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 مقررالو  لرئيسا )نواب(انتخاب رئيس مؤتمر األطراف ونائب  :من جدول األعمال 1البند 

 CP 1.6  القرار

 إن مؤمتر األطراف،

 (، رئيساً ملؤمتر األطراف؛بنغالديش، )سعادة السيد أسد الزمان نور ينتخب - 1

 ملؤمتر األطراف؛ رة(، مقر كوت ديفوار) ة ميالين أفرييالسيد ينتخبو  - 2

 نواباً لرئيس مؤمتر األطراف. وسلوفاكيا باراغوايو لعراقافنلندا و  ينتخبو  - 3

 اعتماد جدول األعمال :جدول األعمال من 2البند 

  CP 2.6 القرار

 إن مؤمتر األطراف،

 ،/CP/17/6DCE.2الوثيقة  وقد درس - 1
 .أعالهجدول األعمال الوارد يف الوثيقة املذكورة  يعتمد - 2

 : الموافقة على قائمة المراقبين من جدول األعمال 3البند 

 CP 3.6  القرار

 إن مؤمتر األطراف،

 ،قائمة املراقبني درسوقد  - 1
 على قائمة املراقبني. يوافق - 2

 لمؤتمر األطراف الخامسةللدورة العادية  وجزالماعتماد المحضر  :من جدول األعمال 4البند 

 CP 4.6 القرار

 إن مؤمتر األطراف،

 ،وملحقها /CP/17/6DCE.4الوثيقة  درسوقد  - 1

يف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري  اخلامسة ملؤمتر األطرافللدورة العادية  املوجزاحملضر  يعتمد - 2
 بصيغته املعدلة. ،امللحق بالوثيقة املذكورة أعالهالثقايف 
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 عن أنشطتها وقراراتهاإلى مؤتمر األطراف : تقرير اللجنة من جدول األعمال 6البند 

 CP 6.6 القرار

 إن مؤمتر األطراف،

 ،وملحقها /CP/17/6DCE.6الوثيقة  وقد درس - 1

 .يف هذه الوثيقة والواردبتقرير اللجنة عن أنشطتها وقراراهتا املقدم إىل مؤمتر األطراف  حييط علماً  - 2

 (7201-5201: تقرير األمانة عن أنشطتها )من جدول األعمال 7البند 

  CP 7.6القرار 

 إن مؤمتر األطراف،

 ،/CP/INF.17/6DCE.5فضالً عن الوثيقة اإلعالمية  حقها،ومال /CP/17/6DCE.7 الوثيقةوقد درس  - 1

  ؛2017-2015بتقرير األمانة عن أنشطتها يف الفرتة  حييط علماً  - 2

كل طرف إىل حتديد أنسب آلية لدعم األنشطة اليت تضطلع هبا األمانة يف املقر ويف املكاتب   ويدعو - 3
 امليدانية؛

ية القدرات تنمة لتنفيذ برنامج اإلدارة اخلاص باألطراف على ختصيص موارد خارجة عن امليزاني ويشجع - 4
النظام العاملي إلدارة املعارف ودعم تعزيز قدرات األمانة من خالل تعيني خبري شريك أو منتدب و 

 للعمل على تنفيذ االتفاقية؛
 .2019-2017يراً عن أنشطتها يف الفرتة من األمانة أن تقدم إليه يف دورته السابعة تقر  ويطلب - 5

: تقرير األمانة بشأن متابعة توصيات مراجع الحسابات الخارجي الواردة في من جدول األعمال 8البند 
 "تقرير مراجعة نظم اإلدارة في اليونسكو والكيانات والصناديق المالية والبرامج المرتبطة بها"

 CP 8.6القرار 

 إن مؤمتر األطراف،

 ،/CP/INF.17/6DCE.6وملحقها والوثيقة  /CP/17/6DCE.8 الوثيقة وقد درس - 1

  ،للجنة IGC.10 5و 6IGC .8و 13IGC .7وبالقرارات  14CP .5من القرار  4بالفقرة  وإذ يذّكر - 2
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اإلشراف بعملية مراجعة أساليب عمل االتفاقيات الثقافية وبالتقييم الذي أجراه مرفق  أيضاً ويذّكر  - 3
 ،نينية لقطاع الثقافة يف اليونسكوالداخلي لألنشطة التق

مع االرتياح باألعمال اليت أجريت لتحسني وتبسيط أساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني  حييط علماً  - 4
 ؛2005التفاقية عام 

بالتقرير املرحلي اخلاص مبتابعة التوصيات املنبثقة عن مراجعة نظم اإلدارة يف اليونسكو  أيضاً وحييط علماً  - 5
 والصناديق املالية والربامج والكيانات؛

إىل رئيس فريق العمل املفتوح  CP.6 8والقرار  /CP/17/6DCE.8من األمانة إحالة الوثيقة  ويطلب - 6
 ب عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو.العضوية املعين باحلوكمة وإجراءات وأسالي

التقارير الدورية التي تقدَّم كل أربع سنوات: إرسال تقارير جديدة وطبعة عام  :من جدول األعمال 9البند 
 من التقرير العالمي 2015

 CP 9.6القرار 

 إن مؤمتر األطراف،

 ،/CP/INF.17/6DCE.4الوثيقة  وكذلك وملحقاهتا /CP/17/6DCE.9 وقد درس الوثيقة - 1

  ،الصادرين عن اللجنة 9IGC .10و 10IGC .9والقرارين  a9CP .5بقراره  وإذ يذّكر - 2

املعنون "إعادة رسم السياسات الثقافية: عقد من الزمن لتعزيز  2015بالتقرير العاملي لعام  حييط علماً  - 3
 تنوع أشكال التعبري الثقايف من أجل التنمية"؛

تقريرها الدوري األول الذي يقدَّم كل  2014أن تقّدم األطراف اليت صّدقت على االتفاقية يف عام  ويقرر - 4
، وأن تقّدم األطراف اليت صّدقت على االتفاقية يف 2018نيسان/أبريل  30أربع سنوات إىل األمانة قبل 

