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 مؤتمر األطراف في اتفاقية حمايـــــة وتعزيــــز
 تنـوع أشكال التعبيـــر الثقــافي

 

 الدورة العادية السادسة
 2باريس، مقر اليونسكو، القاعة 

 2017حزيران/يونيو  12-15
 

 للدورة العادية اخلامسة ملؤمتر األطراف املوجزاعتماد احملضر  :المؤقتمن جدول األعمال  4البند 

تتضمن هذه الوثيقة يف امللحق مشروع احملضر املوجز للدورة العادية 
اخلامسة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري 

 الثقايف، املُقّدم إىل مؤمتر األطراف العتماده.
 .3املطلوب: الفقرة القرار 
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أعدت األمانة مشروع احملضر املوجز للدورة العادية اخلامسة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري  - 1
 (.https://en.unesco.org/creativity/الثقايف. ونشر املشروع إلكرتونيا على املوقع الشبكي لالتفاقية )

راف يف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع ويرد يف ملحق هذه الوثيقة مشروع احملضر املوجز للدورة العادية اخلامسة ملؤمتر األط - 2
 أشكال التعبري الثقايف، املقدم إىل مؤمتر األطراف العتماده.

 تايل:وقد يرغب مؤمتر األطراف يف اعتماد القرار ال - 3

 CP 4.6مشروع القرار 

 إن مؤمتر األطراف،

 وملحقها؛ /CP/17/6DCE.4الوثيقة  وقد درس - 1

احملضر املوجز للدورة العادية اخلامسة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف امللحق  يعتمد - 2
 بالوثيقة املذكورة أعاله.

https://en.unesco.org/creativity/
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 الملحق

 مشروع محضر موجز للدورة العادية الخامسة
 لمؤتمر األطراف

 مراسم االفتتاح

، الدورة العادية اخلامسة 2015حزيران/يونيو  10، املديرة العامة لليونسكو، يوم األربعاء افتتحت السيدة إيرينا بوكوفا - 1
 ملؤمتر األطراف يف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف )ويشار إليها فيما يلي بـ"االتفاقية"(.

منظمات  5يست أطرافًا يف االتفاقية، ودول أعضاء يف اليونسكو ل 8طرفًا يف االتفاقية، و 92وحضر االجتماع  - 2
 منظمات من منظمات اجملتمع املدين. 8حكومية دولية، و

، السيدة إيرينا بوكوفا، جبميع املشاركني الذين حيتفلون بالذكرى السنوية العاشرة المديرة العامة لليونسكوورحبت  - 3
املشرتكة للتنوع الثقايف. وشددت املديرة العامة لليونسكو لصدور االتفاقية، والذكرى السبعني إلنشاء اليونسكو، وبالقيمة 

)ويشار إليها فيما يلي  2015على أمهية االتفاقية باعتبارها أداة إلدماج الثقافة يف خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 
. ومن مث أبرزت أمثلة على التقدم "( وبّينت أوجه التآزر مع املبادئ التوجيهية لالتفاقية2015بـ"خطة التنمية ملا بعد عام 

احملرز يف هذه السنوات العشر لالتفاقية، قائلة إهنا ستتجلى يف التقرير العاملي األول لرصد تنفيذ االتفاقية، الذي يصدر 
توجيهية بدعم من احلكومة السويدية. ومن النقاط البارزة األخرى اليت ذكرهتا اعتماد اسرتاتيجية عاملية لبناء القدرات ومبادئ 

مشروعاً على نطاق العامل  80تنفيذية لدعم تنفيذ السياسات والربامج الوطنية على الصعيد القطري، فضاًل عن متويل حنو 
يف املائة منها بفوائد على الشباب. وشكرت املديرة العامة لليونسكو  20يدعمها الصندوق الدويل للتنوع الثقايف، ويعود 

ه الربامج، وال سيما االحتاد األورويب وإسبانيا وإيطاليا والوكالة السويدية للتعاون الدويل من أجل اجلهات املاحنة الرئيسية هلذ
بلداً ناميًا على تعزيز نظم إدارهتا  13التنمية. واختصت بالذكر إنشاء مرفق اخلرباء، بدعم من االحتاد األورويب، ملساعدة 

االتفاقية على الصعيد الدويل، وكذلك املؤمتر الرفيع املستوى الذي ُعقد يف  للشؤون الثقافية، باعتباره املشروع األول لتنفيذ
بروكسل ملناقشة نتائجه مع مفوض االحتاد املعين بالتنمية الدولية. وفيما يتعلق باملستقبل، أشارت املديرة العامة بوجه خاص 

 إىل عمل األطراف من أجل معاجلة القضايا الرقمية يف سياق االتفاقية.

وميكن االطالع على املالحظات االفتتاحية والفيديو املتعلق هبا على املوقع الشبكي لالتفاقية:  - 4
http://en.unesco.org/creativity/convention/governing-bodies/conferences/5th-ordinary-

session 
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 (CE/15/5.CP/1انتخاب رئيس مؤتمر األطراف ونائب واحد أو أكثر للرئيس ومقّرر المؤتمر )الوثيقة  1البند 

، يف عملية انتخاب املكتب الذي يتألف من مساعد المديرة العامة للثقافةشرع السيد ألفريدو برييز دي أرمينيان،  - 5
بأعضاء املكتب احلايل، أشار إىل أنه قد مت إجراء  ستة أشخاص، واحد لكل جمموعة انتخابية. وبعد أن ذّكر احلاضرين

 مشاورات غري رمسية بني األطراف، ودعاهم إىل تقدمي مرشح ملنصب الرئيس.

، ترشيح صاحب السعادة الدكتور شيلي، وأيده يف ذلك وفد جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةواقرتح وفد  - 6
 الدورة.أروناس جيلوناس، سفري ليتوانيا، لرئاسة 

ترشيح الدكتور أروناس جيلوناس بالتزكية لشغل منصب الرئيس، ودعاه إىل  مساعد المديرة العامة للثقافةوأكد  - 7
 شغل مقعده على املنصة.

، سعادة الدكتور أروناس جيلوناس، مساعد املديرة العامة للثقافة، وأمينة االتفاقية، ومجيع األطراف الرئيسوشكر  - 8
ئيسا. وانتقل إىل انتخاب بقية أعضاء املكتب، فدعا األطراف إىل تقدمي مرشحيها ملناصب نواب الرئيس على انتخابه ر 

 واملقّرر.

كوت ، بتأييد من وفد السنغالمجهورية كوريا نائبا للرئيس من اجملموعة الرابعة، ورشح وفد  الصينورشح وفد  - 9
نائبًا للرئيس من  ألمانيا فرنسامن اجملموعة اخلامسة )أ(، ورشح وفد ، مجهورية الكونغو الدميقراطية نائبًا للرئيس ديفوار

نائبا للرئيس من اجملموعة الثانية. ووافقت األطراف على هذه الرتشيحات ومت  البرازيل شيلياجملموعة األوىل، ورشح وفد 
 انتخاب نواب الرئيس بالتزكية.

 يحات.يف انتخاب املقّرر، وطلب تقدمي الرتش الرئيسوشرع  -10

 السيد سفيان الفقي، مدير مركز املوسيقى العربية واملتوسطية، تونس، ملنصب املقّرر. المغربواقرتح وفد  -11

على الشاشة ولرؤيته عدم وجود اعرتاضات على القرار  CP 1.5إىل األمانة أن تعرض مشروع القرار  الرئيسوطلب  -12
 الرئيس، وذكّرهم باجتماع سُيعقد يف صباح اليوم التايل.أعلن اعتماده. وهنأ السيد سفيان الفقي ونواب 

 .CP 1.5اعتُمد القرار 

 (CE/15/5.CP/2إقرار جدول األعمال )الوثيقة  2البند 

 أمينة االتفاقية إىل عرض وثائق العمل هلذه الدورة. الرئيسدعا  -13

، 2015أيار/مايو  11قدمة إىل األطراف يف ، السيدة دانيال كليش، قائمة وثائق العمل املأمينة االتفاقيةوقرأت  -14
خالل املهلة القانونية احملددة يف النظام الداخلي، وقالت إهنا متاحة باللغات الرمسية الست لليونسكو. وذكرت أهنا تتضمن 
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وثائق أيضًا عشر وثائق إعالمية. وأضافت أنه ميكن احلصول من كاتب القاعة على اجملموعة الكاملة من وثائق العمل وال
اإلعالمية املطبوعة، وطريقة االتصال باإلنرتنت، وشرائح الذاكرة احملمولة متضمنة مجيع الوثائق. واقرتحت أن تنظر هذه 
الدورة يف اعتماد سياسة جديدة من "الدورات غري الورقية" متاشياً مع أساليب عمل اهليئات الرئاسية لالتفاقيات األخرى. 

 القاعة اخلامسة للمشاركني الستخدامها كحيز لإلعالم والعمل.وقالت إنه قد أعلن عن إتاحة 

 أمينة االتفاقية، وسأل األطراف عما إذا كانت هناك أية أسئلة، وانتقل إىل اعتماد القرار. الرئيسوشكر  -15

 .CP 2.5اعتُِمد القرار 

 (CE/15/5.CP/INF.2الموافقة على قائمة المراقبين )الوثيقة  3البند 

 إىل أمينة االتفاقية أن تقرأ قائمة املراقبني التماساً ملوافقة األطراف عليها. الرئيسطلب  -16

قائمة الدول السبع األعضاء يف اليونسكو غري األطراف يف االتفاقية )االحتاد الروسي وتايلند  أمينة االتفاقيةوتلت  -17
وقائمة املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات اجملتمع املدين  وتركيا والفلبني واململكة العربية السعودية وميامنار واليابان(،

 املسجلة.

عما إذا كانت هناك اعرتاضات على قبول هؤالء املراقبني يف هذه الدورة، ولعدم وجود أي اعرتاض،  الرئيسوسأل  -18
 دعا مؤمتر األطراف إىل املوافقة على قائمة املراقبني.

 .CP 3.5اعتُمد القرار 

 (CE/15/5.CP/4ماد المحضر الموجز للدورة العادية الرابعة لمؤتمر األطراف )الوثيقة اعت 4البند 

 .أندوراالبند وأشار إىل أن األمانة تلقت تعديالً كتابياً واحداً على مشروع املوجز التفصيلي من  الرئيسعرض  -19

إدخال تعديل على مسامهته خالل املناقشة العامة )حلذف كلمة "األقصى" باإلشارة  االتحاد األوروبيوطلب وفد  -20
 إىل برنامج "الشراكة الشرقية"(.

 CP.5أنه سيجري إدخال التعديالت على احملضر املوجز، وطلب إىل األمانة أن تعرض مشروع القرار  الرئيسوأكد  -21

 على الشاشة العتماده. 4

 .يغته املعدلةبص CP 4.5اعتُمد القرار 
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 المناقشة العامة 5البند 

أمينة االتفاقية إىل قراءة أمساء األطراف اليت سجلت للتكلم خالل املناقشة العامة، وذّكر األطراف بأن  الرئيسدعا  -22
 دقائق. 3تقتصر يف مداخالهتا على مدة 

 على عملهما الدؤوب.وهنأت مجيع األطراف الرئيس على انتخابه، كما هنأت األمانة واللجنة  -23

بأمهية االتفاقية وبأمهية الثقافة والتنوع الثقايف يف السياسات العامة. وقال إن باراغواي  وزير الثقافة في باراغوايوأقر  -24
. وشّدد على ضرورة 2015تعمد إىل تعميم الثقافة يف سياساهتا اإلمنائية وتعزز إدماج الثقافة يف خطة التنمية ملا بعد عام 

هوض بالسياسة الثقافية من خالل الشراكات اإلقليمية مثل السوق اجلنوبية املشرتكة، واحتاد أمم أمريكا اجلنوبية، ومركز الن
أحباث أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، ومنظمة الدول األمريكية. واعرتف بالدور اهلام الذي تضطلع به اليونسكو، 

عاد االقتصادية والثقافية للسلع واخلدمات الثقافية. ورأى من الواجب أن تتحسن مستويات وبضرورة حتقيق التوازن بني األب
فهم االتفاقية وتنفيذها مع مراعاة السياق احمللي. واختتم بقوله إن باراغواي تعمل على دعم صناعاهتا الثقافية وبناء نظام 

 بيئي حوهلا ملا فيه نفع األجيال املقبلة.

دعمه لالتفاقية وأوجز اسرتاتيجيته املعتمدة مؤخرًا وتتمثل يف توجيه دعوات متسمة بالشفافية  المغربوأكد وفد  -25
ومفتوحة جلميع املواطنني للتقدم مبشاريع يف جمال الفنون. وشدد على اجلهود الرامية إىل تنظيم إجراءات وزارة الثقافة، مما 

وقال إن أعماهلا يتجلى فيها الدعم ألهداف االتفاقية وتعزيز يعزز بشكل ملحوظ قدرهتا على العمل مع اجملتمع املدين. 
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وتيسري تبادل السلع الثقافية واحلراك الدويل للفنانني. وأكد أن للتضامن بني الشركاء يف 

 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى أمهية بالغة.

بادل اآلراء بشأن املسائل الرقمية وأبرز مسؤولية احلكومات الوطنية يف األمانة على تنظيم جلسة ت فرنساوشكر وفد  -26
هذا السياق. واعرتف بالطابع املميز للسلع واخلدمات الثقافية بوصفها وسائل لإلعراب عن اهلوية والقيم واملعىن كما سلّم 

بأهنا أداة لتعزيز احلوار والتعاون الدوليني.  بأمهية احلق السيادي للدول يف اعتماد وتنفيذ السياسات الثقافية. ووصف االتفاقية
وأكد الوفد دعمه للصندوق الدويل للتنوع الثقايف الذي سامهت فيه فرنسا بأكثر من مليون دوالر من دوالرات الواليات 

ية. وشدد املتحدة. وأبلغ األطراف، عالوة على ذلك، باإلعداد ملؤمترين احتفااًل بالذكرى السنوية العاشرة لصدور االتفاق
على ضرورة معاجلة املسائل الرقمية وإعادة تأكيد احلياد التكنولوجي لالتفاقية. ودعا إىل األخذ بشكل جديد من أشكال 
التعاون الدويل للحد من "الفجوة التكنولوجية" العاملية لصاحل تنمية الصناعات الثقافية واإلبداعية على الصعيد العاملي، 

اع، ومحاية حقوق املؤلف، وتبادل أفضل املمارسات من أجل جعل التكنولوجيا أداة لتعزيز تنوع واملساعدة يف متويل اإلبد
أشكال التعبري الثقايف. وأعلن أنه سيجري تعميم ورقة مشرتكة أعدت مع كندا تُقرتح فيها عدة أفكار لوضع مبادئ توجيهية 

 تنفيذية جديدة بشأن املسائل الرقمية.
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إجياز عن إنشاء وزارة للرياضة والفنون والثقافة مؤخرًا وإجراء استفتاء دستوري يقطع عدة ب زمبابويوحتدث وفد  -27
التزامات بالتنوع الثقايف. وذكر أن زمبابوي تعمل يف خمتلف القطاعات على صوغ سياسة ثقافية جديدة تنص بوضوح على 

لعدة جهات معنية باالتفاقية وعن تواصلها بشكل كثري من املواد الرئيسية لالتفاقية. وحتدث املندوب عن تقدير احلكومة 
نشط مع القطاع الثقايف. وأعلن أنه جيري وضع خطة تنفيذ لتعيني موظفني يف الوزارات العاملة مع اليونسكو بشأن اآلليات 

ة السويدية لتقدميها والربامج اهلامة لإلبالغ الثقايف. وبعد أن شدد الوفد على قلة املوارد املتاحة لالتفاقية، أثىن على احلكوم
املساعدة املالية لبلده كي يفي بالتزاماته املتعلقة بتقدمي التقارير الدورية. واختتم بقوله إن أمهية االتفاقية أعيد تأكيدها يف 

 . 2015املؤمتر الثقايف األفريقي الذي عقده االحتاد األفريقي يف عام 

ورية لألطراف وجهود األمانة وخرباء االتفاقية، مت الوقوف على عدد من إىل أنه بفضل التقارير الد ألمانياوأشار وفد  -28
االسرتاتيجيات الواعدة واملمارسات امللهمة ألغراض التعاون الثقايف الدويل وتقدمي املعاملة التفضيلية. وأوضح أن هذا البناء 

اقية وأشاد باملبادرات اجلوهرية اليت اضطلع املنهجي والرصد التحليلي للقدرات ميثل العمود الفقري للنجاح يف تنفيذ االتف
هبا االحتاد األورويب واحلكومة اإلسبانية والوكالة السويدية للتعاون الدويل من أجل التنمية إلقامة شراكة مع األمانة ودعم 

ال سيما يف سياق لرباجمها. وشدد على ضرورة توفري السياسات العامة والدعم العام منذ أمد طويل حوافز للفنون والثقافة، و 
 2015و 2014فتح األسواق عن طريق إبرام اتفاقات التجارة وإزالة القيود التنظيمية. وأكد أن أملانيا سامهت يف العامني 

ألف يورو يف الصندوق الدويل للتنوع الثقايف الذي تعتربه منصة جيدة للمشاريع املبتكرة اجلامعة لعديد من  220مببلغ 
الوفد تشديد فرنسا على ضرورة معاجلة الرقمنة والتصدي للهجمات العنيفة اليت يتعرض هلا األشخاص  اجلهات املعنية. وردد

وأشكال التعبري الثقايف على نطاق العامل. ورأى أن هذه التحديات تستلزم استجابات مشرتكة وتعزيز التعاون. واختتم قائاًل 
ة متنوعة يف خمتلف القطاعات للعمل على النهوض باالتفاقية إن أملانيا لذلك قد بدأت مشروعا مشرتكا يضم جهات معني

 يف السنوات القادمة.

عن التزامها املستمر بتنفيذ االتفاقية الذي يتضح من إدراجها أحكام االتفاقية يف سياستها  نيجيرياوأعرب وفد  -29
. وأضاف أن 2معاهد اليونسكو من الفئة الثقافية املتطورة ومن خالل معهد الثقافة األفريقية والتفاهم الدويل، وهو من 

نيجرييا ما فتئت تشجع على إبراز االتفاقية من خالل العمل مع عدد من البلدان األفريقية املنتسبة إىل املعهد وذلك عن 
طريق تنظيم ست حلقات عمل ومؤمترين إقليميني يف السنوات الثالث املاضية. وأعلن أن املعهد قد بلغ مرحلة متقدمة يف 

سم اخلرائط الرقمية للرقص واللباس األفريقي، والعلوم والتكنولوجيا احمللية. وقد عمل أيضاً مع ستة عشر بلداً أفريقياً على ر 
فصالً ويتضمن تقدمياً من تأليف أحد مساعدي مدير عام اليونسكوالسابقني. وأضاف أن هذا الكتاب  36إنتاج كتاب من 

 ر االتفاقية وأنه متاح لألطراف.ُنشر لالحتفال بالذكرى العاشرة لصدو 

انتهاءها من تعميم قيم االتفاقية يف سياستها العامة، واستثمارها يف التكنولوجيات والبىن التحتية  األرجنتينوأكد وفد  -30
فية. للمعلومات واالتصاالت، وإقرارها لوائح لالتصاالت السمعية والبصرية، وتعزيزها اجلهود املبذولة لدعم الصناعات الثقا

وقال إهنا نظمت بنجاح أربع حلقات عمل عن الصناعات الثقافية حضرها عشرة بلدان. وأعلن أن األرجنتني تعمل على 
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نطاق واسع مع السوق اجلنوبية املشرتكة لتعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وهو أداة حيوية لتبادل أفضل املمارسات 
لبناء القدرات على الصعيد اإلقليمي. واستطرد قائاًل إن األرجنتني تستعني بالشراكات  اإلقليمية، وتقدم دعمًا تقنياً كبرياً 

الثقافية الثنائية ملواصلة تنفيذ االتفاقية وتعمل مع الُشَعب الثقافية للمنظمات اإلقليمية على الرتويج لتوزيع أشكال التعبري 
. 21و 16إعداد تقريره الدوري ودعم جهوده فيما يتعلق باملادتني الثقايف. وشكر الوفد األمانة على الدعم التقين املقدم يف 

 .2015وأبرز الصلة بني الثقافة والتنمية وضرورة معاجلتها، وحث على تعميم الثقافة يف خطة التنمية ملا بعد عام 

، وشّدد على أمهية ضمان التنوع الثقايف بأنه حق طبيعي يرتبط ارتباطاً وثيقاً حبماية السيادة الوطنية كوباووصف وفد  -31
محاية أشكال التعبري الثقايف وتعزيزها، وال سيما يف البلدان النامية، من خالل إدخال االتفاقية يف التشريعات الوطنية. وأكد 
الوفد أن كوبا قد اختذت تدابري ومبادرات إقليمية خمتلفة لتعزيز مشاركة اجلهات املعنية بالشؤون الثقافية يف عمليات صنع 

لقرار احلكومي. وأكد كذلك أن مبادراهتا االجتماعية والسياسية واملالية الوطنية تراعي دائما البعد الثقايف وتدعو إىل زيادة ا
التعاون بني األطراف لضمان جناح االتفاقية. وذّكر باالجتماع الذي عقدته مجاعة دول أمريكا الالتينية والكارييب يف هافانا 

وجه خاص على الثقافة والتعاون والتنمية ملنطقة أمريكا الالتينية والكارييب، وأكد عقد اجتماع وركزت يف ب 2014يف عام 
. وشدد الوفد على أثر امليزانية على الربامج املتعلقة بقضايا 2015مقبل للوزارات املعنية بالثقافية يف هافانا يف أيلول/سبتمرب 

اجة إىل اتباع هنج مستعرض إزاء أشكال التعبري الثقايف ودعا إىل توسيع رئيسية مثل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحل
 .2015نطاق املناقشات احلالية بشأن القضايا املستعرضة من قبيل خطة التنمية ملا بعد عام 

د عليه باألثر الكبري واإلجنازات الكبرية لالتفاقية على مدى السنوات العشر املاضية، وهو ما يشه النرويجوأقر وفد  -32
العدد الكبري من التصديقات. وقال إهنا أثبتت أهنا تشكل منرباً عاملياً مفيداً لتبادل اآلراء بشأن القضايا املتعلقة بالسياسات 
الثقافية ونقطة مرجعية هامة ملشروعية السياسات الثقافية الوطنية. فاحلياة الثقافية الغنية واملتنوعة شرط مسبق للنمو اجملتمعي 

ع املستويات. واستطرد قائالً إن االتفاقية تسهم يف جوانب هامة من السياسة الثقافية النروجيية، كما يشار إليها يف على مجي
خمتلف الوثائق اخلاصة بالسياسات الدولية والوطنية. وأوضح أن النرويج تسهم من خالل الصندوق الدويل للتنوع الثقايف 

ينبغي زيادة التشديد على األثر اهليكلي والثقايف للمشاريع اليت يدعمها الصندوق، يف برامج هامة لبناء القدرات. ورأى أنه 
وهو أمر أشار مرفق اإلشراف الداخلي إىل أمهيته بالنسبة لالستدامة. وشدد كذلك على توصية املرفق بتبسيط أوجه التآزر 

لالتفاقيات لدعم هذا العمل. وتساءل الوفد  بني االتفاقيات والتنسيق فيما بينها، ورحب بإنشاء وحدة للخدمات املشرتكة
 80يف املائة فقط من امليزانية العادية ألنشطة االتفاقية يف حني يشكل تنفيذ االتفاقية ودعمها  50عن السبب يف ختصيص 

ة االتفاقية يف املائة من عمل اليونسكو يف قطاع الثقافة، مما يدل على دينامية غري مستدامة يزداد فيها عبء العمل على أمان
بينما يتناقص الدعم املقدم من امليزانية الربناجمية العادية. وبنّي، عالوة على ذلك، أن االعتماد يتزايد على التمويل من 
مصادر خارجة عن امليزانية بالنظر إىل أن عدد املهام املسندة إىل اللجنة واألمانة العامة ال يتناسب مع التمويل املتاح. وحث 

 تني الرئاسيتني لالتفاقية على حتمل املسؤولية وحتديد األولويات.الوفد اهليئ
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األمانة واللجنة احلكومية الدولية على ما قامتا به من عمل كبري يف فرتة السنتني، ونّوه إىل أن  كنداوشكر وفد  -33
التكنولوجيا الرقمية باعتبارها  االتفاقية جيري تنفيذها على حنو فعال بفضل جهود األطراف واجملتمع املدين. وشدد على مسألة

مهمة للتنفيذ يف املستقبل. وأعرب عن تأييده اقرتاح اللجنة بشأن املبادئ التوجيهية التنفيذية للتكنولوجيا الرقمية، مع اإلشارة 
ني للشأن إىل احلياد التكنولوجي لالتفاقية. وشجع األطراف على استخالص املعرفة من جتارب خرباء اجملتمع املدين واملمارس

الثقايف يف هذا الصدد، وشّدد على احلاجة إىل املشاركة بشكل أفضل يف تبادل املهارات واملمارسات من خالل عمليات 
مثل التقارير اليت تقدم كل أربع سنوات والدراسات االستقصائية. وأضاف أن هذه اآلليات ستسهم يف إجياد ممارسات 

ذلك، حث الوفد اللجنة على إبراز وجه االتفاقية والرتويج ملبادئها يف املنتديات جيدة للتنفيذ يف املستقبل. وعالوة على 
يف  82الدولية األخرى كاملفاوضات املتعلقة باتفاقات التجارة. وأعرب عن تأييده إلدارة الصندوق اجليدة، مالحظًا أن 

 املائة من ميزانية الصندوق توجَّه مباشرة إىل متويل املشاريع.

ضمن الوفد الدائم لكندا لدى اليونسكو فدعت إىل التعبئة الكاملة جلميع األطراف من  ة حكومة كيبيكممثلوتكلمت 
أجل تعزيز التعاون الوطين واملشرتك بني الوزارات وبني اإلدارات يف مناقشة التحدي الرقمي من خالل العمل مع اجلهات 

املني يف هذا اجملال من القطاعني العام واخلاص. وشددت املمثلة الفاعلة املختلفة، واملعنيني، والشعب داخل اليونسكو، والع
مشروع  (1على أمهية تقاسم املهارات واملعارف، ال سيما مع بلدان اجلنوب األطراف يف االتفاقية. وعرضت املثالني التاليني: )

الوطنية يف كيبيك، اليت تدعم عدداً من ( املكتبة ودار احملفوظات 2التنمية الثقافية يف كيبيك، الذي يشبه مصرفاً للتنمية و)
 .2009مشاريع الرقمنة منذ عام 

أهنا تبذل اجلهود لتعزيز االتفاقية من خالل عدد من اإلصالحات احمللية البعيدة املدى للمؤسسات  الصينوأكد وفد  -34
ضع تدابري لتشجيع املنافسة الثقافية وحماوالت إقامة سوق ثقافية حديثة. وقال إن الصني قامت، على وجه التحديد، بو 

احلرة والعادلة بني خمتلف اجلهات املعنية يف السوق؛ وتعزيز دور الشركات اخلاصة؛ وقررت إنشاء خدمة عامة حديثة للثقافة؛ 
. وأدخلت درجة من املنافسة للمزيد من تعزيز التنمية االجتماعية؛ ودعت إىل زيادة انفتاح الثقافة باالستناد إىل أمثلة أجنبية

واستطرد قائالً إن الصني، على الصعيد الدويل، قد أقامت منتدى لتبادل املعلومات مع ستة بلدان، وبرامج للتبادل الثنائي 
 الصيينبلداً، مما أدى إىل تعزيز حقيقي للتعاون الثقايف الدويل. أما على الصعيد احمللى، فقد بدأ الرئيس  20مع أكثر من 

. وسلط الوفد الضوء البحرية لتعزيز املبادالت بني الناس على طول طريق احلرير وطريق احلرير مبادرة ثقافية اقتصادية جديد
على عدد من التحديات املتبقية، ومنها إبراز صورة االتفاقية والتكيف مع القواعد الرقمية اجلديدة؛ وشّدد على املراحل 

يات على نطاق العامل نتيجة لذلك. وأعاد التأكيد على املختلفة للتنمية واالسرتاتيجيات املختلفة للتصدي هلذه التحد
التحدي الذي يواجهه العصر الرقمي وضرورة زيادة املعاملة التفضيلية املقدمة للبلدان النامية من أجل ضمان الوفاء جبميع 

 أهداف االتفاقية.
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ياسات الثقافية بشكل كامل، مؤكداً االتفاقية بأهنا أول صك عاملي من نوعه يتبين القضايا والس السويدووصف وفد  -35
عمق مشاركتها فيها باعتبارها منرباً هاماً لعمل اليونسكو. وأعرب عن تأييد السويد القوي لعمل اليونسكو بشأن القضايا 
املتصلة باالتفاقية مثل الرقمنة، وحرية التعبري، وسالمة الصحفيني والعاملني يف وسائط اإلعالم. وشدد الوفد على ضرورة 
التعاون بني القطاعات يف اليونسكو، وال سيما بني قطاعات االتصال واإلعالم والثقافة. ووصف الذكرى السنوية العاشرة 
لصدور االتفاقية بأهنا فرصة لتحديد العمل يف املستقبل، وقال إنه ُعقد هبذه املناسبة مؤمتر استغرق يوماً كامالً يف ستكهومل، 

املدين وفناين األداء، فضال عن أمينة االتفاقية. وأعلن أن السويد ستواصل تقدمي الدعم وضم صانعي السياسات واجملتمع 
املنتظم للصندوق. وأعرب الوفد عن قلقه العميق إزاء اخنفاض الدعم املقدم للصندوق وشجع مجيع األطراف على املسامهة؛ 

اقية بسبب نقص املوارد املتاحة. واختتم كلمته وردد ما أكدته النرويج من ضرورة ترتيب األولويات بالنسبة لعمل االتف
بتسليط الضوء على برنامج ممول من الوكالة السويدية للتعاون الدويل من أجل التنمية لتعزيز احلريات األساسية من خالل 

ى دعم تنفيذ الرتويج لتنوع أشكال التعبري الثقايف باعتباره مثااًل على األثر اإلجيايب لالتفاقية، وحث مجيع األطراف عل
 االتفاقية بأي طريقة ممكنة، سواء مبوارد خارجة عن امليزانية أو غري ذلك. 

جمددًا أمهية االتفاقية على الصعيد احمللي وذكر عددًا من الطرق اليت تنفذ هبا احلكومة االتفاقية،  عمانوأكد وفد  -36
مان تعزز تنوع الثقافات الشعبية حملياً من خالل سواء يف إطار اخلدمات احلكومية أو خارجها. ومضى يقول إن سلطنة ع

ما يلي: إنشاء جلنة جتمع بني املعنيني بالثقافة والفنانني يف عمان؛ وإقامة مهرجان للمسرح؛ ومهرجان جديد للفنون الشعبية 
ه، على الصعيد وفنون الثقافة الشعبية؛ ودعم املبدعني والكتاب؛ وإنشاء مراكز ثقافية يف مجيع أحناء البلد. وأضاف أن

الدويل، جيري تنظيم أيام ثقافية يف عمان كما جيري تنظيم أيام ثقافية عمانية يف أحناء العامل. وأعلن عن استمرار التعاون 
مع وزراء الثقافة اآلخرين يف املنطقة ومع جملس التعاون اخلليجي والبلدان العربية. وذكر من بني األعمال األخرى املتعلقة 

بلدًا آخر؛ وإعالن مدينة  57ألعمال التحضريية إلقامة منتدى دويل باالشرتاك مع منظمة املؤمتر اإلسالمي وباالتفاقية ا
 ؛ والعمل مع اجملتمع املدين الذي أدى إىل إنشاء صندوق عماين للتنوع الثقايف.2016نزوى عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 

مد لالتفاقية ودعمها القوي للمجتمع املدين مشريا إىل االئتالف من جديد دعمها الطويل األ سلوفاكياوأكد وفد  -37
كيان ومجعية للفنانني من مجيع   200السلوفاكي من أجل التنوع الثقايف الذي حيظى باحرتام كبري والذي ميثل أكثر من 

، جيمع بني 2012 عام امليادين. وشدد الوفد على التقدم الذي أحرز نتيجة إلنشاء سلوفاكيا جملسًا حكوميًا للثقافة يف
 4مثانية وزراء خمتلفني واجملتمع املدين يف مناقشة مشرتكة بني القطاعات. وشّدد على أمهية وضع الفنانني فيما يتعلق باملادة 

من االتفاقية، والحظ أن الفنانني يف كثري من البلدان جيري تقييمهم كما يقيَّم رجال األعمال، مشرياً اىل قانون الضرائب 
تأمني االجتماعي كدليل على هذه النقطة. وأعلن أن سلوفاكيا عاكفة على معاجلة هذه املسألة؛ وذلك من خالل وال

حماوالت ناجحة لتحقيق توافق يف اآلراء على الصعيد الوطين، وستنفذ نتائجها يف كانون الثاين/يناير، ومن خالل إجراء 
د شارك أكثر من عشرين بلداً من أربع قارات يف نشر العمل املتعلق مناقشة دولية بدعم من مخس وكاالت دولية خمتلفة. وق
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بوضع الفنان. وأبرز الوفد أمهية التنوع يف الثقافة، وليس التنوع يف القوانني. وذّكر احلاضرين مبؤمتر دويل يُعقد يف بيلسن، 
 اآلراء بشأن القوانني اليت تنظم وضع الفنان.مجهورية التشيك، عاصمة الثقافة األوروبية هلذا العام، هبدف بناء توافق دويل يف 

الضوء على قائمة جرد الرتاث الثقايف السوداين اليت مت إنشاؤها مؤخرا، مشريًا إىل أن إنشاء  السودانوسلط وفد  -38
ني وزارات أمانة أمانة مساعدة هلذه املهمة يشكل اعرتافاً بطابعها املستمر على املدى الطويل. وقال إن هذا املشروع جيمع ب

وطنية وإقليمية وجامعات ومنظمات غري حكومية خمتلفة وجهات معنية حملية إلعداد هذه القائمة اليت ستستخدم يف رسم 
خريطة ثقافية وطنية. وأعرب عن تقديره وامتنانه لليونسكو لدعمها هذا املشروع الواسع النطاق الذي أكد أنه ميثل فرصة 

دان املتقدمة يف هذا اجملال. وحذر الوفد من اإلفراط يف التأكيد على التنوع الثقايف؛ لالستفادة من خربات وجتارب البل
مستشهدًا بتجارب السودان وعدة بلدان أفريقية، على أساس أن التنوع الثقايف جزء من احلياة اليومية. ورأى أن يكون 

لتنوع اإلقليمي. واقرتح أن تشمل االحتفاالت بالذكرى احلفاظ على التنوع الثقايف كطريقة للحياة وأال يعزز التنوع العرقي أو ا
 العاشرة لصدور االتفاقية مناقشات بشأن هذا املوضوع وبشأن املسألة الرقمية.

