
 

 CP 4 الثقافي تنوع أشكال التعبير
  

CE/13/4.CP/10 
 ٢٣/٤/٢٠١٣باريس، 

 التوزيع محدود األصل: إجنليزي

 
 األطرافمؤتمر 

 في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

 الرابعةالعادية  الدورة

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

 

امللخص التحليلي للتقارير الدورية األوىل اليت تقدمها األطراف يف االتفاقية كل  :من جدول األعمال المؤقت ٧البند 
 سنواتأربع 

ملؤمتر األطراف، تقدم هذه الوثيقة: امللخص التحليلي  ١٠م أ/ ٣من القرار  ٥بالفقرة  عمالً 
االسرتاتيجي الذي يرتكز على األنشطة الفعلية ألوىل التقارير الدورية اليت تُقدم كل أربع سنوات من 

ا العاوية الساوسة. ، وتعليقات اللجنة عليها بعد مناقشتها يف وورت٢٠٠٥األطراف يف اتفاقية سنة 
 وميكن االطالع على كامل التقارير على املوقع الشبكي لالتفاقية يف:

en/programme/periodicreport/diversity/2005convention/-http://www.unesco.org/culture/cultural. 

 ٥٥القرار املطلوب: الفقرة 

  

http://www.unesco.org/culture/cultural-diversity/2005convention/en/programme/periodicreport/
http://www.unesco.org/culture/cultural-diversity/2005convention/en/programme/periodicreport/
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 معلومات أساسية

من اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف (املشار إليها هنا فيما بعد باسم "االتفاقية") بشأن  ٩تقضي املاوة  - ١
طراف تقارير إىل اليونسكو كل أربع سنوات تتضمن ما يلزم ، يف فقرتا الفرعية (أ) بأن "تقدم األتشاطر املعلومات والشفافية

 من املعلومات عن التدابري اليت اذذتا حلماية وتعزيز أشكال التعبري الثقايف يف أراضيها وعلى املستوى الدويل". 

يما بعد باسم وناقشت اللجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف (املشار إليها هنا ف - ٢
من املباوئ التوجيهية ألعداو التقارير الدورية ًا )، عدو٢٠١٠) والرابعة (٢٠٠٩"اللجنة")، يف وورتيها العاويتني الثالثة (

0Fاليت تقدم كل أربع سنوات (املشار إليها هنا فيما بعد باسم "التقارير")

. وأشري إىل أن الغرض من التقارير هو تيسري ١
عزيز الشفافية، واتُفق على أن اهلدف من هذه العملية األوىل لتقدمي التقارير هو باألحرى حتديد تشاطر املعلومات وت

االجتاهات والتحديات العاملية وليس مقارنة أو تقييم أواء األطراف فيما يتعلق حبالة تنفيذ االتفاقية. واعُتِمد، يف هذا 
قارير عن تنفيذ مواو االتفاقية مجيعها، ماوة ماوة. ومت التأكيد من وعوة األطراف إىل تقدمي ت الشأن، �ج مواضيعي بدالً 

على أن التقارير أووات عمل من املتوقع أن تتطور مع مرور الزمن، واإلقرار بأنه ليس كل األطراف سيكون بوسعها اً أيض
ابري اليت أسهمت يف أن ترو على األسئلة بنفس املستوى من التفاصيل. واتُفق على أن تقدم األطراف تقارير عن التد

تنفيذ االتفاقية، سواء كانت اذذت بعد التصديق على االتفاقية أو كانت سارية قبل التصديق عليها. وتقرر، يف النهاية، 
أن تتضمن التقارير معلومات نوعية وكمية على حد سواء (مبا يف ذلك ملحق إحصائي اختياري)، وأن تشتمل على 

 مثلة. حاالت من املمارسات اجليدة كأ

على املباوئ  ٧م أ/ ٣مبوجب قراره  ٢٠١١ووافق مؤمتر األطراف يف وورته العاوية الثالثة املعقووة يف حزيران/يونيه  - ٣
من االتفاقية (املشار إليها هنا فيما بعد باسم "املباوئ التوجيهية") اليت تنص على وجه  ٩التوجيهية التنفيذية بشأن املاوة 

عن تأثري  ألطراف تقارير عن التدابري اليت اذذتا حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، فضالً التحديد على أن تقدم ا
من املباوئ التوجيهية على أن تيسر املعلومات والبيانات املقدمة يف تقارير  ٣هذه التدابري وعن نتائجها. وتنص الفقرة 

 تنفيذ االتفاقية ورصدها". وعالوة على ذلك، تنص املباوئ األطراف "تباول اخلربات وأفضل املمارسات، لإلسهام يف
بشأن تباول املعلومات وحتليلها ونشرها، على وجه التحديد، على أن تتشاطر األطراف  ١٩التوجيهية التنفيذية للماوة 

 املعلومات واخلربات الفنية بشأن مجع البيانات واإلحصاءات، وأفضل املمارسات. 

على "اإلطار العام للتقارير الدورية اليت تقدم كل أربع  ٧م أ/ ٣، وافق مؤمتر األطراف يف قراره ويف الدورة ذاتا - ٤
هنا فيما بعد باسم "اإلطار العام  سنوات بشأن التدابري الرامية إىل محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف (املشار إليه

من املباوئ  ١). ويّتبع اجلدول الزمين الفقرة ١٠أ/ م ٣األطراف (القرار للتقارير الدورية") وعلى جدول زمين لتقدمي تقارير 

                                                
 القرارات ذات الصلة على املوقع الشبكي لالتفاقية (يف إطار التقارير الدورية).نظر الوصالت إىل الوثائق و ا ١
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التوجيهية اليت تنص على أن "يقدم كل طرف، بعد أربع سنوات من إيداعه وثيقة التصديق أو القبول أو املوافقة أو 
 (ب)".  ٤-٢٢وجب املاوة إىل مؤمتر األطراف الذي يدرسه مباً االنضمام، ومرة كل أربع سنوات من ذلك التاريخ، تقرير 

أول تقاريرها إىل األمانة  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٥أن تقدم األطراف اليت صدقت على االتفاقية بني عامي ًا وتقرر أيض - ٥
تقاريرها قبل  ٢٠٠٩أن تقدم األطراف اليت صدقت على االتفاقية يف عام ًا . وتقرر أيض٢٠١٢نيسان/أبريل  ٣٠قبل 
من األطراف  ٩٤للجدول الزمين املعتمد، أن تقدم ًا ). وكان من املقرر وفق١٠م أ/ ٣(القرار  ٢٠١٣نيسان/أبريل  ٣٠

. وطُِلب من األمانة أن تدعو األطراف املعنية إىل جتميع تقاريرها يف ٢٠١٣يف عام  ١١، و ٢٠١٢تقاريرها يف عام 
 موعد غايته ستة أشهر قبل املوعد النهائي احملدو لتقدميها. 

يرتكز على ًا اسرتاتيجيًا حتليليًا راف كذلك يف وورته العاوية الثالثة من األمانة أن تعد ملخصوطلب مؤمتر األط - ٦
األنشطة الفعلية للتقارير الواروة من األطراف (يشار إليه هنا فيما بعد باسم "ملخص األمانة التحليلي")، وأن تقدمه إىل 

. وأتيحت التقارير لألطراف على موقع شبكي حتميه  ٢٠١٢ اللجنة يف وورتا العاوية الساوسة يف كانون األول/ويسمرب
 ٧للفقرة اً ، وللجمهور بعد وراستها يف الدورة العاوية الساوسة للجنة، وفق٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢كلمة سر يف 
 ملؤمتر األطراف.  ١٠م أ/ ٣من القرار 

) األطراف على كفالة أوسع مشاركة ٢٠١١مرب وشجعت اللجنة يف وورتا العاوية اخلامسة (كانون األول/ويس - ٧
للمجتمع املدين وإشراكه على أكرب حنو ممكن يف إعداو تقاريرها؛ وشجعتها على أن "تقدم، قدر املستطاع، تقاريرها 

األطراف اليت ميكنها تقدمي تقاريرها بلغات أخرى ًا الدورية اليت تقدمها كل أربع سنوات بلغيت عمل اللجنة؛ ووعت أيض
 )". ٥/٤ى أن تفعل ذلك، ألغراض تشاطر املعلومات (قرار اللجنة الدولية احلكومية عل

اليت  ٤٥ ارير الدورية األوىل الــ) التق٢٠١٢مرب ـاوية الساوسة (كانون األول/ويسـنة يف وورتا العــوورست اللج - ٨
اإلنرتنت يف  لتقارير (املتاح على شبكةص األمانة التحليلي هلذه اـ، وملخ٢٠١٢س ـآب/أغسط ٣١انة قبل ـا األمـتلقته

diversity/2005convention/en/programme/periodicreport/-http://www.unesco.org/culture/cultural .(
 من الرسائل األساسية اليت متخض عنها هذا التحليل. اً أوناه عدو ٤٠-٢٧وتلخص الفقرات 

ومؤمتر األطراف مدعو يف هذه الدورة إىل وراسة ملخص األمانة التحليلي لتقارير األطراف امللحق بذه الوثيقة،  - ٩
للجنة املقدمة يف الفقرات ، وتعليقات اCE/13/4.CP/INF.7وامللخصات التنفيذية لتقارير األطراف الواروة يف الوثيقة 

مشروع احملضر عن التقارير ذاتا. وميكن االطالع على تقرير تفصيلي عن مداوالت اللجنة يف  أوناه، فضالً  ٥٠-٤١
 ، يف:امللخص لتفاصيل أعمال الدورة العاوية الساوسة للجنة

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Conv2005_6IGC_Summary_Record_EN.pdf( 

 

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/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Conv2005_6IGC_Summary_Record_EN.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Conv2005_6IGC_Summary_Record_EN.pdf


CE/13/4.CP/10 – page 4 

 )٢٠١٢-٢٠١١ملخص لإلجراءات التي اتخذتها األمانة (

من  ٩هية التنفيذية بشأن املاوة ملؤمتر األطراف واملباوئ التوجي ١٠م أ/ ٣وجهت األمانة، بغية تنفيذ القرار  -١٠
إىل الوفوو الدائمة لألطراف، مع إرسال نسخ منها إىل اللجان  ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ٣١االتفاقية، رسالة يف 

 ٢٠٠٨و  ٢٠٠٥الوطنية وجهات االتصال الوطنية. ووعت هذه الرسالة األطراف اليت صدقت على االتفاقية بني عامي 
. وُوِجهت رسائل تذكريية بالربيد يف آذار/مارس ويف ٢٠١٢نيسان/أبريل  ٣٠ موعد غايته إىل تقدمي تقاريرها يف

، وجهت األمانة رسالة جديدة إىل الوفوو الدائمة، مع توجيه ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر  ٣٠. ويف ٢٠١٢نيسان/أبريل 
 ٢٠٠٩ صدقت على االتفاقية يف عام نسخ منها إىل اللجان الوطنية وجهات االتصال الوطنية، وعت فيها األطراف اليت

. وُوِجهت رسائل تذكريية بالربيد يف آذار/مارس ويف ٢٠١٣نيسان/أبريل  ٣٠إىل أن تقدم تقاريرها يف موعد ال يتجاوز 
 . ٢٠١٣نيسان/أبريل 

راء بشأن ، قبل افتتاح الدورة العاوية اخلامسة للجنة، جلسة لتباول اآل٢٠١١كانون األول/ويسمرب   ٥وُعِقدت يف  -١١
طرائق إشراا التمع املدين يف إعداو تقارير األطراف، نُِظمت بالتعاون مع جلنة االتصال بني املنظمات غري احلكومية 
واليونسكو. وكان الغرض من هذه اجللسة هو إشراا األطراف يف تباول لاراء مع ممثلي التمع املدين لتشاطر اخلربات 

من  ٧للطرائق اليت مت االتفاق عليها فيما بني اجلانبني (الفقرة ًا دين يف إعداو التقارير، وفقبشأن كفالة إشراا التمع امل
من االتفاقية. واتفقت األطراف مجيعها على أنه مثة سبل شىت متنوعة  ١١املباوئ التوجيهية)، حسبما تقضي به املاوة 

كانت الطريقة اليت يتم اعتماوها، أن تسرتشد ًا  ه ينبغي، أيإلوراص صوت التمع املدين يف تقارير األطراف. واتُِفق على أن
1Fهذه الطريقة مببدأي الشفافية واحلوار

٢ . 

)، وروت إىل األمانة واملكاتب امليدانية طلبات ٢٠١١وعقب الدورة العاوية اخلامسة للجنة (كانون األول/ويسمرب  -١٢
مي هذه املساعدة، ويف ضوء املوارو احملدووة لدى األمانة، بتقدمي املساعدة يف إعداو التقارير. ومت، يف حماولة لتقد

 االضطالع باألنشطة املشار إليها أوناه. 

توضح عملية إعداو التقارير ًا شريط فيديو تعليمي ١٨أتيحت، على املوقع الشبكي لالتفاقية، جمموعة من  •
لتمع املدين، يف شرائط الفيديو التعليمية بشأن تنفيذ االتفاقية عرب العامل. ويقوم املسؤولون احلكوميون وممثلو ا
 هذه، بتشاطر خرباتم بشأن شىت جوانب عملية إعداو التقارير. 

 

                                                
  :الطالع على تقرير ملخص جللسة تباول اآلراء، انظرل ٢

-expressions/periodic-cultural-of-diversity/diversity-http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural
session-reports/exchange. 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/periodic-reports/exchange-session
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/periodic-reports/exchange-session
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للتقدمي اإللكرتوين (يشار إليه هنا فيما بعد باسم "النموذص") لإلطار العام للتقارير ًا وضعت األمانة منوذج •
ا. وُنشر النموذص على اإلنرتنت وُعمم على األطراف، الدورية، لتسهيل عملييت جتميع التقارير وجتهيزها كلتيهم

باالقرتان مع األسئلة اليت يكثر طرحها، واملصاور والتعاريف والتعليمات املقرتحة بشأن كيفية استخدام 
 النموذص. 

حلقات عمل و/أو مشاورات بشأن إعداو التقارير الدورية اليت تقدم كل  ٢٠١٢ُعقدت على امتداو سنة  •
يف كل من فينتيان ووندهوا (وطنية) ويف أبيدجان، وبوينوس أيريس، وواكار، ووكا، وكيب تاون أربع سنوات 

(إقليمية). وأجريت هذه املشاورات يف سياق األحداث املنظمة بالفعل، وال تشكل أي برنامج رمسي 
 للتدريب. 

 يب لكل طلبات تقدمي املساعدة. مل يكن بوسع األمانة، بالنظر إىل حمدووية املوارو البشرية واألموال، أن تستج •

  ٢٠١٢لمحة عامة عن التقارير الدورية التي تقدم كل أربع سنوات الواردة في عام 

2Fتقريرا ٤٥ما جمموعه  ٢٠١٢آب/أغسطس  ٣١ورو إىل األمانة حىت  -١٣

يف املائة من أطراف  ٨٠، كان من بينها ٣
 تنتمي إىل الموعات األوىل والثانية والثالثة. 

3Fدمت أربع أطرافوق -١٤

، بعد أن كانت األمانة قد ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  -تقاريرها يف تشرين األول/أكتوبر  ٤
فرغت من إعداو ملخصها التحليلي. وهذه التقارير متاحة لالطالع عليها على املوقع الشبكي لالتفاقية، ولكنها مل ُتدرص 

 بعد يف ملخص األمانة التحليلي. 

األمانة أنه قد حدثت لديها  ٢٠١٢ألطراف اليت كان من املقرر أن تقدم تقاريرها يف عام وأَبلغت بعض ا -١٥
 . وكان من بني أسباب التأخري الرئيسية املشار إليها ما يلي: ٢٠١٣تأخريات، وأ�ا تعتزم تقدمي تقاريرها يف عام 

 اخلربة الفنية على الصعيد الوطين إلعداو التقرير؛ عدم توفر  •

 وارو لعقد املشاورات الالزمة؛ عدم توفر امل •

 لرتمجة التقرير من اللغة الوطنية إىل اإلجنليزية أو الفرنسية. عدم توفر املوارو •

                                                
ور، ، وإكواووإستويناكانت األطراف التالية قد قدمت تقاريرها: األرجنتني، األرون، وإسبانيا،   ٢٠١٢آب/أغسطس  ٣١يف  ٣

متعدوة القوميات)،  –يرلندا، وإيطاليا، وباراغواي، والربازيل، والربتغال، وبلغاريا، وبولندا، وبوليفيا (وولة آوأملانيا، وأوروغواي، و 
وبريو، وتونس، واجلبل األسوو، واجلمهورية العربية السورية، والدامنرا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وعمان، 

رنسا، وفنلندا، وقربص، وكندا، وكوبا، والتفيا، ولكسمربغ، وليتوانيا، واملكسيك، ومنغوليا، وموناكو، وناميبيا، والنرويج، والنمسا، وف
 ونيجرييا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، واليونان، واالحتاو األورويب. 

 الشمالية.  يرلنداآألبانيا، وغينيا، والكويت، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و  ٤
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وسجلت األمانة التقارير، وأقرت بتسلمها، وذَّكرت األطراف اليت قدمت نسخة إلكرتونية فحسب من تقريرها بأن  -١٦
 ختص. نسخة مطبوعة حتمل توقيع املسؤول املاً ترسل أيض

4Fيف املائة باإلجنليزية والفرنسية معاً  ٧يف املائة بالفرنسية، و  ١٨يف املائة من هذه التقارير باإلجنليزية، و  ٧٦وُقدم  -١٧

٥ .
5Fوباإلضافة إىل اإلجنليزية والفرنسية، ورو إىل األمانة ثالثة تقارير باإلسبانية

6F، وتقريران بالربتغالية٦

٧ . 

بيانات تكميلية عن ًا طرف ٣٣ذص الذي وضعته األمانة يف إعداو التقرير الرئيسي، وقدم النمو ًا طرف ٢٢واستخدم  -١٨
 املصاور واإلحصاءات. 

 تقارير أعدتا املنظمات التالية: اً وعالوة على التقارير الواروة من األطراف، أُرسلت إىل األمانة أيض -١٩

وان "بيان من حتالفات التنوع الثقايف عن اإلجراءات اليت لتحالفات التنوع الثقايف بعنتقرير أعده االحتاو الدويل  •
 اذذتا حتالفات التمع املدين الوطنية لتنفيذ االتفاقية؛ 

تقرير للمجتمع املدين عن تنفيذ االتفاقية يف جنوب أفريقيا، أعدته الشبكة الشريانية للمنظمات غري  •
 احلكومية؛ 

 لجنة الدولية احلكومية، أعدته املنظمة الدولية للفرانكوفونية. وية الساوسة لمسامهة يف أعمال الدورة العا •

ملا تقضي به املباوئ التوجيهية سوى نشر تقارير األطراف فحسب على املوقع الشبكي لالتفاقية. ًا وال ميكن وفق -٢٠
ليت يتصل موضوعها وبناء على ذلك، أبلغت األمانة اجلمهور، عن طريق املوقع الشبكي لالتفاقية، بتقارير املنظمات ا

باالتفاقية، وأشارت إىل احلقول احملدوة يف اإلطار العام لتقدمي التقارير، مبا يف ذلك الوصالت، كلما أتيحت الفرصة 
7Fلذلك

٨ . 

 عملية التشاور الوطنية 

؛ وكان ذلك يف بعض الوزارة أو اهليئة املكافئة هلا املسؤولة عن الثقافة اً،توىل إعداو التقرير، يف مجيع األطراف تقريب -٢١
احلاالت باالشرتاا مع اللجان الوطنية لليونسكو أو وزارة أخرى مثل وزارة اخلارجية. واعتمدت األطراف يف إعداو 

 ، ثالثة أنواع من النهوص: ٢٠٠٥تقاريرها الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات عن تنفيذ اتفاقية سنة 

 
                                                

 بولندا، وسلوفاكيا، وكندا. ٥
 األرجنتني، وشيلي، وكوبا. ٦
 الربازيل، والربتغال. ٧
 مل يكن تقرير املنظمة الدولية للفرنكوفونية متاحا على اإلنرتنت. ٨
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 ؛ وزارة الثقافة مع هيئة (هيئات) حكومية أخرى •

 ظمات) تابعة للمجتمع املدين؛ وزارة الثقافة مع منظمة (من •

 ت) حكومية أخرى ومنظمة (منظمات) تابعة للمجتمع املدين. وزارة الثقافة مع هيئة (هيئا •

ويف حني أن ربع األطراف املقدمة للتقارير تشاور مع هيئات حكومية فحسب، خبالف اهليئة املسؤولة عن التقرير،  -٢٢
8Fت تابعة للمجتمع املدين فقط، فإن ما يقرب من نصف األطرافأو مع منظما

مشاورات مع جهات معنية أجرى  ٩
إلعداو تقارير هذه األطراف، شاركت فيها جهات فاعلة حكومية وغري حكومية. وتراوحت هذه العملية من  متعددة

سكو أو إوارة اإلحصاءات الوطنية)، التشاور مع هيئة حكومية واحدة خبالف وزارة الثقافة (مثل اللجنة الوطنية لليون
من اهليئات ًا كبري ًا  ومنظمة غري حكومية واحدة (مثل التحالف الوطين للتنوع الثقايف)، إىل مشاورات واسعة مشلت عدو
 احلكومية على الصعد الوطنية واإلقليمية والبلدية وعشرات من املنظمات غري احلكومية والرابطات املهنية. 

يقرب من ثل  األطراف املقدمة للتقارير معلومات عن عملية التشاور اليت أجرتا هذه األطراف تكفي ومل يقدم ما  -٢٣
 الستخالص استنتاجات حمدوة. 

 منهجية ونطاق التحليل

. ٢٠١٢آب/أغسطس  ٣١وروت قبل اً تقرير  ٤٥ميثل ملخص األمانة التحليلي النتيجة اليت خلصت إليها وراسة  -٢٤
بية التقارير كانت مقدمة من أطراف يف الموعات األوىل والثانية والثالثة، ال يوفر حتليل األمانة حىت وبالنظر إىل أن غال

 اآلن صورة شاملة حلالة التنفيذ على الصعيد العاملي. 

 ويّتبع حتليل التقارير النهج املواضيعي الذي اتفقت عليه األطراف لتقدمي التقارير على الصعيد الوطين -٢٥
 )، وهو: ٧م أ/ ٣ (القرار

 السياسات والتدابري الثقافية الرامية إىل وعم إبداع السلع واخلدمات الثقافية، وإنتاجها، وتوزيعها، ونشرها؛  •

تدابري التعاون الدويل واملعاملة التفضيلية الرامية إىل وعم تنقل الفنانني، وإتاحة إمكانية نفاذ أكرب إىل  •
 يف البلدان النامية؛  األسواق، وتقوية الصناعات الثقافية

 إوماص الثقافة يف سياسات التنمية املستدامة؛  •

 محاية أشكال التعبري الثقايف املعرضة للخطر؛  •

 التوعية، ومشاركة التمع املدين.  •
                                                

السورية، والدامنرا، وسلوفينيا، األرجنتني، واألرون، وإسبانيا، وإكواوور، وأملانيا، والربازيل، والربتغال، وبولندا، واجلمهورية العربية  ٩
 والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وكندا، وكوبا، والتفيا، وليتوانيا، وناميبيا، والنمسا، واالحتاو األورويب. 
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9Fوكلفت األمانة خرباء ووليني -٢٦

ذوي وراية ثابتة بإجراء سس وراسات مواضيعية مستعرضة لالستعانة با يف إعداو  ١٠
التحليلي. وكان من بني مهامهم حتديد أمثلة مبتكرة لسياسات وتدابري نفذتا األطراف على النحو الوارو يف  امللخص

اليت تشري إىل  ١٩من املباوئ التوجيهية التنفيذية للفقرة  )٢( ٦تقاريرها. واسرتشد اخلرباء، يف حتديد هذه األمثلة، بالفقرة 
من املباوئ التوجيهية  ٦ووسائل محاية وتعزيز أشكال التعبري الثقايف"، والفقرة "أفضل املمارسات اهلاوفة املتعلقة بسبل 

اليت تشري إىل "عمليات وممارسات وبرامج ثقافية جتديدية تساهم يف حتقيق أهداف هذه االتفاقية".  ١١التنفيذية للماوة 
 الوثائق متاحة يف منصة التقارير الدورية يف: . وهذه CE/13/4.CP/INF.8وترو أمثلة ابتكارية خمتارة يف الوثيقة اإلعالمية 

diversity/2005convention/en/programme/periodicreport-http://www.unesco.org/culture/cultural  
 انات مستقلة لتيسري تشاطر املعلومات واملمارسات اجليدة. يف قاعدة بي

 االستنتاجات الرئيسية 

كان من بني االستنتاجات الرئيسية فيما يتعلق بأثر االتفاقية على وضع السياسات الثقافية على الصعيد الوطين  -٢٧
البلدان اليت كانت فيها هذه السياسات ثقافات وتدابري ثقافية جديدة يف البلدان النامية. ويف  شجعت على اعتمادأ�ا 

والتدابري الثقافية موجووة من قبل، أوى التصديق، يف أحيان كثرية، إىل تعزيزها وجعلها متسقة مع االلتزامات املضطلع با 
مبوجب االتفاقية. ويبني حتليل التقارير أنه مت يف أغلب األحيان، عقب عملية التصديق، إعاوة حتديد خطط وأولويات 

 السياسات الثقافية، من أجل تعزيز الدعم املقدم إىل الصناعات الثقافية واإلبداعية. 

