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 اتفاقية في األطراف مؤتمر
 الثقافي التعبير أشكال تنوع وتعزيز حماية

 

 السابعة العادية الدورة
 2 القاعة اليونسكو، مقر باريس،

 ٢٠١٩ حزيران/يونيو ٧-٤

 

 بناء برنامج وتنفيذ اجلديدة التقارير تقدمي :أعوام األربعة لفرتات الدورية التقارير :المؤقت األعمال جدول من ١١ البند
 تشاركيال النهج إىل املستندة السياسات رصد جمال يف القدرات

 يف دارت اليت ناقشاتامل (1) يلي: ماع معلومات الوثيقة هذه قدمت ،CP 9.6 األطراف مؤمتر قرار من ١١ للفقرة ا  وفق
 دورتيها يف فيها ظرتن اليت أعوام األربعة لفرتات األطراف للدول الدورية التقارير استعراض بشأن مداوالهتا عقب اللجنة
 كانون  يف الصادر االتفاقية، تنفيذ رصد عن العاملي التقرير من الثانية والنسخة (2) عشرة؛ والثانية عشرة احلادية

 منصةو  (3) "؛التنمية أجل من باإلبداع النهوض الثقافية: السياسات صياغة عادة"إ بعنوان ٢٠١٨ األول/ديسمرب
 وترد .platform-monitoring-https://fr.unesco.org/creativity/policy :التايل نوانالع على املتاحة ،السياسات رصد

 وقعامل على الكاملة الدورية التقارير على االطالع وميكن .DCE/19/7.CP/INF.7 الوثيقة يف األطراف تقارير ملخصات
 .reports-https://fr.unesco.org/creativity/governance/periodic :التايل العنوان على باالتفاقية اخلاص اإللكرتوين

 25 الفقرة :املطلوب القرار

https://fr.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform
https://fr.unesco.org/creativity/governance/periodic-reports
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 سياقال

 باسم يلي مايف إليها املشار) الثقايف التعبري أشكال تنوع وتعزيز محاية اتفاقية من 9 املادة من )أ( الفقرة تنص - 1
 أربعة كل  اليونسكو إىل تقارير "تقدمي يلي: مبا األطراف مو تق أن على ة،شفافيالو  املعلومات بتشاطر املتعلقة ("االتفاقية"

 وعلى أراضيها يف الثقايف التعبري أشكال تنوع وتعزيز مايةحل اختذهتا اليت التدابري عن املعلومات من يلزم ما تتضمن أعوام
 الدويل". املستوى

 بـاسم يلي فيما إليها )املشار الثقايف التعبري أشكال تنوع وتعزيز حبماية املعنية احلكومية الدولية اللجنة ونظرت - 2
 أعوام ةربعاأل لفرتة دوريا   (36) ا  تقرير  وثالثني ستة يف (2017 األول/ديسمرب كانون) عشرة احلادية دورهتا يف "(اللجنة"
 تنفيذ رصد عن العاملي التقرير من الثانية النسخة وأصدرت الدورية"(، التقارير" بـاسم يلي فيما التقارير هذه إىل ويشار)

 التقرير" بـاسم ليي فيما إليه املشار) "التنمية أجل من باإلبداع النهوض الثقافية: السياسات صياغة إعادة" بعنوان االتفاقية
 (١٣) عشر ثالثة يف ،(2018 األول/ديسمرب كانون) عشرة الثانية دورهتا يف اللجنة ونظرت ."(2018 ملعا العاملي
 قدمتها اليت (،102) واالثنني املائة الدورية التقارير من ستخلصةامل والتدابري السياسات بإدراج علما   وأحاطت ،ا  دوري تقريرا  

 شكرها عن اللجنة وأعربت السياسات. رصد منصة يف ،2018 عام إىل 2012 عام من املمتدة ةالفرت  يف األطراف
 العاملية. التقارير وإعداد السياسات رصد جمال يف القدرات بناء لربنامج توفره الذي التام للدعم للسويد

 التالية: األمور يف النظر الدورة هذه يف األطراف مؤمتر من رجىوي - 3

 الوثيقة يف الواردة وملخصاهتا 2018و 2017 عامي يف املقدمة دوريةال التقارير (1)
DCE/19/7.CP/INF.7؛ 

 (،األول امللحق انظر) 2020-2019 للفرتة الدورية تقاريرها تقدم أن هلا ينبغي اليت األطراف قائمة (2)
 انظر) دمهاقت ومل 2018-2017 الفرتة يف الدورية تقاريرها تقدمي هلا ينبغي كان  اليت األطراف وقائمة
 الثاين(؛ امللحق

 ؛٢٠١٨ لعام العاملي التقرير (3)

 ؛الثالث( امللحق انظر) االتفاقية تنفيذ رصد إطار (4)

 الدورية التقارير بشأن للجنة عشرة والثانية عشرة احلادية الدورتني خالل دارت اليت ملناقشاتا ملخص (5)
 الثاين. العاملي لتقريرا إليها خلص اليت الرئيسية والنتائج

 األمانة اتخذتها التي اإلجراءات موجز

 قيحتق عن عشرة والثانية عشرة احلادية دورتيها يف الصادرة اللجنة اتوقرار  CP 9.6 األطراف مؤمتر قرار تنفيذ أسفر - 4
  :التالية النتائج
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 التقارير إعداد مجال في بلدا   ٢٠ من أكثر في المدني لمجتمعوا العامة السلطات اتقدر  تعزيز (1)
 ؛التشاركي النهج إلى استنادا   ريةالدو 

