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 مؤمتر األطراف يف اتفاقية محاية وتعزيز  
 تنوع أشكال التعبري الثقايف

 الثامنةالدورة 
 دورة عرب اإلنرتنت 

 2021يونيو /حزيران  1-4

 ةتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقميلالوطنية  خرائط الطريق  تقرير مرحلي عن :من جدول األعمال املؤقت 10البند 

حملة عامة عن التقدم احملرز ،  CP.7 13 لقرارعماًل اب الوثيقة،تقد ِّم هذه  
 اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايفاألطراف يف    قياميف  

اخبوضع    2005لعام   تنوع  لطريق  رائط  تعزيز  إىل  الرامية  الوطنية 
 .و/أو يف تنفيذ هذه اخلطط أشكال التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية

 .20الفقرة   املطلوب: القرار

https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_resolutions_ar.pdf#page=23
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_resolutions_ar.pdf#page=23
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 معلومات عامة -أواًل 

خريطة الطريق املفتوحة لتطبيق املبادئ التوجيهية    ته السابعة وبعد املوافقة علىطلب مؤمتر األطراف من األمانة، يف دور  -  1
الوطنية اليت   رائط الطريق، موافاته يف دورته الثامنة ب 1الثقايف يف البيئة الرقميةالتنفيذية لتعزيز تنوع أشكال التعبري  

أرسلتها    الوطنية الثالث اليت  ئط الطريقخرا(. وترد  CP.7 13 القرارحالة تنفيذها )مبعلومات عن  ها األطراف و توضع
الوضع  حملة عامة عن   الوثيقةم هذه  قد ِّ وت  .DCE/21/8.CP/INF.10 الوثيقةأملانيا وكندا ومجهورية كوراي إىل األمانة يف  

األمانة  إىل  بعض األطراف    قدمتهابناًء على املعلومات اليت    الوطنية وتنفيذها  خرائط الطريقوضع    القائم فيما خيص
واليت    ة أعوامالتقارير الدورية اليت تُقد ِّمها األطراف كل أربعاليت تشمل دراسة  البحوث اإلضافية اليت أجرهتا األمانة،  و 

 . 2020و  2019قدمتها يف عاَمي 

تنفيذ اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال فيما يتعلق بر وحتديد األولوايت املشرتكة  عملية احلوار والتفك    اسُتهلت وقد   -  2
البيئة الرقمية    سمالتعبري الثقايف )املشار إليها فيما يلي اب مبناسبة الدورة السابعة   2013يف عام  "االتفاقية"( يف 

ما وهو  ،  )املشار إليها فيما يلي ابسم "اللجنة"(  للجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف
اللجنة للفرتة  عملية تفكر يف  إىل إدراج    فضىأ الرقمية وأتثريها يف االتفاقية يف أنشطة  - 2013التكنولوجيات 

تنفيذ االتفاقية يف البيئة  ليذية  املبادئ التوجيهية التنفاعتماد    عنت هذه العملية  سفر أ(. و IGC.7 13 القرار)  0142
(.  CP.6 11 القرار)املشار إليها فيما يلي بعبارة "املبادئ التوجيهية التنفيذية"( )  2017الرقمية يف حزيران/يونيو  

من أجل تنفيذ هذه   اً ديدأكثر حترأت اللجنة يف دورهتا احلادية عشرة أن األطراف حباجة إىل توجيهات  ومع ذلك،  
وضع خريطة طريق مفتوحة هلذا الغرض حتتوي على أمثلة األمانة إىل    اللجنة  فدعت   .نفيذيةاملبادئ التوجيهية الت

 (. IGC.11 5 القرارلممارسات اجليدة )ل

مع األهداف األربعة إلطار رصد االتفاقية وتقرتح مخسة   اليت تتماشىطة الطريق املفتوحة،  ياللجنة خر   درست   مث -  3
إىل    لتها اوأح  2018يف كانون األول/ديسمرب  املعقودة  يف دورهتا الثانية عشرة  خمرجات وعشرين نشاطاً مرجعياً،  

.  2019اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة املعقودة يف حزيران/يونيو  ف  ،بناًء على طلبه  ،مؤمتر األطراف
اً وضعتها جهات  طرف  32  لدىممارسة جيدة    49طبيق  بتهذه املناسبة،  ، يف  أيضاً علماً  مؤمتر األطراف    وأحاط

مواصلة مجع األمثلة للممارسات  "مؤمتر األطراف من األمانة  فاعلة حكومية ومنظمات من اجملتمع املدين. وطلب  
اجليدة اليت نفذهتا األطراف يف البيئة الرقمية واختاذ مبادرات يف جمال التعلم من األقران، وتبادل املعلومات والرتويج 

يف البلدان النامية، من أجل دعم األطراف يف تنفيذ االتفاقية يف بيئة رقمية،   القرارما مع صانعي  والتواصل، ال سي  
 (. CP.7 13 القرارمسامهات طوعية" )يف حالة حتديد 

 

التايل:   1 اإللكرتوين  املوقع  على  implementation-roadmap-https://en.unesco.org/creativity/publications/open-2005-متاحة 

convention . 

https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_resolutions_ar.pdf#page=23
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_resolutions_ar.pdf#page=23
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/7igc_decisions_en_final.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/7igc_decisions_en_final.pdf
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/6cp_resolutions_ar.pdf#page=6
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/6cp_resolutions_ar.pdf#page=6
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/11igc_decisions_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/11igc_decisions_en.pdf
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_resolutions_ar.pdf#page=23
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_resolutions_ar.pdf#page=23
https://en.unesco.org/creativity/publications/open-roadmap-implementation-2005-convention
https://en.unesco.org/creativity/publications/open-roadmap-implementation-2005-convention
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تقد ِّم اقرتاحاً بشأن ، يف دورهتا الثالثة عشرة، أن  من األمانة  ، طلبت اللجنةهذا  على طلب مؤمتر األطراف  وبناءً  -  4
األقران، وتبادل املعلومات،   منمبادرات التعل م    من خاللتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية    يفبرانمج ملساعدة األطراف  

