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توطئة

واإلبداع  للثقافة  الرئييس  بالدور  األوىل،  للمرة   ،2030 لعام  املستدامة  للتنمية  املتحدة  األمم  خطة  تقّر 

واإلدماج  االقتصادي  النمو  تعزيز  أجل  من  املستدامة  التنمية  مصاعب  عىل  التغلب  يف  الثقايف  والتنوع 

التعبري  أشكال  تنوع  وتعزيز  لحماية  اليونسكو  اتفاقية  مضمون  مع  اإلقرار  هذا  ويتوافق  االجتماعي. 

الثقايف لعام 2005، التي احتُفل يف عام 2015 بالذكرى السنوية العارشة العتمادها.

وأتت هذه االتفاقية البارزة - التي قام 140 طرفاً حتى اآلن بالتصديق عليها، ومنها االتحاد األوروبي - 

املتمثلة يف  أتاحت تعزيز رسالتنا  التي مضت عىل وجودها بإنجازات جديدة  خالل السنوات العرش األوىل 

اعتبار االستثمار يف الثقافة واإلبداع استثماراً يف التنمية املستدامة، إذ يؤدي االستثمار يف النُظم املستدامة 

إلدارة الشؤون الثقافية إىل إيجاد ُسبل جديدة لتحقيق التنمية. وترمي جميع املشاريع التي يجري دعمها 

لبناء  العاملي  برنامجه  طريق  عن  أو  االتفاقية،  بموجب  املنشأ  الثقايف  للتنوع  الدويل  الصندوق  طريق  عن 

النامية بفضل االستثمار يف املوارد  البلدان  البنيوية الالزمة يف  التغريات  القدرات، إىل املساعدة عىل إحداث 

البرشية واملؤسسات العاملة يف الصناعات الثقافية واإلبداعية.

والخدمات  السلع  تداول  يف  التوازن  لتعزيز  املتّبع  العام  النهج  تغيري  إىل  أيضاً  االتفاقية  تنفيذ  وأفىض 

بروتوكوالت  تضم  جديدة  اتفاقات  وإبرام  حديثة  أُطر  وضع  جرى  فقد  العالم.  أرجاء  جميع  يف  الثقافية 

التعاون الثقايف امللحقة باالتفاقات التجارية، التي تقّر بخصوصية السلع والخدمات الثقافية. وترمي هذه 

األسواق  إىل  النامية  البلدان  تنتجها  التي  الثقافية  والخدمات  السلع  وصول  إمكانية  تعزيز  إىل  االتفاقات 

أرجاء  جميع  يف  الثقافة  مجال  يف  العاملني  واملهنيني  الفنانني  حراك  تعزيز  إىل  وكذلك  والدولية،  اإلقليمية 

العالم. وسيتبنّي الدور الفعيل لهذه االتفاقات يف تحقيق هذا الهدف الرئييس خالل العقد القادم.

ابتكار سلع وخدمات  املساعدة عىل  إىل  تدابري جديدة ترمي  أيضاً وضع سياسات حديثة واتخاذ  وشهدنا 

القيم  الروابط يف سلسة  بني  الحدود  يعاد رسم  ولكن  بها.  واالنتفاع  وتوزيعها  وإنتاجها  متنوعة  ثقافية 

الجديدة  املواهب  الجديدة وإظهار  اآلراء  لنرش  الرقمية وسائل  التكنولوجيات  توفر  إذ  الحارض،  الوقت  يف 

االتفاقية  اليونسكو واألطراف يف  العامة. وتعتزم  الحياة  املواطنني يف  وإتاحة أشكال جديدة من مشاركة 

املقبلة.  السنوات  خالل  االتفاقية  تنفيذ  إىل  الرامية  مساعيها  يف  االعتبار  بعني  املهمة  التغريات  هذه  أخذ 

االتفاقية  به  أتت  الذي  التكنولوجي  الحياد  بمبدأ  تتقيّد  جديدة  توجيهية  مبادئ  وضع  عىل  معاً  وسنعمل 
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التعبري  أشكال  تنوع  تعزيز  إىل  ترمي  سياسات  وضع  يف  السيادي  األطراف  حق  ذاته  الوقت  يف  وتؤكد 

الثقايف يف العرص الرقمي.

وحرية  الفني  التعبري  حرية  تقييد  يتسبب  كيف  أُحزرت،  التي  اإلنجازات  من  الرغم  عىل  نرى،  زلنا  وما 

الفنانني  يحرم  وكيف  فادحة،  واقتصادية  واجتماعية  ثقافية  خسائر  يف  الفني  التعبري  بأشكال  االنتفاع 

آمنة  غري  ظروف  إيجاد  إىل  يؤدي  وكيف  عيشهم،  ُسبل  ومن  وأفكارهم  آرائهم  عن  التعبري  وسائل  من 

لجميع العاملني يف املجال الفني ولجمهورهم. فال يمكن ابتكار أشكال متنوعة من التعبري الثقايف ونرشها 

املتمثلة يف حرية  األساسية  بالحريات  الثقايف  املجال  والعاملني يف  الفنانني  تمتع  تأييد  بدون  بها  واالنتفاع 

التعبري واإلعالم والتواصل وبدون الذود عن هذه الحريات األساسية وضمان تمتعهم بها. وتقّر األطراف 

األمور،  هذه  عليها  تنطوي  التي  املصاعب  عىل  التغلب  بأن  املعنية  املدني  املجتمع  وأطراف  االتفاقية  يف 

ومنها إجراءات الرقابة والقيود التي تحّد من حرية التعبري الفني، ما زال يتطلب بذل املزيد من الجهود.

والشواهد  الوقائع  من  باملزيد  اإلتيان  أجل  من  به  نضطلع  الذي  العمل  مواصلة  من  لنا  بّد  ال  أنه  وأعتقد 

التي تبنّي أهمية الثقافة للتنمية املستدامة ودورها الكبري فيها. ويُعترب إعداد وتقديم التقارير ركناً أساسياً 

الفرصة  سنوات  أربع  كل  األطراف  من  طرف  كل  يقدمها  التي  الدورية  التقارير  تتيح  إذ  العمل،  هذا  يف 

لتبادل املعلومات بصورة شفافة ومنتظمة. وينبغي لألطراف يف هذا الصدد ضمان إرشاك املجتمع املدني 

الحكومات  بني  الحوار  إتاحة  إىل  التقارير  وتقديم  إعداد  ويؤدي  عليها.  متفق  بطرائق  التقارير  إعداد  يف 

املعلومات  من  الوفري  الكم  ويتضمن  باملسؤولية.  املشرتك  الشعور  تعزيز  إىل  ثّم  ومن  املدني،  واملجتمع 

بالسياسات  املتعلقة  الجيدة  املمارسات  من  كبرية  مجموعة  الدورية  التقارير  تقديم  عمليات  تتيحها  التي 

االسرتشاد  فعالً  جرى  وقد  واسع.  نطاق  عىل  نرشها  يجب  التي  والفعالة  االبتكارية  الثقافية  والتدابري 

 10 الثقافية:  السياسات  يف  النظر  »إعادة  املعنون  األول  العاملي  اليونسكو  تقرير  إلعداد  املعلومات  بتلك 

سنوات من العمل عىل تعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف من أجل تحقيق التنمية« عن تنفيذ االتفاقية عىل 

الصعيدين الدويل والُقطري من أجل رصد التغريات واإلنجازات.

لعام  الثقايف  التعبري  أشكال  تنوع  وتعزيز  حماية  التفاقية  األساسية  للنصوص   2015 عام  لطبعة  ويُراد 

2005 أن تكون وسيلة عملية للميض قدماً يف هذا املضمار. ويجري حالياً إعداد املبادئ التوجيهية الرامية 

العمل  إىل وضع خطة أو اسرتاتيجية لتنفيذ االتفاقية ال إىل إعطاء تعليمات أو توجيهات محددة من أجل 

وضع  أجل  من  إليها  االستناد  البلدان  تستطيع  قواعد  إرساء  إىل  أيضاً  املبادئ  هذه  وترمي  تنفيذها.  عىل 

سياسات واتخاذ تدابري وتنفيذ أنشطة تلبي احتياجات األطراف املعنية يف كل بلد، وكذلك إىل إرساء أسس 

باستمرار  املبادئ  هذه  تعديل  سيجري  ولذلك  معاً.  آن  يف  الدويل  التعاون  تيسري  أجل  من  للعمل  مشرتكة 

عىل ضوء الِعرب املستخلصة من العمل امليداني.

وتحتوي طبعة عام 2015 عىل املبادئ التوجيهية املنقحة للمادة 9 بشأن »تشاطر املعلومات والشفافية« 

من  ُعقدت يف شهر حزيران/يونيو  التي  الخامسة  العادية  دورته  إبّان  األطراف  مؤتمر  عليها  وافق  التي 

عام 2015، وكذلك عىل اإلطار العام للتقارير الدورية التي تقدم كل أربع سنوات الذي وافق عليه مؤتمر 

األطراف أيضاً آنذاك. وسيساعد اإلطار العام املنقح األطراف عىل تحسني كيفية اإلبالغ عن تأثري االتفاقية 

يف السياسات، مع إيالء اهتمام خاص ملسائل معيّنة تضم وسائل اإلعالم الرقمية والعامة وقضايا املساواة 

بني الجنسني والشباب عىل سبيل املثال. وقام معهد اليونسكو لإلحصاء بتحديث امللحق اإلحصائي.

لنعّول عىل  الجميع. وإننا  االتفاقية مسؤولية مشرتكة تقع عىل عاتق  إنجاح عملية تنفيذ  إىل  السعي  ويُعّد 

املسؤولني الحكوميني وعىل الربملانيني لنرش رسالة االتفاقية والتعريف بأحكامها يف أوطانهم ثّم التواصل 

فيما بينهم بشأن ذلك عىل الصعيد الدويل. ونرجو أن يتعاون املجتمع املدني مع الحكومات لضمان وضع 

سياسات حكومية مفيدة لألطراف الفاعلة يف مجال الثقافة عىل الصعيد امليداني. ونرجو أيضاً أن يشارك 

ضمان  وحدها  األطراف  تستطيع  فال  استدامته.  لضمان  الفنون  قطاع  يف  يستثمر  وأن  الخاص  القطاع 

للمجتمع  جدواها  ثبتت  إال إذا  ناجعة  السياسات  تكون  ولن  الثقايف.  التعبري  أشكال  تنوع  وتعزيز  حماية 

أن  الحكومات  عىل  ويجب  املواطنني.  وسائر  الثقافية  املشاريع  وأصحاب  املبدعني  ولألفراد  برمته  املدني 

تساعد عىل إيجاد »حيّز« لإلبداع الفني وممارسة حرية التعبري الفني واالنضمام إىل الجمعيات.

االتفاقية  تنفيذ  اآلن عىل  الدول  االتفاقية. وتعمل هذه  اليونسكو عىل  األعضاء يف  الدول  وقد صّدق معظم 

هذه  مواصلة  ضمان  عىل  الحرص  علينا  ويجب  للتنمية.  خطة  باعتبارها  التطبيق  موضع  ووضعها 

تاماً عىل أرض الواقع. وستعيننا هذه الطبعة الجديدة  املساعي الجديدة الرامية إىل تنفيذ االتفاقية تنفيذاً 

للنصوص األساسية عىل ذلك.

 إيرينا بوكوفا

 املديرة العامة لليونسكو
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اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف

باريس، 20 ترشين األول/أكتوبر 2005 

إن املؤتمر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، املنعقد يف باريس من 3 إىل 21 ترشين األول/

أكتوبر 2005 يف دورته الثالثة والثالثني،

إذ يؤكد أن التنوع الثقايف هو سمة مميزة للبرشية،

ويدرك أن التنوع الثقايف يشكل تراثا مشرتكاً للبرشية، وأنه ينبغي إعزازه واملحافظة عليه لفائدة الجميع،

وتتعزز  املتاحة  الخيارات  نطاق  فيه  يتسع  ومتنوعاً  غنياً  عاملاً  يخلق  الثقايف  التنوع  أن  اعتباره  يف  ويضع 

للمجتمعات  املستدامة  للتنمية  أساسية  ركيزة  ثم  من  يشكل  وأنه  اإلنسانية،  والقيم  البرشية  فيه الطاقات 

والشعوب واألمم،

واالحرتام  االجتماعية  والعدالة  والتسامح  الديمقراطية  رحاب  يف  يزدهر  الذي  الثقايف،  التنوع  بأن  ويذّكر 

املتبادل بني الشعوب والثقافات، ال غنى عنه للسالم واألمن عىل الصعيد املحيل والوطني والدويل،

العاملي  الثقايف لإلعمال الكامل لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية املكرسة يف اإلعالن  التنوع  وينوه بأهمية 

لحقوق اإلنسان ويف صكوك أخرى معرتف بها عىل الصعيد العاملي،

والدولية ويف جهود  الوطنية  اإلنمائية  السياسات  اسرتاتيجي يف  الثقافة كعنرص  إدماج  ويشدد عىل رضورة 

يرّكز  الذي  األلفية )2000(  املتحدة بشأن  األمم  إعالن  أيضاً  يراعى يف ذلك  أن  الدويل، عىل  اإلنمائي  التعاون 

بصفة خاصة عىل القضاء عىل الفقر،

ويضع يف اعتباره أن الثقافة تتخذ أشكاالً مختلفة عرب الزمان واملكان، وأن هذا التنوع يتجىل يف تفّرد وتعّدد 

الهويات وأشكال التعبري الثقايف للشعوب واملجتمعات التي تتكون منها البرشية،

للثراء املادي وغري املادي، وال سيما نظم معارف الشعوب  التقليدية بوصفها مصدراً  ويقر بأهمية املعارف 

األصلية، وبإسهامها اإليجابي يف التنمية املستدامة، وبرضورة حمايتها وتعزيزها بطريقة مالئمة،

بما تنطوي عليه من مضامني، ال سيما يف  الثقايف،  التعبري  تنوع أشكال  تدابري لحماية  اتخاذ  ويقر برضورة 

األوضاع التي تكون فيها أشكال التعبري الثقايف مهددة بأن تندثر أو معرضة ألن تلحق بها أرضار جسيمة،

النساء  أوضاع  تحسني  عىل  وبقدرتها  عام،  بشكل  االجتماعي  التالحم  تحقيق  يف  الثقافة  بأهمية  وينّوه 

وتعزيز دورهن يف املجتمع بشكل خاص،
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ويدرك أن التنوع الثقايف يعززه التداول الحر لألفكار وتغذيه املبادالت والتفاعالت املستمرة بني الثقافات،

ويؤكد مجدداً عىل أن حرية التفكري والتعبري واإلعالم، وتنوع وسائل اإلعالم، يكفالن ازدهار أشكال التعبري 

الثقايف داخل املجتمعات،

هاماً يف تمكني  الثقايف، يعد عامالً  للتعبري  التقليدية  الثقايف، بما فيها األشكال  التعبري  ويقر بأن تنوع أشكال 

األفراد والشعوب من التعبري عن أفكارهم وقيمهم وتشاطرها مع اآلخرين،

األسايس  الدور  عىل  مجدداً  ويؤّكد  الثقايف،  التنوع  عنارص  من  أسايس  عنرص  هو  اللغوي  التنوع  بأن  ويذّكر 

الذي يؤديه التعليم يف حماية وتعزيز أشكال التعبري الثقايف،

األقليات  إىل  املنتمني  لألشخاص  ذلك  يف  بما  للجميع،  بالنسبة  الثقافات  حيوية  أهمية  اعتباره  يف  ويضع 

بهم،  الخاصة  التقليدية  الثقايف  التعبري  أشكال  إبداع  بحرية  تمتعهم  يف  تتجىل  والتي  األصلية،  والشعوب 

ونرشها وتوزيعها والوصول إليها، كي ينتفعوا بها يف تحقيق تنميتهم،

الثقايف،  التعبري  أشكال  ويجددان  يغذيان  اللذين  الثقافيني،  واإلبداع  للتفاعل  الجوهري  بالدور  وينوه 

ويعززان الدور الذي يؤديه العاملون يف مجال التنمية الثقافية من أجل تقدم املجتمع برّمته،

ويقر بأهمية حقوق امللكية الفكرية يف مساندة املشاركني يف اإلبداع الثقايف،

بطبيعة  تتسم  والدالالت،  والقيم  للهويات  الحاملة  الثقافية،  والخدمات  والسلع  األنشطة  بأن  منه  واقتناعاً 

مزدوجة، اقتصادية وثقافية، وبأنها يجب أال تعامل من ثم عىل أنها ذات قيمة تجارية فحسب،

كانت  لنئ  واالتصال،  املعلومات  لتكنولوجيات  الرسيع  التطور  يرّسها  التي  العوملة،  عمليات  أن  يالحظ  وإذ 

تخلق ظروفاً لم يسبق لها مثيل لتعزيز التفاعل بني الثقافات، فهي تشكل أيضاً تحدياً يواجه التنوع الثقايف، 

وخاصة بالنظر إىل ما قد تولده من اختالل يف التوازن بني البلدان الغنية والبلدان الفقرية،

ويضع يف اعتباره املهمة املحددة امُلسندة إىل اليونسكو واملتمثلة يف ضمان احرتام تنوع الثقافات والتوصية 

بعقد االتفاقات الدولية التي تراها رضورية لتسهيل حرية تداول األفكار عن طريق الكلمة والصورة،

الحقوق  وممارسة  الثقايف  بالتنوع  يتعلق  فيما  اليونسكو  اعتمدتها  التي  الدولية  الصكوك  أحكام  إىل  ويشري 

الثقافية، وال سيما اإلعالن العاملي بشأن التنوع الثقايف لعام 2001،

يعتمد هذه االتفاقية يف هذا اليوم املوافق 20 ترشين األول/أكتوبر 2005.

أوالً - األهداف واملبادئ التوجيهية

1 – األهداف املادة 

تتمثل أهداف هذه االتفاقية فيما ييل:

حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف؛ )أ( 

تُثري من خالله بعضها  حراً  تفاعالً  الثقافات وتفاعلها  ازدهار  تكفل  التي  الظروف  تهيئة  )ب( 

بعضاً؛

يف  توازناً  وأكثر  نطاقاً  أوسع  ثقافية  مبادالت  قيام  لضمان  الثقافات  بني  الحوار  تشجيع  )جـ( 

العالم دعماً لالحرتام بني الثقافات وإشاعة لثقافة السالم؛

مد  عىل  الحرص  من  بروح  الثقافات  بني  التفاعل  تنمية  بهدف  الثقايف  التواصل  تعزيز  )د( 

الجسور بني الشعوب؛

املحيل  املستوى  عىل  بقيمته  الوعي  وزيادة  الثقايف  التعبري  أشكال  تنوع  احرتام  تشجيع  )هـ( 

والوطني والدويل؛

وباألخص  البلدان،  لجميع  بالنسبة  والتنمية  الثقافة  بني  الصلة  أهمية  عىل  التأكيد  تجديد  )و( 

لضمان  والدويل  الوطني  الصعيدين  عىل  بها  املضطلع  األنشطة  ومساندة  النامية،  للبلدان 

االعرتاف بالقيمة الحقيقية لهذه الصلة؛

للهويات  حاملة  بوصفها  الثقافية  والخدمات  والسلع  لألنشطة  املتميزة  بالطبيعة  االعرتاف  )ز( 

والقيم والدالالت؛

تجديد التأكيد عىل حق الدول السيادي يف مواصلة واعتماد وتنفيذ السياسات والتدابري التي  )ح( 

تراها مالئمة لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف عىل أراضيها؛

توطيد التعاون والتضامن الدوليني بروح من الرشاكة، وال سيما من أجل النهوض بقدرات  )ط( 

البلدان النامية عىل حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف.

2 – املبادئ التوجيهية املادة 

مبدأ احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية  - 1

مثل  األساسية،  والحريات  اإلنسان  حقوق  تُكفل  لم  ما  وتعزيزه  الثقايف  التنوع  حماية  يتسنى  لن 

الثقايف.  التعبري  أشكال  اختيار  إمكانية  لألفراد  تُكفل  لم  وما  واالتصال،  واإلعالم  التعبري  حرية 

وال يجوز ألحد التذرع بأحكام هذه االتفاقية النتهاك حقوق اإلنسان والحريات األساسية املكرسة يف 

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان أو املكفولة بموجب القانون الدويل أو لتقليص نطاقها.
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مبدأ السيادة  - 2

تدابري  اعتماد  يف  سيادي  بحق  الدويل،  القانون  ومبادئ  املتحدة  األمم  مليثاق  وفقاً  الدول،  تتمتع 

وسياسات لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف عىل أراضيها.

مبدأ تساوي جميع الثقافات يف الكرامة ويف الجدارة باالحرتام  - 3

ثقافات  فيها  بما  الثقافات،  جميع  بأن  االعرتاف  الثقايف  التعبري  أشكال  تنوع  وتعزيز  حماية  تفرتض 

األشخاص املنتمني إىل األقليات وثقافات الشعوب األصلية، متساوية يف الكرامة ويف الجدارة باالحرتام.

مبدأ التضامن والتعاون الدوليني  - ٤

ينبغي أن يستهدف التضامن والتعاون الدوليان تمكني جميع البلدان، وال سيما البلدان النامية، من 

استحداث وتعزيز وسائل التعبري الثقايف الخاصة بها، بما فيها صناعاتها الثقافية سواء كانت ناشئة 

أو راسخة، وذلك عىل الصعيد املحيل والوطني والدويل.

مبدأ تكامل الجوانب االقتصادية والثقافية للتنمية  - 5

عن  أهمية  تقل  ال  للتنمية  الثقافية  الجوانب  فإن  للتنمية،  الرئيسية  املحركات  أحد  الثقافة  كانت  ملا 

جوانبها االقتصادية، ولألفراد والشعوب حق أسايس يف املشاركة فيها والتمتع بها.

مبدأ التنمية املستدامة  - ٦

وتعزيزه  الثقايف  التنوع  حماية  وتعد  واملجتمعات.  لألفراد  نفيسة  ثروة  الثقايف  التنوع  يشكل 

والحفاظ عليه رشطاً أساسياً لتحقيق التنمية املستدامة لصالح األجيال الحارضة واملقبلة.

مبدأ االنتفاع الُمنصف  - 7

العالم،  أنحاء  كل  من  اآلتية  الثقايف  التعبري  أشكال  من  ومتنوعة  غنية  بطائفة  الُمنصف  االنتفاع  إن 

الثقايف وتشجيع  بالتنوع  لالرتقاء  أساسيان  عامالن  هما  والنرش،  التعبري  بوسائل  الثقافات  وانتفاع 

التفاهم.

مبدأ االنفتاح والتوازن  - 8

ينبغي للدول، لدى اعتماد أي تدابري لدعم تنوع أشكال التعبري الثقايف، أن تسعى، بالصورة املالئمة، 

إىل تشجيع االنفتاح عىل الثقافات األخرى يف العالم، وأن تضمن اتفاق تلك التدابري مع األهداف التي 

تتوخاها هذه االتفاقية.

ثانياً - نطاق التطبيق

3 – نطاق التطبيق املادة 

أشكال  تنوع  وتعزيز  بحماية  تتعلق  وتدابري  سياسات  من  األطراف  تعتمده  ما  عىل  االتفاقية  هذه  تطبق 

التعبري الثقايف.

ثالثاً - التعاريف

٤ – التعاريف املادة 

ألغراض هذه االتفاقية، تم االتفاق عىل ما ييل:

التنوع الثقايف  - 1

ثقافاتها.  عن  واملجتمعات  الجماعات  بها  تعرّب  التي  األشكال  تعدد  الثقايف«  »التنوع  بعبارة  يقصد 

وأشكال التعبري هذه يتم تناقلها داخل الجماعات واملجتمعات وفيما بينها.

وإثرائه  للبرشية  الثقايف  الرتاث  عن  التعبري  أساليب  تنوع  خالل  من  فقط  الثقايف  التنوع  يتجىل  وال 

إبداع  أنماط  تنوع  خالل  من  أيضاً  يتجىل  بل  املتنوعة،  الثقايف  التعبري  أشكال  بواسطة  ونقله 

والتكنولوجيات  الوسائل  كانت  أيا  بها،  والتمتع  وتوزيعها  ونرشها  وإنتاجها  الفني  التعبري  أشكال 

املستخدمة يف ذلك.

املضمون الثقايف  - 2

من  املستمدة  الثقافية  والقيم  الفنية  واألبعاد  الرمزية  املعاني  الثقايف«  »املضمون  بعبارة  يقصد 

الهويات الثقافية أو املعربة عنها.

أشكال التعبري الثقايف  - 3

والجماعات  األفراد  إبداع  عن  الناشئة  التعبري  أشكال  الثقايف«  التعبري  »أشكال  بعبارة  يقصد 

واملجتمعات والحاملة ملضمون ثقايف.

األنشطة والسلع والخدمات الثقافية  - ٤

لدى  يتبني،  التي  والخدمات  والسلع  األنشطة  الثقافية«  والخدمات  والسلع  »األنشطة  بعبارة  يقصد 

الثقايف،  للتعبري  أشكاالً  تنقل  أو  أنها تجسد  املحددة،  غايتها  أو  استعمالها  أوجه  أو  النظر يف صفتها 

أو قد تسهم يف  ذاتها،  الثقافية غاية يف حد  األنشطة  التجارية. وقد تكون  قيمتها  النظر عن  برصف 

إنتاج السلع والخدمات الثقافية.
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الصناعات الثقافية  - 5

يقصد بعبارة »الصناعات الثقافية« الصناعات التي تنتج وتوزع السلع والخدمات الثقافية بمعناها 

املعرف يف الفقرة 4 أعاله.

السياسات والتدابري الثقافية  - ٦

عىل  بالثقافة،  صلة  لها  التي  والتدابري  السياسات  الثقافية«  والتدابري  »السياسات  بعبارة  يقصد 

املستوى املحيل أو الوطني أو اإلقليمي أو الدويل، والتي إما تركز عىل الثقافة يف حد ذاتها، وإما ترمي 

إىل ممارسة تأثري مبارش عىل أشكال التعبري الثقايف لألفراد أو الجماعات أو املجتمعات، ويشمل ذلك 

إبداع األنشطة والسلع والخدمات الثقافية وإنتاجها ونرشها وتوزيعها واالنتفاع بها.

الحماية  - 7

واالرتقاء  وصونه  الثقايف  التعبري  أشكال  تنوع  حفظ  إىل  ترمي  تدابري  اعتماد  »الحماية«  بكلمة  يقصد 

به. والفعل »يحمي« يعني اعتماد مثل هذه التدابري.

التواصل الثقايف  - 8

يقصد بعبارة »التواصل الثقايف« وجود ثقافات مختلفة وتفاعلها بشكل متكافئ، مع إمكانية توليد 

أشكال تعبري ثقايف مشرتكة من خالل الحوار واالحرتام املتبادل.

رابعاً - حقوق األطراف والتزاماتها

5 – القاعدة العامة فيما يخص الحقوق وااللتزامات املادة 

اإلنسان  حقوق  الدويل وصكوك  القانون  ومبادئ  املتحدة  األمم  مليثاق  طبقاً  مجدداً،  األطراف  تؤكد   - 1

تدابري لحماية  الثقافية واعتماد  السيادي يف صياغة وتنفيذ سياساتها  بها عاملياً، عىل حقها  املعرتف 

وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف وتوطيد التعاون الدويل لتحقيق أهداف هذه االتفاقية.

الثقايف  التعبري  أشكال  تنوع  لحماية وتعزيز  تدابري  واتخاذ  تنفيذ سياسات  لدى  يحرص كل طرف،   - 2

عىل أراضيه، عىل أن تتفق هذه السياسات والتدابري مع أحكام هذه االتفاقية.

٦ – حقوق األطراف عىل املستوى الوطني املادة 

يجوز ألي طرف أن يعتمد، يف إطار سياساته وتدابريه الثقافية، بتعريفها الوارد يف املادة 4.6، ومع   - 1

التعبري  أشكال  تنوع  وتعزيز  حماية  إىل  ترمي  تدابري  به،  الخاصة  واالحتياجات  الظروف  مراعاة 

الثقايف داخل أراضيه.

ويمكن أن تشمل هذه التدابري ما ييل:  - 2

تدابري تنظيمية ترمي إىل حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف؛ )أ( 

تتيح  فرصاً  الوطنية  الثقافية  والخدمات  والسلع  لألنشطة  مالئمة،  بطريقة  توفر،  تدابري  )ب( 

األرايض  عىل  املتوافرة  الثقافية  والخدمات  والسلع  األنشطة  مجمل  بني  مكانها  تجد  أن  لها 

ذلك  ويشمل  بها،  والتمتع  وتوزيعها  ونرشها  وإنتاجها  بإبداعها  يتعلق  فيما  الوطنية، 

التدابري املتعلقة باللغة املستخدمة يف األنشطة والسلع والخدمات املذكورة؛

فرص  الرسمي  غري  القطاع  وألنشطة  املستقلة  الوطنية  الثقافية  للصناعات  توفر  تدابري  )جـ( 

الوصول الفعيل إىل وسائل إنتاج األنشطة والسلع والخدمات الثقافية ونرشها وتوزيعها؛

تدابري ترمي إىل تقديم مساعدات مالية عامة؛ )د( 

والخاصة،  العامة  واملؤسسات  الربح،  تستهدف  ال  التي  املنظمات  تشجيع  إىل  ترمي  تدابري  )هـ( 

تبادل  حرية  وتعزيز  تنمية  عىل  الثقافة،  مجال  يف  العاملني  املهنيني  من  وغريهم  والفنانني 

حفز  وعىل  الثقافية،  والخدمات  والسلع  واألنشطة  الثقايف  التعبري  وأشكال  األفكار  وتداول 

روح اإلبداع واملبادرة التجارية يف أنشطتهم؛

تدابري ترمي إىل إنشاء ودعم املؤسسات العامة بالطريقة املناسبة؛ )و( 

تدابري ترمي إىل تشجيع ودعم الفنانني وسائر املشاركني يف إبداع أشكال التعبري الثقايف؛ )ز( 

اإلذاعة  هيئات  خالل  من  ذلك  يف  بما  اإلعالم،  وسائل  تنوع  تعزيز  إىل  ترمي  تدابري  )ح( 

والتلفزيون العامة.

7 – تدابري لتعزيز أشكال التعبري الثقايف املادة 

تسعى األطراف إىل تهيئة بيئة يف أراضيها تشجع األفراد والفئات االجتماعية عىل القيام بما ييل:  - 1

إليها، مع  الخاصة بهم وإنتاجها ونرشها وتوزيعها والوصول  الثقايف  التعبري  إبداع أشكال  )أ( 

االجتماعية،  الفئات  وبشتى  بالنساء  الخاصة  واالحتياجات  للظروف  الواجبة  العناية  إيالء 

بما يف ذلك األشخاص الذين ينتمون إىل األقليات وإىل الشعوب األصلية؛

الوصول إىل أشكال التعبري الثقايف املتنوعة التي أبدعت يف أراضيهم ويف سائر بلدان العالم. )ب( 

اإلبداع،  عملية  يف  املشاركني  وجميع  الفنانني  إسهام  بأهمية  االعرتاف  إىل  األطراف  تسعى  كما   - 2

تنوع  إثراء  يف  املحوري  وبدورهم  عملهم،  يف  الفنانني  تدعم  التي  واملنظمات  الثقافية،  واألوساط 

أشكال التعبري الثقايف.
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8 – تدابري لحماية أشكال التعبري الثقايف املادة 

دون املساس بأحكام املادتني 5 و 6، يجوز ألي طرف تحديد ما إذا كان هناك أوضاع خاصة تكون   - 1

فيها أشكال التعبري الثقايف املوجودة عىل أراضيه معرضة لخطر االندثار أو لتهديد خطري أو تتطلب 

بصورة ما صوناً عاجالً.

األوضاع  يف  الثقايف  التعبري  أشكال  وصون  لحماية  املالئمة  التدابري  تتخذ جميع  أن  لألطراف  يجوز   - 2

املشار إليها يف الفقرة 1 طبقاً ألحكام هذه االتفاقية.

املتخذة  التدابري  بجميع  علماً   ،23 املادة  يف  إليها  املشار  الحكومية،  الدولية  اللجنة  األطراف  تحيط   - 3

ملواجهة مقتضيات الوضع، ويجوز للجنة أن تقدم توصيات مالئمة يف هذا الصدد.

9 – تشاطر املعلومات والشفافية املادة 

تقوم األطراف بما ييل:

تقديم تقارير إىل اليونسكو كل أربعة أعوام تتضمن ما يلزم من املعلومات عن التدابري التي  )أ( 

اتخذتها لحماية وتعزيز أشكال التعبري الثقايف يف أراضيها وعىل املستوى الدويل؛

تعيني جهة اتصال مسؤولة عن تشاطر املعلومات بشأن هذه االتفاقية؛ )ب( 

تشاطر وتبادل املعلومات املتعلقة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف. )جـ( 

10 – التعليم وتوعية الجمهور املادة 

تقوم األطراف بما ييل:

بهذا  واالرتقاء  الثقايف  التعبري  أشكال  تنوع  وتعزيز  حماية  أهمية  إدراك  عىل  التشجيع  )أ( 

اإلدراك، وال سيما من خالل الربامج التعليمية والربامج الرامية إىل زيادة توعية الجمهور؛

التعاون مع األطراف األخرى ومع املنظمات الدولية واإلقليمية لتحقيق هدف هذه املادة؛ )ب( 

للتعليم  برامج  إنشاء  طريق  عن  اإلنتاجية  القدرات  وتدعيم  اإلبداع  تشجيع  عىل  العمل  )جـ( 

والتدريب والتبادل يف مجال الصناعات الثقافية. وينبغي تنفيذ هذه التدابري بدون أن يؤثر 

ذلك سلبياً عىل أشكال اإلنتاج التقليدية.

11 – مشاركة املجتمع املدني املادة 

وتشجع  الثقايف.  التعبري  أشكال  تنوع  وتعزيز  حماية  يف  املدني  للمجتمع  األسايس  بالدور  األطراف  تقر 

األطراف مشاركة املجتمع املدني بصورة فعالة يف جهودها الرامية إىل تحقيق أهداف هذه االتفاقية.

12 – تعزيز التعاون الدويل املادة 

املواتية  الظروف  تهيئة  أجل  من  بينها  فيما  والدويل  واإلقليمي  الثنائي  التعاون  توطيد  إىل  األطراف  تسعى 

لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، مع مراعاة األوضاع املشار إليها يف املادتني 8 و 17 بوجه خاص، بغية 

تحقيق ما ييل عىل وجه الخصوص:

تيسري الحوار بني األطراف بشأن السياسة الثقافية؛ )أ( 

من  العامة،  الثقافية  املؤسسات  يف  العام  للقطاع  واإلدارية  االسرتاتيجية  القدرات  تعزيز  )ب( 

خالل املبادالت الثقافية املهنية والدولية وتشاطر أفضل املمارسات؛

بني  وفيما  الخاص  والقطاع  الحكومية  غري  واملنظمات  املدني  املجتمع  مع  الرشاكات  تدعيم  )جـ( 

هذه الكيانات، من أجل تشجيع وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف؛

تشاطر  تعزيز  أجل  من  الرشاكات  وتشجيع  الجديدة  التكنولوجيات  استخدام  ترويج  )د( 

املعلومات والتفاهم الثقايف، والنهوض بتنوع أشكال التعبري الثقايف؛

التشجيع عىل إبرام اتفاقات لإلنتاج املشرتك والتوزيع املشرتك. )هـ( 

13 – دمج الثقافة يف سياسات التنمية املستدامة املادة 

املؤاتية  الظروف  تهيئة  بغية  املستويات  جميع  عىل  اإلنمائية  سياساتها  يف  الثقافة  دمج  إىل  األطراف  تسعى 

أشكال  تنوع  وتعزيز  بحماية  املتصلة  الجوانب  تدعيم  عىل  اإلطار  هذا  يف  وتعمل  املستدامة،  التنمية  لتحقيق 

التعبري الثقايف.

1٤ – التعاون من أجل تحقيق التنمية املادة 

فيما يخص  الفقر، وال سيما  من  والحّد  املستدامة  التنمية  تحقيق  أجل  التعاون من  دعم  إىل  األطراف  تسعى 

تدابري  جملة  باتخاذ  وذلك  نشيط،  ثقايف  قطاع  قيام  عىل  التشجيع  بغية  النامية،  للبلدان  املحددة  االحتياجات 

منها التدابري التالية:

تعزيز الصناعات الثقافية يف البلدان النامية من خالل ما ييل: )أ( 

بناء وتعزيز القدرات اإلنتاجية والتوزيعية يف مجال الثقافة يف البلدان النامية؛  )1(

السوق  إىل  أوسع  نطاق  عىل  الثقافية  وخدماتها  وسلعها  أنشطتها  وصول  تيسري   )2(

العاملية وشبكات التوزيع الدولية؛

إتاحة نشوء أسواق محلية وإقليمية تملك مقومات البقاء؛  )3(

دخول  تيسري  أجل  من  أمكن،  كلما  املتقدمة،  البلدان  يف  املناسبة  التدابري  اتخاذ   )٤(
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األنشطة والسلع والخدمات الثقافية الخاصة بالبلدان النامية إىل أراضيها؛

النامية  البلدان  إىل  املنتمني  الفنانني  ل  تنقُّ وتسهيل  اإلبداعي،  للنشاط  الدعم  توفري   )5(

قدر اإلمكان؛

النامية، وال سيما يف مجايل  والبلدان  املتقدمة  البلدان  املناسب بني  التعاون  تشجيع   )٦(

املوسيقى والسينما؛

بناء القدرات من خالل تبادل املعلومات والخربة والدراية، وتدريب املوارد البرشية يف البلدان  )ب( 

واإلدارية،  االسرتاتيجية  القدرات  مجال  يف  سيما  وال  والخاص،  العام  القطاعني  يف  النامية، 

املرشوعات  وتنمية  وتوزيعها،  الثقايف  التعبري  والرتويج ألشكال  وتنفيذها،  السياسات  ورسم 

املتوسطة والصغرية والبالغة الصغر، واستخدام التكنولوجيا، وتطوير املهارات ونقلها؛

نقل التكنولوجيا والدراية من خالل اعتماد التدابري التشجيعية املناسبة، وال سيما يف مجال  )جـ( 

الصناعات واملرشوعات الثقافية؛

الدعم املايل من خالل ما ييل: )د( 

إنشاء صندوق دويل للتنوع الثقايف، كما هو منصوص عليه يف املادة 18؛  )1(

لحفز  التقنية  املساعدة  ذلك  االقتضاء، ويشمل  عند  إنمائية رسمية،  توفري مساعدة   )2(

ودعم اإلبداع؛

أشكال أخرى من املساعدة املالية كالقروض املنخفضة الفائدة واإلعانات وغري ذلك   )3(

من اآلليات التمويلية.

15 – طرائق التعاون املادة 

ال تستهدف  التي  املنظمات  الخاص وقطاع  والقطاع  العام  القطاع  فيما بني  إقامة رشاكات  األطراف  تشجع 

وتعزيز  حماية  عىل  قدراتها  تدعيم  يف  النامية  البلدان  مع  التعاون  أجل  من  منها،  قطاع  كل  وداخل  الربح، 

تنوع أشكال التعبري الثقايف. وعىل هذه الرشاكات التجديدية أن ترّكز، استجابة لالحتياجات امللموسة للبلدان 

والسلع  األنشطة  تبادل  وعىل  والسياسات،  البرشية  واملوارد  األساسية  البنى  تنمية  مواصلة  عىل  النامية، 

والخدمات الثقافية.

1٦ – املعاملة التفضيلية للبلدان النامية املادة 

تيرّس البلدان املتقدمة املبادالت الثقافية مع البلدان النامية بمنح معاملة تفضيلية، من خالل األطر املؤسسية 

لسلعها  وكذلك  الثقافة،  مجال  يف  بها  والعاملني  مهنيّيها  وسائر  البلدان  هذه  لفناني  املالئمة،  والقانونية 

وخدماتها الثقافية.

17 – التعاون الدويل يف األوضاع التي تكون فيها أشكال التعبري الثقايف معرضة لتهديد خطري املادة 

تتعاون األطراف عىل تقديم املساعدة لبعضها بعضاً، مع إيالء العناية للبلدان النامية عىل وجه الخصوص، يف 

األوضاع املشار إليها يف املادة 8.