 يف املدين، اجملتمع منظمات من منظمة مائتا ومنها ،املعنية اجلهات من جهة 900 لىع يزيد ما شارك
 الثقافة قطاع إدارة أجل من التشاركي النهج إىل استنادا   الدورية التقارير إعداد جمال يف القدرات بناء برنامج

 يلي: مبا الدوليني واخلرباء امليدانية اليونسكو مكاتب اضطالع خالل من كذل حتقق وقد مستدام. حنو على
 بلدان 10 يف حتضريية أنشطة وإقامة (2) ،1ناميا   بلدا   12 يف والرصد القدرات بناء أنشطة تنفيذ (1)

 2017 عام من املمتدة الفرتة يف 3ناميا   بلدا   14 يف التقنية املساعدة لتقدمي بعثات يفادإو  (3) ،2نامية
 كذلك  ،4جترييب أساس على بلدان ثالثة يف تطبيقها ومت تدريب أدوات ا  أيض حدثتواست   .2018 عام إىل
 النهج إىل استنادا   السياسات رسم عن فيديو شرائط بصيغة واإلعالم لالتصال جديدة مواد ثتحداست  

  .5التشاركي

 (٢٠١٨-٢٠١٧) التشاركي النهج إىل استنادا   الثقافية السياسات رصد جمال يف القدرات بناء

                                                      
الذي مولته  ،يز احلريات األساسية من خالل تعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف"بلدا  يف أنشطة بناء القدرات يف إطار مشروع "تعز  12شارك  1

تونس، ورواندا، وزمبابوي، وفيتنام، وكمبوديا، والسنغال، واملغرب، وإثيوبيا،  هي: هذه البلدانو ، ٢٠١٨السويد واخت تم يف حزيران/يونيو 
تتعلق برصد السياسات يف البلدان التالية  ٢٠١٨ متوز/يوليو يف مكملةّلت أنشطة وإندونيسيا، وبوركينا فاسو، وكوبا، وكولومبيا. كذلك است ه

فاسو،  املستفيدة من مشروع "تعزيز احلريات األساسية من خالل تعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف": إندونيسيا، والسنغال، وإثيوبيا، وبوركينا
 وزمبابوي، وكولومبيا.

اجلزائر، وبنغالديش، وبريو، وجامايكا، ومجهورية تنزانيا املتحدة، وفلسطني، ومايل، : أوغندا، و بلدان وهي 10 جيري إعداد أنشطة حتضريية يف 2
هّل است   الذي يف"إعادة صياغة السياسات الثقافية لتعزيز احلريات األساسية وتنوع أشكال التعبري الثقا" يف إطار مشروع ،ومنغوليا، وموريشيوس

 مويل من السويد.بت ٢٠١٨يف متوز/يوليو 
توغو، والسلفادور،  :2018إىل عام  2017 من عامالتالية من بعثات املساعدة التقنية يف الفرتة املمتدة األربعة عشر استفادت البلدان  3

وكينيا، وموزمبيق،  ، وجزر القمر، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وطاجيكستان، وغابون، وغينيا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا،نيوالنيجر، وبن
 ونيجرييا.

 إندونيسيا، وزمبابوي، وكولومبيا. 4
 )https://www.youtube.com/watch?v=ggVGq1xZFc8(فاسو يف بوركينا استنادا  إىل النهج التشاركيشريطا فيديو عن رسم السياسات  5

 .)https://www.youtube.com/watch?v=aLvjStKhCpY(كولومبيا و 

https://www.youtube.com/watch?v=ggVGq1xZFc8
https://www.youtube.com/watch?v=aLvjStKhCpY
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 الثقايف" التعبري أشكال تنوع تعزيز خالل من األساسية احلريات تعزيز" مشروع
 الثقايف" التعبري أشكال وتنوع األساسية احلريات لتعزيز الثقافية السياسات صياغة إعادة" مشروع
 التقنية املساعدة بعثات

 المستوى على االتفاقية أثر عن وتعميمها جديدة معلومات إعداد لعبف رشيدة ثقافية سياسات وضع (2)
 ؛العالمي

 املعنية اجلهات على الصدد هذا يف األساسية املعلومات عميموت العاملي الصعيد على االتفاقية أثر رصد تسىن
 :يلي ما بفعل املستقبل، يف الثقافية سياساهتا رسم خالل هبا لتسرتشد

 النهوض الثقافية: السياسات صياغة "إعادة بعنوان العاملي التقرير من ةالثاني النسخة وتوزيع إصدار (1)
 ٢٠١٨ لعام العاملي التقرير استعرض وقد للجنة. عشرة احلادية الدورة خالل "التنمية أجل من باإلبداع

  ا.تنفيذه اعرتضت اليت الصعوبات عن فضال   اإلبداعية، القطاعات دعم إىل الرامية والتدابري السياسات أثر

 يف قدما   املضيو  الدورية، التقارير بأمهية التوعية هبدف 6بلدا   23 يف عامة ومناقشة عرضا   ٢٤ تنظيم (2)
 االتفاقية. تتناوهلا اليت الرئيسية اتعو املوض بشأن التفكري عملية

