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معايير قطاع الثقافة, الجزء الرابع, تقرير تقييم إجراءات اليونسكو المتعلقة بعملية وضع  :ل المؤقتمن جدول األعما 8البند 
 .2005اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 

 

 

 
رير تق وهو: IGC 5b.8إلى الدورة العادية الخامسة لمؤتمر الدول األطراف بموجب القرار رقم منقولة هذه الوثيقة 

قطاع الثقافة, الجزء  بعملية وضع معايير تقييم إجراءات اليونسكو المتعلقة ) حولIOSخدمات الرقابة الداخلية (
, وملخص (IOS/EVS/PI/134 REV), 2005وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام  , اتفاقية حمايةالرابع

ومات مستكملة ومحدثة حول اإلجراءات التي اتخذتها مناقشات اللجنة حول التقرير, ويقدم مرفق هذه الوثيقة معل
األمانة العامة لتنفيذ توصيات خدمات الرقابة الداخلية, حيث يتوفر تقرير خدمات الرقابة الداخلية الكامل في 

CE/15/5.CP/INF.8. 
 

 )24القرار المطلوب: الفقرة (

 



CE/15/5.CP/82, صفحة 
 
 
 
ة أشهر حول تنفيذ اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي, دراسة مكتب لمدة ثالثبإجراء خدمات الرقابة الداخلية  قامت -1

, وذلك بهدف 2014حتى يناير  2013المشار إليها فيما يلي بـاسم "االتفاقية", والتي تم االضطالع بها خالل الفترة من أكتوبر 
نشطة وضع المعايير وإجراءاتها وزيادة درجة الوعي مساعدة قطاع الثقافة واإلدارة العليا والهيئات اإلدارية لالتفاقية في تعزيز أ

بخصوص كيفية تنفيذ االتفاقيات من الناحية العملية, أي كيف تؤثر هذه االتفاقيات على التشريعات والسياسات في الدول 
 األطراف وإجراءات الجهات الفاعلة المؤسسية الرئيسية. 

 
بعملية وضع معايير قطاع الثقافة, الجزء  المتعلقة ل تقييم إجراءات اليونسكوحو ,تم نشر تقرير خدمات الرقابة الداخلية النهائي -2

, كما 2014), في أبريل IOS/EVS/PI/134 REV( 2005اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام  ,الرابع
بية استناًدا إلى تحليل الكتابات , حيث يعرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة المكتCE/15/5.CP/INF.8أنه وارد في 

الموجودة, وال سيما التقارير الدورية المقدمة كل أربع سنوات بواسطة اثنين وعشرين دولة من الدول األطراف, مع مراعاة 
 التوازن الجغرافي, ولم يتم إجراء أية مقابالت موسعة ومكثفة أو زيارات قُطرية,  كما يقدم التقرير ملخًصا حول االتجاهات
والتغيرات الواضحة والجلية فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات والبرامج التي اعتمدتها الدول األطراف من أجل تنفيذ االتفاقية, 
باإلضافة إلى ذلك, يوضح التقرير العوامل التي أعاقت التنفيذ, ويختتم التقرير بعشر توصيات لألمانة العامة واللجنة الحكومية 

 ماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي (المشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة").الدولية التفاقية ح
 
استعرضت اللجنة, في الدورة الثامنة العادية, نتائج الدراسة المكتبية على النحو الوارد في تقرير خدمات الرقابة الداخلية, كما  -3

ت اللجنة من األمانة العامة نقل التقرير إلى الدورة الخامسة راجعت التوصيات العشرة وأجرت مناقشة حول ُسبل تنفيذها, وطلب
, باإلضافة إلى ملخص مناقشات اللجنة, فضالً عن أن القرار IGC 5b.8العادية لمؤتمر الدول األطراف بموجب قرارها رقم 

دمات الرقابة الداخلية, تناول تشجيع اللجنة لمنظمة اليونسكو للحصول على تمويل من خارج الميزانية بهدف تنفيذ توصيات خ
وبصفة خاصة تلك التي تتعلق بتحليل ونشر معلومات حول تأثير االتفاقية وبناء القدرات في مجال حوكمة الثقافة, باإلضافة إلى 
وضع إطار للنتائج اإلجمالية لالتفاقية بما في ذلك المؤشرات الذكية, ويعوض المرفق معلومات مستكملة ومحدثة حول 

 تي اتخذتها األمانة العامة لتنفيذ هذه التوصيات.اإلجراءات ال
 

اجتماع تبادل للمعلومات بين الدول األعضاء, والذي استكمل مراجعة أساليب  تم استعراض نتائج التقرير أيًضا خالل -4
 1972و 1970), باإلضافة إلى تقييمات االتفاقيات ألعوام IOS/AUD/2013/06العمل باتفاقيات الثقافة جميعها (

 .2015يناير  29اليونسكو الرئيسي في  , وقد ُعقد هذا االجتماع في مقر2005و 2003و
 

نتائج الدراسة المكتبية على النحو الوارد في تقرير خدمات الرقابة الداخلية, في مؤتمر الدول األطراف, في هذه الدورة,  ينظر -5
ذات أولوية للتنفيذ في المستقبل، والتي تعتمد على توفير مع األخذ في االعتبار مناقشات اللجنة وتوصياتها المحددة باعتبارها 

 موارد بشرية ومالية من خارج الميزانية.
 