18 – الصندوق الدويل للتنوع الثقايف املادة 

يُنشأ بموجب هذه االتفاقية صندوق دويل للتنوع الثقايف، يُشار إليه فيما ييل باسم »الصندوق«.  - 1

يُشّكل الصندوق كصندوق ألموال الودائع، وفقاً للنظام املايل لليونسكو.  - 2

تتألف موارد الصندوق من:  - 3

املساهمات الطوعية املقدمة من األطراف؛ )أ( 

االعتمادات التي يخصصها املؤتمر العام لليونسكو لهذا الغرض؛ )ب( 

وبرامج  ومنظمات  أخرى؛  دول  تقدمها  أن  يمكن  التي  الوصايا  أو  الهبات  أو  املساهمات  )جـ( 

أو  الخاصة  أو  العامة  والهيئات  أخرى؛  أو دولية  إقليمية  املتحدة، ومنظمات  األمم  منظومة 

األفراد؛

أي فوائد مستحقة عن موارد الصندوق؛ )د( 

حصيلة جمع التربعات وإيرادات األنشطة التي تنظم لصالح الصندوق؛ )هـ( 

أي موارد أخرى يجيزها نظام الصندوق. )و( 

تقرر اللجنة الدولية الحكومية أوجه استعمال أموال الصندوق بناء عىل توجيهات مؤتمر األطراف،   - ٤

املشار إليه يف املادة 22.

يجوز للجنة الدولية الحكومية أن تقبل املساهمات وغريها من أشكال املساعدة التي تقدم ألغراض   - 5

عامة أو خاصة تتعلق بمرشوعات محددة، رشيطة موافقتها عىل هذه املرشوعات.

ال يجوز ربط املساهمات املقدمة إىل الصندوق بأي رشط سيايس أو اقتصادي أو بأي رشوط أخرى   - ٦

تتعارض مع أهداف هذه االتفاقية.

تسعى األطراف إىل تقديم مساهمات طوعية بصفة منتظمة من أجل تنفيذ هذه االتفاقية.  - 7

19 – تبادل املعلومات وتحليلها ونرشها املادة 

توافق األطراف عىل تبادل املعلومات وتشاطر الخربات يف مجال جمع البيانات واإلحصاءات الخاصة   - 1

بتنوع أشكال التعبري الثقايف وبأفضل املمارسات الرامية إىل حماية هذا التنوع وتعزيزه.
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املعلومات  كل  ونرش  وتحليل  جمع  األمانة،  يف  املتاحة  اآلليات  استخدام  طريق  عن  اليونسكو،  تيرس   - 2

واإلحصاءات وأفضل املمارسات املتوافرة يف هذا املجال.

الحكومية  والهيئات  القطاعات  بمختلف  املتعلقة  للبيانات  بنك  بإنشاء  اليونسكو  تقوم  كما   - 3

الثقايف،  التعبري  أشكال  مجال  يف  العاملة  الربح،  تستهدف  ال  التي  واملنظمات  الخاصة،  واملؤسسات 

وبتحديث مواد هذا البنك بصفة مستمرة.

تقدم  التي  األطراف  وخربات  قدرات  لتعزيز  خاصة  عناية  اليونسكو  تويل  البيانات،  لجمع  وتيسرياً   - ٤

طلباً للحصول عىل مساعدة يف هذا املجال.

يشّكل جمع املعلومات املبينة يف هذه املادة استكماالً للمعلومات التي تشري إليها أحكام املادة 9.  - 5

خامساً - العالقة مع الصكوك األخرى

20 – العالقة مع الصكوك األخرى: الدعم املتبادل، والتكامل، وعدم التبعية املادة 

وجميع  االتفاقية  هذه  تفرضها  التي  بااللتزامات  حسنة  بنية  تفي  أن  عليها  بأن  األطراف  تقر   - 1

فيها. وعليه، ودون اعتبار هذه االتفاقية تابعة إزاء املعاهدات  املعاهدات األخرى التي تكون أطرافاً 

األخرى، فإنها:

تشجع الدعم املتبادل بني هذه االتفاقية واملعاهدات األخرى التي تكون أطرافاً فيها؛ )أ( 

تضع األحكام ذات الصلة من هذه االتفاقية يف اعتبارها، لدى تفسريها وتطبيقها املعاهدات  )ب( 

األخرى التي تكون أطرافاً فيها أو لدى ارتباطها بالتزامات دولية أخرى.

بموجب  والتزاماتها  األطراف  حقوق  من  يعدل  أنه  عىل  االتفاقية  هذه  يف  حكم  أي  تفسري  يجوز  ال   - 2

املعاهدات األخرى التي تكون أطرافاً فيها.

21 – التشاور والتنسيق عىل الصعيد الدويل املادة 

الغاية  لهذه  وتحقيقاً  األخرى.  الدولية  املحافل  يف  ومبادئها  االتفاقية  هذه  ألهداف  بالرتويج  األطراف  تلتزم 

تتشاور األطراف فيما بينها، حسب االقتضاء، واضعة هذه األهداف واملبادئ يف اعتبارها.

سادساً - هيئات االتفاقية

22 – مؤتمر األطراف املادة 

ينشأ مؤتمر لألطراف. ويكون مؤتمر األطراف هو الهيئة الجامعة والعليا لهذه االتفاقية.  - 1

املؤتمر  إطار  يف  اإلمكان  قدر  وذلك  سنتني،  كل  مرة  تعقد  عادية  دورة  يف  األطراف  مؤتمر  يجتمع   - 2

العام لليونسكو. ويجوز له أن يجتمع يف دورة استثنائية إذا ما قرر ذلك، أو إذا تلقت اللجنة الدولية 

الحكومية طلباً بذلك من ثلث األطراف عىل األقل.

يعتمد مؤتمر األطراف نظامه الداخيل.  - 3

تشمل مهام مؤتمر األطراف، فيما تشمله، ما ييل:  - ٤

انتخاب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية؛ )أ( 

تلقي ودراسة تقارير األطراف يف هذه االتفاقية املحالة إليه من اللجنة الدولية الحكومية؛ )ب( 

عىل  بناًء  الحكومية،  الدولية  اللجنة  تعدها  التي  التشغيلية  التوجيهية  املبادئ  عىل  املوافقة  )جـ( 

طلبه؛

اتخاذ أي إجراءات يراها رضورية لتعزيز أهداف هذه االتفاقية. )د( 

23 – اللجنة الدولية الحكومية املادة 

يشار  الثقايف،  التعبري  أشكال  تنوع  وتعزيز  لحماية  حكومية  دولية  لجنة  اليونسكو  إطار  يف  تنشأ   - 1

يف  طرفاً  دولة   18 ممثيل  من  اللجنة  هذه  وتتألف  الحكومية«.  الدولية  »اللجنة  باسم  ييل  فيما  إليها 

النفاذ  حيز  االتفاقية  هذه  تدخل  حاملا  وذلك  سنوات،  أربع  ملدة  األطراف  مؤتمر  ينتخبها  االتفاقية 

طبقاً للمادة  29.

تجتمع اللجنة الدولية الحكومية مرة كل سنة.  - 2

تعمل اللجنة الدولية الحكومية تحت سلطة مؤتمر األطراف ووفقاً لتوجيهاته وتعد مسؤولة أمامه.  - 3

يرفع عدد األعضاء يف اللجنة إىل 24 عضواً عندما يصبح عدد األطراف يف االتفاقية 50 طرفاً.  - ٤

يجري انتخاب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية وفقاً ملبدأ التوزيع الجغرايف املنصف ومبدأ التناوب.  - 5

تقوم اللجنة الدولية الحكومية، دون اإلخالل باملسؤوليات األخرى التي تسندها إليها هذه االتفاقية،   - ٦

باملهام التالية:

الرتويج ألهداف االتفاقية وتشجيع ورصد تنفيذها؛ )أ( 
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مؤتمر  عىل  وعرضها  االتفاقية  أحكام  وتطبيق  لتنفيذ  تشغيلية  توجيهية  مبادئ  إعداد  )ب( 

األطراف، بناًء عىل طلبه، للموافقة عليها؛

وبملخص  بمالحظاتها  مشفوعة  األطراف  مؤتمر  إىل  االتفاقية  يف  األطراف  تقارير  إحالة  )جـ( 

ملضمونها؛

إليها  انتباهها  االتفاقية  يف  األطراف  تسرتعي  التي  األوضاع  بشأن  مالئمة  توصيات  إعداد  )د( 

وفقاً لألحكام ذات الصلة من االتفاقية، وال سيما املادة 8؛

وضع إجراءات وآليات أخرى للتشاور من أجل الرتويج ألهداف هذه االتفاقية ومبادئها يف  )هـ( 

املحافل الدولية األخرى؛

االضطالع بأي مهمة أخرى يطلبها مؤتمر األطراف. )و( 

يجوز للجنة الدولية الحكومية، وفقاً لنظامها الداخيل، أن تدعو يف أي وقت هيئات عامة أو خاصة أو   - 7

أفراد إىل املشاركة يف اجتماعاتها الستشارتهم يف مسائل معينة. 

تعد اللجنة الدولية الحكومية نظامها الداخيل وتعرضه عىل مؤتمر األطراف للموافقة عليه.  - 8

2٤ – أمانة اليونسكو املادة 

تقدم أمانة اليونسكو املساعدة لهيئات االتفاقية.  - 1

أعمال  جدول  ومرشوع  الحكومية  الدولية  وباللجنة  األطراف  بمؤتمر  الخاصة  الوثائق  األمانة  تعد   - 2

اجتماعاتهما، وتساعد عىل تطبيق قراراتهما، وتقدم تقارير عن هذا التطبيق.

سابعاً - أحكام ختامية

25 – تسوية الخالفات املادة 

تسعى  االتفاقية،  هذه  تطبيق  أو  تفسري  بشأن  االتفاقية  يف  األطراف  بني  خالف  نشوء  حالة  يف   - 1

األطراف املعنية إىل حل الخالف عن طريق التفاوض.

إذا تعّذر عىل األطراف املعنية التوصل إىل اتفاق عن طريق التفاوض، فلها أن تسعى معاً إىل طرف   - 2

ثالث طلباً ملساعيه الحميدة أو وساطته.

يف حالة عدم التماس املساعي الحميدة أو الوساطة، أو يف حالة عدم التوصل إىل تسوية الخالف عن   - 3

التوفيق وفقاً  إىل  اللجوء  املعنية  الوساطة، يجوز لألطراف  أو  الحميدة  املساعي  أو  التفاوض  طريق 

التوفيق لحل  اقرتاح لجنة  االتفاقية. وتنظر األطراف بحسن نية يف  املبينة يف ملحق هذه  لإلجراءات 

الخالف.

يجوز ألي طرف أن يعلن، لدى التصديق عىل هذه االتفاقية أو قبولها أو املوافقة عليها أو االنضمام   - ٤

هذا  من  إعالناً  أصدر  ويجوز ألي طرف  أعاله.  إليها  املشار  التوفيق  بإجراءات  يعرتف  ال  أنه  إليها، 

النوع أن يسحبه يف أي وقت بموجب إخطار يوجهه إىل املدير العام لليونسكو.

2٦ – التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام من جانب الدول األعضاء املادة 

وفقاً  اليونسكو،  يف  األعضاء  الدول  انضمام  أو  موافقة  أو  قبول  أو  لتصديق  االتفاقية  هذه  تخضع   - 1

لإلجراءات الدستورية الخاصة بكل منها.

تودع وثائق التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام لدى املدير العام لليونسكو.  - 2

27 – االنضمام املادة 

اليونسكو  يف  أعضاء  ليست  التي  الدول  جميع  أمام  مفتوحاً  االتفاقية  هذه  إىل  االنضمام  باب  يكون   - 1

ولكنها أعضاء يف منظمة األمم املتحدة أو يف إحدى وكاالتها املتخصصة والتي يدعوها املؤتمر العام 

للمنظمة إىل االنضمام إىل االتفاقية.

يكون باب االنضمام إىل هذه االتفاقية مفتوحاً أيضاً أمام األرايض التي تتمتع بالحكم الذاتي الداخيل   - 2

التام  استقاللها  عىل  تحصل  لم  ولكنها  الصفة،  بهذه  املتحدة  األمم  منظمة  بها  تعرتف  والتي  التام 

لهذه  تخضع  التي  املسائل  يف  باختصاص  تتمتع  والتي  1514)د-15(،  العامة  الجمعية  قرار  وفق 

االتفاقية، بما يف ذلك اختصاص الدخول يف معاهدات بصدد هذه املسائل.

تطبق األحكام التالية عىل منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي:  - 3

التكامل  أي منظمة من منظمات  أمام  أيضاً  االتفاقية مفتوحاً  إىل هذه  االنضمام  باب  يكون  )أ( 

االقتصادي اإلقليمي تتقيد، رهناً بأحكام الفقرات التالية، تقيداً تاماً بأحكام االتفاقية شأنها 

يف ذلك شأن الدول األطراف؛

عندما تصبح دولة أو أكثر من الدول األعضاء يف مثل هذه املنظمات أطرافاً بدورها يف هذه  )ب( 

الدولة العضو أو الدول األعضاء عىل تحديد مسؤوليات  االتفاقية، تتفق هذه املنظمة وهذه 

التي تفرضها عليها هذه االتفاقية. ويصبح تقاسم  الوفاء بااللتزامات  كل منها فيما يخص 

املسؤوليات هذا نافذاً بعد إتمام إجراءات اإلخطار املبينة يف الفقرة الفرعية )جـ(. وال يجوز 

أن تمارس املنظمة والدول األعضاء فيها، كلتاهما معاً، الحقوق الناشئة عن هذه االتفاقية. 

مجاالت  يف  التصويت  يف  حقها  ممارسة  لدى  تملك،  االقتصادي  التكامل  منظمات  أن  كما 

اختصاصها، عدداً من األصوات يساوي عدد الدول األعضاء فيها التي تكون أطرافاً يف هذه 

فيها  األعضاء  الدول  مارست  إذا  التصويت  يف  حقها  املنظمات  هذه  تمارس  وال  االتفاقية. 

حقها هذا والعكس بالعكس؛

 



االتفاقية - 19 18 - االتفاقية

ية
اق

تف
ال

- ا
 1

التي  فيها  األعضاء  الدول  أو  العضو  والدولة  اإلقليمي  االقتصادي  التكامل  منظمة  تقوم  )جـ( 

األطراف  بإحاطة  )ب(  الفرعية  الفقرة  يف  عليه  املنصوص  املسؤوليات  تقاسم  عىل  اتفقت 

علماً بالتقاسم املقرتح، وذلك عىل النحو التايل:

املسؤوليات  تقاسم  انضمامها،  وثيقة  يف  الدقة،  وجه  عىل  املنظمة  هذه  تبنّي   )1(

فيما يخص املسائل التي تنظمها االتفاقية؛

التكامل  منظمة  تخطر  املسؤوليات،  توزيع  عىل  الحق  تعديل  أي  طرأ  ما  إذا   )2(

ثم  املسؤوليات؛  هذه  توزيع  بتعديل  اقرتاح  بأي  اإليداع  جهة  اإلقليمي  االقتصادي 

تقوم جهة اإليداع بدورها بإخطار األطراف بهذا التعديل؛

يف  أطرافاً  تصبح  التي  اإلقليمي،  االقتصادي  للتكامل  منظمة  يف  األعضاء  الدول  تعترب  )د( 

إىل  لالختصاص  نقل  يشملها  لم  التي  املجاالت  جميع  يف  باالختصاص  محتفظة  االتفاقية، 

املنظمة أُعلن عنه رصاحة أو أخطرت به جهة اإليداع؛

سيادة،  ذات  دوالً  تضم  منظمة  أي  اإلقليمي«  االقتصادي  التكامل  »منظمة  بعبارة  يُقصد  )هـ( 

الدول  هذه  إليها  نقلت  املتخصصة،  وكاالتها  إحدى  يف  أو  املتحدة  األمم  منظمة  يف  أعضاء 

اختصاصها يف املجاالت التي تنظمها هذه االتفاقية، وأُذن لها حسب األصول، وفقاً لنظامها 

الداخيل، بأن تصبح طرفاً يف هذه االتفاقية.

تودع وثيقة االنضمام لدى املدير العام لليونسكو.  - ٤

28 – جهة االتصال املادة 

يُعنّي كل طرف، لدى التصديق عىل هذه االتفاقية، جهة االتصال املشار إليها يف املادة 9.

29 – بدء النفاذ املادة 

للتصديق  الثالثني  الوثيقة  إيداع  تاريخ  عىل  أشهر  ثالثة  ميض  بعد  النفاذ  حيز  االتفاقية  هذه  تدخل   - 1

االقتصادي  التكامل  منظمات  أو  الدول  عىل  قارصاً  ذلك  ويكون  االنضمام،  أو  املوافقة  أو  القبول  أو 

أو قبله.  التاريخ  أو انضمامها يف ذلك  أو موافقتها  أو قبولها  التي أودعت وثائق تصديقها  اإلقليمي 

وثيقة  الطرف  هذا  إيداع  تاريخ  عىل  أشهر  ثالثة  ميض  بعد  آخر  طرف  ألي  بالنسبة  نافذة  وتصبح 

تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه.

االقتصادي  التكامل  منظمات  تودعها  التي  الوثائق  من  وثيقة  أي  تعترب  ال  املادة،  هذه  ألغراض   - 2

اإلقليمي وثيقة تضاف إىل الوثائق التي سبق أن أودعتها الدول األعضاء يف هذه املنظمة.

30 – النظم الدستورية االتحادية أو غري املركزية املادة 

الدستورية، تنطبق  النظر عن نظمها  الدولية تُلزم األطراف عىل حد سواء برصف  مع اإلقرار بأن االتفاقات 

األحكام التالية عىل األطراف ذات النظام الدستوري االتحادي أو غري املركزي:

فيما يتعلق بأحكام هذه االتفاقية التي يخضع تنفيذها للوالية القانونية للسلطة الترشيعية  )أ( 

التزامات  نفس  املركزية  أو  االتحادية  الحكومة  التزامات  تكون  املركزية،  أو  االتحادية 

األطراف التي ليست دوالً اتحادية؛

أو  الواليات  من  كل  الختصاص  تنفيذها  يخضع  التي  االتفاقية  هذه  بأحكام  يتعلق  فيما  )ب( 

تكون  ال  والتي  االتحادية،  الدولة  منها  تتألف  التي  املقاطعات  أو  املحافظات  أو  األقاليم 

االتحادية،  الحكومة  تقوم  تدابري ترشيعية،  باتخاذ  لالتحاد  الدستوري  للنظام  وفقاً  ملزمة 

أو  املحافظات  أو  األقاليم  أو  الواليات  هذه  يف  املختصة  السلطات  بإطالع  االقتضاء،  عند 

املقاطعات عىل هذه األحكام، مع توصيتها باعتمادها.

31 – االنسحاب املادة 

يجوز ألي طرف أن ينسحب من هذه االتفاقية.  - 1

يتم اإلخطار باالنسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى املدير العام لليونسكو.  - 2

يصبح االنسحاب نافذاً بعد انقضاء 12 شهراً عىل تاريخ تسّلم وثيقة االنسحاب. وال يؤثر هذا االنسحاب   - 3

بأي حال من األحوال عىل االلتزامات املالية املرتتبة عىل الطرف املنسحب حتى تاريخ نفاذ االنسحاب.

32 – مهام جهة اإليداع املادة 

يقوم املدير العام لليونسكو، بوصفه جهة إيداع هذه االتفاقية، بتبليغ الدول األعضاء يف املنظمة، والدول غري 

األعضاء فيها ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي املشار إليها يف املادة 27، وكذلك منظمة األمم املتحدة، 

املادتني 26 و27، وبوثائق  إليها يف  املشار  االنضمام  أو  املوافقة  أو  القبول  أو  التصديق  بإيداع جميع وثائق 

االنسحاب املشار إليها يف املادة 31.

33 – تعديل االتفاقية املادة 

املدير  إىل  يوجهه  مكتوب  بالغ  طريق  عن  عليها  تعديالت  يقرتح  أن  االتفاقية  يف  طرف  ألي  يجوز   - 1

يف  االقرتاح،  حظي  وإذا  األطراف.  جميع  إىل  البالغات  هذه  العام  املدير  ويحيل  لليونسكو.  العام 

العام  املدير  يتوىل  األقل،  األطراف عىل  بموافقة نصف  البالغ،  توزيع  تاريخ  أشهر من  غضون ستة 

عرضه عىل الدورة التالية ملؤتمر األطراف ملناقشته والعتماده عند االقتضاء.
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تُعتمد التعديالت بأغلبية ثلثي األطراف الحارضة واملصوتة.  - 2

تُعرض التعديالت عىل هذه االتفاقية حال اعتمادها عىل األطراف للحصول عىل تصديقها أو قبولها   - 3

أو موافقتها أو انضمامها.

وافقت  أو  قبلتها  أو  عليها  صدقت  التي  لألطراف  بالنسبة  االتفاقية  هذه  عىل  التعديالت  نفاذ  يبدأ   - ٤

الوثائق املنصوص  إيداع ثلثي األطراف  انقضاء ثالثة أشهر عىل تاريخ  إليها، بعد  أو انضمت  عليها 

عليها يف الفقرة 3 من هذه املادة. أما بعد هذا التاريخ، فإن التعديل يصبح نافذاً بالنسبة لكل طرف 

هذا  إيداع  تاريخ  عىل  أشهر  ثالثة  انقضاء  بعد  إليه  ينضم  أو  عليه  يوافق  أو  يقبله  أو  عليه  يصدق 

الطرف لوثيقة التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام.

ال تنطبق اإلجراءات املحددة يف الفقرتني 3 و4 عىل التعديالت التي تدخل عىل املادة 23 املتعلقة بعدد   - 5

األعضاء يف اللجنة الدولية الحكومية. فهذه التعديالت تصبح نافذة حال اعتمادها.

تعترب أي دولة، أو منظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي املشار إليها يف املادة 27، تصبح طرفاً يف هذه   - ٦

االتفاقية بعد نفاذ التعديالت وفقا ألحكام الفقرة 4 من هذه املادة، وما لم تعرب عن نية مخالفة:

طرفاً يف االتفاقية املعدلة؛ )أ( 

طرفاً يف االتفاقية غري املعدلة بالنسبة للعالقة مع أي طرف لم يلتزم بهذه التعديالت. )ب( 

3٤ – النصوص ذات الحجية املادة 

وتُعد  والفرنسية،  والعربية  والصينية  والروسية  واالنجليزية  االسبانية  باللغات  االتفاقية  هذه  ُحررت 

النصوص الستة متساوية يف الحجية.

35 – التسجيل املادة 

وفقاً للمادة 102 من ميثاق األمم املتحدة، تسجل هذه االتفاقية لدى أمانة منظمة األمم املتحدة بناء عىل طلب 

املدير العام لليونسكو.

امللحق إجراءات التوفيق

1 – لجنة التوفيق املادة 

تُشّكل لجنة للتوفيق بناء عىل طلب أحد طريف الخالف. وتتألف لجنة التوفيق، ما لم يتفق طرفا الخالف عىل 

غري ذلك، من خمسة أعضاء يعني كل طرف عضوين فيها، ويشرتك هؤالء األعضاء يف تعيني رئيس لها.

2 – أعضاء اللجنة املادة 

يف الخالفات التي تنشأ بني أكثر من طرفني، تقوم األطراف ذات املصلحة الواحدة بتعيني عضويها يف اللجنة 

عندما  أو  واحدة،  مصلحة  يف  الخالف  أطراف  من  أكثر  أو  طرفان  يشرتك  ال  وعندما  بينها.  فيما  باالتفاق 

ال تتفق األطراف حول اتحاد مصالحها، فإن كل طرف يعني أعضاءه يف اللجنة بصورة مستقلة.

3 – التعيينات املادة 

تاريخ طلب  من  ابتداًء  يف غضون شهرين  التوفيق  لجنة  يف  أعضائه  بتعيني  األطراف  أحد  قيام  عدم  حال  يف 

دعاه  إذا  إضافية  شهرين  فرتة  غضون  يف  التعيينات  بإجراء  لليونسكو  العام  املدير  يقوم  اللجنة،  تشكيل 

الطرف الذي طلب تشكيل اللجنة إىل ذلك.

٤ – رئيس اللجنة املادة 

العام  املدير  يقوم  اللجنة،  أعضاء  آخر  تعيني  بعد  التوفيق يف غضون شهرين  لجنة  رئيس  اختيار  يتم  لم  إذا 

بتعيني رئيس للجنة خالل فرتة شهرين إضافية إذا طلب منه أحد األطراف ذلك.

5 – قرارات اللجنة املادة 

تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. وتحدد بنفسها إجراءاتها، ما لم يتفق أطراف الخالف 

عىل غري ذلك. وتصدر اقرتاحاً لحل الخالف وتعرضه عىل األطراف للنظر فيه بنية حسنة.

٦ – عدم االتفاق املادة 

أي خالف ينشأ بشأن اختصاص لجنة التوفيق تبت فيه تلك اللجنة.
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املبادئ التوجيهية التنفيذية 

التي اعتمدها مؤتمر األطراف خالل دورته الثانية )باريس، 15-1٦ حزيران/ يونيو 

2009( ثم خالل دورته الثالثة )1٤-15 حزيران/يونيو 2009( ثم خالل دورته 

الرابعة )باريس، 11-13 حزيران/يونيو 2013( ثم خالل دورته الخامسة 

)باريس، 10- 12 حزيران/يونيو 2015(

التدابري الرامية إىل تعزيز أشكال التعبري الثقايف	 

التدابري الرامية إىل حماية أشكال التعبري الثقايف - األوضاع الخاصة	 

تشاطر املعلومات والشفافية	 

إىل  الرامية  التدابري  بشأن  سنوات  أربع  كل  تقدم  التي  الدورية  للتقارير  العام  اإلطار   - امللحق    -

حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف

التعليم وتوعية الجمهور	 

دور املجتمع املدني ومشاركته	 

هيئتي  اجتماعات  لحضور  املدني  املجتمع  ممثيل  قبول  تنظم  التي  املعايري  مجموعة   - امللحق   -

االتفاقية

تعزيز التعاون الدويل	 

دمج الثقافة يف سياسات التنمية املستدامة 	 

التعاون من أجل تحقيق التنمية	 

طريقة إقامة الرشاكات	 

املعاملة التفضيلية للبلدان النامية	 

توجيهات بشأن استخدام موارد الصندوق الدويل للتنوع الثقايف	 

تبادل املعلومات وتحليلها ونرشها	 

التدابري الرامية إىل ضمان إبراز االتفاقية والرتويج لها	 

املبادئ التوجيهية الستخدام شعار االتفاقية	 
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7 - التدابري الرامية إىل تعزيز أشكال التعبري الثقايف املادة 

تسعى األطراف إىل تهيئة بيئة يف أراضيها تشجع األفراد والفئات االجتماعية عىل القيام بما ييل:   - 1

)أ(  إبداع أشكال التعبري الثقايف الخاصة بهم وإنتاجها ونرشها وتوزيعها والوصول إليها، مع إيالء 
ذلك  يف  بما  االجتماعية،  الفئات  وبشتى  بالنساء  الخاصة  واالحتياجات  للظروف  الواجبة  العناية 

األشخاص الذين ينتمون إىل األقليات وإىل الشعوب األصلية؛

الوصول إىل أشكال التعبري الثقايف املتنوعة التي أبدعت يف أراضيهم ويف سائر بلدان العالم. )ب(  

2 - كما تسعى األطراف إىل االعرتاف بأهمية إسهام الفنانني وجميع املشاركني يف عملية اإلبداع، واألوساط 
أشكال  تنوع  إثراء  يف  املحوري  وبدورهم  عملهم،  يف  الفنانني  تدعم  التي  واملنظمات  الثقافية، 

التعبري الثقايف.

املبادئ

أشكال  تنوع  تعزيز  إىل  والرامية  الثقافة  األطراف يف مجال  ترسمها  التي  والتدابري  للسياسات  ينبغي    - 1

التعبري الثقايف أن تفي بالرشوط التايل ذكرها: 

أن تندرج يف إطار نهج متكامل عىل نحو مالئم مع مراعاة األطر الدستورية؛  1.1

وترتكز عىل املبادئ التوجيهية كما هو منصوص عليه يف املادة 2 من االتفاقية؛  1.2

أشكال  تنوع  يف  املساهمني  املجتمع  أفراد  جميع  قبل  من  وااللتزام  الكاملة  املشاركة  وتعزز   1.3

التعبري الثقايف، ال سيما األشخاص املنتمني إىل األقليات والشعوب األصلية والنساء؛ 

يف  املطبقة  الثقايف  الطابع  ذات  األخرى  الدولية  التقنينية  الصكوك  أحكام  االعتبار  يف  وتأخذ   1.٤

املجال الثقايف؛

االعتبار جميع جوانب األنشطة والسلع والخدمات  وتشجع ظهور قطاع ثقايف نشيط يأخذ يف   1.5

كانت  أياً  إليها،  والوصول  وتوزيعها  ونرشها  وإنتاجها  إبداعها  أساليب  مختلف  عرب  الثقافية 

الوسائل والتكنولوجيات املستخدمة لهذا الغرض؛

وترمي بوجه أخص إىل ما ييل:  1.٦

يف مرحلة اإلبداع، دعم الجهود التي يبذلها الفنانون واملبدعون لخلق األنشطة والسلع   1.٦.1

والخدمات الثقافية؛

يف مرحلة اإلنتاج، دعم تطوير األنشطة والسلع والخدمات الثقافية عرب تيسري االنتفاع   1.٦.2

من آليات اإلنتاج وتعزيز تنمية األعمال الثقافية؛

والسلع  األنشطة  بتوزيع  االنتفاع  إمكانيات  تعزيز  التوزيع/النرش،  مرحلة  يف   1.٦.3

املستويات  عىل  واملؤسسية  والخاصة  العامة  القنوات  عرب  وذلك  الثقافية،  والخدمات 

الوطنية واإلقليمية والدولية؛ 

والخدمات  السلع  من  املعروض  بشأن  املعلومات  إتاحة  ذلك،  إىل  الوصول  مرحلة  ويف   1.٦.٤

الثقافية الوطنية أو األجنبية بواسطة الحوافز املناسبة، وتطوير إمكانيات الجمهور يف 

االنتفاع من هذه العروض.

التدابري املتبعة بغية تعزيز أشكال التعبري الثقايف )أفضل املمارسات(

االتفاقية(،  من   5.1 )املادة  الثقافية  السياسات  واعتماد  التدابري  وتنفيذ  اتخاذ  يف  السيادي  الدول  لحق  وفقاً 

للتدريب  أنشطة  وتنظيم  املبادرة  زمام  اتخاذ  من  تمكنها  أدوات  وتنفيذ  صياغة  إىل  مدعوة  األطراف  فإن 

والتأهيل يف املجال الثقايف. وترمي هذه األدوات إىل ابتداع أنشطة وسلع وخدمات ثقافية وإنتاجها وتوزيعها 

يف  محدد  هو  كما  املدني  املجتمع  ال سيما  املعنية،  األطراف  بمشاركة جميع  إليها،  الوصول  وتيسري  ونرشها 

التوجيهات التنفيذية.

قد تندرج هذه األدوات يف املجاالت التالية:  - 2

)قوانني  الثقايف  املجال  يف  أساسية  بنى  تريس  قوانني  اعتماد  مثالً،  ذلك  ومن  الترشيعي:  املجال   2.1

بشأن البث اإلذاعي وحقوق املؤلف ووضع الفنان، وغريها(؛

الوطنية  الثقافية  املضامني  بتصميم  تعنى  ثقافية  إنشاء هيئات  مثالً،  اإلبداع/اإلنتاج/التوزيع:   2.2

وإنتاجها وإتاحتها؛ 

الدعم املايل: مثالً، صياغة برامج للدعم املايل، بما يف ذلك الحوافز الجبائية، لتقديم املساعدة عىل   2.3

إبداع األنشطة والسلع والخدمات الثقافية الوطنية وإنتاجها وتوزيعها؛

مختلف  بوضع  الخاص  العمل  أشكال  بشأن  املبادالت  يف  املساهمة  مثالً،  والرتويج:  املدافعة   2.٤

الصكوك التقنينية الدولية بغية حماية حقوق األطراف وتعزيزها،

التصدير  أنشطة  تتمحور حول  اسرتاتيجيات  مثالً، صياغة  والتصدير:  االسترياد  اسرتاتيجيات   2.5

الثقايف  التعبري  أشكال  توزيع  )إتاحة  واالسترياد  الخارج(  يف  الثقايف  التعبري  أشكال  )تعزيز 

املتنوعة يف أسواق كل من األطراف(؛

التحفيزية  والتدابري  املحرومة  الجماعات  لصالح  الربامج  تشجيع  مثالً،  االنتفاع:  اسرتاتيجيات   2.٦

التي تيرس انتفاعهم بالسلع والخدمات الثقافية.
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التي تنطوي عىل تغريات هامة فيما يتعلق  الثقايف  املجال  الحالية يف  التكنولوجية  التغريات  إىل  بالنظر   - 3

بتصميم املضامني الثقافية وإنتاجها وتوزيعها ونرشها، عىل األطراف أن تعزز سبل التدخل التالية:

الثقايف  التعبري  أشكال  تنوع  تعزيز  إىل  الرامية  والسياسات  التدابري  عىل  خاص  بوجه  الرتكيز   3.1

األكثر مالءمة للبيئة التكنولوجية الجديدة؛

سيما  ال  الثقافية،  والصناعات  الثقافة  مهنيي  مساعدة  بغية  والخربة  املعلومات  نقل  تشجيع   3.2

تتيحها  التي  اآلفاق  من  التامة  لالستفادة  الالزمة  واملهارات  املعارف  اكتساب  عىل  الشباب، 

التكنولوجيات الجديدة.

تلك  فيها  بما  القائمة،  والشبكات  البنى  إىل  ذلك،  أمكن  كلما  واألدوات،  السياسات  تستند  أن  ينبغي   - ٤

اسرتاتيجية.  قواعد  إىل  تحويلها  يتسنى  لكي  البنى  هذه  دراسة  وينبغي  املحيل.  املستوى  عىل  القائمة 

عالوة عىل ذلك، يمكن تعزيز صياغة السياسات الثقافية وإنشاء صناعات مبدعة عىل الصعيد الوطني، 

ال سيما باالعتماد، قدر اإلمكان، عىل نهج إقليمية.

عدا املبادئ التي يتعني عىل األطراف تطبيقها وتدابري التدخل التي تحث عىل أن تنفذها، فهي مدعوة   - 5

والتدابري  السياسات  وضع  مجال  يف  الخربات  وتقاسم  املعلومات  وتشاطر  االتصال  سبل  تحسني  إىل 

والربامج واملبادرات التي أفضت إىل أحسن النتائج يف مجال الثقافة.

التدابري الرامية إىل حماية1 أشكال التعبري الثقايف

األوضاع الخاصة

8 - التدابري الرامية إىل حماية أشكال التعبري الثقايف املادة 

إذا كانت هناك أوضاع خاصة تكون  املادتني 5 و6، يجوز ألي طرف تحديد ما  دون املساس بأحكام   - 1
تتطلب  أو  خطري  لتهديد  أو  االندثار  لخطر  معرضة  أراضيه  عىل  املوجودة  الثقايف  التعبري  أشكال  فيها 

بصورة ما صوناً عاجالً.

األوضاع  يف  الثقايف  التعبري  أشكال  وصون  لحماية  املالئمة  التدابري  جميع  تتخذ  أن  لألطراف  يجوز   - 2
املشار إليها يف الفقرة 1 طبقاً ألحكام هذه االتفاقية.

املتخذة  التدابري  بجميع  علماً   ،23 املادة  يف  إليها  املشار  الحكومية،  الدولية  اللجنة  األطراف  تحيط    - 3
ملواجهة مقتضيات الوضع، ويجوز للجنة أن تقدم توصيات مالئمة يف هذا الصدد. 

17 - التعاون الدويل يف األوضاع التي تكون فيها أشكال التعبري الثقايف املادة 

الخصوص،  النامية عىل وجه  للبلدان  العناية  إيالء  لبعضها بعضاً، مع  املساعدة  تقديم  األطراف عىل  تتعاون 
يف األوضاع املشار إليها يف املادة 8.

األوضاع خاصة

الثقايف قد تكون من بني أمور أخرى، إما ثقافية أو مادية  التعبري  إن طبيعة املخاطر املحدقة بأشكال    - 1

أو اقتصادية.

عىل  الثقايف  التعبري  أشكال  وحفظ  حماية  أجل  من  املالئمة  التدابري  جميع  تتخذ  أن  لألطراف  يجوز    - 2

أراضيها، وذلك يف األوضاع الخاصة املشار إليها يف املادة 8 من هذه االتفاقية.

التدابري الرامية إىل حماية وحفظ أشكال التعبري الثقايف

الخاص«  »الوضع  طبيعة  عىل   )2(  8 املادة  بموجب  األطراف  أحد  يتخذها  التي  التدابري  تتوقف    - 3

وتدابري  األجل  القصرية  التدابري  الحرص:  ال  الذكر  سبيل  عىل  تشمل،  وقد  الطرف  هذا  يشخصها  التي 

ووضع  القائمة،  والتدابري  السياسات  تعديل  أو  وتعزيز  الفوري،  التأثري  أجل  من  املصممة  الطوارئ 

سياسات وتدابري جديدة، واسرتاتيجيات طويلة األجل، والدعوة إىل التعاون الدويل. 

الثقايف وصونه  التعبري  أشكال  تنّوع  إىل حفظ  ترمي  تدابري  اعتماد  »الحماية«  بعبارة  يقصد  االتفاقية،  من   4.7 للمادة  وفقاً   -1
واالرتقاء به، و يعني الفعل »يحمي« اعتماد مثل هذه التدابري.
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ينبغي لألطراف أن تتحقق من أن التدابري املتخذة بمقتىض املادة 8 )2( ال تؤثر يف املبادئ التوجيهية    - ٤

لالتفاقية وأنها ال تتعارض بأي حال من األحوال مع نص االتفاقية وروحها.

التقارير املقدمة إىل اللجنة 

يف كل مرة يقدم أحد األطراف تقريراً إىل اللجنة الدولية الحكومية، طبقاً للفقرة 3 من املادة 8، يجب    - 5

أن يكون بوسع الطرف املعني بيان ما ييل:

أن يوضح أن الوضع ال يمكن اتخاذ إجراء بشأنه يف إطار اتفاقيات أخرى لليونسكو؛   5.1

ويحدد طبيعة التهديد أو الخطر املحدق بأي شكل من أشكال التعبري الثقايف أو الصون العاجل    5.2

املجتمعات  ذلك  يف  بما  املدني،  واملجتمع  الخرباء  إرشاك  عرب  املالئم،  النحو  عىل  وذلك  املطلوب، 

املحلية عىل املستوى املحيل؛

ويبني مصادر التهديد ال سيما من خالل بيانات واقعية؛    5.3

ويحدد أهمية أي من أشكال التعبري الثقايف ومدى تعرضه للخطر؛   5.٤

اآلثار  إبراز  الثقايف. كما عليه  التعبري  أي من أشكال  الخطر عىل  أو  التهديد  آثار  ويحدد طبيعة    5.5

الثقافية؛

ويرشح التدابري املتخذة أو املقرتحة من أجل معالجة الوضع الخاص، بما فيها التدابري القصرية    5.٦

األجل وتدابري الطوارئ أو االسرتاتيجيات الطويلة األجل؛

ويدعو، إن لزم األمر، إىل التعاون واملساعدة عىل الصعيد الدويل.   5.7

يقدم   ،8.2 للمادة  طبقاً  تدابري  ويتخذ   8.1 للمادة  طبقاً  خاصاً  وضعاً  األطراف  أحد  يشّخص  عندما    - ٦

الطرف املعني تقريراً إىل اللجنة يعرض التدابري املتخذة. وينبغي أن يضم التقرير املعلومات املذكورة 

يف الفقرة 5 من هذا الفصل. 

ينبغي أن يقدم التقرير إىل اللجنة قبل افتتاح الدورة العادية للجنة بثالثة أشهر عىل األقل لكي يتسنى    - 7

نرش املعلومات ودراسة الحالة.

دور اللجنة الدولية الحكومية

العادية.  دوراتها  أعمال  جداول  يف   8 املادة  بموجب  الخاصة  األوضاع  بشأن  التقارير  اللجنة  تدرج    - 8

وتدرس التقارير ومالحقها.

للجنة  يجوز  بذلك،  علماً  اللجنة  ويحيط  أراضيه  عىل  خاصاً  وضعاً  األطراف  أحد  يشّخص  عندما    - 9

طبقاً  االقتضاء،  عند  املعني،  الطرف  ينفذها  الوضع  ملعالجة  تدابري  تقرتح  وأن  توصيات  أن تقدم 

للمادتني 8 )3( و23 )6( )د(.

عندما يشّخص أحد األطراف وضعاً خاصاً طبقاً للمادة 8 )1(، يجوز للجنة أيضاً أن تويص بالتدابري    -10

املالئمة التالية: 

تعزيز نرش املعلومات بشأن أفضل املمارسات التي تتبعها أطراف أخرى يف أوضاع مشابهة؛   10.1

إشعار األطراف بالوضع ودعوتها إىل التعاون فيما بينها عمالً باملادة 17؛   10.2

الثقايف.  للتنوع  الدويل  الصندوق  من  االقتضاء،  عند  املساعدة،  بطلب  املعني  الطرف  نصح    10.3

الفصل  هذا  من   5 الفقرة  يف  املذكورة  والبيانات  باملعلومات  الطلب مشفوعاً  يكون  أن  وينبغي 

وجميع املعلومات األخرى التي يرى الطرف املعني أنها رضورية.

