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 للدورة السابعة ملؤمتر األطراف   اضر املختصرة: اعتماد احملمن جدول األعمال املؤقت 4البند  

مشروع    ملحق  تضمني الوثيقة  املااحمل  هذه    ختصرةضر 
وتعزيز  محاية  اتفاقية  يف  األطراف  ملؤمتر  السابعة  للدورة 

الثقايف،   التعبري  أشكال  األطراف   املقّدمتنوع  مؤمتر  إىل 
 العتماده.
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مشروع    ملحقتضمن  ي -  1 الوثيقة  املااحمل  هذه  اتفاقية   ختصرةضر  يف  األطراف  ملؤمتر  السابعة  للدورة 
 إىل مؤمتر األطراف العتماده. املقدَّممحاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، 

 ولعل مؤمتر األطراف يرغب يف اعتماد القرار التايل: -  2

 CP 4.8مشروع القرار 
  إن مؤمتر األطراف،

 ،وملحقيها DCE/21/8.CP/4الوثيقة  وقد درس -  1

احمل  يعتمد -  2 املامشروع  وتعزيز   ختصرةضر  محاية  اتفاقية  يف  األطراف  ملؤمتر  السابعة  للدورة 
 اً. تنوع أشكال التعبري الثقايف، امللحق ابلوثيقة املذكورة آنف
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 1امللحق  
 للدورة السابعة ملؤمتر األطراف  ختصرةضر املامشروع احمل

 مراسم االفتتاح
للثقافة  افتتح    -1 العامة  املديرة  أوتوينمساعد  إرنستو  اتفاقية   السيد  يف  األطراف  ملؤمتر  السابعة  الدورة 

"االتفاقية"( ابسم  يلي  فيما  إليها  )املشار  الثقايف  التعبري  أشكال  تنوع  وتعزيز  األربعاء    محاية    5يوم 
 . 2019حزيران/يونيو 

الدورة    -2 واً  طرف  96وحضر  االتفاقية،  االتفاقية،    6يف  يف  أطرافاً  ليست  اليونسكو  يف  أعضاء  دول 
و لية  دو منظمة    17و و  78حكومية،  املدين،  اجملتمع  منظمات  من  كراسي    7منظمة  من  كراس 

 حتت رعاية اليونسكو.   العاملة 2اليونسكو اجلامعية، وثالثة من مراكز الفئة 
لليونسكو ورحب    -3 العامة  املديرة  أوتوينللثقافة    مساعد  إرنستو  العامةبصفته  ،  السيد  املديرة    ،ممثل 

وش الدورة.  يف  املشاركني  االتفاقية  جبميع  أن  على  املرجعيةدد  األطر  من  اآلن    ة امساحل  أصبحت 
األمم  أب  للنهوض خطة  لهداف  املستدامة  للتنمية  املتعلق    5هلدف  اب  مستشهداً ،  2030عام  املتحدة 

واهلدف   اجلنسني،  بني  االقتصاد  8ابملساواة  ومنو  الالئق  ابلعمل  واهلدف  املتعلق  ابحلد    10،  املتعلق 
واهلدف   املساواة،  عدم  أوجه  ابلسالم    16من  و و املتعلق  السيد    وأشاد.  القوية  املؤسسات العدالة 

أوتوين عمليات  ب  إرنستو  يفاإدراج  تنامي  اإلبداعية  املستدامة  لقطاعات  التنمية  سّيماو   ،سياسات    ال 
واجلهات  ا  ثقة  جتديدعل  بف املاحنة  القطاعات  املمولةجلهات  هذه  إسبانيا،  يف  خاصة  بصفة  وشكر   .

األطراف  مجيع  وكذلك  األورويب،  واالحتاد  والسويد،  كوراي،  ومجهورية  والنرويج،  والياابن،  وفنلندا، 
الدويل"(.   "الصندوق  ابسم  يلي  فيما  إليه  )املشار  الثقايف  للتنوع  الدويل  الصندوق  يف  سامهت  اليت 

ل احلامسة  ابألمهية  الطوعيةلوذكَّر  الذي    مسامهات  الصندوق  هلذا  األطراف  قدمتها  متويل اليت   أاتح 
الفرتة    15 خالل  عام  2019- 2018مشروعاً  يف  سيحتفل  والذي  العاشرة    2020،  السنوية  ابلذكرى 

عن    إلنشائه.  حتدث  تواجه  التحدايتمث  اليت  وذكَّر    مبتدئً  األطراف،  ها الرئيسية  الرقمية.    أبن ابلتكنولوجيا 
التوجيهية  املبا بدئ  املتعلقة  الرقميةالتنفيذية  البيئة  يف  االتفاقية  اعُتمدت  تنفيذ  حزيران/يونيو   قد  يف 

يف  وأبن  ،  2017 سينظر  األطراف  هذه    خريطة مؤمتر  لتنفيذ  املفتوحة  التوجيهية الطريق   املبادئ 
بوصفها   الدورة،  هذه  وأشار    مواجهة  يفتساعد  أداة  يف  الرقمية.  التكنولوجيا  تطرحها  اليت  الصعوابت 

أوتوين  إرنستو  أمور  إىل   السيد  االصطناعي،    منها   مجلة  ابلذكاء  املرتبطة  األخالقية  التحدايت 
املتعلقة احمللي  اب  والصعوابت  الثقايف  ابحملتوى  حقوق  عليه  االطالع   يةوإمكانالنتفاع  وتكييف   ،

و   املؤلف الرقمية،  التكنولوجيا  و   عادل   أجرمان  ضمع  .  هباواالنتفاع    البياانت  شفافية حتقيق  للفنانني، 
امل اجملتمع  بدور  املتعلق  الثاين  التحدي  إىل  تطرق  الثقافية.  مث  الشؤون  إدارة  يف  حني  و دين  شدد  يف 

املدين   للمجتمع  األطراف  تقدمه  الذي  الراسخ  الدعم  أمهية  املشاركةعلى  من  يتمكن  يف    لكي 
لالتفاقية  املقبلة  النظامية  مما االجتماعات  والتفاعل،    حيافظ   ،  احلوار  من  عال  مستوى  يف  على  إن  قال 

األطراف التقاريرا  وسع  على  تقدمها   الطالع  تنفيذ  اليت  بشأن  املدين  اجملتمع    ، االتفاقية  منظمات 
  دين، الذي ُعقد يف اليوم السابق.اجملتمع امل الثاين ملنظمات نتدى امل الصادرة عن ستنتاجاتاالعلى و 
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أكد    ا  قرتاحاتاال سعي  وأخرياً،  ابألنشطة  حلاملتعلقة  احلكومية  الدولية  للجنة  تنوع  ملقبلة  وتعزيز  ماية 
يلي   فيما  إليها  )املشار  الثقايف  التعبري  األطراف، أشكال  ستناقشها  اليت  احلكومية"(،  الدولية  "اللجنة  ابسم 

حلول تقدمي  املطروحة.    للتصدي   إىل  بني للتحدايت  من  برامج    احللول  وذكر    ةالتقني  املساعدة  املتوخاة 
القدرات  و  ترميبناء  مساعدة  اليت  تعديلالبلدان    إىل  سّيماو تشريعاهتا،    يف  بني  ال  إطاريف    ال  تعاون 

اجلنوب،   عنبلدان  والتوعية  فضاًل  التدريب  تُنظَّم  أنشطة  جماالت    اليت  الفنية،    مثليف   وحراكاحلرية 
معاملة  الفنانني،   النامية  البلدان  االتفاقاتومنح  يف  أيضالتجارية   تفضيلية  وقال  اجلهات  اً  .  مع  احلوار  إن 

على   حثها  وسُيواص ل  سيستمر،  الثنائية  مناملاحنة  مزيد  الصندوق  املسامهات   تقدمي  .  الدويل  إىل 
يف  و  اخلربة  من  عال  مستوى  على  احلفاظ  أمهية  إىل  و أشار  البياانت  مجع  عن    فضالً   ،هاحتليلجمال 

كون  البحوث، "إعادة    مؤكداً  املعنون  العاملي  منشورات السيا  صياغةالتقرير  أهم  من  الثقافية"  سات 
 السياسات املبتكرة.  رسم يف  ُيسرتش د به وكونه تقريراً  ةالعام املناقشة  حلفزاليونسكو 

 ( DCE/19/7.CP/1الوثيقة قّرر )املانتخاب رئيس مؤمتر األطراف وانئب )نواب( الرئيس و  -  1البند  

 عملية انتخاب املكتب. السيد إرنستو أوتوين مساعد املديرة العامة للثقافةاستهل   -4

وفد    -5 ديفوارواقرتح  والسياحة    كوت  والفنون  الثقافة  وزير  سانغو،  الكرمي  عبد  السيد  بوركينا  ترشيح  يف 
 فاسو، لتويل رئسة هذه الدورة ملؤمتر األطراف. 

وفد    -6 وفد  أرمينياواقرتح  من  بتأييد  اجملموعة  رومانيا،  من  الرئيس  انئب  منصب  صربيا  تتوىل  أن   ،
وفد  و الثانية.   )ب(.    مصراقرتح  اخلامسة  اجملموعة  من  الرئيس  انئب  منصب  فلسطني  تتوىل  أن 

وفد   وفد    إكوادورواقرتح  واقرتح  الثالثة.  اجملموعة  من  الرئيس  انئب  منصب  السلفادور  تتوىل  أن 
واقرت   النمسا األوىل.  اجملموعة  من  الرئيس  انئب  منصب  أملانيا  تتوىل  وفد  أن  السيد    تنامفيح  ترشيح 

 . رتحيب العاممدت هذه الرتشيحات ابلاي( لتويل منصب املقرر. واعتُ ديفيد ميسكيث )كمبود
 CP 1.7نتائج االنتخاابت وأعلن اعتماد القرار  الرئيسوأكد   -7

 . CP 1.7القرار اعتُمد 

 (DCE/19/7.CP/2الوثيقة )اعتماد جدول األعمال  -  2البند  

االتفاقيةقرأت    -8 كليشأمينة  دانييل  السيدة  العمل  ،  وواثئق  للدورة  املقرتحة  األعمال  جدول  بنود  قائمة   ،
 املتعلقة هبا.  

 . CP 2.7، نظراً إىل عدم وجود أّي اعرتاض، اعتماد القرار الرئيسوأعلن   -9

 . CP 2.7اعتُمد القرار 

 ( 2INF/DCE/19/7.CP.الوثيقة املوافقة على قائمة املراقبني ) -  3البند  

االتفاقية  تلت  -10 املنظمات   أمينة  وقائمة  االتفاقية،  يف  األطراف  غري  اليونسكو  يف  األعضاء  الدول  قائمة 
 املسجلة.  2احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين وكراسي اليونسكو اجلامعية ومراكز الفئة  الدولية 

https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_1_ar.pdf
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_2_ar.pdf
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_2_ar.pdf
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_2_provisional_agenda_fr.pdf
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_2_provisional_agenda_fr.pdf
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 . CP 3.7، نظراً إىل عدم وجود أّي اعرتاض، اعتماد القرار الرئيسوأعلن   -11

 . CP 3.7القرار اعتُمد 

 (DCE/19/7.CP/4الوثيقة ل للدورة السادسة ملؤمتر األطراف )اعتماد احملضر املفصّ  -  4البند  

 إىل األمانة.  أبنه سبق أن قدم تعديالً  كنداذّكر وفد   -12

 بصيغته املعدلة. CP 4.7القرار اعتماد  الرئيسوأعلن   -13

 بصيغته املعدلة. CP 4.7القرار اعُتمد 

 (INF.11/DCE/19/7.CPالوثيقة مناقشة عامة بشأن تنفيذ األطراف املعنية لالتفاقية ) -  5البند  

 األطراف إىل إلقاء الكلمات يف املناقشة العامة.   الرئيسدعا   -14

الرئيس    -15 األطراف  مجيع  و وهنأت  انتخابه،  على  واللجنة    األمانة    املمتاز،  عملها  احلكومية   على  الدولية 
 املاضيني. عامنيعلى إجنازاهتا خالل ال

وفد    -16 يف    أذربيجانوشدد  لالتفاقية  األساسي  الدور  والتطرف  درءعلى  اإلرهاب  العنيف   ومكافحة 
الثقايف.   والتعصب  االنفصالية  علىوالنزعات  الضوء  اليونسكو  وسلط  جتاه  أذربيجان  وهو التزام    ما   ، 

احلصريتجسد،   ال  املثال  سبيل  ال  يف   ، على  متوز/يوليو    املوّقع  تعاوناتفاق  أن  2013يف  وأوضح   .
بتنوع الغنية  إىل  كبري  الثقايف  ال  ها أذربيجان،  يُعزى  اجلغرايف  الذي  احلرير،  موقعها  طريق  قلب  يف 

اجمل  تضمن العرقية  لكل  على    قاحلموعات  ثقافتها،  تعزيز  تنصحنو  يف  املادة    ما  من   40عليه 
إىل دستورها.   اخلتام  يف  ملموسة    وتطرق  أجلمشاريع  من  بلده  يف  مهرجان    تُنظَّم  مثل  االتفاقية،  تنفيذ 

 األقليات القومية ومهرجان فين تنظمه وزارة الثقافة كل سنتني.  
وفد    -17 عام    بنغالديشوذّكر  يف  تلقى  بلده  منتدى    متويالً   2012أبن  الستضافة  الدويل  الصندوق  من 

ال التعبري  أشكال  بتنوع  اهلادي  واحمليط  آسيا  منطقة  توعية  إىل  يرمي  الوزارات  بني  ثقايف.  مشرتك 
الدورية  التقارير  على  أعوام   وأثىن  األربعة  اإلجيايب    لفرتات  ابتكارية  وأثرها  ثقافية  سياسات  رسم  يف 

مجهورية    واستشرافية شكر  مث  احملددة.  املهلة  يف  الثاين  تقريره  بتقدمي  والتزم  البياانت.  على  وقائمة 
يف   مشاركتها  على  التصو لمشروع  متويل  كوراي  قطاع  يف  القدرات  بنغالديش.  بناء  يف  الفوتوغرايف  ير 

وقال   أخرى.  ثقافية  قطاعات  لتنمية  أيضاً  إهلام  مصدر  املشروع  هذا  يكون  أن  يف  أمله  عن  وأعرب 
السويدية   الوكالة  مبادرة  من  ابالستفادة  تشرف  التنميةإنه  أجل  من  الدويل  فيما    للتعاون  إليها  )املشار 

السويدية"(   "الوكالة  ابسم  عنوانيلي  األساسية    صياغة"إعادة    حتت  احلرايت  لتعزيز  الثقافية  السياسات 
تنفيذ   إىل  الرامية  اجلهود  مبواصلة  بلده  التزام  أتكيد  إبعادة  كلمته  واختتم  الثقايف".  التعبري  أشكال  وتنوع 

 االتفاقية على الصعيد الوطين.  
وفد    -18 واإلبداعية    كوستاريكاوقال  الثقافية  الصناعات  يدعم  االتفاقية  تنفيذ  خالإن  اإلجراءات   لمن 

الصناعاتامللموسة   هذه  تعزيز  إىل  احلوار  تهاومحاي  الرامية  أن  وأوضح  املايل  القائم  .  القطاعني  بني 

https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_4_ar.pdf
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_4_ar.pdf
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7.cp_.inf_11_fr.pdf
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7.cp_.inf_11_fr.pdf
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تقدموالثقايف   اضطلعت  اً  حيرز  اليت  األنشطة  آخر  يوأن  االتفاقية  لتنفيذ  كوستاريكا  ابلضمان  هبا  تعلق 
للفنانني ي   االجتماعي  عنصر ثالذي  الواقع  يف  فقط  اً  أساسياً  ل  ليس  القطاع،  هذا  قوق  ح  إلنفاذحلماية 

أيض ولكن  ل   التطويرلضمان  اً  املبدعني،  الوطين.    برمتها الثقافية    املنتجاتسلسلة  اهليكلي  االقتصاد  يف 
أيض الوفد  الثقافة   تنميةعلى  اً  وشدد  أساسية    قطاع  أداة  ابعتبارها  ابالتفاقية  بلده  ابلتزام  وذّكر  احمللية 

 . ا، واستدامتهةوالبشري ةوالثقافي  ةاالقتصادي املوارد تنميةلدعم 
وفد    -19 مشري   اً جمدد  الربازيلوأكد  ابالتفاقية،  أكرب اً  التزامه  رابع  هو  بلده  أن  إىل  اخلصوص  وجه  على 

اممويل الدويل    املقدمة  قيمة حيث    من لصندوق  عدة  املبالغ  على  أمثلة  أعطى  مث  ممم.  منشاريع    ولة 
إىل  هذا وأشار  املنظم  الصندوق.  الشعوب أن  للغات  الدولية  السنة  إطار  يف  قامت،  احلكومية  غري  ات 

لا مبادرتني  ابختاذ  قطاع  ألصلية،  يف  إحدامها  األصلية،  الشعوب  جمتمعات  مع    السينمالتعاون 
الرقمي.   الكتاب  قطاع  يف  مموالً و واألخرى  آخر  مشروعاً  "جرد ذكر  بعنوان  الدويل  الصندوق  من    

احمللية  املنتجات  سلسلة الثالثة    ،الثقافية  العمل  حماور  عرض  مث  تسعى  وتعزيزها".  اليت  احلالية 
إىل حلكومة  ا خالهلا  الثقايف،    من  القطاع  يف  الفاعلة  اجلهات  تدريب  وهي:  االتفاقية،  سّيما و تنفيذ    ال 

جمال الثقارايدة    يف  للقطاع  جديدة  مؤشرات  ووضع  واإلبداعية،  الثقافية  الصناعات  ودعم  يف.  األعمال، 
الثاين/نوفمرب   تشرين  يف  ابولو  ساو  يف  إقليمية  فعالية  املثال،  سبيل  على  نُظمت  حتت    2018فقد 

الربازيلية".   اإلبداعية  الصناعات  "سوق  الفعالية عنوان:  هذه  يف  مبدعة    400  من   أكثر   وشارك  شركة 
تدريبها مكانتها،  كيفية  على    جرى  اوذلك  تعزيز  أمريكا  يف  أخرى  بلدان  مع  وأخري ابلشراكة    اً،لالتينية. 

ابعتباره    الوفد  أعلن املقبلة،  السنة  أولوايت  من  سيكون  الثقافية  للصناعات  التشريعي  اإلطار  حتديث  أن 
 تعزيز القطاع الثقايف ودوره يف التنمية.اً لحامس إجراءً 

وفد    -20 احتالل  أوكرانياوأشار  يواجه  بلده  أن  الروسي    إىل  عام  االحتاد  منذ  القرم  جزيرة  ،  2014لشبه 
االتفاقية  مما   تنفيذ  صميم   هذه  يف  مستحيالً جعل  يف  مها  واإلبداع  الثقافة  أن  وذكر  احملتلة.  األراضي 

الناعمة   القوى  من  ابعتبارمها  أعماله  حتفزجدول  على    اليت  يركز  بلده  إن  وقال  املستدامة.  التنمية 
تنمية   يف  أوهلما  يتمثل  رئيسيني  يف    ةالبشري  املواردهدفني  مواطنيه    كنيمتواثنيهما  ممارسة  من  مجيع 

و  الثقافية.  أوكرانيا  ةالبصري  ةالسمعي  اإلعالم  وسائل  ت متكنحقوقهم  "أورواب  ،  يف  برانمج  بفضل 
من األورويب،  االحتاد  استحدثه  الذي  جديد  اجتذابو   االزدهار   املبدعة"  يفما  وهو  ،  مجهور    أسهم 

أخرى  مبادرات  إىل  ابإلشارة  كلمته  واختتم  والثقايف.  اللغوي  التنوع  أوكرانيا  ضمان  لتنفيذ    اختذهتا 
عام   يف  األوكرانية  الثقافية  املؤسسة  إنشاء  مثل  املنصفلتعزيز    2017االتفاقية،  ابألموال    االنتفاع 

تقدمها  احلكومية   اليت  وغري  احلكومية  الثقايف  املنظمات  الدولة  قان  وإقرار ،  للقطاع  دعم  بشأن  ون 
 لقطاع السينما وإنشاء معهد للكتاب يرمي إىل تعزيز قطاع النشر. 

يتطلبانأب  سويسرا وفد    ذّكرو   -21 الثقايف  التعبري  أشكال  تنوع  وتعزيز  محاية    متواصالً اً  ودعماً  التزام  ن 
األطراف الدول  سياساهتامن  يف  ذلك  كان  سواء  أعماهلا  ،  يف  أو  ال  الثقافية  املنظمات  ويف داخل  دولية. 

الدولية   للمنظمة  عشر  السابع  القمة  مؤمتر  يف  سويسرا  اقرتحته  قرار  عن  كشف  الصدد،  هذا 
كيفية  للفرنكوفونية بشأن  احلكومات  إىل  توصيات  يتضمن  صفوفالثقافة    نشر ،  شرحية    يف  أوسع 

السكان  من  منهم  ممكنة  فرد  كل  تشجيع  فاعالً   مع  يصبح  أن  الثقافية  على  احلياة  .  هلاومصمماً    يف 
األ واحلكومات  الدول  رؤساء  ابعتماد  الوفد  الدولية   نيواخلمس  ةربعورحب  املنظمة  يف  األعضاء 
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ابإلمجاع  نكوفونيةللفر  القرار  مذكّ هذا  الوقت  اً  ر ،  يف    نفسهيف  متاماً  يندرج  القرار  هذا  تنفيذ   إطار أبن 
 االتفاقية. 

وفد    -22 اجتماع  كنداوأشار  نظم  أنه  شباط/فرباير  اً  دولياً  إىل  تنوع    2019يف  الثقايفبشأن  يف    احملتوى 
الرقمي،  و   فيه   ت شارك  العصر  املدين  اجملتمع  منظمات  و اجلبعض  و احلامعات  نصات  املكومات 

للمشاركنيكربى الرقمية  ال االجتماع  هذا  وأاتح  يف  .  يطرحها    املشكالتفهم    التعمق  تنوع  اليت 
الثقايف اإلنرتنت،ع  احملتوى  لتعزيزه.    وحتديد  لى  اختاذها  يكن  اليت  علىالتدابري  االطالع   ويكن 

الوفد    االجتماع  تقرير أكد  مث  اإلنرتنت.  شبكة  أتدية  اقتناعه  اً جمددعلى  دور   بضرورة  املدين  اً  اجملتمع 
الصدد  وأعلن    اً،رائد هذا  سنوات    375تقدمي  حكومته    نية يف  مخس  مدى  على  كندي  دوالر  ألف 

السنتني   يف  االتفاقية  لتنفيذ  أولوايته  أعلن  وأخرياً،  الثقايف.  التعبري  أشكال  تنوع  أجل  من  الكندي  للتحالف 
على   كندا  قدرة  تعزيز  وهي:  اإلعالمي  مواجهةالقادمتني،  احلصول    التضليل  وضمان  اإلنرتنت  على 

ال املعلومات  من  واسعة  جمموعة  واجليدةعلى  ومراجعة  شفافة  على    قواننيال؛    اإلذاعي   البثالسارية 
والالسلكية  واخلدمات احلالية    السلكية  التكنولوجيات  مع  نفسه  احلفاظ  و لتكييفها  الوقت    تنوععلى  يف 

 لصندوق الدويل. ا إىلتقدمي املسامهات احملتوى؛ ومواصلة 
حكومة    ممثل  لكندا    كيبيكوأيد  الدائم  الوفد  وأعلن ضمن  املدين.  اجملتمع  أمهية  بشأن  زميله  تعليقات 

احملتوى  مكانة  تعزيز  إىل  تسعى  حكومته  منها    الثقايف  أن  بوسائل  اإلنرتنت،  عرب  بعثة  إنشاء  احمللي 
وكيبيك فرنسا  بني  عام    مشرتكة  البيئة    إباتحة عىن  تُ   2019يف  يف  الفرنسية  ابللغة  الثقايف  احملتوى 

اكتشافه  قميةالر  على  املستخدمني  وأخري وبقدرة  كيبيك    اً، .  الدويل    جمدداً أكدت  ابلصندوق  التزامها 
 دوالر كندي.   ألف 30مببلغ قدره  2010منذ عام  سابع مرةالذي سامهت فيه 

وفد    -23 أحرز    أرمينياوأعلن  بلده  وحتدّ اً  تقدمأن  االتفاقية.  تنفيذ  عن  يف  الدويل املث  السينمائي   هرجان 
الذهيببعنوان   الثقافية املشمش  واألايم  يف    وأنشطة ،  املختلفة  ألقلياتل  ،  للفنون  مقاهيجيان  مركز 

على   يريفان حيث  العاملي    الذي  الفين  اإلبداع  وأخرياً،  و تعزيز  الفين.  التعبري  أشكال  مبختلف  التوعية 
ال مؤمتر  وترأس  استضاف  بلده  أن  إىل  لأشار  الدولية  للمنظمة  عشر  السابع  إن  و فرنكوفونية.  لقمة  قال 

املؤمتر،    اإلعالن هذا  هناية  يف  عنوانالصادر  مع  حتت  املبادئ   ومشاركة،  والتضامناً  "العيش 
آن   يف  ويؤكد  االتفاقية،  إىل  صراحة  يشري  التنوع"  واحرتام  التوجيهية أمهية    معاً اإلنسانية    املبادئ 

 ." االستثناء الثقايف"الرقمية ومبدأ  لتنفيذ االتفاقية يف البيئة  التنفيذية
وفد    -24 وهو    إىل   نيجريايوتطرق  الدويل،  والتفاهم  األفريقية  الثقافة  أبيوكوات،    2الفئة  من  مركز  معهد  يف 

مبثابة   إنه  االتفاقية.  مفيدة    منصةوقال  املعهدفقد  لتنفيذ  املثال،    ،نظم  سبيل  بشأن  على  عمل  حلقة 
التوجيهية    خريطة املبادئ  بتنفيذ  املتعلقة  التعبري    التنفيذيةالطريق  أشكال  تنوع  تعزيز  إىل  الرامية 

مع   ابلتعاون  الرقمية،  البيئة  يف  يفبالثقايف  شريكة  والكام  لدان  غاان  مثل  أفريقيا،  و غرب   أسفرت رون. 
هذه العمل  ب  عن  حلقة  إقليمي  دليل  اإعداد  الرقمية،  شأن  البيئة  يف  معوكانت  لثقافة  متاماً  أهداف   متسقة 

ا االحتياجات  املعهد  تقييم  يف  اجملال  ملتمثلة  أفريقيا،    جهاتللالرقمي  يف  يف  الثقايف  ابلقطاع  املعنية 
االحتياجات   التدريبوتلبية  جمال  االتفاقية.  يف  تنفيذ  بشأن  تقييم  عمليات  وإجراء  الوفد  و ،  رحب 

انالنيجريي   أخرى من  الذي    حية  الثقايف،  للتوجيه  الوطين  املركز  أحرزه  الذي  وجه  ابلتقدم  على  أاتح 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/diversite-contenus-ere-numerique/strategie-mobilisation-internationale/rapport.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/diversite-contenus-ere-numerique/strategie-mobilisation-internationale/rapport.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/diversite-contenus-ere-numerique/strategie-mobilisation-internationale/rapport.html
https://www.francophonie.org/IMG/pdf/som_xvii_decl_erevan_2018.pdf
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بني    كافة  اجملتمع   شرائح   لدى   القوميةلغات  ال  خمتلف  نشراخلصوص   الصدع  رأب  أجل  من 
 الدينية وتعزيز السالم.  - العرقيةاجملموعات 

وفد    -25 األورويبوأكد  االتفاقية،    مشاركته  االحتاد  تنفيذ  األوروبية    داخل  سواءيف  دائرة    و أاملفوضية 
للثقافة   الرئيسي  الدور  أن  وذكر  األوروبية.  اخلارجي  يف  للتنمية  اً حمركبوصفها  العمل  أُدرج  توافق    قد 

وأعاد التنمية.  بشأن  اجلديد  األورويب  االتفاقية   اآلراء  مببادئ  التزامه  تعد    أتكيد  من  عنصراً  اليت 
الت واإلدماج    عزيزعناصر  اجلنسني  بني  واملساواة  التعبري  وحرية  واإلبداع  الثقايف  للتنوع  الرئيسية 

اخلرباء   مرفق  ذكر  على  وأتى  االقتصادي.  والنمو  املدين  اجملتمع  ومتكني  إباالجتماعي  دارة املعين 
" مشروع  إطار  يف  أنشئ  الذي  النامية،  البلدان  يف  لتعزيز   وضع  دعمالثقافة  جديدة  تنظيمية  أطر 

و  واإلبداعية،  الثقافية  اجلنوبالصناعات  بلدان  بني  التعاون  الوثيق    ،"توطيد  التعاون  على  مثال  كخري 
من   املستفيدين  أول  أن  األورويب  االحتاد  وفد  وأعلن  االتفاقية.  لدعم  واليونسكو  األورويب  االحتاد  بني 

 مها زمبابوي وجورجيا.  املرفقهذا 
وفد    -26 أفريقيا وذّكر  عام    جنوب  يف  الدويل  الصندوق  يف  سيساهم  2018مبسامهته  أنه  مرة    فيه  وأعلن 

عام يف  والثقافة  2019  أخرى  الفنون  وزارة  أولوية  أن  إىل  أشار  االتفاقية،  بتنفيذ  يتعلق  وفيما  ستتمثل . 
وأكد    يف واستدامتها.  الثقافية  الصناعات  لنمو  مؤاتية  بيئة  ثقايف   دعمبأيضاً  بلده    قيام هتيئة  مرصد    إنشاء 

اخلصوص   وجه  على  إىل  بشأنإحصاءات    توفريأاتح  الوفد  أشار  مث  الثقايف.  كرسي  القطاع    إنشاء 
ل مؤخراً،  جامعي  بريتوراي  يف  أبن    لسياسة اب  يُعىنليونسكو  صرّح  وأخرياً،  املستدامة.  والتنمية  الثقافية 

عنها   غىن  ال  أداة  و االتفاقية  الثقافية  السياسات  استعراض  لوضع  يف  هبا  االسرتشاد  مت   سرتاتيجية الاأنه 
 .نياالجتماعي والتماسك دماجناال تعزيز الرامية إىل، ئهاوبنا تماسك دولة جنوب أفريقيااخلاصة ب

وفد    -27 سري   النرويجوصرح  وحسن  التعبري  حلرية  أساسي  شرط  الثقايف  التعبري  أشكال  تنوع    األنظمة  أبن 
إىل ،  ةالديقراطي مدرجهذا    أن   وأشار  ُقدم    املبدأ  الذي  الثقافية  ابلسياسات  املتعلق  األبيض  الكتاب  يف 

الثاين/نوفمرب   تشرين  يف  الربملان  الثقافةو .  2018إىل  وزارة  خاصة  على  أيضاً   تعمل  فنون   استحداث 
على وكذلك  واألطفال،  الرقمية،    وضعدراسة    ابلشباب  التكنولوجيا  أن  إىل  الوفد  وأشار  أهنا    مع الفنان. 