 ُتظهر النتائج تأثير االتفاقية السياسي الَجلِي
 
 يؤدي إلى تغييرات في السياسات والتشريعات، لذا ستنفيذ االتفاقية هواألساس الذي تم إجراء الدراسة المكتبية بناًء عليه إن  -6

 ما يلي: والتي ينتج عنها بدورها
 

 زيادة شرعية السياسات الثقافية وتعميم الثقافة في مجاالت السياسة األخرى; -

 تعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية; -

 المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في عمليات وضع السياسات. -
 



CE/15/5.CP/83, صفحة 
 

 
عة من الدول التي اعتمدت تشريع إطارا جديدا أو سياسات أن االتفاقية وردت باعتبارها مصدر إللهام مجموالدراسة  رأت -7

وطنية في مجال الثقافة في السنوات األخيرة, كما تشير الدراسة إلى أهمية المساهمات المالية وغير المالية المقدمة من خالل 
لى سبيل المثال, قد أدى برنامج , باعتبارها مصادر لدعم الدول النامية في هذا السياق, فعالبرامج التي تنفذها األمانة العامة

المساعدة التقنية الممول من االتحاد األوروبي في مجال حوكمة الثقافة, إلى بزوغ إستراتيجية وطنية جديدة طويلة األجل تهدف 
تموله إلى تطوير الصناعات الثقافية في فيتنام, وهناك برنامج آخر مذكور وهو مؤشرات اليونسكو للثقافة من أجل التنمية الذي 

 حكومة إسبانيا, حيث ساهم في تحسين قاعدة المعرفة في القطاع الثقافي بنطاق واسع لتخطيط السياسات المرتكزة على األدلة. 
 

أن تنفيذ االتفاقية له تأثير واضح على وضع سياسات وبرامج جديدة، ال سيما في القطاعات التي تشكل  تؤكد الدراسة -8
، بما في ذلك إنشاء الوزارات الجديدة أو اإلدارات ي بلدان أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسياالصناعات الثقافية واإلبداعية ف

، فضال عن 2010الحكومية األخرى، فعلى سبيل المثال، قامت بيرو بعد التصديق على االتفاقية بإنشاء وزارة الثقافة في عام 
ج جديد مشترك وحصري للصناعات الثقافية، كما تشير الدراسة إنشاء مديرية جديدة للصناعات الثقافية والفنون وأعدت برنام

إلى أن البلدان التي لديها أطر السياسات بالفعل والتي تحقق أهداف االتفاقية، تستفيد من تنفيذ هذه االتفاقية من خالل تسليط 
ال سيما إستراتيجيات التنمية الضوء على هذه السياسات وكذلك تقديم إطار لتعزيز الروابط مع مجاالت السياسات األخرى، و

-2011المستدامة الوطنية واإلقليمية، وتعد التجربة البرازيلية من األمثلة التي توضح ذلك، حيث تحتوي خطة الثقافة الوطنية 
ي بالبرازيل على إشارات إلى االتفاقية وتقدم رؤية متكاملة للتنمية المستدامة بما في ذلك الدور االقتصادي واالجتماع 2020

-2007الذي يلعبه جميع قطاعات االقتصاد اإلبداعي، وفي بوركينا فاسو، يتضمن البرنامج اإلطاري لدعم القطاع الثقافي (
) أهداف ومعايير تشجع على اإلنتاج السينمائي المحلي في البالد، وعبر القارة األفريقية، وفي الوقت نفسه يهدف 2011

مية االقتصادية واالجتماعية الوطنية الشاملة، وبناءا على ذلك أظهرت "إستراتيجية التنمية البرنامج الى تعزيز األثر الثقافي للتن
والتي تتبناها بوركينا فاسو أهمية قطاع الثقافة، ألول مرة، في التنمية االقتصادية  2015-2011المستدامة والنمو المعجل" لـ 

 والمشاريع الثقافية فضال عن تصدير السلع والخدمات الثقافية. إلى جانب البرامج المرفقة بهدف دعم تطوير البنية التحتية
 

من عدة دول أوروبية لمعالجة الجوانب  برامج جديدة لبناء القدرات في إطار برامج المساعدة اإلنمائية الدوليةإدخال  يعد -9
عاملة في الصناعات الثقافية تغييًرا الهيكلية ألطر السياسات الثقافية وتنمية المهارات لكل من المبدعين والمنظمات الفردية ال

ملموًسا ومهًما، فعلى سبيل المثال، ساهمت اإلستراتيجية الثقافية واإلنمائية للوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية 
)AECIDشر مشروعا في ) في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية والتي تتبناها األمم المتحدة من خالل تقديم الدعم لثمانية ع