التقرير الدوري

 ،)2(  8 باملادة  عمالً  تدابري  ويتخذ   )1(  8 باملادة  عمالً  خاصاً  وضعاً  األطراف  أحد  يشّخص  عندما    -11

الذي  الدوري  تقريره  يف  التدابري  هذه  بشأن  املالئمة  املعلومات  يذكر  أن  املعني  الطرف  عىل  ينبغي 

يقدمه إىل اليونسكو بموجب املادة 9 )أ(.

التعاون الدويل

طبقاً للمادة 17، تتعاون األطراف عىل تقديم املساعدة فيما بينها، مع إيالء العناية للبلدان النامية عىل    -12

وجه الخصوص، يف األوضاع املشار إليها يف املادة 8.

أو متعدد األطراف. ويف  إقليمياً  أو  ثنائياً  التعاون أشكاال مختلفة فيكون تعاوناً  أن يتخذ هذا  ويمكن    -13

هذا السياق، يجوز لألطراف أن تلتمس املساعدة من األطراف األخرى، طبقاً للمادة 17. ولعل طبيعة 

هذه املساعدة تكون، من ضمن ما تكون، تقنية أو مالية.

املعنية عىل حدة ملعالجة أي وضع خاص،  التي يقوم بها كل طرف من األطراف  األنشطة  عن  فضالً    -1٤

ينبغي تشجيع األنشطة املنسقة بني األطراف.
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تشاطر املعلومات والشفافية

9 - تشاطر املعلومات والشفافية املادة 

تقوم األطراف بما ييل: 

التي  التدابري  من  املعلومات  من  يلزم  ما  تتضمن  أعوام  أربعة  كل  اليونسكو  إىل  تقارير  تقديم  )أ(  
اتخذتها لحماية وتعزيز أشكال التعبري الثقايف يف أراضيها وعىل املستوى الدويل؛

تعيني جهة اتصال مسؤولة عن تشاطر املعلومات بشأن هذه االتفاقية؛ )ب(  

)جـ(  تشاطر وتبادل املعلومات املتعلقة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف.

التقارير الدورية التي تقدمها الدول األطراف يف االتفاقية كل أربع سنوات

االنضمام،  أو  املوافقة  أو  القبول  أو  التصديق  وثيقة  إيداعه  من  سنوات  أربع  بعد  طرف،  كل  يقدم   - 1

بموجب  يدرسه  الذي  األطراف  مؤتمر  إىل  تقريراً  التاريخ،  ذلك  من  اعتباراً  سنوات  أربع  كل  ومرة 

الفقرة 4)ب( من املادة 22.

األطراف  اتخذتها  التي  والتدابري  السياسات  التقارير معلومات مالئمة عن  أن تتضمن هذه  وينبغي   - 2

تأثري هذه  عن  الدويل، فضالً  املستوى  أراضيها وعىل  الثقايف يف  التعبري  لحماية وتعزيز تنوع أشكال 

السياسات والتدابري وعن نتائجها.

وأفضل  الخربات  لتبادل  الفرصة  التقارير  هذه  يف  الواردة  والبيانات  املعلومات  تتيح  أن  وينبغي   - 3

املمارسات لإلسهام يف تنفيذ االتفاقية ورصدها.

شكل التقارير ومضمونها

اإلطار  األطراف، والذي يرد يف  الذي وافق عليه مؤتمر  الشكل  املعلومات يف  بتقديم  األطراف  تقوم   - ٤

العام لتقديم التقارير امللحق بهذه املبادئ التوجيهية. ومن املفهوم أنه يجوز ملؤتمر األطراف اتخاذ 

من  )أ(  الفقرة  ألحكام  وفقاً  بنفسه  حدده  الذي  الزمني  الجدول  مراعاة  مع  اإلطار،  بتكييف  قرار 

املادة 9.

كيف  وتحّلل  وكمية،  نوعية  معلومات  سنوات  أربع  كل  تقدم  التي  الدورية  التقارير  وتتضمن   - 5

إىل  استناداً  الثقايف  التعبري  أشكال  تنوع  وتعزيز  حماية  إىل  الرامية  والتدابري  السياسات  وضع  تم 

تلك  تأثري  ذلك ومتى، ومدى  تم  االتفاقية، وملاذا  املادة 2 من  عليها يف  املنصوص  التوجيهية  املبادئ 

عىل  األمثلة  أفضل  تقدم  كما  اإلمكان،  قدر  إحصائية  بيانات  التقارير  وتوفر  والتدابري.  السياسات 

التدابري والتجارب التي ترغب األطراف يف تشاطرها.

وعىل  الثقافية  الشؤون  إدارة  عىل  االتفاقية  آثار  االعتبار  يف  األطراف  تأخذ  التقارير،  إعداد  وأثناء   - ٦

ع األطراف عىل تشكيل مجموعات عمل مشرتكة  املتكاملة للقطاع اإلبداعي. وتشجَّ وضع السياسات 

والثقافة  الفنون  عن  املسؤولة  الحكومية  املؤسسات  مختلف  تضم  تقاريرها  لصياغة  الوزارات  بني 

املالية  والشؤون  واالقتصادية  االجتماعية  والتنمية  والعمل  والسياحة  والصناعة  والتجارة  والتعليم 

أيضاً  األطراف  ع  وتشجَّ األخرى.  املعنية  الحكومية  واملؤسسات  واالتصاالت  واالستثمار  والتخطيط 

عىل ضمان مساهمة مستويات الحكم املختلفة، مثل املناطق واملدن، يف إعداد التقرير.

املعاملة  مسألة  تتناول  التي  االتفاقية،  من   16 باملادة  املتعلقة  التنفيذية  التوجيهية  للمبادئ  ووفقاً   - 7

االلتزامات  تنفيذ  بها  تم  التي  الطريقة  بوصف  املتطورة  البلدان  تقوم  النامية،  للبلدان  التفضيلية 

وعن  أجرته  الذي  االحتياجات  تقييم  عن  تقريراً  بدورها  النامية  البلدان  وتقّدم  املادة.  هذه  بموجب 

التدابري املتخذة لتعزيز استفادتها من املعاملة التفضيلية.

أن يحّدد بموجب قرار ذي صلة  التقارير،  األطراف، يف كل دورة من دورات تقديم  ويجوز ملؤتمر   - 8

بالسياسات واالستجابة  املرتبطة  الراهنة  القضايا  أكثر من أجل معالجة  أو  مجال تركيز مواضيعي 

للسياقات املتغرية.

التقارير  تتضمن  أن  يجب  الجنسني،  بني  املساواة  يف  املتمثلة  العامة  اليونسكو  ألولوية  ووفقاً   - 9

يوّلد مظاهر  املرأة ومشاركتها كعنرص  لتيسري وتشجيع وصول  اتُّخذت  التي  التدابري  معلومات عن 

التعبري الثقايف وينتجها، فضالً عن مشاركتها يف الحياة الثقافية للمجتمعات. 

تتضمن  أن  يجب   ،2021-2014 الشباب  بشأن  الجديدة  التنفيذية  اليونسكو  باسرتاتيجية  وعمالً   -10

الحياة  يف  الشباب  مشاركة  وتشجيع  لتيسري  اتُّخذت  التي  التدابري  عن  معلومات  األطراف  تقارير 

الثقافية كعنارص توّلد األنشطة والسلع والخدمات الثقافية وتنتجها وتستفيد منها. 

ويجب أال يتجاوز عدد الصفحات 30 صفحة باستثناء امللحقات. كما يجب تقديم املعلومات بوضوح   -11

وإيجاز.

ضمان عملية املشاركة

التي  املتعددة  املعنية  الجهات  مع  مشاورات  تقاريرها،  إعداد  أثناء  تجري،  أن  األطراف  عىل  يجب   -12

االلتزام  ملستويات  الكامل  النطاق  تَبنيُّ  أجل  من  الحكومية،  وغري  الحكومية  الفاعلة  الجهات  تشمل 

ومصادر املعلومات القائمة.

املدني  املجتمع  بدور  املتعلقة  التنفيذية  التوجيهية  وللمبادئ  االتفاقية  من   11 للمادة  ووفقاً   -13

لرشوط  وفقاً  التقارير  إعداد  يف  املدني  املجتمع  مشاركة  تشجيع  عىل  األطراف  تحرص  ومشاركته، 

يتم االتفاق عليها. ويجب أن تظهر التقارير الطريقة التي شارك بها املجتمع املدني يف عملية اإلعداد.

والوطنية  املحلية  املستويات  عىل  املتخصصة  الوكاالت  مع  التعاون  عىل  األطراف  تشجيع  ويتم   -1٤

واإلقليمية والدولية، من أجل جمع املعلومات والبيانات املطلوب إدراجها يف التقارير الدورية املقدمة 

كل أربع سنوات.
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تقديم التقارير ونرشها

أربع  املقدمة كل  الدورية  بناء عىل طلب مؤتمر األطراف، تدعو األمانة األطراف إىل إعداد تقاريرها   -15

إىل جهات  الغرض  لهذا  األمانة  األقل. وتتوجه  لتقديمها بستة أشهر عىل  املحدد  املوعد  سنوات، قبل 

االتصال التي تحددها األطراف وإىل الوفود الدائمة لدى اليونسكو وإىل اللجان الوطنية لليونسكو.

عمل  لغتي  إحدى  ويف  إلكرتوني،  شكل  ويف  الورق  عىل  األمانة  إىل  التقارير  بتقديم  األطراف  وتقوم   -1٦

تقديم  عىل  األطراف  تشجيع  يتم  املعلومات،  تبادل  وألغراض  الفرنسية(.  أو  )اإلنجليزية  اللجنة 

تقاريرها بلغات إضافية، كلما أمكن ذلك.

وعند تلقي األمانة التقارير من األطراف، تسجلها وتقر بتسلمها.  -17

عامني(  كل  مرة  )أي  األطراف  مؤتمر  تسبق  التي  العادية  الدورات  قبل  اللجنة  إىل  األمانة  وتبعث   -18

والبيانات  املعلومات  أساس  عىل  والوطني  الدويل  الصعيدين  عىل  االتفاقية  تنفيذ  يرصد  تقريراً 

املستمدة من التقارير الدورية املقدمة كل أربع سنوات وغريها من املصادر. ويجب أن يشري التقرير 

توضع  حني  معالجة  تتطلب  والتي  التقارير  يف  تظهر  التي  التحديات  وإىل  املستعرضة  القضايا  إىل 

االتفاقية موضع التنفيذ يف املستقبل. 

التقارير  تحال  االتفاقية،  من   23 املادة  من  6)جـ(  وللفقرة   22 املادة  من  4)ب(  للفقرة  ووفقاً   -19

فيها.  للنظر  األطراف  إىل مؤتمر  اللجنة،  اختتام مداوالت  بعد  أربع سنوات،  تقدم كل  التي  الدورية 

وتقّدم هذه التقارير مشفوعة بتعليقات اللجنة ومرفقة بتقرير الرصد الذي أعدته األمانة.

التقارير  تتاح  الثقايف،  التعبري  أشكال  تنوع  وتعزيز  بحماية  املتعلقة  املعلومات  تبادل  ولتسهيل   -20

الدورية للجمهور العام بعد النظر فيها أثناء دورات اللجنة.

جهات االتصال

عىل  باالتفاقية  املتعلقة  املعلومات  تشاطر  عن  مسؤولة  اتصال  جهة  طرف  كل  يعني  التصديق،  بعد   -21

الدويل عن طريق األمانة. ويف حال تغيري جهة االتصال، يجب عىل  الوطني، وعىل املستوى  املستوى 

األطراف إخطار األمانة يف أقرب وقت ممكن.

يف  باالتفاقية  املتعلقة  املعلومات  نرش  خاللها  من  يمكن  للتواصل  سبالً  االتصال  جهات  وتمثل   -22

عىل  الرد  عىل  قادرة  تكون  أن  االتصال  جهات  عىل  ويجب  املعنية.  العامة  والهيئات  الوزارات 

استفسارات الجمهور العام فيما يتعلق باالتفاقية.

املعلومات  تنسيق  ويف  املفيدة،  املعلومات  جمع  يف  االتصال  جهات  ترشك  أن  األطراف  عىل  ويجب   -23

كل  تقدم  التي  الدورية  التقارير  إعداد  الحكومية، ويف  الحكومية وغري  املصادر  الواردة من مختلف 

أربع سنوات.

امللحق اإلطار العام للتقارير الدورية التي تقدم كل أربع سنوات 
بشأن التدابري الرامية إىل حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف

البنية

»التقارير«( إىل سبعة  إليها فيما ييل باسم  أربع سنوات )والتي يُشار  التي تقدم كل  الدورية  التقارير  تقسم 

أقسام يضم كل قسم منها أسئلة تهدف إىل مساعدة األشخاص الذين يقع عىل عاتقهم إعداد التقارير. ويشار 

إىل عدد الصفحات املقرتح لكل قسم.

عدد الصفحات العنوانرقم القسم
املقرتح

امللخص التنفيذي

املعلومات التقنية

ملحة عن سياق السياسات الثقافية

1

1

1

8السياسات والتدابري الثقافية1

3التعاون الثقايف الدويل 2

3املعاملة التفضيلية3

3الثقافة والتنمية املستدامة 4

3التوعية ومشاركة املجتمع املدني5

2القضايا املستعرضة وأولويات اليونسكو6

2اإلنجازات والتحديات والحلول والخطوات املقبلة7

البيانات واملعلومات واإلحصاءات التكميليةاملرفق

توجيهات بشأن كتابة التقارير

يجب أن تؤخذ يف االعتبار التوجيهات التالية عند جمع املعلومات والبيانات وإعداد التقارير: 

يجب أال يتجاوز عدد صفحات التقارير 30 صفحة من دون امللحقات؛  )1(

يجب دعم كل قول بالوقائع والتفسريات؛  )2(

يجب أن تأتي املعلومات والتحليالت من مصادر مختلفة وتكون موضحة باألمثلة؛  )3(

يجب تجنب الرسد التاريخي الطويل.  )٤(
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إجراءات تقديم التقارير ومتابعتها

يجب اتباع اإلجراءات التالية:

كّلما  أخرى  وبلغات  اللجنة(،  عمل  )لغتّي  الفرنسية  أو  اإلنجليزية  باللغة  تقاريرها  األطراف  تقدم   )1(
إىل اإلطار  أمكن ذلك، وذلك باستخدام النموذج اإللكرتوني الذي أعدته األمانة لهذا الغرض استناداً 

العام للتقارير الدورية؛

يجب أن يظهر يف نهاية التقرير التوقيع األصيل للمسؤول املكلف بالتوقيع نيابة عن الطرف؛  )2(

ترسل النسخة أو النسخ األصلية املوقعة إىل العنوان التايل:  )3( 
UNESCO, Section of the Diversity of Cultural Expressions, 7 Place Fontenoy 75352 Paris 07 SP, France

م التقارير أيضاً إلكرتونياً باتباع شكل النموذج الذي أعدته اللجنة. تقدَّ  )٤(

امللخص التنفيذي

امللخص  يسّلط  أن  وينبغي  واحدة.  صفحة  من  للمحتوى  ملخصاً  تقاريرها  يف  تقدم  أن  األطراف  عىل  يجب 
والتحديات  اإلنجازات  عىل  خاص  بوجه  الرتكيز  مع  التقرير،  يف  الواردة  النقاط  أبرز  عىل  الضوء  التنفيذي 
الرئيسية فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية وعىل اآلفاق املستقبلية. فاملخلص ليس بمثابة مقدمة للتقرير أو جدول 

مرشوح للمحتويات.

من  6)جـ(  والفقرة   22 املادة  من  4)ب(  الفقرة  بموجب  األطراف  مؤتمر  وإىل  اللجنة  إىل  امللخص  ويرَسل 
املادة 23 من االتفاقية.

املعلومات التقنية

اسم الطرف )أ( 

تاريخ التصديق )ب( 

املنظمة )املنظمات( أو الهيئة )الهيئات( املسؤولة عن إعداد التقرير  )جـ( 

جهة االتصال املعينة رسمياً  )د( 

تاريخ إعداد التقرير )هـ( 

اسم املسؤول )املسؤولني( املكلف )املكلفني( بتوقيع التقرير  )و( 

وصف آلية التشاور مع الجهات املعنية املتعددة املنشأة إلعداد التقرير )ز( 

أسماء الجهات املعنية املشاركة يف إعداد التقرير بما فيها منظمات املجتمع املدني  )ح( 

ملحة عن سياق السياسات الثقافية

أثر  عن  فضالً  الراهنة  الثقافية  لسياساتها  الرئيسية  واألولويات  األهداف  بوصف  األطراف  تقوم  أن  يجب 

االتفاقية عىل صياغة أو إعادة صياغة تلك السياسات. كما يجب عىل األطراف أن تقّدم تقريراً بشأن الفرص 

والتحديات املتعلقة بتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية. 

وللقيام بذلك ينبغي أن تجيب األطراف عىل السؤال التايل: هل استُخدمت االتفاقية يف عملية وضع السياسات 
بأي طريقة من الطرق التالية؟

تُشّكل االتفاقية )أو شّكلت( أساساً لتغيري سياسة واحدة أو أكثر؛   )1(

تُشّكل االتفاقية )أو شّكلت( أداة لتشجيع املناقشات السياسية؛   )2(

تُشّكل االتفاقية )أو شّكلت( مرجعاً يُستند إليه يف عملية رسم السياسات.   )3(

السياسات والتدابري الثقافية  - 1

أشكال  تنوع  وتعزيز  لحماية  اعتمدتها  التي  والتدابري  السياسات  عن  معلومات  تقدم  أن  األطراف  عىل  يجب 
القيم  أو اإلقليمي أو املحيل، ويف مختلف مراحل سلسلة  الثقايف داخل أراضيها، عىل املستوى الوطني  التعبري 

الثقافية وال سيما ما ييل:

اإلبداع،	 

اإلنتاج،	 

النرش والتوزيع،	 

املشاركة والتمتع. 	 

 2005 عام  اتفاقية  إطار  يف  تناوله  يتم  لم  امللموس  غري  الثقايف  الرتاث  أن  مالحظة  يرجى   
ولذا ينبغي عدم تناوله يف هذا التقرير.

مؤاتية  بيئة  من  جزءاً  تشكل  والتي  اإلبداع،  تشجيع  إىل  الرامية  التدابري  أنها  عىل  التدابري  تُفهم  أن  ويمكن 

استخدام  من  العام  الجمهور  تمّكن  لضمان  تُتخذ  التي  التدابري  عن  فضالً  املستقلني،  واملوزعني  للمنتجني 

أو تكون يف شكل  الثقايف املتنوعة. وقد تكون تدابري تنظيمية أو ترشيعية تتخذ منحنى عملياً  التعبري  أشكال 

بعض  احتياجات  وتلبية  خاصة  ظروف  معالجة  إىل  تهدف  أن  ويمكن  مالية.  أو  مؤسسية  تدابري  أو  برامج، 

بوصفهم  األصلية(  الشعوب  أو  األقليات  )مثل  الجماعات  أو  املثال(  سبيل  عىل  الشباب  أو  )كالنساء  األفراد 

مبدعني أو منتجني أو موزعني ألشكال التعبري الثقايف.

»حقوق  املعنونة   6 املادة  إىل  العودة  يرجى  بيانها،  ينبغي  التي  التدابري  أنواع  عن  املعلومات  من  وملزيد 

»تدابري  املعنونة   7 املادة  بموجب  املعتمدة  التنفيذية  التوجيهية  واملبادئ  الوطني«،  املستوى  عىل  األطراف 

لتعزيز أشكال التعبري الثقايف«. وتُتاح عىل املوقع اإللكرتوني لالتفاقية قائمة فيها أمثلة مبتكرة يف هذا املجال.
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أما األسئلة الرئيسية الواجب تناولها يف هذا القسم فهي التالية:

ما هو عنوان التدبري املتخذ؟ )أ( 

ما هي األهداف الرئيسية للتدبري؟ )ب( 

ما هو نطاق التدبري )مستوى محيل أو وطني أو إقليمي( وما هي طبيعته )ترشيعية أو تنظيمية أو  )جـ( 

مالية أو مؤسسية( ومالمحه الرئيسية؟

إىل  ينتمون  الذين  »األشخاص  بمعنى  اجتماعية  فئات  و/أو  )كالنساء(  معيّنني  أفراداً  يَستهدف  هل  )د( 

األقليات وإىل الشعوب األصلية«، وفقاً ملا نّصت عليه املادة 7 من االتفاقية؟

ما هي النتائج املتوقعة من تنفيذ التدبري؟ )هـ( 

ما هي الوكالة املسؤولة عن تنفيذ التدبري وما هي املوارد املالية املخصصة لتنفيذه؟ )و( 

هل املنظمات غري الحكومية و/أو القطاع الخاص يشاركان يف تنفيذ التدبري؟ )ز( 

هل تم استحداث أو تعديل التدبري بغية: )ح( 

تنفيذ أحكام االتفاقية؟	 

دعم/رفد مناقشات متعلقة بالسياسات ومستوحاة من االتفاقية؟	 

أسباب أخرى غري متعلقة باالتفاقية؟	 

هل تم تقييم تنفيذ التدبري؟ وإذا كان األمر كذلك، فما هي النتائج الرئيسية واملؤرشات املستخدمة يف  )ط( 

تحديد األثر؟ 

لتعزيز  املتخذة  بالتدابري  تتعلق  التي  أعاله  املذكورة  )ط(  إىل  )أ(  من  الرئيسية  األسئلة  عىل  اإلجابة  يرجى 
تنوع أشكال التعبري الثقايف يف مختلف مراحل سلسلة القيم الثقافية. 

 يمكنكم وصف عرشة تدابري رئيسية عىل األكثر.

التعاون الثقايف الدويل   - 2

يهدف هذا القسم إىل تقديم معلومات عن التدابري الرامية إىل تسهيل التعاون الثقايف الدويل.

وقد تتمثل هذه التدابري يف استحداث أطر للتعاون الثقايف الدويل وأنشطة برنامجية تهدف إىل ما ييل: 

تيسري الحوار بني املسؤولني العموميني فيما يتعلق بقضايا السياسيات؛  

بناء  أجل  من  العام  للقطاع  التابعة  الثقافية  املؤسسات  يف  العاملني  املهنيني  بني  التبادل  تعزيز   

القدرات اإلدارية واالسرتاتيجية؛

بناء  أجل  من  واإلبداعية  الثقافية  الصناعات  مجال  يف  العاملني  املهنيني  بني  التعاون  تعزيز   

القدرات اإلبداعية واإلنتاجية. 

التعاون  )تعزيز   12 املادة  إىل  العودة  يرجى  بيانها،  ينبغي  التي  التدابري  أنواع  عن  املعلومات  من  وملزيد 
الدويل(. وتُتاح عىل املوقع اإللكرتوني لالتفاقية قائمة فيها أمثلة مبتكرة يف هذا املجال.

أما األسئلة الرئيسية الواجب تناولها يف هذا القسم فهي التالية:

ما هو عنوان التدبري املتخذ؟ )أ( 

ما هي األهداف الرئيسية للتدبري؟ )ب( 

ما هو نطاق التدبري )مستوى محيل أو وطني أو إقليمي( وما هي طبيعته )ترشيعية أو تنظيمية أو  )جـ( 

مالية أو مؤسسية( ومالمحه الرئيسية؟

إىل  ينتمون  الذين  »األشخاص  بمعنى  اجتماعية  فئات  و/أو  )كالنساء(  معيّنني  أفراداً  يَستهدف  هل  )د( 

األقليات وإىل الشعوب األصلية«، وفقاً ملا نّصت عليه املادة 7 من االتفاقية؟

ما هي النتائج املتوقعة من تنفيذ التدبري؟ )هـ( 

ما هي الوكالة املسؤولة عن تنفيذ التدبري وما هي املوارد املالية املخصصة لتنفيذه؟ )و( 

هل املنظمات غري الحكومية و/أو القطاع الخاص يشاركان يف تنفيذ التدبري؟ )ز( 

هل تم استحداث أو تعديل التدبري بغية: )ح( 

تنفيذ أحكام االتفاقية؟	 

دعم/رفد مناقشات متعلقة بالسياسات ومستوحاة من االتفاقية؟	 

أسباب أخرى غري متعلقة باالتفاقية؟	 

هل تم تقييم تنفيذ التدبري؟ وإذا كان األمر كذلك، فما هي النتائج الرئيسية واملؤرشات املستخدمة يف  )ط( 

تحديد األثر؟ 

لتعزيز  املتخذة  بالتدابري  تتعلق  التي  أعاله  املذكورة  )ط(  إىل  )أ(  من  الرئيسية  األسئلة  عىل  اإلجابة  يرجى 

التعاون الثقايف الدويل. 

 يمكنكم وصف ستة تدابري رئيسية عىل األكثر.

املعاملة التفضيلية  - 3

يف  املحدد  النحو  عىل  تفضيلية  معاملة  منح  إىل  الرامية  التدابري  عن  معلومات  تقديم  إىل  القسم  هذا  يهدف 

املادة 16 من االتفاقية وإىل االستفادة منها.

القانونية  األطر  طريق  عن  النامية  للبلدان  تفضيلية  معاملة  املتقدمة  البلدان  منح  عىل   16 املادة  وتنص 

واملؤسسية املالئمة، من أجل تحقيق جملة أمور من بينها ظهور قطاع ثقايف حيوي يف البلدان النامية وإرساء 

مبادالت ثقافية أوسع نطاقاً وأكثر توازناً. فاملعاملة التفضيلية باملعنى املحدد يف املادة 16 تُفهم عىل أنها ذو 

شق ثقايف و/أو تجاري. 
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النامية  البلدان  تجاه  املتقدمة  البلدان  عىل  التزامات  االتفاقية  يف  الواردة  التفضيلية  املعاملة  أحكاُم  وتَفرض 

فيما يتعلق باألفراد )الفنانون واملهنيون العاملون يف مجال الثقافة( وبالسلع والخدمات الثقافية.

آثارها تتجىل عىل ثالثة مستويات  التفضيلية بالقول إن  التطرق إىل تدابري املعاملة  ويف ضوء ما تقدم، يمكن 

مختلفة هي: 

وتبادل 	  تنقل  تسهيل  عىل  تعمل  التي  الربامج  يشمل  وهذا  البرشية  املوارد  تنمية  الفردي:  املستوى 

الفنانني واملهنيني العاملني يف مجال الثقافة وبناء خرباتهم؛

البعد 	  تعزيز  عىل  الثقافية  واملنظمات  املؤسسات  قدرة  بناء  التنظيمي:  أو  املؤسيس  املستوى 

االقتصادي والتجاري للقطاع بما يف ذلك خطط الدعم واتفاقات التوزيع املشرتك؛

وإقليمية 	  ثنائية  تجارية  اتفاقات  بفضل  انتظاماً  وأكثر  أوسع  عالقات  إقامة  الصناعي:  املستوى 

ومتعددة األطراف وسياسات ثقافية وأطر أخرى. 

ملزيد من املعلومات عن أنواع التدابري التي ينبغي بيانها، يرجى العودة إىل املادة 16 )املعاملة التفضيلية   
للبلدان النامية( وإىل املبادئ التوجيهية التنفيذية املرتبطة بها.

البلدان املتقدمة

إىل  مبارشة  االنتقال  ويرجى  املتقدمة.  البلدان  من  األطراف  إىل  موجه  الفرعي  القسم  هذا   
القسم الفرعي التايل إذا كنتم من البلدان النامية.

املهنيني  للفنانني ولسائر  اتخذتها ملنح معاملة تفضيلية  التي  التدابري  املتقدمة بوصف  البلدان  أن تقوم  يجب 

والعاملني يف مجال الثقافة وكذلك للسلع والخدمات الثقافية للبلدان النامية. 

أما األسئلة الرئيسية الواجب تناولها يف هذا القسم فهي التالية:

ما هو عنوان التدبري املتخذ؟ )أ( 

ما هي األهداف الرئيسية للتدبري؟ )ب( 

ما هو نطاق التدبري )مستوى محيل أو وطني أو إقليمي( وما هي طبيعته )ترشيعية أو تنظيمية أو  )جـ( 

مالية أو مؤسسية( ومالمحه الرئيسية؟

إىل  ينتمون  الذين  »األشخاص  بمعنى  اجتماعية  فئات  و/أو  )كالنساء(  معيّنني  أفراداً  يَستهدف  هل  )د( 

األقليات وإىل الشعوب األصلية«، وفقاً ملا نّصت عليه املادة 7 من االتفاقية؟

ما هي النتائج املتوقعة من تنفيذ التدبري؟ )هـ( 

ما هي الوكالة املسؤولة عن تنفيذ التدبري وما هي املوارد املالية املخصصة لتنفيذه؟ )و( 

هل املنظمات غري الحكومية و/أو القطاع الخاص يشاركان يف تنفيذ التدبري؟ )ز( 

هل تم استحداث أو تعديل التدبري بغية: )ح( 

تنفيذ أحكام االتفاقية؟	 

دعم/رفد مناقشات متعلقة بالسياسات ومستوحاة من االتفاقية؟	 

أسباب أخرى غري متعلقة باالتفاقية؟	 

هل تم تقييم تنفيذ التدبري؟ وإذا كان األمر كذلك، فما هي النتائج الرئيسية واملؤرشات املستخدمة يف  )ط( 

تحديد األثر؟ 

ملنح  املتخذة  بالتدابري  تتعلق  التي  أعاله  املذكورة  )ط(  إىل  )أ(  من  الرئيسية  األسئلة  عىل  اإلجابة  يرجى 
معاملة تفضيلية للبلدان النامية. 

 يمكنكم وصف ستة تدابري رئيسية عىل األكثر.

البلدان النامية

هذا القسم الفرعي موجه للبلدان النامية.  

سياسات  رسم  عىل  النامية  البلدان  ع  »تشجَّ أن  عىل   16 باملادة  املتعلقة  التنفيذية  التوجيهية  املبادئ  تنص 

وتدابري - عىل قدر اإلمكان - تهدف إىل تعزيز االمتيازات التي يمكن أن تمنحها لهم املعاملة التفضيلية«.

أولوياتها،  لتحديد  اتخذتها  التي  التدابري  بوصف  النامية  البلدان  من  األطراف  تقوم  القسم،  هذا  ويف 

وتقدم  التفضيلية.  املعاملة  لها  تمنحها  أن  يمكن  التي  االمتيازات  وتعزيز  املحددة،  ومصالحها  واحتياجاتها 

بلدان  بني  فيما  التعاون  لتعزيز  اتخذتها  التي  التفضيلية  املعاملة  تدابري  عن  معلومات  األطراف  هذه  أيضاً 

الجنوب. 

أما األسئلة الرئيسية الواجب تناولها يف هذا القسم فهي التالية:

ما هو اسم التدبري املتخذ؟ )أ( 

ما هي األهداف الرئيسية للتدبري؟ )ب( 

ما هو نطاق التدبري )مستوى محيل أو وطني أو إقليمي( وما هي طبيعته )ترشيعية أو تنظيمية أو  )جـ( 

مالية أو مؤسسية( ومالمحه الرئيسية؟

إىل  ينتمون  الذين  »األشخاص  بمعنى  اجتماعية  فئات  و/أو  )كالنساء(  معيّنني  أفراداً  يَستهدف  هل  )د( 

األقليات وإىل الشعوب األصلية«، وفقاً ملا نّصت عليه املادة 7 من االتفاقية؟

ما هي النتائج املتوقعة من تنفيذ التدبري؟ )هـ( 

ما هي الوكالة املسؤولة عن تنفيذ التدبري وما هي املوارد املالية املخصصة لتنفيذه؟ )و( 

هل املنظمات غري الحكومية و/أو القطاع الخاص يشاركان يف تنفيذ التدبري؟ )ز( 

املبادئ التوجيهية التنفيذية - تشاطر املعلومات والشفافية - ٤1 ٤0 -املبادئ التوجيهية التنفيذية - تشاطر املعلومات والشفافية



  
 

  
 

ية
يذ

نف
لت

ة ا
هي

جي
تو

 ال
ئ

اد
ملب

- ا
 ٢

هل تم استحداث أو تعديل التدبري بغية: )ح( 

تنفيذ أحكام االتفاقية؟	 

دعم/رفد مناقشات متعلقة بالسياسات ومستوحاة من االتفاقية؟	 

أسباب أخرى غري متعلقة باالتفاقية؟	 

هل تم تقييم تنفيذ التدبري؟ وإذا كان األمر كذلك، فما هي النتائج الرئيسية واملؤرشات املستخدمة يف  )ط( 

تحديد األثر؟ 

لتعزيز  املتخذة  بالتدابري  تتعلق  التي  أعاله  املذكورة  )ط(  إىل  )أ(  من  الرئيسية  األسئلة  عىل  اإلجابة  يرجى 
االمتيازات التي يمكن أن تمنحها املعاملة التفضيلية للبلدان النامية. 

 يمكنكم وصف ستة تدابري رئيسية عىل األكثر.

دمج الثقافة يف سياسات التنمية املستدامة  - ٤

يف  اسرتاتيجي،  كعنرص  الثقافة،  دمج  عىل  تركز  التي  التدابري  تعداد  إىل  القسم  هذا  يف  مدعوة  األطراف  إن 

السياسات  االعتبار  يف  آخذًة  والدويل،  الوطني  الصعيدين  عىل  املساعدة  وبرامج  املستدامة  التنمية  سياسات 

والتدابري املذكورة يف القسم األول والثاني والثالث لهذا اإلطار. 

هذه  بتنفيذ  االجتماعي  واالندماج  البيئية  واالستدامة  االقتصادي  النمو  عن  مسؤولة  وكاالت  عادة  وتقوم 

التدابري )املستوى الوطني(، فضالً عن وكاالت معنية بالتعاون اإلنمائي )املستوى الدويل(.

تلبي  التي  »التنمية  أنها  عىل  املستدامة  التنمية   13 باملادة  املتعلقة  التنفيذية  التوجيهية  املبادئ  وتعّرف 

االحتياجات الحالية دون املساس بقدرة أجيال املستقبل عىل تلبية احتياجاتها )املرجع: تقرير اللجنة العاملية 

املعنية بالبيئة والتنمية لعام 1987(.

املختصة  السلطات  مع  وتنفيذها  واعتمادها  املستدامة  التنمية  سياسات  صياغة  ينبغي  أنه  به  املسّلم  ومن 

الجزء،  بيانها يف هذا  التي يجب  التدابري  أما  والثقافة.  االجتماعية  والشؤون  والبيئة  االقتصاد  واملسؤولة عن 

فينبغي لها أن تراعي هذا الرتابط.

٤ - أ - التدابري املتخذة عىل الصعيد الوطني

يرجى ذكر التدابري املتخذة بغية تحقيق األهداف والنتائج التالية:

وخطط  والسياسات  االسرتاتيجيات  يف  أي  الشامل،  الوطني  اإلنمائي  التخطيط  يف  الثقافة  دمج   

العمل؛

منها  أمور  جملة  يف  الثقافة  دمج  خالل  من  وبيئية  واجتماعية  اقتصادية  نتائج  تحقيق   

االسرتاتيجيات املتعلقة بالقضاء عىل الفقر واالندماج االجتماعي والتعليم والتدريب؛

ضمان معاملة الفئات واملجموعات االجتماعية املحرومة )بما فيها النساء( معاملة عادلة ومنصفة   

إلرشاكها يف الحياة الثقافية؛

تحقيق التوزيع العادل للموارد الثقافية بني املناطق وفيما بني املدن واألرياف.  

التوجيهية  املبادئ  إىل  العودة  يرجى  بيانها،  ينبغي  التي  التدابري  أنواع  عن  املعلومات  من  ملزيد   
التنفيذية املتعلقة باملادة 13 )دمج الثقافة يف سياسات التنمية املستدامة(.

أما األسئلة الرئيسية الواجب تناولها يف هذا القسم فهي التالية:

ما هو اسم التدبري املتخذ؟ )أ( 

ما هي األهداف الرئيسية للتدبري؟ )ب( 

ما هو نطاق التدبري )مستوى محيل أو وطني أو إقليمي( وما هي طبيعته )ترشيعية أو تنظيمية أو  )جـ( 

مالية أو مؤسسية( ومالمحه الرئيسية؟

إىل  ينتمون  الذين  »األشخاص  بمعنى  اجتماعية  فئات  و/أو  )كالنساء(  معيّنني  أفراداً  يَستهدف  هل  )د( 

األقليات وإىل الشعوب األصلية«، وفقاً ملا نّصت عليه املادة 7 من االتفاقية؟

ما هي النتائج املتوقعة من تنفيذ التدبري؟ )هـ( 

ما هي الوكالة املسؤولة عن تنفيذ التدبري وما هي املوارد املالية املخصصة لتنفيذه؟ )و( 

هل املنظمات غري الحكومية و/أو القطاع الخاص يشاركان يف تنفيذ التدبري؟ )ز( 

هل تم استحداث أو تعديل التدبري بغية: )ح( 

تنفيذ أحكام االتفاقية؟	 

دعم/رفد مناقشات متعلقة بالسياسات ومستوحاة من االتفاقية؟	 

أسباب أخرى غري متعلقة باالتفاقية؟	 

هل تم تقييم تنفيذ التدبري؟ وإذا كان األمر كذلك، فما هي النتائج الرئيسية واملؤرشات املستخدمة يف  )ط( 

تحديد األثر؟ 

لدمج  املتخذة  بالتدابري  تتعلق  التي  أعاله  املذكورة  )ط(  إىل  )أ(  من  الرئيسية  األسئلة  عىل  اإلجابة  يرجى 

الثقافة يف السياسات والخطط الوطنية اإلنمائية. 

 يمكنكم وصف ستة تدابري رئيسية عىل األكثر.
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٤ - ب - التدابري املتخذة عىل الصعيد الدويل

الصعيد  عىل  اإلنمائية  املساعدة  وبرامج  وسياسات  أطر  يف  الثقافة  لدمج  املتخذة  التدابري  وصف  يرجى 

البلدان  إبداعية حيوية يف  لدعم نشوء قطاعات  الجنوب(  بلدان  فيما بني  التعاون  فيها  )بما  والدويل  اإلقليمي 

النامية من خالل ما ييل: 

من خالل  تجارية  بمشاريع  والقيام  السياسات  واملؤسسية يف سبيل وضع  البرشية  القدرات  تعزيز   

التدريب وإقامة الشبكات وتبادل املعلومات، وما إىل ذلك؛

نقل التكنولوجيا والخربة يف مجال الصناعات واملرشوعات الثقافية من خالل ما ييل: تحليل االحتياجات   

واالنتفاع بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الجديدة وإعداد منصات جديدة، وما إىل ذلك؛

اإلطارية  الخطط  يف  الثقافة  قطاع  الثقايف  وإدماج  للتنوع  الدويل  الصندوق  يف  اإلسهام  املايل:  الدعم   

الخاصة باملساعدة اإلنمائية الرسمية وتيسري استفادة الصناعات الثقافية من تمويل القطاعني العام 

والخاص وتصميم آليات مالية مبتكرة، وما إىل ذلك.

التوجيهية  املبادئ  إىل  العودة  يرجى  بيانها،  ينبغي  التي  التدابري  أنواع  عن  املعلومات  من  ملزيد   
التنفيذية املتعلقة باملادة 14 )التعاون من أجل تحقيق التنمية(.

أما األسئلة الرئيسية الواجب تناولها يف هذا القسم فهي التالية:

ما هو اسم التدبري املتخذ؟ )أ( 

ما هي األهداف الرئيسية للتدبري؟ )ب( 

ما هو نطاق التدبري )مستوى محيل أو وطني أو إقليمي( وما هي طبيعته )ترشيعية أو تنظيمية أو  )جـ( 

مالية أو مؤسسية( ومالمحه الرئيسية؟

إىل  ينتمون  الذين  »األشخاص  بمعنى  اجتماعية  فئات  و/أو  )كالنساء(  معيّنني  أفراداً  يَستهدف  هل  )د( 

األقليات وإىل الشعوب األصلية«، وفقاً ملا نّصت عليه املادة 7 من االتفاقية؟

ما هي النتائج املتوقعة من تنفيذ التدبري؟ )هـ( 

ما هي الوكالة املسؤولة عن تنفيذ التدبري وما هي املوارد املالية املخصصة لتنفيذه؟ )و( 

هل املنظمات غري الحكومية و/أو القطاع الخاص يشاركان يف تنفيذ التدبري؟ )ز( 

هل تم استحداث أو تعديل التدبري بغية: )ح( 

تنفيذ أحكام االتفاقية؟	 

دعم/رفد مناقشات متعلقة بالسياسات ومستوحاة من االتفاقية؟	 

أسباب أخرى غري متعلقة باالتفاقية؟	 

هل تم تقييم تنفيذ التدبري؟ وإذا كان األمر كذلك، فما هي النتائج الرئيسية واملؤرشات املستخدمة يف  )ط( 

تحديد األثر؟ 

لدمج  املتخذة  بالتدابري  تتعلق  التي  أعاله  املذكورة  )ط(  إىل  )أ(  من  الرئيسية  األسئلة  عىل  اإلجابة  يرجى 

الثقافة يف مظاهر املساعدة اإلنمائية املقدمة عىل الصعيد الدويل. 