، مبا يف ذلك تقدمي الدعم املباشر وغري املباشر للفنانني، إلثراء اإلبداعواعتمدت بلدان عديدة سياسات وتدابري  -٢٨
ذه التدابري، مت إطالق برامج تدريبية ووضع خمططات للمحاضن، وتعزيز آليات حقوق التأليف والنشر. وعالوة على ه

وتعليمية، مبا يف ذلك التدريب النظامي يف مدارس الفنون، وبرامج بناء املهارات الفنية يف مياوين جديدة للصناعات 
 الثقافية واإلبداعية. 

ة يف السياسات الثقافية لسلسلة القيمة الثقافية، مالحظة أن بؤرة االهتمام الرئيسيًا وميكن، عند حتليل التقارير وفق -٢٩
السلع واخلدمات الثقافية. وتبني األمثلة االبتكارية املستقاة من التقارير  توزيعيف السنوات األخرية انصبت على وعم 

عن تعاون اجلهات املعنية يف القطاعني العام واخلاص  العمليات املشرتكة لوضع التقارير عرب سلسلة القيمة الثقافية، فضالً 
امج لإلنتاص/التوزيع وجمموعات قطاعية معينة. وتستهدف هذه الربامج والموعات زياوة قدرة املنتجات يف وضع بر 

 الثقافية احمللية على املنافسة، وتيسري إمكانية النفاذ إىل األسواق على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية. 

الرامية إىل تعزيز االنتفاع بشىت أشكال التعبري الثقايف،  وأشري يف أغلب احلاالت إىل السياسات والتدابري الثقافية -٣٠
، مبا يف ذلك مباورات حمو األمية الثقافية واإلعالمية. وتبني األمثلة مشاركة الجمهور في الحياة الثقافيةوتيسري 

                                                
 راص إيسار (اهلند)، وكي  نريس (برباووس)، وويفيد ثروسيب ريهؤالء اخلرباء هم: ترييسا هويفريت وي توريغانو (إسبانيا)، ويووهيشث ١٠

 رتاليا)، ومايك فان غران (جنوب أفريقيا).(أس

http://www.unesco.org/culture/cultural-diversity/2005convention/en/programme/periodicreport
http://www.unesco.org/culture/cultural-diversity/2005convention/en/programme/periodicreport
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ن طريق وسائل منها االبتكارية كيف أوجمت احلكومات الثقافة يف اسرتاتيجياتا لإلوماص االجتماعي ومشاركة املواطنني، ع
على سبيل املثال ذفيض العوائق السعرية لالنتفاع بالسلع واخلدمات الثقافية، واعتماو برامج تستهدف جمموعات معينة، 

 مثل النساء واألقليات واألطفال واملسنني وغريهم. 

، راتيجياتها للتعاون الدولياستللعديد من األطراف على إعاوة تقييم ًا حافز ًا ووفر التصديق على االتفاقية أيض -٣١
وإوراص الثقافة ضمن األهداف األساسية ألطر التعاون الدويل وبراجمه. واعتمد عدو من البلدان املتقدمة، منذ التصديق 
على االتفاقية، اسرتاتيجيات شاملة طويلة األجل للثقافة والتعاون اإلمنائي الدويل. ويتضح من األمثلة االبتكارية الواروة يف 

عن  ، فضالً للتعاون اإلقليميتشارا على حنو متزايد يف أنشطة  -وال سيما يف أمريكا الالتينية  -تقارير أن األطراف ال
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، من أجل تنفيذ االتفاقية. ويرتتب على هذا أثر ملموس على الصعيد القطري، بفضل 

 والبيانات بشأن السياسات الثقافية، بغية تيسري تشاطر أفضل املمارسات.  جتميع املوارو واخلربات، وإجياو نظم للمعلومات

الواروة يف االتفاقية، يتضح من حتليل تقارير األطراف أنه كان للتدابري  المعاملة التفضيليةوفيما يتعلق بأحكام  -٣٢
الثقافية، أثار على ثالثة صعد: صعيد  الرامية إىل منح معاملة تفضيلية للفنانني واملهنيني الثقافيني، ولسلعهم وخدماتم

من اً الفنانني من البلدان النامية واحد تيسير تنقلاألفراو، وصعيد املؤسسات، وصعيد الصناعة. فعلى صعيد األفراو، كان 
جراء النهوص الرئيسية اليت اتبعتها األطراف يف تنفيذ أحكام املعاملة التفضيلية. وأشارت بعض البلدان يف تقاريرها إىل إ

مناقشات للدعوة، فيما يتعلق بتأشريات السفر، مع العديد من اجلهات املعنية الوطنية، مبا فيها التمع املدين والوزارات 
 ذات الصلة مثل وزارة الداخلية، بدف تيسري تنقل الفنانني من البلدان النامية. 

من البلدان النامية،  ألعمال الحرة الثقافيةبناء قدرات مباشري اوعلى صعيد املؤسسات، انصب االهتمام على  -٣٣
من خالل اتفاقات التوزيع املشرتا واإلنتاص ًا بدف تيسري نفاذهم إىل األسواق الدولية وشبكات التوزيع، وخصوص

املشرتا، وكذلك عن طريق برامج وعم اشرتاكهم يف األحداث الثقافية والتجارية. وعلى صعيد الصناعة، جتري إقامة 
إىل بناء القدرات من ًا مسية عن طريق االتفاقات التجارية، والسياسات الثقافية، وغريها من األطر الرامية أيضعالقات ر 

 خالل حتقيق االتساق بني جماالت التجارة، والصناعة، وتنمية االبتكار. 

. ن المعاملة التفضيليةلتعزيز منافعها مويتضح من التحليل أن البلدان النامية بدأت يف اعتماو سياسات وتدابري  -٣٤
ويدل هذا على أ�ا بدأت تتحول من كو�ا متلقية سلبية إىل كو�ا من اجلهات األساسية املعزِزة للتنوع، وال سيما عن 
طريق زياوة التعاون الثقايف واملباوالت الثقافية فيما بني بلدان اجلنوب. والواقع أن اعتماو سياسات وتدابري وطنية، 

ن مثل األرجنتني، واألرون، والربازيل، وبريو، وعمان، يدل على تعاظم ثقة البلدان النامية يف اإلمكانات يف بلدااً وخصوص
 االقتصاوية للقطاع اإلبداعي. 

وتشري التقارير إىل وجوو وعي متزايد فيما بني البلدان املاحنة والبلدان املستفيدة إلمكانات الثقافة للتنمية  -٣٥
ة اليت تدعمها موارو خمصصة يف ميزانيات املساعدة اإلمنائية الرمسية. ومت اعتماو سياسات وخطط االقتصاوية واالجتماعي
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حمدوة لدعم جوانب منها على سبيل املثال تنمية مهارات األعمال التجارية واألعمال احلرة، ومتويل حماضن الصناعة 
موارو واملؤسسات الثقافية. وعلى الرغم من هذا التقدم، الثقافية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وحتسني اإلوارة احمللية لل

ال يزال أحد التحديات الرئيسية اليت تناولتها التقارير يتمثل يف عدم توفر الدعم يف بعض جماالت وضع السياسات 
كي تشكل   لإلمكانات اإلمنائية اليت يتيحها القطاع الثقايف. ويقتضي األمر إطالق محلة أقوى مشفوعة ببيانات ومعلومات

 قاعدة أولة قوية للتصدي هلذا التحدي؛ وستكون هذه احلملة الزمة إذا أريد إحراز املزيد من التقدم. 

يف بعض البلدان يشارا يف صياغة السياسات الثقافية، وتنفيذها، ورصدها،  المجتمع المدنيومثة وليل يربهن على أن  -٣٦
اته املباشرة قيد النظر. ويوجد يف بلدان أخرى نقص مستمر يف االتصال، وتقييمها، وال سيما عندما تكون مصاحله واحتياج

باإلضافة إىل انعدام يف الثقة، يعوقان اشرتاا التمع املدين يف تنفيذ االتفاقية. وأوصت األطراف جبمع حاالت تبني منافع 
القطري؛ واعتماو خطط عمل حمدوة لتنفيذ  االتفاقية للمجتمع املدين لزياوة تيسري اشرتاكه يف تنفيذ االتفاقية على الصعيد

 االتفاقية ترتتب عليها نتائج واضحة وتوزيع جلي للمسؤوليات؛ ووضع برامج واضحة التحديد الشرتاا التمع املدين. 

املتعدوة اليت أشارت إليها األطراف يف تقاريرها عقب التصديق على االتفاقية اإلقرار حبق الدول  المنجزاتوجتسد  -٣٧
سياوي يف وضع وتنفيذ السياسات الثقافية واألطر القانونية واملؤسسية لتعزيز اإلبداع وزياوة إمكانية االنتفاع بالثقافة، ال

ووعم الصناعات الثقافية واإلبداعية. وأشري يف العديد من البلدان إىل تعزيز احلوار بني احلكومة والتمع املدين على أنه 
  اآلونة األخرية. من بني املنجزات اليت حدثت يف

اليت جرت مواجهتها يف تنفيذ االتفاقية، أن اإلجناز الرئيسي يف  بالتحدياتومن اجلدير باملالحظة، فيما يتعلق  -٣٨
بصفة ًا بعض البلدان، وهو إوماص الثقافة يف سياسات التنمية املستدامة والتوعية بدور الثقافة يف التنمية، أشري إليه أيض

تحدي الرئيسي فيما يتصل بتنفيذ االتفاقية. وكان ثاين أكرب حتد أشار إليه عدو من األطراف يف تقاريره شاملة على أنه ال
 هو تنفيذ تدابري التعاون الدويل واملعاملة التفضيلية، على النحو احملدو يف املباوئ التوجيهية التنفيذية للماوتني املعنيتني. 

  واجهتها األطراف يف تنفيذ االتفاقية ما يلي: املقرتحة للتحديات اليت الحلولوتتضمن  -٣٩

 إوراص بند إعفائي يف االتفاقات التجارية حلماية حق احلكومات يف تنفيذ السياسات والتدابري الثقافية؛  •

 إقامة شراكات اسرتاتيجية ثالثية؛  •

ن هلا غايات إنشاء مؤسسات أو مراصد تقوم على حنو منهجي جبمع البيانات ورصد تنفيذ السياسات، وتكو  •
 ومقاييس حمدوة؛ 

اً تدريب املسؤولني احلكوميني، وتعيني جهات اتصال، ال يف الوزارات املسؤولة عن الثقافة فحسب، وإمنا أيض •
 يف وزارات أخرى تتصل اختصاصاتا باالتفاقية. 
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اً طين والدويل ال يزال فنالسياسات والتدابري على الصعيدين الو  رصد أثرويف اخلتام، يتضح من حتليل التقارير أن  -٤٠
غري متطور، وأن أنشطة بناء القدرات الزمة لتعزيز البىن األساسية للمعلومات، وحتسني مجع البيانات، ووضع مؤشرات 

 ومقاييس ُحمكمة. 

 تعليقات اللجنة في دورتها العادية السادسة

األوىل من  ٤٥، التقارير الـ ٢٠١٢ويسمرب ورست اللجنة، يف وورتا العاوية الساوسة املعقووة يف كانون األول/ -٤١
يف ملخص ًا ، ونظرت أيض٢٠١٢آب/أغسطس  ٣١التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات الواروة إىل األمانة قبل 

األمانة التحليلي لتلك التقارير. ويف حني أشاو أعضاء اللجنة واملراقبون باإلمجاع بنوعية وثيقة عمل األمانة، وإسهامات 
 بعدو من التعليقات واملقرتحات البناءة اليت يرو هلا ملخص أوناه. اً خلرباء، وتقارير األطراف، فإ�م تقدموا أيضا

 اً،هامًا رائدة حققت معلمًا بصفتها أطراف ٢٠١٢وجرى الرتحيب باألطراف اليت قدمت تقاريرها األوىل يف عام  -٤٢
تويات. وَمتَثل اإلحساس العام يف أن عملية تقدمي التقارير تسهم يف على الرغم مما واجهته من صعوبات على خمتلف املس

تنفيذ االتفاقية فيما يتصل بتشجيع التنسيق فيما بني خمتلف الوزارات، والتمع املدين واملسامهة يف إجياو فهم أفضل 
 لالتفاقية لدى عامة اجلمهور. 

اً مباشر  قرير السياسات والتدابري الثقافية اليت تتصل اتصاالً وأبرز العديد من أعضاء اللجنة الصعوبة الكامنة يف ت -٤٣
بأهداف االتفاقية وتدعمها. وجرى التأكيد، يف هذا الصدو، على أمهية األمثلة اإليضاحية للسياسات والتدابري ذات 

األمثلة االبتكارية الصلة، ملساعدة األطراف يف هذه املسألة. ورحبت اللجنة بقائمة املوجووات اإللكرتونية اجلديدة من 
 املختارة، املتاحة على املوقع الشبكي لالتفاقية. 

 وتضمنت املقرتحات األخرى القائمة على جتارب األطراف فيما يتصل بالعملية األوىل لتقدمي التقارير ما يلي:  -٤٤

 تعديل اإلجراءات بغية إشراا جهات االتصال الوطنية على حنو أفضل؛  •

ني خمتلف الوزارات على الصعيد الوطين، خاصة فيما يتصل باإلشارة يف التقارير إىل كفالة التعاون اجليد ب •
 املعاملة التفضيلية وإوماص الثقافة يف السياسات اإلمنائية؛ 

 بذل جهوو جلمع املزيد من املدخالت من التمع املدين، والقطاع اخلاص، واهليئات األكاوميية؛  •

 وشبكات املعلومات املوجووة يف فراوى البلدان. التماس السبل لالستفاوة من قواعد  •

وتقرر إجراء تباول مباشر يف اآلراء بني األطراف واخلرباء الذين أعدوا مسامهات يف ملخص األمانة التحليلي،  -٤٥
ة ملساعدة األطراف يف حتديد مواضيع معينة ذات أمهية مشرتكة ضمن املواضيع العامة لالتفاقية وصلتها بالصكوا الدولي

 األخرى، والرتكيز على هذه املواضيع. 
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أكرب مما ينبغي على كاهل ًا وأشري يف أثناء املناقشة إىل أنه ينبغي أال يضع اإلطار العام للتقارير الدورية عبئ -٤٦
. على أن يسمح هلا اإلطار العام مبرونة كافية يف إعداو التقاريرًا األطراف. ومت التأكيد على أن األطراف اتفقت وائم

وأكثر اً وذكر بعض أعضاء اللجنة أنه ميكن حتسني اإلطار العام مبراعاة الدروس املستفاوة، كيما تكون التقارير أكثر تركيز 
 وقة فيما تستهدفه. 

"التنمية املستدامة"، وأكدت  وطلبت اللجنة تعاريف أوضح لبعض املصطلحات مثل "السياسات الثقافية"، و -٤٧
مالحظة ًا النموذص لوصف سروي للرؤية السياسية الثقافية العامة للبلد. وأبديت أيض على ضرورة ذصيص مكان يف

مؤواها أن النموذص ُوِضع على اإلنرتنت يف وقت متأخر إىل حد ما، مما تسبب يف إجياو صعوبات لبعض األطراف. 
يف توجيه عملية إعداو التقارير،  اً أنه أشري من ناحية أخرى إىل أن النموذص، مبا تضمنه من أسئلة وقيقة، كان مفيد إال

لتلخيص وجتميع مدخالتا وتقدمي معلومات ًا وبصفة خاصة يف كونه أواة للتأكد من أن خمتلف الوزارات بذلت جهد
 حمدوة عما مت وضعه من سياسات وتدابري. 

فاقية بعد سس سنوات من على الطريقة اليت تُفَسر با االتًا جيدًا وأشارت اللجنة إىل أن التقارير وفرت مؤشر  -٤٨
كي يغطي كامل نطاق مياوين   ٢٠٠٥التفاقية سنة  وسع نطاق التركيز األصليمن األطراف اً نفاذها. وذُكر أن عدو

كثرية أشارت يف تقاريرها إىل الرتاث الثقايف غري املاوي و/أو كامل نطاق ًا  إىل أن أطرافاً السياسات الثقافية. وذُِكر، استناو
. وأشارت اللجنة إىل أنه يلزم أن ٢٠٠٥قافية، أنه يوجد قدر من البلبلة فيما يتصل بنطاق تطبيق اتفاقية سنة سياساتا الث

. ومت، بناء على ذلك، إبراز أمهية ٢٠٠٥وسنة  ٢٠٠٣يكون هناا متييز أوضح بني نطاق تطبيق كل من اتفاقييت سنة 
 التفكري يف الصلة والتكامل بني االتفاقيتني. 

ت قلة من األطراف إىل حلول لبعض التحديات اليت تربز عند تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين. واتُِفق وأشار  -٤٩
على أنه يلزم على اهليئات الرئيسية لالتفاقية واجلهات املعنية فيما يتعلق با التفكري على حنو أكرب يف هذه املسائل وحتديد 

 حلول ممكنة هلا. 

أنه مل يتسن حىت اآلن إجراء وراسة كافية لعدو من املسائل اهلامة املتصلة بالتنفيذ عن طريق  وأشري يف النهاية إىل -٥٠
 عملية تقدمي التقارير، وهي: 

 التحديات الكامنة يف الرقمنة؛  •

 وور هيئات الب  اإلذاعي العام؛  •

 وضع الفنان، مبا يف ذلك حرية التعبري الفين، وحرية اإلبداع؛  •

 اص والشراكات بني القطاعني اخلاص والعام. وور شراكات القطاع اخل •
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 ملخص للتدابير التي اتخذتها األمانة بعد الدورة السادسة للجنة 

من املباوئ التوجيهية، ما برحت األمانة تتلقى، وتسجل، وتقر بتسلم تقارير قدمتها األطراف  ١١للفقرة ًا تنفيذ -٥١
٢٠١٢10Fألول/ويسمرب بعد الدورة الساوسة للجنة، املعقووة يف كانون ا

وستتاح هذه التقارير لألطراف قبل الدورة  .١١
 . ١٠م أ/ ٣من القرار  ٧للفقرة اً السابعة للجنة، وللجمهور عقب الدورة، وفق

الذي اذذته اللجنة يف وورتا العاوية الساوسة،  ٦/٤من قرار اللجنة الدولية احلكومية  ٩و ٨للفقرتني ًا وتنفيذ -٥٢
معهد اليونسكو لإلحصاء، من أجل حتليل منوذص امللحق اإلحصائي يف ضوء رووو األطراف، وتقدمي  تعاونت األمانة مع

الصفحات ًا ). واستكملت األمانة أيضCE/13/4.CP/INF.9تقرير عن التقدم احملرز يف تنقيحه (انظر الوثيقة اإلعالمية 
يسهل استعماله للمباوئ التوجيهية، ًا ، جتميع٢٠١٣الشبكية املخصصة لتقدمي التقارير الدورية، وأتاحت، يف أوائل عام 

 والتعاريف، والنصائح. 

الذي اذذته اللجنة يف وورتا العاوية الساوسة  ٦/٤من قرار اللجنة الدولية احلكومية  )١( ١٢للفقرة ًا وتنفيذ -٥٣
ية، استكملت اللجنة منوذص )، وفيما يتصل مبداوالت اللجنة بشأن تقدمي التقارير الدور ٢٠١٢(كانون األول/ويسمرب 

 . وبذا تكون األمانة قد: ٢٠١٣التقارير وأعاوت نشره يف كانون الثاين/يناير 

 أوضحت العديد من التعاريف، مبا فيها مصطلح "السياسات الثقافية" ومصطلح "التنمية املستدامة"؛ •

 ة العامة للبلد؛ يف منوذص التقرير إلوراص وصف سروي للرؤية السياسية الثقافياً أوجدت مكان •

(السياسات  ٢٠٠٣بني هدف ونطاق تطبيق اتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املاوي لعام ًا أورجت متييز  •
(السياسات  ٢٠٠٥والتدابري الرامية إىل صون عناصر الرتاث غري املاوي) وهدف ونطاق تطبيق اتفاقية سنة 

  الثقايف). والتدابري الرامية إىل تعزيز ومحاية تنوع أشكال التعبري

الذي اذذته اللجنة يف وورتا العاوية الساوسة،  ٦/٤من قرار اللجنة الدولية احلكومية  )٢( ١٢للفقرة ًا ووفق -٥٤
تنهض األمانة بالتعاون مع املكاتب امليدانية لليونسكو والتمع املدين بإعداو برنامج تدرييب لألطراف بشأن إعداو التقارير 

، وتلتمس ٢٠٠٥ل أربع سنوات، كجزء من برناجمها األكرب لبناء القدرات فيما يتعلق باتفاقية سنة الدورية اليت تقدم ك
 موارو خارجة عن امليزانية لتنفيذه. وميكن أن تتضمن العناصر الرئيسية هلذا الربنامج التدرييب ما يلي: 

 

                                                
تقاريرها إىل األمانة وهي: أرمينيا، وبوركينا فاسو، ورومانيا،  قد قدمت أطراف إضافية ٨ت كان،  ٢٠١٣نيسان/أبريل  ٣٠ يف ١١

 وصربيا، والصني، وغواتيماال، وكمبوويا، وكوت ويفوار.
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، وذطيط تدخالت تدريبية إجراء تقييمات لالحتياجات، بالتعاون مع املكاتب اإلقليمية لليونسكو )١(
 إقليمية؛ 

وضع مواو وأووات تدريبية وتكييفها وترمجتها، مبا يف ذلك ما يتعلق منها بتحليل السياسات ومجع  )٢(
 اإلحصاءات الثقافية؛ 

حلقات تدريبية إقليمية لتدريب املدربني، بدف إنشاء شبكة للمدربني احملليني الذين ميكنهم  ٦تنظيم  )٣(
د الطلب، بتنظيم حلقات تدريبية وطنية، مبا يف ذلك إجراء املشاورات اليت تشارا فيها جهات القيام، عن

 معنية متعدوة، وتقدمي املساعدة يف مجع البيانات؛ 

 كفالة إجراء مشاورات على سبيل املتابعة، وتقدمي املساعدة؛  )٤(

 رصد أثر الربنامج وتقييمه.  )٥(

 من هذا الربنامج ما يلي: وميكن أن تتضمن النتائج املرجوة 

 يف املائة يف عدو التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات، اليت جيري إعداوها وتقدميها؛  ٥٠زياوة بنسبة  )١(

 حتديد اخلرباء احملليني وتدريبهم؛  )٢(

 تمع املدين؛ وضع برامج وطنية تتعدو فيها اجلهات املعنية، وتشارا فيها جهات فاعلة من احلكومة وال )٣(

إنشاء آليات وطنية جلمع املعلومات والبيانات للقيام بالرصد املنتظم لتنفيذ السياسات والربامج وآثارها،  )٤(
 وإوخال ذلك يف االستكماالت املقبلة للتقرير الدوري الذي يقدمه البلد كل أربع سنوات؛ 

ء العامل لتشاطر اخلربات، واستكمال املواو تنفيذ وتعهد منتدى إلكرتوين للخرباء احملليني من كل أحنا )٥(
 واألووات التدريبية. 