مليون دوالر أمريكي أكبًرا إسهاما من نوعه لدمج الثقافة في  95.6المجال الثقافي، ويعد إسهام الوكالة اإلسبانية بمبلغ يقدر بـ
تعاونت كل من وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الثقافة سياسات التنمية الدولية منذ تفعيل االتفاقية، وفي الدنمارك، 

التي تستند إلى بنود  الحق في الفنون والثقافة"”، 2013التنمية في نشر إطاًرا إستراتيجًيا جديًدا في عام ومركز الثقافة و
 االتفاقية إلى توفير دعم لبناء القدرات لظهور القطاعات الثقافية الديناميكية في البلدان النامية.

 
خرى، ومن ثم إنجاز الطبيعة الشاملة أع وزارات برامج جديدة مو وزارات الثقافة بالتفاوض بشأن إقامة شراكات تقوم -10

فعلى سبيل المثال، في النمسا، ركزا  ،لالتفاقية والتوعية بالقيمة المضافة للثقافات فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية واالجتماعية
بجمع ممثلي الوزارات الفريق العامل والفريق االستشاري المعني بالتنوع الثقافي بصورة واضحة على االتفاقية حيث قاما 

االتحادية والحكومات المحلية واإلقليمية والفنانين والخبراء الثقافيين واألكاديميين، وما إلى ذلك، أما في السويد، قامت الحكومة 
نتيجة للتعاون بين وزارة الثقافة وزارة قطاع األعمال  2012-2009بوضع خطة عمل بشأن الصناعات الثقافية واإلبداعية 

 قة واالتصاالت وغيرها من الوكاالت. والطا



CE/15/5.CP/84, صفحة 
 

 
الجوانب الثقافية للتأثير على المفاوضات التجارية ال تزال في الواقع أحد المعايير التي ستحكم قدرة وأخيًرا، تبرز الدراسة أن  -11

األطراف التي تطبق  كما تالحظ تقدًما ملموًسا في هذا المجال، وهذا من شأنه تقديم نماذج للدول الفعالية النهائية لالتفاقية،
االتفاقية أو تهتم بتنوع أشكال التعبير الثقافي عند التفاوض بشأن االتفاقات التجارية الثنائية واإلقليمية، وفي كندا على سبيل 

فاقية، إلى المثال، تعزز كافة االتفاقيات التجارية الثنائية واإلقليمية التي تم توقيعها بعد اعتماد االتفاقية أهداف ومبادئ هذه االت
جانب ذلك تضطلع أمانة االقتصاد السويسرية بمسؤولية التفاوض بشأن االتفاقيات التجارية لضمان توافق السياسة التجارية 

 السويسرية مع مبادئ االتفاقية. 
 

 العوامل التي ُتعيق التنفيذ
 

نتيجة للقدرة المالية المحدودة وقلة تشهد بعض الدول التي صدقت على االتفاقية تغيير بطئ أو غير ملحوظ في السياسات  -12
، مما يعني عدم تمكن بعض الدول من اعتماد وثائق السياسات ذات الصلة اإلرادة السياسية الناجمين عن التغيرات في الحكومة

ن تحويل أو تنفيذها عند اعتمادها، وقد أعربت بعض الدول األخرى عن إرادتها، ولكن نظًرا لمحدودية خبرتها الفنية لم تتمكن م
تعقيدات االتفاقية إلى تشريعات وسياسات وبرامج ذات طابع فعال، كما يعد غياب األسواق المستدامة (كاألسواق اإلقليمية أو 
الوطنية أو المحلية) في العديد من البلدان فضال عن ضعف المؤسسات اإلبداعية وعدم وجود خطط دعم للقطاع الخاص وعدم 

الثقافية الموزعة من خالل المنصات الرقمية وما إلى ذلك من أهم التحديات الهيكلية التي تتطلب الحصول على السلع والخدمات 
 مثل هذه السياسات والبرامج التشجيعية المذكورة في هذه الدراسة.

  
ماعية في على عدم توافر سياسات كافية لمعالجة العقبات التي تواجه األفراد (كالنساء) والفئات االجتتسلط الدراسة الضوء  -13

الحصول على الموارد الالزمة لخلق حياة ثقافية وإنتاجها ونشرها واالستماع بها باإلضافة إلى المشاركة فيها كما هو محدد 
كما تشير الدراسة إلى عدم توافر سبل الحوار والتواصل بين الدولة والمجتمع المدني بشكل كافي  من االتفاقية، 7في المادة 

 ة بينهما مما ُيشكل عائقا أمام التنفيذ اإليجابي. فضال عن محدودية الثق
 

يستلزم تنفيذ مبادئ االتفاقية وأهدافها في مجاالت السياسة األخرى وبالشراكة مع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية  -14
، نحاء الوزارةإجراء عملية تشاور واسعة النطاق فضال عن تشكيل مجموعات عمل جديدة وآليات تنسيق على مستوى جميع أ

