
 

 CP 4 الثقافي تنوع أشكال التعبير
  

CE/13/4.CP/7 
 ١٥/٤/٢٠١٣ باريس،
 التوزيع محدود إجنليزي: األصل

 
 األطرافمؤتمر 

 في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

 الرابعةالعادية  الدورة

 ٢باريس، مقر اليونسكو، القاعة 
 ٢٠١٣يونيو /حزيران ١٤-١١

 

 أنشطتهان تقرير األمانة ع :من جدول األعمال المؤقت ٧البند 

 

، وفقًا ملا طلبه مؤمتر ٢٠١٣-٢٠١١للفرتة  تقرير األمانة عن أنشطتها هذه الوثيقة تقّدم
 .األطراف يف دورته العادية الثالثة

 .٨ الفقرة املطلوب:القرار 
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فيما يلي  (املشار إليها محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايفبشأن  ٢٠٠٥عام مؤمتر األطراف يف اتفاقية طلب  - ١
كل دورة يف   بتقرير عن أنشطتها توافيه أن )٢٠١١(حزيران/يونيو  الثالثةيف دورته العادية األمانة من  )""االتفاقيةباسم 

 من دوراته.

اللجنة الدولية ُعرضت على وثيقة إعالمية  شكليف  ٢٠١١األمانة التقرير األول عن أنشطتها يف عام مت وقد - ٢
أما اخلامسة. العادية يف دورتا  يز تنوع أشكال التعبري الثقايف (املشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")احلكومية حلماية وتعز 

دورتا العادية وثيقة إعالمية ُعرضت على اللجنة يف يف شكل  ٢٠١٢التقرير الثاين عن أنشطتها، فقدمته يف عام 
فرتة يف  اقرتنت بأنشطة األمانةالرئيسية اليت  واملنجزاتيات التحدن حملة عامة عن كل من هذين التقريري ويقّدمالسادسة. 

 .CE/12/6.IGC/INF.3و CE/11/5.IGC/213/INF.3انظر الوثيقتني . عام

خارطة طريق هلا األطراف  تدخلت مرحلة جديدة أعداالتفاقية  عملية تنفيذ أنيف تقريريها باألمانة  وأفادت - ٣
 أنشطة وتركز هذه األولويات تركيزًا كبريًا على. ٢٠١٣-٢٠١٢فرتة العامني ا يف املزمع تنفيذهاألولويات  حتددواضحة 

 .نشيطةقطاعات ثقافية  ع قياميتشجالبلدان النامية واليت ترمي إىل لتلبية احتياجات  املعدة خصيصاً  التعاون الدويل

إلدارة وتنفيذه، وإنشاء نظام  لبناء القدراتإعداد برنامج حددتا األطراف األولويات الرئيسية اليت وتشمل  - ٤
ر إليه فيما يلي باسم املشاللصندوق الدويل للتنوع الثقايف ( االتصال وتعبئة األموالب خاصة، ووضع اسرتاتيجية املعارف

، على حد مليزانيةاخارجة عن  موارديتوافر من  ومما قديُزمع متويلها من ميزانية الربنامج العادي دوق")، وهي أنشطة نص"ال
الذي  ٣٧ويف القرار دورته العادية الثالثة اعتمدها مؤمتر األطراف يف إبراز هذه األولويات يف القرارات اليت ومت  .اءسو 

 الوثيقة(جـ) من ١٤,١الفقرة تقرير جلنة الثقافة (انظر  بشأناعتمده املؤمتر العام لليونسكو يف دورته السادسة والثالثني 
36 C/COM.CLT/2 يف برنامج وميزانية اليونسكو  ٤حمور العمل  ضمن ١٣النتيجة املنشودة  إدراجإىل ذلك أفضى ). و

 .٢٠١٣-٢٠١٢لفرتة العامني 

ألنشطة املخصصة  ميزانية الربنامج العادياعتمادات  مت ختفيضاملالية اليت تواجهها اليونسكو،  للقيودنتيجًة و  - ٥
يف قدرة األمانة  تأثريًا شديداً ر هذا التخفيض وأثّ . ٪٨٠ة بنسب ٢٠١٣-٢٠١٢للفرتة  شعبة تنوع أشكال التعبري الثقايف

 لالتفاقية. إلداريتاناحددتا اهليئتان لقرارات واألولويات اليت التام لتنفيذ ضمان العلى 

أموال ما تسىن تعبئته من ميزانية الربنامج العادي و يف اعتمادات ما مت ختصيصه من األمانة بفضل واستطاعت  - ٦
استخدام بعض من وتوجب العادية السادسة للجنة. املرتبطة بالدورة تضطلع باألنشطة النظامية أن يزانية خارجة عن امل

تمويل األنشطة النظامية املرتبطة بالدورة العادية لالذي أنشأته املديرة العامة املتعدد اجلهات املاحنة موارد صندوق الطوارئ 
 إزاءالدورة احلادية والتسعني بعد املائة للمجلس التنفيذي عن قلقها عامة يف أعربت املديرة الو  الرابعة ملؤمتر األطراف.

حلول  إىل البحث عناألطراف  وُدعيت. التنفيذ النظامي هلذه الوثائقتكاليف  وإزاءالتفاقيات ل االستدامة املالية مسألة
 ستقبل.مبتكرة لدعم األنشطة التقنينية يف امل
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الوارد يف  ٢٠١٣-٢٠١١عن أنشطتها للفرتة تقرير اللجنة هذه الدورة إىل دراسة  إن مؤمتر االطراف مدعو يفو  - ٧
اليت  ةيالعململخص للبيانات الرئيسية املتعلقة بالنتائج  لثايناويرد يف امللحق  ، وإىل اإلحاطة علمًا به.ألولالحق امل

 .٥م/٣٦ددت هلا يف الوثيقة اليت حُ النتائج املنشودة إىل  نسبةً حققتها األمانة 

 قد يرغب مؤمتر األطراف يف اعتماد القرار التايل:و  - ٨

 CP 7.4مشروع القرار 

 إن مؤمتر األطراف،

 ،هايوملحقَ  CE/13/4.CP/7 الوثيقة درس وقد - ١

 مؤمتر األطراف؛ ىلمت تقدميه إالذي  ٢٠١٣-٢٠١١انة عن أنشطتها للفرتة بتقرير األم علماً  حييط - ٢

واليت ية لدعم األنشطة اليت تضطلع با األمانة يف املقر ويف امليدان آلأنسب حتديد كل طرف إىل  ويدعو - ٣
 على أ�ا ذات أولوية لتنفيذ االتفاقية على الصعيد القطري؛ إلداريتاناحددتا اهليئتان 

 لفرتةيغطي اتقّدم إليه يف دورته العادية اخلامسة تقريرًا عن أنشطتها  من األمانة أن طلبوي - ٤
٢٠١٥-٢٠١٣. 
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 ألولاحق المل

 ٢٠١٣-٢٠١١تقرير األمانة عن أنشطتها للفترة 

 التصديق على االتفاقية تشجيع - أوالً 

لزيادة عدد اسرتاتيجية  ٢٠٠٩اعتمدت اللجنة يف دورتا العادية الثالثة اليت عقدتا يف كانون األول/ديسمرب  - ١
التصديق عمليات تشجيع ة ترمي اسرتاتيجيو  ).CE/09/3.IGC/211/4سنوات (فرتة ثالث  يف غضوناألطراف 