إىل فرتة االضطرابات اليت مرت هبا وما صاحبها من حتديات اقتصادية وثقافية هائلة، اقرتنت  تونسوأشار وفد  -39
اليت وضعت اإلطار التشريعي الالزم لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف الوطين وتعزيز  2014بصدور قوانينها الوطنية لعام 

البنية التحتية الثقافية وكفالة صوهنا خالل فرتة تتسم بالتحول الدميقراطي وإضفاء الطابع الالمركزي على الثقافة. وأضاف 
ري املادي من خالل إنشاء مركزها للرتاث الثقايف غري أن تونس تعمل على ضمان احلفاظ على تراثها الثقايف امللموس وغ

املادي، وتعزيز مبادرات اجملتمع املدين يف اجملال الثقايف، وضمان املزيد من االنفتاح يف أشكال التعبري الفين والثقايف. وحدد 
 أن يعزز ذلك الصناعات الوفد عدة مناسبات معنية ببناء القدرات تنظم يف شراكة مع اجملتمع املدين، معربا عن أمله يف

اإلبداعية والشبكات ذات الصلة، وال سيما الشبكات املوجهة إىل املعنيني األصغر سناً. وشدد على أمهية تقدمي التقارير 
الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات، واحلاجة إىل الشفافية واالبتكار، وأمهية الدعم التقين واللوجسيت الذي تقدمه اليونسكو 

 األمانة التدريب إلعداد التقارير املذكورة.وتوفري 

إىل الزيادة يف التقارب بني السياسات وإدراج املزيد من اجلوانب الثقافية يف املناقشات الدولية  البرازيلوأشار وفد  -40
دد الوفد على بشأن السياسات الثقافية، بعد أن أصبح يُنظر إىل الثقافة اآلن باعتبارها أكثر من جمرد الرتويج للفنون. وش

التزام الربازيل الطويل األمد بتنفيذ االتفاقية وتعزيزها، موضحا أن الوزير جيلربتو جيل قد استحدث طريقة جديدة للنظر إىل 
( بعد املواطنة، الذي ُيشرك اجلميع يف إبداع املنتجات 2( البعد الرمزي؛ )1السياسات الثقافية تقوم على ثالثة أبعاد: )

( البعد االقتصادي، الذي يتناول إنتاج السلع واخلدمات الثقافية وتوزيعها والرتويج هلا. 3ية والتمتع هبا؛ )واخلدمات الثقاف
وأوضح أن الربازيل تعمل على إجياد "فضاء للثقافة" من خالل الرتابط بني هذه األبعاد يف السياسة، وأنشأت أمانة للتنوع 

وميثل وسيلة لتمويل مبادرات -امج مبتكرة من بينها: برنامج النقاط الثقافية الثقايف واملواطنة. وقد وضعت هذه األمانة بر 
نوع من العالوات الثقافية الىت متنح للعمال  وھو-اجملتمع املدين وتنظيمها يف شبكة لتعزيز احلوار؛ وبرنامج التذكرة الثقافية 

. وشدد الوفد على أمهية إدراج الثقافة يف خطط التنمية من الوصول بشکل أکرب إلی السلع واخلدمات الثقافية مھلتمکني
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الوطنية للحصول على حد أدىن من التمويل للثقافة يف امليزانية الوطنية. كما شدد على العمل املتعلق بالتنوع الثقايف على 
فيذ برامج التنوع الثقايف مع الصعيد اإلقليمي من خالل السوق اجلنوبية املشرتكة ومجاعة دول أمريكا الالتينية والكارييب، وتن

البلدان األيبريية األمريكية، والعمل مع البلدان الناطقة بالربتغالية األخرى يف أفريقيا، واستخدام أحكام االتفاقية إلثراء 
عملها  تفاعالهتا. وأثىن الوفد على احلوافز اجلديدة اليت تقدمها األمانة للمسامهات يف الصندوق الدويل للتنوع الثقايف وعلى

، 21و 16بشأن تقارير االقتصاد اإلبداعي. وشدد على أمهية الدراسات االبتكارية ومجع البيانات، والعمل املتعلق باملادتني 
ومسألة الثقافة الرقمية. واختتم كلمته بدعوة األطراف حلضور ندوته الدولية لالحتفال بالذكرى العاشرة لصدور االتفاقية 

 من هذا العام.اليت ستعقد يف وقت الحق 

سنوات حيويتها من خالل تشجيع التغيريات  10إىل أن االتفاقية أثبتت على مدى أكثر من  ليتوانياوأشار وفد  -41
املنهجية وتنمية القطاع اإلبداعي وزيادة دور الثقافة يف االسرتاتيجيات الوطنية والدولية للتنمية املستدامة. وأضاف أن ليتوانيا 

لتحسني منوذجها الدميقراطي للسياسة العامة يف اجملال الثقايف، وإشراك القطاع اإلبداعي يف التنمية  تبذل جهودًا عديدة
اإلقليمية، وتعزيز سياسات اإلدماج االجتماعي والتعليم والتجديد. وذكر أيضاً املبادرات املضطلع هبا لزيادة فرص حصول 

ز الضريبية لإلنتاج السمعي البصري أو استغالل صناديق هيكلية جديدة القطاع اإلبداعي على املوارد املالية من قبيل احلواف
 يف القطاع اإلبداعي.

دعمه لالتفاقية من خالل املركز الدامنركي للثقافة والتنمية الذي يعزز التعاون الثقايف العاملي  الدانمركوأكد وفد  -42
احلق يف الفنون والثقافة، مع اإلشارة بوجه خاص إىل املادة  وحرية التعبري للفنانني. وأعرب عن تأييده لعمل االتفاقية بشأن

املتعلقة بالتعاون ألغراض التنمية. وشدد على املسامهة يف استحداث املعارف ونشرها بني اجلهات الفاعلة املعنية. وفيما  14
مال أكثر تركيزاً؛ مؤكدًا على يتعلق بالتحديات املالية واإلجراءات اليت تتخذ يف املستقبل، دعا الوفد إىل أن تكون األع

ضرورة تبسيط اجلهود يف جمال بناء القدرات باستخدام األدلة واالستعانة باحلاالت ذات الصلة اليت من شأهنا أن تدعم 
عمل االتفاقية يف حتديد املسائل اهلامة. وأبرز احلاجة إىل االتصاالت االسرتاتيجية اليت من شأهنا توضيح التحديات اليت 

 ا االتفاقية يف البلدان النامية.تواجهه

خبطة عمل االحتاد األفريقي واالتفاقية بوصفهما وثيقتني هامتني يف جمال السياسات الثقافية. وسلط  ناميبياونّوه وفد  -43
ن الوفد الضوء على االستعراض الوطين للسياسة الثقافية يف ناميبيا الذي بلغ ذروته يف عقد اجتماع استشاري وطين يف تشري

من املعنيني الرئيسيني بقطاع الثقافة االسرتاتيجي. واستطرد قائاًل إهنا عقدت بعد ذلك  70حضره  2014األول/أكتوبر 
ُعرض خالله مشروع سياسة للمناقشة. وأضاف أنه مت تشكيل فريق  2015مؤمتراً للثقافة والفنون اإلبداعية يف نيسان/أبريل 
ة على اسرتاتيجية جديدة لتنفيذ السياسات، تشمل إجراء مشاورات إقليمية استشاري للسياسات، يضع اللمسات األخري 

تشرتك فيها اجملتمعات الريفية، وغريها من اجلهات املعنية. وأكد الوفد أن مديرية الفنون يف وزارة الرتبية والفنون والثقافة 
الذي يصدر كل أربع سنوات.  2012دوري لعام املنشأة حديثاً تقوم برعاية أنشطة خمتلفة منذ أن شاركت يف وضع التقرير ال

وتشمل هذه األنشطة: املهرجانات واملعارض وبرامج التدريب على الفنون يف كلية الفنون، ومهرجان جاز ويندهوك السنوي 
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فنانون ومعرض أوشاكايت للطواطم، الذي تنظمه احلكومة احمللية والنساء. وقال إن ناميبيا تعمل على هتيئة بيئة يعرض فيها ال
واألفراد واجملموعات مهاراهتم ويكتسبون االعرتاف هبم. واستدرك قائاًل إنه على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا، فقد وقفت 
على بعض حتديات مثل الفهم غري الكايف ألهداف االتفاقية وعدم كفاية املعرفة مبتطلبات الصندوق الدويل للتنوع الثقايف 

 على موارد التمويل. وأبرز الوفد احلاجة إىل بناء القدرات من أجل التنفيذ الكامل لالتفاقية. اليت تقيد إمكانية احلصول 

على أمهية االتفاقية لتعزيز التعاون بني البلدان بشأن قضايا مثل الثقافة بوصفها عوامل متكينية  إندونيسياوأكد وفد  -44
 21و  16سليمة. وشدد الوفد على ضرورة الرتكيز على املادتني لدفع عجلة التنمية كما أكد أمهية الصناعات اإلبداعية ال

من أجل التعاون الثقايف الدويل بشأن االتفاقات التجارية والربط بني الثقافة والتنمية. وأقر بالتحدي املتمثل يف معاجلة السلع 
ة الرقمية والعمل مع األطراف األخرى واخلدمات الثقافية يف البيئة الرقمية. وأعرب الوفد عن استعداده للمسامهة يف املسأل

 بشأهنا.

على ضرورة إيالء معاملة خاصة للسلع واخلدمات الثقافية. وأبرز أمهية التمتع بالثقافة بوصفه  إكوادوروشدد وفد  -45
والكارييب،  حقاً حيوياً من حقوق اإلنسان، وأكد أن إكوادور، جنباً إىل جنب مع الربازيل، وغريها من بلدان أمريكا الالتينية

تعزز املواطنة العاملية الفعلية من خالل ضمان حصول اجلميع على الثقافة. ووصف الوفد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
بأهنا ذات أمهية حامسة لنشر أشكال التعبري الثقايف على شبكة اإلنرتنت، غري أنه قد تتهددها بعض األخطار اليت حتتاج 

 استخدام االتفاقية للرتويج هلذه القضية املستعرضة وطالب بتعميم الثقافة يف خطة التنمية ملا بعد إىل التصدي هلا. ودعا إىل
، وذلك جزئياً من خالل بذل املزيد من اجلهود لتعزيز ظهور االتفاقية بشكل واضح يف هذا السياق. وأشار إىل 2015عام 

لمساعدة يف تنفيذ االتفاقية من أجل ضمان منح السلع واخلدمات أن البلدان النامية حتتاج إىل مزيد من اآلليات العملية ل
الثقافية معاملة تفضيلية يف السوق، ودعا إىل العمل عن كثب مع اجملتمعات والسلطات احمللية واألصلية لضمان اتساع 

 نطاق املشاركة.

الرات الواليات املتحدة لدعم مليون دوالر من دو  520بشأن استثمار احلكومة ما يقرب من  استرالياوأفاد وفد  -46
الفنون والثقافة. وهذا يشمل استثمارات كبرية من جانب اجمللس األسرتايل للفنون يف الفنانني ومنظمات الفنون من أجل 
إعداد وتقدمي أعمال مبتكرة ورفيعة اجلودة. وقال إن وزارة الفنون تقدم التمويل احلكومي لدعم لغات ومشاريع السكان 

اًل عن تقدمي الدعم هليئة اإلذاعة األسرتالية املستقلة ودائرة اإلذاعة اخلاصة. وأضاف أن الوزارة تتيح جمموعة األصليني فض
واسعة من الربامج األخرى وتقدم التمويل لدعم األدب، والفنون اإلقليمية، وجمموعات الرتاث، والتدريب على فنون النخبة، 

، بإنشاء الربنامج الوطين للتميز يف الفنون، لدعم جمموعة 2015امت، يف عام واحملتوى السينمائي. وأضاف أن اسرتاليا ق
من املشاريع املفتوحة جلميع املنظمات. وقال إهنا تعمل على تعزيز العالقات الدولية، ويشمل ذلك توقيع مذكرة تفاهم 

سرتاليا واملعهد الفرنسي. وأعلن أنه وإمتام اتفاق مماثل بني جملس أ 2014بشأن التعاون الثقايف مع حكومة اهلند يف عام 
جيري وضع خطة جديدة مع احلكومة الصينية لتنفيذ املشروعات ىف إطار مذكرة التفاهم الثقايف القائمة. واختتم بأن أسرتاليا 
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، وتوفري تؤكد من جديد التزامها مبواصلة دعم الفرص املتاحة للفنون، وجعل اجملموعات الوطنية والفنون املسرحية يف املتناول
 فرص التدريب، ومتثيل تنوع أشكال التعبري الثقايف.

 املراقبني إىل أخذ الكلمة. الرئيسودعا  -47

 [المراقبون]

برملانا  81، السيدة كارول بوارييه، إىل أن اجلمعية تضم برملانيني من الجمعية البرلمانية للفرنكفونيةأشارت ممثلة  -48
، تركز على التنوع الثقايف، وحتشد األعضاء 1999ومنظمة برملانية دولية على نطاق العامل. وأضافت أن اجلمعية، منذ عام 

، مما أسفر عن 2011بالفرنسية يف عام لتعزيز االتفاقية، مبا يشمل اعتماد خطة عمل لتنفيذ االتفاقية يف البلدان الناطقة 
عضوا عليها يف الذكرى السنوية العاشرة لصدورها. وأوضحت أن األمهية احملورية للتنوع الثقايف يف نطاق  46تصديق 

 اجلمعية، اليت جتعل التصديق على االتفاقية شرطاً النضمام األعضاء اجلدد، تتعلق بالدور الرئيسي الذي يضطلع به الربملانيون
لتنفيذ االتفاقية يف القوانني احمللية. وذكرت أن اجلمعية الوطنية يف كيبيك قد سلطت الضوء على هذا الدور يف ندوة دولية 
عقدت مبناسبة الذكرى العاشرة لصدور االتفاقية يف أيار/مايو جبامعة الفال. ورأت أن االتفاقية تتزايد أمهيتها يف تعزيز دينامية 

نقطة انطالق للمستقبل. واختتمت بقوهلا إن مثة حاجة إىل إعادة تقييم السياسات الثقافية الوطنية الصناعات الثقافية وك
 لتنفيذ االتفاقية يف ضوء سرعة التحّول الرقمي ونزع الطابع املادي عن الثقافة.

اج الثقافة يف على اعرتاف األطراف بتحسني إدم االتحاد الدولي للتحالفات من أجل التنوع الثقافيوشدد ممثل  -49
. وقال إنه باإلضافة إىل العمل 21و  20القضايا القانونية واالقتصادية واالجتماعية، وحقوق اإلنسان، وفقًا للمادتني 

أن  2015الذي جيري القيام به فيما يتعلق بالتجارة والثقافة، من شأن األنشطة األخرى املتصلة خبطة التنمية ملا بعد عام 
تنفيذ هاتني املادتني. وشدد املمثل على ضرورة أن تعرتف األمم املتحدة مبسامهة الثقافة يف التنمية تسهم بقدر مماثل يف 

ومبسألة احلقوق الثقافية باعتبارها حيوية بالنسبة حلرية التعبري، واقرتح استخدام املسألة الرقمية لنقل الثقافة إىل ما وراء جدران 
اون الدويل. وذكر أن مؤمترًا سيجري تنظيمه، احتفااًل بالذكرى السنوية العاشرة اليونسكو من أجل الرتويج ملزيد من التع

 .2015لصدور االتفاقية، يف مونس ببلجيكا يف تشرين األول/أكتوبر 

أن املنظمة تعزز الثقافة باعتبارها تنمية حمورها اإلنسان  منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدةوأكد ممثل  -50
)اليت ستعتمد  21مع احلكومات احمللية يف مجيع أحناء العامل. واستطرد قائاًل إن خطة عمل الثقافة للقرن يف خطة عملها 

( تقدم املشورة العملية للحكومات احمللية بشأن كيفية إظهار الدور امللموس والتنفيذي 2015يف بلباو يف آذار/مارس 
لي. وأوضح أنه رغم احتمال إدراج الثقافة يف خطة التنمية ملا بعد للثقافة يف مبادرات التنمية املستدامة على املستوى احمل

، فإهنا ال تتجلى بعد بالقدر الكايف يف املسوَّدة األوىل للخطة، ويلزم العمل يف جمال الرصد املواضيعي وتعزيز 2015عام 
 مشاركة اجملتمع املدين يف الشبكات العاملية اليت تتناول الثقافة والتنمية.
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ممثل منظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة على الدور الذي تؤديه املدن ومبادرات البلديات يف  الرئيسر وشك -51
هذا السياق، مشريا إىل وجود شبكة اليونسكو للمدن اإلبداعية وجناحها. وحث األطراف على مواصلة العمل على معاجلة 

 دور الثقافة يف التنمية املستدامة.

االتفاقية بأهنا صعبة التنفيذه بسبب ترابطها مع االقتصاد والتعليم واالتصال. وقال  تايلندملراقب عن ووصف الوفد ا -52
إن تايلند تراقب تنفيذ االتفاقية، ومكانتها الدولية الرفيعة، وال سيما داخل منظمات األمم املتحدة األخرى اليت تشري 

تفاقية على السياسة الثقافية وعلى خطط التنمية العامة يف كثري من وثائقها إىل االتفاقية. وأعرب عن تقديرها لتأثري اال
البلدان؛ مؤكداً حماوالهتا لتنفيذ مبادئها وأهدافها العديدة. وأشار إىل اجلدة النسبية لوزارة الثقافة وتعاوهنا طويل األجل مع 

؛ مما يتيح هلا الفرصة للرتكيز على 2003ة عام اليونسكو. وأفاد بأن اجلمعية الوطنية وافقت مؤخراً على التصديق على اتفاقي
، اليت تراها وزارة الثقافة معقدة. وأعرب الوفد عن تقديره الكبري ملناقشات اليوم السابق بشأن املسألة 2005اتفاقية عام 

 الرقمية واملعاملة التفضيلية.

ة مشريا إىل الطابع التطلعي لالتفاقية وأمهيتها عن تقديره جللسة تبادل اآلراء بشأن املسألة الرقمي التفياوأعرب وفد  -53
. وذكر أن حكومة التفيا تتخذ تدابري كثرية لتنفيذ االتفاقية، من خالل وضع أول برنامج 2015خلطة التنمية ملا بعد عام 

يكفل  وطين للصناعات اإلبداعية، وقانون جديد جيري إعداده خبصوص وضع الفنانني، وإنشاء جملس للصناعات اإلبداعية
مزيدًا من مشاركة اجملتمع املدين يف عمليات صنع القرار. وسلط الضوء على أسبوع اإلبداع يف التفيا، وهو مناسبة منت 
لتصبح حركة اجتماعية تعزز االهتمام بالصناعات الثقافية. وأضاف أنه قد وجدت حلول جديدة إلدارة املشاكل االجتماعية 

ثقافة يف تنمية األعمال التجارية والنمو االقتصادي والتنمية احلضرية واإلقليمية. وقد مت ألغراض التنمية املستدامة تدمج ال
إنشاء منصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلتاحة احملتوى لعامة الناس وضمان سبل الوصول إليه. وشدد على التحدي 

علومات واالتصاالت، وال سيما بني املسنني ذوي املتمثل يف الفجوة القائمة بشأن حمو األمية يف جمال تكنولوجيا امل
اإلمكانيات احملدودة للوصول إىل املنتجات الثقافية االفرتاضية، وأقر بنجاح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إجياد أوجه 

 للتآزر بني الثقافة والتعليم تعزز األخذ مبنهج جديدة للعقليات اإلبداعية.

دبلوماسية الثقافية إحدى دعائم السياسة اخلارجية الكينية اليت أدرجت يف دستورها لعام أن ال كينياوأكد وفد  -54
. واستطرد قائالً إن كينيا 2030وكذلك يف خطتها الوطنية للتنمية ورؤيتها لعام  2012ويف سياستها الثقافية لعام  2010

ورويب/اليونسكو لتعزيز إدارة الشؤون الثقافية. ونتيجة تكتسب مزايا كبرية من مشاركتها يف مرفق اخلرباء التابع لالحتاد األ
لذلك، تقوم كينيا بتدريب املوسيقيني والفنانني التشكيليني على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتسويق سلعهم 

اآلخذ يف االنتشار يف مجيع  M-Pesaوخدماهتم الثقافية. وهذا يشمل نظامًا لتحويل األموال باألجهزة احملمولة، ونظام 
واتفاقات التجارة الدولية أمر مهم ألنه يف حني يشرتك يف التعاون الثقايف  21أحناء أفريقيا. وأضاف أن الرتكيز على املادة 

والتنمية خرباء ثقافيون معروفون، فإن الفاعلني الرئيسيني من خمتلف الوزارات واملنظمات الدولية الذين يتفاوضون على 
ارة ال يكون بينهم املعنيون بقطاع الثقافة يف كثري من األحيان. ودعا الوفد اليونسكو إىل إنشاء آلية للتعاون مع منظمة التج
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التجارة العاملية يف جماالت الصناعات الثقافية. ودعا أيضًا إىل تعزيز حقوق امللكية الفكرية للسماح لألطراف الفاعلة يف 
املة من إبداعها ومحاية املصنفات اإلبداعية من القرصنة. ودعا الوفد إىل زيادة الرتكيز على اجملال الثقايف باالستفادة الك

 محاية اإلبداع الثقايف وتعزيزه لتمكني املبدعني من جين أقصى قدر من الفوائد من أعماهلم اإلبداعية.

ة إىل سياساته الداخلية يف جماالت مثل من جديد التزام االحتاد برتمجة أهداف االتفاقي االتحاد األوروبيوأكد وفد  -55
يف إطار سياسة  2010الثقافة وجمتمع املعلومات وامللكية الفكرية وحق املؤلف. وقال إنه يدعم مرفق اخلرباء منذ عام 

ية إىل خارجية لتعزيز نظام إدارة الشؤون الثقافية يف البلدان النامية. وأضاف أن هؤالء اخلرباء يقدمون اليوم املساعدة التقن
بلداً. وسلط الوفد الضوء على اجتماع عقد يف بروكسل، بلجيكا، احتفااًل بالذكرى العاشرة لصدور االتفاقية ويشرتك  13

بلداً غري أورويب. وأضاف أن املديرة العامة لليونسكو واملفوض  30فيه ممثلون عن مرفق اخلرباء والبلدان املستفيدة وحوايل 
العام للتعليم والثقافة أكدوا هبذه املناسبة دعمهم الثابت للتعاون اهلام بني االحتاد األورويب واليونسكو األورويب للتنمية واملدير 

بشأن االتفاقية. فهناك تركيز سياسي جديد على الثقافة، وبدأ التفكري يف وضع اسرتاتيجية دبلوماسية ثقافية جديدة. وأفاد 
يف املائة يف  4.4األعضاء يف االحتاد األورويب تساهم اآلن مبا نسبته  28الـبأن القطاعات الثقافية واإلبداعية يف الدول 

مليون أورويب؛ وهو ما ميثل ضعف حجم صناعة السيارات، ويشمل نسبة  8.5الناتج احمللي اإلمجايل وتوفر فرص العمل لـ 
لقضايا التجارية والرقمية باعتبارها من الشباب تزيد عن أي قطاع آخر. ومضى يقول إن االحتاد األورويب لذلك يشّدد على ا

مسائل ذات أولوية ملؤمتر األطراف. واختتم الوفد بقوله أنه ينبغي أن تركز اجلهود يف االحتفال بالذكرى السنوية العاشرة 
 ( حتسني2( زيادة الوعي والدعوة؛ 1على ضمان استمرار الزخم اإلجيايب لالتفاقية. وحدد يف هذا الصدد ثالث أولويات: )

 ( مشاركة اجملتمع املدين، مبا يف ذلك ممثلو النساء والشباب.3احلوكمة وبناء القدرات يف الداخل واخلارج؛ 

أنه يعترب االتفاقية منربًا للتنمية االجتماعية واالقتصادية على نطاق العامل وملرونة الصناعات  بربادوسوأعلن وفد  -56
نتائج تنفيذ بربادوس لالتفاقية صدور قانون تنمية الصناعات الثقافية لعام  الثقافية يف أزمنة عدم اليقني. وأفاد بأن من

الذي يدعم الصناعات الثقافية والتنمية املستدامة. ويوفر هذا القانون إطاراً تنظيمياً لتسهيل وتشجيع النمو والتنمية  2015
لثقافية، ويتضمن األحكام املتعلقة بإنشاء هيئة املستدامني للصناعات الثقافية والتمويل واالمتيازات الضريبية للمشاريع ا

تنمية الصناعات الثقافية املسؤولة عن تشجيع اسرتاتيجيات التسويق املستدام للصناعات الثقافية وتيسريتلك االسرتاتيجيات. 
اعات الثقافية وتابع قائالً إن بربادوس تشجع الشراكات بني القطاعني العام واخلاص من خالل صندوقها اخلاص بتنمية الصن

الذي تديره اهليئة، والذي يوفر التمويل للمشاريع والربامج الثقافية من قبيل برنامج مؤسسة الثقافة الوطنية لرعاية االهتمام 
بالفنون واملهارات الفنية. وأقر الوفد بدور التكنولوجيا احلديثة يف احلفاظ على التقاليد وما تنطوي عليه من إمكانيات لنشر 

لتعبري الثقايف املتنوعة، ووصفها بأهنا ضرورية لتعزيز مشاركة الشباب يف األنشطة الثقافية؛ وذكر سفرية بربادوس أشكال ا
الثقافية، ريهانا، كدليل على أمهية مشاركة الشباب. وقال إن بربادوس تستضيف التبادالت الثقافية من خالل االتفاقات 

املؤمترات. وأكد الوفد من جديد التزامها بالعمل املتعدد األطراف، مشيداً بعالقتها الثنائية للتعاون الثقايف، وحلقات العمل، و 
الوثيقة مع منظمة الدول األمريكية واليونسكو ومشاركتها يف أنشطتهما، وأعلن عن تنظيمها املهرجان الكارييب للفنون 



DCE/17/6.CP/4  
Annex – Page 15 

 

ون منطقة البحر الكارييب يعرتف بأمهية ، وهو مهرجان دويل متعدد الثقافات لفن2017االبداعية )كاريفيستا( يف عام 
 .21و 16االتفاقية بالنسبة إىل الدول اجلزرية الصغرية النامية. واختتم كلمته بالدعوة إىل مواصلة النظر يف املادتني 

الضوء على احتفاهلا بالذكرى العاشرة لصدور االتفاقية من خالل أنشطة استغرقت  البوسنة والهرسكوسلط وفد  -57
واحدا مت تنظيمها يف سراييفو. وأشار إىل أن البوسنة واهلرسك مستفيدة من الصندوق الدويل للتوع الثقايف ومسامهة يومًا 

فيه على حد سواء، فهو أداة هامة لدعم املشاريع الثقافية وزيادة إبراز االتفاقية، كما يتضح من الطلبات العديدة اليت تقدم 
التعاون بني الدول واجملتمع املدين، الذي رأى أنه أمر أساسي لتحقيق مجيع أهداف إليه سنوياً. ودعا الوفد إىل تعزيز 

 االتفاقية.

باإلجنازات الكبرية اليت حققتها االتفاقية بالنسبة لتنفيذ السياسة الثقافية الوطنية. وأضاف أن  بوركينا فاسووأقّر وفد  -58
تتمثل فيما يلي: مشروع لالمركزية الثقافية جيعل من الثقافة قيمة مشرتكة  أهم اإلجنازات املكتسبة من مساعدهتا التقنية واملالية

بني جمموع الناس يف اإلقليم؛ واسرتاتيجية إلدماج الفنون والثقافة يف النظام التعليمي الوطين؛ وإجراء دراسة عن أثر الثقافة 
ملد يد املساعدة للبلدان  2لليونسكو من الفئة على التنمية. وذكر أنه قد أنشئ مركز للفنون املسرحية يف أفريقيا كمعهد 

( مشول الثقافة مما 1األفريقية يف وضع السياسات الثقافية. وأورد الوفد أربعة حتديات تواجه البلدان مثل بوركينا فاسو: 
فاقات التعاون ( ضرورة أخذ الثقافة يف االعتبار يف ات2يتطلب مشاركة مجيع القطاعات يف عملية الثقافة من أجل التنمية؛ )

( التحدي الذي تشكله التكنولوجيا الرقمية؛ 3الثنائي، ويزيدها تعقيدًا غياب الثقافة وممثليها عن املناقشات واالتفاقات؛ 
( اإلدارة االسرتاتيجية لإلجراءات املتصلة باالتفاقية، اليت رأى الوفد أنه ميكن معاجلتها بإطالع الدول األعضاء على 4)

 ألغراض االتفاقية يف األجلني املتوسط والطويل.ختطيط اليونسكو 

على شكل قانون  2014على االتفاقية وبكيفية تأثريها يف عام  2007بتصديقه عام  كوت ديفواروذّكر وفد  -59
السياسات الثقافية الوطنية الذي يضع الثقافة يف صميم التنمية املستدامة. وقدم الوفد تفاصيل إنشاء شعبة تتوىل بشكل 

د تعزيز الصناعات الثقافية والقوانني املتصلة باالتفاقية مثل: قانون حلرية الصحافة وصندوق لدعم الصحافة وقانون بشأن فري
صناعة نشر الكتب. وقال إنه جيري سنويًا عقد مهرجان ثقايف كما يوجد صندوق لدعم الثقافة واإلبداع الفين منذ عام 

صناعة األفالم. وبالنظر إىل احلرب على القرصنة من أجل محاية املصنفات . وقد أنشأ مكتب السينما صندوق دعم 2008
بشأن حقوق املؤلفني ومرسوم املكتب  1996تنقيحا لقانون عام  2015الفنية، ذكر أن كوت ديفوار أجرت يف عام 

اء فرقة معنية بالقرصنة اإليفواري حلقوق املؤلفني وراعت فيه اجلوانب الرقمية حلماية حقوق امللكية الفكرية. وأفاد بإنش
ملكافحتها على الصعيد الوطين، فضاًل عن معهد وطين للفنون والثقافة، وهو مبثابة مدرسة عليا للفنون لتدريب األطراف 

 الفاعلة يف اجملال الثقايف، وتنظيم حلقات دراسية لتعزيز االتفاقية.

أداة لتوجيه للتنمية املستدامة، وهو ما يتضح من دعمها  تقديرها الطويل األمد للثقافة باعتبارها إيطالياوأكد وفد  -60
. واستطرد قائالً إن إيطاليا نظمت منتدى 2015للجهود اليت تبذهلا اليونسكو إلدراج الثقافة يف خطة التنمية ملا بعد عام 

نمية املستدامة. وقدم هذا اليونسكو الثالث للصناعات الثقافية يف فلورنسا، الذي أسفر عن إعالن يؤكد أمهية الثقافة يف الت
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. وأضاف أن إيطاليا 2015أغسطس/آب  1-متوز/يوليو  31اإلعالن لوزراء الثقافة يف املعرض العاملي يف ميالنو يف الفرتة 
 تدعم عمل األمانة من خالل توفري خبري معاون ملساعدة األمانة يف األنشطة املتصلة باالتفاقية.

جبهود اليونسكو ومشاركتها يف تعزيز االتفاقية على الرغم من شّح املوارد  لمتحدةجمهورية تنزانيا اواعرتف وفد  -61
املالية املتاحة، مؤكدًا التزام بلده بتنفيذ االتفاقية. وأملح إىل فائدة االتفاقية يف تشجيع مشاركة الشباب والنساء يف اجملتمع 

دان النامية. وهي تتطلب بناء القدرات، واملساعدة يف احمللي ومكافحة الفقر. وقال إن هناك حتديات عديدة تواجه البل
زيادة تشجيع املنظمات غري احلكومية احمللية على املشاركة يف صنع السياسات واحلصول على الدعم املقدم من الصندوق. 

