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 قية يف البيئة الرقميةتنفيذ االتفاب املتعلقةمشروع املبادئ التوجيهية  :من جدول األعمال المؤقت 11البند 

 

فيه طلب الذي ي، CP 12.5 يف دورته اخلامسة العادية القرار اعتمد مؤمتر األطراف
ع املبادئ مشرو  عد  أن تقضايا الرقمية و ال بشأناللجنة أن تواصل عملها  من

وثيقة يف امللحق مشروع هذه ال تضمنتو تنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية. لالتوجيهية 
يف  املعقودة لعاشرة اي اعتمدته اللجنة يف دورهتا ذية النفيذاملبادئ التوجيهية الت

 ه.ر قراإىل مؤمتر األطراف إل هميقدمت ت، و 2016ديسمرب كانون األول/

 .13الفقرة  اختاذه: املطلوب القرار
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(، "االتفاقية"ـيها فيما يلي بشار إل)وي 2005عام ل منذ اعتماد اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف - 1
 هاإنتاجو السلع واخلدمات الثقافية  ستحداثاهبا  ريالطريقة اليت جي  يفالا و  حت املرتبطة هبايات ولوجنكالبيئة الرقمية والتأحدثت 

ل اهلواتف الذكية ن قبيمنت ة باإلنت لو صملو جيل جديد من أجهزة الوسائط املتعددة ا ظهورثل وميوتوزيعها واستهالكها. 
مناذج جديدة  نشوءو  ،توى الثقايفاللوحية وأجهزة القراءة اإللكتونية، وتصميم مناذج جتارية جديدة لتوزيع احمل واسبواحل

يف و  الصناعات الثقافية. تهايف معاجلالتحديات اليت تواجه السياسات العامة  اا منألعمال التجارية عرب اإلنتنت بعضل
تصال اال ضعف جهزة أواأل ار إىلكمثال على ذلك، االفتقالبنية التحتية الالزمة )جلميع األشخاص  ال تتوافره، ذاتالوقت 

ديدة على اجلتجارية التفاقات اال ريأثن أن تفضالا عة، الزمال التقنيةاملعرفة ب دائماا  نانونيتمتع الف الو (، انعدامهأو  باإلنتنت
 الشؤون إلدارةدروسة امل نظمبالضر ي مما ، فإن. وأخرياا لقياسه الوقتحيتاج إىل بعض الصناعات الثقافية يف البيئة الرقمية 

لى الثقافة عصول بالفعل احل تيس رنصات الرقمية املتقنيات و ة لتحديد ما إذا كانت الملموسة عدم وجود بيانات يلثقافا
 لجميع.أدىن تكلفة بالنسبة لأسرع و وجتعله 

ة اليت تثريها كبري على مدى السنوات اخلمس املاضية، التحديات ال ،لالتفاقية تانيئاسالر  اهليئتان تناقشقد و  - 2
إىل هذه املناقشات، طلب مؤمتر األطراف، خالل دورته اخلامسة  . واستناداا 1اتنفيذهفيما يتعلق بالتكنولوجيات الرقمية 

شار وياللجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف )من ، 2015يونيو حزيران/يف  املعقودة العادية
يف دورته العادية  يقر ه املؤمترضايا الرقمية لقبشأن الية نفيذ( أن تقدم مشروع مبادئ توجيهية ت"اللجنة"ـإليها فيما يلي ب

 (.3الفقرة  ،CP 12.5قرار ال( )2017يونيو حزيران/السادسة )

 ية نفيذمشروع المبادئ التوجيهية التاللجنة لإعداد 

 ية، قدمت األمانة للجنة إطاراا نفيذلمبادئ التوجيهية التلإعداد مشروع أويل على عمل من اللتمكني األطراف  - 3
 دت علىدشرت مناقشة ثرية وبناءة، و من مث دا. و 2(2015ديسمرب كانون األول/العادية التاسعة ) هتايف دور  ةللمناقش

 :3تلك املبادئيف  مراعاهتاالتالية اليت يتعني  سائلامل

ؤثر يقد  مماالضغوط االقتصادية، للنمو السريع يف األسواق و  لقضايا الرقمية نظراا إزاء اهنج متكامل  ضرورة اتباع  -
 ؛على تعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف

                                                
أثرها و القضايا الرقمية "] “Digital issues and their impact on promoting the diversity of cultural expressions”انظر ورقة العمل  1

تفصيلي  ؛ حمضر موجز2015 وران/يونياألطراف، حزي (، الدورة العادية اخلامسة ملؤمترCE/15/5.CP/12[ )"على تعزيز تعدد أشكال التعبري الثقايف
 Current state and action to address the“؛ ووثيقة العمل 348-305(، الفقرات CE/15/9.IGC/3) للجنةللدورة العادية الثامنة 

challenges posed by digitization” ["صدي هلااحلالة الراهنة للتحديات اليت متثلها الرقمنة واإلجراءات اليت تتخذ للت"( ]CE/14/8.IGC/12 ،)
(، الفقرات CE/14/8.IGC/3) للجنةلسابعة رة العادية ا؛ واحملضر املوجز التفصيلي للدو 2014، كانون األول/ديسمرب للجنةالدورة العادية الثامنة 

351-358. 
[ "ايا الرقميةحنو وضع مبادئ توجيهية تنفيذية بشأن القض"] “l Guidelines on digital issuesTowards Operationa”انظر وثيقة العمل  2

