7 CP
DCE/19/7.CP/Res.

باريس2019/6/7 ،

األصل :إنجليزي/فرنسي

مؤتمر األطراف في اتفاقية حماية وتعزيز
تنوع أشكال التعبير الثقافي

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

القرارات

)(II
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البند  1من جدول األعمال :انتخاب رئيس مؤمتر األطراف ونائب (نواب) الرئيس واملقرر
القرار

7.CP 1

إن مؤمتر األطراف
 - ١ينتخب عبد الكرمي سانغو (بوركينا فاسو) رئيساً ملؤمتر األطراف؛
 - ٢وينتخب السيد ديفيد ميسكيث (كامبوديا) مُقرراً ملؤمتر األطراف؛
 - ٣وينتخب السلفادور وأملانيا وفلسطني وصربيا نواباً لرئيس مؤمتر األطراف.

البند  2من جدول األعمال :اعتماد جدول األعمال
القرار

7.CP 2

إن مؤمتر األطراف،
 - ١وقد درس الوثيقة ،DCE/19/7.CP/2
 - ٢يعتمد جدول األعمال الوارد يف الوثيقة املذكورة آنفاً.
البند  3من جدول األعمال :املوافقة على قائمة املراقبني
القرار

7.CP 3

إن مؤمتر األطراف،
 - ١وقد درس قائمة املراقبني،
 - ٢يوافق على قائمة املراقبني.
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البند  4من جدول األعمال :اعتماد احملضر املختصر للدورة العادية السادسة ملؤمتر األطراف
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 آنفاً ،بصيغته املعدلة.

البند  7من جدول األعمال :تقرير اللجنة عن أنشطتها
القرار

7.CP 7

إن مؤمتر األطراف،
 - ١وقد درس الوثيقة  DCE/19/7.CP/7وملحقها،
 - ٢حييط علماً بالتقرير الذي قدمته اللجنة عن أنشطتها والذي يرد يف هذه الوثيقة.
البند  8من جدول األعمال :تقرير األمانة عن أنشطتها يف الفرتة ٢0١9-٢0١7
القرار

7.CP 8

إن مؤمتر األطراف،
 - ١وقد درس الوثيقة  DCE/19/7.CP/8ومالحقها،
 - ٢حييط علماً بتقرير األمانة عن أنشطتها للفرتة ٢0١9-٢0١7؛
 - ٣ويدعو كل طرف من األطراف إىل دعم األنشطة اليت تضطلع هبا األمانة يف املقر ويف املكاتب امليدانية،
واليت حُددت يف الربنامج وامليزانية املعتمدين لليونسكو (م )٥/وقرارات الدورة السابعة ملؤمتر األطراف من
أجل تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين؛
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 - 4ويشجع األطراف على تقدمي مسامهات طوعية لدعم برنامج األمانة اخلاص ببناء القدرات ،وتشغيل النظام
العاملي إلدارة املعارف ومنصة رصد السياسات ،واالسهام يف تعزيز قدرة األمانة على تعيني خرباء منتسبني
أو معارين من أجل تنفيذ االتفاقية؛
 - ٥ويطلب من األمانة أن تقدم إليه يف دورته الثامنة تقريراً عن أنشطتها يف الفرتة ٢0٢١-٢0١9
البند  9من جدول األعمال :تقرير األمانة عن الصندوق الدويل للتنوع الثقايف واسرتاتيجية تعبئة األموال
القرار

7. CP 9

إن مؤمتر األطراف،
 - ١وقد درس الوثيقة

DCE/19/7.CP/9

و DCE/19/7.CP/INF.9aو،9b

ومالحقها ،والوثائق

اإلعالمية DCE/19/7.CP/INF.6

 - ٢حييط علماً بتقرير األمانة عن تشغيل الصندوق الدويل للتنوع الثقايف للفرتة ٢0١9-٢0١7؛
 - ٣ويقر باجلهود اليت بذلتها األمانة لتشغيل الصندوق الدويل للتنوع الثقايف وحتقيق نتائج املشروعات املمولة؛
 - 4ويطلب من األطراف تزويد األمانة باملوارد الالزمة لتنفيذ برامج بناء القدرات وأنشطة الرصد وتقييم
املشروعات؛ ويدعو األمانة إىل موافاته بتقرير يف هذا الشأن إبان دورته الثامنة؛
 - ٥ويطلب من اللجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف أن تستعرض ،عند الضرورة،
"املبادئ التوجيهية بشأن استخدام موارد الصندوق الدويل للتنوع الثقايف" (املادة  " )١8وأن توافيه بنتائج
عملية االستعراض هذه يف دورته الثامنة؛
 - 6وحييط علماً باحلاجة امللحة إىل قيام مجيع اجلهات املعنية باملسامهة يف الصندوق الدويل للتنوع الثقايف؛
ويطلب أيضاً من األطراف أن تدعم بنشاط أنشطة االتصال واإلعالم ومجع األموال على الصعيد الوطين
وأن تشارك فيها؛
 - 7ويشجع األطراف على دعم الصندوق الدويل للتنوع الثقايف عرب تقدمي مسامهات طوعية منتظمة تعادل ما
ال يقل عن  ٪١من إمجايل اشرتاكاهتا املقررة يف امليزانية العادية لليونسكو؛ ويطلب من األمانة إرسال رسالة
الدعوة الرمسية إىل تقدمي املسامهات على أساس سنوي؛
 - 8ويوافق على النظام املايل للحساب اخلاص للصندوق الدويل للتنوع الثقايف بصيغته الواردة يف ملحق هذا
القرار.

المادة  - 1إنشاء حساب خاص

ملحق القرار

7. CP 9

النظام المالي للحساب الخاص للصندوق الدولي للتنوع الثقافي

 ١-١تنص املادة  ١8من اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف (املشار إليها فيما يلي باسم "االتفاقية") على إنشاء صندوق دويل للتنوع الثقايف.

 ٢-١وفقاً ألحكام املادة  ١8من االتفاقية والفقرتني  ٥و 6من املادة  6من النظام املايل لليونسكو ،يُنشأ مبقتضى هذا النظام حساب خاص للصندوق الدويل للتنوع الثقايف (يُشار إليه
فيما يلي باسم "احلساب اخلاص").

 ٣-١خيضع تسيري هذا احلساب اخلاص للقواعد التالية.