 يمكنكم وصف ستة تدابري رئيسية عىل األكثر.

توعية املجتمع املدني وإرشاكه  - 5

التي ال تستهدف  الحكومية، والهيئات  املنظمات غري  املدني«  ألغراض هذه االتفاقية، يقصد بعبارة »املجتمع 

الفنانني  عمل  تدعم  التي  واملجموعات  به،  املرتبطة  والقطاعات  الثقافة  قطاع  يف  العاملني  واملهنيني  الربح، 

واملجتمعات الثقافية )انظر الفقرة 3 من املبادئ التوجيهية التنفيذية بشأن مشاركة املجتمع املدني(.

الثقايف،  التعبري  أشكال  تنوع  وتعزيز  حماية  يف  املدني  للمجتمع  األسايس  بالدور  األطراف  اعرتفت  وقد 

وتعهدت بتشجيع مشاركتها الفعالة يف األنشطة الرامية إىل تحقيق أهداف االتفاقية.

األطراف

يف  املدني  املجتمع  إلرشاك  األطراف  تبذلها  التي  الجهود  عن  معلومات  تقديم  إىل  الفرعي  القسم  هذا  يهدف 

أنشطتها، وعن املوارد التي تخصصها لضمان مشاركته، وعن النتائج التي تم الحصول عليها.

ويجب عىل األطراف تقديم معلومات عن التدابري التي اتخذتها إلرشاك املجتمع املدني يف األنشطة التالية:

الرتويج ألهداف االتفاقية من خالل حمالت التوعية وغريها من األنشطة؛  

أشكال  تنوع  وتعزيز  حماية  إىل  الرامية  التدابري  بشأن  وتبادلها  املعلومات  وتشاطر  البيانات  جمع   

التعبري الثقايف داخل أراضيها وعىل املستوى الدويل؛

وضع السياسات من خالل توفري األماكن التي تتيح للمجتمع املدني التعبري عن أفكاره ومناقشتها؛  

تنفيذ املبادئ التوجيهية التنفيذية وما إىل ذلك.  

)مشاركة   11 املادة  إىل  العودة  يرجى  بيانها،  ينبغي  التي  التدابري  أنواع  عن  املعلومات  من  ملزيد   
املجتمع املدني( وإىل املبادئ التوجيهية التنفيذية املرتبطة بها.

املجتمع املدني

لتنفيذ  يبذلها  التي  الجهود  عن  املعلومات  تقديم  يف  املدني  املجتمع  إرشاك  إىل  الفرعي  القسم  هذا  يرمي 

االتفاقية وفقاً ألدواره ومسؤولياته املحددة يف املادة 11 من هذه االتفاقية ومبادئها التوجيهية التنفيذية.

ويمكن أن يساهم املجتمع املدني يف تقديم املعلومات عن األنشطة التي يقوم بها ومنها:
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الرتويج ألهداف ومبادئ االتفاقية يف أراضيه ويف املحافل الدولية؛  

تشجيع الحكومات عىل التصديق عىل االتفاقية وتنفيذها؛  

الفئات  شواغل  فيها  بما  العامة،  السلطات  إىل  والرشكات  والجمعيات  املواطنني  شواغل  إيصال   

الضعيفة مثل النساء واألشخاص املنتمني إىل األقليات؛

املساهمة يف تحسني الشفافية واملساءلة بشأن إدارة الشؤون الثقافية؛  

التعبري  أشكال  تنوع  وتعزيز  حماية  إىل  الرامية  التدابري  إطار  يف  والربامج  السياسات  تنفيذ  مراقبة   

الثقايف، وما إىل ذلك؛

بناء القدرات يف املجاالت املرتبطة بتنفيذ االتفاقية، والسعي إىل جمع البيانات؛  

إقامة رشاكات مبتكرة مع القطاعني العام والخاص ومع املجتمعات املدنية ملناطق أخرى من العالم.  

وقد يرغب املجتمع املدني أيضاً يف تشاطر املعلومات بخصوص ما ييل:

األنشطة التي قّرر االضطالع بها يف السنوات األربع القادمة من أجل تنفيذ االتفاقية؛  

لتذليل  اتخاذها  املزمع  أو  اعتمدها  التي  والحلول  يتوقعها  التي  أو  التي واجهها  الرئيسية  التحديات   

هذه التحديات، وما إىل ذلك.

يرجى تحديد منظمات املجتمع املدني املساهمة يف هذا القسم من التقرير.  

القضايا املستعرضة وأولويات اليونسكو  - ٦

القضايا املستعرضة

الهيئتان  تحّددها  التي  الناشئة  املستعرضة  القضايا  أو  القضية  عن  معلومات  القسم  هذا  يف  األطراف  تقّدم 

باألسئلة  األطراف  تسرتشد  أن  ويمكن  التقارير.  تقديم  دورات  من  دورة  كل  يف  لالتفاقية  الرئاسيتان 

الرئيسية من )أ( إىل )ط( للقيام بذلك. 

ويُحّدد قرار صادر عن مؤتمر األطراف القضية أو القضايا املستعرضة التي ينبغي تقديم معلومات بشأنها 

يف كل دورة من دورات تقديم التقارير كل أربع سنوات. 

أولوية اليونسكو العامة: املساواة بني الجنسني

تعد قضية املساواة بني الجنسني من أولويات اليونسكو العامة لفرتة الربنامج وامليزانية 2017-2014. 

وتنص املادة 7 من االتفاقية عىل تشجيع األطراف عىل »إيالء العناية الواجبة للظروف واالحتياجات الخاصة 

بوصفهن  النساء  لدعم  خصيصاً  ُمعّدة  وتدابري  سياسات  وتنفيذ  اعتماد  »العناية«  هذه  وتعني  بالنساء«. 

مبدعات ومنتجاٍت ألشكال التعبري الثقايف ومواطنات يشاركن يف الحياة الثقافية. ولتحقيق ما سبق ذكره، قد 

تكون هناك حاجة إىل اعتماد سياسة متكاملة باتخاذ تدابري ترشيعية وتنظيمية ومؤسسية. 

لتعزيز  األقل،  عىل  ُمتّخذة،  واحدة  سياسة  أو  ُمتخذاً  واحداً  تدبرياً  القسم  هذا  يف  األطراف  تصف  أن  ويجب 

املساواة بني الجنسني يف القطاع الثقايف ولدعم النساء عىل إبداع وإنتاج أشكال التعبري الثقايف واالنتفاع بها. 

ويمكن أن تسرتشد األطراف باألسئلة الرئيسية من )أ( إىل )ط( للقيام بذلك. 

اسرتاتيجية اليونسكو التنفيذية بشأن الشباب

بشأن  التنفيذية  اليونسكو  اسرتاتيجية  مع  االتفاقية  تنفيذ  يف  مشاركتهم  وتعزيز  الشباب  تمكني  يتماىش 

الشباب للفرتة 2021-2014. 

وتصف األطراف يف هذا القسم سياسًة واحدة أو تدبرياً أو مرشوعاً واحداً عىل األقل ومنها عىل سبيل املثال:

ومنتفعة 	  الثقافية  والخدمات  والسلع  لألنشطة  ومنتجة  مبدعة  كجهات  الشباب  مشاركة  تشجيع 

بها؛

وضع 	  عملية  يف  واحتياجاتهم  شواغلهم  ودمج  الشبابية  واملنظمات  الشباب  مشاركة  تسهيل 

السياسات الثقافية؛ 

من 	  التدريبية  واملؤسسات  العايل  التعليم  مؤسسات  يف  جديدة  برامج  أو  دراسية  مناهج  تطبيق 

الريادية  املهارات  ذلك  يف  بما  واإلبداعية،  الثقافية  للصناعات  املطلوبة  الجديدة  املهارات  بناء  أجل 

واإلدارية والتكنولوجية؛

إرشاك الشباب يف جمع املعلومات عن تنوع أشكال التعبري الثقايف ونرشها يف األوساط الشبابية. 	 

ويمكن أن تسرتشد األطراف باألسئلة الرئيسية من )أ( إىل )ط( للقيام بذلك. 

اإلنجازات والتحديات والحلول والخطوات املقبلة  - 7

يف هذا القسم من التقرير، تقّدم األطراف وسائر الجهات املعنية املشاركة املعلومات بشأن ما ييل:

النتائج الرئيسية املحققة جراء تنفيذ االتفاقية؛  )1(

التحديات الرئيسية التي واجهتها عملية التنفيذ أو التي يُتوقع مواجهتها؛  )2(

الحلول التي تم اعتمادها للتغلب عىل تلك التحديات أو املزمع اعتمادها؛  )3(

واألولويات  االتفاقية  لتنفيذ  القادمة  األربع  السنوات  يف  اتخاذها  املقرر  الخطوات   )٤(

املحددة لهذه الفرتة.

عن  سنوات  أربع  كل  يقدَّم  الذي  الدوري  التقرير  بالفعل  قّدمت  التي  األطراف  أن  مالحظة  يرجى    

األربع  للسنوات  الزمني  اإلطار  والحلول يف  والتحديات  اإلنجازات  أن تصف  ينبغي  االتفاقية،  تنفيذ 
املاضية، أي منذ تقريرها السابق. 
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البيانات واملعلومات واإلحصاءات التكميلية

إىل  مدعوة  األطراف  أن  يعني  وهذا  عميل.  نهج  هو  التقارير  يف  إحصائية  معلومات  لتوفري  املتبع  النهج  إن 

من  البيانات  هذه  تُستمد  أن  ويمكن  ممكناً.  ذلك  كان  كلما  قبل،  من  موجودة  إحصائية  معلومات  توفري 

االقرتاحات عن مكان وجود  الخرائط، وغريها. وفيما ييل بعض  الوطنية ودراسات  االستقصائية  الدراسات 

البيانات. وينبغي اإلشارة إىل جميع مصادر البيانات وإىل سنة جمعها/نرشها.

االقتصاد والتمويل  - 1

عند تقديم البيانات الخاصة بهذا القسم، من املهم تحديد معنى »القطاع الثقايف« ألغراض إحصائية وتطبيق 

لإلحصاءات  اليونسكو  إطار  إىل  العودة  يرجى  التوجيهية،  املبادئ  عىل  ولالطالع  باستمرار.  التعريف  هذا 

الثقافية )FCS( لعام 2009 من خالل الرابط التايل: 

http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/framework-cultural-statistics-culture-2009-en.pdf

إجمايل تدفقات السلع والخدمات الثقافية  -1.1

لعام  لليونسكو  الثقافية  اإلحصاءات  إطار  يف  الوارد  الثقافية  والخدمات  السلع  تعريف  إىل  العودة  يرجى 

املوسع  والتصنيف   )HS( وترميزها  األساسية  السلع  لتوصيف  املنسق  النظام  رموز  يحّدد  الذي   2009

ويمكن  الثقافية.  والخدمات  السلع  تحديد  عند  استخدامها  ينبغي  التي   ،)EBOPS( التجاري  امليزان  لخدمات 

يف  الدولية  التجارة  إحصاءات  دليل  يف  الثقافية  الخدمات  إحصاءات  عن  إضافية  معلومات  عىل  الحصول 

الخدمات املتاح عىل الرابط التايل:

http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/TFSITS/manual.htm

السلع الثقافية 1.1- أ - 

صادرات السلع الثقافية )املجموع بالدوالر األمريكي والسنة واملصدر( )أ( 

واردات السلع الثقافية )املجموع بالدوالر األمريكي والسنة واملصدر( )ب( 

الخدمات الثقافية 1.1- ب - 

صادرات الخدمات الثقافية )املجموع بالدوالر األمريكي والسنة واملصدر( )أ( 

واردات الخدمات الثقافية )املجموع بالدوالر األمريكي والسنة واملصدر( )ب( 

 )GDP( مساهمة األنشطة الثقافية يف إجمايل الناتج املحيل  -1.2

الرموز  قائمة  عىل  الحصول  أجل  من   2009 لعام  لليونسكو  الثقافية  اإلحصاءات  إطار  إىل  العودة  يرجى 

املتبعة  املنهجية  إىل  املوحد )ISIC(. ويرجى اإلشارة  الدويل  الصناعي  للتصنيف  الثقايف وفقاً  املجال  املستخدمة يف 

لحساب حّصة املجال الثقايف من إجمايل الناتج املحيل )القيمة املضافة واملدخالت/املخرجات، وما إىل ذلك(. 

إجمايل الناتج املحيل )بالدوالر األمريكي والسنة واملصدر( )أ( 

حصة األنشطة الثقافية يف إجمايل الناتج املحيل )بالنسبة املئوية والسنة واملصدر( )ب( 

اإلنفاق الحكومي يف مجال الثقافة   - 1.3

إجمايل النفقات الحكومية )بالدوالر األمريكي والسنة واملصدر( )أ( 

النفقات  إجمايل  من  مئوية  وكنسبة  األمريكي  )بالدوالر  الحكومية  النفقات  يف  الثقايف  املجال  حصة  )ب( 

الحكومية والسنة واملصدر(

األنشطة  مجال  يف  الحكومية  النفقات  عىل  االعتماد  يرجى  للثقافة،  مخصصة  نفقات  وجود  عدم  حال  يف 

الرتفيهية والثقافية. 

الكتب  - 2

عدد املنشورات )السنة واملصدر( )أ( 

عدد دور النرش )السنة واملصدر(:  )ب( 

عدد قليل )من 1 إىل 20 منشوراً يف السنة(	 

عدد متوسط )من 21 إىل 49 منشوراً يف السنة(	 

عدد كبري )50 منشوراً أو أكثر يف السنة(	 

املكتبات واملبيعات )جـ( 

سالسل املكتبات )العدد اإلجمايل وإجمايل املبيعات بالدوالر األمريكي والسنة واملصدر(	 

املكتبات املستقلة )العدد اإلجمايل وإجمايل املبيعات بالدوالر األمريكي والسنة واملصدر(	 

املكتبات الواقعة يف متاجر التجزئة األخرى، بما يف ذلك املتاجر الكربى )العدد اإلجمايل وإجمايل 	 

املبيعات بالدوالر األمريكي والسنة واملصدر(

والسنة 	  األمريكي  بالدوالر  املبيعات  وإجمايل  اإلجمايل  )العدد  اإلنرتنت  عرب  التجزئة  تجار 

واملصدر(

تدفقات الرتجمة: عدد الرتجمات املنشورة )السنة واملصدر( )د( 
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املوسيقى  - 3

اإلنتاج: عدد األلبومات الصادرة:  )أ( 

يف شكل مادي )السنة واملصدر(	 

يف شكل رقمي )السنة واملصدر(	 

إنتاج مستقل )السنة واملصدر(	 

إنتاج رشكات كربى )السنة واملصدر(	 

املبيعات: إجمايل مبيعات األعمال املوسيقية املسجلة:  )ب( 

يف شكل مادي، وموّزعة عىل األقراص املدمجة واألشكال املادية األخرى )السنة واملصدر(	 

يف شكل رقمي، وموّزعة عىل األغاني الفردية واأللبومات الرقمية )السنة واملصدر(	 

وسائل اإلعالم  - ٤

للحصول عىل تعريفات ومعلومات بشأن اإلحصاءات املتعلقة بوسائل اإلعالم، يرجى العودة إىل دليل معهد 

اليونسكو لإلحصاء ملؤرشات البث اإلذاعي والصحافة املتاح عىل الرابط التايل: 

http://www.uis.unesco.org/Communication/Documents/tp10-media-indicators-2013-en.pdf

جمهور البث اإلذاعي ونسبته )السنة واملصدر(: )أ( 

نوع امللكيةنسبة الجمهورنوع الربنامج
)عامة أو خاصة أو 

محلية(

طريقة النفاذ
)مجانية-غري مجانية(

القناة األوىل

القناة الثانية

القناة الثالثة

القناة الرابعة

هيئات وسائل اإلعالم اإلذاعية )السنة واملصدر(: )ب( 

عدد هيئات وسائل اإلعالم املحلية التي توفر ما ييل:

محطات إذاعية امللكية
فقط

قنوات تلفزيونية 
فقط

 كال القنوات
اإلذاعية 

والتلفزيونية

املجموع

عامة

خاصة

مجتمعية

غري محددة

املجموع

الصحف )السنة واملصدر(: )جـ( 

طريقة النرش*
عدد املنشورات

الصحف األخرىالصحف اليومية

مطبوعة 

مجانية فقط

غري مجانية فقط

مجانية وغري مجانية

مطبوعة ومنشورة عىل اإلنرتنت

مجانية فقط

غري مجانية فقط

مجانية وغري مجانية

املجموع

* باستثناء الصحف املنشورة عىل اإلنرتنت حرصاً. 
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االتصال والبنى األساسية واالنتفاع   - 5

عدد املشرتكني يف الهواتف املحمولة لكل 000 1 نسمة )السنة واملصدر( )أ( 

عدد األرس املعيشية التي يمكنها استخدام اإلنرتنت يف املنزل )السنة واملصدر( )ب( 

عدد األفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت )السنة واملصدر(  )جـ( 

املشاركة الثقافية  - ٦

نسبة األشخاص الذين شاركوا يف أنشطة ثقافية مرة واحدة عىل األقل خالل األشهر االثني عرش املاضية:

املشاركة يف أنشطة ثقافية )النسبة املئوية(

املجموعالذكوراإلناثالنشاط

السينما 

املرسح )بما يف ذلك عروض الكاباريه واألوبرا 
وعروض الدمى املتحركة(

الرقص )بما يف ذلك الباليه( 

الحفالت املوسيقية/العروض الغنائية املبارشة

املعارض

املجموع 

يرجى إن أمكن توضيح أسباب عدم حضور أي حدث ثقايف ولو مرة واحدة عىل األقل خالل العام املايض:

األسباب الرئيسية لعدم املشاركة )النسبة املئوية(

املجموعالذكوراإلناثالنوع 

الثمن الباهظ

انعدام االهتمام

قلة الوقت 

نقص املعلومات

بُعد املسافة

توضيحات إضافية  - 7

يرجى تقديم أي تفسريات وتوضيحات إضافية إذا لزم األمر.

التعليم وتوعية الجمهور

10 - التعليم وتوعية الجمهور املادة 

تقوم األطراف بما ييل:

التشجيع عىل إدراك أهمية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف واالرتقاء بهذا اإلدراك، وال سيما  )أ( 
من خالل الربامج التعليمية والربامج الرامية إىل زيادة توعية الجمهور؛

التعاون مع األطراف األخرى ومع املنظمات الدولية واإلقليمية لتحقيق هدف هذه املادة؛ )ب(  

والتدريب  للتعليم  برامج  إنشاء  طريق  عن  اإلنتاجية  القدرات  وتدعيم  اإلبداع  تشجيع  عىل  )جـ(  العمل 
والتبادل يف مجال الصناعات الثقافية. وينبغي تنفيذ هذه التدابري بدون أن يؤثر ذلك سلبياً عىل أشكال 

اإلنتاج التقليدية.

اعتبارات عامة

وتعزيز  حماية  أهمية  إدراك  وتشجيع  بدعم  تقيض  أساسية  مسؤولية  االتفاقية  يف  األطراف  تتحمل   - 1

تنوع أشكال التعبري الثقايف، وخاصة عن طريق وضع برامج للتعليم النظامي وغري النظامي وأنشطة 

لتوعية الجمهور تستهدف املواطنني من جميع األعمار. 

لتسليط  الجمهور وسيلة  لدى  املتزايدة  والتوعية  بالتعليم  الخاصة  والتدابري  الربامج  تكون  أن  ينبغي    - 2

الضوء عىل خصائص هذه االتفاقية، وإبراز سماتها املميزة بالنسبة إىل الوثائق التقنينية األخرى التي 

اعتمدتها اليونسكو يف مجال الثقافة.

األدوات والربامج التعليمية

الربامج  وتنفيذ  لتصميم  متكامل  نهج  اعتماد  املناسبة،  املستويات  عىل  تشجع،  أن  لألطراف  ينبغي    - 3

التعليمية التي تعزز أهداف االتفاقية ومبادئها. ويشمل ذلك تعزيز الروابط بني الثقافة والتعليم عىل 

مستوى السياسات والربامج واملؤسسات.

عملية  املهن  هذه  عىل  التدريب  يكون  أن  يجب  لذا  رسيعاً،  تطوراً  الثقافية  الصناعات  مهن  تتطور    - ٤

مستمرة تقوم عىل استنباط األفكار واتخاذ املبادرات. ويف هذا الصدد، يقع عىل عاتق األطراف النظر 

املهني،  التأهيل  تخصصات  ويف  املهارات  يف  النقص  تحديد  عليها:  االقتصار  دون  التالية  الجوانب  يف 

وال سيما ما يتعلق منها بمهن التكنولوجيا الرقمية، وتطوير املناهج الدراسية، وإقامة الرشاكات بني 

السلطات  مع  التعاون  تشجيع  أيضاً  ينبغي  وأخرياً،  املعنية.  الصناعية  والقطاعات  التدريب  مؤسسات 

الحكومية واملؤسسات الخاصة التي تؤدي دوراً يف برامج التنمية املستدامة والربامج املعدة للشباب.
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استشعار  إىل  بهم  تفيض  التي  وباملعارف  باملعلومات  الشباب  لتزويد  هاماً  إطاراً  املدرسة  وتعترب    - 5 

الحاجة إىل حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف. ويف هذا السياق، تستطيع األطراف أن تشجع، 

عىل املستويات املناسبة، وضع السياسات والربامج وتخصيص املوارد، من أجل ما ييل: 

إدراج تنوع أشكال التعبري الثقايف يف املناهج املدرسية املكيفة مع الظروف املحلية  )أ(  
ومع الثقافات؛

إعداد مواد تعليمية وتدريبية يف أشكال مختلفة، وال سيما عىل اإلنرتنت، كالكتب واألقراص  )ب(  
املدمجة وأرشطة الفيديو واألفالم الوثائقية والكتيبات والكراسات واأللعاب التفاعلية، 

وما إىل ذلك؛

دعوة بعض الفنانني واملهنيني العاملني يف حقل الثقافة إىل إعداد هذه املواد واملشاركة  )جـ(  
يف األنشطة التي تقوم بها املدارس واملؤسسات التعليمية األخرى؛ 

تعزيز قدرة املعلمني عىل توعية الطالب بشأن تنوع أشكال التعبري الثقايف وحثهم عىل استخدام  )د(  
األدلة والكتيبات لهذا الغرض؛

تشجيع األشخاص الراشدين وجمعيات األهايل عىل اقرتاح مواضيع ودروس لتعليم تنوع  )هـ(  
أشكال التعبري الثقايف يف املدرسة؛

إرشاك الشباب يف جمع املعلومات عن تنوع أشكال التعبري الثقايف ونرشها داخل مجتمعاتهم؛ )و(  

نقل الخربات املكتسبة عن طريق تشجيع املناهج الرتبوية القائمة عىل املشاركة وأنشطة  )ز(  
الرعاية والتعّلم.

مجال  يف  القدرات  وبناء  لإلبداع  مؤاتية  أطراً  والبحوث  العايل  والتعليم  التعليم  مؤسسات  وتعترب   - ٦

بالتايل  تقوم  أن  األطراف  تستطيع  السياق،  هذا  ويف  الثقافية.  السياسات  ورسم  الثقافية  الصناعات 

لدى  واملبادالت  والتنقل  املهارات  تطوير  تسهل  برامج  تنفيذ  عىل  وتشجيعها  املؤسسات  هذه  بدعم 

باستطاعة  كما  الثقافية،  والسياسات  الثقافية  الصناعات  حقيل  يف  العاملني  املهنيني  من  القادم  الجيل 

األطراف النظر يف إنشاء كرايس جامعية لليونسكو يف مجايل الصناعات الثقافية والسياسات الثقافية.

توعية الجمهور 

احتياجات  تلبي  التي  التوعية  وسائل  من  مختلفة  أنواع  إلعداد  موارد  تخصيص  األطراف  تستطيع   - 7

وسائط  عن  فضالً  واالتصاالت،  للمعلومات  الجديدة  التكنولوجيات  وتستخدم  متنوع،  جمهور 

الثقافة إىل املشاركة  العاملني يف حقل  الفنانني واملهنيني  الواجب دعوة  املعرفة. ومن  غري رسمية لنقل 

يف إعداد هذه الوسائل.

تنوع  عن  املعلومات  نرش  وإىل  الجمهور  توعية  إىل  تفيض  التي  التظاهرات  دعم  لألطراف  وينبغي   - 8

أشكال التعبري الثقايف، عن طريق تنظيم الندوات، عىل سبيل املثال، وحلقات العمل، وحلقات التدارس، 

واأليام  واملسابقات،  واملهرجانات،  املوسيقية،  والحفالت  أيضاً،  املعارض  أو  العامة،  واملنتديات 

الدولية، إلخ. ويف هذا السياق، ينبغي لألطراف مشاركة القطاعني العام والخاص، فضالً عن املنظمات 

والشبكات املوجودة داخل املجتمع املدني.

تنوع  أهمية حماية وتعزيز  بشأن  الجمهور  توعية  يف  فعاالً  إسهاماً  أن تسهم  اإلعالم  لوسائل  ويمكن   - 9

يف  للنرش  القابلة  املتخصصة  والربامج  الحمالت  إعداد  دعم  لألطراف  وينبغي  الثقايف.  التعبري  أشكال 

أي نوع من أنواع وسائل اإلعالم واملوجهة إىل مختلف الفئات املستهدفة. ويمكن التشجيع عىل إنشاء 

شبكة من الصحفيني املتخصصني يف حقل الثقافة. كما يمكن لشبكات التلفزة املحلية وإذاعات املجتمع 

الثقافية  والتظاهرات  الثقايف  التعبري  أشكال  معرفة  تحسني  طريق  عن  أساسياً  دوراً  تؤدي  أن  املحيل 

املختلفة، وتشاطر املعلومات عن املمارسات الجيدة.

تعزيز التعاون

ع األطراف عىل إقامة تعاون وثيق مع منظمات أخرى حكومية دولية وإقليمية يف إطار جهودها  تشجَّ  -10

الرامية إىل توعية الجمهور بأهمية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف.

أو  االتفاقية(  من  و28   9 )املادتان  تعيّنها  التي  االتصال  جهة  طريق  عن  األطراف،  ع  وتشجَّ  -11

الجمهور،  بتوعية  املتعلقة  واألنشطة  التعليمية  الربامج  تنفيذ  متابعة  لها، عىل  التابعة  اللجان الوطنية 

وعىل تشاطر املعلومات واملمارسات الجيدة فيما بينها.
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دور املجتمع املدني ومشاركته

املدني.  املجتمع  فيما يخص  االتفاقية وضوحاً  أحكام  أكثر  املدني(  املجتمع  )مشاركة  املادة 11  تعد    - 1

وترد اإلشارة إىل املجتمع املدني، بصورة رصيحة أو ضمنية، يف عدة أحكام أخرى من االتفاقية، بما 

فيها املواد 6 و7 و12 و15 و19.

11 - مشاركة املجتمع املدني املادة    - 2

تقر األطراف بالدور األسايس للمجتمع املدني يف حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف. وتشجع 
األطراف مشاركة املجتمع املدني بصورة فعالة يف جهودها الرامية إىل تحقيق أهداف هذه االتفاقية.

تعريف املجتمع املدني وأدواره

التي والهيئات  الحكومية،  املنظمات  املدني«  »املجتمع  بعبارة  يقصد  االتفاقية،  هذه  ألغراض    - 3 

عمل  تدعم  التي  واملجموعات  به،  املرتبطة  والقطاعات  الثقافة  مجال  يف  واملهنيني  الربح  تستهدف  ال 

الفنانني واملجتمعات الثقافية.

بشواغل  علماً  العامة  السلطات  يحيط  إذ  االتفاقية،  تنفيذ  يف  أسايس  بدور  املدني  املجتمع  يضطلع    - ٤

واإلنذار،  املراقبة  بهمة  ويقوم  والربامج،  السياسات  تنفيذ  ويتابع  والرشكات،  والرابطات  املواطنني 

واملسؤولية  الشفافية  من  مزيد  إضفاء  يف  يساهم  كما  اإلبداع،  وعىل  القيم  مراعاة  عىل  ويحرص 

عىل الحوكمة.

مساهمة املجتمع املدني يف تنفيذ أحكام االتفاقية

يتعني عىل األطراف أن تحث املجتمع املدني عىل املشاركة يف تنفيذ هذه االتفاقية عرب إرشاكه بالوسائل    - 5

تنوع  وتعزيز  بحماية  املتعلقة  املعلومات  إىل  وصوله  وتيسري  الثقافية  السياسات  صياغة  يف  املالئمة 

آليات  الغرض  لهذا  تضع  أن  األطراف  وبوسع  املجال.  هذا  يف  قدراته  ودعم  الثقايف  التعبري  أشكال 

خاصة مرنة وفعالة.

فاعالً  طرفاً  يكون  أن  وعىل  مجدد  بدور  االضطالع  عىل  املدني  املجتمع  قدرة  من  االستفادة  وينبغي    - ٦

اقرتاح  املدني عىل  املجتمع  أن تشجع  االتفاقية. كما يتعني عىل األطراف  التغيري يف إطار تنفيذ هذه  يف 

أفكار ونهج جديدة من أجل رسم السياسات الثقافية، وكذلك الستحداث عمليات وممارسات وبرامج 

ثقافية تجديدية تساهم يف تحقيق أهداف هذه االتفاقية. 

ويمكن للمجتمع املدني أن يساهم يف املجاالت التالية:

تقديم الدعم املالئم لألطراف لرسم وتنفيذ السياسات الثقافية؛	 

بحماية 	  املتعلقة  البيانات  وجمع  االتفاقية  بتنفيذ  املرتبطة  الخاصة  املجاالت  يف  القدرات  تعزيز 

وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف؛

ترويج أشكال التعبري الثقايف الخاصة بإتاحة فرص التعبري لفئات مثل النساء واألشخاص الذين 	 

للجميع  الخاصة  الظروف واالحتياجات  أخذ  يتسنى  لكي  األصلية  األقليات والشعوب  إىل  ينتمون 

يف االعتبار عند صياغة السياسات الثقافية؛

مبادرات املناداة بتصديق واسع النطاق عىل االتفاقية وتنفيذ الحكومات لها ومساندة األطراف يف 	 

الجهود التي تبذلها من أجل ترويج أهداف ومبادئ االتفاقية يف املحافل الدولية األخرى؛

أن 	  املساهمة  هذه  وبوسع  اختصاصها.  مجاالت  يف  الدورية  األطراف  تقارير  صياغة  يف  املساهمة 

تغذي شعور املجتمع املدني باملسؤولية وأن تساعد عىل زيادة الشفافية عند صياغة التقارير؛

الدخول يف رشاكات 	  املحيل والوطني والدويل عرب  املستويات  التنمية عىل  التعاون من أجل تحقيق 

يف  املدني  املجتمع  مع  وكذلك  والخاص  العام  القطاعني  مع  فيها،  اإلسهام  أو  إقامتها  أو  مجددة، 

مناطق أخرى من العالم )املادة 15 من االتفاقية(.

مساهمة املجتمع املدني يف أعمال هيئتي االتفاقية

هتان  تحددها  التي  للرشوط  وفقاً  االتفاقية  هيئتي  أعمال  يف  يساهم  أن  إىل  مدعو  املدني  املجتمع  إن    - 7

الهيئتان.

يجوز للجنة أن تستشري يف أي وقت هيئات عامة أو خاصة وأشخاص طبيعيني بشأن مسائل خاصة،    - 8

هذه  تدعو  أن  الحالة  هذه  يف  للجنة  ويجوز  االتفاقية.  من   23 املادة  من   7 الفقرة  بمقتىض  وذلك 

لم  أم  حصلت  قد  املعنية  املجموعة  أو  الهيئة  أكانت  سواء  للجنة،  خاص  اجتماع  حضور  إىل  الجهات 

تحصل عىل إذن باملشاركة يف دورات اللجنة.

ويجوز ملنظمات املجتمع املدني املرخص لها باملشاركة يف مؤتمر األطراف واللجنة الدولية الحكومية    - 9

بصفة املراقب بموجب النظام الداخيل لكل من الهيئات املذكورة أن تقوم بما ييل:

مواصلة الحوار التفاعيل مع األطراف فيما يتعلق باملساهمة الفعالة يف تنفيذ االتفاقية، ويستحسن 	 

قدر اإلمكان أن يتم ذلك قبل عقد دورات الهيئات؛

املشاركة يف اجتماعات هذه الهيئات؛	 

إبداء رأيها خالل االجتماعات عندما يعطيها رئيس الهيئة املعنية الكلمة؛	 
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وتوزع 	  الرئيس،  إذن  عىل  الحصول  بعد  املعنية  الهيئات  بأعمال  تتعلق  كتابية  مساهمات  تقديم 

أمانة االتفاقية هذه املساهمات عىل جميع الوفود واملراقبني عىل أنها وثائق إعالمية.

مساهمة املجتمع املدني يف الصندوق الدويل للتنوع الثقايف

باستخدام  الخاصة  التنفيذية  التوجيهية  املبادئ  إطار  يف  املشاركة  بهذه  املرتبطة  العنارص  تعالج    -10

موارد الصندوق.

ملحق مجموعة املعايري التي تنظم قبول ممثيل املجتمع املدني لحضور اجتماعات 
هيئتي االتفاقية

لإلجراء  وفقاً  االتفاقية  هيئتي  دورات  يف  للمشاركة  املدني  املجتمع  فئات  أو  منظمات  قبول  يجوز    - 1

املنصوص عليه يف النظام الداخيل لكل هيئة من هاتني الهيئتني، وذلك إذا توفرت فيها الرشوط التالية:

أن تكون لها مصالح وأنشطة يف مجال أو عدة مجاالت مستهدفة يف االتفاقية؛  )أ(  

أن تتمتع بوضع قانوني مطابق لألحكام القانونية السارية يف بلد التسجيل؛ )ب(  

أن يكون لها طابع تمثييل كل يف مجال نشاطها أو أن تكون ممثلة للفئات االجتماعية أو الفئات  )جـ(  
املهنية التي تنتمي إليها.

به  ترفق  أن  ويجب  املعنية  الفئة2  أو  للمنظمة  الرسمي  املمثل  توقيع  القبول  طلب  يحمل  أن  يجب    - 2

الوثائق التالية:

نسخة من النظام األسايس أو الالئحة التنظيمية للهيئة؛ )أ(  

قائمة األعضاء، أو يف حالة الكيانات التي لها بنية مغايرة )كاملؤسسات مثالً(، قائمة بأعضاء  )ب(  
مجلس اإلدارة؛

استعراض موجز لألنشطة التي قامت بها حديثاً والتي تبني كذلك طابعها التمثييل يف املجاالت  )جـ(  
التي تتناولها االتفاقية.

هذا ال يرسي عىل املنظمات غري الحكومية التي تقيم عالقات رسمية مع اليونسكو.   2
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تعزيز التعاون الدويل3

12 - تعزيز التعاون الدويل املادة 

املواتية  الظروف  تهيئة  أجل  من  بينها  فيما  والدويل  واإلقليمي  الثنائي  التعاون  توطيد  إىل  األطراف  تسعى 
املادتني 8 و17 بوجه خاص، بغية  إليها يف  املشار  األوضاع  الثقايف، مع مراعاة  التعبري  تنوع أشكال  لتعزيز 

تحقيق ما ييل عىل وجه الخصوص:

تيسري الحوار بني األطراف بشأن السياسة الثقافية؛ )أ(  

تعزيز القدرات االسرتاتيجية واإلدارية للقطاع العام يف املؤسسات الثقافية العامة، من خالل  )ب(  
املبادالت الثقافية املهنية والدولية وتشاطر أفضل املمارسات؛

تدعيم الرشاكات مع املجتمع املدني واملنظمات غري الحكومية والقطاع الخاص وفيما بني هذه  )جـ(  
الكيانات، من أجل تشجيع وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف؛

ترويج استخدام التكنولوجيات الجديدة وتشجيع الرشاكات من أجل تعزيز تشاطر املعلومات  )د(  
والتفاهم الثقايف، والنهوض بتنوع أشكال التعبري الثقايف؛

التشجيع عىل إبرام اتفاقات لإلنتاج املشرتك والتوزيع املشرتك. )هـ(  

االتفاقية  »املادة 12 من  أن  التي عقدت يف حزيران/يونيو 2009،  الثانية  اتفاقية عام 2005، يف دورته  األطراف يف  قرر مؤتمر   3

.)2.CP 7 تتسم فعالً بطابع تنفيذي بصيغتها الحالية، وأنها ليست بحاجة إىل املزيد من التوضيح يف املبادئ التوجيهية« )القرار

دمج الثقافة يف سياسات التنمية املستدامة

13 - دمج الثقافة يف سياسات التنمية املستدامة املادة 

املؤاتية  الظروف  تهيئة  بغية  املستويات  جميع  عىل  اإلنمائية  سياساتها  يف  الثقافة  دمج  إىل  األطراف  تسعى 

أشكال  تنوع  وتعزيز  بحماية  املتصلة  الجوانب  تدعيم  عىل  اإلطار  هذا  يف  وتعمل  املستدامة،  التنمية  لتحقيق 

التعبري الثقايف.

اعتبارات عامة

التنمية املستدامة هي »التنمية التي تلبي االحتياجات الحالية دون املساس بقدرة أجيال املستقبل عىل    - 1

تلبية احتياجاتها« )تقرير اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية، 1987(.

إن الجوانب االقتصادية والثقافية واالجتماعية للتنمية املستدامة جوانب متكاملة.   - 2

لصالح  املستدامة  التنمية  لتحقيق  أساسياً  رشطاً  عليه  والحفاظ  وتعزيزه  الثقايف  التنوع  حماية  تمثل    - 3

والثقايف  االجتماعي  االزدهار  يف  تساهم  ألنها  االتفاقية(  من   2.6 )املادة  واملقبلة  الحارضة  األجيال 

ورفاه األفراد والجماعات، كما تساهم يف الحفاظ عىل اإلبداع والحيوية يف الثقافات واملؤسسات.

يسهم  التنوع  هذا  ألن  التنمية  عملية  إطار  يف  االعتبار  يف  الثقايف  التعبري  أشكال  تنوع  يأخذ  أن  ويجب    - ٤

التساوي يف  تراعي  استيعابية  االجتماعي كما يسهم يف تشكيل مجتمعات  والتماسك  الهوية  تعزيز  يف 

التمتع بالكرامة واالحرتام بني جميع الثقافات.

بغية  وذلك  الدويل،  التعاون  اسرتاتيجيات  ويف  الوطنية  والخطط  السياسات  يف  الثقافة  دمج  وينبغي    - 5

بلوغ أهداف التنمية البرشية4 وال سيما الحد من وطأة الفقر.

والدويل(  واإلقليمي  والوطني  )املحيل  املستويات  جميع  عىل  التنمية  سياسات  يف  الثقافة  دمج  إن    - ٦

يتيح ما ييل: 

املساهمة يف حماية تنوع أشكال التعبري الثقايف وتعزيزه؛   ٦.1

التعبري  أشكال  إبداع  من  املحرومة،  الفئات  سيما  وال  الجميع،  يستفيد  لكي  الظروف  تهيئة    ٦.2

الثقايف وإنتاجها واملشاركة فيها واالنتفاع بها؛

األمم  برنامج  البرشية،  التنمية  العاملي بشأن  التقرير  لكل فرد«  املتاحة  اإلمكانات  إىل زيادة  البرشية هي عملية تفيض  4   »التنمية 

املتحدة اإلنمائي، 1990، ص 10.
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والنمو  املستدامة  التنمية  مجال  يف  ومساهمتها  الثقافية  للصناعات  الكاملة  الطاقات  استخدام   ٦.3

االقتصادي وتعزيز مستوى جيد لحياة كريمة من خالل إبداع أشكال التعبري الثقايف وإنتاجها 

وتوزيعها ونرشها؛

حقوق  قيمة  تربز  ثقافية  أنشطة  خالل  من  العنف  ومحاربة  االجتماعي  التماسك  عىل  الحفاظ    ٦.٤

اإلنسان وثقافة السالم وتعزز لدى الشباب اإلحساس بانتمائهم إىل مجتمعهم؛

تعزيز وتطوير سياسات التنمية يف قطاعات من بينها قطاع التعليم والسياحة والصحة العامة    ٦.5

واألمن وتنظيم الفضاءات الحرضية.

