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األصل :فرنسي

مؤتمر األطراف في اتفاقية حماية وتعزيز
تنوع أشكال التعبير الثقافي

الدورة السابعة
باريس ،مقر اليونسكو ،القاعة )II( 2
 7-4حزيران/يونيو 2019

البند  7من جدول األعمال المؤقت :تقرير اللجنة عن أنشطتها
عملا بالقرار  ،12.IGC 12تقدم اللجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري
الثقايف هذا التقرير عن األنشطة اليت نفذهتا منذ الدورة العادية السادسة ملؤمتر األطراف
(حزيران/يونيو  .)٢٠١٧ويرد هذا التقرير يف ملحق هذه

الوثيقة.

القرار املطلوب :الفقرة .8
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 - 1عملا بالقرار  12.IGC 12الذي اختذته اللجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف (ويُشار
إليها فيما يلي باسم "اللجنة") إبّان دورهتا السابقة اليت عُقدت يف كانون األول/ديسمرب  ،2018يُعرض تقرير اللجنة عن
األنشطة اليت نفذهتا منذ الدورة السادسة ملؤمتر األطراف (حزيران/يونيو  )٢٠١٧يف ملحق هذه الوثيقة.

 - 2ويقدم هذا التقرير عرض ا إمجالي ا خلطة العمل اليت حددها مؤمتر األطراف يف قراره  6.CP 12قبل عامني ،فضلا عن

أنشطة اللجنة والقرارات املعتمدة خلل هذه الفرتة ،إبّان انعقاد دورتيها احلادية عشرة والثانية عشرة ( ٢٠١٧و.)٢٠١٨

 - 3ويبني تقرير اللجنة أن معظم األنشطة اليت طلبها مؤمتر األطراف قد نُ ّفذت وفقا خلطة العمل اليت اعتمدهتا اللجنة
يف عام  ٢٠١٧إبّان دورهتا احلادية عشرة .واعتمدت اللجنة على وجه اخلصوص مشروع تنقيح املبادئ التوجيهية التنفيذية
املتعلقة باملادة  ٩بشأن "تشاطر املعلومات والشفافية" ،وخارطة طريق مفتوحة خاصة بتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية .كما
أحاطت اللجنة علما بإعداد اسرتاتيجية لتعبئة األطراف املعنية .وختاما أشارت اللجنة إىل أمهية تنظيم حمادثات
"اإلبداع | "2030اليت تتيح لألطراف اختاذ قرارات مستنرية بقدر أكرب.
 - 4ويشري التقرير أيضا إىل عدم التم ّكن من تنفيذ بعض القرارات ،فعلى سبيل املثال ،دعت اللجنة األطراف إىل تقدمي
مسامهات من خارج امليزانية لدعم مشاركة اجملتمع املدين يف االجتماعات النظامية ويف منتدى اجملتمع املدين (حزيران/يونيو
 ،)٢٠١٩ولكن حىت اليوم ،ال توجد أية موارد إضافية أو من خارج امليزانية مرصودة ملثل هذه األنشطة.
 - 5وأشارت اللجنة أيضا إىل أن التحدي األكرب أمام األطراف يتمثل يف ضمان استدامة الصندوق الدويل للتنوع الثقايف،
وأشارت إىل ضرورة أن جتدد مجيع األطراف التزامها بدعم التعاون الدويل من أجل التنمية .وتلبيةا لطلبات التمويل املتزايدة
مقابل حمدودية العرض ،حبيث ميكن متويل من مخسة إىل سبعة مشروعات فقط يف العام ،من الضروري تأمني تدفق مستمر
للمسامهات الطوعية املنتظمة لألطراف .وتُشري إحدى نتائج تقرير اللجنة الوارد يف امللحق إىل ما يلي :إذا ما قامت مجيع
األطراف بدفع مسامهاهتا بانتظام ،جتاوزت امليزانية السنوية للصندوق الدويل للتنوع الثقايف مبلغ مليوين دوالر أمريكي .وبناءا

على ذلك ،ميكن أن يتضاعف عدد املشروعات اليت ميوهلا الصندوق على أقل تقدير.

 - 6وقد أثارت اللجنة كذلك موضوع الصعوبات املرتبطة بإدراج موضوعات جديدة برزت يف السنوات األخرية ،يف خطة
عملها .وذكرت على سبيل املثال التهديدات اليت تتعرض هلا املبادئ التوجيهية وأهداف االتفاقية مما يعرض للخطر احلرية
الفنية ووضع الفنانني ومبادئ االنتفاع املنصف واالنفتاح والتوازن يف عمليات تبادل السلع واخلدمات الثقافية ،وحرية تن ّقل
الفنانني واملهنيني العاملني يف اجملال الفين .وفضلا عن ذلك ،أشارت اللجنة إىل التحدي املرتبط بتنفيذ االتفاقية يف البيئة
الرقمية ووضع خارطة طريق وطنية تُ َلزم هبا األطراف يف السنوات القادمة.

