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 5/2021/ 3 ابريس،
 فرنسي: األصل

 

 مؤمتر األطراف يف اتفاقية محاية وتعزيز 
 تنوع أشكال التعبري الثقايف

 الثامنةالدورة  
 دورة عرب اإلنرتنت

 2021يونيو  /حزيران  1-4

 تقرير اللجنة عن أنشطتها وقراراهتا   :من جدول األعمال املؤقت 7البند  

 الدولية للجنة الداخلي النظام من 1-45 للمادة وفقا  
 الثقايف التعبري أشكال تنوع وتعزيز حلماية احلكومية

 حلماية احلكومية الدوليةاللجنة  تقد ِّم ،IGC 16.14 القرارو 
 عن التقرير هذا الثقايف التعبري أشكال تنوع وتعزيز

 الدورة منذ  نفذهتا اليت واألنشطة اعتمدهتا اليت القرارات
 (.2019 يونيو/حزيران  7-4) األطراف ملؤمتر السابعة

 9الفقرة   :القرار املطلوب 
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 أشكال تنوع وتعزيز حلماية احلكومية من النظام الداخلي للجنة الدولية 1-45تنص املادة  -  1
 أنشطتها عن تقريرا   اللجنة تقد ِّم أن على( "اللجنة" ابسم يلي فيما إليها وُيشار) الثقايف التعبري

 التعبري أشكال تنوع وتعزيز محاية بشأن 2005 عام اتفاقية يف األطراف مؤمتر إىل وقراراهتا
 تقد ِّم ،.IGC14 16 القرارو  املادة هلذه ووفقا  (. يلي فيما" االتفاقية"و" األطراف مؤمتر)" الثقايف

 ملؤمتر السابعة الدورة منذ وقراراهتا أنشطتها عن تقريرا   الوثيقة، هذه ملحق يف اللجنة،
 (.2019  يونيوحزيران/  7-4)  األطراف

 1 ومن 2020 فرباير/شباط 14 إىل 11 منوذلك  الفرتة، هذه خالل مرتني اللجنة اجتمعتو  -  2
 فرباير/شباط من ابلتايل التقرير ذااملشمولة هب الفرتة متتد و . 2021 فرباير/شباط 5 إىل

 دورهتا يف هبا علما   اللجنة أحاطت اليت العمل خلطة وفقا   ،2021 فرباير/شباط إىل 2020
 مؤمتر حددها اليت االسرتاتيجية التوجهات تنفيذ أجل من( .IGC13 11 القرار) عشرة الثالثة

 املنظمة برانمجوثيقة  الواردة يف املنشودة النتائج يف واملسامهة .CP7 14 القرار يف األطراف
   .لليونسكو العام  املؤمتر  اعتمدها  كما( 5/م40  الوثيقة)  وميزانيتها

 قد األطراف مؤمتر طلبها اليت األنشطة غالبية أن يبني ِّ  امللحق يف الوارد التقرير أن ومع -  3
-كوفيد ) كوروان فريوس جائحة بسبب اللجنة هاواجهت اليت التحدايت إىل اإلشارة يتعني نُفذت،

 اإلنرتنت عرب 2021 فرباير/شباط يف للجنة عشرة الرابعة الدورة عقد فمن جهة، تعني   (.19
 ،أخرى جهة من. و لليونسكو املضيف البلد  يفاحلركة والتجمع  على املفروضة لقيودل نظرا  

 ألن نظرا   بشدة سنوات أربع  كل ُُترى اليت الدورية التقارير وإرسال إعداد عملية أتثرت
 79 اللجنة تلقت ذلك، ومع .استثنائية ظروف يف العمل على األطراف أجربت الصحية األزمة
 التقرير من الثالث اإلصدار إعداد إطار يف التقارير هذه يف روسيُنظ. األطراف قدمتها تقريرا  

  فرباير/شباط يف نشره واملزمع " الثقافية السياسات صياغة إعادة" املعنون لالتفاقية العاملي
 (. .IGC14 6  القرار)  2022

 األطراف تزال ال اليت املشرتكة التحدايت من بعدد علما   اللجنة أحاطت الفرتة، هذه وخالل -  4
 القلق مع علما   اللجنة وأحاطت. أهدافها وحتقيق لالتفاقية التوجيهية املبادئ تطبيق يف تواجهها
 على األطراف وقدرة الثقايف التعبري أشكال تنوع على عواقبهاو  اجلائحة تشكله الذي ابخلطر
 أيضا   اللجنة والحظت(. .IGC14 5 القرار) التنوع هذا وتعزيز حلماية وسياسات تدابري اعتماد

 النامية، للبلدان  التفضيلية املعاملة بشأن  16 املادة تنفيذ  يف كبرية حتدايت تواجه األطراف أن 
 احلواجز وتذليل التجارية العالقات يف االختالل أوجه معاجلة على قدرهتا من كثريا   يقوض مما

 اللجنة وطلبت(. .IGC14 12و .IGC13 8 القراران ) الثقافيني واملهنيني الفنانني تنقل تعرتض اليت
 التآزر أوجه تعزيز إىل الرامية جهودها مواصلة املاضيتني دورتيها خالل األمانة من أيضا  
 (..IGC14 13و  .IGC13 9  القراران )  انالفن  أوضاع  بشأن  1980 عام  وتوصية  االتفاقية  بني
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  وقد . اعرتضتها  اليت  الصعوابت  معظم على  تغلب من ال و  التكيف  من  اللجنة  متكنت  ذلك،  ومع  -   5
  الصعيد  على  االتفاقية  بتنفيذ  النهوض  يف  وسامهت  األمانة  عمل  االسرتاتيجية  قراراهتا  وجهت 
  اليت  األولوايت  بعض  وضع  يتسن   ل  أنه  إىل  التقرير  يشري  ذلك،  ومع . والدويل  واإلقليمي  الوطن 

