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األصل :إنجليزي

مؤتمر األطراف في اتفاقية حماية وتعزيز
تنوع أشكال التعبير الثقافي

الدورة العادية السابعة

باريس ،مقر اليونسكو ،القاعة 2
 7-4حزيران/يونيو 2019

البند  13من جدول األعمال المؤقت :خريطة طريق لتطبيق املبادئ التوجيهية التنفيذية لتعزيز تنوع أشكال التعبري
الثقايف يف البيئة الرقمية
تقدم هذه الوثيقة خريطة طريق مفتوحة لتطبيق املبادئ التوجيهية التنفيذية لتعزيز
تنوع أشكال التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية (امللحق األول) ،مصحوبة باملمارسات
اجليدة (امللحق الثاين) ،وذلك لتنوير األطراف فيما خيص تنفيذ االتفاقية يف البيئة
الرقمية (القرار .)6.CP 12 et Décision 12.IGC 9
القرار املطلوب :الفقرة 19
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المقدمة
 - 1تعرض هذه الوثيقة خريطة طريق مفتوحة لتطبيق املبادئ التوجيهية التنفيذية لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف
البيئة الرقمية (امللحق األول والفقرات من  9إىل  15أدناه) ،إىل جانب املمارسات اجليدة (امللحق الثاين والفقرتان 16
و 17أدناه) ،وذلك لتنوير األطراف ومتكينها من تنفيذ اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية
(املشار إليها فيما يلي باسم "االتفاقية") .واألطراف مدعوة يف هذه الدورة إىل دراسة خريطة الطريق املفتوحة واألمثلة املتعلقة
باملمارسات اجليدة الوارد بياهنا يف امللحق الثاين .وستدرج هذه األمثلة يف قاعدة بيانات األمانة اليت ترمي إىل حتديد ومشاطرة
أفضل ممارسات األطراف يف جمال البيئة الرقمية.
 - 2وكانت خريطة الطريق لتطبيق املبادئ التوجيهية التنفيذية لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية قد
نوقشت يف الدورة الثانية عشرة للجنة ( ،)DCE/18/12.IGC/9حيث ُدعي أعضاء اللجنة إىل تبادل خرباهتم وتعليقاهتم
بشأن خريطة الطريق املفتوحة.

 - 3وحظيت خريطة الطريق املفتوحة بتأييد مجيع أعضاء اللجنة الذين تناولوا الكلمة .وأكد العديد منهم على أمهية أن
ينتقي ويعتمد كل بلد ما يتوافق مع أولوياته وموارده من العناصر اليت تضمها خريطة الطريق املفتوحة وصوالً إىل خريطة طريق
وطنية خاصة به .وذكر آخرون أوجه التوافق والتآزر القائمة بالفعل بني خريطة الطريق املفتوحة وسياسات بلداهنم الثقافية
والرقمية .وجرى التأكيد على اجلانب املرن واملفتوح خلريطة الطريق ،باعتبار أن التطور السريع للتكنولوجيا يعين أن خريطة
الطريق هذه حتتاج إىل تكييف بصورة دورية .وأخرياً ،رحب أعضاء اللجنة بالروابط الواضحة بني خريطة الطريق املفتوحة
وأهداف التنمية املستدامة وطلبوا إحالتها إىل األطراف يف االتفاقية (القرار .)12.IGC 9

 - 4ويف سياق تنوير األطراف بشأن ما تنطوي عليه البيئة الرقمية من قضايا وأبعاد هلا تداعيات مهمة على التنمية
املستدامة ،نُظِّمت ندوة استشرافاً لعام  2030بعنوان "الذكاء االصطناعي ،بيئة عمل جديدة للمبدعني؟ " وعُقدت قُبيل
أن تنظر اللجنة يف خريطة الطريق املفتوحة واملمارسات اجليدة .وكان الغرض منها مناقشة الفرص والتحديات اليت يطرحها
الذكاء االصطناعي أمام اإلبداع والفنانني وتنوع أشكال التعبري الثقايف .وحضر النقاش  -الذي أداره رئيس اخلدمات
اإلعالمية يف اليونسكو ،جورج باباجيانيس ،والذي استهل بكلمة ألقاها جان ميشيل جار ،رئيس االحتاد الدويل جلمعيات
املؤلفني وامللحنني ( )CISACوسفري اليونسكو للنوايا احلسنة  -أربعة خرباء من الصناعات الثقافية والرقمية هم :كاثلني
سيمينو ،كبرية حمللي البيانات يف مرفق "النساء يف جمال التغذية احلاسوبية وعلم البيانات (يف منظمة )Africa’s Talking؛
وسيمون باريو  ،املؤسس املشارك ملبادرة "فنان الذكاء االصطناعي البصري" ()AIVA؛ و ألكسندرا بنسامون  ،أستاذة
القانون اخلاص يف جامعة رين؛ وأوكتافيو كوليز ،مؤسس  .Teseoوتناول املتحدثون عدة قضايا ،منها تأثري الذكاء
االصطناعي على تنوع أشكال التعبري الثقايف ،والتغريات يف سلسلة انتاج القيمة ،وعدم اليقني املتعلق حبقوق نشر األعمال
املنتَجة عن طريق الذكاء االصطناعي.
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السياق
 - 5وجيدر التذكري أنه خالل الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف (حزيران/يونيو  ،)2015قام األطراف بإعداد قائمة
باألولويات وحتديد عدة جماالت للعمل من أجل تنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية وهي:


تكييف السياسات الوطنية بشأن املمتلكات واخلدمات الثقافية يف البيئة الرقمية؛



وضع آليات دولية للتعاون من أجل تعزيز تنوع السلع واخلدمات الثقافية يف البيئة الرقمية العاملية؛



تقدمي مساعدة تقنية من أجل وضع وتطبيق سياسات وإجراءات تعزز إنتاج ونشر احملتوى الثقايف الرقمي يف
البلدان النامية؛



تعزيز أهداف االتفاقية يف اهليئات الدولية األخرى ،ال سيما تلك املعنية بالتجارة ،وحقوق امللكية الفكرية،
واالتصاالت؛



تطوير البىن التحتية من أجل تيسري انتفاع مجيع األفراد بطائفة واسعة من املضامني يف العامل الرقمي.

