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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  4من جدول األعمال المؤقت :اعتماد احملضر املختصر للدورة العادية السادسة ملؤمتر األطراف

تتضمن هذه الوثيقة يف ملحقها مشروع احملضر املختصر للدورة العادية
السادسة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف،
املقدَّم إىل مؤمتر األطراف العتماده.
القرار املطلوب :الفقرة .2

DCE/19/7.CP/4 – page 2

 - ١يُقدَّم مشروع احملضر املختصر للدورة العادية السادسة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري
الثقايف إىل مؤمتر األطراف العتماده.
 - ٢ولعل مؤمتر األطراف يرغب يف اعتماد القرار التايل:
مشروع القرار

7.CP 4

إن مؤمتر األطراف،
 - ١وقد درس الوثيقة  DCE/19/7.CP/4وملحقها؛
 - ٢يعتمد احملضر املختصر للدورة السادسة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف ،امللحق
بالوثيقة املذكورة آنفا.
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الملحق
مشروع المحضر المختصر للدورة السادسة لمؤتمر األطراف
مراسم االفتتاح
 -1افتتحت السيدة مشتيلد روسلر ،مساعدة املديرة العامة للثقافة باإلنابة ،يوم الثالثاء  ١٣حزيران/يونيو  ،٢٠١٧الدورة العادية
السادسة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف (املشار إليها فيما يلي باسم "االتفاقية").
 -2وحضر الدورة  ١٠٤أطراف يف االتفاقية ،و ١٠دول أعضاء يف اليونسكو ليست أطرافا يف االتفاقية ،و ٤منظمات حكومية
دولية ،و ٣٢منظمة من منظمات اجملتمع املدين ،و ٤كراس من كراسي اليونسكو اجلامعية ،ومركز واحد من مراكز الفئة ٢
اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو.
 -3ورحبت السيدة مشتيلد روسلر ،مساعدة المديرة العامة للثقافة باإلنابة وممثلة المديرة العامة لليونسكو ،جبميع املشاركني
يف الدورة وهنأت األطراف الستة اجلدد يف االتفاقية .مث شددت على أمهية استمرار الشراكة بني الدول األعضاء واجملتمع
املدين .وأشارت يف هذا الصدد إىل أن منتدى اجملتمع املدين الذي ُعقد يف  ١٢حزيران/يونيو  ٢٠١٧هو أول منتدى من
نوعه ،وأن التقرير األول للمجتمع املدين سيُق ّدم إىل الدورة احلادية عشرة للجنة الدولية احلكومية املعنية حبماية وتعزيز تنوع
أشكال التعبري الثقايف (املشار إليها فيما يلي بـاسم "اللجنة الدولية احلكومية") .وأكدت أيضا أن الدورة السادسة ملؤمتر
األطراف ستوافق على املبادئ التوجيهية التنفيذية املتعلقة بتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية ،األمر الذي ميثل إجنازا هاما.
وأبرزت ممثلة املديرة العامة لليونسكو ثالثة جماالت عمل رئيسية اضطلعت هبا األمانة يف الفرتة  ،2017-2015يتعلق
أوهلا بإصدار التقرير العاملي األول املعنون "إعادة رسم السياسات الثقافية :عقد لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف من أجل
التنمية" (املشار إليه فيما يلي بـاسم "التقرير العاملي لعام  .)"2015أما اجملال الثاين ،فيتمثل يف تنفيذ اسرتاتيجية بناء
القدرات ،اليت طُبقت يف  ١٢بلدا من األطراف يف االتفاقية بفضل دعم السويد ،وكذلك يف إعداد مواد تدريبية بشأن احلرية
الفنية بفضل دعم الدمنارك ،فضال عن وضع برنامج للبحث والتدريب بشأن املعاملة التفضيلية .ويُعىن اجملال الثالث بقدرة
األمانة على توفري املساعدة التقنية ،ويشمل ذلك الدعم املخصص للصناعات الثقافية واإلبداعية ولبلورة السياسات الثقافية
يف بعض البلدان بدعم من مجهورية كوريا .وأشارت أيضا إىل أن األمانة تأمل يف وضع برنامج جديد للتعاون بدعم من
االحتاد األورويب ملواصلة العمل اهلام الذي بدأه مشروع مرفق اخلرباء املشرتك بني اليونسكو واالحتاد األورويب.
ومقرر (الوثيقة )DCE/17/6.CP/1
البند  - 1انتخاب رئيس مؤتمر األطراف ونائب (نواب) الرئيس ّ
 -4استهلت السيدة مشتيلد روسلر ،مساعدة المديرة العامة للثقافة باإلنابة ،عملية انتخاب املكتب.
 -5واقرتح وفد إندونيسيا ،وأيده يف ذلك وفدا الهند وإيطاليا ،ترشيح صاحب السعادة السيد أسد الزمان نور ،وزير الشؤون
الثقافية يف بنغالديش ،لتويل رئاسة هذه الدورة ملؤمتر األطراف.
 -6ورشح وفد الدنمارك ،بتأييد من وفد العراق ،فنلندا لتويل منصب نائب الرئيس من اجملموعة األوىل .ورشح وفد إكوادور،
بتأييد من وفد البرازيل ،باراغواي ملنصب نائب الرئيس من اجملموعة الثالثة .ورشح وفد المغرب ،بتأييد من وفد إيطاليا،
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العراق ملنصب نائب الرئيس من اجملموعة اخلامسة (ب) .ورشح وفد صربيا ،بتأييد من وفد كرواتيا ،سلوفاكيا ملنصب نائب
الرئيس من اجملموعة الثانية .ومت انتخاب نواب الرئيس بالتزكية.
 -7واقرتح وفد زمبابوي ،بتأييد من وفد نيجيريا ،السيدة ميالين أفرييري (كوت ديفوار) ملنصب املقرر.
 -8وأكد الرئيس نتائج االنتخابات وأعلن اعتماد القرار .6.CP 1

اعتُمد القرار .6.CP 1
البند  - ٢اعتماد جدول األعمال (الوثيقة )DCE/17/6.CP/2
 -9قرأت أمينة االتفاقية ،السيدة دانييل كليش ،قائمة بنود جدول األعمال املقرتحة للدورة ووثائق العمل املتعلقة هبا .وذ ّكرت
األطراف الراغبة يف اقرتاح تعديالت على مشروعات القرارات بأنه ينبغي تقدميها خطيا إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن،
ومن األفضل أن يكون ذلك باللغتني اإلجنليزية والفرنسية.
أي اعرتاض ،اعتماد القرار .6.CP 2
 -10وأعلن الرئيس ،نظرا إىل عدم وجود ّ

اعتُمد القرار .6.CP 2
البند  - 3الموافقة على قائمة المراقبين (الوثيقة )DCE/17/6.CP/INF.2
 -11تلت أمينة االتفاقية قائمة الدول األعضاء يف اليونسكو غري األطراف يف االتفاقية (االحتاد الروسي وبوتان وتايالند وتركيا
والفلبني وليبيا واململكة العربية السعودية وميامنار واليابان واليمن والواليات املتحدة األمريكية) ،وقائمة املنظمات احلكومية
الدولية ومنظمات اجملتمع املدين وكراسي اليونسكو اجلامعية ومراكز الفئة  2املسجلة.
أي اعرتاض ،اعتماد القرار .6.CP 3
 -12وأعلن الرئيس ،نظرا إىل عدم وجود ّ

اعتُمد القرار .6.CP 3
البند  - 4اعتماد المحضر الموجز للدورة العادية الخامسة لمؤتمر األطراف (الوثيقة )DCE/17/6.CP/4
أي اعرتاض ،اعتماد القرار .6.CP 4
 -13أعلن الرئيس ،نظرا إىل عدم وجود ّ

اعتُمد القرار .6.CP 4
البند  - 5المناقشة العامة
 -14دعا الرئيس األطراف إىل إلقاء الكلمات يف املناقشة العامة .وهنأت مجيع األطراف الرئيس على انتخابه ،وهنأت األمانة
على عملها املمتاز ،واللجنة الدولية احلكومية على إجنازاهتا خالل السنتني املاضيتني.
 -15وذ ّكر وفد باراغواي بأن بلده استفاد مرتني من الصندوق الدويل للتنوع الثقايف (املشار إليه فيما يلي بـاسم "الصندوق
الدويل") ،وشدد على أمهية وجود اسرتاتيجية قوية جلمع األموال من أجل الصندوق .وفيما يتعلق باإلجراءات اليت اختذها