مامها وأضاف أن تنزانيا مل تنجح بعد يف هذا الصدد لعجزها عن الوفاء ببعض شروط تقدمي الطلبات. وأكد الوفد اهت
باألنشطة الثقافية، وذكر مهرجان "صويت زا باصارا" السنوي، أي مهرجان صوت احلكمة، وحفله الذي يقام سنويًا يف 

ثقافة يف تنزانيا يف احتفال وطين. وقال إن هذا احلدث يدل على التزام  120متحف القرية الذي تشارك فيه واحدة من 
 طنيها.احلكومة بتعزيز التعبري الثقايف جلميع موا

إىل أن املناقشة العامة قدمت أدلة مطمئنة على املبادرات الكثرية اليت ُيضطلع هبا يف مجيع أحناء  الرئيسوخلص  -62
العامل لتنفيذ االتفاقية واالحتفال بالذكرى العاشرة لصدورها. ورأى أن هناك فيما يبدو توافقاً يف اآلراء بني األطراف بشأن 

، ووضع الفنان، 21و 16، ومنها القضايا الرقمية، والروابط بني الثقافة والتنمية، وتنفيذ املادتني مواضيع خطة العمل املقبلة
 وإشراك اجملتمع املدين يف صنع السياسات، وعمل اهليئتني الرئاسيتني. وأعلن الرئيس انتهاء املناقشة العامة.

 (CE/15/5.CP/6الوثيقة تقرير اللجنة عن أنشطتها وقراراتها إلى مؤتمر األطراف ) 6البند 

من جدول األعمال ودعا السيد ميكائيل شولتز، مقرر الدورة العادية السابعة للجنة الدولية  6البند  الرئيسافتتح  -63
 احلكومية، إىل تقدمي تقرير اللجنة.

قراراً منذ الدورة العادية  34بأن اللجنة اجتمعت لدورتيها العاديتني السابعة والثامنة واختذت ما جمموعه  المقرروذّكر  -64
الرابعة ملؤمتر األطراف. وقال إن اللجنة، فيما يتعلق بإطار الصندوق الدويل للتعدد الثقايف واسرتاتيجيته يف مجع األموال، 

دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لألمانة  100 000صت ما يقرب من مشروعاً جديداً للتمويل وخص 17وافقت على 
للقيام بأنشطة جلمع األموال. وأضاف أن اللجنة أعربت يف الدورتني عن قلقها إزاء االفتقار إىل املسامهات املالية. وطلبت 

جية. واستطرد قائالً إن اللجنة استعرضت إىل األمانة أن تلتمس شركة مهنية لديها خربة يف مجع األموال لتنفيذ هذه االسرتاتي
. 2005تقارير مرفق اإلشراف الداخلي بشأن أساليب عمل االتفاقيات الثقافية والدراسة النظرية بشأن تنفيذ اتفاقية عام 

وطلبت اللجنة من األطراف توفري موارد خارجة عن امليزانية لتنفيذ توصيات املرفق بشكل كامل. وأفاد بأنه متت دراسة 
املعلومات اليت مجعت من التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات، وجرى التشديد على أمهية هذه التقارير. وأوضح أن 

، وأهنا معروضة اآلن على مؤمتر األطراف للموافقة عليها، وشددت 9اللجنة نقحت املبادئ التوجيهية التنفيذية املتعلقة باملادة 
مساواة بني اجلنسني وللشباب. وأعلن أنه جرى استعراض اسرتاتيجية التصديق مما أدى باللجنة على ضرورة إيالء األولوية لل
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 21بشأن املعاملة التفضيلية واملادة  16إىل أن تطلب من األطراف واجملتمع املدين مواصلة جهودمها. وفيما يتعلق باملادة 
مانة مجع البيانات املتعلقة بتنفيذ هاتني املادتني وحتليلها من بشأن التنسيق والتعاون الدوليني، ذكر أن اللجنة طلبت إىل األ

أجل مواصلة إعداد منرب وقاعدة بيانات ووحدات تدريبية بشأن تنفيذمها. وبالنظر إىل ضرورة إدراج هاتني املادتني يف 
ل اآلراء بني األطراف واخلرباء االسرتاتيجية العاملية لبناء القدرات، أوضح أن اللجنة طلبت إىل األمانة تنظيم اجتماع لتباد

االقتصاديني والتجاريني مبشاركة اجملتمع املدين. وطلبت اللجنة أن مينح مؤمتر األطراف لألمانة الوالية الالزمة إلعداد مشروع 
ة مع مبادئ توجيهية تنفيذية بشأن القضايا الرقمية وتنوع أشكال التعبري الثقايف. وشدد املقّرر على زيادة مشاركة اللجن

أعضاء اجملتمع املدين وتعزيز دور اجملتمع املدين يف إعداد التقارير الدورية على النحو املبني يف مشروع املبادئ التوجيهية 
 التنفيذية املنقح.

 .CP 6.5اعتُمد القرار 

 (CE/15/5.CP/7تقرير األمانة عن أنشطتها )الوثيقة  7البند 

 قرير املتعلق بأنشطتها.إىل األمينة أن تعرض الت الرئيسطلب  -65

تتضمن معلومات عن التقدم الذي أحرزته األمانة لتنفيذ قرارات اهليئتني  7إىل أن الوثيقة  أمينة االتفاقيةوأشارت  -66
. وقالت إهنا كذلك تقدم حملة عامة عن 5م/ 37الرئاسيتني بالقياس إىل مؤشرات األداء واألهداف احملددة يف الوثيقة 

 اءات التصحيحية اليت اختذهتا األمانة لتحقيق األهداف.التحديات واإلجر 

واستطردت قائلة إن األمانة شاركت بصفة خاصة يف أنشطة مجع األموال لدعم تنفيذ االسرتاتيجية العاملية لبناء القدرات 
ويدية للتعاون الدويل اليت اعتمدهتا الدورة العادية السابعة للجنة. وأضافت أن الدعم الذي مت احلصول عليه من الوكالة الس

من أجل التنمية ساعد يف تنفيذ جزء من هذه االسرتاتيجية، وأن األمانة تبحث عن موارد للعناصر الرئيسية األخرى؛ وهي 
مواصلة تقدمي املساعدة التقنية بشأن إدارة الشؤون الثقافية. وأوضحت أن بناء القدرات يتم بالشراكة مع مرفق خرباء 

ئ بدعم من االحتاد األورويب وجرى توسيعه مؤخراً لتنويع جماالت اخلربة والتمثيل اجلغرايف للقيام بالعمل االتفاقية الذي أنش
 احملدد يف املشروع الذي تدعمه الوكالة.

ومضت تقول إن األمانة، سعياً منها ألداء وظيفتها الرئيسية يف مجع املعلومات ونشرها، تعمل مع اخلرباء على حتليل التقارير 
ورية، ووضع املؤشرات وتنفيذها، وإجراء حبوث بشأن القضايا اجلديدة. وأفادت بأن األمانة أجرت حتليالت ألكثر من الد
اتفاقاً جتارياً، وستتاح نتائجها على اإلنرتنت على املوقع الشبكي لالتفاقية، مبا يف ذلك قاعدة بيانات شاملة عن كيفية  50

رية. وجيري تنظيم املعلومات واخلربات يف نظام إدارة املعارف، وهي تثري عمل األمانة مراعاة االتفاقية يف االتفاقات التجا
اليومي واملقبل، مثل وضع وحدات تدريبية مع مرفق اخلرباء. وجيري وضع اللمسات النهائية على أدلة جديدة بشأن كيفية 

شأن املنهجية املبتكرة لتنفيذ املساعدة التقنية التقدم بطلب إىل الصندوق الدويل للتنوع الثقايف، وكذلك على دليل جديد ب
 املصممة من خالل املشروع املدعوم من االحتاد األورويب.



DCE/17/6.CP/4  
Annex – Page 18 

 

وأشارت أمينة االتفاقية إىل أن كل األدلة اليت مت مجعها أيضاً تثري أولوييت اليونسكو العامتني املتمثلتني يف أفريقيا واملساواة 
. وقالت إن لالتفاقية أيضاً 2015و إلدراج الثقافة يف خطة التنمية ملا بعد عام بني اجلنسني، فضاًل عن دعوة اليونسك

مكانة بارزة يف منتدى اليونسكو العاملي بشأن الثقافة والصناعات الثقافية، والقرارات اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم 
يف تقرير األمني العام لألمم املتحدة الصادر  بشأن الثقافة والتنمية املستدامة، وكذلك 2013و 2011املتحدة يف عامي 

عن العوملة والرتابط. وأضافت أن عدة وفود يف نيويورك تناولت كذلك االتفاقية وأهدافها خالل  2014يف متوز/يوليو 
 .2015املناقشات املواضيعية اخلاصة املتعلقة بالثقافة والتنمية يف خطة التنمية ملا بعد عام 

قية االحتاد األورويب وحكوميت إسبانيا وإيطاليا واملركز الدامنركي للثقافة والتنمية على دعمها لعمل األمانة وشكرت أمينة االتفا
بشأن إنتاج املعارف وإدارهتا يف السنتني املاضيتني، وأعربت عن تقديرها للدعم املقدم من الوكالة السويدية للتعاون الدويل 

 ار جزء من هذا العمل يف املستقبل.من أجل التنمية الذي سيساعد على استمر 

وتابعت قائلة إن األمانة تشارك يف عدة عمليات للمراجعة والتقييم بشأن أساليب العمل من أجل حتسني أدائها وتأثريها. 
 وبّينت أن هذه التقارير حتدد التحدي املتمثل يف زيادة توقعات اهليئتني الرئاسيتني واجلهات املعنية على الصعيد العاملي

وعبء العمل الواقع على األمانة الذي أكدت مراجعة مرفق اإلشراف الداخلي ما له من أثر حقيقي على ما ميكنها تقدميه. 
واستدركت قائلة إن األمانة تبذل قصارى جهدها لتلبية مجيع الطلبات اليت تتلقاها، ولكنها حتتاج إىل خربة إضافية تتيح هلا 

ملواضيعية اجلديدة ذات األمهية احلامسة بالنسبة للتنفيذ يف املستقبل اليت حددهتا اهليئتان التعامل بشكل كامل مع اجملاالت ا
الرئاسيتان على سبيل األولوية ومنها التجارة واملسائل الرقمية وحتقيق توازن عاملي يف تدفق السلع واخلدمات الثقافية من 

 خالل األخذ بتدابري املعاملة التفضيلية.

أمهية القيود املالية فيما يتعلق بتحديد أولويات اللجنة واألمانة. وأّكد على األثر اخلطري للقيود املالية  الرئيسوأبرز  -67
 على قطاع الثقافة وأثىن على األمانة لعملها الرائع رغم هذه القيود.

 وأعربت مجيع األطراف عن تقديرها جلودة عمل األمانة وتقريرها. -68

أن تزيد األمانة أنشطتها امليدانية، مما يوفر املزيد من الوقت واألشخاص لتقدمي املساعدة التقنية  البرازيلواقرتح وفد  -69
والوحدات التدريبية على أرض الواقع. واعرتف بأن حتقيق ذلك يقتضي زيادة يف موظفي قطاع الثقافة الذين يعملون مع 

اصيني للعمل يف اليونسكو ملدد ترتاوح بني سنتني أو ثالث االتفاقية واقرتح دعوة الدول األعضاء إىل توفري بعض االختص
سنوات يف إطار اتفاق إعارة قصري األجل. وأوضح أن ذلك ميكن أن يساعد على زيادة أنشطة االتفاقية مع تدريب موظفي 

 هذا االقرتاح. سانت لوسياالدول األعضاء على تبادل خرباهتم ومهاراهتم وكفاءهتم املهنية. وأيّد وفد 

بشأن احلاجة إىل تبسيط أوجه التآزر  2013إىل استنتاج مراجعة مرفق اإلشراف الداخلي لعام  النرويجوأشار وفد  -70
بني االتفاقيات والتنسيق بينها. وتساءل الوفد عن املدى الذي يسهم به إنشاء وحدة اخلدمات املشرتكة لالتفاقيات يف 

 يق احلامسة.تيسري عمل األمانة وتنمية أوجه التآزر والتنس
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أنه شُرف برئاسة اللجنة خالل العامني السابقني، مؤكداً اجلودة الرفيعة  جمهورية الكونغو الديمقراطيةوأكد وفد  -71
 اليت اتسم هبا تعاونه مع أمينة االتفاقية وفريقها ومثنياً عليه.

اليت  21واملادة  16بشأن املادة  عن ارتياحه لنتائج املشاورات وللمعلومات اليت مجعت سانت لوسياوأعرب وفد  -72
رأى أهنا معلومات قيمة للغاية. وطلب إىل األمانة أن تبلغ هبذه النتائج لزيادة إبراز االتفاقية نظرًا لطبيعة النتائج وأمهيتها 

دريبية جديدة جلميع الدول األعضاء واجملتمع العاملي األوسع نطاقاً وللمجتمع املدين. وأعرب عن تأييده التام إلنشاء وحدة ت
، واقتناعه بأن هذه الوحدة ستكون مطلوبة من البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو على حد 21واملادة  16بشأن املادة 

 سواء.

إىل املوارد املالية احملدودة املتاحة لتنفيذ االتفاقية، مشيداً باألمانة لتقدميها مسامهة كبرية رغم  هندوراسوأشار وفد  -73
ود املالية. وسلط الوفد الضوء على أنشطة األمانة يف جمال بناء القدرات، وشكر السويد على دعمها وتعاوهنا يف هذا القي

اجملال. ووصف الوفد املؤشرات الثقافية يف أنشطة بناء القدرات بأهنا موضع اهتمام كثري من مناطق العامل. ومن مث فقد 
على نطاق واسع بوصفها أداة فعالة تساعد مناطق مثل أمريكا الوسطى وأمريكا شدد على احلاجة إىل تبادل هذه املعلومات 

 اجلنوبية وأفريقيا على العمل بشكل أفضل يف ضوء إتاحة املزيد من املعلومات املتعلقة باالتفاقية.

لى الصعيد الوطين؛ من جديد تأييده لالتفاقية واعرتف بضرورة تعزيز االتفاقية ع اإلمارات العربية المتحدةوأكد وفد  -74
وأعلن استعداده لتقدمي الدعم الذي حتتاج إليه األمانة. وأوضح أن دولة اإلمارات العربية املتحدة تتسم بتنوع ثقايف ألشخاص 

بلد ومتثل مركز جاذبية جديد وحقيقي لألشخاص العاملني يف ميدان الثقافة، يف جماالت الكتب، وإنتاج  200من أكثر من 
 والبصرية، واملوسيقى. املواد السمعية

جمددًا ما متثله هذه االتفاقية من ابتكار وشدد على أمهية روح االتفاقية اليت تتجاوز ما ميكن  ألمانياوأكد وفد  -75
لألطراف القيام به مبفردها. وأثىن الوفد على إدارة األمانة للمعارف وعملها على اجلمع بني الكافة بروح من التعاون املنفتح 

القضايا املتنوعة. واعترب الوفد ذلك مثاال على املمارسات اجليدة يف اليونسكو، وال سيما جلسات تبادل اآلراء اليت  ملناقشة
 جتمع قطاعات خمتلفة معاً من أجل جتميع املعارف الالزمة لتعزيز االتفاقية.

 ]المراقبون[

 إغفال اجملتمع املدين يف تقرير األمانة، مشدداً إىل االتحاد الدولي للتحالفات من أجل التنوع الثقافيوأشار ممثل  -76
على اإلجنازات الكبرية للمجتمع املدين والتقدم الكبري الذي أحرزه يف انشغاله باالتفاقية ومشاركته فيها. وسلط املمثل الضوء 

تفضي إىل عقد اجتماعات  على تقدمي اجملتمع املدين لوثائق املعلومات الالزمة للمناقشات ومشاركته يف تلك املناقشات اليت
لصاحل مجيع املشاركني، وأّكد على قدرة اجملتمع املدين على اإلسهام يف التقارير اليت تقدم كل أربع سنوات، ووصف ذلك 
بأنه جزء من جّدة االتفاقية. وقال إنه ميكن استخدام الذكرى السنوية لصدور االتفاقية إلجياد فرص ملواصلة تعبئة اجملتمع 

 زيادة التعاون بني اجملتمع املدين واألطراف.املدين ول
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بأمهية الشراكات مع اجملتمع املدين. وتطرقت األمينة إىل تساؤل النرويج، فقدمت تفصياًل  أمينة االتفاقيةوأقّرت  -77
األمانات  إلعداد تقرير عن متابعة تقييم مرفق اإلشراف الداخلي مع الرتكيز بوجه خاص على أوجه التآزر القائمة بني خمتلف

بشأن أساليب عملها. فباإلضافة إىل الفريق العامل املنشأ بني أمناء االتفاقيات، أنشئت أفرقة فرعية بني املهنيني العاملني 
على أنشطة مشرتكة تتيح التبادل املستمر بشأن تقدمي التقارير الدورية واملساعدة الدولية وإدارة املعارف. وقالت إن وحدة 

تشكل جزءاً من إعادة التنظيم الكلي لقطاع الثقافة. وأبرزت إضافة وظائف خمتلفة يف وحدة اللوجستيات،  اخلدمات املشرتكة
وهي مجع التربعات، واالتصاالت، وبناء الشراكات. وذكرت أن مرفق اإلشراف الداخلي وقطاع الثقافة يعمالن على تقييم 

 هذه الوحدة.

 على الشاشة، مؤكداً أنه مل ترد أي تعديالت خطية على القرار. CP7.5من األمانة أن تضع القرار  الرئيسوطلب  -78

إضافة فقرة لـ "تشجيع األمانة على مواصلة تطوير أوجه للتآزر مع االتفاقيات الثقافية األخرى  إكوادورواقرتح وفد  -79
. وشدد الوفد على 1972و 1970لليونسكو". وأملح الوفد إىل وجود فقرات مماثلة يف قرارات أخرى تتعلق باتفاقييت عام 

تشجيعه املستمر لألمانة على حتسني أوجه التآزر كوسيلة إلنقاذ موارد اليونسكو القّيمة خالل فرتة صعبة. وأيدت هذا 
 .فنلنداو األرجنتينو مصرو النرويجاالقرتاح وفود 

" املشار إليها على وجه 5م/38وما تشري إليه الوثيقة " 5نقطة استيضاح بشأن الفقرة  االتحاد األوروبيوطلب وفد  -80
 التحديد.

هي وثيقة برامج اليونسكو اليت حتدد خطوط عمل رئيسية حمددة  5م/ 38أن الوثيقة  أمينة االتفاقيةوأوضحت  -81
ة. وأضافت أنه مل يتم تنسيق تقرير األمانة لكل قطاع مع مؤشرات األداء املتوقعة )واحد لكل اتفاقية( ومؤشرات مرجعي

بالضرورة على هذا املستوى الكلي لإلبالغ؛ ومن مث حتاول األمانة املواءمة بني قرارات اهليئتني الرئاسيتني والقرارات اليت 
 .5م/ 38اختذهتا الدول األعضاء يف سياق العملية 

لي يشجع أوجه التآزر ليس فقط بني فرادى أمانات االتفاقيات إىل أن تقييم مرفق اإلشراف الداخ ألمانياوأشار وفد  -82
وإمنا أيضاً بني األطراف وأوساط اخلرباء امللحقني جبميع االتفاقيات الثقافية. وتساءل عما إذا كانت بعض العناصر نفسها 

أوجه التآزر حصراً لألمانة ستظهر يف هيئات صنع القرار يف االتفاقيات الثقافية األخرى؛ وأعرب عن تردده يف إسناد مسألة 
على الرغم من موافقته على روح التعديل واهلدف منه. ويف هذا السياق، ذّكر الوفد بالدورة املقبلة للجنة الرتاث العاملي اليت 

 تشمل عقد جلسة عمل مشرتكة لرؤساء مجيع اهليئات الرئاسية.

 

، واعتماد مشروع القرار 6اليت أصبحت اآلن  5فقرة حذف مجيع اإلضافات إىل هناية ال سانت لوسياواقرتح وفد  -83
سُتعتمد يف تشرين الثاين/نوفمرب، فإن األمانة ستنفذ  5". واقرتح الوفد أنه ما دامت الوثيقة م/5م/38بصيغته األصلية، "
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لوثيقة؛ ولذلك فإن ذاهتا وستقدم تقريرها يف مؤمتر األطراف املقبل عن األنشطة الواردة يف تلك ا 5قريبًا أنشطة الوثيقة م/
. وأيدت هذا االقرتاح وفود 5من الصعب فهم إضافة عبارات من قبيل "مشروع" أو "إصدار جترييب" باإلشارة إىل الوثيقة م/

 .غريناداو باراغوايو كوباو البرتغالو المكسيك

-2016د العبارة "الفرتة مبسطة تنتهي بع 6عما إذا كان ميكن اعتماد القرار بصيغته املعدلة وفقرة  الرئيسوسأل  -84
 ". ونظراً لعدم وجود اعرتاضات، أعلن الرئيس اعتماد القرار بصيغته املعدلة.2017

 بصيغته املعدلة. CP 7.5اعتُمد القرار 

اتفاقية حماية -تقرير عن تقييم عمل اليونسكو في مجال وضع المعايير في قطاع الثقافة الجزء الرابع  8البند 
 (CE/15/5.CP/INF.8و CE/15/5.CP/8)الوثيقتان  2005وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 

العادية الثامنة إىل األمانة أن  هذا البند من جدول األعمال، وأشار إىل أن اللجنة طلبت يف دورهتا الرئيسعرض  -85
حتيل تقرير مرفق اإلشراف الداخلي إىل الدورة العادية اخلامسة ملؤمتر األطراف مشفوعًا مبلخص للمناقشات اليت أجرهتا 

 اللجنة بشأن التقرير. ودعا الرئيس مدير املرفق إىل تقدمي استعراض عام للتقرير.

اضرين بأن هذه الدراسة النظرية تشكل جزءاً من جمموعة تقييمات أجراها احل مرفق اإلشراف الداخليوذّكر ممثل  -86
 2و 1املرفق بشأن أربعة من االتفاقيات وأبرز أوجه التآزر بني نتائج كل تقييم من هذه التقييمات. وأكد املمثل أن األجزاء 

الغرض منها يتمثل يف تقييم أمهية  من الدراسة النظرية قد عرضت بالفعل على اللجنة الدولية احلكومية. وأضاف أن 3و
وفعالية أعمال وضع املعايري املتصلة باالتفاقية؛ ويوجزه السؤال األساسي "ما هو الفارق الذي حتدثه؟" وقال إن الدراسة 
النظرية تتضمن توصيات موجهة إىل الدول األعضاء واألمانة واللجنة واألطراف بشأن اجتاهات العمل يف املستقبل، وتركز 

 ى مدى إدماج األطراف ألحكام االتفاقية يف تشريعاهتا وسياساهتا واسرتاتيجياهتا.عل

واستطرد قائالً إن املسألة الرئيسية األوىل تتمثل يف أمهية تبادل املمارسات اجليدة بني األطراف واملنظمات احلكومية الدولية 
وإدماج الثقافة يف اسرتاتيجيات التنمية املستدامة،  ومنظمات اجملتمع املدين بشأن تصميم السياسات الثقافية وتنفيذها،

 21و 16وتعزيز األبعاد الثقافية يف السياسات اإلمنائية الدولية. ومن املسائل الرئيسية األخرى اليت مت حتديدها أثر املادتني 
ى النظر يف اآلثار املرتتبة على فيما يتعلق جبدول أعمال التجارة الدولية. واملسألة الثالثة هي احلاجة إىل تشجيع األطراف عل

االتفاقية بالنسبة إلدارة الشؤون الثقافية. وساق أمثلة على ذلك تنسيق العالقات بني احلكومات الوطنية وخمتلف مستويات 
هذه احلكومة؛ وتعزيز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص ومشاركة اجملتمع املدين؛ وتقدمي املساعدة التقنية اليت تركز على 

اجملاالت. وأبرز أيضاً ضرورة إيالء اهتمام خاص للصناعات الثقافية فضالً عن دور اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين. واقرتح 
املمثل أن تنظر األطراف يف اعتماد اسرتاتيجيات طويلة األجل ملعاجلة هذه االحتياجات وأن يتم وضع إطار شامل للنتائج 

 داف واملؤشرات واملعايري. وقال إن هذه التوصية مقّدمة أيضاً التفاقيات اليونسكو األخرى.لالتفاقية مبا يف ذلك األه
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وناقش املمثل اإلطار الشامل للنتائج، مالحظاً أن الدراسة النظرية تشري إىل ضرورة االستعانة بنظرية للتغيري، وهي عبارة عن 
فعلى سبيل املثال، إذا صدقت الدول األعضاء على االتفاقية،  منطق للتدخل ينظر يف االفرتاضات الكامنة وراء اإلجراءات.

ينبغي أن تؤدي إىل سياسات وتدابري وطنية. وإذا ما وضعت هذه السياسات والتدابري الوطنية موضع التنفيذ، فينبغي أن 
وأوضح أن حتقيق كل  تؤدي إىل آثار معينة كتعزيز التعاون مع القطاع اخلاص أو تعزيز قدرة املؤسسات العامة واملهنيني.

نتيجة يأيت مع افرتاض أنه سيؤدي إىل نتيجة ما أخرى، مما ينشئ سلسلة من االفرتاضات لآلثار املرتتبة على اإلجراءات. 
وقال إن من املهم فهم االفرتاضات الكامنة وراء عمل االتفاقية لكي ميكن فهم النتائج مرتبطة بالفروق بني النتائج املفرتضة 

 نتائجها الفعلية. ويشكل هذا بعد ذلك األساس العتماد إطار مشرتك يف أداء عمل االتفاقية.لإلجراءات و 

وأعرب املمثل عن تقديره للجهود اليت تبذهلا األمانة للنهوض بتوصيات التقييم وأقّر بالتقدم الكبري الذي حتقق. وأضاف 
 ة.أن بعض التوصيات ليست حمايدة من حيث التكلفة وتتطلب موارد إضافي

الضوء على عدم وجود سياسات تعاجل العوائق اليت يواجهها األفراد والفئات االجتماعية  الدانمركوسلط وفد  -87
. وقال إن ذلك ينعكس على ضرورة 7وتعرتض سبل متتعهم باحلياة الثقافية ومشاركتهم فيها على النحو احملدد يف املادة 

هذا التحدي ميكن أن يشمل جوانب التمكني وضع اسرتاتيجيات ملعاجلة هذه املسألة يف املستقبل وتساءل عما إذا كان 
والقيم الدميقراطية اليت أشري إليها يف املناقشة العامة وما إذا كان ميكن وصف هذه املسألة بأهنا من املسائل املستعرضة يف 

قافة وعن تقرير الرصد املقبل. وأعرب عن تقديره لتقييم مرفق اإلشراف الداخلي للعمل املعياري الذي يضطلع به قطاع الث
اهتمامه اخلاص بنظرية التغيري اليت تساعد على تقييم أثر االتفاقية. وأبرز الوفد أمهية هذه النظرية يف تقدمي االتفاقية إىل 
اجلهات املعنية واملاحنني احملتملني. وطلب املندوب من املرفق تقدمي تفاصيل إضافية عن جتربته يف وضع نظرية للتغيري مع 

سانت و السويدى. وتساءل عما إذا كان ميكن أن تستفيد هذه االتفاقية من ذلك العمل. وأعرب وفدا االتفاقيات األخر 
 عن اتفاقهما معه يف هذا التساؤل. لوسيا

على التكاليف املالية وتكاليف املوظفني اليت ينطوي عليها تنفيذ التوصيات وضرورة ترتيب  السويدوشدد وفد  -88
تكتسيان أمهية بالغة بالنسبة لزيادة  10و 9برؤية تطلعية. ووجه االهتمام إىل أن التوصيتني املقرتحات من حيث األولوية 

 الوعي باالتفاقية فيما بني البلدان اليت ليست إىل اآلن أطرافاً فيها وكذلك للعمل على وضع إطار شامل للنتائج.

 

ة على أساس النتائج وعن عدد األدوات اليت عن كيفية تواؤم النظرية مع امليزنة القائم سانت لوسياوسأل وفد  -89
 للشؤون املالية وبالنسبة للموظفني. ستعاجلها األطراف، وماهية اآلثار املرتتبة على أداة التقييم هذه بالنسبة

عن العوامل املؤثرة يف تنفيذ االتفاقية، فأشار إىل التحدي املتمثل يف تعميم الثقافة يف خطة  األرجنتينوحتدث وفد  -90
، وأكد من جديد التزامه بزيادة إبراز االتفاقية كوسيلة للقيام بذلك. وكرر الوفد التأكيد على 2015التنمية ملا بعد عام 

ضرورة العمل على منو االتفاقية من خالل التصديقات، وطلب مزيداً من املعلومات عن إمكانية تطبيق التقييم على التحدي 
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ملرجعية عن السياسات الثقافية بأهنا عوامل مؤثرة يف تنفيذ االتفاقية ودعا إىل إجراء املتعلق بالتعميم. ووصف البيانات ا
دراسات خاصة لتقّصي أثر الصناعات الثقافية على االقتصاد. وأشار إىل عدم وجود بيانات مرجعية بشأن هذه النقطة، 

مع السياسة االقتصادية ليكّونا صورة عن وأعرب عن اهتمامه برؤية ما سيكون عليه أثر هذه السياسات وكيفية مواءمتها 
التنمية االقتصادية. وأشار الوفد إىل أنواع املؤشرات الثقافية اليت ميكن استخدامها، مشرياً إىل تطوير نظام للمعلومات الثقافية 

ظام املعلومات بلدان أعضاء يف السوق اجلنوبية املشرتكة. وذكر أن املعلومات اليت يتم مجعها من ن 10يتضمن بيانات من 
 الثقافية تُدرج لدى قياس األثر االقتصادي للصناعات الثقافية اليت تساعد يف اختاذ القرارات املتعلقة بالسياسات العامة.

العاملني  إنه يلزم مزيد من توضيح الكثري من النتائج املتعلقة بالثقافة إلقناع القاعدة األوسع من زمبابويوقال وفد  -91
ة واهليئات احلكومية. وأكد الوفد أن السعي إىل احلصول على أموال ألغراض الثقافة ليس إىل اآلن مباشراً يف جمال التنمي

كاحلصول عليها للزراعة أو الصحة. وأكد الوفد أن هناك، رغم التحديات، زعماء وسياسيني حياولون إعالم اجلمهور بأن 
تؤدي دوراً هاما يف االقتصاد ويف التنمية االجتماعية. ودعا إىل النهوض الثقافة والصناعات الثقافية ميكنها، مثل الزراعة، أن 

 بالعمل املتعلق بنظرية التغيري وتوفري املزيد من املعلومات عن نتائج تطبيق هذا العمل على اتفاقيات أخرى.

أنه رأى ثنائية الثقافة والزراعة تعقد عملية تقدمي بيانات مقنعة عن الثقافة بسبب الصعوبة املنهجية  الرئيسوالحظ  -92
يف مجع بيانات نوعية فعالة عن الفنون. وتساءل عن املنهجية اليت ميكن تطبيقها لتقييم التحسينات اليت تطرأ على نوعية 

 الفنون؟

لطابع التقين لنظرية التغيري. وقال إنه إذا كان مثة إخفاق يف معاجلة تنفيذ على ا مرفق اإلشراف الداخليوشّدد ممثل  -93
سياسة ما، فمن الضروري فهم أسباب ذلك ووضع اسرتاتيجيات التنفيذ الكفيلة بتحقيق هدف هنائي مرجّو. وأيد املمثل 

قدما، ووصف ذلك بأنه مثال جيد اقرتاح الدامنرك املتعلق باستخدام التمكني والقيم الدميقراطية كطريقة ممكنة للمضي 
لكيفية تطوير سلسلة النتائج استناداً إىل التصورات ملا ميكن أن َيصُلح، ولكنه أكد ضرورة إجراء مناقشات لتحديد الثغرات، 

 واجملاالت اليت حتتاج إىل حتسني، واالسرتاتيجيات ملعاجلة هذه اجملاالت على مستوى الدول األعضاء.

 

وضع نظرية للتغيري هو عملية تشاور تشمل كثرياً من اجلهات املعنية املختلفة. وأعرب عن أمله يف أن  وشدد املمثل على أن
تصبح هذه العملية أداة تستخدمها الدول األعضاء يف حتديد جماالت تركيزها. وقال إن االتفاقيات األخرى تشمل نظريات 

ات من خالل االجتماعات املختلفة لالتفاقيات. وأوضح أهنا أداة التغيري يف تقاريرها، ولكن يلزم بعض الوقت ملرور التقييم
 للحوار واملشاركة من أجل تعزيز رؤية مشرتكة لنتيجة أو اجتاه منشود.

واستطرد قائاًل إن تقييم املرفق يقر بالتكاليف اليت تنطوي عليها بعض توصياته. فاألطراف تتخذ قرارات اسرتاتيجية 
لكي حتقق االتفاقية أغراضها إىل أقصى مدى، وحتدد األولويات لذلك. والعمل ضمن هذه  باالستثمار يف مسائل معينة

األطر الكثرية املختلفة أمر صعب. وبنّي أن إطار النتائج يشكل جزءاً من هنج للميزنة القائمة على أساس النتائج ألنه ميكن 
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ق النتائج. وأبرز املمثل أن تلك هي اللحظة اليت يلزم فيها أن يتيح إدراكاً للقيمة مقابل املال، وهو أمر ضروري متاماً لتحقي
إجراء املناقشة القائمة على طرح أسئلة شاملة ومعقدة ووصف نظرية التغيري بأهنا بداية هذه املناقشة اليت من شأهنا أن 

 تفضي إىل اتفاق على أنواع األنشطة والنتائج املرجوة والتكاليف الالزمة لتحقيقها.