 - 6وبعد مرور أربع سنوات على بدء عملية تقوم على احلوار والتأمل وحتديد األولويات املشرتكة ،1حظيت املبادئ
التوجيهية لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية مبوافقة األطراف يف االتفاقية بالتزكية كما وافقت األطراف على جمموعة من
األنشطة املستقبلية للجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز أشكال التعبري الثقايف (يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة") ،مع

1

انظر الفقرة  8من الوثيقة املعنونة" :إعداد مبادئ توجيهية تنفيذية على الصعيد الرقمي ) ،"(CE/15/9.IGC/7الدورة العادية التاسعة للجنة ،كانون
األول/ديسمرب .2015
انظر أيضاً وثائق العمل واملعلومات التالية:
 مشروع املبادئ التوجيهية لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية ) ،"(DCE/17/6.CP/11الدورة السادسة ملؤمتر األطراف ،حزيران/يونيو 2017؛ "مشروع أويل للمبادئ التوجيهية لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية ) ،"(DCE/16/10.IGC/7الدورة العاشرة للجنة ،كانون األول/ديسمرب2016؛
 تأثري التكنولوجيات الرقمية على تنوع أشكال التعبري الثقايف يف إسبانيا وأمريكا الالتينية ،أوكتافيو كوليز ) ،(DCE/16/10.IGC/INF.4الدورةالعاشرة للجنة ،كانون األول/ديسمرب 2016؛
 ملخص جللسة املناقشة بشأن تنوع أشكال التعبري الثقايف يف العصر الرقمي 9 ،حزيران/يونيو  ،2015مقر اليونسكو ،باريس) ،(CE/15/9.IGC/INF.6aالدورة العادية التاسعة للجنة ،كانون األول/ديسمرب 2015؛
 التكنولوجيا الرقمية وأثرها يف تعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف ) ،"(CE/15/5.CP/12الدورة العادية اخلامسة ملؤمتر األطراف ،حزيران/يونيو2015؛
 الوضع الراهن للتحديات الرقمية واالستجابة هلا ( ،)CE/14/8.IGC/12الدورة العادية الثامنة للجنة ،كانون األول/ديسمرب 2014؛ "اتفاقية اليونسكو حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف :حتليل التقارير الدورية لألطراف واالجتاهات الرقمية املعاصرة"  ،أوكتافيو كوليز،( ، )CE/14/8.IGC/INF.5الدورة العادية الثامنة للجنة ،كانون األول/ديسمرب 2014؛
التحديات والفرص فيما خيص تنوع أشكال التعبري الثقايف يف اجملال الرقمي يف شرق آسيا ،دراسة وتقدمي King’s ( Hye Kyung Lee
 Collegeلندن) و ،Birkbeck College( Lorraine Limجامعة لندن) ،)CE/15/9.IGC/INF.7( ،الدورة العادية الثامنة للجنة ،كانون
األول/ديسمرب .2014
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حتديد اإل جراءات ذات األولوية على وجه اخلصوص مثل مجع أمثلة عن املمارسات اجليدة الرامية إىل تعزيز تنوع أشكال
التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية (القرار .)6.CP 12
 - 7وخالل املناقشة 2اليت دارت بشأن اعتماد خطة اللجنة لفرتة العامني يف دورهتا احلادية عشرة (كانون األول/ديسمرب
 ،)2017أشارت اللجنة إىل اإلطار العام الذي توفره املبادئ التوجيهية التنفيذية .فالغرض من املبادئ التوجيهية التنفيذية
هو توجيه األطراف يف سعيها ملواجهة حتديات البيئة الرقمية واغتنام ما توفره من فرص ،باعتبار أن هذه البيئة تؤثر على
أساليب اإلبداع واإلنتاج والنشر والوصول إىل السلع واخلدمات الثقافية وتبادهلا ،كما تؤثر على حراك الفنانني ،وخاصة من
اجلنوب ،والقيود اليت تُفرض على احلرية الفنية .كما أكدت اللجنة على ضرورة أن يكون لدى األطراف فكرة دقيقة وواضحة
عن العمل الذي يتعني القيام به لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية .وأشارت اللجنة على وجه اخلصوص إىل أن املبادئ
التوجيهية التنفيذية توفر لألطراف جمموعة من الفرص اليت ميكنهم تنفيذها وف ًقا ألولوياهتم.
 - 8وبالنظر للتطور السريع للبيئة الرقمية والتغريات يف التكنولوجيات اجلديدة ،طلبت اللجنة من األمانة أن تقرتح خريطة
طريق مفتوحة موجهة إىل األطراف من أجل متكينها من تنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية وفقاً ألحكام املبادئ التوجيهية
التنفيذية .كما طُلب تضمني اخلريطة أمثلة عن املمارسات اجليدة (القرار .)11.IGC 5

خريطة الطريق المفتوحة

3

 - 9خريطة الطريق املفتوحة خمصصة يف املقام األول لألطراف املسؤولة عن تنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية .وهذه األطراف
مدعوة للعمل على تطوير وتنفيذ خريطة الطريق الوطنية اخلاصة هبا بالتعاون مع العديد من اجلهات الفاعلة ،وعلى رأسها
املتخصصون الذين يعملون يف الصناعات الثقافية وغريهم من اجلهات الفاعلة غري احلكومية يف اجملتمع املدين مثل أرباب
املهن الصحية والثقافية ،إضافة إىل الفنانني وكراسي اليونسكو ،وذلك لتمكني هذه األطراف من اختاذ قرارات مستنرية
بطريقة شفافة وتشاركية وشاملة.
 -10وتأخذ خريطة الطريق املقرتحة ،الوارد بياهنا يف املرفق  ،1يف االعتبار عدة عوامل .فهي تضع يف اعتبارها بادئ ذي
بدء أن لكل طرف سياقه اخلاص واحتياجاته وموارده اخلاصة به ،ما يعين أن استغالله للبيئة الرقمية واالستفادة منها أمر له
مقاسه اخلاص وطابعه الفريد .هذا إضافة إىل أن األطراف ال تواجه نفس الفرص والتحديات .فهي ستبدأ من نقاط انطالق
خمتلفة لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية ،وسيتعني عليها اختيار األحكام ذات الصلة من املبادئ التوجيهية التنفيذية اليت تليب
احتياجاهتما وتوافق قدراهتا.