وستنهض األمانة، عقب املداوالت اليت سيجريها مؤمتر األطراف بشأن هذه األنشطة الرئيسية، بإعداو خطط عمل 
  تفصيلية، مشفوعة بتقديرات للميزانية لفرتة العامني القاومة. 
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 و القرار التايل: وقد يرغب مؤمتر األطراف يف اعتما -٥٥

  ١٠م أ/ ٣مشروع القرار 

  إن مؤتمر األطراف،

، CE/13/4.CP/INF.7وملحقها، والوثائق اإلعالمية  CE/13/4.CP/10الوثيقة  وقد ورس - ١
 ، CE/13/4.CP/INF.9، و CE/13/4.CP/INF.8 و

 ، ٦/٤ و ٥/٤، وقراري اللجنة ١٠م أ/ ٣و  ٧م أ/ ٣إىل قراريه  وإذ يشير - ٢

 ، CE/13/4.CP/10مبلخص األمانة التحليلي، كما هو وارو يف ملحق الوثيقة اً إذ يحيط علمو  - ٣

أوىل تقاريرها الدورية اليت تقدم كل أربع  ٢٠١٠أن تقدم األطراف اليت صدقت على االتفاقية يف عام  يقرر - ٤
االتفاقية يف عام  ، وأن تقدم األطراف اليت صدقت على٢٠١٤نيسان/أبريل  ٣٠سنوات إىل األمانة قبل 

 ؛ ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٣٠تقاريرها قبل  ٢٠١١

إىل جتميع  ٢٠١١و  ٢٠١٠من األمانة أن تدعو األطراف اليت صدقت على االتفاقية يف عامي  يطلب - ٥
تقاريرها الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات يف موعد غايته ستة أشهر قبل املوعد النهائي احملدو لتقدميها، 

 أعاله،  ٤و الذي تنص عليه الفقرة على النح

من األمانة أن تستكمل ملخصها التحليلي االسرتاتيجي الذي يرتكز على أنشطة فعلية  يطلب كذلك - ٦
مبمارسات ًا للتقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات واليت ترو كل عام، وأن تقدمه إىل اللجنة مشفوع

 قارير، والتقارير ذاتا، للتداول بشأ�ا، جيدة إضافية، وامللخصات التنفيذية للت

األطراف على توفري موارو خارجة عن امليزانية لتنظيم برنامج تدرييب على إعداو التقارير، ولتنفيذ  يشجع - ٧
 من االتفاقية،  ١٩و  ٩نظام عاملي إلوارة املعارف يرمي إىل تنفيذ املاوتني 

، مبا يف ذلك اإلطار العام للتقارير ٩توجيهية التنفيذية للماوة ال المبادئاللجنة إعاوة وراسة  يفوض إلى - ٨
الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات امللحق با، وتنقيحها حسب االقتضاء، على أساس اخلربات املكتسبة، 

 وتقدمي نتائج أعماهلا إىل مؤمتر األطراف يف وورته العاوية اخلامسة إلقرارها،

له يف وورته القاومة التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات مشفوعة  اللجنة إىل أن تقدم يدعو - ٩
بتعليقاتا، ويطلب من األمانة أن تقدم له امللخص التحليلي للتقارير الدورية اليت وروت هلا. 
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 الملحق العاشر

 ملخص األمانة التحليلي للتقارير الدورية التي تقدمها األطراف كل أربع سنوات

 مةمقد  -أوالً 

صك وويل ملزم قانونا يتمثل هدفه يف كفالة أن يكون بوسع  ٢٠٠٥اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف لعام  - ١
الفنانني، واملهنيني الثقافيني، والعاملني يف هذا الال، واملواطنني يف مجيع أرجاء العامل إبداع جمموعة واسعة من السلع واخلدمات 

افية، وإنتاجها، وتوزيعها، ونشرها، والتمتع با، مبا يف ذلك ما يتعلق بم من هذه السلع واخلدمات واألنشطة. واألنشطة الثق
وتؤكد االتفاقية، عالوة على ذلك، على أن مباوئ االنتفاع املنصف، واالنفتاح، والتوازن على الصعيد الدويل تقتضي وجوو 

الصعيد القطري. وميكن حتقيق ذلك عن طريق توفري أطر قانونية ومالية وسياسية،  قطاعات ثقافية وينامية وقابلة لالستمرار على
 وتعزيز القدرات املهنية، وتقوية اهلياكل التنظيمية اليت تؤثر تأثريا مباشرا على خمتلف مراحل سلسلة القيمة الثقافية. 

زايد على أ�ا توفر إطارا ميكن أن يتصدى ، ينظر إليها على حنو مت٢٠٠٥وأصبحت االتفاقية، منذ اعتماوها يف عام  - ٢
 لتحديات األلفية اجلديدة من خالل: 

 تشجيع اتباع �ج متكامل لوضع السياسات الثقافية يتناول خمتلف مراحل سلسلة القيمة الثقافية؛  •

ضي املشاركة التسليم بأن نظام إوارة الثقافة ينطوي على جمموعة من العناصر احلكومية وغري احلكومية الفاعلة ويقت •
، فضال عن تشاطر املسؤولية يف تنفيذ جمموعة متنوعة من األصوات يف عمليات وضع السياساتالنشطة من جانب 

 السياسات؛ 

(مثل النساء) والموعات االجتماعية (مثل األشخاص الذين ينتمون  تلبية االحتياجات اخلاصة لألفراوالسعي إىل  •
ة) والعقبات اليت يواجهو�ا نتيجة ملشاركتهم يف خمتلف مراحل سلسلة القيمة إىل األقليات أو إىل الشعوب األصلي

 الثقافية؛ 

تأخذ الثقافة يف االعتبار التام كدافع لالقتصاوات الوطنية، والوئام االجتماعي، ورفاهة األفراو،  رؤية للتنميةاقرتاح  •
 وتتطلب، بناء على ذلك، مشاركة شىت الوزارات واإلوارات احلكومية؛ 

ترمي إىل وعم الصناعات الثقافية واإلبداعية يف البلدان  أشكال جديدة من التعاون الثنائي واملتعدو األطرافتصميم  •
 النامية، وتيسر تدفق السلع واخلدمات الثقافية وتنقل الفنانني واملبدعني عرب العامل.

اسات وتدابري وطنية عملية بالغة التعقيد. ومن غري أن أطرافا عديدة أوضحت أن تفسري االتفاقية وتنفيذها يف شكل سي - ٣
املفيد أن تتشاطر األطراف املعلومات عما اذذته من تدابري لتنفيذ االتفاقية، وما تواجهه يف سبيل ذلك من حتديات، وما 

 توصلت إليه من حلول ابتكارية للتغلب على هذه التحديات. 
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واملقدمة من األطراف إىل  ٤٥ارير الدورية الرباعية السنوات البالغ عدوها ويسرتشد التحليل املقدم يف هذا امللخص بالتق - ٤
أطراف  ١٠أطراف من الموعة الثانية، و  ٩طرفا من الموعة األوىل،  ١٧، مبا فيها: ٢٠١٢آب/أغسطس  ٣١األمانة حىت 

أطراف من الموعة اخلامسة (ب). أما  ٤)، و من الموعة الثالثة، وطرفان من الموعة الرابعة، وطرفان من الموعة اخلامسة (أ
 التقرير اخلامس واألربعون فهو التقرير املقدم من االحتاو األورويب. 

. وميكن أن تيسر املعلومات املقدمة وضع قائمة مفيدة ملحقا للمصاور واإلحصاءاتمن هذه التقارير  ٢٨وتتضمن  - ٥
املستقبل. ويف حني قدمت بعض األطراف معلومات إحصائية شاملة، فإن مبراجع ذات صلة كموارو للمعرفة الستخدامها يف 

األرقام املقابلة ليست متاحة عن كثري من الاالت. وهذه مسألة معروفة وقائمة منذ وقت طويل يف ميدان اإلحصاءات الثقافية يف 
 مجيع مناطق العامل. 

11Fاء وولينيوتويل حتليل التقارير وامللحقات، يف جمموعها، سسة خرب  - ٦

يتناولون األولويات اليت تقرر أن تقدم أطراف  ١٢
ة؛ االتفاقية تقارير عنها، مبا فيها: السياسات والتدابري الثقافية؛ والتعاون الدويل واملعاملة التفضيلية؛ والثقافة والتنمية املستدام

ارة من التدابري اليت ارتأت األطراف أ�ا مبتكرة أو واشرتاا التمع املدين يف تنفيذ االتفاقية. وترو يف �اية كل قسم جمموعة خمت
 متثل ممارسة جيدة، ويرو يف امللحق الثاين تفصيل هلا. 

والتحليالت واألمثلة املقدمة كلها مستمدة على حنو حصري مما هو وارو من التقارير الدورية الرباعية السنوات. ومن  - ٧
طراف مجيعها، من أجل تقدمي صورة عاملية عن تنفيذ االتفاقية على الصعيد القطري األمهية مبكان التأكيد على أنه يتعني على األ

 وتوفري قائمة متثيلية ومتوازنة باألمثلة املبتكرة من كل بقاع العامل، أن تقدم تقاريرها الدورية الرباعية السنوات. 

12Fبير الثقافيالسياسات والتدابير الثقافية الرامية إلى تعزيز تنوع أشكال التع -ثانياً 

١٣ 

 االختالفات في تفسير الهدف والنطاق العامين لالتفاقية 

مع ارتفاع معدل التصديق على االتفاقية وتكاثر أوجه فهم نصها، يزواو اتساع نطاق بؤرة اهتمام االتفاقية ومقصدها  - ٨
 -اية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف إعاوة تأكيد احلقوق السياوية للدول يف اعتماو سياسات وتدابري ترمي إىل مح -األصليني 

 . ٢٠٠١وذلك بطريقة قد تبني على حنو أوثق نطاق اإلعالن العاملي بشأن التنوع الثقايف املعتمد عام 

والواقع أن "التنوع" أصبح مصطلحا توجيهيا أو فكرة مهيمنة لوضع السياسات الثقافية، وتدل نتائج التقارير الدورية اليت  - ٩
ل أربع سنوات على أن حكومات عديدة عرب العامل قد فسرت االتفاقية على أ�ا منوذص لكامل عملية وضع السياسات يف تقدم ك

الال الثقايف. ويتجلى هذا التطور على حنو أكرب يف التفسريات املتعدوة ملصطلح "أشكال التعبري الثقايف" اليت ذهبت إىل ما هو 
ة اليت جيري إنتاجها بالوسائل الصناعية أو الرقمية". وكان من نتيجة ذلك أن طبق عدو من أبعد من "السلع واخلدمات الثقافي

                                                
ص إيسار (اهلند)، وكي  نريس (برباووس)، وويفيد ثروسيب (أسرتاليا)، ومايك ترييسا هويفرت وي توريغانو (إسبانيا)، ويوويشثيز را  ١٢

 فان غران (جنوب أفريقيا).
 يسرتشد هذا القسم من التقرير بالتحليل املستعرض الذي أعده يوويشثري راص إيسار. ١٣
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على الكثري من األشكال واملظاهر الثقافية اليت قد تدخل يف نطاق اتفاقية صون الرتاث الثقايف  ٢٠٠٥األطراف إطار اتفاقية عام 
 . ٢٠٠٣غري املاوي لعام 

 ختلف مراحل سلسلة القيمة السياسات والتدابير الثقافية في م

طلب إطار تقدمي التقارير توفري معلومات عن السياسات والتدابري الثقافية اليت تنفذها األطراف لتعزيز تنوع أشكال التعبري  -١٠
إلبداع، الثقايف يف خمتلف مراحل اإلبداع، واإلنتاص، والتوزيع، والنشر، واملشاركة، والتمتع. ويُقصد بالتدابري تلك اليت تثري ا

وتشكل جزءا من بيئة متكينية للمنتجني واملوزعني املستقلني العاملني يف الصناعات الثقافية، وكذلك من يتيحون للجمهور عامة 
 إمكانية االنتفاع باألشكال املتنوعة للتعبري الثقايف. 

لرئيسي للسياسات والتدابري الثقافية اليت من االتفاقية املعنونة "التعاريف" اهلدف ا ٤من املاوة  ٦وحتدو الفقرة الفرعية  -١١
 ٦، وإنتاجها، ونشرها، وتوزيعها، واالنتفاع با". وتورو املاوة السلع واخلدمات الثقافيةيتعني تقدمي تقارير عنها وتتمثل يف "إبداع 

العناية الواجبة "للظروف  التدابري اليت تويل ٧جمموعة من السياسات والتدابري احملتملة اليت ميكن توخيها. وتتناول املاوة 
واالحتياجات اخلاصة بالنساء وبشىت الفئات االجتماعية، مبا يف ذلك األشخاص الذين ينتمون إىل األقليات وإىل الشعوب 
األصلية". وتعين هذه "العناية" اعتماو سياسات وتدابري ترمي إىل التغلب على احلواجز اليت حتول وون اشرتاكهم يف خمتلف مراحل 

ة القيمة (مثل تدابري حمدوة لدعم الفنانات). وتتوخى املاوة كذلك "أن تسعى األطراف أيضا إىل االعرتاف بأمهية إسهام سلسل
 الفنانني ومجيع املشاركني يف عملية اإلبداع، واألوساط الثقافية، واملنظمات اليت تدعم الفنانني يف عملهم، وبدورهم احملوري يف إثراء

" تدابري لتعزيز أشكال التعبري الثقايفاملعنونة " ٧لثقايف". وحتدو املباوئ التوجيهية التنفيذية املتعلقة باملاوة تنوع أشكال التعبري ا
 بشيء من التفضيل تدابري معينة ميكن اذاذها يف كل مرحلة من سلسلة القيمة. 

لسياسات والتدابري املعتمدة بشأن السلع ويف حني أن أطرافا قليلة، بوجه عام، أشارت يف تقاريرها على حنو قصري إىل ا -١٢
واخلدمات الثقافية اليت تتكون منها الصناعات الثقافية (مثل فرنسا وكندا)، فإن ما يقرب من نصف األطراف يشري يف تقاريره إىل 

بالثقافة تتصل  على الصناعات الثقافية وتقوية سلسلة القيمة، مع اإلشارة أيضا إىل سياسات وتدابري رئيسيوجوو تركيز سياسي 
. وال يشري ثل  األطراف تقريبا يف روووه على حنو يُذكر إىل السلع واخلدمات الثقافية. ويتضمن الرتكيز السياسي يف حد ذاتا

الرئيسي الذي تشري إليه هذه األطراف الرتاث الثقايف واملتاحف (مثل إكواوور، وبوليفيا، وشيلي، وهنغاريا) أو الثقافات التقليدية 
و األصلية، مبا فيها ثقافات األقليات أو املهاجرين (مثل أيرلندا، وباراغواي، وبلغاريا، وشيلي، وكوبا، واملكسيك، وهنغاريا). و/أ

وتشري أطراف مثل كوبا، ولكسمربغ، وموناكو يف تقاريرها إىل اإلبداع الفين عامة. وتفسح أطراف أخرى مثل قربص، وهنغاريا، 
 ال سياسيا خاصا للممارسات الثقافية ملواطنيها املقيمني يف اخلارص. واليونان يف تقاريرها جما

ويتمثل االجتاه السائد، عند وراسة األهداف املعلنة اليت تنشدها األطراف يف البلدان النامية فيما يتصل بوضع السياسات  -١٣
األهداف السياسية املتعلقة باإلبداع واإلنتاص بأ�ا . وتتسم توزيع السلع واخلدمات الثقافية والتمتع باوتنفيذ التدابري، يف تعزيز 

شائعة جدا ولكنها أقل انتشارا. ويتضح من هذا النمط لإلجراءات والنفقات السياسية الثقافية أن احلاجة تقوم إىل تقوية اآلليات 
و املرأة ما يقل عن ثل  رووو واحلوافز التمكينية لإلنتاص الثقايف يف حد ذاتا. وعالوة على ذلك، متثل السياسات املوجهة حن
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األطراف، مما يدل بدوره على ضرورة الدعوة إىل اذاذ تدابري يف الال الثقايف تراعي املنظور اجلنساين وترمي إىل إجراء حتوالت 
 فيه. 

سلسلة القيمة  ويرو أوناه ملخص لألنواع املختلفة من التدابري اليت أشارت األطراف إليها يف تقاريرها يف خمتلف مراحل -١٤
الثقافية واليت تستهدف: إثراء اإلبداع، وتكوين جزء من بيئة متكينية لإلنتاص والتوزيع، وتيسري انتفاع اجلمهور عامة بتنوع أشكال 

 التعبري الثقايف. 

الدعم املباشر ’ ١‘بأ�ا تلك اليت توفر:  تثري اإلبداعوميكن وصف الرووو املقدمة من األطراف واليت يشار إليها على أ�ا  -١٥
الدعم غري املباشر إلتاحة الوقت واملكان والفرص لوضع أفكار ’ ٢‘للفنانني واملبدعني، ألغراض منها إبداع أعمال جديدة، و 

 ورؤى جديدة. وكان من بني السياسات والتدابري اليت تناولتها التقارير يف أحيان كثرية ما يلي: 

 ة األطراف املقدمة للتقارير)؛الدعم املايل املباشر للفنانني (غالبي •

التشريعات املتعلقة بوضع الفنان (مثل أملانيا، وبريو، واجلبل األسوو، وكندا، وليتوانيا، ومنغوليا، وناميبيا، والنرويج،  •
 والنمسا)؛

 املخططات احلاضنة للفنانني والفنانات الشباب (مثل النمسا)؛  •

يمي أو وون اإلقليمي (مثل بوليفيا، وشيلي، وقربص، واالحتاو الدعم لتنقل الفنانني، وخباصة يف السياق اإلقل •
 األورويب)، وإنشاء أماكن إلقامة الفنانني (مثل األرجنتني، وتونس)؛

الدعم لالستخدام األفضل آلليات حقوق التأليف والنشر (مثل الدامنرا، وسلوفينيا، وعمان، وناميبيا، واليونان،  •
 واالحتاو األورويب).

ة إىل هذه التدابري، تسهم برامج التدريب والتعليم الرامية إىل بناء املهارات املهنية أيضا يف حتقيق األهداف وباإلضاف -١٦
السياسية املتمثلة يف إثراء اإلبداع. وال يقتصر هذا على التدريب النظامي يف مدارس الفنون فحسب، وإمنا يشمل أيضا برامج 

من االتفاقية. ويوفر برنامج مشرتا بني  ١٠ظر أيضا املباوئ التوجيهية التنفيذية للماوة التدريب يف ميدان الصناعات الثقافية (أن
شاب لتنمية مهارات مثل اإلنتاص السمعي البصري، والتصوير،  ١٥٠٠، على سبيل املثال، التدريب لعدو األرجنتنيالوزارات يف 

دة، وإصالح اآلالت املوسيقية، وغريها، تتسم بأ�ا أساسية وفنون األواء، واإلضاءة، والصوت، والتكنولوجيات اإلذاعية اجلدي
األمهية للتنمية املهنية يف القطاعات اليت تتكون منها الصناعات الثقافية. وقد التحق اخلرجيون األوائل من هذا الربنامج بوظائف يف 

للرتبية والفنون والثقافة برناجما توجيهيا ، اعتمدت الوزارة االحتاوية النمساالاالت اليت حصلوا على تدريب من أجلها. ويف 
للفنانات لدعم نقل املعارف الفنية فيما بني الفنانات املتمرسات والفنانات الصاعدات، عن طريق حلقات العمل، واجتماعات 

 الرتابط، واإلشراف. 



CE/13/4.CP/10 
Annex X – page 5 

إلنتاج وتوزيع السلع والخدمات نية والسياسات والتدابري اليت ميكن النظر إليها على أ�ا تشكل جزءا من تيئة بيئة متكي -١٧
اليت تتكون منها الصناعات الثقافية هي تلك اليت تستهدف وعم وسائل اإلنتاص والنفاذ إىل مؤسسات وشبكات وبرامج  الثقافية
 التوزيع. 

 : ومتثلت تدابري اإلنتاص اليت يشار إليها يف أحيان كثرية يف التقارير يف

 الثقايف احمللي (غالبية األطراف املقدمة للتقارير)؛ التمويل املباشر إلنتاص احملتوى •

وعم إجياو وتشغيل بىن أساسية وهيئات لإلنتاص، مثل شركات أو شبكات الصناعة الثقافية (مثلما هو حاصل يف  •
 ألورويب)؛ األرجنتني، واستونيا، وإكواوور، وأملانيا، وباراغواي، والربازيل، وبلغاريا، وفرنسا، وكندا، وموناكو، واالحتاو ا

حلقات العمل الرامية إىل بناء الكفاءات املتعلقة باإلنتاص واملهارات الفروية املتصلة مبباشرة األعمال احلرة (مثلما هو  •
 حاصل يف األرجنتني، والربازيل، وبريو)؛ 

اإلنتاص  النظم اليت جتيب ضرائب على عائدات الصناعات الثقافية العامة واخلاصة إلعاوة استثمارها يف عمليات •
 الوطنية (مثلما هو حاصل يف بولندا)؛ 

 نظم اإلنتاص املشرتا (مثلما هو حاصل يف االحتاو األورويب والدول األعضاء فيه). •

 : ومتثلت تدابري التوزيع اليت يشار إليها يف أحيان كثرية يف التقارير يف

ق يف خمتلف مياوين اإلنتاص الفين أو الثقايف املخططات احمللية أو الوطنية لبناء القدرات على التوزيع و/أو التسوي •
(مثلما هو حاصل يف أستونيا، وإكواوور، والربازيل، وتونس،وسلوفاكيا، وقربص، ومنغوليا، والنمسا، ونيجرييا، 

 واالحتاو األورويب؛ 

فة (مثلما هو استحداث آليات توزيع حملية، مبا يف ذلك إجياو بىن أساسية ماوية لإلجناز يف ميداين الفنون والثقا •
 حاصل يف اجلبل األسوو)؛ 

 وضع حصص للمحتوى (مثلما هو حاصل يف الربتغال، وفرنسا، وكندا)؛  •

اذاذ تدابري لتشجيع تصدير السلع واخلدمات الثقافية (مثلما هو حاصل يف األرجنتني، واستونيا، وتونس، وعمان،  •
 وفنلندا، وكندا، والنمسا)؛ 

لك تعزيز وسائل اإلعالم العامة والتنوع فيها (مثلما هو حاصل يف األرجنتني، وضع سياسات إعالمية، مبا يف ذ •
وأوروغواي، وبريو، واجلبل األسوو، والدامنرا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، والنرويج، 

 والنمسا)؛ 
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ت" أو "السنوات" (مثلما هو حاصل وعم أو تنظيم األحداث الرتوحيية مثل "األسواق" أو "املعارض" أو "املهرجانا •
 يف األرجنتني، واستونيا، وإكواوور، وبريو، واجلبل األسوو، واليونان)؛ 

ويف كثري من البلدان، بدأت اجلهات املعنية يف القطاعني العام واخلاص العمل معا لوضع برامج لإلنتاص والتوزيع، فضال عن  -١٨
افسية للمنتجني على الصعيد احمللي وإتاحة الفرص لتوزيع أعماهلم على الصعد الوطنية إجياو جمموعات قطاعية لتعزيز القدرات التن

يف تقريرها أن  الدامنراواإلقليمية والدولية. وأفضت هذه الربامج املوجهة إىل نتائج مثرية لالهتمام. وعلى سبيل املثال، أكدت 
يف املائة من  ٤٠الصاورات من األفالم الدامنركية (إذ يوزع اآلن قرابة الدعم املقدم إىل صناعتها السينمائية احمللية أوى إىل زياوة 

، أوت االستثمارات الرامية إىل وعم الصناعات الثقافية احمللية وتصدير السلع واخلدمات النمسااألفالم خارص الدامنرا). ويف 
من مباشري األعمال احلرة يف  ٤٠٠ا يزيد على مل ٢٠١١إىل زياوة املبيعات غري احمللية يف عام  ٢٠١٠-٢٠٠٨الثقافية يف الفرتة 

، أوت االستثمارات الراه عن طريق الربنامج كندايف املائة. ويف  ٢٦النمسا، وبلغ نصيب الصاورات من الصناعات اإلبداعية 
ايل، إىل إنتاص ) واملمول بالشراكة مع إوارة الرتاث الكندية والقطاع احل٢٠١١-٢٠١٠املعنون "األعمال املوسيقية اجلديدة" (

لعملييت  مجعية تنمية املشاريع الثقافية الدعممشروع. ويف كويبك، تقدم  ١٠٠٠ألبوما وتقدمي املساعدة إىل ما يربو على  ٢٩٣
اإلنتاص والتوزيع، وحتّفز االستثمار الذي يقوم به القطاع اخلاص يف الصناعات الثقافية والذي مّكن هذه الصناعات من تقدمي 

من املشاريع واملنظمات الثقافية أو العاملة يف  ٢٠٠٠ة مماثلة لتلك املقدمة من مصرف لالستثمار إىل ما يزيد على خدمات مالي
، أنشئت جمموعات للصناعة الثقافية واإلبداعية بدعم من الشركات أوروغواي. ويف ٢٠١١-٢٠١٠جمال االتصاالت يف الفرتة 

 . ٢٠١١رها جمموعة موسيقية أنشئت يف عام اخلاصة واملؤسسات احلكومية كلتيهما، وكان آخ

ولقد ُوضعت السياسات والتدابري الثقافية الرامية إىل تعزيز االنتفاع باألشكال املتنوعة للتعبري الثقايف مبا يتماشى عاوة مع  -١٩
يف التقارير يف أحيان  كوسيلة لالرتقاء بنوعية حياتم بوجه عام. وقد أشري   مشاركة الجماهير في الحياة الثقافيةهدف زياوة 

 كثرية إىل األنواع التالية من التدخالت: 

 تعزيز "حمو األمية" الثقافية واإلعالمية (غالبية األطراف املقدمة للتقارير)؛  •

تعزيز انتفاع األشخاص الذين ينتمون إىل األقليات، والشعوب األصلية، والشباب، والنساء باحلياة الثقافية ومشاركتهم  •
 ة البلدان املقدمة للتقارير)؛ فيها (غالبي

تعزيز انتفاع احملرومني اجتماعيا، واألشخاص ذوي اإلعاقة، واملسنني، ومشاركتهم (مثلما هو حاصل يف إسبانيا،  •
 والربتغال، والنرويج)؛ 

مة ذفيض احلواجز املتعلقة باألسعار اليت حتول وون االنتفاع بالسلع الثقافية، عن طريق تدابري مثل ضريبة القي •
 املضافة املخفضة أو الصفرية (مثلما هو حاصل يف الدول األعضاء يف االحتاو األورويب). 