(CE/15/9.IGC/7) 2015(، الدورة العادية التاسعة للجنة. كانون األول/ديسمرب. 
 .181-127(، الفقرات /IGC/1016/DCE.3سعة للجنة )انظر احملضر املوجز التفصيلي للدورة العادية التا 3
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التعبري الثقافية املتنوعة،  أشكال التقنيات الرقمية فرصة لضمان سرعة الوصول إىل تيحيف حني ت هف بأناالعتا -
من البلدان النامية إىل  كثريفتقر  حيث يتكافئة املرقمية غري البيئة اليف  وال سيما، تشكل حتدياا  فهي كذلك

 ؛القدرات والبنية التحتية

ملسائل املتصلة باإلنتنت )القرار قرار املؤمتر العام بشأن دور اليونسكو يف اب عمالا إدراج مبدأ عاملية اإلنتنت  -
 (؛56م/38

 ؛تعبريفين وحرية التعبري التعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، مبا يف ذلك حرية ال -

ايف يف البيئة الرقمية مع سياسات لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثق يف وضعالتأكيد على احلق السيادي للدول  -
 لى أشكال التعبري الثقايف األخرى؛ع سبل االطالعتسهيل 

، املوسيقى والنشرتصلة باملأجر عادل يف البيئة الرقمية، وخاصة يف الصناعات على لفنانني واملبدعني حصول ا -
، مبا يف جلهات املعني ةاتوازن عادل بني حقوق ومصاحل مجيع  وحتقيق، ةددمهحيث يشعر الفنانون أن أتعاهبم 
 ؛هاحملتوى الثقايف ومستخدمييف ذلك كل من أصحاب احلقوق 

لثقافية والتجارية، فضال عن اوخاصة يف إطار االتفاقيات وتعديلها، الدولية الصكوك تعزيز على لتعاون الدويل ا -
 ؛السياسات العامة املتعلقة بالصناعات الثقافية يف البيئة الرقمية

املشتغلني و  هافنانيل ويجالت  تيحي النامية دانلبحتقيق توازن بالنسبة لل لمن أجتفضيلية المعاملة للتدابري اختاذ  -
 ؛الل استخدام التقنيات الرقميةخعلى الصعيد الدويل من  االثقافية ولغاهت اوخدماهت هاوسلع ة فيهااملهن الثقافيب

 ؛لقرصنة على االنتنتلهبا للتصدي  والتدابري املرتبطةقوق التأليف والنشر املتعلقة حبتدابري اختاذ ال -

 تعزيز أهداف ومبادئ االتفاقية يف املفاوضات واالتفاقات التجارية؛ -

شكال التعبري الثقايف، وخاصة أيف تنوع  واسامهي لكياملشاركة األساسية جلميع أفراد اجملتمع يف البيئة الرقمية  -
 ني؛الفئات االجتماعية املستهدفة من االتفاقية، مع التكيز على املساواة بني اجلنس

املالية  سائلاملب فيما يتعلقيدة ، وتبادل املمارسات اجلهأمهية وضرورة رصد تبادل السلع واخلدمات الثقافية وقياس -
 ؛تاإلنتن ن طريقمن خالل منصات التوزيع عيف تلك السلع واخلدمات املتصلة بالتجارة 

 ؛2030لعام املستدامة  للتنميةألمم املتحدة اأهداف  -

 .وسائل اإلعالميف التنوع  واخلوارزميات على إنتاج وتوزيع السلع واخلدمات الثقافية ومسألةتأثري البيانات  -

املتعلقة  التنفيذيةتوجيهية المبادئ  للأو لياا  اا مشروعويف أعقاب هذه املناقشة البن اءة، طلبت اللجنة من األمانة أن تعد   - 4
به اهليئتان الرئاسيتان  قامتالعمل الذي العادية التاسعة و  هتادور   جرت يفاليتاملناقشات  هايف اعتبار  ةخذآلقضايا الرقمية، با

 (.IGC 7.9ر اعلى مدى السنوات املاضية )القر 
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ملبادئ بشأن ا أويل مشروعإعداد ت األمانة على كف، ع14و CP 12.5 ينقرار الو  IGC 7.9ر القر لمن أجل االمتثال و  - 5
ر القضايا الرقمية يف البلدان الناطقة دراسة عن أث يتجر أتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية. وباإلضافة إىل ذلك، لالتوجيهية 

(. وقد نشرت "الالتينية بانيا وأمريكا إسيف هاتقييم أثر  -الثقافة يف البيئة الرقمية "ر و نشاملسبانيا )انظر إباإلسبانية بدعم من 
يق هاتني املادتني يف االتفاقات عن تطب 17 يف إطار املادة ودراسات حالة 21و 16دراسة عن تأثري املادتني  األمانة أيضاا 

 املعاهدات واالتفاقات يف الثقافة" املنشورنظر التجارية الثنائية واإلقليمية، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بالتجارة اإللكتونية )ا
 (."يف اتفاقات التجارة الثنائية واإلقليمية 2005تنفيذ اتفاقية عام  -

بناء على و . 4مع خبريين من مرفق اخلرباء باالشتاكية نفيذيل للمبادئ التوجيهية التاألو  شروع األمانة امل وضعتو  - 6
ديسمرب /وليف كانون األاملعقودة إىل اللجنة يف دورهتا العاشرة  املبدئياالقتاح  شروعدم مق  و عمل اهليئتني الرئاسيتني، 

على مدى السنوات  مقررات وقرارات اهليئتني الرئاسيتنيو ، أجريتاليت الكثرية االعتبار املناقشات  بعني وأ ِخذت فيه، 2016
، ومبدأ 2009منذ عام  لتنفيذها اليت مت إقرارهابادئ التوجيهية املعن األحكام القانونية لالتفاقية، و  فضالا اخلمس املاضية، 

 احلياد التكنولوجي.