2
3

انظر مرفق الوثيقة "اعتماد التقرير املفصل للدورة احلادية عشرة للجنة" ( ،)DCE / 18 / 12.IGC / INF.3الدورة الثانية عشرة للجنة ،الفقرات
.101-51
تعين خارطة الطريق املفتوحة أنه ميكن حتديثها وتغيريها.
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 -11وأخرياً ،قد ختتار األطراف أال تنشط يف نفس قطاعات الصناعات الثقافية واإلبداعية (مثل :املوسيقى والنشر
والوسائل السمعية البصرية والفنون املرئية واألدائية) .لذلك ،سيتعني على كل طرف اختيار نقطة انطالق خريطة طريقه
الوطنية والقطاع أو القطاعات اليت يستهدفها بعد أن حيلل وضعه احلايل واحتياجاته وموارده املتاحة .ويتطلب وضع خريطة
طريق مفتوحة معرفة جيدة باالتفاقية وطريقة عمل قطاع الصناعات الثقافية واإلبداعية يف البلد املعين .وبالتايل ،قد ال تنشط
األطراف يف نفس جماالت العمل ويف نفس الوقت.
 -12غري أن النتائج واآلثار اإلجيابية املرتتبة على خريطة الطريق املفتوحة ستعم اجلميع .وسيتمثل التأثري الكلي للخريطة
يف بناء قدرات األطراف على تعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية من خالل تطبيق بعض أحكام املبادئ
التوجيهية التنفيذية مع تلبية واحد أو أكثر من األهداف األربعة لالتفاقية ،4وكذلك االستجابة لعدد من الغايات اليت
حددهتا أهداف التنمية املستدامة خلطة عام  ،2030وال سيما الغايات املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة  4و 5و 8و10
و 16و.517
 -13وتقدم خريطة الطريق املفتوحة  20مثالً عن األنشطة املرجعية/اجليدة اليت ميكن لألطراف القيام هبا خالل فرتة ترتاوح
بني سنتني وثالث سنوات .وينبغي لألطراف أن تسرتشد باملنهجية التالية عند إعداد خريطة الطريق الوطنية اخلاصة هبا:

4

5

األهداف العاملية األربعة لالتفاقية هي :دعم نظم اإلدارة املستدامة للثقافة (اهلدف )1؛ وحتقيق تبادل متوازن للسلع واخلدمات الثقافية وزيادة
حراك الفنانني واملهنيني يف جمال الثقافة (اهلدف )2؛ وإدراج الثقافة يف أطر التنمية املستدامة (اهلدف )3؛ وتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات
األساسية (اهلدف .)4
وهذه األهداف هي:
 اهلدف  4للتنمية املستدامة :التعليم اجليد
الغاية  :4.4الزيادة بنسبة كبرية يف عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم املهارات املناسبة ،مبا يف ذلك املهارات التقنية واملهنية ،للعمل وشغل
وظائف الئقة وملباشرة األعمال احلرة حبلول عام .2030
 اهلدف  5للتنمية املستدامة :املساواة بني اجلنسني
الغاية -5ج :اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض باملساواة بني
اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات على مجيع املستويات.
 اهلدف  8للتنمية املستدامة :توفري عمل الئق وتعزيز النمو االقتصادي
الغاية  :8.3تعزيز السياسات املوجهة حنو التنمية واليت تدعم األنشطة اإلنتاجية ،وفرص العمل الالئق ،ومباشرة األعمال احلرة ،والقدرة على
اإلبداع واالبتكار ،وتشجع على إضفاء الطابع الرمسي على املشاريع املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم ،ومنوها ،مبا يف ذلك من
خالل احلصول على اخلدمات املالية .الغاية -8أ :زيادة دعم املعونة من أجل التجارة للبلدان النامية ،وخباصة أقل البلدان منواً ،مبا يف ذلك
من خالل اإلطار املتكامل املعزز للمساعدة التقنية املتصلة بالتجارة إىل أقل البلدان منواً.
 اهلدف  10للتنمية املستدامة :احلد من انعدام املساواة
الغاية -10أ :تنفيذ مبدأ املعاملة اخلاصة والتفضيلية للبلدان النامية ،وخباصة أقل البلدان منواً ،مبا يتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة العاملية.
 اهلدف  16للتنمية املستدامة :السالم والعدالة واملؤسسات الفعالة
الغاية  :16.7ضمان اختاذ القرارات على حنو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي ومتثيلي على مجيع املستويات.
الغاية  :16.10كفالة وصول اجلمهور إىل املعلومات ومحاية احلريات األساسية ،وفقاً للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية.
 اهلدف  17للتنمية املستدامة :إقامة وتعزيز الشراكات من أجل حتقيق األهداف
تكمل الناتج احمللي اإلمجايل ،ودعم بناء
الغاية  :17.19االستفادة من املبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم احملرز يف حتقيق التنمية املستدامة ِّ
القدرات اإلحصائية يف البلدان النامية ،حبلول عام .2030
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أوالً ،إجراء مسح وتدقيق و/أو حتليل لتحديد احتياجات وحتديات الصناعات الثقافية واإلبداعية يف البيئة
الرقمية؛



ثانياً ،إنشاء فريق متعدد اجلهات املعنية ومتعدد القطاعات وإجراء مشاورات على املستوى الوطين و/أو على



ثالثاً ،تعزيز القدرات البشرية واملؤسسية للمهنيني العاملني يف البيئة الرقمية يف إطار شامل أو متعدد التخصصات؛



رابعاً ،وضع ومراجعة اللوائح والتدابري واالسرتاتيجيات لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية.

مستويات أخرى (مثل على مستوى الدولة أو على املستوى اإلقليمي أو احمللي وما إىل ذلك)؛

 -14إن تنفيذ األطراف لألنشطة وفق هذا الرتتيب أو التسلسل سيعزز حتقيق مخس نتائج متوقعة ذات أولوية عالية:


إعداد أو مراجعة األطر التنظيمية والسياسات والتدابري الثقافية ملواجهة حتديات البيئة الرقمية بطريقة مستنرية
وتشاركية؛



وضع سياسات وتدابري تدعم اإلبداع الرقمي والشركات واألسواق الرقمية لضمان تنوع النظام البيئي الرقمي؛



إبرام اتفاقات دولية تعزز التبادل املتوازن للسلع واخلدمات الثقافية وتعزز املساواة بني البلدان يف البيئة الرقمية؛



تعزيز الثقافة واملهارات واملعارف الرقمية؛



تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف البيئة الرقمية.