 القائمة يف ، مع الرتكيز على البلدان٢٠١٣طرفًا حبلول �اية عام  ١٤٠عدد األطراف إىل زيادة إىل ) ٢٠١٣-٢٠١٠(
 ممثلة دون النصاب، وخباصة الدول العربية وبلدان منطقة آسيا واحمليط اهلادي.مناطق 

٢٢0F املذكورة اعتماد االسرتاتيجيةعمليات التصديق اجلديدة اليت متت منذ  عدديبلغ و  - ٢

. وبذلك، عملية يف الموع ١
غالبية عمليات  ). ومتت٢٠١٣نيسان/أبريل  ١٦ الوضع يف( ١٢٧ألطراف يف االتفاقية إىل لارتفع العدد اإلمجايل 

اهلدف احملدد  ولكي يتحقق. أفريقيا وأمريكا الالتينية منطقَيت  يفالفرتة املستعرضة  خاللاليت ُسجلت اجلديدة التصديق 
 .٢٠١٣حبلول �اية عام عملية تصديق إضافية  ١٣يف االسرتاتيجية، جيب أن حتصل 

تنفيذ ل األنشطة اليت اضطلعت با األمانة يف املقر ويف امليدانتفاصيل عن  CE/13/4.CP/INF.4ترد يف الوثيقة و  - ٣
تشمل هذه األنشطة و االتفاقية. التصديق على اليت حتول دون إلزالة العقبات و  عمليات التصديقتشجيع اسرتاتيجية 

وجتدر اإلشارة إىل مشاركة األمانة يف . وأخرى غري أطراف فيها يف االتفاقيةأطراف جهات  شاركت فيها محالت توعية
 أيار/مايو ١١إىل  ٩ُعقد يف الفرتة من املنتدى الوزاري آلسيا واحمليط اهلادي بشأن تنوع أشكال التعبري الثقايف الذي 

وزراء بنغالديش افتتاح املنتدى الذي شارك فيه جملس وتوىل كل من املديرة العامة ورئيس  يف داكا، ببنغالديش. ٢٠١٢
"إعالن داكا" اعتماد وأسفر هذا املنتدى األول من نوعه عن بلداً يف املنطقة.  ٣٠مسؤولون مرموقون من أكثر من وزراء و 

 عدد من املنتدى بوجه خاص إشراك وأتاحالتصديق على االتفاقية. ي إىل الذي يدعو دول منطقة آسيا واحمليط اهلاد
إىل إعداد أيضاً أفضى و ، وذلك للمرة األوىل منذ اعتماد هذه الوثيقة تفاقية،يف حوار بشأن االبلدان منطقة احمليط اهلادي 

 التصديق على االتفاقية. تشجيعمبادرات قطرية ترمي إىل 

                                                
بلدان اليت صدقت على االتفاقية منذ اعتماد اسرتاتيجية تشجيع عمليات التصديق (رُتبت األمساء حسب رد فيما يلي أمساء الت ١

ترينيداد ، و غينيا االستوائيةالتسلسل الزمين لعمليات التصديق): هايييت، وأذربيجان، وليسوتو، وأوكرانيا، ومالوي، ومجهورية كوريا، و 
، مجهورية تنزانيا املتحدة، و غامبيا، و كوستاريكا، و مجهورية الكونغو الدميقراطيةو  ،هندوراس، و اجلمهورية التشيكية، و وتوباغو

 ، وكولومبيا.سوازيالند، واإلمارات العربية املتحدة، ورواندا، و فريقيا الوسطىأمجهورية ، و أنغوالوفلسطني، وإندونيسيا، و 
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ري االتفاقية على تأث إلبراز اتصال وسائل إنتاجلتشجيع عمليات التصديق  األمانة نفذتا اليتنشطة األ مشلتكما  - ٤
بشأن استخدام هذا تنفيذية مبادئ توجيهية وإعداد التفاقية، شعار الخيارات وضع عدة و ، ونشرها الصعيد القطري

نتهي يف �اية  سي والذي نياحكومة إسبا وفرتهالذي التمويل بهذه األنشطة  وحظيت). CE/13/4.CP/12الشعار (
 .٢٠١٣كانون األول/ديسمرب 

 إلداريتينا الهيئتينتطبيق االتفاقية وتنفيذ أولويات  - ثانياً 

بصفة  الدورةيف  ن شاركوايلذايف االتفاقية  األطرافممثلو و اللجنة أعضاء  شدديف الدورة العادية السادسة للجنة،  - ٥
 .أولوية مطلقة يف األجلني القصري والطويلسيصبح الصعيد القطري تطبيق االتفاقية على أن  على مراقبني

دعمًا ماليًا مباشراً يوفر الذي الصندوق") "إضافًة إىل الصندوق الدويل للتنوع الثقايف (املشار إليه فيما يلي باسم و  - ٦
اللجنة أكدت تنفيذ االتفاقية، ل من أجنامية لمشروعات املتعلقة بالصناعات الثقافية يف البلدان اللللسياسات الثقافية و 

والغرض  .إدارة املعارفو  ،وتبادل املعلومات والشفافية ،ببناء القدرات تتعلقبرامج  عن طريق اعتمادايل امل غريدعم الأمهية 
لني احلكومات والتمع املدين واملهنيني العامتتمحور حول احتياجات التفاقية من اتنفيذ مواد رئيسية  هوهذه الربامج  من
 املذكورة إىل حتقيق ما يلي:الربامج  وترميجمال الصناعات الثقافية واإلبداعية. يف 

 جمموعة متنوعة من أشكال التعبري الثقايف؛ تعزيزلتدابري السياسات و عدد من الاعتماد  إمكانية تيسري -

 ي املشروعاتملنظمملهنية القدرات املؤسسية والبشرية، مبا يف ذلك القدرات ااألنشطة اهلادفة إىل تنمية تدعيم  -
 الصناعات الثقافية واإلبداعية؛ العاملني يف جمال

وأفضل املمارسات وحتليلها  واإلحصاءاتتبادل املعلومات  ذلك ويشملتعزيز الشفافية، و تيسري تبادل املعلومات  -
 ؛التنمية املستدامةحتقيق  يفدور الثقافة وأمهيتها  برازإلؤشرات امل وإعدادونشرها، 

 مع التمع املدين وداخله. القائمةيم الشراكات تدع -

 الصندوق الدولي للتنوع الثقافي

توجيه ثالث دعوات وأسفرت عن  ٢٠١٢يف حزيران/يونيو  لصندوق الدويل للتنوع الثقايفلانتهت املرحلة التجريبية  - ٧
بلداً  ٧٠ حكومية من على أثرها أطراف ومنظمات غري تقام )٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠يف عام لتقدمي املشروعات (

يف �اية املرحلة التجريبية، و  مليون دوالر أمريكي. ٣٥اإلمجالية تكلفتها شروعات بلغت تمويل ملطلبات ناميًا بتقدمي 
مشروعاً  ٦١متويل ووافقت اللجنة على دوالر تقريباً.  ماليني ٦إىل الصندوق  املودعة يفوصل مبلغ املسامهات الطوعية 