وتقوم أطراف عديدة بتوزيع قسائم على فئات معينة من السكان للنفاذ بالان أو بأسعار خمفضة إىل األحداث الفنية.  -٢٠
ان إىل مجيع املتاحف اليت حتصل على إعانات من احلكومة؛ إمكانية النفاذ بال ١٨لألطفال والشباب حتت سن  الدامنراوتوفر 

إعانات لألنشطة الثقافية للمواطنني املسنني؛ ويكفل برنامج "تذاكر الثقافة" يف  النرويجويقدم مشروع "عصا املشي الثقافية" يف 
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نما، واحلفالت املوسيقية، ومباريات كرة إمكانية نفاذ املراهقني والشباب من الفئات احملرومة إىل املسارح، أو وور السي الربازيل
 القدم وكرة السلة، وأنشطة الكرنفاالت بالان. 

ويبذل عدو من األطراف جهووا لتلبية االحتياجات اخلاصة ملناطق هذه األطراف ومقاطعاتا، وأوساطها اللغوية،  -٢١
على وور هيئات اإلذاعة العامة يف كفالة املشاركة واألشخاص الذين ينتمون إىل األقليات وإىل الشعوب األصلية، مع التأكيد 

املنصفة يف احلياة الثقافية واالنتفاع بأشكال التعبري الثقايف. وتقدم ليتوانيا، على سبيل املثال، الدعم هليئتها الوطنية لإلذاعة 
ىل الليتوانية، وتؤكد على أن هذه اإلذاعات والتلفزيون العاملة باللغات الروسية، والبيلوروسية، والبولندية، واألوكرانية، باإلضافة إ
، كهيئة إذاعة وطنية عامة، برامج إذاعية الكنديةجزء أساسي من رسالة اهليئة الوطنية لإلذاعة والتلفزيون. وتقدم هيئة اإلذاعة 

لغوية رمسية من أجل  وتلفزيونية تربز الطبيعة املتعدوة الثقافات واألعراق لكندا، واالحتياجات والظروف املختلفة لكل مجاعة
 اإلسهام يف إجياو وعي وطين مشرتا وهوية مشرتكة. 

  أمثلة ابتكارية مختارة:

مثال ابتكاري للتعاون بني خمتلف الوكاالت العامة والعناصر الفاعلة يف  سوق الصناعات الثقافية في األرجنتين:
 القطاع اخلاص وخرباء الصناعة الثقافية. 

يرمي إىل تعزيز القدرة التنافسية واالبتكارية للصناعات اإلبداعية  إلبداعية النمساوية:برنامج تطوير الصناعات ا
 النمساوية، من خالل التدريب والتعليم واخلدمات االستشارية. 

تربهن، باالقرتان مع تدابري تشريعية جديدة وصندوق جديد لألنشطة السمعية  سياسة السينما في البرازيل:
 �ج متكامل لتقدمي الدعم يف كامل سلسلة القيمة السينمائية. البصرية، على اتباع 

تستهدف محاية املبدعني، وتشكل تصديا فعاال للتحديات االقتصاوية والتكنولوجية اليت  سياسة الكتاب الفرنسي:
 تواجه القطاع الثقايف. وهي منوذص متبع على نطاق واسع، وخصوصا يف أوروبا وأمريكا الالتينية. 

مثال للبىن األساسية املتسقة واملتكاملة للمعلومات وبناء  لصناعات الثقافية واإلبداعية في ألمانيا:مبادرة ا
 القدرات، اليت أنشأتا السلطات االحتاوية ملساعدة األفراو والشركات يف القطاع الثقايف. 

جتمع على حنو تام جيسد رؤية سياسية شاملة  :٢٠١٢-٢٠٠٧البرنامج الثقافي الوطني في المكسيك للفترة 
 بني الوعي بالتنوع الثقايف وتعزيزه، فيما يتصل بالسلع واخلدمات الثقافية والتنوع العرقي الثقايف يف البلد. 

ُصمم ألن يكون حاضنا إلنتاص شىت األشكال الفنية  المركز الثقافي المتعدد األغراض في الجبل األسود:
واهلندسة املعمارية، والسينما، والفيديو، فضال عن كونه وافعا للتنمية وعرضها وتوزيعها، مبا يف ذلك فنون األواء، 

 الثقافية على الصعيد احمللي ويف كل أحناء اجلبل األسوو. 
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يستهدف إتاحة إمكانية النفاذ إىل األسواق وتشاطر  البرنامج المشترك للصناعات اإلبداعية الجامعة في بيرو:
 عات الثقافية اجلامعة".النماذص العملية الناجحة يف "الصنا

ترمي إىل تعزيز التباول الثقايف "والتالحم" يف خمتلف اجلماعات املقيمة يف  مبادرة "األحياء الحرجة" في البرتغال:
 أربع مناطق حضرية وفيما بينها. 

قافية، باالقرتان مع تيسر انتفاع املواطنني بالسلع واخلدمات التعليمية والث مراكز وزارة التربية والثقافة في أوروغواي:
 االبتكار العلمي والتكنولوجي، وتدعم االندماص االجتماعي ومشاركة املواطنني.

 

13Fالتعاون الدولي والمعاملة التفضيلية -ثالثا 

١٤ 

يكتسي السعي إىل توطيد التعاون الدويل، من أجل تعزيز الثقافة كدافع للتنمية اليت تسلم بأن اجلوانب الثقافية للتنمية  -٢٢
اثل يف األمهية جوانبها االقتصاوية، بأمهية حمورية يف االتفاقية. ومطلوب إىل أطراف االتفاقية إوماص الثقافة كعنصر اسرتاتيجي يف مت

 أطرها للتعاون الدويل، مع مراعاة إعالن األمم املتحدة لأللفية، وكذلك يف سياساتا وبراجمها للتنمية املستدامة. 

ن التقرير التدابري اليت اذذتا األطراف يف أطرها للتعاون الدويل لتهيئة الظروف املواتية لتعزيز تنوع وسيتناول هذا القسم م -٢٣
أشكال التعبري الثقايف، وذلك على وجه اخلصوص عن طريق وعم ظهور صناعات ثقافية حملية وإقليمية قابلة لالستمرار يف البلدان 

كفالة منح املعاملة التفضيلية، من أجل تعزيز تنقل الفنانني واملهنيني الثقافيني، وخصوصا النامية. وسيتناول أيضا التدابري املتخذة ل
من اجلنوب العاملي، والتدفق املتوازن للسلع واخلدمات الثقافية عرب العامل. وسيتناول القسم التايل التدابري اليت اذذتا األطراف 

 ة على الصعيد الوطين، أي واخل أراضيها. سعيا إىل حتقيق التنمية املستدامة عن طريق الثقاف

ولقد أصبحت الثقافة جزءا من األهداف االسرتاتيجية ألطر التعاون الدويل واسرتاتيجياته وبراجمه لدى عدو من األطراف.  -٢٤
من بني أهدافها املعلنة وهذه األطر واالسرتاتيجيات والربامج تباور با الوزارات املسؤولة عن الثقافة والشؤون اخلارجية، والتنمية. و 

 من االتفاقية ما يلي:  ١٤ذات الصلة بتنفيذ املاوة 

 إرساء وعائم الثقافة كركيزة للتنمية، بغية تعزيز ظهور قطاعات ثقافية وينامية (أطراف عديدة)؛  •

 توفري التدريب للطالب واملهنيني العاملني يف القطاع الثقايف (مجيع األطراف تقريبا)؛ •

 ؤسسات والقدرات (ما يزيد على ثلثي األطراف، مثل إيطاليا، والربازيل، وتونس)؛ تعزيز بناء امل •

 تعزيز تنقل الفنانني واملهنيني (ثلثا األطراف، مثل بريو، والتفيا، والنمسا)؛  •

                                                
 س، ووافيد ثروسيب.يسرتشد هذا القسم بالتحليل املستعرض الذي أعده ترييسا هويفريت وي توريغانو، وكي  نري  ١٤



CE/13/4.CP/10 
Annex X – page 9 

(ما يزيد إتاحة إمكانية النفاذ إىل شبكات التوزيع الدولية و/أو اإلقليمية للسلع واخلدمات الثقافية من البلدان النامية  •
 على نصف األطراف).

 الثقافة في صميم استراتيجيات التعاون الدولي من أجل التنمية 

أشار عدو من األطراف يف تقاريره إل اسرتاتيجيات التعاون الدويل الرامية إىل تعزيز قطاع الثقافة يف البلدان النامية، مبا يف  -٢٥
 ذلك ما يلي: 

، على ضرورة مراعاة وإوماص اجلوانب الثقافية يف مشاريع وبرامج النمساي، يف ينص قانون التعاون اإلمنائي االحتاو •
 التعاون اإلمنائي؛ 

للثقافة والتنمية مؤخرا أنه بصدو وضع اسرتاتيجية جديدة للثقافة والتنمية، وأن هذه االسرتاتيجية  املركز الدامنركيأعلن  •
 أشكال التعبري عنهما يف التعاون اإلمنائي الدامنركي؛ ستوفر التوجيه بشأن وور الفن والثقافة، وأولويتهما، و 

تعزيز الثقافة بوصفها ركيزة للحوكمة والتنمية  االحتاو األورويب) اليت وضعها ٢٠٠٧تستهدف اخلطة األوروبية للثقافة ( •
اهلاوئ. ويرتسي بلدا من أفريقيا، والكارييب، واحمليط  ٧٩املستدامة على الصعيد العاملي، وكذلك التعاون الثقايف مع 

هذا التعاون الثقايف على اتفاق شراكة كوتونو الذي يسلم بأن الثقافة قطاع كامل يف حد ذاته من قطاعات التعاون. 
مليون يورو للفرتة  ٢٦٨٢وجيري وعم هذا اإلطار من خالل صندوق التنمية األورويب القائم على هبات قدرها 

الثقايف على صعيد جمموعة وول أفريقيا والكارييب واحمليط اهلاوئ، يف . ويُقدَّم الدعم أيضا للتعاون ٢٠١٣-٢٠٠٨
من االتفاقية لتعزيز إبداع السلع واخلدمات الثقافية وإنتاجها يف بلدان جمموعة وول أفريقيا  ١٤إطار روح املاوة 

سواق احمللية واإلقليمية والكارييب واحمليط اهلاوئ، وتشجيع التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وحتسني النفاذ إىل األ
 واألوروبية والدولية، وبناء قدرات املهنيني الثقافيني. 

مشاريع السياسة اإلمنائية يف ميدان الثقافة لتعزيز التعدوية ومستويات احلياة األفضل، ومن بني جماالت  فنلنداتدعم  •
لدان النامية، بالتعاون مع املنظمة العاملية االهتمام يف هذا الشأن تعزيز النظم الفعالة حلقوق التأليف والنشر يف الب

 للملكية الفكرية؛ 

) بأ�ا ٢٠١٥-٢٠٠٦للتعاون يف جمايل الثقافة والرياضة مع بلدان اجلنوب ( النروجييةتتسم اسرتاتيجية وزارة اخلارجية  •
 السياسات اإلمنائية، واحلد اسرتاتيجية شاملة لتعزيز الفهم الواسع النطاق للسبب الكامن وراء أمهية العوامل الثقافية يف

من الفقر، ومسائل حقوق اإلنسان. واهلدف من االسرتاتيجية هو وضع الثقافة يف مكان الصدارة وإبرازها على حنو 
أكرب يف التعاون اإلمنائي النروجيي، وزياوة املوارو املخصصة للثقافة والرياضة. ومن بني املشاريع اليت جيري وعمها عن 

اتيجية تلك الرامية إىل إنشاء وتعزيز املؤسسات الثقافية يف اجلنوب (املؤسسات العامة، واملنظمات طريق هذه االسرت 
 غري احلكومية، وغريها)، فضال عن املباورات اليت تعزز الصناعات الثقافية يف بعض البلدان؛ 
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ري على االتفاقية، وتناولت الثقافة من إىل حد كب إسبانيا،اعتمدت اسرتاتيجية الثقافة والتنمية يف التعاون اإلسباين، يف  •
 منظور مزووص، كأولوية أفقية وكقطاع معني من قطاعات التعاون؛ 

للتعاون اإلمنائي الدويل األولوية للثقافة يف عملية تعزيز الدميقراطية وحرية التعبري اليت جيري  السويديةتويل الوكالة  •
إلنسان، واملساواة بني اجلنسني، والشفافية، واإلبداع. وتوجد يف االضطالع با عن طريق املباوالت الداعمة حلقوق ا

السويد يف هذا الشأن أربع "مدن للملجأ" ميكن أن يعمل فيها بسالم على األقل ملدة عام الكتاب املهنيون املعرضون 
 للخطر؛ 

ورين: وعم نفاذ الفنانني من بعدا ثقافيا يركز على حم للوكالة السويسرية للتنمية والتعاونتتضمن السياسة اإلمنائية  •
اجلنوب العاملي، وال سيما من أوروبا الشرقية، إىل األسواق السويسرية وتسليط الضوء عليهم (مثال عن طريق 
"األبواب املفتوحة" يف مهرجان لوكارنو السينمائي الدويل أو من خالل صندوق "رؤى جنوبية شرقية" الذي يوفر 

 اعات الثقافية يف هذه البلدان. التمويل السينمائي)، ووعم الصن

 آليات تمويل المساعدة اإلنمائية 

يفيد حتليل التقارير املقدمة من األطراف بوجوو إوراا متعاظم فيما بني األطراف املاحنة واألطراف املتلقية كلتيهما ملا  -٢٦
 ت للثقافة يف إطار املساعدة اإلمنائية. للثقافة من إمكانات يف جمال التنمية االقتصاوية واالجتماعية، مع ذصيص استثمارا

. وتراوح هذا املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصصة للثقافةيف املائة من األطراف بيانات عن نصيب  ٢٠وقدم حوايل  -٢٧
اليت  ، مع مراعاة حالة إسبانيا القصية٢٠١٢إىل عام  ٢٠٠٩يف املائة يف الفرتة من عام  ١,٣يف املائة إىل  ٠,٢١النصيب من 

، بفضل مسامهتها املقدمة إىل صندوق ٢٠١٠يف املائة يف عام  ١٤,٤١بلغ نصيب الثقافة فيما تقدمه من مساعدة إمنائية رمسية 
ماليني ووالر أمريكي، خصص  ٧١٠حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية لألمم املتحدة، إذ قدمت إسبانيا هلذا الصندوق مبلغا قدره 

 ١٨ووالر أمريكي لنافذة الثقافة والتنمية املواضيعية اليت تنفذها اليونسكو من خالل برامج مشرتكة يف مليون  ٩٥,٦منها مبلغ 
 بلدا عرب العامل. 

وأوضح ما يقل عن حنو ضئيل عن نصف األطراف املقدمة للتقارير أن من بني الطرق اليت تتبعها هذه األطراف لدعم  -٢٨
الصندوق الدويل للتنوع الثقايف. ومن بني املاحنني الرئيسيني هلذا الصندوق إسبانيا، وفرنسا،  الثقافة والتنمية تقدمي املسامهات إىل

وفنلندا، وكندا (وكويبيك)، واملكسيك، والنرويج. ويف حني أن املسامهني أغلبهم من البلدان املتقدمة، قدم عدو ال بأس به من 
ثل زمبابوي، وشيلي، والكامريون. ومن اجلدير بالذكر يف هذا الشأن حالة البلدان االنتقالية والبلدان النامية مسامهات أيضا، م

أل�ا انتقلت مؤخرا من قائمة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاوي للبلدان املتلقية للمساعدة وأصبحت تقدم  سلوفينيا
وق الدويل للتنوع الثقايف العنصر الثقايف من اآلن الدعم اإلمنائي. ويف إطار هذه السياسة اجلديدة، تشكل مسامهتها للصند

 ميزانيتها للمساعدة اإلمنائية الرمسية. 

وُحِدَوت الاالت التالية على أ�ا من بني الاالت اليت ميكن النظر إىل تقدمي املساعدة اإلمنائية الرمسية فيها على أنه كبري  -٢٩
 ية للقطاع الثقايف: الفعالية يف تعزيز اإلمكانات االقتصاوية واالجتماع
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تنمية املهارات والتدريب، وخصوصا على املهارات الالزمة ملباشرة ألعمال التجارية واألعمال احلرة يف إوارة  •
 املؤسسات اإلبداعية؛ 

 متويل حاالت بدء التشغيل وحماضن األعمال التجارية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف القطاع الثقايف؛  •

 عية لتحسني اإلوارة احمللية للموارو الثقافية؛ بناء القدرات التم •

 وعم املؤسسات الثقافية العامة لتشجيع العمل واملشاركة واإلبداع يف الال الثقايف.  •

 محور االهتمام في أنشطة التعاون 

وات العشرين اتسع نطاق الرتكيز يف أنشطة التعاون الثقايف الدويل اليت �ضت األطراف بتنفيذها، على امتداو السن -٣٠
املاضية، ال على الصعيد اجلغرايف فحسب (بإضافة تركيز جديد على الربازيل، والصني، واهلند)، وإمنا حتول أيضا من االضطالع 
بأنشطة "تروجيية" حمضة (عرض الرتاث الثقايف لبلد ما يف بلد آخر) إىل القيام بأنشطة تسهل التعاون يف قطاعات معينة للصناعة 

 الهتمام كذلك مبواضيع سياسية ثقافية أو مشاريع ذات صلة. الثقافية، وا

وتربز بشكل واضح يف التقارير املقدمة من األطراف تدابري التعاون اإلمنائي يف قطاع السينما، عن طريق إبرام اتفاقات  -٣١
، وبناء القدرات، وإقامة الشراكات. لإلنتاص املشرتا. وكثريا ما تتضمن هذه االتفاقات تقدمي املساعدة املالية، ونقل التكنولوجيا

وجيري يف بعض احلاالت، تكملة املساعدة بصناويق مثل صندوق السينما العاملي (أملانيا) ووور السينما العاملية (فرنسا) ورؤية 
ناعات جنوبية شرقية (سويسرا) وغريها. وجرى التأكيد يف التقارير على أن فوائد هذه األووات أساسية األمهية لتنمية الص

السينمائية الوطنية، وخصوصا يف حالة اقرتا�ا باسرتاتيجيات لدعم األفالم يف املهرجانات الدولية ومشاركة املهنيني يف الشبكات 
الدولية واملنظمات القطاعية. وتشكل هذه احملاور الثالثة بالفعل االسرتاتيجية اليت تنفذها احلكومة الربازيلية لتنمية صناعاتا 

لبصرية. وعلى الرغم من أن النية غري معقووة على تقدمي قائمة بكل اتفاقات اإلنتاص املشرتا الوارو ذكرها يف التقارير، السمعية ا
جتدر اإلشارة إىل أن بعض البلدان، مثل إيطاليا وفرنسا، تُدِخل أشارات حمدوة إىل االتفاقية يف اتفاقاتا اجلديدة لإلنتاص 

من البلدان إىل اتفاقات التوزيع املشرتا، ومتثل مباورة االحتاو األورويب املعنونة "ميديا موندوس"  السينمائي املشرتا. وتشري قلة
 واحدا من االستثناءات البارزة. 

وأوضحت أطراف عديدة أيضا أ�ا تسعى إىل إقامة التعاون واحلوار بشأن املسائل السياسية الثقافية من خالل أنشطة  -٣٢
الدولية واإلقليمية، وأ�ا تشارا كذلك يف الشبكات واملنتديات الدولية لتيسري تشاطر املعلومات واخلربات اهليئات الوطنية و/أو 

 الفنية. 

 املشاركة يف الربامج املتصلة بالثقافة ملختلف املنظمات الدولية أو املنظمات اإلقليمية. ’١‘

عمل ثقافية معينة تعمل حتت رعاية منظمات إقليمية/وولية  تؤكد التقارير يف أغلب األحيان على أمهية برامج وشبكات وأفرقة 
 كمنتديات هامة لتسهيل التعاون بني إما واضعي السياسات الثقافية و/أو املهنيني الثقافيني. 
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ثقايف يف تقاريره، على سبيل املثال، إىل حوار سياسي ثقايف ُعقد مؤخرا على الصعيد الوزاري، حدو البعد ال االحتاو األورويبويشري 
"للشراكة األوروبية البحر أوسطية". وسيسعى برنامج ثقايف، يف إطار "الشراكة الشرقية"، إىل وعم املباورات اإلقليمية اليت تدل 
على مسامهات ثقافية إجيابية يف التنمية. وجتمع مباورة كييف املشرتكة (مع جملس أوروبا) بني سسة بلدان من أوروبا الشرقية 

لرتكيز على بناء القدرات املؤسسية والتعاون يف جماالت ثقافية خمتارة، مبا يف ذلك السياسة الثقافية وصناعة وجنوب القوقاز ل
 السينما. 

هيئة "آرس بالتيكا"  جملس وول حبر البلطيقأمثلة من قبيل "صور أوروبية". ولقد أنشأ  جملس أوروباوتستأثر باهتمام أعضاء 
ويف اآلونة األخرية، وسعت هيئة "فيزغراو للتعاون" اليت تشارا فيها أربعة بلدان من وسط أوروبا  للعمل يف ميدان التعاون الثقايف.

(بولندا، واجلمهورية التشيكية، وسلوفاكيا، وهنغاريا) نطاق واليتها ليشمل الثقافة. ومت تعزيز التعاون الثقايف يف جنوب شرق 
  أوروبا بفضل جملس وزراء الثقافة جلنوب شرق أوروبا.

ويوفر اجتماع آسيا وأوروبا للتعاون بني وزراء الثقافة من آسيا ومن أوروبا حمفال هاما آخر للحوار، أسوة مبنتدى وزراء الثقافة يف 
 السوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب (املريكوسور). 

  تشغيل املعاهد الثقافية يف اخلارص ’٢‘

تعاون الثقايف عن طريق معاهدها الثقافية الواقعة يف كل أحناء العامل. وتتخذ هذه لبعض األطراف تاريخ طويل يف جمال تعزيز ال
املعاهدة أشكاال شىت (حكومية أو غري حكومية أو خمتلطة)، وتعمل على تعزيز ثقافة بلد معني، وتيسري التباول واحلوار الثقافيني 

دين. ولقد بدأت املعاهد املنشأة منذ وقت طويل، مثل على خمتلف املستويات، من مستوى احلكومات إىل مستوى التمع امل
، يف وضع برامج معاهد الثقافة األيرلندية، ومعاهد أخرى مثل معهد سريفانتيس، ومعهد جوتة"، واليانس فرانسيزاملعهد الفرنسي "

سبيل املثال، توفر "مباورة  جديدة تعاجل مسائل السياسة الثقافية وكذلك مسائل الثقافة والتنمية ذات الصلة باالتفاقية. وعلى
معهد جوتة للثقافة والتنمية" برامج لبناء القدرات للمشتغلني باألعمال احلرة الثقافية واملؤسسات الثقافية، وتعزز اإلنتاص املشرتا 

شرتكة للدعوة والتباول مع بلدان ثالثة وال سيما يف ميداين الفنون البصرية واإلعالم. واهتم املعهد مؤخرا باالضطالع بأنشطة م
" مثاال آخر على القوة اإلبداعيةلتعزيز األثر االجتماعي واالقتصاوي للصناعات اإلبداعية. ويوفر برنامج املعهد السويدي املعنون "

 مصاور جديدة للدعم التعاوين للقطاعات الثقافية واإلبداعية. 