 ؛2019سان/أبريل ني 30قبل  األول الذي يقدَّم كل أربع سنوات تقريرها الدوري 2015عام 

ومل تقّدم  2013-2005أنه يتعني على األطراف اليت صّدقت على االتفاقية يف الفرتة  أيضاً ويقرر  - 5
 ؛2018نيسان/أبريل  30بعد تقاريرها الدورية إىل األمانة أن تقّدمها قبل 

د أقصاه ستة أشهر من األمانة أن تدعو األطراف املعنية إىل جتميع تقاريرها الدورية يف موع ويطلب - 6
 أعاله؛ 5و 4قبل املوعد النهائي احملدد لتقدميها، على النحو املنصوص عليه يف الفقرتني 
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، "تبادل املعلومات 9من اللجنة أن تستعرض املبادئ التوجيهية التشغيلية بشأن املادة  ويطلب - 7
 دورته السابعة؛مؤمتر األطراف إبّان وشفافيتها"، وأن تقّدم نتائج استعراضها إىل 

، "تبادل املعلومات وشفافيتها"، 9من املبادئ التوجيهية التشغيلية بشأن املادة  20تعليق تطبيق الفقرة  ويقرر - 8
 ونشر التقارير الدورية اليت ترد قبل كل دورة من دورات اللجنة على املوقع الشبكي لالتفاقية؛

 2017يف دورهتا احلادية عشرة يف كانون األول/ديسمرب من األمانة أن تقدم إىل اللجنة  أيضاً ويطلب  - 9
تقريرها العاملي الثاين الذي يصدر كل سنتني عن تنفيذ االتفاقية يف العامل أمجع استناداً إىل التقارير 

 الدورية وغريها من املصادر؛

علق بإعداد التقارير األطراف على توفري موارد خارجة عن امليزانية لربنامج بناء القدرات فيما يت ويشجع -10
اإلصدارات املقبلة من التقرير العاملي، فضاًل عن تطبيق نظام عاملي إلدارة  ونشر الدورية، وإلعداد

 من االتفاقية؛ 19و 9املعارف مصمَّم لتنفيذ املادتني 

ا وحتليل األمانة اللجنة إىل أن تقدم إليه يف دورته العادية املقبلة التقارير الدورية مشفوعة بتعليقاهت ويدعو -11
 يف شكل تقرير عاملي. 

 الصندوق الدولي للتنوع الثقافي واستراتيجية جمع األموال عن: تقرير األمانة من جدول األعمال 10البند 

 CP 10.6القرار 

 إن مؤمتر األطراف،

 ،وملحقاهتا  /CP/17/6DCE.10 الوثيقة درسوقد  - 1

 ؛2016-2015تنفيذ برنامج الصندوق الدويل للتنوع الثقايف للفرتة  بتقرير األمانة عن حييط علماً  - 2

 6IGC .9 بالتقدم الذي أحرزته األمانة يف تنفيذ توصيات مرفق اإلشراف الداخلي، وفقاً للقرارين  ويقرّ  - 3
من األطراف توفري موارد خارجة عن امليزانية حىت يتسىن  ويطلبالصادرين عن اللجنة،   8IGC .10و

 لألمانة تنفيذ هذه التوصيات حبذافريها؛
من الدويل للتنوع الثقايف  الصندوق لتسليط مزيد من الضوء على باجلهود اليت تبذهلا األمانة أيضاً ويقرّ  - 4

من اللجنة أن تواصل عملها لتنفيذ أهداف هذه  ويطلبخالل اسرتاتيجية مجع األموال والتواصل، 
اللجنة إىل تقدمي تقرير عن هذه املسألة  ويدعواالسرتاتيجية وحتديد املوارد اليت ستُستخدم هلذا الغرض، 

 يف دورته السابعة؛
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األطراف من  ويطلبهبذا الصندوق،  بالتوعيةمجيع اجلهات املعنية  باحلاجة املاسة إىل قيام وحييط علماً  - 5
 ؛وأن تشارك فيها أنشطة التواصل ومجع األموال على الصعيد الوطين بنشاط أن تدعم

منتظمة تعادل ما ال يقل  طوعية عن طريق تقدمي مسامهات األطراف على دعم الصندوق ويشجع - 6
 الدعوةرسالة  أن ترسلمن األمانة  ويطلبمسامهاهتا يف امليزانية العادية لليونسكو يف املائة من  1عن 

 .على أساس سنويالرمسية 

 تنفيذ االتفاقية في البيئة الرقميةالمتعلقة بمشروع المبادئ التوجيهية  :من جدول األعمال 11البند 

 CP 11.6القرار 

 إن مؤمتر األطراف،

 ،وملحقها  /CP/17/6DCE.11الوثيقة  وقد درس - 1

،  13CP .4من قراره 6الفقرة و  ،14CP .5 من قراره 4الفقرة و  ،12CP .5 من قراره 3بالفقرة  وإذ يُذّكر - 2
 قرارالمن  7و  3الفقرتني ، و  IGC 5.7 رقراالمن 7الفقرة ، و IGC 17.6قرار المن  5الفقرة فضالً عن

7.IGC 13 8 قرارالمن 7الفقرة ، و.IGC 12 ، 9 نقراريالو.IGC 7 10و.IGC 7 الصادرة عن اللجنة، 

حق األطراف السيادي يف وضع سياسات وتدابري حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري  يؤكد جمدداً و - 3
 ،مع مراعاة خصائص كل بلد ا،الثقايف يف البيئة الرقمية واعتماد هذه السياسات والتدابري وتنفيذه

 القرار. على املبادئ التوجيهية لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية امللحقة هبذا يوافق - 4

