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DCE/17/6.CP/12 

من اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف )املشار إليها فيما يلي باسم "االتفاقية"(،  23من املادة  3للفقرة وفقاً  - 1
)املشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة"( "حتت سلطة حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف تعمل اللجنة الدولية احلكومية 

خطة عمل تتضمن أنشطة يعتربها مؤمتر األطراف من  تنفيذ للجنةا تتوىلو  مؤمتر األطراف ووفقاً لتوجيهاته وتعد مسؤولة أمامه".
 عن التقدم احملرز يف هذا الصدد. اً تقرير  متقدو  ،األنشطة ذات األولوية

-2017ا اللجنة يف الفرتة هذه الدورة قائمة باألنشطة ذات األولوية اليت ميكن أن تنفذه يفيضع مؤمتر األطراف س - 2
مؤمتر إىل  للتغلب عليها مدةاملعتاحللول و جهت هذه األنشطة وعن التحديات اليت وو تقرير كامل عن تنفيذ  يقدَّموس .2019

 .العادية السابعة يف دورتهاألطراف 

 ذات األولوية:  عند وضع قائمة األنشطةبعني االعتبار التالية  العناصر أخذ مدعو إىل ومؤمتر األطراف - 3

 ربنامجنامج الرئيسي الرابع لمن الرب  2حمور العمل احملددة يف إطار والنتائج املنشودة مؤشرات األداء واألهداف  -
تقنينية لليونسكو اخلاصة لوثائق الوا 2005اتفاقية عام تنفيذ فيما خيص ، (5م/39الوثيقة اليونسكو ) وميزانية

 ؛تنفيذاً فعاالً  2030حباالت الطوارئ وخطة التنمية املستدامة لعام 

عنون "إعادة رسم السياسات يف النسخة األوىل من التقرير العاملي امل الذي نشرلرصد أثر االتفاقية  العمل إطار -
يما يلي باسم "التقرير العاملي لعام عقد لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف من أجل التنمية" )املشار إليه ف-الثقافية
 "(؛2015

 ؛2009م منذ عا املبادئ التوجيهية التنفيذية اليت اعتمدهتا اهليئتان اإلداريتان لالتفاقية -

الدراسة  ويفتنفيذ االتفاقية ب ذات الصلة عمليات التقييم واملراجعة اليت قدمها مرفق اإلشراف الداخلي يفالتوصيات  -
 CE/14/8.IGC/5aو CE/13/7.IGC/13و CE/13/7.IGC/8الوثائق )انظر  الشأناملكتبية اليت أعدها يف هذا 

 (.DCE/16/10.IGC/5و CE/14/8.IGC/5bو

، قد ينظر فيذ والنتائج املنشودة منهائ التوجيهية لعملية التنأهداف تنفيذ االتفاقية واملبادب التقيد ومعويف هذا السياق  - 4
 :2019-2017للفرتة خطة عمل اللجنة  لوضع من حيث أولويتهامؤمتر األطراف يف ترتيب األنشطة التالية 

 11و 7من االتفاقية وللمادتني  6و 5وفقاً للمادتني : لثقافةل ة والتشاركيةوالشفاف المستنيرة اإلدارة نظم دعم -
، اليت ُصممت لبناء االسرتاتيجية العاملية لتنمية القدرات، ميكن أن تدعم اللجنة تنفيذ التنفيذية ومبادئهما التوجيهية

التدابري اليت هلا السياسات و  إعداداخلربات وتدعيم املهارات والكفاءات عند  القدرات البشرية واملؤسسية وتبادل
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ويفرتض  .1، مبا يشمل اجملال الرقميتأثري مباشر على اإلبداع واإلنتاج والتوزيع والتمتع بتنوع أشكال التعبري الثقايف
عن طريق مرفق موفرة توجيه وإشراف وللقيام بأنشطة ذلك مواصلة تقدمي الدعم لتوفري املساعدة التقنية عند الطلب، 

ووفقاً  على املستوى القطري. تنظَّم املعنية املتعددة اجلهاتمع عمليات تشاور وإلجراء االتفاقية، ب املرتبطاخلرباء 
أنشطة  إىلمن االتفاقية ومبادئهما التوجيهية التنفيذية، ميكن أن تستمر اللجنة يف تقدمي الدعم  19و 9للمادتني 

وذلك  ،مدروسةوضع سياسات يف أن تساعد هذه األنشطة  ومن شأن حتديد أثر االتفاقية.اليت تتيح  الرصد والتقييم
األطراف كل  تقدمهاالتقارير الدورية اليت إىل  استناداً اجليدة مجع وحتليل البيانات واملعلومات واملمارسات من خالل 

حبثية عن السياسات املتعلقة  أوراقوإعداد وتوزيع  ،عاملي كل سنتني إصدار تقريرو مصادر أخرى، وإىل  2أربع سنوات
اللجنة  تعيد ه األنشطة بعني االعتبار، قدوبعد أخذ نتائج هذ بالقضايا ذات األولوية بالنسبة إىل مؤمتر األطراف.