 -15وإن األطراف مدعوة إىل تفحص األنشطة العشرين الواردة يف امللحق األول واستخدام هذا اإلطار املرجعي ملعرفة
ما إذا كان بعض هذه األنشطة قد أجنز أو مل يُنجز .واألطراف مدعوة أيضاً إىل مشاطرة جتارهبا مع األمانة بغية تعزيز قاعدة
بياناهتا اخلاصة باملمارسات اجليدة .ويف هذا الصدد ،تدعو األمانة األطراف إىل تقدمي تفاصيل حمددة عن األشخاص و/أو
اجملموعات املسؤولة عن تصميم وتنفيذ األنشطة الناجحة اليت تُصنَّف كممارسات جيدة .وستساهم هذه املعلومات يف
تعزيز اسرتاتيجية التواصل مع الشركاء أو اجلهات املعنية باتفاقية عام  ،2005القائمة على التعلم من األقران وتبادل املعارف،
اليت درستها اللجنة يف دورهتا الثانية عشرة (كانون األول/ديسمرب  )2018واليت قُدمت إىل األطراف يف تلك الدورة (انظر
الوثيقة  .)DCE/19/7.CP/INF.4على سبيل املثال ،إذا كانت إحدى احلكومات قد أجرت بالفعل مسحاً للصناعات
الثقافية واإلبداعية ،فيمكنها شطب هذا النشاط من خريطة طريقها ومشاطرة مجيع التفاصيل املتعلقة بتنفيذ هذا النشاط
مع األطراف واألمانة .كما ميكن للخرباء الذين قاموا بعملية املسح مساعدة األطراف اليت مل تقم بعد مبثل هذه املمارسة
وتزمع القيام هبا يف املستقبل القريب.
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الممارسات الجيدة
 -16وترد يف امللحق الثاين أمثلة عن املمارسات اجليدة لبيان األصناف املختلفة من األنشطة املقرتحة يف خريطة الطريق
املفتوحة .وقد استخلصت هذه األمثلة من املعلومات الواردة يف طبعيت التقرير العاملي لرصد االتفاقية ( Re|Penser les
( )politiques culturellesإعادة صياغة السياسات الثقافية) ( 2015و ،)2018ومن برنامج مراقبة السياسات
( ،)https://en.unesco.org /creativity/policy-monitoring-platformوالتقارير الدورية لألطراف اليت تُقدم كل أربع

سنوات ،وكذلك الردود على االستبيانات اليت يتضمنها االستقصاء العاملي بشأن توصية عام  1980اخلاصة بأوضاع
الفنان .أما األمثلة املوسومة بعالمة النجمة (*) يف هذه القائمة فهي تلك اليت ُمجعت منذ عام ( 2018انظر امللحق الثاين
للوثيقة  DCE/18/12.IGC/9املعنونة "خريطة طريق لتطبيق املبادئ التوجيهية التنفيذية لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف
البيئة الرقمية").
 -17وستواصل األمانة مجع أمثلة للممارسات اجليدة لتعزيز تبادل املعارف والتعلم من األقران .وسرتاقب تنفيذ مجيع
األنشطة الوارد بياهنا يف خريطة الطريق املفتوحة وتقدم حملة عامة عما حققته األطراف ،مع اإلشارة إىل اجملاالت اليت ميكن
فيها تطوير أنشطة التعاون الدويل يف املستقبل.
 -18ويف حالة حتديد أموال من خارج امليزانية ،ميكن لألمانة أيضاً أن تتواصل مع صانعي القرار يف البلدان النامية من
أجل لفت انتباههم إىل القضايا االسرتاتيجية اخلاصة بالتحديات اليت يواجهوهنا واليت تتطلب بذل جهود حثيثة على املدى

الطويل يف جمال بناء القدرات لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية.
 -19وقد يرغب مؤمتر األطراف اعتماد القرار التايل:
مشروع القرار

7.CP 13

إن مؤمتر األطراف،
 - 1وقد درس الوثيقة  DCE/19/7.CP/13وملحقيها؛
 - 2وإذ ِّ
يذكر بقراريه  6.CP 11و 6.CP 12وقراري اللجنة 11.IGC 5و12.IGC 9؛
 - 3يوافق على خريطة الطريق املفتوحة لتطبيق املبادئ التوجيهية التنفيذية لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف
البيئة الرقمية الوارد بياهنا يف امللحق األول للوثيقة واملرفقة هبذا القرار ،وكذلك على األمثلة للممارسات اجليدة
الواردة يف امللحق الثاين لنفس الوثيقة؛
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 - 4ويطلب من األمانة مواصلة مجع األمثلة ل لممارسات اجليدة اليت نفذهتا األطراف يف البيئة الرقمية واختاذ
مبادرات يف جمال التعلم من األقران ،وتبادل املعلومات والرتويج والتواصل ،ال سيما مع صانعي القرار يف
البلدان النامية ،من أجل دعم األطراف يف تنفيذ االتفاقية يف بيئة رقمية ،يف حالة حتديد أموال خارجة عن
امليزانية؛
 - 5ويدعو األطراف إىل وضع خريطة طريق وطنية متكنها من تنفيذ االتفاقية يف بيئة رقمية مبا يتماشى مع
احتياجاهتا ومواردها املتاحة ،ومشاطرهتا مع األمانة؛
 - 6ويطلب من األمانة أن تقدم إىل الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف خريطة الطريق الوطنية اليت وضعتها األطراف
وحالة تنفيذها؛
 - 7ويدعو األطراف اليت حتتاج إىل مساعدة تقنية لتنفيذ جوانب من خريطة الطريق املفتوحة إىل إرسال طلب
هبذا اخلصوص إىل األمانة.

الملحق األول

خريطة طريق مفتوحة لتطبيق المبادئ التوجيهية التنفيذية لتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في البيئة الرقمية
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الملحق الثاني
أمثلة عن الممارسات الجيدة
( Re|Penser

استُخلصت األمثلة عن املمارسات اجليدة الواردة يف هذا امللحق من طبعيت التقرير العاملي لرصد االتفاقية
( )les politiques culturellesإعادة صياغة السياسات الثقافية) ( 2015و ،)2018ومن برنامج مراقبة السياسات
( ،)https://en.unesco.org /creativity/policy-monitoring-platformوالتقارير الدورية لألطراف اليت تُقدم كل أربع
سنوات ،وكذلك الردود على االستبيانات اليت يتضمنها االستقصاء العاملي بشأن توصية عام  1980اخلاصة بأوضاع
الفنان.
وليس الغرض من قائمة املمارسات اجليدة الواردة أدناه أن تكون مستوفاة وشاملة وإمنا املراد عرض بضعة أمثلة موجزة وذات
صلة عن أصناف األنشطة الواردة يف خريطة الطريق املفتوحة .هذا وإن األطراف مدعوة إىل مشاطرة جتارهبا مع األمانة من
أجل إغناء قائمة األمثلة هذه ،وتوسيع نطاق قاعدة البيانات اخلاصة باملمارسات اجليدة .كما أهنا مدعوة إىل مشاطرة
خريطة طريقها الوطنية املفتوحة مع اجلهات املعنية.
وقد جرى حتديث هذه القائمة بإضافة أمثلة جديدة إليها يف كانون األول/ديسمرب ُ 2018ومست بعالمة النجمة (*) (انظر
امللحق  2من الوثيقة  DCE/18/12.IGC/9املعنونة "خريطة طريق لتطبيق املبادئ التوجيهية التنفيذية لتعزيز تنوع أشكال
التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية").
المخرج  - 1إعداد أو مراجعة األطر التنظيمية والسياسات والتدابير الثقافية لمواجهة تحديات البيئة الرقمية
بطريقة مستنيرة وتشاركية