هلذا الغرض  مسامهات طوعية    تعبئةيف حالة  سياسات يف البلدان النامية،  واضعي ال املوج هة ل تلك  ما  سي   والرتويج، وال
ويرد  IGC.13 7 القرار) اللجنةالربانمج،    هذا(.  أحاطت  عشر   علماً   به   الذي  الرابعة  دورهتا  يف يف    ة، 

 .DCE/21/14.IGC/14 الوثيقة

 الوطنية خرائط الطريق  -اً اثني

وطنية    خرائط طريقوضع  لالطريق املفتوحة    بريطة  االسرتشادإىل    األطراف  مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة،  دعا -  5
الحتياجاهتا   خاملتاحة    ومواردهاوفقاً  إرسال  هذهمث  الطريق  )  إىل  رائط  اهلدف يتمثل  و   .(CP.7 13 القراراألمانة 

تعزيز ومحاية تنوع  بغية    هاوتنفيذ تدابري تنظيمية أو تشريعات    وضعتوفري إطار ل  يفالوطنية    خرائط الطريقالرئيسي من  
ها وتنفيذ  خرائط الطريق الوطنية   حرصاً على وضععيت األطراف،  ودُ   .بفعالية  أشكال التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية

 ومنها املهنيون العاملون يف   ،متعددة  معنية  جهاتالتعاون مع  لجميع، إىل  بشفافية وعلى أساس تشاركي وشامل ل
 اجملتمع املدين اليت تدعم عملهم.  الصناعات الثقافية واإلبداعية ومنظمات

اليت اختذهتا   اإلجراءاتلإلبالغ عن    فرصتان  ،املفتوحةطة الطريق  ريمؤمتر األطراف خلمنذ اعتماد    ،أتيحت لألطرافو  -  6
  عام   املشاورات اليت أجرهتا األمانة يف خريفأما أوالمها فكانت خالل    .تنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية  من أجل
وُقد ِّمت نتائجها إىل اللجنة يف   ،2واليت ساهم فيها مثانية عشر طرفاً  جلمع املمارسات اجليدة يف هذا اجملال 2019

 3(. وقدَّم طرفان آخران DCE/20/13.IGC/INF.4 الوثيقة)   2020دورهتا الثالثة عشرة املعقودة يف شباط/فرباير  
األمانة إىل  األمانة   معلومات  إىل  ترسل  أن  الرابعة عشرة،  اللجنة من األطراف، يف دورهتا  الدورة. مث طلبت  بعد 

 خرائط الطريقأو تنفيذ  و/  وضع  اليت اعرتضت   صعوابت"معلومات ابللغة اإلجنليزية أو الفرنسية عن التقدم احملرز وال 
من أجل   ،2020آذار/مارس    5  أقصاه  يف موعد  وذلك   تنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية، إن ُوجدت،لالوطنية  

 .4( IGC.14 14القرار إدراجها يف التقرير املرحلي املزمع تقدميه إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة" )

 

 

 

، ومجهورية تنزانيا النرويج، ومدغشقر، و ا، وليتوانيوالتفيا،  اوكوستاريكا، ومصر، وفرنسا، وجامايكأذربيجان، وبلجيكا، وكندا،  و ،  والنمساأسرتاليا،   2
 ا.وتركي  ،، وترينيداد وتوابغوال، وسلوفاكي ياملتحدة، وسيش

 قطر وأرمينيا. 3
الوطنية   رائط الطريقذلك خ  يشملوراي(، و أرسلت ستة أطراف معلومات يف هذا الشأن )أملانيا، والنمسا، وكندا، وفرنسا، واملكسيك، ومجهورية ك 4

 .DCE/21/8.CP/INF.10الثالث الواردة يف الوثيقة 

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/14igc_14_digital_programme_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/14igc_14_digital_programme_en.pdf
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_resolutions_ar.pdf#page=23
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_resolutions_ar.pdf#page=23
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/13igc_inf4_digital.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/13igc_inf4_digital.pdf
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/14igc_decisions_en.pdf
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معلومات   ،منذ الدورة السابعة ملؤمتر األطراف،  ٪ من األطراف17أي  طرفاً،    26عن تقدمي  هذه العملية    وأسفرت -  7
ومعها   ،)أملانيا وكنداثالثة أطراف فقط    إرسالو   ،وطنيةال  طريقالخرائط  أو تنفيذ  و/املتخذة لوضع    اإلجراءاتبشأن  

ويشري هذا املعدل املنخفض لتقدمي املعلومات  األمانة.    ىلاخلاصة هبا إ   الوطنية  كيبيك، ومجهورية كوراي( خرائط الطريق
 إىل أن األطراف قد واجهت صعوابت كبرية يف هذه العملية.على األرجح 

  ةاجملموع  من  معظم املسامهات اليت تلقتها األمانة من أطرافوردت  ،  الشكل التايل يف  وكما هو مبّيَّ   ،ذلك   فضاًل عن -  8
)أ(  االنتخابية الرابعة واخلامسة  ةاجملموعمن  يف حّي وردت معلومات قليلة من أطراف    االنتخابية األوىل والثانية،

واكبة مل  عملية  اختاذ إجراءاتيف    أكرب  يشري إىل أن بعض املناطق قد واجهت صعوابت  قد  ماوهو  )ب(،   واخلامسة
السلع واخلدمات    استحداثأساليب    يفة عن ظهور التكنولوجيات الرقمية وتعميمها وأتثريها  التحول النامج  مسارات

 .نتفاع هباالثقافية وإنتاجها وتوزيعها واال

 
لتدابري  عملية لأمثلة    عرضت الرئيسية وجماالت عملها ذات األولوية و   حماور عملهاأشارت األطراف يف ردودها إىل  و  -  9