مبادئ توجيهية

مع  واملحيل  الوطني  للسياقني  املالئمة  والتدابري  السياسات  من  مجموعة  ثمرة  هي  املستدامة  التنمية    - 7

مالئمة  إنمائية  سياسات  وضع  عىل  الحرص  منطلق  ومن  املحيل.  الثقايف  املحيط  تناسق  عىل  الحفاظ 

ومتسقة، تلتزم األطراف بتطوير هذه السياسات آخذة يف اعتبارها العنارص التالية:

تناول  يمكن  ال  التي  والثقافية  واالجتماعية  والبيئية  االقتصادية  النظم  ترابط  إىل  بالنظر    7.1

تنمية مستدامة  إىل تحقيق  الرامية  والتدابري  السياسات  اآلخر، يجب صياغة  بمعزل عن  أحدها 

وعىل  القطاعات  جميع  يف  املعنية  العامة  السلطات  مجموع  مع  بالتشاور  وتنفيذها  واعتمادها 

عىل  أخص  وبوجه  للتنسيق،  فعالة  آليات  وضع  ينبغي  الغرض،  ولهذا  املستويات.  جميع 

الصعيد الوطني.

وتوعية  اإلنمائية  للسياسات  الثقايف  البعد  بأهمية  ورشكائهم  القرار  أصحاب  توعية  وتعد    7.2

الثقافية أمراً رضورياً  املسؤولني عن تنفيذ السياسات اإلنمائية يف القطاعات األخرى بالقضايا 

من أجل بلوغ أهداف املادة 13.

التالية بوجه  األمور  يمر عن طريق مراعاة  إنما  املستدامة  التنمية  الثقافة يف سياسات  إن دمج    7.3

خاص:

جوانب  مختلف  يف  الثقافة  ودمج  املستدامة  التنمية  أجل  من  للتعليم  األسايس  الدور    7.3.1

الربامج التعليمية، وذلك لتعزيز فهم وتقدير التنوع وأشكال التعبري عنه؛ 

يف  ورد  كما  االجتماعية  الفئات  ومختلف  بالنساء  الخاصة  باالحتياجات  االعرتاف    7.3.2

املادة 7 من االتفاقية واحتياجات املناطق الجغرافية املحرومة؛

استخدام التكنولوجيات الجديدة وتعزيز نظم االتصال بواسطة الشبكات.     7.3.3

التدابري الرامية إىل إدماج تنوع أشكال التعبري الثقايف يف سياسات التنمية املستدامة

بغية دمج وتدعيم الجوانب املتصلة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف باعتبارها عنرصاً من    - 8

عنارص سياسات التنمية املستدامة، تشجع األطراف عىل القيام بما ييل:

جميع  باحتياجات  االعتبار  يف  األخذ  مع  اإلبداعية،  القدرات  الزدهار  املالئمة  الظروف  توفري    8,1

الفنانني واملهنيني والعاملني بقطاع الثقافة، وعن طريق إيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء 

والفئات االجتماعية واألفراد القاطنني يف املناطق الجغرافية املحرومة؛

تعزيز تنمية الصناعات الثقافية التي لها مقومات البقاء، وال سيما عىل مستوى الرشكات بالغة    8,2

الصغر والرشكات الصغرية واملتوسطة العاملة عىل الصعيد املحيل؛

القانونية  األطر  ووضع  واملؤسسات  التحتية  البنى  مجايل  يف  األمد  طويل  االستثمار  تشجيع    8,3

الرضورية لضمان استدامة الصناعات الثقافية؛

ومختلف  املحيل،  الصعيد  عىل  الفاعلة  واألطراف  ورشكائها،  العامة  السلطات  مجموع  توعية    8,٤

الثقايف  البعد  املستدامة وبأهمية أخذ  التنمية  التي تواجه  بالتحديات  للمجتمع،  املكونة  العنارص 

للتنمية املستدامة يف االعتبار؛

عن  املحلية،  الثقافية  للمنظمات  الطويل  املدى  عىل  والبرشية  واملالية  التقنية  القدرات  تعزيز    8,5

طريق جملة تدابري من ضمنها تيسري حصولها عىل التمويل؛

ابتكار  بفرص  الحال،  ضعيفة  واملجموعات  والشباب  النساء  سيما  وال  الجميع،  انتفاع  تيسري    8,٦

وإنتاج سلع وأنشطة وخدمات ثقافية، وذلك عىل نحو مستمر وعادل وشامل؛

الثقايف،  التعبري  املتعلقة بتنوع أشكال  املسائل  العامة املسؤولة عن  السلطات  استشارة وإرشاك    8,7

األنشطة  وتوزيع  وإنتاج  ابتكار  يف  املنخرطني  الثقافة  قطاع  وممثيل  املدني  املجتمع  وكذلك 

والسلع والخدمات الثقافية؛

اإلنمائية  والتدابري  السياسات  وتنفيذ  ورسم  تحديد  يف  املشاركة  إىل  املدني  املجتمع  دعوة    8,8

الخاصة بقطاع الثقافة؛

تشجع  املستدامة،  التنمية  تحقيق  يف  الثقافة  به  تضطلع  الذي  للدور  أفضل  تقييم  إجراء  أجل  ومن    - 9

املمارسات  ونرش  املعلومات  تبادل  وتسهيل  إحصائية،  مؤرشات  وضع  تسهيل  عىل  األطراف 

الجيدة وتشاطرها.
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التعاون من أجل تحقيق التنمية

1٤ - التعاون من أجل تحقيق التنمية املادة 

فيما يخص  الفقر، وال سيما  والحّد من  املستدامة  التنمية  تحقيق  أجل  التعاون من  دعم  إىل  األطراف  تسعى 

تدابري  جملة  باتخاذ  وذلك  نشيط،  ثقايف  قطاع  قيام  عىل  التشجيع  بغية  النامية،  للبلدان  املحددة  االحتياجات 

منها التدابري التالية:

تعزيز الصناعات الثقافية يف البلدان النامية من خالل ما ييل: )أ( 

بناء وتعزيز القدرات اإلنتاجية والتوزيعية يف مجال الثقافة يف البلدان النامية؛   )1(

تيسري وصول أنشطتها وسلعها وخدماتها الثقافية عىل نطاق أوسع إىل السوق العاملية    )2(
وشبكات التوزيع الدولية؛

إتاحة نشوء أسواق محلية وإقليمية تملك مقومات البقاء؛   )3(

اتخاذ التدابري املناسبة يف البلدان املتقدمة، كلما أمكن، من أجل تيسري دخول األنشطة    )4(
والسلع والخدمات الثقافية الخاصة بالبلدان النامية إىل أراضيها؛

ل الفنانني املنتمني إىل البلدان النامية  توفري الدعم للنشاط اإلبداعي، وتسهيل تنقُّ   )5(
قدر  اإلمكان؛

تشجيع التعاون املناسب بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية، وال سيما يف مجايل    )6(
املوسيقى والسينما؛

بناء القدرات من خالل تبادل املعلومات والخربة والدراية، وتدريب املوارد البرشية يف البلدان  )ب( 
النامية، يف القطاعني العام والخاص، وال سيما يف مجال القدرات االسرتاتيجية واإلدارية، 

ورسم السياسات وتنفيذها، والرتويج ألشكال التعبري الثقايف وتوزيعها، وتنمية املرشوعات 
املتوسطة والصغرية والبالغة الصغر، واستخدام التكنولوجيا، وتطوير املهارات ونقلها؛

نقل التكنولوجيا والدراية من خالل اعتماد التدابري التشجيعية املناسبة، وال سيما يف مجال  )جـ( 
الصناعات واملرشوعات الثقافية؛

الدعم املايل من خالل ما ييل: )د( 

إنشاء صندوق دويل للتنوع الثقايف، كما هو منصوص عليه يف املادة 18؛   )1(

توفري مساعدة إنمائية رسمية، عند االقتضاء، ويشمل ذلك املساعدة التقنية لحفز    )2(
ودعم اإلبداع؛

أشكال أخرى من املساعدة املالية كالقروض املنخفضة الفائدة واإلعانات وغري ذلك من    )3(
اآلليات التمويلية.

التعاون من أجل تحقيق التنمية: النطاق واألهداف

تتضمن املادة 14 قائمة غري شاملة بالُسبل والتدابري الرامية إىل التشجيع عىل قيام قطاع ثقايف نشيط،    - 1

بني  الصلة  وتوثيق  الثقايف،  التعبري  أشكال  تنوع  مجال  يف  النامية  للبلدان  املحددة  االحتياجات  وتلبية 

الثقافة والتنمية، وتشمل هذه الُسبل والتدابري ما ييل:

تدابري ترمي إىل تعزيز الصناعات الثقافية؛	 

برامج لبناء القدرات؛	 

نقل التكنولوجيات؛	 

الدعم املايل.	 

للتنوع  الدويل  )الصندوق  و18  النامية(  للبلدان  التفضيلية  )املعاملة  و16   14 املواد  أن  إىل  ونظراً    - 2

الثقايف( مواد مرتابطة، فعىل األطراف أن تطبق املبادئ التوجيهية التنفيذية املتصلة بهذه املواد الثالث 

عىل نحو منسق ومنطقي.

املذكورة  الرشاكات  إقامة  عىل  النامية،  البلدان  مع  التعاون  أنشطة  إطار  يف  األطراف،  تشجع  كما    - 3

يف املادة 15 من االتفاقية ويف أحكام املادة 16 التي تتناول املعاملة التفضيلية.

متعددة  أداة  بوصفه  االتفاقية(،  من  )املادة 18  الثقايف  للتنوع  الدويل  الصندوق  بأهمية  األطراف  تقر    - ٤

األطراف ترمي إىل تعزيز وتنمية تنوع أشكال التعبري الثقايف يف البلدان النامية، ولكنها تشدد عىل أنه 

اإلقليمي  أو  الثنائي  الصعيد  عىل  املستخدمة  والتدابري  الوسائل  محل  الصندوق  هذا  يحل  أن  يمكن  ال 

ملساعدة هذه البلدان.

التوجهات والتدابري

تعمل البلدان النامية عىل تحديد أولوياتها واحتياجاتها ومصالحها الخاصة يف مجال حماية وتعزيز تنوع    - 5

أشكال التعبري الثقايف، ووضع خطة عمل تنفيذية من أجل جني فوائد التعاون الدويل عىل الوجه األمثل.

املثال سبيل  عىل  املعنيني،  والرشكاء  األطراف  بني  التنمية  أجل  من  التعاون  يتخذ  أن  يمكن    - ٦ 

املالئم  الجو  تهيئة  عىل  يشجع  أن  التعاون  لهذا  وينبغي   ،14 املادة  يف  املذكورة  األشكال  الحرص،  ال 

البتكار وإنتاج وتوزيع/نرش وإتاحة األنشطة والسلع والخدمات الثقافية يف البلدان النامية. وتتضمن 

الفقرات من 6,1 إىل 6,5 التالية قائمة غري شاملة بالتدابري التي يمكن اتخاذها لبلوغ هذه الغاية.

يمكن أن تتمثل التدابري، يف املجاالت التالية، يف املبادرات التايل ذكرها عىل وجه الخصوص:

تعزيز الصناعات الثقافية يف البلدان النامية   ٦,1

املؤسسية  الحوافز  تقديم  تدابري  اآلليات  هذه  وتتضمن  وتعزيزها،  الدعم  آليات  إنشاء    ٦.1.1

والسلع  األنشطة  وتوزيع/نرش  وابتكار  إلنتاج  واملالية  والقانونية  والتنظيمية 

والخدمات الثقافية عىل املستويات املحيل والوطني واإلقليمي؛
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ويف  الثقافية،  والخدمات  والسلع  األنشطة  لتصدير  اسرتاتيجيات  وضع  عملية  دعم   ٦.1.2

للفنانني واملهنيني  املزايا  أكرب قدر ممكن من  املحلية ومنح  الرشكات  الوقت، دعم  ذات 

والعاملني بمجال وقطاع الثقافة؛

املتقدمة  البلدان  بني  الثقافية  والخدمات  والسلع  األنشطة  تبادل  زيادة  عىل  العمل   ٦.1.3

وأنظمة  لشبكات  املمنوح  الدعم  وزيادة  النامية،  البلدان  بني  وفيما  النامية،  والبلدان 

التوزيع عىل املستويات املحيل والوطني واإلقليمي والدويل؛

تملك  الثقافية  والخدمات  والسلع  لألنشطة  وإقليمية  محلية  أسواق  نشوء  تشجيع    ٦.1.٤

الثقايف  التعاون  وأنشطة  وبرامج  التنظيم  طريق  عن  سيما  وال  البقاء،  مقومات 

الثقايف  البعد  تأخذ  التي  الفقر  من  والحد  االجتماعي  بالدمج  الخاصة  والسياسات 

يف االعتبار؛

البلدان  إىل  املنتمني  الثقافة  بمجال  والعاملني  املهنيني  وسائر  الفنانني  تنقل  تيسري    ٦.1.5

التفكري  عن طريق  مثالً  وذلك  والنامية،  املتقدمة  البلدان  أراىض  إىل  النامية، ودخولهم 

يف وضع نظام مرن لتأشريات املدد القصرية يف البلدان املتقدمة والنامية عىل حد سواء، 

من أجل تسهيل مثل هذه املبادالت؛

املتقدمة  البلدان  بني  املشرتك  والتوزيع  املشرتك  لإلنتاج  اتفاقات  إبرام  عىل  التشجيع   ٦.1.٦

اإلنتاج املشرتك  النامية، وتشجيع دخول ثمار هذا  البلدان  النامية، وفيما بني  والبلدان 

إىل السوق.

تعزيز القدرات بواسطة تبادل املعلومات والتدريب  ٦,2

املعنيني  الثقافة  بقطاع  والعاملني  واملهنيني  الفنانني  كافة  بني  االتصال  تشجيع    ٦.2.1

البلدان  يف  الثقافة  بقطاع  املتصلة  املجاالت  مختلف  يف  العاملني  اإلداريني  واملسؤولني 

ووضع  ثقافية  مبادالت  وإجراء  شبكات  إقامة  عرب  وذلك  النامية،  والبلدان  املتقدمة 

برامج لتعزيز القدرات؛

دعم تبادل املعلومات املتعلقة بالنماذج االقتصادية وآليات الرتويج والتوزيع، القديمة    ٦.2.2 

منها والجديدة، واملعلومات الخاصة بتطور تكنولوجيات املعلومات واالتصال؛

املهنيون  بها  يتمتع  التي  التجارية  واملهارات  املرشوعات  إنشاء  مهارات  تحسني   ٦.2.3

ويف  والتسويق  اإلدارة  مجايل  يف  قدراتهم  تنمية  عرب  الثقافية،  بالصناعات  العاملون 

املجال املايل؛ 

نقل التكنولوجيا يف مجايل الصناعات واملرشوعات الثقافية  ٦,3

تقييماً  القدرات  وتنمية  التحتية  البنى  مجايل  يف  التكنولوجية  االحتياجات  تقييم   ٦.3.1

الدويل  التعاون  طريق  عن  سيما  وال  تدريجياً،  االحتياجات  هذه  تلبية  بغية  منتظماً، 

ووضع رشوط منصفة تشجع نقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية؛

اإلنتاج  مجاالت  يف  الجديدة  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيات  عىل  الحصول  تيسري   ٦.3.2

والتوزيع/النرش، والتشجيع عىل استخدامها؛

الفاعلة  واالتصال واألطراف  املعلومات  تكنولوجيات  والتبادل بني خرباء  الحوار  دعم   ٦.3.3

الحكومية وغري الحكومية العاملة بقطاع الثقافة؛

اتخاذ التدابري املالئمة لتيسري التطوير املشرتك للتكنولوجيات لصالح البلدان النامية.  ٦.3.٤

الدعم املايل  ٦,٤

إدماج قطاع الثقافة يف الخطط اإلطارية الخاصة باملساعدة اإلنمائية الرسمية؛   ٦.٤.1

واملتوسطة،  والصغرية  الصغر  متناهية  الرشكات  من  كل  حصول  ودعم  تيسري   ٦.٤.2

مصادر  عىل  الثقافة  بمجال  والعاملني  واملهنيني  والفنانني  الثقافية،  والصناعات 

املنخفضة  اإلعانات والقروض  املناسبة، مثل  السبل  إىل  باللجوء  تمويل عامة وخاصة، 

التقنية، واملزايا الرضيبية،  الفائدة وصناديق الضمان والقروض الصغرية، واملساعدة 

وما إىل ذلك؛

الحوافز  تحديد  الخصوص  وجه  وعىل  تدابري،  جملة  اتخاذ  عىل  األطراف  تشجيع   ٦.٤.3

التكنولوجية  االبتكارات  تنمية  يف  الخاص  القطاع  مساهمة  زيادة  أجل  من  الرضيبية 

ويف قطاع الثقافة.

دور أمانة اليونسكو

نظراً إىل الدور الذي تضطلع به اليونسكو يف مجال التعاون من أجل تحقيق التنمية، تشجع األطراف   - 7

األمانة عىل دعم تنفيذ أحكام املادة 14 من االتفاقية ومتابعتها. وسيتمثل هذا الدعم، بوجه خاص، يف 

هذه  ووضع  التنمية  تحقيق  أجل  من  التعاون  مجال  يف  املمارسات  بأفضل  املتعلقة  املعلومات  تجميع 

املعلومات يف خدمة األطراف.
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طريقة إقامة الرشاكات

التعاون( أوضح مواد االتفاقية فيما يتعلق بالرشاكات. فقد تناولت عدة مواد  تعد املادة 15 )طرائق    - 1
أخرى من االتفاقية، وال سيما املادة 12 )تعزيز التعاون الدويل(، موضوع الرشاكات، سواء عىل نحو 

مبارش أو ضمني.

15 - طرائق التعاون: املادة    - 2

التي املنظمات  وقطاع  الخاص  والقطاع  العام  القطاع  بني  فيما  رشاكات  إقامة  األطراف  تشجع    
قدراتها  تدعيم  يف  النامية  البلدان  مع  التعاون  أجل  من  منها،  قطاع  كل  وداخل  الربح،  تستهدف  ال 
استجابة  ترّكز،  أن  التجديدية  الرشاكات  هذه  وعىل  الثقايف.  التعبري  أشكال  تنوع  وتعزيز  حماية  عىل 
لالحتياجات امللموسة للبلدان النامية، عىل مواصلة تنمية البنى األساسية واملوارد البرشية والسياسات، 

وعىل تبادل األنشطة والسلع والخدمات الثقافية.

تعريف الرشاكات ومواصفاتها

املكونة  العنارص  بمختلف  للتعاون بني عدة هيئات متصلة  آليات طوعية  عبارة عن  الرشاكات هي  إن    - 3

واملجتمع  والدولية(،  واإلقليمية،  والوطنية،  )املحلية،  العامة  السلطات  الهيئات  هذه  وتضم  للمجتمع، 

املدني بما يف ذلك القطاع الخاص، ووسائل اإلعالم، والوسط الجامعي، والفنانني واملجموعات الفنية، 

فمثالً،  العمل،  وطرائق  الرشكاء  بني  مشرتكة  واملنافع  املخاطر  فيها  تكون  آليات  وهي  ذلك،  إىل  وما 

يُتفق جماعياً عىل صنع القرار وتخصيص املوارد.

إن الرشاكات الناجحة ترتكز عىل مبادئ أساسية هي اإلنصاف والشفافية واقتسام املنافع واملسؤولية    - ٤

والتكامل.

أهداف ونطاق الرشاكات

تعزز الرشاكات، ضمن جملة أمور، تحقيق األهداف التالية:   - 5

تعزيز قدرات املهنيني وموظفي القطاع العام العاملني بمجال الثقافة واملجاالت املتصلة به؛   5,1

تعزيز املؤسسات لصالح املهنيني والعاملني بمجال الثقافة واملجاالت املتصلة به؛   5,2

رسم سياسات ثقافية واالضطالع بأنشطة لرتويج هذه السياسات؛   5,3

اتخاذ تدابري ترمي إىل تشجيع حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف ووضع هذا الهدف يف    5,٤

مقدمة االهتمامات؛

حماية السلع والخدمات الثقافية وأشكال التعبري الثقايف املهددة، طبقاً للمادة 8 من االتفاقية؛   5,5

إقامة أسواق محلية ووطنية وإقليمية ودعمها؛   5,٦

بأوجه  الخاصة  املالئمة  املساعدة  من  أخرى  أشكال  وإتاحة  الدولية،  األسواق  دخول  إتاحة    5,7

تداول السلع والخدمات الثقافية واملبادالت الثقافية.

طبقاً للمادة 15، ينبغي أن تستجيب الرشاكات التي تقام يف إطار االتفاقية الحتياجات البلدان النامية    - ٦

األطراف يف االتفاقية.

تطلب،  أن  مصلحتها،  لخدمة  التعاون  بطرائق  النهوض  إىل  سعياً  النامية،  للبلدان  يجوز    ٦,1

الثقافية  الصناعات  يف  الفاعلة  األطراف  مع  بالتشاور  احتياجاتها،  تحليل  بقدر اإلمكان، 

واإلقليميني  الوطنيني  الرشكاء  مع  املناسب،  النحو  عىل  وبالتعاون،  املعنية،  الثقافية  واملجاالت 

قدر  أكرب  تستلزم  التي  الثقافية  املجاالت  أو  الثقايف  التعبري  أشكال  تحديد  أجل  من  والدوليني، 

من االهتمام؛

ال بد أن يتضمن تقييم االحتياجات بيانات تحليلية وإحصائية ونوعية، كما ال بد أن يؤدي إىل    ٦,2

وضع اسرتاتيجية تضم أولويات وأهداف محددة، للتمكن من متابعة هذه األولويات واألهداف؛

تجمع  محتملة  أو  موجودة  وشبكات  هيئات  عىل  اإلمكان،  بقدر  الرشاكات،  ترتكز  أن  بد  ال    ٦,3

القطاع العام واملجتمع املدني، بما يف ذلك املنظمات غري الحكومية، واملنظمات التي ال تستهدف 

الربح والقطاع الخاص.

عملية الرشاكة

من أجل إقامة رشاكة، ينبغي أخذ الخطوات األربع التالية يف االعتبار:   - 7

إقامة عالقات وإرسائها:   7,1

تراعي األطراف عملية تقييم االحتياجات وتحديد الرشكاء واملجاالت ذات األولوية فيما يخص 

ولألدوار  للموارد  املنصف  التوزيع  والرشكاء  األطراف  من  كل  ويراعي  واالستثمار.  التنمية 

واملسؤوليات املتصلة بإقامة وسائل االتصال الالزمة واملشاركة فيها؛

تنفيذ الرشاكات وإدارتها وطرق عملها:   7,2

ترتكز  أن  بد  الرشاكات عىل نحو ملموس وفعال. وال  تنفيذ  إىل  أن تسعى  األطراف  يتعني عىل 

العام  القطاع  تجمع  محتملة  أو  موجودة  وشبكات  هيئات  عىل  اإلمكان،  بقدر  الرشاكات، 

الربح  تستهدف  ال  التي  واملنظمات  الحكومية،  غري  املنظمات  ذلك  يف  بما  املدني،  واملجتمع 

والقطاع الخاص.
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إعادة دراسة الرشاكات وتقييمها النظر فيها وتشاطر أفضل املمارسات   7,3

الثالثة  تشجع األطراف الرشكاء عىل دراسة فعالية الرشاكة وتقييمها، وخصوصاً عىل أصعدة 
أو  نتائج  الرشاكة، )3(  به يف  الذي يضطلعون  الدور  الحايل، )2(  الرشاكة بشكلها  التالية: )1( 

الفردي  وتقييمهم  اكتسبوها  التي  الخربة  إىل  استناداً  الرشكاء،  ويقوم  الرشاكة.  هذه  موضوع 

عنارص  جملة  ضوء  عىل  األصيل،  املرشوع  أو  الرشاكة  تعديل  أو  بمراجعة  للرشاكة،  والجماعي 

تحددها  التي  املمارسات  أفضل  تشاطر  عىل  األطراف  وتشجع  الرشاكة.  تكاليف  ضمنها  من 

الدراسات التي تتناول الرشاكات الناجحة. 

استدامة النتائج:   7,٤

وضع  إىل  يؤدي  أن  ينبغي  كما  ونوعية،  وإحصائية  تحليلية  بيانات  التقييم  يتضمن  أن  ينبغي 

واألهداف  األولويات  هذه  متابعة  أجل  من  محددة،  وأهداف  أولويات  تتضمن  اسرتاتيجية 

وضمان استدامة النتائج.

دور أمانة اليونسكو

عىل  للوحي  وكمصدر  الرشاكات  إقامة  تيرس  كجهة  بدورها  تضطلع  أن  اليونسكو  أمانة  عىل  يتعني    - 8

الصعيد العاملي، استناداً إىل التحالف العاملي من أجل التنوع الثقايف، وهو منصتها إلنشاء رشاكات بني 

القطاعني العام والخاص لدعم الصناعات الثقافية،وتقوم بهذا الدور عن طريق:

تعزيز الرشاكات بني القطاعات وبني مختلف األطراف املعنية؛   8,1

قطاع  ويف  والخاص  العام  القطاعني  يف  واملحتملني  الحاليني  الرشكاء  عن  معلومات  توفري    8,2

البيانات املتعلقة باالحتياجات واملرشوعات  الهيئات التي ال تستهدف الربح املادي )بما يف ذلك 

أدوات  الحصول عىل  تتيح  التي  الصالت  املمارسات(، وعن  بأفضل  املتعلقة  الحاالت  ودراسات 

إدارة مفيدة، وال سيما عن طريق موقع اإلنرتنت الخاص باألمانة.

الصدد،  هذا  ويف  منهما.  كل  إىل  املوكولة  للمهام  وفقاً  املسؤوليات  امليدانية  واملكاتب  املقر  ويتقاسم    - 9

وشبكاتها  لليونسكو  الوطنية  اللجان  قدرات  استخدام  عىل  امليدانية  واملكاتب  املقر  من  كل  يُشجع 

لتعزيز أهدافهم.

هذه  وتعرض  االتفاقية،  تتضمنها  التي  املجاالت  يف  جديدة  مرشوعات  األمانة  تضع  ذلك،  عىل  عالوة    -10

املرشوعات عىل الجهات املانحة.

املعاملة التفضيلية للبلدان النامية

1٦ - املعاملة التفضيلية للبلدان النامية املادة 

تيرّس البلدان املتقدمة املبادالت الثقافية مع البلدان النامية بمنح معاملة تفضيلية، من خالل األطر املؤسسية 
لسلعها  وكذلك  الثقافة،  مجال  يف  بها  والعاملني  مهنيّيها  وسائر  البلدان  هذه  لفناني  املالئمة،  والقانونية 

وخدماتها الثقافية.

املقدمة   - 1

بني  الثقافية  املبادالت  تيسري  إىل   16 املادة  ترمي  لالتفاقية،  االسرتاتيجية  األهداف  ضوء  عىل    1,1

البلدان املتقدمة والبلدان النامية. وتتمثل األداة التي تنادي بها املادة 16، من أجل تحقيق جملة 

أوسع  ثقافية  بمبادالت  والقيام  النامية  البلدان  يف  نشيط  ثقايف  قطاع  قيام  ضمنها  من  أهداف 

أطر  طريق  عن  النامية،  للبلدان  تفضيلية  معاملة  املتقدمة  الدول  منح  يف  توازناً،  وأكثر  نطاقاً 

مؤسسية وقانونية مالئمة.

أن تسعى  االتفاقية كلها. ويتعني عىل األطراف  إطار  املادة 16 وتطبيقها يف  بد من تفسري  وال    1,2

االتفاقية ومختلف  املوضوع يف  بهذا  املتصلة  واملواد  املادة 16  بني  والتآزر  التكامل  تحقيق  إىل 

املبادئ التوجيهية التنفيذية.

ينبغي أن تقود مبادئ االتفاقية وروح التعاون العالقات بني كافة األطراف من أجل تنفيذ مبدأ    1,3

املعاملة التفضيلية، باملعنى الذي جاء به يف املادة 16، تنفيذاً فعاالً.

دور األطراف   - 2

تفرض املادة 16 التزامات عىل البلدان املتقدمة تجاه البلدان النامية يف املجاالت التالية:   2,1

الفنانون وسائر املهنيون والعاملون بمجال الثقافة؛ )أ(  

السلع والخدمات الثقافية. )ب(  

رسم  يف  بنشاط  تسهم  أن   ،16 املادة  تنفيذ  أجل  من  املتقدمة،  البلدان  عىل  يتعني  وبالتايل،    2,2

متعددة  وآليات  أطر  ووضع  املالئم،  املؤسيس  الصعيد  عىل  محلية  تدابري  ووضع  سياسات 

األطراف، إقليمية وثنائية.
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الخاصة  والنظم  األطر  تشملها  التي  النامية،  البلدان  منح  عىل  املتقدمة  البلدان  وتشجع    2,3

عىل  االعتبار،  يف  تؤخذ  أن  يجب  التي  وأولوياتها  أهدافها  لتحديد  فرصاً  التفضيلية،  باملعاملة 

تنفيذ  عىل  النامية  البلدان  وتشجع  وتطبيقها.  والنظم  األطر  هذه  مثل  وضع  عند  وجه،  أكمل 

سياسات وطنية ترمي إىل تنفيذ املعاملة التفضيلية عىل نحو فعال، مع العلم بأن تنفيذ املعاملة 

التفضيلية ال يشرتط تنفيذ هذه السياسات الوطنية. ويف هذا الصدد، يتعني عىل البلدان املتقدمة 

أيضاً أن تساعد البلدان النامية التي تشملها أحكام املادة 16 يف تنفيذ سياسات وتدابري وطنية، 

حتى يتسنى لهذه البلدان أن تستفيد من التنفيذ الفعال ألطر ونظم املعاملة التفضيلية.

نامية أخرى،  لبلدان  النامية بمنح معاملة تفضيلية  البلدان  تلزم  املادة 16 ال  أن  الرغم من  عىل    2,٤

التعاون فيما بني  النامية عىل منح معاملة تفضيلية لبلدان نامية أخرى يف إطار  البلدان  تشجع 

بلدان الجنوب.

األطر املؤسسية والقانونية   - 3

املعاملة  من  أبعد  هو  ما  إىل   16 املادة  يف  تعريفها  ورد  كما  التفضيلية  املعاملة  نطاق  يتسع    3.1

التفضيلية القائمة يف اإلطار التجاري. ويجب أن تفهم عىل أنها تحتوي يف اآلن ذاته عىل مكون 

ثقايف وآخر تجاري.

تتمحور األطر القانونية واملؤسسية التي يمكن أن تستعملها األطراف - بحسب الحالة - حول    3.2

األبعاد التالية:

البعد الثقايف؛  -

البعد التجاري؛  -

الجمع بني البعدين التجاري والثقايف.  -

البعد الثقايف   3.3

املعاملة  يف  رئيسياً  عنرصاً   - املستدامة  التنمية  إطار  يف   - الثقايف  التعاون  يشكل    3.3.1

عىل  األطراف  ع  تُشجَّ وبالتايل  االتفاقية.  من   16 املادة  يف  الوارد  بمعناها  التفضيلية 

أن توسع  آليات تعاون ثقايف من شأنها  القائمة ووضع  الثقايف  التعاون  تدابري  تطوير 

بينها  القائمة  األطراف  واملتعددة  واإلقليمية  لثنائية  والربامج  التبادل  اتفاقات  نطاق 

وتزيد من تنوعها.

الوطنية  السياسات  تحكم  التي  االتفاقية  من  و14  و12  و7   6 املواد  ضوء  وعىل   3.3.2

التوجيهية  ملبادئهم  وطبقاً  التنمية،  تحقيق  أجل  من  والتعاون  الدويل  والتعاون 

إىل  الرامي  الثقايف  التعاون  تدابري  إىل  املستندة  اإلجراءات  تشمل  أن  يمكن  التنفيذية، 

املعاملة التفضيلية النقاط التالية - دون أن تقترص عليها:

فيما يخص فناني البلدان النامية وسائر مهنييها والعاملني بها يف مجال الثقافة: )أ(  

وتدابري  سياسات  لوضع  النامية  للبلدان  الخربات  وتوفري  الدعم  تقديم   )1(

ترمي إىل تشجيع ودعم الفنانني وسائر املشاركني يف العملية اإلبداعية؛

تبادل املعلومات املتعلقة باألطر القانونية القائمة واملمارسات املثىل؛  )2(

وأنشطة  والتبادل  التدريبية  الربامج  طريق  عن  سيما  ال  قدراتهم  تدعيم   )3(

العاملني  املهنيني  الفنانني  تضم  مساكن  بإحداث  )وذلك  االستقبال 

يف  االندماج  عىل  مساعدتهم  بغية  املثال(  سبيل  عىل  الثقافة  مجال  يف 

الشبكات املهنية للبلدان املتقدمة؛

يف  والعاملني  املهنيني  من  وغريهم  الفنانني  تنقل  لتسهيل  التدابري  اتخاذ   )٤(

النمو،  طور  يف  البلدان  من  للقادمني  األفضلية  منح  مع  الثقافة  مجال 

الذين يحتاجون إىل السفر إىل البلدان املتقدمة ألسباب مهنية. ويجب أن 

تشمل هذه التدابري - طبقاً لألحكام السارية يف هذا الخصوص - تبسيط 

املؤقت  والتنقل  واإلقامة  والدخول  التأشريات  بمنح  املتعلقة  اإلجراءات 

وتخفيض تكاليفها، وذلك عىل سبيل املثال ال الحرص؛

إبرام االتفاقات وتشاطر املوارد، بما يف ذلك تسهيل الوصول إىل املوارد   )5(

الثقافية للبلدان املتقدمة؛

املدني  املجتمع  يف  الفاعلة  الجهات  بني  الشبكي  الربط  عىل  التشجيع   )٦(

للبلدان املتقدمة والنامية بما يف ذلك الرشاكات ألغراض التنمية؛

وسائر  النامية  البلدان  لفناني  خاصة  رضيبية  تسهيالت  منح    )7(

تشملها  التي  األنشطة  إطار  يف  الثقافة  مجال  يف  بها  والعاملني  مهنييها 

هذه االتفاقية.

فيما يخص السلع والخدمات الثقافية للبلدان النامية: )ب( 

سياسات  لوضع  النامية  للبلدان  الخربات  وتوفري  الدعم  تقديم   )1(

وإنتاجها  الوطنية  الثقافية  والخدمات  السلع  ابتكار  تخص  وتدابري 

ونرشها وتوزيعها؛

للبلدان  الثقافية  للمرشوعات  وحوافز  خاصة  رضيبية  إجراءات  اتخاذ   )2(

النامية كالنظم الرضيبية واالتفاقات التي تلغي االزدواج الرضيبي؛

ونقل  اإلمكانيات،  إتاحة  طريق  ذلك  يف  بما  تقنية،  مساعدة  تقديم   )3(

التكنولوجيا والخربة؛
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مشاريع  عرب  الثقافية  والخدمات  بالسلع  النامية  البلدان  انتفاع  تحسني   )٤(

البضائع  هذه  ونرش  توزيع  عىل  تساعد  خاصة  ومساعدة  مساندة 

اتفاقات تعاون  املتقدمة، خاصة عن طريق  البلدان  والخدمات يف أسواق 

عىل اإلنتاج والتوزيع مشرتك وعن طريق مساندة املبادرات الوطنية؛

تقديم مساعدات مالية قد تتمثل يف مساعدة مبارشة أو غري مبارشة؛  )5(

بغية  والتجارية  الثقافية  التظاهرات  يف  النامية  البلدان  مشاركة  تيسري   )٦(

الرتويج لسلعها وخدماتها الثقافية املختلفة؛

ومبادراتها  الثقافية  النامية  البلدان  مؤسسات  تواجد  تشجيع   )7(

البلدان املتقدمة من خالل خدمات إعالم أو مساعدة أو  واستثماراتها يف 

عىل   - القضائي  أو  الرضيبي  الطابع  ذات  الالزمة  اإلجراءات  خالل  من 

سبيل املثال؛

البلدان  مرشوعات  يف  الخاص  القطاع  الستثمار  امتيازات  منح   )8(

النامية  الثقافية؛

باالسترياد  النامية  للبلدان  الثقافية  والخدمات  بالسلع  االنتفاع  تسهيل   )9(

متعلقة  أهداف  لتحقيق  الالزمة  التقنية  والتجهيزات  لألدوات  املؤقت 

باإلبداع واإلنتاج والتوزيع الثقايف بها؛

الحكومية  سياساتها  خالل  من  املتقدمة،  البلدان  تويل  أن  ضمان   )10(

بقطاع  الخاصة  التنمية  ملرشوعات  مالئماً  اهتماماً  اإلنمائية،  للمساعدة 

الثقافة يف البلدان النامية.

البعد التجاري  3.٤

والثنائية  واإلقليمية  األطراف  املتعددة  واآلليات  األطر  األطراف  تستخدم  أن  يجوز   3.٤.1

املتعلقة باملجال التجاري وذلك لتحقيق معاملة تفضيلية يف املجال الثقايف.

ثنائية  اتفاقات تجارية متعددة األطراف، وإقليمية و/أو  أبرمت  التي  يمكن لألطراف   3.٤.2

تفضيلية  معاملة  النامية  البلدان  منح  يف  وآلياتها  االتفاقات  هذه  أحكام  توظف  أن 

بمفهومها الوارد يف املادة 16.

وحني تستخدم األطراف أطراً وآليات مماثلة، فإنها تضع يف الحسبان أحكام االتفاقية   3.٤.3

ذات الصلة طبقاً للمادة 20 من االتفاقية.

املزج بني البعدين التجاري والثقايف  3.5

والثقايف  التجاري  البعدين  بني  تجمع  خاصة  اتفاقات  وتنفيذ  إرساء  لألطراف  يجوز   3.5.1

وسائر  الفنانني  و/أو  الثقافية  والخدمات  السلع  الخصوص  وجه  عىل  تخص  والتي 

املهنيني والعاملني يف مجال الثقافة.

السياسات والتدابري الوطنية الرامية للتطبيق الناجع للمعاملة التفضيلية يف   - ٤
البلدان النامية

التنمية  تحقيق  أجل  من  وبالتعاون  الوطنية  بالسياسات  تتعلق  التي  االتفاقية  مواد  ضوء  عىل   ٤.1

 - اإلمكان  قدر  عىل   - وتدابري  سياسات  رسم  عىل  النامية  البلدان  تشجع  و14(،  و7   6 )املواد 

التفضيلية. ويمكن أن تتضمن  املعاملة  التي يمكن أن تمنحها لهم  تهدف إىل تعزيز االمتيازات 

هذه السياسات واإلجراءات النقاط التالية – دون االقتصار عليها:

عىل  ثقافية  ومرشوعات  ثقايف  قطاع  وتطور  لنشوء  مؤاتية  لبيئة  الرتويج   ٤.1.1

الصعيد الوطني؛

زيادة إنتاج وتوفري األنشطة والسلع والخدمات الثقافية؛  ٤.1.2

تقديم مساندة اسرتاتيجية ملرشوعاتها وقطاعاتها الثقافية الوطنية؛  ٤.1.3

يف  الرشكات  إنشاء  ومهارات  الفنية  باملهارات  املتعلقة  واملهارات  القدرات  تعزيز   ٤.1.٤

مجال الثقافة؛

السعي الحثيث إىل اكتساب املعارف والخربات فيما يخص تعزيز ونرش جميع أشكال   ٤.1.5

التعبري الثقايف.

دور املجتمع املدني   - 5

للمبادئ  وطبقاً  املدني،  املجتمع  يف  املشاركة  تخص  التي  االتفاقية  من   11 املادة  ضوء  عىل   5.1

املدني عىل االضطالع بدور نشط يف  املجتمع  أن يُشّجع  الصلة، يجب  التنفيذية ذات  التوجيهية 

تنفيذ املادة 16.

لتسهيل وضع املادة 16 حيز التنفيذ، يجوز للمجتمع املدني القيام بالتايل - دون االقتصار عليه:  5.2

بشأن  االبتكارية  واألفكار  واآلراء  املعلومات  وتوفري  االحتياجات  تحديد  يف  املشاركة   5.2.1

تحسني وتنفيذ اآلليات واألطر املتعلقة باملعاملة التفضيلية بشكل جيد؛

توفري معلومات ذات طابع استشاري - يف حال طلبت السلطات املختصة ذلك - بشأن   5.2.2

يف  بها  والعاملني  مهنييها  وسائر  النامية  البلدان  فنانو  يقدمها  التي  التأشرية  طلبات 

مجال الثقافة؛

والتحديات  بالصعوبات   - مراقبة  باعتبارها   - االتفاقية  وهيئات  األطراف  إخطار   5.2.3

املتعلقة بتنفيذ املادة 16، ال سيما عىل الصعيد امليداني؛

االضطالع بدور مجدد وديناميكي يف مجال البحث بشأن تنفيذ ومتابعة املادة 16 عىل   5.2.٤

الصعيد الوطني؛
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التنسيق  - ٦

اعتماد  إىل  مدعوة  األطراف  فإن   ،16 املادة  بموجب  التفضيلية  للمعاملة  الناجع  التطبيق  بغية   ٦.1

يف  للبحث  مدعوة  األطراف  أن  كما  والثقايف.  التجاري  املجالني  يف  متسقة  ونهوج  سياسات 

تحقيق تعاون وثيق بني السلطات الوطنية املسؤولة عن الثقافة والتجارة وغريها من السلطات 

العامة املعنية، سواء يف البلدان املتقدمة أو يف البلدان النامية. 