* فرضت ألمانيا ضريبة على مزودي "الفيديو حسب الطلب" استناداً إىل املبيعات السنوية اليت حتققها هذه
اخلدمة يف البالد .مث يُعاد توزيع هذه الضريبة واستخدامها يف انتاج األفالم على املستوى الوطين ،ما يساعد
على ضمان التنوع يف توافر األفالم احمللية.



ُمجعت يف األرجنتين إحصاءات لقياس تأثري البيئة الرقمية على الثقافة ،وبضمنها مؤشرات ختص "احملتوى
الرقمي" أدرجت يف حساهبا عرب األقمار الصناعية الثقافية ،ما يسمح بإنتاج البيانات واملعلومات األساسية
بشأن احملتوى الرقمي األرجنتيين.



يف البرازيل ،قام مرصد االقتصاد اإلبداعي التابع لوزارة الثقافة بدمج مؤشر "الثقافة الرقمية والربجميات" يف
الدراسات االستقصائية املتعلقة باالقتصاد اإلبداعي يف البلد ،وبالتايل ضمان مجع ونشر البيانات الثقافية للبلد
ذات الصلة بالبيئة الرقمية.



يف عام  ،2014أنشأت بوركينا فاسو الوكالة الوطنية لتعزيز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وهي هيئة مستقلة
ملحقة بالوزارة املسؤولة عن االقتصاد الرقمي ،من أجل مجيع القطاعات ،ومنها قطاع الثقافة .وشرعت احلكومة من
مث بعملية شاملة إلعداد اسرتاتيجية "بوركينا الرقمية .)Digital Burkina 2025( "2025
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طورت كيبيك (كندا) خطة ثقافية رقمية للفرتة ( 2020-2014بكلفة  110ماليني دوالر كندي) ملساعدة
القطاعات الثقافية على االستثمار يف البيئة الرقمية حىت تظل قادرة على املنافسة يف األسواق العاملية .وتلت
هذه اخلطة يف عام  2017اسرتاتيجية رقمية متكن كيبيك من تطوير رؤية لضمان اتساق األنشطة احلكومية
بالتعاون مع املهنيني يف خمتلف قطاعات الصناعات الثقافية.



*يف آذار/مارس  ،2019أطلقت فرنسا وكيبيك (كندا) مشروعاً مشرتكاً ملعاجلة القضايا املتعلقة باحملتوى
الثقايف الفرنكوفوين على اإلنرتنت وتعزيز توافره وإبرازه ،ال سيما على منصات البث الكربى عرب الوطنية ،وذلك
من أجل تسليط الضوء على الفنانني واملبدعني الفرنكوفونيني .وستُقدَّم النتائج إىل القمة الفرنكوفونية املزمع
عقدها يف تونس يف خريف عام .2020



تضمن قانون  1915لعام  2018أحكاماً تضمن احلماية القانونية الكافية للمصنفات الرقمية
*يف كولومبياَّ ،
املشمولة حبقوق املؤلف وتوفر السبل الكفيلة بإحقاق هذه احلقوق واحلد من التجاوز عليها .وجرت صياغة هذا
القانون يف إطار تعاوين مع اجملتمع املدين الذي قدم عدة مقرتحات ُدمج بعضها يف النص النهائي.



يف فرنسا ،يدعو قانون عام  2016بشأن حرية اإلبداع والعمارة والرتاث إىل فرض رسوم على استخدام األعمال
الفنية التشكيلية والرسوم البيانية والتصوير الفوتوغرايف اليت تتيحها للجمهور حمركات البحث على اإلنرتنت دون
احلصول على إذن مسبق ،يذهب ريعها إىل مؤلفي هذه األعمال أو إىل اجلهات اليت هلا احلق الشرعي يف
االستفادة من مردودها.



*أنشئ يف فرنسا يف عام  2019فريق عمل مشرتك بني الوزارات لتنظيم مشاورات من أجل إعداد خريطة
الطريق الوطنية لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية.



يف فرنسا  ،تشجع اهليئة العليا لنشر املصنفات ومحاية احلقوق على اإلنرتنت ( ،)HADOPIاليت أنشئت
مبوجب القانون الصادر يف  12حزيران/يونيو  ،2009نشر ومحاية األعمال اإلبداعية على اإلنرتنت .وتعمل
فرنسا من خالل هذه اهليئة على تعزيز ومحاية تنوع أشكال التعبري الثقايف يف الصناعات الثقافية يف مواجهة
حتديات الرقمنة واإلنرتنت وقامت بإعداد اسرتاتيجية رقمية بعنوان "فرنسا الرقمية "2020-2012
(.)Digital France 2012-2020



يرمي قانون حقوق التأليف والنشر يف إندونيسيا ،الذي اعتُمد يف عام  ،2014إىل حتقيق قدر أكرب من
الشفافية يف نظام مجع الرسوم وتنظيم االستخدام التجاري للموسيقى املعروضة على اإلنرتنت.



*جرى ،بالتعاون مع اجملتمع املدين ،تعديل قانون حقوق املؤلف يف جامايكا لوضع آليات تكنولوجية أكثر
فاعلية ملنع التحايل وااللتفاف على قانون محاية املصنفات الرقمية املشمولة حبقوق املؤلف .ويعين هذا التغيري
أن املصنفات الرقمية حتظى بنفس احلماية اليت تتمتع هبا املصنفات غري الرقمية.
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*وضعت املكسيك يف عام  2018خريطة طريق وطنية مفصلة للصناعات اإلبداعية الرقمية ،وجرى ذلك بطريقة
تشاركية بني احلكومة والفنانني واجملتمع املدين .مث جرى تعميم هذه اخلريطة
( )El mapa de routa para las industrias creativas digitalsوإتاحتها على اإلنرتنت
).(http://agendadigital.cultura.gob.mx/documentos/mapaderutaicd.pdf



*يف نيكاراغوا ،سيوفر القانون  312بشأن حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة محاية للسلع الرقمية مساوية للحماية
اليت حتظى هبا أشكال اإلبداع التقليدية أو غري الرقمية .وقد وضع هذا القانون بطريقة تشاركية مع الفنانني
ومجعياهتم.