فرص فإللثقافةجديدة  اً  تتيح  أيض،  تطرح  مباً  عدداً  هنا  االنتفاع  إمكانية  مثل  الصعوابت،  ختلف من 
على    ةالثقافي  احملتوايت واحلفاظ  اإلنرتنت،  ينبغي    أجرعلى  إنه  إىل  النرويج  وفد  وأشار  للفنانني.  عادل 

ألن    العامةللسياسات   الثقايف  التعبري  أشكال  تنوع  تدعم  أن  بلده،  مثل  املساحة،  حمدود  بلد  السوق  يف 
االتفاقية،   بتنفيذ  يتعلق  فيما  أنه  ذكر  وأخرياً،  ليست كافية.  أولوايت الداخلية  القدرات،  يف    بلده  تتمثل  بناء 

 اجملتمع املدين، واالمتثال ألهداف التنمية املستدامة.  مشاركةو 
وفد    -28 فاسو وأكد  تنفيذها.    اً جمدد  بوركينا  يف  احملرز  التقدم  عن  تفاصيل  قدم  مث  ابالتفاقية،    ما فيف التزامه 

الثقافية،  إب  يتعلق الشؤون  املثالدارة  سبيل  والسياحة  ،على  للثقافة  وطنية  اسرتاتيجية  يشارك    ،ُوضعت 
املدين اجملتمع  فيها   فيها  و قضااي    وتراعى  الرقمية  التكنولوجيا  مثل    أنشئ و اجلنسانية.  الشؤون  شاملة 

والسياحية،    أيضاً  الثقافية  للتنمية  مع    وأُبرمت صندوق  للشراكات  واملتعدد هيئات  الثنائي    تعاون 
يتعلق   وُعززتاألطراف،   وفيما  اخلاص.  والقطاع  املدين  اجملتمع  ومنظمات  الدولة  بني  املشاورات 

األساسية،   واحلرايت  اإلنسان  حقوق  بشأن    أُقرَّ بتعزيز  فاسو    وضعقانون  بوركينا  ممثل  سرد  مث  الفنان. 

https://fr.unesco.org/creativity/activities/appui-aux-nouveaux-cadres-reglementaires-visant
https://fr.unesco.org/creativity/activities/appui-aux-nouveaux-cadres-reglementaires-visant
https://fr.unesco.org/creativity/activities/appui-aux-nouveaux-cadres-reglementaires-visant
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اليت   بني    هاواجهيالصعوابت  مشرتكة  آلية  وإنشاء  املدين،  اجملتمع  منظمات  قدرات  بناء  وهي:  بلده 
املت السياسات  وتقييم  لرصد  مراكز   علقةالوزارات  وتفعيل  املهنية  اجملموعات  ودعم  ابالتفاقية، 

الثقافية   املشاركة  وتنمية  هلا،  التابعة  تسويق  التنسيق  شبكات  عجلة  دفع  وأخرياً  والشباب،  لألطفال 
 املنتجات الثقافية.  

وفد    -29 وبناءً   صربياوشّدد  والتنفيذية.  التشريعية  الناحيتني  من  الرقمية،  البيئة  يف  االتفاقية  تنفيذ  أمهية   على 
األساسية   الصلة  إلبراز  الثقافة  قانون  تعديل  مت  ذلك،  تربط  على  وتكنولوجيا  اليت  الثقافة  املعلومات بني 

الرقمي   اإلبداع  ولتصنيف  األنشطة  واالتصاالت،  عداد  االنتفاع ةالثقافييف  بتحسني  الوفد  ورحب   .
 .  Serbia Creates ابحملتوى الثقايف يف البيئة الرقمية بفضل إنشاء منصات رقمية وطنية مثل

وفد    -30 ديفوار وذكر  يصبوأن  كوت  الطويل  ه  األجل  الثقافية    جرد  إىل  يف  الوطيناملوارد  الصعيد   على 
هبما.   املرتبطة  واملهن  الثقافية  واخلدمات  ابلسلع  املتعلقة  للمعلومات  بياانت  قاعدة  استحداث  أجل  من 

من   أكثر  أبن  التنوع    60وذّكر  هذا  على  احلفاظ  حيتم  مما  ديفوار،  كوت  يف  تتعايش  عرقية  جمموعة 
اختا يف  أمله  عن  وأعرب  تؤ الغين.  تدابري  إىل  ذ  على  دي  اإليفواريني  الفنانني  قدرة  مث  احلراكزايدة   .

أاير/مايو   يف  إقليمية  ندوة  تنظيم  إىل  ت  2019أشار  أسيين،  اجلهات    رمييف  قدرات  تعزيز   الفاعلةإىل 
اب إعداد  لثقافة املعنية  جمال  لاملشاريع    يف  على  املؤهلة  الدويلمن  دعم  لحصول  .  هاوتقدي  الصندوق 

من أن  أوضح  الثقافة    وأخرياً،  وزارة  عامل    دمجنكوفونية  والفر أولوايت  يف  للقانون  املخالفني  الشباب 
احلرف على  التدريب  منها  بوسائل  واإلبداعية.    الصناعية   املهنيني،  الثقايف  و الثقافية  القطاع  يف يعمل 

 تنمية.للاً ما جيعله أساسيوهو ،  وتوليد الثرواتعمل لتوفري فرص ال اً اسرتاتيجي جماالً بوصفه  الواقع
وفد    -31 قدم    السلفادوروأعلن  أعوام  دوري ال  هتقرير أنه  األربعة  لفرتة  أاير/مايو  األول  يف  وأشار  2019،   .

أن وضع  إىل  تسمى    بلده  اخلطة   Custcatlanخطة  هذه  وتعطي  للحكومة.  األخري  التغيري  إطار  يف 
وطنية   سياسة  ووضع  الفنون؛  جمال  يف  الشباب  لتدريب  ودعم  األولوية  السينمائي؛  ابإلنتاج  لالنتفاع 

تسهيل منها  بسبل  الثقايف،  واالقتصاد  اإلبداعية  القروض  الصناعات  على  وإنشاء    احلصول  املالية؛ 
 التعددية الثقافية ومحاية حقوق امللكية الفكرية. للبحث يف جمالمعهد وطين 

وفد    -32 اهلدفني    فنلنداوكشف  أعلن   للربانمج  الرئيسينيعن  الذي  احلكومة  الثقايف  بلده  اجلديدة  ته  مؤخراً.  يف 
اقتصادي  األول  و   واهلدف  واإلبداعية، املنحى،  الثقافية  الصناعات  يف  عمل  فرص  توفري  إىل  يصبو 

القطاع حصة  ظروف    الثقايف  وتعزيز  وحتسني  اإلمجايل،  القومي  الناتج  العاملنيمن  يف   املهنيني 
الثقافة الثاينجمال  اهلدف  أما  بتحسني  ،.  الثقافية  فيتعلق  ابخلدمات  االنتفاع  حصة    لعبف  فرص  زايدة 

أن  امليزانية   املرتقب  من  اليت  للثقافة  إىل  املخصصة  امليزانيةمن  %  1تصل  نظام إمجايل  وجتديد   ،
فنلندا    املقدمة  املنح وفد  أعلن  وأخرياً،  القطاعات.  بني  التعاون  وحتسني  احلية،  ترويج   اعتزامهللفنون 

 . 2019متوز/يوليو   شهر  اليت تبدأ يف ته جمللس االحتاد األورويبة رئسالتفاقية خالل فرت ا
وفد    -33 الثالث  النمساوشدد  أولوايته  حددها  على  االتفاقية.    اليت  إطار  ابيف  األوىل  األولوية  حلقوق  وترتبط 

تشمل  األساسية اجلنسني.    اليت  بني  واملساواة  الفنية  لكتيب  أصدر  وقد  احلرية  ترمجة  الصدد  هذا  يف 
اب الفنية،  احلرية  عن  أيض  لتعاون اليونسكو  وشدد  لليونسكو.  األملانية  اللجنة  إنتاج  اً  مع  ضرورة  على 
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تقرير  املثال،  سبيل  على  فأصدر  اجلنس،  حبسب  مصنفة  السينماالعن  اً  إحصاءات  النمسا،قطاع  يف    ئي 
ممثلة    فيه  يبني املرأة  املطلوبأن  املستوى  يتقاضاهأقل    أجراً وتتقاضى    دون  أن   مما  ذكر  مث  الرجل. 

تتعلق   الثانية  بشأهن أنه  و   ،الفنان  بوضعأولويته  دراسة  إجراء  الثالث  اطُلب  تركيزه  ينصب  وأخرياً،   .
النظام   تنوع  دعم  استناد  البيئيعلى  منها    اً الرقمي،  وسائل  بالطريق    خريطةإىل  املبادئ املتعلقة  تنفيذ 

 يف البيئة الرقمية. التنفيذيةالتوجيهية 
وفد    -34 مؤخر   أملانياورحب  االتفاقية  أحرزته  الذي  خ مثل    اً،ابلتقدم  الطريق  ير وضع   املتعلقةطة 

الرقميةلو لتكناب لعام  إصدار  و   ، وجيا  العاملي  سروره  و .  2018التقرير  عن    بناء برانمج    لكون أعرب 
بف الصحيح  الطريق  على  يسري  أملانيا    للربانمج  اجلددالشركاء    انضمام  لعالقدرات  يف  املتمثلني 

احلامنوالد وتقوم  األورويب.  واالحتاد  والسويد  كوراي  ومجهورية  والياابن  حاليرك  األملانية  اً  كومة 
خري  وضعتهاطة  مبراجعة  اليت  و   الطريق  الرقمية،  الفنانني    استهاللللبيئة  لدعم  جديدة  مبادرات 

اإلعالم   وسائل  يف  الثقايف  التنوع  دمج  إحياءوحماولة  ا  إلعادة  األمهية    التفضيليةملعاملة  فكرة  ذات 
 .احلامسة

وفد    -35 االتفاقية،    كوابوأعلن  بقيم  تلتزم  الوطين  الصعيد  على  ثقافية  سياسة  وضع  تعزيز    إىل   رميوتأنه 
الذي  احلظر  من  الرغم  على  وذلك  الثقافية،  احلقوق  ومحاية  واإلبداعية  الثقافية   تفرضه   الصناعات 

املتحدة حتت    والذي   الوالايت  يرزح  البلد  زال  أيض  ويتجسد.  وطأتهما  االلتزام  الصعيد اً  هذا  على 
يف   املثال،  سبيل  على  يتجلى،  ما  وهو  الالتينية  اإلقليمي،  أمريكا  دول  مجاعة  يف  الثقافة  وزراء  بيان 

 . ومنطقة البحر الكارييب
وفد    -36 بلده  إسبانياوذّكر  عام    اعتمد  أبن  النواب   أنشأوقد  .  الفنان  وضعبشأن    قانوانً   2018يف  جملس 

الفنان  ةً عنيم  جلنةً اإلسباين   وضع  نشر بتحديد  و   ت،  الفنيني  املبدعني  خبصوصية  تعرتف  املهنيني  وثيقة 
الثقافة،   العاملني جمال  عملهم.    يف  ظروف  حتسني  ضرورة  إىل  ضريبية  أيضاً  اخُتذت  و وتشري  تدابري 
 أفضل. بصورة  إنصافاً، ومحايتهمأكثر  أجرالفنانني على  حصوللضمان 

وفد    -37 إبدراج  فرنسا وذّكر  متمسك  يف    أبنه  املتحدةإطار  الثقافة  األمم  املستدامة  ل  خطة    لعاملتنمية 
املستدامة  2030 للتنمية  أن  وأهدافها  وذكر  التوجيهية   خريطة  إعداد.  املبادئ  تنفيذ  بشأن  طريق 
الرقمية    التنفيذية البيئة  مفيديف  ورحب    أمر  الوثيقة  بوضعللغاية،  وأخرياً،  اجلميع  متناوليف    هذه   .

االتفاقية،   لتنفيذ  إجراءاته  خمتلف  مبواصلة  الدويل    ومنهاتعهد  للصندوق  املايل  دعمه  مواصلة 
 يف جمال التكنولوجيا الرقمية.   أعمالهومواصلة 

وفد    -38 للثقافة  ابراغوايوأفصح  خطته  ت  ،عن  أنشطة  تقرتح  االجتماعي،    رمياليت  التماسك  توطيد  إىل 
و  الثقايف.  التعبري  أشكال  خمتلف  وتعزيز  إىل  ومحاية  على  ذلكحتقيق  سعياً  ابراغواي  تعتمد   ،

حتقيق  تيجيةاسرتا إىل  والتعددية،    تسعى  معالالمركزية  واملؤسسات    ابلتعاون  احمللية  احلكومات 
سنوايً  حتتفل  ابراغواي  أبن  الوفد  وذّكر  واخلاصة.  العامة  العاملي    21يف    الثقافية  ابليوم  أاير/مايو 

أيضاً   يتيح  مما  والتنمية،  احلوار  أجل  من  الثقايف  الثقافالرتويج    فرصةً للتنوع  جملتمعات  حلقوق  ية 
مثل   منظمات  مع  ابراغواي  تتعاون  اإلقليمي،  الصعيد  وعلى  األصلية.  املشرتكة  الشعوب  السوق 

 . مع بلدان املنطقةرباء يف جمال السياسات الثقافية اخل وقامت بتبادل، لبلدان املخروط اجلنويب

http://www.lacult.unesco.org/lacult_en/docc/Dec_Fin_III_Reun_Min_Clt_CELAC_EN.pdf
http://www.lacult.unesco.org/lacult_en/docc/Dec_Fin_III_Reun_Min_Clt_CELAC_EN.pdf
http://www.lacult.unesco.org/lacult_en/docc/Dec_Fin_III_Reun_Min_Clt_CELAC_EN.pdf
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وفد    -39 تعزيز    يتنامفوشكر  أمهية  على  وشدد  آسيا.  يف  القدرات  بناء  إىل  الرامية  مبادراهتا  على  األمانة 
يف   االتفاقية  والثقافة    احملافلمكانة  ابلفنون  املعين  الثامن  العاملي  القمة  مؤمتر  مثل  األخرى،  الدولية 

اليت االجتماعات  يف  أو  الثقافية،  والوكاالت  الفنون  جملالس  الدويل  االحتاد  نظمه  إطار  تُ   الذي  يف  عقد 
رابط أو  األورويب  اآلسيوي  فاحلوار  أن  وأوضح  آسيا.  شرق  جنوب  أمم  حالية  تقوم    ابستعراضاً  يتنام 

استناد الوطنية،  الثقافية  املتحدة    وخطة  تفاقيةاالإىل  اً  اسرتاتيجيتها  لعام  لاألمم  املستدامة  ،  2030لتنمية 
 ناعات اإلبداعية يف السنوات العشر املقبلة.من أجل مواصلة تعزيز التنوع الثقايف وتطوير الصوذلك 

وفد    -40 كوراي وأوضح  االتفاقية.    مجهورية  لتنفيذ  تشريعاته  عّدل  بلده  لدور  ابتوعية  لل  أنشطة  نظّمو أن 
و  الثقايف،  للتنوع  سّيما األساسي  وال  ال  العنيف  التطرف  مكافحة  اليف  أمهية  تعصب  على  وشدد  قومي. 

قطاعات   لعدة  شامل  هنج  اجلنسني   مسائل   ملعاجلةاتباع  بني  واملساواة  الديقراطية  قبيل  من 
لعام   العاملي  التقرير  ترمجة  إىل  عمد  أبنه  وذّكر  االصطناعي.  والذكاء  الرقمية    2018والتكنولوجيا 

و  أفضل  حنو  على  االتفاقية  لفهم  الكورية،  اللغة  مث  إىل  تعزيزمن  سلسلة    ،  عقد  عن  أيضاً  وأعلن  تنفيذها. 
عام   يف  كوراي  يف  الندوات  م   2019من  مناقشًة  واالتفاقية  العاملي  التقرير  وذّكر  .  ستفيضةً ملناقشة 

 السنوات العشر املاضية يف جمال الصناعات الثقافية. خاللبلدان  9مشروعاً من   15 دعم أبن بلده
وفد    -41 امل  موريتانيا وأشاد  اجملتمع  منتدى  االتفاقية    ،دينبعقد  تنفيذ  إىل  تسعى  اليت  املنظمات  مجيع  وشكر 

املشاريع   دعمت  طاملا  خمتلفة،  عرقية  جمموعات  تضم  اليت  موريتانيا،  أن  وأضاف  العامل.  يف 
يف   تسهم  أن  يكن  اليت  بلده  ووحدهتا  تالمحهاواألنشطة  أن  وأوضح  لدعم اً  صندوق  أنشأ  االجتماعية. 

نسبةيالثقافة   اقتطاع  من  أي  %  1  وَّل  اجلمارك،  إيرادات  أمريكي  5  زهاء من  دوالر  ويوّ  ماليني  ل  . 
أعربت   وأخرياً،  نواكشوط.  يف  الثقايف  للتنوع  السنوي  املهرجان  املثال،  سبيل  على  الصندوق،  هذا 

أتييدها   عن  وأهدافها  لتبسيط موريتانيا  االتفاقية  تشمل    ة للعامّ   مبادئ  فعاليات  خالل  احللقات من 
 .على سبيل املثال اإلعالمية

وفد    -42 الذي    كولومبياوأوضح  اإلبداعي  االقتصاد  قانون  تنفيذ  بصدد  بلده  يثلمؤخراً،    أقرهأن   والذي 
اإلمنائية.    اً جزء اسرتاتيجيته  من  يتجزأ  كولومبياأنشأو ال  وجملساً    ابلوكالة  وزارةً   ت  اإلبداع  لتنمية 

فيه يشارك  اإلبداعي  اجلمهور   مالالقتصاد  وأعلنرئيس  وزراء.  وعدة  تقريره    الوفد  ية  إعداد  أن 
أعوامالدوري   األربعة  لهقد    لفرتة  عليهما  رؤية    وضح  به    يتوجب  و القيام  االتفاقية،  مث لتنفيذ  وضع  ل  من 

 طريق للسنوات املقبلة. وأخرياً، شدد على الدور األساسي للمجتمع املدين.   خريطة
وفد    -43 بلده    إندونيسيا وأعلن  عام    قانوانً   اعتمدأن  يف  الثقافة  تعزيز  املناقشات  2017بشأن  يف  وشارك   ،

دارت   عام    بشأن اليت  يف  املتحدة  األمم  مقر  يف  و 2018الثقافة  مؤمتر نظّ ،  القتصاد    خمصصاً   اً م 
الثاين/نوفمرب  لثقافا تشرين  يف  ابيل  يف  إعداد  2018ة  صدد  يف  أنه  وأوضح  بشأن    خريطة.  طريق 

حالي إندونيسيا  تقوم  أخرى،  جهة  ومن  الرقمي.  العصر  يف  يستند اً  الثقافة  الثقافية  للتنمية  مؤشر  بوضع 
ال مؤشرات  سالسل  إىل  تقييم  على  وتعمل  أنَّه    املنتجات  قيمةيونسكو،  إىل  الوفد  وأشار  ُتعقد سالثقافية. 

جاك متوز/يوليو  رات ايف  يف  إعداد  دورة    ،2019،  على  القدرات  الدورية    لبناء  األالتقارير  ة  ربعلفرتات 
 املنطقة.يف بلدان  مبشاركة عدة، أعوام
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املاديةأب  تهفكر   هندوراسوفد    طرحو   -44 موارده  أو  الصناعية  بقدراته  تقاس  ال  بلد  عظمة  بل  حسبف  ن   ،
األساسية،   ابحلقوق  شعبه  انتفاع  مبدى  وأومنأيضاً  الثقافة.  يف  احلق  ابالتفاقية    جمدداً كد  ها  التزامه 

 الصندوق الدويل.و 
وفد  و   -45 ب  إيطالياذّكر  الثقايف،بتمسكه  التعبري  أشكال  امللموسة   مث  تنوع  املبادرات  بعض  على  أمثلة  أعطى 

إيطاليا اختذهتا  فأل  اليت  االتفاقية.  الثاين/يناير  تنفيذ  كانون  يف  صدر  وزاري  مرسوم  إىل  أواًل،  شار 
من  ،  2019 تقدمي  على  لتعزيزوينص  الوطين  الصندوق  إطار  يف  الشباب  للمؤلفني  السينما    قطاع   ح 

البصري.    واإلنتاج عنالسمعي  مشروع    فضاًل  جتديد  مت  عام    Italian Councilذلك،  مببلغ 2019يف   ،
و   مليون  1.7قدره   مشاركة    املشروع   يرمييورو.  تعزيز  و الإىل  يف  اإلباحثني  الفنانني  يطاليني 

الدولية.   املمتو الفعاليات  وزارة  لوافقت  مشاريع  متويل  على  الثقافية  البصري  لكات  السمعي  إلنتاج 
مع البلطيق.    عدة  املشرتك  وبلدان  وشيلي  تونس  مثل  عنبلدان،  مؤخر   فضاًل  إيطاليا  انضمت  اً  ذلك، 

مشروع   الالتينية.    Ibermediaإىل  أمريكا  يف  البصرية  السمعية  للمشاريع  املشرتك  اإلنتاج  يدعم  الذي 
والناشرين،    استهلتوأخرياً،   للمؤلفني  اإليطالية  اجلمعية  مع  ابلتعاون  الثقافية،  املمتلكات  وزارة 

عام   يف  ي  Per chi creaبعنوان    2019مشروعاً  حقوق    يرمي(  بتدع)ملن  محاية  وتعزيز    املؤلفإىل 
 الفنانني على الصعيد الدويل. حراك

وفد    -46 و على    السويدوشدد  االتفاقية  بني  القائمة  و الروابط  األساسية،  واحلرايت  سّيما الديقراطية    ال 
تساهم  السويد  أن  إىل  وأشار  التعبري.  على    حرية  األطراف  مجيع  وشجع  سنوايً،  الدويل  الصندوق  يف 

حت إمكاأن  به  تسمح  ما  بقدر  حذوها،  أداة  ذو  االتفاقية  أن  وذكر  جداً نياهتا.  الثقافة    مفيدة  مكانة  عن  للدفاع 
 وحتقيق أهداف التنمية املستدامة وتعزيز التعاون الدويل ومحاية احلرية الفنية واملساواة بني اجلنسني.  

وفد    -47 إلعداد  أن    التفياوأوضح  املتبع  ال  ابلسياسات  املتعلقةالطريق    خريطة النهج  يف  سنوات  الثقافية 
التحول  املقبلة قيد  هنج  هو  للقطاعات  من  حنو    شامل  موجه  هنج  الناسإىل  سّيما و   ،عامة  لضمان    ال 

يف املساواة  مبدأ  تنظيم    جمال  تطبيق  املقرر  من  أنه  وأعلن  ابلثقافة.  واسعة    مشاورات  سلسلةاالنتفاع 
و  املستهلكني  مع  العاملنيالنطاق  الثقاف  املهنيني  قطاع  الروابط    ة يف  الطلب القائمة  لتحليل  على    بني 

الوطنية   ومدى   ةالثقاف التنمية  خلطة  الست  األولوايت  إحدى  هي  الثقافة  أن  وأوضح  العرض.  تنوع 
 لالستدامة. اً بوصفها حمرك

وفد    -48 للفرتة    خريطةعن    قطروأفصح  يعّدها  اليت  واليت  2030-2020الطريق  جمتمع    ترمي،  بناء  إىل 
املستدامة.   التنمية  حنو  قطر  و موجه  األخرى.  تدعم  البلدان  مع  الثقايف  والتبادل  احلوار  اإلطار  هذا  يف 

فيها.   الثقافات  ملختلف  للرتويج  الدولية  املهرجاانت  من  العديد  اختارت و ونظمت  أخرى،  انحية  من 
أيض ثقافية   تنظيم  اً قطر  على  سنوات  و   للتعرف  األجنبية،  سّيما الثقافات  والصني    ال  والربازيل  أملانيا  مع 

 واالحتاد الروسي واهلند والياابن وتركيا. 
وفد    -49 مؤخر   الصنيوأوضح  قام  و اً  أنه  والسياحة،  الثقافة  وزارة  سّيما إبصالح  اإلنتاج    ال  محاية  لتعزيز 

الصناع وتطوير  الثقايف  والرتاث  اإلبداعية.  الفين  الصنيو ات  أاير/مايو    ،استضافت  ،  2019يف 
 . التعاون الدويل وتعزيز التبادل الثقايف توطيد الرامي إىل للحزام والطريقاملنتدى الثاين 
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قدماه    منغوليا وفد  وأعرب    -50 ملا  بيجني  يف  لليونسكو  اإلقليمي  واملكتب  للسويد  امتنانه  دعم  له  عن  من 
 يف تنفيذ االتفاقية.  

وفد    -51 متمسك  السنغالوذّكر  إ  أبنه  ملراسم  داكار  ابستضافة  ورحب  إنشائها،  منذ  التقرير    صدارابالتفاقية 
لعام   أيض2018العاملي  الشكر  ووجه  على  اً  .  السويد  قد  ةاملساعدإىل  له اليت  تقريره   متها  إعداد  يف 

أعوام  املقبلالدوري   األربعة  عام  لفرتة  يف  إصداره  واملقرر  أنه  2020،  وأوضح  إىل.  تيسري    سعى 
ال لتمويل  مالية  موارد  على  الوطنية،احلصول  الثقافية  عن  شؤون  يقدمها  وارد  امل  فضالً  لصندوق  االيت 

استحدثت الثقافة  وزارة  أن  وأضاف  مقرها  الدويل.  اتفاقية  اب  عنيةً م  وحدةً   يف  ووقعت  اجلنسانية  لشؤون 
الثقافية السياسات  إلدارة  الوطنية  اإلحصاءات  وكالة  اخلتام.  هاورصد  مع  يف  احلكومة  إ  وقال  ن 

 القانون املتعلق بوضع الفنان. قريباً  ستعرضست
الثقايفممثل    وأعرب  -52 التنوع  أجل  من  للتحالفات  الدويل  نوسوغلو،االحتاد  كودجو  السيد  شكره   ،  عن 

حافالً ل كان  الذي  املدين  اجملتمع  منتدى  تنظيم  على  جد  ألمانة  الثرية  املؤمتر   اً.ابملناقشات  أن  وأعلن 
يف سُيعقد  لالحتاد  وأعضاء    شهر  السادس  احلكومات  ممثلي  ودعا  لومي،  يف  األول/أكتوبر  تشرين 

املدين   اجملتمع  امنظمات  وذّكرإىل  فيه.  من  ملشاركة  الغرض  الشراكات    هذا  أبن  تعزيز  هو  االجتماع 
و  عامة،  سياسات  وضع  هبدف  املدين  واجملتمع  احلكومات  سّيمابني  و   ال  أفريقيا،  أجل  يف  من  كذلك 

االتفاقية.   تناوهلا و تنفيذ  سيتم  أخرى  مواضيع  إىل  االجتماع  أشار  الفكريةيف  امللكية  مثل   ، ، 
تطرحها والصعوابت   الرقم  اليت  الثقافة   ،يةالتكنولوجيا  جمال  يف  املرأة  الثقافية    واألحكام   ،ومشاركة 

 املضمنة يف االتفاقات التجارية.  
أفريقيا وأوضح    -53 يف  احلية  للفنون  اإلقليمي  املركز  الفئة  ممثل  من  مركز  وهو  مقره    2،  بوبو  يوجد  يف 

أن    - فاسو(،  )بوركينا  ا  أنشطة ديوالسو  قدرات  بناء  على  تركز  الفاعلة  املركز  القطاع من  جلهات 
املدين؛  واجمل  العام التوجيهية    زمام  تويلو تمع  ومبادئها  الصعيد  وتنفيذمها    التنفيذيةاالتفاقية  على 

اخلربات   وتبادل  و اوترويج  اإلقليمي؛  اجليدة،  سّيما ملمارسات  والسينما،    ال  املسرحية  الفنون  جمال  يف 
وإعداد  ودعمها،  واإلبداعية،  الثقافية  الصناعات  تعزيز  إىل  الرامية  السياسات  وضع  يف  واملشاركة 

أعوامدورية  التقارير  ال األربعة  عن.  لفرتة  املركز  فضاًل  أن  أوضح  إطار  ذلك،  يف    حراك   جتمع، 
أفريقيا  يف  األورويب  الثقافة  االحتاد  يوله  العاملنييدعم  ،  الذي  يف    املهنيني  الثقايف  اجملال    15يف 

ممثل    -54 . يف هناية املطاف حتقيق التماسك االجتماعيو دولة أفريقية لتعزيز احلوار بني الثقافات  نياميب،  جوشوا  اجملتمعوأوضح  منظمات  تنسيق  أن    املدين  جلنة    ستنتاجات االابإلانبة، 
عرب  ل   2و   1هلدفني  اب  املتعلقة عامني  قبل  الصادر  التقرير  يف  استخالصها  مت  اليت  لتلك  مماثلة  التفاقية، 

ابهلدف   يتعلق  وفيما  اإلنرتنت.  أاثر    أي ،  3شبكة  فقد  املستدامة،  التنمية  يف  الثقافة    مشكلةإدراج 
تاخنفاض   اليت  املالية  اآلن األنشطة  مستقبل    عرض املوارد  حىت  حقوق  .  للخطر  املنفذة  جمال  يف  أما 

)اهلدف  اإلن األساسية  واحلرايت  فقد  4سان  الرتفاع  (،  ارتياحه  عن  حقوق    حاالتأعرب  انتهاك  قمع 
إىلمث    .الفنانني تضمني  بعض  تطرق  تشمل  اليت  التقرير  يف  الواردة  املصممة   مالتاحل  التوصيات 

املستدامةل التنمية  يف  الثقافة  بدور  تشاركياً   لتوعية  و جانباً  املايل  تقدمي  ،  املدين ملالدعم  اجملتمع    نظمات 
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مشاركتها  أجل  ل  أعماليف    من  الرئسيتني  على  اهليئتني  واألمانة  األطراف  شكر  وأخرياً،  التفاقية. 
 املكانة املخصصة للمجتمع املدين يف االتفاقية. 