 CP 11.6 ملحق القرار

 نفيذ االتفاقية في البيئة الرقميةلتالمبادئ التوجيهية 

 عامة اعتبارات

ر هذه املبادئ التوجيهية إطاراً اسرتاتيجياً لفهم اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف وتفسريها توفّ  - 1
إبداع السلع واخلدمات الثقافية و/أو إنتاجها و/أو توزيعها و/أو فيها يتم  اليتوتنفيذها يف البيئات الرقمية 

وتنقل هذه السلع واخلدمات أشكال التعبري الثقايف من خالل  استهالكها و/أو ختزينها إلكرتونياً.أو /نشرها و
برنامج كمبيوتر، على سبيل املثال، أو شبكة أو نص أو فيديو أو صورة أو تسجيل صويت، وجيري توزيعها 

 ن طريق منصات مشفرة رقمياً تتطور باستمرار.ع
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 يف ال يتغري واملعاين والقيم ناقلة للهوية بوصفها وسائل الثقافية واخلدمات والسلع لألنشطة املتميز لطابعإن  - 2
 ينطبق الثقافية واخلدمات للسلع املزدوج )الثقايف واالقتصادي( بالطابع االعرتاف فإن ،وبالتايل .الرقمية البيئة

 .رقمية أدوات باستخداماليت جيري إنتاجها  أو الرقمية البيئة يف الثقايف التعبري أشكال على أيضاً 

ويُقصد حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان وحرية اإلبداع والتعبري واملعلومات واالتصاالت يف البيئة الرقمية دعم  - 3
ة قائمة على حقوق اإلنسان، يف متناول مبادئ عاملية اإلنرتنت اليت تشجع على أن تكون اإلنرتنت مفتوح

 اجلميع وتتسم مبشاركة اجلهات املعنية املتعددة.

يف أحناء العامل.  والوصول إليهاومثة فروق ذات داللة يف املعدل الذي جيري به اعتماد التكنولوجيات الرقمية  - 4
ساء والرجال، وبني املناطق احلضرية الفجوة الرقمية الناجتة عن ذلك بني البلدان ويف داخلها، وبني الن وجدوت

استحداث السلع واخلدمات  يتم هباالطريقة اليت  وهلذا تأثري علىوالنامية.  والريفية، يف كل من البلدان املتقدمة
 يف البيئة الرقمية. والوصول إليهاالثقافية وإنتاجها وتوزيعها 

وقد أحدث التوسع املتسارع للشبكات االجتماعية واحملتوى الذي ينشئه املستخدمون، واالنفجار يف حجم  - 5
البيانات، وتعقيد مناذج التوزيع، وانتشار أجهزة الوسائط املتعددة املوصولة باإلنرتنت تأثرياً كبرياً على القطاع 

ة كذلك إىل نشوء جهات فاعلة جديدة وأنواع اإلبداعي يف مجيع أحناء العامل. وأدت التغريات التكنولوجي
جديدة من املنطق، وستظل تطرح حتديات وتتيح فرصاً جديدة لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، وعلى وجه 

 عامة.اخلصوص، لتصميم سياسات 

بادئ التوجيهية وباإلشارة إىل أن احلياد التكنولوجي قد جرى تأكيده كمبدأ يف االتفاقية، يكون تفسري هذه امل - 6
تنوع أشكال التعبري الثقايف يف  إزاء اتباع هنج مستعرض بالتايل ويشجَّع وتطبيقها بالنسبة لالتفاقية ككل،

اليت تشري إىل القضايا  اليةمجيع أحكام االتفاقية ذات الصلة واملبادئ التوجيهية احل لتكمّ وهي البيئة الرقمية. 
 صاالت اجلديدة. الرقمية وتكنولوجيات املعلومات واالت

وتشجَّع اجلهات املعنية كافة على احرتام وتعزيز االتفاقية وهذه املبادئ التوجيهية، اليت ترتابط مع أهداف  - 7
(، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية 2030األمم املتحدة للتنمية املستدامة )خطة عام 

يف املقام األول إىل  هي موجهةو بادئ الدولية حلقوق اإلنسان. عن الصكوك وامل وحقوق اإلنسان، فضالً 
على اتباعها املنظمات غري احلكومية، والصناعات الثقافية واإلبداعية من  أيضاً السلطات العامة. وتشجَّع 

العاملية، ومقدمو خدمات اإلنرتنت واجلهات الفاعلة  الرقميةنصات املالقطاعني العام واخلاص، مبا يف ذلك 
 خرى يف البيئة الرقمية.األ
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 توجيهية مبادئ

من االتفاقية، هتدف هذه املبادئ التوجيهية  2و 1استكماالً لألهداف واملبادئ املنصوص عليها يف املادتني  - 8
 يلي: إىل ما

 إعادة تأكيد مبدأ االتفاقية املتعلق باحلياد التكنولوجي؛ 8-1
كانت   اً )الثقايف واالقتصادي( للسلع واخلدمات الثقافية، أيّ إعادة تأكيد االعرتاف بالطابع املزدوج  8-2

 الوسائل والتكنولوجيات املستخدمة؛
 تشجيع استخدام األدوات الرقمية وتوفري الكفاءات الرقمية من خالل برامج التعليم؛ 8-3
عبري إعادة تأكيد حق األطراف السيادي يف وضع سياسات وتدابري حلماية وتعزيز تنوع أشكال الت 8-4

 الثقايف يف البيئة الرقمية واعتماد هذه السياسات والتدابري وتنفيذها؛
ضمان املعاملة املتساوية وغري التمييزية حلركة البيانات يف تقدمي خدمات اإلنرتنت وحقوق املستخدمني  8-5

يانات اليت متنع النهائيني املرتبطة هبا، وفقاً ملبدأ حياد اإلنرتنت، )من أجل منع ممارسات إدارة حركة الب
 أو تبطئ تطبيقات حمددة ميكن أن تؤثر على تداول السلع واخلدمات الثقافية احمللية(؛