يف عام  ،2016أطلقت وزارة الشؤون الثقافية يف تونس ،بوابة "الثقافة املفتوحة" ()OpenCulture
) (www.openculture.gov.tn/fr/اليت توفر جمموعة واسعة من املعلومات عن القطاع اإلبداعي ،متشياً مع
السياسة الوطنية يف جمال البيانات املفتوحة.



يف هناية عام  ،2013وضعت املديرية الوطنية للثقافة يف أوروغواي خريطة ثقافية ،وهي أداة تسمح للفنانني
واألطراف الفاعلة واجلمهور العام بالوصول إىل املعلومات املتعلقة بالقطاع الثقايف يف شكل مرجعي جغرايف
وتفاعلي.



*توصلت املؤسسات األوروبية يف االتحاد األوروبي (املفوضية والربملان واجمللس) إىل النص النهائي ملشروع توجيه
بشأن حقوق املؤلف يف السوق الرقمية املوحدة ( 15شباط/فرباير  .)2019وقد اعتمد الربملان األورويب هذا
النص (يف  26آذار/مارس  )2019الذي خيضع اآلن ملوافقة جملس االحتاد األورويب .والغرض من مشروع
التوجيه هذا هو ضمان حرية التعبري ،ويدخل يف ذلك توفري األجر العادل واملنصف والشفاف للفنانني واملهنيني
الثقافيني يف البيئة الرقمية.



*يشرتط االتحاد األوروبي حبلول عام  2021أن يتوفر يف التشريعات الوطنية لدوله األعضاء إطار تنظيمي
يضمن أن تشتمل كل "خدمة حسب الطلب" على حمتوى أورويب بنسبة  %30على األقل يف مكتبتها .وميكن
رفع هذا املعدل إىل  %40إذا رغبت الدولة العضو يف ذلك .وسيعمل هذا اإلطار على تعزيز تنوع أشكال
التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية.



عدلت عدة بلدان أوروبية تشريعاهتا الوطنية بشأن أسعار الكتب ،ومنها النمسا ولوكسمبورغ وإيطاليا وفرنسا،
حيث مشلت الكتب الرقمية بقانون السعر املوحد للكتاب املطبوع.

المخرج  - 2وضع سياسات وتدابير تدعم اإلبداع الرقمي والشركات واألسواق الرقمية لضمان تنوع النظام
البيئي الرقمي


يف النمسا ،تساعد وكالة املساحات اإلبداعية ،اليت أنشئت يف عام  ،2016رواد األعمال والفنانني على حتديد
املساحات املكتبية ،ما يساعد على دعم األطراف الفاعلة الرئيسية يف االقتصاد الرقمي وحتفيز املختربات أو
احلاضنات العاملة يف جمال اإلبداع الرقمي.
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يف البرازيل ،قامت منظمة  Thydêwaغري احلكومية بتعزيز قدرات املبدعني من السكان األصليني يف البالد
من أجل ضمان مشاركتهم يف النشر الرقمي .والنتيجة املنشودة من ذلك إنشاء شركة ناشئة للنشر الرقمي تنتج
كتباً إلكرتونية بعدة لغات.



تعمل البرازيل منذ عام  2015على إنشاء شبكة واسعة من املنتديات أو احلاضنات اإلبداعية تغطي مجيع
أحناء البالد ،ما يضمن وجود مساحات خمصصة لإلبداع الرقمي واالبتكار لتمكني الفنانني واملهنيني يف جمال
الثقافة من التعبري الفين يف البيئة الرقمية.



يف عام  ،2013وقع صندوق وسائل اإلعالم يف كندا والعديد من الصناديق املستقلة لإلعالم على إطار عمل
إلنتاج دويل مشرتك يف جمال وسائل اإلعالم الرقمية .وجرى من مث إنشاء آليات جديدة لتشجيع اإلنتاج املشرتك
مع شركاء من نيوزيلندا وبلجيكا (والونيا) ،ما مسح بإجناز مخسة مشاريع منذ عام  .2014وهناك مشروعات
أخرى تشمل منتجني بريطانيني وفرنسيني وكولومبيني ودامناركيني جرى متويلها أيضاً عن طريق هذا الصندوق.



يف عام  ،2013قام اجمللس الوطين للسينما يف كندا بعقد شراكة مع شركة  Phoenix New Media Ltdإلنشاء
أول قناة كندية احملتوى على اإلنرتنت يف الصني ( .)NFB Zoneباإلضافة إىل ذلك ،قامت شبكة CBC / Radio
 Canadaيف عام  2014بتطوير اسرتاتيجية "الفضاء للجميع" لعام  2020لتزويد شركة البث العامة الوطنية
باألدوات الالزمة للتكيف مع البيئة اإلعالمية السريعة التغري ،ال سيما فيما يتعلق ببث احملتوى احمللي عرب منصات
اإلنرتنت واهلاتف احملمول.



يعد برنامج  )2018-2014( Vive Digitalجزءاً ال يتجزأ من عملية التحديث التقين يف كولومبيا لتحسني
الوصول إىل اإلنرتنت بشكل ملموس ،ال سيما يف املناطق الريفية ،وتعزيز املهارات التقنية للسكان وترسيخ
نفسها كرائد عاملي يف جمال تطوير احملتوى الرقمي والتطبيقات الرقمية للمجتمعات األكثر حرمانًا .ومن بني
النجاحات العديدة اليت حققها الربنامج أنه قام يف عام  2017بتجهيز أكثر من  10100بلدية باأللياف
الضوئية وتركيب  6885وحدة من "أكشاك"  Vive Digitalلتحسني الوصول إىل احملتوى الرقمي وتوزيعه.



وضعت حكومة كوت ديفوار نصب عينيها تطوير تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ،من أجل إرساء
األسس الالزمة لبناء اقتصاد رقمي له تأثري دائم على االقتصاد ،وتغيري الطريقة اليت يعمل هبا االقتصاد االجتماعي
تغيرياً عميقاً ،وإجياد الدعائم القتصاد قائم على املعرفة خلدمة الشعب اإليفواري.