بصورة أموال الصندوق من  ٪٨٢وُختصص نسبة حىت اآلن. تتوىل إدارتا ورصدها ما زالت األمانة ًا بلدًا نامي ٤٠يف 
 اسرتداد التكاليف يف إطار الصندوق.األمانة آلية تتيح  لدىتوجد البلدان النامية. وال ختص ملشروعات  مباشرة
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يف وثيقة  ٢٠١٣-٢٠١١الفرتة خالل انة األم نفذتابعض األنشطة الرئيسية اليت  إىلبالتفصيل ومت التطرق  - ٨
عن  متا إىل اللجنة تفاصيلدِّ يف وثيقتني قُ وترد ). CE/13/4.CP/8إىل مؤمتر األطراف (انظر الوثيقة  مت تقدميهامنفصلة 

 CE/11/5.IGC/213/5(انظر الوثيقتني  لتنفيذهاا األمانة األنشطة اليت اضطلعت بدورات التمويل اخلاصة بالصندوق و 
 وثائق تتعلق باألنشطة التالية:أيضاً  يف هذه الدورة األطرافوتقّدم األمانة إىل مؤمتر ). CE/12/6.IGC/5و

ويف تنفيذ املرحلة التجريبية للصندوق املشاركة يف عملية التقييم اليت أجراها مرفق اإلشراف الداخلي بشأن  -
الوثيقة يف التطرق إليها  متمسألة  سة، وهيرتا العادية الساديف دو اللجنة  اعتمدتاالتوصيات اليت 

CE/13/4.CP/INF.6؛ 

على لصندوق ستخدام موارد اباملبادئ التوجيهية الالتعديالت األولية املتعلقة  مشروعبشأن اقرتاحات إعداد  -
القرارات اليت اعتمدتا اللجنة يف دوراتا الثالثة والرابعة والسادسة وإىل توصيات مرفق اإلشراف الداخلي  أساس

 ؛CE/13/4.CP/9الدروس املستخلصة من املرحلة التجريبية. انظر الوثيقة  واستناداً إىلوفريق اخلرباء، 

مبا يف ذلك  ،اللجنةاليت اعتمدتا اخلاصة بالصندوق باسرتاتيجية تعبئة األموال واالتصال القرارات املتعلقة تنفيذ  -
الطوعية  (مسامهاتكم "Your 1% Counts for Creativity" اصة بالصندوق املعنونةاخلملة احلاستهالل 

 ؛CE/13/4.CP/INF.5يف الوثيقة  تناوله% مهمة لإلبداع)، وهو موضوع مت ١بنسبة 

تسليط املزيد من األضواء على لاملشروعات وتأثريها  نتائجمحلة واسعة النطاق لنشر املعلومات بشأن استهالل  -
، ةإلكرتوني بوسائلاملوفرة  والتحديثات، ة على اإلنرتنتاالتفاقيموقع  من خاللوتعزيز مصداقيته  الصندوق

االقتصاد بشأن  ٢٠١٣عام  تقريرلوالروايات املتعددة الوسائط، واملطبوعات الدولية مثل الطبعة اخلاصة 
تتوىل األمانة  طبعة وهي، اليونسكو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائيبصورة مشرتكة بني  لذي أُعدا اإلبداعي
 .اتنسيقه

ل الصندوق الدويل للتنوع الثقايف تشغّ األمانة عملية التقييم اليت أجراها بأن على أثر فق اإلشراف الداخلي وأفاد مر  - ٩
ما إىل عملية التقييم ب اخلاص هتقرير رفق يف املوخلص لديها. ة واملالية املتوافرة املوارد البشري حدوديف طريقة ممكنة  بأفضل
كل دعوة لتقدمي أُدخلت حتسينات مهمة على  . و للصندوقالتجريبية كبريًة لتنفيذ املرحلة   جهوداً األمانة بذلت "يلي: 

 غري متفرغنياثنني موظفني و  اً واحد اً متفرغ اً موظف ولكن بالنظر إىل أنانتهاء املرحلة التجريبية. مت توجيهها بعد الطلبات 
مهمة املسندة إليها، وال سيما  جبميع املهامالالزمة للوفاء  األمانة ال تتمتع بالقدرات فإن، يتولون عملية إدارة الصندوق

، تعزيز قدرات األمانةوسعيًا إىل  ).IOS/EVS/PI/116الوثيقة من  ١٨(الفقرة  رصد تنفيذ املشروعات املوافق عليها"
اً حصر  مسؤوليات تتعلق ليتوىل ٢٠١٣يف شباط/فرباير  قطاع الثقافة ) داخل٢-قل موظف واحد (من درجة منُ 
 الصندوق.ب
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 البرنامج الخاص ببناء القدرات

برنامج لبناء إعداد  فيما خيصأنشطتها إىل وجود طلب كبري وحاجة ملّحة ب املتعلقنيأشارت األمانة يف التقريرين  -١٠
 جمال بناء يف يت مت حتديدهااألنشطة الرئيسية ال أدناهوترد على الصعيد القطري.  التعجيل يف تنفيذ االتفاقية يتيحالقدرات 
 :القدرات

 للسلطات الوطنية واحمللية؛ املساعدة التقنيةن طريق توفري السياسات عب تتعلق ةمباشر  اتإسهامتقدمي  -

 ؛على الصعيد احمللي والدرايةقدرات يف منطقة حمددة لتنمية الرائد  برنامج تدرييباستهالل  -

 من هذا النوع.أدوات جديدة وضع و  ،أدوات بناء القدراتملا هو متاح من  الدائم تطويرضمان ال -

"مرفق املعنون اليونسكو واالحتاد األورويب و  مناملمول املشروع بتنفيذ  ٢٠١٣-٢٠١١األمانة يف الفرتة وقامت  -١١
لثالثة عشر بلداً  المساعدة التقنيةتوفري هذا املشروع  وأتاح ".متخصص لتدعيم نظام إدارة الثقافة يف البلدان النامية

وكينيا،  ،هندوراسو وهايييت، ، مجهورية الكونغو الدميقراطيةو ، كمبودياو ، بوركينا فاسوو ، بوينس آيرسومدينة  ،بربادوس(
خمتصون خرباء دوليون املساعدة التقنية  بعثاتوتوىل تنفيذ . )فيتنامو ، سيشيلوالنيجر، و ، موريشيوسومالوي، و 

 ٢٠١١شروع عن طريق عملية تنافسية استهلتها األمانة يف عام للممت اختيارهم بالسياسات الثقافية والصناعات الثقافية 
البلدان اجلهود اليت تبذهلا دعم  يفالبعثات املذكورة  هدف ومتثل طلب يف هذا الصدد). ٦٠٠أكثر من  تلقت األمانة(

 حتقيق ر الثقافة يفدو  تتناولسياسات  والعتماد، ةطنيقطاعات الثقافية الو ال تنميةترمي إىل لوضع أطر قانونية أو مؤسسية 
احملققة يف ومت تقدمي النتائج إسهامات الصناعات الثقافية. تتطرق على وجه التحديد إىل و التنمية االجتماعية واالقتصادية، 

قبل انعقاد الدورة العادية السادسة  ٢٠١٢نظمتها األمانة يف عام لتبادل املعلومات هذا اإلطار خالل جلسة خاصة 
 : موقع االتفاقية على اإلنرتنتالصفحة التالية من على اخلاص بذه اجللسة الفيديو  تسجيلة ميكن مشاهدو للجنة. 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-
expressions/programmes/technical-assistance/information-session/ 