DCE/19/7.CP/4 – page 5
Annex

البلد لتنفيذ االتفاقية ،أشار الوفد إىل اجمللس الوطين للثقافة ،وهو منصة أنشئت مبوجب القانون إلشراك أعضاء اجملتمع
املدين يف إدارة الشؤون الثقافية ،وإىل تنظيم محلة توعية وطنية بشأن التنوع الثقايف .ونظمت باراغواي أيضا يف عام ٢٠١٧
أول مهرجان للتنوع الثقايف شاركت فيه  ٢٠جمموعة ثقافية .وأخريا ،ذكر الوفد أنه على الصعيد اإلقليمي ،جتري حاليا
مناقشات داخل جلنة التنوع الثقايف التابعة للسوق اجلنوبية املشرتكة بشأن وضع اسرتاتيجية مشرتكة لتنفيذ االتفاقية.
 -16وأشار وفد المغرب إىل أن بلده اعتمد قانونا بشأن وضع الفنان ،واستحدث مكتبا لتصدير املوسيقى ،ووضع برناجما وطنيا
لتعزيز التنوع يف املهرجانات الثقافية ،وهو ما ميثل إجراءات رئيسية يف سبيل تنفيذ االتفاقية .وشدد أيضا على مشاركة اجملتمع
املدين يف رسم السياسات العامة للثقافة .فتشارك اجلمعيات الثقافية على سبيل املثال يف صياغة قانون بشأن الثقافة املغربية
ولغاهتا .ونوه أيضا بوجود صندوق عام لدعم املشروعات الفنية.
 -17وأكد ممثل حكومة كيبيك ضمن الوفد الدائم لكندا دعمه الثابت لالتفاقية ،وأعرب عن عزمه على تعزيز التعاون الدويل.
وأعلن أن كيبيك ستدعم برناجما للبحوث بشأن التحديات اليت تواجه التعاون الدويل يف املسائل الرقمية .مث شدد على أمهية
إدراج املبادئ األساسية لالتفاقية يف مجيع احملافل الدولية األخرى .وأخريا ،ق ّدم املمثل السياسةَ العامة اجلديدة للثقافة يف
كيبيك ،اليت تأثرت باالتفاقية .وقال إن صياغة هذه السياسة العامة ،اليت سيُعلن عنها قريبا لعامة الناس ،استُهلت بإجراء
مشاورات عامة واسعة النطاق يف عام .٢٠١٦
وأثىن وفد كندا على جودة التقرير العاملي وعلى تنظيم املنتدى األول للمجتمع املدين .وأعلن ترشحه لعضوية اللجنة الدولية
احلكومية وشدد على مسألتني يرى أهنما ذواتا أولوية ومها :التحديات اليت يطرحها التطور الرقمي من قبيل زيادة التجانس
الثقايف ،وأمهية التعاون الدويل وال سيما من خالل الصندوق الدويل.
 -18وأكد وفد الهند التزام بلده باالتفاقية وأعلن أنه يضطلع حاليا مبهمة وطنية لرسم خرائط املوارد الثقافية من أجل استحداث
قاعدة بيانات موحدة للمعلومات املتعلقة باملمتلكات الثقافية .وأشاد بتنوع اهلند اليت تضم  ٣٥والية وإقليما احتاديا ،و٢٢
لغة رمسية ،وأكثر من  ٧٠٠هلجة ،والتزم بدعم هذا التنوع واحلفاظ عليه .وأخريا ،شدد على الطابع احلاسم للمناقشات
املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة ،وأبرزها األهداف  4و ١٦و ١٧املتعلقة بالتعليم ،والعدالة ،والتعاون.
 -19وأعرب وفد إيطاليا عن سروره إلعالن توفري خبري منتسب لألمانة وهو ما يتيح هلذا املهين الشاب خوض جتربة مثرية جدا.
وأشار إىل برنامج استهلته وزارة الثقافة لتعزيز اإلبداع الفين للمهاجرين ،وإىل إنشاء مؤسستني يف عام  ٢٠١٥إلسداء املشورة
اجملانية بشأن حقوق التأليف والنشر للفنانني الشباب ومكافحة القرصنة عرب اإلنرتنت .وأخريا ،دعا إىل تعميم الثقافة
باعتبارها أداة للتنمية االقتصادية يف إطار اجتماع وزراء الثقافة لدول جمموعة الدول السبع يف فلورنسا.
ووجه وفد مدغشقر الشكر إىل اليونسكو ملا قدمته ملدغشقر من مساعدة يف صياغة تقريرها الدوري األول لفرتة األربعة
ّ -20
أعوام ،الذي قدمته يف عام  ،٢٠١٦وإىل الصندوق الدويل على األموال اليت تلقتها منه يف ثالث مناسبات .وطلب الوفد
املساعدة يف بناء قدرات بلده إلدماج االتفاقية يف تشريعاته الوطنية ،وتنظيم حلقات عمل للتوعية ،وترمجة االتفاقية إىل اللغة
امللغاشية.
 -21وشكر وفد بوركينا فاسو األمانة وحكومة السويد على دعمهما إلعداد تقرير بلده الدوري الثاين لفرتة األربعة أعوام .وأفاد
أن نتائج هامة قد حتققت يف جمال إدارة الثقافة ،وتنظيم اجملتمع املدين ،وإدراج الثقافة يف السياسات الوطنية ،وتعزيز حقوق
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اإلنسان .وع ّدد األدوات الوطنية املستحدثة لتنفيذ االتفاقية ،مثل االسرتاتيجية الوطنية لتطوير الصناعات الثقافية ،وبرنامج
تنمية املبادرات الثقافية ،وصندوق تنمية السياحة والثقافة ،ومركزه من الفئة  ٢ألداء العروض الفنية.
 -22وأشار وفد النمسا إىل  ٣أولويات فيما يتعلق باالتفاقية وهي :ضمان احلفاظ على جدوى االتفاقية يف البيئة الرقمية؛ والدفاع
عن وضع الفنان وحرية التعبري؛ وكفالة أن يؤدي التنوع الثقايف دورا حامسا يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام .٢٠٣٠
وأشار الوفد إىل أن تقدمي التقارير هو العمود الفقري لالتفاقية وشجع مجيع األطراف على تقدمي تقاريرها الدورية.
 -23وأفاد وفد جنوب أفريقيا بأن بلده سينظم دورات تدريبية للجهات املعنية الرئيسية يف اجملتمع املدين ،لكي تتمكن من تنفيذ
االتفاقية بصورة أفضل واملشاركة يف عملية إعداد التقارير .وأشار إىل أن بلده بصدد تنقيح كتابه األبيض بشأن الفنون والثقافة
والرتاث ،الذي سيتضمن مراجع مقتبسة من اتفاقية عام  .٢٠٠٥وأوضح أن بلده د ّشن املرصد الثقايف الوطين الذي يركز
جهوده وموارده البحثية على تعزيز تنمية الصناعات الثقافية واإلبداعية.
 -24ورحب وفد ألمانيا بدور االتفاقية الذي ميثل مثاال ُُيتذى به يف تعزيز السياسات املبتكرة للتنوع الثقايف واإلدارة التشاركية.
وأشار إىل أن عملية تقدمي التقارير أعطت زمخا للعمل على صعيد السياسات العامة ،وال سيما فيما يتعلق باملساواة بني
اجلنسني واحلراك الفين .وأفاد بأن للثقافة وزنا متزايدا يف اسرتاتيجية تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  2030على الصعيد
الوطين .وأوضح أن االحتاد األورويب بصدد تنقيح توجيهه املتعلق خبدمات وسائل اإلعالم السمعية والبصرية من أجل تعزيز
مالءمتها للعامل الرقمي ،األمر الذي يتماشى مع املبادئ التوجيهية التنفيذية اليت سيعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته احلالية.
وأشار الوفد إىل أن عدم املساواة مبختلف جوانبه هو أبرز ما يواجهه حتقيق أهداف التنمية املستدامة من حتديات .وأخريا ،أثىن
على التعاون القائم بني األطراف الذي أتاحته األمانة.
 -25وذكر وفد مالي أن بلده اعتمد قانونا بشأن وضع الفنان ،يشمل محاية حقوق امللكية الفكرية لتعزيز تنمية الصناعات
اإلبداعية .وأعلن عن إنشاء جلنة وطنية حلماية وتعزيز التنوع الثقايف .وأخريا ،شجع على القيام بأنشطة التوعية وبناء القدرات
لتيسري تنفيذ االتفاقية.
 -26ووصف وفد فنلندا االتفاقية بأهنا وثيقة جوهرية ألهنا متثل ضمانة أساسية للحقوق وهلا تأثري هيكلي على مستوى القانون
الدويل ،والسياسات الوطنية ،ويف امليدان .وذكر أن إطار املؤشرات املتعلقة بالثقافة والدميقراطية ،الذي وضعه جملس أوروبا،
يدل على وجود ارتباط قوي بني الثقافة والدميقراطية .ولذلك ،اقرتح أن تضطلع االتفاقية بدور أكثر أمهية يف تنفيذ خطة
التنمية املستدامة لعام .2030
 -27وشدد وفد فيتنام على الصلة بني الثقافة والتنمية اليت تلزم الدولة بتهيئة بيئة مؤاتية لتنمية الصناعات الثقافية .وقد أجريت
مشاورات عامة يف فيتنام أقر رئيس الوزراء استنادا إىل نتائجها االسرتاتيجية الوطنية لتطوير الصناعات الثقافية ،اليت من
املتوقع أن متثل  ٪3من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  ،٢٠٢٠و ٪٧يف عام  .٢٠٣٠وكذلك ،أُدرجت الثقافة يف خطة
العمل الوطنية لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام .٢٠٣٠
 -28ورحب وفد كرواتيا بإعالن اليونسكو اليوم العاملي للغة الروما .وذكر أن بلده اختذ تدابري ضريبية حلماية الفنون اإلبداعية ،مثل
مول مجعيات فنية وحراك الفنانني لدعم
دفع املستحقات االجتماعية والصحية والتقاعدية للفنانني املستقلني املسجلني .و ّ
املشاركة الثقافية .وأخريا ،شدد الوفد على ضرورة تعليم الشباب تقدير التنوع الثقايف باعتباره وسيلة ملكافحة التعصب.
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 -29وذ ّكر وفد بنغالديش بأن بلده قدم تضحيات للدفاع عن لغته األم ،وأنشأ املعهد الدويل للغة األم بوصفه مركزا من الفئة
 .٢وأشار إىل أنه استضاف االجتماع األول لوزراء الثقافة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادي يف عام  ،٢٠١٢الذي أفضى إىل
اعتماد إعالن دكا الوزاري بشأن تنوع أشكال التعبري الثقايف.
 -30وأكد وفد كوبا اقتناعه بأن الثقافة عامل حمفز للتنمية .وأوضح أن سياساته الثقافية تركز على تعزيز احلصول على السلع
واخلدمات الثقافية ،وخصوصا للشباب .وأعرب عن اهتمامه اخلاص باملبادئ التوجيهية التنفيذية الرامية إىل تنفيذ االتفاقية
يف العصر الرقمي .وشكر السويد ملساعدته يف صياغة تقريره الدوري الثاين .وأخريا ،أكد جمددا أوجه التداخل بني االتفاقية
وخطة اليونسكو للثقافة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للفرتة .2026-2016
 -31وشدد وفد إندونيسيا على ثراء التنوع الثقايف يف بلده الذي يضم  ٣٠٠جمموعة عرقية و ٧٠٠لغة .وأعلن اعتماد بلده يف
نيسان/أبريل  ٢٠١٧قانونا بشأن النهوض بالثقافات باالسرتشاد باالتفاقية .ونظّم حدثا عامليا يف جاكرتا يف عام ٢٠١٧
مبناسبة اليوم العاملي حلرية الصحافة ،برعاية رئيس إندونيسيا .وذ ّكر الوفد بأنه نظم منتديني ثقافيني عامليني يف عام ٢٠١٣
و ،٢٠١٦وأعلن أنه سينظم املنتدى املقبل يف عام  .٢٠١٩وأخريا ،أشار إىل أن مدينيت باندونغ وبيكالونغان اإلندونيسيتني
قد انضمتا إىل شبكة املدن املبدعة.
 -32وأكد وفد السويد الصالت الوثيقة لالتفاقية بالدميقراطية واحلريات األساسية .وشدد على ضرورة مواصلة دعم النساء
املبدعات .وأعرب عن تأييده للمبادئ التوجيهية التنفيذية لتطبيق االتفاقية يف العصر الرقمي ،وشدد على أمهية التعاون مع
اجملتمع املدين .وشجع األطراف على املسامهة يف الصندوق الدويل وتكثيف جهودها يف جمال تنفيذ االتفاقية.
 -33ورحب وفد فرنسا بتنظيم منتدى اجملتمع املدين .وذ ّكر بأن الثقافة أداة مؤثرة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،وتعهد
مبواصلة دعم البلدان النامية يف هذا الصدد .وأشار إىل تأييده للمبادئ التوجيهية التنفيذية ألهنا تعزز الطابع العاملي لالتفاقية
يف العصر الرقمي .وأعلن عقد قمة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية يف املستقبل تركز على الثقافة والتنمية.
 -34وعرض وفد االتحاد األوروبي ثالث مبادرات لإلسهام يف تنفيذ االتفاقية .وأشار أوال إىل االسرتاتيجية اجلديدة املعتمدة
للعالقات الثقافية الدولية .وع ّدد ثانيا االتفاقات السياسية واالقتصادية السبعة اجلديدة اليت أُبرمت مع بلدان ثالثة بني عامي
 ٢٠١٢و ٢٠١٦واليت حتيل إىل االتفاقية .وأخريا ،سلط الضوء على حتديث إطار حقوق التأليف والنشر يف العصر الرقمي
لضمان األجر العادل وتعزيز الشفافية يف العقود املربمة بني املبدعني واملنصات اإللكرتونية .وتتماشى هذه املبادرة متاما مع
املبادئ التوجيهية التنفيذية اليت يدعمها االحتاد األورويب دعما كامال.
 -35وأشار وفد مصر إىل خمتلف املهرجانات اليت تُنظَّم وإىل املركز الوطين للرتمجة الذي قام برتمجة  ٣٥٠٠كتاب من  ٣٦لغة.
وشدد على أن احلفاظ على التنوع الثقايف من خالل حرية التعبري والتعايش بني اجملتمعات احمللية أمر بالغ األمهية ليس فقط
لتشجيع التنمية ،بل أيضا حملاربة التعصب .وشدد على دور التعليم يف تنفيذ االتفاقية.
 -36وذ ّكر وفد صربيا بقيام بلده بإصالح نظامه الثقايف الوطين من أجل تنفيذ االتفاقية وحتقيق أهداف خطة التنمية املستدامة
لعام  .٢٠٣٠وسلط الضوء على احلوافز اليت يقدمها للمستثمرين إلنتاج األعمال السمعية-البصرية بوصفها منوذجا
للممارسات اجليدة اليت يقوم هبا .وأفاد أن التحدي الرئيسي الذي يواجهه يتمثل يف تنفيذ االتفاقية على الصعيد احمللي.
وأخريا ،أشار إىل أنه كان ضيف املنتدى األول للصناعات الثقافية يف أوروبا الشرقية والوسطى والصني يف عام .٢٠١٦
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 -37وذ ّكر وفد نيجيريا باإلجراءات اليت اختذها معهد الثقافة األفريقية والتفاهم الدويل ،وهو مركز من الفئة  ،٢الذي نظم حلقات
عمل بشأن االتفاقية موجهة إىل اجلهات املعنية الرئيسية ،ووسع نطاق عمليات املسح الثقافية يف نيجرييا ،وعزز مشاركته يف
صناعة األفالم احمللية ،املعروفة باسم نوليوود .وأدى االعرتاف بأمهية اجلامعات يف تنفيذ االتفاقية إىل زيادة مشاركة جمتمع
التعليم العايل .ووافق رئيس نيجرييا السابق ،القائد أولوسيغون أوباساجنو ،يف أيار/مايو  ٢٠١٧على املشاركة يف اجلهود اليت
تبذهلا احلكومة النيجريية يف تنفيذ االتفاقية.
 -38وتطرق وفد زمبابوي إىل إنشاء وزارة وطنية للتنمية الريفية وتعزيز احلفاظ على الثقافة والرتاث الوطنيني ،سعيا إىل حتقيق التآزر
فيما بني أنشطة زمبابوي لتنفيذ االتفاقية .وشكر اليونسكو والسويد واالحتاد األورويب على دعم األنشطة اليت يضطلع هبا
بلده لبناء القدرات .فضال عن ذلك ،أشار إىل املشروعات األربعة يف زمبابوي ،اليت تلقت دعما من الصندوق الدويل.
وقاست هذه املشروعات مدى املسامهة االقتصادية للصناعات اإلبداعية ،وقدمت التدريب يف جمال األعمال التجارية إىل
العاملني يف اجملال الثقايف ،ووضعت اسرتاتيجية وطنية حلقوق التأليف والنشر ،وعززت السياسات الثقافية احمللية .وتوجت
هذه اجلهود باعتماد سياسة عامة وطنية ثقافية يف كانون األول/ديسمرب  ٢٠١٦بالشراكة مع اجملتمع املدين .وأنشئ مكتب
جديد ضمن الوكالة الوطنية لإلحصاءات جلمع اإلحصاءات الثقافية من أجل االسرتشاد هبا يف وضع السياسات .فضال
عن ذلك ،شدد على أن الفنون املسرحية والفنون البصرية أصبحتا تدرسان اليوم يف املدارس االبتدائية والثانوية بفضل اعتماد
منهج دراسي جديد .وأخريا ،أشار إىل أن افتتاح موجات إذاعية جديدة أتاح للفنانني فرصة بث أعماهلم وال سيما يف عصر
التكنولوجيا الرقمية.
 -39وذ ّكر وفد بيالروس بأن بلده اعتمد يف عام  ٢٠١٦مدونة ثقافية تتضمن أحكاما على الصعيد الوطين .ورحب باإلجراءات
اليت اختذهتا األمانة لتعزيز التعاون مع اجملتمع املدين ،وأشار إىل أن بيالروس لديها  ١٣رابطة مهنية للمبدعني تسهم بنشاط
يف وضع السياسات الثقافية الوطنية .وتتلقى هذه الرابطات الدعم من صندوق رئاسي للثقافة .وأخريا ،أعرب الوفد عن
اهتمامه مبناقشة املسائل الرقمية ألن هذه املناقشة تتزامن مع محلة تفكري وطنية ينظمها بشأن هذا املوضوع.
 -40وأشار وفد الجمهورية العربية السورية إىل أن بلده اعتمد يف عام  ٢٠١٢إطارا تشريعيا واضحا حلماية الثقافة وحرية
الصحافة .وأكد أن الفن قد ساعد اجملتمع السوري يف مواجهة املأساة اإلنسانية واإلرهاب اللذين يتعرض هلما .وأدت محلة
التنوع الثقايف والتعبري الثقايف للشعب السوري إىل إنشاء عدة برامج للتعاون مع الدول احلليفة من أجل مكافحة اإلرهاب.
وحتمي اجلمهورية العربية السورية لغتها الوطنية العربية واللغات اإلقليمية ،اليت تشمل اآلرامية ،والكردية ،واألرمنية .وأدت
هذه الدينامية إىل اعتماد سياسة ثقافية جديدة يف عام  .٢٠١٧وتعمل احملافظات أيضا على تشجيع الفنون يف العامل الرقمي
حلماية الثقافة وإشراك املرأة يف مكافحة التطرف .واحتفلت اجلمهورية العربية السورية مؤخرا بالعام اجلديد للتقومي السوري القدمي،
فضال عن اليوم الدويل للسالم .وأصدرت إعالن السالم الثقايف مع مدينة تدمر وأحيت ذكرى اإلبادة اجلماعية لألرمن
السوريني .وأشار الوفد إىل أن احلظر املفروض على اجلمهورية العربية السورية مينع فنانيها من مغادرة البلد ما مل يتخلوا عن
جنسيتهم السورية .وأخريا ،شدد على الصعوبات اليت يواجهها البلد يف تنفيذ االتفاقية يف ظل سريان اجلزاءات.
 -41وأكد وفد بربادوس أن الثقافة هي منرب للتنمية االجتماعية واالقتصادية ،وللمؤسسات التجارية والتجارة .وسنت بربادوس
يف عام  ٢٠١٥قانون تنمية الصناعات الثقافية وأنشأت هيئة تنمية الصناعات الثقافية ،اليت تدعم املؤسسات التجارية
للعاملني يف جمال الثقافة .فضال عن ذلك ،اقرتحت بربادوس إدراج االتفاقية يف عدة اتفاقات تعاون دولية أبرمتها مع أطراف
أخرى .واستضافت بربادوس يف عام ٢٠١٧مهرجان الفنون الكاريبية الذي تضمن حلقة عمل بشأن السياسة العامة الثقافية
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وحقوق التأليف والنشر .ومشلت املبادرات األخرى برناجما لتدريب العاملني يف جمال الثقافة على تسويق أعماهلم التجارية،
وعمليات مسح الصناعات الثقافية للبلد ،وإنشاء سجل للعاملني يف اجملال الثقايف .وأخريا ،شدد الوفد على أمهية االتفاقية
للدول اجلزرية الصغرية النامية.
 -42وشكر وفد كولومبيا األمانة وحكومة السويد على دعمهما يف إعداد تقرير كولومبيا الدوري األول .وذ ّكر بأن كولومبيا
اعتمدت مؤخرا قانونا جديدا بشأن االقتصاد اإلبداعي ،وتقدم حاليا املساعدة التقنية إىل بلدان املخروط اجلنويب وأمريكا
الوسطى جلمع اإلحصاءات الثقافية .وأسفرت مبادرة مشرتكة بني  ١٠بلدان يف أمريكا اجلنوبية عن تدشني سوق للصناعات
الثقافية يف أمريكا اجلنوبية ( )MICSURيف عام .٢٠١٦
 -43وأكد وفد كينيا أنه يعترب االتفاقية أداة مهمة لتعزيز احلوار الثقايف ،ودعم سلسلة القيمة للسلع الثقافية ،وتنفيذ خطة التنمية
املستدامة لعام  .2030ومنذ عام  ،٢٠١٤استعرضت كينيا سياستها الوطنية املتعلقة بالثقافة ملواءمتها مع االتفاقية.
ودعمت املهرجانات الثقافية اجملتمعية بالتعاون مع اجملتمع املدين ،ووقّعت العديد من االتفاقات الثنائية لتيسري حراك الفنانني،
وتعزيز التعاون الثقايف ،والنهوض بالصناعات اإلبداعية .وتتوقع كينيا أن تكون البيئة الرقمية وسيلة لتعزيز الثقافة بوصفها
حقا أساسيا من حقوق اإلنسان ،واإلسهام يف السالم والتسامح ،وضمان مشاركة املواطنني يف إدارة الثقافة .ولذا ،فهي
تعتقد أنه ال بد من التصدي لتحديات حمددة ،تشمل استخدام املواطنني للبيئة الرقمية واالنتفاع هبا على حنو غري الئق
واملسائل املتعلقة حبقوق التأليف والنشر.
 -44وذكر وفد إثيوبيا أن بلده استعرض سياسته الثقافية يف عام  ٢٠١٥وفقا لالتفاقية ،وأكد أمهية الصلة بني الثقافة والتنمية.
وأشار أيضا إىل أن إثيوبيا وقّعت أكثر من  17اتفاقا ثنائيا للتعاون يف جمال الثقافة بعد التصديق على االتفاقية .وتشمل
التحديات اليت تواجهها إثيوبيا االفتقار إىل املعلومات عن احتياجات القطاع الثقايف ،وعدم التنسيق بني مجيع األطراف
املعنية .وشكر الوفد األمانة وحكومة السويد على دعمهما يف إعداد تقريره الدوري األول يف عام .2015
 -45وأعلن وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية أن وزارة الثقافة والفنون يف البلد نظمت ،بالتعاون مع مكتب اليونسكو يف
كينشاسا ،جمموعة حلقات دراسية تركز على حتويل اجلمعيات الثقافية إىل صناعات ثقافية وإبداعية .وأشار إىل أن بلده
الذي دخل يف مرحلة ما بعد الصراع ،يعلق أمهية خاصة على األهداف األساسية لالتفاقية ملا فيه مصلحة السلم واألمن.
وذكر الوفد أن البلد يستعرض حاليا قوانينه املتعلقة بامللكية الفكرية حلماية حقوق املبدعني ،وخصوصا يف البيئة الرقمية،
وأنه أنشأ يف عام  ٢٠٠٩صندوقا خاصا لإلبداع الفين ،وأصبح صندوق الرتويج الثقايف يف عام  ٢٠١١مؤسسة عامة تعىن
بدعم املبادرات الفنية واألدبية .وشدد الوفد على أن السياسة الثقافية اجلديدة ُوضعت باالسرتشاد باالتفاقية ،وشكر
اليونسكو على مساعدهتا التقنية واملالية يف هذا اجملال.
 -46وأكد وفد جمهورية الصين الشعبية جمددا التزام بلده بتنفيذ االتفاقية ،بعد أن وضع خطة للتنمية خلمس سنوات لضمان
منو العرض الثقايف وتوسيع القطاع الثقايف .ومنت الصناعات الثقافية الصينية بسرعة خالل السنوات األربع املاضية ،إذ ارتفعت
اإليرادات مبقدار  2.4ترليون ين .ونُفذت مشروعات يف قطاع اخلدمات العامة وال سيما لتطوير البىن األساسية الثقافية يف
املناطق الريفية .وأدت هذه املبادرات إىل زيادة املبادالت مع البلدان األخرى وتعزيز احلوار بني الثقافات.
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[المراقبون]
 -47ذ ّكر ممثل الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية ،السيد ماثيو ترافرسي ،بأن اجلمعية تضم  ٨٣برملانا ومنظمة دولية ترمي إىل
تعزيز السالم والدميقراطية من خالل القوانني والسياسات .وساهم أعضاء اجلمعية يف صياغة االتفاقية وشجعوا على التصديق
عليها ،وهو شرط لالنضمام إىل اجلمعية الربملانية للفرنكوفونية .ومع أن تنفيذ االتفاقية هو من اختصاص الذراع التنفيذية
للحكومات ،فإن للربملانيني أيضا دور أساسي يف ذلك وال سيما من خالل دمج االتفاقية يف التشريعات الوطنية .وتلتزم
اجلمعية الربملانية للفرنكوفونية يف العصر الرقمي بإعادة رسم السياسات الوطنية لتأخذ هذا التحدي اجلديد يف االعتبار.
ونظمت اجلمعية الربملانية للفرنكوفونية يف عام  ٢٠١٦هلذا الغرض ندوة بشأن التنوع الثقايف يف العصر الرقمي مع اجلمعية
الوطنية يف كيبيك ،متثل اهلدف منها يف فهم التحديات اجلديدة اليت تطرحها البيئة الرقمية ،وتعبئة الربملانيني إلدراج هذا
املوضوع يف سياساهتم الثقافية .وركز الفريق األول من املتحدثني على تأثري البيئة الرقمية يف األسواق الثقافية ،يف حني ركز
الفريق الثاين على تأثري االتفاقية يف السياسة العامة املتبعة يف العصر الرقمي.
 -48وشكر الرئيس األطراف اخلمسة والثالثني واملراقب ،الذين شاركوا يف املناقشة العامة .ووجه شكرا خاصا إىل حكومات كندا
وكيبيك وبنغالديش على إعالن مسامهاهتا يف الصندوق الدويل .وأشار إىل أن األطراف قد أعادت رسم سياساهتا لكي
تتوافق مع أهداف االتفاقية ،وأعربت عن تقديرها للمساعدة التقنية اليت تلقتها يف هذا الصدد .وأحاط علما باألولويات
العديدة للمستقبل ،مثل املبادئ التوجيهية التنفيذية املتعلقة بتطبيق االتفاقية يف البيئة الرقمية ،وحرية التعبري ،وحقوق اإلنسان،
والتعليم ،واملساواة بني اجلنسني .وقال إن األطراف تعرتف بأن االتفاقية هي العمود الفقري للسياسات الثقافية ووسيلة لتعزيز
السالم والدميقراطية .وقد مثل إطار رصد االتفاقية بوجه خاص أداة أساسية الستعراض السياسات الثقافية .وأضاف أن
أقرت أيضا بأمهية االتفاقية يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.
مجيع األطراف ّ
 -49وذ ّكر ممثل المجلس الدولي لفن الرقص بأنه شريك رمسي لليونسكو ويُعىن جبميع أنواع الرقص يف العامل .وأنه قاد مشروعا
خالل السنوات العشر املاضية للتدريب على الرقص ،أسفر عن إنشاء شهادة دولية لدراسات الرقص ،تسهم يف حراك
الفنانني .ويرغب اجمللس يف استخدام شعار االتفاقية وتقدمي املشروع إىل وفود اليونسكو.
 -50وشدد الرئيس على أن املنتدى األول للمجتمع املدين قد ُعقد يف اليوم السابق .ودعا املشاركني إىل االطالع على ملخص
املناقشات اليت دارت يف املنتدى.
 -51وحتدثت السيدة فالرييا ماركولني ،ممثلة منظمة الثقافة والتنمية ،والسيد أميتافا هباتاشاريا ،ممثل منظمة قاعدة االتصال،
بالنيابة عن منظمات اجملتمع املدين اليت شاركت يف املنتدى .وشكرا األطراف واألمانة على إنشاء هذا املنتدى ،باعتباره أداة
أساسية تتيح اإلسهام يف عمل اهليئتني الرئاسيتني لالتفاقية .وأتاح هذ املنتدى للجهات الفاعلة يف اجملتمع املدين فرصة فريدة
لتبادل املعلومات بشأن أنشطتها ،وتعزيز أنشطة التعاون وال سيما يف اجلنوب ،وتبادل وجهات نظرها عن التحديات الرئيسية
املطروحة داخل اجملتمع املدين نفسه أو إلدارة الشؤون الثقافية بوجه عام .وأتاح املنتدى أيضا ملنظمات اجملتمع املدين مناقشة
صياغة تقريرها األول بشأن اجملتمع املدين ،الذي سيتعني عليه تناول تنوع اجملتمع املدين من حيث املناطق واألنشطة
واألولويات واهلياكل .وشددت املنظمات على ضرورة حصوهلا على املوارد الالزمة لضمان مشاركتها املستدامة يف املنتدى.
وحدد املمثالن املهام ذات األولوية ملنظمات اجملتمع املدين ،ومنها إعداد تقاريرها السنوية األوىل ،واملسامهة يف البند املتعلق
باجملتمع املدين للدورة املقبلة للجنة ،واملشاركة يف اجتماع مع املكتب قبل انعقاد الدورة املذكورة ،واقرتاح أفكار لكل وثيقة
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من وثائق الدورة ،واملساعدة يف وضع مؤشرات لقياس مشاركة اجملتمع املدين بصورة أفضل ،ومساعدة األمانة يف نشر
املعلومات ،واملسامهة يف إعداد منتدى اجملتمع املدين الذي يعقد مرة كل سنتني .وتعهدت منظمات اجملتمع املدين أيضا
بالسعي إىل جعل هذه العملية مفيدة إلعداد التقارير الدورية لفرتة األربعة أعوام على الصعيد الوطين.
 -52واختتم الرئيس املناقشة العامة ،وهنأ األطراف على هذه الدورة املثمرة.
البند  - 6تقرير اللجنة إلى مؤتمر األطراف عن أنشطتها وقراراتها (الوثيقة )DCE/17/6.CP/6
 -53دعا الرئيس السيدة يانا كنشكوفا ،مقررة الدورة العاشرة للجنة الدولية احلكومية ،إىل تقدمي تقرير اللجنة الدولية احلكومية.
 -54وأشارت المقررة إىل أن اللجنة الدولية احلكومية اجتمعت يف دورتيها التاسعة والعاشرة واختذت ما جمموعه  34قرارا منذ
الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف .أوال ،واصلت اللجنة الدولية احلكومية تقدمي الدعم لتنفيذ االسرتاتيجية العاملية لبناء القدرات.
وطلبت من األمانة على وجه اخلصوص تنظيم دورة تدريبية عن املادتني  ١٦و ،٢١مشرية إىل أن الطابع املعقد لالتفاقية
يتطلب أحيانا تدريبا إضافيا للمسؤولني احلكوميني .ثانيا ،وافقت اللجنة الدولية احلكومية على  ١٢مشروعا جديدا ميوهلا
الصندوق الدويل ،وأجرت استعراضا مفصال بشأن هذا الصندوق .والحظت اللجنة الدولية احلكومية أنه ميكن دعم املزيد
من املشروعات إذا ما ازدادت التربعات .وهلذه الغاية ،دعت إىل أن تقوم املديرة العامة سنويا بتوجيه رسالة تذكري رمسية إىل
مجيع األطراف ،تشري فيها إىل ختصيص نسبة  ٪1من مسامهتها يف امليزانية العادية لليونسكو للصندوق الدويل .وثالثا،
درست اللجنة الدولية احلكومية ما جمموعه  ٣٨تقريرا دوريا لفرتة األربعة أعوام .ومع أهنا تتوقع صدور زهاء مائة تقرير ،فإهنا
ترى أن هذا املعدل منخفض ،مما يدل على ضرورة مواصلة بناء القدرات .وأصدرت اللجنة الدولية احلكومية يف دورهتا
التاسعة التقرير العاملي لعام  ،٢٠١٥الذي يرصد التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية ،ويقرتح مؤشرات الستشراف املستقبل،
وُيلل االجتاهات احلالية يف السياسات الثقافية .وهلذا التقرير ميزة فريدة تتمثل يف إطار الرصد اخلاص به ،الذي يشمل أربعة
أهداف رئيسية وأحد عشر جماال للرصد .ورابعا ،واصلت اللجنة الدولية احلكومية عملها بشأن املسائل الرقمية ،وأعدت
واستعرضت مشروعا أوليا للمبادئ التوجيهية التنفيذية املتعلقة بتطبيق االتفاقية يف البيئة الرقمية ،الذي يقدَّم يف هذه الدورة
ملؤمتر األطراف يف إطار البند  .١١وخامسا ،واصلت اللجنة الدولية احلكومية عملها بشأن مشاركة اجملتمع املدين ،واستهلت
يف دورهتا العاشرة اجتماعا جديدا للتنسيق بني املكتب ومنظمات اجملتمع املدين ،مما أتاح هلذه املنظمات املشاركة بنشاط
أكرب يف أعمال اللجنة .ودعت اللجنة الدولية احلكومية منظمات اجملتمع املدين إىل تقدمي تقرير يف دورهتا احلادية عشرة يف
كانون األول/ديسمرب  .٢٠١٧وسادسا ،سعت اللجنة الدولية احلكومية إىل حتقيق أوجه تآزر بني االتفاقية وتوصية عام
 ١٩٨٠بشأن وضع الفنان .وسيقوم إطار الرصد ،الذي يشتمل على احلرية الفنية ضمن جماالت الرصد األحد عشر اليت
يتابعها ،بتيسري أوجه التآزر هذه .وسابعا ،واصلت اللجنة الدولية احلكومية مراقبة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مرفق
اإلشراف الداخلي ومراجع احلسابات اخلارجي .وشاركت اللجنة الدولية احلكومية يف أعمال فريق العمل املفتوح العضوية
املعين باحلوكمة وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو ،واقرتحت إدراج بند بشأن احلوكمة يف الدورة احلالية
ملؤمتر األطراف .وأخريا ،شددت اللجنة الدولية احلكومية ،على الرغم من إشادهتا بالعمل املثمر املضطلع به حىت اآلن ،على
أمهية حشد املوارد اخلارجة عن امليزانية إلدراج موضوعات جديدة يف خطط العمل املقبلة .وميكن أن تشمل هذه املوضوعات
اجلديدة خطة التنمية املستدامة لعام  2030وتأثري النزاعات واألزمات العاملية يف تنفيذ االتفاقية ،واحلرية الفنية ،وحراك
الفنانني ،على سبيل املثال .ومن مث ،أوصت اللجنة الدولية احلكومية مبراجعة املبادئ التوجيهية التنفيذية املتعلقة بالتنمية
املستدامة ،اليت اعتُمدت يف عام .٢٠٠٩
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 -55وأعرب وفد فرنسا عن ارتياحه لعمل اللجنة الدولية احلكومية وأشار إىل أن إعداد مشروع املبادئ التوجيهية التنفيذية قد
أتاح إجراء مناقشات مثمرة بني األطراف .وحتدث عن التحديات املقبلة ،من قبيل التنمية املستدامة واألثر السليب للنزاعات
العاملية يف الفنانني ،وأعرب عن أمله يف أن تتواصل املناقشات بشأن هذه املوضوعات يف املستقبل.
أي اعرتاض ،اعتماد القرار .6.CP 6
 -56وأعلن الرئيس ،نظرا إىل عدم وجود ّ