تعزيز إمكانية احلصول العادل على السلع واخلدمات الثقافية والتوازن يف تدفقها يف البيئة الرقمية،  8-6
عمال اليت يبدعها أو ينتجها وال سيما من خالل تطبيق أحكام املعاملة التفضيلية فيما يتعلق باأل

 الفنانون والعاملون يف اجملال الثقايف والشركات واملنظمات املستقلة من البلدان النامية؛
التسليم بالتكامل بني اجلوانب االقتصادية والتعليمية والثقافية للتنمية املستدامة يف االسرتاتيجيات  8-7

 اليت تدعم الربامج واملشاريع الرقمية؛ الرقمية الوطنية ويف برامج املساعدات الدولية
تعزيز التعاون الدويل من أجل التنمية للتمكني من زيادة سبل احلصول على التقنيات الرقمية بأسعار  8-8

معقولة، وتنمية املهارات والكفاءات ذات الصلة ودعم اآلليات الالزمة لنشوء صناعات ثقافية 
 قمية؛وإبداعية مفعمة باحليوية يف البيئة الر 

تعزيز احرتام احلريات األساسية يف التعبري واملعلومات واالتصاالت ويف اخلصوصية وغريها من حقوق  8-9
. لوصول إليهااإلنسان بصفتها شروطًا مسبقة إلبداع أشكال التعبري الثقافية املتنوعة وتوزيعها وا

واحلقوق االجتماعية واالقتصادية نتيجة طبيعية حلرية التعبري، كيشمل تعزيز حرية التعبري الفين  هذا و 
 للمؤلفني والفنانني الذين يعملون يف البيئة الرقمية والتواصل بني مجيع الشركاء وشركائهم املختارين؛

احرتام حقوق اإلنسان يف البيئة الرقمية، مبا يشمل املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء  عزيزت 8-10
مبدعات ومنتجات ك  صناعات الثقافية واإلبداعيةوالفتيات من خالل دعم مشاركتهن يف ال

 ومستهلكات ألشكال التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية؛
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التأكيد على أنه جيب توفري احلماية على شبكة اإلنرتنت لنفس احلقوق اليت لألشخاص خارجها  8-11
ومن خالل أي وسيلة  حالياً، وال سيما حرية التعبري، وهو أمر واجب التطبيق دومنا اعتبار للحدود،

يف كل من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل  19للمادة  خيتارها الشخص، وفقاً 
 اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.

 تعزيز األطراف نظم إدارة الشؤون الثقافية في البيئة الرقمية

، هتدف األطراف إىل اعتماد سياسات وتدابري من االتفاقية وهبذه املبادئ التوجيهية 7و 6و 5عماًل باملواد  - 9
حلماية تنوع أشكال التعبري الثقايف وتعزيزه يف البيئة الرقمية أو حتديث السياسات والتدابري القائمة، مع إيالء 

 االهتمام الواجب للظروف واالحتياجات اخلاصة للمرأة وملختلف الفئات االجتماعية.

اإلبداع واإلنتاج والتوزيع والنشر، وكذلك سبل  -إىل معاجلة مجيع اجملاالت وترمي هذه السياسات والتدابري  -10
 مع مراعاة التغريات العميقة اليت تطرأ على سلسلة القيمة وظهور جهات فاعلة جديدة. -االنتفاع والتمتع 

واخلاصة ووسائل  واألطراف مدعوة إىل استكمال أطرها التشريعية والتنظيمية املتعلقة بوسائل اإلعالم العامة -11
اإلعالم اجملتمعي وكذلك املؤسسات اإلعالمية املستقلة بغية تعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف وتنوع وسائل 

 اإلعالم يف البيئة الرقمية، مع أخذ التقارب املتزايد للعمليات عرب سلسلة القيمة يف االعتبار.

مية للقطاع الثقايف وعامة اجلمهور، وتعزيز الدراية وتشجَّع األطراف على تعزيز مستوى الكفاءات الرق -12
واملهارات الالزمة للمشاركة بشكل كامل يف التغيريات املستمرة اليت تطرأ على إبداع خمتلف أشكال التعبري 

 الثقايف يف البيئة الرقمية وإنتاجها وتوزيعها ونشرها والوصول إليها.

بني الوزارات معنية بالقضايا الرقمية جتمع بني ممثلي الوزارات  وتشجَّع األطراف على إنشاء أفرقة مشرتكة -13
واملؤسسات املعنية )مبا يف ذلك املسؤولة عن الثقافة والبحوث، والتجارة، والصناعة، واالتصاالت والتعليم(، 

 وتشرك يف عملها نقاط االتصال اخلاصة باالتفاقية وممثلي اجملتمع املدين.

رمي األطراف إىل دعم أشكال جديدة من اإلبداع يف البيئة الرقمية، مبا يف ذلك ، تاإلبداعويف مرحلة  - 14
املمارسات الفنية التفاعلية اليت حتدث يف الوقت احلقيقي. وقد يشمل ذلك السياسات والربامج الوطنية 

 واإلقليمية واحمللية وخطط التمويل اليت تقوم مبا يلي:

 عاملني يف اجملال الثقايف اآلخرين الذين يعملون باألدوات الرقمية؛تقدمي الدعم املباشر للفنانني وال 14-1

 ؛عادالً  اً املبدعني والفنانني أجر منح عملية اإلبداع و املسامهة يف  14-2
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وضع برامج تدريبية ومناهج تثقيفية جديدة للفنانني والعاملني يف اجملال الثقايف اآلخرين يف جمال  14-3
 ية لتعميق معارفهم ومهاراهتم من أجل حتسني املشاركة يف البيئة الرقمية؛استخدام التكنولوجيات الرقم

من قبيل  نيتوفري مساحات خمصصة لإلبداع الرقمي واالبتكار تتيح التجريب والتعاون الفني 14-4
 احلاضنات واملختربات، وُدور الفنانني ومراكز لتعزيز التعاون الدويل من خالل أنشطة الربط الشبكي؛