يف لصناعات اإلبداعية خاصة باوبرامج اسرتاتيجيات إعداد  ومنها، مت حتقيقهاالنتائج العملية اليت  إضافة إىلو  -١٢
تيسري عمليات التعاون بني احلكومات أيضًا املساعدة التقنية  بعثات أتاحتالبلدان املشاركة يف الربنامج،  يةغالب

مّكنت األمانة (يف املقر ويف املكاتب امليدانية) من و  املشروع) اليت تشكل جزءًا ال يتجزأ منالتمع املدين (منظمات و 
 :التاليةهات اجل تنفذهااليت الربامج واألنشطة و ين عملها امليدابني تكامل والحتقيق التآزر 

 ؛)املنظمة الدولية للفرنكوفونيةالدولية (مثل االحتاد األورويب و املنظمات  -

 ؛ة)دمناركيوالالنروجيية و السفارات الربيطانية  ومنهااملؤسسات العامة الوطنية ( -

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/programmes/technical-assistance/information-session/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/programmes/technical-assistance/information-session/
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، على فيتنامو  سيشيلومالوي و  بوركينا فاسوو  طيةمجهورية الكونغو الدميقراالحتاد األورويب (يف التابعة لوفود ال -
 .)التحديدوجه 

على الصفحة التالية من موقع االتفاقية اليت يتم توفريها علومات املويتم رصد األنشطة والنتائج الرئيسية للبعثات من خالل 
cultural-of-diversity/diversity-http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural- :على اإلنرتنت

assistance/missions/-expressions/programmes/technical 

سيتم و  .٢٠١٣يف عام  وكمبوديا والنيجر وفيتنام) بوركينا فاسو(أربعة بلدان إىل  بعثات متابعةإيفاد  ويُزمع -١٣
يف إعداد  )٢٠١٣(أيار/مايو الربنامج جلميع اخلرباء املشاركني يف  اليت سُتخصصة دوليالعمل لابنتائج حلقة االسرتشاد 

 لبناء القدرات.طويل األجل  برنامج عامليتمويل لامليزانية  من خارجتعبئة موارد مشروع يرمي إىل وثيقة 

بفضل الدعم املايل الذي حظيت به من موارد صندوق األمانة  استطاعت، ٢٠١٢ويف النصف الثاين من عام  -١٤
فيها جلت سُ اليت أفريقيا منطقة تدريبيًا رائدًا في  برنامجاً تستهل الطوارئ املتعدد اجلهات املاحنة اخلاص باليونسكو أن 

إعداد وتنفيذ سياسات  علىاملساعدة طلبات فضًال عن أكرب عدد من  تفاقيةاالالتصديق على أعلى نسبة لعمليات 
 تدعيم الصناعات الثقافية واإلبداعية على حنو مستدام.ترمي إىل  وتدابري

 :كويندهو  اليونسكو امليدانيني يف داكار و وترد فيما يلي األنشطة اليت اضطلعت با األمانة بالتعاون مع مكتَيب  -١٥

تعزيز املعارف والقدرات التقنية للجهات إىل الربنامج  أفضى: تدريب اجلهات الرئيسية املعنية باالتفاقية -
حلقة عمل ليوم واحد ُنظمت يف أبيدجان، . وحتقق ذلك من خالل ٢٠٠٥احلكومية املعنية باتفاقية عام 

نية أفريقية من املشاركة يف جلنة وطوعشرين لثماين وأتاحت  ٢٠١٢حزيران/يونيو  ٩بكوت ديفوار، يف 
يف تطبيقها، وال سيما فيما الرئيسي  هادور ن املبادئ األساسية لالتفاقية و بشأهلا  ُصممت خصيصاً جلسات 

وتكتسي هذه املسألة . لتمويل املشروعات الصندوق الدويل للتنوع الثقايفاملقدمة إىل طلبات الاختيار ب يتعلق
 ؛ترد من بلدان أفريقيةاملقدمة إىل الصندوق من الطلبات  ٪٥٠ يد علىنسبة تز بالنظر إىل أن أمهية خاصة 

من بلدًا أفريقيًا  ٢٥من أخصائيًا  ٣٢ اختري: خرباتموتدعيم احملليني من األخصائيني  ةجديد جمموعةحتديد  -
 على األخصائيني املعنيني تدريب وجرى طلب يف هذا الصدد). ٢٠٠ مت تلقي(تنافسية اختيار خالل عملية 

الصناعات الثقافية واإلبداعية  تنميةاليت ترتكز عليها سياسات نهوج التعريفهم بل عملحلقات ويف اإلنرتنت 
حلقات ونُظمت  كل أربعة أعوام.  تُقدَّماليت التقارير الدورية إعداد ومبختلف آليات االتفاقية، ومنها آلية 

الثقافة "واملنظمة غري احلكومية  ةاألفريقينون الفمعهد وداكار بالتشارك مع  كيب تاونيف   يةالتدريبالعمل 
يف  ٢٠١٣خالل عام استمروا  الربنامج واألمانةباملعنيني  شركاءخمتلف ال وجتدر اإلشارة إىل أن ".والتنمية
ة اليت تُقدَّم  يالتقارير الدور إعداد مثل عملية  مبسائلالتوجيه هذه  وترتبط أنشطة ألخصائيني املذكورين.ا توجيه

أن  ويُعتقدلعملية رسم السياسات اخلاصة بالصناعات الثقافية واإلبداعية. اخلصائص التقنية و  ،كل أربعة أعوام

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/programmes/technical-assistance/missions/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/programmes/technical-assistance/missions/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/programmes/technical-assistance/missions/
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يف األجل املتوسط إىل الطويل سيفضي رسم السياسات باملتعلقة تنمية املهارات التقنية االستثمار املتواصل يف 
منو قطاعاتا الثقافية  تكفلسياسات  على إعدادعدة األطراف متكني األخصائيني املعنيني من مساإىل 

 ؛وازدهارها

 ةاملعنون صفحة اإلنرتنت مت تدشني: إنشاء منرب لتبادل املعلومات على اإلنرتنت وتصميم أدوات لبناء القدرات -
لتبادل املعلومات منربًا  ابوصفه ٢٠١٢شهر حزيران/يونيو  خالليف أفريقيا"  ٢٠٠٥"اتفاقية عام 

of-diversity/diversity-http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-(اإلنرتنت  على

africa/-in-onventionc-expressions/2005-cultural( . على مجيع املعلومات توي هذه الصفحة حتو
هي و ، حبوثاملساعدة التقنية وشركاء وأدوات و خاصة بوبعثات مشروعات من  مبا يوجد يف أفريقيااملتعلقة 

 يف أفريقيا بشأن االتفاقية. املنفذةاألنشطة لالطالع على تشكل بالتايل وسيلة سهلة 

يرمي أيضاً وتنفيذ السياسات فحسب، بل رسم عملية بناء القدرات اخلاص باالتفاقية إىل تيسري ال يرمي برنامج و  -١٦
المختصة بالصناعات الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر  ما يتمتع به المهنيون العاملون فيتدعيم إىل 

ذ تنفّ  أنالدعم الذي قّدمته حكومة إسبانيا  لاألمانة بفض واستطاعت. مهارات ودرايةالثقافية في البلدان النامية من 
واصلت األمانة أنشطتها الرامية على سبيل املثال، . و التحالف العاملي من أجل التنوع الثقايفيف إطار  حمددةمشروعات 
ريق عن طتعزيز استدامة عمله  تتيح لهتعبئة األموال لإعداد اسرتاتيجية يف  مكتب تصدير املوسيقى األفريقيةإىل دعم 

