املفتوح العضوية املعين باحلوكمة وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني
لليونسكو ،إىل جانب تعليقاهتا ومقرتحاهتا بشأن التوصيات اليت تتطلّب من الدول األطراف اختاذ تدابري؛

.6

ويطلب أيضا من األمانة أن تقدم الوثيقة  C70/19/7.SC/7وملحقها  1والقرار احلايل إىل رئيس فريق العمل املفتوح
العضوية املعين باحلوكمة وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو.

5

الملحق
حالة توصيات فريق العمل المعني بالحوكمة
توصيات فريق العمل المفتوح العضوية المعني بالحوكمة وإجراءات وأساليب عمل الهيئتين الرئاسيتين لليونسكو -
الجزء الثاني
بنية وتشكيل وأساليب عمل هيئات اليونسكو الدولية والدولية الحكومية

6

حالة التنفيذ

التوصية

ب .التوصيات العامة لجميع هيئات اليونسكو الدولية والدولية الحكومية
الفعالية (المهمة ،والتركيبة ،والبنية التنظيمية ،والنظام الداخلي ،وأساليب العمل)
.56

تُدعى هيئات اليونسكو الدولية والدولية
الحكومية إلى تحديث مهامها ،وعند
االقتضاء ،أهدافها وبرامجها لتصبح أكثر
اتساقا ً مع األولويات التي تمت الموافقة
عليها في الوثيقة م 5/ولتراعي على نحو
أفضل التطورات الراهنة على الصعيد
العالمي مثل خطة التنمية المستدامة لعام
 2030واتفاق باريس بشأن المناخ.

.57

سعيا ً إلى تعزيز التنوع والشمول ،ينصح
بأن تُح ّدد على أساس طوعي ،مدة الوالية
القصوى لهيئات اليونسكو الدولية
والدولية الحكومية التي لم تح ّدد أي مدة
في هذا المجال ،بحيث تقتصر على
واليتين متتاليتين فقط.

اللجنة الفرعية :االجراءات قيد التنفيذ
يرد وصف لوظائف اللجنة الفرعية في المادة  14.6من النظام الداخلي الجتماع
الدول األطراف في اتفاقية عام  1970وكذلك في المادة  1من نظامها الداخلي.
وأولت اللجنة ،منذ دورتها الثالثة في عام  ،2014اهتماما ً خاصا ً بالهدف 16.4
من أهداف التنمية المستدامة والذي يرمي إلى تعزيز إعادة ور ّد الممتلكات المسروقة.
وينعكس هذا االهتمام في اعتماد العديد من القرارات 7التي تهدف إلى تعزيز دور
اللجنة الفرعية في تطوير أدوات تس ّهل إعادة الممتلكات الثقافية ،ال سيما من خالل
اعتماد خطة عمل موحدة إلعادة ور ّد الممتلكات الثقافية التي يتم بيعها بطريقة غير
مشروعة في األسواق.8
اجتماع الدول األطراف :االجراء المقترح
إن والية اجتماع الدول األطراف غير محدّدة بوضوح في النظام الداخلي .رغم ذلك،
اقترح تعديل لتنظر فيه الدول األطراف كجزء من مراجعتها الحالية (يرجى االطالع
على الوثيقة )C70/19/5.MSP/13
اللجنة الفرعية واجتماع الدول األطراف :اكتمل تنفيذ التوصية
وفقا ً للمادتين  1.2و 1.3من النظام الداخلي للجنة الفرعية ،ينتخب أعضاء اللجنة
الفرعية لمدة أربع سنوات وال يجوز انتخابهم لفترتين متتاليتين .يجدّد اجتماع الدول
األطراف ك ّل سنتين نصف أعضاء اللجنة وفقا ً للمادة  14.5من النظام الداخلي
الجتماع الدول األطراف.

لالطالع على جمموعة التوصيات الكاملة ،مبا يف ذلك اجلزء  1املتعلق باهليئتني الرئاسيتني لليونسكو (املؤمتر العام واجمللس التنفيذي) الرجاء االطالع على الوثيقتني
39م 20/و39م.70/
 SC 4.14, 3.SC 7.9, 3.SC 10.3 7وكذلك

يف SC.10, 4.SC 15.4.4
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.58

يُنصح بوجه عام بأن تُحدد مدة الواليات
المتتالية لألعضاء في جميع المكاتب
بحيث تقتصر على واليتين متتاليتين.