  التنفيذيةالمبادئ التوجيهية مشروع  هاواعتماداستعراض اللجنة 

لمبادئ التوجيهية ليل األو   شروعامل، 2016ديسمرب /وليف كانون األاملعقودة  ،العاشرة ااستعرضت اللجنة يف دورهت - 7
وا من أعضاء اللجنة، الذين أثن اا حسن ويل استقباالا األقتح املمشروع  اسٌتقبلو  وأجرت مناقشات مستفيضة بشأنه. يةنفيذالت

ربوا بشكل كاف، وأع تتجلى فيه السنوات املاضية اهليئتني الرئاسيتني خاللومشوله. واتفقوا على أن مناقشات  جودته على
قبل االنتنت شبكة على ت حيتأالوثيقة  أناملناقشات  يس ر مماتعديالت. و   ميا يقتحونه منهم للمشروع، رهنا  تأييدعن 

حسب، وإمنا  أعضاء اللجنة و بني فيمااملشاورات ليس على إجراء شجع  األمر الذيأربعة أشهر، املوعد القانوين املقرر ب
 ه.ونثلن مي ومبني األطراف واجملتمع املدين أيضاا 

 مداخلة 25 من يقرب ما ق دمو . األو يل املشروع لدراسة أيام اليت استغرقت ثالثة دورهتا من يوماا  اللجنة وخصصت - 8
 من عدد عدة مرات إىل شارةاإل وتكررت. عامة تعليقات عن للتعبري املدين اجملتمع وممثلي واألطراف اللجان أعضاء من

 ومنح األجر إمكانية العثور عليه،و والوطين  احمللي الثقايف احملتوى ومدى وضوح التكنولوجي، احلياد مثل الرئيسية، القضايا
 .يف جمال التكنولوجيا الرقمية الكفاءات وتنمية ،وجنوم الفن للمبدعني العادل

 ومنظمات األطراف اليت اقتحتها التعديالت ذلك يف على حدة، مبا كل فقرة  بدراسة النص، اللجنة أعضاء قام مث - 9
 سيما ال متطابقة، وحىت بل احملتوى يف من األطراف واجملتمع املدين متشاهبة مقتحة عدة تعديالت وكانت. املدين اجملتمع

 وااللتزامات التنفيذية التوجيهية املبادئ مشروع بني العالقة ومشلت املناقشات دتوتعد. للفنانني العادل باألجر يتعلق فيما
                                                

ك غيفرمون )كندا( والسيد أوكتافيو كوليسز عمل أعضاء األمانة جنباا إىل جنب مع خبريين من مرفق اخلرباء التابع لالتفاقية، ومها السيدة فريوني 4
ما يف وضع إطار الرصد لتحديد أثر ت اخلمس املاضية كما أسه)األرجنتني(، اللذان أسهما يف مناقشات اهليئتني الرئاسيتني على مدى السنوا

 االتفاقية يف البيئة الرقمية.
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 األطراف بعض اليت تواجهها التحديات املثال، سبيل على اللجنة، أعضاء فناقش. االتفاقية يف لألطراف األخرى الدولية
 سياسات اعتماد على األطراف من جديد قدرة كدتؤ  صياغة على واتفقوا. التجارية اتفاقاهتا يف ثقايف بند بإدراج فيما يتعلق

 املثال، سبيل فعلى. للنص توضيحات بعض إىل كذلك  املناقشات وأدت. الرقمية البيئة يف الثقايف التعبري أشكال تنوع لتعزيز
 يف الرقمية واتاألد استخدام على التكيز من بدالا  الرقمية، األدوات إلتقان تعليمية برامج إعداد ضرورة اللجنة أعضاء أبرز

 عليه للموافقة األطراف مؤمتر إىل إحالته وطلبت األو يل املشروع اللجنة اعتمدت املناقشات، هذه وبعد. التعليمية الربامج
 (.IGC 7.10 القرار) 2017 حزيران/يونيو يف السادسة دورته يف

 ليس اهلدف منها وأن تفاقية،اال تنص عليه حدود ما تتجاوز ال التنفيذية التوجيهية املبادئ أن إىل اإلشارة وجتدر -10
 واملبادئ لالتفاقية مستعرضة قراءة تقدمي إىل األطراف وناقشته، فهي ترمي، على حنو ما طلبته. االتفاقية نص النظر يف إعادة

 متنوعة أشكال إبداع إىل واإلشارات .الصلة ذات والتكنولوجيات الرقمية بالقضايا يتعلق فيما اليت تتضمنها حالياا  التوجيهية
تستند إىل  التمتع هبا، ذلك يف مبا ،واستخدامها إليها والوصول نشرها/وتوزيعها وإنتاجها الرقمية البيئة يف الثقايف للتعبري

 .سلسلة القيمة من لفةخمت مراحل يف وتدابري سياسات اداعتم إىل األطراف تدعو اليت االتفاقية ومبادئها، أهداف

السياسات  رسم إعادة"ي رير العاملرد يف التقاو الالتفاقية اية إطار رصد نفيذيتبع هيكل مشروع املبادئ التوجيهية التو  -11
 لية:التا فرع، ويشمل األ"تعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف من أجل التنميةلالثقافية: عقد 

 عامة اعتبارات 

 توجيهية مبادئ 

 الرقمية البيئة يف الثقافية إدارة الشؤون نظم تعزيز األطراف 

 الثقافية واخلدمات السلع تدفقإىل  التوازن إعادة 

 املستدامة التنمية أطر يف الثقافة دمج 

 املدين اجملتمع دور 

 ااجليدة وتبادهل واملمارسات املعلومات مجع 

 اليونسكو أمانة دور 

 وإىل أنالتفاقية يف البيئة الرقمية، تنفيذ الملوافقة على املبادئ التوجيهية  اىلإيف هذه الدورة مدعو  مؤمتر األطراف و  -12
 ق.ي اعتمدته اللجنة يف دورهتا العاشرة والوارد يف امللحذشروع الاملأخذ بعني االعتبار ي