المادة  - 2الفترة المالية

 ١-٢تشمل الفرتة املالية لتقديرات امليزانية سنتني تقومييتني متتاليتني وتبدأ بسنة زوجية.

 ٢-٢تشمل الفرتة املالية للمحاسبة سنة تقوميية واحدة.

المادة  - 3الغرض

تقرها اللجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف (املشار إليها فيما يلي باسم
وفقاً للمادة  ١8من االتفاقية ،فإن الغرض من هذا احلساب اخلاص هو متويل األنشطة اليت ّ
"اللجنة الدولية احلكومية") بناءً على توجيهات مؤمتر األطراف يف االتفاقية (املشار إليه فيما يلي باسم "مؤمتر األطراف") وذلك ملساعدة األطراف على دعم التعاون من أجل حتقيق التنمية املستدامة
واحلد من الفقر ،وال سيما فيما خيص االحتياجات احملددة للبلدان النامية ،بغية التشجيع على قيام قطاع ثقايف نشيط ،وفقاً للمادة  ١4من االتفاقية.

المادة  - 4اإلدارة

البت يف ختصيص املوارد يف إطار هذا احلساب اخلاص ،بناءً على توجيهات مؤمتر األطراف.
 ١-4تتمتع اللجنة الدولية احلكومية بصالحية ِّ
 ٢-4يتوىل املدير العام إدارة وتسيري شؤون األموال املودعة يف احلساب اخلاص مبا يتوافق مع نص االتفاقية والقرارات اليت وافقت عليها اللجنة الدولية احلكومية وأحكام هذا النظام املايل.

 ٣-4يقدم املدير العام سنوياً تقريراً عن األنشطة وتقريراً مالياً إىل اللجنة الدولية احلكومية ،ويقدم كل عامني تقريراً عن األنشطة إىل مؤمتر األطراف ،على النحو املبني يف املادة  9الحقاً.
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المادة  - 5اإليرادات

مع مراعاة أحكام نص االتفاقية ،تتكون إيرادات احلساب اخلاص مما يلي:
(أ) املسامهات الطوعية املقدمة من األطراف يف االتفاقية؛
(ب) االعتمادات اليت خيصصها املؤمتر العام لليونسكو هلذا الغرض؛
(ج) املسامهات أو اهلدايا أو اهلبات اليت ميكن أن تقدمها اجلهات التالية:
( )١الدول األخرى؛
( )٢منظمات وبرامج منظومة األمم املتحدة؛
( )٣املنظمات اإلقليمية أو الدولية األخرى؛
( )4اهليئات العامة أو اخلاصة أو األفراد؛
(د) أي فوائد تدرها موارد احلساب اخلاص؛
(هـ) حصيلة مجع التربعات وإيرادات األنشطة اليت تنظم لصاحل صندوق التربعات.
(و) إيرادات متنوعة.

المادة  - 6المصروفات

 ١-6توافق اللجنة الدولية احلكومية على ختصيص موارد احلساب اخلاص مرة كل عامني.

 ٢-6ختصم من هذا احلساب اخلاص النفقات اليت جتري وفقاً ملقتضيات الغرض احملدد له يف املادة  ٣أعاله ،مبا يف ذلك النفقات اإلدارية املتعلقة به على وجه التحديد وتكاليف دعم
الربنامج املطبقة على احلسابات اخلاصة.

 ٣-6جيري اإلنفاق يف حدود األموال املتوافرة.

المادة  - 7الحسابات

 ١-7يتوىل املدير املايل مسك ما يلزم من دفاتر احملاسبة.

يرحل أي رصيد غري مستخدم يف هناية فرتة مالية ما إىل الفرتة املالية اليت تليها.
ّ ٢-7
 ٣-7متثّل حسابات هذا احلساب اخلاص جزءاً من البيانات املالية املوحدة للمنظمة اليت تعرض على املراجع اخلارجي حلسابات اليونسكو ملراجعتها.
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 4-7تسجل املسامهات العينية خارج إطار احلساب اخلاص.

المادة  - 8االستثمارات

 ١-8جيوز للمدير العام أن يستثمر آلجال قصرية أو طويلة املبالغ املتوافرة يف الرصيد الدائن هلذا احلساب اخلاص.

 ٢-8تضاف اإليرادات اليت تدرها االستثمارات إىل الرصيد الدائن هلذا احلساب اخلاص مبا يتوافق مع النظام املايل لليونسكو.

المادة  - 9التقارير

 ١-9يُ ُّ
يبني اإليرادات والنفقات املتعلقة باحلساب اخلاص ويقدَّم إىل اللجنة الدولية احلكومية.
عد تقرير مايل سنوي ّ

 ٢-9يُقدَّم تقرير سنوي عن األنشطة إىل اللجنة الدولية احلكومية ،وتقرير عن األنشطة مرة كل عامني إىل مؤمتر األطراف.
المادة  - 10إقفال الحساب الخاص

يستشري/تستشري املدير العام/املديرة العامة اللجنة الدولية احلكومية عندما يرى/ترى أنه مل تعد هناك ضرورة لوجوده .وتتضمن نتائج هذه املشاورات قراراً بشأن استعمال
١-١0
الرصيد املتبقي يف احلساب عند إقفاله.

٢-١0

يوافق مؤمتر األطراف على قرار اللجنة الدولية احلكومية مث ُحيال القرار إىل اجمللس التنفيذي قبل إقفال احلساب اخلاص فعالً.

١-١١

٢-١١

المادة  - 11أحكام عامة

تعتمد اللجنة أي تعديل هلذا النظام املايل ويوافق عليه مؤمتر األطراف .وحياط اجمللس التنفيذي علماً بالتعديالت املدخلة.