وأكد    الرئيسوشكر    -55 العامة.  املناقشة  يف  عنها    إظهار املشاركني  املبلغ  التجارب  الخمتلف  تقدم مدى 
املؤشرات  وضع  يف  احملرز  التقدم  إىل  خاص  بوجه  وأشار  االتفاقية.  أهداف  حتقيق  يف  احملرز 

البلدان   تساعد  أن  يكن  اليت  أيضاً    يفالثقافية،  ورحب  سياساهتا.  وتقييم  لرصد  نظمها  حتسني 
ابلتكنولوجيا   املرتبطة  املسائل  أن  إىل  أشار  وأخرياً،  املدين.  للمجتمع  القوية  قد  ابملشاركة  الرقمية 

 أثريت مراراً وتكراراً. 

   تقدمي استنتاجات املنتدى الثاين ملنظمات اجملتمع املدين -  6البند  

من    الرئيسذّكر    -56 أكثر  حبضور  السابق،  اليوم  يف  عقد  قد  املدين  اجملتمع  ملنظمات  الثاين  املنتدى  أبن 
ملخص  75 على  االطالع  إىل  املشاركني  ودعا  املدين.  اجملتمع  عن  يف    ممثاًل  دارت  اليت  املناقشات 

 املنتدى.
املدين   ونوهت  -57 اجملتمع  منتدى  للموسيقى    مقررة  الدويل  اجمللس  فيشر وممثلة  سيلجا  تنوع  ب  السيدة 

املنتدى   املشاركني تنظيف  يف  قدمته  الذي  للدعم  لليونسكو  امتناهنا  عن  وأعربت  احلدث.  ،  هذا  يم 
احل  ضرورة  على  متويل  وشددت  على  أعمال    مستدامصول  يف  املشاركة  من  املدين  اجملتمع  لتمكني 

يف    ةالرئسي  اتاهليئ نُظمت  اليت  األربع  العمل  حلقات  عن  الصادرة  التوصيات  عرضت  مث  لالتفاقية. 
املنتدى  يف    وتناولت.  إطار  اإلعالم  وسائل  يف  الثقايف  التعبري  أشكال  تنوع  مسألة  األوىل  العمل  حلقة 

الرقمي.   اجمل  وسلطت العصر  املدين  منظمات  تعددة امل  رقميةال  شركاتال مسألة    علىالضوء  تمع 
للقوانني  اجلنسيات االمتثال  من  األحيان،  معظم  يف  تعفى،  فالسارية  اليت  املثال، ُيشار،  .  سبيل   على 
أن  يلزم    إىل  شيء  اباب  ةالبصري  ة السمعيبث  ال  منصاتال  على  حلصص  لتقيد  املضامني  املفروضة 

إنشاء  بوال    الوطنية إعالم تمويل  حملية.    وسيلة  بصرية  املديناتطو مسعية  اجملتمع  منظمات   لب 
التقليدية    مبؤازرة الفاعلة  الاجلهات  عملية  الرقمييف  متنع    وابستحداث  ،تحول  تنظيمية  قواعد 

على احمللية  االنقضاض  أجلاألسواق  من  املعضلة  ،  هذه  املوسيقى،  أما  .  مواجهة  قطاع    تتسبب فيف 
الرقمي   البث  توازن  يف منصات  التعاقدية    اختالل  الفنانني  وتقّلصالعالقات  بعيد  إيرادات  حد  .  إىل 

مث  و  من  من  بد  ال  أفضل  املؤلف  حقوق  إنفاذ ،  حنو  التشريعات    على  اجملال  السارية وتكييف  هذا  ،  يف 
مؤخراً   األورويب  االحتاد  فعله  ما  غرار  أصدرعلى  اإلعالم   خدمات  بشأناً  توجيه  عندما   وسائل 

البصرية   آخرالسمعية  إىل املؤلفحقوق  بشأن    وتوجيهاً  األطراف  املدين  اجملتمع  منظمات  وتدعو   .
دولية،   جتارية  مفاوضات  أي  يف  كاماًل  إعفاًء  الثقافية  األنشطة  إعفاء  املتعلقة  ومنهاضمان   املفاوضات 

اإللكرتونية.  اب أخرى لتجارة  انحية  املشاركون  ومن  انقش  القطاع ب  ضرورة،  يف  املرأة  قدرات  ناء 
تطوير  و الثقايف.   يف  رغبتهم  عن  وخطابأعربوا  وسائل    جديدين  منهاج  يف  اجلنسانية  اهلوايت  بشأن 

على   املدين  اجملتمع  منظمات  تشدد  وأخرياً،  تركيز اإلعالم.  تنمية    ضرورة  على  الثقافية  السياسات 
املنتجات  الطلب تشمل    ةالثقافي   على  برامج  خالل  الثانالفنية  ةالرتبيمن  العمل  حلقة  وتناولت  تعزيز .  ية 

الدويل والتعاون  عن    الدعم  املشاركون  وأعرب  املدين.  اجملتمع  مع  ابلشراكة  االتفاقية،  إطار  يف 



DCE/21/8.CP/4 
Annex 1 – page 15 

يف   تشاركية  دينامية  استحداثرغبتهم  التأثري  ةالرئسي  اتاهليئيف    أكثر  على  قادرين  يكونوا  أن  أي   ،
ومتابعتها،    يف املشاركة.  بشأهنا   استشارهتم   عن  فضالً القرارات  يف  رغبتهم  عن  صياغة    وأعربوا  يف 

وط العاملي.  التقرير  يف  هبم  املتعلق  اجملتمع  اً  أيضلبوا  االفصل  منتدايت  تنظيم  يف  كلمة  هلم  تكون  أبن 
وركزت  هاأهدافحتديد  و   ،املقبلةاملدين   اليونسكو .  كراسي  تعاون  على  الثالثة  العمل    اجلامعية  حلقة 

يف   املدين  اجملتمع  التوصية السياسات  ال  رسمومنظمات  وتتمثل  املستدامة.  والتنمية  للثقافة  عامة 
فقد    الرئيسية االتصاالت.  نظم  حتسني  يف  املنتدى  عن  تقدمي  الصادرة  ضرورة  على  املشاركون  شدد 

كراسي لنموذج  الدعم  من  مراعاة  اجلامعية  اليونسكو  املزيد  مع  حتدثه  املضاعف    التأثري،  على  الذي 
اليت   احلواجز  يف  األخرية  العمل  حلقة  وحبثت  عديدة.  املهنيني و الفنانني    حراك  تعوقمستوايت 

الثقافة  العاملني جمال  تب يف  إىل  املدين  اجملتمع  منظمات  وتدعو  منح .  إجراءات  وتنظيم  سيط 
و اتالتأشري  سّيما،  أن  اآلتني  للفنانني    ال  املشاركون  يود  الغاية،  وهلذه  اجلنوب.  بلدان  األمانة    تعدمن 

املادة   بشأن  وتوعوية  إعالمية  مواد  إىل    16جمموعة  توجهها  وأن  التفضيلية،  ابملعاملة  املتعلقة 
و ال التأشري   راكزاملسلطات  مبنح  املدين    وأوضحت.  اتاملعنية  اجملتمع  منتدى  مداخلتها   أنمقررة 

 املنتدى.  املنبثقة منالتوصيات  من خمتارعدد  رت علىاقتص
وفد    -58 من    رك امنالدوشكر  كان  إذا  عما  سأل  مث  املنتدى.  هذا  أمهية  على  وشدد  املدين  اجملتمع  منظمات 

 املمكن احلصول على نسخة مكتوبة من تقرير منظمات اجملتمع املدين.

وفد    -59 والتزامه  كنداوشكر  عملها  على  املدين  اجملتمع  الوثيق منظمات  التعاون  لوال  إنه  قائاًل  ومضى  ا. 
 الكبري من السياسات الثقافية.  الكممع منظمات اجملتمع املدين ملا متكنت كندا من وضع هذا 

وفد    -60 و وسأل  فنسنت  الحظوا    غرينادينسانت  قد  املشاركون  كان  إذا  عما  املدين  اجملتمع  منتدى  مقررة 
 املتعلقة ابملعاملة التفضيلية.  16املادة  على صعيدأي حتسن 

مداخلتها    املقررة فأوضحت    -61 علىأن  بشأن  األطراف  تذكري    اقتصرت  نفسها  على  قطعته  الذي  اباللتزام 
التفضيلية،   التحسناملعاملة  يف  الوضع  يستمر  وأكدتكي  التقرير    إاتحة أيضاً    .  من  مكتوبة  نسخة 

 .  1لألطراف واألمانة
 (  DCE/19/7.CP/7الوثيقة)  جنة الدولية احلكومية عن أنشطتهاتقرير الل -  7البند  

احلكومية  من    الرئيس  طلب  -62 الدولية  للجنة  عشرة  الثانية  الدورة  رئيس  سوتو  انئب  أرماندو  لويس  السيد 
 .الدولية احلكومية تقدمي تقرير اللجنة بوتني

لويس  -63 السيد  احلادية    وأشار  دورتيها  يف  اجتمعت  احلكومية  الدولية  اللجنة  أن  إىل  بوتوين  سوتو  أرماندو 
واختذت   عشرة  والثانية  اللجنة    22عشرة  واستعرضت  األطراف.  ملؤمتر  السادسة  الدورة  منذ  قراراً 

التوجيهية   املبادئ  احلكومية  ابملادة  التنفيذيةالدولية  املعلاملتعلقة    9  اخلاصة  والشفافية،  بتبادل  ومات 
تقرتح  م  كي  توجيهية  األطراف،    عّدلةمبادئ  ملؤمتر  السابعة  الدورة  للتقارير    عّدالً ماً  إطار   تشمليف 

 
 (.DCE/20/13.IGC/INF.6استنتاجات املنتدى الثاين ملنظمات اجملتمع املدين ) 1

https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_7_ar.pdf
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_7_ar.pdf
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_7_ar.pdf
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/13igc_inf6_societe_civile.pdf
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األالدورية   أعوامربعلفرتات  اتساقها  ة  تعزيز  ا  يضمن  رصد  إطار  الدولية مع  اللجنة  ودرست  التفاقية. 
الدو تقريراً    49احلكومية   التقارير  األ  يةر من  قدمتها  أعوام  طرافاليت  األربعة  السيدو .  لفرتة    شكر 

السويد بوتني  سوتو  أرماندو  قدمته   ،لويس  الذي  املايل  الدعم  على  احلكومية،  الدولية  اللجنة  عن  ابلنيابة 
رصد   جمال  يف  القدرات  وبناء  االتفاقية  أثر  تقييم  الثقافية ايف  النهج  لسياسات  إىل  التشاركي.    استناداً 

اللجنة احل  واستعرضت  لعام    كوميةالدولية  العاملي  رئيسية  2018التقرير  أداة  أصبح  الذي  سرتشد  يُ ، 
لرسمهب اللجنة    ا  واستعرضت  الثقافية.  احلكومية  السياسات  مفتوحة    خريطةالدولية  تنفيذ   تضمنطريق 

التوجيهية   الرقمية،  التنفيذيةاملبادئ  البيئة  مل  توعمل  يف  إعدادها  التحدايتعلى  تفرضها   واجهة  اليت 
السيد   وذكر  اجلديدة.  أرماندو  التكنولوجيات  على  لويس  وافقت  احلكومية  الدولية  اللجنة  أن  بوتني  سوتو 

الدويل.  اً  مشروع  15 الصندوق  التوصيات  و يوهلا  ماستعرضت  الثاين املنبثقة  اخلارجي  التقييم  ن 
على   ووافقت  تشمل  توصية    17للصندوق،  أولوية.    جلةعااعتربهتا    توصيات  8منها  طلبت  و وذات 

احلكومية الدولية  ما    ،اللجنة  غرار  به على  عام،    تقوم  كل  العامة    منيف  رسالة  املديرة  تذكري  توجيه 
أمهية  إىل  فيها  الطوعيةدمي  تق  تشري  من  ل  املسامهات  عدداً  أيضاً  اللجنة  واستعرضت  الدويل.  لصندوق 

عن  تقاريرال املدين    الصادرة  يتعلقاجملتمع  واقرتحت  تنفيذ  ب  فيما  العامل.  أحناء  مجيع  يف  االتفاقية 
عام   توصية  بني  التآزر  أوجه  تعزيز  الفنان    1980أيضاً  وضع  عام  بشأن  وقد  2005واتفاقية   .

عام    اسُتهلت تنفي  2018يف  بشأن  عاملية  استقصائية  التوصيةدراسة  نتائجها،  ،  ذ  حتليل  حالياً  جيري 
يف   لليونسكو  العام  املؤمتر  إىل  اللجنةوسُتقدَّم  وعملت  األربعني.  احلكومية  دورته  على  اً  أيض  الدولية 

اسرتاتيجية   املعنية،    لتعبئةوضع  يف األطراف  يتعلق    14البند    إطار  سُتقدَّم  وفيما  األعمال.  جدول  من 
األ والثالثني ابلتوصيات  املفتوح  ربع  العمل  فريق  عن  وإجراءات    العضوية  الصادرة  ابحلوكمة  املعين 

اهلي عمل  اللجنةوأساليب  استعرضت  لليونسكو،  الرئسيتني  احلكومية  ئتني  التوصيات،    هذه  الدولية 
أن    وأشارت وأن    27إىل  ابلفعل  تنفيذها  جيري  تُ   9توصية  و   دعتوصيات  جيدة.  إىل  ممارسة  سعياً 

التوصية   إىل    79تنفيذ  االجتماعات  حتسني  الرامية  اللجنةهاوتنسيق  النظاميةختطيط  تقرتح  الدولية    ، 
شباط/فرباير    ةاحلكومي إىل  املقبلة  دورهتا  يف  نعاً  عوض  2020أتجيل  األول/ديسمرب   عقدها  كانون 

وفد    -64 .  2019 اللجنة  إندونيسيا وأشاد  احلكومية  بعمل  األطراف  الدولية  مجيع  وانشد  املايل   ميتقد  املقتدرة.  الدعم 
الدويل.  مل والصندوق  املدين  اجملتمع  أيضنظمات  متويل    مشاركةفكرة  اً  وأاثر  يف  اخلاص  القطاع 

 . 2020إىل شباط/فرباير  الدولية احلكومية هذه األنشطة. وأيد اقرتاح أتجيل الدورة املقبلة للجنةمثل 

وفد    -65 املتشيكياوشكر  اللجنة  يف  عضو  وهو  ثقتها،  على  األطراف  واليتها،  ومتىننتهية  سعيداً ،  حظاً   
 ألعضاء اللجنة املقبلة.

 . CP 7.7، نظراً إىل عدم وجود أّي اعرتاض، اعتماد القرارالرئيسوأعلن   -66

 . CP 7.7القرار اعتُمد
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 (DCE/19/7.CP/8الوثيقة ) 2019-2017تقرير األمانة عن أنشطتها يف الفرتة  -  8البند  

االتفاقيةذّكرت    -67 اإلجنازات    أمينة  عن  عامة  بلمحة  األطراف  تزويد  هو  التقرير  هذا  من  اهلدف  أبن 
الوثيقة   يف  عليها  املنصوص  واألنشطة  الربامج  تنفيذ  بفضل  حتققت  ، CP 12.6والقرار  ،  5م/ 39اليت 

االتفاقية،   رصد  عن  وإطار  التوعية فضاًل  أن  على  وشددت  التنفيذ.  هذا  اعرتضت  اليت  الصعوابت 
ومبادئها  االتفاقية  صميم    أبهداف  يف  اليت    مهمة هو  مثل  ناألمانة  واثئق  عدة  الصدد،  هذا  يف  شرت 

اإلعالميةجمموعة   سفر،    األدوات  جواز  حبجم  املطبوع  االتفاقية  ونص  االتفاقية،  عن  اجلديدة 
التنفيذي   لعام  واملوجز  العاملي  أيض  2018للتقرير  وأصدرت  لغات.  عشر  إىل  مسعية  اً  وترمجته  مواد 

"  تشملبصرية،   بعنوان  فيديو  الفنيةشريط  احلرية  عن  االحتفال  سؤال  فعاليات  أن  إىل  وأشارت   ."
عن   يقل  ال  ما  يف  نُظمت  قد  العاملي  التقرير  حتت  األمانة    استهلتو   اً.بلد  25إبصدار  جديدة  مبادرة 

أهداف    ، 2030اإلبداع|  حواراتعنوان   حتقيق  يف  الثقافة  فيها  تسهم  اليت  املتعددة  ابلطرق  للتوعية 
املستدامةالت هذه  و   .نمية  النظامية    احلواراتنُظمت  االجتماعات  هامش  يف  على  هبا  ُيسرتشد    اختاذ كي 

مبادرةاتالقرار  إطار  يف  وكذلك  لليونسكو    اختذهتا  ،  امليدانية  أجلاملكاتب  جديدة   اجتذاب  من  فئات 
غرار  الناسمن   على  جرت  احلوارات،  واتيالند  اليت  والسنغال  ومنغوليا  فاسو  بوركينا    بشأن  يف 

اإلعالم.    مشلتمواضيع   وسائل  وتنوع  الفنية  واحلرية  اجلنسني  بني  الدورة جرى  ستُ و املساواة  يف 
األطراف   ملؤمتر  مبادرة  ثالثاحلالية  إطار  يف  حوارات  األعمال  ب  تتعلق  2030اإلبداع|ة  رايدة 

ال واملعاملة  الفنان،  ووضع  هذه  الثقافية،  أن  إىل  وأشارت   مع  التواصلأاتحت    احلوارات تفضيلية. 
واإلبداعية الثقافية  الصناعات  يف  رئيسية  فاعلة  املشاركة  مل  رمبا    ،جهات  هلا  اآلن  يتسن  تنفيذ حىت  يف 

عام   و   ومنها،  2005اتفاقية  الرقمية  والشركات  الناشئة  العاملنيالشركات  اإلعالم   املهنيني  قطاع   يف 
يف  وذكرت  أن    وغريهم،  نفسه  يف  الوقت  املشاركة  إىلاالتفاقية  األطراف  فقط  تنتمي  الثقايف    ال  القطاع 

خبصوص  ، أو حىت التنمية االجتماعية.  واإلعالميةالقطاعات التجارية، والصناعية،   جهات مناً بل تشمل أيض االتفاقية    االتفاقية   أمينةشددت  ف لليونسكو،  عامتني  ال  تنيولوياأل  أما  أن    سياسية   أداةمتثل  على 
معاجلة   إىل  ترمي  واملسائل  املاسرتاتيجية  و ستجدةالقائمة  لعام  ،  األفريقي  االحتاد  خبطة  عماًل  تقدم، 

نريدها"،    2030 اليت  "أفريقيا  اإلبداعية    خريطة  املعنونة  والصناعات  الفنون  تنمية  إىل  ترمي  طريق 
األفريقي الشباب  قدرات  ودعم  واالبتكا  األفريقية  اإلبداع  و   نع  فضالً ر.  يف  إىلذلك،  اتفاق    استناداً 

املوقع عام    الشراكة  يف  األورويب  االحتاد  "دعم  بشأن  2018مع  جديدة    وضع  برانمج  تنظيمية  أطر 
واإلبداعية  لتعزيز الثقافية  الو   ،الصناعات  لتقدمي بلدان  بني  تعاون  توطيد  اليونسكو  تستعد  اجلنوب"، 

بعض   إىل  بدءخربهتا  األفريقية،  يتعلاً  البلدان  وفيما  ذكرت  بزمبابوي.  اجلنسني،  بني  ابملساواة    أمينةق 
يف    االتفاقية مكانتها  وإبراز  املرأة  عمل  ظروف  لتحسني  إضافية  تدابري  اختاذ  إىل  حاجة  هناك  أن 

ونُظم اجلنسني.  بني  املساواة  حتقيق  أجل  من  الثقايف  "  اجتماع  القطاع  بعنوان  مستديرة    50/50مائدة 
لعام   والتلفزيون  للسينما  األفريقي  املهرجان  إطار  يف  العامة  2019للمرأة"  املديرة  حبضور   ،

فاسو.   لبوركينا  األوىل  والسيدة  عنلليونسكو  من    فضاًل  األمانة،  أن  إىل  كليشي  السيدة  أشارت  ذلك، 
اسرتشدت    برانجمها خالل   اليت  املبتكرة  املمارسات  على  الضوء  سلطت  السياسات،  بلدان لرصد  هبا 

وكندافأخرى.   السويد  املثال،    ،اختارت  سبيل  جملسهما  %  50ختصيص  على  إنتاج  ميزانية  من 
لألفالم واملنتجاتل  الوطين  السيناريو  وكاتبات  املخرجات  األطراف لنساء  االتفاقية  أمينة  وذّكرت   .

https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_8_ar.pdf
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_8_ar.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261648_ara#page=191
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261648_ara#page=191
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/6cp_resolutions_ar.pdf#page=17
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/6cp_resolutions_ar.pdf#page=17
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/info-kit_brochure-fr-web.pdf
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/info-kit_brochure-fr-web.pdf
https://fr.unesco.org/creativity/global-report-2018#wrapper-node-14360
https://fr.unesco.org/creativity/global-report-2018#wrapper-node-14360
https://fr.unesco.org/creativity/news/nouvelle-video-question-sur-liberte-artistique
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أداة    التقارير أبن   هلا الدورية  متاحة  العاملي،    الصعيد  على  ممارسالإلبالغ  ،  هذا عن  يف  املبتكرة  هتا 
وأكدت   جهودها    جمدداً اجملال،  مبواصلة  األمانة  إىلالتزام  مبادرات   الرامية  وإعطاء  البياانت  مجع 

 لتقرير العاملي.ل ةاملقبل نسخةالعرب املوقع الشبكي لالتفاقية ويف  اجلديرة هباكانة املاألطراف 
يف    االتفاقية   أمينةوذّكرت    اإلبداعية  القطاعات  دعم  تواصل  اليونسكو  مرحلة  البلدان  أبن  يف  متر  اليت 

بعد مؤخر اتالنزاع  ما  أوفدت  اليت  ابلبعثة  مستشهدًة  العراقاً  ،  يف  املوصل  أاير/مايو    شهر  يف  إىل 
االحتياجات  2019 لتقييم  املوصل".  ،  روح  "إحياء  مبادرة  إطار  متثل  يف  احلياة  إذ  يف  املشاركة 

السكان    من  اً جزء  الثقافية تساعد  اليت  األساسية  حتتاحلقوق  حياهتم  يفصدمة  ال  الواقعني    استعادة 
قدمت   اليت  املاحنة  اجلهات  مجيع  وشكرت  للفرتة  ينيمال  9.5الطبيعية.  أمريكي  دوالر   2017 -

واحملسنة    ومنها ،  2019 األورويب  واالحتاد  والسويد  كوراي  ومجهورية  والنرويج  والياابن  أملانيا 
الطوارئ السي حاالت  يف  الرتاث  صندوق  يف  سامهت  اليت  األعضاء  الدول  ومجيع  هو  سابرينا  دة 

الدويل.   تقدمي  مت  و والصندوق  الطوعيةهذه  بفعل  بني    املسامهات  املشرتك  اخلرباء  مرفق  جتديد 
 اً.بلد 35من اً خبري  42االحتاد األورويب واليونسكو، الذي ابت يضم اآلن  

على    االتفاقية  أمينة  شددت  م  املسائلمث  إىل  األمانة  فيها  حتتاج  الدعم.  اليت  من  أوالً فزيد  تعزيز   يجب 
واثني  األمانة  قدرات متخصصة.  بشرية  وموارد  أموال  من  عليه  احلصول  يكن  مبا  التنبؤ  جيب    اً،على 

أجل   من  العاملي  الصعيد  على  البياانت  مجع  منمواصلة  مزيد  االتفاقية.    نععارف  امل  استحصال  تنفيذ 
مجيع   يف  القدرات  لبناء  الشراكات  وإقامة  التربعات  من  املزيد  تقدمي  يلزم  يُعىن    االتاجملواثلثاً،  اليت 

طرف    هبا  كل  يقدم  أن  من  بد  ال  ورابعاً،  االتفاقية.  رصد  طوعيةإطار  الصندوق    مسامهات  إىل  سنوية 
عن    تبلغالدويل   يقل  ال  السن%  1ما  مسامهاته  إمجايل  يف  من  لوية  العادية  وأخرياً، امليزانية  ليونسكو. 

اجل تعبئة  امل  هات جيب  االسرتاتيجية  خالل  من  الشأنة  خصصاملعنية  سّيماو  2، هلذا  مشاركة  ل  ال  تمويل 
التقدم   بعض  إىل  أيضاً  وأشارت  املدين.  اجملتمع  منتدايت  يف  املدين  اجملتمع  يف    احملرز منظمات 

اجملاالت،   املثالهذه  سبيل  على  أعارهتمااب  مستشهدًة  اللذين  كوراي    خلبريين  ومجهورية  يف  الياابن 
 .  اآلونة األخرية

لبثا    ما  االصطناعي  والذكاء  الرقمية  التكنولوجيا  أن  إىل  ابإلشارة  كلمتها  اجملال   يتغلغالنواختتمت  يف 
جديدة  وهو  الثقايف،   صعوابت  يطرح  ونظراً بشأن  ما  الثقايف.  التعبري  أشكال  تنوع  وتعزيز  إىل    محاية 

حل   وجود  معدم  ال  لناسب  واحد  مبتكرةلجميع،  سياسات  استحداث  من  هذا    بد  وأخرياً،  الصدديف   .
املشرتك   املشروع  بشأن  األطراف،  مؤمتر  هامش  على  إعالمي  اجتماع  تنظيم  االحتاد  أعلنت  بني 

إىل   الرامي  واليونسكو  الثقافية  األورويب  للصناعات  جديدة  تنظيمية  أطر  وضع  يف  النامية  البلدان  دعم 
 واإلبداعية. 

الصناعات    الرئيسوشكر    -68 تنمية  تدعم  اليت  املاحنة  للجهات  املتزايد  ابلعدد  ورحب  االتفاقية.  أمينة 
اليونسكو،   خالل  من  مث  ومنهاالثقافية  االتفاقية.  إىل  بعد  تنضم  مل  اليت  لدى   البلدان  كان  إذا  عما  سأل 

 تعليقات أو أسئلة. األطراف أية

 
 (. DCE/19/7.CP/INF.4املعنية )  هات اسرتاتيجية تعبئة اجل 2
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 األمانة وتقريرها.وأعربت مجيع األطراف عن تقديرها للجودة العالية لعمل   -69

وفد    -70 وأعلن    النرويجوشكر  احلكومية.  غري  واملنظمات  لألطراف  ومساعدهتا  تعاوهنا  على  األمانة 
 يف جمال الثقافة.  املهنيني العاملنيو شربغ للفنانني  آ -زايدة مسامهته يف برانمج اليونسكو 

وفد    -71 أن    إندونيسياوشدد  اآلراء    تازاً مم  االً جم ابلفعل    تفسح  2030اإلبداع|  حواراتعلى  تسهم و لتبادل 
تنظيم  مشاركة   يف على  األمانة  وشكر  املدين.  جلهات  اً  اجتماع  هااجملتمع  رمسي  الوطنية    التنسيقغري 

اب الشبكة املعنية  هذه  حتقق  أن  يف  أمله  عن  وأعرب  الدولية،  اخلرباء  شبكة  بتعزيز  ورحب  التفاقية. 
جغرافي توازانً اً  متثياًل  بشدة لفهم    أكثر  يدعم  أنه  وأعلن  أفضل.  حنو  على  منطقة  كل    إقامة   احتياجات 

 الشراكات مع القطاع اخلاص. 