 - 7وعملا بتوصيات فريق العمل املفتوح العضوية املعين باحلوكمة وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو
(القرار 39م ،)87/تدعو اللجنة مؤمتر األطراف ،من جهة أخرى ،إىل املوافقة على تأجيل موعد انعقاد الدورة ملدة
شهرين ،مما يعين انزياح موعد انعقاد دورات اللجنة عن موعدها االعتيادي يف شهر كانون األول/ديسمرب إىل شهر
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شباط/فرباير .واعتمدت اللجنة املوعد املؤقت للدورة الثالثة عشرة للجنة حبيث ميتد من  ١١إىل  ١٤شباط/فرباير ٢٠٢٠
(القرار  .)12.IGC 13وارجع أيضا إىل البند  ١٠من جدول األعمال املتعلق حبالة تنفيذ توصيات فريق العمل ،وإىل وثيقة
العمل واملعلومات املرتبطة بذلك (الوثيقتان  DCE/19/7.CP/10و.)DCE/19/7.CP/INF.10

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

7.CP 7

إن مؤمتر األطراف،
 - 1وقد درس الوثيقة  DCE/19/7.CP/7وملحقها،
 - 2حييط علماا بالتقرير الذي قدمته اللجنة عن أنشطتها والذي يرد يف هذه الوثيقة.
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الملحق
تقرير اللجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي
عن أنشطتها وقراراتها إلى مؤتمر األطراف
السياق
 - 1تتألف اللجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف (ويُشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة") من

ممثلي  24دولة طرفا يف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف (ويُشار إليها فيما يلي باسم "االتفاقية") ،ينتخبهم
مؤمتر األطراف لوالية مدهتا أربعة أعوام ،وفقا ملبدأ التوزيع اجلغرايف املنصف ومبدأ التناوب .وجتتمع اللجنة مرة يف السنة
وجيوز أن تعقد دورات استثنائية بناءا على طلب ثلثي أعضائها على األقل بغية حبث مسائل حمددة.

 - 2وتتضمن مسؤوليات اللجنة ومهامها (املادة  ٢٣من االتفاقية) ما يلي:
 ترويج أهداف االتفاقية ورصد تنفيذها؛ إعداد املبادئ التوجيهية التنفيذية لتنفيذ أحكام االتفاقية؛ إحالة التقارير الدورية اليت تُق ّدمها األطراف يف االتفاقية كل أربع سنوات إىل مؤمتر األطراف ،مشفوعة بتعليقاتوملخصات؛
 وضع إجراءات وغريها من اآلليات للتشاور بغية ترويج أهداف ومبادئ االتفاقية يف احملافل الدولية األخرى؛ البت يف طلبات احلصول على متويل من الصندوق الدويل للتنوع الثقايف؛ القيام يف أي وقت بدعوة هيئات عامة أو خاصة أو أفراد إىل املشاركة يف اجتماعاهتا الستشارهتم يف مسائلمعينة.
 - ٣متثل الدورات السنوية للجنة منتديات للنقاش واختاذ القرارات حيث يلتقي األعضاء ملتابعة تنفيذ االتفاقية .وتفسح
جلسات العمل هذه اجملال أمام األعضاء للتحاور بشأن األولويات اليت قررها مؤمتر األطراف ،واختاذ قرارات هامة تتيح
بدورها لألطراف تطبيق االتفاقية على الصعيد الوطين والوفاء بالتزاماهتا .ويتيح تقرير اللجنة عن أنشطتها وقراراهتا إعلم
مؤمتر األطراف بالعمل الذي أجنزته اللجنة منذ الدورة األخرية ملؤمتر األطراف والذي يستند إىل خطة عمل مستمدة من
القرارات اليت وافق عليها املؤمتر ،ومن النتائج املنشودة للربنامج وامليزانية (م )٥/اللذين اعتمدمها املؤمتر العام .ويعرض التقرير
األنشطة اليت اضطلعت هبا اللجنة والقرارات اليت اختذهتا يف السنتني املاضيتني منذ انعقاد الدورة األخرية ملؤمتر األطراف.
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تشكيلة اللجنة
 - ٤انتخب مؤمتر األطراف إبّان دورته السادسة ( 15 - 12حزيران/يونيو  12 )2017عضوا يف اللجنة ،وذلك
وفقا ألحكام املادة  16من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف.