املتابعة وتبادل املعلومات  - 7

االتفاقية  من   9 املادة  تطبيق  بفضل   -  16 املادة  ذلك  يف  بما   - االتفاقية  تنفيذ  متابعة  تتم   7.1

)تشاطر املعلومات والشفافية(، وال سيما عن طريق إلزام األطراف بتقديم تقارير دورية.

وفقاً لإلجراءات التي سيقع تعريفها بواسطة املبادئ التوجيهية التنفيذية املتعلقة باملادة 9 من   7.2

الدورية لليونسكو - كل 4 سنوات - الطريقة  البلدان املتقدمة يف تقاريرها  االتفاقية، ستصف 

اللجنة ومؤتمر  املادة 16. وستفحص  االلتزامات املنصوص عليها يف  التي تم بواسطتها تنفيذ 

األطراف املعلومات املقدمة.

الخربات  وتشاطر  املعلومات  تبادل  وتعزيز  لتسهيل  وآليات  إجراءات  األطراف  يضع  أن  يجب   7.3

وأفضل املمارسات كما يحددها الفصل 19 من االتفاقية )تبادل املعلومات وتحليلها ونرشها(.

تقر األطراف بالدور املهم للبحث من أجل تطبيق ناجع للمعاملة التفضيلية بموجب القرار 16.   7.٤

الغاية،  ولهذه  األمر.  لزم  إن   – البحث  بإجراء  الرشكاء  من  ممكن  عدد  اكثر  يقوم  أن  يجب 

تسعى األطراف إىل تجميع وتشاطر نتائج البحوث ذات الصلة املتعلقة باملادة 16. 

توجيهات بشأن استخدام موارد الصندوق الدويل 
للتنوع الثقايف

عدلها مؤتمر األطراف يف دورته الرابعة )باريس، 11-13 حزيران/يونيو 2013(

18 - الصندوق الدويل للتنوع الثقايف املادة 

يُنشأ بموجب هذه االتفاقية صندوق دويل للتنوع الثقايف، يُشار إليه فيما ييل باسم »الصندوق«.   - 1

يُشّكل الصندوق كصندوق ألموال الودائع، وفقاً للنظام املايل لليونسكو.   - 2

تتألف موارد الصندوق من:   - 3

املساهمات الطوعية املقدمة من األطراف؛ )أ( 

االعتمادات التي يخصصها املؤتمر العام لليونسكو لهذا الغرض؛ )ب( 

املساهمات أو الهبات أو الوصايا التي يمكن أن تقدمها دول أخرى؛ ومنظمات وبرامج منظومة  )جـ( 
األمم املتحدة، ومنظمات إقليمية أو دولية أخرى؛ والهيئات العامة أو الخاصة أو األفراد؛

أي فوائد مستحقة عن موارد الصندوق؛ )د( 

حصيلة جمع التربعات وإيرادات األنشطة التي تنظم لصالح الصندوق؛ )ه( 

أي موارد أخرى يجيزها نظام الصندوق. )و( 

األطراف،  مؤتمر  توجيهات  عىل  بناء  الصندوق  أموال  استعمال  أوجه  الحكومية  الدولية  اللجنة  تقرر    - 4
املشار إليه يف املادة 22.

ألغراض  تقدم  التي  املساعدة  أشكال  من  وغريها  املساهمات  تقبل  أن  الحكومية  الدولية  للجنة  يجوز    - 5
عامة أو خاصة تتعلق بمرشوعات محددة، رشيطة موافقتها عىل هذه املرشوعات.

أخرى  رشوط  بأي  أو  اقتصادي  أو  سيايس  بأي رشط  الصندوق  إىل  املقدمة  املساهمات  ربط  يجوز  ال    - 6
تتعارض مع أهداف هذه االتفاقية.

تسعى األطراف إىل تقديم مساهمات طوعية بصفة منتظمة من أجل تنفيذ هذه االتفاقية.   - 7

املبادئ التوجيهية التنفيذية - توجيهات بشأن استخدام موارد الصندوق الدويل للتنوع الثقايف - 77 7٦ -املبادئ التوجيهية التنفيذية - املعاملة التفضيلية للبلدان النامية
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املبادئ التوجيهية التنفيذية - توجيهات بشأن استخدام موارد الصندوق الدويل للتنوع الثقايف - 79 78 -املبادئ التوجيهية التنفيذية - توجيهات بشأن استخدام موارد الصندوق الدويل للتنوع الثقايف

االعتبارات االسرتاتيجية واألهداف

الدولية  اللجنة  تقرها  التي  واألنشطة  املرشوعات  تمويل  إىل  الثقايف  للتنوع  الدويل  الصندوق  يرمي   - 1

عدة  لتحقيق  األطراف  مؤتمر  توجيهات  عىل  بناًء  »اللجنة«(  باسم  ييل  فيما  إليها  )املشار  الحكومية 

بغية  الفقر  من  والحد  املستدامة  التنمية  لتحقيق  الدويل  التعاون  تيسري  خاص  بوجه  تشمل  أهداف 

للمادة 14 من االتفاقية )املادة 3  التشجيع عىل قيام قطاعات ثقافية نشيطة يف البلدان النامية5، طبقاً 

من النظام املايل للصندوق(.

والهدف الرئييس للصندوق هو االستثمار يف مرشوعات تتيح إحداث تغيريات هيكلية عن طريق تنفيذ   - 2

و/أو إعداد سياسات واسرتاتيجيات تؤثر تأثرياً مبارشاً يف ابتكار مجموعة متنوعة من أشكال التعبري 

الثقايف، بما يف ذلك السلع والخدمات واألنشطة الثقافية، ويف إنتاجها وتوزيعها واالنتفاع بها، وكذلك 

لها  التي  الثقافية  الصناعات  لدعم  رضورية  تُعترب  التي  األساسية  املؤسسية  البنى  تدعيم  طريق  عن 

مقومات البقاء عىل الصعيدين املحيل واإلقليمي.

إطار  يف  الثقافية  الصناعات  تقدمها  التي  والفرص  القيم  الصندوق  من  املمولة  املرشوعات  وترُِبز   - 3

عمليات التنمية املستدامة، وال سيما فيما يتعلق بالنمو االقتصادي وبتعزيز نوعية حياة الئقة للناس.

هذا  طبيعة  إىل  وبالنظر  املايل.  نظامه  من   1.1 للمادة  طبقاً  خاصاً  حساباً  بوصفه  الصندوق  ويدار   - ٤

الصندوق الذي يعتمد عىل جهات مانحة متعددة، فإنه ال يمكن أن توَدع فيه مساهمات تتعلق بأنشطة 

معينة.

للمادتني 18.3)أ(  وينبغي أن يتوافق استخدام موارد الصندوق مع روح االتفاقية وأحكامها. وطبقاً   - 5

ع اللجنة األطراف عىل  و18.7، تسعى األطراف إىل تقديم مساهمات طوعية عىل أساس سنوي. وتشجِّ

توفري مساهمات عىل أساس سنوي بما يعادل أو يفوق 1٪ من مقدار مساهمتها يف ميزانية اليونسكو. 

املساعدة  استخدام  ويمكن  النامية.  البلدان  يف  مرشوعات  لتمويل  الصندوق  موارد  وستُستخدم 

اإلنمائية الرسمية حني ال تكون مرتبطة بأنشطة أخرى لتمويل أنشطة الصندوق التي توظَّف لصالح 

مرشوعات أقرتها اللجنة طبقاً لألحكام املتعلقة بالحسابات الخاصة لليونسكو.

وعند إدارة الصندوق، تتثبت اللجنة من أن استخدام املوارد:  - ٦

يفي باألولويات الربنامجية واالسرتاتيجية التي أرستها اللجنة؛  ٦.1

يفي باالحتياجات واألولويات الخاصة بالبلدان النامية املستفيدة؛  ٦.2

يعزز التعاون فيما بني بلدان الجنوب وبني بلدان الشمال والجنوب والجنوب؛  ٦.3

ذات  البلدان  فئة  يف  تندرج  التي  الثقايف  التعبري  أشكال  تنوع  وتعزيز  حماية  بشأن   2005 لعام  اليونسكو  اتفاقية  يف  األطراف   5

للتجارة  املتحدة  األمم  مؤتمر  تصنيف  حسب  نمواً،  البلدان  وأقل  انتقالية  بمرحلة  تمر  التي  واالقتصادات  النامية  االقتصادات 

والتنمية )األونكتاد(.

يسهم يف تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة فضالً عن آثار هيكلية يف املجال الثقايف؛  ٦.٤

يفي بمبدأ تبنّي الجهات املستفيدة للمرشوعات؛  ٦.5

لألطراف  األولوية  ويعطي  الصندوق،  ملوارد  العادل  الجغرايف  التوزيع  املستطاع  قدر  يحرتم   ٦.٦

التي لم تستفد بعد من هذه املوارد أو التي كانت األقل استفادًة منها؛

يفي بمبدأ املساءلة املالية باملعنى املقصود يف إطار منظومة األمم املتحدة؛  ٦.7

الحد  تخصيص  وإىل  املرشوعات  أنشطة  عىل  الصندوق  أموال  غالبية  إنفاق  إىل  بالحاجة  يفي   ٦.8

األدنى من موارده للتكاليف العامة املشار إليها يف الفقرة 15.7؛

يجتنب تشتيت املوارد أو دعم املرشوعات املتفرقة؛  ٦.9

يعزز املساواة بني الجنسني؛  ٦.10

يشجع مشاركة مختلف الفئات االجتماعية املحددة يف املادة 7 من االتفاقية يف ابتكار مجموعة   ٦.11

متنوعة من أشكال التعبري الثقايف ويف إنتاجها ونرشها وتوزيعها والتمتع بها؛

بقدرة  اإلخالل  دون  من  مماثلة،  مجاالت  تغطي  التي  األخرى  الدولية  الصناديق  مع  يتكامل   ٦.12

الصندوق عىل تمويل املرشوعات التي حظيت بمساعدة مالية من جهة أخرى أو التي يمكن أن 

تحظى بمساعدة من هذا النوع يف املستقبل.

املجاالت التي يُعنى بها الصندوق

تُخصص أموال الصندوق:  - 7

للمرشوعات املتعلقة بما ييل:  7.1

ابتكار  عملية  يف  مبارشاً  تأثرياً  تؤثر  واسرتاتيجيات  سياسات  إعداد  و/أو  تنفيذ   7.1.1

وتوزيعها  إنتاجها  ويف  الثقافية،  واألنشطة  والخدمات  السلع  من  متنوعة  مجموعة 

واالنتفاع بها؛

التنظيمية  والهياكل  املهنية  القدرات  ذلك  يف  بما   - األساسية6  املؤسسية  البنى  تدعيم   7.1.2

مقومات  لها  التي  واإلقليمية  املحلية  الثقافية  الصناعات  لدعم  رضورية  تُعترب  التي   -

البقاء وملساندة األسواق يف البلدان النامية؛

واملعدات،  العمل  أماكن  )باستثناء  مهنية  أو  جماعية  أو  عامة  تنظيمية  بنية  أي  األساسية"  املؤسسية  "البنى  بعبارة  يُقصد   6

واإلنشاء املادي للمباني أو ترميمها( والقدرات والتدابري الترشيعية )القانونية( واإلدارية التي تُعترب رضورية لتنفيذ السياسات.
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أن  الغرض. ويمكن  اللجنة تخصيصها لهذا  التي تقرر  التشاركية، يف حدود األموال  للمساعدة   7.2

تغطي هذه املساعدة ما ييل:

نفقات مشاركة الهيئات العامة أو الخاصة أو األفراد من البلدان النامية الذين تدعوهم   7.2.1

من   23.7 للمادة  طبقاً  معيَّنة  مسائل  يف  استشارتهم  بغية  اجتماعاتها  إىل  اللجنة 

االتفاقية؛

البلدان  أقل  من  اللجنة  ألعضاء  التابعني  الحكوميني  الخرباء  لتمكني  الالزمة  النفقات   7.2.2

طلبات  تقديم  ويجب  طلبهم.  حسب  االتفاقية  هيئتي  اجتماعات  يف  املشاركة  من  نمواً 

املشاركة إىل أمانة االتفاقية قبل افتتاح كل دورة من دورات اللجنة أو مؤتمر األطراف 

بشهرين عىل األقل.

اللجنة  عىل  عرضها  قبل  املقدمة  املرشوعات  ملختلف  اللجنة  تنشئه  الذي  الخرباء  فريق  لتقييم   7.3

لدراستها. ويجوز أيضاً تخصيص أموال لتنظيم اجتماع بني األمانة وأعضاء فريق الخرباء مرة 

كل سنتني يف باريس.

أو  دين  سداد  أو  عجز  سد  إىل  ترمي  التي  للمرشوعات  الصندوق  من  مالية  مساعدة  توفري  يجوز  وال   - 8

دفع فوائد، أو التي ترتبط حرصاً بإنتاج أشكال التعبري الثقايف أو بمواصلة أنشطة جارية ترتتب عليها 

تكاليف متكررة.

املساعدة  أنواع  من  نوع  لكل  املخصصة  امليزانية  بتحديد  دوراتها  من  دورة  كل  يف  اللجنة  وتقوم   - 9

املذكورة أعاله، وذلك يف حدود األموال املتوافرة يف الحساب الخاص.

الجهات املستفيدة

تشمل الجهات املؤهلة لالستفادة من موارد الصندوق الدويل للتنوع الثقايف:  -10

فيما يتعلق باملرشوعات:  10.1

جميع البلدان النامية األطراف يف االتفاقية؛  10.1.1

ينطبق  والتي  االتفاقية  يف  األطراف  النامية  للبلدان  التابعة  الحكومية  غري  املنظمات   10.1.2

اجتماعات  يف  ممثليه  قبول  تحكم  التي  باملعايري  وتفي  املدني  املجتمع  تعريف  عليها 

املتعلقة  التنفيذية  التوجيهية  املبادئ  يف  وردت  مثلما  لالتفاقية،  النظاميتني  الهيئتني 

بدور املجتمع املدني وبمشاركته؛

وتفي  املدني  املجتمع  تعريف  عليها  ينطبق  التي  الحكومية  غري  الدولية  املنظمات   10.1.3

باملعايري التي تحكم قبول ممثليه يف اجتماعات هيئتي االتفاقية، مثلما وردت يف املبادئ 

التوجيهية التنفيذية املتعلقة بدور املجتمع املدني وبمشاركته؛

املجال  يف  العاملة  الصغر  واملتناهية  والصغرية  املتوسطة  الخاص  القطاع  رشكات   10.1.٤

الثقايف يف البلدان النامية األطراف يف االتفاقية، وذلك يف حدود األموال املتوافرة املؤلفة 

لألطراف  الوطنية  للترشيعات  التام  االحرتام  ومع  الخاص،  القطاع  مساهمات  من 

املعنية.

فيما يتعلق باملساعدة التشاركية:  10.2

للمادة 23.7 من  النامية، طبقاً  التابعون للبلدان  العامة أو الخاصة أو األفراد  الهيئات   10.2.1

االتفاقية؛

الخرباء الحكوميون التابعون ألعضاء اللجنة من أقل البلدان نمواً.  10.2.2

ر أي تمويل من الصندوق للجان الوطنية أو  وسعياً إىل تجنب حاالت تضارب املصالح، لن يوفَّ  10.3

ألي هيئات أخرى تشارك يف االختيار األويل للمرشوعات املقدمة إىل األمانة أو يف املوافقة عليها.

الحد األقىص للتمويل املتاح ولعدد الطلبات

فيما يتعلق بالحد األقىص للتمويل املتاح ولعدد الطلبات، ينبغي مراعاة االعتبارات التالية:  -11

يمكن أن يُطلب من الصندوق مبلغ أقصاه 000 100 دوالر أمريكي لكل مرشوع؛  11.1

يمكن أن ترتاوح مدة تنفيذ املرشوعات بني 12 و24 شهراً؛  11.2

أربعة  تقّدم  أن  األطراف  تعيِّنها  التي  الرسمية  الهيئات  من  غريها  أو  الوطنية  للجان  يجوز   11.3

أو  )سلطة  طرف  لكل  األكثر  عىل  طلبني  بواقع  وذلك  مالية،  دورة  كل  يف  األكثر  عىل  طلبات 

مؤسسة عامة(، وطلبني عىل األكثر للمنظمات غري الحكومية؛

يجوز لكل منظمة دولية غري حكومية أن تقّدم طلبني عىل األكثر يف كل دورة مالية. ويجب أن   11.٤

يكون كل طلب مشفوعاً بتأييد خطي من البلدان املستفيدة.

عملية االختيار األويل عىل الصعيد القطري

فيما يتعلق بعملية االختيار األويل عىل الصعيد القطري، ينبغي مراعاة االعتبارات التالية:  -12

تقوم اللجان الوطنية أو غريها من الهيئات الرسمية التي تعيِّنها األطراف بتوجيه دعوة لتقديم   12.1

طلبات التمويل يف بلدانها وتحدد املواعيد النهائية املناسبة يف هذا الصدد، مع مراعاة التواريخ 

النهائية التي تحددها األمانة بشأن إحالة الطلبات؛
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تنشئ اللجان الوطنية أو غريها من الهيئات الرسمية التي تعيِّنها األطراف فريقاً معنياً باالختيار   12.2

للوزارات  و/أو  الثقافة  لوزارات  تابعني  أعضاء  من  التحديد  وجه  عىل  يتألف  للمرشوعات  األويل 

األخرى املسؤولة عن الصناعات الثقافية فضالً عن أعضاء من منظمات املجتمع املدني املتخصصة 

يف مجال الثقافة لتقييم املرشوعات التي ستُقدَّم إىل األمانة وإلجراء االختيار األويل لها؛

مع  توافقها  ومدى  املرشوعات  مالءمة  مدى  بتقييم  األويل  باالختيار  املعني  الفريق  يقوم   12.3

االحتياجات واألولويات القطرية، كما يتثبت من تشاور األطراف املعنية بشأنها.

إجراءات تقديم طلبات التمويل

فيما يتعلق بإجراءات تقديم طلبات التمويل، ينبغي مراعاة االعتبارات التالية:  -13

جميع  وتُقدَّم  عام.  كل  من  الثاني/يناير  كانون  يف  التمويل  طلبات  لتقديم  دعوة  األمانة  توّجه   13.1

طلبات التمويل إىل األمانة يف موعد أقصاه 15 أيار/مايو. ولن يُنظر يف أي طلب تتلقاه األمانة 

بعد هذا التاريخ؛

طريق  عن  األمانة  إىل  الحكومية  غري  وباملنظمات  باألطراف  الخاصة  التمويل  طلبات  تُقدَّم   13.2

اللجان  تتأكد  أن  األطراف. ويجب  تعيِّنها  التي  الرسمية  الهيئات  أو غريها من  الوطنية  اللجان 

والهيئات املذكورة من مالءمة املرشوعات ومن توافقها مع االحتياجات واألولويات القطرية؛

إىل  مبارشًة  فتُحال  الحكومية،  غري  الدولية  باملنظمات  الخاصة  التمويل  بطلبات  يتعلق  فيما   13.3

مالءمة  يؤكد  املعنية  املستفيدة  الجهات  من  خطي  بتأييد  مشفوعة  تكون  أن  ويجب  األمانة 

طلبات  وتُقدَّم  املستفيدة.  بالجهة  الخاصة  واألولويات  االحتياجات  مع  وتوافقها  املرشوعات 

أن  ويجب  منفصل  نموذج  باستخدام  الحكومية  غري  الدولية  املنظمات  عن  الصادرة  التمويل 

ترِبز التأثري دون اإلقليمي واإلقليمي واألقاليمي للمرشوعات؛

ارتباطها  ومن  امللفات  اكتمال  من  للتحقق  تقنياً  تقييماً  األمانة  تجري  الطلبات،  تلّقي  عند   13.٤

التقييم  باملجاالت التي يُعنى بها الصندوق بغية البت يف إمكانية قبولها. وعند استكمال عملية 

هذه، تحيل األمانة ملفات املرشوعات التي تم قبولها إىل أعضاء فريق الخرباء لتقييمها.

نماذج طلبات التمويل

يجب استخدام النماذج التي توفرها األمانة عىل موقع اإلنرتنت الخاص باتفاقية عام 2005 باعتبارها   -1٤

النماذج الرسمية لطلبات التمويل.

وتُقدَّم جميع طلبات التمويل باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية ويجب أن تتضمن العنارص التالية:  -15

معلومات أساسية عن الجهة املستفيدة، بما يف ذلك معلومات عن مهمتها وأنشطتها، فضالً عن   15.1

بيان يوضح مؤهالت املوظفني املعنيني باملرشوع وخربتهم؛

ملخص مقتضب للمرشوع؛  15.2

القصري  لألجلني  له  املحددة  للقياس  القابلة  واألهداف  )عنوانه،  للمرشوع  وصفي  بيان   15.3

املنشودة،  والنتائج  واألنشطة  املعني،  البلد  والحتياجات  القطري  للسياق  وتقييم  والطويل، 

بما يف ذلك التأثري الثقايف واالجتماعي واالقتصادي، والجهات املستفيدة والرشاكات(؛

لعملية  واإلدارية  املالية  املسؤولية  ستتحمل  التي  املستفيدة  الجهات  هيئة  ممثل  وعنوان  اسم   15.٤

تنفيذ املرشوع؛

خطة عمل وجدول زمني؛  15.5

تدابري ترمي إىل ضمان استدامة املرشوع املقرتح؛  15.٦

األخرى.  التمويل  ومصادر  الصندوق  من  املطلوب  التمويل  مقدار  تشمل  مفصلة  ميزانية   15.7

يخص  وفيما  املستطاع.  قدر  املشرتك  التمويل  أو  الذاتي  التمويل  ترتيبات  إىل  اللجوء  ع  ويُشجَّ

فيجب  املرشوع،  لتنفيذ  تغطيتها  من  بد  ال  التي  العامة  املرشوع  بتكاليف  املرتبطة  املرصوفات 

أال تتجاوز نسبة 30٪ من امليزانية اإلجمالية للمرشوع؛

م الطلبات السابقة التي يمولها الصندوق. أي معلومات تتعلق بمدى تقدُّ  15.8

فريق الخرباء

تقّدم األمانة إىل اللجنة اقرتاحاً بشأن إنشاء فريق خرباء يتألف من ستة أعضاء للموافقة عليه. ويجب   -1٦

أن يستند هذا االقرتاح إىل املعايري التالية:

اإلنصاف يف التوزيع والتمثيل الجغرافيني؛	 

شهادة جامعية أو خربة مهنية يف مجال السياسات الثقافية و/أو يف الصناعات الثقافية؛	 

خربة يف مجال تقييم املرشوعات؛	 

خربة مهنية يف مجال التعاون الدويل؛	 

خربة مهنية معمقة يف إحدى املناطق التي تُعنى بها اليونسكو؛	 

املساواة بني الجنسني؛	 

إتقان أي من اللغتني الفرنسية أو اإلنجليزية، ومعرفة مقبولة باللغة األخرى، إذا كان ذلك ممكناً.	 
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الفريق مرة كل  يُعنيَّ أعضاء فريق الخرباء ملدة أربع سنوات. وتُجدد عقود نصف عدد أعضاء   1٦.1

سنتني لضمان استمرارية العمل؛

يتوىل أعضاء فريق الخرباء الستة تعيني منسق من بينهم؛  1٦.2

تنّظم األمانة اجتماعاً لفريق الخرباء مرة كل سنتني يف باريس؛  1٦.3

أمكن.  إن  عليها  واملوافقة  لدراستها  اللجنة  إىل  تُقدَّم  توصيات  بإعداد  الخرباء  فريق  يُكلَّف   1٦.4

أوىص  التي  املرشوعات  يف  يُنظر خاللها  التي  للجنة  العادية  الدورة  إىل حضور  املنسق  ويُدعى 

بها فريق الخرباء؛

التي  التقييم  نماذج  إىل  استناداً  خبريين  لتقييم  محدد  مرشوع  بشأن  مقدَّم  طلب  كل  يخضع   1٦.5

توفرها األمانة. وال يجوز ألي خبري تقييم مرشوع يخص بلده.

توصيات فريق الخرباء

أدوات  الغرض  لهذا  ويستخدم  األمانة  من  يتلقاها  التي  التمويل  طلبات  تقييم  الخرباء  فريق  يتوىل   -17

التقييم الرسمية املتاحة، مع مراعاة األهداف العامة للصندوق الدويل للتنوع الثقايف.

ويجوز لفريق الخرباء أن يويص اللجنة بما ييل:  17.1

تقديم قائمة تتضمن مرشوعات يُطلب تمويلها يف حدود األموال املتاحة؛  17.1.1

للنقاط  األقىص  العدد  من   ٪75 عن  يقل  ال  بما  تحظى  التي  املرشوعات  عىل  االقتصار   17.1.2

التي يمكن الحصول عليها؛

االقتصار عىل مرشوع واحد لكل جهة مستفيدة؛  17.1.3

للمرشوعات  الصندوق  من  املطلوب  التمويل  مقدار  بتعديل  االقتضاء،  عند  االضطالع،   17.1.٤

واألنشطة، مع تبيان األسباب املؤيدة للتعديل.

اللجنة بأربعة أسابيع، توفر األمانة عىل اإلنرتنت ملفات جميع املرشوعات،  وقبل انعقاد دورة   17.2

ونتائج عمليات التقييم التي أُجريت لها، والتوصيات الصادرة بشأنها عن فريق الخرباء.

قرارات اللجنة

تدرس اللجنة املرشوعات املقدمة إليها وتوافق عليها يف دوراتها العادية.  -18

وبغية تمكني اللجنة من اتخاذ قراراتها عىل نحو ميرّس، تُرفق توصيات فريق الخرباء بتقرير مفصل   -19

يشتمل عىل ما ييل:

ملخص مقتضب للمرشوع املحدد يف الطلب؛  19.1

التأثري املحتمل والنتائج املنشودة؛  19.2

رأي بشأن مقدار التمويل املطلوب من الصندوق؛  19.3

تحديد مدى مالءمة املرشوع ألهداف الصندوق واملجاالت التي يشملها نشاطه؛  19.٤

واآلثار  وفعاليتها،  التنفيذ  أساليب  مالءمة  ومدى  املقرتح،  املرشوع  جدوى  يتناول  تقييم   19.5

الهيكلية املتوقعة، عند االقتضاء.

البقاء التي توجد يف املرشوع يرِبز مدى تبنّي الجهات املستفيدة لزمام األمور،  تحليل ملقومات   19.٦

عن  التنفيذ، فضالً  عملية  انتهاء  بعد  أي  األطول،  األجل  يف  املتوقعة  بالنتائج  املتعلقة  والخطط 

اإلمكانيات التي يقدمها املرشوع إلحداث تغيريات هيكلية أو لضمان توافر التدابري أو الظروف 

الالزمة إلحداث تغيريات هيكلية مستدامة يف املستقبل.

تقييم ملدى أهمية املرشوع؛  19.7

تقييم للطريقة التي يراعي بها املرشوع املساواة بني الجنسني.  19.8

الرصد

باملوارد  املخاطر ويحظى  لرصد املرشوعات يقوم عىل تقييم  أن تضع نظاماً شامالً  لليونسكو  ينبغي   -20

البرشية واملالية املناسبة لتحديد الصعوبات املرتبطة بتنفيذ املرشوعات ومعالجتها، ولضمان استدامة 

وعىل  والطويل،  القصري  لألجلني  محددة  أهداف  عىل  هذا  الرصد  نظام  يرتكز  أن  ويجب  املرشوعات. 

.7»SMART« مجموعة من املؤرشات طبقاً للنهج املعروف باسم

مكلَّفة  تكون  تنسيق  جهة  تحدد  أن  لليونسكو  التابعة  املعنية  امليدانية  املكاتب  جميع  عىل  ويتعني   -21

أنه توجد  الصندوق وللتحقق من  املمولة من  لتأمني رصد متواصل للمرشوعات  األمانة  بالتعاون مع 

الصعيد  عىل  اليونسكو  بها  تضطلع  التي  األخرى  واألنشطة  املرشوعات  بني  وتآزر  تكامل  أوجه 

القطري. كما يجب أن تفيض مشاركة املكاتب امليدانية لليونسكو إىل تيسري االتصاالت وتبادل الخربات 

بني الرشكاء والجهات املانحة املحتملة املعنيني باملرشوعات املمولة من الصندوق.

محدد وقابل للقياس وقابل للتحقيق ومالئم ومرتبط بجدول زمني.   7
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التقييم

يجب تقييم أنشطة الصندوق ومراجعة حساباته مرة كل خمس سنوات.  -22

تقدير  بغية  اللجنة  من  بطلب  رجعي  أثر  ذي  لتقييم  مرشوع  أي  يخضع  أن  يمكن  ذلك،  إىل  وإضافًة   -23

إىل املوارد املنفقة. وينبغي أن يشمل تقييم املرشوعات املمولة ما  فعاليته ومدى تحقيق أهدافه قياساً 

تم استخالصه من دروس، إضافًة إىل تأثري املرشوعات فيما يخص دعم و/أو تشجيع قيام صناعات 

يف  املكتسبة  الخربات  تقدمها  التي  الفوائد  التقييم  يظهر  أن  ويجب  النامية.  البلدان  يف  نشيطة  ثقافية 

املعارف  قاعدة  إىل  استناداً  ونرشها  املمارسات  أفضل  جمع  أجل  من  وذلك  أخرى،  مرشوعات  تنفيذ 

املرتبطة باالتفاقية.

دفاتر  مسك  لليونسكو  املايل  املراقب  يتوىل  للصندوق،  الخاص  بالحساب  املتعلق  املايل  للنظام  وطبقاً   -2٤

لليونسكو  الخارجي  الحسابات  مراجع  إىل  السنوية  الحسابات  ويحيل  بالصندوق  الخاصة  املحاسبة 

ملراجعتها.

التقارير

ومالياً عن تنفيذ املرشوع  وتحليلياً  األمانة تقريراً وصفياً  إىل  أن تقّدم  املستفيدة  الجهات  يتوجب عىل   -25

وتحقيق النتائج املنشودة. وينبغي تقديم التقرير املذكور باستخدام النماذج التي توفرها األمانة لهذا 

الغرض كي تتمكن الجهات املستفيدة من الحصول عىل الدفعة األخرية. ولن تُمنح أي مساهمة مالية 

ملرشوع جديد إذا لم تكن الجهات املستفيدة قد حصلت عىل الدفعة األخرية للمرشوع السابق. 

تبادل املعلومات وتحليلها ونرشها

19 - تبادل املعلومات وتحليلها ونرشها املادة 

الخاصة  البيانات واإلحصاءات  الخربات يف مجال جمع  املعلومات وتشاطر  تبادل  األطراف عىل  توافق   - 1
بتنوع أشكال التعبري الثقايف وبأفضل املمارسات الرامية إىل حماية هذا التنوع وتعزيزه.

املعلومات  كل  ونرش  وتحليل  جمع  األمانة،  يف  املتاحة  اآلليات  استخدام  طريق  عن  اليونسكو،  تيرس   - 2
واإلحصاءات وأفضل املمارسات املتوافرة يف هذا املجال.

القطاعات والهيئات الحكومية واملؤسسات  املتعلقة بمختلف  للبيانات  اليونسكو بإنشاء بنك  كما تقوم   - 3
مواد  وبتحديث  الثقايف،  التعبري  أشكال  مجال  يف  العاملة  الربح،  تستهدف  ال  التي  واملنظمات  الخاصة، 

هذا البنك بصفة مستمرة.

وتيسرياً لجمع البيانات، تويل اليونسكو عناية خاصة لتعزيز قدرات وخربات األطراف التي تقدم طلباً   - 4
للحصول عىل مساعدة يف هذا املجال.

يشّكل جمع املعلومات املبينة يف هذه املادة استكماالً للمعلومات التي تشري إليها أحكام   - 5

اعتبارات عامة

الدويل  املستوى  عىل  التدابري  اتخاذ   19 املادة  عليها  تنص  التي  التنفيذية  التوجيهية  املبادئ  تحدد   - 1

لضمان تبادل املعلومات وتحليلها ونرشها، فضالً عن اإلحصاءات وعن أفضل املمارسات. فهي مكملة 

لتلك التي تنظم إعداد تقارير األطراف وتقديمها كل أربع سنوات )املادة 9(.

وترمي املادة 19 إىل تحقيق األهداف التالية:   - 2

املعلومات 	  ونرش  وتحليل  تبادل  مجال  يف  األطراف  بني  فيما  للتعاون  مشرتك  إطار  وضع 

واإلحصاءات وأفضل املمارسات، وال سيما وضع مؤرشات معيارية، عند االقتضاء؛

يتم 	  التي  املمارسات  وأفضل  واإلحصاءات  املعلومات  بني  املقارنة  اإلمكان  وبقدر  املالءمة،  تأمني 

جمعها وتحليلها ونرشها؛

واإلحصاءات 	  املعلومات  ونرش  وتحليل  بجمع  للقيام  املناسبة  واآلليات  الرشكاء  تحديد 

وأفضل املمارسات؛

تعزيز الخربات الرضورية، وال سيما القدرات املطلوبة يف مجال جمع املعلومات والبيانات، فضالً 	 

عن تحليلها.
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دور األطراف ومسؤولياتها

النحو  الدويل عىل حد سواء، عىل  التعاون  إطار  أو يف  أراضيها  بأعمال يف  االضطالع  لألطراف  ينبغي   - 3

املبني يف الفقرات التالية.

وتحقيقاً  الوطني.  الصعيد  عىل  واملعلومات  البيانات  لجمع  أساسية  بنى  إنشاء  عىل  األطراف  ع  وتشجَّ  - ٤

لهذه الغاية، يمكنها السعي إىل الحصول عىل مساعدة دولية من أجل القيام بأنشطة لتعزيز قدراتها.

ونرشها،  وتحليلها  والبيانات  املعلومات  تبادل  إىل  الرامية  اإلجراءات  اتخاذ  إىل  مدعوة  األطراف  وإن   - 5

تقوم  أن  ويجب  الرضورة.  عند  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات  باستخدام  وذلك  أراضيها،  عىل 

جهات االتصال الوطنية باتخاذ مثل هذه اإلجراءات يف إطار آليات مفتوحة وشفافة، أو أن يجري ذلك 

بالتعاون مع هذه الجهات. كما ينبغي لها أن تنطوي اإلجراءات املذكورة عىل مشاركة جهات االتصال 

للمعلومات  ويمكن  املجال.  هذا  يف  املهارات  ذوي  من  املدني  املجتمع  يف  الفاعلة  واألطراف  الوطنية 

سنوات  أربع  كل  األطراف  تقدمها  أن  يجب  التي  الدورية  التقارير  تغذي  أن  املجموعة  وللبيانات 

بموجب املادة 9.1 من االتفاقية.

ويمكن دعم اإلجراءات التي تتخذها األطراف عىل أراضيها و/أو تعزيزها، من خالل مبادرات متخذة   - ٦

عىل املستوى الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي. أما األطراف فهي مدعوة إىل إجراء ما ييل:

املستوى  عىل  واملعارف  املعلومات  بتشاطر  املتعلقة  األنشطة  تعزيز  أجل  من  الجهود  توحيد   )1(

الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي؛

رفع مستوى التبادل ألفضل املمارسات املتعلقة بكيفية حماية وتعزيز أشكال التعبري الثقايف؛  )2(

أشكال  بتنوع  تتعلق  التي  املؤرشات  ووضع  البيانات  جمع  مجال  يف  الخربات  تشاطر  تسهيل   )3(

وجه  وعىل  لتوجيههم،  أو  املهنيني  لتبادل  الدعم  تقديم  ذلك  يشمل  وقد  الثقايف.  التعبري 

الخصوص الشباب منهم.

دور أمانة اليونسكو ومسؤولياتها

وتحليلها  املمارسات  وأفضل  واإلحصاءات  املعلومات  جمع  تسهيل  )أ(  ييل:  بما  اليونسكو  تقوم   - 7

واملنتمية  والخاصة،  منها  العامة  األساسية،  الفاعلة  باألطراف  املتعلقة  املعلومات  إنتاج  ونرشها؛ )ب( 

املعلومات بصفة  الثقايف، وتحديث هذه  التعبري  املهارات يف مجال أشكال  املدني، من ذوي  املجتمع  إىل 

مستمرة؛ )جـ( تيسري تعزيز القدرات.

وتعمل أمانة اليونسكو عىل:  - 8

إنشاء وصيانة قاعدة بيانات تضم الخرباء املشاركني يف تنفيذ االتفاقية، لتلبية الطلبات املقدمة يف 	 
مجال تعزيز القدرات؛

املناقشة 	  إقامة منتديات  الدويل للمعلومات وأفضل املمارسات، وخاصة من خالل  التبادل  تشجيع 
عىل اإلنرتنت للخرباء واملمارسني، من أجل تسهيل عملية املقارنة؛

فرعية 	  ومناطق  مناطق  يف  املوجودة  املعلومات  مع مصادر  الشبكات  عىل  التواصل  عملية  تسهيل 

مختلفة من العالم، وتسهيل الوصول إىل هذه املصادر.

اإلحصائية  املعلومات  جمع  إىل  تهدف  ودائمة  عاملية  هيئة  وهو  لإلحصاء،  اليونسكو  معهد  أما   - 9

اإلقليمية  التدريب  حلقات  تنظيم  مواصلة   )1( إىل:  مدعو  فهو  األعضاء،  الدول  متناول  يف  لتضعها 

لإلحصاءات  اليونسكو  إطار  تنفيذ  تسهيل  إىل  الرامية  القدرات  لتعزيز  شاملة  اسرتاتيجية  إطار  يف 

الصلة  ذات  املبتكرة  املنهجيات  مجال  يف  دوليني  مع خرباء  التعاون  ومواصلة   )2( )2009(؛  الثقافية 

إحصائية  منهجيات  عىل  تنطوي  وكتيبات  للتدريب  أدلة  إنتاج  يمكن  ذلك،  إىل  وباإلضافة  باالتفاقية. 

املستهدفة  الناس  فئات  لدى  املهارات  ومختلف  االحتياجات  مختلف  مع  ومكيفة  لغات  بعدة  مكتوبة 

عىل الصعيد الوطني واإلقليمي واملحيل. فإن املشاركة الفاعلة لشبكة املستشارين اإلقليميني لإلحصاء 

التدريبات  هذه  يف  امليدانية  اليونسكو  مكاتب  ومشاركة  لإلحصاء،  اليونسكو  ملعهد  التابعة  الثقايف 

أمر ال بد منه.

مساهمة املجتمع املدني

والبيانات  للمعلومات  منتجة  جهات  بوصفها  املدني  املجتمع  يف  الفاعلة  األطراف  إرشاك  ينبغي   -10

وموزعة لها.

العالم مدعوة إىل إقامة عالقات تعاون فيما بينها عىل  وإن منظمات املجتمع املدني يف مختلف مناطق   -11

املستوى الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي، وإىل إحاطة األمانة علماً بأنشطتها.
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 التدابري الرامية إىل ضمان إبراز 
االتفاقية والرتويج لها

اعتبارات عامة

التدابري  اتخاذ  املناسبة، عىل  الوسائل  بكل  األطراف،  ع  لالتفاقية، تشجَّ الفعال  التنفيذ  أجل ضمان  من   - 1

مراعاة  مع  والدويل،  واإلقليمي  الوطني  الصعيد  عىل  لها  والرتويج  االتفاقية  إبراز  لتحسني  الالزمة 

أهداف االتفاقية ومبادئها )املادتان 1 و2(.

وتحقيقاً لهذا الغرض، من الرضوري تعبئة كل الذين يمتّون إىل االتفاقية بصلة والتعاون فيما بينهم،   - 2

مجال  يف  العاملني  واملمارسني  املهنيني  من  وغريهم  فنانني  من  فيه  بما  املدني،  واملجتمع  األطراف  أي 

الثقافة، فضالً عن القطاعني العام والخاص. 

تتعلق  التي  باإلجراءات  وثيقاً  ارتباطاً  لها  والرتويج  االتفاقية  إبراز  إىل  الرامية  اإلجراءات  وترتبط   - 3

بتعبئة املوارد من أجل الصندوق الدويل للتنوع الثقايف )ويشار إليه فيما ييل باسم »الصندوق«(، الذي 

اسرتاتيجية  إطار  يف  املتخذة  باإلجراءات  الوثيق  ارتباطها  عن  فضالً  طوعية،  مساهمات  إال  يمتلك  ال 

تشجيع التصديق عىل االتفاقية.