ومن المتوقع تطور هذا النهج الحوكمي متعدد الطبقات والمتشعب ليكون قطاع إبداعي في السنوات القادمة، نظًرا لمشاركة 
الدول األطراف بمزيد من المعلومات وزيادة أنشطة بناء القدرات والتوعية، وتخلص الدراسة إلى أن صنع السياسات ال يعد 

تنوع أشكال التعبيرات الثقافية، ولكن من خالله أيًضا يمكن تحقيق التوافق أو االندماج مع أهداف الهدف الوحيد من تعزيز 
المجاالت األخرى لصنع السياسات بشكل متزايد، حيث ال تنبثق الرسالة األساسية من االتفاقية فحسب، ولكن أيًضا من الدول 

، كما يتضمن هذا إدخال ما يلزم من 2015في مرحلة ما بعد  المتفاوضة حول التنمية المستدامة في جدول أعمال التنمية
الشروط المسبقة ذات الطبيعة االجتماعية أو السياسية مثل حقوق اإلنسان والحريات األساسية للتعبير والتواصل والمعلومات 

 ومشاركة المواطنة والمساواة بين الجنسين من أجل تنوع أشكال التعبير الثقافي.
 

ج المتشعب الذي تعززه االتفاقية بإمكانية دعم إنشاء مجموعة جديدة من اإلجراءات والحث على إقامة جدول يتمتع هذا النه -15
حيث أن غياب مفهوم الثقافة من  أعمال للسياسات العالمية وتزويده بالمعلومات بشكل مستمر من أجل تعزيز الثقافة والتنمية،

وعلى الرغم من  ،يمنع مواصلة تنفيذ أهداف االتفاقية على المستوى الدولي جدول أعمال األمم المتحدة للتنمية المستدامة قد
التقدم الفعال التي حققته برامج الدولة في دمج الثقافة داخل برامج الدعم اإلنمائي الدولي، فقد يعوق غياب مفهوم الثقافة من 

ند التفاوض حول أطر الدعم الثنائي أو المتعدد مع جدول أعمال بعض الدول "المعارضة لدمج الثقافة باعتبارها أولوية أساسية ع
 الدول المانحة"، مما يؤدي إلى الحد من الموارد المخصصة للجهات الفاعلة الثقافية واألنشطة. 

 
"القدرة على  تشير تحديات السياسات العالمية ذات الصلة المطروحة في هذه الدراسة إلى المفاوضات التجارية الدولية وإلى -16

ي خدمات اإلنترنت مع الوسائل الجديدة للوصول إلى المحتوى الثقافي بين مناطق الخدمات المحتمل أن تكون خاضعة دمج مقدم
للتنظيم الحكومي"، مما يشير إلى رواج "مفهوم التنمية المستدامة في جدول أعمال السياسة التجارية الخاص باالهتمامات البيئية 

 أو الثقافية واسعة النطاق"، في الوقت الحاضر.دون الرجوع إلى المكونات االجتماعية 
 

يعد عدم توافر البيانات األساسية حول السياسات الثقافية والصناعات الثقافية بشكل كاٍف عائقا أساسيا أمام وفي النهاية،  -17
نها تحفيز الدول في بعض البلدان التي يمكنها اإلخطار بصناعة السياسات المرتكزة على األدلة ويمك تحقيق تنفيذ االتفاقية

األخرى من خالل تنظيم المعلومات المتاحة ونشرها ويمكنها العمل على تعزيز التصديق على االتفاقية، وذلك وفًقا لما أشارت 
 إليه الدراسة.

 
 التوصيات

 
، كما تخلص الدراسة بعشرة توصيات موجهة إلى الدول األطراف بوجه عام واللجنة بوجه خاص، وكذلك إلى األمانة العامة -18

 يتضمن الملحق تقديم تقرير عن الحاالت المحدثة في تنفيذات هذه الدول.
 

يمكننا القول بإيجاز، أنه تم تفعيل مشاركة الدول األطراف لضمان استمرار الدعم للمساعدة التقنية حول إقامة حوكمة الثقافة  -19
ها في تقارير دورية كل أربع سنوات ومن خالل ومواصلة تبادل الممارسات الجيدة من خالل تنظيم المعلومات المتاحة ونشر

مصادر أخرى، كما تم تشجيع اللجنة على مواصلة مناقشاتها بشأن المجاالت الرئيسية وبوجه خاص اآلثار المترتبة على المادة 
ف اآلثار المتعلقتين بجدول أعمال التجارة الدولية، فضالً عن ذلك، تم تشجيع اللجنة على مواصلة استكشا 21والمادة  16

المترتبة على التغيرات التي أحدثها نظام الرقمنة والنظر في اعتماد اإلستراتيجيات طويلة المدى التي تلقي الضوء على ظروف 
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إطار النتائج ظهور أسواق الصناعة الثقافية المستدامة ودور المجتمع المدني، ومن المقترح أيًضا أن تضع األمانة العامة 
 اإلجمالية لتنفيذ االتفاقية كنظيره الخاص بالصندوق الدولي للتنوع الثقافي.

