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 إنجليزي: األصل

 

 وتعزيز  مؤتمر األطراف في اتفاقية حماية
 تنوع أشكال التعبير الثقافي

 

 الدورة العادية السادسة
 2باريس، مقر اليونسكو، القاعة 

 2017حزيران/يونيو  12-15
 

عام  وطبعةم كل أربع سنوات: إرسال تقارير جديدة التقارير الدورية اليت تقد  : من جدول األعمال المؤقت 9البند 
 ن التقرير العامليم 2015

ملناقشات  الصادر عن مؤمتر األطراف، تعرض هذه الوثيقة موجزاً  CP 9a.5ر من القرا 10 وفقًا للفقرة
كل أربع سنوات واليت استعرضتها اللجنة األطراف  اللجنة بعد مداوالهتا بشأن التقارير الدورية اليت تقدمها 

يف كانون األول/ديسمرب  صدرمانة يف شكل تقرير عاملي م حتليل األخالل دورتيها التاسعة والعاشرة. ويقد  
تنوع أشكال التعبري الثقايف من أجل  لتعزيز الزمن د منالسياسات الثقافية: عق رسمبعنوان "إعادة  2015

ميكن االطالع على التقارير . و DCE/17/6.CP/INF.4ة تقارير األطراف يف الوثيق التنمية". وترد ملخصات
 كل أربع سنوات على املوقع الشبكي لالتفاقية  تقد ماليت  الكاملة الدورية

reports-reports/available-reporting/periodic-http://en.unesco.org/creativity/monitoring. 
 .34ملطلوب: الفقرة القرار ا

http://en.unesco.org/creativity/monitoring-reporting/periodic-reports/available-reports
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 خلفيةال

املتعلقة  ،"االتفاقية"( بـاسممن اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف )املشار إليها فيما يلي  9املادة  إن - 1
اليونسكو م األطراف املعلومات املناسبة يف تقاريرها إىل على أن "تقد  منها يف الفقرة )أ( تنص  وشفافيتها،تقاسم املعلومات ب

 كل أربع سنوات بشأن التدابري املتخذة حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف داخل أراضيها وعلى الصعيد الدويل".

 ـاسمب يليونظرت اللجنة احلكومية الدولية املعنية حبماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف )املشار إليها فيما  - 2
كل أربع سنوات )يشار إليها   دورية تقد م( 5تقارير ) ة( يف مخس2015سعة )كانون األول/ديسمرب "اللجنة"( يف دورهتا التا

 لتعزيز من الزمن السياسات الثقافية: عقد رسم"إعادة  األول املعنون التقرير العامليوأطلقت "التقارير الدورية"(،  ـفيما يلي ب
"(. ونظرت اللجنة يف 2015"التقرير العاملي لعام  ـإليه فيما يلي ب اراملشتنوع أشكال التعبري الثقايف من أجل التنمية" )

 .دورياً  ( تقريراً 33( يف ثالثة وثالثني )2016دورهتا العاشرة )كانون األول / ديسمرب 

 ما يلي: حبثيدعى مؤمتر األطراف يف هذه الدورة إىل  - 3

 ؛DCE/17/6.CP/INF.4ة يف الوثيق الواردةا وملخصاهت 2016و 2015التقارير الدورية املقدمة يف عامي   (1)

وقائمة األطراف اليت يتوقع صدور  2018-2017قائمة األطراف اليت يتوقع أن تقدم تقاريرها الدورية للفرتة   (2)
 األول(؛ امللحق)انظر  2016-2015تقريرها الدوري خالل الفرتة 

 الثاين( امللحقيذ االتفاقية )انظر تنف ملتابعةوإطار الرصد  2015التقرير العاملي لعام   (3)

ملخص ملناقشات الدورتني العاديتني التاسعة والعاشرة للجنة بشأن التقارير الدورية والنتائج الرئيسية للتقرير  (4)
 العاملي األول.

 (2015-2017) موجز اإلجراءات التي اتخذتها األمانة

قرارات الدورتني التاسعة والعاشرة للجنة واملبادئ التوجيهية الصادر عن مؤمتر األطراف و  CP 9a.5تنفيذ القرار ل - 4
 :2017-2015 باألنشطة التالية خالل الفرتة ، اضطلعت األمانة9بشأن املادة  التشغيلية

إىل تقدمي تقاريرها الدورية  ها فيهااألطراف املعنية بالربيد اإللكرتوين تدعو إىل تذكري خطابات رسائل و  توجيه (1)
 ة؛إىل األمان

اجتماع جمللس التحرير  وتنظيم، 2015مع خرباء دوليني ومنظمات شريكة إلعداد التقرير العاملي لعام  العمل  (2)
 Hertie School ofمدرسة هرييت للحوكمة ) يف 2015 أبريل/نيسان 1إىل  مارس/آذار 31من 

Governance )املقدمة من األطراف بني  71 ـية الإىل التقارير الدور  كاتبو التقريرأملانيا. واستند   ،يف برلني
 مصادر أخرى؛ وإىل 2015و 2012عامي 
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لدورة التاسعة للجنة. اأثناء  2015كانون األول/ديسمرب   16يف  2015التقرير العاملي لعام  وإطالق نشر (3)
خمتلف  األمانة، يعرض عدهتامللخص التحليلي للتقارير الدورية الذي الذي حيل حمل  هذا،والتقرير العاملي 
اليت والتحديات كرة واالجتاهات السياسات املبت ويربزذ هبا االتفاقية على الصعيد العاملي، الطرق اليت تنف  

ئي الدويل. والتقرير الكامل بفضل دعم الوكالة السويدية للتعاون اإلمنا هتواجهها األطراف. وقد أمكن إصدار 
ليزية والفرنسية ىل مثاين لغات )اإلجنرجم امللخص إوالصينية، وقد تُ ليزية والفرنسية واإلسبانية باللغات اإلجن متوفر

