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األصل :فرنسي

مؤتمر األطراف في اتفاقية
حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي
الدورة العادية السابعة
باريس ،مقر اليونسكو ،القاعة 2
 ٧-٤حزيران/يونيو ٢٠١٩
البند  12من جدول األعمال المؤقت :مشروع تنقيح املبادئ التوجيهية التنفيذية اخلاصة باملادة " 9تشاطر
املعلومات والشفافية"
األويل لتنقيح املبادئ
وفقا للفقرة  ٧من القرار  ،6.CP 9تتضمن هذه الوثيقة املشروع ّ
التوجيهية التنفيذية اخلاصة باملادة " ٩تشاطر املعلومات والشفافية".
القرار املطلوب :الفقرة 8
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 - 1كلّف مؤمتر األطراف خالل دورته العادية السادسة (حزيران/يونيو  )2017اللجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز
تنوع أشكال التعبري الثقايف (املشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة") بتنقيح املبادئ التوجيهية التنفيذية اخلاصة باملادة 9
"تشاطر املعلومات والشفافية" ،مبا يشمل إطار التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات بشأن التدابري الرامية إىل محاية
وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف (واملشار إليه فيما يلي بعبارة " إطار التقارير الدورية") وملحق املصادر واإلحصاءات،
وإىل تقدمي نتائج التنقيح إىل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة.
 - 2ويرمي تنقيح املبادئ التوجيهية التنفيذية اخلاصة باملادة  9إىل جعل إعداد التقارير الدورية اليت تقدمها األطراف أكثر
وضوحا وجدوى ومرونة .ويرمي أيضا إىل مواءمة التقارير مع إطار رصد االتفاقية من أجل حتسني تقييم أثر االتفاقية على
أرض الواقع .وترد الدوافع اليت أدت إىل إدخال هذه التنقيحات يف الفقرتني  13و 17من الوثيقة DCE/17/11.IGC/8
اليت عرضت على اللجنة يف دورهتا احلادية عشرة وخلصت يف الفقرة  5أدناه .ومن املتوقع أن تطبّق املبادئ التوجيهية
التنفيذية وإطار التقارير الدورية املن ّقحة يف الدورة الثالثة إلعداد التقارير بعد أن يوافق عليها مؤمتر األطراف يف حزيران/يونيو

.2019

 - 3ويدعى مؤمتر األطراف خالل هذه الدورة إىل النظر يف مشروع تنقيح املبادئ التوجيهية التنفيذية اخلاصة باملادة ،9
مبا يشمل إطار التقارير الدورية ،وإىل اختاذ قرار بشأن املوافقة عليها أم ال.
 - 4وقد اعتمدت اللجنة التنقيحات املقرتحة يف دورهتا العادية الثانية عشرة (كانون األول/ديسمرب  .)٢٠١٨وتراعي
هذه التنقيحات املناقشات اليت جرت خالل الدورة السادسة ملؤمتر األطراف ويف الدورتني احلادية عشرة والثانية عشرة للجنة،
فضال عن النتائج اليت مت مجعها يف الدورتني األوىل والثانية إلعداد التقارير الدورية ( 2015-2012و)2019-2016
واآلراء الواردة خالل دورة العمل املخصصة لذلك اليت عقدت يف داكار (السنغال) يف  ٢٠آذار/مارس  ٢٠١٨واليت مجعت
حمرري التقرير العاملي واخلرباء املشاركني يف أنشطة تنمية القدرات يف جمال رصد السياسات واملكاتب امليدانية واألمانة.
ّ
 - 5وتراعي االقرتاحات اخلاصة بتنقيح املبادئ التوجيهية التنفيذية وإطار التقارير الدورية ،التوصيات الرئيسية اليت انبثقت
عن عملية التشاور والواردة فيما يلي:
( )1مواءمة إطار التقارير الدورية مع إطار رصد االتفاقية (الوارد يف الوثيقة  )DCE/19/7.CP/INF.8عن طريق
إعادة تنظيم هذا اإلطار حول أهداف االتفاقية األربعة اليت تشمل جماالت الرصد ذات الصلة بكل هدف
كل من جماالت عمل االتفاقية ،وحتسني إمكانية نقل املعلومات
منها .وسيتيح ذلك رصد التق ّدم احملرز يف ّ
بني التقرير العاملي والتقارير الدورية ومنصة رصد السياسات.