وفد    -72 واملعلومات    صربياوشكر  البياانت  مجع  إىل  الرامي  االتفاقية  رصد  إطار  تصميمها  على  األمانة 
وفائدة   أمهية  على  وشدد  ومستمرة.  منهجية  اليونسكوبطريقة  ااال  مؤشرات  والعشرين   طبقتهاليت  ثنني 

التنمية ألغراض  الثقافة  لتسخري  واليتصربيا  الثقافة أاتحت    ،  أبمهية  دفع  ل  اً حمركبوصفهاً    التوعية 
ا االتفاقية،  عجلة  تنفيذ  مبواصلة  صربيا  وتلتزم  املستدامة.  تشمللتنمية  اليت  معاهدها  خالل    املعهد   من 

 الوطين لدراسة التنمية الثقافية. 
كورايوفد    نّوهو   -73 حققه  نجاحل اب  مجهورية  لعام    الذي  العاملي  الضوء  2018التقرير  يلقي  الذي    حتديداً ، 

وأهداف   االتفاقية  بني  الروابط  أبن االتنمية  على  ذّكر  مث  نظّم  ملستدامة.  متوز/يوليو    بلده    2018يف 
اخللبناء  أنشطة   وأخري قدرات  اهلادي.  واحمليط  آسيا  منطقة  يف  إىل    أيد  اً،رباء  الرامية  األمانة  جهود 

 تعزيز التعاون مع القطاع اخلاص واجملتمع املدين. 
وفد    -74 بني    التفياورحب  املساواة  لتحقيق  األمانة  تبذهلا  اليت  مع ابجلهود  الشراكات  وتعزيز  اجلنسني 

أمهية   إىل  أشار  مث  اخلاص.  اليونرصد    برانمج القطاع  ومؤشرات  أجل كسالسياسات،  من  للثقافة    و 
 التنمية. حتقيق

وفد    -75 العامل  السويدوتعهد  أحناء  مجيع  يف  االتفاقية  تنفيذ  والوكالة    بدعم  للتنمية،  الوطنية  وكالته  خالل  من 
التنمية.   أجل  من  الدويل  للتعاون  أمهيةالسويدية  الزدايد  ارتياحه  عن  الدور   وأعرب  وأشار  يةالتقارير   ،

يف  حتسينه  يلزم  ما  تبني  أهنا  وتؤيد  اجملاالت  بعض  إىل  الفنية.  واحلرية  اجلنسني  بني  املساواة  مثل   ،
مشارك اتماً  أتييداً  يف  السويد  املدين  اجملتمع  على    تنفيذ ة  املقتدرة  األطراف  وشجع   تقدمي االتفاقية. 
 االتفاقية.  املضي قدماً يف تنفيذمواصلة يف  لمساعدةلمسامهات خارجة عن امليزانية 

وفد    -76 لعام  متاز  املالتعاون    أملانيا وأكد  العاملي  التقرير  إصدار  أن  إىل  وأشار  واألطراف.  األمانة  بني 
مل  2018 أاتح  اجلقد  فهم   هاتختلف  أن  املعنية  وأوضح  أفضل.  فهماً  البالغة االتفاقية  األمهية  على    ه 

املالية،  ل ت  فإن لمسامهات  الذي  العمل  بهروح  واألطراف    تحلى  األمهية تعد  األمانة  من  نفسه  القدر    على 
منهال أسباب  على    عدة  أثىن  وأخرياً،  البلدان.  يف  أو  األمانة  يف  سواء  البشرية  املوارد   برانمجشح 

 رصد السياسات.  

https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/22_indicateurs_unesco_de_la_culture_pour_le_developpement.pdf
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/22_indicateurs_unesco_de_la_culture_pour_le_developpement.pdf
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االتفاقية وشكرت    -77 فريق    أمينة  بدورها  وشكرت  األمانة،  لعمل  تقديرها  عن  أعربت  اليت  األطراف  
 األمانة أبكمله وهنأته. 

 . CP 8.7ر ، نظراً إىل عدم وجود أّي اعرتاض، اعتماد القراالرئيسوأعلن   -78

 . CP 8.7القرار  اعتُمد

)  -   9البند   األموال  جلمع  واسرتاتيجيته  الثقايف  للتنوع  الدويل  الصندوق  عن  األمانة  الوثيقة تقرير 
9/DCE/19/7.CP) 

للتو،  2030اإلبداع|  حوارات  أوىل  يف  املشاركني  الرئيسشكر    -79 جرت  عنوان  اليت  "تعزيز    حتت 
 رايدة األعمال الثقافية: الصندوق الدويل يستثمر يف جمال التدريب املهين".  

االتفاقيةوذّكرت    -80 من    أمينة  املمولة  املشاريع  عدد  أبن  السادسة  دورته  يف  أقر  األطراف  مؤمتر  أبن 
الدويل،   عددالصندوق  أن  التمويل  مع  ارتفاعاً   طلبات  بسبب  سّجل  حاله  على  بقي    املسامهات   قلة، 

ذلك    الطوعية منذ  تتغري  مل  احلالة  أن  الدويل  ابلصندوق  اخلاص  التقرير  هذا  ويبني  للصندوق.  املقدمة 
مت احلني.   أنه  املاضيني  مشروع   500اقرتاح    ومع  العامني  سوى    فإنه ،  يف  متويل  يتم  مشروعاً    15مل 

بنسبة    .منها الدويل  الصندوق  يف  ابملسامهة  األطراف  مجيع  قامت  مسامهاهتا  %  1ولو  جمموع  من 
تضاعفت،   قد  السنوية  الصندوق  ميزانية  لكانت  اليونسكو،  ولألسف،    ومعهايف  املمولة.  املشاريع  عدد 

االتفاقية    تربعت يف  األطراف  حني    مرةنصف  يف  الدويل،  الصندوق  يف  فقط  عدد  واحدة  يتجاوز  مل 
تربعت اليت  األقل  مرات    3  األطراف  االت  36على  أمينة  وأكدت  نبأ  طرفاً.  هذا ظل  يف    اً سار فاقية 

املاضيني  أطراف  10  قياموهو    احملبط التقييم   العامني  الطوعية  يف  مسامهاهتا  ابكورة  يف    بتقدمي 
وهيصندوقال ومدغشقر    ،  ولكسمربغ  والتفيا  وليسوتو  ديفوار  وكوت  وقطر  وجيبويت  وتركيا  األردن 

قُ   . وهولندا للصندوق  الثاين  اخلارجي  التقييم  أبن  ذّكرت  اللجنةمث  إىل  احلكومية   دم  وأظهرت    الدولية  الستعراضه. 
إىل   الرامية  للمشاريع  حمفز  مبثابة  ويعمل  العامل،  يف  نوعه  من  فريد  الدويل  الصندوق  أن  االستنتاجات 

هيكلي   تغيري  األجلنيحتقيق  على    يف  واضحة  أمثلة  اخلارجيون  املقّيمون  وجد  وقد  والطويل.  املتوسط 
ا هذه  ملموساً   ملشاريعأتثري  واعتماد    يف   أتثرياً  املستدامة  .  ابلثقافة  املرتبطة  العامةسياسات  الالتنمية 

العدي أسهم  منوقد  شبكات    هذه   د  إنشاء  يف  منها وتعزيزها  ثقافيةاملشاريع  آخر  عدد  أسهم  حني  يف   ،
است هبا.  يف  واالنتفاع  وتوزيعها  وإنتاجها  ثقافية،  وخدمات  سلع  إلنشاء  مبتكرة  مناذج    بنّي ويحداث 
استحداث  %  66ن  أ  9العمل    وثيقةملحق   يف  أسهمت  الدويل  الصندوق  يوهلا  اليت  املشاريع  من 

القدرات.   لبناء  عام  مت  و أنشطة  من    2010منذ  أكثر  اجملال.    10 000تدريب  هذا  يف  فضاًل  شخص 
أُعدت  ذلك  عن و  16،  ويقرتح    6توصية  والثقافية.  اإلبداعية  الصناعات  لتنمية  اسرتاتيجية  سياسات 

أيض اللجنة  وطلبت  املستفادة.  الدروس  إىل  يستند  صندوق  إىل  الدويل  الصندوق  حتويل  من  اً  التقييم 
جتمعاألمانة   انتظار  امل  أن  ويف  الدويل.  الصندوق  يوهلا  اليت  املشاريع  أثر  عن  املعلومات  من  زيد 

 ستخدام موارد الصندوق الدويل.اب املتعلقةنتائج هذه الدراسة، قد يلزم استعراض املبادئ التوجيهية 

https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_9_ar.pdf
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_9_ar.pdf
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_9_ar.pdf
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األمانة  و   تقرير  اسرتاتيجية    بشأنيقدم  أثر  عن  هامة  معلومات  الدويل  األموال    تعبئةالصندوق 
واإلعالمواال اللجنةاستهلتهاليت    تصال  احلكومية  ا  عام    الدولية  األ2011يف  اهلدف  ومتثل  من   صلي. 

االسرتاتيجية استثمار    هذه  أمريكي    1.2يف  دوالر  قدره  مليون  مببلغ  إيرادات  دوالر    10ودّر  ماليني 
استثمار  مت  و أمريكي.   الواقع  أمريكي،    350000يف  قدرهادوالر  إيرادات  دوالر  مليو   3.6  دّرت  ن 
سنوات.    خاللأمريكي،   فعاليةالنسبة    هذه  وتظهرمخس  يتم    االسرتاتيجية  مدى  مل  أنه   كل  توافرمع 

املتوخاة.   منجداً    مهمة  األموال  تعبئةمسألة    ظلتو األموال  امل  للتمكن  النتائج  الوقت   نشودةحتقيق  يف 
ل جديدة  اسرتاتيجية  وضع  فيه  جيري  واإلعالم.  الذي  واالتصال  األموال  اسرتاتيجية  تعبئة   تعبئة وتشمل 

هدف اخلاص.  اً  األموال  القطاع  مع  شراكات  إقامة  يف  يتمثل  الثاين/نوفمرب  ُوقع  فآخر  تشرين    2017يف 
األول الشراكة  شابة،    1.5بقيمة    اتفاق  ثقافية  أعمال  رائدة  وهي  هو،  سابرينا  مع  أمريكي  دوالر  مليون 

" مبادرة  التالية ألتنفيذ  املبدعات.  نت  النساء  دعم  إىل  الرامية  هذه "  عن  التفاصيل  من  املزيد  ويرد 
 . 6وثيقة املعلومات  املبادرة يف

قرار   التنفيذي  اجمللس  يتخذ  أن  وبعد  مؤمتر  اً  وأخرياً،  فإن  اخلاصة،  للحساابت  املايل  النظام  بشأن 
الن على  املدخلة  التعديالت  على  املوافقة  إىل  مدعو  اخلاص  ظااألطراف  للحساب  املايل  صندوق  للم 

امللحق   يف  والواردة  الذي  5الدويل،  وأثره،  الدويل  الصندوق  أمهية  على  االتفاقية  أمينة  وشددت   .
وب الدويل  للتعاون  فعالة  أداة  أنه  ناءأصبح  إىل  وأشارت  دينامية.  ثقافية  من    قطاعات  أكثر  متويل  يتم  ال 

املقدمة%  2 املشاريع  أن  من  التمويل  مع  عددها    طلبات  يف  ارتفاعاً  جودهتاوحتسنتسجل  يف  و اً  من  . 
على  مث   معاً  العمل  إىل  الفاعلة  اجلهات  مجيع  دعت  حتقيق    تعبئة ،  يف  الصندوق  ومساعدة  األموال 

 أهدافه ابلطريقة املثلى. 
املت  الرئيسوشكر    -81 ابملسائل  علماً  وأحاط  قدمتها.  اليت  واملوجزة  الواضحة  املداخلة  على  ة  علقاألمينة 

 املقدمة إىل الصندوق الدويل.   املنتظمةابملسامهات 

األطراف    توأعرب  -82 اجللسةمجيع  يف  شاركت  التقرير  اليت  جودة  على  لألمانة  شكرها  قدمته   عن   الذي 
 .يف هذا اجملال ن تقدموما أحرزته م ما بذلته من جهودعلى  وأثنت

وفد    -83 مب  كولومبياوأعلن  العام  هذا  ستساهم  الكولومبية  الثقافة  وزارة  يناهز أن  يف    10  بلغ  يورو  آالف 
 الصندوق الدويل.  

وفد    -84 يف    صربيا وأشار  مشاريع  تنفيذ  إىل  الدعوة  يف  شارك  وأنه  الدويل  الصندوق  يف  يساهم  أنه  إىل 
امل بنسبة  اضيالسنوات  اخنفض  التمويل  طلبات  عدد  أن  إىل  وأشار  الشرقية  %  9ة.  أورواب  أنه يف    مع 
يف   يف    سائرتزايد  ابلصندوق  واالهتمام  املشاريع  اقرتاح  تعزيز  أن  صربيا  ترى  ولذلك،  العامل.  أحناء 

العامل  هذا من  هام  اجلزء  و أمر  مث  .  الثقافية،  ،  من  التنمية  دراسة  مركز  الوطنية نظم  اللجنة  من  بدعم 
سلسلةً  صياغة    الصربية،  على  املشاريع  قادة  ملساعدة  التدريبية  والدورات  العامة  االجتماعات  من 

 أهداف االتفاقية والصندوق الدويل. تتماشى مع  اقرتاحات
وفد    -85 أمه  الربازيلوشدد  الدويل  على  الصندوق  برازيلية  3  أبن  وذّكرية  ج  مشاريع  متويلهاقد  عرب   رى 

عملية  الصندوق يف  الوطنية  اللجان  هبا  تضطلع  اليت  القدرات  بناء  أنشطة  أن  إىل  وأشار  األويل .    الفرز 
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إليها،   حتتاج  اليت  املناطق  مجيع  يف  تنفيذها  يتواصل  أن  يف  أمله  عن  وأعرب  فعالة،  أنشطة  وذلك  هي 
وسأ  الختاللمنعاً   البلدان.  بني  أيةالتوازن  لديها  كانت  إذا  عما  األمانة  الشركاء    معلومات  ل  منتدى  عن 

أيلول/سبتمرب   يف  عقد  وأخري 2018الذي  الدويل.  للصندوق  اجلديدة  التمويل  بفرص  واملتعلق   اً،، 
 الثاين للصندوق الدويل. ن التقييم اخلارجياملنبثقة ماستفسر عما آل إليه تنفيذ التوصيات ذات األولوية 

وفد    -86 الربازيل   إندونيسيا وأوضح  رأي  وأيد  الدويل.  الصندوق  يف  ابملسامهة  حكومته  إقناع  بصدد  أنه 
هذه    بشأن العمل  حلقات  تُنظَّم  أن  يف  رغبته  عن  وأعرب  متوازن،  جغرايف  توزيع  حتقيق  ضرورة 

نتا إىل  يتطلع  إنه  وقال  أخرى.  بلدان  يف  القدرات  ببناء  أثر  املتعلقة  تقييم  يوهلا   شاريعاملئج    اليت 
و  اخلاص  القطاع  من  اآلخرين  الشركاء  إقناع  يف  استخدامها  أجل  من  الدويل  أصحاب  الصندوق 

 ابملسامهة يف الصندوق.  األعمال اخلريية
وغرينادينوأعرب    -87 فنسنت  سانت  وإندونيسيا    وفد  الربازيل  لتعليقات  أتييده    حتقيق  ضرورة  عنعن 

اقرتح   مث  عادل.  جغرايف  املشاريع   متويلتوزيع  أمريكي    100 000من    أدىن  مببلغ  بعض  دوالر 
يلزم   اليت  التغيريات  بشأن  إيضاحات  وطلب  منها.  املزيد  متويل  يتسىن  الصندوق    اختاذهالكي  جلعل 

 يستند إىل الدروس املستفادة.اً الدويل صندوق
وفد    -88 ال  جمدداً   النمساوأكد  ابلصندوق  يعدويل  التزامه  هامة  هدالذي  وأعرب   أداة  االتفاقية.  لتنفيذ  للغاية 

عملية   يف  الوطنية  اللجان  مشاركة  زايدة  إىل  الرامية  القدرات  بناء  ألنشطة  أتييده  األويلعن  .  الفرز 
التوصيات   جودة  على  موأثىن  للصاملنبثقة  الثاين  اخلارجي  التقييم  الدويل،  ن  ن  االتوصيت  ومنهاندوق 

 .  17و  16
وف  -89 كورايد  وشكر  إطار    مجهورية  يف  صباحاً  عقدت  اليت  املناقشة  يف   حواراتاملشاركني 

على  2030اإلبداع| األمانة  وهنأ  وهو  أنشطة  .  الدويل،  الصندوق  بشأن  أجرهتا  اليت  الفعالة  التوعية 
الثقافة  لتعزيز  الدويل  الصندوق  إىل  تطرق  مث  متويل.  على  احلصول  طلبات  عدد  زايدة  يف  يتجلى  ما 

ازدواجية  وطلب   تفادي  أجل  من  الثقايف  للتنوع  الدويل  والصندوق  الصندوق  هذا  بني  التنسيق  يتم  أن 
 اجلهود.

وفد    -90 اآلن.    جمدداً   فرنسا وأكد  حىت  فيه  املسامهني  أكرب  هو  بلده  أن  وذكر  الدويل  ابلصندوق  التزامه 
األمانة  وجهته  الذي  الطلب  فيه   وأيد  تدعو  إىل    والذي  األطراف  يف مجيع  قدر    املسامهة  الصندوق 

 لتعزيز مكانة الصندوق الدويل. ال سّيمااإلمكان. ورّحب بشدة إبجراء تقييم ألثر املشاريع املمولة، و 
وفد    -91 بصيغة    أملانيا وقال  أُعجب  الفرق 2030اإلبداع|  حواراتإنه  املثال،  سبيل  على  تبني،  اليت   ،

أن  الذي  ا  يكن  اخلاصة  ابملؤسسات  مقارنًة  الدويل  الصندوق  ومتحيدثه   شاريعامل  ابلفعل  لثألخرى. 
يوهلا مبتكرة    اليت  مشاريع   الدويل  أبالصندوق  حراك  ومرتبطة  مثل  االتفاقية،  العاملني هداف    املهنيني 

تشريعية   أطر  ووضع  الثقافة،  جمال  عقد    لتعزيزيف  أملانيا  واقرتحت  الثقايف.  التعبري  أشكال  تنوع 
 يف الصندوق الدويل. تساهمأن  اليت يُرجَّحبلدان المماثلة يف  حوارات
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االتفاقية وشكرت    -92 على    أمينة  املمتاز    اإطراءاهتاألطراف   عملهم  على  األمانة  أعضاء  فيما  وشكرت 
الالدويل  لصندوقاب  يتعلق على  و ،  املوارد.  حمدودية  من  حالة  ردّ رغم  بشأن  الربازيل  وفد  على  ت 

األولوية   ذات  التوصيات  من تنفيذ  ا  املنبثقة  اخلارجي  على  التقييم  وذكرت  الدويل.  للصندوق  لثاين 
التوصيتني   إطار  يف  ُوجهت  لالهتمام  دعوة  أن  املثال،  اسرتاتيجية  17و  16سبيل  تصميم  بشأن   ،

واإلعالمواالاألموال    تعبئةل الدويل تصال  الصندوق  بتحويل  تطالب  اليت  ابلتوصية  يتعلق  فيما  أما   .
م الغرض  فإن  املستفادة،  الدروس  إىل  يستند  صندوق  يف إىل  املمولة  املشاريع  أثر  إظهار  هو  ذلك  ن 

أكثر   بطريقة  والطويل،  املتوسط  دراسات    اً.ووضوح  دقة األجلني  من  املستفادة  الدروس  تستلزم  وقد 
ت هذه  أيضعديل  األثر  وأكدت  الدويل.  الصندوق  موارد  ابستخدام  املتعلقة  التوجيهية  حلقات  اً  املبادئ  أن 

اللجان   قدرات  ببناء  املتعلقة  كوراي  العمل  مجهورية  سؤال  على  ردت  مث  ابلنجاح.  تكللت  قد  الوطنية 
الدويل   للصندوق  التوجيهية  املبادئ  إن  قائلة  الثقافة،  لتعزيز  الدويل  ابلصندوق  ُتستعرض  املتعلق 

سياق    دائماً  باصناديق  خمتلف  يف  املعنية  إىل  ليونسكو  حتتاج  مسألة  هذه  أن  وأكدت  الثقافة.  قطاع 
يف  الدقةتوخي   ُعقد  الذي  الثقافة،  لتعزيز  الدويل  الصندوق  إدارة  جملس  يف  مت  أنه  وأوضحت   .

النظر  وجهات  فيها  أُثريت  الدويل  الصندوق  مسؤويل  مع  مشرتكة  مداخلة  تقدمي  املاضي،  شباط/فرباير 
أهداف   بشأن  الصندوقني  املتباينة  أبن  تشغيلهماقة  وطريهذين  وذّكرت  البلدان  اجل.  داخل  املبذولة  هود 

الدويل   الصندوق  إىل  ملناصرة  تسعى  اليت  الوفود  ستدعم  األمانة  وأبن  للغاية،  املسامهات    تقدميمهمة 
أن  يفالسنوية    الطوعية وأضافت  الدويل.  تتأتى    هالصندوق  أن  الطوعيةهذه  يكن  اً  أيض  املسامهات 

من   أو  اخلاص،  القطاع  ااألفراد،  من  غرار  من  على  جبزء  التربع  اختاروا  الذين  الفنانني  من  لعديد 
مشاريعهم   أحد  حتقيق  لعائدات  بضرورة  املتعلقة  ابملالحظات  علماً  وأحاطت  الدويل.  لصندوق 

ل اجلغرايف  التوزيع  يف  قراراً  التوازن  اختذت  احلكومية  الدولية  اللجنة  إن  وقالت  الدويل.  لصندوق 
جن فرص  زايدة  الصندوق لضمان  من  قط  تستفد  مل  لبلدان  اتبعة  منظمات  من  املقدمة  التمويل  طلبات  اح 

امل األولوية  ذات  الثماين  التوصيات  أن  وأعلنت  مالدويل.  تنفيذها نبثقة  سيجري  اخلارجي  التقييم  ن 
تقرير  وأن  مراحل،  الدوليةاً  على  للجنة  املقبلة  الدورات  يف  سيقدَّم  املختارة  التوصيات  مجيع  تنفيذ    عن 

وممثلة  وهنأت    -93 احلكومية. الثقايفأمينة  التنوع  أجل  من  للتحالفات  الدويل  األمانة     االحتاد  غواي  اناتيل  السيدة 
وأكدت   الصندوق.  إدارة  يف  عملها  و   كون  جمدداً على  االتفاقية،  لتنفيذ  أساسية  أداة  الدويل  هو  الصندوق 

أيضاً   أكده  أوىل ما  يف  ابنتظام  2030اإلبداع|   حوارات  املشاركون  تساهم  اليت  األطراف  وشكرت   .
مسامهات   بتقدمي  مؤخراً  تعهدت  اليت  بكندا  مستشهدًة  الدويل،  الصندوق  سنوات،    خالليف  مخس 

 سنوات.مل تنقطع مسامهتها منذ سبع كيبيك اليت حكومة  و 
وفد  و   -94 وغرينادينأعرب  فنسنت  يفيف    ،سانت  رغبته  عن  القرار،  مشروع  استعراض  إضافة    أثناء 

 .CP 9.7من القرار  5" إىل الفقرة  عند الضرورة" عبارة
 بصيغته املعدلة. CP 9.7، نظراً إىل عدم وجود أّي اعرتاض، اعتماد القرار الرئيسوأعلن   -95

 بصيغته املعدلة. CP 9.7 القرار اعُتمد
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وإجراءات    :10البند   ابحلوكمة  املعين  العضوية  املفتوح  العمل  فريق  عن  الصادرة  التوصيات  تنفيذ  رصد 
 (  CP/17/9DCE/1.0 الوثيقة( )87م/39وأساليب عمل اهليئتني الرائسيتني لليونسكو )القرار 

االتفاقية    ذّكرت  -96 اخلاصة  نأبأمينة  احلوكمة  لليونسكو  اب  آليات  الرئسيتني  الرئسية  و هليئتني  ابهليئات 
ختضعل عام    للمراجعة  التفاقية  رصد2013منذ  الضروري  من  ابت  أنه  وأوضحت  التوصيات   تنفيذ  . 

العمل فريق  عن  العضوية  الصادرة  أنه  ل  املهمة  املفتوح  وشرحت  أصلالتفاقية.  األربع    من  التوصيات 
ابهليئ املتعلقة  مت    ةالرئسي  اتوالثالثني  تسع  27تنفيذ  لالتفاقية،  اعُتربت  م  توصية،  يف  نها  توصيات 

التوصية  اجلمارسات  امل  عداد املثال،  سبيل  على  منها  ويُذكر  إعادة    توصياليت    58يدة.  بقصر 
متتاليتني.   فرتتني  على  اللجنة  يف  طرف  دولة  تقدم  و انتخاب  تُع  يفأُحرز  اليت  التنفيذ،   دالتوصيات  "قيد" 

التوصية   عام    80مثل  منذ  جتري  األمانة  أبن  وذّكرت  اجليدة.  املمارسات  بتعزيز    2013املتعلقة 
املشاركني    دراسات رضا  بشأن  وحتيإعداد    نعاستقصائية  النظامية،  االجتماعات  نتائجها  وتنظيم  ل 

األطراف.   املعلومات  ولألسفإىل  وثيقة  يف  املبني  النحو  وعلى  على    كان ،  5،  الردود  معدل 
امل على  اً،جداً  منخفض  اضينياالستقصاءين  أمينة  األمانة    فتعذر  وشددت  أمهية.  ذات  نتائج  استخالص 

املؤسف  االت من  أنه  وأوضحت  بناءة،  ردود  على  األمانة  حصول  أمهية  على  إىل    االضطرارفاقية 
 حذف هذه الدراسات االستقصائية من قائمة املمارسات اجليدة.

تقدم  و  املثال،  أيضاً  أُحرز  سبيل  فعلى  الرئسيتني.  اهليئتني  عمل  أبساليب  املتعلقة  التوصيات  تنفيذ  يف 
اللجنة   شباط/فرباير  تقرتح  إىل  السنوي  اجتماعها  أتجيل  احلكومية  (، .IGC 1312القرار  )  2020الدولية 

التوصية  وهو   تنفيذ  يف  يسهم  االجتماعات  79ما  برجمة  تنسيق  إىل  تدعو  حنو    اليت  على  النظامية 
أيض وجيري  التوصية  اً  أفضل.  )  60تنفيذ  والقرارات  املناقشات  تسييس  من  ابحلد    3  الفقرة املتعلقة 

 (. IGC 7.12 القرارمن 
ا فريق  إبقرار  العضوية  لعملورحبت  عن    املفتوح  الصادر  والتقرير  ابحلوكمة  أداء املعين  تقييم  شبكة 

األطراف  املتعددة  آذار/مارس    املنظمات  عداد 2019يف  يف  تندرج  هذه  العمل  أساليب  أبن   ،
ابلطلب   مداخلتها  واختتمت  اجليدة.  التوصيتني    مناملمارسات  تنفيذ  إمكانية  يف  تبت  أن    65األطراف 

تت66و اللتني  اللجنة ،  إىل  الرتشيح  طلبات  لتقدمي  هنائي  موعد  حتديد  يف  التوايل،  على  أهدافهما  مثل 
األطراف،   مؤمتر  مكتب  دور  وتوضيح  الدورة،  افتتاح  من  أايم  سبعة  غرار  قبل  اللجنةعلى    مكتب 

 .الدولية احلكومية
 . 10العمل   وثيقةووجهت مجيع األطراف الشكر لألمانة على جودة   -97

وفد    -98 مث    الدمنارك وقال  اللجنة.  إىل  الرتشيح  طلبات  لتقدمي  النهائي  ابملوعد  يتعلق  فيما  مرانً  سيكون  إنه 
و  الدمنارك  وصفتهما  اللتني  اجليدة  املمارسات  من  اثنتني  على  الضوء  املنظمات  سلط  أداء  تقييم  شبكة 

ا إطار    ألطرافاملتعددة  ووضع  األولوايت،  لتحديد  آلية  إنشاء  ومها  أال  أمهية،  األكثر  ابملمارستني 
 لنتائج عمل االتفاقية. ومت فعالً تنفيذ كلتا املمارستني.

لإل  كوابوفد    أعربو   -99 دهشته  تقرير  شارة  عن  يف إىل  األطراف  املتعددة  املنظمات  أداء  تقييم   شبكة 
العمل   الذي   10وثيقة  الوقت  العام  فيه    تركز  يف  املؤمتر  أقرها  اليت  التوصيات  دراسة  على  املناقشة 

https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_10_rapport_recommandations_groupe_travail_ar.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_10_rapport_recommandations_groupe_travail_ar.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_10_rapport_recommandations_groupe_travail_ar.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/12igc_decisions_fr.pdf#page=34
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/12igc_decisions_fr.pdf#page=34
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/12igc_decisions_fr.pdf#page=19
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/12igc_decisions_fr.pdf#page=19
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أمهية   على  وشدد  والثالثني.  التاسعة  دورته  مناقشةحيز    ختصيصيف  مسامهة    ستفيضةم   إلجراء  بشأن 
وميزانيتها   اليونسكو  برانمج  يف  يف  5م/  الوثيقةو   4م/  ةالوثيق  -األطراف  املشاركني  وشكر    حوارات . 

أن    2030اإلبداع| يف  رغبته  عن  أعرب  ولكنه  خرباهتم،  تبادل  من  على  األكرب  اجلزء  ُُيصَّص 
 . جوهرية جدول األعمال املتبقي إلجراء مناقشة 

 . 66و 65التوصيتني  مجهورية كورايوأيد وفد   -100

وفد    -101 اهليئ  65التوصية    إندونيسيا وأيّد  نظام  على  تعديل  إدخال  تؤخذ  ةالرئسي  اتواقرتح  حبيث   ،
 األعياد الدينية يف االعتبار عند اختيار مواعيد عقد االجتماعات النظامية.