 

تزداد حاجة األمانة العامة إلى الحصول على أموال من خارج الميزانية من أجل التنفيذ الكامل للتوصيات الرئيسية التي تعد من  -20
لمعلومات ونشرها حول تأثير االتفاقية وبناء القدرات في مجال حوكمة أولويات دورة اللجنة العادية الثامنة المتعلقة بتحليل ا

 الثقافة وتنفيذ إطار النتائج اإلجمالية لالتفاقية متضمنة المؤشرات الذكية.
 

 مناقشات اللجنة
 

ية كما هنأت وأعربت عن تميز تقرير خدمات الرقابة الداخلبحثت اللجنة في دورتها العادية الثامنة نتائج الدراسة المكتبية،  -21
مؤلفيه على النهج الشمولي المتخذ، حيث يحتوي على العديد من المجاالت المختلفة التي تشملها االتفاقية، وأشارت إلى أن 
أثبات وجود ثأثير لالتفاقيات الثقافية واحًدا من الصعوبات التي تواجهها اليونسكو في السنوات األخيرة، لذا ترى اللجنة أن 

ابة الداخلية يسهم في توضيح التأثير الناجم عن االتفاقية ومتى يظهر هذا التأثير وما السبب الذي يرجع له تقرير خدمات الرق
هذا التأثير، كما تعتبر اللجنة هذا التقرير مفصال "إلجراءات االتفاقية" متضمنا مشاركات اللجان الوطنية التابعة لليونسكو 

 ع المدني فضال عن الشركاء اآلخرين من أجل تنفيذ االتفاقية بشكٍل كامل. والمكاتب الميدانية والقطاع الخاص والمجتم

ووفًقا لرأي اللجنة، تسهم النتائج الواردة في تقرير خدمات الرقابة الداخلية في تذكير الدول األطراف ممن لديهم برنامج عالمي  -22
تنسيق الدولي والتشاور وكذلك حول أهمية حرية بأهمية التبادل حول القضايا المحددة، وخاصة حول المعاملة التفضيلية وال

التعبير وتأثير القضايا الرقمية في تعزيز تنوع أشكال التعبيرات الثقافية وحول وضع مفهوم الثقافة في جدول أعمال التنمية 
جوانب الثقافية ، كما أكدت على أهمية إحدى المالحظات الرئيسية للدراسة وهى "أن قدرة ال2015المستدامة في مرحلة ما بعد 

للتأثير على المفاوضات التجارية تظل واحدًة من المعايير التي ستحكم الفعالية النهائية لالتفاقية"، وطالبت اللجنة، فيما يتعلق 
كجزء من أعمالها  21والمادة  16، األمانة العامة بتقديم وحدة تدريبية لتنفيذ المادة IGC 11.8بهذا الصدد من خالل قرارها 

 ذ اإلستراتيجية العالمية لبناء القدرات، كما اقترحت تقديم هذه الوحدات، بمجرد إعدادها، ألعضاء اللجنة لتعلمهم.لتنفي

أعربت اللجنة عن أملها في أن هذا التقرير لن يكون األخير، مشيرة إلى قيمة وجود هذا الدليل، وأن تقرير خدمات الرقابة  -23
 غضون السنوات القليلة القادمة." الداخلية سيسهم في تشكيل تقرير آخر في 

 
 قد يرغب مؤتمر الدول األطراف في اعتماد القرار التالي: -24

 
  CP 8.5المقرر  مشروع

 
 بما يلي: مؤتمر الدول األطرافقام 

 
 ;CE/15/5.CP/INF.8والمرفقات الخاصة بها و CE/15/5.CP/8 الوثيقة ةسادر -1

 
اءات اليونسكو المتعلقة بعملية وضع معايير قطاع الثقافة, الجزء الرابع, تقرير خدمات الرقابة الداخلية لتقييم إجر تحليل -2

 بشأن اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام والتقدم المحرز في تنفيذ توصيات خدمات الرقابة الداخلية;
 

تقرير خدمات الرقابة الداخلية إلى  األمانة العامة بتقديم معلومات مستحدثة عن تنفيذ التوصيات الواردة في مطالبة -3
 الدورة العادية التاسعة للجنة;

 
منظمة اليونسكو للحصول على تمويل من خارج الميزانية بهدف تنفيذ توصيات خدمات الرقابة الداخلية, وبصفة  حث -4

ثقافة, باإلضافة إلى خاصة تلك التي تتعلق بتحليل ونشر معلومات حول تأثير االتفاقية وبناء القدرات في مجال حوكمة ال
 وضع إطار للنتائج اإلجمالية لالتفاقية بما في ذلك المؤشرات الذكية.
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 المرفق
 