وييسر تق ّدم األطراف
( )2تبسيط اإلطار ومسار استخدام التقارير الدورية على حنو يتيح تص ّفحها بصورة بديهية ّ
يف إعداد التقارير باالستعانة مبراحل يتم حتديدها بوضوح.
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( )3مواءمة القسم الخاص "بالبيانات والمعلومات واإلحصاءات التكميلية" مع إطار رصد االتفاقية من أجل
تيسري مجع البيانات وإدارهتا هبدف تعزيز جدوى املعلومات الواردة يف التقارير الدورية فضال عن أوجه التآزر
بني عملييت رصد االتفاقية على الصعيدين الوطين والدويل .وقد أعيد تنظيم القسم اخلاص "بالبيانات
واملعلومات واإلحصاءات التكميلية" ،حبيث أصبح يشمل سلسلة من املؤشرات الكمية والنوعية اجلديدة اليت
تتضمن جزءا كبريا من وسائل التحقق الواردة يف إطار رصد االتفاقية واليت صيغت يف شكل أسئلة نوعية
وكمية.
( )4وضع أسئلة محددة األهداف بصورة أوضح للحصول على معلومات تتعلق بآثار السياسات والتدابري
احملددة ،وبتنفيذ االتفاقية بوجه عام؛
( )5تعزيز المرونة يف إعداد التقارير الدورية .وحتقيقا هلذه الغاية ،يتيح إطار التقارير الدورية لألطراف تقدمي املزيد
من املعلومات عن جماالت تطبيق االتفاقية ذات األمهية اخلاصة للسياسات الثقافية الوطنية .وباإلضافة إىل
ذلك ،أزيلت القيود اليت كانت مفروضة على عدد الصفحات أو احلروف.
( )6تطبيق بنية مماثلة على جميع أقسام إطار التقارير الدورية يف النموذج اإللكرتوين .فقد وضعت قائمة
ييسر معاجلة البيانات مبزيد من
فريدة لألسئلة ختص كل قسم من أقسام إطار التقارير الدورية ،وهذا ما ّ
التوحيد.
( )7توفير أداة لألطراف لتيسير تنفيذ عمليات تشاركية لرصد السياسات .لقد اقرتح يف إطار التقارير الدورية
موجه إىل منظمات اجملتمع املدين لتشجيع وتيسري مشاركة هذا اجملتمع يف إعداد
منوذج إلكرتوين
مستقل ّ
ّ
التقارير الدورية اليت تقدمها األطراف.
 - 5ومراعاة هلذه التوصيات ،يرمي مشروع تنقيح املبادئ التوجيهية التنفيذية اخلاصة باملادة  ،9الوارد يف امللحق إىل
مواءمة الفقرات املعنية مع القرار  6.CP 9الصادر عن مؤمتر األطراف والقرار  11.IGC 8الصادر عن اللجنة عن طريق
إدراج عدد حمدود من التعديالت الشكلية.
تبني
 - 6ويعرض مشروع تنقيح املبادئ التوجيهية التنفيذية اخلاصة باملادة  9يف شكل جدول يضم ثالثة أعمدة ّ
التعديالت اليت أجريت على النسخة األصلية فضال عن أصل هذه التعديالت ومصدرها.
 - 7ويلي هذا اجلدول اإلطار املنقح للتقارير الدورية .وعمال باملمارسة املتّبعة يف اتفاقيات اليونسكو يف جمال الثقافة،
سيوضع اإلطار املن ّقح يف شكل منوذج متاح على شبكة اإلنرتنت ،وسرتاجعه األمانة على فرتات منتظمة.

 - 8وقد يرغب مؤمتر األطراف يف اعتماد القرار التايل:
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مشروع القرار

7.CP 12

إن مؤمتر األطراف،
 - 1وقد درس الوثيقة  DCE/19/7.CP/12ومالحقها ،فضال عن الوثيقة اإلعالمية ،DCE/19/7.CP/INF.8
 - 2وإذ يذ ّكر بالقرار ،6.CP 9
 - 3يوافق على املبادئ التوجيهية التنفيذية املنقحة اخلاصة باملادة  9وامللحقة هبذا القرار؛
 - 4ويطلب بالتايل من األمانة حتديث منشوراهتا املطبوعة واإللكرتونية فضال عن النماذج اإللكرتونية لدورة إعداد
التقارير للفرتة  2023-2020ومجيع املواد األخرى املعنية.
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الملحق
المبادئ التوجيهية التنفيذية الخاصة بالمادة 9
"تشاطر المعلومات والشفافية"
مشروع التنقيحات
المادة 9

تشاطر املعلومات والشفافية

تقوم األطراف مبا يلي:
(أ)

تقدمي تقارير إىل اليونسكو كل أربعة أعوام تتضمن ما يلزم من املعلومات عن التدابري اليت اختذهتا حلماية
وتعزيز أشكال التعبري الثقايف يف أراضيها وعلى املستوى الدويل؛