.59

سعيا ً إلى تحقيق توفير في المصاريف
واالتساق والمواءمة ،يوصى بأن ينظر
المؤتمر العام وهيئات اليونسكو الدولية
والدولية الحكومية في تعديل حجم
الهيئات.

.60

ضرورة الح ّد من تسييس التعيينات
والقرارات وضبطه.

اللجنة الفرعية واجتماع الدول األطراف :اكتمل تنفيذ التوصية
ال تتض ّمن اتفاقية عام  1970آلية ترشيح.

.61

سعيا ً إلى تعزيز بروز هيئات اليونسكو
الدولية والدولية الحكومية وفعاليتها،
يُستحسن نشر المعلومات على نحو أكثر
فعالية من خالل تحديث المواقع
اإللكترونية وتحسينها والتواصل مع
جميع الجهات المعنية ،بما في ذلك الدول
األطراف واللجان الوطنية.

اللجنة الفرعية واجتماع الدول األطراف :االجراءات قيد التنفيذ

.62

إعداد ونشر مشروع جدول األعمال
والجدول الزمني المؤقت في وقت مبكر،
وذلك بصفة رئيسية من خالل استخدام
النموذج نفسه ووضع الروابط
اإللكترونية التي تتيح الوصول إلى
الوثائق التي سيجري اعتمادها أو
مناقشتها في الجلسات.

اللجنة الفرعية :اكتمل تنفيذ التوصية
وف ًقا للمادة  12.1من النظام الداخلي للجنة الفرعية ،تنتخب اللجنة الفرعية ،في
بداية كل دورة عادية ،المكتب من بين أعضاء اللجنة الذين تستمر مدة واليتهم حتى
بداية الدورة العادية التالية .وسيكون األعضاء مؤهلين إلعادة انتخاب فوري لوالية
إضافية واحدة.
اجتماع الدول األطراف :االجراء المقترح
في المقابل ،لم يبيّن النظام الداخلي الجتماع الدول األطراف الح ّد الزمني لعضوية
المكتب .رغم ذلك ،اقترح تعديل لتنظر فيه الدول األطراف كجزء من مراجعتها
الحالية (يرجى االطالع على الوثيقة )C70/19/5.MSP/13
اجتماع الدول األطراف :االجراء المقترح
وفقا ً للمادة  1.1من النظام الداخلي للجنة الفرعية ،تتألّف اللجنة من  18دولة من
الدول األطراف في اتفاقية عام  1970يقع انتخابها وفقا ً للمادة  14.4من النظام
الداخلي الجتماع الدول األطراف في االتفاقية.
ي تعديل من خالل مراجعة نظامه
يجب أن يوافق اجتماع الدول األطراف على أ ّ
الداخلي.

يع ّد البروز ونشر المعلومات بنجاعة أمرين ضروريين لضمان فعالية عمل اللجنة
الفرعية واجتماع الدول األطراف .لهذا السبب ،وبشكل يتماشى مع التوصية  ،61يت ّم
تحديث الموقع اإللكتروني لالتفاقية وتحسينه .كما توفّر األمانة العامة فرصة البروز
وتحدّث الصفحة الخاصة بالتقارير الدورية.
باإلضافة إلى ذلك ،تضمن األمانة عند االقتضاء التواصل الوثيق مع الدول
األطراف في االتفاقية وجميع أصحاب المصلحة في االتفاقية (وال سيما الوفود الدائمة
في اليونسكو واللجان الوطنية ومراكز التنسيق الوطنية لالتفاقية ومنظمات المجتمع
المدني وكراسي اليونسكو األكاديمية وبرنامج توأمة الجامعات وربطها الشبكي
والمنظمات غير الحكومية).
اللجنة الفرعية :اكتمل تنفيذ التوصية
وفقا ً للمادة  41من النظام الداخلي للجنة الفرعية ،تو ّزع الوثائق المتعلقة بالبنود
المدرجة في جدول األعمال المؤقت لك ّل دورة من دورات اللجنة على أعضاء اللجنة
بلغتي العمل في أجل ال يتجاوز أربعة أسابيع قبل بداية الدورة ويت ّم تقديمها في شكل
إلكتروني إلى الدول األطراف غير األعضاء في اللجنة وإلى المنظمات العامة أو
الخاصة واألفراد والمراقبين بموجب المادتين  6و.7
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اجتماع الدول األطراف :االجراء المقترح
ال يحدّد النظام الداخلي الجتماع الدول األطراف الموعد النهائي النظامي .رغم ذلك،
اقترح تعديل لتنظر فيه الدول األطراف كجزء من مراجعتها الحالية (يرجى االطالع
على الوثيقة )C70/19/5.MSP/13
فيما يتعلّق باستخدام الروابط اإللكترونية ،تتض ّمن جميع وثائق العمل ،انطالقا ً من
الدورة السادسة للجنة الفرعية ،روابط إلكترونية نحو الوثائق ومشاريع القرارات عند
االقتضاء.
مالحظة :وبما أ ّنه يت ّم بشكل عام اعداد الصيغة النهائية لوثائق العمل بعد جدول
األعمال ،من الصعب إضافة روابط إلكترونية بالنسبة للوثائق التي لم تصبح نهائية
بعد إال ّ في حال إصدار نسخة منقّحة من جدول األعمال بعد إصدار وثائق العمل.