يف آذار/مارس  ،2016قامت هيئة اإلشراف على املعلومات واالتصاالت ( )SUPERCOMيف اإلكوادور
بإطالق منصة  Latitud1x1لتمكن املوسيقيني اإلكوادوريني من الرتويج ألغانيهم وتتبع بثهم اإلعالمي .وهو
إجراء ال يسهل فقط نشر املوسيقى اإلكوادورية ،وإمنا يشجع أيضاً املبدعني على تسجيل أعماهلم واالنضمام
إىل منظمات اإلدارة اجلماعية.
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واستحدثت فرنسا جمموعة من السبل لتطوير احملتوى الثقايف املتاح قانونياً على اإلنرتنت وحتسني أجور املبدعني
ومتويل الصناعات الثقافية من خالل قانون "اإلبداع واإلنرتنت" ،الذي اعتُمد يف  12حزيران/يونيو .2009
واهلدف من ذلك متكني املستهلكني واملبدعني من جين مجيع الفوائد احملققة من اإلطار القانوين اجلديد ،من
خالل تطوير عرض قانوين جذاب ومصادر جديدة لتمويل ومكافأة الفنانني والشركات اليت تدعمهم.



Skiza

*توجد يف كينيا عدة برامج ومنصات رقمية توفر مصادر دخل جديدة للفنانني .ومن ذلك منصة
 toonsاليت صارت تتيح ألكثر من  21000فنان عرض أغانيهم على هيئة نغمات رنني للهواتف احملمولة
وضمان مكافأة عادلة .وهناك أيضاً منصة  Viusasa Filmاليت تقدم خدمة "فيديو حسب الطلب" ،إذ تتيح
مشاهدة األفالم القصرية والربامج التلفزيونية واحملتوى السمعي البصري احمللي باستخدام منصات الشبكات
االجتماعية.



مببادرة من وزارة الثقافة يف المكسيك ،افتتح يف أيلول/سبتمرب  2012مركز الثقافة الرقمية الذي يركز على
التأثري الثقايف واالجتماعي واالقتصادي الستخدام التكنولوجيا الرقمية .ويرمي املركز إىل الرتويج ملقاربة بناءة
لتبادل املعرفة واملعلومات الرقمية ،وقراءة نقدية ،وإدارة ذاتية وإنتاج عايل اجلودة للمحتوى الرقمي يف سياق
يصبح املستخدمون فيه مبدعني.



يف هولندا ،ساهم برنامج  ،Cinema Digitaal BVالذي استهل عام  ،2011يف تنسيق عملية حتديث صناعة
السينما أو انتقاهلا إىل البيئة الرقمية من خالل حتالف بني رابطات املوزعني واملنتجني والعارضني يف مجيع أحناء
البالد.



تسهم تونس ،من خالل اجلهود املبذولة لتعزيز الفنون واملنصات الرقمية مثل مهرجان  ،E-Festيف فهم أفضل
للممارسات الفنية املعاصرة يف البالد وفنانيها.



بدعم من معاهد األفالم يف ستة بلدان يف أمريكا الالتينية  -بوليفيا ،وكولومبيا ،وإكوادور ،وبيرو،
والمكسيك ،وأوروغواي  -وبدعم من بنك التنمية للبلدان األمريكية ( )IDBومؤمتر اهليئات السينمائية األيبريية
األمريكية ( ،)CACIتقدم بوابة  Retina Latinaجمموعة واسعة من األفالم عرب اإلنرتنت منذ آذار/مارس
 2016من أجل تقدمي األفالم احمللية إىل مجهور جديد يف املنطقة .ويهدف املشروع على املدى الطويل إىل
تعزيز سوق األفالم يف أمريكا الالتينية وتسهيل التوزيع الدويل لألفالم املنتجة يف املنطقة.

المخرج  - 3إبرام اتفاقات دولية تعزز التبادل المتوازن للسلع والخدمات الثقافية وتعزز المساواة بين
البلدان في البيئة الرقمية


أدرج يف اتفاقيات التجارة احلرة اليت أبرمتها نيوزيلندا مع شركاء جتاريني (الصني وأسرتاليا ومجهورية كوريا) منذ
اعتماد االتفاقية بند إعفاء ثقايف يستثين فئة واسعة من السلع واخلدمات الثقافية وبضمنها املنتجات الثقافية
الرقمية.
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يتضمن عدد من اتفاقيات التجارة احلرة بني كندا واالتحاد األوروبي 6وأستراليا والصين وشيلي أحكاماً تلزم
الدول بعدم فرض رسوم مجركية على البضائع املسلَّمة يف شكل إلكرتوين.



متثل اتفاقية  Mediterradioعملية إنتاج مشرتك بني الشمال واجلنوب وتضم فرنسا وإيطاليا والبلدان النامية
الواقعة على طول الشواطئ اجلنوبية للبحر األبيض املتوسط .ويسمح االتفاق يف جمال البث اإلذاعي بدخول
اإلنتاج الثقايف من جنوب البحر املتوسط إىل أسواق الشمال ويسعى إىل حتقيق عدة أهداف ،مثل حتسني قدرة
البلدان النامية على تطوير براجمها اإلذاعية والرتويج هلا وبيعها.





ص ِم َمت مبادرة  CaribbeanTales Media Groupلتكون "متجراً واحداً" للمشرتين واملبدعني للمحتوى
ُ
السمعي البصري يف منطقة البحر الكارييب وشتاهتا ،وذلك إلنتاج وتسويق وتوزيع األفالم واحملتوى التلفزيوين يف
املوضوعات املتعلقة مبنطقة الكاريبي بكل أوجهها وجتلياهتا واملخصصة للجماهري يف مجيع أحناء العامل.
ميثل املعرض العاملي للموسيقى ( ،)WOMEXالذي استُهل يف عام  ،2017مساحة خمصصة للموسيقى الدولية
من جميع القارات ،مع األخذ يف االعتبار تأثري البيئة الرقمية على صناعة املوسيقى من خالل تقدمي حدث
يركز بشكل خاص على املوضوع .وجيمع املعرض بني احملرتفني امللتزمني بتعزيز تنوع احملتوى املوسيقي ويضمن
تدفق أكثر توازناً للسلع واخلدمات الثقافية يف البيئة الرقمية.

المخرج  – 4تعزيز الثقافة والمهارات والمعارف الرقمية

6



من أجل تقليص الفجوة الرقمية بني األطفال من خلفيات اجتماعية واقتصادية خمتلفة ،بدأت األرجنتين بتزويد
كل طفل يف املدارس االبتدائية والثانوية العامة يف بوينس آيرس جبهاز كمبيوتر حممول .واهلدف من ذلك ليس
فقط توفري احملتوى الرقمي لألطفال والشباب ،وإمنا أيضاً جعل املدينة مركزاً إلنتاج احملتوى الرقمي باللغة اإلسبانية.