اعتُمد القرار .6.CP 6
البند  - 7تقرير األمانة عن أنشطتها في الفترة ( 2017-2015الوثيقة )DCE/17/6.CP/7
 -57قدمت أمينة االتفاقية الوثيقة  DCE/17/6.CP/7ومعلومات عن التقدم الذي أحرزته األمانة على صعيد مؤشرات األداء
احملددة يف وثيقة الربنامج وامليزانية 38م .5/وأوضحت أن اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام  2030واإلطار اجلديد
لرصد تنفيذ االتفاقية مثّال تطورين رئيسيني أسهما يف طريقة إعداد التقارير .وأشارت إىل أن وثائق الدورة السابقة حازت
على نسبة عالية من الرضا يف الدراسة االستقصائية هبذا الشأن وأن فريق العمل املفتوح العضوية املعين باحلوكمة وإجراءات
وأساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو رأى أن أساليب عمل األمانة تندرج يف عداد املمارسات اجليدة .وشكرت
حكومات إسبانيا وإيطاليا والسويد ومنطقة الباسك على دعمها لتحسني إدارة املعارف يف األمانة اليت تؤكد هذه اجلهود.
مث عرضت األقسام األربعة للتقرير ،اليت تتطابق مع أهداف االتفاقية األربعة .ويتعلق القسم األول باهلدف  ١املتمثل يف دعم
النُظم املستدامة إلدارة الشؤون الثقافية ،مما يسهم يف حتقيق الغاية  7-16من أهداف التنمية املستدامة .ويف هذا الصدد،
أسفر برنامج بناء القدرات عن إعداد دليل منهجي بشأن املساعدة التقنية واملواد التدريبية املتخصصة ،فضال عن تنفيذ
أنشطة لبناء القدرات يف  ٣٤بلدا .ومثّلت هذه األنشطة حافزا لتغيري السياسات العامة ،مثل االسرتاتيجية الثقافية اإلقليمية
ملنطقة احمليط اهلادي ( ،)٢٠٢٠-٢٠١٠ووضع سياسة ثقافية جديدة يف ساموا يف أعقاب االجتماع الثالث لوزراء الثقافة
يف منطقة احمليط اهلادي .فضال عن ذلك ،مت إيالء التحوالت اليت يشهدها القطاع الثقايف يف العصر الرقمي اهتماما خاصا.
فأصدر وزراء الثقافة لبلدان الشمال األورويب على سبيل املثال إعالنا بشأن تعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف واحلرية الفنية
يف العصر الرقمي ،يف حني أن األمانة نظمت معارض للفنون الرقمية يف مقر اليونسكو بالشراكة مع مجهورية كوريا واملنظمة
الدولية للفرنكوفونية.
وُوضع اهلدف  ٢من االتفاقية سعيا إىل حتقيق التوازن يف تدفق السلع واخلدمات الثقافية وزيادة حراك الفنانني واملهنيني
العاملني يف جمال الثقافة ،مما يسهم يف بلوغ الغايتني -٨أ و-١٠أ من أهداف التنمية املستدامة .ويف ضوء قرار إعادة صياغة
برنامج اليونسكو-آشربغ ،نظمت األمانة اجتماعا للخرباء ملناقشة الربنامج احملدث ،بالتعاون مع كرسي اليونسكو يف جامعة
الفال (كيبيك) .وأشارت أمينة االتفاقية أيضا إىل أن جملدين من سلسلة البحوث والسياسات اجلديدة لالتفاقية صدرا يف
هذه الدورة .وشكرت مؤلفي هذه الدراسات ومها :السيدة فريونيك غيفرومون اليت درست تأثري االتفاقات التجارية يف تنوع
أشكال التعبري الثقايف ،والسيد أوكتافيو كوليز الذي ركز على التحوالت الرقمية يف إسبانيا وبلدان أمريكا الالتينية الناطقة
باإلسبانية .وأُجريت هذه الدراسات بدعم من إسبانيا.