 القرار التايل: ختاذا يفرغب مؤمتر األطراف يقد و  -13
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 CP 11.6 قرارال مشروع

 األطراف، مؤمترإن 

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

رات اقر  لك اىل، وكذ6، الفقرة  13CP .4و ،4الفقرة  ،14CP .5و  ،3 الفقرة ،12CP .5 إىل قراراته إذ يشريو  - 2
، 7، الفقرة IGC 12.8و  ،7و  3الفقرتني  ،IGC 13.7و  ،7الفقرة  ،IGC 5.7و  ،5الفقرة  ،IGC 17.6 للجنةا
 < IGC 7.10و،  IGC 7.9و

 تنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية امللحقة هبذا القرار.لعلى املبادئ التوجيهية  وافقي - 3
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 الملحق

 الرقمية البيئة في االتفاقية تنفيذل التوجيهية المبادئ مشروع

 

 عامة اعتبارات

يف  هاوتنفيذ هاكال التعبري الثقايف وتفسري لفهم اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أش اا استاتيجي اا توفر هذه املبادئ التوجيهية إطار  - 1
و/أو ختزينها  هاكستهال واأو نشرها /وأو توزيعها و/إنتاجها أو /السلع واخلدمات الثقافية و إبداعرقمية حيث يتم ال اتبيئال

 أو شبكة أوتر، على سبيل املثال، برنامج كمبيو  هذه السلع واخلدمات أشكال التعبري الثقايف من خالل تنقلو  .إلكتونياا 
 ر باستمرار.تتطو  منصات مشفرة رقمياا  عن طريق ، وجيري توزيعهاصورة أو تسجيل صويتأو فيديو أو نص 

 .الرقمية البيئة يف تغريي ال يناواملع موالقي للهويةناقلة  وسائلبوصفها  الثقافية واخلدمات والسلع لألنشطة املتميز بعاالطو  - 2
 أشكال على أيضا ينطبق فيةالثقا واخلدمات للسلع (واالقتصادي الثقايف) املزدوج بالطابع االعتاف فإن وبالتايل،

 .رقمية أدوات باستخدام هاجانتجيري إ اليت أو الرقمية البيئة يف الثقايف التعبري

ت يف البيئة الرقمية دعم مبادئ ماية وتعزيز حقوق اإلنسان وحرية اإلبداع والتعبري واملعلومات واالتصاالوي قصد حب - 3
 سمجلميع وتتيف متناول ا على حقوق اإلنسان، ةقائم ةاإلنتنت مفتوحأن تكون عاملية اإلنتنت اليت تشجع على 

 .ةاملتعدد اجلهات املعنيةشاركة مب

جد تو ل إليها يف أحناء العامل. و اعتماد التكنولوجيات الرقمية والوصو  ري بهوق ذات داللة يف املعدل الذي جيفر  ومثة - 4
املناطق احلضرية والريفية، يف   وبنيوبني النساء والرجال،  ها،داخليف بني البلدان و عن ذلك الفجوة الرقمية الناجتة 

السلع واخلدمات الثقافية تحداث هبا اسأثري على الطريقة اليت يتم ذا توهلوالنامية. منواا كل من البلدان املتقدمة 
 وإنتاجها وتوزيعها والوصول إليها يف البيئة الرقمية.

تعقيد و البيانات،  يف حجمفجار االنو  الذي ينشئه املستخدمون، التوسع املتسارع للشبكات االجتماعية واحملتوىوقد أحدث  - 5
لى القطاع اإلبداعي يف مجيع أحناء العامل. عتأثرياا كبرياا  باإلنتنتلة و صو الوسائط املتعددة املمناذج التوزيع، وانتشار أجهزة 

تتيح حتديات و  طرحت ظلستو املنطق، من  جديدةأنواع و  ةديجد وأدت التغريات التكنولوجية كذلك إىل نشوء جهات فاعلة
 مة ذات صلة.صوص، لتصميم سياسات عالتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، وعلى وجه اخل جديدة اا فرص

 هذه املبادئ التوجيهية ريفسيكون تكمبدأ يف االتفاقية،   قد جرى تأكيدهاحلياد التكنولوجي أن إىل  وباإلشارة - 6
تنوع أشكال التعبري الثقايف يف البيئة إزاء هنج مستعرض  اتباعبالتايل يشجَّع التفاقية ككل، و ل بالنسبة هاقيوتطب

قضايا الرقمية الالصلة واملبادئ التوجيهية احلالية اليت تشري إىل الرقمية. وهي تكمل مجيع أحكام االتفاقية ذات 
 وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة.
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ألمم امع أهداف  تابطة، اليت تعلى احتام وتعزيز االتفاقية وهذه املبادئ التوجيهيكافة ة  عنيامل اجلهاتع شجَّ وت - 7
األعمال التجارية وحقوق  ، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن(2030 خطة عاملتنمية املستدامة )لاملتحدة 

السلطات العامة. إىل ألول يف املقام ا موجهةالدولية حلقوق اإلنسان. وهي  واملبادئاإلنسان، فضال عن الصكوك 
عام واخلاص، مبا ة من القطاعني العها املنظمات غري احلكومية، والصناعات الثقافية واإلبداعيابتاى ل عع أيضاا شجَّ تو 

  البيئة الرقمية.يفاألخرى خدمات اإلنتنت واجلهات الفاعلة  والرقمية العاملية، ومقدم ابريف ذلك املن