االتفاق لتنفيذ  الرقميةاملتخذة  البيئة  يف  الوطنيةاستعراض    أظهرو   .ية  الطريق  معظم   خرائط  أن  املقدمة  واملعلومات 
قطاعات رئيسية    بضعةيف    ابلرتكيز على العمل  الوطنيةخرائط الطريق  وضع  عملية  الشروع يف    عامةً األطراف ختتار  

 . ألولوايهتا الوطنية وفقاً 

طة الطريق  ياخلمسة خلر للمخرجات    اً املعلومات اليت أرسلتها األطراف وفقو   الوطنيةرائط الطريق  خل  أعمقحتليل    جريأُ و  - 10
هذا التحليل    ربزيو   .تقدم كبري  أُحرز فيهااجملاالت اليت  و   املشرتكة  صعوابتعض المك ن من الوقوف على باملفتوحة  

 .اخلاصة هبا  الوطنية  ئط الطريقخراوضع  األطراف يف    تسرتشد هبااملمارسات اجليدة اليت ميكن أن    علىأمثلة    اً أيض
 وترد فيما يلي نتائج هذا التحليل: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

أورواب وأمريكا الشمالية: اجملموعة األوىل

أورواب الشرقية: اجملموعة الثانية

أمريكا الالتينية والكارييب: اجملموعة الثالثة

آسيا واحمليط اهلادي: اجملموعة الرابعة

أفريقيا(: أ)اجملموعة اخلامسة 

الدول العربية(: ب)اجملموعة اخلامسة 

صة هبا أو تنفيذهااخلاالوطنيةريطة الطريق األطراف اليت قدَّمت معلومات إىل األمانة بشأن وضع خ

معلومات ُقد ِّمت إىل األمانة خرائط طريق كاملة
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إعداد أو مراجعة األطر التنظيمية والسياسات والتدابري الثقافية ملواجهة حتدايت البيئة الرقمية بطريقة مستنرية   :1املخرج  
 وتشاركية 

لقطاعات  ل  مسح عامإجراء  "  واملتمثل يف  ،املفتوحةطة الطريق  ييبدو أن النشاط املرجعي األول املتوخى يف خر  -
واإلبداعيالثقاف أرسلت  ة"الرقمي  يةة  اليت  أولوايت معظم األطراف  الطريق، مل يكن من ضمن  الوطنية    خرائط 

لتحديد  نعدام املعلومات الدقيقة  اباملتوسط    يف األجلذلك    نذرأو تقريرها املرحلي إىل األمانة. وقد ياخلاصة هبا  
للوقوف و   ،التكنولوجيات الرقمية وتطورها السريع  انتشار  فعلحتول ب  طرأ عليها أكربالثقافة واإلبداع اليت  قطاعات  

عن   يبحثالتقرير  ال"  سنوايً   مجهورية كورايتنشر وزارة الثقافة والرايضة والسياحة يف  التحول. و   هذاحجم  على  
استخدام اإلنرتنت واهلواتف احملمولة يف    يتضمن إحصاءات عنالذي  "  ايتصناعة احملتو اخلاصة ب  حصاءاتاإل

احملتو  إلنتاج  الفيديو  و النشر    قطاع  ذلكايت، ويشمل  أحد عشر قطاعاً  وألعاب  القصص املصورة واملوسيقى 
ميك ن هذا النهج احلكومة من متابعة االجتاهات املتغرية يف صناعة و   .دعايةوالوالرسوم املتحركة والتلفزيون    واألفالم

األعمال  السياسات احلكومية وخطط إدارة    وضعب  ما يتعلقمعايري الختاذ قرارات مستنرية في  ديدوحت   ايتاحملتو 
 .التجارية

الردود  ويتبّيَّ   - عامَ   املتلقاةمن  أو األطراف  أن    2021و  2019ي  بّي  رجحت هنجّي خمتلفّي يف وضع 
اختارت العديد  إذ    .االتفاقية يف البيئة الرقميةتنفيذ    الرامية إىل أو السياسات أو التدابري مراجعة األطر التنظيمية  

وتنفيذها الرقمي    يف اجملال  ثقايف يف خطط عملها الوطنية  جانب ، دمج  كنداو  أملانياو  النمسا  هاومنمن البلدان،  
رقمي  خاصة ابجملال ال  اسرتاتيجيات   وضع  عوضاً عن   هادفةتدابري  اختاذ  يف قطاعات إبداعية معينة من خالل  

وضع   ،ك )كندا( يكيبو   مجهورية كورايو  بلجيكا  ومنهااختارت أطراف أخرى،  و   .حتديداً   لقطاع الثقافةخمصصة  
- 2014ك )يالرقمي يف كيبيف اجملال  لثقافة  اخلاصة اب، مثل اخلطة  يف اجملال الرقميثقافة  خمصصة لل  خطط
"الصفقة الرقمية اجلديدة لكوراي" املعتمدة   الواردة يف  ة الثقافي  ايتتنمية صناعة احملتو   أو اسرتاتيجية  5( 0232

 .2020عام يف 

  فرنسا يف  فيما يتعلق إبنشاء آليات تنسيق بّي الوزارات، أنشأت وزارة الثقافة ووزارة أورواب والشؤون اخلارجية  و  -
 الوطنية.  خريطة الطريقوضع عمل متعدد التخصصات ل فريق

  . دعم القطاعات الثقافية واإلبداعية يف البيئة الرقميةبغية  أبلغت عدة أطراف عن أنشطة ملراجعة األطر التنظيمية  و  -
العد  شرعت ف املستهلك    لوزارة  املثال،    ،أملانيايف  ومحاية  لتنفيذ  املؤلف    وقحققانون    تعديليف  على سبيل 
يف تنفيذ    اً رقمي  اً جانب  تركياودجمت    ، 2019أبريل  ن/نيسايف    لةاملعد    املؤلف  وقبشأن حق توجيهات األوروبية  ال

لصناعات  اب  النهوضاملؤلف الرتكي مع الرتكيز على    وق ل من االحتاد األورويب بعنوان "تعزيز نظام حقمشروع ممو  