يدار احلساب اخلاص وفقاً للنظام املايل لليونسكو ،ما مل ينص هذا النظام على خالف ذلك.
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البند  10من جدول األعمال :رصد تنفيذ توصيات فريق العمل املفتوح العضوية املعين باحلوكمة وإجراءات وأساليب
عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو (القرار ٣9م )87/بشأن االتفاقية
القرار

7.CP 10

إن مؤمتر األطراف،
 - ١وقد درس الوثيقة  DCE/19/7.CP/10وملحقها ،والوثيقة اإلعالمية ،DCE/19/7.CP/INF.10
 - ٢وإذ يذكر بقراريه  5.CP 14و  6.CP 8وبقرارات اللجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال
التعبري الثقايف  7.IGC 13و  8.IGC 6و  10.IGC 5و 12.IGC 8بشأن املسائل املتعلقة باحلوكمة،
 - ٣ويذ ّكر أيضاً بقرار املؤمتر العام ٣9م 87/وعملية مراجعة أساليب عمل االتفاقيات املتعلقة بالثقافة وبالتقييم
الذي أجراه مرفق اإلشراف الداخلي لألنشطة التقنينية لقطاع الثقافة يف اليونسكو،
 - 4حييط علماً مع التقدير بالعمل الذي مت االضطالع به لتحسني أساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني التفاقية
عام  ٢00٥بشأن محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف؛
 - ٥وحييط علماً أيضاً بالوضع فيما يتعلق بتنفيذ توصيات فريق العمل املفتوح العضوية املعين باحلوكمة وإجراءات
وأساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو (القرار ٣9م )87/ويسلّط الضوء على املمارسات اجليدة
املتّبعة بالفعل يف اهليئتني الرئاسيتني لالتفاقية؛
 - 6ويطلب من األمانة أن تنفذ التوصية  6٥املشار إليها يف الفقرة  ٢٢واليت متت املوافقة عليها خالل هذه
الدورة؛
 6مكرر  -ويقرر بناء على ذلك تعديل املادة  ٣-١7من نظامه الداخلي على النحو التايل" :توضع القائمة
النهائية للرتشيحات قبل افتتاح مؤمتر األطراف بسبعة أيام .ولن يُقبل أي ترشيح خالل األيام السبعة اليت
تسبق افتتاح املؤمتر".؛
 - 7ويوافق على التوصية الداعية إىل عقد الدورات املقبلة للجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال
التعبري الثقايف يف شهر شباط/فرباير وحييط علماً بتاريخ عقد الدورة الثالثة عشرة للجنة (من  ١١إىل ١4
شباط/فرباير )٢0٢0؛
 - 8ويطلب أيضاً من األمانة إحالة الوثيقة  DCE/19/7.CP/10والقرار  7.CP 10إىل رئيس فريق العمل املفتوح
العضوية املعين باحلوكمة وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو.
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البند  11من جدول األعمال :التقارير الدورية لفرتات األربعة أعوام :تقدمي التقارير اجلديدة وتنفيذ برنامج بناء القدرات
يف جمال رصد السياسات املستندة إىل النهج التشاركي
القرار

7.CP 11

إن مؤمتر األطراف،
 - ١وقد درس الوثيقة
و،DCE/19/7.CP/INF.8

DCE/19/7.CP/11

ومالحقها ،والوثيقتني اإلعالميتني

DCE/19/7.CP/INF.7

 - ٢وإذ يذكر بالقرار  6.CP 9وبقراري اللجنة  11.IGC 8و،12.IGC 7
 - ٣حييط علماً بالتقرير العاملي لعام  ٢0١8بعنوان "إعادة صياغة السياسات الثقافية :النهوض باإلبداع من
أجل التنمية"؛
 - 4وحييط علما أيضاً بإطار رصد االتفاقية على النحو الوارد يف امللحق الثالث ويف الوثيقة اإلعالمية
DCE/19/7.CP/INF.8؛
 - ٥ويقرر أن تقدم األطراف املذكورة يف امللحق األول تقاريرها الدورية لفرتة األربعة أعوام إىل األمانة يف موعد
أقصاه  ٣0نيسان/أبريل ٢0٢0؛
 - 6ويقرر أيضاً أنه جيب على األطراف املذكورة يف امللحق الثاين اليت مل تقدم بعد تقاريرها الدورية إىل األمانة
أن تق ّدمها يف موعد أقصاه  ٣0نيسان/أبريل ٢0٢0؛
 - 7ويطلب من األمانة أن تدعو األطراف املعنية إىل جتميع تقاريرها الدورية يف موعد أقصاه ستة أشهر قبل
املوعد النهائي احملدد لتقدميها ،على النحو املنصوص عليه يف الفقرتني  4و ٥آنفاً؛
 - 8ويدعو األطراف إىل تنفيذ القرار  87الذي اعتمده املؤمتر العام يف دورته التاسعة والثالثني مؤيّداً توصيات
فريق العمل املفتوح العضوية املعين باحلوكمة وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو ،ومن
ضمنها التوصية  60بشأن ضرورة احلد من تسييس عمليات التعيني واختاذ القرارات وضبطها ،وتطبيق
هذه التوصية على التقارير الدورية لفرتات األربعة أعوام اليت ينبغي أن تتوافق صيغتها لغوياً مع ميثاق األمم
املتحدة واتفاقية عام ٢00٥؛
 - 9ويشجع األطراف على إجراء مشاورات متعددة اجلهات عند إعداد تقاريرها ،وإشراك خمتلف الوزارات
والسلطات اإلقليمية واحمللية يف هذه العملية ،كذلك وبوجه خاص إشراك منظمات اجملتمع املدين فيها؛
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 -١0ويطلب أيضاً من األمانة أن توافيه يف دورته الثامنة اليت ستُعقد يف حزيران/يونيو  ٢0٢١بالتقرير العاملي
الثالث عن تنفيذ االتفاقية يف العامل استناداً إىل التقارير الدورية ومصادر أخرى؛
 -١١ويشجع أيضاً األطراف على تقدمي موارد خارجة عن امليزانية من أجل توسيع نطاق برنامج بناء القدرات
يف جمال إعداد التقارير الدورية ورصد السياسات بصورة تشاركية ،وملواصلة تنفيذ نظام إدارة املعارف ونشر
اإلصدارات املقبلة من التقرير العاملي ،وال سيما النسخة الرابعة يف عام ٢0٢٥؛
 -١٢ويدعو اللجنة الدولية احلكومية املعنية حبماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف إىل موافاته بالتقارير الدورية
مشفوعة بتعليقاهتا عليها يف دورته العادية املقبلة.