 - ٥ويرد فيما يلي بيان الدول األربع والعشرين األعضاء يف اللجنة ومدة والية كل منها:
المجموعة األولى
أملانيا
كندا
المجموعة الثانية
كرواتيا
التفيا
المجموعة الثالثة
األرجنتني
الربازيل
كولومبيا
المجموعة الرابعة
الصني
إندونيسيا
المجموعة الخامسة (أ)
كوت ديفوار
كينيا
مايل
المجموعة الخامسة (ب)
مصر
العراق

٢٠١٩-٢٠١٥
٢٠٢١-٢٠١٧

فنلندا
فرنسا

٢٠٢١-٢٠١٧
٢٠١٩-٢٠١٥

٢٠٢١-٢٠١٧
٢٠٢١-٢٠١٧

اجلمهورية التشيكية
سلوفاكيا

٢٠١٩-٢٠١٥
٢٠١٩-٢٠١٥

٢٠٢١-٢٠١٧
٢٠١٩-٢٠١٥
٢٠٢١-٢٠١٧

باراغواي
بريو

٢٠١٩-٢٠١٥
٢٠١٩-٢٠١٥

٢٠٢١-٢٠١٧
٢٠١٩-٢٠١٥

مجهورية كوريا

٢٠٢١-٢٠١٧

٢٠١٩-٢٠١٥
٢٠٢١-٢٠١٧
٢٠٢١-٢٠١٧

نيجرييا
مجهورية الكونغو الدميقراطية

٢٠١٩-٢٠١٥
٢٠١٩-٢٠١٥

٢٠٢١-٢٠١٧
٢٠٢١-٢٠١٧

املغرب

٢٠١٩-٢٠١٥

اجتماعات اللجنة منذ الدورة السادسة لمؤتمر األطراف ( 15 - 12حزيران/يونيو )2017
 - ٦اجتمعت اللجنة منذ الدورة السادسة ملؤمتر األطراف ،مرتني يف دورتني عاديتني .وعُقد هذان االجتماعان على النحو
التايل:
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التواريخ

الدورة
الدورة احلادية عشرة ،باريس ،فرنسا ()11.IGC

 ١٥-١٢كانون األول/ديسمرب ٢٠١٧

الدورة الثانية عشرة ،باريس ،فرنسا ()12.IGC

 ١٤-١١كانون األول/ديسمرب ٢٠١٨

 - ٧عملا بأحكام املادة  12.1من النظام الداخلي للجنة ،تنتخب اللجنة مكتب ا هلا يف هناية كل دورة عادية ومتتد
واليته حىت الدورة العادية التالية .وأوقفت اللجنة يف دورهتا العادية احلادية عشرة العمل بأحكام املادة  12.1من نظامها
الداخلي لكي تقوم بانتخاب مقرر هلا (القرار .)11.IGC 10
الدورة

الرئيس:
حيل حمله:
الدورة احلادية عشرة ّ
املقرر:
باريس (فرنسا)

أعضاء المكتب
السيد حممد لطفي معريين (املغرب)
السيد فريناندو غريفيث (باراغواي)
السيد أمان ويراكرتاكوسوما (إندونيسيا)

التواريخ
 ١٥-١٢كانون
األول/ديسمرب ٢٠١٧

نواب الرئيس :كوت ديفوار وفرنسا وباراغواي واجلمهورية التشيكية
الدورة الثانية عشرة
باريس (فرنسا)

الرئيس:

السيد أنور مغيث (مصر)

املقررة:

السيدة ميلين أفريي (كوت ديفوار)