(ب) تعيني جهة اتصال مسؤولة عن تشاطر املعلومات بشأن هذه االتفاقية؛
(جـ) تشاطر وتبادل املعلومات املتعلقة حبماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف.
التقارير الدورية التي تقدمها األطراف في االتفاقية كل أربع سنوات
 - 1يقدم كل طرف ،بعد أربع سنوات من إيداعه وثيقة التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام ،ومرة كل أربع
سنوات ابتداء من ذلك التاريخ ،تقريرا إىل مؤمتر األطراف الذي يدرسه مبوجب املادة ( 22.4ب).
 - 2وينبغي أن تتضمن هذه التقارير معلومات مفيدة عن السياسات والتدابري اليت اختذهتا الدول األطراف حلماية أشكال
التعبري الثقايف وتعزيز تنوعه داخل أراضيها وعلى املستوى الدويل ،وكذلك بشأن أثر هذه السياسات والتدابري ونتائجها.
 - 3وينبغي أن تتيح املعلومات والبيانات الواردة يف هذه التقارير الفرصة لتبادل اخلربات وأفضل املمارسات لإلسهام يف
تنفيذ االتفاقية ورصدها.
 - 4وينبغي صياغة هذه التقارير مبا يتوافق مع ميثاق األمم املتحدة واتفاقية عام  2005هبدف تشجيع احلوار واالحرتام
املتبادل بني األطراف وتفادي التسييس.
شكل التقارير ومضمونها
 - 5تق ّدم األطراف املعلومات يف الشكل الذي يوافق عليه مؤمتر األطراف ،والذي يرد يف إطار التقارير امللحق هبذه
املبادئ التوجيهية .وقد مت االتفاق على أنه جيوز ملؤمتر األطراف اختاذ قرار بتكييف اإلطار ،مع مراعاة اجلدول الزمين الذي
حيدده املؤمتر نفسه ،ومع احرتام املادة ( 9أ).
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 - 6توفر التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات معلومات نوعية وكمية ،وجتري حتليال يستند إىل املبادئ التوجيهية
اليت تنص عليها املادة  2من االتفاقية ،وتتناول فيه كيف مت وضع السياسات واختاذ التدابري الرامية إىل محاية وتعزيز تنوع
أشكال التعبري الثقايف ،وملاذا مت ذلك ومىت ،ومدى تأثري هذه السياسات والتدابري .وتوفّر هذه التقارير أيضا بيانات إحصائية
قدر املستطاع ،وتقدم أفضل األمثلة على التدابري والتجارب اليت ترغب األطراف يف تشاطرها.

 - 7وتنظر األطراف عند إعداد التقارير يف آثار االتفاقية على اإلدارة يف جمال الثقافة ووضع السياسات املتكاملة للقطاع
شجع األطراف على تشكيل جمموعات عمل مشرتكة بني الوزرات تضم خمتلف املؤسسات احلكومية املسؤولة
اإلبداعي .وت ّ
عن الفنون والثقافة والتعليم والتجارة والصناعة والسياحة والعمل والتنمية االجتماعية واالقتصادية والشؤون املالية والتخطيط
شجع األطراف على
واالستثمار واالتصاالت وسائر املؤسسات احلكومية املعنية ،لتساعدها يف إعداد تقاريرها .وكذلك ت ّ
ضمان مسامهة خمتلف مستويات احلكومة مثل املناطق واملدن يف إعداد هذا التقرير.

 - 8وفقا للمبادئ التوجيهية التنفيذية اخلاصة باملادة  16من االتفاقية ،اليت تتناول مسألة املعاملة التفضيلية للبلدان
النامية ،تصف البلدان املتق ّدمة طريقة تنفيذها لاللتزامات مبوجب هذه املادة .وتقدم البلدان النامية بدورها معلومات عن
تقييم االحتياجات الذي أجرته والتدابري اليت ّاختذهتا لتعزيز املنافع النامجة عن املعاملة التفضيلية.

كل دورة لعملية إعداد التقارير ،أن حيدد عن طريق اختاذ قرار ،جماال واحدا أو أكثر من
 - 9وجيوز ملؤمتر األطراف يف ّ
لتغري الظروف.
اجملاالت ذات األولوية من أجل معاجلة املسائل الراهنة املرتبطة بالسياسات والتصدي ّ

 -10ووفقا لألولوية العامة اليت توليها اليونسكو للمساواة بني اجلنسني ،جيب أن تتضمن التقارير معلومات عن التدابري
املتخذة لتيسري وصول املرأة ومشاركتها بصفتها مبدعة ومنتجة ملختلف أشكال التعبري الثقايف فضال عن مشاركتها يف احلياة
الثقافية للمجتمعات.
 -11ووفقا السرتاتيجية اليونسكو التنفيذية اجلديدة بشأن الشباب للفرتة  ،2021-2014جيب أن تتضمن تقارير
األطراف معلومات عن التدابري املتخذة لتيسري وتشجيع مشاركة الشباب يف احلياة الثقافية بصفتهم مبدعني لألنشطة والسلع
واخلدمات الثقافية ومنتجني هلا ومستفيدين منها.
 -12وجيب عرض هذه املعلومات على حنو واضح وموجز.
ضمان عملية تشاركية
 -13خالل عملية إعداد التقارير ،جتري األطراف مشاورات مع اجلهات املعنية املتعددة مبا يشمل اجلهات الفاعلة احلكومية
وغري احلكومية من أجل مجع مستويات التعبئة ومصادر املعلومات القائمة كافة.
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 -14وفقا للمادة  11من االتفاقية وللمبادئ التوجيهية التنفيذية املتعلقة بدور اجملتمع املدين ومشاركته ،حترص األطراف
على تشجيع مشاركة اجملتمع املدين يف إعداد التقارير وفقا لشروط حتدد بالتشاور .وجيب أن تظهر التقارير الطريقة اليت
شارك هبا اجملتمع املدين يف عملية إعداد التقرير.
 -15وجيوز أيضا لألطراف أن تتعاون مع الوكاالت املتخصصة على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية ،من أجل مجع
املعلومات والبيانات املطلوبة يف إطار إعداد التقارير الدورية املقدمة كل أربع سنوات.
تقديم التقارير ونشرها
 -16بناء على طلب مؤمتر األطراف ،تدعو األمانة األطراف إىل إعداد تقاريرها الدورية كل أربع سنوات ،قبل املوعد احملدد
لتقدميها بستة أشهر على األقل .وتتوجه األمانة هلذا الغرض إىل جهات االتصال اليت حتددها األطراف وإىل الوفود الدائمة
لدى اليونسكو وإىل اللجان الوطنية لليونسكو.
 -17وتقدم األطراف تقاريرها إىل األمانة بإحدى لغيت عمل اللجنة (اإلجنليزية أو الفرنسية) بالشكل اإللكرتوين أو بالشكل
املطبوع إذا مل يدرج يف التقرير توقيع إلكرتوين .ولغرض تيسري معاجلة البيانات واملعلومات ،تستخدم األطراف من باب
شجع األطراف على تقدمي
األولوية املنصة املتاحة على شبكة اإلنرتنت لتقدمي تقاريرها .ويف سياق تشاطر املعلومات ،ت ّ
تقاريرها يف لغات إضافية كلما كان ذلك ممكنا.

