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 21/3/2019باريس، 
 األصل: فرنسي

 

 

 وتعزيز حماية اتفاقية في األطراف مؤتمر

 الثقافي التعبير أشكال تنوع

 

 السابعة العادية الدورة
 2 القاعة اليونسكو، مقر باريس،

 2019 حزيران/يونيو 4-7

 للجنة املقبلة ألنشطةا :المؤقت األعمال جدول من 14 البند

 

 .(2021 - 2020) للجنة املقبلة ألنشطةا بشأن اقرتاحا   الوثيقة هذه نتتضم

 .24 الفقرة :املطلوب القرار

 
 باسم يلي فيما إليها املشار) الثقايف التعبري أشكال تنوع وتعزيز محاية اتفاقية من 23 املادة من 3 للفقرة وفقا   - 1
 "(اللجنة" باسم يلي فيما إليها املشار) الثقايف التعبري أشكال تنوع وتعزيز حلماية احلكومية الدولية اللجنة تعمل االتفاقية"(،"
 مؤمتر وليهاي أنشطة تتضمن عمل خطة اللجنة وتنّفذ أمامه". مسؤولة وتعد لتوجيهاته ووفقا   األطراف مؤمتر سلطة حتت"

 الصدد. هذا يف احملرز التقدم عن تقريرا   وتقدم األولوية، األطراف
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 املمتدة الفرتة يف اللجنة تنفذها أن ميكن اليت األولوية ذات باألنشطة قائمة الدورة هذه يف األطراف مؤمتر سيضعو  - 2
 (.2029-2022) األجل املتوسطة اليونسكو اسرتاتيجية تنفيذ يف تسهم نأ ميكن واليت 2021 عام إىل 2020 عام من

 إىل عليها للتغلب اعُتمدت اليت واحللول تنفيذها اعرتضت اليت والصعوبات األنشطة هذه تنفيذ عن كامل  تقرير وسيقدَّم
 .الثامنة العادية دورته يف األطراف مؤمتر

  :األولوية ذات األنشطة قائمة وضع عند االعتبار بعني التالية العناصر أخذي أن األطراف مؤمتر من يُرجىو  - 3

 ربنامجال وثيقة يف الواردة ،الرابع الرئيسي لربنامجل 2 العمل حمور إطار يف احملددة األهدافو  األداء مؤشرات 
 ليونسكول التقنينية وثائقالو  ،2005 عام تفاقيةال الفعال التنفيذ بشأن نشودةامل النتائج سيما الو  ،5م/ يزانيةاملو 

 ؛وأهدافها 2030 لعام املستدامة التنمية وخطة ،الطوارئ االتحب املتعلقة الثقافة جمال يف

 وثيقة انظر) النتائج إىل نداملست االتفاقية تنفيذ رصد إطار يف الواردة وأهدافها لالتفاقية التوجيهية املبادئ 
  ؛(DCE/19/7.CP/INF 8 املعلومات

 املبادئ سيما وال ،2009 عام منذ لالتفاقية الرئاسيتان اهليئتان عليها وافقت اليت ةنفيذيالت التوجيهية املبادئ 
 201٧ ان/يونيوحزير  يف بالتزكية األطراف اعتمدها اليت الرقمية البيئة يف االتفاقية لتنفيذ يةنفيذالت التوجيهية

 للوثيقة األول امللحق انظر) العملية هذه يف األطراف لتوجيه املفتوحة الطريق طةيوخر  (CP 11.6 القرار)
DCE/19/7.CP/13؛) 

 الرئاسيتني اهليئتني عمل وأساليب وإجراءات باحلوكمة املعين العضوية املفتوح العمل فريق قدمها اليت التوصيات 
 (؛DCE/19/7.CP/10 يقةالوث ملحق انظر) لليونسكو

 االحتاد خطةو  (،2021-201٦) النامية الصغرية اجلزرية الدول لصاحل العمل خطة ومنها دوليةال األطر سائر 
 ".إليها نصبو اليت أفريقيا" املعنونة 20٦3 لعام األفريقي

 ،االتفاقية تنفيذ من نشودةامل نتائجوال األداء ومؤشرات التوجيهية واملبادئ باألهداف وعمال   تقدَّم ما على بناء   ميكنو  - 4
  :يلي ما قبيل من إجراءات 2021-2020 للفرتة اللجنة عمل خطة تتضمن أن

 املستدامة؛ التنمية أهداف بتحقيق االلتزام تشمل وتنفيذها، اسرتاتيجية تاقرار  اعتماد عرب السليمة اإلدارة ممارسة 