.63

تُدعى األمانة إلى تعزيز مواءمة بيئات
العمل االفتراضية لجميع هيئات اليونسكو
الدولية والدولية الحكومية ،واستعراض
"استراتيجية اليونسكو إلدارة المعارف
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت".
ويوصى بتبسيط الوثائق وتيسيرها
للمستخدم (أي جعل التقارير أقل تشتتا،
وتيسير تتبع الوثائق؛ وشرح جدول
األعمال وتضمينه روابط إلكترونية تتيح
الوصول إلى التقارير ومشروعات
القرارات المقدمة).

.64

إجراء مشاورات غير رسمية مفتوحة
بشأن مشاريع القرارات من أجل تعزيز
الشمول والفعالية في عمليات اتخاذ
القرارات.

.65

يوصى بتعديل النظام الداخلي لهيئات
اليونسكو الدولية والدولية الحكومية ،عند
االقتضاء ،لتأخير الموعد المحدد لتقديم
طلبات الترشيح للهيئات الفرعية ،من 48
ساعة إلى سبعة أيام قبل تاريخ
االنتخابات.

اللجنة الفرعية واجتماع الدول األطراف :اكتمل تنفيذ التوصية
أنشئ نظام إلدارة المعارف ويجري تطويره بصورة مستمرة .ويتيح هذا النظام،
الذي يستخدم ّ
ست لغات ،لألطراف االطالع على جميع وثائق االجتماعات النظامية
ً
للهيئتين الرئاسيتين ،فضال عن مختلف المنصات األساسية لتنفيذ آليات االتفاقية.

اللجنة الفرعية واجتماع الدول األطراف :اكتمل تنفيذ التوصية
تعقد األمانة العامة التفاقية عام  1970اجتماعات مع المكاتب لمناقشة البنود
المدرجة في جدول أعمال الدورة ومحتوى وثائق العمل واإلعالم ومشاريع
القرارات.
أنظر أيضا ً التوصية 76
اجتماع الدول األطراف :االجراء المقترح
لم يبيّن النظام الداخلي الجتماع الدول األطراف الموعد النهائي لتقديم الترشيحات إلى
اللجنة .رغم ذلك ،اقترح تعديل لتنظر فيه الدول األطراف كجزء من مراجعتها الحالية
(يرجى االطالع على الوثيقة )C70/19/5.MSP/13
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المواءمة (دور المكاتب والشفافية)
.66

يجب توضيح ومواءمة دور المكاتب
وتركيبتها وإجراءاتها وأعضائها من
خالل تدوين ذلك في النظام األساسي
واألنظمة الداخلية أو من خالل وضع
مبادئ توجيهية عامة لجميع هيئات
اليونسكو الدولية والدولية الحكومية،
بالتعاون الوثيق مع األمانة.

.67

يُقترح أن تح ّدد عضوية المكتب على
نحو يتماشى قدر المستطاع مع واليات
هيئات اليونسكو الدولية والدولية
الحكومية ،أي بما ال يزيد عن ستة
أعضاء (رئيس ومق ّرر وأربعة نواب
للرئيس من المجموعات االنتخابية
الست).

.68

ينبغي تأكيد الطابع الدولي الحكومي
للمكاتب مع الحفاظ على مشاركة
الخبراء.