التدابري التي تتخذها األطراف لضمان إبراز االتفاقية والرتويج لها

عىل الصعيد الوطني

تُشجع األطراف عىل وضع التدابري واعتمادها لضمان إبراز االتفاقية والرتويج لها عىل أراضيها. وقد   - ٤

تشمل هذه التدابري، عىل سبيل املثال ال الحرص، ما ييل:

توعية واضعي السياسات وقادة الرأي يف جميع القطاعات، واملجتمع املدني، واللجان الوطنية   ٤,1

فيما  والحوار  التعاون  تعزيز  أجل  من  بينهم،  فيما  التنسيق  تشجيع  عن  فضالً  وتعبئتهم، 

بني املؤسسات؛

دعم تصميم وتنفيذ مبادرات صادرة عن القطاعني العام والخاص وعن املجتمع املدني تهدف   ٤,2

إىل تعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف وبث الوعي يف هذا الشأن؛

األهمية  عىل  الضوء  تسليط  أجل  من  لالتفاقية،  املخصصة  التنسيقية  البنى  تعزيز  أو  وضع   ٤,3

وتنمية  الثقايف  التعبري  أشكال  تنوع  مجايل  يف  والوطنية  املحلية  السياسات  بها  تتسم  التي 

الصناعات الثقافية؛

تنظيم حمالت إعالمية وتعزيزها من أجل نرش مبادئ االتفاقية وأهدافها؛  ٤,٤

عىل  وتتاح  الجميع  متناول  يف  تكون  باالتفاقية،  متعلقة  اتصال  وسائل  توفري  عىل  التشجيع   ٤,5

شبكة اإلنرتنت؛

دعم تنظيم ندوات وحلقات عمل ومنتديات عامة بشأن تنوع أشكال التعبري الثقايف، فضالً عن   ٤,٦

املعارض واملهرجانات واأليام التي تخصص لهذا الغرض، وال سيما ما ينظم يف 21 أيار/مايو 

الذي يصادف اليوم العاملي للتنوع الثقايف من أجل الحوار والتنمية؛

يخدم  ما  وخاصة  الهدف،  محددة  برامج  باستحداث  والتعليم  الرتبية  مجال  يف  أنشطة  تنفيذ   ٤,7

منها الشباب، وذلك لتسهيل عملية فهم االتفاقية.

الشباب  املهنيني  بني  االتفاقية  تطرحها  التي  القضايا  أهمية  بشأن  توعية  بحمالت  القيام   ٤.8

يف القطاع الثقايف.

عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل

يمكن تعزيز التدابري التي تتخذها األطراف عىل الصعيد الوطني لضمان إبراز االتفاقية والرتويج لها،   - 5

ع األطراف عىل القيام بما ييل، بدعم من األمانة ومن  من خالل مبادرات ثنائية، إقليمية ودولية. وتشجَّ

املكاتب امليدانية:

بني  التظاهرات  وتنظيم  لها،  والرتويج  االتفاقية  إلبراز  ونرشها  مالئمة  اتصال  وسائل  إعداد   5.1

خالل  اليونسكو  نظمته  الذي  الثقايف  التنوع  مهرجان  )مثل:  الواحدة  املنطقة  داخل  البلدان 

األسبوع الذي يقع فيه يوم 21 أيار/مايو(؛

التعريف باملرشوعات واألنشطة التي تقام يف إطار »الصندوق«؛  5.2

يف  وأنشطة  مصالح  لها  التي  الحكومية  غري  واملنظمات  الدولية  الحكومية  املنظمات  توعية   5.3

املجاالت التي تشملها االتفاقية، وعند االقتضاء، اتخاذ إجراءات مشرتكة فيما بينها.

مساهمة املجتمع املدني

التوجيهية  للمبادئ  ووفقاً  املدني،  املجتمع  بمشاركة  تتعلق  التي  االتفاقية،  من   11 املادة  ضوء  يف   - ٦

لها من  االتفاقية والرتويج  إبراز  الفعالة يف  املساهمة  إىل  املدني  املجتمع  الواردة فيها، يدعى  التنفيذية 

خالل تعزيز الوعي والتعاون والتنسيق مع الجهات املعنية.

وللقيام بذلك، يمكن للمجتمع املدني أن يقوم بما ييل، عىل سبيل املثال ال الحرص:  - 7
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تنظيم الندوات وحلقات العمل واملنتديات عىل جميع املستويات، وال سيما مع املنظمات املهنية   7.1

أشكال  إبداع  آليات  يف  املشاركة  الثقافية  والفعاليات  الفنانني  تمثل  والتي  بالثقافة،  تعنى  التي 

الوطنية  واالجتماعات  املؤتمرات  يف  واملشاركة  وتوزيعها،  ونرشها  وإنتاجها  الثقايف  التعبري 

واإلقليمية والدولية التي تتعلق باالتفاقية؛

إعداد أدوات إعالمية ونرشها لتيسري فهم االتفاقية؛  7.2

اإلنرتنت  شبكة  عىل  ومواقعها  الوطنية  اإلعالم  وسائل  عرب  باألمر  املعنيني  عىل  املعلومات  نرش   7.3

ونرشاتها اإلعالمية؛

إلجراء  البحوث  ومعاهد  والجامعات  الوطنية  واللجان  املعنية  الوزارات  مع  رشاكات  إقامة   7.٤

بحوث وعقد حلقات تدريبية بشأن االتفاقية.

دور أمانة اليونسكو

اليونسكو  أمانة  يتعني عىل  لها،  الرتويج  وتيسري  االتفاقية  إبراز  اللجنة عىل تحسني  أجل مساعدة  من   - 8

القيام بما ييل، عىل سبيل املثال ال الحرص:

املعلومات  هذه  وتبادل  الثقايف  التعبري  أشكال  تنوع  وتعزيز  بحماية  املتعلقة  املعلومات  جمع   8.1

املعنيني  واملهنيني  الحكومية،  غري  واملنظمات  األطراف  بني  املعلومات  تبادل  وتسهيل  ونرشها، 

بالثقافة، فضالً عن املجتمع املدني؛

إعداد وسائل لرتويج الرسائل األساسية لالتفاقية، موجهة إىل مختلف رشائح الجمهور، ولنرش   8.2

املعلومات املتعلقة بتنفيذها. ويجب ان يتم تصميم تلك الوسائل عىل نحو ييرس ترجمتها الحقاً 

إىل عدة لغات؛

تسهيل تنظيم حلقات عمل أو حلقات تدارس أو مؤتمرات من أجل التعريف باالتفاقية؛  8.3

الثقايف  للتنوع  العاملي  اليوم  مثل  الدولية،  االحتفاالت  يف  االتفاقية  أهمية  عىل  الضوء  تسليط   8.٤

من أجل الحوار والتنمية؛

نرش املرشوعات واألنشطة التي تم تنفيذها بنجاح يف إطار »الصندوق« عىل نطاق واسع.  8.5

تنسيق ورصد التدابري الرامية إىل ضمان إبراز االتفاقية والرتويج لها

أو من خالل  االتفاقية(  )املادتان 9 و28 من  التي عينتها  االتصال  األطراف، من خالل جهات  ع  تشجَّ  - 9

املعلومات  الرتويجية لالتفاقية وتنفيذ تلك األنشطة، وعىل تبادل  الوطنية، عىل رصد األنشطة  اللجان 

واملمارسات الجيدة فيما بينها، وعىل تنسيق جهودها عىل املستوى الدويل.

 املبادئ التوجيهية الخاصة 
باستخدام شعار االتفاقية

أوالً - اعتبارات عامة

الوطني  الصعيد  عىل  ترويجها  عىل  والتشجيع  االتفاقية  عىل  األضواء  من  املزيد  تسليط  أجل  من   - 1

واإلقليمي والدويل، تعترب األطراف يف االتفاقية أن من الرضوري وضع شعار يجسد أهداف االتفاقية 

ومبادئها.

باالتفاقية وأوجه  الخاصة  العالقات واملفاهيم واألفكار  للعيان  يرِبز  بياني  االتفاقية هو رسم  وشعار   - 2

الرتابط القائمة بني هذه العنارص.

باسم  ييل  فيما  إليه  )يُشار  بذاته  قائماً  شعاراً  بوصفه  بمفرده  االتفاقية  شعار  استخدام  ويجوز   - 3

باسم  ييل  فيما  إليه  )يُشار  اليونسكو  بشعار  مقرتناً  استخدامه  يجوز  كما  بذاته«(  القائم  »الشعار 

»الشعار املشرتك«(.

ويخضع استخدام الشعار القائم بذاته لألحكام املنصوص عليها يف هذه املبادئ التوجيهية.  - ٤

للتوجيهات  التوجيهية وكذلك  املبادئ  املبينة يف هذه  لألحكام  استخدامه  املشرتك فيخضع  الشعار  أما   - 5

اإلنرتنت  نطاقات  وأسماء  وشعارها  املخترص  واسمها  الكامل  اليونسكو  اسم  باستخدام  املتعلقة 

يجب  املشرتك  الشعار  استخدام  أن  ذلك  ويعني  لليونسكو8.  العام  املؤتمر  اعتمدها  مثلما  بها  الخاصة 

ص به بموجب هذه املبادئ التوجيهية وبموجب التوجيهات املتعلقة باستخدام اسم اليونسكو  أن يُرخَّ

الكامل واسمها املخترص وشعارها وأسماء نطاقات اإلنرتنت الخاصة بها )فيما يتعلق بالجزء الخاص 

بشعار اليونسكو(، وفقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف املبادئ التوجيهية والتوجيهات املذكورة.

ثانياً - التصميم الشكيل للشعار القائم بذاته وللشعار املشرتك

يرد أدناه تصميم الشعار القائم بذاته الذي يُستخدم بوصفه الختم الرسمي لالتفاقية:  - ٦

ألوانأبيض وأسود

وأسماء  املخترص وشعارها  واسمها  الكامل  اليونسكو  اسم  باستخدام  املتعلقة  التوجيهات  من  أحدث نسخة  االطالع عىل  يمكن    8

نطاقات اإلنرتنت الخاصة بها يف ملحق القرار 86 الصادر عن الدورة الرابعة والثالثني للمؤتمر العام )القرار 34م/86( أو عىل 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001560/156046a.pdf :عنوان اإلنرتنت التايل
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ويرد أدناه تصميم الشعار املشرتك لالتفاقية:  - 7

ألوانأبيض وأسود

 تنوع 
أشكال التعبير الثقافي

منظمة األمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة

 تنوع 
أشكال التعبير الثقافي

منظمة األمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة

ثالثاً - حقوق استخدام الشعار

القواعد  القائم بذاته بدون ترخيص مسبق، رشيطة مراعاة  الشعار  الحق يف استخدام  التالية  للجهات   - 8

املنصوص عليها يف هذه املبادئ التوجيهية:

الهيئتان النظاميتان لالتفاقية: )أ( 

مؤتمر األطراف؛  )1(

اللجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف )املشار إليها فيما   )2(

ييل باسم »اللجنة«(؛

أمانة اليونسكو املعنية باتفاقية عام 2005 )املشار إليها فيما ييل باسم »األمانة«(. )ب( 

لهذا  طلباً  تقّدم  أن  الشعار  استخدام  يف  بالحق  االنتفاع  يف  الراغبة  األخرى  الجهات  كل  عىل  ويتعني   - 9

الغرض وأن تحصل عىل الرتخيص الالزم وفقاً لإلجراءات املنصوص عليها أدناه.

رابعاً - معايري التصميم الشكيل

لليونسكو.  الست  الرسمية  باللغات  املشرتك  والشعار  بذاته  القائم  الشعار  من  كل  استخدام  يجوز   -10

بالعالمة  املتعلقة  األدوات  وملجموعة  الشكيل  التصميم  ملعايري  وفقاً  الشعارين  استنساخ  وينبغي 

أي  إدخال  يجوز  وال  باالتفاقية،  الخاص  اإلنرتنت  موقع  عىل  واملتاحة  األمانة  أعدتها  التي  التجارية 

تغيري عىل تصميم الشعارين.

بذاته  القائم  الشعار  إطار  يف  لليونسكو  الست  الرسمية  اللغات  غري  أخرى  لغات  استخدام  ويخضع   -11

والشعار املشرتك ملوافقة مسبقة من املنظمة.

خامساً - عملية الرتخيص باستخدام الشعار القائم بذاته

الرتخيص باستخدام الشعار القائم بذاته هو من اختصاص مؤتمر األطراف و/أو اللجنة. ويمكن ألي   -12

من هاتني الهيئتني أن يمنح الرتخيص الالزم الستخدام الشعار.

القائم بذاته بموجب قرارات تنص عىل  الشعار  ويمنح مؤتمر األطراف واللجنة الرتخيص باستخدام   -13

رشوط الرتخيص املمنوح، طبقاً لهذه املبادئ التوجيهية.

ويجب أن يستند قرار الرتخيص باستخدام الشعار القائم بذاته إىل املعايري التالية:  -1٤

املبادئ  من  املجموعة  لهذه  واالمتثال  وألهدافها،  االتفاقية  ملبادئ  املقرتح  االستخدام  مالءمة  )أ( 

واألهداف؛

التأثري املحتمل يف تسليط املزيد من األضواء عىل االتفاقية وعىل تنوع أشكال التعبري الثقايف ويف  )ب( 

زيادة الوعي بهما؛

الخربة  بشأن  ضمانات  ذلك  يف  بما  بنجاح،  سيُنظَّم  املقرتح  النشاط  أن  تؤكد  ضمانات  توافر  )جـ( 

والتقنية  املالية  الجدوى  وبشأن  الرتخيص،  عىل  الحصول  يف  الراغبة  للهيئة  املهنيتني  والسمعة 

للنشاط املقرتح.

بأنشطة  األمر  يتعلق  عندما  وقت  أي  يف  بذاته  القائم  الشعار  باستخدام  الرتخيص  طلبات  تقديم  ويجوز   -15

منفردة ذات نطاق دويل وإقليمي ووطني و/أو محيل تغطي مجموعة واسعة من أشكال التعبري الثقايف 

املجتمع  من  مندوبني  و/أو  سياسات  وراسمي  الثقايف  باملجال  معنيني  ومنتجني  فنانني  بمشاركة  وتتم 

املدني. ويمكن أن تكون هذه األنشطة عبارة عن عروض فنية، أو معارض، أو أشكال مختلفة من اإلنتاج 

أو  املؤتمرات واالجتماعات،  أو فعاليات عامة مثل  أو رقمية(،  أو منشورات )مطبوعة  البرصي،  السمعي 

مهرجانات، أو معارض تجارية مخصصة لقطاع األفالم أو الكتب أو املوسيقى، عىل سبيل املثال.

وترد فيما ييل املراحل املرتبطة بتقديم طلبات استخدام الشعار القائم بذاته:  -1٦

املرحلة 1: فيما يخص األنشطة الوطنية واإلقليمية والدولية، يجب عىل صاحب الطلب أن يمأل  )أ( 

الوطنية  اللجنة  إىل  الطلب  بذاته وأن يحيل  القائم  الشعار  باستخدام  الرتخيص«  »نموذج طلب 

إىل  أو  أطراف(،  بعدة  يتعلق  األمر  كان  إذا  الوطنية  اللجان  )أو  املعني  الطرف  يف  لليونسكو 

التي ستنظَّم  املعنية  األطراف  أو  املعني  الطرف  األصول  يعيِّنها حسب  أخرى  هيئة وطنية  أي 

األنشطة املقررة يف أراضيها.

إمكانية  يف  للبت  املقدَّم  الطلب  املعيَّنة  الوطنية  الهيئة  أو  الوطنية  اللجنة  تستعرض   :2 املرحلة  )ب( 

املعد  التأييد«  باستخدام »نموذج  بها،  أن تويص  التي قررت  الطلبات  األمانة  إىل  تأييده وتحيل 

لهذا الغرض.
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املرحلة 3: تُجمع الطلبات التي تتلقاها األمانة حتى منتصف ليل يوم 31 آب/أغسطس )وفقاً  )جـ( 

يف  تعقدها  التي  السنوية  الدورة  يف  اللجنة  إىل  وتُحال  عام  كل  من  الوسطى(  أوروبا  لتوقيت 

كانون األول/ديسمرب للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها. وإضافًة إىل ذلك، يمكن أن ينظر مؤتمر 

التي  الطلبات  يف  حزيران/يونيو،  شهر  يف  سنتني  كل  مرة  يعقدها  التي  الدورة  يف  األطراف، 

من  الوسطى(  أوروبا  لتوقيت  )وفقاً  آذار/مارس   1 يوم  ليل  منتصف  حتى  األمانة  تتلقاها 

السنة عينها لدراستها واملوافقة عليها.

املرحلة 4: بعد املداوالت التي يجريها أي من مؤتمر األطراف أو اللجنة، يُتخذ قرار بشأن منح  )د( 

القرار  الطلب بهذا  بذاته، ويتم إعالم صاحب  القائم  الشعار  الرتخيص باستخدام  أو عدم منح 

بموجب خطاب رسمي تعده األمانة.

أو  التي حظيت بموافقة أي من مؤتمر األطراف  الطلبات  إىل أصحاب  األمانة  املرحلة 5: ترسل  )هـ( 

اللجنة ملفاً إلكرتونياً يتضمن الشعار القائم بذاته ومجموعة األدوات املتعلقة بالعالمة التجارية.

سادساً - الرتخيص باستخدام الشعار املشرتك

والرتتيبات  الرعاية  ترتيبات  إطار  يف  املشرتك  الشعار  باستخدام  ص  يرخِّ أن  العام  للمدير  يجوز   -17

التعاقدية، وكذلك يف إطار أنشطة ترويجية محددة.

ويجوز منح الرعاية إلظهار دعم اليونسكو املعنوي لنشاط معنيَّ ال تشارك فيه املنظمة بصورة مبارشة   -18

النشاط.  هذا  عن  تنجم  قد  قانونية  مسؤولية  أي  اليونسكو  تحميل  يمكن  وال  املايل.  الدعم  له  توفر  وال 

وتندرج الرعاية يف إطار زمني محدود ويمكن منحها ألنشطة منفردة ذات نطاق دويل وإقليمي ووطني 

تغطي مجموعة واسعة من أشكال التعبري الثقايف وتتم بمشاركة فنانني ومنتجني معنيني باملجال الثقايف 

وراسمي سياسات و/أو مندوبني من املجتمع املدني. ويمكن أن تكون هذه األنشطة عبارة عن عروض 

لقطاع  مخصصة  تجارية  معارض  أو  الثقافية،  بالصناعات  خاصة  مهرجانات  أو  معارض،  أو  فنية، 

السمعي  اإلنتاج  ألشكال  الرعاية  منح  أيضاً  ويجوز  املثال.  سبيل  عىل  املوسيقى،  أو  الكتب  أو  األفالم 

البرصي أو للمنشورات )املطبوعة أو الرقمية( املنفردة، أو للفعاليات العامة مثل املؤتمرات واالجتماعات.

أما طلبات الرتخيص باستخدام الشعار املشرتك لغرض رعاية نشاط محدد، فيجب أن تُقدَّم إىل املدير   -19

الوطنية  اللجان  )أو  املعني  الطرف  لليونسكو يف  الوطنية  اللجنة  بتأييد من  لليونسكو مشفوعة  العام 

أو  الطرف  األصول  يعيِّنها حسب  أخرى  هيئة وطنية  أي  من  أو  أطراف(،  بعدة  يتعلق  األمر  كان  إذا 

األطراف املعنية التي ستنظَّم األنشطة املقررة يف أراضيها.

إليها  )املشار  الثقايف  للتنوع  الدويل  الصندوق  من  مالية  مساعدة  عىل  تحصل  التي  املرشوعات   -20

فيما ييل باسم »املرشوعات املمولة من الصندوق«( هي املرشوعات التي وافقت اللجنة عىل تمويلها من 

موارد الصندوق.

»عقد  اليونسكو  مع  يرُبم  الصندوق،  من  تمويلها  سيتم  التي  املرشوعات  عىل  اللجنة  موافقة  وبعد   -21

تخصيص األموال الخاص بالهيئات الدولية الحكومية« الذي يجوز بمقتضاه استخدام الشعار املشرتك يف 

إطار تنفيذ املرشوعات املمولة من الصندوق، وذلك وفقاً لرشوط االستخدام املنصوص عليها يف العقد.

العام  القطاع  مؤسسات  مثل  رشكاء  مع  رشاكة  اتفاقات  إلبرام  مفاوضات  اليونسكو  وتجري   -22

االتفاقية  أهداف  تعزيز  عىل  تساعد  محددة  أنشطة  تنفيذ  أجل  من  املدني  واملجتمع  الخاص  والقطاع 

و/أو  والوطني  واإلقليمي  الدويل  الصعيد  عىل  االتفاقية  أحكام  تنفيذ  يف  قدماً  امليض  وتتيح  ومبادئها 

املحيل.

وتعود صالحية الرتخيص باستخدام الشعار املشرتك يف إطار اتفاقات الرشاكة إىل أمانة اليونسكو.  -23

أنشطة تعبئة األموال مجموعة متنوعة من األنشطة تضطلع بها الجهات املعنية باالتفاقية  وتشمل   -2٤

)القطاعان العام والخاص واملجتمع املدني( ويتمثل هدفها الوحيد يف جمع التربعات للصندوق الدويل 

للتنوع الثقايف.

وتعود صالحية الرتخيص باستخدام الشعار املشرتك يف إطار أنشطة تعبئة األموال إىل أمانة اليونسكو.  -25

أو  أو شعارها  املخترص  اسمها  أو  الكامل  اليونسكو  اسم  تحمل  التي  الخدمات  أو  للسلع  بيع  أي  وإن   -2٦

أسماء نطاقات اإلنرتنت الخاصة بها، يكون هدفه تحقيق الربح أساساً، يعترب استخداماً تجارياً.

تتلقاها  التي  الطلبات  ذلك  يف  بما  تجارية،  ألغراض  املشرتك  الشعار  استخدام  بطلبات  يتعلق  وفيما   -27

العام  املدير  إىل  تُحال  أن  فينبغي  األصول،  حسب  معيَّنة  أخرى  وطنية  هيئات  أي  أو  الوطنية  اللجان 

لليونسكو كي يوافق عليها خطياً.

سابعاً - التربع يف الصندوق عند استخدام الشعار ألغراض تجارية

يف الحاالت التي يفيض فيها االستخدام التجاري للشعار إىل تحقيق أرباح مالية، تكون املساهمة بجزء   -28

من هذه األرباح يف الصندوق الدويل للتنوع الثقايف أمراً إلزامياً.

الخاص  للحساب  املايل  النظام  يف  عليها  املنصوص  لألحكام  الصندوق  إىل  املقدمة  املساهمات  وتخضع   -29

للصندوق.
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ثامناً - الحماية

ملا كان اسم اليونسكو الكامل واسمها املخترص وشعارها قد أُبلغت إىل الدول األعضاء يف اتحاد باريس   -30

التي قبلتها بموجب املادة 6 )ثالثاً( من اتفاقية باريس املتعلقة بحماية امللكية الصناعية، التي اعتُمدت 

املكتب  إىل  أُحيل[  ]قد  االتفاقية  شعار  كان  وملا   ،1967 عام  يف  ستوكهولم  يف  حت  ونُقِّ  1883 عام  يف 

]التي  باريس  اتحاد  يف  األعضاء  الدول  إىل  و]أُبلغ[  )الويبو(  الفكرية  للملكية  العاملية  للمنظمة  الدويل 

اعتُمدت  التي  الصناعية،  امللكية  بحماية  املتعلقة  باريس  اتفاقية  من  )ثالثاً(   6 املادة  بموجب  قبلته[ 

للدول  الوطنية  األنظمة  إىل  تلجأ  اليونسكو  فإن  عام 1967،  يف  حت يف ستوكهولم  ونُقِّ عام 1883  يف 

املخترص  اسمها  أو  الكامل  اليونسكو  واسم  االتفاقية  استخدام شعار  ملنع  باريس  اتفاقية  يف  األعضاء 

أو شعارها حيثما كان هذا االستخدام يوحي عىل نحو زائف بوجود صلة باالتفاقية أو باليونسكو أو 

يوحي بأي سوء استخدام آخر.

وتُدعى األطراف إىل موافاة اليونسكو بأسماء وعناوين السلطات املسؤولة عن تنظيم عملية استخدام   -31

الشعار.

ويجوز للهيئتني النظاميتني لالتفاقية، يف حاالت محددة، أن تطلبا من املدير العام لليونسكو أن يرصد   -32

االستخدام السليم لشعار االتفاقية وأن يرفع دعاوى بشأن حاالت سوء استخدام الشعار، حيثما كان 

ذلك مناسباً.

به  ص  مرخَّ غري  استخدام  حدوث  حالة  يف  دعاوى  رفع  عن  مسؤوالً  لليونسكو  العام  املدير  ويكون   -33

ملنع  املمكنة  التدابري  كل  تتخذ  أن  االتفاقية  يف  لألطراف  وينبغي  الدويل.  الصعيد  عىل  االتفاقية  لشعار 

الرصيح  باالعرتاف  تحظى  ال  غاية  أي  أجل  من  أو  جماعة  أي  جانب  من  بلدانها  يف  الشعار  استخدام 

للهيئتني النظاميتني لالتفاقية.

االتفاقية  به لشعار  ص  أي استخدام غري مرخَّ أجل منع  من  وثيقاً  األمانة واألطراف تعاوناً  وتتعاون   -3٤

املبادئ  هذه  مع  يتماىش  وبما  املختصة  الوطنية  السلطات  بمشاركة  وذلك  الوطني،  الصعيد  عىل 

التوجيهية.

املبادئ التوجيهية التنفيذية - املبادئ التوجيهية الخاصة باستخدام شعار االتفاقية - 99 98 -املبادئ التوجيهية التنفيذية - املبادئ التوجيهية الخاصة باستخدام شعار االتفاقية
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 النظام الداخيل ملؤتمر األطراف يف اتفاقية 2005 
بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف

 20-18 )باريس،  بباريس  األوىل  دورته  يف  االتفاقية  يف  األطراف  مؤتمر  اعتمده   الذي 

حزيران/يونيو 2007( ثم عدله يف دورته الثانية )باريس، 15-1٦ حزيران/يونيو 2009(

أوالً - املشاركة 
 

املادة 1 - املشاركون الرئيسيون

يجوز ملمثيل جميع األطراف يف اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف )املشار إليها فيما ييل باسم 

»االتفاقية«( التي اعتمدها املؤتمر العام يف 20 ترشين األول/أكتوبر 2005، أن يشاركوا يف أعمال مؤتمر 

األطراف )املشار إليه فيما ييل باسم »املؤتمر«(، مع التمتع بحق التصويت. 

املادة 2 - املراقبون 

الدائمني  املراقبني  وبعثات  االتفاقية،  يف  األطراف  غري  باليونسكو  األعضاء  الدول  ملمثيل  يجوز   2.1

لدى اليونسكو ، أن يشاركوا يف أعمال املؤتمر كمراقبني دون أن يكون لهم حق التصويت، ومع 

مراعاة أحكام املادة 9.3.

يجوز ملمثيل منظمة األمم املتحدة واملنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات   2.2

يف  يشاركوا  أن  التمثيل  تبادل  عىل  تنص  اتفاقات  اليونسكو  مع  عقدت  التي  الحكومية  الدولية 

أعمال املؤتمر دون أن يكون لهم حق التصويت، ومع مراعاة أحكام املادة 9.3.

 2.2 املادة  يف  ذكرها  يرد  لم  التي  الحكومية  الدولية  املنظمات  يدعو  أن  للمؤتمر  يجوز   2.3

واملنظمات غري الحكومية التي تندرج اهتماماتها وأنشطتها يف مجال االتفاقية، إىل أن تشارك يف 

املادة 9.3،  التصويت ومع مراعاة أحكام  أن يكون لها حق  املؤتمر بصفة مراقب، دون  أعمال 

عىل  بناء  الدورات  إحدى  يف  محددة  جلسة  يف  أو  معينة  دورات  يف  أو  دوراتها  جميع  يف  سواء 

طلب مكتوب يقدم إىل املدير العام لليونسكو. 
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ثانياً - تنظيم املؤتمر 
 

املادة 3 - اجتماعات املؤتمر

يجتمع املؤتمر يف دورة عادية تعقد مرة كل سنتني. ويجوز له أن يجتمع يف دورة استثنائية إذا ما قرر ذلك، 

أو إذا تلقت اللجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف )املشار إليها فيما ييل باسم 

»اللجنة«( طلباً بذلك من ثلث األطراف عىل األقل.

املادة ٤ - جدول األعمال املؤقت

يجوز أن يتضمن جدول األعمال املؤقت للدورة العادية للمؤتمر ما ييل:

أي موضوع يتعني إدراجه بموجب االتفاقية وهذا النظام؛ )أ(  

أي موضوع يكون املؤتمر قد قرر إدراجه يف دورة سابقة؛ )ب(  

)جـ(  أي موضوع تقرتحه اللجنة؛

أي موضوع تقرتحه الدول األعضاء يف االتفاقية؛ )د(  

أي موضوع يقرتحه املدير العام.  )ه(  

املادة 5 - انتخاب أعضاء املكتب

ينتخب املؤتمر رئيساً له، ونائباً )نواباً( للرئيس، ومقرراً. 

املادة ٦ - صالحيات الرئيس

يتوىل الرئيس، باإلضافة إىل الصالحيات املخولة له بموجب أحكام أخرى واردة يف هذا النظام، إعالن   ٦.1

النظام،  هذا  مراعاة  ويؤمن  املناقشات،  ويدير  املؤتمر.  جلسات  من  عامة  جلسة  كل  واختتام  افتتاح 

القرارات. كما يبت فيما يثار من نقاط نظام،  الكلمة، ويطرح املوضوعات للتصويت، ويعلن  ويعطي 

ويراقب سري املداوالت يف كل جلسة ويحرص عىل حفظ النظام، مع مراعاة أحكام هذا النظام الداخيل. 

وال يشارك الرئيس يف التصويت، ولكن يحق له أن يكلف عضواً آخر من وفده بالتصويت نيابة عنه.

الرئيس  لنائب  ويكون  الرئيس.  نواب  أحد  منه، حل محله  أو عن جزء  اجتماع  عن  الرئيس  تغيب  إذا   ٦.2

عند توليه الرئاسة ما للرئيس من صالحيات وما عليه من واجبات.

ثالثاً - إدارة املناقشات

املادة 7 - عالنية الجلسات

تكون الجلسات علنية ما لم تقرر الجمعية خالف ذلك. 

املادة 8 - النصاب القانوني 

يتكون النصاب القانوني من أغلبية األطراف املشار إليها يف املادة 1 واملمثلة يف املؤتمر.    8.1

ال يجوز للمؤتمر أن يبت يف أي أمر ما لم يتوافر النصاب القانوني.   8.2

املادة 9 - ترتيب كلمات املتحدثني والوقت املحدد لهم 

يعطي الرئيس الكلمة للمتحدثني حسب الرتتيب الذي أبدوا فيه رغبتهم يف الكالم.  9.1

من أجل تيسري املناقشة، يجوز للرئيس أن يحدد الوقت املسموح به لكل متحدث.  9.2

يجب الحصول عىل موافقة الرئيس كلما أراد أحد املراقبني مخاطبة املؤتمر.  9.3

املادة 10 - نقاط النظام

يجوز ملمثيل األطراف أن يثريوا نقطة نظام أثناء املناقشة، وعىل الرئيس أن يبت فيها فوراً.  10.1

يجوز استئناف قرار الرئيس، ويُطرح هذا االستئناف للتصويت فوراً. ويظل قرار الرئيس قائماً ما لم   10.2 

ترفضه أغلبية األطراف الحارضة واملصوتة. 

 

املادة 11 - االقرتاحات اإلجرائية

تأجيل  أو  تأجيلها  أو  الجلسة  إيقاف  بشأن  اقرتاحاً  املناقشة  أثناء  يقدموا  أن  األطراف  ملمثيل  يجوز   11.1

املناقشة أو إقفالها.

هذه  مثل  تُعطى   ،10.1 املادة  أحكام  مراعاة  ومع  فوراً.  عليه  للتصويت  االقرتاح  هذا  مثل  يُطرح   11.2

حسب  وذلك  االجتماع،  عىل  املعروضة  االقرتاحات  من  عداها  ما  كل  عىل  األسبقية  االقرتاحات 

الرتتيب اآلتي:
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وقف الجلسة؛ )أ(  

تأجيل الجلسة؛ )ب(  

)جـ(  تأجيل مناقشة املوضوع املطروح عىل بساط البحث؛

إقفال باب املناقشة يف املوضوع املطروح عىل بساط البحث.   )د( 

املادة 12 - لغات العمل

تكون لغات العمل يف املؤتمر هي اإلسبانية واإلنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.  12.1

ترُتجم الكلمة التي تُلقى يف املؤتمر بإحدى لغات العمل ترجمة فورية إىل لغات العمل األخرى.  12.2

يجوز للمتحدثني، مع ذلك، أن يستخدموا أي لغة أخرى رشيطة أن يتخذوا بأنفسهم الرتتيبات الالزمة   12.3

إلجراء الرتجمة الفورية لكلماتهم إىل إحدى لغات العمل.

املادة 13 - القرارات والتعديالت

أمانة  املادة 1 أن تقرتح مرشوعات قرارات وتعديالت تحال كتابة إىل  إليها يف  يجوز لألطراف املشار   13.1

املؤتمر التي توزع نسخاً منها عىل جميع املشاركني.

ال يجوز، كقاعدة عامة، مناقشة أي مرشوع قرار أو تعديله، أو طرحه للتصويت، ما لم يكن قد ُعمم   13.2

قبل ذلك بوقت كاف عىل جميع املشاركني بلغات عمل املؤتمر.

 

املادة 1٤ - التصويت

يكون ملمثل كل طرف من األطراف املشار إليها يف املادة 1 صوت واحد يف املؤتمر.   1٤.1

لدى  اإلقليمي،  االقتصادي  التكامل  منظمات  تملك  االتفاقية،  من  »باء«   27.3 املادة  ألحكام  وفقاً    1٤.2

ممارسة حقها يف التصويت يف مجاالت اختصاصها، عدداً من األصوات يساوي عدد الدول األعضاء 

إذا مارست  التصويت  املنظمات حقها يف  االتفاقية. وال تمارس هذه  يف هذه  أطرافاً  التي تكون  فيها 

الدول األعضاء فيها حقها هذا والعكس بالعكس.

األطراف  أصوات  بأغلبية  القرارات  تُتخذ  و 22،  و 21   8.2 املواد  أحكام  مراعاة  مع   1٤.3 

الحارضة واملصوتة.

بال.  أو  بنعم  تصوت  التي  األطراف  النظام،  هذا  يف  واملصوتة«  الحارضة  »األطراف  بعبارة  يُقصد   1٤.٤

وتعترب األطراف املمتنعة عن التصويت كأنها لم تصوت.

نظام  نقطة  إلثارة  إال  التصويت  وقف  شخص  ألي  يجوز  ال  التصويت،  بدء  الرئيس  يعلن  أن  بعد   1٤.5 

تتعلق بسري عملية التصويت الجارية.

يجري التصويت برفع اليد، إال يف حالة انتخاب أعضاء اللجنة.  1٤.٦ 

ثانياً  تصويتاً  يجري  أن  الجلسة  لرئيس  يحق  شك،  موضع  اليد  برفع  التصويت  نتيجة  تكون  عندما   1٤.7 

نداء باالسم، كما يصبح التصويت نداء باالسم إلزامياً إذا طلبه وفدان عىل األقل قبل إجراء التصويت.

تعديل  من  أكثر  هناك  كان  وإذا  أوالً.  التعديل  عىل  التصويت  يجري  ما  اقرتاح  تعديل  يُطلب  عندما   1٤.8

التعديالت  أنه أكثر  التعديل الذي يرى الرئيس  بشأن اقرتاح معني، فإن املؤتمر يبدأ بالتصويت عىل 

بعداً من حيث املوضوع عن االقرتاح األصيل، ثم يُصوت عىل التعديل الذي يليه يف البعد عن االقرتاح 

املذكور، وهكذا حتى يتم التصويت عىل جميع التعديالت.

إذا أُقر تعديل أو أكثر، جرى التصويت بعد ذلك عىل االقرتاح املعدل ككل.  1٤.9

يُعترب أي اقرتاح بمثابة تعديل القرتاح، إذا اشتمل عىل مجرد إضافة أو حذف أو تغيري يف أحد أجزاء   1٤.10

ذلك االقرتاح.

التعديالت عىل االقرتاحات، يجري التصويت عىل  الواحد اقرتاحان أو أكثر، غري  إذا قدم يف املوضوع   1٤.11

هذه االقرتاحات حسب ترتيب تقديمها. 

وللمؤتمر أن يقرر، بعد التصويت عىل كل اقرتاح منها، ما إذا كان سيصوت عىل االقرتاح الذي يليه يف الرتتيب.

أشكال  تنوع  وتعزيز  لحماية  الحكومية  الدولية  اللجنة  أعضاء  رابعاً -  انتخاب 
التعبري الثقايف ومهامهم

 

املادة 15 - التوزيع الجغرايف

حددها  كما  العام،  للمؤتمر  االنتخابية  املجموعات  تشكيل  إىل  استناداً  اللجنة  أعضاء  انتخاب  يجري   15.1

املؤتمر العام يف دورته األخرية، علماً بأن »املجموعة الخامسة« تتكون من مجموعتني منفصلتني تضم 

إحداهما الدول االفريقية واألخرى الدول العربية.

انتخاب، فيما بني املجموعات االنتخابية  املؤلفة من 24 دولة طرفاً، يف كل عملية  اللجنة  توزع مقاعد   15.2 

لكل  األقل  عىل  مقاعد  ثالثة  أن تخصص  كل مجموعة، رشيطة  يف  األطراف  الدول  عدد  مع  بالتناسب 

يجوز  فإنه  أعاله،  املبني  النهج  تطبيق  تعذر  حال  ويف  الست.  االنتخابية  املجموعات  من  مجموعة 

التوصل إىل اتفاق استثنائي للتكيف مع هذه الظروف الخاصة.
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املادة 1٦ - مدة عضوية أعضاء اللجنة

اللجنة  يف  األعضاء  الدول  نصف  عضوية  مدة  أن  غري  سنوات.  أربع  ملدة  اللجنة  يف  األعضاء  الدول  تُنتخب 

املنتخبة عند إجراء االنتخاب األول، تُحدد لسنتني فقط. ويجري تعيني هذه الدول عن طريق سحب أسمائها 

األعضاء  الدول  نصف  بتجديد  سنتني  كل  مرة  املؤتمر  ويقوم  األول.  االنتخاب  هذا  إجراء  لدى  بالقرعة 

يف  إال  متعاقبتني  لفرتتني  اللجنة  عضوية  يف  ما  دولة  انتخاب  يجوز  وال  التناوب.  مبدأ  مراعاة  مع  اللجنة  يف 

الحاالت التالية:

إذا وصلت مجموعة إقليمية إىل »حالة تعادل«؛   )1(

إذا لم تتجاوز فرتة عضوية الدولة العضو، بعد إجراء االنتخاب األول، فرتة واحدة ملدة سنتني؛   )2(

للمقاعد  األدنى  العدد  عن  يقل  االنتخابية  املجموعة  يف  األعضاء  األطراف  الدول  عدد  كان  إذا    )3(

املنصوص عليها يف املادة 15.2.

املادة 17 - إجراءات تقديم الرتشيحات إىل اللجنة

تسأل األمانة جميع الدول األطراف، قبل افتتاح املؤتمر بثالثة أشهر عىل األقل عما إذا كانت تعتزم أن   17.1

ترتشح النتخابات اللجنة. وينبغي لها إن كانت تعتزم ذلك أن ترسل ترشيحها إىل األمانة قبل افتتاح 

املؤتمر بستة أسابيع عىل األقل.

املؤقتة  القائمة  األقل،  عىل  أسابيع  بأربعة  املؤتمر  افتتاح  قبل  األطراف،  جميع  إىل  األمانة  ترسل    17.2

يف  شغلها  يجب  التي  املقاعد  وعدد  إليها  ينتمون  التي  االنتخابية  املجموعات  ذكر  مع  للمرشحني، 

كل مجموعة انتخابية.

يُقبل  ولن  ساعة.  وأربعني  بثمان  األطراف  مؤتمر  افتتاح  قبل  للرتشيحات  النهائية  القائمة  توضع    17.3

أي ترشيح خالل الساعات الثماني واألربعني التي تسبق افتتاح املؤتمر.

املادة 18 - انتخاب أعضاء اللجنة

يجري انتخاب أعضاء اللجنة باالقرتاع الرسي إال إذا كان عدد املرشحني مساو لعدد املقاعد التي يجب   18.1

شغلها أو أقل منه، فيعلن عندئذ عن انتخاب املرشحني دون حاجة إىل إجراء اقرتاع.

قائمة  ويسلمهما  األصوات  إلحصاء  الحارضين  املندوبني  من  اثنني  االنتخاب  بدء  قبل  الرئيس  يعني   18.2 

الدول املرشحة. كما يعلن عدد املقاعد املراد شغلها.