 واإلسبانية واألملانية والكورية والصينية والعربية واملنغولية(؛

فيها القيام بتدخالت  لألطراف جماالت واضحة ينبغي حيددالثاين(  امللحقوضع إطار شامل للرصد )انظر   (4)
 على مر الزمن؛ز احملر التغيري والتقدم  ملتابعةمن املؤشرات  وجمموعة ،لتنفيذ االتفاقية سياسية

إعداد الوعي بأمهية  عززمل، مما العا يف أحناء 2015يف سلسلة من العروض العامة للتقرير العاملي لعام املشاركة  (5)
 ة نظمتها األطراففعاليات خمتلفوشجعت  دعمت األمانةو . ة العامةتقارير دورية ألغراض رصد السياس

 التقرير؛ طالقإلواملكاتب امليدانية 

إىل التقارير الدورية  ي، استناداً العمل مع خرباء دوليني ومنظمات شريكة إلعداد الطبعة الثانية من التقرير العامل (6)
قرير العاملي الثاين يف لتاقد االجتماع األول جمللس حترير ومصادر أخرى. وعُ  2017و 2016املقدمة يف عامي 

مساوية لليونسكو واملستشارية ، بدعم من اللجنة الن2016أيلول/سبتمرب  23إىل  21يف الفرتة من  مسا()الن فيينا
إىل  1 الفرتة من يف (السويد)وكهومل قد االجتماع الثاين جمللس التحرير يف ستعُ و  .االحتادية )شعبة الفنون والثقافة(

 ليونسكو؛للجنة الوطنية السويدية ، بالتعاون مع جملس الفنون السويدي وال2017آذار/مارس  3

ثيق مع اخلرباء الدوليني التشاركية بالتعاون الو  السياساتمنوذج تدريب بشأن رصد  تنقيح وبلورة واختبار (7)
 ؛واملكاتب امليدانية لليونسكو

الوكالة يل من بتمو بناء القدرات ل 2تنفيذ أنشطةواخلرباء الدوليني،  1ليونسكول امليدانية كاتباملبالتعاون مع  (8)
، وتونس، ورواندا، بوركينا فاسوإثيوبيا، وإندونيسيا، و ) افطر من الدول األ 12السويدية للتنمية الدولية يف 

 ؛واملغرب( ،وكولومبيا ،وكوبا ، وفيتنام، وكمبوديا،والسنغال، وزمبابوي

ليونسكو، لكاتب امليدانية املون مع جناح املشروع املمول من الوكالة السويدية للتنمية الدولية وبالتعا يف ضوء (9)
ومنطقة  ،وغينيا ،وتوغو ،وكوت ديفوار ،وموزمبيق ،ومدغشقر ،أنشطة مماثلة لبناء القدرات يف إكوادورتنفيذ 

                                                           

 .والرباط ،كيتو، و بنوم بنه، و نريويب، و جاكرتا، و هافانا، و هراريو  ،هانوي، و داكارو  ،يونسكو يف أديس أباباللكاتب امليدانية امل 1
جهات معنية حتياجات بني لالإجراء مشاورات وتقييم ( 1) :املشاريع اليت مولتها الوكالة السويدية للتنمية الدولية متثلت يف األنشطة األربعة التالية 2

( إعداد تقرير مبساعدة 3)مسؤول عن تقدمي التقارير الدورية؛  ات معنية متعددة،قوامه جهحلقات عمل تدريبية لفريق وطين تنفيذ ( 2)؛ متعددة
 على العموم ومناقشته.لتقرير ا( عرض 4)اخلرباء؛  مرفقفنية من 
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وسانت فنسنت  وجامايكا،، وبربادوس، وترينيداد وتوباغو ،ا وبربوداو منها أنتيغ تالبحر الكارييب، استفاد
 ؛رينادا، وغياناغرينادين، وسانت لوسيا، وغو 

ات ية الدولية بشأن رصد السياسعن تنفيذ املشروع املمول من الوكالة السويدية للتنم شريط فيديو تروجيي إنتاج (10)
 ؛2016يسمرب على اللجنة يف دورهتا العاشرة يف كانون األول/د هوعرض بلداً  12التشاركية يف 

 نظام إدارة املعارف يف دورية وحتديثها باستمرار وحتسنياستحداث استمارة إلكرتونية لتقدمي التقارير ال (11)
ستمارة اإللكرتونية لتسهيل إىل ملء اال ها فيهااألطراف رسائل تعميمية تدعو إىل  األمانة ووجهتاالتفاقية. 

ر ويوف، تهاعلومات وشفافيتبادل امل املعارفظام إدارة ندعم وينشر املعلومات بعد تقدمي التقرير الدوري. 
ملستدامة، والسياسات مواضيع )الثقافة والتنمية الل ات مصنفة وفقاً سياسعلى صعيد الات مبتكرة ممارس

لدويل، ومشاركة اجملتمع املدين، ا، والتكنولوجيات الرقمية، والتعاون اإلذاعي العامبث الوالتدابري الثقافية، و 
رج امليزانية قدمته السويد ويل من خامن خالل مت املعارفواملعاملة التفضيلية(. ومت دعم تطوير نظام إدارة 

 .وإيطاليا يف شكل خبري مشارك

 والعاشرة اللجنة في دورتيها التاسعة وبحثتهالمحة عامة عن التقارير التي تلقتها األمانة 

من  يف املائة 36.5يف دورتيها التاسعة والعاشرة )أي  3اللجنةحبثتها و  دورياً  تقريراً  38تلقت األمانة ما جمموعه  - 5
 .بالفرنسيةتقارير  6ليزية، ومنها باإلجن تقريراً  32م د  املتوقعة(. وقُ  104 ـالتقارير ال