 . الكايف  التمويل   توفر   عدم   بسبب موضع التنفيذ    األطراف   مؤمتر   حددها 
  يواجه الذي الرئيسي التحدي أن  على ،السابقة العامني فرتةمثلما فعلت يف  ،اللجنة شددتو  -  6

 عدد ذلك أن(. الدويل الصندوق) الثقايف للتنوع الدويل الصندوقاستدامة  ضمان هو األطراف
 :اخنفاض أو ركود حالة يف الصندوق موارد أن حني يفيتزايد عاما  بعد عام  التمويل طلبات

 طلبات ستة على اللجنة مبوافقة٪ 1 من أقل إىل تلبية الطلبات معدل اخنفض ،2021 عام ففي
  ،(.CP7 14 القرار) األطراف مؤمتر دعوة على وبناء   الكبري التحدي هذا ملواجهةو . للتمويل

-2021 للفرتة الدويل للصندوق والرتويج األموال جلمع جديدة اسرتاتيجية اللجنة اعتمدت
 املبادئ وتنقيح حتديث وقررت( .IGC14 11 القرار) لألمانة الداخلية املوارد إىل استنادا   0232

 ينظر أن  املتوقع  ومن ،(.IGC14 10 القرار) الصندوق موارد ابستخدام اخلاصة التوجيهية
 شهر يف عقدها املزمع التاسعة دورته خالل احملدَّثة النسخة هذه مشروع يف األطراف مؤمتر

 كل إشراك إبعادة يرهتن اإلجراءات هذه جناح أن  على اللجنة وشددت. 2023 يونيو/حزيران 
 لتنفيذ رئيسية   أداة   بوصفه واستدامته استمراريته ضمان  بغية الدويل الصندوق يف األطراف
 .االتفاقية

 يف مبادرات اختاذ" بشأن األمانة إىل لألطراف السابع  املؤمترالذي وجهه  لطلبل استجابة  و  -  7
 القرار صانعي مع سيما ال والتواصل، والرتويج املعلومات وتبادل األقران، من التعلم جمال

 حتديد حالة يف رقمية، بيئة يف االتفاقية تنفيذ يف األطراف دعم أجل من النامية، البلدان يف
 مساعدة برانمج وضع األمانة من اللجنة طلبت ،(.CP7 13 القرار" )امليزانية عن خارجة أموال

 للمذكرة تقديرها عن وأعربت( .IGC13 7 القرار) الرقمية البيئة ظل يف االتفاقية لتنفيذ خمصص
 هذا تنفيذ  ألن  وإدراكا  (. .IGC14 14 القرار) الغرض هلذا األمانة وضعتها اليت املفاهيمية

هت طوعية، مسامهات األطراف تقدمي على حصرا   يتوقف الربانمج  دعوة األطراف إىل ُوج ِّ
 .بذلك  للقيام

 أنشطة استدامة دعمب املتعلقة اللجنة طلبات تلبيةل مالية موارد أيضا  لتخصيصومثة حاجة  -  8
 القراران) لالتفاقية النظامية االجتماعات يف ممثليها ومشاركة املدين اجملتمع منظمات

10 IGC13. 15و IGC14. .) ،املنظمات قدرةكبري من  إىل حد  19-كوفيد  أزمة انلت قدلوابلفعل 
 اليت واجملموعات الثقافة جمال يف العاملني واملهنيني الرحبية غري واملنظمات احلكومية غري

 .االتفاقية  أهداف حتقيق أجل  من العمل  على  الثقافية واألوساط  الفنانني  عمل  تدعم
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 :ولعل  مؤمتر األطراف يرغب يف اعتماد القرار التايل -  9

 CP 7.8مشروع القرار  
 إن  مؤمتر األطراف،

 وملحقها،  DCE/21/8.CP/7الوثيقة    وقد درس -  1
 .2021-2020  لفرتةيف ا  وقراراهتا  أنشطتها  عن  بتقرير اللجنة  حييط علما   -  2
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 امللحق

 (2021  -  2020) وقراراهتا  أنشطتها  عن  األطراف  مؤمتر  إىل  اللجنة  تقرير

 اخللفية  -أوالً  

 يلي فيما إليها وُيشار) الثقايف التعبري أشكال تنوع وتعزيز حلماية احلكومية الدولية اللجنة تتألف -  1
 الثقايف التعبري أشكال تنوع وتعزيز محاية اتفاقية يف طرفا   دولة 24 ممثلي من"( اللجنة" ابسم

 أعوام، أربعة مدهتا لوالية األطراف مؤمتر ينتخبهم ،"(االتفاقية" ابسم يلي فيما إليها وُيشار)
 للجنة، الداخلي النظام من 2 للمادة ووفقا  . التناوب ومبدأ املنصف اجلغرايف التوزيع ملبدأ وفقا  

 أعضائها ثلثي طلب على بناء   استثنائية دورات تعقد  أن  وجيوز السنة يف مرة اللجنة ُتتمع
 للنقاش حيزا   ألعضائها السنوية للجنةا دورات وفرتو . حمددة مسائل حبث بغية األقل على

 إدراج الدورات هذه وتتيح. الدويل الصعيد على االتفاقية تنفيذ توجيه من أجل القرارات ختاذالو 
 تنفيذ توجه قرارات واختاذ عامني، لفرتة عمل خطة يف األطراف مؤمتر حددها اليت األولوايت

 مؤمتر إبالغ وقراراهتا أنشطتها عن اللجنة تقرير ويتيح. أيضا   الوطن الصعيد  على االتفاقية
 اعتمدها اليت ابلقرارات اسرتشادا   عملها خطة تنفيذ يف اللجنة أحرزته الذي ابلتقدم األطراف

  تهاوميزاني ليونسكوا برانمجوثيقة  يف احملددة املنشودة لنتائجابكذلك و  األطراف مؤمتر
 اللجنة هبا اضطلعت اليت األنشطة التقرير ويعرض. العام املؤمتر اعتمدها كما( 5/م الوثيقة)

  يونيو/حزيران  يف املعقودة األطراف ملؤمتر املاضية الدورة منذ  اختذهتا اليت والقرارات
2019. 

