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U من جدول األعمال المؤقت 3البندU :لدورةدول الزمني لجوالعمال األعتماد جدول ا 
 )2014(الدوحة، للجنة التراث العالمي  والثالثين الثامنة

(الدوحة،  العالمي التراث للجنة والثالثين الثامنةلدورة ل المؤقت عمالاألجدول  ألف: 3
2014( 

 الملخص

تعرض هذه الوثيقة جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة والثالثني للجنة الرتاث العاملي 
 .)2014(الدوحة، 

 انظر القسم "ثانياً". ،COM 3A 38: مشروع القرار

 السابقة و تلغيها الوثيقة الوثيقة بدال عنتأيت هذه 
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 )2014جدول األعمال المؤقت للدورة الثامنة والثالثين للجنة التراث العالمي (الدوحة،  -أوًال 

 الجلسة االفتتاحية

 افتتاح الدورة - 1

 قبول مراقبني - 2

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين - 3

 عتماد جدول األعمال ا -ألف  3

 اعتماد اجلدول الزمين -باء  3

 التقارير

 )2013تقرير مقرر الدورة السابعة والثالثني للجنة الرتاث العاملي (بنوم بنه،  - 4

 تقارير مركز الرتاث العاملي واهليئات االستشارية - 5

 تقرير مركز الرتاث العاملي عن أنشطته وعن تنفيذ قرارات جلنة الرتاث العاملي - ألف 5

 اهليئات االستشاريةتقارير  -باء  5

استشراف املستقبل" (مقر اليونسكو،  متابعة اجتماع املديرة العامة بشأن "اتفاقية الرتاث العاملي: - جيم 5
 )2012تشرين األول/أكتوبر  2-3

 اتفاقية الرتاث العاملي والتنمية املستدامة - دال 5

 تقرير عن الربامج املواضيعية اخلاصة بالرتاث العاملي - هاء 5

 النشاط التقنيين لقطاع الثقافةو تقييم  االتفاقيات الثقافيةمتابعة مراجعة طرق عمل  - واو 5

 2متابعة اسرتاتيجية بناء القدرات يف جمال الرتاث العاملي وتقرير عن التقدم احملرز يف املراكز من الفئة  - 6
 املتعلقة بالرتاث العاملي

 دراسة حالة الصون 

 الرتاث العاملي حالة صون ممتلكات - 7

 حالة صون ممتلكات الرتاث العاملي املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر -ألف 7

 حالة صون ممتلكات الرتاث العاملي املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي -باء  7



WHC-14/38.COM/3A – page 2 

 

  إعداد قائمة التراث العالمي وقائمة التراث العالمي المعرض للخطر

 الرتاث العاملي وقائمة الرتاث العاملي املعرض للخطرإعداد قائمة  - 8

 2014نيسان/أبريل  15 حىت تاريخالدول األطراف اليت قدمها القوائم املؤقتة  - ألف 8

 ترشيح املمتلكات إلدراجها يف قائمة الرتاث العاملي - باء 8

 عاملي املعرض للخطرتقدمي معلومات مستوفاة عن قائمة الرتاث العاملي وقائمة الرتاث ال - جيم 8

 استجابة لقائمة احلصر االرجتاعيةها حجم توضيح الدول األطراف لتخوم املمتلكات و - دال 8

 استعراض البيانات االرجتاعية اخلاصة بالقيمة العاملية االستثنائية واملوافقة عليها - هاء 8

 التمثيلي والتوازن والمصداقيةاالستراتيجية العالمية إلعداد قائمة للتراث العالمي تتسم بالطابع 

 االسرتاتيجية العاملية إلعداد قائمة للرتاث العاملي تتسم بالطابع التمثيلي والتوازن واملصداقية - 9

 يف العمليات التمهيدية احملرز عن التقدم تقرير - ألف 9

 الرتشيحات املختلطة ب العمليات اخلاصةالتأمل يف  - باء 9

توصيات تقييم االسرتاتيجية العاملية ومبادرة الشراكات من أجل صون الرتاث العاملي: متابعة  - جيم 9
 .GA 9 19تنفيذ القرار 

 التقارير الدورية

 التقارير الدورية -10

عملية تقدمي التقارير الدورية ملنطقة أمريكا الشمالية الدورة الثانية لبشأن نتائج  اخلتاميالتقرير  - ألف 10
 التقدم احملرز يف منطقة أوروبا اخلاص بتقرير الو 

  األخرى التقارير الدورية يف مجيع املناطق إعداداحملرز يف  التقدمب اخلاصتقرير ال - باء 10

 المسائل المالية واإلدارية

 املساعدة الدولية -11

املايل املؤقت وحالة تنفيذ والبيان  2013-2012صندوق الرتاث العاملي لعامي ل اخلتامية ساباتاحلعرض  -12
 2015-2014ميزانية عامي 
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 مسائل أخرى

 مسائل أخرى -13

 اختتام الدورة

 ) ونواب الرئيس واملقرر2015جنة الرتاث العاملي (لل الدورة التاسعة والثالثني انتخاب رئيس -14

 )2015جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والثالثني للجنة الرتاث العاملي ( -15

 قرارات الاعتماد  -16

 تامياخل لاحلف -17

 مشروع القرار -ثانياً 

Uمشروع القرارU :38 COM 3A 

 ،جلنة الرتاث العامليإن 

1 - Uوقد درستU  الوثيقةWHC-14/38.COM/3A.REV، 

2 - UتعتمدU لوارد يف الوثيقة املذكورة أعالهجدول األعمال ا.  

 