 واغادوغويف للصناعات الثقافية  رته حكومة مجهورية كوريا إنشاء حاضنةوأتاح الدعم الذي وفّ ناجحة. إقامة شراكات 
اخلارج عن امليزانية املخصص هلذه  التمويل وسينتهيلقطاع املوسيقى يف بوركينا فاسو. تدعيم البنية االقتصادية رمي إىل ت

 .٢٠١٣رب األنشطة يف �اية كانون األول/ديسم

واملؤسسات العامة ومراكز  اتب اإلحصاء الوطنيةمكعدد من تعاونت األمانة على حنو وثيق مع إضافًة إىل ذلك، و  -١٧
ة يف حتقيق إسهام الثقاف تِربزنتاج بيانات جديدة إل الالزمةقدرات البناء يف سبيل امليدانية ليونسكو االبحث ومكاتب 
منهجية  إعدادإىل الدعم الذي قّدمته حكومة إسبانيا  وأفضىالسياسات.  يفهذه البيانات  ستخداموالالتنمية املستدامة 

بلداً  ١١يف  هاتطبيق جرى ،ة وقياسهتقييم إسهام الثقافة يف عمليات التنمية الوطنيتتيح مؤشرًا  ٢٢لوضع مبتكرة 
، أوروغوايغانا، وناميبيا، وبريو، و ادور، و وإكو ، وكوستاريكاكمبوديا، وكولومبيا، وبوركينا فاسو، و ، البوسنة واهلرسك(

ما فيتأثرياً إجيابياً  اليونسكوالخاصة بن االثنان والعشرو  "التنمية تسخير الثقافة ألغراضمؤشرات "حتدث و وفيتنام). 
صل التو تبّني فائدة البيانات وعمليات التحليل املناسبة يف كما ،  ملموس القطرية على حنوتطوير السياسات  تشجيع خيص

 ألغراضالسياسات الثقافية  اإلمنائية ويكفل تسخريسرتاتيجيات االالثقافة يف موضوع إدراج يتيح إىل �ج أكثر مشوًال 
إطار عمل يف الثقافة موضوع إىل إدراج مؤشرات تسخري الثقافة ألغراض التنمية نتائج أفضت وعلى سبيل املثال، التنمية. 

إطار عملية إعداد وُيسرتشد أيضًا بذه املؤشرات يف ملعتمد حاليًا يف ناميبيا. ا األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية
النتائج املوحدة اليت مت حتقيقها يف البلدان األحد عشر املشاركة يف  أن ومن اجلدير بالذكرللسياسات الثقافية يف كمبوديا. 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/2005-convention-in-africa/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/2005-convention-in-africa/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/2005-convention-in-africa/
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وطنية، فإن ومع أن مصادر البيانات والتنمية. خاصة مبؤشرات الثقافة بيانات للجمهور يف إطار قاعدة  سُتتاحاملشروع 
املرتبطة وال سيما أبعادها ( الثقافة، بأبعادها املختلفة اليت تسهم با طرائقلل دوليةمقارنة ستقّدم قاعدة البيانات املذكورة 

وسعياً إىل حىت اآلن مت حتقيقها  واستناداً إىل النتائج املمتازة اليتحتقيق التنمية املستدامة. يف  ،)احلوكمةو  والتمع باالقتصاد
لتمكني من خارج امليزانية  دجيري تعبئة موار استمرارية املبادرة وتوسيع نطاق قاعدة البيانات اخلاصة باملؤشرات، ضمان 

 املؤشرات وحتليلها وتطبيقها يف السياسات. وضع لألنشطة الرامية إىلدعمها مواصلة األمانة من 

بناء أدوات من  ة فقطثالث وضع تسىنألنشطة، لاملخصصة دات ميزانية الربنامج العادي اعتما النقص يفبسبب و  -١٨
 . وتتمثل هذه األدوات الثالث فيما يلي:تصميمهااليت كان من املزمع  القدرات

(متاح باللغتني اإلجنليزية  الصندوق الدويل للتنوع الثقايف اجحة يف إطارنمشروعات تحديد وتصميم لدليل  -
 رنسية)؛والف

مت تكييف هذا الدليل استنادًا إىل (الصناعات الثقافية واإلبداعية  لتنميةمن أجل اإلبداع: دليل  سياسات -
إصدار  وسيتم). املنظمة الدولية للفرنكوفونيةوجرى نشره بصورة مشرتكة مع لية باللغة اإلسبانية صاأل الطبعة
 ؛٢٠١٣ خريف حبلولة صصة للقارة األفريقيخم هلذا الدليلإجنليزية  نسخة

 هذه لتطبيقوجمموعة أدوات  تسخري الثقافة ألغراض التنميةاليونسكو اخلاصة بمؤشرات دليل بشأن منهجية  -
 .٢٠١٣أيلول/سبتمرب  حبلولهلذا الدليل اإلجنليزية واإلسبانية والفرنسية  النسخإصدار  سيتم: املؤشرات

 تبادل المعلومات والشفافية، وإدارة المعارف

 ١٢ النتيجة املنشودةاملعارف لتحقيق إنشاء نظام إلدارة من أنشطتها أنه ال بد  نع هاتقريري األمانة يف وضحتأ -١٩
تنوع حماية وتعزيز  بشأنوأفضل الممارسات جمع المعلومات  واملتمثلة يف ٥م/٣٦يف الوثيقة  ٤اخلاصة مبحور العمل 

خمتلف اجلهات  ، ومتكنيالعملي لالتفاقية الطابع إبراز إىلهذا النظام  رميوي. ونشرهاوتبادلها  ،أشكال التعبير الثقافي
 .يف امليدانتنفيذها تيسري و ، بسهولةمضمو�ا  من فهماملعنية 

نتائج األنشطة املعلومات هذه ها. وتشمل حتليلمعلومات كمية ونوعية و  مجععلى نظام إدارة املعارف  وسيقوم -٢٠
يف هذه احملددة االبتكارية واألمثلة  ،كل أربعة أعواماألطراف   هاالدورية اليت تقّدمالتقارير  يفمثًال  ترداليت املتعلقة باالتفاقية 

نظام سيشمل كما  .CE/13/4.CP/10يف الوثيقة  املذكورةالدورية التقارير نتائج  عنتقرير منفصل  ومت تقدمي. التقارير
وتأثري الصندوق الدويل للتنوع الثقايف،  جيري دعمها من خاللاملشروعات اليت تأثري بتتعلق معلومات إدارة املعارف 

وسيتضمن  تعزيز التشاور والتنسيق على الصعيد الدويل، لاألطراف  واألنشطة اليت اضطلعت بابعثات املساعدة التقنية، 
من ذلك  واهلدف .علوماتامل نوجمموعة أخرى م التنمية ألغراضالثقافة تسخري مؤشرات  املستمدة منالبيانات  كذلك

فيديو أشرطة  املستخدمنيوتقّدم إىل متعددة إجراء البحوث بلغات تتيح االستعمال  ةوسهل ةمشرتك أداةتوفري هو 
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وضع لتقنيات عدة ، و مباشرًة على اإلنرتنت املعلوماتفضًال عن إمكانية تقدمي املمارسات اجليدة،  عن وبيانات، توجيهية
 ، وما إىل ذلك.امنيعلى املض العالمات