وفد    -102 من    فنلنداوأوضح  مزيد  إىل  حيتاج  التعديل  هذا  أن  اعترب  ولكنه  إندونيسيا،  نظر  وجهة  يتفهم  أنه 
 املناقشة. 

وفد    -103 وغرينادينوأعرب  فنسنت  أن    سانت  األمانة  من  طلب  مث  فنلندا.  ملوقف  أتييده    توضحعن 
ي66التوصية   ألنه  املكاتب    رى ،  تشكيلة  بشأن  واضحة  الرئسيتني  للهيئتني  الداخلية  األنظمة  أن 

 ورها.ود
 مع وفد فنلندا.  أرمينياواتفق وفد   -104

االتفاقية وأوضحت    -105 أال    أمينة  ابلفعل  حتاول  األمانة  وأن  طويل،  وقت  قبل  حُتدَّد  املواعيد  هذه  أن 
اللجنة  عقد  موعد  ُحدد  املثال،  سبيل  فعلى  اهلامة.  الرمسية  العطالت  مع  تتزامن  الدولية    جتعلها 

شباط/فرباير    احلكومية تدا  2020يف  اآلسيوية. لتفادي  البلدان  لبعض  اجلديدة  السنة  احتفاالت  مع  خله 
وفد   طرحه  الذي  ابلسؤال  يتعلق  وفيما  املفّصل.  الدورة  حمضر  يف  الشواغل  هذه  تدوين  واقرتحت 
بشأن   قرار  اختاذ  قبل  املسألة  هذه  مناقشة  األطراف  تواصل  أن  اقرتحت  وغرينادين،  فنسنت  سانت 

 إذا رغبت يف ذلك. 66تنفيذ التوصية 
وفد    -106 وغرينادينواقرتح  فنسنت  التوصية    سانت  تنفيذ  أجل  من  القرار  مشروع  وشر    65تعديل  ح  فقط، 

 . ما يرتتب عليه من آاثر
 التعديل املقرتح. وكواب السلفادور وأيد وفدا   -107

وفد    -108 يف    أملانيا وأوضح  الرغبة  يتفهم  رأى    اتساق أنه  ملا  وإال  االتفاقيات،  ملختلف  الداخلية  األنظمة 
 . الدولية احلكومية إىل اللجنة الرتشيح طلبات املوعد النهائي لتقدمي لتغيري ضرورة

وفد    -109 ما    األرجنتني وأيد  انتخابية  جمموعة  تقدمي  عدم  على  يرتتب  ما  توضيح  وطلب  أملانيا.  مداخلة 
 ترشيحها خالل فرتة السبعة أايم. 

 تساؤالت األرجنتني.  وشيلي فنزويالوأيد وفدا   -110
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االتفاقيةوأشارت    -111 قبل    إىل   أمينة  أي  األول،  النهائي  املوعد  يف  الرتشيحات  قائمة  اكتمال  عدم  أن 
 افتتاح املؤمتر أبربعة أسابيع، أمر مل حيدث قط يف اتريخ االتفاقية. 

القانوين وأوضح    -112 للمادة    املستشار  احلالية  الصيغة  األطراف    3-17أن  ملؤمتر  الداخلي  النظام  من 
 هي صيغة موحدة. 

 بصيغته املعدلة.  CP 10.7اعتماد القرار  الرئيسوأعلن   -113

 بصيغته املعدلة.  CP 10.7 مد القراراعتُ 

الدورية    -   11البند   أعوامربعاأل  لفرتات التقارير  ال:  ة  القدرات اجلتقارير  تقدمي  بناء  برانمج  وتنفيذ  ديدة 
 (DCE/19/7.CP/11الوثيقة يف جمال رصد السياسات املستندة إىل النهج التشاركي )

يف    الرئيسشكر    -114 احلواراملشاركني  حتت    2030اإلبداع|  حواراتمن  الثانية    جلسة  للتو  جرت  اليت 
 خطة سياسية جديدة؟"   هل من "إعادة النظر يف وضع الفنان:  عنوان

االتفاقيةوقدمت    -115 الـ  11الوثيقة    أمينة  الدورية  التقارير  عن  عامة  حملة  تعطي  واألربعنياليت    تسعة 
عن   فضاًل  األطراف،  ملؤمتر  السادسة  الدورة  منذ  حتققت    خالصةاملقدمة  اليت  تنفيذ   لعبفللنتائج 

العامة السياسات  رصد  جمال  يف  القدرات  بناء  الوثيقةوتا.  وتقييمه  ،برانمج  ألثر    أيضاً   تضمن  حتلياًل 
والنتائج   الدورية،  التقارير  إعداد  نشرعملية  عن  لعام    النامجة  العاملي    ه. واستخدام  2018التقرير 

األمانة   أبن  التقنية    استهلت وذّكرت  املساعدة  لتقدمي  إىلمبادرة  جودة   ترمي  ذات  تقارير  إعداد  ضمان 
عام  شارك  و عالية.   من    2015منذ  فاعلة  900أكثر  اجملتمع   200  تشمل  جهة  منظمات  من  منظمة 

مساعدة   21يف    املدين سيتيح  والذي  قدمته  الذي  الدعم  على  السويد  وشكرت  القبيل.  هذا  من  بعثة 
استحداث   16 إىل  أدت  قد  الدورية  التقارير  أن  إىل  وأشارت  املقبلة.  الثالث  السنوات  خالل  بلداً 

الللتبادل  جديدة  أدوات التقارير  مثل  أ  وبرانمجعاملية  ،  الرصد  عملية  جيعل  مما  السياسات،  كثر رصد 
أن .  نظامي واجبمن جمرد  إىل  االتفاقية  أمينة  من    وأشارت  املستقلة،  عمليات  العديد  اخلارجية  أجرته    ومنها التقييم  الذي  التقييم 

آذار/مارس   يف  األطراف  املتعددة  املنظمات  أداء  تقييم  جب2019شبكة  اعرتفت  ال،  نية  الثا  نسخةودة 
وأمهي العاملي  التقرير  التقريرمن  اجلديد    .وفعاليته  ة  الرصد  إطار  أن  أوضحت  أكثر  مث  الضوء  يسلط 

للتن  على املتحدة  األمم  وخطة  االتفاقية  بني  القائمة  لعام  الروابط  املستدامة  تنفيذ  يسهم  إذ  ،  2030مية 
أيض وذّكرت  املستدامة.  للتنمية  أهداف  ستة  عن  يقل  ال  ما  حتقيق  يف  التقرير   أبناً  االتفاقية  نشر 

لعام   أخرى    لمثّ   2018العاملي  نُظّمأولوية  من    حيث  جلعل    24أكثر  الصدد  هذا  يف  عامة  فعالية 
إليها   يستند  مرجعية  وثيقة  رسالة    اتقرار ال  متخذوالتقرير  نشر  عن  أعلنت  مث  املستقبل.    مصورةيف 

بريو  ل يف  الثقافة  ليما،  أ  ُعاللسيدة  اوزيرة  يف  مؤخراً  التقرير  إصدار  مبناسبة  ابشاس  وملكويست 
 . 2019بريو، يف أاير/مايو ب
املصورة،    متو  الرسالة  إىلمث  عرض  االتفاقية  أمينة  املعارف   تطرقت  إدارة  نظام  حتسني    مسألة 

إنشاء   التحديد  وجه  على  أاتح  السياسات.    برانمجالذي  هذالرصد  اسُتهل  الربانمج  ويبنّي  يف    الذي 

https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_11_ar.pdf
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_11_ar.pdf
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عام   وي2017هناية  االتفاقية،  تنفيذ  طرق  خمتلف  من  ،  أكثر  عنها    عامة سياسة    2000عرض  أبلغ 
 طرف.   100أكثر من 

اختاذ  اً،وأخري  أواًل،   اقرتحت  املستقبل.  يف  أولوية  ذات  أنشطة    ترغب   إجراءات  تنظيم  يف  األمانة 
و ل السياسات،  ورصد  الدورية  التقارير  إعداد  جمال  يف  القدرات  سّيما بناء  من   ال  النامية،  البلدان  يف 

جودهتا   وحتسني  التقارير  هذه  تقدمي  معدل  رفع  تساعد.  وفائدهتاأجل  الطوعية  وقد    يف  املسامهات 
تشمل   اليت  األنشطة  هذه  إقليتكثيف  تدريبية  دورات  للتعلم  تنظيم  عمل  وحلقات  يف    ،األقران  منمية 

يف  ستعقد  اليت  تلك  مثل  تشاركي،  هنج  إىل  املستندة  السياسات  رصد  وجنوب  جمال  إندونيسيا  فريقيا  أ  
نطاق  قريباً  توسع  أن  األمانة  تود  واثنياً،  لعام    نشر.  العاملي  دعوة   2018التقرير  خالل  من  وتروجيه 

توزيع مواصلة  إىل  وكذلك    هاألطراف  خاللوترمجته،  التقرير    من  إلصدار  فعاليات  وفتح  تنظيم 
ابالسرتشاد  منا بشأنه،  عامة  وأخري 2030اإلبداع|  حبواراتقشات  نظام   اً،.  إثراء  إىل  األمانة  تسعى 

اال أمينة  شجعت  ولذلك،  املعارف.  الـإدارة  األطراف  عشر  تفاقية  تقدمي  ثمانية  هلا  ينبغي  كان  اليت 
الفرتة   يف  الـ2018-2017تقاريرها  واألطراف  عشر  ،  واألربعة  من  مائة  كان  أن   املطلوباليت 

عامي   بني  الدورية  تقاريرها  التقارير2020و   2019تقدم  هذه  تقدمي  على  مجيع  أب  وذّكرت.  ،  ن 
 سُتستخدم يف إعداد التقرير العاملي الثالث. 2020قبل نيسان/أبريل  اليت وردتالتقارير 

مث    الرئيسوشكر    -116 القدرات.  بناء  لربانمج  دعمها  على  السويد  شكر  كما  مداخلتها،  على  االتفاقية  أمينة  
اإلدالء   إىل  األطراف  خرباهت11الوثيقة    بشأن  اآبرائهدعا  تبادل  أجل  من  املمارسات    ا،  ومناقشة 

 . ةالدوري ا ريرهااملبتكرة اليت مت تسليط الضوء عليها يف تق 
 على جودة عملها ومداخلتها. ألمانة  امجيع األطراف اليت حتدثت  وشكرت  -117

وفد    -118 على    السويدوشكر  اب  مناقشاهتماملتحدثني  واملتعلقة  وأشار  اهلامة  الفنان.  ووضع  الفنية  حلرية 
وا املعلومات  تبادل  أن  شجع  إىل  ولذلك  حامسان،  أمران  األطراف  بني  املتبادل  على األمانة  لتعلم 

مواصلة    خاص  حنو بهعلى  تضطلع  الذي  يتعلقفي   العمل  املعارف  ب  ما  إدارة  رصد   وبرانمجنظام 
وأنه  املستفيدين،  بتقدير  حيظى  بلده  قدمه  الذي  الدعم  أن  ملعرفة  سروره  عن  وأعرب  السياسات. 

فعلي املبادر اً  أسهم  وضع  ويفيف  العامة،  والسياسات  املدين  ات  اجملتمع  مع  احلوار  وأنه  تعزيز   ،
 .  ة أعوامربعلفرتات األأثبت جدواه يف إعداد التقارير الدورية 

وفد    -119 اخلرباء   إندونيسياوشكر  ومجيع  واألمانة،  التنمية،  أجل  من  الدويل  للتعاون  ووكالتها  السويد 
دعمو  بلدهالذين  ت  ا  إعداد  اليف  مشروع  إىل  وأشار  الدوري.  يُعتزمتعلم  قريره  الذي  األقران   تنظيمه   من 

جاك عام  ايف  صيف  يف  املنطقة 2019رات  بلدان  مع  اجليدة  املمارسات  تبادل  إىل  يتطلع  إنه  وقال   ،
الدورية،  يف   التقارير  إعداد  وتيمور  ويشملجمال  والفلبني  ماليزاي  ابجلهود   - ذلك  وذّكر  ليشيت. 

األ الدوري  التقرير  لرتمجة  لعام    حدثاملبذولة  العاملي  والتقرير  كلمته مهاونشر   2018لبلده  واختتم   .
أن قدموضحاً  العاملي  اباسرُتشد    ه  وت  يفلتقرير  الوطنيالسياسات    عديلوضع  بلده  ةالثقافية  و يف  أشار  . 

املثال،   سبيل  تنفيذعلى  بفعل  أنه  التشاركي  إىل  الثقافية  النهج  للتنمية  وطين  مؤشر  مؤخراً  ُوضع   ،
الثقافية    وأنشئ للهبات  وطين  دوالر   350قدره  مببلغ  صندوق  على  أمريكي  مليون  حث  وأخرياً،   .

 إقامة التعاون مع الباحثني.
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وفد    -120 قدم  أرمينياوأثىن  الذي  للدعم  واألمانة  السويد  البلدان، تعلى  لبعض  الدورية  التقارير  إعداد  يف  اه 
ور  املبادرات.  هذه  نطاق  توسيع  إىل  لالتفاقيةودعا  اجلديد  الرصد  إبطار  مع    حب  يتماشى    خطةالذي 

 ة.إطار التقارير الدورية مع االتفاقي وكذلك ابتساق، 2030لعام  للتنمية املستدامةاألمم املتحدة 
وفد    -121 الوقت    فلسطنيوأعلن  يف  األول  الدوري  تقريره  قدم  بفاحملددأنه  وذلك  وزارة  ع ،  بني  التعاون  ل 

 الدعم املقدم من النرويج والسويد.كذلك الثقافة ومكتب اليونسكو يف رام هللا، و 
كورايوفد    وأوضح  -122 يرى أن  مجهورية  لبلد  ه  أاتحت  ألهنا  جداً  مفيدة  الدورية  التقارير  تقدمي  ه  عملية 

لعام    تعديل العاملي  التقرير  ترجم  أنه  إىل  وأشار  الثقايف.  ابلتنوع  املتعلقة  ونظم    2018سياساته 
 فعالية إلصداره، وتعهد مبواصلة تروجيه. 

االتفاقيةوشكرت    -123 اليت    أمينة  الكلمةاألطراف  الدورية.    تناولت  تقاريرها  قدمت  اليت  األطراف  وهنأت 
إىل    البلدان  بني  مقارنةإجراء    إىل  رمييال    الدوريةالتقارير    إعداد  نأب  وذّكرت   األمانة  إمالءوال 

الحمتواها   التقارير    ،بلدانعلى  هلذه  ينبغي  تسهم إمنا  العاملية    أن  التقارير  إعداد    إلشهار يف 
هبا   املمارسات ُيسرتشد  الثقافيةاليت  السياسات  جمال  يف  اجلاري  العمل  وإبراز  االجتاهات،  وحتديد   ،  

 يف مجيع أحناء العامل.  املعتمدة
الثقايف رئيسة    وأعربت  -124 للتنوع  الشيلي  نيت    التحالف  ماين  لألمانة السيدة  شكرها  أاتحت    عن  اليت 

ا  هلا االتفاقية،  فرصة  لرصد  اجلديد  ابإلطار  ورحبت  اإلسبانية.  ابللغة  وسائل   ويشمللتحدث  ذلك 
املضمنة  ابلبنود  املتعلقةالتحقق   التجار   الثقافية  االتفاقات  يف  يف  البياانت  مجع  أبن  وأقرت  قطاع  ية. 

إن    الثقافة وقالت  صعوابت،  املدين  حتسينه  يطرح  واجملتمع  الباحثني  مع  التعاون  توطيد  يتطلب 
 وفيما بني البلدان.

وفد  و   -125 القرار  دراسة   بعد   ،فلسطنيأعرب  أيض  ،مشروع  الشكر  توجيه  يف  رغبته  اليت اً  عن  لألطراف 
 . طوعية مسامهاتقدمت 

 بصيغته املعدلة. CP 11.7، نظراً إىل عدم وجود أّي اعرتاض، اعتماد القرار الرئيسوأعلن   -126

 بصيغته املعدلة. CP 11.7القرار  اعتمد

وفد  و   -127 يتضمنإىل    أرمينيا أشار  ألذربيجان  الدوري  التقرير  رأيه، حب ،  أن  مسيّ   سب  غري عبارات    سة 
 تدوين هذه املالحظة يف حمضر اجللسة. يريدإىل أنه مقبولة ضد أرمينيا، و 

وفد    -128 الدوري   أن   أذربيجانوذكر  سياسي   تقريره  شأن  أي  يتضمن  عنيع  وهو   ال  اليت    صعوابتال  رّب 
وي االتفاقية.  تنفيذ  يف  بلده  اثيواجهها  هذه  أحد  أذربيجان  يف  األراضي  احتالل  يعوق    إذ  ،صعوابتلل 

 من االتفاقية.  2تنفيذ املادة 
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التنفيذية    -  12البند   التوجيهية  املبادئ  تنقيح  والشفافية"   9ابملادة    اخلاصةمشروع  املعلومات   "تشاطر 
 ( DCE/19/7.CP/12الوثيقة )

االتفاقية ذّكرت    -129 اللجنة  أمينة  احلكومية  أبن  بتنقيح    الدولية  اخلاصة    املبادئ ُكلفت  التنفيذية  التوجيهية 
البىن  9ابملادة   وحتسني  االتفاقية،  رصد  إطار  مع  ومواءمته  الدورية،  التقارير  هيكل  تبسيط  أجل  من   ،

الت وتُعرض  وحتليلها.  البياانت  مجع  لتيسري  جديدة  سبل  وإجياد  التقنية،  اعتمدهتا   عديالتالتحتية  اليت 
احلكومية  جنةالل الوثيقة    الدولية  ملحق  يف  عشرة،  الثانية  دورهتا  هذه  .  12يف  إطار  يف  وأشري 
الدورية،    تعديالالت التقارير  تسييس  عدم  ضرورة  التقيد  إلغاءعن    فضالً إىل  من    حمدودبعدد    إلزام 

التقارير،    واحلثلكلمات،  ا إلحالة  اإللكرتونية  االستمارة  استخدام  إصدار  و على  وترية  مواءمة 
مع    التقارير التقاريرالعاملية  أعوام  الدورية  دورة  األربعة  اليت    ووضع،  لفرتات  الدورية  التقارير 

اللجنة دورات  من  دورة  كل  قبل  احلكومية  ترد  ا  الدولية  متناول  الشبكي  يف  املوقع  على  جلمهور 
على   ية. لالتفاق الضوء  سلطت  على  خرى  األرئيسية  ال تغيريات  المث  طرأت  الدورية،  اليت  التقارير  واليت  إطار 

مع   املقرتح  الدورية  التقارير  إطار  مواءمة  أواًل،  مت  فلقد  وفائدة.  عملية  أكثر  التقارير  جعل  إىل  ترمي 
و  االتفاقية  رصد  املتحدة    خطة إطار  املستدامةاألمم  التقدم    من  تمكنلل،  2030لعام    للتنمية  تقييم 

تقييماً  االتفاقية  تنفيذ  يف  إمكانية    احملرز  وتسهيل  العاملية    تشاطرأفضل  التقارير  بني  املعلومات 
توحيد    وبرانمج منها  بوسائل  الدورية،  التقارير  هيكل  لتبسيط  جهود  بُذلت  واثنياً،  السياسات.  رصد 

والتدابري".   "السياسات  املعنون  للجزء  الفرعية  األقسام  عنمجيع  شاملة    فضالً  أسئلة  أُدرجت  ذلك، 
اليونسكو   واسرتاتيجية  الدويل  الصندوق  العن  بشأن  املعالتنفيذية  الفرع  عن  واستعيض  نون  شباب. 

اليت  والكمية  النوعية  املؤشرات  من  مبجموعة  اإلضافية"  واإلحصاءات  واملعلومات  "البياانت 
االتفاقية،   رصد  إطار  من  التحقق  وسائل  وأخرياً،  وذلك  تتضمن  وحتليلها.  البياانت  مجع  لتيسري 

إضافية  ستوضع متناول    استمارة  املدين  يف  اجملتمع  إىلمنظمات   اجملتمع   استشارةتعزيز    ترمي 
على املوافقة  وبعد  التقارير.  إعداد  عند  االستمارة    هذه  املدين  ستكون  املنقحة،  التوجيهية  املبادئ 

 . الستخدامهاإرشادية أدلة  وضعمع   2019من خريف عام  اً اجلديدة متاحة عرب اإلنرتنت اعتبار 
وفد    -130 ال  النمساوأثىن  التوجيهية  املبادئ  يؤيد  إنه  وقال  املتميز  لعملها  األمانة  املنقحة.  على  تنفيذية 

ب سروره  عن  اجلنسني    وجه وأعرب  بني  واملساواة  الفنية  للحرية  فيها  املمنوحة  للمكانة  خاص 
 واجملتمع املدين. 

وفد    -131 اليت  اً  أيض   السويد وأيد  املنقحة،  التنفيذية  التوجيهية  أكثر    أهنا   رأى املبادئ  برصد  ابلقيام  ستسمح 
 اً. فعالية واتساق

وفد    -132 مل    الصنيوشكر  أنه  وأوضح  عملهما.  على  واللجنة  يف  ياألمانة  اإللكرتونية  االستمارة  ستخدم 
 أول تقريرين دوريني له بسبب ضيق الوقت. وقال إنه سيستخدمها يف التقرير القادم. 

وفد    -133 احلكومية  اللجنة  إندونيسياوهنأ  املنقحة، واألمان   الدولية  التنفيذية  التوجيهية  املبادئ  على  ة 
 وأعرب عن أتييده العتمادها.
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وفد  و   -134 وغرينادينطلب  فنسنت  يفسانت  القرار،    ،  مشروع  استعراض  الفقرة  أثناء  إىل  يضاف    3أن 
والشفافية""  9املادة    عنوانُ  املعلومات  الدورية    أن  إىل   وإشارة  ،  تشاطر  التقارير  لفرتات إطار 

 . ق  ابلقرارلحم أعوام ةربعاأل
 بصيغته املعدلة.  CP 12.7وأعلن الرئيس اعتماد القرار   -135

 بصيغته املعدلة. CP 12.7لقرار ااعتمد 

يف   -  13البند   الثقايف  التعبري  أشكال  تنوع  لتعزيز  التنفيذية  التوجيهية  املبادئ  لتطبيق  طريق  خريطة 
الرقمية   البيئة 

 ( DCE/19/7.CP/13الوثيقة )
احلواريف    املشاركني  الرئيسشكر    -136 للتو   2030اإلبداع|حوارات  من  ة  ثالثال  جلسة  أجريت  اليت 

 بادالت التجارية: الثقافة واملعاملة التفضيلية".  "إعادة التوازن إىل امل حتت عنوان

شامل   الرئيسوذّكر    -137 هنج  اتباع  يستدعي  الرقمية  البيئة  يف  الثقايف  التعبري  أشكال  تنوع  تعزيز  أبن 
واالتصال الثقافة  التحديد   واإلعالم  يشمل  وجه  ملساعد  على  الكلمة  أعطى  مث  العامة .  املديرة  ي 

قطاع  املسؤول ني عن  التوايل  على  واملعلومات  االتصال  وقطاع  ومهاالثقافة  أوتوين   -   ،  إرنستو    السيد 
معزّ  يل   ،-   ق شو قش  والسيد  بنيكيفية    اشرحكي  القطاعني  التعاون   املعنية هما  براجم  تنفيذ  على  هذين 

 أبثر التكنولوجيا الرقمية. 
للثقافةوقال    -138 العامة  املديرة  أوتوين  السيد  مساعد  جد  إرنستو  سعيد  قطاع اً  إنه  من  زميله  ابستضافة 

الرقمي.   العصر  يف  الثقايف  التعبري  أشكال  بتنوع  املتعلق  اجملال  هذا  لبحث  واملعلومات  االتصال 
ابلفعل   تتطلب  مسألة  هي  الرقمية  شاملوالتكنولوجيا  هنج  الطريق اتباع  خريطة  تظهره  ما  حنو  على   ،

سواء   جمال هذه،  يف  ذلك  ابملع  كان  االنتفاع  أو  احملتوى  احلقوق  تنوع  أو  الرقمي  اإلبداع  أو  لومات 
 األساسية أو محاية البياانت. 

لالتصالوقال    -139 العامة  املديرة  معزّ   واملعلومات  مساعد  الثقافة    ق شو ق ش  السيد  قطاع  بني  التعاون  إن 
االتصال ابلفعل.    واملعلومات  وقطاع  حاسم  يكنفأمر  سبي  ،ال  إىل  على  السعي  املثال،  حتقيق  ل 
ب التعبري  هذا    الحرية  أبن  وذّكر  الفنية.  احلرية  من  مراعاة  جناحالتعاون  النوع  اليوم    إطار  يف اً  حقق 

ا الصحافة  حلرية  وقد  العاملي  األفريقي،  االحتاد  مع  نُظم  هولندا.  لذي  يف  املقبل  العام  يف  يتجدد 
الرقمية   التكنولوجيا  أن  املتعد  مسألة وأوضح  التطبيقات  بسبب  أقلها  ليس  القطاعات،  بني  دة  مشرتكة 

مثل   اجلديدة  التقنيات  عليها  تنطوي  أن  يكن  املغلقةاليت  السجالت  االصطناعي.   وسلسة  الذكاء  أو 
يف   رغبته  عن  أعرب  الواثئقي،   مشاركةمث  الرتاث  جمال  يف  واملعلومات  واالتصال  الثقافة  قطاعي 

أم السينمائي  أم  البصري  السمعي  أكان  رقمنة  و املوسيقي.    سواء  إىل  الثقايف اث  الرت   ممتلكاتأشار 
العاملي، الرتاث  قائمة  يف  رمسها    املدرجة  األبعاد،  وإعادة  ثالثي  "إحياء    عن  فضالً أبسلوب  خطة 

كلمته   واختتم  املوصل".  إىلروح  اللغات    ابلتطرق  العصر    احلفاظ   وصعوبةمسألة  يف  تنوعها  على 
 الرقمي.

https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_13_ar.pdf
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_13_ar.pdf


DCE/21/8.CP/4 
Annex 1 – page 31 

االتفاقيةوذّكرت    -140 األطراف    أمينة  يف  أبن  إىل   واراحلشرعت  الرامية  املشرتكة  األولوايت  بشأن 
الرقمية،   البيئة  يف  االتفاقية  توجيهية  .  هاوحتديد  فيها   تفكري الو تنفيذ  مبادئ  اعتماد  عن  ذلك  وأسفر 

حزيران/يونيو  بشأن  تنفيذية   يف  الرقمية،  البيئة  يف  الثقايف  التعبري  أشكال  تنوع    القرار )  2017تعزيز 
6.CP 11  .)احلكومية   اللجنة  وشددت األطراف    الدولية  أن  على  عشرة  احلادية  دورهتا  إىل  يف  حتتاج 

بشأن يتوجب   إيضاحات  به    ما  هذه  لالقيام  مث  و التوجيهية،    املبادئ تنفيذ  وضع ،  من  األمانة  من  طلبت 
 خريطة طريق مفتوحة هلذا الغرض، تتخللها أمثلة على املمارسات اجليدة. 

اللجنة على  ُعرضت  اليت  الطريق  خريطة  احلكومية  وتقرتح  عشرة    الدولية  الثانية  دورهتا    20يف 
لألطراف  مرجعياً  اً  نشاط مراعاة  يكن  مع  املقبلة،  السنوات  يف  طرف، تنفيذها  كل  احتياجات 

موارده   ومستوى  و اخلاصةوسياقه،  األخذ،  األطراف    ابالعتبار   مع  يفأبن  متساوية  الفرص    غري 
األولوية  و  إعطاء  ابلضرورة  ختتار  لن  وأبهنا  الثقافية لالتحدايت،  ذلك  وبناءً .  نفسها   لقطاعات  ،  على 

املتاحة،   وموارده  واحتياجاته  احلايل  وضعه  بتحليل  طرف  كل  يقوم  أن  اختيار يُقرتح  من  للتمكن 
يفانطالقنقطة   الطريق  ه  اليت  خريطة  )القطاعات(  والقطاع  املتوخاة    سريكز،  النتائج  أن  بيد  عليها. 

هذه   الطريق  دعم    سيتقامسهاخلرائط  أو  الرقمية،  املهارات  اكتساب  يف  ذلك  كان  سواء  اجلميع، 
حصول   ضمان  أو  الرقمية،  البيئة  يف  األساسية  واحلرايت  اإلنسان  حقوق  تعزيز  أو  الرقمي،  اإلبداع 

عل الفرصاملرأة  فيها.    نفسها   ى  واملشاركة  الرقمية  اإلبداعية  ابلصناعات    حتقيق يتطلب  و لالنتفاع 
النظام   تنوع  تضمن  تشريعية  وأطر  سياسات  وضع  األهداف  و   البيئيهذه  االطالعالرقمي،    إمكان 

احمللي،   الثقايف  احملتوى  استخدام    وتعزيزللمبدعني،    عادل  أجر ومنح  على  يف  الشفافية 
و  من  اخلوارزميات.  الثاين  امللحق  يف  اجليدة  املمارسات  على  أمثلة  وأوضحت  13العمل    وثيقةترد   .