 اللجنة  تشكيل  -  اثنياً 

 يف عضوا   12( 2019 يونيو/حزيران  7 - 4) السابعة دورته يف األطراف مؤمتر انتخب -  2
 الدول بيان يلي فيما ويرد. األطراف ملؤمتر الداخلي النظام من 16 املادة ألحكام وفقا   اللجنة
 :منها  كل  والية ومدة  اللجنة  يف األعضاء  والعشرين  األربع 

 األوىل  اجملموعة

 النمسا 

 كندا

 الدمنارك 

 فنلندا 

2019  - 2023 

2017  - 2021 

2019  - 2023 

2017  - 2021 

 الثانية  اجملموعة

 أرمينيا 

 أذربيجان 
 كرواتيا 

2019  - 2023 

2019  - 2023 
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 2021 -  2017 التفيا 

2017  - 2021 

 الثالثة  اجملموعة

 األرجنتني 

 الربازيل 

 كولومبيا 
 إكوادور 
 وغرينادين   فنسنت سانت

2017  - 2021 

2019  - 2023 

2017  - 2021 

2019  - 2023 

2019  - 2023 

 الرابعة  اجملموعة

 الصني 

 منغوليا 
 كوراي  مجهورية

2017  - 2021 

2019  - 2023 

2017  - 2021 

 ( أ)  اخلامسة  اجملموعة

 فاسو  بوركينا

 إثيوبيا 

 كينيا 

 مايل 
 السنغال 

2019  - 2023 

2019  - 2023 

2017  - 2021 

2017  - 2021 

2019  - 2023 

 ( ب ) اخلامسة  اجملموعة
 مصر 

 العراق 

 قطر 

2017  - 2021 

2017  - 2021 

2019  - 2023 

 اللجنة  اجتماعات  -  اثلثاً 

 اجلدول انظر) عاديتني دورتني يف مرتني األطراف ملؤمتر السابعة الدورة منذ اللجنة اجتمعت -  3
 هناية يف هلا مكتبا   اللجنة تنتخب للجنة، الداخلي النظام من 1-12 املادة أبحكام وعمال  (. التايل
 العادية دورهتا يف اللجنة وأوقفت. التالية العادية الدورة حىت واليته ومتتد  عادية دورة كل

 الدورة رئيس ابنتخاب تقوم لكي الداخلي نظامها من 1-12 املادة أبحكام العمل عشرة الثالثة
 عرب للجنة عشرة الرابعة الدورة ملكتب اجتماع وُعقد (. .IGC13 14 القرار) عشرة الرابعة

 ووافق. الدورة تلك يف العمل أساليب ملناقشة 2020 ديسمرب/األول كانون 22 يف اإلنرتنت
 املمتدة الفرتة يف عقدها املقرر من كان اليت للجنة، عشرة الرابعة الدورة تُعقد  أن  على باملكت
 .2021شباط/فرباير    6إىل   1الفرتة املمتدة من    يف  اإلنرتنت  عرب  فرباير،/شباط  5  إىل  2  من

https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/13igc_decisions_en.pdf
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 التواريخ املكتب أعضاء الدورة

 الثالثة الدورة
  مقر عشرة،

  اليونسكو

 ( كينيا) كيبوجنيا مزالندو السيد :الرئيس

  14 إىل 11 من
 فرباير/شباط

2020 

 (العراق) العاين  فالح السيد : املقرر
  مجهورية) كيم يونغ وون السيدة : عنه أانبت

 ( كوراي
  كوراي،  ومجهورية األرجنتني، :الرئيس نواب

 وكرواتيا وفنلندا،

 الرابعة الدورة
  عرب  عشرة،

 اإلنرتنت

  مجهورية) وو -اينغ ابرك السيد :الرئيس
  6 إىل  1 من ( كوراي

 فرباير/شباط
2021 

 ( النمسا) شتاينر آان السيدة :املقررة
  فنسنت وسانت  أذربيجان، :الرئيس نواب

 ومصر  والسنغال، وغرينادين،

 :يلي ما تشمل  اليت  ومهامها  اللجنة مسؤوليات على  االتفاقية  من  23و  4-18  املاداتن  وتنص -14

 ترويج أهداف االتفاقية ورصد تنفيذها؛ -

 إعداد املبادئ التوجيهية التنفيذية لتنفيذ أحكام االتفاقية؛ -

إحالة التقارير الدورية اليت تُقد مها األطراف يف االتفاقية كل أربع سنوات إىل مؤمتر  -
 األطراف، مشفوعة بتعليقات وملخصات؛

ية ترويج أهداف ومبادئ االتفاقية يف وضع إجراءات وغريها من اآلليات للتشاور بغ -
 احملافل الدولية األخرى؛

 يف طلبات احلصول على متويل من الصندوق الدويل للتنوع الثقايف؛  البت   -

القيام يف أي وقت بدعوة هيئات عامة أو خاصة أو أفراد إىل املشاركة يف اجتماعاهتا   -
 الستشارهتم يف مسائل معينة. 