من إمكانيات نظام إدارة إىل أقصى حد الستفادة كي يتسىن اموارد خارجة عن امليزانية   وافرتت أنوال بد من  -٢١
إرساء ترمي إىل اضطلعت األمانة بأنشطة من خارج امليزانية،  متويلأي  وبالنظر إىل عدم توافر. اخلاص باالتفاقية املعارف
الل ميكن استخدامها من خالثالث التالية اليت بيانات القواعد ، مبا يف ذلك إنشاء املستقبلي رفاملعانظام إدارة أسس 

 موقع االتفاقية على اإلنرتنت:

والرابعة تتضمن مجيع الوثائق املتعلقة بالدعوتني الثالثة قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوق الدويل للتنوع الثقايف:  -
على  وقاعدة البيانات هذه متاحة. جامعة جداول ورسوم بيانيةو إحصاءات  لتقدمي طلبات التمويل فضًال عن

 ؛ogramme/ifcd/diversity/2005convention/en/pr-http://www.unesco.org/culture/cultural صفحة اإلنرتنت التالية:

تقارير األطراف ومالحق تتضمن قاعدة البيانات اخلاصة بالتقارير الدورية اليت تُقدَّم كل أربعة أعوام:  -
 ووصالت إىل، االبتكاريةمن حاالت األمثلة حالة  ٤٧، والتحليل املستعرض الصادر عن األمانة، وإحصائية

منظمات التقارير الدورية مع عملية إعداد  تتناولنت على اإلنرت  متاحة وجيهياً تفيديو  شريط ١٨سلسلة من 
 وقاعدة البيانات هذه متاحة على صفحة اإلنرتنت التالية: التمع املدين، وما إىل ذلك.

diversity/2005convention/en/programme/periodicreport/-.org/culture/culturalhttp://www.unesco؛ 

باألمثلة قائمة جرد تتضمن  قاعدة البيانات اخلاصة بأنشطة التشاور والتنسيق على الصعيد الدويل: -
ملستخدمني إشراك ايتيح لتقدمي املعلومات  اً منوذجمن االتفاقية، و  ٢١املادة واملمارسات املتعلقة بتطبيق أحكام 

 وقاعدة البيانات هذه متاحة على صفحة اإلنرتنت التالية: مجع املعلومات ونشرها.يف 
ention/en/programme/articlexxi/diversity/2005conv-http://www.unesco.org/culture/cultural. 

وستمضي قدماً قواعد البيانات القائمة بني  ستضمن الرتابطإذا ما توافرت موارد من خارج امليزانية، فإن األمانة و  -٢٢
 على اإلنرتنت. ةمتاحوأداة متكاملة يف إطار نظام شامل إلدارة املعارف  شروعات األخرىاملو  ةنشطاأليف تطويرها مع 

 تنفيذ أولويات اليونسكو - اً ثالث

أفريقيا واملساواة ولألولويتني العامتني لليونسكو املتمثلتني يف يف عملها لقضايا الشباب أولت األمانة اهتماماً خاصاً  -٢٣
 .بني اجلنسني

 ٪٤٤بة كما أن نس ،تفاقيةاالسجلت أعلى نسبة لعمليات التصديق على منطقة أفريقيا كر آنفاً، فإن مثلما ذُ و  -٢٤
يف أفريقيا عامة السلطات الذها تنفالثقايف من الصندوق الدويل للتنوع  وافقت اللجنة على متويلهااليت  املشروعاتمن 

http://www.unesco.org/culture/cultural-diversity/2005convention/en/programme/ifcd/
http://www.unesco.org/culture/cultural-diversity/2005convention/en/programme/periodicreport/
http://www.unesco.org/culture/cultural-diversity/2005convention/en/programme/periodicreport/
http://www.unesco.org/culture/cultural-diversity/2005convention/en/programme/articlexxi/
http://www.unesco.org/culture/cultural-diversity/2005convention/en/programme/articlexxi/
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واليت  اليت تسعى إىل حتقيقهاهداف األمن حيث شروعات هذه امل وختتلف. األفريقي تابعة للمجتمع املدينالنظمات املو 
حتقيق التنمية االجتماعية إسهام القطاع الثقايف يف  وقياسأفريقيا،  يف جنوب اإلبداعية روح املبادرةتشجيع  تشمل

أفريقيا منطقة متثل و  لتنفيذ عدد من السياسات الثقافية يف توغو.إعداد خطة اسرتاتيجية و واالقتصادية يف بوركينا فاسو، 
 أعاله. ١٩يف الفقرة شري إليه أُ لألمانة فيما خيص أنشطة بناء القدرات، وهو ما األولوية الرئيسية أيضاً 

 تطبيق االتفاقية:يف عملية  المساواة بين الجنسينتعزيز لاضطلعت األمانة باألنشطة التالية و  -٢٥

إىل الطلبات  مقّدميلتضمينها فقرة تدعو طلبات اخلاصة بالصندوق الدويل للتنوع الثقايف المناذج  مراجعة -
وأفضى  تعزيز املساواة بني اجلنسني.ن املشروعات املقرتحة يف ستسهم با النتائج املنشودة محتديد الطريقة اليت 

 وإىل ٢٠١١يف عام  ٪٣٥إىل  ٢٠١٠يف  ٪١٦نسبة الطلبات املراعية لقضايا اجلنسني من  إىل ارتفاع ذلك
 ؛٢٠١٢يف عام  ٪٤٣

ونتيجًة رات. الذين تستعني بم األمانة لتنفيذ أنشطة بناء القديف صفوف اخلرباء اجلنسني  بنيتعزيز التوازن  -
مشروع املساعدة التقنية املشرتك للمشاركة يف مت اختيارهم % من اخلرباء الذين ٥٠ نسبةالنساء  مثلتك، لذل

الربنامج التدرييب  للمشاركة يفطلبات التشجيع النساء على تقدمي  أيضاً  ومت. بني اليونسكو واالحتاد األورويب
 ؛أفريقيا من اختيارهم من املرشحني الذين مت ٪٤٠نسبة  النساءمثلت تبعاً لذلك، و الرائد اخلاص بأفريقيا. 

تسخري اليونسكو اخلاصة بمؤشرات  جمموعةبعداً رئيسياً من أبعاد  ليكوناملساواة بني اجلنسني  موضوع اختيار -
حتقق ى قياس مدمؤشرات املساواة بني اجلنسني وتتيح  بلداً. ١١ختتربها األمانة يف اليت  التنمية الثقافة ألغراض

الفرص والنتائج يف جماالت رئيسية مثل املشاركة يف احلياة السياسية والتعليم  املساواة بني اجلنسني من حيث
مدى تقييم  يتيح، مما بني اجلنسنيمواقف األفراد إزاء املساواة قياس  تضمن، كما العمل سوقواملشاركة يف 

ويف بناء جمتمعات منفتحة  على الصعيد الوطينالتنمية مهمًا يف حتقيق عامًال اعتبار املساواة بني اجلنسني 
 وجامعة؛

جلمع املعلومات وحتديد أفضل املمارسات التقارير الدورية اليت تقّدمها األطراف كل أربعة أعوام  االستناد إىل -
 تعززاعتماد سياسات وتدابري تشجع األطراف على من االتفاقية اليت  ٧طريقة تطبيق البلدان للمادة بشأن 