 توجيهية مبادئ

 :يلي ما ه املبادئ التوجيهية إىلمن االتفاقية، هتدف هذ 2و 1ألهداف واملبادئ املنصوص عليها يف املادتني ل استكماالا  - 8

 احلياد التكنولوجي؛املتعلق بتأكيد مبدأ االتفاقية إعادة  8-1
الثقافية، أيا كانت الوسائل  لسلع واخلدماتلبع املزدوج )الثقايف واالقتصادي( اتأكيد االعتاف بالطإعادة  8-2

 ؛والتكنولوجيات املستخدمة
 يم؛برامج التعل تشجيع استخدام األدوات الرقمية وتوفري الكفاءات الرقمية من خالل 8-3
نوع أشكال التعبري توتدابري حلماية وتعزيز  عامة سياسات وضعتأكيد حق األطراف السيادي يف إعادة  8-4

 ها؛وتنفيذهذه السياسات والتدابري  واعتماد الثقايف يف البيئة الرقمية
نتنت وحقوق املستخدمني ركة البيانات يف تقدمي خدمات اإلحلتمييزية التساوية وغري املعاملة املضمان  8-5

نع أو متدارة حركة البيانات اليت ملبدأ حياد اإلنتنت، )من أجل منع ممارسات إ وفقاا  املرتبطة هبا، النهائيني
 ة(؛مات الثقافية احملليتطبيقات حمددة ميكن أن تؤثر على تداول السلع واخلد ئبطت

يف البيئة الرقمية، وال سيما  هاالسلع واخلدمات الثقافية والتوازن يف تدفقعلى صول العادل احلإمكانية تعزيز  8-6
ن والعاملون و نتجها الفناني أو يبدعهاألعمال اليت ق بالفيما يتعمن خالل تطبيق أحكام املعاملة التفضيلية 

 ت واملنظمات املستقلة من البلدان النامية؛يف اجملال الثقايف والشركا
ستدامة يف االستاتيجيات الرقمية التكامل بني اجلوانب االقتصادية والتعليمية والثقافية للتنمية املب سليمالت  8-7

 ؛برامج املساعدات الدولية اليت تدعم الربامج واملشاريع الرقميةيف الوطنية و 
يات الرقمية بأسعار معقولة، لى التقنعصول احل من زيادة سبللتمكني لالتنمية تعزيز التعاون الدويل من أجل  8-8

مفعمة فية وإبداعية صناعات ثقا لنشوء الالزمةاملهارات والكفاءات ذات الصلة ودعم اآلليات  تنميةو 
 ؛احليوية يف البيئة الرقميةب

اخلصوصية وغريها من حقوق اإلنسان يف الت و تعزيز احتام احلريات األساسية يف التعبري واملعلومات واالتصا 8-9
. وهذا يشمل تعزيز يهاوالوصول إل هاالتعبري الثقافية املتنوعة وتوزيعأشكال  بداعمسبقة إل اا شروط بصفتها
الفين كنتيجة طبيعية حلرية التعبري، واحلقوق االجتماعية واالقتصادية للمؤلفني والفنانني الذين التعبري حرية 

 ؛نيختار وشركائهم املبني مجيع الشركاء  تواصليئة الرقمية واليعملون يف الب
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ني ومتكني النساء والفتيات من املساواة بني اجلنس يشملتعزيز احتام حقوق اإلنسان يف البيئة الرقمية، مبا  8-10
شكال التعبري أل اتومستهلك اتومنتج اتيف الصناعات الثقافية واإلبداعية كمبدع نخالل دعم مشاركته

 ؛الثقايف يف البيئة الرقمية

، اا حالي خارجها خاصاليت لألشاحلقوق لنفس احلماية على شبكة اإلنتنت  توفري أنه جيبالتأكيد على  8-11
 وسيلة خيتارها أي من خاللدومنا اعتبار للحدود، و  واجب التطبيق وهو أمروال سيما حرية التعبري، 

يل اخلاص باحلقوق اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدو يف كل من  19 ة، وفقا للمادالشخص
 السياسية.املدنية و 

 ة في البيئة الرقميةيلثقافإدارة الشؤون انظم  تعزيز األطراف

حلماية سياسات وتدابري عتماد ا ذه املبادئ التوجيهية، هتدف األطراف إىلهبمن االتفاقية و  7و 6و 5اد و بامل عمالا  - 9
مع إيالء االهتمام الواجب القائمة، ري تدابالسياسات و اليف البيئة الرقمية أو حتديث  هتنوع أشكال التعبري الثقايف وتعزيز 

 ختلف الفئات االجتماعية.مللمرأة و لحتياجات اخلاصة الللظروف وا

 سبل االنتفاعوزيع والنشر، وكذلك اإلبداع واإلنتاج والت - االتجملمعاجلة مجيع اإىل هذه السياسات والتدابري  ترميو  -10
 .ةديجد ةلفاع وظهور جهاتسلسلة القيمة يت تطرأ على لاالتغريات العميقة  مراعاةمع  -والتمتع 

 اإلعالم ووسائل واخلاصة العامة املتعلقة بوسائل اإلعالم والتنظيمية التشريعية أطرها استكمال إىل مدعوة واألطراف -11
 البيئة يف وسائل اإلعالم وتنوع يفالثقا التعبري أشكال تنوع املستقلة بغية تعزيز اإلعالمية املؤسسات وكذلك اجملتمعي
 .االعتبار القيمة يف سلسلة عرب للعمليات املتزايد التقارب أخذ مع الرقمية،