 بشأنه دارت اليت واملناقشات ٢٠١٨ لعام العاملي التقرير إصدار

                                                      
(؛ نيقوسيا، قربص ٢٠١٨نيسان/أبريل  ١٦(؛ باريس، فرنسا )٢٠١٨آذار/مارس  ٢١(؛ داكار، السنغال )٢٠١٨شباط/فرباير  ٩برلني، أملانيا ) 6

أيار/مايو  ٩-٨(؛ جاكرتا، إندونيسيا )٢٠١٨أيار/مايو  3ند )(؛ بانكوك، تايال٢٠١٨أيار/مايو  2) غانا (؛ أكرا،٢٠١٨نيسان/أبريل  ٢٥)
(؛ ٢٠١٨أيار/مايو  21(؛ هراري، زمبابوي )٢٠١٨أيار/مايو  21) (؛ ستوكهومل، السويد٢٠١٨أيار/مايو  11ر، منغوليا )و بات (؛ أوالن٢٠١٨

(؛ بوغوتا، كولومبيا ٢٠١٨ وحزيران/يوني ٨(؛ أديس أبابا، إثيوبيا )٢٠١٨ أيار/مايو ٢٣وي، فيتنام )(؛ هان٢٠١٨أيار/مايو  ٢٢بلغراد، صربيا )
(؛ ٢٠١٨متوز/يوليو  26 - 25السلفادور ) ،(؛ سان سلفادور٢٠١٨حزيران/يونيو  ١٤(؛ سيول، مجهورية كوريا )٢٠١٨حزيران/يونيو  ١٤)

تشرين الثاين/نوفمرب  ٦(؛ ساو باولو، الربازيل )٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٢٨فيينا، النمسا ) (؛٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٢٨-٢٦أوتاوا وكيبيك، كندا )
(؛ ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦(؛ سان خوسيه، كوستاريكا )٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠(؛ فينتيان، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية )٢٠١٨

 (.٢٠١٩آذار/مارس  ٢٦) (؛ تونس العاصمة، تونس٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٨واغادوغو، بوركينا فاسو )
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 من متنوعة جمموعةو  أدوات وضع تتضمن ٢٠١٨ لعام العاملي التقرير بشأن إعالمية محلة استهالل (3)

 التقرير تصفح عمليات عدد وفاقت املعنية. اجلهات مجيع مع الفعال والتنسيق واإلعالم التصالا مواد
 الفرتة يف السابق التقرير تصفح عمليات صدوره تلت اليت الستة األشهر فرتة يف 2018 لعام العاملي
8لغة 13 إىل هملخص رجمت  و  7لغات خبمس متاحا   التقرير هذا أصبح وقد ٪.37 بنسبة نفسها

. 

 التابع الرصد وإطار العاملي التقرير ونستخدمي الذين احثنيوالب األكادمييني مع جديدة شراكات إقامة (4)
 خمتلفة. أكادميية مناهج يف نيمرجعي نّصني بوصفهما له

 واالستفادة ترويجها جرى والتي االتفاقية أهداف لتحقيق طرافاأل نفذتها التي والتدابير السياسات (3)
 ؛منها

 من مجلة خالل من منها واالستفادة االتفاقية أهداف حتقيق إىل الرامية والتدابري لسياساتا ترويج جيري
  يلي: ما منهاو  موراأل

 االتفاقية، موقع يف هاونشر  ومعاجلتها 2018و 2017 عامي يف األطراف قّدمتها اليت التقارير متسل   (1)
 .CP 9.6 للقرار وفق ا

 من سيما وال ،متواصل حنو على وحتديثه باالتفاقية ةاخلاص املعارف إلدارة اليونسكو نظام حتسني (2)
 كانون  يف د شِّنت اليت ،9السياسات رصد منصة تسّلطو  وإيطاليا. السويد قدمهت الذي الدعم خالل

 وتدبري سياسة ألفي من بأكثر املتعلقة املعلومات من كبرية  ةكمي  على الضوء ،٢٠١٧ األول/ديسمرب
                                                      

 اإلجنليزية والكورية واإلسبانية والفرنسية والربتغالية. 7
 لفيتنامية.األملانية واإلجنليزية والعربية والصينية والكورية واإلسبانية والفرنسية واإلندونيسية واخلمري واملنغولية والربتغالية والروسية وا 8
9 platform-monitoring-https://fr.unesco.org/creativity/policy . 

https://fr.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform
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 حتليل مت فقد اإلبداعية. القطاعات ودعم االتفاقية تنفيذ أجل من يطبقها أنه طرف مائة من أكثر أبلغ
 ومواضيعية جغرافية مرشحات ووضعت ٢٠١٨و ٢٠١٢ عامي بني املقدمة الدورية التقارير مجيع
  .بشأهنا تفاعلية حبث عمليات إجراء إتاحة بغية ةاالتفاقي رصد بإطار تتعلق

 االتفاقية؛ لتنفيذ والدولية الوطنية الرصد عمليات بين التآزر أوجه تعزيز (4)

 رصد إطار تبسيط خالل من االتفاقية لتنفيذ والدولية الوطنية الرصد اتعملي بني التآزر أوجه تعزيز مت
 على واليونسكو األطراف قدرات وتعزيز املعنية اجلهات وقعاتت إىل أفضل حنو على واالستجابة االتفاقية،