نواب الرئيس :كندا والصني وكولومبيا وسلوفاكيا

 14-11كانون
األول/ديسمرب ٢٠١٨

أنشطة اللجنة منذ الدورة السادسة لمؤتمر األطراف ( ١٥-١٢حزيران/يونيو )٢٠١٧
 - ٨منذ انعقاد الدورة السادسة ملؤمتر األطراف (حزيران/يونيو  ،)٢٠١٧تناولت األنشطة الرئيسية للجنة والقرارات
الصادرة عنها ،وفقا للمادة ( 23.6ب) و(ه) و(و) من االتفاقية ،املتعلقة باألنشطة واألولويات اليت حددها مؤمتر
األطراف (القرار  )6.CP 12وخطة عمل أنشطة اللجنة (( )٢٠١٩-٢٠١٨ملحق القرار  ،)11.IGC 5ما يلي:
 تنفيذ االسرتاتيجية الشاملة لتعزيز القدرات؛ تشغيل الصندوق الدويل للتنوع الثقايف ،وتنفيذ اسرتاتيجيته اخلاصة جبمع األموال واالتصال ،وحبث نتائج التقييماخلارجي الثاين؛
 مواصلة أنشطة رصد السياسات بغية تقييم أثر االتفاقية (مجع وحتليل البيانات واملعلومات واملمارسات اجليدةاستنادا إىل التقارير الدورية اليت تقدمها األطراف كل أربع سنوات وغريها من املصادر) ،ونشر النتائج من خلل
إصدار تقرير عاملي كل أربعة أعوام أو كل عامني ،ووضع نظام عاملي إلدارة املعارف ،مع إيلء اهتمام خاص
لرصد تأثري املادتني  ١٦و٢١؛
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 وتنقيح املبادئ التوجيهية التنفيذية املتعلقة باملادة  ٩بشأن "تشاطر املعلومات والشفافية" ،مبا يف ذلك امللحقاملتعلق باإلطار العام للتقارير الدورية اليت تقدَّم كل أربع سنوات؛
 ووضع خارطة طريق لتطبيق املبادئ التوجيهية التنفيذية املتعلقة بتنفيذ االتفاقية يف البيئة الرقمية؛ ودعم مشاركة اجملتمع املدين يف عمل اهليئات الرئاسية للتفاقية ،وإعداد اسرتاتيجية لتعبئة األطراف املعنية؛ مواصلة جهود التآزر يف رصد السياسات والتدابري املتعلقة بتوصية عام  ١٩٨٠بشأن أوضاع الفنان ،يف إطارالدراسة االستقصائية العاملية اليت أجريت يف عام .٢٠١٨
 - ٩ويبني اجلدول التايل األنشطة ذات األولوية اليت حددها مؤمتر األطراف يف دورته السادسة (حزيران/يونيو ،)٢٠١٧
واألنشطة اليت اضطلعت هبا اللجنة والقرارات اليت اختذهتا يف دورهتا احلادية عشرة ،وفق ا خلطة عملها ،فضلا عن التحديات
اليت تواجهها اللجنة يف التنفيذ ،إن وجدت.
الخالصة والمراحل المقبلة
 -١٠يبني اجلدول أن اللجنة قد نفذت معظم األنشطة اليت طلبها مؤمتر األطراف ،وأهنا اعتمدت القرارات اللزمة ،وفق ا
خلطة عملها .ولكن هناك بعض القرارات اليت ال تزال بانتظار التنفيذ ،وهو حال بعض القرارات املتعلقة ،على سبيل املثال،
بدعوة اللجنة األطراف إىل تقدمي مسامهات خارجة عن امليزانية من أجل متابعة املشروعات وتقييم أنشطة الصندوق الدويل
للتنوع الثقايف ودعم مشاركة اجملتمع املدين يف االجتماعات النظامية ويف منتدى اجملتمع املدين (حزيران/يونيو  ،)٢٠١٩وحىت
اآلن ،مل ُجتمع أية موارد إضافية أو خارجة عن امليزانية للقيام مبثل هذه األنشطة.
 -١١وإن التحدي األكرب أمام اللجنة يتمثل يف تأمني استدامة الصندوق الدويل للتنوع الثقايف ،فمنذ سنوات ،تلفت
األمانة نظر اللجنة واألطراف إىل الوضع الصعب الذي يواجهه الصندوق الدويل للتنوع الثقايف .وتلبيةا لطلبات التمويل

املتزايدة مقابل حمدودوية العرض ،حبيث ميكن متويل من مخسة إىل سبعة مشروعات فقط يف العام ،من الضروري تأمني تدفق
مستمر ملسامهات األطراف .وتبني الوثيقة اخلاصة بالصندوق الدويل للتنوع الثقايف (انظر الوثيقة )DCE/18/12.IGC/5a
أنه إذا ما قامت مجيع األطراف بدفع مسامهاهتا بانتظام ،جتاوزت امليزانية السنوية للصندوق مبلغ مليوين دوالر أمريكي.
وبناءا على ذلك ،ميكن أن يتضاعف عدد املشروعات املمولة من الصندوق على أقل تقدير.
 -١٢وتيسريا لتنظيم االجتماعات النظامية التفاقيات قطاع الثقافة على حنو أكثر فعالية ،وعملا بتوصيات فريق العمل
املفتوح العضوية املعين باحلوكمة وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو (القرار 39م ،)/87تدعو اللجنة مؤمتر
األطراف ،من جهة أخرى ،إىل تأجيل موعد انعقاد الدورة ملدة شهرين ،مما يعين انزياح موعد انعقاد دورات اللجنة عن
موعدها االعتيادي يف شهر كانون األول/ديسمرب إىل شهر شباط/فرباير (انظر الوثيقة .)DCE/18/12.IGC/13