 واحلرية الفنان أوضاعو  الثقايف، التعبري أشكال نوعت تعزيز إىل الرامية والتدابري السياسات ورصد وتنفيذ وضع 
 قيحتق جيري أن على ،اجلنساين للمنظور مراعية بطريقة 2005 عام اتفاقية أهداف حتقيق يف يسهم امب الفنية،
 خالل من الطلب، عند األقران من وتعّلم توجيه أنشطة إجراءو  التقنية املساعدة توفريو  الدعم تقدمي عرب ذلك

 ؛القطري الصعيد على املتعددة املعنية اجلهات مع واملشاورات باالتفاقية املعين اخلرباء رفقم
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 إجراءو  السياسات حتليل عرب سيما الو  ،وتقييمه االتفاقية تنفيذ رصد أجل من والشفافية املعلومات تبادل تعزيز 
 التنمية وأهداف التفاقيةا تنفيذ صدر  إطار مع تتوافق اليت األولوية ذاتو  االسرتاتيجية املسائل يف البحوث

 ،1أعوام ةربعاأل لفرتة الوطنية الدورية التقارير خالل من والبيانات املعلومات مجع وسيجري .املعنية املستدامة
 نتائج تسهمسو  .هاوحتديث اتالسياس رصد منصة تطوير يف رواالستمرا أعوام، ةربعاأل لفرتة العاملية التقارير ونشر
 القدرات؛ بناء عمليات يف عملسُتست اليت والتدريبية الرتبوية املواد استخدامو  إنتاج يف تاإلجراءا هذه

 اجملتمع يف املعنية جلهاتاو  حلكوماتا إىل الدولية املساعدة وتقدمي الشراكات تطوير إىل والسعي التعاون تعزيز 
  الثقايف؛ للتنوع الدويل الصندوق عرب املدين

 املسائل إىل االنتباه واسرتعاء باالتفاقية املعنية اجلهات وعي زيادة أجل من لرتويجوا لتوعيةل إجراءات اختاذ 
 طريوالقُ  املستدامة(، التنمية أهداف حتقيق يف اإلسهام) العاملي ىاملستو  على بتنفيذها املتعلقة االسرتاتيجية

 املهنية الفئات بينها )ومن يناملد اجملتمع يف املعنية اتهاجل ولدى ،(العامة والوكاالت املؤسسات استهداف)
 .الطويل األجل يف القدرات بناء صعيد على جهود بذل تتطلب قد اليت ،(اإلبداعية القطاعات خمتلف يف العاملة

 تنفيذ اعرتضت اليت الصعوبات عن ورد مبا االسرتشادب للجنة املقبلة عملال طةخل نشطةاأل إعداد جيري أن ميكنو  - 5
 اإلشارة درجتو  (.201٨) "التنمية أجل من اإلبداع تعزيز :الثقافية السياسات رسم إعادة" املعنون العاملي التقرير يف االتفاقية

 الدورية تقاريرال يف متدِّ وقُ  صيغت اليت الصعوبات إىل استنادا   ُصنِّفت (201٨) العاملي التقرير يف الواردة الصعوبات أن إىل
 ألنشطةا وضع النهج هذا ويكفل املدين. اجملتمع قّدمها اليت األنشطة عن تقاريرالو  ألطرافا قدمتها اليت أعوام ةربعاأل لفرتة

 األورويب واالحتاد ا  لدب 145 من األطراف أي االتفاقية، يف الرئيسية املعنية اجلهات تقدمه ما إىل استنادا   للجنة املقبلة
  .العامل أحناء مجيع يف املدين عاجملتم من الفاعلة اجلهاتو 

 الثقافة أجل من المستدامة دارةاإل نظم دعم - 1 الهدف

 وتوزيعها وإنتاجها املتنوعة الثقافية واخلدمات السلع ابتكار تدعم سياسات وتنفيذ وضع إىل األطراف االتفاقية تدعو - ٦
 .قراراتال الختاذ وتشاركية ومستنرية شفافة عمليات ىلإ وتنفيذها السياسات هذه وضع يستند أن وينبغي هبا. واالنتفاع

 الثقافة جلأ من دامةاملست اإلدارة نظم لتحقيق الالزمة شروطال حيّدد الذي اهلدف هذا حتقيق حنو احملرز التقدم رصد جيريو 
 وسائل يف املضامني تنوّعو  واإلبداعية؛ الثقافية القطاعات دعم إىل راميةال تدابريالو  سياساتال التالية: ربعةاأل االتاجمل يف

  السياسات. رسم يف املشاركة يف وفرصه ومهاراته املدين اجملتمع قدراتو  ؛ةالرقمي واألسواق واملؤسسات بداعاإلو  اإلعالم؛

 سياسات عتمادا بغية هبا االسرتشاد وكذلك االتفاقية من املستمدة الشرعية تتنامى ،(201٨) العاملي للتقرير وفقا  و  - ٧
 اجلهات مشاركةو  التعاونية اإلدارة صعيد على ا  إجيابي ا  أثر  حُيدث االتفاقية تنفيذ بدأ وقد .املتغرية الظروف مع وتكييفها ثقافية