DCE/19/7.CP/4 – page 13
Annex

ويركز اهلدف  ٣على دمج الثقافة يف أطر التنمية املستدامة .وهو يدعم عدة أهداف وغايات للتنمية املستدامة ،ومنها
ميول الصندوق الدويل للتنوع الثقايف جزءا من هذا اهلدف ،إذ إن أغلبية املشروعات اليت ينطوي
الغايتان  4-4و .3-8و ّ
عليها تركز على بناء كفاءات ومهارات املهنيني العاملني يف جمال الثقافة .وتعمل األمانة أيضا على وضع مؤشرات جديدة
لرصد إدماج الثقافة يف خطط التنمية الوطنية وبرامج املساعدات الدولية للحكومات ،على غرار ما فعله االحتاد األورويب يف
"اسرتاتيجية العالقات الدولية".
ويتوافق اهلدف  ،٤املعين بتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،مع الغايتني -٥ج و 10-16ألهداف التنمية
املستدامة .وفيما يتعلق باحلرية الفنية ،شاركت األمانة يف االحتفال باليوم العاملي حلرية الصحافة يف عامي  ٢٠١٦و٢٠١٧
ويف إصدار كتيب عن هذا املوضوع .وأجرت اتصاالت مع شبكات دولية ،مثل  Freemuseو ArtsWatchAfricaوشبكة
 Arterialومؤشر الرقابة  Index on Censorshipواالحتاد الدويل للقلم وفريق عمل االحتاد األورويب للفنون واحلقوق والعدالة،
اليت شاركت معظمها أيضا يف املنتدى األول للمجتمع املدين الذي عقد يف إطار االتفاقية .وتقوم األمانة أيضا بإعداد دورة
تدريبية عن احلرية الفنية بدعم من الدمنارك .ويتماشى اهلدف  ٤مع أحكام توصية عام  ١٩٨٠بشأن وضع الفنان ،اليت
جيري رصد تنفيذها على الصعيد العاملي مبساعدة الرابطات الدولية للفنانني .فضال عن ذلك ،أويل تعزيز املساواة بني اجلنسني
اهتماما خاصا وال سيما يف اختيار املشروعات اليت ميوهلا الصندوق ،واستحداث أنشطة جتريبية مع املكتب امليداين لليونسكو
يف داكار ،وتنظيم فعاليات من قبيل املناقشة اليت محلت عنوان "اجلرأة على االبتكار :املساواة بني اجلنسني والفنون" ،وأقيمت
مبناسبة اليوم الدويل للمرأة يف عام  .٢٠١٧وأخريا ،يتعلق اهلدف  ٤أيضا باالسرتاتيجية اخلاصة بسبل تعزيز أنشطة اليونسكو
يف جمال محاية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية يف حاالت النزاع املسلح .ويف هذا الصدد ،أُعد مشروع للمساعدة يف ترميم
املشهد الثقايف ودعم النماذج الثقافية اجلديدة يف العراق.
واختتمت أمينة االتفاقية بالتشديد على ضرورة تأمني أموال خارجة عن امليزانية للمضي قدما يف تنفيذ االتفاقية ،وخاصة
فيما يتعلق بأنشطة الصندوق ،وبناء القدرات ،وإدارة املعارف .وأخريا ،وجهت الشكر إىل اجلهات املاحنة على ثقتها ودعمها.
 -58وشكر الرئيس أمينة االتفاقية .وشدد على التدابري اليت يتخذها اجمللس التنفيذي حاليا للتعامل مع القيود املالية للمنظمة
أي تعليقات أو أسئلة.
وإلعداد وثيقة الربنامج وامليزانية 39م .5/مث سأل عما إذا كان لدى األطراف ّ
 -59وأعربت مجيع األطراف عن تقديرها للجودة العالية لعمل األمانة وتقريرها.
 -60وأثىن وفد فرنسا على جهود التواصل اليت تبذهلا األمانة ،مستشهدا باملقاالت اإلخبارية املتكررة هبذا الشأن ،وارتفاع حجم
األنشطة املتعلقة باالتفاقية على املوقع الشبكي ،والشراكات اجلديدة مع الوكاالت الصحفية.
يبني اختالال يف التوازن بني عدد األنشطة الكبري اليت نُظمت يف إطار اهلدفني  ١و،٤
 -61وأشار وفد فنلندا إىل أن التقرير ّ
وعدد األنشطة املنخفض يف إطار اهلدفني  ٢و ٣اللذين يتطلبان وضع أطر قانونية ال تزال قيد االعتماد .وأكد الوفد ضرورة
تقييم ما إذا كانت اإلجراءات املتخذة يف إطار اهلدفني  ٢و ٣تسفر عن النتائج املرجوة .وشدد أيضا على أن العديد من
األنشطة جرى متويلها من مسامهات طوعية مل تُقتطع من احلساب املخصص للصندوق الدويل للتنوع الثقايف بل من أموال
استئمانية خمصصة لتنفيذ أنشطة حمددة .ومع أن هذين األسلوبني متعاضدان ،ارتأى الوفد أن يلفت االنتباه إىل هذا االجتاه.
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 -62وأكد وفد المكسيك أن محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وال سيما احلرية الفنية ،ووضع الفنان ،واملساواة بني
اجلنسني ،أمر بالغ األمهية.
 -63وهنأ وفد بنغالديش األمانة على إدراكها للخصوصيات الوطنية وعلى عملها يف مساعدة ساموا ،وجيبويت ،وموريشيوس.
وشدد على التوازن الذي حافظت عليه األمانة بني سياسات بناء القدرات واملبادرات الثقافية .وشكر حكومات السويد،
والدمنارك ،وإيطاليا ،وإسبانيا ،ومجهورية كوريا ،واالحتاد األورويب لدعمها أنشطة خمتلفة.
 -64وشكر وفد السويد األمانة على إبراز الروابط بني االتفاقية وخطة التنمية املستدامة لعام  .2030وأشار إىل أن السويد يسرها
تنظيم االجتماع الثاين للجنة صياغة التقرير العاملي يف ستوكهومل يف آذار/مارس  .٢٠١٧وشدد أيضا على الدور املركزي الذي
يضطلع به اجملتمع املدين يف تعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف والتوعية باالتفاقية ،وشكر األمانة على تنظيم املنتدى األول
للمجتمع املدين.
 -65وأعرب وفد النمسا عن قلقه إزاء حمدودية املوارد املتاحة لألمانة .وأكد أن األمانة ختطت األهداف احملددة يف الوثيقة ٣٨م5/
يف حني أن األطراف مل تبلغ األهداف املتمثلة يف تقدمي إسهامات ،وذلك يف تقاريرها الدورية على سبيل املثال.
 -66وأكد وفد كرواتيا أن وزارة الثقافة واللجنة الوطنية الكرواتية لليونسكو ،بالتعاون مع مكتب اليونسكو يف البندقية ،يتعاونان
يف تنفيذ مؤشرات الثقافة من أجل التنمية ،وأن كرواتيا نظمت مؤمترا دوليا يف هناية عام  ٢٠١٧إلشراك اآلخرين يف هذه
التجربة.
 -67وشكر وفد العراق األمانة على دعمها لألنشطة الثقافية يف العراق .وشكر أيضا حكومات الدمنارك ،والسويد ،والنرويج ملا
قدمته من دعم.
حلقة النقاش بشأن رصد السياسات المستندة إلى النهج التشاركي لتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي
 -68أوضحت أمينة االتفاقية أن حلقة النقاش ستجمع املشاركني يف مشروع "تعزيز احلريات األساسية من خالل تعزيز تنوع
أشكال التعبري الثقايف" الذي تدعمه حكومة السويد .ويتضمن املشروع عنصرين مرتابطني .فعلى الصعيد الوطين ،نـُ ّفذت
أنشطة لبناء القدرات يف  ١٢بلدا ناميا .وعلى الصعيد العاملي ،نُشر التقرير العاملي األول الذي يصدر كل سنتني .والغرض
من حلقة النقاش هو مناقشة كيفية عمل احلكومات واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين معا من أجل استحداث منتديات
دائمة للحوار السياسي التشاركي والشفاف ،وإنتاج معلومات وبيانات وممارسات جيدة ومفيدة .ويشارك يف حلقة النقاش
احملرر الرئيسي للتقرير العاملي ومؤلفوه ،واخلرباء الذين اضطلعوا مبهام بناء القدرات ،والشركاء الوطنيون الذين شاركوا يف إعداد
التقارير الدورية.
 -69وأكد السيد يودهيشتهير راج إيسار ،مدير حلقة النقاش ومحرر التقرير العالمي لعام  ،٢٠١٥أن التقرير العاملي أصبح
أداة هامة لصنع السياسات .وذكر أن األمانة واللجنة الدولية احلكومية قد وضعتا إطارا مفيدا جدا بشأن املادتني  ٩و.١٩
وذ ّكر بأهداف التقرير العاملي وال سيما يف رصد تأثري االتفاقية ،ودعم وضع السياسات املستندة إىل األدلة ،وحتليل
االجتاهات ،وتتبع التقدم احملرز ،وتبيان التحديات ،وتسهيل تبادل املعلومات وإنتاج املعارف ،وتقدمي السياسات والتدابري
املبتكرة ،وتوفري األدلة املتعلقة بتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  .2030وأشار إىل أن اعتماد إطار خاص باالتفاقية
وحتسينه لصياغة التقارير أمران يتسمان باجلدية والفعالية .وذكر السيد إيسار أربع مسائل تناوهلا التقرير العاملي ،وحتديدا ما
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إذا كانت االتفاقية قد أدت إىل تغيري السياسات على الصعيد الوطين؛ وما إذا كانت هذه السياسات قد نُفذت على حنو
فعال؛ وما إذا كانت هذه السياسات أدت إىل حتسني عملية رسم السياسات؛ وما إذا كانت هذه السياسات قد أدت إىل
نتائج أفضل يف جمال التنمية البشرية .وأشار إىل االستنتاجات الرئيسية للتقرير العاملي لعام  ٢٠١٥فيما يتعلق برسم
السياسات يف جمال الثقافة ،اليت تفيد بأن سياسات ثقافية جديدة قد اعتُمدت لتعزيز سلسلة القيمة للسلع الثقافية ،ولكن
آليات التقييم املرتبطة هبا مل تتوفر بعد .فضال عن ذلك ،خلص التقرير العاملي إىل أن مشاركة اجملتمع املدين ما فتئت تتزايد
ولكنها ال تزال ضعيفة نسبيا ،وأن الربامج املخصصة هلذه الغاية ال تزال هشة .وأخريا ،خلص إىل أنه على الرغم من ضرورة
حتسني عمليات رسم السياسات املستندة إىل البيّنات ،ميكن للتقرير العاملي أن يؤدي دورا فعاال لتعزيز هذه العمليات يف
امليدان .مث وجه السيد إيسار سؤاال إىل السيد لويس أرماندو سوتو بوتني ،نائب املندوب الدائم لكولومبيا لدى اليونسكو،
عن الدور الذي تقوم به منظمات اجملتمع املدين يف عملية رصد السياسات يف كولومبيا.
 -70وأشار السيد لويس أرماندو سوتو بوتين ،نائب المندوب الدائم لكولومبيا لدى اليونسكو إىل أن أحد التحديات
الرئيسية اليت تواجهها كولومبيا يتمثل يف شرح االتفاقية ملختلف اجلهات املعنية ،ومنها اجملتمع املدين .ومثّل إعداد التقرير
ومجع اإلحصاءات املالئمة أمرين مفيدين يف هذا الصدد ،إذ أتاحا لكولومبيا حتديد اجلهات املعنية وضمها لكي تتبىن
االتفاقية .وأوضح أن كولومبيا مل تعمل فقط مع مؤسسات هامة مثل غرفة التجارة يف بوغوتا ،بل أيضا مع جهات معنية
أصغر حجما ،من قبيل احملررين املستقلني .وأخريا ،ذكر السيد بوتني أن أمواال كبرية ُخصصت للتوعية باالتفاقية وأن أهم
وسائل اإلعالم يف كولومبيا حتدثت عنها كثريا.
 -71وتوجه السيد إيسار إىل السيد سيميناس هديراس ،مؤسس ومدير  ،Gerarاملركز اإلبداعي واملنصة الديناميكية للتعبري الثقايف،
وهو عضو يف الفريق اإلثيويب لصياغة التقارير الدورية.
 -72ووصف السيد سيميناس هديراس عملية تقدمي التقارير الدورية بأهنا ممارسة فريدة من نوعها للمجتمع املدين ،ألهنا جتعله
يدرك أنه ليس جمرد مستهلك فحسب ،بل أيضا جهة منتجة وفاعلة يف جمال التعبري الثقايف .وأوضح أن أعضاء منظمات
اجملتمع املدين اجتمعوا مع احلكومات من أجل حتديد اآلليات الكفيلة بتفعيل االتفاقية إىل أقصى حد ممكن ،وهي أول مرة
تُعقد فيها اجتماعات بني اجملتمع املدين واحلكومات هلذا الغرض .وأشار إىل إنه فوجئ بسرور لرؤية التأثري املباشر لالتفاقية
يف إثيوبيا .فعلى سبيل املثال ،كان صناع األفالم يف السابق يواجهون مشاكل السترياد املعدات ،وبفضل عمل اجملتمع املدين
اقرتحت سياسة جديدة إلنتاج األفالم تسمح بدخول واردات حسب الطلب معفاة من الرسوم اجلمركية،
يف هذا اجملالُ ،
بانتظار موافقة الوزير عليها قريبا .وذكر أن االفتقار إىل معرفة وفهم العمليات ميثل صعوبة رئيسية.
 -73وقدم السيد إيسار السيدة كريستني مريكل من اللجنة األملانية ،وهي أيضا عضو يف مرفق اخلرباء .وشاركت يف إعداد التقريرين
العامليني لعامي  ٢٠١٥و ٢٠١٧واضطلعت مبهمات لبناء القدرات يف تونس واملغرب .وطلب السيد إيسار منها التعليق
على مدى قيام اجلهات املعنية يف تونس واملغرب بتنفيذ توصيات التقرير العاملي لعام  .٢٠١٥ووجه إليها أيضا سؤاال عن
كيفية إسهام التقرير يف حتسني السياسات الثقافية والوطنية يف جمال التنوع اإلعالمي.
 -74وأشارت السيدة كريستين ميركل ،رئيسة قسم الثقافة وذاكرة العالم في اللجنة األلمانية لليونسكو ،إىل أن واضعي
االتفاقية حتلوا ببصرية نافذة عند ربطهم وسائل اإلعالم بالسياسات الثقافية .ويسهم التقرير العاملي والتقارير الدورية الوطنية
يف ربط عناصر مشتتة فيما بينها لتهيئة بيئة تعزز هذا الرتابط .وشددت السيدة مريكل على أمهية التقرير يف توجيه رسائل
رئيسية ،فتنص الرسالة الرئيسية املوجهة لوسائل اإلعالم على سبيل املثال على أن العديد من األشخاص يف العامل ما زالوا
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يصلون إىل معلومات عالية اجلودة بفضل وسائل اإلعالم التقليدية يف املقام األول .ومن مث ،متثّل اجلهات الفاعلة يف وسائل
اإلعالم التابعة جلميع قنوات االتصال جهات شريكة ممتازة لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف ودعم املبدعني املستقلني
وإعطاء مساحة ألصوات جديدة .وأشارت السيدة مريكل إىل أن جتربتها مع األفرقة التونسية واملغربية كانت بالغة األمهية
ألن املشهد احلايل يف هذه البلدان يتغري بسرعة .وقد اعتمدت تونس دستورا جديدا يف عام  ٢٠١٤يشدد على احلريات
األساسية ،ومنها حرية اإلعالم وحرية التعبري ،وأنشأت جملسا إعالميا مستقال يف عام  .٢٠١٧وأعطت السيدة مريكل أيضا
مثال اهليئة العليا املغربية لقطاع االتصاالت .وأشارت إىل أن قطاع اإلعالم يتطور بسرعة كبرية ويعتمد طرقا جديدة لإلنتاج،
وخلصت إىل أن االتفاقية هي أداة مفيدة لتحسني فهم هذا اجملال واختاذ اإلجراءات الالزمة.
 -75وقدم السيد إيسار السيدة أنومابا سيخار ،مديرة إدارة الثقافة يف املؤسسة اآلسيوية األوروبية ،وهي أيضا عضو يف مرفق
اخلرباء املعين باالتفاقية وتولت مهمة بناء القدرات يف إندونيسيا .وسأهلا عن سبل حتسني اجلهود اليت تبذهلا األمانة يف جمال
بناء القدرات ،وما هي العقبات الرئيسية اليت حتول دون إجراء حوار أكثر جدية يف آسيا.
 -76وأوضحت السيدة أنومابا سيخار ،مديرة إدارة الثقافة في المؤسسة اآلسيوية األوروبية ،أهنا قضت  ٦أشهر يف إندونيسيا
يف عام  ٢٠١٦للمساعدة يف إعداد التقرير الدوري األول يف البلد .وأشارت إىل أن عملية إعداد التقرير الدوري هي يف حد
ذاهتا جتربة يف بناء مناذج تشاركية بني اجملتمع املدين واحلكومة .وذكرت أن الصالت اليت أُقيمت أثناء إعداد التقرير قد أُبقي
عليها بعد تقدميه بفضل تشكيل فريق عامل متفرغ لذلك ،األمر الذي ميثّل خطوة أوىل حنو بناء مناذج تشاركية يف األجل
الطويل .وتابعت السيدة سيخار مشرية إىل أن عدم توافر البيانات بسبب االفتقار إىل نظم املعلومات مثّل حتديا خاصا.
ومهدت عملية إعداد التقارير الطريق إلجراء مسح أويل للسياسات القائمة وحتديد الثغرات العالقة .وصدرت النسخة
الكاملة لتقرير إندونيسيا يف صيغة كتاب ُعمم يف أوساط اجملتمع املدين .وأضافت أن لغة االتفاقية قد يُصعب فهمها وأن
استخدام التقارير الدورية امللموسة واملستندة إىل الوقائع أسهل للوزارات واجملتمع املدين بسبب طابعها العملي .مث ذكرت أن
مرفق اخلرباء آليةٌ ممتازة ميكن حتسينها من خالل حتسني التمثيل اجلغرايف واجلنساين .وفيما يتعلق باحلوار مع اجملتمع املدين،
اقرتحت هنجا من خطوتني يتمثل يف هتيئة مساحات آمنة للمجتمع املدين للتفاعل مع احملاورين احملايدين ،وإنشاء آليات
لنظم املعلومات متكن احلكومات واجملتمع املدين من احلصول على املعلومات اليت ُيتاجان إليها .وأخريا ،أعطت مثال
الشبكات النظرية القائمة بني املهنيني واجملتمع املدين باعتبارها سبال جديرة باالهتمام لتعزيز التعاون.
 -77وفتح السيد إيسار باب األسئلة للمشاركني.
 -78وشكر وفد إندونيسيا السويد والسيدة سيخار على دعمهما .وتساءل عن أفضل السبل ملواصلة تنفيذ برامج بناء القدرات؛
وعما إذا كانت هناك أي ممارسات جيدة تتيح مشاركة اجلهات املعنية يف تنفيذ االتفاقية؛ وعما إذا كانت هناك برامج لبناء
القدرات كفيلة بتقييم األثر التنظيمي آلليات الرصد والتقييم؛ وعما إذا كانت هناك حاجة إىل مبادئ توجيهية للتعاون
الدويل.
 -79وذكر وفد بنغالديش أن وزارة الثقافة البنغالديشية تعمل يوميا مع اجملتمع املدين وتق ّدر مسامهاته .غري أنه الحظ أنه من
الصعب إجياد صالت بني الشواغل احمللية واحلوارات العاملية وأن يصار إىل سد الفجوات يف آليات اليونسكو لرصد
السياسات .ورأى أن املكاتب احمللية لليونسكو قد تكون اجلهة املناسبة لتقدمي املساعدة يف هذا الصدد.
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 -80ورأت السيدة ميركل أن تقييم األثر مسألة أساسية ،ألن معظم البلدان جتد صعوبة يف تفسري البيانات الوصفية اليت أصبحت
يف عهدهتا اآلن .وأكدت أن من مسؤولية األطراف تعزيز قاعدة املوارد ،وكفالة مجع البيانات بوترية كافية وال سيما أن التجارة
الرقمية تتغري بسرعة كبرية.
 -81وذكر السيد سوتو بوتان أنه فيما يتعلق بكولومبيا ،أتاح التقرير ،وهي أول مرة ،مقارنة القطاعات املعنية فيما بينها والكشف
عن عدم التماثل بينها من حيث التنظيم والتماسك .والحظ يف هذا السياق أن بعض القطاعات لديها إمكانات هائلة،
ولكنها تفتقر إىل الوسائل الالزمة الستغالهلا .وأكد السيد سوتو بوتان أن مشاركة اجلامعات ومراكز البحوث أمر بالغ
األمهية للحفاظ على استدامة التقارير .فعلى سبيل املثال ،ساهم عدد من اجلامعات الكولومبية يف إعداد التقرير من خالل
تقدمي دراسات وحتليالت النوعية.
 -82وأثار السيد هديراس فكرة أنه من األسهل إقامة روابط بني الناس عندما يعملون يف مشروعات مشرتكة .وأوضح على سبيل
املثال أن إثيوبيا بصدد إعداد مشروع يتيح للحكومة واجملتمع املدين مجع املعلومات عن الصناعات الثقافية ،مثل إصدارات
الكتب أو األلبومات املوسيقية وأشرطة الفيديو اجلديدة .ومن األفضل أن تتعاون عدة جهات فاعلة لتنفيذ مشروع واحد،
إذ إن ذلك يسهل التواصل وينمي احلس املشرتك باملسؤولية.
 -83واستشهدت السيدة سيخار بأمثلة من اجملموعة األوروبية وقاعدة بيانات السياسات الثقافية العاملية على تعاون احلكومات
مع اجملتمع املدين الستحداث وثيقة معلومات واحدة .وأكدت أيضا أن بعض الشبكات موجودة بالفعل ،وأن من املهم بناء
حتالفات فيما بينها.
 -84وأعرب وفد السويد عن ارتياحه لنجاح مشروع بناء القدرات الذي موله .وطلب من الفريق املشارك مناقشة إسهام التقرير
يف مسأليت احلريات األساسية وحرية التعبري.
 -85وذكرت السيدة سيخار أن مسألة حرية التعبري قد عوجلت خالل مهمة بناء القدرات اليت قامت هبا يف إندونيسيا .وقد
متكن  ٢٠٠مشارك من اجملتمع املدين يف أحد املنتديات العامة من إقامة حوار مع احلكومة بشأن هذا املوضوع الشائك.
وذكرت السيدة سيخار أيضا أن موضوع احلرية الفنية أُدرج يف جدول أعمال االحتفال باليوم العاملي حلرية الصحافة ،الذي
أقيم يف إندونيسيا أول مرة يف أيار/مايو .٢٠١٧
 -86وأشارت السيدة ميركل إىل ختصيص فصل من التقرير العاملي لعام  ٢٠١٥لرصد املصادر احلالية للبيانات املتعلقة باحلرية
الفنية ،وهي أول مرة ُُيصص فيها فصل يف التقرير هلذه املسألة .وشددت على ضرورة استخدام مصادر خمتلفة لتقييم الوضع،
ألن محاية احلرية الفنية تتوقف أيضا على سائر هيئات األمم املتحدة ومنظمات اجملتمع املدين اليت تُعىن هبذا املوضوع منذ
فرتة طويلة ،مثل منظمة القلم الدولية .وأشارت إىل أن وزارة اخلارجية األملانية تدعم مبادرة أحد كراسي اليونسكو اجلامعية
بشأن اتفاقية عام  ٢٠٠٥لتنظيم أكادميية صيفية للفنون واحلقوق والعدالة يف عامي  ٢٠١٧و ،٢٠١٨بالتعاون مع ١٠
منظمات دولية غري حكومية.
تضمن تدابري حملية وجمتمعية ،مثل اإلذاعات احمللية ،األمر الذي يسهم يف تعزيز
 -87وأفاد السيد سوتو بوتان بأن تقرير كولومبيا ّ
حرية التعبري.
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 -88وشدد السيد هديراس على أن االتفاقية ساعدت يف كسر االفرتاضات املتعلقة بأدوار احلكومات واجملتمع املدين يف محاية
احلرية الفنية .فقد قال مسؤول حكومي على سبيل املثال إنه ال يرغب يف السيطرة على حمتويات اإلذاعة أو التلفزيون احمللية
يف إثيوبيا ،بل يريد ضمان إجراء مناقشات مثمرة بشأن التحديات اليت يواجهها البلد.
 -89وأشار وفد زمبابوي إىل صعوبة حصوله على إحصاءات من أجل إعداد تقريره الدوري األول .وتساءل كيف متكنت
األطراف األخرى من مجع البيانات من اجلهات املعنية الوطنية.
 -90وحدد وفد النمسا أن بلده يواجه حتديني مرتبطني بعملية إعداد التقرير الدوري أال ومها :الوصول إىل جمموعة متنوعة من
اجلهات املعنية ،وبناء عالقة مستمرة مع اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين.
 -91وأفاد وفد إيطاليا بأن الكثري من األنشطة جتري بال إدراك كامل لالتفاقية .وأشار إىل أن التوعية باالتفاقية وسد الثغرات يف
البيانات املتاحة ميثّالن حتديني كبريين .واستفسر عما إذا كان اخلرباء يعملون أيضا على نشر معلومات أوسع عن مضمون
االتفاقية وقيمها.
 -92وأكدت السيدة ميركل أمهية التوعية والتواصل مع القطاعات املهنية القائمة .وشددت على الدور الرئيسي الذي تضطلع به
جهات االتصال الوطنية يف هذه العملية .واعتربت أنه ليس على مرفق اخلرباء أن يتحمل املسؤولية الرئيسية عن التوعية ،بل
أن يتقاسم هذه املسؤولية مع سائر األطراف.
 -93وقدمت السيدة سيخار وجهة نظرها بصفتها جهة فاعلة يف اجملتمع املدين ،وذكرت أن املؤسسة اآلسيوية األوروبية ترمي إىل
التوعية باالتفاقية ،وتبادل الدروس املستفادة من خالل تعميم املعلومات عرب الشبكات القائمة .وشددت على ضرورة حتسني
الروابط اإلقليمية وأكدت من جديد ضرورة إقامة حتالفات يف هذا الصدد.
البند  - 9التقارير الدورية التي تقدَّم كل أربع سنوات :إرسال تقارير جديدة وطبعة عام  2015من التقرير العالمي (الوثيقة
)DCE/17/6.CP/9
 -94أشار الرئيس إىل أن حلقة النقاش ذ ّكرت األطراف بأنه ينبغي ملؤمتر األطراف أن يسهم يف حتديد رؤية استباقية ملستقبل
االتفاقية.
 -95وأوضحت أمينة االتفاقية أن الوثيقة  DCE/17/6.CP/9تقدم موجزا لإلجراءات اليت اختذهتا األمانة يف الفرتة -2015
 2017لتحليل وإثراء عملية تقدمي التقارير الدورية ،فضال عن استعراض القرارات واملناقشات اليت جرت يف الدورتني
التاسعة والعاشرة للجنة .فضال عن ذلك ،يقدم التقرير العاملي لعام  ٢٠١٥موجزا حتليليا للتقارير .وأشارت إىل أن التقرير
العاملي أُعد بدعم من حكومة السويد.
وأشارت أمينة االتفاقية إىل أن عدة أطراف واجهت صعوبة يف حتميل تقاريرها على شبكة اإلنرتنت ،واعتذرت عن هذه
املشاكل ،مؤكدة أن األمانة تعمل على حلها .وشددت على أن الدافع الستخدام النظام اإللكرتوين لتقدمي التقارير هو إنشاء
منظومة شاملة إلدارة املعارف (املشار إليها فيما يلي بـاسم "منظومة إدارة املعارف") تتيح احلصول بسهولة على املعلومات
املتعلقة بالسياسات وأفضل املمارسات يف جمال الثقافة.
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وأشارت إىل أنه باإلضافة إىل البلدان االثين عشر اليت استفادت من مشروع الوكالة السويدية للتعاون الدويل من أجل التنمية
(املشار إليها فيما يلي باسم "الوكالة السويدية") ،ساعد الشركاء يف هذا اجملال أيضا يف تنفيذ مهام أضيق نطاقا يف إكوادور،
وتوغو ،وغينيا ،وكوت ديفوار ،ومدغشقر ،وموزمبيق ،ونيجرييا .ووافقت املشاركني يف حلقة النقاش الرأي بضرورة استخدام
هذه الشراكات بوصفها فرصا إضافية لتكرار أنشطة بناء القدرات يف بلدان جديدة.
صممت لتعزيز أثر
وأكدت أمينة االتفاقية أن البعثات تستمر عادة من  ١٠إىل  ١٢شهرا ،إذ إن اسرتاتيجية بناء القدرات ُ
االتفاقية واستدامتها إىل أقصى حد ممكن .وبناء على ذلك ،تتخذ البعثات عدة صيغ :فقد تشتمل على عمليات تقييم،
ومشاورات بني عدة جهات فاعلة ،وإنشاء أفرقة وطنية ،وإقامة حوارات بشأن السياسة العامة .ويتمثل اهلدف من ذلك يف
تأسيس هياكل يُستند إليها لتحقيق أثر مستدام يف األجل الطويل.
ومن املتوقع أن يصدر اثنا عشر تقريرا حبلول نيسان/أبريل  ،٢٠١٨باإلضافة إىل التقارير األربعة عشر اليت كان من املقرر
إصدارها يف عام  ،٢٠١٧واليت مل ترد بعد .وشجعت األطراف اليت مل تقدم تقاريرها بعد يف الفرتة  2016-2015على
تقدميها يف أقرب وقت ممكن.
وأكدت أن التقارير الدورية سامهت يف إعداد التقرير العاملي وإطار الرصد اخلاص به ،الذي أُعد لتزويد األطراف مبجاالت
عمل واضحة يف جمال السياسات العامة املعنية بتنفيذ االتفاقية .وشكرت حكوميت النمسا والسويد على دعمهما
لالجتماعات املتعلقة بإعداد التقارير .واختتمت أمينة االتفاقية بإعادة تأكيد أمهية تقدمي التقارير الدورية .ودعت األطراف
إىل مناقشة خرباهتا ،ألن عملية تقدمي التقارير الدورية ال تزال يف مرحلة جتريبية وميكن تعديلها وفقا لتعليقات األطراف.
وأوضحت أن اقرتاح مراجعة املبادئ التوجيهية التنفيذية للمادة  ٩أُدرج يف مشروع القرار ،وشددت على أمهية دراسة ملحق
املبادئ التوجيهية جلعله يتماشى متاما مع إطار رصد التقرير العاملي.
 -96وأثىن الرئيس على التقدم الذي أحرزته األطراف ،ولكنه أشار إىل أنه ال يزال من املمكن إحراز املزيد من التقدم على هذا الصعيد.
 -97وأوضح وفد نيجيريا أنه على الرغم من أن نيجرييا مل تقدم بعد تقريرها املقرر لعام  ،٢٠١٦إال أهنا ضمت أبرز اجلهات
املعنية جبمع البيانات يف سياق حلقة عمل وطنية عقدت يف أيار/مايو  .٢٠١٧وأتى على ذكر جهات فاعلة هامة ،تشمل
املكتب الوطين لإلحصاء يف نيجرييا ،الذي يعمل مبثابة منصة فاعلة جلمع البيانات ،ومكتب اليونسكو يف أبوجا.
 -98وحتدث وفد النرويج عن مدى صعوبة تلبية متطلبات إعداد التقارير واملنظومة اإللكرتونية املرتبطة هبا ،وقال إن ذلك ميثّل
عقبة أمام تقدمي التقارير .وسلط الضوء على حمدودية املوارد املتاحة لإلدارات الوطنية يف جمال الثقافة وال سيما إلعداد التقارير
الدورية ،بالنظر إىل الوقت الذي يستغرقه التنسيق مع خمتلف األجهزة املعنية بإعداد التقرير .وأشار أيضا إىل أن األطراف
كانت لديها التزامات كبرية مع عدد كبري من اهليئات الدولية األخرى إلعداد التقارير ،وأن بعض البيانات الواردة فيها قد
تكون ذات فائدة لعدة اتفاقيات .واقرتح يف هذا السياق تبسيط النموذج اهليكلي إلعداد التقارير ،وحتسني البنية األساسية
التقنية املتوافرة حاليا.
 -99وشكر وفد إندونيسيا األمانة وحكومة السويد على دعمهما يف إعداد تقريره .وأكد أن هذه العملية قد أدت إىل زيادة
مشاركة منظمات اجملتمع املدين اليت يهتم الكثري منها اليوم بالرتشح للحصول على متويل من الصندوق .وأشار الوفد إىل
ضرورة دعم عمليات إعداد التقارير الدورية اجليدة املستندة إىل بيّنات وبيانات موثوق هبا ،األمر الذي يكشف عن ضرورة
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إجراء مزيد من الدراسات االستقصائية الوطنية يف القطاع الثقايف يف إندونيسيا .وأعلن الوفد أن إندونيسيا تعتزم تشكيل فريق
عامل وطين معين بتنفيذ االتفاقية تشارك فيه الوزارات ومنظمات اجملتمع املدين .وساق الوفد مثاال على املمارسات اجليدة،
مشريا إىل أنه بصدد وضع مبادئ توجيهية تنفيذية جلمع البيانات على أساس سنوي باستخدام منوذج معدل إلعداد التقارير.
ومن مث ،شجع سائر األطراف على مواصلة برامج بناء القدرات وال سيما من أجل تقييم أثر االتفاقية.
وأعرب وفد المكسيك عن تأييده لتنقيح املبادئ التوجيهية التنفيذية للمادة  .٩وطلب تعليق الفقرة  ٢٠من هذه
-100
املبادئ حىت يصار إىل نشر التقارير على اإلنرتنت قبل انعقاد كل دورة من دورات اللجنة الدولية احلكومية.
وذ ّكر وفد فرنسا بأنه قدم تقريره يف عام  ٢٠١٦وبأن ذلك تطلّب بذل جهود كبرية .وأوضح أن أفرقة عمل مشرتكة بني
-101
الوزارات قد أنشئت من وزارات الثقافة ،والشؤون اخلارجية ،واالقتصاد ،ومن اللجنة الوطنية .واضطلعت اللجنة الوطنية بضمان
مراعاة وجهة نظر اجملتمع املدين يف التقرير .وأشار إىل أن تنسيق عملية تقدمي التقارير بني خمتلف األجهزة أمر معقد .وتساءل عما
إذا كان من املمكن تقدمي وثيقة بصيغة وورد لتيسري عملية التقدمي .وذكر أن التعهد بتقدمي إجابات قصرية يلزم األطراف حبذف
حمتويات وإجراءات ذات أمهية .واختتم الوفد كلمته باقرتاح أن تركز التقارير املقبلة على التطورات اجلديدة وأن تُقرأ بالتسلسل مع
التقارير السابقة .وهبذه الطريقة ،لن يتعني على األطراف تكرار املعلومات العامة عن أطرها التشريعية يف كل مرة.
وأشار وفد ألمانيا إىل أن معدل التقارير املقدمة مل ينخفض إذ إن  ٦٠يف املائة من األطراف قدمت تقريرها ،ولكن
-102
موعد التقدمي جاء متأخرا .وأيّد فكرة مراجعة املبادئ التوجيهية التنفيذية للمادة  ٩لتعديل منوذج التقدمي وحتسني منظومة
إدارة املعارف .وأيّد أيضا تعليق الفقرة  ٢٠من املبادئ التوجيهية التنفيذية إلتاحة نشر التقارير عرب اإلنرتنت مبجرد موافقة
احلكومات عليها.
وذ ّكر وفد فيتنام بأن بلده كان يف عداد البلدان االثين عشر اليت استفادت من املشروع املمول من احلكومة السويدية.
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وأشار إىل أن مشاركة اخلرباء الدوليني ،واستحداث منوذج واضح لتقدمي التقارير ،وإصدار التعليمات احملددة ،واألساليب
التشاركية ،كانت مبثابة عناصر رئيسية ساعدت فيتنام يف إعداد تقريرها .فضال عن ذلك ،أتاحت أساليب رصد السياسات
التشاركية هلذا البلد وضع سياسات أكثر استنارة ،ومنها إطار للسياسة العامة بشأن تنمية الصناعات الثقافية .وعمل الفريق
الوطين املتعدد اجلهات على حتليل التحديات اليت يتعني التصدي هلا يف هذا الصدد واحلفاظ على زخم تنفيذ االتفاقية.
وأصبح لدى وزارة الثقافة والسياحة يف يومنا هذا منصة للتحاور مع اجملتمع املدين والفنانني من أجل مناقشة املسائل الراهنة
يف القطاع الثقايف .واختتم الوفد كلمته بتوجيه الشكر إىل حكومة السويد ،واألمانة ،ومكتب اليونسكو يف هانوي ،واخلرباء
على ما قدموه من دعم.
وأقر وفد السويد بالعمل الذي يتطلبه إعداد التقارير .وأشار إىل أن توعية اجملتمع املدين وتعزيز مشاركته من أبرز
-104
الصعوبات اليت واجهها يف إعداد تقريره ،والحظ أن الكثري من األطراف تواجه هذه التحديات نفسها .ورحب بالدعوة
وتبني توصياهتم بشأن اختاذ مزيد من
املوجهة إىل ممثلي اجملتمع املدين لتقدمي تقارير تشرح إسهاماهتم يف تنفيذ االتفاقية ّ
اإلجراءات يف هذا الصدد ،ورأى أن هذه التقارير متثّل طريقة عملية لإلسهام يف مجع البيانات وإتاحتها.
-105