 ؛3املتعلقة بتشاطر املعلومات والشفافية 9أيضاً النظر يف املبادئ التوجيهية التنفيذية للمادة 

 هنيين العاملين في مجال الثقافةالفنانين والم حراكخدمات الثقافية وتعزيز تيسير التداول المتوازن للسلع وال -
فاقية، جيوز للجنة أن تدعم الربامج من االت 21وملبادئها التوجيهية التنفيذية وللمادة  16فوفقاً للمادة حول العامل: 

الئمة املقانونية الؤسسية و املطر األالل املعاملة التفضيلية من خب خاصةالرامية إىل تعزيز القدرات الالزمة الختاذ تدابري 
مثل إعداد قاعدة بيانات تضم ويفرتض ذلك تنظيم أنشطة حبثية وحتليلية )تتحلى ببعد ثقايف أو جتاري أو بكالمها. 

ت ومواد تدريبية، ، وإنتاج أدوادراسات حاالت متعلقة باالتفاقات التجارية/الثقافية، وإجراء دراسات لتقييم األثر(
 16جيهية التنفيذية للمادة املبادئ التو  وجيوز للجنة أيضًا استعراضوتقدمي املساعدة التقنية لوضع السياسات. 

 املتعلقة باملعاملة التفضيلية؛

التنمية  أحد األبعاد االستراتيجية لتحقيقاإلسهام في البرامج الوطنية والدولية التي تدمج الثقافة بوصفها  -
من االتفاقية ومبادئها التوجيهية التنفيذية، جيوز للجنة أن تواصل تنفيذ  18و 14و 13: فوفقاً للمواد المستدامة

تدامة وإىل احلد من الفقر، بغية التشجيع على الربامج املصممة لتيسري التعاون الدويل الرامي إىل حتقيق التنمية املس
وتقييم  الثقايف للتنوع الدويل الصندوق تشغيلويشمل هذا األمر مواصلة  لنامية.قيام قطاع ثقايف نشط يف البلدان ا

مجع األموال  اخلاص به، واسرتاتيجية على النتائج ةالقائم اإلدارةواالستمرار يف تنفيذ إطار ، 2017أعماله يف عام 
املبادئ التوجيهية  كما جيوز للجنة أن تستعرض  اليت تستهدف الشركاء يف القطاع اخلاص، وأنشطة التوعية. تواصلوال

لضمان  2009املتعلقة بدمج الثقافة يف سياسات التنمية املستدامة واليت اعُتمدت يف عام  13التنفيذية للمادة 

                                                           

 الدول العربية.أفريقيا و ها على تنفيذ االتفاقية يف أثر العمل على القضايا الرقمية و  مواصلةعلى  7IGC .9 القرار ينص 1
ربع سنوات إىل اللجنة كي تنظر فيها قبل تقريراً دورياً كل أ 31بتقدمي  2019-2017تقضي االلتزامات النظامية املفروضة على األطراف للفرتة  2

 إحالتها إىل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة.
 .9IGC .10 انظر القرار 3
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مع املعلومات والبيانات اليت وأن تقوم أيضاً جب ،2030جدواها يف ظل خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام 
 ؛4كل أدلة تساهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة وغاياهتاتش قد

ز للجنة طار الرصد العاملي، جيو من االتفاقية وإل 7و 5و 2وفقاً للمواد  :تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية -
املساواة بني اجلنسني بوصفها  أن تواصل النهوض باحلرية الفنية بوصفها أحد ركائز حرية التعبري األساسية، وتعزيز

ويفرتض ذلك  قافية.ثأركان حقوق اإلنسان من خالل دعم النساء اللوايت يبتكرن وينتجن سلعًا وخدمات  أحد
فضاًل عن  الفنان وضاعأ بشأن 1980 عام توصيةفيما يفرتضه وجود مظاهر تآزر مستمرة بني االتفاقية املذكورة و 

وقد تقام  .اجلنسني بني ملساواةا قسمو  واملعلومات االتصال قطاعاليت جترى عن طريق األنشطة املتعلقة حبرية التعبري 
ية تعزيز ومحاية أوضاع الفنانني أنشطة حمددة جلمع املعلومات والبيانات املتعلقة بالسياسات والتدابري الثقافية بغ

ة؛ وتقدمي املساعدة التقنية واحلرية الفنية يف شىت الظروف مبا فيها حاالت الطوارئ؛ وإعداد أدوات ووحدات معين
 التوعية.نية، وتنظيم الفعاليات الرامية إىل الرتويج و واإلسهام يف التواصل مع اجلهات املع

اليت ميكن أن تشارك هبا املتعددة من االتفاقية، فضالً عن مبادئهما التوجيهية التنفيذية، الطرائق  15و 11حتدد املادتان و  – 5
ن اضماملعقودة لقوية الشراكات الاإلداريتني و اجلهات املعنية يف تنفيذ االتفاقية على املستوى العاملي عن طريق أعمال اهليئتني 

 يف جمالدارة التشاركية اإلويتوافق ذلك مع هدف االتفاقية املتمثل يف تعزيز نظم  وضع السياسات الفعالة على الصعيد القطري.
التوصيات  أجل تعزيز ومن هبا واالنتفاع وتوزيعها وإنتاجها ةلثقافيخمتلف السلع واخلدمات ا ابتكار على بغية التشجيع الثقافة