                                                 
تتلقاها اللجنة وتنظر فيها حبيث  2021-2020خالل الفرتة  لفرتة األربعة أعوامتقارير  104اللتزامات القانونية لألطراف تقدمي ل وفقا  نبغي ي 1

 قبل إحالتها إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة.
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 اعتماد بني ارتباط وجود على متزايدة بّينات ومثة .الناميــة البلدان بعض يف سيما وال ،سياساتلا رسم يف املتعددة املعنية
 اليت باملضامني االنتفاع على الناس وقدرة الثقافة جمال يف القيمة سلسلة يف مباشرة مالية استثماراتب مدعومة سياسات

 تنفيذ يف املدين اجملتمع يف ةفاعلال اجلهات إلسهام أمهية من توليه ملا رائدة معاهدة االتفاقية تظلو  .حمليا   اإنتاجه جيري
  .هاوتوزيع الثقافية واخلدمات السلع إنتاج قبيل من معقدة جماالت يف السياسات

 عاملللت اسرتاتيجية البلدان من قليلة قلة إال تضع ومل ،الرقمية البيئة يف حتوال   تشهد الثقافة جمال يف قيمةال سلسلة لكن - ٨
 الالسلكية اإلنرتنت خدمات يف الناس من هائلة أعداد اشرتاك أن مع ،عام بوجه اجلنوب بلدان فيف التغريات. هذه مع

 الثقافية واخلدمات للسلع راسخة سوق إلنشاء الالزمة األساسية للبنية قرتفت البلدان من العديد فإن عليها، بالفائدة يعود
 .االصطناعي الذكاء واحتكار العلنية البيانات وانعدام سوقال تركيز إىل أيضا   كبرية  منصات نشوء وأدى رقميا . واملوزعة املنتجة

  املخاطر. هلذه للتصدي األهداف حمدد هنج يتوافر مل ما اإلبداعي املشهد على كليا    سيطرته العام القطاع يفقد قدو 

 وخطة لجنةلا بأنشطة املتعلقة املقبلة اإلجراءات بشأن (201٨) العاملي التقرير يف وردت اليت التوصيات وتشمل - 9
  :يلي ما املقبلتني عملها

 املسؤولة اإلدارات يف العاملني العموميني واملوظفني للحكومات واملالية والتقنية البشرية القدرات تعزيز مواصلة 
 مراحل مجيع تتناول اليت املتكاملة السياسات وتنفيذ وضع أجل من النامية، البلدان يف سيما وال الثقافة، عن

 متعددة حكم ومستويات متنوعة يةحكوم وزارات مشاركة تضمنو  ،معا   آن   يف ةالثقاف جمال يف القيمة سلسلة
 ؛كوميةاحل غري املعنية اجلهات وفئات

 تنوع تعزيز إىل الرامية التنظيمية العمل وخطط والسياسات األطر وتنفيذ وضع لدعم التقنية املساعدة قدميت 
 ضمان إىل الرامية التدابري ذلك ويشمل النامية. البلدان يف سيما وال الرقمية، البيئة يف الثقايف التعبري أشكال
 باالستعانة واالبتكار لإلبداع خمصصة أماكن فريوتو  وبأعماهلم، مهب واالعرتاف عادل أجر على املبدعني حصول

 إمكانية وضمان األعمال، أصحابو  لشركاتل الدعم وجهأ من ذلك وغري املايل الدعم توفريو  الرقمية، بالوسائل
 يف الوصفية والبيانات اخلوارزميات استخدام يف الشفافية حتقيقو  ،واملتنوعة احمللية الثقافية املضامني اكتشاف

 اإلنرتنت خدمات ومقدمي الرقمية املضامني موزعي بني الدخل توزيع يف وكذلك اإلبداعية، قطاعاتال خمتلف
 احلقوق؛ وأصحاب

 التدابري سيما وال اجملاالت، من طائفة تشمل العام القطاع يف باإلعالم ةاخلاص سياساتلل عام منوذج وضع 
 أحناء شىت من اجليدةو  املتنوعة املضامني عن فضال   دةاجلي احمللية املضامني وتوزيع إلنتاج يةاالستثمار  وافزاحلو 

 واملسائل اللغوي، والتنوع اجلنسني، بني املساواة ومنها موراأل من مجلة يراعي أن أيضا النموذج هلذا ينبغيو  العامل.
 ؛التحرير هيئات واستقالل إلعالم،ا وحرية ،بالثقافة اجملتمع فئات مجيع انتفاعب املتعلقة
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 واملؤسسات احلكوميني وظفنيامل مع اتشراك إطار يف العمل على املدين اجملتمع يف املعنية اجلهات قدرات تعزيز 
 اسرتاتيجيات ووضع طري،القُ  املستوى على السياسات ووضع لعامليا الصعيد على اإلدارة يف واملشاركة العامة،