أي اعرتاض ،اعتماد القرار .6.CP 9
وأعلن الرئيس ،نظرا إىل عدم وجود ّ

اعتُمد القرار .6.CP 9
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أحاطت أمينة االتفاقية علما بتعليقات األطراف وأعربت عن عزم األمانة العمل على حتسني عملية جتميع التقارير
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وتقدميها .وتطرقت إىل العالقة بني ميزانية الربنامج العادي واملوارد اخلارجة عن امليزانية .وأشارت إىل أنه يف إطار عملية امليزنة
القائمة على النتائج ،حتدد األمانة املوارد اليت حتتاج إليها لالضطالع باألنشطة اليت قررهتا األطراف ،واملبلغ الذي ميكن مليزانية
الربنامج العادي واألموال اخلارجة عن امليزانية احلالية املسامهة فيه ،والفجوة التمويلية اليت ال يزال يتعني سدها حىت يتسىن لألمانة
الوفاء مبسؤولياهتا.
وأعلنت أمينة االتفاقية عن عرض فيلم جرى تصويره يف بوركينا فاسو ،يروي قصة تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين من
خالل مشروعات خمتلفة تلقت مساعدات تقنية (من االحتاد األورويب) ،ومتويل من الصندوق الدويل للتنوع الثقايف ،ودعم
من حكومة إسبانيا لتطوير املؤشرات الثقافية ،ودعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية لرصد وتقييم السياسات املالئمة.
[عرض الفيلم]
حلقة النقاش مع المستفيدين من الصندوق الدولي للتنوع الثقافي
أعلن الرئيس إنشاء فريق خاص مكلّف باالستماع إىل املستفيدين من الصندوق الدويل للتنوع الثقايف .ورحب
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باملديرين الثالثة ملشروعات نـُ ّفذت يف هايييت ،وبوركينا فاسو ،واملغرب .وق ّدم أيضا السيدة وفاء بلقاسم ،عضو فريق اخلرباء
املعين بالصندوق الدويل للتنوع الثقايف ،بصفتها مديرة حلقة النقاش.
ودعت السيدة وفاء بلقاسم ،مديرة حلقة النقاش وعضو فريق الخبراء المعني بالصندوق الدولي للتنوع
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منظمات غري حكومية (املغرب وهايييت) ونَـ ّفذت
الثقافي ،املشاركني يف النقاش إىل تقدمي مشروعاهتم اليت نَـ ّفذت اثنني منها
ٌ
املشروع الثالث إحدى الدول األطراف (بوركينا فاسو).
وأشارت السيدة ميلينا ساندلر ،نائبة رئيس الرابطة الهاييتية لمحترفي الموسيقى  Ayiti Mizikإىل
-109
مول الصندوق الدويل مشروعا إلجراء
Mizikهي الرابطة الوحيدة للمهنيني الثقافيني يف هايييت .وأضافت أنه يف عام ّ ،٢٠١٥
مسح لصناعة املوسيقى اهلاييتية ،مما أسهم يف التوعية بقيمتها االجتماعية واالقتصادية .وأدى ذلك أيضا إىل إصدار تقرير
تضمن تفاصيل عن التحديات الرئيسية اليت تواجهها هذه الصناعة ومدى مسامهتها يف
عن صناعة املوسيقى اهلاييتيةّ ،
االقتصاد .وأشارت السيدة ساندلر إىل أن هذه الدراسة بينت قوة وإبداع هايييت على مدى أكثر من  ٥٠عاما على الرغم
من السياق السياسي واالجتماعي املعقد .وازداد اجملال املوسيقي تنوعا يف السنوات العشر املاضية بوجه خاص ،وبات يشمل
طائفة واسعة من األنواع الفنية .وخلصت السيدة ساندلر إىل أن قطاع املوسيقى يف هايييت يتميز بالعديد من مواطن القوة،
ويستند إىل تراث موسيقي راسخ ،ومجهور متقبل ،وموسيقيني متفانني .بيد أنه ال يزال يعاين من بعض مواطن الضعف اليت
حتد من منوه ،ومنها االفتقار إىل التدريب املهين والبىن األساسية املالئمة .وأشارت إىل أن األوضاع االقتصادية الصعبة متثّل
عقبات رئيسية ميكن ختطيها عرب وضع اسرتاتيجية تركز على الشباب الناشط يف هايييت ويف الشتات .وشددت على أن
املقابالت ،والدراسات االستقصائية امليدانية ،واجتماع املائدة املستديرة الوطنية الذي ُعقد يف عام  ،٢٠١٧أظهرت بالفعل
زيادة الوعي يف أوساط اجلهات املعنية .وذكرت أيضا أن هذه اجلهات شرعت يف إقامة رابطات واحتادات للمشاركة يف
املناقشات املتعلقة مبوضوعات مثل حقوق التأليف والنشر .وأخريا ،ذكرت أنه جيري حاليا استحداث فروع لرابطة Ayiti Mizik
يف خمتلف احملافظات ،األمر الذي يدل على مدى توسع نطاق هذا املشروع.
أن Ayiti

DCE/19/7.CP/4 – page 22
Annex

وأشار السيد عادل السعداني ،المنسق العام لجمعية جذور المغربية ،إىل أن متويل الصندوق الدويل كان له تأثري
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هيكلي يف مشروع اجلمعية املسمى "امللتقى العام حول الثقافة باملغرب" .وقررت مجعية جذور إنشاء قواعد بيانات لتيسري
عمليات اختاذ القرار وإشراك الفنانني .وأسفرت هذه املبادرة عن استحداث موقع  Artmap.maاإللكرتوين ،الذي يشمل
 ١٨جماال فنيا يف املغرب .ويقدم هذا املوقع حملة عامة عن التنمية الثقافية يف البلد ويلقي املزيد من الضوء على مسأليت القرب
اجلغرايف والثغرات ،األمر الذي ميكن أن يستفاد منه يف إعداد السياسات الثقافية املقبلة .مث أوضح أن التمويل املقدم من
الصندوق الدويل استُخدم لتنفيذ املرحلة الثانية من املشروع ،اليت مشلت دراسة استقصائية عن املمارسات الثقافية للمواطنني
املغاربة .ويرمي هذا البحث امليداين إىل تقييم احلالة الراهنة هلذه املمارسات حبسب املنطقة واجملال املعين .ونُشرت النتائج
على املوقع اإللكرتوين التايل  .Pratiquesculturelles.Maوأكد السيد السعداين أن هذه األدوات مسحت للمجتمع املدين
بتحسني أنشطته الرتوجيية املستندة إىل بيانات واقعية موثوق هبا.
وأعطى السيد حامد باتريك ليغا ،المدير العام للدراسات واإلحصاءات القطاعية لوزارة الثقافة والفنون
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والسياحة في بوركينا فاسو ،تفاصيل عن مشروع "الالمركزية والسياسة الثقافية :منوذج جديد إلدارة الشؤون الثقافية يف
بوركينا فاسو" .وذكر أن املشروع قد نـُ ّفذ يف الفرتة املمتدة من عام  ٢٠١٣إىل عام  ٢٠١٧وكان موجها إىل  ١٣بلدية،
وموظفني حمليني ،وناشطني يف اجملال الثقايف ،وفنانني ،وجهات أخرى معنية بالتنمية احمللية .وقال إن العديد من الوزارات
واجلمعيات اإلقليمية املعنية شاركت يف حتقيق اهلدف النهائي للمشروع املتمثل يف اإلسهام يف التنمية الثقافية احمللية من
خالل برامج التنمية اليت تركز على الثقافة .وأوضح السيد ليغا أن اخلطوة األوىل متثلت يف دعم اجملتمعات احمللية يف وضع
براجمها اإلمنائية وإدماج الثقافة يف تلك الربامج .ونصت اخلطوة الثانية على بناء قدرات مجيع اجملتمعات احمللية لتنفيذ براجمها
اخلاصة هبا .واكتست هذه اخلطوة أمهية خاصة ألن املسؤولني احملليني ،الذين يفتقرون يف بعض األحيان إىل القدرة على إدارة
املشروعات الثقافية احملددةُ ،محّلوا مؤخرا مسؤولية إدارة الشؤون الثقافية .ويرمي املشروع أيضا إىل إنشاء أفرقة حملية جيوز هلا
أن تطلب املشورة من أحد األفرقة الوطنية .وشدد السيد ليغا على أن األنشطة احلديثة تضمنت أيضا محلة توعية بلغت
 1300شخص ،وتدريبا موجها إىل اجلهات املعنية احمللية وفقا لدليل تدرييب جديد.
وأشارت السيدة بلقاسم إىل أن املشروعات الثالثة ترمي إىل دعم مجع البيانات الثقافية ووضع السياسات املرتبطة
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هبا .وأكدت أن الصندوق ابتكر أساليب متطورة جدا لدعم هذه األنشطة .وكان من الصعب جدا قبل عام  ٢٠١٠إقناع
اجلهات املاحنة بتمويل مشروعات تتعلق بإجراء مسح أو تدريب أو ترويج .وأثبت الدعم الذي قدمه الصندوق الدويل للتنوع
الثقايف هلذه املبادرات مدى أمهيتها ،وأسفر عن زيادة الدعم الوطين والدويل لتنفيذها .مث طلبت السيدة بلقاسم من املشاركني
مناقشة الصعوبات اليت يواجهوهنا ،وكذلك األثر املرتتب على مشروعاهتم.
وأشار السيد السعداني إىل أن مجعية جذور منشغلة جدا يف تقييم أثر اإلجراءات اليت اختذهتا .وشدد على أن
-113
العديد من البلدان أعاد استخدام منهجية املشروع وقام بتكييفها ،ومنها تونس ،ورواندا ،ولبنان ،ومصر ،وموريتانيا .وذكر
أن العديد من البلدان األفريقية تواجه الصعوبات نفسها ألن وزارات الثقافة فيها ال تزال تفتقر إىل قسم لإلحصاءات وأن
اجملتمع املدين يعمل يف امليدان إلنتاج بيانات واختاذ قرارات مستنرية .فضال عن ذلك ،أشار إىل أنه مت إنشاء شبكة السياسات
الثقافية األفريقية يف  ٢٣متوز/يوليو  .٢٠١٧وتسعى هذه الشبكة ،اليت تضم بالفعل  ٨٠عضوا من  ٢٤بلدا ،إىل تشجيع
التعاون يف اجلزء اجلنويب من العامل لصاحل السياسات الثقافية القوية اليت تشمل مجيع مراحل سلسلة القيمة الثقافية.
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وع ّددت السيدة ساندلر ثالثة حتديات رئيسية هي االفتقار إىل خبري اقتصادي ثقايف مدرب حمليا ،وإىل شركة حملية
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قادرة على إجراء هذه الدراسة ،وغياب اخلربة بوجه عام يف هذا اجملال .وذكرت أن من بني اآلثار األولية للمشروع زيادة
الوعي لدى اجلهات املعنية ،اليت نادرا ما شاركت يف مبادرات واسعة النطاق كهذه ،وإقامة شبكة جديدة للتواصل بني
خمتلف اجلهات املعنية بصناعة املوسيقى اهلاييتية.
وذكر السيد ليغا أن مشروعه ،وإن مل ُيقق غايته املنشودة ،أحدث بالفعل تأثريا إجيابيا .وأشار على سبيل املثال،
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إىل زيادة تعبئة اجلهات احمللية لتنفيذ إجراءات كفيلة بتنظيم اجملتمعات احمللية ،فضال عن إشراك الشركاء التقنيني ،واملاليني،
والزعماء التقليديني .وقد أصبحت اجلهات الفاعلة يف جمال الثقافة تشارك يف اجملالس البلدية احمللية يف يومنها هذا ،وبات
يتنامى إدراج الثقافة يف خطط التنمية البلدية .مث أشار إىل اثنني من التحديات الرئيسية ومها شح املوارد الالزمة لتوسيع
املشروع وصعوبة هتيئة أطر مستدامة إلجراء مشاورات هبذا الشأن.
-116

وشكرت السيدة بلقاسم املتحدثني وفتحت باب األسئلة للمشاركني.