لواردة( بيانات إحصائية باستخدام ايف املائة من التقارير الدورية  79 متثل تقاريرها نسبة) ( طرفاً 30م ثالثون )وقد   - 6
مقارنة  كبرياً   ل ذلك حتسناً تقريرها الدوري الرئيسي. وميثإحصاءات ثقافية يف  بإدراج، أو املصادر واإلحصاءات ملحق

 املائة من األطراف بيانات يف 38م سوى قد  يالسابعة والثامنة، حيث مل يها دورتيف للجنة ابالتقارير اليت نظرت فيها 
 .إحصائية

 .ونسكو االنتخابيةليا اتجمموعاليت تلقتها  والواردة اجلدول أدناه عدد التقارير الدورية املتوقعة ويبني - 7

 ها التاسعة والعاشرةيف دورتي واستعرضتهااليت تلقتها اللجنة  *والواردةعدد التقارير الدورية املتوقعة 

 

 

                                                           

، (2013 عامتقرير متأخر من )وأسرتاليا ، وإسبانيااألرجنتني، اللجنة يف دورتيها التاسعة والعاشرة تقارير دورية من األطراف التالية:  حبثت 3
 وجورجيا ،(2014تقرير متأخر من عام ومجهورية كوريا )، وبيالروس، والربازيل، وإيطاليا، وأوروغواي ،وإندونيسيا ،وأندورا، وأملانيا ،أفغانستانو 

 ،وشيلي، وسويسرا ،وسوازيلند ،(2012تقرير متأخر من عام والسنغال )، وسلوفاكيا، وزمبابوي، ركامنوالد ،(2012عام )تقرير متأخر من 
 ،واملكسيك ،ومدغشقر، وليتوانيا، والتفيا، وكينيا ،وكوستاريكاوفيتنام،  ،وفنلندا، وفرنسا، وعمان ،(2012تقرير متأخر من عام وطاجيكستان )

  .(2014تقرير متأخر من عام وهندوراس ) ،(2012تقرير متأخر من عام واهلند )، ونيوزيلندا ،والنمسا ،وناميبيا ،وموناكو ،ومنغوليا
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 معدل تقديم التقارير التقارير الواردة التقارير المتوقعة المجموعة االنتخابية
 %47.6 10 21 اجملموعة األوىل

 %33.3 6 18 اجملموعة الثانية

 %43.8 7 16 وعة الثالثةاجملم

 %88.9 8 9 اجملموعة الرابعة

 %20.0 6 30 ألف() اجملموعة اخلامسة

 %11.1 1 9 اجملموعة اخلامسة )باء(

 %0.0 0 1 يةمنظمة التكامل االقتصادي اإلقليم

 %36.5 38 104 المجموع

رفع معدل التقارير الواردة إىل  األمر الذي، 4الدورة العاشرة للجنة منذ إضافياً  دورياً  تقريراً  22لقت األمانة ت  *
 ة.املتوقع ةاإلمجالي الكميةيف املائة من  57.7

 هاتقارير يدية للتنمية الدولية الوكالة السو  املشروع الذي متوله يف 12 الـ الشريكة البلدان( من 8مثانية )وقدمت  - 8
لبلدان النامية والبلدان اليت متر ل عماً د الذي أعدته األمانةات بناء القدر لعلى أمهية وفعالية التدريب  مربهنًة بذلكدورية، ال

املذكور املشروع  يفالشريكة  (4) ربعةاأل وأما باقي البلدان. من أجل الوفاء بالتزامها على صعيد إعداد التقريرمبرحلة انتقالية 
 .2017أبريل نيسان/ 30 حبلولالدورية فستقد م تقاريرها 

 ملخص مناقشات اللجنة

احلاضرة بني األطراف  بل أيضاً اللجنة  باحليوية ليس فقط بني أعضاء مفعماً  التقارير الدورية نقاشاً ب املتعلقند أثار الب - 9
 ملنظمات غري احلكومية.ي اوممثلبصفة مراقب 

األطراف اليت ب واأشادو  ةلدوريا التقاريريف إعداد  املؤدىنوعية العمل بن باإلمجاع و أعضاء اللجنة واملراقبواعرتف  -10
 .األمانةالصادرة عن عمل ال ثائقو نوعية بوكذلك  2015 لعام يف التقرير العاملي املضم نتحليل بالقدمت تقاريرها الدورية و 

هداف االتفاقية على دعم تنفيذ أيف على أمهية عملية تقدمي التقارير الدورية  األطراف بشكل مشرتك توشدد -11
تعزز تبادل  إلبداء اآلراءوعية وآلية أداة للتعلم والت تأخذ شكل هذه العملية ربة املكتسبة أناخلمن تبني يالصعيد الوطين. و 

ساهم يف رصد التقدم تالعاملي و يد على الصعالتفاقية افهم  أيضاً ن س  وهي حتاملعلومات بشأن السياسات والتدابري الثقافية. 
 .ملستقبللع يف امن موقع املط السياساتى صعيد علإجراءات  اختاذ دعمتالتحديات والفرص، و  وتبياناحملرز 

                                                           

توغو، و بولندا، و بلغاريا، و  الربتغال،، و واإلمارات العربية املتحدة كوادور،وإ ستونيا،وإأرمينيا، و  ثيوبيا،إقدمت األطراف التالية تقاريرها الدورية:  4
  .اليونانو  النيجر،و رويج، النو  الكويت،و  كوبا،و كندا، و كمبوديا، و الكامرون، و قربص، و  فلسطني،و السويد، و اجلمهورية العربية السورية، ، و تونسو 
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تشمل التقارير صياغة لعملية تشاركية اتباع أمهية  الضوء علىراقبون املأعضاء اللجنة و  سلطوعلى وجه اخلصوص،  -12
ية عن التعاون بني الوزارات. وأشارت عدة أطراف إىل أن عمل اجملتمع املدين وأوساط البحث العلمي واإلعالميني، فضالً 