 .ةالثقاف قطاع خارج يناملد اجملتمع منظمات مع الشبكات إلقامة فرص واستحداث املوارد عبئةلت

 في العاملين والمهنيين الفنانين حراك وزيادة الثقافية والخدمات السلع تداول في التوازن تحقيق - 2 الهدف
 الثقافة مجال

 واإلنتاج احملليني الفنانني إىل الدعم تقدمي عملية الثقافية السياسات تتجاوز أن تضمن أن إىل األطراف االتفاقية تدعو -10
 ذلك حتقيق ويتطلب السوق. إىل العامل أحناء مجيع من املتنوعة الثقايف التعبري أشكال وصول سبل توفر أنو  احمللي يفالثقا

 نشطةاأل يف املشاركني األشخاص مجيع حراك تيسري أجل من الدويل لتعاونل آليات عن فضال   وقانونية، مؤسسية أطر وجود
 السياسات صعيد على تدابري اختاذ يتطلب الذي األمر ،الثقافية السلع تدفق يف التوازن حتقيق من يضا  أ بد وال ثقافية.ال

 هذا يف احملرز التقدم قياس ميكن ،ذلك إىل واستنادا   واالستثمار. التجارة سيما وال الثقافة، غري أخرى قطاعات يف العامة
 إىل راميةال تدابريوال الثقافة؛ جمال يف ملنيالعا واملهنيني الفنانني حراك دعم :وهي للرصد جماالت ثالثة خالل من الصدد

 ترّوج اليت واالتفاقات واملعاهدات العامل؛ أحناء مجيع يف توزيعها يف والتوازن الثقافية واخلدمات السلعب املنصف االنتفاع تعزيز
 التجارة. ميدان يف سيما وال اهلدف، هذا

 بني التوازن اختالل عاجلةمب يتعلق فيما التقدم بعض إحراز مت هأن (201٨) العاملي التقرير يوفرها اليت البّينات ظهرتُ و  -11
 الرقمي، التوزيع صاتمن دأبوت .افيةالثق واخلدمات لسلعل العاملية التجارة صعيد على النامية والبلدان املتقدمة البلدان

 عام بوجه اجلنوب بلدان اعدةمس يف البصري، السمعي القطاع يف سيما الو  التصدير، واسرتاتيجيات بادالتامل وشبكات
 اإلنتاج زيادةل فّعال تدبري هو حملية حصص ختصيص أن بنيَّ وت   الثقافية. واخلدمات للسلع الدولية السوق إىل الوصول يف

 جتارية اتفاقات إبرام بفعل ذلك تعزز وقد الصادرات. زيادة إىل املطاف هناية يف يفضي ما وهو الوطين، البصري السمعي
  البصري. والسمعي اإلذاعي القطاعني يف التفضيلية املعاملة لتعزيز أحكاما   نتتضم جديدة

 القدراتو  التفضيلية، املعاملة تدابري رةوند التجارية، والقيود ،الكربى يةقليماإل التجارة اتفاقات فإن ذلك، ومع -12
 بلدان يف املوجودة األسواق إىل النامية البلدان من الثقافية واخلدمات السلع دخول تعوق زالت ما احملدودة، واملالية البشرية

 الثقافية، واخلدمات السلع من العاملية العوائد يف املستمرة الزيادة من كثريا    تستفيد ال النامية البلدان أن عن وفضال   الشمال.
 .املتنوعة يفالثقا التعبري أشكال بني املثمر لتفاعلاو  لألفكار احلر التدفق يعوق هذا التوازن اختالل فإن

 يزخر عامل على لحفاظل األمهية بالغ ا  أمر  الثقافة جمال يف العاملني هنينيامل من وغريهم الفنانني حراك دعم أيضا   وميثل -13
 (201٨) العاملي التقرير يُبنّي و  .باحلياة النابضة بداعيةاإلو  ثقافيةال صناعاتال تعزيزو  ،املتباينة النظر ووجهات والقيم األفكارب
 اجلنوب، بلدان من الثقافة جمال يف نو والعامل ننو لفناا يقصدها اليت الرئيسية لسوقا ّثلمت الشمال بلدان تزال ال حني يف هنأ