 اللجنة  أنشطة  -  رابعاً 

 األطراف ملؤمتر السابعة الدورة منذ  للجنة، الرئيسية والقرارات األنشطة اسرتشدت -  5
 واليت .CP7 14 القرار يف األطراف مؤمتر إليها قدمها اليت ابلطلبات ،(2019 يونيو/حزيران )

https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/7cp_resolutions_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/7cp_resolutions_en.pdf
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 كما وهي ،(.IGC13 11 القرار) 2021-2020 للفرتة اللجنة عمل خطة أساسها على ُوضعت
 :يلي

 ورصد وتنفيذ وضع أجل من العاملي الصعيد على القدرات بناء اسرتاتيجية تنفيذ  -
 تقدمي عرب ومحايتها الثقايف التعبري أشكال تنوع تعزيز إىل الرامية والتدابري السياسات

 مرفق خالل من وذلك الطلب، عند  األقران من والتعل م التوجيه وأنشطة التقنية املساعدة
 الوثيقة انظر) الُقطري الصعيد على املتعددة املعنية اجلهات مع واملشاورات اخلرباء

6/IGC14.21//DCE) ؛ 
  اخلارجي التقييم من املنبثقة التوصيات وتنفيذ الثقايف للتنوع الدويل الصندوق تشغيل -

 إطار وتنقيح واإلعالم، واالتصال األموال جلمع جديدة اسرتاتيجية وضع بغية الثاين
 موارد ابستخدام اخلاصة التوجيهية املبادئ وتنقيح النتائج، على القائمة الصندوق إدارة

 الثامنة دورته يف األطراف مؤمتر وموافاة االقتضاء، عند الثقايف للتنوع الدويل الصندوق
 ؛ (IGC14.21//DCE/9  الوثيقة  انظر)  العمليات  هذه  بنتائج

 املعاملة تدابري بشأن تدريب وبرامج واإلعالم والرتويج القدرات لتعزيز أنشطة تنفيذ  -
 التوازن اختالل ملعاجلة مبتكرة آلية ابعتبارها االتفاقية إطار يف هبا املعرتف التفضيلية

 ؛ (IGC14.21//DCE/12  قةالوثي انظر)  التنقل  على والقيود  التجارية  العالقات  يف
 التنمية أهداف لتحقيق جدواها وبيان االتفاقية أثر لتقييم السياسات لرصد أنشطة تنفيذ  -

 إىل استنادا   اجليدة واملمارسات واملعلومات البياانت وحتليل مجع  خالل من املستدامة،
 الرقمية الطريق وخرائط األطراف تقدمها اليت أعوام األربعة لفرتة الدورية التقارير
 الثالث واإلصدار حبثية، ورقات نشر خالل من النتائج ومشاركة املصادر، من وغريها
 الوثيقة انظر) السياسات رصد منصة خالل من وكذلك العاملي، للتقرير

6/IGC14.21//DCE) ؛ 
 بتوصية املتعلقة والتدابري السياسات رصد  عمليات بني التآزر أوجه حتقيق إىل السعي -

 املساواة وقسم واملعلومات االتصال قطاع وأنشطة الفنان، أوضاع بشأن 1980 عام
 ؛ (IGC14.21//DCE/13 الوثيقة  انظر)  اجلنسني  بني

 أبنشطة واالضطالع لالتفاقية، الرائسية اهليئات عمل يف املدين اجملتمع  مشاركة دعم -
 الوثيقة انظر) لالتفاقية الرتويج أجل من املعنية اجلهات صفوف يف وتعبئة توعية
REV 15/IGC14.21//DCE )؛ 

 وقراراهتا اللجنة أنشطة تنفيذ  يف احملرز التقدم عن مفصلة عامة حملة التايل اجلدول ويعرض -  6
 .2021-2020  للفرتة  عملها خطة مع   متاشيا    عشرة،  والرابعة  عشرة  الثالثة  دورتيها  يف

https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/13igc_decisions_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/13igc_decisions_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/dce-21-14igc.6_quadrenial_periodic_reports_en_20210131.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/dce-21-14igc.6_quadrenial_periodic_reports_en_20210131.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/dce-21-14igc.6_quadrenial_periodic_reports_en_20210131.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/dce-21-14igc.6_quadrenial_periodic_reports_en_20210131.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/14igc_9_ifcd_recommendations_en_0.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/14igc_9_ifcd_recommendations_en_0.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/14igc_12_preferential_treatment_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/14igc_12_preferential_treatment_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/dce-21-14igc.6_quadrenial_periodic_reports_en_20210131.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/dce-21-14igc.6_quadrenial_periodic_reports_en_20210131.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/dce-21-14igc.6_quadrenial_periodic_reports_en_20210131.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/dce-21-14igc.6_quadrenial_periodic_reports_en_20210131.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/14igc_13_1980_recommendation_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/14igc_13_1980_recommendation_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/14igc.15rev_civil_society_en_0.pdf
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 العمل  وآفاق  االستنتاجات  -  خامساً 

 القرار يف األطراف مؤمتر حددها اليت األولوايت تنفيذ إىل سعت اللجنة أن التايل اجلدول يبني ِّ  -  7
14 CP7. يكون حىت األمانة أو/و األطراف إىل وجهتها العمل إىل ودعوات قرارات خالل من 

 فإن ذلك، ومع. والدويل الوطن الصعيدين على االتفاقية تنفيذ يف حقيقي أتثري القرارات لتلك
 األول، املقام يف األمانة تتخذها أن يتعني اليت اإلجراءات ذلك يف مبا اإلجراءات، هذه من عددا  

 التعاون برامج أن من الرغم وعلى. طوعية مسامهات األطراف تقدمي على وثيقا   اعتمادا   يعتمد
  الوثيقة انظر) شركاء ةعشر  جانبمن هذا القبيل من  قد حظيت بدعم الدولية واملساعدة