دورات اللجنة

39م -5/النتيجة المنشودة  :7قيام الدول األعضاء بوضع وتنفيذ السياسات والتدابير الالزمة لتعزيز تنوع أشكال التعبير
الثقافي ،وال سيما عن طريق تنفيذ اتفاقية عام  2005تنفيذا فعاال
39م5/
مؤشرات األداء/
التقييم وفقا للعناصر التالية

األولويات المحددة في
القرار 6.CP 12

 - 1ممارسة إدارة سليمة من
خلل اعتماد وتنفيذ
القرارات االسرتاتيجية
للهيئات الرئاسية التفاقية
عام 2005

تنقيح املبادئ التوجيهية
التنفيذية عند االقتضاء:

 مراعاة القرارات يف خطةعمل اللجنة الدولية
احلكومية ،وتنفيذها من
خلل قرارات اللجنة

تشجيع ودعم مشاركة اجملتمع
املدين يف عمل اهليئات
الرئاسية

املادة  9بشأن "تشاطر
املعلومات والشفافية"
املادة  13بشأن "دمج
التقييم وفقا للعناصر التالية :الثقافة يف التنمية املستدامة
 حتديد األولويات بناءا على املادة  16بشأن "املعاملةقرارات مؤمتر األطراف
التفضيلية للبلدان النامية"

األنشطة الممولة*
تنظيم االجتماعات الثلثة
للهيئات الرئاسية (البرنامج
العادي)
تنقيح املبادئ التوجيهية التنفيذية
للمادة  ،٩مبا يف ذلك إطار
التقارير الدورية اليت تقدَّم كل أربع
سنوات وتُنشر على شبكة
اإلنرتنت وإطار الرصد اخلاص
باالتفاقية (البرنامج العادي)

األنشطة التي تتطلب موارد
من خارج الميزانية**
دعم مشاركة اجملتمع املدين يف
االجتماعات النظامية ويف
منتدى اجملتمع املدين
(حزيران/يونيو )٢٠١٩

الدورة الحادية عشرة للجنة

الدورة الثانية عشرة للجنة

كانون األول/ديسمبر ٢٠١٧

كانون األول/ديسمبر ٢٠١٨

األنشطة المنجزة:

األنشطة المنجزة:

 حتديد األولويات واعتماد خطة  -تنظيم ثلثة اجتماعات للهيئاتالرئاسية
عمل ألنشطة اللجنة
( )٢٠١٩-٢٠١٨باالستناد  -اعتماد اللجنة املشروع املنقح
إىل قرارات الدورة السادسة
للمبادئ التوجيهية التنفيذية املتعلقة
ملؤمتر األطراف
باملادة  ،٩مبا يف ذلك اإلطار املنقح
للتقارير الدورية اليت تقدَّم كل أربع
 اختاذ قرار بتنقيح املبادئسنوات
التوجيهية التنفيذية املتعلقة
باملادة ٩
القرار 12.IGC 8
 مشاركة اجملتمع املدين يف إدارة األنشطة غير الممولة:اللجنة (اجتماع املكتب مع
 دعم مشاركة اجملتمع املدين يفاجملتمع املدين ،وعرض تقارير
االجتماعات النظامية ويف منتدى
اجملتمع املدين)
اجملتمع املدين (حزيران/يونيو
)٢٠١٩
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خطة عمل أنشطة اللجنة ()٢٠١٩-٢٠١٨

القرار
فيما يتعلق باملادة  ١٣واملادة ،١٦
قررت اللجنة أن تلك األنشطة
ال حتظى باألولوية ،ومل تُدرجها يف
خطة عملها املعتمدة يف عام ٢٠١٧
11.IGC 8

إدارة املعارف (تنسيق
املشروعات وخدمات الصيانة
وتصميم املواقع الشبكية)

 نشر الطبعة الثانية من التقريرالعاملي لرصد أثر االتفاقية –
إعادة رسم السياسات الثقافية

 أحاطت اللجنة علما باسرتاتيجيةلتعبئة األطراف املعنية

القرار

11.IGC 8

 تلقي ومعاجلة التقارير الدوريةاملقدمة كل أربع سنوات من
 36بلدا

املساعدة التقنية لدعم تنفيذ
السياسات ورمسها ،ورصد
القرار 11.IGC 8
األنشطة وتقييمها يف  20بلدا
 الدعوة إىل تقدمي خارطة طريقمبشاركة اجملتمع املدين**
مفتوحة خاصة بتنفيذ املبادئ
توسيع نطاق شبكات اخلرباء
التوجيهية التنفيذية املتعلقة
املختصني باالتفاقية وتشكيل
باالتفاقية يف البيئة الرقمية ،إىل
شبكات جديدة يف الدول
اللجنة يف دورهتا الثانية عشرة
العربية