 واملهارات يةالدرا وتعزيز اجلمهور، وعامة الثقايف للقطاع الرقمية الكفاءات مستوى على تعزيز األطراف وتشجَّع -12
 البيئة يف الثقايف التعبري الأشك خمتلف إبداع اليت تطرأ على املستمرة التغيريات يف كامل  بشكل للمشاركة الالزمة

 .إليها والوصول ونشرها وتوزيعها الرقمية وإنتاجها

 واملؤسسات الوزارات بني ممثلي عجتم الرقمية بالقضايا معنية مشتكة بني الوزارات أفرقة إنشاء على األطراف وتشجَّع -13
 وتشرك يف عملها ،(والتعليم تواالتصاال والصناعة، والتجارة، والبحوث، الثقافة عن املسؤولة ذلك يف مبا) املعنية
 .املدين اجملتمع يوممثل اخلاصة باالتفاقية االتصال نقاط

 املمارسات ذلك يف مبا مية،الرق البيئة يف اإلبداع من جديدة أشكال دعم إىل األطراف ترمي ،اإلبداع مرحلة ويف - 14
 وخطط واحمللية واإلقليمية وطنيةال والربامج السياسات ذلك يشمل وقد. احلقيقي الوقت يف اليت حتدث التفاعلية الفنية

 :اليت تقوم مبا يلي التمويل

 الرقمية؛ باألدوات الذين يعملون والعاملني يف اجملال الثقايف اآلخرين للفنانني املباشر الدعم تقدمي 14-1
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 العادل؛ والفنانني ويف منحهم األجر املبدعني إجياد يف املسامهة 14-2

 جمال استخدام يف يناآلخر  يفالثقا والعاملني يف اجملال للفنانني جديدة تثقيفية ومناهج تدريبية برامج وضع 14-3
 الرقمية؛ بيئةال يف املشاركة من أجل حتسني ومهاراهتم معارفهم لتعميق الرقمية التكنولوجيات

 احلاضنات ن قبيلم الفين والتعاون التجريب تتيح واالبتكار الرقمي لإلبداع خمصصة مساحات توفري 14-4
 بط الشبكي؛أنشطة الر  خالل من الدويل التعاون لتعزيز ومراكز الفنانني ود ور واملختربات،

 واإلبداعية، الثقافية بالصناعات نيغلوالعاملني يف اجملال الثقايف املشت والتبويني الفنانني بني التعاون تعزيز 14-5
 والعلماء؛ ندسونوامله واملربجمون املصممون ذلك يف مبا الرقمية، البيئة يف الفاعلة اجلهات مع

 :ليتشجيع ما ي خالل من قيمته، الرقمية وتقدير البيئة يف املبدعني بعمل االعتاف 14-6

 يف جمال الثقافة؛ واملهنيني العاملني للفنانني واملنصفة العادلة األجور -

 وكذلك احلقوق حابوأص اإلنتنت خدمات ومقدمي الرقميني املوزعني بني الدخل توزيع يف الشفافية -
 احلقوق؛ أصحاب فيما بني

 الالزم؛ التددي النطاق عرض على إمكانية احلصول -

 اجلماعي وبالتفاوض قتضاء،عند اال اجلماعية، باإلدارة والسماح الفكرية ومحايتها، امللكية حقوق احتام -
 الرقمية؛ على احلقوق

 .أعماهلم وأرشفة لتوثيق اإللكتونية القانوين اإليداع أنظمة -

لتدابري املتعلقة وينبغي لبداعية. واإل تحديث الصناعات الثقافيةلدعم تقدمي ال، هتدف األطراف إىل اإلنتاجيف مرحلة و  -15
 :ما يلي إىلأن ترمي بإنتاج أشكال التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية 

لثقافية واإلبداعية، وخاصة تعزيز الرقمنة وإدماج األدوات التكنولوجية يف عمليات اإلنتاج يف الصناعات ا 15-1
 دين؛احلجم ومنظمات اجملتمع امل تناهية الصغر والصغرية واملتوسطةاملاملشروعات  يف

اضنات احمللية احلاج أو تقدمي الدعم ألصحاب املشاريع الثقافية ومنظمات اجملتمع املدين وشركات اإلنت 15-2
 ؛أنشطتها يف البيئة الرقميةنطاق الراغبة يف توسيع 

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

األمر   البحث والتطوير،يفيات الرقمية ولوجنكالت الذين يستخدمونه الفنانون ؤدياالعتاف بالدور الذي ي 15-4
 .للتواصل جديدة وخمتلفة أدواتنتج يالذي يعود بالنفع على اجملتمع و 
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 إىليف البيئة الرقمية، و عمال األتوزيع لفرص ال إتاحةدعم و تقدمي ال، هتدف األطراف إىل نشرالتوزيع/اليف مرحلة و  -16
 رميملرحلة من سلسلة القيمة أن تاهذه تدابري يف وينبغي لل. رسيخهااألسواق الرقمية الناشئة واحمللية وت تنميةتعزيز 

 :ما يلي إىل

 ،لسلع واخلدمات الثقافيةلمية التوزيع الرقمنافذ تشجيع التنوع يف وسائل اإلعالم الرقمية مبا يف ذلك تعدد  16-1
والشبكات  ،ركات البحثخدمات اإلنتنت، وحم واإللكتونية، ومقدم ابرواجلهات الفاعلة الرقمية )املن

 ؛ية العثور عليهإمكانو  بشكل واضح لياحملوطين و التوى الثقايف ظهور احملية(، مع ضمان االجتماع

من الشفافية يف مجع  اخلاص والسلطات العامة من أجل تشجيع املزيدالقطاع ي تعهداحلوار بني م عزيزت 16-2
تنوع أشكال التعبري  اا منمزيد تكفلولد اخلوارزميات، وتشجيع إنشاء خوارزميات تواستخدام البيانات اليت 