 

 ./http://culturenumerique.mcc.gouv.qc.caميكن االطالع على مزيد من املعلومات هبذا الشأن عرب املوقع اإللكرتوين التايل:  5

http://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/
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القائمة،    يف  جامايكا وشرعت    . اإلبداعية" الدولية  العديد من أحكام األطر أو اآلليات  معاهدة    ومنهادمج 
املؤلف، من أجل   وقق ا اخلاص حبيف قانوهن  ،الصويت  والتسجيلاألداء  بشأن    نظمة العاملية للملكية الفكريةامل

 .محاية اإلبداع يف البيئة الرقمية 

 ات واألسواق الرقمية لضمان تنوع النظام البيئي الرقميوضع سياسات وتدابري تدعم اإلبداع الرقمي والشرك :2املخرج 

أو تقاريرها املرحلية املخرج   اخلاصة هبا  الوطنية  رائط الطريقخمعظم التدابري اليت أبلغت عنها األطراف يف    تتناول -
لإلبداع    خمصصة  منابرتدابري لتوفري    اختاذ  أبلغت عدة أطراف عن. إذ  مباشرةً   الثاين من خريطة الطريق املفتوحة

إىل ضمان إمكانية الوصول إىل خمتلف احملتوايت ترمي  لوائح أو سياسات أو تدابري    لوضع  واالبتكار الرقميّي أو
تدابري  تعد كل هذه الالشفافية يف استخدام اخلوارزميات؛ و تعزيز  ، و عادل للمبدعّي  أجرتقدمي  الثقافية احمللية، و 

 يف يف أقاليم األطراف.فعالة لدعم نشر أشكال التعبري الثقاوسائل 

  متنوعة من احملتوايت الثقافية جماانً أو بتكلفة منخفضة.  ةإاتحة برجمنت األدوات الرقمية بعض األطراف من  مك  و  -
 وصوهنا،  وأفالم الرسوم املتحركة واألفالم الواثئقية  الروائيةعلى سبيل املثال، تدابري لرقمنة األفالم    ،أرمينيااختذت  ف

،  2019و  2018ي  عامَ   يفاتف"  و جمموعات السينما والصور واهل  صونيف إطار برانمج "خدمات    اسُتهلت 
عدة   . واستهلت مجهورية كورايو  ليتوانياو  كنداو  أملانياالسينما الوطنية وتروجيها يف    تعزيزلبرامج مماثلة  ُوضعت  و 

آاثر  أسفر عنما وهو لرقمنة مكتباهتا الوطنية،  ةكبري   مشاريع، سلوفاكياو قطرو النرويجو مصر امنهأطراف، 
 .بلغات متعددة ااكتشافهيف القدرة عل و  ةاحمللي ةالثقافيايت حملتو يف االنتفاع ابإجيابية 

املعلومات أو  وأنشأت - الوصول إىل  فأنشأت    .ثقافيةالتوايت  احمل  خمتلف  أطراف أخرى بواابت رقمية لتسهيل 
بوابة  ،  النمسا املثال،  سبيل  تُ على  احملفوظات  ودور  واملكتبات  للمتاحف  الرقمية  املوارد  عن  سمى حبث 

"Kulturpool  النمساوية  للالرقمية  والفهارس  مجيع املوارد  إىل  وصول  حمطة مركزية لل" وتوفر الثقافية  مؤسسات 
( "أذربيجان اإلبداعية")منصة    أذربيجانعداد يف  ما زالت قيد اإلأو  مبادرات مماثلة  ؛ ونُ ف ِّذت  لعامة الناساملتاحة  

وSlovakiana)منصة    سلوفاكياو وتوابغو(  واملهنيّي   ترينيداد  للفنانّي  الوطين  جمال  )السجل  يف   العاملّي 
 .("معلومات املسرح الرقمي"نظام )منصة  تركيا( وةالثقاف

وأصحاب   احلجم  واملتوسطة  احلجم  الصغرية  نشآتاملإىل  أو عينياً  و/  اً مالي  اً دعم تقدميها  أبلغت عدة أطراف عن  و  -
تشجيع التسهيل توزيع األعمال عرب اإلنرتنت و   وسعياً إىل  .ّياملشاريع العاملّي يف قطاعات الثقافة واإلبداع الرقمي

  1.1  النمسايف    للفنون والثقافة واخلدمة املدنية والرايضة  االحتاديةالوزارة    خصصت ،  ايت املتاحةع احملتو يو تنعلى  
ودور النشر لتمكينها   عارض الفن املعاصرمل  ، وقدَّمت إعاانت2020املشاريع الرقمية يف عام    عزيزمليون يورو لت

وأما   .مثالً   متاجر عرب اإلنرتنت   على نسقعرب اإلنرتنت    اخلاصة هبا  والتوزيع  واإلعالم  من تطوير قنوات االتصال 
فأملانيا "  استهلت ،  متويل   عبارة عن  وهو،  KULTUR.GEMEINSCHAFTEN"  (2020)برانمج  برانمج 

مفوضية  مشرتك اال  بّي  و   حتادية احلكومة  واإلعالم  "للثقافة  إلنتاج "  Kulturstiftung der Länderمؤسسة 
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ك  ي كيب( يف  SODECالثقافية )  املنشآت  نميةمجعية ت  وضعت يف حّي  ،  يف املؤسسات الثقافية  ةالرقمي  ايتاحملتو 
إىل دعم املشاريع االسرتاتيجية لالبتكار التكنولوجي    رمي" الذي ياالبتكارية ملبادرات  ا  مساندةبرانمج "  )كندا(

عادات االستهالك من مواجهة التحدايت اليت تطرحها    نشآتمن أجل متكّي امل  والرقمي أو تطوير األعمال
 . والتوزيع اجلديدة بداعأدوات اإل اليت تتيحها اتيمكاناإلاالستفادة من اجلديدة و 

،  معينة من قطاع الثقافة  فرعية  قطاعات  يفياس أتثري البيئة الرقمية  بعض األطراف دراسات حمددة لق  تأجر و  -
 مبدعي   يف لموسيقى  املستمر لبث  الالتأثري االقتصادي ملنصات  اليت أجرت دراسة عن    كندامثل وزارة الرتاث يف  

دي للبث املستمر  تقد ِّم حتلياًل أولياً للبياانت الرقمية ومعلومات وصفية عن التأثري االقتصا  ،الكنديّي  ايتاحملتو 
 للموسيقى يف كندا. 