القرار

11.IGC 5

القرار

12.IGC 11

 تعبئة األموال من أجل أنشطة تعزيزالقدرات واملساعدة التقنية مبشاركة
اجملتمع املدين (انظر احلاشية***)
 مجع البيانات واملعلومات وحتليلها،ونشر املمارسات اجليدة عن طريق
املنرب العام لنشر املعلومات ،وال
سيما تلك املتعلقة باملساواة بني
اجلنسني وأهداف التنمية املستدامة

القرار

12.IGC 7

 تلقي ومعاجلة التقارير الدورية املقدمةكل أربع سنوات من  13بلدا

القرار

12.IGC 7

 أحاطت اللجنة علما خبارطة طريقمفتوحة خاصة بتنفيذ املبادئ
التوجيهية التنفيذية املتعلقة باالتفاقية
يف البيئة الرقمية
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إعداد اسرتاتيجية لتعبئة األطراف
 - 2عدد الدول األعضاء اليت تنفيذ االسرتاتيجية الشاملة
املعنية واالستمرار يف البحث عن
لتعزيز القدرات ،ودعم
تلقت الدعم ووضعت
مشاركة مجيع األطراف املعنية ،متويل ألنشطة تعزيز القدرات
ونفذت ورصدت
سياسات وتدابري ترمي إىل وال سيما اجملتمع املدين ،يف
(البرنامج العادي)
تعزيز تنوع أشكال التعبري تنفيذ االتفاقية.
مجع وحتليل البيانات واملعلومات
الثقايف وإىل املسامهة يف
رصد وتقييم أثر االتفاقية من واملمارسات اجليدة ،وال سيما
نظم اإلدارة التشاركية
خلل مجع وحتليل البيانات
تلك املتعلقة باملساواة بني اجلنسني
واملعلومات واملمارسات
التقييم وفقا للعناصر التالية:
وأهداف التنمية املستدامة
من
النتائج
ونشر
اجليدة،
(البرنامج العادي)
 صياغة أو إعادة صياغةسياسات تراعي األهداف خلل إصدار تقرير عاملي كل
تلقي ومعاجلة التقارير الدورية
أربعة أعوام*** ،وإجراء حبوث
األساسية للتفاقية
املقدمة كل أربع سنوات مما ال يقل
يف هذا الشأن ،ومن خلل
 حتديد تدابري و/أو خططعن  50بلدا (البرنامج العادي)
وضع نظام إلدارة املعارف
عمل ختدم تنفيذ السياسات
تنفيذ أنشطة الرامية إىل تنفيذ إعداد واختبار وحدة تدريب
 تقدمي تقارير دورية كل أربعبشأن تنفيذ املادتني  ١٦و٢١
املبادئ التوجيهية التنفيذية
سنوات تتضمن معلومات
(موارد من خارج الميزانية)
املتعلقة باملادة  ،١٣لدعم
عن كيفية تشجيع التدابري
أهداف التنمية املستدامة،
إجراء حبوث يف هذا الشأن:
والسياسات للنساء
واملادة  ١٦بشأن املعاملة
تقييم التأثري يف التجارة والثقافة،
املبدعات واملنتجات للسلع
التفضيلية وتعزيز تنوع أشكال واحلرية الفنية يف العصر الرقمي
واخلدمات الثقافية مع
التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية (موارد من خارج الميزانية)
ضمان حتقيق غايات
أهداف التنمية املستدامة

إجراء دراسة عاملية عن النساء
العاملت يف جمال الصناعات
الثقافية (مبا يف ذلك مجع
إحصاءات عاملية)

األنشطة المنجزة:

األنشطة المنجزة:

 إقامة حلقة عمل تدريبية للخرباءاملختصني باالتفاقية يف منطقة آسيا
واحمليط اهلادي (سيول ،نيسان/أبريل
)٢٠١٨
األنشطة الجارية:
 إعداد وحدة تدريب بشأن تنفيذاملادتني  ١٦و٢١
 إعداد مقاالت حبثية لنشر نتائجتقييم التأثري يف التجارة والثقافة
 إدارة املعارفاألنشطة غير الممولة:
 إجراء دراسة عاملية عن النساءالعاملت يف جمال الصناعات
الثقافية
 إقامة شبكات جديدة للخرباءاملختصني باالتفاقية يف الدول
العربية
 االضطلع بأنشطة رامية إىل تنفيذاملبادئ التوجيهية التنفيذية املتعلقة
باملادة  ١٣واملادة ١٦
 إجراء حبث يتناول احلرية الفنية يفالعصر الرقمي
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 مقدار مشاركة األطرافالفاعلة يف اجملتمع املدين