 التأشرياتب اخلاصة نظمةاأل تزال فال .ةاحلالي ةاألمني الظروف يف تتزايد تنفك ال الوجهات هذه إىل الوصول صعوبة فإن
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 يتعلق مافي الشمال وبلدان اجلنوب بلدان بني القائمة الفجوة سد إىل الرامية املدين اجملتمعو  الثقافية املؤسسات جهود ضتقوّ 
 إىل الوصول من متّكن إهنا إذ للحراك، متزايدة فرصا   توفر اجلنوب بلدان بني فيما الثقايف التعاون برامج أن بيد .باحلراك
 .عام بوجه اجلنوب بلدان يف ،بداعلإل مراكزو  ،للتبادل ومنتديات جديدة، إقليمية وشبكات جديدة، أسواق

 وخطة لجنةلا بأنشطة املتعلقة املقبلة اإلجراءات بشأن (201٨) العاملي التقرير يف وردت اليت التوصيات وتشمل -14
  :يلي ما املقبلتني عملها

 إىل ترمي جتارية واسرتاتيجيات سياسات وضع أجل من النامية البلدان إىل التقنية املساعدة وتقدمي القدرات بناء 
 التوجيهية املبادئ إدماج حيث من الفعالية تعزيز وضمان ،الثقافية واخلدمات لسلعل املتوازن داولتال تعزيز

 ؛التجارية االتفاقات يف ،اإللكرتونية التجارة تتناول اليت تلك سيما وال ،وأهدافها لالتفاقية

 العاملني واملهنيني الفنانني حراك لدعم نفذت أو وضعت اليت ابريوالتد السياسات عن املعلومات مجع مواصلة 
 واالسترياد، التصدير اسرتاتيجيات :يلي ما بينها ومن الثقافية، واخلدمات السلع تدفق يف والتوازن الثقافة جمال يف

 اجلنوب؛ بلدان بني مايوف واجلنوب الشمال بلدان بني املربمة التجارة لصاحل املعونة وبرامج ايفالثق التعاون وبرامج
 اليت ةالثقافب اخلاصة األحكام ذلك ويشمل واالستثمار، التجارة اتفاقات يف الثقافية واخلدمات السلع تناولو 

 الرقمية؛ واملنتجات اإللكرتونية بالتجارة تتعلق

 االتفاقية إطار يف هبا املعرتف التفضيلية، املعاملة بتدابري املتعلقة والرتويج لتدريبا برامجو  بحوثالب النهوض 
 ما ذلك حتقيق يقتضيو  .احلراك على والقيود التجارية العالقات يف التوازن اختالل ملعاجلة مبتكرة آلية باعتبارها

 وإجراء ،الرقمية البيئة يف الثقافية دماتاخل جتارة عن ياناتالب مجع حتسني :احلصر ال املثال سبيل على ،يلي
 تعزيزو  التجارة جمال يف املسؤولني إلرشاد املعلومات هذه واستخدام ،جاريةالت االتفاقات أثر بشأن دراسات

  الثقافية؛ واخلدمات السلع تدفق يف التوازن تعزيز بغية التفضيلية املعاملة تدابري بشأن لتفاوضا على مقدراهت

 واملهنيني فناننيال حراك تعرتض اليت الصعوبات بشأن املعنية جلهاتا دىل توعيةالو  للتواصل إجراءات اختاذ 
 الثقافة. جمال يف العاملني

 المستدامة التنمية أطر في الثقافة إدماج - 3 الهدف

 يف واإلسهام االقتصادي النمو لتوليد وسيلة باعتبارها ليس واإلبداعية الثقافية الصناعات تنمية على االتفاقية ترّكز -15
 زويدهاوت االجتماعية والفئات األفراد متكني على قادر وابتكار إبداع مصدر ا  أيض بوصفها بل ،فحسب الفقر على القضاء

 لتنميةل ينبغي هأن فكرة االتفاقية رّسختو  األساسية. هوحريات اإلنسان حقوق إطار يف املندرجة هاحقوق عن للتعبري نصةمب
 أن أيضا   "املتقدمة" للبلدان يينبغ أنه يعين وهذا .فحسب النامية لبلدانل وليس البلدان، ميعجل أولوية تصبح أن املستدامة

 الشواغل هذه إدراج على تقتصر أالو  ،لوطنيةا اإلمنائية خططها نضم ما  اهتما املستدامة التنميةب املتعلقة شواغلال تويل
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 ،املستدامة التنمية عن باملسؤولية األطراف مجيع اضطالع فكرة االتفاقية تعزز وإذ فحسب. اخلارجية اسياسته أهداف ضمن
  .تنفيذهاو  املستدامة التنمية فهم طريقة يف تغيريا   دثحت فهي ،سواء حد على الدولية املساعدة خالل ومن قاليمهاأ داخل

 اجملال يتمثلو  رصد.لل جمالني خالل من لالتفاقية تدامةاملس التنمية هدف تنفيذ حنو احملرز التقدم قياس ميكن مث ومن -1٦
 ،الثقايف التعبري أشكال تنوع لدعم ونتائج عمل حماور املستدامة للتنمية الوطنية واخلطط السياسات تضمني مدى يف األول