املمارسات   هذه  أن  االتفاقية  العاملي،    نسخيتمن    ستمدةم أمينة  السياسات،    وبرانمجالتقرير  رصد 
الدورية   أعوام  والتقارير  األربعة  قُ لفرتة  عام  اليت  بعد  الدراسة 2017دمت  على  والردود   ،

عام    االستقصائية  توصية  تنفيذ  بشأن  األطراف    وضعب  املتعلقة  1980العاملية  األمانة  ودعت  الفنان. 
اجملال  خرباهتا    مشاطرة إىل   هذا  تبادل يف  وتعزيز  اجليدة،  املمارسات  بياانت  قاعدة  إثراء  أجل  من 

 .من األقراناملعارف والتعلم 
اليت  -141 األطراف  مجيع  لألمانة   وأعربت  شكرها  عن  الكلمة  الطريق    تناولت  خريطة  وضع  على 

 املفتوحة هذه لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية.
وفد    -142 خريطة    اإلجراءات  أوىل  عن  نيجرياي وأعلن  إلعداد  اختذها  مع  الوطنية    هطريقاليت  يتماشى  مبا 

املفتوحة،   الطريق  تشاركي  بفضل    وذلكخريطة  هنج  امل  معاعتماد  أمهية  اجملتمع  على  وشدد  دين. 
املعنيون  احلكوميون  املسؤولون  إطارها  يف  يتعاون  أن  وعلى  العملية،  هذه  يف  قطاعات  عدة  مشاركة 

واالتصال والرتبية  الثقافة  عن  واإلعالم  بقطاعات  أعلن  مث  والتفاهم    قيام.  األفريقية  الثقافة  معهد 
الفئة   من  مركز  وهو  اليونسكو،    2الدويل،  رعاية  حتت  اابفيعمل  يف  تتاح  للثقافة  االفرتاضي  ملعهد 

 تعزيز املهارات الرقمية للجهات الفاعلة يف قطاع الثقافة.   وذلك من أجل ،البيئة الرقمية
وفد    -143 كل   كنداورحب  احتياجات  مع  يتكيف  هنج  اتباع  يسهل  الذي  الطريق،  خلريطة  املفتوح  ابلطابع 

وأعلن   رئيس  تركيزطرف.  جمالني  على  الكندية  الطريق  مها:  خريطة  احملتوى   إببرازالنهوض  يني 
ومواصلة   الرقمي،  الفضاء  يف  واملتنوع  احمللي  إىل    ترويج الثقايف  يرمي  دويل  أواًل  هنج  الرتكيز 

 أهداف االتفاقية. على
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حكومة   ممثل  إدراج    كيبيك ورحب  ترسخ  اليت  هذه،  الطريق  خريطة  ابعتماد  لكندا،  الدائم  الوفد  ضمن 
أولوايت   ثالث  كيبيك  حكومة  وحددت  مستدامة.  بطريقة  االتفاقية  أعمال  جدول  يف  الرقمية  التكنولوجيا 

احملتوى  ب  النهوضهي:   الرقمية؛    وإشعاعتنوع  البيئة  يف  للسلع   اخلاص  لطابعا  وترويجالثقافة 
الثق الرقمية  واخلدمات  واملعارف  املهارات  وتعزيز  الدولية  احملافل  يف  األافية    ةالثقافي  ط اوسيف 

 عامة الناس. لدى و 
وفد    -144 فر   إندونيسياوأوضح  أنشأ  لأنه  ومنظمات  عامة  مؤسسات  يضم  عمل  املدين  يق  لمجتمع 

اخلاص  من  ومنظمات أجل  ،القطاع  مبستوى   من  الرقمية،    الثقافة   احتياجاتحتديد    االرتقاء  البيئة  يف 
اليت    تيحها، تاليت    والفرص  بعقد  .  واجههاتوالتحدايت  للثقافة وذّكر  الثالث  العاملي  جاك  املنتدى  رات  ا يف 

 الرقمية.  املسائلالذي سيتم خالله مناقشة ، 2019أكتوبر تشرين األول/ يف
هذه    ريطةخباً  شديداً  ترحيب  فرنسا وفد    ورحب  -145 املفتوح بو الطريق  ي  طابعها  للجميع  الذي  . اعتمادهاتيح 

إمكانية    وكرر  الرقمية  االنتفاع أن  وأعلن    ابلتكنولوجيا  له.  أولوية  كندا  وفد  مع    تعاونال  اعتزامهمتثل 
 احملتوى الرقمي. إببراز يف املسائل املتعلقة

وفد    -146 توضحاألمانة    من  كوابوطلب  يف    أن  الواردة  األول املعلومات  ابألنشطة    واملتعلقة،  امللحق 
 ة بتعزيز حقوق اإلنسان. رتبطامل

وفد    -147 خل  النمساوأعرب  أتييده  وذّكرر عن  الطريق.  االتفاقية  اب  يطة  لتفعيل  النمسا  اختذهتا  اليت  لتدابري 
عقد   مثل  الرقمية،  البيئة  يف  حلقةيف  للخرباء  الرقمية    2019يونيو  حزيران/  عمل  االحتياجات  لتحديد 

تواجه اليت  وأعلن  هاوالصعوابت  والثقافية.  اإلبداعية  ي  الصناعات  أيضأنه  األولوية  للحفاظ  اً  عطي 
اإلنرتنت،   شبكة  على  اإلنسان  حقوق  ع  ويشملعلى  التحرش  منع  على  العمل  املنصات    ربذلك 

 الرقمية.
وفد    -148 خل  الربازيل ورحب  املفتوح  الطريق  ير ابلطابع  اجليدة  عيمجتو طة    يعطي  ما وهو  ،  املمارسات 

عامة   اال  ةواضحو حملة  تنفيذ  إىل  الرامية  التدابري  نفذعن  أنه  وأوضح  الرقمية.  البيئة  يف  اً  مؤخر   تفاقية 
مل   أخرى  األمانةأنشطة  إىل  جمموعات  بعد  حيلها  رقمنة  أو  املشرتك  لإلنتاج  اتفاقات  إبرام  مثل   ،

 املكتبة الوطنية.
وفد    -149 امل  السويدورحب  الذي  بتبادل  اجليدة  الطريق  خري  جتيزهمارسات  أهنااليت  طة  مفيدة    رأى 

وشدد املتاحة    أمهيةعلى    وطموحة.  املوارد  إعدادمراعاة  ورحب   عند  الوطنية.  الطريق   خرائط 
 يف اليونسكو.  واملعلومات ابلتنسيق بني قطاعي الثقافة واالتصال

يفأب  أملانياوفد  وذّكر    -150 ابلفعل  موجودة  كانت  الرقمية  التكنولوجيا  مع  هذه  التكيف  عملية  عام    ن 
خالل2005 من  أمله  ،  عن  وأعرب  التكنولوجي.  احلياد   املتعلقة املناقشات    مواصلة يف    مفهوم 

 . اإللكرتونية لذكاء االصطناعي والتجارة اإللكرتونية واملنصاتاب
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وفد    -151 خ  التفياوأوضح  الطريقي ر أن  تسهم  طة  أن  شأهنا  سياساته  دعم  يف  من  تطوير  يف  فية  الثقا   بلده 
على   تركز  وشددالناساليت  التعاون على    .  نطاق  توسيع  وذكر   ضرورة  القطاعات،  بني  أن    فيما 

 . إل جنباً جنب فعالً  تعمل يف بلده والتنمية اإلقليمية والرتبية، ، واالقتصاد ،وزارات الثقافة
خري  االتفاقية  ةأمين  توشكر   -152 يف  سامهوا  الذين  ورداً مجيع  الطريق.  طرحه   سؤالالعلى    طة  الذي 

الطريق خريطة  أن  إىل  أشارت  كواب،  إمالء  وفد  منها  يُفرتض  بل  التدابري  ال  اختاذها،  يتعني   اليت 
 املبادرات اجليدة. مشاطرة جمرد

ممثلة    -153 الثقايف ورحبت  للتنوع  الفرنسي  امللموسة    االئتالف  ابإلجراءات  جيكويل  لور  السيدة 
يف   األطراف  على  وحتدثت  خريطةاملقرتحة  األهداف  الطريق.  ت  عن  أهنااليت  أولوية  رى  ،  ذات 

إمكانية  وهي احمللي،  اب   االنتفاع:  الرقمي  عادالً   ملبدعنياومنح  حملتوى  يف    وتعزيز،  أجراً  الشفافية 
املدين اجملتمع  ملنتدى  األوىل  العمل  حلقة  به  تقدمت  اقرتاح  إىل  وأشارت  اخلوارزميات.   ، استخدام 

الثقافة  إعفاء  بشأن  التفاوض  إىل  األطراف  منظمة    فاوضاتامليف    كامالً   إعفاءً   يدعو  جتريها  قد  اليت 
جمال   يف  العاملية  واقرتحت  التجارة  اإللكرتونية.  إطار  من  تنظيمالتجارة  يف    حوارات اقشة 

 .الدولية احلكومية للجنة  املقبلةيف الدورة  هذا املوضوع تتطرق إىل 2030|اإلبداع
وفد    -154 ديفواروتساءل  املمكن    كوت  من  إذا كان  التفضيلية، عما  املعاملة  مبدأ  من  النامية  البلدان  استفادة 

البلدانالطريق    خريطةتنفيذ    إنإذ   هذه  ابهظة  يكبد  يف  أعربو .  تكاليف  مشروع    أثناء،  استعراض 
القرار   مشروع  تعديل  يف  رغبته  عن  عبارةالقرار،  عن  إىل   احملتاجة  ف"األطرا  واالستعاضة 

ب تقنية"  حتتاج"األطراف    عبارةمساعدة  و   اليت  تقنية"  مساعدة  التنفيذ"    عبارةإىل  أجل  بكلمة  "من 
 لتنفيذ".  "

 بصيغته املعدلة.  CP 13.7وأعلن الرئيس اعتماد القرار   -155

 بصيغته املعدلة. CP 13.7القرار مد واعتُ 

 (DCE/19/7. CP/14الوثيقة للجنة )املقبلة نشطة األ -  14البند  

االتفاقيةأوضحت    -156 تتضمن    هذه أن  أمينة  ا  اقرتاحاتالوثيقة  األولوية  بشأن  ذات  اليت ألنشطة 
اللجنة هبا  احلكومية  ستضطلع  ا  الدولية  يفواليت    2021- 2020لفرتة  يف  تسهم  أن    حتقيق  يكن 

األجل.   املتوسطة  اليونسكو  لالتفاقية.  اً  وفق  قرتاحاتاالهذه    وُوضعتاسرتاتيجية  األربعة  لألهداف 
األطراف ملؤمتر  ااً  سعي،  ويكن  حتقيق  دعمإىل  يف  املتمثل  األول  املستدامة   هلدف  اإلدارة  نظم 

اللجنة يدعو  أن  احل  للثقافة،  مواصلة    كوميةالدولية  القدلأنشطة    تنظيمإىل  و بناء  سّيما رات،  للبلدان   ال 
أجلالنامية،   تنظيمية  من  أطر  يف   هاطبيقوت  ،تصميم  الرقمية  البيئة  تفرضها  اليت  التحدايت  ملواجهة 

مراحل   للجاملنتجات    قيمةسلسلة  مجيع  ويكن  احلكومية  نةالثقافية.  سياسة    ترسمأن  اً  أيض  الدولية 
لوسائل يف    عامة  العاماإلعالم  متنوع  فيها    تقرتح،  القطاع  حمتوى  إنتاج  يف  لالستثمار    وجيدحوافز 

و هوتوزيع للجنة.  احلكومية  يكن  سعيالدولية  تعزيزاً  ،  تنفيذ   إىل  يف  املدين  اجملتمع  مشاركة 

https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_14_ar.pdf
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_14_ar.pdf
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تتخذ   أن  الف  إجراءاتاالتفاقية،  اجلهات  مع  التعاون  على  قدرهتا  لتعزيز  العامة  ملموسة  اعلة 
 واملشاركة يف وضع السياسات. 

األطراف،  و  ملؤمتر  حتقيقاً  سعييكن  املتمثل  ا  إىل  الثاين  مهلدف  تبادل  تيسري  للسلع يف  توازن 
وزايدة   الثقافية  و   حراكواخلدمات  الثقافة  العاملنياملهنيني  الفنانني  جمال  يطلب  يف  أن    اللجنة   من، 

احلكومية ملساعدهتا    الدولية  النامية  للبلدان  التقنية  املساعدة  فعالة    يفتقدمي  جتارية  سياسات  وضع 
عنت و   عرّب  لالتفاقية،  التوجيهية  سّيما املبادئ  للجنة  ال  ويكن  الرقمية.  البيئة  احلكومية   يف   الدولية 

تشجع اً  أيض إجراء  أن  التفضيلية،  ب  املتعلقة  ثو البح  على  املعاملة  وتنظيم   إليها،   والدعوةتدابري 
 .  ابشأهن دورات تدريبية

إدراج يف  املتمثل  الثالث  اهلدف  حتقيق  أجل  من  األطراف،  ملؤمتر  التنمية    ويكن  أطر  يف  الثقافة 
يطلب   أن  احلكومية   اللجنة  من املستدامة،  املسامهات    الدولية  زايدة  إىل  تدعو  لثقافة  اب  املتعلقةأن 

املساعداتواملقدمة    واإلبداع إطار  الرمسية    يف  الدويلإىل  و اإلمنائية  للجنةالصندوق  ويكن   .  
احلكومية دراسات  تطلب  أن  اً  أيض  الدولية  املسامهاتإجراء  هذه  أثر  يدعمها    يف   بشأن  اليت  املشاريع 

توضيح  الدويل    الصندوق أجل  هذهكيفية  من  والثقافية    إسهام  اإلبداعية  الصناعات  يف  االستثمارات 
املتحد  خطةتنفيذ    يف املستدامةة  األمم  أيض2030عام  ل  للتنمية  ويكنها  استعراضاً  .  جتري  اً أن 

أفضل   حتديد  بغية  والثقافية،  اإلبداعية  الصناعات  تدعم  اليت  اإلمنائية  الوكاالت  متويل  السرتاتيجيات 
للجنة املمارسات والثغرات. احلكومية  ويكن  يفالدولية  املتمثل  الرابع  اهلدف  حتقيق  أجل  من  اإلنسان    ،  حقوق  تعزيز 

الثقافية والسياسات  التدابري  عن  املعلومات  مجع  تواصل  أن  األساسية،  إىل    واحلرايت  تعزيز  الرامية 
الفنية،   واحلرية  اجلنسني  بني  حتسني    ويشملاملساواة  أيض  وضعذلك  ويكنها  جتمع  اً  الفنان.  أن 

إىل   املرأة  وصول  بشأن  اجلنس  حبسب  مصنفة  العليبياانت  الثقافية  املناصب  الصناعات  يف  ا 
للجنة ويكن  احلكومية  واإلبداعية.  تقنية  اً  أيض   الدولية  مساعدة  تقدمي  تطلب  اأن  تعرب لبلدان  إىل    اليت 

ت  حاجتهاعن   أجلتشريعاهتا    عديلإىل  حقوقه  الفنان  بوضع  هااعرتاف  حتسني  من  االقتصادية    وضمان 
 يف التعبري الفين.  تهواالجتماعية وتعزيز حري

لألمانة    واختتمت والبشرية  املالية  القدرات  مراعاة  ضرورة  بتأكيد  كلمتها  االتفاقية  حتديد    عندأمينة 
 . على أكمل وجه ممكنتنفيذها  لكي يتم ، الدولية احلكومية للجنةاملقبلة نشطة األ

األولوايت    الرئيسوشجع    -157 حتديد  على  أجل  األطراف  من  معاً  العمل  وعلى  بعناية  ضمان املقبلة 
 توافر املوارد الالزمة لتنفيذ هذه األولوايت.

اليت    وأعربت  -158 األطراف  لمجيع  شكرها  عن  الكلمة  الوثيقة  تناولت  هذه  إعداد  على    املتعلقة ألمانة 
 للجنة. املقبلة  نشطةابأل

وفد    -159 أمور  على  النرويجوشجع  ال  ومنها   ، مجلة  بناء  أنشطة  استنادمواصلة  توصيات  اً  قدرات،  إىل 
 . 2018التقرير العاملي لعام 
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اليت    جراءاتاإلعن    النمساوفد    وأعلن  -160 أولوية  هاد يعالثالثة  اإلنسان  وهي  ،ذات  حقوق  تعزيز   :
التنوع   لضمان  تدابري  ووضع  األساسية،  و واحلرايت  الرقمية،  البيئة  يف  دعم ل  تدابرياختاذ  الثقايف 

 الدويل. الصندوق
وفد    -161 السوريةوأعرب  العربية  يف    اجلمهورية  رغبته  بني  أوجه  مها:    مسألتني  إضافة عن  التآزر 

لليونسكو؛   الثقافية  االتفاقيات  و   ووضعخمتلف  احلروب  مثل  الطوارئ،  حاالت  يف  فرض  الثقافة 
 احلظر. 

وفد    -162 املدين    كنداورحب  اجملتمع  منظمات  اقرتاح  وأيد  املدين،  اجملتمع  مع  التعاون  إبجراء بتعزيز 
إطار  مناقشة   االتفاق ال  بشأن  2030|اإلبداع  حواراتيف  يف  التجارية،  ثقافة  سّيما و ات  اليت   ال  تلك 

 البيئة الرقمية. تشمل
حكومة   ممثل  لوفد  ال  ضمن  كيبيكوأعرب  اللجنة  الدائم  أنشطة  لرتكيز  ارتياحه  عن  على   املقبلةكندا، 

الطريق   خرائط  تكون  أن  يف  أمله  عن  وأعرب  الثقايف.  التنوع  تعزيز  على  األطراف  قدرات  بناء 
 األدوات الالزمة لتقييم أثر االتفاقية.  يف عدادالوطنية بشأن التنوع الثقايف يف البيئة الرقمية 

ممثلة   -163 االتصال  منظمة  وقالت  املدين    السيدة  قاعدة  اجملتمع  إن  هبااتشاراي  ابقرتاح  يأاننيا  رحب 
اب  استعراض املتعلقة  التوجيهية  الدويلستخدام  املبادئ  الصندوق  واقرتحت  موارد  يؤخذاً  أيض.    أن 

االجتماعات  وضوع  مب يف  املدين  اجملتمع  منظمات  مشاركة  منها،  النظاميةتيسري  دعم   بوسائل 
الفنانني املدين.  فيما  والتنسيق    حراك  اجملتمع  منظمات  صراحةً بني  يشار  أن  يف  مشروع    وأملت  يف 

اجملتمع  منتدى  عن  الصادرة  واالستنتاجات  املدين  اجملتمع  ملنظمات  الدورية  التقارير  إىل  القرار 
وأخري املدين،   للمعلومات.  مصادر  التوصيات  اً،بوصفها  يف  النظر  اللجنة  من  عن    طلبت  الصادرة 

 املدين. منظمات اجملتمع  منتديي
ممثلة    -164 كان    ةالثقافمتويل  مرصد  شبكة  وسألت  إذا  عما  بلقاسم  وفاء  املمكنالسيدة  استكمال   من 

يف   املذكورة  مثل  14  العمل  وثيقة من    2الصفحة    يف   4  الفقرةاألدوات  أبدوات  اخلرباء  مرفق،   ،
 أخرى.

وفد  و   -165 القرار،    ، كندااقرتح  مشروع  استعراض  إىل    تعديالً خالل  بعد  كلمة  إضافة يرمي    "ومحاية" 
 . 3"الرتويج" يف الفقرة   كلمة

وفد    -166 السوريةوأعرب  العربية  يف    اجلمهورية  رغبته  "عن  التالية:  العبارة  مع  إضافة  يتماشى  مبا 
الثقافة   جمال  يف  لليونسكو  التقنينية  لعام   يفالواثئق  املستدامة  التنمية  وخطة  الطوارئ،  حاالت 

 .  " إىل الفقرة نفسهاوأهدافها  2030
وفد    -167 يعارض    النمساوأوضح  ال  املقرتحاأنه  اجلوهر  لتعديل  حيث  صيامن  ولكن  غامضة  ،  غته 

 ". يف حاالت الطوارئ  ال سيّما و عبارة "ب االستعاضة عنه ومعقدة للغاية. واقرتح 
وفد    -168 ديفواروأشار  املقرتح،  كوت  التعديل  أن  النمسا  إىل  وفد  عدله  يزال،  وإن  الفقرة    ال  معىن  يشوه 

 إىل حد ما. 
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وفد    -169 املادة    أملانياوذكر  "  8أن  عبارة  حتت  الطوارئ،  حاالت  إىل  ابلفعل  تشري  االتفاقية  أوضاع  من 
تتطلب   أو  خطري  لتهديد  أو  االنداثر  خلطر  ]...[معرضة  الثقايف  التعبري  أشكال  فيها  تكون  خاصة 

 لتعديل القرار. ضرورةال   ، أنهمن مث  يرى ، و "الً بصورة ما صوانً عاج

 اجلمهورية العربية السورية.  الذي اقرتحته تعديلال كوابوأيد وفد   -170

إب   االتفاقية  ةأمين  تواقرتح  -171 التعديل  عن  "ضافة  االستعاضة  االعتباروعبارة  يف  أيخذ  العناصر    إذ 
 . 1" يف الفقرة 3يف الفقرة املشار إليها 

 على اقرتاح األمانة.  اجلمهورية العربية السوريةووافق وفد   -172

وفد    -173 وغرينادينواقرتح  فنسنت  "  سانت  عبارة  الضرورةإضافة  الفقرةعند  إىل  من    الفرعية  "  الثانية 
 من مشروع القرار.  3الفقرة 

وفد    -174 اليت   ابراغواي وسأل  اجلهة  كان  ت  عن  إذا  ما  النسخة    ، ضرورايً   التعديلقرر  يفضل  أنه  وذكر 
 األصلية من هذه الفقرة.

 .من يقوم بذلكأبن اللجنة نفسها هي   االتفاقية ةأمين وأجابت  -175

وغرينادينوأعرب    -176 فنسنت  سانت  جديدة    وفد  فقرة  إضافة  يف  رغبته  فيهاعن  بناء    أنشطة  تُذك ر 
 . تدريبية بشأهنا تنظيم دوراتو  إليها  والدعوةبتدابري املعاملة التفضيلية،  املتعلقة القدرات

 بصيغته املعدلة.  CP 14.7اعتماد القرار  الرئيسوأعلن   -177

 بصيغته املعدلة. CP 14.7واعتمد القرار 

  (DCE/19/7.CP/INF.3.REVالوثيقة و  DCE/19/7. CP/15 الوثيقةانتخاب أعضاء اللجنة ) -  15البند  

اقرتح  إىل  اً  نظر   -178 فاسو،  بوركينا  مكانه  الرئيسترشيح  الرئيس  ل  ترك  اتمارا  صربيا  من  نائبة  للسيدة 
 . البند لتويل شؤون هذا راستوفاتش سياماشفيلي

االتفاقيةذّكرت  و   -179 التايل:    أمينة  النحو  على  احلكومية  الدولية  اللجنة  لعضوية  املرشحني  بقائمة 
اجملموعة   يف  مقعدين  لشغل  وصربيا  وأرمينيا  األوىل؛  اجملموعة  يف  مقعدين  لشغل  والنمسا  الدمنارك 

فن  وسانت  وإكوادور  والربازيل  الثالثة؛  الثانية؛  اجملموعة  يف  مقاعد  ثالثة  لشغل  وغرينادين  سنت 
يف   مقاعد  ثالثة  لشغل  والسنغال  وإثيوبيا  فاسو  وبوركينا  الرابعة؛  اجملموعة  يف  مقعد  لشغل  ومنغوليا 

 يف اجملموعة اخلامسة )ب(.   مقعداجملموعة اخلامسة )أ(؛ وموريتانيا وقطر لشغل 
الرئيس  تر وذكّ   -180 هناك    انئبة  إىل    اً مقعد  12أبن  ينتميان  شخصني  من  وطلبت  شغلها.  يتعني 

 فرز األصوات. لجمموعتني انتخابيتني خمتلفتني التطوع 

 وتطوع ممثالن عن وفدي بلجيكا وكوت ديفوار لفرز األصوات.  -181

https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_15_ar.pdf
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_15_ar.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_inf3rev_liste_finale_candidatures_comite_en_fr.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_inf3rev_liste_finale_candidatures_comite_en_fr.pdf
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 بداية االقرتاع. أمينة االتفاقية وأعلنت   -182

الرئيسوأعلنت    -183 اليت    انئبة  االنتخاابت  فيها نتائج  أما  طرفاً    98  شارك  األطراف.    خبصوص من 
اليت  ا الوحيدة  اجملموعة  وهي  )ب(،  اخلامسة  املقاعد    أعلىمرشحني  عدد    ضمتجملموعة  من 

موريتانيا  الشاغرة أن  أعلنت  فقد  على،  انتخاب   .صواتً   59  علىوقطر    صواتً   37  حصلت  وأعلنت 
 قطر.

القرار اعتماد  اعرتاض،  أّي  وجود  عدم  إىل  نظراً  الرئيس،  انئبة  الدول CP 15.7  وأعلنت  وهنأت   .
حديث املنتخبة  التزامهم. اً  األطراف  على  واليتهم  املنتهية  األعضاء  وشكرت  احلكومية  الدولية  اللجنة  يف 

 عقب إعالن النتائج.استأنف الرئيس مهامه و 

 بصيغته املعدلة. CP 15.7القرار مد اعتُ 

 والقرارات املتخذة.، السيد ديفيد مسكيث، ملخصاً للدورة املقرروقدم   -184

وغرينادين  وقطر  السنغال وفود    وأعربت  -185 فنسنت  ل  وسانت  شكرها  انتخاهبا عن  على  األطراف  لدول 
 وجددت التزامها ابالتفاقية. 

حديث  والصني  وتشيكيا  مايلد  و وف  توهنأ  -186 املنتخبة  وشكر اً  األطراف  اللجنة،  ومجيع   تيف  األمانة 
 .  نيهموتفااملشاركني يف مؤمتر األطراف على عملهم 

املشاركني  الرئيسوأعلن    -187 مجيع  وذّكر  القرارات.  مجيع  اعتماد  اعرتاض،  أّي  وجود  عدم  إىل  نظراً   ،
وأخري  املشاركني.  رضا  لتقييم  االستقصائية  الدراسة  على  اإلجابة  األطراف   اً،بضرورة  مجيع  شكر 

املق الرئيس  وشكر  األطراف.  ملؤمتر  السابعة  الدورة  يف  شاركوا  الذين  واملرتمجني  واملراقبني  رر 
و  لألمانة  املمتاز  العمل  على  وأثىن  العامة  ابملديرة  وأشاد  والفنيني.  الفوريني  سّيما واملرتمجني    ال 

 إجناح هذه الدورة. لضمانأمينة االتفاقية اليت دعمته ودعمت مجيع املشاركني يف مؤمتر األطراف 

االتفاقية وشكرت    -188 يف    أمينة  واملشاركني  املدين  اجملتمع  ومنظمات  واألطراف    حواراتالرئيس، 
أعضاء  2030|اإلبداع اخلصوص،  وجه  على  وشكرت،  والفنيني.  الفوريني  واملرتمجني  واملقرر   ،

 األمانة على عملهم املمتاز. 
 اختتام الدورة السابعة ملؤمتر األطراف. الرئيسوأعلن   -189

 اختتام الدورة 
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 2امللحق  
 2030اإلبداع| حوارات

  الصندوق الدويل للتنوع الثقايف يف التدريب املهيناستثمار الثقافة: يف جمال تعزيز رايدة األعمال 
 (. صباحاً  11، الساعة 2019حزيران/يونيو  6)

و ذّكر   -1 اليونسكو  يف  اإلعالمية  اخلدمات  جورج   دالسي  2030اإلبداع|  حوارات  ميّسررئيس 
العامالت    ابحلوارات  ابابجيانيس والنساء  االصطناعي  الذكاء  بشأن  املاضي  العام  جرت  اليت  الشيقة 

اليوم   موضوع  وعرض  الفنية.  واحلرية  واإلبداعية  الثقافية  الصناعات  يفيف  األعمال  املتمثل    رايدة 
جمال مذكر   يف  تاً  الثقافة  األرقام:  واإلبداعية    ستحدثببعض  الثقافية  فرصة    30الصناعات  مليون 
و  أمريكيتدّر  عمل  دوالر  ملياري  من  ال  أكثر  الصعيد  بني    حاداً زال  ما    تفاوتال  ولكن  .عامليعلى 

يبلغ   هذه  العمل  فرص  من  األوسط  والشرق  أفريقيا  فنصيب  واجلنوب:  وحصة  %  7الشمال  فقط، 
تساوي   الكارييب  البحر  ومنطقة  الالتينية  ب%6أمريكا  التفاوت  هذا  تفسري  ويكن  ببعض   وجه .  خاص 

مثل    العوائق الثقافية،  املشاريع  تنظيم  دون  حتول  و   صعوبةاليت  التمويل  على  االنتفاع  احلصول 
ف اب الالحق.  احلوار  لتوجيه  األسئلة  من  سلسلة  املتحدث  طرح  مث  املهين.  للتدريب  يكن  لتدريب  كيف 

واإلبداعية   الثقافية  الصناعات  يف  ال  أناملهين  هذا  أتثري  هو  وما  املستدامة؟  التنمية  يف  تدريب يسهم 
وكيف    يف واإلبداعية؟  الثقافية  الصناعات  ملهن  الالزمة  والكفاءات  املهارات  هي  وما  الشباب؟  عمالة 

يف   النقص  عن  تعّوض  أن  الثقايف،  للتنوع  الدويل  الصندوق  مثل  التقنية،  املساعدة  ألدوات  يكن 
واحد وقدمهم  إليه،  االنضمام  إىل  احملاورين  ابابجيانيس  السيد  ودعا  سأل    اً التدريب؟  مث  اآلخر.  تلو 

رابطة   يف  املشروع  ومنسقة  الثقافية  لوي،     Diagn'Artاملديرة  كيف    ييدماغيت    لسنغال( اب)سان 
الدورةسامه عام    يةالتدريب  ت  يف  أكملتهما  اللذين  الداخلي  إطار    2016والتدريب  "تنمية  برانمج  يف 

 يف تطوير مسريهتا املهنية يف القطاع الثقايف.  املوسيقى األفريقية"
دييفأجابت   -2 من    أبن  ماغيت  عليه  حصلت  الذي  الدويلالتمويل  الصندوق  الثقايف   برانمج   للتنوع 

تدريب مشروع  اً  لتتلقى  مع  داخلي  تدريب  دورة  يف   (Visa pour la musique)  " للموسيقى  "أتشريةولتكمل 
عامالً  كان  وأن  ابلغ  اً  إجيابي  املغرب  الكثري  تتعلم  أن  ذلك  هلا  أاتح  فقد  املهنية.  مسريهتا  يف  األمهية 

دروس البداية  يف  اتبعت  إهنا  وقالت  القطاع.  هذا  يف  قدم  موطئ  لنفسها  سان  اً  جتد  معهد  يف  اإلدارة  يف 
يفالعايل  لوي   العمل  بدأت  مث  السنغال.  يف  عام    Diagn'Art  رابطة  لإلدارة  مركز    2015يف  إلنشاء 

يشتم و ثقايف  املقيمني.  والفنانني  املشاريع  ويدعم  التخصصات  متعددة  برامج  على  إىلل  أن    نظراً 
إمكان من  حمرومة  أمساك  صيادي  قرية  يف  يقع  اباملركز  االنتفاع  تدريب يات  الرابطة  حتاول  لتعليم، 

احملدودة،   مواردها  من  الرغم  على  الثقافة،  خالل  من  واحمللية.   لتحقيقالشباب  االجتماعية    التنمية 
حامس  يكون  أن  يكن  املهين  التدريب  أن  على  الدليل  أهنا  املتحدثة  على  اً  وأوضحت  احلصول  يف 

صقال أكملته  الذي  الداخلي  والتدريب  تلقته  الذي  فالتدريب  يف    عمل.  ابلعمل  هلا  ومسحا  شخصيتها 
على   وأثنت  الثقايف.  الدويل الالقطاع  التدريب    الثقايف  لتنوع ل  صندوق  يف  الكبرية  املهين،  ملسامهته 
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و  التدريب،  من  مزيد  إىل  حتتاج  واإلبداعية  الثقافية  الصناعات  أن  أضافت  سّيما لكنها  لتدريب    ال 
 منسقي املشاريع واإلداريني والفنيني، وما إىل ذلك.  