 ؛هالية وتوافر جد األعمال الثقافية احملاو تالثقايف يف البيئة الرقمية وتعزيز 

واجهات والت والربامج النماذج والربوتوكوالو توحيد شبكات وخدمات االتصاالت االلكتونية،  علىعمل ال 16-3
 لتوزيع السلع واخلدمات الثقافية؛ بيئات رقمية خمتلفة يئةمن أجل هت ، وقابليتها للعمل معاا،والبيانات الوصفية

جل تسهيل التجارة من أ هااإلنتنت وحتديثشبكة املعامالت عرب بوالعمليات اخلاصة ليات اآليف يتك 16-4
 وتأمينها؛اإللكتونية 

دمات الثقافية يف البيئة الرقمية، ستدامة واألخالقية يف تبادل السلع واخلاملشفافة و التشجيع التجارة العادلة و  16-5
  ؛وال سيما مع البلدان النامية

املعاهدات  على التصديق مثل االنتنت، على شبكة الثقافية واخلدمات لسلعا لتوزيع القانوين اإلطار وضع 16-6
 احلماية وتدابري التعاقدية تتيباتوال املرتبطة هبا، الدولية واحلقوق والنشر التأليف الصلة املتعلقة حبقوق ذات

 اإلنتنت؛ على الثقافية السلع يف املشروع غري واالجتار القرصنة ومكافحة

 احلقوق وأصحاب( وغريها لصوتيةا برامج جتميع مواد الفيديو واملواد) اإللكتونية املنصات بني التعاون تعزيز 16-7
 بتوزيع النهوض أجل نم( التقنية األدوات ونشر التخيص اتفاقات ذلك يف مبا) واخلدمات السلع هذه يف

 .ري نشرهجي الذي احملتوى وتيسري العثور على االنتنت عن طريق الثقافية واخلدمات السلع

 لزيادة وكذلك املتنوعة قايفالث التعبري ألشكال والدائم احلر الوصول لضمان األطراف تسعى ،االنتفاع مرحلة ويف -17
 إىل املستمر إمكانية الوصول ضمان ىلإ ترمي اليت اختاذ التدابري يشمل وهذا. الرقمية البيئة يف الثقافية احلياة يف املشاركة

 :إىل يهدف أن وينبغي املتنوعة يةالثقاف واخلدمات والسلع والدراية الرقمية التكنولوجيات

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

 الرقمية؛ البيئة يف املتنوعة الثقافية التعبري من أشكال واسعة
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 الثقافية التعبري ىل أشكالإ إمكانية الوصول لتحسني وتعزيزها وتطويرها لالتصاالت التحتية البىن استثمار 17-2
 الرقمية؛ البيئة يف املتنوعة

 إىل احملتوى واملستمر لعاما الوصول لضمان التحتية البنية وتطوير الرقمي احلفظ تدابري على تنفيذ التشجيع 17-3
 الرقمية؛ البيئة يف والسريع الدائم التطور من مالرغ على الثقايف،

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

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

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

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

 .احلقوق ألصحاب العادل األجر تتيح اليت التشريعية التدابري تشجيع 17-8

 الثقافية والخدمات السلع تدفق إلى التوازن إعادة

 لتسهيل التفضيلية لةخاصة باملعام أحكام استحداث إىل األطراف هتدف الدوليني، والتعاون التضامن سياق يف -18
 من 16 باملادة عمالا  الرقمية، البيئة يف النامية البلدان من توازناا  على حنو أكثر الثقافية واخلدمات السلع تدفق

 :لألطراف القيام مبا يلي وميكن. االتفاقية

والعاملون يف اجملال الثقايف  نونالفنا ينتجها اليت الثقافية واخلدمات للسلع الرقمية البيئة يف التوزيع حتسني 18-1
واتفاقات  والثقايف، الفين نالتعاو  عن طريق ذلك يف مبا النامية، البلدان من املستقلة واملنظمات والشركات

 املشتك؛ والتوزيع املشتك اإلنتاج

 منح هبدف اخلاصة وآلياهتا ا،هذه البلدان وستربمه أبرمتها اليت الدولية التجارية االتفاقات أحكام مراعاة 18-2
 .الرقمية بيئةال يف النامية البلدان الثقافية من واخلدمات السلع لصاحل التفضيلية املعاملة

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

 :التالية التويج لألمور على

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

 الثقافية واخلدمات السلع على أثريت هلا اليت األطراف املتعددة أو اإلقليمية أو الثنائية املفاوضات يف الشفافية 19-2
 الرقمية؛ البيئة يف
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 واهليئات السلطات من غريها عن فضالا  والتجارة، الثقافة عن املسؤولة الوطنية السلطات بني الوثيق التنسيق 19-3
 املدين؛ اجملتمع وممثلي املعنية العمومية

 نصوص وحتديداا  األطراف، ملتعددةا أو اإلقليمية أو الدولية الثنائية االتفاقات يف ثقافية بنود إدخال يف النظر 19-4
 اهتمام إيالء مع تفضيلية،ال املعاملة شروط ذلك يف مبا الثقافية، واخلدمات للسلع املزدوج الطابع تراعي
 قافية؛الث واخلدمات السلع خبصوصية أن تعتف جيب اليت اإللكتونية التجارة لوضع خاص