 وإنتاجها لتعبري الثقايفمن اأشكال متنوعة  بإبداعيتعلق فيما لظروف واالحتياجات اخلاصة بالنساء اوتراعي 
 وتوزيعها والتمتع با؛

تعزيز دعم استهالل برنامج يتمثل هدفه يف ترمي إىل قامة شراكات إلمتويل من خارج امليزانية اقرتاحات  إعداد -
، مبا يف ذلك تطوير مهاراتن القيادية ومهاراتن يف وعات ثقافية يف أفريقيامشر  ذناللوايت ينفّ الشابات  قدرات

 .على أعماهلن الضوءتسليط و  جمال األعمال،
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ذت األمانة نفّ تطبيق االتفاقية،  يف مشاركتهممبا حيتاجون إليه من قدرات وإىل تعزيز  الشبابتزويد سعيًا إىل و  -٢٦
 :من الشركاء املتخصصنييف أمريكا الالتينية وعدد لليونسكو كاتب امليدانية املع بالتعاون الوثيق ماملبادرات التالية 

نسخة على اإلنرتنت مبا يلي: توفري األمانة  قامت، وعي الشباب باملوضوعات الرئيسية لالتفاقية بغية زيادة -
لعبة وهي ، "Diversidades: El Juego de la Creatirioladاملعنونة " سبانيةباللغة اإل لألداة التعليمية

ميكن االطالع عليها على  عاماً  ١٦و ١٢أعمارهم بني  املرتاوحةإىل الشباب  وجهةم أوجه التنوعخاصة ب
إنشاء وحدة لتدريب و  ؛http://www.diversidades.net/flooone/home.html :ةاإلنرتنت التالي صفحة

ميكن االطالع عليه من خالل العنوان التبادل ولتعزيز والتجارب النتائج جلمع منرب تفاعلي ؛ واستهالل بنياملدرِّ 
 ؛/http://www.diversidades.net/diversidadesالتايل على اإلنرتنت: 

 ،إيبارا، بإكوادوريف منطقة أسبوع قد ملدة عُ إلبداع، وهو منتدى للشباب بشأن االيونسكو منتدى تنظيم  -
هذا املنتدى طلبة ترتاوح أعمارهم بني  وضم .)٢٠١٣حتت شعار "اختربوا وتعّلموا وابتكروا" (نيسان/أبريل 

عن طريق اإلبداع وأشكال التعبري الثقايف والدورة الثقافية  مفاهيماستكشاف من  متّكنواعامًا  ١٦و ١٤
قام و . والفنون البصرية ر الشفهيعشالو الفنون السمعية البصرية شأن بتدريبية عملية حلقات عمل شاركة يف امل

اصة بالفنون اخلعمال األذاعية و اإل سرحياتاملفالم و جمموعة من األإنتاج أو  بإعدادأيضًا هؤالء الشباب 
 ؛توزيعها وعمدوا إىل البصرية

منتدى اللس االقتصادي يف إطار للصناعات اإلبداعية"  قوة دافعة عنوا�ا "الشباب:جلسة حوارية تنظيم  -
توصيات رئيسية بشأن املنتدى نتيجًة لذلك، قّدم املشاركون يف و . ٢٠١٣عام يف  واالجتماعي للشباب

 بالصناعات اإلبداعية. اخلاصةعمليات رسم السياسات يف الشباب لتعزيز مشاركة السياسات 

 الخالصة - رابعاً 

مت و  تنفيذ االتفاقية. مرحلةعدة أنشطة رائدة لإلسهام يف  باستهالل ٢٠١٣-٢٠١١األمانة يف الفرتة  امتق -٢٧
الضوء عليها يف مرفق اإلشراف الداخلي سلط حددتا األطراف يف قراراتا و االضطالع بذه األنشطة باعتبارها أولويات 

 .٢٠١٢إطار عملية التقييم اليت أجراها يف عام 

 محرزالتقدم ال

 التجارب وتبادلوختفيض التكاليف  األموالتعبئة ل كل اجلهود املمكنة ٢٠١٣-٢٠١١يف الفرتة بذلت األمانة  -٢٨
 ما يلي:هود اجلهذه ومشلت  .األخرى االتفاقيات الثقافيةمع أمانات 

http://www.diversidades.net/flooone/home.html
http://www.diversidades.net/diversidades/
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 تعبئة األموال:

االضطالع  منرئ املتعدد اجلهات املاحنة صندوق الطوااملديرة العامة من رتا متّكنت األمانة بفضل املوارد اليت وفّ  -
تقرير املشرتك بني اليونسكو لالطبعة اخلاصة لب تتعلقأفريقيا، وتنفيذ أنشطة ب اخلاصرائد التدرييب الربنامج الب

العادية الرابعة الدورة ب النظامية املرتبطةاألنشطة وإمتام ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن االقتصاد اإلبداعي
 ؛٢٠١٣ؤمتر األطراف يف حزيران/يونيو مل

أنشطة بناء جمموعة من أول وّفر الذي امليزانية تنفيذ برنامج املساعدة التقنية الرائد  ة عنارجاخلاألموال أتاحت  -
 دعم من االحتاد األورويب وفرنسا)؛تنفيذ االتفاقية (ب يف سبيل القدرات حسب الطلب

لثقافة اخلاصة بتسخري ايونسكو المؤشرات  إعدادنة، مبا يف ذلك رئيسية لألمالربامج اللإسبانيا دعمًا ماليًا  وفرت -
األداة  وتطوير، "العاملي من أجل التنوع الثقايف بالتحالف"املرتبط  التنفيذياملشروع  وإجنازالتنمية،  ألغراض

 للتوعية.ت اتصال ومواد او أدتصميم و ، "Diversidades"التعليمية املعروفة باسم 

 :لتكاليفختفيض ا

وثائق الدورة السادسة  أُتيحت :املرتبطة بتنظيم االجتماعات النظامية ورق واالستنساخ والربيدالختفيض تكاليف  -
طبوعة هلذه النسخ املسوى عدد حمدود من  يوفَّرباالتفاقية ومل  على موقع اإلنرتنت اخلاصالدولية احلكومية للجنة 

 ملؤمتر األطراف؛ائق الدورة العادية الرابعة أي نسخ مطبوعة من وث تُتاحلن و  الوثائق.

ياه املعبأة املاملتصلة بصروفات املجرى ختفيض ختفيض تكاليف االستقبال املرتبطة باالجتماعات النظامية:  -
بطاقات ستعاض با عن أيضًا بطاقات هوية ورقية سيُ ت لبطُ و . االستقبال حفالتاسرتاحات تناول القهوة و و 

 بالستيكية شفافة؛ ادةمب املغلفة اهلوية

يرتكز عمل فريق اخلرباء املعين كلما كان ذلك ممكناً:  ،املشاركنياليت تقوم على حضور جتنب عقد االجتماعات  -
وعن على تبادل املعلومات بواسطة الربيد اإللكرتوين بتقييم الطلبات املقدمة إىل الصندوق الدويل للتنوع الثقايف 

 ؛عن بعداملؤمترات  عقد طريق

: لتمويل املشروعات طلبات املقدمة إىل الصندوق الدويل للتنوع الثقايفال استخدام الورق يف عملية تقييمعدم  -
نت من خالل موقع خمصص هلذا الغرض، على اإلنرت تقارير التقييم باستكمال رباء فريق اخلو األمانة يقوم كل من 

 ة التقارير؛ومعاجلتوحيد عملية فعالية وتعزيز األمر الذي يتيح توفري الورق 

تسديد موها واإلقليمية اليت توىل منظاألحداث الوطنية استفادت األمانة من : يف األمانة ختفيض تكاليف السفر -
الزمالء العاملني للتعاون مع من أجل مواصلة أنشطتها يف امليدان وتكثيف جهودها  املرتبطة باالسفر تكاليف 
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خاصة وعروض الرتوجيية املوارد من د الالزمة، مبا يف ذلك جمموعات جبميع املواوتزويدهم يف املكاتب امليدانية 
 بربنامج باوربوينت.