 -18وما إن تتسلم األمانة تقارير األطراف ،تسجلها وتقر بتسلمها وترسلها إىل اللجنة.
 -19حتيل األمانة إىل اللجنة قبل انعقاد دوراهتا العادية اليت تسبق مؤمترا من بني كل مؤمترين لألطراف (أي مرة كل أربع
سنوات) تقريرا عن رصد حالة تنفيذ االتفاقية على الصعيد الدويل استنادا إىل املعلومات والبيانات املتوافرة يف التقارير الدورية
املق ّدمة مرة كل أربع سنوات ويف مصادر أخرى .ويشري هذا التقرير إىل القضايا املستعرضة وإىل التحديات اليت تظهر يف
يتعني معاجلتها لدى دخول االتفاقية حيز التنفيذ يف املستقبل.
التقارير واليت ّ

 -20ووفقا للمادتني ( 22.4ب) و( 23.6جـ) من االتفاقية ،حتال التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات ،وبعد مداولة
اللجنة ،إىل مؤمتر األطراف للنظر فيها .وتكون هذه التقارير مصحوبة بتعليقات اللجنة وبتقرير الرصد الذي أع ّدته األمانة.
 -21لتسهيل تبادل املعلومات اخلاصة حبماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف ،تتاح التقارير الدورية املعدة كل أربع
سنوات للجمهور على املوقع اإللكرتوين اخلاص باالتفاقية قبل كل دورة من دورات اللجنة اليت جتري فيها دراسة هذه التقارير.
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جهات االتصال
تعني األطراف جهة االتصال املكلّفة بنشر املعلومات املرتبطة باالتفاقية على الصعيد الوطين،
 -22وعقب عملية التصديقّ ،
كما جيري نشر هذه املعلومات على الصعيد الدويل بواسطة األمانة .ويف حال تغيري جهة االتصال ،ينبغي لألطراف إخطار
األمانة بذلك يف أقرب وقت ممكن.
 -23ومتثل جهات االتصال سبال للتواصل ميكن من خالهلا نشر املعلومات املتعلقة باالتفاقية يف الوزارات واهليئات العامة
املعنية .وجيب أن تكون جهات االتصال قادرة على تلبية مطالب اجلمهور العريض فيما يتعلق باالتفاقية.
 -24وجيب على األطراف إشراك جهات االتصال يف عملية مجع املعلومات املفيدة ،من خالل تنسيق مسامهات خمتلف
املصادر احلكومية وغري احلكومية وإعداد التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات.
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الملحق  -إطار التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات بشأن التدابري الرامية إىل محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف
البنية
تقسم التقارير الدورية اليت تقدم مرة كل أربع سنوات (واملشار إليها فيما يلي باسم "التقارير") إىل مخسة أقسام.
الرقم

القسم

القسم الفرعي

١

املعلومات العامة

املعلومات التقنية

٢
٣

السياسات والتدابري

٣

النتائج والتحديات

٤

اجملتمع املدين

٥

املالحق

امللخص
الهدف  - 1دعم النظم املستدامة لإلدارة يف جمال الثقافة
 القطاعات الثقافية واإلبداعية
 تنوع وسائل اإلعالم
 البيئة الرقمية
 الشراكات مع اجملتمع املدين
الهدف  - 2حتقيق التوازن يف تداول السلع واخلدمات الثقافية وزيادة حراك
الفنانني واملهنيني العاملني يف جمال الثقافة
 حراك الفنانني واملهنيني العاملني يف جمال الثقافة
 تبادل السلع واخلدمات الثقافية
 املعاهدات واالتفاقات
الهدف  - 3إدراج الثقافة يف أطر التنمية املستدامة
 السياسات واخلطط الوطنية للتنمية املستدامة
 التعاون الدويل ألغراض التنمية املستدامة
الهدف  - 4تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
 املساواة بني اجلنسني
 احلرية الفنية
المسائل المستع ِرضة
النتائج احملققة
التحديات اليت ووجهت
التوصل إليها
احللول اليت مت ّ
اخلطوات املقبلة