، وأنه قد ُأحرِز بعض التقدم يف إجياد تفهم 2015ة حتد يتمثل يف إدراج الثقافة يف خطة التنمية ملا بعد عام وأضاف أن مث
ألمهية الثقافة. واقرتح املمثل إمعان التفكري يف سبب عدم الفهم الكامل للثقافة وفيما هو مطلوب لوضعها على اخلريطة، 

ما يلي: زيادة الوعي؛ والتواصل مع خمتلف الشركاء؛ والتدليل على أمهية الثقافة؛ منّوهاً إىل أن تقييم املرفق يشري إىل ضرورة 
وبيان ما حيدث يف حالة عدم معاجلة الثقافة. وقال إن إطار النتائج ميكن أن حيدد النتائج املرجوة وأن يظهر أمهية االستثمار 

ركز بدرجة عالية على النوعية، وأكد أمهية استخدام خط يف الثقافة. وأقر املمثل بالصعوبة اليت ينطوي عليها القياس الذي ي
األساس. وهذا يستلزم وضع تقييم أويل للجودة ُيستخدم كنقطة مقارنة لتفسري القياسات الالحقة. وأوضح كمثال على 

يعد  ذلك أن من خالل إنشاء خط أساس أّويل لنوعية الفنون يف موضع معني، يكون من املمكن إعادة تقييم تلك النوعية
مرور مخس سنوات، وذلك باستخدام االختالفات بني خط األساس والقياس اجلديد كدليل على التغيري. وقال إن ذلك 
متييز مهم سواء بالنسبة ملقّيمي الربامج أو إلبداء اآلراء للناخبني واملعنيني. واختتم قائاًل إن األمر يقتضي قدراً كبريًا من 

م من أجل فهم االجتاهات والنتائج واألسباب يف حتقيق األهداف احملددة فيها أو عدم التحليل وإن استخدام اإلطار مه
 حتقيقها.

ممثل مرفق اإلشراف الداخلي على عمله املمتاز وتعاونه مع األمانة. وقالت إن التقييمات  أمينة االتفاقيةوشكرت  -94
مانة لتنفيذ االتفاقية يف جمموعه واملسائل احملددة هتّيء الفرص للتعلم. وسلطت الضوء على ضرورة التمييز بني رصد األ

املتعلقة برصد ما حيدث داخل البلدان نفسها، مشرية إىل آليات اإلبالغ الدورية للرصد على الصعيد القطري. ويف معرض 
عدة اإلجابة عن سؤال بشأن املؤشرات املستخدمة يف البلدان لقياس أثر السياسات الثقافية، الحظت أنه رغم وجود 

ممارسات جيدة، فإن كثرياً من البلدان ال يتمكن من بيان العالقة بني املؤشرات ووجود تأثري معني مبرور الوقت. ورأت أنه 
 ينبغي التشجيع على استحداث املؤشرات يف فرادى البلدان مع التفكري يف أيّها ينبغي إدخاله.

ويد يف املساعدة على وضع إطار لرصد االتفاقية ونتائجها على وأعربت أمينة االتفاقية عن تقديرها للدعم املقدم من الس
النحو املقرتح يف الدراسة النظرية ملرفق اإلشراف الداخلي. وقالت إن ذلك من شأنه أن يساعد على إبراز أول تقرير عاملي 

ديد األثر العاملي . وذكرت أن إطار النتائج يساعد على حت2015للرصد من املقرر أن يُنشر يف كانون األول/ديسمرب 
 لالتفاقية على مدى السنوات العشر املاضية.

على عدم وجود بيانات أساسية عن السياسات الثقافية والصناعات الثقافية، وشّدد على أمهية  البرازيلوعلق وفد  -95
معهد اليونسكو  وجود قواسم مشرتكة من حيث البيانات والقياسات واإلجنازات. وحتدث الوفد عن وضع مبادئ توجيهية مع

لإلحصاء واألمانة لتنسيق منهجيات مجع البيانات لألطراف. واقرتح أن يتم ذلك على الصعيد اإلقليمي، وليس على 
الصعيد العاملي، وذلك بسبب االختالفات الواضحة بني املناطق، مشريًا إىل خربة الربازيل يف مجع بيانات أمريكا اجلنوبية 
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. واقرتح حتديد املؤشرات اإلقليمية ملنطقة جمموعة (SICSUR)ام املعلومات الثقافية للمريكوسور باالشرتاك مع األرجنتني ونظ
أمريكا الالتينية والكارييب يف حني ميكن أن تفعل املناطق األخرى نفس الشيء. وهذا يتطلب بعض التفاعل لضمان أوجه 

وات واملوارد الالزمة للقيام بذلك، وتأمل يف إمكانية إضافة التشابه يف التفكري ويف اجلهود املبذولة. وتساءل الوفد عن اخلط
موارد، وسأل عن الكيفية اليت ميكن هبا يف األجلني القصري واملتوسط استخدام املبادئ التوجيهية اليت يوفرها مرفق اإلشراف 

 الداخلي بالتعاون مع األمانة ومعهد اليونسكو لإلحصاء وبعض املناطق واألطراف.

على ضرورة وضع إطار مشرتك للنتائج من أجل حتديد املؤشرات اليت ميكن  مرفق اإلشراف الداخليثل وشدد مم -96
استخدامها لتقييم حتقيق تلك النتائج. وينبغي أن تكون املؤشرات حمددة وقابلة للقياس وميكن حتقيقها وواقعية وحمددة بفرتة 

كلفة للمضي قدماً يف هذا السبيل هي التماس املؤشرات املتاحة، زمنية )"مسارت"(. ورأى أن الطريقة الفعالة من حيث الت
على تفاوهتا بني البلدان واملناطق، واستخدامها، يف شراكة مع معهد اليونسكو لإلحصاء، مبثابة نقطة انطالق لوضع مبادئ 

وضع املؤشرات حبيث توجيهية منهجية. وشدد املمثل على ضرورة تنسيق املنهجية املستخدمة يف مجع البيانات ألغراض 
تتيح القابلية للمقارنة، األمر الذي يتطلب جهداً مشرتكا مع األمانة. ورأى أنه رغم التشوُّق لتصنيف نتائج األداء حسب 
املناطق، من املفيد أن تبدأ األطراف على املستوى القطري. فذلك ميثل أيضًا فرصة جيدة للتعاون فيما بني دول اجلنوب 

 وبعضها البعض.

على الشاشة وتال القرار بكامله. ومن مث أكد عدم  CP 8.5إىل األمانة أن تعرض مشروع القرار  الرئيسوطلب  -97
وجود أي تعديالت خطية ودعا األطراف إىل تقدمي مداخالهتا. ونظرًا لعدم إبداء األطراف ألي تعليقات، أعلن الرئيس 

 شاركتهم.بدون تعديالت وشكر اجلميع على م CP 8.5اعتماد القرار 

 .CP 8.5اعتُِمد القرار 

اجللسة فأثىن على املناقشات اخلصبة اليت أجريت مع أعضاء املكتب يف اجتماعهم الصباحي. وأبلغ  الرئيسافتتح  -98
 يف غواتيماال، وأعطاها الكلمة. نائبة وزير الثقافةاألطراف حبضور سعادة السيدة كالريزا ليزبث كاستيالنوس دياز، 

أكدت سعادة السيدة كالريزا ليزبث كاستيالنوس دياز على ما يتسم به سكان غواتيماال من ثراء وتعدد يف الثقافات  -99
واللغات واألعراق، واشتماهلم على كثري من الشعوب واللغات واألزياء الوطنية واألطباق الوطنية وألوان املوسيقى واآلثار 

طارها التشريعي ودستورها الوطين، الذي يكفل احلفاظ على اخلصوصيات الثقافية، التارخيية. وأضافت أن الثقافة مكرسة يف إ
ولغات املايا، والعمليات اإلبداعية جملتمعاهتا الثقافية. وحددت نائبة الوزير القوانني اليت حتمي التنوع اللغوي واحلرف اليدوية 

األصلية يف غواتيماال على املدى الطويل. وأشارت التقليدية وموسيقى شعبها، وهي أدوات حيوية حلماية ثقافة الشعوب 
إىل االحتفال باحلقبة السادسة لشعب املايا كمثال على كيفية مسامهة البحوث األثرية والثقافية يف فهم أمهية محاية الثقافة. 

فاهيم األّولية للعديد وأوضحت كيف تدل اللغات الوطنية على ارتباط متميز وفريد مع البيئة الطبيعية احمليطة للبلد، ألن امل
من الكلمات يف لغة املايا تثبت مسّوها الثقايف. وأبرزت نائبة الوزير االحتفال بعدة أيام وطنية، والرتويج لدورات تدريبية 
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متنقلة، وعقد مسابقات لغوية لتعزيز اعتزاز الشباب باستخدام اللغات األصلية، ودورات دراسية يف جوانب ثقافية أخرى 
طهو. ورأت أن هذه التطورات متثل هنضة يف تدريس لغات الشعوب األصلية وتارخيها، تشعر احلكومة بأمهيتها مثل فن ال

البالغة من أجل استعادة التاريخ املفقود لثروة البلد بأسره. واختتمت بقوهلا إنه جيري تقدمي الدعم للصناعات الثقافية، 
 ل املظاهر احلية جلميع الثقافات.وأشكال التعبري املختلفة وخمتلف املنتديات لتناو 

 موجز تحليلي للتقارير الدورية التي تقدم كل أربع سنوات إلى األطراف في االتفاقية )أ( 9البند 
 (CE/15/5.CP/INF.9و  CE/15/5.CP/INF.5و  CE/15/5.CP/INF.4وملحقها  CE/15/5.CP/9a)الوثائق 

 من جدول األعمال وطلب إىل أمينة االتفاقية عرض الوثائق ذات الصلة. 9إىل البند  الرئيسانتقل  -100

تقريرها الذي يتضمن حتليالً للتقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات واليت نظرت فيها  أمينة االتفاقيةوعرضت  -101
. وأعلنت أن مجيع هذه التقارير متاحة على املوقع الشبكي لالتفاقية. وقالت إن ثلثي 2014-2013اللجنة خالل الفرتة 

بانية. ويشمل أربعون يف املائة من التقارير املقدمة بعض التقارير باللغة اإلنكليزية، وثلثها بالفرنسية، والثلث باللغة االس
تقريراً يف حني كان من املتوقع تقدمي  71البيانات اإلحصائية يف امللحق اإلحصائي االختياري. وأضافت أن األمانة تلقت 

تقريراً من  12والثانية؛ وقدم  يف املائة من التقارير. وقدمت غالبية التقارير من اجملموعتني األوىل 60تقريراً متثل حوايل  116
تقارير من إقليم آسيا واحمليط اهلادي، وهو ما  6منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، متثل حنو نصف ما كان متوقعاً؛ و

الدول  تقارير من 6تقارير من البلدان األفريقية، متثل حنو ثلثي التقارير املتوقعة؛ و 9يزيد عن نصف العدد املتوقع بقليل؛ و
 العربية، متثل أكثر من ثلثي التقارير املتوقعة.

واستطردت قائلة إن عدة مواضيع برزت لدى دراسة التقارير على مدى العامني املاضيني بوصفها مسائل هامة تتعلق 
تمع املدين كبند بالسياسة العامة وتتسم بأمهية حامسة بالنسبة للتنفيذ يف املستقبل. وقد حددت الدورة الثامنة للجنة دور اجمل

هام من بنود جدول األعمال يعاجَل بشكل منفصل يف دورهتا العادية التاسعة. وقالت إنه جرى التأكيد أيضًا على أمهية 
املتعلقة باملعاملة التفضيلية، اليت تشكل جوهر اهتمامات البلدان النامية، بوصفها موضوعاً ذا أولوية. وذكرت أن  16املادة 

اليت أثارهتا اللجنة فيما يتعلق بالتقارير الدورية االفتقار إىل املوارد املالية والبشرية واستمرار نقص الوعي  من بني التحديات
بنطاق االتفاقية وأهدافها. ولذلك، فإن اللجنة تطلب من األمانة أن تساعد األطراف فعليًا على معاجلة هذه التحديات 

واإلبالغ. وأوضحت أن اللجنة ناقشت احلاجة إىل وضع إطار للمؤشرات  وتعزيز القدرات الوطنية على التنفيذ والرصد
خاص باالتفاقية وتنظيم دورات تدريبية داخل البلدان. وقالت إهنا تقر أيضاً بأمهية إدارة املعرفة واجلهود اليت تبذهلا األمانة 

ألمثلة على السياسات والربامج املبتكرة لوضع نظام يستفيد على حنو أفضل من املعلومات والبيانات القائمة مبا يف ذلك ا
املوجودة على شبكة اإلنرتنت حالياً. وأقّرت أمينة االتفاقية بأن التمويل الذي تقدمه الوكالة السويدية للتعاون الدويل من 

مهية حتديد أجل التنمية حيّسن موقف األمانة العامة بالنسبة ملواصلة عملها. وأشارت إىل إبراز بعض أعضاء اللجنة أيضاً أ
احلوافز لتشجيع األطراف على جتميع تقاريرها؛ واقرتحت تعزيز املمارسات اجليدة عن طريق التقرير العاملي الذي يرصد تنفيذ 

 االتفاقية.



DCE/17/6.CP/4  
Annex – Page 27 

 

ومضت تقول إن حتليل تقارير فرتة السنوات األربع يدل على استمرارية يف اجتاه التنفيذ على الصعيد القطري، وال سيما 
باعتماد تدابري جديدة لدعم اإلبداع، وتوسيع األسواق احمللية، وتعزيز اإلنتاج الثقايف وقدرات التوزيع. وأردقت فيما يتعلق 

قائلة إنه جيري تصميم سياسات وبرامج جديدة تدمج الثقافة يف اسرتاتيجيات النمو والتنمية على الصعيدين الوطين والدويل، 
جديدة لإلدارة. ويكشف التحليل عن تزايد نشاط البلدان النامية يف التعاون  مقرتنة بإنشاء آليات تنسيق جديدة ومناذج

فيما بني بلدان اجلنوب أو التعاون اإلقليمي من خالل برامج لدعم تنقل الفنانني وتبادل السلع واخلدمات الثقافية. وبينت 
لقرارات اليت اختذهتا اللجنة بشأن تدابري أنه مت تكليف خرباء دوليني معرتف هبم بإجراء ثالث دراسات مستعرضة استجابة ل

األطراف املتصلة بالتكنولوجيات الرقمية، وبث اخلدمات العامة، والدعوات إىل إجراء حتليل أكثر تفصياًل لدور اجملتمع 
جه يف املدين. وكذلك كلفت األمانة بإجراء حتليل منفصل للتدابري املتخذة لتعزيز املساواة بني اجلنسني؛ وقد أدجمت نتائ

تقرير اليونسكو العاملي املتعلق بنوع اجلنس والثقافة. وأجريت دراسة مستعرضة عن حالة الفنانني وُعرضت على اللجنة يف 
 4دورهتا السابعة. وأوضحت أنه مت حتديد املمارسات اجليدة من مجيع هذه التحليالت املستعرضة وإدراجها يف امللحق 

 االتفاقية املتعلقة باملمارسات اجليدة.، ويف قاعدة بيانات 5بوثيقة العمل 

وأشارت األمينة إىل أن ما يزيد على ثلث األطراف أفادت باختاذ تدابري حمددة يف السنوات الثالث أو اخلمس األخرية يف 
 جمال وسائط وسياسات اإلعالم العام وتدابري تنظيمية متعلقة بالوسائل السمعية البصرية. ورأت أن ذلك يشري إىل أمهية

تنوع وسائل اإلعالم ويدل على إرادة سياسية لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف عرب حمتوى إعالمي رفيع اجلودة. وقالت إن 
التحليل حيدد أيضًا االجتاهات مبا يف ذلك االجتاهات اليت تعاجل رقمنة احملتوى والتقارب بني وسائل اإلعالم مع ظهور 

ونية. واختتمت بأن تقرير اخلرباء خيلص إىل أنه ال ميكن تعزيز وسائط اإلعالم حيثما الشبكات الرقمية واملنصات اإللكرت 
 تفتقد حرية وسائط اإلعالم واحلريات األساسية املرتبطة هبا، وأبرزت أمهية هذه املسألة لالتفاقية.

لدورية اليت تقدم كل أربع أمينة االتفاقية، وأقّر بالتقدم الذي أحرزته األطراف بشأن التقارير ا الرئيسوشكر  -102
سنوات، وأبرز التحديات اليت تواجهها معظم األطراف يف هذه العملية. ورحب بزيادة نوعية التقارير وعددها. وأثىن الرئيس 

 على السويد ملساعدهتا يف التصدي للتحديات ذات األولوية اليت حددهتا اللجنة.

اليت تقدم كل أربع سنوات، وأكد أمهية القضايا ذات األولوية اليت األطراف اليت قدمت تقاريرها  كنداوهنأ وفد  -103
حددهتا، وأقر باملوارد الكبرية اليت ينطوي عليها إعداد تلك التقارير، ال سيما من حيث مجع البيانات. وشدد على احلاجة 

زمة ملواصلة التنفيذ. وسلط إىل بيانات حمددة السياق وذات صلة وموثوق هبا من أجل حتديد االحتياجات والتدابري الال
الوفد الضوء على ندوة نظمها التحالف الكندي للتنوع الثقايف وكلية احلقوق جبامعة الفال واملعهد الوطين للبحوث العلمية 
وُعِقدت يف كيبيك يف يوم الذكرى السنوية لصدور االتفاقية بغية وضع مؤشرات ثقافية لالتفاقية ووصف التقارير اليت تقدم 

 بع سنوات بأهنا مصادر واسعة لثروة من املعلومات اليت جيب على األطراف توقريها وحتديثها يف مجيع األوقات.كل أر 
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على أمهية تعميم هذه املعلومات لتحديد االحتياجات والنجاحات القطرية، فضالً عن االستخدام  كوباوشدد وفد  -104
، مشرياً إىل غياب كوبا من قائمة 2012ة. وأكد تقدمي تقريره عن عام األمثل للتقارير املتاحة على املوقع الشبكي لالتفاقي

 البلدان اليت قدمت تقاريرها يف ملحق الوثيقة اإلعالمية، وطلب تعديله إلدراجها يف القائمة.

ارير أن البلدان املدرجة يف ملحق الوثيقة اإلعالمية ال تشمل سوى البلدان اليت قدمت تق أمينة االتفاقيةوأوضحت  -105
وليس يف هذا التقرير. وأضافت  2012؛ ولذلك، فإن كوبا مدرجة حسب تقدميها إياه يف عام 2014و 2013يف العامني 

 ، على النحو املبني يف التقرير املقدم إىل مؤمتر األطراف السابق.2012أن األمانة تقّر بتقدمي تقرير كوبا لعام 

وأشار إىل أن إحدى الوثائق املتعلقة بتحليل األمانة تذكر بالفعل األمينة على هذا التوضيح  كوباوشكر وفد  -106
 .2014-2012البلدان اليت قدمت تقارير يف الفرتة 

، وذّكر 2012إىل أن ليتوانيا مل يرد ذكرها أيضاً يف التحليل على الرغم من تقدميها التقرير يف عام  الرئيسوأشار  - 107
 بتفسري األمانة.

أن امللحق يشري إىل أن اجلمهورية التشيكية ينبغي أن تقدم تقريرها الدوري الثاين  هورية التشيكيةالجموالحظ وفد  -108
وتقدميها تقريرها الدوري األول يف موعده يف عام  2010على الرغم من تصديقها على االتفاقية يف عام  2016يف عام 
، ينبغي لألطراف أن تقدم تقريراً كل أربع سنوات، أو 9. وقال إن اجلمهورية التشيكية تشدد على أنه وفقاً للمادة 2014
 ؛ وعليه، فإن الوفد يطلب تصويب ذلك يف التقرير.2018يف عام 

، وأنه عندما اعتمد اإلطار 2012أن عملية تقدمي التقرير الدوري األوىل بدأت يف عام  أمينة االتفاقيةوأكدت  -109
بتقدمي تقاريرها الدورية خالل الدورة األوىل. وأكدت  2010-2007الفرتة  الدوري، تضمن فكرة قيام األطراف املصّدقة يف

 واعتذرت عن اخلطأ الوارد يف الوثيقة. 2018أن تقرير اجلمهورية التشيكية ُيستَحق تقدميه بالفعل يف عام  أمينة االتفاقية

. وبالنظر إىل عدم تقدمي تقارير من البلدان 2016أنه سيقدم تقريرًا مفصاًل للغاية يف عام  نيجيرياوأكد وفد  -110
 األفريقية، سأل عن اآلليات القائمة لتشجيع البلدان اليت ال تليب متطلبات تقدمي الطلبات أو ملساعدهتا.

واستعانته بالتقارير القطرية  2016مارس القيام بالتحضريات لتقدمي تقريره األول لشهر آذار/ إندونيسياوأكد وفد  -111
األخرى واملشاورات مع األمانة للقيام بذلك. وحتدث عن إمكانية إعداد منوذج للتقارير لتيسري عملية تقدميها، وأبرز مشاركته 

 يف حلقة عمل بشأن إعداد التقارير يف مكتب اليونسكو يف بانكوك.

ة، لزيادة عدد التقارير املتوقعة، يف حالة أفريقيا، أو للمساعدة يف إعداد إىل أن األمان أمينة االتفاقيةوأشارت  - 112
التقرير األول، يف حالة إندونيسيا، تواصل تطوير براجمها اخلاصة ببناء القدرات. وشكرت السويد مرة أخرى على دعم 

شركاء، مثل الوكالة السويدية للتعاون  برناجمها اجلديد ملساعدة البلدان على إعداد تقاريرها الدورية، وذّكرت بضرورة إجياد
 الدويل من أجل التنمية، لضمان هذا العمل يف املستقبل.
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تقدمي تقريره اخلاص بالدورة األوىل وطلب مزيداً من املعلومات عن التغيريات يف الدورة الثانية.  الصينوأكد وفد  -113
رة االتصال وتبادل اآلراء بني األطراف؛ ونّوه إىل أن إعداد وأشار إىل أن األولويات اليت حددهتا اللجنة توضح جبالء ضرو 

التقارير يتيح لألطراف الفرصة لفهم االتفاقية بشكل أفضل واستعراض تنفيذها وحتسينه. وشدد الوفد على املوارد البشرية 
عنية مبا يف ذلك السلطات الوطنية واملالية الكبرية اليت يقتضيها إعداد التقارير، واعرتف بارتفاع عدد وتنوع اجلهات الفاعلة امل

للثقافة واإلدارات املالية واجملتمع املدين. وشدد على التحدي الذي يواجه العديد من األطراف يف إجراء مشاورات بني 
، وشدد 2016القطاعني العام واخلاص، مبا يف ذلك اجملتمع املدين. وأكد الوفد أنه يتوقع تقدمي التقرير يف نيسان/ أبريل 

ى حاجته إىل التدريب واملساعدة، وأعرب عن أمله يف أن تتمكن األمانة من توفري هذا التدريب. وتناول إمكانية تنظيم عل
حلقات عمل تدريبية إقليمية وتبادل املمارسات اجليدة بني األطراف واخلرباء الدوليني؛ مؤكدًا استعداده لتقدمي الدعم 

ذكري بتقدمي الطلبات اليت ترسل لألطراف قبل املوعد بستة أشهر، مبوجب املبادئ لألمانة. وتساءل عما إذا كانت رسالة الت
 التوجيهية التنفيذية، ميكن توجيهها قبل املوعد باثين عشر شهراً.

التحدي الذي يواجهه كثري من البلدان بسبب آليات اإلبالغ املتزايدة التعقيد، وطلب إبداء اآلراء  الرئيسوأبرز  -114
د، مذّكراً بدعوة اللجنة إىل طرح مواضيع جديدة يف إعداد التقارير. وشاطر الرئيس اللجنة عدم اليقني بشأن يف هذا الصد

املضي قدماً فيما يتعلق بآليات جديدة أو تعقيد عملية تقدمي التقارير يف ضوء الصعوبات اليت ينطوي عليها اإلبالغ بالفعل؛ 
لة املوارد املالية والبشرية املتاحة ملساعدة البلدان على بناء القدرات وإعداد وأبرز أمهية هذه املسألة بشكل خاص نظرًا لق

 التقارير.

أن بعض البلدان قد حتتاج إىل حوافز ملساعدهتا يف صياغة التقرير وتقدميه يف الوقت احملدد. وسأل  عمانورأى وفد  -115
ري إىل األطراف على فرتات. وتساءل الوفد كذلك عن عّما ميكن لألمانة أن تفعله للمساعدة واقرتح توجيه رسائل التذك

إمكانية وضع قائمة باخلرباء املتاحني على موقع اليونسكو اإللكرتوين ملساعدة البلدان عند االقتضاء. وذّكر الوفد بتقدمي 
ساعدة األمانة ، وأعرب عن استعداده مل2016، وأكد حتضرياهتا احلالية لتقريرها لعام 2012عمان تقريرها األول يف عام 

 يف هذه املسألة.

عن أسفه لعدم تقدمي تقريره. وأيد األسئلة املتعلقة بزيادة الوضوح يف منوذج التقرير الدوري  بربادوسوأعرب وفد  -116
وقصده املتمثل يف تقدمي معلومات مفيدة للمجتمع. وقال إنه لذلك ينضم إىل املطالبني بالتوجيه واملساعدة يف إعداد تقريره. 

 أكد الوفد استعداده للعمل على الوفاء بواجباته املتعلقة بتقدمي التقارير قبل هناية العام.و 

على ضرورة حتديد مقاييس إلطالع احلكومات  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةوشّدد وفد  -117
ملبذولة لتنفيذ أولويات االتفاقية. وأّكد الوفد على صعوبة الوطنية واجلهات املعنية يف اجملتمع املدين على مدى كفاية اجلهود ا

النهوض بالثقافة يف غياب مقاييس ملموسة لقياس جناحه، والحظ أن اليونسكو ليست املنظمة الوحيدة اليت تعاجل هذه 
ن اخلطوات اليت تتخذها املسألة، وأشار إىل عمل املفوضية األوروبية واجمللس األورويب. ويف ضوء القيود املالية، سأل الوفد ع

 األمانة لضمان إدماج العمل املماثل يف منظمات أخرى مع عمل اليونسكو.
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إىل الصعوبة اليت واجهها يف إعداد تقريره األول وأكد وجود خطة لتحسني إعداد تقريره  األرجنتينوأشار وفد  -118
ئدته للجنة واالتفاقية، وبني قيمته على الصعيد . وميز بني قيمة التقرير يف حد ذاته، من حيث فا2016التايل يف عام 

الداخلي واحمللي. وسلط الضوء على جدوى إعادة تقييم السياسات الوطنية يف فرتة السنوات األربع ودراسة السياسات 
ع اخلطط الطويلة األجل املتعلقة باالتفاقية. ورأى أن هذه املمارسة تشجع على التفكري يف نقاط تقاطع أولويات االتفاقية م

الوطنية. وشدد الوفد على تعزيز التحليل املستعرض للتقارير حبيث ميكن استخدامها فيما يتجاوز جوانبها اخلاصة بالثقافة، 
وعلى ضمان قابلية حتليل البلدان أو املناطق املختلفة للمقارنة. وساق التقارير املتعلقة بنوع اجلنس والثقافة مثااًل على 

 ملستعرضة اليت جترى يف املستقبل.العمليات التحليلية ا

 

عن إمكانية إجراء مقابالت بعد هذه الدورة لإلحاطة بتجارب األطراف اليت تعّد تقاريرها  أمينة االتفاقيةوتكلمت  -119
 األوىل من أجل إطالع مجيع األطراف عليها. وأشارت األمينة، يف معرض تناوهلا لالقرتاح املتعلق باحلوافز، إىل إقامة منرب

ممارسة جيدة بشأن مواضيع خمتلفة ذات أولوية. وأضافت أهنا تشجع األطراف على  80لتبادل املعارف يتضمن حاليًا 
 لعرض سياساهتا وتدابريها كحافز على مشاركة األطراف يف هذه العملية. -استخدام هذا املنرب 

دت على احلاجة إىل موارد إضافية الستحداث آليات وإقراراً من أمينة االتفاقية بالتحديات اليت تواجه إعداد التقرير، شد
أقوى للمساعدة. وقالت إن التمويل الذي تقدمه الوكالة السويدية للتعاون الدويل من أجل التنمية يتيح لألمانة إيفاد خرباء 

 إىل البلدان ألغراض بناء القدرات.

نظمات االقتصادية الدولية والدولية احلكومية واإلقليمية وأكدت أمينة االتفاقية، يف معرض تناوهلا للعمل الذي تضطلع به امل
األخرى، االتصال الوثيق بني األمانة والوكاالت األخرى من أجل تبادل اخلربات. فقالت إن األمانة، على سبيل املثال، 

والدميقراطية، وإهنا تعمل جتري تباداًل منتظمًا لآلراء مع جملس أوروبا بشأن أعماله يف جمال بناء املؤشرات اخلاصة بالثقافة 
مع اجمللس على تبنيُّ املؤشرات اليت ميكن استخدامها بشكل مشرتك من أجل ضمان دفع هذه القضايا يف سياقات خمتلفة، 

 على الصعيد العاملي من خالل اليونسكو وعلى صعيد البلدان األوروبية من خالل جملس أوروبا.

روع القرار على الشاشات، وأكد عدم وجود تعديالت كتابية وتال القرار إىل األمانة أن تعرض مش الرئيسوطلب  -120
 .CP 9a.5اختاذ القرار  الرئيسفقرة فقرة. وبالنظر إىل عدم وجود اعرتاضات أو تعديالت، أعلن 

 .CP 9a.5اعتُمد القرار 

المتعلقة بتبادل المعلومات  9الموافقة على المبادئ التوجيهية التنفيذية المنقحة بشأن المادة  )ب( 9البند 
 (CE/15/5.CP/9bو  CE/15/5.CP/9aوشفافيتها )الوثيقتان 
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يف  9األطراف بأن اللجنة قد اعتمدت التنقيحات املقرتحة للمبادئ التوجيهية التنفيذية بشأن املادة  الرئيسأبلغ  -121
 ودعا أمينة االتفاقية إىل عرض املبادئ التوجيهية املنقحة. 2014ا العادية الثامنة يف كانون األول/ديسمرب دورهت

، كلف اللجنة 2013أن مؤمتر األطراف، يف دورته العادية الرابعة املعقودة يف حزيران/يونيو  أمينة االتفاقيةوأكدت  -122
، مبا يف ذلك إطار التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات 9ية املتعلقة باملادة بأن تعيد النظر يف املبادئ التوجيهية التنفيذ

وملحقها اإلحصائي، وأن تنقحها إذا لزم األمر. واستطردت قائلة إن املؤمتر األطراف إىل اللجنة أن تقدم نتائج أعماهلا يف 
ن التنقيحات، فإن اجملاالت املواضيعية الرئيسية احملددة دورته التالية وهي احلالية. وأوضحت أنه على الرغم من إدخال عدد م

 لإلطار ظلت دون تغيري.

وسلطت أمينة االتفاقية الضوء على التغيريات املقرتحة بدءًا باستحداث فرع جديد بعنوان "حملة عامة عن سياق السياسة 
ويات الرئيسية يف سياستها الثقافية احلالية، وأن الثقافية" يهدف إىل أن يوفر لألطراف حيزاً حرّاً تفيد فيه باألهداف واألول

يطلب إليها اإلبالغ بالفرص اليت تتيحها البيئة الرقمية والتحديات اليت تشكلها. ومضت تقول إن الفرع املتعلق بالسياسات 
ة الوطين واإلقليمي والتدابري الثقافية يف اإلطار املنقح يتضمن أسئلة جديدة حمددة اهلدف عن التدابري املتخذة على األصعد

واحمللي يف خمتلف مراحل سلسلة القيمة الثقافية. أما الفرع املتعلق بالتعاون الدويل فقالت إنه ينقسم إىل عنوانني مستقلني، 
أحدمها عن التعاون الثقايف الدويل واآلخر عن املعاملة التفضيلية. وبّينت أن القصد من ذلك يتمثل يف جتنب اخللط والتداخل 

ن حيدثان يف بعض التقارير على مدى السنوات املاضية. وقالت إن القسم املتعلق باملعاملة التفضيلية منظم وفقاً اللذي
للمنهجية اليت اقرتحها اخلبري كيث نورس، ويُطلب فيه إىل األطراف حتديد التدابري املتخذة لتعزيز املعاملة التفضيلية على 

عي. وينقسم هذا القسم إىل عنوانني منفصلني إلتاحة اجملال لكل من البلدان ثالثة مستويات: الفردي واملؤسسي والصنا
النامية واملتقدمة النمّو لتقدمي معلومات عن تدابريها اخلاصة باملعاملة التفضيلية. وأضافت أنه يف أثناء املناقشات اليت دارت 

فيما يتعلق باإلبالغ عن تدابري املعاملة التفضيلية  داخل اللجنة، رئي أن اقرتاح االقتصار على البلدان املتقدمة النمو فقط
غري مالئم بالنظر إىل األعمال اجلديدة اليت تضطلع هبا البلدان النامية لتعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، مما يؤكد أمهية 

 قيام مجيع األطراف باإلفادة عن هذه املسألة.

بالثقافة والتنمية من خالل التمييز بني سياسات وبرامج وخطط املساعدة  واسرتسلت قائلة إنه جرى توضيح الفرع املتعلق
اإلمنائية على الصعيدين الدويل والوطين. ويستند هذا اهليكل إىل املنهجية اليت اقرتحها اخلبري ديفيد ثروسيب يف حتليله للتقارير 

عمل اإلمنائي هو جلميع البلدان، وليس فقط البلدان الدورية. وأوضحت أمينة االتفاقية أن هذا يعكس الواقع املتمثل يف أن ال
"النامية". ولذلك، ينبغي جلميع األطراف اإلفادة عن كيفية إدماج الثقافة يف االسرتاتيجيات واخلطط اإلمنائية الوطنية، وعن 

د واجلماعات واإلنصاف كيفية حتقيقها نتائج اقتصادية واجتماعية وبيئية، وكيفية تناوهلا مسألة اإلنصاف يف معاملة األفرا
 يف توزيع املوارد الثقافية بني املناطق احلضرية والريفية.