يف النمسا ،عقدت اهليئة العامة لإلذاعة ( )ORFشراكة بني القطاعني العام واخلاص مع منصة فيديو حملية حسب
الطلب تسمى  .Flimmitوالغرض من هذه الشراكة تعزيز التنوع يف القطاع الوطين للوسائل السمعية البصرية من
خالل مبادرات مثل التعاون مع أكادميية السينما النمساوية واملهرجانات السينمائية النمساوية من أجل النهوض
باإلنتاج السينمائي الوطين .وحتتوي املنصة حالياً على أكثر من  6000فيلم ،وأفالم وبرامج خمصصة لألطفال،
وأفالم وثائقية وأوبرا ،معظمها من أصول منساوية وأوروبية.



أنشئت خمتربات لوسائل اإلعالم واالبتكار ( )Mirror Image Media and Innovation Labs – MMILيف
إطار اسرتاتيجية بربادوس لتجديد اهلوية االجتماعية والتحسني املتكامل ( .)SIRIUSواهلدف هو حتسني
مهارات الشباب يف جمال االبتكار واإلبداع وريادة األعمال ملساعدهتم على بدء أعماهلم التجارية اخلاصة هبم.
ويقدم برنامج  MMILالتدريب يف جمال الرسوم املتحركة ،واإلنتاج ،وتصميم التطبيقات ،والرتميز ،والروبوتات،
شجع الفنانون الشباب على إنتاج حمتوى ابتكاري وأصلي
والذكاء االصطناعي والتصميم مبساعدة الكمبيوتر .ويُ َّ
يتجذر يف تاريخ وثقافة بربادوس وحيصلون على دعم هلذا الغرض.

االتفاقيات املربمة مع الدول األعضاء يف جمموعة  ،CARIFORUMومجهورية كوريا وكولومبيا وبريو وجورجيا ومجهورية مولدوفا وأوكرانيا وفيتنام.
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قامت حكومة فالندرز (بلجيكا) بإنشاء مركز معريف حملو األمية الرقمية واإلعالمية ( )Mediawijsمن أجل سد
الفجوة الرقمية وحتسني وصول وسائل اإلعالم والوسائط واملواد الرقمية إىل الفئات الضعيفة املستهدفة .ويقوم
املركز من خالل العديد من املبادرات  -ومن ضمنها احلمالت اإلعالمية والتدريب وتبادل املعرفة  -اليت
تستهدف الشباب بشكل خاص ،بتشجيع املشاركة النشطة والواعية واإلبداعية يف استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .كما جرى مسح لتعليم الوسائط الرقمية للمسامهة يف حتديد خمتلف األطراف الفاعلة يف القطاع
واجملاالت اليت ال تزال هناك حاجة إىل بذل املزيد من اجلهود فيها.



يوفر املهرجان الدويل للصور (مانيزاليس ،كولومبيا) جماالت للحوار ويطور مشاريع إلعادة تفسري الواقع املعقد
لإلبداع الرقمي إلجياد طرق جديدة لفهم الثقافة يف العصر الرقمي .وركز املهرجان ،الذي نظمته جامعة كالداس،
بشكل خاص على البحث والتجارب والعمليات اإلبداعية اجلامعة للتخصصات اليت أدت إىل جتديد براجمها،
مع استحداث درجة دكتوراه يف جمال التصميم واإلبداع وماجستري يف التصميم التفاعلي واإلبداع.



وضعت أوروغواي يف عام  2007خطة وطنية حملو األمية الرقمية وفرت جلميع تالميذ املدارس واملدرسني
إمكانية االنتفاع جبهاز كمبيوتر حممول ،بينما كان االستثمار جيري على قدم وساق يف جمال البنية التحتية.

المخرج  - 5تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية في البيئة الرقمية


يف المكسيك ،تقوم منظمة  Artes Escénicas Teatro de Aire A.Cغري احلكومية بإعداد برنامج تدرييب
للشابات لتعلم مهارات اإلنتاج يف الواقع االفرتاضي .و ِّ
سيمكن التدريب هؤالء النساء من استخدام تكنولوجيات
الواقع االفرتاضي إلنتاج احملتوى الرقمي .وسيقمن من خالل إنتاجاهتن بإنشاء مساحة جديدة للنساء من جيلهن
وإنشاء سوق جديدة للصناعات اإلبداعية الرقمية يف املكسيك.



*يف نيكاراغوا ،تتوفر إحصائيات إمجالية فيما يتعلق بالصناعات الثقافية واإلبداعية وتتضمن بيانات رقمية.
وتتيح هذه اإلحصاءات حتديد وحتليل حصة املرأة يف القطاعات الثقافية.



مؤسسة "أيام املسرح" منظمة غري حكومية يف فلسطين تعمل على إعداد برامج تركز على ثالثة عناصر رئيسية
هي :إنتاج رسوم متحركة بوسائل مسعية بصرية رقمية ،والعروض املسرحية ،ورواية احلكايات .و ِّ
متكن هذه الربامج
النساء الشابات من إنتاج أفالم فيديو قصرية باستخدام تكنولوجيات جديدة وهواتف ذكية .ويكون مبقدور
املشاركني بعد إكمال الربامج التدريبية ملؤسسة أيام ،انتاج املزيد من املواد السمعية البصرية اخلاصة بالسياق
الفلسطيين وعرض أعماهلم يف املهرجانات الدولية واألسواق اإلقليمية.



يف السنغال ،ستقوم منظمة  Africulturbanغري احلكومية يف فرتة العامني  2019-2018بتدريب املوسيقيات
الشابات على تقنيات اإلنتاج املوسيقي (مهارات املزج املوسيقي وإتقاهنا) لتمكينهن من بدء أعماهلن التجارية
اخلاصة هبن ،ما يعزز مكانة املرأة يف ريادة األعمال يف البيئة الرقمية.
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يقوم مركز باكرتيا/أكتيد الثقايف يف طاجيكستان بإنشاء أكادميية رقمية يف دوشانيب للنساء من أفغانستان
وطاجيكستان صاحبات املشاريع الثقافية الالئي تقل أعمارهن عن  40سنة .وتقدم األكادميية دورات يف
اإلبداع الرقمي (الرتميز ،والرسوم املتحركة ،وتصميم الرسوم ،وتصميم املواقع اإللكرتونية ،ومنتجة أفالم الفيديو
والرسوم املتحركة ،إخل) وريادة األعمال .وستساهم الشابات للمرة األوىل من خالل اإلنتاج الفين الرقمي ،يف
الصناعات الثقافية واملشهد الفين يف آسيا الوسطى.