أعرب وفد ألمانيا عن شكره لألمانة على تنظيم هذه الدورة اليت تتيح لألطراف ،بصفتها اجلهات املاحنة للصندوق
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الدويل للتنوع الثقايف ،إمكانية االطالع على اآلثار امللموسة للصندوق الدويل من املستفيدين أنفسهم مباشرة .واستفسر عن
سبل إدارة املشروعات الطويلة األجل بتمويل قصري األجل من الصندوق الدويل ،وسبل متكني مصادر التمويل األخرى
املتأتية من املؤسسات أو من االتفاقات الثنائية من املساعدة يف ضمان استدامة األنشطة.
وشكر وفد فرنسا املتحدثني وأشاد بالسيد السعداين على اللمحة العامة املمتازة اليت قدمها عن املشهد الثقايف يف
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املغرب .واستفسر عما إذا كانت جهات التمثيل الدبلوماسي الثقايف يف املغرب ،من قبيل املعهد الفرنسي ،قد أُطلعت على
هذا املشروع.
وشدد وفد كينيا على أن إدارة الشؤون الثقافية يف كينيا قد آلت إىل البلديات ،على غرار ما ُيدث يف بوركينا
-119
فاسو .وأوضح أنه كان من الصعب اختاذ هذا القرار يف ظل غياب القدرات وإيالء احلكومة اهتمامها ألولويات أخرى.
وسأل السيد ليغا عما إذا كان املشروع قد أدى إىل مناقشات بشأن السياسات املتعلقة بإدارة الشؤون الثقافية على الصعيد
احمللي .وأعرب عن اهتمامه بشبكة السياسات الثقافية األفريقية.
وذكر السيد السعداني أن اجملتمع املدين يركز يف املقام األول على القرب اجلغرايف والتأثريات املرتبطة به .وأكد أن
-120
شبكة السياسات الثقافية األفريقية ستساعد يف تبادل األفكار واخلربات يف جمال السياسات املكيفة حبسب االحتياجات
احملددة للبلدان األفريقية .وأشار إىل أن اجملتمع املدين قد عمل بالفعل مع بعض احلكومات احمللية يف رواندا وجنوب أفريقيا
واملغرب على سبيل املثال ،بغية تبادل املمارسات اجليدة اليت حققت من خالهلا البلدان األفريقية إجنازات يف قطاعات ثقافية
معيّنة ،على غرار قطاع املسرح يف تونس ،أو السينما يف نيجرييا ،أو الفنون البصرية يف املغرب .وفيما يتعلق بفرنسا ،أجاب
بأنه مت إطالع املعاهد الثقافية على هذه املبادرة.
وأجاب السيد ليغا على سؤال وفد كينيا مؤكدا أن املشروع أدى إىل وضع سياسات ثقافية حملية ،حيث قامت أربع
-121
بلديات مشاركة يف املشروع باعتماد سياسات أو اسرتاتيجيات جديدة؛ وأحرزت تسع بلديات أخرى تقدما كبريا يف هذه
العملية وتقوم حاليا بوضع اللمسات األخرية على اسرتاتيجيتها التنفيذية والتمويلية.
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وأشار ممثل االتحاد الدولي للموسيقيين ،السيد توماس دايان ،إىل أن مجعيته تعمل أيضا على إنشاء جمموعات
-122
مشرتكة من املوسيقيني .وإدراكا منه أن هذه العملية معقدة للغاية نظرا إىل أن املوسيقيني غالبا ما يعملون بصورة مستقلة،
سأل السيدة ساندلر عن االسرتاتيجيات اليت استُخدمت لتذليل هذه الصعوبة.
وشاطرت السيدة ساندلر هذا الرأي وأشارت إىل أنه ال توجد رابطة مهنية رمسية أخرى باستثناء  .Ayiti Mizikوبناء
-123
على ذلك ،حاولت الرابطة أن تثبت أن عملها ميكن أن يفيد مجيع املوسيقيني ،حىت لو مل تظهر الفوائد فورا .واستشهدت
باألنشطة السابقة ،مثل الدورات التدريبية أو إنشاء مركز موارد املوسيقيني ،بوصفها أمثلة إلقناع املوسيقيني بأن العمل
برمته.
اجلماعي ميكن أن ُيدث تغيريا يعود بالفائدة على القطاع ّ
وذكر وفد باراغواي أن نقاشا جيري حاليا يف أمريكا الالتينية بشأن سبل حتديد مسامهة الصناعات الثقافية يف الناتج
-124
احمللي اإلمجايل للبلد .وأوضح أن باراغواي تعاين من نقص يف البيانات ،ولكنه يق ّدر أن الصناعات الثقافية متثل  ٪٣٠من
الناتج احمللي اإلمجايل .وتشري البيانات األولية الواردة من املكسيك إىل أن الصناعات الثقافية متثل  ٪7.5من ناجتها احمللي
اإلمجايل ،ولكنها توظف  ٪٢فقط من العمال ،مما يؤكد أن للقطاعات الثقافية واإلبداعية وزنا كبريا يف التنمية االقتصادية.
وسألت أمينة االتفاقية املشاركني يف النقاش عن سبل تعاوهنم مع األمانة من أجل مجع األموال الالزمة للصندوق
-125
الدويل للتنوع الثقايف .وبعد أن أشارت إىل أن الصندوق الدويل قيد التقييم ،استفسرت أيضا عن التحسينات اليت ميكن
إدخاهلا على الصندوق لكي يعود عليهم بأقصى فائدة ممكنة.
وشدد السيد السعداني على أن الصندوق الدويل أتاح بلورة سياسات ثقافية فعالة يف إطار االتفاقية ،ألن اجملتمع املدين
-126
يوفر اخلربة واملعلومات والبحوث يف احلاالت اليت تكون فيها احلكومات عاجزة عن االضطالع هبذا النوع من األعمال أو غري
راغبة فيه.
وأكدت السيدة بلقاسم أمهية مشروعات الرتويج إلقناع احلكومات باملسامهة يف الصندوق .وفيما يتعلق بالرؤية،
-127
اقرتحت إدراج هذا املوضوع يف كل عقود املشروعات .مث وجهت الشكر إىل املشاركني يف حلقة النقاش.
البند  - ١٠تقرير األمانة عن الصندوق الدولي للتنوع الثقافي (الوثيقة )DCE/17/6.CP/10
أوضحت أمينة االتفاقية أن عدد طلبات التمويل ازداد بني عامي  ٢٠١٥و ٢٠١٧بنسبة  .٪٥٣وتضاعفت
-128
الطلبات املتعلقة بدعم املشروعات الفنية الرقمية ثالث مرات ،يف حني تضاعفت الطلبات املقدمة من أفريقيا مرتني .ومع
ذلك ،فإن عدد اللجان الوطنية املشاركة يف عملية االختيار األويل اخنفض بزهاء  ،٪٢٠واخنفض عدد طلبات التمويل اليت
اجتازت التقييم التقين لألمانة من  ٥٥إىل  ٣٦طلبا .وأخريا ،أشارت إىل أن اللجنة الدولية احلكومية وافقت على ستة
مشروعات يف كل من دورتيها املاضيتني ،وأن نصف البلدان املختارة مل حتصل على الدعم من الصندوق يف السابق.
ونظمت األمانة لتذليل هذه الصعوبات جمموعة دروس تدريبية بشأن تقدمي طلبات متويل املشروعات واختيارها األويل .ومت
اختبار هذه الدروس يف عام  ،٢٠١٦يف أثناء حلقات العمل دون اإلقليمية اليت نُظمت يف بربادوس ،وإكوادور ،وفيتنام،
ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية على سبيل املثال .فضال عن ذلكُ ،وضع إطار لإلدارة القائمة على النتائج يف الصندوق الدويل
من أجل االستجابة للتوصيات الصادرة عن مرفق اإلشراف الداخلي ،وذلك هبدف زيادة فعالية رصد آثار الصندوق الدويل.
وال يزال من الضروري بذل املزيد من اجلهود على الصعيد الوطين لتنفيذ آلية التقييم هذه تنفيذا كامال.
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مث ركزت أمينة االتفاقية على اسرتاتيجية الصندوق لفرتة اخلمس سنوات جلمع التربعات والتواصل ،اليت اعتُمدت يف عام
 .٢٠١٣وأعادت التذكري بأن اهلدف العام لالسرتاتيجية هو ضمان تل ّقي الصندوق دعما ماليا منتظما من نصف األطراف
على األقل وإقامة ست شراكات رئيسية مع القطاع اخلاص لتوفري  30يف املائة من موارد الصندوق ،حبلول عام .2018
وأشارت إىل أنه على الرغم من أن  ٪٤٣من األطراف قدمت ما ال يقل عن مسامهة واحدة إىل الصندوق ،ال تزال هذه
املسامهات غري منتظمة ،و ٨٢من األطراف مل تسهم فيه على اإلطالق .وتلت أمساء البلدان اليت تقدم مسامهات طوعية سنوية
منذ عام  ،٢٠١٣وهي :إستونيا ،وأندورا ،واجلمهورية التشيكية ،وسلوفينيا ،والسويد ،والصني ،وفرنسا ،وفنلندا ،واملكسيك،
وموناكو .وذكرت الدول األطراف اخلمسة عشر اليت قدمت أول مسامهة هلا خالل الفرتة  ٢٠١٦-٢٠١٥وهي :باراغواي،
وبلغاريا ،وبليز ،وبوركينا فاسو ،وتوغو ،وجامايكا ،والسلفادور ،وغابون ،وغرينادا ،وغينيا ،وفيتنام ،وكمبوديا ،ومايل ،واملغرب،
وهايييت .وذ ّكرت بأن التمويل اإلمجايل املنشود الذي ُحدد يف االسرتاتيجية يزيد قليال على  ٥ماليني دوالر أمريكي ،وبأنه مت
مجع زهاء  ٣ماليني دوالر من هذا املبلغ ،أي ما يعادل  ٪٦٠من املبلغ املنشود.
وفيما يتعلق بإرساء الشراكات مع القطاع اخلاص ،أبلغت األطراف بأن األمانة تعاونت مع بعض احملرتفني يف مجع األموال
الستحداث قاعدة بيانات تضم ٤٠شركة حمتملة لالتصال هبا .وأوضحت على سبيل املثال أنه مت اختيار شركة فيفندي
بسبب هدفها العام املتمثل يف دعم الصناعات الثقافية واالبتكارية والتزامها الصريح باالتفاقية باعتبارها من "مسائلها
االسرتاتيجية األساسية" ،فضال عن أهنا عضو يف االتفاق العاملي لألمم املتحدة .وذكرت أن األمانة عقدت اجتماعا
استطالعيا مع ممثلي فيفندي وستجتمع معهم مرة أخرى .ووافقت فيفندي يف هذه األثناء على توزيع أفالم الصندوق الدويل
للتنوع الثقايف ومساعدة األمانة يف جهودها الرامية إىل زيادة الوعي بشأن الصندوق وأثر مشروعاته.
وأبرزت أمينة االتفاقية أن هناك أدلة دامغة على أمهية الصندوق وأثره .ودعت مجيع اجلهات الفاعلة إىل العمل معا على مجع
األموال ومساعدة الصندوق يف حتقيق أهدافه بالطريقة املثلى.
وأشار الرئيس إىل أن الصندوق الدويل أجنز الكثري يف هذه الفرتة وأن دعوة واضحة ُوجهت جلميع اجلهات املعنية
-129
للمشاركة يف زيادة موارده.
وهنأ وفد كندا األمانة على ما تبذله من جهود للبحث عن مصادر متويل جديدة ،واستفسر عن الصعوبات اليت
-130
واجهتها يف دعم مصلحة الشركاء من القطاع اخلاص.
وأوضح وفد التفيا أن بلده يسعى إىل املسامهة بانتظام يف الصندوق الدويل ،ولكن إقناع أصحاب القرار بالتعهد
-131
بذلك ال يزال عسريا بسبب عدم بروز مكانة الصندوق مبا فيه الكفاية وبسبب اإلجراءات املالية الداخلية املعمول هبا يف
كل بلد .وسلّم الوفد بأن الطلب الذي أرسلته اليونسكو لتقدمي مسامهات طوعية أسهم إىل حد بعيد يف احلصول على
األموال .وأثىن على عمل األمانة بشأن إصدار كتيب الصندوق ،الرامي إىل إبراز مكانته ودور املسامهني فيه ،وشجع األطراف
على العمل من أجل دفع مسامهاهتا بانتظام.
وذكر وفد بنغالديش أن قطاع الثقافة هو األقل متويال يف بنغالديش ،ألن االقتصاد القائم على اإلبداع ال يزال غري
-132
معروف على نطاق واسع .وأعرب عن أمله يف هذا الصدد يف أن يزيد الصندوق من نشاطه إلبراز الصناعات الثقافية
واإلبداعية على نطاق أوسع.
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وأشار وفد فرنسا إىل احلاجة املتزايدة إىل الدعم فيما يتعلق بإعداد طلبات التمويل ،إذ إن عددا كبريا من الطلبات
-133
ال يتجاوز التقييم التقين لألمانة .وشدد على أن التمويل ال يزال ميثل التحدي الرئيسي للصندوق ،مشريا إىل أنه مت اختيار
 ١٢مشروعا فقط من أصل  91مشروعا مؤهال .وسلط الضوء أيضا على أنه يرسل سنويا إىل شبكته يف اخلارج قائمة
املشروعات املؤهلة اليت مل تتلق متويال على أمل أن يتمكن الشركاء من دعم بعض تلك املشروعات .وشكر الوفد األمانة
على ما تبذله من جهود إلبراز مشروعات الصندوق ،إذ إن ذلك من شأنه أن يساعد يف تأمني التمويل الالزم للمشروعات
املقبلة.
وذكر وفد فنلندا أن الصكوك املالية املتاحة لتحقيق أهداف خطة التنمية املستدامة لعام  2030عديدة وحتظى
-134
بتمويل جيد .وضرب مثال مصرف التنمية للبلدان األمريكية ،الذي يسعى إىل فهم سبل إسهام املشروعات الثقافية يف النمو
االقتصادي املستدام ،وشجع اليونسكو على التعاون مع مصارف التنمية .وأخريا ،أشار الوفد إىل أن مجيع أنشطة الصندوق
مؤهلة للحصول على املساعدة اإلمنائية الرمسية ،األمر الذي يتيح ضمان احلصول على موارد إضافية.
-135

وأقر وفد المكسيك بقيمة الصندوق وأشار إىل أن بلده استفاد منه على الرغم من القيود املالية السارية يف البلد.

-136

وأعلن وفد الجمهورية التشيكية أنه سيزيد مسامهته السنوية.

وأجابت أمينة االتفاقية على السؤال الذي طرحه وفد كندا .وأشارت إىل أن على الفريق الصغري التابع للصندوق
-137
أن يقوم جبهد كبري لتحديد الشركاء ،وإعداد اسرتاتيجيات تواصل مقنعة .وذكرت أن الشركاء احملتملني أبدوا الكثري من
االهتمام يف املناقشات األولية ،إال أن متابعة هذه املسألة معهم تطلبت جهدا جهيدا استلزم موارد إضافية من األمانة.
وأكدت أن تعيني حمرتفني يف مجع التربعات فكرة جيدة ،ولكن إذا مل يكونوا ملمني بالقطاع الثقايف فقد يسفر ذلك يف
بعض األحيان عن نتائج عكسية .وأعربت عن اهتمام األمانة باستقبال موظفني معارين من األطراف للقيام هبذا العمل.
وأعربت أيضا عن اهتمامها باسرتاتيجية الوفد الفرنسي لتعميم قائمة املشروعات غري املمولة ،وشجعت مجيع األطراف على
أن حتذو حذوه ،نظرا ألن هذه املشروعات قد مت تقييمها واستعراضها بالفعل .وشكرت وفد فنلندا على اقرتاحه مواصلة
الشراكات مع مصارف التنمية ،وهو ما تلتزم به األمانة .وأشارت إىل أن األمانة كفلت قبل سنوات قليلة إدراج الصندوق
يف املساعدة اإلمنائية الرمسية ،حبيث تُعد مسامهات األطراف يف الصندوق مساعدات إمنائية خارجية من منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ،مما يساعد األطراف يف تقدمي مسامهات على أساس سنوي.
وأشار الرئيس إىل أن وفد كندا اقرتح تعديال هذا نصه" :يشجع األطراف على دعم الصندوق من خالل تقدمي
-138
مسامهات طوعية منتظمة تعادل ما ال يقل عن  ٪١من مسامهتها يف امليزانية العادية لليونسكو ،ويطلب من األمانة أن ترسل
خطابات رمسية لطلب هذه املسامهات على أساس سنوي" .ويرمي هذا التعديل إىل التأكد من أن القرار يتماشى مع القرار
أي اعرتاض ،اعتماد القرار 6.CP
الذي اختذته اللجنة الدولية احلكومية يف دورهتا التاسعة .وأعلن الرئيس ،نظرا إىل عدم وجود ّ
 10بصيغته املعدلة.

اعُتمد القرار  6.CP 10بصيغته املعدلة.
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البند  - 8تقرير األمانة بشأن متابعة توصيات مراجع الحسابات الخارجي الواردة في "تقرير مراجعة نظم اإلدارة في
اليونسكو والكيانات والصناديق المالية والبرامج المرتبطة بها" (الوثيقة )DCE/17/6.CP/8
أوضح الرئيس أن الفريق الفرعي املعين باحلوكمة قد أوصى باعتماد رؤية أكثر اتساقا ونظاما موحدا للهيئات الدولية
-139
والدولية احلكومية بالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء والشركاء املعنيني .وينبغي لكل هذه اهليئات التأكد من أهنا تدعم
األهداف االسرتاتيجية املتوسطة األجل للمنظمة ،وبرناجمها وميزانيتها ،مع مراعاة خصائص والياهتا .وأكد الفريق الفرعي
أيضا ضرورة تعزيز هذه اهليئات من خالل رفع مستوى تدابري الشفافية والتوعية .وحدد العديد من املمارسات الفضلى،
ومنها تعزيز التنوع والشمول ،وعدم جتاوز مدة العضوية يف مجيع اهليئات واملكاتب التابعة هلا واليتني متتاليتني .وأشار الرئيس
إىل أنه مت االستشهاد بالنظام الداخلي ملؤمتر األطراف بوصفه مثاال على أفضل املمارسات ،وال سيما املادة  ١٦اليت ال
أي مرشح منافس له يف إحدى اجملموعات
تسمح بانتخاب عضو يف اللجنة الدولية احلكومية لفرتتني متتاليتني إال يف غياب ّ
االنتخابية.
وذ ّكرت أمينة االتفاقية باألعمال املنجزة استجابة لتقارير مراجع احلسابات اخلارجي بشأن إصالح اإلدارة ،اعتبارا
-140
من عام  ،٢٠١٣أي عندما شاركت اهليئتني الرئاسيتني لالتفاقية يف عملية التقييم الذايت .وأشارت أيضا إىل أن اجمللس
التنفيذي واملؤمتر العام استعرضا التقرير النهائي املتعلق مبراجعة نظم اإلدارة يف عام  .٢٠١٥وقرر املؤمتر العام يف أعقاب ذلك
إنشاء فريق عمل مفتوح العضوية معين باحلوكمة وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو ،ودعوة مجيع اهليئات
الدولية والدولية احلكومية إىل إدراج بند يف جدول أعماهلا فيما يتعلق مبتابعة التوصيات يف عام .٢٠١٦
وأشارت إىل أن اللجنة الدولية احلكومية درست تقرير األمانة عن متابعة توصيات تقرير مراجع احلسابات اخلارجي يف دورهتا
العاشرة اليت ُعقدت يف كانون األول/ديسمرب  .٢٠١٦وأكدت أن األمانة أعدت جدوال عن متابعة التوصيات ،مما أكد أن
اهليئتني الرئاسيتني لالتفاقية قد نفذتا بالفعل العديد من التوصيات ،مثل التوصية الثالثة اليت تشدد على ضرورة تقصري مدة
يبني هذا اجلدول التقدم احملرز يف تنفيذ التوصية  ١٤املتعلقة بتقييم اهليئتني الرئاسيتني لالتفاقية ،مثل
االجتماعات النظامية .و ّ
إجراء دراسة استقصائية لتقييم رضا املعنيني عن إعداد االجتماعات النظامية وتنظيمها.
وقدمت أمينة االتفاقية أيضا معلومات مستكملة عن مناقشات الفريق الفرعي املعين باحلوكمة خالل اجتماعاته يف عام
 .٢٠١٧وشددت على أن االتفاقية اعتُربت على قدر كبري من البلوغ على الرغم من حداثة سنها ،وتضمنت العديد من
املمارسات اجليدة .وأوضحت على سبيل املثال أن منع إعادة انتخاب أعضاء اللجنة الدولية احلكومية مباشرة لوالية ثانية
هو ممارسة مثالية ألهنا تضمن التناوب اجلغرايف بني اجملموعات اإلقليمية .وذكرت أنه مت االستشهاد أيضا باالجتماع الذي
يعقده املكتب مع اجملتمع املدين قبل االجتماعات النظامية بوصفه ممارسة جيدة أيضا.
وأخريا ،ذ ّكرت أمينة االتفاقية بأن الدول األعضاء قد أقرت بأساليب العمل املبتكرة لالتفاقية .وذكرت يف عداد األمثلة على
ذلك حتديد أولويات عمل األطراف كل سنتني؛ وتقدمي تقرير األمانة بشأن أنشطتها؛ واالجتماعات التحضريية غري الرمسية
بني األمانة وأعضاء اللجنة الدولية احلكومية أو األطراف؛ والدراسة االستقصائية لتقييم رضا املعنيني؛ وانتخاب أعضاء
املكتب قبل سنة واحدة من كل دورة من دورات اللجنة الدولية احلكومية؛ والرصد املنهجي ملسائل احلوكمة مع التنفيذ السريع
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للتوصيات الصادرة عن عمليات التقييم واملراجعة؛ واالستعراض الشامل للتقارير الدورية لألطراف اليت تقدم كل أربع سنوات؛
واملشاركة اهلامة للمجتمع املدين؛ واسرتاتيجية مجع األموال والتواصل اليت اعتُمدت للصندوق الدويل للتنوع الثقايف.
وتفهم وفد كوبا أن املؤمتر العام مل يوافق هنائيا على جممل توصيات مراجع احلسابات اخلارجي .وطلب إيضاحات
-141
ّ
بشأن جدول املتابعة الذي أعدته األمانة ،الوارد يف ملحق التقرير.
وأكدت أمينة االتفاقية أن املؤمتر العام مل يعتمد مجيع توصيات مراجع احلسابات اخلارجي ،وأوضحت أن األمانة
-142
قد تابعت مجيع التوصيات اليت طلبها املؤمتر العام.
-143

أي اعرتاض ،اعتماد القرار .6.CP 8
وأعلن الرئيس ،نظرا إىل عدم وجود ّ

اعتُمد القرار .6.CP 8
البند  - ١١مشروع المبادئ التوجيهية التنفيذية المتعلقة بتنفيذ االتفاقية في البيئة الرقمية (الوثيقة )DCE/17/6.CP/11
افتتحت المديرة العامة لليونسكو ،السيدة إيرينا بوكوفا ،الدورة وأكدت أن اعتماد املبادئ التوجيهية التنفيذية
-144
خطوة حامسة يف مسار االتفاقية .وأشارت إىل أن الثورة الرقمية شهادة على قوة االتفاقية اليت تقوم على مبدأ احلياد
التكنولوجي .وشددت على أن املبادئ التوجيهية التنفيذية ستساعد يف مواجهة التحديات اجلديدة املرتبطة بإنتاج السلع
واخلدمات الثقافية واستخدامها وتبادهلا يف البيئة الرقمية ،فضال عن تناول قضايا مثل الوصول إىل األسواق والشفافية واألجر
العادل للفنانني .ونوهت إىل إصالح السياسات العامة لدعم ابتكار أشكال التعبري الثقايف وتوزيعها والوصول إليها يف البيئة
الرقمية ،وإىل االعرتاف خبصوصية السلع واخلدمات الثقافية يف االتفاقات التجارية ،باعتبارمها تدابري ميكن اختاذها يف هذا
الصدد .وأكدت املديرة العامة لليونسكو أن األدوات الرقمية ،مع أهنا تتيح فرصا جديدة لتنوع أشكال التعبري الثقايف ،فإهنا
تضع أيضا أمامه عقبات جديدة .وأكدت أن احلفاظ على االنفتاح يف هذا اجملال ينبغي أن يكون هدف السياسات الثقافية.
وشددت على أن املبادئ التوجيهية التنفيذية ستكفل إسهام التكنولوجيا الرقمية يف بلوغ هدف االتفاقية املتمثل يف إقامة
جمتمع أكثر مشوال وإبداعا .وذ ّكرت بأن االتفاقية مصممة لتعود بالفائدة على الفنانني واحملرتفني يف امليدان الثقايف .وأعربت
عن ارتياحها للجلسة العامة املتعلقة بنقل القيمة واألجر العادل للفنانني يف العصر الرقمي اليت ُعقدت يف  ١٢حزيران/يونيو
 ،٢٠١٧بالتعاون مع االحتاد الدويل جلمعيات املؤلفني وامللحنني وحبضور سفريي النوايا احلسنة لدى اليونسكو جان ميشيل
جار ودية خان .وأوضحت أن املبادئ التوجيهية التنفيذية ستتناول التدابري احملددة اليت ميكن أن تتخذها ال احلكومات
فحسب بل اجملتمع املدين أيضا ،ومنها دعم أنواع جديدة من اإلبداع حترتم األجر العادل واملنصف للمبدعني ،والشفافية يف
توزيع الدخل ،ومحاية حقوق امللكية الفكرية .وأخريا ،الحظت أن املبادئ التوجيهية التنفيذية ستعزز إجراءات األطراف من
خالل اجتياز مرحلة جديدة حنو عصرنة أدوات االتفاقية ،ومتنت للحاضرين نقاشا مثمرا للغاية.
وذ ّكرت أمينة االتفاقية بأن اللجنة الدولية احلكومية اعتمدت مشروع املبادئ التوجيهية التنفيذية باالستناد إىل
-145
عناصر ثالثة .أوال ،أخذت اللجنة الدولية احلكومية يف االعتبار اإلطار القانوين لالتفاقية وال سيما مبدأ احلياد التكنولوجي.
وثانيا ،أقرت بأن مشروع املبادئ التوجيهية التنفيذية ال يتجاوز نطاق االتفاقية ألن هدفه هو توفري قراءة مستعرضة لالتفاقية
واملبادئ التوجيهية اليت تتضمنها حاليا فيما يتعلق بالقضايا الرقمية والتكنولوجيات املعنية .وثالثا ،الحظت اللجنة الدولية
احلكومية أن املبادئ التوجيهية تتضمن مسائل متكررة مثل بزوغ جهات فاعلة رقمية جديدة وتأثريها يف توزيع السلع
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واخلدمات الثقافية ،ويف البنية األساسية لالتصاالت وعدم املساواة الرقمية ،ويف ضرورة وضع ضوابط تنظيمية ومناذج أجور
جديدة .واألهم من ذلك ،تأخذ املبادئ التوجيهية يف االعتبار مسائل أثارهتا األطراف يف اآلونة احلديثة بشأن احلرية الفنية
يف العصر الرقمي ،وحياد اإلنرتنت ،والبيانات الضخمة ،واخلوارزميات .واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر إىل السيدة فريونيك
غيفرومون (كندا) والسيد أوكتافيو كوليس (األرجنتني) اللذين عمال على مشروع نص املبادئ التوجيهية.
-146

وشكرت مجيع األطراف األمانة واخلرباء على العمل املمتاز املؤدى فيما يتعلق مبشروع املبادئ التوجيهية

التنفيذية.