 .تقدمي التقارير الدورية تشكل فرصة لسد الفجوات والتغلب على انعدام احلوار بني احلكومة واجملتمع املدين

السياسات على الصعيد  مستوىملموسة على  اً آثار  خل فتوالحظت األطراف أن عملية تقدمي التقارير الدورية قد  -13
بدأت فمع االتفاقية وأهدافها.  ية متماشيةتشريعية وسياسعدة أطراف عمليات  باشرتطري. فعلى سبيل املثال، القُ 

 إثيوبيا؛ وتضع 2005إطار اتفاقية عام  استخدمت فيهقانون وطين جديد بشأن الثقافة  استحداث إجراءات مثالً  إندونيسيا
معفاة "صناف الثقافية إلدراجها يف قائمة أ باألنشطة ذات صلةقائمة معدات عد  سياسات جديدة للسينما واملوسيقى وت

 .لدعم الصناعات اإلبداعية "من الرسوم

صدر العديد من التعليقات اإلجيابية وجرى اإلعراب عن الكثري من آيات التقدير للوكالة السويدية للتنمية الدولية و  -14
ج، مشرية إىل السويد على دعمهما الفعال لربنامج بناء القدرات. وشددت البلدان املستفيدة على فعالية الربناموحلكومة 

املتعددة بني األفرقة الوطنية  القائمالقيمة املضافة اليت يقدمها اخلرباء الدوليون من خالل املساعدة التقنية والتعاون املثمر 
عداد التقارير قدرات اجلهات الفاعلة يف التشاركية إلعملية ال رس ختواملكاتب امليدانية لليونسكو. وقد  واألمانة األطراف
وسائط  يفمع اجلهات الفاعلة ذات الصلة  بناءحوار ويس رت إقامة واجملتمع املدين، وعززت التعاون بني الوزارات، احلكومة 

اقُتدي ومنظمات اجملتمع املدين. وأقرت األطراف بأن الربنامج قد ة الثقافحمرتيف الفنانني و بني اإلعالم واملنظمات الثقافية و 
. وقدمت باإلجنليزيةالناطقة  الكارييبمنطقة البحر حلقة عمل دون إقليمية جلزر  مبادرات أخرى، مثل تنظيملتنفيذ  به

يف إطار اخلربات املكتسبة والدروس املستفادة  من انطالقاً املساعدة التقنية إىل موزمبيق وإكوادور  املكاتب امليدانية أيضاً 
استفادت أبوجا  يف كتب امليدايناملل باالشرتاك مع ظمت حلقة عم؛ ونُ املمول من الوكالة السويدية للتنمية الدوليةشروع امل

 .كوت ديفوارو  منها توغو وغينيا

الصدد، أنتج الربنامج املذكور يف هذا و برنامج بناء القدرات وتوسيع نطاقه.  مواصلة تنفيذوأقرت األطراف بضرورة  -15
باالتفاقية،  لتوعيتهم وسنغال وبوركينا فا، مثل تنظيم تدريب حمدد خمصص للصحفيني يف الساألنشطة اجلانبيةالعديد من 

عت البيانات من خمتلف مجُ  ألوىلامرة للاتفاقيات ثقافية أخرى الدروس املستفادة من هذا الربنامج. و  مشاطرةواقرتاح 
تتعلق  من موقع املطلعلوضع سياسات  جديدة وفرصاً  األمر الذي فتح آفاقاً أصحاب املصلحة يف عدة بلدان مستفيدة، 

 .دئ التوجيهية لالتفاقيةباملبا

وفيما يتعلق بالتحديات، أعرب أعضاء اللجنة واملراقبون عن قلقهم إزاء التفاوت بني عدد التقارير الدورية املتوقعة  -16
 فق بالتايلالتقرير العاملي الثاين. واتُ  املستخدمة إلعدادوعدد التقارير الدورية املقدمة، مما يقوض مستوى املعلومات والبيانات 

نيسان/أبريل  30قبل  قدر اإلمكان يف الطبعة الثانية من التقرير العاملي مجيع التقارير الدورية املقدمة يف االعتبار على أن تؤخذ
2017. 
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 ما يلي: يف برامج املساعدة التقنية املقبلة مراعاهتاومن بني التحديات اليت أثارهتا اللجنة واليت ينبغي  -17

إلعداد التقارير الدورية، مبا يف ذلك تنسيق األطر الزمنية لعدد كبري من  انلبشرية الالزمالوقت واملوارد ا (1)
 ؛أصحاب املصلحة املعنيني

 ؛لطلبات الوطنية والدولية املقدمة إىل اإلدارات املركزيةاملرتفع لعدد ال (2)

 ؛اعتيادا على العمل مع اجملتمع املدين التنظيم والتواصل اليت تواجهها احلكومات األقلعلى صعيدي الصعوبات  (3)

 ة؛خمتلفهيئات حكومية متعدد التخصصات بني أداء عمل صعوبة  (4)

 ؛ملوارد البشرية يف اإلدارات الثقافيةااخنفاض  (5)

 ؛عداد التقاريرقدراهتا إلتنمية على منظمات اجملتمع املدين  مساعدةاحلاجة إىل  (6)

بيانات واإلحصاءات بسبب الضعف النسيب للصناعات الثقافية يف بعض البلدان وصعوبات االفتقار إىل ال (7)
 .مجع البيانات يف بلدان أخرى

 تبادل اآلراء بني األطراف بشأن املمارسات اجليدة أعرب العديد من أعضاء اللجنة عن اهتمامهم الشديد بتعزيز -18
وجه اخلصوص، جرى التشجيع على التفكري املشرتك والتشاور بني األطراف وعلى . يف جمال إعداد التقارير الدورية اخلرباتو 

 املطروحة.يف اجملموعات اإلقليمية وخارجها بشأن إعداد تقاريرها الدورية كحل ممكن للتغلب على بعض التحديات 