4/IGC14.21//DCE)، مسألة فتظل نفسه، الدعم يتلقى ال الثقايف للتنوع الدويل الصندوق فإن 
 .للجنة  رئيسيا    شاغال    استمراريته

  واملالية  البشرية املوارد بني متفاقما   تفاوات  يشهد  الثقايف للتنوع الدويل الصندوق والواقع أن  -  8
 إطار يف واألمانة( أراضيها على العاملة احلكومية غري واملنظمات) األطراف حتشدها اليت

 أساس على سنة كل عليها املوافقة اللجنة تستطيع  اليت الطلبات وعدد التمويل، طلبات إدارة
 الطوعية للمسامهات ومستمر منتظم تدفق بدون التوجه هذا تصحيح ميكن وال. املتاحة األموال

 ومجع واإلعالم التواصل السرتاتيجية ابلنسبة احلال هو وكما ذلك عن وفضال  . األطراف من
 الوثيقة يف هلا اخلارجي التقييم يُعرض اليت ،2018-2013 للفرتة األموال

.11INF/IGC14.21//DCE، اعتمدهتا اليت 2023-2021 للفرتة اجلديدة االسرتاتيجية تنفيذ  فإن 
ة  تعبئة عن مسؤول حتديد  إمكانية على سيما وال الطوعية املسامهات على سيعتمد   1اللجن

  ، .5b IGC13 القرار يف األمانة، من اللجنة طلبت نفسه، الوقت ويف. األمانة داخل املوارد
 أجل من الثقايف للتنوع الدويل الصندوق موارد ابستخدام اخلاصة التوجيهية املبادئ استعراض
 يف اللجنة، وقررت(. IGC14.21//DCE/10 الوثيقة انظر) االقتضاء عند حتديثها أو تنقيحها

 روعمبش موافاهتا األمانة من وطلبت التوجيهية؛ املبادئ وتنقيح حتديث عشرة، الرابعة دورهتا
 .2022  فرباير/شباط  يف  عقدها  املزمع  عشرة  اخلامسة  دورهتا  خالل  احملدثة  النسخة  تلك

 لتنفيذ خمصص مساعدة برانمج تنفيذ مثل اللجنة، طلبتها اليت األخرى اإلجراءات وتعتمد -  9
  - DCE/21/14.IGC/14 الوثيقة يف بشأنه مفاهيمية مذكرة وترد - الرقمية البيئة ظل يف االتفاقية

 املتوخى النحو على لالتفاقية الرائسية اهليئات أعمال يف املدين اجملتمع ممثلي مشاركة أو

 

 . DCE/21/14.IGC/INF.11الوثيقة على النحو الوارد يف  1

https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/7cp_resolutions_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/7cp_resolutions_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/7cp_resolutions_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/7cp_resolutions_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/14igc_4_secretariat_report_en_1.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/14igc_4_secretariat_report_en_1.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/14igc_4_secretariat_report_en_1.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/14igc_4_secretariat_report_en_1.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/14igc_inf11_fundraising_strategy_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/14igc_inf11_fundraising_strategy_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/14igc_inf11_fundraising_strategy_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/14igc_inf11_fundraising_strategy_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/13igc_decisions_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/13igc_decisions_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/dce-21-14.igc-10_analysis_ifcd_guidelines_en_0.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/dce-21-14.igc-10_analysis_ifcd_guidelines_en_0.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/14igc_inf11_fundraising_strategy_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/14igc_inf11_fundraising_strategy_en.pdf
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 املسامهات على ،"ومشاركته املدين اجملتمع دور" بشأن التنفيذية التوجيهية املبادئ يف
 .2الطوعية

 ،"والشفافية املعلومات تشاطر" بشأن التنفيذية التوجيهية املبادئ من 19 للفقرة وفقا   وأخريا ، -10
 مؤمترين كل بني من مؤمترا   تسبق اليت العادية دوراهتا عقد قبل اللجنة إىل األمانة حتيل

 الدويل الصعيد  على االتفاقية تنفيذ حالة رصد  عن تقريرا  ( سنوات أربع  كل مرة أي) لألطراف
 سنوات أربع كل مرة املقدَّمة الدورية التقارير يف املتوفرة والبياانت املعلومات إىل استنادا  

 تظهر اليت التحدايت وإىل املستعرِّضة القضااي إىل التقرير هذا ويشري. أخرى مصادر ويف
 عام ومنذ. املستقبل يف التنفيذ  حيز االتفاقية دخول لدى معاجلتها يتعني   واليت التقارير يف

 إعادة" املعنون 2005 عام التفاقية العاملي التقرير هو آنفا   املذكور الرصد  تقرير فإن  ،2015
 وال منه والثاين األول اإلصدارين إعداد املمكن من يكن ل والذي"الثقافية السياسات صياغة
 من السويدية احلكومة قدمته الذي التمويل بدون حاليا   منه الثالث اإلصدار إعداد على العمل
 من الرابع  اإلصدار إلعداد الالزمة املوارد حُتشد ول. الدولية للتنمية السويدية الوكالة خالل

 .بعد   التقرير  هذا

 

لالطالع على معلومات موجزة عن التعاون مع اجملتمع املدين يف تنفيذ االتفاقية، انظر الوثيقة  2
DCE/21/14.IGC/15 REV. 
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  السياسات وتنفيذ   بوضع  األعضاء  الدول   قيام : 7 املنشودة  النتيجة  -  5/م40
  تنفيذ  طريق   عن سيما  وال  الثقايف،  التعبري  أشكال   تنوع لتعزيز  الالزمة  والتدابري 