 إطار على أدخلت اليت التعديالت تفاصيل تردو  ،الثالث امللحق يف الرصد إطار ويرد االتفاقية. أثر تقييم
 املؤشرات على تغيري أي يطرأ مل بـأنه علما   ،DCE/19/7.CP/INF.8 ةاألساسي املعلومات وثيقة يف الرصد

 االتفاقية بني القائمة الروابط على الضوء تسليط مت وقد الرصد. وجماالت نشودةامل والنتائج واألهداف الرئيسية
  ودقتها. جدواها لزيادة التحقق ووسائل املؤشرات صياغة عيدتوأ   2030 لعام املستدامة التنمية وخطة

 2030 لعام المستدامة التنمية وخطة االتفاقية تنفيذ بين ما بطالر  تعزيز (5)

 بني ما الربط على الضوء السياسات رصد ومنصة االتفاقية رصد وإطار 2018 لعام العاملي التقرير سّلط
 من تسعى األطراف أن مجعها مت اليت املعلومات وتبنّي  .٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية وخطة االتفاقية تنفيذ

  التالية: تةالس املستدامة التنمية أهداف حتقيق إىل االتفاقية تنفيذ خالل

 
 تنفيذ يف احملرز التقدم ٢٠١٨ لعام العاملي التقرير فصول من فصل كل  إليها خلص اليت االستنتاجات وتبنّي 

 يعرض جدول السياق هذا يف أعدو  .املالئمة املستدامة التنمية وبأهداف االتفاقية مبؤشرات وتربطه االتفاقية،
 التنمية أهداف 6 وغايات هبا اخلاصة التحقق ووسائل ومؤشراهتا االتفاقية أهداف يبني القائمة الروابط

 توصيات صيغتو  السياسات. رسم يف كليهما  املستدامة التنمية وخطة االتفاقية تأثري موضحا   املستدامة
  املقبلة. اإلجراءات وتوجيه هذه الرتابط أوجه تعزيزل الفعلية ناتالبيّ  هذه إىل استنادا  

 ا .آنف املذكورة الستة املستدامة التنمية وأهداف االتفاقية أهداف بني القائمة الروابط انللعي الرصد إطار وي ربز
 من غاية ١٦ خالل من هبا اخلاصة التحقق ووسائل االتفاقية مؤشرات بني الربط الرصد إطار يتيح وكذلك
 التنمية وخطة لالتفاقية املشرتكة الرصد عملية إجراء على تشجيعال أجل من املستدامة، التنمية أهداف غايات

  وتيسريها. املستدامة
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 العملية األمثلةو  السياسات، رصد منصة يف احملددة 10والعشرون األربع املبتكرة املمارسات توّضح ،وأخريا  
 من ،11(٢٠١٨ )اليونسكو، "2030 لعام املستدامة التنمية خطة تنفيذ أجل من الثقافة" كتيب  يف الواردة
 اليت الثقايف التعبري أشكال تنوّع تعزيز إىل الرامية والتدابري السياسات إسهام سبل ،الواقع من أمثلة خالل
  املستدامة. التنمية أهداف حتقيق يف األطراف تنفذها

 االتفاقية رصد أدوات ثرأل الخارجي التقييم عمليات رصد (6)

 سلسلة سيما وال ،وفعاليتها واهاوجد االتفاقية رصد أدوات جبودة اخلارجية التقييم عمليات من سلسلة قّرتأ  
 عمليات وتشمل .٢٠١٥ عام يف هادااعتم على طويل وقت ميض مل أنه مع الرصد، وإطار العاملية التقارير
 ،12"2018-2017 للفرتة لليونسكو األطراف املتعددة املنظمات أداء تقييم شبكة" تقرير هذه التقييم

 املنظمة؛ حتققها اليت والنتائج التنظيم حيث من للفعالية ا  تقييم أجرى الذي ،٢٠١٩ آذار/مارس يف لصادرا
-٢٠١٥) "الثقايف التعبري أشكال تنوع تعزيز خالل من األساسية احلريات تعزيز" ملشروع اخلارجي والتقييم
 باحلوكمة املعين العضوية املفتوح العمل فريق وتقرير ؛٢٠١٨ أيلول/سبتمرب يف نتائجه دِّمتق   الذي (٢٠١٨
  .٢٠١٧ أيلول/سبتمرب يف الصادر 13لليونسكو الرئاسيتني اهليئتني عمل وأساليب اتوإجراء

 على وتبادهلا البيانات مجع تيسري يف األدوات هلذه املضافة القيمة على خاص بوجه التقييم عمليات أثنتو 
 احلرية يف واحلق اجلنسني بني املساواة مثل الناشئة الرئيسية االعتبارات مراعاة وتعزيز والدويل، الوطين الصعيدين

 مستدامة. إدارة الثقافة إدارة إىل الرامية لسياساتل املستنرية رصدال عمليات جمال يف القدرات بناء عن فضال   الفنية،
 االتفاقية تنفيذ لرصد جديدة أدوات وضع اتعملي بني اجلمع على الضوء التقييم عمليات تسّلط وكذلك
 التقنية املساعدة امجنبر  أو السياسات رصد جمال يف القدرات بناء برنامج مثل ية،التنفيذ التدخل وعمليات وتقييمه

  واستدامتها. يكليةاهل تغيرياتال إجراء تعزيز شأهنا من جيدة ممارسة بأهنا وتقرّ  السياسات، رسم أجل من

 عشرة والثانية ةعشر  الحادية دورتيها في اللجنة فيها ونظرت األمانة تلقتها التي التقارير عن عامة لمحة