زيز التعاون بني الفنانني والرتبويني والعاملني يف اجملال الثقايف املشتغلني بالصناعات الثقافية تع 14-5
واإلبداعية، مع اجلهات الفاعلة يف البيئة الرقمية، مبا يف ذلك املصممون واملربجمون واملهندسون 

 والعلماء؛

 خالل تشجيع ما يلي: االعرتاف بعمل املبدعني يف البيئة الرقمية وتقدير قيمته، من 14-6

 األجور العادلة واملنصفة للفنانني واملهنيني العاملني يف جمال الثقافة؛ 
  الشفافية يف توزيع الدخل بني املوزعني الرقميني ومقدمي خدمات اإلنرتنت وأصحاب احلقوق

 وكذلك فيما بني أصحاب احلقوق؛
 إمكانية احلصول على عرض النطاق الرتددي الالزم؛ 
  حقوق امللكية الفكرية ومحايتها، والسماح باإلدارة اجلماعية، عند االقتضاء، وبالتفاوض احرتام

 اجلماعي على احلقوق الرقمية؛
 .أنظمة اإليداع القانوين اإللكرتونية لتوثيق وأرشفة أعماهلم 

وينبغي للتدابري  ، هتدف األطراف إىل تقدمي الدعم لتحديث الصناعات الثقافية واإلبداعية.اإلنتاجويف مرحلة  -15
 املتعلقة بإنتاج أشكال التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية أن ترمي إىل ما يلي:

تعزيز الرقمنة وإدماج األدوات التكنولوجية يف عمليات اإلنتاج يف الصناعات الثقافية واإلبداعية،  15-1
 ت اجملتمع املدين؛وخاصة يف املشروعات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم ومنظما

تقدمي الدعم ألصحاب املشاريع الثقافية ومنظمات اجملتمع املدين وشركات اإلنتاج أو احلاضنات  15-2
 احمللية الراغبة يف توسيع نطاق أنشطتها يف البيئة الرقمية؛

أنواع  تشجيع أشكال جديدة لتمويل الصناعات الثقافية واإلبداعية يف البيئة الرقمية وتشجيع تكوين 15-3
 جديدة من الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف البيئة الرقمية؛

االعرتاف بالدور الذي يؤديه الفنانون الذين يستخدمون التكنولوجيات الرقمية يف البحث والتطوير،  15-4
 األمر الذي يعود بالنفع على اجملتمع وينتج أدوات جديدة وخمتلفة للتواصل.
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، هتدف األطراف إىل تقدمي الدعم وإتاحة الفرص لتوزيع األعمال يف البيئة الرقمية، التوزيع/النشرويف مرحلة  -16
وإىل تعزيز تنمية األسواق الرقمية الناشئة واحمللية وترسيخها. وينبغي للتدابري يف هذه املرحلة من سلسلة القيمة 

 أن ترمي إىل ما يلي:

قمية مبا يف ذلك تعدد منافذ التوزيع الرقمية للسلع واخلدمات تشجيع التنوع يف وسائل اإلعالم الر  16-1
، ومقدمو خدمات اإلنرتنت، وحمركات اإللكرتونيةنصات املالثقافية، واجلهات الفاعلة الرقمية )

البحث، والشبكات االجتماعية(، مع ضمان ظهور احملتوى الثقايف الوطين واحمللي بشكل واضح 
 وإمكانية العثور عليه؛

عزيز احلوار بني متعهدي القطاع اخلاص والسلطات العامة من أجل تشجيع املزيد من الشفافية يف ت 16-2
مجع واستخدام البيانات اليت تولد اخلوارزميات، وتشجيع إنشاء خوارزميات تكفل مزيدًا من تنوع 

 افرها؛أشكال التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية وتعزيز تواجد األعمال الثقافية احمللية وتو 

العمل على توحيد شبكات وخدمات االتصاالت االلكرتونية، والنماذج والربوتوكوالت والربامج  16-3
والواجهات والبيانات الوصفية، وقابليتها للعمل معاً، من أجل هتيئة بيئات رقمية خمتلفة لتوزيع السلع 

 واخلدمات الثقافية؛

ت عرب شبكة اإلنرتنت وحتديثها من أجل تسهيل تكييف اآلليات والعمليات اخلاصة باملعامال 16-4
 التجارة اإللكرتونية وتأمينها؛

تشجيع التجارة العادلة والشفافة واملستدامة واألخالقية يف تبادل السلع واخلدمات الثقافية يف البيئة  16-5
 الرقمية، وال سيما مع البلدان النامية؛ 

وضع اإلطار القانوين لتوزيع السلع واخلدمات الثقافية على شبكة االنرتنت، مثل التصديق على  16-6
والنشر الدولية واحلقوق املرتبطة هبا، والرتتيبات التعاقدية  ملؤلفااملعاهدات ذات الصلة املتعلقة حبقوق 

 اإلنرتنت؛القرصنة واالجتار غري املشروع يف السلع الثقافية على  منوتدابري احلماية 

تعزيز التعاون بني املنصات اإللكرتونية )برامج جتميع مواد الفيديو واملواد الصوتية وغريها( وأصحاب  16-7
اتفاقات الرتخيص ونشر األدوات التقنية( من أجل  احلقوق يف هذه السلع واخلدمات )مبا يف ذلك

 العثور على احملتوى الذي جيري النهوض بتوزيع السلع واخلدمات الثقافية عن طريق االنرتنت وتيسري
 نشره.
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، تسعى األطراف لضمان الوصول احلر والدائم ألشكال التعبري الثقايف املتنوعة وكذلك االنتفاعويف مرحلة  -17
لزيادة املشاركة يف احلياة الثقافية يف البيئة الرقمية. وهذا يشمل اختاذ التدابري اليت ترمي إىل ضمان إمكانية 

 :املستمر إىل التكنولوجيات الرقمية والدراية والسلع واخلدمات الثقافية املتنوعة وينبغي أن يهدف إىلالوصول 