  املشاركة يف مشاريع تشاطر املعلومات للمنظمات اإلقليمية ’٣‘

بلدان عديدة معا يف إطار املنظمات اإلقليمية إلنشاء أو وعم ظهور نظم للمعلومات بشأن السياسات الثقافية. وجيري  عملت
تصميم هذه النظم باالشرتاا مع باحثني مستقلني ومعاهد حبثية من أجل تعزيز الشفافية واملسامهة يف وضع سياسات وتدابري 

يف معظم األحيان يف التقارير هي جمموعة السياسات واالجتاهات الثقافية يف أوروبا، اليت تتسم بالكفاءة. والنظم اليت يشار إليها 
يعدها جملس أوروبا واملعهد األورويب للبحوث الثقافية املقارنة، ونظام معلومات السوق املشرتكة ألمريكا اجلنوبية. ويقوم النظامان 

مجيع اجلهات املعنية كشركاء أساسيني يف مجيع جوانب املشروع، مبا يف على أسس التعاون اإلقليمي واملشاركة النشطة من ِقبل 
 ذلك التنمية املنهجية. 
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وينبغي عدم خبس تقدير قيمة هذه املباوالت. والواقع أن األطراف أفاوت أ�ا استلهمت سياسات أو تدابري جرى  -٣٣
اعتمد بعضا من سياساته وتدابريه اجلديدة نتيجة لربامج تنفيذها بنجاح يف أماكن أخرى. وأوضح عدو من البلدان األوروبية أنه 
إىل برناجمها للشراكات اإلبداعية الذي يرمي إىل  ليتوانياشىت تابعة لالحتاو األورويب للتباول والرياضة. وعلى سبيل املثال، أشارت 

 ٨فذت بنجاح يف اململكة املتحدة منذ إحلاق الفنانني واملبدعني باملدارس، والذي هو ُمستلهم من الشراكات اإلبداعية اليت نُ 
سنوات. وجتدر اإلشارة إىل أن نقل السياسات حيدث أيضا من البلدان النامية إىل البلدان املتقدمة. وكمثال على ذلك، أشارت 

اعية يف تقاريرها إىل نظامها املسمى سيستيما أوتيياروا، وهو برنامج جمتمعي يتيح للشباب من األوساط االجتم نيوزيلندا
االقتصاوية املتدنية فرصة لتعلم العزف على إحدى اآلالت املوسيقية مث االنضمام إىل حركة موسيقية مستمرة حاليا للشباب تقوم 

 عاما.  ٣٥على برنامج فنزويلي عمره 

ثقافية واإلبداعية. وفهم أن هذه عملية طويلة األجل ذات أمهية كبرية يف الصناعات ال الرتابط الدويلومت التأكيد على قيمة  -٣٤
ويف حني أن السلطات العامة تدعم الشبكات الدولية للمهنيني العاملني، على سبيل املثال، يف القطاعات السمعية البصرية 

الشبكة الدولية وغريها، فإن اشرتاا كل منها يف منتديات الرتابط الدويل هذه شيء أحدث عهدا. والواقع أن من املعروف أن 
بلدا، أنشئت يف أعقاب املؤمتر الدويل  ٧٢، اليت هي شبكة غري رمسية من وزارة الثقافة وكبار املسؤولني من يةللسياسة الثقاف

)، سامهت على حنو مباشر يف صياغة االتفاقية واعتماوها. ولقد ١٩٩٨احلكومي للسياسات الثقافية من أجل التنمية (ستوكهومل، 
االحتاو الدويل للسياسات الثقافية منذ ذلك احلني. وتعمل هيئات أخرى مثل استضافت حكومة كندا أمانة الشبكة الدولية 

من أجل إجراء حوار بشأن السياسات والربامج ذات الصلة باالتفاقية، مبا فيها الموعة العاملية للسياسات  لالس الفنون والثقافة
 الثقافية. 

االحتاو الدويل بط الدويل منذ عشرات السنني، فإن شبكات مثل ويف حني شارا الفنانون واملهنيون الثقافيون يف الرتا -٣٥
(والشبكات القطرية التابعة هلا)  الشبكة الشريانية األفريقية(والتحالفات القطرية التابعة له)، أو  للتحالفات من أجل التنوع الثقايف

ريف با، واملطالبة بالتصديق عليها على الصعيد أصبحت مؤخرا ناشطة يف املشاركة يف األنشطة التعاونية لرتويج االتفاقية والتع
 العاملي وتنفيذها على الصعيد الوطين. 

 تدريب الطالب والمهنيين العاملين في القطاع الثقافي

تدريب املهنيني العاملني يف قطاع الثقافة وتنمية مهاراتم عنصر أساسي يف برامج التعاون الثقايف الدويل الرامية إىل نقل  -٣٦
 فة الفنية. وفيما يلي عدو من األمثلة على ذلك: املعر 

، تعريف برنامج املنح واملساعدات من أجل تعزيز تدريب الفنانني واملهنيني ٢٠٠٥، يف عام األرجنتنيأُعيد، يف  •
 الثقافيني يف املؤسسات يف اخلارص؛ 

 إىل مدرسة جاكمل ملواصلة التعلم ، إليفاو املهنيني٢٠١٠برناجما يف هاييت، عقب زلزال عام  احلكومة الكوبيةأطلقت  •
 لطالب الفنون اهلايتيني؛ 
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للثقافة والتنمية بقوة على بناء القدرات. وأطلق املركز مؤخرا مشروعا للتباول والتدريب  املركز الدامنركيتؤكد برامج  •
جان األفالم السينمائيني للشباب الغانيني، مع شريك حملي هو "العاصفة اإلبداعية"، وشريك وامنركي هو "مهر 

 العمالقة". وجيري أيضا وعم مشاريع مماثلة يف ميدان املوسيقى لتقنيي الصوت واإلضاءة. 

اليت تتوىل احلكومة االحتاوية وجملس الشيوخ  األملانيةيقدم "برنامج الفنانني يف برلني"، التابع هليئة التباول األكاوميي  •
يف برلني متويلها، املنح الدولية للفنانني األجانب (الفنون البصرية، واآلواب، واملوسيقى، والسينما) لقضاء سنة يعملون 

 خالهلا يف برلني؛ 

لثقافية والتجارية بني ) توطيد العالقات ا٢٠١٣-٢٠١١املعنون "ميديا موندوس" ( االحتاو األورويبيستهدف برنامج  •
مهنيي صناعة السينما يف أوروبا ونظرائهم يف بلدان ثالثة، مبا يف ذلك تقدمي الدعم ملشاريع التعاون الرامية إىل تنمية 

 املهارات وبناء الشبكات؛ 

ئية. وتتضمن بلدا يف أمريكا الالتينية والكارييب ويف غينيا االستوا ١٦يف  اإلسبانيةتتواجد شبكة املراكز الثقافية  •
أنشطتها تقدمي الدعم للمؤسسات الثقافية احمللية وتدريب املديرين الثقافيني بدف حتقيق الروح املهنية يف القطاع 

 الثقايف احمللي. 

ويتعني، كما هو موضح يف بداية هذا التقرير، أن تتخذ البلدان النامية اخلطوات الالزمة لبناء قطاعات ثقافية وينامية  -٣٧
ل منها، كي تستفيد على حنو تام من تدابري التعاون. وعلى سبيل املثال، يستثمر "صندوق التدخل الرئاسي للفنون" يف واخل ك
خطوات  ناميبيامليون ووالر أمريكي لدعم تنمية الصناعات الثقافية النيجريية؛ واذذت احلكومة يف  ٢٠٠مبلغا قدره  نيجرييا

 ا يف املستقبل القريب. لتقييم سياساتا احلالية بغية تنقيحه

 أمثلة ابتكارية مختارة 

تعزيز املنتجني الوطنيني على الصعيد الدويل لتشجيع  سياسة البرازيل للتعاون السمعي البصري الدوليتستهدف 
 الشراكات الدولية واالنتفاع بالتمويل الدويل. 

موعة واسعة من اهليئات احلكومية وغري يشارا يف تنفيذها جم الدانمرك استراتيجية شاملة للتعاون الدوليوضعت 
 . ٢٠١٠احلكومية، ويتوىل مهمة تنسيقها الفريق الثقايف الدويل املنشأ يف عام 

تاريخ طويل يف جمال وعم الثقافة يف البلدان النامية، كعنصر هام من سياساتا للتعاون الدويل. وتويل  لفرنسا
خاصة للثقافة، عن طريق وعم جمموعة من املباورات، مبا فيها  اليت تقدمها أمهية المساعدة اإلنمائية الخارجية

 استخدام الراويو والتلفزيون كأواتني للتعاون اإلمنائي. 

الوسائل  Ibermediaعدوا من برامج التعاون الثقايف مثل " القمة األيبيرية األمريكيةاعتمدت اجتماعات 
املوسيقى  Ibermusicasفنون األواء األيبريية"، و " Iberescenasالسينمائية السمعية البصرية األيبريية"، و "
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وعم موسيقى الشباب وتعزيز التنوع املوسيقي يف أيبرييا". ويقدم كل بلد عضو  Iberoquestasاأليبريية" و "
 مسامهة مالية هلذه الربامج الرامية إىل بناء قدرات املهنيني الثقافيني والتباول فيما يتعلق بم. 

 . أهداف سياستها الخارجية والثقافية بطريقة متكاملةتدابري ترمي إىل تعزيز  امنغولياذذت 

وترى أ�ا ساعدت على تعزيز أشكال التعبري الثقايف واملباوالت  مراكز ثقافية في الخارجمؤخرا  نيجيرياأنشأت 
 الثقافية النيجريية. 

يدان الثقافة يف خطة عامة إلوارة أنشطة التعاون يف م سياسة إسبانيا للتعاون اإلنمائي الدوليترو مباوئ وأهداف 
 اإلسبانية تعتمد إىل حد كبري على االتفاقية. 

 

14Fالمعاملة التفضيلية للمهنيين الثقافيين والسلع والخدمات الثقافية

١٥ 

نح معاملة تفضيلية، من االتفاقية على أن "تيسر البلدان املتقدمة املباوالت الثقافية مع البلدان النامية مب ١٦تنص املاوة  -٣٨
من خالل األطر املؤسسية والقانونية املالئمة، لفناين هذه البلدان وسائر مهنييها والعاملني با يف جمال الثقافة، وكذلك لسلعها 

تضمن أوسع من املعىن التجاري الضيق. وينبغي فهمها على أ�ا ت ١٦وخدماتا الثقافية". واملعاملة التفضيلية كما تعّرفها املاوة 
 عنصرا ثقافيا وعنصرا جتاريا على حد سواء. 

ويتضح من حتليل تقارير األطراف أن هناا ميال إىل منح املعاملة التفضيلية للبلدان الواقعة يف املنطقة اجلغرافية نفسها أو  -٣٩
عاملة التفضيلية لبلدان شرق بالقرب منها (وعلى سبيل املثال، ذكرت عدة وول أعضاء يف االحتاو األورويب أ�ا تقدم الدعم وامل

وجنوب شرق أوروبا، ولكن ليس بالضرورة لبلدان اجلنوب العاملي، وللبلدان اليت توجد معها من قبل صالت تقوم على الثقافة، 
واللغة و/أو املاضي االستعماري (مثل إسبانيا، والربتغال، وفرنسا). وذكرت أطراف أخرى أ�ا ليست لديها القدرة على تقدمي 

 دعم للبلدان النامية، وهلذا تتسم املساعدة اليت ميكنها تقديهما بأ�ا حمدووة.ال

 وميكن، بوجه عام، النظر إىل الرووو املقدمة من األطراف على أ�ا هلا أثرها على ثالثة صعد خمتلفة هي:  -٤٠

 بناء اخلربة الفنية بني الفنانني واملهنيني الثقافيني؛  :صعيد األفراو •

بناء قدرات املؤسسات واملنظمات الثقافية اليت تعزز البعد االقتصاوي والتجاري يف  ات واملنظمات:صعيد املؤسس •
 هذا القطاع؛ 

: العالقات املنتظمة األوسع اليت تتم إقامتها عن طريق االتفاقات التجارية، والسياسات الثقافية، صعيد الصناعة •
 وغريها من األطر.

                                                
±µ كيت نورسه  تيسرتشد هذا القسم من التقرير بالتحليل املستعرض الذي أعد. 
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 نني واملهنيني الثقافيني من البلدان النامية صعيد األفراو: "تدابري وعم الفنا

السياسات والتدابري اليت هلا أثر على صعيد األفراو هي تلك اليت تستهدف تنمية املوارو البشرية وبناء اخلربة الفنية فيما بني  -٤١
أنه مت، على هذا املستوى، تنفيذ أربعة  الفنانني واملهنيني والعاملني يف جمال الثقافة. ويشري حتليل التقارير املقدمة من األطراف إىل

 أنواع من التدابري هي: 

وسائر املهنيني والعاملني يف جمال الثقافة (مثل التدابري اليت تنفذها فرنسا، وكندا،  لتيسري تنقل فراوى الفناننيتدابري  •
 والنمسا)؛ 

ه، وبرامج التلمذة الصناعية و/أو ، وخصوصا من خالل أنشطة التدريب واملباوالت والتوجيلبناء القدراتتدابري  •
 إسداء املشورة (مثل التدابري اليت تنفذها سلوفينيا، وسويسرا، وموناكو)؛ 

ترتيبات لتوفري التمويل وتقاسم املوارو، مبا يف ذلك وعم االنتفاع باملوارو الثقافية املتوفرة لدى البلدان املتقدمة (مثل  •
 ل، واالحتاو األورويب)؛التدابري اليت تنفذها أملانيا، والربتغا

 عن األطر القانونية املوجووة حاليا، وعن أفضل املمارسات (مثل التدابري اليت تنفذها النمسا).  تشاطر املعلومات •

وميثل تيسري تنقل فراوى الفنانني من البلدان النامية واحدا من األهداف الرئيسية اليت أشارت إليها األطراف يف تقاريرها  -٤٢
ق بتنفيذ أحكام املعاملة التفضيلية الواروة يف االتفاقية. وهو أيضا واحد من أكرب التحديات، بالنظر إىل أن تنقل الفنانني فيما يتعل

ال يرتبط مبسائل مالية فحسب وإمنا أيضا مبسائل أمنية. وهلذا متثل االجتاه يف البلدان املتقدمة األطراف يف االتفاقية حىت اآلن يف 
اض الدعوة مع عدو من اجلهات املعنية الوطنية، مبا فيها لتمع املدين والوزارات ذات الصلة، مثل وزارة بدء مناقشات ألغر 

الداخلية، بشأن تأشريات السفر للفنانني من البلدان النامية (مثل املباورات املتخذة يف أملانيا، وفرنسا، وكندا). وفيما يلي عدو من 
ذتا األطراف فيما يتعلق بتشاطر املعلومات عن األطر القانونية القائمة حاليا وأفضل األمثلة احملدوة للمباورات اليت اذ

 املمارسات: 

أوت املشاورات الراة مع التمع املدين يف النمسا لفهم التحديات اليت يواجهها فراوى الفنانني واملهنيني الثقافيني إىل  •
موجه إىل الفنانني األجانب واملنظمني النمساويني أو املؤسسات  إعداو وليل عن تنقل الفنانني واملهنيني الثقافيني

 الثقافية اليت تستضيف األحداث للمساعدة يف التغلب على العوائق املعتاوة اليت تعرتض حركة التنقل؛ 

 ثقافينيمعايري املعلومات عن تنقل الفنانني واملهنيني الأعد فريق خرباء من املفوضية األوروبية اقرتاحا تفصيليا عن  •
لتزويد واضعي السياسات يف الدول األعضاء يف االحتاو األورويب بتوجيه عملي عن توفري خدمات معلومات جيدة 

 عن الفنانني واملهنيني الثقافيني املغاورين أو القاومني سواء من بلد من بلدان االحتاو األورويب أو من غري بلدانه. 

لنشاط اليت ال ريب فيها، فإن التقارير تشري إىل أن هذا ليس إال خطوة حنو التصدي وعلى الرغم من أمهية هذا النوع من ا -٤٣
 للتحديات اليت يواجهها الفنانون واملهنيون الثقافيون من البلدان النامية.
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يب القصري وجيري، يف أحيان كثرية، تقدمي الدعم لألفراو من البلدان النامية من خالل أنشطة بناء القدرات، مبا فيها التدر  -٤٤
 فرنساأو الطويل األجل، الذي قد يتم يف سياق املهرجانات أو برامج األنواع األخرى من املباوالت. وعلى سبيل املثال، تقدم 

الدعم للبلدان النامية الراغبة يف إعداو اسرتاتيجيات لإلوارة الثقافية عن طريق تنظيم حلقات وراسية عن هذا املوضوع. وتقدم 
للمؤلفني من البلدان األفريقية الناطقة بالربتغالية للمشاركة يف اللقاءات األوبية، مثل املهرجانات األوبية، والندوات،  الدعم الربتغال

واحللقات الدراسية، وجلسات القراءة العامة. كما أ�ا تقدم الدعم أيضا للناشرين األجانب الذين يعتزمون وعوة املؤلفني جللسات 
 رتمجة. إطالق خاصة ألعماهلم امل

 صعيد املؤسسات أو املنظمات: تدابري لتيسري تدفق السلع واخلدمات الثقافية من البلدان النامية 

يتعلق صعيد املؤسسات أو املنظمات بأنشطة وعمليات بناء قدرات املؤسسات/الشركات الثقافية واملنظمات الثقافية من  -٤٥
صاوي والتجاري من القطاع. وترمي تدابري الدعم على هذا املستوى إىل حتسني البلدان النامية اليت تشارا يف تعزيز البعد االقت

نفاذ السلع واخلدمات الثقافية إىل األسواق عن طريق خمططات معينة لتقدمي الدعم واملساعدة لتوزيع ونشر السلع واخلدمات 
مج لدعم مشاركة مباشري األعمال الثقافية (مثل اتفاقات اإلنتاص املشرتا والتوزيع املشرتا)، وكذلك من خالل برا

يضا احلرة/املؤسسات يف األحداث الثقافية والتجارية. (مثل التدابري اليت تنفذها األرون، وأملانيا، وفرنسا). وترو اإلشارة يف التقارير أ
لضريبية وجتنب االزوواص إىل التدابري واحلوافز الضريبية اخلاصة للمؤسسات الثقافية من البلدان النامية، كاتفاقات االئتمانات ا

 الضرييب (مثل التدابري اليت ينفذها االحتاو األورويب). 

وتشري رووو األطراف إىل أن التدابري الرامية إىل إتاحة إمكانية النفاذ إىل األسواق الدولية وأسواق التوزيع هي السائدة،  -٤٦
وتوفر إمكانية النفاذ إىل األحداث الرئيسية ميّكن مباشري وخصوصا يف سياق املهرجانات واملعارض التجارية املوجووة حاليا. 

األعمال احلرة/املؤسسات العاملني يف جمال الثقافة من البلدان النامية من الدخول إىل اهليئات املهنية، وإقامة الشبكات، ويتح هلم 
 يلي:  الفرص لبيع أعماهلم. وأشارت األطراف إىل العديد من األمثلة القطاعية، من بينها ما

"مركز برلني  أملانياجناح اجلنوب يف سوق مهرجان كان السينمائي الدويل. وأنشأت  فرنسايف ميدان السينما: تدعم  •
إيل للمواهب" الذي جيمع بني مهنيي السينما الشباب من كل أحناء العامل يف املهرجان، ويتيح هلم فرصة اإلعالن عن 

 عن إتاحة الفرصة هلم لبناء الشبكات.  أنفسهم وأعماهلم على الصعيد الدويل، فضال

الدعم ملركز "فيلتمبفانغ" و "مقهى أوروبا" يف سوق الكتاب يف كل  األملانيةيف ميدان النشر: تقدم احلكومة االحتاوية  •
من فرانكفورت وليبزيغ، وكذلك برنامج وعوة الناشرين لسوق الكتاب يف فرانكفورت، الذي يسهل إمكانية النفاذ إىل 

أمام الناشرين من البلدان النامية والبلدان الصاعدة. وأشارت أطراف أخرى أيضا إىل الدعم الذي تقدمه  السوق
للرتمجة. ومن أمثلة ذلك، الربنامج األملاين "ليتربوم" لتشجيع ترمجة أعمال أوبية خمتارة من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا 

رتمجني مباورة مبتكرة لتعزيز النفاذ إىل األسواق عن طريق وعم ترمجة الالتينية إىل األملانية. ومتثل شبكة "تراووكي" للم
أعمال ملؤلفني من البلدان النامية أو البلدان اليت توجد با جمموعات لغوية صغرية وبالتايل تتوفر هلا أسواق حمدووة يف 

 جنوب شرق أوروبا. 
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مية يف مايل إىل إتاحة اإلمكانية للطالب واملعلمني يف للثقافة والتن الدامنركيويف ميدان التصوير: يرمي مشروع املركز  •
" للنفاذ إىل اجلهات الفاعلة يف األسواق العاملية فيما يتعلق بالصور اجلاهزة التصوير"هيئة تشجيع التدريب على 

(وكالة غييت إميجز)، واملساعدة يف إنشاء وكالة مستقلة لتوفري وخل للمدرسة يف شكل نسبة مئوية من مبيعات 
 صورهم. 

وجوو أشكال التعبري الفين الناشئة من البلدان األفريقية يف سوق الفن املعاصر  إسبانيايف ميدان الفن املعاصر: تعزز  •
 الدويل يف مدريد، بدف املساعدة يف إبراز وضع هذه البلدان على الصعيد الدويل. 

 صعيد الصناعة: اتفاقات تعزيز املعاملة التفضيلية

على صعيد الصناعة على العالقات املنهجية األوسع على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية اليت تقام على يركز العمل  -٤٧
أساس االتفاقات التجارية الثنائية واإلقليمية واملتعدوة األطراف اليت ترمي إىل كفالة النفاذ إىل األسواق. وتنمية سياسة الصناعة 

ة واخلربة الفنية، عامل أساسي إلجياو القدرات اجلديدة. وتقتضي سياسات التجارة والصناعة الثقافية، باالقرتان مع توفري املعرف
 واالبتكار حتقيق االتساق بني الاالت الثالثة لتحقيق اإلنتاص املعزز والنفاذ احملسن إىل األسواق. وتشكل ترتيبات التوأمة والشراكة

قدمة والبلدان النامية األطراف يف االتفاقية، والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، على الصعيد اإلقليمي، والتعاون بني البلدان املت
عناصر هامة أيضا يف جمموعها. ويتسق عدو من هذه األبعاو األساسية لبناء القدرات على صعيد الصناعة مع االحتياجات 

 احملدوة لزياوة تطوير السياسات الوطنية. 

طراف يف تقاريرها إىل التدابري املتخذة يف إطار اتفاقات التعاون الثقايف. وقام ما يقرب من وأشارت الغالبية العظمى من األ -٤٨
نصف األطراف بتنفيذ اتفاقات تتضمن أبعاوا ثقافية وأبعاوا جتارية على حد سواء، يف حني قامت قلة من األطراف فحسب 

 ف األرجنتني، وإيطاليا، وفرنسا. وعلى سبيل املثال: بإبرام اتفاقات تغطي اجلانب التجاري فقط، وكان من بني هذه األطرا

، منذ التصديق على االتفاقية، مذكرات تفاهم مع الصني، وكولومبيا، واهلند، ونظمت معها كنداأبرمت حكومة  •
الفنون برامج للتعاون. وتسعى هذه االتفاقات إىل تعزيز املنافع املتباولة املرتتبة على التعاون الثقايف الدويل يف جمايل 

والثقافة، والتعاون اإلمنائي، على النحو الوارو يف االتفاقية. كما أ�ا تشجع على تشاطر املعارف وأفضل املمارسات 
من أجل تعزيز ومحاية تنوع أشكال التعبري الثقايف. هذا فضال عن أ�ا تيسر اعتماو تدابري لدعم الفنانني ونشر 

 املنتجات واخلدمات الثقافية.

لتعزيز مباوئ االتفاقية وتنفيذها يف سياق املفاوضات التجارية  لالحتاو األورويبوتوكول التعاون الثقايف" مت وضع "بر  •
الثنائية. وجاء هذا الربوتوكول استجابة للتوجيهات التفاوضية الصاورة عن جملس الوزراء بشأن االتفاقات اإلقليمية أو 

صاوي. وتتوخى هذه االتفاقات استبعاو اخلدمات السمعية البصرية الثنائية اجلديدة اليت تتضمن بعدا للتكامل االقت
من نطاق أحكامها املتعلقة بالتجارة (املنشآت واخلدمات) يف الوقت الذي تطالب فيه بتناول اخلدمات البصرية 

الثقايف  السمعية وغريها من اخلدمات الثقافية يف أطر معينة للتعاون. ويتعلق آخر مثالني لربوتوكول بشأن التعاون
باالتفاق التجاري لالحتاو األورويب مع بريو، وكولومبيا، واتفاق رابطة االحتاو األورويب وأمريكا الوسطى. ويف أثناء 
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املفاوضات املتعلقة باالتفاقني، أبرمت اتفاقات مستقلة للتعاون الثقايف. وال يزال بروتوكول التعاون الثقايف يف إطار 
15Fني منتدى الموعة الكاريبيةاتفاق الشراكة االقتصاوية ب

(كاريفورام) واجلماعة األوروبية/ االحتاو األورويب ساريا منذ  ١٦
 . ٢٠٠٨عام 

، اتفاقات للتعاون الثنائي مع ٢٠١١إىل عام  ٢٠٠٨و/أو نفذت، يف الفرتة من عام  سلوفاكياوقعت وزارة الثقافة يف  •
يف إجياو أطر قانونية لدعم تنقل الفنانني واملهنيني الثقافيني يف بلدا ناميا. ويتمثل اهلدف الرئيسي يف جمال الثقافة  ١٤

 اخلارص، وإتاحة إمكانية أكرب للنفاذ إىل األسواق لتوزيع السلع واخلدمات الثقافية. 

الصناعة والتجارة املستدامتني. ويكمن بناء القدرات احمللية يف صميم  أمانة الدولة للشؤون االقتصاوية يف سويسراتعزز  •
من االتفاقية. وتضطلع أمانة  ١٤شطتها يف هذا الال، ويشكل مسامهة يف تعزيز الصناعات الثقافية وفقا للماوة أن

الدولة للشؤون االقتصاوية يف سويسرا باملسؤولية عن التفاوض بشأن االتفاقات التجارية لسويسرا، وتكفل اتساق 
 السياسة التجارية السويسرية مع مباوئ االتفاقية. 