توسيع نطاق شبكات اخلرباء
املختصني باالتفاقية وتشكيل
شبكات جديدة يف منطقة آسيا
واحمليط اهلادي (موارد من خارج
الميزانية)

األنشطة الرامية إىل تنفيذ
املبادئ التوجيهية التنفيذية
املتعلقة باملادة  ،١٣لدعم
أهداف التنمية املستدامة،
واملادة  ١٦بشأن املعاملة
التفضيلية وتعزيز تنوع أشكال
التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية

القرار

12.IGC 9

 عدد الدول األعضاء اليتتلقت الدعم وساندت
ونفذت بفعالية مبادرات
رامية إىل تعزيز تنوع
أشكال التعبري الثقايف وإىل
اإلسهام يف حتقيق
األهداف األساسية
للتفاقية
التقييم وفقا للعناصر التالية:
 مستوى املسامهة يفالصندوق الدويل للتنوع
الثقايف
 تقدمي طلبات للحصولعلى مساعدة دولية
 تنفيذ مبادرات مشروعاتبنجاح

إعمال الصندوق الدويل
للتنوع الثقايف واسرتاتيجيته
املتعلقة جبمع األموال
واالتصال
دراسة نتائج التقييم الثاين
للصندوق الدويل للتنوع
الثقايف وتقدمي توصيات إىل
مؤمتر األطراف يف دورته
السابعة

األنشطة المنجزة:

االضطلع بأنشطة مجع
تزويد األمانة باملوارد املالية
والبشرية اللزمة لتلقي ومعاجلة
األموال للصندوق الدويل للتنوع  -موافقة اللجنة على املشروعات
طلبات التمويل واملسامهات املالية الثقايف
املمولة من الصندوق الدويل
واملدفوعات إىل املستفيدين من
رصد املشروعات وتقييم
للتنوع الثقايف يف إطار دورة
الصندوق الدويل للتنوع الثقايف
األنشطة
التمويل الثامنة ( ٧مشروعات
(البرنامج العادي)
مببلغ إمجايل قدره
تنفيذ أنشطة كفيلة بتسليط املزيد
من الضوء على الصندوق الدويل
للتنوع الثقايف (ميزانية الصندوق
الدولي للتنوع الثقافي)

تقدمي املساعدة التقنية إىل اللجان
الوطنية (البرنامج العادي –
المكاتب الميدانية)

 220 612دوالرا أمريكيا)
 توجيه دعوة جديدة لتقدميطلبات احلصول على متويل يف
عام ( ٢٠١٨الدعوة التاسعة)
 جتديد نصف أعضاء فريقاخلرباء املكلفني بتقييم طلبات
احلصول على متويل من
الصندوق الدويل للتنوع الثقايف
وإعداد توصيات لتعتمدها
اللجنة بشأن متويل املشروعات
وتعيني نواب للخرباء

القرار

األنشطة المنجزة:
 موافقة اللجنة على متويل مشروعاتمن الصندوق الدويل للتنوع الثقايف
يف إطار دورة التمويل التاسعة (8
مشروعات مببلغ إمجايل قدره
 631 242دوالرا أمريكيا)
 توجيه دعوة جديدة لتقدمي طلباتاحلصول على متويل يف عام
( 2019الدعوة العاشرة)

القرار

12.IGC 5a

 أحاطت اللجنة علما بالتوصياتالواردة يف التقرير عن األثر احملتمل
للتوصيات املدرجة يف التقييم
اخلارجي الثاين للصندوق الدويل
للتنوع الثقايف ،واعتماد  17توصية
من أجل تنفيذها 7 ،منها توصيات
ذات أولوية

11.IGC 7a

القرار

11.IGC 7b

األنشطة الجارية:

12.IGC 6

القرار

 االضطلع بأنشطة لتسليط املزيدمن الضوء على الصندوق الدويل
للتنوع الثقايف
 -رصد املشروعات وتقييمها
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دراسة ومناقشة اآلثار احملتملة
 تقدمي املساعدة التقنية إىل اللجانللتوصيات الواردة يف التقييم اخلارجي
الوطنية على هامش الدورة الثانية
الثاين للصندوق الدويل للتنوع الثقايف
عشرة للجنة

القرار

12.IGC 5b et 6

األنشطة غير الممولة:

 تزويد األمانة باملوارد املالية والبشريةاللزمة لتلقي ودراسة طلبات
التمويل واملسامهات املالية
واملدفوعات إىل املستفيدين من
الصندوق الدويل للتنوع الثقايف
 - 4عدد الدول األعضاء اليت
تلقت الدعم ووضعت
ونفذت ورصدت
سياسات وتدابري لتعزيز
توصية عام 1980
بشأن أوضاع الفنان مبا
يتوافق مع اتفاقية عام
2005
التقييم وفقا للعناصر التالية:
 السياسات والتدابريالثقافية الرامية إىل تعزيز
ومحاية احلرية الفنية
 تقدمي دراسة استقصائيةعاملية عن السياسات اليت
تراعي احلقوق االجتماعية
واالقتصادية للفنانني