الفهرسة والرجوع إىل احملتوى من أجل  ألساليبإدخال قدر أكرب من الشفافية وسهولة القراءة  17-1
حملتوى املتاح ضمان أن توفر اآلليات الرقمية )خوارزميات التوصية(، املستخدمة يف حتديد ا

 للمستخدمني، جمموعة واسعة من أشكال التعبري الثقافية املتنوعة يف البيئة الرقمية؛

استثمار البىن التحتية لالتصاالت وتطويرها وتعزيزها لتحسني إمكانية الوصول إىل أشكال التعبري  17-2
 الثقايف املتنوعة يف البيئة الرقمية؛

فظ الرقمي وتطوير البنية التحتية لضمان الوصول العام واملستمر إىل التشجيع على تنفيذ تدابري احل 17-3
 احملتوى الثقايف، على الرغم من التطور الدائم والسريع يف البيئة الرقمية؛

 دعم واجهات التنوع اللغوي والرتمجة يف البيئة الرقمية؛ 17-4

 اإلنرتنت إىل أشكال التعبري الثقايف املتنوعة؛تشجيع املؤسسات الثقافية العامة لتوفري إمكانية الوصول عرب  17-5

 توريد املعدات الرقمية الالزمة للمؤسسات العامة مثل املدارس واملكتبات واملراكز الثقافية؛ 17-6

وضع برامج حملو األمية الرقمية، وتثقيف وتوعية اجلمهور بشأن استخدام اإلنرتنت وإتقان األدوات  17-7
 الرقمية؛

 اليت تتيح األجر العادل ألصحاب احلقوق. التشريعيةابري التد تشجيع 17-8

 

 إعادة التوازن إلى تدفق السلع والخدمات الثقافية

يف سياق التضامن والتعاون الدوليني، هتدف األطراف إىل استحداث أحكام خاصة باملعاملة التفضيلية  -18
البلدان النامية يف البيئة الرقمية، عماًل لتسهيل تدفق السلع واخلدمات الثقافية على حنو أكثر توازنًا من 

 من االتفاقية. وميكن لألطراف القيام مبا يلي: 16 باملادة

حتسني التوزيع يف البيئة الرقمية للسلع واخلدمات الثقافية اليت ينتجها الفنانون والعاملون يف اجملال  18-1
ا يف ذلك عن طريق التعاون الفين الثقايف والشركات واملنظمات املستقلة من البلدان النامية، مب

 والثقايف، واتفاقات اإلنتاج املشرتك والتوزيع املشرتك؛
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االتفاقات التجارية الدولية اليت أبرمتها هذه البلدان وستربمها، وآلياهتا اخلاصة هبدف  أحكاممراعاة  18-2
 يف البيئة الرقمية. منح املعاملة التفضيلية لصاحل السلع واخلدمات الثقافية من البلدان النامية

من االتفاقية بتعزيز أهداف ومبادئ االتفاقية يف احملافل الدولية  21متشياً مع التزامات األطراف مبوجب املادة  -19
تعزيز األخذ بنهج متكامل يف جمال الثقافة والتجارة واالستثمار يف البيئة الرقمية، تشجَّع  أجلاألخرى، ومن 

 ور التالية:األطراف على الرتويج لألم

التكامل واالتساق بني خمتلف الصكوك القانونية اليت تتناول تنوع أشكال التعبري الثقايف يف البيئة  19-1
 الرقمية؛

الشفافية يف املفاوضات الثنائية أو اإلقليمية أو املتعددة األطراف اليت هلا تأثري على السلع واخلدمات  19-2
 الثقافية يف البيئة الرقمية؛

لتنسيق الوثيق بني السلطات الوطنية املسؤولة عن الثقافة والتجارة، فضاًل عن غريها من السلطات ا 19-3
 واهليئات العمومية املعنية وممثلي اجملتمع املدين؛

النظر يف إدخال بنود ثقافية يف االتفاقات الدولية الثنائية أو اإلقليمية أو املتعددة األطراف، وحتديداً  19-4
لطابع املزدوج للسلع واخلدمات الثقافية، مبا يف ذلك شروط املعاملة التفضيلية، مع نصوص تراعي ا

 إيالء اهتمام خاص لوضع التجارة اإللكرتونية اليت جيب أن تعرتف خبصوصية السلع واخلدمات الثقافية؛

صرحية إىل االتفاقية وهذه املبادئ التوجيهية فيما يتعلق بالبيئة الرقمية يف اتفاقات  إشاراتإدراج  19-5
التجارة واالستثمار، وكذلك أحكام متكن من تنفيذها، مبا يف ذلك احلفاظ على القدرة على وضع 

 سياسات عامة جديدة عند الضرورة.

 دمج الثقافة في أطر التنمية المستدامة

وأهداف التنمية املستدامة الواردة هبا وعمالً باملادتني  2030خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام  سياقيف  -20
من االتفاقية، جيوز لألطراف أن تضع سياسات للتنمية الوطنية وبرامج للمساعدة الدولية تعرتف  14و 13

 تماعية والبيئية للتنمية املستدامة يف البيئة الرقمية.بأمهية اجلوانب الثقافية والتكامل بني األبعاد االقتصادية واالج

تدمج األطراف الثقافة يف خططها واسرتاتيجياهتا الرقمية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وذلك  -21
 بإدراج إشارات إىل االتفاقية وإىل أهدافها ومبادئها.