البند  12من جدول األعمال :مشروع تنقيح املبادئ التوجيهية التنفيذية اخلاصة باملادة " 9تشاطر املعلومات والشفافية"
القرار

7.CP 12

إن مؤمتر األطراف،
 - ١وقد درس الوثيقة  DCE/19/7.CP/12ومالحقها ،والوثيقة اإلعالمية ،DCE/19/7.CP/INF.8
 - ٢وإذ يذ ّكر بالقرار ،6.CP 9
 - ٣يوافق على املبادئ التوجيهية التنفيذية املنقحة اخلاصة باملادة " 9تشاطر املعلومات والشفافية" وعلى إطار
التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات وامللحقة هبذا القرار؛
 - 4ويطلب بالتايل من األمانة حتديث منشوراهتا املطبوعة واإللكرتونية فضالً عن النماذج اإللكرتونية لدورة
إعداد التقارير للفرتة  ٢0٢٣-٢0٢0ومجيع املواد األخرى املعنية.
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ملحق القرار

7.CP 12

المبادئ التوجيهية التنفيذية الخاصة بالمادة 9
"تشاطر المعلومات والشفافية"
المادة  - 9تشاطر املعلومات والشفافية

تقوم األطراف مبا يلي:
(أ)

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

(ب) تعيني جهة اتصال مسؤولة عن تشاطر املعلومات بشأن هذه االتفاقية؛
(جـ) تشاطر وتبادل املعلومات املتعلقة حبماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف.
التقارير الدورية التي تقدمها األطراف في االتفاقية كل أربع سنوات
 - ١يقدم كل طرف ،بعد أربع سنوات من إيداعه وثيقة التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام ،ومرة كل أربع
سنوات ابتداءً من ذلك التاريخ ،تقريراً إىل مؤمتر األطراف الذي يدرسه مبوجب املادة ( 22.4ب).
 - ٢وينبغي أن تتضمن هذه التقارير معلومات مفيدة عن السياسات والتدابري اليت اختذهتا الدول األطراف حلماية أشكال
التعبري الثقايف وتعزيز تنوعه داخل أراضيها وعلى املستوى الدويل ،وكذلك بشأن أثر هذه السياسات والتدابري ونتائجها.
 - ٣وينبغي أن تتيح املعلومات والبيانات الواردة يف هذه التقارير الفرصة لتبادل اخلربات وأفضل املمارسات لإلسهام يف
تنفيذ االتفاقية ورصدها.
 - 4وينبغي صياغة هذه التقارير مبا يتوافق مع ميثاق األمم املتحدة واتفاقية عام  ٢00٥هبدف تشجيع احلوار واالحرتام
املتبادل بني األطراف وتفادي التسييس.
شكل التقارير ومضمونها
 - ٥تق ّدم األطراف املعلومات يف الشكل الذي يوافق عليه مؤمتر األطراف ،والذي يرد يف إطار التقارير امللحق هبذه
املبادئ التوجيهية .وقد مت االتفاق على أنه جيوز ملؤمتر األطراف اختاذ قرار بتكييف اإلطار ،مع مراعاة اجلدول الزمين
الذي حيدده املؤمتر نفسه ،ومع احرتام املادة ( 9أ).
 - 6توفر التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات معلومات نوعية وكمية ،وجتري حتليالً يستند إىل املبادئ التوجيهية
اليت تنص عليها املادة  ٢من االتفاقية ،وتتناول فيه كيف مت وضع السياسات واختاذ التدابري الرامية إىل محاية وتعزيز
تنوع أشكال التعبري الثقايف ،وملاذا مت ذلك ومىت ،ومدى تأثري هذه السياسات والتدابري .وتوفّر هذه التقارير أيضاً
بيانات إحصائية قدر املستطاع ،وتقدم أفضل األمثلة على التدابري والتجارب اليت ترغب األطراف يف تشاطرها.
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 - 7وتنظر األطراف عند إعداد التقارير يف آثار االتفاقية على اإلدارة يف جمال الثقافة ووضع السياسات املتكاملة للقطاع
شجع األطراف على تشكيل جمموعات عمل مشرتكة بني الوزرات تضم خمتلف املؤسسات احلكومية
اإلبداعي .وتُ ّ
املسؤولة عن الفنون والثقافة والتعليم والتجارة والصناعة والسياحة والعمل والتنمية االجتماعية واالقتصادية والشؤون
املالية والتخطيط واالستثمار واالتصاالت وسائر املؤسسات احلكومية املعنية ،لتساعدها يف إعداد تقاريرها .وكذلك
شجع األطراف على ضمان مسامهة خمتلف مستويات احلكومة مثل املناطق واملدن يف إعداد هذا التقرير.
تُ ّ
 - 8وفقاً للمبادئ التوجيهية التنفيذية اخلاصة باملادة  ١6من االتفاقية ،اليت تتناول مسألة املعاملة التفضيلية للبلدان
النامية ،تصف البلدان املتق ّدمة طريقة تنفيذها لاللتزامات مبوجب هذه املادة .وتقدم البلدان النامية بدورها معلومات
عن تقييم االحتياجات الذي أجرته والتدابري اليت ّاختذهتا لتعزيز املنافع النامجة عن املعاملة التفضيلية.
احدا أو أكثر من
كل دورة لعملية إعداد التقارير ،أن حيدد عن طريق اختاذ قرار ،جماالً و ً
 - 9وجيوز ملؤمتر األطراف يف ّ
لتغري الظروف.
اجملاالت ذات األولوية من أجل معاجلة املسائل الراهنة املرتبطة بالسياسات والتصدي ّ
 -١0ووف ًقا لألولوية العامة اليت توليها اليونسكو للمساواة بني اجلنسني ،جيب أن تتضمن التقارير معلومات عن التدابري
املتخذة لتيسري وصول املرأة ومشاركتها بصفتها مبدعة ومنتجة ملختلف أشكال التعبري الثقايف فضالً عن مشاركتها
يف احلياة الثقافية للمجتمعات.
 -١١ووف ًقا السرتاتيجية اليونسكو التنفيذية اجلديدة بشأن الشباب للفرتة  ،٢0٢١-٢0١4جيب أن تتضمن تقارير
األطراف معلومات عن التدابري املتخذة لتيسري وتشجيع مشاركة الشباب يف احلياة الثقافية بصفتهم مبدعني لألنشطة
والسلع واخلدمات الثقافية ومنتجني هلا ومستفيدين منها.
 -١٢وجيب عرض هذه املعلومات على حنو واضح وموجز.
ضمان عملية تشاركية
 -١٣خالل عملية إعداد التقارير ،جتري األطراف مشاورات مع اجلهات املعنية املتعددة مبا يشمل اجلهات الفاعلة احلكومية
وغري احلكومية من أجل مجع مستويات التعبئة ومصادر املعلومات القائمة كافة.
 -١4وفقاً للمادة  ١١من االتفاقية وللمبادئ التوجيهية التنفيذية املتعلقة بدور اجملتمع املدين ومشاركته ،حترص األطراف
على تشجيع مشاركة اجملتمع املدين يف إعداد التقارير وفقاً لشروط ُحتدد بالتشاور .وجيب أن تظهر التقارير الطريقة
اليت شارك هبا اجملتمع املدين يف عملية إعداد التقرير.
 -١٥وجيوز أيضاً لألطراف أن تتعاون مع الوكاالت املتخصصة على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية ،من أجل مجع
املعلومات والبيانات املطلوبة يف إطار إعداد التقارير الدورية املقدمة كل أربع سنوات.
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تقديم التقارير ونشرها
 -١6بناءً على طلب مؤمتر األطراف ،تدعو األمانة األطراف إىل إعداد تقاريرها الدورية كل أربع سنوات ،قبل املوعد احملدد
لتقدميها بستة أشهر على األقل .وتتوجه األمانة هلذا الغرض إىل جهات االتصال اليت حتددها األطراف وإىل الوفود
الدائمة لدى اليونسكو وإىل اللجان الوطنية لليونسكو.
 -١7وتقدم األطراف تقاريرها إىل األمانة بإحدى لغيت عمل اللجنة (اإلجنليزية أو الفرنسية) بالشكل اإللكرتوين أو بالشكل
املطبوع إذا مل يُدرج يف التقرير توقيع إلكرتوين .ولغرض تيسري معاجلة البيانات واملعلومات ،تستخدم األطراف من
شجع األطراف
باب األولوية املنصة املتاحة على شبكة اإلنرتنت لتقدمي تقاريرها .ويف سياق تشاطر املعلومات ،تُ ّ
على تقدمي تقاريرها يف لغات إضافية كلما كان ذلك ممكنًا.
 -١8وما إن تتسلم األمانة تقارير األطراف ،تسجلها وتقر بتسلمها وترسلها إىل اللجنة.
مترا من بني كل مؤمترين لألطراف (أي مرة كل أربع
 -١9حتيل األمانة إىل اللجنة قبل انعقاد دوراهتا العادية اليت تسبق مؤ ً
سنوات) تقريراً عن رصد حالة تنفيذ االتفاقية على الصعيد الدويل استناداً إىل املعلومات والبيانات املتوافرة يف التقارير
الدورية املق ّدمة مرة كل أربع سنوات ويف مصادر أخرى .ويشري هذا التقرير إىل القضايا املستع ِرضة وإىل التحديات
يتعني معاجلتها لدى دخول االتفاقية حيز التنفيذ يف املستقبل.
اليت تظهر يف التقارير واليت ّ
 -٢0ووفقاً للمادتني ( ٢٢.4ب) و( ٢٣.6جـ) من االتفاقية ،حتال التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات ،وبعد
مداولة اللجنة ،إىل مؤمتر األطراف للنظر فيها .وتكون هذه التقارير مصحوبة بتعليقات اللجنة وبتقرير الرصد الذي
أع ّدته األمانة.
 -٢١لتسهيل تبادل املعلومات اخلاصة حبماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف ،تتاح التقارير الدورية املعدة كل أربع
سنوات للجمهور على املوقع اإللكرتوين اخلاص باالتفاقية قبل كل دورة من دورات اللجنة اليت جتري فيها دراسة هذه
التقارير.
جهات االتصال
تعني األطراف جهة االتصال املكلّفة بنشر املعلومات املرتبطة باالتفاقية على الصعيد الوطين،
 -٢٢وعقب عملية التصديقّ ،
كما جيري نشر هذه املعلومات على الصعيد الدويل بواسطة األمانة .ويف حال تغيري جهة االتصال ،ينبغي لألطراف
إخطار األمانة بذلك يف أقرب وقت ممكن.
 -٢٣ومتثل جهات االتصال سبالً للتواصل ميكن من خالهلا نشر املعلومات املتعلقة باالتفاقية يف الوزارات واهليئات العامة
املعنية .وجيب أن تكون جهات االتصال قادرة على تلبية مطالب اجلمهور العريض فيما يتعلق باالتفاقية.
 -٢4وجيب على األطراف إشراك جهات االتصال يف عملية مجع املعلومات املفيدة ،من خالل تنسيق مسامهات خمتلف
املصادر احلكومية وغري احلكومية وإعداد التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات.
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الملحق  -إطار التقارير الدورية اليت تقدم كل أربع سنوات بشأن التدابري الرامية إىل محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف
البنية
تقسم التقارير الدورية اليت تقدم مرة كل أربع سنوات (واملشار إليها فيما يلي باسم "التقارير") إىل مخسة أقسام.
ّ
الرقم