ابابجيانيسوسأهلا   -3 بني    جورج  تغيريات  أي  الحظت  قد  إذا  الشباب    حالتهاعما  وحالة  الوقت  ذلك  يف 
 الذين يتلقون التدريب اآلن.

تسربوا    ييدماغيت  فأجابت   -4 قد  فاآلخرون  قبل:  من  درست  اليت  التدريبية  جمموعتها  يف  الوحيدة  أبهنا 
حالي التدريب  يتلقون  الذين  الشباب  ومعظم  العمل.  عن  عاطلني  وكانوا  املدرسة  لديهم  اً  من  املركز  يف 

منخفضفمس،  هانفس  املواصفات التعليمي  شحيحة.    تواهم  املالية  بعد العمل  يواصلون  وهم  ومواردهم 
التدريب   وقالت  بصفة  إكمال  لوي.  سان  يف  الفرنسي  املعهد  مثل  ثقافية  هيئات  يف  داخليني  متدربني 

تدرجيي يتلقون  زمالءها  و املتدريب  للدورات  اً  إن  مثاالً   ذكرتستمر  واإلضاءة  الصوت  فنيي    أحد 
وأوضحت  ذلك.  الدورات   على  وأن  املهن،  من  النوع  هلذا  اجلوار  يف  حمددة  مدرسة  توجد  ال  أنه 

 .الربانمجمتام صعب غياب اآلفاق للمستقبل إويترتبط مبا فيه الكفاية ابلعامل املهين.  التدريبية القليلة ال
توجه   -5 ابابجيانيسمث  الكمبودية ابلكالم    جورج  املنظمة  يف  والتقييم  والرصد  الربامج  مسؤول  إىل 

احلكومية   تدريب  ،  Phare Ponleu Selpakغري  مت  حيث  تو،  تقنيات    على  شاب  1300  زهاءلورت 
 الشباب.  يفالتقنيات اإلبداعية وهندسة الصوت. وسأله عن أتثري التدريب  تشمل

تو  فأجاب -6 تسعى  أب  لورت  احلكومية  غري  منظمته  للفنانني. ن  املختلفة  املهارات  من  نوعني  توفري  إىل 
خشبة   على  أدائهم  لتحسني  والسريك  واملسرح  واملوسيقى  للرقص  عمل  ورش  هناك  انحية،  فمن 

أيض الفنانون  حيتاج  أخرى،  انحية  ومن  و اً  املسرح.  فنية.  غري  مهنية  مهارات  مث  إىل  تدريبهم من  يتم   ،
املثال.   سبيل  على  احملاسبة  ععلى  أيض   نفضالً  احلكومية  غري  املنظمة  تقوم  فنيني  اً  ذلك،  بتدريب 

تع أخرى  تقنية  مهن  وأصحاب  مسرح  ومديري  أزايء  إلنتاج    دومصممي  ض.  و العر أحد  أساسية 
 يتم تقدمي التدريب اإلداري ملختلف قادة املشاريع الثقافية. اً،وأخري 

 لذين كان يدرهبم.  ألشخاص ادى اعن املستوى األويل للتعليم ل جورج ابابجيانيسوسأله  -7

تو  فأجاب -8 كانوا  أب  لورت  الربانمج  يف  املشاركني  منخفضن  تعليمي  مستوى  إىل    ذوي  وينتمون 
جد حمرومة  الصعب    اً.جمتمعات  من  أن  األحيان  اً  جدوأوضح  بعض  ليتفاعلوا  يف  إليهم  مع الركون 

و  الثقافية.  املشاريع  أصحاب  من  غريها  أو  احلكومية  غري  الدويلال  ساعدةمبمت  املنظمات   صندوق 
مثالً   الثقايف  لتنوعل املالية  اإلدارة  أو  األهداف  حتديد  جمايل  يف  املهين  التدريب  هلؤالء    توفري 

من  املشاركني واالستفادة  االستثمار  كيفية  يتعلموا  أن  عليهم  جيب  الفنية،  مهاراهتم  حتسني  فبمجرد   .
 رواتبهم إىل أقصى حد. 

توجه   -9 ابابجيانيس مث  إىل  ابلكال  جورج  احلكومية  م  غري  للمنظمة  التنفيذي   Video  Nas  Aldeiasاألمني 
الربازيل، مشروع  يف  أنشأ  الذي  كاريلي،  ااً  فنسنت  جلنة  من  تدعمه  شباب  لتدريب  الدولية  لتنمية 

األصليةسكان   الرقمية    الشعوب  الكتب  نشر  بني  اجلمع  خالل  من  أهدافه  عن  وسأله  األفالم.  إنتاج  على 
 واإلنتاج السينمائي لتعزيز لغات الشعوب األصلية وثقافاهتا يف الربازيل.
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برانمج  أب  فنسنت كاريلي   فأجاب -10 والقرى "ن  الفيديو    اً. عام  33قبل    اسُتهل  (Vidéos et villages)  "أشرطة 
جمتمعات   رحبت  األصليةوقد  الوقت،  اً  حار اً  ترحيب  الشعوب  ذلك  يف  غريبة  بدت  اليت  الفكرة،  هبذه 

أن   إىل  وأشار  والذاكرة.  الفيديو  بني  الصلة  اتصالبسبب  األصليةجتمعات  مب  أول   كان   الشعوب 
وقوع  األمريك  مبناسبة  يف  فقدت  يجمزرة  اجملتمعات  تني،  هذه  و %  80  زهاءفيها  سكاهنا،    مث  من  من 

من اً  كبري اً  جزء   خسرت شكل  استعادة  خالل  من  املشروع،  هذا  ساعد  وقد  اجلماعية.  ذاكرهتا  من 
التاريخأشكال   املنسية. هالشف  نقل  التقاليد  بعض  وإحياء  واملسنني،  الشباب  بني  روابط  إقامة  على  ي، 

املشروع    نع  فضالً  هذا  ساعد  جزئي  يفذلك،  اخلفاء  ستار  وجتاوز  اً  رفع  األصلية،  الشعوب  عن 
خالل العام    "اهلنود"مصطلح   هذه    من  من  األفالم  صانعو  بدأ  وقد  حمددة.  ثقافات  بعدة  االعرتاف 

السينما،   صناعة  هبا  تعرتف  أفالم  إنتاج  يف  يوفر  وهو  اجملتمعات  نظرما  واقع تصوير  ل  ةجديد  وجهة 
 يف الربازيل. اوثقافته الشعوب األصلية

ابابجياوسأله   -11 املشروع    نيسجورج  هذا  أتثري  األصليةجمتمعات    يف عن  قد    الشعوب  كان  إذا  وما 
 جديدة.اً فتح هلا فرص

كاريلي فأجاب   -12 املشروع،    فنسنت  هذا  أنه أبن  أكثر،    مع  ال  حميط  يف  جملتمعات    فإنهقطرة  مسح 
األصلية سنوات.    الشعوب  لبضع  البالد  أحناء  مجيع  يف  تلفزيوين  برانمج  هذه و ببث  أفراد  بعض  فاز 

االعرتاف  مت  وهكذا  املدارس.  بعض  يف  أفالمهم  ووزعت  مهرجاانت،  عدة  يف  جبوائز  اجملتمعات 
طلب أن  لدرجة  أُنتجت  اليت  ظهر،  اً  حقيقياً  ابألفالم  اجملتمعات  وهو  قد  من  األفالم  صانعي  حىت  شجع  ما 

أثّ األخرى   املشروع  أن  املتحدث  وذكر  حذوهم.  حيذوا  أن  جمتمعات    يفر  على  لدعم  العامة  السياسات 
األصلية جمتمعات    الشعوب  دعم  سياسات  يف  الالحقة  للتغيريات  أسفه  عن  أعرب  مث  الربازيل.  يف 

 والسياسات الثقافية.   الشعوب األصلية
ابابجيانيسوتوجه   -13 احملاورين  جورج  آخر  إىل  يف مديرة    ،ابلكالم  واإلبداعية  الثقافية  الصناعات 

بوغوات،   يف  التجارة  يدعمه    كولومبيا، بغرفة  مشروع  عن  مسؤولة  كانت  اليت  ابديال،  أدرايان 
الدويل  ال سياقه    الثقايف  لتنوع لصندوق  يف  التدريب  الثقافيني  شخصاً    153تلقى  األعمال  رواد  من 

والنشر.   البصرية  والفنون  احلية  الفنون  قطاعات  على  يف  الثالثة  القطاعات  هذه  اختارت  ملاذا  وسأهلا 
 وجه اخلصوص. 

ابديال فأجابت   -14 واإلبداعية    أدرايان  الثقافية  الصناعات  تعزيز  على  تعمل  بوغوات  يف  التجارة  غرفة  أبن 
ال   خاص  كيان  التجارة  غرفة  أن  إىل  وأشارت  فيها.  والتنمية  النمو  إمكاانت  حتقيق  أجل  إىل    يرميمن 

تدير وأهنا  األولوية    أمواالً   الربح  اإلبداعي  القطاع  أعطت  منظمتها  إن  وقالت    جماالً بوصفه  عامة. 
نسبياً منتج اندر  جمال  وهو  ُيص    اً ،  وهي  فيما  التجارة.  يتمكن   حترص غرف  أن  على  السبب  هلذا 

أيض األعمال  رايدة  جمال  يف  مهارات  اكتساب  من  وإبداعهم  مواهبهم  من  يعيشون  الذين    اً. األشخاص 
مساعد الدويل  الة  وقبل  منالثقايف  للتنوع صندوق  أكثر  كان  شخص  ،  آالف  عمال  األرواد    من  عشرة 

ولكن   ابلفعل،  تدربوا  والنشر.  %  10قد  البصرية  والفنون  احلية  الفنون  يف  يعملون  كانوا  فقط  منهم 
بوغوات،  مت،  و  وبلدية  التجارة  غرفة  جهود  بني  اجلمع  خالل  خمصص    إقامةمن  القدرات  لبناء  مشروع 
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حضر  اً  حتديد فقد  الثالثة:  القطاعات  هذه  من  قطاع  منهم  اً  شخص   350لكل  اً  شخص  150واختري 
 حلقة عمل.   50ساعة من التدريب، موزعة على   200لتلّقي 

ابابجيانيسوسأل   -15 كانت    جورج  إذا  اليت  التدريب  برامج  عما  قد  اً  فرص  استحدثت هذه،  اقتصادية، 
 الصحوة الثقافية.  نواعمن أ نوع إىل اً أفضت أيض

ابديالفأجابت   -16 توّلد    أدرايان  واإلبداعية  الثقافية  الصناعات  احمللي  %  3.5  زهاءأبن  الناتج  من 
منها   كولومبيا،  يف  و  ىأتتت%  22اإلمجايل  النشر  قطاع  ب%  19من  إن  وقالت  التدريب.  عمل  من  يئة 

أيض هي  الثقافة  أن  يدركون  فهم  التعبري.  جاز  إذا  "التبشري"،  مرحلة  يف  هو  الثقافيني  األعمال  اً  رواد 
سلع ينتج  اقتصادي،  ُتستهل ك،  اً  قطاع  ثقافية  توفره فوخدمات  الذي  التدريب  ويتيح  القيمة.  بعض  توّلد 

بوغوات   يف  التجارة  الالتكا غرفة  املهارات  االختصاصيني  هؤالء  مستدامة ساب  أعماهلم  جلعل  زمة 
 ومرحبة. ومن انحية أخرى، هناك حتّسن يف احلياة الثقافية للمجتمع.

 احلضور إىل طرح أسئلتهم.  جورج ابابجيانيسودعا  -17

جمتمعات    الربازيل  وفدرحب  و  -18 مع  احلكومية  غري  املنظمات  تؤديه  الذي  األصليةابلعمل  ،  الشعوب 
يف   مساهم  أكرب  رابع  هي  الربازيل  أن  إىل  وأشار  العمل.  هلذا  أتييده  الدويل  وأبدى    للتنوعالصندوق 

ال  الثقايف فإنه  ذلك،  ومع  أن  ي.  إىل  وأشار  للربازيل.  السياسي  للواقع  قدم  الذي  الوصف  على  وافق 
انتُ  قد  ديقراطياحلكومة  مل    اً،خبت  الثقافة  وزارة  أن  وأوضح  حرة.  الصحافة  هذه وأن  ولكن  تلغ ، 

 .الشعوب األصليةعمليات إعادة تنظيم مؤسسية عادية. وأضاف أن احلكومة تواصل دعم جمتمعات 
عن   فعلتهعما    دييماغيت    نيجرياي  وفدوسأل   -19 التخلي  حاالت  من  الكبري  العدد  مشكلة  على  للتغلب 

 . إمتامهالتدريب قبل 
األجل.    ييدماغيت  فأجابت   -20 طويل  تدريب  على  للحصول  التحفيز  من  ابملزيد  يسمح  الشغف  أبن 

ب تدعمهم  أن  للدول  ينبغي  وأنه  الصرب،  من  مبزيد  التحلي  إىل  حباجة  الشباب  أن    صورة وأضافت 
أيض وأوضحت  املستقبل.  يف  املهنية  حياهتم  يف  كانت  اً  أفضل  حالتها،  يف  األوىل،  املشكلة  أن 

   صعوبة العثور على التدريب.
فعالً   السلفادور   وفدوسأل   -21 ساعدهتم  قد  بلداهنم  يف  القوانني  بعض  كانت  إذا  عما  هنجهم    احملاورين  يف 

 إزاء التنمية الثقافية. 
ابديال  أجابتف -22 كثري أب  أدرايان  ركز  قد  دوكوي،  إيفان  احلايل،  الكولوميب  الرئيس  االقتصاد  اً  ن  على 

سّيماو اإلبداعي،   أاير/مايو    ال  يف  أورانج  قانون  اعتماد  الثقافية  2017مع  الصناعات  لتعزيز   ،
وُ .  تهاومحاي  هاوتطوير   واإلبداعية قوانني  قد  والرتفيه  ضعت  األفالم  صناعة  لدعم  ابلفعل  السابق  يف 

عن احلي.   اعتُ   فضاًل  اليت  التنمية  خطة  أن  أوضحت  مؤخر ذلك،  تعزز  اً  مدت  مواد  ثالث  تضمنت 
الثاقدرة   املقايف  لقطاع  اجلهود  على  هذه  إن  وقالت  الفقر    تستحدثنافسة.  مكافحة  وتتيح  عمل  فرص 

واإلبداعية  الثقافية  للصناعات  التشريعي  ابإلطار  ورحبت  مستدامة.  واجتماعية  اقتصادية  فوائد  وتوّلد 
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تزداد   أن  يف  أملها  عن  وأعربت  كولومبيا،  واإلبداعيةاحليف  الثقافية  الصناعات  تولدها  اليت   من  صة 
 %. 6.2الناتج احمللي اإلمجايل، اليت تبلغ اآلن 

دييوأوضحت   -23 برانجم  ماغيت  وضعت  السنغالية  الدولة  إنشاء    تنموايً اً  أن  مت  وأنه  الثقايف  للقطاع 
دعم   صندوق  أو  املهين  التدريب  صندوق  مثل  الصناديق،  من  يتعني احلراكالعديد  يزال  ال  ولكن   .

أب للالقيام  و الو   واإلعالم  تواصلنشطة  إىل  التوعية  الوصول  كيفية  الناس  من  املزيد  يعرف  حىت  دعم 
 هذه املوارد.

ابابجيانيسوسأل   -24 الدور    جورج  عن  الصناعات  احملاورين  تعزيز  يف  التعليم  يؤديه  أن  يكن  الذي 
 الثقافية واإلبداعية يف بلداهنم.

كاريلي فأعطى   -25 اتريخ    مثاالً   فنسنت  بتدريس  يلزم  قانون  األصليةعلى  من    الشعوب  واألمريكيني 
أنه   وأوضح  العامة.  املدارس  يف  أفريقي  احلكومية هب  عمالً أصل  غري  منظمته  أنتجت  القانون،  ذا 

 اً. احملتوايت التعليمية. وقال إن هذا التدريس مل يعد إلزامي  العديد من
تو وأوضح   -26 العامة  لورت  املدارس  نظام  يف  الفنون  تعليم  أدجمت  الكمبودية  احلكومة  أن    بيد  ، أن 

 يف التعليم الثانوي.اً الطريقة اليت ينفذ هبا ذلك ليست كافية: فعلى سبيل املثال، جيب إدراج الفنون حق
تعقيد  ييدماغيت  وقالت   -27 أكثر  أصبح  األمر  لكن  الثانوية،  املدرسة  يف  الرسم  متارس  كانت  منذ اً  إهنا 

احلني.   مر ب  واستشهدتذلك  أنشأها  اليت  والرقص،  والرسم  املسرح  مدارس.  ورشات  ثالث  يف  كزها 
ل أسفها  عن  يفوأعربت  الكبرية  الفنية،    لصعوبة  األنشطة  هلذه  أذون  على  إليهااحلصول  يُنظر   اليت 

 الفن يف أقرب وقت ممكن. شأن لعاب. وأكدت ضرورة بدء هذه التوعية بهنا أكأ
 مجيع املشاركني مث اختتم املناقشة.  جورج ابابجيانيسوشكر  -28
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  3:30، الساعة 2019 حزيران/يونيو 6)   ؟إعادة النظر يف وضع الفنان: هل من خطة سياسية جديدة
 (. ءً مسا

ابابجيانيسقدم   -29 الفنانب  املتعلقةالثانية    احلوارجلسة    جورج  مؤشراً    الذي   وضع  للوقوف  يعد  جيداً 
حالة   أن  بوجه  جملتمع  اعلى  إىل  وأشار  عموم  أجور عام.  منتظمة  غري  عادًة  و اً  الفنانني  يقضون  أهنم 

هدف   حتقيق  عليهم  األصعب  من  ولذلك  بطالة،  املستدامة  فرتات  للجميع.   8التنمية  الالئق  العمل  بشأن 
إىل   عن  وأشار  استقصائية  دراسة  عام  إجراء  توصية  وكشف  1980تنفيذ  الفنان.  وضع  نتائج  بشأن  ت 

الدراسة   عددهذه  حمددة  اً  متزايداً  أن  إشكاليات  ملعاجلة  تشريعات  سن  قد  الدول  ابمن  لفنانني،  تتعلق 
قليلة    ومنها مناذج  هناك  ولكن  االجتماعية.  االستحقاقات  نطاق  تيسري  توسيع  بني  على  التعاون 

الصحة.   أو  االجتماعية  الشؤون  أو  االقتصاد  مثل  أخرى،  قطاعات  يف  والسياسات  الثقافية  السياسات 
الرئيسية    مث األسئلة  العادية لتناول  وغري  الفريدة  الطريقة  مع  احلكومات  تتعامل  كيف  احلوار:  توجيه 

االقتصادية   احلقوق  لتعزيز  جيدة  ممارسة  أبنه  وصفه  يكن  الذي  وما  الفنانون؟  هبا  يعمل  اليت 
احلكومات   تشجع  وكيف  للفنانني؟  العالقات  حراكحرية  على  واالجتماعية  خالل  من  القائمة    الفنانني 

ابملثل املعاملة  أو    على  الثقايف  التعاون  اتفاقات  السيد  منح  أو  ودعا  للفنانني؟  حمددة  أتشريات 
واحد وقدمهم  املنصة،  على  إليه  االنضمام  إىل  احملاورين  ابلكالم  اً  ابابجيانيس  توجه  مث  اآلخر.  تلو 

الدولية  إىل   العمل  منظمة  يف  والعامة  اخلاصة  اخلدمات  وحدة  أيض  ،ليانغ  أوليفررئيس  أعد  اً الذي 
يفدر  العمالة  عن  ووسائل  جمال  اسة  يف    الثقافة  يعام ل   اً.بلد  16اإلعالم  أن  ينبغي  ملاذا  وسأله 

ليانغفأجاب   -30 الفنانون معاملة خاصة.  ب  أوليفر  هم  الفنانني  مسامهتهم    الأبن  حيث  من  ليس  العمال،  فئة  عن  مستقلة  فئة  شك 
اجملتمع يف  أيضحسب ف  الرئيسية  ولكن  يغيب  اً  ،  أال  جيب  ولكن  احملددة.  عملهم  ظروف  حيث  من 

 أن الفنانني هم عمال، وجيب أن يكسبوا لقمة العيش أسوة ابآلخرين.اً عن البال أيض
توجه   ابابجيانيسمث  إىل    جورج  وزير  ابلكالم  كوستاريكا  انئبة  يف    سراننديإأليخاندرا  الثقافة 

عما    سابقاً تعمل  كانت  اليت  ،  سشيتسان وسأهلا  اليونسكو.  ويف  األمريكية  للبلدان  التنمية  مصرف  يف 
 دفع كوستاريكا إىل تصميم نظام ضمان اجتماعي للفنانني.  

الوقت  أب  سشيتسان  سرانندي إأليخاندرا  أجابت  ف -31 يف  ولكن  مميزة،  خصائص  هلا  الفنانني  عمالة  ن 
حتديد   الصعب  من  كان  جمالنفسه  يف  العاملني  سّيماو الثقافة،    املهنيني  تصنيف    ال  معايري  بسبب 

االجتماعية   احلماية  على  وحصوهلم  وأجورهم  الفنانني  عمل  ظروف  تكن  مل  لذلك،  ونتيجة  العمل. 
جيد من   اً.معروفة  الشأن حالياجلارية    رالتفك  عملية  واهلدف  هذا  يف  حتديد    اً  هو  كوستاريكا  يف 

إىل   ويصار  العام  املؤسسي  اإلطار  يف  االعتبار  يف  تؤخذ  حبيث  أفضل،  حنو  على  الثقافية  الوظائف 
 اً. الئق اً كري  تقييم مدى كوهنا عمالً 

ابابجيانيسوسأل   -32 السنغالية    جورج  واالتصاالت  الثقافة  وزارة  يف  للفنون  احلايل  هللا  املدير  عبد 
و   ،كوندول الفنانني  بوضع  املتعلق  القانون  إصالح  على  يعمل  جمال الذي  يف  العاملني    املهنيني 

 . أيضاً  جتربته تنطبق على س شيتسانس راننديإالثقافة، عما إذا كانت أقوال أليخاندرا 
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كوندول  فأجاب -33 هللا  متامأب  عبد  موافق  قالته  اً  نه  ما  محاية    احملاورةعلى  أن  وأضاف  يف  للتو.  الفنانني 
عملية  بعد  أنه  وأعلن  فعال.  قانون  هناك  يكون  أن  الضروري  من  ولذلك  الدستور،  يف  مكرسة  السنغال 
يليب   الفنان  وضع  بشأن  قانون  على  األخرية  اللمسات  السنغال  تضع  عديدة،  جهات  فيها  شاركت 

 مستفيد يف املستقبل. أربعمائة ألفتوقعات 
 كيف حتدد ماهية العمل الالئق للفنان.   سشيتسانس راننديإأليخاندرا  جورج ابابجيانيسمث سأل  -34

املعيشية.   سشيتسانس  راننديإأليخاندرا  فأجابت   -35 العامل  بظروف  مرتبطة  الالئق  العمل  صفة  أبن 
أبن   كفيل  وذلك  الثقايف.  القطاع  على  الرمسي  الطابع  إضفاء  جيب  الئق،  عمل  للفنانني  يكون  ولكي 

االس إمكانية  هلم  أيتيح  خمتلف  من  إجازة    نواعتفادة  أو  املرضية  اإلجازة  مثل  االجتماعية،  احلماية 
وحالي البطالة.  ضد  التأمني  أو  أن    اً،األمومة  كوستاريكا  يف  الدراسات  ليس  %  24تظهر  الفنانني  من 

 لديهم ضمان اجتماعي.
ابابجيانيسوتوجه   -36 كان  جورج  إذا  عما  وسأله  ليانغ،  أوليفر  إىل  النوع    ابلكالم  اهذا  لعمليات  من 

 وضع الفنان شائعة.  ات بشأنلصياغة تشريع
ليانغفأجاب   -37 احلماية    أوليفر  الواقع  يف  هو  الفنان  بوضع  يتعلق  قانون  لسّن  الرئيسي  املربر  أبن 

يتمكن  كي  فعالة  اسرتاتيجية  برأيه  هو  الثقايف  القطاع  على  الرمسي  الطابع  وإضفاء  االجتماعية. 
من   النظاميني  غري  عالقات  مب  االنتفاعالعمال  أن  وأضاف  العمال.  منها  يستفيد  اليت  احلماية  نظم  ختلف 

األهلية   اخلاص  حلساهبم  للعاملني  تكون  حبيث  واضح،  تعريف  إىل  حتتاج  احلماية العمل  بنظم   لالنتفاع 
ا إىل  مثل  االنضمام  يف  واحلق  اجلمعيات  تكوين  حرية  إن  وقال  ذلك.  احلالة  تربر  عندما  ملوظفني 

عمال هامة  نقابة  أخرى  قضااي  بتعداد  كلمته  واختتم  الالئق.  العمل  أسس  هي  اجلماعي  والتفاوض  ية 
ساعات   وعدد  العمل،  مكان  يف  والسالمة  الطفل،  ومحاية  اجلنسني،  بني  املساواة  مثل  الثقايف،  للقطاع 

 العمل، واألجر.
ابابجيانيسوسأل   -38 من  سشيتسانس  راننديإأليخاندرا    جورج  الغفري  العدد  تتدبر  الفاعلة   كيف  اجلهات 

مجيع إشراكها  إبمكاهنا  كان  وإذا  للفنانني،  االجتماعي  الضمان  بقانون  املتعلقة يف  اً  املهتمة  املناقشات 
 وتلبية توقعاهتا.  هبذا املوضوع

مع    ه أبن  سشيتسانس  راننديإأليخاندرا  فأجابت   -39 حوار  إقامة  أجل  من  القطاع  تنظيم  الضروري  من 
ألن   فرعي،  ثقايف  قطاع  كل  مع  فريقها  يعمل  الراهن،  الوقت  ويف  املعنية.  الفاعلة  اجلهات  مجيع 

 يف مجعيات مهنية. اً يتطلب أن يكون القطاع الثقايف أبكمله منظم اتباع هنج أكثر مشوالً 
ابابجيانيسوسأهلا   -40 الفن  جورج  إشراك  كيفية  حتديد  عن  جيب  اليت  البريوقراطية  األنظمة  هذه  يف  انني 

 فئة هلا وتعريفها بدقة. 
أوالً   سشيتسانس  رانندي إأليخاندرا  فأجابت   -41 حددت  كوستاريكا  الفاعلة  أبن  اليت    اجلهات  الضعيفة 

أيض ولكن  الفنانون،  االجتماعي:  الضمان  على  احلصول  يف  صعوابت  على اً  تواجه  املنازل،  عاملو 
املثال.   مستقبالً   اً، اثنيسبيل  املستفيدين  وضع  وحتديد  حمددة،  نظم  إنشاء  الضروري  حتديد  من  اً منها 
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أن   اً.دقيق إىل  ال   فنظراً  االجتماعي  الضمان  ف عرض  للموظفني  إال  فإن  حسبيتوجه  من  %  70، 
قطاع يف  العاملني  منه.    املهنيني  يستفيدون  ال  عنالثقافة  يُعيعمل  ذلك،    فضاًل  الذين  من  ون  دالعديد 
اخلاص   حلساهبم  الدخل    ةمتقطع  بصورةعاملني  من  األدىن  احلد  على  حيصل  ال  وبعضهم  الواقع،  يف 

 املطلوب لتسديد اشرتاكات الضمان االجتماعي.
ابابجيانيس  وسأل   -42 يشارك  جورج  مدى  أي  إىل  كوندول  هللا  جمالعبد  يف  العاملون  الثقافة    املهنيون 

 وضع الفنان. حتديديف السنغال يف  
كوندولفأشار   -43 هللا  شيئأبأثور  املقول  الإىل    عبد  تفعل  كنت  إذا  علمه، اً  نك  دون  ما  شخص  ملصلحة 

وأجاب   ضده.  ذلك  تفعل  مث  فإنك  مستمر.    من  حوار  هي  الفنان  وضع  بشأن  قانون  صياغة  عملية  أبن 
سبعة  أفضى  وقد   بشأن  اآلراء  يف  توافق  إىل  البداية  منذ  العملية  هذه  يف  املدين  اجملتمع  إشراك 

يف   اهلام  الفنانني  بدور  االعرتاف  يتضمن  أن  جيب  فهو  القانون.  هذا  يف  إدراجها  ينبغي  عناصر 
الفين؛  للتعبري  وبرامج  نصوص  إعداد  على  والتشجيع  التعبري؛  يف  حريتهم  محاية  وضرورة  اجملتمع؛ 

حقوق    وتنفيذ وتعزيز  فين؛  وتدريب  تعليم  والنشرسياسة  وتنظيم    املرتبطةواحلقوق    التأليف  هبا؛ 
ومعيشتهم؛   الفنانني  عمل  وظروف  لوضع   وحتديدالعمالة  مكافئ  للفنانني  اجتماعي    سائر   وضع 

 اصة يف جمال الصحة والتأمني.خبالعمال، و 
ابابجيانيس  وسأل   -44 التمييجورج  يطرح  حد  أي  إىل  ليانغ  ملنظمة  أوليفر  إشكالية  السن  أساس  على  ز 

 ملرأة يف الصناعات الثقافية واإلبداعية. فيما يتعلق اب ال سّيما ، و الدولية العمل
ليانغ فأجاب   -45 فو   أوليفر  الثقافية  ا أبن  الصناعات  يف  ابلفعل  قائمة  تزال  ال  األجور  يف  كربى  رق 

معني.   مظهر  ذي  ممثل  اختيار  وبني  التمييز  عدم  مبدأ  بني  تعارض  وجود  إىل  وأشار  واإلبداعية. 
يتم  برأيه  جيب  و  تصور  أن  كيفية  بشأن  األساس  يف  بوجه  اجلنس  املسألة العمل  يركز  فعام.  انية  لماذا 

ا من  الكبري  العدد  اجلذاابتهذا  الشاابت  على  املثال  ،ألفالم  سبيل  عمّ على  مث  أ؟  على  مالحظاته    وجه م 
 لتمييز. لأخرى 

 عن رأيه يف العناصر السبعة لوضع الفنان اليت قدمها عبد هللا كوندول. جورج ابابجيانيسمث سأله  -46

ليانغفأجاب   -47 م  أوليفر  قراءة  شرف  له  أُتيح  قد  جيري    شروعأبنه  الذي  الفنان  وضع  يف  قانون  إعداده 
مثري  وجده  وأبنه  وشامالً اً  السنغال،  املعنية جداً   لالهتمام  اجلهات  خمتلف  مع  احلوار  أن  وأضاف   .