ومضت تقول إنه أضيف حيز جديد عن املسائل املستعرضة من شأنه أن يستحدث الرتكيز على جمال معني من جماالت 
. وقالت 2019-2016ة صنع السياسات. ودعت مؤمتر األطراف إىل حتديد قضية مستعرضة معينة لدورة اإلبالغ للفرت 
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إن اإلطار املنقح الذي اعتمدته اللجنة يتضمن، باإلضافة إىل ذلك، مسألتني: إحدامها تتعلق باملساواة بني اجلنسني، وهبا 
أسئلة جديدة حمددة اهلدف تتعلق بأولوية اليونسكو العاملية املتعلقة بنوع اجلنس؛ واألخرى تطلب إىل األطراف اإلفادة عن 

 قها اسرتاتيجية اليونسكو التنفيذية للشباب.كيفية تطبي

وأوضحت أن تنقيح امللحق اإلحصائي من قبل معهد اليونسكو لإلحصاء يتم بغرض تبسيط املؤشرات املطروحة ومواءمتها 
مع مؤشرات وسائل اإلعالم واستخدام اإلنرتنت اليت يستخدمها قطاع االتصاالت يف إطاره اخلاص مبؤشرات التنمية لعام 

يف جمال حرية التعبري وتطوير وسائل اإلعالم. وأضافت أن اإلطار املنقح  2014وتقرير االجتاهات العاملية لعام  2008
لإلبالغ الدوري هو آلية لرصد املؤشرات ويشمل أسئلة حمددة عن األثر العام لالتفاقية. وسلطت أمينة االتفاقية الضوء على 

والتنمية يف امليدان االقتصادي تستخدمها لرصد األثر الطويل األجل  بعض هذه األسئلة وأكدت أن منظمة التعاون
لسياساهتا على أرض الواقع. وأعلنت أن نتائج هذا التقييم ومجيع القضايا اليت تتناوهلا التقارير الدورية سُتنشر يف التقرير 

 لرصد أثر االتفاقية. 2015العاملي الذي سيصدر يف كانون األول/ديسمرب 

أعضاء اللجنة على العمل الذي قاموا به فيما يتعلق باملبادئ التوجيهية والنتائج اإلجيابية اليت  الرئيس وشكر -123
حققوها. ورأى أن بعض األطراف قد تفضل تناول املعاملة التفضيلية يف دورة اإلبالغ الدوري املقبلة، ودعا أحد أعضاء 

لة. وأكد الرئيس أن األمانة قد تلقت بعض التعديالت الكتابية اللجنة إىل التحدث عن العمل الذي مت بشأن هذه املسأ
 .CP 9b.5على مشروع القرار 

أن من املسائل ذات األولوية املناقشات اليت جتريها اللجنة للرتكيز على املعاملة التفضيلية.  األرجنتينوأكد وفد  -124
ل فيه البلدان مزيدًا من املعلومات اليت تراها مهمة. وأعاد وذكر الوفد حتديدًا أن منوذج التقرير اجلديد يتضمن فرعًا تتباد

التأكيد على الصلة بني الثقافة والتنمية باعتبارها ذات أمهية جوهرية وجديرة باالهتمام. وقال الوفد إنه، بناء على ذلك، 
عكس التطورات اجلديدة داخل يسلط الضوء على إضافة املسائل املستعرضة إىل منوذج التقرير اجلديد بوصفها تطوراً هاماً ي

األطراف يف االتفاقية. فقد أنشئ يف األرجنتني، على سبيل املثال، فريق عامل مشرتك بني القطاعات معين بالصناعات 
الثقافية جيمع بني وزير الثقافة ووزارة الصناعة. وقال إن منوذج التقرير يتضمن اآلن أيضاً أولوييت اليونسكو املتعلقتني باملساواة 

 بني اجلنسني ودور الشباب الذي رأت اللجنة أن من املهم واملفيد حتليله.

تنقيحات املبادئ التوجيهية التنفيذية واإلطار املنقح لتقدمي التقارير الدورية الذي جيعلها أكثر  الدانمركوأيد وفد  -125
رأى الوفد يف ذلك طريقة بناءة لرتكيز تقارير تركيزًا على التأثري وأسئلتها أفضل استهدافاً، كاألسئلة املتعلقة بالشباب. و 

األطراف بوصفها أداة لرصد تنفيذ االتفاقية وتأثريها على أرض الواقع، وأعرب عن تقديره إلدخال موضوع مستعرض. 
بسبب الطريقة اليت تنظم هبا السياسات  7والحظ الوفد أن من الصعب اإلبالغ عن السياسات على النحو احملدد يف املادة 

لثقافية يف الدامنرك. وأيد الوفد أيضاً توصية مرفق اإلشراف الداخلي مبعاجلة املسائل املتعلقة بنوع اجلنس على حنو أميل إىل ا
التحليل لبيان أسباب عدم وجود هذه السياسات، ورأى أن حتليل هذه املسائل من منظور دميقراطي ومتكيين ميثل هنجاً 

يصبح موضوعاً مستعرضاً مثريا لالهتمام لدورة من دورات تقدمي التقارير يف املستقبل،  أكثر دقة. ورأى أنه رغم أن هذا قد
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موضوع الدامنرك  فنلنداو السويدفإنه يسلم مبوارد األمانة احملدودة ويدعو إىل ردود فعل بشأن هذه املسألة. وأيّد وفدا 
 املستعرض املقرتح.

 

على أمهية تنقيح املبادئ التوجيهية بطريقة ال تزيد من الضغط الواقع على األطراف واألمانة مبا  السويدوشدد وفد  -126
يتجاوز قدراهتا احلالية. ويف هذا السياق، أشار الوفد إىل أن إدراج مسألة مستعرضة ال يتطلب جهداً كبرياً ويستند إىل شيء 

تعلقة بنوع اجلنس والشباب، ورأى أنه قد يكون من املثري لالهتمام جيري القيام به بالفعل. وأعرب عن تأييده للقضايا امل
 تعميق هذا الرتكيز يف السنوات املقبلة.

صفحة وحّذر من إضافة العديد من املواضيع اجلديدة.  30باحلد األقصى حلجم التقارير وهو البرازيلوذّكر وفد  -127
ل املتبقي بشأن املسائل اليت سبق حتديدها واقرتح االمتناع عن أي وفيما يتعلق بتحديد القضايا املستعرضة، شّدد على العم

إضافات جديدة. واقرتح االستمرار يف تقدمي التقارير عن القضايا اليت سبق حتديدها، من قبيل املشاركة الرقمية ومشاركة 
طوط األساس املستخدمة لقياس اجملتمع املدين. وشّدد على احلاجة إىل تقدمي بيانات أكثر اتساقًا إىل األمانة لتحسني خ

 هذا التعليق. ألمانياأثر االتفاقية. وأيد وفد 

عن تقديره للتعديالت املقرتحة على املبادئ التوجيهية ولتوضيح األمانة بشأن الفرع املتعلق  فنلنداوأعرب وفد  -128
دولية وخطط التنمية على الصعيد الوطين. بالثقافة والتنمية عن طريق التمييز بني السياسات اخلاصة باملساعدة اإلمنائية ال

وباإلشارة إىل املناقشة املتعلقة باإلحصائيات، شّدد على التحديات اليت ينطوي عليها جتميع بيانات رصينة من خمتلف 
 البلدان واعرتف جبودة العمليات اليت حتدث يف هذا اجملال. ورّحب الوفد بتبسيط املؤشرات يف عملية تقدمي التقارير.

 لمراقبون[]ا

على االفتقار إىل البيانات، مما يعوق اجملتمع  االتحاد الدولي للتحالفات من أجل التنوع الثقافيوأكد ممثل  -129
املدين عن تعزيز قيمة الثقافة يف السياق األوسع للتنمية املستدامة. وأضاف أنه سيكون من املهم لألطراف إشراك املبدعني 

 اعات الثقافية يف مجع األدلة على قيمة الثقافة للتنمية املستدامة.والفنانني والعاملني يف الصن

بعد ذلك إىل املوافقة على املبادئ التوجيهية ولعدم رؤيته أية اعرتاضات أو تعديالت، أعلن اعتماد  الرئيسوانتقل  -130
املناقشة للمسائل املستعرضة.  املبادئ التوجيهية. وشكر الرئيس أعضاء اللجنة ودعا إىل توجيه التحية هلم قبل فتح باب

مسألة مستعرضة يف اإلطار احلايل وتكلم عن جدوى حتديد مسائل أخرى. وشجع األطراف على  12وأشار إىل وجود 
 التعبري عن رأيها بشأن احلاجة إىل ذلك. وأعطى الرئيس الكلمة لكندا لعرض مشروع قرارها املكتوب املقدم إىل األمانة.

عن تأييده لإلطار احلايل. وقال إن اللجنة أوصت يف دورهتا العادية الثامنة بأن تدرس األطراف  كنداوأعرب وفد  -131
. وأبدى تأييد الوفد التام هلذا االقرتاح 2016تأثري القضايا الرقمية وإدراجها كمسألة مستعرضة يف دورة تقدمي التقارير لعام 
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. 2018-2016ر القضايا الرقمية من املسائل املستعرضة للفرتة من مشروع القرار العتبا 5و 3واقرتح تعديل الفقرتني 
وشدد على ضرورة مواصلة العمل بشأن املسائل الرقمية وتوافر األدوات املناسبة ملعاجلة هذه القضايا لدى مجيع األطراف. 

 هذا االقرتاح. فرنساوأيدت 

. وطلب إىل 3تنقيحها املقرتح للفقرة كندا على تسليط الضوء على مناقشات اللجنة وعلى   الرئيسوشكر  -132
 األطراف التفكري فيما إذا كانت هناك حاجة إلضافة مسألة مستعرضة وما إذا كانت ستدعم التعديل املقرتح.

عن كيفية دخول املسائل املستعرضة يف املناقشة، مذكراً األطراف بأن الدرس األول املستفاد  ألمانياوتساءل وفد  -133
هو أن التقارير الدورية قد أدرج فيها مزيد من املعلومات عما كان مطلوباً  2014-2012لتقارير يف الفرتة من دورة تقدمي ا

يف البداية. وأضاف أن إعادة قراءة التقارير بشكل متزامن يدل على مدى الرتابط بني كثري من العناصر املتعلقة باإلبداع 
ات البث اإلذاعي العام، والرقمنة. وأعرب عن تقديره لقرار اللجنة بوصفه الفين مثل قضايا اجلنسني، واجملتمع املدين، وخدم

تشجيعًا للتعلم الرتاكمي من التقارير الدورية ولروح إحراز التقدم معًا لدى األطراف. وأيد الوفد استخدام التقارير لتعميق 
 إكوادورعناصر جديدة. وأيدت هذا االقرتاح وفود  التفكري يف املسائل القائمة اليت تتناوهلا التقارير الدورية بداًل من إضافة

 .النرويجو المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةو الدانمركو

على عدم وجود فهم مشرتك للمسألة املستعرضة؛ مشريًا إىل إدراج قضييت الشباب ونوع  الدانمركووافق وفد  -134
واقرتح استخدام املعلومات بشكل أميل إىل التحليل باستعمال منظور متكييّن، وساق  اجلنس يف املبادئ التوجيهية التنفيذية.

 هذا االقرتاح. السويدألغراض العمل يف املستقبل. وأيّد وفد  7كمثال على ذلك االستفادة باملعلومات الواردة يف املادة 

مل يقدم بعد تقريره األول الذي يقدم كل  2013 إىل أنه نظراً النضمامه إىل االتفاقية يف عام كولومبياوأشار وفد  -135
أربع سنوات. وأعرب عن موافقته على املبادئ التوجيهية التنفيذية بصيغتها املطروحة ودعا إىل إدراج التكنولوجيات الرقمية 

ع يف جمال التنمية باعتبارها مسألة مستعرضة. ورأى أن حتليل هذه املسألة ميكن أن يقيس أثر االتفاقية ويوفر حملة عن اإلبدا 
االجتماعية. وشدد الوفد على أمهية دراسة أثر االتفاقية على اإلبداع، مربزًا أوجه الشبه بني العمل على أطر السياسات 
الوطنية واالتفاقية. وأشار إىل جتربة كولومبيا اخلاصة، وأكد أن االتفاقية ومبادئها التوجيهية ما زالتا متثالن تقدماً على العمل 

دائماً أسبق خبطوة، وأن تقدم آراء اخلرباء  –ري يف كثري من البلدان. وشدد على ضرورة أن تظل االتفاقية يف هذا الوضع اجلا
 بشأن القضايا الصعبة كاإلبداع والوصول إىل املنصات الرقمية ومشاركة اجملتمع احمللي يف التكنولوجيات الرقمية.

األمهية الفائقة لالنفجار الرقمي العاملي الذي الحظ أنه موضوع متكرر يف املبادئ التوجيهية  السويدوأكد وفد  -136
وبند خاص من بنود جدول أعمال مؤمتر األطراف. وعلى هذا النحو، أعرب عن تفضيله توجيه دفعة للعمل اجلاري 

 االضطالع به بالفعل بشأن نوع اجلنس بوصفه بأنه مسألة مستعرضة.

إىل مواصلة مناقشة املسائل املستعرضة، مؤكدا على أن القضايا الرقمية، وإن كانت مهمة،  إكوادوروفد ودعا  -137
ليست املسألة املستعرضة الوحيدة اليت حتتاج إىل دراسة. وأوضح أن املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان واإلدماج 
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اقية وتستدعي اإلدراج بوصفها مسائل مستعرضة. واستطرد االجتماعي أمثلة أخرى على املسائل اليت تدخل يف نطاق االتف
قائاًل إن هناك مسائل أخرى مدرجة يف املبادئ التوجيهية التنفيذية، مثل التعاون الدويل، والثقافة والتنمية، واملساواة بني 

 اجلنسني، والشباب، وهي أيضاً جديرة باملناقشة.

عن تأييده إلضفاء عمق على املسائل القائمة بالفعل من هذا النوع. وأشار إىل مناقشة اليوم  الرئيسوأعرب  -138
املشرتكة أن للمجتمع املدين  28السابق يف اجتماع فريق التنسيق التابع لالحتاد األورويب اليت رأت فيها كثري من البلدان الـ 

 مواضيع عديدة حتتاج إىل تعمُّق.أمهية حيوية يف عمليات التنوع الثقايف. وأضاف أن هناك 

على أن املسائل الرقمية تكتسي أمهية قصوى وتستحق االهتمام الكامل من جانب األطراف،  فرنساوشّدد وفد  -139
 حىت مع إيالء االعتبار للتحفظات املثارة.

سنوات وعلى معدل تقدمي  على العمل اهلام الذي ينطوي عليه وضع التقارير اليت تقدم كل أربع النرويجوأكد وفد  -140
يف املائة؛ داعياً إىل توخي احلذر يف إدراج التزامات جديدة لإلبالغ رغم أمهية القضايا  60البلدان هلذه التقارير الذي يبلغ 

 املطروحة يف املناقشات ومالءمتها.

ن املسائل ذات األولوية اليت بوجود عدد كبري م المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةوذّكر وفد  -141
سبق حتديدها ومبشكلة قياس الرقمنة. وأشار الوفد إىل مسائل من قبيل املساواة بني اجلنسني واسرتاتيجيات الشباب، وشدد 
على السهولة النسبية اليت ميكن هبا للحكومة الوطنية أن تقدم تقارير عن اسرتاتيجياهتا يف هذه اجملاالت. ومع إدراك الوفد 

، أقر بصعوبات اإلبالغ عن اسرتاتيجيات الرقمنة ألهنا متجذرة بشكل كبري يف التعبري 2016لتزامه بتقدمي التقرير يف عام ال
 عن األنشطة الثقافية.

على أن هناك كثريًا من املسائل املستعرضة اهلامة يف سياق االتفاقية. واستدرك قائاًل إهنا  المكسيكووافق وفد  -142
اور والتعاون مع السلطات الوطنية والعديد من السلطات األخرى، لكل منها أولوياهتا اخلاصة. وأكد أنه حتتاج إىل التش

 تونسبسبب أمهية املسألة املستعرضة، فإن الوعي بكثافة العمل الذي تنطوي عليه أمر بالغ األمهية. وأيّد هذا املوقف وفدا 
 .مصرو

يف املائة من البلدان اليت مل تقدم بعد تقريراً،  40التأكيد على نسبة الـ  ةوفد جمهورية الكونغو الديمقراطيوأعاد  -143
مشرياًإىل أن بلده واحد منها. ووصف هذا األمر بأنه نتيجة للعمل بسرعتني خمتلفتني، وسبق بعض البلدان لبلدان أخرى. 

وي عليه إعداد أول تقرير، رأى الوفد أن وبالنظر إىل ضرورة تقدمي البلدان املتخلفة عن الركب تقاريرها والعمل الذي ينط
إضافة موضوع مستعرض من شأنه أن يضيف إىل عبء العمل. وعالوة على ذلك، أشار إىل عدم وجود حتليل سليم 

 يف املائة من البلدان تقاريرها يف الوقت املناسب، واقرتح تبطئة عملية اإلبالغ. 40للسبب يف عدم تقدمي 
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العمل اإلضايف الذي سيقع على عاتق األمانة واملكلفني بتنفيذ االتفاقية على الصعيد  جمدداً  تونسوأكد وفد  -144
الوطين، نتيجة إلدراج موضوع مستعرض. وأشار إىل الصعوبة اليت جتدها بعض البلدان يف إعداد التقارير والدعوات اليت 

ن الوقت والتفكري هلذه املسألة. وعالوة على ذلك، توجهها التماساً للمساعدة التقنية يف هذا الصدد، ودعا إىل إيالء مزيد م
الحظ الوفد أن بعض البلدان مل تتمكن بعد من تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كاماًل، وشدد على أن إضافة تعقيدات أخرى من 

ال يف أَْوِجها وحتتاج شأهنا أن حتول بينها وبني مواكبة البلدان اليت تسبقها يف عملية التنفيذ. واختتم بقوله إن االتفاقية ال تز 
 إىل إيقاع أكثر توازناً بني البلدان.

بأمهية املسألة الرقمية، مشرياً إىل املشاكل العديدة احمليطة بالرقمنة اليت أثريت خالل جلسة تبادل  كينياوسلم وفد  -145
مية، والحظ أن معظم املناقشات اآلراء. وشدد على عدم وجود بنية حتتية للربط الرقمي يف كثري من البلدان األفريقية النا

بشأن قضية الرقمنة ختوض فيها بلدان لديها هذه البنية التحتية قائمة بالفعل. وأوضح أن معظم الصناعات الثقافية يف 
يف. أفريقيا توجد يف مناطق ريفية تفتقر إىل القدرة على االتصال اإللكرتوين والكهرباء واملعرفة هبا بني املنتجني يف اجملال الثقا

واستطرد قائالً إن التنمية عملية تدرجيية، مشرياً إىل ضرورة أن تتخذ االتفاقية تدابري خاصة لتسهيل النفاذ الرقمي يف البلدان 
 النامية. واختتم بأنه، بدون هذه املساعدة، سيكون من الصعب على هذه البلدان أن تقدم تقارير عن املسائل الرقمية.

ك على العمل اإلضايف الذي سينطوي عليه إعداد التقرير بإضافة مسألة مستعرضة. واقرتح كذل  إسبانياوأكد وفد  -146
عدم إدراج املسألة املستعرضة إال يف التقرير الدوري الثاين للبلد املعين، وأن يقتصر التقرير األول على ملخص شامل للعمل 

 الوطين اجلاري تنفيذه بشأن تنفيذ االتفاقية.

على تعقيد استخدام التكنولوجيا الرقمية، وهي مسألة يعتربها أمرًا تتزايد أمهيته البالغة وصعوبة  مصروشّدد وفد  -147
التعامل معه بالنسبة للحكومات واجملتمعات املدنية يف املنطقة العربية. وأقر بكل من أمهية املسائل املستعرضة والصعوبة اليت 

املساعدة التقنية إلجياد فهم أفضل لالتفاقية يتواكب مع التقدم الذي حتققه ينطوي عليها تنفيذها، وأبرز احلاجة إىل الوقت و 
 فيما يتعلق باملسألة الرقمية.

 املراقبني إىل أخذ الكلمة. الرئيسودعا  -148

 ]المراقبون[

ة سواء إىل أنه سيتم اإلبالغ عن املسائل الرقمي االتحاد الدولي للتحالفات من أجل التنوع الثقافيوأشار ممثل  -149
اختريت أو مل خُترت كمسألة مستعرضة. ورأى أن أمهية احلاجة إىل حتديد نطاق املسألة الرقمية من حيث صلتها بالسياسة 

 الثقافية تعزى إىل ضخامة حجم املسألة ذاهتا.

تعلق بعمل ، إىل الرقمنة باعتبارها مسألة مستعرضة فيما يأفريكالياوأشار السيد فريدريك جاكمني، ممثل منظمة  -150
خبري اليونسكو امليّسر يف جمال السياسة الثقافية وبدوره لتقدمي املساعدة يف إعداد كتاب أبيض للمجتمع املدين يرتبط ارتباطاً 
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وثيقاً هبذا املوضوع، وأبرز تزايد نشر املنتجات الثقافية عن طريق القنوات الرقمية اليت تتضاعف بسرعة، وتزايد احلاجة إىل 
 لرقمنة.التكيف مع ا

بأن الشباب ونوع اجلنس مدرجان يف اإلطار املعتمد حديثًا لتقدمي التقارير وأن بعض  أمينة االتفاقيةوذّكرت  -151
املسائل األخرى املدرجة يف اإلطار مستعرضة يف حد ذاهتا. وقالت إن التحليالت املستعرضة اليت تعدها األمانة مع خرباء، 

رقمية، وتنوع وسائط اإلعالم، واجملتمع املدين، حتظى بتقدير كبري من األطراف. وأضافت على سبيل املثال، يف القضايا ال
أنه سيجري دائمًا إدراج حتليل للقضايا الرقمية ألن معظم املعلومات اليت جتمع من التقارير تتناول مسائل رقمية؛ ولذلك 

ألطر القائمة. وأشارت أمينة االتفاقية إىل قرار سابق فإن السؤال املطروح هو ما إذا كان ينبغي زيادة هذا الرتكيز داخل ا
للجنة يقضي بأن تقدم األطراف إفادة عن املسائل الرقمية، فقط إن أمكنها ذلك، ورأت أن القرار يدل على أن هذا 

من املوضوع اختياري. وقالت إن ذلك ميكن أن يتيح لألطراف فرصة للوقوف على التحديات. وذّكرت املؤمتر بأن اهلدف 
التقارير الدورية ليس مقارنة التقدم الذي حترزه البلدان يف تنفيذ االتفاقية وإمنا باألحرى أن تكون أداة لتبادل املعلومات بني 
األطراف. وأوضحت أن مهمة األمانة تتمثل يف أخذ املعلومات اليت يتم مجعها من هذه التقارير وإعادة إبالغها إىل األطراف 

 يف جمال السياسات وتنفيذ االتفاقية على الصعيدين الوطين واإلقليمي. الستلهامها يف العمل

أن املسألة املستعرضة ال ميكن اعتمادها إال بتوافق اآلراء. وتساءل، يف ضوء االفتقار امللحوظ إىل  الرئيسوالحظ  -152
 من القرار املقرتح. 5توافق اآلراء، عما إذا كان ميكن حذف الفقرة 

إىل األمانة أن تقرتح فقرة تتماشى مع اقرتاحه املتعلق خبيار أن يكون املوضوع املستعرض هو  البرازيلوطلب وفد  -153
املسائل الرقمية ولكن مع مراعاة املرونة حبيث ميكن للبلدان الراغبة يف اإلفادة عن هذه املسألة أن تفعل ذلك دون فرض 

 عبء إضايف على عملية تقدمي التقارير.

املتعلقة بالتكنولوجيات الرقمية يف ضوء األوضاع  5عن بعض حتفظات بشأن النقطة  السودان وأعرب وفد -154
األفريقية. وأشار إىل مداخليت كينيا ومصر بشأن هذه -االجتماعية والسياسية يف عدد من املناطق ويف بعض البلدان العربية

 واألمن وليست مسألة التكنولوجيات الرقمية.النقطة، وأبرز أن أولويات هذه البلدان هي توفري الغذاء واملأوى 

. واقرتح، إذا مل يكن ذلك ممكناً، النص التايل "يقرر أن تقرتح 5اقرتاح الرئيس حذف الفقرة  الدانمركوأيّد وفد  -155
. وأيّد هذا االقرتاح اللجنة معايري الختيار املسائل املستعرضة املمكنة يف املستقبل، مع مراعاة املوارد البشرية واملالية املطلوبة"

 .جمهورية تنزانيا المتحدة. وعارضه وفد مصرو السويدوفدا 

جمددًا أنه نظراً للتطور الرقمي املستمر، ينبغي إدراج املسائل الرقمية يف التقارير الدورية للتمكني  كنداوأكد وفد  -156
ت. وأعرب عن تأييده القرتاح بإدراج املسألة الرقمية من مجع البيانات االسرتاتيجية خالل دورة اإلبالغ اليت تبلغ أربع سنوا

 .كولومبياو جمهورية الكونغو الديمقراطيةو تنزانياكخيار للبلدان اليت ترغب يف اإلفادة بشأهنا. وأيّدت ذلك وفود 
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 ة القانونية.جلعلها أقل إلزاماً من الوجه 5االستعاضة عن كلمة "سوف" بعبارة "جيوز أن" يف الفقرة  الرئيسواقرتح  -157

على صعوبة قيام كثري من البلدان بإعداد تقريريها الدوريني األول والثاين، وأيد االقرتاح الذي  تونسوشّدد وفد  -158
يقضي بأن ختتار البلدان املوضوع املستعرض الذي ترغب يف معاجلته يف تقاريرها وفقًا ألولوياهتا اخلاصة. وأضاف أن من 

 فتوح أن يتيح مزيداً من اإلبالغ عن نقاط القوة مما ييّسر تبادل املمارسات اجليدة.شأن املوضوع املستعرض امل

بتوضيح ما يشمله اإلبالغ عن التكنولوجيا الرقمية، واقرتح إجراء مناقشات أوسع نطاقاً  كولومبياوطالب وفد  -159
عا، عالوة على ذلك، إىل استخدام لتعريف التكنولوجيات الرقمية على حنو أفضل بوصفها وسائل وغايات وعوامل. ود

 صياغة مرنة تسمح للبلدان بتحديد املواضيع املستعرضة اليت تريد إدراجها وفقاً خلصائصها الوطنية.

من جديد أمهية املسألة الرقمية وأيد تأييداً كامالً اإلفادة عن التكنولوجيا  جمهورية الكونغو الديمقراطيةوأكد وفد  -160
 .2019-2016لة مستعرضة كأحد اخليارات يف دورة تقدمي التقارير للفرتة الرقمية بوصفها مسأ

عن موافقته احملدودة، موضحًا أنه ميكن اإلبالغ عن التكنولوجيات الرقمية بوصفها مسائل  كينياوأعرب وفد  -161
 رها ألول مرة.اعتماداً على قدرات البلدان واستبعاد البلدان اليت تقدم تقاري 2019-2016مستعرضة خالل دورة 

إىل أنه يف ضوء التعليقات اليت أدىل هبا السودان وتونس، ميكن أن تؤدي الصياغة إىل حدوث  مصروأشار وفد  -162
ارتباك وعمل إضايف يشكل عبئًا على بعض احلكومات وعلى املسؤولني عن إعداد التقارير. وذكر أنه، رغم تفكريه يف 

 رتاح املقدم من الدامنرك.، يتفق مع االق5احلذف الكامل للفقرة 

أنه رغم قدرة بعض البلدان على تقدمي تقرير عن املسألة املعنية، مثل  جمهورية تنزانيا المتحدةوأبرز وفد  -163
التكنولوجيا الرقمية، ال يزال يف وسع البلدان اليت ال ميكنها أن تقدم تقارير عنها أن تفيد بشأن التحديات اليت حتول دون 

اً يف هذه املسألة. وهبذه الطريقة ميكن لألطراف أن تتعلم من جتربة بعضها البعض مما جيعل التقارير املستعرضة إحرازها تقدم
فرصة جيدة للبلدان املتخلفة لالستعانة بتجارب األطراف األخرى على حتقيق تقدم. وشدد على الطابع غري اإللزامي 

 صعوبات بالتفصيل ميثل عنصراً أساسياً يف عملية اإلبالغ.للمسألة املستعرضة االختيارية، وخلص إىل أن وصف ال

 الدانمركو البرازيلب املقدم كتابةً من  9إىل األمانة أن تضع على الشاشات التعديل األخري للقرار  الرئيسوطلب  -164
. وقرأ الرئيس الفقرة "يقرر أن ختتار األطراف حبرية املوضوعات ذات الصلة باالتفاقية اليت ترغب كولومبياو كنداو فرنساو

". وطلب إىل األطراف النظر يف القرار املقرتح ورحب 2019-2016يف معاجلتها يف إطار املسائل املستعرضة خالل دورة 
 CP 9b.5ولعدم وجود أي اعرتاض، أعلن اعتماد القرار بتوافق اآلراء. وتساءل الرئيس عما إذا كانت هناك أي اعرتاضات 

 بصيغته املعدَّلة.

 بصيغته املعدلة. CP 9b.5اعتُمد القرار 
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، CE/15/5.CP/10تقرير األمانة عن الصندوق الدولي للتنوع الثقافي واستراتيجية جمع األموال )الوثيقة  10البند 
 (CE/15/5.CP/INF.10و

 من جدول األعمال ودعا أمينة االتفاقية إىل عرض الوثائق. 10البند  الرئيسافتتح  -165

 .10وثيقة العمل  أمينة االتفاقيةوعرضت  -166

، تنفيذاً 2015و 2014فقالت إن الصندوق أطلق النداءين اخلامس والسادس لتقدمي طلبات التمويل يف كانون الثاين/يناير 
يهية املنقحة للتنوع الثقايف اليت اعُتمدت يف أثناء املؤمتر الرابع لألطراف. إلطار زمين جديد بعد اعتماد املبادئ التوج

واستطردت قائلة إن فريق خرباء مؤلفًا حديثًا من ستة أعضاء اضطلع بتقييم طلبات التمويل املؤهلة للنداء اخلامس، مما 
تعلق بالنداء السادس لتقدمي طلبات التمويل، مشاريع يف دورهتا العادية الثامنة. أما فيما ي 7أسفر عن موافقة اللجنة على 

فذكرت أنه مت استحداث منرب جديد على اإلنرتنت لعملية تقدمي الطلبات واالختيار األّويل لتيسري أخذ األمانة بعملية أكثر 
 294بلغ كفاءة لضمان الشفافية يف عملية اختاذ القرارات. وذكرت أن جمموع طلبات التمويل املتعلقة بالنداء السادس ي

منظمة غري حكومية دولية. وبّينت  12منظمة غري حكومية و 219مؤسسة عامة و 63بلداً ومتثل  82طلبًا مقدمة من 
، وبار و أيف املائة من  27يف املائة من طلبات التمويل املقدمة هي من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، و 36أن 

طلب  85يف املائة من املنطقة العربية. ومت اختيار  6يف املائة من آسيا واحمليط اهلادي، و 8، ويف املائة من أفريقيا 22و
 بلداً. 53متويل مسبقاً من 

واسرتسلت قائلة إن اللجنة، يف دورهتا العادية الثامنة، دعت مؤمتر األطراف إىل النظر يف أنسب املعايري لتخصيص أموال 
االستدامة واحلاجة وطبقتها األمانة. وأفادت بأن األمانة نفذت بالكامل معظم توصيات مرفق الصندوق مع الرتكيز على 

. وُوضع 10بالوثيقة اإلعالمية  1اإلشراف الداخلي يف املبادئ التوجيهية املنقحة للصندوق، على النحو املبني يف امللحق 
يف لرصد وحتسني أدائه وحتديد ما إذا كان حيقق أهدافه، وهو إطار لإلدارة القائمة على النتائج للصندوق الدويل للتعدد الثقا

. وقالت إن مثة حاجة إىل موارد مالية إضافية لُيدمج فيه إجراء فعال لإلدارة القائمة على النتائج من أجل 2يرد يف امللحق 
انة أن تطبق بانتظام سياسة ضمان الكفاءة يف رصد املشاريع. وذكرت أن اللجنة يف دورهتا العادية الثامنة طلبت إىل األم

 اسرتداد التكاليف عند استخدام موارد الصندوق ألغراض اإلدارة املباشرة للمشاريع، مبا يشمل التنفيذ والرصد.