 ينبغي كانو  عشرة، والثانية عشرة احلادية دورتيها يف التقارير هذه وناقشت دوريا   تقريرا   49 جمموعه ما األمانة تلقت - 5
 عام يف واحدا   وتقريرا   ،2016 عام يف قريرا  ت 36و ،2018-2017 الفرتة يف التقارير هذه بني من تقريرا   11 تسليم

 11و ليزيةاإلجن باللغة واألربعني التسعة التقارير بني من تقريرا   38 صيغ وقد .2012عام يف ا  واحد وتقريرا   ،2015
 الفرنسية. اللغةب تقريرا  

                                                      
 ميكن االطالع على املمارسات املبتكرة األربع والعشرين على العنوان التايل: 10

https://fr.unesco.org/creativity/policy-monitoring platform 
11 http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002651/265175f.pdf  
12 18/UNESCO%20Report.pdf-http://www.mopanonline.org/assessments/unesco2017  
13 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259081_ara  

http://www.mopanonline.org/assessments/unesco2017-18/UNESCO%20Report.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259081_ara
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 االنتخابية موعاتاجمل حبسب األمانة تلقتها اليت والتقارير تقدميها ينبغي اليت الدورية التقارير عدد التايل اجلدول ويبنّي  - 6
 ليونسكو.ل

 عشرة والثانية عشرة احلادية دورتيها يف واستعرضتها اللجنة تلقتها اليت التقاريرو  تقدميها ينبغي اليت الدورية رالتقاري عدد

 اللجنة تلقتها التي التقارير تقديمها ينبغي التي التقارير يةاالنتخاب اليونسكو مجموعات
 ١ ٢ األوىل اجملموعة
 ٤ ٥ الثانية اجملموعة
 ٣ ١٣ الثالثة اجملموعة
 ١ ٣ الرابعة اجملموعة
 ٠ ٥ )أ( اخلامسة اجملموعة
 ٢ ٣ )ب( اخلامسة اجملموعة

 ١١ ٣١ المجموع
 تنوع تعزيز خالل من األساسية احلريات تعزيز" مشروع يف الشريكة (12) عشر االثين البلدان جمموعة قدمتو  - 7

 ما وهو ،2017 عام إىل 2016 عام من املمتدة لفرتةا يف الدورية تقاريرها السويد، متّوله الذي "الثقايف التعبري أشكال
 حتديد يف التقارير هذه أسهمت وقد .القدرات بناء جمال يف األمانة وضعته الذي التدريب وفعالية جدوى مدى على يدل

 11 تناولتو  اإلعالم، وسائل عتنوّ  موضوع وتدبريا   سياسة ٢٨ تناولت إذ ،الثقافية السياسات جمال يف جتاهاتاال بعض
 الفنية. احلرية موضوع وتدابري سياسات 6 وتناولت ،اجلنسني بني املساواة موضوع وتدبريا   سياسة

 األمانة أجرته الذي تحليلال

 أجل من باإلبداع النهوض الثقافية: السياسات صياغة إعادة" عنوان حيمل الذي ٢٠١٨ لعام العاملي التقرير ميثل - 8
 السويد. حكومة من بدعم ٢٠١٥ عام يف إصدارها است هل اليت التقارير لةسلس يف الثاين التقرير "التنمية

م ا  دوري تقريرا   62 خالل من األطراف أبلغتها اليت املعلومات إىل املستند التقرير هذا رويوفّ  - 9  ٢٠١٥ عام منذ ق دِّ
 إىل املدين اجملتمع يف الفاعلة هاتاجلو  احلكومات ويدعو للمستقبل، طريق خريطة احلكومية، وغري احلكومية املصادر وسائر
  :التالية ربعةاأل األهداف لتحقيق معا   العمل

 

 عمليات إىل املستندة والتدابري السياسات لتنفيذ الثقافة مجال في لإلدارة المستدامة النظم دعم
  ؛تشاركي بنهج تأخذو  الشفافية حتقق إرشادية

 

 العاملين والمهنيين الفنانين حراك وتعزيز قافيةالث والخدمات السلع تداول في التوازن تحقيق
 تفضيلية؛ معاملة اجلنوب بلدان متنح تدابري اختاذ خالل من الثقافة مجال في

 

 وخطط الدولية اإلمنائية املساعدة برامج ضمنها ومن ،المستدامة التنمية أطر في الثقافة إدراج
  الوطنية؛ التنمية

 

 أشكال خمتلف البتداع ا  أساسي ا  شرط بوصفها األساسية اتوالحري اإلنسان حقوقب النهوض
 الفنية. واحلرية اجلنسني بني املساواة دعم عرب ونشرها الثقايف التعبري
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 مجيع يف الثقافية السياسات صياغة إعادة يف االتفاقية إسهام سبل العاملي التقرير من الثانية النسخة هذه حوتوضّ  -10
 الثقافية القطاعات تواجهها اليت للتحديات التصدي من يتمكنوا لكي السياسات لواضعي ياتتوص قدموت العامل، أحناء

 .٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية أهداف حتقيق يف العملية هذه إسهام سبل النسخة هذه ا  أيض وتبنّي  واإلبداعية.