اللجنة الفرعية :اكتمل تنفيذ التوصية
ت ّم توضيح دور المكاتب وتركيبتها واجراءاتها وأعضائها في الفصل السادس من
النظام الداخلي للجنة الفرعية.
اجتماع الدول األطراف :االجراء المقترح
تكتفي المادتان  3و 4من النظام الداخلي الجتماع الدول األطراف بالتنصيص على
تركيبة المكتب وواجبات الرئيس على التوالي .رغم ذلك ،اقترح تعديل لتنظر فيه
الدول األطراف كجزء من مراجعتها الحالية (يرجى االطالع على الوثيقة
)C70/19/5.MSP/13

اللجنة الفرعية :اكتمل تنفيذ التوصية
وف ًقا للمادة  11من النظام الداخلي للجنة الفرعية ،تقتصر تركيبة مكتب اللجنة على
ستة أعضاء فقط.
اجتماع الدول األطراف :االجراء المقترح
رغم ذلك ،تنص المادة  3من النظام الداخلي الجتماع الدول األطراف على انتخاب
اجتماع الدول األطراف لرئيس ونائب واحد أو أكثر للرئيس ومقرّر .ولم تذكر بالتالي
العدد األقصى لألعضاء .رغم ذلك ،اقترح تعديل لتنظر فيه الدول األطراف كجزء
من مراجعتها الحالية (يرجى االطالع على الوثيقة )C70/19/5.MSP/13

تتألّف مكاتب الهيئتين الرئاسيتين من ممثلين ألعضاء اللجنة والدول األطراف في
االتفاقية ،وهي وبالتالي حكومية دولية بحكم طبيعتها.
اللجنة الفرعية :اكتمل تنفيذ التوصية
تنص المادة  12.3من النظام الداخلي للجنة الفرعية "عند انتخاب المكتب ،يجب
على اللجنة أن تراعي على النحو الواجب الحاجة إلى ضمان التمثيل الجغرافي
العادل واالمتثال لمبدأ التناوب".
اجتماع الدول األطراف :االجراء المقترح
في المقابل ،التزم النظام الداخلي الجتماع الدول األطراف الصمت بشأن التمثيل
الجغرافي للمكاتب .رغم ذلك ،اقترح تعديل لتنظر فيه الدول األطراف كجزء من
مراجعتها الحالية (يرجى االطالع على الوثيقة )C70/19/5.MSP/13
ستتقاسم األمانة العامة المبادئ التوجيهية الموضوعة لهذا الغرض مع جميع أعضاء
المكتب الجدد.
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.69

ينبغي أن تنشر الوثائق المتعلقة
باجتماعات المكتب على اإلنترنت قبل
انعقاد هذه االجتماعات؛ ويجب إرسال
المكتبين،
اجتماعات
خالصات
وتقاريرهما على وجه الخصوص ،إلى
جميع األعضاء ،وحسب االقتضاء ،إلى
جميع الوفود الدائمة لدى المنظمة ،وذلك
في الوقت المناسب.

.70

ينبغي أن تجري انتخابات المكاتب ،قدر
اإلمكان ،بمج ّرد انتخاب أعضاء مختلف
الهيئات خالل المؤتمر العام ،لتفادي
انتخاب ممثلين عن دول أعضاء لم تعد
من بين األعضاء في الهيئات الدولية
والدولية الحكومية المعنية.

.71

ينبغي أن تكون اجتماعات المكاتب
مفتوحة للمراقبين قدر المستطاع وأن
تكون أساليب عملها أكثر شفافية.

.73

ينبغي أن يكون األسلوب المعتمد
لصياغة وثائق اليونسكو محايداً من
الناحية الجنسانية.

اللجنة الفرعية واجتماع الدول األطراف :االجراءات قيد التنفيذ
تعقد اجتماعات مكتب اللجنة واجتماع الدول األطراف ك ّل ما دعت الحاجة إلى
ذلك .وال يت ّم إعداد أيّة وثائق بشأنها بخالف الوثائق التي تع ّد ضرورية.
ستحرص األمانة على م ّد جميع األعضاء وجميع الوفود الدائمة بالنتائج.