 فعاال   تنفيذا    2005 عام اتفاقية

 ( 2021  -  2020)  اللجنة أبنشطة  اخلاصة   العمل  خطة

  مؤمتر   حددها الت   األولوايت : يلي ملا  وفقا   التقييم جيري األداء  مؤشرات 
 وقراراهتا  اللجنة  أنشطة (CP 14.7 القرار )  األطراف

  خالل من  السليمة  اإلدارة ممارسة -  1
  االسرتاتيجية القرارات وتنفيذ اعتماد

  الرائسية اهليئات  عن الصادرة
 2005 عام  التفاقية 

  من  األولوية  درجات حتديد -
  عن الصادرة  القرارات خالل
 األطراف  مؤمتر

  خطة يف  القرارات  مراعاة -
  احلكومية، الدولية  اللجنة عمل

  قرارات خالل  من   وتنفيذها
 اللجنة 

  الدويل الصندوق  إدارة تعزيز  -
  تنقيح  خالل من  الثقايف  للتنوع

  اخلاصة  التوجيهية املبادئ
  الدويل  الصندوق موارد   ابستخدام

  وتعبئة  توعية  أبنشطة  االضطالع  - االقتضاء  عند الثقايف  للتنوع
  من املعنية  اجلهات  صفوف   يف

 لالتفاقية  الرتويج  أجل

  اجملتمع  مشاركة  ودعم  تشجيع -
  الرائسية  اهليئات  عمل يف  املدين

 لالتفاقية 

  للجنة عاديتني  دورتني تنظيم -
(13.IGC 14و.IGC )ملكتب واجتماع  

 عشرة الرابعة  الدورة

  اخلاصة  التوجيهية  املبادئ حتليل  -
  الدويل  الصندوق موارد   ابستخدام

  حتديثها يف  والبت  الثقايف، للتنوع
 (.IGC14 10 القرار)  وتنقيحها

  مكتب مع  املدين اجملتمع  اجتماعات -
  عشرة والرابعة  عشرة الثالثة  الدورتني

 للجنة 

  ملنتدى  الثانية الدورة تقرير يف  النظر  -
 (.IGC13 10 القرار)  املدين اجملتمع

  الثالثة الدورة هامش  على  اجتماع عقد -
  تواصل شبكة  إقامة  بغية  للجنة  عشرة

  اجلامعية  اليونسكو  كراسي  بني
  رعاية  حتت العاملة  2 الفئة ومراكز 

  اليت ابجملاالت   واملعنية اليونسكو 
  األمانة بني  الوثيق التعاون  طلب - االتفاقية  تغطيها

 اجملتمع ملنتدى  الثانية  الدورة ومكتب 
  من  الثالثة  الدورة تنظيم  بغية  املدين

https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/14igc_decisions_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/14igc_decisions_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/13igc_decisions_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/13igc_decisions_en.pdf
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  السياسات وتنفيذ   بوضع  األعضاء  الدول   قيام : 7 املنشودة  النتيجة  -  5/م40
  تنفيذ  طريق   عن سيما  وال  الثقايف،  التعبري  أشكال   تنوع لتعزيز  الالزمة  والتدابري 

 فعاال   تنفيذا    2005 عام اتفاقية

 ( 2021  -  2020)  اللجنة أبنشطة  اخلاصة   العمل  خطة

  مؤمتر   حددها الت   األولوايت : يلي ملا  وفقا   التقييم جيري األداء  مؤشرات 
 وقراراهتا  اللجنة  أنشطة (CP 14.7 القرار )  األطراف

  الثامنة الدورة قبل  سُتعقد اليت  املنتدى
 (.IGC14 15 القرار )  األطراف ملؤمتر

  للدعم   املتلقية األعضاء  الدول  عدد -  2
  سياسات صاغت   قد تكون   اليت

  التعبري  أشكال تنوع   لتعزيز  وتدابري
  أهداف حتقيق  يف  واإلسهام   الثقايف
  هذه ونفذت  ، 2005 عام اتفاقية

  تراعي  بطريقة  والتدابري السياسات 
  فيما  ابلرصد  وقامت اجلنسني،  قضااي 
 هبا   يتعلق

د سياسات   صوغ -   األهداف ُتس ِّ
  االتفاقية من  املنشودة  الرئيسية 

  السياسات صوغ   إعادة أو
د اليت  النافذة  األهداف هذه ُتس ِّ

  خطط وضع أو /و  التدابري حتديد -
  السياسات  تنفيذ  أجل من  العمل 
 املعنية 

  املقدمة  الدورية التقارير تقدمي  -
  تتناول   اليت سنوات  أربع كل

  الالزمة والتدابري السياسات 
  النساء بوضع  للنهوض
  ومنتجات مبدعات بصفتهن 

  واليت   الثقافية، واخلدمات   للسلع
  لبلوغ  العمل على  أدلة  توفر 

 املستدامة  التنمية  غاايت
  اجلهات  مشاركة  مستوى  -

 املدين  اجملتمع  يف  املعنية

  على  القدرات  بناء   اسرتاتيجية تنفيذ -
  املساعدة تقدمي  عرب  العاملي الصعيد
  من  والتعل م التوجيه  وأنشطة  التقنية
  من وذلك  الطلب،  عند األقران
  القدرات  لتعزيز  أنشطة  تنفيذ - اخلرباء  مرفق   خالل