 مفيدة. معلومات منها يستمدوا وأن هبا يسرتشدوا أن والباحثني السياسات لواضعي ميكن أنه العاملية التقارير وبّينت -11
 وقد الدراسية. مناهجها ضمن التقارير هذه دراسة بإدراج اآلن حىت العامل يف األقل على ماجستري برامج تةس قامت وقد
 مخسة يف تنقيحها و/أو الوطنية الثقافية واالسرتاتيجيات السياسات وضع حفز يف أيضا   ٢٠١٨ لعام العاملي التقرير مأسه

 .14األقل على بلدان

 ست عقد اليت األطراف ملؤمتر الثامنة الدورة خالل ،٢٠٢١ حزيران/يونيو يف العاملي التقرير من الثالثة النسخة وستصدر -12
 .٢٠٢١ حزيران/يونيو يف

 اللجنة أجرتها التي المناقشات موجز

 يلي فيما ت عرض ،الدورية بالتقارير املتعلق البند نطاق يف واالقرتاحات املالحظات بعض واملراقبون اللجنة أعضاء قّدم -13
 .بإجياز

 من الكثري األمانة تلقت وقد الدورية. التقارير إلعداد األطراف به قامت الذي العمل جبودة باإلمجاع االعرتاف مت -14
 العمل. ووثائق ٢٠١٨ لعام العاملي ريرالتق يف الوارد لتحليلل املضافة القيمة على لإلثناء ا  أيض والتهاين اإلجيابية لتعليقاتا

  املعلومات. لتبادل أداة بوصفها السياسات رصد منصة فائدة على الضوء تسليط مت وكذلك

 االتفاقية أهداف حتقيق لدعم تشاركية بصورة الدورية التقارير إعداد أمهية لىع مشرتك حنو على األطراف شددتو  -15
 رصد جمال يف القدرات بناءل أداة متثل التشاركية العملية هذه أن التجربة أثبتت قدو  أثرها. وتقييم الوطين املستوى على

 تبادل لتعزيز منصة نفسه الوقت يف توفرو  الوطين، الصعيد على والتعلم ،املدين اجملتمع مع احلوار إقامةو  ،السياسات
 يف القدرات بناء بربنامج العمل واصلةمب السياق هذا يف بشدة األطراف وأوصت الدويل. الصعيد على اجليدة املمارسات

 .أيضا   هنطاق وتوسيع بل تشاركية بصورة الدورية التقارير إعداد جمال

 قوانني األطراف من العديد أعدّ  فقد الثقافة. جمال يف اإلدارة حيث من العملية هلذه الفعلية اآلثار إىل أيضا   أشريو  -16
 جديدة ثقافية سياسة اعتمدت اليت ديفوار كوت  ومنها ،املثال سبيل على االتفاقية أهداف مع تتماشى وبرامج وسياسات
 الفنان وضع بشأن قانونا   فأصدرت أيضا   النحو هذا مايل وحنت الفين. واحلراك الفنانني وضع بشأن مرسوما   وأصدرت

 تشجيع هبدف تدابري ذتواخت والرياضة، للفنون جديدة متويل آلية كينيا  ووضعت األفالم. صناعة لدعم ا  صندوق أنشأتو 
 إطار إىل يستند الثقافة بشأن جديدا   وطنيا   قانونا   إندونيسيا واعتمدت السياسات. وضع يف شاركةامل على املدين اجملتمع

                                                      
 البوسنة واهلرسك، وألبانيا، وجنوب أفريقيا، وزمبابوي، وموريشيوس. 14
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 خالل من الثقافية اخلدمات وتصدير الدولية الساحة البصرية الفنون جمال يف العاملني فنانيها ولوج الربازيل وترافق االتفاقية.
 جعل إىل ترمي للثقافة وطنية اسرتاتيجية سوفا بوركينا وضعت ،وأخريا   .الصدد هذا يف والكتيبات اإلرشادية األدلة وضع

  الثاين. الدوري تقريرها يف املقدمة التوصيات إىل باالستناد والتنمية، النمو ركائز من ركيزة الثقافة

 واإلحصاءات البيانات إنتاج صعوبة الدورية التقارير بصياغة يتعلق فيما اللجنة عليها وقفت اليت الصعوبات وتشمل -17
 الدورية. التقارير إلعداد املعدّ  النموذج بنية يف املتأصلة التقنية الصعوبات من عدد عن فضال   ومجعها، الثقافية

 التنمية خطة مع شىيتما مبا االتفاقية، تنفيذ رصد إطار بتبسيط املتعلقة باالقرتاحات بارتياح األطراف رّحبت لذا -18
 الرتحيب مت وكذلك الرصد. إطار حول يتمحور وتقدميها الدورية التقارير إلعداد جديد إطار ووضع ،٢٠٣٠ لعام املستدامة

 الرئاسيتني اهليئتني عمل وأساليب وإجراءات باحلوكمة املعين العضوية املفتوح العمل فريق عن الصادرة 60 التوصية بتنفيذ
  واالتفاقية. املتحدة األمم ميثاق مع تتوافق لغوية غةابصي الدورية التقارير إعداد على يشّجع وحن على لليونسكو،

 مشروعات من العديد عن اإلعالن فتم .٢٠١٨ لعام العاملي التقرير بنشر التزامها جمددا   األطراف أكدت ،وأخريا   -19
 واإلعالم االتصال محلة يف املشاركة أجل من ،العامة قاشالن حلقات وإقامة التقرير إلصدار والفعاليات اجلديدة ةالرتمج