اللجنة الفرعية :اكتمل تنفيذ التوصية
ينتخب أعضاء اللجنة من طرف اجتماع الدول األطراف .ولتج ّنب وجود أعضاء في
المكتب ينتمون إلى دول أعضاء لم تعد أعضاء في الهيئات الدولية والدولية
الحكومية ،تنص المادة  12.1من النظام الداخلي للجنة الفرعية على ضرورة انتخاب
المكتب من بين أعضاء اللجنة الذين تتواصل فترة واليتهم حتى بداية الدورة العادية
الموالية.
اجتماع الدول األطراف :االجراء المقترح
فيما يتعلق باجتماع الدول األطراف ،يتم انتخاب أعضاء المكتب في بداية كل دورة.
ويبقون في مناصبهم حتى بداية الدورة الموالية .غير أنّ هذا األمر لم يذكر بشكل
صريح في النظام الداخلي .اقترح تعديل لتنظر فيه الدول األطراف كجزء من
مراجعتها الحالية (يرجى االطالع على الوثيقة )C70/19/5.MSP/13

اللجنة الفرعية :اكتمل تنفيذ التوصية
تنص المادة  13.1من النظام الداخلي للجنة الفرعية على أنّ "اجتماعات [المكتب]
مفتوحة للدول األعضاء في اللجنة والدول األطراف في االتفاقية بصفة مراقبين".
اجتماع الدول األطراف :االجراء المقترح
التزم النظام الداخلي الجتماع الدول األطراف الصمت بشأن هذه النقطة .رغم ذلك،
اقترح تعديل لتنظر فيه الدول األطراف كجزء من مراجعتها الحالية (يرجى االطالع
على الوثيقة )C70/19/5.MSP/13

اللجنة الفرعية واجتماع الدول األطراف :االجراءات قيد التنفيذ
لقد أدمج ك ّل من النظام الداخلي للجنة الفرعية والنظام الداخلي الجتماع الدول
األطراف بالفعل لغة محايدة من الناحية الجنسانية .وتولي األمانة أقصى درجات
االهتمام الستخدام لغة محايدة من الناحية الجنسانية في جميع وثائق اليونسكو.
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االتساق مع أولويات اليونسكو الرئيسية
.74

ينبغي أن تتمكن جميع الهيئات الدولية
والهيئات الدولية الحكومية من تقديم
إسهامها الرسمي في االستراتيجية
المتوسطة األجل (الوثيقة م )4/وفي
مشروع البرنامج والميزانية (الوثيقة
م )5/لليونسكو.

.75

يمكن النظر في وضع آلية إلبداء
المالحظات من أجل تعزيز الحوار في
المسائل الجوهرية بين الدول األعضاء
والهيئات الدولية والهيئات الدولية
الحكومية ،إضافة إلى رفع التقارير إلى
المؤتمر العام .وقد تأخذ هذه اآللية صيغة
اجتماعات أو جلسات إحاطة .ويجب
تحسين التقارير المقدمة إلى المؤتمر العام
من خالل اعتماد نموذج جديد أكثر
استراتيجية يرّكز على النتائج ،وتليه
المناقشات وقرارات المؤتمر العام
الرامية إلى تقديم المالحظات إلى الهيئات
الدولية والهيئات الدولية الحكومية.

.76

ينبغي إضفاء الطابع الرسمي على
جلسات التوجيه المخصصة لألعضاء
الجدد في الهيئات الدولية والهيئات
الدولية الحكومية وال سيما الرؤساء
وأعضاء المكتب ،وتوفير عرض
إلطاري الوثيقتين م 4/وم .5/وتحقيقاً
لهذه الغاية ،يمكن إعداد دليل صغير
يجمع الممارسات الجيدة والمختصرات
من أجل مساعدة األعضاء في التعلّم عن
أساليب العمل واآلليات التي
تتضمنها الوثيقتان م 4/وم.5/