املعلومات التقنية
التدابري واملبادرات
النتائج والتحديات
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توجيهات بشأن صياغة التقارير
جيب مراعاة التوجيهات التالية عند مجع البيانات واملعلومات وصياغة التقارير:
( )1جيب دعم كل قول بالوقائع والتفسريات؛
( )2جيب صياغة هذه التقارير بأسلوب يتوافق مع ميثاق األمم املتحدة واتفاقية عام  2005هبدف تشجيع
احلوار واالحرتام املتبادل بني األطراف وتفادي التسييس.
( )3جيب أن تستمد املعلومات والتحليالت من مصادر خمتلفة وأن تكون موضحة باألمثلة وإن أمكن بالبيانات.
( )4جيب جتنّب السرد التارخيي الطويل.
( )5وفيما خيص وسائل التحقق الواردة يف شكل أسئلة كمية ونوعية ،جيب أن تقدَّم بقدر اإلمكان أجوبة عن
هذه األسئلة املتعلقة بكل جمال من اجملاالت األحد عشر لرصد تطبيق االتفاقية وأن تكون هذه األجوبة
مسوغة.
ّ
( )6ومع أن تضمني التقارير معلومات عن السياسات والتدابري بشأن جماالت الرصد األحد عشر بأكملها ليس
إلزاميا ،فمن املستحسن جدا تغطية أكرب عدد ممكن من جماالت الرصد لتوفري صورة متماسكة وكاملة لألنشطة
اليت جيري االضطالع هبا على الصعيد الوطين لتنفيذ االتفاقية.
( )7جيب أن يكون وصف السياسات والتدابري واضحا وموجزا ،وأن يرّكز على حماور التدخل ذات األولوية ،وإن
أمكن ،على األثر الناجم عنها.
( )8ال يشمل نطاق تطبيق اتفاقية عام  2005الرتاث الثقايف غري املادي ،ومن َثّ فهو ال يندرج يف نطاق هذا
التقرير.
( )9يتعني على األطراف اليت سبق أن قدمت تقريرا دوريا عن فرتة األعوام األربعة لتنفيذ االتفاقية أن تق ّدم معلومات
عن السياسات والتدابري واإلجنازات والتحديات ضمن اإلطار الزمين لألعوام األربعة اليت تلت صدور تقريرها
األخري.
إجراءات تقديم التقارير ومتابعتها
جيب على األطراف اتّباع اإلجراءات التالية:
( )1تقدم األطراف تقاريرها باللغة اإلجنليزية أو الفرنسية (أي بإحدى لغيت عمل اللجنة) ،وكلّما كان ذلك ممكنا،
تق ّدمها بلغات إضافية باستخدام النموذج اإللكرتوين الذي أع ّدته األمانة هلذه الغاية استنادا إىل إطار التقارير
الدورية؛
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( )2جيب أن يرد التوقيع األصلي للمسؤول عن التوقيع باسم الطرف املعين ،يف هناية التقرير ،وجيوز أن يتّخذ شكل
توقيع إلكرتوين؛
( )3وإذا مل يدرج توقيع إلكرتوين يف النموذج املتاح على شبكة اإلنرتنت ،ينبغي إرسال النسخة (أو النسخ)
األصلية املوقّعة إىل العنوان التايل:

UNESCO, Section de la diversité des expressions culturelles,
7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France.

المعلومات العامة
المعلومات التقنية
الملخص
جيب أن تقدم األطراف يف تقاريرها ملخصا يف صفحة واحدة يصف األهداف واألولويات الرئيسية للسياسات الثقافية
املعمول هبا لديها واملرتبطة مباشرة باالتفاقية.
وليس هذا امللخص مقدمة للتقرير وال جدوال توضيحيا للمحتويات.
وحيال امللخص إىل اللجنة وإىل مؤمتر األطراف مبوجب املادتني ( 22.4ب) و( 23.6جـ) من االتفاقية.
 - ٢السياسات والتدابير




ميثل قسم "السياسات والتدابري" جوهر التقارير الدورية .ويتمحور هذا القسم حول إطار رصد تنفيذ
االتفاقية هبدف تشجيع الرصد املنهجي لوضع أهداف االتفاقية األربعة موضع التنفيذ.
ومن َثّ فإن قسم "السياسات والتدابري" يشمل  11جماال لرصد تنفيذ االتفاقية .وتقرتح البنية نفسها
لكل جمال من جماالت الرصد وتشمل ما يلي:







مقدمة موجزة بشأن نوع املعلومات اليت يطلب من األطراف توفريها؛
وسائل التحقق ،يف شكل أسئلة نوعية وكمية تتيح إضفاء الطابع املنهجي على عملية مجع البيانات
املتعلقة بتطبيق جمال الرصد على الصعيد الوطين؛

 عرض سردي للسياسات والتدابري الرئيسية املنفذة يف كل جمال من جماالت الرصد.
وتدرج يف إطار كل سياسة أو تدبري أسئلة حمددة تتعلق بصلة تلك السياسة أو ذلك التدبري بالصندوق
الدويل للتنوع الثقايف واسرتاتيجية اليونسكو التنفيذية اجلديدة بشأن الشباب للفرتة .2021-2014
وللحصول على املزيد من املعلومات عن أنواع التدابري اليت جيب إدراجها يف التقارير ،ميكن االطالع على
قائمة تشمل أمثلة مبتكرة وهي متاحة على منصة رصد السياسات على املوقع اإللكرتوين لالتفاقية.
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الهدف  -1دعم النظم المستدامة لإلدارة في مجال الثقافة