وأشارت أمينة االتفاقية إىل أن املديرة العامة لليونسكو ستقدم اقرتاحًا يف الدورة السابعة والتسعني بعد املائة للمجلس 
ل وخفض معدل تكاليف دعم الربامج املعيارية للمشاريع املقبلة مع حتميل تكاليف متغرية مباشرة وغري التنفيذي لتعدي

يف املائة من  75مباشرة ميكن حتديدها. وأضافت أن أثر املرحلة األوىل من اسرتاتيجية مجع األموال يتجلى يف أنه مت مجع 
بواسطة حوايل  2014وحزيران/يونيو  2013 كانون الثاين/يناير مليون دوالر يف الفرتة بني 1.4املبلغ املستهدف البالغ 

يف املائة فقط من هذا املبلغ.  7يف املائة من األطراف، وال تشكل املسامهات السنوية واملنتظمة خالل هذه الفرتة سوى  15
معظمها من القطاع اخلاص للحصول على موارد بديلة،  2014وبدأت املرحلة الثانية من هذه االسرتاتيجية يف متوز/يوليو 
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واألفراد ذوي األرصدة املالية الضخمة. وأعلنت أن األمانة ستنشئ ملفات حاالت خمصصة مستحقة للدعم، وحتدد املزايا 
الرئيسية مبثابة نقاط تروجيية، وتضع طرائق خمتلفة للشراكة مع الشركاء احملتملني. وقالت إن اللجنة يف دورهتا العادية الثامنة 

ىل األمانة أن تلتمس شركة مهنية متخصصة يف مجع األموال لتنفيذ هذه االسرتاتيجية؛ وإن ذلك سيتم يف الوقت طلبت إ
 املناسب.

واستطردت قائلة إن األمانة أعدت أدوات اتصال خمتلفة وتشجع بقوة مجيع األطراف على استخدامها وتوزيعها على نطاق 
شاريع. وشّددت على احلاجة إىل تقدمي دعم مايل طوعي منتظم من نصف أشرطة فيديو وثائقية مل 6واسع، مبا يف ذلك 

يف املائة  1، وعلى اقرتاح بأن توّجه األمانة رسالة مناشدة رمسية تذكر فيها نسبة 2018األطراف على األقل قبل هناية عام 
جه حتديات جتعل من الصعب ضمان اليت تساهم هبا كل دولة عضو يف امليزانية العادية لليونسكو. وبيَّنت أن الصندوق يوا

أدائه يف املستقبل. وأوهلا االفتقار إىل املوارد البشرية الالزمة إلدارة الصندوق، ورصده وتقييم مشاريعه، والتنفيذ الكامل 
 7.5السرتاتيجيته اخلاصة جبمع األموال واالتصال. وأقرت أمينة االتفاقية بأنه يف حني مت مجع تربعات قدرها ما يقرب من 

، فإن هذا ال يتفق مع التوقعات املتزايدة والعدد الكبري من 2007ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة منذ عام 
ألف  600بلداً وماحناً واحداً من القطاع اخلاص قد سامهوا بنحو  14الطلبات النوعية املقدمة للصندوق. وأوضحت أن 

دوق خالل االثين عشر شهراً األخرية. وتؤلف امليزانية على أساس األموال املتاحة دوالر من دوالرات الواليات املتحدة للصن
، ستواجه اللجنة مرة 2016يونيو من كل عام. ويف حالة عدم وجود مسامهات إضافية حبلول حزيران/يونيو  30حبلول 

 يزال إبراز الصندوق، وال سيما فيما مشاريع من النداء السادس لتقدمي املشاريع. وال 7و 5أخرى احلاجة إىل اختيار ما بني 
بني املاحنني احملتملني من القطاع اخلاص، ميثل أحد التحديات الرئيسية اليت تواجه األمانة يف السنوات املقبلة واليت تتطلب 

 دعماً من األطراف.

متويل املشاريع، وأكد على التحدي املتمثل يف عدم تناسب موارد الصندوق والقيود املفروضة على  الرئيسوشّدد  -167
على ضرورة قيام األطراف بالتفاوض مع حكوماهتا على تقدمي املسامهات ذات األمهية احلامسة للصندوق ومواصلة بذل 

 جهودها اجلماعية إلشراك اجلهات املعنية كافة. مث فتح الرئيس باب املناقشة.

مت إنشاؤها من خالل الصندوق وأيّد تركيز مرفق اإلشراف  باملشاريع العديدة لبناء القدرات اليت النرويجوذّكر وفد  -168
الداخلي على استدامة املشاريع وأثرها اهليكلي. وأعرب عن عدم تيقُّنه من كيفية ربط القابلية للتطبيق باحلاجة، وطلب إىل 

اد أوجه تآزر بني األمانة تقدمي تفاصيل إضافية بشأن هذه النقطة. وكّرر توصيات املرفق بتجنب التداخل عن طريق إجي
 الصناديق.

اليت تتضمن تقريرًا عن حالة تنفيذ توصيات مرفق اإلشراف  10بالوثيقة  1إىل امللحق  أمينة االتفاقيةوأشارت  -169
الداخلي. وقالت إن من املهم، جتنبًا التداخل، التمييز بوضوح بني أهداف الصناديق املختلفة وتبادل الرأي يف املسائل 

تعلقة بإدارة األموال، مثل جتهيز الطلبات وعرض النتائج. وشددت على االختالف الكامل يف األهداف املنهجية امل
وإجراءات تقدمي الطلبات بني الصندوق الدويل للتنوع الثقايف والصندوق الدويل لتعزيز الثقافة، على سبيل املثال، وأكدت 
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وجيهية املنقحة لدعم بناء القدرات يف امليادين ذات الصلة أن أهداف صندوق التنوع الثقايف قد روعيت يف املبادئ الت
باالتفاقية. وأضافت أن املسائل املشار إليها يف توصيات مرفق اإلشراف الداخلي فيما يتعلق باالستدامة واألثر اهليكلي مت 

 تعميمها يف مجيع مراحل إجراءات إدارة الصندوق، مبا يف ذلك تقييم املشاريع.

املتعلقة بإصدار النداءات من أجل املسامهات العادية مع ذكر املسامهة  30األمانة على الفقرة  لبرازيلاوشكر وفد  -170
يف املائة، حيث وصفها بأهنا مهمة بالنسبة للحكومات يف املعاجلة الداخلية لطلبات املسامهات الطوعية. وأعرب  1بنسبة 

، مؤكدًا على أمهية هذا اهلدف. وأثار الوفد 27له يف الفقرة الوارد تفصي 2018عن تأييده هدف التمويل الشامل لعام 
كذلك مسألة شعور مقدمي الطلبات للصندوق الذين مل يتمكنوا من احلصول على التمويل خبيبة األمل بسبب القيود 

 .27املفروضة على املوارد، وطلب إىل األمانة أن تقّدم تعليقاً إضافياً على اجلملة األخرية يف الفقرة 

إىل العديد من املشاريع العالية اجلودة اليت ال ميكن متويلها من آخر دعوة لتقدمي املقرتحات  أمينة االتفاقيةوأشارت  -171
كدليل على احلاجة إىل زيادة التمويل. وسلطت الضوء على آلية التوزيع اجلديدة املطروحة التماسًا ملوافقة األطراف، اليت 

مسامهات من احلكومات. واستدركت قائلة إنه ال يزال يتعني القيام بالكثري من العمل، من شأهنا أن تسهل احلصول على 
طرفاً سامهت يف الصندوق يف األشهر االثين عشر  139طرفاً فقط من أطراف االتفاقية البالغ عددها  14بالنظر إىل أن 

 .2018ف التمويل لعام طرفاً إضافياً لتحقيق هد 60املاضية، وأن األمر حيتاج إىل مسامهات من حنو 

 

الضوء على العجز اخلطري يف املوارد الذي يؤثر على قطاع الثقافة  مساعد المديرة العامة لقطاع الثقافةوسلط  -172
بأكمله واتفاقياته بالتوازي مع الضغط الكبري على القطاع ملعاجلة قضايا ثقافية خطرية مثل محاية الرتاث الثقايف من الدمار 

نزاعات واألزمات. وقال إن قطاع الثقافة يبذل قصارى جهده مبساعدة املديرة العامة يف سياق القيود املالية الناجم عن ال
الشديدة اليت تواجهها اليونسكو ككل. وطلب مساعد املديرة العامة املساعدة من مجيع الدول األعضاء؛ مؤكدًا عجز 

ا ميكنه حتقيقه ميثل معجزة يف ضوء الصعوبات اليت يواجهها. الصندوق عن تقدمي املزيد يف غياب مسامهات إضافية وأن م
 وشجع األطراف على التماس املساعدة لتغطية احتياجاهتا يف جمال التعاون الدويل.

إىل ضرورة أن يعاجل اجمللس التنفيذي هذه املسألة ويعيد النظر يف أوضاع املوارد املالية والبشرية  الرئيسوأشار  -173
 قافية ذات األمهية احملورية لليونسكو.لالتفاقيات الث

، للتحقيق يف كفاءة 2017إدراج بُعد القيمة مقابل املال يف التقييم املقرر للصندوق يف عام  الدانمركواقرتح وفد  -174
استخدام موارد الصندوق من قبل األمانة ومقدمي الطلبات للصندوق. وتساءل عما إذا كان من املمكن فرض إيقاف 

ويل املشاريع من أجل الرتكيز حصرًا على تنفيذ اسرتاتيجية مجع األموال إىل أن يتم احلصول على مزيد من مؤقت لتم
التمويل. وأوضح أن القيام بذلك من شأنه أن يوفر على البلدان جهد إعداد طلبات ملشاريع ال ميكن متويلها. وأضاف أن 

 ال أن يتيح للصندوق تلبية الطلبات على حنو أفضل يف املستقبل.من شأن التنفيذ الكامل والناجح السرتاتيجية مجع األمو 
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بالتقدم احملرز على صعيد أهداف الصندوق وتقييم مشاريعه. وتساءل عن الكيفية اليت تعمل  سويسراوأقرَّ وفد  -175
من أجل تعزيز أوجه التآزر  هبا اليونسكو واألمانة على إبراز املشاريع املدعومة والتعاون مع املسامهني احملليني يف املشاريع

 والتربعات على الصعيد الوطين. وطلب نشر جمموع املسامهات اخلارجة عن امليزانية اليت يتلقاها الصندوق.

باملبادئ التوجيهية املنقحة للصندوق، اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف حزيران/يونيو  أمينة االتفاقيةوذّكرت  -176
. وقالت 2017زمين لعمليات تقييم الصندوق مبا يف ذلك التقييم التايل املقرر إجراؤه يف عام ، واليت حتدد اجلدول ال2013

إن األمانة تبذل قصارى وسعها يف إطار البنية التحتية القائمة للعمل مع املكاتب امليدانية بشأن الرصد املباشر للمشاريع، 
ديرين جلمع التعليقات. وأشارت أمينة االتفاقية إىل أهنا تعتمد ومع شبكات اجملتمع املدين ذات الدراية باملشاريع، ومع امل

على شبكة التواصل هذه باإلضافة إىل زيارات املشاريع يف املوقع لتكوين إحساس حقيقي باملشاريع وإجنازاهتا. ونظراً ألن 
املشاريع ونقاط االتصال  الزيارات امليدانية تؤدي إىل إنشاء مقاطع فيديو للمشاريع، فإن الذين على اتصال مع مديري

يُدعون لإلدالء بشهادات على جناح املشاريع. وأضافت أن املؤشرات املوضوعة تساعد على رصد املشاريع من حيث 
االحتياجات واالستدامة. وقالت إن هناك تعليقات إجيابية تفيد بأن التمويل األّويل املقدم من الصندوق لبعض املشاريع 

عادية من جانب احلكومات والقطاع اخلاص من أجل استمرار تلك املشاريع. وقد أشار فريق  يؤدي إىل استثمارات غري
 اخلرباء إىل الصندوق بأنه ابتكاري، ويقدم الدعم ملشاريع حيافظ عليها التمويل احلكومي مبجرد حتقيقها نتائج إجيابية.

ية لسياستها العامة. ووصف الصندوق بأنه املشروع املمول من الصندوق الذي يتسم بأمه األرجنتينوذكر وفد  -177
جمال الستخدام املمارسات اجليدة يف احلصول على الدعم للمشاريع وحتسني صورة االتفاقية. وقال إنه ينبغي تقييم 
اسرتاتيجية الصندوق بوصفها فرصة للدول لتقدمي مسامهاهتا وإعادة تقييم سياساهتا العامة. ويف ضوء تزايد طلبات التمويل، 

دد الوفد على ضرورة زيادة قدرة الصندوق على االضطالع مبشاريع إضافية وتعزيز تلك القدرة بكفالة التمويل املستدام. ش
وأشار إىل وجود اسرتاتيجية مستمرة داخل فريق االتصال لزيادة تأثري اجملموعات اإلقليمية، واقرتح زيادة الرتكيز على اللجان 

خل املناطق. وأكد احلاجة إىل العمل مع اللجان الوطنية إلبراز املشاريع اليت يدعمها الوطنية وطلب الدعم للمشاريع دا
الصندوق، والقيام بأعمال طلب املسامهات على الصعيد الوطين. وأكد الوفد وجود خطط لزيادة إبراز الصندوق يف 

 احتفاالته بالذكرى السنوية العاشرة لصدور االتفاقية.

جمدداً األثر اإلجيايب ملشاريع الصندوق بالنسبة لألطراف وأبرز ضرورة الرتكيز على النتائج  سانت لوسياوأكد وفد  -178
اإلجيابية للمشاريع املمولة. وشدد على أن األساس الطوعي للمسامهات ينتج عن حل وسط من جانب األطراف للتوفيق 

ظرًا إلدراج كلمة "إلزامية". وذّكر بأنه عندما بني صياغة االتفاقية وتشريعات بعض األطراف اليت متنع التصديق عليها ن
يف املائة على األقل من ميزانيتها على  1اعُتمدت االتفاقية وفيها كلمة "طوعية"وعدت مجيع األطراف بأن تساهم بنسبة 

ذا الوعد، أساس سنوي منتظم كما لو كانت إلزامية، متشياً مع االتفاقيات األخرى. وأكد املندوب أنه مل يتم احلفاظ على ه
واعرتف بالتحدي التقين الذي تواجهه بعض وزارات املالية يف رفض الدفع يف حالة عدم وجود فاتورة، وأشار إىل اجلهود 
اليت تبذهلا اليونسكو الستحداث فاتورة طوعية ترَسل إىل مجيع األطراف لتسهيل االشرتاكات العادية. وأشار الوفد إىل الروح 
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ق املتعددة األطراف إىل أولويات متفق عليها بصفة مجاعية، مؤكداً أن معظم التمويل اخلارج عن اليت توجه موارد الصنادي
امليزانية يوجه حنو أولويات فرادى املاحنني. وبناء على ذلك، أكد إصرار بلده على املسامهة يف الصندوق، ودعمه لتقييم 

لناجحة باعتبارها ممارسات جيدة. وأيّد هذا املوقف وفدا الصندوق، وطلبه إىل األمانة أن تواصل اإلبالغ عن املشاريع ا
 .بربادوسو البرازيل

سانت لوسيا على اإلشارة إىل احللول التوفيقية اليت مت التوصل إليها  مساعد المديرة العامة لقطاع الثقافةوشكر  -179
ندوق وستوجه إىل األطراف عقب املؤمتر أثناء املفاوضات األولية لالتفاقية، مؤكدا أنه مت وضع رسالة للتربعات إىل الص

 مباشرة من أجل تلبية التحدي التقين، وأعرب عن أمله يف حتقيق نتيجة إجيابية هلذه "الفاتورة الطوعية".

 

"اتفاق الشرف" الوارد يف القرار األّويل بشأن الصندوق وأثىن على األمانة خبصوص الفاتورة  البرازيلوكّرر وفد  -180
ر إىل مناقشة أجرهتا اللجنة بشأن احلاجة إىل آلية لالعرتاف بقيمة املشاريع اجليدة اليت ال ميكن أن يدعمها الطوعية. وأشا

توجَّه بطلب تقدمي -الصندوق واقرتح وضع وسيلة لتوصية رمسية أو موافقة رمسية باسم اليونسكو أو االتفاقية أو فريق اخلرباء 
يع. وسأل عما إذا كان ميكن القيام بذلك، وإذا كان األمر كذلك فماذا مسامهات للصندوق خصيصًا ألجل هذه املشار 

 هذا االقرتاح. بربادوستكون اخلطوات الالزمة. ومل تؤيد 

إىل قواعده الوطنية الصارمة فيما يتعلق بالشؤون املالية واملراجعة على أساس خطة مخسية،  بربادوسوأشار وفد  -181
وشّدد بقوة على ضرورة تقدمي فاتورة للوفاء بلوائح وزارة املالية، واقرتح إدراج نطاق حلجم املسامهات يف تلك الفاتورة. وطلب 

 خالهلا تقدمي الدعم. الوفد أن تستكشف اليونسكو اآلليات اليت ميكن للبلدان من

بأمهية الصندوق الذي ميّكن التعاون مع اجملتمع املدين والشباب يف إعداد املشاريع، وأشار إىل  باراغوايوأقّر وفد  -182
جتربة بلده يف إعداد مشروع منطقة سكنية كدليل على ذلك. وسلط الضوء على أمهية إتاحة فرص ثانية أمام املشاريع 

يت ال تتمكن من احلصول على التمويل بسبب القيود املالية، وطلب إبداء معايري واضحة توفر التوجيه املختارة مسبقًا ال
 بشأن قبول الطلبات.

إعداد أدلة لتقدمي طلبات املشاريع يستعان فيها بأمثلة جيدة للمشاريع كأساس للمشورة  أمينة االتفاقيةوأكدت  -183
ميكن تطوير املساعدة يف تصميم املشاريع، فما مل توجد أموال يف الصندوق، بشأن تصميم املشاريع. وقالت إنه يف حني 

ستظل هناك أعداد متزايدة من طلبات التمويل عالية اجلودة وتزايد يف التوقعات بالنسبة للصندوق نتيجة لذلك. وأعربت 
لة يف العام املقبل، مؤكدة أنه على الرغم أمينة االتفاقية عن أملها يف موجة من املسامهات اجلديدة لزيادة عدد املشاريع املمو 

من إمكانية وضع آلية للتمويل اخلاص مبشاريع حمددة، فإن أولوية األمانة، كما أكدت اللجنة يف كانون األول/ديسمرب، 
 تتمثل يف زيادة األموال لدى الصندوق حىت ميكن متويل هذه املشاريع.



DCE/17/6.CP/4  
Annex – Page 44 

 

 ]المراقبون[

على عدم وجود أموال لتوفري الدعم لفرادي  لالتصاالت السلكية والالسلكيةاالتحاد الدولي وشدد ممثل  -184
املشاريع على النحو الذي اقرتحته الربازيل. والحظ املمثل أن معظم مديري املشاريع يدركون احلاجة إىل مجع األموال، وهو 

ح املمثل وضع اسرتاتيجيات إلجراء جمال اختصاص يتعلق بإدارة أنشطة مجع األموال والصالت بني اجلهات املاحنة. واقرت 
مشاورات متعددة األطراف ومتعددة االجتاهات مع املاحنني احملتملني لتنظيم أنشطة مجع األموال وضمان االستدامة الطويلة 

 األجل ألهداف الصندوق واالتفاقية.

 

اق على املسامهات السنوية من األمينة وضع مشروع القرار على الشاشة، وذّكر مبناقشات االتف الرئيسوطلب  -185
يف املائة للصندوق. وأكد الرئيس أنه مل ترد أي تعديالت خطية وقرأ مشروع القرار فقرة فقرة مع إشارة خاصة إىل  1بنسبة 

. ولعدم وجود أي 8، موضوع املداخالت السابقة، والفاتورة الطوعية الستخدامها فيما يتعلق بالفقرة 6اعتماد الفقرة 
 لن الرئيس اعتماد مشروع القرار.اعرتاضات، أع

 .CP 10.5اعتُمد القرار 

من  21و 16المعاملة التفضيلية والتشاور والتنسيق على الصعيد الدولي: تقرير بشأن المادتين  11البند 
 (CE/15/5.CP/11االتفاقية )الوثيقة 

طراف قد حضروا جلسة نقاش اخلرباء عن أمله يف أن يكون العديد من األ الرئيس، أعرب 11باإلشارة إىل الوثيقة  -186
. ودعا الرئيس أمينة االتفاقية إىل عرض IGC.12.8بشأن هذا املوضوع اليت نظمتها األمانة بناء على طلب اللجنة يف قرارها 

 التقرير.

واللجنة  2011العادية الثالثة املعقودة يف حزيران/يونيو  دورتهإىل أن مؤمتر األطراف يف  أمينة االتفاقيةوأشارت  -187
. وقررت اللجنة، يف 21طلبا إىل األمانة مجع وحتليل املعلومات املتعلقة بتنفيذ املادة  2011يف دورهتا اخلامسة يف عام 

وطبقًا هلذا القرار،  .16، توسيع نطاق هذا العمل ليشمل املادة 2013دورهتا السابعة املعقودة يف كانون األول/ديسمرب 
مجعت األمانة املعلومات من خالل: املشاورات مع األطراف واملنظمات الدولية واجملتمع املدين باستخدام استبيانني؛ وحتليل 

اتفاقاً  51؛ وإجراء حبوث تكميلية تشمل حتليل 2012مجيع التقارير اليت تقدم كل أربع سنوات من األطراف منذ عام 
دراسة حالة لوضعها على املوقع الشبكي  17طرفًا يف االتفاقية. ومت اختيار جمموعة فريدة من  87تضم جتاريًا ثنائيًا 

 لالتفاقية.
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وتأثريمها. ويتعلق السؤال األول الذي  21و  16واستطردت قائلة إن التقرير يتضمن مالحظات أولية بشأن تنفيذ املادتني 
نتيجة لتنفيذ هاتني املادتني. وتدل النتائج على اختاذ تدابري جديدة لتعزيز تنقل حيدد إطار التقييم بتحقيق النتائج املرجوة 

الفنانني يف البلدان النامية، وعلى تزايد عدد اتفاقات اإلنتاج املشرتك للمواد السمعية البصرية مما يشري إىل حتقيق نتائج قصرية 
 األجل وإرساء أساس للتأثري يف املستقبل.

اتفاقات  7نتائج تبنّي أيضاً التقدم احملرز يف ميدان التجارة، مبا يف ذلك إشارات صرحية إىل االتفاقية يف وواصلت قائلة إن ال
من األطراف يف االتفاقية. وتكفل مخسة اتفاقات جتارية ثنائية وإقليمية التنفيذ  48خمتلفة لالحتاد األورويب تشارك فيها 

فًا يف االتفاقية؛ وهناك استخدام ألدوات قانونية أخرى لتنفيذ أهداف طر  47مبا يؤثر على  21و 16املشرتك للمادتني 
طرفاً. وأضافت أن السوابق القانونية ال تزال حباجة إىل مزيد  40االتفاقية يف االتفاقات التجارية الثنائية اليت أبرمها أكثر من 

ة جديدة للربامج اإلمنائية الدولية اليت من التطوير. وقالت إن األطراف، عالوة على ذلك، تعتمد أو تعدل خططًا وطني
. وأوضحت أن 2015تستند إىل االتفاقية وتضعها يف صميم العملية من أجل إدراج الثقافة يف خطة التنمية ملا بعد عام 

اخلي، دراسة األمانة ختتتم بربنامج مقرتح لألنشطة اليت ُيضطلع هبا يف العامني املقبلني بناء على توصيات مرفق اإلشراف الد
ومنها مواصلة األمانة تقدمي التقارير عن أثر وتنفيذ هاتني املادتني، وحتديد دراسات حالة فيما يتعلق باالتفاقات التجارية 
املقابلة للحالة النموذجية الواردة يف امللحق باء من الوثيقة، ووضع وحدة تدريبية للمفاوضني التجاريني على النحو الذي 

 ا العادية الثامنة.طلبته اللجنة يف دورهت

 األمانة على العملية الرائدة جلمع البيانات ودعا املتكلمني إىل أخذ الكلمة. الرئيسوشكر  -188

وطلب مواصلة القيام هبذا  21و 16عن تقديره للبيانات اليت مجعت بشأن املادتني  سانت لوسياوأعرب وفد  -189
، 16 ق واسع. وأعرب عن عدم ارتياحه للتقدم احملرز يف تنفيذ املادةالنشاط على أساس منتظم ونشر هذه البيانات على نطا

مشرياً إىل طلب اللجنة وضع وحدة تدريبية للمفاوضني التجاريني. وأبرز الوفد عدم توافر األموال هلذه الوحدة اليت يرى أهنا 
تمويلها من خالل الصندوق. وأكد ستكون مفيدة جلميع األطراف، وطلب إعطاء األولوية هلذه الوحدة التدريبية. ونادى ب

واقرتح إعادة تقييم مبادئها التوجيهية يف فرتة السنتني املقبلة، مشريًا إىل نية القيام بإعادة  16الوفد من جديد أمهية املادة 
ألطراف ، على أن يتم ذلك عندما يتوافر لدى ا16التقييم املتأصلة يف املناقشات األولية بشأن املبادئ التوجيهية للمادة 

 مزيد من اخلربة والبيانات.

على قيمة دراسات احلالة ودعا إىل اتباع هنج أكثر اتسامًا بالطابع التعليمي والتنفيذي يف  كولومبياوشّدد وفد  -190
القيام به لكي تتمكن البلدان من استخدامها كأدوات. وأشار إىل جتربة بلده اخلاصة حملاولة إدماج التفاوض على الثقافة يف 
اتفاقات التجارة احلرة اليت تيّسرت بفضل املساعدة التفاوضية املقدمة من فرنسا وكندا لتوضيح بعض املصطلحات التقنية 
اليت يصعب على قطاع الثقافة فهمها. وأّكد على أمهية االتفاقية كإطار مرجعي وضرورة إدراج بعض فصوهلا يف اتفاقات 

 يما يف ضوء رقمنة الثقافة واحلاجة إىل محاية السلع الثقافية.ملنع العزلة الثقافية لبعض البلدان وال س
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األمانة على ذكر التجارة اإللكرتونية. وأكد أنه منذ التصديق على االتفاقية، يبحث  االتحاد األوروبيوشكر وفد  -191
لالحتاد  13 االتفاقات الـ عن طرق عملية لتنفيذها مع شركائه من خالل احلوارات السياسية واملفاوضات التجارية، مشرياً إىل

األورويب الواردة يف التقرير، ومنها ثالثة بروتوكوالت بشأن التعاون الثقايف مت التفاوض بشأهنا بنجاح مع بلدان متعددة مثل 
 مجهورية كوريا. وأشار الوفد إىل ثالثة تصويبات جغرافية للتقرير.

وأشار الوفد إىل تعاون االحتاد املتكرر مع آسيا بشأن تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك مجهورية كوريا والصني. ويف معرض إشارته 
من التقرير والتعليقات اليت أبديت بشأن تنقل الفنانني، أبرز االحتاد األورويب متابعته جلسة النقاش عن  12إىل الصفحة 

نت، وشكر األمانة على هذا اخليار، وأعرب عن أمله يف أن يستمر هذا البث التدفقي على طريق البث التدفقي على اإلنرت 
اإلنرتنت يف املستقبل. وأشار الوفد اىل سياساته املتعلقة بالتأشريات، فأمجل مقرتحات املفوضية األوروبية للحصول على 

مثل الفنانني واملنتجني الثقافيني الراغبني ىف اجمليء اىل تأشريات أوربية وتأشريات سياحية ذكية تفيد مواطين البلدان الثالثة 
االحتاد االوروىب. وقال إن هذا من شأنه أن يفيد فناين األداء الذين يقومون جبولة يف االحتاد األورويب لفرتات طويلة. وأكد 

من اجمللس والربملان األورويب على الوفد أن هذه املقرتحات ال تزال قيد املناقشة من ِقبل اجمللس األورويب ريثما يوافق كل 
 ذلك، وأعرب عن أمله يف أن تتم املوافقة عليها.

هي أحد مقاييس جناح االتفاقية وأشار إىل الطلب الذي قدمه مؤمتر األطراف  21أن املادة  الصينوأوضح وفد  -192
وضرورة تقدمي املعاملة التفضيلية لعوامل الثقافة، مثل الفنانني واملنتجني،  16الثالث بإجراء تقييم لتنفيذها. وشدد على املادة 

واالحتياجات الفعلية للبلدان النامية يف هذا اجملال. وطلب أن يعرب مشروع يف البلدان النامية؛ وحتديد الفجوة بني التقدم احملرز 
 ، وأكد دعمه إلعداد الوحدات التدريبية، الذي سيشارك فيه.21و 16القرار عن احلاجة إىل مواصلة تنفيذ املادتني 

ة على مر الزمن. وقال إن العمل أن التقرير يبنّي القيمة النوعية لرتاكم البيانات االسرتاتيجي ألمانياوالحظ وفد  -193
يدل على إحراز تقدم على املستوى الفردي، ويلزم اآلن إحراز تقدم على املستوى املؤسسي. ويتضح  16املتعلق باملادة 

ذلك من خالل بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء واستعداد البلدان النامية لتحديد االحتياجات يف هذا اجملال بشكل 
لوفد عن تأييده الكامل لصياغة وحدات تدريبية وعرض املسامهة فيها. وأشار إىل ما خلص إليه التقرير استباقي. وأعرب ا

من أن احلكومات تفعل أكثر مما تدركه بشأن هذه املسألة وأبرز احلاجة إىل التعلم االستباقي عن املعاملة التفضيلية واألخذ 
 ذا التحليل.هبا. وتطرق إىل ضرورة إدراج املنتجات الرقمية يف ه

إىل أهنا تدمج اجلوانب الثقافية يف مفاوضاهتا الثنائية واملتعددة األطراف، وتتناول هذا املوضوع يف  كنداوأشار وفد  -194
املنظمات الدولية األخرى، وحتاول إدراج إشارات حمددة إىل االتفاقية يف اتفاقاهتا التجارية اخلاصة. وساق، على سبيل 

باشرة إىل االتفاقية يف اتفاقاهتا التجارية مع االحتاد األورويب، وإشارة صرحية إىل اجلوانب الثقافية يف اتفاق املثال، اإلشارة امل
مع كيبيك. وحث الوفد األطراف على االلتزام مبواصلة العمل بنشاط مع املنظمات الدولية واجملتمع املدين بشأن هذه املسائل 

 .21و 16وحتديد جماالت عديدة لتنفيذ املادتني 
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دعوة متحدثني ضيوف غري املنتجني يف اجملال الثقايف والعاملني يف وزارات الثقافة، مثل ممثلي وزارات  الرئيسواقرتح  -195
املالية والتجارة، لتبادل خرباهتم وحتديد أوجه القصور يف عملهم مع هذه املسألة. وقال إن ذلك من شأنه أن يوفر منظوراً 

 متعدد التخصصات.مشرتكاً بني القطاعات 

إىل أن عمله مع السوق اجلنوبية املشرتكة بشأن تنقل الفنانني من خالل تبسيط طلبات  األرجنتينوأشار وفد  -196
احلصول على التأشريات هو طريق جيد إىل األمام. وأعرب عن تردده إزاء الرتكيز احلصري على االتفاقات التجارية يف تقرير 

ق الرتكيز ليشمل مجيع أنواع االتفاقات الدولية، كاالتفاقات املتعلقة حبقوق التأليف والنشر وحقوق األمانة؛ واقرتح توسيع نطا
امللكية الفكرية. وأعرب الوفد عن عدم تيقنه من ضرورة إدراج مجيع البنود الثقافية بداًل من الرتكيز على الدور الذي تؤديه 

بزيادة إبراز االتفاقية مشريًا إىل جهود األرجنتني إلدراج بنود ثقافية  الثقافة. وأكد من جديد ضرورة قيام اللجان الوطنية
 صرحية يف اجتماعاهتا الوطنية املشرتكة بني الوزارات باعتبارها فرصاً جيدة إلبراز القضايا الثقافية وتعميمها.

أنشئ باالشرتاك بني وزير  أعماهلا بشأن قضايا التأشريات من خالل فريق مشرتك بني الوزارات، فرنساوأوجز وفد  -197
الثقافة ووزير اخلارجية ووزير الداخلية، لوضع تعليمات جلميع سفاراهتا باستخدام مواصفات تأشريات خاصة بالفنانني 
واملنتجني املعنيني باجملال الثقايف؛ وستقدم هذه التعليمات إىل األمانة لتوزيعها. وشدد على أن املعاملة التفضيلية ال تستند 

إىل التجارة وإمنا تشمل تنمية وتوطيد القطاع الثقايف من خالل إجراءات تعاونية مثل التدريب ودعم الصناعات كلية 
 الثقافية.

إىل األمانة أن توزع تقريرها على خمتلف الوزارات والدوائر األجنبية املعنية باملفاوضات التجارية  البرازيلوطلب وفد  -198
. وأكد أن الربازيل ستعمل على رفع مستوى الوعي هباتني املادتني داخل حكومتها 21و 16من أجل تعزيز تنفيذ املادتني 

الوطنية، وسلط الضوء على وجود انفصال بني وزارة الثقافة والوزارات األخرى املشاركة يف مفاوضات اتفاق التجارة. وأعرب 
ات الوطنية الفاعلة من خمتلف الوزارات يف العملية على من مشروع القرار وألمهية إدراج اجله 4الوفد عن تأييده التام للفقرة 

من مشروع القرار اليت ذكرها الرئيس. وأيد مشاركة هذه اجلهات الفاعلة يف الوحدات التدريبية  6النحو املبني يف الفقرة 
يف االتفاقات. وأيد اقرتاح  واحللقات الدراسية واملناقشات من أجل مواءمة أولويات الوزارات اليت ال تدرك أمهية إدراج الثقافة

 الرئيس دعوة هذه اجلهات الفاعلة لإلدالء ببيانات يف وحدات التدريب واحللقات الدراسية واملناقشات اخلاصة باالتفاقية.