اللجنة الفرعية واجتماع الدول األطراف :االجراءات قيد التنفيذ
تقدّم الدول األعضاء مساهمات رسمية إلى الوثيقتين م 4/وم 5/وتعتمدهما في
المؤتمر العام .تأخذ األمانة العامة في االعتبار المناقشات الجارية في هيئات االتفاقية
عند إعداد المقترحات األولية بشأن الوثيقتين م 4/وم.5/
كما ستتاح الجتماع الدول األطراف وللجنة الفرعية فرصة المساهمة في إعداد
المقترحات األولية لالستراتيجية المتوسطة األجل القادمة 41( 2029-2022م)4/
والبرنامج والميزانية للفترة 41( 2023-2022م )5/في إطار التحوّ ل االستراتيجي
لليونسكو الذي أطلقته المديرة العامة في  .2018وسيم ّكن ذلك كال ّ من الهيئات الدولية
والهيئات الدولية الحكومية من التفكير في كيفية مواصلة عملية مواءمة البرنامج
الخاص بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بصورة غير
مشروعة مع جدول أعمال  2030واألطر األخرى الم ّتفق عليها دولياً.
اللجنة الفرعية واجتماع الدول األطراف :اكتمل تنفيذ التوصية
تضمن تقديم التقرير عن تنفيذ البرنامج ،وبالتالي ،عن عمل الهيئتين الرئاسيتين
لالتفاقية ،من خالل الوثائق م.ت( 4/.تقرير المديرة العامة عن تنفيذ البرنامج المقدم
إلى المجلس التنفيذي) وم( 3/تقرير المديرة العامة عن أنشطة المنظمة المقدم إلى
المؤتمر العام).
أنظر أيضا ً التوصية .98
عالوة على ذلك ،تقدّم اللجنة تقارير عن أنشطتها إلى المؤتمر العام في كل دورة من
خالل تقديم تقرير رسمي.

اللجنة الفرعية واجتماع الدول األطراف :االجراءات قيد التنفيذ
تعقد أمانة االتفاقية مع الرئيس اجتماعات تمهيدية قبل كل دورة فيما يتعلق ببنود
جدول األعمال ودور الرئيس والنظام الداخلي وأساليب العمل.
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االتساق والتنسيق والتآزر
.77

من الضروري تخصيص الموارد على
نحو متوازن لضمان فعالية جميع الهيئات
الدولية والدولية الحكومية.

اللجنة الفرعية واجتماع الدول األطراف :االجراء المقترح
ترتبط هذه التوصية ارتباطا ً مباشراً باعتماد وثيقة البرنامج والميزانية م 5/من
طرف الدول األعضاء في اليونسكو خالل المؤتمر العام.

.78

ال يزال استخدام لغات مختلفة هدفا ً هاما ً
لضمان الشمول والفعالية.

اللجنة الفرعية :اكتمل تنفيذ التوصية
وفقا ً للمادة  40من النظام الداخلي للجنة الفرعية ،لغتا العمل في اللجنة هما الفرنسية
واإلنجليزية .وعندما تسمح الظروف بذلك ،يتم بذل ك ّل جهد ممكن ،بما في ذلك
اللجوء إلى تمويل من خارج الميزانية ،لتسهيل استخدام اللغات الرسمية األخرى
لليونسكو .كما تجدر اإلشارة إلى أ ّنه وفقا ً للمادة " ،40.3يجوز للمتحدثين التحدث
بأيّة لغة أخرى شريطة أن ي ّتخذوا الترتيبات الخاصة بهم لترجمة خطبهم إلى إحدى
لغات العمل" .وتصدر وثائق اللجنة بشكل متزامن باللغتين الفرنسية واإلنجليزية.
وعندما تسمح الظروف بذلك ،تصدر الوثائق أيضا ً باللغات الرسمية األخرى
لليونسكو.

.79

يُطلب من الهيئات الدولية والهيئات
الدولية الحكومية وأماناتها تحسين
التنسيق في مجال التخطيط لالجتماعات
لتجنّب االزدواجية في العمل.

اللجنة الفرعية واجتماع الدول األطراف :اكتمل تنفيذ التوصية
تسهر وحدة الشراكات واالتصاالت واالجتماعات بقطاع الثقافة على عدم وجود
تداخل بين اجتماعات االتفاقيات الثقافية الست.

.80

يجب مشاطرة الممارسات الجيدة
وتكرارها ،وعند االقتضاء تعديلها وفقا ً
لخصائص كل هيئة ،من أجل تعزيز
آليات الحوكمة التي تيسّر وضع
استراتيجيات وخطط عمل تستند إلى
الوثيقة م 4/والوثيقة م.5/

اللجنة الفرعية واجتماع الدول األطراف :االجراءات قيد التنفيذ

اجتماع الدول األطراف :االجراء المقترح
تنص المادة  10من النظام الداخلي الجتماع الدول األطراف فقط أنّ لغات عمل
اجتماع الدول األطراف هي العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية
واإلسبانية .اقترح تعديل لتنظر فيه الدول األطراف كجزء من مراجعتها الحالية
(يرجى االطالع على الوثيقة .)C70/19/5.MSP/13

ستسعى األمانة ،عند االقتضاء ،إلى تنفيذ أفضل الممارسات التي حددها فريق
العمل.
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هاء  -توصيات خاصة بجميع اتفاقيات اليونسكو
.94

يستحسن اتباع نهج أكثر توازنا ً لتخصيص اللجنة الفرعية واجتماع الدول األطراف :االجراء المقترح

الموارد البشرية والمالية على
نحو منصف لجميع االتفاقيات ،نظراً إلى
أهميتها لمهمة اليونسكو .فجميع االتفاقيات
في مجال الثقافة بحاجة إلى موارد إضافية
لتحقيق أهدافها كاملة.