القطاعات الثقافية واإلبداعية
جيب أن تقدم األطراف معلومات عن السياسات والتدابري اليت اعتمدهتا لدعم القطاعات الثقافية واإلبداعية ومحاية وتعزيز
أشكال التعبري الثقايف داخل أراضيها على املستوى الوطين أو اإلقليمي أو احمللي ،يف خمتلف مراحل سلسلة القيمة :اإلبداع؛
واإلنتاج؛ والتوزيع/النشر؛ واملشاركة/االنتفاع.
وجيب أن تقدم األطراف أيضا معلومات عن آليات التعاون املشرتكة بني الوزارات ،فضال عن التعاون بني السلطات العامة
اليت استحدثت على املستوى الوطين واحمللي أو على مستوى املناطق لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف.
تنوع وسائل اإلعالم
جيب أن تقدم األطراف معلومات عن اجلهود املبذولة حلماية استقاللية هيئات التحرير وحرية وسائل اإلعالم ،واللوائح
اخلاصة بتجميع وسائل اإلعالم يف مراكز ،والتدابري اليت تتيح جلميع فئات اجملتمع االنتفاع مبختلف أنواع املضامني.
وجيب على األطراف كذلك تقدمي معلومات عن السياسات والتدابري املعتمدة لدعم تنوع املضامني الثقافية يف خمتلف أنواع
وسائل اإلعالم (التابعة للقطاع العام أو اخلاص أو للمجتمعات احمللية).
البيئة الرقمية
جيب أن تقدم األطراف معلومات عن السياسات والتدابري اليت تدعم اإلبداع والصناعات الثقافية احمللية واألسواق الرقمية مثال من
خالل تشجيع منح األجور العادلة للفنانني املبدعني أو من خالل حتديث الصناعات الثقافية لتواكب العصر الرقمي.

وجيب على األطراف كذلك تضمني تقاريرها معلومات عن املبادرات اليت ترمي إىل حتسني االنتفاع بالثقافة الرقمية وبأشكال
التعبري الثقايف املتنوعة يف البيئة الرقمية.
الشراكات مع المجتمع المدني
جيب أن تقدم األطراف معلومات عن التدابري اليت تتخذ لصاحل منظمات اجملتمع املدين 1املشاركة يف تعزيز تنوع أشكال
التعبري الثقايف ،واليت ترمي إىل مجلة من األمور تشمل ما يلي :توفري التمويل العام ملساعدة هذه املنظمات على حتقيق
أهداف االتفاقية؛ وتوفري فرص الربط الشبكي مع السلطات العامة وسائر منظمات اجملتمع املدين؛ وتوفري فرص التدريب
الكتساب الكفاءات؛ وإجياد جماالت للحوار مع السلطات العامة لوضع السياسات الثقافية ورصد تنفيذها.
1

يف إطار هذه االتفاقية ،يشمل تعريف اجملتمع املدين املنظمات غري احلكومية واملنظمات غري الرحبية واملهنيني يف قطاع الثقافة والقطاعات املرتبطة
به ،واجملموعات اليت تدعم عمل الفنانني واجملتمعات الثقافية (انظر الفقرة  3من املبادئ التوجيهية التنفيذية).
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الهدف  -2تحقيق التوازن في تداول السلع والخدمات الثقافية وزيادة حراك الفنانين والمهنيين العاملين
في مجال الثقافة

حراك الفنانين والمهنيين العاملين في مجال الثقافة
جيب أن تقدم األطراف معلومات عن السياسات والتدابري ،مبا يف ذلك املعاملة التفضيلية احملددة يف املادة  ١٦من االتفاقية،2
اليت ترمي إىل تعزيز حراك الفنانني واملهنيني العاملني يف جمال الثقافة من حيث دخوهلم إىل خمتلف بلدان العامل وخروجهم منها.
ويتعني على األطراف كذلك تضمني تقاريرها معلومات عن الربامج التنفيذية اليت وضعت لدعم حراك الفنانني واملهنيني العاملني
يف جمال الثقافة ،وال سيما من البلدان النامية وإليها ،وذلك عن طريق برامج التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي.
تبادل السلع والخدمات الثقافية
يتعني على األطراف تقدمي معلومات عن السياسات والتدابري ،مبا يف ذلك املعاملة التفضيلية احملددة يف املادة  16من
ّ
االتفاقية ،اليت هتدف إىل تيسري تبادل السلع واخلدمات الثقافية على حنو متوازن يف مجيع أحناء العامل وضمان الرصد املنتظم
لتطور هذه املبادالت.
وتشمل هذه السياسات والتدابري مجلة من األمور من بينها اسرتاتيجيات االسترياد والتصدير؛ وبرامج التعاون الثقايف بني
بلدان الشمال وبلدان اجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب وبرامج املعونة لصاحل التجارة؛ واالستثمارات املباشرة يف اخلارج
لصاحل الصناعات الثقافية اإلبداعية.
المعاهدات واالتفاقات
تقدم األطراف معلومات عن تناول السلع واخلدمات الثقافية يف اتفاقات التجارة واالستثمار اليت وقعتها أو اليت جيري
التفاوض بشأهنا على املستويني الدويل واإلقليمي و/أو على املستوى الثنائي ،وتقدم كذلك معلومات عن إدراج بنود ثقافية
خاصة بالتجارة اإللكرتونية واملنتجات الرقمية.
وتشري األطراف أيضا إىل املبادرات اجلارية من أجل تعزيز أهداف االتفاقية ومبادئها يف سائر االتفاقات واملعاهدات ويف
اإلعالنات والتوصيات والقرارات.
2