رية الواردة قبل كل دورة التقارير الدو  جيعل ، ألغراض تبادل املعلومات، اقرتحت اللجنة على مؤمتر األطراف أنوأخرياً  -19
 بشأن التشغيليةلذلك املبادئ التوجيهية  للعموم على املوقع الشبكي لالتفاقية، وأن ينقح وفقاً  من دورات اللجنة متاحة

وعالوة على ذلك، اقرُتح، يف عملية التنقيح ومن أجل حتقيق االتساق، أن يكون هناك تنسيق أفضل بني إطار . 9باملادة 
 )امللحق الثاين(.ية اليت تقد م كل أربع سنوات، مبا يف ذلك ملحقها اإلحصائي، وإطار الرصد الشامل لالتفاقية التقارير الدور 

 تحليل األمانة

لألطراف  2015بالتزامن مع الذكرى العاشرة لالتفاقية، أتاح إصدار التقرير العاملي األول يف كانون األول/ديسمرب  -20
 ني فرصة إجراء استعراض نقدي لإلجنازات وتوجيه تنفيذ االتفاقية خالل العقد املقبل.وأصحاب املصلحة غري احلكومي

)انظر امللحق الثاين(  أساسياً  مؤشراً  33جماالت للرصد و 10أهداف شاملة و 4وكان إطار الرصد، الذي يستند إىل  -21
 ملة والنتائج األساسية على النحو التايل:. وميكن تلخيص األهداف الشا2015إحدى السمات البارزة للتقرير العاملي لعام 

يقتضي إنشاء نظم فعالة لإلدارة  الذي( الهدف األول")"دعم النظم المستدامة لإلدارة في مجال الثقافة (1)
وتشاركية من خالل إشراك  وتكون شفافة يف عمليات صنع القرار، يف جمال الثقافة تليب احتياجات الناس
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اجلمع املنتظم لألدلة اليت ميكن أن تدعم  ومستنرية بفضل دين يف تصميم السياسات وتنفيذها،اجملتمع امل
أنه مت اعتماد اسرتاتيجيات جديدة  2015قرارات السياسة العامة. وتبني النتائج الواردة يف التقرير العاملي لعام 

إىل نقص يف آليات التقييم  التقرير أيضاً ومع ذلك، يشري . تعزيز سلسلة القيم الثقافية بغيةللسياسة الثقافية 
ويذكر التقرير أن دور . والرصد األمر الذي جيعل من الصعب حتديد مدى حتقيق الشفافية يف صنع القرار

وأن منابر احلوار بني احلكومات "الرقابة الثقافية" الذي يضطلع به اجملتمع املدين ال يزال دون املستوى املطلوب 
غياب املعلومات املوثوقة وموارد البيانات الالزمة  ، أظهر التقريروأخرياً . موجودة أو هشة واجملتمع املدين غري

 .لوضع سياسات من موقع املطلع

تحقيق التوازن في تداول السلع والخدمات الثقافية وزيادة تنقل الفنانين والمهنيين العاملين في مجال " (2)
ق توازن يف تداول السلع واخلدمات الثقافية، وإزالة احلواجز اليت الذي يستلزم حتقي( الهدف الثاني" )الثقافة

 أطرتعرتض املهنيني والفنانني املبدعني للسفر حبرية، واإلقرار بالطابع اخلاص للسلع واخلدمات الثقافية يف 
 أنيشري إىل  2015ولكن التقرير العاملي لعام  .واتفاقات جتارية جديدة بصفتها أدوات لتوفري فرص جديدة

وبالفعل، بلغ إمجايل . حتقيق التوازن يف تداول السلع واخلدمات الثقافية على الصعيد العاملي ال يزال بعيد املنال
، ومتثل البلدان النامية 2013مليار دوالر أمريكي يف عام  212.8قيمة الصادرات من السلع الثقافية 

تُفرض على  أيضا إىل أن قيوداً  وخيلص التقرير. ةفقط من هذه التجار  يف املائة 20 (باستثناء اهلند والصني)
أكثر بكثري مما تُفرض على املهنيني الثقافيني  سفر املهنيني والفنانني الثقافيني من النصف اجلنويب للكرة األرضية

، . وأخرياً وفرص حمتملة للتعاون من النصف الشمايل، مما حيد من وصوهلم إىل مجهور جديد وأسواق جديدة
إجيايب يف تنفيذ أطر واتفاقات جتارية جديدة يف السنوات  أثر يبدوير أن االتفاقية كان هلا على ما يكشف التقر 

بروتوكوالت التعاون الثقايف امللحقة باالتفاقات التجارية اليت تعرتف بالطابع اخلاص  وحتديداالعشر املاضية، 
 .للسلع واخلدمات الثقافية

الذي يفرتض تضمني الثقافة يف خطط التنمية  ية المستدامة" )الهدف الثالث(إدراج الثقافة في أطر التنم" (3)
الوطنية على أساس مبادئ اإلنصاف يف توزيع املوارد الثقافية؛ ودمج الثقافة كعنصر اسرتاتيجي يف األطر 

تقنية واملالية اإلمنائية الدولية لدعم ظهور قطاعات إبداعية ديناميكية يف البلدان النامية؛ وتعزيز املساعدة ال
وتشري النتائج الرئيسية للتقرير إىل أن  .لرتسيخ القدرات البشرية واملؤسسية ودعم اإلبداع يف البلدان النامية

الثقافة تندرج بصورة متزايدة يف خطط التنمية الوطنية املتوسطة والطويلة األجل الرامية إىل حتقيق نتائج 
أن برامج املساعدة اإلمنائية الدولية اليت تتناول على وجه  لتقرير أيضاً ويذكر ا. اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية

أن  ولكنه يؤكد أيضاً . التحديد الصناعات الثقافية واإلبداعية واالسرتاتيجيات القطاعية احملددة قد ُصممت
 .املسامهات املالية اليت تقد م للثقافة يف إطار خطط التعاون الدويل قد اخنفضت
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الذي يعين أنه ال ميكن محاية وتعزيز أشكال  حقوق اإلنسان والحريات األساسية" )الهدف الرابع("تعزيز  (4)
وعلى وجه اخلصوص، ينبغي حتقيق . التعبري الثقايف إال إذا كانت حقوق اإلنسان واحلريات األساسية مكفولة

باعتبارها حجر الزاوية يف حقوق  املساواة بني اجلنسني للنساء املبدعات واملنتجات للسلع واخلدمات الثقافية،
بيد أن التقرير العاملي . وكذلك ينبغي تعزيز ومحاية احلرية الفنية، بوصفها ركيزة حلرية التعبري األساسية اإلنسان؛

أمجع.  يبني  أن حقوق الفنانني يف التعبري عن أنفسهم حبرية تُنتهك بشكل متزايد يف العامل 2015لعام 
يود املفروضة على احلرية الفنية والوصول إىل أشكال التعبري الفين ينجم عنها خسائر إىل أن الق وخيلص أيضاً 

ثقافية واجتماعية واقتصادية فادحة، وحترم الفنانني من وسائل التعبري وسبل العيش، وتنشر بيئة غري آمنة 
بقوة يف القطاع اإلبداعي، املمثلة  ، يشري التقرير إىل أن املرأة،وأخرياً . جلميع العاملني يف الفنون ومجهورهم

تزال ضعيفة التمثيل يف عدد من املهن الثقافية ويف مناصب صنع القرار يف العديد من املنظمات والصناعات  ال
 .الثقافية

. أثناء الدورة احلادية عشرة للجنة وتُطلق 2017ديسمرب /وستصدر الطبعة الثانية من التقرير العاملي يف كانون األول -22
ووسائل التحقق ذات الصلة  33 التقرير يف عدة اجتاهات جديدة عن طريق تنفيذ عدد من املؤشرات األساسية الـوسيتحرك 

ويقدم أدلة على كيفية مسامهتها يف تنفيذ  وسيقي م أثر السياسات والتدابري املبلغ عنها حديثاً . اليت ُعرضت يف الطبعة األوىل
وباإلضافة إىل ذلك، . عن معاجلة الصعوبات اليت تعرتض تنفيذها ، فضالً العديد من أهداف وغايات التنمية املستدامة

 .حتليلية عن االجتاهات والتطورات احلديثة والناشئة يف اجملال الثقايف اليت سيُلفت انتباه األطراف إليها سيتضمن التقرير أفكاراً 

 2015أثر عملية إعداد التقارير الدورية والتقرير العالمي لعام 

تت آليات إعداد التقارير والرصد التابعة لالتفاقية إمكانياهتا كأدوات اسرتاتيجية لدعم عملية صنع السياسات أثب -23
، النقاط املرجعيةوهي تتيح بالفعل فرصة لفهم حالة القطاعات اإلبداعية بشكل أفضل، ووضع . التشاركية والشفافة واملستنرية

تقبل، وتبادل املمارسات املبتكرة على صعيد السياسات على املستويني الوطين وحتديد جماالت العمل ذات األولوية يف املس
بتنوع أشكال التعبري الثقايف، وحتدد رؤى واسرتاتيجيات  وبذلك تؤطر هذه اآلليات عملية صنع السياسات املتعلقة. والدويل

 .جديدة تسهم يف إعادة رسم السياسات الثقافية يف مجيع أحناء العامل

لإلطار اجلديد،  مدت عدة بلدان تدابري تشريعية أو ذات صلة بالسياسات ترمي إىل تنفيذ أهداف االتفاقية وفقاً واعت -24
وينسحب ذلك على صياغة أو تكييف السياسات والتدابري نتيجًة . مثلما فعلت بوركينا فاسو والسنغال بشأن وضع الفنان

وإطار الرصد اخلاص باالتفاقية على سبيل . إليها التقرير العاملي اجلديدلعملية إعداد التقارير الدورية والنتائج اليت توصل 
، اليت من (كندا)بشأن جتديد السياسة الثقافية يف كيبيك  املثال يغذي مباشرة مبا يلزم من معلومات عمليَة التفكري اجلارية

ويف تنزانيا، ساعدت عملية . ملرحلة تشاور 2017 يونيو/املتوقع أن يقد م مشروعها إىل اجلمعية الوطنية يف كيبيك يف حزيران
وأبلغت بلدان أخرى مثل . إعداد التقارير الدورية على إرساء األسس لصياغة السياسة الوطنية للفنون بصورة تشاركية

 ون،وشيلي، والكامر  وجورجيا، وجنوب أفريقيا، وجامايكا، وبنما، وأوروغواي، والربازيل، وإندونيسيا، إكوادور، وأملانيا،
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وعلى مستوى املدينة، وضعت مدينة اليونسكو اإلبداعية يف . واملكسيك، واهلند عن إجراءات جديدة يف جمال السياسات
إىل إطار االتفاقية، سيتم حتديثه بانتظام من قبل مرصد  لرصد مؤشرات االقتصاد اإلبداعي استناداً  إطاراً ( الربازيل)سانتوس 

 .مؤخراً االقتصاد اإلبداعي الذي مت إنشاؤه 

يف ما يتعلق بالسياسات بني اجلهات  وتسهم دورة إعداد التقارير، على وجه اخلصوص، يف إنشاء منابر حوار شامل -25
مهنيون ثقافيون وإعالميون، ويف وضع آليات تنسيق جديدة بني  احلكومية واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين، يشارك فيها

مثل التجارة والعمالة والشؤون االجتماعية، أو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أو  خمتلف الوزارات املسؤولة عن مسائل
 .التنمية، أو التعاون الدويل