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

 .الضرورة عند جديدة

 المستدامة التنمية أطر في الثقافة دمج

 باملادتني الواردة هبا وعمالا  املستدامة التنمية وأهداف 2030 لعام املستدامة للتنمية املتحدة األمم خطة سياق يف -20
 بأمهية تعتف الدولية ةللمساعد وبرامج الوطنية للتنمية سياسات تضع أن لألطراف جيوز االتفاقية، من 14و 13
 .الرقمية البيئة يف ملستدامةا للتنمية والبيئية واالجتماعية االقتصادية األبعاد بني والتكامل الثقافية نباجلوا

بإدراج  وذلك واالتصاالت، ماتبتكنولوجيا املعلو  الرقمية اخلاصة واستاتيجياهتا خططها يف الثقافة األطراف تدمج -21
 .ومبادئها وإىل أهدافها االتفاقية إىل إشارات

التحتية،  البنية وتنمية ،(الربامجو  األجهزة) املستدامة والتكنولوجيات املعرفة ونقل القدرات بناء أنشطة األطراف تدعم -22
 .والدويل الوطين على الصعيدين

 :إىل ما يلي التدابري هتدف أن فينبغي ،الوطين املستوى أما على -23

 قادرة وإبداعية ثقافية عاتصنا تنمية تعزيز ومن مث احمللي، الثقايف احملتوى استهالك وتشجيع الوعي زيادة 23-1
 والوطين؛ واإلقليمي احمللي املستويات على الرقمية البيئة يف على البقاء

 يف والعدالة الثقافية واردامل توزيع يف اجلغرافية العدالة تعزيز أجل من حمددة تكنولوجية احتياجات تقييم 23-2
 املتوخى النحو على اعية،االجتم فئات األفراد والفئات بالنسبة ملختلف املوارد تلك على إمكانية احلصول

 االتفاقية؛ من 7 املادة يف

 الرقمية؛ املسائل يف لعاملةا األخرى الوزارات برامج يف الثقافة لدمج الوزارات بني املشتك التعاون تشجيع 23-3

 واألمن، العامة، والصحة ليم،التع مثل األخرى القطاعات يف الرقمية البيئة يف التنمية سياسات وحتسني تعزيز 23-4
 .احلضري والتخطيط والبحوث
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 :إىل األمور التالية التدابري هتدف أن ينبغي ،الدويل املستوى وعلى -24

 اتفاقات يذتنف يف وخاصة الرقمية، التكنولوجيات تأثري يراعى فيها حبيث الثقايف التعاون اتفاقات حتديث 24-1
 والتوزيع املشتك؛ املشتك اإلنتاج

 عن طريق الفنية نفاتاملشتك للمص والتوزيع املشتك اإلنتاج تيس ر التعاون من جديدة أشكال إجياد 24-2
 املبدعني؛ بني املسافات عن النظر بغض الشبكات،

اليت  املبادرات على احملليني، نيالفاعل بإشراك انطالقاا من القاعدة الثقايف التعاون ملبادرات األولوية إيالء 24-3
 العينية البسيطة تربعاتيف نطاق ال املثال، سبيل على تبدأ من القمة نزوالا إىل القاعدة اليت حتصرهم،

 ؛(واالتصال واحملتوى والربجميات باملعدات)

 والتوعية التثقيف أنشطة اللخ من الرقمية البيئة يف الثقايف واحملتوى املوارد على احلصول يف العدالة انضم 24-4
 الرقمية؛ والوسائل اإلنتنت استخدامات بشأن العامة

 إىل منتظمة قدمي تربعاتت خالل من وخاصة الرقمية، البيئة يف االتفاقية بتطبيق املرتبطة املشاريع دعم 24-5
 الثقايف. للتنوع الدويل الصندوق

 المدني المجتمع دور

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

 من قبيل شبكات) الرقمية تالتكنولوجيا استخدام خالل من الرقمية البيئة بإمكانيات الوعي لزيادة مبادرات 25-1
 أدوات وإجياد األنشطة يموتنظ ،(اإلنتنت على املناقشة ومنابر النقالة، والتطبيقات التواصل االجتماعي

واملدونات  قيقي،احل الوقت تفاعلي يفال التبادل ومنابر املشتك، العمل منصات من قبيل) للتواصل
 ؛(اإللكتونية اإلعالمية والنشرات اإللكتونية،

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

 الدولية احلكومية؛

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

 الرقمية؛ والناشئة عن التكنولوجيات
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 والباحثون ل الثقايف واألكادمييونوالعاملون يف اجملا الفنانون ذلك يف مبا املدين، اجملتمع ممثلي بني التعاون 25-4
 غري أو مباشر بشكل كيزاألخرى والت  الدولية ميكن أن تنظر فيها املنظمات مدخالت على توفري واخلرباء،

 .لرقميةا البيئات يف الثقايف التعبري أشكال بتنوع املتعلقة القضايا على مباشر

 الجيدة وتبادلها والممارسات المعلومات جمع

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

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

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

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

 اليونسكو أمانة دور

 واجملتمع األطراف مع عاونوبالت القطاعات مشتك بني حنو على األمانة، تضطلع االتفاقية، من 19 باملادة عمالا  -27
 :الصلة، مبا يلي ذات الدولية واملنظمات املدين

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

 املعارف؛ ارةبإد نظامها اخلاص خالل من اجليدة وتعهُّد هذه القائمة، وضع قائمة باملمارسات 27-2

 املعنية األخرى الدولية فاعلةال اجلهات مع التعاون تعزيز أجل من املدين واجملتمع األطراف مع احلوار تعزيز 27-3
 السلكية االتصاالتو  الفكرية وامللكية التجارة عن املسؤولة اجلهات وخاصة الرقمية، بالتكنولوجيات

 باالتفاقية؛ نيةاجلهات املع مجيع مع املعلومات ولتبادل باالتفاقية وعيها لزيادة والالسلكية،

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