تنص املادة  16من االتفاقية على أنه يتعني على البلدان املتقدمة منح معاملة تفضيلية للبلدان النامية عن طريق أطر مؤسسية وقانونية مالئمة
ّ
من أجل حتقيق مجلة أهداف من ضمنها قيام قطاع ثقايف نشيط يف البلدان النامية والقيام مببادالت ثقافية أوسع نطاقا وأكثر توازنا .وتتّسم املعاملة
التفضيلية ببعد ثقايف وجتاري يف آن واحد .وتفرض هذه املادة التزامات على البلدان املتقدمة جتاه البلدان النامية فيما يتعلق باألشخاص (الفنانني
وسائر املهنيني والعاملني يف جمال الثقافة) وبالسلع واخلدمات الثقافية.
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الهدف  -3إدراج الثقافة في أطر التنمية المستدامة

السياسات والخطط الوطنية للتنمية المستدامة
جيب على األطراف تقدمي معلومات عن السياسات والتدابري الرامية إىل دمج اإلبداع وأشكال التعبري الثقايف باعتبارها
عناصر اسرتاتيجية يف عملية التخطيط الوطنية للتنمية املستدامة ويف سياسات التنمية املستدامة .وجيب أيضا توفري معلومات
عن كيفية مسامهة هذه التدابري يف حتقيق النتائج االقتصادية واالجتماعية والبيئية ويف ضمان توزيع املوارد الثقافية وأشكال
التعبري الثقايف وإتاحتها على حنو منصف.
وبوجه عام ،تقوم الوكاالت املسؤولة عن النمو االقتصادي واالستدامة البيئية واإلدماج االجتماعي والثقافة بتطبيق هذه
التدابري .وجيب أن تراعي التدابري هذا الرتابط وأن تشري إىل إنشاء آليات تنسيق خمصصة.
التعاون الدولي ألغراض التنمية المستدامة
تقدم األطراف معلومات عن السياسات والتدابري الرامية إىل دمج الثقافة باعتبارها عنصرا اسرتاتيجيا يف برامج املساعدة
والتعاون الدويل واإلقليمي ألغراض التنمية املستدامة مبا يشمل برامج التعاون فيما بني بلدان اجلنوب من أجل تعزيز قيام
قطاعات إبداعية نشيطة يف البلدان النامية.
وعادة ما تقوم وكاالت التعاون الدويل و/أو الوزارات واهليئات املعنية بالشؤون اخلارجية والثقافة بتنفيذ هذا النوع من السياسات
والتدابري .وال بد أن تشري هذه التدابري اليت جيب تقدمي معلومات عنها ،حسب االقتضاء ،إىل إنشاء آليات التنسيق.
الهدف  - 4تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية

المساواة بين الجنسين
تصف األطراف السياسات والتدابري املتّخذة لتعزيز املساواة بني اجلنسني 3يف القطاعات الثقافية ويف وسائل اإلعالم .وتقدم
وموزعات
األطراف بوجه خاص معلومات عن السياسات والتدابري الرامية إىل دعم النساء
بوصفهن مبدعات ومنتجات ّ
ّ

دهن مناصب اختاذ القرارات .وتقدم األطراف أيضا معلومات عن السياسات
لألنشطة والسلع واخلدمات الثقافية ،ودعم تقلّ ّ
3

متثل املساواة بني اجلنسني إحدى األولويتني العامتني لليونسكو .وفقا للمادة  ٧من االتفاقية ،تشجع األطراف "على إيالء االهتمام الواجب
احتياجاهتن".
لظروف النساء و
ّ
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املتنوعة ومواطنات يشاركن يف احلياة الثقافية
والتدابري الرامية إىل دعم النساء
ّ
بوصفهن مستفيدات من أشكال التعبري الثقايف ّ

مشاركة تامة.

وتشري األطراف إىل اجلهود املبذولة لتوفري بيانات عن آخر املستجدات فيما خيص التقدم احملرز يف حتقيق املساواة بني
اجلنسني يف قطاعي الثقافة ووسائل اإلعالم.
الحرية الفنية
تقدم األطراف معلومات عن السياسات والتدابري املعتمدة واملنفذة لتعزيز ومحاية احلرية الفنية لدى الفنانني ومجاهريهم.4
فتسلّط بذلك األطراف الضوء على اإلجراءات الرامية إىل محاية وتعزيز احلق يف اإلبداع من دون رقابة أو ترهيب؛ واحلق يف
احلصول على الدعم ويف نشر األنشطة الفنية وتل ّقي أجور لقاء أدائها؛ واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات؛ واحلق يف محاية

حقوق الفنانني االجتماعية واالقتصادية؛ واحلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية.
المسائل المستع ِرضة