على ضرورة حتسني الروابط بني اجلهات الفاعلة الوطنية يف عمليات التفاوض عن طريق نشر  كولومبياوشدد وفد  -199
قيمة الثقافة. وللقيام بذلك، أّكد على تعبئة اجملتمع املدين من خالل جهود وزارة الثقافة من أجل احلفاظ املعلومات عن 

على حوارات دائمة مع هؤالء الشركاء، وإقامة لغة مشرتكة، وإبالغ مجيع اجلهات املعنية باملفاوضات التجارية بقيمة اإلدماج 
 الثقايف يف االتفاقات التجارية.

 ]المراقبون[
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يف املفاوضات التجارية  21و 16إيالء اجلمعية أولوية للمادتني  الجمعية البرلمانية للفرنكوفونيةوأكد ممثل  -200
الذي تطلب فيه إىل مجيع رؤساء الدول واحلكومات  2011الثنائية واملتعددة األطراف، وذّكر باعتمادها إعالن كيبيك لعام 

ل اليت اعتمدهتا جلنة التعليم دعم التدابري اليت تشجع أشكال التعبري الثقايف يف املفاوضات التجارية. وأوضح أن خطة العم
واالتصاالت والشؤون الثقافية التابعة للجمعية هتدف إىل تفعيل هذه الدعوة من خالل عقد حلقات دراسية ودورات تدريبية 

لدان للربملانيني الفرانكوفونيني، وجيري تنفيذها بالتعاون مع عنصر برملاين لتعزيز السياسات املتعلقة بالصناعات الثقافية يف الب
 2012النامية األعضاء يف املنظمة الدولية للفرنكوفونية. وقد نظمت حىت اآلن ندوتان لبناء القدرات، يف غابون يف عام 

، ملساعدة املمثلني الربملانيني يف وضع سياسات عامة واسرتاتيجيات جديدة حلماية 2013ويف بوركينا فاسو يف عام 
ثل بقوة على أمهية الصلة بني الثقافة والتنمية املستدامة، وتأكيد اجلمعية على اختاذ صناعاهتم الثقافية وتنميتها. وشدد املم

 .2016قرار بشأن ذلك يف اجتماعها املقبل يف عام 

عدم كفاية احلوارات املعقودة بني وزارات التجارة والثقافة فيما يتعلق  المنظمة الدولية للفرنكوفونيةوأكد ممثل  -201
مارسات اجليدة. ووصف املمثل عدم إحراز تقدم يف هذا اجملال بأنه مشكلة تتعلق باالتصاالت، وحث جبمع البيانات وامل

األطراف على تبادل املمارسات اجليدة اليت تبني اآلثار اإلجيابية إلدراج الثقافة يف االتفاقات التجارية؛ مشريًا إىل احللقة 
يف داكار بني املخططني ووزارات الثقافة بشأن سياسات وثقافة مكافحة  2014فونية لعام و الدراسية للمنظمة الدولية للفرانك

 الفقر كمثال على ذلك.

إىل أمهية إضفاء وجه إنساين على االتفاقات التجارية من خالل ربط الثقافة  اإلمارات العربية المتحدةوأشار وفد  -202
مشجعًا الدول على إيالء الثقافة املكان الالئق يف بالتجارة والصناعة. وحذر من إضفاء الطابع التجاري على الثقافة، 

 عملياهتا.

 إىل األمانة أن تعرض مشروع القرار على الشاشات لقراءته فقرة فقرة.الرئيس وطلب  -203

يف حني  4عن السبب يف أن املسألة الرقمية هي املوضوع الوحيد الذي مت إدراجه يف الفقرة  إكوادوروتساءل وفد  -204
الضوء على قضايا أخرى يف املناقشة. وسأل األمانة عن سبب إيالء املسألة الرقمية تلك األمهية الكبرية فيما جرى تسليط 

 يتعلق باملعاملة التفضيلية يف هذا البند من جدول األعمال.

ثقافية وزيادة أن إدراج املسألة الرقمية هنا يراعى فيه التوزيع الرقمي للسلع واخلدمات ال أمينة االتفاقيةوأوضحت  -205
إدماجها يف االتفاقات التجارية. وقالت إن دراسات احلالة املعروضة يف وثيقة العمل تشري إىل أن التجارة اإللكرتونية ستصبح 

 .21و 16أكثر أمهية يف املستقبل. فاإلشارة إليها يف القرار تعرتف بالتطورات والتحديات اجلديدة املشرتكة بني املادتني 

 



DCE/17/6.CP/4  
Annex – Page 49 

 

إضافة عبارة من شأهنا السماح بإدراج مواضيع أخرى تشكل حتديات تعرتض طريق املعاملة  إكوادوروفد واقرتح  -206
. وطلب إما حذف املسألة الرقمية 2015التفضيلية مثل العالقة بني الثقافة والنمو وإدراج الثقافة يف خطة التنمية ملا بعد عام 

 .21و 16رى اليت مت حتديدها فيما يتعلق بتنفيذ املادتني من تلك الفقرة أو تغيري الصياغة للسماح بإدراج التحديات األخ

أن املسألة الرقمية ليست قيد املناقشة هنا وأن املوضوع هو تبادل السلع واخلدمات الثقافية  كولومبياوأوضح وفد  -207
 وتداوهلا بالطرق اإللكرتونية.

قرة مهم لغياهبا عن النص األصلي لالتفاقية بسبب إىل أن إدراج املسألة الرقمية يف هذه الف البرازيلوأشار وفد  -208
، منوهًا بقرار اللجنة عدم 21و 16عدم مالءمتها يف ذلك الوقت. وشّدد على ضرورة إضافة املسألة الرقمية إىل املادتني 

هو  21و 16تغيري النص ألمهية هذا املوضوع بالنسبة جلميع جماالت االتفاقية. ورأى أن الغرض من إضافتها يف املادتني 
 توسيع منظورمها ليشمل التحديات اجلديدة للرقمنة.

إضافة العبارة "البعد الرقمي، يف مجلة أمور أخرى"، كوسيلة حلل الشواغل اليت أثارها وفد  سانت لوسياواقرتح وفد  -209
 ، والذي يؤيده تأييداً تاماً.كولومبياوإدراج التعليق الذي أدىل به وفد  إكوادور

أخرى" تشمل خمتلف املسائل اليت جرت مناقشتها. وتساءل عما إذا كان  أن عبارة "يف مجلة أمور رئيسالوأكد  -210
ميكن اعتماد هذه الفقرة بالتعديل املقرتح ولعدم رؤيته أي اعرتاضات أعلن اعتماد هذه الفقرة. واستأنف الرئيس بقراءة 

م وجود أي اعرتاضات أخرى، أعلن الرئيس اعتماد هذا القرار ، واستمر يف تالوة الفقرات العتمادها. ونظراً لعد5الفقرة 
 بصيغته املعدلة.

 بصيغته املعدلة. CP11.5اعتُِمد القرار 

 CE/15/5.CP/12القضايا الرقمية وأثرها على تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي )الوثيقتان  12البند 
 (CE/15/5.CP/INF.9و

، IGC 12.8إىل جلسة اخلرباء لتبادل املعلومات اليت نظمتها األمانة بناء على طلب اللجنة يف قرارها  الرئيسأشار  -211
 لتوفري رؤية متعمقة بشأن الفرص اليت تتيحها التكنولوجيات الرقمية والعقبات اليت تعرتضها.

ر األطراف السابقة اليت تؤكد على التقرير الذي يشري إىل قرارات اللجنة وقرارات مؤمت أمينة االتفاقيةوعرضت  -212
احلياد التكنولوجي لالتفاقية واحلق السيادي للدول باعتبارمها من حتميات السياسات الثقافية يف العصر الرقمي، واليت تدعو 

 2013اللجنة لتقدمي مقرتحات خبصوص اإلجراءات املقبلة لبحثها. واستطردت قائلة إن األمانة وزعت استبيانًا يف عام 
حديد جماالت العمل ذات األولوية اليت ميكن أن تسرتشد هبا اللجنة يف عملها املقبل بشأن القضايا الرقمية وأثرها احملتمل لت

 5منظمات من منظمات اجملتمع املدين على هذا االستقصاء، وحددوا  9على االتفاقية. وقد أجاب مخسة وثالثون طرفاً و
( السياسات والتدابري الالزمة لتعزيز أشكال التعبري الثقايف املتنوعة؛ 1هي: ) جماالت بالذات لكي تنظر فيها األطراف،
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( املعاملة 5)( التعاون الدويل من أجل التنمية؛ 4)( إدماج الثقافة يف التنمية املستدامة؛ 3)التثقيف والتوعية العامة؛  (2)
ة، األطراف اليت تقدم تقارير دورية يف نيسان/أبريل التفضيلية للبلدان النامية. ودعت اللجنة، يف دورهتا العادية السابع

إىل إبراز أثر املسائل الرقمية على تنفيذ االتفاقية، وطلبت إىل األمانة تقدمي حتليل مستعرض هلذه التقارير.  2014-2015
، وأدى 2014 عام وكلفت األمانة خبرياً بالقيام بذلك ومن مث عرضت النتائج ونوقشت يف الدورة الثامنة العادية للجنة يف

 .9ذلك إىل طلب عرض هذه النتائج على مؤمتر األطراف على النحو املبني يف الوثيقة اإلعالمية 

وأضافت األمينة قائلة إن اللجنة، يف دورهتا العادية الثامنة، اختذت قراراً تطلب فيه إىل مؤمتر األطراف هذا دراسة وحتليل 
حىت تسرتشد هبا اللجنة يف خطة عمل مقبلة ستعمل على  9املرفق بالوثيقة اإلعالمية  ومناقشة املعلومات الواردة يف التقرير

مبا يشمل إمكانية إعداد مشروع مبادئ توجيهية تنفيذية. ورأت أنه ينبغي وضع خطة  2017- 2015تنفيذها يف الفرتة 
ات القليلة املاضية، واملعلومات والتحليالت العمل هذه على أساس املناقشات اليت أجرهتا اهليئتان الرئاسيتان على مدى السنو 

 اليت أعدت حىت اآلن. وشددت أمينة االتفاقية على احلاجة إىل متويل إضايف لتنفيذ خطة العمل املذكورة بأكملها.

أحرزته  على أمهية التأثري احلايل للرقمنة والربط اإللكرتوين وحمو األمية اإلعالمية والتقدم الكبري الذي الرئيسوأّكد  -213
األطراف بشأن القضايا الرقمية. وقال إن الوقت قد حان الختاذ قرارات خلطة عمل مقبلة فيما يتعلق مبا إذا كان يلزم أن 
تقوم اللجنة بتصميم ووضع مبادئ توجيهية تنفيذية لينظر فيها املؤمتر املقبل. ورأى أن األمانة، إذا كان األمر كذلك، 

عة هذه املبادئ التوجيهية واهلدف منها يف متابعة للجهد اجلماعي املبذول لضمان أن ستحتاج إىل توجيهات بشأن طبي
 تكون مجيع األطراف يف وضع مثايل لتنفيذ االتفاقية يف العصر الرقمي.

التقرير الذي أيده مع كندا، وعرض تقدمي املساعدة لألطراف يف حال وجود أي أسئلة أو  فرنساوذكر وفد  -214
وأشار إىل أنه ال يريد أن يعيد فتح االتفاقية أو أن يثقل كاهل األمانة. ورأى أن املبادئ التوجيهية التنفيذية  تعليقات لديها.

ميكن أن توضح وأن توفر أحكاما حمددة بشأن تنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية. وأعرب عن تأييده الكامل خلطة العمل 
تحضريية للمناقشة بشأن هذه املسألة. وشّدد على أن التكنولوجيا الرقمية متثل املقرتحة من األمانة وهنأها على األعمال ال

فرصة بالنسبة للسياسات العامة وحتدياً ميكن أن يضعفها بإلغائه سالسل القيمة الالزمة لتمويل السلع واخلدمات الثقافية. 
السلع واخلدمات الثقافية ونشرها. وأشار أيضاً إىل وأبرز الوفد مبدأ احلياد التكنولوجي لالتفاقية فيما يتعلق بأساليب إنتاج 

قدرة الدول على توجيه النظم اإليكولوجية الرقمية، وضمان املعاملة التفضيلية، وتشجيع تنوع السلع واخلدمات الثقافية 
أن خطة والتمتع هبا، وضمان األجر العادل للمبدعني من خالل تكييف حقوق امللكية الفكرية مع العصر الرقمي. ورأى 

العمل ميكن أن تعزز التعاون الدويل عن طريق االستفادة من التكنولوجيات الرقمية. وأّكد بشدة على ضرورة استخدام 
املسائل الرقمية مبثابة منرب للتعاون الدويل ودعا األطراف إىل مراعاة الرقمنة يف سياسات التعاون وتوثيق ممارساهتا اجليدة 

واقرتح تعزيز احلوار مع املنظمات الدولية األخرى العاملة بشأن هذه املسألة وتكثيف العمل  وتوزيعها من خالل اليونسكو.
 هذا املوقف. كندامع املنظمات االقتصادية اإلقليمية للرتويج إلدراج االتفاقية يف االتفاقات التجارية. وأيدت 
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تشغيلية للمسألة الرقمية وخلطة العمل اليت تأييده الكامل لقرار اللجنة إعداد مبادئ توجيهية  كنداوأكد وفد  -215
وضعتها األمانة نتيجة لذلك. وقال إنه، وكيبيك، يشّددان على أمهية هذه املسألة حلماية الثقافة من خالل االتفاقات 

ودها. التجارية وقدرة الدول على تكييف السياسات مع واقع الرقمنة، مستشهداً بتحرير كندا املتزايد للتجارة كدليل على جه
وذّكر باحلياد التكنولوجي لالتفاقية، وشدد على ضرورة وضع السياسات املتعلقة بالتكنولوجيا الرقمية، وساق بعض األمثلة 
من سياستها. وشدد على ضرورة أن حيدد احلوار الدويل طرائق جديدة لتدخل الدول وعلى أمهية تبادل اخلربات من أجل 

قدة اليت تعاجلها احلكومات على نطاق العامل. وشجع الوفد على تعزيز الروابط مع الوقوف على حلول هلذه املسائل املع
املنظمات الدولية األخرى اليت تعطي أولوية للمسائل الرقمية يف جداول أعمال كل منها. وأشار أيضا إىل اعتماد حكومة 

الرقمية ولتيسري توزيعها على الصعيد  إلدراج ثقافة كيبيك يف التكنولوجيات 2014كيبيك خطة للثقافة الرقمية يف عام 
احمللي والوطين والدويل من خالل القنوات الرقمية. وأضاف قائالً إن حكومة كيبيك أنشأت فريقاً عامالً مشرتكاً بني الوزارات 

بيك يف العديد معنياً بالرقمنة واالتفاقية يضم اجملتمع املدين والقطاع اخلاص. وبفضل اخلربة املكتسبة نتيجة لذلك، تشارك كي
 من البعثات التدريبية والتقنية املعنية بالرقمنة والثقافة يف البلدان النامية.

تقرير فرنسا  كولومبياو األرجنتينو البرازيلوأثنت مجيع األطراف على األمانة وفرنسا وكندا لتقاريرها. وأيدت  -216
وكندا. وأقرت مجيع الوفود اليت أخذت الكلمة بأمهية املسائل الرقمية بالنسبة ملستقبل االتفاقية، وأعربت عن تأييدها إلعداد 

فرنسا؛ كندا؛ نيجيريا؛ النرويج؛ الصين؛ البرازيل؛ كوبا؛ األرجنتين؛ مبادئ توجيهية تنفيذية بشأهنا، على النحو التايل: 
ويد؛ جمهورية كوريا؛ إندونيسيا؛ االتحاد األوربي؛ تنزانيا؛ كولومبيا؛ ألمانيا؛ النمسا؛ سويسرا؛ جمهورية سلوفاكيا؛ الس

 .يرلندا الشمالية؛ بلجيكاآالكونغو الديموقراطية؛ بنغالديش؛ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و 

االتفاقية وأعرب عن تأييده االقرتاحات املتعلقة مبجاالت  بأن التكنولوجيا متثل منرباً هاماً لتنفيذ نيجيرياواعرتف وفد  -217
العمل، ومنها: تكييف السياسات الوطنية للسلع واخلدمات الثقافية مع البيئة الرقمية؛ وتنفيذ آليات التعاون الدويل للرتويج 

مانة واجملتمع املدين واملنظمات للسلع واخلدمات الثقافية على الصعيد العاملي؛ واخلطوات التالية اليت اقرتحتها اللجنة واأل
الدولية األخرى لألطراف. والحظ أن بعض جماالت الرقمنة، وال سيما الشواغل املتزايدة املتعلقة بالقرصنة، ميكن أن تؤخذ 

 يف االعتبار.

ية الواردة يف بأثر الرقمنة وحتدياهتا والفرص اليت تتيحها. والحظ أن املبادئ التوجيهية التنفيذ النرويجوأقر وفد  -218
من االتفاقية تدعو األطراف بالفعل إىل تغطية الرقمنة يف تقاريرها الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات دون اللجوء  7املادة 

إىل مبادئ توجيهية تنفيذية جديدة. ورأى أنه إذا تقرر العمل على إعداد مبادئ توجيهية تنفيذية، فال بد أن تكون سهلة 
عن  السويد، وإجراءات املنظمات الدولية األخرى، جتنباً لالزدواجية. وأعربت 7ي التدابري من قبيل املادة التناول، وأن تراع

 تأييدها هلذا البيان.
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ضرورة احلفاظ على حق الدول السيادي يف تنفيذ السياسة الثقافية الوطنية يف العصر الرقمي.  الصينوأيد وفد  -219
، ‘إنرتنت بلوس’أشار إىل إدراجه خطة عمل متعلقة باإلنرتنت يف تقريره، يطلق عليها وأقّر حبجم االجتاهات الرقمية، و 

وجتمع بني املنصة الرقمية، وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، والطرق التقليدية لتعزيز الثقافة. وساق جمموعة علي بابا 
ل. وقال إن السينما الصينية أيضًا تدل على أن كمثال على احلاجة إىل هتيئة بيئة ثقافية جديدة وتنمية جديدة لألعما

القضايا الرقمية، رغم أهنا ميكن أن تنطوي على بعض الصعوبات وأن تتدخل يف األعمال التجارية، فإهنا ال تقوضها وال 
ان النامية جتعلها ختتفي. وقال إنه يلزم التعاون بني الدول لضمان األمن السيرباين وحقوق التأليف والنشر. وأوضح أن البلد

 بوجه خاص حتتاج إىل تنفيذ برامج لتبادل املعارف وسياسات لنقل التكنولوجيا لضمان الفرص للفنانني يف العامل الرقمي.

اآلراء املتعلقة باألمهية احملورية للحدود الرقمية اليت تتيح للبلدان النامية فرصًا جديدة لوضع  البرازيلوأيد وفد  -220
من تقرير األمانة يشكل بداية جيدة، ودعا  2لتوسع فيها لضمان التنوع الوطين. وقال إن امللحق السياسات التقدمية وا

 الستمرار التشاور مع احلكومات واجملتمع املدين.

على ضرورة تعزيز الثقافة الرقمية للمجتمع؛ وأشار كدليل على ذلك إىل مؤمتر دويل بشأن األبعاد  كوباوشدد وفد  -221
دة للعامل الرقمي والصلة بني اجملتمع واملسائل الرقمية شاركت فيه احلكومة واجملتمع املدين يف هافانا. وأبرز السياسية اجلدي

اليت تشري إىل البنية التحتية الالزمة للبلدان واملناطق من العامل النامي، وأمهية األجر العادل للفنانني. وباإلشارة إىل  3النقطة 
، أعرب عن تأييده لتبادل املمارسات اجليدة مؤكداً عزم بلده على إنشاء فريق عامل وزاري 7 اإلجراءات املقبلة يف النقطة

للنظر يف هذه املسائل. وعالوة على ذلك، الحظ أن التقادم التقين يشكل حتدياً كبرياً، يتفاقم يف كوبا بفعل احلظر الثقايف 
ديدة آخذة يف الوصول، مما يوفر إمكانيات لزيادة سبل واالقتصادي الذي طال أمده. ومع ذلك، ذكر أن التكنولوجيا اجل

احلصول عليها. وأشار إىل أن وزارة الثقافة يف بلده تضطلع مببادرة لدعم قيمة التنوع الثقايف، وتؤكد احلقوق السيادية للدول، 
 وتوافق على ضرورة جتنب ازدواجية اإلجراءات يف اجملاالت الرقمية.

لضوء على تقارب الوسائط باعتباره إجيابياً وسلبياً يف نفس الوقت بالنسبة للقطاع الثقايف، ا األرجنتينوسلط وفد  -222
مشرياً إىل ثالث مسائل، ذكرهتا األمانة ويرى أنه ينبغي مناقشتها، هي: إمكانية الوصول؛ وإنتاج احملتوى؛ واحلقوق. وشدد 

توسيع نطاق الوصول إىل إنتاج السلع الثقافية وبثها ومحاية الوفد على خربة األرجنتني يف إجياد استجابات سياسية حمددة و 
حقوق اجلهات الفاعلة يف اجملال الثقايف من خالل تطبيق تشريعات حمددة. وأشار حتديداً إىل توسيع نطاق احلصول على 

جيع النهوض بالتعاون التكنولوجيا ملساعدة اجلهات الفاعلة يف اجملال الثقايف وإبراز أشكال التعبري الثقايف اجلديدة وتش
الدويل؛ مستشهدا بتجارب بلده على الصعيد اإلقليمي مع احتاد أمم أمريكا اجلنوبية ومع كولومبيا من خالل "إكسربيسو 
 سور" ]إكسربيس اجلنوب[. وقال إن اإلجراءات املتخذة يف قطاعات اليونسكو األخرى ميكن أن تثري املزيد من املناقشات.

أن تركز اللجنة عملها بوضع خريطة للقضايا املستعرضة املعنية من أجل تفادي التداخل مع  سويدالواقرتح وفد  - 223
عمل املنظمات الدولية األخرى بشأن هذه القضايا، وحتديد اجتاه االتفاقية يف املستقبل، وجتنب طغيان هذه املسألة على 

اً أولياً للمسائل الرقمية. ودعا إىل استخدام عملية تشاورية جماالت أخرى. وأضاف أن املبادئ التوجيهية لالتفاقية متثل إطار 
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كندا من تأكيد أن العمل بشأن املسألة -مكتوبة مفتوحة لتشمل بالفعل مجيع البلدان، وأشار إىل ما ورد يف تقرير فرنسا 
دراسة استقصائية مستعرضة  الرقمية لن يتطلب موارد إضافية؛ وطلب إىل األمانة أن حتدد املوارد اليت ستحتاج إليها إلجراء

 وأن تقدم تفصيالً للنتائج.

بدقة هذه املسألة، مشرياً إىل إقامة إندونيسيا مؤخراً وكالة لالقتصاد اإلبداعي حتسباً للصلة بني  إندونيسياوأقر وفد  -224
ملسألة فيما يتعلق حبماية الثقافة والتكنولوجيا الرقمية. وأكد على اجلهود اليت تبذهلا لوضع سياسات وتدابري بشأن هذه ا

 أشكال التعبري الثقايف وشدد على محاية حقوق امللكية الفكرية لصور التعبري الرقمي.

حتديثاُ لالقرتاح الذي قدمته مؤخراً املفوضية األوروبية بشأن اسرتاتيجية رقمية جديدة  االتحاد األوروبيوقدم وفد  -225
م وحقوق النشر يف االحتاد األورويب لضمان تأهبه لتحديات التحول الرقمي. للسوق الواحد يتضمن تنقيحاً لقواعد اإلعال

وشدد على احلاجة إىل إجياد أطر تنظيمية لضمان تكافؤ الفرص وللمكافأة على اإلبداع وزيادة فرص الوصول إىل املصنفات 
خطة عمل للثقافة تكفل اتساق  2014ام املتنوعة مبا يف ذلك عرب احلدود. وأشار إىل اعتماد وزير الثقافة يف االحتاد يف ع

املبادئ التوجيهية يف نطاق االحتاد والعمل بشأن هذه القضايا على الصعيد الدويل. وسلط الوفد الضوء على مشروع جديد 
يورو إلنشاء شبكة  800 000لالحتاد األورويب بشأن تنظيم املشاريع الثقافية؛ وختصيص الربملان األورويب ميزانية قدرها 

املية ملنظمي املشاريع الثقافية الشباب تكون بصفة رئيسية على شبكة اإلنرتنت، وستتوىل إدارهتا املديرية العامة للرتبية ع
 والثقافة. واختتم كلمته بأن الدعوة ستوجه يف الوقت املناسب لتقدمي مقرتحات بشأن هذا املشروع.

ضها والفرص اليت تتيحها التكنولوجيا الرقمية لتنفيذ االتفاقية يف االهتمام إىل التحديات اليت تفر  تنزانياووجه وفد  -226
الدول النامية. ورأى أن التحديات تنجم عن ضعف القدرة يف سلسلة القيمة. وشدد الوفد على الفجوة التكنولوجية بني 

تتيحها للبلدان لالنتقال إىل  البلدان وأّكد على ضرورة اختاذ سياسات هادفة فيما يتعلق بالبيئة الرقمية يف ضوء الفرص اليت
 القرن احلادي والعشرين من خالل اكتساب الدراية الفنية وإجياد الشباب املبتكرين.

إىل سياستها يف اجملالني الرقمي والثقايف، وسياستها املتعلقة بالتنوع الثقايف، ومبادرهتا اخلاصة  كولومبياوأشار وفد  -227
 بالريادة يف الصناعات الثقافية.

هو أيضًا العام العاشر بعد القمة العاملية جملتمع املعلومات، وأشار إىل تطور  2015بأن عام  ألمانياوذّكر وفد  -228
بلدان اجلنوب والتغيريات اهلامة اليت حدثت على مدى العقد املاضي بسبب التكنولوجيا الرقمية. وأعرب عن تقديره لعمل 

السيرباين وأبرز ضرورة تكوين صلة جمدية باملسألة الرقمية واالتفاقية. وردد الوفد  اليونسكو بشأن التنوع اللغوي يف الفضاء
أسئلة السويد عن املوارد واألعمال التحليلية اليت يتطلبها وضع املبادئ التوجيهية التنفيذية. وشجع اللجنة على العمل مع 

ي هلذه املسألة يتجاوز حدود بلدان منظمة التعاون اجلهات الفاعلة الكبرية يف اجملال االقتصادي وعلى إجياد فهم حتليل
 والتنمية يف امليدان االقتصادي.
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عن تأييده التفكري على نطاق عاملي مبا يف ذلك إنشاء خريطة للنظام اإليكولوجي الرقمي  سويسراوأعرب وفد  -229
خالل عملية تعاونية كبرية تنسق مع  من وجهة نظر التنوع الثقايف. وشدد على ضرورة أن تضطلع اليونسكو هبذه املهمة من

منظمات األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية األخرى، مبا يف ذلك جملس أوروبا، لتجنب ازدواجية اجلهود وتعزيز مشول 
 اليونسكو ومصداقيتها. ودعا إىل التعاون مع قطاعات اليونسكو األخرى مبا يف ذلك االتصاالت والعلوم والعلوم االجتماعية.

على ضرورة أن تأخذ البلدان النامية بالرقمنة. ودعا األمانة والبلدان  جمهورية الكونغو الديمقراطيةوشدد وفد  -230
املتقدمة يف هذا اجملال إىل معاونة البلدان املتخلفة عن الركب من خالل تنظيم عمليات التدريب وإعداد املواد التقنية 

 والوثائق.

األولوية اليت توليها على الصعيد الوطين للتحول الرقمي وإتاحة سبل النفاذ إىل على  بنغالديشوأكد وفد  -231
. وأبرز التحديات اليت تواجهها بوصفها بلداً ناميًا وعلى جهودها الرامية إىل وضع 2021التكنولوجيا الرقمية حبلول عام 

الرقمية، وشّدد على ضرورة مراعاة حتديات سياسات ثقافية وطنية. ومضى فأكد الفرص اهلائلة اليت تتيحها التكنولوجيا 
 الرقمنة.

، ألمانياو النرويجو السويدالتعليقات اليت أبدهتا  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةوأيد وفد  -232
فاقية. وأشار الوفد إىل مؤكداً ضرورة التوفيق بني األهداف املرجوة والوسائل املتاحة يف ضوء القيود املفروضة على موارد االت

من التقرير تشري إىل شرط احلصول على موارد  9، فإن الفقرة 12أنه يف حني ركزت معظم املداخالت على ملحق الوثيقة 
خارجة عن امليزانية من أجل التنفيذ الكامل خلطة عمل قد يرتتب عليها عواقب بالنسبة إىل عبء العمل الكبري الذي 

إىل النظر يف دور االتفاقية فيما يتعلق بعمل املنظمات األخرى اليت ميكن أن تأخذ زمام املبادرة  تضطلع به األمانة. ودعا
من امللحق، اليت تشري إىل أن املنظمة العاملية  11يف الصفحة  3يف جوانب معينة من املسألة الرقمية. وأملح إىل الفقرة 

 ألة القرصنة.للملكية الفكرية ستكون أنسب لتويّل زمام القيادة يف مس

 ]المراقبون[

أن أهم جانب من جوانب املسألة الرقمية بالنسبة  االتحاد الدولي للتحالفات من أجل التنوع الثقافيورأى ممثل  -233
للمجتمع املدين هو توزيع السلع واخلدمات الثقافية واحلصول عليها. وقال إن ذلك ميكن معاجلته من خالل السياسات 

يت تتحكم يف الوصول إىل شبكات التوزيع اجلديدة ومتويلها. وشّدد على األمهية املباشرة للسياسات املتعلقة الثقافية الوطنية ال
بالقرصنة وحقوق امللكية الفكرية ووضع الفنانني. وأشار املمثل إىل احلاجة إىل إعادة تعريف القطاع اخلاص من خالل 

التنظيم الذايت للسوق والتجريب والسماح بظهور ممارسات جديدة السياسات احمللية لتنظيم السوق مع احلفاظ على حرية 
دون اإلفراط يف التنظيم على املدى القصري. وأضاف أن من الضروري إجراء مناقشات بشأن الطرائق اجلديدة للتجارة 

صل االجتماعي وحث اإللكرتونية وحرية تداول السلع الثقافية. وأبرز املمثل التواصل الفائق بني الشباب عرب وسائل التوا
 على إدماجهم يف عمل اخلرباء من أجل االستفادة مبعارفهم الواسعة.
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أن عملية الرقمنة تشكل حتديًا للمبادئ التوجيهية التنفيذية  االتحاد األوروبي لإلذاعة والتلفزيونوأكد ممثل  -234
أي مكان ويف أي وقت. وأوضح أن الزمن  لالحتاد. ذلك أن توزيع حمتوى وسائل اإلعالم مير من خالل أجهزة خمتلفة يف

كانت له أمهيته سابقًا بالنسبة لإلنتاج وأن الفضاء كان مهمًا لنقل السلع واخلدمات الثقافية يف األبعاد الوطنية. أما اآلن 
ر على كثري من فاألمر يتعلق بأبعاد عاملية ومل يعد الزمن مهماً لنقل السلع الثقافية. وقال إن الرقمنة، عالوة على ذلك، تؤث

اجملاالت مما يستدعي إدخال تغيريات كبرية على األنظمة ينبغي أخذها يف االعتبار. واستطرد قائاًل إن من بني التحديات 
احلاجة إىل إعادة تقييم العمليات التشريعية والتنظيمية لألماكن الثقافية على قلة عدد األدوات اليت ُيستند إليها على نطاق 

تفاقية. ولتوضيح هذه النقطة، أشار املمثل إىل التغريات اليت طرأت على السوق السمعية البصرية اإليطالية العامل، مثل اال
مرة يف حجم اإلنتاج.  1 000من حيث حجم املنافسة الذي جيرب أصغر الشركات على التنافس مع شركات عاملية تفوقها 

اليت ختلق فرص العمل احمللية والسلع الثقافية احرتام األنظمة فقواعد السوق غري متوازنة، تقتضي من الكيانات الوطنية 
الوطنية اليت ميكن للشركات العاملية جتنبها. واستطرد يقول إن هناك، على الرغم من احلياد الرقمي لالتفاقية، حاجة ماسة 

خدمات البث اإلذاعي  إىل تكييف أدوات القياس اخلاصة هبا للكشف عن املشاكل اجلديدة اليت توجدها الرقمنة. وتعد
العام وسيلة هامة تستخدمها الدول لتشكيل اجملال الثقايف، وهو ما يتجلى يف املبلغ الذي تنفقه احملطات اإلذاعية العامة يف 

 باليني يورو. 7أوروبا على احملتوى الثقايف احمللي وقدره 

عمل املتبقي بشأن مسألة الوصول، مشرياً على ال االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكيةوشدد ممثل  -235
يف  34يف املائة من السكان يف البلدان املتقدمة النمو يتمتعون بإمكانية الوصول إىل اإلنرتنت، يف حني أن  81إىل أن 

االستمرار  يف املائة يف أقل البلدان منواً. وقال إنه جيب 6.7املائة منهم فقط يتمتعون هبذه اإلمكانية يف البلدان النامية، و
يف بذل اجلهود، رغم سرعة التنمية يف اجملال الرقمي، لالستفادة مما جيري عمله بالفعل. وأكد املمثل إمكانية عمل االحتاد 
يف إعداد الوثيقة املقرتحة واستعداده للمشاركة يف عمليات التقييم ملشاريع الطلبات املقدمة إىل الصندوق الدويل للتنوع 

 التنسيق الفعال بني املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية. الثقايف. وشّدد على

قرارات اللجنة بدعوة املراقبني وغري األعضاء يف اللجنة إىل تقدمي وثائق إلثراء عمل اللجنة،  أمينة االتفاقيةوأكدت  -236
وشجعت على املشاركة الواسعة يف املناقشات املتعلقة مبشروع املبادئ التوجيهية التنفيذية ويف املشاورات الوطنية. وقالت إن 

. وأردفت 12هية ستتبع هيكل القرارات املقرتح يف ملحق وثيقة العمل املسائل اهلامة اليت ينبغي إدراجها يف املبادئ التوجي
قائلة إن ذلك من شأنه أن يشكل مضمون مشروع املبادئ التوجيهية التنفيذية الذي سيعرض على األطراف العتماده يف 

 مشاورات داخلية وخارجية. ؛ مما يتيح وقتاً إلجراء2016الدورة العادية العاشرة للجنة اليت تنعقد يف كانون األول/ديسمرب 

وحّبذت أمينة االتفاقية إدراج األمثلة اليت جيري تبادهلا أثناء املناقشات يف التقارير الدورية، وسلطت الضوء على القسم 
اجلديد اخلاص بالقضايا الرقمية على اإلنرتنت املبين على املعلومات الواردة حىت اآلن. وأشارت إىل أنه لدى تنقيح املبادئ 

توجيهية للصندوق، أسفرت املناقشات بشأن أهدافه عن اقرتاح يقضي باالقتصار على دعم املشاريع اليت تدمج التكنولوجيا ال
الرقمية. ومبا أن ذلك مل يكن مقبواًل لدى مجيع األطراف، فقد تُرِكت أهداف الصندوق عريضًة، مع الرتكيز على بناء 
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ئاسيتني. واختتمت بقوهلا إن العديد من املشاريع اليت يدعمها الصندوق تشمل ني الر تالقدرات باعتباره من أولويات اهليئ
 عناصر رقمية، من قبيل الكتب اإللكرتونية أو دعم اإلبداع الفين املتعدد الوسائط.