 ياسات والتدابير التي تنفذها البلدان النامية لتعزيز المزايا التي تحصل عليها من المعاملة التفضيلية الس

على تشجيع البلدان النامية على حتديد وتوضيح احتياجاتا وأولوياتا احملدوة  ١٦تنص املباوئ التوجيهية بشأن الفقرة  -٤٩
 لثقايف، اليت ينبغي مراعاتا عند وضع األطر واملخططات ذات الصلة. فيما يتصل حبماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري ا

وترى منغوليا، على سبيل املثال، أن تنفيذ "سياسة حكومية للقطاع اإلبداعي من الثقافة والفنون هو أكثر احتياجاتا  -٥٠
ير إىل أنه على الرغم من أن منغوليا إحلاحا (ويوجد اآلن، يف شكل مشروع، سياسة وقانون وخطة رئيسية للثقافة). ويشري التقر 

ن تصدِّر أنواعا معينة من املنتجات الثقافية وفقا لالمتيازات التعريفية (يسمح نظام االمتيازات التعريفية لواروات االحتاو األورويب م
ة من السلع الثقافية)، ، على سبيل املثال، لبلدان نامية مثل منغوليا بتصدير جمموعة واسع٢٠١٥-٢٠٠٦البلدان النامية للفرتة 

فإ�ا حتتاص إىل إجراء وراسات عن طلبات األسواق وتنويع وزياوة صاوراتا الثقافية. وجيري أيضا حتديد احتياجات إضافية مثل: 
 تعليم الفنون، وتدريب املهنيني املهرة، وكذلك تيئة األحوال املناسبة للمبدعني للعمل على حنو مستدام ومريح يف إطار اقتصاو

 سوقي. 

يف املائة من األطراف املقدمة للتقارير أشارت إىل أ�ا أجرت تقييمات  ١٠وعلى الرغم من أن ما يقل عن نسبة  -٥١
لالحتياجات واألولويات، فإن حتليل التقارير يوضح أن البلدان النامية األطراف يف االتفاقية باتت أكثر اتساما بالطابع االستباقي، 

كو�ا متلقية سلبية إىل كو�ا من املعززين الرئيسيني للتنوع، بتيسريها للمباوالت الثقافية فيما بني بلدان وأ�ا تنتقل اآلن من  
اجلنوب. ويدل مستوى تنفيذ السياسات والتدابري الوطنية، وال سيما من قبل أطراف مثل األرجنتني، واألرون، والربازيل، وبريو، 

 اإلبداعي. وعمان، على تزايد الثقة يف منو القطاع 

                                                
، البهاماالدول املوقعة على منتدى الموعة الكاريبية هي: أنتيغوا وبربووا، وبرباووس، وبليز، وترينيداو وتوباغو، وجامايكا، وجزر  ١٦

سنت وجزر غريناوين، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسورينام، وغريناوا، وغيانا، واجلمهورية الدومينيكية، ووومينيكا، وسانت فن
 وهاييت.
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وباإلضافة إىل إجراء تقييمات لالحتياجات واألولويات، اضطلعت بلدان نامية أخرى مبباورات حمدوة لتيسري تنفيذ  -٥٢
اليت تشجع البلدان النامية على اذاذ  ١٦من املباوئ التنفيذية للماوة  ١-٤املعاملة التفضيلية، مستلهمة يف ذلك روح الفقرة 

اليت وصلت من  تونسز االمتيازات اليت ميكن أن متنحها هلا املعاملة التفضيلية". وتربز يف هذا الصدو تدابري "تدف إىل تعزي
خالل املفاوضات إىل أنواع خمتلفة من اتفاقات التعاون (االتفاقات الثقافية واملختلطة واتفاقات اإلنتاص املشرتا)، وال سيما مع 

 أحكاما تقضي باملعاملة التفضيلية ملنتجاتا الثقافية. الدول األعضاء يف االحتاو األورويب، تتضمن 

  أمثلة ابتكارية مختارة

 من بلدان نامية عديدة لتعزيز إبراز صورتم يف األسواق.  النمسا تبادل وإقامة الفنانينتعزز 

قطاع لتنمية ال تهيئة بيئة تمكينية، جمموعة واسعة من األنشطة اليت تستهدف ٢٠٠٩، منذ عام بوليفياتنفذ 
 الثقايف. 

من البلدان النامية،  التدابير شديدة التحديد والفعالية لدعم تنقل الفنانين والمهنيينعدوا من  كنداتنفذ 
 وتتضمن هذه التدابري تسهيل احلصول على تأشريات الدخول ومنح استثناءات فيما يتصل بتصاريح العمل. 

حتقيق فهم أفضل  محيط الهادئ التابع لالتحاد األوروبيالمرصد الثقافي لدول أفريقيا والكاريبي واليستهدف 
للقطاع الثقايف يف منطقة أفريقيا والكارييب واحمليط اهلاوئ، واالجتاهات والعناصر البازغة فيها واليت ميكن أن تساعد 

 على تنظيم هذا القطاع على أساس مهين وسياسي. 

ق برامج املواسم واملهرجانات الثقافية واملنح املخصصة عن طري تدعم فرنسا تنقل الفنانين من البلدان النامية
 فنان من البلدان النامية من هذا الربنامج).  ١٠٠٠واإلقامة (استفاو، على امتداو السنوات العشر املاضية، 

ية بوصفه أواة فعالة للمعاملة التفضيلية ملنتجي األفالم واألعمال السينمائ صندوق السينما العالمي األلمانييربز 
 من البلدان النامية والبلدان الصاعدة. 

من بلدان متقدمة مثل الواليات املتحدة األمريكية، وكندا،  منغوليا بامتيازات تعريفية لسلعها الثقافية مقدمةتتمتع 
 والكثري من الدول األعضاء يف االحتاو األورويب. 

مبا يف ذلك التعزيز التقين  األفغان الشباب،مشاريع بناء القدرات للفنانين جمموعة واسعة من  سلوفينياتنفذ 
 واملؤسسي لكلية الفنون اجلميلة يف جامعة هارت. 

 

إوارة وتنفيذ برنامج متوله الوكالة السويدية للتنمية الدولية يسمح باتباع �ج يقوم  مجلس الفنون السويدييتوىل 
ريقيا، والصني، وناميبيا، واهلند) قدرا أكرب من على الشراكة وينيط باملستفيدين (إندونيسيا، وبوتسوانا، وجنوب أف
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 االستقاللية واملسؤولية يف تصميم وتنفيذ مشاريع التعاون الثقايف. 

 

16Fإدماج الثقافة في السياسات الوطنية للتنمية المستدامة -رابعا 

١٧ 

ائية الوطنية على مجيع املستويات من االتفاقية بأن "تسعى األطراف إىل ومج الثقافة يف سياساتا اإلمن ١٣تقضي املاوة  -٥٣
بغية تيئة الظروف املؤاتية لتحقيق التنمية املستدامة، وبأن تعمل يف هذا اإلطار على تدعيم اجلوانب املتصلة حبماية وتعزيز تنوع 

 أشكال التعبري الثقايف". 

إليها على أ�ا عملية  ١٩٨٧ة والتنمية يف عام وينظر تعريف "التنمية املستدامة" الذي صاغته اللجنة العاملية املعنية بالبيئ -٥٤
"تفي باحتياجات احلاضر وون املساس بقدرة األجيال القاومة على الوفاء باحتياجاتم". ويتعلق هذا املبدأ، يف إطار التنمية 

فة، بإوارة رأس املال الثقايف املستدامة إيكولوجيا، بإوارة املوارو الطبيعية (رأس املال الطبيعي). ويتصل، يف حالة تطبيقه على الثقا
 وذصيص املوارو للثقافة بطريقة تؤوي إىل منافع اقتصاوية واجتماعية وثقافية على األجل الطويل. 

من خالل إوماص الثقافة  املنافع االقتصاوية واالجتماعية والثقافيةوتستهدف غالبية التدابري اليت اعتمدتا األطراف حتقيق  -٥٥
واخلطط الوطنية للتنمية املستدامة. وتبني هذه الموعة من التدابري مبدأ اإلنصاف بني األجيال يف النموذص يف االسرتاتيجيات 

اإلمنائي (انظر التعريف الوارو يف الفقرة أعاله). وما يقرب من نصف هذه التدابري موجه يف املقام األول إىل حتقيق النتائج 
الثقافية. وما يقرب من ثل  هذه التدابري موجه على حنو أوضح صوب حتقيق  االقتصاوية املفيدة عن طريق وعم الصناعات

 النتائج االجتماعية كما تتجلى يف الوئام االجتماعي، وزياوة برامج التوعية التمعية، واملشاركة الثقافية. وحتظى التدابري املتعلقة
 ت لدى األطراف يف إطار هذا التصنيف. بالبىن األساسية وبناء القدرات بقسط هام من اهتمام واضعي السياسا

يف النتائج االقتصاوية واالجتماعية الموعة الرئيسية الثانية. وتربز  العدالة واإلنصافوتشكل التدابري الرامية إىل حتقيق  -٥٦
ضعيفة أخرى مسائل إصالح املثالب اإلقليمية وتقدمي املساعدة إىل األشخاص الذين ينتمون إىل األقليات أو إىل جمموعات 

 بنفس النسبة تقريبا يف التدابري اليت تتوىل األطراف تنفيذها. 

 االستراتيجيات والخطط الوطنية 

تشري أطراف عديدة، لدى صياغة اسرتاتيجياتا اإلمنائية الوطنية، إىل األهداف االجتماعية والثقافية الواروة يف خططها  -٥٧
مثلة يف تعزيز النمو االقتصاوي. ومن بني األطراف اليت تويل عناية خاصة لألمهية الوطنية، عالوة على األهداف األساسية املت
 االجتماعية للثقافة يف الشؤون الوطنية ما يلي: 

، اليت اعتمدت �جا متكامال يف وضع السياسات الثقافية، وإوراص الثقافة يف االسرتاتيجيات الوطنية للقضاء بلغاريا •
 عي، واخلدمات املقدمة للشباب واملسنني؛ على الفقر، واإلوماص االجتما

                                                
 بالتحليل املستعرض الذي أعده وافيد ثروسيب. قسميسرتشد هذا ال ∑±
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عدوا من األهداف االجتماعية والثقافية، مبا فيها  ٢٠١٣-٢٠٠٩، اليت تتضمن خطتها الوطنية للفرتة إكواوور •
حتسني نوعية حياة املواطنني، وتأكيد اهلوية الوطنية وتعزيزها، وبناء أماكن عامة للحوارات االجتماعية واملشرتكة بني 

 ؛ الثقافات

) التأثريات املتباولة بني ٢٠٢٠، اليت تصف مباوئها التوجيهية االسرتاتيجية للسياسة الثقافية (الثقافة عام أستونيا •
الثقافة وغريها من الاالت السياسية اليت تنظر إىل الثقافة على أ�ا عامل حّفاز للتوصل إىل حلول يف جماالت 

 التعليم، واإلوماص االجتماعي، والتكامل؛ 

" ٢٠٣٠" وكذلك تقريرها املعنون "بولندا عام ٢٠١٣-٢٠٠٧، اليت تؤكد "خطتها اإلمنائية الوطنية للسنوات بولندا •
 على وور الثقافة يف التنمية املستدامة.

أملانيا وتضم أمثلة األطراف اليت توجد لديها خطط اقتصاوية كلية موجهة على وجه التخصيص إىل التنمية املستدامة  -٥٨
اجلبل األسوو ويف هذه احلاالت، تُدمج الثقافة كأحد مكونات خطة أوسع بكثري. وتوجد لدى بلدان أخرى مثل  .وفرنسا

خطط وطنية واضحة للثقافة تغطي طائفة كاملة من السياسات الثقافية؛ وقد تتضمن هذه اخلطط أو ال تتضمن إشارة  واملكسيك
تعزيز االنتفاع والتمتع املتساويني  ٢٠١٢-٢٠٠٧الوطين املكسيكي للثقافة إىل االستدامة. وتتضمن األهداف الرئيسية للربنامج 

 بالثقافة، والسلع واخلدمات الثقافية اجليدة، وإسهام الثقافة يف الرفاهة االجتماعية. 

 التمكين االقتصاوي عن طريق الصناعات الثقافية 

قام األول إىل حتقيق النتائج االقتصاوية املفيدة من خالل كان نصف التدابري اليت سعت األطراف إىل اذاذها موجها يف امل -٥٩
تقدمي الدعم للصناعات الثقافية، وحتسني قاعدة مهارات قوة العمل اإلبداعية، واالستثمار يف صون وتعزيز املوجووات من رأس 

 املال الثقايف. ويشمل هذا جمموعة متنوعة من التدابري، من بينها: 

 يق والرتويج (كما هو احلال يف األرجنتني، والربازيل)؛ تقدمي املساعدة يف التسو  •

عمليات بدء األعمال وحماضن األعمال التجارية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف القطاع الثقايف (كما هو احلال  •
 يف ليتوانيا)؛ 

 تقدمي املساعدة للفنانني املبدعني (كما هو احلال يف باراغواي)؛  •

 سني قاعدة املهارات يف الصناعات الثقافية (كما هو احلال يف األرجنتني، وأوروغواي). املباورات اليت تستهدف حت •

مشاريع جتريبية، مبا فيها سوق جتاري لبيع وترويج منتجات الصناعة اإلبداعية؛ وأطلقت  سلوفينياوعالوة على ذلك، مّولت 
مليون يورو؛  ٣٠ية بتخصيص مبلغ سنوي يزيد على خطة وطنية لتعزيز الصناعتني الثقافية واإلبداع ٢٠٠٩يف عام  إسبانيا

 وراسة اسرتاتيجية للتعرف على الصناعات الثقافية احملتملة، بتمويل من مصرف التنمية األفريقي.  تونسواستهلت 
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 إثراء اإلبداع واالبتكار الفني

فة. وعلى الرغم من أن باملستطاع السعي تشجيع اإلبداع أساسي األمهية للتنمية وإلجياو قيم أساسية يف جمايل الفن والثقا -٦٠
إىل تشجيع اإلبداع لدى األطفال ووعم تطبيق التفكري اإلبداعي يف أماكن العمل ألسباب جوهرية، مثة منافع أساسية طويلة 

 جمتمع يقّدر األجل وذات طبيعة ثقافية حمضة ميكن التمتع با، على سبيل املثال، من االبتكارات الفنية غري املتوقعة اليت تنشأ يف
 اإلبداع يف حد ذاته. 

وأشارت بعض األطراف إىل الدور اهلام الذي تضطلع به األحداث كمنتديات ألشكال التعبري الفين واالبتكار، وكفرصة  -٦١
مثل  لدعم جمموعة من مهرجانات املسرح واملوسيقى، األرونللتفاعل مع احلياة الثقافية واملشاركة فيها. ومن أمثلة ذلك برنامج 

املهرجان املسرحي الدويل األروين السنوي، ومهرجان "ليايل عمان" املسرحي، ومهرجان "املسرح احلر"، ومهرجان "املوسيقى 
الصوفية". وتؤكد أطراف أخرى على وور البىن األساسية املاوية كعامل حاسم األمهية لتحقيق االستدامة يف التنمية. وعلى سبيل 

و إلنشاء مركز إعالمي وويل متعدو الوسائط يف مصنع قدمي، كي يكون مركزا إلنتاص وعرض أشكال املثال، خيطط اجلبل األسو 
 فنية شىت، ووافعا رئيسيا لالبتكار الفين يف البلد. 

 بناء المجتمعات الجامعة واإلبداعية

ج االجتماعية اليت تتجلى كان ما يقرب من نصف التدابري اليت تنفذها األطراف موجها، على حنو أوضح، لتحقيق النتائ -٦٢
ة يف الوئام االجتماعي، وزياوة الوعي التمعي، واملشاركة الثقافية. وتتمثل أواة أساسية لبناء التمعات اجلامعة واإلبداعية والقائم

 على املعرفة يف التعليم الذي يدل على اهتمام األطراف بالبعد الطويل األجل للتنمية املستدامة. 

ستدامة االجتماعية وجوو جمتمع مستقر، ويتوفر فيه رأس مال اجتماعي جيد التطور، يتجلى يف شكل وتقتضي اال -٦٣
شبكات اجتماعية قوية، وورجة عالية من الثقة بني األشخاص، وما إىل ذلك. ومثة رأي يذهب إىل أن الثقافة تسهم بسبل 

تدابري لتحقيق الوئام االجتماعي بدف إرساء وعائم التنمية عديدة يف بلوغ هذه النتائج. وتضم أمثلة البلدان اليت نفذت فيها 
للتنمية املستدامة تتوخى التوصل إىل مستقبل "يزواو فيه  الفنلنديةاملستدامة أملانيا، وفنلندا. والدليل على ذلك أن االسرتاتيجية 

لعمال املهاجرين الذين يشكلون موروا هاما التعدو الثقايف عما هو عليه اآلن"، وتشجع، على سبيل املثال، اإلوماص االجتماعي ل
محلة للتوعية ومواجهة التغرض ضد من هم من  ٢٠٠٨مثاال آخر. فلقد بدأت يف عام  سلوفينياالقتصاو البلد وجمتمعه. وتشكل 

القتصاوية تدابري للتوصل إىل رؤية طويلة األجل للمزايا االجتماعية وا الكنديةطائفة "الروما". واذذت مقاطعة ساسكاتشوان 
للثقافة احمللية، وحفز إحساس التمع احمللي بويته الثقافية؛ وحظيت هذه االسرتاتيجية بتعاون عدو من اهليئات العامة واملنظمات 

 حلقات عمل سنوية شعبية بعنوان "املرأة يف جمال الفنون: االمتياز واملساواة يف اإلسبانيةغري احلكومية وغريها. وتنظم وزارة الثقافة 
 النظام املعاصر للفنون يف إسبانيا" تركز على وضع املرأة يف الفنون وإسهامها يف القطاع اإلبداعي. 

وأشارت أطراف عديدة يف تقاريرها إىل التدابري الرامية إىل تشجيع تعليم الفنون يف املدارس، وبرامج تعليم الكبار والتعليم  -٦٤
، تنفيذ بولندامي خاص موجه حنو غرس فهم أكرب ملسائل االستدامة. وجيري، يف ، بذل جهد تعليموناكوالتمعي. وجيري، يف 

تعليم الفنون عن طريق املدارس وكيانات أخرى، مبا يف ذلك املؤسسات الثقافية احمللية والوطنية، واملنظمات غري احلكومية، 
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ملراكز واملكتبات التمعية بدور فائق األمهية يف املدن واملؤسسات واجلمعيات الدينية، واملراكز واملكتبات التمعية. وتضطلع هذه ا
الصغرية. ويوجد لدى إسبانيا برنامج رئيسي بعنوان "الفنون يف املدرسة" يعزز الفن يف املدارس، ويشجع على اإلوماص االجتماعي 

خمتلف الثقافات. ويوجد لدى أوروغواي  والثقايف لألطفال احملرومني، ويرمي إىل منع العنف والعنصرية، وتعزيز الوئام والتسامح بني
 سنة.  ١٩و  ١٤جمموعة من الربامج اليت تويل اهتماما خاصا للتنمية الثقافية للشباب احملرومني الذين ترتاوح أعمارهم بني 

ن بني البلدان وميكن التوصل إىل منافع اجتماعية مستدامة عن طريق برامج التوعية التمعية واملشاركة يف احلقل الثقايف. وم -٦٥
 أملانيا. ومثة مثال آخر هو األرون، وأوروغواياليت تربز هذه اجلوانب يف جهووها من أجل التنمية املستدامة فيما يتعلق بالثقافة 

 حي  جعل جملس التنمية املستدامة التوعية التمعية إحدى أولوياته، مبا يف ذلك املعايري السياسية للتنوع الثقايف يف التعليم من
 أجل التنمية املستدامة، وتشجيع أمناط االستهالا وأساليب احلياة يف سياق االقتصاو املستدام. 

، على سبيل املثال، تؤكد فاليونانوقد ربطت بعض األطراف الثقافة بالسعي إىل حتقيق االستدامة اإليكولوجية أو البيئية.  -٦٦
اليت يتضمن برناجمها الوطين للثقافة  املكسيكلتعليم. ويتجلى مثال آخر يف على الصالت بني الثقافة والبيئة، وال سيما يف جمال ا

أيضا  سويسرا، وفرنسا، وكندااذاذ تدابري لتشجيع استخدام السكان األصليني للموارو الطبيعية على حنو يكفل االستدامة. وتشري 
 ة. إىل االستدامة البيئية يف تدابريها إلوماص الثقافة يف التنمية املستدام

 تحقيق اإلنصاف والعدالة في النتائج اإلنمائية 

تستأثر البىن األساسية وبناء القدرات برتكيز هام يف وضع السياسات لدى األطراف. ويكتسي هذا بأمهية خاصة يف  -٦٧
حاليا لوجوو قطاع  البلدان األقل تقدما من الناحية االقتصاوية، اليت قد يكون الدعم الدستوري والتشريعي واإلواري املوجه فيها

ثقايف منتج وقابل لالستمرار إما ناقص التطور أو غري قائم على اإلطالق. ويف هذا الصدو، يبني حتليل التقارير أن حتقيق التوزيع 
املنصف للنتائج اإلمنائية شاغل هام بالفعل لواضعي السياسات. ويربز عالص املثالب اإلقليمية وتقدمي املساعدة لألشخاص الذين 

 نتمون إىل األقليات وغريهم من الموعات الضعيفة بنسب متكافئة تقريبا يف التدابري اليت جيري تنفيذها. ي

وقد حتدث يف أطراف كثرية اختالالت جسيمة يف توزيع املوارو الثقافية فيما بني املناطق واخل البلد، مما ينتج عنه عدم  -٦٨
ملشاركة الثقافية. وتنشأ هذه احلالة على وجه اخلصوص يف البلدان اليت توجد با إنصاف بني السكان يف االنتفاع جبميع أنواع ا

مراكز مرتوبولية رئيسية متيل إىل االستئثار بنصيب غري متناسب من االهتمام الثقايف. وأشار عدو من األطراف املقدمة للتقارير إىل 
صحيح هذه االختالالت الثقافية اإلقليمية. وتضمنت أمثلة تدابري واسرتاتيجيات ضمن سياساته للتنمية املستدامة، تستهدف ت

اليت أنشئت  والربازيلاليت أنشأت جمموعة من الالس الثقافية،  بوليفياالبلدان اليت تنفذ إجراءات إقليمية حمدوة يف هذا الصدو 
 الثقافية على الصعيد اإلقليمي:  ةيفيها مراكز إبداعية إقليمية. وفيما يلي ثالثة أمثلة أخرى توضح اجلوانب املختلفة للتنم

، اليت ترمي سياستها اإلقليمية للتنمية الثقافية إىل إنعاش وتنشيط األماكن احلضرية، وإتاحة إمكانية أفضل قربص •
 لطائفة من الموعات احملرومة واملهمشة لالنتفاع بالفنون والثقافة؛ 

مية الثقافية واالقتصاوية املستدامة على الصعيد اإلقليمي يف سياق ، اليت أوليت فيها أولوية لالستثمارات يف التنإيطاليا •
 اإلطار االسرتاتيجي الوطين؛ 
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، اليت استخدمت فيها األموال املقدمة من االحتاو األورويب لتعزيز اإلمكانات الثقافية على الصعيد اإلقليمي سلوفاكيا •
 ي.من خالل أحد حماور األولوية يف الربنامج التنفيذي اإلقليم

وتضم البلدان األخرى اليت يوجد يف سياساتا للتنمية املستدامة تركيز إقليمي هام فيما يتعلق بالثقافة الربتغال، وسويسرا، وكندا، 
 واملكسيك. 