تقدم األطراف يف هذا القسم الفرعي معلومات عن املسائل املستعرضة الناشئة اليت حتددها اهليئات الرئاسية لالتفاقية يف
كل دورة من دورات إعداد التقارير.
وقد حيدد قرار مؤمتر األطراف املسألة أو املسائل املستعرضة اليت ينبغي تقدمي معلومات عنها يف كل دورة من دورات إعداد
التقارير اليت تقدم كل أربع سنوات.
ويتيح هذا القسم الفرعي لألطراف أيضا تقدمي أي سياسات أخرى أو تدابري أخرى تسهم بصورة مباشرة يف تنفيذ االتفاقية
وال تغطيها اجملاالت األحد عشر لرصد تنفيذ االتفاقية.
 - ٣النتائج والتحديات
يف هذا القسم من التقارير ،يطلع كل طرف األطراف األخرى على ما يلي:

4



النتائج الرئيسية احملرزة يف تنفيذ االتفاقية؛



والتحديات اليت اعرتضت سبيل تنفيذ االتفاقية أو تلك املتوقعة؛



التوصل إليها أو احللول املزمعة للتص ّدي هلذه التحديات؛
واحللول اليت مت ّ



واملراحل املقررة لألعوام األربعة املقبلة من أجل تنفيذ االتفاقية ،واألولويات اليت مت حتديدها هلذه الفرتة.

وتشري املادة  2من االتفاقية يف املبدأ األول إىل أنه "ال ميكن محاية التنوع الثقايف وتعزيزه إال بكفالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،مثل
حرية التعبري واإلعالم واالتصاالت ،وقدرة األفراد على اختيار أشكال التعبري الثقايف".
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 - ٤المجتمع المدني







يهدف هذا القسم إىل تعزيز التعاون مع اجملتمع املدين يف إعداد التقارير الدورية .ويقوم هذا القسم على منوذج
إلكرتوين مستقل يركز على ما تضطلع به منظمات اجملتمع املدين من محاية وتعزيز لتنوع أشكال التعبري الثقايف.
وميكن حتميل هذا النموذج وإرساله إىل منظمات اجملتمع املدين املشاركة يف صياغة التقرير الدوري.
ويوصى بعقد اجتماع عمل مع منظمات اجملتمع املدين الرئيسية املعنية بتنفيذ االتفاقية ،لكي تتمكن بصورة
مجاعية من استكمال خمتلف أقسام النموذج الفرعية.
وعندما يتعذر تنفيذ هذا النهج التشاركي ،جيوز لألطراف أن ترسل النموذج اإللكرتوين إىل منظمات اجملتمع
املدين وأن جتمّع خمتلف املسامهات يف الصيغة النهائية لنموذج التقارير الدورية.

المعلومات التقنية
التدابير والمبادرات


يستند قسم "التدابري واملبادرات" املوجّه إىل منظمات اجملتمع املدين إىل البنية التالية:


مقدمة موجزة بشأن نوع املعلومات اليت يطلب من األطراف توفريها؛



وسائل التحقق يف شكل أسئلة نوعية وكمية؛



عرض سردي للتدابري واملبادرات الرئيسية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف اليت قادهتا و/أو
شاركت فيها منظمات اجملتمع املدين.

حث اجملتمع املدين على تقدمي معلومات عما تنجزه يف سبيل تنفيذ االتفاقية.
ويهدف هذا القسم الفرعي إىل ّ
يشجع اجملتمع
ومتاشيا مع دور اجملتمع املدين ومسؤولياته احملددة يف املادة  ١١من االتفاقية ومبادئها التوجيهية التنفيذيةَّ ،
املدين على تقدمي معلومات تشمل ما يلي:


مستويات تنظيم وهيكلة منظمات اجملتمع املدين املعنية باتفاقية عام ٢٠٠٥؛



وفرص التدريب والتوجيه مع السلطات العامة وبعض منظمات اجملتمع املدين؛



واملشاركة يف آليات للحوار والتشاور مع السلطات العامة و/أو بعض قطاعات اجملتمع املدين للمسامهة يف صياغة
السياسات العامة و/أو تنفيذها و/أو رصدها؛



واألنشطة اليت ترمي إىل تعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف؛



والتمويل العام الرامي إىل تنفيذ برامج ومشاريع تدعم تنوع أشكال التعبري الثقايف؛



واملبادرات احملددة لصاحل تعزيز احلرية الفنية وحراك الفنانني واملهنيني العاملني يف جمال الثقافة.
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النتائج والتحديات
يف هذا القسم الفرعي ،جيوز ملنظمات اجملتمع املدين أن تقدم املعلومات عما يلي:


النتائج الرئيسية احملرزة يف تنفيذ االتفاقية؛



والتحديات اليت اعرتضت سبيل تنفيذ االتفاقية أو تلك املتوقعة؛



التوصل إليها أو احللول املزمعة للتص ّدي هلذه التحديات؛
واحللول اليت مت ّ



واملراحل املقررة لألعوام األربعة املقبلة من أجل تنفيذ االتفاقية ،واألولويات اليت مت حتديدها هلذه الفرتة.

 - ٥المالحق
تتاح لألطراف يف هذا القسم إمكانية حتميل وثائق توفر هلا املزيد من املعلومات بشأن األنشطة اليت مت االضطالع هبا خالل
السنوات األربع املاضية لتعزيز حتقيق أهداف االتفاقية األربعة (الوثائق االسرتاتيجية والسياسية والقوانني والدراسات
اإلحصائية وعمليات تقييم أثر األنشطة وغري ذلك).