منفصلة  تصويت  وبطاقات  مميزة  عالمة  أي  يحمل  ال  ظرفاً  التصويت  حق  له  وفد  لكل  األمانة  تعد   18.3 

الدول  كل  أسماء  مجموعة  بكل  الخاصة  التصويت  بطاقة  وتحمل  انتخابية.  مجموعة  لكل  واحدة 

األطراف املرشحة لالنتخاب من تلك املجموعة االنتخابية.

يف  يرغب  التي  الدول  أسماء  حول  دوائر  وضع  طريق  عن  بصوته  طرف  كل  ممثل  يديل   18.٤

التصويت لصالحها.

بإحصاء  ويقومان  به  الخاصة  التصويت  بطاقة  وفد  كل  من  األصوات  بإحصاء  املكلفان  يجمع   18.5

األصوات، تحت إرشاف الرئيس.

يعترب غياب أي بطاقة تصويت بمثابة امتناع عن التصويت.  18.٦ 

املقاعد  عدد  من  أكثر  بدوائر  أسماؤها  املحاطة  الدول  عدد  فيها  يكون  التي  التصويت  بطاقات  تعترب   18.7 

املراد شغلها بطاقات باطلة، كما تعترب باطلة البطاقات التي ال تحمل أي إشارة تبني نوايا املصوت.

األظرف  األصوات  بإحصاء  املكلفان  ويفتح  حدة.  عىل  انتخابية  مجموعة  لكل  األصوات  عد  يجري   18.8

التي  األصوات  وتسجل  االنتخابية.  املجموعات  بحسب  التصويت  بطاقات  ويرتبان  اآلخر  تلو  الواحد 

تحصل عليها الدول األطراف املرشحة يف قوائم معدة لهذا الغرض.

املقاعد  عدد  حدود  يف  األصوات،  من  عدد  أكرب  عىل  حصلوا  الذين  املرشحني  انتخاب  الرئيس  يعلن   18.9

املطلوب شغلها. فإذا تساوى مرشحان أو أكثر يف عدد األصوات، وبقي نتيجة لذلك عدد من املرشحني 

تساووا  الذين  املرشحني  عىل  يقترص  ثان  رسي  اقرتاع  يجرى  شغلها،  املطلوب  املقاعد  عدد  من  أكرب 

الرئيس  اختار  الثاني،  االقرتاع  يف  األصوات  عدد  يف  أكثر  أو  تساوى مرشحان  وإذا  األصوات.  عدد  يف 

بالقرعة املرشح الذي يعترب منتخباً.

املجموعات  من  مجموعة  لكل  االقرتاع  نتائج  عن  الرئيس  يعلن  األصوات،  فرز  من  االنتهاء  18.10 عند 

االنتخابية عىل حدة. 

 

خامساً - أمانة االجتماع 
 

املادة 19 - األمانة

التصويت.  حق  له  يكون  أن  دون  املؤتمر  اجتماعات  يف  له  ممثل  أو  لليونسكو  العام  املدير  يشرتك   19.1

موضوع  أي  عن  املؤتمر  أمام  مكتوبة  أو  شفهية  ببيانات  وقت  أي  يف  يديل  أن  له  ويجوز 

مطروح للمناقشة.

املوظفني  يعني  كما  للمؤتمر،  أميناً  ليعمل  اليونسكو  أمانة  من  موظفاً  لليونسكو  العام  املدير  يعني   19.2 

اآلخرين الذين تتكون منهم أمانة املؤتمر.
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العمل الست وتوزيعها، وذلك  الرسمية للجنة وتتوىل ترجمتها إىل لغات  الوثائق  تتسلم األمانة جميع   19.3 

للمناقشات  الفورية  الرتجمة  تأمني  األمانة  وتتوىل  األقل.  عىل  يوماً  بثالثني  املؤتمر  دورة  افتتاح  قبل 

وتضطلع أيضاً بجميع املهام األخرى الالزمة لحسن سري أعمال املؤتمر.

سادساً - اعتماد وتعديل النظام الداخيل

املادة 20 - االعتماد

 

األطراف  ملمثيل  البسيطة  باألغلبية  عامة  جلسة  يف  يتخذه  بقرار  الداخيل  نظامه  املؤتمر  يعتمد 

الحارضة واملصوتة. 

املادة 21 - التعديل

األطراف  ممثيل  ثلثي  بأغلبية  عامة  جلسة  يف  يتخذه  بقرار  الداخيل  النظام  هذا  يعدل  أن  للمؤتمر  يجوز 

الحارضة واملصوتة.

املادة 22 - وقف التطبيق

األطراف  ثلثي  بأغلبية  يصدر  املؤتمر  من  قرار  بموجب  الداخيل  النظام  هذا  بمواد  العمل  وقف  يجوز 

الحارضين واملصوتني، باستثناء املواد املنقولة عن أحكام االتفاقية. 

 



 النظام الداخيل 
 للجنة الدولية الحكومية 
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النظام الداخيل - اللجنة الدولية الحكومية - 115

النظام الداخيل للجنة الدولية الحكومية لحماية 
وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف

األوىل  دورتها  يف  الثقايف  التعبري  أشكال  تنوع  وتعزيز  لحماية  الحكومية  الدولية  اللجنة  اعتمدته 

يف   2005 عام  اتفاقية  يف  األطراف  مؤتمر  يف  أُقر  ثم   )2007 األول/ديسمرب  كانون   13-10 )أوتاوا، 

دورته الثانية )باريس، 15-1٦ حزيران/يونيو 2009(

أوالً - تشكيل اللجنة

اللجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف )املادة 23 من  املادة 1-  

االتفاقية(

باسم  ييل  فيما  إليها  املشار  الثقايف،  التعبري  أشكال  تنوع  وتعزيز  لحماية  الحكومية  الدولية  اللجنة  تتألف 

»اللجنة« من الدول األطراف يف االتفاقية املشار إليها فيما ييل باسم »األعضاء«، واملنتخبة طبقاً للمادة 23 من 

اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، املشار إليها فيما ييل باسم »االتفاقية«.

ثانياً - الدورات

الدورات العادية واالستثنائية املادة 2 -  

تجتمع اللجنة سنوياً يف دورة عادية.  2.1

تجتمع اللجنة يف دورة استثنائية بناء عىل طلب ثلثي أعضائها عىل األقل.  2.2

الدعوة إىل االنعقاد املادة 3 -  

يقوم رئيس اللجنة، املشار إليه فيما ييل باسم »الرئيس« بالدعوة إىل عقد دورات اللجنة، بالتشاور مع   3.1

املدير العام لليونسكو، املشار إليه فيا ييل باسم »املدير العام«.

يحيط املدير العام أعضاء اللجنة علماً بموعد ومكان انعقاد كل دورة وبجدول أعمالها املؤقت، وذلك   3.2

العادية، وقبل ثالثني يوماً عىل األقل،  الدورات  الدورة بستني يوماً عىل األقل، فيما يخص  انعقاد  قبل 

إن أمكن، فيما يخص الدورات االستثنائية.
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يقوم املدير العام يف الوقت ذاته، بإحاطة املنظمات واألفراد واملراقبني الوارد ذكرهم يف املادتني 6 و7   3.3

بموعد ومكان انعقاد كل دورة وبجدول أعمالها املؤقت.

املادة ٤ - موعد ومكان انعقاد الدورة

ملكتب  ويجوز  التالية.  الدورة  انعقاد  موعد  العام،  املدير  مع  بالتشاور  دورة،  كل  يف  اللجنة  تحدد   ٤.1

اللجنة، عند الرضورة، أن يعدل موعد انعقاد الدورة، بالتشاور مع املدير العام.

أن  للجنة  يجوز  استثنائية،  وبصفة  بباريس.  اليونسكو  مقر  يف  عامة،  كقاعدة  اللجنة،  دورات  تعقد   ٤.2

تقرر بأغلبية الثلثني عقد دورة عىل أرايض أحد أعضائها، بالتشاور مع املدير العام.

ثالثاً - املشاركون

املادة 5 - الوفود

يُمثل كل عضو يف اللجنة بمندوب واحد يجوز أن يساعده نواب أو مستشارون أو خرباء.  5.1

يعنّي أعضاء اللجنة لتمثيلهم، أشخاصاً مؤهلني يف املجاالت التي تشملها االتفاقية.  5.2

يوايف أعضاء اللجنة األمانة كتابة بأسماء ووظائف ومؤهالت ممثليهم.  5.3

املادة ٦ - توجيه دعوات للتشاور

يجوز للجنة أن تدعو يف أي وقت هيئات عامة أو خاصة أو أفراداً إىل املشاركة يف اجتماعاتها الستشارتهم يف 

مسائل معينة )املادة 23.7 من االتفاقية(.

املادة 7 - املراقبون

هيئاتها  وجميع  اللجنة  دورات  تحرض  أن  اللجنة  يف  أعضاء  ليست  التي  االتفاقية  يف  لألطراف  يجوز   7.1

مراعاة  مع  أدناه،   20 املادة  يف  بيانها  الوارد  بالحقوق  التمتع  لها  ويجوز  مراقبني،  بصفة  الفرعية 

أحكام املادة 18.

وبعثات  املنتسبني  ولألعضاء  االتفاقية  يف  األطراف  وغري  اليونسكو  يف  األعضاء  الدول  ملمثيل  يجوز   7.2

يكون  أن  دون  مراقبني،  اللجنة بصفة  أعمال  يف  كتابي،  إخطار  بناء عىل  يشاركوا،  أن  الدائمة  املراقبة 

لهم حق التصويت، ومع مراعاة أحكام املادة 20.3.

يجوز ملمثيل األمم املتحدة واملنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية الحكومية   7.3

التي أبرمت مع اليونسكو اتفاقات تنص عىل تبادل التمثيل، أن يشاركوا، بناء عىل إخطار كتابي، يف أعمال 

اللجنة بصفة مراقبني، دون أن يكون لهم حق التصويت، ومع مراعاة أحكام املادة 20.3.

يف  ذكرها  يرد  لم  حكومية  دولية  ملنظمات  بالرتخيص  تحددها،  لطرائق  وفقاً  تقوم،  أن  للجنة  يجوز   7.٤

املادة 7.3 وملنظمات غري حكومية لديها اهتمامات وأنشطة يف املجال الذي تشمله االتفاقية، باملشاركة 

 ،20.3 املادة  أحكام  مراعاة  ومع  التصويت،  حق  لها  يكون  أن  دون  مراقب،  بصفة  اللجنة  أعمال  يف 

عىل  بناء  وذلك  الدورات،  إحدى  يف  معينة  يف جلسة  أو  واحدة،  دورة  يف  أو  دوراتها  من  عدد  يف  سواء 

طلب كتابي يوجه إىل املدير العام.

رابعاً - جدول األعمال

املادة 8 - جدول األعمال املؤقت

تعد أمانة اليونسكو جدول األعمال املؤقت لدورات اللجنة )املادة 24.2 من االتفاقية(.  8.1

يتضمن جدول األعمال املؤقت ألي دورة عادية من دورات اللجنة ما ييل:  8.2

أي مسألة تنص عليها االتفاقية أو هذا النظام؛ )أ( 

أي مسألة يعرضها مؤتمر األطراف يف االتفاقية؛ )ب( 

أي مسألة قررت اللجنة إدراجها يف دورة سابقة؛ )جـ( 

أي مسألة يقرتحها أعضاء اللجنة؛ )د( 

أي مسألة تقرتحها الدول األطراف يف االتفاقية غري األعضاء يف اللجنة؛ )هـ( 

أي مسألة يقرتحها املدير العام. )و( 

الدورة  هذه  ُعقدت  التي  املسائل  إال  استثنائية  لدورة  املؤقت  األعمال  جدول  يتضمن  أن  يجوز  ال   8.3

للنظر فيها.

املادة 9 - اعتماد جدول األعمال

تعتمد اللجنة جدول أعمالها يف بداية كل دورة.

املادة 10 - التعديل والحذف واإلضافة

إذا  إليه بنوداً،  أو تضيف  يجوز للجنة أن تعّدل جدول األعمال الذي قامت باعتماده أو أن تحذف منه بنوداً 

قررت ذلك أغلبية ثلثي األعضاء الحارضين واملصوتني.
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خامساً - املكتب

املادة 11 - املكتب

ملبدأ  وفقاً  املقرر،  ومن  للرئيس،  نواب  من  أكثر  أو  واحد  ونائب  الرئيس،  من  اللجنة  مكتب  يتألف   11.1

انعقاد  وأوقات  مواعيد  ويحدد  اللجنة  أعمال  تنسيق  املكتب  ويتوىل  العادل.  الجغرايف  التمثيل 

االجتماعات وجداول األعمال فيها. ويقوم أعضاء املكتب اآلخرون بمساعدة الرئيس عىل أداء واجباته.

يجتمع املكتب أثناء دورات اللجنة كلما اقتضت الرضورة ذلك.  11.2

املادة 12 - االنتخابات

نهاية  حتى  فيها  عضويتهم  تستمر  الذين  أعضائها  بني  من  عادية  دورة  كل  نهاية  يف  اللجنة،  تنتخب   12.1

الدورة العادية الالحقة، رئيساً ونائباً واحداً أو أكثر للرئيس ومقرراً، يظلون يف مناصبهم حتى نهاية 

يُنتخب  مؤقت،  أساس  وعىل  مبارشة.  واليتهم  مدة  انتهاء  بعد  انتخابهم  إعادة  يجوز  وال  الدورة.  تلك 

الالحقة.  العادية  الدورة  نهاية  يف  عضويتهم  وتنتهي  الدورة  بداية  يف  األوىل  للدورة  املكتب  أعضاء 

وينبغي احرتام مبدأ التناوب الجغرايف يف اختيار الرئيس، دون املساس بأحكام املادة 12.2.

وبصفة استثنائية، يجوز لدورة تُعقد خارج مقر اليونسكو أن تنتخب أعضاء مكتبها.  12.2

العادل،  الجغرايف  التمثيل  ضمان  لرضورة  الواجبة  العناية  املكتب  ألعضاء  انتخابها  لدى  اللجنة  تويل   12.3

وقدر املستطاع التوازن بني املجاالت التي تشملها االتفاقية.

املادة 13 - واجبات الرئيس

يعلن  الداخيل،  النظام  هذا  من  أخرى  أحكام  بموجب  للرئيس  املخولة  الصالحيات  إىل  باإلضافة   13.1

ويكفل  املناقشات،  الرئيس  ويدير  اللجنة.  جلسات  من  عامة  جلسة  كل  واختتام  افتتاح  الرئيس 

يبت يف  القرارات. كما  للتصويت، ويعلن  املسائل  الكلمة، ويطرح  الداخيل، ويعطي  النظام  احرتام هذا 

هذا  أحكام  مراعاة  النظام مع  اللجنة بسالسة وحفظ  أعمال  تسيري  النظام. ويكفل  نقاط  يثار من  ما 

وفده  آخر من  تكليف عضو  له  يحق  ولكن  التصويت  يف  االشرتاك  للرئيس  يجوز  الداخيل. وال  النظام 

بالتصويت بالنيابة عنه. ويضطلع الرئيس بجميع الواجبات األخرى التي تسندها إليه اللجنة.

يكون لنائب الرئيس عند توليه الرئاسة ما للرئيس من صالحيات وعليه ما عىل الرئيس من واجبات.  13.2

إىل  )يُدعون(  يدعيان  التي  الهيئات  إزاء  للجنة،  تابعة  فرعية  هيئة  أي  رئيس  )نواب(  نائب  أو  لرئيس   13.3

ترؤسها، نفس الصالحيات والواجبات املسندة إىل رئيس أو نائب )نواب( رئيس اللجنة.

املادة 1٤ - اختيار بديل للرئيس

إذا لم يتمكن الرئيس من أداء واجباته يف أي دورة من دورات اللجنة أو املكتب، أو أثناء أي جزء منها،   1٤.1

يضطلع بمهامه نائب للرئيس.

واليته،  مدة  إكمال  من  كان  يتمكن ألي سبب  لم  أو  اللجنة  يف  دولة عضو  تمثيل  عن  الرئيس  إذا كف   1٤.2

يحل محله للفرتة املتبقية من مدة واليته نائب للرئيس، بعد التشاور داخل اللجنة.

أحد  يُعد  التي  الطرف  بالدولة  املتعلقة  القضايا  كل  يخص  فيما  مهامه  ممارسة  عن  الرئيس  يمتنع   1٤.3

مواطنيها.

املادة 15 - اختيار بديل للمقرر

إذا لم يتمكن املقرر من أداء واجباته يف أي دورة من دورات اللجنة أو املكتب، أو أثناء أي جزء منها،   15.1

يضطلع بمهامه نائب للرئيس.

اللجنة أو إذا لم يتمكن ألي سبب كان من إكمال مدة واليته،  إذا كف املقرر عن تمثيل دولة عضو يف   15.2

يحل محله، للفرتة املتبقية من مدة واليته، نائب للرئيس يُعني بعد التشاور داخل اللجنة.

سادساً - إدارة أعمال اللجنة

املادة 1٦ - النصاب القانوني

يتألف النصاب القانوني، يف الجلسات العامة، من أغلبية الدول األعضاء يف اللجنة.  1٦.1

يتألف النصاب القانوني، يف اجتماعات الهيئات الفرعية، من أغلبية الدول األعضاء يف الهيئات املعنية.  1٦.2

ال تبت اللجنة وال الهيئات الفرعية التابعة لها يف أي أمر ما لم يكتمل النصاب القانوني.  1٦.3

املادة 17 - عالنية الجلسات

تُعقد الجلسات عالنية ما لم تقرر اللجنة خالف ذلك.

املادة 18 - الجلسات الخاصة

الذين  األشخاص  تحدد  أن  عليها  خاصة،  جلسة  عقد  استثنائية  ظروف  يف  اللجنة  تقرر  عندما   18.1

سيحرضونها عالوة عىل ممثيل أعضاء اللجنة.
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أي قرار تتخذه اللجنة يف جلسة خاصة يقدم يف شكل مكتوب يف جلسة علنية الحقة.  18.2

تقرر اللجنة يف كل جلسة خاصة ما إذا كانت املحارض املخترصة ووثائق العمل الخاصة بتلك الجلسة   18.3

ستُنرش أم ال. والوثائق املنبثقة عن الجلسات الخاصة يجب أن تتاح عالنية بعد انقضاء عرشين عاما.

املادة 19 - الهيئات الفرعية

يجوز للجنة أن تنشئ أي هيئات فرعية تراها رضورية ألداء عملها.  19.1

وقت  الوالية(  ومدة  التفويض  ذلك  يف  )بما  وصالحياتها  الفرعية  الهيئات  هذه  تشكيل  اللجنة  تُحدد   19.2

إنشائها لها. وتتألف هذه الهيئات من أعضاء اللجنة.

تنتخب كل هيئة فرعية رئيسها، وتنتخب عند الرضورة نائباً )نواباً( لرئيسها ومقرراً لها.  19.3

الجغرايف  التمثيل  ضمان  لرضورة  الفرعية،  الهيئات  أعضاء  تعيني  لدى  الواجبة،  العناية  اللجنة  توىل   19.٤

العادل.

املادة 20 - ترتيب كلمات املتحدثني والوقت املحدد لهم

للمراقبني  الكالم. ويجوز  فيه رغبتهم يف  أبدوا  الذي  الرتتيب  للمتحدثني حسب  الكلمة  الرئيس  يعطي   20.1

الدول  وممثلو  االتفاقية،  يف  األطراف  ممثلو  اآلتي:  الرتتيب  النقاش حسب  نهاية  يف  الكلمة  يأخذوا  أن 

بني  من  اللجنة  أعضاء  أحد  عىل طلب  وبناء  اآلخرون.  واملراقبون  االتفاقية،  يف  األطراف  غري  األعضاء 

يعطي  أن  للرئيس  يجوز  االتفاقية،  يف  األطراف  اإلقليمي  االقتصادي  التكامل  منظمات  إحدى  أعضاء 

الكلمة ملمثل تلك املنظمة للتكلم عن املسائل التي تدخل يف نطاق اختصاصها املعلن عنه بموجب الفقرة 

3 )جـ( من املادة 27 من االتفاقية.

يجوز للرئيس أن يحدد الوقت املسموح به لكل متحدث إذا جعلت الظروف من ذلك أمراً مستحسناً.  20.2

يجوز للمنظمات واألفراد واملراقبني املشار إليهم يف املادتني 6 و 7، مخاطبة الجلسة بعد الحصول عىل   20.3

موافقة من الرئيس.

املادة 21 - نص االقرتاحات

يف  تعديل  أو  قرار  أو  اقرتاح  أي  مناقشة  آخران،  عضوان  يؤيده  اللجنة  يف  عضو  أي  طلب  عىل  بناء  توقف، 

جوهر املوضوع املطروح إىل أن يوزع النص بلغتي العمل عىل جميع أعضاء اللجنة الحارضين.

املادة 22 - تجزئة االقرتاحات

مجموع  للتصويت  يطرح  ثم  ذلك.  اللجنة  أعضاء  أحد  طلب  إذا  واجباً  اقرتاح  عىل  املجزأ  التصويت  يكون 

األجزاء التي ووفق عىل كل منها يف التصويت عىل حدة. وإذا ُرفضت جميع األجزاء التي يتكون منها االقرتاح، 

اعترب االقرتاح مرفوضاً يف مجموعه.

املادة 23 - التصويت عىل التعديالت

أو  تعديالن  يقدم  وعندما  أوالً.  التعديل  هذا  عىل  التصويت  يجرى  ما،  اقرتاح  عىل  تعديل  يقدم  عندما   23.1

من  بعداً  التعديالت  أكثر  أنه  الرئيس  يرى  الذي  التعديل  عىل  أوالً  اللجنة  ما، تصّوت  اقرتاح  أكثر عىل 

املذكور،  االقرتاح  البعد عن  يف  يليه  الذي  التعديل  ثم تصّوت عىل  األصيل،  االقرتاح  املوضوع عن  حيث 

وهلم جرا حتى يتم التصويت عىل جميع التعديالت.

إذا اعتُمد تعديل أو أكثر، يجرى التصويت بعد ذلك عىل االقرتاح املعدل يف مجمله.  23.2

يعترب أي اقرتاح بمثابة تعديل القرتاح آخر، إذا اشتمل عىل إضافة أو حذف أو تغيري يف أحد أجزاء ذلك   23.3

االقرتاح.

املادة 2٤ - التصويت عىل االقرتاحات

تقرر  لم  ما  تقديمها،  لرتتيب  وفقاً  االقرتاحات  اللجنة عىل  املسألة، تصّوت  بنفس  أكثر  أو  اقرتاحان  تعّلق  إذا 

التايل  االقرتاح  طرح  يجدر  كان  إذا  ما  اقرتاح،  كل  عىل  التصويت  بعد  تقرر،  أن  للجنة  ويجوز  ذلك.  خالف 

للتصويت.

املادة 25 - سحب االقرتاحات

ألي  ويجوز  ُعّدل.  قد  يكون  أال  عليه، رشيطة  التصويت  بدء  قبل  وقت  أي  يف  يسحبه  أن  اقرتاح  ملقدم  يجوز 

عضو آخر يف اللجنة أن يعيد تقديم اقرتاح سبق سحبه.

املادة 2٦ - نقاط النظام

يجوز ألي عضو يف اللجنة أن يثري نقطة نظام أثناء املناقشة، وعىل الرئيس أن يبت فيها فوراً.  2٦.1

سارياً  الرئيس  قرار  ويظل  فوراً،  للتصويت  االستئناف  هذا  ويُطرح  الرئيس.  قرار  استئناف  يجوز   2٦.2

ما لم ترفضه أغلبية األعضاء الحارضين واملصوتني.

املادة 27 - االقرتاحات اإلجرائية

أو  الجلسة  إيقاف  أجل  من  إجرائياً  اقرتاحاً  موضوع  أي  مناقشة  أثناء  يقدم  أن  اللجنة  يف  عضو  ألي  يجوز 

تأجيلها، أو تأجيل املناقشة أو إقفال بابها.

املادة 28 - إيقاف الجلسة أو تأجيلها

إيقاف  أجل  من  إجرائياً  اقرتاحاً  موضوع،  أي  مناقشة  أثناء  يقدم،  أن  اللجنة  أعضاء  من  عضو  ألي  يجوز 

الجلسة أو تأجيلها. ويُطرح أي اقرتاح من هذا النوع للتصويت فوراً ودون مناقشة.
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املادة 29 - تأجيل املناقشة

تجري  الذي  البند  بحث  تأجيل  موضوع،  أي  مناقشة  أثناء  يقرتح،  أن  اللجنة  أعضاء  من  عضو  ألي  يجوز 

مناقشته. وعىل العضو الذي يقرتح التأجيل أن يبنّي ما إذا كان يقرتح التأجيل ألجل غري مسمى أو ألجل معنّي 

وذلك  الكلمة،  يأخذا  أن  له،  معارض  واآلخر  لالقرتاح  مؤيد  أحدهما  اثنني،  ملتحدثني  ويحق  يحدده.  أن  عليه 

باإلضافة إىل صاحب االقرتاح.

املادة 30 - إقفال باب املناقشة

يجوز لكل عضو من أعضاء اللجنة أن يقرتح يف أي وقت إقفال باب املناقشة، سواء أبدى أي متحدث آخر من قبل 

رغبته يف االشرتاك يف املناقشة أو لم يفعل. وإذا ُطلبت الكلمة ملعارضة اإلقفال، أُعطيت ملتحدثني اثنني عىل األكثر. 

ويطرح الرئيس بعدئذ اقرتاح اإلقفال للتصويت، فإن وافقت اللجنة عليه أعلن الرئيس إقفال باب املناقشة.

املادة 31 - ترتيب االقرتاحات اإلجرائية

أو  االقرتاحات  سائر  عىل  األسبقية  التالية  اإلجرائية  لالقرتاحات  تُعطى   ،26 املادة  أحكام  مراعاة  مع 

االقرتاحات اإلجرائية املعروضة عىل الجلسة، وذلك حسب الرتتيب التايل:

إيقاف الجلسة؛  )1(

تأجيل الجلسة؛  )2(

تأجيل مناقشة يف املسألة املطروحة للبحث؛  )3(

إقفال باب املناقشة يف املسألة املطروحة للبحث؛  )٤(

املادة 32 - القرارات

تعتمد اللجنة ما تراه مالئماً من قرارات وتوصيات.  32.1

يُعتمد نص كل قرار يف نهاية مناقشة بند جدول األعمال )املرتبط به(.  32.2

سابعاً - التصويت

املادة 33 - حق التصويت

يكون لكل عضو يف اللجنة صوت واحد يف اللجنة.

املادة 3٤ - القواعد الواجب اتباعها أثناء التصويت

اللجنة،  يف  كان عضواً  إذا  إال  التصويت  يقطع  أن  يجوز ألي شخص  ال  التصويت،  بدء  الرئيس  يعلن  أن  بعد 

وذلك إلثارة نقطة نظام تتعلق بطريقة إجراء التصويت.

املادة 35 - األغلبية البسيطة

تتخذ جميع قرارات اللجنة باألغلبية البسيطة لألعضاء الحارضين واملصوتني، إال يف الحاالت التي ينص فيها 

هذا النظام عىل خالف ذلك.

املادة 3٦ - فرز األصوات

ألغراض هذا النظام، يُقصد بعبارة »األعضاء الحارضون واملصوتون«، األعضاء الذين يصوتون بنعم أو ال. 

ويعترب األعضاء املمتنعون عن التصويت أعضاء غري مصوتني.

املادة 37 - طريقة التصويت

يجري التصويت برفع األيدي إال إذا طلب أحد أعضاء اللجنة إجراء اقرتاع رسي وأيده يف ذلك عضوان   37.1

آخران.

إذا أثري أي شك يف نتيجة تصويت تم برفع األيدي، يجوز للرئيس أن يجري تصويتاً ثانياً نداء باالسم.  37.2

يجب التصويت أيضاً، نداء باالسم إذا طلبه عضوان عىل األقل من أعضاء اللجنة قبل الرشوع يف عملية   37.3

التصويت.

املادة 38 - طريقة التصويت باالقرتاع الرسي

قبل بدء التصويت يعنّي الرئيس فارزين اثنني لألصوات للتدقيق يف األصوات املدىل بها.  38.1

االقرتاع،  نتائج  الرئيس  يعلن  الرئيس،  إىل  فارزا األصوات تقريرهما  يتم فرز األصوات ويقدم  عندما   38.2

مع مراعاة أن التصويت يسجل عىل النحو التايل:

من مجموع عدد أعضاء املجلس يستنزل ما ييل عند االقتضاء:

عدد األعضاء الغائبني؛ )أ( 

عدد بطاقات االقرتاع البيضاء؛ )ب( 

عدد بطاقات االقرتاع الباطلة. )جـ( 

يمثل العدد الباقي عدد األصوات املسجلة.
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ثامناً - أمانة اللجنة

املادة 39 - األمانة

تقدم أمانة اليونسكو مساعدتها للجنة )املادة 24 من االتفاقية(.  39.1

حق  له  يكون  أن  دون  الفرعية  هيئاتها  أعمال  ويف  اللجنة  أعمال  يف  يمثله  من  أو  العام  املدير  يشارك   39.2

التصويت. ويجوز له أن يديل يف أي وقت ببيانات شفهية أو كتابية بشأن أي مسألة مطروحة للبحث.

يعنّي املدير العام موظفاً من أمانة اليونسكو ليعمل أميناً للجنة، ويعنّي أيضاً املوظفني اآلخرين الذين   39.3

تتألف منهم أمانة اللجنة.

الفورية  الرتجمة  وتدبر  وتوزيعها،  ترجمتها  وتتوىل  للجنة  الرسمية  الوثائق  جميع  األمانة  تتسلم   39.٤

للمناقشات.

تضطلع األمانة بجميع الواجبات األخرى الرضورية لحسن سري أعمال اللجنة.  39.5

تاسعاً - لغات العمل والتقارير

املادة ٤0 - لغات العمل

االستعانة  ذلك  يف  بما  الجهود،  قصارى  بذل  ويتعني  اللجنة.  عمل  لغتي  والفرنسية  االنجليزية  تكون   ٤0.1

بالتمويل الخارج عن امليزانية لتيسري استخدام اللغات الرسمية األخرى لألمم املتحدة كلغات عمل.

العمل  لغة  إىل  فورية  ترجمة  العمل  لغتي  بإحدى  اللجنة  جلسات  يف  بها  يُدىل  التي  البيانات  ترتجم   ٤0.2

األخرى.

يجوز للمتحدثني، مع ذلك، أن يتكلموا بأي لغة أخرى، رشيطة أن يتخذوا بأنفسهم الرتتيبات الالزمة   ٤0.3

لرتجمة بياناتهم ترجمة فورية إىل إحدى لغتي العمل.

تصدر وثائق اللجنة باإلنجليزية والفرنسية يف آن واحد.  ٤0.٤

املادة ٤1 - املوعد النهائي لتوزيع الوثائق

توفر الوثائق املتعلقة بالبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت لكل دورة من دورات اللجنة بلغتي العمل يف 

شكل إلكرتوني وتوزع يف شكل مطبوع عىل أعضاء اللجنة قبل بداية الدورة بأربعة أسابيع عىل األقل. وتوفر 

الوثائق يف شكل إلكرتوني للهيئات واألفراد واملراقبني الوارد ذكرهم يف املادتني 6 و 7.

املادة ٤2 - تقارير الدورات

الذي  العمل يف آن واحد يف الشهر  التي يجب نرشها بلغتي  القرارات  اللجنة قائمة  يف نهاية كل دورة، تعتمد 

ييل اختتام الدورة املعنية.

املادة ٤3 - املحارض املخترصة

اللجنة عند  العمل لكي توافق عليها  بلغتي  اللجنة  املخترصة لجلسات  للمحارض  األمانة مرشوعاً مفصالً  تعد 

يف  واحد،  آن  يف  العمل  بلغتي  إلكرتوني  شكل  يف  املخترصة  املحارض  مرشوع  ويُنرش  التالية.  الدورة  افتتاح 

موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ اختتام الدورة.

املادة ٤٤ - إحالة الوثائق

اللجنة  إىل أعضاء  العلنية  الجلسات  النهائية ملناقشات  القرارات واملحارض املخترصة  العام قائمة  املدير  يحيل 

واملنظمات واألفراد واملراقبني الوارد ذكرهم يف املادتني 6 و 7.

املادة ٤5 - رفع التقارير إىل مؤتمر األطراف

ترفع اللجنة تقريراً عن أنشطتها وقراراتها إىل مؤتمر األطراف.  ٤5.1

يجوز للجنة أن تأذن لرئيسها بتقديم تلك التقارير بالنيابة عنها.  ٤5.2

تُرسل نسخ من هذه التقارير إىل جميع األطراف يف االتفاقية.  ٤5.3

عارشاً - اعتماد النظام الداخيل وتعديله وإيقاف العمل به

املادة ٤٦ - االعتماد

تعتمد اللجنة نظامها الداخيل بقرار تتخذه يف جلسة عامة بأغلبية األعضاء الحارضين واملصوتني.

املادة ٤7 - التعديل

يجوز للجنة أن تعدل النظام الداخيل، باستثناء املواد املنقولة عن أحكام االتفاقية، وذلك بقرار تتخذه اللجنة 

يف  أُدرج  قد  التعديل  اقرتاح  يكون  أن  رشيطة  واملصوتني،  الحارضين  األعضاء  ثلثي  بأغلبية  عامة  جلسة  يف 

جدول أعمال الدورة وفقاً للمادتني 8 و 9.

املادة ٤8 - إيقاف العمل بالنظام الداخيل

أحكام  عن  املنقولة  املواد  باستثناء  الداخيل،  النظام  هذا  مواد  من  مادة  بأي  العمل  توقف  أن  للجنة  يجوز 

االتفاقية، وذلك بقرار تتخذه اللجنة يف جلسة عامة بأغلبية ثلثي األعضاء الحارضين واملصوتني.

النظام الداخيل - اللجنة الدولية الحكومية - 124125 - النظام الداخيل - اللجنة الدولية الحكومية
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 النظام املايل للحساب الخاص للصندوق الدويل 
للتنوع الثقايف

1 - إنشاء حساب خاص املادة 

باسم  ييل  فيما  إليها  )املشار  الثقايف  التعبري  أشكال  تنوع  وتعزيز  حماية  اتفاقية  من   18 املادة  تنص    1.1

عىل  يعتمد  الذي  الصندوق  هذا  لطبيعة  ونظراً  الثقايف.  للتنوع  دويل  صندوق  إنشاء  عىل  »االتفاقية«( 

جهات مانحة متعددة، فإنه يدار يف شكل حساب خاص.

حساب  النظام  هذا  بمقتىض  يُنشأ  لليونسكو،  املايل  النظام  من   6 املادة  من   6 الفقرة  ألحكام  وفقاً   1.2

خاص للصندوق الدويل للتنوع الثقايف )يُشار إليه فيما ييل باسم »الحساب الخاص«(.

يخضع تسيري هذا الحساب الخاص للقواعد التالية.  1.3

2 - الفرتة املالية املادة 

تطابق الفرتة املالية للحساب الخاص الفرتة املالية لليونسكو.

3 - الغرض املادة 

اللجنة  التي تقّرها  للمادة 18 من االتفاقية، فإن الغرض من هذا الحساب الخاص هو تمويل األنشطة  وفقاً 

أجل  من  التعاون  دعم  عىل  األطراف  ملساعدة  وذلك  األطراف  مؤتمر  توجيهات  عىل  بناًء  الحكومية  الدولية 

بغية  النامية،  للبلدان  املحددة  االحتياجات  يخص  فيما  سيما  وال  الفقر،  من  والحد  املستدامة  التنمية  تحقيق 

التشجيع عىل قيام قطاع ثقايف نشيط، وفقا للمادة 14 من االتفاقية.

٤ - اإليرادات املادة 

وفقا للمادة 18 من االتفاقية، تتكون إيرادات الحساب الخاص مما ييل:

املساهمات الطوعية املقدمة من األطراف يف االتفاقية؛ )أ(  

اإلعتمادات التي يخصصها املؤتمر العام لليونسكو لهذا الغرض؛ )ب(  

)جـ(  املساهمات أو الهدايا أو الهبات التي يمكن أن تقدمها الجهات التالية:

الدول األخرى؛  )1(
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منظمات وبرامج منظومة األمم املتحدة؛  )2(

املنظمات اإلقليمية أو الدولية األخرى؛   )3(

الهيئات العامة أو الخاصة أو األفراد؛   )٤(

أي فوائد تدرها موارد الحساب الخاص؛ )د(  

حصيلة جمع التربعات وإيرادات األنشطة التي تنظم لصالح صندوق التربعات. )هـ(  

5 - املرصوفات املادة 

تخصم من هذا الحساب الخاص النفقات التي تجري وفقاً ملقتضيات الغرض املحدد له يف املادة 3 أعاله، بما 

يف ذلك النفقات اإلدارية املتعلقة به عىل وجه التحديد وتكاليف دعم الربنامج املطبقة عىل الحسابات الخاصة.

٦ - الحسابات املادة 

يتوىل املراقب املايل لليونسكو مسك ما يلزم من دفاتر املحاسبة.   ٦.1

يرّحل أي رصيد غري مستخدم يف نهاية فرتة مالية ما إىل الفرتة املالية التي تليها.   ٦.2

تُعرض حسابات هذا الحساب الخاص عىل املراجع الخارجي لحسابات اليونسكو ملراجعتها مع سائر    ٦.3

حسابات املنظمة.

تسجل املساهمات العينية خارج إطار الحساب الخاص.   ٦.٤

7 - االستثمارات املادة 

يجوز للمدير العام أن يستثمر آلجال قصرية املبالغ املتوافرة يف الرصيد الدائن لهذا الحساب الخاص.  7.1

تضاف الفوائد التي تدرها االستثمارات إىل الرصيد الدائن لهذا الحساب الخاص.  7.2

8 - إقفال الحساب الخاص املادة 

املجلس  ويحيط  لوجوده  رضورة  هناك  تعد  لم  أنه  يرى  عندما  الخاص  الحساب  إقفال  العام  املدير  يقرر 

التنفيذي علماً بذلك.

9 - أحكام عامة املادة 

يدار هذا الحساب الخاص وفقاً للنظام املايل لليونسكو، ما لم ينص هذا النظام عىل خالف ذلك.
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٦- أ نموذج لوثيقة التصديق

)أو القبول أو االنضمام أو املوافقة بحسب الحالة(

نموذج لوثيقة التصديق

ملا كان من الجائز لـ … )اسم البلد( التصديق عىل … )اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف( … 

 عمالً بأحكام املادة 26 منها )رقم املادة 27 يف حالة االنضمام(

وبعد أن درست حكومة … )اسم البلد( االتفاقية املشار إليها أعاله، فإنها تصدق عليها وتتعهد بأن تطبق 

األحكام الواردة فيها بأمانة.

وإقراراً بذلك، مهرنا هذه الوثيقة بتوقيعنا وختمنا.

حرر يف )املكان( 

يف هذا اليوم املوافق لـ)التاريخ(

 )توقيع(

 رئيس الدولة

 أو رئيس الوزراء أو وزير الخارجية
 )الختم( 
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٦ - ب دورات مؤتمر األطراف يف اتفاقية حماية 
وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف

املكانالتاريخالدورة

باريس، فرنسا18-20 حزيران/يونيو 2007الدورة األوىل

باريس، فرنسا15-16 حزيران/يونيو 2009الدورة الثانية

باريس، فرنسا14-15 حزيران/يونيو 2011الدورة الثالثة

باريس، فرنسا11-13 حزيران/يونيو 2013 الدورة الرابعة

باريس، فرنسا10-12 حزيران/يونيو 2015الدورة الخامسة

٦ - جـ دورات اللجنة الدولية الحكومية لحماية 
وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف

املكانالتاريخالدورة

أوتاوا، كندا10-13 كانون األول/ديسمرب 2007الدورة األوىل

باريس، فرنسا24-27 حزيران/يونيو 2008الدورة االستثنائية األوىل

باريس، فرنسا8-12 كانون األول/ديسمرب 2008الدورة الثانية

باريس، فرنسا23-25 آذار/مارس 2009الدورة االستثنائية الثانية

باريس، فرنسا7-9 كانون األول/ديسمرب 2009الدورة الثالثة

الدورة الرابعة
األول/ الثاني/نوفمرب – 3 كانون  29 ترشين 

ديسمرب 2010
باريس، فرنسا

باريس، فرنسا5-7 كانون األول/ديسمرب 2011الدورة الخامسة

باريس، فرنسا10-14 كانون األول/ديسمرب 2012الدورة السادسة

باريس، فرنسا10-13 كانون األول/ديسمرب 2013الدورة السابعة

باريس، فرنسا9-11 كانون األول/ديسمرب 2014الدورة الثامنة

باريس، فرنسا14-16 كانون األول/ديسمرب 2015الدورة التاسعة
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