 دولية تعزز التبادل املتوازن للسلع واخلدمات الثقافية وتعزز املساواة بّي البلدان يف البيئة الرقمية  إبرام اتفاقات :3املخرج 

هو املخرج الذي أبلغت األطراف عن حتقيق أقل قدر من التقدم   طة الطريق املفتوحةيخر من  الثالث    املخرج -
التداول املتوازن للسلع واخلدمات الثقافية يف ما يشري إىل أهنا واجهت صعوابت كبرية يف تعزيز  وهو  العملي فيه،  
يف االتفاقات   الواردةفيما يتعلق بتقييم البنود  بوجه خاص  املعلومات  يف اإلبالغ عن  نقص  الويتجلى    .البيئة الرقمية

لثقافة يف اتفاقات اخلاصة اب  البنوداليت تؤثر يف القطاع الثقايف واإلبداعي يف البيئة الرقمية، والتفاوض على    التجارية
 . 6املتعلقة ابلتجارة اإللكرتونية واملنتجات الرقمية التجارة واالستثمار

ابلتعاون الضرائب على اخلدمات الرقمية    دراسات دولية مقارنة بشأن فرض  إعدادعن    كنداأبلغت  ومع ذلك،   -
 .االقتصادي، وفرنسا  والتنمية يف امليدان  االحتاد األورويب، وسنغافورة، وجمموعة الدول السبع، ومنظمة التعاونمع  

تنوع السلع   يفعلى أتثري اتفاقات التجارة احلرة    بصورة حمددةز  ترك  األوىل دراسات    جراءاتوقد تتبع هذه اإل
إىل اتفاق التجارة احلرة بّي الوالايت يف هذا الصدد  جتدر اإلشارة  و   .لثقافية الرقمية يف مجيع أحناء العاملواخلدمات ا

على   يف إطارهتفاوضت كندا    الذيو   ، 2020يوليو  متوز/ذ يف  افندخل حيز ال  الذياملتحدة وكندا واملكسيك،  
اخلاص ابلتجارة الرقمية،    البابومنها  االتفاق،    أبوابعلى كل    استثناء عام للصناعات الثقافية ينطبق أفقياً إدراج  

 . وتعزيزها السيادي يف اعتماد تدابري حلماية تنوع أشكال التعبري الثقايف املادية والرقمية هاحقكندا مي  حبيث حت

 عزيز الثقافة واملهارات واملعارف الرقميةت :4املخرج 

بوجه رف الرقمية، سواء يف القطاع الثقايف  املهارات واملعأنشأت عدة أطراف صناديق ومبادرات خمصصة لتعزيز ا -
  حتادية تقوم املؤسسة الثقافية االف  .(خاصبوجه  أو يف قطاعات إبداعية حمددة )املوسيقى والسينما واألدب    عام

املثال،    ،األملانية سبيل  )على  الرقمية"  "الثقافة  مشروع  ي2024-2018بتنفيذ  الذي  متكّي    رمي(  إىل 
من الفرص اليت تتيحها التكنولوجيا الرقمية والتصدي للتحدايت   كاملةً استفادًة  لثقافية من االستفادة  املؤسسات ا

 

 . DCE/21/8.CP/11انظر أيضاً الوثيقة  6
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 شاملنهج  على األخذ ب  للفنون  الكنديسرتاتيجية الرقمية" التابع للمجلس  يشجع "صندوق االو   .هبا  رتبطةامل
لتغريات الثقافية  ا  مواكبةفهم العامل الرقمي وتقييمه واملشاركة فيه و من  لفنانّي واجملموعات واملنظمات الفنية  ا  ميك ن

والسياحة يف    استهلت و   .نهالنامجة عواالجتماعية   والرايضة  الثقافة  تدريب على   مجهورية كورايوزارة  مشروع 
الرقمية ل االتكنولوجيا  رة تكِّ باملتلبية الطلب املتزايد على املواهب اإلبداعية و غية  ب  ،ةالثقافيف جمال  خلرباء  فائدة 

إىل تدريب   رميهذا املشروع، الذي يويُعد     .قطاعي الفنون والثقافةو التقنيات املتقدمة    التداخل بّي  الناجم عن
ث والشركات  تعاون وثيق بّي معاهد البحو   ةمثر إلبداع،  املتعلقة اب  الرائدةكنولوجية  لتاالوسائل  املبدعّي ومطوري  

 . الكوريّي واملبدعّيالكورية 

والتعليم   ةالرقمي  ةالثقاف  التعليم يف جمال  تمحور حولمن املبادرات اليت ت  تشكيلة كبريةأبلغت األطراف أيضاً عن  و  -
على   ، ترينيداد وتوابغو"املعسكرات الثقافية والتقنية" التابعة لوزارة الثقافة يف    ميرت ف  .الرقمية  لالوسائ   يف جمال

  للثقافة   ليتوانياجملس  وموَّل    .لشبابدى ااصة لبواملهارات الثقافية وحتسينها، و   ارفإىل تعزيز املعسبيل املثال،  
بّي "التعليم  2018و  2014ي  عامَ   جزئياً،  برانمج  اإلعالم ومشروعات  تعزيز:  ة الثقافيف جمال  ،    وسائل 

احملتوايت املقد مة عرب وسائل اإلعالم على استخدام   عامة الناسقدرة    تنميةإىل    يرميالذي    ،اإلعالمية"  الدراية
 . ةنقدي  بصورةالرقمية/وسائل التواصل االجتماعي اجلديدة، وتقييمها وحتليلها  ل اإلعالمالتقليدية ووسائ 