 تقرير حالة بشأن تنفيذ توصيات خدمات الرقابة الداخلية

 2015الحالة  التوصية

تيسير األمر على الدول األطراف والجهات المعنية التابعين لالتفاقية بما فيهم,  -1
وتشجيعهم على تبادل الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني, المنظمات 

(مثل إعداد السياسات الثقافية والتشريعية  الممارسات الجيدة في المجاالت الرئيسية
وتنفيذها, وادماج الثقافة في إستراتيجيات التنمية المستدامة, جنًبا إلى جنب مع تعزيز 

لدولية واالتفاقيات الدولية في مجال التجارة) البعد الثقافي في السياسات التنموية ا
وذلك من خالل المعلومات الممنهجة المنشورة والمتاحة ضمن التقارير الدورية 
الصادرة كل أربع سنوات ومن المصادر األخرى،(اللجنة الحكومية الدولية / األمانة 

 العامة)
 

من خاللها تبادل الممارسات الجيدة المحددة في التقارير الدورية الصادرة جار وضع منظومة جديدة إلدارة المعرفة لصالح االتفاقية يتم 
 كل أربع سنوات.  

 

لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونسكو عدًدا وافًرا من الممارسات الجيدة  2013يتضمن اإلصدار الخاص لتقرير االقتصاد اإلبداعي 
ومة من صندوق النقد الدولي للتنوع الثقافي، والخبرات المكتسبة عن طريق تنفيذ المستمدة من التقارير الدورية، والمشاريع المدع

برنامج الدعم التقني الممول أوروبًيا, كما يتضمن اإلصدار الممارسات الجيدة المنشورة في نتائح مشروع مرافق الخبراء "تعزيز 
 واليونيسكو. حوكمة الثقافة الطالق العنان لفرص التنمية" التابع لالتحاد األوروبي

 

سيتم تبادل الممارسات الجيدة في المناطق الرئيسية المحددة من خالل إصدار تقرير مراقبة عالمية نصف سنوي مدعوم من قبل الوكالة 
 .2017والتقرير الثاني في يونيو  2015السويدية للتنمية الدولية (سيدا)، إذ سُينشر التقرير األول في ديسمبر 

 

(المعاملة التفضيلية لصالح الدول  16ات بخصوص أثر البندين المناقشاستمرار -2
(التنسيق والتشاور الدوليان), وخصوًصا فيما يتعلق بأجندة التجارة  21النامية) و

 الدولية, (اللجنة الحكومية الدولية).

 

ا بشأن تنفيذ هذين البندين ، تقدم األمانة العامة تقرير8IGC 11و 7IGC 12وكذلك القرارين  4CP 11و 3CP 11وفقا للقرارين 
 في كل دورة عادية للجنة على أساس المشاورات مع األطراف ومنظمات المجتمع المدني. 

 وثيقة تم جمعها من خالل المشاورات.  100وقد تم إنشاء منصة عبر شبكة اإلنترنت لنشر النتائج تحتوي على أكثر من 

وأثرهما بين االقتصاديين وخبراء  21و 16عامة دورة تبادلية بشأن تنفيذ البندين ، نظمت األمانة الIGC 11.8وباإلضافة إلى القرار 
 التجارة واألطراف، مع إشراك المجتمع المدني، قبل الدورة العادية الخامسة لمؤتمر األطراف.

 

فيما  2005على النظر في اآلثار المترتبة على اتفاقية عام تشجيع األطراف  -3
(التنسيق داخل الحكومات الوطنية، والعالقات بين مختلف  يةيتعلق بالحوكمة الثقاف

مستويات الحكومة، والحوار بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة المجتمع 
المدني، وغيرها) في مناطق نفوذ كل منهم، باإلضافة إلى تشجيعهم على تبادل 

ل، (اللجنة الممارسات الجيدة وتوفير المساعدة الفنية التي تركز على هذا المجا
 الحكومية الدولية / األمانة العامة)

 

) دليال على 2015-2011يقدم مشروع اليونسكو/االتحاد األوروبي "مرفق الخبراء لتعزيز نظام حوكمة الثقافة في البلدان النامية" (
ت العامة وصناع القرار والجهات اآلثار اإليجابية لالنخراط التشاركي لقطاع الثقافة في صنع السياسات من خالل تنسيق أفضل للسلطا

المعنية الثقافيين المتخصصين، ومن خالل بناء فريق وطني متخصص، وستكون النتائج موضوعا لمؤتمر رفيع المستوى سُيعقد في 
حات بحضور المدير العام لليونسكو ومفوض االتحاد األوروبي للتعاون الدولي والتنمية، وقد تم إعداد مقتر 2015بروكسل في يونيو 

 المشروع لجمع الموارد الخارجة عن الميزانية لمواصلة البرنامج. 