التكنولوجيات املستدامة )األجهزة والربامج(، وتنمية البنية أنشطة بناء القدرات ونقل املعرفة و  األطرافتدعم  -22
 التحتية، على الصعيدين الوطين والدويل.
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 ، فينبغي أن هتدف التدابري إىل ما يلي:الوطينأما على املستوى  -23

 احملتوى الثقايف احمللي، ومن مث تعزيز تنمية صناعات ثقافية وإبداعية استهالكزيادة الوعي وتشجيع  23-1
 احمللي واإلقليمي والوطين؛ ىقادرة على البقاء يف البيئة الرقمية على املستو 

حمددة من أجل تعزيز العدالة اجلغرافية يف توزيع املوارد الثقافية والعدالة  تكنولوجيةتقييم احتياجات  23-2
، على النحو يف إمكانية احلصول على تلك املوارد بالنسبة ملختلف فئات األفراد والفئات االجتماعية

 من االتفاقية؛ 7املتوخى يف املادة 

 املشرتك بني الوزارات لدمج الثقافة يف برامج الوزارات األخرى العاملة يف املسائل الرقمية؛ التعاونتشجيع  23-3

سياسات التنمية يف البيئة الرقمية يف القطاعات األخرى مثل التعليم، والصحة العامة،  وحتسنيتعزيز  23-4
 واألمن، والبحوث والتخطيط احلضري.

 :دعم البلدان النامية من خالل ما يلي ، ينبغي أن هتدف التدابري إىلالدويلاملستوى  وعلى -24

ري التكنولوجيات الرقمية، وخاصة يف تنفيذ حتديث اتفاقات التعاون الثقايف حبيث يراعى فيها تأث 24-1
 اتفاقات اإلنتاج املشرتك والتوزيع املشرتك؛

إجياد أشكال جديدة من التعاون تيّسر اإلنتاج املشرتك والتوزيع املشرتك للمصنفات الفنية عن طريق  24-2
 الشبكات، بغض النظر عن املسافات بني املبدعني؛

عاون الثقايف انطالقاً من القاعدة بإشراك الفاعلني احملليني، على املبادرات إيالء األولوية ملبادرات الت 24-3
اليت تبدأ من القمة نزواًل إىل القاعدة اليت حتصرهم، على سبيل املثال، يف نطاق التربعات البسيطة 

 العينية )باملعدات والربجميات واحملتوى واالتصال(؛

احملتوى الثقايف يف البيئة الرقمية من خالل أنشطة التثقيف ضمان العدالة يف احلصول على املوارد و  24-4
 والتوعية العامة بشأن استخدامات اإلنرتنت والوسائل الرقمية؛

دعم املشاريع املرتبطة بتطبيق االتفاقية يف البيئة الرقمية، وخاصة من خالل تقدمي تربعات منتظمة  24-5
 إىل الصندوق الدويل للتنوع الثقايف.
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 مع المدنيدور المجت

من االتفاقية ومبادئها التوجيهية، ال غىن عن الشراكة مع منظمات اجملتمع املدين يف البيئة  11عماًل باملادة  -25
 الرقمية من خالل مسامهتها يف رصد تطور العامل الرقمي، وقد تتخذ أحد األشكال التالية:

ل استخدام التكنولوجيات الرقمية )من قبيل مبادرات لزيادة الوعي بإمكانيات البيئة الرقمية من خال 25-1
على اإلنرتنت(، وتنظيم  املناقشةمنصات و شبكات التواصل االجتماعي والتطبيقات النقالة، 

التفاعلي يف  التبادلمنصات و األنشطة وإجياد أدوات للتواصل )من قبيل منصات العمل املشرتك، 
 الوقت احلقيقي، واملدونات اإللكرتونية، والنشرات اإلعالمية اإللكرتونية(؛

بذل اجلهود للتشاور مع اجلهات الفاعلة يف القطاع الثقايف بشأن املسائل الرقمية، وإطالع اهليئتني  25-2
شفهية إىل  الرئاسيتني على النتائج من خالل تقدمي وثائق مكتوبة )وثائق معلومات( ومسامهات

 مؤمتر األطراف واللجنة الدولية احلكومية؛

املسامهة الفعالة يف إعداد التقارير الدورية لألطراف اليت تقدم كل أربع سنوات، بتوفري املعلومات  25-3
ذات الصلة عن الفرص املتاحة للفنانني وغريهم من املهنيني واملمارسني يف جمال الثقافة والتحديات 

 لناشئة عن التكنولوجيات الرقمية؛اليت تواجههم وا

التعاون بني ممثلي اجملتمع املدين، مبا يف ذلك الفنانون والعاملون يف اجملال الثقايف واألكادمييون  25-4
والباحثون واخلرباء، على توفري مدخالت ميكن أن تنظر فيها املنظمات الدولية األخرى والرتكيز 

 املتعلقة بتنوع أشكال التعبري الثقايف يف البيئات الرقمية.بشكل مباشر أو غري مباشر على القضايا 

 جمع المعلومات والممارسات الجيدة وتبادلها

 من االتفاقية، تقوم األطراف مبا يلي: 19و 9عند تنفيذ املادتني  -26

ملعاجلة إدراج معلومات بانتظام يف تقاريرها الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات عن السياسات املتبعة  26-1
 الفرص والتحديات املرتبطة حبماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية؛

التشجيع على مجع إحصاءات مقارنة بشأن استخدامات السلع واخلدمات الثقافية يف البيئة الرقمية  26-2
 واملمارسات املتعلقة هبا وأسواقها.

اجليدة يف البلدان النامية فيما يتعلق بالفرص املتاحة لتنوع أشكال دعم املناقشات وتبادل املمارسات  26-3
 التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية والتحديات اليت تواجهه.
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 دور أمانة اليونسكو

من االتفاقية، تضطلع األمانة، على حنو مشرتك بني القطاعات وبالتعاون مع األطراف  19عماًل باملادة  -27
 املنظمات الدولية ذات الصلة، مبا يلي:واجملتمع املدين و 

مجع املعلومات واإلحصاءات بشأن محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية،  27-1
 يشمل التطورات التكنولوجية املرتبطة بذلك، وحتليلها ونشرها؛ مبا

 ظامها اخلاص بإدارة املعارف؛وضع قائمة باملمارسات اجليدة وتعهُّد هذه القائمة، من خالل ن 27-2

وار مع األطراف واجملتمع املدين من أجل تعزيز التعاون مع اجلهات الفاعلة الدولية األخرى إقامة ح 27-3
املعنية بالتكنولوجيات الرقمية، وخاصة اجلهات املسؤولة عن التجارة وامللكية الفكرية واالتصاالت 

 اقية ولتبادل املعلومات مع مجيع اجلهات املعنية باالتفاقية؛السلكية والالسلكية، لزيادة وعيها باالتف

تشجيع املناقشات بني األطراف وتقدمي التقارير إىل اهليئتني الرئاسيتني عن الفرص الساحنة  27-4
 والتحديات اليت تواجه تعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية.