يقع اعتماد البرنامج والميزانية من طرف الدول األعضاء خالل المؤتمر العام.
ظلت األمانة العامة تسترعي طيلة سنوات عديدة انتباه الدول األعضاء إلى الحاجة
إلى تعزيز الموارد البشرية والمالية لتنفيذ اتفاقية عام  1970بطريقة فعّالة ومستدامة.
ويجعل نقص الموارد المتاحة من الصعب ضمان تنفيذ عدد أكبر من المشاريع ،بما
في ذلك المشاريع التي تستجيب لطلبات الدول األطراف بهدف تعزيز تنفيذ االتفاقية
وتعزيز التواصل والبروز.
تشجَّع الدول األطراف على زيادة دعمها لألمانة من خالل التبرّعات وأصناف أخرى
من دعم الموارد البشرية.

اللجنة الفرعية واجتماع الدول األطراف :االجراءات قيد التنفيذ
تتألّف أمانة اتفاقية عام  1970من مدير يشغل منصب أمين االتفاقية وكبير خبراء
البرنامج وأخصائيي برامج معاونين ومساعد لشؤون األمانة.
وع ّززت ألمانيا الموارد البشرية لألمانة من خالل موظف مهني مبتدئ.

 .96تُدعى الهيئات الرئاسية لالتفاقيات ،من
خالل مشاورات واسعة ،إلى مواصلة
استكشاف ،حسب االقتضاء ،تنسيق
النظام الداخلي واالتساق في إجراءات
صنع القرار ،مع مراعاة والياتها
وخصائصها .ويمكنها النظر في أفضل
الممارسات من المعاهدات البيئية/برنامج
األمم المتحدة للبيئة لمواصلة تطوير أوجه
التآزر في المسائل التنظيمية وتبادل
المعلومات وفعالية التكلفة.

 .97يمكن الجتماعات رؤساء لجان االتفاقيات
المتعلقة بالثقافة أن تكون أكثر تفاعالً وأن
تركز على الجانب العملي .ويجب على
رؤساء اللجان أن يعملوا معا ً بطريقة
استراتيجية لمعالجة القضايا والتحديات
المشتركة ،واستكشاف استجابات مشتركة
والنظر في سبل التعاون.

اللجنة الفرعية :اكتمل تنفيذ التوصية
يستند النظام الداخلي للجنة الفرعية الذي اعتمدته دورتها الرابعة في عام  2016إلى
أفضل الممارسات المأخوذة من النظام الداخلي للجنة الحكومية الدولية لصون التراث
الثقافي غير المادي ،واللجنة الحكومية الدولية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير
الثقافي ولجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلّح.
اجتماع الدول األطراف :االجراء المقترح
تهدف التعديالت المقترحة على أنظار اجتماع الدول األطراف كجزء من المراجعة
الحالية للنظام الداخلي إلى مواءمتها مع النظام الداخلي للهيئات الرئاسية األخرى
(يرجى االطالع على الوثيقة .)C70/19/5.MSP/13

اللجنة الفرعية واجتماع الدول األطراف :االجراءات قيد التنفيذ
ّ
الست المتعلقة بالثقافة من عقد اجتماعين في الفترة
تم ّكن رؤساء لجان االتفاقيات
الممتدة من عام  2015إلى عام  .2016ونوقشت مواضيع وتحديات مشتركة مثل
حماية التراث في فترة النزاع وخطة التنمية المستدامة لعام  .2030وأشار الرؤساء
الستة إلى كيفية إسهام االتفاقيات في تحقيق هذه األهداف وسلّطوا الضوء على أهمية
قيام جميع أصحاب المصلحة بإيصال رسالة مشتركة حول مدى أهمية الثقافة في
التنمية البشرية .وستواصل األمانة العامة تيسير أوجه التآزر بين الرؤساء وتعزيز
التعاون بين هذه الهيئات.
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.98