القسم

القسم الفرعي

١

املعلومات العامة

املعلومات التقنية

٢

السياسات والتدابري

٣

النتائج والتحديات

4

اجملتمع املدين

٥

املالحق

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

املعلومات التقنية
التدابري واملبادرات
النتائج والتحديات
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توجيهات بشأن صياغة التقارير
جيب مراعاة التوجيهات التالية عند مجع البيانات واملعلومات وصياغة التقارير:
( )١جيب دعم كل قول بالوقائع والتفسريات؛
( )٢جيب صياغة هذه التقارير بأسلوب يتوافق مع ميثاق األمم املتحدة واتفاقية عام  ٢00٥هبدف تشجيع احلوار
واالحرتام املتبادل بني األطراف وتفادي التسييس.
( )٣جيب أن تُستمد املعلومات والتحليالت من مصادر خمتلفة وأن تكون موضحة باألمثلة وإن أمكن بالبيانات.
( )4جيب جتنّب السرد التارخيي الطويل.
( )٥وفيما خيص وسائل التحقق الواردة يف شكل أسئلة كمية ونوعية ،جيب أن تقدَّم بقدر اإلمكان أجوبة عن
هذه األسئل ة املتعلقة بكل جمال من اجملاالت األحد عشر لرصد تطبيق االتفاقية وأن تكون هذه األجوبة
مسوغة.
ّ
( )6ومع أن تضمني التقارير معلومات عن السياسات والتدابري بشأن جماالت الرصد األحد عشر بأكملها ليس
جدا تغطية أكرب عدد ممكن من جماالت الرصد لتوفري صورة متماسكة وكاملة لألنشطة
إلزاميًا ،فمن املستحسن ً
اليت جيري االضطالع هبا على الصعيد الوطين لتنفيذ االتفاقية.
وموجزا ،وأن يرّكز على حماور التدخل ذات األولوية ،وإن
اضحا
ً
( )7جيب أن يكون وصف السياسات والتدابري و ً
أمكن ،على األثر الناجم عنها.
( )8ال يشمل نطاق تطبيق اتفاقية عام  ٢00٥الرتاث الثقايف غري املادي ،ومن ممثّ فهو ال يندرج يف نطاق هذا التقرير.
( )9يتعني على األطراف اليت سبق أن قدمت تقر ًيرا دوريًا عن فرتة األعوام األربعة لتنفيذ االتفاقية أن تق ّدم معلومات