للثقافة يف    اخلطةيف إطار  وأقيم   - لتكنولوجيا   املكسيكالرقمية  العامة  الرقمية واملديرية  الثقافة  تعاون بّي مركز 
أجل   من  الثقافة  لوزارة  التابعة  واالتصاالت  يف  تنسيق  املعلومات  القطاعية  واستغالل جمال  اجلهود   استخدام 

واالتصاال املعلومات  نطاق  بغية  تتكنولوجيا  اليت  توسيع  والربامج  التدابري  الثقافية  كل  املؤسسات  تنفذها   
اليت لتطورات التكنولوجية  ل  إجراء مسحيف  املرحلة األوىل من هذا املشروع  املكسيكية وتعزيز فعاليتها. ومتثلت  

الوزارة  حصلت   املعنيّي  ولدىيف  الربامج    ، سواءً األشخاص  املنصات   وأاملسؤولّي عن  أفرقة تصميم   أعضاء 
قائمة جرد    من أجل  وتطويرها، اليت  وضع  لوزارة    ةالرقمياملنظومة  يف نطاق    أو أبخرى  طريقةب  تقعللمشاريع 

  ياً أول  إجراءً التطورات الرقمية    يف جمال  الثقافة  وزارةاملناسبة يف  االت  اجملحتديد    يفاملكسيك  فقد رأت    .الثقافة
يف   والتكنولوجيات املتاحة هلاوضع اسرتاتيجية مستنرية لالستفادة من األدوات والشراكات والقدرات  ل   اً أساسي

 كل اهليئات العاملة حتت رعاية الوزارة.لاملشاريع الرقمية 

، للملكية الفكرية  الرتكيةقامت األكادميية  ف  .القدرات الرقمية يف جماالت حمددة  تعزيزمبادرات أخرى ل  اخُتذتو  -
 محاية امللكية الفكرية يف البيئة الرقمية  شأن بمن الدورات التدريبية  تشكيلة كبرية  وتقدمي    إبعدادعلى سبيل املثال،  

 . نو ن واحملامو ن العامو القضاة واملدع ومنهمموظفي اخلدمة املدنية،  ٍة إىلاصموج هة ب

ددة يف املهارات الرقمية يف القطاع الثقايف واإلبداعي من احمللثغرات ل اً العديد من األطراف تقييم  ت، أجر اً أخري و  -
وشركات خاصة   ةثقافيعملون يف جمال الن  و ن ومهنيو فنان  شارك فيها  ،األطرافة  مشاورات متعددعقد  خالل  

 .ومنظمات اجملتمع املدين
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 تعزيز حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية يف البيئة الرقمية  :5املخرج 

سائر املخرج يف    هذادمج  طة الطريق املفتوحة العديد من األطراف إىل  ير خلاخلامس  للمخرج  بع الشامل  ادفع الط -
 خرجات. امل

أنشأت  ف  .عرب اإلنرتنت والتصيد واهلجوم املستهدف    حرش اإللكرتويناختذت عدة أطراف إجراءات ملكافحة التو  -
فحة اجلرائم  على سبيل املثال، وحدة خمصصة تتمثل مهمتها يف مكا  ،مدغشقروزارة االتصاالت والثقافة يف  

 . اإللكرتوين  حرشتاالجتماعي، والدفاع عن ضحااي ال  التواصل  ، وضمان االستخدام املسؤول لشبكاتسيربنيةال

عن تدابري لتمكّي النساء والفتيات يف البيئة الرقمية من خالل ضمان مشاركتهن   أبلغت عدة أطراف أيضاً و  -
، ترينيداد وتوابغو التعليم يف  الرتبية و أنشأت وزارة  ف  .قميالر   يف قطاع الثقافة واإلبداع  فرصهنالفعالة وتكافؤ  

وضع صندوق و   .لتعزيز مشاركة الفتيات والنساء يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  مشروعاً على سبيل املثال،  
والرقمي يف  الكندياإلعالم   التلفزيوين  احملتوى  إنتاج  يدعم  أكرب صندوق  وهو  تالبلد،  اختيار  معايري  عطي ، 
 فرص  ما يضمن حصوهلن علىوهو  ،  على األقل   ٪ من املناصب 40اليت تشغل فيها النساء    فرقةألل  األولوية

 . التوجيه والتمويل التدريب 

 األطراف هاالرئيسية اليت واجهت صعوابتال - اثلثاً 

صعوابت اليت تتفاقم الو   .تلك العملية على صعوبة    وطنية  خريطة طريقوضع  يف    شرعت شددت معظم األطراف اليت   - 11
وضع جمال  يف    هاراتوامل  اتاالفتقار إىل اخلرب   فعلب  ،واليت تكون عادًة أكرب يف البلدان الناميةتواجهها األطراف،  

والقدرة احملدودة على    ،أو غياهبا  خصصةاملؤسسية  املياكل  ضعف اهلفعالة يف البيئة الرقمية، و النظمة  األ سياسات و ال
 .القطاع الثقايف واإلبداعي يف  الرقمي املتعلقة ابجملال تقييم ورصد أثر السياسات والتدابري

خر   ثل مي و  - 12 لتكييف  الالزمة  واملؤسسية  البشرية  املهارات  إىل  ال ي االفتقار  مع  املفتوحة  الطريق  و   ظروف طة  رسم  الوطنية 
سلسلة إجراءات ذات أولوية إحدى العقبات الرئيسية أمام وضع تشريعات وتدابري واسرتاتيجيات    تفاصيلها عرب حتديد 

  املعنية   هات اجل يف حشد    ت صعواب مع  أوجه القصور هذه    تزامن ما ت   وغالباً   يف البيئة الرقمية.   بفعالية   لتنفيذ االتفاقية 
 عملية تشاركية قائمة على التعاون بّي الوزارات واحلوار مع اجلهات الفاعلة من اجملتمع املدين والقطاع اخلاص.   ستهالل ال 