يُستحسن توثيق العالقة بين الهيئات اللجنة الفرعية واجتماع الدول األطراف :اكتمل تنفيذ التوصية
الرئاسية لالتفاقيات والمؤتمر العام ،وال إنّ الدول األطراف في االتفاقية هي دول أعضاء في اليونسكو تساهم ،من جملة أمور
سيما فيما يتعلّق بإمكانية اإلسهام في أخرى ،في إعداد الوثيقة م 5/وتشارك في أعمال وقرارات المجلس التنفيذي والمؤتمر
الوثيقة م.5/
العام في هذا الصدد .عالوة على ذلك ،تستند وثائق العمل المقدمة إلى الهيئتين
الرئاسيتين لالتفاقية إلى الوثيقة م 5/وتر ّكز عليها .وأخيراً ،تقدّم اللجنة تقارير عن
أنشطتها إلى المؤتمر العام في كل دورة من خالل تقديم تقرير رسمي.
أنظر أيضا ً التوصية .75

.99

يمكن تحسين الشفافية والمساءلة ،على اللجنة الفرعية واجتماع الدول األطراف :االجراءات قيد التنفيذ
غرار نشر المحاضر المختصرة والنتائج أنظر التوصية .69
الرئيسية الجتماعات المكاتب.

 .100يجب تحسين بناء القدرات والتدريب اللجنة الفرعية واجتماع الدول األطراف :االجراءات قيد التنفيذ

المشترك لجميع االتفاقيات
بالثقافة.

المتعلقة وت ّم بالفعل تطبيق هذه الممارسة من قبل أمانتي اتفاقيتي عام  1970وعام 2001
بهدف خفض التكاليف وزيادة التأثير عندما يكون ذلك ممكناً.
ستواصل األمانة تعزيز بناء القدرات المشتركة.

 .101تُشجّع الهيئات الرئاسية لالتفاقيات اللجنة الفرعية :االجراء المقترح
واألمانات على وضع استراتيجيات تتبع األمانة بالفعل نهجا ً استراتيجيا ً للتصديق على اتفاقية عام  1970مع التركيز
مناسبة لعمليات التصديق على االتفاقيات .على المناطق التي تعاني من انخفاض في مستويات االنضمام.

 .102ينبغي أن تسهم عالقات االتفاقية وتعاونها اللجنة الفرعية واجتماع الدول األطراف :االجراءات قيد التنفيذ
مع كيانات ومبادرات دولية أخرى في منذ عام  ،2007يتزايد التعاون بشكل مطرد بين اليونسكو واإلنتربول والمعهد
البروز والتأثير وجمع األموال دون الدولي لتوحيد القانون الخاص والمنظمة العالمية للجمارك ومكتب األمم المتحدة
المعني بالمخدرات والجريمة والمجلس الدولي للمتاحف والمركز الدولي لدراسة حفظ
المساس بالكفاءات األساسية لليونسكو.
وتجديد الممتلكات الثقافية والمجلس الدولي لآلثار والمواقع ،وكذلك مع فرق الشرطة
المتخصصة من الكارابينييري (إيطاليا) ،والمكتب المركزي لمكافحة االتجار
بالممتلكات الثقافية ( ،OCBCفرنسا) ،والحرس المدني (إسبانيا) ،الخ.
وتتواصل هذه المنظمات مع بعضها البعض ،ال سيما فيما يتعلق بسرقة الممتلكات
الثقافية غير المشروعة وتصديرها في جميع أنحاء العالم وإجراءات ردّها .يسفر هذا
التعاون عن نتائج ملموسة مثل إنشاء شبكات مهنية عالية المردود ،واإلعادة القانونية
للممتلكات الثقافية وتحسين اإلطار القانوني والعملي لمكافحة نهب الممتلكات الثقافية
ونقلها بصورة غير مشروعة.
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االتفاقية بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية
بطرق غير مشروعة ()1970
 .104تعزيز الموظفين الذين يدعمون االتفاقية

اللجنة الفرعية واجتماع الدول األطراف :االجراءات قيد التنفيذ
تتألّف أمانة اتفاقية عام  1970من خمسة موظفين (مدير يشغل منصب أمين االتفاقية
وكبير خبراء البرنامج وأخصائيي برامج معاونين ومساعد لشؤون األمانة).
وع ّززت ألمانيا الموارد البشرية لألمانة من خالل موظف مهني مبتدئ.
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