 اإلمنائي تعاونال برامج تضمني مدى فهو الثاين اجملال اأم هبا. اجلميع وانتفاع الثقافية للموارد املنصف التوزيع ذلك ويشمل
 الطوعية املسامهات تقدمي خالل من سيما وال ،ناميةال البلدان يف اإلبداعية القطاعات دعم إىل ترمي عمل حماور ةالدولي

 .الثقايف للتنوع الدويل الصندوق إىل

 ذلك ويظهر .به قرارواإل املستدامة التنمية يف الثقافة بدور املتجدد االهتمام على بّينات (201٨) العاملي التقرير يقدمو  -1٧
 يف أيضا   ارتفاع ويُسجَّل وغاياهتا. أهدافها يف واالبتكار اإلبداعو  الثقافة أدرجت اليت 2030 لعام املستدامة التنمية خطة يف

 تربط الوطنية واخلطط السياسات باتت قدو  واإلبداعية. الثقافية الصناعات دعم إىل الرامية الدولية اإلمنائي لتعاونا برامج عدد
 عدد يف أيضا   تزايد ويُسجَّل .اجلنوب بلدان يف اسيم وال ،لتنميةل والثقافية والبيئية واالجتماعية االقتصادية نتائجال بني ما

  التنمية. أجل من الثقافية الصناعات يف االستثمار إىل ترمي اليت املدن مستوى على املبتكرة واخلطط السياسات

 دةاملساع أموال حصة اخنفضت فقد .كافية  غري الثقايف القطاع يف املالية االستثمارات تزال ال لذلك، خالفا   ولكن -1٨
 على البلدان تنفقها اليت الرمسية اإلمنائية املساعدة وحصة النامية البلدان يف اإلبداع لدعم البلدان تقدمها اليت الرمسية اإلمنائية
 ساسيةاأل يةوالبن امليزانيات بعد صختصَّ  ملو  سنوات. عشر من أكثر منذ هلا مستوى أدىن بلغتو  ،2005 عام ذمن الثقافة
 زالت وما ة.الثقاف جمال يف نتائج تتضمن اليت الوطنية اإلمنائية اخلطط يف احملددة والغايات األهداف حتقيق لدعم الالزمة

 أما املوارد. هبذه الضعيفة تاالفئ انتفاعب وكذلك هبا نتفاعواال الثقافية املوارد توزيعب يتعلق فيما قائمة الشديد تباينال وجهأ
 لإلنتاج البيئي األثر بعد تتناول ومل الرتاث على للحفاظ األولوية تعطي الوطنية ططاخل تزال الف البيئية، النتائج صعيد على

 الفنية. اتواملمارس الثقايف

 وخطة لجنةلا بأنشطة املتعلقة املقبلة اإلجراءات بشأن (201٨) العاملي التقرير يف وردت اليت التوصيات وتشمل -19
  ي:يل ما املقبلتني عملها

 يف املالية واملسامهات الرمسية اإلمنائية املساعدة يف واإلبداع الثقافة أجل من املالية اتاملسامه زيادة ترويج 
  الثقايف؛ للتنوع الدويل الصندوق

 تنفيذ يف اإلمنائية النتائج حتقيق إىل الرامية واإلبداعية الثقافية الصناعات يف االستثمارات إسهام سبل تبيان 
 هذه أثر بشأن دراسات إجراء لخال من ذلك حتقيق ميكنو  .2030لعام املستدامة التنمية وخطة االتفاقية

 وميكن الثقايف. للتنوع الدويل الصندوق من دعما   تلقت مشروعات الدراسات تتناول حبيث االستثمارات،
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 إىل ستندا  م" صندوقا   يصبح نأ يف الثقايف للتنوع الدويل الصندوق ملساعدة الدراسات هذه نتائج استخدام
 جديدة؛ وتدريب وإعالم اتصال أدوات عدادوإل "املستفادة سالدرو 

 وتنفيذ وضع أجل من املدين اجملتمع ومنظمات احلكوميني وظفنيامل صفوف يف النامية البلدان يف القدرات بناء 
  ؛واإلبداع الثقافة جمايل يف إمنائية نتائج تشمل اليت الوطنية اإلمنائية واخلطط السياسات ورصد

 عناصر بوصفها الثقايف التعبري وأشكال اإلبداع دمج إىل الرامية والتدابري السياسات عن املعلومات مجع مواصلة 
 ،والبيئية واالجتماعية االقتصادية نتائجها يف وكذلك ،املستدامة للتنمية الوطنية والسياسات اخلطط يف اسرتاتيجية