عن السياسات والتدابري واإلجنازات والتحديات ضمن اإلطار الزمين لألعوام األربعة اليت تلت صدور تقريرها

األخري.
إجراءات تقديم التقارير ومتابعتها
جيب على األطراف اتّباع اإلجراءات التالية:
( )١تقدم األطراف تقاريرها باللغة اإلجنليزية أو الفرنسية (أي بإحدى لغيت عمل اللجنة) ،وكلّما كان ذلك ممكنًا،
استنادا إىل إطار التقارير
تق ّدمها بلغات إضافية باستخدام النموذج اإللكرتوين الذي أع ّدته األمانة هلذه الغاية
ً
الدورية؛
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( )٢جيب أن يرد التوقيع األصلي للمسؤول عن التوقيع باسم الطرف املعين ،يف هناية التقرير ،وجيوز أن يتّخذ شكل
توقيع إلكرتوين؛
( )٣وإذا مل يُدرج توقيع إلكرتوين يف النموذج املتاح على شبكة اإلنرتنت ،ينبغي إرسال النسخة (أو النسخ)
األصلية املوقّعة إىل العنوان التايل:
UNESCO, Section of the Diversity of Cultural Expressions/Section de la diversité des
expressions culturelles, 7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France.

 - 1المعلومات العامة
المعلومات التقنية
الملخص
ملخصا يف صفحة واحدة يصف األهداف واألولويات الرئيسية للسياسات الثقافية
جيب أن تقدم األطراف يف تقاريرها
ً
املعمول هبا لديها واملرتبطة مباشرًة باالتفاقية.
وليس هذا امللخص مقدمةً للتقرير وال جدوالً توضيحياً للمحتويات.
وحيال امللخص إىل اللجنة وإىل مؤمتر األطراف مبوجب املادتني ( 22.4ب) و( 23.6جـ) من االتفاقية.
 - 2السياسات والتدابير




ميثل قسم "السياسات والتدابري" جوهر التقارير الدورية .ويتمحور هذا القسم حول إطار رصد تنفيذ
االتفاقية هبدف تشجيع الرصد املنهجي لوضع أهداف االتفاقية األربعة موضع التنفيذ.
ومن ممثّ فإن قسم "السياسات والتدابري" يشمل  ١١جماالً لرصد تنفيذ االتفاقية .وتُقرتح البنية نفسها لكل
جمال من جماالت الرصد وتشمل ما يلي:









مقدمة موجزة بشأن نوع املعلومات اليت يُطلب من األطراف توفريها؛

وسائل التحقق ،يف شكل أسئلة نوعية وكمية تتيح إضفاء الطابع املنهجي على عملية مجع البيانات
املتعلقة بتطبيق جمال الرصد على الصعيد الوطين؛
عرض سردي للسياسات والتدابري الرئيسية املنفذة يف كل جمال من جماالت الرصد.

وتُدرج يف إطار كل سياسة أو تدبري أسئلة حمددة تتعلق بصلة تلك السياسة أو ذلك التدبري بالصندوق
الدويل للتنوع الثقايف واسرتاتيجية اليونسكو التنفيذية اجلديدة بشأن الشباب للفرتة .٢0٢١-٢0١4
وللحصول على املزيد من املعلومات عن أنواع التدابري اليت جيب إدراجها يف التقارير ،ميكن االطالع على
قائمة تشمل أمثلة مبتكرة وهي متاحة على منصة رصد السياسات على املوقع اإللكرتوين لالتفاقية.
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الهدف  -1دعم النظم المستدامة لإلدارة في مجال الثقافة

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

وجيب على األطراف كذلك تضمني تقاريرها معلومات عن املبادرات اليت ترمي إىل حتسني االنتفاع بالثقافة الرقمية وبأشكال
التعبري الثقايف املتنوعة يف البيئة الرقمية.
الشراكات مع المجتمع المدني
جيب أن تقدم األطراف معلومات عن التدابري اليت تُتخذ لصاحل منظمات اجملتمع املدين ١املشاركة يف تعزيز تنوع أشكال
التعبري الثقايف ،واليت ترمي إىل مجلة من األمور تشمل ما يلي :توفري التمويل العام ملساعدة هذه املنظمات على حتقيق
أهداف االتفاقية؛ وتوفري فرص الربط الشبكي مع السلطات العامة وسائر منظمات اجملتمع املدين؛ وتوفري فرص التدريب
الكتساب الكفاءات؛ وإجياد جماالت للحوار مع السلطات العامة لوضع السياسات الثقافية ورصد تنفيذها.
١

يف إطار هذه االتفاقية ،يشمل تعريف اجملتمع املدين املنظمات غري احلكومية واملنظمات غري الرحبية واملهنيني يف قطاع الثقافة والقطاعات املرتبطة
به ،واجملموعات اليت تدعم عمل الفنانني واجملتمعات الثقافية (انظر الفقرة  ٣من املبادئ التوجيهية التنفيذية).
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الهدف  -2تحقيق التوازن في تداول السلع والخدمات الثقافية وزيادة حراك الفنانين والمهنيين العاملين
في مجال الثقافة