  تدريب وبرامج  واإلعالم  والرتويج
 التفضيلية  املعاملة  تدابري  بشأن 

  وبيان  االتفاقية  أثر  وتقييم  رصد -
  التنمية  أهداف لتحقيق  جدواها

  وحتليل  مجع  خالل من  املستدامة، 
  واملمارسات   واملعلومات البياانت 

  خالل  من النتائج ومشاركة  اجليدة
  واإلصدار حبثية،  ورقات نشر

  من  وكذلك العاملي، للتقرير الثالث 
 السياسات  رصد منصة   خالل

  يف   القدرات بناء   برانمج  أتثري حتديد -
  إىل   املستندة السياسات  رصد جمال

  األطراف قدرة يف  التشاركي النهج
  اليت  الدورية تقاريرها إعداد  على

  دعوة  وتوجيه   سنوات، أربع كل  تقدمها 
  طوعية  مسامهات لتقدمي   األطراف إىل

  بناء   برانمج  تنفيذ  مواصلة  بغية
  السياسات رصد  جمال  يف  القدرات 
  القراران)  التشاركي النهج إىل  املستندة

6 IGC13. 6و IGC14.) -  لربانمج  املفاهيمية  املذكرة يف  النظر  
  يف االتفاقية  لتنفيذ املخصص  املساعدة

  األمانة  أعدهتا   اليت الرقمية البيئة  ظل
 (.IGC14 14 القرار)

  اختاذ على بشدة  األطراف تشجيع -
  املعاملة  جمال  يف  مناسبة   تدابري

  االختالل أوجه   تصحيح  بغية التفضيلية 
  واخلدمات   للسلع العاملية  احلركة  يف

  تنقل   وتيسري فعال  حنو على  الثقافية 
  البلدان يف  الثقافيني واملهنيني   الفنانني
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  السياسات وتنفيذ   بوضع  األعضاء  الدول   قيام : 7 املنشودة  النتيجة  -  5/م40
  تنفيذ  طريق   عن سيما  وال  الثقايف،  التعبري  أشكال   تنوع لتعزيز  الالزمة  والتدابري 

 فعاال   تنفيذا    2005 عام اتفاقية

 ( 2021  -  2020)  اللجنة أبنشطة  اخلاصة   العمل  خطة

  مؤمتر   حددها الت   األولوايت : يلي ملا  وفقا   التقييم جيري األداء  مؤشرات 
 وقراراهتا  اللجنة  أنشطة (CP 14.7 القرار )  األطراف

 .IGC13 8 القراران) النامية 
 (.IGC14 12و

  من   دوراي   تقريرا   83 يف  النظر  -
  سنوات  أربع كل  تقدَّم   اليت التقارير 
  القراران )  االتفاقية تنفيذ  بشأن 

6 IGC13. 6و IGC14.) 
  طط اخل يف  احملرز  التقدم  يف  النظر  -

  ظل  يف االتفاقية  بتنفيذ اخلاصة  الوطنية 
  املعلومات  خالل من الرقمية  البيئة 

  القرار) طرفا    20 من   اجملمعة
7 IGC13.) 

  التقرير من  الثالث  اإلصدار  نشر  أتجيل  -
  عشرة اخلامسة الدورة إىل   العاملي
 دورة  تسبق ال  دورة إىل  أي   للجنة،

 (.IGC14 6 القرار )  األطراف ملؤمتر
  للمعلومات متعمق  حتليل  إجراء -

  خالل  من مُجعت   اليت والبياانت 
  أربع كل  تقدم  اليت  الدورية  التقارير 
  إصدار يف  نتائجه  إدماج  بغية  سنوات 
  بشأن  العاملي التقرير  من  خاص
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  السياسات وتنفيذ   بوضع  األعضاء  الدول   قيام : 7 املنشودة  النتيجة  -  5/م40
  تنفيذ  طريق   عن سيما  وال  الثقايف،  التعبري  أشكال   تنوع لتعزيز  الالزمة  والتدابري 

 فعاال   تنفيذا    2005 عام اتفاقية

 ( 2021  -  2020)  اللجنة أبنشطة  اخلاصة   العمل  خطة

  مؤمتر   حددها الت   األولوايت : يلي ملا  وفقا   التقييم جيري األداء  مؤشرات 
 وقراراهتا  اللجنة  أنشطة (CP 14.7 القرار )  األطراف

  القطاعات  يف  اجلنسني  بني املساواة
 واإلبداعية  الثقافية 

 

 

 

  واجلهات األعضاء  الدول  عدد -  3
  املتلقية  املدين  اجملتمع من  املعنية
  حنو على قامت قد تكون  اليت للدعم
  يف  مبا  الدولية،  املساعدة بتقدمي  انجع
  الدويل الصندوق  طريق  عن ذلك 

   الثقايف  للتنوع

  الصندوق  يف  املسامهة مستوى  -
 الثقايف  للتنوع   الدويل

  على للحصول  طلبات  تقدمي  -
 دولية  مساعدة

  املبادرات تنفيذ يف  النجاح  -
 ابملشاريع  اخلاصة 

  للتنوع الدويل  الصندوق تشغيل  -
  املنبثقة التوصيات  وتنفيذ   الثقايف

  بغية الثاين اخلارجي التقييم  من
  جلمع جديدة اسرتاتيجية  وضع

  واإلعالم، واالتصال  األموال 
  القائمة  الصندوق إدارة إطار  وتنقيح

  تقييم   نتائج إىل   استنادا   النتائج  على
 املشروعات  أثر 

  ميوهلا   مشاريع 9  على املوافقة  -
  يف الثقايف  للتنوع الدويل  الصندوق

  الطلبات لتقدمي  التاسعة الدورة إطار 
  دوالرا    760858 قدره إمجايل مببلغ)

  6و( .a5 IGC13 القرار ( )أمريكيا  
  العاشرة الدورة إطار   يف  مشاريع
 قدره  إمجايل  مببلغ)  الطلبات لتقدمي

(  أمريكيا   دوالرا    436965
-2020 للفرتة  مؤقتة  ميزانية  اعتماد - (.IGC14 8 القرار)