 شراكات بإقامة الرتحيب مت وكذلك العامل. أرجاء خمتلف يف االتفاقية بروز تعزيز هبدف األمانة استهلتها اليت اللغات املتعددة
  .احثنيوب أكادمييني مع جديدة

 المقبلة الخطوات

 البلدان يف سيما وال ،الربنامج تنفيذ نطاق توسيع ضرورة على القدرات بناء نامجبر  حققها اليت اإلجيابية النتائج تدلّ  -20
 اإلطار هذا يف املستحدثة واألدوات ةاملنهجي استخدام نطاق توسيع املفيد من أنه على أيضا   النتائج هذه وتدل النامية.
 املعتمد تشاركيال والنهج رصدها عملية ىجدو  تعزيزو  االتفاقية فهم سنيحت يف املساعدة بغية األطراف مجيع شملت حبيث

  .إلجرائها

 أدوات ووضع ،ذلك تطلب اليت األطراف قدرات لبناء الالزمة املوارد على احلصول إىل السعي األمانة ستواصلو  -21
  .وتقدميها الدورية التقارير إلعداد جدوى أكثر جديد نظام ووضع ،تشاركية بصورة السياسات رصد جمال يف تدريب

 التنفيذي وامللخص التقرير ترمجة منهاو  سبلال ختلفمب ٢٠١٨ لعام العاملي التقرير نشر مواصلة األطراف من يرجىو  -22
 لكفالة امليزانية عن ةخارج إضافية موارد لتعبئة ضرورة هناكو  .الشأن هذا يف عامة نقاش حلقات وتنظيم جديدة لغات إىل

 .٢٠٢٥ لعام العاملي التقرير من الرابعة النسخة سيما وال منتظم، حنو على االتفاقية لرصد العاملية التقارير نشر

 يف الثقايف التعبري أشكال تنوع وتعزيز حبماية املتعلقة املعلومات إنتاج استمرارية وضمان الشفافية تعزيز إىل سعيا  و  -23
 أو يشمل مبا باالتفاقية، ةاخلاص ملعارفا إلدارة اليونسكو نظام تطوير مواصلة على يشجع أن األطراف ملؤمتر ميكن العامل،
 التفاعل أوجه لتعزيز العمالء مع العالقات إلدارة نظام ووضع السياسات رصد منصة تعزيز بينها من أمور مجلة على ينطوي

  االتفاقية. تنفيذب املعنية اجلهات خمتلف بني
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 التايل: القرار اعتماد يف األطراف مؤمتر يرغب وقد -24

 CP 11.7 القرار مشروع
  األطراف، مؤمتر إن

 DCE/19/7.CP/INF.7 اإلعالميتني الوثيقتنيو  ومالحقها، DCE/19/7.CP/11 الوثيقة درس وقد - 1
 ؛DCE/19/7.CP/INF.8و

 ؛IGC.12 7و IGC.11 8 اللجنة وبقراري CP.6 9 قرارالب يذكر وإذ - 2

 أجل من باإلبداع النهوض الثقافية: السياسات غةصيا إعادة" بعنوان ٢٠١٨ لعام العاملي بالتقرير ا  علم حييط - 3
  "؛التنمية

 اإلعالمية الوثيقة ويف الثالث امللحق يف الوارد النحو على االتفاقية رصد بإطار أيضا   اعلم حييطو  - 4
DCE/19/7.CP/INF.8؛  

 موعد يف األمانة إىل عوامأ ةربعاأل لفرتة الدورية تقاريرها األول امللحق يف املذكورة ألطرافا تقدم أن يقررو  - 5
 ؛٢٠٢٠ نيسان/أبريل ٣٠ أقصاه

 أن األمانة إىل الدورية تقاريرها بعد تقدم مل اليت الثاين امللحق يف املذكورة ألطرافا على جيب أنه أيضا   ويقرر - 6
 ؛2020 نيسان/أبريل 30 أقصاه موعد يف تقّدمها

 املوعد قبل أشهر ستة أقصاه موعد يف الدورية تقاريرها جتميع إىل املعنية األطراف تدعو أن األمانة من ويطلب - 7
 ؛آنفا   5و 4 الفقرتني يف عليه املنصوص النحو على لتقدميها، احملدد النهائي

 توصيات ا  مؤيّد والثالثني التاسعة دورته يف العام املؤمتر اعتمده الذي ٨٧ القرار تنفيذ إىل األطراف يدعوو  - 8
 ومن ،لليونسكو الرئاسيتني اهليئتني عمل وأساليب وإجراءات باحلوكمة املعين عضويةال املفتوح العمل فريق

 هذه وتطبيق ،اوضبطه القرارات واختاذ التعيني عمليات تسييس من احلد ضرورة بشأن ٦٠ التوصية ضمنها
 املتحدة األمم ميثاق مع لغويا   صيغتها تتوافق أن ينبغي اليت أعوام األربعة لفرتات الدورية التقارير على التوصية
 ؛٢٠٠٥ عام واتفاقية

 الوزارات خمتلف وإشراك تقاريرها، إعداد عند اجلهات متعددة مشاورات إجراء على األطراف يشجعو  - 9
 ؛فيها املدين اجملتمع منظمات إشراك خاص وبوجه كذلك  ،العملية هذه يف واحمللية اإلقليمية والسلطات