إذ    .بداع يف البيئة الرقميةالثقافة واإل   يلبياانت عن قطاعل  االفتقار  ة تتمثل يفرئيسي  صعوبة  يواجه مجيع األطرافو  - 13
غالباً  لوضع سياسات عامة مستنرية بشأن البيئة الرقمية، ولكن  ّيضروري  هاوحتليلمجع البياانت الكمية والنوعية  يعد

تو ما حيول   البياانتاعدم  الرقمية    ، فر  املنصات  ، دون مجع هذه تعددة اجلنسياتاملاليت حيتكرها عدد صغري من 
 تعزيزالكبرية من أجل    اإللكرتونية  الوسائل الالزمة للتعاون مع تلك املنصاتتفتقر األطراف إىل  و   .وحتليلهاالبياانت  

 الشفافية فيما خيص استخدام البياانت واخلوارزميات.
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تداول ال  يف حتقيقأخرى    كبرية  اليت قدمتها األطراف عن صعوبة  خرائط الطريق الوطنيةحتليل التقارير املرحلية و وكشف   - 14
  املشرتك   نتاجاإل  بشأن  تفاقالمثال  املتوازن للسلع واخلدمات الثقافية يف البيئة الرقمية. إذ مل تُبلغ األطراف عن أي  

العديد  أن  تشري مسامهات األطراف إىل  و   .توزيع السلع واخلدمات الثقافية يف البيئة الرقمية  يف  أث رشرتك  املتوزيع  الو 
املتعلقة ابلتجارة   لثقافة يف اتفاقات التجارة واالستثماراخلاصة ابالبنود    على فاوض  الت  تعرتضال تزال   صعوابتمن ال

اإللكرتونية واملنتجات الرقمية، وإىل عدم وجود تقييم منهجي ألثر تلك االتفاقات التجارية يف تداول السلع واخلدمات 
 الثقافية الرقمية. 

 ة قبلامل اإلجراءات -  رابعاً 

أهداف االتفاقية يف    حتقيقلضمان    نفيذيةاعتماد مبادئ توجيهية تضرورة  ب  2017يف عام    تؤمناألطراف  كانت   - 15
مع تسارع التحول الرقمي للقطاع الثقايف واإلبداعي    2020يف عام    الضرورةهذه    وقد اشتدت،  أيضاً   البيئة الرقمية 

ل خريطة الطريق املفتوحة اليت اعتمدها مؤمتر  تزا . ويف هذا الصدد، ال19-جائحة كوفيد  بفعل األزمة النامجة عن
مت  السابعة  دورته  يف  هبامناسبة  أنشطة    ُعدةل  ثاألطراف  وفقاً ألطراف  ا  لتسرتشد  التدابري  من  جمموعة  وضع  يف 

ومواردها للجميع.  أبالتذكري    وجيدر.  املتاحة  الحتياجاهتا  مناسباً  حاًل  ليست  الرقمنة  يكن  ن  عام  أواخر  يف  فلم 
ب  2019 العامل45أكثر من  لدى  اإلنرتنت  شبكة  اتصال  الرقمية من حق  وحتد     .7٪ من سكان  الفجوة  هذه 

اءات اإلجر من    اً دعم التحول الرقمي أيض  عد  يُ . و املشاركة يف احلياة الثقافيةتصال بشبكة اإلنرتنت يف  الا   احملرومّي من
من ما  سي   ، والى اختاذهاالعامل احلكومات عل  يف خمتلف أحناء  "صمود الفن"حركة  املتحدثون يف حوارات  اليت حث  

 .8التصال ابإلنرتنت ل احلكومي دعمتقدمي الحتسّي البىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و أجل 

ندرة املعلومات اليت تتبادهلا األطراف بشأن تنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية، فضاًل عن أوجه عدم املساواة    تعززو  - 16
أعدته األمانة  الذي  املساعدة  برانمج    جدوىأمهية و ،  19-كوفيد  أزمة  تفاقمت من جراءبّي األطراف اليت    القائمة

جيب التذكري أبن تنفيذ هذا الربانمج    بيد أنه(.  .IGC 14 14القرار  وأحاطت اللجنة به علماً يف دورهتا الرابعة عشرة )
سُتستهل   لك،ومع ذحىت اآلن.  أو تعهد بتقدميها أي طرف    هامل يقد ِّماليت  يعتمد كلياً على املسامهات الطوعية،  

يف إطار الصندوق االستئماين املشرتك بّي اليونسكو    "خمترب اإلبداع الرقمي"  بعنوان  2021مبادرة جديدة يف عام  
بلدان جنوب شرق آسيا وآسيا من أجل تعزيز املهارات الرقمية يف القطاع الثقايف واإلبداعي يف    ، ومجهورية كوراي

 .الوسطى وأورواب الشرقية

 

 

اد الدويل  ولكن استخدام النساء لإلنرتنت يسجل اخنفاضاً يف البلدان النامية. انظر تقرير االحت  ،مليارات نسمة متصلّي ابإلنرتنت  4.1ابت زهاء   7
 . PR19.aspx-https://www.itu.int/ar/mediacentre/Pages/2019لالتصاالت عرب املوقع اإللكرتوين التايل: 

 .E/21/8.CP/INF.8DC، انظر الوثيقة "صمود الفن"لالطالع على املزيد من التفاصيل عن توصيات حركة   8

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/14igc_decisions_en.pdf
https://www.itu.int/ar/mediacentre/Pages/2019-PR19.aspx
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املمارسات اجليدة واملعلومات عن التقدم الذي أحرزته األطراف يف وضع  على  مثلة  األ  مواصلة مجع  ألمانةا  تستطيعو  - 17
 تقدمي التقارير عبء  آلية واضحة هلذا الغرض وإىل    ، نظراً إىل انعدام. ولكنورصدها عن كثب   خرائط الطريق الوطنية