  دوالرا    1 843 164 قدرها 2021
 (.c5 IGC13 القرار ) أمريكيا  

  نداءات  توجيه  إىل العامة  املديرة دعوة -
  إىل  طوعية   مسامهات  لتقدمي  سنوية

  الثقايف  للتنوع الدويل  الصندوق
 .IGC14 7و .c5 IGC13 اتالقرار )
 ملختلف إضايف  ونداء( .IGC14 11و
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  السياسات وتنفيذ   بوضع  األعضاء  الدول   قيام : 7 املنشودة  النتيجة  -  5/م40
  تنفيذ  طريق   عن سيما  وال  الثقايف،  التعبري  أشكال   تنوع لتعزيز  الالزمة  والتدابري 

 فعاال   تنفيذا    2005 عام اتفاقية

 ( 2021  -  2020)  اللجنة أبنشطة  اخلاصة   العمل  خطة

  مؤمتر   حددها الت   األولوايت : يلي ملا  وفقا   التقييم جيري األداء  مؤشرات 
 وقراراهتا  اللجنة  أنشطة (CP 14.7 القرار )  األطراف

 .IGC14 7 القراران ) ور اجلمه فئات
 (.IGC14 11و

 

 

 

 

 

  اخلرباء   فريق   أعضاء   نصف   ُتديد  -
  على   احلصول   طلبات   بتقييم   املكلفني 

  للتنوع   الدويل   الصندوق   من   متويل 
  اللجنة   لتعتمدها   توصيات   وإعداد   الثقايف 
  القرار )   املشروعات   متويل   بشأن 

a5 IGC13. ) - التقييم من  املنبثقة  التوصيات تنفيذ  
  الدويل  للصندوق الثاين  اخلارجي

  اللجنة  اعتمدته الذي  الثقايف  للتنوع
 .b5 IGC13 القراران )  عاجل حنو على

 (.IGC14 9و
  السرتاتيجية اخلارجي  التقييم يف  النظر  -

  واإلعالم  واالتصال  األموال  مجع
  للتنوع   الدويل ابلصندوق  اخلاصة 
  واعتماد 2018-2013 للفرتة  الثقايف
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  السياسات وتنفيذ   بوضع  األعضاء  الدول   قيام : 7 املنشودة  النتيجة  -  5/م40
  تنفيذ  طريق   عن سيما  وال  الثقايف،  التعبري  أشكال   تنوع لتعزيز  الالزمة  والتدابري 

 فعاال   تنفيذا    2005 عام اتفاقية

 ( 2021  -  2020)  اللجنة أبنشطة  اخلاصة   العمل  خطة

  مؤمتر   حددها الت   األولوايت : يلي ملا  وفقا   التقييم جيري األداء  مؤشرات 
 وقراراهتا  اللجنة  أنشطة (CP 14.7 القرار )  األطراف

  األموال  جلمع جديدة اسرتاتيجية
  للفرتة  الدويل للصندوق   والرتويج

 (.IGC14 11 القرار ) 2021-2023
 

 

 

 

 

 

  للدعم   املتلقية األعضاء  الدول  عدد -  4
  من   وتدابري سياسات  وضعت  اليت

  1980  عام توصية تعزيز   أجل
  وخباصة الفنان، أبوضاع اخلاصة 
  السياسات هذه ونفذت  الفنية،  احلرية 

  يف  وأسهمت   ورصدهتا، والتدابري 
  2005 عام  اتفاقية  أهداف حتقيق 
 اجلنسني  قضااي  تراعي بطريقة 

  الثقافية والتدابري السياسات  -
  ومحاية  تعزيز إىل   الرامية
 الفنانني  حرية 

  عاملية  استقصائية دراسة تقدمي  -
  يُعرتف  اليت السياسات بشأن 

  الفنانني حبقوق  إطارها يف
 واالقتصادية  االجتماعية 

  بني  التآزر أوجه   حتقيق  إىل السعي -
  والتدابري  السياسات رصد   عمليات
  بشأن   1980 عام  بتوصية   املتعلقة
  قطاع وأنشطة   الفنان، أوضاع 

  وقسم  واملعلومات االتصال 
 اجلنسني  بني املساواة

  للمعلومات متعمق  حتليل  إجراء -
  خالل  من مُجعت   اليت والبياانت 

  أربع كل  تقدم  اليت  الدورية  التقارير 
 بتنفيذ  اخلاصة واالستبياانت  سنوات 
  استخدامها بغية 1980 عام  توصية 

  تنفيذ  بشأن   مفصَّل  حتليل(  1) إطار  يف
  وإصدار( 2)  ؛19803 عام  توصية 
  احلرية بشأن   العاملي للتقرير  خاص

 

 :املنشور املعنون "الثقافة وظروف عمل الفنانني" متاح ابللغات اإلسبانية واإلجنليزية والفرنسية على املوقع التايل على اإلنرتنت 3
artists-conditions-working-en.unesco.org/creativity/publications/culture//:https. 
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  خطط  أو /و  تدابري على أدلة -
  والتعامل  السياسات  لتنفيذ عمل

  الرقمية التكنولوجيات مع
 الفنية  واحلرية والتنقل 

 . 4الفنية 
  جهودها مواصلة  إىل  األمانة دعوة -

  بني  التآزر أوجه   تعزيز إىل   الرامية
  القراران )  والتوصية  االتفاقية

)9 IGC13. 13و IGC14.) 
 

 

 :نية واإلجنليزية والفرنسية على املوقع التايل على اإلنرتنتالدفاع عن الفن والتنوع" متاح ابللغات اإلسبا :املنشور املعنون "احلرية واإلبداع 4
defending-art-defending-creativity-en.unesco.org/creativity/publications/freedom//:https. 
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