ويتعلق جانب رئيسي من اإلنصاف بالنزاهة والعدالة وعدم التمييز يف معاملة األشخاص الذين ينتمون إىل األقليات  -٦٩
احملرومة يف مسائل مثل االنتفاع باملرافق الثقافية وإتاحة الفرص للمشاركة واإلنتاص يف الال الثقايف. وأكد عدو من والموعات 

 األطراف على تدابري معينة تدخل يف هذه الفئة يف اسرتاتيجياتة للتنمية املستدامة. ومن بني هذه األمثلة: 

لفنون لألطفال ذوي اإلعاقة، وتيسري االنتفاع باملؤسسات الثقافية، وما : تدابري متعدوة ترمي إىل حتسني تعليم ابلغاريا •
 إىل ذلك؛ 

 برامج بشأن الفن واإلعاقة  أيرلندا: •

احلركة الوطنية للتنوع الثقايف اليت ترمي إىل كفالة إوراا التمع املكسيكي هلويته الثقافية مع التصدي  املكسيك: •
 ، وعدم املساواة االجتماعية؛ملسائل التمييز، والتهميش، واالستبعاو

القانون الذي يقضي بالتشاور مع السكان من الشعوب األصلية يف وضع السياسات اإلمنائية اليت قد تؤثر  بريو: •
 عليهم؛ 

 التسليم حبقوق األشخاص من طائفة "الروما"؛  سلوفينيا: •

 املعرضة للتهميش. خطة العمل الوطنية لإلوماص االجتماعي، املوجهة إىل الموعات  إسبانيا: •

 قاعدة األولة اإلحصائية

يقتضي حتسني قاعدة األولة لوضع سياسات التنمية املستدامة ثقافيا عن طريق الرصد والتقييم الفعالني توفر البيانات  -٧٠
ولقد بدأت عملية إىل أن مهمة حتسني إمكانية مقارنة اإلحصاءات الثقافية ضرورة حتمية.  االحتاو األورويبالالزمة. ويشري تقرير 

إلقامة تعاون أوثق مع املنظمات الدولية العاملة يف ميدان اإلحصاءات الثقافية (اليونسكو، وجملس أوروبا، ومنظمة التعاون 
 ةوالتنمية يف امليدان االقتصاوي، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية)، وال تزال هذه العملي
مستمرة بدف حتسني وضع اإلحصاءات الثقافية على الصعيد العاملي، مبا يف ذلك إعداو البيانات عن اقتصاويات الثقافة. وتبني 
مباورة "املؤشرات الثقافية لنيوزيلندا" اليت تقدم با برنامج اإلحصاءات الثقافية يف البلد أن هناا سسة أهداف أساسية للقطاع 

، وهي: املشاركة، واهلوية، والتنوع، والوئام االجتماعي، والتنمية االقتصاوية. ويف هذا الصدو، يوفر مشروعان الثقايف يف نيوزيلندا
تابعان لليونسكو منهجيات وأووات لألطراف: إطار نظام معلومات مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية لإلحصاءات 

 التنمية. الثقافية، وحزمة براجميات مؤشرات الثقافة و 
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وميكن التوصل، عن طريق إجراء حتليل للتقارير، إىل نتيجة مفاوها أن اإلجراءات اليت تتخذها األطراف تنحو حنو تنفيذ  -٧١
مباوئ التنمية املستدامة ثقافيا، مع إيالء اهتمام متوازن للنتائج االقتصاوية والنتائج االجتماعية على حد سواء، ومع توفر فهم 

وخي العدالة وعدم التمييز يف ذصيص املوارو الثقافية. وال يزال يوجد يف الوقت ذاته حتد أكرب مابرح حيد من جناح واضح ألمهية ت
عدم توفر الفهم يف بعض جماالت وضع السياسات لإلمكانات اإلمنائية اليت  -األطراف يف إوماص الثقافة يف التنمية املستدامة 

 ق محلة أقوى للتصدي هلذا التحدي، إذا أريد إحراز تقدم أكرب. يتيحها القطاع الثقايف. وسيلزم إطال

 أمثلة ابتكارية مختارة

األساس للجهوو املبذولة إلوماص الثقافة يف برامج  للثقافة في كويبك، كندا ٢١جدول أعمال القرن الـ يوفر 
 املقاطعة للتنمية املستدامة. 

يف اسرتاتيجية البلد الطويلة األجل للتنمية املستدامة  ستدامةإدماج الثقافة في تخطيط التفيا للتنمية الميندرص 
-٢٠١٠، واخلطة اإلمنائية االسرتاتيجية للفرتة ٢٠١٣-٢٠٠٧)، وخطته اإلمنائية الوطنية للفرتة ٢٠٣٠(التفيا عام 
ور هام يف اليت ترمي إىل االرتقاء بقدرة البلد التنافسية، وترى أن بوسع الصناعات اإلبداعية أن تضطلع بد ٢٠١٣

 زياوة اإلمكانات االقتصاوية للبلد. 

الدعم حملاضن الفن كمنظمات ال تستهدف الربح  استراتيجية ليتوانيا لتعزيز وتنمية الصناعات اإلبداعيةتقدم 
تقدم بناها األساسية ومرافقها للفنانني وسائر املهنيني العاملني يف جمال الصناعات الثقافية لتمكينهم من اإلبداع 

 دمي أعماهلم للجمهور.وتق

يف إطار اخلطة اإلمنائية الوطنية الثانية اليت تتضمن أحكاما لزياوة املسامهة سياسة ناميبيا للفنون والثقافة جيري تنفيذ 
 االقتصاوية املقدمة من الفن والثقافة، ووعم الفنانني واملنظمات الثقافية وغريها يف كل جماالت الفن. 

(رصد التنمية املستدامة) مؤشرات للمشاركة يف احلياة الثقافية عامة، ومشاركة  يسرامشروع مونيه في سو يتضمن 
املواطنني بنشاط يف احلياة الثقافية (األنشطة الثقافية غري املهنية). وعلى الصعيد اإلقليمي، جتمع الكانتونات واملدن 

 البيانات عن النفقات املتعلقة بأنشطة الثقافة واالستجمام.

 

 حماية أشكال التعبير الثقافي المعرضة للخطر  -خامساً 
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من االتفاقية األطراف إىل تضمني تقاريرها  ١٧و  ٨من املباوئ التوجيهية التنفيذية املتعلقة باملاوتني  ١١تدعو الفقرة  -٧٢
�ا معرضة للخطر حال تقريرها الدورية معلومات مناسبة عن التدابري اليت اذذتا حلماية أشكال التعبري الثقايف اليت يتم تعريفها بأ

17Fوجوو حالة خاصة

 ) من االتفاقية. ٢( ٨)، واذاذها لتدابري معينة مبوجب املاوة ١( ٨مبوجب املاوة  ١٨

ويتعني على أي طرف، ما أن حيدو وجوو حالة خاصة ويتخذ تدابري معينة، أن يقدم تقريرا بذلك إىل اللجنة قبل ثالثة  -٧٣
من املباوئ  ٧و  ٦أي وورة عاوية، إلتاحة الفرصة لنشر املعلومات والنظر يف املسألة (الفقرتان أشهر على األقل من افتتاح 

 ). ومل ترو إىل األمانة أي تقارير من هذا القبيل منذ نفاذ االتفاقية. ١٧و  ٨التوجيهية التنفيذية املتعلقة باملاوتني 

18Fالتوعية ومشاركة المجتمع المدني -سادساً 

١٩ 

19Fمن االتفاقية، بالدور األساسي للمجتمع املدين ١١اف، مبوجب املاوة تقر األطر  -٧٤

يف محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري  ٢٠
 الثقايف، وتلتزم بتشجيع مشاركته بصورة فعالة يف حتقيق أهداف االتفاقية. 

وجه انتباه السلطات العامة إىل شواغل وسلمت املباوئ التوجيهية التنفيذية بأمهية التمع املدين يف تنفيذ االتفاقية، ألنه ي -٧٥
رابطات ومؤسسات املواطنني، ويرصد تنفيذ السياسات والربامج، ويقوم بدور اجلهة احلارسة، ويضطلع مبهمة املدافع عن القيم 

بِدعة، ويسهم يف حتقيق قدر أكرب من الشفافية واملساءلة يف احلوكمة. 
ُ
 واجلهة امل

ضا مؤشرا ملسؤوليات التمع املدين بوصفه اجلهة املعنية األساسية يف االتفاقية، وتشجع على وتوفر املباوئ التوجيهية أي -٧٦
اشرتاكه يف عملية إعداو التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات. ويبدو، فيما يتعلق بعملية إعداو التقارير هذه، أن هناا ثالثة 

 أنواع من املشاركة: 

 ؛ النمساعلى املشاركة يف صياغة التقرير وتنقيحه، مثلما هو حاصل يف  عمليات التعاون اليت تنطوي •

العمليات املوازية اليت يقوم فيها كل من احلكومة والتمع بإعداو تقريره، مث يتم بعد ذلك وجمهما معا، مثلما هو  •
 ؛ أملانياحاصل يف 

من خالل االستبيانات وغريها من أشكال إبداء عمليات التشاور اليت يتم فيها التماس آراء التمع املدين ومدخالته  •
 التعليقات، مث جيري وجمها يف تقرير الطرف املعين، مثلما هو حاصل يف أوروغواي.

ومل يتمكن التمع املدين، يف بعض األطراف، من املشاركة ألسباب شىت مثل: كان اإلطار الزمين لتقدمي التقرير أقصر من  -٧٧
مشاورات شاملة؛ أو أن التمع املدين مل يطلب إليه املشاركة يف العملية؛ أو أنه مل تتح له فرصة  أن يسمح بالدخول يف عملية

للمشاركة بسبب ا�يار الثقة وتعطل سبل االتصال مع احلكومة. وأشارت أطراف أخرى إىل عدم مباالة التمع املدين باملشاركة 

                                                
لتهديد احلاالت اخلاصة هي تلك اليت تكون فيها أشكال التعبري الثقايف على أرض طرف من األطراف معرضة خلطر االندثار، أو  ∏±

 من االتفاقية). ١-٨خطري، أو تتطلب بصورة ما صونا عاجال (املاوة 
±π بالتحليل املستعرض الذي أعده مايك فان غران. قسميسرتشد هذا ال 
 من االتفاقية. ١١كما هو حمدو يف املباوئ التوجيهية التنفيذية املتعلقة باملاوة  ∞≥
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20Fألنه ال يلمس بعد ما توفره له االتفاقية من منافع

. ومن األمهية مبكان التأكيد على أنه يف حني أن االتفاقية واضحة بشأن ٢١
تعريف التمع املدين واشرتاكه، فليس كل البلدان تفهم التمع املدين و/أو تقدم له الدعم بنفس الطريقة. ومل تكن مثة إشارات إىل 

 الدخول يف حوار أو مشاورات مع القطاع اخلاص. 

 التمع املدين يف السياسات الثقافية، يتضح من التقارير أن األطراف قد أشركت التمع املدين يف:  وفيما يتعلق بإشراا -٧٨

  صياغة السياسات الثقافية، ورصدها، وتقييمها، وتعديلها ’١‘

عديل تشري أطراف عديدة مثل إكواوور، وأملانيا، وفرنسا، وكندا إىل أن التمع املدين يشارا عن كثب يف صياغة و/أو ت
 السياسات الثقافية. ويذكر البعض، مثل السويد، وكوبا، والنمسا أن هذا كان هو احلال حىت قبل اعتماو االتفاقية. 

تنفيذ السياسات الثقافية، مبا يف ذلك قيام املؤسسات اليت يديرها التمع املدين بتخصيص األموال العامة ملشاريع حتقق  ’٢‘
  لثقافية عامةأهداف االتفاقية أو السياسات ا

الثقافية عن طريق الالس اإلقليمية اليت يوجد له متثيل فيها. ويف  ةإىل أن التمع املدين يشارا يف تنفيذ السياس ناميبياتشري 
، يشارا التمع املدين يف وضع السياسات الثقافية العامة، وتنفيذها، ورصدها، وُذصص له مقاعد يف اللس الوطين الربازيل
سة الثقافية، ويف اللجنة الوطنية لتعزيز الثقافة، ويف الموعات القطاعية اليت تساعد اللس، ويف جمالس ثقافة شىت تابعة للسيا

بأن التمع املدين ممثل يف جملسها الوطين  شيليللمجالس البلدية أو الواليات، ومنتديات أخرى تيسر املشاركة الدميقراطية. وتفيد 
بأن احلكومة تقدم  اجلبل األسووسؤول أيضا عن إسداء املشورة للحكومة بشأن مسائل السياسة الثقافية. ويفيد للثقافة والفنون امل

منظمات التمع املدين،  أملانياالتمويل ملنظمات التمع املدين من أجل تنفيذ املشاريع اليت تتفق وأهداف االتفاقية. وباملثل، متول 
تفاقية بضرورة أن تشرا األطراف هيئات التمع املدين كشركاء أساسيني يف السعي إىل بلوغ وتسلم على النحو املوضح يف اال

أهداف االتفاقية. والدور الذي يضطلع به التمع املدين يف جمالس الفنون والثقافة يف الدامنرا، والسويد، وفنلندا، وكندا، والنرويج 
 معروف حق املعرفة. 

 : ة بالسياسات الثقافية وباالتفاقية، عن طريقتوزيع املعلومات، والتوعي ’٣‘

تنظيم املؤمترات واحللقات الدراسية واالجتماعات الوطنية والدولية، واملهرجانات اليت تستضيفها احلكومة  •
لصام التمع املدين أو معه، أو اليت  يستضيفها التمع املدين أحيانا بدعم مايل من احلكومات املعنية (مثلما 

 يف إسبانيا، وإكواوور، والربازيل، وتونس، وسلوفينيا، وفنلندا، واليونان)؛  هو احلال

إنتاص أشرطة فيديو، وكتيبات، وجمموعات أووات، ومواقع شبكية، وغريها من أنواع املوارو اإلعالمية عن  •
 ا، واملكسيك)؛ االتفاقية والصندوق الدويل للتنوع الثقايف (مثلما هو احلال يف األرجنتني، وأوروغواي، والتفي

                                                
 منافع االتفاقية للمجتمع املدين لتمكينه من املشاركة يف املستقبل.أوصت بعض التقارير بضرورة مجع احلاالت إلبداء  ±≥
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التكليف بإجراء ونشر حبوث عن أفضل املمارسات و/أو االسرتاتيجيات، مبا يف ذلك املعلومات عن  •
الصناعات اإلبداعية، واالقتصاو اإلبداعي، وتنوع أشكال التعبري الثقايف (مثلما هو احلال يف األرجنتني، 

 وأملانيا، والربازيل، وفرنسا، وكندا، والنمسا). 

للمنظمات غري احلكومية ورابطات  شبكات وحتالفاتطراف عديدة، أنشأ التمع املدين، قبل اعتماو االتفاقية، ويف أ -٧٩
للمهنيني. واضطلعت هذه الشبكات والتحالفات بدور هام يف التفاوض مع احلكومات على الصعيدين الوطين والدويل كخطوة 

كات والتحالفات ناشطة يف معظم األطراف، وال تزال تعمل من أجل تعزيز أوىل حنو التصديق على االتفاقية. وما فتئت هذه الشب
ورصد تنفيذ االتفاقية من خالل البح ، والدعوة، وتشاطر املعارف، والنقد البناء. وعلى سبيل املثال، استضاف حتالف التنوع 

بلدا،  ٤٠عا بني ممثلي ما يزيد على ، اجتماعني ووليني عن التنوع الثقايف مج٢٠١١و  ٢٠٠٩، يف عامي الربازيلالثقايف يف 
، مثلها املكسيكونُوقشت فيهما مسألة إنشاء آليات لتنفيذ االتفاقية عن طريق السياسات العامة وعلى يد التمع املدين. وتدعم 

غية إشراكهم يف ، شبكتها املعنونة "وون األربعني" للتعرف على املهنيني الشباب وإثرائهم وحشدهم بأملانيا وفنلندايف ذلك مثل 
الذي يقع مقره يف كندا،  باالحتاو الدويل لتحالفات التنوع الثقايفصياغة السياسات الثقافية وتنفيذها. ويشيد التقرير الكندي 

وكذلك بالدور الذي ما برحت التحالفات الوطنية تضطلع به يف تعزيز االتفاقية. ويورو التقرير أيضا أن "التحالف اذذ مباورة 
التحالفات الزميلة وأعضاء االحتاو الدويل على االضطالع بدور نشط يف إعداو هذه التقارير اليت تقدم كل أربع لتشجيع 
 سنوات". 

لكفالة إعراب التمع املدين عن آرائه بشأن السياسات الثقافية  لالتصال والتشاورووضعت األطراف أساليب شىت  -٨٠
النهج املتبعة يف ذلك يف إجراء وراسات استقصائية تقوم على االستبيانات فيما بني ومراعاة صانعي القرارات هلا. ويتمثل أحد 

منظمات التمع املدين املعنية. ويكمن أسلوب آخر يف إنشاء وإوامة موقع شبكي خمصص هلذا الغرض ميكن أن تنشر فيه مجيع 
منتديات للمناقشة حممية  النمسامن قبل. وتوجد يف  اجلهات املعنية معلومات، وأن تشارا يف املداوالت املتعلقة مبوضوع اختري

إىل االستخدام الواسع لإلنرتنت  كندابكلمة سر ميكن  أن يتحاور فيها أعضاء التمع املدين معا وأن خيططوا أحداثا معا. وتشري 
 فية. يف التشاور على نطاق عريض مع اجلهات املعنية فيما يتصل بإعداو السياسات واالسرتاتيجيات الثقا

ويف حني تشري أطراف كثرية إىل اشرتاا التمع املدين عامة يف صياغة وتنفيذ السياسات املتعلقة باالتفاقية، أكدت أطراف  -٨١
وحقوق التأليف والنشر يف  سلوفاكيا والنمساجتري فيها حوارا مع التمع املدين، مثل وضع الفنان يف  مواضيع معينةأخرى على 
، يطالب قطاع التمع املدين بالنظر إىل الفنون ال من منظور قيمتها التجارية واالقتصاوية فحسب، وإمنا أيضا سافرن. ويف الربازيل

من ناحية قيمتها الثقافية. وتؤكد هذه األنشطة على شواغل التمع املدين فيما يتصل مبسائل أساسية تؤثر على الفنانني، وتشدو 
ال أن يتسىن حشد الفنانني وإشراكهم فيما يتعلق باالتفاقية والسياسات الثقافية عندما على تصور مؤواه أن من األكثر احتما

 تكون اهتماماتم املباشرة مرتبطة على حنو أوثق بذه السياسات. 

، وال سيما أوساط الشعوب الموعات الضعيفةويشارا التمع املدين بنشاط يف الدعوة إىل تعميم مراعاة أصوات  -٨٢
مع التمع املدين يف بذل جهوو لتمكني  املكسيكواملهاجرين، يف العمليات السياسية.وعلى سبيل املثال، اشرتكت األصلية 

وتأكيد الثقافات وأشكال التعبري األصلية عن طريق تقدمي الدعم املايل والدعم املتعلق ببناء القدرات وغري ذلك من أشكال الدعم 
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لغة أصلية. وتتجلى عملية تعميم مراعاة أصوات  ٣٣الشعوب األصلية اليت تب  براجمها بـ  مثل الدعم املقدم لنظم إذاعة ثقافات
الذي يعمل مع الفنانني املهاجرين عن  أملانيا، والتمع املدين يف الدامنركينيأوساط املهاجرين من خالل أنشطة جملس الفنانني 

لربامج أوبية للفنانني املهاجرين. وأشارت األطراف أيضا إىل  انياإسبطريق احللقات الدراسية وغريها من املباورات، واستضافة 
 أحداث ُنظمت باالشرتاا مع التمع املدين لالحتفال باألقليات أو الموعات الثقافية املهمشة. 

 وتتضمن أمثلة التعليقات النقدية املقدمة من التمع املدين وأشارت إليها األطراف ما يلي:  -٨٣

 مع التمع املدين يف تنفيذ االتفاقية؛ عدم التنسيق  •

 عدم وجوو خطة عمل حمدوة لتنفيذ االتفاقية تتضمن نتائج وأطر زمنية واضحة وحتديدا جليا للمسؤولية؛  •

 عدم توفر قنوات واضحة التحديد الشرتاا التمع املدين يف عمليات وضع السياسات.  •

فيما يتعلق بتعزيز االتفاقية واملسامهة يف تنفيذها. ويف  جهها التمع املدينحتديات معينة يواويشري عدو من التقارير إىل  -٨٤
، تتضمن هذه التحديات صعوبات يف مجع األموال، وعدم توفر املوارو البشرية املؤهلة، وضعف الصناعات الثقافية، وعدم ناميبيا

، أن عدم الوعي باالتفاقية وإمكاناتا يشكل حتديا اميبيااألرون والربتغال ونوجوو أسواق حملية للفنون. وترى أطراف عديدة، منها 
منظمة من منظمات التمع املدين عدوا من  ٢٦، حدوت اليونانرئيسيا ملشاركة التمع املدين بنشاط يف تنفيذها. ويف 

ين للمنتجات الثقافية، التحديات من بينها حمدووية التمويل والبىن األساسية (التكنولوجيا واملقار)، وصغر حجم السوق اليونا
إىل حتد مشرتا يتمثل يف أنه حتدث يف أحيان كثرية يف أعقاب  سلوفاكياواملنافسة القوية من الصناعات الثقافية "الكبرية". وتشري 

ل االنتخابات تغيريات يف املوظفني احلكوميني تؤوي يف أغلب األوقات، يف إطار احلكومة القاومة، إىل عكس اجتاه التقدم احلاص
 يف التعاون بني التمع املدين واحلكومة. 

 - اهليئات احلكومية على املستوى األوىنبوجوو حاجة كبرية إىل توعية  إسبانيا، وسوريا، وعمانوتفيد أطراف مثل  -٨٥
عالوة  عمانلم باالتفاقية حىت ميكنها أن تشرا التمع املدين على حنو أكرب على هذه املستويات. وتس -اإلقليمي/البلدي/احمللي 

من أجل تنفيذ االتفاقية واالنتفاع با على  -وخصوصا يف التمع املدين  -على ذلك باحلاجة إىل بناء القدرات يف قطاع الفنون 
إىل أنه يف حني أ�ا أوجدت آليات لكفالة اشرتاا التمع املدين، مثة حاجة إىل غرس الثقة بني التمع  إكواوورحنو أفضل. وتشري 

دين واحلكومة، وال سيما يف املناطق الريفية. وأخريا، يشري عدو من التقارير إىل أمهية وجوو جهة اتصال بني التمع املدين امل
 واحلكومة، وعقد اجتماعات أكثر انتظاما وفعالية، يف مواصلة حشد التمع املدين وتأمني مشاركته النشطة يف تنفيذ االتفاقية. 

 

 

 ةأمثلة ابتكارية مختار 

حمفال فريدا للحوار وتباول األفكار على حنو مستمر فيما بني ممثلي  الفريق العامل النمساوي للتنوع الثقافييوفر 
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 التمع املدين والسلطات العامة بشأن املسائل ذات الصلة باالتفاقية. 

ت املعنية يف حوار مع لدى التمع املدين، وإشراا خمتلف اجلها البرازيل جهودا كبيرة لترويج االتفاقيةبذلت 
 احلكومة، عن طريق جمموعة من حلقات العمل واحللقات الدراسية واألحداث. 

، مبا يف ذلك ممثلو التمع املدين، يف عملية وضع مع شبكتها للمجالس االستشارية بلغارياتتشاور وزارة الثقافة يف 
 ل معينة. السياسات والتدابري الثقافية اجلديدة، عند نشوء حاالت أو مسائ

، مبا يف ذلك املستعملون النهائيون مشاورات مباشرة واسعة النطاق مع المجتمع المدنيبانتظام  كنداجتري 
 للسياسات والتدابري الثقافية واملستفيدون منها. 

حتالفا وطنيا، وهو مكرس لرتويج االتفاقية. وكانت  ٤٣من  االتحاد الدولي لتحالفات التنوع الثقافييتكون 
 ل التحالفات الوطنية، واالحتاو الدويل لتحالفات التنوع الثقايف وال تزال حىت اآلن حمورية األمهية لالتفاقية. أعما

" يف حماولة لتحسني تدفق املعلومات بني احلكومة مجلس مشاركة المواطنينمؤخرا جملسا يسمى " إكوادورأنشأت 
 واملواطنني، فضال عن تعزيز احلوكمة التشاركية. 

املعنية باالتفاقية عدوا كبريا من املشاريع والتدابري اليت تركز على توعية  جهة االتصال الوطنية األلمانيةت استهل
 التمع املدين ومشاركته، وكان آخرها يف املنطقة العربية. 

امات وتعرض بنشاط اهتم تشكيل السياسات الوطنية في التفياتشارا منظمات التمع املدين على حنو متزايد يف 
 التمع املدين على السلطات العامة. 

املسامهة يف اإلعالن  لشبكة "دون األربعين" في المكسيك ٢٠١٢-٢٠١١تتضمن األهداف االسرتاتيجية للفرتة 
 والية واملنطقة االحتاوية يف املكسيك.  ٣١وتطبيقها يف الـ  ٢٠٠٥عن اتفاقية اليونسكو لعام 

بفضل آلية فعالة تكفل إبداء التعليقات على السياسات  لمجتمع المدنيتجري النرويج مشاورات منتظمة مع ا
 الثقافية يف الوقت املناسب واستعراض هذه التعليقات فيما بعد. 

 من جهات حكومية وممثلي قطاعات وصناعات ثقافية عديدة.  مجلس الثقافة الوطني في باراغواييتكون 

لتزام خطي من احلكومة بالعمل مع التمع املدين لبلوغ عدو من البولندية على ا حركة "مواطنو الثقافة"حصلت 
 األهداف السياسية الثقافية. 