ويف الواقع، . وجرى توسيع نطاق برنامج بناء القدرات من خالل التآزر مع أنشطة الربنامج العادي لليونسكو -26
عن حمتويات التقرير  كو منهجية وأدوات تشاركية لرصد السياسات، فضالً يستخدم مرفق اخلرباء واملكاتب امليدانية لليونس

 إكوادور، وألبانيا، وأنتيغوا وبربودا، وبربادوس، وترينيداد وتوباغو، :العاملي ونتائجه الرئيسية، وذلك لدعم أطراف تشمل
وكوت ديفوار، وكينيا، ومدغشقر،  وغرينادا، وغيانا، وغينيا، وسانت فنسنت وغرينادين، وسانت لوسيا، وجامايكا، وتوغو،

 .وموزمبيق

باملواضيع الرئيسية والناشئة املتعلقة بتعزيز  وقد أتاح كل من التقرير العاملي وبرنامج بناء القدرات فرصة فريدة للتوعية -27
وبفضل االهتمام .  اجلنسنيتنوع أشكال التعبري الثقايف يف العصر الرقمي، أي احلرية الفنية، والتعددية اإلعالمية، واملساواة بني

، تصدرت هذه املسائل العديد من الفعاليات العامة واملناقشات 2015ديسمرب /الذي أثاره التقرير العاملي يف كانون األول
كما عززت عمليات إعداد التقارير الوطنية تبادل املعلومات .  واملوائد املستديرة واملؤمترات على الصعيدين الدويل والوطين

. افية يف صنع السياسات ومكنت اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين من إجراء حوار مفتوح مع احلكومات للمرة األوىلوالشف
 2021-2018إلدراج احلرية الفنية يف مشروع الربنامج وامليزانية لليونسكو للفرتة  حمفزاً  دوراً  ، أدى التقرير العاملي أيضاً وأخرياً 

 (.5/م39الوثيقة )

كنص مرجعي أساسي من قبل األكادمييني واجلامعات يف مجيع أحناء العامل لتثقيف   التقرير العاملي أيضاً  وُيستخدم -28
 فعلى سبيل املثال، اسُتوحي التقرير العاملي لتحديد حمتوى العديد. جيل جديد من صانعي السياسات الثقافية والباحثني

 الربنامج اإلقليمي الرئيسي األول: ومن هذه الدورات والربامج فيها؛من الدورات والربامج اجلامعية ُويستخدم كمادة تدريبية 
، وبرنامج (املغرب)اإلدارة الثقافية وسياسات الثقافة يف املنطقة العربية يف جامعة احلسن الثاين يف الدار البيضاء  عن

، ودرجة املاجستري (الصني)ونغ كونغ البكالوريوس اجلديد يف الصناعات الثقافية واإلبداعية يف كلية هانغ سنغ لإلدارة يف ه
، ودرجة املاجستري والدكتوراه يف السياسة الثقافية واإلدارة يف (األرجنتني)يف إدارة املنظمات الثقافية يف جامعة بوينس آيرس 

ودورة ( اأسرتالي)، ودرجة املاجستري يف الصناعات الثقافية واإلبداعية يف جامعة موناش (صربيا)جامعة الفنون يف بلغراد 
 (.جنوب أفريقيا)السياسة والقيادة الثقافية يف جامعة ويتس 
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فقد حثت . يف أنشطة اليونسكو للرصد والتقييم أيضاً  2015إطار الرصد الوارد يف التقرير العاملي لعام  ويساهم -29
ثقافية األخرى لليونسكو على وضع دائرة الرقابة الداخلية التابعة لليونسكو وعدد من الدول األعضاء املعنيني باالتفاقيات ال

أمانة  استشار قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية وقطاع العلوم أيضاً  ،2005بإطار اتفاقية عام  واقتداءً . أطر رصد مماثلة
ملتابعة التقدم احملرز يف السياسات  خالل مرحلة وضع املفاهيم إلطار الرصد اخلاص هبما، وذلك 2005اتفاقية عام 

 .عية والعلميةاالجتما

 الخطوات المقبلة

إلعداد التقارير الدورية ونشر طبعة افتتاحية من  دخلت االتفاقية مرحلة تشغيلية جديدة مع انطالق عملية شاملة -30
 .2005تقرير عاملي يتابع تنفيذ اتفاقية عام 

واصلة بناء القدرات يف جمال ضرورة م 2016-2015ويثبت اخنفاض معدل تقدمي التقارير الدورية خالل الفرتة  -31
 .رصد السياسات وكذلك يف تنفيذ املؤشرات ومجع اإلحصاءات الثقافية على الصعيد الوطين

وهلذه . وأعرب عدد من األطراف عن احلاجة إىل تعزيز الرتابط بني إطار إعداد التقارير الدورية واإلطار العام لالتفاقية -32
املتعلقة بتقاسم  9يطلب إىل اللجنة استعراض املبادئ التوجيهية التشغيلية بشأن املادة  الغاية، قد يقرر مؤمتر األطراف أن

املعلومات وشفافيتها، مبا يف ذلك إطار التقارير الدورية اليت تقد م كل أربع سنوات بشأن تدابري محاية وتعزيز تنوع أشكال 
 .التعبري الثقايف وملحقه اإلحصائي

عن املوارد الالزمة لتوفري  االستجابة للتوقعات ذات الصلة، تواصل األمانة بذل جهودها حبثاً وللحفاظ على الزخم و  -33
ومن أجل القيام . التدريب على رصد السياسات التشاركية لألطراف اليت تطلب، وإعداد التقارير العاملية على أساس منتظم

وعلى سبيل املثال، من أجل ضمان إنتاج التقرير . نيةبذلك، حتتاج األمانة إىل احلصول على متويل جديد من خارج امليزا
وباإلضافة . دوالر أمريكي قبل هناية العام احلايل 000 600، جيب تأمني (2019 الذي سيصدر يف عام)العاملي الثالث 