 :احلكيمةتبادل النهوج واملمارسات 

 ترمي إىل اقرتاحاتيناقش على حنو منتظم الذي و تشارك األمانة يف فريق االتصال املعين باالتفاقيات الثقافية  -
يف مناقشات الفريق فرت عنها إحدى النتائج األوىل اليت أس تمتثلو  اإلجراءات.وترشيد العمليات ضمان فعالية 

 يةتنظيمال والرتتيباتالتخطيط اللوجسيت مسائل ستكون مسؤولة عن اللوجسيت  للدعموحدة مشرتكة  إنشاء
 التجاربلتبادل وأُنشئت أيضًا أفرقة عمل اجتماعات اهليئات النظامية ملختلف االتفاقيات. املرتبطة ب

التقارير الدورية، واملساعدة الدولية، وبناء القدرات، وإدارة ما يلي: فيما خيص أساليب التعاون واستكشاف 
 املعلومات، والرتويج، وإقامة الشراكات.

 المرحلة المقبلة تحديات

دارة إل اً جديد اً إطار هذه الوثيقة  عتضو وقد  ليونسكو يف جمال الثقافةلأحدث اتفاقية  ٢٠٠٥اتفاقية عام  تُعد -٢٩
وزخم يف السنتني  نتائجما حتقق من تأثري سليب على لوضع املايل الراهن للمنظمة يكون لوقد الشؤون الثقافية وتنظيمها. 

العادي الربنامج اعتمادات ميزانية وجتدر اإلشارة إىل أن  ملؤمتر األطراف.الثالثة الدورة العادية انعقاد منذ أي  ،األخريتني
تحقيق لتعزيز األنشطة املبينة يف هذه الوثيقة أو مواصلها أو لكفي تارجة عن امليزانية املتوافرة يف الوقت الراهن ال املوارد اخلو 

 .٥م/٣٧اخلاص بالربنامج الرئيسي الرابع يف مشروع الربنامج وامليزانية  ٢احملددة يف حمور العمل النتائج املنشودة 

 يلي:يف دعم ما تكمن املباشرة اليت مت حتديدها التحديات املالية فإن وباختصار،  -٣٠

زمع عقدها يف كانون للجنة اليت يُ دورة العادية السابعة سيما األنشطة املرتبطة بال، وال األنشطة النظامية -
 ؛٢٠١٤األول/ديسمرب 

االحتياجات اليت أعربت عنها األطراف فيما خيص احلصول على  الرامية إىل تلبية أنشطة بناء القدرات -
 تدعم ما تبذله من جهود لتنفيذ االتفاقية على الصعيد القطري؛على برامج املساعدة التقنية و 

املعلومات واإلحصاءات وتبادل ونشر مجع تلبية الطلب العاملي على  يتمثل هدفه يفي الذ املعارفنظام إدارة  -
مثل التمع املدين باالتفاقية  نيةتّتبعها األطراف وغريها من اجلهات املعالطرائق اليت بشأن وأفضل املمارسات 

 ؛االتفاقيةلتنفيذ 

 .الصندوق الدويل للتنوع الثقايف -
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شعبة قدرات قيود مالية. ففي حني مت تدعيم عملها من بما يقرتن وال تقتصر التحديات اليت تواجهها األمانة على  -٣١
وقد يكون من . يف هذه الشعبة إضافية خربات من الضروري أن تتوافر ، فإن٢٠١٢يف عام  تنوع أشكال التعبري الثقايف

أو عن طريق تزويدها مبوارد  مثالً  برنامج اخلرباء املنتسبنيخالل توفري الدعم لألمانة من األطراف على تشجيع  الدي
 أنشطة متخصصة.تنفيذ ترمي إىل املشروعات ب خاصةحمدودة املدة لتمويل تعيينات خارجة عن امليزانية 
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 لثانياالملحق 

 ٢٠١٣نيسان/أبريل  - ٢٠١٢ للفترة أعدتها األمانة وجزةم ة بياناتصحيف

 ٢٠٠٥التفاقية عام  يمن خالل التنفيذ الفعل تعزيزهو الثقايف  تنوع أشكال التعبريمحاية  األهداف:

 )٢٠١٣حىت نيسان/أبريل الوضع فاً (طر  ١٢٧ - اإلدارة:

 مؤمتر األطراف: -

 أيام ٤-٣شخص؛  ٥٠٠عمل؛ ست لغات عامني؛ فرتة كل يف  واحدة مرة ينعقد 

 للدورة العادية الرابعة ملؤمتر األطراف) نيغتلبت لغات) وتسع وثائق إعالمية (سبوثيقة عمل ( ١٢ عدتأُ 

 اللجنة الدولية احلكومية: -

 أيامسة مخشخص؛  ٣٠٠عمل؛  لغتاتنعقد مرتني يف كل فرتة عامني؛ 

 للجنة السادسةللدورة العادية ليزية والفرنسية باللغتني اإلجنوثائق إعالمية  ومخسوثيقة عمل  ١٦أُعدت 

 دورة من دورات اهليئتني النظاميتنيقبل كل املعلومات تبادل لجلسات تُعقد  -

 التقدم المحرز حتى تاريخهمحة سريعة عن األنشطة والنتائج: ل

النتائج المنشودة الخاصة  األنشطة
 ٤بمحور العمل 

 ٥م/٣٦الوثيقة في 

 النتائج

 بلداً نامياً  ٤٠ مشروعاً يف ٦١إدارة ورصد  ١٠ لدويل للتنوع الثقايفالصندوق ا
 بعثة قطرية ١٣ إيفاد ١١ رسم السياساتاخلاصة بتقنية الساعدة امل

 أخصائياً  ٣٢تدريب  ١١ رسم السياسات يف أفريقيااملتعلقة بالقدرات  تنمية
 تقريراً  ٥٠ليل معاجلة وحت ١٢ التقارير الدورية اليت تُقدَّم كل أربعة أعوام

قائمة أفضل املمارسات املرتبطة بالسياسات 
أشكال التعبري تنوع والتدابري الرامية إىل تعزيز 

 الثقايف

خاصة قاعدة بيانات  يفحالة  ٤٧توفري  ١٢
 على اإلنرتنتمتاحة 

على اإلنرتنت إنشاء ثالث قواعد بيانات  ١٢ تبادل املعلومات والشفافية وإدارة املعارف
وع الثقايف، لصندوق الدويل للتناب تتعلق

التشاور على أنشطة و  ،والتقارير الدورية
 الصعيد الدويل

 بلداً  ١١تطبيق املؤشرات يف  ١٣ التنمية ألغراضالثقافة تسخري مؤشرات 
إنشاء ثالث أدوات باللغات اإلجنليزية  ١٣ أدوات بناء القدرات

 والفرنسية واإلسبانية
 