التفاقية، أي  اب   اصةإىل استخدام آلية الرصد اخل  ة األطرافالواقع على األطراف، قد يرغب مؤمتر األطراف يف دعو 
  تشمل  لبسبا لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية،  هتالتدابري اليت اختذلإلبالغ عن  ،  ة أعوامربعاأل  لفرتاتالتقارير الدورية  

ي عامَ   يفاليت ُقد ِّمت  ة أعوام  ربعاأل  لفرتاتالتحليل األويل للتقارير الدورية    فعالً   وأظهر  .وطنيةريطة طريق  وضع خ
لذلك، عن هذا املوضوع. و قلياًل من األطراف قد استخدم هذه اآللية لتقدمي معلومات    اً أن عدد  2020و  2019

مارات التقارير يف است  بصورة أوضحهذا املطلب    اإلشارة إىلقد يرغب مؤمتر األطراف يف أن يطلب من األمانة  
 من أجل تفادي االزدواجية يف جهود اإلبالغ.ة أعوام ربعاأل  لفرتاتالدورية 

األمانة من إدماج السياسات والتدابري اليت تتخذها ة أعوام ربعاأل لفرتاتاستخدام التقارير الدورية  حتسّي وقد ميك ِّن  - 18
منصة رصد السياسات   فتصبح.  9يف منصة رصد السياساتاألطراف لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية إدماجاً أفضل  

لتحديد املمارسات اجليدة أو املمارسات املبتكرة اليت   ها، وكذلكوتقييمأداة لرصد التدابري اليت وضعتها األطراف  
 .ألطرافكون مصدر إهلام ل ميكن أن ت

لالقتصاد اإلبداعي من  سنًة دوليًة    2021  والسبعّي عاموإذ أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا الرابعة   - 19
املستدامة  التنمية  يوفرها  سلمت "ابفقد    ،10أجل  اليت  والثقافية  االقتصادية واالجتماعية  الفوائد  تعظيم  إىل  حلاجة 

الرقمي التكنولوجيا  تطوير  مثل  اإلبداعي،  ابالقتصاد  للنهوض  مواتية  بيئة  هتيئة  خالل  من  اإلبداعي  ة،  االقتصاد 
واالقتصاد املبتكر والرقمي، والتجارة اإللكرتونية، وبناء اهلياكل األساسية الرقمية ذات الصلة واالتصال اإللكرتوين 
من أجل دعم التنمية املستدامة، وزايدة استثمارات القطاعّي العام واخلاص يف الصناعات اإلبداعية ووضع األطر  

تمحور حوهلا  ستحتديد األولوايت اليت  مناسبة لألطراف من أجل    أاتحت فرصةمن مَث،  ". و القانونية ذات الصلة
 قد ترغب و جمتمعاهتا.  املة للجميع يف  حتقيق التنمية املستدامة والش  وجهة نظرمن    اخلاصة هبا  الوطنية  خرائط الطريق

يت سينظر  ال، 11يف مراعاة أحكام توصية اليونسكو بشأن أخالقيات الذكاء االصطناعي  ،يف هذا السياق ،األطراف
ن دورته احلادية واألربعّي املزمع عقدها يف خريف عام املؤمتر العام   .2021يف مشروعها إاب 

 : التايل القرار اعتماد يف يرغب  األطراف مؤمتر ولعل   - 20

 

 .platform-monitoring-https://en.unesco.org/creativity/policyميكن االطالع على منصة رصد السياسات على العنوان التايل:  9
 .https://undocs.org/ar/A/C.2/74/L.16/Rev.1املتاح على العنوان التايل:  A/C.2/74/L.16/Rev.1القرار انظر  10
 . https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373434_araاإللكرتوين التايل: املشروع األويل متاح عرب املوقع  11

https://en.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/L.16/Rev.1
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373434_ara
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 CP 10.8 القرارمشروع 

 األطراف، مؤمتر إن  

 ،DCE/21/8.CP/INF.10و DCE/21/8.CP/10 الوثيقتّي وقد درس -  1

ر -  2  ، IGC.14 14و IGC.13 7و CP.7 13و CP.7 12ابلقرارات  وإذ يذك ِّ

محاية وتعزيز تنوع أشكال أمام    19-جائحة كوفيد اليت تطرحها األزمة النامجة عن  املتزايدة    صعوابتابل  ويقر   -  3
 التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية،

فضالً   ،DCE/21/8.CP/INF.10اليت أرسلتها األطراف واليت ترد يف الوثيقة    الطريق الوطنيةرائط  ب  حييط علماً  -  4
 ؛خرائط الطريق هذهوضع  من أجلعن اجلهود اليت بذلتها األطراف 

 إىل األمانة؛ اخلاصة هبا الوطنية خرائط الطريقألطراف الثالثة اليت أرسلت ا شكر جزيل الشكريو  -  5

إىل الشروع يف ذلك بغية تنفيذ    بعد  الوطنية رائط الطريق  خوضع    تستهلاألطراف العديدة اليت مل    يدعوو  -  6
 ؛ املتاحة االتفاقية يف البيئة الرقمية وفقاً الحتياجاهتا ومواردها

والصعوابت والتقدم احملرز    اخلاصة هبا  الوطنية   خرائط الطريقاألطراف إىل إدراج معلومات عن    أيضاً   يدعوو  -  7
 ؛ة أعوامربعاأل لفرتاتالدورية  هاأو تنفيذها يف تقارير خرائط الطريق هذه و/وضع  ليت اعرتضت ا

استناداً إىل موافاته، يف دورته التاسعة، بتقرير مرحلي عن تنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية  األمانة    من   يطلب و  -  8
 ؛ 2022و 2020عامَي    يف  اليت ستُقدَّم  ة أعوامربعاأل  لفرتاتللتقارير الدورية    هادفحتليل    مجلة أمور منها 

تنفيذ االتفاقية يف البيئة   يفخمصصة لربانمج املساعدة  األطراف على تقدمي مسامهات طوعية    بشدة  ث حيو  -  9
 الرقمية الذي وضعته األمانة. 

 