*** 
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 األنشطة المقبلة للجنة :من جدول األعمال 12البند 

 CP 12.6 القرار

 إن مؤمتر األطراف،

 ، /CP/17/6DCE.12الوثيقة  وقد درس - 1

 للجنة؛ 10IGC .10و 9IGC .10و 6IGC .10و 9IGC .9قرارات الب حييط علماً  - 2

والسعي إىل ترويج  ألخذ الشباب والنساء يف االعتباراألمهية اليت توليها مجيع اجلهات املعنية  ويؤكد - 3
 عن طريق الوسائل الرقمية؛ االتفاقية فيما بينهم ومعهم، ال سيما

 اللجنة إىل القيام بالتايل: ويدعو - 4
 تنفيذ االسرتاتيجية العاملية لتنمية القدرات؛ 

  مواصلة تشغيل الصندوق الدويل للتنوع الثقايف، وتنفيذ اسرتاتيجية مجع األموال والتواصل اخلاصة
واستعراض نتائج عملية التقييم الثانية ألعمال الصندوق من أجل تقدمي توصياهتا يف هذا به، 

 الصدد إىل مؤمتر األطراف يف دورته العادية السابعة؛

 البيانات  وحتليل مواصلة أنشطتها بشأن رصد السياسات بغية تقييم أثر االتفاقية من خالل مجع
إىل التقارير الدورية اليت تقدمها األطراف كل أربع سنوات  واملعلومات واملمارسات اجليدة استناداً 

أو أربع سنوات  عاملي كلالنتائج من خالل نشر تقرير  تشاطروغريها من املصادر، باإلضافة إىل 
وإصدار أوراق حبثية عن السياسات ومن خالل وضع نظام عاملي إلدارة ، أمكنإذا  كل سنتني

 ؛21و 16لرصد آثار املادتني املعارف، مع إيالء اهتمام خاص 

 لتنفيذ االتفاقية  حتديد األنشطة ذات األولوية فيما خيص أفضل املمارسات لتنفيذ املبادئ التوجيهية
 يف البيئة الرقمية واألنشطة اجلديدة ذات الصلة، شريطة توافر املوارد الالزمة من خارج امليزانية؛

  أوضاع بشأن 1980التدابري املتعلقة بتوصية عام السياسات و في رصد السعي إىل حتقيق التآزر 
املتخذة يف خمتلف الظروف ومنها حاالت الطوارئ، فضاًل عن أنشطة قطاع االتصال و  الفنان

 واملعلومات يف جمال حرية التعبري وأنشطة قسم املساواة بني اجلنسني؛

  لالتفاقية، وتدعيم  رئاسيتنيالاالستمرار يف تشجيع ودعم مشاركة اجملتمع املدين يف عمل اهليئتني
هذا النهج االبتكاري املتبع يف جمال اإلدارة على املستوى الدويل يف إطار اسرتاتيجية تستهدف 

  االتصال باجلهات املعنية؛
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  تشاطر املعلومات "بشأن  9إجراء استعراض للمبادئ التوجيهية التنفيذية املتعلقة باملادة
ونشر  قها املتعلق بإطار تقدمي التقارير الدورية كل أربع سنوات،، مبا يف ذلك ملح"والشفافية

 قبل انعقاد كل دورة للجنة على املوقع الشبكي لالتفاقية؛ التقارير الدورية اليت تقدم

  بدمج الثقافة يف التنمية املتعلقة " 13استكشاف تدابري حمددة ميكن اختاذها للتنفيذ الفعلي للمادة
مبا يف ذلك، إذا اقتضى ، 2030خلطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام اً ، دعم"املستدامة
على حنو ما أوصت به اللجنة مؤمتر األطراف يف  ،التوجيهية التشغيليةاملبادئ  مراجعةاألمر، 
 من تقريرها؛ 13 الفقرة

 األمر؛ ، إذا اقتضىالتوجيهية التشغيليةاملبادئ  مراجعة بغية16واصلة دراسة تنفيذ املادة م 

من اللجنة أن تضع يف دورهتا العادية احلادية عشرة خطة عمل وجدول زمين لتنفيذ هذه  ويطلب - 5
األنشطة استناداً إىل املوارد البشرية واملالية املتاحة من الربنامج العادي ومن موارد خارجة عن امليزانية، 

اليت ووجهت وكذلك موافاته خالل دورته السابعة بتقرير عن تنفيذ هذه األنشطة وعن التحديات 
 واحللول املعتمدة للتغلب عليها.

 انتخاب أعضاء اللجنة :من جدول األعمال 13البند 

 CP 13.6 القرار

 إن مؤمتر األطراف،

 ،حقهاومال /CP/17/6DCE.13الوثيقة  وقد درس - 1

اجملموعات أن توزَّع املقاعد االثنا عشر بني ألغراض انتخاب أعضاء اللجنة يف هذه الدورة  يقرر - 2
 على النحو التايل: االنتخابية

   :؛وفنلندا كندااجملموعة األوىل 
   :؛كرواتيا والتفيااجملموعة الثانية 
  :؛األرجنتني وكولومبيااجملموعة الثالثة 

  :؛الصني ومجهورية كوريااجملموعة الرابعة 

   :)؛كينيا ومايلاجملموعة اخلامسة )أ 

 :)مصر والعراق. اجملموعة اخلامسة )ب 

 