ع االعتقاد بضرورة اعتماد مبادئ توجيهية تنفيذية للمسألة الرقمية، وطلب إىل األمانة أن تضع مشرو  الرئيسوأبرز  -237
 على الشاشات، وأكد أن األمانة مل تتلق أي تعديالت خطية على القرار. CP 12.5القرار 

يف جممله، ولعدم وجود أي اعرتاض  CP 12.5عما إذا كانت توجد اعرتاضات على اعتماد القرار  الرئيسوسأل  -238
 أعلن اعتماد القرار.

 .CP 12.5اعتُمد القرار 

 (CE/15/5.CP/13العمل على إبراز االتفاقية )الوثيقة  13البند 

 من جدول األعمال ودعا أمينة االتفاقية إىل عرض الوثيقة. 13البند  الرئيسافتتح  -239

املناقشة اليت أجرهتا اللجنة يف دورهتا العادية الثامنة بشأن إبراز االتفاقية مما أدى إىل اختاذ  أمينة االتفاقيةوأوجزت  -240
بإدراج هذه املسألة يف جدول أعمال مؤمتر األطراف ومناقشتها يف سياق الذكرى السنوية العاشرة لصدور االتفاقية.  قرار

اليت أدت إىل املوافقة على املبادئ التوجيهية  2007وأوجزت األمينة األنشطة العملية املتخذة لزيادة إبراز االتفاقية منذ عام 
 .2013شارة ومبادئ توجيهية تنفيذية يف عام ، واعتماد 2011التنفيذية يف عام 

واستطردت قائلة إن األمانة، بفضل الدعم املقدم من حكومة إسبانيا، تعمل على مستويات كثرية على وضع اسرتاتيجية 
جملموعة إعالمية جديدة تستهدف مجاهري حمددة مثل الشباب واختبار تلك االسرتاتيجية. وأضافت أن األمانة تقوم كذلك 

تاج وتوزيع مواد تروجيية لإلبالغ بنتائج الصندوق وأثره، وتنظم حلقات عمل وفعاليات لتعزيز إبراز االتفاقية وتشجيع بإن
التصديق عليها. وقالت إن عمليات تبادل اآلراء على الصعيد الدويل تراوحت بني النقاش املواضيعي اخلاص لألمم املتحدة 

واالجتماعات اإلقليمية الرفيعة املستوى اليت أسفرت عن خطط عمل مثل  2014بشأن الثقافة والتنمية املستدامة لعام 
إعالن دكا الوزاري بشأن تنوع أشكال التعبري الثقايف. وأعلنت أن حلقات العمل ألغراض التوعية تنظم يف مجيع أحناء العامل 

راف وشركاء اجملتمع املدين على االستفادة من لزيادة إبراز االتفاقية على الصعيدين الوطين واحمللي. وجيري تشجيع مجيع األط
الذكرى العاشرة للرتويج لالتفاقية، مبا يف ذلك استخدام شعارها. وأوضحت أن املعلومات الواردة عن هذه األنشطة تنشر 

عنية. من اجلهات امل 20يف موقع إلكرتوين خاص بالذكرى السنوية لصدور االتفاقية، مبا يشمل البث التدفقي ملقابالت مع 
وعرضت أمينة االتفاقية الصفحة الشبكية اخلاصة بالذكرى السنوية لالتفاقية وشجعت منظمي الفعاليات على إبالغ األمانة 

 خبططهم لكي ميكن إدراجها يف اجلدول الزمين للموقع.
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لالحتفال  2015الصلة بني الرقمنة وبروز االتفاقية، وسلط الضوء على منتدى دويل يف عام  بلجيكاوأبرز وفد  -241
. وأعلن أن املديرة العامة 2015بالذكرى العاشرة لصدور االتفاقية تنظمه اجلالية الفرنسية يف بلجيكا ومؤسسة مونس 

 لليونسكو ستشارك فيه إىل جانب العديد من األطراف الفاعلة يف اجملالني السياسي والثقايف.

مشرياً إىل اختاذ عدة إجراءات يف هذا الصدد على املستوى الوطين على أمهية الرتويج لالتفاقية،  نيجيرياوشدد وفد  -242
. وقال إن 2014بلداً يف عام  48ومع  2011بلداً أفريقيًا يف عام  36منها عقد مؤمترين إقليميني بشأن االتفاقية، مع 
علقة باالتفاقية. وتوزع ، يصدر نشرة إخبارية فصلية تتضمن معلومات مت2معهد الثقافة األفريقية، وهو مؤسسة من الفئة 

هذه اجمللة على وزارات الثقافة ومؤسسات التعليم العايل يف مجيع أحناء أفريقيا. وأضاف أن الكثريين يف أفريقيا لديهم دراية 
 باالتفاقية وأثرها من خالل هذا املنشور.

عن أماكن نشر األمانة ملعلوماهتا وكيفية نشرها، وعن الردود اليت تلقتها، وعن مدى استخدام  الدانمركوسأل وفد  -243
األمانة وسائل التواصل االجتماعي يف االتصاالت. وشّدد على أمهية وسائل التواصل االجتماعي بوصفها منصة أساسية 

مكني من نقل رسائل واضحة إىل اجلهات املعنية واجلهات لالتصاالت يلزم لالتفاقية مراعاهتا. وأيّد تطبيق نظرية التغيري للت
املاحنة القادرة على الرتويج للجهود احملددة اهلدف اليت تُبذل يف إطار االتفاقية. وأشار إىل أن إنتاج أدوات االتصال أمر 

 أخذها يف االعتبار. مهم ولكنه عظيم التكلفة، األمر الذي يتطلب توزيعها بطريقة اسرتاتيجية، وهذه خطوة ثانية ينبغي

أن الرسائل اليت ترد يف أدوات االتصال اخلاصة باالتفاقية مستمدة من التقارير الدورية  أمينة االتفاقيةوذكرت  -244
للبلدان، ومن مث تشكلها التجربة اليت مير هبا تنفيذ االتفاقية. وقالت إن التحديثات اإللكرتونية للصندوق ترسل إىل قاعدة 

عنوان بريد إلكرتوين من مجيع أحناء العامل، وتشمل مجاهري خمتلفة من املتلقني املشرتكني يف القائمة.  4000بيانات تضم 
وأوضحت أن عمل األمانة يستلهم نظرية التغيري يف سياق التقرير العاملي املقبل لرصد أثر االتفاقية الذي ميكن أيضاً اعتباره 

 ائل الرئيسية جيري توزيعها من خالل قنوات التواصل االجتماعي لليونسكو.أداة اسرتاتيجية للتواصل. وأضافت أن الرس

على الصلة بني إبراز االتفاقية واملسائل الرقمية وضرورة توعية مجهور أوسع نطاقًا هبا. واستطرد  كوباوشدد وفد  -245
العاملي للتنوع الثقايف، ومنها عقد قائاًل إن كوبا، يف معرض االحتفال بالذكرى العاشرة، تنظم بعض األنشطة خالل اليوم 

 مؤمترات ومقابالت عن الثقافة والنمو. وذكر أهنا تعّد أيضاً برناجماً للتلفزيون الوطين وختطط لعقد اجتماع وزاري.

إنه يرّوج لشمول االتفاقية ودورها كعامل حفاز للتعاون الدويل. وأضاف أن فنزويال تعترب الثقافة  فنزويالوقال وفد  -246
زءًا من حقوق اإلنسان العاملية. فاإلشارات إىل الثقافة مدرجة يف دستورها ويف السياسات احلكومية املتعلقة بالعلم ج

والتكنولوجيا والتعليم واالتصال. وتوجد قوانني ومؤسسات حلماية الفنانني ومجيع أشكال وسائط اإلعالم والشباب واملرأة 
من خالل تنظيم املهرجانات الوطنية السنوية، وأنشأت شبكات لوسائط اإلعالم  واجلماعات األصلية. وهي تشجع االتفاقية

اجملتمعية على نطاق البلد، تصفها اليونسكو بأهنا مثال على املمارسات اجليدة. أما على الصعيد الدويل، فقال إهنا تروج 
عة دول أمريكا الالتينية والكارييب، واحتاد أمم لالتفاقية من خالل آليات التعاون اإلقليمي يف السوق اجلنوبية املشرتكة، ومجا
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. وساق جامعة الفنون واملوسيقى ومؤسسة سيمون بوليفار دليالً على اهتمام ، والبديل البوليفاري لألمريكتنيأمريكا اجلنوبية
 البلد بتعزيز اإلبداع الفين.

، وأدواته التنفيذية لالتصال، وقاعدة البيانات إىل االسرتاتيجية الواضحة اليت اعُتِمدت للصندوق كنداوأشار وفد  -247
اإللكرتونية بوصفها مصادر مثينة للمعلومات. وسلط الضوء على خمتلف اإلجراءات اليت تتخذها كندا للرتويج لالتفاقية، 

حها. واقرتح مبا يف ذلك تنظيم اجتماع مائدة مستديرة لتناول التحديات اليت تفرضها التكنولوجيات اجلديدة والفرص اليت تتي
الوفد أن تستخدم السينما إلبراز الثراء الذي ينطوي عليه اإلبداع، وال سيما يف العامل الناطق بالفرنسية واملساعدة على 
الرتويج لالتفاقية. وأعلن أنه جيري على نطاق واسع توزيع نشرة إخبارية تغطي العديد من املناسبات اليت تنظم على مدار 

وة ينظمها التحالف الكندي للتنوع الثقايف. وقال إن اجملتمع املدين الكندي يروج أيضاً لالتفاقية بطرق السنة، مبا يف ذلك ند
منها، على سبيل املثال، عقد االجتماعات وإقامة املناسبات السنوية. وأشار إىل مناسبة واحدة من تنظيم معهد الفنون 

 اجلميلة يف مونرتيال.

الفنانني يف تعزيز إبراز االتفاقية واحلاجة إىل إتاحة فرص ملنابر ميكنهم استخدامها على دور  ناميبياوشدد وفد  -248
للرتويج هلا. وقال إن وزارة التعليم والفنون والثقافة يف ناميبيا تقيم شبكات مع الفنانني احملليني لزيادة الوعي بقيمة التنوع يف 

نية املتعلقة بالفنون والثقافة والرتاث، مبا يؤدى إىل وضع مشروع الفنون والثقافة. وأضاف أهنا كذلك تستعرض سياستها الوط
سياسة تساعد على الرتويج لالتفاقية. وشدد الوفد على تبادل املعلومات وبناء القدرات والتواصل مع الشباب بوجه خاص. 

من  24ذكور يف الفقرة وأعرب عن تأييده لتنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية للجهات املعنية الرئيسية على النحو امل
 الوثيقة.

إىل سياسات ثقافية حمددة استحدثتها وزارة ثقافة بلده. وقال إهنا تقوم بعمل مستعرض عرب  األرجنتينوأشار وفد  -249
قطاعات الدولة من شأنه أن يساعد على زيادة الوعي الوطين باالتفاقية واملسائل األوسع نطاقًا املتعلقة هبا على الصعيد 

. وأضاف أهنا ختطط للقيام بربامج لالحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لصدور االتفاقية، ومنها تنظيم سوق للصناعات الدويل
 الثقافية سيعقد يف أيلول/سبتمرب وأنشطة أخرى جيري إعدادها مع املكتب امليداين اإلقليمي لليونسكو يف مونتيفيديو.

إىل أنه على الرغم من أن االتفاقية معروفة يف القطاع الثقايف، إال أن املعرفة هبا قليلة يف  بوركينا فاسووأشار وفد  -250
األماكن اليت تتخذ فيها القرارات اإلمنائية، كالربملان مثاًل. كما أن الشركاء املاليني غري ملمني إىل حد كبري باالتفاقية، ورغم 

كثريين منهم ليسوا على دراية بأحكام االتفاقية. وأقر الوفد بالعمل الكبري عملهم مع كيانات مثل االحتاد األورويب، فإن ال
الذي يلزم القيام به لكي تكسر الثقافة حواجز الدخول يف قطاعات مثل التعليم واألعمال، وال سيما يف بلدان اجلنوب. 

ل احلصول على دعمهم كما شدد على وشدد على إبراز صورة االتفاقية يف أوساط اجملتمع املدين والوزراء واحلكومة من أج
 العمل الالزم إلبراز االتفاقية يف بلدان اجلنوب.



DCE/17/6.CP/4  
Annex – Page 59 

 

أن املوقع الشبكي لليونسكو ال يتضمن أية معلومات خاصة باالتفاقية أو بالذكرى  سانت لوسياوالحظ وفد  -251
فة يف اليونسكو، اليت ال تتضمن السنوية لصدورها. والحظ كذلك أن هذا ينطبق أيضاً على الصفحة الرئيسية لقطاع الثقا

سوى معلومات عن اتفاقيات الرتاث. ودعا إدارة اليونسكو إىل تسليط مزيد من الضوء على االتفاقية يف مواقعها على 
شبكة اإلنرتنت، حىت لو كان ذلك ألغراض الذكرى السنوية العاشرة فحسب، وحذر من إغفال اتفاقية حلساب اتفاقية 

 ألجل الطويل.أخرى، وال سيما يف ا

إىل أن البث التدفقي للمؤمتر على شبكة اإلنرتنت هو وسيلة للرتويج لالتفاقية، وسأل  االتحاد األوروبيونّوه وفد  -252
األمانة عن عدد األشخاص الذين يشاهدونه، وعن عدد من شاهدوا جلسة نقاش اخلرباء، وعما إذا كان اجتماع اللجنة 

 ثه تدفقياً على اإلنرتنت كذلك. يف كانون األول/ديسمرب سيجري ب

إنشاء مديرية لتعزيز الصناعات الثقافية ومعرض للصناعات الثقافية يساعدان على زيادة  كوت ديفواروأبرز وفد  -253
 الوعي بشأن االتفاقية.

تخدام بناء على أمهية وضع اسرتاتيجية للرتويج لالتفاقية خارج القطاع الثقايف. واقرتح اس البرازيلوشّدد وفد  -254
القدرات للتواصل مع فروع األعمال والتجارة والتخطيط وغريها من فروع احلكومة من خالل تنظيم حلقات عمل تدريبية 
ميكن استخدامها إلقناع هذه القطاعات بأمهية االتفاقية. وأشار اىل جتربته االجيابية ىف العمل مع املسؤولني بوزارة اخلارجية 

لف الوزارات حلضور عروض بشأن التحديات الرئيسية اليت تواجهها السياسة اخلارجية الربازيلية، مبا ودعوة املسؤولني من خمت
فيها الثقافة. وأّكد املندوب على ضرورة فتح قنوات جديدة للحوار بني املسؤولني يف القطاعات املختلفة الذين يُبدون 

 لدولة.انفتاحاً إزاء هذه األفكار يف حال عرضها كمسائل متعلقة با

 عن تأييده التام لبيان الربازيل ودعا املراقبني إىل أخذ الكلمة. الرئيسوأعرب  -255

 ]المراقبون[

خبصوص تنظيم عرضه السادس اخلاص بالتنوع الثقايف املرتبط االتحاد األوروبي لإلذاعة والتلفزيونوأفاد ممثل  -256
 إذاعة هولندية. وقال انه سيعلن مواعيد هذا العرض مبجرد إتاحتها.بالذكرى العاشرة يف كانون الثاين/يناير، عن طريق 

تفاصيل البث الشبكي ملناسبة يف كيبيك ساعد  االتحاد الدولي للتحالفات من أجل التنوع الثقافيوذكر ممثل  -257
لى الفيسبوك وأضاف أن لدى كل من االحتاد الكندي واالحتاد الدويل صفحات ع فيها على ربط األشخاص مبوقع تويرت.

زائراً قبل بضع سنوات. وشجع املمثل األطراف على إرسال معلومات  40زائر بعد أن كان  200يصل عدد زوارها إىل 
 لالحتاد لنشرها على وسائط التواصل االجتماعي.
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 يتكلم فيها مشكلة إيصال مبادئ االتفاقية يف املناطق الريفية اليت ال المنظمة الدولية للفرنكوفونيةوأبرز ممثل  -258
كثري من الناس لغات العمل الرئيسية يف االتفاقية. ورأى لذلك أنه يلزم تقدمي املساعدة من األطراف واجملتمع املدين لرتمجة 

 الوثائق إىل اللغات احمللية. وقال إن عملية إعداد التقارير الدورية متثل فرصة اسرتاتيجية لتعريف اجملتمع املدين باالتفاقية.

إىل أنه سيجري احلصول على معلومات عن حجم البث على اإلنرتنت من إدارة اإلعالم  أمينة االتفاقيةشارت وأ -259
التابعة لليونسكو. وذكرت أن األمانة تصدر بيانات صحفية عن أنشطة االتفاقية وعن املسائل التجارية والرقمية اليت تلتقطها 

يف إبراز االتفاقية، وتقدمي طلبات استخدام  جهودهاعلی مواصلة تعزيز وسائط اإلعالم يف بلدان خمتلفة. وشجعت األطراف 
 لوضعها علی املوقع اإللکرتوين لالتفاقية. تهاسال معلومات إىل األمانة عن أنشطالشارة، وإر 

فطلب إىل األمانة عرضه على الشاشات وأعلن عن عدم تلقي  CP 13.5إىل اعتماد مشروع القرار  الرئيسوانتقل  -260
تعديالت خطية. وسأل الرئيس عما إذا كانت هناك أية تعليقات أو اعرتاضات، ولعدم وجود أي منها، أعلن اعتماد  أي

 . CP 13.5القرار 

 .CP 13.5اعتُِمد القرار 

 (CE/15/5.CP/INF.8و CE/15/5.CP 14األنشطة المقبلة للجنة )الوثيقتان  14البند 

 من جدول األعمال، ودعا أمينة االتفاقية إىل عرض الوثيقة. 14البند  الرئيسافتتح  -261

أخذت يف االعتبار ما يلي: املبادئ التوجيهية التنفيذية  14أهنا لدى إعداد الوثيقة  أمينة االتفاقيةوأوضحت  -262
لالتفاقية؛ والقرارات املتخذة خالل الدورة العادية الثامنة للجنة؛ وعمليات التقييم اليت أجراها مرفق اإلشراف الداخلي 

جريت مع األطراف؛ واألولويات العاملية اليت حددهتا لالتفاقية والصندوق؛ ونتائج الدراسات االستقصائية املختلفة اليت أ
اإلجراءات اليت ميكن للجنة اختاذها يف املستقبل وتعكس املرحلة  14. وتعرض الوثيقة 5م/37اهليئات الرئاسية يف الوثيقة 

 احلالية من التنفيذ.

على سبيل املثال، ستوافق الدورة وأضافت أن بعض األنشطة تقع بالفعل يف صلب العمل األساسي املتعلق باالتفاقية. ف
أعضاء جدد  3، وستنظر يف تعيني 2015العادية التاسعة للجنة على مشاريع تستند إىل طلبات الصندوق املقدمة يف عام 

. وقالت إن اللجنة ستقّيم أيضاً التنفيذ املستمر لتوصيات 2017و 2016يف فريق اخلرباء لتقييم طلبات التمويل يف العامني 
إلشراف الداخلي، واسرتاتيجية مجع األموال والتواصل، وتشرف على إدارة موارد الصندوق مبا يف ذلك تطبيق سياسة مرفق ا

أول تقرير رصد عاملي عن تنفيذ االتفاقية على  2015اسرتداد التكاليف. وستصدر اللجنة يف كانون األول / ديسمرب 
يل من أجل التنمية. وسيستمر تقدمي التقارير باالستناد إىل املبادئ نطاق العامل بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الدو 

التوجيهية التنفيذية املنقحة اليت تعتمدها األطراف يف هذه الدورة. وأعلنت أن التحليل التايل للتقارير الدورية اليت تقدم كل 
واستدركت قائلة إنه سيجري تغيريه عندئذ أربع سنوات سيقدم إىل الدورة العادية التاسعة للجنة يف كانون األول/ديسمرب، 
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من الصدور على أساس سنوي ليصدر كل سنتني. وأشارت أمينة االتفاقية إىل أنه لدى حتديد أولويات األنشطة املقبلة، 
ينبغي إيالء االعتبار الواجب لقدرات األمانة املالية والبشرية على تنفيذ مجيع األنشطة على أكمل وجه. واختتمت بياهنا 
بالتشديد كذلك على أمهية مشاركة اجملتمع املدين وغريه من الشركاء يف تلبية االحتياجات واألولويات املتزايدة اليت حيددها 

 األطراف.

األطراف على ترتيب أولويات املهام املقبلة وأشار إىل إمكانية رفع بعض األنشطة من القائمة إذا  الرئيسوشّجع  -263
ح االتفاقية يف املستقبل. وشجع األطراف املهتمة بأنشطة معينة على توفري موارد خارجة عن مل تكن ضرورية لضمان جنا 

 امليزانية.

ترتيب األولويات بالنسبة إىل االلتزامات القانونية. وقال إن أولوياته من هذه الوجهة تتمثل يف  البرازيلواقرتح وفد  -264
الرقمية وتنفيذ االسرتاتيجيات العاملية لبناء القدرات وإعداد الوحدات  صياغة مبادئ توجيهية تنفيذية جديدة بشأن املسائل

. وأقر بأمهية العمل الذي يضطلع به الصندوق، وتنفيذ توصيات مرفق اإلشراف الداخلي، 21و 16التدريبية للمادتني 
يوافق على حذف أي بنود بشأن وضع الفنانني. ومل  1980وأنشطة اإلبالغ والرصد، ومتابعة أوجه التآزر مع توصية عام 

 ذلك. سانت لوسيامن القائمة. وأيدت 

عن تأييده بيان الربازيل وقال إنه نظراً ألمهية مجيع املسائل املدرجة، ينبغي لألطراف أن  سانت لوسياوأعرب وفد  -265
ملوارد يف املؤمتر العام لليونسكو توفر املوارد الالزمة لألمانة من أجل إجناز هذه األعمال. ورأى أن تثري الدول األعضاء مسألة ا

وأن تقوم برتتيب األولويات مع االتفاقيات األخرى اليت لديها مزيد من املوظفني واملوارد. والحظ الوفد أنه يف حني يؤكد 
ريان إىل املؤمتر العام تساوي االتفاقيات الثقافية يف األمهية، فإن صغر امليزانية وقلة املوظفني املخصصني هلذه االتفاقية يش

 هذه املالحظة. النمساخالف ذلك. وأيّدت 

أمهية االلتزامات القانونية وأعرب عن أولوية بلده املتمثلة يف مواصلة رصد تنفيذ توصيات مرفق  النرويجوكرر وفد  -266
 اإلشراف الداخلي.

ءات املقبلة برمتها. ووصف التقرير على احلاجة إىل املناقشة يف املؤمتر العام وأيد قائمة اإلجرا الدانمركوأكد وفد  -267
العاملي وإطار النتائج بأن هلما أمهية خاصة لعرض النتائج من أجل احلصول على الدعم لتنفيذ املهام األساسية األخرى 

 لالتفاقية.

ية، بالصعوبة اليت يواجهها كثري من األطراف يف تقدمي املساعدة والدعم اخلارجني عن امليزان الكويتوأقر وفد  -268
واقرتح إعداد توزيع مفّصل للنفقات. وأضاف أن ذلك من شأنه أن يسمح بإعادة عدد من النفقات االستثمارية إىل النظام 

 لضمان االستدامة على املدى الطويل.
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على ضرورة احلفاظ على االلتزامات القانونية لألمانة واالستثمار يف وحدات بناء القدرات  النمساوشدد وفد  -269
يب. وقال إن ذلك من شأنه أن يضمن استدامة االتفاقية والتوعية العاملية هبا وتنفيذها، مبا يكفل أمهيتها يف املستقبل والتدر 

وقدرهتا على معاجلة املسائل الناشئة مثل املبادئ التوجيهية التنفيذية للمسائل الرقمية. وأكد أن االتفاقية تتلقى موارد مالية 
الثقافية األخرى، وكرر الدعوة إىل إثارة هذه املسألة يف املؤمتر العام وخالل الدورة املقبلة للمجلس وبشرية أقل من االتفاقيات 

 التنفيذي.

عما إذا كانت هناك أي أطراف أخرى أو مراقبني يرغبون يف أخذ الكلمة. ولعدم رؤيته أحداً طلب  الرئيسوسأل  -270
وتأكد من عدم تلقي األمانة أي تعديالت خطية على القرار.  CP 14.5 من األمانة أن تعرض على الشاشة مشروع القرار

 وأعلن الرئيس اعتماد القرار.

 .CP 14.5اعتُِمد القرار 

 (CE/15/5.CP/INF.3و  CE/15/5.CP/15انتخاب أعضاء اللجنة )الوثيقتان  15البند 

إىل انتخاب اللجنة فدعا أمينة االتفاقية إىل أخذ الكلمة لتقدمي مزيد من املعلومات عن كيفية املضي  الرئيسانتقل  -271
 قدماً.

، انتخب يف دورته العادية األوىل 4-23واملادة  1-23أن مؤمتر األطراف، وفقاً للمادة  أمينة االتفاقيةوأوضحت  -272
النظام الداخلي ملؤمتر األطراف تنص على أن تكون مدة عضوية  من 16عضواً. وأضافت أن املادة  24جلنة مؤلفة من 

من االتفاقية. وقالت إن أعضاء اللجنة الذين انتهت مدة عضويتهم  1-23أعضاء اللجنة أربع سنوات، متاشياً مع املادة 
 عضواً، حسب اجملموعة االنتخابية، هم: 12ويبلغ عددهم  2015يف عام 

 سرااجملموعة األوىل: السويد وسوي
 اجملموعة الثانية: أرمينيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 اجملموعة الثالثة: األرجنتني وسانت فنسنت وجزر غرينادين وهندوراس
 فيتناماجملموعة الرابعة: 

 اجملموعة اخلامسة )أ(: مجهورية الكونغو الدميقراطية وزمبابوي وغينيا
 اجملموعة اخلامسة )ب(: الكويت

عضوًا من أعضاء  12، انتخب 2013ت بأن مؤمتر األطراف، يف دورته العادية الرابعة املعقودة يف حزيران/ يونيو وذّكر 
 . وتلت أمساء األعضاء املتبقني، حسب اجملموعة االنتخابية، وهم:2017اللجنة تنتهي مدة عضويتهم يف عام 
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 الشمالية والنمسا داوآيرلناجملموعة األوىل: اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
 اجملموعة الثانية: بيالروس وليتوانيا 

 اجملموعة الثالثة: أوروغواي وسانت لوسيا
 اجملموعة الرابعة: أسرتاليا وأفغانستان 

 اجملموعة اخلامسة )أ(: إثيوبيا ومدغشقر
 اجملموعة اخلامسة )ب(: اإلمارات العربية املتحدة وتونس

اليت تتضمن القائمة  3من النظام الداخلي وأشارت إىل الوثيقة اإلعالمية  2-15املادة واستمرت أمينة االتفاقية فشرحت 
ساعة من افتتاح  48، وضعت يف صيغتها النهائية قبل 3-17املؤقتة للمرشحني. وأوضحت أن هذه القائمة، وفقاً للمادة 

 ، هو على النحو التايل:2015زيران/يونيو ح 8مؤمتر األطراف. وقالت إن عدد املقاعد املتاحة واملرشحني، اعتباراً من 

 اجملموعة األوىل: أملانيا وفرنسا
 اجملموعة الثانية: اجلمهورية التشيكية وسلوفاكيا

 اجملموعة الثالثة: الربازيل وباراغواي وبريو
 اجملموعة الرابعة: إندونيسيا

 الدميقراطيةاجملموعة اخلامسة )أ(: كوت ديفوار ونيجرييا ومجهورية الكونغو 
 اجملموعة اخلامسة )ب(: املغرب ومصر

إىل خلو القائمة من االعرتاضات يف مجيع اجملموعات وطلب إىل األمانة أن تضع نص القرار على  الرئيسوأشار  -273
الشاشات. وسأل الرئيس مؤمتر األطراف عما إذا كان يوافق على القرار، ومن مث أعلن اعتماده. ونّوه الرئيس بسهولة 

 إجراءات املؤمتر وسالستها، ودعا األطراف اليت تنتهي مدة عضويتها يف اللجنة إىل إبداء املالحظات على عملها.

 .CP 15.5اعتُِمد القرار 

وهنأت الوفود اليت أخذت الكلمة أعضاء اللجنة املنتهية واليتهم وأعضاءها اجلدد ومتنت هلم حظًا سعيدًا يف  -274
قية، وأثنت على روح التعاون بني األطراف وتوجهت بالشكر للرئيس واألمانة على ما قاما به من عملهم املقبل بشأن االتفا

جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ اإلمارات العربية المتحدة؛ هندوراس؛ األرجنتين؛ المغرب؛ عمل ممتاز، وترتيبها كالتايل: 
رنسا؛ سلوفاكيا؛ باراغواي؛ سويسرا؛ السويد؛ الجمهورية بيرو؛ إندونيسيا؛ كوت ديفوار؛ نيجيريا؛ البرازيل؛ الكويت؛ ف

 التشيكية؛ بربادوس؛ توغو؛ الصين.

أعضاء اللجنة املنتهية واليتهم على عملهم الرائع وعلى ما أبداه سفري مجهورية الكونغو الدميقراطية  الرئيسوشكر  -275
يف أن جيري الرتحيب بأعضاء اللجنة املنتهية واليتهم  من قيادة للجنة خالل حلظة هامة من حياهتا. وأعرب الرئيس عن أمله

 مرة أخرى باللجنة وحّيا األعضاء اجلدد املنضمني إىل اللجنة.
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 مسائل أخرى 16البند 

األطراف بأن القرارات اليت اعتمدت خالل املؤمتر اخلامس لألطراف سُتعَرض على الشاشات وأعطى  الرئيسأبلغ  -276
 الكلمة للمقرر لكي يعرض القرارات املعتمدة.

، موجزًا للدورة العادية اخلامسة ملؤمتر األطراف، منّوهًا مبشاركة املديرة العامة المقرروقدم السيد سفيان الفقي،  -277
طرفا،  92واملسائل الرقمية. وأشار املقرر إىل مشاركة  21و 16لسة تبادل اآلراء مع اخلرباء بشأن املادتني لليونسكو، وجب

منظمات غري حكومية. وأوجز  8منظمات حكومية دولية، و 5دول أعضاء يف اليونسكو ليست أطرافاً يف االتفاقية، و 8و
ذت. 16لقرارات الـ املقرر البنود املدرجة يف جدول األعمال وقدم ملخصاً ل  اليت اختُِّ

املقرر على عمله املمتاز، وانتقل إىل اعتماد القرارات يف جمملها، ويف غياب أي اعرتاضات أعلن  الرئيسوشكر  -278
اعتماد القرارات. وأعلن الرئيس انتهاء العمل وشكر مجيع املشاركني على ما بذلوه من جهود خالل هذه الدورة وطلب إىل 

كملوا استقصاء الرضا عن أساليب عمل األمانة. وشكر الرئيس، خاصًة، أمينة االتفاقية واألمانة على عملهما اجلميع أن ي
 غري العادي. وشكر الرئيس أيضاً املرتمجني والفنيني واجلميع على إجناح مؤمتر األطراف.

ك ممثلي اجملتمع املدين، واعرتفت الرئيس ومجيع أعضاء اللجنة املنتهية واليتهم، وكذل أمينة االتفاقيةوشكرت  -279
بضرورة العمل معهم على حنو أوثق على الصعيدين القطري والدويل. وشكرت األمينة أيضاً املوظف القانوين، كما وجهت 

 الشكر اخلاص لفريق األمانة على عملهم الدؤوب وتفانيهم والتزامهم إزاء االتفاقية وجناح تنفيذها.

 الدورة العادية اخلامسة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف. اختتام الرئيسمث أعلن  -280

 هناية الدورة

 