حراك الفنانين والمهنيين العاملين في مجال الثقافة
جيب أن تقدم األطراف معلومات عن السياسات والتدابري ،مبا يف ذلك املعاملة التفضيلية احملددة يف املادة  ١6من االتفاقية،٢
اليت ترمي إىل تعزيز حراك الفنانني واملهنيني العاملني يف جمال الثقافة من حيث دخوهلم إىل خمتلف بلدان العامل وخروجهم منها.
ويتعني على األطراف كذلك تضمني تقاريرها معلومات عن الربامج التنفيذية اليت وضعت لدعم حراك الفنانني واملهنيني العاملني
يف جمال الثقافة ،وال سيما من البلدان النامية وإليها ،وذلك عن طريق برامج التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي.
تبادل السلع والخدمات الثقافية
يتعني على ا ألطراف تقدمي معلومات عن السياسات والتدابري ،مبا يف ذلك املعاملة التفضيلية احملددة يف املادة  ١6من
ّ
االتفاقية ،اليت هتدف إىل تيسري تبادل السلع واخلدمات الثقافية على حنو متوازن يف مجيع أحناء العامل وضمان الرصد املنتظم
لتطور هذه املبادالت.
وتشمل هذه السياسات والتدابري مجل ًة من األمور من بينها اسرتاتيجيات االسترياد والتصدير؛ وبرامج التعاون الثقايف بني
بلدان الشمال وبلدان اجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب وبرامج املعونة لصاحل التجارة؛ واالستثمارات املباشرة يف اخلارج
لصاحل الصناعات الثقافية اإلبداعية.
المعاهدات واالتفاقات
تقدم األطراف معلومات عن تناول السلع واخلدمات الثقافية يف اتفاقات التجارة واالستثمار اليت وقعتها أو اليت جيري
التفاوض بشأهنا على املستويني الدويل واإلقليمي و/أو على املستوى الثنائي ،وتقدم كذلك معلومات عن إدراج بنود ثقافية
خاصة بالتجارة اإللكرتونية واملنتجات الرقمية.
وتشري األطراف أيضاً إىل املبادرات اجلارية من أجل تعزيز أهداف االتفاقية ومبادئها يف سائر االتفاقات واملعاهدات ويف

اإلعالنات والتوصيات والقرارات.
٢

تنص املادة  ١6من االتفاقية على أنه يتعني على البلدان املتقدمة منح معاملة تفضيلية للبلدان النامية عن طريق أطر مؤسسية وقانونية مالئمة من
ّ
أجل حتقيق مجلة أهداف من ضمنها قيام قطاع ثقايف نشيط يف البلدان النامية والقيام مببادالت ثقافية أوسع نطاقاً وأكثر توازناً .وتتّسم املعاملة
التفضيلية ببعد ثقايف وجتاري يف آن واحد .وتفرض هذه املادة التزامات على البلدان املتقدمة جتاه البلدان النامية فيما يتعلق باألشخاص (الفنانني
وسائر املهنيني والعاملني يف جمال الثقافة) وبالسلع واخلدمات الثقافية.
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الهدف  -3إدراج الثقافة في أطر التنمية المستدامة

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

والتدابري .وال بد أن تشري هذه التدابري اليت جيب تقدمي معلومات عنها ،حسب االقتضاء ،إىل إنشاء آليات التنسيق.
الهدف  - 4تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية

المساواة بين الجنسين
تصف األطراف السياسات والتدابري املتّخذة لتعزيز املساواة بني اجلنسني ٣يف القطاعات الثقافية ويف وسائل اإلعالم .وتقدم
وموزعات
األطراف بوجه خاص معلومات عن السياسات والتدابري الرامية إىل دعم النساء
بوصفهن مبدعات ومنتجات ّ
ّ

دهن مناصب اختاذ القرارات .وتقدم األطراف أيضاً معلومات عن السياسات
لألنشطة والسلع واخلدمات الثقافية ،ودعم تقلّ ّ
٣

متثل املساواة بني اجلنسني إحدى األولويتني العامتني لليونسكو .وف ًقا للمادة  7من االتفاقية ،تشجع األطراف "على إيالء االهتمام الواجب
احتياجاهتن".
لظروف النساء و
ّ
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املتنوعة ومواطنات يشاركن يف احلياة الثقافية
والتدابري الرامية إىل دعم النساء
ّ
بوصفهن مستفيدات من أشكال التعبري الثقايف ّ

مشاركة تامة.

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

المسائل المستع ِرضة
تقدم األطراف يف هذا القسم الفرعي معلومات عن املسائل املستع ِرضة الناشئة اليت حتددها اهليئات الرئاسية لالتفاقية يف
كل دورة من دورات إعداد التقارير.
وقد حيدد قرار مؤمتر األطراف املسألة أو املسائل املستع ِرضة اليت ينبغي تقدمي معلومات عنها يف كل دورة من دورات إعداد
التقارير اليت تقدم كل أربع سنوات.
ويتيح هذا القسم الفرعي لألطراف أيضاً تقدمي أي سياسات أخرى أو تدابري أخرى تسهم بصورة مباشرة يف تنفيذ االتفاقية
وال تغطيها اجملاالت األحد عشر لرصد تنفيذ االتفاقية.

 - 3النتائج والتحديات
يف هذا القسم من التقارير ،يُطلع كل طرف األطراف األخرى على ما يلي:

4



النتائج الرئيسية احملرزة يف تنفيذ االتفاقية؛



والتحديات اليت اعرتضت سبيل تنفيذ االتفاقية أو تلك املتوقعة؛



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



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

وتشري املادة  ٢من االتفاقية يف املبدأ األول إىل أنه "ال ميكن محاية التنوع الثقايف وتعزيزه إال بكفالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،مثل حرية
التعبري واإلعالم واالتصاالت ،وقدرة األفراد على اختيار أشكال التعبري الثقايف".
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 - 4المجتمع المدني







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

المعلومات التقنية
التدابير والمبادرات


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


مقدمة موجزة بشأن نوع املعلومات اليت يطلب من األطراف توفريها؛



وسائل التحقق يف شكل أسئلة نوعية وكمية؛



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

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


مستويات تنظيم وهيكلة منظمات اجملتمع املدين املعنية باتفاقية عام ٢00٥؛



وفرص التدريب والتوجيه مع السلطات العامة وبعض منظمات اجملتمع املدين؛



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



واألنشطة اليت ترمي إىل تعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف؛



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



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


النتائج الرئيسية احملرزة يف تنفيذ االتفاقية؛



والتحديات اليت اعرتضت سبيل تنفيذ االتفاقية أو تلك املتوقعة؛



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



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

 - 5المالحق
تتاح لألطراف يف هذا القسم إمكانية حتميل وثائق توفر هلا املزيد من املعلومات بشأن األنشطة اليت مت االضطالع هبا خالل
السنوات األربع املاضية لتعزيز حتقيق أهداف االتفاقية األربعة (الوثائق االسرتاتيجية والسياسية والقوانني والدراسات
اإلحصائية وعمليات تقييم أثر األنشطة وغري ذلك).
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البند  13من جدول األعمال :خريطة طريق لتطبيق املبادئ التوجيهية التنفيذية لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف
يف البيئة الرقمية
القرار