إجراء دراسة استقصائية عاملية
مواصلة السعي إىل حتقيق
بالتعاون مع األطراف املعنية
التآزر في ﺭصد السياسات
والتدابري املتعلقة بتوصية عام الرئيسية وتعميمها على مجيع
 1980بشأن أوضاع الفنان الدول األعضاء يف اليونسكو
واملتخذة يف خمتلف الظروف (البرنامج العادي)
ومنها حاالت الطوارئ ،فضلا حتليل نتائج الدراسة االستقصائية
عن أنشطة قطاع االتصال
وإعداد تقرير عاملي وتقدميه
واملعلومات يف جمال حرية
(البرنامج العادي)
التعبري وأنشطة قسم املساواة
تقدمي املساعدة التقنية إىل 5
بني اجلنسني؛
بلدان من أجل تطوير تشريعاهتا
بشأن أوضاع الفنان ،ووضع
تدابري/خطة عمل من أجل تعزيز
احلرية الفنية (موارد من خارج
الميزانية)

التوعية والرتويج من خلل
مناسبات خاصة من قبيل اليوم
العاملي حلرية الصحافة
()2019+2018
وباستخدام أدوات االتصال
(مثل األفلم القصرية)
اختبار وحدة التدريب بشأن
احلرية الفنية يف  ٥بلدان

األنشطة المنجزة:
 إجراء دراسة استقصائية عامليةباالشرتاك مع األطراف املعنية
الرئيسية (حزيران/يونيو-تشرين
الثاين/نوفمرب )٢٠١٨
 التوعية والرتويج من خللمناسبات خاصة :اليوم العاملي حلرية
الصحافة (إندونيسيا ،أيار/مايو
٢٠١٧؛ وغانا ،أيار/مايو )٢٠١٨
اختبار وحدة التدريب بشأن احلرية الفنية
يف بلد واحد (غانا ،أيار/مايو )٢٠١٨
األنشطة الجارية:
 سيُقدم حتليل لنتائج الدراسةاالستقصائية وتقرير عاملي إىل
اجمللس التنفيذي (خريف عام
 )٢٠١٩وإىل املؤمتر العام (تشرين
الثاين/نوفمرب )٢٠١٩
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 مجع األموال للصندوق الدويلللتنوع الثقايف

 تقدمي املساعدة التقنية إىل بلدينمن أجل تطوير تشريعاهتما بشأن
أوضاع الفنان (موريشيوس
وكوستاريكا)

 أدلة على تدابري و/أوخطط عمل لتنفيذ
السياسات والتعامل مع
التكنولوجيات الرقمية
والتنقل واحلرية الفنية
 - 5عدد املبادرات اليت اختذهتا غري حمددة يف القرار
12
األطراف املتلقية للدعم
واليت عززت اإلبداع
ودعمت االقتصاد
اإلبداعي يف املدن

6.CP

موارد من خارج امليزانية فقط

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

*

موارد الربنامج العادي واملوارد اخلارجة عن امليزانية

**

حصلت اقرتاحات التمويل اخلاصة مبشروعات يُزمع تنفيذها يف الفرتة  2019-2018على موافقة املفوضية األوروبية ،والوكالة السويدية للتعاون الدويل من أجل التنمية ،والوزارة االحتادية األملانية للتعاون االقتصادي

***

سيصدر التقرير العاملي الثالث يف حزيران/يونيو .٢٠٢١

والتنمية ،ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة يف مجهورية كوريا ،ووزارة اخلارجية النروجيية.

أو خبري منتدب من أجل العمل على تفعيل أمانة االتفاقية ،والسعي بوجه خاص إىل تعزيز الصندوق الدويل للتنوع الثقايف.
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جيب على اليونسكو تعزيز قدرهتا على تنفيذ األنشطة .وعملا بالقرارين  6.CP 7و ،6.CP 9تُدعى األطراف كذلك إىل دعم األمانة من خلل توفري موارد من خارج امليزانية لربنامج تعزيز قدرات االتفاقية ،وإلعداد ونشر
اإلصدارات املقبلة للتقرير العاملي لرصد تنفيذ االتفاقية ،والستحداث نظام عاملي إلدارة املعارف بغية تنفيذ املادتني  ٩و  ١٩من االتفاقية .وتُدعى األطراف أيض ا إىل املسامهة يف دعم األمانة من خلل توفري خبري منتسب