وسلط وفد إكوادور الضوء على الفقرتني  ٤و ٩باعتبارمها بالغيت األمهية ،ألن الفقرة األوىل منهما تذ ّكر بوجود
-147
اختالفات يف معدل اعتماد التكنولوجيا الرقمية يف أحناء العامل ،والثانية تذ ّكر بأن السياسات ينبغي أن تويل الظروف
واالحتياجات اخلاصة ملختلف الفئات االجتماعية االهتمام الواجب .ولذا ،ق ّدم الوفد تعديال يرمي إىل إضافة فقرة جديدة
هذا نصها" :إذ يذ ّكر باحلق السيادي لألطراف يف صياغة واعتماد وتنفيذ سياسات وتدابري حلماية وتعزيز تنوع أشكال
التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية مع أخذ خصائص كل بلد يف االعتبار".
وأعرب وفد كندا عن دعمه الكامل للمبادئ التوجيهية .وشدد على التأثري الشامل للمسائل الرقمية ،وتقاطعها مع
-148
مواضيع مثل حرية التعبري ،والتنمية الدميقراطية ،والوصول إىل مصادر األخبار املوثوق هبا والصحافة املسؤولة ،واإلدماج
االجتماعي .وأبلغ الوفد مؤمتر األطراف بأن كندا جتري حاليا مراجعة مستفيضة لسياستها الثقافية عنواهنا "احملتوى الكندي
يف عامل رقمي" ،ق ّدم يف سياقها مواطنون مهتمون  30000إسهام عرب اإلنرتنت .وذكر أنه يتطلع إىل التعلم من األطراف
األخرى وتبادل أفضل املمارسات معها.
وأعرب وزير الثقافة واالتصاالت في حكومة كيبيك ،السيد لوك فورتني ،عن تأييده الكامل للمبادئ التوجيهية .وأوضح
أن املشاورات اليت نُظمت يف عام  ٢٠١٦لوضع سياسة ثقافية جديدة لكيبيك ،وكذلك لتنفيذ اخلطة الثقافية الرقمية يف
كيبيك خالل السنوات القليلة املاضية ،قد أبرزت ضرورة تعزيز املهارات واملعارف الرقمية للفنانني وللصناعات الثقافية بوجه
عام .وأكد أن حصول هذه اجلهات الفاعلة على األدوات واملعارف الرقمية سيظل أولوية لكيبيك.
وأعرب وفد المكسيك عن دعمه للمبادئ التوجيهية ،ولكنه تساءل عن نطاق تطبيقها نظرا إىل أن أحد املبادئ
-149
األساسية لالتفاقية هو عاملية اإلنرتنت .وأشار إىل أن جتزئة الشبكة تتزايد بسبب مناذج األجور واالشرتاكات واملواقع اجلغرافية،
اليت جتعل الوصول احلر إىل احملتوى مرهونا بدفع احلصص .وأكد أيضا أن االبتكار واإلبداع مكلفان يف البلدان النامية،
واقرتح إمكان منح هذه البلدان معاملة تفضيلية يف البيئة الرقمية .وشدد يف هذا السياق على أمهية مراعاة مجيع الفئات،
ومنها الفئات اليت تعيش يف املناطق النائية.
وأشار وفد فرنسا إىل أن الثورة الرقمية ،مع أهنا استحدثت فرصا جديدة للتجديد واالبتكار وإنتاج األعمال الفنية
-150
ونشرها ،فضال عن زيادة فرص احلصول على السلع واخلدمات الثقافية ،فإهنا تطرح أيضا خماطر على صعيد الرتكيز الثقايف
أو اختالل سلسلة القيمة للسلع الثقافية .وشدد على أمهية إعادة تأكيد الطابع املزدوج للسلع واخلدمات الثقافية .وأعرب
عن اعتقاده بأن تبادل املعلومات خالل العامني املاضيني قد أثبت اشتمال االتفاقية على األدوات الالزمة لتناول املسائل
تفسر من ناحية تنفيذية لتكون قابلة للتطبيق يف البيئة الرقمية.
الرقمية ومن مث جيب عدم إعادة كتابتها ،ولكن مبادئها جيب أن َّ
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وأبرز وفد ألمانيا أمهية الفقرة  ١٣من املبادئ التوجيهية ،املتعلقة بإنشاء أفرقة عاملة مشرتكة بني الوزارات على
-151
املستوى الوطين وإشراك مجيع اجلهات املعنية للنهوض بتلك املبادئ .وذكر أنه جيب تبادل اآلراء لتحديد كيفية بلوغ هذا
اهلدف .واختتم باإلعراب عن دعمه الكامل للمبادئ املذكورة.
وأبرز وفد التفيا ضرورة حمافظة االتفاقية على صلة بالواقع وأعرب عن ارتياحه للمبادئ التوجيهية يف هذا الصدد.
-152
وأشار إىل أن حرية الصحافة واإلعالم هي أولوية لالتفيا داخل اليونسكو ،وأهنا تسعى جاهدة إىل دعم تنوع وسائل اإلعالم
من خالل سياساهتا الوطنية وال سيما من خالل إجراء حبوث وحتليالت بشأن وضعها احلايل .وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن
هذا البحث ميكن أن ميثّل إسهاما قيّما يف رصد تنفيذ املبادئ التوجيهية على الصعيد الوطين ،واقرتح أن تكون هذه املسألة
موضوع مناقشات اللجنة الدولية احلكومية يف املستقبل.
وذكر وفد السويد أنه وجد املبادئ التوجيهية ذات صلة بالواقع ومتوازنة وجيدة التنظيمَّ .
وذكر بأن بلده دعم مبدأ
-153
احلياد التكنولوجي منذ البداية .وشدد على أمهية وجود تشريع قوي حلقوق التأليف والنشر باعتباره حجر الزاوية لألجور
العادلة ومناذج األعمال املوثوق هبا للمبدعني وللصناعات الثقافية.
ووصف وفد سلوفاكيا املبادئ التوجيهية بأهنا موجزة وشاملة وجيدة التنظيم .وسأل أيضا عما إذا كان سيتم تقدمي
-154
إرشادات بشأن مجع البيانات اإلحصائية ،ألن البيانات اليت جتمعها سلوفاكيا حاليا تركز على وسائل اإلعالم التناظرية
التقليدية.
وأشار وفد كوبا إىل أنه يويل الطابع املزدوج للسلع واخلدمات الثقافية أمهية خاصة .وأعرب ومن هذا املنطلق عن
-155
اعتقاده بأن املبادئ التوجيهية جيب أن تعد عاملية اإلنرتنت وتطوير املهارات ونقل التكنولوجيا مبثابة مبادئ أساسية .وأعرب
عن تأييده للنقاط اليت أثارها وفدا إكوادور واملكسيك.
وذكر وفد الهند أن بلده يسعى إىل إقامة شبكات راسخة وتوفري دعم مؤسسي وأنظمة متقدمة تكنولوجيا لتعزيز
-156
إرث اهلند .وشدد من هذا املنطلق على أن اهلند قد استهلت مبادرة حلصر املوارد الثقافية .وذكر الوفد أيضا أن اهلند تقوم
حاليا بإنشاء مكتبة افرتاضية وطنية ،فضال عن إقامة معارض وصاالت عرض افرتاضية وحتميلها على بوابات الويب ،ورقمنة
صور  315000قطعة أثرية يف هذه العملية .وخلص إىل القول إن هناك مشروعا جتريبيا بشأن توسيم القطع الفنية جيري
توسيع نطاقه يف الوقت احلاضر حبيث يشمل مجيع املتاحف يف اهلند ،وإن األرشيف الوطين للهند يشجع رقمنة احملفوظات.
وأبدى وفد نيجيريا ارتياحه ألن النص احلايل للمبادئ التوجيهية أخذ شواغل بلده يف االعتبار ،وأعرب عن تأييده
-157
هلذه املبادئ.
وأكد وفد هندوراس أن املبادئ التوجيهية ستساعد يف محاية حقوق املبدعني يف غابة رقمية تكسب فيها املنصات
-158
الكربى إيرادات مهمة ولكنها ال تقدم أجورا عادلة للجهات الفاعلة الصغرى .وأيد ما أعلنته إكوادور واملكسيك بشأن
عاملية اإلنرتنت وذكر أن األطراف ينبغي أن تضمن انتفاع اجلميع بشبكة اإلنرتنت.
وذ ّكر وفد إكوادور بأن بعض جمتمعات الشعوب األصلية ال ترغب يف املشاركة يف الثورة الرقمية وبأنه يتعني إدراك
-159
هذا الشاغل الذي يتناوله إعالن حقوق الشعوب األصلية .وقدم الوفد تعديال يتمثل يف إضافة فقرة جديدة إىل القرار هذا
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نصها" :إذ يذ ّكر باحلق السيادي لألطراف يف صياغة واعتماد وتنفيذ سياسات وتدابري حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري
الثقايف يف البيئة الرقمية مع أخذ خصائص كل بلد يف االعتبار".
وأشار وفد كندا إىل أن املادة  ٢-٢من االتفاقية تتضمن إشارة إىل مبدأ السيادة .ورأى أن التعديل املقرتح غري
-160
ضروري ألن االتفاقية حمايدة بالفعل من الناحية التكنولوجية.
-161

وأعربت وفود بنغالديش واألرجنتين وسانت لوسيا وفنزويال وفلسطين وكمبوديا عن تأييدها للتعديل املقرتح.

وفد كندا الرأي أن املادة  ٢من االتفاقية تشمل مبدأ السيادة بالفعل ،وأضاف أن هذا املبدأ
-162
ووافق وفد السويد َ
مذكور أيضا يف مشروع املبادئ التوجيهية التنفيذية .وأشار إىل أن الصيغة احلالية املقرتحة مطابقة تقريبا للفقرة املالئمة من
املبادئ التوجيهية ،باستثناء عبارة تتعلق خبصائص كل بلد وختتلف عن الفقرة املذكورة يف املبادئ التوجيهية .وذكر أنه ال
يؤيد هذه اإلضافة إذا كان املؤمتر سيوافق على االقرتاح ،وأنه يفضل حذف الفقرة املقرتحة بالكامل.
ووافق وفد بلجيكا على أن املبدأ وارد بالفعل يف االتفاقية ولكنه أشار إىل استعداد بلده لقبول االقرتاح إذا كان ذلك
-163
مهما جدا لألطراف األخرى.
وأشار وفد فنلندا إىل أن اجلميع وافقوا على جوهر االقرتاح ،ولكن مبدأ السيادة مدرج بالفعل يف املادة  ،٢والفقرة
-164
(ح) من املادة  ،1والفقرة  1من املادة  ٥من االتفاقية .وشدد على أن بلده يفضل تفادي اإلتيان على ذكر املبادئ املوجودة
بالفعل وامللزمة من الناحية القانونية.
وشكر وفد إكوادور الوفود اليت أيدت االقرتاح وشدد على أهنا متثّل غالبية األطراف .وأشار إىل أن الوفود اليت
-165
حتدثت مل تعارض جوهر االقرتاح .وشدد على أن إكوادور ترى يف إدراج هذا االقرتاح أمرا يف غاية األمهية ،ألن مشروع
املبادئ التوجيهية التنفيذية ال يأيت على ذكر خصائص البلدان.
وأحاط وفد السويد علما بالدعم الواسع النطاق الذي حظي به االقرتاح وقال إنه ال يريد أن يعارض توافقا يف
-166
اآلراء .وأشار إىل أن صياغة الفقرة  4-8من املبادئ التوجيهية لتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية مطابقة لالقرتاح ولكنها ال
تتضمن العبارة األخرية فيه ،أي "مع مراعاة خصائص كل بلد" .وسأل املستشار القانوين عن التبعات القانونية إلدراج هذا
النص يف القرار ،ولكن ليس يف املبادئ التوجيهية.
وأكد المستشار القانوني أن مبدأ السيادة مدرج بالفعل يف مشروع املبادئ التوجيهية التنفيذية .وأشار إىل أن األمر
-167
مرتوك لألطراف لتقرر ما إذا كانت ترغب يف الذهاب إىل أبعد من صياغة الفقرة  ٤-٨من املبادئ التوجيهية.
وشدد وفد إكوادور على أن العبارة قيد املناقشة هي األكثر أمهية يف االقرتاح .وأوضح أن بلده يرغب يف تنفيذ
-168
املبادئ التوجيهية بطريقة شاملة ،والتأكد من أن إمكانية االنتفاع بالتكنولوجيا الرقمية متاحة جلميع الفئات االجتماعية.
وأعرب عن اعتقاده بأن األمر ليس مسألة قانونية بل مسألة مبادئ عاملية ،ولذا ليس من املنطقي طلب رأي املستشار
القانوين .وأشار إىل أن هذا املوضوع قد نوقش بإسهاب يف الدورة العاشرة للجنة ،وأبدى أسفه ألنه مل يُدرج بالفعل يف
النص .وشدد على أن اإلضافة ميكن أن تعزز املبادئ التوجيهية.
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وفد فنلندا الرأي ،ولكنه من باب اإلقرار بشواغل األطراف وكبادرة حسن نية ،يقبل
-169
وذكر وفد كندا أنه يوافق َ
االقرتاح.
-170

وانضمت وفود السويد وفرنسا وبلجيكا إىل وفد كندا يف املوافقة على االقرتاح بروح من توافق اآلراء.

-171

أي اعرتاض آخر ،اعتماد مشروع القرار .6.CP 11
وأعلن الرئيس ،نظرا إىل عدم وجود ّ

اعتُمد القرار .6.CP 11
أعرب وفد الواليات المتحدة األمريكية عن قلقه البالغ إزاء اعتماد الفقرتني  ٤-١٩و ٥-١٩من املبادئ التوجيهية.
-172
يستخدم ذريعة إلطالق أحكام مسبقة من خالل املفاوضات خارج نطاق والية
وأبدى اعتقاده بأن االبتكار الرقمي
َ
اليونسكو .وأكد الوفد أن هذا هو السبب يف عدم انضمام الواليات املتحدة األمريكية إىل االتفاقية .وأعرب عن أسفه
الستخدام االتفاقية بوصفها منتدى موازيا للسياسة التجارية .وأكد من جديد اعتقاده بأن محاية حقوق امللكية الفكرية
وإنفاذها حبزم يوفران احلوافز الالزمة لالبتكار ،ويتيحان للبلدان يف الوقت نفسه مواجهة التحديات احلالية واملقبلة يف جماالت
التنمية والصحة والبيئة .ورفض الوفد لغة املبادئ التوجيهية ،اليت تقوض برأيه حقوق امللكية الفكرية.
البند  - 12األنشطة المقبلة للجنة (الوثيقة )DCE/17/6.CP/12
أوضحت أمينة االتفاقية أن الوثيقة تتضمن مقرتحات لألنشطة املقبلة للجنة للفرتة  ٢01٩-٢01٧استنادا إىل
-173
أربعة عناصر رئيسية هي :مؤشرات األداء واألهداف احملددة يف الوثيقة م5/؛ وإطار رصد االتفاقية؛ واملبادئ التوجيهية
التنفيذية لالتفاقية؛ وتوصيات مرفق اإلشراف الداخلي املعنية.
وأشارت أوال إىل أن اللجنة الدولية احلكومية تستطيع أن تدعم تنفيذ االسرتاتيجية العاملية لتنمية القدرات ،من أجل املساعدة
يف إجياد نظم مستنرية وشفافة وتشاركية إلدارة الثقافة .مث اقرتحت أن تواصل اللجنة الدولية احلكومية إيالء دعم أنشطة
املتابعة والتقييم األولوية من خالل نشر تقرير عاملي وإعداد حبوث يف جمال السياسات تتعلق باملسائل ذات األولوية .وأشارت
إىل أن يف وسع اللجنة الدولية احلكومية أن تستعرض أيضا املبادئ التوجيهية التنفيذية للمادة  ٩املتعلقة بتبادل املعلومات
والشفافية من أجل مواءمتها مع آليات الرصد املدرجة يف االتفاقية .وشددت على أن يف وسع األطراف مناقشة قرار اإلبقاء
على نشر التقرير العاملي كل سنتني ،أو التقيد بالطبيعة الرباعية السنوات لدورة تقدمي التقارير الدورية احملددة بأربع سنوات،
ويف غضون ذلك نشر حبوث يف جمال السياسات تتناول مسائل حمددة يف هذا اجملال مرة كل سنة أو سنتني .فضال عن
ذلك ،أشارت إىل أن حكومة السويد تدعم الطبعتني األوىل والثانية من التقرير العاملي ،وأن األمانة ميكن أن تعمل مع
السويد وأطراف أخرى لتكوين جهات ماحنة من الشركاء ميكنها أن تدعم اإلصدارات التالية من التقرير العاملي.
ثانيا ،من أجل تيسري التدفق املتوازن للسلع واخلدمات الثقافية وزيادة حراك الفنانني واحملرتفني يف امليدان الثقايف يف مجيع أحناء
العامل ،اقرتحت أمينة االتفاقية أن يدعم مؤمتر األطراف برامج تعزيز القدرات على تنفيذ تدابري املعاملة التفضيلية من خالل
األطر املؤسسية والقانونية املالئمة اليت تشتمل على أبعاد جتارية وثقافية جمتمعة .ويف هذا الصدد ،ميكن ملؤمتر األطراف
استعراض املبادئ التوجيهية التنفيذية للمادة  ١٦املتعلقة باملعاملة التفضيلية للبلدان النامية.
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ثالثا ،لإلسهام يف الربامج اليت تندمج فيها الثقافة بوصفها جانبا اسرتاتيجيا للتنمية املستدامة ،ميكن ملؤمتر األطراف أن يواصل
تنفيذ الربامج اليت تيسر التعاون الدويل من أجل التنمية املستدامة واحلد من الفقر .وسيشمل ذلك مواصلة تشغيل الصندوق
الدويل للتنوع الثقايف وتقييم أعماله يف عام  ،2017واالستمرار يف تنفيذ إطار إدارته القائمة على النتائج ،واسرتاتيجية
مجع األموال والتواصل اليت تستهدف الشركاء يف القطاع اخلاص ،والقيام بأنشطة التوعية .والحظت يف هذا السياق أن مؤمتر
األطراف قد ينظر أيضا يف مراجعة املبادئ التوجيهية التنفيذية للمادة  ١٣املتعلقة بإدماج الثقافة يف التنمية املستدامة ضمانا
ألمهيتها يف إطار خطة التنمية املستدامة لعام  .2030وقد يسعى أيضا إىل مجع املعلومات والبيانات اليت ميكن أن تكون
مبثابة دليل لإلسهام يف حتقيق أهداف وغايات التنمية املستدامة املعنية.
رابعا ،اقرتحت أمينة االتفاقية ،سعيا إىل تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،أن يتخذ مؤمتر األطراف قرارا بالطلب
من اللجنة الدولية احلكومية مواصلة تعزيز احلرية الفنية واملساواة بني اجلنسني بوصفهما ركيزتني أساسيتني من ركائز حقوق
اإلنسان .وستشمل هذه العملية استمرار أوجه التآزر بني االتفاقية وتوصية عام  ١٩٨٠املتعلقة بوضع الفنان ،وكذلك
األنشطة املتعلقة حبرية التعبري اليت تتم من خالل شراكات مع قطاع االتصال واملعلومات يف اليونسكو وقسم املساواة بني
اجلنسني.
خامسا وأخريا ،اقرتحت أمينة االتفاقية أن يقرر مؤمتر األطراف أن يطلب من اللجنة الدولية احلكومية مواصلة العمل على
إقامة شراكات راسخة مع اجملتمع املدين لضمان وضع سياسات فعالة على املستوى ال ُقطري .وأشارت إىل أن مشاركة اجملتمع
املدين وإقامة شراكات مع القطاعات العامة واخلاصة وغري اهلادفة للربح كانتا على الدوام مدرجتني يف جدول أعمال اهليئتني
الرئاسيتني لالتفاقية وأصبحتا اآلن بندا منتظما يف جدول أعمال اللجنة الدولية احلكومية .وأشارت إىل أن مؤمتر األطراف
واللجنة الدولية احلكومية قد اختذا ما جمموعه  ١٩قرارا بشأن مشاركة اجملتمع املدين يف أعماهلما .واقرتحت أن تواصل اللجنة
الدولية احلكومية ،خالل الدورة  ،٢01٩-٢01٧االنطالق من هذه اإلجنازات ومن النهوج املبتكرة إلدارة الثقافة على
املستوى الدويل ،وأن توحد أيضا قراراهتا وإجراءاهتا من خالل وضع اسرتاتيجية للتواصل مع اجلهات املعنية.
واختتمت أمينة االتفاقية مداخلتها مشددة على وجوب إيالء القدرات املالية والبشرية لألمانة االعتبار الواجب ،وعلى أن
إشراك اجملتمع املدين والشركاء اآلخرين هو السبيل لتلبية االحتياجات واألولويات املتزايدة اليت حددهتا األطراف.
وشجع الرئيس األطراف على حتديد األولويات للمستقبل بعناية وعلى العمل معا لضمان توافر املوارد الالزمة لتنفيذ
-174
هذه األولويات.
وأشار وفد كندا إىل حمدودية املوارد ومن مث شجع مؤمتر األطراف على حتديد اجملاالت ذات األولوية .وأقر بأمهية
-175
املبادئ التوجيهية التنفيذية ،لكنه أكد أن قوهتا تكمن يف تنفيذها ومتابعتها .وذكر أن من الضروري التخطيط ألنشطة
ملموسة من أجل تفعيل املبادئ التوجيهية التنفيذية.
وشدد وزير الثقافة واالتصاالت في حكومة كيبيك ،السيد لوك فورتين ،على أنه ينبغي للجنة أن تواصل أنشطتها احلالية
بشأن املسائل الرقمية ،وتروج االتفاقية يف سائر احملافل الدولية وتقييم أثرها ،ويف الوقت نفسه أن تويل املادة  ٢١اهتماما
خاصا .وأشار إىل أنه ينبغي لألطراف االتفاق على تدابري لوضع املبادئ التوجيهية التنفيذية املعتمدة حديثا حيّز التطبيق.
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فضال عن ذلك ،أشار إىل أمهية حتديث قاعدة البيانات على اإلنرتنت من خالل دراسات بشأن تطبيق االتفاقية يف إطار
االتفاقات التجارية .وسلط الضوء على ضرورة دعم تنمية القدرات وأكد من جديد أمهية الصندوق الدويل للتنوع الثقايف يف
هذا الصدد.
واقرتح وفد المكسيك أن تدرج اللجنة الدولية احلكومية يف أنشطتها ترويج تدابري حمددة وممارسات أفضل فيما
-176
يتعلق باملبادئ التوجيهية التنفيذية لتطبيق االتفاقية يف البيئة الرقمية ،مع األخذ يف االعتبار أن السلع واخلدمات الثقافية تُنتَج
بالفعل وتوزَّع وتُوفَّر بوسائل رقمية.
وأعرب وفد ألمانيا عن دعمه لألنشطة املقرتحة ،خاصة فيما يتعلق بالصندوق الدويل للتنوع الثقايف .واقرتح أن يُنظَر
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يف األنشطة املقبلة من منطلق عدم إثقال كاهل اللجنة الدولية احلكومية ويف ضوء املوارد املتاحة ،مقدما مثاال عل ذلك فكرة
إعداد تقرير عاملي أكثر صلة بالواقع مرة كل أربع سنوات .وذكر أنه يفضل بذل املزيد من اجلهود لربط االتفاقية خبطة التنمية
املستدامة لعام  2030وإطار مؤشراهتا بدال من مراجعة املبادئ التوجيهية التنفيذية للمادة  ١٣خالل فرتة السنتني هذه.
وحتدث وفد كمبوديا باسم اجملموعة الفرنكوفونية وقدم اقرتاحات التعديل اليت أعدها فريق العمل املعين بالتنوع الثقايف.
ومشلت هذه االقرتاحات أخذ الشباب يف االعتبار ،ورصد أثر املادتني  ١٦و ،٢١وتبادل املعلومات بشأن تنفيذ املبادئ
التوجيهية املعتمدة حديثا ،ومراجعة املبادئ التوجيهية التنفيذية للمادة  ٩من أجل تعزيز الشفافية فيما يتعلق بالتقارير الدورية
لفرتة األربعة أعوام .وأوضح أن من األفضل ،نظرا إىل حمدودية املوارد ،مواصلة التفكري يف املبادئ التوجيهية التنفيذية للمادة
 ١٣وتأخري مراجعة املبادئ التوجيهية التنفيذية للمادة  .١٦وأبرز الوفد أيضا أن أولويات بلده تركز على بناء القدرات
بصورة أساسية وشكر السويد على دعمها.
وأيد وفد السويد الدعوة إىل تنفيذ أنشطة مركزة وشدد على تعزيز حقوق اإلنسان واحلرية الفنية واملساواة بني اجلنسني
-178
بوصفها جماالت ذات أولوية.
وطلب الرئيس من األمانة عرض مشروع القرار املعدل  6.CP 12على الشاشات .وأعلن الرئيس اعتماد الفقرتني
-179
أي اعرتاض عليهما.
 ١و ٢نظرا إىل عدم وجود ّ
وأعرب وفد بنغالديش عن تأييده للفقرة  ٣اجلديدة املقرتحة اليت اعتربها مفيدة ،واقرتح إضافة كلمة "النساء" بعد
-180
"الشباب".
-181