  ؛هبا واالنتفاع الثقايف التعبري وأشكال املوارد توزيع ومستوى

 دعم إىل الرامية التمويلية واسرتاتيجياهتا والوطنية الدولية اإلمنائية لوكاالتا بشأن استعراض عملية إجراء 
 .الصدد هذا يف القائمة الثغرات وكذلك املمارسات أفضل وحتديد النامية البلدان يف واإلبداعية الثقافية الصناعات

 ةاألساسي والحريات اإلنسان حقوق تعزيز - 4 الهدف

 ،ساسيةاأل واحلريات اإلنسان حقوق ضمانب إال الثقايف التنوع محاية ميكن ال أنه إىل لالتفاقية التوجيهية املبادئ تشري -20
 احلقوق هذه ومتثل الثقايف. التعبري أشكال اختيار على األفراد قدرة عن فضال   ،واالتصاالت واملعلومات التعبري حرية قبيل من

 املبدأ هذا تعرُّض جيعلو  هبا. والتمتع وتوزيعها املتنوعة الثقايف التعبري أشكال حداثإل ةسبقامل روطالش من ا  شرط واحلريات
 اباعتباره اجلنسني بني املساواة تعزيز بشأن هاأحكام وكذلك للخطر، عرضة ذاته حبد االتفاقية نفيذت إىل للخطر التوجيهي

 تنفيذ حنو احملرز التقدم قياس وميكن لتعبري.ا يف أساسيا   حقا   وصفهاب الفنية احلرية وبشأن اإلنسان حقوق من أساسيا   حقا  
 السعي ومنها أمور مجلة ذلك ويشمل اجملالني. هذين يف األساسية واحلريات اإلنسان حقوق تعزيز يف املتمثل االتفاقية هدف

 الفنان. أوضاع بشأن 19٨0 عام وتوصية االتفاقية بني تآزر أوجه حتقيق إىل

 املنظور أن مع الثقايف، القطاع يف اجلنسني بني املساواة تعزيز بأمهية الوعي تزايد (201٨) العاملي التقرير نتائج نيوتب -21
 التعبري أشكال وتعزيز محاية أمهية فهم صعيد على أيضا   تقدم حرزأُ و  .عام بوجه الثقافية السياسة يف بعد يُدمج مل اجلنساين

ل الصدد هذا يف اماتالتز  األطراف بعض تقطعو  ،الفين  ذلك ومشل األساسية، احلرية هذه رتمحت حبيث اتشريعاهت توعدَّ
 ازدادو  الالتينية. وأمريكا أفريقيا يف سيما الو  للفنانني، واالجتماعية االقتصادية احلقوق لدعم ديدةاجل تدابريال بعض اختاذ
 تتخذو  .أيضا   املتحدة األمم داخل ،قدراهتا تعززتو  الاجمل هذا يف العاملة املنظمات عدد مناو  ،وتروجيها الفنون حرية رصد
 للخطر. املعرضني للفنانني آمن مالذ توفري خالل من أيضا ، الاجمل هذا يف قيمة مبادرات املدن

 الثقافية امليادين معظم يف اجلنسني بني التفاوت استمرار أخرى ناحية من بوضوح (201٨) العاملي التقرير يظهرو  -22
 خالل من الرقمية البيئة عرب االعتداءات ذلك ويشمل ،واجلمهور الفنانني على االعتداءات وازدياد ،العامل أحناء معظم يف

 دواراأل يف سيما وال ،فحسب العاملة ىالقو  يف النصاب دون ممثلة املرأة ليستو  اإلنرتنت. عرب املستفزة التعليقات نشر
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 يتقاضاه مما كثريا    أدىن أجرا   عام بوجه وتتقاضى أقل املوارد من حظها إن بل الرئيسية، اتالقرار  اختاذ ومناصب يةاإلبداع
 أجل من البيانات هذه جلمع ملحة ضرورة ومثة ،اجلنس سبحب املصنفة البيانات مجع يف حاد نقص هناك أن بيد .الرجل

 ،واخلطط السياسات رسم لأج من بالبيانات االسرتشادو  ،فهمها حتسنيو  املسألة هبذه الوعي إزكاءو  الوضع، تشخيص
 يف املشاركة من املرأة تتمكن مل إن املنال بعيد الثقايف التعبري أشكال تنوع وسيظل .الاجمل هذا يف احملرز التقدم رصد وإتاحة

 مواطنة.و  منتجةو  مبدعة بوصفها الثقافية احلياة جماالت مجيع

 وخطة لجنةلا بأنشطة املتعلقة املقبلة اإلجراءات أنبش (201٨) العاملي التقرير يف وردت اليت التوصيات وتشمل -23
  ي:يل ما املقبلتني عملها