7.CP 13

إن مؤمتر األطراف،
 - ١وقد درس الوثيقة  DCE/19/7.CP/13وملحقيها،
 - ٢وإذ ِّ
يذكر بقراريه  6.CP 11و 6.CP 12وقراري اللجنة 11.IGC 5و،12.IGC 9
 - ٣يوافق على خريطة الطريق املفتوحة لتطبيق املبادئ التوجيهية التنفيذية لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف
البيئة الرقمية الوارد بياهنا يف امللحق األول للوثيقة واملرفقة هبذا القرار ،وكذلك على األمثلة للممارسات
اجليدة الواردة يف امللحق الثاين لنفس الوثيقة؛
 - 4ويطلب من األمانة مواصلة مجع األمثلة للممارسات اجليدة اليت نفذهتا األطراف يف البيئة الرقمية واختاذ
مبادرات يف جمال التعلم من األقران ،وتبادل املعلومات والرتويج والتواصل ،ال سيما مع صانعي القرار يف
البلدان النامية ،من أجل دعم األطراف يف تنفيذ االتفاقية يف بيئة رقمية ،يف حالة حتديد مسامهات طوعية؛
 - ٥ويدعو األطراف إىل وضع خريطة طريق وطنية متكنها من تنفيذ االتفاقية يف بيئة رقمية مبا يتماشى مع
احتياجاهتا ومواردها املتاحة ،ومشاطرهتا مع األمانة؛
 - 6ويطلب من األمانة أن تقدم إىل الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف خريطة الطريق الوطنية اليت وضعتها األطراف
وحالة تنفيذها؛
 - 7ويدعو األطراف اليت حتتاج إىل مساعدة تقنية لتنفيذ جوانب من خريطة الطريق املفتوحة إىل إرسال طلب
هبذا اخلصوص إىل األمانة.

ملحق القرار

7.CP 13

خريطة طريق مفتوحة لتطبيق المبادئ التوجيهية التنفيذية لتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في البيئة الرقمية
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البند  14من جدول األعمال :األنشطة املقبلة للجنة
القرار

7.CP 14

إن مؤمتر األطراف،
 - ١وقد درس الوثيقة  DCE/19/7.CP/14وإذ يأخذ يف االعتبار العناصر املشار إليها يف الفقرة ،٣
 - ٢حييط علماً بقرارات اللجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف
و 12.IGC 9و 10و 11و12؛

11.IGC 6

 - ٣ويدعو اللجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف إىل القيام مبا يلي:
تنفيذ اسرتاتيجية بناء القدرات على الصعيد العاملي من أجل وضع وتنفيذ ورصد السياسات والتدابري الرامية
إىل تعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف عرب تقدمي املساعدة التقنية وأنشطة التوجيه والتعلّم من األقران عند
الطلب ،وذلك من خالل مرفق اخلرباء واملشاورات مع اجلهات املعنية املتعددة على الصعيد القُطري؛
تشغيل الصندوق الدويل للتنوع الثقايف وتنفيذ التوصيات املنبثقة من التقييم اخلارجي الثاين بغية وضع
اسرتاتيجية جديدة جلمع األموال واالتصال واإلعالم ،وتنقيح إطار إدارة الصندوق القائمة على النتائج
استناداً إىل نتائج تقييم أثر املشروعات ،وتنقيح املبادئ التوجيهية بشأن استخدام موارد الصندوق
الدويل للتنوع الثقايف ،عند الضرورة ،وموافاة مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة بنتائج هذه العمليات؛













تنفيذ أنشطة لبناء القدرات وبرامج تروجيية وتدريبية بشأن تدابري املعاملة التفضيلية ،املعرتف هبا
مبوجب االتفاقية كآلية مبتكرة ملعاجلة عدم التوازن يف العالقات التجارية والعوائق اليت تعرتض التنقل؛
تنفيذ أنشطة لرصد السياسات لتقييم أثر االتفاقية وبيان جدواها لتحقيق أهداف التنمية املستدامة،
من خالل مجع وحتليل البيانات واملعلومات واملمارسات اجليدة استناداً إىل التقارير الدورية لفرتة األربعة
أعوام اليت تقدمها األطراف وغريها من املصادر ،ومشاركة النتائج من خالل نشر ورقات حبثية،
واإلصدار الثالث جملموعة التقارير العاملية ،وكذلك من خالل منصة رصد السياسات؛
السعي إىل حتقيق أوجه التآزر بني عمليات رصد السياسات والتدابري املتعلقة بتوصية عام ١980
بشأن أوضاع الفنان ،وأنشطة قطاع االتصال واملعلومات وقسم املساواة بني اجلنسني؛
تشجيع ودعم مشاركة اجملتمع املدين يف عمل اهليئتني الرئاسيتني لالتفاقية ،واالضطالع بأنشطة التوعية
والرتويج لدى اجلهات املعنية من أجل رفع مستوى الوعي باالتفاقية؛

 - 4ويطلب من اللجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف أن تضع يف دورهتا العادية
الثالثة عشرة خطة عمل وجدوالً زمنياً لتنفيذ هذه األنشطة مع مراعاة املوارد البشرية واملالية املتاحة ،وموافاته
خالل دورته الثامنة بتقرير عن تنفيذ هذه األنشطة والصعوبات اليت اعرتضت تنفيذها واحللول اليت اعتُمدت
للتغلب عليها.
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البند  15من جدول األعمال :انتخاب أعضاء اللجنة
القرار

7.CP 15

إن مؤمتر األطراف،
 - ١وقد درس الوثيقة  DCE/19/7.CP/15ومالحقها ،والوثيقة اإلعالمية

،DCE/19/7.CP/INF.3REV

 - ٢يقرر ألغراض انتخاب أعضاء اللجنة يف هذه الدورة أن توزع املقاعد االثين عشر بني اجملموعات االنتخابية
على النحو التايل:
اجملموعة األوىل :النمسا والدمنارك
اجملموعة الثانية :أرمينيا وأذربيجان
اجملموعة الثالثة :الربازيل وإكوادور وسانت فنسنت وغرينادين
اجملموعة الرابعة :منغوليا
اجملموعة اخلامسة (أ) :بوركينا فاسو وإثيوبيا والسنغال
اجملموعة اخلامسة (ب) :قطر