حيث يضم دولة مشاركة االنتباه إلى قضايا الحوكمة الثقافية:  11لقد استرعى تنفيذ "مؤشرات الثقافة من أجل التنمية" لليونسكو في 
ة بشأن آليات وسياسات وبرامج وضع المعايير، البعد الحوكمي أربع مؤشرات تساعد على تقييم بيئة الحوكمة الثقافية الحالي

 وتوزيع البنية التحتية، وفرص المجتمع المدني للمشاركة في عمليات صنع القرار.
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الوصول إلى  تشجيع األطراف وجميع الجهات المعنية التابعين لالتفاقية على -4
بشكل أكبر  الحكومات األقلية والهيئات البحثية في أوروبا وأمريكا الشمالية للنظر

في السياسات الثقافية المحلية  2005في اآلثار المترتبة على اتفاقية عام 
(مثل التعليم ومشاركة المواطنين والجنس واالندماج  والسياسات العامة األخرى

االجتماعي، وما إلى ذلك) التي تلعب دورا في خلق بيئة مواتية لتنوع أشكال التعبير 
 الدولية).الثقافي، (اللجنة الحكومية 

 

 

 أكدت الدورة العادية الثامنة للجنة تأثير االتفاقية على مجاالت متعددة في صناعة السياسات. 

ينبغي أن تواصل اليونسكو جهودها الرامية إلى اإلدراج الصريح للثقافة في  -5
، وذلك باعتبارها "المحرك" 2015جدول أعمال التنمية الدولية لما بعد عام 

 مانة / قطاع الثقافة / مكتب التخطيط اإلستراتيجي)و"الداعم" (األ

برزت االتفاقية، على الصعيد العالمي، بشكل كبير في دعوة اليونسكو العالمية لضم الثقافة في جدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد 
عتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في ، وتمت اإلشارة إليها في القرار الثالث بشأن الثقافة والتنمية المستدامة الذي ا2015عام 

) والذي اعترف بدور الثقافة كداعم ومحرك لألبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية A/RES/68/223( 2013ديسمبر 
 .2014) في يوليو A/69/216المستدامة، كما تمت اإلشارة إليها في تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول الثقافة والتنمية المستدامة (

 
تواصل االتفاقية مساعيها لتكون أحد المراجع الرئيسية في األحداث الدولية رفيعة المستوى مثل المناقشة الموضوعية الخاصة حول 

لحمالت ، وا2014مايو عام  5، والجمعية العامة لألمم المتحدة 2015الثقافة والتنمية المستدامة في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 
التي أطلقتها الشبكات الدولية للجهات الحكومية وغير الحكومية الفاعلة مثل حملة ""المستقبل المنشود يشمل الثقافة" التي جمعت أكثر 

 دولة. 120منظمة من حوالي  600من 

 
و لتقديم الدليل الناقص والالزم من لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونسك 2013تم إنجاز اإلصدار الخاص لتقرير االقتصاد اإلبداعي 

 .2015البلدان النامية للدفاع عن إدراج الثقافة في جدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد عام 

 
 

استكشاف مجاالت التقارب التي تتناولها ينبغي على اليونسكو مواصلة  -6
ير (التراث العالمي والتراث غاالتفاقيات الخاصة بكل من هذه المجاالت 

 المادي ...)، وال سيما في منظور التنمية المستدامة، (اإلمانة العامة / قطاع الثقافة)

) والمكون من أمناء اتفاقيات قطاع الثقافة بانتظام الستكشاف مجاالت التقارب،  CCLGيجتمع فريق االتصال المعني باالتفاقية الثقافية (
متخصصون العاملون مع األمانة العامة في المجموعات الفرعية التالية: بناء ومن أجل تبادل الخبرات ومنهجيات العمل يشارك ال

 القدرات وإدارة المعرفة والتقارير الدورية والمساعدات الدولية.

 
من أجل  استكشاف اآلثار المترتبة على التغييرات التي أحدثتها الرقمنةمواصلة  -7

لسياسات والممارسات الناشئة التنفيذ الفعال لالتفاقية ودعوة األطراف لدراسة ا
 وتصميمها وتبادلها في هذا السياق، (اللجنة الحكومية الدولية / األمانة العامة)

لتصنيف مجاالت العمل الموضوعية ذات الصلة  2013أرسلت األمانة العامة دراسة استقصائية للدول األطراف في أكتوبر 
ئ التوجيهية التشغيلية،  حيث أظهرت النتائج أولوية العمل مستقبال على القضايا بالتكنولوجيات الرقمية الموجودة حالًيا في المباد

 والسياسات الرقمية والتدابير الرامية إلى تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.
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اقبي المنظمات غير تم إعداد تقرير وعقد مناقشة خالل الدورة العادية السابعة للجنة بناء على الطلبات المقدمة من الدول األطراف ومر
الذي يطالب األمانة العامة بإعداد تحليل لمراجع التدابير المتخذة بشأن التقنيات  7IGC 13الحكومية، ونتيجة لذلك اُعتمد القرار 

 نة للجنة. الرقمية الواردة في التقارير الدورية لألطراف والمصادر المستقلة، وقد قُدم هذا التحليل وفُحص من قبل الدورة العادية الثام
 