 الفنان وأوضاع اجلنسني، بني اواةاملس تعزيز إىل الرامية والتدابري الثقافية السياسات بشأن املعلومات مجع مواصلة، 
 التغيري حتقق اليت الثقافية لسياسةل منوذج إعداد عملية يف املعلومات هذه تائجبن االسرتشاد وميكن الفنية. واحلرية

 ؛اجلنسني بني املساواة صعيد على

 واإلبداعية، الثقافية الصناعات يف القرار اختاذ مناصب إىل املرأة وصول بشأن اجلنس سبحب مصنفة بيانات مجع 
 العام؛ القطاع يف اإلعالمو  األفالم قطاعات تشمل

 منتديات وإنشاء ،القدرات بناء بغية الفنية احلرية بشأن والتوعية يجرتو لل فعاليات تنظيمو  املعنية، اجلهات تعبئة 
 ؛ةاحلكومي وغري ةاحلكومي ةالفاعل اجلهات بني للحوار

 وضعلبا االعرتاف إىل الرامية هاوتدابري  اوسياساهت اتشريعاهت تنقيح أجل من البلدان إىل التقنية املساعدة تقدمي 
  الفنية. احلرية وتعزيز واالجتماعية، تصاديةاالق حقوقهم تأمنيو  ،للفنانني املهين

 :التايل القرار اعتماد يف يرغب األطراف مؤمتر ولعل -24

 CP 14.7  القرار مشروع

  األطراف، مؤمتر إن

 ؛/CP/19/7DCE.14 الوثيقة درس وقد - 1

IGC.12 و IGC.11 6 قايفالث التعبري أشكال تنوع وتعزيز حلماية احلكومية الدولية لجنةلا تاقرار ب علما   حييط - 2

 ؛12و 11و 10و 9

 :يلي مبا القيام إىل الثقايف التعبري أشكال تنوع وتعزيز حلماية احلكومية الدولية اللجنة يدعوو  - 3
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 والتدابري السياسات ورصد وتنفيذ وضع أجل من العاملي الصعيد على القدرات بناء اسرتاتيجية تنفيذ 
 األقران من تعّلمالو  توجيهال أنشطةو  التقنية املساعدة تقدمي عرب الثقايف لتعبريا أشكال تنوع تعزيز إىل الرامية

  طري؛القُ  الصعيد على املتعددة املعنية اجلهات مع واملشاورات اخلرباء مرفق خالل من وذلك الطلب، عند

 وضع بغية اينالث اخلارجي التقييم نم املنبثقة التوصيات تنفيذو  الثقايف للتنوع الدويل الصندوق شغيلت 
 النتائج على ةالقائم الصندوق إدارة إطار تنقيحو  واإلعالم، واالتصال األموال جلمع جديدة جيةاسرتاتي
 الدويل الصندوق موارد استخدام بشأن التوجيهية ملبادئا تنقيحو  ،روعاتاملش أثر تقييم نتائج إىل استنادا  
 ؛العمليات هذه بنتائج ثامنةال دورته يف األطراف مؤمتر وموافاة ،الثقايف للتنوع

 من ،املستدامة التنمية أهداف لتحقيق جدواها بيانو  االتفاقية أثر لتقييم سياساتال رصدل أنشطة تنفيذ 
 أعوام األربعة لفرتة الدورية التقارير إىل استنادا   اجليدة واملمارسات واملعلومات البيانات وحتليل مجع خالل

 صداراإلو  حبثية، ورقات نشر خالل من النتائج ومشاركة ،راملصاد من غريهاو  األطراف تقدمها اليت
 ؛اتالسياس رصد منصة خالل من وكذلك ،العاملية التقارير جملموعة الثالث

 بشأن 19٨0 عام بتوصية املتعلقة تدابريالو  سياساتال رصد عمليات بني التآزر أوجه حتقيق إىل السعي 
 اجلنسني؛ بني املساواة وقسم املعلوماتو  االتصال قطاع أنشطةو  ،الفنان أوضاع

 التوعية بأنشطة واالضطالع لالتفاقية، الرئاسيتني تنياهليئ عمل يف املدين اجملتمع مشاركة ودعم تشجيع 
 ؛باالتفاقية الوعي مستوى رفع أجل من املعنية جلهاتا دىل رتويجوال

 العادية دورهتا يف تضع أن الثقايف التعبري لأشكا تنوع وتعزيز حلماية احلكومية الدولية اللجنة من ويطلب - 4
 موافاتهو  املتاحة، واملالية البشرية ارداملو  إىل استنادا   األنشطة هذه لتنفيذ ا  زمني وجدوال   عمل خطة عشرة الثالثة
 اعتُمدت اليت واحللول تنفيذها اعرتضت اليت والصعوبات األنشطة هذه تنفيذ عن بتقرير الثامنة دورته خالل

 .عليها لبللتغ