أي اعرتاض
وأعلن الرئيس اعتماد الفقرة  3بصيغتها املعدلة نظرا إىل عدم وجود ّ

عليها.

واقرتح وفد ألمانيا تعديل الفقرة  ٤حبيث يصبح نصها "مشاطرة النتائج من خالل نشر تقرير عاملي كل أربع سنوات،
-182
أو كل سنتني إذا أمكن".
واقرتح وفد الدنمارك إضافة عبارة "رهنا باملوارد اخلارجة عن امليزانية" إىل الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة " ٤حتديد
-183
اإلجراءات ذات األولوية فيما يتعلق بأفضل املمارسات لتطبيق املبادئ التوجيهية التنفيذية لالتفاقية يف البيئة الرقمي".
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-184
حصرا.

وفد الدمنارك عما إذا كان يقرتح ربط املوارد اخلارجة عن امليزانية باألنشطة املتعلقة باملسائل الرقمية
وفد كندا َ
وسأل ُ

ورد وفد الدنمارك بأنه مل يكن يقصد األنشطة املتعلقة بالبيئة الرقمية بل األنشطة اجلديدة ،ألن متويل األنشطة
-185
ّ
احلالية ميثل حتديا بالفعل.
وأوضحت أمينة االتفاقية أن اإلجراءات ذات األولوية ميكن أن تكون من عدة أنواع ،رهنا باملوارد املتيسرة .وذكرت
-186
على سبيل املثال أنه خالل السنوات القليلة املاضية ،طلبت األطراف من األمانة إجراء حبث بشأن تنوع أشكال التعبري الثقايف
يف البيئة الرقمية .وأيدت حكومة إسبانيا إجراء دراسة يف هذا املوضوع واتفقت األطراف يف إثر ذلك على أمهية توسيع نطاق
هذه الدراسة حبيث تشمل مناطق أخرى .وذكرت أنه عندما تعتمد اللجنة الدولية احلكومية خطة عملها ،سيُطلب منها حتديد
األولويات األشد إحلاحا.
-187

وأعرب وفد السويد عن تأييده للتعديل املقرتح.

وذكر وفد كندا أنه ال يؤيد التعديل على النحو املقرتح بسبب خشيته من أن تؤدي الصياغة إىل عدم اختاذ أي
-188
إجراءات على اإلطالق لتنفيذ املبادئ التوجيهية املعتمدة حديثا ،حىت اإلجراءات اليت ال تتطلب متويال من خارج امليزانية.
وأشار وفد فرنسا إىل أن تنفيذ املبادئ التوجيهية املعتمدة حديثا ،مع أنه قد يقتضي البحث عن ممارسات جيدة،
-189
ال يستدعي بالضرورة إجراء دراسات واسعة النطاق .وشدد على أ ّن من املمارسات الشائعة اإلقرار بأن املوارد اخلارجة عن
امليزانية الزمة لتنفيذ أنشطة جديدة تفاديا إلثقال كاهل األمانة ،وأ ّن باإلمكان إدراج فقرة جديدة هبذا املعىن يف هناية القرار.
وأشار وفد ألمانيا إىل أن الفقرة  ٥من مشروع القرار تقضي بأن تضع اللجنة الدولية احلكومية أولويات جديدة لألنشطة
-190
احملددة وفقا للموارد املتاحة من ميزانية الربنامج العادي ومن األموال اخلارجة عن امليزانية ،وتساءل عما إذا كانت هذه الفقرة تتناول
بالفعل الشواغل اليت أثارهتا الوفود السابقة.
وأوضح وفد الدنمارك أن الفقرة  ٥تتعلق بتحديد مصادر متويل لألنشطة احلالية يف حني أن التعديل املقرتح يتعلق بأنشطة
-191
جديدة.
واقرتح وفد كندا ،مع وفد الدمنارك ،صياغة بديلة على النحو التايل" :حتديد اإلجراءات ذات األولوية فيما يتعلق
-192
بأفضل املمارسات لتطبيق املبادئ التوجيهية التنفيذية لالتفاقية يف البيئة الرقمية واألنشطة اجلديدة املالئمة ،رهنا بتوافر املوارد
اخلارجة عن امليزانية" ،لضمان مواصلة تنفيذ املبادئ التوجيهية مع بقاء األنشطة اجلديدة مشمولة مبوارد خارجة عن امليزانية.
وأعرب وفد فنلندا عن خشيته من أن يستحدث التعديل املقرتح أولوية زمنية فيما يتعلق بتنفيذ خمتلف املبادئ
-193
التوجيهية التنفيذية .وأشار إىل أن النقاش ميكن أن يتناول فعال تصور األطراف ألولويات االتفاقية .وأشار الوفد إىل أنه
ميكن أن يكون مرنا يف هذا الصدد ولكنه حث األطراف أيضا على أن تدرك السوابق اليت ميكن أن ُْحت ِدثَها.
-194

ووافق الرئيس على ذلك وانتقل إىل دراسة الفقرات الفرعية التالية من الفقرة .٤
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وأفاد وفد السنغال بأنه يفضل الصيغة األصلية على الفقرتني الفرعيتني اجلديدتني املقرتحتني  ٧و .٨وطلب إيضاحا
-195
عن النص اجلديد ،وال سيما فيما يتعلق مبراجعة املبادئ التوجيهية التنفيذية للمادة  ٩ألن النص األصلي أوسع نطاقا .وأبدى
تأييده أيضا للنص األصلي املتعلق مبراجعة املبادئ التوجيهية التنفيذية للمادتني  ١٣و.١٦
اقرتحت يف ضوء اعتماد املبادئ التوجيهية
-196
وأوضح وفد كمبوديا ،متحدثا باسم اجملموعة الفرنكوفونية ،أن التعديالت ُ
التنفيذية وهو ما سيرتتب عليه عمل إضايف ،ومن منطلق جدوى تأخري إجراء تعديالت هامة للمبادئ التوجيهية القائمة.
وفيما يتعلق باقرتاح وفد السنغال بالعودة إىل النص األصلي ،ذكر أن اجملموعة الفرنكوفونية ال تعارض ذلك.
-197

وأبدى وفد ناميبيا اتفاقه مع وفد

السنغال.

وأجاب وفد فرنسا على سؤال وفد السنغال مذ ّكرا بأنه أمكن اعتماد املبادئ التوجيهية بسهولة نسبية بفضل العمل
-198
التحضريي اهلام الذي مت يف السنوات السابقة .وترمي اقرتاحات التعديل ،يف هذا السياق ،إىل تشجيع مواصلة التفكري يف
املوضوعات املطروحة .وفيما يتعلق باملبادئ التوجيهية التنفيذية للمادة  ٩على وجه التحديد ،أوضح أن اإلضافة املتعلقة
بالنشر اإللكرتوين للتقارير الدورية تنبع من شواغل عملية .وأعلن الوفد أنه ال يعارض مراجعة املبادئ التوجيهية التنفيذية
معارضة شديدة ،لكنه يعتقد بضرورة إجراء املزيد من املناقشات قبل مباشرة عملية املراجعة.
وسأل وفد ألمانيا إذا كان القصد هو حذف الفقرة الفرعية املتعلقة بنشر التقارير الدورية عرب اإلنرتنت أو احلفاظ
-199
عليها ،ألنه رأى أن املناقشات أظهرت توافقا واضحا يف اآلراء بشأن هذا النهج .واقرتح أنه ،بروح من املرونة ،ميكن ربط
الفقرات الفرعية املتعلقة باملادتني  ١٣و ٩معا من أجل استحداث إطار عملي لوضع تقارير دورية يأخذ يف االعتبار خطة
التنمية املستدامة لعام  2030ويشجع على تنفيذ األنشطة املرتبطة هبا.
واقرتحت أمينة االتفاقية اجلمع بني الفقرة الفرعية اجلديدة والنص األصلي على النحو التايل" :إجراء استعراض
-200
للمبادئ التوجيهية التنفيذية للمادة  ٩املتعلقة بتبادل املعلومات والشفافية ،وكذلك ملحقها املتعلق بالتقارير الدورية لفرتة
األربعة أعوام ،وإتاحة هذه التقارير اليت تقدم قبل كل دورة من دورات اللجنة الدولية احلكومية على اإلنرتنت".
-201
و.١٦

وأعرب وفد السنغال عن تأييده اقرتاح األمانة إذا احتُفظ بالفقرات الفرعية املتعلقة مبراجعة املبادئ التوجيهية للمادتني ١٣

وأعرب وفد كندا عن اعتقاده بأنه مت التوصل إىل حل للمادة  ٩وطلب من وفد السنغال إطالع احلاضرين على
-202
شواغله احملددة بشأن االقرتاح املتعلق باملادة .١٣
واقرتح وفد السنغال أن تدرس اللجنة الدولية احلكومية إجراءات حمددة وأن تراجع املبادئ التوجيهية التنفيذية للمادة
-203
 ١٣من أجل أخذ خطة التنمية املستدامة لعام  2030يف االعتبار.
وأبدى وفد السويد اتفاقه مع وفد السنغال وأعرب عن قلقه من أن اجلزء األخري من الفقرة الفرعية املقرتحة ،الذي
-204
سيتطلب من األطراف مجع مزيد من املعلومات عن اإلجراءات املتخذة على مجيع املستويات اجلغرافية ،ميكن أن يرتتب
عليه عبء غري ضروري على صعيد تقدمي التقارير.
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وأشارت أمينة االتفاقية إىل أن املادة  ١٣نوقشت عندما أعدت األمانة التقرير عن أنشطتها ،مما أفضى إىل جدول
-205
يربط إطار الرصد وأهداف االتفاقية مع الغايات املرتبطة هبا من خطة التنمية املستدامة لعام  .2030وذ ّكرت بأن اجلدول
يعرض أيضا أساليب العمل اليت اتبعتها األمانة إلنتاج بيّنات بشأن العمل الرامي إىل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام
 .2030واقرتحت تعديل الفقرة الفرعية املتعلقة باستكشاف إجراءات حمددة حبيث يشار إىل طبيعة هذه اإلجراءات.
واقرتح وفد بنغالديش أن تعاد صياغة مطلع الفقرة الفرعية حبيث ينص على "مواصلة عمل األمانة من أجل التنفيذ
-206
الفعال للمادة  "١٣وبذلك إزالة الغموض الذي ُييط بعبارة "استكشاف إجراءات حمددة".
وذكر وفد السنغال أنه يفضل اإلشارة إىل مراجعة املبادئ التوجيهية ،ألنه ال يزال غري متأكد من نوع هذه "اإلجراءات
-207
احملددة" احملتمل .وأعرب عن قلقه من أن تلقي مراجعة املبادئ التوجيهية الضوء على مسائل أخرى قد حتتاج إىل مراجعة
لتتوافق توافقا أفضل مع خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030ومن مث فهو ال يرغب يف تقييد نطاق املراجعة.
والحظ وفد إكوادور أن توافقا يف اآلراء يبدو ممكنا ،واقرتح استخدام اقرتاح وفد السنغال ،مع اإلقرار يف الوقت
-208
نفسه بالعمل الذي قامت به األمانة حىت اآلن من أجل مراجعة املبادئ التوجيهية التنفيذية.
-209

ووافق وفد كولومبيا على الفكرة اليت طرحها وفد إكوادور.

وأشار وفد كندا ،رغبة منه يف التوصل إىل توافق يف اآلراء ،إىل أنه ال يرى ضرورة ملراجعة املبادئ التوجيهية التنفيذية
-210
للمادة  ١٦ألنه يريد مناقشة هذه املسألة مسبقا .واقرتح تعديل الفقرة الفرعية املتعلقة باملادة  ١٦ليؤخذ فيها بالصياغة
املستخدمة يف الفقرة الفرعية املتعلقة باملادة  ١٣على النحو التايل" :من أجل التنفيذ الفعال للمادة  ١٦واستعراض املبادئ
التوجيهية التنفيذية للمادة  ،١٦عند االقتضاء".
واستعرض وفد فرنسا احلل الوسط الذي مت التوصل إليه ،مشريا إىل أن الفقرة الفرعية املتعلقة باملادة  ٩مل تتغري .ونوه
-211
إىل أن هناية الفقرة الفرعية بشأن املادة  ١٣املتعلقة بااللتزامات يف جمال تقدمي التقارير قد ُحذفت واستعيض عنها بعبارة
"ويشمل ذلك ،عند االقتضاء ،استعراض املبادئ التوجيهية التنفيذية على النحو الذي أوصت به اللجنة الدولية احلكومية
يف مؤمتر األطراف يف الفقرة  ١٣من تقريرها" .وأخريا ،أُضيفت فقرة فرعية جديدة بشأن املادة  16من أجل "مواصلة دراسة
تنفيذ املادة  16هبدف مراجعة املبادئ التوجيهية التنفيذية عند االقتضاء" .وأكد الوفد أن هذا احلل الوسط أتاح مواصلة
املناقشات بال استبعاد إمكانية مراجعة املبادئ التوجيهية عند االقتضاء.
-212

وأعرب وفد السنغال عن اعتقاده بأن شواغل مجيع األطراف قد أُخذت يف

-213

أي اعرتاض ،اعتماد مشروع القرار .6.CP 12
وأعلن الرئيس ،نظرا إىل عدم وجود ّ

االعتبار.

اعتُمد القرار .6.CP 12
البند  - ١٣انتخاب أعضاء اللجنة (الوثيقة )DCE/17/6.CP/13
ذ ّكرت أمينة االتفاقية بقائمة املرشحني لعضوية اللجنة الدولية احلكومية على النحو التايل :فنلندا وكندا لشغل
-214
مقعدين يف اجملموعة األوىل؛ وصربيا وكرواتيا والتفيا لشغل مقعدين يف اجملموعة الثانية؛ واألرجنتني وكولومبيا لشغل مقعدين
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يف اجملموعة الثالثة؛ ومجهورية كوريا والصني لشغل مقعدين يف اجملموعة الرابعة؛ وكينيا ومايل لشغل مقعدين يف اجملموعة
اخلامسة (أ)؛ والعراق وقطر ومصر لشغل مقعدين يف اجملموعة اخلامسة (ب).
وأشار الرئيس إىل أن أعداد املرشحني مساوية ألعداد املقاعد يف مجيع اجملموعات باستثناء اجملموعتني الثانية واخلامسة
-215
(ب) .وطلب من شخصني ينتميان إىل جمموعات انتخابية خمتلفة التطوع من أجل فرز األصوات.
-216

وتطوع ممثالن عن وفدي المغرب وزيمبابوي لفرز األصوات.

وأعلن الرئيس بداية االقرتاع ،وبعد اسرتاحة لفرز األصوات ،أعلن نتائج االنتخابات .وأشار فيما ُيص اجملموعة
-217
الثانية إىل أن صربيا حصلت على  ٥٦صوتا وكرواتيا على  ٥٧صوتا والتفيا على  ٨٦صوتا ،وأعلن انتخاب كرواتيا والتفيا.
أما اجملموعة اخلامسة (ب) ،فذكر أن العراق حصل على  ٦٤صوتا وقطر على  ٥٢صوتا ومصر على  ٨٣صوتا ،وأعلن
انتخاب العراق ومصر.
أي اعرتاض ،اعتماد القرار  .6.CP 13وهنأ الدول األطراف املنتخبة حديثا يف اللجنة
وأعلن الرئيس ،نظرا إىل عدم وجود ّ
الدولية احلكومية وشكر األعضاء املنتهية واليتهم.

اعتُمد القرار  6.CP 13بصيغته املعدلة.
-218

قدمت السيدة ميالين أفريي ،المقررة ،ملخصا للدورة والقرارات

-219

أي اعرتاض ،اعتماد مجيع القرارات.
وأعلن الرئيس ،نظرا إىل عدم وجود ّ

املتخذة.

وذكر أحد املمثلني أن املنتدى األول للمجتمع املدين ،الذي حضره زهاء  ٥٠منظمة من منظمات اجملتمع املدين
-220
وعدة ممثلني عن األطراف ،كان بنّاء للغاية ومسح هلذه املنظمات بوضع خطة عمل إلعداد تقريرها الذي ستقدمه إىل الدورة
احلادية عشرة للجنة .وأعلن إنشاء فريق تنسيق يف أعقاب املنتدى .وسيتعاون فريق التنسيق هذا مع األمانة لإلسهام يف
تطوير االتفاقية يف املستقبل.
وشكر الرئيس مجيع املندوبني وممثلي األطراف .وذ ّكر مجيع املشاركني بضرورة اإلجابة على الدراسة االستقصائية
-221
لتقييم رضا املشاركني .وشكر الرئيس املقررة واملرتمجني واملرتمجني الفوريني والفنيني .وأشاد باملديرة العامة وأثىن على العمل
املمتاز لألمانة وال سيما أمينة االتفاقية اليت دعمته ودعمت مؤمتر األطراف بأسره لضمان إجناح هذه الدورة.
وشكرت أمينة االتفاقية الرئيس على إدارة الدورة ،واألطراف ومنظمات اجملتمع املدين واملشاركني يف حلقة النقاش
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واملقررة واملرتمجني الفوريني والفنيني .وشكرت ،على وجه اخلصوص ،أعضاء األمانة على عملهم املمتاز.
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وشكرت مديرة قسم اإلبداع ،السيدة جيويت هوساغراهار ،الرئيس وأمينة االتفاقية واألمانة واملقررة واملشاركني.
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وأعلن الرئيس اختتام الدورة السادسة ملؤمتر

اختتام الدورة

األطراف.