 العاملي التقريرب 2021 حزيران/يونيو يف ست عقد اليت الثامنة دورته يف وافيهت أن األمانة من أيضا   ويطلب -10
 أخرى؛ ومصادر الدورية التقارير إىل استنادا   العامل يف االتفاقية تنفيذ عن الثالث
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 يف القدرات بناء برنامج نطاق توسيع أجل من امليزانية عن ةخارج موارد قدميت على األطراف أيضا   ويشجع -11
 ونشر املعارف إدارة نظام تنفيذ وملواصلة تشاركية، بصورة السياسات ورصد الدورية التقارير إعداد لجما

 ؛٢٠٢٥ عام يف الرابعة النسخة سيما وال العاملي، التقرير من املقبلة اإلصدارات

 الدورية التقاريرب وافاتهم إىل الثقايف التعبري أشكال تنوع وتعزيز حبماية املعنية احلكومية الدولية اللجنة ويدعو -12
 املقبلة. العادية دورته يف عليها ابتعليقاهت مشفوعة
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 األول الملحق

 2020-2019 الفترة في تقاريرها تقدم أن عليها التي األطراف

 ٢٠٢٠ عام يف املستحقة التقارير ٢٠١٩ عام يف املستحقة التقارير الطرف
 X  أفريقيا جنوب

 X  ألبانيا

  X اجلزائر

 X   انياأمل

 X  الشمالية مقدونيا

 X  أندورا

 X  أنغوال

 X  األرجنتني

 X  أرمينيا

 X  النمسا

 X  بنغالديش

 X  بربادوس

  X بليز

 X  نيبن

 X  بيالروس

 X  القوميات املتعددة بوليفيا دولة

 X  الربازيل

 X  بلغاريا

 X  فاسو بوركينا

 X  بوروندي

 X  كمبوديا

 X  رونالكام

 X  كندا

 X  تشاد

 X  شيلي

 X  الصني

 X   قربص

 X  الكونغو

  X كوستاريكا



DCE/19/7.CP/11 - page 14 

 

 ٢٠٢٠ عام يف املستحقة التقارير ٢٠١٩ عام يف املستحقة التقارير الطرف
 X  ديفوار كوت

 X  كرواتيا

 X  كوبا

 X   منركالد

 X  جيبويت

  X دومينيكا

 X  إكوادور

 X  مصر

 X  املتحدة العربية اإلمارات

 X  إسبانيا

 X  إستونيا

 X  إسواتيين

 X  إثيوبيا

 X  فنلندا

 X  فرنسا

 X  غابون

  X غامبيا

 X  جورجيا

 X  غانا

 X  اليونان

 X  غواتيماال

 X  غينيا

 X  اجملر

 X  اهلند

 X  إندونيسيا

 X  يرلنداآ

 X  آيسلندا

 X  إيطاليا

 X  جامايكا

 X  األردن

 X  كينيا

 X  الكويت
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 ٢٠٢٠ عام يف املستحقة التقارير ٢٠١٩ عام يف املستحقة التقارير الطرف
 X  التفيا

 X  ليتوانيا

 X  لكسمربغ

 X  مدغشقر

 X  مايل

 X  مالطة

 X  موريشيوس

  X موريتانيا

 X  املكسيك

 X  موناكو

 X  منغوليا

 X  األسود اجلبل

 X  مبيقموز 

 X  ناميبيا

 X  النيجر

 X  نيجرييا

 X  النرويج

 X  نيوزيلندا

 X  مانع  

  X أوغندا

  X فلسطني

 X  بنما

 X  باراغواي

 X  بريو

 X  بولندا

 X  الربتغال

 X  السورية العربية مهوريةاجل

 X  الوسطى أفريقيا مجهورية

 X  الشعبية الدميقراطية الو مجهورية

 X  مولدوفا مجهورية

  X املتحدة تنزانيا مجهورية

 X  رومانيا
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 ٢٠٢٠ عام يف املستحقة التقارير ٢٠١٩ عام يف املستحقة التقارير الطرف
 العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة

 الشمالية يرلنداآو 
 X 

 X  رواندا

 X  لوسيا سانت

 X  سيونيف كيتس  سانت

  X اسامو 

 X  السنغال

 X  سيشيل

 X  سلوفاكيا

 X  سلوفينيا

 X   السودان

 X  السودان جنوب

 X  السويد

 X  سويسرا

 X  طاجيكستان

 X  ليشيت-تيمور

 X  توغو

 X  تونس

 X  األورويب االحتاد

 X  أوروغواي

 X  تنامفي

 X  زمبابوي
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 الثاني الملحق

 تقدمها ولم 2018-٢٠١٧ الفترة خالل تقاريرها تقدم نأ لها ينبغي كان  التي األطراف

 ٢٠١٨ عام يف املستحقة التقارير ٢٠١٧ عام يف املستحقة التقارير الطرف
  X أفغانستان

  X وبربودا أنتيغوا

  X أسرتاليا

 X  البهاما

  X القمر جزر

  X السلفادور

  X غرينادا

 X  االستوائية غينيا

  X غيانا

 X  ييتيها

 X  هندوراس

 X  ليسوتو

 X  مالوي

  X نيكاراغوا

  X قطر

 X  الدميقراطية الكونغو مجهورية

  X الدومينيكية اجلمهورية

  X صربيا

 X  وتوباغو ترينيداد

 X  أوكرانيا
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 الملحق الثالث

 إطار رصد تنفيذ االتفاقية

 