برنامج الثقافة الوطني تشارا اجلهات الفاعلة يف التمع املدين، من خالل مقرتحاتا وحواراتا، يف إعاوة تشكيل 
 ، وتقييمه، وتنفيذه.في سلوفينيا

 المنجزات الرئيسية -سابعاً 
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أكدت بعض األطراف، اليت كان يتوفر هلا قبل نفاذ االتفاقية البىن األساسية والسياسات الالزمة، أن تنفيذ االتفاقية أكمل  -٨٦
باألحرى السياسات والتدابري القائمة بالفعل ومل يدخل "تغريا رئيسيا يف السياسة". وهذا هو احلال يف عدو من األطراف اليت هي 

ورويب وتذكر أ�ا تواجه صعوبة معينة يف التمييز بني املنجزات اليت تتصل على وجه التخصيص بتنفيذ وول أعضاء يف االحتاو األ
االتفاقية وتلك املتصلة بالسياسات الثقافية املوجووة فيها اآلن. غري أ�ا تؤكد، مع ذلك، أن االتفاقية أوجدت "منظورا جديدا 

21Fوإطارا مرجعيا ملناقشات السياسة الثقافية"

اوت أطراف أخرى توجد با بىن أساسية أقل تطورا أ�ا �ضت بنشاط بوضع . وأف٢٢
 سياساتا الثقافية وتقوية صناعاتا الثقافية عقب اعتماو االتفاقية وتصديقها. 

 وتنقسم املنجزات العديدة اليت أشارت إليها األطراف إىل الموعات املختلفة التالية:  -٨٧

، على سبيل املثال، على أن إجنازها الربازيلقافية يف التنمية االجتماعية واالقتصاوية: إذ أكدت زياوة الوعي باملسامهة الث ’١‘
 الرئيسي يف هذا الشأن هو التقدير األكرب الذي يشعر به التمع بأسره إزاء وور الثقافة يف التنمية؛ 

 ؛ تونسحنو ما هو حاصل مثال يف  اإلقرار حبق الدولة السياوي يف وضع السياسات الثقافية وتنفيذها، على ’٢‘

تعزيز احلوار بني احلكومة والتمع املدين، باإلضافة إىل زياوة إشراا التمع املدين يف وضع السياسات. فلقد أكدت  ’٣‘
 ، على سبيل املثال، على زياوة جهووها إلنشاء آليات خمصصة وأخرى مؤسسية الشرتاا واستشارة التمع املدين وممثليالنمسا

قطاع الثقافة يف حتديد السياسات الثقافية، ووضعها، وتنفيذها. وأشارت باراغواي إىل أنه مت وضع آليات لكفالة مشاركة التمع 
أ�ا ستواصل تعزيز إشراا  ناميبيااملدين، وإىل أن تنفيذ االتفاقية ساهم يف تعزيز احلقوق الثقافية للمجتمعات الضعيفة. وذكرت 

 لك بصفة خاصة من خالل تقدمي الدعم للشبكة الشريانية يف ناميبيا. التمع املدين، وذ

، على سبيل املثال، ليتوانياتيسري وضع األطر القانونية واملؤسسية والسياسات والتدابري الثقافية االبتكارية. فلقد أبرزت  ’٤‘
فة اهلام يف التنمية االقتصاوية واالجتماعية ، اليت تؤكد على وور الثقا٢٠١٠املوافقة على وثيقتها للسياسة الثقافية يف عام 

 املستدامة للبلد (مدنه ومناطقه)، وتعزيز الصناعات الثقافية واإلبداع، وزياوة االنتفاع بالثقافة. وكانت الفرتة اليت يشملها التقرير
لصناعات اإلبداعية، وأنشئت رابطة فقد اعُتِمدت اسرتاتيجية تعزيز وتنمية ا -أيضا بداية لوضع سياسة لتنمية الصناعات الثقافية 

أن االتفاقية  أوروغوايالصناعات اإلبداعية والثقافية، وُمولت حماضن الفن، ووِضَع نظام لدعم مشاريع الصناعة الثقافية. وأكدت 
افية على أفسحت السبيل ملباورات قانونية ومؤسسية بشأن تعزيز أشكال التعبري الثقايف، وكفلت وضع خطط مبتكرة للسياسة الثق

الصعيد الوطين أوت إىل تعزيز اإلوماص االجتماعي، ومهدت السبيل لتحسني الاالت الثقافية والفنية احمللية وأضفت الطابع املهين 
 عليها. 

 

 التحديات التي تعترض تنفيذ االتفاقية  -ثامناً 

                                                
 .١٩تقرير النمسا الدوري الذي يقدم كل أربع سنوات، الصفحة  ≥≥
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ذ االتفاقية، أن اإلجناز الرئيسي اليت أحرزته بعض من اجلدير باملالحظة، فيما يتعلق بالتحديات اليت متت مواجهتها يف تنفي -٨٨
، أشري إليه أيضا بصفة شاملة على أنه إوماص الثقافة يف سياسات التنمية املستدامة والتوعية بدور الثقافة يف التنميةالبلدان، وهو 

 نة التالية: التحدي الرئيسي فيما يتصل بتنفيذ االتفاقية. ويف هذا الصدو، ذكرت األطراف التحديات املعي

احلداثة والتعقد النسبيان "للتفكري املتعلق بالثقافة والتنمية"؛ وإقناع اجلهات الفاعلة اإلمنائية بأن الثقافة هلا ما هو  •
 أكثر من قيمة رمزية، وأ�ا توفر العمالة، وتسهم على حنو ال يستهان به يف الناتج احمللي اإلمجايل؛ 

مارسات اجليدة، الستخدامها يف وضع السياسات القائمة على األولة وتنفيذها إعداو البيانات، واإلحصاءات، وامل •
 على الصعد احمللية واإلقليمية والوطنية؛ 

التوصل إىل مؤشرات كافية لتقييم أثر السياسات والتدابري املعتمدة لتعزيز الثقافة كأواة لتحقيق التنمية؛ وضعف آليات  •
 ت الثقافية؛ التقييم احلالية ملدى فعالية السياسا

 عدم كفاية التمويل العام املخصص للثقافة فيما يتصل باألهداف احملدوة للقطاع. •

. وأبرزت األطراف يف هذا التعاون الدويل واملعاملة التفضيليةويتمثل ثاين أكرب حتد لعدو من األطراف يف تنفيذ تدابري  -٨٩
 الصدو الصعوبات احملدوة التالية: 

دى املستفيدين من التعاون الدويل، مبا يف ذلك حمدووية القدرة على االستقبال والقدرات أوجه الضعف اهليكلية ل •
 على إوارة املوارو اخلارجية؛ 

 عدم القدرة على التحقق من حجم أموال املساعدة اإلمنائية الرمسية املستخدمة يف تعزيز الثقافة؛  •

نامية مسائل أكثر إحلاحية من الثقافة، وال سيما فيما يتعلق اآلراء التقليدية القائلة بأنه توجد يف أي من البلدان ال •
 باإلنفاق العام؛

 صعوبة الربط بني بعدي الثقافة والتجارة؛  •

 اذاذ إجراءات مشرتكة بني الوزارات عن طريق األفرقة العاملة و/أو إجراءات حمدوة؛  •

 كفالة االتساق بني نظم الدعم العام وأنظمة املنافسة. •

طراف عدوا من التحديات اليت تتعلق على وجه التخصيص بتنفيذ السياسات والتدابري عرب كامل سلسلة وحدوت األ -٩٠
القيمة الثقافية. والكثري من هذه التحديات يربز يف مياوين سياسية خمتلفة، أي أ�ا أكرب بكثري من كو�ا جمرو مشكلة تتعلق 

عملت مبفروها أن تصل إىل أي حلول ممكنة. ومن بني التحديات اليت ورو  بالسياسة الثقافية، ولن يكون بوسع وزارة الثقافة إذا
 ذكرها ما يلي: 
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االحتياجات املالية اليت تفوق مستوى التمويل العام الذي ميكن إتاحته للثقافة وللمهنيني، سواء كان عملهم يدخل  •
و لدعم إتاحة الفرص وسبل النفاذ إىل يف نطاق اإلبداع، أو اإلنتاص الصناعي أو الرقمي، أو التوزيع، أو النشر، أ
 الراغبني يف استهالا السلع واخلدمات الثقافية أو تذوقها، أو التمتع با؛ 

 معدل ونطاق التحول احلاصل عرب كامل سلسلة القيمة نتيجة لتكنولوجيات املعلومات واالتصال اجلديدة؛  •

 عدم توفر األسواق و/أو إمكانية النفاذ إليها؛  •

 املتكافئ واخل البلدان، مبا يف ذلك بني املدن واملناطق احلضرية أو فيما بني خمتلف مناطق البلد نفسه؛  التوزيع غري •

عدم توفر التنسيق الشامل بني القطاعات يف صنع القرارات احلكومية، وتفتت اختصاصات القطاع العام، مثل  •
 الصالت بني الثقافة والتعليم؛ 

 عني العام واخلاص؛ عدم وجوو شراكات كافية بني القطا •

املواقف السياسية اليت تقضي بأن تنسخ اعتبارات التجارة احلرة السياسات الرامية إىل محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري  •
 الثقايف، مما يعرض اإلعانات الثقافية خلطر اإللغاء.

عني التصدي له يف السنوات القاومة. ويشكل عدم كفاية قاعدة املعارف واالختصاصات واملهارات حتديا رئيسيا آخر يت -٩١
إىل عدم توفر املوارو  ٢٠٠٥وعام  ٢٠٠٣وترتاوح الصعوبات الناشئة عن ذلك من اخللط املستمر بني نطاق كل من اتفاقييت عام 

 ياسات. البشرية املؤهلة يف وزارات الثقافة فيما بني موظفي احلكومات احمللية أو اإلقليمية يف هذا امليدان اجلديد لوضع الس

للتصدي ملختلف التحديات املذكورة آنفا. ويرو أوناه عدو قليل من األمثلة  الحلولولقد اقُرتحت يف التقارير جمموعة من  -٩٢
 عليها: 

إوراص إشارة إىل مباوئ وأهداف االتفاقية، وبند إعفائي للصناعات الثقافية اليت تستهدف محاية احلق يف تنفيذ  •
من االتفاقية وترمي إىل محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري  ٦و  ٥بري املعرتف با يف املاوتني السياسات، واعتماو التدا

 الثقايف يف االتفاقات التجارية الثقافية واإلقليمية (تونس وكندا)؛ 

 مع شىت اهليئات احلكومية الوطنية، واملنظمات غري احلكومية، واجلهات املعنية اخلاصة شراكات اسرتاتيجيةبناء  •
 لكفالة املشاركة الواسعة النطاق (األرجنتني والربازيل)؛ 

إنشاء مؤسسات أو مراصد مكرسة للتنوع تستخدم البحوث املستدامة املتعمقة جلمع املعلومات والبيانات وأفضل  •
 املمارسات؛ 

 وباراغواي)؛ يف احلكومات املركزية واإلقليمية عن طريق حلقات العمل التشاركية (األرجنتني  تدريب املسؤولني •
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للتنمية الوطنية، تتصل بتنوع أشكال التعبري الثقايف، ووضع نظام للمؤشرات الثقافية  غايات ومقاييس معينةحتديد  •
 باالشرتاا مع املؤسسات اليت ميكنها تقييم أثر السياسات (الربازيل)؛ 

ات عن خمتلف املشاريع وما ذلص إليه استخدام الصندوق الدويل للتنوع الثقايف كأواة للتوعية، من خالل نشر املعلوم •
 من نتائج للتشجيع على تكرارها، وإرهاف وعي اجلهات الفاعلة واجلهات املعنية ذات الصلة (األرجنتني)؛ 

، ونشر املقاالت اإلخبارية عن املسائل ذات الصلة، عن طريق خمتلف أشكال وسائل نشر االتفاقية على نطاق واسع •
 ي منظمات التمع املدين (األرون)؛ اإلعالم، من أجل إرهاف وع

لتيسري االتصال بالتمع املدين والتعاون معه (األرجنتني،  تعيني جهات اتصال يف الوزارات املسؤولة عن الثقافة •
ذات  يف وزارات أخرىوأملانيا، وأوروغواي، والربازيل، والسويد، وشيلي، وفرنسا، وكندا، والتفيا، والنمسا)، وكذلك 

 فاقية مثل وزارات اخلارجية والتجارة والصناعة (النمسا). صلة باالت

 رصد أثر السياسات والتدابير  -عاشراً 

ال يزال مجع املعلومات عن أثر السياسات والتدابري السياسية الرامية إىل تعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف خمتلف مراحل  -٩٣
ركة والتمتع يشكل عملية طموحة. ويرجع هذا جزئيا إىل نقص املعلومات املقدمة يف اإلبداع، واإلنتاص، والتوزيع، والنشر، واملشا

الكثري من التقارير، ونقص أووات تقييم األثر املنفذة على الصعيد القطري، ونقص النضج يف سياسات أو تدابري معينة لتحديد 
 مؤخرا ال يزال جاريا.  األثر. وأوضحت بعض األطراف أن تقييمات األثر لتدابري مت االنتهاء منها

 ومن بني اخلربات املتشاطرة بني األطراف واليت تبني األثر ما يلي:  -٩٤

عقب منح حق الدخول بالان إىل مؤسسات ثقافية معينة لألطفال والشباب (حدث يف  أعداو الزائرينرصد  •
يف املائة يف الزائرين الدافعني لرسوم  ٢٠بة يف املائة يف الموعة املستهدفة، وزياوة بنس ٢٤النمسا، مثال، زياوة بنسبة 

 الدخول بعد تنفيذ التدبري املذكور)؛ 

عقب تنفيذ تدابري لتعزيزها يف اخلارص (ازواو يف النمسا، مثال، رقم  رقم األعمال غري احمللية للمؤسسات الثقافيةقياس  •
يت أطلقتها احلكومة للتحول إىل النطاق من املؤسسات اإلبداعية عقب املباورة ال ٤٠٠األعمال غري احمللية لعدو 

 الدويل)؛ 

لتقيم مدى فعالية تدابري وعم الصناعات الثقافية (حدثت يف كندا، مثال، زياوة  احملتويات احمللية اإلنتاصرصد عدو  •
ملحوظة يف عدو ساعات التلفزيون، والدوريات، والكتب املقدمة من مؤلفني كنديني، وكذلك يف البومات املوسيقى 

يف املائة يف إذاعة احملتوى  ٢٠ليت يوزعها فنانون كنديون عقب اذاذ تدابري معينة. وحدثت يف األرجنتني زياوة بنسبة ا
 بشأن خدمات االتصاالت السمعية البصرية)؛  ٢٠٠٩احمللي على القنوات اإلقليمية عقب صدور قانون عام 
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األخذ بربامج خاصة ترمي إىل تنمية املهارات (حصل يف  عقب احلياة الوظيفية واألنشطة االقتصاوية للمتدربنيرصد  •
األرجنتني، مثال، عدو كبري من املستفيدين من برنامج التدريب على مهارات الصناعات الثقافية، الذي تنفذه أمانة 

 الثقافة ووزارة العمل، على وظائف يف الصناعات اليت تلقوا تدريبا بشأ�ا). 

فحسب مجع البيانات بطريقة منهجية عن خمتلف مراحل سلسلة القيمة، عن طريق إما وجيري يف قلة من األطراف  -٩٥
مؤسسات عامة متخصصة (مثلما هو حاصل يف فرنسا، وكندا، والتفيا، والنرويج) أو هيئات مهنية خاصة (مثلما هو حاصل يف 

مؤشرا منفروا لقياس تنمية  ١٥٠ما يزيد على  الربازيل، والنمسا). وتشري فنلندا يف تقاريرها إىل إطارها الشامل الذي يوجد به
 ) الثقافة واالقتصاو. ٤) الثقافة واملواطنون؛ (٣) العاملون املبدعون؛ (٢) توطيد القاعدة الثقافية؛ (١القطاع وفقا للفئات التالية: (

ىل استنتاجات على أساس ووصلت بعض البلدان اليت ال توجد با هيئات رمسية جلمع البيانات الالزمة لتقييم األثر إ -٩٦
املعلومات المعة يف قواعد بيانات متخصصة عن طريق آليات خاصة إلبداء التعليقات أو حىت التحليالت النوعية. ومن أمثلة 

بدف حمدو هو تعزيز انتفاع  ٢٠٠٧اليت أنشأت وزارة الثقافة فيها جمموعة من املراكز يف عام  أوروغوايذلك ما حدث يف 
لسلع واخلدمات الثقافية. وجيري قياس جناح هذه املراكز مبجموعة من املؤشرات الكمية القائمة على احلس السليم، املواطنني با

 مثل عدو األنشطة، أو عدو حلقات العمل، أو عدو ساعات التعليم اليت مت قضاؤها، أو عدو املشرتكني يف خمتلف أنشطة املراكز. 

السياسات والتدابري الرامية إىل تنفيذ االتفاقية ال يزال فنا غري متطور مبا فيه الكفاية،  وتبني هذه االستنتاجات أن رصد أثر -٩٧
وأنه سيلزم االضطالع بأنشطة لبناء القدرات، رمبا تستلهم جتارب أطراف مثل فنلندا، لتحقيق اهلدف األطول أجال. ويقتضي 

تحسينات، وحتليل الطريقة اليت حتقق با بعض األطراف النتائج هذا إنشاء آليات لتقرير التحسينات املطلوبة وأين تلزم هذه ال
واستخدام هذه املعلومات لتحسني األواء يف أماكن أخرى. ويصبح من املمكن، مبساعدة هذه املعارف، أن تقّيم السلطات 

حاليا، و/أو أن تضع تدابري العامة األهداف، وأن تقرر املسائل السياسية االسرتاتيجية، وأن حتسن التدابري السياسية املتبعة 
 جديدة. 

 الخاتمة: ملخص لالستنتاجات الرئيسية  -حاوي عشر 

األطراف يف معاهدة عام  ٢٠١٢األوىل من التقارير الدورية الرباعية السنوات اليت قدمتها يف عام  ٤٥توفر التقارير الـ  -٩٨
القطري، وجمموعة ال حصر هلا من األمثلة على السياسات  نظرات قيمة على الطرق اليت تفسر با االتفاقية على الصعيد ٢٠٠٥

 والتدابري اليت ميكن أن تقدم إهلاما يساعد األطراف األخرى على وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات ناجحة. 

من وراء وضع السياسات وتنفيذ التدابري، يتمثل االجتاه  باألهداف التي تسعى األطراف إلى تحقيقهاوفيما يتعلق  -٩٩
يف تعزيز توزيع السلع واخلدمات الثقافية والتمتع با. وتتسم األهداف السياسية لعملييت اإلبداع واإلنتاص بأ�ا شائعة  السائد

ولكنها أقل انتشارا. ويبني هذا النمط من اإلجراءات السياسية الثقافية واإلنفاق احلاجة إىل تقوية اآلليات واحلوافز التمكينية 
 اته. لإلنتاص الثقايف يف حد ذ
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هو النوع املؤسسي. وأفاوت األطراف من كل  أكثر أنواع السياسات والتدابير التي اعتمدتها األطراف شيوعاوكان  -١٠٠
أحناء العامل بأ�ا أنشأت مؤسسات وطنية لتعزيز صناعة أو صناعات ثقافية معينة، أو أوجدت إوارات أو مؤسسات تابعة لوزارة 

 الثقايف لألشخاص الذين ينتمون إىل األقليات، أو أنشأت يف بعض احلاالت وزارة للثقافة. الثقافة لتعزيز أشكال التعبري 

. وما زال يتعني عمل الكثري فيما شراكات مع القطاع الخاصوالشيء الذي ال يزال يتعني عمله حىت اآلن هو إقامة  -١٠١
 يتصل بإقامة هذه الشراكات من أجل حتقيق استدامة القطاع الثقايف. 

يرتتب عليها أثر هام فيما يتعلق بوضع  للتعاون اإلقليميوتفيد التقارير بأن البلدان تضطلع على حنو متزايد بأنشطة  -١٠٢
 السياسات الثقافية، عن طريق جتميع املوارو واخلربات. 

دويل، من منظور الكثري من وتفهم األطراف املقدمة للتقارير التعاون الدويل وتنفذه بطرق متنوعة. فعلى حني أن التعاون ال -١٠٣
األطراف، ال يزال يرتكز على محاية وتعزيز الرتاث الوطين وأشكال التعبري الثقايف الوطنية، مثة عدو متزايد من الربامج الرامية إىل 

ة والتجارة واحدا تعزيز الرتابط الدويل وعمليات اإلنتاص املشرتا القائمة على املشاريع. ويف هذا السياق، ال يزال الربط بني الثقاف
 من التحديات الرئيسية. 

هدفا رئيسيا أشارت إليه األطراف يف معرض تنفيذ أحكام االتفاقية  تنقل الفنانين من البلدان الناميةويشكل تيسري  -١٠٤
ة فحسب وإمنا بشأن املعاملة التفضيلية. وهو أيضا واحد من أكرب التحديات، بالنظر إىل أن تنقل الفنانني ال يرتبط مبسائل مالي

يرتبط أيضا مبسائل أمنية. وهلذا متثل االجتاه حىت اآلن يف البلدان املتقدمة األطراف يف االتفاقية يف املباورة بإجراء مناقشات 
للدعوة مع عدو من اجلهات املعنية الوطنية، منها التمع املدين والوزارات ذات الصلة مثل وزارة الداخلية، بشأن إصدار تأشريات 

سفر للفنانني من البلدان النامية. وعلى الرغم من األمهية اليت ال شك فيها هلذا النشاط فإنه يبدو أنه غري كاف للتصدي ال
 للتحديات اليت يواجهها الفنانون واملهنيون الثقافيون من البلدان النامية. 

ت تتسم بقدر أكرب من الطابع االستباقي وتنتقل ويتضح من حتليل التقارير أن البلدان النامية األطراف يف االتفاقية بدأ -١٠٥
من كو�ا متلقية سلبية إىل كو�ا معززة أساسية للتنوع، وال سيما من خالل زياوة التعاون الثقايف واملباوالت فيما بني بلدان 

رون، والربازيل، وبريو، اجلنوب. ويدل مستوى تنفيذ السياسات والتدابري الوطنية، وال سيما من جانب أطراف مثل األرجنتني، واأل
 . ازدياد الثقة في نمو القطاع اإلبداعيوعمان، على 

وميكن التوصل من إجراء حتليل للتقارير إىل استنتاص مفاوه أنه يف حني أن إوماص الثقافة يف سياسات التنمية املستدامة  -١٠٦
التنمية المستدامة مل من أجل حتقيق مباوئ ال يزال يشكل حتديا ضخما، فإنه جيري إحراز قدر من التقدم. فاألطراف تع

، مع إيالء اهتمام متوازن للنتائج االقتصاوية واالجتماعية كلتيهما، ومع فهم واضح ألمهية العدالة وعدم التمييز يف ذصيص ثقافيا
سات لإلمكانات اإلمنائية املوارو الثقافية. ويوجد يف الوقت ذاته حتد أكرب يتمثل يف أنه ال يوجد فهم يف بعض جماالت وضع السيا

اليت يتيحها القطاع الثقايف. ويلزم االضطالع حبملة أقوى، باالقرتان مع توفري البيانات واملعلومات الالزمة إلقامة قاعدة أولة قوية 
 من أجل التصدي هلذا التحدي، إذا أريد إحراز املزيد من التقدم. 
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، ترتتب عليها مجيعا من العالقات بين المجتمع المدني والحكوماتأنواع مختلفة وتوجد، وفقا للسياق السياسي،  -١٠٧
آثار مباشرة فيما يتعلق بدور التمع املدين يف محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف. ويف حني أنه يوجد وليل يربهن على أن 

ها وتقييمها، ال يزال يوجد يف بلدان أخرى التمع املدين يف بعض البلدان يشارا يف وضع السياسات الثقافية وتنفيذها ورصد
 نقص يف االتصال وعدم ثقة يعوقان مشاركة التمع املدين يف تنفيذ االتفاقية. 

يزواو فيها تدخل التمع املدين واشرتاكه عنهما يف جماالت أخرى.  مجاالت معينةويدل حتليل التقارير على أن هناا  -١٠٨
مجع البيانات وإعداو اإلحصاءات لتوجيه السياسات الثقافية ’ ٢‘وضع الفنانني وأحواهلم؛ و  حتسني’ ١‘وتتضمن هذه الاالت: 

 تعميم مراعاة أصوات الموعات الضعيفة. ’ ٣‘و 

ويف حني أن املعلومات املقدمة ال تكفي لتقرير وجوو أثر واسع لالتفاقية على أرض الواقع، فإن هناا مؤشرات على أن  -١٠٩
لدعم تنمية الصناعات الثقافية واإلبداعية يف عدو كبري من  تدابير وسياسات جديدةتفاقية أوى إىل اعتماو التصديق على اال

األطراف، وال سيما من البلدان النامية. ويف األطراف األخرى اليت كانت فيها مثل هذه السياسات متبعة قبل وخول االتفاقية 
ى تقوية السياسات والربامج القانونية واملؤسسية واملالية القائمة حاليا واليت تتقيد حيز النفاذ، وفر التصديق عليها حافزا أكرب عل

حدت بالبلدان إىل إجراء تقييمات للسياسات الثقافية واسرتاتيجيات التعاون  أداة حّفازة أو دافعةباالتفاقية. ولقد كان التصديق 
 الدويل، أو إعاوة تقييمها.

 