ي إلجراء مليون دوالر أمريك 1.5إىل ذلك، ويف حالة استمرار تنمية القدرات على املدى الطويل، سيلزم مبلغ إضايف قدره 
 .(2019-2018) خالل فرتة السنتني املقبلة بلداً  12تنمية مماثلة يف القدرات يف 

 :وقد يرغب مؤمتر األطراف يف اعتماد القرار التايل -34

 CP 9.6مشروع القرار 

 إن مؤمتر األطراف،

 ،/CP/INF17/6DCE..4وكذلك الوثيقة وملحقاهتا،  /CP/17/6DCE.9الوثيقة  وقد درس - 1 

 الصادرين عن اللجنة، 9IGC .10و 10IGC .9 والقرارين  a9CP .5 بقراره  ك روإذ يذ  - 2 
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عقد من الزمن لتعزيز تنوع : إعادة رسم السياسات الثقافية"املعنون  2015بالتقرير العاملي لعام  حييط علماً  - 3 
 ؛"أشكال التعبري الثقايف من أجل التنمية

تقريرها الدوري األول الذي يقد م كل  2014يف عام  أن تقد م األطراف اليت صد قت على االتفاقية ويقرر - 4 
، وأن تقد م األطراف اليت صد قت على االتفاقية يف 2018أبريل /نيسان 30أربع سنوات إىل األمانة قبل 

 ؛2019أبريل /نيسان 30تقريرها الدوري األول قبل  2015عام 

ومل تقد م بعد  2013-2005يف الفرتة  أنه يتعني على األطراف اليت صد قت على االتفاقية يقرر أيضاً و  - 5 
 ؛2018أبريل /نيسان 30تقاريرها الدورية إىل األمانة أن تقد م تقاريرها الدورية قبل 

من األمانة أن تدعو األطراف املعنية إىل جتميع تقاريرها الدورية يف موعد أقصاه ستة أشهر قبل املوعد  يطلبو  - 6 
 أعاله؛ 5و 4صوص عليه يف الفقرتني النهائي احملدد لتقدميها، على النحو املن

، "تبادل املعلومات وشفافيتها" ،9من اللجنة أن تستعرض املبادئ التوجيهية التشغيلية بشأن املادة  يطلبو  - 7 
 وأن تقد م نتائج استعراضها إىل دورهتا السابعة؛

تبادل "، 9ادة من املبادئ التوجيهية التشغيلية بشأن امل 20تعليق تطبيق الفقرة  يقرر فضاًل عن ذلكو  - 8 
ونشر التقارير الدورية اليت ترد قبل كل دورة من دورات اللجنة على املوقع الشبكي  ،"املعلومات وشفافيتها

 لالتفاقية؛

تقريرها  2017ديسمرب /من األمانة أن تقدم إىل اللجنة يف دورهتا احلادية عشرة يف كانون األول طلب أيضاً وي - 9 
إىل التقارير الدورية وغريها  ني عن تنفيذ االتفاقية يف العامل أمجع استناداً العاملي الثاين الذي يصدر كل سنت

 من املصادر؛

األطراف على توفري موارد خارجة عن امليزانية لربنامج بناء القدرات فيما يتعلق بإعداد التقارير  يشجعو  -10
نظام عاملي إلدارة املعارف عن تطبيق  الدورية، وإلعداد ونشر اإلصدارات املقبلة من التقرير العاملي، فضالً 

 من االتفاقية؛ 19و 9مصم م لتنفيذ املادتني 

اللجنة إىل أن تقدم إليه يف دورته العادية املقبلة التقارير الدورية مشفوعة بتعليقاهتا وحتليل األمانة يف  يدعوو  -11
 .شكل تقرير عاملي
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 األولالملحق 
 2018-2017ستحق تقاريرها في الفترة األطراف التي ست  

 

 2018المستَحق في عام  2017المستَحق في عام  الطرف

  X أفغانستان
  X أنتيغا وبربيودا

  X أسرتاليا
 X  أذربيجان

 X  جزر البهاما
  X بلجيكا

  X البوسنة واهلرسك
  X كولومبيا

  X جزر القمر
 X  اجلمهورية التشيكية

 X  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  X اجلمهورية الدومينيكية

  X السلفادور
 X  غينيا االستوائية

  X غرينادا
  X غيانا

 X  هايييت
 X  هندوراس

  X العراق
 X  ليسوتو
 X  مالوي
  X املغرب
  X هولندا

  X نيكاراغوا
  X قطر

 X  مجهورية كوريا
  X سانت فنسنت وغرينادين

  X صربيا
 X  ترينيداد وتوباغو

 X  أوكرانيا
  X البوليفارية( -فنزويال )مجهورية 

 12 19 اجملموع

 31 المجموع العام
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 2016-2015األطراف التي كانت تقاريرها متوقعة ولم ترد خالل الفترة 

 

 ألبانيا
 أنغوال

 بنغالديش
 بربادوس

 بنني
 (تتعددة القومياامل -دولة ) بوليفيا

 بوركينا فاسو
 بوروندي

 مجهورية أفريقيا الوسطى
 تشاد

 الصني
 كونغو

 كوت ديفوار
 كرواتيا
 جيبويت

 مصر
 غابون
 غامبيا

  غواتيماال
 غينيا

 هنغاريا
 آيسلندا

 
 
 
 
 

 يرلنداآ
 جامايكا

 نألردا
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 لكسمربغ
 مايل

 مالطا
 موريشيوس

 اجلبل األسود
 موزمبيق
 نيجرييا

 بنما
 باراغواي

 بريو
 مجهورية مولدوفا

 رومانيا
 رواندا

 سانت لوسيا
 ليسيش

 سلوفينيا
 جنوب أفريقيا

 السودان
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 
 




