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 التوزيع حمدود

ICPRCP/14/19.COM/2/REV.2 
 ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  باريس،
 إجنليزياألصل: 

 
 
 

 اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بالدها األصلية
 أو ردها في حالة االستيالء غير المشروع

 
 الدورة التاسعة عشرة

 
 (XI) ١١باريس، مقر اليونسكو، القاعة 

 ٢٠١٤األول/أكتوبر  تشرين ٢-١
 

 اعتماد جدول األعمال املؤقت :من جدول األعمال المؤقت ٤البند 

 

 ٢القرار املطلوب: الفقرة 



ICPRCP/14/19.COM/2/REV.2 

هذه الوثيقة جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة عشرة للجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات  تتضمن - ١
 الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري املشروع (يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")

 .)٢٠١٤ (باريس،

  الجلسة االفتتاحية

ألفريدو برييز دي  السيد د  بايمالحظات متهيدية  - ١
 أرمينيان، مساعد املديرة العامة للثقافة

 افتتاح االجتماع تعلنه السيدة إيرينا بوكوفا، املديرة العامة - ٢

 

 السيد صالح ستيتيه، الدبلوماسي والكاتب، سعادة - ٣
 "الدبلوماسية الثقافية وتطور اللجنة"

 

 ICPRCP/14/19.COM/1 نواب للرئيس ومقرر  انتخاب رئيس وأربعة - ٤

 ICPRCP/14/19.COM/2/REV.2 اعتماد جدول األعمال - ٥

  التقارير

  الثامنة عشرة الدورةتقرير مقرر  - ٦

بشأن متابعة تنفيذ التوصيات املعتمدة يف الدورة  تقرير األمانة - ٧
 الثامنة عشرة

ICPRCP/14/19.COM/3 

التقييم الذي أجراه مرفق اإلشراف الداخلي تقرير بشأن  - ٨
يف اليونسكو قطاع الثقافة  التقنيين الذي اضطلع به لعملل

 واالسرتاتيجية املقرتحةاللجنة  ودور (اجلزء الثاين)

ICPRCP/14/19.COM/4 

  العالقة والممارسات واإلجراءات الجيدة  القضايا

 :أمام اللجنة العالقة احلالةدراسة  - ٩
 اليونان) -منحوتات البارثينون (اململكة املتحدة 

 

 اجليدة: املمارسةمثال عن  -١٠
 إيطاليا) -نقل متثال "ميثراس" (أملانيا 

 

 ICPRCP/14/19.COM/5 اللجنةة على حاللعرض  اإلجراء الواجب اتباعه -١١

مناقشات بشأن النظام الداخلي للوساطة والتوفيق وحتديث  -١٢
 واملوفِّقنيقائمة الوسطاء 

 

ICPRCP/14/19.COM/6 
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 ،عهد الدو  لتوحيد القانون اخلاص (يونيدروا)املاليونسكو و  -١٣
الثقافية غري  للقطعاألحكام النموذجية الناظمة مللكية الدول 

 يف يونيدروا الرئيسيةالسيدة ماريا شنايدر، املوظفة ، املكتشفة

 

  ماليةال المسائل

 ICPRCP/14/19.COM/7 للجنةصندوق االنظر يف  -١٤

  ضو العر 

عامل آثار من جامعة برين، وهو أ هالدميان،  - السيد م -١٥
 الثقافية" والسلع"احلقائب الدبلوماسية 

 

، بالثقافة السغو، مشروع االجتارغد. نيل برودي من جامعة  -١٦
 بيع القطع الثقافية على اإلنرتنت""

 

  التوعية

فيديو الالتوعية: محلة األمم املتحدة وتسجيالت  أدوات -١٧
 والتجارب الوطنية ديدةاجلقليمية اإل

 

  ة الختامسجل

  اعتماد التوصيات -١٨

  اختتام اجللسة -١٩

 
 اعتماد التوصية التالية:يف قد ترغب اللجنة  - ٢

 COM 2.19مشروع التوصية 

 إن اللجنة،

 ؛ICPRCP/14/19.COM/2/REV.2الوثيقة  وقد درست - ١

 .أعالهجدول األعمال الوارد يف الوثيقة املذكورة  تعتمد - ٢