ويتم بصورة مستمرة إدراج مسألة مشاركة اجملتمع املدين وإقامة الشراكات مع القطاعني  .5الصادرة عن مرفق اإلشراف الداخلي
العام واخلاص وقطاع املنظمات اليت ال تستهدف الربح يف جدول أعمال اهليئتني اإلداريتني لالتفاقية، وباتت تشكل اليوم بنداً 

قرارًا بشأن مشاركة اجملتمع  19وقد اختذ مؤمتر األطراف واللجنة بصورة مشرتكة  .6صورة دائمة يف جدول أعمال اللجنةيرد ب
 2019-2017خالل الفرتة ميكن للجنة أن تواصل و  .2007العادية األوىل يف عام  دورهتامنذ  أعمال اللجنةاملدين يف 

قراراهتا  جتمعكما ميكنها أن   إدارة الثقافة على املستوى الدويل.يف  املتبع االبتكارياعتمادها على هذه اإلجنازات وعلى النهج 
وتقدميها إىل مؤمتر األطراف يف  إعدادها مع احلرص على االنتهاء منوأعماهلا يف إطار اسرتاتيجية لالتصال باجلهات املعنية 

 دورته العادية السابعة.

 

                                                           

  وملحقها. /REV 10.IGC/16/10DCE والوثيقة 10IGC .10 انظر القرار 4
 حلماية 2005 عام باتفاقية املتعلق الرابع اجلزء - اليونسكو يف الثقافة لقطاع التقنينية ألنشطةا تقييم تقرير مرفق اإلشراف الداخلي بشأن انظر 5

 .(IOS/EVS/PI/134 REV) الثقايف التعبري أشكال تنوع وتعزيز
 .9IGC .9و 6IGC .10القرارين  انظر 6
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 القرار التايل:مشروع وقد يرغب مؤمتر األطراف يف اعتماد  - 6

 CP 12.6 مشروع القرار

 ،مؤمتر األطرافإن 

 ،CP/17/6CE/D.12الوثيقة  وقد درس - 1

 للجنة؛ 10IGC .10و 9IGC .10و 6IGC .10و 9IGC .9بالقرارات  حييط علماً  - 2

 اللجنة إىل القيام مبا يلي: يدعوو  - 3

 االسرتاتيجية العاملية لتنمية القدرات؛تنفيذ  -

اخلاصة به، واستعراض  والتواصل، وتنفيذ اسرتاتيجية مجع األموال الثقايف للتنوع الدويل الصندوق مواصلة تشغيل -
ىل مؤمتر األطراف يف دورته إ ا يف هذا الصدداهتتوصي تقدمينتائج عملية التقييم الثانية ألعمال الصندوق من أجل 

 السابعة؛العادية 

 البيانات وحتليل مجع خالل من االتفاقية أثر تقييم بغية السياسات رصد بشأن اأنشطته مواصلة -
 ،املصادر من وغريها سنوات أربع كل  األطراف تقدمها اليت الدورية التقارير إىل استناداً  اجليدة املمارساتو  واملعلومات
 خالل ومنوإصدار أوراق حبثية عن السياسات  سنتني كل  عاملي تقرير نشر خالل من النتائج عرض إىل باإلضافة

 ؛املعارف إلدارة عاملي نظام وضع

الفنان واملتخذة يف  أوضاع بشأن 1980 عام بتوصية السياسات والتدابري املتعلقة رصد في التآزر حتقيق إىل السعي -
يف جمال حرية التعبري وأنشطة  واملعلومات االتصال خمتلف الظروف ومنها حاالت الطوارئ، فضالً عن أنشطة قطاع

 ؛اجلنسني بني املساواة قسم

 ، وتدعيم هذا النهج االبتكاريلالتفاقية اإلداريتني اهليئتني عمل يف املدين اجملتمع دعم مشاركةو  تشجيع يف االستمرار -
 ؛باجلهات املعنيةالتصال ا تستهدف يف إطار اسرتاتيجية دارة على املستوى الدويلجمال اإلاملتبع يف 

مبا يف بشأن تشاطر املعلومات والشفافية،  9إجراء استعراض للمبادئ التوجيهية التنفيذية السارية املتعلقة باملادة  -
بشأن الثقافة  13ذلك ملحقها املتعلق بإطار تقدمي التقارير الدورية كل أربع سنوات، وكذلك تلك املتعلقة باملادة 

 بشأن املعاملة التفضيلية؛ 16وباملادة التنمية املستدامة و 
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 إىل استناداً  األنشطة هذه لتنفيذ زمين وجدول عمل خطة احلادية عشرة العادية دورهتا يف تضع أن اللجنة من ويطلب - 4
 السابعةموافاته خالل دورته  كذلكو ، امليزانية عن خارجة موارد ومن العادي الربنامج من املتاحة واملالية البشرية املوارد

 .احللول املعتمدة للتغلب عليهاو جهت وعن التحديات اليت وو  بتقرير عن تنفيذ هذه األنشطة

 