بناء على طلب مشترك من كندا وفرنسا أُدرج بندا حول التقنيات الرقمية على جدول أعمال الدورة العادية الثامنة للجنة مما أدى إلى 
المتعلق بالحالة الراهنة واإلجراءات المتخذة لمواجهة التحديات المطروحة من خالل  IGC 12.8مناقشة مستفيضة وإصدار للقرار 

، ونتيجة لذلك ُطلب من األمانة العامة أن تنظم جلسة تبادلية حول التحديات المتعلقة بتنفيذ االتفاقية في العصر الرقمي قبل الدورة الرقمنة
ي العادية الخامسة لمؤتمر الدول األطراف، باإلضافة إلى إعداد وثيقة لهذه الجلسة لتغطية كافة األعمال المنجزة بشأن القضايا الرقمية ف

 االتفاقية. إطار 
 

اعتمدت الدورة العادية الثامنة للجنة المبادئ التوجيهية المنقحة بشأن إعداد التقارير الدورية المقدمة كل أربع سنوات والمشيرة إلى 
لتوجيهية القضايا الرقمية، كما قدمت اقتراحا إلى الدورة العادية الخامسة لمؤتمر الدول األطراف لتكليف اللجنة بإعداد مشروع للمبادئ ا

 التشغيلية حول القضايا الرقمية التي سينظر إليها بعين االعتبار، ال سيما التعاون الدولي.
 

 

إيالء االهتمام الخاص ألوضاع الصناعات الثقافية تشجيع الدول األطراف على  -8
والنظر في اعتماد  ودور الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في بلدانهم،

األجل لمعالجة االحتياجات المحددة، (اللجنة الحكومية الدولية / إستراتيجيات طويلة 
 األمانة العامة)

 تم اعتبارها من قبل الدورة العادية الثامنة للجنة.

 

 

 

، الحالية لرفع الوعي باالتفاقية بين الدول التي لم تصدق عليهامواصلة الجهود  -9
مثل: المنشورات إذ ينبغي أن يشتمل ذلك على تصميم األنشطة المحددة (

والفيديوهات) التي تسلط الضوء على النتائج الملموسة لالتفاقية في البلدان التي 
صدقت عليها، وتستهدف على وجه الخصوص البلدان ذات معدل التصديق األقل، 

 (األمانة العامة / اللجنة الحكومية الدولية)
 

وفوائد التصديق عليها، وسيتم نشره  2005أساسية حول اتفاقية عام  جار وضع الصيغة النهائية لملف إعالمي جديدة يوفر معلومات
 . 2015على نطاق واسع في عام 

 

 ومبادئها وأسلوب عملها وسبب أهميتها.  2005من المقرر إدراج ملف فيديو في الملف اإلعالمي لشرح أهداف اتفاقية عام 
 

عام والصندوق الدولي للتنوع الثقافي بشكل خاص عبر الموقع بشكل  2005توجد سلسلة من الفيديوهات الخاصة باتفاقية عام 
 .2005اإللكتروني التفاقية عام 

 

عام جار وضع الصيغة النهائية لمقرر بناء القدرات بشأن "فهم االتفاقية"، وسيتم نشره باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية في نهاية 
2015. 

 

 



CE/15/5.CP/8 –  9صفحة 
 المرفق

 
 2015الحالة  التوصية

، بما في ذلك طار عام لنتائج االتفاقيةالشروع في العمل من أجل وضع إ -10
األهداف والمؤشرات والمقاييس، فبعض المؤشرات المحتملة مضمنة بالفعل في 
األسئلة الواردة في التقارير الدورية المقدمة من الدول األطراف، والبعض اآلخر ال 
بد من تحديده حديثا وتحديثه باستمرار بمرور الوقت من أجل استيعاب اتجاهات 

 تطور واالستجابة للسياقات المتغيرة، (األمانة العامة / اللجنة الحكومية الدولية)ال

 

تم وضع إطار لإلدارة القائمة على النتائج للصندوق الدولي للتنوع الثقافي بأهداف قصيرة األجل وطويلة األجل وأطر زمنية ومؤشرات 
األهداف المرجوه منه، كما تم إدخال اإلطار في آليات إدارة الصندوق، ذكية من أجل مراقبة الصندوق وتحسين أداؤه وإثبات أنه يحقق 

وقد بدأت األمانة العامة أيضا إنشاء خط أساس قائم على النتائج لإلطار لجمع بيانات متسقة وقابلة للمقارنة من خالل تحليل جميع 
 المشاريع المنجزة ومتابعتها بأثر رجعي. 

بدعم من منظمة "سيدا"، بما في ذلك إصدار المؤشرات والمعايير التي ستشكل األساس الالزم يجري إعداد إطار مماثل لالتفاقية 
 .2015إلصدار تقرير رصد عالمي حول حالة تنفيذ االتفاقية،  وسيتم نشر التقرير األول، بما في ذلك اإلطار، في ديسمبر عام 

 

 

 