كل   أن  املثال  سبيل  على  منها  إشكالية،  تطرح  تزال  ال  القضااي  بعض  أن  وأوضح  ممتازة.  مسألة  كان 
ينتجون   الذين  الشباب  وخباصة  حمرتفني،  أنفسهم  يعتربون  ال  الرقمي. الفنانني  الثقايف  احملتوى 

أيض مشري اً  وحتدث  الثقايف،  القطاع  يف  واملتدربني  املتطوعني  أمهية  مسألة  املهم  اً  عن  من  أن  إىل 
 حقوق، مثل احلق يف تكوين اجلمعيات.اً أن يكون هلؤالء العمال أيض

ابابجيانيسوسأل   -48 ا  س شيتسانس  راننديإأليخاندرا    جورج  يف  أيخذان  كيف  كوندول  هللا  العتبار  وعبد 
 خمتلف أشكال التعبري الثقايف الرقمية يف صياغة قانوهنما الوطين بشأن وضع الفنان.

إىل   سشيتسانس  راننديإأليخاندرا  فأجابت   -49 النظر  يستدعي  اجلاري  والرقمي  االقتصادي  التحول  أبن 
ش حنو  على  الفاعلة  االعمالة  اجلهات  أن  وأضافت  اجملال  مل.  املعنيف  كتلك  الرقمي،  أبلعاب  الثقايف  ية 
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مثالً  تنظيماً  غالب  ،الفيديو  أفضل  تكون  يف  اً  ما  شديد  طلب  إىل  تستجيب  ألهنا  صعوبة  أقل  وضع  ويف 
 السوق. 

كوندولأجاب  و  -50 هللا  غالب  عبد  الرقمية  التكنولوجيا  تطور  كانت  اً  أبن  اليت  العامة،  السلطات  فاجأ  ما 
أصالً  تتوقعه  مما  أكثر  معه  مثاالً   .تتكيف  جناح  نشدينامل   وأعطى  حققوا  الذين  عرب  اً  كبري اً  الدينيني 

يُ  يكونوا  مل  الذين  األفراد،  فهؤالء  احملمولة.  اهلواتف  على  الرنني  فنانني،  دو عأنغام  آنذاك  فئة  كّونن  وا 
الثقايف.   اجملال  يف  العاملني  من  إىل  جديدة  تتعاون  وسعياً  الرقمية،  التكنولوجيا  تطورات  مواكبة 

 يف هذه املواضيع.اً ال مع وزارة االقتصاد الرقمي األكثر ختصصوزارة الثقافة يف السنغ
 عن مسار هذا التعاون. جورج ابابجيانيسوسأله  -51

كوندولفأجاب   -52 هللا  بني    عبد  صالت  إقامة  األحيان.  خمتلف  أبن  من  كثري  يف  صعبة  مسألة  الوزارات 
الت تيسري  يف  داكار  يف  لليونسكو  اإلقليمي  املكتب  ساهم  احلالة،  هذه  الثقافة  ويف  وزاريت  بني  عاون 

ابإلمكان اإلقناع  الصعب  من  أن  وأضاف  الرقمي.  عليها  يواالقتصاد  تنطوي  اليت  االقتصادية  ات 
 الصناعات الثقافية واإلبداعية يف غياب إحصاءات تثبت ذلك.

ابابجيانيسوسأل   -53 كوندول  سشيتسانس  راننديإأليخاندرا    جورج  هللا  النصوص    وعبد  كانت  إذا  عما 
 أم إهنا جمرد تغيريات إدارية.تها مراجع تتطلب من جملس النواباليت يعّداهنا عن وضع الفنان 

االجتماعي  سشيت سانس  راننديإأليخاندرا  فأجابت   -54 الضمان  صندوق  إدارة  جملس  املسؤول   أبن  هو 
كو  اخلاصةيف  األنظمة  إقرار  عن  على  ستاريكا  العملية  هذه  تنطوي  ولذا  ولكن  .  سياسية،  مفاوضات 

 لضمان توازن النظام.اً أيض اً وتقني . وجيب أن يكون احلوار اقتصادايً جملس النوابليس على مستوى 
كوندولوأجاب   -55 هللا  و   عبد  قانون،  مشروع  سيصبح  السنغال  يف  النص  مث  أبن  العملية   من  سيتبع 

 .جملس النوابالتشريعية العادية ويُعر ض على 
ابابجيانيسوسأل   -56 على    جورج  تفاديها  جيب  اليت  العقبات  ماهية  عن  ليانغ  السياسي  الأوليفر  صعيد 

 وضع الفنان هذه. حتديدلعمليات 
ليانغفأجاب   -57 الثقايف    أوليفر  القطاع  أابت  أبن  الو   نواعاً يشمل  بعض  منذ  العمل  من  هل  فقت.  جديدة 

مع  ينبغي   العمال،  من  ممكن  عدد  ألكرب  رمسية  عامل  صفة  على  احلصول  حماولة  السياق  هذا  يف 
يطال    علىبقاء  اإل هذا  الصغرية  األعمال  اقتصاد  أبن  اإلقرار  ينبغي  أم  التقليدي؟  العمل  قانون  نظام 

عصر اً  عدد ندخل  وأبننا  القطاعات،  من  فأكرب  سيقتضياً  جديداً  أكرب  العمل  أباأل   من  جديدة خذ  ساليب 
 لتأمني عمل الئق؟ 

ابابجيانيسوسأله   -58 منظمة    جورج  كانت  إذا  يف    الدولية  العملعما  فكرت  التكنولوجيا    عواقب قد 
 اجلديدة، مثل الذكاء االصطناعي، على الوظائف الثقافية. 
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ليانغفأجاب   -59 ولكنها    أوليفر  ابلتأكيد،  الوظائف  بعض  تلغي  اجلديدة  التكنولوجيا  أن  وأوضح  ابإلجياب. 
تتحول.   كثرية  أخرى  وظائف  الثقايف  أضاف  و جتعل  ابلقطاع  يتعلق  أن  أبفيما  وحقيقة  الفنان،  هالة  ن 

 تزاالن عامل اجلذب الرئيسي. ما هو إنسان، الاً من يؤدي عرض

للمسرحوسألت   -60 الدويل  املعهد  دومكيكور   ممثلة  التقدم،    نيليا  بعض  أُحرز  قد  كان  إذا  عما  املتحدثني 
 إزاء هذه املسائل.اً من وجهة نظرهم، على صعيد وضع الفنان، وما هو وزن اجملتمع املدين حالي

كوندولفأجاب   -61 هللا  املدين  عبد  اجملتمع  مبجال  أبن  هذه   ةالثقاف  املعين  يف  يشارك  الذي  الوحيد  هو 
 ة هذه الفئة وجتربتها اليومية. العملية، ألهنا متثل معرك

أساسي  سشيتسانس  رانندي إأليخاندرا  وقالت   -62 كان  املدين  اجملتمع  دور  كوستاريكا.  اً  إن  يف 
 وأوضحت أن مشاركة اجملتمع املدين عملية تتطلب، يف مجلة أمور، هيكلة اجلهات الفاعلة.  

ليانغ وأشار   -63 ويُ   أوليفر  النقابية،  احلركة  يف  عام  تنازيل  اجتاه  وجود  جزئي  عزى إىل  الرقمنة  اً  ذلك  إىل 
للعمال.   الفردية  الطبيعة  قوي و وإىل  مدين  جمتمع  وجود  من  بد  مو ،  ال  الفاعلةيف  اجلهات  يف    اجهة 

اخلاص  اجملال القطاع  من  من  الشديدة    الرقمي  احلكومات  لتتمكن  لتنظيمالنفوذ،  تشريعات  هذه    وضع 
 التكنولوجيا اجلديدة. 

وفد   -64 فاسو وذّكر  مرسوم  بوركينا  اعتمدت  فاسو  بوركينا  عام  اً  أبن  يف  الفنان  وضع  مث  2013بشأن   .
القطاع   يف  الفاعلة  اجلهات  يقامت  الذي  األمر  احتادات،  يف  نفسها  بتنظيم  تقدمثالثقايف  واملسألة    اً.ل 

حالي وأخري اً  املطروحة  اجلماعية.  االتفاقيات  وتوقيع  املهنية  الفنان  بطاقة  إصدار  الوفد   اً،هي  أبدى 
 اهتمامه مبعرفة كيفية إدراج الوضع الضرييب للفنانني يف القانون احلايل يف السنغال. 

كو بدأ  و  -65 هللا  على    ندولعبد  فاسو  بوركينا  ذلك    جودةبتهنئة  بعد  وأوضح  اجملال.  هذا  يف  تشريعاهتا 
قطاع ظل  الثقايف  القطاع  رمسي  اً  أن  من    ةأساسي   بصورة غري  من  اً  عام  60أكثر  وأبن  السنغال،  يف 

وضع أُعطوا  ولذلك  مداخيلهم.  عن  التصريح  على  الفنانني  محل  لكي اً  استثنائياً  ضريبياً  الصعب 
 العامة. امليزانيةمن املواطنة على صعيد املسامهة يف اً انبعاً سلوكاً رجييتد يعتمدوا
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، الساعة  2019 حزيران/يونيو 7)  التجارية: الثقافة واملعاملة التفضيلية بادالت املإعادة التوازن إىل 
 (. صباحاً  11

ابابجيانيسقّدم   -66 احلوار  جورج  صميم اً  مذكر   هذا  يف  هو  تفضيلية  معاملة  النامية  البلدان  منح  أبن 
املادة   وتتضمن  االتفاقية    16االتفاقية.  إىل  اً  ملزماً  حكممن  الوصول  إاتحة  إىل  املتقدمة  البلدان  يدعو 

حرية   وتيسري  النامية،  البلدان  من  القادمة  الثقافية  واخلدمات  وأاثر    حراكالسلع  البلدان.  هذه  فناين 
وأثره   احلكم  هذا  تطبيق  على   يفمسألة  فيه  يُعرت ض  الذي  احلايل  ابلسياق  ذّكر  مث  النامية.    البلدان 

األطراف   املتعدد  الرئيسية  العمل  االتفاقات  بعض  مثل    جمدداً وُتطر ح  البحث،  بساط  اتفاق  على 
الشمالية ألمريكا  احلرة  نفسه  جيري  و .  التجارة  الوقت  رئيسية  يف  اتفاقات  على  األخرية  اللمسات  وضع 

اجلنويب  املخروط  لبلدان  املشرتكة  والسوق  األورويب  االحتاد  بني  االتفاق  مثل  احلرة،  للتجارة  أخرى 
ستوجّ  اليت  الرئيسية  املسائل  إىل  وأشار  والياابن.  األورويب  االحتاد  بني  كيف   هذا  ه واالتفاق  احلوار: 

امل يف  الثقافة  مكانة  تعزيز  يكن  يكن  وكيف  الدولية؟  التجارية  وفاءفاوضات  املتقدمة    ضمان  البلدان 
والسياسات  اب اآلليات  تنظيم  يكن  وكيف  الثقايف؟  القطاع  يف  التفضيلية  املعاملة  جمال  يف  لتزاماهتا 

ب و   صورةواالسرتاتيجيات  اإلبداعية،  القطاعات  مصلحة  فيه  ملا  سّيماأفضل  التحدايت   ال  ملواجهة 
ت اليت  يف اجلديدة  اإلبداعية  الصناعات  يف  الفاعلة  اجلهات  ُحشدت  وهل  اإللكرتونية؟  التجارة  طرحها 

احملاورين   ابابجيانيس  السيد  ودعا  التفضيلية؟  املعاملة  مببادئ  للنهوض  الكفاية  فيه  مبا  النامية  البلدان 
واحد وقدمهم  املنصة،  على  إليه  االنضمام  إىل  اً  إىل  ابلكالم  توجه  مث  اآلخر.  احملاضرة  األستاتلو  ذة 

لوسرين  جامعة  يف  احلقوق  كلية  يف  التدويل  بوري  ومديرة  وأعلن  مريا  ل.    تقرير  بنشر  لتوقيامها 
بني  اليونسكو    سابحل االقتصادية  الشراكة  اتفاق  يف  الثقافة  الكارييبعن  دول  واالحتاد    منتدى 

 اإلجيابية والسلبية للسياق احلايل على الثقافة يف االتفاقات التجارية.  العواقب األورويب. وسأهلا عن 
بوريوأوضحت   -67 التجارية.   مريا  واالتفاقات  ابملفاوضات  يتعلق  فيما  للغاية  حمموم  احلايل  السياق    أن 

الثنائية واالتفاقات  التفضيلية  املعاملة  تتطور  انحية،  أخرى،    ،فمن  انحية  املتعدد   ريومن  العمل 
احل  األطراف املهم  ومن  أحد رصأبزمة.  بقائها  وعلى  الثقافة  استبعاد  عدم  على  الصدد،  هذا  يف   ،

إ أشارت  مث  االتفاقية.  تنفيذ  يتسىن  حىت  التجارية،  االتفاقات  هلذه  اهلامة  اليت املكوانت  الدراسة  ىل 
بشأن   بني  تفاق االأجرهتا  الكارييب  املربم  دول  األورويب.  و   منتدى  أول  و االحتاد  االتفاق  هذا  كان  قد 

حق  وحياول  االتفاقية،  إىل  صراحة  يشري  املادة  اً  اتفاق  وهكذا  16تطبيق  األورويب    أاتح .  نفاذ  االحتاد 
الكارييب   البحر  منطقة  من  الرتفيه  سوقه  خدمات  مإىل  أبداة قانوانً   ةلزمبصورة  التدبري  هذا  واستكمل   .

ي الذي  الثقايف،  التعاون  بروتوكول  وهي  أال  تفضيليةمبتكرة  معاملة  اليت    وجه ب  نح  لألفالم  خاص 
الكارييب  تشارك   منطقة  إنتاجها  بلدان  إىل  يف  النفاذ  من  االتفاق،  لتمكينها  هذا  أن  إال  األوروبية.  السوق 

 حيز النفاذ، مل يكن له أتثري يذكر.  بعد عشر سنوات من دخوله 
ابابجيانيس وتوجه   -68 إىل    جورج  يف  ابلكالم  الثقافية  الصناعات  لتطوير  الوطين  املكتب  رئيسة 

أيضبرابدوس   وهي  كينغ.  باً  أندراي  عملت  حيث  الثقافة،  وزارة  لدى  استشارية  خاص    وجهخبرية 
واإلبداعي الثقافية  الصناعات  بتطوير  املتعلقة  السياسات  البصري  على  السمعي  القطاع  وتطوير  ة 

ا نتائج  يف  رأيها  بوري  مريا  تشاطر  كانت  إذا  عما  وسأهلا  الكارييب تفاق  الوابلرتاث.  دول  منتدى   بني 
 االحتاد األورويب. و 

https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/policyresearch-book3-fr.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/policyresearch-book3-fr.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/policyresearch-book3-fr.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/policyresearch-book3-fr.pdf
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كينغأجابت  و  -69 و   أندراي  وتقييمه  االتفاق  هذا  تنفيذ  بطيئة.  رصدأبن  كانت  جترييب،  مشروع  أبي  أسوة  ه، 
وا السياحة  أن  إىل  الكارييب.  وأشارت  منطقة  اقتصاد  ركيزة  هي  والروم  أنملوز  عن  الضمان   فضاًل 

مت الصحية  النظافة  أو  الغذائي  األمن  أو  كبار  ثّ االجتماعي  أن  إال  للحكومات.  أكرب  قلق  مصدر  ل 
عام   منذ  يبحثون،  واحد 2002املسؤولني  هي  والثقافة  الكارييب،  منطقة  اقتصاد  لتنويع  سبل  عن   ،

االتفا  فتح  وقد  سوق منها.  األورويب  االحتاد  مع  الكارييب،  اً  ق  منطقة  من  الثقافية  واخلدمات  للسلع  كبرية 
عام   ففي  الناشئ.  القطاع  هبذا  االهتمام  إىل  اخلاص  والقطاع  احلكومات  سبيل    2013ودفع  على 

من   أكثر  الصادرات  لتنمية  الكاريبية  الوكالة  اصطحبت  مم  100املثال،  يف ن  هين  العاملني  املهنيني 
لذلك    لثقافةاقطاع   نتيجة  تقدم  أُحرز  وبرأيها،  أورواب.  واختتمت    معإىل  األرقام.  يف  بعد  يظهر  مل  أنه 

 كلمتها معربًة عن أملها يف املستقبل.
ابابجيانيسوتوجه   -70 يف  ابلكالم    جورج  والتنمية  التعاون  منظمة  لدى  األورويب  االحتاد  ممثل  إىل 

واليونسكو   االقتصادي  األورويبريت  برو امليدان  االحتاد  مفاوضي  كبري  وهو  التفاقات    شليغلميلش. 
كيفية  عن  وسأله  اجلنويب.  املخروط  لبلدان  املشرتكة  والسوق  وأوكرانيا  سنغافورة  مع  احلرة  التجارة 

 تعامل املفاوضني مع الثقافة يف هذه االتفاقات التجارية. 
شليغلميلش فأجاب   -71 معق  روپريت  موضوع  هو  اآلن  تناوله  يتم  ما  ولكنه  أبن  القانونية  الناحية  من  د 

وسيلة   ولكنها  ذاهتا،  حد  يف  غاية  ليست  التجارية  املعاهدات  إن  وقال  االقتصادية.  الناحية  من  بسيط 
جانب ابلثقافة  لالهتمام  أن  إىل  وأشار  والفرص.  النمو  أورواب    اً. أيض  اقتصادايً اً  لتوفري  يف  الثقافة  فقطاع 

الكيميائ  مثالً  الصناعات  قطاع  من  و أكرب  والبالستيكية.  أيض  رأى ية  دول  بني  تفاق  الاأن  اً  هو  منتدى 
األورويب  و   الكارييب مبتكراالحتاد  ي  اتفاق  يف  اً  فرص  ستحدثألنه  الثقايف  التنوع  وحيمي  اقتصادية 

و  تنفيذه.  حتسني  ضرورة  إىل  أشار  ولكنه  نفسه.  االوقت  اإلطار  يتطلب  هذا  ربط  برأيه  بذلك  لقيام 
مساعدة   بربامج  مثل  القانوين  الثقافية،  املشاريع  أفريقيا  لدعم  دول  بني  املشرتك  الثقايف  الربانمج 

 والكارييب واحمليط اهلادي واالحتاد األورويب.
بوريوأبدت   -72 رو   مريا  أقوال  مع  شليغلميلشباتفاقها  كان  ريت  دراستها  من  اهلدف  أن  وأوضحت   .

الكامل   التنفيذ  دون  حتول  اليت  الثغرات  الكارييببني  التفاق  ل حتديد  دول  األورويب،  و   منتدى  االحتاد 
سّيماو  سده  ال  يسهل  الثغرات  هذه  بعض  اإلضاءة  اأن  املثال  سبيل  على  فينبغي  برامج    أكثر.  على 

وا الكارييب.  منطقة  لفناين  األوروبية  بروتوكول    إنشاء قرتحت  املساعدة  تنفيذ  لتقييم  مستقلة  هيئة 
 لتعاون الثقايف. ا

ابابجيانيس وسأل   -73 يف    جورج  األورويب  لالحتاد  الكارييب  منطقة  مواجهة  كيفية  عن  كينغ  أندراي 
 إىل اختالل التوازن بني الطرفني. اً املفاوضات، نظر 

كينغفأجابت   -74 تعا  أندراي  بروتوكول  هو  الربوتوكول  هذا  أبن  التحديد  مذّكرة  وجه  على  مصمم  ون 
ب   صحيحلت التوعية  أن  وأضافت  االختالل.  وجيب  شأن  هذا  منه.  بد  ال  أمر  املساعدة  وبربامج  االتفاق 

مادية   ابهتمامات  األحيان  من  كثري  يف  ينشغلون  الذين  الفنانني،  إىل  مباشرة  املعلومات  نقل  برأيها 
 وآنية.
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ابابجيانيسوسأل   -75 إذابرو   جورج  عما  شليغلميلش  املعاملة    ريت  شروط  تتناول  املفاوضات  كانت 
 التفضيلية بقدر كاف وإبنصاف. 

شليغلميلشبرو فأجاب   -76 الل  أوالً   ريت  كينغ  وأندراي  بوري  مريا  مداخلة  أصابتعلى  حتديد تني  يف  برأيه  ا 
لفكرة  أتييده  وأبدى  االتفاق.  تنفيذ  وهي  أال  بدقة،  الرئيسية  دعم    إنشاء   املشكلة  يكنها  مستقلة  هيئة 

التفضيلية   املعاملة  أبن  بعدئذ  وذّكر  معينة.  فرص  إىل  للوصول  الالزمة  اإلدارية  املساعي  يف  الفنانني 
أيض تشمل  بل  فحسب،  البصري  السمعي  القطاع  على  تقتصر  والفنون  اً  ال  والنشر  األدائية  الفنون 

 .املوجودة أصالً  البصرية. وتكمن املشكلة، مرة أخرى، يف تنفيذ هذه البنود
كينغوأوضحت   -77 الوزاري،   أندراي  املستوى  على  األحيان  من  كثري  يف  يتعثر  املعلومات  نقل  أن 

على   الوزارات  تصل    مشاركةوشجعت  حبيث  ممكن،  وقت  أقرب  يف  مناقشاهتا  يف  املدين  اجملتمع 
 نفيذها.  النهائيني مبتسع كاف من الوقت قبل ت متلقيهااملعلومات املتعلقة ابملبادرات إىل  

ابابجيانيسوسأل   -78 أثر    جورج  لتقييم  اهتمامها  عليها  ينصّب  اليت  الرئيسية  العناصر  عن  بوري  مريا 
 ة. املهنيني العاملني يف قطاع الثقاف يفاالتفاقات التجارية 

بوري  ساقت ف -79 الكارييببني  تفاق  الا  مريا  دول  مثاالً و   منتدى  األورويب  على االحتاد  اشتمل  إنه  قائلة   ،
مراحل تقييمعدة  أن  وأوضحت  ُأجريتاً  مسبقاً  .  مث  بشأنه،  التفاوض  قبل  بدايًة،  ُأجري  قد    يف   لالتفاق 

ملدى   دراسة  املفاوضات  االأثناء  على  اليت  ةستدامقدرته  الثقافية،  الربوتوكوالت  أن  على  وشددت   .
 االتفاقات.ما تؤخذ يف االعتبار مع األسف عند تقييم أثر تلك اً من االتفاقات، اندر اً ل جزء ثمت

ابابجيانيسوسأل   -80 األورويب  برو   جورج  االحتاد  بني  االتفاق  يف  الثقافة  مكان  عن  شليغلميلتش  ريت 
 اً.والسوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب، الذي يُتوقَّع إجنازه قريب

شليغلميلش برو أجاب  ف -81 وسلع  ريت  خدمات  يشمل  االتفاق  هذا  ولكن اً  أبن  األخرى.  ابلسلع  أسوة   ثقافية، 
منفصالً  يزال  ال  البصري  السمعي  حساس.    ، القطاع  موضوع  الوطين  السينمائي  اإلنتاج  محاية  ألن 

أيض احلرة    اً، وبرأيه  التجارة  معاهدات  أثر  حبث  نطاق    يف ينبغي  على  الثقافية  واخلدمات  السلع  جتارة 
 "الثقافة". أوسع، وإن كان من الصعب يف بعض األحيان مجع البياانت لعدم وجود فئة حمددة تتناول 

بأن نظم التعليم الوطنية ليست جزءاً من االتفاقات التجارية. وتحديد الرسوم   ميرا بوري أوضحت -82

 بعض اتخاذ بأن وأقرت. البلدان مسؤولية  من هما العامة الجامعات لالدراسية وشروط دخو

بوجه عام، ولكن المعاهدات   التعليم على الحصول دون تحول التي العوائق يخفف قد الترتيبات

 التجارية ليست األدوات المناسبة لذلك

الثقايف وسألت   -83 التعبري  أشكال  بتنوع  املعنية  الفال  جامعة  غوفريمو   رئيسة  احملاورين    نت فريونيك 
أيض وسألت  اإللكرتونية.  التجارة  يف  التفضيلية  املعاملة  تطبيق  كيفية  استخدام اً  عن  كان  إذا  عما 

ال  البصرية"  السمعية  "اخلدمات  مناسب مصطلح  نصوص  اً  يزال  تشري  عندما  احلايل،  السياق  يف 
 ". رقمياً   شفرةأخرى ابملقابل إىل "املنتجات الثقافية امل



DCE/21/8.CP/4 – page 52 
Annex 2  

 

التوجيه    شليغلميلشريت  برو   أجابف -84 إىل  وأشار  صعبة.  عنه  اإلجابة  ولكن  ممتاز،  السؤال  أبن 
خبدمات   السمعيوسائل  املتعلق  مؤخر   ةالبصري  ةاإلعالم  األورويب  االحتاد  اعتمده  إىل  اً  سعياً  الذي 

املنصات  على  احملتوى  تنوع  إىل  اخلصوص  وجه  على  وأشار  اإلشكاليات.  هلذه  حلول  توفري 
وتطور   حلنظاالرقمية،  اإلقليمي  االختصاص  املبدعنياملؤلفقوق  م  وإيرادات  من   ،،  والتحقق 

 أن معظم احللول ال تزال قيد اإلعداد. اً الرقمية. واختتم كلمته موضح اهلوية ابلوسائل
كينغ وأوضحت   -85 أيض  أندراي  تعزز  أن  يكن  الرقمية  املنصات  البلدان  اً  أن  بني  الفرص   املتفاوتة تكافؤ 

 عاملية ملنتجي السلع واخلدمات الثقافية. اً  سوق  ستحدثاألحجام، ألهنا ت
ابابجيانيسواحتج   -86 املقام    جورج  يف  املنصات  هبذه  يتحكم  من  هم  الرقمية  التكنولوجيا  عمالقة  أبن 

 األول.
بوري  وأجابت   -87 غمريا  فريونيك  املبادراتمونت  ري فو على  بعض  اختاذ  إىل  التنوع    مشرية  لصون 

ا يف  الرقميةالثقايف  األورويب    مثل  ،لبيئة  االحتاد  السمعية  توجيه  اإلعالم  وسائل  خدمات  بشأن 
لصاحل    البصرية كندا  وتدابري  الذكر  احمللي.    إاتحةاآلنف  احملتوى  على  املسألة   بيداالطالع  هذه  أن 

 ليست حاضرة بعد مبا فيه الكفاية يف جممل معاهدات التجارة احلرة.


